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 ممخص البحث

 يتضمن موضوع ىذا البحث:

اجري وصفي االنتباه و عالقتو بالذات البدنية لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة بحث         

العالقة طبيعة  عمى العبي كرة السمة لمكراسي المتحركة ، وكان اليدف من الدراسة ىو تحديد و معرفة 

الفرعية فتمثمت في  األىداف أماالكراسي المتحركة  السمة عمىعبي كرة لالبين االنتباه و الذات البدنية 

سمة لمكراسي المتحركة و تحديد العالقة بين تحديد العالقة بين تركيز االنتباه و الذات البدنية العبي كرة ال

العب  12 من حيث تكونت العينةتحويل االنتباه و الذات البدنية العبي كرة السمة لمكراسي المتحركة ، 

مقصودة كونو الفريق الوحيد في والية من العبي كرى السمة عمى الكراسي المتحركة وتم اختيارىم بالطريقة 

تم حيث  األسموب الوصفي وانتيجنا في دراستنا  لسمة عمى الكراسي المتحركة  مستغانم الذي يمارس كرة ا

وجود عالقات ارتباطيو : استخدام مقياس كرة السمة و مقياس الذات البدنية  و خرجنا باالستنتاج التالي

ة وتحويل موجبة منيا: عالقة ارتباطيو موجبة بين االنتباه والذات البدنية وتركيز االنتباه والذات البدني

 االنتباه والذات البدنية.

وفي األخير نقترح بعض التوصيات لمدفعات المستقبمية لطمبة المعيد بالبحث والتعمق حول دراسات أخرى 

مشابية لدراستنا مع التغير في طريقة الدراسة ،وكذا تحمي المدربين المشرفين عمى النوادي والفرق 

 ميارات الحركية.باالىتمام بمظاىر االنتباه وربطيا مع ال

 

 

 



Résumé de l’étude 

Sujet de cette recherche 

   Etudier la concentration et sa relation avec l’intégrité physique chez les 

joueurs de basket Ball sur le fauteuil roller، Une recherche descriptive a été faite 

sur ces joueurs،le but de cette recherche est de déterminer et connaitre la relation 

cannelle entre la concentration et l’intégrité physique chez les joueurs de basket 

Ball sur le fauteuil roller alors que le relation entre sous objectifs consistent à 

déterminer la concentration et l’intégrité physique chez les  joueurs de basket 

Ball sur le fauteuil roller ainsi que déterminer le lien entre la déconcentration et 

l’intégrité physique chez la même catégorie. 

L’échantillon a été compose de 12 joueurs de cette catégorie ، Ils ont été choisis 

délibérément étant donné que c’est la seule équipe qui existe a Mostaganem et 

exerce le basket Ball sur le fauteuil roller Pour cela nous avous suivi une 

méthode expérimentale de sont qu’on a utilisé deux critères (la concentration au 

B.B et l’intégrité physique)  pour arriver à la conclusion suivant : l’existence de 

corrélation  différentes : une corrélation entre le physique et la concentration , 

entre la concentration  attentionnelle  et le physique et enfin entre la 

déconctraction et  physique. 

Enfin nous proposons quelques recommandations Pour les futur promotions des 

étudiants de l’institut de faire Des recherches approfondies sure des sujets 

similaire au notre avec un changement méthodique Bien sur . nous invitons 

également les superviseurs  formateur des clubs de donner plus d’attention Aux 

aspect de la concentration et de la relien  aux habilités motrices 
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 :المقدمة

نجازات الرياضية العالمية لمعظم العوامل المهمة لمفوز وتحقيق اال داحيعد العامل النفسي       

 .و الخططي هاريالمالدوليين وذلك لتقاربهم في المستوى البدني و  ألبطالا

الحركي  باألداءاحد الموضوعات النفسية المهمة  التي لها عالقة  نتبا االالعمميات العقمية ومنها  نإ

 ستطيعيالفبدون االنتبا  ، التي تقوم عميها مختمف العمميات العقمية العميا ساألسويعد االنتبا  من 

ثم  يدركه و  أوالينتبه  أنيجب  اإلنسان،فمكي يتعمم  شيء بأييفكر  أويتذكر  أويتعمم  أن اإلنسان

 استنتاجها. أووسرعة فهمها  األشياءبذلك فاالنتبا  يساعد في معرفة 

المستويات الرياضية العالية  إلىن الوصول االمجال الرياضي يشمل عدة مظاهر و االنتبا  في  نإ  

هذ  المظاهر  إلىكل نشاط يحتاج  أن، حيث ر عمى نمو وارتقاء تمك المظاهرحد كبي إلىيتوقف 

 إالذلك  يتموال نها يتعمم المهارات الحركية ثم يتق أنلكن بدرجات متفاوتة ،و يتطمب من الرياضي 

، محمد لطفيالمتكامل من النواحي البدنية و النفسية و المهارات الخططية ) اإلعدادعن طريق 

5775). 

 إلىقمنا بتقسيمه  األول بابين، الباب إلىوسنحاول من خالل هذ  الدراسة والتي قمنا بتقسيمها 

في  أما (وتحويل االنتبا    تركيز االنتبا ) ومظاهر   االنتبا قمنا بدراسة  األولالفصل ن، فصمي

 .الفصل الثاني قمنا بدراسة رياضة كرة السمة لمكراسي المتحركة

منهجية البحث  األولفتضمن الدراسة التطبيقية الذي شمل فصمين3الفصل  ،لثانيالباب ا  

جراءات  اإلجرائيالضبط  ميدانية والذي شمل المنهج المتبع في الدراسة ، عينة البحث،ال هوا 

البحث  أدواتاختيار العينة ،  سأسوالمكاني، زمانياللمتغيرات البحث ، مجاالت البحث المجال 
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الفصل  أماو صعوبات البحث، اإلحصائيةالعممية لالختبارات المستخدمة ،الدراسات  األسس،

المتعمقة  ىولألاالثاني فتناول تحميل ومناقشة النتائج،الذي تضمن تحميل و مناقشة نتائج الفرضية 

وتحميل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية المتعمقة بالمحور الثاني، واستنتاج وخالصة  األولبالمحور 

 التوصيات وفي األخير الممخص العام.  عامة،

 :المشكمة -5

تعتبر كرة السمة عمى الكراسي المتحركة واحدة من األلعاب التي تتميز بالمهارات المتنوعة      

النجاح في كرة السمة االعتماد واالهتمام بالمهارات األساسية لمعبة بنوعها الهجومي ويتطمب 

تقانها هي التي تساعد المدرب في تحقيق الهدف  ، والدفاعي وان معرفة المهارات األساسية وا 

واإلحاطة بكل جوانب المعبة من النواحي العممية والعممية وذلك بقصد الرفع من المستوى الفني وهذا 

 :التالي باإلشكالخرجنا  خدمة الفريق وتحقيق األهداف ومن خالل ذلكل

 والذات البدنية لدى العبي كرة السمة لمكراسي المتحركة؟االنتبا  بين عالقة ال ما طبيعة -

 الفرعية: األسئمة

عالقة ارتباطية بين تركيز االنتبا  و الذات البدنية العبي كرة السمة لمكراسي  توجدهل  -1

 المتحركة؟ 

والذات البدنية لدى العبي كرة السمة لمكراسي  االنتبا بين تحويل  ارتباطيهعالقة  توجدهل -2

 المتحركة؟

 :أىداف -2
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 :اليدف الرئيسي

 .البدنية لدى العبي كرة السمة لمكراسي المتحركةاالنتبا  و الذات بين العالقة طبيعة تحديد    -

 :الفرعية األىداف

 .تحديد العالقة بين تركيز االنتبا  و الذات البدنية العبي كرة السمة لمكراسي المتحركة -

 .تحديد العالقة بين تحويل االنتبا  و الذات البدنية العبي كرة السمة لمكراسي المتحركة  -

 :فرضيات البحث -3

 :الفرضية الرئيسية-5

 .لدى العبي كرة السمة لمكراسي المتحركة بين االنتبا  والذات البدنية موجبة ارتباطية عالقة توجد -

 :الفرضيات الفرعية  - 2

الذات البدنية العبي كرة السمة لمكراسي بين تركيز االنتبا  و  موجبة توجد عالقة ارتباطية -

  .المتحركة

العبي كرة السمة لمكراسي  بين تحويل االنتبا  والذات البدنية موجبة ارتباطيهعالقة  توجد -

 .المتحركة

 :البحث أىمية -4

و ( تحويل االنتبا   ،بعض مظاهر االنتبا  ) تركيز االنتبا   إلىنشير  أن أردنافي بحثنا هذا     

هذ  الفئة من  ألهميةالعبي كرة السمة بالكراسي المتحركة و نظرا  ىعالقتها بالذات البدنية لد

 .المجتمع
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انتبا   أنفي المجال الرياضي حيث  األداءالحيوية و المؤثرة  عمى  األبعادكما يعتبر االنتبا   احد 

كن ينتقل االنتبا  ال يتوقف و ل أن إالفي موضوع معين  إالعادة  اليونمعينة  لحظةالفرد في 

 إدراكي'' استعداد  بأنهم من االنتبا  من الثانية و يفه أجزاءبصورة مستمرة و سرعة خاطفة خالل 

وعميه فان ،معاق نحو موقف معين ككل ''  أوكان الفرد سميم  سواءعام يقوم بتوعية شعور الفرد 

لمساهمته في التعرف عمى البيئة و تكيفه و  اإلنسانهاما في حياة  دورااالنتبا  عممية عقمية تمعب 

 . بتااتصاله 

  التحويلنتبا  مثل التركيز و ذكر  نحاول في دراستنا معرفة بعض مظاهر اال مسابق إلىواستنادا 

 االنتبا  وعالقتها بالذات البدنية لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة .

 :مصطمحات البحث -5

 :االنتباه -

 عمى تنبيه حسي خاص كونه عممية عقمية  الالعبهتمام اتركيز  يهافية نفسية يتم هو عمم

)عبد الواحد تصرف ماال تهمنا منها  أونركز عميه من منبهات ومثيرات تطرد  أنتعزز لنا مانرغب 

 ،2002) 

 تركيز االنتباه: -

 .مثيرات مختارة لفترة زمنية أواالنتبا  عمى مثير  تأكيد أوهو تذيق 

 تحويل االنتباه: -

 أخر.مثير  إلىمن مثير  أو أخرىنقطة  لىإمى سرعة توجيه االنتبا  من نقطة هو قدرة الالعب ع
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 الذات البدنية: -

يجابي لذاته و تقدير  وقعه عن قدراته الكامنة من خالل فهمه االتهي عبارة عن قدرة الرياضي و 

ذلك نتيجة التدريب  ويأتي،لنقاط ضعفه و قوته بما يخدم تعزيز و تطوير شخصيته و ثقته بنفسه 

عممية و المعززة باالختبارات الدورية التي تمكن الرياضي من الوقوف  أسسالمبرمج المبني عمى 

ونة والمطاولة و عمى حقيقة مستوا   بما لديه من تصورات عن قدراته البدنية من سرعة و قوة و مر 

 . باأللعاكونها تعد احد المحاور الرئيسية في كافة  العمل عمى تنمية

 كرة السمة عمى الكراسي المتحركة: -

تطبق فيها جميع قواعد القانون  إذ، األصحاءكراسي المتحركة كثيرا عن ال تختمف كرة السمة عمى ال

 الدولي لكرة السمة باستثناء بعض التعديالت الخاصة، وابتكار نقل الحركة بالسالسل )باي دار (

وفي هذ  الحالة يكون الالعب المعوق في وضعية  أكثرواستقاللية  أسهللتتيح لممعوق حركيا حركة 

اقل خطورة مقارنة بغير  من الذين ال يستعممون الكرسي المتحرك، والذين ليس لديهم القدرة عمى 

)عمار،  المشي وال يستطيعون االعتماد عمى أنفسهم دائما بالرغم من كون الطرف العموي سميم

 (12ص 2001

 الدراسات المشابية: -6

تعتبر مظاهر االنتبا  لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة من احد المواضيع التي      

في مجال عمم النفس الرياضي و نتيجة  ينالتي جمبت انتبا  الباحثو يبحث فيها المختصون 

بخصوص  ذا الموضوعه االنشغال الكبير بهذا الموضوع في المجال الرياضي جاءت فكرتنا في
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الدراسات و البحوث التي تطرقت  همأالكراسي المتحركة و هنا نستعرض  العبي كرة السمة عمى

 .(االنتبا  تحويل االنتبا ، لهذ  المظاهر ) تركيز

 عرض الدراسات:-

 :األولىالدراسة -

 :الراجي عوديودراسة انتصار  -5

3 عالقة تركيز االنتبا  بدقة التصويب من القفز لدى العبات كرة السمة  المتمثل موضوعها في -

 لقسم السنة الرابعة.

 م.2003هذ  الدراسة 3 سنة  أجريت -

 جاءت مشكمتها كاألتي3-

*هل هناك عالقة بين تركيز االنتبا  ودقة التصويب من القفز لدى طالبات السنة الرابعة 

 اختصاص كرة السمة؟

كالتالي3 التعرف عمى العالقة الموجودة بين تركيز االنتبا  ودقة التصويب من  أهدافهاوكانت  -

 القفز لدى طالبات السنة الرابعة.

بين درجة تركيز االنتبا  ودقة التصويب من القفز  ارتباطيهوكان فرضها كالتالي3توجد عالقة  -

 لدى طالبات المرحمة الرابعة اختصاص كرة السمة.

 الباحثة المنهج الوصفي. منهج البحث3 اتبعت -

 طالبة من السنة الرابعة اختصاص كرة السمة. (12عينة البحث3كانت عشوائية وشممت ) -

 واختبار نفسي . هاريةمالبحث3استخدمت الباحثة اختبارات  أداة -

 قوية بين تركيز االنتبا  ودقة التصويب من القفز. ارتباطيهاالستنتاجات3 توجد عالقة  -
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 احمد سفيان:دراسة بن  -2

3 عالقة تركيز االنتبا  بدقة التصويب بثالث نقاط لدى العبي كرة السمة موضوعها فيالمتمثل -

 .أكابرصنف 

 م.2002هذ  الدراسة 3 سنة  أجريت -

 جاءت مشكمتها كاألتي3-

*هل هناك عالقة بين تركيز االنتبا  ودقة التصويب بثالث نقاط من مختمف المناطق الخمس في 

 ة؟كرة السم

 تركيز في التصويب؟ أكثرالمنطقة التي يكون فيها الالعب  ماهي -

وكان هدفها كالتالي 3 التعرف عمى العالقة الموجودة بين تركيز االنتبا  ودقة التصويب بثالث  -

 لالعبي كرة السمة صنف اكابر . نقاط من مختمف المناطق الخمس

ة بين تركيز االنتبا  ودقة التصويب بثالث موجب ارتباطيهوكان فرضها كالتالي 3 توجد عالقة  -

 نقاط من مختمف المناطق الخمس .

 (1221)حكيم،  منهج البحث3 استعمل الباحث المنهج الوصفي باألسموب المسحي . -

من والية عين  األربعاءعينة البحث3كان اختبار عينة البحث مقصود من فريق شبيبة عين  -

 ( العب.12تموشنت الناشط في القسم الثاني الغربي ، واقتصرت عمى )

البحث3 اختبار شبكة تركيز االنتبا ، اختبار التصويب بثالث نقاط ، استمارة تسجيل  أداة -

 (1220)محمد،  الدرجات .

 االستنتاجات3 -

 كبيرة عمى دقة التصويب بثالث نقاط.تركيز االنتبا  يؤثر بنسبة -
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 المنطقة التي يكون فيها الالعب اكثر تركيز في التصويب هي المنطقة الوسطى. -

 :دراسة بن عز الدين كريم و بمعباس العجال -3

الرمية الحرة لدى العبي  خطعالقة مظاهر االنتبا  بدقة التصويب من المتمثل موضوعها في3 -

 .كرة السمة 

 م.2013هذ  الدراسة 3 سنة أجريت  -

 جاءت مشكمتها كاألتي3-

الرمية الحرة لدى العبي كرة  خطمظاهر االنتبا  بدقة التصويب من  هل هناك عالقة ارتباطية بين

 ة؟السم

 وكان هدفها كالتالي3

 .تحديد و معرفة العالقة االرتباطية بين مظاهر االنتبا  و دقة التصويب 

 3كالتاليوكان فرضها 

 .مظاهر االنتبا  بدقة التصويب بين ارتباطيهتوجد عالقة 

 عينة البحث3

 .العبين و تم اختيارها بطريقة مقصودة  10حيث تكونت العينة من 

 البحث 3 أداة 

في اختبار قياس شطب بعض مظاهر االنتبا  ل '' بوردون  األولحيث تم استخدام اختبارين تمثل 

انفيمونت '' و الثاني اختبار التصويب من خط الرمية الحرة ) اختبار بطارية ايفر لقياس المهارة في 

 .كرة السمة (
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 ات3االستنتاج

 أوموجبة ضئيمة  ،عكسية قوية  ،ارتباطية موجبة قوية  ,ةعالقوجود عالقة ارتباطية موجبة منها  

 .معدومة  موجبة متوسطة
 :التعميق عمى الدراسات المشابية 

يستطيع  أساسهاالسابقة لها دور فعال و كبير في البحث العممي فعل  المشابهةالدراسات  نإ

 .مون لكن مختمفة من حيث الفعالياتيستمد منها عدة مشاكل تكون مرتبطة بنفس المض أنالباحث 

:نقد الدراسات  

عمدا إلى أن تأتي دراستهما بالجديد في المجال العممي  استفادة الباحثان من الدراسات السابقةبعد 
 و المتمثل في 3

صياغة أهداف و فروض البحث بدقة قياسها دقة اختيار العينة بدقة و عناية . -  

تحديد المنهج المستخدم لطبيعة الدراسة . -  

اختيار متغيرات البحث و كيفية قياسها . -  

تحديد الخطوات المتبعة في إجراءات البحث سواء من الناحية النظرية أو الميدانية  -  

كيفية استخدام المعالجة اإلحصائية المناسبة لطبيعة البحث  -  

تثمين نتائج البحث من خالل الدراسات المشابهة . -  
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 الخالصة3

البحوث العممية السابقة توافقت مع البحث العممي الحالي في فكرته العامة ،حيث كانت  إن جل 

هذ  الدراسات مرشدا لمطالبان الباحثان في تحديد منهجية البحث وأدوات جمع البيانات واختيار 

انسب الوسائل اإلحصائية ، كما ساعدت عمى رسم خطة البحث وتفادي األخطاء المرتكبة في 

خرى وعميه لخص الطالبان الباحثان عدة أفكار جديدة لكيفية معالجة موضوع البحث دراسات األ

وكذا عرض النتائج وكيفية تحميمها ومناقشتها لموصول إلى جممة من النتائج التي تخدم مجال 

 النشاط الحركي المكيف والبحث العممي .
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 مفيوم االنتباه: 1-1

عد االنتباه من االسس التي تقوم عمييا مختمف العمميات العقمية فبدون االنتباه ال يستطيع االنسان ي
 يتعمم أو يتذكر أو يفكر اي شيء فمكي يتعمم االنسان شيئا يجب ان ينتبو اوال ثم يدركو.أن 

يتفق عبد الحميد مع  (1975)محمد، فاالنتباه يساعدنا في معرفة االشياء وسرعة فيميا واستنتاجيا 

رويدة    عمى ان االنتباه في المجال الرياضي يتميز بعدة مظاىر وان الوصول الى المستويات 

تقان تمك  . (A RADIC., 1989, p. 15)الرياضية العالية يتوقف الى حد كبير عمى نمو  وا 

ختمف باختالف طبيعة كل نشاط ويعد االنتباه شرطا ضروريا المظاىر لدى االفراد بدرجة متفاوتة ت

من شروط المالحظة الناجحة ويتميز بوجود حالة تأىب عقمي او حالة من اليقظة لكي يحسن او 

ويمعب االنتباه دورا ىاما من  (129، صفحة 1993)وجيو، يدرك وقائع وظروف او االشياء 

حمة االولى من التعمم وقد تمت االشارة الى ان الدافعية لممتعمم الوصول الى اتقان الميارة وبذل المر 

جيد لتطوير االداء وىي المفتاح لتطوير الخبرة في مجاالت مختمفة سواء كانت رياضية أو عممية 

اه وان عممية االنتباه تختمف من شخص الى اخر حيث يوجد شخص لديو درجة عالية من االنتب

  .(292، صفحة 1972)محمد حسين، مقارنة بشخص اخر 

 

 



 تعريف االنتباه:-1-2

تطرق الباحثون والمتخصصون الى تعريف االنتباه كل حسب رايتو الخاصة الى ىذه االبعاد     

النحو حالة تسبق االداء وتكيف الميارات  (2222وبدري،)المحجوب  وتمثمت ىذه اآلراء عمى ىذا )

 وفق حرية الفرد او النشاط الرياضي.

