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 الىجاء

كال يصيب الميل اال بذكخؾ كال يصيب الشيار اال بصاعتظ كال تصيب المحطات اال بحكخؾ  اليي ال
 . كال تصيب الجشة اال بخؤيتظ تصيب اآلخخة اال بعفػؾ

إنجاح  الحؼ كفقشا كأعانشا بالعمع كأحاششا بالتػفيق في سبيل حسجا شيبا مباركا فيوتعالى  هللانحسج 
 .ىحا العسل

لى نبي الخحسة كنػر العالسيغ سيجنا دمحم صمى هللا إمة مانة كنرح األاألػ دأالى مغ بمغ الخسالة ك 
 .كسمععميو 

الذيجاء  لىإ لى الذافعيغ ك السبذخيغإعشج ربيع يخزقػف الحيغ حياء األلى إكـخ مشا جسيعا ألى مغ إ
 بخار.األ

حسل اسسو بكل ألى مغ إ لى مغ عمسشي العصاء بجكف انتطارإ لى مغ كممو هللا بالييبة كالػقارإ
       لىإف يسج في عسخؾ لتخػ ثسارا قج حاف قصافيا بعج شػؿ انتطار أرجػ مغ هللا أ افتخار

 . كالجؼ العديد

لى مغ كاف إلى بدسة الحياة كسخ الػجػد إ حشاف كالتفانيالالى معشى الحب ك  مبلكي في الحياة ىلإ
 مي الغالية.ألى إ تحت قجمييا الجشاتلى مغ تقع إدعائيا سخ نجاحي 

  خػاتيأخػاني ك إلى السخجع االكؿ إلى مغ ىع مغ لحسي كدمي إشجد عزجؼ بيع ألى مغ إ
 .كعائمتي الكخيسة

ياـ التي مخرت بيا خبلؿ دراستي إلى كل ألبجانبي بكل ا اإلى مغ شجعػني ككقفػ لى رفقاء دربي إ
 .عداءاأل زمبلئيك صجقائي ألى إمحب صادؽ 

 ىجؼ ليع ىحه العسلأ 

 الباحث



 د

 

 الذكخ والتقجيخ

 الخحسؽ الخحيؼ بدؼ هللاا

الحسج هللا كالربلة كالدبلـ عمى سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو كمغ كااله في األكليغ كاآلخخيغ كالسؤل 
 األعمى إلى يـػ الجيغ.

كاد السعمع أف يكػف رسػال( ) كبعج، ال يدعشي إال أف أتقجـ بالذكخ الجديل إلى مغ قاؿ بحقو الذاعخ
جداه هللا عشي كل خيخ  عساد عبج الحقسو األستاذ الجكتػر الفاضل الحؼ أمجني بعم الجكتػرإلى 

 .ىيخض ككفقو إلى ما يحبو ك

الشجاح الػششية الجكتػر كسا كأتقجـ بالذكخ الجديل إلى عسادة كمية التخبية الخياضية في جامعة  
لجشة كالى أساتحتيا األفاضل ككحلظ أتقجـ بالذكخ كاالمتشاف إلى األساتحة األفاضل في  بذار صالح 

           ؼ العديديغاالسشاقذة الشيائية أتقجـ بالذكخ كالتقجيخ إلى مغ قخف رضا هللا بخضاىسا.. كالج
)رب ارحسيسا كسا ربياني صغيخا( ككحلظ أشكخ كل مغ عمسشي حخفا كأرشجني إلى شخيق العمع 

  .بذكميا الحالي الساجدتيخكسيل في إخخاج رسالة 

 (مشا إنظ أنت الدسيع العميع ربشا تقبل )

 الباحث
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 التجريبي لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽمدتؾى الؾعي 
 إعجاد

 مجج ضسيجي
 إشخاف

 عساد عبج الحق د. أ.
 السمخص

مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في  عمىىجفت الجراسة الحالية الى التعخؼ 
ككحلظ التعخؼ عمى الفخكؽ في السدتػػ التجريبي بيغ السجربيغ تبعا  ،السحافطات الذسالية/فمدصيغ

جخيت الجراسة عمى عيشة عسجية أكلتحقيق ذلظ  ميسي كالخبخة كمكاف االكاديسيةلستغيخ السدتػػ التع
كاستخجـ الباحث السشيج الػصفي السدحي لسبلئستو  ،( مجربا مغ اكاديسيات كخة القجـ60قػاميا )

كأداة لجسع السعمػمات كالبيانات، كبعج جسع  ةنكذلظ مغ خبلؿ استخجاـ االستباسة، لصبيعة الجرا
 (.SPSSالبيانات تع تحميميا باستخجاـ بخنامج الخـز اإلحرائية لمعمـػ االجتساعية )

فمدصيغ كاف  -أف مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في السحافطات الذسالية
عجاد %(، ككانت أعمى استجابة عمى مجاؿ اإل84الشدبة السئػية لبلستجابة )مختفعا، حيث كانت 

قل استجابة عمى أ%(، بيشسا كانت 87.4التكشيكي )السيارؼ( بشدبة مئػية مختفعة ججا بمغت )
مجالي االعجاد البجني كإعجاد البخامج كالخصط التجريبية بشدبة مئػية مختفعة لبلستجابة عمييسا بمغت 

(81.4.)% 

ضيخت الشتائج أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية في السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي كمجاالت كا
اعجاد البخامج كالخصط التجريبية( لجػ  )االحساء، االعجاد البجني، االعجاد التكشيكي )السيارؼ(،

لح مجربي أكاديسيات كخة القجـ في السحافطات الذسالية تبعا لستغيخ السدتػػ التعميسي كلرا
 عجاد الشفدي(.عجاد التكتيكي، اإلالجراسات العميا، بيشسا ال تػجج فخكؽ دالة إحرائيا في مجالي )اإل



 م

 

في السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي كجسيع  ضيخت الشتائج أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائيةأكسا 
 -حافطات الذساليةفي السعجاد الشفدي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ مجاالتو ما عجا مجاؿ اإل

 سشػات(. 10فمدصيغ تعدػ لستغيخ الخبخة التجريبية كلرالح ذكؼ الخبخة )أكثخ مغ 

كاستشادًا إلى الشتائج تػصي الجراسة بزخكرية اىتساـ بتػزيع الجكرات التجريبية عمى مشاشق الذساؿ 
ضف الى ذلظ العسل عمى تخخيز األكاديسيات لػضع معايخ تػضيف السجرب القادر أ ،كالجشػب

 عمى الكياـ بسيسة التجريب بذكل مثالي. 

 .كخة قجـ، االكاديسيات ،الػعي التجريبي، السجربيغكمسات دالة: 
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 الفرل األول
 مقجمة الجراسة وأىسيتيا

  السقجمة

تعتبخ كخة القجـ المعبة الذعبية األكلى في العالع كالتي تحطى في اىتساـ كبيخ مغ جسيع األفخاد 
الغفيخة لسسارسة كخة القجـ  كتعمسيا ىي ككاف الدبيل الػحيج إلتاحة الفخص أماـ كل ىحه األعجاد 

ففي كل يػـ نخػ افتتاح أكاديسيات كخة قجـ  ،افتتاح أكاديسيات كخة القجـ التي انتذخت بذكل كبيخ
ججيجة كالتي يشحرخ ىجؼ ىحه األكاديسيات بيغ الخبح السادؼ  أك تقجيع الخجمات فالخبح السادؼ 

صحاب األكاديسيات حيث تدعى األنجية إلى يعتبخ مرجر ججيج سػاء لؤلنجية اك لؤلشخاص أ
جحب الجسيػر كانتقاء السػىػبيغ كتصػيخىع بيجؼ دعع الفئات العسخية أك بيعيع كاالستفادة مشيع 
ماديا أما بالشدبة ألصحاب األكاديسيات الخاصة يسكشيع االستفادة مغ خبلؿ انتقاء السػىػبيغ 

 (2018 ،)ابػ العشيغألكاديسيات. كتصػيخىع كمغ ثع بيعيع كىع يعتبخكف ثخكة ىحه ا

فالسجرب ىػ السدؤكؿ  ،كيعتبخ السجرب ىػ الخكيدة األساسية التي تقػـ عمييا أكاديسيات كخة القجـ
عغ عسمية تجريب الشاشئيغ حيث يجب عمى السجرب أف يكػف عمى معخفة في أسذ كمفاليع 

جرب يعتسج عمى الخبخة السيجانية فقط كإذا كاف الس ،كتصػر عمـػ التجريب كدمجيا مع الخبخة السيجانية
فأنو سيؤثخ عميو سمبيا كذلظ لكػف عمـػ  ،كسا يحجث في كثيخ مغ أكاديسيات كخة القجـ في فمدصيغ

لحا يجب عمى السجرب أف يكػف شخرا متصػرا مغ كافة الشػاحي  ،التجريب في نسػ كتصػر دائع
الحجيثة في عسمية التجريب الخياضي  فالسجرب الستتبع لسدتججات العرخ كالسػاكب لمتكشػلػجيا

باإلضافة الى الخبخة السكتدبة ىػ السجرب الحؼ يجب أف يتع االعتساد عميو في تجريب أكاديسيات 
 ( 2012 ،ابخاليع)كخة القجـ. 

( أف مغ يعسل في أكاديسيات كخة القجـ يجب عميو اإللساـ بخرائز السخحمة 2010ج )امكيحكخ ح
الدشية السػجو ليا البخنامج، كاستخجاـ التسخيشات كاألنذصة كالفعاليات التي تحقق استستاع الشاشئيغ 

 ( سشة.12-8ساسي لمسخحمة الدشية )أكالدخكر كالبيجة خبلليا كيجؼ 
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ى ضخكرية إصجار رخرة لسغ يعسل في مجاؿ تجريب كخة القجـ عمى ( إل2018بػ العشيغ )اكيذيخ 
كيجب  ،أف يكػف تججيجىا كل ثبلث سشػات لجفع السجرب لسعخفة كل ما ىػ ججيج في عمع التجريب

 ترشيف األعزاء كإعصائيع تجريبات مشاسبة إلى مدتػياتيع.

عب فييا أداء باقي ( أف كخة القجـ تخبػية جساعية يتصمب أف يكسل كل ال1998كيحكخ حساد)
زمبلئو في الفخيق أف ذلظ يشصبق أيزا عمى السيارات األساسية حتى يربح لجػ كل فخيق تشػعا 

 كتكامبل في مدتػيات أداء العبيو كبحلظ يربح مدتػػ الفخيق جيجا.

 مذكمة الجراسة:

نجية في السشاشق اف االنتذار الكبيخ ألكاديسيات كخة القجـ سػاء كانت خاصة اك تابعة إلحجػ األ
دػ لحجكث عذػائية أفمدصيغ بصخيقة غيخ قانػنية أؼ انو ال يػجج تخخيز لؤلكاديسيات -الذسالية

كسجرب لمفئات العسخية  يخبلؿ مذاركت كمغ ،دارية كالتجريبيةفي ىحه االكاديسيات مغ الشػاحي اإل
فيشالظ بعس الفخؽ   ،ةكجػد تفاكت في السدتػػ بيغ الفخؽ السذارك ةالحطفي الجكرؼ الفمدصيشي 

لمجػانب البجنية  نيا لع تحقق السصمػب كذلظ لزعفيارغع حرػليا عمى فتخة تجريب مشاسبة  إال أ
أؼ أنو قائج ىحه الدفيشة كىػ  ،كالسيارية كالخصصية كالفديػلػجية ككل ىحا يعتسج عمى السجرب

السدؤكؿ عغ ىحا الفخيق كفي السقابل ىشالظ فخؽ كانت عمى عكذ الذق األكؿ حيث كانت 
مشزبصة في الجػانب البجنية كالسيارية كالخصصية كالفديػلػجية كىي التي كاف ليا الشريب األكبخ 

 مغ العبػر مغ الجكر األكؿ.

التي تقع عمى عاتقو كمعخفة شخيقة اإلعجاد الستكامل لحلظ يجب عمى السجرب معخفة الػاجبات 
الذامل لمخياضي مغ إعجاد بجني كنفدي كفشي كخصصي كذىشي كرعاية البلعبيغ كارشادىع 
كتػجيييع كالتي يجب أف يقـػ بيا بأفزل الصخؽ السسكشة مغ أجل تحديغ البلعبيغ السػجػديغ في 

تصػرات العمػـ التجريبة كيقػـ باالستفادة مشيا ىحه األكاديسيات فالسجرب الشاجح  يكػف مػاكب ل
كتصبيقيا لكي يرل في ىحا الفخيق إلى أكبخ تحدغ في أقل كقت مسكغ كمغ ىشا أتت الفكخة 

 كاديسيات كخة القجـ.التجريبي لجػ مجربي أالػعي لمباحث بأنو يجب معخفة السدتػػ 
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 ىسية الجراسة:أ

 يسكغ إيجاز أىسية الجراسة فيسا يمي:

  كائل الجراسات في فمدصيغ التي تحجثت بذكل عاـ عغ أحجاثة ىحه الجراسة حيث تعتبخ مغ
  .اكاديسيات كخه القجـ كعغ مجربيا بذكل خاص

  تمقي الجراسة الحالية الزػء عمى الػعي التجريبي عشج ىؤالء السجربيغ في السجاالت الدتو
كبالتالي تدكد  حساء(اإل ةمج الخصصيعجاد البجني الشفدي التكتيكي التكشيكي اعجاد البخا)اإل

االتحاد الفمدصيشي لكخه القجـ في جػانب القػه لمعسل عمى تعديدىا كجػانب الزعف لمتخمز 
 .مشيا كتفادييا في السدتقبل

  بحاث تعسل عمى تصػيخ مجربيغ أججيجه لمباحثيغ لعسل  آفاؽيؤمل مغ الجراسة الحالية فتح
 .اكاديسيات كخه القجـ

أىسية ىحا الجراسة كذلظ لمسداىسة في إلقاء الزػء عمى معخفة مدتػػ الػعي  مغ ىشا نبعت
التجريبي لجػ مجربي كخة القجـ في اكاديسيات كخة القجـ كلكي يتع تحديغ ىحا السدتػػ؛ ألف السجرب 

فسغ ىشا أدرؾ الباحث ىػ مغ يعػؿ عميو الجدء األكبخ مغ تصػيخ كخة القجـ في أؼ أكاديسية، 
 .ىحه الجراسة ضخكرة إجخاء

 ىجاف الجراسة:أ

 ىجفت الجراسة الحالية  التعخؼ الى:

 مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في السحافطات الذسالية/ فمدصيغ. .1

الفخكؽ في مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في السحافطات الذسالية/  .2
 التعميسي.فمدصيغ تبعا لمسدتػػ 
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الفخكؽ في مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في السحافطات الذسالية/  .3
 .التجريبية فمدصيغ تبعا لستغيخ الخبخة

الفخكؽ في مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في السحافطات الذسالية/  .4
 فمدصيغ تبعا لستغيخ  مكاف االكاديسية.

 لت الجراسة:تداؤ 

 جابة عغ التداؤالت التالية:لئلسعت الجراسة 

 ما مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في السحافطات الذسالية/ فمدصيغ؟ .1

حرائية في مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة إىل يػجج فخكؽ ذات داللة  .2
 ػ لستغيخ السدتػػ التعميسي؟د تعالقجـ في السحافطات الذسالية/ فمدصيغ 

حرائية في مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة إىل يػجج فخكؽ ذات داللة  .3
 ػ لستغيخ الخبخة؟د القجـ في السحافطات الذسالية/ فمدصيغ تع

حرائية في مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة إىل يػجج فخكؽ ذات داللة  .4
 ػ لستغيخ مكاف االكاديسية؟د حافطات الذسالية/ فمدصيغ تعالقجـ في الس

 :حجود الجراسة

 اشتسمت الجراسة عمى الحجكد التالية:

جخاء الجراسة  عمى عيشة مغ مجربيغ اكاديسيات كخة قجـ في السحافطات إالحج البذخؼ: تع  .1
 الذسالية.

