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مؤشري الكفائة االنسيابية والدفع لمرحلتي الخطوات 
التقربية واالرتقاء وعالقتهما بالدقة الحركية للهجوم 

 السريع بالكرة الطائرة
     أ.م.د. رافد حبيب قدوري

 علي صادق جعفر احمد     ايمن محمد احمد ذياب 
 
البيوميكانيكية تساعد في الوصو   إن دراسةة وتحلي  المهارات من جوانب  

إلى نتةائ  مووةةةةةوعيةة دقيقةة تعمة  على تطوير ااداء المهةاري في كةافةة  
االلعاب والفعاليات الرياوةية سةوا الفردية او الفرقية ولعبة الكرة الطائرة 
واحةد  من االلعةاب التي اخةذة بةاالنتشةةةةةار الواسةةةةةع على مسةةةةةتو  العةالم  

العاب ككرة القدم والسةةةلة واليد    واصةةةبحت شةةةعبيتها توايي شةةةعبية باقي
 وغيرها من االلعاب والفعاليات الرياوية.

ان للكرة الطةائرة عةدة مهةارات هجومي ودفةاعي ومهةارة الوةةةةةرب   
السةاح  من المهارات الهجومية والتي يتمكن الفري  من خاللها الحصةو   
على نقطة مباشةةر  او غير مباشةةرة ل والوةةرب السةةاح  يتطلب تتكام   
جميع عناصةةر أداء المهارة للوصةةو  اداء نموذجي ذات مسةةتو  عالي  
 ويتوح ذلك من خال  المتغيرات البيوميكانيكية المصاحبة لألداء المهارة

. 
ان من اهم المتغيرات البيوميكانيكية اداء مهارة الوةةةةرب السةةةةاح      

ذ يعتمد  )مؤشةةري كفائة االنسةةيابية والدفع ل والدقة الحركية لنات  االداء  ا
المؤشةةةرين ااو  والياني على اسةةةتخدام يخم الجسةةةم لمرحلتي االقتراب  
واالرتقةاء في اعطةاء دالئة  للمةدربين والمختصةةةةةين عن إمكةانيةة الالعبين  
البةدنيةة اداء المهةارة بشةةةةةكة  نموذجي ل بينمةا تعطي الةدقةة الحركيةة لنةات   

الوةةرب   ااداء تقيم مووةةوعي دقي  لدقة وسةةرعة الكرة عند أداء مهارة
 . الساح 

تكمن أهمية البحث في التعرف على قيم مؤشةةةةري الكفائة االنسةةةةيابية      
والةدفع بين مرحلتي الخطوات التقربيةة واالرتقةاء وإيجةاد عالقةة االرتبةاط  
مع الدقة الحركية لنات  االداء من مهارة الوةةرب السةةاح  السةةريع لعينة  

 .البحث
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تحديد أنسب يمن لليبات على المفص  في تطوير المرونة 
لد  العبي نادي ديالى بكرة القدم للموسم الرياوي 

2020-2021 

     أ.م.د. رافد علي داود

 مصطفى منذر طالب ابراهيم       سامي خلي  ابراهيم صالح  

  ملخص البحث
أن المالحظ في اآلونةة ااخيرة تقةارب المسةةةةةتويةات في أغلةب االعةاب  
الرياوةةةية وبدء المختصةةةون باالعتماد على الجيئيات الصةةةغيرة لغر   
تحطيم اارقةام في العةاب معينةة أو محةاولةة السةةةةةبةاق مع اليمن في حركةة  

وغيرها من اامور سةةواء بالنواحي البدائية أو  معينة ولو بجيء من اليانية  
المبارية أو الخططية أو النفسةةية ومن بين هذ  االعاب هي لعبة كرة القدم 
والتي أصةةةبحت تشةةةغ  جيا كبيرا جدا في حياة الناا الرياوةةةيين وغير  
الرياوةةيين ومن ذلك وجب التركيي على المنهجية الصةةحيحة للحصةةو   

ة ومن هذ  الصةةفات هي المرونة والتي  على أفوةة  تطور لك  صةةفة بدئي 
تلعب دورا أسةةةاسةةةيا في أداء الحركات بحيث تعطي المسةةةاحة للمفصةةة   
للحركة من أج  اكتما  الحركات الرياوةةةةية وكذلك دورة في الوقاية من  
اإلصةةةةابات الرياوةةةةية من خال  ذلك تمكن أهمية البحث في معرفة هذ  

فيهةا يبةات الالعةب على    الحقيقةة العةالميةة وهو أنسةةةةةب فترة يمنيةة يكون
المفصة  يحق  لنا أفوة  تطور للمرونة وبتالي يعود ذلك للرياوةة بشةك   
عام وعلى كرة القدم بشةك  خاص اما  مشةكلة البحث فتودي للسةؤا  التالي 
:۔ ما هو أفوةة  يمن لليبات على المفصةة  يمكن من خاللص نحصةة  على  

دم؟ اما هدفا البحث  أفوةةة  تطور للمرونة لد  العبي نادي ديالى بكرة الق
فكانت التعرف على الفترات اليمنية المسةةتخدمة في اليبات على المفصةة   
في تنمية المرونة لد  العبي نادي ديالى  بكرة القدم والتعرف على أنسب 
اليمن لليبةات على المفصةةةةة  في تطوير المرونةة لةد  العبي نةادي ديةالى  

ات على مفصةةة  الحركة  لكرة القدم   يفتر  الباحث أنص أنسةةةب يمن لليب 
  يةانيةة وكةان المجةا  البشةةةةةري العبي نةادي ديةالى بكرة القةدم 15-10هو )

الةريةةةاوةةةةةي    مةن    2020/2021والةمةوسةةةةةم  الةى   1/3/2021لةلةفةتةرة 
 . على ملعب نادي ديالى الرياوي بكرة القدم  16/4/2021
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اير برنام  باالعاب الصغيرة الجماعية في تطور بع  الصفات 
 البدنية  وتعدي  السلوك االجتماعي المدرسي لد   بطيء التعلم 

   سنوات 10_8بعمر  ) 
 

  الكريم حميدأ.م.د. رجاء عبد 

 عبد هللا كريم خورشيد ديوان     احمد ناجح حسن محمد   

 ملخص البحث  

ارتباط مرحلة الطفولة والتي تعد من مراح  النمو المهمة للفرد والحجر االسةاا في 
بناء شةخصةية مع مجا  التربية الخاصةة وهذا هو من الموةامين التي تؤكد وةرورة 

التربوية والتعليمية. للجميع وتكمن اهمية البحث في بيان  توةةةةيي  مبدأ تاكد الفرص  
الدور الذي تعلمص التربية الرياوةةةية في تعدي  السةةةلوك االجتماعي المدرسةةةي لد  
بطيء التعلم لتحقي  اهم االهداف واعطاء الفرصةةةةة لبطيئي التعلم لتعدي  سةةةةلوكهم 

ة البحث هناك  االجتماعي المدرسةةةي من خال  االلعاب الجماعية الصةةةغيرة.  مشةةةكل
سةةةلوك غير مرغوب فيص ويكون موجود بين التالميذ وخصةةةوصةةةا مع تالميذ بط   
التعلم منهةا االنعياليةة واالنةانيةة وحةب النفا على الجمةاعةة ومن خال  االطال  على 
طرق تدريا في مدارا بط  التعلم الحظ ان هناك عادات وسةلوكات غير صةحيحة  

هةذ  المةدارا وعةدم وجود اي مظةاهر  وغير منطقيةة على تصةةةةةرفةات التالميةذ في  
 للتفاع  االجتماعي بين التالميذ .

  / اهداف البحث 
  معرفة درجة اهمية السلوك االجتماعي المدرسي :1

 سنة 10ووع برنام  االلعاب الصغيرة الجماعية لبط  التعلم بعمر ا   : 2
  / فرو  البحث 

بليةة والبعةدية لد  عينة  هنةاك فرو  ذات دالئ  احصةةةةةائيةة بين االختبةارات الق : 1
 سنوات  10_8البحث في السلوك االجتماعي المدرسي للتالميذ بطيء التعلم بعمر 

هنةاك فروق ذات دالئة  احصةةةةةائيةة بين االختبةارات القبليةة والبعةديةة لةد  عينةة   : 2
  سنوات  10 - 8البحث في بع  الصفات البيئية للتالميذ بطيء التعلم بعمر 

  / مجاالت البحث 
سنوات في معهد النها  / بغداد / رصافة   10  -  8  البشري بطيء التعلم بعمر  المجا
  اولى

 2021/4/20لغاية   2021/1/15المجا  اليماني 
 المجا  المكاني قاعة المعهد 
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التردد النفسي لد  المرحلة اليالية وعالقتة باداء مهارة قفية اليدين  
 المامية على بساط الحركات االروية بالجمناستك 

     أ.م.د. ريا  عبد الروا فرحان 

 علي هال  حميد احمد            سلمان شاويبريان خير هللا 

  مستخلص البحث

ان الدراسةات النفسةية الحديية يادت من اهتمام المختصةين بالتربية الرياوةية بعلم    
النفا الرياوةي بشةك  خاص فقد اكدت البحوث والدراسةات النفسةية الحديية على ان 

عدم الحصةةو   كييرا من االمرا  النفسةةية المعروفة وكذلك االخفاقات الرياوةةية و
 على نتائ  رياوية جيدة ترجع الى عوام  وأسباب نفسية كييرة

 المقدمة وأهمية البحث 
للتربية البدنية أهمية كبيرة في حياة الفرد والشةةةعوب اذ اهتمت الكيير من دو  العالم 
بها النها اسةةاا بناء وتطوير النواحي التربوية والبدنية والنفسةةية ل وك  دو  العالم 

اللحاق بركب التقدم والتطور المتواصةة  مع متطلبات العصةةر الحالي ل تسةةعى الى  
ولكي يتحق  ذلك البد من االهتمام بالتربية الرياوةةةةية النها تاخذ بيد الناشةةةةيء من 
االجيا  الصاعدة لكي يكونوا على مستو  من القدرة تدفعهم لتحم  مسؤولية التطور  

يبلغ من النوةةةوج العلمي أو التقدم   فاإلنسةةةان قطعا ال يمكن ان. وااليدهار المعرفي
االجتمةاعي من دون ان تتوفر لةص التربيةة الواعيةة الهةادفةة الى تكوين وتنميةة وعيةص  
وبناء شةةخصةةيتص ل وان لعملية التطور في التربية الرياوةةية هدفا اجتماعيا عاما في 
  بنةاء المجتمع االنسةةةةةاني المتطور . ومن هنةا بريت اهميةة البحةث من خال  االهتمام
بالناحية النفسةةةةية ومعرفة واقع التردد النفسةةةةي لد  طالب المرحلة اليالية  في كلية 
التربية الرياوةةية عند اداء مهارة تعد صةةعبة االداء من الناحية النفسةةية ل وبذلك فان 
هذا البحث هو محاولة للحفاظ على مسةةةتو  االنجاي العالي وتطوير  وييادة االقبا  

لرياوةةي . ومعرفة العالقة بين التردد النفسةةي وعالقتص  على ممارسةةة هذا االنجاي ا
  باداء مهارة قفية اليدين على بساط الحركات االروية في الجمناستك الفني

من خال  مالحظة الباحيين الشةخصةية وجدوا أن اغلب الطالب يترددون في  المشةكلة
تك  السةباب  أداء مهارة قفية اليدين االمامية على بسةاط الحركات االروةية بالجمناسة

مختلفة والج  الوقوف على الحالة النفسةةةية وخاصةةةة التردد النفسةةةي كان لياما  أن 
 .نعرف واقع التردد النفسي لد  الطالب لمحاولة أيجاد الحلو  الاليمة لهذ  المشكلة
اما اهداف البحيالتعرف على التردد النفسي وعالقتة باداء مهارة قفية اليدين االمامية  

 . كات االروية لد  طلبة المرحلة اليالية بالجمناستك الفنيعلى بساط الحر
فرو  البحيهناك فروق داللة احصةةايئة  بين الترددالنفسةةي واداء مهارة قفية اليدين  
االمامية على بسةةةاط الحركات االروةةةية في الجمناسةةةتك الفني لد  طلبة المرحلة 

المرحلة اليالية في كلية التربية البدنية  المجا  البشةةري :طلبة   مجاالت البحث . اليالية
  ةوعلوم الرياو

  15/5/2021ولغاية  1/11/2020المجا  اليماني :للفترة من 
  المجا  المكاني :قاعات كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة /جامعة ديالى
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اإلدراك الحسي الحركي وعالقتص باإلداء الفني لبع   
الويبات ااساسية على بساط الحركات ااروية لطالبات 

 المرحلة اليالية 

  أ.م.د. سناريا جبار محمود

 مروة جبار جمعة ييدان     هاديرانيا حسين محمد    

لقةد اشةةةةةتمة  أطةارالبحةث علىو ياليةة ابواب وتظمن البةاب االو  المقةدمةص 
البحةث وقةد تميلةت اهميةص البحةث في التعرف على العالقةة بين   واهميةة 
اإلدراك الحا الحركي واالداء الفني لبع  الويبات ااسةاسةية على بسةاط  

 ياليص.الحركات ااروية لطالبات المرحلة 
اما مشةةكلة البحث ارتئت الباحيتان صةةياغة المشةةكلة على شةةك  السةةؤا  

  :االتي
حركي واالداء والفني لبع  الويبةات    –مةاهي العالقةة بين االدراك الحا  

  ااساسية على بساط الحركات ااروية لطالبات المرحلة اليالية؟
  - اك الحاتومنت  اهداف البحث واهمها التعرف علةةى العالقة بين اإلدر

الفني  لبع  الويبات ااسةةةةاسةةةةية على بسةةةةاط الحركات   حركي واالداء
اما مجاالت البحث  المجا  البشةةري:  .ااروةةية لطالبات المرحلة اليالية

جةامعةة    -طةالبةات  المرحلةة اليةاليةة كليةص التربيةة البةدنيةة وعلوم الريةاوةةةةةيةة
  ديالى

 2021/     /   الى        2021/   4/      22المجا  اليماني من  
  - كلية التربية البدنية وعلوم الرياوةةة  -المجا  المكاني :قاعة جمناسةةتك  

امةا البةاب اليةاني فتطرقةت البةاحيتةان على مجموعةة من   جةامعةة ديةالى
حركيل الجمناسةةةتكل بسةةةاط    -الدراسةةةات النظرية اهمها )االدراك الحا 

 .الحركات االروبة 
البةاب اليةالةث.     البحةث واجراءاتهةا الميةدانيةة  فقةد وقةد تظمن  منهجيةة 

