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ى
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زيد كاظم شعالن
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إؾـــــــــــــــى
ؽل ؿن علمين حرػ ًا وأـار أؿاؿي صرقق املستقبل
(أساتذتي األػاضل )
إؾــــــــــــــــى
اؾدؽتور اؾفاضل (حاؿد ـوري علي )ؿشرف اؾبحث
أؼدم ػائق شكري واؿتناـي
إؾـــــــــــــــى
ؽل ؿن ؿد قد اؾعون و املساعدة بشكل ؿباشر أو غري ؿباشر
إؾـــــــــــــــى
اؾدؽتور اؾعزقز (سالم جبار واؾدؽتور جعفر شعيل)
إؾـــــــــــــــى
أعضاء ؾــــــــــجنة املناؼشة احملتــــــــــــــــرؿون
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ملخص البحث
تكمن أهمٌة البحث فً إن االندٌه الرٌاضٌة ومراكز الشباب ستستفٌد من تحدٌد الصافات البدنٌة
والحركٌة المالئمة لتعلٌم وتطوٌر أداء الطلوع بالمرجحة األمامٌة على جهاز المتوازي .
وكانت أهداف البحث معرفة الصفات البدنٌة التً تؤثر فً أداء مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة على
جهاز المتوازي .إما مشكلة البحث فكانت من خالل خبرة الباحث الشخصٌة كونه طالب فً كلٌة التربٌة
البدنٌة وعلوم الرٌاضة الحظ إن بعض المهارة وخصوصا مهارات الجمناستك تتطلب صفات بدنٌه
ٌجب تنمٌتها واالهتمام بتا لتعذر أداء المهارة عند وجود نقص فً هذا الصفات وان مهارة الطلوع
بالمرجحة االمامٌه من المهارات المنهجٌة المهمة ولكن ضعف الصفات البدنٌة الخاصة تمنع أو تعرقل
أدائها  ,لذلك ارتأى الباحث تحدٌد أهم الصفات البدنٌة الخاصة بهذه المهارة من خالل مقادٌرها والتنبؤ
بأداء المهارة .واختار الباحث عٌنة البحث من طالب الصف الثالث فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم
الرٌاضة جامعة القادسٌة وكان عددهم ()44طالبا ً وقد استخدم الباحث المنهج الوصفً لمالئمة طبٌعة
مشكلة البحث .
وقام الباحث بتقدٌم استمارة االستبٌان للسادة الخبراء و المختصٌن فً مجال الجمناستك لتحدٌد واختٌار
الصفات البدنٌة المالئمة ألداء مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة وتحدٌد اختباراتها وبعد إن تم تطبٌق
االختبارات على عٌنة البحث وبعد انتهاء منهج تعلٌم الطالب هذه المهارة قام الباحث بتصوٌر األداء
النهاري وعرضه على المقٌمٌن فً مادة الجمناستك ومن ثم تم معالجة البٌانات اإلحصائٌة باستخدام
الحقٌبة اإلحصائٌة للعلوم االجتماعٌة فكانت أهم االستنتاجات هً وجود عالقة ارتباط معنوي طردي
بٌن األداء النهاري وبٌن صفة القوه االنفجارٌة للذراعٌن  ,ووجود عالقة ارتباط معنوي عكسً بٌن
األداء النهاري وصفة مطاولة القوه للذراعٌن  ,وقد أواصى الباحث باالهتمام بصفة القوه االنفجارٌة
للذراعٌن وتطوٌرها عند تعلٌم مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة على جهاز المتوازي .
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 -1التعرٌف بالبحث
 .1-1مقدمة وأهمٌة البحث
شهد النصف الثانً من القرن المنصرم ثوره علمٌه كبٌره تمكنت من إحداث تغٌرات واسعة فً شتى
المجاالت ومن ضمنها مجال التربٌة الرٌاضٌة الذي ٌلعب دورا أساسٌا فً عملٌة التغٌر نحو األفضل و
الذي طرق جمٌع أبواب العلم الحدٌث من مختلف النواحً فلم ٌقتصر على ناحٌة واحده بل تشعب
لٌشمل العدٌد من العلوم فأحتوى على مواضٌع عدٌدة كعلم الحركة وعلم التدرٌم وعلم النفس وعلم
التشرٌح وعلوم أخرى .
وٌعد درس الجمناستك من الدروسالمهمه فً كلٌات التربٌة الرٌاضٌة لما له من اثر كبٌر فً إعداد
الطالب ذهنٌا وبدنٌا وحركٌا من خالل تعلمه العدٌد من المهارات االساسٌه على مختلف االجهزه .
إن القدرات الحركٌة التوافقٌة هً األساس فً التربٌة الرٌاضٌة من خالل ممارسة األنشطة
والفعالٌات و المهارات الرٌاضٌة إذا ان هذه االنشطه و الفعالٌات ترتكز على الصفات البدنٌة و
الحركٌة لالعب حٌث تعمل متفاعلة ومرتبطة من اجل أداء الحركات والمهارات بصوره جٌده .
إن تحقٌق القدرات التوافقٌة للرٌاضً تعنً مساعدته على تحقٌق المستوى العالً لالنجاز وهذا ٌدعو
إلى ارتباط الوثٌق بٌن الصفات البدنٌة والحركٌة من خالل هذا االرتباط و ألقدره التوافقٌة نصل الحالة
االنسجام والتً نصل بتا إلى انسٌابٌة الحركة إي إمكانٌة الرٌاضً القٌام بأداء مهارات مختلفة و توافق
فً األداء الحركً للرٌاضً وهذا القدرات التوافقٌة (البدنٌة والحركٌة ) موجودة عند كافة اإلفراد ألكن
بمقادٌر مختلفة من شخص ألخر وتتطورا لقدرات البدنٌة والحركٌة لدى الشخص من خالل التدرٌب
()1

والممارسة

وتكمن أهمٌة البحث فً ان االندٌه الرٌاضٌة ومراكز الشباب ستستفٌد من تحدٌد الصفات البدنٌة
والحركٌة المالئمة لتعلٌم وتطوٌر أداء الطلوع بالمرجحة االمامٌه على جهاز المتوازي .