 فمدصيغ. –شساؿ الزفة الحج السكاني: تع إجخاء ىحه الجراسة في اكاديسيات كخة القجـ في  .2
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الحج ألدماني: تع تػزيع االستبانة الخاصة بالػعي التجريبي لسجربي أكاديسيات كخة القجـ بتاريخ  .3
 .2/1/2021كاستخجاعيا في  10/12/2020

 مرظمحات الجراسة:

تجريب الستكامل كالذامل لمخياضي في الجخائي الػعي التجريبي: معخفة تامة كشاممة في إتعخيف 
 كالفشية كالشفدية الخياضية.  انب البجنية كالسيارية  كالخصصيةالجػ جسيع 

( ىي مؤسدات تابعة لؤلنجية الخياضية تيجؼ الى جحب 2012اكاديسيات كخة القجـ: عخفيا سالع )
فخاد لتعميسيع فشػف كخة القجـ كانتقاء كاكتذاؼ البلعبيغ السسيديغ مشيع كرعايتيع فشيا كبجنيا كنفديا األ

    .كصحياً 
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 الفرل الثاني
 والجراسات الدابقة ي الطار الشغخ 

 طار الشغخي : اإلأولا 

 جم اكاديسيات كخة الق

تعج اكاديسيات كخة القجـ مغ الطػاىخ الحجيثة كالجحابة لؤلنجية كالسجربيغ كالسدتثسخيغ كالتي انتذخت 
حيث انتذخت في فمدصيغ بذكل كبيخ كالقت  ،في الػشغ العخبي بذكل عاـ كفمدصيغ بذكل خاص

مغ الشاشئيغ التي تعسل عمى تصػيخىع مغ جسيع نػاحي الحياة كتصػيخ الخكح الخياضية  اً كبيخ  قباالً إ
غ شخيق مسارسة كبالتالي تقػـ بتصػيخ جسيع الرفات الجاخمية كبشاء شخريتيع بالذكل الرحيح ع

مانييع كقجرتيع عمى أمػرىع بأف يربحػا العبيغ مسيديغ يدتصيعػف تحقيق أكلياء أ كخة القجـ كييجؼ
يسكشو  عب يكدب ماالبلصبح مغ خبلليا الأكدب رزقيع في السدتقبل عغ شخيق ىحه المعبة ألنو 

ف يدتفيجكا أكبخ قجر مسكغ مغ ىحه األكاديسيات  التي ألحلظ يجب عمييع  ،سختوأمغ العير ىػ ك 
بحػزتيا عغ شخيق اكدابيع الجكارات البلزمة لمتجريب  غػيخ السجربيغ الحيتبحؿ قرارة جيجىا بتص

فزل الخبخات عغ شخيق أكاكدابيع ساليب التي تداعجه في التجريب سذ العمسية كاألكالسعخفة كاأل
السذاركة في البصػالت الخارجية كالجاخمية كالعسل عمى استقصاب افزل السجربيغ الستاحيغ الحؼ 

  عبيغ السؤىميغ لمسذاركة السحمية كالجكلية.بلفزل الأخخاج إيع األكاديسية مغ خبلليع تدتص
 (2012 ،)الذيخ

( عمى أف ىحا االىتساـ الػاسع بكخة القجـ ذىبت تمظ الجكؿ كمغ خبلؿ األنجية 2013) صالحكيؤكج 
الى تأسيذ أكاديسيات لكخة القجـ، لمعشاية بالفئات العسخية أؼ قصاع الشاشئيغ، كالعسل عمى تجريبيع 
كصقميع في جسيع الشػاحي مشح الرغخ، كفي جسيع الجػانب األكاديسية كالشفدية كالسيارية 

صصية، ككحلظ الجانب البجني الحؼ يعتبخ مغ أىع الجػانب التجريبية لقصاع الشاشئيغ لسا لو دكر كالخ
جاعاتو كإمكانياتو الفشية كقجرتو عمى استسخاره في األداء بفعاؿ في إضيار قجرة الشاشئ بإخخاج إ
 .اإليجابي ألشػؿ فتخه مسكشة في السباراة 
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نطسة الجدع أف يعخؼ أعمى السجربيغ خبلؿ عسمية التجريب كالتعميع في األكاديسيات  كيجب
فزل الصخؽ التجريبية كالتعميسية كالشفدية لمشاشئيغ أالفديػلػجية كالػضيفية في مخاحل الشسػ كاختيار 

ف يخاعي أقباؿ الكبيخ عمى أكاديسياتو كيجب فزل استجابة لمشاشئيغ كاإلأكىحه يزسغ لمسجرب 
عزاء الزخكرية التي يدتخجميا العب كخة القجـ لقجرت السجرب عمى لسجرب تصػيخ كضائف األا

رفع الحسل البجنية كاذا كانت غيخ مبلئسة ال يحجث استقخار خرػصا عشج التخصيط لؤلعساؿ 
 (2008، التجريبية كالتعميسية. )ىاشع

كؿ ففي بجاية لى الفخيق األإلػصػؿ لى اإضافخىع أاف ىحه األكاديسيات تيتع في الشاشئيغ مشح نعػمة 
عصائيع ما إ ف يعامل معاممة الكبار فيتع أف الصفل يبقى شفل كال يسكغ أساسية ىػ أيتع كضع قػاعج 

ف نعصي التسخيغ أؼ يجب أنسػىع الفكخؼ كالجدجؼ  ةداء التسخيغ كمخاعاأيشاسب قجراتيع عمى 
كيكػف التصػر كاضح كممحػظ بعج كل  السشاسب لمعسخ لكي يكػف التسخيغ غيخ مذػه كمشاسب ليع

ف عباء كيكػف قصتحسل األ ف نفكخ في قجرت االكاديسيات عمى أمخ يسكغ كىحه األ ،كحجة تجريبية
العسخية كالشزج الكخكؼ مغ خبلؿ االستفادة مغ كل كحجة  الشجاح عمى السجػ الصػيل بتصػر

تجريبية بتصػيخ جسيع الشػاحي لبلعب بذكل متػازؼ كالدخعة كالدمغ السػضػع لو كالحؼ يتشاسب مع 
يغ كالجكلييغ التي  يعبيغ العالسبلنو يػجج كثيخ مغ الأالجانب الفكخؼ كالجدسي السشاسب لو حيث 

ىجاؼ مشتخبات ببلدىع بتحقيق أ ىجافيع ك أ اديسيات كىا قج حقق بجئت حياتيع الكخكية مغ االك
 (2018 ،)عبلكنة البصػالت الجكلية كالسحمية.

كثيخ مغ الجكؿ الستقجمة في لعبة كخة القجـ جيػدا مدتسخة إلعجاد كتشسية العبي فخؽ كخة  كتبحؿ
القجـ الشاشئيغ عمى أسذ عمسية كاضحة، باعتبارىا القاعجة العخيزة التي يعتسج عمييا في نسػ 

 (1994)أبػ العبل، كشعبلف،  .المعبة كازدىارىا

 :مسيدات اكاديسيات كخة القجم

 ( الى اىع مسيدات كخة القجـ2017كيذيخ احسج )

 فزل البلعبيغ.أسذ عمسية إلخخاج أاكتذاؼ السػاىب كالعسل معيا كفق  .1
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 تػفيخ ليع البيئة الخياضية كالتعميسية كاالجتساعية بأفزل شكل مسكغ. .2

 فزل السجربيغ السختاريغ.أتجريبيع مغ قبل  .3

 ىسيتو.أ الخياضي ك العسل عمى رفع معشػيات الشاشئيغ كحث السجتسع عمى الجانب  .4

 فخاد السجتسع.أخمق بيئة رياضة جساعية بيغ  .5

فزل صػرة عشيا مغ خبلؿ السذاركات السحمية أعصاء إ عكذ صػرة البمج محميا كعالسية ك  .6
 كالجكلية.

 مكانياتو الخياضية. إاف يأخح كل فخد في السجتسع الفخصة لمتعبيخ عغ  .7

 ة.فخز السػاىب الخياضية كفق الفئة العسخية كالسػلب .8

 ىسية اكاديسيات كخة القجم أ

لى اليجؼ كىي تقـػ إكلى التي يشصمق مشيا الشاشئ نحػ الػصػؿ اتعتبخ االكاديسية السحصة األ
بتصػيخ الشاشئ مغ الشػاحي الخياضية كالثقافية كالعالسية مغ أجل الػصػؿ إلى السدتػيات العميا  

 (2012 ،)الذيخ ثبلثة تقديسات.لى إىسية حبلـ الخياضية كيسكغ تقديع األكتحقيق األ

  األمػر التعميسية كالتشسػية. أ

 ساسية.البجنية األ وتحديغ الحالة الرحية لبلعب كتشسية شاممة لرفات .1

 تصػر الرفات البجنية الزخكرية لشاشئ كخة القجـ.  .2

عمى مدتػػ رياضي أ لى إرات الحخكية االزمة في كخة القجـ لمػصػؿ اتقاف كتصػيخ السيإ .3
 مسكغ.

 تقاف الخصط اليجػمية كالجفاعية في كخة القجـ.إتعمع ك  .4
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 ساليب الستاحة لتصػيخ الشاشئ.فزل األأاستخجاـ  .5

 :األمػر التخبػية كىي التي تعتسج عمى اآلتي . ب

 التخبية كالتشذئة عمى حب الخياضة عامة ككخة القجـ خاصة.  .1

  .سخة كالسجتسع كالػشغاأل ةتخبية الصفل عمى خجم .2

 العسل عمى تعديد الرفات الحسيجة كحب الػشغ كالخكح الخياضية ك خمق الخياضي.  .3

 رادية. تقػية الدسات كالخرائز اإل .4

 .تعخيف الشاشئيغ بأىسية تعسيق كتصػيخ الثقافة الخياضية .5

تعمع كالحفاظ عمى الدسات الخمكية الحسيجة كالتستع في الخكح الخياضية داخل السبلعب  .6
 جيا. ار كخ

مغ حياتو عشج الػصػؿ الى مخحمة االحتخاؼ في  االشاشئ باحتخافية لكي تربح جدءمعاممة  .7
 السدتقبل.

دائو أالتخكيد عمى التأىيل الشفدي مشح الرغخ لكي ال تؤثخ العػامل الشفدية الديئة عمى  .8
 عشج الكبخ.

تفػؽ دراسي حتى لػ كاف غيخ رياضي لكي نقزي عمى  اف يكػف الشاشئ ذأتحافع عمى  .9
 عبيغ الكبار ال يسمكػف أؼ شاىجة عمسية.بلفالكثيخ مغ ال ،جيلضاىخ ال

رادية مثل: الخكح العالية كالتخكيد كامتراص الغزب كالتحكع تصػيخ كتثبيت الرفات اإل .10
 في االنفعاؿ كبحؿ قرارة الجيج لتحقيق اليجؼ كااللتداـ كالحساس كالترسيع.

 سة الخياضة.ؤلكاديسية بالكيع كدكافع مسار لتعخيف الشاشئ الججيج  .11

 ثخ الرحي كالشفدي عمى مسارسي الخياضة.معخفة األ .12
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 عب بجساعية.متخسيخ مبجأ القػة في التعاكف مغ خبلؿ ال .13

 :الػاجبات التعميسية الفشية .ج

 كيعشى ذلظ أف الػاجبات التعميسية تذسل اإلعجاد السختمف كحدب تشاسبو مع عسخ الشاشئ: 

  .اإلعجاد الشفديك  اإلعجاد الخصصي،ك  اإلعجاد السيارؼ،ك  اإلعجاد البجني،

 العجاد البجني لشاشئي كخة القجم: أولا 

عجاد ف مغ غيخ اإلف السدتػػ البجني لجػ الشاشئيغ ىػ الحؼ يحجد مدتػػ السيارؼ كالخصصي ألإ
ف الخصط تعتسج عمى تػضيف الشاشئيغ أالبجني الجيج لمشاشئيغ ال يسكغ تصبيق أؼ خصة  حيث 

ف نرل الى أكحلظ ال يسكغ  ،البجنية كالدخعة كالتحسل كالقػة كالسخكنة كالخشاقةحدب مسيداتيع 
لحلظ كاف الػاجب عمى السجربيغ اختيار التي  ،لي مغ غيخ امتبلؾ الشاشئ لمقجرات البجنيةداء اآلاأل

 (2008 ،كالديج )ابػ عبجه .ىجاؼ التجريبأ تعسل عمى تحقيق 

 القجم عجاد البجني لشاشىء كخةىسية اإلأ

 (2002) الديجالفاتح ك عجاد البجني لشاشئي كخة القجـ كسا بيشو ىسية اإلأ 

 جنية لمشاشئ  القػة كالدخعة كالتحسل كالخشاقة.بتشسية الرفات ال .أ 

 الشاشئ. ػتصػيخ الكفاءة الفديػلػجية لج .ب 

 يعسل عمى تصػيخ السدتػيات االخخػ مثل السدتػػ السيارؼ.  .ج 

 مياقة الػضيفية مغ خبلؿ تحديغ كفاءة الجدع لمكياـ بػضائفو. لتحديغ ا .د 
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 كخة القجم لشاشئعجاد البجني يخ لبخامج اإليسذ والسعااأل

 (2009شعبلف )كسا بيشيا  كخة القجـ ئلشاشعجاد البجني سذ كالسعاييخ لبخامج اإلاأل

ف ألى إشار بيتخ مدػف أسبػع  يشاسب عسخ الصفل كحيث ف يكػف ذات مجة كتكخار خبلؿ األأ .1
مخات في  (4-2)دقيقة كتكخاره مغ  (30-20)الشاشئيغ يسكشيع العسل في تجريب مقشغ مجتو 

 سبػع الػاحج.األ

 تكػف ىحه فأف تكػف التجريبات في االعجاد البجني يحتػؼ عمى عشاصخ خاصة بكخة القجـ ك أ .2
 العشاصخ تتػافق مع خرائز الشسػ.

تحجيج السقاكمة حيث ك داء كتكخار التجريبات مغ حيث زمغ األ ةيحساؿ التجريبيجب تقشيغ األ .3
جيدة الجدع العزمية كالعربية كالييكمية كالػضيفية كتجشب تعخض أف تبلئع درجة نسػ أيجب 

 ك حاالت انحخاؼ قػامي.أك بديصة أصابة سػاء مدمشة إالصفل ألؼ 

 ةلى نػعية فتخ إت ككحلظ ك السجسػعاأماكغ الخاح بيغ التجريبات ألى مجة ك إف نشتبو أيجب  .4
 شاصخ البجنية الخاصة بكخة القجـ.الخاحة عشجما نحدغ الع

ف نختار أة التي تشاسب السخحمة العسخية حيث يجب يساليب كالصخؽ التجريبف نختار األأيجب  .5
سذ تشسية أداء الستقصع عشج تشسية التحسل لجػ الرغار كىحا قج كرد في مبادغ سمػب األأ

 العشاصخ البجنية.

عجاد البجني يجب الكياـ في تصبيق االختبارات القبمية لشحجد ف نبجأ في البخنامج اإلأعشجما نخيج  .6
 ىجاؼ التي سػؼ نقـػ بتحكيقيا.األيغ نبجأ كما ىي أالسدتػػ الحالي ك لشعخؼ مغ 

جني ىػ مبجأ الفخكؽ الفخدية حيث يتع كضع البخامج التجريبة بعجاد الىع مبجأ في بشاء بخامج اإلأ  .7
جساعي الحؼ ف يتع العسل الأمغ ناحية التكخار كالدمغ كالسقاكمة قبل  ةكل العب عمى حجل

 يبلئع جسيع الشاشئيغ.
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ي السخكدؼ الحؼ عجاد البجني لدبلمة جياز العربيجب تجشب التسخيشات التشافدية عشج تشفيح اإل .8
 .ىػ في مخحمة نسػه

 ء كخة القجم ىالعجاد السياري لشاشثانيا: 

داء السيارؼ الشيائي الحؼ مغ لى األإلى الػصػؿ إرات الحخكية بذكل تاـ ييجؼ االسيتقاف أف أ
عمى السدتػيات الخياضية في كخة القجـ فسيسا كصل الفخد مغ مدتػيات أ لى إخبللو يتع الػصػؿ 

ف يحقق الشتائج أنو مغ دكف االتقاف التاـ لسيارة كخة القجـ ال يسكغ إعميا في الرفات البجنية  ف
ف ميارة كخة القجـ ىي الػسيمة لتشفيح الخصط فبجكف السيارة ال يسكغ تصبيق الخصط إالسخجػة ف

كبالتالي يرعب تحقيق الشتائج السستازة فالتجريب الخياضي الحجيث يخبط تصػيخ الرفات البجنية 
رات كخة القجـ في التسخيشات االعامة كالخاصة في تصػيخ السيارة كذلظ مغ خبلؿ تكخار السي

لي  في مػقف السشافدات داء السيارؼ اآللى األإة مسا يؤدؼ الى كصػؿ الفخد يالتصبيكية كالتشافد
السختمفة فالسيارات كخة القجـ ىي التي تسيد فخؽ عغ فخيق كالعب عغ العب كىي التي تحجد 

 (2002 ،)الديج .لمسجرب تػزيع السخاكد في السمعب

 ىسية العجاد السياري لشاشئي كخة القجمأ

عجاد السيارؼ في كخة القجـ ميع ججا لمشاشئيغ ألنو ىػ الحؼ يزع الشاشئ في السكاف الدميع ف اإلإف
ساسية لو في مكاف تقاف السيارات األألبلعب الى ا في السمعب مشح الرغخ كىحا يعسل عمى كصػؿ

ف أعب الكبيخ ليذ مصمػب مشو بلف الإف ،لي في اقل زمغ مسكغلعبة ك الػصػؿ الى اإلتقاف اآل
مكاف كىحه رات مخكدة بل كتصػيخىا قجر اإلاتقاف ميإمعبة بل يجب عميو ليتقغ جسيع السيارات في ا

 عجاد السيارؼ لمشاشئيغ.ما ييجؼ لو اإل

  ىء كخة القجمشالعجاد الخظظي لشا :ثالثاا 

ف أفخدية بل لعبة جساعية  أؼ ال يسكغ  ليدت عبةملا ألنوعجاد الخصصي ميع ججا لمشاشئيغ ف اإلأ
مع الفخيق لكي يتع تحقيق الفػز في السباراة  وف تجمج مياراتأفقط بل يجب  وعمى مياراتالفخد عتسج ي
عبة تعتسج عمى الخصط اليجػمية كالجفاعية ككيفية مف الأ يعخؼف أيجب ك البصػلة ككحلظ أ
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معبة جيجا كيعخفو عمى الرفات السخاد تصػيخىا في لاستخجاميا مشح الرغخ فيحا يداعجه عمى فيع ا
 .الشػاحي الفشية كالسيارية لمقجرة عمى االنجماج في الفخيق

 ىسيا:أ مغ ( قػاعج خصصية لؤلشباؿ كالبخاعع 2009قج كضع شعبلف )ل

  .عجـ انتطار الكخة كالتحخؾ نحػىا .1

 .جفاعمبعج لعب الكخة التحخؾ بالجخؼ سػاء لميجػـ اك ل .2

  .السباشخ لمكخة عبمال .3

  .مباشخةالسشافذ في حالة فقجاف الكخة الزغط عمى السياجع  .4

  .عجـ االنجفاع الستخبلص الكخة .5

 .ترػيب اك التسخيخماتخاذ السداحة السشاسبة ل .6

  .ك مغ الجانبيغأسق عالخقابة الجائسة لمسداحة الخمفية سػاء مغ ال .7

  .عادة االستحػاذ عمى الكخةإ السحاكلة الججية في  .8

  .تشسية السداعجة بيغ الدمبلء .9

  .عب في جسيع الخصػطمال .10

 .ترػيب عمى السخمىماستغبلؿ الفخص الدانحة ل .11

  .مجفاع بذكل سخيعلالتحػؿ مغ اليجـػ  .12

  .خيخ في السمعبعمى السياجع اف يتسخكد بذكل صحيح كخاصة في الثمث األ .13

تدكيخ السمعب أؼ التقخب مغ ذار في السمعب عشج فقجانيا نقػـ بتنعشج امتبلؾ الكخة نقػـ باال .14
  .بعس
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 مالعجاد الشفدي لشاشئي كخة القج: رابعاا 