اسةةةتخدامت الباحيتان المنه  الوصةةةفي باالسةةةلوب المسةةةحي والعالقات 
االرتباطيةل اما عينة  تميلت بطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياوةةة  

جةامعةة ديةالى. وكةذلةك اشةةةةةتمة  على مجموعةة من الوسةةةةةائة  واالجهية    –
 ومات االحصائية واستمار  االستبيانواالدوات لجمع البيانات والمعل
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قل  الحالص و عالقتص بدقص مهارة الورب الساح  بالكرة  
  -البدنيص وعلوم الرياوةالطائرة لمنتخب كليص التربيص 

 جامعص ديالى 

   أ.م.د. شروق مهدي كاظم

 مهيمن صفاء ابراهيم عباا     طص ياسين يوسف حبيب  

 المقدمة وأهمية البحث 
لقد شةةهد العالم تطورا  ملموسةةا  وكبيرا  في جميع المجاالت الرياوةةية وحق  في هذ 

المهاري وتحقي  اإلنجاي  المجا  خطوات واسةةعة سةةاهمت في رفع مسةةتو  االداء 
فيهةا بةدرجةة كبيرة نوإن سةةةةةبةب هةذا التقةدم يعود إلى التخطيط المبر م  وإتبةا   
ااسةلوب العلمي من أج  المسةاهمة في تطوير وتحسةين المسةتو  الرياوةي ويتومن  
االرتقاء بمسةةتو  هذ  االعاب نحو أافوةة  لتسةةجي  افوةة  النتائ  وتحقي  اعلى 

 . اصة في لعبة الكرة الطائرةالمستويات الرياوية وخ
  مشكلص البحث _2

تعد عملية إعداد الالعب نفسةةةيا  من المهام الوةةةرورية التي يقوم بها المدرب لما لها 
من دور في التةايير في بقيةة جوانةب أإلعةداد أاخر  لةذا فةعن طبيعةة التةدريةب ومةا 

لتي يواجهها  يمتلكص الالعب من إعداد نفسةي جيد أي من تحم  نفسةي عالي للمواقف ا
والتي قةد تعوق من أدائةص المهةاري وتؤير في نتيجةة الفري  فنجةد هةذا واوةةةةةحةا  لةد  
العبي الكرة الطةائرة عنةدمةا يتةايرون بةالمواقف السةةةةةلبيةة خال  المبةاراة فيفقةدون  
اعصةةةابهم نتيجة وةةةعف الخبرة في التحكم باالسةةةتيارة التي تحدث خال  المواقف 

 المفاجئة من التعب 
  حث هداف الب _3

 -: يهدف البحث الحالي الى
التعرف على مسةةتو  قل  الحالة ودقة مهارة الوةةرب السةةاح  بةةةةةةةالكرة  -1-3-1

 . جةامعة ديةالةى -الطةائرة لمةنتخب كةليةة التةربية البدنية وعلوم الرياوة 
التعرف على عالقة قل  الحالة بدقة مهارة الوةرب السةاح  بةةةةةةالكةةةةةةرة   -1-3-2
 .جةامعة ديالى -لمةنتخةب كةلةيةة التةربية البدنية وعلوم الريةاوةةالطةائةرة 

  مجتمع البحث و عينتص_4
 ن كةذلةك من   1العينةة : هي اانموذج الةذي يجري البةاحيةان مجمة  محور عملةص عليهةا)

أامور العلميةة التي ينبغي على البةاحيةان مراعةاتهةا هي الحصةةةةةو  على عينةة تمية   
   .  2صادقا  وحقيقيا ) المجتمع أاصلي تمييال  

وفي وةةوء هذا المفهوم أختار الباحيان منتخب كلية التربية الرياوةةية جامعة ديالى 
 .  العب  15والبالغ عددهم )
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)ااداء البدني وعالقتص ببع  المتطلبات اإلدراكية للتوقع  
 الحركي لحراا المرمى الناشئين    في كرة اليد  

   أ.م.د. شيماء سامي شهاب

 الكريم سليم ميا مظهر عبد     رؤ  مشرق بدر حسن  

 

  التعريف بالبحث  -1

  المقدمة وأهمية البحث  1-1

تعةد التربيةة الرياوةةةةةيةة بانشةةةةةطتهةا المختلفةة من الجوانب الهةامة والحيوية في        
العمليةة التربويةة في المةدرسةةةةةة . فهي تهتم بةعكسةةةةةاب المةدرا والطةالةب القيم بحكم  

نشةةةةةاطةاتهةا المتعةددة التي تتنةاو  الحيةاة طبيعتهةا وأهةدافهةا انهةا تشةةةةةارك بةاوجةص  
االجتمةاعيةة بجةانةب عنةايتهةا بصةةةةةحةة الطةالةب وتنميةة المهةارات والقةدرات البةدنيةة 

 . والحركية عند 

  مشكلة البحث  2-1 

ان مدرا التربية الرياوةةية في وجهص نظر الباحث يبدأ دور  في المدرسةةة ن        
إيصةةةا  المعلومة بالشةةةك  السةةةليم الى فعذا كان هناك مدرا جيد لديص اإلمكانية في  

الطالب من خال  شةةرا المهارة بصةةورة صةةحيحة مرتكية على أسةةا علمية خالية  
من ااخطاء نكون قد حصةلنا على مشةرو  مدرا جيد عي الدور المهم الذي سةيقوم  
بص والمطةالب بتحقيقةص . فنحن نعرف بان المةدرا قدوة لطالبص ن فعذا كان المسةةةةةتو   

ي لهذا القدوة وةعيفا فهو حتما سةيكون قدوة سةيئة سةتعكا سةلبا على النظري والعمل
 .رغبة الطالب في ممارسة النشاط الرياوي مستقبال والعكا صح

  أهداف البحث  1-3

  التعرف على مستو  ااداء البدني لحراا المرمى الناشئين في كرة اليد  -1

  راا المرمىالتعرف على بع  المتطلبات اإلدراكية للتوقع الحركي لح -2

  التعرف على العالقة بين مستو  ااداء البدني وبع  المتطلبات اإلدراكية -3
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الكمبيوتر في تعلم بع  المهارات االساسية بالمالكمة  أير منه  تعليمي باستخدام 
 لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة في ظروف جائحة كرونا 

 

    أ.م.د. وياء حمود مولود
 ميبان نيار ميبان صبار    سعد محمد خلي  إبراهيم 

 
 : المقدمة واهمية البحث

النطةاقل وقد امتةد هذا التقةدم إلى ميةادين التربيةة البةدنية وعلوم يشةةةةهةد العةالم تقةدم علمي وتكنولوجي واسةةةةع 
الرياوةةةة السةةةتيمار هذ  التكنولوجيا الحديية لفي تطوير العملية التعليمية ليييد من كفاءتهال ويجعلها أكير 

عالم فاعلية وخاصةة بما يمر بص  العالم من جائحة كرونا في هذا الوقت والتعليم االلكتروني الذي يسةتخدمص ال
 . هذا السنتين االخيرة

وتعد رياوة المالكمة من الرياوات التنافسية التي احتلت مركيا  متقدما  بين االعاب الفردية حيث تطورت  
تطورا  كبيرا  من النواحي الفنيةة  ومن الطبيعي أن يواكةب هةذا التطور تطورا  ممةايال  في مسةةةةتو  تعليم 

لمالكمةة تحظى بةالعنةايةة من قبة  الةدو  المتقةدمةة في المجةا   وقةد بةدأت ريةاوةةةةةة ا. وتةدريةب هةذ  الريةاوةةةةةة
الرياوةي بعد أن أصةبحت المسةتويات الرياوةية العليا مؤشةرا  لمسةتو  التقدم العلمي والحوةاري لها في 

 . البطوالت العالمية
وعلوم ويعتبر هذا التقدم العلمي في المجا  الرياوةةةي أحد أهم ااهداف التي تسةةةعي كليات التربية البدنية 

الرياوةةة إلى تحقيقص وذلك من خال  اسةةتخدام الوسةةائ  التكنولوجية الحديية نحو االرتقاء بالعملية التعليمية 
وتعد أجهية الكمبيوتر أحد أهم وأبري وسةائ  تكنولوجيا التعليم الحديية لواسةتنادا  . داخ  المؤسةسةات التربوية

لاذ يمكن االسةةةةتفةادة منهةا لتطوير جوانةب العمليةة إلي القةدرات التي تتميي بهةا هةذ  ااجهية عن غيرهةا  
التعليمية والتربوية داخ  المؤسةةةةسةةةةات التعليمية ل لينعكا تايير هذ  التكنولوجيا الحديية على اانشةةةةطة  

ولذا فعن اسةةةتخدام جهاي الكمبيوتر في تعلم مهارات رياوةةةة المالكمة قد يؤدي إلى . والمقررات والبرام 
ةل يسةةةتطيع المتعلم من خاللها تكوين خبراتص التعليمية عن كيفية اسةةةتخدام مصةةةادر تكوين بيئة تعليمية جيد

المعرفة للحصةةةو  علي المعلومة بنفسةةةصل وهذا ااسةةةلوب يعد أحد أنوا  التعلم  اإليجابي ل والذي قد يؤير 
من خال  مالحظةة البةاحةث  تةدريا مقرر -: مشةةةةكلةة البحةث.إيجةابيةا  في تعلم مهةارات ريةاوةةةةةة المالكمةة

المالكمة لطالب المرحلة اليانية بكلية التربية البدنية وعلوم الرياوةةةةة للبنين / جامعة ديالى ن أن مسةةةةتو  
ااداء المهاري للطالب لمهارات رياوةةةة المالكمةل يشةةةوبص بع  القصةةةور وخاصةةةة في ظروف جائحة  

تاج إلي تطوير حتى كرونا ل ويعيو الباحث ذلك إلى أن الطةةةةةةرق المستخةةةدمة في عملية التةةةدريا قد تح
يمكنها مسةةةةاعدة الطالب على اسةةةةتخدام جميع حواسةةةةهمل وكذلك إيارة دوافعهم نحو عملية التعلمل وكذلك 
لمواجص الكيافة العددية للطالبل نتيجة اإلقبا  المتيايد على االلتحاق بكليات التربية البدنية وعلوم الرياوةةة 

ليةة التعليميةة لالةذي قةد يؤدي إلى عةدم تحقي  العمليةة جةامعةة ديةالىل مع عةدم كفةايةة اليمن المخصةةةةص للعم/
ومن هةذا المنطل ل ومواكبةة للتقةدم العلمي في اسةةةةتخةدام الوسةةةةةائة   . التعليميةة اهةدافهةا علي الوجةص ااكمة 

التكنولوجيةة الحةدييةة في مجةا  تعلم المهةارات الحركيةة ل دعةا البةاحةث إلى التفكير في تصةةةةميم منه  تعليمي 
لكمبيوترل بهدف تحسةةين ااداء المهاري للطالبل لتعلم مهارات رياوةةة المالكمةل  اذ أن باسةةتخدام جهاي ا

اسةتخدام جهاي الكمبيوتر الذي يعتبر أحد وسةائ  تكنولوجيا التعلم الحديية يسةه  عملية التعليم والتعلمل ويقوم 
لي تكوين البرنةام  الحركي بةدور حيوي في إيةارة الةدافعيةة لةد  الفرد المتعلمل وتركيي انتبةاهةص لكمةا يعمة  ع

بشةةك  أفوةة  وأسةةر  للمتعلمل توفيرا  لعاملي الوقت والجهدل ومراعيا  للفروق الفردية بين الطالبل وكذلك 
الكيةافةة العةدديةةل ممةا قةد يسةةةةةاعةد على تحقي  أهةداف العمليةة التعليميةة لبع  مهةارات ريةاوةةةةةة المالكمةةل 

 .ي يمر بها العالم في جائحة كرونابصورة أكير فاعلية. و خاصة في هذ  الظروف الت 
التعرف علي "اير المنهاج التعليمي باسةةتخدام الكمبيوتر على تعلم بع  مهارات المالكمة -: أهداف البحث

تصةةميم منهاج تعليمي باسةةتخدام الكمبيوتر  . " لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياوةةة / جامعة ديالى
 مهارات المالكمة لطالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة / جامعة ومعرفة تايير  علي تعلم بع  

 
 

فروق دالة إحصائيا  بين ك  من المجموعة الوابطة والمجموعة التجريبية في القياا ااو   توجد   -
 .  لمستو  أداء المهارات االساسية بالمالكمة لصالح المجموعة التجريبية

توجد فروق دالة إحصائيا  بين ك  من المجموعة الوابطة والمجموعة التجريبية في القياا الياني  -
   المهارات االساسية بالمالكمة لصالح المجموعة التجريبيةلمستو  أداء 
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القو  االنفجاريص لالطراف السفلى وعالقتها بدقة التهديف لد  منتخب  
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة بكر  قدم الصاالت

    أ.م.د. عيمان محمود شحاذة

 عبد هللا صالح فرحان     احمد فيص  طص ياسين 

 ملخص البحث 

عالقة القوة االنفجارية لألطراف السةفلى بدقة التهديف القريب لد  العبي  كرة القدم 
 الصاالت 

الشةةهرة لم تبلغص االعاب  الرياوةةية ااخر  ل كما ان لعبص كرة القدم بلغت حدا من  
اكتسةبت شةعبيص كبير   من حيث اإلقبا  على ممارسةتها والتسةاب  لحوةور مبارياتها  
في المالعةب ل فةالمتطلبةات الحةدييةة في هةذ  اللعبةة خلقةت  الحةاجةة الكبيرة إلى إعةداد 

الحديث ترتبط بتسريع    الالعين إعدادا بدنيا  عاليآ السيما أن تغيرات اإلنجاي الكروي
الفعاليات الدفاعية ولهجومية مع مسةتو  عالي من القوة اانفجاريص لألطراف السةفلى 

  ل فوال عن إتقان

 .المهارات ااساسية بكرة القدم كمهارة ) التهديف  

وتميلت مشةةةكلة البحث بمعرفة العالقة بين العوة االنفجارية لألطراف السةةةفلى ودقص 
  التهديف

 حث على كشف عالقة القوة االنفجارية لألطراف السفلى بدقص التهديفوهدف الب

وافتر  البةاحيةان بةان هنةاك فروق ذات داللةة إحصةةةةةائيةة بين القوة االنفجةاريةة  
 لألطراف السفلى ودقة

 : وتوص  الباحيون إلى اإلستنتاجات التالية

  .أن القوة االنفجارية لألطراف السفلى لها دور ايجابي بدقص التهديف -

 : واوصى الباحيان بما ياتي

  .االهتمام بالقوة االنفجارية لألطراف السفلى لالعبي كرة القدم الصاالت  -1

  .االهتمام بالنواحي البدنيص ااخر  -2

 .إجراء دراسات متشابهص على الفعاليات ااخر  -3

 



 

مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام 

  2021-2020الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

التحم  النفسي وعالقتص ببع  القدرات البدنية الخاصة لالعبي 
 كرة القدم الصاالت

   أ.م.د. عدي عبد الحسين كريم

 محمد طالب محي حسن    مصطفى باسم محمد خلف  

 البحث مستخلص 
تم التطرق على أهميةة التحمة  النفسةةةةةي ومةا لهةا ااير المهم والفعةا  في االرتقةاء   

بمسةتو  قدرات لالعبين كرة قدم الصةاالت بهدف الوصةو  بالرياوةي والفري  إلى 
مسةةةتو  انجاي عالي في المنافسةةةات التي يسةةةعى إليها ك  من ) المدرب والالعب 

رياوةةةةيين لكي يواجهون الوةةةةغط خال  هذ  واإلدارة   وإن للتحم  أهمية كبيرة لل
المرحلة واآليار السةةةةلبية التي يتعر  لها الرياوةةةةيينل لكون االقدرات البدنية تعد 
الجةانةب المهم وااسةةةةةاا في نجةاا الفري  وتحقي  االنجةايات الى جةانةب االعةداد 

 . المهاري الجيد 
 : ل لذا فان أهمية البحث الحالي  تاتي من خال 

التحم  النفسةةي وعالقتص ببع  القدرات البدنية الخاصةةة لالعبي     تسةةليط الوةةوء   •
 .كرة القدم الصاالت 

 توجيص أنظار المدربين إلى وةرورة فهم أهمية التهدئة النفسةية في تدريبات الفري  •
. 

