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 املستوى املعرفي للمعد البدني في بعض جوانب العملية التدريبية بلعبة كرة القدم

 خالد محمد حدود            ***

 **علي رمضان املصروب       

 *محمد علي عياد  

 

 املقدمة ومشكلة البحث :

عندما يكون الهدف من ذلك الارتقاء باملستوى الحركي وإظهار أقص ى  واسع خاصةالتدريب الرياض ي مجاال أصبح 

 به القدرات. حما تسم

ولقد أدى التنافس الشديد للدول املتقدمة في مجال الرياضة إلى الاهتمام بالبحث العلمي في مجال التدريب  

وإلانسانية لالستفادة منها في تطوير املتغيرات املرتبطة بالعملية الرياض ي والعلوم املرتبطة به كالعلوم الطبيعية 

 (6:04التدريبية)

فالعملية التدريبية عملية مركبة من توليفة عوامل مختلفة تتم بواسطة إجراءات منظمة تبدأ بتحليل النشاط    

م ألاداء خارج وداخل املنافسة، وحالة الالعبين وتحديد ألاهداف واختيار املحتوى وألاساليب ومتابعة وتنفيذ وتقوي

فالتدريب الرياض ي هو التوافق بين ألاهداف والتخطيط والتنفيذ واملتابعة وتصحيح املسار بهدف تحقيق انجاز 

 ( 7:02مثالي خالل املنافسات. )

 التدريب الرياض ي أوال وأخيرا على الكفاءة الفردية التي يجب أن تتوافر في من أراد ةوتعتمد مهن   

في هذه املهنة ، حيث علية أن يكون على مقدرة عالية لفهم علم التدريب وكذلك كيفية استخدام الطرق  العمل

 (303وألاساليب وإلاجراءات الفنية لتنظيم وتوجيه خبرات الرياضيين .)

 فقط على املدرب الواعي العارف بكل تفاصي   
ً
ل عملية ونجاح املدربين بشكل عام في العملية التدريبية يبقى قاصرا

املعاكسة واملعيقة لسير  كالظروفالتدريب، والقادر على وضع التخطيط السليم الذي يمكن أن يتماش ى مع 

 (809التدريب. )

مع جهاز فني متكامل )مدير فني  دالقدم بالتعاقفي آلاونة ألاخيرة بدأت بعض ألاندية بمجال كرة وحيث أنه 

استشاري اصابات وعالج طبيعي (مما استدعى اتحاد  –تغذية اخصائي  –مدير إداري  –معد بدني  –ومساعده 

إيمانا  9::7/ 9/ 2 -:اللعبة إلى تنظيم دورة للمعدين البدنيين العاملين بمجال تدريب كرة القدم في الفترة من 

فهي عنه سواء في املجال النظري أو التطبيقي ) العملي ( في امللعب ،  للمدرب اغنىمنهم بأن املستوى املعرفي 

وكلما زاد إتقانه للمعارف النظرية وطرق تطبيقها ، كلما كان أقدرعلى تخطيط تعليمي أو ألاساس ألي نشاط تدريبي

 وتنفيذ العملية التدريبية.

وفي حدود ما تمكن الباحثون من الاطالع عليه من املراجع العلمية والدراسات السابقة التي أجريت في مجال 

الذا ارتأى الباحثون إجراء هدفت املستوى املعرفي للمعد البدني بمجال كرة القدم التدريب لم يجدا دراسات است

بعض جوانب العملية التدريبية وتوفير أداة  يبليبيا فالبدنيين  نالفعلي للمعديللوقوف على املستوى  الدراسة هذه

البدنيين العاملين بمجال تدريب  ناملعرفي للمعديقياس قد تساعد املسؤولين إلاداريين في تحديد وتقييم املستوى 

 كرة القدم .
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 -يهدف هذا البحث إلى التعرف على: -أهداف البحث:  -

 -البحث:  تساؤل  القدماملستوى املعرفي للمعد البدني في بعض جوانب العملية التدريبية بلعبة كرة  -

 لعبة كرة القدم ؟في بعض جوانب العملية التدريبية ب للمعد البدني املعرفي ملستوى  ماهوا -

 املنهج الوصفي املسحي ملناسبته لطبيعة البحث.-0 منهج البحث  -

للموسم الرياض ي  اليبية باألنديةالعاملين بمجال تدريب كرة القدم املعدين البدنيين -0 مجتمع البحث -