وكذا عرف محمد متولي وآخرون بالتكيف الحركي العقمي مع شيء من االنتباه فيو حركي الن  

االنتباه تصاحبو ردود و افعال العمل عمى كف جميع الحركات التي ال تالئم الموقف فيو اذن 

كيف عقمي فيو اختيار وآالف في ان واحد وىو حالة تركيز العقل الشعور حول موضوع معين ت

)احمد زاكي، وىو عممية وظيفية تجري فييا بمورة الشعور عمى بعض االشياء في الجانب االدراكي 

 .(478ص 1992

 أنواع االنتباه من ناحية مثيراتو : -1-3

وىو االنتباه الذي يقتضي من المنبو بذل جيد قد يكون كثيرا وفي  االنتباه اإلدراكي : -1-3-1

 ىذه الحالة يشعر الفرد بما يبذلو من جيد عمق نفسو عمى االنتباه وىو جيد ينجم عن ادائو الفرد

فجاة كاالنتباه لمبرق مثال تجسده فيوجد العب ممتاز داخل الممعب ويقوم بتسجيل اىداف بصورة 

ذىمة ففي ىذه الحاالت ينصب انتباه عميو دون سواه او كان يصرخ االستاذ عمى التمميذ من خالل م

 الالعب.

ىو نوع من االنتباه ال يبذل الفرد اي جيد كانتباه الفرد الى موضوع االنتباه التمقائي : -1-3-2

 االنتباه فيكون االنتباه مسدااو شيء يميل اليو او ييتم بو فال يبذل الفرد اي جيد في ىذا النوع من 

 (145ص1982)الغول، 



 العوامل التي تأثر في تشتت االنتباه:-1-4

يوجد ىناك العديد من العوامل التي تاثر في عممية االنتباه لدى الفرد وتعمل عمى تشتت االنتباه 

يتةجو انتباىو الى شيئ اخر ومن ثم يعيد بحيث يصبح عاجزا عمى االنتباه لفترة وجيزة ومن ثم 

انتباىو الى الموضوع نفسو ويعود ذلك الى عوامل عدة بعضيا يرجع الفرد نفسو وبعضيا الى 

 عوامل خارجية.

 عوامل االنتباه الداخمية :-1—1-4

واإلرىاق الجسمي وعدم النوم النتباه الى التعب اقد يرجع شرود العوامل الجسمية:  -1-4-1-1

او عدم االنتظام في وجبات الطعام او سوء التغذية ىذه العوامل من شانيا ان تنقص حيوية الفرد 

 .(182، صفحة 1986)راجح، او ضعف قدرتو عمى المقاومة مما يشتت انتباىو 

تتمثل في مختمف االنفعاالت التي يتعرض ليا الفرد الرياضي  العوامل النفسية :-1-4-1-2

وىذه االنفعاالت عرفيا تامر محسن بأنيا حالة تأثر في الكائن الحي تصاحبيا تغيرات فسيولوجية 

انفعال يتميز بالشعور بخطر مسبق وتأثر  القمق: داخمية ومظاىر جسمية خارجية تتمثل في مايمي

السمبثاوي وتميز حاالت القمق بعدم المقدرة عمى التركيز  مصحوب بإثارة الجياز العصبي

 واإلحساس بنوع الفشل وعدم الثقة في المجال الرياضي.

ىو فشل القدرات وأداء الالعب ويؤدي الى التقميل من ثقتو بقدراتو البدنية  القمق المعمق :

 والميارية.



االنفعاالت الى ان مظاىرىا واحدة  عمى الرغم من وجود اختالفات طفيفة بين ىذهاليأس واإلحباط :

تتميز باليبوط النفسي الذي يتبعو انخفاض في مستوى االداء وىذا يعكس دوره عمى عممية االنتباه 

 يؤدي الى عمميات اخرى كاإلحساس. (117، صفحة 1992)محسن،  كما

 عوامل االنتباه الخارجية:  -1-4-2

العوامل االجتماعية: في غالب االحيان يرجع تشتت االنتباه الى المشاكل االجتماعية التي يتعرض  

ليا الفرد والتي ليا اىمية خاصة بالفرد كالمشاكل العائمة او سوء تفاىم بين الالعب ومدربو وىذه 

كل ىي عنصر المشاكل ليا عدة تأثيرات نفسية عمى الرياضيين خاصة قبل المنافسة فان ىذه المشا

 ميم يؤثر سمبا عمى الرياضي ونتائجو في المنافسات .

 العوامل التي تساعد عمى جمب االنتباه:-1-5

: ىناك عدة عوامل داخمية مختمفة مؤقتة ودائمة تييا الفرد لالنتباه الى عوامل داخمية -1-5-1

 موضوعات خاصة وغيرىا من العوامل منيا:

 الميول المناسب -الدوافع اليامة   -الوجية الذىنية   -الحاجة الى العضوية     -

ويقصد بيا العوامل المتعمقة بالمنبيات والمثيرات الموجودة في العوامل الخارجية :  -1-5-2

البيئة المحيطة بالفرد والتي تساعد عمى جذب االنتباه ويحتفظ بو مدة من الزمن مثل االصوات 

 ى :العالية واأللوان والحركة وتعتمد عم

 تغير المنبو -تكرار المنبو                   -شدة المثير                              -   

 حركة المنبو  -موضع المنبو                  -التباين                                   -  



 (187، صفحة 1986)راجح، 

 االنتباه واألداء الحركي:مظاىر -1-6

يعد االنتباه من الموضوعات النفسية التي ليا عالقة بالداء الحركي حيث يمعب ىذا العصر دورا  

فعاال في تحقيق لمعرض كونو حد فاصل بين ىذا الفرد عند تساوييم في ىذا المجال الرياضي 

)تمون،  التركيز...الخ يشمل عدة مظاىر ىي: الحجم ، الحدة ، الثبات ، التوزيع ،التحويل،

 (382، صفحة 1999

كمية المواد او العناصر التي يمكن ادراكيا في وقت واحد وبدرجة  حجم االنتباه : -1-6-1

واحدة من الدقة فيو ميم في النشاط الرياضي من ادراك اكبر كمية من الحركات وعميو يمتاز 

 (65، صفحة 1973)سالمة و توفيق، نشاطو بالفعالية سواء كانت في التدريب او المنافسة  

وتعرف بأنيا اكبر طاقة عصبية يمكن فقدىا اثناء النشاط التي تشترك  حدة االنتباه : -1-6-2

فيو العمميات النفسية التي تحدث بدقة ووضوح فعند اداء الميارات فان عممية االنتباه تحدث بدرجة 

لعصبي مختمفة وتارة تكون ضعيفة في حاالت التعب تقل حدة االنتباه بسبب اجياد الجياز ا

 (288، صفحة 1973)الحميد، 

ىي القدرة عمى المواصمة لالنتباه الشديد ألطول فترة زمنية ممكنة فمثال  ثبات االنتباه : -1-6-3

في كرة السمة الرياضي يجب ان يكون شديد االنتباه حتى صفارة الحكم ففي ثانية واحدة او جزء من 

 المائة 



قد تتغير النتيجة اي االثارة حتى الثواني االخيرة في كرة السمة من الرياضات التي تتطمب تركيز 

 (65، صفحة 1973)سالمة و توفيق،  انتباه جيد.

ويعني االنتباه الموجو نحو عدة اشياء او انشطة في وقت واحد  توزيع االنتباه : -1-6-4

فالعب كرة السمة يوزع انتباىو الى الكرة في وقت واحد وبيذا يتوقف عمى قدرة الالعب في توجيو 

انتباىو الى اشياء مختمفة في وقت واحد ويقصد بو ىو قدرة الالعب عمى توجيو انتباىو نحو اكثر 

توجيو انتباىو نحو استيعاب وفيم اكثر من معمومة مصادر مختمفة في  من مثير في وقت واحد او

وقت واحد مثال عمى ذلك قيام الالعب المياجم في كرة السمة يوزع انتباىو مابين العبين وكرة 

 (282، صفحة 1977)عالوي م،  السمة.

ىو القدرة عمى سرعة توجيو االنتباه من نشاط الى اخر بنفس الشدة  : تحويل االنتباه-1-6-5 

وتختمف القدرة عمى تحويل االنتباه من رياضي الى اخر وفق الخصائص والمميزات الفردية فيناك 

من يستطيع االندماج بسيولة في النشاط  او يتحول من مداولة النشاط  معين الى نشاط اخر 

 (65، صفحة 1973)محمد وحداد، يختمف عنو تماما 

وتعد ىذه الصفة من اىم مظاىر االنتباه وتمعب دورا ىاما في الوصول  تركيز االنتباه : -1-6-6

تقان النواحي الفنية ألجزاء الميارات  الى المستويات العالية لما ليل من تأثير عمى دقة وضوح وا 

الحركية ومن المعروف ان درجة االتقان لمميارات الحركية ال ترتبط فقط مواصمة التدريب بل ترتبط 

، صفحة 1977)عالوي م، لفرد عمى تركيز االنتباه لغرض التحكم في مياراتو الحركية ايضا بقدرة ا

292) 

  اىمية تركيز االنتباه في الفعاليات الرياضية : -1-7



ان ما تقدم يؤكد بما ال يقبل الشك ان فكرة اعتماد االداء الرياضي عمى الجانب البدني فحسب    

اصبح غير مألوف في نظر الباحثين والمدربين وقد تبنى العديد منيم التأكيد عمى الجانب الذىني 

لمرياضيين يتم  في التدريب الرياضي واالستعداد لممسابقات وقد "اثبتت االختبارات بان االداء العالي

عن طريق المؤىالت الذىنية ومنيا القوى النفسية المتحركة والتوافق النفسي وتركيز االنتباه والمثابرة 

واالستقرار العالي وخمق لألفكار والمباراة تكشف الوظائف النفسية بسرعة وبشكل متبادل لذلك تزداد 

اس والتفكير والقدرة عمى بذل الجيود قبل المباريات او خالليا قوة االىتمام وحجم عممية االحس

االدارية السريعة القوية وقابمية الكشف والتكيف وحجم التركيز لالىتمام واالنتباه حسب المطالب 

المطروحة ، كما ان "االنجاز البارز في الرياضة يتطمب التركيز ، وعندما تختار تنفيذ الميارات او 

 & doroghy v)ل يكفي لتحقيق افضل النتائج الفعاليات فعميك ان توجو تركيزك بشكل طوي

bettel, 1984) . 

 يتكون االنتباه من ثالث مكونات ىي : مكونات االنتباه : -1-8

وىي محاولة تحديد المنبو او المثير في المجال البصري ووجود نوعان من  البحث : -1-8-1

البحث االول خارجي ، المنشأ ويحدث مثل االنتباه الصوت المفاجئ او الضوء المفاجئ والثاني 

داخمي ، المنشأ وىو عممية اختباريو مخططة لمثير او منبو ذو اختصاصي معين وينقسم ىذا الى 

 .ن والتسمسل نوعين : وىما التواز 

وىي عممية اتقان واختيار المنبو او نشر معين من المثيرات التي تقع في  التصفية : -1-8-2

المجال االدراكي لمشخص وتجاىل المنبيات او المثيرات التي تقع في مجال ادراكو وىي تشير الى 

ل وجود العديد من قدرة الفرد عمى االحتفاظ او االستمرار في االنتباه الى موضوع االنتباه في ظ



المنشات وىذا يعني ان االنطباع لممنبيات انتقائيا محكمة العديد من العوامل مثل طيبعة موضوع 

االنتباه ومدى ارتباطو بحاجات الفرد والمغة االرتباطين وىذه العممية تنمو تدريجيا بزيادة عمر 

 االطفال.

اليدف او تحويل االنتباه لميدف وىي تسمى احيانا بتوقع ظيور  االستعداد االستجابة : -1-8-3

عممية استعداد انتباىي االستجابة المثير او اليدف وفقا لممعمومات السابقة عن موقعو وعما اذا 

 كانت معو مثيرات مشوشة من عدمو .

 خصائص االنتباه : -1-9

 االنتباه عممية ادراكية مبكرةّ :-1-9-1

ام ويقع االنتباه بين االحساس واإلدراك ، ولذا فيو حيث ييتم االحساس بالمنبيات والمثيرات الخ 

عممية ادراكية مبكرة حيث سبق االنتباه االدراك ويميد لو االذن اذن االنتباه ىو الذي يتحسن و 

 االحساس ىو الذي يكشف ويعرف .

يعتبر االصغاء الخطوة االولى في عممية تنظيم وتكوين المعمومات  االصغاء : -1-9-1-1

شاف الفرد لبيئتو المحيطة بو والتي تعيش فييا يتطمب منو االصغاء حيث ينتقي الفرد حيث ان اكت

الذي ييتم بيا ويعمل ما عدى ذلك فاإلصغاء ضروري يتركز االنتباه عمى الموضوع الذي يريده 

 الفرد .

ال يستطيع الفرد ان ينتبو لجميع المنبيات او المثيرات المختمفة  االختيار واإلنشاء : -1-9-1-2

االتي يكتظ بيا العالم الخارجي دفعة واحدة او ينبو جميع المثيرات التي يزيد بيا ذىنو حيث يمتمئ 



شباع حاجاتو وكذلك بما يتناسب مع حالة التييؤ والتأىب العقمي لمالحظة  بخواطره وأفكار كثيرة وا 

 المختمفة دون غيرىا او التفكير في اشياء دون اشياء . ىذه المثيرات

وىي قد تكون سمعية او بصرية وتتمثل اما في حركات العين خالل  حباط :الا --1-9-1-3

المكان او االنصات لكل ما يصدر من اصوات ويمكن االنسان ان يوجو انتباىو من جانب الى 

مع فمثال يستطيع تغير انتباىو من شيء اخر فمثال عن طريق الحواس حاسة البصر وحاسة الس

الى اخر حيث ان االنسان ال يستطيع ان ينبو كل المنبيات او المثيرات في وقت واحد او دفعة 

واحدة فان االنتباه يكون انتقائيا وموجيا الى اشياء التي ييتم بيا الفرد اكثر من غيرىا فمثال المعمم 

اىمية فيم الطالب لمدرس وليس عمى االخطاء بعض في فصمو عند شرحو لمدرس يركز دائما عمى 

 الطالب.

نجد ان الفرد يتجو بفاعمية وايجابية واىتمام الى منبيات حسية معينة  التركيز : -1-9-1-4

ويعمل منبيات اخرى اي يجعل بعض المنبيات في بؤرة الشعور ويركز عمييا ما عدا ذلك عمى 

احد او اكثر بحيث يستطيع االحتفاظ لمشاىدة معبرة ىامش الشعور فقد يركز الفرد عمى المنبو و 

 عبر كل شي ء يحدث حولو.

فقد يتذبذب مستوى المثي الذي ىو في الحقيقة االمر مصدر النسبة فنجد  التذبذب : -1-9-1-5

ان انتباه الفرد يتذبذب بين القوة والضعف وذلك وفقا لقوة المثير الضعيف مثال عندما يشاىد الفرد 

القدم او فمما نجد ان انتباىو يتذبذب بين القوة والضعف وفقا الختالف قوة المباراة وكذلك  مباراة كرة

 قوة احداث فمم واثاره من عدمو .



ويقصد بو االنتباه المتصل او مثير معين حيث تظير قدرة الفرد عمى  التعقب : -1-9-1-6

يارة والتحدث في نفس الوقت مع التفكير في فكرتين في ان واحد دون الخمط بينيما مثل قيادة الس

 الصديق .

يقصد بو رغم وجود مثير الذي ينبو اليو الفرد فان تأثيره يختمف اذا اظير  التموج : -1-9-1-7

، صفحة 1984)يعقوب، مثير اخر جديد ودخيل ثم يعود مرة اخرى عندىا يختفي ىذا المثير الجيد 

139 141). 



 خالصة: 

ان عممية االنتباه ىي احد العمميات االساسية التي يجب عمى الرياضي ان يحكم فييا ألبعد    

مدى سواء اثناء التدريب او اثناء المنافسة وىذه العممية تتطمب تشغيل جميع الميكانيزمات المرتبطة 

أثناء االداء الحركي مثال في كرة بين االداء الحركي الذي لو دور فعال في التييؤ واالستعداد قبل و 

السمة عد القيام بأداء رمية حرة وىذه العممية الحركية تتطمب تركيز نفسي وذىني جيد من طرف 

الالعب الذي يؤدي ىذه الرمية لمتغمب عمى المثيرات الخارجية كالضغط الخارجي من طرف 

 الجميور الذي تصاحبو اثناء المنافسة.

 

 

 

 

 

 



 
بالغة في فيم شخصية الفرد ، وىو بمثابة حجر الزاوية الذي تقوم  أىميةيعتبر مفيوم الذات ذا      

تحررا من  أكثرمن الباحثين فمفيوم الشخص لذاتو يجعمو  العديد أكدهما عميو الشخصية ، وىذا 

ون الشخص السوي يك أنالنفسية ويجعمو يعيش حالة من التوافق والتكيف النفسي كما  االضطرابات

 تحررا في تقرير مصيره اعتمادا عمى نفسو وثقتو في مقداره . أكثر

يمارس نماذج عديدة من السموك لممواقف المختمفة ولقد فرضت  اإلنسان أصبحونظرا لتعقد الحياة  

 مثيرات تبدو متماثمة . إزاءمن نموذج سموكي  أكثريمارس  أنعميو المرونة في التصرف 

 أووباتت وحدة الذات  اإلنسانيبين التيارات المتباينة لمفكر  تأرجحياو ولقد زاد تذبذب الشخصية  

 فيم الذات بعدا بعيد المنال.

