وزارة الت علين العالي والــبحـث العلوـــي
جــــــاهــعــــــــــــــــــت هيســـــــــاى
كليت التربيت البدنيت وعلوم الرياضت

سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بمهارة رمي واستالم
الشاخص في الجمناستك االيقاعي لطالبات المرحلة االولى

بحث مقدمة إلى مجمس فرع العموم التطبيقية في كمية التربية البدنية
وىي جزء من متطمبات نيل درجة البكموريوس في التربية البدنية وعموم الرياضة
من قبل الطالبة

زىراء طعيمة محيسن
أشراف
أ.م.د .ىديل عبد االلو عبد الحسين

 2441ىـ

 1212م

 وَقُلْ رَبِّ زِدِني عِلْمَاً 
صدق اهلل العلي العظيم
ســـــورة طـه
االية 111 :

اإلىــــــــداء

إلى من جرع الكأس فارغ ًا ليسقيني قطرة حب
إلى من كمّت أناممو ليقدم لنا لحظة سعادة

إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم
إلى القمب الكبير ( والدي العزيز )
إلى من أرضعتني الحب والحنان
إلى رمز الحب وبمسم الشفاء

إلى القمب الناصع بالبياض ( والدتي الحبيبة )
إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي ( إخوتي )
اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطمق السفينة في عرض بحر واسع مظمم ىو بحر
الحياة وفي ىذه الظممة ال يضيء إال قنديل الذكريات ذكريات األخوة البعيدة إلى الذين
أحببتيم وأحبوني ( أصدقائي )

الشكر والتقدير
الحمد هلل رب العالمين  ,والصالة والسالم عمى سيد المرسمين (صمى اهلل عميو والو وسمم )
خاتم األنبياء والو الطيبين الطاىرين ...
يسرني وقد انتييت من كتابة بحثي ىذا إن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جامعة ميسان
وباألخص عمادة كمية التربية البدنية وعموم الرياضة عمما قدمو لي من مساعدة ومعمومات سوف
تفيدني في المستقبل وكذلك يسرني انو أتقدم بالشكر والتقدير الى قسم العموم التطبيقية عمى كل
المعمومات التي اكتسبتيا من حميع الدكاتره القسم طيمو األربع سنوات واقدم خالص شكري
وامتناني الى االستاذ المشرف أ.م .د .ىديل عبد االلو عبد الحسين التي كانت لمالحظتيا العممية
وخبرتيا النادرة وتوجيياتيا السديدة التي كانت ليا الفضل الكبير في انجاز ىذا البحث  ,واشكر
سعة صدرىا معي ,فشكر ليا ألنيا كانت بحق المشرفة التي تتحمى باألخالق اإلنسانية الرائعة
وتغمر طالبيا بالرعاية العميمة الصادقة والتي تصحب الرعاية األبوية فيضي عمى العالقات
اإلشرافية التألق والنجاح .
وأتقدم بخالص شكري وامتناني االساتذه األفاضل في كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
لمساعدتيم لي في إنضاج ىذا البحث .
وال يسعني إال إن أتقدم بالشكر الجزيل الى االساتذه األفاضل في جامعة ميسان لما قدموه
لي من مساعد لتوجيياتيم الكريمة في إعداد البحث .
وأعرب عن شكري الجزيل الى أعضاء الييئة اإلدارية والتدريسية في المدارس االبتدائية
والمتوسطة واإلعدادية لمديرية تربية ميسان لما قدموه لي من مساعده.
وأخي ار يطيب لي إن أقدم شكري وامتناني الى كل من قدم لي المساعدة والى كل من مد لي
يد العون من قريب أو من بعيد لممساىمة في انجاز ىذا البحث  ,داعي من اهلل سبحانو وتعالى
إن تعم فائدة وجدواه عمى قدر ما بذل فيو من جيد ووقت انو سميع مجيب .

اقرار المشرف
اشيد ان اعداد ىذا البحث المرسوم
سرعة االستجابة الحركية وعالقتيا بميارة رمي واستالم الشاخص في الجمناستك االيقاعي
لطالبات المرحمة االولى الذي تقدم بو الطالبة (زىراء طعيمة محيسن)
قد جرى تحت اشرافي في جامعة ميسان كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
وىو جزء من متطمبات شيادة البكالوريوس في تخصص التربية الرياضية

اقرار المشرف
اسم المشرف ...........................
الدرجة العممية .........................
التوقيع .........................
بناء عمى توصية المشرف اقدم ىذا البحث لممناقشة

إقرار لجنة المناقشة والتقويم
نشيد إننا أعضاء لجنة المناقشة والتقويم اطمعنا عمى ىذا البحث الموسوم بـ (سرعة االستجابة
الحركية وعالقتيا بميارة رمي واستالم الشاخص في الجماستك االيقاعي لطالبات المرحمة
االولى) وقد ناقشنا الطالبة ( زىراء طعيمو محيسن ) في محتوياتو وفيما لو عالقة بو ونعتقد انو
جدير بالقبول لنيل درجة البكالوريوس في التربية البدنية وعموم الرياضة جامعة ميسان .
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مستخمص البحث
العنوان  /سرعة االستجابة الحركية وعالقتيا بميارة رمي واستالم الشاخص في الجماستك
االيقاعي لطالبات المرحمة االولى
الباحثة  /زىراء طعيمو محيسن
أشراف
أ.م .د .ىديل عبد االلو عبد الحسين
اشتمل البحث عمى خمسة فصول ىي - :
الفصل األول  :التعريف بالبحث :
أشتمل عمى المقدمة وأىمية البحث وفيو تم اإلشارة الى دور سرعة االستجابة الحركية وما
تؤديو من دور كبير في بناء المستوى الرياضي لالعب  ,إلى جانب مساىمة سرعة االستجابة
الحركية الخاصة في رفع مستوى األداء المياري وأمكانية االختبار والقياس في الوقوف عمى
مستوى الصفات والقابميات البدنية ومدى تطورىا .
كما تضمن أىمية التعرف عمى العالقة بين سرعو االستجابة الحركية ودقة أداء ميارة رمي
ال عن تناول
واستالم الشاخص في الجمناستك االيقاعي  ,بما يحقق اإلنجاز األفضل  ,فض ً

مشكمة البحث والتي تعد رياضة الجمناستك االيقاعي بوصفيا أحد األنشطة الحركية الميمة التي

تساعد عمى تنمية قدرة الطالبة البدنية والحركية والعممية واالبداعية  ,وفي ضوء ىذه المشكمة
وضعت األىداف والفروض اآلتية :
 - ١التعرف عمى مدى العالقة بين سرعة االستجابة الحركية وميارة رمي واستالم الشاخص في
الجمناستك االيقاعي لدى طالبات كمية التربية البدنية وعموم الرياضة .
اما فروض البحث فكانا :
 - ١ىناك عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين سرعة االستجابة الحركية وميارة رمي واستالم
الشاخص في الجمناستك االيقاعي لدى طالبات كميو التربية البدنية وعموم الرياضة .

وكذلك اشتمل الفصل األول عمى مجاالت البحث حيث كان المجال البشري يشمل ( )٠٢طالبو
من المرحمى األولى لمعام الدراسي ( , )٠٢٠١- ٠٢٠٢أما المجال الزماني فقد ح ــدد بالمدة من
 ٠٢٠١ / ٣ / ١٢م ولغاية

 ٠٢٠١ / ٥ / ٠٣م في حين كان المجال المكاني في قاعة

الرياضية المغمقة لكمية التربيو البدنية وعموم الرياضة جامعة ميسان .
الفصل الثاني  :الدراسات النظرية والمشابية :
اشتممت الدراسات النظرية المحاور اآلتية :
( مفيوم سرعة االستجابة الحركية والشروط األساسية لتطويرىا  ,أنواع سرعة االستجابة الحركية ,
اقسام سرعة االستجابو الحركية  ,طرق تنمية االستجابو الحركية  ,الجمناستك االيقاعي ,
الحركات األساسية في الجمناستك االيقاعي  ,ميارة رمي واستالم الشاخص ) فضال الى التطرق
الى بعض الدراسات المشابية .
الفصل الثالث  :منيجية البحث واجراءتة الميدانية :
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بأسموب العالقات االرتباطية وتناولت ايظا عينة البحث
من حيث حجميا وطبيعة توزيعيا  ,فضال الى األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث  ,كما
تضمن ىذا الفصل كيفية تحديد االختبارات وكيفيو ترشيح اختباراتيا اضافو الى التجارب
االستطالعية والرئيسية واستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة .
الفصل الرابع  :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا :
قامت الباحثة بعرض انجاز العينة في اختبارات سرعة االستجابو الحركية ورمي واستالم
الشاخص ثم تم تحميميا ومناقشتيا ثم قامت الباحثة بعرض نتائج المصفوفة لالرتباطات وتحميميا
ومناقشتيا
الفصل الخامس  :االستنتاجات والتوصيات :
واشتمل ىذا الباب عمى اىم االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات  :توجد عالقو سرعة االستجابة الحركية ومياره رمي واستالم الشاخص في
الجمناستك االيقاعي  ,وجود مستوى متفاوت بأداء ميارة رمي واستالم الشاخص بين الطالبات .

التوصيات  :االىتمام بتطوير ورفع مستوى الميارة رمي واستالم الشاخص عند طالبات المرحمة
الرابعة  ,التأكيد عمى سرعة االستجابة الحركية لما ليا من تأثير عمى اداء ميارة رمي واستالم
الشاخص  ,ضرورة التأكيد عمى تطوير سرعة االستجابة الحركية باستغالل االدوات والتجييزات
المتوفرة .
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ﺗﺄﺛ:ا 2ﻋﻠﻰ اﻟ6أ2ة إذ ﺗ Wـ ـ ـ ـ ـﺎﻋ Jﻋﻠﻰ إﻛ Wـ ـ ـ ـ ـﺎﺑﻬﺎ اﻟﻘ$ام اﻟ< J:ﺣ y:إن اﻟ< Wـ ـ ـ ـ ـ +داﺋ6ﺎ ﯾ"Xﻊ اﻟ?[2ﺔ

اﻟ$اﺳﻌﺔ ﻟﻸداة  .ﻓﺎﻟ"$#ر اﻟ 26"W6ﻓﻲ اﻟﻠﻌXﺔ "Wmﻠ`م ﺗ$#ر ﻓﻲ أﻋJاد اﻟ#ﻠXﺔ ﻣ Nﺟ:6ﻊ اﻟ$bاﺣﻲ

اﻟJXﻧ:ﺔ اﻟ6ﻬﺎر3ﺔ واﻟbﻔWـ ـ:ﺔ وﻏ2:ﻫﺎ واﻟ"ﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ,ﺎﻟﻠﻌXﺔ ﻣ Nﺧﻼل أﺳـ ـﺎﻟ Y:وiا2ﺋ lﻣ"Aﻠﻔﺔ ,
ان ﺗـﺄﻫ:ـﻞ ﻻﻋXـﺎت اﻟ<b6ـﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ"ـ Uاﻻmﻘـﺎﻋﻲ ﻻ mﻘ"Mـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 2ﻋﻠﻰ اﻟ6ﻬـﺎرة  ،ﻓ2ﻏ +أﻫ":6ﻬـﺎ اﻻ ان

ﺗ? Wـ ـ ـb:ﻬﺎ ﻣ2ﺗ ƒXﺑ"? Wـ ـ ـ Nاﻟ MAـ ـ ـﺎﺋ„ اﻟJXﻧ:ﺔ واﻟ?:[2ﺔ واﻟﻔ Wـ ـ ـ$:ﻟ$ﺟ:ﺔ ﻋ JbاﻟﻼﻋXﻪ  ،ﻓﺎﻟ?ﺎﻟﺔ

اﻟJXﻧ:ﺔ ﻓﻘ Jﺗﻌ JﻗﺎﻋJة اﻟMﻠXﺔ اﻟ"ﻲ ﯾ2ﺗ `dﻋﻠ:ﻬﺎ اﻻداء اﻟﻔbﻲ 6[ ،ﺎ أن اﻟ"ﻌ2ف ﻋﻠﻰ اﺳ"<ﺎ,ﺎت
اﻟ<Wـ ـ ـ ـ +اﻟﻔWـ ـ ـ ـ$:ﻟ$ﺟ:ﺔ [$ﻧﻬﺎ ﺗﻐ:ا2ت وXiﻘ:ﺔ واﻣ/ﺎﻧ:ﺔ اﻟ"? +/ﻓ:ﻬﺎ ﻣ Nﺧﻼل اﻻﺣ6ﺎل اﻟ"Jر:X3ﺔ
ﺗ Wـ ـ ـ ـﺎﻋ Jﻓﻲ ﺗ? Wـ ـ ـ ـ N:اﺳ ـ ـ ـ ـ"<ﺎ,ﺎت ﺳ ـ ـ ـ ـ2ﻋﺔ اﺟﻬ`ة اﻟ< Wـ ـ ـ ـ +اﻟ?:[2ﺔ وﺗ:dﻔﻬﺎ ﻟ8ا ﻓﺎن اﻛ" -ـ ـ ـ ـﺎف

اﻟ MAـ ـﺎﺋ„ اﻟﻔ Wـ ـ$:ﻟ$ﺟ:ﺔ  Wmـ ـ2ع ﻓﻲ اﻟ? Mـ ـ$ل ﻋﻠﻰ اﻟ<bﺎح وﺗ?ﻘ l:اﻟ W6ــ"3$ﺎت اﻟ#6ﻠQ$ﺔ ﻣﻊ
اﻻﻗ"Mﺎد ﻓﻲ اﻟ$ﻗ_ واﻟ<ﻬ. J

أن ﻣﻬﺎارت اﻟ-ـ ـ ـﺎﺧ„ ﻓﻲ اﻟ<b6ﺎﺳـ ـ ـ" Uاﻻmﻘﺎﻋﻲ ﻣ Nاﻟ6ﻬﺎارت اﻟ"ﻲ ﺗ"#ﻠ Yاﺳـ ـ ـ"ﻌ6ﺎل

اﻻداة واﻟ"? +/ﻓﻲ ﺣ[2ﺎت اﻟ<Wـ +اﻟb6ﺎﺳـXﺔ ﻟﻬﺎ وﻋ Jbأداء اﻟ#ﺎﻟXﺔ اﻟﻰ ﻣﻬﺎارت اﻟ-ـﺎﺧ„ $/mن
٢

اﻟ$ﺎب اﻷول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟ+ﻌ/.-
0ﺎﻟ21$

اﻻﻧ"Xﺎﻩ ﻣ[2ا` ﻋﻠﻰ اﻟ -ـ ـﺎﺧ„ وﻟ ‡:ﻋﻠﻰ اﻟ< Wـ ـ +وﺧ Mـ ـ$ﺻ ـ ـﺎ ﻋ Jbﺣ[2ﺎت اﻟ2ﻣﻲ واﻻﺳ ـ ـ"ﻼم
ﺣ y:ﺗ 2ˆ"bاﻟ#ﺎﻟXﺔ وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ$ل اﻟ-ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺧ„ اﻟ:ﻬﺎ ﻣ2ة اﺧ q2وﺗﻘ$م ,ﺎﻟ?[2ﺎت اﻟ"ﻲ ﺗ‰ﻫﻠﻬﺎ ﻷداء
اﻟ?[2ﺎت اﻟ"ﺎﻟ:ﺔ M,ـ ـ ـ ـ ـ$رة ﻣWـ ـ ـ ـ ـ"26ة وذﻟ Uﻋ l32i NاﻟﻘJرة ﻋﻠﻰ رؤ3ﺔ اﻟ-ـ ـ ـ ـ ـﻲء اﻟ$اﺣ32#, Jﻘﺔ
ﻣ"Aﻠﻔﺔ وﻣ"ﻌJدة .

وﺗ N6dأﻫ:6ﺔ اﻟ y?Xﻓﻲ اﻟ"ﻌ2ف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ N:ﺳـ ـ ـ ـ2ﻋﺔ اﻻﺳـ ـ ـ ـ"<ﺎ,ﺔ اﻟ?:[2ﺔ وﻣﻬﺎرة

رﻣﻲ واﺳـ ـ ـ ـ ـ"ﻼم اﻟ-ـ ـ ـ ـ ـﺎﺧ„ ﻓﻲ اﻟ<b6ﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ" Uاﻻmﻘﺎﻋﻲ ﻟi qJﺎﻟXﺎت [ﻠ:ﺔ اﻟ":Q2ﺔ اﻟJXﻧ:ﺔ وﻋﻠ$م
اﻟ32ﺎﺿﺔ .