()1عبد هللا حسٌن الالمً :اساسٌات التعلم الحركً  ,ط ,1كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  ,جامعة القادسٌة  ,2446 ,ص33
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 .2-1مشكلة البحث
من خالل خبرة الباحث الشخصٌة كونه طالب فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الحظ إن بعض
المهارة وخصوصا مهارات الجمناستك تتطلب صفات بدنٌه وحركٌه ٌجب تنمٌتها واالهتمام بتا لتعذر
أداء المهارة عند وجود نقص فً هذا الصفات وان مهارة الطلوع بالمرجحة االمامٌه من المهارات
المنهجٌة المهمة ولكن ضعف الصفات البدنٌة الخاصة تمنع أو تعرقل أدائها  ,لذالك ارتأى الباحث
تحدٌد أهم الصفات البدنٌة والحركٌة الخاصة بهذه المهارة من خالل مقادٌرها والتنبؤ بأداء المهارة.

 .3-1أهداف البحث

 .1قٌاس واختبار الصفات البدنٌة التً ٌحددها الخبراء واألداء النهاري .
 .2معرفة العالقة بٌن هذه القدرات التوافقٌة مع األداء النهاري لمهارة الطلوع بالمرجحة االمامٌه .

 .4-1مجاالت البحث

 .1-4-1المجال البشري  :طالب الصف الثالث فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة جامعة القادسٌة
 .2-4-1المجال ألزمانً  :الفترة من  2417/2/15لغاٌة . 2417/4/24
 .3-4-1المجال المكانً  :قاعة الجمناستك فً الكلٌــــــة .

الباب الثاني
.2الدراسات النظرٌة والدراسات المشابهة
 .1-2الدراسات النظرٌة
 .1-1-2القدرات التوافقٌة
 .2-1-1-2الطلوع بالمرجحة األمامٌة
 .2-2الدراسات المشابهة
 .1-2-2دراسة علً جواد عبد
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 -2الدراسات النظرٌة و الدراسات المشابهة
 .1-2الدراسات النظرٌة
 .1-1-2القدرات التوافقٌة :
إن القدرات الحركٌة التوافقٌة هً األساس فً التربٌة الرٌاضٌة من خالل ممارسة االنشطه والفعالٌات و المهارات
الرٌاضٌة إذا إن هذا االنشطه والفعالٌات ترتكز على الصفات البدنٌة والحركٌة لالعب حٌث تعمل متفاعلة ومرتبطة
من اجل أداء الحركات و المهارة الطلوبه بصوره جٌده
وهذه القدرات التوافقٌة (البدنٌة والحركٌة ) عند كافة اإلفراد لكن بمقادٌر مختلفة من شخص إلى أخر وتتطور
االلقدرات البدنٌة والحركٌة لدى الشخص من خالل التدرٌب و الممارسة

()1

إن القدرات التوافقٌة تتكون من :
*الصفات البدنٌة  :وتشمل (القوه  ,المطاولة  ,السرعة  ,المرونة )
*الصفات الحركٌة  :وتشمل  ( :التوافق  ,التوازن  ,الرشاقة )

()2

 .1-1-1-2الصفات البدنٌة :
انه الصفات البدنٌة أو ما تسمى بالعناصر البدنٌة هً صفات مرونة ٌتمٌز بتا كل العب عن العب أخر وٌمكن إن
تتطور هذا الصفات من خالل مواصلة التدرٌب و الممارسة وتشمل القوه والسرعة والمطاولة والمرونة .

 .1-1-1-1-2القوه العضلٌة:
تعد القوه العضلٌة من القدرات البدنٌة التً تؤثر على مستوى األداء فً االنشطه الرٌاضٌة والقوه العضلٌة عنصر من
العناصر الممٌزة لجمٌع إشكال الحركة ولكن توجد هذا القوة بأشكال مختلفة

()1

تعرف القوة بأنها قدرة العضلة فً التغلب على مقاومه خارجٌة أو مواجهتها

()1

عبد هللا حسٌن الالمً  ,مصدر سبق ذكره , 2446 ,ص33
()2
قاسم لزام صبر  ,مواصفات التعلم الحركً  ,العراق  ,بغداد  , 2445 ,ص94
()1
رٌسان خرٌبط مجٌد وعلً تركً  ,نضرٌات تدرٌب القوه  ,العراق ,جامعة دٌالى  , 2442ص35
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 .2-1-1-1-2السرعة:
إن السرعة من منصور الحركة هً درجة التردد الحاصل فً المجامٌع العضلٌة فً االنقباض واالنبساط وتعتمد
سرعة انقباض العضالت على أنواع األلٌاف العضلٌة فهناك ألٌاف حمراء تسمى بعض األحٌان األلٌاف البطٌئة والتً
تعمل لفترة طوٌل هاما النوع األخر فهً البٌضاء وهً التً تمتاز بسرعة انقباضها وقلة تحملها

()2

.3-1-1-1-2المطاولة
هً قابلٌه خاصة لالعب و الفعالٌات الرٌاضٌة الممارسة وتعكس قوة الرٌاضً على قابلٌتها التدرٌبٌة لفترات طوٌلة
من الزمن بغض النضر عن جوهر التدرٌب الذي ٌنفذه,
وتعرف المطاولة بأنها مقدرة المجموعات العضلٌة الكبٌرة على االستمرار فً عمل انقباضات متوسطه لفترات طوٌلة
من الوقت نسبٌا والتً تتطلب تكٌف الجهاز التدورٌو التنفسً ( .و هً قدرت الفرد فً التغلب أو االستمرار فً أداء
النشاط الرٌاض ألطول فتره واكبر تكرار باٌجابٌه دون هبوط مستوى األداء )

أنواع المطاولة:

()1

()2

 .1المطاولة ذات الزمن القصٌر .
 .2المطاولة ذات الزمن المتوسط .
 .3المطاولة ذات الزمن الطوٌل .
 .4الطاولة ذات الزمن فوق الطوٌل .

()2

ٌعرب خٌون  ,التعلم الحركً بٌن المبدء والتطبٌق  ,ص 2بغداد  ,الكلمه الطٌبه للطباعة والنشر  , 2414 ,ص21
()1
فاطمه عبد المالكً  ,نوال مهدي  ,علم التدرٌب الرٌاضً  ,المكتبه الوطنٌة للطباعة والنشر ,2448 ,ص82
()2
عبد هللا حسٌن الالمً ,التدرٌب الرٌاضً  ,ط , 1النجف االشرف  ,دار الضٌاء للطباعة والتصمٌم ,2414 ,ص173-171
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 .4-1-1-1-2المرونة :
تعرف المرونة على أنها ألقدره على انجاز الحركات بشكل واسع وتعد صفة المرونة من الصفات االساسٌه و
الجوهرٌة لالنسانحٌث تكسبه ألقدره على الحركة بحرٌة فً مختلف االتجاهات (.)1
كما عالف المرونة المدى الحركً المتاح فً المفاصل أو عدد من المفاصل .

