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  ملخص

دربي  ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على الحصيلة المعرفية العلمية لدى كل من العبي وم
يل ي الحص روق ف ى الف رف عل ي األردن، والتع وى ف اب الق ي الع ين العب ة ب ة العلمي ة المعرفي

ة  ة العلمي روق في الحصيلة المعرفي ى الف ذلك التعرف عل وى في األردن، وك ومدربي العاب الق
ه ) الجنس، المؤھل العلمي(لدى الالعبين وفقا لمتغيري  نھج الوصفي لمالئمت م استخدام الم د ت وق

دربي  ي وم ة الدراسة من العب ار عين الغ لطبيعة الدراسة إذا تم اختي وى في األردن الب العاب الق
م استخدام .  وھم يمثلون المجتمع الكلي وقد تم اختيارھم باألسلوب المسحي) ١٢١(عددھم  د ت وق

م  ة وت مقياس خاص يتكون من  مجموعة  أسئلة ذات االختيار من المتعدد تقيس الحصيلة المعرفي
اد د من األبع ة  عرضھا على الخبراء لمعرفة مدى مالءمتھا لكل بُع اد اآلتي اد األبع م اعتم حيث ت

ى  ). التاريخي، البدني، التغذية، اإلصابات، الميكانيكا الحيوية، القانوني( وقد توصلت الدراسة إل
وق  توى ف من المس ين وض دى الالعب ط ل توى المتوس من المس ت ض ة كان يلة المعرفي أن الحص

دى الال ة ل ى حصيلة معرفي دربين، وكانت أعل د المتوسط بقليل لدى الم دربين في البع ين والم عب
دى  ة ل ا الحيوي ية والميكانيك ابات الرياض اص باإلص د الخ ي البع ا ف اريخي واقلھ انوني والت الق
دربين د الم دني عن د الب   .الالعبين، والبعد الخاص بالميكانيكا الحيوية والبعد الخاص بالتغذية والبع

ي الحصيلة المعرف روق ف ود ف دم وج ى ع ة إل ا توصلت الدراس ين، كم دربين والالعب ين الم ة ب ي
ين ممن  وق الالعب ى تف اث، وال ذكور واإلن ين ال وكذلك عدم وجود فروق في الحصيلة المعرفية ب

ل وجيھي وأق ة الت ى فئ ة عل يلة المعرفي ي الحص الوريوس ف ھادات البك ون ش د أوصى   .يحمل وق
ادة  دراتھم وزي ين وتطوير ق دربين والالعب ام بالم ادة االھتم د الباحثان بزي دريب وعق تھم للت دافعي

ي  ة ف ة العلمي ي تخص المعرف ة الت ة والمحاضرات التثقيفي ورش التدريبي دوات وال دورات والن ال
  . العاب القوى والى إجراء دراسات مشابھة حول دور االتحادات في تطوير ھذه الرياضة
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Abstract 

This study aimed at determining levels of scientific cognitive 
achievement among track and field players and coaches based on gender 
and educational level. A descriptive research design was initialized to 
collect information from a sample of 121 players and coaches. The 
instrument used in this study had six dimensions including historical, 
rules, physical, nutrition, injuries and biomechanics.  The overall results 
of the study indicated that track and field players had an average level of 
scientific cognitive achievement while coaches had above average 
cognitive achievement. The highest levels of scientific cognitive 
achievement for both track and field players and coaches were on the rule 
and historical dimensions where as the lowest levels were on injuries and 
biomechanics dimensions for track and field players; biomechanics, 
nutrition and physical dimensions for coaches.  Moreover, differences 
were not found between players and coaches, based on cognitive 
achievement and gender. However, differences were found based on 
educational levels for the degree of bachelors. The study proposed a 
number of theoretical and practical implications for individual working in 
the aria of track and field. 

 
 وأھمية الدراسة المقدمة

ى عدة  انية في الوقت الحالي أدى إل إن التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي تشھده اإلنس
راد  اة األف ي حي رات ف ي تغي ي والعلم النمو المعرف ة، ف اة المختلف احي الحي ي من ات وف والمجتمع

ورة  م تقتصر الث ية، ول ة الماض رة القليل نوات األخي ي الس اعفت ف د تض ية ق ادرھا الرئيس ومص
ا  ة بمجاالتھ د المعرف ة، حيث تع ى المجاالت التطبيقي دتھا إل ل تع ة فقط ب العلمية بالنواحي النظري

رات المختلفة من الوسائل الھام ة اإلنسان من خب ا توصل إلي ل م دم و التطور ونق ة في صنع التق
ة الرياضية أحد  ل المعرف ة، وتمث ال القادم ومھارات وتكنولوجيا وقيم ثقافية وحضارية إلى األجي
ة  المجاالت الھامة في حياة الفرد الرياضي، حيث أنھا تعد من الوسائل الثقافية التي تسھم في البني

  جتماعيةالمعرفية كظاھرة ا

ير ال يش ذا المج ي ھ وري،( وف دى ) ١١، ص٢٠٠٣ الح ة ل يلة المعرفي ق بالحص ا يتعل بم
ى درجة  ين إل ع المستوى الرياضي لالعب ى رف ي تساعد عل م العناصر الت المدربين بأنھا من أھ
ا  المنافسات المتقدمة إذا توفرت الحصيلة لدى المدرب في مجاالت علوم الرياضة والتي من أھمھ

  .واإلصابات و الميكانيكا الحيوية باإلضافة إلى الجانب التدريبيالتغذية 
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ة فھي  ة التدريبي د العنصر األساسي في العملي دى المدرب تع ة ل وكما إن الحصيلة المعرفي
ة والتي تتطلب اإلدراك الكامل من الالعب  كذلك بالنسبة لالعبين وخصوصا في األلعاب الفردي

ي ة والت وم المختلف ي مجاالت العل ة  ف ة المختلف ارات البدني ه للمھ ي سرعة تعلم اعد الالعب ف تس
ابات  ق باإلص ا يتعل ه وم ة بلعبت ه القانوني ذلك معرفت ة، وك ات الخططي ق المعلوم ھولة تطبي وس

  . والميكانيكا إلى جانب بعد التغذية

د  الوي، (ويؤك ا ) ٤٦، ص١٩٩٩ع رق تطبيقھ ة وط ارف النظري ان المع ا زاد إتق ه كلم ان
ى وكذلك المعلو ة المستوى الرياضي إل مات األساسية للمدرب، كلما كان اقدر على تطوير وتنمي

ذلك أن  دريب وك م الت ة لعل ة والعلمي أقصى حد والبد إن يعرف المدرب الرياضي باألسس النظري
ه من  ا وصل إلي ة، وال يكتفي بم ارات الحركي رتبط بأسس تطوير المھ ي ت ك المعلومات الت يمتل

  .  ل على االستزادة واالطالع على ما يستجد من المعارف والمعلوماتدرجة التأھيل بل يعم

ة  ية أن المعرف طة الرياض ارس األنش ل إن يم رف قب درك ويع ان أن ي ى اإلنس والن عل
  .  الرياضية ال يمكن اعتبارھا دورا ھامشيا خاصة بين األوساط الشبابية فھي تشكل مطلبا ھاما لھم

اب ا ان أن رياضة الع رى الباحث ة وي اون ومعرف ى تع ة إل ي بحاج ن الرياضات الت وى م لق
درب  ة الم ية وخاص وم الرياض ن العل ة م ب المختلف ي الجوان درب والالعب ف ين الم تركة ب مش
ة في  ة والحصيلة العلمي ى أن المعرف بصورة أساسية دون إھمال دور المعرفة لدى الالعبين، وال

ى الجوانب المختلفة لكل من المدرب والالعب ھي دعائم  رئيسية في التدريب الحديث للوصول إل
  .االنجازات العالمية والمستويات المتقدمة

رف  ث ع اط، (حي ى ) ٩، ص١٩٩٨العي د عل ي تعتم ات الت ة العملي دريب الرياضي بأن الت
ة  درات والمستويات الرياضية في كاف األسس التربوية والعلمية والتي تھدف إلى قيادة وإعداد الق

ى تكامل جوانبھا لتحقيق أفضل  دريب الرياضي إل النتائج في الرياضة الممارسة، وكما يھدف الت
ة والتي تمكن  ة والمعرفي ة والنفسية والذھني ة والخططي ة والمھاري كل من الحالة البدنية والوظيفي

  .الالعب والالعبة من األداء المثالي خالل المنافسة

) ٨٨، ص١٩٩٩ملحم، (ي فيشير ويعد علم التغذية من العلوم الرئيسية في التدريب الرياض
أن التغذية المناسبة تعتبر ركنا مھما من أركان البرامج التدريبية ألي انجاز رياضي، وأن نقص 
اول بعض  ادة تن أن زي ل ف ى اعتالل االنجاز، وفي المقاب ا إل ؤدي حتم ة ي بعض العناصر الغذائي

از الرياضي وخفض ظ ين االنج ى تحس ؤدي إل ا ي ة ربم اق العناصر الغذائي اھرة التعب واإلرھ
  .الجسمي

اً ألي مدرب رياضي كون  راً حتمي ة في مجال اإلصابات الرياضية أم كما وتعتبر المعرف
ويرنر ق حيث يشير فينجر وھ  ,Vinger & Hoerner) المدرب ھو المسوؤل األول ألي فري

1982, p12) ة ب ادئ األساسية لإلسعافات األولي ة المب ام بمعرف ى المدرب اإللم اإلضافة أن عل
ادي  دراتھم لتف ين وق ار الالعب ع أعم ا يتناسب م ة بم ة والمھاري ة البدني رامج التدريبي لتصميم الب

  .إصاباتھم
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تعتبر العاب القوى الرياضة الطبيعية المتميزة لما تتضمنه من أنظمة متكاملة لإلعداد البدني 
وعية تنظمھ ورة موض ان بص د اإلنس ية عن ة األساس ات الحركي باع للرغب ن وإش ة م ا مجموع

تم ،  القوانين الطبيعية ففي جميع األحوال ومھما كان أداء البطل الرياضي معجزا فان ھذا األداء ي
ة  ية العالمي ام القياس ان األرق ل ف ان، وبالمث درات اإلنس ايير محددة لق ة نتيجة لمع بصورته النھائي

د ن ح رة ع ون معب ة تك انية عظيم درات إنس ب وق جلھا مواھ ي تس دة الت درات األداء الجدي ود ق
  .)١٣ص ،١٩٩٢، رفعت( البشري الذي يمكن قياسه من خالل المسافة أو الزمن

م  ـدم والتطور ل ذا التق ـملية، وھ رات الع لقد تطورت العاب القـوى من خالل األبحاث والخب
ة، فأصبح  ه المختلف ة التطور العلمي في مجاالت يكن من الممكن أن يحصل إال من خالل مواكب

ة التسابق م ين البطول ة تتساقط ب ام العالمي المي وأخذت األرق ى اإلنجاز الع زمن للوصول إل ع ال
ابقته، ويحاول اآلالف  المي لمس رقم الع واألخرى مما دفع بكل بطل رياضي الرغبة في تحطيم ال
م يستمتعون بالمشاركة  من الرياضيين الشباب في مختلف بلدان العالم تقليد ھؤالء، وعلى ذلك فھ

ا أم األلعاب وھي القاعدة األساسية في أكثر  ى أنھ الرياضات إثارة لما لھا من أھمية باإلضافة إل
  . لمختلف الرياضات

ردي  از الف ا اإلنج ي فيھ اب والت ي أم األلع وى ھ اب الق ة الع ع إن رياض درك الجمي وي
دربي. والجماعي في آن واحد ة بالنسبة للم ات ھام ى متطلب ق اإلنجاز الرياضي عل ن ويعتمد تحقي

واء د س ى ح ين عل اركة ،  والالعب داد والمش ات اإلع ة نفق ة لتغطي ات المادي وفير اإلمكاني ا ت منھ
وم الرياضية  وكذلك توفير الحصيلة المعرفية العلمية بالنسبة للمدرب والالعب في مجاالت العل

   .  المختلفة

ل بانسجام ورياضة العاب القوى كأي رياضة تحتاج إلى عدد من العناصر التي البد أن تعم
م عناصرھا فالحصيلة ،  مع بعضھا البعض لتطوير ھذه الرياضة والمدرب والالعب ھو من أھ

الي العمل  المعرفية لمدربي والعبي العاب القوى تساعدھم في تقييم األداء الرياضي لالعب وبالت
   .  على تطويره ليواكب التقدم المتسارع في مجال العاب القوى

ذه الدرا ة ھ أتي أھمي دربين وت ية للم ة واألساس ة الالزم يلة المعرفي يح الحص ي توض ة ف س
والالعبين من اجل النھوض باألداء الحركي والتدريبي ومتطلباتھما وفق األسس والقواعد العلمية 

ان مواصلة .  والقانونية وخصوصا بزيادة عدد الممارسين لھذه اللعبة ى الباحث األمر الذي حتم عل
ذه الدراسات واألبحاث االھتمام بھا، وذلك من خال ائج ھ ديم نت ل إجراء الدراسات واألبحاث وتق

  .للمعنيين للوقوف على الوضع الحالي ومحاولة وضع إستراتيجية في نتائج الدراسة
  

  مشكلة الدراسة

من خالل االطالع واستعراض األرقام األردنية والنتائج األردنية أللعاب القوى واستعراض 
ة العالمي ام العربي رغم من األرق ى ال ائج، عل ام والنت ذه األرق ي ھ رق واضح ف اك ف ة، نجد أن ھن

وى اب الق ة لرياضة الع ادات المتعاقب ام النظري لالتح ى . االھتم ة إل ر بحاج ان مؤش ك ك ل ذل ك
ى وف عل ة للوق ذا الوضع  دراس دى ھ ة ل ة العلمي يلة المعرفي دى الحص ول م ة ح راء دراس وإج
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د دم أي رياضة المدرب والالعب على حد سواء الن الم ركن األساسي في تطور وتق رب ھو ال
دربين أوال يمكن أن يساعد  دى الم ة ل ة العلمي ومن ھنا ومن خالل الكشف عن الحصيلة المعرفي
ة  ة العلمي اس للحصيلة المعرفي ة ضمن مقي درجات المختلف االتحادات في تصنيف المدربين في ال

افتھم يرضى بھا الجميع، وكذلك الحصيلة المعرفية لدى الال عبين لمعرفة مدى وعي الالعبين وثق
اليب  ى أس د عل ت تعتم دريب مازال ة الت ه الن المالحظ إن عملي ق ب ا يتعل ه وم بالرياضة وأھميت
ي تطور  يا ف ي تلعب دورا أساس ة والت ة العلمي ى المعرف رات شخصية دون اللجوء إل وآراء وخب

   .  األداء البدني والمھاري والخططي

ام إن إھمال الجانب ال ى االھتم معرفي من قبل العديد من المدربين والالعبين دفع الباحثان إل
ة  ى الحصيلة المعرفي التعرف عل ة ب كلة الدراس ل مش بق تتمث ا س ن خالل م ذا الموضوع، وم بھ

  .  العلمية لدى مدربي و العبي العاب القوى في األردن
  

  الدراسة أھداف
ل  - دى ك ة ل ة العلمي ى الحصيلة المعرفي رف عل ي التع وى ف اب الق ي الع دربي والعب ن م م

التاريخي، البدني، التغذية، اإلصابات الرياضية، ( وفقا لألبعاد التاليةكل على حدى األردن 
  .)الميكانيكا الحيوية، القانوني