 ٢-١ﻣ>?ﻠﺔ اﻟ: 21$

ﺗﻌ Jر3ﺎﺿﺔ اﻟ<b6ﺎﺳ" Uاﻻmﻘﺎﻋﻲ ﺑ$ﺻﻔﻬﺎ أﺣ Jاﻷﻧ#-ﺔ اﻟ?:[2ﺔ اﻟ6ﻬ6ﺔ اﻟ"ﻲ ﺗWﺎﻋJ

ﻋﻠﻰ ﺗ:6bـﺔ ﻗـJرة اﻟ#ـﺎﻟXـﺔ اﻟXـJﻧ:ـﺔ واﻟ?:[2ـﺔ واﻟﻌ6ﻠ:ـﺔ واﻻﺑـJاﻋ:ـﺔ  ،و[ـ8ﻟـ Uﺗﻌـ JﻟﻌXـﺔ اﻟ<b6ـﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ"ـU
اﻹmﻘـﺎﻋﻲ أﺣـ Jاﻷﻧ-ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ#ـﺔ اﻟ"ﻲ ﺗﻌ#ﻲ ﻓ2ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻟﻠ#ـﺎﻟXـﺔ اﻟ"ﻌ 2:Xﻋ NﻗـJارﺗﻬـﺎ اﻟـ8اﺗ:ـﺔ ﻣ Nﺧﻼل

اﻻﻧ Wـ ـ<ﺎم واﻟ"$اﻓ lﺑ N:ﺣ[2ﺔ أﺟا`ء اﻟ< Wـ ـ +اﻟ"A6ﻠﻔﺔ  ،ﻓﻬﻲ ر3ﺎﺿ ـ ـﺔ ﺗ"#ﻠ YواﺟXﺎت وﻣﻬ6ﺎت

ﺣ:[2ﺔ و8Qل ﻣ<ﻬ$د ﺑJﻧﻲ [ 2:Xﻣ6ﺎ  +"?mﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋ, N:6ﺎﻟﻌ6ﻠ:ﺔ اﻟ"ﻌﻠ:6:ﺔ اﺳـ ـ"JAام اﻟ 2:edﻣN
اﻷﺳـﺎﻟ Y:اﻟ?Jﯾeﺔ ﻓﻲ اﻟ"Jر ‡3واﻟ"ﻲ ﻋ32i Nﻘﻬﺎ ﯾ" +اﻟ$ﺻـ$ل ,ﺎﻟ#ﺎﻟXﺔ إﻟﻰ أﻓ‹ـﻞ ﻣWـ" q$ﻓﻲ
ﺗ 23$#اﻟﻘﺎﺑﻠ:ﺎت اﻟJXﻧ:ﺔ واﻷداء اﻟ6ﻬﺎر^ .

وﻣ Nﺧﻼل ﺧ2Xة اﻟXـﺎﺣeـﺔ [$ﻧﻬـﺎ iـﺎﻟXـﺔ ﻓﻲ [ﻠ:ـﺔ اﻟ":Q2ـﺔ اﻟXـJﻧ:ـﺔ وﻋﻠ$م اﻟ32ـﺎﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻗـJ

ﻻﺣˆ_ اﻟXﺎﺣeﺔ ﻣ Nﺧﻼل ﻣ"ﺎ,ﻌ"ﻬﺎ ﻟJرس اﻟ<b6ﺎﺳـ ـ" Uاﻻmﻘﺎﻋﻲ آن ﻣﻬﺎارت اﻟ-ـ ـﺎﺧ„ ?,ﺎﺟﺔ
إﻟﻰ ﺗbﻘﻼت وﺣ[2ﺎت ﻣ"Aﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﻟ?6ﺎﻓˆﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـ/ﻞ اﻟ<Wـ +وﻣWـﺎرﻩ اﺛbﺎء اﻻداء وﻫ8ا ﯾ"#ﻠY

ﺗﻔ 2:dﺟـﺎﻧXﻲ اﻟ"$ﻟ:ـ Jاﻓdـﺎر ﺟـJﯾـJة  ،و[ـ8ﻟـ Uإن ﻣﻬـﺎرة رﻣﻲ واﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ"ﻼم اﻟ -ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺧ„ ﻻ ﺗ"$#ر
,ﺎﻟ -ـ/ﻞ اﻟ ^8ﯾ"bﺎﺳ ـ Yﻣﻊ اﻟ"$#ر اﻟ Wـ32ﻊ اﻟ?ﺎﺻ ـﻞ ﻟﻠﻌXﺔ وﻗ$/m Jن ﺳ ـ YXذﻟ UﻋJم اﺳ ـ"JAام
أﺳـ ـ ـ ـ ـﺎﻟ Y:ﺗ"bﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ Yﻣﻊ [2eة أﻋJاد اﻟ#ﺎﻟXﺎت ﻣ6ﺎ ﯾ` J3ﻣ NﻋYء اﻟﻌ6ﻠ:ﺔ اﻟ"JرW3ـ ـ ـ ـ ـ:ﺔ ﻣ Nﺣy:
اﻟ"6ﺎ,ﻌﺔ وﺗ:?Mﺢ اﻷﺧ#ﺎء اﻟ"ﻲ ﺗMﺎﺣ Yاﻷداء اﻟ6ﻬﺎر^ ﻟﻠﻌXﺔ .

وﻋﻠ:ﻪ ارﺗﺄت اﻟXﺎﺣeﺔ دارﺳـ ـﺔ ﻫ8ﻩ اﻟ-6ـ ـ/ﻠﺔ وﻣﻌ2ﻓﺔ ﻣ qJاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ N:ﺳـ ـ2ﻋﺔ اﻻﺳـ ـ"<ﺎ,ﺔ

اﻟ?:[2ﺔ وأداء ﻣﻬﺎرة رﻣﻲ واﺳ"ﻼم اﻟ-ﺎﺧ„ ﻓﻲ اﻟ<b6ﺎﺳ" Uاﻻmﻘﺎﻋﻲ .

٣

اﻟ$ﺎب اﻷول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟ+ﻌ/.-
0ﺎﻟ21$

 ٣-١اﻫ8اف اﻟ: 21$
 -١اﻟ"ﻌ2ف ﻋﻠﻰ ﻣ qJاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ N:ﺳ ـ2ﻋﺔ اﻻﺳ ـ"<ﺎ,ﺔ اﻟ?:[2ﺔ وﻣﻬﺎرة رﻣﻲ واﺳ ـ"ﻼم اﻟ -ـﺎﺧ„

ﻓﻲ اﻟ<b6ﺎﺳ" Uاﻻmﻘﺎﻋﻲ ﻟi qJﺎﻟXﺎت [ﻠ:ﺔ اﻟ":Q2ﺔ اﻟJXﻧ:ﺔ وﻋﻠ$م اﻟ32ﺎﺿﺔ .
 ٤-١ﻓ-وض اﻟ: 21$

 -١ﻫbﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌ3$bﺔ ذات دﻻﻟﺔ إﺣ Mـ ـ ـ ـﺎﺋ:ﺔ ﺑ N:ﺳ ـ ـ ـ ـ2ﻋﺔ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ"<ﺎ,ﺔ اﻟ?:[2ﺔ وﻣﻬﺎرة رﻣﻲ
واﺳ"ﻼم اﻟ-ﺎﺧ„ ﻓﻲ اﻟ<b6ﺎﺳ" Uاﻻmﻘﺎﻋﻲ ﻟi qJﺎﻟXﺎت [ﻠ:ﻪ اﻟ":Q2ﺔ اﻟJXﻧ:ﺔ وﻋﻠ$م اﻟ32ﺎﺿﺔ

 ٥-١ﻣGﺎﻻت اﻟ: 21$

 ١-٥-١اﻟG6ـﺎل اﻟ>$ـــــــ ـi : J-ـﺎﻟXـﺎت [ﻠ:ـﺔ اﻟ":Q2ـﺔ اﻟXـJﻧ:ـﺔ وﻋﻠ$م اﻟ32ـﺎﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟ26ﺣﻠـﺔ اﻟا,2ﻌـﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣW:ﺎن .

 ٢-٥-١اﻟG6ﺎل اﻟ?6ﺎﻧﻲ  :اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟ32ﺎﺿـﺔ اﻟ6ﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠ<b6ﺎﺳـ" Uاﻻmﻘﺎﻋﻲ ﻟdﻠ:ﺔ اﻟ":Q2ﺔ اﻟJXﻧ:ﺔ
وﻋﻠ$م اﻟ32ﺎﺿﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣW:ﺎن .

 ٣-٥-١اﻟG6ﺎل اﻟMﻣﺎﻧﻲ  :ﻣ ٢٠٢١/ ١١/ ٢٨ Nوﻟﻐﺎmﺔ . ٢٠٢١/ ٥/ ٢٣

٤

اﻟ#ﺎب اﻟ'ﺎﻧﻲ  :اﻟ+ارﺳﺎت اﻟ210/ﺔ واﻟ+ارﺳﺎت اﻟ65ﺎﺑﻬﺔ
 -٢اﻟ&ارﺳﺎت اﻟ.-,+ﺔ واﻟ&ارﺳﺎت اﻟ21ﺎﺑﻬﺔ .
 ١-٢اﻟ&ارﺳﺎت اﻟ.-,+ﺔ .

 ١-١-٢ﻣﻔﻬ9م اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ .

 ٢-١-٢اﻟ-2و BاﻷﺳﺎﺳAﺔ ﻟ< -.9Dﺳ-ﻋﺔ اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ .
 ٣-١-٢أﻧ9اع اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ .

 ٤-١-٢اﻗLﺎم اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ .
 ٥-١-٢ﺗA1+ﺔ ﺳ-ﻋﺔ اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ .
 ٦-١-٢اﻟ=+1ﺎﺳ< PاﻻQﻘﺎﻋﻲ .

 ١-٦-١-٢اﻟ?@-ﺎت اﻷﺳﺎﺳAﺔ ﻓﻲ اﻟ=+1ﺎﺳ< PاﻹQﻘﺎﻋﻲ .
-V ٢-٦-١-٢ق اﺳ<ﻌ1ﺎل اﻟ=+1ﺎﺳ< PاﻻQﻘﺎﻋﻲ .
 ٧-١-٢أداة اﻟ2ﺎﺧ^ .
 ٢–٢اﻟ&ارﺳﺎت اﻟLﺎ>ﻘﺔ .

 ١-٢-٢دارﺳﺔ ) ﻋﻠﻲ ﺳbﻬﺎن ﺻeﻲ . ( ۲۰۰٤ ،

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

 -٢اﻟ&ارﺳﺎت اﻟ.-,+ﺔ واﻟ&ارﺳﺎت اﻟ21ﺎﺑﻬﺔ :
 ١-٢اﻟ&ارﺳﺎت اﻟ.-,+ﺔ :

 ١-١-٢ﻣﻔﻬ9م اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ :

ان اﻻﺳـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﻋﻠﻰ اﺧ<ﻼف ﻣLـ<.9ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟ.-ﺎﺿـAﺔ ﺗﻌ& اﻷﺳـﺎس ﻓﻲ

أداء أ rﺣ@-ﺔ ﺿ ـ ـ t1أ rﻓﻌﺎﻟAﺔ  ،وu.ﺎد ﻻ eQﻠ 9ﻣ+ﻬﺎ أ rﻧ 2ـ ـﺎ Bر.ﺎﺿ ـ ـﻲ وﻧ<eﻠﻒ اﻷﻧ 2ـ ـDﺔ

ﻓ1Aﺎ ﺑ+Aﻬﺎ >ﻌ& اﺣ<Aﺎﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺣLـ xاﻟD<1ﻠbﺎت اﻟ1ﻬﺎر.ﻪ ﻟzﻞ ﻧ2ـﺎ Bﺧﺎﺻـﺔ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻘ-ﻧAﺔ @1ﺎ

ﻓﻲ اﻟ-zة اﻟ &Aوان <?Qﺎج ﻻﻋ xاﻟ-zة اﻟ &Aإﻟﻰ اﺳـ ـ<=ﺎ>ﺔ ﺣA@-ﺔ ﺳـ ـ.-ﻌﺔ ﻟzﻲ LQـ ـ<ADﻊ اﻟ<ﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟ+1ﺎﻓ• ﻣ tأﺟﻞ ﺗ?ﻘ €Aﻧ<ﺎﺋﺞ ﺟ&Aة .

ﺗﻌ< -bاﻻﺳـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﻣ tاﻟﻌ+ﺎﺻـ ـ ـ -اﻟ1ﻬ1ﺔ ﻟﻠﻔ-د >2ـ ـ ـuﻞ ﻋﺎم واﻟ.-ﺎﺿـ ـ ـﻲ >2ـ ـ ـuﻞ

ﺧ ـﺎص وﺗﻌ< -bﻣ tاﻟﻘ ـ&ارت اﻟ? A@-ـﺔ اﻟ„ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-ور .ـﺔ ﻟ ـ&… اﻟﻔ-د وﺗ-bز أﻫ<A1ﻬ ـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻌ ـﺎﻟ Aـﺎت
واﻟ2+ﺎVﺎت اﻟ<ﻲ ﺗﻌˆﻒ >-Lﻋﻪ وﺗﻐ -Aاﻟu1ﺎن. ١
وﺗŠداد أﻫA1ﺔ ﺳـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ @ﻠ1ﺎ ﻗˆـ ـ-ت ﻣ&ة اﻟ2+ـ ـﺎ Bاﻟ11ﺎرس وﻓﻲ ﺣﺎﻟﻪ

ﺗLـﺎو rﻋ1ﻠAﺔ اﻷﻋ&اد اﻟﻼﻋ@ xﻠAﺎ وﺗﻘb.-ﺎ ﻣﻊ اﻟﻼﻋ tAbاﻷﺧ t.-ﻓﺎن اﻷب اﻷﺳـ-ع ﻫ 9اﻷوﻓ-

ﺣ,ـﺎ ﻓﻲ اﻟﻔ9ز ﻓﻲ ﻟﻌbـﺔ اﻟ-zة اﻟAـ& @1ـﺎ وﺗﻠﻌـ xﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-ﻋـﺔ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ<=ـﺎ>ـﺔ اﻟ?A@-ـﺔ دوار ﻓﻲ ﺗ?-ك
اﻟﻼﻋ xداﺧﻞ اﻟ1ﻠﻌ xورﺷ ـ ـﺎﻗ<ﻪ وﺗ9ﻗﻌﻪ وﻗا-ءة اﻟ ˆeـ ـ• وﺳ ـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ ﻓﻲ ﻟﻌbﺔ اﻟ-zة اﻟ&A
ﻫﻲ ﻣ x@-ﻣ tﻋ+ﺎﺻ -اﻷداء واﻟ ، ŽDeو اﻟ Ž1+اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻼﻋ xو•A+ﺔ ﺟ1Lﻪ. ٢

ﺗﻘ •Aﺗ?• اﺳـ• اﻻﺳـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ وﺳـ-ﻋ<ﻬﺎ  ،أ rاﻟﻔ<-ة اﻟŠﻣA+ﺔ ﺑ tAاﻻQﻌﺎز واﻟ?@-ﺔ ،

وﺗﻌ& ﺳـ ـ-ﻋﻪ اﻻﺳـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﻣ tاﻟﻌ9اﻣﻞ اﻟ‘1ﺛ-ة ﻓﻲ ﻧ=ﺎح اﻟﻠﻌ . xإن اﻻﺳـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ

ﻋﻠﻰ ﺗbﺎﯾ tﻣ Lـ ـ<.9ﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟ.-ﺎﺿ ـ ـAﺔ ﺗ•1ﻞ ﺣ= -اﻟاŠو.ﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟ?@-ﻲ  ،ﻻﺳ ـ ـ1Aﺎ

اﻷداء اﻟ<1ﻐ -AاﻻQﻘﺎع واﻟ– rﯾ<Dﻠ xﻣ tاﻟﻼﻋ xاﻟ<Azﻒ واﻟ<ﻐ -AاﻟLـ ـ.-ﻊ ﻟﻠ<ﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣ<ﻐAا-ت
اﻷداء وﻣ tأﺟﻞ ﺗ?ﻘ €Aﻧ<ﺎﺋﺞ ا=QﺎﺑAﺔ .

ﻓـﺎﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ<=ـﺎ>ـﺔ اﻟ?A@-ـﺔ ﺗﻌ+ﻲ " اﻟ1ـ&ة اﻟŠﻣA+ـﺔ ﺑ tAاﻹQﻌـﺎز وﻧﻬـﺎQـﺔ اﻟ?@-ـﺔ  ،أ rاﻟ9ﻗـ•

اﻟ<L1ﻐ-ق ﻓﻲ أداء اﻟ?@-ﺔ ﻣ -اﻟ–Q rﻌ •uﻗ&رة اﻟ.-ﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻧ=ﺎح اﻹﺳ<=ﺎ>ﺔ. ٣

 ١ﻓﺮات ﺟﺒﺎر ﺳﻌﺪ ﷲ  :اﺳﺎﺳﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺤﺮﻛﻲ  ،ﻋﻤﺎن  ،دار اﻟﺮﺿﻮان ﻟﻠﻨﺸﺮ  ، ٢٠١٥،ص. ١٤٨
 ٢ﻛﻤﺎل ﺟﺒﺎر اﻟﺮﺿﺒﻲ  :اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﺮن واﺣﺪ وﻋﺸﺮﯾﻦ  ،ﻋﻤﺎن  ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ، ٢٠٠٤ ،ص. ٦٠
 ٣ﻓﺮات ﺟﺒﺎر ﺳﻌﺪ ﷲ  :ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮة  ، ٢٠١٥ ،ص. ١٤٩

٦

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

وﺗﻌ-ف اﻻﺳـ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ >ﺄﻧﻬﺎ " اﻟﻔﻌﻞ اﻟ‘1ﺛ -ﻓﻲ اﻟ.-ﺎﺿـ ـ ـ ـﻲ ﻣ tدﺧ9ل اﻟ -A•1اﻟﻰ

اﻟ&ﻣﺎغ ﺣ<ﻰ اداء اﻟﻔﻌﻞ اﻟ?@-ﻲ .