 مفيوم الذات : -1-1

عبارة عن قدرة الرياضي وتوقعو عن قدراتو   بأنيايرى الباحث من خالل استقرائو لمذات البدنية     

الكامنة من خالل فيمو االيجابي لذاتو وتقديره لنقاط ضعفو وقوتو بما يخدم تعزيز وتطوير 

عممية رصينة  أسسذلك نتيجة التدريب المبرمج المبني عمى  ويأتيشخصيتو وثقتو بنفسو ، 

عمى حقيقة مستواه  بما لديو من قوف والمعزز باالختبارات الدورية التي تمكن الرياضي من الو 

 حدىإوالعمل عمى تنميتيا كونيا تعد تصورات قدراتو البدنية من سرعة وقوة ومرونة ومطاولة 

 . األلعابالمحاور الرئيسية لتعمم الميارات الرياضية في كافة 



 البدنية: المياقةمفيوم وتعريف -1-2

 األعمال: القدرة عمى انجاز  أنيالمتربية البدنية والمياقة البدنية  األمريكية األكاديميةتعرف     

بيمة ويقظة دون تعب، ال ضرورة منو وبطاقة كافية لمتمتع بالوقت الحر ومقابمة الضغوط  اليومية

  (29، صفحة 1991)شحاتة،  البدنية التي تتطمبيا حاالت الطوارئ.

المختمفة العضوية والوظيفية وقيام  األمراض: " الخمو من  بأنيا" المياقة البدنية كورتنويرى "

وجو مع قدرة الفرد عمى السيطرة عمى بدنو وعمى مدى  أحسنالجسم بوظائفيا عمى  أعضاء

، 1987)حسين،  زائد عن الحد". إجيادالشاقة ولمدة طويمة دون  األعمالاستطاعتو بمجابية 

 (62صفحة 

 أما(23، 22)احمد الطاىر قحطان، صفحة يتعمق بوجوده الكمي أي الفرد ، كما يدرك نفسو ، 

(Cattel, 1950)  سيد محمد عبدو،  ثبات السموك البشري وانتظامو ، أساسالذات  أنفيرى(

فالذات عنده مفيوم مركزي حتى أطمق عميو نظريتو   (Rogers)روجرز  . (677، صفحة 1975

نظرية الذات الشخصية و الالذعات ومفيوم الذات متكافئان بالنسبة لروجرز ، وىي كل منظم 

ومنسق ، أما حامد عبد السالم زىر  فقد عرفيا بأنيا الشعور والوعي لميونة الفرد ، وىي تمتص قيم 

)حامد عبد السالم زىران،  النمو نتيجة النضج والتعمم .اآلخرين ، وتسعى إلى التوافق والثبات و 

 .(291، صفحة 1984

مصطمح الذات   (dictionnaire de psychologie, 1991)وقد عرف معجم عمم النفس    

تكون معقدة في معالجة المعمومات الواردة سواء من  أنبنية معرفية من المحتمل  إلىمماثل  بأنو

 (pdarot.f.dron.r, 1991, p. 131) من سموكو الخاص أوالمحيط االجتماعي 



التساؤل ، فمنيم  وزاوية نالحظ من خالل ما سبق تعدد تعاريف الذات بتعدد العمماء والمدارس   

اعتبرىا شعورية وال شعورية ومنيم من  وأخر األناومنيم من اعتبرىا موضوع  األنامن اعتبرىا 

تعريف  أوتحديد مصطمح  االختالفاعتبرىا مجموعة من العمميات المعرفية النفسية ، لكن رغم 

وتحديد سموكيم ،  األفرادلمذات في تكوين شخصية كبيرة  أىميةجميعيا يعطي  أن إالموحد 

في  وأىميتياترميز خبراتيم  أوترجمة  أو أنفسيم األفرادالمرجعي الذي يرجع  اإلطارواعتبرىا 

 التعارفمع ما يحيط بيم وما بذاتيم . لكن المالحظ ىو اتفاق جميع ىذه  األفرادالحفاظ عمى توازن 

في تكوين الشخصية وتحديد السموك وطريقة االستجابة لممواقف المختمفة كما تؤكد ىذه  أىميتوعمى 

 .أيضاىو  وتأثيرهمفيوم الذات بعدة عوامل  تأثرعمى  ارفالتع

 مراحل نمو مفيوم الذات:-1-3

ينمو مفيوم الذات نتيجة التفاعل االجتماعي مع نمو الدوافع الداخمية لتأكيد الذات ، فالذات   

في التحقيق  وتأخذ" موجودة منذ بداية حياة الفرد لكنيا في حال كمون ، زىرحسب " حامد 

التجريبي مع التقدم في العمر ، ففي بداية ال يكون ىناك تمايز وال حدود واضحة بين الذات 

 1972 سنة l’écuyerالذات في التمايز وحدد  لتبدأالتفاعل الذات مع البيئة  يبدأ، ثم  والالذعات

 مراحل نمو الذات حسب المراحل العمرية وىي :

 سنتين( : إلىمرحمة انبثاق وبروز الذات ) من الوالدة -1-3-1

 األناىناك عالما خارجيا وىو  أنيتعمم حيث تمثل الطفل عند والدتو كل  ، ففي ىذه المرحمة     

 : كالتاليويمكن شرح نمو مفيوم الذات في ىذه المرحمة 



: بعد والدة الطفل يكون لديو مفيوم جاىز لذاتو ، حيث ال يوجد في  أشير 3 إلىمن الوالدة  -   

 المدة تمايز وال حدود واضحة بين الذات وغير الذات.

 وظيفة مفيوم الذات : -1-4

يتميز مفيوم الذات غالبا بكونو واقعيا ومنظما لعالم الخبرة ، التي يكون الفرد مركزىا ومنو    

ذلك كمحصمة لمتفاعل االجتماعي مع الدافع الداخمي لممحافظة  ويبدأفمفيوم الذات ينظم السموك ، 

رغبات الفرد وأىدافيا تنتظم كميا حول  أن (Cruche Field) عمى الذات ، ويرى كروش فيمد

مفيومو لذاتو ، ويعمل مفيوم الذات دائما عمى المحافظة عمى وحدة الذات وديمومتيا ، وذلك 

 تي تمثل بالنسبة لو تحديدا لقيمتو الذاتية .تفادي كل الخبرات ال أوبإبعاد 

في تكوين الشخصية ونتاج السموك ، وقد اجمع  أساسياوعمى العموم يعتبر مفيوم الذات عامال   

 اآلخرينتقبل الذات وتقبل  أن( عمى Stock)وسطوك( Raimu( ريمي)Rogersكل من روجرز )

 يتوقف عمى المفيوم الذي يكونو الفرد عن ذاتو وان كالىما يتصل ويتأثر باألخر.

ولمفيوم الذات دور في التوافق النفسي والصحة النفسية وان لو وظيفة دافعية ، تنتج عن      

الخمفية المختمفة ،  المعاييرتنظيم تكامل عالم الخبرة وبالتحديد في الوسط ، كما يساعد عمى تكوين 

عن  المسئولةالذات ىي  أن( Kjell) قاتليحقق ىذه المعايير عن طريق السموك وفي ىذا يرى  ثم

)احمد الطاىر قحطان، صفحة والصياغة باالتزان والتنظيم واالرتفاع  اإلنسانيصياغة السموك 

41). 

 مفيوم الذات البدنية : -1-5



الجسمي ، حيث  أوات العام ذمن المصادر الرئيسية في تكوين مفيوم اليعد الجانب الجسمي     

عمى  تأثيرطول الجسم وتناسقو ومظيره ومالمحو ليا  إنيتضمن بنية الجسم ومظيره وحجمو، 

استجابات القبول والرضا والتقدير والحب واإلحسان ،  إلىذلك يدعو غالبا  ألنالفرد لنفسو ،  إدراك

صورة الجسم ليا اثر فعال في تفاعل الفرد االجتماعي ، ويعد النضج الجسمي لممراىق  أنكما 

والمذات الجسمية عنصرا ميما في تقدير الذات ، لذلك كان لمبموغ المبكر تأثيرا ايجابيا في تقدير 

 الذات بدرجة اكبر من البموغ المتأخر.

 مفيوم الذات البدنية والممارسة الرياضية: -1-6

العناصر  ايجابية وتقديرات جيدة حول أفكارممارسة الفرد لمنشاط الرياضي يجعمو يحمل  أن    

ممارسة ىذا النشاط ولتفسير ىذا النشاط البدني عمى تقدير الذات اقترح البدنية التي تدخل في 

النشاط البدني عمى تقدير الذات ،  تأثيرنموذج يفسر من خاللو  (sonstroum, 1978)سونسارم 

فالنشاط البدني الذي يمارسو الفرد يؤثر عمى عممية بناء الميارة الرياضية ، وبناء الميارة الرياضية 

عمى تقدير الذات ،  األخيرالنشاط البدني ليؤثر في  إلىبمدى انجذاب الفرد  يتأثرتقدير  إلىيؤدي 

ميارتو  إلىتقدير الفرد  إلىالنسبة لمفرد ىي التي تؤدي ب وأىميتوجاذبية النشاط البدني  أنكما 

                (69، صفحة 2229)مويسي فريد، البدنية 

 الجاذبية                               تقدير الذات 

 التقدير                   

 البدنية الميارة النشاط البدني           

 (sonstroum, 1978)( يمثل النموذج النفسي لممشاركة في النشاط البدني 11شكل رقم )



 :(Concept du seul physique) مفيوم الذات الجسمي -1-7  

والجوانب المشكمة لو  واألبعادلقد كان لمدراسات المتتالية حول الطبيعة البنائية لمفيوم الذات     

 أوعدم الصحة  إلىة نموذج البعد الواحد والوصول حخاصة بعد القيام بدراسات حول صدق وص

بعد سرد لمجموعة من النماذج المقترحة  قحطاناىر حد ىذه المقارنة ، حيث يقول الط أوالكفاية 

نب ، وقد يكون النموذج الجا أحاديونتائج الدراسات انو ال يمكن قبول بان مفيوم الذات  أراء أو

  واإلدراكيزداد ويتسع مع العمر والنضج والتعمم  ألنوتحقيقا لمفيوم الذات ، وذلك  أكثراليرمي  

الدراسات المتتالية عمى النموذج المتعدد الجوانب  أنكما  (44)احمد الطاىر قحطان، صفحة  ،

 في نفس الوقت مثل الدراسات السابقة التي تخمت عن وتأكيدالمفيوم الذات ، كانت اكثر وضوحا 

 (March et chavelson, 1984) ، (Bymel, 1984)   مقارنة البعد الواحد لمفيوم الذات

 Marino)وانو ال يمكن فيم خصائص وحقيقة مفيوم الذات ومن ثم اىمال نموذج متعدد الجوانب 

Cervello, p. 291 292) 

اعطت نظرة جديدة لطريقة ىم  (march et chavelson, 1990)كما ان اعمال كل من   

مفيوم الذات ، وىذه المساىمة المباشرة في المنظور المتعدد الجوانب لمفيوم الذات تعود الى اىمية 

 .(Marino Cervello, p. 02)البعد الجسمي كعامل اساسي وميم في تكوين الذات العام 

 قياس الذات الجسمية : أدوات -1-8

المظاىر البدنية لمذات وقياسيا ، حيث كان التركيز في  إدراكعمى (March) لقد ركز مارش  

متعدد الجوانب والمجاالت الخاصة  منظورقياسيا من  وأدواتالبحوث السابقة عمى صورة الجسم 



تعدد م أدوات إعداد  (1997) وعالقة صورة الجسم بتقدير الذات العام وقد كان ىدف مارش

وتمكن من ذلك من خالل النتائج التي ،  مفيوم الذات الجسميةلوالتي تحتوي عمى مقياس  األبعاد

في  إلييا اإلشارةالخاصة بمفيوم الذات العام كما سبقت  األبعادالتمييز بين  إعدادىاعمق عمى 

 (jean pierre fanos fiorence Guerrin, 43, p. 43)العناصر السابقة 

وتجدر االشارة الى ان مفيوم الذات الجسمية كحال خاص موجود في النموذج العام ، حيث    

العديد من الدراسات عمى قوة العالقة الموجودة بين الذات الكفاية البدنية والمشاركة في  أكدت

مجاالت الذات الجسمية يجعل الفرق اختالف التخصصات و  أنالبدنية والرياضية ، غير  األنشطة

 او االختالف محدودا.......

ان مفيوم الذات الجسمية قد حدد عموما كبعد مستقبمي في مفيوم الذات العام وىو مكون من    

جيد في  أناراض جدا ،  أناالخاصة بيا مثل :  العبارات أو األنشطةالكفاية البدنية ، حيث نجد 

السعادة في المعب والجري ، استطيع الجري  أجدب بطريقة شديدة ، الجري والمع أحبالدراسة ، 

جميل ، لدي جسم جميل وجذاب ،  أنابسرعة ، جسمي قوي وكبير ، وبعد المظير الجسمي مثل : 

. وقد اجرى التحميل العاممي لمختمف مظيري  أحبجماال وجاذبية من بين زمالئي ،  األكثر أنا

 مى المقياس ذات االبعاد المتعدد لمفيوم الذات ........االجابات لمتأكد من المصادقة ع

 مفيوم الذات الجسمية وعالقتيا بالمشاركة في االنشطة الرياضية : -1-9

العالقة  إيجاد م بدراسة من أجل 1986( Jacson et marchقام كل من جاكسون ومارش )  

ن مشاركة النساء في أنتائج الدراسة  أظيرتبين الذات الجسمية والمشاركة الرياضية ، حيث 

الرياضة في سباق الدراجات ألنشطة الرياضية لو عالقة بمفيوم الذات والكفاءة البدنية ، ووجد كل 



من جية اخرى ارتباط متوسط او بدرجة اقل مع المجاالت االخرى غير البدنية او الغير المتعمقة 

 .(jean pierre fanos fiorence Guerrin, 43)بالذات البدنية 

 مفيوم الذات الجسمية والحالة البدنية : 1-11

ىناك ارتباط بدرجة قوية بين الحالة البدنية ومفيوم  أن( March( و)Peartلقد اثبت كل من )   

بدرجة متوسطة مع مفيوم الذات لممظير البدني والحالة  أوالذات لمميارة البدنية ، وارتباط ضعيف 

مفيوم الذات ، حيث وجد بعد ان طبق برنامج  أبعادالبدنية ، كما لم يكن ىناك ارتباط مع مختمف 

 أنارتفاع قوي وواضح في مفيوم الذات لمحالة البدنية ، كما  إلىتدريبي لمحالة البدنية ، يؤدي 

 التدخالت الى انخفاض في مفيوم الذات.

 

 

 

 

 

 

 

 



 خالصة:

المفاىيم النفسية ، حيث الفرد يعطي اىمية بالغة لمجانب  أىميعتبر مفيوم الذات البدنية من      

البدني الن ىذا االخير ىو الذي يحدد السموك الذي يقوم بو الفرد كما ىو عامل من عوامل االتزان 

النفسي عند الفرد ، الن الشخص الذي لديو مفيوم ذات ايجابي تنتج عنو سموكات وتصرفات 

اعطاء صورة حسنة عن نفسو ، اما الشخص الذي يكون لديو  ايجابية في اغمب االحيان وبالتالي

مفيوم ذات بدني سمبي فتصدر عنو سموكات وتصرفات خاطئة وعشوائية وبالتالي يعطي صورة 

 غير حسنة عنو .
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 تمهيد :

ى قدر كبير من الفائدة الوظيفية و تعد لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة رياضة حركية عم     

يودىا اجيزة الجسم جميعا خاصة الجياز العصبي و العضمي و النفسية لمن يمارسيا حيث يشارك في ج

الجياز الدوري التنفسي فضال عن التحكم بالكرة ، وياتي التحكم في الحركة ومناورات الكرسي المتحرك 

لالعب بجانب الميارة و التوافق العضمي العصبي و السرعة و المرونة ، كما ياتي التحمل فضال عما 

نفسيا من العامل الجماعي فيما يسمى بروح الفريق ورياضة كرة السمة عمى الكراسي تحتاجو ىذه الرياضة 

المتحركة ذات طابع عالجي خاص باالشخاص الذين يشكون من ضعف النخاع الشوكي وقد تطورت ىذه 

 المعالجة و اصبحت رياصة جد مشوقة واحدى اوجو رياضة المعوقين لما فبيا من اصرار و عزيمة.

 نبذة تاريخية لرياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة في العالم  -2-1

في استاد  5491قد بدأت منافسات رياضة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة منذ عام      

الواليات وىذا بعدما ابتكرت ىذه المعبة من قبل العبي كرة السمة السابقين من ) ستوكماندفيمي انجمترا 

( الذين اصيبوا بعاىات مستديمة جعمتيم مقعدين بعد الحرب العالمية االولى و الثانية المتحدة االمريكية 

وىذا من اجل ان يخوضوا تجربة االنتعاش الرياضي ضمن مناخ جماعي ، تمارس لعبة كرة السمة عمى 

اطفال( من ،نساء ،) رجال  الف شخص252من قبل  دولة 75 الكراسي المتحركة لممقعدين في اكثر من

ويتم المعب ضمن االندية التي يمكنيا  ،ي العاىات التي تمنعيم اعاقتيم من المعب باستخدام ارجميم ذو 

 المشاركة في المباريات الوطنية و الدولية.
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ان االتحاد الدولي لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممقعدين ىو الجية الوحيدة المسؤولة عن كرة السمة 

سنة  22عضو بعد  52اصبح االتحاد مستقال ويضم  1993ا لكن في عام عمى الكراسي المتحركة دولي

 واعتباره جزءا من من اتحاد ستوك ماندفيل الدولي لرياضة الكراسي المتحركة ،تبعيتو 

اما اليوم فان االتحاد لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة يمثل من طرف االتحاد الدولي يمثل من طرف 

 مة .االتحاد الدولي لكرة الس

لرياضة الكراسي المتحرك وتطورت  اتحاد ستوكماندفيل و الييكمة االولمبية الدولية  لرياضة المعاقين و

حاليا لتمارس بعدة دول حيث بدات ىذه الربياضة باالنتشار في بمدان كثير ة منيا فرنسا و االرجنتين و 

الىتمام بو في رياضة كرة السمة مصر و السعودية و والكويت و معظم الدول العربية واول مايستدعي ا

حيث يكون ىناك  ،عمى الكراسي المتحركة ذات العجالت ىو الكفاءة في استخدام الكراسي المتحركة 

وان انتشار ممارسة ىذا النوع من ،فروق فردية في االستخدام و توافق الميارة اثناء المنافسات الرياضية 

مما  ،النشاط في عدة دول يستدعي تعميميا  و الرقي بيا لتحتل مكانة مرموقة لدى فئة المعاقين حركيا 

 :ادى الى تنوع المنافسات و البطوالت المقامة ليذا النوع من النشاط يمكن ان نوجزىا فيما يمي 

 ي المتحركة : اوال: بطوالت االتحاد لكرة السمة عمى الكراس

ان مصادقة االتحاد لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة خطوة ضرورية في البطوالت عمى مستوى 

المناطق وىذا لمقيام بالتصفيات التاىيمية لبطولة كاس العالم لمكاس الذىبية او االلعاب االولمبية 

 تحركة .وكذلك كاس السمة لمرجال و السيدات في االلعاب االولمبية لمكراسي الم
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 ثانيا : بطولة العالم لمكاس الذهبية:

لقد استضيفت بطولة العمم لمكاس الذىبية اول مرة في مدينة بروج في بمجيكا حيث قدمت ىذه االخيرة 

استضيفت  5441وفي عام ،الفرصة لممنافسة الدولية لرجال النخبة كل اربعة سنوات  5411عام 

ي مدينة سانت ايتيان فرنسا بحيث تتم كذلك كل اربعة بطولة كاس العالم لمكرة الذىبية سيدات ف

 سنوات .