(5122 /5122. ) 

ن العاملين بمجال تدريب كرة من املعدين البدنييتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية-عينة البحث: -

( معدا 52حيث بلغ حجم العينة ) 9::7/ 9/ 2 -:لدورة العدين البدنين في الفترة من الحاضرين القدم و 

 .بدنيا

قبل الباحثين حيث قاموا بإعداد  إعدادهم( تم  knowledge testاختبار معرفي )وسائل جمع البيانات:  -

كل سؤال من أسئلة الاختبار يمثل مفهوما  نوالدقة وأضوح مجموعة من ألاسئلة على مستوى من الو 

أساسيا وقد تركزت على مواضيع أساسية لها أرتباط وثيق بعلم التدريب الرياض ي تمثلت في ثالث مجاالت 

 -وهي 0

 فسيولوجيا التدريب الرياض ي (. –الاختبارات والقياس  –)نظريات التدريب الرياض ي 

 -لالختبار: املعامالت العلمية  -

 (Scale validity) -صدق الاختبار:  -

اعتمد الباحثون على صدق املحتوى بعرض أسئلة الاختبار  (Content validity) -0 صدق املحتوى  -

وعلوم الرياضة في مجاالت مرتبطة  البدنية كلية التربيةب التدريس هيئة من أعضاء( خبراء 3على)

الاختبارات والقياس ، فسيولوجيا التدريب الرياض ي( على أن ال بالبحث ) نظريات التدريب الرياض ي،  

الرأي في أسئلة الاختبار ومدى مناسبتها لقياس ما  ءبدال  تقل درجاتهم العلمية عن درجة أستاذ مشارك

 (2)مرفق محتواه.وضعت من أجله وقد أكدوا جمعيهم على صدق 

 -حساب معامل الصعوبة والسهولة ألسئلة الاختبار:  -

 من ( مدربين5الاختبار على عينة قوامها ) الباحثون بتوزيعمعامل الصعوبة والسهولة قام  لحساب 

(  %:9حتى  %:6عينة البحث ألاساسية وقد تم قبول ألاسئلة التي معامل صعوبتها تتراوح من ) خارج

 ( %:9( وأعلى من )%:6واستبعدت الاسئلة التيمعامل صعوبتها أقل من )

الاختبار الباحثون على إيجاد معامل الثبات ملجاالت  داعتم ((Scale Reliability-ثبات الاختباراملعرفي: 

( مدربين والجدول ::استخدام معادلة )ألفا( كرونباخ بتوزيع الاختبار على عينة استطالعية قوامها ) لخال

 -( يوضح معامالت الثبات0 :)

 (2جدول )

 معامالت ثبات مجاالت الاختبار املعرفي

ت التدريب نظريا املجاالت

 الرياض ي

قسيولوجيا التدريب  الاختبارات والقياس

 الرياض ي

 1.20 1.25 1.22 معدالت الثبات
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( مما يؤكد على :2.:( أن قيم معدالت الثبات جمعيها أكبر من قيم معيار كرونباخ ):يتضح من جدول )

 تميزالاختبار املعرفي  بدرجة عالية من الثبات.

في ضوء إتباع خطوات حساب املعامالت العلمية لالختبار املعرفي ) -لالختبار املعرفي: الصورة النهائية  -

الثبات ( توصل الباحثون إلى استخالص الصورة النهائية لالختبار .  –مستوى السهولةوالصعوبة  –الصدق 

 ،(5مرفق)

 ( يوضح ذلك0 7( سؤالوالجدول )53( مجاالتوعدد )3حيث اشتمل الاختبار املعرفي على )

 (5جدول )

 عدد مجاالت وأسئلة الاختبار في صورتها النهائية

 عدد العبارات املحاور  م

 2 نظريات التدريب الرياض ي 2

 2 الاختبارات والقياس 5

 2 قسيولوجيا التدريب الرياض ي 

 -وتتم الاستجابة من قبل أفراد العينة ألاساسية على ألاسئلة وفقا لالتي0    

 ( درجتان.7)إلاجابة الصحيحة( ويقدر لها ) -

 ( درجة واحدة.:)إلاجابة الخاطئة( ويقدر لها ) -

 -كما اعتمد الباحثون في تقييم املستوىاملعرفيوفق أراء الخبراء على النسب املئوية التالية0  

