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 األدائية التحكيمية المهارات و المعرفي والتحصيل التأملي التفكير تطوير في التفاعلي الفيديو تأثير
 للطالبات الطائرة بالكرة

 1أ.م.د علياء حسين عبيد حسين 

 1جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات/قسم التربية البدنية وعلوم الرياضية 

( 1 aliahussein8a@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتعلم تطبيق في( الحاسوب) المساعدة التقنية الوسائل استخدام في التعليمية الكوادر استخدام لقلهبسبب  المستخلص:
 في دخوله من الرغم على الطائرة كرة في التحكيمية المهارات ومنها الرياضية الفعاليات لجميع المهاري االداء واتقان
 التفاعلي الفيديو استخدام الباحثة ارتأت التعلم مستوى تحسين اجل ومن والتدريبية والعملية العلمية المجاالت كافة
 و تعلم في للحاسوب التقنية القدرات استثمار في الباحثة من محاولة تعد وهي حديثة تقنية ذات تعليمية وسيلة لكونه
 و البدنية التربية قسم في الطائرة كرة لمادة المنهجية الدرس اثناء التأملي والتفكير التحكيمية المهارات االداء تطوير
 .  الكوفة جامعة في الرياضية علوم
 االدائية والمهارات المعرفي والتحصيل التأملي التفكير في التفاعلي الفيديو اثر على التعرف-الى:  البحث هدف

 .للطالبات طائرة بالكرة التحكيمية
 .الدراسة قيد المتغيرات نتائج بين إحصائية داللة ذات فروق وجود-ة: حثاالب تفرضفيما ا

 بطالبات البحث مجتمع تحدد، و والبعدي القبلي االختبار ذات واحدة لمجموعة التجريبي المنهج الباحثة استخدمتو 
 2021/2022 الدراسي للعام الكوفة جامعة/للبنات التربية كلية/الرياضة وعلوم البدنية التربية قسم في الرابعة المرحلة
 المئوية نسبتهم وكانت طالبة، 32 هن التجريبي المنهج عليها طبقت التي البحث عينه اما طالبة 44 عددهن والبالغ

(72.72)%. 
 :االستنتاجات من مجموعة الى توصلنا عليها الحصول تم التي النتائج وفق على
 .  للطالبات الطائرة الكرة تحكيم في التأملي التفكير مهارات تطوير في ايجابي تأثير التفاعلي للفيديو-1
 .  للطالبات الطائرة كرة في التحكيمية االدائية المهارات تطوير في  ايجابي تأثير التفاعلي للفيديو-2
 .  للطالبات الطائرة الكرة قانون لمفردات المعرفي التحصيل تطوير في ايجابي تأثير التفاعلي للفيديو-3

 :بالتالي الباحثة وصيت االستنتاجات ضوء وعلى
 .  اخرى رياضية الفعاليات التحكيم بجانب تهتم التي الدراسات من المزيد اجراء-1
 .  الرياضية لأللعاب والتغيرات الجديدة القواعد على والطالب المدرسين اطالع ضرورة-2
 في التحكيمية االدائية والمهارات التأملي التفكير تنمية على كبير تأثير من له لما التفاعلي الفيديو استخدام ضرورة-3
 .للطالبات الطائرة كرة

 .الطائرة الكرة - األدائية التحكيمية المهارات-المعرفي التحصيل-التأملي التفكير-التفاعلي الفيديو :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة:-1 

، المعاصرهم المستحدثات في عالمنا الفيديو التفاعلي احد ا ديع
بات ووظيفة تقديم المعلومات السمعية البصرية وفقا الستجا

الصورة من خالل شاشة . ويجري عرض الصوت و الطالب
يوتر و عرض تمثل جزء من وحدة متكاملة تتكون من جهاز كمب

يستطيع الفيديو وسيلة إلدخال المعلومات ورسوم تخزين، و 
 االطاراتيو و الفيدالتفاعلي تقديم المعلومات باستخدام لقطات 

يعرض الفيديو التفاعلي الثابتة مع نصوص ورسوم و اصوات، و 
الفيديو التفاعلي  د. ويعل منها على شاشه مستقلةلقطات مجزأة ك

وم بعرض البرامج من أوله الى وحدة متكاملة للمعلومات و يق
لبرنامج بداية و ، بترتيب متسلسل منطقي أي ان يكون لاخر

البرامج في طبيعتها عن برامج الفيديو الخطي تختلف هذه نهاية و 
يجمع الفيديو التفاعلي ي تكون خطية على شرائط الفيديو و الت

لي والكمبيوتر المساعد بين خصائص كال من الفيديو التفاع
نه يبنى يعد التفكير التأملي اساس كل تفكير ألللتعلم . كما و 

تفكير التأملي قد اهتم القران الكريم بالعلى التأمل في االساس و 
فه ركز علية قبل ان يعر جعله من اسس العبادة الرئيسة و  بل

تأمل الطلبة : ان يالعلماء والناس بمئات السنين، ويعرفه إبراهيم
صره و يرسمون الخطط يحللونه الى عناالمواقف الذي امامهم، و 

، الموقف، حتى يصلوا الى النتائج المطلوبة في هذا االزمه لفهمه
الخطط التي وضعت  على وفقتصميم هذه النتائج ثم يقوموا ب
 من اجله . 

التحكيم نظام خاص من االمور المهمة في وقتنا الحاضر  دويع
هل مهمه الحكام على ألنه طريقة عملية لإلجراءات التي تس

المراد منها مساعدتهم ألخذ احسن موقع ممكن ارض الملعب و 
بمخالفه قواعد اللعبة يجعلهم قادرين على اتخاذ القرارات المتعلقة 

تعتمد على التحكيم صحيحه و ون هذه القرارات سليمة و تك اذ
 الواقعي الذي غايته التوصل الى قيادة موفقه للمباراة .  

الحيوي و الُحكم على االمور بشكل سليم هو المطلب  دويع
لجيد يدعو االعبين الى التحكيم ا ان إذ، االساس من الحكم الجيد

التحكيم السيء  التركيز في العب دون االحتجاج . أمااالجادة و 
 يطمس معظم القيم التربوية إذمتعددة فلة مساوى كثير و 

عمال التقنيات الحديثة است دالمستفادة من النشاط الرياضي. ويع
التي لها تأثير مباشر في لتعليمية و ( من الوسائل ا)الحاسوب

التشويق فضال متعة و تعد هذه التقنية عامال لل عملية التعلم اذا

عن انها تضيف الكثير للعملية التعليمية اذ ان لهذه التقنية قدرة 
ا للجهد والوقت ذات كفاءة عالية في تقديم االفضل عن توفيره

لعبة كرة الطائرة من االلعاب الرياضية ذات  دوالمادة وتع
االنتشار الواسع بين الجماهير اذ انها تحتاج الى العديد من 

ء للمهارات ت الحديثة التي تسهم في تطوير االداالمعلوما
سرعة تعلمهم لها من خالل التحكيمية للطالبات وزيادة خبراتهم و 

عملية تعلم ألداء المهارات التحكيمية و الربط بين عملية ال
ديثة الحصول على المعلومات من خالل عرضها بطرق ح

اداء  كيفيةوسرعة وصولها الى عقولهم وفهمهم لدقائق الحركة و 
داء بالتالي تحقيق االرات التحكيمية باألسلوب الصحيح و المها

يعد التعلم من عملية التفكير الجيد للمهارات التحكيمية وبذلك و 
ائية تطوير المهارات التحكيمية االد فضال عنالتأملي للطالبات 

 من هنا تمكن اهمية البحث . للطالبات و 
 :التالياما مشكلة البحث فتكمن في 

لقة خاصه تلك المتعالفنية تأثيرا واضحا و العلمية و ان للتطورات  
يعد من الوسائل الحديثة التي يمكن انه ) إذبتكنلوجيا الحاسوب 

لجميع النشاطات بصورة عامة وفي المجال  االستفادة منها
ادة سرعة التعلم و الرياضي بصورة خاصه كونه يعمل على زي

م الكوادر التعليمية في ( ولكن لقله استخداتحسين النوعية
سائل التقنية المساعدة )الحاسوب( في تطبيق وتعلم استخدام الو 

منها المهارات هاري لجميع الفعاليات الرياضية و اتقان االداء المو 
فة التحكيمية في كرة الطائرة على الرغم من دخوله في كا

من اجل تحسين مستوى المجاالت العلمية والعملية والتدريبية و 
لم ارتأت الباحثة استخدام الفيديو التفاعلي لكونه وسيلة التع
محاولة من الباحثة في  دعليمية ذات تقنية حديثة وهي تعت

وير االداء استثمار القدرات التقنية للحاسوب في تعلم و تط
التفكير التأملي اثناء الدرس المنهجية لمادة المهارات التحكيمية و 

نية و علوم الرياضية في جامعة كرة الطائرة في قسم التربية البد
 الكوفة . 

 اما هدف البحث فهو
و التفاعلي في التفكير التأملي الفيدي اثرالتعرف على -
التحكيمية بالكرة طائرة االدائية المهارات التحصيل المعرفي و و 

 للطالبات . 
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 فرضية البحث هيو  

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج المتغيرات قيد -
 . الدراسة

  :اما مجاالت البحث
كلية /ة الرابعة قسم التربية البدنيةطالبات المرحل المجال البشري:
 جامعة الكوفة . /التربية للبنات

 .2/3/2022لغاية و  8/11/2021 للمدة من المجال الزماني:
ة التربية القاعة الرياضية المغلقة في كلي المجال المكاني:

كلية التربية  القاعة الدراسية فيو  ،جامعة الكوفة/للبنات
 .جامعة الكوفة/للبنات

  :المصطلحات حديدت
هو تقنية تستنفذ من خصائص الفيديو و  الفيديو التفاعلي:-1

ل مجزأ كل منها تمثل الكمبيوتر في عرض لقطات الفيديو بشك
، مع اتاحة الفرصة للطالبة للتحكم في االختيار شاشة مستقلة

وقدرته الذاتية، ويستطيع تكرار ومراجعة ا لسرعة المتعلم تبع
رامج أو تثبيت الصورة المعروضة الموضوعات في بالمشاهد و 

 :عبد العزيز عبد الحميد) الوصول الى أي اطال في البرنامجو 
2016 ،34) 

ن متاهو عبارة عن استقصاء ذهني نشط و التفكير التأملي: -2
االجرائية و  يميةمعرفته المفاهللفرد حول معتقداته وخبراته و 

اشتقاق االستدالالت منها لوصف المواقف واالحداث وتحليلها و 
منية الى اظهار المعرفة الضمكنه من حل المشكالت العلمية، و لي

يساعده ذلك المعنى في اشتقاق سطح الوعي بمعنى جديد و 
اسماء ابو )استدالالت لخبراته المرغوب تحقيقها في المستقبل 

 .(21، 2021: بشير
هو قدرة الحكم على إدارة لقاء بين المهارات التحكيمية: -3
بنفسة،  ، وثقريقين و الحكم بينهما وفق اللعبة، بأن يكون عادالف

صائب في حكمة بين الفرق، ومن قبل الجمهور المشاهد له، 
يمكننا القول بأن الحكم الجيد يستخدم القواعد لجعل المسابقة و 

 .(A. schoon: 1987)مليئة بالخبرات لجميع المعنيين 
 منهجية البحث واجراءاته الميدانية:-2
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي  :منهج البحث 2-1

 البعدي . وعة واحدة ذات االختبار القبلي و لمجم

تحدد مجتمع البحث بطالبات  :مجتمع البحث وعينته 2-2
كلية م التربية البدنية وعلوم الرياضة/المرحلة الرابعة في قس

البالغ و  2021/2022 جامعة الكوفة للعام الدراسي/التربية للبنات
التي طبقت عليها المنهج  طالبة اما عينه البحث 44عددهن 
 %(72.72وكانت نسبتهم المئوية ) ،طالبة 32هن  التجريبي

  وكما في الجدول التالي:
 ( يبين حجم العينة و النسبة المئوية لها1الجدول )

 العدد العينة
 النسبة
 المئوية

 %72.72 32 التجريبية
 %18.18 8 االستطالعية
 %11.36 5 المستبعدون
 %100 44 المجموع

في  المستخدمة األجهزة واألدوات والوسائل 2-3
 :البحث

 :االدوات المستخدمة 2-3-1
  اختبار التحصيل المعرفي لمفردات قانون الكرة الطائرة -
 اختبار التفكير التأملي في كرة الطائرة -
 بطاقة مالحظه للمهارات االدائية التحكيمية في الكرة الطائرة -
 اقالم سبورة . ،سبورة ،اوراق ،اقالم-
  hpحاسبة البتوب نوع) :االجهزة المستخدمة 2-3-2

عدد   Data show،1عدد   sonyحاسبة يدوية نوع  ،1عدد 
 (.اسالك توصيل كهربائي ،1عدد   LGعارضه  شاشة نوع  ،1
  :اجراءات البحث الميدانية 2-4
  :االختبارات المستخدمة 2-4-1

اختبار التحصيل المعرفي لمواد قانون الكرة اوال: 
ضوعي من نوع الباحثة باختيار اختبار مو  عمدت الطائرة:

هذا االختبار موضوعي يخلو من التأثير االختبار من متعدد و 
زياد )قرة والمعدة من قبل  ( ف20تكونت من )و ة المصحح بذاتي
، بواقع درجة 20علما ان الدرجة الكلية االختبار   (2016: امين
(1.0) 

 اختبار التفكير التأملي في قواعد الكرة الطائرة:ثانيا: 
تم اختيار اختبار التفكير التأملي من نوع االختبار من متعدد 

)زياد امين( والمكون مصحح والمعد من قبل يخلو من ذاتية ال
تفكير التأملي تنوعت فقراته بين مهارات ال إذ ات،فقر  (10من )
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وضع  ،استنتاج ،الكشف عن المغالطات ،وهي )رؤية بصرية 

علما ان الدرجة الكلية  .(عطاء تفسيرات مقنعة ،حلول مقترح
 .(1.0بواقع ) درجات، 10لالختبار هي 

التحكيمية في بطاقة مالحظه المهارات االدائية ثالثا: 
 كرة الطائرة:

ة التحكيمية في على مهارات األدائي اشتملت بطاقة المالحظة
  على: الكرة الطائرة

فقرات لها مفتاح تصحيح  5)تكون من الصفات الشخصية -1
 .(5-1من 

فقرات لها  8)تكون من  الثباتية في اتخاذ القراراتالصحة و -2
 .(5-1مفتاح تصحيح من 

سوء السلوك المباراة والتعامل مع االخطاء و السيطرة على -3
 .(5-1فقرات لها مفتاح تصحيح من  7)تكون من 

صححت االختبارات المستخدمة بواقع : مفتاح التصحيح اما
 الخاطئة صفر . ( أي االجابة الصحيحة و 0.1)
المعرفي لمفردات االسس العلمية لالختبار  2-4-2

بطاقة مالحظة أملي و التفكير التالكرة الطائرة و 
  :االدائية

ختبارات على عرضت اال ت المستخدمة:صدق االختبارا
تم و  لمختصين من تخصص الكرة الطائرةامجموعة من الخبراء و 

 اجراء بعض التعديالت على الفقرات . 
تم تجربة فقرات االختبار الى جزئيين وتم حساب : ثبات االختبار

االسئلة ذات االرقام الفردية ن الثبات لطريقة التجزئة النصفية بي
االسئلة ذات االرقام الزوجية عن طريق معامل االرتباط و 

الجدول  على وفقان و المعدل سبيرمان بروان و سيرمان برو 
 التالي:
 يبين معامل االرتباط لمتغيرات البحث (2الجدول )

 االختبارات
معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المعدل

 0.76 0.61 التحصيل المعرفي
 0.73 0.57 التفكير التأملي

 0.74 0.59 التحكيمية االدائية بطاقة مالحظة المهارات

 

 تم اجراء االختبارات القبلية في: االختبارات القبلية 2-5
في كلية التربية  في القاعة الرياضية المغلقة 1/11/2021

 للبنات . 
 عمدت :التعليمي وفق الفيديو التفاعلي المنهج 2-6

 إذالباحثة باستخدام الفيديو التفاعلي في حصه الكرة الطائرة 
ج نهمتم تقسيم الج بواقع وحده واحده في االسبوع و اعطي البرنام
 الى جزئيين:

ب قواعد الكرة الطائرة استخدام كتا الجزء االول )المعرفي(:
ثم من خاللها ( Data show) تم عرضها على جهازالحديثة و 

كل مفردة من مفردات القانون مع عرض اعطاء شرح نصي عن 
اء الطالبات الفرصة في اعطلمباريات دولية و  مواقف تحكيمية

القرار والجزء  استنتاجالتحاور واعطاء الحكم على هذه الموقف و 
 .و نوعية الخطأ 

تناول التطبيق العملي لما تم انجازه من  الجزء الثاني )العملي(:
  االول .خالل الفيديو التفاعلي في الجزء 

( 40( دقيقة اما الجزء الثاني )25وقد بلغ زمن الجزء االول )
المهارات المراد دقيقة فيما يخص مهارات التفكير التأملي فان 

 استنتاجها هي:
 الرؤية البصرية . -
 الكشف عن المغالطات . -
 الوصول الى االستنتاجات .  -
 اعطاء تفسيرات مقنعة .  -
 وضع حلول مقترحة .-
استخدمت الباحثة الوسائل  :الوسائل االحصائية 2-7

 ،الوسط الحسابي: )في الحصول على النتائج االتيةاالحصائية 
حجم ، للعينه الواحدة T، النسبة المئوية االنحراف المعياري

 (.معامل االرتباط، التأثير
 حليل النتائج ومناقشتها:عرض وت-3
البعدية نتائج االختبارات القبلية و وتحليل عرض  3-1

الكرة  مهارات التفكير التأملي في تحكيمفي اختبار 
  :الطائرة للطالبات
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 يالتامل يبين االختبارات القبلية والبعدية الختبارات مهارات التفكير (3جدول ) 

 المحسوبة  T ؏ -س العدد القياس المتغيرات

 رؤية بصرية
 0.57 1.60 32 بعدي

3.76 
 0.72 0.88 32 قبلي

 عنالكشف 
 المغالطات

 0.50 1.44 32 بعدي
4.43 

 0.27 0.92 32 قبلي

 االستنتاج
 0.52 1.76 32 بعدي

2,44 
 0.56 1.36 32 قبلي

 وضع حلول  مقترحه
 0,71 1.48 32 بعدي

3,72 
 0.55 0.84 32 قبلي

 اعطاء تفسيرات
 مقتنعة

 0.55 1.68 32 بعدي
3,77 

 0.57 1,0 32 قبلي

 المجموع الكلي
 1.61 6.76 32 بعدي

3,95 
 1.38 5.00 32 قبلي

T (2.042( )0.5و مستوى دالله ) 31الجدولية عن درجه حرية. 

عرض نتائج الفروق بين القياس القبلي و  3-2
قانون البعدي في االختبار المعرفي في مفردات ال

 :بالكرة الطائرة للطالبات
مفردات القانون بالكرة المعرفي في  يبين الفروق في االختبار (4جدول )

 . الطائرة

 ؏ س   العدد  القياس  المتغيرات 
T 

 المحسوبة

 تحصيل المعرفي 
 2.17 16.80 32 بعدي 

6.90  
 2.46 12.20 32 قبلي 

T  2.042( 0.05و مستوى الداللة ) 31ة حرية المحسوبة عند درج  . 

معرفي التحصيل الللتفكير التأملي و  تأثيرالحجم  3-3
 :في كرة الطائرة للطالبات

التحصيل المعرفي في كرة للتفكير التأملي و  التأثيرحجم  يبين( 5جدول )
 .الطائرة

  المتغيرات
 Tقيمة 

 المحسوبة
حجم 
 التأثير

درجة 
 التأثير

 التفكير التأملي

 كبير جدا 1.050 3.67 رؤية بصرية
 كبير جدا 1.26 4.43 الكشف عن المغالطات

 كبير 0.7 2.44 االستنتاج
 كبير جدا 1.06 3.72 وضع حلول مقترحة

 كبير جدا 1.07 3.77 إعطاء تفسيرات مقنعة
 كبير جدا 1.13 3.95 المجموع الكلي

 كبير جدا 1.97 6.90  التحصيل المعرفي

  تأثيرالعلما ان مستويات حجم 
 صغير .  0.2
 متوسط . 0.5
 كبير .  0.8

 كبير جدا .  1.0
البعدي في بطاقة ي و عرض نتائج االختبار القبل 3-4

مالحظة المهارات االدائية في تحكيم الكرة الطائرة 
 :للطالبات

بطاقة مالحظة المهارات االدائية في تحكيم يبين نتائج اختبارات ( 6جدول )
 الكرة الطائرة

 ؏ -س العدد القياس المتغيرات
T  

 المحسوبة
 الصفات
 الشخصية

 0.51 3.63 32 بعدي
5.42 

 0.51 3.49 32 قبلي
 الصحة و الثبات
 في اتخاذ القرار

 0.59 3.41 32 بعدي
11.02 

 0.60 3.19 32 قبلي
 السيطرة على
 المباراة

 0.58 3.07 32 بعدي
11.81 

 0.61 2.80 32 قبلي

 المجموع الكلي
 0.54 3.35 32 بعدي

14.94 
 0.56 3.13 32 قبلي

وهي  0.05مستوى دالله و  31الجدولية عن درجة حرية  Tعلما ان قيمة 
2.042. 

لبطاقة مالحظه  تأثيرالعرض نتائج حجم  3-5
 :ي تحكيم الكره الطائرة للطالباتالمهارات االدائية ف

بطاقة مالحظة المهارات االدائية في تحكيم يبين حجم التأثير  (7جدول )
 الكرة الطائرة
 تأثيرالدرجه  تأثيرالحجم  المحسوبة T المهارات

 كبير جدا 1.54 5.42 الشخصية الصفات
 كبير جدا 3.14 11.02 في اتخاذ القرار الصحة و الثبات
 كبير جدا 3.37 11.81 المباراة السيطرة على
 كبير جدا 4.27 14.94 المجموع الكلي

  تأثيرالعلما ان حجم 
 متوسط  0.2
 متوسط  0.5
 كبير  0.8
 كبير جدا  1.0
 :النتائج مناقشة 3-6
ق في نتائج من خالل الجداول السابقة يبين وجود فرو  

تقدم لصالح االختبارات البعدية و ية و البعداالختبارات القبلية و 
د الطالبات على بذل الباحثة الى استخدام الفيديو التفاعلي يساع

القدرة على تذكر  فضال عن ،لتفكيراعطاء الحرية في او 
والمهارات ووضوح اي جزء واعادة اي جزء ومات استرجاع المعلو 

. للطابات يلى المستوى التحكيميشكل ايجابي ع تأثيرهذا يريده و 
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السيطرة  كما ان الفيديو التفاعلي يعطي للطالب فرصهو  

يسمح مراعاه قدرات المتعلم غي تلك المشاركة االيجابية و و 
متعلم المهارات . كما ان الفيديو التفاعلي له تأثير مرئي يجعل ال

االكثر تميزا طالب عند مشاهدة الطالب األفضل و جذابا اكثر لل
كما ان البرنامج  ،(27، 2021: احمد يوسف حمدان) في االداء

التفاعلي المعد بالحاسوب ساعد على تجزئه المواد القانونية الى 
لية االدراك وتسرع فهم بشكل متتابع يسهل عمصغيرة و اجزاء 

الفيديو التفاعلي على  منهاجتحتوي  فضال عنالمواد واتقانها 
من مقاطع فيديو بأشكال مختلفة  التنوع في مصادر التعلم
رسوم توضيحية لكل مادة من المواد ومتنوعه وصور متسلسلة و 

أو اكثر التحكيمية كل هذه المصادر أدت الى اشتراك حاسبة 
قدرة المتعلم والطالب على هذا يزيد من لدى الطالب او المتعلم و 

االسراع في واستيعاب المهارات التحكيمية والتفكير التأملي و  فهم
 عملية التعلم . 