وى في  - دربي العاب الق ي وم ين العب ة ب التعرف على الفروق في الحصيلة المعرفية العلمي
  .  األردن

وى في األردن التعرف على الفروق ف - ي العاب الق دى العب ة ل ة العلمي ي الحصيلة المعرفي
  ).الجنس، المؤھل العلمي(وفقا لمتغيري 

  
  تساؤالت الدراسة

ى  - وى في األردن كل عل ي العاب الق دربي والعب دى م ة ل ة العلمي ما ھي الحصيلة المعرفي
ة اد التالي ا لألبع دى وفق ابات الري( ح ة، اإلص دني، التغذي اريخي، الب ا الت ية، الميكانيك اض

  ؟)الحيوية، القانوني
دربي العاب  - ي و م دى العب ة ل ة العلمي ة إحصائيا في الحصيلة المعرفي ھل توجد فروق دال

 ؟القوى في األردن
وى في  - ي العاب الق دى العب ة ل ة العلمي ھل توجد فروق دالة إحصائيا في الحصيلة المعرفي

  ؟)الجنس، المؤھل العلمي( األردن وفقا لمتغيري
  

  مجاالت الدراسة
  .بي والعبي العاب القوى في األردنمدر:  المجال البشري -
  .االتحاد األردني أللعاب القوى:  المجال المكاني -
اني - ال الزم ين:  المج ة ب ة الواقع رة الزمني ي الفت ة ف ذه الدراس راء ھ م إج –٢٥/١( ت

٦/٢/٢٠٠٥.( 
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   تعريف المصطلحات

ه ال:  الحصيلة المعرفية بھا من ھي مجموع ما يمتلك د كس ددة والتي ق ارف متع رد من مع ف
ا من خالل  د من يمتلكھ خالل تعليم أكاديمي أو دورات أو الخبرة والتي تظھر بشكل واضح عن

  )Gouzman & kozulin, 2005. (نسبة التحصيل المعرفي للشخص
  

  السابقة الدراسات

وري  ة الح دى  :)٢٠٠٣(دراس ة ل يلة المعرفي ى الحص رف عل دفت التع ي ھ دربي والت م
دربي ) ٩١(الكراتية في األردن حيث تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية من  مدربا من م

داد  م إع ث ت ة حي ة الدراس ة لطبيع نھج الوصفي لمالئمت تخدام الم م اس د ت ي األردن وق ة ف الكراتي
ى  وي عل اص يحت تبيان خ ى ) ٥٧(اس ؤال توزعت عل ي) ٥(س االت ھ ة ( مج ة الحرك ميكانيكي

اريوال دني والمھ ب الب ابات والجان ة واإلص يل ) تغذي توى التحص ائج أن مس رت النت د أظھ وق
ة  ا ذات دالل اك فروق ائج أن ھن رت النت ا أظھ عيفة كم ة ض ان بدرج دربين ك دى الم ي ل المعرف

اديمي  وق(إحصائية لصالح كل من المستوى األك ا ف الوريوس فم ر التخصص ) بك ة (ومتغي تربي
  ).  اكثر من عشرة سنوات(ومتغير الخبرة ) أولى وثانية( ومتغير الدرجات) رياضية

ة ة دراس دربي  :)٢٠٠٢( الحتامل دى م ة ل يلة المعرفي ى الحص رف عل دفت التع ث ھ حي
ة الدراسة  والعبي كرة الطائرة في األردن، حيث أستخدم الباحث المنھج الوصفي لمالئمته لطبيع

ون من أندية الدرجة ا) العبا ٦٠(واشتملت العينة على  ى يمثل ة ٦(ألول ى) أندي دربا ٣٠( وعل ) م
دني ( واستخدم االستبيان كأداة للدراسة متضمنة المجاالت آالتية انوني واإلعداد الب اريخي والق الت

ي ) واإلعداد المھاري والخططي والتدريبي دى العب ة ل ائج أن الحصيلة المعرفي وقد أظھرت النت
دةكرة الطائرة في األردن منخفضة في حين أن الح ا  ،  صيلة المعرفية لدى المدربين كانت جي كم

ين  ة ب أظھرت النتائج أن مستوى التحصيل األكاديمي والخبرة له األثر الكبير في مستوى المعرف
  الالعبين والمدربين 

بعنوان معرفة معلمي التربية الرياضية  :)chan & et.al , 2001(دراسة شان وآخرون 
ار معرفي خاص حول اإلدارة الطارئة إلصابات األ م تصميم اختب سنان في ھونج كونج، حيث ت

ى  ونج، ) ١٠٠(وتم توزيعه عل دارس ھونج ك ا بشكل عشوائي من م م اختيارھ ة ت مدرسة ثانوي
ار ) ٦٥(وجاء الرد من  ى االختب ار ) ١٦٦(مدرسة حيث أجاب عل ا وتكونت محاور االختب معلم

ة من كيفية اإلدارة الطارئة إلسعاف إصابات األسنان و أظھرت نتائج الدراسة بان مستوى المعرف
ام،  ونج ضعيفة بشكل ع ونج م ي ھ ة الرياضية ف دى معلمي التربي نان ل ي إدارة إصابات األس ف
ديم  ي تق توياتھم ف ن مس ة وتحس رورية لتوعي الت ض اك حم ون ھن ة أن تك ت الدراس وأوص

  .اإلسعافات األولية بالشكل الصحيح إلصابات األسنان

د لمعلمي  :)١٩٩٦،  شمروخ(دراسة  التي ھدفت التعرف على المستوى المعرفي بكرة الي
ة  ة الدراس ت عين ة وبلغ د الثاني ديريات ارب ية بم ة الرياض ات التربي ة ) ٧٧(ومعلم م ومعلم معل

م  للتربية الرياضية في محافظة اربد، وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي لمالءمته للدراسة وقد ت
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رة  ار معرفي في ك ى ستة مجاالت ھيبناء اختب د يشمل عل دني ( الي ة واإلعداد الب ة العام الثقاف
ويم ل والتق د اللعب والخطط واالستكشاف والتحلي ية قواع ارات األساس م ) والمھ ارت أھ د أش وق

ا  ين والمعلمات مم دى المعلم النتائج إلى انه ال توجد فروق دالة إحصائيا في المستوى المعرفي ل
   .  رفي لدى الطرفينيدل على تقارب المستوى المع

ة  :)lauie, 1995(دراسة ليو  ة الرياضية للوقاي والتي ھدفت التعرف على مستوى المعرف
دارس  دربين والموجھين في الم من حدوث إصابات رياضية أثناء ممارسة النشاط الرياضي للم

روا من تالميذ المدارس الثانوي) ٣٠٥(الثانوية في ھونج كونج وقد بلغت عينة الدراسة من  ة اختي
اء  م بن د ت ة، وق ة الدراس ة لطبيع نھج الوصفي لمالئمت تخدم الباحث الم وائية، واس ة العش بالطريق

اور ع مح ى أرب تمل عل ي أش ار معرف ذاء الرياضي، ( اختب يولوجيا، الغ م الفس ريح، عل م التش عل
، وقد )سيالعوامل الخارجية المؤثرة في حدوث اإلصابات الرياضية أثناء التطبيق للبرنامج المدر

ى  ه للوقوف عل اظھرت النتائج بناء اختبار معرفي خاص بالوقاية من اإلصابات وضرورة تطبيق
  .مستوى المعرفة الرياضية عند اإلصابات الرياضية

دى  :)١٩٩٤، احمد( دراسة اس الجانب المعرفي ل ار معرفي لقي اء اختب التي ھدفت إلى بن
ة مدربي الرمي في جمھورية مصر العربية، حيث اس تخدم الباحث المنھج الوصفي وتكونت عين

د ) ٣٥( الدراسة من ة، وق ة العمدي ارھم بالطريق م اختي مدربا من مدربي الرمي في العاب القوى ت
ة اد آالتي ن األبع ار م ون االختب حة ( تك ي، الص داد النفس دني، اإلع داد الب ي، اإلع ل الفن التحلي

اريخ انون، الت ة، الق ائج ) والتغذي رت النت د أظھ دى وق ة ل اس المعرف ي لقي ار معرف اء اختب عن بن
د حيث  ان بدرجة جي مدربي الرمي في العاب القوى، وكما تبين انه مستوى المدربين المعرفي ك

  ).% ٧٠-٦٠(تراوحت نسبة تحصيلھم بين 

باحة في  :)١٩٨٦، فوزي(دراسة  دربي الس التي ھدفت التعرف على المستوى المعرفي لم
رة ( ةالرياضات المائية المختلف اريخ، ك اري، الت ي والمھ ية، اإلعداد الفن باحة التنافس الغطس، الس

ة الدراسة ) الماء، اإلدارة والتدريب، القانون، البالية المائي ة من ) ٣٦(وبلغت عين دربا ومدرب م
ة  ة األولمبي دورات التخصصية في األكاديمي ين بال خريجي وخريجات التربية الرياضية والملتحق

ة وقد استخدم الباح ائج الدراسة أھمي د أظھرت نت ة الدراسة وق ث المنھج الوصفي لمالئمة وطبيع
ام  المعرفة الرياضية في جميع األلعاب المائية المختلفة لمدربي ومدربات السباحة وضرورة اإللم

 .  بجميع الجوانب المعرفية المختلفة

ة والتي ھدفت إلى بناء اختبار معرفي في  :)Wilson, 1984(دراسة ولسون  اللياقة البدني
ارھم ) ٢١٥(للصفوف األولى، وقد بلغت عينة الدراسة  م اختي دائي ت تلميذاً من الصف األول االبت

وى المتضمن للحاجات  ا المحت ى اتجاھين رئيسين ھم ار عل د اشتمل االختب بطريقة عشوائية وق
ج إلى وجود ثالثة األساسية للتصنيف االداركي، واالتجاه الثاني اختبار مصور، وقد أشارت النتائ

 .مستوى عالي، مستوى متوسط، مستوى منخفض: مستويات لالدراك المعرفي وھي
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  التعليق على الدراسات السابقة

ة في  ة العلمي اول الحصيلة المعرفي ذه الدراسات في تن درة ھ يتضح من الدراسات السابقة ن
وى اب الق ال الع ة. مج ع دراس ذه الدراسات م ت ھ اد ) ٢٠٠٤، الحوري( إذ اتفق ي بعض األبع ف

د  ا البع ا اختلفت في عدم تناولھ رات لكنھ ذه المتغي ى ھ رات عل المنتقاة مع إدخال بعض ھذه التغي
ذ  ة تنفي ذلك اختلفت في اإلجراءات والمعالجات اإلحصائية وطريق انوني وك د الق التاريخي والبع

   .  المقارنات الخاصة بالحصيلة المعرفية

ذه الدراسة مع دراسة ة( كل من واتفقت ھ ) ١٩٩٦،  شمروخ( ودراسة) ٢٠٠٣،  الحتامل
د ) ١٩٨٦،  فوزي(ودراسة  فيما يتعلق بالبعد البدني وأخرى بالبعد القانوني وكذلك التاريخي وبع

ق  تخدمة والطرائ ارات المس ات واالختب ي العين ة ف ذه الدراس ت ھ ية واختلف ابات الرياض اإلص
ان  تفاد الباحث د اس تخدمة ولق ائية المس يمات اإلحص ى التقس رف عل ي التع ات ف ذه الدراس ن ھ م

ا في  تفادة منھ م االس ا ت ذھا كم ا وإجراءات تنفي ة لھ الخاصة باألبعاد المختلفة واالختبارات الممثل
   .  التوصل إلى مشكلة الدراسة وتعزيزھا ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليھا

  وقد تميزت ھذه الدراسة بما يلي

اد الحصيلة  - يم أبع مولية تقس م بش كل يتس ة بش ة العلمي ات المعرف ة الخاصة بمتطلب المعرفي
  .  كبيرة

 .يدةالمقارنة بين مدربي والعبي العاب القوى بأساليب علمية جد -
     .  استخدام أساليب إحصائية متميزة تعزز من الثقة بالنتائج -

  
  إجراءات الدراسة 

  .  بيعة الدراسةتم استخدام المنھج الوصفي لمالئمتة لط:  منھج الدراسة

تم اختيار عينة الدراسة من العبي ومدربي العاب القوى في األردن والبالغ :  عينة الدراسة
) ١(وھم يمثلون المجتمع الكلي وقد تم اختيارھم باألسلوب المسحي والجدول ) ١٢١(عددھم 

  .  يوضح ذلك
  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات:  )١(جدول 

 العدد الخبرة العدد المؤھل العلمي العدد الصفة العدد الجنس

 ٥٥  دونفما ٥ ٦٩ توجيھي واقل ٩٠ العب ٨٦ ذكر
 ٤٩ ١٠-٦ ٤٨ بكالوريوس

 ١٧ فما فوق١١ ٢ ماجستير ٣١ مدرب ٣٥ أنثى
 ٢ دكتوراه

 ١٢١ المجموع ١٢١ المجموع ١٢١المجموع ١٢١ المجموع
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  أداة الدراسة

احثين يتكون من تم استخدام مقياس خاص ب ل الب م إعداده من قب ة ت ) ٥٥(الحصيلة المعرفي
سؤال من أسئلة اختيار من متعدد تقيس الحصيلة المعرفية لدى العبي ومدربي العاب القوى بستة 

انوني( أبعاد ھي ة، الق ا الحيوي بحيث ) التاريخي، البدني، التغذية، اإلصابات الرياضية، الميكانيك
  .ة عن كل إجابة صحيحة وصفر لإلجابة الخاطئةيعطى المفحوص درجة واحد

 
  خطوات تنفيذ الدراسة

ابقة واستطالع رأي  .١ ى الدراسات الس تم تحديد أبعاد الحصيلة المعرفية من خالل الرجوع إل
ة اد التالي ل لألبع م التوص راء وت ية، ( الخب ابات الرياض ة، اإلص دني، التغذي اريخي، الب الت

 .)الميكانيكا الحيوية، القانوني

م  .٢ ك ت د ذل ة وبع اد الحصيلة المعرفي د من أبع ئلة تخص كل بع تم اقتراح مجموعة من األس
ة  ھا للحصيلة المعرفي د وقياس ا لكل بع ة مالءمتھ ة مدى إمكاني عرضھا على الخبراء لمعرف

 .بشكل عام

وتم التوصل بعد ذلك تم تغيير وتعديل بعض األسئلة وشطب بعضھا بناء على رأي الخبراء  .٣
  .يقيس الحصيلة المعرفية باألبعاد المختلفةسؤال ) ٨٠(

 .تطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة .٤

ات، معامل الص(استخراج المعامالت العلمية للمقياس  .٥ وبة، عصدق المقارنات الطرفية، الثب
ة عن ). معامل التمييز امالت العلمي ة ) ٥٥(وقد أسفرت المع يس الحصيلة المعرفي سؤال تق

 ).١الملحق (

  .ص النتائج والتوصياتاستخال .٦
 

  صدق األداة

راء  ى الخب رتبط بعرض األداة عل وى الم د من صدق األداة من خالل صدق المحت تم التأك
ى يلتأكد من مالئمة فقرات األسئلة في التعب ة، إضافة إل اد الحصيلة المعرفي ر عن كل بعد من إبع