وﺗﻌ-ف ا„Qﺎ >ﺄﻧﻬﺎ اﻟﻘ&رة ﻋﻠﻰ اﺳ<=ﺎ>ﺔ ﺣA@-ﺔ ﻟ -A•1ﻣﻌ tAﻓﻲ أﻗˆ -زﻣ tﻣ. tu1

وﻫ+ﺎﻟ Pﻣ tﻋ-ﻓﻬﺎ ا „Qـ ـﺎ >ﺎﻧﻬﺎ ﻣﻘ&ار اﺳ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ 2ـ ـ ^eﻷ rﻣ‘ﺷ ـ ـ -وﻣﻘ&ار اﻟ+ﻘﻞ اﻟﻌˆ ـ ـbﻲ
اﻟﻌ„ﻼت واﻷﻋˆﺎب ﻟﻼﺳ<=ﺎ>ﺔ ﻟﻬ–ا اﻟ‘1ﺛ. ١ -

ﺗﻌ& اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﻣ tاﻟﻘ&ارت اﻟ1ﻬ1ﺔ اﻟ<ﻲ ﻻ eQﻠ9ا ﻣ+ﻬﺎ أ rﻧ2ـ ـ ـ ـ ـﺎ Bر.ﺎﺿـ ـ ـ ـ ـﻲ

وﺗ<eﻠﻒ اﻷﻧ 2ـ ـ ـ ـDﺔ ﻓ1Aﺎ ﺑ+Aﻬﺎ > …&1اﺣ<Aﺎﺟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺣ Lـ ـ ـ ـ xاﻟD<1ﻠbﺎت اﻟ1ﻬﺎر.ﺔ واﻟADDeﺔ ﻟzﻞ
ﻧ2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ Bوﺗ,ﻬ -أﻫ<A1ﻬـﺎ ﻓﻲ @• -Aﻣ tاﻷﻟﻌـﺎب اﻟ<ﻲ ﺗ<AbD> ŠA1ﻌـﺔ اﻷداء ﻏ -Aاﻟ•ـﺎﺑـ• واﻟ<ﻐ-AA
اﻟ.-Lﻊ ﻟ-,وف اﻟ+1ﺎﻓLﺔ .

وﻗ& اﺧ<ﻠﻔ• اﻵارء ﺣ9ل ﺗﻌ œ.-ﺳـ ـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ وأﻗLـ ـ ـﺎﻣﻬﺎ وﺳـ ـ ـ9ف ﻧ<+ﺎول

ﺟŠءا ﻣ tﻫ–ﻩ اﻟ<ﻌﺎر œ.إذ ﻋ-ﻓ• >ﺄﻧﻬﺎ )ﻗ&رة اﻟﻔ-د ﻋﻠﻰ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ اﻟ -A•1ﻣﻌ tAﻓﻲ
أﺳ-ع زﻣ tﻣ tu1وﺗ<9zن ﻣ tﺳ-ﻋﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ واﻟ-Lﻋﺔ اﻟ?A@-ﺔ( . ٢

و2.ـ ـ -Aﻣ? &1ﺣLـ ـ tﻋﻼوŸ ، rﻣ? &1ﻧˆـ ـ -اﻟ&ﯾ tرﺿـ ـ9ان اﻟﻰ أن ﺳـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳـ ـ<=ﺎ>ﺔ

اﻟ? A@-ـﺔ ﺗﻌ+ﻲ ) اﻟ Ž•-ﺑ tAزﻣ tاﻟ-ﺟﻊ وزﻣ tاﻟ? @-ـﺔ أ rأﻧﻬ ـﺎ ﻋ bـﺎرة ﻋ tاﻟŠﻣ tاﻟzﻠﻲ اﻟ ـ–r
ﯾ+ﻘ„ﻲ ﻣﺎ ﺑ tAﺣ&وث اﻟb+1ﻪ ) اﻟ ( -A•1واﻻﻧ<ﻬﺎء ﻣ tإﺗ1ﺎم اﻟ?@-ﺔ أو اﻟﻌ1ﻞ(. ٣

أﻣﺎ ﻋˆ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎم ﻋ &bاﻟeﺎﻟ €ﻓﻘ& ﻋ-ﻓﻬﺎ >ﺄﻧﻬﺎ ) ﻗ&رة اﻟﻔ-د ﻋﻠﻰ اﻟ<ﻠAbﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﻟ -•1ﻣﻌtA

أﻗﻞ زﻣ tﻣ. ٤( tu1

ﻛ1ﺎ ﻋ-ﻓ• >ﺄﻧﻬﺎ ) اﻟﻔ<-ة اﻟ9اﻗﻌﺔ ﺑ tAاﻹﺛﺎرة واﻹﺟﺎ>ﺔ اﻟzﺎﻣﻠﺔ اﻟ+1ﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـbﺔ >ﺄﻗˆ ـ ـ ـ ـ ـ -وﻗ•

و.ﻌ< &1ذﻟ Pﻋﻠﻰ إQﻌﺎازت اﻟ=ﻬﺎز اﻟﻌˆbﻲ و ﻗﺎﺑﻠAﺔ اﻟ=ﻬﺎز اﻟﻌ„ﻠﻲ ﻓﻲ اﻟ<+ﻔ –Aاﻟ?@-ﻲ(. ٥

 ١ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎري )واﺧﺮون (  :ﻓﻨﻮن اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة  ،اﻻدرن  ،ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻠﻤﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ  ، ١٩٨٧ ،ص. ٦٠
 ٢ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻼوي  ،ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  ،اﻟﻘﺎھﺮة  ،دار اﻟﻤﻌﺎرف  ، ١٩٧٠ ،ص . ١٠٢
 ٣ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴــﻦ ﻋﻼوي  ،وﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼــﺮ اﻟﺪﯾﻦ رﺿــﻮان  ،اﺧﺘﺒﺎرات اﻷداء اﻟﺤﺮﻛﻲ  ،ط  ، ١اﻟﻘﺎھﺮة  ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ، ١٩٨٢،ص
. ٢٣٢
 ٤د.ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ  ،اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  -ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ  ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  ،ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻤﻌﺎرف  ، ١٩٩٩ ،ص . ١٣٨
 ٥ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض )  : ( ١٩٩٩اﻗﺘﺒﺴــﺘﮫ ﻓﺎﺗﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷــﯿﺪ  ،ﺳــﺮﻋﺔ اﻻﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ واﻟﻘﻮة اﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻀــﻼت اﻷطﺮاف
اﻟﺴـﻔﻠﻲ وﻋﻼﻗﺘﮭﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﮭﺎرات اﻷﺳـﺎﺳـﯿﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻟﺪى ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة  ،أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد  ، ١٩٩٩ ،ص . ١١

٧

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

وﻣ tﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘ&م  tu1Qﺗﻌ œ.-ﺳ-ﻋﺔ اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ >ﺄﻧﻬﺎ ﻣ=91ع زﻣ tرد اﻟﻔﻌﻞ

وزﻣ tاﻷداء اﻟ?@-ﻲ أ rأﻧﻬﺎ اﻟ9ﻗ• اﻟ–LQ rـ ـ ـ ـ ـ ـ<ﻐ-ق ﻣ –+ﻟ?,ﺔ ¢ﻬ9ر اﻟ -A•1ووﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ9ﻟﻪ اﻟﻰ
اﻟ1ا-ﻛ ŠاﻟﻌˆAbﺔ اﻟﻰ ﻟ?,ﺔ اﻻﻧ<ﻬﺎء ﻣ tاﻷداء اﻟ?@-ﻲ .

وﺗ?&ث ﺳـ ـ ـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳـ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﻣ tﺧﻼل ﻋ1ﻠAﺎت ﻋˆـ ـ ـ ـAbﺔ وﻫﻲ >•1ﺎ>ﺔ اﻷﻋ&اد

ﻟﻼﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ اﻟD1ﻠ•9ﺔ وﻫﻲ :

-١ﺗﺄﺛ -Aﻣ‘ﺛ -ﻋﻠﻰ اﻟ<L1ﻘbﻼت اﻟ?ALﺔ .

 -٢ﺗ9ﺻAﻞ اﻟ -A•1اﻟﻰ اﻟ1ا-ﻛ ŠاﻟﻌˆAbﺔ .
 -٣ﺧ-وج اﻟ -A•1اﻟﻰ اﻟub2ﺔ اﻟﻌˆAbﺔ و•+ﺎء اﻹﺷﺎرة اﻟ?A@-ﺔ .

 - ٤دﺧ9ل اﻹﺷﺎرة اﻟ?A@-ﺔ ﻣ tاﻟ1ا-ﻛ ŠاﻟﻌˆAbﺔ اﻟﻰ اﻟﻌ„ﻼت .
 -٥إﺛﺎرة اﻟﻌ„ﻼت و¢ﻬ9ر ﻧ2ﺎ BﻣuAﺎﻧuAﻲ ﺣ@-ﻲ ﻓAﻬﺎ. ١

 ٢-١-٢اﻟ-2و BاﻷﺳﺎﺳAﺔ ﻟ< -.9Dﺳ-ﻋﺔ اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ: ٢
 -١ﻗ&رة اﻟ=ﻬﺎز اﻟﻌˆbﻲ اﻟ. rŠ@-1

 -٢ﻗ&رة اﻟ<9ازن واﻟ<+ﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ €اﻟ?@-ﻲ و@ﻠ1ﺎ @ﺎﻧ• ﻋ1ﻠAﺔ اﻟ<9ازن ﺧﻼل اﻟb1ﺎارة ﺟ&Aة @ﻠ1ﺎ ازدت
اﻟﻘ&رة اﻟ&ﻓﺎﻋAﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻔ-دQﺔ .

 -٣ﻣ …9<Lاﻟzﻔﺎءة اﻟﻔA+ﺔ واﻟADDeﺔ .
 -٤ﻣLـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ< …9اﻟzﻔـﺎQـﺔ واﻟﻘـ&رة ﻋﻠﻰ اﻹﺑـ&اع واﻻﺑ<zـﺎر وﺗﻌ<1ـ& ﻋﻠﻰ ﻗـ&رة اﻟ<ﻔ -Azو@ـ–ﻟـ@ Pﻔـﺎءة
اﻟ91ﻗﻊ واﻟ< -Aˆbوﻧﻌ+ﻲ اﻟﻘ&رة ﻋﻠﻰ اﻟ<1> ‘b+ﺎ &?Qث .

@ -٥ﻔﺎءة اﻟ1ﻼﺣ,ﺔ واﻟ1ا-ﻗbﺔ ) دﻗﺔ اﻹدارك اﻟ r-ˆbواﻟ1Lﻌﻲ ( .
 -٦ﺗ?&ﯾ& اﻻﺗ=ﺎﻩ .
 -٧ﻗ9ة اﻹاردة .

 -٨اﻟﻘ&رة ﻋﻠﻰ اﻟ<+ﻔ –Aو@ﻔﺎءة اﻟ?1ﻞ ﺣ<ﻰ ﻧﻬﺎQﺔ اﻟbLﺎق .

 ٣-١-٢أﻧ9اع اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ: ٣

 ١ﻋﺼﺎم ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ  :ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮة  ،ص. ١٣٩-١٣٨
 ٢ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻤﻨﺪﻻوي وﻣﺤﻤﻮد اﻟﺸﺎطﻲ  :اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ واﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ  ،ﺑﻐﺪاد  ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ١٩٨٧ ،ص . ٨١
 ٣ﻣﺤﻤﺪ ﺻـﺒﺤﻲ ﺣﺴـﺎﻧﯿﻦ  :اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿـﯿﺔ  ،ج  ، ١طﻼ  ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،اﻟﻘﺎھﺮة  ، ١٩٩٥ ،ص
. ٤٧٤٫٤٧٣

٨

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

 -١اﻻﺳــــ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟLKــــ ـDAﺔ  :و9u.ن ﻧ9ع اﻟ -A•1ﻣﻌ-وﻓﺔ ﻣLـ ـ ـ ـ ـbﻘﺔ ﻟ&… اﻟﻔ-د  ،اذ أن اﻟﻼﻋx
Qﻌ-ف ﻧ9ع اﻟ -A•1وﺷـ ـ ـ ـ&ﺗﻪ ﻗbﻞ ﺣ&وﺛﻪ وﻫ–ا اﻟ9+ع ﺷـ ـ ـ ـﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟ1ﻬﺎارت اﻟ.-ﺎﺿـ ـ ـ ـAﺔ  ،ﻓﺎﺋ&ة ﻫ–ا

اﻟ9+ع ﻫ 9اﺳ<&eام اﻟ<9ﻗﻊ ﻟﻸداء اﻟ?@-ﻲ ,Qﻬ -ﻋ &+ﺗ €AbDاﻟ1ﻬﺎارت .

 -٢اﻻﺳــــ<=ﺎ>ﺔ اﻟK@-1ﺔ  :ﻫ–ا اﻟ9+ع 9uQن اﻟ -A•1ﻏ -Aﻣﻌ-ﻓﺔ ﻣ Lـ ـ ـbﻘﺔ ﻟ&… اﻟﻔ-د  ،وﻋﻠAﻪ ﻓﺈن
اﻟﻔ-د Qﻘ9م >ﺎﻟ&bاQﺔ >ﻌ1ﻠAﺔ اﻟ<ﻌ-ف ﻋﻠﻰ اﻟ -A•1وﻣ tﺛ• اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ ﻟﻪ  ،وان اﻟﻼﻋ tu1Q xأن

 <eQـﺎر ﻣ• -Aﻣ? ـ&د ﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ t1ﻋ ـ&ة ﻣ•Aا-ت ﺗﻌ-ض ﻋﻠ Aـﻪ ﻟ-1ة واﺣ ـ&ة او ﻣا-ت ﻣ<< ـﺎﻟ Aـﺔ ﻓ<Šداد

اﻟˆﻌ•9ﺔ ﻓﻲ ﻫ–ﻩ اﻟ?ﺎﻟﺔ أ„Qﺄ .

 -٣اﻻﺳـــ<=ﺎ>ﺎت اﻟL<1ـــﻠLـــﻠﺔ  :وﻫﻲ أﻛ• -اﻻﺳـ ـ ـ<=ﺎ>ﺎت ﺣ&وﺛﺎ ﻓﻲ اﻟ=1ﺎل اﻟ.-ﺎﺿـ ـ ـﻲ  ،اذ
ﺗ<ﻌﺎﻗ xاﻻﺳ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺎت ﺗﻌﺎﻗbﺔ زﻣA+ﺔ  ،وﻓﻲ اﻷﻏﻠ xﻣﺎ ﺗ9zن @ﻞ اﺳ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ ﻓﻲ اﻟ Lـ ـ ـﻠ Lـ ـ ـﻠﺔ ﻣ•-Aة

ﻟﻼﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ<ﺎﻟAﺔ ﻣ•ﻞ أداء ﺣ@-ﺎت اﻟ=+1ﺎﺳ< Pأو اﻟ21ﻲ أو اﻟ ، ¨@-وﺗ9zن اﻷوﻗﺎت اﻟŠﻣA+ﺔ

ﺑ tAاﻟA•1ا-ت اﻣﺎ ﻣ< Lـ ـﺎو.ﺔ @1ﺎ ﻓﻲ اﻻﺳ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ ﻟﻠ„ ـ ـ9ء اﻟ–,Q rﻬ@ -ﻞ ﺛﺎﻧAﺔ و•1ﻌ&ل ﻣ، •,<+
أو ﻏ -Aﻣ< Lـ ـﺎو.ﺔ @1ﺎ ﻓﻲ اﻻﺳ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ„ ـ ـ9ء ,Qﻬ> -ﻌ& ﺛﺎﻧAﺔ ﺛ• ﺿ ـ ـ9ء آﺧ,Q -ﻬ> -ﻌ& ﺛﺎﻧAﺔ
وﻧˆﻒ اﻟ•ﺎﻧAﺔ ﺛ• أﺧ> -ﻌ& ﺛﺎﻧ tA<Aوﻧˆﻒ اﻟ•ﺎﻧAﺔ وﻫ–uا ﺣ xLﻣ<Dﻠbﺎت اﻷداء أو اﻟﻌ1ﻞ .

 ٤-١-٢اﻗLﺎم اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ :

ﻟﻘ& اﺗﻔﻘ• أﻏﻠ xاﻟˆ1ـﺎدر اﻟﻰ أن ﺳـ-ﻋﺔ اﻻﺳـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﺗ -1ﺑ•ﻼث ﻣا-ﺣﻞ رﺋLAـAﺔ

وﻫﻲ @ﺎﻵﺗﻲ :

أوﻻ  :زﻣ Qاﻟ<9ﻗﻊ اﻟ?@-ﻲ :
أن زﻣ tاﻟ<9ﻗﻊ اﻟ?@-ﻲ ﻫ ) 9اﻟﻔ<-ة اﻟŠﻣA+ﺔ ﻟﻠ2zـﻒ ﻋ tﻫ&ف ﺣ@-ﺎت اﻟŠﻣAﻞ واﻟﻼﻋx

اﻟ+1ـﺎﻓ• واﻟ-zة و@AﻔAـﺔ ﺗ=ـﺎوزﻫـﺎ ﻗbـﻞ ¢ﻬ9ر اﻟ -A•1وﻫﻲ ﻓ<-ة ﻗˆـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-Aة ﺟـ&ا ﺑŠﻣ+ﻬـﺎ وﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ.-ﻌـﺔ
>ﻔﻌﺎﻟﻬﺎ( .