م التعليمي وفق الفيديو التفاعلي على ك المنهج احتواء فضال عن
وت والصورة واللون والفيديو الصمن االنماط المتعددة كالحركة و 

ساعد على هذا يو  على اثارة وتشويق الطالبات ال كل هذا يعملو 
لفردية بين هذا يعني مراعاه الفروق اانماط متعددة و  استخدام

وهو االبتعاد عن الروتين المتعارف علية الطالب والمتعلمين و 
 االسلوب التقليدي السائد. 

 الخاتمة:-4
النتائج التي تم الحصول عليها توصلنا الى مجموعة  على وفق

 :من االستنتاجات
للفيديو التفاعلي تأثير ايجابي في تطوير مهارات التفكير -1

 التأملي في تحكيم الكرة الطائرة للطالبات . 
للفيديو التفاعلي تأثير ايجابي  في تطوير المهارات االدائية -2

 التحكيمية في كرة الطائرة للطالبات . 
للفيديو التفاعلي تأثير ايجابي في تطوير التحصيل المعرفي -3

 ات قانون الكرة الطائرة للطالبات . لمفرد
 :بالتاليالباحثة وصي توعلى ضوء االستنتاجات 

اجراء المزيد من الدراسات التي تهتم بجانب التحكيم -1
 الفعاليات رياضية اخرى . 

والطالب على القواعد الجديدة  ضرورة اطالع المدرسين-2
 التغيرات لأللعاب الرياضية . و 

بير على الفيديو التفاعلي لما له من تأثير كضرورة استخدام -3
كيمية في كرة المهارات االدائية التحتنمية التفكير التأملي و 

 . الطائرة للطالبات
 :المصادر

توظيف بعض النظم و مصادر التعليم اإللكتروني في  ؛عبد العزيز عبد الحميد [1]
المنصورة، مجلة التعليم اإللكتروني، جامعة ) :تطوير المواقف التعليمية

2016) . 
استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات  تأثير ؛اسماء ابو بشير [2]

 االساسالتفكير التأملي في منهاج التكنولوجيا لدى طلبة الصف التاسع 
 . (2021، رساله ماجستير، كلية التربية، جامعة االزهر) :بمحافظة الوسطى

الفيديو التفاعلي لتنمية بعض مهارات الخداع في فاعلية استخدام  ؛احمد حمدان [3]
 18العدد: )كرة السلة لدى طالب التربية البدنية والرياضية بجامعة االقصى

مجلة الرافدين  العراق،، كلية التربية الرياضية ،جامعة الموصل ،58المجلد
 (.2021الرياضية، 

تأملي والمهارات فاعلية برنامج تدريسي تقني في تنمية التفكير ال ؛زياد امين [4]
 ،رساله ماجستير، غزة) :التحكيمية االدائية لدى معلمي التربية الرياضية

2016) . 
[5] schoon: The reflechive: How professional Thinking Achion, 

Educa onal psychology journal Vol.21, No.(19), 1987  .  
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ج تدريبي مقترح لبعض المواقف الخططية )الهجومية والدفاعية( على تطوير بعض القدرات نهثر مأ 

 في محافظة قلقيلية البدنية الخاصة لناشئي كرة القدم
 4 أ. سامح مراعبة 3د. قيس نعيرات   2 . محمود حسني األطرشد  1 ا.د معتصم محمود شطناوي

  1 كلية التربية الرياضية/جامعة اليرموك
 2 كلية التربية الرياضية/جامعة النجاح الوطنية

 3 الوطنيةكلية التربية الرياضية/جامعة النجاح 
 4 كلية التربية الرياضية/جامعة النجاح الوطنية

( 1 Albasha1969@yahoo.com) 

ج تدريبي مقترح لبعض المواقف الخططية على نهمأثر هدفت الدراسة التعرف على  المستخلص:
، وقد استخدم شئي كرة القدم في محافظة قلقيليةتطوير بعض القدرات البدنية الخاصة لنا

الباحثون المنهج التجريبي لمالءمته لطبيعة الدراسة، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة 
قليقلية، ووزعت عمديًا بالتساوي  إسالمي( العبًا من العبي ناشئي كرة القدم لفريق 30قوامها )

 إسالميشئي والضابطة من نا بطة، إذ مثلت المجموعة التجريبيةإلى مجموعتين تجريبية وضا
( العبا لكل مجموعه، وبعد جمع البيانات تم استخدام برنامج الرزم 15قلقيلية والبالغ عددهم )

أنه توجد لتحليل النتائج. ومن أهم النتائج التي توصل اليها الباحثون  (SPSS)اإلحصائي 
قدرات في القياس البعدي لبعض ال (α ≤ 0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

البدنية الخاصة )القوة االنفجارية، التحمل العام، السرعة، الرشاقة( بين أفراد المجموعتين 
التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، بينما لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا بينهما 

ورة تطبيق في القياس البعدي لمتغير المرونة، ومن أهم التوصيات التي يوصى بها الباحثون ضر 
مثل هذه البرامج التدريبية المقننة التي تهتم بالجانب البدني والخططي على أندية االحتراف في 

 فلسطين.
 . ناشئي كرة القدم -المتغيرات البدنية  -المواقف الخططية  كلمات المفتاحية:

mailto:Albasha1969@yahoo.com
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 مقدمة:ال-1 

تلقى األلعاب الرياضية االهتمام الواسع والكبير من قبل دول  
العالم من اجل الوصول إلى أعلى مستويات األداء وتحقيق 

التطور أفضل االنجازات في المسابقات الرسمية، وأضحى 
 ة التي جعلت الرياضة تخطو خطواتالعلمي من العوامل الرئيس

جيدة نحو التقدم وذلك من خالل إعداد الالعبين إعدادا جيدا في 
مختلف النواحي البدنية والمهارية والخططية والنفسية والمعرفية 

 .والعقلية والفسيولوجية، ووفقا لنوع النشاط الرياضي
تعد لعبة كرة القدم من أكثر األلعاب شعبية، بل أنها الجالبة 

عتبارها رياضة جماهيرية ألكبر عدد من عشاق الرياضة با
مبسطة، ال تتطلب تحضيرات مسبقة، يشعر بمتعتها كل من 

جال والنساء، الالعب أو المشجع صغيرًا كان أم كبيرًا، ويحبها الر 
 (.20، ص2013)النمري،  حتى الكتاب والقراء

وتحتل كرة القدم أحد المراكز األولى بين جميع األلعاب الرياضية 
هارات الحركية التي يجب أن يمتلكها بما يميزها بتعدد الم

الالعب وبواسطتها يمكن تنفيذ الكثير من الخطط عند توفر الحد 
المطلوب من اللياقة البدنية، ومع التطور الذي طرأ على كرة 
القدم في أغلب دول العالم في الفترة األخيرة من حيث أساليب 

ألداء اللعب وخططه وارتفاع شدة التنافس وتقارب المستويات وا
القوي في حدود قانون اللعبة فإن ذلك قد استدعى توجه المزيد 

العب من االهتمام إلى جميع جوانب عملية التدريب للوصول بال
 (.25، ص 2008)األطرش،  إلى أعلى المستويات الممكنة

وتعد لعبة كرة القدم من األلعاب التي القت االهتمام العالمي 
شهدت تطورا هائال في إعداد  إذالمتزايد في كل بلدان العالم 

الالعبين، وتميز هذا التطور بارتفاع مستوى األداء المهاري 
والبدني والخططي والنفسي والذهني لالعبين من حيث امتالكهم 
للقدرات والمهارات العالية وتمتعهم بمستوى بدني جيد وتطوير 

عبة ناتج عن التطور في خطط تفكيرهم الجماعي، والتقدم في الل
فهي تمثل أحد الركائز التي يعتمد  ،الهجومية والدفاعية عبالل

عليها الفريق لتحقيق أفضل النتائج، وخطط اللعب في كرة القدم 
الحركات تعني " فن التحركات أثناء المباراة سواء كانت هذه 

 ( .33، ص1999 :)محمد ذات هدف هجومي أو دفاعي
الخططي، وتعد خطط اللعب الهجومية احد أهم أسس اإلعداد 

والذي يبدأ لحظة استحواذ الفريق على الكرة أثناء المباراة، 
موقف خططي يتواجد فيه الفريق في حالة  ويقصد بالهجوم انه "

استحواذه على الكرة مما يجعله قادرا على تحديد أحداث اللعب 
بشكل كبير وهو يبدأ أوال باالستحواذ على الكرة ثم ينتهي بفقدانها 

ي أحداث اللعب في هذا بي الفريق مشتركين فويعتبر كافة الع
 (.22، ص2001 :)الخياط"الموقف 

(، أن العوامل التي تؤثر على 2006ويرى نصير وعبد الوهاب )
 تنفيذ المواقف الخططية:

 مهارات وامكانيات العبي الفريق .-
 مهارات وامكانيات العبي الفريق المنافس .-
 ظروف اللعبة )المباراة( .-
 ك الالعبين آللية تنفيذ الخطط .مدى ادرا-
تأثير الظروف الخارجية )ارضية الملعب، الرياح، المطر، -

 الحر، عوامل خارجية( .
( وحماد 1993، وآخرين إسماعيل)و( 1994، مختار)ويرى 

 :التدريب على المواقف الخططية هي ( إن خطوات1990)
 الناحية النظرية والشرح النظري للخطة .-
 الالعب على التصور الخططي .تنمية قدرة -
 التدريب في الملعب والتطبيق في المباريات التجريبية .-
 تنفيذ الخطة عمليًا بدون منافس ثم تنفيذ الخطة بمنافس .-
تنفيذ الخطة في تمارين بشكل مباريات مختلفة في أداء -

 الالعبين ومساحات الملعب.
 التدريبات الخططية الفردية .-
 الفريق .تدريبات خطة -
 التدريب على اللعب الفردي والجماعي لخطة المباراة .-

 التطبيق في المباريات الرسمية .
ة البدنية ( إلى أن الحال22، ص2001 :أبو عبده)ويشير 

أحد األسس المهمة التي تحدد كفاءة األداء  دلالعبي كرة القدم تع
المهاري والخططي، ألن أي خطة مهما كانت درجة اختيارها 
يمكن أن تفشل إذا لم يتم أخذ القدرات البدنية بعين االعتبار، 
كذلك ال يمكن تنفيذ األداء المهاري بطريقة آلية بدون امتالك 

ن تخدم الالعب للسمات والخصائص البدنية التي من شأنها أ
 األداء الحركي للمهارات األساسية.

( أن اإلعداد الخططي هو 36، ص2009 :األطرش)ويرى 
الوعاء الذي يمتزج فيه كافة أنواع اإلعداد )البدني، المهاري، 
النفسي، المعرفي( فتكامل أنواع هذه اإلعدادات ومزجها وترابطها 

اهم في جيدًا يساعد إيجابيًا في إعداد خططي جيد، وذلك كله يس
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تحقيق هدف التدريب الرياضي وهو الفوز بالمنافسات، وتعد لعبة  

كرة القدم من األلعاب المهمة والمميزة ومن أنواع الرياضات ذات 
الحاجة الكبيرة والضرورية إلى إعداد خططي وحسن وتصرف 
كبير وذات خبرة وممارسة من القائمين بالتدريب على وضع 

في المباريات والقدرة على الخطط المناسبة ألداء الفريق 
التصرف األمثل في المواقف التي  تحتاج إلى قرارات سريعة 

 وناجحة.
( أن المستويات الرياضية العالمية تتطلب 2010، زهران) دويع

من الفرد الرياضي ضرورة استخدام قدراته البدنية والمهارية 
والخططية والنفسية بصورة متكاملة وذلك لمحاولة احتراز أفضل 
 مستوى ممكن وتحقيق أفضل النتائج من خالل أفضل أداء

 .  (55، ص2010: زهران)
( أنه ال يمكن 25، ص2008 :أبو عبده والسيد)كما أشار 

الفصل بين اإلعداد البدني بشقيه العام والخاص واإلعداد 
المهاري، ألن الالعب الذي يمتلك المقومات األساسية والمستوى 
المرتفع من المهارات األساسية بدون أن يكون على نفس 
المستوى من الناحية البدنية يكون العب غير ماهر، ومن هنا 

ة اإليجابية بين إعداد الالعب بدنيًا وفنيًا تظهر أهمية العالق
خالل مراحل اإلعداد وأثناء المباريات، وأيضًا استخدام اإلعداد 
البدني الخاص يهدف إلى تطوير القدرات الفسيولوجية المحددة 
لمستوى الفورمة الرياضية بصفة أساسية لالعبي كرة القدم، 

رات الحركية كالقوة وبالذات قدرات القوة والسرعة والرشاقة، والقد
 المميزة بالسرعة وتحمل السرعة وتحمل القوة. 

ج التدريبية الخاصة نهمعداد الويرى الباحثون أنه من خالل إ
لتنمية القدرات البدنية والخططية وتطبيقها وفق أسس علمية فإن 
ذلك يعمل على رفع المستوى البدني والخططي والمهاري 

أعلى المستويات واالنجاز  والنفسي )للناشئين( والوصول إلى
 الرياضي.

 مشكلة الدراسة: 
من خالل عمل الباحثون كالعبين محترفين سابقين في إحدى 
أندية المحترفين في الدوري الفلسطيني وأيضًا العب منتخب 
فلسطين لكرة القدم ومدربًا لناشئي كرة القدم، وتشير العديد من 

م العبي كرة القدم أن معظ مراجع العلمية والدراسات السابقةال
 فضال عنيتفاوتون في إمكانياتهم البدنية والمهارية والفسيولوجية 

قدراتهم في عملية التفكير الخططي ودرجة إتقانهم لها، وان 

معرفة القدرات الخططية لالعبي كرة القدم قد تساعد المدربين في 
عملية تحديد مستوى التصرف الخططي سواء الهجومي أو 

يهم لتوظيف هذه القدرات البدنية بما يخدم الفريق الدفاعي لالعب
ككل، كما أن عملية التعرف على مستوى التفكير الخططي تعد 
من العمليات المعقدة والتي تتطلب إيجاد أفضل األساليب 
واالختبارات العلمية المقننة بصورة علمية صحيحة، ومن هذه 
 االختبارات، اختبار التصرف الخططي الذي يحوي مواقف
خططية هجومية و التي يمكن أن تحدث في الثلث الهجومي من 
ملعب كرة القدم، وهذا ما منح الباحثون حافزا علميا بحثيا من 
اجل تطبيق هذا البحث على عينة مكونة من ناشئي نادي 

قلقيلية، للتعرف على أثر بعض المواقف الخططية على  إسالمي
ات األساسية تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة والمهار 

لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلة، وذلك الن هذه المواقف 
الخططية تتطلب من الالعبين أن تكون قدراتهم العقلية المرتبطة 

 بالموقف قادرة على األداء األمثل .
 أهمية الدراسة: 

 تكمن اهمية الدراسة في النقاط اآلتية:
من الدراسات تعد الدراسة الحالية على حد علم الباحثون -1

الرائدة في فلسطين التي اهتمت بدراسة النواحي البدنية  
 لناشئي كرة القدم.

شئي ج التدريبية لها دورًا هامًا في مجاالت إعداد نانهمال أن-2
ج الى ارتفاع مستوى كفاءة نهمكرة القدم، إذ تهدف هده ال

متطلبات اللعبة تحت كافة ظروف  إلنجازالناشئ بدنيًا 
 ختلفة والمتعددة.األداء الم

أن هذه الدراسة ستفتح المجال للقيام بدراسات مشابهة في -3
 على ألعاب أخرى. ت البدنيةمجال المتغيرا

لدى ناشئي كرة القدم في  التعرف على المستوى البدني-4
 محافظة قلقيلية .

ج المواقف الخططية المقترحة نهمأهمية الجانب التطبيقي ل-5
 ية لناشئي كرة القدم .لالرتقاء باألداء البدن

 أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة التعرف الى األهداف اآلتية:

ج التدريبي المقترح لبعض المواقف الخططية نهمر الأث-1
الهجومية والدفاعية على تطوير بعض القدرات البدنية 
 لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية )المجموعة التجريبية(.
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المقترح لبعض المواقف الخططية ج التدريبي نهمأثر ال-2 

الهجومية والدفاعية على تطوير بعض القدرات البدنية 
 لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية )المجموعة الضابطة(.

ج التدريبي المقترح لبعض المواقف الخططية نهمأثر ال-3
الهجومية والدفاعية على تطوير بعض القدرات البدنية 

فظة قلقيلية )المجموعة التجريبية لناشئي كرة القدم في محا
 والمجموعة الضابطة(.

 فرضية الدراسة:
 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1

ج التدريبي المقترح لبعض المواقف نهم( في أثر ال0.05
الخططية )الهجومية والدفاعية( على تطوير بعض القدرات 

في محافظة قلقيلية البدنية الخاصة لناشئي كرة القدم 
 )المجوعة التجريبية(.

 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2
ج التدريبي المقترح لبعض المواقف نهم( في أثر ال0.05

الخططية )الهجومية والدفاعية( على تطوير بعض القدرات 
البدنية الخاصة لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية 

 لتجريبية(.)المجوعة ا
 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -3

( على القياس البعدي لبعض القدرات البدنية الخاصة 0.05
لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية بين أفراد المجموعتين 

 .التجريبية والضابطة
 حدود الدراسة: 
 ناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية .  الحد البشري:
 ملعب بلدية قلقيلية الرياضي . الحد المكاني:
الخاص في المواقف  تم تطبيق برنامج الدراسة الحد الزماني:

إلى  1/9/2021في الفترة الزمنية الواقعة ما بين  الخططية
 . 2021/2020للموسم الرياضي  1/11/2021

 مصطلحات الدراسة:
هو االستخدام األمثل لمجموعة من الطرائق  يبي:ج التدر نهمال

التدريبية المجربة علميا في السابق ألجل تطوير وتحسين 
الصفات البدنية والفنية والخططية والنفسية، واالرتفاع 

العبين لتحقيق هدف رياضي بمستوى األداء الرياضي ل
 .(2010 :)المولى محدد

ويقصد به مشاركة الالعب في خطة دفاعية  المواقف الخططية:
أو هجومية سواء لمس الالعب الكرة أو لم يلمسها على أن 
تكون هذه الخطط الدفاعية أو الهجومية منها: الجري للكرة 
القادمة لالعب، لعب الكرة مباشرة، والتمريرة الحائطية، 

مدافع والضغط على التمريرة المناسبة والهروب من ال
 .(2008)األطرش،  طيةالمهاجم وتغ

 الطريقة واالجراءات:-2
استخدم الباحثون المنهج التجريبي  منهج الدراسة: 2-1

بإحدى صوره المجموعتين )التجريبية والضابطة( واجراء القياسين 
 القبلي والبعدي.

تكون مجتمع الدراسة من جميع  مجتمع الدراسة: 2-2
ما العبي كرة القدم الناشئين في محافظة قلقيلية والبالغ عددهم 

( ناشئا وفقا لسجالت االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 300)يقارب 
 .2019/2020في الموسم الرياضي 

( العبا 30تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: 2-3
من ناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية تم اختيارهم بالطريقة 

مجتمع الدراسة، وتم تطبيق العينة على أكاديمية )العمدية( من 
( يبين خصائص أفراد 1لكرة القدم بمحافظة قليقلية، والجدول )

 متغيري الطول والوزن. على وفقعينة الدراسة 
 صفات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيري الطول والوزن يبين (1) الجدول
 (.30)ن=

 المتغيرات
وحدة 
 المتوسط القياس

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 0.81- 8.05 163.20 سم الطول
 0.257 8.48 53.37 كغم الوزن

تشير نتائج الجدول أن قيمة المتوسط الحسابي لمتغير الطول 
( وبلغ معامل 8.05وبانحراف معياري قدره )( سم 163.20)

(، بينما كانت قيمة المتوسط الحسابي لمتغير 0.81-التواءه )
( وبلغ 8.48( كغم وبانحراف معياري قدره )53.37الوزن )

تدل هذه النتائج على تحقيق التجانس (. و 0.257معامل التواءه )
 إذبيعي، بين أفراد عينة الدراسة وخضوعهم للتوزيع االعتدالي الط

(، وبالتالي 3)±جاءت قيم معامل االلتواء لمتغير الطول والوزن 
تم تقسيم أفراد عينة الدراسة بشكل عشوائي على مجموعتين، 

ج التدريبي نهمالتجريبية( تتدرب باستخدام الالمجموعة األولى )
المقترح للمواقف الخططية، والمجموعة الثانية الضابطة تتدرب 

  التقليدي. باألسلوب
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بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة  وللتأكد من التكافؤ 

للقدرات البدنية على متغيري الطول والوزن والقياس القبلي 
الخاصة والمهارات األساسية لدى ناشئي كرة القدم في محافظة 

اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين  استخدام، تم قلقيلية
(Independent t- test ونتائج ،)( تبين ذلك.2) الجدول 

التكافؤ بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في  يبين (2الجدول )
متغيري الطول والوزن  والقياس القبلي للقدرات البدنية الخاصة لكرة 

 (.30)ن=  القدم
 المجموعة

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 (15)ن= الضابطة (15)ن= التجريبية
مستوى  )ت( قيمة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة*
 0.487 0.705- 5.55 163.93 10.11 162.47 سم الطول
 0.626 0.429- 6.16 54.47 10.40 52.27 كغم الوزن

 0.619 0.503 0.24 2.02 0.35 2.08 متر القوة االنفجارية
 0.168 1.416- 0.53 6.43 0.65 6.11 دقيقة التحمل العام
 0.657 0.448- 4.67 7.40 3.37 6.73 سم المرونة
 0.372 0.907- 0.42 4.86 0.39 4.73 ثانية م( 30السرعة )

 0.085 1.787- 0.53 10.64 0.80 10.19 ثانية الرشاقة

(، 2.048(، )ت( الجدولية )α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
 (.28درجات الحرية )

يتضح من نتائج الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
( في متغيري الطول والوزن α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة 

والقياس القبلي للقدرات البدنية الخاصة لدى ناشئي كرة القدم في 
محافظة قلقيلية، وتؤكد هذه النتائج على تكافؤ المجموعتين 

 ج التدريبي المقترح. نهمبيق الوالضابطة قبل البدء بتطالتجريبية 
 أدوات الدراسة: 2-4

من خالل اطالع الباحثون على  ج التدريبي:نهمأوال: ال
الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ومن أهم هذه 

(، ودراسة 2018الدراسات مثل دراسة أبو زبيدة وآخرون )
(، قام 2015(، ودراسة ابراهيم )2017األطرش وآخرون )

الباحثون بتصميم برنامج تدريبي مقترح للمواقف الخططية 
 3اسابيع بواقع  8وتطبيقه على أفراد المجموعة التجريبية لمدة 

 ( يبين ذلك.1وحدات تدريبية أسبوعيا، والملحق رقم )
 ثانيا: االختبارات المستخدمة:

واشتملت القدرات البدنية الخاصة  القدرات البدنية الخاصة:
 متغيرات بدنية وهي:على عدة 

 (.ترم 1500اختبار التحمل العام )-
 (.ترم 30اختبار السرعة )عدو -
 -اختبار المرونة )مرونة الجذع من وضع الجلوس الطويل-

 سم(.

 ثانية(. -اختبار الرشاقة )الجري المتعرج البارو-
 اختبار القوة االنفجارية )الوثب العريض من الثبات(.-
 لالختبارات البدنية والمهارية: المعامالت العلمية 2-5

للتحقق من صدق المحتوى قام : االختباراتأواًل: صدق 
على مجموعة من الخبراء  االختباراتالباحثون بعرض 

أكدوا على مدى  إذالمختصين في مجال التدريب الرياضي، 
المستخدمة وقدرتها على قياس ما وضعت  االختباراتمالئمة 
 من أجله.
وللتأكد من معامل الثبات لالختبارات : االختباراتثبات ثانيًا: 

 -Testالبدنية قيد الدراسة تم استخدام طريقة االختبار واعادته )
Retest وذلك من خالل اجراء االختبارات من قبل عينة ،)

استطالعية من المجتمع األصلي ومن خارج عينة الدراسة قوامها 
كانت  إذ( العبا من ناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية، 12)

المدة الزمنية الفاصلة بين االختبارين األول والثاني اسبوعا. 
الثاني تم استخدام معامل ولداللة العالقة بين االختبارين األول و 

(، Pearson correlation coefficientاالرتباط بيرسون )
 ( تبين ذلك.3ونتائج الجدول رقم )

معامالت الثبات والصدق الذاتي لالختبارات البدنية قيد  يبين (3الجدول )
 الدراسة.