 .2-1-1-2الطلوع بالمرجحة االمامٌه على جهاز المتوازي :
تعد هذه المهارة من المهارات االساسٌه بالجمناستك وغالبا ما تعطً لالعبٌن المبتدئٌن فضال عن كونها احد المهران
االساسٌه على هذه الجهاز ضمن مفردات المنهج الدراسً للجمناستك لطالب كلٌات التربٌة الرٌاضٌة فً القطر
الخصائص الفنٌة لألداء(.)1 .1القسم التحضٌري :من وضع التعلق العضدي بمرجح الجسم خلفا ألقصى مدى للمرجحة لغرض الحصول على
اكبر مقدار من الطاقة الكامنة من خالل الوصول بالورك والرجلٌن إلى أقصى نقطه فوق (العارضتٌن) بعدها ٌبدأ
الجسم بالمرجحة لإلمام األسفل تلقائً بفعل الجاذبٌة األرضً و وزن الجسم .
 .2القسم الرئٌسً  :عندما ٌصل مركز ثقل الجسم عنده ألنقطه العمٌقة أسفل عارضتً المتوازي  ,تقوم الرجالن
بحركة سوطٌه (كرباجٌه) لإلمام األعلى مع فنً مفصل الورك بزاوٌة منفرجة قدرها( 124درجه) لغرض زٌادة
السرعة الزاوٌة – واالستمرار بالمرجحة إماما عالٌا .
 . 3القسم الختامً  :وفٌه ٌتم خطف الرجلٌن ومركز ثقل الجسم إماما بعٌدا عن قاعدة االرتكاز مع المد الكامل
للذراعٌن للوصول إلى وضع االرتكاز الخلفً على الٌدٌن .

()1

عبد هللا حسٌن الالمً  ,مصدر سبق ذكره ,2414 ,ص 243
()1
عادل عبد البصٌر علً ,دلٌل المدرب فً جمباز المسابقات للناشئٌن ,كلٌة التربٌة  ,جامعة حلوان ,دار الفكر العربً ص127
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 .1-2-1-1-2أهم المالحظات التً ٌنبغً مراعاتها عند تعلٌم مهارة الطلوع على جهاز المتوازي :

.1ضبط عملٌة المساعدة من قبل المدرب وذلك برفع الالعب لألعلى من منطقة أسفل الصهر لحركة الطلوع األمامً
وأسفل البطن لحركة الطلوع الخلفً .
 .2إن االستخدام األمثل للوسائل التعلٌمٌة التً تجدد مقدار واتجاه حركة الالعب تساعد بشكل كبٌر فً سرعة تعلم
المهارة وتنفٌذها بالشكل الصحٌح (.)1
 .3التأكٌد على عملٌة رفع مركز ثقل الجسم إلى اإلمام أو الخلف إلى أقصى نقطه فً نهاٌة القسم التحضٌري عند أداء
المهارة للحصول على اكبر مقدار من الطاقة الكامنة .
 .4التأكٌد على أهمٌة أداء المرجحة الوسطٌة (الكرباجٌن ) لإلمام و الخلف لما لها من دور حاسم فً عملٌة نقل
الجسم من التعلق العضدي إلى االرتكاز على الٌدٌن .

 .2-2-1-1-2األخطاء الشائعة
 .1فتح الرجلٌن
 .2ثنً الركبتٌن إثناء المرجحة
 .3عدم شد الرجلٌن
 .4خفض الرأس لألسفل

()1

محمد ابراهٌم شحاته,دلٌل الجمباز الحدٌث  ,جامعة االسكندرٌة  ,مطبعة التونً  ,1992 ,ص282

 .2-2الدراسات المشابهة :
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.1-2-2دراسة علً جواد عبد :
((تأثٌر استخدام جهاز المسند الخطاف المقترح فً سرعة تعلم مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة على جهاز
المتوازي))
تجلت مشكلة البحث على صعوبة تعلٌم مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة على جهاز المتوازي التً تعد من المهارات
األساسٌة لمنهج طالب المرحلة الثانٌة .
و قد هدفت الدراسة إلى
 -1اقتراح تصمٌم جهاز لتعلٌم مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة على جهاز المتوازي .
 -2التعرف على تأثٌر استخدام الجهاز المقترح للمساعد فً سرعة تعلٌم مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة على
الحجاز المتوازي .

وعلى ضوء أهداف البحث فقد افترض الباحث
 .1إن للجهاز المقترح تأثٌر اٌجابً من حٌث التصمٌم و الكفاءة فً المساعدة .
 .2هناك فروق ذات دالله احصائٌه فً سرعة تعلم مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة على الجهاز المتوازي و
لصالح ألمجموعه التجرٌبٌة التً تستخدم الجهاز المقترح.
وقد اشتمل مجتمع البحث على طالب كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة-المرحلة الثانٌة/جامعة بابل ,
إما عٌنة البحث فقد اشتمله على( )54طالبا من المرحلة الثانٌة خضعت العٌنة لمنهج معد من قبل الباحث
استمر لفترة ( )4أسابٌع بواقع ( )8وحدات تعلٌمٌة بمجموع وحدتٌن فً األسبوع استغرق زمن الوحدة ( )45دقٌقه .
خضعت ألمجموعه التجرٌبٌة للتعلٌم من خالل مساعدة الجهاز المقترح إما المجموعة الضابطة فقد تم استخدام
المساعدة الٌدوٌة من خالل مدرس المادة وبد االنتهاء من فترة التجربة تم تقٌم أداء المجموعتٌن من قبل مختصٌن
وبدون مساعده سوء ٌدوٌة أو من الجهاز.
وبعد إن تم معالجة البٌنان اإلحصائٌة تم عرض ومناقشة النتائج وقد استنتج الباحث
 .1وجود فروق ذات دالله إحصائٌة لصالح المجموعة التجرٌبٌة فً المهارة المعنٌة بالبحث
 .2تحسن الداء النهاري لطالب الذٌن استعانوا بالجهاز لغرض التعلم .
وقد أوصى الباحث باستخدام الجهاز فً كلٌات التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة فً العراق لغرض تعلٌم المهارة المعنٌة
.

