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هاراث االساسيت في كرة اليذ الوفاهين علي تعلن الو خرائطر استخذام يتأث

 الفرقت الثانيت بكليت التربيت الرياضيت الساداث الباثلط
*
 / هيام عبذ الرحين العشواوي  د 

 : البحث الوقذهت وهشكلت

ايةةة تلمةةةختالزم ي يةةةختو رسةةةم تال   يواجةةةختالزم ةةةياتركةةةةيبدتاجيةةةاحتيةةة تا   ةةةختا  يةةةاحت

ثغةةةافت يةةة تافةةةباحتالةةةة ةتل يةةةب حتافةةةباحتالم  يةةةختالزم ي يةةةختثباةةةزوةاقتااةةةبليتت  ةةةا تجةيةةةةحت

ا اةةةزيمبةت الزك ةةةي تياةةةبعتل امةةةب تن ةةة تال م ةةةاتفعتيةةةةو ت يعةةةة تمةةة ت فسةةة تل سةةةياحتالم  يةةةخت

تالزم ي يختل سبياحتالزةو تالهبئ تل زا ولوجيبتي تالم اتالكةيثت.

الزةة تر  ةة تالًجةةب  ت ةةمجيب تمز ايةةةت الزةة تف   ةةذتيةة تالمةيةةةت رمزجةةاتاةةاحتاليةةةتمةة تا لمةةبةت

 الم ةةةةاتالكةةةةةيثتيزة ةةةةتتمةةةة تال  ةةةةاا ادتالزم ي يةةةةختث ااة هةةةةبتال وز فةةةةخت  ةةةةاا ت   يزهةةةةبت ت

رةةةةويات رغييةةةاتيةةة تم ةةةب تت ااةةةبليتتالزةةةة يغتث ةةةبتيزوااةةةتتمةةة تمزغيةةةاادتالم ةةةاتالكةةةةيثت ت

زةةةة تاةةةةبنةدتن ةةةة ت  ةةةة تال مايةةةةختةيةةةةثتاعتالكباةةةةتتاجلةةةة تمةةةة تاجهةةةة حترا ولوجيةةةةبتالزم ةةةةياتال

دتالزةةةة ت كةةةة تيةةةة تا ةةةةةتالكبجةةةةختاليهةةةةبت   ةةةةاا تل ز ايةةةةةتيةةةة تانةةةةةا تالةبلجةةةةبدتف  ةةةةبات ال م ومةةةةب

ال كبضةةةاادتالم  ةةة تا مةةةاتالةةة فتيعةةةا تنةةةبئفتيةةة تن  يةةةختالةةةزم اتيةةةبل زم اتيعةةةةت ةةةموثختيةةة ت

زم اتا ر ةةةبلتال جب ةةةاتمةةة تال م ةةةاتلةةة ات جةةةتتن ي ةةةبتااةةةزوةاقت اةةةبئ ت ااةةةبليتتجةيةةةةحترزةةةي تل  ةةة

الك ةةةولتن ةةة تال م ومةةةبدت ال مةةةب ةتثيسةةةات اةةةهولخت راةةة  تمعةةةب اختيمبلةةةخت ايعبثيةةةختمةةة ت

 الزةةة ترةةةي فتالةةة ت زةةةبئتتمل ةةةاحتمةةة تالم  يةةةختالزم  يةةةخت مةةة ت ةةة لتمزبثمةةةختالزةةةةو تيةةة تتال ةةةزم ا

فعتانةةةةا تثامعيةةةخترم ي يةةةختثباةةةزوةاقت ةةةاائ تال فةةةب ياتتالباحثةةةت ةةةا ت ااةةةبليتتالزةةةة يغت جةةةةدت

ختيةةة تاةةةاحتاليةةةةتي اةةة تفعتيسةةةبنةتيةةة تالزغ ةةةتتن ةةة تال يةةةب حتال سةةةز احتيةةة تل  هةةةب ادتا اباةةةي

تانةا تالةبلجبدت يا  تمعب اختايعبثيختم تالةبلجبدت يك فتالهةةتم تالم  يختالزم ي يخت.