ﺛﺎﻧAﺎ  :زﻣ Qرد اﻟﻔﻌﻞ :
أن ﻟŠﻣ tرد اﻟﻔﻌﻞ أﻫA1ﺔ >ﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﺎﻟAﺎت اﻟ.-ﺎﺿ ـ ـAﺔ و.ﻌ& ﻋﺎﻣﻼ ﺣﺎﺳ ـ ـ1ﺔ ﻓﻲ >ﻌ¨

ﻫ–ﻩ اﻷﻟﻌﺎب  ،وﻓﻲ اﻟ-zة اﻟDﺎﺋ-ة ﺗ-bز أﻫA1ﺔ زﻣ tرد اﻟﻔﻌﻞ واﺿ ـ ـ ـ ـ ـ?ﺔ ﻣ tﺧﻼل أداء اﻟﻼﻋx

اﻟ1ﻬﺎر rﻟ -A•zﻣ tاﻟ1ﻬﺎارت اﻷﺳﺎﺳAﺔ .

٩

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

وﻋ-ف أ „Qـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ >ـﺄﻧـﻪ  :اﻟŠﻣ tاﻟـ– rﯾ+ﻘ„ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻲ ﻋﻠﻰ ﺑـ&ء ﺣـ&وث اﻟ -A•1و•ـ&ء ﺣـ&وث

اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ. ١

ﻛ1ﺎ ﻋ-ف >ﺄﻧﻪ )اﻟŠﻣ tاﻟ– LQ rـ ـ ـ ـ ـ ـ<ﻐ-ﻗﻪ اﻟﻔ-د ﻟ&bء اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ اﻹاردQﺔ ﻟ-A•1
ﻣﻌ. ٢( tA

أﻣﺎ ﻋﻘAﻞ اﻟzﺎﺗ xﻓﻌ-ﻓﻪ >ﺄﻧﻪ ) ﻣﻘ&ار ﻓ<-ة اﺳـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ2ـ ـ ـ ^eﻷ rﻣ‘ﺛ -وﻣﻘ&ار اﻟ+ﻘﻞ

اﻟ?@-ﻲ ﻟﻠﻌ„ﻼت واﻷﻋˆﺎب ﻟﻼﺳ<=ﺎ>ﺔ ﻟﻬ–ا اﻟ. ٣( -A•1

وﻋ-ف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ) اﻟﻔ<-ة اﻟŠﻣA+ﺔ اﻟ9اﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑ tAﺣ&وث اﻟ -A•1اﻟ ˆbـ ـ ـ ـ ـ r-أو اﻟ Lـ ـ ـ ـ ـ1ﻌﻲ

وأول اﻧﻘbﺎض ﻋ„ﻠﻲ @-د ﻓﻌﻞ ﻟﻬ–ا اﻟ. ٤( -A•1

وﻓﻲ ﻫ–ا اﻟ ˆeـ ـ9ص  2Qـ ـ ) -Aﻣ? &1اﻟ 2ـ ـAﺦ  ( ۱۹۹۹ ،أن اﻟ?@-ﺔ ﻻ ﺗ?&ث ﻣbﺎﺷ ـ ـ-ة

ﻋﻘ ـ xﺣ ـ&وث اﻟ ، -A•1وﻟ tzﺗ -1ﻓ<-ة زﻣ A+ـﺔ <eQﻠﻒ ﻣ ـ&اﻫ ـﺎ ﻣ tﻓ-د إﻟﻰ آﺧ -وﻣ tﻣ• -Aاﻟﻰ

ﻣ• -Aأﺧ> -ﺎﻟL+ـbﺔ ﻟﻠﻔ-د اﻟ9اﺣ& ﻧ<=Aﺔ اﻟ -A•1اﻟ„ـ9ﺋﻲ أو اﻟˆـ9ﺗﻲ أو اﻟ?Lـﻲ  ،و9u.ن زﻣ tرد

اﻟﻔﻌﻞ ﻗˆـ ـ ـ ـ -Aﺟ&ا أو ﻣﺎ LQـ ـ ـ ـ1ﻰ ﺑ-د اﻟﻔﻌﻞ اﻟLbـ ـ ـ ـ ŽAﻋ&+ﻣﺎ 9uQن ﻧ9ع اﻟ -A•1ﻣﻌ-وف ﻣLـ ـ ـ ـbﻘﺎ

وﺳـﻬﻞ ﻣ•ﻼ ﻋ&+ﻣﺎ LQـ<= xAاﻹﻧLـﺎن ﻹﺛﺎرة ﺿـ9ﺋAﺔ >?@-ﺔ >LـDAﺔ و9u.ن زﻣ tرد اﻟﻔﻌﻞ أ9Vل

أو ﻣﺎ LQـ1ﻰ ﺑ-د اﻟﻔﻌﻞ اﻟ1ﻌﻘ&  ،و9u.ن ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻲ اﻟ?@-ﺎت اﻟb@-1ﺔ اﻟ1ﻌﻘ&ة واﻟ=&ﯾ&ة اﻟ<ﻲ ﻟ•
ﯾ<ﻌ9د ﻋﻠAﻬﺎ اﻹﻧ Lـ ـ ـﺎن >ﻌ&  .وأن زﻣ tرد اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﯾbﻘﻰ ﺛﺎﺑ<ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔ• اﻟﻔ<-ة اﻟ<ﻲ  LQـ ـ ـ<ﻐ-ﻗﻬﺎ
وﻟ> tzﺎﻟ<&ر x.واﻟ11ﺎرﺳﺔ وﺗzا-ر اﻟﻌ1ﻞ اﻟﻌ„ﻠﻲ  ،ﻓﺄن زﻣ tرد اﻟﻔﻌﻞ Qﻘˆ -و. ٥•,<+.
ﺛﺎﻟXﺎ  :زﻣ Qاﻟ?@-ﺔ :

ﻋ-ف زﻣ tاﻟ?@-ﺔ >ﺄﻧﻪ ) اﻟŠﻣ tاﻟ– rﯾ+ﻘ„ﻲ ﻣﺎ ﺑ tAﺑ&اQﺔ اﻟ?@-ﺔ وﻧﻬﺎﯾ<ﻬﺎ . ٦
ﻛ1ﺎ ﻋ-ف أ„Qـ ـ ـ ـﺎ >ﺄﻧﻪ )اﻟﻘ1Aﺔ اﻟŠﻣA+ﺔ ﻟ9ﺿـ ـ ـ ـﻌAﺔ ﺣ@-ﺔ اﻟ+ﻘﺎ BاﻟﻌﺎدQﺔ ﻟﻠ=Lـ ـ ـ ـ• وﻧ,ﺎﻣﻪ

اﻟ?@-ﻲ ﻣ tﺑ&اQﺔ وأﺛ+ﺎء وﻧﻬﺎQﺔ اﻟ?@-ﺔ (. ٧

 ١ﻣﺮوان ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ  ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ،ﻋﻤﺎن  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ  ،٢٠٠١ ،ص . ٢۵ .
 ٢أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح  ،وﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻼوي  :ﻓﺴﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  ،اﻟﻘﺎھﺮة  ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ١٩٨٨ ،ص . ٧۵
 ٣ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ ﺣﺴﺎﻧﯿﻦ  ،اﻟﻘﯿﺎس واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ  ،اﻟﻘﺎھﺮة  ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ١٩٨٧ص . ٧۵
 ٤ﻋﻘﯿﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ  ،اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة  ،اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺑﻐﺪاد  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ،١٩٨٨ ،ص . ٣٠٤
 ٥ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻼﻣﻲ  ،اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻠﻄﯿﻒ  ، ٢٠٠٢ ،ص ٦١
 ٦ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﯿﺦ  ،ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺻﺎدق  :ﻓﺴﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  ،دار ﻧﺒﻊ اﻻﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  ،١٩٩٩ ،ص . ١٨٨
 ٧ﻣﺮوان ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ  :ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮة  :ص. ٤٠

١٠

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

) وﻫ 9اﻟﻔ<-ة اﻟŠﻣ A+ـﺔ اﻟˆ?1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ9رة ﺑ tAﻧﻬ ـﺎ Qـﺔ زﻣ tرد اﻟﻔﻌ ـﻞ أ rﺑ ـ&ا Qـﺔ اﻟ? @-ـﺔ ﺣ<ﻰ

ﻧﻬﺎﯾ<ﻬﺎ(. ١

 ٥-١-٢ﺗA1+ﺔ ﺳ-ﻋﺔ اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ: ٢

اﻟL+ـbﺔ اﻟﻌ1,ﻰ ﻣ tاﻷﺷـuﺎل اﻟ.-ﺎﺿـAﺔ  ،وﻻ أ>ﺎﻟﻎ اذا ﻗﻠ• ﺟA1ﻌﻬﺎ  ،ﺗ?<ﺎج اﻟﻰ ﺳـ-ﻋﻪ

اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﻟ–ا ﻓﺎﻟﻼﻋ xاﻟ–<1Q rﺎز ﺑﻬ–ﻩ اﻟˆ ـ ـ ـ ـﻔﺔ ﺳ ـ ـ ـ ـ &=Aﺻ ـ ـ ـ ـﻌ•9ﺔ @-Abة ﻓﻲ ﺗA1+ﺔ

وﺗ -.9Dﻣ Lـ<9اﻩ  ،وﺳ ـ9ف <?Qﺎج ﻟ=ﻬ& @ -Abوزﻣ.9V tﻞ ﻟ<A1+ﺔ ﻫ–ﻩ اﻟˆ ـﻔﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣAﺎﺗﻪ

اﻟ.-ﺎﺿ ـAﺔ  ،ﻓ Lـ-ﻋﺔ اﻻﺳ ـ<=ﺎ>ﺔ  x=Qأن ﺗ9zن ﻣ-ﺗDbﺔ ﺗ1ﺎﻣﺎ >ﺎﻟ&ﻗﺔ ﻋ &+اﻟﻼﻋ . xﻓﺎﻻﺳ ـ<=ﺎ>ﺔ
اﻟLـ ـ.-ﻌﺔ اﻟeﺎVﻔﺔ ﺳـ ـ<‘د> rﺎﻟ<ﺄﻛ &Aاﻟﻰ ﻧ<ﺎﺋﺞ ﺳـ ـﻠAbﺔ واﻻﺳـ ـ<=ﺎ>ﺎت اﻟ®ADbﺔ اﻟˆـ ـ??Aﺔ ﻻ ﺗ‘دr
اﻟﻰ ﻧ<=Aﺔ bAVﺔ .

وﺗ<• ﺗA1+ﺔ ﺳ-ﻋﻪ اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﻣ tﺧﻼل ﻋ&ة -Vق @ﺄﻻﺗﻲ: ٣

.-[ -١ﻘﺔ ﺗA1+ﺔ ﺳ-ﻋﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ >]9رة ﻣ2ﺎﺑﻬﺔ :

وﺗ<• ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗzا-ر اﻻﺳ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ @-د ﻓﻌﻞ ﻟﻠ> -A•1ﺄﺳ ـ ـﻠ9ب واﺣ& ﻏ -Aﻣﻐﺎﯾ ، -وﻫ+ﺎ ﺗﻠﻌx

اﻟ<ﻐ–Qﺔ اﻟا-ﺟﻌﺔ دوار ﻣﻬ1ﺎ ﻓﻲ اﻟ<. -.9D
.-[ -٢ﻘﺔ ﺗ_ا-ر رد اﻟﻔﻌﻞ >]9رة ﻏ -Aﻣ2ﺎﺑﻬﺔ :

و •<.ﺧﻼل ﻫـ ـ–ﻩ اﻟ.-Dﻘـ ـﺔ ﺗzا-ر اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ<=ـ ـﺎ>ـ ـﺔ @-د ﻓﻌـ ـﻞ ﻟﻠ -A•1ﻣ tﺧﻼل اﻟ<ﻐ -Aﻓﻲ

اﺗ=ﺎﻫﺎت اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ وﺗ-ﺗbAﻬﺎ .

 -٣ﺗ?ﻠAﻞ ﻋ+ﺎﺻ -رد اﻟﻔﻌﻞ :
ﯾ<• ﺗ?ﻠAـﻞ رد اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻰ ﻣ9uﻧـﺎت ا>Lـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Žو•ـﺎﻟ<ـ&ر.ـ xﻋﻠAﻬـﺎ  ،ﻓ•1ﻼ ﻓﻲ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟﻌـ&اﺋtAA

 tu1Qاﻟ<&ر x.ﻣ tﺧﻼل وﺿ ـﻊ اﻟﻌ&و اﻟAbDﻌﻲ >ﻌ& ﺳ ـ1ﺎع اﻻﺷ ـﺎرة ﺛ• اﻟ<&ر x.ﻣ tﺧﻼل ﻧﻔ•

اﻟ9ﺿﻊ ﺑ&ون أﺷﺎرة  ،ﺛ• اﻟ<&ر x.ﻋﻠﻰ اﻟ&bاQﺔ اﻟzﺎﻣﻠﺔ ﻣ tوﺿﻊ اﻟe+1ﻔ¨ .

.-[ -٤ﻘﺔ ﺗ -.9DاﻷﺣLﺎس :

 ١ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻼوي وﻧﺼﺮ اﻟﺪﯾﻦ رﺿﻮان  ،ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮة  ،ص. ٢٣٧
 ٢ﻛﻤﺎل ﺟﻤﯿﻞ اﻟﺮﺑﻀﻲ  :ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮة  ،ص. ١٢١
 ٣أﯾﺎد ﺣﻤﯿﺪ رﺷــﯿﺪ اﻟﺨﺰرﺟﻲ وﺣﺴــﺎم ﻣﺤﻤﺪ ھﯿﺪان اﻟﺨﺰرﺟﻲ  :اﺗﺠﺎھﺎت ﻣﺴــﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿــﻲ  ،ط  ، ١اﻟﻌﺮاق  ،اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ دﯾﺎﻟﻰ  ، ٢٠١١ ،ص. ٦٢-٦١
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

ﺗﻌ<1ـ& ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑ tAﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-ﻋـﺔ رد اﻟﻔﻌـﻞ واﻟ1ﻘـ&رة ﻋﻠﻰ اﻟ<ﻔ €.-ﺑ tAاﻟﻔﻘا-ت اﻟŠﻣA+ـﺔ

اﻟﻘˆ-Aة ﻟﻠŠﻣ ( 0,01 ،1,0 ) tﺟŠء ﻣ tاﻟ•ﺎﻧAﺔ .

ﺗﻬـ&ف ﻫـ–ﻩ اﻟ.-Dﻘـﺔ اﻟﻰ ﺗ -.9Dاﻟ1ﻘـ&رة ﻋﻠﻰ اﻟ?• >ـﺎﻟﻔﻘا-ت اﻟŠﻣA+ـﺔ اﻟLbـ ـ ـ ـ ـ ـ ـDAـﺔ ﺟـ&ا ،

اﻟ<ﻲ ﺑ&ورﻫﺎ ﺗ? tALﺳ-ﻋﺔ رد اﻟﻔﻌﻞ.

وﻟﻬ–ا اﻟ.-Dﻘﺔ ﺛﻼث ﻣا-ﺣﻞ ﻫﻲ :
اﻟ-1ﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ  :ﯾ‘د rاﻟﻼﻋ xاﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ >ﺎﻟ-Lﻋﺔ اﻟﻘˆ ، …9وﻓﻲ @ﻞ ﻣ?ﺎوﻟﺔ -beQ
ﺑŠﻣ tاﻷداء .

اﻟ-1ﺣﻠﺔ اﻟ•ﺎﻧAﺔ  :ﯾ‘د rاﻟﻼﻋ xاﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ >ﺎﻟ Lـ ـ ـ ـ ـ-ﻋﺔ اﻟﻘˆ ـ ـ ـ ـ ـ …9ﻋﻠﻰ ان &?Qد اﻟŠﻣ tاﻟ–r

ﺳ<LAﻐ-ﻗﻪ ﻓﻲ اﻷداء ﻣ1ﺎ ﯾ‘د rاﻟﻰ ﺗ? tALاﻹﺣLﺎس >ﺎﻟŠﻣ. t

اﻟ-1ﺣﻠﺔ اﻟ•ﺎﻟ•ﺔ  :ﯾ‘د rاﻟﻼﻋ xاﻻﺳـ ـ<=ﺎ>ﺎت >Lـ ـ-ﻋﺎت ﻣ<eﻠﻔﺔ وﻣ?&دة ﻣ1ﺎ L?Qـ ـ tاﻹﺣLـ ـﺎس
>ﺎﻟ9ﻗ• و•ﺎﻟ<ﺎﻟﻲ ﺳ-ﻋﻪ رد اﻟﻔﻌﻞ. ١

وﻟ<A1+ﺔ ﺳ-ﻋﺔ اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ  tu1Qاﺳ<&eام اﻟ<+.-1ﺎت اﻟ<ﺎﻟAﺔ: ٢

 -١اﻟ<&ر> x.ﺎﺳ ـ ـ<&eام ﻣ9اﻗﻒ ﺛﺎﺑ<ﺔ ﻣ Lbـ ـDﺔ وذﻟ Pﺑ<-ﺗ xAاﺳ ـ ـ<=ﺎ>ﺎت دﻓﺎﻋAﺔ وﻫ=9ﻣAﺔ ﻣﻌ+Aﻪ
ﻣ<ﻔ €ﻋﻠAﻬﺎ ﺑ tAاﻟﻼﻋ tAbﺛ• اﻟ<&رج ﻓﻲ اﻷداء إﻟﻰ اﻗﻞ ﺳ-ﻋﺔ ﻣ+u1ﻪ.