ىساؿ إ غمب االكاديسيات يتع التخكيد عمى الجػانب البجنية كالسيارية كالخصصية كيتع أ في  ةعاد
عجاد الشفدي الحؼ يعسل عمى ىسية اإلأ كلكغ مع تصػر البخامج الخياضية كمعخفة  ،الجانب الشفدي
صبح أفزل كعجـ القجرة عمى التخكيد كالقمق الدائج العػامل الشفدية الخػؼ مغ األ معالجة بعس

لحلظ تع عسل بخنامج  ،عجاد مكسل لآلخخإ عجادات كال يسكغ التفخقة بيشيع فكل مثمو مثل باقي اإل
نفدي لكل لعبة تخررية حيث شسمت كخة القجـ التي تع عسل بخامج نفدية لجسيع السخاحل العسخية 

عب لكخة القجـ يستاز برفات نفدية عغ باقي االشفاؿ بلسمت الشاشئيغ حيث نبلحع الحيث كش
صحاب أكالكيادة كالثقة بالشفذ كتحسل السدؤكلية كغيخىا مغ الرفات االيجابية لحلظ يجب عمى 

 (2016 ،)الرجيق .ىسية االعجاد الشفديأ مػر معخفة كلياء األأالقخار كالسجربيغ ك 

  :تصػيخىا لمشاشئيغ رات السخاداالسي

  .ىجاؼالعسل عمى تحقيق األ .1

  .الكيادة .2

  كاالنتباه. التخكيد .3

  .الترػر العقمي .4

 .حدغ التعامل مع الزغػشات .5

  :ىجاؼ الخئيدية لئلعجاد الشفديالى األ (1995) عشافعبج الفاتح شار أك 

  .العسل مع البلعبيغ عمى تذكيل اتجاه ايجابي نحػ مسارسة كخة القجـ .1

 .حث الخياضي عمى التجريب كالتشافذ الفعاؿ .2

  .تصػيخ السيارات الخياضية العقمية نحػ مسارسة لعبة كخة القجـ .3
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 .حدب متصمبات مخكده يغتشسية الدسات االنفعالية لمشاشئ .4

 الخياضية.القجرة عمى تعبئة شاقة الخياضية الشفدية في التجريب كالسشافدة  .5

 .ريات كالتجريباتثشاء السباأحجث تقبل السػاقف التي ت .6

 .االنتساء لجػ الفخيق كحب الدمبلءتشسية  .7

  .قجرة الخياضي عمى التػجيو الشفدي الحاتي لتجشب الزغػشات الشفدية .8

 دارة اكاديسيات كخة القجمإ

خخ الدشػات يعير العجيج مغ التحجيات اإلدارية في جسيع االمػر الحياتية آمع تصػر العالع في 
دارة ىػ العسل الحاسع صبح التسيد في اإلأكخاصة الخياضية التي فخضتيا اإلدارة الحجيثة حيث 

دارة الخياضية كتصػر اإلىجاؼ السشذػدة في جسيع نػاحي الحياة لمتقجـ كالتصػر كالػصػؿ الى األ
نذصة الخياضية أؼ كمسا ارتفع مدتػػ تصػر الخياضة في دكؿ العالع في كافة األالحجيثة يعكذ 

ف أكنطاـ يجب  دارة عسبل كتخررا كاحتخافاً صبحت اإلأدارة كمسا ارتقى مدتػاىا الخياضي لحلظ اإل
ف الحكع عمى أيكػف مبشي بذكل صحيح عمى قػاعج قػية لمسقجرة عمى الػصػؿ الى التسيد االدارؼ 

ىحه  ك الخياضات بأنػاعيا يعػد سببو عمى تصػرأك السؤسدات أكل السشطسات  نجاحيا في
السشطسات اك السؤسدات اك الخياضات كالػصػؿ الى العالسية الخياضية كالسشافدة عمى الحرػؿ 

دارة كاعية تعتسج عمى إعمى نتائج شيبة التي تؤىل لمسخاكد الستقجمة في البصػالت العالسية يتصمب 
 (2018 ،عبج الغشي) .ساليبفزل األأػجيو كالتشطيع كاتخاذ القخار كالخقابة كاستخجاـ التخصيط كالت

ال في كضع اقترادؼ عاؿ فالخياضة في مختمف بصػلتيا إف الجانب الخياضي ال يسكغ اف يتصػر إ
لكدب الساؿ كالخبح الكثيخ  اصبحت مرجر أنذصتيا ليدت كل ماضي لمسسارسة كالسشافدة فقط بل أك 

في مجتسع متحزخ تديصخ عميو تصمعات  اشبيعي امخ أفطاىخا االستثسار في كخة القجـ اصبحت 
ليات الدػؽ الحخ كالجػدة كالكفاءة السالية في ضل االحتياج السالي الكبيخ التي آمالية تعتسج عمى 

يختمف عغ ادارة مؤسدة اقترادية في  دارة أؼ فخيق كخة قجـ الإصبح أتصمبو االنجية في كخة القجـ ف
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دارة عغ ف اإلخخ في الحياة كالدخ يعتسج اختيار الخجل السشاسب في السكاف السشاسب ألآأؼ مجاؿ 
 (2018 ،عبج الغشي)قل جيج ككقت كماؿ. أشخيقيا يتع تحقيق اليجؼ ب

كمفيػما ميسا مغ ضسغ  ةاالستخاتيجيات كالخصط التي تػضع لتصػيخ كخة القجـ تأخح شخيقة مختمف
ف نجاح فخيق كخة القجـ مختبط في أف تحفع لجػ صشاع القخار كالسدؤكليغ أالسفاليع التي يجب 

نجاح االستثسار الخياضي فسغ خبللو ندتصيع االنفاؽ لتصبيق االحتخاؼ الحكيقي التي مغ خبللو 
دارة ألنشا عشجما يكػف بدبب اإلنجية في االحتخاؼ ف السذكبلت الي تعانييا األأنقـػ بتصػيخ المعبة ك 

كماليا  اىسمشا العقل السجبخ الحؼ سيجيخ الشادؼ فشيا كاداريأ بجأنا االحتخاؼ راعيشا الجانب السادؼ فقط ك 
دارة التي ستعسل عمى نجاح كخة القجـ في ىحه السؤسدة الخياضية كمغ ضسغ السؤسدات كىي اإل

الخياضية اكاديسيات كخة القجـ التي تعسل عمى  بشاء كخة القجـ في أؼ قخية اك مجيشة اك دكلة في 
العالع كاصبحت ذات اىسية كبيخة لشيا تعسل عمى انتقاء السػاىب كصقميا كتصػيخىا ضسغ اسذ 

جيثة  كتعسل عمى التػاصل مع االنجية سػاء محمية اك عالسية كتقػـ بتدػيق البلعبيغ عمسية ح
 (  2018 ،عبج الغشي)كالحرػؿ عمى عقػد احتخافية معيع. 

داء كالحرػؿ حج الػسائل ك الصخؽ الحجيثة لتصػيخ األأتكيع االدارة في أكاديسيات كخة القجـ يعج 
دارة في السجاؿ الخياضي كتأثيخه داء اإلأيع يلسعخفة تق اناجح يادار إ اسمػبأفزل نتيجة كيعتبخ أعمى 

ف حجاثة مػضػع األكاديسيات في السجاؿ أالكبيخ يداعج في تحديغ كتقجـ السشتج التدػيقي كسا 
دارؼ لؤلكاديسيات كالتأكج مغ داء اإليع األيكلة تقاالخياضي عمى مدتػػ فمدصيغ تجعػ الى مح

 نذئت لتحكيقيا.أىجاؼ التي في تحقيق األ الرحيحة السخسػمة مدبقاً دارؼ عمى الصخؽ داء اإلاأل

ىع ما أ ىسية اكاديسيات كخة القجـ كأساس يختكد عميو في تصػيخ المعبة عمى مدتػػ الػشغ ك أ بخزت 
نيا تكتذف السػىػبيغ كتعسل عمى بشاء شخريتيع كتصػيخىع مغ جسيع الشػاحي لمػصػؿ أيسيدىا 

عب الشاشئ كالػصػؿ الى بلكؿ لبشاء الىحه االكاديسيات السرشع األ لى البلعب السحتخؼ كتعجإ
العالسية كتعتبخ الباب لتمظ السػاىب لمػصػؿ الى السشافدات القارية كالجكلية كيتع ذلظ مغ خبلؿ 

دارية تعسل عمى ربط السجخبلت لمعسل كالسخخجات لحلظ يجب اف يشطخ لمجكر االدارؼ في إقيادة 
دارؼ في االكاديسيات التي داء اإلع األيف تأخح الكثيخ مغ االىتساـ لتقيأكاممة ك األكاديسيات كعسمية 
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دارة اخخػ ليذسل كافة العسميات االدارية مغ حيث الخقابة كالتػجيو إيسيا عغ أؼ يال يختمف في تق
 (2018 ،عبج الغشي) .كالتشطيع كالتخصيط

 :الػضائف االداريةدارة اكاديسيات كخة القجـ قائسة عمى مجسػعة مغ إك 

ف يكػف متفخغ ليا كعادت يكػف ىػ أكؿ عغ االكاديسية كيجب : كىػ السدؤكؿ األالسجيخ .1
 صاحب ىحه األكاديسية

: ىع الحيغ يتع اختيارىع كفق متصمبات ادارة العسل لمييكل التشطيسي السؾعفؾن الداريؾن  .2
 ذا كانت األكاديسية مختمصة.أنثى أف تػفخ مػضفة أكيدتحدغ 

 فيو بعس الذخكط كالتي ىي: اف يكػف متػفخ أ: يجب در الظبيالكا .3

  .شبيب متخرز، إما متفخغ أك زائخ مختبط بعقج .أ 

  .ج شبيعيبلأخرائي ع .ب 

 .ج شبيعي إذا كاف األكاديسية مختمصةبلأخرائية ع .ج 

أف تكػف جسيع السؤىبلت العمسية كالخبخات لمعامميغ باألكاديسية مػثقة مغ قبل الجيات ذات  يذتخط
 االختراص.

 :ن ؾالسجرب .4

لى تحقيق إكؿ عغ العسمية التجريبة فالسجرب الشاجح يدتصيع الػصػؿ ف السجرب ىػ السدؤكؿ األإ
كىػ تحديغ السدتػػ الخياضي كالجػانب  تخيج تحكيقيا السؤسدة رياضية أؼ ىجاؼ السشذػدة التياأل

عغ باقي  صفات معيشة تختمف اف يكػف ذأالفشية كالبجنية كالشفدية كلكغ مجرب االكاديسيات يجب 
ألنو يتعامل مع ناشئيغ أؼ كعاء غيخ مستمئ فيقػـ ىػ بػضع لسدتو  اآلخخيغصفات السجربيغ 

  لحلظ يجب اف يتحمى برفات معيشة سػؼ يتع التعخؼ عمييا:

 



18 

 

 الرفات الذخرية لسجرب الفئات العسخية

 ف يكػف شخرية متصػرة التفكيخ.أ .1

 شخريتو متدنة عاقل في ترخفاتو يحتخمو الجسيع.  .2

 عمى مشاقذة الشاشئيغ دكف تعرب.  رةاف االنفعالي كضبط الشفذ كالقجلجيو االتد  .3

خاصة اكلياء االمػر  اآلخخيغعمى التعامل مع  ةيستاز بالحكاء االجتساعي أؼ لجيو القجر  .4
 كاالدارة كذات العبلقة في العسمية التجريبية.

 لجيو العجالة في ترخفاتو كحكسو عمى السذاكل. .5

 السطيخ العاـ الحؼ لجيو يػحي بالقػة كالثقة كالتأثيخ االيجابي.  .6

 لجيو الثقة التامة بشفدو كترخفاتو. .7

 ذكل خاص.يتسيد بفمدفة مسيدة في حياتو بذكل عاـ كعسمية التجريب ب .8

 ف يكػف محب لعسمو كسجرب كلكل شخز يعسل معو ك لمشاشئيغ الحيغ يقػـ بتجريبيع. أ .9

 اف يكػف ذك لياقة بجنية كصحية كنفدية عالية. . 10

 لجيو السقجرة عمى تػصيل السعمػمة لمشاشئيغ.. 11

 ،)البيظ ك أبػ زيجكلجيو القجرة عمى تحسل السدؤكلية لكي يؤمشػا اكلياء االمػر ابشائيع لو. . 12
2003) 

 كخة القجم  لسجرب الكاديسيات الرفات السيشية

 . االتحادفي الجكريات التي يكيسيا  اقل مذارككعمى األ اسابق اف يكػف العبأ .1

 متابعة التصػرات التي تحجث في عمع تجريب كخة القجـ.  .2
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 حاصل عمى شيادة تجريب. .3

 تقجيخ.قل أحاصل عمى شيادة تعميسية متػسصة عمى  .4

 الرفات الرحية لسجرب اكاديسيات كخة القجم

 صحة جدسية كيجؿ عمى الشذاط. ايكػف ذ .1

 لياقة تسكشو مغ شخح السيارة السخاد تعميسيا. ااف يكػف ذ .2

 يذجع مثاؿ لمشاشئيغ في تصبيق البخامج الغحائية الرحية. .3

 (2003 )البيظ كأبػ زيج، خخػ لمخاحة الحىشية.أف يسارس لعبة أيفزل  .4

 الرفات الفشية لمسجرب الخياضي

 تقجيع الجعع الشفدي لبلعبيغ في الطخكؼ السعقجة كالرعبة سػاء في السشافدات اك التجريبات.  .1

 عمى معخفة ما يسيد كل العب كما ىػ ضعيف بو.  ةعشجه القجر  .2

 لجيو القجرة عمى تفادؼ الفذل ك تحػيمو الى قػة.  .3

 عب مغ ميدات كالتغمب عمى نقاط الزعف التي يسمكيا. بلف يخخج كل ما يسمكو الأيدتصيع  .4

 جيدة كمعدكخات كغيخه.أدكات ك أتحجيج ما يتصمب التجريب مغ  .5

 لكل فئة في األكاديسية. بيكضع بخنامج تجر  .6

 ىجاؼ السحققة مغ التجريب لكل فئة.  تحقيق األ ػتقػيع العسمية التجريبية ك معخفة مج .7

 دكات الحجيثة. ة كالػسائل الفشية كاأليكػف عمى معخفة في الصخؽ العمسي  .8

 كلجيو القجرة عمى االبتكار.  اديسقخاشي اف يكػف قائجأ .9
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 في جسيع حياتو ألنو قجكة لمشاشئيغ.  ايكػف مشطسف . أ10

 (2003 ،)البيظ كأبػ زيج لجيو القجرة عمى بث ركح الجساعة كاالخػة  بيغ الشاشئيغ. . 11

  .فمدظيؽ -القجم في السحافغات الذساليةججول اكاديسيات كخة (: 1) ججول

 سؼ الكاديسيةا مكان الكاديسية
 اكاديسية نادؼ حمػؿ الخياضي حمحػؿ

 اكاديسية بيت امخ  بيت امخ 
 اكاديسية اىمي الخميل  الخميل

 لمسحتخفيغ خاكاديسية الخز الخزخ
 ترػ ماستخ ك نابمذ
 سبػرت فمج  نابمذ 
 اكاديسية ىبلؿ القجس القجس

 اكاديسية العداكخ مخيع عدكخ
 اكاديسية السػىػبيغ كخكيا  الطاىخية 

 أكاديسية مػاىب حبمة حبمة
 أكاديسية الذييج ابػ عسار  تفػح

 أكاديسية سشجل  سشجل 
 تخ أكاديسية ببل راـ هللا 
 اكاديسية نجـػ الكخة  راـ هللا 
 اكاديسية العاصػر  راـ هللا 

 الدابقة  : الجراساتثانياا 

خ البجنية كعبلقتيا ( كالتي ىجفت الى دكر السجرب في تحجيج مبادغ العشاص2019دراسة الدجيخة )
لساـ بستصمبات التجريب البجني لى اإلإيػلػجي لجػ ناشئيغ كخة القجـ كتػجيو السجرب دبالجانب الف

قج اشتسمت العيشة سمػب السدحي ك األ لجػ الشاشئيغ، كقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي متبعاً 
ىع الشتائج تجشب االرتجاؿ في أ لجسع البيانات، ككانت  ةكاستخجـ الباحث االستبان اً ( مجرب17عمى )

عسمية التجريب كعسمية تجريب  ستخجاـ السجرب لصخؽ العمسية الحجيثة فياتجريب الشاشئيغ كضخكرية 
جكرات ليؤالء السجربيغ كعسل التكثيخ  ةخبخة كمعخفة عمسية كضخكر  كؼ الشاشئيغ تعصى لسجربيغ ذ

 سذ عمسية.أبخنامج تجريبي  مػحج مبشي عمى 
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إلى معخفة كفاءة السجرب كعبلقتيا بانتقاء ناشئيغ كالتي ىجفت ( 2018بغ يػسف )ك عجـك  دراسة
عاـ لػالية أـ البػاقي لكخة القجـ تع  (13)مجربا لفئة أقل مغ  (20)كخة القجـ حيث شسمت الجراسة 

 اضيخت نتائج الجراسة اف ،ئيا األداة السدتخجمة في ىحا البحث ىي استسارة االستبانةارىا عذػاياخت
عسمية االنتقاء عمى خبختو  مقخراتنقز كبيخ في كفاءة السجرب الحالية إذ أّنو يعتسج في أغمب 

كمغ اىع االقتخاحات ىػ اعصاء فخصة لخخيجي السيجانية دكف مخاعاة الجانب الشطخ العمسي، 
خاصة مع  في تػضيف قجراتيع ككفاءاتيع السكتدبة ميجانيا،كالكميات التخبية الخياضية السعاىج 
 باعتبارىا جػىخ إدراؾ كصقل اإلمكانات.الشاشئيغ 

( تيجؼ الجراسة الى أىسية السخاحل التجريبية في اعجاد كتكػيغ 2018دراسة عبلكنة كالصيشاكؼ )
الجراسة ىي الزعف الحؼ باتت تذيجه الشػادؼ  كخة القجـ. كالغخض مغ ناشئي الفئات الرغخػ لجػ