 ف البحث :اهذا
ل  هةةةب ادتا اباةةةيختيةةة تاةةةاحتتال جامعةةةخت فةةةب ياال ةةةاائ تيهةةةةةتالجكةةةثتالةةة تر ةةة يات

الزمةةةاةتن ةةة ت تجبممةةةختمةي ةةةختالسةةةب ادت–ثا يةةةختالزاثيةةةختالايبضةةةيختتالفاًةةةختاللب يةةةختلةبلجةةةبدتاليةةةة

تمبتي  ت:

 .تت اائ تال فب ياتال جامعختن  تالعب تتال هب فتل ةبلجبدتًيةتالجكثترأ ياتاازوةاق .1

تتت.ترأ ياتاازوةاقت اائ تال فب ياتال جامعختن  تالزك ي تال ماي تل ةبلجبدتًيةتالجكث .2

 البحث: فروض

تالاةةةبثةخروجةةةةتيةةةا  ت الةةةختاة ةةةبئيب تثةةةي تمزواةةةة تال يةةةبمتال ج ةةة ت الجمةةةةفتل  ع ونةةةخت .1

تل  هةةةةب ادتال مايةةةة تالزك ةةةةي تمسةةةةزوفت اةةةة ل تال هب يةةةةختا  زجةةةةب ادتا ااتمسةةةةزوفتيةةةة 

 ل ةبلجبدتًيةتالجكثت ل بل تال يبمتالجمةفت.تتاليةتااحتي تا ابايخ
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تالزعاثجيةةةختل  ع ونةةةخت الجمةةةةفتال ج ةةة تال يةةةبمتمزواةةةة تثةةةي تاة ةةةبئيب تت الةةةختيةةةا  تروجةةةة .2

تل  هةةةةب ادتال مايةةةة تالزك ةةةةي تمسةةةةزوفت اةةةة ل تال هب يةةةةختا  زجةةةةب ادتا ااتمسةةةةزوفتيةةةة 

ت.تالجمةفتال يبمت ل بل تالجكثتًيةتل ةبلجبدتتاليةتااحتي تا ابايخ

روجةةةةتيةةةا  ت الةةةختاة ةةةبئيب تثةةةي تمزواةةةة تال يباةةةي تالجمةةةةي تل ع ةةةونز تالجكةةةثتالزعايجيةةةخت .3

تال مايةةةة تالزك ةةةةي تمسةةةةزوفت اةةةة ل تال هب يةةةةختا  زجةةةةب ادتا ااتمسةةةةزوفت يةةةة الاةةةةبثةخت

تل ةبلجبدتًيةتالجكثت ل بل تال ع ونختالزعايجيخ.تتاليةتااحتي تا ابايختل  هب اد

 -اجراءاث البحث :

 هنهج البحث :

ثز ةةةةةة ياتال ع ةةةةةةونزي تاةةةةةةةةا  بترعايجيةةةةةةختال ةةةةةة هتتالزعايجةةةةةة تتالباحثةةةةةةتااةةةةةةزوةمذت

يمز ةةةةةتن ةةةة تال يةةةةبمتال ج ةةةة ت الجمةةةةةفتل  ع ةةةةونزي ت  ةةةةاا تل  ئ زةةةةخت ا  ةةةةافتضةةةةبثةختالةةةة فت

تلةجيمختالجكثت رك ي ب ت  ةاي ت يا ض ت.

 هجتوع البحث :

جبممةةةختت–يز لةةة تمعز ةةة تالجكةةةثتيةةة ت بلجةةةبدتالفاًةةةختاللب يةةةختثا يةةةختالزاثيةةةختالايبضةةةيخت

تقت.ت2015/تت2014مةي ختالسب ادتل مبقتالعبمم ت

 عينت البحث :

الجكةةةةثتثبلةاي ةةةةختالم ةيةةةةختمةةةة ت بلجةةةةبدتالفاًةةةةختاللب يةةةةختث ةةةةبدتثا يةةةةختتني ةةةةخرةةةةاتا زيةةةةب ت

قت تةيةةةةثتث ةةةة تت2015/تت2014جبممةةةةختمةي ةةةةختالسةةةةب ادتل مةةةةبقتالعةةةةبمم تت–الزاثيةةةةختالايبضةةةةيخت

لزاةةةةاا تهيةةةةبثه ت نةةةةةقتت بلجةةةةبدت5 بلجةةةةختثمةةةةةتااةةةةزجمب تنةةةةة تت101يةةةةاا تني ةةةةختالجكةةةةثتنةةةةة تف

 بلجةةختالةة تمةةبتي ةة تت102جةةبل تنةةة   تا ز ةةبمه تيةة تالكاةةو ت رةةاتر سةةياتفيةةاا تني ةةختالجكةةثتال

 جةةةةاااتت بلجةةةةخت22تلمي ةةةةختالجكةةةةثتا اباةةةةيختت بلجةةةةبدتالفاًةةةةختاللب يةةةةختث ةةةةبد بلجةةةةختمةةةة تت00

 رةةةاتر سةةةياتني ةةةختالجكةةةثتا اباةةةيختثةاي ةةةختنعةةةوائيختالةةة تمع ةةةونزي تالزعاثةةةختا اةةةزة نيخت.

