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 ممخص البحث:

 ييجف البحث الى الكذف عؽ:

الفخوق بيؽ االختبار القبمي والبعجي لمسجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ االولى السدتخجمة ججولة التسخيؽ الثابت والثانية  -1
 سدتخجمة ججولة التسخيؽ الستغيخ في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة.ال

 الفخوق باالختبار البعجي بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة. -2

السجسؾعة ( طالب مؾزعيؽ عمى مجسؾعتيؽ تجخيبيتيؽ لتسثل 02( طالب، كل )02تكؾنت عيشة البحث مؽ )
التجخيبية االولى السدتخجمة ججولة التسخيؽ الثابت والسجسؾعة التجخيبية الثانية السدتخجمة ججولة التسخيؽ الستغيخ وأعج 

الباحثان بخنامج تعميسي لكل مجسؾعة تجخيبية وتكؾن البخنامج التعميسي لكل مجسؾعة تجخيبية مؽ ثسانية وحجات 
 ( دقيقة واستشتج الباحثان:92ًا وبدمؽ مقجاره )تعميسية بؾاقع وحجة تعميسية اسبؾعي

البخنامج التعميسي لكل مؽ التسخيؽ الثابت ولمتسخيؽ الستغيخ ادى الى تحدؽ في تعمؼ االداء الفشي لبعض مدكات  .1
 الجمؾس بمعبة السرارعة.

ة السدتخجمة لمتسخيؽ تفؾقت السجسؾعة التجخيبية االولى السدتخجمة لمتسخيؽ الثابت عمى السجسؾعة التجخيبية الثاني .2
 الستغيخ في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة.

 الكمسات السفتاحية: التسرين الثابت ، تعمم ، السرارعة الحرة .
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Lect. Dr. Ziyad Tariq Hamid            Lect. Dr. Fawaz Jasim Hamdoon 

College of Physical and Sport Sciences          College of Basic Education/ 

Mosul University                                              Dept. of Physical and sport  

       Sciences - Mosul University 

Abstract: 

The research aims to Identify the following: 

1. the differences between pre-test and post-test of the first two trial groups used to 
schedule the Constant exercise and the second used to schedule variable exercise 
in learning some of the seating catches of the freestyle wrestling game. 

2. Learn about the differences in the post test between the two trial groups in learning 
some of the seating catches of the freestyle wrestling game. 

The research sample consisted of (20) students per 10 students divided into an two 
groups to represent the first trial group used to schedule the Constant exercise and the 
second group used to schedule the variable exercise, the researchers prepared 
educational program for each trial group and the educational program of eight 
educational units with a weekly educational unit and a time of (90) minutes and the 
researchers concluded: 

1. The educational program for constant exercise and variable exercise has led to an 
improvement in the artistic performance of some of the wrestling seating catches. 

2. The first trial group used for static exercise exceeded the second trial group used 
for  Exercise in learning some of the seating catches of the freestyle wrestling 
game. 

Keywords: Constant Exercise , Learning, Freestyle Wrestling.  
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 التعريف بالبحث -1

 السقجمة واهسية البحث 1.1

إن تعمؼ السيارات الحخكية االساسية في لعبة السرارعة يتؼ مؽ خالل فيؼ السدار الحخكي 
مؽ قبل الستعمؼ ويتؼ ذلػ بتحجيج اسمؾب اداء السدكات السخاد تعمسيا سؾاء مؽ وضع الؾقؾف او مؽ 

ويعج السشياج الشغخي والعمسي أفزل وسيمة الكتداب وضع الجمؾس اذ يحجث التعمؼ كشتيجة تسخيؽ 
القجرة مؽ اجل تعمؼ السيارات الفشية )السدكات( الحخكية بمعبة السرارعة الحخة، فزاًل عؽ ان تعمؼ 
السيارات الحخكية بمعبة السرارعة ىؾ نتاج ججولة التسخيؽ سؾاء كان ذلػ باستخجام التسخيؽ الثابت 