وحدة  والمهارية االختبارات البدنية
 القياس

معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

 0.938 **0.88 متر القوة االنفجارية
 0.916 **0.84 دقيقة التحمل العام

 0.953 **0.91 سم المرونة
 0.921 **0.85 ثانية (ترم 30السرعة )
 0.943 **0.89 ثانية الرشاقة

 ≥ α(، ** دال إحصائيا عند )α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
0.01). 

معامل الثبات للقدرات البدنية الخاصة  تشير نتائج الجدول أن قيم
(، وتراوحت قيم صدقها الذاتي ما 0.91-0.84تراوحت ما بين )

(، وتراوحت قيم صدقها الذاتي ما بين 0.953-0.914بين )
(، وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى 0.894-0.959)

(، وتدل هذه النتائج على صالحية α ≤ 0.01الداللة )
 دنية لتحقيق أغراض الدراسة.االختبارات الب
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اشتملت الدراسة على المتغيرات  متغيرات الدراسة: 2-6 

 اآلتية:
المتغيرات المستقلة في أثر تمثلت  المتغيرات المستقلة:

ج التدريبي المقترح للمواقف الخططية على متغيرات نهمال
 ج التدريبي االعتيادي.نهمأثر ال فضال عنالدراسة، 

القوة القدرات البدنية الخاصة وهي: ) التابعة:المتغيرات 
 االنفجارية، التحمل العام، المرونة، السرعة، الرشاقة(.

 اتبع الباحثون اجراء الدراسة وفقا للمراحل اآلتية:
 ج التدريبي:نهممرحلة ما قبل البدء بال

 تحديد مجتمع وعينة الدراسة.-1
 تحديد المتغيرات البدنية المراد دراستها.-2
 ج تدريبي لبعض المواقف الخططية.نهمتصميم -3
البدنية قبل  التأكد من معاملي الصدق والثبات لالختبارات-4

ج وذلك بعد تطبيق االختبارات على عينة نهمالبدء بتطبيق ال
 استطالعية من خارج عينة الدراسة االصلية.

تحديد األدوات المستخدمة والفريق المساعد في عملية -5
 القياس.

 ـكد من التجانس بين أفراد عينة الدراسة.التأ-6
اجراء القياسات القبلية لالختبارات البدنية وتوزيع أفراد عينة -7

الى مجموعتين متساويتين في العدد عشوائيا الدراسة 
)تجريبية وضابطة(، وتم التأكد من التكافؤ بينهما من خالل  

 القياس القبلي لجميع المتغيرات قيد الدراسة.
 :المقترح ج التدريبينهمتطبيق المرحلة 

الخططية لمدة ج التدريبي المقترح للمواقف نهمتطبيق التم -1
وحدات تدريبية اسبوعيا على أفراد  3( أسابيع بواقع 8)

 المجموعة التجريبية.
ج التقليدي على أفراد المجموعة الضابطة نهمتطبيق التم -2

 أسابيع .( 8وحدات تدريبية اسبوعيا ولمدة ) 3بواقع 
 ج التدريبي:نهمما بعد االنتهاء من تطبيق ال مرحلة

اجراء القياسات البعدية للمتغيرات البدنية قيد الدراسة لدى -1
 أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة.

تم جمع البيانات وترميزها وادخالها الى الحاسب اآللي -2
االجتماعية وتحليلها باستخدام برنامج الرزم االحصائية للعلوم 

(SPSS.) 

اختبار )ت( لألزواج ) المعالجات االحصائية: 2-7
(Paired t testلداللة الفروق بين الق )ياسين القبلي والبعدي، 

 Independent samplesاختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين )
t test د الفروق في متغيرات الدراسة بين افرا( لداللة

معامل االرتباط بيرسون ، المجموعتين التجريبية والضابطة
(Pearson correlation coefficientلل ) تأكد من ثبات

 .(االختبارات البدنية
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:-3

 أواًل: النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

لبعض المواقف ج التدريبي المقترح نهم( في أثر ال0.05
الخططية )الهجومية والدفاعية( على تطوير بعض القدرات 
البدنية الخاصة لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية )المجموعة 

 التجريبية(.
وللتأكد من صحة هذه الفرضية وفحصها، تم استخدام اختبار 

( تبين 4) (، ونتائج الجدولينPaired t- test)ت( لألزواج )
 ذلك.

ج التدريبي المقترح لبعض المواقف الخططية نهمأثر اليبين  (4)الجدول 
على تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة لناشئي كرة القدم في 

 (.15محافظة قلقيلية )المجموعة التجريبية( )ن= 
 القدرات
 البدنية

وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 )ت(

مستوى 
 الداللة*

نسبة 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط التغير%

القوة 
 االنفجارية

 9.61 *0.017 2.718 0.13 2.28 0.35 2.08 متر

 11.45- *0.000 4.988 0.53 5.41 0.65 6.11 دقيقة التحمل العام
 25.85 *0.002 3.833 3.66 8.47 3.37 6.73 سم المرونة
السرعة 

 6.96- *0.000 6.576 0.29 4.40 0.39 4.73 ثانية م( 30)

 7.65- *0.000 5.205 0.78 9.41 0.80 10.19 ثانية الرشاقة

(، 2.145(، )ت( الجدولية )α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
 (.14درجات الحرية )

يتضح من نتائج الجدول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بين القياسين القبلي والبعدي  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة 

ولصالح القياس البعدي في جميع القدرات البدنية قيد الدراسة 
لدى ناشئي كرة القدم )المجموعة التجريبية(، وبالتالي ترفض 

ج نهمالنتائج على وجود أثر دال لل الفرضية الصفرية. وتدل هذه
ير جميع التدريبي المقترح لبعض المواقف الخططية على تطو 

قيد الدراسة لدى أفراد المجموعة درات البدنية الخاصة الق
التجريبية، وكانت النسبة المئوية للتغير لها كاآلتي: )القوة 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 5, May  2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 17 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 4, issue 5 , May  2022 
 ISSN: 1658- 8452 

 
%(، المرونة 11.45%(، التحمل العام )9.61االنفجارية ) 

 %(. 7.65%(، الرشاقة )6.96%(، السرعة )25.85)
يعزو الباحثون بان هناك تقدم ملموس قد حصل على أفراد 

التدريبي المقترح بمعنى ان ج نهملمجموعة التجريبية الخاضعة للا
ج التدريبي المقترح قد حقق تطورًا وتقدمًا لدى أفراد منهال

قيد الدراسة،  المجموعة التجريبية في جميع المتغيرات البدنية
ج التدريبي مواقف خططية قد يكون  لها نهموكذلك يحتوى ال

لدى الالعبين،  البدنيب الدور الواضح على تحسين الجان
ات المقننة المختلفة التي تخدم الهدف، وهذا واستخدام التدريب

(، والبياتي 2011النتيجة تتفق مع دراسة كل من )حسين، 
(، 2017)(، ومحاسنة 2013(، وسالمة )2004ويوسف )

ج التدريبية المنظمة وفق أسس نهموالتي أجمعت على أن ال
لدى أفراد المجموعة  تعمل على تطوير المستوى البدني

التجريبية، وكذلك تشير جميعها إلى أن الخضوع لبرنامج 
( وحدات 3( أسابيع وبمعدل )8التدريبي المقترح المقنن لمدة )

يرات تدريبية يمكن أن يؤدي إلى تقدم وتحسن إيجابي في المتغ
ج التدريبي المقترح، باستثناء دراسة نهمالبدنية التي يتضمنها ال

 ( الذي كان فيها التدريب يوميًا.1999أبو المجد )
( من حيث 2013واختلفت هذه النتيجة مع دراسة شربجي )

اهتم بتطوير المتغيرات البدنية معتمدًا على  إذمتغير التحمل، 
 شكل اللعب.

 ثانيًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ج التدريبي التقليدي على تطوير بعض نهم( في أثر ال0.05
القدرات البدنية الخاصة لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية 

 )المجوعة الضابطة(.
وللتأكد من صحة هذه الفرضية وفحصها، تم استخدام اختبار 

( تبين 5) (، ونتائج الجدولينPaired t- test)ت( لألزواج )
 ذلك.

 
 
 
 

ج التدريبي التقليدي على تطوير بعض القدرات نهمأثر اليبين  (5) الجدول
البدنية الخاصة لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية )المجموعة الضابطة( 

 (.15)ن= 
 القدرات
 البدنية

وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 )ت(

مستوى 
 الداللة*

نسبة 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط التغير%

القوة 
 3.46 0.135 1.587 0.19 2.09 0.24 2.02 متر االنفجارية

 2.99- *0.003 3.528 0.68 6.25 0.53 6.43 دقيقة التحمل العام
 2.70 0.082 1.871 4.55 7.60 4.67 7.40 سم المرونة
السرعة 

 م( 30)
 3.08- 0.168 1.453 0.49 4.71 0.42 4.86 ثانية

 1.03- 0.076 1.915 0.61 10.53 0.53 10.64 ثانية الرشاقة

(، 2.145(، )ت( الجدولية )α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
 (.14درجات الحرية )

يتضح من نتائج الجدول أنه بالرغم من وجود فروق ظاهر بين 
متوسط القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي للقدرات 
البدنية )القوة االنفجارية، المرونة، السرعة، الرشاقة( لدى ناشئي 
كرة القدم )المجموعة الضابطة( إال أنها كانت غير دالة إحصائيا 

، بينما كانت الفروق دالة (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة 
. وتدل احصائيا ولصالح القياس البعدي في متغير التحمل العام

ج التدريبي التقليدي أثر ايجابي على نهمهذه النتائج على أن لل
وكانت  إذتطوير التحمل العام لدى أفراد المجموعة الضابطة، 

 %(.2.99النسبة المئوية للتغير له )
ذلك قد يرجع إلى االعتماد على التدريبات  ويعزو الباحثون أن
يع الحمل، والتخطيط المناسب بتوز  االهتمامالتقليدية، وعدم 

ج التدريبية واإلشراف عليه بعناية ودقة، كما ان التمرينات نهملل
المتشابهة والخالية من التجديد واإلثارة األثر في نفوس الالعبين 

الالعبين، مما ينعكس ذلك مما يبعث الملل وعدم اإلقدام لدى 
على مستواهم، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسات كل 

(، )الديري والعكور، 1994(، )الموسى، 1992من )بطارسة، 
(، بأن سبب عدم تطور مستوى 2009(، )الشرقاوي، 2009

األداء عند الالعبين قد يعود إلى األسلوب التدريبي المتبع من 
كساب قبل المدربين ال ذي يعتمد على نمط واحد في تنمية وا 

العناصر البدنية أثناء الوحدات التدريبية ويعتمد على الدوافع 
 الشخصية للتغير دون أي تقنين منظم .

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ض القدرات البدنية الخاصة ( على القياس البعدي لبع0.05
لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية بين أفراد المجموعتين 

 .التجريبية والضابطة
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وللتأكد من صحة هذه الفرضية وفحصها، تم استخدام اختبار  

(، ونتائج Independent t- test)ت( لمجموعتين مستقلتين )
 ( تبين ذلك.6الجدول )

في نتائج اختبار "ت" لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق  يبين (6) الجدول
القياس البعدي لبعض القدرات البدنية الخاصة لناشئي كرة القدم في 

 (.30محافظة قلقيلية بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة )ن= 
 المجموعة

 البدنية القدرات
وحدة 
 القياس

 (15الضابطة )ن=  (15التجريبية )ن= 
مستوى  )ت(قيمة 

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة*
 *0.004 3.090 0.19 2.09 0.13 2.28 متر القوة االنفجارية
 *0.001 3.802- 0.68 6.25 0.53 5.41 دقيقة التحمل العام
 0.570 0.575 4.55 7.60 3.66 8.47 سم المرونة
 *0.046 2.093- 0.49 4.71 0.29 4.40 ثانية م( 30السرعة )

 *0.000 4.385- 0.61 10.53 0.78 9.41 ثانية الرشاقة

(، 2.048(، )ت( الجدولية )α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
 (.28درجات الحرية )

يتضح من نتائج الجدول أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية 
في القياس البعدي لبعض  (α ≤ 0.05)عند مستوى الداللة 

القدرات البدنية الخاصة )القوة االنفجارية، التحمل العام، السرعة، 
الرشاقة( بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح 
المجموعة التجريبية، بينما لم تكن هناك فروق دالة إحصائيا 

 بينهما في القياس البعدي لمتغير المرونة. 
ويعزو الباحثون تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة 

ج نهمال احتواءالضابطة في المتغيرات البدنية للقياس البعدي بأن 
التدريبي المقترح على مواقف خططية قد ساعدت على تطوير 

 اختلفتالجانب البدني والمهاري لدى المجموعة التجريبية، بينما 
( التي تقدمت المجموعة 1989هذه النتيجة مع دراسة )محمود، 

احدة، ومن هنا الضابطة على المجموعة التجريبية في مهارة و 
ج التدريبي المقترح الذي أظهر تفوق نهمتتضح فاعلية ال

المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة.  وهكذا تم التعامل 
مع جميع المواقف الخططية من خالل التدرج من السهل إلى 

جماعي وتطبيق ين وثم االنتقال إلى اللعب الالصعب في التمار 
، وأيضًا التعاون الملحوظ من قبل كل المواقف الخططية

الالعبين وسهولة استيعابهم للمواقف الخططية قد يكون له كان 
، ويعزو في التقدم الملحوظ للجانب البدنيالدور اإليجابي 

د ة قالباحثون أيضًا عدم التطور لدى أفراد المجموعة الضابط
ج التدريبية الخططية المقننة التي نهميرجع  إلى عدم استخدام ال

 تهدف إلى رفع وتطوير المستوى البدني لالعبين.
 
 

 الخاتمة:-4
الى  الباحثون حصول عليها توصلالنتائج التي تم ال على وفق

 :مجموعة من االستنتاجات
ج التدريبي المقترح لمدة ثمانية أسابيع وبمعدل ثالث نهمال-1

وحدات تدريبية أسبوعيًا له تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية 
على تطوير المتغيرات البدنية )السرعة، والقوة، والمرونة، 

 والرشاقة، والتحمل العام( .
أظهرت الدراسة أن المجموعة التجريبية قد تفوقت على -2

 المجموعة الضابطة في كافة متغيرات الدراسة البدنية.
 :بالتاليالباحثون وصي يجات وعلى ضوء االستنتا

دريبية المشابهة وتطبيق هذه ج التنهمضرورة االهتمام بال-1
 ج على العبي كرة القدم في األندية المحلية.نهمال
التركيز على الجانب الخططي من قبل المدربين وضرورة -2

 تركيز الالعبين على االستفادة منه قدر المستطاع.
بالفروق الفردية بين الالعبين التأكيد على معرفة المدرب -3

 وحرصه على مراعاتها.
التأكيد على الجانب الخططي لالعبين لما له من أثر إيجابي -4

 على مستوى الالعب خاصة في المراحل البدائية من التدريب.
 المصادر:

، الفتح 1(. "اإلعداد البدني لالعبي كرة القدم"، ط2008أبو عبده، حسن السيد. ) [1]
 والنشر. اإلسكندرية. مصر.للطباعة 

(. "االتجاهات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة 2001أبو عبده، حسن السيد. ) [2]
 ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية. اإلسكندرية. مصر.1القدم"، ط

(. أسس تعليم المهارات األساسية 2018االطرش، محمود، ابو شهاب، عصام .) [3]
 .ة األولى العربية، نابلس، فلسطينالطبع لكرة القدم، دار الشامل للنشر والتوزيع،

(. "أثر برنامج تدريبي مقترح على تنمية 2009األطرش، محمود؛ إبراهيم، هاشم. ) [4]
بعض النواحي النفسية والخططية لدى العبي كرة القدم في الضفة الغربية". 

 )رسالة دكتوراه منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.
(. اثر برنامج تدريبي مقترح في المالعب 2020مفلح، أحمد .)األطرش، محمود،  [5]

المصغرة على بعض المتغيرات البدنية والمهارية لدى ناشئ كرة القدم في نادي 
أوصرين الرياضي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة 

 النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
(. أثر برنامج تدريبي 2016محاسنة، عمر.)األطرش، محمود، مفلح، راغدة،  [6]

مقترح على تحسين بعض المتغيرات البدنية والخططية لدى العبي كرة القدم 
المحترفين في الدوري الفلسطيني، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، 

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
(. أثر برنامج 2016.) األطرش، محمود، عبد الحق، عماد، غنام، عبد اهلل [7]

تدريبي مقترح لبعض القدرات الحركية الخاصة على مستوى األداء المهاري 
لناشئي كرة القدم الخماسي في أكاديمية بالتر في رام اهلل، رسالة ماجستير، كلية 

 التربية الرياضية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.
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، دار 2النظرية والتطبيق"، ط-الرياضي(. "التدريب 2003الجبالي، عويس. ) [8] 

G.M.S.القاهرة. مصر . 
(. "أثر برنامج تدريبي مقترح على بعض المتغيرات البدنية 2011حسين، رائد. ) [9]

والمهارية لدى ناشئي كرة القدم في محافظة نابلس". )رسالة ماجستير غير 
 منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.

. (. "الهجوم في كرة القدم"، دار الفكر العربي1990) يم.إبراهمفتى  ،حماد [11]
 مصر. .القاهرة

(. "أفضل خطة لعب في عالم كرة القدم. الطبعة 2010زهران، عبد اهلل. ) [11]
 األولى"، ماهي للنشر والتوزيع. اإلسكندرية.

(. "أثر التدريب الفتري عالي الشدة وتدريب الفارتك على 2013سالمة، حامد. ) [12]
البدنية والفسيولوجية لدى ناشئي كرة القدم". )رسالة ماجستير  بعض الخصائص

 غير منشورة(، جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.
(. "أثر برنامج تدريبي مقترح تبعًا لشكل اللعب على 2013شربجي، محمد. ) [13]

بعض المتغيرات البدنية والمهارية والفسيولوجية لدى ناشئي كرة القدم". )رسالة 
 ر غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية. نابلس. فلسطين.ماجستي

(. "تأثير استخدام بعض 2009الشرقاوي، محي الدين عبد العال غريب. ) [14]
وسائل التدريب المختلفة لتحسين القدرات البدنية الخاصة واألداءات المهارية 

عاب سنة". )رسالة دكتوراه(. قسم تدريب األل 17المركبة لالعبي كرة القدم تحت 
 الرياضية. كلية التربية الرياضية للبنين. جامعة اإلسكندرية. مصر.

(. "جماعية اللعب في كرة القدم"، مطابع 1993طه، إسماعيل وآخرون. ) [15]
 األهرام التجارية. القاهرة. مصر.

(. "التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية 1999عبد البصير، عادل محمد. ) [16]
 نشر. القاهرة. مصر.والتطبيق"، مركز الكتاب لل

(. "األسس العلمية في تدريب كرة القدم"، دار الفكر 1994مختار، حنفي. ) [17]
 جمهورية مصر العربية . العربي. القاهرة. مصر.

، دار 1(. "مناهج التدريب البدنية بكرة القدم"، ط2010المولى، موفق مجيد. ) [18]
 الكتاب الجامعي. العين. دولة اإلمارات العربية المتحدة.

[19] Jovanovic, M., Sporis, G., Omrcen, D., & Fiorentini, F. 
(2011). Effects of speed, agility, quickness training method 
on power performance in elite soccer players. Journal of 
Strength & Conditioning Research 25(5): 1285-1292. 

[20] Kannekens, R., Elferink-Gemser, M. & Visscher, C. 
(2009). Tactical skills of world-class youth soccer teams. 
Journal of Sports Sciences, 27(8):807-812. 

[21] Meckel, Y., Gefen, Y., Nemet, D., & Eliakim, A. (2012). 
Influence of short vs. long repetition sprint training on 
selected fitness components in young soccer players. 
Journal of Strength & Conditioning Research 26(7), 1845-
1851. 

[22] Zimek, Jaime, Wiewelhove, Thimo, Ferrauti. (2012). High-
Intensity Interval Training vs. Repeated-Sprint Training. 
Journal of Strength & Conditioning Research. 26 (1): 53-
62. 
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 مهارة التصويب االمامي بالقفز بكرة السلة للطالباتتأثير أداة )الليزر( في تعليم  

 2ا.م.د حسنين جمعة عصري  1ا.م.د بشار عبد اللطيف هاتف العبودي 

 1جامعة واسط/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2 جامعة الكوفة/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

(dr.bashar@sport.uoqasim.edu.iq 2 Hassanein j.ktaiman@uokufa.edu.iq, 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وعلوم البدنية التربية كلية في االولى المرحلة طالبات اغلب في البحث مشكلة تحددت المستخلص:
 وهدف السلة، بكرة بالقفز االمامي التصويب مهارة تعلمهن اثناء صعوبة يجدن واسط بجامعة الرياضة
 السلة، بكرة بالقفز االمامي التصويب مهارة الطالبات تعليم في الليزر اداة استخدام تأثير معرفة الى البحث
 السلة، بكرة التصويب مهارة الطالبات تعليم في إيجابياً  تأثيراً  المساعدة لألداة أن البحث فرضية وجاءت
 2021 واسط بجامعة الرياضة وعلوم البدنية التربية بكلية االولى المرحلة بطالبات البحث عينة وتحددت
 البحث اتمام في العانته المساعدة واالجهزة االدوات ببعض الباحثان واستعان طالبة( 20) عددهن والبالغ
 قبل من المعد المنهج الباحثان واعتمد البحث، قيد المهارة لقياس المناسب االختبار استخدام عن فضالً 

 الوحدة في التطبيقي الجانب ضمن المقترحة االداة بإدخال الباحثان قام المنهج هذا خالل ومن التدريسي،
( 2) وبواقع ،6/4/2021 ولغاية 7/3/2021 من ابتداء( اسابيع 4) التعليمي المنهج استغرق التعليمية،

 الستخراج المناسبة االحصائية الوسائل الباحثان استخدم التجربة من االنتهاء وبعد اسبوعيًا، تعليمية وحدة
 المساعدة لألداة ان: هي الباحثان اليها توصل التي االستنتاجات اهم وان بجداول، عرضها ثم ومن النتائج

 به يوصي ما واهم.  السلة بكرة بالقفز االمامي التصويب مهارة الطالبات تعليم في ايجابي دور( الليزر)
 تنوع لضمان والتدريبية التعليمية العملية خالل المساعدة والوسائل االجهزة استخدام وضرورة هو الباحثان
 . الالعب لدى الخبرات
 .السلة كرة - بالقفز االمامي التصويب مهارة -الليزر أداة :المفتاحية الكلمات

mailto:dr.bashar@sport.uoqasim.edu.iq
mailto:j.ktaiman@uokufa.edu.iq
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 المقدمة:-1 

ان ابرز النتائج المتحققة في المجال الرياضي جاءت نتيجة البحوث 
التجريبية التطبيقية في علوم الرياضة المختلفة الساندة لعلم التدريب 
الرياضي وان عملية التطور مستمرة باستمرار هذه البحوث والتجارب. 

لمدرس الى وسائل عديدة العانته في وفي ميدان التدريس يحتاج ا
 تسهيل عملية التعليم للطالب سيما عندما تكون المهارات صعبة . 