د الرجوع مدى مالئمة كل األبعاد المستخدمة لألداة في قياس الحصيلة المع رفية وتم ذلك أيضا بع
ن الصدق  د م م التأك دھا ت ة، وبع ة بالحصيلة المعرفي ابقة المتعلق ات الس ل وحصر الدراس وتحلي
ع  تخدمة تتمت ئلة المس ع األس ائج أن جمي رت النت ث أظھ ة، حي ات الطرفي ة المقارن طة طريق بواس

  .لمختلفةبصدق تمييزي من خالل إظھارھا قدرة عالية للتمييز بين المستويات ا
  

  معامل الصعوبة

تبعاد  م اس ا ) ٢٥(بعد التأكد من معامل الصعوبة ت امالت الصعوبة فيھ ل مع سؤال والتي تق
ا عن )٠.٧٠(وتزيد عن ) ٠.٣٠(عن  ز فيھ امالت التميي ل مع ي تق اد ) ٠.٤٠(، كذلك الت واالعتم
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ـن  وق ومعامل الت) ٠.٧٠-٠.٣٠(على األسئلة التي تراوحت معامالت الصعوبة لھا م ا ف ز لھ ميي
  .سؤال تقيس الحصيلة المعرفية) ٥٥(وبذلك تم التوصل إلى ) ٠.٤٠(
  

  ثبات األداة

  ).٢( تم استخراج معامل ثبات األداة بطريقة التجزئة النصفية وكما موضح بالجدول

  .يوضح معامالت الثبات للالبعاد و الثبات الكلي لالختبار:  )٢(جدول 

المتوسط  النصفين األبعاد
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

مستوى  اإلرتباط
 الداللة

 ٠.٠٠١ **٠.٥٩٢ ١.٤٧ ٢.١٤ األسئلة الفردية التاريخي
 ١.٢٧ ٢.٠٠ األسئلة الزوجية

 ٠.٠٠١ **٠.٤٤٨ ١.٠٩ ١.٩٧ األسئلة الفردية البدني
 ٠.٩٧ ١.٤٩ األسئلة الزوجية

 ٠.٠٠١ **٠.٤٥٤ ١.٣٢ ٢.٩٢ األسئلة الفردية التغذية
 ١.٢٣ ٢.٢٦ ئلة الزوجيةاألس

اإلصابات 
 الرياضية

 ٠.٠٠١ **٠.٥٦٦ ٠.٩٥ ٢.٥٠ األسئلة الفردية
 ١.٠٦ ٢.٥٦ األسئلة الزوجية

 ٠.٠٠١ **٠.٤٦١ ١.١٩ ٢.٢٧ األسئلة الفرديةالميكانيكا الحيوية
 ١.٠٨ ٢.٤٣ األسئلة الزوجية

 ٠.٠٠١ **٠.٦٠٤ ١.٠٦ ٤.٠٥ األسئلة الفردية القانوني
 ١.٠٢ ٣.٠٤ ألسئلة الزوجيةا

 ٠.٦٠٢ ٥.١٧ ١٣.٩١ األسئلة الفردية  الكلي
** 

٠.٠٠١ 
 ٤.٤٣ ١٣.٦٥ األسئلة الزوجية

  .يدل على معامالت ارتباط عالية جداً   **

د مستوى  ة عن ا دال اط بأنھ امالت االرتب ة لمع يتضح من الجدول من خالل مستويات الدالل
ة  ى ) ≤ α 0.01(دالل ير إل ذي يش اك وال ى أن ھن دل عل ذا ي داً وھ ة ج اط قوي امالت ارتب ا مع أنھ

  .  ارتباط عالي بين النصفين وعلى ثبات األبعاد والمقياس ككل
  

  الوسائل اإلحصائية المستخدمة

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية -
 .معامل االرتباط -
  .اختبار مان وتني -
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  عرض النتائج ومناقشتھا

  .  الدراسة إلى النتائج التالية وقد تم عرضھا ومناقشتھا تبعا لتساؤالتھاتوصلت 

ل :  أوال اب القوى في األردن ك دربي والعبي الع ما ھي الحصيلة المعرفية العلمية لدى م
ة  اد التالي ا لألبع دى وفق ى ح ي(عل ابات الرياض ة، اإلص دني، التغذي اريخي، الب ا الت ة، الميكانيك

  ؟)الحيوية القانوني

ة والنسب  ات المعياري ولإلجابة على ھذا التساؤل تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحراف
ذي أدرجت  د ال ا للبع رات الدراسة تبع رة من فق ى كل فق المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة عل

  ).٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣(والجداول . تحته الفقرة

 معيارية والنسب المئوية في الحصيلة المعرفيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال:  )٣( جدول
  .لدى مدربي والعبي العاب القوى في األردن على فقرات البعد التاريخي

النسبة  االنحراف الوسط العدد  الصفة  الفقــــــــرة  م
 المئوية

أول مھرجان رياضي أقيم في األردن .١
  تضمن رياضة العاب القوى في عام

 %٥٤ ٠.٥٠ ٩٠٠.٥٤العب
 %٤٢ ٠.٥٠ ٣١٠.٤٢مدرب

شارك األردن ألول مرة دوليا في.٢
مسابقات العاب القوى في الدورة 

  العربية األولى عام

 %٤٢ ٠.٥٠ ٣١٠.٤٢مدرب
 %٢٦ ٠.٤٥ ٣١٠.٢٦مدرب

فاز األردن بأول ميدالية ذھبية على .٣
المستوى العربي في مسابقة رمي 

الرمح أحرزھا الالعب محمد جميل 
  امأبو الطيب ع

 %٢٦ ٠.٤٤ ٩٠٠.٢٦العب
 %٤٨ ٠.٥١ ٣١٠.٤٨مدرب

تأسس االتحاد األردني أللعاب القوى .٤
  عام

 %٥٦ ٠.٤٩ ٩٠٠.٥٦العب
 %٦١ ٠.٤٩ ٣١٠.٦١مدرب

أول سباق في الماراثون في األردن .٥
أقيم في مطلع السبعينات وفاز به 

  المتسابق

 %٥٩ ٠.٤٩ ٩٠٠.٥٩العب
 %٧٤ ٠.٤٥ ٣١٠.٧٤مدرب

نظم االتحاد األردني أللعاب القوى.٦
البطولة العربية الرابعة للرجال 

والثالثة للنساء في إستاد عمان الدولي 
  عام

 %٥٤ ٠.٥٠ ٩٠٠.٥٤العب
 %٥٢ ٠.٥١ ٣١٠.٥٢مدرب
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 )٣(تابع جدول رقم ... 

النسبة  االنحراف الوسط العدد  الصفة  الفقــــــــرة  م
 المئوية

دولي أللعاب القوى تأسس االتحاد ال.٧
  عام

 %٤٧ ٠.٥٠ ٩٠٠.٤٧العب
 %٦٨ ٠.٤٨ ٣١٠.٦٨مدرب

أول دورة أولمبية حديثة أدرجت.٨
 العاب القوى من ضمن فعالياتھا عام

 %٦٤ ٠.٤٨ ٩٠٠.٦٤العب
 %٦١ ٠.٤٩ ٣١٠.٦١مدرب

  الكلـــــــــــــي  
 %٥١ ٢.٥٥ ٩٠٤.٠٩العب
 %٥٤  ٢.١٤  ٤.٣٢ ٣١مدرب

د كانت ضمن المستوى المتوسط  يتضح من اريخي ق د الت الجدول إن الفقرات المتعلقة بالبع
ين  وبمتوسط ) %٥١(لدى كل من الالعبين والمدربين، حيث كانت النسبة الكلية للبعد عند الالعب

ابي  ـاري ) ٤.٠٩(حس انحراف معيـ دربين )٢.٥٥(وب د الم بة عن ت النس ين بلغ ي ح %) ٥٤(، ف
ة ( فجاءت الفقرة). ٢.١٤(وبانحراف معياري ) ٤.٣٢(وبمتوسط حسابي  ة حديث أول دورة أولمبي

ام ا ع وى من ضمن فعاليتھ ـتوسط حسابي ) أدرجت العاب الق ين بم د الالعب ى عن ة األول بالمرتب
يم في (، فيما جاءت الفقرة %)٦٤(ونسبة مئوية ) ٠.٦٤( اراثون في األردن أق أول سباق في الم

ا ه المتس از ب بعينات وف ع الس ابي) بقمطل ط حس دربين بمتوس د الم ى عن ة األول ) ٠.٧٤(بالمرتب
رة%).  ٧٤(وبنسبة مئوية  ا جاءت الفق ابقات العاب ( فيم ا في مس رة دولي شارك األردن ألول م

دربين بمتوسط ) القوى في الدورة العربية األولى عام ين والم بالمرتبة األخيرة عند كل من الالعب
ابي  ة ) ٠.٢٦(حس بة مئوي يلة  %).٢٦(وبنس ة للحص بة المئوي دول إن النس ن الج ح م إذ يتض

 .المعرفية عند المدربين في ھذا البعد ھي أعلى بقليل من الحصيلة المعرفية عند الالعبين

ة  رات معرفي ة خب ين أي دربين والالعب اب الم دم اكتس ى ع ائج إل ذه النت ان ھ زو الباحث ويع
ا ليست ضرور ادھم بأنھ اريخي العتق د الت ي البع ة ف ار أن مرتبط ين، باعتب دربين والالعب ية للم

ة سواء  البرامج التدريبي زام ب ى كل من المدرب والالعب ھي االلت ة إل ات الموكل المھام والواجب
 .بإعدادھا أو تطبيقھا، وھذا مما أدى إلى تدني الحصيلة المعرفية في ھذا البعد

 ئوية في الحصيلة المعرفيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب الم:  )٤(جدول 
  .لدى مدربي والعبي العاب القوى في األردن على فقرات البعد البدني

 االنحرافالوسط العدد الصفة الفقــــــــــــــــرة م
النسبة 
المئوية

  %٤٩  0.50  0.49 ٩٠ العب  هيعرف اإلعداد البدني بأن .١
  %٧٤  0.45  0.74 ٣١ مدرب

  %٣٧  0.49  0.37 ٩٠ العب أقسام اإلعداد البدني .٢
  %٥٨  0.50  0.58 ٣١ مدرب
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 االنحرافالوسط العدد الصفة الفقــــــــــــــــرة م
النسبة 
المئوية

من أھداف تنمية القوة العضلية بشكل  .٣
 عام

  %٣٦  0.48  0.36 ٩٠ العب
  %٣٢  0.48  0.32 ٣١ مدرب

عى عند من األمور التي يجب أن ترا .٤
  تطوير المرونة

  %٦٠  0.49  0.60 ٩٠ العب
 %٤٢ 0.50 0.42 ٣١ مدرب

 %٤٩ 0.50 0.49 ٩٠ العب أنواع الرشاقة.٥
 %٢٦ 0.45 0.26 ٣١ مدرب

 %٥٧ 0.49 0.57 ٩٠ العب من أساليب تنمية الرشاقة.٦
 %٣٦ 0.49 0.36 ٣١ مدرب

 %٦٦ 0.48 0.66 ٩٠ العب يمكن تنمية السرعة من خالل.٧
 %٥٨ 0.50 058 ٣١ مدرب

 الكــــــــــــــلي
 %٥٠ 1.83 3.52 ٩٠  العب
 %٤٧ 1.53 3.26 ٣١  مدرب

د كانت ضمن المستوى المتوسط  دني ق د الب ة بالبع رات المتعلق ويتضح من الجدول إن الفق
دى الالعب. لدى الالعبين وأقل من المتوسط لدى المدربين  ٥٠(ين حيث كانت النسبة الكلية للبعد ل

دربين ) ١.٨٣(وانحراف معياري ) ٣.٥٢(وبمتوسط حسابي ) % دى الم في حين بلغت النسبة ل
ابي %) ٤٧( ط حس اري ) ٣.٢٦(وبمتوس انحراف معي رة ). ١.٥٣(وب اءت الفق ة (فج ن تنمي يمك

ة) ٠.٦٦(بالمرتبة األولى لدى الالعبين بمتوسط حسابي) السرعة من خالل ، %)٦٦(ونسبة مئوي
ه(قرة فيما جاءت الف دني بأن دربين بمتوسط حسابي ) يعرف اإلعداد الب دى الم ى ل ة األول بالمرتب

رة %) ٧٤(وبنسبة مئوية ) ٠.٧٤( ام(فيما جاءت الفق وة العضلية بشكل ع ة الق ) من أھداف تنمي
في حين جاءت ) %٣٦(وبنسبة مئوية ) ٠.٣٦( بالمرتبة األخيرة لدى الالعبين بمتوسط حســابي

دربين بمتوسط حسابي ) شاقةأنواع الر(الفقرة  دى الم رة ل ة األخي ة ) ٠.٢٦(بالمرتب وبنسبة مئوي
ل %)٢٦( ى بقلي ، ويتضح من الجدول أن الحصيلة المعرفية في ھذا البعد كانت عند الالعبين أعل

  .من المدربين

توى  من المس ان ض د ك د ق ي للبع ط الكل ن إن المتوس رغم م ى ال ة عل ان بأن رى الباحث وي
ه ين المتوسط إال ان دربين والالعب ى الم ذا عل ر مأخ ى ضعف المستوى . يعتب ود إل ذا يع ا ھ ولربم

التعليمي للغالبية من المدربين والالعبين مما ينعكس ذلك على قواعد الفھم واالستيعاب فيما يتعلق 
ان  الي ك وير عناصرھا وبالت ة تط ة وكيفي ة البدني ات اللياق ة بمتطلب ة المرتبط الخبرات المعرفي ب

  .  صيلة المعرفية لديھم المستوى المتوسطمستوى الح
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية في الحصيلة المعرفية :  )٥(جدول 
  .لدى مدربي والعبي العاب القوى في األردن على فقرات بعد التغذية

 االنحرافالوسط  العدد الصفة الفقرة م
النسبة 
المئوية

براء أن يتكون يفضل بعض الخ  .١
غذاء الالعب قبل المباراة من 

 المواد

 %٥١ 0.50 0.51 ٩٠ العب
 %٣٩ 049 0.39 ٣١ مدرب

تلعب تغذية الرياضيين دوراً  ٢
 أساسياً في

 %٦٠ 0.49 0.60 ٩٠ العب
 %٤٨ 0.51 0.48 ٣١ مدرب

وزن الالعب يعتبر من أفضل   ٣
المظاھر لمعرفة مدى كفاية أو 

 نقص

 %٦٤ 0.48 0.64 ٩٠ العب
 %٦٨ 0.48 0.68 ٣١ مدرب

 %٣٣ 0.47 0.33 ٩٠ العب من أھم مصادر البروتينيات  .٤
 %٢٩ 0.46 0.29 ٣١ مدرب

بكميات كافية ) أ(يوجد فيتامين   .٥
 في

 %٣١ 0.47 0.31 ٩٠ العب
 %٩ 0.30 0.09 ٣١ مدرب

ملح (نقص كلوريد الصوديوم  .٦
في جسم الالعب نتيجة ) الطعام
ة الخاطئة يؤدي إلى التغذي