تكمن مشةكلة  البحث ل في الكشةف عن العالقة الصةحية بين الجانب النفسةي وما لها 
لالعبين خال  فترة التنفيذ ل لهذا ال يعرف اغلب المدربين  تايير على القةدرات البةدنية  

مسةةةةةتو  العبيهم من هةذ  النةاحيةة وهة  ان هةذ  البرام  تسةةةةةير بةاالتجةا  الةذي يحق   
 . االهداف المرسومة

ويرمي البةاحيةان إلى التعرف التعرف على العالقةة بين التحمة  النفسةةةةةي وبع   
الصةاالت ل التعرف على قيم بع  القدرات البدنية  القدرات البدنية لالعبي كرة القدم  

 .لالعبي كرة القدم الصاالت 
ويفتر  الباحيان توجد عالقة ارتباطية ذات داللة احصةةةةائية بين التحم  النفسةةةةي 

 .وبع  القدرات البدنية لالعبي كرة القدم الصاالت 
ت اما البحث كانت من العبي مديرية شةةةةباب ورياوةةةةة ديالى بكرة القدم للصةةةةاال

  العبين تم اختيةارهم بطريقةة عمةديةة وميلةت العينةة  12)الشةةةةةبةاب  والبةالغ عةددهم )
  وقد قسةمن على مجموعتين تجريبية  16  من مجتمع االصة  البالغ )%62.5نسةبة )

 .(6) ووابطة بطريقة القرعة ك  مجموعة مكونة من
سةةي  للعينة  و يسةةتنت  الباحيان يوجد فروق ذات داللة  معنوية في مقياا التحم  النف

قيةد الةدراسةةةةةة بين أفراد المجموعتين التجريبيةة والوةةةةةابطةة بين االختبةارين القبلي 
 .والبعدي ولصالح  االختبار البعدي و لصالح أفراد المجموعة التجريبية

 



 

مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام 

  2021-2020الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

اإلحماء الخاص وتايير   في تطوير بع  المهارات  
 الهجومية بكرة السلة

  أ.م.د. عمار جبار عباا

 علي خلف كاظم ساجت    بشير جاسم محمد سحاب   

المقدمة وأهمية البحث ل إذ تناولت المقدمة التطرق إلى المناه  الدراسية  أحتو  هذا الباب على 
التي تطب  في ميدان التربية الرياوية واقسامها وبما فيها درا كرة السلة واالنتشار الواسع لهذ  
اللعبة  أما أهمية البحث فتكمن في ووع تمارين مقترحة لفترة اإلحماء الخاص ولبع  المهارات 

 . كرة السلةالهجومية ب
فوةةال  عن ذلك تطرق الباحث إلى مشةةكلة البحث إذ وجد الباحث ان تطور المهارات الهجومية يتم 
بصةةةةةورة بطيئةة لةد  طالب المرحلةة اليةانيةة ان االحمةاء يعطى لغر  واحةد فقط وهو غير كةافي 
لتكوين خبرات اسةةةاسةةةية لتلك المهارات  المهارات ااسةةةاسةةةية تعطي اإلحماء الخاص بصةةةورة 

 . مختصرة وغير كافية لتكوين خبرات أساسية لتلك المهارات
 . أما أهداف البحث تتلخص في معرفة

 . التعرف على تايير االحماء الخاص في تطوير بع  المهارات الهجومية بكرة السلة -1
 التعرف على أهم الفروق في تطوير المهارات الهجومية بين المجموعتين الوابطة والتجريبية -2

. 
  :فرو  البحث تتلخص أما

  .هناك تايير لالحماء الخاص في تطوير بع  المهارات الهجومية بكرة السلة -1
هناك فروق ذات داللة إحصةةةةائية في تطوير المهارات الهجومية بين المجموعتين ولصةةةةالح   -2

 . المجموعة التجريبية
كلية  –طالب المرحلة اليانية وأشةةتم  هذا الباب على مجاالت البحث ومنها المجا  البشةةري وهم 

-20إلى    2020-3-26التربية الرياوةةية جامعة ديالى وكذلك اشةةتم  على المجا  اليماني من   
  . جامعة ديالى –م أما المجا  المكاني فتومن القاعة الداخلية لكلية التربية الرياوية  5-2021

 : الباب الياني : الدراسات النظرية والدراسات المشابهة
و  هةذا البةاب مبةاحةث عةديةدة ذات الصةةةةةلةة الوييقةة بمووةةةةةو  البحةث وإجراءاتةص الميةدانيةة حيةث تنةا

  . اشتملت على المحاور الرئيسة اآلتية
اهمية ومفهوم التمرينات لالشروط الواجب توفرها في التمرين ل أهداف التمرين وفوائد  ل العوام   

االحمةاءل بنةاء االحمةاءل المهةارةل  مبةاد    المؤيرة على التمرين ل اإلحمةاء لانوا  االحمةاءل يمن
تطبي  المهارة ل  المهارات الهجومية ل المناوالت ل الطبطبة ل التصةةويب ل كما أشةةار الباحث إلى 

  . أهم الدراسات المشابهة للبحث
  الباب اليالث : منهجية البحث وإجراءاتص الميدانية

  التجريبي بطريقة المجموعتين الوةةةابطة  توةةةمن هذا الباب منه  البحث وقد أتبع الباحث المنه
والتجريبية لمالءمتص لطبيعة البحث كما توةةةةمن هذا الباب وصةةةةفا  لعينة البحث وإجراءات تكافؤ 

  . العينة في جميع المتغيرات المدروسة
وقد توةةةمن هذا الباب أيوةةةا  ااجهية واادوات التي اهسةةةتخدمها الباحث في بحيص وتناو  أيوةةةا  

ية لالختبارات المسةتخدمة والتجربة االسةتطالعية  فوةال  عن ذلك تطرق الباحث إلى الشةروط العلم
 . التمارين المستخدمة في اإلحماء والوسائ  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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عالقة القو  االنفجاريص والتواف  العصبي بدقة بع   
 المهارات بكرة الطائر  

  أ.م.د. عمر سعد 

 الطالب مصطفى احمد عبدالقادراعداد ك  من 
 والطالب عبدهللا سعدون جاسم

  
  مقدمة البحث واهميتص.1

ان تطور الفكر االنسةاني على مر العصةور جاء ليلبي الحاجات االنسةانيص واالسةاسةيص  
قدمص واستمر هذا التطور ليص  الى قمة االبدا  والتفكير التي تعيشها حاليآ الدو  المت

والتي حققةت انجةايات مهولةص في المجةاالت علميةص وانسةةةةةانيةص كةافةص وكةان للجةانةب 
الرياوةةي نصةةيب من هذا التقدم فبعد ان كانت االلعاب تقتصةةر على اناا محددين 
بغيت المتعص وقوةاء وقت الفرا  تطورت الى اسةلوب اخر هو اللعب من اج  الفوي  

لفوي بالمور اجتماعيص واساسيص وغيرها  وايادت حدة المنافسص عندما ارتبطت نتاءج ا
تكمن اهمية البحث من خال  معرفة عالقص بين تواف  عوةةةةلي العصةةةةبي ومهارتي  
االرسةةا  وحاءط الصةةد كذلك القو  االنفجاريص ومهارتي االرسةةا  وحاءط الصةةد لذا 

 ارتى الباحث دراسص هذ  العالقص بغيت التعرف عليها
 مشكلة البحث .2

ص بلعبة كرة الطاءر  بتطور مستمر وكلما ارتفع االداء المهاري ان المهارات الهجومي
ارتفتفعةت معةص امكةابيةص تحقي  النقةاط والفوي بةالمبةارات من اهم المهةارات الهجوميةص  
هي مهارتي االرسةا  وحاءط الصةد اذ يقوم الالعب الوةرب بوةرب الكر  باقصةى 

من اجة  الةدفةا  يم    قو  في ملعةب الفري  النةافا وكةذلةك االرتقةاء الى اعلى نقةاط
الهجوم  فوةال عن كون مهارتي االرسةا  وحاءط الصةد تعتبران من المهارات التي 

  تحدد النتيجص النهاءيص
 اهداف البحث .3

 التعرف على العالقص بين التواف  الحركي وبع  الهارات بكرة الطائر 
 الطاءر التعرف على العالقص بين القو  االنفجاريص وبع  المهارات بكرة 

  فرو  البحث .4
وجود عالقةص ذات داللةص احصةةةةةاءيةص بين التواف  الحركي وبع  المهةارات بكرة 

  الطاءر 
 وجود عالقص ذات داللص احصاءيص بين قو  انفجاريص وبع  المهارات بكرة الطاءر 
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السلوك التنافسي وعالقتص بااداء المهاري لالعبين كرة القدم للصاالت  
 الداخلية

     أ.م.د. فراا عبد المنعم عبد الرياق

 محمد علي محمود جاسم           حسين مكرم حميد جاسم   

 ملخص البحث باللغة العربية 

 باشراف 

االهتمام بعلم النفا الرياوةةي بوصةةفص علما مهما في تحقي  التفوق في المجا  الرياوةةي الن االسةةتيمار   
اامي  لطاقات الالعبين البدنية والمهارية والخططية والنفسةةةةية إنما يعتمد على توظيف ما يتطلب هذا العلم 

خمةاسةةةةي كرة القةدم برعةايةة واهتمةام كبيرين في كة  مكةان لكونهةا من من مبةادا ونظريةات ل وتحظى لعبةة 
االعاب التي ايدهرت شةعبيتها بشةك  كبير في العالم ويرغب في ممارسةتها ومشةاهدتها الكبار والصةغار لما 
تتمتع بص هذ  اللعبة من مهارات حركية وأحداث ومواقف تعم  على إيارة وتشةةوي  الجميع نحو الممارسةةة  

ل ولتشةةابص مهاراتها ااسةةاسةةية مع مهارات كرة القدم االعتيادية هذا مما أد  إلى ممارسةةتها من والمشةةاهدة  
قب  عدد كبير من الالعبين ل لذا يحتاج العب الخماسةي إلى أداء حركي عا  وجيد ويتطلب اسةتخدام أجياء 

اداء ويعد اسةةلوب  جسةةمص بصةةورة كبيرة مع تغير المكان والمحافظة على ااداء نفسةةص بدقة عالية وحسةةن ا
المنافسةةةة من أهم المظاهر النفسةةةية التي تواجص الالعبين في العصةةةر الحالي المليء بالتعقيدات والمتطلبات 
وكمةا هو معروف فةان أي من هةذ  الحةاجةات البةد أن تكون لهةا تةايير في دافعيةة الالعةب ومسةةةةتو  أدائةص 

لتي ال تنتهي إال بعشةبا  تلك الحاجات والوصةو   المهاري الن هذا النقص ييير الالعب في حالة من التوتر ا
 . على حالة االتيان النفسي

ومن هنا تكمن أهمية البحث في دراسةةة العالقة بين السةةلوك التنافسةةي بااداء الرياوةةي لالعبين كرة القدم 
  للصةةةاالت الداخلية في كونص يحاو  تسةةةليط الوةةةوء على طبيعة العالقة بين متغيرين مهمين يتعل  ااو 
بالجانب النفسةةي متميال بالسةةلوك التنافسةةي لالعبين والياني يتعل  بالمهارات ااسةةاسةةية بخماسةةي كرة القدم 
التي تعةد واحةدة من أهم أجياء اللعةب أمةا مشةةةةكلةة البحةث تبين ان العةامة  النفسةةةةي هو أحةد أركةان التةدريةب 

وك التنافسةي هو أحد أهم االنفعاالت ااسةاسةية التي تلقى اهتماما كافيا في مجا  التدريب الرياوةي وان السةل
التي تؤير اسةتجابتها على ااداء المهاري اذ لم تسةفر بالطريقة الصةحيحة ومن خال  جمع المعلومات ومنذ 
يمن بعيةد إن الطةالبةات بخمةاسةةةةي كرة القةدم لن يحققن نتةائ  مروةةةةيةة .أمةا هةدف البحةث هو التعرف على 

ياوةي لد  العبين كر  القدم للصةاالت الداخلية. أما فر  البحث العالقة بين السةلوك التنافسةي وااداء الر
 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السلوك التنافسي وااداء الرياوي لالعبين كر   القدم للصاالت

فتكون مجاالت البحث من المجا  البشةري والمتوةمن العبين نادي شةربان  بكرة القدم للصةاالت الداخلية.  
 وكان ملعب نادي  شربان مكان للتجربة 5/6/2021ولغاية  20/4/2020 أما اليماني

وأسةةةةتخدم الباحث المنه  الوصةةةةفي باسةةةةلوب العالقات االرتباطية وتميلت عينة البحث في العبين نادي 
%  من   17,85  العب ويميلون  نسةةبة )   15شةةهربان  بخماسةةي كرة القدم للصةةاالت المغلقة وعددهم )  