تيار طخيقة التعمؼ مؽ االمؾر السيسة وجانبا رئيديًا مؽ جؾانب او التسخيؽ الستغيخ "يعج اخ
( كتؾجيو عمسي خاص لمسيارات الحخكية السختمفة السخاد اتقان 048، 0208التعمؼ")سعؾدي واخخان، 

تعمسيا مؽ خالل العسمية التعميسية كسا مؽ السسكؽ تدييل عسمية تعمؼ السيارات الحخكية عؽ طخيق 
ان التسخيؽ ثابت والحي يخزع فيو الستعمؼ الى متغيخ واحج فقط وكحلػ فيسا ججولة التسخيؽ سؾاء ك

اذا كان التسخيؽ متغيخ والحي يخزع فيو الستعمؼ الى تغييخ اتجاه الجمؾس عشج أداء السيارات الحخكية 
مؽ وضع الجمؾس لمسدكات الفشية بمعبة السرارعة الحخة عمى الخغؼ مؽ ان قج يزظخ العب 

ذ وضع جمؾس مغايخ لمجية التي يخغب تشفيح السدكة الفشية كسا أن مؽ الستظمبات السرارعة التخا
األساسية أثشاء الرخاع اداء السدكة الفشية باتجاىات مختمفة يسيشا أو يدارا  ألداء السيارة الحخكية 
لتحقيق الفؾز بشدال لعبة السرارعة الحخة، وتكسؽ اىسية البحث الحالي مؽ خالل تخكيد الباحثان 
عمى تعمؼ مدكات الجمؾس كؾن ان نجاح التعمؼ يعتسج عمى تشغيؼ ججولة التسخيؽ الثابت والتسخيؽ 

الستغيخ لمؾحجات التعميسية السختمفة بمعبة السرارعة الحخة، "ان التسخيؽ الستغيخ والثابت لسيسة معيشة 
 (.099، 0222يعدز مؽ العسؾمية والذسؾلية" )محجؾب،

 مذكمة البحث 1.2
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لحخكية بتشؾعيا بمعبة السرارعة مؽ وضع الجمؾس يسكؽ تعمسيا وتظؾيخىا إن السيارات ا
باستخجام ججولة التسخيؽ الثابت وججولة التسخيؽ الستغيخ ومؽ خالل خبخة الباحثان بتجريذ مادة 
السرارعة بجامعة السؾصل فقج الحغا عدوف وعجم اىتسام الستعمسيؽ بأداء السيارات الحخكية 

عؽ تثبيت وضع الجمؾس بالجدء التحزيخي لعجد كبيخ مؽ الستعمسيؽ  باتجاىات مختمفة فزالً 
ويفزمؾن اداء السيارات الحخكية بذكل ثابت وبسا أن السظمب الخئيدي في عسمية التعمؼ ىي االىتسام 

بالستعمؼ وزيادة البجائل التعميسية الستشؾعة عشج تظبيق مدكات لعبة السرارعة الحخة مؽ وضع 
 ة البحث الحالي الباحثان باإلجابة عمى التداؤل اآلتي:الجمؾس استذارة فكخ 

اييسا افزل في تعمؼ مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة ججولة التسخيؽ الثابت أم ججولة  -
 التسخيؽ الستغيخ؟

 اهجاف البحث: 1.3

 ييجف البحث الى التعخف عمى الفخوق بيؽ:

التجخيبية االولى السدتخجمة ججولة التسخيؽ االختبار القبمي واالختبار البعجي لمسجسؾعة  0-3-0
 الثابت في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة.

االختبار القبمي واالختبار البعجي لمسجسؾعة التجخيبية الثانية السدتخجمة ججولة التسخيؽ  0-3-0
 الستغيخ في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة.

التجخيبيتيؽ في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة باالختبار  السجسؾعتيؽ 0-3-3
 البعجي.

 فروض البحث: 1.4

ال تؾجج فخوق ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي السدتخجمة ججولة التسخيؽ  0-4-0
 الثابت في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة.
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داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي والسدتخجمة ججولة التسخيؽ ال تؾجج فخوق ذات  0-4-0
 الستغيخ في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة.

ال تؾجج فخوق ذات داللة معشؾية بيؽ مجسؾعتي البحث في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس  0-4-3
 بمعبة السرارعة الحخة باالختبار البعجي.