 اإلصابة بـ

 %٥٨ 0.49 0.58 ٩٠ العب
 %٢٦ 0.45 0.26 ٣١ مدرب

من أھم الوظائف التي تقوم بھا  .٧
األمالح المعدنية المتوفرة 

 بالطعام ھي

 %٢٦ 0.44 0.26 ٩٠ العب
 %٢٦ 0.45 0.26 ٣١ مدرب

السوائل تدخل في تكوين كافة  .٨
أنسجة الجسم وخالياه، حيث 

 لماء حوالييكون ا

 %٦٣ 0.49 0.63 ٩٠ العب
 %٥٨ 0.50 0.58 ٣١ مدرب

 %٥٦ 0.49 0.56 ٩٠ العب أنواع المواد الغذائية .٩
 %٨١ 0.40 0.81 ٣١ مدرب

تغذية الرياضي الصحيحة  .١٠
 مسؤولية

 %٥٢ 0.50 0.52 ٩٠ العب
 %٨٧ 0.34 0.87 ٣١ مدرب

 الكلـــــــــــــــي
 %٤٩ 2.45 4.94 ٩٠ العب
 %٤٧ 1.13 4.71 ٣١ مدرب
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توى دون  ن ضمن المس ت م د كان ة ق د التغذي ة ببع رات المتعلق دول إن الفق ن الج ويتضح م
ين  دى الالعب د ل ة للبع ) %٤٩(المتوسط لدى كل من الالعبين والمدربين، حيث كانت النسبة الكلي

ابي  ط حس اري ) ٤.٩٤(بمتوس راف معي دربين)٢.٤٥(وانح دى الم ت ل ين بلغ ي ح %) ٤٧( ، ف
ر من ( إذ جاءت الفقرة). ١.١٣(وبانحراف معياري ) ٤.٧١(بمتوسط حسابي  وزن الالعب يعتب

ة أو نقص دى كفاي ة م ابي  ) أفضل المظاھر لمعرف ين بمتوسط حس دى الالعب ى ل ة األول بالمرتب
ا األمالح (في حين جاءت الفقرة %) ٦٤(وبنسبة مئوية ) ٠.٦٤( وم بھ ي تق م الوظائف الت من أھ

يالمعد ام ھ وفرة بالطع ة المت ابي ) ني ط حس رة  بمتوس ة األخي ة ) ٠.٢٦(بالمرتب بة مئوي وبنس
رة %) ٢٦( اءت الفق ؤولية(وج ة الرياضي الصحيحة مس دربين ) تغذي دى الم ى ل ة األول بالمرتب

امين (وجاءت الفقرة %) ٨٧(وبنسبة مئوية ) ٠.٨٧(بمتوسط حسابي  ة ) أ(يوجد فيت ات كافي بكمي
  %).٩(وبنسبة مئوية ) ٠.٠٩(يرة بمتوسط بالمرتبة األخ) في

ويعزو الباحثان أن حصول ھذا البعد على مستوى دون المتوسط ما ھو إال عدم تكامل رؤية 
رامج  ق الب رتبط بتطبي يس فقط م ة حول أن اإلنجاز ل المدربين والالعبين للمفھوم الشامل للمعرف

اك عناصر أخر ين التدريبية المعدة من قبل المدربين وإنما ھن د الالعب ذي يم ة وال ا التغذي ى ومنھ
ين ،  بالطاقة الالزمة الستمرارية التدريب بطريقة صحيحة دربين والالعب وھذا يعكس إجابات الم

ذا  ين بھ دربين والالعب ام الم ى عدم اھتم ذا يشير إل على فقرات ھذا البعد إال ما دون المتوسط وھ
رامج دو ة للب ب التطبيقي ى الجوان زھم عل د وتركي ة البع ب المعرفي ى تطوير الجوان ز عل ن التركي

العلمية الضرورية بالشكل المطلوب، أو أنھم يعتقدون بعدم وجود عالقة قوية بين التغذية والطاقة 
  .الالزمة لألداء

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية في الحصيلة المعرفية):  ٦(جدول 
  .وى في األردن على فقرات بعد اإلصابات الرياضيةلدى مدربي والعبي العاب الق

االنحراف الوسط  العدد الصفة الفقرة الرقم
النسبة 
 المئوية

عند تعرض أحد إلصابة أثناء   .١
 التمرين نقوم بـ

 %٤٤ 0.49 0.44 ٩٠ العب
 %٧٤ 0.45 0.74 ٣١مدرب

يمكن التخلص من تشنج عضلة   .٢
 الفخذ الخلفية بواسطة

 %٢٤ 0.43 0.24 ٩٠ العب
 %٢٣ 0.43 0.23 ٣١مدرب

عند إصابة مفضل القدم، نقوم   .٣
 بالخطوات الفورية التالية

 %٤١ 0.49 0.41 ٩٠ العب
 %٤٨ 0.51 0.48 ٣١مدرب

المبادئ األساسية لمعالجة اإلصابات   .٤
 الرياضية ھي

 %٥٤ 0.50 0.54 ٩٠ العب
 %٤٢ 0.50 0.42 ٣١مدرب

ذراع نقوم عند إصابة مفصل ال  .٥
 بالخطوات التالية

 %٦٤ 0.48 0.64 ٩٠ العب
 %٧١ 0.46 0.71 ٣١مدرب
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 )٦(تابع جدول رقم ... 

االنحراف الوسط  العدد الصفة الفقرة الرقم
النسبة 
 المئوية

من العوامل التي تساعد على سرعة  .٦
 الشفاء من اإلصابات الرياضية

 %٤٤ 0.49 0.44 ٩٠ العب
 %٣٢ 0.48 0.32 ٣١مدرب

اشتراك المدرب في دورات حول  .٧
الوقاية من اإلصابات الرياضية 

 وعالجھا يسھم في

 %٦٥ 0.48 0.65 ٩٠ العب
 %٦٥ 0.49 0.65 ٣١مدرب

 %٤٠ 0.49 0.40 ٩٠ العب من المظاھر العامة للتعب واإلرھاق .٨
 %٣٦ 0.49 0.36 ٣١مدرب

 الكلــــــــــي
 %٤٨ 1.48 3.81 ٩٠ العب

 %٤٩ 1.30 3.90 ٣١ دربم

ويتضح من الجدول إن الفقرات المتعلقة ببعد اإلصابات الرياضية قد كانت من دون 
المستوى المتوسط لدى كل من الالعبين والمدربين حيث كانت النسبة الكلية لدى الالعبين 

، في حين بلغت لدى المدربين )١.٤٨(وانحراف معياري ) ٣.٨١(بمتوسط حسابي ) %٤٨(للبعد
اشتراك المدرب (فجاءت الفقرة ) ١.٣٠(وانحراف معياري ) ٣.٩٠(بمتوسط حسابي %) ٤٩(

بالمرتبة األولى لدى ) في دورات حول الوقاية من اإلصابات الرياضية وعالجھا يسھم في
عند تعرض أحد (، وجاءت الفقرة %)٦٥(وبنسبة مئوية) ٠.٦٥(الالعبين بمتوسط حسابي 
وبنسبة ) ٠.٧٤(بالمرتبة االولى لدى المدربين بمتوسط حسابي ) بـإلصابة أثناء التمرين نقوم 

بالمرتبة  ) يمكن التخلص من تشنج عضلة الفخذ الخلفية بواسطة(وجاءت الفقرة %) ٧٤(مئوية 
ونسبة مئوية ) ٠.٢٤(األخيرة لدى الالعبين والمدربين اذ بلغ المتوسط حسابي لھا لدى الالعبين 

  %). ٢٣(وبنسبة مئوية ) ٠.٢٣(ط حسابي ولدى المدربين بمتوس) %٢٤(

راث  دم اكت ى ع د اإلصابات الرياضية إل ي بع ة ف دني الحصيلة المعرفي ان ت زو الباحث ويع
و خاص بطرق إسعاف وعالج اإلصابات الرياضية  ا ھ ى م االطالع عل ين ب دربين والالعب الم

دربين ادرة الم دم مب ى ع افة إل اص إض كل خ وى بش اب الق ة الع ام ورياض كل ع ين  بش والالعب
اق  الل االلتح ن خ ابات م الج اإلص رق ع عافات وط اليب اإلس ھم بأس ف أنفس ن تثقي ث ع بالبح

  .  بدورات تنظمھا جھات االختصاص
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدى مدربي والعبي :  )٧(جدول 
  .يةالعاب القوى في األردن على فقرات بعد الميكانيكا الحيو

 االنحرافالوسط  العدد الصفة الفقرة م
النسبة 
المئوية

الميكانيكا الحيوية علماً مركباً يقوم .١
 على

 %٧٣ 0.45 0.73 ٩٠ العب
 %٨١ 0.40 0.81 ٣١ مدرب

 %٣٦ 0.48 0.36 ٩٠ العب أھم التقنيات المناسبة للتحليل الحركي .٢
 %٣٢ 0.48 0.32 ٣١ مدرب

دورات التحليل اشتراك المدرب في  .٣
 الحركي يسھم في

 %٥٨ 0.49 0.58 ٩٠ العب
 %٦٥ 0.49 0.65 ٣١ مدرب

من أجھزة التحليل الحركي جھاز  .٤
 جاكسون ويستخدم لـ

 %٢٦ 0.44 0.26 ٩٠ العب
 %٢٣ 0.43 0.23 ٣١ مدرب

 %٤٩ 0.50 0.49 ٩٠ العب يستخدم جھاز السايبكس لقياس .٥
 %٣٢ 0.48 0.32 ٣١ مدرب

من خالل التحليل الحركي للمھارات .٦
 الرياضية نستطيع معرفة

 %٣٥ 0.48 0.35 ٩٠ العب
 %٦٨ 0.48 0.68 ٣١ مدرب

من العوامل المؤثرة في مسابقات .٧
 الوثب

 %٥٩ 0.49 0.59 ٩٠ العب
 %٧٤ 0.44 0.74 ٣١ مدرب

من العوامل المؤثرة في مسابقات .٨
 الرمي

 %٥٢ 0.50 0.52 ٩٠ العب
 %٤٨ 0.51 0.48 ٣١ ربمد

من العوامل المؤثرة في مسابقات .٩
 الجري

 %١١ 0.32 0.11 ٩٠ العب
 %١٩ 0.40 0.19 ٣١ مدرب

 الكـــــــــــــــلي
 %٤٤ 1.63 4.00 ٩٠ العب
 %٤٩ 1.12 4.42 ٣١ مدرب

د كانت دون المستوى المتوسط  ا ق د الميكانيك ة ببع رات المتعلق ويتضح من الجدول إن الفق
ين  دى الالعب د ل ة للبع بمتوسط حسابي ) %٤٤(لدى الالعبين والمدربين حيث كانت النسبة الكلي

اري ) ٤.٠٠( راف معي دربين ). ١.٦٣(وانح دى الم ت ل ين بلغ ي ح ابي %) ٤٩(ف ط حس بمتوس
اري ) ٤.٤٢( رة) ١.١٢(وانحراف معي ى( فجاءت الفق وم عل ا يق ا مركب ة علم ا الحيوي ) الميكانيك

ى ة األول ابي بالمرتب دربين بمتوسط حس ين والم دى الالعب ة ) ٠.٧٣(ل دى %) ٧٣(وبنسبة مئوي ل
ة ) ٠.٨١(الالعبين وبمتوسط حسابي دربين%) ٨١(وبنسبة مئوي دى الم رة.  ل من ( وجاءت  الفق

ري ابقات الج ي مس ؤثرة ف ل الم ـتوسط ) العوام دربين وبم ين والم دى الالعب رة ل ة األخي بالمرتب
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ة ) ٠.١١(حسابي  ين وبمتوسط حسابي %) ١١(وبنسبة مئوي دى الالعب ة ) ٠.١٩(ل وبنسبة مئوي
  .لدى المدربين%) ١٩(

دم اكتساب  ى ع ود إل ا يع د الميكانيك ي بع ة ف ان ضعف الحصيلة المعرفي ان ب زو الباحث ويع
دربين ،  المدربين والالعبين أي خبرات معرفية مرتبطة في بعد الميكانيكا ام الم ذلك عدم اھتم وك

د األساس إلعداد والالعبين بالبحث  ذي يع د وال ذا البع عن المعارف التي تزودھم بالثقافة حول ھ
ين  ل الالعب ا من قب ة وتطبيقھ ة الحرك ة مرتبطة بآلي ل المدرسين وفق أسس علمي البرامج من قب
اقات  ي مس م ف ن علمھ اءة م دم كف از، أو ع ور واإلنج ي التط الي يعن ة وبالت ة الحرك دركين آلي م

  .الميكانيكا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية في الحصيلة المعرفية   :)٨(جدول 
  .لدى مدربي والعبي العاب القوى في األردن على فقرات البعد القانوني

 االنحرافالوسط  العدد الصفة الفقرة .م
النسبة 
المئوية

أقل طول مسموح به لطريق االقتراب   .١
 في فعالية القفز بالعصا

 %٦٧ 0.47 0.67 ٩٠ عبال
 %٧٤ 0.45 0.74 ٣١ مدرب

أقل طول مسموح به لطريق االقتراب   .٢
 في فعالية الوثب الطويل

 %٥٧ 0.49 0.57 ٩٠ العب
 %٥٨ 0.50 0.58 ٣١ مدرب

تكون فعاليات اليوم األول في مسابقة   .٣
 العشاري من

 %٦٢ 0.49 0.62 ٩٠ العب
 %٦١ 0.49 0.61 ٣١ مدرب

ن السباعي من سبع مسابقات تقام يتكو  .٤
 على يومين ھي

 %٣٠ 0.11 0.30 ٩٠ العب
 %١٩ 0.40 0.19 ٣١ مدرب

في مسابقة رمي الرمح إذا كان عدد   .٥
المتنافسين أكثر من ثمانية العبين 

 فيمنح كل متنافس

 %٦٩ 0.46 0.69 ٩٠ العب
 %٥٨ 0.50 0.58 ٣١ مدرب

ً من داخل .٦ طول المطرقة مقاسا
 صف المقبض يبلغ بحده األدنىمنت

 %٥٧ 0.13 0.57 ٩٠ العب
 %٥٥ 0.51 0.55 ٣١ مدرب

في مسابقة القرص وبعد وصول  .٧
المتنافسون الثمانية إلى األدوار 

 النھائية يمنح كل متسابق

 %٥٩ 0.49 0.59 ٩٠ العب
 %٨١ 0.40 0.81 ٣١ مدرب

في سباق الموانع تكون المسافة من  .٨
 بداية أول دورةخط البدء إلى 

 %٥٨ 0.49 0.58 ٩٠ العب
 %٦٨ 0.48 0.68 ٣١ مدرب

في سباق الموانع تكون المسافة بين  .٩
 أول مانع والمانع الثاني

 %٥٢ 0.50 0.52 ٩٠ العب
 %٦٨ 0.48 0.68 ٣١ مدرب
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١، المجلد )يةالعلوم اإلنسان(جلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٨(تابع جدول رقم ... 