 ۹وتم اختيارهم بالطريقة العمدية.واسةتخدم الباحث مقياا السةلوك التنافسةي والمتكونة من ) مجتمع البحث  
  عبةارات وجميع هةذ  الفقرات ايجةابيةة وتحتوي على ياليةة بةدائة  )دائمةا ل احيةانةا  ل ابةدا    ويكون مفتةاا 

االختبةارعلى   ل وتم إجراء 2001 ويعود المقيةاا   )محمةد حسةةةةن عالوي ل3ل2ل1المقيةاا متكون من )
  العبا" بتوييع اسةتمارات اسةتبيان السةلوك التنافسةي وذلك من يوم االينين المواف   15العينة والتي قوامها)

  واختبار ااداء المهاري في اليوم الياني  وبمسةةةةاعدة فري  العم  المسةةةةاعدل واسةةةةتخدم   16/4/2021)
 . عام  االرتباط بيرسونالباحث الوسائ  االحصائية والمتكونة من النسبة المئوية وم

 أ
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دراسة مقارنص اير استخدام ك  من االسلوبين المتدرج والعكسي  
التهديف بكرة القدم لد   من الطريقة الجيئية في تعلم مهارة 

 طالب المرحلة االعدادية 

 أ.م.د. فؤاد عبد اللطيف غيدان 

 علي حسين علي سلمان     اشرف صالح محمود صالح    

 :الملخص

ان اختيار اي طريقة من طرائ  التدريا او اي اسلوب من أساليب التعلم يعتمد على ما توفر  تلك 
تعليم اي مهارة رياوةةةةية ومن خال  الدراسةةةةات تمكن الطريقة او االسةةةةلوب من وقت وجهد في  

الباحيان من االطال  عليها ومالحظتهما لطرائ  واسةةةاليب تدريا االسةةةاتذة المختصةةةين في هذا  
المجا  الحظا ان هناك اسةلوب واحد متبع في التعليم وهو االسةلوب التقليدي والمتدرج دون اللجوء 

ختالف وجهات نظر المدرسةين وتجاربهم الشةخصةية  الى اسةتخدام اسةاليب تعليمية اخر  وذلك ال
في اختيار االنسةب لتهيئة المتعلم الداء المهارات وعليص تحددت مشةكلة البحث في تجريب اسةتخدام  
االسةةةلوبين التقليدي المتدرج والعكسةةةي في تعلم اداء المهارات االسةةةاسةةةية من اج  توظيف نتائ  

 .التعليمية والتدريسية في مجا  لعبة كرة القدم البحث في تحقي  االداء العالي خدمة للعملية

واسةةةةةتخةدم البةاحيةان المنه  التجريبي لمالئمتةص طبيعةة البحةثل وتكون مجتمع البحةث من طالب 
  طالبا ل وتكونت عينة البحث شةعبتين ) أ ۹0الصةف الرابع اعدادية المقدادية للبنين والبالغ عددهم )

لى بالمجموعة الوةابطة اما اليانية فقد سةميت بالمجموعة ل ج   تم اختيارهن عشةوائيا  سةميت االو
  طةالةب لكة  مجموعةةل وقةد  30  طةالةبل وبواقع )60التجريبيةةل وبلغ مجمو  هةاتين المجموعتين )

  20اسةةةتبعد من العينة الطالب الممارسةةةين والغائبينل فاصةةةبح عدد افراد المجموعة الوةةةابطة )
  طالب المجموعة التجريبية التي اسةةةةتخدمت 20طالبل والتي اسةةةةتخدمت االسةةةةلوب المتدرجل )

 .(40) االسلوب العكسي طالب من عينة البحث لتكون العينة النهائية

 مشكلة البحث 2 – 1

ان اختيار اي طريقة من طرائ  التدريا او اي اسلوب من أساليب التعلم يعتمد على ما توفر  تلك 
ة رياوةةةةية ومن خال  الدراسةةةةات تمكن الطريقة او االسةةةةلوب من وقت وجهد في تعليم اي مهار

الباحيان من االطال  عليها ومالحظتهما لطرائ  واسةةةاليب تدريا االسةةةاتذة المختصةةةين في هذا  
المجا  الحظا ان هناك اسةلوب واحد متبع في التعليم وهو االسةلوب التقليدي والمتدرج دون اللجوء 

ظر المدرسةين وتجاربهم الشةخصةية  الى اسةتخدام اسةاليب تعليمية اخر  وذلك الختالف وجهات ن
في اختيار االنسةب لتهيئة المتعلم الداء المهارات وعليص تحددت مشةكلة البحث في تجريب اسةتخدام  
االسةةةلوبين التقليدي المتدرج والعكسةةةي في تعلم اداء المهارات االسةةةاسةةةية من اج  توظيف نتائ  

 .لتدريسية في مجا  لعبة كرة القدمالبحث في تحقي  االداء العالي خدمة للعملية التعليمية وا
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اليقظص العقليص وعالقتها بمستو  اداء حكام الدرجص االولى بكر  
 2021-2020القدم للموسم الرياوي 

     أ.م.د. قحطان فاو  محمد

 ابراهيم حسين مصطفى رائد     علي حسين علي محمد

 :مستخلص الدراسة

أن البحوث العلمية في كافة المجاالت  السةةةةيما المجا  الرياوةةةةي  تعد الركيية االسةةةةاسةةةةية     
للوصةةةةو  الى االنجاي العالي ل انها تمي  حلقة علمية من اج  الوصةةةةو  الى ذلكل فالغر  من 

قيام االعبين بااخطاء القانونية التحكيم هو الحكم على االداء الرياوةةي لك  فري  وتصةةحيحص عند 
ل وعلى الرغم من وجود القوانين التي يجةب على الحكةام االلتيام بهةا في اصةةةةةدار احكةامهم في 
المبةاريةات إال ان هةذ  القرارات قةد تتةاير في بع  االحيةان بةالعةامة  الةذاتي للحكم كمةا في اليقظةة 

وان مسةتو  ادء الحكم يعتمد بنسبة    والدقةالعقلية التي لها دور كبير في اتخاذ القرارات بالسةرعة  
كبيرة على يقظتةص العقليةة ل وتكمن اهميةة البحةث في في ايجةاد عالقةة  اليقظةة العقليةة الةذي يعتبر من 
المتغيرات النفسةية االسةاسةية التي يجب ان يتصةف بها الحكم بمسةتو  التحكيمي ل وتكمن مشةكلة 

يوجد عالقة بين اليقظة العقليةةةةةةةةة ومستو  اداء حكام  البحث في اإلجابة على التساؤ  اآلتي : ه 
كرة القةدم ل امةا اهةداف البحةث التعرف على العالقةة بين اليقظةة العقليةة ومسةةةةةتو  االداء التحكيمي 
لحكام كرة القدم  ل اما فر  البحث ه  هناك  عالقة بيني اليقظة العقلية ومستو  االداء التحكيمي 

الباحث المنه  الوصةفي باسةلوب العالقات االرتباطية لمالئمتص مشةكلة لحكام كرة القدم ل واسةتخدم 
البحةثل وتم تطبي  مقيةاا اليقوةةةةةة العقليةة على عينةة البحةث عبر برنةام  كوكو  فروم ل امةا 
درجات المسةةتو  التحكيمي فتم االعتماد على تقييم لجنة الحكام لواسةةتنتجا الباحيون بوجود عالقة  

ية ومسةةةتو  االداء لحكام الوسةةةط ل واوصةةةى اجراء دراسةةةات مقارنة في ارتباط بين اليقظة العقل
والتحكيم هو المييان الذي يتم على اسةةةاسةةةص تقييم    .متغيرات نفسةةةية اخر  على حكام باقي االلعاب

جهود كة  من الفريقين للفوي ل ويتحةدد عليةص نتيجةة المبةاريةات ل لةذا فةالغر  من التحكيم هو الحكم على 
لك  فري  وتصحيحص عند قيام االعبين بااخطاء القانونية ل وعلى الرغم من وجود القوانين   االداء الرياوي

التي يجةب على الحكةام االلتيام بهةا في اصةةةةةدار احكةامهم في المبةاريةات إال ان هةذ  القرارات قةد تتةاير في 
ء المحيطةة ونو  بع  االحيةان بةالعةامة  الةذاتي للحكم كمةا ان يوايةا الرؤيةة و توييع الواجبةات واالجوا

المنةافسةةةةةات كلهةا تةاير في القرارات التي يتخةذهةا الحكم ل لةذلةك يجةب ان يتةاهة  الحكم تةاهيال جيةدا من اجة   
اصةدار قرارات صةائبة وصةحيحيصل والحكم المتميي هو الذي تكون قراراتص صةحيحة وان يعم  بمبدأ الفائدة 

الحكم اليقظةة العقلية التي تمكنص من االنتبا  والوعي   لتحقي  العةدالة للفريقين لوهذا لن يحةدث اال اذا كان لد 
والتركيي على االحةداث لحظةة بلحظةة وهةذا مةا يؤير بةدرجةة كبيرة على اتخةاذ القرارات الصةةةةحيحةة بةالةدقةة  

وتتجلى اهميةة البحةث في ايجةاد عالقةة ارتبةاط بين اليقظةة العقليةة الةذي يعتبر من . والسةةةةرعةة المطلوبةة
مشةةكلة  .سةةاسةةية التي يجب ان يتصةةف بها الحكم ومسةةتو  اداء حكام الدرجة االولىالمتغيرات النفسةةية اال

 البحث

 

 

 

. 

 : أهداف البحث 1-3

 . التعرف على درجة اليقظة العقلية لحكام الدرجة االولى -1

 التعرف على مستو  اداء حكام الدرجة االولى  -2
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تأيير تمرينات المناط  المحددة وف  االسلوب )الفردي والجماعي  في  
 تطوير بع  المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي االرتكاي بكرة القدم

     أ.م.د. قصي حاتم خلف

 طالب دلف كليبان علي     حسن عبد عباااحمد 

تبري أهمية البحث في إمكانية تايير تمرينات المناط  المحددة وف  االسةلوب)الفردي 
والجمةاعي  في تطوير بع  المتغيرات البةدنيةة  والمهةاريةة لالعبي االرتكةاي بكرة 
القدم ن اما مشةةةةةكلة البحث تكمن بان أغلب ااندية  العراقية تعاني من عدم ووةةةةع  

فئة الشباب  لعدم وجود مواعيد يابتة لبطوالتهم  برام  خاصة  لهم من قب  المدربين ب
مما يجع  تدريباتهم عشةوائية وهذا يشةك  ظاهرة سةلبيص تؤير على مسةتو  إعداد هذ  
الفئة المهمة والتي تشةةةك  القاعدة االسةةةاسةةةية للعبة كرة القدم في العراق لذلك أراد 

التطورات الحديية   الباحيان دراسةة هذ  المشةكلة والجانب الياني منها هو عدم مواكبة
اسةةاليب اللعب الحديية ومواكبة الفرق االوربية التي تعتمد اغلب فرقها على امتالك 
وحياية الكرة في اغلب المباريات وهذا يعود الى بناء خططي حسب أساليب وبرام   
تدريبية حديية. اما في الباب اليالث سةوف يستخدم الباحيان المنه  التجريبي لمالئمتص 

المشةةةةةكلةة اذ يعةد المنه  التجريبي "واحةدا  من أهم المنةاه  التي تعمة  على لطبيعةة  
دراسةةةة المتغيرات التجريبية والقدرة على التحكم في المتغيرات ووةةةبطها وسةةةوف  
يختار الباحيان افراد عينتهم بالطريقة العمدية بسةةةةبب توافر امكانية السةةةةيطرة على 

ت االخر  إذ يتكون مجتمع البحث من متغيراتها البحيية بصةةورة ادق من بقية العينا
الالعبين الناشةةةةئين في نادي ديالى الرياوةةةةي بكرة القدم وسةةةةيقوم الباحيان باجراء 
التجربة االسةةةةتطالعية واالختبارات القبلية وتطبي  التجربة الرئيسةةةةة واالختبارات  
البعةديةة بنفا ظروف االختبةارات القبليةة وبعةدهةا يتم اسةةةةةتخةدام الحقيبةة اإلحصةةةةةائيةة  

spss  الستخراج النتائ. 
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التقويم الموووعي لمناظرة ااشكا  المالوفة بكرة القدم 
 االندفاعيون في الكشف عن الطالب التامليون مقاب  

 

   أ.م.د. محمد وليد شهاب

 ليث حسين قاسم محمد    حمي  محمد حسين سلمان  

 ملخص الرسالة باللغة العربية  

تعد المجاالت المعرفية من المفاهيم الحديية نسةبيا في مجا  الدراسةات      
بةالعمليةات العقليةة وتطبيقةاتهةا في مجةا  الفروق الفرديةة بين   المرتبطةة 
المتعلمين وقةد تعةددت الةدراسةةةةةات التي تنةاولةت هةذ  المجةاالت بةاعتبةار أن 
التعرف عليها وتحديدها قد يسةةةهم بدرجة كبيرة في توفير ظروف تعليمية  
للمتعلم أو لمجموعةة من المتعلمين ويمية  المجةا  المعرفي ) التةاملي مقةابة   

رديةةل  االنةدفةاعي   احةد المجةاالت المعرفيةة في مجةا  دراسةةةةةة الفروق الف
تكمن اهميةة الةدراسةةةةةة في الكشةةةةةف الطالب التةامليون مقةابة  االنةدفةاعيين  
بمقيةاا خةاص فيةص تظهر االشةةةةةكةا  المةالؤفةة بكرة القةدم بةاالعتمةاد على  
اليمن الذي يعد الركن المهم في تصةةةةنيف طلبة المرحلة الرابعة في مادة 

تخراج  كرة القةدم   لةذا تم اعتمةاد اختبةار مقنن خةاص في كرة القةدم تم اسةةةةة 
االسةةةةا العلمية وهي صةةةةالحية االختبار على المجتمع البحييل وبالتالي  
سةةةتم اعتماد  من اج  التفري  عن طري  قيمة الوسةةةط الحسةةةابي وقيمة  

 .االنحراف المعياري
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 م ساحص وميدان 800عالقص التحم  النفسي بانجاي رك  

     أ.م.د. مهند كام  شاكر

 عمر ياسين جاسم غيدان      حسن رائد مطلك حمود 

العالمية يتطلب إعدادا متكامال  في النواحى  ان الوصةةو  إلى المسةةتويات الرياوةةية  
البدنيص والمهاريص والخططيص والنفسةيص كافص ويعد مفهوم قو  التحم  النفسةي واحدا  من 
المفاهيم النفسةية المهمص في جميع االعاب الرياوةية حيث أصةبح اإلنجاي الرياوةي 