 (مستوى مرتفعفما فوق) %22من -

 .(متوسط ى) مستو %27حتى   %02من  -

 فأقل )مستوى منخفض ( %07من  -

  -الدراسة ألاساسية: -

عن طريق إجراء املعامالت العلمية قام الباحثون بتطبيق الاختبار  يالاختبار املعرفصالحية  نالتأكد مبعد 

ام الباحثون بتجميع اوراق الاختبار بعد ذلك ق 9::7/ 9/ 2على عينة الدراسة ألاساسية وذلك في يوم

. بثم تبويوتفريغها ووضع الدرجات 
ً
 ملعالجتها إحصائيا

ً
 النتائج تمهيدا

 -املعالجات إلاحصائية:  -

 استخدم الباحثون في معالجة النتائج إحصائيا ألاساليب التالية0

   Alpha Coefficient.معامل ألفا كرونباخ -

  Percentageالنسبة املئوية. -

 Frequenciesالتكرارات.  -

    Difficult and EasyCoefficientمعامل الصعوبة والسهولة. -

 ( إلاحصائي.SPSSكما اعتمد الباحثان في معالجة نتائج الدراسة على برنامج )
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 -عرض ومناقشة النتائج: 

 أوال: عرض النتائج:

 -ظريات التدريب الرياض ي: ن نتائج مجال عرض-2

 (3جدول )

 نظريات التدريب الرياض ي لألسئلة مجاوالنسب املئوية  تالتكرارا

 52ن=

  م 

 العبارات

 إلاجابات خاطئة إلاجابات صحيحة

 النسبة املئوية % التكرار النسبة املئوية % التكرار

: : 8 67.8 :7 52.: 

7 7 :6 44.2 2 33.3 

3 3 :: 57.6 :: 62.4 

6 6 6 :8 :2 9: 

5 5 5 73.9 :4 24.7 

4 4 6 :8 :2 9: 

2 2 2 33.3 :6 44.2 

9 9 :: 57.6 :: 62.4 

8 8 :: 62.4 :: 57.6 

 37.:4  38.49  نظريات التدريب الرياض ي مجال

 

( التكححرارات والنسححب املئويححة لعبححارات مجححال نظريححات التححدريب الرياضححيأن قححيم النسححب 3يتضححح مححن الجححدول )

 ( %44.2-8:) نما بياملئوية لإلجابات الصحيحة تراوحت 

 ( . %32.02بينما بلغت قيمة متوسط النسبة املئوية العامة للمجال ) 

 %:9-33.3كما يتضح نفس الجدول أن قيم النسب املئوية لإلجابات الخاطئة قد تراوحت مابين             ) 

 ( . %01.35( بينما كانت قيمة النسبة املئوية العامة للمجال ) 

( محححن نسحححبة إلاجابححححات الصححححيحة ألفححححراد  %44.2ولححححى ونالحححت نسححححبة ) حيحححث تصحححدرت العبححححارة الثانيحححة املرتبحححة ألا 

 عينة البحث ، تليها العبارتان الثالثة والثامنة وبنسبة متساوية قيمتها 

(  بينمحا أشحارت قححيم النسحب املئويحة للعبححارات املتبقيحة إلحى التححدني ، وبالتحالي جحاءت فححي املرتبحة الثالثححة  57.6%) 

 وبنسبة)%62.4) العبارة التاسعة وبنسبة 
ً
 ( %67.8( والعبارة ألاولى رابعا

 %33.3أمححححا املرتبححححة الخامسححححة فكانححححت للعبحححححارة السححححابعة وبنسححححبة )
ً
( فححححي ححححححين جححححاءت العبححححارة الخامسححححة سادسحححححا

 ( . %8:( بينما كان أخر الترتيب من نصيب العبارتين الرابعة والسادسة وبنسبة ) %73.9بنسبة )

 -والقياس :عرض نتائج مجال الاختبارات  -5
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 (7جدول )

 مجال الاختبارات والقياس املئوية لعبارات التكرارت والنسب

 52ن=                                                                  

  م

 العبارات

 إلاجابات خاطئة إلاجابات صحيحة

 النسبة املئوية % التكرار النسبة املئوية % التكرار

: : 3 :6.3 :8 95.2 

7 7 5 73.9 :4 24.7 

3 3 :: 57.6 :: 62.7 

6 6 8 67.8 :7 52.: 