 االنحرافالوسط  العدد الصفة الفقرة م
النسبة 
المئوية

موانع المختلفة في سباقات عدد ال.١٠
 الموانع ھو

 %٥٨ 0.49 0.58 ٩٠ العب
 %٧٤ 0.45 0.74 ٣١ مدرب

في مسابقتي الوثب الطويل والثالثي .١١
 تقاس سرعة الريح لفترة

 %٢٩ 0.46 0.29 ٩٠ العب
 %٥٨ 0.50 0.58 ٣١ مدرب

م ١١٠ارتفاع الحاجز في فعالية .١٢
 حواجز ھو

 %٥٧ 0.49 0.57 ٩٠ العب
 %٤٥ 0.51 0.45 ٣١ مدرب

المسافة من خط البداية وأول حاجز .١٣
 م٤٠٠في فعالية 

 %٤٥ 0.50 0.45 ٩٠ العب
 %٦٥ 0.49 0.65 ٣١ مدرب

 الكــــــــــــــلي
 %٥٦ 4.00 7.30 ٩٠ العب
 %٦٠ 2.63 7.84 ٣١ مدرب

وق ا د كانت ف انوني ق د الق ة بالبع رات المتعلق لمستوى المتوسط ويتضح من الجدول إن الفق
ين . لدى كل من الالعبين والمدربين دى الالعب بمتوسط ) %٥٦(حيث كـانت النسبة الكلية للبعـد ل

ـابي  ـعياري) ٧.٣٠(حس ـراف م دربين ). ٤.٠٠( وبانح دى الم ة ل بة الكلي ت النس ين بلغ ي ح ف
في مسابقة رمي (، فجاءت الفقرة )٢.٦٣(وبانحراف معياري ) ٧.٨٤(بمتوسط حسابي %) ٦٠(

افس نح كل متن ين فيم ة العب دى ) الرمح إذا كان عدد المتنافسين أكثر من ثماني ى ل ة األول بالمرتب
ين بمتوسط حسابي  ة ) ٠.٦٩(الالعب بة مئوي رة %) ٦٩(ونس ابقتي (في حين جاءت الفق ي مس ف

رة ريح لفت اس سرعة ال ي تق ل والثالث ابي ) الوثب الطوي رة بمتوسط حس ة األخي ) ٠.٢٩(بالمرتب
ة  بة مئوي رة %)٢٩(وبنس اءت الفق ين ج ي ح د وصول المتنافسون (، ف ابقة القرص وبع ي مس ف

ابق نح كل متس ة يم ى األدوار النھائي ى ل) الثمانية إل ة األول دربين بمتوسط حسابي بالمرتب دى الم
رة%) ٨١(وبنسبة مئوية ) ٠.٨١( ام ( في حين جاءت الفق ابقات تق يتكون السباعي من سبع مس

  %).١٩(ونسبة مئوية ) ٠.١٩(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) على يومين ھي

اك ضرورة  ا ھو إال أن ھن ى المتوسطات م ى أعل د عل ذا البع ويعزو الباحثان إن حصول ھ
وى  ة قص انوني لمعرف ب الق ب الجان درب والالع ل الم ة بك وى مرتبط اب الق ات الع الن فعالي

أجزاءھا بالقانون وعلى الرغم من إن ھذا البعد حصل على أعلى المتوسطات أال إن النسبة ليست 
وى ،  عالية ة أللعاب الق وھذا يتطلب من المدربين والالعبين زيادة االطالع على القواعد القانوني

  .  مستجدات الحديثة التي تطرأ عليھا بين الحين واآلخروعلى ال
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية في الحصيلة المعرفية :  )٩(جدول 
  .لدى مدربي والعبي العاب األردن على جميع أبعاد الدراسة

رقم 
 المجال

 العدد  الصفة البعــد
الوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

النسبة 
 المئوية

عدد 
 العبارات

  ٨  %٥١  ٢.٥٥  ٤.٠٩  ٩٠  العب التاريخي .١
 ٨ %٥٤ ٢.١٤ ٤.٣٢ ٣١  مدرب

 ٧ %٥٠ ١.٨٣ ٣.٥٢  ٩٠  العب البدني .٢
  ٧  %٤٧  ١.٥٣  ٣.٢٦ ٣١  مدرب

 ١٠ %٤٩ ٢.٤٥ ٤.٩٤  ٩٠  العب التغذية .٣
  ١٠  %٤٧  ١.١٣  ٤.٧١ ٣١  مدرب

اإلصابات  .٤
 الرياضية

  ٨  %٤٨  ١.٤٨  ٣.٨١  ٩٠  العب
 ٨ %٤٩ ١.٣٠ ٣.٩٠ ٣١  مدرب

الميكانيكا  .٥
 الحيوية

 ٩ %٤٤ ١.٦٣ ٤.٠٠  ٩٠  العب
  ٩  %٤٩  ١.١٢  ٤.٤٢ ٣١  مدرب

  ١٣  %٥٤  ٤.٠١  ٧.٠٣  ٩٠  العب  القانوني  .٦
  ١٣  %٦٠  ٢.٦٣  ٧.٨٤  ٣١  مدرب

  الكلــــــلي
  ٥٥  %٥٠  ٩.٨١  ٢٧.٤٩  ٩٠  العب
 ٥٥ %٥٢ ٤.٤٩ ٢٨.٤٥  ٣١  مدرب

اس ككل كانت يتضح من ال ى المقي جدول أن الحصيلة المعرفية لدى الالعبين والمدربين عل
بة  دربين، إذ بلغت النس دى الم ل ل وق المتوسط بقلي ين وف دى الالعب توى المتوسط ل ضمن المس

%) ٥٢(في حين بلغت لدى المدربين ) ٢٧.٤٩(وبمتوسط حسابي %) ٥٠(المئوية لدى الالعبين 
  ).٢٨.٤٥(وبمتوسط حسابي 

دربين، إذ  ين والم دى كل من الالعب ة ل حقق البعد القانوني والبعد التاريخي أعلى نسبة مئوي
وبمتوسط حسابي %) ٥٤(إذ جاء البعد القانوني بالمرتبة األولى لدى الالعبين وحقق نسبة مئوية 

اري ) ٧.٠٣( انحراف معي ة) ٤.٠١(وب بة مئوي دربين وبنس دى الم ى ل ة األول %) ٦٠(وبالمرتب
اري ) ٧.٨٤(ابي وبمتوسط حس انحراف معي ة )٢.٦٣(وب اريخي بالمرتب د الت ، في حين جاء البع

ين  دى الالعب ة ل بة مئوي ق نس دربين إذ حق ين والم دى الالعب ة ل ابي %) ٥١(الثاني وبمتوسط حس
اري ) ٤.٠٩( انحراف معي ت ) ٢.٥٥(وب دربين بلغ دى الم ة ل بة مئوي ط %) ٥٤(وبنس وبمتوس

ابي  اري ) ٤.٣٢(حس انحراف معي دى ).  ٢.١٤(وب ة ل ة الثالث دني بالمرتب د الب اء البع ي حين ج ف
اري ) ٣.٥٢(بمتوسط حسابي %) ٥٠(الالعبين بنسبة مئوية  انحراف معي ، في حين )١.٨٣(وب

ة  بة مئوي دربين بنس دى الم ة ل ة الثالث ا بالمرتب اص بالميكانيك د الخ اء البع ط %) ٤٩(ج وبمتوس
دى ، وجا)١.١٢(وبانحراف معياري ) ٤.٤٢(حسابي  ة ل د الخاص بالتغذي ء بالمرتبة الرابعة البع
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 ٢٠٠٧، )٣( ٢١، المجلد )يةالعلوم اإلنسان(جلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، في حين )٢.٤٥(وبانحراف معياري ) ٤.٩٤(وبمتوسط حسابي %) ٤٩(الالعبين بنسبة مئوية 
ة  بة مئوي دربين بنس دى الم ة ل ة الرابع د الخاص باإلصابات الرياضية بالمرتب اء البع %) ٤٩(ج

  ).١.٣٠(وبانحراف معياري ) ٣.٩٠(وبمتوسط حسابي 

ين وبلغت في حي دى الالعب ة ل ل نسبة مئوي ى أق ة عل ا الحيوي ن جاء البعد الخاص بالميكانيك
ابي %) ٤٤( ط حس اري ) ٤.٠٠(بمتوس انحراف معي اص ) ١.٦٣(وب د الخ دھا البع اء بع وج

ة بلغت  اري ) ٣.٨١(بمتوسط حسابي %) ٤٨(باإلصابات الرياضية بنسبة مئوي انحراف معي وب
دني و). ١.٤٨( د الب دربين وبنسبة كما جاء البع دى الم رة ل ة األخي ة بالمرتب د الخاص بالتغذي البع

دني ) ١.٥٣(وبانحراف معياري ) ٣.٢٦(لكليھما وبمتوسط حسابي %) ٤٧(مئوية بلغت  للبعد الب
ابي  اري ) ٤.٧١(وبمتوسط حس انحراف معي ة) ١.١٣(وب د التغذي ا . لبع د الخاص بالميكانيك البع

  ).١.١٢(وبانحراف معياري ) ٤.٤٢(متوسط حسابي وب%) ٤٩(الحيوية وبنسبة مئوية بلغت 

ين  دربين والالعب تجابات الم ا الس ة وفق ة ومنطقي د مقبول ائج تع ذه النت ان إن ھ رى الباحث وي
وى  ة مرتبطة في العاب الق رات معرفي ة خب ين بأي دربين والالعب دم مرور الم د يكون لع وذلك ق

ةوعدم مشاركتھم في أية ندوات ثقافية أو ورش عمل ينظم ة الفني وى أو اللجن اد العاب الق  ،  ھا اتح
ة  ارف المختلف يفھم المع رتبط بتثق د م وكذلك عدم اھتمام المدربين والالعبين بالبحث عن كل جدي

  .  لتطوير العاب القوى

كما يرى الباحثان فيما يتعلق بترتيب اإلبعاد حيث احتل البعد القانوني المرتبة األولى ما ھو 
د الحد إال أن ھناك ضرورة ق ة حيث يع انوني للعب ة المدرب والالعب بالجانب الق صوى لمعرف

ى  دل عل رة في ة األخي ا بالمرتب د الميكانيك ا حصول بع انوني أم األدنى من المعرفة ھو الجانب الق
ا  ة مم ة الحرك عدم امتالك وإدراك المدربين والالعبين للجوانب العلمية المرتبطة بجانب ميكانيكي

   .  مدربين والالعبين لديھم ضعف واضح في أھم األبعاد التي تقود إلى التطوريعطي انطباع بان ال

ول  ا انحصرت ح د إنھ ة نج اد المختلف ة لألبع طات الكلي ى المتوس الع عل الل االط ن خ م
ى مدى  ة يمكن أن تفسر من خالل االطالع عل ى دالالت مختلف المستوى المتوسط وھذا يشير إل

المؤھالت العلمية والتي تعكس مستوى ثقافتھم التعليمية وبالتالي  امتالك المدربين والالعبين على
ام  ى أفضل األرق ة للوصول إل ة في تطوير المستويات الفني ارف المختلف نظرتھم إلى أھمية المع
والمسافات وكذلك يمكن تفسير ھذا المستوى من المعرفة بعدم اكتراث المدربين والالعبين البحث 

ى ت د، إضافة إل ل جدي ى عن ك ك عل نعكس ذل ا ي ة مم وادر التدريبي ل الك ي تأھي اد ف قصير االتح
ى  ا عل ة والتي سوف تعكس نتائجھ ورش التدريبي دوات وال الالعبين من خالل عقد الدورات والن

  . المستوى المعرفي للمدربين والالعبين

دربي والعبي :  ثانيا ين م ة ب ة العلمي ة إحصائيا في الحصيلة المعرفي ھل توجد فروق دال
ان وتني والجدول  ار م م استخدام اختب ذا السؤال ت ى ھ ة عل العاب القوى في األردن ؟ ولإلجاب

  .يوضح ذلك) ١٠(
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في  نتائج اختبار مان وتني في الحصيلة المعرفية العلمية بين المدربين والالعبين:  )١٠( جدول
  .العاب القوى في األردن

 وسط الرتب العدد الصفة البعــد
مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
مستوى 
  الداللة

 ٠.٥٠٨ ٠.٦٦١ 2001.50 64.56 ٣١ مدرب التاريخي
 5379.50 59.77 ٩٠ العب

 0.468 0.726 1770.50 57.11 ٣١ مدرب البدني
 5610.50 62.34 ٩٠ العب

 ٠.٧٠٦ ٠.٣٧٧ 1953.50 63.02 ٣١ مدرب التغذية
 5427.50 60.31 ٩٠ العب

اإلصابات 
 الرياضية

 ٠.٤٥٤ ٠.٧٤٩ 1997.00 64.42 ٣١ مدرب
 5263.00 59.13 ٩٠ العب

الميكانيكا 
 الحيوية

 ٠.٠٢٦ ٢.٢٢٣ 2235.00 72.10 ٣١ مدرب
 5025.00 56.46 ٩٠ العب

 0.152 1.433 2110.50 68.08 ٣١ مدرب القانوني
 5146.50 57.83 ٩٠ العب

 يــالكل
 2136.50 68.92 ٣١ مدرب

1.698 0.098 
 5101.50 57.32 ٩٠ العب

ين  دربين والالعب ين الم ة في الحصيلة ب ي للمقارن ان وتن ار م ائج اختب يتضح من الجدول نت
اريخي  د الت على كل مجال من مجاالت الدراسة وعلى المقياس ككل حيث بلغ متوسط الرتب للبع

ب ) 64.56( وع الرت ب ) 2001.50(ومجم ط الرت غ متوس ين بل ي ح دربين ف د الم ) 59.77(عن
وبمستوى ) ٠.٦٦١(اختبار  )Z(عند الالعبين في حين بلغت قيمـة ) 5379.50(رتب ومجموع ال

د ) ٠.٥٠٨(معنوية  ين في البع دربين والالعب ين الم ة ب روق معنوي والذي يشير إلى عدم وجود ف
 .التاريخي

) 1770.50(ومجموع الرتب ) 57.11(أما فيما يتعلق بالبعد البدني فقد بلغ متوسط الرتب 
ين ) 5610.50(ومجموع الرتب ) 62.34(ن في حين بلغ متوسط الرتب عند المدربي د الالعب عن

ة  ار ) Z(في حين بلغت قيم ة ) 0.726(لالختب ى عدم ) 0.468(وبمستوى معنوي ذي يشير إل وال
  .  وجود فروق بين المدربين والالعبين في البعد البدني

غ متوسط الر د بل ة فق د الخاص بالتغذي ق بالبع ا يتعل ا فيم ب ) 63.02(تب أم وع الرت ومجم
) 5427.50(ومجموع الرتب ) 60.31(عند المدربين في حين بلغ متوسط الرتب ) 1953.50(

ة  ـار ) Z(عند الالعبين في حين بلغت قيم ة ) ٠.٣٧٧(لالختب ذي ) ٠.٧٠٦(وبمستوى معنوي وال
  .  يشير إلى عدم وجود فروق بين الالعبين والمدربين في بعد التغذية



 ٦٤١ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمان خصاونة، وزھير الزعبي 

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١، المجلد )يةالعلوم اإلنسان(جلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غ متوسط الرتب أما فيما  د بل ومجموع الرتب ) 64.42(يتعلق ببعد اإلصابات الرياضية فق
) 5263.00(ومجموع الرتب ) 59.13(عند المدربين في حين بلغ متوسط الرتب ) 1997.00(

ة  ين في حين بلغت قيم ار ) Z(عند الالعب ة ) ٠.٧٤٩(لالختب ذي ) ٠.٤٥٤(وبمستوى معنوي وال
 .  العبين والمدربين في بعد التغذيةيشير إلى عدم وجود فروق بين ال

غ متوسط الرتب  د بل ة فق ا الحيوي د الميكانيك ق ببع ا يتعل ا فيم وع الرتب ) 72.10(أم ومجم
) 5025.00(ومجموع الرتب ) 56.46(عند المدربين في حين بلغ متوسط الرتب ) 2235.00(