نسةةمعص من في صةةورتص الحديية يسةةتمر عناصةةر  من منطل  علمي وما نرا  اليوم و
تطور في اارقام القياسةةية وتحسةةين في ااداء الرياوةةي دلي  قاطع على ذلك يهدف 

م وتمية  العينةص من 800البحةث إلى التعرف على العالقةة بين التحمة  وانجةاي رك   
مجموعص من طالب جامعة ديالى _كليلص التربية البدنيص والعلوم والرياوةة _المرحلص 

  2021/ 5/4إلى   0  5/1/2021طالبا واسةةةةتغرقت المد  20الرابعص والبالغ عددهم )
توصةة  الباحث إلى اسةةتنتاجات وجود عالقة معنويص بين التحم  النفسةةي ومسةةتو   

م حر  اوةهار نتائ  الدراسةة أن كيفيص البحث كان لديها مسةتو   800اإلنجاي لفعاليص  
لسةةةةةمةص التحمة  النفسةةةةةي وكةانةت التوصةةةةةيةات اعطةاء اإلهتمةام الكةافي في للجوانةب 
والمهارات النفسةةةةية خال  عمليص التدريب والتدريا من قب  المدربين والمدرسةةةةين  
لالعب والطالب وسةةتخدم الباحث المنه  الوصةةفي بااسةةلوب المسةةحي كونص أكير 

 المناه  مالئمص لطبيعص المشكلص البحث 
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 تركيي االنتبا  وعالقتص بدقة مهارة االرسا  بالكرة الطأيرة 

    أ.م.د. ناظم احمد عكاب

 منتظر فاو  هيبر هادي     سجاد محمود حسين خميا 

 ملخص البحث 

المستمر في المجا  الرياوي أد  إلى أهمية االرتقاء بمستو  الالعبين من  أن التقدم  
الناحية البدنية والمهارات العقلية وذلك لمواكبة التطور الحاص  في خطط اللعب في  

 .جميع االلعاب 
 : أهداف البحث 

 : يهدف البحث إلى
 .بالكرة الطائرةالتعرف على العالقة بين تركيي االنتبا  ودقة مهارة اإلرسا   -

 : فر  البحث  4 – 1
وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين تركيي االنتبا  ودقة مهارة اإلرسا    -

 .بالكرة الطائرة
 وجود داللة سلبية بين درجة تركيي االنتبا  ودقة االرسا  -

 : مجاالت البحث  5 – 1
بدنية وعلوم الرياوة /  المجا  البشري : العبي منتخب كلية التربية ال 1 – 5 – 1
 .جامعة ديالى

 .2021/   5/ 4ولغاية      2021/  3/ 20المجا  اليماني :   2 – 5 – 1
المجا  المكاني : القاعة الداخلية / كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة   3 – 5 – 1

 .جامعة ديالى  /
الرئيسية لة : التجربة  االنتبا   مقياا  استمارات  بتوييع  الباحيون  بوردن    قام   (–  

االستمارات  بجمع  قام  ل  االختبار  تفاصي   بعد شرا  البحث  عينة  على  أنفيموف   
الخاصة بجمع االختبارات يم تفريغ البيانات اعتمادا  على المعادالت لحساب الدرجات  
ل وبذلك حص  الباحيون على الدرجات كنتائ  لهذ  االختبارات ل ويعد ذلك إجراء  

ة الطائرة على عينة البحث ل يم قام الباحيون بتفريغ البيانات  اختبار دقة اإلرسا  للكر
واستخدام المعادالت لحساب الدرجات ل وبذلك حص  الباحيون على الدرجات كنتائ   
االنتبا  ودقة   المعالجات اإلحصائية وارتباط تركيي  بعجراء  قام  يم  لهذ  االختبارات 

 .نية وعلوم الرياوة / جامعة ديالى اإلرسا  للكرة الطائرة لمنتخب كلية التربية البد 
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دراسص العالقص بين بع  القدرات البدنيص الخاصص ومتغيرات 
 م للناشئين 100الخطو  وانجاي 

    أ.م.د. نيار علي جبار

 محمد حسين خلف عليوي     حسن اسماعي  ييدان خلف 

 ملخص البحث 
ا وعلى ااصةعدة كافة  ا كبير  ان مجا  التربية البدنية من المجاالت التي شةهدت تطور 
وظهر ذلةك بووةةةةةوا من خال  المسةةةةةتويةات المتقةدمةة التي وصةةةةةلةت إليهةا االنةديةة  

التطور نتيجة االهتمام الكبير من ذوي االختصةاص  والمنتخبات الرياوةية وكان هذا  
واجراء البحوث والةدراسةةةةةات العلميةة والتخطيط السةةةةةليم والةدعم المةادي من لةدن 
الحكوماتل لغر  تحقي  أفوةةةةة  النتةائ  وتحةاو  جاهدة البحةث عن أهم النظريات 
والحقةائ  العلميةة والبرام  المتطورة في مختلف المجةاالت ومن وةةةةةمنهةا المجةا  

  .ياويالر
جاءت اهمية هذ  الدراسةة لتسةلط الوةوء على العالقة االرتباطية بين بع  القدرات 
البةدنيةة الخةاصةةةةةة )القوة االنفجاريةل القوة المميية بالسةةةةةرعةل السةةةةةرعة االنتقالية   
وعالقتها بمتغيرات الخطوة )طو  الخطوة وترددها  واالنجاي لتوةةةيف شةةةيئا  جديد 

لفني  والبةدني والميكةانيكي لعةدائي هةذ  المسةةةةةابقةة في بين التكةامة  لمسةةةةةتو  االداء ا
القطر لتحقي  ااداء الفني والشةةروط الميكانيكية المصةةاحبة لص ومد  انسةةجامها مع 

   .بعوها
التعرف على مسةةةةتو  القدرات البدنية الخاصةةةةة )القوة االنفجاريةل القوة المميية  .

  .الخطوة وترددها  واالنجاي  بالسرعةل السرعة االنتقالية  ومتغيرات الخطوة )طو 
التعرف على العالقة االرتباطية بين القدرات البدنية الخاصةةةة )القوة االنفجاريةل   .2

 القوة المميية بالسرعةل السرعة االنتقالية  ومتغيرات الخطوة )طو  الخطوة 
االنفجارية للرجلينل القوة المميية بالسةرعة للرجلين  ومتغيرات الخطوة التي شةملت 

 .عدد الخطواتل معد  طو  الخطوة ل التردد ل االنجاي )
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الحركي وعالقته ببعض المهارات األساسية  -الذكاء الجسمي
 اليدلالعبين الشباب بكرة 

     أ.م.د. نزار ناظم حميد

 مصطفى قاسم مبارك سالم    عباس سلمان داود ضعيف 

 مستخلص البحث 

رغم التطور الةذي حةدث في طرائ  التةدريةب الحةديةث ورفع قةدرات الالعبين       
على أداء جميع متطلبات اللعب واالسةةةةتخدام اامي  لطاقاتهم الكامنة اداء افوةةةة  

مباراة وقدرتهم على التكيف العام واالسةةةةتجابة للمؤيرات وبكفاءة اكير طوا  وقت ال
والمواقف المتغيرة اينةةاء المبةةاراةل الى ان هنةةاك بع  الجوانةةب لم تل  االهتمةةام  

الحركي لما لص من   -المطلوب من قب  بع  السةةادة المدربين ومنها الذكاء الجسةةمي
يةاوةةةةةي فةانةص كبةاقي  أهميةة كبيرة تتجلى في مجةاالت الحيةاة كةافةةل ومنهةا المجةا  الر

المجتمعات حيث يووةةع الفرد المناسةةب في المكان المناسةةبل ويتطلب ذلك التعرف 
على اإلمكانات الذهنية لالعب بما يتواف  مع مقتوةيات اللعبة التي يمارسةها الالعب 
وبالخصةةةةةوص العب كرة اليةد فطبيعةة اللعبة تحتاج الى العب يتمتع بعدة صةةةةةفات 

النفسةية باإلوةافة الى الذكاء الذي يرجح قدرتص على ما هو  ومنها البدنية والمهارية و
 .افو  وبالتالي يؤدي الى ترجيح كفة فريقص للفوي بالمباراة

الحركي ببع     –وهدفت الدراسةةةةة الى التعرف على عالقة الذكاء الجسةةةةمي        
 .المهارات ااساسية لالعبين الشباب بكرة اليد 

الوصفي ذي العالقات االرتباطيةل وتكونت عينة البحث واستخدم الباحيان المنه       
  العب من اندية العراق فئة الشةةةباب وهم نادي ديالى الرياوةةةي بكرة اليد 12من )

يميلون نسةةبة    2020/    201۹المشةةاركين في دوري اندية القطر للموسةةم الرياوةةي  
وقةد   انةديةةل 8  العةب يميلون )۹6  من مجتمع ااصةةةةة  والبةالغ عةددهم )%5ل12)

 .spss استخدم الباحيان الوسائ  االحصائية المناسبةل اذ استخدم الحقيبة االحصائية

وقد حدد الباحيان مع السةةةيد المشةةةرف المهارات االسةةةاسةةةية التي سةةةوف يتم        
اختبارها ودراسةتها وهي )المناولة والطبطبة والتصةويب ل وسةوف يسةتخدم الباحيان  

يل باإلوةةةافة الى اختبارات مقننة للمهارات الحرك –مقياا خاص للذكاء الجسةةةمي  
قيد الدراسةةةةل وعلى وةةةوء النتائ  المسةةةتحصةةةلة من االختبارات سةةةيقوم الباحيان  
بةالتعرف على االسةةةةةتنتةاجةات ومن يم سةةةةةيعمةد البةاحيةان الى ووةةةةةع مجموعةة من 

 .التوصيات الخاصة بالبحث 
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القوة المميية بالسرعة وعالقتها ببع  المهارات الهجومية بكرة السلة 
 لطالب كلية التربية البدنية المرحلة الرابعة

 أ.م.د. يسار صباا جاسم

 عبد الكريم لؤي محمد      احمد ستار خلي  ابراهيم    

 المستخلص 
إن التطورات التي حةديةت في مجةا  علم التةدريةب الريةاوةةةةةي كييرة وكبيرة على 
الصةةةةعيدين النظري والعملي نتيجة التجارب والبحوث العلمية والعملية التي مايالت 
مسةةتمرة في اسةةتخدام الوسةةائ  وااسةةاليب التدريبية التي تسةةهم في تطوير مسةةتو   

عبين على وف  نظريات ومفاهيم التدريب الرياوةي وتطبيقاتص العملية المتوةمنة  الال
 .للمنه  والمدرب والالعب 

وتعد القوة المميية بالسةةةةرعة أحد أهم عناصةةةةر ااعداد البدني الخاص لالعب كرة 
السةلة فهي تسةهم إسةهاما  فاعال  وحاسةما  مع بقية العناصةر ااخر  في نجاا وتحسةين  

 العب كرة السلة من ناحية ااداء المهاريمستو  
وطبقةا  لمةا تقةدم فان أهمية البحث تكمن باسةةةةةتخدام مناه  تدريبية باسةةةةةاليب تدريبية  
لتطوير القوة المميية بالسرعة للرجلين والذراعينل وووع ااسا العلمية الصحيحة  

جادا  في دراسة   عند استخدام ااساليب التدريبية وبذلك يسهم هذا البحث إسهاما  علميا  
 .واحدة من المشكالت الميدانية في لعبة كرة السلة

ومشةةكلة البحث هي : ومن خال  معاصةةرة الباحث الى الدروا العملية في المرحلة 
ااولى واليانية والرابع  الحظ أن هذا الشك  من القوة العولية لم ياخذ دور  وحجمص  

ة من قب  المدرسةةةين  وباسةةةاليبها  الحقيقين في عملية التدريب وةةةمن المناه  المعد 
المختلفة وعلى وف  ااسةلوب العلمي الصةحيح مما ولد وةعفا  وتاييرا  في ااداء التي 
تعد من الفترات المهمة في التعلم  كون الجانب البدني فيص يتم على وف  مسةار ااداء 

تةا  الحركي المهةاري من جهةة والتركيي على ااداء المهةاري من جهةة أخر ل لةذا ار
 .الباحث دراسة هذ  المشكلة

امةا اهةداف البحةث هي : معرفةة تةايير القوة المميية بةالسةةةةةرعةة في تطوير بع  
المهارات ااسةةاسةةية لكرة السةةلة لطالب المرحلة الرابعة كلية التربية البدنية وعلوم  

 الرياوة
 :فرو  البحث 

v        هارات ااسةةاسةةية  القوة المميية بالسةةرعة تؤير معنويا  في تطوير بع  الم
 . بكرة السلة لطالب المرحلة الرابعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة

 . عينة من طالب المرحلة الرابعة كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة جامعة ديالى
 

 

 

 

       qاختبار القوة المميية بالسرعة للرجلين: 

       i.           ([1]) )يسار ويمين اختبار اليالث حجالت: 
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الشخصية اإليجابية لد  طالب كلية التربية البدنية  
  وعلوم الرياوة

 

   م. اياد كام  شعالن

عمران سمير مراا      احمد نيار صالح محمد  
 اسماعي  

  البحثمستخلص 

 :هدف البحث الحالي التعرف إلى

 ,Singh & jaha)  ولتحقي  هذ  ااهداف تبنى الباحث مقياا    
 (Seligman,2002) للشخصية اإليجابية المعد وف  نظرية (2010

والبنائي لألداة تم التحق  من اليبات  وبعد استخراج الصدق الظاهري 
  في حين بلغ معام  0,81بطريقة إعادة االختبارل اذ بلغ معام  اليبات )

 . توص  البحث إلى من خال   0,72يبات ااداة بطريقة الفاكرونباخ )
دراستص الحالية واالداة التي ويعت على طالب كلية التربية البدنية وعلوم 

 :الحالية وهيالرياوة أظهرت النتيجة 

إن افراد عينة البحث طالب كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة في  -1
 .جامعة ديالى يتصفون بسمات الشخصية اإليجابية

 .وفي ووء هذ  النتائ  خرج البحث بعدد من التوصيات والمقترحات  
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القدر  العوليص وعالقتها بدقة أداء الورب 
 الساح )القوا السريع  بالكرة الطائرة

  م. أوواء ورور نعمة

 هاجر يائر فارا خميا     يهراء سفيان وهيب شهاب   

الطائرة واحدة من االعاب الفرقية والتي اخذة باالنتشار سريعا  في  الكرة 
دو  العالم اذ يمارسها كال الجنسين في القاعات المغلقة والمفتوحة بع   
ااحيان ل ولقد نالت اهتمام الباحيين فحظيت بنصيب وافر من االبحاث  
ة  العلمية في المجا  الرياوي بهدف تطوير القدرات البدنية والمهاري 

والخططية والنفسية لالعبين للوصو  بهم إلى أفو  المستويات ل وكرة  
الطائرة لها مهارات هجومية ودفاعية ومنها مهارة الورب الساح  

 السريع اذ تحتاج العبين يملكون ممييات خاصة .