 ثالثا:  االلعاب االولمبية بالكراسي المتحركة:

وتعتبر كرة السمة بالكراسي المتحركة واحدة من تمك الرياضات المتمتعة بشعبية كبيرة . حيث لعبت 

. وقد  1962في روسيا بدايتيا ىذه الرياضة دورا كبيرا في االلعاب االولمبية لمكراسي المتحركة من 

مشاىد في رااللعاب االولمبية  50111قامت عدة منافسات و مباريات بالكراسي المتحركة باستقطاب 

و استحوذت عمى اىتمام عالمي واسع من خالل تغطية  1962في برشمونة عام التي اقيمت 

 . (1962ابو ناموس،  )عدنان ابو حمد .ليناايام  51اعالمية دامت 

 اهمية الكراسي المتحركة و كيفية التدريب عميها :     -2-2

 اهمية الكرسي المتحرك:-2-2-1

اىمية الكرسي المتحرك بدييية من وظيفتو و دوره .فيو بمثابة القدمين لالعب المعاق . ليذا ينبغي اال 

يعاق الالعب باي شكل من االشكال وان يكون سببا في تعطيمو او التقميل من كفاءتو الحركية و العضمية 

الكرسي المتحرك اتقانا تاما .  وعمى الالعب الذي يريد ان يزاول لعبة من االلعاب ان يتقن اوال استخدام

حيث ان اتقان ميارة استخدام الكرسي المتحرك ليا االىمية القصوى في احراز التقدم و النصر في الكثير 
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من المنافسات ويرجع الفضل فيما يمكن ان يحققو الالعب من سرعة و مناورة و تحكم و توازن الى 

التدريب عميو يجب ان ينال اىتماما خاصا حتى يصبح لذلك فان ،الكفاءة في استخدام الكرسي المتحرك 

اي ان الالعب يجب ان يصل الى  ،الكرسي المتحرك جزءا من الالعب اليحتاج الى تفكير و تركيز 

 االلية و البراعة في التعامل مع الكرسي.

معاق اثناء كما تمعب التمارين و االلعاب الرياضية دورا حاسما الضافة ميارات اخرى يمارسيا الالعب ال

وليذا يجب عمى الالعب المعاق ،حركتو بالكرسي كالتدريب عمى مواقع مبتكرة و المنعرجات الممتوية ....

حركيا ان يجد الطريقة المثمى لمتدريب عمى ىذه الوسيمة المساعدة عمى الحركة و االنتقال خالل 

وبيذا يمكن ان نذكر بعض  ،و الوصول بالحركة البسيطة الى درجة الميارة  ،المنافسات الرياضية 

الطرق التي يعتمد عمييا المعاق لموصول الى د رجة التنسيق االمثل مع الكرسي ليكون بمثابة العضو 

 البديل لالطراف السفمية .

 طرق التدريب عمى الكرسي المتحرك  -2-2-2

تتبع طريقة التدريب عدة خطوات لوصول المعاق حركيا لمستوى الميارة في االداء و التعامل الجيد مع 

 وتتمثل ىذه التقنيات في  ،الكرسي المتحرك 

 .االنتقال من و الى الكرسي المتحرك من وضعيات مختمفة -

 . التدريب عمى التقدم بالكرسي المتحرك في خط ممستقيم-

 دم بالكرسي المتحرك في خط متعرج.التدريب عمى التق -

 التدريب عمى الجري في خط مستقيم بالكرسي المتحرك .-
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 التدريب عمى الوقوف المفاجئ عمى الكرسي.-

 التدريب عمى الجري في خط متعرج .-

 المشي ثم الجري في خط مستقيم بالكرسي المتحرك .-

 الكرسي.المشي ثم الجري لمخمف في خط متعرج بين القوائم بواسطة -

 التدريب عمى الدوران بواسطة الكرسي.-

التدريب عمى التوازن ) الوقوف عمى العجالت الخمفية ( بمساعدة صديق او بدون مساعدة حسب درجة -

 التحكم و مستوى االداء لدى المعاق .

 الوقوف عمى العجالت الخمفية فقط و التقدم لالمام و التقيقر الى الخمف .-

 ت الخمفية و الدوران بالكرسي .الوقوف عمى العجال-

 النزول و صعود االرصفة بواسطة الكرسي المتحرك .-

نزول درجة ثم  درجتين ثم ثالث درجات عمى االكثر من الساللم بمساعدة االخرين ثم بدون مساعدة -

 لموصول بالمعاق حركيا لدرجة االستقاللية في االداء.

نويع اراضي التدريب من الصاالت الى المضمار . مع الزامية اكتساب القوة  و الجيد خالل التدريبات بت-

 (129-128ص  2221مروان عبد المجيد ابراهيم، )التدريب المبكر. 

 الخطوات التعميمية لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة : - 2-3
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من الضروري ان تولي عناية خاصة بالميارات االساسية في كرة السمة لممقعدين  كحركات االنتقال بالرة   

او من دونيا و االحتكاك البدني و االخطاء البشخصية بالكراسي و تعمم المبادئ االساسية لمعب من 

 وهي كمايمي:الثبات ثم الحركة التقان ميارات المعب . 

 االساسية من الثبات : اتقان المبادئ-2-3-1

 تعميم ميارة مسك الكرة .-

 استعمال الكرة و مسكيا .-

 التنطيط بالكرة من الثبات-

من فوق الكتفين بيد  ،فوق الراس باليدين  ،اتقان انواع المناوالت من وضع ثابت ) المناولة الصدرية -

 المناولة الخطافية من الجيتين ( ،المناولة المرتدة  ،واحدة 

 التيديف عمى السمة من الثبات بيد واحدة و باليدين ومن جوانب مختمفة .-

 اتقان المبادئ االساسية من الحركة :-2-3-2

 التدريب عمى المرمية الحرة لمكرة من الحركة بالكراسي . -

 التقاط الكرة من الجري . -

 مسك الكرة اثناء الحركة . -

 ع العجالت . التحرك بالكرة بوضعيا عمى الفخضين و دف -

 القيام باتقان جميع انواع التمريرات اثناء الحركة بالكرسي .  -

 التدريب عمى التصويب اثناء الحركة من جميع الزوايا . - 
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 اتقان حركات المراوغة و الخداع و الدفاع . -

 خطف و قطع الكرات من عمى الكرسي المتحرك  -

 االرض اثناء الحركة بالكرسي.التدريب عمى التقاط الكرات المتدحرجة عمى  -

 اكتشاف الميارات الفردية لالعبين ووضعيا في االعتبار . -

 وضع الالعبين تبعا لكفاءتيم في المراكز المناسبة . -

 التدريب المستمر عمى المعب بمجموعات وبروح الفريق المتكامل . -

 ل الموسم الرياضي .تمقين الخطط و التدريب عمى المعبين اثناء التمرين المنتظم خال -

مشاىدة االفالم و العروض لخطط الدفاع و اليجوم لمتعمم بالمالحظة و تصحيح بعض االوضاع  -

 الخاطئة ان وجدت 

منيا الخطط اليجومية و الخطط  ،ومنو فان ىناك العديد من الخطط في رياضة كرة السمة  - 

وعمى سبيل المثال يستطيع المرء ان يالحظ و بكل وضوح  اثناء حوادث المباراة ان الفريق ،الدفاعية

عمى ان ياخذو زمام المبادرة  ،المياجم الذي باستطاعة افمراده العمل السريع عمى غزو سمة منافسييم 

دفاعي فالفريق الذي ييمل الجانب ال ع ضد دفاع لم ينتظم و العكس صحيح،بيجوم خاطف مرتد و سري

والتي تسفر عادة عن نجاح المياجمين في  ،كميا يبقى عرضة لمناورات و تكتيكات خصمو المياجم 

مما يتيح ليذا الفريق المياجم فرص اكبر لمفوز  ،اصابة سمة خصوميم و العودة السريعة لمخطوط

 ،بالمبارات 

 بناءا عمى ماسبق تجزئة و تقسيمات التكتيك الى مايمي: -
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 فردي: التكتيك ال -1

 التكتيك الفردي اليجومي  

 التكتيك الفردي الدفاعي 

 التكتيك الجماعي: -2

 التكتيك اليجومي الفرقي

 التكتيك الدفاعي الفرقي

 التكتيك الفرقي: -3

ومنو فان التكتيك الناجح في كرة ىالسمة ىو ذلك التكتيك الذي يعتمد في المقام االول عمى العمل    

الن ،في حين انو اليعقل ابدا العمل الفردي كمما سنحت الفرصة لذلك  ،ين الجماعي و الفرقي لالعب

 الفروق الفردية غالبا ما تكون ىي الحل لبعض المواقف .

اذا عن طريق وحدة الفريق الرياضي ) العمل الجماعي ( يحترم الالعبون بعضيم البعض كما تختفي  

ة و تبرز معيا روح الفريق و ىذا كل ما تبتغيو روح االنانية وتسود بدال منيا الروح الرياضية الحق

 (293-292، الصفحات 2221)مروان عبد المجيد ابراهيم، الرياضات المعوقين.

 كرة السمة بالكراسي المتحركة:القواعد و القوانين االساسية لرياضة -2-4

 القواعد االساسية لمعبة: -2-4-1

 تتضمن رياضة كرة السمة الممارسة من طرف المعاقين حركيا جممة من القواعد االساسية تتمثل في 
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 التعريف بالمعبة  :القاعدة االولى *

 الكرسي المتحرك :القاعدة الثانية   *

 االبعاد و ادوات المعب  :القاعدة الثالثة *

 االداريون وواجبيم :القاعدة الرابعة *

 و البدالء و المدربون  الالعبون الخامسة :القاعدة *

 قواعد التوقيت :القاعدة السادسة *

 قواعد المعب  :القاعدة السابعة*

 المخالفات :القاعدة الثامنة *

 االخطاء السخصية   :القاعدة التاسعة*

 االخطاء الفنية   :القاعدة العاشرة*

 عامة  قواعد :القاعدة الحادية عشر *

 الحكام  ارشادات :القاعدة الثانية عشر *

ان التحكم في القواعد السابقة سواء من طرف الرياضي المعاق او المدرب يتطمب في  الكثير من االحيان 

ومادامت الرياضة مكيفة حسب االعاقة )  ،االلتزام بالقوانين الموضوعة لتسير ىذا النمط من الرياضات 

االعاقة الحركية ( فانيا تخضع لبعض التعديالت سواء من حيث الممعب او عدد الالعبين او الوقت 

وفيما يمي يمكن التطرق لبعض لمقوانن الخاصة برياضة كرة السمة عمى  ،المخصص لمعبة ...الخ 

ص 2221)مروان عبد المجيد ابراهيم، ( ة الدراسةفئة عين الكراسي المتحركة لفئة المعاقين حركيا )

57) 
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 كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممعاقين حركيا:قانون  -2-5

 القوانين التي يجب معرفتها: -ا

 تتمثل القوانين العامة التي يجب معرفتيا حول رياضة كرة السمة عمى الكراسي فيما يمي:

 :الممعب-2-5-1

ان مواصفات الممعب و ارتفاع السمة عن االرض ىي نفسيا المعتمدة من قبل االتحادية الدولية لكرة     

 السمة في جميع المنافسات و الوقت المحدد ىو اربعون دقيقة .

 :الكرسي المتحرك-2-5-2

مان ويجب ان يكون يجب ان يكون الكرسي المتحرك ضمن مقاييس معينة ليضمن لالعب المنافسة و اال

ويجب ان  ،اثنان في مؤخرة الكرسي و واحد او اثنان صغيرتان في المقدمة  ،لمكرسي ثالث عجالت 

 ،سم ( كحد اقصى و يكون ليا ممسك واحد لميد عمى كل عجمة 66يكون قطر العجالت الخمفية ) 

مسند القدمين عن  سم( عن االرض و يجب اال يزيد ارتفاع 15ويكون اقصى ارتفاع لمقعد الكرسي )

ويجب ان يكون الجزء  ،سم( عندما تكون العجالت االمامية صغيرة في وضعيا الى االمام 55االرض )

كما يمكن استخدام وسادة مصنوعة  ،السفمي من مسند القدمين مصمما بشكل يمنع اتالف ارضية الممعب 

و اتساع الكرسي واليزيد من مادة مرنة يضعيا الالعب عمى مقعد الكرسي بحيث تكون بنفس طول 

 سم ( 1سمكيا عن ) 
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يمكن استخدام احزمة او اربطة واقية تساعد الجسم عمى االلتصاق بالكرسي او لربط الرجمين معا و يمنع 

بحيث يقوم الحكام  ،استخدام االطارات السوداء و ادوات القيادة و الفرامل او ناقل السرعة عمى الكرسي 

 بقتو لممواصفات المعتمدة عند بداية كل مباراة .بفحص الكرسي لمتاكد من مطا

 :الالعبون و االحتياط و المدربون -2-5-3

يجب ان يكون رقم الالعب واضحا عمى بدلتو من االمام و كذلك عمى الكرسي المتحرك او عمى بدلة    

سم ( من االمام 51سم ( من الخمف والتقل عن )  01الالعب من الخمف ابعاد الرقم التقل عن ) 

 . 51الى  15وتستعمل االرقام من 

وقبل ان تبدا المباراة عمى  ،اسفل الركبتين ان تثبيت الرقم عمى الكرسي المتحرك مسموح بو فقط في 

 المدرب ان يخبر مسجل النقاط باسماء و تصنيف الالعبين و كذلك اسم و رقم قائد الفريق 

يعاقب المدرب بالخطا التقني في حالة ارتكاب سموك غير رياضي برميتين حرتين اظافة عمى االستاء 

 ند خط الوسط عمى الكرة و العودة الى الممعب من خط التماس ع

 :الحكم و مساعدوهم -2-5-4

 ،حكم الطاولة ،مسجل مساعد ،مسجل ،يجب ان يكون ىناك حكم اول و حكم ثاني و يساعدىما ميقاتي 

ثانية و منصف في كل مباريات االتحاد الدولي لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة و يقوم ىؤالء  51حكم 

ويجب عمى الحكام ان يخضعوا الى التدريبات و االختبارات  ،الحكام بتطبيق تعميمات االتحاد الدولي 

الخاصة بكرة السمة عمى الكراسي المتحركة ليتم الموافقة عمييم من قبل االتحاد الدولي لمقيام بتحكيم 
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و االطالع عمى كل  ،وعمييم حضور دورات تنشيطية لمتاكد من المحافظة عمى مياراتيم  ،المبارياتو 

 ل عمميم .ماىو جديد في مجا

 :كرة البداية -2-5-5

تتم رمية البداية بقذف الحكم لمكرة بين العبين من الفريقين و خالل عممية قذف الكرة عاليا يكون الالعبان 

بكرسييما في منتصف الدائرة بعجمة واحدة قرب منتصف خط الوسط الذي بينيما حيث اليمكن الحدىما 

كما يجب ان تممس الكرة بواسطة واحد او اكثر من  ، الوصول الى الكرة قبل وصوليا العمى نقطة

الالعبين بعد وصوليا العمى نقطة و اذا لمست االرض بدون ان يممسيا احدىما عمى االقل فتعاد الرمية 

وبعد الممسة ىالثانية  ،العمى و لكل من الالعبين المشتركين في عممية القفز ان يممس الكرة مرتين فقط 

لمس الكرة حتى تممس احد االعبين الغير مشتركين في القفز او تممس االرض او  من الالعب اليجوز لو

وعمى الالعبين الثمانية الغير مشاركين في عممية القفز البقاء خارج الدائرة حتى  ،السمة او لوحة اليدف 

 وال يسمح لالعب اثناء القفز بمغادرة الكرسي او االرتفاع عنو. ،تممس الكرة 

 :المستقطعالوقت  -2-5-6

تحدد المباراة بشوطين لكل منيما عشرون دقيقة و لكل فريق وقتين مستقطعين في الشوط االول و ثالث 

اشواط مستقطعة في الشوط الثاني و يدوم الوقت المستقطع دقيقة واحدة و مدرب الفريق ىو الذي يطمبو 

و طمب الوقت المستقطع  ،من اجل التغيير في خطة المعب او اعطاء مالحظات و توصيات لالعبيو 

يكون من االفضل عندما تكون الكرة خارج الممعب او يكون الميقاتي متوقف او بعد نجاح اليدف من قبل 

 الخصم 
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 :المخالفات التي يجب معرفتها – 2-6

توجد عدة مخالفات خاصة بكرة السمة عمى الكراسي المتحركة يجب عمى كل من الالعب و المدرب و   

 :عرفتيا و ىي حتى المتفرج م

 :حيازة الكرة -2-6-1

المخالفات ىي خرق لقواعد المعب حيث ان الفريق المنافس و من خالل رمية التسجيل الدخال الكرة من   

خارج خطوط الممعب او من اقرب نقطة لمكان حدوث الخطا حيث تحتسب المخالفة اذا سقط الالعب من 

جسمو او ينحني الى االمام بكرسيو ليميل بعد او عند عمى الكرسي اذا لمس االرض باي جزء من اجزاء 

 (handhiport, 2000) لمسو بمساند االقدمين االرض .

 :مخالفات تجاوز حدود الممعب  2-6-2

يعتبر الالعب خارج حدود الممعب اذا كان جسمو او اي جزء من كرسيو عمى التماس مع االرض او 

اذا قام الالعب برمي الكرة  ،وتعتبر مسؤولية اخراج الكرة خارج الممعب  ،خارج خطوط المعب الخاجية 

 بصورة معتمدة عمى الالعب المنافس من الفريق االخر فان حيازتيا تكون لمفريق المنافس .

 :مخالفات المشي  -2-6-3

المتنقل بالكرة في اي اتجاه يجب عمى الالعب دفع عجالت كرسيو مرتين فقط قبل التنطيط او التمرير او 

اما اذا قام بثالث دفعات تحتسب عمى الالعب مخالفة المشي  ،و التيديف بعد وضع الكرة عمى فخذي

 بالكرة .

 :مخالفة الثالث ثواني -2-6-4
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اليسمح البقاء لمدة تزيد عن ثالث ثواني في منطقة المحرمة الخاصة بفريق الخصم وىذا التقيد اليسري 

كما ان الالعبين ،عب متوقفا عندما تكون الكرة في اليواء خالل التصويب او عند لمس الكرة او يكون الم

 الذين يبقون في المنطقة المحرمة لما يزيد عن ثالث ثواني تحتسب لدييم مخالفة الثالث ثواني .

 :مخالفة الخمس و العشر ثواني -2-6-5

تعمن حالة الكرة الممسوكة عندما يقوم الالعب المراقب جيدا باالحتفاظ بالكرة و عدم تمريرىا او ترمى و 

وكذلك يجب عمى الفريق الذي بحوزتو الكرة في  ،ثواني  11دحرج او تنطط خالل مدة اقصاىا تقذف او ت

ثواني من لحظة حيازة الكرة و اي  51نصف ممعبو الخمفي ان يتقدم بالكرة الى نصف االمامي خالل 

 وقت زائد في اي من الحالتين يسبب مخالفة و تعاد الكرة في النصف االمامي لمممعب عندما تممس

اليالمس جزء من  (handhiport, 2000)،الممعب خمف خط الوسط او تممس العبا من الفريق الذي

 جسمو او كرسيو ارض الممعب خمف خط الوسط 

 :االخطاء التي يجب معرفتها -2-7

االخطاء ىي اختراق القواعد فيما يتعمق باالحتكاك الشخصي مع الخصم او باسوب غير رياضي . حيث 

يتم احتساب الخطا ضد المتسبب بو و تتراوح العقوبة بين فقدان حيازة الكرة او اكثر من رمية حرة يؤدييا 

و يسمح لكل العب بارتكاب خمسة اخطاء في مباراة واحدة  ،المنافس و ذلك حسب طبيعة الخطا الواقع 

 :وتتمثل اغمب االخطاء في ،و عند ارتكابو الخطا الخامس عمى الالعب ان يغادر المباراة مباشرة  ،

 :رجوع الكرة الى الخمف  -2-7-1

 ية .عند المرور عن خط المنتصف الى منطقة الخصم اليجوز لالعب ارجاع الكرة الى المنطقة الخمف

 :تجاوز قاعدة خارج الحد -2-7-2
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يمنع اي العب من وضع اي جزء من جسمو او كرسيو المتحرك عمى خط حدود الممعب قبل ان تكون  

كما يجب  ،الكرة قد رميت عبر الخط و ان يمعب الكرة عندما يكون الحكم قد منحيا الى الفريق الخصم 

خط المية مباشرة شرط ان تكون العجمتان الكبيرتان عمى الالعب الذي يرمي الرمية الحرة ان يقف خمف 

خمف ىذا الخط كما يستطيع ان يختار الطريقة التي يرمي بيا الكرة و لكن ليس لو الحق ان يممس خط 

 الرمية الحرة او جزء الساحة اال بعد ان تالمس الكرة اليدف .