الباب الثالث
.3منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة
 .1-3منهجٌة البحث
 .2-3مجتمع وعٌنة البحث
 .1-2-3تجانس عٌنة البحث
 .3-3األجهزة واألدوات المستخدمة
 .1-3-3أدوات البحث المستخدمة
 .2-3-3األجهزة واألدوات المستخدمة
 .4-3إجراءات البحث
 .1-4-3تحدٌد الصفات البدنٌة والحركٌة
 .2-4-3تحدٌد االختبارات المناسبة
 .5-3االختبارات المستخدمة بالبحث
 .6-3تقوٌم األداء المهاري
 .7-3الوسائل اإلحصائٌة
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.3منهجٌة البحث وأجرائه المٌدانٌة :
 .1-3منهجٌة البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفً لمالئمته طبٌعة مشكلة البحث .

 .2-3مجتمع عٌنة البحث :
اختار الباحث بالطرٌقة العمودٌة مجتمع بحثه وهم طالب الصف الثالث كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة جامعة
القادسٌة للعام الدراسً  2417/2416والبالغ عددهم ( )145طالبا واختار منهم بالطرٌقة العشوائٌة (طرٌقة القرعة )
شعبتً (د) و (هـ) والبالغ عددهم ( )44طالبا
وذلك بعد استبعاد المتغٌبٌن عن االختبارات وبذلك نسبة العٌنة لمجتمع البحث ()%27,58

 .1-2-3تجانس العٌنة :
لغرض التجانس قام الباحث باختبار و قٌاس العٌنة فً متغٌرات ( الطول  ,الكتلة  ,العمر) ثم تم استخراج معامل
االختالف فكانت قٌم معامل االختالف اقل من ( )%34وهذا ٌدل على تجانس العٌنة
وكما فً الجدول التالً

الجدول رقم ()1
ٌبٌن قٌم األوساط الحسابٌة و االنحرافات المعٌارٌة وقٌم معامل االختالف لمتغٌرات الطول والكتلة والعمر

ش

ع

خ%

الطول (سم)

176.312

5.873

%3.331

الكتلة (كغم)

71.687

8.48

%11.271

العمر (سنة)

24,46

1,88

%9,371
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 .3-3االجهزه واألدوات المستخدمة بالبحث
.1-3-3أدوات البحث المستخدمة
استخدم الباحث األدوات البحثٌة التالٌة:
 االستبٌان االختبار القٌاس -المصادر و المراجع

 .2-3-3االجهزه واألدوات المستخدمة:
 شرٌط قٌاس كامٌرا أقراص CD مٌزان طبً عقلـــــه ابسطه جمناستك كرة طبٌة مســـطبة وإثقال -جهاز متوازي

 .4-3إجراءات البحث المٌدانٌة
 .1-4-3تحدٌد الصفات البدنٌة :
قام الباحث بتقدٌم استبٌان إلى السادة الخبراء و المختصٌن فً مجال الجمناستك لغرض تحدٌد أهم الصفات البدنٌة
التً ٌتطلبها األداء النهاري لمهارة الطلوع للمرجحة األمامٌة على جهاز المتوازي وباستخدام (كا )2تم تحدٌد الصفات
البدنٌة كما فً الجدول رقم (.)2

الجدول رقم ()2
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ٌبٌن الصفات البدنٌة وقٌم (كا )2المحسوبة والدالل
قٌمة كا2

الداللة

القدرات
البدنٌة

الذراعٌن

1

سحب ألعقله ( )14ثرا

7

4

1,923

معنوي

الجذع

2

من االستلقاء (جلوس ,رقود ) ()14ثرا

6

1

9,348

معنوي

الرجلٌن

3

الجل األقصى لمسافة فً ( )14ثرا

2

5

4,477

معنوي ال
ٌصلح

الذراعٌن

1

رمً الكرة الطبٌة (3كغم) بالٌدٌن من فوق الرأس
(وقوف)

5

2

6,231

معنوي

الرجلٌن

2

الوثب العرٌف من الثبات

6

1

6,231

معنوي

الجذع

3

ثنً الجذع للخلف من الوقوف(قرب الجدار)

1

6

13,444

معنوي ال
ٌصلح

القوه القصوى

الذراعٌن

1

ضغط أقصى وزن لمرة واحدة بنج برٌس من االستلقاء

6

1

7,346

1

سحب العقلة حتى نفاذ الجهد

6

1

6,231

تحمل العضالت

الذراعٌن

المرونة

األكتاف

القوة الممٌزة
بالسرعة

القوة االنفجارٌة

أجزاء الجسم ت

االختبارات المرشـــــــــحة

عدد الخبراء
ٌصلح ال ٌصلح

معنوي
معنوي
1
2
الجذع

(اختبار العصً )

5

1

4,692
معنوي

ثنً الجذع لإلمام من الوقوف

6

1

6,231
معنوي

 .2-4-3تحدٌد االختبارات المناسبة
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بعد إن تم اختٌارا لصفات البدنٌة المانسبه قام الباحث بأعداد استبٌان االختبارات المناسبة لهذه الصفات وكانت كما
مبٌن بالجدول التالً

الجدول رقم ()3
ٌبٌن الصفات البدنٌة واختباراتها
ت

االختــــــــــــــــــــــــــــــــبار

الصفات البدنٌة

1

القوه القصوى للذراعٌن

ضغط أقصى وزن لمرة واحده بنج برٌس من االستلقاء

2

القوه االنفجارٌة للرجلٌن

القفز ألبعد مسافة (الوثب العرٌض)