 

 مجاالت البحث: 1.5

السجال البذخي: طالب الدشة الجراسية الثالثة لكمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة/ جامعة  0-5-0
 .0202 – 0209السؾصل لمعام الجراسي 

 .03/0/0202ولغاية  3/00/0209السجال الدمشي: مؽ  0-5-0

 السجال السكاني: قاعة السرارعة / كمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة. 0-5-3

 :ءات البحثاجرا -2

 مشيج البحث: 0-0

استخجم الباحثان السشيج التجخيبي باعتساد الترسيؼ التجخيبي الحي يظمق عميو أسؼ )ترسيؼ 
السجسؾعات التجخيبية الستكافئة العذؾائية االختيار ذات السالحغة القبمية والبعجية( )عالوي وراتب، 

0999 ،030) 

 مجتسع البحث وعيشته: 2-2

مؽ طالب الدشة الجراسية الثالثة لكمية التخبية البجنية وعمؾم الخياضة  يتسثل مجتسع البحث
( واختار الباحثان شعبتيؽ 095( شعب دراسية والبالغ عجدىؼ )8بجامعة السؾصل والسؾزعيؽ عمى )

( طالب برؾرة 02برؾرة عذؾائية مؽ مجتسع البحث، ومؽ أجل تحجيج عيشة البحث تؼ اختيار )
ية ومسؽ ليدت لجييؼ خبخة بسجال لعبة السرارعة قدسؾا الى مجسؾعتيؽ عسجية مؽ كل شعبة دراس
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تجخيبيتيؽ، اتبع مع السجسؾعة التجخيبية االولى في تعمؼ السيارات الحخكية قيج البحث ججولة التسخيؽ 
 الثابت والسجسؾعة التجخيبية الثانية في تعمؼ السيارات الحخكية قيج الجراسة ججولة التسخيؽ الستغيخ.

 تجانس مجسهعة البحث: 2-3

 تؼ اجخاء تجانذ عيشة البحث لزبط السغيخات اآلتية:

 العسخ الدمشي مقاسًا بالذيخ. -

 الظؾل مقاس بالدشتيستخ.  -

 الكتمة مقاسة بالكيمؾ غخام. -

 تكافؤ مجسهعتي البحث: 2.3

 التكافؤ في بعض مدكات الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة. -

والحخكية السؤثخة في تعمؼ السيارات الحخكية بعج ان التكافؤ في بعض عشاصخ المياقة البجنية  -
قام الباحثان بإعجاد استسارة لتمػ العشاصخ واختباراتيا مؽ خالل تحميل بعض كتب الكياس 

( وعخضيا عمى عجد مؽ الخبخاء 0224(،)الحكيؼ،0980والتقؾيؼ)عالوي ورضؾان،
 ( في مجال التعمؼ الحخكي وطخق التجريذ.0والسختريؽ ممحق )

% استشادا لخاي الخبخاء وىي 75عتسج الباحثان االختبارات التي حرمت عمى ندبة اتفاق تديج عؽ وا 
 كاآلتي:

 (.80، 0224"اختبار قؾة عزالت الغيخ باستخجام جياز الجايشؾمتخ" )الحكيؼ،  .1

 (.0224،020"اختبار الجفع عمى الستؾازي" )الحكيؼ، .2

 (.048، 0224(" )الحكيؼ، 8"اختبار الجخي عمى شكل ) .3

 (.350، 0980"اختبار السخونة" )عالوي ورضؾان،  .4



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

1233 
 

واتزح ان الفخوق غيخ دالة معشؾيًا بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ االولى والثانية في جسيع 
 الستغيخات الدابقة مسا يجل عمى تكافؤ كمتا السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ.