 االخطاء الشخصية : -2-7-3

لعبة كرة السمة ىي لعبة بدون احتكاك لدى المعاقين و يكون سبب الخطا الشخصي ضد الالعب الذي 

يياجم او يعيق تقدم المنافس سواء بجسمو او كرسيو كما يعتبر العنف غير  ،يدفع  ،يمنع او يمسك 

زءا من الضروري و الزائد عن حده خطا شخصي وفي جميع الحاالت السابقة يعتبر الكرسي المتحرك ج

واذا ارتكب الخطا  ،ير عرضي بين الكرسيين خطئا شخصياالالعب و لذلك يعتبر اي احتكاك غ

الشخصي عمى الالعب اثناء قيامو بمحاولة تصويب و نجح في المحاولة فانو ينال رمية حرة واحدة اما 

رميتين او ثالث اذا كانت محاولة التصويب لتسجيل نقطتين او ثالث نقاط غير ناجحة فان الالعب ينال 

 رميات حرة عمى التوالي .

 االخطاء الفنية : -2-7-4

الخطا الفني يحتسب عندما يصدر من الالعب سموكا غير رياضيا متعمدا او عندما يرفع الالعب جسمو     

عن مقعد الكرسي المتحرك لمحصول عمى ميزة غير عادلة عمى الخصم لممساعدة في قيادة الكرسي 

اعطاء الفريق الخصم رميتين  (handhiport, 2000)اب الخطا الفني فانو يتم وعندما يتم احتس،

 . حرتين ويتم اختيار المنفذ من قبل رئيس الفريق
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 التصنيف الرياضي لممعاقين حركيا في رياة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة -2-8

 رياضة كرة السمة لممعاقين حركيا :لمحة تاريخية لنظام التصنيف في  2-8-1

نضمت لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة كمسابقتين منفردتين سميتا في بادئ االمر ) تامة ( و  

حيث خصص القسم التام لالعبين الذين اصيبوا بحوادث اضرت الحبل الشوكي  اما القسم  ،غير تامة ( )

( انتيت الحقبة  5466ولكن في عام )  ،الطفال غير التام ضد حصص لالعبين المصابين بشمل ا

وبدا بعدىا  ،االولى لكرة السمة لدى مستخدمي الكراسي المتحركة لمتخمص من التقسيم التام و غير تام 

 بتطبيق نظام التصنيف الطبي و الذي طبق  في االتحاد الدولي لاللعاب ستوك ماندفيل .

المانيا  من كندلو هورستشترو  ين قدمو الدكتوربعد ذلك ظير نظام تصنيف تصنيف متطور لالعب

وفي االلعاب  ،وسمى ىذا النظام بنظام التصنيف الوظيفي لكرة السمة بالكراسي المتحركة  ،الغربية

حيث تمت ممارسة ىذه المعبة الول مرة  1984سنة ستوك ماندفيل االولمبية لممعوقين و التي اقيمت في 

ن اليدف من ىذا النظام الموضوع بقطاع كرة السمة في العاب ستوك وكا ،وفق نظام التصنيف الوظيفي 

ماندفيل العالمية ىو المحافظة عمى مشاركة االفراد ذوي االعاقات الجسدية الشديدة لمميتمين و القادرين 

وىو نظام يرتكز بالشكل اولى عمى قدرة الرياضي عمى  ،عمى ممارسة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

 (311ص  2221)ابراهيم مروان عبد المجيد، لقدرة الجسدية النجاز الميارات االساسية لمعبة . ادراك ا

 التصنيف الطبي في كرة السمة عمى الكراسي المتحركة:  -2-9

فالبد من تصنيف الالعبين مجموعات او فئات متساوية في  ،من اجل ان تكون المنافسة الرياضية عادلة 

 قدراتيم الحركية طبقا لنوع و درجة و طبيعة االعاقة
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 التصنيف :- 2-9-1

يعتمد التصنيف لكرة السمة عمى الكراي المتحركة لممقعدين نظاما يعتمد عمى القدرة الوظيفية عمى اداء     

حيث ان قواعد التصنيف ىي جزء من القواعد الفنية  ،ميام اساسية ليذه المعبة عن مستوى الميارة 

 عمى ان ليم مكانة متساوية.لرياضة كرة السمة و التي يتم النظر الى الالعبين الذين يخضعون لمتصنيف 

 التنافس في الصنف :-2-9-2

قد يتنافس الرياضي في لعبة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لممقعدين في صنف يحتوي عمى     

رياضيين معاقين بدرجة اقل اذا لم يحدد بخالف ذلك في قواعد الرياضات المعينة ) كل عمى حدى ( وفي 

 تمك الحاالت يتعين عمى الرياضي البقاء في نفس الصنف وطول فترة المنافس 

 الجراء الفني لمفحص الطبي: ا -2-9-3

 يتم االجراء الفني لمفحص الطبي وفق الخطوات التالية :

 تعطى اسماء الالعبين المزمع فحصيم الى رئيس كل فريق قبل الوصول الى مكان اجراء المباريات .-

 .يقتصر الحضور في غرفة الفحص عمى الالعبذي االعاقة و عضو من المجنة  و مترجم عند الضرورة-

 .يزود كل من مكان و يوم موعد الفحص الى الفرق من خالل استعالمات الدوري -

 الحد االدنى لمتصنيف الرياضي لممعاق : -2-9-4

لقد تم تعريف الحد االدنى من االعاقة بحيث يتاكد من عدم ممارسة لمعبة كرة السمة بالكراسي المتحركة 

حيث يعطى الالعب نقاطا  ،ابدا من المعب بحالة وقوف اال من قبل ىؤالء الالعبين و الذين لم يتمكنوا 
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فال  ، مقدرتو عمى المناورة بالكرسي ، نقطة حسب درجة مقدرتو الجسمية و التوازن  9.1الى  5من 

 يستطيع الفريق ان يتخطى مجموع االربعة عشر نقطة في المعب باي وقت من االوقات .

ى الكراسي المتحركة لتوفير تصنيف لكل العب تبعا يتم العمل بنظام تصنيف لالعبي كرة السمة عم 

لحركة الجذع خالل اداء ميارة لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة لتوفير تصنيف لكل العب تبعا 

 لحركة الجذع خالل اداء ميارات كرة السمة. 

فئات ىي لم الكرة ( و ىذه ال ،التصويب  ،التمرير و االستقبال  ،التنطيط  ،) دفع الكرسي 

و كا العب ينال درجة مساوية لتصنيفو حيث ان مجموع درجات  0.1.0.5.1.5.9.1.9.5.1.5

نقطة في  59التصنيف لالعبين الخمسة داخل الممعب تعطينا نقاط البفريق و التي اليجب ان تزيد عن 

 المباريات االولمبية او كاس العالم 

 التصنيف الوظيفي لمرياضي المعاق : -2-9-5

يقوم المصنفون بمراقبة اداء الرياضي خالل المباريات و ىذا باعطاء الالعب تصنيفا معينا بناءا عمى  

متوازن خالل المعب يشكل االساس لتحديد تصنيف الالعب للذلك فان مالحظة حركة الجذع  ،مالحظاتيم 

االداء و ذلك افضل من تشخيص الطبي او فحص وظائف االعضاء سريا حيث ان اختالف طبيعة 

العضمي لالعب كرة السمة عمى الكرسي المتحرك بشكل واضح في حركات الجذع متفاوتة خالل اداء 

تنطيط الكرة لذلك فالتصنيف يتم  ،دفع الكرسي  ،لم الكرة  ،التمرير  ،الفعاليات المختمفة مثل التصويب 

 استنادا عمى ذلك.
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 التصنيف الحركي لمرياضي المعاق: -2-9-6

ار حركي يجب ان يجرى بموجب تعريف مدى الحركة الموجودة في طريقة الصفر ) المبدا ان فحص اختب

المحايد ( فالقياسات طبقا ليذه الطريقة تجعل من الممكن بالنسبة لنا ان نعرف في اي وضع يكون 

 لممفصل  .

 ( يبين التقسيمات الفنية لممعاقين حركيا في المنافسة الرياضية21جدول رقم )

 درجة االعاقة  ة نوع االعاق

بتر القدم االخرى او بتر من خالل القدم في  –بتر تحت الركبة 

 جية + بتر القدم من الجية االخرى 

 الدرجة االولى-1

بتر تحت الكبة في الطرفين او بتر من خالل القدمين . او بتر 

 تحت الركبة في الطرف + بتر من خالل القدم في الطرف االخر 

1ا   الدرجة -2  

بتر فوق الركبة في الطرف + بتر القدم الثاني او بتر فوق الركبة 

 في الطرف + بتر من خالل القدم في الطرف االخر 

ب  الدرجة -3  

بتر فوق الركبة في الطرفين او بتر فوق الركبة في طرف + بتر 

 تحت الركبة  في الطرف االخر 

1ب   الدرجة -4  

ج  بتر تحت المرفق او بتر تحت المرفق + بتر من خالل القدم  الدرجة -5  

1ج   بتر مزدوج تحت المرفق او تحت المرفق + فوق المرفق  الدرجة -6  
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 خالصة 

من خالل ماسبق يتبين لنا ان الممارسة الرياضية المكيفة تمكن الممارس من ان يتكيف مع مجتمعو       

حيث يمعب النشاط الحركي المكيف دورا كبيرا في حياة المعاق  ، وتجعمو قادرا عمى ان يشكل حياتو 

حيث يتيح لو الفرصة لالحتكاك مع االخرين و التفاعل بطريقة تمكنو من تحقيق الراحة البدنية و  ،حركيا 

من خالل االنشطة و االلعاب التي تبين مسؤولياتو و قدرتو عمى العطاء و التعبير  ،النفسية و العقمية 

سين االداء في ميادين فضال عن النحرر من الشعور بالنقص و التحكم بالسموك و بالتالي تح ،عن الذات 

و كنموذج لمرياضة المكيفة يمكن قول بان ممارسة المعاق حركيا ) لكرة السمة عمى الكراسي  ،الحياة 

المتحركة ( تحقق لو الثقة بالنفس و االقدام و الشجاعة و التحرر من الشعور بالنقص فضال عن المتعة 

و بناء  ،و بالتالي التفاعل مع المجتمع  ،اة الرياضية و المذة و السرور و تنمية الشعور باالنتماء الى الحي

العالقات االجتماعية اي بمعنى اخر التغمب عمى االعاقة و ىذا باعتماده عمى اسموب التعويض 

بالممارسة الرياضية كما يفسر ذلك '' ادلر''  الذي يرى بان شعور المعاق بالنقص يؤدي بو الى البحث 

ليذا النقص انطالقا من بقبمو لما ىو عميو و وصوال الى التقييم االيجابي  عن اساليب التعويض االيجابي

 دير االيجابي لذاتو .  لما لو من قدرات و امكانات اي التق
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 مدخل الباب الثاني:

والتحميمية العممية ىي تمك  اإلحصائيةان الجانب التطبيقي كل ما يحمل من الطرق واألساليب المعتمدة    

الجانب التطبيقي في ىذه الدراسات  أىميةالدراسات وىنا تكمن  إليياالنتائج الموضوعية الدقيقة التي تصل 

الميدانية وذلك تدعيما لمجانب النظري بيدف االجابة عمى التساؤالت المطروحة والوقوف عمى مدى 

تحقيق الفرضيات المصاغة ومناقشتيا وعميو فقد قمنا في ىذا الجانب بتقسيم الباب الثاني من البحث الى 

جراءاتو الميدانية وفيو تم تحديد المنيج المتبع و فصمين الفصل االول تم التطرق  الى منيجية  البحث وا 

 اين سيتم عرض العينة وطريقة تحديدىا وخصائصيا والوسائل االحصائية المستعممة. 

اما الفصل الثاني قد قمنا  بتحميل نتائج الدراسة ومقارنتيا بالفرضيات ومراعاة مدى تحقيق الفرضيات     

 ج عام واحترام بعض التوصيات.والخروج بخالصة عامة واستنتا
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 تمهيد: -

بعد محاولتنا تغطية الجانب النظري ليذه الدراسة ، يتضمن ىذا الفصل عرضا لإلجراءات التي        

جراءاتمن حيث تحديد مجتمع البحث واختيار عينة مماثمة لو  أىدافواعتمدىا الباحث لتحقيق  تطبيقيما  وا 

نية وذلك عن طريق حيث قمنا بالدراسة الميدا ،المستخدمة  اإلحصائيةلوسائل عمى عينة البحث وتحديد ا

و ىما مقياس الذات البدنية لالعبي كرة السمة ، ومقياس كرة السمة عمى الكراسي  توزيع المقاييس

المتحركة، وقد تمحورا أساسا حول الفرضيات التي قمنا بوضعيا ، ومن ثم تقديم مناقشة وتحميل النتائج 

التي توصمنا إلييا وفي األخير قمنا بعرض االستنتاج وسنحاول توضيح مدى صدق الفرضيات التي 

 منتيا الدراسة ومدى تحققيا.تض
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 منهج البحث: -1-1

استخدمنا في ىذه الدراسة المنيج الوصفي باألسموب المسحي الخاص بمشكمة البحث وذلك الجل تحقيق 
 أىدافو ويمكن من اجمو الحصول عمى نتائج ذات صدق وموضوعية.

 مجتمع البحث: -1-2

تمثل مجتمع البحث في دراستنا في العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة )جمعية األمل لوالية  
 مستغانم(  

  عينة البحث وكيفية اختيارها:-1-3

تم اختيار عينة البحث بطريقة متعمدة نظرا لتوفر فريق واحد لالعبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة 

ألمل لرياضة المعاقين فرع كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و قدرت في والية مستغانم و ىي جمعية ا

 سنة  .00سنة و 10العب يتراوح سنيم مابين  21عينة البحث ب 

 متغيرات البحث: -1-4

إن أي موضوع من المواضيع الخاضعة لمدراسة يجب ان يتوفر عمى األقل عمى متغيرين أوليما      

 .المتغير التابعواألخر  المتغير المستقل يسمى

 المتغير المستقل:-1-4-1

 .إن المتغير المستقل ىو عبارة عن السبب في الدراسة وفي دراستنا المتغير المستقل ىو االنتباه

 المتغير التابع:-1-4-2

  ىو نتيجة المتغير المستقل وفي دراستنا المتغير التابع ىو الذات البدنية .
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تدخل في تصميم  ن المتغيرات المشوشة ىي التي الا ة:المتغيرات المشوشة او المحرج -1-4-3

غير مرغوب  تأثيراو لكنيا قد تؤثر في النتائج الخاصة بالبحث  ،تخضع لسيطرت الباحث  و ال ،البحث 

و ليذا سعى الباحثين الى عزليا او السيطرة عمييا. ،بو   

 مجاالت البحث: -1-5

اجري البحث عمى عينة من الالعبين لكرة السمة عمى الكراسي المتحركة  و  المجال البشري: -1-5-1

 . بوالية مستغانمم لفريق جمعية األمل 1022-1022العبا لمموسم الرياضي  21المكونة من 

بممعب الرائد فراج داخل القاعة  عمى الالعبين لقد تم توزيع المقاييس المجال المكاني: -1-5-2

المتعددة الرياضات لمفريق السابق ذكره وىي نفس القاعة التي يتدربون فييا ويمعبون فييا المقابالت 

 الرسمية. 

م وبعد اتفاقنا مع األستاذ  1022-22-21: لقد تم اختيار موضوع البحث يوم المجال الزمني -1-5-3

 م .1022-21-01النظري بداية من  المشرف عمى الموضوع شرعنا في الجانب

)  مقياس الذات البدنية و اييس بتوزيع المقم  1022-01-22بتاريخ : قمنا الميدانيأما بالنسبة لمجانب 

 .مقياس كرة السمة ( عمى الالعبين

 وبعدىا انتقمنا إلى الدراسة اإلحصائية ثم إلى عممية التحميل والمناقشة لينتيي بنا األمر إلى وضع خالصة

 م.1022-00-22عامة وحوصمة النتائج ، حتى انتيى بحثنا ككل بتاريخ 
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 ادوات البحث: -1-6-

 (:كرة السمة) االنتباه مقياس -1-6-1

 كيفية توظيفيا:

( عبارة التي تقيس األبعاد السبع ألسموب االنتباه 02يكون ىذا المقياس من ) :مقياس كرة السمة* 

الختبار '' نيدفر'' ، ولكن باستخدام تعبيرات و مواقف و أحداث في لعبة كرة السمة بدال من التعبيرات و 

 المواقف و األحداث العامة في اختبار االنتباه العام .

 ة السمة :لالعبي كر  مقياس الذات البدنية-1-6-2 -

 كيفية توظيفيا: -

استخدم الباحثان مقياس تقدير الذات الذي أعده محمد حسن عالوي ،عصام الياللي و تيمور احمد 

راغب لموقوف عمى تقدير العب كرة السمة لمصفات البدنية التي يتمتع بيا في ضوء إدراكو لمواطن 

 ( عبارة .12ون المقياس من )القوة و الضعف في كفايتو البدنية الخاصة بكرة السمة  وقد تك

 ( يبين معامل الصدق الختبارات العينة بين االنتباه والذات البدنية.11جدول رقم )

 صدق االختبار معامل االرتباط  االنتباه العام

 0.02 0..0 الذات البدنية االنتباه

 

 والذات البدنية.( يبين معامل الصدق الختبارات العينة بين تركيز االنتباه 12جدول رقم )

 صدق االختبار معامل االرتباط  مظاىر االنتباه

 0.20 0.00 الذات البدنية تركيز االنتباه
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 ( يبين معامل الصدق الختبارات العينة بين تحويل االنتباه والذات البدنية.13جدول رقم )

 صدق االختبار معامل االرتباط  مظاىر االنتباه

 .0.2 0.21 البدنيةالذات  تحويل االنتباه

 

 ( يبين معامل الثبات الختبارات العينة بين االنتباه والذات البدنية.14جدول رقم )

 ثبات االختبار صدق االختبار  االنتباه العام

 ...0 0.02 الذات البدنية االنتباه

 

 البدنية.( يبين معامل الثبات الختبارات العينة بين تركيز االنتباه والذات 15جدول رقم )

 ثبات االختبار صدق االختبار  مظاىر االنتباه

 0.00 0.20 الذات البدنية تركيز االنتباه

 

 ( يبين معامل الثبات الختبارات العينة بين تحويل االنتباه والذات البدنية.16جدول رقم )

 ثبات االختبار صدق االختبار  مظاىر االنتباه

 .0.0 .0.2 الذات البدنية تحويل االنتباه
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األسس العممية : -1-7  

:صدق االختبار  

استخدم الباحثان صدق المحتوى الستخراج صدق االختبارات حيث اكتفينا بعرض المقاييس ) مقياس 
االنتباه و مقياس الذات البدنية ( و االختبارات المرشحة عمى األستاذ المشرف و مجموعة من الخبراء و 

االنتباه ) تركيز االنتباه و تحويل االنتباه ( و قد اتفق الخبراء عمى المختصين لتحكيم بعض مظاىر 
 صدق االختبارات في تحقيق الغرض الذي وضعت من اجمو و بيذا أثبتنا صدق اختباراتنا .