الخياضية راجع الى عجـ اعصاء أىسية البالغة في اىسية السخاحل التجريبية في اعجاد كتكػيغ الفئات 
 عسجيةاختيارىا بصخيقة تع الشػادؼ كمجربيغ لػالية الشعامة ك ء رؤسا عمى كقج شسمت العيشة ،الرغخػ 

كميع كاألداة  اخحك أمجرب لمفئات الرغخػ حيث  (54)ذ كرئي (24)كبمغ عجد رؤساء الشػادؼ 
الزعف الحؼ باتت  فأضيخت نتائج الجراسة أ ،السدتخجمة في ىحا البحث ىي االستسارة االستبانة

عجاد كتكػيغ الفئات إ الى نقز اىتساـ بالسخاحل التجريبية في  اتذيجه الشػادؼ الخياضية راجع
سذ متقشة خاصة في أاقتخاحاتشا كضع مخاحل تجريبية كفق  كخة القجـ كمغ أىع العبيالرغخػ لجػ 

 . تجريب الفئات الرغخػ 

تقػيع دكر االتحاد السرخؼ لكخة القجـ في إدارة األكاديسيات كاستيجفت  (2018بػ العشيغ )أدراسة  
العخبية تحاد السرخؼ لكخة القجـ في ادارة أكاديسيات كخة القجـ بجسيػرية مرخ الجراسة تقػيع دكر اال

كقج استخجـ الباحث السشيج  ،الخقابةك  التػجيوك التشطيع ك  مغ خبلؿ مداىسة كل مغ التخصيط
( مغ إدارييغ في االكاديسيات 335عيشة البحث ) كتكػنت ،سمػب السدحيألا االػصفي متبع
الشتائج  ىعأ البيانات ككانت  ،لجسع االستبانةكقج استخجـ الباحث استسارة  ،مػرألكلياء اأكاالتحادات ك 

ف أك  كتخبػياً  عزاء األكاديسيات ضسغ مدتػياتيع كضخكرية كجػد السؤىميغ عمسياً أ ف يتع ترشيف أك 
الكفاءة العمسية السرقػلة بالجكرات التجريبية كضخكرية التشػع في التجريب  ؼ يتع اختيار السجربيغ ذك 

 مغ قبل السجربيغ.
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العػامل السؤثخة في تجريب الشاشئيغ لكخة القجـ  ( كالتي ىجفت التعخؼ الى بعس2017)يذ 
، كالتعخؼ عمى بعس العػامل السؤثخة في تجريب الشاشئيغ لكخة القجـ بالخخشػـ استخجـ  ،بالخخشـػ

تع  ( مجرباً 62تكػنت عيشة البحث مغ )الباحثػف السشيج الػصفي لسبلئستو لصبيعة البحث، ك 
، كمغ أىع الشتائج التي تػصل االستبانة لجسع البياناتاستخجـ الباحث  ،عسجيةالاختيارىع بصخيقة 

حث تعسيع فكخة مجارس السخاحل الدشية لكخة القجـ بكل أنحاء الدػداف مع كجػد ضػابط اليا الب
 قانػنية صارمة لتشطيع سيخىا كعسل العامميغ بيا.

. استخجـ تقػيع أكاديسيات كخة القجـ ببعس محافطات جسيػرية مرخ العخبية (2016ي )قالجسػ 
الباحث السشيج الػصفي باألسمػب السدحي كذلظ لسبلئستو لصبيعة البحث كأىجافو. عمى عيشو 

 –الغخبية –القميػبية –الجيدة –( مغ السجربيغ كاإلدارييغ بأكاديسيات محافطات )القاىخة352عجدىا )
جـ كجػد عسمية التخصيط لبعس ألكاديسيات كع يالسشػفية(، ككانت أىع الشتائج كجػد ضعف ف

اختيار مجربي بعس  يس ألكاديسيات كعجـ كجػد معاييخ فأىجؼ كخصط كاضحة السبلمح لبع
األكاديسيات كعجـ كجػد بخامج تجريبية مخصصو داخل بعس األكاديسيات كعجـ كجػد خصو تدػيكية 

 داخل بعس األكاديسيات.

( كالتي ىجفت الى الػاقع الفعمي ألكاديسيات كخة القجـ بجسيػرية مرخ العخبية، 2016) عبج الحميع
( 110سمػب السدحي كقج اشتسمت عيشة البحث )األ اكقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي متبع

خبخاء في مجاؿ كخة القجـ كالسجرييغ فشييغ بقصاعات الشاشئيغ كمجربيغ في االكاديسيات، كقج استخجـ 
لى االىتساـ في الفئات العسخية إىع الشتائج أ في جسع البيانات، ككانت  االستبانةاحث استسارات الب

كعسل بصػالت خاصة تعسل عمى رفع السدتػػ كتقجيع البخامج التجريبية لمسجربيغ التي تعسل عمى 
 تحديغ السدتػػ.

ميع كتجريب كخة القجـ ( بعشػاف "بشاء مشطػمة عمسية لمسجارس الخاصة بتع2010دراسة  اسساعيل )
بجسيػرية مرخ العخبية" كاستيجفت الجراسة بشاء مشطػمة عمسية لسجارس تجريب كخة القجـ في 
جسيػرية مرخ العخبية كقج استخجـ الباحث السشيج الػصفي متبعا االسمػب السدحي كقج اشتسمت 

باألنجية اك السجارس  غ كمجربي مجارس كخة القجـ سػاءيالفشي سجربيغ( مغ ال300عيشة البحث عمى )
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كالسقابمة الذخرية كأدكات في جسع البيانات  االستبانةالخاصة كقج استخجـ الباحث استسارات 
 .رس تجريب كخة قجـ في جسيػرية مرخلى بشاء مشطػمة عمسية بسجاإىع الشتائج التػصل أ ككانت 

 التعميق عمى الجراسات:

مغ خبلؿ استعخاض الباحث لعجد مغ الجراسات في ىحا الفرل التي ليا صمة بسػضػع الجراسة 
ف ىحه أحيث الحع الباحث  ،ضيخت مجػ استفادة ىحه الجراسة مغ الجراسات الدابقةأالحالية، كالتي 

نيا تعتبخ ججيجة كحجيثة كال يػجج دراسة تحجثت عغ أالجراسة تختمف عغ باقي الجراسات حيث 
مػر فخعية  عغ االكاديسيات مثل أعي التجريبي بذكل مباشخ مغ قبل بل تحجثت الجراسات عغ الػ 

كاقع االكاديسيات  ةسا( در 2016األكاديسيات كمحسػد ) ة( تحجث عغ ادار 2018ابػ العشيغ )
( 2018) ( كالصيشاكؼ 2017) يذ مثلعبيغ السػجػديغ في االكاديسيات بلكدراسات اىتست في ال

( لكغ ىحه 2019( كالدجيخة )2018) يػسفاما الجراسات التي تشاكلت دراسة السجربيغ عجكـ كبغ 
ما ىحه الجراسة  فيي أعبيغ بلالجراسات لع تتكمع عغ السجرب بذكل مػسع بل جدء تابع الى ال

 ػية كمجشسمت السجرب مغ جسيع الشػاحي التجريبة فيي تكمست عغ كعي السجرب في العسمية التجريب
عجاد الشفدي كالبجني كالسيارؼ حساء كاإلسذ الرحيحة في العسمية التجريبية مغ اإلتصبيق األ

 في: ةيزا السعخفة في البخامج التجريبية كتختمف الجراسة مع الجراسات الحاليأكشسمت  يكالخصص

 مؽ حيث السشيج السدتخجم: أولا 

الجراسات استخجمت السشيج الػصفي  كلمغ خبلؿ استعخاض الباحث لمجراسات الدابقة الحع اف 
 متو لصبيعة مذكمة الجراسة.ءلسبل

 مؽ حيث العيشة: ثانياا 

(  2019اختمفت العيشة في الجراسات ففي دراسات تشاكلت السجربيغ فقط كعيشة مثل دراسة الدجيخة )
 غاإلداريي( كدراسات شسمت 2010) ( اسساعيل2017)( كعػض 2018) بغ يػسف كعجكـ.

( 2016) يق( كالجسػ 2018( كابػ العشيغ )2018كالخبخاء مع السجربيغ عبلكنة كالصيشاكؼ )
 .(2016كمحسػد )
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يغ كاإلدارييغ ( فخدًا مغ السجرب352حيث كانت ) (17-352) حجع العيشة: تخاكحت حجع العيشة بيغ
  (.2019الديجرة ) في دراسة مجربا(  17( ككانت عيشة ) 2016) يقفي دراسة  الجسػ 

 وأىؼ ما يسيد ىحه الجراسة عؽ الجراسات الدابقة بسا يمي:

باستعخاض الجراسات الدابقة التي تع عخضيا سابقا كاالشبلع عمييا تبيغ أف أىع ما يسيد ىحه 
 الجراسة عغ غيخىا أنو:

 في حدود علم  فمدصيغ-في السحافطات الذسالية مغ نػعيا كلىتعتبخ ىحه الجراسة ىي األ

 عمى خبلؼ ىحه الجراسات. لسجربي كخة القجـ حيث تشاكلت الػعي التجريبي  الباحث

 بذكل مػسع عمى خبلؼ ىحه الجراسات مثل الدجيخة  تشاكلت مػضػع السجرب ىحه الجراسة
( 2018كيػسف ) (  كالتي تكمست عغ دكر السجرب في تحجيج مبادغ العشاصخ البجنية2019)

 التي ىجفت إلى معخفة كفاءة السجرب كعبلقتيا بانتقاء الشاشئيغ.

 السحافطات كاديسيات كخة القجـ التي تعتبخ مغ األمػر الحجيثة في اكؿ دراسة شبقت عمى أ
 . فمدصيغ-الذسالية
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 الفرل الثالث
 الظخيقة الجخاءات

الجراسة كاإلجخاءات التي اتبعيا الباحث لتشفيح يتشاكؿ ىحا الفرل الػصف التفريمي لسشيجية  
داة التي استخجمت كالخصػات البحث، حيث يتزسغ مشيج الجراسة، كمجتسعيا كمفخداتيا كالعيشة كاأل

ساليب اإلحرائية التي اتبعت، كشخيقة تػزيع كجسع االستبانة كتفخيغيا كتفديخ الشتائج كاأل
التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ  مدتػػ الػعيالجراسة، كذلظ لمتعخؼ عمى  السدتخجمة في

 فمدصيغ. -في السشاشق الذسالية

 :مشيج الجراسة

 متو لصبيعة الجراسة كأىجافيا.ءالسشيج الػصفي السدحي كذلظ نطخا لسبل باستخجاـقاـ الباحث 

 :مجتسع الجراسة

لكغ لع يتع  فمدصيغ-الذساليةتكػف مجتسع الجراسة مغ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في السشاشق 
 .تتحجيج عجدىع بدبب عجـ تحجيج عجد األكاديسيا

 عيشة الجراسة:

–كخة القجـ في السشاشق الذسالية تأكاديسياىحه الجراسة عمى عيشة عسجية مغ مجربي  ءجخاإتع 
( يرف تػزيع السجربيغ حدب السدتػػ 2كالججكؿ رقع ) ،مجرباً  (60فمدصيغ كالبالغ عجدىع )

 . ةالتعميسي كالخبخة التجريبية كمكاف األكاديسي
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ومكان  تبعا لستغيخات السدتؾى التعميسي والخبخة التجريبية تؾزيع أفخاد عيشة الجراسة(: 2ججول )
 (.60 )ن= الكاديسية

 السئؾية %الشدبة  العجد مدتؾى الستغيخ الستغيخات السدتقمة
 

 السدتؾى التعميسي
 

 76.7 46 بكالػريػس
 23.3 14 دراسات عميا

 %100 60 السجسؾع
 

 الخبخة التجريبية
 38.3 23 سشػات 5أقل مغ 

 30 18 سشػات 10 -5مغ 
 31.7 19 سشػات 10أكثخ مغ 
 %100 60 السجسؾع

 
 مكان الكاديسية

 33.3 20 شساؿ
 33.3 20 كسط

 33.3 20 جشػب
 %100 60 السجسؾع

 أدوات الجراسة:

لجراسة، في ضػء أىجاؼ الجراسة قاـ الباحث بترسيع استبانة خاصة كأداة لجسع البيانات الستعمقة با
 داة بعج التحكيع.( يػضح األ1كالسمحق رقع )

 :صجق السحتؾى 

ككخة داة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ كالخبخاء في مجاؿ التخبية الخياضية قاـ الباحث بعخض األ
داة قاـ الباحث بتعجيل جسيع مغ حسمة شيادة الجكتػراه كبعج تحكيع األالخياضي  القجـ كعمع الشفذ

لييا السحكسيغ مغ حيث السجاالت كالفقخات كالستغيخات إشار أالسبلحطات كالتعجيبلت التي 
 .ىع كرتبيع العمسية كتخرراتيع كمكاف عسميعءسساأ( يػضح 2رقع )السدتقمة، كالسمحق 

 الثبات:

كلمتأكج مغ معامل الثبات لؤلداة الجراسة قاـ الباحث باستخجاـ معادلة كخكنباخ الفا، حيث كاف 
قيع معامل الثبات لسجاالت الػعي التجريبي  (، كتخاكحت0.96معامل الثبات الكمي لمػعي التجريبي )

 ( تبيغ ذلظ.3(، كىي قيع جيجة لتحقيق أغخاض الجراسة، كنتائج الججكؿ رقع )2ما بيغ )
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 (: معامالت الثبات ألداة الجراسة.3) ججول

 معامل الثبات عجد الفقخات السجالت الخقؼ
 0.84 10 االحساء 1
 0.85 11 االعجاد البجني 2
 0.75 10 التكشيكي )السيارؼ(االعجاد  3
 0.89 12 االعجاد التكتيكي 4
 0.90 11 االعجاد الشفدي 5
 0.89 8 اعجاد البخامج كالخصط التجريبية 6

 0.96 62 السدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي

 متغيخات الجراسة:

 الستغيخات السدتقمة 

 السدتػػ التعميسي كيشقدع الى: 

 دراسات عميا( ،سبكالػريػ )

 ثبلثة مدتػيات: كليا ةاألكاديسي مكاف 

 )الذساؿ، الجشػب، الػسط(. 

 :الخبخة التجريبية كىي 

 سشػات( 10اكثخ مغ  ،سشػات 10- 5مغ  ،سشػات 5)اقل مغ 

 الستغيخات التابعة

 .التجريبيكيذسل في استجابة أفخاد عيشة الجراسة عمى استبانة الػعي 
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 :إجخاءات الجراسة

 الخصػات التالية: لقج تع إجخاء الجراسة كفق

 تحجيج مجتسع كعيشة الجراسة. .1

إعجاد أداة الكياس، كالكياـ بالتحكيع لمػصػؿ إلى صجؽ السحكسيغ، كبعج ذلظ تع استخخاج  .2
 معامل الثبات لؤلداة.

 تع تػزيع أداة الجراسة عمى أفخاد عيشة الجراسة. .3

 تع جسع البيانات كتخميدىا. .4

تع إدخاؿ البيانات لمحاسػب كمعالجتيا إحرائيا، باستخجاـ بخنامج الخـز اإلحرائية لمعمـػ  .5
 ( كذلظ باستخجاـ السعالجات اإلحرائية السشاسبة تبعا لتداؤالت الجراسة.SPSSاإلجتساعية )

 سيتع عخض الشتائج كمشاقذتيا كالتػصل إلى االستشتاجات كالتػصيات. .6

 السعالجات الحرائية:

( SPSSكلئلجابة عشج تداؤالت الجراسة تع استخجاـ بخنامج الخـز االحرائية لمعمػـ االجتساعية )
 كذلظ بتصبيق السعالجات اآلتية:

 .الستػسصات الحدابية، االنحخافات السعيارية، الشدب السئػية 

 ( لسجسػعتيغ مدتقمتيغ )ت( اختبارIndependent t test لجاللة الفخكؽ في مدتػػ الػعي )
 التجريبي تبعا لستغيخ السدتػػ التعميسي.

 ( تحميل التبايغ األحادؼOne way ANOVA لتحجيج الفخكؽ في مدتػػ الػعي االتجريبي )
 تبعا لستغيخؼ الخبخة التجريبية كمكاف االكاديسية.