وكرة السلة تعد احد المقررات المطلوب دراستها لطالبات المرحلة 
االولى في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة، وهي تتميز بكثرة 

فقات حركية ومن المهارات المهارات الصعبة والمعقدة والتي تتطلب توا
ذات األهمية الكبيرة في لعبة كرة السلة هي التصويب، وهي المهارة 
الحاسمة لنتائج المباراة في لعبة كرة السلة وهي تحتاج من المدرس 
االهتمام بتدريسها للطالبات وتوفير بيئة سليمة وسهلة لتساعد 

 المتعلمات في تعلمهم هذه المهارة .
ريسيين في الجامعات ادوات او تمرينات او ويستخدم بعض التد

تدريبات لتساعده في تبسيط مهارة التصويب االمامي سيما عند 
الطالبات فمنهم من استخدم جهاز مساعد ومنهم من استخدم حزام 
مربوط. وهنا تكمن اهمية البحث اذ ان الدراسة الحالية تفردت 

في االسواق باستخدام اداة مساعدة وهي الليزر والذي هو متوفر 
وبسعر رخيص من خالل ربطه في ساعد الذراع المصوبة للطالبة 

 التي تقوم بعملية التصويب على السلة، من هنا تكمن اهمية البحث.
 مشكلة البحث:

كونه تدريسي لمادة كرة السلة في  للباحثينمن خالل االطالع الميداني 
تعليم مهارة الكلية وجد هناك صعوبة لدى طالبات المرحلة االولى في 

التصويب االمامي بالقفز بكرة السلة وهي من المهارات المهمة 
الى دراسة هذه  بالباحثين ما حداوالواجب تعلمها واتقانها، وهذا 

المشكلة محاواًل حلها من خالل اداة مساعدة )الليزر( تبين المسار 
الصحيح للمهارة اثناء عملية التصويب االمامي بالقفز بالتالي تسهيل 

 عملية تعليم هذه المهارة للطالبات .
 هدف البحث إلى: اهداف البحث:

التعرف على تأثير االداة المساعدة )الليزر( في تعليم مهارة -
 التصويب االمامي بالقفز بكرة السلة للطالبات 

 ما يأتي: انأفترض الباحث فرض البحث:
في تعليم مهارة  أن استخدام االداة المساعدة )الليزر( لها تأثيرًا إيجابياً -

 التصويب االمامي بالقفز بكرة السلة للطالبات.
 مجاالت البحث:
طالبات المرحلة االولى في كلية التربية البدنية وعلوم  المجال البشري:

 الرياضة بجامعة واسط  
 .6/4/2021ولغاية  7/3/2021 للمدة من المجال الزماني:

ملعب كرة السلة الخارجي في كلية التربية البدنية  المجال المكاني:
 وعلوم الرياضة بجامعة واسط  

جراءاته الميدانية:-2  منهجية البحث وا 
استخدم الباحثان المنهج التجريبي بتصميم منهج البحث:  2-1

 )المجموعتان المتكافئتان( لمالئمته وطبيعة المشكلة .
ث بطالبات تحدد مجتمع البحمجتمع وعينة البحث:  2-2

المرحلة االولى في كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق 
وقام الباحثان باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وتمثلت بطالبات 
المرحلة االولى في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة واسط 

ى مجموعتين ( طالبة، بعد ذلك تم تقسيم العينة إل20والبالغ عددهم )
متكافئتين بالطريقة العشوائية وبأسلوب القرعة أحدهما تجريبية واألخرى 

 ( في كل مجموعة.10ضابطة وبواقع )
 تكافؤ عينة البحث: 2-3

 ( يبين تكافؤ مجموعتي البحث في المتغير التابع   1جدول )

 المتغير
المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 t  قيمة  التجريبية

 المحسوبة
 الداللةنوع 

 ع س   ع س  
 غير معنوي 0.67 1.63 6.45 1.42 6.3 التصويب االمامي بالقفز

 .(2.10( الجدولية )t( قيمة )0.05(، ومستوى داللة )18درجة الحرية )

الوسائل واالدوات واالجهزة المساعدة  2-4
استعان الباحثان بالوسائل واالدوات المستخدمة في البحث: 

شبكة  المصادر العربية،) في البحث اآلتية: واالجهزة المستخدمة
المعلومات العالمية )االنترنيت(، االختبارات والقياسات، المالحظة 

( نوع 10والتجريب، ملعب كرة سلة قانوني، كرات سلة قانونية عدد )
(Molten))(.، االداة المقترحة )الليزر 
االختبار المستخدم لقياس مهارة التصويب  2-5

الباحثان على اختبار مقنن سبق وان  اعتمدفز: االمامي بالق
استخدم مرات عديدة على مثل عينة البحث المستهدفة وقد كان صادق 

 وثابت وموضوعية في قياس مهارة التصويب .
 (:1:163اختبار التصويب األمامي بالقفز ) 2-5-1

: قياس مهارة الالعب في التصويب نحو السلة الغرض من االختبار
 يحدد من الجهة اليسرى لهدف كرة السلة.من مكان 

 : كرة سلة، هدف كرة سلة.األدوات المستخدمة
يصوب الالعب الكرة من المكان المحدد خارج  مواصفات األداء:

منطقة الرمية الحرة مباشرة، وذلك من منطقة تقع عند تقاطع خط 
الرمية الحرة مع الدائرة، وهي نقطة محددة على يسار السلة، ويجب 
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تحديد هذه المنطقة بعالمة ترسم على األرض. يمكن للمختبر إن  

أي طريق من طرق يؤدي التصويب بيد واحدة أو باليدين معا ب
التصويب، مع مالحظة إن يتم التصويب مباشرة إلى السلة دون إن 

 تلمس الكرة لوحة الهدف.
( محاولة يتم أداؤها في ثالث مجموعات، كل مجموعة 15وللمختبر )

( رميات مع مالحظة أن يترك المختبر مكان التصويب عقب كل 5)
خر يؤدي أول مجموعة وينتقل دائريا، أو تعطى الفرصة لمختبر أ

مجموعاته وهكذا، هذا ويسمح قبل األداء بعمل بعض الرميات على 
 (.1سبيل التجريب. كما في الشكل )

 
 ( يوضح طريقة أداء اختبار التصويب من األمام بالقفز1الشكل )
 الشروط:

 يجب إن يتم التصويب من المكان المحدد لذلك.-
 ( رمية.15للمختبر الحق في )-

 التسجيل:
درجتان لكل تصويبة )محاولة( ناجحة تدخل فيها الكرة في تحسب -

 السلة.
تحسب درجة واحدة لكل تصويبة )محاولة( تلمس فيها الكرة الحلقة -

 وال تدخل السلة.
 ال تحسب أية درجة عندما تلمس الكرة اللوحة وال تدخل السلة.-
االداة المقترحة في تعلم مهارة التصويب  2-6

بفكرة استخدامه لهذه االداة بعد  الباحثان بدأاالمامي بالقفز: 
إيمانه بالمشكلة التي يعاني منها الطالبات اثناء تعلمهن مهارة 
التصويب االمامي بالقفز بكرة السلة نتيجة لقلة خبرتهن وصعوبة 
المهارة عليهن وتبلورت لدى الباحثان فكرة واضحة ومدروسة على 

من خالل اول شيء نقوم به اسس علمية، تكون الية العمل بهذه االداة 
  centerهو نثبت نقطة على االرض تمثل مركز حلقة كرة السلة 

اسفل ومن ثم نقوم بتثبيت اشرطة على ارضية الملعب وبثالثة 
النقطة المرسومة  وباتجاهمن زوايا الزون  ترم 5.80اتجاهات وبطول 

دي على االرض والتي تمثل مركز الحلقة . فعندما يريد الالعب ان يؤ 
: بعد ربط اداة الليزر في بحوثة فتكون طريقة االداء كاالتيالمهارة الم

ذراع الطالبة منطقة اسفل العضد بالتحديد ويكون الليزر مضيء تقف 
الطالبة المتعلمة وهي حاملة للكرة عند رأس احد االشرطة المثبتة على 

يسمح للكوع ان  االرض ويكون ضوء الليزر مؤشر على الشريط اذ ال
خرج مجال هذا الشريط من خالل مراقبة ضوء الليزر المؤشر على ي

الشريط، فتقوم الطالبة بأداء المهارة المبحوثة بشكل بطيء في بدايات 
التعلم لغرض ضبط االداء الفني للذراع المصوبة فيتم العمل من خالل 

التصويب سوف يتحرك ضوء الليزر على  ألداء لألعلىرفع الذراع 
ول الضوء الى )نقطة مركز الحلقة( المرسومة على الشريط لحين وص

يكون وفق التكنيك االرض اسفل السلة وبهذا تضمن االداة ان االداء س
وتكمل بعدها الطالبة عملية التصويب من خالل قذف  الصحيح للمهارة

( يبن االداة 2الكرة وفق االداء الفني الصحيح للمهارة، والشكل )
( التالي يبين كيفية العمل عليها من 3) المستخدمة في البحث، والشكل

 قبل الطالبات  .

 
 ( يوضح االداة )الليزر( المستخدمة في البحث2شكل )ال
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 باألداة( يوضح آلية االداء 3) الشكل

اجري االختبار القبلي إلفراد عينة االختبارات القبلية:  2-7
البحث لمهارة التصويب من حيث الدقة يوم االثنين الموافق 

، في ملعب كرة السلة في كلية التربية البدنية وعلوم 7/3/2021
الرياضة بجامعة واسط إذ ان جميع الوحدات التعليمية التي تم 

 تطبيقها اجريت في هذا الملعب 
اعتمد المنهج التعليمي المستخدم في البحث:  2-6

الباحثان المنهج المعد من قبل التدريسي الخاص بتدريس مادة 
كرة السلة في الكلية، ومن خالل هذا المنهج قام الباحثان بإدخال 
االداة المقترحة )الليزر( ضمن الجانب التطبيقي في الوحدة 

 التعليمية، وكان العمل في المنهج كاالتي:
: استخدمت هذه المجموعة المنهج المجموعة الضابطة-1

التعليمي المعد من قبل المدرس لتعليم مهارة التصويب دون 
 استخدام االداة المساعدة المقترحة .

تستخدم هذه المجموعة نفس : المجموعة التجريبية-2
المنهج التعليمي المعد من المدرس مع ادخال االداة المقترحة 

يم مهارة التصويب  االمامي بالقفز في الجانب )الليزر( في تعل
 االداة المقترحة .        باستخدامالتطبيقي وكانت التكرارات فقط 
 8/3/2021اسابيع( ابتداء من  4استغرق المنهج التعليمي )

( وحدات تعليمية اسبوعيًا، وبذلك 2، وبواقع )5/4/2021ولغاية 
( وحدة 8المنهج )بلغ المجموع الكلي للوحدات التعليمية في 

( دقيقة، وكان زمن 90تعليمية، إذ كان زمن الوحدة التعليمية )
 65دقيقة( والجزء الرئيسي ) 15الجزء التحضيري يستغرق )

( دقيقة والجانب 25دقيقة( اذ كان وقت الجانب التعليمي هو )

دقيقة(  10دقيقة(. والجزء الختامي للوحدة ) 40التطبيقي )
 ت للطالبات .للتهدئة واخذ الغيابا

اجري االختبار البعدي يوم االختبارات البعدية:  2-8
بعد اكمال الوحدات التعليمية  6/4/2021الثالثاء الموافق 

لمجموعتي البحث )الضابطة والتجريبية( مع محاولة توفير 
 الظروف واالحوال نفسها التي كانت في االختبار القبلي.

م الباحثان استخد(: 2:178الوسائل اإلحصائية ) 2-9
الوسط الحسابي، االنحراف ) الوسائل اإلحصائية اآلتية:

ة، اختبار )ت( للعينات اختبار )ت( للعينات المستقل المعياري،
 (.المترابطة

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:-3
يتضمن هذا الفصل من البحث عرض وتحليل ومناقشة نتائج 

المتمثلة بالمجموعتين االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث 
الضابطة والتجريبية، من خالل عرض األوساط الحسابية 
واالنحرافات المعيارية في جداول بعد أجراء سلسلة من العمليات 

 االحصائية الالزمة لها .
عرض وتحليل نتائج اختبار المجموعة  3-1

 الضابطة:
عرض وتحليل نتائج اختبار التصويب  3-1-1

 موعة الضابطة:االمامي بالقفز للمج
 ( يبين نتائج اختبار التصويب لمجموعة البحث الضابطة2جدول )

 المتغير
 t  قيمة االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
نوع 
 ع س   ع س   الداللة

 معنوي 5.78 2.16 11.33 1.42 6.3 التصويب االمامي بالقفز

 (2.26الجدولية )( t( قيمة )0.05(، ومستوى داللة )9درجة الحرية )
ت المعيارية ( نجد ان اقتيام االوساط الحسابية واالنحرافا2من جدول )

البعدي( الختبار مهارة التصويب بكرة السلة –في االختبار )القبلي
كانت مختلفة لدى المجموعة الضابطة، مما يؤكد حدوث التغير أي 

الحسابي تغيرت عما كانت عليه في االختبار القبلي اذ بلغ الوسط 
( في االختبار القبلي في حين بلغ 1.42) ( وبانحراف معياري6.3)

( في االختبار 2.16( وبانحراف معياري )11.33الوسط الحسابي )
البعدي ويعد هذا مؤشر لبيان فعل التأثير في تحسن وزيادة دقة 
التصويب. ولمعرفة الفروق بين االوساط الحسابية لالختبارين القبلي 

( للعينات المترابطة tه المجموعة اعتمد الباحثان اختبار )والبعدي لهذ
 للتحقق من داللة الفروق وهذا ما نالحظه في الجدول اعاله .
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عرض وتحليل نتائج اختبار المجموعة  3-2 

 التجريبية:
عرض وتحليل نتائج اختبار التصويب  3-2-1

 االمامي بالقفز للمجموعة التجريبية:
 ار التصويب لمجوعة البحث التجريبية( يبين نتائج اختب3جدول )

 المتغير
 t  قيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي

 المحسوبة
نوع 
 ع س   ع س   الداللة

التصويب االمامي 
 بالقفز 

 معنوي 8.44 2.31 17.19 1.63 6.45

 (2.26( الجدولية )t( قيمة )0.05(، ومستوى داللة )9درجة الحرية )
ت اقيام االوساط الحسابية واالنحرافا ( نجد ان3من جدول )

البعدي( الختبار مهارة التصويب –المعيارية في االختبار )القبلي
بكرة السلة كانت مختلفة لدى المجموعة التجريبية، مما يؤكد 
حدوث التغير أي تغيرت عما كانت عليه في االختبار القبلي اذ 

في  (1.63) ( وبانحراف معياري6.45بلغ الوسط الحسابي )
( 17.19االختبار القبلي في حين بلغ الوسط الحسابي )

( في االختبار البعدي ويعد هذا مؤشر 2.31وبانحراف معياري )
لبيان فعل التأثير في تحسن وزيادة دقة التصويب. ولمعرفة 
الفروق بين االوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي لهذه 

للعينات المترابطة للتحقق  (tالمجموعة اعتمد الباحثان اختبار )
 من داللة الفروق وهذا ما نالحظه في الجدول اعاله .

عرض وتحليل نتائج اختبار مهارة التصويب  3-3
االمامي بالقفز في االختبار البعدي بين مجموعتي 

 البحث الضابطة والتجريبية:
( يبين معنوية الفروق بين المجموعتين الضابطة التجريبية في 4جدول )

 ختبار البعدي لمهارة التصويب.اال

 المتغير
المجموعة 
 الضابطة

المجموعة 
 t  قيمة  التجريبية

 المحسوبة
نوع 
 الداللة

 ع س   ع س  
 معنوي 5.77 2.31 17.19 2.16 11.33 التصويب االمامي بالقفز

 (2.10( الجدولية )t( قيمة )0.05(، ومستوى داللة )18درجة الحرية )
المجموعة الضابطة حققت وسطًا حسابيًا ( إن 3يبين جدول )

(، في االختبار 2.16( وبانحراف معياري )11.33مقداره )
البعدي، في حين إن المجموعة التجريبية حققت وسطًا حسابيًا 

(، ولمعرفة الفروق بين 2.31( وبانحراف معياري )17.19قدره )
 األوساط الحسابية لالختبارات البعدية بين مجموعتي البحث فقد

( للعينات غير المتناظرة )المستقلة( tاعتمد الباحثان اختبار )
 للتحقق من داللة الفروق .

مناقشة نتائج مجموعتي البحث الضابطة  3-4
والتجريبية في اختبارات األداء الفني للتهديف من 

 الثبات:
( يتضح 4، 3، 2من خالل ما عرض من النتائج في الجداول )

بأن مقدار التطور كان واضحًا وبنسب جيدة للمجموعتين 
الضابطة والتجريبية في زيادة دقة التصويب االمامي بالقفز بكرة 
السلة، علمًا إن المجموعتين خضعتا لمنهج واحد وعند تسليط 

في مستوى الدقة  ( تبين هناك تحسن3، 2الضوء على الجداول )
في االختبار البعدي مقارنة باالختبار القبلي وتحقيق نسب تطور 
جيدة للمهارة قيد البحث ولكن بمستوى متباين بين المجموعة 
الضابطة والتجريبية ولصالح التجريبية وذلك لتأثير استخدام 
االداة المقترحة )الليزر( كأداة مساعدة في المنهج، وقد اشارت 

لبحوث والدراسات الى ان االدوات المساعدة تثير العديد من ا
ميول االفراد وتعمل على ترسيخ التعلم والتدريب فضال عن 
اختصار الجهد والوقت المطلوب، وان التحسن الذي حصلت 
عليه المجموعة الضابطة يعزوها الباحثان بأنها ناتجة من تطبيق 

مهارة المنهج المستخدم الذي يوفر تكرارات كثيرة لتطوير ال
وعرض األنموذج والتغذية الراجعة المستخدمة من المدرس وعند 

( الخاص بالمجموعة التجريبية والتي خضعت 3مراجعة الجدول )
للمنهج نفسه فتبين إن هناك زيادة في دقة التصويب في االختبار 
البعدي مقارنًة باالختبار القبلي ويعزو الباحثان التحسن الذي 

تجريبية يعود الستخدام االداة المساعدة تحقق لمجموعة البحث ال
)الليزر( في المنهج ألنها تحقق لالعب المسار الصحيح لذراعه 
المصوبة بالتالي فان الكرة تكون باالتجاه الصحيح مما يزيد من 
احتمالية دخول الكرة السلة وبالتالي فان دقة التصويب تحسنت 

االداة  بشكل كبير للمجموعة التجريبية، فضاًل عن ان هذه
المساعدة تعرف الالعب بالمسار الحركي الصحيح للمهارة والذي 
يخدم األسس الميكانيكية للمهارة قيد البحث إذ بينت بعض 
الدراسات " عندما يعرف المتعلم األسس الميكانيكية للمهارة 
سيساعد ذلك في الدخول السريع لتعلم المهارة والتقدم في األداء 

ت االداة المساعدة لالعب االحساس (، فضال عن وفر 175: 3")
بالجسم او موقع االطراف خالل اداء الحركة والذي هو من 
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صلب االداء، فضاًل عن ان استخدام اداة مألوفة للطالبات  

وسهلة االستخدام حفز الطالبات على التعاطي بشكل جيد مع 
التكرارات للمهارة قيد البحث والعمل نحو االفضل ويذكر )مفتي 

( " من ضمن المبادئ االساسية في تطبيق 1998 ابراهيم،
المهارة هو استعمال االمكانات واالدوات ألقصى درجة ممكنة 

( 1998(، ايضًا يتفق الباحثان مع ما ذكره )قطامي، 189: 4")
" ان االجهزة واالدوات المساعدة تجعل المتعلم اكثر تركيزا على 

التنوع واستثارة  المهارات المراد تعلمها وتطويرها، وتساعد على
 (. 207: 5المتعلمين لتحسين االداء الى االفضل ")

 الخاتمة:-4
في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان من خالل التجربة 
الميدانية وباستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة استنتج الباحثان 

 ما يأتي:
ان لألداة المساعدة دور ايجابي في زيادة دقة التصويب -1

 االمامي بالقفز بكرة السلة الطالبات . 
تحسن كبير في دقة التصويب االمامي بالقفز لمجموعة -2

 البحث التجريبية .
تحسن في دقة التصويب االمامي بالقفز لمجموعة البحث -3

 الضابطة . 
تفوق مجموعة البحث التجريبية في نتائج االختبارات البعدية -4

 ها باستخدام اداة الليزر على مجموعة البحث الضابطة لتأثر 
في ضوء ما توصل إليه الباحثان من استنتاجات يوصي بما 

 يأتي:
استخدام االداة المساعدة المقترحة في تطوير وزيادة دقة -1

 التصويب األمامي بالقفز .
ضرورة استخدام االجهزة والوسائل المساعدة خالل العملية -2

 لدى الطالب . التعليمية والتدريبية لضمان تنوع الخبرات
أجراء دراسات وبحوث أخرى على فئات عمرية مختلفة -3

 ومهارات مختلفة ولكال الجنسين في لعبة كرة السلة .
 
 
 
 
 

 المصادر:
 والتقويم القياس حسانين؛ صبحي ومحمد الدايم عبد محمود محمد [1]

 (.1984، العربي الفكر دار، القاهرة) :البدنية التربية في
 االحصائية التطبيقات العبيدي؛ حسن محمد التكريتي، ياسين وديع [2]

 جامعة: )الرياضية التربية بحوث في الحاسوب واستخدامات
 (.1999 الرياضية، التربية كلية الموصل،

 مكتب بغداد،: )والتطبيق المبدأ بين الحركي التعلم خيون؛ يعرب [3]
 (.2000 للطباعة، الصخرة

 – تطبيق– تخطيط الحديث الرياضي التدريب حماد؛ ابراهيم مفتي [4]
 (.1998، العربي الفكر دار، القاهرة: )1ط ،قيادة

، عمان: )1ط، الصفي والتعلم التعلم سيكلوجية قطامي؛ يوسف [5]
 (.1998، الشروق دار
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  المتقدمين بكرة اليدتأثير تمرينات خاصة ألحداث الزيادة العددية في االداء الخططي لالعبين  
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 الخططي االداء في الخاصة التمرينات تأثير على التعرف الى البحث يهدف المستخلص:
 المنهج استخدام تم وقد للمتقدمين اليد لكرة المرمى حارس بدون العبين سبعة باشراك  الهجومي
 التمرينات بين تأثير هناك النتائج اظهرت وقد العبين( 10) العينة افراد عدد وبلغ التجريبي
 وقد المرمى حارس بدون العبين سبعة اشراك عند وخاصة الهجومي الخططي االداء و الخاصة
 بحوث واجراء العبين سبعة اشراك حال في الخاصة التمرينات استخدام بضرورة الباحثان اوصى
 وبعد تجريبية مباراتان بتسجيل قام الميدانية لالختبارات البحث عينة خضعت إذ اخرى، مشابهة
 هناك يلي ما إلى الباحثان توصل ومناقشتها وتحليلها النتائج وعرض اإلحصائية المعالجات إجراء
 بدون العبين سبعة باشراك الهجومي الخططي االداء و الخاصة التمرينات بين معنوي تأثير عالقة
 ومنها توصيات بعدة الباحثان يوصي االستنتاجات وفق وعلى للمتقدمين اليد كرة مرمى حارس
 بدون العبين سبعة باشراك الهجومي الخططي االداء على التدريب عند الخاصة بالتمرينات االخذ
 .  اليد لكرة مرمى حارس
 .اليد كرة - الهجومي الخططي االداء - خاصة تمرينات :المفتاحية الكلمات

mailto:ali.j.r@uomustansiriyah.edu.iq
mailto:Haider2017@uomustansiriyah.edu.iq
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 :المقدمة-1 

رات كبيرة في الميادين لقد شهد العالم في اآلونة األخيرة تطو 
كافة منها الميدان التدريبي في مختلف االلعاب الرياضية 

االهتمام الكبير من قبل الرياضية ويعد هذا مؤشرا بمدى 
المختصين والباحثين في تطوير العملية التدريبية بصورة مستمرة 
من اجل رفع المستوى الرياضي وتحقيق االنجاز، ومن بين 
االلعاب التي حظيت باهتمام في جانب التطور التدريب هي لعبة 
كرة اليد في السرعة والقوة والتحمل ولكن جانب السرعة اخذ 

ر في تطور كرة اليد وفي ضوء هذا التطور السريع الحيز االكب
على الدولي لكرة اليد بعض تعديالت  للعبة كرة اليد  قام االتحاد

قوانين اللعبة لكي تنسجم مع التطورات التي شهدتها كرة اليد 
 ولكي تضيف جمالية ومتعه للعبه.