مع ونةةةخترعايجيةةةخت ال ئةةة ت اةةةم تل جا ةةةبمتتالزم ي ةةة تثباةةةزوةاقت ةةةاائ تتتمزسةةةب ري تاةةةةة  ب

ت.ال فب ياتال جامعخت ا  افتضبثةخت امواتل جا بمتتالزم ي  تالز  يةف

 -وسائل جوع البياناث :
 أجهزة وادواث البحث :

 ل يبمتالةولتثبلس ز يزاتت RESTAMETERتجهبزت ازبميزا -1

 الوزعتثبلاي وجااقمي اعت ج تل يبمت -2

 للب يختل يبمتال م تثبتStop watchابنختاي بةت -3

 اجه حتةباتتال ت -4

 ااز ب ادتج  تالجيب بدت -5

 ةجبلت(ت–ااادت جيختت–اً بعتت–ا  ادت)تااحتيةت -6

 م متتااحتيةت -1

 استواراث تسجيل البياناث 
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ثز ةةة ياتااةةةز ب ادترسةةةعي تال يباةةةبدتالوب ةةةختثبلجكةةةثت تةيةةةثتيزةةةواياتتالباحثةةةتًبمةةةذت

ثهةةةبتالجسةةةب خت اةةةهولخت  ًةةةخت اةةةانختالزسةةةعي تمةةة تاجةةة ترع يةةة تالجيب ةةةبدت جةةةة لزهبتل مبلعزهةةةبت

تاة بئيبت   ت:

ت( 1هرفق )  الوزعت(ت–الةولتت–ااز ب حترسعي تًيبابدتالةبلجبدت)تالس تت-

ت(ت5مايفت)تتااز ب حترسعي تًيبابدتالةبلجبدتي تال زغياادتالجة يختت-

ت(تت5مايفت)تااز ب حترسعي تًيبابدتالةبلجبدتي تال زغياادتال هب يختت-

ت(ت5مايفت)تااز ب حترسعي تًيبابدتالةبلجبدتي تالزك ي تال ماي تت-

 استوارة استطالع اراء الخبراء ) االستبياى (

ثز ةةة ياتااةةةز ب ادتااةةةزة عتا ااتالسةةةب حتالوجةةةاااتيةةة تمعةةةب دتاةةةاحتتالباحثةةةتًبمةةةذت

تاليةت ا  زجب ادت ال  بييغت ال  ب تت  ا تالزة يغت ذل تلزكةيةت

ت(ت2مايفت)تتتماو بدتن ب اتال يبًختالجة يختالوب ختث مجختااحتاليةتت-

ت(ت3مايفت)تاليةتا  زجب ادتالز تر يغتماو بدتن ب اتال يبًختالجة يختالوب ختل مجختااحتت-

ت(ت4مايفت)ا زجب ادتال هب ادت)تًيةتالجكثت(تي تلمجختااحتاليةتلةبلجبدتالفاًختاللب يختث بدتت-

 :التجربت االساسيت 

ثةةةبجاااتال يباةةةبدتال ج يةةةختل ع ةةةونز تالجكةةةثتالزعايجيةةةخت الاةةةبثةختيةةة تتالباحثةةةتًبمةةةذت

مزغيةةةاادتالجكةةةثت)تا  زجةةةب ادتال هب يةةةخت الزك ةةةي تال مايةةة تل  هةةةب ادتا اباةةةيختيةةة تاةةةاحت

تقت.ت2014/تت10/تت11اليةت ذل تيوقتا ةةتال وايفت

تثزةجيةةةةةفتالجا ةةةةةبمتتالزم ي ةةةةة تثباةةةةةزوةاقت ةةةةةاائ تال فةةةةةب ياتن ةةةةة تالباحثةةةةةتا ةةةةةبتًبمةةةةةذت

ةيةةةةثتت2014/تت12/تت21قتةزةةةة تت2014/تت10/ت11ال ع ونةةةةختالزعايجيةةةةختاثزةةةةةااا تمةةةة تا ةةةةةةت

ت(تاابثي ت.ت10ث  تر في تالزعاثختا ابايخت)ت

تالزعايجيةةةةةةختالجكةةةةةةثتل ع ةةةةةةونز ثةةةةةةبجاااتال يباةةةةةةبدتالجمةيةةةةةةختتالباحثةةةةةةتا ةةةةةةبتًبمةةةةةةذت