3

القوة الممٌزة بالسرعة للذراعٌن

سحب ألعقله خالل ()14ثرا

4

القوه الممٌزة بالسرعة للجذع

الجلوس من الرقود ()14ثرا

5

القوه االنفجارٌة للذراعٌن

رمً الكره الطبٌة (3كغم) بالٌدٌن من الوقوف

6

التحمل لعضالت الذراعٌن

سحب ألعقله حتى استنفاذ الجهد

7

تحمل عضالت الجذع

الجلوس من االستلقاء  1دق

8

مرونة األكتاف

اختبار العصا

*وبما إن االختبارات مقننة فال حاجة إلٌجاد معامالت الصدق والثبات والموضوعٌة.
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 .5-3االختبارات المستخدمة بالبحث
 .1-5-3جلوس من الرقود ()1د.ق
الهدف من االختبار  :قٌاس التحمل العضلً لعضالت البطن .
األدوات المستخدمة :بساط  ,مساعد ,مسجل ,ساعة توقٌت .
مواصفات األداء ٌ :أخذ المختبر وضع االستلقاء على الصهر و الركبتان بشكل زاوٌة قائمه وباطن القدمٌن ٌالمس
األرض الٌدان متشابكتان خلف الرقبة حٌث ٌقوم المساعد بتثبٌت القدمٌن جٌدا ثم ٌعطً اإلٌعاز لبدء االختبار بحٌث
ٌبدأ الطالب برفع الجذع لإلمام بعد اخذ وضع الجلوس ولمس المرفقٌن للركبتٌن ومن ثم االستلقاء خلف وٌستمر
االختبار خالل ( )1د.ق .
التسجٌل :احتساب عدد مرات األداء الصحٌح الختبار وبدون فترات راحة خالل ( )1د.ق

()1

 .2-5-3مرونة األكتاف اختبار العصا من وضع الوقوف
الهدف من االختبار  :قٌاس مدى مرونة مفصل الكتفٌن .
األدوات المستخدمة  /عصا الجمباز  ,اسطوانة قطرها ()2سم وطولها ()124سم  ,شرٌط قٌاس مقسم إلى
سنتٌمترات.
وصف األداء ٌ /قف المختبر ممسكنا لعصى بالقبضتٌن من المنتصف بحٌث تكون القبضتان متالصقتان وٌحاول
المختبر رفع الذراعٌن إماما عالٌا خلف للوصول بالعصا خلف الجسم ما أمكن بشرط عدم ثنً المرفقٌن لمرور
العصا حتى تؤدي الحركة صحٌحة تقاس المسافة بٌن القبضتٌن بعد ثبات العصا خلف الجسم وٌحسب مؤشر المرونة
كالتالً :
(المسافة بٌن القبضتٌن بالسنتمتر/عرض الكتفٌن بالسنتمتر= مؤشر مرونة الكتفٌن )

التسجٌل  :المسافة مؤشر المرونة

()1

()2

محمد صبحً حسانٌن  ,القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الرٌاضٌة  ,ط ,2القاهره  ,دار الفكر العربً  ,1995ص315
()2
قٌس ناجً ,االختبارات والقٌاس ومبادء فً محال الرٌاضً  ,بغداد  ,1987 ,ص442
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 .3-5-3من الوقوف رمً الكرة الطبٌة زنة ()3كغم بالٌدٌن فوق الرأس .
الهدف من االختبار :قٌاس القوه االنفجارٌة للذراعٌن .
األدوات المستخدمة-:
( منطقة فضاء مستوٌة ٌرسم فٌها خط للبداٌة لوقوف المختبر  ,كرات طبٌة زنة ()3كغم  ,شرٌط قٌاس  ,عدد من
الشاخص والعالمات و اإلشارات )
مواصفات األداء ٌ:خطط مكان الرمً بخطوط متوازٌة والمسافة بٌن كل خط و األخر ()5سم أو ٌثبت شرٌط القٌاس
على خط البداٌة من درجة الصغر إلى بضعة أمتار باتجاه منطقة الرمً .
 ٌقف المختبر خلف خط البداٌة مواجها لمنطقة الرمً ممسكا بالكره الطبٌة بكلنا بٌه فوق الرأس ثم ٌقومبممرٌها بمرجحة الذراعٌن قلٌال إلى الخلف
الشروط -:على اللعب رمً الكره ولٌس دفعها
إن ٌكون رمً الكره بتجاهمنطقة الرمً .
التسجٌل  :لكل مختبر محاولتان تحسب أفضلهما (ألبعد نصافه)
إدارة االختبار:
 مسجل ٌقوم بالنداء على المختبرٌن وتسجل النتائج . مراقب عدد ٌ 2قومان تحدٌد المكان الذي تسقط فٌه الكرة الطبٌة وقٌاس المسافة ومراقبة األداء وٌكون واحدمنهم على خط الرمً إلى ما سقوط الكرة

()1

 .4-5-3سحب ألعقله حتى استنفاذ الجهد.
الهدف من االختبار قٌاس مطاولة قوة العضالت الثابتة للذراعٌن .
األدوات المستخدمة :جهاز عقلة
وصف األداء  -:من وضع التعلق على ألعقله حساب أقصى عدد ممكنا لثنً ومد الذراعٌن كامال حتى مرحلة استفاد
الجهد .
التسجٌل  :عدد مرات مؤشر لمطاولة القوه
()1

()2

علً سمسوم الفرطوسً  ,صادق جعفر الحسٌنً  ,علً مطٌر الكرٌزي  ,القٌاس والتقوٌم فً مجال الرٌاضه  ,بغداد مطبعة المهٌمن  , 2414 ,ص277-275
()2
قٌس ناجً  ,مصد سبق ذكره  ,1987 ,ص352
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 .5-5-3القفز ألبعد مسافة ( الوثب العرٌض ) من الثبات .
الهدف من االختبار  :قٌاس القوه االنفجارٌة لعضالت الرجلٌن
األدوات المستخدمة :
(ارض مستوٌة ال تعرض الفرد لالنزالق  ,شرٌط قٌاسٌ ,رسم على األرض خط للبداٌة )
مواصفات األداء ٌ -:قف المخابر خلف خط البداٌة و القدمان متباعدتان قلٌال و الذراعان عالٌا مرجح الذراعان إماما
أسفل خلفا مع ثنً الركبتٌن نصفا ومٌل الجذع إماما حتى ٌصل إلى ما ٌشبه وضع البدء فً السباحة من هذا الوضع
مرجح الذراعان إماما بقوه مع مد الرجلٌن على امتداد الجذع ودفعاالرض بالقدمٌن بقوه من محاولة الوثب إماما ابعد
مسافة ممكنة .
توجٌهات :
 .1تقاس مسافة الوثب من خط البداٌة ( الحافة الداخلٌة) حتى أخر اثر تركة الالعب القرٌب متخط البداٌة أو عند نقطه
مالمسة الكعبٌن األرض .
 .2وفً حالة ما إذ اختل المختبر ولمس األرض بجزء أخر من جسمه تعتبر المحاولة الغٌه وٌجب إعادتها .
ٌ .3جب إن تكون القدمان مالمستٌن لألرض حتى لحضه االرتقاء .
 .4للمختبر محاولتان ٌسجل له أفضلهما