 ( اختبارLSD post- hoc.لمسقارنة البعجية الثشائية بيغ الستػسصات الحدابية ) 
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 الفرل الخابع
 شتائجعخض ال

 يعخض الباحث في ىحا الفرل الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة حدب تدمدل التداؤالت كىي:

 أولا: الشتائج الستعمقة بالتداؤل األول:

 ما مدتؾى الؾعي التجريبي لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ؟

 كلئلجابة عغ ىحا التداؤؿ تع استخخاج الستػسط الحدابي كالشدبة السئػية لكل فقخة كلكل مجاؿ
( تبيغ ذلظ. كاستخجمت 4.5.6.7.8.9لمسدتػػ الكمي لمػعي التجريبي، كنتائج الججاكؿ رقع )
 الشدبة السئػية الستعارؼ عمييا لدمع ليكخت الخساسي كىي:

 ( 3662أقل مغ)% مشخفس ججا لمػعي التجريبي. مدتػػ 

 (3662%-52%.مدتػػ مشخفس لمػعي التجريبي ) 

 (5262%-68%.مدتػػ متػسط لمػعي التجريبي ) 

 (6862%-84%.مدتػػ مختفع لمػعي التجريبي ) 

 ( 84أكبخ مغ)% .مدتػػ مختفع ججا لمػعي التجريبي 
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 مجال الحساء: .1

لجى مجربي اكاديسيات والشدب السئؾية لفقخات مجال الحساء  (: الستؾسظات الحدابية4ججول )
 (.60 كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ )ن=

 
 الخقؼ

 
 الفقخات

 متؾسط
 الستجابة*

 
% 

 
 السدتؾى 

التـد في تقديع عسمية االحساء الى احساء عاـ ك احساء  1
 خاص

 مختفع 80.6 4.03

 مختفع 80 4 الخئيدي لمػحجة التجريبيةاركد في االحساء عمى اليجؼ  2
 مختفع 79.4 3.97 أالحع االستجابات الفديػلػجية لمشاشئيغ اثشاء كبعج االحساء 3
 مختفع 76.6 3.83 دقائق 10التـد في مجة االحساء في الجػ الحار  4
 مختفع ججا 90.6 4.53 في السملالشاشئ في اساليب االحساء لتجشب شعػر  انػع  5
 مختفع ججا 88.6 4.43 دقيقة  20الى  15التـد في مجة االحساء في الجػ البارد مغ  6
 مختفع 82 4.10 معزمة في االحساءالستحخكة لتساريغ استصالة اراعي اعصاء  7
في الػحجة  السعصاةالعاب صغيخة تخجـ السيارة اراعي اعصاء  8

 التجريبية
 مختفع ججا 76.6 4.33

الشاشئيغ لمسبلبذ السشاسبة لمحالة الجػية اثشاء اراعي ارتجاء  9
 االحساء

 مختفع 76 3.80

االىجاؼ االساسية لئلحساء تأىيل الجانب البجني كالسيارػ  10
 كالشفدي لجػ الشاشئ 

 مختفع ججا 86.6 4.33

 مختفع 82.8 4.14 لسجال الحساءالسدتؾى الكمي 

 لبلستجابة.درجات، % الشدبة السئػية ( 5) استجابة أقرى 

في لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ التجريبي  ( أف مدتػػ الػعي4تذيخ نتائج الججكؿ رقع )
(، حيث 10، 8، 6، 5السحافطات الذسالية لفقخات مجاؿ االحساء كاف مختفع ججا عمى الفقخات )

%(، ككاف السدتػػ مختفعا عمى جسيع الفقخات 80كانت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا أكبخ مغ )
 %(. 82 -%76الستبكية كتخاكحت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا ما بيغ )

في السحافطات مجربي اكاديسيات كخة القجـ  سدتػػ الكمي لسجاؿ االحساء لجػكفيسا يتعمق بال
 %(.82.8فمدصيغ كاف مختفعا، حيث كانت الشدبة السئػية لبلستجابة ) -الذسالية
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 مجال العجاد البجني: .2

لجى مجربي والشدب السئؾية لفقخات مجال العجاد البجني  (: الستؾسظات الحدابية5) ججول
 (.60 كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ )ن=اكاديسيات 

 
 الخقؼ

 
 الفقخات

 متؾسط
 الستجابة*

 
% 

 
 السدتؾى 

قبل االعجاد البجني يتع عسل اجخاء شبي لجسيع  1
 الشاشئيغ 

 متػسط 53.4 2.67

ة حدب مػقعيا في ياحجد شجة حسل الػحجة التجريب 2
 الييكل التجريبي

 مختفع 76.6 3.83

االبتعاد عغ استخجاـ تجريبات االثقاؿ ك احاكؿ  3
 اكتفي بتجريبات كزف الجدع

 مختفع 80 4

اركد عمى تصػيخ الجانب البجني الخاص بالشاشئ  4
 حدب مػقعو في السمعب

 مختفع 79.4 3.97

التشػع في التجريبات البجنية التشافدية مغ اجل  5
 شعػر الشاشئ بالتذػيق ك التشافذ 

 مختفع ججا 92.6 4.63

ىجؼ االعجاد البجني ىػ رفع مدتػػ المياقة البجنية  6
 كالحخكية لجػ الشاشئيغ 

 مختفع ججا 90 4.50

 مختفع ججا 84.6 4.23 اركد عمى استخجـ تساريغ التػافق لمشاشئيغ  7
في تحجيج شجة  اراعي الخرائز الدشية لمشاشئ 8

 الحسل
 مختفع ججا 84.6 4.23

 مختفع ججا 86.6 4.33 التجريباراعي التجرج في زيادة حسل  9
اراعي في االعجاد البجني الخاص االلتداـ في  10

 الكخات 
 مختفع 84 4.20

التجريب الخياضي اثشاء االعجاد  غالتـد بتصبيق مباد 11
 البجني لمشاشئ

 مختفع 84 4.20

 مختفع 81.4 4.07 السدتؾى الكمي لسجال العجاد البجني

 الشدبة السئػية لبلستجابة.درجات، % ( 5) استجابة أقرى 

في لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ التجريبي  ( أف مدتػػ الػعي5تذيخ نتائج الججكؿ رقع )
(، 9، 8، 7، 6، 5السحافطات الذسالية لفقخات مجاؿ االعجاد البجني كاف مختفع ججا عمى الفقخات )

%(، ككاف السدتػػ مختفعا عمى الفقخات 80حيث كانت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا أكبخ مغ )
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(، %84 -%76.6(، حيث تخاكحت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا ما بيغ )11، 10، 4، 3، 2)
 %(.53.4( بشدبة مئػية لبلستجابة عمييا بمغت )1بيشسا كاف السدتػػ متػسصا عمى الفقخة )

في السحافطات مجربي اكاديسيات كخة القجـ  كفيسا يتعمق بالسدتػػ الكمي لسجاؿ االعجاد البجني لجػ
 %(.81.4فمدصيغ كاف مختفعا، حيث كانت الشدبة السئػية لبلستجابة ) -الذسالية

 العجاد التكشيكي )السياري(:مجال  .5

لجى والشدب السئؾية لفقخات مجال العجاد التكشيكي )السياري(  (: الستؾسظات الحدابية6ججول )
 (.60 مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ )ن=

 
 الخقؼ

 
 الفقخات

 متؾسط
 الستجابة*

 
% 

 
 السدتؾى 

 مختفع ججا 94 4.70 اقجـ شخح لفطي لمسيارة برػرة بديصة كسيمة  1
 مختفع ججا 93.4 4.67 عسل نسػذج كاضح لمسيارة اماـ الشاشئيغ  2
أخرز كقت لمعب لتصبيق السيارة التي تع تعمسيا في الػحجة  3

 التجريبية.
 مختفع ججا 94 4.70

 مختفع ججا 86.6 4.33 اكؿ ميارات يجب تصػيخىا لجػ الشاشئ الجخؼ بالكخة  4
 مختفع ججا 90 4.50 اصبلح االخصاء مباشخة في لحطة كقػعيا اثشاء اداء السيارة  5
 متػسط 63.4 3.17 االعجاد السيارؼ قبل االعجاد البجنياعصي  6
 مختفع 82 4.10 في تعمع السيارة.الشاشئيغ الفخكؽ الفخدية بيغ  اراعي 7
 مختفع ججا 88.6 4.43 تشفيح التجريبات. عمى استخجاـ القجميغ عشجاركد  8
عشرخ التذػيق في اختيار التسخيغ السيارؼ مثل اراعي  9

 السشافدات ك العاب صغيخة.
 مختفع ججا 92.6 4.63

 مختفع ججا 88.6 4.43 اراعي مبادغ التجريب الخياضي  10
 مختفع ججا  87.4 4.37 تكشيكي )السياري(السدتؾى الكمي لسجال العجاد ال

 درجات، % الشدبة السئػية لبلستجابة.( 5) استجابة أقرى 

في لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ التجريبي  ( أف مدتػػ الػعي6تذيخ نتائج الججكؿ رقع )
       السحافطات الذسالية لفقخات مجاؿ االعجاد التكشيكي )السيارؼ( كاف مختفع ججا عمى الفقخات

%(، 80(، حيث كانت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا أكبخ مغ )10، 9، 8، 5، 4، 3، 2، 1)
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%(، بيشسا 82(، حيث تخاكحت الشدبة السئػية لبلستجابة )70ككاف السدتػػ مختفعا عمى الفقخة )
 %(.63.4( بشدبة مئػية لبلستجابة عمييا بمغت )6كاف السدتػػ متػسصا عمى الفقخة )

مجربي اكاديسيات كخة القجـ  بالسدتػػ الكمي لسجاؿ االعجاد التكشيكي )السيارؼ( لجػكفيسا يتعمق 
فمدصيغ كاف مختفعا ججا، حيث كانت الشدبة السئػية لبلستجابة  -في السحافطات الذسالية

(87.4.)% 

 مجال العجاد التكتيكي: .6

لجى مجربي والشدب السئؾية لفقخات مجال العجاد التكتيكي  (: الستؾسظات الحدابية7ججول )
 (.60 اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ )ن=

 
 الخقؼ 

 
 الفقخات

 متؾسط
 الستجابة*

 
% 

 
 السدتؾى 

 مختفع ججا 85.4 4.27 تصػيخ الجانب البجني قبل البجء في الجانب التكشيكي 1
 مختفع 83.4 4.17 قبل البجء في الجانب التكشيكي   تصػيخ الجانب السيارؼ  2
 مختفع ججا 88 4.40 في الذخح الشطخؼ قبل التصبيق العسمي ءالبج 3
 مختفع ججا 89.4 4.47 التكشيكيتصبيق الفي  اشخؾ البلعبيغ ذكؼ الخبخة 4
 مختفع ججا 85.4 4.27 .السػضػعة التكشيظردكد افعاليع عمى الشاشئيغ اسسع مغ  5
 مختفع 82 4.10 ادربيع عمى اكثخ مغ تكشيظ 6
 مختفع 74 3.70 التكشيظاثشاء كضع الشاشئيغ اناقر  7
 مختفع ججا 84.6 4.23 الشاشئ حتى يتقشيا  التكشيظاكخر تصبيق  8
 مختفع ججا 89.4 4.47 التكشيظاعسل مباريات كدية لكياس مجػ تصبيق  9

 مختفع 84 4.20 التكشيظمخاكد العب قبل تصبيق اعمع الشاشئيغ  10
اركد عمى تصػيخ السػاقف التكشيكية اليجػمية كالجفاعية  11

 لجػ الشاشئيغ 
 مختفع 84 4.20

 مختفع ججا 87.4 4.37 التكشيكيفي تعميع االداء اتجرج  12
 مختفع ججا 84.8 4.24 تكتيكيالسدتؾى الكمي لسجال العجاد ال

 السئػية لبلستجابة.درجات، % الشدبة ( 5) استجابة أقرى 
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في لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ التجريبي  ( أف مدتػػ الػعي7تذيخ نتائج الججكؿ رقع )
، 5، 4، 3، 1السحافطات الذسالية لفقخات مجاؿ االعجاد التكتيكي كاف مختفع ججا عمى الفقخات )

%(، ككاف السدتػػ مختفعا 80(، حيث كانت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا أكبخ مغ )12، 9، 8
 . %(84 -%74عمى جسيع الفقخات الستبكية كتخاكحت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا ما بيغ )

في مجربي اكاديسيات كخة القجـ  كفيسا يتعمق بالسدتػػ الكمي لسجاؿ االعجاد التكتيكي لجػ
 %(.84.8فمدصيغ كاف مختفع ججا، حيث كانت الشدبة السئػية لبلستجابة ) -السحافطات الذسالية

 مجال العجاد الشفدي: .7

لجى مجربي والشدب السئؾية لفقخات مجال العجاد الشفدي  (: الستؾسظات الحدابية8ججول )
 (.60 اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ )ن=

 
 الخقؼ

 
 الفقخات

 متؾسط
 الستجابة*

 
% 

 
 السدتؾى 

 مختفع 80.6 4.03 لمشاشئيغ عمى االعجاد الشفدي شػيل السجػ اركد  1
الكيادية الدسات االرادية  كالرفات  اركد عمى تشسية  2

 لمشاشئيغ 
 مختفع ججا 86 4.30

كترخفاتيع اثشاء   عانفعاالتيعمى التحكع في  ادرب الشاشئيغ 3
 ةالسػاقف التشافدية الرعب

 مختفع ججا 86 4.30

 مختفع ججا 90 4.50 استخجـ اسمػب التحفيد ك التذجيع السدتسخ مع الشاشئيغ  4
 مختفع ججا 88 4.40 تعديد الجافعية لجػ الشاشئيغ مغ اجل االستسخار عمى التجريب  5
 مختفع ججا 86 4.30 تشسية اليادفية كالجافعية مغ خبلؿ التجريبات  6
 مختفع 79.4 3.97  اجدج الحاالت االنفعالية السثالية 7
االعجاد الشفدي يقي الشاشئيغ مغ السذكبلت الشفدية مثل  8

 الخػؼ كالقمق كالتػتخ 
 مختفع ججا 85.4 4.27

 مختفع ججا 87.4 4.37 بيئة نفدية ُمخيحة كإيجابية لمفخيق بأكسمواكجج  9
 مختفع ججا 88 4.40 عمى تصػيخ عشرخ الكيادة لكل الشاشئيغاركد  10
 مختفع ججا 88.6 4.43 تشسية الثقة بالشفذ كالترسيع مغ خبلؿ التجريبات  11

 مختفع ججا 86 4.30 شفديالسدتؾى الكمي لسجال العجاد ال

 درجات، % الشدبة السئػية لبلستجابة.( 5) استجابة أقرى 
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في لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ التجريبي  ( أف مدتػػ الػعي8نتائج الججكؿ رقع ) تذيخ
، 6، 5، 4، 3، 2السحافطات الذسالية لفقخات مجاؿ االعجاد الشفدي كاف مختفع ججا عمى الفقخات )

%(، ككاف السدتػػ 80(، حيث كانت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا أكبخ مغ )11، 10، 9، 8
%، 80.6(، حيث كانت الشدبة السئػية لبلستجابة عمييسا عمى التػالي )7، 1مختفعا عمى الفقختيغ )

79.4 .)% 

في السحافطات مجربي اكاديسيات كخة القجـ  كفيسا يتعمق بالسدتػػ الكمي لسجاؿ االعجاد الشفدي لجػ
 %(.86، حيث كانت الشدبة السئػية لبلستجابة )فمدصيغ كاف مختفع ججاً  -الذسالية

 مجال اعجاد البخامج والخظط التجريبية: .8

والشدب السئؾية لفقخات مجال اعجاد البخامج والخظط التجريبية  (: الستؾسظات الحدابية9ججول )
 (.60 لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ )ن=

 
 الخقؼ

 
 الفقخات

 متؾسط
 الستجابة*

 
% 

 
 السدتؾى 

 مختفع ججا 86 4.30 بخنامج تجريبي خاص يػافق مدتػػ الشاشئيغاعج  1
 مختفع 82.6 4.13 لجؼ السعخفة في دكائخ التجريب ككيفية تصبيقيا 2
 مختفع 82.6 4.13 ليكمية التجريب الخياضي. لجؼ السعخفة الكاممة في 3
 مختفع 82 4.10 كالكثافة. لجؼ السعخفة بتػزيع الذجة ك الحجع 4
 مختفع 83.4 4.17 في كضع البخامج التجريبية. التجريب الخياضي ػءمباد لتـدا 5
شيخية اـ  اقـػ بترسيع لياكل تجريبية سػاء اسبػعية اـ 6

 مػسسية.
 مختفع 75.4 3.77

الكاممة في قػانيغ التكيف )زيادة الحسل، السخدكد  لجؼ معخفة 7
 العائج، التخرز(

 مختفع 76.6 3.83

 مختفع 82.6 4.13 اتابع ذاتيا السدتججات في بخامج التجريب الخياضي 8
 مختفع 81.4 4.07 اعجاد البخامج والخظط التجريبيةالسدتؾى الكمي لسجال 

 درجات، % الشدبة السئػية لبلستجابة.( 5) استجابة أقرى 
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في لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ التجريبي  ( أف مدتػػ الػعي9تذيخ نتائج الججكؿ رقع )
(، 1السحافطات الذسالية لفقخات مجاؿ اعجاد البخامج كالخصط التجريبية كاف مختفع ججا عمى الفقخة )

%(، ككاف السدتػػ مختفعا عمى جسيع الفقخات 86حيث كانت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا )
 %(. 83.4 -%75.4الستبكية كتخاكحت الشدب السئػية لبلستجابة عمييا ما بيغ )

مجربي اكاديسيات كخة القجـ  تعمق بالسدتػػ الكمي لسجاؿ اعجاد البخامج كالخصط التجريبية لجػكفيسا ي
 %(.81.4فمدصيغ كاف مختفع، حيث كانت الشدبة السئػية لبلستجابة ) -في السحافطات الذسالية

 خالصة نتائج التداؤل األول: .9

لجى (: الستؾسظات الحدابي والشدبة السئؾية لسدتؾى الؾعي التجريبي ومجالتو 10ججول )
 (.60 مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ )ن=

 التختيب السدتؾى  % متؾسط الستجابة* السجالت الخقؼ
 الخابع مختفع 82.8 4.14 الحساء 1
 الخيخ مختفع 81.4 4.07 العجاد البجني 2
 األول مختفع ججا 87.4 4.37 العجاد التكشيكي )السياري( 3
 الثالث مختفع ججا 84.8 4.24 العجاد التكتيكي 4
 الثاني مختفع ججا 86 4.30 العجاد الشفدي 5
 الخيخ مختفع 81.4 4.07 اعجاد البخامج والخظط التجريبية 6

  مختفع 84 4.20 السدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي

 درجات، % الشدبة السئػية لبلستجابة.( 5) استجابة أقرى 

في لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ التجريبي  ( أف مدتػػ الػعي10تذيخ نتائج الججكؿ رقع )
%(، ككانت 84فمدصيغ كاف مختفعا، حيث كانت الشدبة السئػية لبلستجابة ) -السحافطات الذسالية

%(، 87.4االعجاد التكشيكي )السيارؼ( بشدبة مئػية مختفعة ججا بمغت )أعمى استجابة عمى مجاؿ 
بيشسا كانت اقل استجابة عمى مجالي االعجاد البجني كإعجاد البخامج كالخصط التجريبية بشدبة مئػية 

 %(.81.4مختفعة لبلستجابة عمييسا بمغت )
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 ثانيا: الشتائج الستعمقة بالتداؤل الثاني:

لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم ىل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية في مدتؾى الؾعي التجريبي 
 تعدى لستغيخ السدتؾى التعميسي؟ في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ

 Independent tكلئلجابة عغ التداؤؿ استخجـ الباحث اختبار )ت( لسجسػعتيغ مدتقمتيغ )

test( كنتائج الججكؿ رقع ،)يغ ذلظ.( تب11 

 لجى مجربي(: نتائج اختبار )ت( لجللة الفخوق في مدتؾى الؾعي التجريبي 11ججول )
 (.60تبعا لستغيخ السدتؾى التعميسي)ن=  اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ

 السدتؾى التعميسي
 

 السجالت

 بكالؾريؾس
 (46)ن= 

 دراسات عميا
 (14)ن= 

 قيسة
 )ت(

مدتؾى 
 الجللة*

 النحخاف الستؾسط النحخاف الستؾسط
 *0.017 2.46- 0.45 4.43 0.52 4.04 الحساء

 *0.018 2.43- 0.41 4.37 0.55 3.98 العجاد البجني
 *0.024 2.32- 0.32 4.57 0.39 4.30 العجاد التكشيكي )السياري(

 0.580 0.55- 0.54 4.31 0.62 4.21 العجاد التكتيكي
 0.377 0.89- 0.40 4.40 0.53 4.26 العجاد الشفدي

 *0.003 3.14- 0.42 4.54 0.68 3.93 اعجاد البخامج والخظط التجريبية
 *0.026 2.29- 0.37 4.44 0.47 4.12 السدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي

 ( مدتػػ الجاللةα ≤ 0.05.) 

       ( أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة11مغ نتائج الججكؿ رقع ) يتزح
(α ≤ 0.05 ( في السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي كمجاالت )االحساء، االعجاد البجني، االعجاد

التكشيكي )السيارؼ(، اعجاد البخامج كالخصط التجريبية( لجػ مجربي أكاديسيات كخة القجـ في 
افطات الذسالية تبعا لستغيخ السدتػػ التعميسي كلرالح الجراسات العميا، بيشسا ال تػجج فخكؽ السح

دالة إحرائيا في مجالي )االعجاد التكتيكي، االعجاد الشفدي( تبعا لستغيخ السدتػػ التعميسي، 
 ( يبيغ ذلظ.1كالذكل البياني رقع )
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متػسط االستجابة لمسدتػػ الكمي لمػعي التجريبي كمجاالتو الجالة إحرائيا لجػ مجربي أكاديسيات كخة  (:1الذكل البياني رقؼ )
 القجـ تبعا لستغيخ السدتػػ التعميسي.

 : الشتائج الستعمقة بالتداؤل الثالث:ثالثاا 

 لجى مجربي اكاديسيات كخة القجمىل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية في مدتؾى الؾعي التجريبي 
 تعدى لستغيخ الخبخة التجريبية؟ في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ

(، كنتائج One way ANOVAكلئلجابة عغ التداؤؿ استخجـ الباحث تحميل التبايغ األحادؼ )
 ( تبيغ ذلظ.12الججاكؿ رقع )
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(: الستؾسظات الحدابية والنحخافات السعيارية لمسدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي 12ججول )
 (.60تبعا لستغيخ الخبخة التجريبية )ن= اكاديسيات كخة القجم  لجى مجربيومجالتو 

 الخبخة التجريبية
 

 السجالت

 سشؾات 5أقل مؽ 
 (23)ن= 

 سشؾات 10 -5مؽ 
 (18)ن= 

 سشؾات 10أكثخ مؽ 
 (19)ن= 

 النحخاف الستؾسط النحخاف الستؾسط النحخاف الستؾسط
 0.48 4.42 0.44 4.15 0.51 3.89 الحساء

 0.36 4.41 0.43 4.18 0.54 3.71 العجاد البجني
 0.20 4.72 0.27 4.28 0.38 4.13 العجاد التكشيكي )السياري(

 0.44 4.47 0.53 4.40 0.64 3.90 العجاد التكتيكي
 0.41 4.46 0.49 4.28 0.55 4.16 الشفديالعجاد 

 0.46 4.54 0.64 4.10 0.59 3.65 اعجاد البخامج والخظط التجريبية
 0.32 4.50 0.40 4.23 0.44 3.91 السدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي

في السدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي  (: نتائج تحميل التبايؽ األحادي لجللة الفخوق 13ججول )
 (.60تبعا لستغيخ الخبخة التجريبية )ن= اكاديسيات كخة القجم  لجى مجربيومجالتو 

 
 السجالت

 
 مرجر التبايؽ

مجسؾع 
مخبعات 
 النحخاف

درجات 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

 قيسة
 ) ف (

 مدتؾى 
 الجللة*

 بيغ السجسػعات الحساء
 داخل السجسػعات

 السجسػع

2.871 
13.548 
16.419 

2 
57 
59 

1.436 
0.238 

6.040 0.004* 

 بيغ السجسػعات العجاد البجني
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

5.335 
12.133 
17.468 

2 
57 
59 

2.668 
0.213 

12.533 0.000* 

العجاد التكشيكي 
 )السياري(

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

3.819 
5.194 
9.013 

2 
57 
59 

1.910 
0.091 

20.957 0.000* 

 بيغ السجسػعات العجاد التكتيكي
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

4.027 
17.642 
21.669 

2 
57 
59 

2.014 
0.310 

6.506 0.003* 

 بيغ السجسػعات العجاد الشفدي
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا
 

0.960 
14.179 
15.138 

2 
57 
59 

0.480 
0.249 

1.929 0.155 
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اعجاد البخامج 
 والخظط التجريبية

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

8.342 
18.829 
27.168 

2 
57 
59 

4.171 
0.330 

12.629 0.000* 

السدتؾى الكمي 
 لمؾعي التجريبي

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

3.726 
9.002 
12.728 

2 
57 
59 

1.863 
0.158 

11.798 0.000* 

 مدتػػ الجاللة (α ≤ 0.05.) 

        تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة و( أن13نتائج الججكؿ رقع ) يتزح مغ
(α ≤ 0.05 في )الكمي لمػعي التجريبي كجسيع مجاالتو ما عجا مجاؿ االعجاد الشفدي سدتػػ ال

فمدصيغ تعدػ لستغيخ الخبخة التجريبية.  -في السحافطات الذساليةلجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ 
( لمسقارنة البعجية بيغ الستػسصات الحدابية، LSDجاـ اختبار )كلتحجيج مرادر الفخكؽ تع استخ

 ( تبيغ ذلظ.14كنتائج الججكؿ رقع )

( لمسقارنة بيؽ الستؾسظات الحدابية لمسدتؾى الكمي لمؾعي LSD(: نتائج اختبار )14ججول )
التجريبية تبعا لستغيخ الخبخة اكاديسيات كخة القجم  لجى مجربيالتجريبي ومجالتو الجالة إحرائيا 

 (.60)ن= 

 الخبخة التجريبية
 السجالت

 سشؾات 5أقل مؽ 
 

 سشؾات 10أكثخ مؽ  سشؾات 10 -5مؽ 

 
 الحساء

 -0.26 -0.52* 
  -0.26 
   

 
 العجاد البجني

 

 -0.47* -0.69* 
  -0.22 
   

 
 العجاد التكشيكي )السياري(

 

 -0.14 -0.59* 
  -0.44* 

   

 
 العجاد التكتيكي 

 -0.49* -0.56* 
  -0.07 
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اعجاد البخامج والخظط 

 التجريبية

 -0.54* -0.89* 
  -0.45* 
   

 
السدتؾى الكمي لمؾعي 

 التجريبي

 -0.32* -0.59* 
  -0.27* 
   

 مدتػػ الجاللة (α ≤ 0.05.) 

 يمي:( يتبيغ ما 14كمغ خبلؿ الشطخ إلى الشتائج في الججكؿ رقع )

  سشػات( سشػات كذكؼ الخبخة  10تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بيغ السجربيغ ذكؼ الخبخة )أكثخ مغ
سشػات( في السدتػػ الكمي لمػعي  10سشػات( كلرالح ذكؼ الخبخة )أكثخ مغ  5)أقل مغ 

 التجريبي كجسيع السجاالت الجالة إحرائيا. 

  سشػات( كذكؼ الخبخة )مغ  10)أكثخ مغ تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بيغ السجربيغ ذكؼ الخبخة
سشػات( في السدتػػ الكمي لمػعي  10سشػات( كلرالح ذكؼ الخبخة )أكثخ مغ  10 -5

 التجريبي كمجالي )االعجاد التكشيكي )السيارؼ(، اعجاد البخامج كالخصط التجريبية(. 

  الخبخة )أقل مغ سشػات( كذكؼ  10 -5تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بيغ السجربيغ ذكؼ الخبخة )مغ
سشػات( في السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي  10 -5سشػات( كلرالح ذكؼ الخبخة ) مغ  5

 كالسجاالت ) االعجاد البجني،  االعجاد التكتيكي، اعجاد البخامج كالخصط التجريبية(. 

 ية، ال تػجج فخكؽ دالة إحرائيا في السقارنات البعجية الثشائية األخخػ بيغ الستػسصات الحداب
 ( تبيغ ذلظ.2،3،4،5،6،7كاألشكاؿ البيانية رقع )
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 -(: متؾسط الستجابة لسجال الحساء لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية2الذكل البياني رقؼ )

 .فمدظيؽ تبعا لستغيخ الخبخة التجريبية



 -البجني لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية(: متؾسط الستجابة لسجال العجاد 3الذكل البياني رقؼ )

 .فمدظيؽ تبعا لستغيخ الخبخة التجريبية
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(: متؾسط الستجابة لسجال العجاد التكشيكي )السياري( لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في 4الذكل البياني رقؼ )
 التجريبية.فمدظيؽ تبعا لستغيخ الخبخة  -السحافغات الذسالية

 

(: متؾسط الستجابة لسجال العجاد التكتيكي لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات 5الذكل البياني رقؼ )
 فمدظيؽ تبعا لستغيخ الخبخة التجريبية. -الذسالية
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اكاديسيات كخة القجم في (: متؾسط الستجابة لسجال اعجاد البخامج والخظط التجريبية لجى مجربي 6الذكل البياني رقؼ )
 فمدظيؽ تبعا لستغيخ الخبخة التجريبية. -السحافغات الذسالية



(: متؾسط الستجابة لمسدتؾى الكمي المؾعي التجريبي لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات 7الذكل البياني رقؼ )

 .فمدظيؽ تبعا لستغيخ الخبخة التجريبية -الذسالية
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 الشتائج الستعمقة بالتداؤل الخابع:: رابعاا 

لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم ىل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية في مدتؾى الؾعي التجريبي 
 تعدى لستغيخ مكان الكاديسية؟ في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ

كنتائج (، One way ANOVAكلئلجابة عغ التداؤؿ استخجـ الباحث تحميل التبايغ األحادؼ )
 ( تبيغ ذلظ.16الججاكؿ رقع )

(: الستؾسظات الحدابية والنحخافات السعيارية لمسدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي 15ججول )
 (.60تبعا لستغيخ مكان الكاديسية )ن= اكاديسيات كخة القجم  لجى مجربيومجالتو 

 مكان الكاديسية
 

 السجالت

 شسال
 (20)ن= 

 وسط
 (20)ن= 

 جشؾب
 (20)ن= 

 النحخاف الستؾسط النحخاف الستؾسط النحخاف الستؾسط
 0.54 3.98 0.45 4.17 0.56 4.26 الحساء

 0.59 3.88 0.52 4.16 0.48 4.17 العجاد البجني
 0.47 4.13 0.29 4.51 0.27 4.45 العجاد التكشيكي )السياري(

 0.61 4.10 0.65 4.30 0.50 4.30 العجاد التكتيكي
 0.52 4.09 0.42 4.53 0.48 4.27 الشفديالعجاد 

 0.69 3.72 0.52 4.48 0.59 4.01 اعجاد البخامج والخظط التجريبية
 0.49 3.98 0.40 4.36 0.42 4.24 السدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي
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في السدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي  (: نتائج تحميل التبايؽ األحادي لجللة الفخوق 16ججول )
 (.60تبعا لستغيخ مكان الكاديسية )ن= اكاديسيات كخة القجم  لجى مجربيومجالتو 

 
 السجالت

 
 مرجر التبايؽ

مجسؾع مخبعات 
 النحخاف

درجات 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

 قيسة
 )ف(

 مدتؾى 
 الجللة*

 بيغ السجسػعات الحساء
 داخل السجسػعات

 السجسػع

0.817 
15.602 
16.419 

2 
57 
59 

0.409 
0.274 

1.493 0.233 

 بيغ السجسػعات العجاد البجني
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

1.094 
16.374 
17.468 

2 
57 
59 

0.547 
0.287 

1.905 0.158 

العجاد التكشيكي 
 )السياري(

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

1.640 
7.373 
9.013 

2 
57 
59 

0.820 
0.129 

6.341 0.003* 

 بيغ السجسػعات العجاد التكتيكي
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

0.552 
21.147 
21.669 

2 
57 
59 

0.261 
0.371 

0.704 0.499 

 بيغ السجسػعات العجاد الشفدي
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

1.922 
13.217 
15.138 

2 
57 
59 

0.961 
0.232 

4.144 0.021* 

اعجاد البخامج 
 التجريبيةوالخظط 

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

5.916 
21.252 
27.168 

2 
57 
59 

2.958 
0.373 

7.934 0.001* 

السدتؾى الكمي 
 لمؾعي التجريبي

 بيغ السجسػعات
 داخل السجسػعات

 لسجسػعا

1.469 
11.259 
12.728 

2 
57 
59 

0.735 
0.198 

3.719 0.030* 

 مدتػػ الجاللة (α ≤ 0.05.) 

       تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة و( أن16نتائج الججكؿ رقع ) يتزح مغ
(α ≤ 0.05 في )الكمي لمػعي التجريبي كمجاالتو )االعجاد التكشيكي )السيارؼ(، االعجاد سدتػػ ال

 -في السحافطات الذساليةالشفدي، اعجاد الخصط كالبخامج التجريبية( لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ 
فمدصيغ تعدػ لستغيخ مكاف االكاديسية، بيشسا ال تػجج فخكؽ دالة إحرائيا في مجاالت )االحساء، 

 االعجاد البجني، االعجاد التكتيكي( لجػ السجربيغ تعدػ لستغيخ مكاف االكاديسية. 
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الستػسصات الحدابية، ( لمسقارنة البعجية بيغ LSDكلتحجيج مرادر الفخكؽ تع استخجاـ اختبار )
 ( تبيغ ذلظ.17كنتائج الججكؿ رقع )

( لمسقارنة بيؽ الستؾسظات الحدابية لمسدتؾى الكمي لمؾعي LSD(: نتائج اختبار )17ججول )
تبعا لستغيخ مكان الكاديسية اكاديسيات كخة القجم  لجى مجربيالتجريبي ومجالتو الجالة إحرائيا 

 (.60)ن= 

 مكان الكاديسية
 السجالت

 شسال
 

 جشؾب وسط

 
 العجاد التكشيكي )السياري(

 

 -0.05 0.32* 
  0.37* 

   

 
 العجاد الشفدي 

 -0.25 0.18 
  0.43* 
   

 
 اعجاد البخامج والخظط التجريبية

 -0.46* 0.29 
  0.75* 
   

 
 السدتؾى الكمي لمؾعي التجريبي

 -0.11 0.26 
  0.37* 
   

  الجاللةمدتػػ (α ≤ 0.05.) 

( يتبيغ أنو تػجج فخكؽ دالة إحرائيا في 17كمغ خبلؿ الشطخ إلى الشتائج في الججكؿ رقع )
السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي كمجاالتو )االعجاد التكشيكي، االعجاد الشفدي، اعجاد البخامج كالخصط 

ػب( كلرالح )الػسط(. ككحلظ تػجج التجريبية( تبعا إلى متغيخ مكاف االكاديسية بيغ )الػسط( ك)الجش
فخكؽ دالة إحرائيا في مجاؿ )اعجد البخامج كالخصط التجريبية( بيغ )الػسط( ك)الذساؿ( كلرالح 
)الػسط(. كأخيخا تػجج فخكؽ دالة إحرائيا في مجاؿ )االعجاد التكشيكي( بيغ )الذساؿ( ك)الجشػب( 

ائيا في السقارنة البعجية الثشائية االخخػ بيغ كلرالح )الذساؿ(، بيشسا ال تػجج ىشاؾ فخكؽ دالة إحر
 ( تبيغ ذلظ.25الستػسصات الحدابية، كاألشكاؿ البيانية رقع )
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(: متؾسط الستجابة لسجال العجاد التكشيكي )السياري( لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في 8الذكل البياني رقؼ )
 الكاديسية.فمدظيؽ تبعا لستغيخ مكان  -السحافغات الذسالية



(: متؾسط الستجابة لسجال العجاد الشفدي لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات 9الذكل البياني رقؼ )
 فمدظيؽ تبعا لستغيخ مكان الكاديسية. -الذسالية

 



49 

 



ديسيات كخة القجم في (: متؾسط الستجابة لسجال اعجاد البخامج والخظط التجريبية لجى مجربي اكا10الذكل البياني رقؼ )
 فمدظيؽ تبعا لستغيخ مكان الكاديسية. -السحافغات الذسالية



(: متؾسط الستجابة لمسدتؾى الكمي المؾعي التجريبي لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في 11الذكل البياني رقؼ )
 فمدظيؽ تبعا لستغيخ مكان الكاديسية. -السحافغات الذسالية
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 الفرل الخامذ
 الستشتاجات والتؾصياتو  مشاقذة الشتائج

 أولا: الشتائج الستعمقة بالتداؤل األول:

 ما مدتؾى الؾعي التجريبي لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ؟

( أف مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في 10تذيخ نتائج الججكؿ رقع )
%(، ككانت 84فمدصيغ كاف مختفعا، حيث كانت الشدبة السئػية لبلستجابة ) -الذسالية السحافطات

%(، 87.4أعمى استجابة عمى مجاؿ االعجاد التكشيكي )السيارؼ( بشدبة مئػية مختفعة ججا بمغت )
بيشسا كانت اقل استجابة عمى مجالي االعجاد البجني كإعجاد البخامج كالخصط التجريبية بشدبة مئػية 

 %(.81.4ختفعة لبلستجابة عمييسا بمغت )م

ىسيا ىػ أ سباب في ارتفاع الػعي التجريبي لجػ مجربيغ االكاديسيات مشيا ك أيخػ الباحث ىشالظ عجة 
االىتساـ الكبيخ مغ االتحاد الفمدصيشي بكخة القجـ بشذخ المعبة عمى كافة محافطات الػشغ 