 وحجة تعميسية تعريفية 2-4

تعخيفيتان لمسيارات الحخكية الثالث والسعتسجة ضسؽ مفخدات اعظيت مجسؾعتي البحث وحجتان 
 ( لمسيارات وىي:0السشياج الجراسي لمفرل الجراسي االول مؽ قبل مجرس مادة السرارعة ممحق)

 مدكة العباسية  (1

 مدكة الجوران بخبط الخرخ (2

 (03، 0987مدكة الحريخ )نريف،  (3

لمسيارات الحخكية قيج البحث وذلػ لعجم وجؾد ( دقيقة لكل وحجة تعميسية تعخيفية 92وبدمؽ مقجاره )
 خبخة سابقة لسجسؾعتي البحث قبل اجخاء االختبار القبمي.

 االختبار القبمي 2-5

اجخي االختبار القبمي بقاعة السرارعة لكل مجسؾعة تجخيبية عمى حجى بحزؾر ثالث 
 كية.لتقييؼ االداء الفشي لمسيارات الحخ  07/00/0209( بتاريخ 0مكيسيؽ ممحق )

 البرنامج التعميسي 6 -2

( وحجات تعميسية وبدمؽ وحجة 8تزسؽ البخنامج التعميسي لكل مجسؾعة تجخيبية بؾاقع )
( دقيقة وبؾاقع تعمؼ ميارتيؽ في كل وحجة لمسيارات الحخكية الثالث التي تزسشيا 92تعميسية )

 السشياج الجراسي )بؾاقع وحجة تعميسية واحجة لكل مجسؾعة في االسبؾع(.

إذ قام الباحثان بإعجاد وحجات تعميسية بعج تحميل كتب التعمؼ الحخكي ولعبة السرارعة 
( دقيقة لمجدء التحزيخي وبمغ زمؽ 05( مقدسة بدمؽ مقجاره )0228( و )الكبيدي،0220)خيؾن،

( دقيقة 44( دقيقة وجدء تظبيقي مقجاره )02( دقيقة تكؾن مؽ جدء تعميسي مقجاره )54الجدء الخئيذ )



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

1234 
 

زسؽ تظبيق ججولة التسخيؽ الثابت لمسجسؾعة التجخيبية االولى وججولة التسخيؽ الستغيخ لمسجسؾعة يت
( دقيقة وتؼ التحقق مؽ صالحية البخنامج التعميسي 00التجخيبية الثانية والقدؼ الختامي بدمؽ مقجاره )

 ( بعج عخضو عمى عجد مؽ الخبخاء والسختريؽ واألخح بآرائيؼ العمسية.0ممحق )

 التجربة االستظالعية 2-7

( طالبًا مؽ مجتسع البحث وبؾاقع 02اجخيت تجخيبيتيؽ استظالعيتيؽ الحج الؾحجات التعميسية عمى )
( طالب 02( طالب لمتجخبة االستظالعية االولى التي استخجمت ججولة التسخيؽ الثابت و)02)

 خ.لمتجخبة االستظالعية الثانية والتي استخجمت ججولة التسخيؽ الستغي

 

 

 

 التجربة الرئيدة 2-8

 9/0/0202ولغاية  09/00/0209طبق البخنامج التعميسي لكل مجسؾعة تجخيبية لمفتخة مؽ 
( بتظبيق البخنامجيؽ 0وبؾاقع وحجة تعميسية اسبؾعيًا لكل مجسؾعة وقام مجرس السادة ممحق )

 التعميسييؽ لكل مجسؾعة تجخيبية.

 السجسهعة التجريبية االولى 2-8-1

مت التسخيؽ الثابت مؽ خالل جمؾس الستعمؼ باتجاه واحج عشج تظبيق السيارة الحخكية استخج
لمجية التي يختارىا وعجم تغييخىا طيمة تشفيح البخنامج التعميسي والتأكيج عمى ان تكؾن مدافة جمؾس 

 الالعب السشفح ثابتة بالشدبة لدميمو.

 السجسهعة التجريبية الثانية 2-8-2
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لستغيخ مؽ خالل تغييخ جمؾس الستعمؼ باالتجاىييؽ مخة يسيشا ومخة يدارا استخجمت التسخيؽ ا
واداء السيارة الحخكية بالتعاقب طيمة تشفيح البخنامج التعميسي مع عجم التأكيج عمى مدافة الجمؾس 

 وتغييخىا عشج اداء السيارة الحخكية بالشدبة لدميمو.