 -٢اﻟ<ـ&ر.ـ> xـﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ<eـ&ام ﻣ9اﻗﻒ ﻣﻌ+Aـﺔ ﻣ<ﻔ €ﻋﻠAﻬـﺎ وﺗ<Dﻠـ xﻣ tاﻟﻼﻋـ xاﻟ< ŠA@-ﻋﻠﻰ ﻧ9ﻋtA
ﻣ tأﻧ9اع اﻟ&ﻓﺎع او اﻟﻬ=9م.

 -٣اﻟ<&ر> x.ﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ<&eام ﻣ9اﻗﻒ ﻏ -Aﻣ<ﻔ €ﻋﻠAﻬﺎ ﻟ?1ﺎوﻟﺔ ﺗA1+ﺔ ﺳـ ـ ـ ـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ91اﻗﻒ
اﻟ<1ﻐ-Aة.

 -٤اﻟ<&ر> x.ﺎﺳ<&eام ﻣ9اﻗﻒ ﺗ &.Šﻓﻲ درﺟﺔ ﺻﻌ<•9ﻬﺎ ﻋ1ﺎ ﺗ<Dﻠbﻪ اﻟ+1ﺎﻓLﺎت.
 -٥اﻟ<&ر> x.ﺎﺳ<&eام اﻟ91اﻗﻒ اﻟ?ﻘAﻘAﺔ اﻟ<ﻰ ﺗ?&ث ﻓﻲ اﻟ+1ﺎﻓLﺎت )اﻟb1ﺎر.ﺎت(.
 -٦ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ<&ر x.ﻋﻠﻰ اﻻﺳ<=ﺎ>ﺎت اﻟDALbﺔ @1ﺎ ﻫ 9ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ&bاQﺔ ﻓﻲ ﺳbﺎﻗﺎت اﻟ¨@-

أو اﻟ Lـ ـ ـ ـ ـbﺎﺣﺔ ﯾا-ﻋﻰ اﻟ<&ر> x.ﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ـ<&eام ﺗ+.-1ﺎت اﻟﻔ<-ة اﻟŠﻣA+ﺔ اﻟˆ ـ ـ ـ ـ ـ??Aﺔ اﻟ<ﻲ ﯾ ^+ﻋﻠAﻬﺎ

 ١ﻋﻠﻲ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸـﻮك  :ﺳـﺮﻋﺔ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺈﻧﺠﺎز )٥٠م ( ﺳـﺒﺎﺣﺔ ﻓﺮاﺷـﺔ  ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿـﯿﺔ  ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﺸﺮ  ،اﻟﻌﺪد اﻻول  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  ، ٢٠٠٥ ،ص .١١٠
 ٢ﺑﺴﻄﻮﯾﺴﻲ أﺣﻤﺪ  :أﺳﺲ وﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  ،ط ، ١اﻟﻘﺎھﺮة  ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ،١٩٩٩ ،ص .١٤٤

١٢

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

اﻟﻘﺎﻧ9ن واﻟ<ﻲ ﺗﻘﻊ ﺑ tAﺳـ1ﺎع أﻣ -اﻻﺳـ<ﻌ&اد )اﺳـ<ﻌ&( و²ﺷـﺎرة اﻟ&bء )اﻻVﻼﻗﺔ( إذ أن ذﻟLQ Pـﻬ•

ﻓﻲ اﻛ<Lﺎب اﻟﻼﻋ xﻟ-Lﻋﺔ اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ اﻟˆ??Aﺔ ﻹﺷﺎرة اﻟ&bء .
 ٦-١-٢اﻟ=+1ﺎﺳ< eاﻻfﻘﺎﻋﻲ :

ﻫ 9إﺣ&… اﻷﻧ2ـ ـ ـDﺔ اﻟ.-ﺎﺿـ ـ ـAﺔ اﻟ–2Q rـ ـ ـ<1ﻞ ﻋﻠﻰ أداء ﺣ@-ﺎت ﻣﻌ+Aﺔ @9ﺳـ ـ ـAﻠﺔ ﻟﻠ<A•-ﺔ

>ﻐ-ض اﻟ9ﺻـ ـ ـ ـ ـ9ل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻘ&ارت اﻟ&bﻧAﺔ واﻟﻌﻘﻠAﺔ واﻟ+ﻔLـ ـ ـ ـ ـAﺔ  .وˆ?+.ـ ـ ـ ـ ـ -ﻣ=ﺎل ر.ﺎﺿـ ـ ـ ـ ـﺔ

اﻟ=+1ﺎﺳـ ـ ـ< PاﻹQﻘﺎﻋﻲ >ﺎﻟ1أ-ة ﻓﻘ Žوذﻟ PاﻻﻧLـ ـ ـ=ﺎﻣﻬﺎ اﻟˆeـ ـ ـﺎﺋ^ اﻟAbDﻌAﺔ واﻟbﺎﯾﻠ9ﺟAﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ
ﺗ<1ﻠzﻪ ﻣ tاﻟﻘ&رة ﻋﻠﻰ اﻟ<ﻌ -Abاﻟ?@-ﻲ ﻣﻊ اﻹQﻘﺎع اﻟ91ﺳـ ـ ـAﻘﻲ وﺗLـ ـ ـﺎﻫ• ﻫ–ﻩ اﻟ.-ﺎﺿـ ـ ـﺔ ﻓﻲ ﺑ+ﺎء

اﻟ=Lـ ـ• >ˆـ ـ9رة ﺻـ ـ??Aﺔ وذﻟ> Pﺎﻟ?ˆـ ـ9ل ﻋﻠﻰ ﻗ9ام ﺟ &AوﺗA1+ﺔ وﺗ -.9Dأﻫ• اﻟˆـ ـﻔﺎت اﻟ&bﻧAﺔ
ﻛﺎﻟ-1وﻧﺔ واﻟ-ﺷﺎﻗﺔ واﻟ<9ازن واﻟﻘ9ة واﻟ-Lﻋﺔ  ....اﻟﺦ

ﻛ1ﺎ ﺗ‘د rإﻟﻰ ﺗ -.9Dﻗ9ة اﻹاردة واﻟ1ﻼﺣ,ﺔ 1@ ،ﺎ إن اﻟﻌ1ﻞ ﻣﻊ اﻹQﻘﺎع  LQـ ـ ـﺎﻋ& ﻋﻠﻰ

اﻛ<Lـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎب اﻟﻼﻋbـﺎت ﻗ9ة اﻟ<?1ـﻞ وﻗ9ة اﻟ2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـˆeـ ـ ـ ـ ـ ـ ـAـﺔ واﻟﻘـ&رة ﻋﻠﻰ اﻹﺑـ&اع ﻓﻲ اﻟﻌ1ـﻞ واﻟ<ـ–وق
اﻟ91ﺳAﻘﻲ . ١

وﻗـ& ﻋ-ف اﻟ=+1ـﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ<ـ PاﻹQﻘـﺎﻋﻲ >ـﺄﻧـﻪ اﻟ<+ـﺎﻓ• واﻻﻧLـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ=ـﺎم ﺑ tAاﻟ?@-ـﺎت اﻟbـ&ﻧAـﺔ و

اﻟ91ﺳ ـ ـAﻘAﺔ اﻟ<ﻲ ﺗ‘د rإﻟﻰ ﺗ? Lـ ـ tAﻗ&رة اﻟﻼﻋbﺔ ﻋﻠﻰ اﻟ<ﻌ -Abاﻟ?@-ﻲ (  ،أو ﻫ 9ﺣ@-ﺔ أﺟاŠء
اﻟ= •Lﺑ9زن ﺣ@-ﻲ ﻣﻊ ﻣˆﺎﺣbﺔ اﻟ91ﺳAﻘﻰ . ٢

ﻛ1ﺎ إن اﻟ<ﻌﻠ •Aاﻟ -ub1ﻓﻲ اﻟ=+1ﺎﺳ ـ< PاﻹQﻘﺎﻋﻲ ﯾ<Dﻠ xﻣ tاﻟ ˆ<e1ـ tAﻓﻬ• واﺳ ـ<Aﻌﺎب

ﺧˆـﺎﺋ^ اﻟﻔ®ﺎت اﻟﻌ.-1ﺔ اﻟ-ub1ة وﻫ 9ﻏﺎﻟbﺎ ﻣﺎ 9uQن ﻓﻲ اﻟLـ9+ات اﻷوﻟﻰ ﻣ tﺣAﺎة اﻟDﻔﻠﺔ وﻗ&
ﯾ&bأ ﺑ tAاﻟ Lـ ـ ـ ـ+ﺔ اﻟ•ﺎﻣ+ﺔ إﻟﻰ اﻟ Lـ ـ ـ ـ+ﺔ اﻟﻌﺎﺷ ـ ـ ـ ـ-ة ﺧﻼل ﻫ–ﻩ اﻟﻔ<-ة ﯾŠداد ﺗ9Dر اﻟ 91+اﻟﻌﺎم وﺗ<ŠA1

ﺣ@-ـﺎت اﻷVﻔـﺎل >ﻘـ&رة @-Abة ﻣ tاﻟ-ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻗـﺔ واﻟ-1وﻧـﺔ @1ـﺎ ﺗ<L?> ŠA1ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ tاﻟ<9ﻗAـ• واﻟ<9اﻓ€
واﻻﻧALﺎﺑAﺔ وﺣ tLاﻧ<ﻘﺎل اﻟ?@-ﺔ ﻣ tاﻟ=–ع إﻟﻰ اﻟ–ارﻋ tAو²ﻟﻰ اﻟﻘ&ﻣ tAو•ﺎﻟﻌ. ٣ •u

 ١-٦-١-٢اﻟ?@-ﺎت اﻷﺳﺎﺳAﺔ ﻓﻲ اﻟ=+1ﺎﺳ< eاﻹfﻘﺎﻋﻲ :

 ١وﺟﯿﮫ ﻣﺤﺠﻮب  ،آﺳﯿﺎ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ  :اﻟﺠﻤﻨﺎﺳﺘﻚ اﻟﺤﺪﯾﺚ  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد  ، ١٩٩١ ،ص . ١٠
 ٢أﻣﯿﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ  :اﻟﺠﻤﻨﺎﺳـﺘﻚ اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ  ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘﯿﺮ  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿـﯿﺔ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد  ، ١٩٨٦ ،ص .٥٧
 ٣آﺳـﯿﺎ ﻛﻠﻢ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ  :اﻹﯾﻘﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ درس اﻟﺠﻤﻨﺎﺳـﺘﻚ اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ  ،رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴـﺘﯿﺮ  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿـﯿﺔ
 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻌﺪان  ، ١٩٨٣ ،ص . ٣٨

١٣

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

ﺗﻌ& اﻟ?@-ﺎت اﻷﺳـ ـﺎﺳـ ـAﺔ ﻓﻲ اﻟ=+1ﺎﺳـ ـ< PاﻹQﻘﺎﻋﻲ ﻣ tأﻫ• وﺳـ ـﺎﺋﻞ اﻟ<A•-ﺔ اﻟ=1ﺎﻟAﺔ ﻣﻊ

ﻛ9ﻧﻬﺎ ﺗ1+ﻲ اﻟ91اﻫ xاﻹﺑ&اﻋAﺔ وﻣ tأﻫ• ﻫ–ﻩ اﻟ?@-ﺎت. ١

أوﻻ  :اﻟ?@-ﺎت ﺑ&ون أدوات  :وﻫﻲ ﻣ tأ> Lـ ـ Žﺣ@-ﺎت اﻟ=+1ﺎﺳ ـ ـ< PاﻹQﻘﺎﻋﻲ اﻷوﻟAﺔ وﺗ<ﻌﻠ1ﻬﺎ
اﻟ&<b1ﺋﺔ ﻷﺟﻞ أن ﺗ‘د> rﻌ& ذﻟ Pﺣ@-ﺔ ﻣﻬﺎر.ﺔ > Lـ ـ ـ ـ ـ ـDAﺔ أو ﻣ<9ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـDﺔ أو ﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌbﺔ أو ﻟŽ•-

اﻟ?@-ﺎت اﻟ1ﻬﺎر.ﺔ ﻣﻊ >ﻌ„ـ ـ ـﻬﺎ ﻟ< t.9zاﻟLـ ـ ـﻠLـ ـ ـﻠﺔ اﻟ?A@-ﺔ وﺗ2ـ ـ ـ1ﻞ اﻟ?@-ﺎت اﻷﺳـ ـ ـﺎﺳـ ـ ـAﺔ ﺑ&ون
اﻷدوات ﻋﻠﻰ اﻟ -ALواﻟ ¨@-واﻟ9Deات اﻹQﻘﺎﻋAﺔ واﻟ9ﺛ xواﻟ?=ﻞ واﻟ&وارﻧﺎت واﻟ<9ازﻧﺎت .

ﺛﺎﻧAﺎ  :اﻟ?@-ﺎت ﻣﻊ اﻷدوات  :إن اﻟ?@-ﺎت ﻣﻊ اﻷدوات ﻫﻲ اﻷﺳ ـﺎس ﻓﻲ اﻟ< 2ـAuﻼت اﻟ?A@-ﺔ
اﻻﺧ<Aﺎر.ﺔ و اﻻﺟbﺎر.ﺔ وان ﻟzﻞ أداة ﻣ<Dﻠbﺎت وﺻﻌ•9ﺎت ﻣ<ˆˆeﺔ ﺑﻬﺎ واﻷدوات ﻫﻲ

)

اﻟ-zة  ( Ballو ) اﻟ9Dق  ( Hopeو ) اﻟ?bﻞ  ( Ropeو ) اﻟ 2ـ ـ Ž.-اﻟ•ﻌbﺎﻧﻲ  ( Ribbonو
) اﻟ2ﺎﺧ^ . ( Club
ﺛﺎﻟXﺎ  :اﻟ<1ﺎر Q.اﻻ ﻛ-وkﺎﺗAlAﺔ <?Q :ﺎج ﻫ–ا اﻟ9+ع ﻣ tاﻟ?@-ﺎت إﻟﻰ إﻋ&اد ﺑ&ﻧﻲ و ﻗﺎﺑﻠAﺔ ﺗ?1ﻞ

ﻋﺎﻟAﺔ وﺗ12ﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻔاŠت اﻷﻛ-و•ﺎﺗAuAﺔ واﻟ?@-ﺎت اﻷﻛ-و•ﺎﺗAuAﺔ اﻟ=1ﺎﻋAﺔ. ٢

-[ ٢-٦-١-٢ق اﺳ<ﻌ1ﺎل اﻟ=+1ﺎﺳ< eاﻻfﻘﺎﻋﻲ :

ﻫ 9ﻧ9ع ﺧﺎص ﻣ tﻣ+ﺎﻓ Lـﺎت اﻟ=b1ﺎز ﻣ ˆeـ^ ﻟﻠ Lـ&Aات ﻓﻘ ،Žﺗﻘ9م ﻓAﻪ اﻟﻼﻋbﺔ >ﺄداء

ﺣ@-ﺎت إQﻘﺎﻋAﺔ >u2ﻞ ﺟ1ﺎﻟﻲ رﺷ €Aﻋﻠﻰ أﻧﻐﺎم اﻟ91ﺳAﻘﻰ وﻫﻲ ﺗ?1ﻞ أداة ﻓﻲ ﯾ&ﻫﺎ ،وﻗ& ﺗ9zن
ﻫ–ﻩ @-ة أو ﺻ9ﻟ=ﺎن أو 9Vق أو ﺷ Ž.-أو ﺣbﻞ. ٣

ﺗ<• اﻟ? @-ـﺎت ﺗ? ـ• أﻧ ,ـﺎر اﻟ? uـﺎم اﻟ ـ–ﯾQ tﻘ91Aن أداء اﻟﻼﻋ bـﺔ ،و.ﻘ-رون اﻟ+ﻘ ـﺎ Bاﻟ<ﻲ

ﺗ?ˆـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﻋﻠAﻬﺎ ،و •<.ﺗﻘ •AAاﻟﻼﻋbﺎت ﺑ+ﺎء ﻋﻠﻰ رﺷـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻗﺔ وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ•9ﺔ اﻟ?@-ﺎت اﻟ<ﻲ ﺗﻘ9م ﺑﻬﺎ،
ﻣ<„+1ﺔ ﻣﻬﺎرة إVﻼق واﻟ<ﻘﺎ Bاﻷداة ،وﺗ+ﺎﻏ• ﺟ&Lﻫﺎ ﻣﻊ اﻟ91ﺳAﻘﻰ اﻟ<e1ﺎرة .
ﻛ1ﺎ ﯾﻠﻲ -Vق اﺳ<ﻌ1ﺎل اﻟ=+1ﺎﺳ< PاﻻQﻘﺎﻋﻲ :

 -١ﯾ‘د… اﻟ=b1ﺎز اﻹQﻘﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ >Lـﺎ BﺷـAbﻪ ﺑ–ﻟ PاﻟL1ـ<&eم ﻓﻲ اﻟ?@-ﺎت اﻷرﺿـAﺔ ﻣLـﺎﺣ<ﻪ

١٢م . ٢

 ١ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ :ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﻲ ﻣﻘﺘﺮح ﻋﻤﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻤﺠﯿﺎز اﻟﺪﯨﻤﯿﺰي ﻟﺪى اﻟﻨﺎﺋﺸــﺌﯿﻦ )  (١٥-١٣ﺳــﻨﺔ
وﻻﻋﺒﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ رﯾﺎﺿﺔ اﻟﺠﻤﺒﺎز ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﺠﻠﺔ ﺑﺤﻮث اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ .اﻟﻤﺠﻤﺪ  ٥و  ،٦اﻟﻌﺪد  ،١٩٨٩ ،١٢ص.١٣٣
 ٢أﻣﯿﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﯿﺮ ،ﺷﯿﻤﺎء ﻋﺒﺪ؛ أﺳﺲ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﻟﺠﻤﻨﺎﺳﺘﻚ اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ )ﺑﻐﺪاد ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻮر ﻟﻤﻄﺒﺎﻋﺔ ،(٢٠١٠ ،ص. ٢
 ٣ﻋﻄﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻄﺎب  ،ﻧﻔﯿﺴﺔ اﻟﻐﻤﺮاوي  :اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت ﻟﻠﺒﻨﺎت  ،ط  ، ١اﻟﻘﺎھﺮة  ،دار اﻟﻤﻌﺎرف  ، ١٩٨٩ ،ص . ١٠٨

١٤

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

ˆQ -٢ﺎﺣ xأداء اﻟﻼﻋbﺔ ﻗDﻌﺔ ﻣ9ﺳAﻘAﺔ .