5 5 6 :8 :2 9: 

4 4 :4 24.7 5 73.9 

2 2 8 67.8 :7 52.: 

 :7.:4  39.28  مجال الاختبارات والقياس

 

( التكحرارات والنسحب املئويححة لعبحارات مجااللختبحارات والقيححاس أن قحيم النسحب املئويححة 6يتضحح محن الجححدول )

( بينمححححححا بلغححححححت قيمححححححة متوسححححححط النسححححححبة املئويححححححة العامححححححة  %24.7-6.3:لإلجابححححححات الصحححححححيحة تراوحححححححت مححححححابين ) 

 ( . %32.22للمجال ) 

( بينمحححا كانحححت قيمحححة النسحححبة  %95.2-62.4محححابين ) أمحححا قحححيم النسحححب املئويحححة لإلجابحححات الخاطئحححة قحححد تراوححححت   

 ( . %02.52املئوية العامة للمجال ) 

( محححن نسحححبة إلاجابحححات الصححححيحة ألفحححراد  %24.7حيحححث تحصحححلت العبحححارة السادسحححة املرتبحححة ألاولحححى بنسحححبة )      

ي ، وبالتحالي تسحاوت ( ، ثم أخذت النسحب فحي العحد التنحازل %57.6عينة البحث ، تليها العبارة الثالثة وبنسبة ) 

 وبنسحبة )  %67.8في املرتبة الثالثة العبارتين الرابعة والسابعة وبنسبة ) 
ً
( أمحا  %73.9( والعبارة الثانيحة رابعحا

( وأخححححر الترتيحححححب جححححاءت العبحححححارة ألاولححححى وبنسحححححبة )  %8:املرتبححححة الخامسححححة فكانحححححت للعبححححارة الخامسحححححة وبنسححححبة ) 

:6.3% . ) 

 -جيا التدريب الرياض ي :عرض نتائج مجال فسيولو  -3
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 (2جدول )

 فسيولوجيا التدريب الرياض ي                                                                                         مجال والنسب املئوية لعبارات تالتكرارا

 52ن=                                                                  

  م

 العبارات

 إلاجابات خاطئة إلاجابات صحيحة

 النسبة املئوية % التكرار النسبة املئوية % التكرار

: : :: 57.6 :: 62.4 

7 7 8 67.8 :7 52.: 

3 3 8 67.8 :7 52.: 

6 6 : : 7: ::: 

5 5 3 :6.3 :9 95.2 

4 4 2 33.3 :6 44.2 

2 2 4 79.4 :5 2:.6 

 48.32  43.:3  مجال فسيولوجيا التدريب الرياض ي

 

(التكحححرارات والنسححب املئويحححة لعبحححارات مبححادي علحححم فسححيولوجيا التحححدريب الرياضححح ي أن 5) ل محححن الجححدو يتضححح    

( وبلغت قيمة متوسط النسبة املئوية  %57.6-قيم النسب املئوية لإلجابات الصحيحة تراوحت مابين) صفر

 ( . %31.03العامة للمجال ) 

 أن قحححيم النسحححب امل
ً
-62.4) نمحححا بحححيئويحححة لإلجابحححات الخاطئحححة قحححد تراوححححت كمحححا يتضحححح محححن نفحححس الجحححدول أيضحححا

 ( . %02.32( بينما كانت قيمة النسبة املئوية العامة للمجال )  %:::

( محن نسحبة إلاجابحات الصححيحة ألفحراد عينحة  %57فالعبارة ألاولى الوحيدة التي سحجلت نسحبة تجحاوزت )      

تبقية إلى التراجع ،  وبالتالي تساوت في املرتبة الثانية البحث ، في حين أشارت قيم النسب املئوية للعبارات امل

 وبنسححبة )  %67.8العبارتححان الثانيححة والثالثححة وبنسححبة ) 
ً
( أمححا املرتبححة الرابعححة  %33.3( والعبححارة السادسححة ثالثححا

 ( %6.3:( وجاءت العبحارة الخامسحة فحي الترتيحب الخحامس وبنسحبة )  %79.4فكانت للعبارة السابعة وبنسبة ) 

 وكانت أدنى قيمة وفي املرتبة ألاخيرة وبنسبة ) صفر% ( من نصيب العبارة الرابعة .