 االختبار البعجي 2-9

خوف االختبار القبمي بقاعة السرارعة لكل مجسؾعة تجخيبية عمى اجخي االختبار البعجي بشفذ ع
حجى بإعظاء محاولتيؽ لكل متعمؼ لتشفيح السيارة الحخكية وبحزؾر ذات السكيسيؽ الثالث لتقييؼ 

 .00/0/0202االداء الفشي لمسيارات الحخكية بتاريخ 

 استسارة تقهيم االداء الفشي 2-11

ء الفشي لمسيارات الحخكية الثالث وتؼ عخضيا عمى عجد مؽ عج الباحثان استسارة تقؾيؼ لألدا
( درجات لكل 02( بجرجة تقييؼ )3% ممحق )82السختريؽ وحرمت عمى ندبة اتفاق تديج عؽ 

ميارة وتحقق الباحثان مؽ مؾضؾعية استسارة التقؾيؼ باختبار احج السيارات الحخكية باحتداب  معامل 
 ( مسا يجل عمى مؾضؾعية التقؾيؼ.2.82ل االرتباط  )االرتباط الستعجد وكانت نتيجة معام

 

 الهسائل االحرائية 2-11

"  Tاستخجم الباحثان )الؾسط الحدابي االنحخاف السعياري، معامل االرتباط الستعجد، اختبار " 
 (.002-000، 0999لمعيشات السختبظة وغيخ السختبظة(  )التكخيتي والعبيجي،

 ومشاقذتهاعرض وتحميل الشاتج  -3 

 عخض ومشاقذة األداء الفشي بيؽ االختبار القبمي والبعجي لمسجسؾعة التجخيبية االولى. 3-0

 (1ججول )

 يبيؽ نتائج قيسة )ت( بيؽ االختبار القبمي والبعجي لألداء الفشي لمسدكات لمسجسؾعة التجخيبية االولى
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 الستغيرات ت

 )السهارات الحركية(

 البعجياالختبار  االختبار القبمي
 

 قيسة )ت(
مدتهى 

-س االحتسالية
-س ع± 

 ع± 

 2.222 7.426 690.0 6.95 698.0 4.55 العباسية 0

 2.222 8.964 ..690 6.70 69888 4.20 الجوران بخبط الخرخ 0

 2.222 6.712 ...69 6.65 ...69 4.35 الحريخ 3

القبمي والبعجي ولرالح ( وجؾد فخوق دالة احرائيًا بيؽ االختبار 0يتزح مؽ ججول رقؼ )
االختبار البعجي لمسيارات الحخكية الثالث التي استخجمت ججولة التسخيؽ الثابت مؽ خالل نتائج قيسة 

( لجسيع 2.222( كؾن قيسة مدتؾى االحتسالية بمغت )2.25))ت( السحتدبة عشج مدتؾى معشؾية 
(  ويعدو الباحثان ذلػ الى استخجام 2.25ى االحتسالية )السيارات الحخكية وىي أصغخ مؽ قيؼ مدتؾ 

ججولة التسخيؽ الثابت مؽ قبل عيشة البحث في تعمؼ السيارات الحخكية الثالث مؽ وضع الجمؾس 
بمعبة السرارعة عدز مؽ بشاء البخنامج الحخكي لمسيارة السخاد تعمسيا مسا سيل مؽ عسمية حفغو في 

بعج كل تكخار لمؾصؾل الى الشسؾذج الرحيح لألداء الحخكي عشج تظبيق الحاكخة الحخكية والخجؾع اليو 
السدكة الفشية بمعبة السرارعة، "التسخيؽ الثابت طخيقة ليا عالقة بالسيارات السفتؾحة وجعميا مغمقة 

 ( 020، 0222وذلػ بتثبيت الستغيخات وىي تديل ميسة التعميؼ")محجؾب،

 

 

 الختبار القبمي والبعجي لمسجسهعة التجريبية الثانيةعرض ومشاقذة االداء الفشي بين ا 3-2

 (2ججول )

 يبيؽ نتائج قيسة )ت(  بيؽ االختبار القبمي والبعجي لألداء الفشي لمسدكات لمسجسؾعة التجخيبية الثانية