نذاء السبلعب السعذبة إمخاكد السجف مغ خبلؿ كخرػصا في السشاشق الخيفية كالقخكية البعيجة عغ 
فسغ  ،جل خمق جيل رياضي مشافذأقامة الجكارات التجريبية بالفئات العسخية مغ إفي ىحه السشاشق ك 

كىحه البصػالت  ،صبح لجيشا بصػالت خاصة في الفئات العسخية عمى السدتػػ الػشغأعجة سشػات 
خبخات لجػ السجربيغ مغ خبلؿ التعامل مع السػقف عبيغ كزيادة الالبلتعسل عمى تحديغ السدتػػ 

الى استعارة  أنجية تمجف األأال إف ىحه البصػالت خاصة باألنجية أعمى الخغع مغ  في ىحه السباريات
 .ك جدئي لمسذاركة في ىحه البصػالتأالبلعبيغ مغ األكاديسيات بذكل كامل 

عسل عمى تحديغ السجرب ككدب الخبخة  (d.c.b.a.pro) اآلسيػيةكإف انتذار الجكرات التجريبية 
ف االتحاد الفمدصيشي أ خرػصاً  اً ك خارجيأ امغ السحاضخ الحؼ يعصي الجكرة سػاء كاف محمي

ؼ فخيق في أعمى اقل تقجيخ عشج قيادة   Cالذيادة التجريبية ف يكػف حامبلأيذتخط عمى السجرب 
جل أمغ  ةه الجكرات ذات السشفعة الكبيخ قباؿ عمى ىحالبصػالت التي يكيسيا كىحا عسل عمى زيادة اإل
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عسل بصػالت خاصة ىسية أ ( عمى 2016كج محسػد )أالتسكغ في السذاركة  في ىحه البصػالت كسا 
 .تعسل عمى رفع السدتػػ لجػ الشاشئيغ كالسجربيغ

لى االكاديسيات لو تأثيخ كبيخ إكيخػ الباحث عجـ االىتساـ في عسل كذف شبي قبل االنتداب 
جخاء الفحػصات القبمية لمشاشئيغ قج يؤدؼ الى مشع تقجـ مدتػػ إف عجـ أالجانب البجني ك عمى 

حيانا، أكحلظ يؤدؼ الى مذكبلت صحية عشج الشاشئيغ كقج يؤدؼ الى فقجاف الحياة  ،بعس الشاشئيغ
 اف يكػف ممفأنو يجب عمى السدؤكليغ في االتحاد الفمدصيشي عغ االكاديسيات أكلحلظ يخػ الباحث 

جخاء إعغ  سباب العدكؼأف مغ أككحلظ يخػ الباحث جل تجشب السزاعفات ألكل ناشئ مغ  اشبي
الكذف الصبي الجكرؼ ىػ التكمفة السادية ليحه الفحػص، لحلظ يجب عمى االتحاد الفمدصيشي تػفيخ 

 عجاد السيارؼ ف ارتفاع االستجابة في اإلأكسا يخػ الباحث  ،ك رمدؼ أالفحز بذكل مجاني 
عجاد في ىحه السخحمة  فأف تدمدل تعمع السيارة مغ الرغخ يداعج ىسية اإلأ )التكشيكي( يعػد الى 
 لمسيارة في عسخ مبكخ. اآلليتقاف لى مخحمة اإلإالشاشئ عمى الػصػؿ 

 : الشتائج الستعمقة بالتداؤل الثاني:ثانياا 

بي اكاديسيات كخة القجم ىل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية في مدتؾى الؾعي التجريبي لجى مجر 
 في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ تعدى لستغيخ السدتؾى التعميسي؟

 ≥α( أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة )11يتزح مغ نتائج الججكؿ رقع )
( في السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي كمجاالت )االحساء، االعجاد البجني، االعجاد التكشيكي 0.05

)السيارؼ(، اعجاد البخامج كالخصط التجريبية( لجػ مجربي أكاديسيات كخة القجـ في السحافطات 
دالة إحرائيا  الذسالية تبعا لستغيخ السدتػػ التعميسي كلرالح الجراسات العميا، بيشسا ال تػجج فخكؽ 

في مجالي )االعجاد التكتيكي، االعجاد الشفدي( تبعا لستغيخ السدتػػ التعميسي، كالذكل البياني رقع 
 ( يبيغ ذلظ.12)

يخػ الباحث اف الجكرات التجريبية التي يشطسيا اتحاد الجكلي لكخة القجـ الفيفا ككحلظ االتحاد العخبي 
يغ كالجكلييغ مغ ينذاء السجربيغ السحمإساس في جـ ىي األلكخة القجـ كاالتحاد الفمدصيشي لكخة الق
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كفاءة عالية كاف عمع  ؼ ال مغ خبلؿ مجربيغ ذك إجل الشيػض في مدتػػ المعبة كالتي ال تتع أ
 ،خخػ خخػ كالفديػلػجيا كعمع الشفذ كغيخىا مغ العمػـ األفي العمػـ األ اكثيق االتجريب يختبط ارتباش

مع نتائج البحػث العمسية كاف السجرب الحاصل عمى الذيادة العمسية حيث اف العمع يتصػر كيتججد 
حؼ غيخ فزل مغ السجرب الأسدار التجريبي بذكل اليدتصيع تػضيف الخبخات التي يكتدبيا مغ 

صاحب الذيادة لجيو القجرة عمى قخاءة التغيخات الفديػلػجية كفيسيا  حاصل عمى شيادة عمسية ألف
صابات كلجيو القجرة عمى القجرة عمى التعامل مع الشاشئيغ عشج كقػع اإللجػ الشاشئيغ ككحلظ لجيو 

لياؼ الدخيعة عب في السكاف السشاسب بسا يتشاسب في صفات الجدسية مثل األبلتػضيف ال
 كالبصيئة.

معخفة في المعبة التخررية فاف  اصبح ذأكسا يخػ الباحث كمسا تقجـ السجرب في السدتػػ العمسي 
لى إىسية أ في التخبية الخياضية تكػف عامة أؼ تعصي  البكالػريػسالسجرب الحاصل عمى شيادة 

اما في الجراسات العميا مثل ماجدتيخ  ،ىسية أؼ ال يػجج فييا تخرريةغمب الخياضات نفذ األأ 
كىحا مصابق مع نتائج ىحه  كالجكتػراه نحىب الى التخرز أؼ عسل بحػث في المعبة التخررية

  .ػسلػرياعمى مغ البكأ صحاب الجراسات العميا ذات كعي تجريبي أف أالجراسة عمى 

حيث أضيخت الشتائج اف يتفػؽ السجرب االكاديسي  (2018) كجاء نتائج ىحه التداؤؿ متفقة مع فاتح
عمى السجرب غيخ االكاديسي في اتخاذ القخار كتديخ الفخيق ككفاءة التخصيط كالبخمجة كيتسيد في 

 ركح االبجاع كاالبتكار.

 : الشتائج الستعمقة بالتداؤل الثالث:ثالثاا 

مجربي اكاديسيات كخة القجم  ىل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية في مدتؾى الؾعي التجريبي لجى
 في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ تعدى لستغيخ الخبخة التجريبية؟
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 ( يتبيغ ما يمي:14كمغ خبلؿ الشطخ إلى الشتائج في الججكؿ رقع )

 سشػات( سشػات كذكؼ الخبخة  10فخكؽ دالة إحرائيا بيغ السجربيغ ذكؼ الخبخة )أكثخ مغ  تػجج
سشػات( في السدتػػ الكمي لمػعي  10سشػات( كلرالح ذكؼ الخبخة )أكثخ مغ  5)أقل مغ 

 التجريبي كجسيع السجاالت الجالة إحرائيا. 

  سشػات( كذكؼ الخبخة )مغ  10تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بيغ السجربيغ ذكؼ الخبخة )أكثخ مغ
سشػات( في السدتػػ الكمي لمػعي  10سشػات( كلرالح ذكؼ الخبخة )أكثخ مغ  10 -5

 التجريبي كمجالي )االعجاد التكشيكي )السيارؼ(، اعجاد البخامج كالخصط التجريبية(. 

  سشػات( كذكؼ الخبخة )أقل 10 -5تػجج فخكؽ دالة إحرائيا بيغ السجربيغ ذكؼ الخبخة )مغ 
سشػات( في السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي  10 -5سشػات( كلرالح ذكؼ الخبخة )مغ  5مغ

 كالسجاالت ) االعجاد البجني، االعجاد التكتيكي، اعجاد البخامج كالخصط التجريبية(. 

نيا أفخاد كصشفت عمى يخػ الباحث أف التجريب ميشة يعسل بيا الفخد كباقي السيغ التي يعسل بيا األ
ف االستسخار كالجيسػمة في ميشة أك  ،بعج قائج الصائخة كجخاحة السخ صعب ميشة في العالعأثالث 

التجريب تداعج السجرب عمى تصػيخ خبخاتو في كافة السجبلت السختبصة بعسمية التجريب كالشفدية 
 مغ خبلؿ السػاقف التي تػاجو السجرب خبلؿ عسمية ،كالبجنية كغيخىا مغ السجبلت السحكػرة سابقاً 

حيث جاءت نتائج ىحه  ،ك السشافدات الػدية ككحلظ الخسسيةأالتجريب في الحرز التجريبية 
 عمى.أ عمى كاف السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي أ ف كمسا كانت الخبخة أالتداؤؿ 

ف كمسا زاد العسل في ميشة التجريب زادة الخبخة لجيو مغ خبلؿ تجريبو ألكثخ مغ أكيخػ الباحث 
جياؿ متعاقبة كمختمفة في الرفات الذخرية كالجدسية مغ خبلؿ ىحه أأكاديسية ككحلظ تعاممو مع 

التجارب يربح لجػ السجرب القجرة عمى اختيار الػسائل كالصخؽ التجريبة السشاسبة لكل مػقف 
خصاء كترحيحيا ككحلظ تربح الخبخة ككحلظ يربح لجيو القجرة عمى اكتذاؼ األ لساـ بياكاإل

الخبخة متجنية  ؼفزل مغ السجرب ذأكبخ في حل مذكبلت التي تػاجو الشاشئيغ  بذكل أالعسمية لو 
 ك الستػسصة.أ
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دة االخبخة العالية عذخة سشػات فأكثخ حاصميغ عمى مدتػػ شي ؼ كسا اف غالبية السجربيغ ذك  
ف ىحه الجكرات تكدبيع الخبخة التجريبية كزيادة السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي حيث أك  B ،Aجريبالت
ثبلثة اعػاـ كىحه  مجةالعسل السيجاني في التجريب  Bف مغ شخكط الحرػؿ عمى الجكرة التجريبية أ

 .    Cقل مغ خسذ سشػات يحسمػف أيؤكج لشا اف غالبية السجربيغ التي خبختيع 

 الشتائج الستعمقة بالتداؤل الخابع:: رابعاا 

ىل تؾجج فخوق ذات دللة إحرائية في مدتؾى الؾعي التجريبي لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم 
 في السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ تعدى لستغيخ مكان الكاديسية؟

في  ( يتبيغ أنو تػجج فخكؽ دالة إحرائيا17كمغ خبلؿ الشطخ إلى الشتائج في الججكؿ رقع )
السدتػػ الكمي لمػعي التجريبي كمجاالتو )االعجاد التكشيكي، االعجاد الشفدي، اعجاد البخامج كالخصط 
التجريبية( تبعا إلى متغيخ مكاف االكاديسية بيغ )الػسط( ك)الجشػب( كلرالح )الػسط(. ككحلظ تػجج 

ط( ك)الذساؿ( كلرالح فخكؽ دالة إحرائيا في مجاؿ )اعجد البخامج كالخصط التجريبية( بيغ )الػس
تػجج فخكؽ دالة إحرائيا في مجاؿ )االعجاد التكشيكي( بيغ )الذساؿ( ك)الجشػب(  )الػسط(. كأخيخاً 

كلرالح )الذساؿ(، بيشسا ال تػجج ىشاؾ فخكؽ دالة إحرائيا في السقارنة البعجية الثشائية االخخػ بيغ 
 ( تبيغ ذلظ.11 ،10 ،9 ،8الستػسصات الحدابية، كاألشكاؿ البيانية رقع )

ف تػجج فخكؽ ذات داللة احرائية تبعا  لستغيخ مكاف االكاديسية كيخػ أاضيخت نتائج ىحا التداؤؿ  
سباب أف تفػؽ مشصقة الػسط في الػعي التجريبي عمى مشصقة الذساؿ كالجشػب يعػد لعجة أالباحث 

ية ككحلظ  تسخكد الػزارات كثخ السشاشق االقترادية كالتجار أف مشصقة الػسط تعتبخ مغ أىسيا أ كمغ 
الحكػمية السختمفة بيا جعميا مشصقة يتػافج الييا السػاششػف لقخبيا لعسميع كىي تتستع بثقافة 

ف السشصقة الجغخافية ليا تأثيخ عمى صفات أ( 2021كجه عػدة )أاجتساعية مختفعة كىحه ما 
 الذخز.

لػسط جعل الجكرات التي اقيست ف كجػد مقخ االتحاد الفمدصيشي لكخة القجـ في مشاشق اأكسا 
لمسجربيغ في مختمف السدتػيات تكػف في مشاشق الػسط مسا جعل كجػد عجد شحيح مغ السجربيغ 
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كليا الحػاجد الرييػنية ككحلظ العامل السادؼ حيث اف أمغ السحافطات الذسالية كالجشػبية بدبب 
خيخة فقج قاـ االتحاد بعسل تػزيع ـ في الدشػات االأقامة لمسجربيغ إاغمب الجكرات ال يتػفخ فييا 

في  اكممسػس اكاضح اصبح ىشاؾ تصػر أجغخافي ليحه الجكرات عمى كافة السحافطات الذسالية مسا 
مغ خبلؿ ضيػر األكاديسيات الخياضية  كتبيغ ىحانػعية السجربيغ كعجدىع في الدشػات االخيخة 

نجية سػاء الخاصة اك التابعة لؤلنجية كالتي ساىست بتدييل تذكيل الفخقة لمفئات العسخية في األ
 الخياضية في كافة السحافطات كليذ فقط في مشاشق الػسط. 

لسختمفة كاف تصػر البشية التحتية في مشاشق الػسط مغ السبلعب السعذبة الستعجدة في السشاشق ا
غمبية مشاشق الذساؿ كالجشػب التي تفتقخ ليحه أ معبة عمى خبلؼ لجعل الصفل يشجحب الى مسارسة ا

بكخ أالسبلعب كتكتفي بالسبلعب السدفتة كىحه ساىع في افتتاح االكاديسيات في السشصقة بذكل 
فتتاحيا كعسل كؿ أكاديسية في فمدصيغ تع اأكاكثخ مغ السشاشق االخخػ حيث كانت أكاديسية البيخة 

قباؿ الصفل عمى التدجيل في االكاديسيات في مشاشق الػسط عمى مشاشق الذساؿ إعمى زيادة 
كالجشػب كىحه عسل عمى زيادة التشافذ بيغ السجربيغ كالعسل عمى تصػيخ الحات لمقجرة عمى تشسية 

 سشافدة كتحقيق الشتائج السخجػة.عبيغ كالقجرة عمى البلمػاىب ال

 الستشتاجات:

 :اآلتيةمؽ خالل عخض الشتائج ومشاقذتيا تؾصل الباحث الى الستشتاجات 

فمدصيغ كاف  -مدتػػ الػعي التجريبي لجػ مجربي اكاديسيات كخة القجـ في السحافطات الذسالية .1
 مختفعا.

 عمى مغ غيخىع مغ السجربيغ. أ اف السجربيغ ذات الجراسات العميا يتسيدكف بػعي تجريبي  .2

 يجابي عمى الػعي التجريبي.إالتي لجػ السجرب بذكل  تؤثخ خبخة التجريب .3

 يتسيد مجربي الػسط بارتفاع الػعي التجريبي لجييع اكثخ مغ مجربي الذساؿ كالجشػب.  .4
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 التؾصيات:

 مؽ خالل الستشتاجات وتؾصل الباحث الى التؾصيات 

 (. a)،bتػزيع الجكرات التجريبية عمى الذساؿ كالجشػب كالػسط بذكل متداك خرػصا دكرات  .1

 دعع البشية التحتية  في السشاشق الذسالية ك الجشػبية خرػصا مشاشق الخيف. .2

 السدتػػ التعميسي في االكاديسيات.  ؼ زيادة االعتساد عمى السجربيغ ذك  .3

 مغ قبل االتحاد الفمدصيشي لتربح قانػنية.  عسل تخخيز لؤلكاديسيات الخياضية .4

عسل مخاكد لمفحز الصبي الخياضي كيكػف بذكل رمدؼ لتحفيد األكاديسيات عمى عجـ قبػؿ  .5
 اؼ العب بجكف فحز. 

 فمدصيغ.  -جخاء العجيج مغ الجراسات لتحديغ السجرب الخياضي في السشاشق الذساليةإضخكرية  .6
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 قائسة السرادر والسخاجع

 السرادر 

  اية القخآن الكخيؼ 
 (. مخكد الكتاب لمشذخ129) كخة القجم لمبخاعؼ واألشبال(. 2009. )ابخاليع شعبلف. 

 فديؾلؾجيا التجريب في كخة القجم .(1994) سج عبج الفتاح، كشعبلف، إبخاليع.أبػ العبل، اح، 

 .القاىخة: دار الفكخ العخبي، مرخ

 تقؾيؼ دور التحاد السرخي لكخة القجم في إدارة  .ـ(2018) .ابػ العشيغ شخيف محسػد احسج

كمية التخبية الخياضية   -، جامعة حمػاف السجمة العمسية لعمؾم وفشؾن الخياضة، األكاديسيات

 مرخ. (،5السجمج ) لمبشات،

 ( .2008أبػ عبجه، حدغ الديج" .)الفتح لمصباعة 1"، طاإلعجاد البجني لالعبي كخة القجم ،

 اإلسكشجرية. مرخكالشذخ. 