اصبح في السنوات األخيرة استبدال حارس المرامي بالعب من 
فادة من الكثافة العديدة للفريق المهاجم ومنحه فرصه اجل االست

اكبر من اجل االستفادة من هذا الكثافة في زيادة فرصة لتسجيل 
االهداف ومن اكثر المنتخبات استخدامنا هو المنتخب الدنماركي 

 .منتخب المصري على المستوى العربيعلى المستوى العالمي وال
اسلوب لعب خططي  طريقة اووتكمن اهمية البحث في انها 

الل السنوات االخيرة وفي جديد ومستحدث في العالم خهجومي 
( في 2020اثناء مشاهدة الباحثان لمباريات كأس العالم عام )

مصر واالطالع على هذا االسلوب ومن خالل خبرة الباحثان 
طريقة المتواضعة وهي خطوة جريئة من الباحثان باستخدام 

كي يستفاد منها االندية في الدوري لاللعب باشراك سبعة العبين 
رة اليد في المنتخبات االتحاد العراقي لك فضال عن ،العراقي
 .الوطنية
 :البحث مشكلة

تعد لعبة كرة اليد لعبة مميزة من األلعاب المنظمة التي تحتوي 
على مجموعة من المهارات الحركية الخاضعة إلى قانون خاص 

تحتاج كل و  ،بي الفريقمزاولتها ويحدد عدد العيحدد طرائق 
فعالية رياضية سواء أن كانت جماعية أو فردية إلى عناصر 

وذهنية، ونظرًا لكون لعبة وخططية  نفسية وبدنية ومهاريةخاصة 
ديد من المهارات كرة اليد من األلعاب التي تحتاج إلى الع

، ان التطور الذي شهدت لعبة كرة اليد في والصفات البدنية
القليلة من حيث الجانب الخططي  والبدني كبير السنوات االخير 

جدا  وشاهد  الباحثان من خالل اطالعهما على مباريات الدوري 

لوحظ هناك انخفاض في المستوى التهديف لألندية  العراقي
 .ي النصف الثاني من الشوط الثانيوكذلك المنتخب الوطني ف

ونادره طريقة لعب جديده  يمكن االستفادة من اذ يرى الباحثان
فضال عن االندية  ،االستخدام في مباريات المنتخبات العراقية

العراقية وهي استبدال حارس المرمي بالعب اضافي في الهجوم 
الجديدة والمستحدثة اللعب  حتى نواكب الفرق العالمية في طرائق

ومعرفة مدى نجاح هذا الطريقة في المباريات من عدمه في 
 دية العراقية .المنتخبات العراقية او االن

 :البحثهداف ا
التعرف على االداء الخططي لالعبي كرة اليد من عينة -1

 .البحث
اعداد تمرينات خاصة ألحداث الزيادة العددية تتالئم وقدرات -2

 .عينة البحث
التعرف على تأثير التمرينات الخاصة في االداء الخططي -3

 .لعينة البحث
 :البحث فرض

احصائية بين نتائج االختبارات القبلية وجود فروق ذات داللة -1
 والبعدية في االداء الخططي لعينة البحث

 :البحثالمجاالت 
 ( بكرة اليد العبي فريق )المسيب المجال البشري:
 .5/2/2022 ولغاية 23/12/2021للمدة من  المجال الزماني:
 قاعة رياضية مغلق المجال المكاني:

 الميدانية:منهجية البحث واجراءاته -2
تم استخدام المنهج التجريبي ذات منهج البحث:  2-1

 المجموعة الواحدة وذلك لمالمته وطبيعة البحث.
تم اختيار عينة البحث بطريقة   مجتمع عينة البحث: 2-2

كرة اليد وبلغ عددهم العمدية فريق نادي المسيب الرياضي ل
 .( العبين10)
دمة في الوسائل واألدوات واألجهزة المستخ 2-3

 البحث:
جهاز حاسوب، كاميرا فيديو نوع ) أدوات البحث: 2-3-1
(SONY)(، ستاند كاميرا )حامل الكاميرا.) 
 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 5, May  2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 29 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 4, issue 5 , May  2022 
 ISSN: 1658- 8452 

 
 االختبارات المستخدمة:  2-3 

تحديد صالحية اختبار االداء الخططي  2-3-1
عمد الباحثان بتصميم استمارة خاصة بتقييم االداء  الهجومي:

حارس مرمى وعرضة على  الخططي باشراك سبعة العبين بدون
مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال كرة اليد في الجانب 
العلمي والعملي وتم توزيع االستمارة على مجموعة من الخبراء 
ضمت االختصاصات مادة االختبار والقياس وعلم التدريب و 

 :التعلم الحركي وكرة اليد . اذ تم االتفاق على االستمارة
 لعب بسبعة العبين بدون حارس مرمياستمارة تقييم ال

 :المعلب          :                        الفريق
 :الفريقان                                 :التاريخ

 :الساعة:                                 نتيجة المباراة

 فاشل  ناجح 

رمية 
(7 )

 امتار

تصويب من 
 ترم (9خارج )

اختراق 
 وتصويب

تصويب من 
 الوسط

تصويب ساعد 
 االيسر

تصويب ساعد 
 االيمن

الجناح تصويب 
 االيسر

تصويب 
 الجناح االيمن

تصويب من 
 الدائرة

لعب   
 سلبي
 فقد الكرة

قطع 
 الكرة

خطاء 
 قانوني

تسليم 
واستالم 
 خطاء

     فاشل ناجح فاشل ناجح فاشل ناجح فاشل ناجح فاشل ناجح فاشل ناجح فاشل ناجح فاشل ناجح 
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 .محاولة ناجحة د* مواجهة الالعب للحارس تع
 .* لكل محاولة ناجحة درجة واحدة 

* في حالة حصول الفريق على ايقاف لمدة دقيقتين ال تحسب 
  .االيقافمحاوله طول فترة 

 .* تصويب في حائط الصد محاولة فاشلة
س المرمى للهدف وتم تسجيل هدف * في حالة عدم وصول حار 

 .المحاولة فاشلة  دتع
 استمارة االداء الخططي باشراك سبعة العبين بدون حارس مرمى

 

 

 

 

االستطالعية تم اجراء التجربة : التجربة االستطالعية 2-4
، م االربعاء الساعة الثالثة عصراالموافق يو  15/12/2021 بتاريخ

( 6) جربة االستطالعية على عينة مكونهقام الباحثان اجراء الت
  .العبي نادي المسيب بطريقة عشوائية

من أجل تحقيق أهداف : الخاصةتطبيق التمرينات  2-5
توي على تمرينات تمرينات خاصه تح انالبحث وضع الباحث

وتمرينات لألداء الخططي الهجومي باشراك سبعة  للقدرات البدنية
العبين ضمن مرحلة المنافسات على اساس التجارب االستطالعية 
التي قام بها مراعيا االمكانيات المتوافرة والمستوى العام لعينة 

بحث مستندا في اعداد التمرينات على االساس العلمية للتدريب ال
الرياضي والى بعض المصادر والمراجع العلمية، تم التركيز على 
الجانب الخططي وشمول بعض القدرات البدنية التي تخدم الجانب 

 الخططي المصمم .
( أسابيع من يوم الخميس 6لمدة )تم تطبيق تمرينات الخاصة 

 5/2/2022ية يوم السبت الموافق ولغا 23/12/2021الموافق 
على العينة خضعت الوحدات التدريبية لألشراف المباشر من قبل 

باألشراف العام على الوحدات التدريبية  انمدرب الفريق وقام الباحث
ام  )االثنين، وبمعدل ثالث وحدات تدريبية في األسبوع الواحد اي

( وحدة 18حدات التدريبية )، وبهذا يبلغ عدد الو االربعاء، الجمعة(

أي استمر لمدة شهر ونص، تم تنفيذ التمرينات المعدة بأساليب 
متنوعة ومتغيرة وبشكل مستمر وكانت حصة التمرينات الخاصة 

القسم لتطوير القدرات البدنية واالداء الخططي الهجومي من 
 30-25بين ) الوقت المستغرق من الجزء الرئيس وكان الرئيس
اما الوقت المتبقي من  ،(12انظر المحلق ) %(40ة )( بنسبدقيقة

 مجموع القسم الرئيس هو خاص بمتغيرات خاصة بالمدرب .
-%80طريقة التدريب الفتري )مرتفع الشدة( ) اناعتمد الباحث

( في تطوير %100-%90)%( وطريقة التدريب )التكراري(85
ضبط  ، تمالبدنية واالداء الخططي الهجومي بعض القدرات

حجم وشدة وراحة كما موضح في  مكونات الحمل المستخدمة بين
( تبين التموجات الحمل التدريبي والشدة 3( و)2الشكلين )
، وتم قياس معدل والتي تمثلت في التمرينات الخاصةالمستخدمة 

تم  فضال عن ،العمر( –ض/د  220النبض القصوى للعينة )
 ض/د(. 75قياس اقصى معدل للنبض اثناء الراحة )

 130-120على وصول النبض الى مستوى ) انحرص الباحث
لى الحالة قبل البدء باألداء لكي يسمح لالعبين بالعودة ا (ض/د

 ( وانخفاض مستوى التعب .الطبيعية )نبض االحماء
 (.27 ،2009 :6) تم اعتماد حساب الشدة بطريقة كارفونين

النسبة المئوية × الشدة المطلوبة للتمرين = احتياطي النبض 
 لمعدل الشدة المطلوبة + اقصى معدل للنبض اثناء الراحة 

 :ثال لكيفية احتساب الشدة التمرينم
 ض/د 195=  25 – 220معدل اقصى نبض = 

 ض/د 75معدل النبض اثناء الراحة = 
  النبض اثناء الراحة –احتياطي النبض = اقصى نبض 

 ض/د  120 =  75  - 195=                  
 x  +75 0.85 120الشدة المطلوبة للتمرين = 

 %85ض/د بشدة 177=  102+75=                        

  عدد المحاوالت الكلية
  النسبة المئوية

  المحاوالت الناجحة
  نسبة النجاح
  الفاشلة المحاوالت

  نسبة الفشل
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( يوضح التموجات الحمل التدريبي والشدة المستخدمة للتمرينات 1الشكل )
 الخاصة الخططية

االختبارات البعدية  بعد تم أجراء  :االختبارات البعدية 2-6
لخططية خالل االنتهاء من تطبيق التمرينات الخاصة البدنية وا

بإعادة تطبيق االختبارات ايام  انالباحث عمد( وحدة تدريبية 18)
وعلى قاعة  ،9/2/2022-6)االحد واالثنين واالربعاء( الموافق 

على توفير الظروف  انالمعهد التقني وقاعة الحكيم وحرص الباحث
واجراءات وشروط االختبارات القبلية نفسها وبمساعد الفريق 
المساعد نفسة لضمان ضبط كل المتغيرات الدخيلة على البحث 

  :وتمت االختبارات بالتسلسل االتي
اختبارات القدرات البدنية في  6/2/2022يوم االحد الموافق -1

 د التقني .تمام الساعة الثالثة عصرا على قاعة المعه
تم تصوير مباراة تجريبية  7/2/2022 يوم االثنين الموافق-2

االولى مع نادي كربالء في الساعة الثالثة عصرا على قاعة 
 الحيكم حي الحسين.

تم تصوير مباراة تجريبيو  9/2/2022 يوم االربعاء الموافق-3
الثانية مع نادي الكوفة في الساعة الثالثة عصرا على قاعة 

 حي الحسين.الحكيم 
وقام بإدارة المباريات الحكمان )محمد عامر، منتظر صاحب( -4

 في الساعة الثالثة عصرا .
تم ارسالهما مع االستمارة الخاصة وعرض المباريات على -5

 .(2الملحق ) المقومين
استخدم الباحثان الوسائل  الوسائل اإلحصائية: 2-7

بة ( للحقيspssاإلحصائية اآلتية في البرنامج الجــــاهز )
 ،الوسط الحسابي) القوانين: ،اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 (.(2اختبار مربع )كا ،االنحراف المعياري
 النتائج ومناقشتها:وتحليل عرض -3

 النتائج:وتحليل عرض  3-1
بعد الحصول على نتائج اختبارات البحث تم معاملتها إحصائيًا 

القيم المستخرجة تحت مستوى فكانت  (2باستخدام اختبار مربع )كا
( من 1( كما موضح في الجدول )2–%( ودرجة حرية )ن5)

( يوضح قيم األوساط 1خالل التحليل اإلحصائي والجدول )
 ( لقياسات البحث.2الحسابية واالنحرافات المعيارية و  مربع )كا

 ،يبالقبلي والبعدي لمباراة )المس( يبن المحاوالت الكلية لالختبارين 1) الجدول
( المحسوبة 2( المحاوالت الناجح والفاشلة منها ونسبها المئوية وقيمة )كاكربالء

 .والجدولية

 .(2( و درجة حرية )0.05عند مستوى داللة )
 

)لمباراة  االداء الخططيار القبلي والبعدي نتائج االختبيوضح  (1شكل )ال
 .(كربالء ،المسيب

، والبعدي لمباراة )المسيب يبن المحاوالت الكلية لالختبارين القبلي (2) الجدول
( المحسوبة 2( المحاوالت الناجح والفاشلة منها ونسبها المئوية وقيمة )كاكوفة

 والجدولية  

االختبا
 رات

محاو
الت 
 الكلية

النسبة 
 الكلية

 الناجح الفاشل

 2كأ

المح
 سوبة

 2كا
الجدو
 لية

الدال 
المحاو لة

 الت
النسبة

% 

النسبة 
لالختبا
رين 

)قبلي، 
 بعدي(

المحاو
 الت

النسبة
% 

النسبة 
لالختبا
رين 
)قبلي 
 ،بعدي(

45.4 25 القبلي
% 

17 68.0
% 

30.9
% 

8 32.0
% 

14.5
% 

3.24 
3.8
4 

غير 
معن
 وي

 30 البعدي
54.5

% 8 
26.7

% 
14.5

% 22 
73.3

% 40% 8.84 
معن
 وي

 .(2( و درجة حرية )0.05عند مستوى داللة )

 الجمعة االربعاء االثنين الجمعة االربعاء االثنين الجمعة االربعاء االثنين الجمعة االربعاء االثنين

80 الشدة االسبوعية للشهر االول 80 85 85 80 80 85 85 80 80 85 85
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40
60
80

100
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ا

 

 الشدة االسبوعية للشهر االول

محاوالت  االختبارات
 الكلية

النسبة 
 الكلية

 الناجح الفاشل
 2كأ

المحسو 
 بة

 2كا
 الجدولية

 الداللة
 النسبة% المحاوالت

النسبة 
لالختبارين 

)قبلي، 
 بعدي(

 النسبة% المحاوالت

النسبة 
لالختبارين 

)قبلي 
 ،بعدي(

 3.24 %14.8 %32.0 8 %31.5 %68.0 17 %46.3 25 القبلي
3.84 

غير 
 معنوي

 معنوي 4.17 %37.0 %69.0 20 %16.7 %31.0 9 %53.7 29 البعدي
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نتائج االختبار القبلي والبعدي االداء الخططي )لمباراة يوضح  (2شكل )
 .كوفة( ،المسيب

 :النتائجمناقشة  3-2
( ان هنالك فروق معنوية بين االختبارات 2، 1يبن الجدولين )

القبلية والبعدي لصالح االختبار البعدي لألداء الخططي الهجومي 
قيد الدراسة ويعزو الباحثان ان التطور الملحوظ في نتائج 
االختبارات البعدي الى فاعلية التمرينات الخاصة )الخططية( 

واسلوب تنفيذ التمرينات، والتي تم تطبيقها في الجزء المعدة 
الخاص من القسم الرئيس في الوحدة التدريبية، فضال عن التركيز 
على االداء الخططي بشكل مكثف في االسبوعين االخيران من 
برنامج التمرينات المعدة مما ادى الى زيادة تركيز الالعبين على 

دا، وكما أشار )علي الخطط الموضوع وتطبيقها بشكل جيد ج
فهمي و شعبان إبراهيم( )أن التمرينات يجب أن تكون لها هدف 
يعمل على تطوير القدرات البدنية واألداء المهاري ولخططي، كما 

 (.50: 1)يجب أن يتناسب مع مستوى قدرات الالعبين(
)يعد الهجوم احد جانبي اإلعداد التكتيكي الذي يشمل الدفاع 

من لحظة استحواذ الفريق على الكرة إثناء  والهجوم، والذي يبدأ
المباريات، والذي يهدف التغلب على دفاع المنافس من خالل قدرة 
الالعبين على اقتحام المواقع الدفاعية للمنافس، باستخدام األسلوب 
المناسب والمهارات المختلفة لكرة اليد لتسجيل اكبر عدد من 

ح الثغرات نتيجة عمل األهداف وذلك باستغالل ضعف الدفاع أو فت
المهاجمين، أي انه الوسيلة التي يستطيع الفريق عن طريقها 

: 4تسجيل اكبر عدد من األهداف في مرمى الفريق المنافس()
137.) 

( ان نجاح 2011يتفق الباحثان مع )احمد خميس ومحمد محمود، 
عملية الهجوم تعتمد على كيفية استخدام مواطن القوة في تحقيق 

ابة الهدف، فضال عن اعتماده على التصرف الخططي، الفوز واص
والتعرف على مواقف اللعب وكيفية التغيير والتكيف لهذا الموقف، 
فضال عن ذلك فان مباريات كرة اليد ال يمكن ان تنجح في تحقيق 
الهدف المنشود منها بصفه عامة اال بالتعاون الكامل والمؤثر بين 

 (.169: 2افراد الفريق جميعا )
تيار الباحثان للتصرف الخططي وتغيير مواقف اثناء اللعب في اخ

اعداد التمرينات الخططية الخاصة باشراك سبعة العبين ووضع 
اكثر من احتمال للجملة التكتيكية الواحدة )الخطة( وهذا ما اشار 

( أنه كلما زادت حصيلة الالعب 1998الية )عبد الوهاب غازي، 
مقاربًا في ظروفه لظروف من التجارب الحركية والتدريب 

المسابقات تمكن الالعبون من مسايرة المتغيرات التي تسود جو 
المسابقات بطرقة افضل إذ يكون الالعبون في هذا الحالة قادرين 
على اداء حركات واختيار انسبها مطابقا للمواقف التي يوجهونها 

 (.84: 3مما يجعلهم يؤدوها ويفهموها بطريقة افضل )
(" 2007حثان مع )عماد الدين و مدحت محمود، ويتفق البا

لتحقيق النجاح لخطط اللعب الهجومية وتنفيذ بفاعلية وانتاجية 
يجب على كل العب في مراكز وخطوط اللعب المختلفة ان يفي 
بالوجبات المكلف بها اثناء القيام بالعمل الخططي، بحيث يرى 

ايضا بطريقة جميع العبي الفريق االشياء بطريقة واحدة ويفكرون 
واحدة، فمن اهم عوامل المؤثرة في النجاح العمل الخططي هو 

(، وهذا ما عمل 103: 5تنفيذ بالسرعة والقوة والدقة المطلوبة ")
الباحثان علية في التمرينات الخاصة إذ حرص على علم كل 
الالعبين بالوجبات المكلف بها وتطبيقها والعمل على التسريع 

 ء بالعمل الخططي المتفق علية .اللعب في اثناء البدا
 الخاتمة: 4

 :ل نتائج البحث تم استنتاج ما يليمن خال
الخاصة باشراك سبعة  تمرينات االداء الخططي الهجومي ان-1

العبين المعدة من قبل لها دور في تطوير االداء الخططي 
 الهجومي لعينة البحث .
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سبعة  ان تمرينات االداء الخططي الهجومي الخاصة باشراك-2
العبين لها تأثير على نتائج مباريات العينة في الدوري العراقي 

 الممتاز.
باشراك سبعة العبين في تشجيع  مدربي  انساهم تجربة الباحث-3

تم تطبيقها من قبل عدد من  إذالدوري العراقي الممتاز بكرة اليد 
ية في مرحلة االياب ومنه )ديالى، كربالء، بلدية البصرة، االند
 (.تالكو 

االستنتاجات التي تم التوصل اليها الباحثان يوصيان ل من خالو 
 بالتالي:

تمرينات االداء الخططي الهجومي باشراك سبعة م في االهتما-1
العبين التي ساهمت في تطوير االداء الخططي الهجومي 

 للعينة 
أجراء البحوث العلمية ودراسات مشابهة اخرى على عينات -2

الخططي الهجومي باشراك سبعة العبين مختلفة خاصة االداء 
 لكونه موضوع مستحدث .

 :المصادر
: جامعة بغداد، كلية التربية موسوعة كرة اليد العالميةاحمد خميس و جميل قاسم؛  [1]

 .( 2011، 1الرياضية، دار الكتاب العربي بغداد، ط
التربية والبدنية  ، كلية: جامعة بغدادكرة اليد الحديثة ؛احمد خميس و محمد محمود [2]

 .2017 ،وعلوم الرياضة
في  بداللة المتغيرات البايوميكانيكة؛ تأثير تمرينات خاصة حيدر غازي عزيز [3]

: اطروحة التحوالت الدفاعية الهجومية ودقة بعض انواع التصويب بكرة اليد للمتقدمين
 .2018 ،ة التربية البدنية وعلوم الرياضة، كلي، جامعة ديالىدكتوراه

: جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة كرة اليدضياء الخياط وعبد الكريم قاسم غزال؛  [4]
 .1988والنشر، 

: جامعة تدريب –تطبيقات الهجوم في كرة اليد تعليم  ؛عماد الدين و مدحت محمود [5]
 .103، ص2007، 1، طة، كلية التربية الرياضيالمستنصرية

 للطباعة، االرقام دار : )بغداد،الرياضي التدريبواخرون(؛ ) العبيدي مهدي نوال [6]
 .27ص (،2009

 :المالحق
 ( يوضح اسماء والقاب العلمية للسادة الخبراء والمختصين1الملحق )
 مكان العمل االسم ت
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة بغداد أ.م.د رعد خنجر 1
 مدرب منتخب العراق لكرة اليد ظافر صاحب 2
 اليد لكرة العراق ناشئين منتخب مدرب فاضل وسام 3

 
 

 الرموز المفتاحية للتمرينات الخاصة. يوضح (2الملحق )

يقوم الجناح االيسر تقاطع مع الساعد االيسر ويقوم  (1) تمرين
ويقوم الجناح باالختراق من مكان  2االرتكاز حجز المدافع رقم 

يمرر الكرة لصانع  3الحجز او في حال تغطيه المدافع رقم 
 االلعاب ويقوم باالختراق .