 :الموضوعية

إن االختبارات التي قام بيا الباحثان واضحة و سيمة الفيم ، خاصة من حيث أسئمة المقاييس فإنيما 

موجيين لفئة معينة وىم العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة  ، كما أن المقاييس غير قابمة لمتأويل و 

 .  بعيدا عن التقويم الذاتي ألنيما مقاييس ثابتة يتعامل بيما كل الباحثين

:الدراسة اإلحصائية -1-8  

:المعالجة اإلحصائية  

:التالية  اإلحصائيةعمى الوسائل  ابحثن نا فياعتمد  

.المتوسط الحسابي -1  

االنحراف المعياري : ع-1  

معامل االرتباط '' كارل بيرسون''-.  

: وفيمايمي عرض القوانين المستخدمة في ىذا البحث  

يعرف الوسط الحسابي الي مجموعة من القيم بانو حاصل قسمة مجموع ىذه القيم عمى عددىا و يحسب  

 من خالل القانون التالي :
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(92ص1988)ناجي كاتب و شامل قيس،      
مج س ن 

ن
س   

 : ىو المتوسط الحسابي س
 مج س ن:مجموع القيم 

 ن : عدد القيم 

المعياري : االنحراف -2  
 ىو الجذر التربيعي لمتوسط مربعات انحرافات القيم عن متوسطيا الحسابي و يحسب كما يمي:

(48ص 1999)القادر،    

 

 حيث:  

االنحراف المعياري :ع   

المتوسط الحسابي  :س  

القيم لكل مجموعة  :س  

عدد األفراد  :ن  

)ر(يرسون بمعامل االرتباط -3  

 
 * مج س : مجموع قيم االختبار )س(

 * مج ص : مجموع قيم االختبار )ص(.
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 * مج )س ص( : مجموع قيم االختبار )س( * قيم االختبار )ص(
: مجموع مربع قيم االختبار )س(. 2* مج س  
: مجموع مربع قيم االختبار )ص(. 2* مج ص  

: مربع مجموع االختبار )س( 2* )مج س(   
مربع مجموع قيم االختبار)ص(.:  2* )مج ص(   

 * ن : عدد العينة.

 
:صعوبات البحث -1-9  

  وتمثمت الصعوبات التي صادفتنا أثناء إجراءنا ليذا البحث في :

. بأعماليم اليومية و الالعبين نظرا الرتباطيم ةجمعيالصعوبة االتصال برئيس  -  

لوجود عدة فرق تتدرب في نفس القاعة مما صعوبة بداية الحصص التدريبية في وقتيا المحدد نظرا  -
 يؤدي إلى التأخير في العمل مع الالعبين.

نقص عينة البحث نظرا لتوفر فريق واحد في والية مستغانم و ىي جمعية األمل فرع كرة السمة عمى  -
 الكراسي المتحركة .
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 تمهيد:

إن ما يكسب البحث العممي قيمة وتميزا عن األعمال األخرى ىو المناقشة والتفسير وعمى ىذا األساس   

اقتضى األمر عرض وتحميل ومناقشة النتائج التي كشفت عنيا الدراسة وفقا لخطة مناسبة لطبقة البحث ، 

د عمى المنطق العممي، وقد تميز ذلك بتجميع النتائج في جداول واضحة تم تحميميا موضوعيا باالعتما

 كما انو تم تمثيل النتائج تمثيال بيانيا .
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عرض نتائج البحث ومناقشتها: -2-1  

نستعرض في ىذا الفصل الجداول والنتائج المتعمقة بمقياسي الذات البدنية و كرة السمة)االنتباه( قصد   
نة النتائج لمتحقق من صحة الفروض، وجاء تنظيم النتائج المتحصل عمييا لتسييل عممية اإلحصاء ومقار 

 عرض النتائج كما يمي:

بين االنتباه والذات البدنية . ةعرض نتائج العالقة االرتباطي -  

عرض نتائج العالقة االرتباطية بين تركيز االنتباه والذات البدنية. -  

عرض نتائج العالقة االرتباطية بين تحويل االنتباه والذات البدنية. -  

 دراسة العالقة بين االنتباه والذات البدنية .

( يوضح العالقة بين االنتباه والذات البدنية.07جدول رقم)  

 االختبارات االنتباه تركيز االنتباه تحويل االنتباه الذات البدنية

 س 2.8.6 6.2 6.2 26

 ع 6.97. 4..4 4.77 28.82

 ن  26

 معامل االرتباط 7..8 8.98 8.97 
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( يوضح العالقة بين اثر االنتباه والذات البدنية.01المنحنى البياني رقم )  

 

 

من خالل الجدول والمنحنى نالحظ أن المتوسطات الحسابية متفاوتة فيما بينيا  في مقياسي االنتباه 

بدنية ( فكان اكبر من مقياس الذات ال2.8.6والذات البدنية ، فالمتوسط الحسابي في درجة االنتباه بمغ  )

( وىذا ما 6.2( ، أما المتوسط الحسابي لدرجة تركيز االنتباه فكان موجبا حيث قدر ب)26والذي بمغ )

أي  يدل عمى قوة درجة تركيز االنتباه لدى الالعبين نظرا لوجود عالقة ارتباطية بين الذات البدنية واالنتباه

( كان اقل 6.2سبة لتحويل االنتباه الذي قدر ب)، أما بالنكمما كان تقدير الذات مرتفعا كان االنتباه اكبر 

من المتوسط الحسابي لمذات البدنية أما بالنسبة لالنحرافات المعيارية فقد ظير فييا وجود تشتت كبير فيما 

 بينيما وذلك عمى النحو التالي:

ما يخص ( أي وجود تشتت بين القيم، أما في28.82( )8.97.انحراف االنتباه والذات البدنية قدر ب )

 ( أي عدم وجود تشتت بين القيم  .4.77( )4..4تركيز وتحويل االنتباه المذان قدرا ب )
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  2-دراسة العالقة بين تركيز االنتباه والذات البدنية .

( يوضح العالقة بين تركيز االنتباه والذات البدنية.08جدول رقم)  

 معامل االرتباط الذات البدنية
 
 

 

  االختبارات تركيز االنتباه
 العينة

 ن س ع س ع

28.82 26 8.98 4..4 6.2 26 

 

( يوضح العالقة بين تركيز االنتباه والذات البدنية.02المنحنى البياني رقم )  

 

 

( وىو اصغر 6.82من خالل الجدول والمنحنى نالحظ مايمي: المتوسط الحسابي لتركيز االنتباه قدر ب )

(،أما فيما يخص االنحراف المعياري لتركيز االنتباه قد 26البدنية الذي بمغ )من المتوسط الحسابي لمذات 
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( ، حيث نالحظ تباعد في القيم أي وجود تشتت كما ىو الحال في الذات البدنية الذي قدر 4..4قدر ب )

اسة ( ، أي كمما ارتفعت الذات البدنية لالعبين زادت درجة تركيز االنتباه لدييم ،  ومن اجل در 28.82ب)

( 8.98العالقة بين تركيز االنتباه والذات البدنية تم استعمال معامل االرتباط كارل بيرسون والذي قدر ب )

أي توجد عالقة ارتباطية بين تركيز االنتباه والذات البدنية ، وىذا ما ينعكس عمى سعييم في تحقيق 

 أىداف معينة أثناء المنافسة الرياضية وتحقيق نتائج ايجابية.

( بأنو يتطمب من المدربين التأكد عمى حضور  2668أكد في ىذا الجانب) أسامة كمال راتب  كما

 العبييم وىم في حالة جيدة لضمان توفر أعمى مستوى من االنتباه.

:دراسة العالقة بين تحويل االنتباه والذات البدنية  -2  

االنتباه والذات البدنية: ( يوضح العالقة بين تحويل09جدول رقم)  

 

 معامل االرتباط الذات البدنية
 
 

 

  االختبارات تحويل االنتباه
 العينة

 ن س ع س ع

28.82 26 8.97 4.77 6.2 26 
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( يوضح العالقة بين تحويل االنتباه والذات البدنية.03المنحنى البياني رقم )    

  

 

 

( وىو اصغر 6.82االنتباه قدر ب )من خالل الجدول والمنحنى نالحظ مايمي: المتوسط الحسابي لتحويل 

(،أما فيما يخص االنحراف المعياري لتحويل االنتباه قد 26من المتوسط الحسابي لمذات البدنية الذي بمغ )

(  حيث نالحظ تباعد في القيم أي وجود تشتت كما ىو الحال في الذات البدنية الذي قدر 4.77قدر ب )

ية لالعبين زادت درجة تحويل االنتباه لدييم ومن اجل دراسة أي كمما ارتفعت الذات البدن ( ،28.82ب)

العالقة بين تحويل االنتباه والذات البدنية تم استعمال معامل االرتباط كارل بيرسون والذي قدر ب 

( أي توجد عالقة ارتباطية بين تحويل االنتباه والذات البدنية ، وبالتالي الزيادة في سرعة توجيو رد 8.97)

 عبين أثناء المنافسات الرياضية.الفعل لال
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 استنتاجات البحث: -2-2

بعد التحميل النظري والعممي لنتائج الجداول الخاصة بأثر االنتباه )التركيز ، التحويل( وعالقتيا بالذات  

 البدنية .

 وجود عالقة ارتباطية بين االنتباه والذات البدنية. -

 والذات البدنية.وجود عالقة ارتباطية بين تركيز االنتباه  -

 وجود عالقة ارتباطية بين تحويل االنتباه والذات البدنية. -

 مقابمة النتائج بالفرضيات: -2-3

 توجد عالقة ارتباطية بين االنتباه والذات البدنية. الفرضية األولى: -

تجسد لنا ميدانيا  انطالقا من النتائج االختبارات الميدانية المتحصل عمييا التي قام بيا الطالبان الباحثان 

( والمنحنى 82انو توجد عالقة ارتباطية بين االنتباه والذات البدنية وىذا ما تأكد من خالل الجدول رقم )

البياني والذي أكد لنا صحة الفرضية التي تفرض انو توجد عالقة ارتباطية بين االنتباه والذات البدنية . 

( بأنو يتطمب من المدربين التأكد عمى حضور  2668كما أكد في ىذا الجانب) أسامة كمال راتب 

 العبييم وىم في حالة جيدة لضمان توفر أعمى مستوى من االنتباه.

 توجد عالقة ارتباطية بين تركيز االنتباه والذات البدنية.الفرضية الثانية:  -

باحثان تجسد لنا ميدانيا انطالقا من النتائج االختبارات الميدانية المتحصل عمييا التي قام بيا الطالبان ال 

( 86انو توجد عالقة ارتباطية بين تركيز االنتباه والذات البدنية وىذا ما تأكد من خالل الجدول رقم )
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والمنحنى البياني والذي أكد لنا صحة الفرضية التي تفرض انو توجد عالقة ارتباطية بين تركيز االنتباه 

 والذات البدنية .

 وكل ىذه المؤشرات تأكد صحة العالقة بين تركيز االنتباه والذات البدنية. 

 توجد عالقة ارتباطية بين تحويل االنتباه والذات البدنية.  الفرضية الثالثة: -

انطالقا من النتائج االختبارات الميدانية المتحصل عمييا التي قام بيا الطالبان الباحثان تجسد لنا ميدانيا  

( .8بين تحويل االنتباه والذات البدنية وىذا ما تأكد من خالل الجدول رقم ) ةعالقة ارتباطي انو توجد

والمنحنى البياني والذي أكد لنا صحة الفرضية التي تفرض انو توجد عالقة ارتباطية بين تحويل االنتباه 

 والذات البدنية . 

 البدنية.  وىذا ما يدل عمى صحة العالقة بين تحويل االنتباه والذات  

 التوصيات و االقتراحات : -2-4

في ضوء النتائج التي تحصنا عمييا من خالل تطبيق المنيج التجريبي عمى العبي كرة السمة عمى 

 الكراسي المتحركة ) جمعية األمل لرياضة المعاقين فرع كرة السمة عمى الكراسي المتحركة (نقترح مايمي 

األنشطة الرياضية مثل كرة السمة عمى الكراسي المتحركة والكرة تشجيع المعاقين عمى ممارسة مختمف -2

 الطائرة و العاب القوى  و مختمف الرياضات برعاية الدولة ليذه الفئة.

العمل عمى توفير االعتمادات المالية الالزمة لتجييز مراكز و مالعب و مختمف المعدات لمنيوض -6

 برياضة المعاقين.
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ختصين في النشاط البدني المكيف قادرين عمى تحقيق األىداف المسطرة توفير مدربين مؤىمين و م-.

 ضمن البرامج الموجية اتجاه العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة قصد تطوير ىذه الرياضة.

ضرورة توفير المنشات و الوسائل و األجيزة و المعدات الرياضية المتطورة الخاصة برياضة المعاقين -7

قصد التسييل ليم بممارسة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و األنشطة الرياضية في جميع الوطن 

 األخرى.

تشجيع الباحثين لمقيام بيذه الدراسات قصد كشف المشاكل التي التي يعاني منيا المعاق حركيا -9

 لممارسة كرة السمة عمى الكراسي المتحركة .  

كرة السمة عمى الكراسي المتحركة و المعاق حركيا و العمل عمى تغيير نظرة المجتمع اتجاه رياضة -2

 ذلك من خالل اإلعالم ألنو يمعب دور ميم في إقناع الرأي العام لممساىمة في تطوير ىذه الرياضة .
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 خالصة عامة: -2-5

يعد العامل الذىني احد العوامل الميمة من اجل الفوز وتحقيق االنجاز الرياضي وعميو فقد قم عمماء     

النفس الرياضي بدراسة المواضيع المتعمقة بالمشاكل النفسية والعقمية بالنشاط الحركي المكيف ، ونمن 

 ن تمك المشاكل.اجل ىذا قام الباحثون بإجراء الكثير من التجارب والبحوث لمكشف عن حمول ع

ومن بينيا االقتراحات لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة ، وعمى ىذا األساس جاءت دراستنا   

تحت عنوان " االنتباه وعالقتو بالذات البدنية لدى العبي كرة السمة عمى الكراسي المتحركة" ) جمعية 

حركة لوالية مستغانم( ، حيث تحصمنا عمى وجود األمل لرياضة المعاقين فرع كرة السمة عمى الكراسي المت

عالقات ارتباطيو بين االنتباه )التركيز والتحويل ( والذات البدنية لالعبي كرة السمة ، وتنمية بعض 

الميارات األساسية في كرة السمة )التمرير، التصويب، التنطيط( لتطوير الصفات البدنية وكسب نتائج 

والمنافسات الحاسمة والقوية وخاصة في األشواط األخيرة التي تمعب عمى  المباريات في مختمف البطوالت

 الجزئيات الصغيرة التي يحدث فييا الفارق ويحدد فييا مصير كل فريق.

 











 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 معهد التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة

ثانٌة ماسترالسنة   

 تخصص نشاط حركً مكٌف 

 استمارة استبيان خاصة بمقياس كرة السلة 

:   موضوع البحث 

الكراسي المتحركةاالنتباه و عالقتو بالذات البدنية لدى كرة السمة عمى   

 

صدق وموضوعٌة والغرض من بمنكم اإلجابة على األسئلة المطروحة  ارجون 

 لك التوصل إلى الهدف الذي نحن بصدد البحث عنه.اذ

على اإلجابة المناسبة لألسئلة ( ×منكم وضع العالمة ) الرجاء:مالحظة

 المطروحة و شكرا على تعاونكم.

 :الدكتورتحت إشراف :من إعداد الطالبان 

  بالكبٌش قادة  

 * ٌعقوب الصادق                

 * روٌعً بالل

م1027/1026  

 



 عملية إفراغ االستبيان 

 اختبار أساليب االنتباه في كرة السمة 

 العبارات  أبدا  نادرا  أحيانا غالبا دائما

عندي المقدرة عمى الرؤية الواسعة السريعة في مواقف المعب و التقاط -1   7 4 1
 الالعب المعين الذي يمكن التمرير إليو . 

من السيل عمي أثناء المباراة التركيز عمى العديد من األشياء التي تحدث -2  5 4 3 
 في نفس الوقت. 

يدور في ذىني العديد من األشياء أثناء المباراة تسبب تشتتي و عدم  -3 4  1 6 1
 تذكري لتعميمات المدرب. 

اثناء مباراة كرة السمة اغير من اداء ميمة معينة الى اخرى عدة مرات  -4 7 2 3  
 لمحاولة عمل القميل من كل ميمة من ىذه الميام .

عند اشتراكي في مباراة كرة السمة يكون تفكيري سريعا جدا .  -5  1 8 3   

اجد نفسي في المباراة انظر الى االشياء و انا مشتت الذىن   -6  5 4 2 1  

اميل الى التركيز عمى جزء واحد صغير من تحركات المنافس .واتجاىل  -7   6 4 2
يؤديو المنافس .االشياء التي من الممكن ان تعطيني فكرة افضل عما سوف   

عندما اكون قمقا او عصبيا يقل تركيزي و افشل في رؤية االحداث اليامة  -8   2 1 9
 التي تدور حولي .

في الممعب استطيع تتبع حركات عدة العبين في نفس الوقت  -9 8 3 1    

 العبارات  ابدا  نادرا احيانا غالبا دائما

عند لعب كرة السمة اجد نفسي مشتتا بالمناظر و االصوات من حولي    -11  1 6 1 4  

عند لعب كرة السمة افكر فقط في شيئ واحد فقط في نفس الوقت . -11   3 2 7  



في المبارات اركز عمى شيئ واحد و ليس موقف المعب ككل   -12   3 3 6  

احتاج لمعرفة كل المعمومات عمى المنافس قبل معرفتي كيفية المعب -13   3 2 7
 امامو. 

اىتماماتي و ميولي في كرة السمة اقل من معظم االعبين . -14 6  4 2   

ارتكب اخطاء في لعب كرة السمة و ذلك بسبب سيطرت فكرة واحدة او -15   2 4 6
 احساس واحد عمى تفكيري .

عندي طاقة اكثر ممن كان اداؤىم سيئ من العبي كرة السمة -16 2 2 5 3   

من الصعب معرفة شع ور الالعبين االخرين بمجرد رؤيتيم او االستماع  -17   1 3 8
 الييم فقط . 

عندي ميل عند اشتراكي في المعب لنسيان االشياء اليامة مثل الوقت  -18 1  8 3 
 المتبقي لممباراة .