()1

()1

محمد صبحً حسانٌن  ,مصدر سبق ذكره  , 2441 ,ص347

-23-

 .6-5-3الجلوس من الرقود ()1د.ق
الهدف من االختبار  :قٌاس التحمل العضلً للجذع .
األدوات المستخدمة :
(بساط  ,مساعد  ,مسجل  ,ساعة توقٌت )
مواصفات األداء ٌ -:أخذ المختبر وضع االستلقاء على الصهر والركبتان بشكل زاوٌة قائمة وباطن القدمٌن ٌالمس
األرض والٌدان متشابكتان خلف الرقبة حٌث ٌقوم المساعد بتثبٌت القدمٌن جٌدا على األرض ثم ٌعطً اإلٌعاز ببدء
االختبار بحٌث ٌبدأ الطالب برفع الجذع لإلمام بعد اخذ وضع الجلوس ولمس المرفق للركبتٌن همن ثمة االستلقاء خلفا
وٌستمر االختبار خالل ( )1د.ق
التسجٌل  :احتساب عدد مرات األداء االختبار الصحٌح لألداء وبدون راحة خالل ()1دقٌقه

()1

 .7-5-3اختبار الجلوس من الرقود ()11ثرا
الهدف من االختبار  :قٌاس القوه الممٌزة بالسرعة لعضالت الجذع
األدوات المستخدمة:
(ساعة توقٌت  ,صارفة ,استمات تسجٌل )
مواصفات األداء ٌ -:تخذ المختبر وضع االستلقاء على الصهر مع فتح قدمٌه بمقدار ()34سم والٌدان متشابكتان خلف
الرأس وعند سماع الصاف ره ٌبدأ المختبر بثنً الجذع للوصول إلى وضع الجلوس وتكون الركبتٌن مثنٌتٌن وٌكرر
التمرٌن بسرعة بدون توقف لمدة ()14ثرا
التسجٌل  :درجة المختبر هً عدد مرات التكرار الصحٌحة خالل مدة ()14ثرا

()1

محمد صبحً حسانٌن ,مصدر سق ذكره  ,1995 ,ص315
()2
محمد صبحً حسنٌن ,المصدر السابق ,1995 ,ص145

()2

- .8-5-3اختبار الوثب العرٌض من الثبات(:)1
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 غرض االختبار :قٌاس ألقدره العضلٌة للرجلٌن فً الوثب لإلمام 4 األدوات أالزمة  :مكان مناسب للوثب بعرض 1.5وبطول  3.5متر وٌراعى إن ٌكون المكان مستوٌاوخالٌا من العوائق وغٌر أملس ,شرٌط قٌاس وقطع ملونة من الطباشٌر4
 اإلجراءات : ٌخطط مكان الوثب بخطوط متوازٌة ٌدل كل خط منها على المسافة بٌنه وبٌن خط االرتقاء بالمتر كماتقسم المسافة بٌن األمتار بخطوط أخرى متوازٌة المسافة بٌن كل خط وأخر()5سم وتدل أٌضا على
المسافة بٌنها وبٌن خط االرتقاء4
 تختلف المسافة بٌن خط االرتقاء والخط األول باختالف السن والجنس 4 وصف األداء : ٌقف المختبر خلف خط البداٌة والقدمان متباعدتان قلٌال ومتوازٌتان وبحٌث ٌالمس مشطا القدمٌن خطالبداٌة من الخارج4
 ٌبدأ المختبر بمرجحة الذراعٌن للخلف مع ثنً الركبتٌن والمٌل لإلمام قلٌال ثم ٌقوم بالوثب لالمانألقصى مسافة ممكنه عن طرٌق مد الركبتٌن والدفع بالقدمٌن مع مرجحة الذراعٌن لالمام4
 تعلٌمات االختبار: ٌقام االختبار على سطح خشن ٌسمح بإعطاء الدفع المطلوب4 ٌؤخذ االرتقاء بالقدمٌن معا ولٌس بقدم واحده4 ٌسمح باإلحماء قبل أداء االختبار4 ٌجب تجنب السقوط للخلف قدر اإلمكان 4 لكل مختبر ثالث محاوالت متتالٌة تحتسب له درجة أحسن هذه المحاوالت4 المرجحة بالذراعٌن لإلمام وألعلى للمساعدة فً الدفع 4ٌ -سمح للمختبر بتأدٌة االختبار بالحذاء الكاوتش أو عاري القدمٌن4

( )1محمد حسن ومحمد نصر :مصدر سبق ذكره,ص4 78-76

 -حساب الدرجات:
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 ٌكون القٌاس من خط البداٌة حتى أخر جزء من الجسم ٌلمس األرض ناحٌة هذا الخط4 خط البداٌة ٌكون بعرض 5سم وٌدخل فً القٌاس 4 تقاس كل محاوله القرب5سم 4 تحتسب للمختبر درجات أحسن محاوله4 .9-5-3اختبار الجلوس من الرقود من وضع ثنً الركبتٌن(:)2
 غرض االختبار :قٌاس التحمل العضلً (تحمل القوة )لعضالت البطن 4 األدوات الالزمة : بساط أو ارض خضراء 4 مسطرة مدرجة من الخشب بطول متر وبعرض 5سم4 وصف األداء : ٌتخذ المختبر وضع الرقود على الظهر ثم ٌقوم بثنً الركبتٌن على المسطرة بٌنما ٌقوم بسحبالعقبتٌن ناحٌة المقعدة بحٌث تكون المسافة بٌنهما اقل ما ٌمكن 4
 ٌظل المختبر محت فضا بالمسطرة أسفل الركبتٌن طوال فترة أداء االختبار4 ٌقوم المختبر بتشبٌك أصابع الٌدٌن خلف الرقبة 4 ٌقوم احد المختبرٌن بتثبٌت عقبى المختبر أثناء أداء االختبار 4 عند إعطاء المختبر إشارة البدء ٌقوم بالجلوس بحٌث ٌلمس بالتبادل الركب الٌمنى بالكوع األٌسروالركبة الٌسر بالكوع األٌمن 4
ٌ -ستمر المختبر بتكرار األداء السابق اكبر عدد من المرات حتى التعب4