 االختراق من صانع االلعاب (2تمرين رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 المعنى الرمز ت
 تحرك االعب المهاجم  1
 تحرك االعب المدافع  2

 حجز المدافع  3

 اختراق وتصويب  4
 خط سير الكرة  5

 عمل خداع  6

 تمرير الكرة مزدوج  7

8 
 

 كرة يد

 االيعاز  9

 مخروطي الشكل  10
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يقوم الجناح االيسر بسحب الى خارج وتمرير الكرة  (3تمرين رقم )
وتمرير الكرة لصانع االلعاب  2م ويقوم الساعد بسحب المدافع رق

يقوم صانع االلعاب بحسب  3ويقوم االرتكاز تثبيت المدافع رقم 
للساعد االيمن ويكون الى جهة اليسار وتمرير الكرة  4المدافع رقم 

مهاجمين على مدفعان اما االختراق من الساعد  3هناك تفوق عدد 
 .االيمن او تمرير الكرة لالرتكاز

 اختراق الساعد االيمن

 .تمرير الكرة لالرتكاز (4تمرين رقم )

 
 
 
 
 
 

يقوم العب الجناح االيمن بعمل خداع الى الداخل  (5تمرين رقم )
وتمرير الكرة الى العب الساعد االيمن ويقوم بالدخول في الفراغ 

ويمرر الكرة لالعب صانع  3و رقم  2بين العب المدافع رقم 
بالدخول في الفراغ ساحب المدافع رقم االلعاب يقوم صانع االلعاب 

تحرك باتجاه االرتكاز  وفي هذا االثناء يقوممن جهة اليسار  3
ويكون مساحه لالختراق  2 ساحبا مع المدافع رقم 3المدافع رقم 
 .  يسر للساعد اال

 اختراق الساعد االيسر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمرير الكرة الى االرتكاز (6تمرين رقم )
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يقوم الساعد االيمن بعد استالم الكرة من صانع  (7تمرين رقم )
من جهة  4الجري والضغط على االعب المدافع رقم االلعاب اثناء 

اليمين ويقوم الساعد االيسر تقاطع واستالم الكرة من الساعد 
من جهة اليمين في اثناء تمرير  4االيمن والضغط على مدافع رقم 

ويقوم صانع  3الكرة يقوم االرتكاز الثاني بحجز المدافع رقم 
ل مكان مع الساعد عد تبديااللعاب االختراق من جهة اليسار ب

  االيمين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3الساعد االيمن بالدخول على المدافع رقم يقوم  (8تمرين رقم )
من جهة اليسار وتمرير الكرة لصانع االلعاب ويقوم صانع االلعاب 

واثناء تمرير الكرة من صانع االلعاب  4بالدخول على المدافع رقم 
من جهة  3الى الساعد اليسار يقوم االرتكاز بحجز المدافع رقم 

من  2ول على المدافع رقم اليمين عند استالم الساعد االيسر بالدخ
جهة اليمين يقوم بتمرير لصانع االلعاب الي يخترق الدافع من 

  . موقع حجز االرتكاز 

م( 7منطقة )صانع االلعاب بالدخول الى يقوم  (9تمرين رقم )
وتمرير الكرة للساعد االيمن يقوم الساعد االيمن بسحب للخارج في 

من جهة اليسار   3ع رقم هذا االثناء يقوم االرتكاز بحجز المداف
 .وتمرر الكرة لصانع االلعاب الذي يخترق من مكان الحجز
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كرة القدم  تدريبي مقترح لبعض القواعد الخططية على تطوير المهارات األساسية لناشئي  منهج ثرأ 

 في محافظة قلقيلية
 4ا. سامح مراعبة  3د قيس نعيرات   2د محمود حسني االطرش   1ا.د معتصم محمود شطناوي 

 1 /جامعة اليرموكةكلية التربية الرياضي
 2/جامعة النجاح الوطنية ةكلية التربية الرياضي
  3 /جامعة النجاح الوطنيةةكلية التربية الرياضي

  4/جامعة النجاح الوطنية ةالرياضيكلية التربية 
( 1 Albasha1969@yahoo.com)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير على الخططية القواعد لبعض مقترح تدريبي منهج أثر إلى التعرف الدراسة هدفت المستخلص:
 لمالئمته التجريبي المنهج الباحثون استخدم وقد قلقيلية، محافظة في القدم كرة لناشئي األساسية المهارات
 القدم كرة ناشئي العبي من العباً ( 30) قوامها عينة على الدراسة أجريت ذلك ولتحقيق الدراسة، لطبيعة
 المجموعة مثلت إذ وضابطة، تجريبية مجموعتين إلى بالتساوي عمدياً  ووزعت قليقلية، إسالمي لفريق

 البيانات جمع وبعد مجموعه، لكل العبا( 15) عددهم والبالغ قلقيلية إسالمي ناشئي من والضابطة التجريبية
  الباحثون اليها توصل التي النتائج أهم ومن. النتائج لتحليل( SPSS) اإلحصائي الرزم برنامج استخدام تم

 المهارات لجميع البعدي القياس في( α ≤ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد
 والضابطة التجريبية المجموعتين أفراد بين الكره على السيطرة مهارة عدا ما الدراسة، قيد القدم لكرة األساسية
 هذه مثل تطبيق ضرورة الباحثون بها يوصى التي التوصيات أهم ومن.  التجريبية المجموعة أفراد ولصالح
 .فلسطين في االحتراف أندية على والخططي البدني بالجانب تهتم التي المقننة التدريبية المنهج
 . .الغربية الضفة -القدم  كرة ناشئ - يةاسساال المهارات -الخططية  القواعد :المفتاحية الكلمات
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  :المقدمة-1
بل  ،في مجتمعنا العربي تعد لعبة كرة القدم أكثر األلعاب شعبية

أنها الجالبة ألكبر عدد من عشاق الرياضة باعتبارها رياضة 
التتطلب تحضيرات مسبقة، يشعر بمتعتها  جماهيرية مبسطة،

جال كل من الالعب أو المشجع صغيرًا كان أم كبيرًا، ويحبها الر 
 (.2013)النمري،  والنساء، حتى الكتاب والقراء

جميع األلعاب الرياضية وتحتل كرة القدم أحد المراكز األولى بين 
بما يميزها بتعدد المهارات الحركية التي يجب أن يمتلكها 
الالعب وبواسطتها يمكن تنفيذ الكثير من الخطط عند توفر الحد 
المطلوب من اللياقة البدنية، ومع التطور الذي طرأ على كرة 
القدم في أغلب دول العالم في الفترة األخيرة من حيث أساليب 

طه وارتفاع شدة التنافس وتقارب المستويات واألداء اللعب وخط
القوي في حدود قانون اللعبة فإن ذلك قد استدعى توجه المزيد 
من االهتمام إلى جميع جوانب عملية التدريب للوصول بالالعب 

 (.2008إلى أعلى المستويات الممكنة. )األطرش، 
بل دول وتلقى األلعاب الرياضية االهتمام الواسع والكبير من ق

العالم من اجل الوصول إلى أعلى مستويات األداء وتحقيق 
أفضل االنجازات في المسابقات الرسمية، وأضحى التطور 
العلمي من العوامل الرئيسية التي جعلت الرياضة تخطو خطوات 
جيدة نحو التقدم وذلك من خالل إعداد الالعبين إعدادا جيدا في 

والخططية والنفسية والمعرفية مختلف النواحي البدنية والمهارية 
 .)الذهنية( كافة، ووفقا لنوع النشاط الرياضي

وتعد لعبة كرة القدم من األلعاب التي القت االهتمام العالمي 
شهدت تطورا هائال في إعداد  إذالمتزايد في كل بلدان العالم 

الالعبين، وتميز هذا التطور بارتفاع مستوى األداء المهاري 
ي والنفسي والذهني لالعبين من حيث امتالكهم والبدني والخطط

للقدرات والمهارات العالية وتمتعهم بمستوى بدني جيد وتطوير 
تفكيرهم الجماعي، والتقدم في اللعبة ناتج عن التطور في خطط 
اللعب  الهجومية والدفاعية،  فهي تمثل أحد الركائز التي يعتمد 

لعب في كرة القدم عليها الفريق لتحقيق أفضل النتائج وخطط ال
الحركات تعني " فن التحركات أثناء المباراة سواء كانت هذه 

 .(1999)محمد، " ذات هدف هجومي أو دفاعي
ة البدنية لالعبي كرة ( إلى أن الحال2001، أبو عبده)ويشير 
أحد األسس المهمة التي تحدد كفاءة األداء المهاري  دالقدم تع

رجة اختيارها يمكن أن والخططي، ألن أي خطة مهما كانت د
 فضال عنه ،البدنية بعين االعتبار تفشل إذا لم يتم أخذ القدرات

ال يمكن تنفيذ األداء المهاري بطريقة آلية بدون امتالك الالعب 
للسمات والخصائص البدنية التي من شأنها أن تخدم األداء 

 الحركي للمهارات األساسية.
اضية العالمية تتطلب ( أن المستويات الري2010، زهران) دويع

من الفرد الرياضي ضرورة استخدام قدراته البدنية والمهارية 
والخططية والنفسية بصورة متكاملة وذلك لمحاولة احتراز أفضل 

 مستوى ممكن وتحقيق أفضل النتائج من خالل أفضل أداء.  
( أنه ال يمكن الفصل بين 2008 ،أبو عبده والسيد)كما أشار 

، ألن شقيه العام والخاص واالعداد المهارياالعداد البدني ب
الالعب الذي يمتلك المقومات األساسية والمستوى المرتفع من 
 المهارات األساسية بدون أن يكون على نفس المستوى من

بين إعداد  ومن هنا تظهر اهميه العالقة االيجابية ةالناحية البدني
المباريات، وأيضًا الالعب بدنيًا وفنيًا خالل مراحل اإلعداد وأثناء 

اإلعداد البدني الخاص الذي يهدف الى تطوير القدرات استخدام 
الفسيولوجية المحددة لمستوى الفورمة الرياضية بصفة أساسية 
لالعبي كرة القدم وخصوصا قدرات القوة والسرعة والرشاقة 
والقدرات الحركية كالقوة المميزة بالسرعة وتحمل السرعة وتحمل 

 القوة .
ج التدريبية الخاصة نهمأنه من خالل إعداد ال الباحثونويرى 

لتنمية القدرات البدنية والخططية وتطبيقها وفق أسس علمية فإن 
البدني والخططي والمهاري  ذلك يعمل على رفع المستوى

لالعب المحترف والوصول إلى أعلى المستويات  والنفسي
 واالنجاز الرياضي.

ج التدريبية الخاصة نهمد الأنه من خالل اعدا ويرى الباحثون
بالقواعد الخططية وأثرها على المهاري لناشئي كرة القدم 

 والوصول إلى بهم الى أعلى مستوى .
 مشكلة الدراسة: 
الباحثون كالعب محترف في إحدى أندية  أحد ومن خالل عمل

المحترفين في الدوري الفلسطيني والعب منتخب فلسطين لكرة 
رة القدم، ومن المعروف أن معظم العبي القدم ومدربًا لناشئي ك

كرة القدم يتفاوتون في إمكانياتهم المهارية وكذلك قدراتهم في 
عملية التفكير الخططي ودرجة إتقانهم لها، وان معرفة المواقف 
الخططية لالعبي كرة القدم تساعد المدربين بعملية تحديد مستوى 
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مهارات بما التصرف الخططي الهجومي لالعبيهم لتوظيف هذه ال 

يخدم الفريق ككل، كما أن عملية التعرف على مستوى التفكير 
الخططي تعد من العمليات المعقدة والتي تتطلب إيجاد أفضل 
األساليب واالختبارات العلمية المقننة بصورة علمية صحيحة، 

الذي يحوي  اختبار التصرف الخططي ومن هذه االختبارات،
أن تحدث في الثلث مواقف خططية هجومية التي يمكن 

الهجومي من ملعب كرة القدم، وهذا ما منح الباحثون حافزا 
علميا بحثيا من اجل تطبيق هذا البحث على عينة مكونة من 

المواقف  قلقيلية، للتعرف على أثر بعض إسالميناشئي نادي 
على تطوير المهارات األساسية لناشئي كرة القدم في الخططية 

ن هذه المواقف الخططية تتطلب من محافظة قلقيلية، وذلك ال
لموقف قادرة على الالعبين أن تكون قدراتهم العقلية المرتبطة با

 األداء األمثل .
     تكمن اهمية الدراسة في النقاط اآلتية:أهمية الدراسة: 

تعد الدراسة الحالية على حد علم الباحثون من الدراسات -1
النواحي المهارية الرائدة في فلسطين التي اهتمت بدراسة 

 لناشئي كرة القدم.
شئي ج التدريبية لها دورًا هامًا في مجاالت تأسس ناناهمأن ال-2

ج الى ارتفاع مستوى كفاءة ناهمكرة القدم، إذ تهدف هده ال
متطلبات اللعبة تحت كافة ظروف  إلنجازالناشئ مهاريًا 

 األداء المختلفة والمتعددة.
للقيام بدراسات مشابهة في  أن هذه الدراسة ستفتح المجال-3

 مجال المتغيرات المهارية على ألعاب أخرى.
التعرف إلى المستوى المهاري لدى ناشئي كرة القدم في -4

 الضفة الغربية .
ج المواقف الخططية المقترحة نهمأهمية الجانب التطبيقي ل-5

 لالرتقاء باألداء المهاري  لناشئي كرة القدم .
الدراسة الحالية التعرف الى األهداف هدفت  أهداف الدراسة:

 اآلتية:
أعداد تمرينات المنهج التدريبي المقترح لبعض القواعد -1

الخططية على تطوير المهارات األساسية لناشئي كرة القدم في 
 .محافظة قلقيلية

التعرف على تأثير تمرينات المنهج التدريبي المقترح لبعض -2
ات األساسية لناشئي كرة القواعد الخططية على تطوير المهار 

 القدم في محافظة قلقيلية.

التعرف على الفروق بين أفراد المجموعتين التجريبية -3
والضابطة لبعض القواعد الخططية على تطوير المهارات 

 .األساسية لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية
 سعت الدراسة إلى اختبار الفرضيات اآلتية: فرضيات الدراسة:

 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -1
ج التدريبي المقترح لبعض القواعد نهم( في أثر ال0.05

الخططية على تطوير المهارات األساسية لناشئي كرة القدم 
 في محافظة قلقيلية )المجوعة التجريبية(.

 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -2
ج التدريبي التقليدي على تطوير نهم( في أثر ال0.05

المهارات األساسية لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية 
 )المجوعة الضابطة(.

 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -3
لبعض المهارات األساسية  ةالبعدي اتعلى القياس( 0.05

قلقيلية بين أفراد المجموعتين لناشئي كرة القدم في محافظة 
 التجريبية والضابطة.

 حدود الدراسة: 
 ناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية .  الحد البشري:
 ملعب بلدية قلقيلية الرياضي . الحد المكاني:
ج الدراسة الخاص في القواعد نهمتم تطبيق  الحد الزماني:

إلى  1/9/2021الخططية في الفترة الزمنية الواقعة ما بين 
 .2021/2022الرياضي للموسم  1/11/2021

 :مصطلحات الدراسة
هو االستخدام األمثل لمجموعة من الطرائق  ج التدريبي:نهمال

التدريبية المجربة علميا في السابق ألجل تطوير وتحسين 
الصفات البدنية والفنية والخططية والنفسية، واالرتفاع بمستوى 

 لتحقيق هدف رياضي محددالعبين األداء الرياضي ل
 (. 2010)المولى، 

ويقصد به مشاركة الالعب في خطة دفاعية  القواعد الخططية:
أو هجومية سواء لمس الالعب الكرة أو لم يلمسها على أن 
تكون هذه الخطط الدفاعية أو الهجومية منها: الجري للكرة 
القادمة لالعب، لعب الكرة مباشرة، والتمريرة الحائطية، 

غط على المهاجم التمريرة المناسبة والهروب من المدافع والض
 (.2008)األطرش،  طية إلى أخرىوتغ
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وهي تلك االستجابات والتحركات المبنية على  خطط اللعب: 

اختيار نتيجة تفكير والتي تتناسب مع المواقف التنافسية 
 .(2001ويرجى من خاللها تحقيق نتائج إيجابية )حماد، 

عبة كرة هي المهارات األساسية الخاصة في ل األداء المهاري:
 امتصاص ،الكرة استقبال ،رة على الكرةمثل السيط ،القدم
 .(2018)األطرش وأبو شهاب،  كتم الكرة ،الكرة

الفلسطيني لكرة  االتحادهو الفئة العمرية التي يصنفها  الناشئين:
 ( سنوات .10( سنة وال تقل عن )17القدم أقل من )

 :الطريقة واإلجراءات-2
التجريبي استخدم الباحثون المنهج  منهج الدراسة: 2-1

بإحدى صوره المجموعتين )التجريبية والضابطة( واجراء القياسين 
 القبلي والبعدي.

تكون مجتمع الدراسة من جميع  مجتمع الدراسة: 2-2
ما العبي كرة القدم الناشئين في محافظة قلقيلية والبالغ عددهم 

( ناشئا وفقا لسجالت االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 300)يقارب 
 .2021/2022سم الرياضي في المو 

( العبا 30تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: 2-3
من ناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية تم اختيارهم بالطريقة 

وتشكل نسبة العينة القصدية )العمدية( من مجتمع الدراسة، 
( يبين خصائص أفراد 1) والجدول ،من مجتمع الدراسة (10%)

 عينة الدراسة حسب متغيري الطول والوزن.
 صفات أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيري الطول والوزن يبين (1) الجدول
 اضافة العمر التدريبي  (.30)ن=

وحدة  المتغيرات
 القياس

معامل  االنحراف المتوسط
 االلتواء

 0.81- 8.05 163.20 سم الطول
 0.257 8.48 53.37 كغم الكتلة

( أن قيمة المتوسط الحسابي لمتغير 1) تشير نتائج الجدول
( وبلغ 8.05( سم وبانحراف معياري قدره )163.20الطول )

(، بينما كانت قيمة المتوسط الحسابي 0.81-معامل التواءه )
( 8.48( كغم وبانحراف معياري قدره )53.37لمتغير الوزن )

(. و تدل هذه النتائج على تحقيق 0.257وبلغ معامل التواءه )
نس بين أفراد عينة الدراسة وخضوعهم للتوزيع االعتدالي التجا

)± جاءت قيم معامل االلتواء لمتغير الطول والوزن  إذالطبيعي، 
(، وبالتالي تم تقسيم أفراد عينة الدراسة بشكل عشوائي على 3

التجريبية( تتدرب باستخدام مجموعتين، المجموعة األولى )
ططية، والمجموعة الثانية ج التدريبي المقترح للقواعد الخنهمال

 التقليدي.  باألسلوبالضابطة تتدرب 
بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة وللتأكد من التكافؤ 

للمهارات األساسية على متغيري الطول والوزن والقياس القبلي 
اختبار  استخدام، تم الدى ناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية

(، ونتائج Independent t- test)ت( لمجموعتين مستقلتين )
 ( تبين ذلك.2) الجدول
والضابطة في التكافؤ بين أفراد المجموعتين التجريبية يبين ( 2) الجدول

)ن=  والقياس القبلي للمهارات األساسية لكرة القدم متغيري الطول والوزن
30.) 

 المجموعة
 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 قيمة (15)ن= الضابطة (15)ن= التجريبية
 )ت(

مستوى 
 الداللة*

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
القوة 
 0.619 0.503 0.24 2.02 0.35 2.08 متر االنفجارية

- 1.30 6 1.19 5.87 هدف التصويب
0.292 

0.772 

- 2.80 19.66 1.41 18.66 ثانية الجري بالكرة
1.242 

0.224 

رمية 
 0.908 0.117 1.61 11.61 2.26 11.70 متر التماس

التمرير 
 0.262 1.144 1.69 4 1.50 4.67 درجة القصير

 0.964 0.045 13.92 23.91 18.05 24.18 ثانية السيطرة
ضرب الكرة 
 بالرأس

- 0.56 2.20 0.74 1.87 درجة
1.387 

0.176 

(، 2.048(، )ت( الجدولية )α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
 (.28درجات الحرية )

( أنه ال توجد فروق ذات داللة 2) يتضح من نتائج الجدول
( في متغيري الطول α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

والوزن والقياس القبلي للقدرات للمهارات األساسية لدى ناشئي كرة 
القدم في محافظة قلقيلية، وتؤكد هذه النتائج على تكافؤ 
المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء بتطبيق المنهج 

 التدريبي المقترح. 
 أدوات الدراسة: 2-4

خالل اطالع الباحثون على من  ج التدريبي:نهمأوال: ال
الدراسات السابقة المشابهة والمرتبطة بموضوع الدراسة مثل 

األطرش )(، ودراسة 2018 (،آخرون)أبو زبيدة و)دراسة 
 (، قام الباحثون2015 ،ابراهيم)(، ودراسة 2017 (،آخرون)و

ج تدريبي مقترح للقواعد الخططية وتطبيقه على أفراد نهمبتصميم 
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وحدات تدريبية  3اسابيع بواقع  8التجريبية لمدة المجموعة  

 أسبوعيا.
 ثانيا: االختبارات المستخدمة:

 ،رمية التماس ،الجري بالكرة ،التصويب) المهارات األساسية:
 . (ضرب الكرة بالرأس ،السيطرة على الكرة ،التمرير القصير

 المعامالت العلمية لالختبارات البدنية والمهارية: 2-5
للتحقق من صدق المحتوى استخدم : االختباراتق أواًل: صد

الباحثون صدق المحتوى، وبعد إطالع الباحثون على العديد من 
الدراسات والمراجع التي تطرقت الى موضوعات في الجانب 

ختبارات لقياس المهاري، وقام الباحثون باختيار مجموعة من اال
 ونقام الباحث االختباراتوللتحقيق من صدق  متغيرات الدراسة،

على مجموعة من الخبراء المختصين في  االختباراتبعرض 
 االختباراتأكدوا على مدى مالئمة  إذمجال التدريب الرياضي، 

 المستخدمة وقدرتها على قياس ما وضعت ألجله.
وللتأكد من معامل الثبات لالختبارات : االختباراتثبات ثانيًا: 

طريقة االختبار واعادته المهارية قيد الدراسة تم استخدام 
(Test- Retest وذلك من خالل اجراء االختبارات من قبل ،)

( العبا من 12عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة قوامها )
كانت المدة الزمنية  إذناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية، 

الفاصلة بين االختبارين األول والثاني اسبوعا. ولداللة العالقة 
الختبارين األول والثاني تم استخدام معامل االرتباط بيرسون بين ا

(Pearson correlation coefficientونتائج الجدول ،) (3 )
 تبين ذلك.
 معامالت الثبات لالختبارات المهارية قيد الدراسة. يبين (3الجدول )

وحدة  االختبارات المهارية
 القياس

معامل 
 الثبات

الصدق 
 الذاتي

 0.916 **0.84 ثانية الجري بالكرة
 0.953 **0.91 متر رمية التماس
 0.90 **0.81 درجة التمرير القصير

 0.894 **0.80 ثانية السيطرة
 0.932 **0.87 درجة ضرب الكرة بالرأس

 ≥ α(، ** دال إحصائيا عند )α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
0.01). 

( أن قيم معامل الثبات للقدرات البدنية 3) تشير نتائج الجدول
(، وتراوحت قيم صدقها 0.91-0.84الخاصة تراوحت ما بين )

(، وتراوحت قيم معامل الثبات 0.953-0.914الذاتي ما بين )
(، وتراوحت قيم 0.92-0.80للمهارات األساسية قيد الدراسة )

(، وكانت جميعها دالة 0.959 -0.894صدقها الذاتي ما بين )
(، وتدل هذه النتائج α ≤ 0.01إحصائيا عند مستوى الداللة )

 على صالحية االختبارات المهارية لتحقيق أغراض الدراسة.
اشتملت الدراسة على المتغيرات  متغيرات الدراسة: 2-6

 اآلتية:
المتغيرات المستقلة في أثر تمثلت  المتغيرات المستقلة:

تغيرات الدراسة، الخططية على مج التدريبي المقترح للقواعد نهمال
 ج التدريبي االعتيادي.نهمأثر ال فضال عن

المهارات األساسية وهي: )التصويب،  المتغيرات التابعة: 
الجري بالكرة، رمية التماس، التمرير القصير، السيطرة، ضرب 

  الكرة بالرأس(.
للتأكد من صحة فرضيات  المعالجات االحصائية: 2-7

استخدام برنامج الرزم االحصائية للعلوم  الدراسة وفحصها تم
 ( وذلك من خالل تطبيق المعالجات اآلتية:SPSSاالجتماعية )

( لداللة الفروق بين Paired t testاختبار )ت( لألزواج ))
 القياسين القبلي والبعدي.