 -٣ﺗ<Lﻐ-ق اﻟ?@-ﺎت ﺑ ٦٠ tAو ٩٠ﺛﺎﻧAﺔ .
 -٤ﺗ• اﻋ<1ـﺎد ﻧ,ـﺎم ﺟـ&ﯾـ& ﻻﺣ< Lـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎب اﻟ+ﻘـﺎ Bاﺑ<ـ&اء ﻣ tاﻟﻌـﺎم > ،٢٠٠١ﻌـ&ﻣـﺎ @ـﺎن >ـﺎﻟ.-Dﻘـﺔ
ﻧﻔLـﻬﺎ اﻟ<ﻲ Qﻌ1ﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ=b1ﺎز اﻟﻔ+ﻲ ،أ rأن اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟzﺎﻣﻠﺔ @ﺎﻧ• ﻋ2ـ -ﻧﻘﺎ ،Bوأﺻـ•?b
>ﻌ& ﻫ–ا اﻟ<ﻌ&ﯾﻞ ﻋ t.-2ﻧﻘDﺔ .

 -٥ﯾ<9zن @ ـﻞ ﻓ €.-ﺧﻼل >9Dﻻت اﻟ= b1ـﺎز اﻹQﻘ ـﺎﻋﻲ ﻣ tﺧ •1ﻻﻋ bـﺎت ﺗﻘ9م @ ـﻞ ﻻﻋ bـﺔ
>ﺎﺧ<Aﺎر ﺛﻼث أدوات ﻣ tأﺻﻞ أر•ﻌﺔ )اﻟ?bﻞ  ،اﻟ-zة  ،اﻟ ، Ž.-2أو ﺷﺎﺧ^( .

 -٦ﯾ<• اﺧ<Aﺎر أﻓ„ـ ـﻞ  ٢٤ﻻﻋbﺔ> ،ﻌ& ﺗˆـ ـﻔ<Aﻬ• >?Lـ ـ xﻋ&د اﻟ+ﻘﺎ Bاﻟ<ﻲ ﺳـ ـˆ?Aـ ـﻠ tﻋﻠAﻬﺎ،
ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾ<ﻌ ـ&… ﻋ ـ&د اﻟﻼﻋ bـﺎت اﻟ <1ـﺄﻫﻼت ﻣ @ tـﻞ ﻓ €.-اﻟﻼﻋ <bـﺎن ،ﺛ• ﯾ<• ﻓﻲ اﻟ-1ﺣﻠ ـﺔ
اﻟ<ﺎﻟAﺔ اﺧ<Aﺎر اﻟﻼﻋbﺔ اﻟﻔﺎﺋŠة. ١

 ٧-١-٢أداة اﻟ2ﺎﺧ: q

ﯾ-ﺟﻊ اﺳ ـ ـ ـ<&eام اﻟ 2ـ ـ ـﺎﺧ^ اﻟﻰ ﻋﻬ& اﻟﻌ-ب ﺣ ÂAأﻧﻬ• أول ﻣ tاﺳ ـ ـ ـ<&eم ﻫ–ﻩ اﻷداة ﺛ• اﻧ<ﻘﻠ•
>ﻌ& ذﻟ Pاﻟﻰ اﻟﻬ &+اﻟ–ﯾ tﺻـﺎروا 1Qﺎرﺳـ9ﻧﻬﺎ >1ﻬﺎرة اﻛ-و•ﺎﺗAuAﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ  ،وﻗ& اﻧ<ﻘﻞ اﺳـ<ﻌ1ﺎل ﻫ–ﻩ

اﻷداة ﻓﻲ اﻷﻟﻌﺎب اﻟˆـ ـ ـﻐ-Aة واﻟ?@-ﺎت اﻟ&bﻧAﺔ ﺛ• اﻟ1ﻬﺎارت اﻹQﻘﺎﻋAﺔ –@ ،ﻟ Pﺗ• اﺳـ ـ ـ<&eام ﻫ–ﻩ
اﻷداة ﻟ<ﻘ.9ﺔ ﻋ„ ــﻼت اﻟ<zﻔ tAواﻟ=–ع  ،و•-1ور اﻟ9ﻗ• ﺗ9Dر اﺳ ـ ـ<&eاﻣﻬﺎ اﻟﻔ+ﻲ واﺧ– ﺣ=1ﻬﺎ
وﺳu1ﻬﺎ ﯾ<+ﺎﻗ^ ﺗ&رA=.ﺎ >ﺎﻟbL+ﺔ ﻟﻺﻧLﺎن اﻟﻰ أن أﺻbﺢ وزﻧﻬﺎ وﺣ=1ﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧ9ﻧﻲ اﻵﺗﻲ :

 -١ﯾ<9zن اﻟ 2ـ ـﺎﺧ^ ﻣ tﺛﻼث أﺟاŠء ) اﻟأ-س  ،اﻟﻌ ، €+اﻟ= Lـ ـ• ( وﻓﻲ ﻧﻬﺎQﺔ اﻟ= Lـ ـ• ﻣﺎﻋ&ﻩ
ﻣ&ورة

+ˆQ -٢ﻊ ﻣ tاﻟ x2eأو اﻟbﻼﺳ<. P
 -٣ووزﻧﻪ ﺣ9اﻟﻲ )  ( ١٥٠ﻏ• .

9V ٤ﻟﻪ ﯾ<ا-وح ﻣﺎ ﺑ ( ٥٠-٤٠ ) tAﺳ• .
 -٥ﺟA1ﻌﺎﻷﻟ9ان ﻣ91Lح ﺑﻬﺎ . ٢

و 2.ـ ـ ـ ـbﻪ ﻓﻲ اﻟ 2ـ ـ ـ ـuﻞ اﻟŠﺟﺎﺟﺔ أو اﻟﻘ+A+ﺔ و L.ـ ـ ـ ـ<&eم اﻟŠوج ﻣ+ﻪ @ﺄداة واﺣ&ة و9u.ن ﻟ9ﻧﻪ

AbVﻌﻲ أو ﯾﻠ9ن @ﻠﻪ أو أﺟاŠء ﻣ+ﻪ >ﺄ rﻟ9ن ﺣ1bLﺎ ﺣ&د اﻟﻘﺎﻧ9ن اﻟ&وﻟﻲ ﻟﻬ–ﻩ اﻟﻠﻌbﺔ).(١

 ١ت  .س  .ﺗﯿﺴﺘﯿﻜﺎﯾﺎ  :اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﯾﻘﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺒﺎز  ) ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ( ﺟﻠﯿﺪ ﯾﺜﯿﺮ  ،ﺑﻐﺪاد  ،ﻣﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ  ، ١٩٨٩ ،ص . ١١
 ٢ﻋﻨﺎﯾﺎت ﻓﺮج وﻓﺎﺗﻦ اﻟﺒﻄﻞ  :اﻟﺘﻤﺮﯾﻨﺎت اﻹﯾﻘﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﺮوض اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  ,ط , ١دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ,اﻟﻘﺎھﺮة  , ٢٠٠٤ ,ص. ١٣٩

١٥

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

وL1.ـ Pاﻟ2ـﺎﺧ^ ﺑ9اﺳـDﺔ اﻷﺻـﺎ>ﻊ ﻣ tاﻟأ-س وﺗ<eﻠﻒ .-Vﻘﺔ اﻟL1ـ PﺣLـ xﻧ9ع اﻟ?@-ﺔ اﻟ<ﻲ

ﺳ<9د… ﺑﻬﺎ .

و.ﻌ& اﻟ2ـ ـﺎﺧ^ ﻣ tأﺻـ ـﻌ xاﻷدوات اﻟ&Aو.ﺔ اﻟL1ـ ـ<&eﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ=+1ﺎﺳـ ـ< PاﻹQﻘﺎﻋﻲ ﻟ1ﺎ

ﯾ<Dﻠbـﻪ ﻣ tﻣﻘـ&ار @ -Abﻣ tاﻟ< t.-1وأن ﺗ9zن اﻟﻼﻋbـﺔ >ـﺎرﻋـﺔ >ـﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ<eـ&اﻣـﻪ >uﻠ<ـﺎ ﯾـ&ﯾﻬـﺎ وﻟـ&ﯾﻬـﺎ
ﻣﻬﺎرة @-Abة ﻓﻲ ﺗ L+ـ ـ ـ ـ ـ ـ €Aﺣ@-ﺎت اﻟ= Lـ ـ ـ ـ ـ ـ• ﻣﻊ ﺣ@-ﺎت اﻟ 2ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺧ^ إذ  x=Qأن ﺗ<bﻊ ﺣ@-ﺎت

اﻟ2ﺎﺧ^ ﺣ@-ﺎت اﻟ= •LاﻟAbDﻌAﺔ. ١

أﻣﺎ اﻟ1ﻬﺎارت اﻟ?A@-ﺔ اﻟﻔA+ﺔ اﻟ&e<L1ﻣﺔ >ﺄداة اﻟ2ﺎﺧ^ ﻫﻲ :

 .١اﻟ-1ﺟ?ﺎت .

 .٢اﻟ&واﺋ> -ﺎﻟ–ارﻋ. tA

 .٣اﻟ&وارن >u2ﻞ رﻗ• ) . ( ٨
 .٤ﻣﻬﺎارت ﻣ<9از.ﺔ .

 .٥اﻟ-ﻣﻲ واﻻﺳ<ﻼم .
 .٦ﺿ-ب اﻟ2ﺎﺧ^ .

 ١وﺟﯿﮫ ﻣﺤﺠﻮب  :اﻟﺠﻤﻨﺎﺳﺘﻚ اﻹﯾﻘﺎﻋﻲ ،دار اﻟﺤﻜﻤﺔ  ,ﺑﻐﺪاد ,١٩٩١,ص. ٢٣٤

١٦

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

 ٢–٢اﻟ&ارﺳﺎت اﻟLﺎ>ﻘﺔ :

 ١-٢-٢دارﺳﺔ ) ﻋﻠﻲ ﺳKﻬﺎن ﺻtﻲ : ( ۲۰۰٤ ،
ﻋ9+ان اﻟ&ارﺳ ـ ـﺔ ) اﻟ<9ﻗﻊ وﺳـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ وﻋﻼﻗ<ﻬﺎ ﺑ&ﻗﺔ أداء اﻟ1ﻬﺎارت اﻟ&ﻓﺎﻋAﺔ
ﻟﻼﻋ{ اﻟ?> -ﺎﻟ_-ة اﻟDﺎﺋ-ة ( .

أﻫ&اف اﻟ&ارﺳﺔ :

 -١ﺗˆـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ •A1اﺧ<bـﺎر ﺧـﺎص >ـﺎﻟ<9ﻗﻊ اﻟ?@-ﻲ ﻟﻠ1ﻬـﺎارت اﻟـ&ﻓـﺎﻋAـﺔ ﻟﻼﻋـ xاﻟ?> -ـﺎﻟ-zة اﻟDـﺎﺋ-ة
>ﺎﺳ<&eام ﺗﻘA+ﺔ اﻟ?ﺎﺳ9ب .

 -٢اﻟ<ﻌ-ف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ tAاﻟ<9ﻗﻊ وﺳ ـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ودﻗﺔ أداء اﻟ1ﻬﺎارت اﻟ&ﻓﺎﻋAﺔ
ﻟﻼﻋ xاﻟ?> -ﺎﻟ-zة اﻟDﺎﺋ-ة .
ﻋ+Aﺔ اﻟ&ارﺳAﺔ :

اﺷ<1ﻠ• اﻟ&ارﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ+Aﺔ ﻗ9اﻣﻬﺎ )  ( ۸ﻻﻋ•1Q tAbﻠ9ن ﺳ<ﺔ أﻧ&Qﺔ ﻟﻠ&رﺟﺔ اﻟ<11ﺎزة .

اﺟا-ءات اﻟ&ارﺳﺔ :
ﻣ tأﺟﻞ ﻗAﺎس اﻟ<9ﻗﻊ اﻟ?@-ﻲ ﺗ• اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ<ﻌﺎﻧﺔ >ﺎﻟ?ﺎﺳ ـ ـ ـ ـ9ب ﻋ €.-V tﺗˆ ـ ـ ـ ـ •A1ﺑ-ﻧﺎﻣﺞ

ﺧﺎص ﻟﻘAﺎس اﻟ<9ﻗﻊ اﻟ?@-ﻲ ﻟﻠ1ﻬﺎارت اﻟ&ﻓﺎﻋAﺔ  ،أﻣﺎ ﻗAﺎس ﺳ ـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ﻓﻘ& ﺗ•

اﺳ ـ ـ ـ<&eام اﺧ<Aﺎر اﻻﺳ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ اﻻﻧ<ﻘﺎﺋAﺔ  ،ﻧAﻠ Lـ ـ ـ9ن ( ﻓﻲ ﺣ tAﺗ• اﺳ ـ ـ ـ<&eام اﺧ<bﺎر) r

اﻟ&ﻓﺎع ﻋ tاﻟ1ﻠﻌ xﻣ tاﻟ1ا-ﻛ ٥ - ٦ - ۱ Šواﺳ ـ ـ ـ ـ ـ<ﻘbﺎل اﻹرﺳ ـ ـ ـ ـ ـﺎل ﻣ tاﻟ1ا-ﻛ٥ - ٦ - ۱ Š
ﻟﻘAﺎس اﻟ1ﻬﺎارت اﻟ&ﻓﺎﻋAﺔ ﻟﻼﻋ xاﻟ?. -

اﻻﺳ<<+ﺎﺟﺎت :

١٧

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ

 -١وﺟ9د ﻋﻼﻗﺔ ارﺗbﺎ Bﻣﻌ.9+ﺔ ﺑ tAاﻟ<9ﻗﻊ اﻟ?@-ﻲ ﻻﺳـ ـ<ﻘbﺎل اﻹرﺳـ ـﺎل ﻓﻲ اﻟ1ا-ﻛ- ٦ - ۱ Š
 ٥ودﻗﺔ اﺳ<ﻘbﺎل اﻹرﺳﺎل ﻓﻲ اﻟ1ا-ﻛ(. ٥ - ٦ - ١ ) Š

 -٢ﻋ&م وﺟ9د ﻋﻼﻗﺔ ارﺗbﺎ Bﻣﻌ.9+ﺔ ﺑ tAﺳـ-ﻋﺔ اﻻﺳـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ودﻗﺔ اﺳـ<ﻘbﺎل اﻹرﺳـﺎل ﻓﻲ
ﻣ Š@-رﻗ• ) . ( ۱

 -٣وﺟ9د ﻋﻼﻗﺔ ارﺗbﺎ Bﻣﻌ.9+ﺔ ﺑ tAﺳ ـ ـ ـ-ﻋﺔ اﻻﺳ ـ ـ ـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ ودﻗﺔ اﺳ ـ ـ ـ<ﻘbﺎل اﻹرﺳ ـ ـ ـﺎل ﻓﻲ
اﻟ1ا-ﻛ. ( ٥-١ ) Š

 -٤وﺟ9د ﻋﻼﻗـﺔ ارﺗbـﺎ Bﻣﻌ.9+ـﺔ ﺑ tAاﻟ<9ﻗﻊ اﻟ?@-ﻲ ﻟﻠـ&ﻓـﺎع ﻋ tاﻟ1ﻠﻌـ xﻓﻲ اﻟ1ا-ﻛ٦ - ١ ) Š
  ( ٥ودﻗﺔ اﻟ&ﻓﺎع ﻋ tاﻟ1ﻠﻌ xﻓﻲ اﻟ1ا-ﻛ. (٥ - ٦ - ١ ) Šاﻟ<9ﺻAﺎت :

 -١اﻻﻫ<1ﺎم >ﺎﻟ1ﻬﺎارت اﻟ&ﻓﺎﻋAﺔ واﻻﺳ<ﻔﺎدة ﻣ tاﻟ<ﻌ&ﯾﻼت اﻟﻘﺎﻧ9ﻧAﺔ ﻟﻠﻌ. x
 -٢ﺿـ-ورة اﻟ<ﺄﻛ &Aﻋﻠﻰ >ﻌ¨ اﻟ<1ﺎر t.ﻟ< -.9Dﺳـ-ﻋﺔ اﻻﺳـ<=ﺎ>ﺔ اﻟ?A@-ﺔ >ﺎﺳـ<ﻐﻼل اﻷدوات
واﻟ<=ﻬAاŠت اﻟ9<1ﻓ-ة .