 الستغيخات ت

 )السيارات الحخكية(

 قيسة )ت( االختبار البعجي االختبار القبمي

 السحدؾبة

مدتؾى 
-س االحتسالية

-س ع± 
 ع± 

 ... 5.350 790.0 6.20 790.0 4.05 العباسية 0



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

1237 
 

 ... 6.489 790.0 6.10 795.0 4.00 الجوران بخبط الخرخ 0

 ... 7.886 795.0 6.75 790.5 3.35 الحريخ 3

( وجؾد فخوق دالة احرائيًا بيؽ االختبار القبمي والبعجي ولرالح 0يتزح مؽ ججول )
الحخكية الثالث التي استخجمت ججولة التسخيؽ الستغيخ مؽ خالل نتائج  االختبار البعجي لمسيارات

( 2.222( كؾن قيسة مدتؾى االحتسالية بمغت )2.25)قيسة )ت( السحتدبة عشج مدتؾى معشؾية 
( ويعدو الباحثان ذلػ الى 2.25لجسيع السيارات الحخكية وىي اصغخ مؽ قيؼ مدتؾى االحتسالية )

ثيخ التسخيؽ الستغيخ االيجابي مؽ خالل تغييخ جمؾس الستعمؼ مع عجم تحجيج مدافة الجمؾس بالقخب تأ
او البعج مؽ الدميل اثشاء تشفيح الؾاجب الحخكي لمسيارات الحخكية الثالث ادى الى زيادة اشكال 

محاوالت مجخالت التسخيؽ لمسجاميع العزمية اذ يسكؽ  لمستعمؼ تشغيؼ السعمؾمات عشج اداء عجة 
لسيارة محجدة باتجاىات مختمفة مؽ وضع الجمؾس الى فيؼ وادراك السدار الحخكي وتشغيسو بذكل 

بخنامج حخكي يسكؽ خدنو في الحاكخة الحخكية والخجؾع اليو بخغؼ اختالف عخوف وشكل اداء السيارة 
شكال التسخيؽ اعظت الحخكية السخاد تعمسيا بمعبة السرارعة الحخة، "كمسا زادت كسية الستغيخات في ا

، 0222تغييخات اكيجة في نؾع التعمؼ سؾف تقؾد الى استخجاع متعجد والى تعمؼ احدؽ")محجؾب،
075) 

 

 

 

عرض ومشاقذة االداء الفشي باالختبار البعجي بين السجسهعة التجريبية االولى والسجسهعة  3-3
 التجريبية الثانية

 (3ججول )

 التجخيبية االولى والسجسؾعة التجخيبية الثانية باالختبار البعجييبيؽ نتائج قيسة )ت( بيؽ السجسؾعة 
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 الستغيخات ت

 )السيارات الحخكية(

مدتؾى  قيسة )ت( تجخيبية ثانية تجخيبية اولى
-س االحتسالية

-س ع± 
 ع± 

 2.208 0.395 790.0 6.20 790.0 6.95 العباسية 0

 2.206 0.407 ..790 6.10 ..790 6.70 الجوران بخبط الخرخ 0

 2.202 0.563 795.0 6.75 .79.0 6.65 الحريخ 3

 

( وجؾد فخوق دالة احرائيًا  لالختبارات البعجية لمسيارات الحخكية 3يتزح مؽ ججول )
الثالث قيج البحث لرالح السجسؾعة التجخيبية االولى التي استخجمت ججولة التسخيؽ الثابت خالل 

( كؾن قيسة مدتؾى االحتسالية بمغت 2.25)مدتؾى معشؾية نتائج قيسة )ت( السحتدبة عشج 
( لجسيع السيارات 2.25( وىي أصغخ مؽ قيؼ مدتؾى االحتسالية )2.202، 2.206، 2.208)

الحخكية ويعدو الباحثان ذلػ ان التسخيؽ الثابت عدز مؽ تجعيؼ االستجابات الرحيحة لجسيع 
ت الثالث مؽ خالل اداء كل ميارة وتكخارىا باتجاه واحج وفق السدار السدارات الحخكية لمسدكا