 Independent samplesاختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين )
t test الدراسة بين افراد  الفروق في متغيرات( لداللة

معامل االرتباط بيرسون ، بية والضابطةالمجموعتين التجري
(Pearson correlation coefficient للتأكد من ثبات )

 .(االختبارات المهارية
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:-3

 أواًل: النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ج التدريبي المقترح لبعض المواقف نهم( في أثر ال0.05
الخططية على تطوير بعض المهارات األساسية لناشئي كرة 

 القدم في محافظة قلقيلية )المجوعة التجريبية(.
وللتأكد من صحة هذه الفرضية وفحصها، تم استخدام اختبار 

 تبين ذلك. 4الجدول  (، ونتائجPaired t- testلألزواج ) )ت(
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ج التدريبي المقترح لبعض المواقف الخططية على نهمأثر ال( 4الجدول ) 

تطوير بعض المهارات األساسية لناشئي كرة القدم في محافظة 
 (.15قلقيلية )المجموعة التجريبية( )ن= 

 المهارات
 األساسية

وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القبليالقياس 
 )ت(

مستوى 
 الداللة*

نسبة 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط التغير%

 32.87 *0.000 8.473 1.01 7.80 1.19 5.87 هدف التصويب
 14.41- *0.000 6.337 2.22 15.97 1.41 18.66 ثانية الجري بالكرة
رمية 
 التماس

 17.17 *0.000 5.415 2.41 13.71 2.26 11.70 متر

التمرير 
 44.11 *0.000 4.928 0.70 6.73 1.50 4.67 درجة القصير

 55.99 *0.003 3.594 22 37.72 18.05 24.18 ثانية السيطرة
ضرب الكرة 
 64.17 *0.000 8.290 0.80 3.07 0.74 1.87 درجة بالرأس

(، 2.145(، )ت( الجدولية )α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
 (.14درجات الحرية )

( أنه توجد فروق ذات داللة 4) يتضح من نتائج الجدول
بين القياسين القبلي  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

والبعدي ولصالح القياس البعدي في جميع المهارات األساسية 
قيد الدراسة لدى ناشئي كرة القدم )المجموعة التجريبية(، وبالتالي 

هذه النتائج على وجود أثر  ية الصفرية. وتدلترفض الفرض
ج التدريبي المقترح لبعض المواقف الخططية على تطوير نهملل

دى أفراد جميع المهارات األساسية لكرة القدم قيد الدراسة ل
كانت النسبة المئوية للتغير لها كاآلتي: إذ  المجموعة التجريبية،

رمية  %(،14.41%(، الجري بالكرة )32.87)التصويب )
%(، السيطرة 44.11%(، التمرير القصير )17.17التماس )

 .%(64.17%(، ضرب الكرة بالرأس )55.99)
يعزو الباحثون بان هناك تقدم ملموس قد حصل على أفراد 

ريبي المقترح بمعنى ان دج التنهملخاضعة للالمجموعة التجريبية ا
راد ج التدريبي المقترح قد حقق تطورًا وتقدمًا لدى أفنهمال

قيد الدراسة،  المجموعة التجريبية في جميع المتغيرات المهارية
ج التدريبي مواقف خططية لها الدور نهمحتوى الا فضال عن

دام الواضح على تحسين الجانب المهاري لدى الالعبين، واستخ
ات المقننة المختلفة التي تخدم الهدف، وهذا ما تتفق بد التدريب

البياتي )(، و2011ل من )حسين، الدراسة الحالية مع دراسة ك
(، 2017 ،محاسنة)(، و2013 ،سالمة)(، و2004 ،ويوسف

وفق على ج التدريبية المنظمة ناهموالتي أجمعت على أن ال
أسس تعمل على تطوير المستوى لدى أفراد المجموعة التجريبية، 

ج التدريبي نهمتشير جميعها إلى أن الخضوع ل فضال عن
( وحدات تدريبية 3( أسابيع وبمعدل )8)المقترح المقنن لمدة 

رات المهارية يمكن أن يؤدي إلى تقدم وتحسن إيجابي في المتغي

، أبو المجد)ج التدريبي، باستثناء دراسة نهمالتي يتضمنها ال
 ( الذي كان فيها التدريب يوميًا.1999

 ثانيًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
 ≥ α)ئية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصا

ج التدريبي التقليدي على تطوير بعض نهم( في أثر ال0.05
المهارات األساسية لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية 

وللتأكد من صحة هذه الفرضية وفحصها،  )المجوعة الضابطة(.
(، ونتائج Paired t- testتم استخدام اختبار )ت( لألزواج )

 ( تبين ذلك.5) الجدول
ج التدريبي التقليدي على تطوير بعض المهارات األساسية نهمأثر ال يبين (5) الجدول

 (.15الضابطة( )ن=  لناشئي كرة القدم في محافظة قلقيلية )المجموعة
المهارات 
 األساسية

وحدة 
 القياس

 قيمة القياس البعدي القياس القبلي
 )ت(

مستوى 
 الداللة*

نسبة 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط التغير%

 7.83 *0.004 3.500 1.13 6.47 1.30 6 هدف التصويب
 3.15- 0.540 0.628 3.03 19.04 2.80 19.66 ثانية الجري بالكرة
رمية 
 التماس

 2.06 *0.002 3.759 1.64 11.85 1.61 11.61 متر

التمرير 
 18.25 0.151 1.519 1.58 4.73 1.69 4 درجة القصير

 7.19 *0.039 2.277 13.73 25.63 13.92 23.91 ثانية السيطرة
ضرب الكرة 
 بالرأس

 9.09 0.082 1.871 0.51 2.40 0.56 2.20 درجة

(، )ت( α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
 (.14حرية )ال(، درجات 2.145الجدولية )

( أنه توجد فروق ذات داللة 5) يتضح من نتائج الجدول
بين القياسين القبلي  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

في المهارات األساسية  ولصالح القياس البعدي والبعدي
)التصويب، رمية التماس، السيطرة( لدى ناشئي كرة القدم 
)المجموعة التجريبية(، بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا 
للمهارات األساسية )الجري بالكرة، التمرير القصير، ضرب الكرة 

ج التدريبي التقليدي أثر دال نهمبالرأس(. ومما يعني ذلك أن لل
بعض المهارات األساسية لكرة القدم )التصويب، على تطوير 

كانت  إذرمية التماس، السيطرة( لدى أفراد المجموعة الضابطة، 
 .%(7.83النسبة المئوية للتغير لها كما يلي: )التصويب )

ويعزو الباحثون ذلك إلى االعتماد على التدريبات التقليدية، وعدم 
الفردية، والتخطيط  بتوزيع الحمل، وعدم مراعاة الفروق االهتمام

ج التدريبية واإلشراف عليه بعناية ودقة، كما ان نهمالمناسب لل
التمرينات المتشابهة والخالية من التجديد واإلثارة األثر في نفوس 
الالعبين مما يبعث الملل وعدم اإلقدام لدى الالعبين، مما 

ق هذه النتيجة مع ما أشارت ينعكس ذلك على مستواهم، وتتف
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(، 1994(، )الموسى، 1992إليه دراسات كل من )بطارسة،  

أن سبب ى (، عل2009(، )الشرقاوي، 2009)الديري والعكور، 
عدم تطور مستوى األداء عند الالعبين يعود إلى األسلوب 
التدريبي المتبع من قبل المدربين الذي يعتمد على نمط واحد في 

كساب الع ناصر المهارية أثناء الوحدات التدريبية ويعتمد تنمية وا 
 على الدوافع الشخصية للتغير دون أي تقنين منظم .

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
 ≥ α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

( على القياس البعدي لبعض المهارات األساسية لناشئي 0.05
كرة القدم في محافظة قلقيلية بين أفراد المجموعتين التجريبية 

وللتأكد من صحة هذه الفرضية وفحصها، تم  والضابطة.
 -Independent tاستخدام اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين )

test( تبين ذلك. 6) (، ونتائج الجدول 
في لمجموعتين مستقلتين لداللة الفروق  (ت)نتائج اختبار  يبين (6الجدول )

القياس البعدي لبعض المهارات األساسية لناشئي كرة القدم في 
 (.30المجموعتين التجريبية والضابطة )ن= محافظة قلقيلية بين أفراد 

 المجموعة
 
 القدرات
 البدنية

وحدة 
 القياس

 (15)ن=  الضابطة (15)ن=  التجريبية
 قيمة
 )ت(

مستوى 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة*

 *0.004 3.409 1.13 6.47 1.01 7.80 هدف التصويب

- 3.03 19.04 2.22 15.97 ثانية الجري بالكرة
3.165 

0.004* 

 *0.020 2.467 1.64 11.85 2.41 13.71 متر رمية التماس
التمرير 
 *0.000 4.479 1.58 4.73 0.70 6.73 درجة القصير

السيطرة على 
 0.082 1.805 13.73 25.63 22 37.72 ثانية الكرة

ضرب الكرة 
 *0.011 2.729 0.51 2.40 0.80 3.07 درجة بالرأس

(، 2.048(، )ت( الجدولية )α ≤ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة
 (.28درجات الحرية )
( أنه توجد فروق ذات داللة 9) نتائج الجدول يتضح من

في القياس البعدي  (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 
لجميع المهارات األساسية لكرة القدم قيد الدراسة ما عدا مهارة 
السيطرة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح أفراد 

 المجموعة التجريبية.
ويعزو الباحثون تفوق المجموعة التجريبية عن المجموعة 

 احتواءالضابطة في المتغيرات المهارية للقياس البعدي بأن 
ج التدريبي المقترح على مواقف خططية ساعدت على نهمال

 اختلفتتطوير الجانب المهاري لدى المجموعة التجريبية، بينما 

وعة الضابطة ( التي تقدمت المجم1989هذه الدراسة )محمود، 
احدة، ومن هنا تتضح على المجموعة التجريبية في مهارة و 

ج التدريبي المقترح الذي أظهر تفوق المجموعة نهمفاعلية ال
ج تدريبية نهماستخدام التجريبية على المجموعة الضابطة. و 

مع جميع الذي تم التعامل  ، فضال عنمقننة من قبل المدربين
رج من السهل إلى الصعب في تدالمواقف الخططية من خالل ال

وثم االنتقال إلى اللعب الجماعي وتطبيق كل المواقف  اترينالتم
الخططية من خالل اللعب، وأيضًا التعاون الملحوظ من قبل 
الالعبين وسهولة استيعابهم للمواقف الخططية كان الدور 
اإليجابي في التقدم الملحوظ للجانب المهاري، ويعزو الباحثون 

عة الضابطة إلى عدم التطور لدى أفراد المجمو  أيضًا عدم
ج التدريبية الخططية المقننة التي تهدف إلى رفع نهماستخدام ال

 وتطوير المستوى البدني والمهاري لالعبين.
 ،سلطان)( ودراسة 2003 ،سعد)واتفقت هذه الدراسة مع دراسة 

أن نتائج هذه الدراسات لم تشر إلى أي تقدم أو  إذ( 2004
تحسن في مستوى القدرات الخططية لدى أفراد المجموعة 

 الضابطة.
 الخاتمة:-4

 في ضوء النتائج التي أظهرتها الدراسة يمكن استنتاج ما يلي:
ج التدريبي المقترح لمدة ثمانية أسابيع وبمعدل ثالث نهمال-1

وحدات تدريبية أسبوعيًا له تأثير ايجابي ذو داللة إحصائية 
على تطوير المتغيرات المهارية )التصويب، الجري بالكرة، 
رمية التماس، التمرير القصير، السيطرة على الكرة، ضرب 

 الكرة بالرأس( . 
التجريبية قد تفوقت على أظهرت الدراسة أن المجموعة -2

 المجموعة الضابطة في كافة متغيرات الدراسة المهارية .
القواد الخططية لها تأثير ايجابي على المتغيرات المهارية -3

ؤدي إلى زيادة مما يعلى الالعبين  يجابيإلا هأثر  فضال عن
 الثقة بالنفس.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي بين -4
المجموعة التجريبية والضابطة في المتغيرات المهارية 

 ولصالح المجموعة التجريبية.
 يوصي الباحثون ببعض التوصيات من خالل النتائج اآلتية: 

وتطبيق هذه ج التدريبية المشابهة ناهضرورة االهتمام بالم-1
 ج على العبي ومدربي كرة القدم في األندية المحلية.ناهمال
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لجانب الخططي من قبل المدربين وضرورة التركيز على ا-2 

 تركيز الالعبين على االستفادة منه قدر المستطاع.
التأكيد على معرفة المدرب بالفروق الفردية بين الالعبين -3

 وحرصه على مراعاتها.
تخصيص دورات تدريبية للمدربين تبين لهم أهمية الجانب -4

 المهاري والخططي في كرة القدم.
ج على ناهمريبية مشابهة وتطبيق هذه التد جناهمعمل -5

 العبي ومدربي كرة القدم في األندية المحلية.
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 المالحق:
 12 10 8 6 4 عدد االسابيع

      اختيارأفضل 

عدد الوحدات التدريبية االسبوعية )عدد مرات التدريب خالل 
 الواحد(االسبوع 

 6 5 4 3 2 عدد الوحدات
      اختيارأفضل 

 ج التدريبينهطرق التدريب المستخدمة في الم
فتري مرتفع  تكراري مستمر دائري طرق التدريب
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فترة منخفض 

 ةالشد
      اختيارأفضل 

اعطاء أسبوع الراحة أو االستشفاء خالل  دورة الحمل الفترية:
 جنهأسابيع الم

أسبوع 
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 توزيع االعداد البدني والمهاري والخططي للموسم التدريبي توزيع حمل التدريب االسبوعي  

 األسبوع األول
 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الحمل درجات

        أقصي
  x   x   أقل من أقصي

    X   X متوسط
 x   X  X  راحة

        اعداد بدني عام
  25  25 25  25 عامتحمل 
        قوة

  5  5 5  5 سرعة
        رشاقة
  5   5   مرونة

        اعداد بدني خاص
        تحمل خاص

  10  10 10  10 قوة
    5   5 سرعة
  10  10 10  10 رشاقة
  10  5 10  5 مرونة

        اعداد مهاري خططي
  5  15 5  15 مهارات أساسية

  35  5 35  5 مهارية مركبة تمرينات
        تمرينات مهارية خططية

        تمرينات المراكز
  25  15 25  15 تمرينات التصويب

        تمرينات مواقف ثابتة
  15  15 10  15 مباريات صغيرة

        تمرينات خاصة بالمباريات
  10  10 10  10 العاب صغيرة

        مباريات تجريبية
        اختبارات

  د150  د120 د150  د120 المجموع

 )األسبوع الثاني(توزيع حمل التدريب االسبوعي 
 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الحمل درجات

        أقصي
  x   x   أقل من أقصي

    X   X متوسط
 x   X  X  راحة

        اعداد بدني عام
        تحمل عام

  10   10   قوة
  10  15 10  15 سرعة
        رشاقة
  5  5 5  5 مرونة

        اعداد بدني خاص
  20   20   تحمل خاص

  10   10   قوة
    25   25 سرعة
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        رشاقة 

    5   5 مرونة
        اعداد مهاري خططي

    20   20 مهارات أساسية
        تمرينات مهارية مركبة
  20  30 20  30 تمرينات مهارية خططية

        تمرينات المراكز
        تمرينات التصويب

  15  10 15  10 تمرينات مواقف ثابتة
  20   20   مباريات صغيرة

        تمرينات خاصة بالمباريات
  10   10   العاب صغيرة

        مباريات تجريبية
        اختبارات

  د120  د120 د120  د120 المجموع

 
 

 توزيع حمل التدريب االسبوعي )األسبوع الثالث(
 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الحمل درجات

    X   X أقصي
        أقل من أقصي

  x   x   متوسط
 x   X  X  راحة

        اعداد بدني عام
    20   20 تحمل عام

        قوة
    20   20 سرعة
        رشاقة
  5  5 5  5 مرونة

        اعداد بدني خاص
    10   10 تحمل خاص

    5   5 قوة
  15  5 15  5 سرعة
        رشاقة
    5   5 مرونة

        اعداد مهاري خططي
  5   5   مهارات أساسية

        تمرينات مهارية مركبة
  40  10 40  10 مهارية خططيةتمرينات 

  20   20   تمرينات المراكز
  25  10 25  10 تمرينات التصويب

        تمرينات مواقف ثابتة
    20   20 مباريات صغيرة

        تمرينات خاصة بالمباريات
  10  10 10  10 العاب صغيرة

        مباريات تجريبية
        اختبارات

  د120  د120 د120  د120 المجموع
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 توزيع حمل التدريب االسبوعي )األسبوع الرابع( 

 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الحمل درجات
      x  أقصي

  X  x x  x أقل من أقصي
        متوسط
 X  X     راحة

        اعداد بدني عام
  20   20   تحمل عام

        قوة
    5   5 سرعة
  5  5 5  5 رشاقة
  5  5 5  5 مرونة

        اعداد بدني خاص
  10  20 10  20 تحمل خاص

        قوة
    20   20 سرعة
  10   10   رشاقة
  10  5 10  5 مرونة

        اعداد مهاري خططي
        مهارات أساسية

    20   20 تمرينات مهارية مركبة
  10  20 10  20 خططية تمرينات مهارية
  20   20   تمرينات المراكز

    20   20 تمرينات التصويب
  10   10   تمرينات مواقف ثابتة

  20   20   مباريات صغيرة
        تمرينات خاصة بالمباريات

        العاب صغيرة
      90  مباريات تجريبية

        اختبارات
  د120  د120 د120 د90 د120 المجموع

 توزيع حمل التدريب االسبوعي )األسبوع الخامس(
 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الحمل درجات

      x  أقصي
    X   X أقل من أقصي

  x   x   متوسط
 X  X     راحة

        اعداد بدني عام
  15  15 15  15 تحمل عام

        قوة
        سرعة
        رشاقة
  5  5 5  5 مرونة

        اعداد بدني خاص
        تحمل خاص

        قوة
  10   10   سرعة
    10   10 رشاقة
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        مرونة 

        اعداد مهاري خططي
  25  20 25  20 مهارات أساسية

        تمرينات مهارية مركبة
  35  20 35  20 تمرينات مهارية خططية

  10   10   تمرينات المراكز
  15  15 15  15 تمرينات التصويب

    15   15 تمرينات مواقف ثابتة
  20   20   مباريات صغيرة

    10   10 تمرينات خاصة بالمباريات
    10   10 العاب صغيرة

      90  مباريات تجريبية
        اختبارات

  د135  د120 د135 د90 د120 المجموع

 
 

 توزيع حمل التدريب االسبوعي )األسبوع السادس(
 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الحمل درجات

        أقصي
  X  x X  x أقل من أقصي

        متوسط
 x   X  X  راحة

        اعداد بدني عام
  10  10 10  10 تحمل عام

        قوة
        سرعة
        رشاقة
  5  5 5  5 مرونة

        اعداد بدني خاص
        تحمل خاص

        قوة
  10  15 10  15 سرعة
        رشاقة
  10   10   مرونة

        اعداد مهاري خططي
    25   25 مهارات أساسية

        تمرينات مهارية مركبة
  20  20 20  20 تمرينات مهارية خططية

  40   40   تمرينات المراكز
    20   20 تمرينات التصويب

        تمرينات مواقف ثابتة
  30  30 30  30 مباريات صغيرة

        تمرينات خاصة بالمباريات
  5  15 5  15 العاب صغيرة

        مباريات تجريبية
        اختبارات

  د145  د140 د145  د140 المجموع
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 التدريب االسبوعي )األسبوع السابع(توزيع حمل  

 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الحمل درجات
        أقصي

  X  X X  x أقل من أقصي
        متوسط
 x   x  X  راحة

        اعداد بدني عام
        تحمل عام

        قوة
        سرعة
        رشاقة
  5  5 5  5 مرونة

        اعداد بدني خاص
  10  10 10  10 تحمل خاص

        قوة
  10  10 10  10 سرعة
        رشاقة
  10  5 10  5 مرونة

        اعداد مهاري خططي
  5  5 5  5 مهارات أساسية

        تمرينات مهارية مركبة
  20  20 20  20 تمرينات مهارية خططية

  25  20 25  20 تمرينات المراكز
        تمرينات التصويب

        تمرينات مواقف ثابتة
    20   20 مباريات صغيرة

        تمرينات خاصة بالمباريات
        العاب صغيرة

  60   60   مباريات تجريبية
        اختبارات

  د145  د95 د145  د95 المجموع

 الثامن( توزيع حمل التدريب االسبوعي )األسبوع
 الجمعة الخميس االربعاء الثالثاء االثنين االحد السبت الحمل درجات

    X   X أقصي
        أقل من أقصي

  X   x   متوسط
 x   X  X  راحة

        اعداد بدني عام
        تحمل عام

        قوة
        سرعة
        رشاقة
  5  5 5  5 مرونة

        اعداد بدني خاص
    15   15 تحمل خاص

    15   15 قوة
  10  15   15 سرعة
    15   15 رشاقة
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  5  5 5  5 مرونة 

        اعداد مهاري خططي
  20  15 10  15 مهارات أساسية

        تمرينات مهارية مركبة
  20  40   40 تمرينات مهارية خططية

  20  15   15 تمرينات المراكز
        التصويبتمرينات 

  20      تمرينات مواقف ثابتة
  20  30   30 مباريات صغيرة

        تمرينات خاصة بالمباريات
        العاب صغيرة

     90   مباريات تجريبية
        اختبارات

  د120  د170 د110  د170 المجموع

 األسبوع األول
 /الثالثاءالسبت اليوم:

 تعلم قواعد خطط اللعب     و  ،مراجعة مهارة ركل الكرة، و أعداد بدني عام هدف التدريب:       دقيقة 120 زمن التدريب:
 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة
 

 . تمرينات المرونة.1
 توسطة.م. جرى حول الملعب بسرعة 2
 . لعبة صغيرة3

5 
25 
10 

 اطالة العضالت
 تحمل عام

 رشاقة
 متوسطة يسرعة الجر 

 الجزء الرئيسي
 األعداد البدني

 . سباق عدو منافسة بين المجموعات.4
 . تتابع جري زجزاج.5
 . تتابع وثب فوق الحاجز.6

5 
10 
10 

 سرعة
 رشاقة
 قدرة

يتدرب حراس المرمي على االعداد البدني 
 وحدهم

 االعداد المهاري خططي

 . ركل الكرة بباطن القدم.7
 الجسم. . تنطيط الكرة بأجزاء8
 . التصويب على المرمي من الجهتين.9

 على أربعة أهداف. 5×5 . تقسيمه10
تركيز على عملية التصويب على لمالحظة:  يكون ا

 المرمى في المكان المناسب والوقت المناسب .

15 
5 
15 
15 

 دقة االداء
 بالكرة. اإلحساس

 

 ركل الكرة بباطن القدم.
 التصويب بوجه القدم الداخلي.

 ال ينفذيحتسب المدرب خطأ على كل العب 
خطط اللعب وتعطي ضربة حرة مباشرة 

 ضدة.

  االسترخاء. 5 .إطالة. تمرينات 11 الجزء الختامي

 األسبوع األول
 االثنين/الخميس اليوم:

 .اتقان التصويب و  ،اتقان ضرب الكرة بالرأس ب:هدف التدري          دقيقة 150 :زمن التدريب
 مالحظات الهدف زمن التمرين التدريبنوعية 

 المقدمة
 . تمرينات المرونة.2
 . تمرينات أحساس.3
 .الجري بالكرة مع تغيير االتجاه مع نداء المدرب.4

5 
5 
5 

 اطالة العضالت.
 التعود على الكرة .

 السيطرة على الكرة .
 

 الجزء الرئيسي
 األعداد البدني

 . الجري حول الملعب.5
 الجري المتعرج بالكرة ثم التصويب على المرمي.. سباق تتابع  6
 . لعبة صغيرة.7
 .الوثب بين األطواق حجاًل بالتبادل.7

25 
10 
10 
10 

 التحمل.
 رشاقة/تحمل سرعة

 قوة
 القدرة

 تعطي تمرينات للذراعين والجذع والرجلين.