 -ثانيا: مناقشة النتائج: 

 -قي حدود العينة ألاساسية للبحث سيتم مناقشة النتائج وفق التساؤل في هذا البحث0

ولإلجابة ة القدم؟((ماهو املستوى املعرفي للمعد البدني في بعض جوانب العملية التدريبية بلعبة كر ))

على هذا التساؤل استخدم الباحثون التكرار والنسبة املئوية الستجابات عينة البحث على أسئلة الاختبار 

 (.5( )6( )3املعرفي كما هو موضح في الجداول )

 -مجال نظريات التدريب الرياض ي:  -2
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عينححة  السححتجاباتاملسححتوى املعرفححي ( والخححاص ب3مححن خححالل قححيم التكححرارات والنسححب املئويححة فححي الجححدول رقححم )

وبحححالنظر إلححححى نتحححائج كحححل عبحححارة علححححى ححححدة نالحححح  تفحححوق قيمححححة  الرياضححح ي،البححححث علحححى مجحححال نظريححححات التحححدريب 

(من إلاجابات الصحيحة ألفراد العينة ، %44.2النسبة املئوية للعبارة الثانية التي تحصلت على نسبة مئوية)

 سم إلى الحمل الخارجي والحمل الداخلي ((.ومضمون العبارة ))أن حمل التدريب ينق

نسبة العبارة الثانية لدراية معظم أفراد العينة بأن حمل التدريب الخارجي )  ارتفاع قيمةويعزو الباحثون    

 التمرينات ( هو الوسيلة الوحيدة للتأثير على ألاجهزة الفسيولوجية للجسم 

 .الداخلي ( حتى يحدث التطور املستهدف  )الحمل

( أن الحمل الخارجي ) التمرينحات ( يحؤثر علحى أجهحزة الجسحم  3::7علي البيك وعماد عباس )  هما يؤكدوهذا 

تحسين وتطوير عمل تلك ألاجهحزة .  املختلفة ،وينتج عن هذا التأثير تغيرات فسيولوجية وكيميائية تعمل على

(5 0:44) 

( محححن إلاجابحححات الصححححيحة ألفحححراد العينحححة ، %57.6فيمححا تحصحححلت كلتحححا العبحححارتين الثالثحححة والثامنحححة علحححى نسحححبة )

 مع الحمل ذو الحجم العالي (( 
ً
 عكسيا

ً
ومضمون أوالهما على أنه )) يتناسب الحمل ذو الشدة العالية تناسبا

بينمححححا نصححححت ألاخححححرى علححححى أنححححه )) عنححححد تنميححححة عنصححححر التحمححححل العححححام تكححححون نسححححبة شححححدة حمححححل التححححدريب مححححن ) 

2:05:% . ) 

معرفة بعض أفراد العينة ملا سحبق هحو أن ألاولحى تعتبحر محن أبجحديات التحدريب حيحث أنحه كلمحا ويعزو الباحثون 

 زادت الشدة قل الحجم ..والعكس .

 مححححن شححححدة املثيححححر  6::7وفححححي هححححذا الصححححدد يشححححير بسطوي حححح ي أحمححححد )  
ً
( إلححححى أنححححه يوجححححد تناسححححب عك حححح ي بححححين كححححال

 (:076 :لتمرينات )والتكرار بمعنى أنه كلما زادت شدة املثير قل عدد تكرار ا

أمححا مححايخث الثانيححة فإنححه مححن البححديهي أن تكححون شححدة تححدريب التحمححل العححام متوسححطة وخاصححة فححي بدايححة فتححرة 

( بأنححه يححتم التركيححز علححى إلارتقححاء بالتحمححل العححام  2::7إلاعححداد العححام ، وهححو ماأشححار إليححه عمححاد الححدين عبححاس ) 

)خالل الفترة ألاولى من مرحلة إلاعداد ، ومن ممي
ً
 ( .0759 8زات التحمل الشدة غير املرتفعة نسبيا

 في حين تحصلت العبارات الست املتبقية نسب متدنية تعبر عن إخفاق معظم أفراد العينة

( ممححححا تسححححبب فححححي %8:( وأدناهححححا )%62.4فححححي التوصححححل إلححححى إلاجابححححات الصحححححيحة حيححححث تحصححححلت أعالهححححا نسححححبة )

 لإلجابات الصحيحة على عباراتإنخفاض معدل قيمة النسبة املئوية العامة 

( باملقابل إرتفعت النسبة املئوية لإلجابات الخاطئة على عبارات املجال حيث كانت)  %38.49املجال فكانت) 

( مما يدل علحى أن املسحتوى املعرفحي لحدى عينحة البححث فحي مجالنظريحات التحدريب الرياضح ي محنخفض   37%.:4

. 