الحخكي نفدو سيل عسمية فيؼ وادراك تظبيق الؾاجب الحخكي السخاد تشفيحه  لمستعمسيؽ بيشسا اضاف 
استخجام الستعمؼ لمتسخيؽ الستغيخ تحجيًا اخخ لمؾاجب الحخكي عشج تغييخ اتجاه الجمؾس يسيشًا ويدارًا 

تحزيخي  لألداء السيارة الحخكية السخاد تعمسيا وانعكذ ذلػ سمبًا في تظؾيخ مدتؾى االداء بالجدء ال
السياري لمسجسؾعة التجخيبية الثانية التي اعتسجت ججولة التسخيؽ الستغيخ عمى الخغؼ مؽ ان تغييخ 

العؾامل اتجاه الجمؾس عشج تشفيح الؾاجب الحخكي في تعمؼ السيارات الحخكية بمعبة السرارعة احج 
السخغؾب فييا ويسكؽ القؾل ان تغييخ اتجاه الجمؾس اعاق العجيج مؽ ميام القؾة الحخكية لمستعمؼ عمى 

 اداء واجبيا بذكل مثالي لمسدار الحخكي الرحيح وان ذلػ اضعف االداء الحخكي.

اختدان "ان مؽ فؾائج ججولة التسخيؽ ىؾ جعمو السعمؾمات السكتدبة نذيظة في اثشاء الكيام بعسمية 
 (.026، 0980السيارة في الحاكخة قريجة السجى" )ارنؾف، 
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 االستشتاجات والتهصيات -4

 االستشتاجات 4-1

أثخت ججولة التسخيؽ الثابت وججولة التسخيؽ الستغيخ ايجابيًا في تحديؽ تعمؼ بعض مدكات  4-0-0
 الجمؾس بمعبة السرارعة الحخة.

لتي استخجمت التسخيؽ الثابت عمى السجسؾعة التجخيبية تفؾقت السجسؾعة التجخيبية االولى ا 4-0-0
 الثانية التي استخجمت التسخيؽ الستغيخ في تعمؼ بعض مدكات الجمؾس بالسرارعة الحخة.

 التهصيات 4-2

التؾجو باستخجام ججولة التسخيؽ الثابت والستغيخ في تعمؼ االداء الفشي لسدكات السرارعة  4-0-0
 الحخة.

مذابية باستخجام ججولة التسخيؽ بأنؾاعيا الستعجدة عمى فعاليات والعاب  إجخاء دراسات 4-0-0
 رياضية اخخى سؾاء كانت فخدية ام جساعية.

 السرادر

(: التظبيقات االحرائية واستخجامات 0999التكخيتي، وديع ياسيؽ، والعبيجي، حدؽ دمحم ) .1
 امعة السؾصل.الحاسؾب في بحؾث التخبية الخياضية، دار الكتب لمظباعة والشذخ، ج

(: االختبارات والكياس واالحراء في السجال الخياضي، وزارة 0224الحكيؼ، عمي سمؾم جؾاد ) .2
 التعميؼ العالي والبحث العمسي جامعة القادسية.

(: البحث العمسي في التخبية الخياضية وعمؼ 0999عالوي، دمحم حدؽ وراتب، اسامة كامل ) .3
 العخبي، القاىخة.، دار الفكخ 0الشفذ الخياضي، ط
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(: اختبارات االداء الحخكي، دار الفكخ 0980عالوي، دمحم حدؽ، ورضؾان، دمحم نرخ الجيؽ) .4
 العخبي، القاىخة.

(: التعمؼ الحخكي بيؽ السبجأ والتظبيق، مكتب الرخخة لمظباعة والشذخ، 0220خيؾن، يعخب) .5
 بغجاد، العخاق.

 ي والتعمؼ، دار الخضؾان لمشذخ، عسان.(: التحكؼ الحخك0208سعؾدي، عامخ دمحم، واخخون)  .6

(: التعمؼ والتجريب الخياضي في لعبة السرارعة، الجار الجامعية، 0228الكبيدي، حسجان رحيؼ)  .7
 بغجاد.