بالقمق و التوتر في المباريات اليامة . اشعر -19    3 9  

اثناء المباراة كرة السمة يستطيع المنافسون خداعي الني الاستطيع  -21 6 3 3  
 رؤية العالمات التي تحدد التحركات التي سوف يقومون بيا  

 العبارات  ابدا  نادرا احيانا غالبا دائما

عند تعقد االحداث في مباراة كرة السمة من الصعب احتفاظي بالتركيز  -21   7 2 3
 الي فترة من الزمن 

عند لعب كرة السمة اعرف مايقوم بو كل العب  -22 3 3 6    

عند لعب كرة السمة يكون تفكيري محدودا بالمباراة و الالعبين داخل  -23   4 6 2
 الممعب  

عندي المقدرة عمى سرعة رؤية احد زمالئي في الممعب و التمرير لو -24  2 7 3 
 اثناء مباراة كرة السمة  



عند لعب كرة السمة افكاري تاتي سريعا و استطيع بصعوبة االحتفاظ بيا -25   4 2 6
  

لعب كرة السمة يرتبط باشكال متعددة من الخطط و التحركات غير مرتبطة -26 8 3 1  
 .  

من السيل عمي االنتباه لمجوانب المختمفة من المباراة مثل النتيجة و -27 6 1 5  
الوقت المتبقي و عدد االخطاء الشخصية التي ارتكبتيا و منيا استطيع 

 التوصل الى افكار مناسبة 
عند التصويب من السيل عمي ان اركز عمى شيئ واحد وىو احراز  -28 5 4 3  

 النقاط. 

ان احدد طريقة خداع المنافس عند رؤيتو اثناء االحماء  .استطيع -29 1 5 6    

اثناء المباراة ارتكب االخطاء بسبب تركيزي عمى مراقبة احد المنافسين  -31 4 6 2  
 و اىمال باقي المنافسين االخرين .

 العبارات  ابدا  نادرا احيانا غالبا دائما

ميمتي في الممعب محددة و مركزة و اقوم بيا بشكل منطقي.    -31   1 3 8  

عند لعب كرة السمة االحداث و االسياء خارج الممعب تشد انتباىي .  -32 6 3 3    

افكر كثيرا في خطط المعب .  -33   2 6 4  

احاول التفكير في العديد من االشياء في وقت واحد اثناء مباراة كرة  -34 6 4 2  
 السمة . 

اثناء مباراة كرة السمة كل شيئ يظير لي كالصياح و ضجيج و  -35 7 3 2  
 االرتباك.  

ميولي في كرة السمة اوسع من معظم الالعبين  . -36 4  6 2   

انا اجيد التحميل السريع لالعب و معرفة مواطن قوتو و ضعفو .  -37  4 5 3   



من السيل عمي ان اركز تفكيري في العب واحد او عمى الكرة .  -38 1 3 5 2 1  

عند لعب كرة السمة احبذ التحميل السريع لممواقف الصعبة التي تدور  -39 2 6 4  
من حولي مثل تطور المعب او التغيير في الخطط او النواحي الفنية لممنافس . 

  
من السيل عمي تجنب االصوات و المناضر التي تدخل في تركيزي  -41   3 3 6

 لالنتباه لما يحدث من حولي . 

 العبارات  ابدا  نادرا احيانا غالبا دائما

اثناء مباراة كرة السمة اجدني مشدودا بافكاري و الاستطيع االنتباه لما  -41  2 2 3 5
 يحدث من حولي .  

في النادي انا اجتماعي و احب االختالط باالخرين   -    3 9 42 

 عند لعب كرة السمة اجد نفسي مشتتا بافكاري و تخيالتي . -43 4 3 4 1 

 كرة السمة لعبة مثيرة و تجعمني امارسيا بانتظام . -44   1 2 9

 في ممعب كرة السمة انا دائما احاول ان اتقن االداء . -45    4 8

من السيل عمي نسيان اخطائي التي حدثت في مباراة كرة السمة عن  -46 5 3 2 2 
 طريق االستماع لمموسيقى و مشاىدة فيمم جيد .

عندما اواجو موقفا ىجوميا لو العديد من االختيارات لمعب يصعب عمي  -47  2 6 3 1
 اخذ القرار .

من السيل عمي في مباراة كرة السمة توجيو انتباىي و انا اركز عمى  -48 6 4 2  
 صورة ضيقة عمى شيئ مثل السمة عند التصويب .

 

 



 



يبدوا أني العب في مباريات كرة السمة بصورة حادة مع  -49  1 2 3 6
 انتباىي لكل شيء .

 العبارات  أبدا  نادرا أحيانا غالبا دائما

كل مااحتاجو معمومة قميمة عن المنافس حتى استطيع أن  -50 7 3 2  
 أتغمب عميو .

عندما أصوب من السيل عمي أن احجب كل شيء  -51 5 2 4 1 
 باستثناء السمة .

عندما العب كرة السمة أجد صعوبة في إبعاد إي تفكير  -52   6 2 4
 فردي أو فكر عن عقمي .

 احيانا تحدث أشياء سريعة في المباراة تجعمني ارتبك . -53  2 5 4 1
من السيل عمي عزل تفكيري من أي تدخالت أثناء لعب  -54 2 4 4 2 

 مباراة كرة السمة .

أصاب بالتشتت عندما تحدث عدة أشياء في وقت واحد  -55   2 3 7
 في المباراة .

يقوم المدرب بتكرار تعميماتو لي في الوقت المستقطع الن  -56   1 3 8
تفكيري يكون مشتتا من األشياء و المناظر و األصوات من 

 حولي 
يشتت انتباىي عند محاولة مالحظة كل شيء يحدث في  -57 2 3 6 1 

 فترة واحدة في مباراة كرة السمة .
 الوقت المستقطعيقوم المدرب بتكرار تعميماتو لي أثناء  -58   2 2 8

 ألني أصبح مشتتا نتيجة الفكار غير مرتبطة بمواقف المعب .
157 119  200 98 117 

 االسئمة المتعمقة باختبارات تركيز االنتباه في كرة السمة:

(.11(،دائما)11(،غالبا)20(،احيانا)06(،نادرا)0: أبدا) 2/5/21/31  

المتعمقة باختبارات تحويل االنتباه في كرة السمة: االسئمة  

(.01(،دائما)07(،غالبا)20(،احيانا)06(،نادرا)14: أبدا) 1/9/24/27  



مقٌاس الذات البدنٌة  

 درجة
 قلٌلة
 جدا

 درجة
 قلٌلة

درجة 
 متوسطة

 درجة
 كبٌرة

 درجة
 كبٌرة
 جدا

 

 
 العبارات

استطٌع التسدٌد نحو المرمى من مكان بعٌد   -1     

 عنه.

عندما اتدرب باالثقال ال استطٌع ان اكرر  -2     

 التدرٌب عدة مرات.

 

ال استطٌع الجري بسرعة لمسافة طوٌلة. -3       

بضعف فً عضالت الرجلٌن.اشعر -4       

انا العب سرٌع الحركة -5       

استطٌع ان اغٌر اوضاع جسمً تبعا  -6     

 لتغٌرات مواقف اللعب.

اثناء اشتراكً فً مبارٌات اتمنى ان تنتهً  -7     

النً اشعر بالتعببسرعة   

ٌمكننً االنطالق بسرعة بدون تردد -8       

بتوازنً.علٌا االحتفاظ ٌصعب  -9       

 

استطٌع ان اغٌر اتجاهات جسمً بسهولة  -11     

 اثناء التعب.

اؤدي معظم المهارات بسرعة   -11       

 هناك بعض الحركات ال اتمكن من اداءها -12     

 على الوجه المطلوب النها تتطلب مرونة كبٌرة



 

 

لمدة طوٌلة. استطٌع ان اتدرب باألثقال -13       

اسبق معظم زمالئً فً العدو. -14       

عندما اتدرب باألثقال اشعر بالتعب السرٌع -15       

اتحرك بسرعة االخذ المكان المناسب. -16       

عندما اتعرض للسقوط استطٌع ان اغٌر  -17     

وضع جسمً المتصاص الصدمة حتى ال 
 اصاب.

فً المبارٌات اشعر بالرغبة بالتوقف عن  -18     

 العب لبعض ثوان اللتقط انفاسً.

اتمٌز بخفة الحركة. -19       

اخشى االصابة بالتمزق العضلً عند اداء  -21     

 بعض الحركات التً تتطلب مدى واسع

استطٌع ان اغٌر اتجاهاتً و تحركاتً  -21     

 بسرعة عندما ٌتغٌر خط سٌر الكرة.

اشعر بأننً افضل من ٌؤدي تدرٌبات  -22     

 االثقال التً تتسم بالسرعة.

ال اتمكن من اداء مبارٌات قوٌة حتى  -23     

 نهاٌتها بنفس الحٌوٌة والسرعة.

بطء تحركاتً ٌفقدنً الكثٌر من مهاراتً. -24       

استطٌع اداء اكبر من المرات عندما  -25     

 اتدرب بثقل معٌن فً زمن محدد.

استطٌع التصرف السرٌع الحتفاظ بتوازنً  -26     

 حتى اسقط.



23العٌنة:  3128-14-12 التارٌخ:   

17 : كرة رقمالمذ                د   1:النشاط:  

الرمية الجانبية  التدريب عمىاليدف الرئيسي :  

 مكونات الحمل التدرٌبً 
 

 
 المحتوٌات

 
الثانوٌة األهداف  

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

   
 
 
 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح هدف  -التحٌة  –االصطفاف 

 الحصة

الجري المعتدل بالكرسً حول 

عام  إحماءدورات  21الملعب ل

لجمٌع المفاصل ، الرقبة 

 الكتف،الكوع ، المعصم

 
 تحضٌر نفسً

 
 تحضٌر بدنً عام

 
 تحضٌر بدنً خاص

 
 المرحلة

 
 التحضٌرٌة

 
  

 
د3  

 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  

  
د21  

 
 
 

 
د21  

 
 
 
 
 
 
 

 
د21  

   
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

 
توجٌه الالعبٌن 

الراحة  ألهمٌة
 واالسترخاء

 
 إلىتوجٌه الالعبٌن 

 األخطاء

د6     
 

   
 
 

 المرحلة
 

الختامٌة   

 مكونات الحمل التدرٌبً التوصيات
 

 
 المحتوٌات

 
 األهداف الثانوٌة

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

بمختمف القيام 
الحركات االحمائية 
لجميع المفاصل و 
العضالت لألطراف 

 العموية

  
 
 
 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح هدف  -التحٌة  –االصطفاف 

 الحصة

الجري المعتدل بالكرسً حول 

عام  إحماءدورات  21الملعب ل

لجمٌع المفاصل ، الرقبة 

 الكتف،الكوع ، المعصم

 
 تحضٌر نفسً

 
 تحضٌر بدنً عام

 
 تحضٌر بدنً خاص

 
 المرحلة

 
 التحضٌرٌة

 

التنبيو  - 
المسك الصحيح  إلى

 لمكرة
 
 
صحيح و مالحظة ت

التي يقع  األخطاء
فييا الالعبين و 

 تسجيميا  
 

 
د3  

 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  

  
د21  

 
 
 

 
د21  

 
 
 
 
 
 
 

 
د21  

 4( العبين و4تشكيل فوجين من )-
في االسترجاع . والتصويب  أربعة

اليسار إلىالجانبي من اليمين   
زوجين مياجم  إلى نىيقسم الفريق-

و مدافع . يقوم المياجم من 
تصف الممعب باليجوم و تنفيذ من

ة الجانبية و الدفاع يكون سمبي الرم  
القيام بالتصويب الجانبي مع قيام  -

الالعبين بالفوضى المفتعمة 
لتشويش الالعب الرامي في وضعية 

 إلىالتصويب الجانبي من اليمين 
 اليسار. 

التصويب  تحسين-
 من دون دفاع 

 
 

التصويب بوجود -
 الدفاع شكميا 

 
 

تحسين عزل -
المثيرات غير 

 المرتبطة

 
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

 
توجٌه الالعبٌن 

الراحة  ألهمٌة
 واالسترخاء

 
 إلىتوجٌه الالعبٌن 

 األخطاء

د6   الجري بالكرسي المتحرك حول  
دورات  بسرعة خفيفة 3الممعب ل   

الحالة  إلىالرجوع 
 الطبيعية

 
 
 

 المرحلة
 

الختامٌة   



العٌنة:  23  3128-14-16 التارٌخ:   

د            1:النشاط: 18 : كرة رقملمذا     

القدرة عمى التصويب السريع التدريب عمى اليدف الرئيسي:   

 مكونات الحمل التدرٌبً التوصيات
 

 
 المحتوٌات

 
 األهداف
 الثانوٌة

 
 المراحل

الراح
 ة

 الحجم الشدة

القيام بمختمف 
الحركات االحمائية 
لجميع المفاصل و 

 لألطرافالعضالت 
 العموية

  
 
 
 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح ىدف الحصة -التحية  –االصطفاف   

 01الجري المعتدل بالكرسي حول الممعب ل

عام لجميع المفاصل ، الرقبة  إحماءدورات 

 الكتف،الكوع ، المعصم

 
 تحضير نفسي

 
تحضير بدني 

تحضير  عام
 بدني خاص

 
 المرحلة

 
التحضٌر

 ٌة

 

التأكيد - 
عمى الوضع 

الصحيح لمجسم من 
 إلىمسك الكرة 

 التصويب
 
 

عمى  التأكيد-
ضرورة متابعة الذراع 

 لمكرة بعد التصويب

 
د3  

 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  

  
د21  

 
 
 

 
د21  

 
 
 
 
 
 
 

 
د21  

فوجين حيث يعمل  كل  إلىتقسيم الالعبين -
يكون العب  أنفوج في ناحية السمة عمى   

بجانب السمة يقوم بالتصويب السريع نحو السمة 
تحت السمة يناول الثالث القريب من الالعب  آخرو 

األماكن المصوب ليناولو الكرة دون توقف ثم تغير  
نفس العمل مع التصويب من الرمية الحرة -  
 أمامنفس التقسيم السابق مع وقوف كل فوج -

 يبدألمسمة حيث الرمية الحرة في جيتو مقابال 
شاء  الكرة كيف ما األولالعمل بتمرير الالعب 

نقاط و المربع 3اليدف لو  إلصابة أنحيث 
نقطتان و الحمقة نقطة واحدة و يقوم المخبر 

بحساب النقاط لمفوجين و الفائز يكرم و الخاسر 
 .يعاقب

 يكون فوج في منتصف الممعب عمى الجانب  -

 خطوط نهاٌةاألٌسر وٌكون الفوج الثانً فً 

 الملعب فً الجانب األٌمن فٌجري الالعب من  

الفوج األول لٌتمركز اما فً النقطتٌن او فً 

 ثالث نقاط او بجانب السلة.

وضوح الحركة -
أثناء  الصحيحة

التصويب من 
 طرف الالعب

 
عدم ضياع -

الكرة بعيدا عن 

 السمة

 
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

 ألىميةتوجيو الالعبين 
 الراحة واالسترخاء
 إلىتوجيو الالعبين 

 األخطاء

د6     
 3الجري بالكرسي المتحرك حول الممعب ل 

 دورات  بسرعة خفيفة

 إلىالرجوع 
 الحالة الطبيعية

 
 المرحلة

 
الختامٌة   



العٌنة:  23  3128-14-19 التارٌخ:   

19 : كرة رقمالمذ               د1:النشاط:  

أنواعوالتدريب وتنمية التصويب بكل اليدف الرئيسي:   

 مكونات الحمل التدرٌبً التوصيات
 

 
 المحتوٌات

 
الثانوٌة األهداف  

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

القيام بمختمف 
الحركات 

االحمائية لجميع 
المفاصل و 

العضالت 
العموية لألطراف  

  
 
 
 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح ىدف الحصة -التحية  –االصطفاف   

 01الجري المعتدل بالكرسي حول الممعب ل

عام لجميع المفاصل ، الرقبة  إحماءدورات 

 الكتف،الكوع ، المعصم

 
 تحضير نفسي

 
 تحضير بدني عام

 
 تحضير بدني خاص

 
 المرحلة

 
 التحضٌرٌة

عمى  التأكيد-
المسك الصحيح 

لمكرة قبل 
 التصويب 

ضرورة انثناء -
 إلىالجذع قميال 

قبل  األمام
 التصويب

عمى  التأكيد-
مكان  إلىالنظر 

 التيديف  

 
د3  

 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  

  
د21  

 
 
 

 
د21  

 
 
 
 
 
 
 

 
د21  

فوجين مع و ضع  إلىتقسيم الفريق -
الالعبين عمى شكل قطارين متوازيين عند 

من  األولخط المنتصف يقوم التمميذ 
( بالمحاورة بالكرة في اتجاه أالمجموعة)

جانب الرمية الحرة  إلىالسمة ثم الوقوف 
 إلىلمتصويب نحو السمة ثم يعود بالمحاورة 

ثم يقوم العب من الفوج )ب( أ(الفوج )
 بنفس التمرين 

نفس العمل في صورة منافسة حيث  -
 الالعبون مطالبون بالتيديف مع السرعة 

مع  األولمن نفس التشكيل في التمرين -
 األولوجود مدافع تحت السمة يقوم الالعب 

 تجاه السمةاأ بالمحاورة في من الفوج  
فيخرج لو المدافع قبل الرمية الحرة فيمررىا 
إلى زميمو من الفوج )ب( الذي انطمق معو 

 إلىليقوم بالتيديف ثم يتبع الكرة ليعيدىا 
مع مشاركة البقية (أالفوج)  

الوضع الصحيح 
لالعب قبل 

من  التصويب
الذراعين  إلىالجذع 

اليدين إلى  
متابعة الذراع -

التجاه الكرة بعد 
 تصويبيا 

 
تحقيق اليدف أو -

إصابة الحمقة أو 
 الموح

 
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

توجيو الالعبين 
الراحة و  ألىمية

 االسترخاء 
األخطاءتصحيح   

د6    3الجري بالكرسي المتحرك حول الممعب ل  
خفيفةدورات  بسرعة   

الرجوع إلى الحالة 
 الطبيعية

 
 
 

 المرحلة
 

الختامٌة   



23العٌنة:   3128-13-23التارٌخ:   

د1:النشاط:  12: كرة رقمالمذ     

 اليدف الرئيسي: معاينة و تحديد مستوى الالعبين 

 مكونات الحمل التدرٌبً التوصيات
 

 
 المحتوٌات

 
الثانوٌة األهداف  

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

القيام بمختمف 
الحركات االحمائية 
لجميع المفاصل و 
العضالت لالطراف 

 العموية

  
 
 
 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح ىدف  -التحية  –االصطفاف 

 الحصة

الجري المعتدل بالكرسي حول 

عام  إحماءدورات  01الممعب ل

لجميع المفاصل ، الرقبة 

 الكتف،الكوع ، المعصم

 
 تحضير نفسي

 
 تحضير بدني عام

 
تحضير بدني 

 خاص

 
 المرحلة

 
 التحضٌرٌة

 
 

تفادي الخشونة -
 بين الالعبين 

تفادي الفوضى و 
الصراع و الحوادث 
بالكراسي المتحركة 

المقابمة  أثناء  
المعب بشكل منظم -  

د3  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  

  
د01  

 
 
 

د01  
 

د05  

 
 أكثر أوفريقين  إلىتقسيم المجموعة -

حسب العدد المتوفر من الالعبين و 
القيام بمقابالت بين الفرق في شبو 

 منافسة 
المالحظة الدقيقة لمستوى الالعبين -

 في كرة السمة بالكراسي المتحركة 
القيام بمناقشة بين الفرق -  

 
معاينة و تحديد 

مستوى الالعبين في 
المعبة الجماعية ) 

 كرة السمة(
معرفة مستوى -

 ءأثناالالعبين 
 المنافسة

المنافسة أثناءمعرفة مستوى الالعبين -   

 
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

توجيو الالعبين 
الراحة و  ألىمية

 االسترخاء 
األخطاءتصحيح   

   
د01  

الجري بالكرسي المتحرك حول الممعب 
دورات  بسرعة خفيفة 3ل   

الحالة  إلىالرجوع 
 الطبيعية

 
 
 

 المرحلة
 

الختامٌة   



 

00العينة:   0102-13-00 التاريخ:   

د1:النشاط: :1: كرة رقمالمذ     

التدريب عمى تنمية التنطيط من الثبات والحركة :اليدف الرئيسي   

 مكونات الحمل التدرٌبً التوصيات
 

 
 المحتوٌات

 
 األهداف الثانوٌة

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

القيام بمختمف 
الحركات 

االحمائية لجميع 
المفاصل و 

العضالت 
 لألطراف العموية

  
 
 
 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح ىدف الحصة -التحية  –االصطفاف   

 01الجري المعتدل بالكرسي حول الممعب ل

دورات إحماء عام لجميع المفاصل ، الرقبة 

 الكتف،الكوع ، المعصم

 
 تحضير نفسي

 
 تحضير بدني عام

 
تحضير بدني 

 خاص

 
 المرحمة

 
 التحضيرية

 
حث الالعبين -

عمى اإلحساس 
 بمسار الكرة 

توجيو الالعبين -
إلى ضرورة 

لعمل ببطء و ا
 تركيز 

تنبيو الالعبين -
إلى تخطي مسار 

 الكرة المرتدة 
 

د3  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

 د2

 د05 
 
 
 

 د05
 
 

 د05
 
 
 

 د01
 

يصطف الالعبون خارج خط البداية و مع -
كل العب كرة مقابمين لممعمم الذي يكون في 
مقابل الالعبين إلعطاء إشارة البدء في 

 ثم باليد اليسرىالتنطيط تقدما باليد اليمنى 
وضع كل العبين اثنين في مساحة معين -

مع وجود كرة لكمييما يعمل كل واحد منيما 
عمى قطع كرة الزميل و المحافظة عمى الكرة 

 التي بحوزتو .
لعبة المحاور لمتابعة الزميل حيث يتم -

مثنى مع وجود الكرة   تقسيم الالعبين إلى
و لدى كل واحد محاور المطالب بتتبع زميم

الحر الذي يجري داخل الممعب مغيرا اتجاىو 
 و سرعتو و محاولة لمسو لتبادل األدوار.