تتطلب مهارة الورب الساح  السريع قدرات بدنية وحركية  تمنح    
ديا  الى ااعلى بواسطة الرجلين وورب  اللعب قدرا كافيا من القفي عمو 

الكرة بقوة كبيرة بواسطة الذرا  وهذا ااداء يتطلب قدرة عولية كبيرة ل  
لذلك تمحورة مشكلة الدراسة في القدرة العولية لألطراف العليا والسفلى 
والتي تم تشخيصها من قب  الباحيتان من خال  مراجعة الدراسات 

  على المراجع العلمية إوافة الى والبحوث السابقة وكذلك االطال
 . المقابالت الشخصية

وكانت اهم اهداف البحث التعرف على العالقة بين القدرة العولية ودقة  
اداء الورب الساح  السريع بكرة الطائرة ل اما عينة البحث فتميلت  
بالعبي منتخب كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة جامعة ديالى للسنة 

  اما منه  البحث فكان المنه  الوصفي ذات  2020/2021)الدراسية 
العالقات االرتباطية وستستخدم الباحيتان الوسائ  اإلحصائية )الوسط  
 . الحسابي ل االنحراف المعياري ل معام  االرتباط البسيط بيرسون 
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أير ممارسة النشاط الرياوي على النمو الحركي والنفسي 
 واالجتماعي 

   سنوات5لألطفا  بعمر )

  م. سيف الدين واي  فؤاد

 مهدي عباا حسوني دلي     عبد الرحمن داود سليم محمد   

 

 مستخلص البحث 

يهدف البحث إلى التعرف على تايير النشاط الرياوي على النمو الحركي  
سنوات  وافتروت الدراسة   5والنفسي واالجتماعي للمرحلة السنية )

بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائ  االختبارات البعدية لمجوعتي  
   2۶على ) البحث ولصالح المجموعة التجريبية طب  البرنام  المقترا 

طفال من أطفا  رووة الجامعة التكنولوجية وتوصلت الى تفوق  
مجموعة البحث التجريبية في االختبارات البعدية من النمو الحركي  
والنفسي واالجتماعي على المجموعة الوابطة وأوصت بورورة 

االسترشاد بااسا العلمية التي استخدمت في تصميم اانشطة الرياوية 
 .   سنوات5  بعمر )الخاصة بااطفا
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التلوث النفسي وعالقتص بدقة استقبا  االرسا  بالكرة 
 الطائرة للطالب 

  م. عالء كام  جبار

  جاسمحيدر فاو  محمد     

 مصطفى سعد ظاهر حميد   

 ملخص البحث 

 اشتم  البحث على يالية ابواب 

 :الباب االو : المقدمة واالهمية

 حيث تومن شرا مفص  من خال  المقدمة  واهمية البحث 

وتناو  مشكلة البحث بشك  معم  اوافة الى اهداف البحث وفرووص و   
 .مجاالتص

 والدراسات المشابهة الباب الياني: الدراسات النظرية  

تومن الدراسات النظرية التي من خاللها قدم الباحيون شرا موجي عن  
ابري الدراسات كما تناو  التلوث النفسي و شرا مفص  عن الكرة  

 .الطائرة اوافة الى هذا قدم شرا عن الدراسات المشابهة

 الباب اليالث: منهجية البحث وإجرائتص الميدانية 

ث حيث يووح بشك  تفصيلي ابري مناهجص  يشتم  على منه  البح
ومجتمع وعينة البحث كما يتومن هذا المبحث شرا وتوويح حو   
الوسائ  واالدوات واالجهية المستخدمة و يوم ايوا شرا مفص  و  
توويح حو  االختبارات المستخدمة بالبحث كما تطرقنا بشك  مفص   

  االرسا  كما  حو  اختبار لقياا التلوث النفسي واختبار دقة استقبا
ووحنا بشك  موجي شرا حو  التجربة االستطالعية والتجربة الرئيسية 

 .اوافة الى شرا موجي حو  الوسائ  االحصائية 
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تايير برنام  تدريبي لتطوير السرعة ومطاولة السرعة الجتياي  
 اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة االولى بكرة القدم

   م. يوسف عبد اامير درويش

 عمر رجاء حسب هللا قدوري     حميدبال  علي ياسين   

 الملخص البحث 

 :يهدف البحث الى الكشف عن تايير 

اعداد برنام  تدريبي لتطوير السرعة ومطاولة السرعة لحكام الدرجة االولى بكرة   
 .القدم

التجريبي لمالءمتص وطبيعة البحثل وتكونت العينة  استخدم الباحيان المنه         
  من حكام الدوري الدرجة االولى والمعتمدين ومن كشوفات االتحاد  24من ) 

  - 2020العراقي المركيي لكرة القدم )لجنة الحكام المركيية  للموسم الرياوي  
. وتم اعداد برنام  تدريبي تومن في محتوا  تمرينات لتطوير السرعة  2021
لة السرعةل وتم اجراء اختبار قبلي لقياا السرعة ومطاولة السرعةل وبعدها  ومطاو

  وحدات تدريبية في الدورة الصغيرة الواحدة  3تم تنفذ البرنام  التدريبي وبواقع ) 
  اسابيعل وتم اجراء االختبار البعدي باالجراءات نفسها التي تم اعتمادها  8ولمدة ) 

 .في تنفيذ االختبار القبلي 

 :وتوص  الباحيان الى عدد من االستنتاجات اهمها        

البرنام  التدريبي ساهم في تطوير السرعة ومطاولة السرعة لحكام الدرجة   .1
 .االولى بكرة القدم 

ان اسلوب اختيار التمرينات ونوعيتها وتوييعها بشك  متساوي كان لص االير   .2
 .الواوح في تطوير السرعة ومطاولة السرعة

 :اوصى الباحث بعدد من التوصيات اهمها وقد        

اهمية تطبي  البرنام  التدريبي القائمة على االسا العلمية الصحيحة قي تطوير   -
 .السرعة ومطاولة السرعة لحكام الدرجة االولى بكرة القدم
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سرعة االستجابة الحركية وعالقتها بدقة اداء مهارة 
التصويب بالقفي بكرة اليد لد  العبي منتخب جامعة 

 ديالى

   م.د. ايير قاسم محمد

 احمد عبودمحمد فيص      سجاد عباا جاسم عبد  

 مستخلص الدراسة: 

لعبة كرة اليد فعالية رياوية تتميي بالسرعة والتفاع  المستمر حيث أنها تستليم  
 .القدرة في التفكير والتكييف واالنسجام مع مواقف اللعب السريعة 

وفي هذ  اللعبة تعتبر االستجابة الحركية من القدرات الحركية التي لها دورا  مهما   
يكي للمهارات الهجومية والدفاعية وتشك  مع باقي العوام  احد  في ااداء التكت

ااسا الهامة في حسم المواقف. ومهارة التصويب إحد  المهارات ااساسية التي  
 .تكل  جهد الفري  بالنجاا أو تؤدي بص إلى الفش  وويا  الجهد 

عليها في لعبة  وهنا يتبين مد  الحاجة الورورية لهذ  القدرة الحركية والتركيي 
كرة اليد. إذ تعد من أهم القدرات التي تسمح لالعب بالتقدم بالمستو  وعليص توجب  
معرفة العالقة بين سرعة االستجابة الحركية ودقة اداء مهارة التصويب بالقفي ل  
وهذا كان الهدف من البحث أما فر  البحث بانص توجد عالقة ارتباط ذات دالة  

 .جابة  ودقة اداء مهارة التصويب بالقفيإحصائية بين سرعة االست

وشملت عينة البحث العبي منتخب جامعة ديالى بكرة اليد للعام الدراسي  
  العب.ل وسوف تجري االختبارات على قاعة  12والبالغ عددهم )2021/ 2020

 . الشهيد الدكتور ولهان حميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة جامعة ديالى
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يبات االنتبا  وعالقتص بدقة اداء مهارة التهديف 
 لالعبي كر  القدم 

  م.د. احمد سلمان صالح

 احمد مطشر سلمان حميد    عمر محمد عبد حسن   
 مستخلص البحث: 

     يبات االنتبا  وعالقتص بدقة أداء المهارة لالعبي كرة القدم
تطرق الباحث في هذ  الدراسة الى ان االنتبا  في المجا  الرياوي يشم  عدة مظاهر وان الوصو       

اط  إلى المستويات الرياوية العالية يتوقف إلى حد كبير على نمو وارتقاء تلك المظاهرل حيث ان ك  نش
يحتاج إلى هذ  المظاهر لكن بدرجات متفاوتةل ويتطلب من الرياوي ان يتعلم المهارات الحركية يم يتقنها 

 .وال يتم ذلك إال عن طري  االعداد المتكام  من النواحي البدنية والنفسية والمهارية والخططية 
لتي تتميي بالسرعة وكيرة  وفي كرة القدم تظهر أهمية االنتبا  بصورة واوحة نظرا   لطبيعة اللعبة ا

المواقف المتغيرة لتعدد خططها الدفاعية والهجومية ومهاراتها ااساسيةل ومن هذ  المهارات مهارة  
التهديف التي تعد من اهم المهارات ب  ان ك  المهارات والخطط تصبح عديمة الفائدة إذا لم تتوج في  

 .النهاية بالتهديف
مهارات اللعب ب  يقف عليها حسم المباريات لذا كانت ج  اهتمام  ولكون مهارة التهديف تعد من اهم 

المدربين والباحيين وتؤير في هذ  المهارة عدد غير قلي  من اامور التي تعييهال ومن هذ  اامور االنتبا   
الذي يشك  عنصرا   هاما   في المهارات ااساسية بكرة القدم وباقي االعاب الرياوية حيث يجب ان  

عند العبي كرة القدم االنتبا  والمالحظة الدقيقة بصورة مستمرة لحركات الالعبينل الالعب الذي   يتوافر
بحويتص الكرةل فان غياب االنتبا  وفقدان الكفاءة في المتابعة والمالحظة لالعبين يؤدي إلى خسارة الجهد  

محافظة ديالى الحظ ان   المبذور وإلى فش  الخطة ومن خال  اطال  الباحث ومشاهدتص لمباريات اندية 
جميع حاالت التهديف غير دقيقة وعشوائية ومعظم الكرات خارج المرمى االمر الذي يعيو  الباحث الى  
عدم االنتبا  من قب  االعبين الى المرمى واداء التهديف بصور  غير دقيقة مما يويع العديد من الفرص  

لة للوصو  الى نتائ  من الممكن ان تفيد العاملين السانحة للتسجي  لذلك ارتا  الباحث دراسة هذ  المشك
 .بكرة القدم وكذلك تسليط الووء على هذ  الجوانب التي تساعد في عملية التدريب
 .وتهدف الدراسة الى معرفة العالقة بين يبات االنتبا  وأداء مهارة التهديف بكرة القدم

يبات االنتبا  ودقة أداء مهارة التهديف بكرة  وكان فر  الدراسة هناك عالقة ذات داللة احصائية بين 
 .القدم

 : اما مجاالت البحث فهي كما يلي 
 :مجاالت البحث 

المجا  البشري: العبي فري  كلية المعلمينل جامعة ديالى الذيةةةةةن شاركوا بالدوري الجامعي لعام   
2020-2021 

 3/11/2021ولغاية   17/10/2020المجا  اليماني: 
 .ديالى –: كلية المعلمين المجا  المكاني

كما تطرق الباحث الى بع  المفاهيم التي تتعل  بمووو  الدراسة )كاالنتبا  وانواعص والعوام  المؤيرة  
 .على االنتبا  والتهديف بكرة القدم وانواعص إوافة الى الدراسات السابقة  
 .يريناذ استخدم الباحث المنه  الوصفي بدراسة العالقات االرتباطية. بين متغ

واشتملت عينة البحث على العبي فري  كرة القدم من طالب جامعص فري  جامعص بغداد والبالغ عددهم  
  2021-2020  العبا   من الذي شاركوا ببطولة جامعة ديالى للعام الدراسي 20)

 
. 