قلة  في ألفراد عينة البحث في مجال نظريات التدريب الرياض ي إلىويعزو الباحثون انخفاض املستوى املعر

للخبرات املعرفية املتعلقة بنظريات التدريب الرياض ي وقد أوكلت لهم مهمة التدريب منقبل  اكتسابهم

معلومات  كونه منما يمتل  خالل من إدارات ألاندية التابعين لها، فهم يقومون بإعداد البرامج التدريبية

نظريات  ومبادي بأساسيات املتعلقة النظرية واملعلومات املعارفاستخدام دون التعمق في  متواضعة

 .التدريبية بالعملية تطبيقها و الرياض ي التدريب

التدريب الرياض ي عملية علمية فنية  إن (3::7علي فهمي البيك وعماد الدين عباس ) وفي هذا الصدد

وكلما  العالي،فكلما تميز املدرب الرياض ي بالتأهيل التخصص ي  شخث،تطبيقية تخصصية قد ال يدركها أي 
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زاد إتقانه للمعارف النظرية وطرق تطبيقها كان أقدر على تخطيط العملية التدريبية بصورة علمية تسهم 

 (2505. )درجةبدرجة كبيرة في تطوير وتنمية املستوى الرياض ي لالعبين والفريق إلى أقص ى 

( بأنه يجب على املدرب أن يكون ملما باألسس الهامة للعلوم 8::7آخرون )ويؤكد علي فهمي البيك و 

املرتبطة بالعملية التدريبية وال يعتمد على الخبرة فقط في إنجاز عملية التدريب بل يسعى دائما الستكمال 

 (7602هذه الجوانب من خالل دراسته املستمرة املتزامنة مع عملية التدريب )

 

 -0 القياسو  الاختبارات مجال-7

( من  %24.7( ُيالح  تقدم قيمة النسبة املئوية للعبارة السادسة والتي بلغت ) 6من خالل الجدول رقم )

ق يقيس صفة التحمل الدوري 7:جري   اختبار إلاجابات الصحيحة ألفراد العينة ، وكان مضمون العبارة ))

اك معظم أفراد العينة بأن من متطلبات هذه النسبة من وجهة نظر الباحثون هو إدر  ارتفاع(( والسبب في 

 ألاداء لفترة زمنية طويلة نسبية وبشدة متوسطة . استمرار تدريب التحمل هو أن يكون 

في بذل  والاستمرار ( بأن التحمل هو القدرة على مواجهة التعب  9::7حيث يوضح علي فهمي البيك ) 

 ألطول فترة ممكنة .) 
ً
 (027 9مجهود وبشدة منخفضة نسبيا

حواجز (( يقيس الرشاقة ،  4 -م :3  الزقزاق( ومضمونها )) جري  %57.6يلي ذلك العبارة الثالثة بنسبة ) 

أفراد العينة لتدريبات مشابهة كجانب من الجوانب املهمة في إعداد العب كرة القدم  الستخدامويعزى ذلك 

 خالل إلاعداد الشامل . 

( إلى أن التدريبات الخاصة بالرشاقة تتضمن حركات مختلفة  3::7ويشير علي البيك وعماد الدين عباس ) 

 ( :::0 5والعديد من الصفات البدنية . ) الاتجاهيراعى فيها السرعة والقوة وتغيير 

( وهي متدنية %39.28والقياس نجدها ) الاختباراتالنسبة العامة لإلجابات الصحيحة في محور  وبالنظر إلى

( وهذا يدل على أن املستوى %:7.:4لنفس املحور التي كانت بنسبة مئوية ) مقابل نسبة إلاجابات الخاطئة 

 املعرفي لدى عينة البحث في مجال إلاختبارات والقياس متدني.