ة  ين في حين بلغت قيم ار ) Z(عند الالعب ذي ) ٠.٠٢٦(ة وبمستوى معنوي) ٢.٢٢٣(لالختب وال
ا  د الخاص بالميكانيك ق بالبع ا يتعل دربين فيم ين والم ين الالعب ة ب روق معنوي ود ف ى وج ير إل يش

  .  الحيوية ولصالح الالعبين

غ متوسط الرتب  ) 2110.50(ومجموع الرتب ) 68.08(أما فيما يتعلق ببعد القانون فقد بل
ين ) 5146.50(وع الرتب ومجم) 57.83(عند المدربين في حين بلغ متوسط الرتب  د الالعب عن

ة  ار ) Z(في حين بلغت قيم ة ) 1.433(لالختب ى عدم ) 0.152(وبمستوى معنوي ذي يشير إل وال
  .  وجود فروق معنوية بين الالعبين والمدربين فيما يتعلق بالبعد الخاص بالقانون

ب  ط الرت غ متوس د بل ام فق كل ع اس بش بة للمقي ا بالنس وع الر) 68.92(أم ب ومجم ت
) 5101.50(ومجموع الرتب ) 57.32(عند المدربين في حين بلغ متوسط الرتب ) 2136.50(

ة  ـار ) Z(عند الالعبين في حين بلغت قيم ة ) 1.698(لالختب ذي ) ٠.٠٩٨(وبمستوى معنوي وال
  .  يشير إلى عدم وجود فروق معنوية بين الالعبين والمدربين في الحصيلة المعرفية

ة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الحصيلة المعرفية لدى أظھرت نتائج الدراس
ين  ا إذ تب د الميكانيك تثناء بع مدربي والعبي العاب القوى في األردن على أبعاد الدراسة الستة باس

   .  إن الالعبين ھم أكثر تحصيال بھذا البعد من المدربين

ي ة تب ائج الدراس ى نت الع عل وء االط ي ض ان ف رى الباحث ي وي ام ف اك ضعف ع ن إن ھن
ام  دم اھتم بب ع ك بس درب والالعب وذل ن الم ل م دى ك ة ل ة العلمي يلة المعرفي توى الحص المس
المدربين وكذلك الالعبين بمواكبة النمو المعرفي والعلمي ومصادرھما الرئيسية والتي تضاعفت 

ى بالنواحي ال) الثورة العلمية(في السنوات القليلة الماضية والتي لم تقترن  دھا إل نظرية فقط بل تع
  .  المجاالت التطبيقية

ل  وكذلك إن المعرفة بمجاالتھا المختلفة تعد من الوسائل الھامة في صنع التقدم والتطور ونق
ال  ى األجي ة وحضارية إل يم ثقافي ا وق ارات وتكنولوجي رات ومھ ن خب ان م ه اإلنس ا توصل ألي م

ين مرتبطة ولذلك فان ضعف الحصيلة المعرفية العل،  القادمة دربين والالعب دى كل من الم ة ل مي
  .  بدرجة اإلدراك العلمي لمفھوم المعرفة العلمية الشاملة

د  ين يؤك دربين والالعب ين الم ة ب روق في الحصيلة المعرفي ويرى الباحثان إن عدم وجود ف
ع وطموح  دد واق بوجود خلل البد من دراسته بصورة مستفيضة للوقوف على الوضع الن ھذا يھ

  . اضة العاب القوى في األردنري



 "الحصيلة المعرفية العلمية لدى العبي ومدربي العاب القوى في األردن"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٤٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ري الجنس : ثالثا ا لمتغي ين تبع ين الالعب ة ب ة العلمي ھل توجد فروق في الحصيلة المعرفي
) ١٢، ١١(والمؤھل العلمي؟ ولالجابة على ھذا السؤال تم استخدام اختبار مان وتني والجدول 

  .يوضح ذلك

قوى في العلمية بين العبين العاب النتائج اختبار مان وتني في الحصيلة المعرفية :  )١١(جدول 
 .األردن وفقا لمتغير الجنس

 Zقيمة  مجموع الرتب وسط الرتب العدد الجنس البعــد
مستوى 
 الداللة

 0.001 4.270 1991.00 36.20 ٥٥  ذكر التاريخي
 2104.00 60.11 ٣٥ أنثى

 0.061 1.874 2726.00 49.56 ٥٥  ذكر البدني
 1369.00 39.11 ٣٥ أنثى

 0.445 0.764 2594.00 47.16 ٥٥  ذكر التغذية
 1501.00 42.89 ٣٥ أنثى

اإلصابات 
 الرياضية

 0.001 3.621 2849.50 52.77 ٥٥  ذكر
 1155.50 33.01 ٣٥ أنثى

الميكانيكا 
 الحيوية

 0.011 2.538 2722.00 50.41 ٥٥  ذكر
 1283.00 36.66 ٣٥ أنثى

 0.001 4.267 1924.50 35.64 ٥٥  ذكر القانوني
 2080.50 59.44 ٣٥ أنثى

 الكلي
 2192.50 40.60 ٥٥  ذكر

1.921 0.046 
 1812.50 51.79 ٣٥ أنثى

ذكور ) ١١(يتضح من الجدول  ين ال نتائج اختبار مان وتني للمقارنة في الحصيلة المعرفية ب
اريخي  د الت ب للبع ط الرت غ متوس ث بل ال حي ل مج ى ك اث عل ب ومج) 36.20(واإلن وع الرت م

اث ) 1991.00( د اإلن ب عن غ متوسط الرت ين بل ي ح ذكور ف د ال ب ) 60.11(عن وع الرت ومجم
ة) 2104.00( ين بلغت قيم ي ح ار ) Z( ف ة) 4.270(لالختب توى معنوي ذي ) ٠.٠٠١( وبمس وال

ق  ا يتعل ة فيم اث في الحصيلة المعرفي ذكور واإلن يشير إلى وجود فروق ذات داللة معنوية بين ال
  .  التاريخي ولصالح الذكوربالبعد 

ذكور  د ال غ متوسط الرتب عن د بل ومجموع الرتب ) 49.56(أما فيما يتعلق بالبعد البدني فق
في ) 1369.00(ومجموع الرتب ) 39.11(في حين بلغ متوسط الرتب عند اإلناث ) 2726.00(

لى عدم وجود والذي يشير إ) 0.061(وبمستوى معنوية ) 1.874(لالختبار ) Z( حين بلغت قيمة
  .  فروق بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بالحصيلة المعرفية في البعد البدني



 ٦٤٣ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمان خصاونة، وزھير الزعبي 

 ٢٠٠٧، )٣( ٢١، المجلد )يةالعلوم اإلنسان(جلة جامعة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكور  د ال غ متوسط الرتب عن د بل ة فق د التغذي ومجموع الرتب ) 47.16(أما فيما يتعلق ببع
في ) 1501.00(ومجموع الرتب ) 42.89(في حين بلغ متوسط الرتب عند اإلناث ) 2594.00(

والذي يشير إلى عدم وجود ) 0.445(وبمستوى معنوية ) 0.764(لالختبار ) Z( حين بلغت قيمة
  .  فروق بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بالحصيلة المعرفية في بعد التغذية

غ متوسط الرتب  د بل ومجموع الرتب ) 52.77(أما فيما يتعلق ببعد اإلصابات الرياضية فق
غ متوس) 2849.50( ي حين بل ذكور ف د ال ) 1155.50(ومجموع الرتب ) 33.01(ط الرتب عن

والذي يشير  )٠.٠٠١(وبمستوى معنوية ) 3.621(لالختبار ) Z( عند اإلناث في حين بلغت قيمة
د اإلصابات  ة الخاصة ببع ي الحصيلة المعرفي اث ف ذكور واإلن ين ال ة ب روق معنوي ود ف ى وج إل

   .  الرياضية ولصالح الذكور

د الميكا ق ببع ا يتعل ا فيم غ متوسط الرتب أم د بل ة فق ا الحيوي وع الرتب ) 50.41(نيك ومجم
اث ) 2722.00( د اإلن ب عن غ متوسط الرت ين بل ي ح ذكور ف د ال ب ) 36.66(عن وع الرت ومجم
ة) 1283.00( ت قيم ين بلغ ي ح ار ) Z( ف ة ) 2.538(لالختب توى معنوي ذي ) 0.011(وبمس وال

ي ا اث ف ذكور واإلن ين ال ة ب روق معنوي ود ف ى وج ير إل د يش ا يخص بع ة فيم يلة المعرفي لحص
  .  الميكانيكا الحيوية ولصالح الذكور

غ متوسط الرتب  د بل انوني فق د الق ) 1924.50(ومجموع الرتب ) 35.64(أما بالنسبة للبع
اث  د اإلن في ) 2080.50(ومجموع الرتب ) 59.44(عند الذكور في حين بلغ متوسط الرتب عن

ة ت قيم ين بلغ ار ) Z( ح ة ) 4.267(لالختب توى معنوي ود ) ٠.٠٠١(ومس ى وج ير إل ذي يش وال
انوني ولصالح  د الق ا يخص البع ة فيم ي الحصيلة المعرفي اث ف ذكور واإلن ين ال ة ب روق معنوي ف

  .  الذكور

غ متوسط الرتب  ) 40.60(أما بالنسبة الستجابة أفراد عينة الدراسة على القياس ككل فقد بل
ومجموع الرتب ) 51.79(حين بلغ متوسط الرتب عند الذكور في ) 2192.50(ومجموع الرتب 

ة ) 1812.50( ة ) Z ()1.921(عند اإلناث في حين بلغت قيمة الدرجة المعياري وبمستوى معنوي
   .  في استجابة أفراد عينة الدراسة للحصيلة المعرفية بين الذكور واإلناث (0.046)

يلة ا ي الحص ة ف روق ذات دالل ود ف ن وج ة ع ائج الدراس رت نت دربي أظھ دى م ة ل لمعرفي
ر الجنس ولصالح  ى متغي تة تعزى إل ة الس اد الدراس ى أبع ي األردن عل وى ف اب الق ي الع والعب
ى عدم وجود  ي والتي أشارت إل ذلك المجموع الكل ة وك الذكور باستثناء البعد البدني وبعد التغذي

  .  فروق معنوية بين الذكور واإلناث



 "الحصيلة المعرفية العلمية لدى العبي ومدربي العاب القوى في األردن"ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦٤٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٧، )٣( ٢١، المجلد )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

رغم من انخف ى ال ام إال إن ويرى الباحثان أنة عل اض مستوى التحصيل المعرفي بشكل ع
ذكور أفضل دى ال ة ل ة ،  الحصيلة المعرفي و بصورة قليل ابعون ول ذكور يت ى إن ال ير إل ذا يش وھ

ا  ي تقيمھ دوات الت دورات والن ك من خالل ال ة وذل ارف العلمي بعض المستجدات المرتبطة بالمع
  .عتبر مقصرا في ھذا المجالالمؤسسات المختلفة وخصوصا اتحاد العاب القوى والذي ي

اب دى العبي الع القوى في  ھل توجد فروق دالة إحصائيا في الحصيلة المعرفية العلمية ل
 العلمي ؟األردن تعزى للمؤھل 

نتائج اختبار مان وتني في الحصيلة المعرفية العلمية بين العبين العاب القوى في :  )١٢(جدول 
 .األردن وفقا لمتغير المؤھل العلمي

 العدد  المؤھل العلمي لبعــدا
وسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة 
مستوى 
  الداللة

 ٠.٠٠١ ٤.٢٩  ١٩٨٨.٥٠  ٣٦.١٥  ٥٥ توجيھي أو أقل التاريخي
  ٢١٠٦.٥٠  ٦٠.١٩  ٣٥ بكالوريوس

 ٠.٠٢٠ ٢.٣١  ٢٢٢٦.٠٠  ٤٠.٤٧  ٥٥ توجيھي أو أقل البدني
  ١٨٦٩.٠٠  ٥٣.٤٠  ٣٥ بكالوريوس

 ٠.٠٠١ ٤.٧٠  ١٩٣٩.٠٠  ٣٥.٢٥  ٥٥ توجيھي أو أقل التغذية
  ٢١٥٦.٠٠  ٦١.٦٠  ٣٥ بكالوريوس

اإلصابات 
 الرياضية

 ٠.٢٢٤ ١.٢١  ٢٢٨٩.٠٠  ٤٢.٣٩  ٥٤ توجيھي أو أقل
  ١٧١٦.٠٠  ٤٩.٠٣  ٣٥ بكالوريوس

الميكانيكا 
 الحيوية

 ٠.١٥٨ ١.٤١  ٢٢٦٧.٥٠  ٤١.٩٩  ٥٤ توجيھي أو أقل
  ١٧٣٧.٥٠  ٤٩.٦٤  ٣٥ بكالوريوس

 ٠.٠٠١ ٥.١٢  ١٨٢٢.٥٠  ٣٣.٧٥  ٥٤ وجيھي أو أقلت القانون
  ٢١٨٢.٥٠  ٦٢.٣٦  ٣٥ بكالوريوس

 الكلي
  ١٨١٧.٥٠  ٣٣.٦٦  ٥٤ توجيھي أو أقل

٦٢.٥٠  ٣٥ بكالوريوس ٠.٠٠١ ٥.١٥
   

٢١٨٧.٥٠
   

ين ) ١٢(يتضح من الجدول  دى الالعب ة ل ة للحصيلة المعرفي نتائج اختبار مان وتني للمقارن
حيث بلغ وسط الرتب على المجال التاريخي حسب المؤھل العلمي ،  لميحسب متغير المؤھل الع
ل  وجيھي وأق ة الت ب ) ٣٦.١٥(لدرج وع الرت ب ،  )١٩٨٨.٥٠(ومجم ط الرت غ وس ين بل ي ح ف

الوريوس  ة البك ب ) ٦٠.١٩(لدرج وع الرت ة ) ٢١٠٦.٥٠(ومجم ت قيم د بلغ ار ) z(وق لالختب
ة ) ٤.٢٩( توى دالل ى ) ٠.٠٠١(وبمس ير إل ذي يش د وال بة للبع ة بالنس ة معنوي روق عالي ود ف وج

  .  التاريخي ولصالح درجة البكالوريوس
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ل  وجيھي وأق أما فيما يتعلق ببعد البدني فقد بلغ وسط الرتب حسب المؤھل العلمي لدرجة الت
ب ) ٤٠.٤٧( وع الرت الوريوس ،  )٢٢٢٦.٠٠(ومجم ة البك ب لدرج ط الرت غ وس ين بل ي ح ف
ة ) ١٨٦٩.٠٠(ومجموع الرتب ) ٥٣.٤٠( ار ) z(وقد بلغت قيم ة ) ٢.٣١(لالختب وبمستوى دالل
  .والذي يشير وجود فروق معنوية على المجال البدني ولصالح درجة البكالوريوس). ٠.٠٢٠(

ل  أما فيما يتعلق ببعد التغذية فقد بلغ وسط الرتب حسب المؤھل العلمي لدرجة التوجيھي وأق
ب ) ٣٥.٢٥( وع الرت ين ب،  )١٩٣٩.٠٠(ومجم ي ح ـوس ف ة البكالوري ب لدرج ط الرت غ وس ل
ة ) ٢١٥٦.٠٠(ومجموع الرتب ) ٦١.٦٠( ار ) z(وقد بلغت قيم ة ) ٤.٧٠(لالختب وبمستوى دالل
ة ). ٠.٠٠١( ة ولصالح درج د التغذي بة للبع ة بالنس ة المعنوي روق عالي ود ف ى وج ير إل ذي يش وال