 بشاء مشظؾمة عمسية لمسجارس الخاصة بتعميؼ وتجريب كخة  .(2010) .احسج فخج ،اسساعيل

 رسالة دكتػراه، كمية التخبية الخياضية، جامعة بشيا. ،قجم بجسيؾرية مرخ العخبية

 عمى بعض العؾامل السؤثخة في تجريب الشاشئيؽ لكخة  التعخف .(2017) .يذ احسج، عػض

 ( الخخشػـ، الدػداف.    5(، العجد)10، السجمج)مجمة عمؾم التخبية الخياضية ،القجم بالخخطؾم

 .مدتؾى الؾعي الرحي والغحائي لجى لعبي انجية الجرجة الولى في  .(2021) عػدة اميغ
جامعة  ،غيخ مشذػرة ،رسالة ماجدتيخ ،الشجاحفمدظيؽ جامعة  -اللعاب الجساعية في الزفة

 . الشجاح، نابمذ
 كليج بغ يػسف . كفاءة السجرب وعالقتيا بإنتقاء الشاشئيؽ لالعبي كخة  .(2018) .انيدة عجـك

 الجدائخ. ،جامعة اـ البػاؽ ،سشة 12إلى  9مؽ  -القجم 
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  يؾرية مرخ تقؾيؼ أكاديسيات كخة القجم ببعض محافغات جس(. 2016) .ي محسػدقالجسػ

 .العخبية

 جامعة  ،والتخظيط كمية العسار ،أكاديسية نادي كخة القجم .(2017) .حدغ احسج ،رضػاف

                       .الدػداف ،الدػداف

 اكاديسية كخة القجم جامعة الدؾدان لمعمؾم والتكشؾلؾجية    .(2017) .حدغ احسج، رضػاف

  .الدؾدان

 معؾقات تدؾيق أكاديسيات كخة القجم بسحافغة الجقيمية .(2012). سالع ابخاليع ،ابخاليع، 
 ،كمية التخبية الخياضية -جامعة السشرػرة  ،السجمة العمسية لعمؾم التخبية البجنية والخياضة

 .مرخ ،18ع
 دور السجرب في تحجيج مبادئ العشاصخ البجنية وعالقتيا بالجانب  .(2019) .سجيخة، سعج

، دراسة ميجانية جامعة العخبي بغ مييجؼ أـ مجمة التحجي ،القجمالفيديؾلؾجي لجى ناشئيؽ كخة 

 ( الجدائخ.1(، العجد)11) معيج عمػـ كتقشيات الشذاشات البجنية كالخياضية السجمج -البػاقي

 .أثخ التجريب الفتخي عالي الذجة وتجريب الفارتػ عمى بعض (. 2013) سبلمة، حامج

رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة ، كخة القجم الخرائص البجنية والفديؾلؾجية لجى ناشئي

 .الشجاح الػششية. نابمذ. فمدصيغ

 ،أثخ بخنامج تجريبي مقتخح تبعاا لذكل المعب عمى بعض الستغيخات  (.2013) .دمحم شخيجي

". )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. البجنية والسيارية والفديؾلؾجية لجى ناشئي كخة القجم

 .. نابمذ. فمدصيغجامعة الشجاح الػششية

 التسيد في األداء اإلداري ألكاديسيات كخة القجم ....شخط  .(2018) .نعساف ،عبج الغشي

 الشجاح.
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 ميشية التجريب بيؽ التكؾيؽ الكادييسي والخبخة التجريبية جامعة  .(2018) .عبجلي فاتح
 .سؾاق اىخاس

 التجريبية في اعجاد وتكؾيؽ اىسية السخاحل  ( . شيشاكؼ جساؿ:2018) عبج الخحسغ ،عبلكنة

 جامعة عبج الحسيج بغ باديذ. ،الفئات الرغخى لجى لعبيؽ كخة القجم

 السجرب الخياضي في األلعاب الجساعية .(2003) .عساد الجيغ ،أبػ زيج –عمى فيسي ،البيظ 

  .مرخ ،2003مشذأة السعارؼ باإلسكشجرية، مرخ،  ،1ط

 والسيارية البجنية التشسيةمقتخح في  يتجريبيأثخ بخنامج (. 2016) .ابػ بكخ ،الرجيق 

بحث  ،لكخة القجم بؾلية الخخطؾم (سشة 12-9والخظظية والشفدية تالميح لمسخحمة الدشية )

 .الخخشػـ ،جامعة الدػداف لمعمػـ كالتكشػلػجية، راه ػ دكت

 االقترادية جخيجة العخب  ،أكاديسيات كخة القجم .. وسخ التفؾق  (.2012) دمحم الخيخ. ،الذيخ

  الجكلية.

 دار الدعادة لمصباعة، القاىخة التخظيط الحجيث في كخة القجم .(2003) .دمحم رضا، الػقاد ،

 ـ.2003

 (. الؾاقع الفعمي ألكاديسيات كخة القجم بجسيؾرية مرخ العخبية  2016) .محسػد، عبج الحميع

السؤتسخ العمسي الجكلي: الخياضة جدء مشتطع مغ نسط  ،كمية التخبية الخياضية -جامعة أسيؾط 

 (، مرخ.2السجمج) الحياة،

 ،والتظبيق الشغخية –والخياضية سيكؾلؾجية التخبية البجنية .(1995) .عبج الفتاح عشاف  

 . ، دار الفكخ العخبي، القاىخة1، طوالتجخيب

 كمية التخبية 1ط ،القجماألسذ العمسية والتظبيقية بكخة (. 2013) .غازؼ  محسػد، صالح ،

 .الخياضية الجامعة السدتشرخية، مكتبة السجتسع العخبي، مرخ
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 تسخيشات الحساء  مؾسؾعة التعميؼ والتجريب في كخة القجم .(1998) .مفتي ابخاليع ،حساد(

 ، الجدء لثاني مخكد الكتاب لمشذخ، القاىخة.والسيخات في بخامج تجريب كخة القجم(

 12-8كخة القجم ) السخحمة الدشية  تأكاديسيابخنامج تجريب  .ـ(2010) .مفتي ابخاليع، حساد 

 " مشذأة السعارؼ، االسكشجرية.سشة(

 تأثيخ تسخيشات السقتخبات الخظظية والتعمؼ اإلتقاني في تعمؼ (. 2012) .مقجاد غازؼ  ،الكخخي

 14 - 16بعض السيارات األساسية ومدتؾى األداء الخظظي بكخة القجم لمشاشئيؽ بأعسار 

                                                                    .كمية التخبية الخياضية. جامعة دبالي. العخاؽ ،سشة

  األسذ العمسية لمتجريب الخياضي  (.2002) .لصفي دمحم ،الديج .مرصفى كججؼ ،الفاتح

 خ.مر ،القاىخة دار، لالعب والسجرب

 سشؾات في (7-10) التجريبات الحجيثة لعبيؽ السبتجئيؽ بعسخ (.2008) .ياسخ حديغ، ىاشع

 مخكد الكتاب لمشذخ.، السجارس الخياضية بكخة القجم
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 السالحق  

 (1السمحق رقؼ )

 أداة الجراسة بعج التعجيل 

/ة.زح  خة السجرب/ة ............................. السحتـخ

 تحية شيبة كبعج،،

مدتؾى الؾعي التجريبي لجى مجربي اكاديسيات كخة القجم في يقػـ الباحث بإجخاء دراسة بعشػاف 
الستكساؿ متصمبات الحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في التخبية  السحافغات الذسالية/ فمدظيؽ

الخياضية، أرجػ مغ حطختكع التكـخ باالستجابة عغ مجاالت كفقخات االستبانة بسػضػعية كشفافية، 
 مسا بأف جسيع السعمػمات التي سشحرل عمييا تدتخجـ لغاية البحث العمسي فقط.ع

 شاكخيغ لكع حدغ تعاكنكع

  :السعمؾمات الذخرية 

 سشة)   ( 10سشػات )   (، اكثخ مغ  10 -5)    (،   مغ  سشػات 5اقل مغ الخبخة التجريبية:   

)   (،   D)   (،  دكرة C)   (، دكرة  B)   (،  دكرة  Aدكرة  دكرة بخك)  ( الجكرات التجريبية:
 غيخ مرشف)    ( 

 )   (  دراسات عميا)   (،         بكالػريذ )   (،       تػجييي فسا دكف السدتػػ التعميسي:    

 مكاف االكاديسية :    شساؿ )   (،              كسط  )   (،                جشػب )   ( 

 

 الباحث: مجج ضسيجي
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 الستبانة مجالت 

 مجال الحساء                اول: 

مختفع  الفقخات  الخقؼ
 ججا

مشخفض  مشخفض متؾسط مختفع 
 ججا

التـد في تقديع عسمية االحساء الى احساء عاـ ك احساء  1
 .خاص

     

      .اركد في االحساء عمى اليجؼ الخئيدي لمػحجة التجريبية 2

لمشاشئيغ اثشاء كبعج االحع االستجابات الفديػلػجية  3
 .االحساء

     

      .دقائق 10التـد في مجة االحساء في الجػ الحار  4

      .في السملالشاشئ في اساليب االحساء لتجشب شعػر  انػاع  5

 20الى  15التـد في مجة االحساء في الجػ البارد مغ  6
  .دقيقة

     

معزمة في الستحخكة لتساريغ استصالة اراعي اعصاء  7
 .االحساء

     

في  السعصاةالعاب صغيخة تخجـ السيارة اراعي اعصاء  8
 .الػحجة التجريبية

     

اراعي ارتجاء الشاشئيغ لمسبلبذ السشاسبة لمحالة الجػية  9
 .اثشاء االحساء

     

االىجاؼ االساسية لئلحساء تأىيل الجانب البجني كالسيارػ  10
  .كالشفدي لجػ الشاشئ
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 مجال العجاد البجني : ثانياا 

مختفع  الفقخات  الخقؼ
 ججا

مشخفض  مشحفض متؾسط مختفع 
 ججا

       .قبل االعجاد البجني يتع عسل اجخاء شبي لجسيع الشاشئيغ 1

شجة حسل الػحجة التجريبة حدب مػقعيا في الييكل احجد  2
 .التجريبي

     

االثقاؿ كاكتفي بتجريبات  احاكؿ االبتعاد عغ استخجاـ تجريبات 3
 .كزف الجدع

     

حدب  بالشاشئعمى تصػيخ الجانب البجني الخاص اركد  4
 .مػقعو في السمعب

     

التشػع في التجريبات البجنية التشافدية مغ اجل شعػر الشاشئ  5
  .بالتذػيق ك التشافذ

     

كالحخكية ىجؼ االعجاد البجني ىػ رفع مدتػػ المياقة البجنية  6
  .لجػ الشاشئيغ

     

       .عمى استخجـ تساريغ التػافق لمشاشئيغ اركد 7

      .في تحجيج شجة الحسل الخرائز الدشية لمشاشئاراعي  8

      .اراعي التجرج في زيادة حسل التجريب 9

       .في االعجاد البجني الخاص االلتداـ في الكخات اراعي 10

مبادػ التجريب الخياضي اثشاء االعجاد البجني التـد بتصبيق  11
 .لمشاشئ
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 مجال العجاد التكشيكي )السياري(ثالثا: 

 مختفع  الفقخات  الخقؼ
 ججا

مشخفض  مشخفض متؾسط مختفع
 ججا

       .اقجـ شخح لفطي لمسيارة برػرة بديصة ك سيمة 1

      .عسل نسػذج كاضح لمسيارة اماـ الشاشئيغ  2

أخرز كقت لمعب لتصبيق السيارة التي تع تعمسيا في  3
 الػحجة التجريبية.

     

       .اكؿ ميارات يجب تصػيخىا لجػ الشاشئ الجخؼ بالكخة 4

       .اصبلح االخصاء مباشخة في لحطة كقػعيا اثشاء اداء السيارة 5

      .قبل االعجاد البجني  االعجاد السيارؼ اعصي  6

      في تعمع السيارة.الشاشئيغ الفخكؽ الفخدية بيغ  اراعي 7

      عمى استخجاـ القجميغ عشج تشفيح التجريبات.اركد  8

عشرخ التذػيق في اختيار التسخيغ السيارؼ مثل اراعي  9
 السشافدات كالعاب صغيخة.

     

       .اراعي مبادء التجريب الخياضي 10
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 مجال العجاد التكتيكي رابعا: 

مختفع  الفقخات الخقؼ
 ججا

مشخفض  مشخفض  متؾسط مختفع
 ججا 

      .يكيتتصػيخ الجانب البجني قبل البجء في الجانب التك 1

        .يكيتتصػيخ الجانب السيارؼ قبل البجء في الجانب التك 2

      .في الذخح الشطخؼ قبل التصبيق العسمي ءالبج 3

      .يكيتالتكتصبيق الفي  البلعبيغ ذكؼ الخبخةاشخؾ  4

      .السػضػعة يظتالتكردكد افعاليع عمى الشاشئيغ اسسع مغ  5

      .يظتادربيع عمى اكثخ مغ تك 6

      .يظتالتكاثشاء كضع الشاشئيغ اناقر  7

       .الشاشئحتى يتقشيا  يظتالتكاكخر تصبيق  8

      .يظتالتكاعسل مباريات كدية لكياس مجػ تصبيق  9

      .يظتالتكمخاكد العب قبل تصبيق اعمع الشاشئيغ  10

يكية اليجػمية ك الجفاعية تاركد عمى تصػيخ السػاقف التك 11
  .لجػ الشاشئيغ

     

       .يكيتالتكفي تعميع االداء اتجرج  12
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 مجال العجاد الشفديخامدا: 

مختفع  الفقخات الخقؼ
 ججا 

مشخفض  مشخفض متؾسط مختفع
 ججا

      .لمشاشئيغعمى االعجاد الشفدي شػيل السجػ اركد  1
الكيادية الدسات االرادية  كالرفات  اركد عمى تشسية  2

 .لمشاشئيغ
     

عمى التحكع في انفعالتيع  كترخفاتيع اثشاء  ادرب الشاشئيغ 3
 .السػاقف التشافدية الرعبو

     

      د ك التذجيع السدتسخ مع الشاشئيغ.استخجـ اسمػب التحفي 4

لجػ الشاشئيغ مغ اجل االستسخار عمى  تعديد الجافعية 5
 .التجريب

     

      .ؿ التجريباتتشسية اليادفية كالجافعية مغ خبل  6

       .اجدج الحاالت االنفعالية السثالية 7

الشاشئيغ مغ السذكبلت الشفدية مثل االعجاد الشفدي يقي  8
  .الخػؼ كالقمق كالتػتخ

     

      .بيئة نفدية ُمخيحة كإيجابية لمفخيق بأكسمواكجج  9

      .عمى تصػيخ عشرخ الكيادة لكل الشاشئيغاركد  10

       .تشسية الثقة بالشفذ كالترسيع مغ خبلؿ التجريبات 11
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 مجال اعجاد بخامج والخظط التجريبية  سادسا:

مختفع  الفقخات الخقؼ
 ججا

مشخفض  مشخفض متؾسط مختفع
 ججا

      .بخنامج تجريبي خاص يػافق مدتػػ الشاشئيغاعج  1
      .لجؼ السعخفة في دكائخ التجريب ككيفية تصبيقيا 2

      .ليكمية التجريب الخياضي لجؼ السعخفة الكاممة في 3

      .كالكثافة السعخفة بتػزيع الذجة كالحجعلجؼ  4

      في كضع البخامج التجريبية. التجريب الخياضي مبادغ لتـدا 5

      شيخية اـ مػسسية. اقـػ بترسيع لياكل تجريبية سػاء اسبػعية اـ 6

الكاممة في قػانيغ التكيف )زيادة الحسل، السخدكد  لجؼ معخفة 7
 .العائج، التخرز(

     

      اتابع ذاتيا السدتججات في بخامج التجريب الخياضي. 8
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 (2ممحق رقؼ )
 أسساء لجشة السحكسيؽ ورتبيؼ العمسية وتخرراتيؼ ومكان عسميؼ

 
 مكان عسميؼ التخرص الختبة العمسية األسؼ الخقؼ

 جامعة الشجاح فديػلػجيا الخياضة أستاذ دكتػر أ.د.عبج الشاصخ القجكمي 1

 جامعة الشجاح فديػلػجيا الخياضة أستاذ مداعج د.حدغ جػد هللا 2

 جامعة الشجاح رياضي عمع نفذ مذارؾأستاذ  د.محسػد االشخش 3

 جامعة خزػرؼ  رياضي عمع الشفذ أستاذ مذارؾ د.ثابت شتيػؼ  4

 جامعة خزػرؼ  تعمع حخكي أستاذ دكتػر أ.د.بيجت أبػ شامع 5

محاضػػػػػػػخ اسػػػػػػػيػؼ  احسج الحدغ 6
 معتسج مغ الفيفا

 فمدصيغ كخة قجـ
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Prof. Imad Saleh Abdellhaq 

Abstract 

The purpose of the current study was to identify the level of training 

awareness among coaches of football academies in the northern 

governorates/ Palestine. In addition to determine the differences in the level 

of training awareness among coaches according to the variables of 

academic level, experience and academy place. To achieve that, the study 

was conducted on a purposive sample including (60) coaches from football 

academies. The researcher used the descriptive- survey approach for its 

compatibility to the nature of study, and a questionnaire as a instrument to 

gather data. Data were analyzed by using SPSS software. 

The results revealed that the level of training awareness among coaches of 

football academies in the northern governorates/ Palestine was high, as the 

percentage of response for the total score was (84%). The highest response 

was on the tactic preparation domain with very high percentage (87.4%), 

whereas the lowest response was on the domains of physical preparation 

and the preparation of training programs and plans. Concerning the variable 

of academic level, the results indicated that there statically significant 

differences in the total score of training awareness and its domains (warm 

up, physical preparation, technical preparation, and the preparation of 

training programs and plans) among coaches of football academies in favor 



c 

 

of higher studies, in contrast, no statistically significant differences were 

found in the domains of (tactic preparation, psychological preparation). 

Furthermore, the results indicated that there statically significant 

differences in the total score of training awareness and it’s all domains 

except the psychological preparation domain among coaches of football 

academies according to experience variable in favor of (more than 10 

years). 

Based on the findings, the study recommended the necessity to pay 

attention to the distribution of training courses in north and south regions, 

and to work on academies’ license in order to set norms for employing 

trainer who is able to perfectly fulfill his training mission6   

      
 

 

 

 

 

 