  اراء  كما عمد الباحث الى تحديد متغيرات بحيص بعد االطال  على المصادر والمراجع العلمية واستطال
انغيموف لقياا   – بع  المختصين في مجا  علم النفا الرياوي وكرة القدم اذ اختار اختبار  بوردن 

 . متغير االنتبا   واختبار دقة التهديف لمحمد صبحي حسنين

الساعص الخامسص عصرا   2021/6/6كما قام الباحث باجراء تجربة  استطالعية في يوم االحد المصادف 
 . قات التي قد تواجص الباحث في سير االختباراتللوقوف على المعو 



 

مناقشة بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة للعام 

  2021-2020الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

سرعة االستجابة الحركية و عالقتها بدقة أداء بع  المهارات الدفاعية 
 الخالص بكرة الطائرةلالعبين نادي 

 
          م.د. احمد عقي  عباا

 فاو  جواد كاظم فاو         حيدر روا شرار عييي 
 الملخص  

 : الفص  االو  : االطار المنهجي
احتو  هذا الفص  على المقدمة وأهمية البحث إذ تم التطرق فيها إلى لعبة الكرة الطائرة والتي تتميي   -

ل إذ أن طبيعة ااداء في هذ  اللعبة يتميي باإليقا  السريع والمباغتة  بالمواقف والخاالت الكييرة والمتغيرة 
فوال  عن مهاراتها المتسلسلة والمتتالية والتي تتطلب مستو  عاِ  من الدقة في ااداء ل كما تناو   
الباحيون سرعة االستجابة الحركية باعتبارها إحد  القدرات الحركية والتي لها دورا  مهما  في ااداء  

لتكنيكي للمهارات الهجومية والدفاعية وتشك  مع باقي العوام  إحد  ااسا الهامة في حسم الموقف ل إذ  ا
أن الالعب المدافع في الكرة الطائرة يجب أن يتميي بقصر يمن استجابتص الحركية اج  الوصو  إلى  

رة مستو  عاٍ  من  الكرة قب  لمسها اار  ل وتكمن مشكلة البحث بوجوب امتالك العب الكرة الطائ 
القدرات البدنية و المهارية والعقلية ل وتمي  سرعة االستجابة الحركية إحد  هذ  القدرات والتي تحت   
مكانة متميية في تنفيذ ااداء المهاري للمهارات الدفاعية للكرة الطائرة نتيجة التعديالت في القواعد  

 .الذي اتسم بالسرعة القانونية لها وما صاحبها من تغير في إيقا  اللعب 
 : اما هدف البحث فكان -

 . التعرف على العالقة بين سرعة االستجابة الحركية ودقة أداء المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة  .1
 : في حين كان فر  البحث

الدفاعية  هنالك عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين سرعة االستجابة الحركية ودقة اداء المهارات  .1
 . بالكرة الطائرة

 : اما مجاالت البحث فهي
 .  المجا  البشري : العبي نادي الخالص لكرة الطائرة  -

 2020/2021المجا  اليماني : للمدة  -
 . المجا  المكاني : نادي الخالصي لكرة الطائرة  -

 الفص  الياني : االطار النظري للدراسة 
البحث ل إذ تناو  المحور ااو  مفهوم سرعة االستجابة الحركية  اشتم  على يالية محاور تخص مووو  

ل اما المحور الياني فتومن أقسام سرعة االستجابة الحركية ل فيما تومن المحور اليالث أهمية سرعة  
 . االستجابة الحركية في المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة

 الباب اليالث : إجراءات البحث 
بحث اذ تم استخدام المنه  الوصفي باسلوب الدراسات االرتباطية وكان مجتمع واحتو  على منهجية ال

  طالبا من طالب المرحلة الرابعة في كلية التربية الرياوية ل وتم إعداد استمارة  30البحث يتكون من )
خاصة تتومن اختبارات المهارات الدفاعية واختبار سرعة االستجابة الحركية وتم عروها على على  

عة من الخبراء في مجا  لعبة الكرة الطائرة ل وبعد جمع االستمارات وتفريغها حصلت االختبارات  مجمو
التالية على إجما  الخبراء ] اختبار سرعة االستجابة الحركية االنتقالية )نيلسون   ل اختبار استقبا   

  . أما الوسائ   2  ل اختبار حائط الصد من مركي )6اإلرسا ل واختبار الدفا  عن الملعب مركي )
اإلحصائية المستخدمة فهي الوسط الحسابي ل االنحراف المعياري ل النسبة المئويةل الوسيط ل معام   

    االرتباط ل معام  االرتباط البسيط )بيرسون
 
 
 

 . بالمصادر ذات العالقة بمووو  الدراسة بغية تحقي  اهداف البحث
 
 

 الفص  الخاما : االستنتاجات والتوصيات 
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االستيارة االنفعالية والتوتر النفسي  لد  مدربي والعبي كرة  
 محافظة القدم المتقدمين بدوري اندية 

  م.د. احمد ولهان حميد

 مصطفى حامد هادي صباا    سلمان علي سلمان عبد الحسن   

 بحث تقدم بص ك  من 

 

 جامعة ديالى / كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة 

 ملخص البحث 

خال  متابعة الباحث للدراسات نظرا لمكانة لعبة كرة القدم في العراق ومن 
والبحوث الحظ من المواويع المهمة والمتداولة في مجا  علم النفا الرياوي  
والتي لها االهمية الكبيرة في مد  تاييرها على مستو  الرياوي هي االستيارة  
االنفعالية والتوتر النفسي اللذان يعتبران من المواويع المهمة التي تؤير سلبا  او  

على مستو  تطور اللعبة وتحقي  افو  االنجايات والنتائ  ل من خال   ايجابا   
خبرة الباحيين كونهم لالعبين كرة قدم سابقين والمقابالت الشخصية مع مدربي كرة  
القدم في ديالى والبع  من المختصين  اشر الباحيين بوجود وعف لد  المدربين  

ستيارة االنفعالية ودرجة  والمختصين في معرفة المتغيرات قيد البحث ) قوة اال
التوتر النفسي  ل لد  العبي كرة القدم المتقدمين كونهم اعلى مستو  يمي  اللعبة  

  .  بالمحافظة باالوافة الى مدربيهم ومد  عالقة هذ  المتغيرات بترتيب قرقهم 

وتم وطب  البحث على عينة المدربون  والالعبون المتقدمون المشاركون في   
  المحافظةدوري 

ويهدف البحث الى التعرف على  االستيارة االنفعالية والتوتر النفسي  لد          
  - 2020مدربي والعبي كرة القدم المتقدمين بدوري اندية محافظة ديالى للموسم 

 .ومد  عالقة هذ  المتغيرات بترتيب الفري  في دوري المحافظة   2021
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القل  المتعدد االبعاد وعالقتص بدقة اداء بع  
المهارات االساسية لالعبي اللجان الفرعية لذوي  

 االعاقة بالكرة الطائرة

   م.د. اوراا عدنان حتروش

 محمد صاحب احمد محمد    رباا حسن خلي   

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على القل  المتعدد االبعاد وعالقتها بدقة 
اداء بع  المهارات االساسية لالعبي اللجان الفرعية لذوي االعاقة 

 بالكرة الطائرة.

أما مشكلة البحث فتكمن في ان العبي الكرة الطائرة )جلوا  يعتمدون  
مكونات او عناصر اللياقة البدنية المطلوبة غير إن  على التدريب لتطوير  

العام  النفسي هو احد ااركان ااساسية في مجا  التدريب والتي لم تلقي  
اهتماما كافية في مجا  التدريب الرياوي والقل  المتعدد اابعاد هو احد  
االنفعاالت النفسية التي تؤير استجاباتها على دقة ااداء المهاري والتي لم  

 .تفسر بالطريقة الصحيحة 

ل إذ استخدم الباحيان المنه  الوصفي لذلك فان المنه  الوصفي " يهتم في 
تصوير الووع الراهن وتحديد العالقات التي توجد بين الظاهرات 

واالتجاهات التي تسير في طري  النمو أو التطورن اختار الباحيان مجتمع 
ن الفرعية في العراق بالكرة البحث بالطريقة العشوائية وهم العبي اللجا

  العبا لوقد تم أجراء التجربة الرئيسية   74الطائرة جلوا وبعدد )  
 .لالختبارات المحددة. ل وقد استخدم الباحيان الوسائ  اإلحصائية
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اير استخدام أسلوب التدريب الفتري على تطوير بع  المتغيرات  
الوويفية والبدنيص والمهاريص لد  طالب قسم التربية الرياوية جامعة  

 ديالى

   م.د. حيدر هاشم

    سلمان ابراهيمايوب حمي     

 علي محمد محمود محمد 

 :أهداف البحث

أير استخدام اسلوب التدريب الفتري  على بع  المتغيرات الوظيفية والبدنية والمهارية لد  طالب قسم  -
  التربية الرياوية

والوابطة في  الفروق في بع  المتغيرات الوظيفية والبدنية والمهارية بين العبي المجموعتين التجريبية -
  0االختبارين القبلي والبعدي

التعرف على الفروق في المتغيرات لوظيفية والبدنية والمهارية بين المجموعتين التجريبية والوابطة في  -
  0االختبار البعدي

 -:وأفتر  الباحث ما ياتي
الوظيفية والبدنية  يؤير التدريب باستخدام اسلوب التدريب الفتري تاييرا  إيجابيا  في بع  المتغيرات -

  والمهارية لد  طالب قسم التربية الرياوية
توجد فروق ذات داللة معنوية في بع  المتغيرات الوظيفية والبدنية والمهارية بين المجموعتين  -

  0التجريبية والوابطة في االختبارين القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي
بع  المتغيرات الوظيفية والبدنية والمهارية بين المجموعتين  توجد فروق ذات داللة معنوية في  -

 0التجريبية والوابطة في االختبار البعدي ولمصلحة المجموعة التجريبية 
 :إجراءات البحث

استخدم الباحث المنه  التجريبي لمالءمتص وطبيعة البحث والذي أجري على عينة من شباب نادي كلية  
 العبا  لك  من  المجموعتين 16 العبا  بواقع )32الى  والبالغ عددهم )التربية االساسية  بمحافظة دي 

التجريبية والوابطة بعد أن قسموا بالطريقة العشوائية غير المنتظمةلوتم تحقي  التجانا والتكافؤ في  
متغيرات العمر والطو  والوين وجميع المتغيرات الوظيفية والبدنية والمهارية المعنية بالدراسة وخوعت  

  لمجموعتين لتجريبية والوابطة الى اختبار قبلي قب  البدءا
   4 وحدة تدريبية بواقع)24 أسابيع حيث صمم الباحث)6بتنفيذ المنهاج التدريبي والذي أستمر لمدة)

  0وحدات تدريبية في ااسبو 
سات نفسها التي  وبعد االنتهاء من تنفيذ المنهاج التدريبي اجري االختبار البعدي باتبا  اإلجراءات والقيا

اعتمدت في االختبار القبلي وتم معالجة البيانات إحصائيا  باستخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري  
  0واختبار)ت لمتوسطين مرتبطين وغير مرتبطين لعينتين متساويتين

  :االستنتاجات
جابيا  في المتغيرات الوظيفية  إي   ٍّ أحدث المنهاج التدريبي المقترا باستخدام اسلوب التدريب الفتري أيرا -

 0والبدنية والمهارية المعنية بالدراسة 
المنهاج التدريبي المقترا وباسلوب التدريب الفتري والمستند على أنظمة إنتاج الطاقة يؤدي إلى تطوير   -

  المتغيرات الوظيفية والبدنية والمهارية لالعبي طالب  قسم التربية الرياوية
ب  مدرب المجموعة لم يؤد إلى نتائ  طيبة لكونص غير منظم وال يستند إلى ااسا  المنهاج المعد من ق-

 0العلمية الصحيحة
 
 
 

التاكيد على استخدام التدريب باستخدام اسلوب التدريب الفتري في  أيناء الوحدات التدريبية  الخاصة  -
 . بالفئات العمرية المختلفة

استخدام أسلوب التدريب الفتري خال  فترة اإلعداد الخاص انص يؤدي إلى تطوير المتغيرات الوظيفية  -
 0والبدنية والمهارية
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اير منه  تدريبي باستخدام وسائ  مساعد  لتطوير مهارتي 
 المناولص والدحرجص لكر  القدم 

   م.د. علي خليفة بريص

 لطيف مجيد ردام حرامي    حمي  ابراهيم خوير خلف  

   

 مستخلص البحث 

ا مبني ا على   من أَج  النهو  باي لعبة يتوجب علينا االهتمام بالتدريب الالعبين وإعدادهم إعداد ا صحيح 
بالالعبين كونهن الفئة ااساسّية التي تعم  على بناء قاعدة صحيحة  ااسا العلمّيةل إذ إِنَّ االهتمام 

لمستويات أعلى في المستقب ل وهي ركيية أساسية اعتمدتها الدو  المتقدمة من أَج  النهو  بعنجاياتهم 
 .نحو مستقب  أفو 

طوير مهارتي  ولرياوة كرة القدم مكانة تاريخيةل وأن للمنه  التدريبي المستخدم بوسائ  مساعدة دور لت 
المناولة والدحرجة كانت دائما  مح  اهتمام المتخصصين في مجا  علم التدريب الرياوي. ومن هنا جاءت  

 . أهمية البحث في معرفة التدريب باساليب باستخدام وسائ  مساعدة لتطوير مهارتي المناولة والدحرجة 

ظروف تشبص ما يحدث في المباراة أذ تلعب  بكرة القدم في تطوير قدراتها البدنية والحركية والمهارية في  
 .هذ  التمرينات دورا  كبيرا  في نجاا العملية التدريبية

تكمن مشكلة بحينا هذا هو التعرف على دور استخدام بع  الوسائ  المساعدة في عم  العملية التدريبية  
 وماهي فائدتها المرجوة عند التطبي  ه  هي موووعية ومنطقية أم ال ؟

ويرمي الباحيان إلى التعرف على أير مفردات المنه  المستخدم بواسطة الوسائ  المساعدة في تطوير  
 . بع  المهارات ااساسية بكرة اليد مهارة المناولة والدحرجة  بكرة القدم لد  أفراد عينة البحث

طة في االختبارات  ويفتر  الباحيان توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والواب 
 .البعدية ولصالح المجموعة التجريبية 

  30أما عينة البحث فهم العبو منتد  شباب المقدادية لمحافظة ديالى لفئة الناشئين والبالغ عددهم    )   
العبا   وقد تم اختيارهم بالطريقة العمديةل وتم تقسيم العينة إلى يالث مجاميع بالطريقة العشوائية عن  

  العبين 6  العب للمجموعة الوابطة و )12  العب للمجموعة التجريبية و)12القرعة ل وهي )طري  
 للتجربة االستطالعية 
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 وعالقتص بمستو  اإلنجاي التردد النفسي  

 لد  العبي فعالية الويبة الياليية 

  م.د. علي طال  عبد هللا

 محمود حاتم تاية لطيف    سعد كام  عبد رحيم   
إن العام  النفسي هو احد أركان العملية التدريبية والتدريسية والذي لم يلقى اهتماما"كافيا" في مجا   

النفسي من الحاالت النفسية التي لم تلقى اهتماما"كييرا" في مجا  التدريب  التدريب الرياوي وحالة التردد 
وهي أحدا أهم الحاالت النفسية التي تؤير بشك  مباشر على أداء المهاري وبالتالي على تحقي  االنجاي  

  الحالة  الرياوي لذالك فان التردد النفسي لص تايير سلبي على أداء الرياويين لذالك ارتدا الباحث دراسة هذ
النفسية بشك  جيد ومعرفة أسبابها ونتائجها وعالقتها بمستو  االنجاي في فعالية الويبة اليالييةل وهدف  

 البحث الى التعرف على التردد النفسي وعالقتص باالنجاي لد  العبي فعالية الويبة اليالييةل 

وااكير مالئمة لطبيعة المشكلةل عينة  سيستخدم الباحث المنه  الوصفي في هذا البحث لكونص اامي  
ومجتمع البحث سيختار الباحث الطريقة العمدية في اختيار مجتمع وعينة البحث الن اعتماد هذ  الطريقة  
يخدم إجراءات البحث ويساعد كييرا  في التطبي  الصحيح لالستبيان فقد ستتمي  عينة البحث على العبين 

ي ملعب كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة لفعالية الويبة الياليية  الذين اشتركوا في بطولة الجامعة ف 
 %من مجمو   7.14 العبين وهم يميلون جيء من مجتمع البحث وهو ما يمي  نسبة )5والبالغ عددهم)