يقوم كل لالعب بتنطيط الكرة حول جسمو  -
 من الثبات.

 
عدم ضياع الكرة -

من الالعب بشكل 
 مستمر

 

مسايرة الالعب -
المطارد لممحاور و 
القدرة عمى تتبعو 

 لعبة المطاردة أثناء
مقدرة الالعب عمى -

الحفاظ عمى الكرة 
أثناء لعبة اليجوم 

 و الدفاع 

 
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

توجيو الالعبين 
ألىمية الراحة و 

 االسترخاء 
 تصحيح األخطاء

د6    3الجري بالكرسي المتحرك حول الممعب ل  
 دورات  بسرعة خفيفة

الرجوع إلى الحالة 
 الطبيعية

 
 
 

 المرحلة
 

الختامٌة   



00العينة:   0102-13-05التاريخ:   

د01النشاط: 01: كرة رقمذالم     

القدرة عمى التنطيط مع رفع النظر نسبيا عمى الكرة إلىاليدف الرئيسي: الوصول بالالعب   

 مكونات الحمل التدرٌبً التوصيات
 

 
 المحتوٌات

 
الثانوٌة األهداف  

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

القيام بمختمف 
الحركات 

االحمائية لجميع 
المفاصل و 

العضالت 
العموية لألطراف  

  
 
 
 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح ىدف الحصة -التحية  –االصطفاف   

 01الجري المعتدل بالكرسي حول الممعب ل

عام لجميع المفاصل ، الرقبة  إحماءدورات 

 الكتف،الكوع ، المعصم

 
 تحضير نفسي

 
 تحضير بدني عام

 
تحضير بدني 

 خاص

 
 المرحلة

 
 التحضٌرٌة

عمى  التأكيد-
دفع الكرة 

 األصابعبرؤوس 
 اليد راحة

عمى  التأكيد-
نقطة ارتداد الكرة 
بان التكون 

 القدم أماممباشرة 
التنبيو عمى -

ضرورة دفع الكرة 
بالقوة الالزمة 
الرتدادىا بصورة 

 صحيحة
 
 
 

د3  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

 د2

  
 د05
 
 
 

 د05
 
 

 د05
 
 
 

 د01

تشكيل قطارين متقابمين من الالعبين -
العب من القطار  يبدأم  8بينيما مسافة 

بتنطيط الكرة متقدما بالمشي ناحية  األول
 الكرة. إليوليمرر  0القطار 

من نفس التشكيل السابق و لكن يقوم -
بالتنطيط مع الجري بالكرسي المتحرك و 

ليتسمم  إليوالعب من الفوج الثاني يتقدم 
 الكرة منو و ىما يجريان 

طيط ن خط البداية يقوم الالعبون بالتنم-
نياية الممعب باليد اليمنى  ثم  إلىالسريع 

 يعودون بالتنطيط مستخدمين اليد اليسرى 
وضع عدد من الشواخص متباعدة -

قصيرة  األخرىالمسافة لمتنطيط السريع و 
 .البطيءالمسافة لمتنطيط 

يقوم بوضع شواخص في وسط الممعب  -
ويقوم الالعب بتجاوزىا ويكون ىناك العب 

 تسجيل.عند السمة محاوال تجاوزه وال

عدم ضياع -
الكرة و ابتعادىا عن 

 الالعب 
قيادة -

الالعب لمكرة و ليس 
 العكس 

 
عدم ضرب الكرة -

تنطيطيا  أثناء
بالقدم و عدم 

اصطداميا 
 بالشاخص
 

 
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

توجيو الالعبين 
الراحة و  ألىمية

 االسترخاء 
األخطاءتصحيح   

د6    3الممعب ل الجري بالكرسي المتحرك حول  
 دورات  بسرعة خفيفة

الرجوع إلى الحالة 
 الطبيعية

 
 
 

 المرحلة
 

الختامٌة   



23العٌنة:    26-13-3128  التارٌخ:

د71النشاط:   13مذكرة رقم :   

التحكم فً الكرة تنمٌة وتدرٌب عملٌات الهدف الرئٌسً:  

 
 التوصٌات

 مكونات الحمل التدرٌبً
 

 
 المحتوٌات

 
 االهداف الثانوٌة

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

القٌام بمختلف 

الحركات االحمائٌة 

لجمٌع المفاصل 

والعضالت لالطراف 

 العلوٌة

  
 
 
 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح هدف  -التحٌة  –االصطفاف 

 الحصة

الجري المعتدل بالكرسً حول الملعب 

دورات احماء عام لجمٌع  21ل

المفاصل ، الرقبة الكتف،الكوع ، 

 المعصم

 
 تحضٌر نفسً

 
 تحضٌر بدنً عام

 
تحضٌر بدنً 

 خاص

 
 المرحلة

 
 التحضٌرٌة

التأكٌد على المسك  -  
 

الصحٌح والسلٌم 
 للكرة.

 
 

تنبٌه الالعبٌن على -  
  

ضرورة توزٌع 
 االصابع

 
منفرجة على اكبر   
  

 مساحة من الكرة. 
 

 
 توجٌه الالعبٌن الى

 
ضرورة تخٌل مسار   
 

الكرة وحركة الجسم   
قبل التنفٌذ.   

  

 
د3  

 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  

  
د21  

 
 
 

 
د21  

 
 
 
 
 
 
 

 
د21  

تقسٌم الالعبٌن الى فوجٌن متقابلٌن -2

نقل الكرة من الٌد من وضع الذراعٌن 

 عالٌا والكرة اعلى الراس .

التقدم اماما مع تنطٌط الكرة براحة -3

 الٌد الٌمنى ذهابا والٌسرى اٌابا.

دفع الكرة بأصابع الٌد الٌمنى  -4

باستمرار نحو حائط املس ثم 

 بالٌسرى.

رمً الكرة لالمام ثم الجري  -5

لمحاولة مسكها بالٌدٌن قبل 

 سقوطهاعلى االرض.

تقسٌم الالعبٌن كل ثالثة مع  -6

بعضهم البعض حٌث ٌقومون 

 بالتقاطع بالكرة من منتصف الملعب

حٌث ٌكون عند السلة اربعة مدافعٌن 

 تصد الهجوم.

عدم التكلف فً  -

العمل من طرف 

التلمٌذ اثناء اداء 

 اي تمرٌن

  

التنسٌق بٌن  -

الحركة واداء 

مختلف انواع 

اللفات حول 

 الجسم.

 
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

توجٌه الالعبٌن 
الهمٌة الراحة 

 واالسترخاء
توجٌه الالعبٌن الى 

 االخطاء

د6     
تمدٌد العضالت -  
العودة الى الهدوء التام باالستشفاء  -

 على االرض

 الرجوع الى 

 الرجوع الى

الحالة الطبٌعٌة   

 
 المرحلة

 
الختامٌة   



23العٌنة:   التارٌخ::2017-02-2 

د  71النشاط:  14مذكرة رقم :   

القدرة على التحكم فً الكرة من مختلف الوضعٌات  تحسٌن وتنمٌةالهدف الرئٌسً:   

 

 

 
 التوصٌات

 مكونات الحمل التدرٌبً
 

 
 المحتوٌات

 
 االهداف الثانوٌة

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

التاكٌد على االداء 

 الصحٌح للحركات.

 
االلتزام بالنتباه اثناء 

 الشرح 

  
 
 
%61 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح هدف  -التحٌة  –االصطفاف 

 الحصة

الجري المعتدل بالكرسً حول الملعب 

دورات احماء عام لجمٌع  21ل

المفاصل ، الرقبة الكتف،الكوع ، 

 المعصم

 
 تحضٌر نفسً

 
 تحضٌر بدنً عام

 
تحضٌر بدنً 

 خاص

 
 المرحلة

 
 التحضٌرٌة

التالمٌذ الى ضرورة تنبٌه  -

 التركٌز قبل اداء اي تمرٌن.

 
 
 3- 

حث الالعبٌن على توقع 

 مسار الكرة نقطة وصولها.

 4-
التأكٌد على البطء فً االداء 

قصد التعلم الصحٌح 
 للمهارة. 

 
 
 
 
 

  

 
د3  

 
د2  

 
 

د3  

  
د21  

 
 
 

 
د21  

 
 
 

د21  

قم بامساكها ثم  رمً الكرة عالٌا ثم-2

مرة بالٌد ثم كرر العمل مع التصفٌق 

 مرتٌن ثم ثالث مرات

من وضع الكرسً مسك الكرة بالٌدٌن  -3

اعلى الراس ثم رمٌها بقوة الى االرض 

طها على مستوى الراس ثم على اوالتق

 مستوى الصدر ثم الحوض ثم الركبتٌن.

من وضع الكرسً المتحرك ارمً -4

الكرة عالٌاوامسكها خلف الظهرثم 

 ذا.االمام وهك و خلف الى اعادها

تقسٌم الالعبٌن مثنى مثنى حٌث ٌقوم  -5

الالعب التنطٌط بالكرة والثانً محاولة 

 أخذها منه

 
 
 - 

االداء الصحٌح 
 للتمرٌن

 
 
 
 
 
 

داء السهولة فً اال-
.دون تكلف ومشقة  

 
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

توجٌه  
الالعبٌن الهمٌة الراحة 

.واالسترخاء  
 

توجٌه الالعبٌن الى 
.االخطاء  

د6     
جري بالكرسً حول الملعب بسرعة 

 معتدلة 
 

جري بالكرسً بسرعة منخفضة لدورة  -
 واحدة.

 

 الرجوع الى

 الرجوع الى

 الحالة الطبٌعٌة

 
 
 

 المرحلة
 

الختامٌة   



 

3128-13-33التارٌخ:        23العٌنة:  

            15مذكرة رقم :           د71النشاط:     

  فً كرة السلةأداء مختلف أنواع التمرٌر التدرٌب على الهدف الرئٌسً: 

 
 التوصٌات

 مكونات الحمل التدرٌبً
 

 
 المحتوٌات

 
 األهداف الثانوٌة

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

على األداء التأكٌد 

 الصحٌح للحركات.

 
 

التاكٌد على االداء 
 الصحٌح للحركات.

  
 
 
%61 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح هدف الحصة -التحٌة  –االصطفاف   

 21الجري المعتدل بالكرسً حول الملعب ل

دورات احماء عام لجمٌع المفاصل ، الرقبة 

 الكتف،الكوع ، المعصم

 
 تحضٌر نفسً

 
 تحضٌر بدنً عام

 
تحضٌر بدنً 

 خاص

 
 المرحلة

 
 التحضٌرٌة

تنبٌه التالمٌذ الى  -2

ضرورة التركٌز قبل 

 اداء اي تمرٌن.

 
 
  

 
التاكٌد على ضرورة  -3

التوفٌق بٌن الجري 
 والتمرٌر.

 
 
 

 
 

الالعبٌن على حث -4

التمرٌر والجسم فً 
 حالة استرخاء.

 
 

 
 

التاكٌد على تتبع  -4

الذراعٌن لحركة الكرة 
 مع انحناء الركبتٌن.

 
 
  

 
د3  

 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  

  
د21  

 
 
 

 
د21  

 
 
 
 
 
 
 

 
د21  

تقسٌم الالعبٌن الى فوجٌن  فً وضعٌة -2

الكرسً المتحرك متقابلٌن للجدارمع وجود 

كرة مع الالعبٌن االولٌن الذٌن ٌقومان 

بالمناوبة على الجدار ببطء مع تكرار 

التمرٌن مرات عدةحتى االتقان ثم نفس العمل 

 ولكن بكرتٌن.

من تشكٌل افراد القطار االول ا ب ج د  -3

لمثلث احد رؤوسه ج د . ٌبدا العمل بتمرٌر 

ج الكرة ل: ا والجري الى مكان ا الذي بدوره 

ٌمرر الى ب متجها الى مكانه والذي بدوره 

 .ٌمرر الى ج وهكذا ٌستمر العمل

من وضع الالعبٌن فً شكل دائرة مركزها -4

ها الى احد احدهم ماسكا بالكرة ٌقوم بتمرٌر

الزمالء الذي ٌعٌدها الٌه بدوره وهكذا ٌستمر 

 العمل.

من وضع الكرسً لالعبٌن فً قطارٌن -5

متقابلٌن مع وجود خط صغٌر امام كل قطار 

وبوجود كرة لدى احد الالعبٌن االولٌن ٌبدا 

العمل بتمرٌر الكرة للزمٌل المقابل والتوجه 

 فً النهاٌة للقطار المقابل وهكذا.

 

 
االداء الصحٌح  -

 للتمرٌن.
 
 
 
 
 
 
 

السهولة فً 
االداء دون تكلف 

 ومشقة.
 
 
 
 
 
 

 
التمرٌر السلٌم 
 فً كل الحاالت.

 
 
 
 
 
 

 
 المرحلة

 
 
 
 

الرئٌسٌة   

 
توجٌه الالعبٌن الهمٌة 

 الراحة واالسترخاء
 

توجٌه الالعبٌن الى 
 االخطاء

د6     
 تمدٌد العضالت

 
 

على  العودة الى الهدوء التام باالستشفاء
 االرض

 الرجوع الى 

 الرجوع الى

 الحالة الطبٌعٌة

 
 
 

 المرحلة
 

الختامٌة   



  



23لعٌنة: ا                                                                                               3128-13-37التارٌخ: 

د71النشاط:  16مذكرة رقم :        

رة التمرٌر السرٌع و الخاطفالقدرة على أداء مها تنمٌة وتدرٌبالهدف الرئٌسً:   

 
 التوصٌات

التدرٌبًمكونات الحمل   
 

 
 المحتوٌات

 
االهداف 
 الثانوٌة

 
 المراحل

 الحجم الشدة الراحة

القٌام بمختلف الحركات 

االحمائٌة لجمٌع العضالت 

واالطراف العلوٌة بالتسخٌن 

 الجٌد والكامل.

  
 
 
%61 

د21  

 

د6  

 

د6  

شرح هدف الحصة –التحٌة  –االصطفاف   

 21الجري المعتدل بالكرسً حول الملعب ل

احماء عام لجمٌع المفاصل ، الرقبة  دورات

 الكتف،الكوع ، المعصم

 تمدٌد العضالت

 
 تحضٌر نفسً

 
تحضٌر بدنً 

 عام
 

تحضٌر بدنً 
 خاص

 
 المرحلة

 
 التحضٌرٌة

تنبٌه التالمٌذ الى  -4

ضرورة التركٌز 

قبل اداء اي 

 تمرٌن.

  
 

 
 

حث  -3  

توقع مسار الالعبٌن على 
.الكرة ونقطة وصولها  

 
 
 
 
 

التاكٌد على توجٌه الكرة  -4

الى الزمٌل بدقة فً مكان 

 تواجده.

 
  

التاكٌد على تتبع الذراعٌن  -5

لحركة الكرة مع انحناء 
 الركبتٌن.

 
 
 
 

  

 
د2  

 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د2  
 
 
 
 

د3  

  
د21  

 
 
 

 
د21  

 
 
 
 
 
 
 

 
د21  

 5من وضع قطارٌن متقابلٌن المسافة بٌنهما  -2

ثم ٌقوم امتار مع وجود كرة لدى احدالتالمٌذ، 

هذا االخٌر بتمرٌر الكرة للزمٌل المقابل والجري 

النتظار الكرة فً اخر القطاراالفقً وفً المقابل 

 ٌقوم الزمٌل الذي امسك بالكرة بنفس العمل.

من وضع التالمٌذ فً شكل دائرة مركزها -3

احدهم ماسكا بالكرة ٌقوم بتمرٌرها الى احد 

ٌستمر  الزمالء الذي ٌعٌدها الٌه بدوره وهكذا

 العمل.

تقسٌم الالعبٌن الى فوجٌن ٌتكون كل منهما  -4

ٌشكلون دائرة والخامس هو  5العبٌن ،  6من 

مركزها حامل الكرة ، تبدا المنافسة بٌن الفوجٌن 

من خالل تمرٌر المركز الكرة للزمالء مع تغٌٌر 

 المركز.

فرق ٌتنافس فرٌقٌن  4تقسٌم الالعبٌن الى  -5

ما وهما ٌشكالن دائرة فً تمرٌر الكرة بٌنه

دورات اوال هو الفائز فٌبقى  8والفرٌق الذي ٌتم 

مر العمل توالخاسر ٌستبدل بالفرٌق الثالث وٌس

 .على هذا المنوال

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االداء الجٌد  -

دون عسر 

 ومشقة.

 

 

 

التمرٌر  -

السلٌم فً كل 

 الحاالت.

 

عدم اضاعة -

الكرة اثناء 

 العمل.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة
 
 
 
 

الرئٌسٌة   

توجٌه الالعبٌن الهمٌةالراحة -
 واالسترخاء 

توجٌه االعبٌن الى االخطاء. -  

د6     
 جري حول الملعب بسرعة معتدلة لدورة واحدة.

 جري بالكرسً حول الملعب بسرعة قصوى.

 الرجوع الى 

 الرجوع الى

الحالة  

 الطبٌعٌة

 
 

 المرحلة
 

 الختامٌة
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