 والقياس الاختباراتمجال  املستوى املعرفي لدى عينة البحث فيانخفاض  الباحثون  ويعزو 

إلىعدمتكاملرؤيتهمحوالملفهومالشاملللجوانباملعرفيةللعلوماملرتبطةبنظرياتالتدريبالرياضيوالتيمنهاإلاختبارات 

 .التدريبية العملية توجيه في منهاوالاستفادة  توظيفها وكيفية والقياس

ثيقا ارتباطا و  رتبطالرياض ي علم التدريب  ( بأن8::7فهمي البيك وآخرون ) يشير عليوفي هذا الصدد 

والتشريح  والقياس والفسيولوجيبالعديد من العلوم ألاخرى مثل التربية وعلم النفس والاختبارات 

وامليكانيكا وغيرها ويعتمد في تثبيت قواعده على العديد من هذه العلوم، حيث تؤثر هذه العلوم )نظريا( في 

لية التدريبية )عمليا( وتمهد وضع خطوط رئيسية ونقاط مساعدة وقوانين ومبادي تساعد في توجيه العم

 (202:ألاسلوب العلمي.) استخدام من خالل الطريق لرفع املستوى وتحسين وتطوير ألاداء الرياض ي

( بأنه يتوقف مستوى ألاداء على التخطيط الدقيق لعملية 8::7علي فهمي البيك وآخرون ) كما يضيف

نظرا ملا للقياس من دور فعال في عمليات التدريب والتي يجب أن تتضمن محاورها على عمليات القياس 

الانتقاء وتحديد الحصيلة والوقوف على املستوى الراهن لالعبين وما يجب أن يكونوا عليه مستقبال لذا فهو 

 ( 402( تقريبا من حجم برامج التدريب . )%:7يعتبر أحد بنود وعناصر برامج التدريب الرياض ي وقد يمثل )

 -ب الرياض ي:مجال فسيولوجيا التدري -3
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 الصحيحة والخاطئة ألفراد عينة البحث في لالستجابات( وبالنظر إلى النسب املئوية 5من خالل الجدول )

مجال مبادي علم فسيولوجيا التدريب الرياض ي نالح  إرتفاع قيم كل نسب إلاجابات الخاطئة على 

إلاجابات الصحيحة ، مما يدل على ( من %57.6إلاجابات الصحيحة ماعدا العبارة ألاولى التي سجلت نسبة )

أن املستوى املعرفي لدى عينة البحث في مجال مبادي علم فسيولوجيا التدريب الرياض ي منخفض ، وهذا 

 من النسبة العامة للمحور التي كانت بنسة )
ً
( لإلجابات الصحيحة ، بينما كانت نسبة %43.:3مايظهر جليا

 ( .%48.32إلاجابات الخاطئة )

حثون عدم اهتمام املعدين البدنيين بهذا الجانب املهم باعتقادهم بعدم وجود عالقة قوية بين ويعزو البا

للمعلومات التي يمكن  الفتقارهموتطبيق البرامج التدريبية نظرا  الرياض ي فسيولوجيا التدريب مبادي

إعداد أي  الحصول عليها من علم فسيولوجيا التدريب الرياض ي بهدف تطوير ألاداء والتي تعد من أساسيات

 تدريبي.برنامج 

( إلى أنه يمكن إلاستفادة من معلومات  :::7وفي هذا السياق يشير عبد الرحمن عبد الحميد زاهر ) 

اللياقة البدنية وإلاعداد البدني للفرد ، حيث تعد الدراسات فسيولوجيا التدريب الرياض ي في تطوير 

الفسيولوجية من املوضوعات الرئيسية للعاملين في حقل التدريب والرياضة ، والتي من خاللها أمكن 

التعرف على تأثير طرق التدريب البدني على ألاجهزة الحيوية لجسم الرياض ي لكي نستطيع تقنين حمل 

 (033 6وقدرة الفرد الفسيولوجية . )التدريب بما يتالئم 

( أن علوم فسيولوجيا الرياضة إهتمت بالتعرف على مختلف :::7كما يضيف بهاءالدين سالمة )

إلاستجابات الوظيفية ألعضاء وأجهزة الجسم وردود فعل التدريبات املختلفة على النواحي الفسيولوجية 

دائمة التغير على مدار اليوم وعلى مدار  واستجاباتهاوخاصة أن وظائف أعضاء الجسم  والكيميائية،

ألاسبوع والشهر ، سواء في حالة الراحة أو عند بذل الجهد البدني ، مما يدعونا إلى التعرف على مختلف 