 الكلي

 :المقدمة وأهمية البحث 

ائهم الرياوي إوافة  وبدأ االهتمام بعلم النفا الرياوي فهي علما" مهما" لتحقي   تفوق الالعبين في أد
إلى العوام  الفنية والخططية حيث أظهرت نتائ  دراسة حديية اجري على عينة كبيرة المدربين المؤهلين 
أن علم النفا ياتي في مقدمة العلوم المساعدة على نجاا المدرب وتطوير ااداء الرياوي ومن هنا اخذ  

لتدريب والمسابقات ومحاولة تطويرها يخدم  التركيي وبشك  أكير جدية على الحاالت النفسية خال  ا
الوصو  إلى أفو  مستو  انجاي وتلعب العوام  النفسية دورا"هاما" في النتائ  مع تحقي  االنجاي  

الرياوي في السباقات فهي تؤير على المستو  أداء الالعبين وقدرتهم عند تنفيذ الواجبات الفنية والخططية  
النفسية المهمة في مجا  الرياوي والذي يؤير بشك  مباشر أو غير مباشر  ويعد التردد النفسي من العوام  

 على االنجاي الرياوي في كافة الفعاليات سو  الفردية منها أو الفرقية 
هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين التردد النفسي واالنجاي لد  العبي فعالية الويبة   -فر  البحث : 

 الياليية 
 -: مجاالت البحث 

في كلية التربية البدنية   2021-2020البشري: العبي فعالية الويبة الياليية للرجا  للعام الدراسي  المجا 
 وعلوم الرياوة /جامعة ديالى 

 .المجا  أليماني : سيتم تحديدها الحقا  
 المجا  المكاني :ملعب الساحة والميدان في كلية التربية البدنية وعلوم  الرياوة /جامعة ديالى 

  
ّ تحديد ا  لمصطلحات: التردد النفسي :"هو صفة نفسية تنتاب الفرد الرياوي في أوقات معينة دون غيرها

وبناءا  على ذالك سيستخدم الباحث المنه  الوصفي في هذا البحث لكونص اامي  وااكير مالئمة لطبيعة  
 المشكلة 

 وسائ  جمع المعلومات:ة 

  المصادر العربية وااجنبية -1

 صية المقابالت الشخ  -2

  مقياا سمة التردد النفسي -3
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دراسة مقارنص لبع  عناصر اللياقص البدنيص لد  العبي خطوط 
 اللعب المختلفص بكر  القدم

 

  م.د. علي عباا فاو 

 علي جاسم علي نجم     حارث جاسم حسين صالا   

 

البحث التعرف على بع  الصفات البدنيص لالعبي نادي ديالى بكر  القدم  هدف 
حسب خطوط اللعب المختلفص ومقارنص بع  عناصر اللياقص البدنيص لخطوط اللعب 
المختلفص لتحديد اهم الصفات المؤير  لك  خط من خطوط اللعب. واستخدم الباحيات  

اف الدراسة وتكونت عينة  المنه  الوصفي باسلوب المسح المالئمص لمشكلص واهد 
العب من اص    18البحث من العبي نادي ديالى بكر  القدم وقد اشتملت العينص على

من مجتمع البحث االصلي وقد استنت  الباحيات  %72العب تمي  نسبص مقدارها   20
من هناك فروق دالص احصائيا  في اختبارات المطاولص ومطاولص القوة لصالح خط  

لك هناكفروق دالص احصائيا  في اختبارات السرعص ومطاولص  الدفا  والوسط وكذا
 .السرعص وكانت لصالح خط الهجوم 
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والتعاوني  في تعلّم مهارة اإلرسا  تايير ااسلوبين )االتقاني 
 الساح  بالكرة الطائرة

   م.د. عمر رشيد حسين

 محمد اياد كريم ابراهيم     سجاد حسين رشيد جرمط  

 المقدمة واهمية البحث: 

ان مهارة االرسا  الساح  لص تايير كبير على مجريات مباراة كرة الطائرة وان تعلم واتقان المهارات  
ومنها مهارة االرسا  الساح  وروري لطلبة التربية البدنية وعلوم الرياوةل لذا ارتا   االساسية ومنة 

الباحيان استخدام أساليب حديية معتمدا على اسلوب التعلم االتقاني واسلوب التعلم التعاوني التي تعم  على  
بة التربية البدنية  تطوير أداء مهارة االرسا  الساح ل ومعرفة أفو  أسلوب لتعلّم  المهارة من قب  طل

 . وعلوم الرياوة. ومن هذ  ااساليب ل ااسلوبين االتقاني والتعاوني ل ومن هنا تكمن أهمية البحث

 مشكلة البحث 

ااساليب التعليمية كييرة ومتعددة ل وتتباين فيما بينها في نسب النجاا ل إذ تعد مهارة اإلرسا    
االهتمام بهذ  المهارة وتعلمها لد  الطالب التربية البدنية   الساح  من المهارات الصعبة التعلّم ل ولقلة

وعلوم الرياوةل لذات ارتا  الباحيان إيجاد ااسلوب اافو  في تعلّم مهارة االرسا  الساح  بشك   
 .أفو  

 هدفا البحث 

بالكرة  التعّرف على تايير أسلوبي التعلّم االتقاني والتعاوني في تعلّم مهارة اإلرسا  الساح   .1
 . الطائرة

 . التعّرف على ااسلوب اافو  في تعلّم مهارة اإلرسا  الساح  بالكرة الطائرة .2

  فروا  البحث

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبلي والبعدي لألسلوبين االتقاني والتعاوني   .1
  . ولصالح البعدي في تعلّم مهارة اإلرسا  الساح  بالكرة الطائرة 

  . أن أسلوب التعلم االتقاني هو اافو  في تعلّم مهارة اإلرسا  الساح  بالكرة الطائرة  .2

جامعة ديالى    –أجري البحث على عينة من طالب المرحلة اليانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياوة 
  12جموعتين ل وبواقع )   طالبا  ل قسموا على م   24ل والبالغ عددهم )  2021 – 2020ل للعام الدراسي 

  طالبا  لك  مجموعة ل إذ تّم تطبي  أسلوب التعلّم االتقاني على المجموعة التجريبية ااولى ل بينما طّب   
 ااسلوب التعاوني على المجموعة التجريبية اليانية ل وذلك لتعلّم مهارة اإلرسا  الساح  بالكرة الطائرة 

 

 

 

 . 

  :وتّم التوص  إلى  االستنتاجات  

إن الستخدام ااسلوبين االتقاني والتعاوني في العملية التعليمية تاييرا  كبيرا  جدا  وفعّاال  في   .1
 . حصو  التعلّم لمهارة اإلرسا  الساح  بالكرة الطائرة
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 googleاير استخدام التعليم االلكتروني)
classroon في تعلم بع  المهارات االساسيص 

 المرحلة اليانيص لفعالية رمي القرص لطلبة 

  م.د. عمر عبد االلص سالمة

 ناظم شاكر جمي  جسام     سالم سالم محمد عواد   

تسعى جميع دو  العالم وبشك  مستمر نحو التقدم وتحقي  ك  ما هو جديد في      
الجوانب المختلفة للحياة وصوال لتحقي  مستويات متقدمة في التعلم المهاري . وبما  

و احد الجوانب المهمة في الحياة الذي يعتمد بشك  كبير على  إَن الجانب الرياوي ه 
 .االنجاي وما يحققص الالعب في الفعاليات الرياوية المختلفة

اذ لم يكن ذلك التعلم مجرد صدفة ب  كان للبحوث والدراسات والتجارب الميدانية    
ات التي  دوره مهمه وكبيُر في الوصو  إلى تلك المستويات من التعلمن ولع  التحدي

يواجها القائمون على التقدم باالعاب الرياوية دفعت باصحاب الخبرة  
واالختصاص والعاملين في المجا  الرياوي إلى التفكير الدائم إليجاد أفو   

ااساليب والطرائ   التي تسهم في تحسين مستو  المهارات ااساسية للعبةن وبما  
تتعدد فيها المهارات والتي تعد العمود  إن العاب القو  واحدة من تلك االعاب التي  

الفقري لهان فوال  عن الجوانب ااخر ن لذلك فهي تحتاج إلى وقت طوي  لتعلمها  
 .واكتسابها للوصو  إلى مستو  أفو  في تنفيذ تلك المهارات المترابطة مع بعوها 

ملحوظا  في اآلونة  ويعد التعليم االلكتروني في مقدمة المجاالت التي القت تطورا   
ااخيرة ن وقد شم  هذا التطور االعاب الرياوية كافة وبانواعها المختلفة وذلك من  
خال  إدخا  العديد من العلوم االلكترونية والميكانيكية التي من شانها دراسة جميع  
ما هو مؤير في الوصو  إلى اعلى انجاي في جميع أنوا  االعاب الرياوية لذلك  

مجاالت التكنولوجيا وأساليبص بما يالئم وطبيعة النشاط  من خال  إدخا   فقد تطورت 
برام  ووسائ  أكير تطورا للتعلم عن بعد كذلك دراسة مظاهر الوعف ومعالجتها   
بشتى الطرق وتعتبر البرام  التواص  عبر االنترنت هي من اكير البرام  التي  

لم من تفشي الوباء والذي حا   القت اقبا  كبير في و  الظروف التي يمر بها العا
 . واالستاذ بطلبتص - دون التقاء المدرب بالالعبين 
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 التعاوني في تعلم تايير تمرينات مهارية  باستخدام أسلوب التعلم 

بع  المهارات ااساسية بكرة اليد المرحلة اليانية قسم  
 التربية الرياوية 

   م.د. غيوان فيص  غايي

 خالد محمد ابراهيم مهدي     احمد اباد عبد نياي  

ان نجاا عملية التعلم والتدريا يعتمد على جملة من العناصةةةر والعوام  ووةةةمنها  

االهةداف المرسةةةةةومةة ومةا سةةةةةيتم تطبيقةص على الواقع الميةداني التواف  العلمي بين  

والعلمي أيناء القيام بتنفيذ العملية التربوية والتعليمية وذلك باسةتخدام بع  ااسةاليب 

والطرائ  التعليميةة التي تهةدف الى تعلم وتنميةة المهةارات ااسةةةةةاسةةةةةيةة في االعةاب 

م المهارات ااسةةةةاسةةةةية بكرة اليد الرياوةةةةية ومنها لعبة كرة اليد . وتعد عملية تعلي

عملية منهجية ومنظمة ن هدفها الوصةةةةو  بالطلبة والالعبين الى ااداء اامي  وذلك 

من خال  اسةتخدام أحدث ااسةاليب والطرائ  التعليمية وف  تمرينات مهارية خاصةة  

ية  والتي تعم  على تعلم وتنمية القدرات والمهارات ااسةاسةية والنواحي البدنية والعقل

والعلمية والنفسةية للوصةو  الى أفوة  المسةتويات الرياوةية ل وذلك من خال  تايير  

تمرينات مهارية باسةةةتخدام اسةةةلوب التعلم التعاوني في تعلم بع  مهارات كرة اليد 

قيد البحث وتكمن اهمية البحث كونص يتوةمن على تمرينات مهارية باسةتخدام اسةلوب 

ارات االسةةاسةةية لكرة اليد  لطالب المرحلة اليانية  التعلم التعاوني في تعلم بع  المه

 وذلك للوصو  الى تحقي  االهداف المطلوبة باق  وقت وبافو  عميلة تعلم واداء.

وتكمن مشةةكلة البحث وجود قلة من المدرسةةين في التربية الرياوةةية ال يسةةتخدمون  

والحركية وخاصةة في لعبة ااسةاليب والطرائ  الحديية في تعلم المهارات ااسةاسةية  

كرة اليةدن واالبتعةاد عن اسةةةةةتخةدام التمرينةات المهةاريةة واالعتمةاد على ااسةةةةةاليةب 

والطرائ  التقليةديةة وهةذا مةا يؤير سةةةةةلبةا  على عمليةة التعليم وااداء المهةاري والتةاخر  

 .في تعلم وإتقان بع  المهارات ااساسية في لعبة كرة اليد 
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تايير تداخ  تمرينات خلصص باال يقلع الموسيقى فى تطوير  
التواف  الحركي وتعلم المراح  الفنيص للورب الساح  بالكر   

 الطائر  للطالبات 

  إبراهيمم.د. ليث خلي  

 مؤيد صادق جواد كريم    علي كريم هادي صالح   

 الملخص 

  

هدف البحث إلى التعرف على تايير تداخ  تمرينات خاصة باإليقا  الموسيقي في  
تطوير التواف  الحركي وتعلم المراح  الفنية للورب الساح  بالكرة الطائرة  

 للطالباتل وتطرق الباحيان 

العالقة بمووو  البحث واستعم  الباحيون المنه   إلى مصطلحات علمية ذات 
التجريبية بتصميم المجموعات المتكافئة كونص يتا ءم وطبيعة مشكلةةة البحثلوتم  

جامعة ديالى ليميلن عينة  –اختيار طالبات المرحلة اليانية بكلية التربية الرياوية
تين احداها  طالبات تم تقسميهن بالتساوي الى مجموع   03البحث والبالغ عددهن)) 

وابطة واخر  تجريبية التي عملت بتداخ  التمرينات الخاصة بااليقا   
الموسيقيلبينما اتبعت المجموعة الوابطة المنه  االعتياديلواستعم  الباحيان  
الوسائ  واألدوات واألجهية المالئمة إلجراءات البحث وأجر  الباحيان تجربة  

حثلبعد ذلك تم معالجة نتائ  البحث  استطالعية قب  إجراء التجربة الرئيسة للب
بالوسائ  اإلحصائية الخاصة بهال ومن خال  هذ  النتائ  تم التوص  إلى استنتاجات  
عدة منها أن تداخ  االيقا  الموسيقي بتمرينات خاصة اعدت اد  الى تطوير قدرة  
ال  التواف  الحركي بين العين والذرا  والعين والرجلين والتواف  الحركي العام ايو 
فوا  عن ان تداخ  التمرينات الخاصة بااليقا  الموسيقي سه  من عملية وبط  
ايقا  الخطوات التقريبية لمهارة الورب الساح  بالكرة الطائرةل ومن أهم ما  
أوصى بص الباحيان هو ورورة ادخا  اإليقا  الموسيقي في الوحدات التعليمية  

لتواف  الحركيل كذلك ورورة  لتطوير القدرات الحركية الخاصة ومنها قدرة .ا
تداخ  التمرينات الخاصة بااليقا  الموسقي واستعمالص في اكتساب المهارات  

 الحركية الصعبة ومنها مهارة الورب 

 