تل  هةةةةةب ادتال مايةةةةة ت الزك ةةةةةي تال هب يةةةةةختا  زجةةةةةب اد)تتالجكةةةةةثتمزغيةةةةةاادتيةةةةة ت الاةةةةةبثةخ

ت.تقت2014/تت12/تت20تال وايفتا ةةتيوقت ذل تاليةتااحتي تا ابايخ

 الوعالجاث االحصائيت الوستخذهت في البحث :

تال مبلعبدتا ة بئيختالزبليخت:تالباحثتي تضواتا ةاةت يا فتالجكثتاازوةمذت

تا  كااةتال ميب فت-تال زوا تالكسبث تت-

تممبم تا لزوااتت-تالواي ت-

تال سجختال ئويختت-تالفا تثي تال زواةبدت-

تممبم تا  رجب تثيااوعت-تا زجب ت)تدت(تت-

تممبم تال موثخت-تممبم تالسهولختت-

تتممبم تالز يي ت-

 (ت.ت0.05مسزوفتالة لختن ةتمسزوفت  لخت)تتالباحثت ًةتا راذت



- 4 - 
 

  -: االستخالصاث

الجبةلةةةةخت يةةةة تةةةةةة  تمعةةةةا ختيةةةة تضةةةةواتالجيب ةةةةبدت ال م ومةةةةبدتالزةةةة ترو ةةةة ذتاليهةةةةبت

الجكةةةةثت يةةةةا فت ا ةةةةةاةتالجكةةةةثت يةةةة تةةةةةة  تني ةةةةختالجكةةةةثت ااةةةةز ب ا تالةةةة تمةةةةبترو ةةةة ذتلةةةة ت

ت-الجبةلختم ت  لتم بًعختال زبئتترو  ذتالجبةلختال تا از زبجبدتالزبليخت:

يةةةةةي اتا اةةةةة وةتالز  يةةةةةةفت)تالعةةةةةا تال ف ةةةةة ت ا اات  ةةةةةوذ ت(ترةةةةةأ ياا تايعبثيةةةةةب تن ةةةةة ترم ةةةةةات -1

اةةةاحتاليةةةةتا ةةةبتيةةةي اتيةةة تاازسةةةبةتال مايةةةخت ال م ومةةةبدتالوب ةةةختثبل هةةةب ادتال هةةةب ادتيةةة ت

 ًيةتالجكثتي تااحتاليةت.

يةةةي اتااةةةزوةاقتااةةةزوةاقت ةةةاائ تال فةةةب ياتن ةةة ترم ةةةات اازسةةةبةت ار ةةةبعتال هةةةب ادتيةةة تاةةةاحت -2

 اليةت ا ل تي تالزك ي تال ماي تالوبصتثبل هب ادتًيةتالجكثت.

عبثيةةةبتن ةةة ترم ةةةاتال هةةةب ادتًيةةةةتالجكةةةثت اةةة ل تيةةة تااةةةزوةاقت ةةةاائ تال فةةةب ياتاةةةبعتفالةةةاتاي -3

اازسةةةةةبةتال مةةةةةب ةت ال م ومةةةةةبدتال ارجةةةةةةختثز ةةةةة تال هةةةةةب ادتًيةةةةةةتالجكةةةةةثتمةةةةة تا اةةةةة وةت

تالز  يةفت.

 -التىصياث :

ًبمةةةذتالجبةلةةةختث ةةةباتن ةةة تال زةةةبئتتالزةةة ترو ةةة ذتاليهةةةبتالجبةلةةةخت يةةة تضةةةواتاازو  ةةةبدتالجكةةةثت

تثسا تالزو يبدتا ريخت:

 مفب ياتل مةيةتم تال هب ادتالف يختالوب ختثايبضختااحتاليةت.تانةا ت ر  يات اائ  -1

 ا نز ب تن  تاازلب حتال زم اتل زم اتم ت  لتاازوةاقتةواا تالس ميخت الج ايخت. -2

ا  ز ةةةةبقتثزةةةةةوياتن  يةةةةختالزم ةةةةياتثباةةةةزوةاقتالزا ولوجيةةةةختالكةيلةةةةختمةةةة تا جيةةةةورات  اةةةةبئ ت -3

 زم ات.ا ميخت ث ايختل بتلهبتاجياتا  اتي تن  يختال

م باةةةجختمةةةبتيةةةزاتر ةي ةةة تمةةة ت جةةةاادت    ادتن  يةةةختل  ةةةزم اتل  ر ةةةباتث سةةةزوفت ا ااتال ةةةزم ات -4

تم تضا  حتاازلب حت  اي تالة ةتل زم اتال ار ت.

 