( )2محمد حسن ومحمد نصر :مصدر سبق ذكره  ,ص4 115-113

 -تعلٌمات االختبار:
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 ٌجب إن تظل القدمان على البساط طوال فترة أداء االختبار ومتباعدتٌن قلٌال 4 فً كل مره ٌقوم فٌها المختبر بالرقود على الظهر ٌجب إن ٌلمس األرض بظهر الٌدٌن قبل إن ٌقومبالجلوس مره اخرى4
 ٌجب إن تظل المسطرة أسفل الركبتٌن طوال فترة أداء االختبار وعندما تسقط أثناء األداء ٌعٌدهاالزمٌل الذي ٌقوم بتثبٌت العقبتٌن 4
 ٌعطى المختبر محاولة واحده فقط4 حساب الدرجات: درجة المختبر هً:عدد مرات الجلوس من الرقود الصحٌحة التً ٌسجلها 4 ال تحتسب مرات الجلوس من الرقود صحٌحة فً الحاالت التالٌة: فك أصابع الٌدٌن خلف الرقبة,عدم لمس الركبتٌن بالتبادل فً وضع الجلوس,عند دفع األرض بالكوعأثناء الجلوس ,سقوط المسطرة من أسفل الركبتٌن4
 - .11-5-3الجلوس من الرقود فً عشرٌن( )21ثانٌه (:)3
 الغرض من االختبار  :قٌاس قوة عضالت البطن والعضالت القابضة لمفصل الفخذ 4 األدوات  :ساعة إٌقاف  ,مرتبه أو مسطح مستوي 4 مواصفات األداء :ٌرقد المختبر على ظهره

فوق ألمرتبه أو (المسطح المستوي) مع فتح قدمٌه بمقدار

ثالثٌن()34سنتٌمتر4بحٌث تالمس الكفان الرقبة من الخلف والمرفقان منثنٌان (ٌقوم زمٌل بتثبٌت
الرجلٌن )فور سماع إشارة البدء من المحكم ٌقوم المختبر بثنً الجذع للوصول إلى وضع الجلوس
طوال والركبتان حسب أخر تعدٌل  ,ثم ٌكرر ذلك اكبر عدد ممكن من المرات فً عشرٌن()24ثانٌه 4
التسجٌل ٌ :سجل عدد مرات األداء الصحٌحة فً عشرٌن()24ثانٌه 4( )3محمد صبحً

حسنٌن:مصدر سبق ذكره  ,ص4 222- 221
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 - .11-5-3سرعة دوران الذراع حول السلة:
 الغرض من االختبار :قٌاس سرعة دوران الذراع4 األدوات  :ساعة إٌقاف,سلة4 مواصفات األداء ٌ :قف المختبر بجانب السلة عند سماع إشارة البدء ٌقوم بعمل دوائر بالذراع علىإن تكون كف الٌد فً محاذاة قمة السلة أثناء األداء ٌ ,كرر المختبر عمل الدوائر إلى اكبر عدد ممكن
فً عشرٌن ثانٌة4
 -التسجٌلٌ :سجل للمختبر عدد الدوائر التً ٌقوم بتا فً عشرٌن ()24ثانٌة4

 .6-3تقوٌم األداء النهاري :
قام الباحث بتارٌخ 2417/3/1م الموافق ٌوم األربعاء بتصوٌر عٌنة البحث فً أداء مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة
على جهاز المتوازي وبعد تحوٌل التصوٌر على أقراص  CDوتوزٌعها على المقٌمون* .لتقٌم األداء النهاري وتم
اعتماد درجة التقً من (14درجات) وحساب معدل درجات المقٌمٌن الثالث .

 .7-3الوسائل اإلحصائٌة :
استخدم الباحث الحقٌبة اإلحصائٌة  SPSSلمعالجة البٌانات التً تم جمعها .

*

المقٌمون  .1 :أ .د علً جواد عبد /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –جامعة بابل
 .2أ.م.د علً بدٌوي طابور /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –جامعة القادسٌة
 .3م .عبد الحسٌن ماجد  /كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة –جامعة القادسٌة

الباب الرابع

 - 4عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها
 1 – 4عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج االنحدار المتعدد
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 – 4عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها
 1 – 4عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج االنحدار المتعدد
الجدول رقم ()4
ٌبٌن األوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة للمتغٌر التابع والمتغٌرات المستقلة
Descriptive Statistics
N

Std.Devition

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

.87330
.87593
1.79386
.81077
2.23951
2.45981
19.31726
18.09234
8.06687
2.69092
8.84739
.31705
2.99476

Mean
3.6125
5.9612
3.7500
1.4530
11.1000
20.5250
64.8500
50.5250
40.5500
7.3000
34.6750
2.3072
10.4250

* تحدٌد المصطلحات
.1الطلوع بالمرجحة األمامٌة على جهاز المتوازي
 .2رمً الكرة الطبٌة ألبعد مسافة
 .3ثنً ومد الذراعٌن من وضع االرتكاز على المتوازي (14ثا)
 .4ركض 444متر (مطاولة عامة)
 .5جلوس من الرقود (14ثا)
 .6ثنً ومد الركبتٌن (24ثا)
 .7ثنً ومد الركبتٌن حتى استنفاذ الجهد
 .8سرعة دوران الذراع حول السلة (سرعة حركة الذراع)
.9فتحة الترجل (مرونة الورك)
.11جلوس من الرقود (1د.ق)
.12وثب عرٌض من الثبات
 .13ثنً ومد الذراعٌن من وضع التعلق على العقلة (حتى استنفاذ الجهد)

VAR00001
VAR00002
VAR00003
VAR00004
VAR00005
VAR00006
VAR00007
VAR00008
VAR00009
VAR00010
VAR00011
VAR00012
VAR00013
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)5( الجدول رقم
ٌبٌن المتغٌرات ذات العالقة المعنوٌة مع متغٌر األداء النهاري
Variables Entered \Removed
Model
1

Variables
Entered
VAR00002

2

VAR0013

Variables
Removed
.