 -٣اﺑ<zﺎر اﻟﻌ&ﯾ& ﻣ tاﻟ9ﺳـ ـ ـﺎﺋﻞ اﻟ<ﻌﻠA1Aﺔ واﻟ<&رAb.ﺔ اﻟL1ـ ـ ـﺎﻋ&ة اﻟ<ﻲ ﺗﻌ1ﻞ ﻋﻠﻰ ﺗ -.9Dﺳـ ـ ـ-ﻋﺔ
اﻻﺳ<=ﺎ>ﺔ ﻟ1ﺎ ﻟﻬﺎ ﻣ tدور ﻣﻬ• ﻓﻲ دﻗﺔ أداء اﻟ1ﻬﺎارت اﻟ&ﻓﺎﻋAﺔ. ١

 ١ﻋﻠﻲ ﺳـﺒﮭﺎن ﺻـﺨﻲ اﻟﻜﻌﺒﻲ  :اﻟﺘﻮﻗﻊ وﺳـﺮﻋﺔ اﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺪﻗﺔ أداء اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ ﻟﻼﻋﺐ اﻟﺤﺮ ﺑﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة ،
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  ، ٢٠٠٤ ،ص . ١٦

١٨

اﻟ#ﺎب اﻟ'ﺎﻟ(  :ﻣ+ﻬ.-ﺔ اﻟ (0#واﺟا3ءﺗﻪ اﻟ8.7اﻧ.ﺔ

 -٣ﻣ%ﻬﺞ اﻟ* ,+واﺟا/ءﺗﺔ اﻟ543اﻧ4ﺔ .
 ١-٣ﻣ%ﻬﺞ اﻟ*. ,+

 ٢-٣ﻣ3;:ﻊ وﻋ%4ﺔ اﻟ*. ,+
 ٣-٣أدوات اﻟ* ,+واﻷﺟﻬBة اﻟ5E;D3ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ*. ,+
 ٤-٣اﻟ;I/:ﺔ اﻻﺳ;Lﻼﻋ4ﺔ ﻟﻠ*. ,+

 ٥-٣اﻻﺧ;*ﺎارت اﻟ5E;D3ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ*. ,+
 ١-٥-٣اﻻﺳ;:ﺎSﺔ ﺑ;ﻐ /4اﻻﺗ:ﺎة .
 ٢-٥-٣رﻣﻲ واﺳ;ﻼم اﻟWﺎﺧ. X
 ٦-٣اﻟ;I/:ﺔ اﻟ/ﺋ4D4ﺔ ﻟﻠ*. ,+
 ٧-٣اﻟ\ﺳﺎﺋﻞ اﻹﺣ`ﺎﺋ4ﺔ .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﺟﺮاءﺗﮫ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

 -٣ﻣ%ﻬﺞ اﻟ* ,+واﺟا/ءﺗﺔ اﻟ543اﻧ4ﺔ :
 ١-٣ﻣ%ﻬﺞ اﻟ*: ,+

اﻟ%3ﻬﺞ اﻟ\ﺻـ ـ ـ ـﻔﻲ ﻫ\ اﺣ 5اﻟ%3ﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠ43ﺔ ﻓﻲ اﻟ* ,+اﻟﻌﻠ3ﻲ ) وﻫ\ دارﺳـ ـ ـ ـﺔ gﺎﻫ/ة او

ﻣﻌﺎﻟ:ﺔ ﻣWـ ـ ـhﻠﺔ ﻣﺎ 3iﺎ ﻫﻲ ﻗﺎﺋ3ﺔ ﻓﻲ اﻟ+ﺎﺿـ ـ ـS /ﻘ`ـ ـ ـ 5ﺗWـ ـ ـ`4Eـ ـ ـﻬﺎ وWiـ ـ ـﻒ ﺟ\اﻧ*ﻬﺎ وﺗ5+ﯾ5
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑ o4ﻋ%ﺎﺻ ـ ـ ـ ـ ـ/ﻫﺎ ﻣ oﺧﻼل اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ;5Eام اﻷدوات اﻟ\3ﺿ ـ ـ ـ ـ ـ\ﻋ4ﺔ ﺗ3:ﻊ اﻟ*4ﺎﻧﺎت وﺗ+ﻠ4ﻞ
وﺗﻔ /4Dﻧ;ﺎﺋ:ﻬﺎ (. ١

ﻟrا اﺳـ ـ ـ;5Eﻣ sاﻟ*ﺎﺣtﺔ اﻟ%3ﻬﺞ اﻟ\ﺻـ ـ ـﻔﻲ Sﺄﺳـ ـ ـﻠ\ب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻرﺗ*ﺎ4wﺔ ﻟ3ﻼﺋ3ﺔ 4*wﻌﺔ

اﻟhW3ﻠﺔ اﻟ3ا/د ﺣﻠﻬﺎ .

 ٢-٣ﻣ3;:ﻊ وﻋ%4ﺔ اﻟ*: ,+

ﻛ /4tﻫﻲ أﺳـ ـ ـ ـﺎﻟ y4وwا/ﺋ zاﺧ;4ﺎر ﻣ3;:ﻊ وﻋ%4ﺔ اﻟ* ,+وﻟ{ oﻫ%ﺎك اﻣ\ار ﻣ oاﻟ\اﺟy

ﻣا/ﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋ 5%اﺧ;4ﺎر ﻋ%4ﺔ اﻟ* ، ,+اذ • y:ان ﺗt3ﻞ اﻟﻌ%4ﺔ اﻟ;E3ﺎرة ﻣ3;:ﻊ اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻞ ﺗ4t3ﻼ
ﺻ ـ ـﺎدﻗﺎ وﺣﻘ4ﻘ4ﺎ ﺣ;ﻰ ﯾ; Dـ ـ%ﻰ ﻟﻠ*ﺎﺣ ,ﺗﻌ ‚43ﻧ;ﺎﺋﺞ اﻟ* ,+ﻓ34ﺎ Sﻌ 5ﻋﻠﻰ اﻟ3;:3ﻊ اﻷﺻ ـ ـﻠﻲ اذا

• Wـi /4ﻞ ﻣ ) oﺟﺎﺑ /ﻋ* 5اﻟ 543+واﺣ 53ﺧi ƒ/4ﺎ ( ‚gاﻟﻰ اﻧﺔ • y:ﻋﻠﻰ اﻟ*ﺎﺣ ,ان •+ﺎول
اﻟ\`+ل ﻋﻠﻰ ﻋ;%4ﺔ اﻟ;ﻲ ﺗt3ﻠﺔ ﺗ4t3ﻼ ﺣﻘ4ﻘ4ﺎ اﻟ3;:3ﻊ اﻷﺻﻞ. ٢

ﺣ 4ـ ,ﯾ;{\ن ﻣ3;:ﻊ اﻟ* +ـ ,ﻣ w (٢٠) oـﺎﻟ* ـﺔ ﻣ oاﻟ/3ﺣﻠ ـﻪ اﻻوﻟﻰ ﻟﻠ* %ـﺎت اﻟWـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻌ* ـﺔ

)اﻟtﺎﻧ4ﺔ( ﻓﻲ iﻠ4ﺔ اﻟ;4I/ﺔ اﻟ*5ﻧ4ﺔ وﻋﻠ\م اﻟ†/ﺎﺿ ـ ـ ـ ـﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣ D4ـ ـ ـ ـﺎن ﻟﻠﻌﺎم اﻟ5ارﺳ ـ ـ ـ ـﻲ ) -٢٠٢٠
 ( ٢٠٢١وﻗـ 5ﺗ‚ اﺧ;4ـﺎر ﻋ%4ـﺔ اﻟ*+ـ ,ﻣw (١٠) oـﺎﻟ*ـﺎت Sـﺎﻟ†/Lﻘـﺔ اﻟﻌ3ـ•5ـﺔ iﻌ%4ـﺔ رﺋD4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ4ـﺔ
ﻟﻠ* ,+وIﻬrا ﺗ{\ن اﻟ*D%ﺔ اﻟ†\‡3ﺔ ﻟﻌ%4ﺔ اﻟ* ,+ﻫﻲ ) . (%٥٠

 ٣-٣أدوات اﻟ* ,+واﻷﺟﻬBة اﻟ5E;D3ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ*: ,+
-١اﻟ`3ﺎدر اﻟﻌ4I/ﻪ واﻷﺟ4*%ﺔ .
-٢ﻛا/ت ﺗ. ‰%
-٣ﺣﺎﺋ. Š

-٤ﺻﺎﻓ/ة .
-٥أداة اﻟWﺎﺧ Xﻓﻲ اﻟ%3:ﺎﺳ;‹ اﻻ•ﻘﺎﻋﻲ .
 ١ﻓﻮزي اﻟﺸﺮك وراﻓﻊ ﺻﺎﻟﺢ  :دﻟﯿﻞ اﻟﺒﺤﺎث ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ  ،اﻟﻌﺮاق  ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ  ، ٢٠٠٢ ،ص. ٥٥
 ٢ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ واﺣﻤﺪ ﺧﯿﺮي  :ﻣﻨﺎھﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻄﺒﻌﺔ دار اﻟﺘﺎﻟﯿﻒ  ، ١٩٩٣ ،ص. ٢٠٣

٢٠

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﺟﺮاءﺗﮫ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

DS -٦ﺎ Œاﻟi/+ﺎت اﻻرﺿ4ﺔ .
 -٧ﻓ z†/اﻟﻌ3ﻞ اﻟD3ﺎﻋ. 5

 ٤-٣اﻟ;I/:ﺔ اﻻﺳ;Lﻼﻋ4ﺔ ﻟﻠ*: ,+

ﻗـﺎﻣـ sاﻟ*ـﺎﺣtـﺔ ﻓﻲ اﺟا/ء اﻟ;I/:ـﺔ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ;Lﻼﻋ4ـﺔ ﻋﻠﻰ ﻋ%4ـﺔ ﻋـ5دﻫـﺎ )w (٥ـﺎﻟ*ـﺎت ﻣo

اﻟ3;:3ﻊ اﻟ{ﻠﻲ ﯾ\م )اﻟ ( ‰43Eﺑ;ﺎر†ﺦ )  ( ٢٠٢١ / ٥ / ١٣ﻟ{Wﻒ ﻋ oﻣﺎ•ﺎﺗﻲ :

 -١ﻟ;+ﻘ zﻣi oﻔﺎءة اﻷﺟﻬBة واﻻدوات اﻟ5E;D3ﻣﺔ .
 -٢ﻣ •\;Dﻋ%4ﺔ اﻟ* ,+وﺗﻘ*ﻠﻬﺎ ﻻداء اﻻﺧ;*ﺎارت .
 -٣ﺣDﺎب زﻣi oﻞ اﺧ;*ﺎر .

i -٤ﻔﺎءة ﻓ z†/اﻟﻌ3ﻞ اﻟD3ﺎﻋ. 5

 -٥ﻣﻼﺋ3ﺔ ﻣhﺎن اﺟا/ء اﻻﺧ;*ﺎر .
 -٦اﺧ;4ﺎر ﻋ%4ﺔ اﻟ* ,+وﺟ3ﻊ اﻟ*4ﺎﻧﺎت .

 ٥-٣اﻻﺧ;*ﺎارت اﻟ5E;D3ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟ*: ,+
 ١-٥-٣اﻻﺳ;:ﺎSﺔ ﺑ;ﻐ /4اﻻ ﺗ:ﺎة :
اﻟﻐ/ض ﻣ Wاﻻﺧ;*ﺎر  :ﻗ4ﺎس اﻻﺳ;:ﺎSﺔ اﻟ†/Dﻌﺔ .

اﻷدوات /i :ة ﺗ ، ‰%ﺟﻬ;ﻲ ﺣﺎ• o43• Šو†Dﺎر  ،ﺻﺎﻓ/ﻩ .
وﺻ ـﻒ اﻷداء  :ﻓﻲ ﻏ/ﻓﺔ ﺻـ ـﻐ/4ة ﯾ/ﺳـ ـ‚ داﺋ/ﺗ o4ﻋﻠﻲ ﺟﻬ;ﻲ ﺣﺎﺋ Šﻣ;ﻘﺎﺑﻠ• o4ﻘﻒ اﻟ /*;E3ﻓﻲ

اﻟ `;%3ـ ـ ـﻒ ﺑ o4اﻟ+ﺎﺋ Šﯾ*ﻌ 5اﻟ+ﺎﺋ Šﻋ oﺟﻬﻪ اﻟ٢) o434م( وﻋﻠﻲ ﺟﻬﻪ اﻟ D4ـ ـ ـﺎر )٣م( ﺗ\ﺿ ـ ـ ـﻊ
)i (٤ا/ت Sﺎﻟﻘ/ب ﻣ oاﻟ /*;E3وﻋ 5%ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ3ﺎع اﻟ`ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻓ/ﻩ اﻷوﻟﻰ •ﻘ\م ﺑ/ﻣﻲ اﻟﻰ ﺟﻬﻪ اﻟ، o434

واﻟ`ـﺎﻓ/ﻩ اﻟtﺎﻧ4ﺔ ﯾ/ﻣﻲ اﻟ{/ة اﻟﻰ ﺟﻬﻪ اﻟD4ـﺎر ) ﺣDـ yﺻـﺎﻓ/ﻩ واﺷـﺎرﻩ اﻟ (‚h+ﻟﻪ Sﺎ ƒاﺗ:ﺎﻩ ﯾ;‚

رﻣﻲ اﻟ{/ﻩ و† y:ان ﺗ5ﺧﻞ اﻟ{/ة ﻟﻠ5اﺋ/ﻩ اﻟ/3ﺳ\م ﻟﻬﺎ .
اﻟ;Dـ ـ4:ﻞ  :ﺗﻌLﻰ ﺛﻼث ﻣ+ﺎوﻻت ﻟﻠ /*;E3ﺗ D+ـ ـ yاﻟ+3ﺎوﻟﺔ اﻷﻓ™ ـ ـﻞ ﻟ{ﻞ رﻣ4ﺔ ﻣ(٤-١) o
درﺟﻪ . ١

 ١ﻋﻠﻲ ﺳـــﻠﻤﺎن اﻟﻄﺮﻓﻲ  :ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺪرات اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﻤﺴـــﺘﻮى اﻻداء اﻟﻤﮭﺎري ﻟﺪى ﻻﻋﺒﻲ اﻟﺘﺎﯾﻜﻮاﻧﺪو اﻟﺸـــﺒﺎب  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد  ٢٠١٢ ،م .

٢١

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺒﺤﺚ واﺟﺮاءﺗﮫ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ

 ٢-٥-٣رﻣﻲ واﺳ;ﻼم اﻟ]ﺎﺧ^ :

اﻟﻐ/ض ﻣ Wاﻻﺧ;*ﺎر  :ﻗ4ﺎس ﻗﺎﺑﻠ4ﺔ رﻣﻲ واﺳ;ﻼم اﻟWﺎﺧ Xﻣ oاﻷﺳﻔﻞ اﻣﺎﻣﺎ ﻋﺎﻟ4ﺎ
اﻷدوات  :أداة اﻟWﺎﺧ Xﻓﻲ اﻟ%3:ﺎﺳ;‹ اﻻ•ﻘﺎﻋﻲ DS ،ﺎ Œاﻟi/+ﺎت اﻷرﺿ4ﺔ .