   .البكالوريوس

ط الرتب حسب المؤھل العلمي لدرجة أما فيما يتعلق ببعد اإلصابات الرياضية فقد بلغ وس
ـل  وجيھي وأق ب ) ٤٢.٣٩(الت وع الرت ة ،  )٢٢٨٩.٠٠(ومجم ب لدرج غ وسط الرت ين بل ي ح ف

الوريوس  ـب ) ٤٩.٠٣(البك وع الرت ة ) ١٧١٦.٠٠(ومجم ت قيم د بلغ ار ) z(وق ) ١.٢١(لالختب
ة  توى دالل د ).٠.٢٢٤(وبمس بة لبع ة بالنس روق معنوي ود ف دم وج ى ع ير إل ذي يش اإلصابات وال

  . الرياضية

ل  وجيھي وأق ) ٤١.٩٩(أما فيما يتعلق ببعد الميكانيكا الحيوية فقد بلغ وسط الرتب للدرجة ت
ـب  وع الرت الوريوس ،  )٢٢٦٧.٥٠(ومجم ة البك ب لدرج ط الرت غ وس ين بل ي ح ) ٤٩.٦٤(ف
ب  وع الرت ة ) ١٧٣٧.٥٠(ومجم ت قيم د بلغ ار ) z(وق ة )١.٤١(لالختب توى دالل ،  وبمس

   .  والذي يشير إلى عدم وجود فروق معنوية بالنسبة لبعد الميكانيكا الحيوية). ٠.١٥٨(

وجيھي ،  أما فيما يتعلق ببعد القانون حسب المؤھل العلمي غ وسط الرتب للدرجة ت حيث بل
ـوس ،  )١٨٢٢.٥٠(ومجموع الرتب ) ٣٣.٧٥(وأقل  في حين بلغ وسط الرتب لدرجة البكالوري

،  وبمستوى داللة )٥.١٢(لالختبار ) z(وقد بلغت قيمة ) ٢١٨٢.٥٠(ومجموع الرتب ) ٦٢.٣٦(
الح ). ٠.٠٠١( انوني ولص د الق بة للبع ة بالنس ة المعنوي روق عالي ود ف ى وج ير إل ذي يش وال

   .البكالوريوس

وجيھي ،  أما فيما يتعلق بالبعد الكلي حسب المؤھل العلمي غ وسط الرتب للدرجة ت حيث بل
الوريوس ،  )١٨١٧.٥٠( ومجموع الرتب) ٣٣.٦٦(وأقل  غ وسط الرتب لدرجة البك في حين بل

،  وبمستوى داللة )٥.١٥(لالختبار ) z(وقد بلغت قيمة ) ٢١٨٧.٥٠(ومجموع الرتب ) ٦٢.٥٠(
والذي يشير إلى وجود فروق عالية المعنوية بالنسبة للحصيلة المعرفية لدى الالعبين ).  ٠.٠٠١(

ين على المقياس ككل بين من يحملون درجة  التوجيھي وأقل ودرجة البكالوريوس ولصالح الالعب
  .ممن ھم من درجة البكالوريوس

دى  ة ل ة إحصائية في الحصيلة المعرفي روق ذات دالل ائج الدراسة عن وجود ف أظھرت نت
دين  تثناء بع اد الدراسة الستة تعزى للمؤھل العلمي باس ى أبع العبي العاب القوى في األردن عل
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ا ة تعزى للمؤھل اإلصابات الريا: ھم روق معنوي د ف م تج ي ل ة والت ا الحيوي د الميكانيك ضية وبع
  .  العلمي

دى  ة ل ويرى الباحثان انه من الطبيعي إن يكون ھناك فروق ذات داللة في الحصيلة المعرفي
ين  ى مستوى الالعب ه ومن خالل االطالع عل الالعبين ولعدة أسباب أھمھا المؤھل العلمي إال ان

ة% ٥٠إن أكثر من بشكل عام وبسبب  ون مؤھالت علمي دربين ال يحمل ين الم ونجد ،  من الالعب
ة كل  ى صعوبة مواكب ؤدي إل ك ي ين وذل دى الالعب ة ل أن ھناك عدم توازن في الحصيلة المعرفي

  .  جديد في المجاالت المختلفة المتعلقة بالحصيلة المعرفية التي تخدم رياضة العاب القوى

ه كل ان ان رى الباحث ذلك ي ق وك ى تحقي س عل ا انعك ي كلم يل المعرف ض التحص ا انخف م
دربين  ؤالء الم ف ھ دوات لتثقي د الن ة المحاضرات وعق تدعي إقام ا يس ازات الرياضية مم اإلنج

  .  والالعبين ورفع مستوى العاب القوى األردنية وصوال إلى المنافسات الخارجية

ى ا ين للوصول إل ة الالعب دى متابع رتبط بم رة م واء إن موضوع الخب ي س راكم المعرف لت
  .  بأصول التدريب بالنسبة للمدرب وكذلك أصول تنفيذ البرامج التدريبية بالنسبة لالعبين

ب  ى الجوان ة إل ا بحاج ارس لھ ي أن المم ية وھ ا خصوص وى لھ اب الق ة الع والن رياض
ة دريب والممارس ي الت تمرار ف اك اس ون ھن ى يك ة حت ة والمعنوي ة المادي ذه،  المختلف ث أن ھ  حي

ة  ة الداعم رد والمؤسسات المختلف ين الف وع من التكامل ب الرياضة وكما سلف سابقا بحاجة إلى ن
ين من خالل  دربين والالعب اندة الم ه مس اط ب وى الن اد العاب الق دمتھا اتح لھذه الرياضة وفي مق

ذه الرياضة اع في ھ م ب ذين لھ رة واالختصاص ال م الخب ى ،  تقديم الدورات والورش من لھ وحت
و درب يك واء الم رد س رة للف نعكس كخب الي ي ة وبالت ذه الرياض ة ھ ي متابع تمرار ف اك اس ن ھن

ب درب .والالع ن الم ل م دى ك ة ل ا المختلف ة بأبعادھ يلة المعرفي ى الحص ك عل نعكس ذل ا ي مم
ب درب ،  والالع ين الم ة ب يلة المعرفي ي الحص ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج وان ع

ان المدرب ،  والالعب في غالبية األبعاد لبية ب ان س ا الباحث ه خطورة يراھ مؤشر يحمل في طيات
ن الالعب ة ع ه المعرفي ي قدرات ف ف روض أن يختل روق ،  والمف ود ف دم وج رت ع ا أظھ إال أنھ

  .بينھما

ة  ه المعرف ة بحيث يكون لدي وھذا يستدعي من أصحاب القرار إعادة تأھيل الكوادر التدريبي
ه الرياضة والتي فيھا اإلنجاز سھل إذا تم اإلعداد له وفق منھجية الكافية بكل ما ھو جديد حول ھذ

  .علمية متكاملة لھا أسسھا
  

  االستنتاجـــات 

 .  أن الحصيلة المعرفية لدى الالعبين كانت ضمن المستوى المتوسط .١

  . أن الحصيلة المعرفية لدى المدربين كانت ضمن المستوى فوق المتوسط بقليل .٢
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المدربين والالعبين كانت في البعد القانوني تلتھا في البعد  أعلى حصيلة معرفية لدى .٣
التاريخي واقلھا في البعد الخاص بالميكانيكا الحيوية لدى الالعبين والبعد البدني والبعد 

 . الخاص بالتغذية لدى المدربين

  .  ال تختلف الحصيلة المعرفية بين المدربين والالعبين .٤

  .  الحصيلة المعرفية الخاصة ببعد الميكانيكا الحيويةتفوق الالعبين على المدربين في  .٥

 .تفوق الالعبين الذكور عن اإلناث في الحصيلة المعرفية .٦

تفوق الالعبين ممن يحملون شھادات البكالوريوس في الحصيلة المعرفية على من ھم من  .٧
  .فئة التوجيھي وأقل

  
  التوصيــات

راتھم وزيادة دافعيتھم للتعلم والتدريب زيادة االھتمام بالمدربين والالعبين وتطوير قد .١
  .وإيفادھم في دورات متقدمة وفقا لإلمكانيات المتاحة

عقد الدورات الداخلية والندوات والورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية المرتبطة بكافة  .٢
 .  األمور المعرفية عن رياضة العاب القوى للمدربين والالعبين

التي تخرج متخصصين في مجال رياضة العاب القوى ضرورة التواصل مع الجامعات  .٣
 .وإجراء التوأمة مع االتحادات والجامعات بھذا الخصوص

االطالع على خطط وبرامج االتحادات العربية والعالمية لالستفادة من خبراتھم وإنجازاتھم  .٤
 .في ھذا المجال

اءات ومسابقات ضرورة أن يتابع المدربين والالعبين المستجدات الرياضية ومتابعة لق .٥
 . العاب القوى العربية والعالمية

 .  إجراء دراسات مشابھة حول دور االتحادات في تطوير ھذه الرياضة .٦
  
  ائمة المراجع العربية واألجنبيةق

د - د، حام اب ). "١٩٩٤. (احم دربي الع ي لم اب الرم ابقات الع ي مس ي ف ار معرف اء اختب بن
ة وم و". القوى بجمھورية مصر العربي ة عل ون الرياضةمجل ين . )٣(٦ .فن ة للبن ة التربي كلي

  .جامعة حلوان، مصر،  بالھرم

ود - رة الطائرة في ). "٢٠٠٢(.  الحتاملة، محم ي الك دربي والعب دى م ة ل الحصيلة المعرفي
 .األردن. الجامعة األردنية، عمان. رسالة ماجستير غير منشورة". األردن

ة في األردنالحصيلة المعرفية الع). "٢٠٠٣(.  الحوري، محمد - دربي الكراتي دى م ". لمية ل
 .   األردن. جامعة اليرموك، اربد. رسالة ماجستير غير منشورة
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دريب). ١٩٩٢(.  رفعت، وآخرون - يم والت واة أسس التعل وى للھ دولي أللعاب الق . االتحاد ال
 .  كتاب مترجم تأليف جوزيه ما ينول باليستيروز

ل - مروخ، نبي توى المعرف). "١٩٩٦(.  ش ة المس ات التربي ي ومعلم دى معلم د ل رة الي ي بك
 .األردن. جامعة اليرموك، اربد. مجلة أبحاث اليرموك". الرياضية بمديرية اربد الثانية

د - ية للرياضيين). ١٩٩٨(.  عالوي، محم ارات النفس اب . ١ط. موسوعة االختب ز الكت مرك
 .مصر. القاھرة. للنشر

ر - اط، عم ار للمعرف). "١٩٩٩(.  العي اء اختب ي بن ة الرياضية ف ي التربي ة الرياضية لمعلم
ة ة الليبي ة   بالجماھيري وراة". المدارس اإلعدادي الة دكت ين. رس ة الرياضية للبن ة التربي . كلي

  .مصر. جامعة حلوان، القاھرة

دراسة المستوى المعرفي لمدربي السباحة في الرياضات المائية ). "١٩٨٦(.  فوزي، عادل -
جامعة حلوان، . كلية التربية الرياضية للبنين باإلسكندرية. األول المؤتمر العلمي ."المختلفة
  .  مصر

د - م، عائ يواوجي . ١٩٩٩.ملح ي والفس ب الرياض رة"الط كالت معاص ايا ومش دار . قض
  .أربد، األردن. الكندي
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  )١(ملحق 
  

إجراء دراسة عن  ان ب ي العاب "يقوم الباحث دربي والعب دى م ة ل ة العلمي الحصيلة المعرفي
اد وخمسة " القوى في األردن ة والتي تتكون من ستة أبع تبانة التالي م إعداد االس ك ت ولتحقيق ذل

   .  فقرة وخمسون

لذا يرجى التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة علماً بأنه سيتم استخدام ھذه المعلومات 
   .  وسوف تعالج بسرية تامة،  ألغراض البحث العلمي

  الباحثان 

  

  :البيانات الشخصية لمدربي والعبي العاب القوى في األردن

  

  ذكر                               أنثى :  الجنس

  

  مدرب                             العب                    :  الصفة

  ..........................................................................  :المؤھل العلمي 

  ................................................  :)الالعب( عدد سنوات الخبرة في اللـعب

  ................................................  :)المدرب( ات الخبرة في التدريبعدد سنو

  .........................................................  :درجـة تصنـيف الـالعــب

  .........................................................  :درجـة تصنـيف المـــدرب
 
  التاريخي البعد  .أ

  :  أول مھرجان رياضي أقيم في األردن تضمن رياضة العاب القوى في عام -١
   ١٩٢٧ -د      ١٩٢٦ -ج    ١٩٢٤ -ب    ١٩٢٣ –أ 

  :  شارك األردن ألول مرة دولياً في مسابقات العاب القوى في الدورة العربية األولى عام -٢
   ١٩٦٣ -د      ١٩٥١ -ج    ١٩٥٣ -ب    ١٩٣٥ –أ 

ول ميدالية ذھبية على المستوى العربي في مسابقة رمي الرمح أحرزھا الالعب فاز األردن بأ -٣
  :  محمد جميل أبو الطيب عام

   ١٩٧٦ -د      ١٩٦١ -ج    ١٩٥٧ -ب    ١٩٥٣ –أ 
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  :  تأسس االتحاد األردني أللعاب القوى عام -٤
   ١٩٦٦ -د      ١٩٥٩ -ج    ١٩٤٨ -ب    ١٩٦٣ –أ 

  :  في مطلع السبعينات وفاز به المتسابقأول سباق في المارثون في األردن أقيم  -٥
   .  عواد سريس -د  إبراھيم الحواجرة -ج  نظمي السعيد -ب  جھاد البلوي –أ 

تاد  -٦ ة للنساء في س ة للرجال والثالث ة الرابع ة العربي نظم االتحاد األردني أللعاب القوى البطول
  :  عمان الدولي عام

   ١٩٨٣ -د      ١٩٨٥ -ج    ١٩٨٨ -ب      ١٩٧٨ -أ

  :  تأسس االتحاد الدولي أللعاب القوى عام -٧
   ١٩٠٠ -د      ١٩٠٤ -ج    ١٨٩٦ -ب      ١٩١٢ -أ

  :  أول دورة أولمبية حديثة أدرجت العاب القوى من ضمن فعالياتھا عام -٨
   ١٩٠٠ -د      ١٩٠٤ -ج    ١٨٩٦ -ب      ١٩١٢ -أ

 
  البعد البدني  .ب

  :  يعرف اإلعداد البدني بأنه -٩
   .  بدني للفرد الرياضي ألقصى مدى تسمح به قدراتهرفع مستوى األداء ال -أ 
   .  رفع مستوى القوة والسرعة للفرد الرياضي ألقصى مدى ممكن -ب
   .  إكساب الفرد الرياضي اللياقة الصحية باإلضافة للقوة والسرعة -ج
   .  صحيحة) ج+ ب ( -د

  :  أقسام اإلعداد البدني -١٠
  .وإعداد بدني تخصصي إعداد بدني عام وإعداد بدني خاص –أ 
   .  إعداد عام وإعداد خططي  وإعداد تخصصي -ب
  .إعداد بدني عام وإعداد بدني خاص -ج
   .  صحيحة) ب+ أ ( -د