 (: التعمؼ وججولة التسخيؽ، مكتب العادل، بغجاد، العخاق.0222محجؾب، وجيو) .8

عة والشذخ، جامعة (: التجريب في السرارعة، دار الكتب لمظبا0987نريف، عبج عمي) .9
 السؾصل.

(: ممخرات شؾم، نغخيات ومذكالت في سايكؾلؾجيا التعمؼ، تخجسة عادل 0980ارنؾف، ويتشج) .11
 عدالجيؽ االشؾل واخخونؽ دار ماكخوىيل لمشذخ، القاىخة.
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1ممحق ) ) 

 أسساء الدادة الخبراء والسخترين 

 

 ت

 

اللقب 

 العلمي

 

 االسم

 

 مكان العمل

االستشارةطبيعة   

1 2 3 4 5 

  *  * * انتربية انبدنية وعهوو انرياضية/جايعة انًوصم دمحم خضر اسًر .أ9د -1

  * * *  انتربية انبدنية وعهوو انرياضية/جايعة انًوصم نيث دمحم داؤد .أ9د -2

   *  * انتربية انبدنية وعهوو انرياضية/جايعة انًوصم إيثار عبد انكريى غسال .أ9د -3

     * انتربية انبدنية وعهوو انرياضية/جايعة انًوصم عبد انجبار عبد انرزاق .أ9د -4

  * * *  انتربية انبدنية وعهوو انرياضية/جايعة انًوصم سهواٌ يحًود انًونى .أ9و9د -5

   * * * انتربية انبدنية وعهوو انرياضية/جايعة انًوصم خاند دمحم داؤد .أ9و9د -6

     * انتربية انبدنية وعهوو انرياضية/جايعة انًوصم حيدر غازي فيصم .أ9و9د -7

 *     انتربية انبدنية وعهوو انرياضية/جايعة انًوصم زياد طارق حايد .و9د -8

   * *  انتربية انبدنية وعهوو انرياضية/جايعة انًوصم يقداد طارق حايد .و9د -9

 طبيعة االستذارة 

 البجنية والحخكية. تحجيج عشاصخ المياقة  -1

 استبيان البخنامج التعميسي. -2

 استبيان السكيسيؽ الستسارة تقؾيؼ األداء الفشي. -3

 السكيسيؽ لألداء الفشي لسدكات السرارعة الحخة. -4

 مجرس السادة. -5          
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 (2ممحق )

 نسهذج الهحجة التعميسية االولى لكال السجسهعتين التجريبيتين
دقيقة          األجيدة واألدوات: بداط مرارعة، صافخة 92ية الؾقت: الؾحجة التعميسية الثان  

 اليجف مؽ الؾحجة: تعميؼ مدكة العباسية
 تعميؼ مدكة الجوران بخبط الخرخ                   

 اقدام الهحجة

( د25القدم التحزيري ) الستغيرات  

( د54القدم الرئيس )  

( د11الجزء التعميسي ) السعرفية والسدار الحركي لمسهارتين وعرض الحركة من قبل السجرسشرح الجهانب    

( د44الجزء التظبيقي )  
زمن االداء لكل 

 طالب

زمن اداء 
السهارة 
لكال 

 الظالبين

 زمن الراحة الكمي
عجد التكرارات 

 لكل طالب

زمن الراحة بين 
التكرارات بعج اداء 

 كال الظالبين

(د22تظبيق مدكة العباسية )  ثا (11-10) 30 د 11 د 11 ثا (10-11) 

تظبيق الجوران بربط 
 ( د22الخرر)

 ثا (11-10) 30 د 11 د 11 ثا (10-11)

 لعبة صغيرة وهرولة خفيفة تذتسل عمى تسارين تهجئه ( د11القدم الختامي )

3ممحق ) ) 
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 استسارة تقهيم السهارات الحركية

 

 السهارات
 

 مدكة العباسية

 

 مدكة الجوران بربط الخرر

 

  مدكة الحرير

 

 اسؼ الظالب
 ن ر ت ن ر ت ن ر ت

3 4 3 3 4 3 3 4 3 

 