_`/ﻘﺔ اﻷداء  :ﻣ oوﺿ ـ ـﻊ اﻟ\ﻗ\ف ﻣﻊ ﻣ Dـ ـ‹ أداة اﻟ Wـ ـﺎﺧ ، Xوﻋ 5%ﺳ ـ ـ3ﺎع إﺷ ـ ـﺎرة اﻟ*5ء ﺗ*5ء

اﻟ/*;E3ة اﻟﻰ رﻣﻲ واﺳ;ﻼم اﻟWﺎﺧ Xﻣ/ك Sﺎﻟ 54اﻟ o434وﻣ/ة ﺛﺎﻧ4ﻪ Sﺎﻟ 54اﻟD4ﺎر .
اﻟ;4:Dﻞ :

 -١ﺗ yD+اﻟ5رﺟﺔ ﻣ (١٠) oدرﺟﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧ:ﺎح اﻟ/*;E3ة .
 -٢ﺗ ‚`Eدرﺟ;ﺎن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻘ\ ŒاﻟWﺎﺧ. X
وﺣ5ة اﻟﻘ4ﺎس  :اﻟ5رﺟﺔ ). (١

 ٦-٣اﻟ;I/:ﺔ اﻟ/ﺋ4D4ﺔ ﻟﻠ*: ,+

ﺗ‚ اﺟا/ء اﻟ;I/:ﺔ اﻟ/ﺋ D4ـ ـ ـ ـ ـ4ﺔ ﻟﻠ* ,+ﯾ\م )اﻻﺣ ( 5ﺑ;ﺎر†ﺦ )  ( ٢٠٢١/ ٥/ ١٦ﻓﻲ ﺗ3ﺎم

اﻟ Dـ ـﺎﻋﺔ )اﻟ;ﺎﺳ ـ ـﻌﻪ ( ﺻ ـ ـ*ﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟ†/ﺎﺿ ـ ـ*ﺔ اﻟ3ﻐﻠﻘﻪ ﻟﻠ%3:ﺎﺳ ـ ـ;‹ اﻻ•ﻘﺎﻋﻲ ﻟ{ﻠ4ﺔ اﻟ;4I/ﺔ
اﻟ*5ﻧ4ﺔ وﻋﻠ\م اﻟ†/ﺎﺿﻪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣD4ﺎن وIﻌ 5ﺟ3ﻊ اﻟ*4ﺎﻧﺎت ﺗ‚ ﺗ/ﺗ*4ﻬﺎ ﻟ3ﻌﺎﻟ;:ﻬﺎ اﺣ`ﺎﺋ4ﺎ .
 ٧-٣اﻟgﺳﺎﺋﻞ اﻹﺣiﺎﺋ4ﺔ :

اﺳ ـ ـ;5Eﻣ sاﻟ*ﺎﺣtﺔ اﻟ*/ﻧﺎﻣﺞ اﻻﺣ` ـ ـﺎﺋﻲ )  ( spssﻟ3ﻌﺎﻟ:ﺔ ﺑ4ﺎﻧﺎت اﻟ* ,+واﺳ ـ ـ;/Eﺟﺔ

اﻟ*/ﻧﺎﻣﺞ اﻟ\ﺳﺎﺋ Šاﻟ;ﺎﻟ4ﺔ .
-١اﻟ\ﺳ ŠاﻟD+ﺎﺑﻲ .

-٢اﻻﻧ+ا/ف اﻟ3ﻌ4ﺎر. ƒ

 -٣ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ*ﺎ Œاﻟ* Š4Dﺑ/4ﺳ\ن .

٢٢

اﻟ#ﺎب اﻟا'(ﻊ :

ﻋ#ض وﺗ'ﻠ)ﻞ وﻣ,ﺎﻗ/ﺔ ﻧ2ﺎﺋﺞ اﻟ8'7

 -٤ﻋ#ض وﺗ'ﻠ)ﻞ وﻣ,ﺎﻗ/ﺔ ﻧ2ﺎﺋﺞ اﻟ. 8'7
 ١-٤ﻋ#ض وﺗ'ﻠ)ﻞ اﻟ2,ﺎﺋﺞ .
 ٢-٤ﻣ,ﺎﻗ/ﺔ ﻧ2ﺎﺋﺞ اﻟ. 8'7

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ

 -٤ﻋ#ض وﺗ'ﻠ)ﻞ وﻣ,ﺎﻗ/ﺔ ﻧ2ﺎﺋﺞ اﻟ: 8'7
 ١-٤ﻋ#ض وﺗ'ﻠ)ﻞ اﻟ2,ﺎﺋﺞ :
ﺟ"ول رﻗ( )(١
,ﻌ" أﺧ 0اﻟ43ﺎﻧﺎت واﻟ98ﻐ4ا;ت أﻷﺳﺎﺳ4ﺔ وأﺟا;ء اﻟﻌ8ﻠ4ﺎت ﻋﻠ4ﻬﺎ أCﻬ;ت ﻣF8Eﻋﺔ ﻣ Gاﻟ9Hﺎﺋﺞ و أارد اﻟ3ﺎﺣ Mﻋ;ﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷQﻞ
ﺟ"ول ﺑ G4ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗ3ﺎ Vﺑ;4ﺳFن

اﻟ2-ﺎﺑﻲ

اﻟ9ﻌ&ﺎر<

اﻟﻘ&9ﺔ ر

اﻟﻘ&9ﺔ

اﻟ/ﺳ1

اﻟ$#ﺗ&'

ﻣ#ﻐ&ا$ت اﻟ.-,

١

ﺳ$ﻋﺔ اﻻﺳ@#ﺎGﻪ اﻟ&H$-ﺔ

٦,٥٠

٢

رﻣﻲ واﺳ#ﻼم اﻟVﺎﺧX

٧,٠٣٠

اﻻ ﻧ-ا$ف

اﻟ,2#-9ﺔ

أﻟ@Aوﻟ&ﻪ

داﻟﻪ

١٬٣٠

٠٬٨١٧

٠٬٠٠٤

دال

١٬٠١٠

ﯾ %$#اﻟ()ول رﻗ (١).ﻧ3ﺎﺋﺞ اﺣ8ﺎﺋ$ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺧ#3ﺎر ﻗ$ﺎس ﺳ?ﻋﻪ اﻻﺳ(3ﺎBﺔ اﻟ$D?Cﺔ ودﻗﻪ
رﻣﻲ واﺳ3ﻼم اﻟJﺎﺧ Kﺣ L$ﺑﻠﻎ اﻟPﺳ QاﻟRCﺎﺑﻲ ﻟﻼﺳ(3ﺎBﺔ اﻟ$D?Cﺔ ) (٦٫٥٠واﻻﻧCا?ف
اﻟUﻌ$ﺎر ,(١٬٣٠) WﺑU\$ﺎ ﺑﻠﻎ ﻗU$ﺔ اﻟPﺳ QاﻟRCﺎﺑﻲ ﻟ?ﻣﻲ واﺳ3ﻼم اﻟJﺎﺧ (٧,٠٣٠)KوﻗU$ﺔ اﻧCا?ﻓﻪ
اﻟUﻌ$ﺎر ,(١٬٠١٠)Wوﻋ\) ﺗ` a$#ﻣﻌﺎدﻟﺔ ارﺗ#ﺎ bﺑ?$ﺳPن اﻟ Q$R#وﺟ) اﻟ#ﺎﺣ Lأن ﻗU$ﺔ)ر(
اﻟ#R3CUﺔ) (٠٬٨١٧وﻫﻲ اﻛ ?#ﻣ)%ر( أﻟ()وﻟ$ﻪ ) (٠٬٠٠٤ﻋ\) ﻣ jP3Rدﻻﻟﺔ ) (٠٬٠٥ودرﺟﺔ
ﺣ?lﺔ)ن (٢-أ (٨=٢-١٠) Wدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟPد ارﺗ#ﺎ bﻣﻌ\?q WPدB Wﺎﺗ(ﺎﻩ اﻟPUﺟ. s

٢٤

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻋﺮض وﺗﺤﻠﯿﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ

 ٢-٤ﻣ,ﺎﻗ/ﺔ ﻧ2ﺎﺋﺞ اﻟ: 8'7
ﻣ %ﺧﻼل ﻋ?ض وﺗCﻠ$ﻞ ﺟ)ول رﻗ (١) .ﺗ %$#ﻟﻠ#ﺎﺣwﻪ وﺟPد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗ#ﺎ$qﻪ ﻣﻌ\lPﺔ و)xرﺟﺔ
ﻋﺎﻟ$ﺔ ﻣﺎﺑ %$ﺳ?ﻋﺔ اﻻﺳ(3ﺎBﺔ اﻟ$D?Cﺔ وﻣﻬﺎرﻩ رﻣﻲ واﺳ3ﻼم اﻟJﺎﺧB Kﺎﻟ(\Uﺎﺳ z3اﻻ{ﻘﺎﻋﻲ .
ﺗﻌ}و اﻟ#ﺎﺣwﻪ ﺳ~ s#ﻬPر ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗ#ﺎ bاﻟUﻌ\PD WPن اﻧﻪ ﺳ?ﻋﺔ اﻻﺳ(3ﺎBﺔ اﻟ$D?Cﺔ ﻫﻲ
اﺣ) jاﻟﻌUﻠ$ﺎت اﻟUﻬUﺔ ﻟﻠﻌUﻠ$ﺎت اﻟﻌﻘﻠ$ﺔ وﺗﻌ ?#3ﻫﻲ اﻧ(Rﺎم اﻟ8ﻔﺎت ﺑ %$اﻻﺣRﺎس واﻻدارك
D?CBﺔ أﻋ‚ﺎء اﻟ( .Rوارﺗ#ﺎqﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺟﻬ}ة اﻟ)اﺧﻠ$ﺔ ﻟﻠ( .RواﻟwU3Uﻠﺔ Bﺎﻟ(ﻬﺎز اﻟﻌ#8ﻲ PDﻧﻪ

اﻟ ?`$RUﻋﻠﻰ ﺗ\‡ .$ﻣˆ3ﻠﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟ$ﺎت واﻷﻧ`Jﺔ اﻟ$D?Cﺔ اﻟ3ﻲ ﺗPد Wﻋ al?q %إ{8ﺎل اﻻ{ﻌﺎازت
٠
ﻟŒا ﺗ? jاﻟ#ﺎﺣwﻪ أن ﺟ$Uﻊ ﻣا?ﺣﻞ وﺧ`Pات ﻣﻬﺎرة رﻣﻲ واﺳ3ﻼم اﻟJﺎﺧ Kﻻ { %•Uأداﺋﻬﺎ

ﺑ)ون وﺟPد ا{ﻌﺎازت ﺳ?ﻋﺔ اﻻﺳ(3ﺎBﻪ اﻟ$D?Cﺔ ﻣ %اﺟﻞ إﺗﻘﺎن اﻟUا?ﺣﻞ اﻟ\ﻬﺎﺋ$ﺔ ﻣ %ﻣا?ﺣﻞ اﻷداء
ﻓﻲ اﻟUﻬﺎرة .
وان ﻣﻬﺎرﻩ رﻣﻲ واﺳ3ﻼم اﻟJﺎﺧ Kأذا ﺗﻌ ?#3اﺣ) اﻫ .اﻟUﻬﺎارت اﻟPUﺟPدة Bﺎﻟ(\Uﺎﺳz3
اﻻ{ﻘﺎﻋﻲ وﻋ\)ة اﺗﻘﺎن ﻫŒﻩ اﻟUﻬﺎرﻩ •JBﻞ ﺟ %•U{ )$ﺗCﻘ a$اﻟ\3ﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻟ$ﺔ ٠
وŒDﻟ zﺗ? jاﻟ#ﺎﺣwﻪ أن DﻠUﺎ Dﺎﻧ• ﺳ?ﻋﺔ اﻻﺳ(3ﺎBﻪ اﻟ$D?Cﺔ اﻟﻼﻋ sﻋﺎﻟ$ﻪ ﻓﻲ اﻟ•Uﺎن

ﻛﺎﻧ• دﻗﺔ اﺗﻘﺎن ﻫŒﻩ اﻟUﻬﺎرة ﺳP•3ن P8Bرﻩ ﺻC$Cﺔ و)xﻗﺔ ﻋﺎﻟ$ﺔ وذﻟ zﻻن ﻻﻋ#ﻪ ﻓﻲ ﻫŒﻩ ﻟ‡Cﻪ

ﺗ•Pن ﻣ?`$Rﻩ ﻋﻠﻰ ﻋUﻠ$ﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﻠ$ﺔ ﻓﻲ ﺟ$Uﻊ ﻣا?ﺣﻞ اﻟ3ﻲ { ?Uﻓ$ﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻘ$ﺎم BﺎﻟUﻬﺎرﻩ وذﻟz

ﻟﻠPﺻPل اﻟﻰ اﻟlP3RUﺎت اﻟﻌﺎﻟ$ﺔ .
وﻫŒا ﻣﺎ أﻛ)ﻩ ﺟUﻌﻪ ﻣ )UCﻋPض  :اﻟﻔ?3ة اﻟPاﻗﻌﺔ ﺑ %$اﻹﺛﺎرة واﻹﺟﺎBﺔ اﻟ•ﺎﻣﻠﺔ اﻟ\Uﺎﺳ#ﺔ

Bﺄﻗ ?8وﻗ• وlﻌ )U3ذﻟ zﻋﻠﻰ إ{ﻌﺎازت اﻟ(ﻬﺎز اﻟﻌ#8ﻲ و ﻗﺎﺑﻠ$ﺔ اﻟ(ﻬﺎز اﻟﻌ‚ﻠﻲ ﻓﻲ اﻟ\3ﻔŒ$
اﻟD?Cﻲ. ١

 ١ﺟﻤﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮض )  : ( ١٩٩٩اﻗﺘﺒﺴﺘﮫ ﻓﺎﺗﻦ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﯿﺪ  ،ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺤﺮﻛﯿﺔ واﻟﻘﻮة اﻻﻧﻔﺠﺎرﯾﺔ ﻟﻌﻀﻼت اﻷطﺮاف اﻟﺴﻔﻠﻲ
وﻋﻼﻗﺘﮭﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﮭﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻟﺪى ﻻﻋﺒﻲ اﻟﻜﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮة  ،أطﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراه  ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐﺪاد  ، ١٩٩٩ ،ص . ١١

٢٥

اﻟ#ﺎب اﻟ'ﺎﻣ)  :اﻻﺳ-.-ﺎﺟﺎت واﻟ2-ﺻ4ﺎت
 -٥اﻻﺳ'('ﺎﺟﺎت واﻟ'.ﺻ0ﺎت .
 ١-٥اﻻﺳ'('ﺎﺟﺎت .
 ٢-٥اﻟ'.ﺻ0ﺎت .

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت واﻟﺘﻮﺻﯿﺎت

 -٥اﻻﺳ'('ﺎﺟﺎت واﻟ'.ﺻ0ﺎت :
 ١-٥اﻻﺳ'('ﺎﺟﺎت :
 -١ﺗ%ﺟ' ﻋﻼﻗﻪ ﺳ-ﻋﺔ اﻻﺳ21ﺎ4ﺔ اﻟ87-6ﺔ وﻣﻬﺎرﻩ رﻣﻲ واﺳ1ﻼم اﻟ@ﺎﺧ Bﻓﻲ اﻟED2ﺎﺳ F1اﻻGﻘﺎﻋﻲ
.
 -٢وﺟ%د ﻣ M%1Lﻣ1ﻔﺎوت 4ﺄداء ﻣﻬﺎرة رﻣﻲ واﺳ1ﻼم اﻟ@ﺎﺧ Bﺑ T8اﻟUﺎﻟVﺎت .
 -٣اﻻﺳ21ﺎ4ﺔ اﻟ87-6ﺔ ﺗXﻫﻞ اﻟﻼﻋ[ ان ﯾXد^ اﻟﻠﻌ[ %a4رة ﺟ'8ة .
 ٢-٥اﻟ'.ﺻ0ﺎت :
 -١اﻻﻫD1ﺎم ﺑ -b%U1ورﻓﻊ ﻣ M%1LاﻟDﻬﺎرة رﻣﻲ واﺳ1ﻼم اﻟ@ﺎﺧ Bﻋd 'EﺎﻟVﺎت اﻟ-Dﺣﻠﺔ اﻟا4-ﻌﺔ.
 -٢اﻟ1ﺄﻛ '8ﻋﻠﻰ ﺳ-ﻋﺔ اﻻﺳ21ﺎ4ﺔ اﻟ87-6ﺔ ﻟDﺎ ﻟﻬﺎ ﻣ Tﺗﺄﺛ -8ﻋﻠﻰ اداء ﻣﻬﺎرة رﻣﻲ واﺳ1ﻼم اﻟ@ﺎﺧB
.
 -٣ﺿ-ورة اﻟ1ﺄﻛ '8ﻋﻠﻰ ﺗ -b%Uﺳ-ﻋﺔ اﻻﺳ21ﺎ4ﺔ اﻟ87-6ﺔ 4ﺎﺳ1ﻐﻼل اﻻدوات واﻟ21ﻬ8اlت اﻟ%1Dﻓ-ة
.
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الفكي العيب ۸۸۱۱ ، ،ص . ۵۷

اليبايد ، ،الهدا ي  ،داي

 .2آسيا كلم الجناب : ،اإليهاعات المختلفة وأثي ا على التعلم ف ،ديس الجمناستك اإليهداع، ،
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 .7أيداد حميدد يشديد الخييجدد ،وحسدام ن يددان الخييجد : ،اتجا ددات مسدتهبلية فد ،التددديب

اليباي ، ،ط  ، 1العياق  ،المطبعة الميكيبة  ،جامعة ديالى  ، 2211 ،ص. 62-61

اليبايد ، ،ط ، 1الهدا ي  ،داي الفكدي العيبد،
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مطابع التعليم العال ، ۸۸۱۸ ، ،ص . ۸۸
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جامعة بغداد  ، ۸۸۸۸ ،ص . ۸۸

 .12جمعة ن عوض (  : ) ۸۸۸۸ابتبستي فاتن ن يشيد  ،سيعة االستجابة الحيكية
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المتغييات الوظيفية لدى العب ،الكي الطائي  ،أطيوحة دكتو اي ، ،كلية التيبية اليبايية ،
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التيبية اليبايية  ، 2224 ،ص . 16
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