  :  من أھداف تنمية القوة العضلية بشكل عام -١١
   .  زيادة قوة العضالت من خالل زيادة الكتلة وتحسين كفاءة األداء –أ 
   .  ليةزيادة قوة األربطة العض -ب
   .  زيادة قوة العظام -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  :  من األمور التي يجب أن تراعى عند تطوير المرونة -١٢
  .التقدم التدريجي لمدى اتساع الحركة –أ 
   .  مراعاة إنجاز اإلحماء الكافي قبل البدء في تمرينات المرونة -ب
  .ونةعدم مراعاة العمر عند القيام بتدريبات المر -ج
   .  صحيحة) ب+ أ ( -د
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  :  أنواع الرشاقة -١٣
  .الرشاقة السلبية والرشاقة اإليجابية –أ 
   .  الرشاقة المنطقية والرشاقة الخاصة -ب
  .الرشاقة العامة والرشاقة الخاصة -ج
   .  الرشاقة الثابتة والرشاقة المتحركة -د

  :  من أساليب تنمية الرشاقة -١٤
          .  أو الالعبة تحت ظروف تعدد وتنوع األداءزيادة حركة الالعب  –أ 
   .  تقصير زمن األداء الحركي -ب
  زيادة زمن األداء الحركي                                               -ج
   .  صحيحة) ب+ أ ( -د

  :  يمكن تنمية السرعة من خالل -١٥
  .تمرينات التقوية العامة والتحكم العضلي –أ 
   .  ينات القدرة العضلية ذات السرعة العاليةتمر -ب
  . تمرينات القوة المميزة بالسرعة -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  بُعد التغذية  .ج

  :  يفضل بعض الخبراء أن يتكون غذاء الالعب قبل المباراة من المواد -١٦
     )النشويات( الكربوھيدراتية -ب            الدھنية –أ 
   .  السكرية والدھنية -د            البروتينية  -ج

  :  تلعب تغذية الرياضيين دوراً أساسياً في -١٧
  ارتفاع أو ھبوط مستوى األداء الرياضي –أ 
  القدرة على التحمل وزيادة مقاومة الجسم لألمراض  -ب
  سرعة عملية التئام الجروح أو تمزق العضالت -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  :  مظاھر لمعرفة مدى كفاية أو نقصوزن الالعب يعتبر من أفضل ال -١٨
  كمية البروتين -ب          كمية األكسجين –أ 
  األكسجين والدھنيات  -د            كمية الغذاء -ج

  :  من أھم مصادر البروتينات -١٩
  .الفول،  البرتقال،  اللحوم الحمراء واألسماك والطيور –أ 
   .  اللحوم،  التفاح،  العدس،  الفول،  األسماك -ب
  . األسماك والطيور،  البقول،  لحوم الحمراءال -ج
   .  البندورة،  العنب،  اللوبيا،  البقول،  الطيور -د
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  :  بكميات كافية في) أ( يوجد فيتامين -٢٠
  .الكبد،  البيض،  الخضراوات،  الجزر –أ 
   .  العنب،  الكبد،  عصير البرتقال،  الخضراوات -ب
  .الرمان،  التفاح،  الكبد،  البيض -ج
   .  التوت،  التين،  الخضراوات،  الكبد -د

ؤدي ) ملح الطعام( نقص كلوريد الصوديوم -٢١ ة ي ة الخاطئ في جسم الالعب نتيجة التغذي
  :  إلى اإلصابة بـ

  التمزقات العضلية  -ب        التقلصات العضلية –أ 
   .  التقلصات العضلية -د          )الدوخة( الدوار -ج

  :  قوم بھا األمالح المعدنية المتوفرة بالطعام ھيمن أھم الوظائف التي ت -٢٢
   .  بناء الھيكل العظمي واألسنان مثل الكالسيوم والفسفور والمغنيسيوم –أ 
   .  تكوين الھيموجلوبين مثل الحديد والنحاس -ب
   .  تكوين الغدة الدرقية مثل اليود -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  :  أنسجة الجسم وخالياه حيث يكون الماء حواليالسوائل تدخل في تكوين كافة  -٢٣
  من وزن الجسم % ٨٥ -ب      . من وزن الجسم% ٧٠ –أ 
   .  من وزن الجسم% ٤٥ -د      من وزن الجسم% ٦٠ -ج

  :  أنواع المواد الغذائية -٢٤
   .  األمالح المعدنية،  الفيتامينات،  الدھون،  البروتينات،  الكربوھيدرات –أ 
   .  أمالح معدنية،  اسماك،  لحوم،  ھوند،  بروتينات -ب
   .  اسماك،  أمالح أمينيه،  بروتين،  بقول،  دھون -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  :  تغذية الرياضي الصحيحة مسؤولية -٢٥
   .  األسرة واالتحاد والمعني -ب    .الرياضي واللجنة األولمبية –أ 
   .  األسرة والرياضي -د        الرياضي والمدرب -ج

  بُعد اإلصابات الرياضية  .د

  :  عند تعرض أحد الالعبين إلصابة أثناء التمرين نقوم بـ -٢٦
  نقل المصاب فوراً للمستشفى –أ 
  وضع كمادات ثلج وإيقافه عن التمرين  -ب
  عدم االكتراث ومواصلة التمرين -ج
   .  وضع كمادات ساخنة ونقله إلى المستشفى -د
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  :  ة الفخذ الخلفية بواسطةيمكن التخلص من تشنج عضل -٢٧
  مد الرجل والمساج الفعال                  –أ 
   .  الضغط المباشر على المنطقة المصابة مع كمادات ماء ساخن -ب
   .  االنتباه إلى التغذية المعطاة حتى تعوض العناصر المفقودة -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  :  ت الفورية التاليةنقوم بالخطوا،  عند إصابة مفصل القدم -٢٨
   .  عدم تحريك المفصل وإعطاءه راحة بسيطة –أ 
   .  عدم تحريك المفصل ووضع كمادات باردة ثم تثبيت العضو المصاب -ب
   .  ال شيء مما ذكر صحيح -د

  :  المبادئ األساسية لمعالجة اإلصابات الرياضية ھي -٢٩
   .  راحة،  مستشفى ، تبريد،  ضغط -ب    .راحة،  رفع،  ضغط،  تبريد –أ 
   .  راحة،  تبريد،  ضغط،  رفع -د  .مستشفى،  راحة،  ضغط،  تبريد -ج

  :  عند إصابة مفصل الذراع نقوم بالخطوات التالية -٣٠
   .  عدم تحريك المفصل وإعطاءه كمادات ماء ساخن –أ 
   .  عدم تحريك المفصل وإعطاءه راحة بسيطة -ب
   .  ت باردة ثم تثبيت العضو المصابعدم تحريك المفصل ووضع كمادا -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  :  من العوامل التي تساعد على سرعة الشفاء من اإلصابات الرياضية -٣١
ابات –أ  ة اإلص لوب معالج ر،  أس الج المبك الج،  الع رار الع لوب وتك روق ،  أس الف

   .  الفردية
   .  التمرينتخفيف شدة ،  استخدام المشدات،  العالج المبكر -ب
   .  الفروق الفردية،  استخدام أجھزة وقائية،  العالج المبكر -ج
   .  ال شيء مما ذكر صحيح -د

  :  اشتراك المدرب في دورات حول الوقاية من اإلصابات الرياضية وعالجھا يسھم في -٣٢
   .  زيادة الوعي لدى المدرب عن أسباب اإلصابات –أ 
   .  كيفية عالج اإلصابات زيادة الوعي لدى المدرب عن -ب
   .  زيادة الوعي لدى المدرب عن التأھيل الرياضي للالعب المصاب -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  :  من المظاھر العامة للتعب واإلرھاق -٣٣
ن  –أ  روب م ة للھ ود فرص د وج رور عن اس والس تجابة والحم ص االس ل ونق المل

   .  التمرين أو المسابقة
   .  واالستيقاظ واحتمال نقص الوزن اضطراب النوم -ب
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   .  ارتفاع النبض أثناء الراحة -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  بُعد الميكانيكا   .ھـ

  :  الميكانيكا الحيوية علماً مركباً يقوم على -٣٤
  .علوم التشريح والفسيولوجيا والفيزياء والرياضيات –أ 
    . الفسيولوجيا والرياضيات والفيزياء البيئة -ب
  .الرياضيات والبيولوجيا والفلك والتشريح -ج
   .  جميع ما ذكر -د

  :  أھم التقنيات المناسبة للتحليل الحركي -٣٥
   .  جھاز السايبكس وكاميرات التصوير العادية وجھاز األشعة تحت الحمراء –أ 
   .  التصوير السينمائي وجھاز السايبكس وجھاز األشعة تحت الحمراء -ب
   .  السينمائي وجھاز السايبكس وجھاز الخاليا الضوئيةالتصوير  -ج
   .  التصوير السينامئي وجھاز األشعة تحت الحمراء -د

  :  اشتراك المدرب في دورات التحليل الحركي يسھم في -٣٦
   .  مزيد من التعلم الحركي والمعرفي وتطور مستوى المدرب البدني –أ 
   .  توى المھاري للمدربينمزيد من الثقة بالنفس وتطور في المس -ب
   .  مزيد من تطور قدرات المدربين المھنية والثقة بالنفس والتعلم المعرفي -ج
   .  جميع ما ذكر صحيح -د

  :  من أجھزة التحليل الحركي جھاز جاكسون ويستخدم لـ -٣٧
  قياس القوة الثابتة لدى الالعبين  -ب     قياس السرعة لدى الالعبين –أ 
   .  قياس المرونة لدى الالعبين -د     قة لدى الالعبينقياس الرشا -ج

  :  يستخدم جھاز السايبكس لقياس -٣٨
  السرعة القصوى  -ب        .القوة العضلية الثابتة –أ 
   .  القوة العضلية المتحركة -د          السرعة المنخفضة -ج

  :  من خالل التحليل الحركي للمھارات الرياضية نستطيع معرفة -٣٩
   .  مقدار قوة القلب وقوة الرئتين -ب         القوة والسرعة مقدار –أ 
   .  جميع ما ذكر -د         مقدار مكونات العظم -ج

  :  من العوامل المؤثرة في مسابقات الوثب -٤٠
راب –أ  رعة االقت اء،  س ران ،  االرتق ة الطي م ومرحل ل الجس ز ثق ار مرك ط مس وخ

   .  والھبوط
   .  لة الطيرانسرعة االقتراب واالرتقاء ومرح -ب
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   .  سرعة االقتراب واالرتقاء والھبوط -ج
   .  سرعة االقتراب والطيران والھبوط -د

  :  من العوامل المؤثرة في مسابقات الرمي -٤١
   .  استخدام القوة والھبوط،  اكتساب السرعة –أ 
   .  استخدام القوة وزاوية االنطالق أو التخلص،  اكتساب السرعة -ب
   .  طول القامة،  استخدام قوة القبضة،  سرعةاكتساب ال -ج
   .  زاوية االنطالق أو التخلص،  استخدام القوة،  طول القامة،  اكتساب السرعة -د

  :  من العوامل المؤثرة في مسابقات الجري -٤٢
   .  فن األداء والتكنيك والتوافق،  التحمل،  طول الخطوة،  القدرة،  تردد الخطوة –أ 
   .  طول القامة،  التوافق التحمل،  طول الخطوة،  وةتردد الخط -ب
   .  فن األداء والتكنيك،  تردد الخطوة وطول الخطوة وطول القامة -ج
    .  تردد الخطوة وطول القامة وفن األداء والتكنيك -د

  البُعد القانوني  .و

  :  اقل طول مسموح به لطريق االقتراب في فعالية القفز بالعصا -٤٣
   .  م٥٠ -د       م٤٥ -ج      م٣٥ -ب    م  ٤٠ –أ 

  :  اقل طول مسموح به لطريق االقتراب من فعالية الوثب الطويل -٤٤
  م ٤٥ -د       م٣٥ -ج      م٣٠ -ب        م٤٠-أ 

  :  تكون فعاليات اليوم األول في مسابقة العشاري من -٤٥
   .  متر عدو ٤٠٠رمي الرمح ،  القفز بالعصا،  وثب طويل،  م عدو١٠٠ –أ 
   .  وثب عالي،  رمي الرمح،  رمي القرص،  م حواجز١١٠م عدو ١٠٠ -ب
   .  وثب عالي،  م١٥٠٠دفع الكرة الحديدية ،  رمي القرص،  م حواجز١١٠ -ج
   .  م عدو٤٠٠،  وثب عالي،  دفع الكرة الحديدية،  وثب طويل،  م عدو١٠٠ -د

  :  يتكون السباعي من سبع مسابقات تقام على يومين ھي -٤٦
  .  م٨٠٠، وثب طويل، رمي الرمح،  دفع كرة الحديدية،  م وثب عالي٢٠٠، م١٠٠ –أ 
   .  وثب طويل،  دفع الكرة الحديدية رمي الرمح،  م١٥٠٠، ٤٠٠،  م٢٠٠،  م١٠٠ -ب
ة،  م١٥٠٠،  م٤٠٠،  م١٠٠ -ج رة الحديدي ع الك ل،  دف ب طوي رص وث ي الق ،  رم

   .  م حواجز١٠٠
   .  كل ما ذكر خطأ -د

اب -٤٧ ي مس ل ف نح ك ين فيم ة العب ن ثماني ر م ين أكث دد المتنافس ان ع رمح إذا ك ي ال قة رم
  :  متنافس

  جميع ما ذكر خطأ  -د  محاوالت ٨ -ج  محاوالت ٦ -ب  محاوالت  ٣ –أ 
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  :  طول المطرقة مقاساً من داخل منتصف المقبض يبلغ بحده األدنى -٤٨
  سم ١١٩.٥ -د    سم  ١١٥.٥ -ج     سم١٢١.٥ -ب    سم ١١٧.٥ –أ 

ل  -٤٩ نح ك ة يم ى األدوار النھائي ة إل د وصول المتنافسون الثماني ابقة القرص وبع ي مس ف
  :  متسابق

  محاوالت    ٤ -د   محاوالت ٣ -ج  محاوالت ٨ -ب  محاوالت ٦ –أ 

  :  في سباق الموانع تكون المسافة من خط البدء إلى بداية أول دورة -٥٠
  م ٤٠٠ -د    م٤١٠ -ج    م٣٧٠ -ب        م٢٧٠ –أ 

  :  في سباق الموانع تكون المسافة بين أول مانع إلى المانع الثاني -٥١
  م ٦٨ -د       م٨٢ -ج         -ب        م٧٨ –أ 

  :عدد الموانع المختلفة في سباقات الموانع ھو -٥٢
  موانع  ٦ -د       موانع  ٥ -ج  موانع  ١٠ -ب      موانع  ٣ –أ 

  :ترةفي مسابقتي الوثب الطويل والثالثي تقاس سرعة الريح لف -٥٣
  ثوان  ٤ -د    ثوان ١٠ -ج    ثوان ٧ -ب      ثوان ٥ –أ 

  : م حواجز ھو١١٠ارتفاع الحاجز في فعالية  -٥٤
  سم ١.٠٤ -د      ١.٠٩ -ج    سم١.٠٦ -ب      سم١.٠٧ –أ 

  :م٤٠٠المسافة من خط البداية وأول حاجز في فعالية  -٥٥
 م ٤٧ -د        م٣٥ -ج    م ٤٠ -ب         م٤٥ –أ 