.

Method
Stepwise
(criteria:
Probability
F-to-enter<=050
Probability-ofF-toRemove>=100)
Stepwise
(criteria
Probability-ofF-to-enter<=050
Probability-ofF-toremove>=.100).

* تحدٌد المصطلحات
ٌمثل القوه االنفجارٌة للذراعٌن:VAR00002.1
 ٌمثل مطاولة القوه للذراعٌن:VAR00013.2
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الجدول رقم ()6
standardized
coefficients
Beta

Sig.

t

.121

1.587

.020

2.422

.366

.062
.000
.002

1.921
4.037
-3.409

.614
-.518

Unstandardized coefficients

Model

Std.Error
.907

B
1.439

)1(constant

.151

.365

VAR00002

.802
.152
.044

1.541
.612
-.151

)2 (constant
VAR00002
VAR00013

 من خالل الجداول أعاله تبٌن انه هناك تأثٌر و عالقة معنوٌة بٌن نتائج اختبار رمً الكره الطبٌة ألبعد مسافةمع أداء مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة على جهاز المتوازي وسبب ذلك برأي الباحث هو إن المهارة
لحضه وصول المتعلم إلى القسم الرئٌسً بعد المرجحة ٌحتاج قوه سرٌعة لمرة واحده بدفع المتوازي بسرعة
وقوه لألسفل الخلفً لٌتم الطلوع لالرتكاز على جهاز المتوازي وهذا ٌطابق تقرٌبا متطلبات األداء فً اختبار
رمً الكره الطبٌة ألبعد مسافة .
 و العالقة المعنوٌة الثانٌة كانت عكسٌة لظهور االشاره ألسالبه بٌن األداء النهاري مع أداء اختبار وثنً ومدالذراعٌن (سحب ألعقله ) حتى استنفاذ الجهد الذي ٌقٌس مطاولة القوه للذراعٌن وٌعزو الباحث سبب ذلك إلى
إن األداء النهاري ال ٌتطلب مطاولة القوه .

الباب اخلامس
 -5االستنتاجات والتوصٌات
.1-5االستنتاجات
 .2-5التوصٌات

-33-

 -5االستنتاجات والتوصٌات
.1-5االستنتاجات
 .1وجود عالقة ارتباط معنوٌة طردٌة بٌن أداء مهارة الطلوع بالمرجحة األمامٌة لالرتكاز على جهاز المتوازي
مع صفة القوه االنفجارٌة للذراعٌن .
 .2وجود عالقة ارتباط معنوي عكسً بٌن األداء النهاري للطلوع بالمرجحة األمامٌة لالرتكاز على الجهاز
المتوازي مع صفة مطاولة القوه للذراعٌن

 .2-5التوصٌات
ٌ .1وصً الباحث بتطوٌر القوه السرٌعة االنفجارٌة لعضالت الذراعٌن لتسهٌل أداء مهارة الطلوع بالمرجحة
األمامٌة على جهاز المتوازي .
 .2أجراء بحوث مشابه لمعرفة العالقات بٌن الصفات البدنٌة والحركٌة مع أداء بعض مهارات الجمناستك صعبة
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المراجعىوىالمصادرىى
 انمرآٌ انكرٌى عجذ هللا حطٍٍ اناليً :اضبضٍبد انتعهى انحركً  ,ط ,1كهٍخ انترثٍخ انجذٍَخ ٔعهٕو انرٌبضخ  ,جبيعخ انمبدضٍخ ,,2006
 لبضى نساو صجر  ,يٕاصفبد انتعهى انحركً  ,انعراق  ,ثغذاد 2005 , رٌطبٌ خرٌجظ يجٍذ ٔعهً تركً َ ,ضرٌبد تذرٌت انمِٕ  ,انعراق ,جبيعخ دٌبنى 2002 ٌعرة خٌٍٕ  ,انتعهى انحركً ثٍٍ انًجذء ٔانتطجٍك  ,ص 2ثغذاد  ,انكهًّ انطٍجّ نهطجبعخ ٔانُشر 2010 , فبطًّ عجذ انًبنكً َٕ ,ال يٓذي  ,عهى انتذرٌت انرٌبضً  ,انًكتجّ انٕطٍُخ نهطجبعخ ٔانُشر ,2002 , عجذ هللا حطٍٍ اناليً ,انتذرٌت انرٌبضً  ,ط , 1انُجف االشرف  ,دار انضٍبء نهطجبعخ ٔانتصًٍى,2010 , عبدل عجذ انجصٍر عهً ,دنٍم انًذرة فً جًجبز انًطبثمبد نهُبشئٍٍ ,كهٍخ انترثٍخ  ,جبيعخ حهٕاٌ ,دار انفكرانعرثً
 عهً جٕاد عجذ  ,تأثٍر اضتخذاو جٓبز انًطُذ انخطبف انًمترح فً تعهٍى انطهٕع ثبنًرجحخ االيبيٍخ عهى جٓبزانًتٕازي  ,رضبنخ يبجطتٍر غٍر يُشٕرِ 1333 ,
 يحًذ اثراٍْى شحبتّ,دنٍم انجًجبز انحذٌث  ,جبيعخ االضكُذرٌخ  ,يطجعخ انتًَٕ ,1332 , يحًذ صجحً حطبٍٍَ  ,انمٍبش ٔانتمٌٕى فً انترثٍخ انرٌبضٍخ  ,ط ,2انمبْرِ  ,دار انفكر انعرثً ,1335 لٍص َبجً ,االختجبراد ٔانمٍبش ٔيجبدء فً يحبل انرٌبضً  ,ثغذاد ,1321 , عهً ضًطٕو انفرطٕضً  ,صبدق جعفر انحطًٍُ  ,عهً يطٍر انكرٌسي  ,انمٍبش ٔانتمٌٕى فً يجبل انرٌبضّ ,ثغذاد يطجعخ انًًٍٍٓ 2014 ,
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المالحــــــــــقى
استمارة استبيان
اضتًبرح اضتجٍبٌ عهى انطبدح انخجراء نتحذٌذ انصفبد انجذٍَخ ٔانحركٍخ انًُبضجخ ألداء يٓبرح انطهٕع ثبنًرجحخ األيبيٍخ
عهى جٓبز انًتٕازي .