 ( .507منها عند تخطيط التدريب) الاستفادةبغرض  الاستجاباتتلك 

 -الاستنتاجات:أهم 

 -فيها للتحقق من صحة التساؤل توصل الباحثون لالستنتاج التالي 0البحث والخطوات املتبعة  وأهداففي 

لعينة البحث )املعدين البدنيين(  بشكل حاد جدا في جميع  املستوى املعرفي ضعفا واضحا في هناكأن  -2

 فسيولوجيا التدريب الرياض ي (. –الاختبارات والقياس –مجاالت الاختبار )نظريات التدريب الرياض ي 

 -ثانيا التوصيات :

 -مايلي0 الباحثون  وص ي وعينة البحثي دف ضوء في

 اعتماد الا ختبار املعرفي املصمم كأداة لقياس املستوى املعرفي للمعد البدني. -1

تصحححميم خطححة واضححححة لتطحححوير املسحححتوى املعرفحححي  باتححححاد كحححرة القححدم محححن خحححالل اسحححتراتيجيةوجود ضححرورة -2

علحححححى فتحححححرة متباعحححححدة يتخللهحححححا فتحححححرة زمنيحححححة مححححححددة البحححححد للمعحححححد البحححححدني محححححن  بإقامحححححه دوراتللمعحححححد البحححححدني 

 قضاءها في مجال التدريب.

الدورات باالتحاد والسادة املحاضرين بالدورات التأهيلية  أقامهضرورة التنسيق بين املشرفين على  -3

ات علمية يستفيد منها املعد البدني في املجال التطبيقي التنفيذي أي ربط املعلومات بتقديم مفرد

 التطبيقي . املعرفية بالجانب العملي
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إجححححححراء توأمححححححة بححححححين اتحححححححادات ألالعححححححاب وألانديححححححة الرياضححححححية مححححححع كليححححححات التربيححححححة البدنيححححححة وعلححححححوم الرياضححححححة  -4

 الرياض ي .لالستفادة من الخريجين املتميزين واملتخصصين في التدريب 

 اجراء دراسات مشابهة لتقييم املستوى املعرفي للمعدين البدنيين في الاالعاب الفردية والجماعية. -5

 -املراجع :

بسطوي ححححححححححححح ي أحمحححححححححححححد بسطوي ححححححححححححح ي  -:

(7::6) 

أسححححححححححس تنميححححححححححة القححححححححححوة العضححححححححححلية ، مركححححححححححز الكتححححححححححاب للنشححححححححححر  ، 

 القاهرة.

البدني ، دار الفكر العربي ، فسيولوجيا الرياضة  وألاداء  (:::7بهاء الدين سالمة ) -7

 القاهرة .

املححححححدرب الرياضحححححح ي أسححححححس العمححححححل فححححححي مهنححححححة التححححححدريب ، منشححححححأة  (882:زكي حسن ) -3

 املعارف ، إلاسكندرية.

عبحححححححححححححححد الححححححححححححححححرحمن عبحححححححححححححححد الحميححححححححححححححححد  -6

 (:::7زاهر)

موسوعة فسيولوجيا الرياضة ، مركز الكتاب للنشر ، 

 القاهرة . 

علححححححي فهمححححححي البيححححححك ،عمححححححاد الححححححدين  -5

 (3::7عباس                        )

املححححححححححححدرب الرياضحححححححححححح ي ، الطبعححححححححححححة ألاولححححححححححححى ، الناشححححححححححححر للمعححححححححححححارف ، 

 إلاسكندرية.

علححححححي فهمححححححي البيححححححك ،عمححححححاد الححححححدين  -4

عبحححححححححححاس أبوزيحححححححححححد ،محمحححححححححححد أحمحححححححححححد 

 (8::7عبده )

تخطححيط التحححدريب الرياضححح ي، الطبعحححة ألاولحححى، منشحححأة املعحححارف، 

 إلاسكندرية.

وأساليب التحدريب لتنميحة القحدرات الالهوائيحة والهوائيحة طرق  (8::7ححححححححححح ) -2

 ، منشأة املعارف ، إلاسكندرية .

 أسس إعداد العبي كرة القدم، منشأة املعارف ، إلاسكندرية. (9::7علي فهمي البيك )    

 (2::7عماد الدين عباس ) -8

 

التخطححيط والاسححس العلميححة لبنححاء واعححداد الفريححق فححي الالعححاب 

 ، مبشأة املعارف الاسكندريةالجماعية 
 