 االعداد المهاري خططي

 . تتابع ضرب الكرة بالرأس.8
 الوثب.. ضرب الكرة بالراس مع 9

 . التمرير بباكن القدم /التصويب.10
 . تصويب بالراس من الغطس.11
 .التصويب على المرمي.12

10 
10 
15 
10 
15 

 دقة ضرب الكرة بالراس
 قدرة /دقة اداء

 دقة التمرير اتقان التصويب
 ضرب الكرة بالراس

 تقان التصويبا

يقسم الالعبون الى مجموعات ويجري 
 بينهم مسابقات .
 التمريرة الحائطية
 الجرأة في الطيران
 الهجوم ضد الدفاع
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 .3×4. تقسيمه 12 

 مالحظة : التركيز التصويب في الوقت والمكان المناسب.
 سرعة تحرك المدافعين 10

  تهدئة 10 .تمرينات المرونة.13 الجزء الختامي

 االسبوع الثاني
 السبت/الثالثاء اليوم:

 واتقان مهارة الخداع ،اعداد بدني عام، خطة تبادل المراكز التدريب:هدف        دقيقة 120 زمن التدريب:
 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة

 . تمرين مرونة المفاصل.1
.كل أربع العبين بكرة والعب في المنتصف، حيث يقوم 2

الالعبين بتمرير الكرة بينهم من اللمسة األولى ويحاول 
 المنتصف قطع الكرة. الالعب الذي يقف في

يقف الالعب الذي قطعت منه الكرة بداًل منه في المنتصف 
 حله الالعب الذي كان في المنتصف.ليحل م

5 
 
15 

 اطالة العضالت
 

 سرعة االداء
 

 الجزء الرئيسي
 االعداد البدني

 . جري حول الملعب.3
 % تقريباً.85م بشدة  50عة مسافة .جري بسر 4
ياردة  18الحد النهائي حتى خط . جري بأقصى سرعة من 4

 ولة)يمن أدخال األداء التنافسي(.والعودة هر 

25 
 مرة

ثالث 
 مرات

 
 سرعة
 سرعة

 %85بشدة:

االعداد المهاري 
 خططي

 .المحاورة والخداع.5
 . رمية التماس.6
 1×.1هاجمة . المحاورة/ الم7

 .التمرير/المحاورة/المهاجمة/التصويب/التدريب10
 خطة تبادل المراكز. المهاري الخططي على

 : التركيز على عملية المحاورة الناجحة.مالحظة

20 
 

10 
10 
20 

 التحكم في الكرة/اتقان الخداع
 قدرة/خطة

 علم أسس اللعب الهجومي والدفاعي.ت
 هاراتمأتقان ال
 ء المهاري الخططي.دقة االدا

 ة.اتؤدي المحاورة بسرعة المبار 
 

 رمية التماس ألبعد مسافة.
 

يتدربان معًا دائمًا لحفظ العبان 
 تحركهما

  تهدئة 5 .إطالة. تمرينات 11 الجزء الختامي

 االسبوع الثاني
 األثنين/الخميس :اليوم

 تعلم التحرك الخططي في مثلث.و  (،اوفر الب) خطط خلق المساحة الخالية :الوحدة هدفدقيقة      120 زمن الوحدة:
 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة

. تقسيم الالعبين الى مجموعتين حيث تقوم كل مجموعة 1
، ويتم ها وتحاول المجموعة األخرى قطعهابنقل الكرة بين أفراد

 اللعب باليدين فقط واللعب في نصف كلعب كرة القدم .
 . تمرينات اطالة لجميع عضالت الجسم.2
 . الجري بالكرة مع تغيير السرعة.3
 العبين. 3كرة بين . تمرينات بأكثر من 4

10 
 
 

5 
5 
5 

 القوة
   
 

 اطالة العضالت
 سرعة انطالق

 سرعة أداء الكرة/تحمل اداء

تكون السرعة بين 
المتوسطة 

 ىوالقصو 

 الجزء الرئيسي
 االعداد البدني

 .الجري حول الملعب. 5
 . الصعود والهبوط على مقعد سويدي6
 . تمرين لتقوية عضالت البطن.7

20 
5 
5 

تمرينات لجميع  التحمل
 اجزاء الجسم

االعداد المهاري 
 خططي

 . ركل الكرة الركنية/ التصويب.8
 . لعبة المحاورة في ملعب صغير.9

 . خطط لخلق المساحة الخالية .10
 . المثلث المفتوح )تمرينات مهارية خططية(.11
 . 2×3. تقسيمه 12

 حاورة الناجحة.م: التركيز على التصويب والمالحظة

15 
10 
10 
10 
10 

 دقة أداء مهاري
 تحكم في الكرة
 تعلم خططي

 العبين3تعلم تحرك خططي بين 
 سرعة تحرك الدفاع/ سرعة تمرير

ن الى ييقسم الالعب
 مجموعات

  تهدئة 10 .لعبة صغيرة.13 الجزء الختامي
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 األسبوع الثالث 

 السبت/الثالثاء :اليوم
 .خطة الضغط الدفاعي ،تثبيت الحالة البدنية هدف الوحدة: دقيقة              120 :زمن الوحدة

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة

.كل أربع العبين بكرة والعب في المنتصف، حيث يقوم الالعبين 1
بتمرير الكرة بينهم من اللمسة األولى ويحاول الالعب الذي يقف في 

 المنتصف قطع الكرة.
 . تمرينات مرونة المفاصل.2
 . الجري حول الملعب  بشكل قاطرتين.3
 . الجري حول الملعب باستخدام الكرة.4
 . لعبة صغيرة.5

10 
 
 
5 
20 
10 
10 

 سرعة االداء
 
 

 اطالة العضالت
 التحمل

 
 تحمل قوة

 

 الجزء الرئيس
 االعداد البدني

 . تتابع حمل الزميل.6
 . لعبة لمس الزميل بالكرة .7
 . لعبة صغيرة.8
 قفز فوق الزميل. . مسابقة تتابع9

5 
5 
5 
5 

 قدرة/تحمل القوة
 رشاقة/تحمل سرعة

 تحمل قوة
 سرعة/قدرة

 

 االعداد المهاري خططي

 . التصويب على المرمي من جانبه.10
 . التمرير مع تبادل المراكز.11
 6×6. تقسيمه 12

: التركيز على عملية التمرير المباشرة للزميل مع أخذ المكان مالحظة
 المناسب .

10 
10 
20 

 أتقان التصويب
 اتقان التمرير

تطبيق خطط اللعب/سرعة التحرك 
 العرضي/ الضغط الدفاعي

، تنفيذ تبادل المراكز
 التمرير من الجانبين

 )أمامي وعرضي(
 يراعي االنتشار

  تهدئة 5 . تمرينات اطالة .13 الجزء الختامي

 األسبوع الثالث
 االثنين/الخميس: اليوم

 خلق المساحة الخالية واستغاللها بواسطة الزميل ،أسس اللعب الهجومي والدفاعي هدف الوحدة: دقيقة     120 :زمن الوحدة
 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة
 . تمرينات مرونة المفاصل.1
 . الجري بالكرة مع تبادل المراكز.2
 تنطيط الكرة بجميع أجزاء الجسم. .3

5 
20 
5 

 العضالتاطالة 
 تحرك خططي

 تعود على الكرة

ى مجموعات يقسم الالعبون ال
 العبين 3كل مجموعة من 

 سرعة الجري متوسطة
 الجزء الرئيس
  تحسين سرعة 15 سرعة.. مسابقة تتابع 4 االعداد البدني

 االعداد المهاري خططي

 . التصويب على المرمي بالراس.5
 ظهير حر × الهجوم × . الدفاع6
على خطة خلق المساحة الخالية بواسطة  . التدريب7

 الزميل .
: التركيز على عملية التمرير المباشرة للزميل مع مالحظة

 أخذ المكان المناسب .

25 
20 
20 

دقة الركلة 
الركنية/ اتقان 
 التصويب بالرأس.

تعلم التحرك 
 الخططي السليم.
 تعلم تحرك خططي

 4يقسم الالعبون الى 
 مجموعات.

 4الى يقسم الالعبون 
مجموعات كل مجموعتين على 

 مرمي
 

  تهدئة 10 . لعبة ترويحية .8 الجزء الختامي
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 األسبوع الرابع 

 السبت/الثالثاء :اليوم
 تدريب الالعبين على مراكزهم. (،المراقبة)خطط دفاعية  هدف الوحدة: دقيقة           120 :زمن الوحدة

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة

 . تمرينات مرونة المفاصل.1
. كل ثالثة العبين مجموعة والتمرير فيما بينهم بأجزاء 2

 فة مع عدم سقوط الكرة على االرض.الجسم المختل
 بين الشواخص. . الجري بالكرة3

5 
5 
5 

 العضالت إطالة
 التعود على الكرة
 الرشاقة/السرعة

 سرعة الجري متوسطة

 الجزء الرئيس
 االعداد البدني

 . الجري حول الملعب.4
 جري حول الملعب باستخدام الكرة .. ال5

10 
10 

  التحمل

االعداد المهاري 
 خططي

 . العب وسط/جناح/قلب الهجوم.6
 لتعاون بين الظهير والظهير الحر.. ا7
 . العبي خط الحر.8
 .التمرير العالي واألرضي/المحاورة/ التصويب.9

 . خطط المراقبة.10
 يز على عملية الكفاح على الكرة .: التركمالحظة

20 
 

20 
 

20 
20 

اتقان كل  تحسين سرعة
 العب مهارات مركزة.

دقة التمرير واتقان 
 التصويب.

 اتقان التحرك الخططي.

وفقًا لمراكزهم  يقسم الالعبون
 في طريقة اللعب.

  تهدئة 5 . هرولة خفيفة.11 الجزء الختامي

 ، والهدف من تطبيق التحركات الخططية واالنتشار في الملعب.11×11أجراء مباراة  الرابع:يوم االحد من األسبوع 
 األسبوع الرابع

 األثنين/الخميس :اليوم
 التدريب على الركالت الركنية . ،اتقان تبادل المراكز هدف الوحدة: قيقة          د 120 :زمن الوحدة

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة
 . تمرينات مرونة المفاصل.1
 . تمرينات أحساس.2
 . الجري حول الملعب.3

5 
5 
20 

 العضالت إطالة
 التعود على الكرة

 التحمل

 
 سرعة الجري متوسطة

 الجزء الرئيس
 االعداد البدني

 الحواجز. باستخدام.سباق تتابع جري 4
 . لعبة صغيرة بالكرة.5

10 
10 

 رشاقة قدرة سرعة
 تحمل االداء

يجرى الالعب فوق الحاجز ثم يمر 
 تحته.

 االعداد المهاري خططي

 . التمرير مع تبادل المراكز.6
 . الخداع بالجسم والرجلين.7
 .التدريب على الركالت الركنية.8
 . 4×4 تقسيم. 9

 ذ المكان المناسب )وضعية الالعب(: التركيز على أخمالحظة

20 
 
10 
10 
20 

 دقة أداء/ تغيير مراكز
 

 التمويه على الدفاع
 

 تعلم االنتشار

في  ألدائهيحفظ الالعبون التحرك 
 المباريات.

يقسم الالعبون الى مدافع 
 ومهاجم.

 
 تطبق بدقة قواعد خطط اللعب.

  تهدئة 10 . هرولة خفيفة.11 الجزء الختامي
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 األسبوع الخامس 

 السبت/الثالثاء اليوم:
 .التصويب بالراس  ،اتقان اداء الركالت الحرة مباشرة ،دقة ركل الكرة عالياً دف الوحدة: ه دقيقة       120 :زمن الوحدة

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة

 . تمرينات مرونة المفاصل.1
 . تمرينات أحساس.2
 . الجري حول الملعب.3
 .تمرين بأكثر من كرة.4

5 
5 
15 
10 

 العضالت إطالة
 الكرةالتعود على 

 التحمل
 سرعة االداء

 
يقسم الالعبون الى مجموعات كل مجموعة 

 العبين.3
 سرعة الجري متوسطة

 الجزء الرئيس
 االعداد البدني

  دقة تصويب -رشاقة 10 جة خلفًا ثم التصويب على المرمي.. الدحر 5

االعداد المهاري 
 خططي

 التصويب. -لتمرير األرضي والعالي. ا6
 الركلة الحرة المباشرة.. خطة هجومية من 7
. جري الجناح بالكرة ثم ركلها عالية تصويب رأس الحربة الكرة 8

 بالراس.
 .تمرين للظهير.9

 . تمرين للظهير األوسط.
 . تمرير بين الظهير والجناح رأس الحربة.

 على مرميين صغيرين. 3×5. تقسيمه
 ذ المكان المناسب )وضعية الالعب(مالحظة: التركيز على أخ

15 
 
15 
 
15 
 
20 

 دقة أداء/ سرعة
 تعلم التحرك الخططي

 دقة مهارية. –تحكم في الكرة 
 دقة االداء المهاري.

نقل مركز -حفظ التحرك الخططي
 دقة التمرير.-االتقان والمحاورة

التمرير -سرعة تحرك الدفاع
 المباشر.

 تمرين مهم جدًا لتطوير جهاز التوازن الجسم.
اجمة  من يقسم الالعبون الى مجموعات مه
 اليمين الى اليسار على المرميين.

مجموعات تؤدي على  4يقسم الالعبون الى 
يؤدي  ىواليسر  ىمرميين عند الجهتين اليمن

التدريب بنفس القوة والسرعة التي تؤدي بها 
الخطة أثناء المباراة يالحظ سرعة ودقة 
التمرير والضغط الالصق، يدافع على المهاجم 

 قوة.المستحوذ على الكرة ب
  تهدئة 10 . لعبة صغيرة بدون كرة.10 الجزء الختامي

 بهدف تطبيق التحركات الخططية، واالنتشار في الملعب. 11×11مباراة  يوم االحد
 األسبوع الخامس

 االثنين/الخميس :اليوم
 حفظ تحرك خططي بين العبين.، اتقان الخطط السابقة هدف الوحدة: دقيقة          135 :زمن الوحدة

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة

 مفاصل.. تمرينات مرونة ال1
 .الجري مع تمرير الكرة بين العبين.2
 . تمرينات احساس.3
 . المحاورة بالكرة.4
 . الجري حول الملعب.5

5 
5 
5 
5 
10 

 العضالت إطالة
 دقة أداء-تحمل

 التحكم بالكرة
 اتقان المحاورة

 التحمل

 متوسطةسرعة الجري 

 الجزء الرئيس
 دقة أداء-قدرة-سرعة 10 سابقة تتابع الوثب فوق الحواجز .. م6 االعداد البدني

 -حواجز أمام كل مجموعة 5-يقسم الالعبون الى مجموعات 
 يجرى الالعب ويثب فوق الحواجز يعود للمس زميله.

 االعداد المهاري خططي

 . 3×5. الهجوم في الدفاع 7
 تصويب.-امتصاص الكرة-عالياً . ركل الكرة 8
 . التمرير بين ثالثة العبين.9

 . تحركات للتغلب عل الظهير الحر.10
 مدافعين. 3.تمريرتان حائطيتان ضد 11
 .6×6. مباراة 12

15 
15 
15 
10 
10 
20 

 سرعة تحرك العبي الدفاع
 دقة السيطرة على الكرة

 دقة التمرير-اتقان التصويب
 تعلم تحرك خططي

 تحرك خططي-تمريردقة 
 تطبيق التحركات الخططية

التمرير بين العبي الهجوم من -سرعة تحرك العبي الهجوم
 لمسه أو اثنين فقط.

 يا المرمي بدقةيصوب الالعب في زوا
 يصوب الالعب أثناء الجري ويكمل الجري بعد التصويب.

 في المباريات ألدائهيحفظ التحرك 
 اعد الخططية.في ملعب صفير مع مراعاة تطبيق القو 

  تهدئة 10 . لعبة ترويحية.13 الجزء الختامي
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 األسبوع السادس 

 السبت/الثالثاء :اليوم
 دقة التصويب.، حفظ خطط اللعب هدف الوحدة: دقيقة                  140 :زمن الوحدة

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة

 . تمرينات مرونة المفاصل.1
 .لعبة صغيرة بدون كرة.2
 س.. تمرينات احسا3
 . الجري حول الملعب.5

5 
5 
5 
10 

 العضالت إطالة
 دقة أداء-تحمل

 التحكم بالكرة
 التحمل

 سرعة الجري متوسطة

 الجزء الرئيس
 االعداد البدني

 يالحظ تصويب الكرة أثناء العدو دقة أداء-سرعة 15 التصويب .-التمرير-. العدو6

 المهاري خططياالعداد 

، تمرين بالراس والقدم ،ركل الكرة عالية.7
 والتصويب.

 فع.. ركل الكرة عالية لتسقط خلف المدا8
 . تحرك الالعب الثالث9

 التصويب.-ركل الكرة عالية-المحاورة
 مرمي واحد. 2×2. تقسيمه 10

ذ المكان المناسب مالحظة: التركيز على أخ
 )وضعية الالعب(

20 
 
20 
 
20 
30 

 دقة تصويب.-أداء مهاريدقة 
 اتقان توجيه الركلة

 تحرك خططي-دقة أداء
 دقة تمرير-تحكم في الكرة

 دقة تحريك خططي
 
 

يالحظ تحرك الالعبين الى الكرة وعدم 
 انتظارها.

يالحظ دقة عمل الخداع والتصويب 
 أثناء الجري.

 يالحظ توقيت جري االعب الثالث.
يؤدي التمرين بسرعة االداء في 

 ت.المباريا

  تهدئة 10 . لعبة ترويحية.11 الجزء الختامي

 
 األسبوع السادس

 االثنين/الخميس اليوم:
 تحرك الدفاع ضد الهجوم، و اتقان الالعبين لمراكزهم، و مراجعة الخطط الدفاعية هدف الوحدة: دقيقة       145 زمن الوحدة:

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة

 مرونة المفاصل. . تمرينات1
 .لعبة صغيرة بدون كرة.2
 س.. تمرينات احسا3
 . الجري حول الملعب.5

5 
5 
5 
10 

 العضالت إطالة
 دقة أداء-تحمل

 التحكم بالكرة
 التحمل

 سرعة الجري متوسطة

 الجزء الرئيس
 االعداد البدني

  تحسين السرعة 10 . سباق تتابع سرعة .6

 االعداد المهاري خططي

 للجناحين والعب الوسطتمرين  –.7
 تمرين لليبرو وخط الظهر. -
 العبو الدفاع. × . العبو الهجوم8
 لدفاعي"الضغط ا -. خطط "المراقبة9

 على مرمي واحد. 3×3. تقسيمه 10
 : التركيز على الكفاح على الكرة .مالحظة

20 
20 
20 
30 

 دقة أداء مهاري
 تعلم تحرك خططي

 خطط -دقة أداء
 التحركسرعة -دقة التمرير

 حفظ الالعبون لواجباتهم الخططية.
تطبيق أسس اللعب الهجومي 

 والدفاعي
 خطط رمية التماس

 تطبيق القواعد الخططية

  تهدئة 10 .تمرينات مرونة.11 الجزء الختامي
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 األسبوع السابع 

 السبت/الثالثاء :اليوم
 تعلم الالعبين لمراكزهم. هدف الوحدة:               دقيقة 95 :زمن الوحدة

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة
 . تمرينات مرونة المفاصل.1
 .الجرى بالكرة مع عمل خداعات.2
 . تمرينات احساس3

5 
10 
5 

 العضالت إطالة
 تحمل خاص
 التحكم بالكرة

 سرعة الجري متوسطة

 الجزء الرئيس
 دقة أداء مهاري تحمل السرعة 10 . . تمرين تحمل سرعة4 االعداد البدني

االعداد المهاري 
 خططي

 لتحرك بين الجناح والعب خط الوسطا .5
 . تحرك الظهير القشاش.6
 على مرميين 4×4تقسيمه .7

 مالحظة: التركيز على التمرير المباشر مع اخذ المكان المناسب.

20 
20 
20 

 تعلم تحرك خططي.-دقة مهاري
 اتقان المهارة.-تحرك خططي

 االنتشار في الملعب.

داء يحفظ تكون سرعة اداء التمرين كسرعة اال
 بون التحرك الخططي.عالال

 .حركات بسرعة ادائها في المبارياتتؤدي الت

  تهدئة 5 .تمرينات مرونة.8 الجزء الختامي

 
 األسبوع السابع   

 االثنين/الخميس اليوم:
 دقة التمرير.، اتقان المحاور والخداع هدف الوحدة:دقيقة             145 زمن الوحدة:

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة
 . تمرينات مرونة المفاصل.1
 التصويب.-التمرير بن أثنين–. الجري بالكرة 2
 . تمرينات احساس.3

5 
10 
5 

 العضالت إطالة
 دقة أداء-تحمل

 التحكم بالكرة
 سرعة الجري متوسطة

 الجزء الرئيس
 االعداد البدني

 دقة  اداء مهاري تحسين السرعة 10 . تمرين تحمل سرعة4

 االعداد المهاري خططي

. التمرير بين خط الظهر والعبي خط الوسط 5
 التصويب. -هاجمينوالم
 . التمرير بين ثالثة العبين.6
 .تمرين لمحاور مع الخداع.7

 . 11×11. فريقان
-ية )التمريرالخططالتركيز على جميع القواعد  مالحظة:
 وضعية الالعب(–الكفاح -التصويب-المحاورة

25 
20 
20 
40 

 تحرك الالعب الثالث
 التحكم في الكرة.-اجادة الخداع

 تطبيق طريقة اللعب
 

 يؤدي التمرين بسرعة االداء في المباراة.
 يقسم الالعبون الى أزواج)أ(،)ب(

يحاول الالعبون تطبق  خطط اللعب التي 
أوفر -مثل تبادل المراكزتدربوا عليها 

 ة الخالية بواسطةفخلق المسا -الب
 الدفاعي. الضغط-المراقبة-الزميل

  تهدئة 10 . تمرينات ترويحية .8 الجزء الختامي
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 األسبوع الثامن 

 السبت/الثالثاء :اليوم
دفعة حمل للوصول ، اتقان الخطط العب الهجومية، خطط الركالت الحرة المباشرة هدف الوحدة:              دقيقة 170 :زمن الوحدة

 .للفورمة الرياضية
 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة
 . تمرينات مرونة المفاصل.1
 عبين.. الجري بالكرة مع ال2
 س.. تمرينات احسا3

5 
10 
5 

 العضالت إطالة
 سرعة الجري متوسطة التعود على الكرة

 الجزء الرئيس
 االعداد البدني

 .الجرى حول الملعب4
 من تحت االخر. . الوثب فوق حاجز والمرور5
 . الوثب بالحبل.6
 تصويب.-. سباق تتابع جري زجزاج7
 .تمرين تبادل المراكز.8

15 
15 
15 
15 
15 

 التحمل
 تحمل سرعة

 رشاقة
 سرعة-رشاقة

 

 
م من 2يوضع حاجزين على بعد 

يقوم العب بالوثب فوق  -بعضهما
الحاجز االول والمرور من تحت 

 الحاجز الثاني والتكرار.

 االعداد المهاري خططي
 التمريرة الحائطية بين الالعبين.. 9

 .خطط الركالت الحرة هجومًا ودفاعًا.10
 على مرميين. 4×4.مباراة 11

20 
20 
30 

 تعلم التحرك الخططي
 تطبيق التحركات الخططية.

 

قواعد -تطبيق خطط تبادل المراكز
 الخطط وأسس اللعب الجماعي .

  تهدئة 5 .لعبة صغيرة بدون كرة .12 الجزء الختامي

 
 األسبوع الثامن

 االثنين  اليوم:
 .تعلمه الالعبون في المباراة تطبيق ما هدف الوحدة: دقيقة            110 زمن الوحدة:

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة
 راةمبا

 تمرينات مرونة المفاصل.. 1
 . تمرينات احساس.2
 . تمرينات فنية.3
 .مباراة مع فريق من الخارج.4

5 
5 
10 
90 

 العضالت أطاله
 أحماء
 أحماء

تطبيق التحركات الخططية، تطبيق لكل 
 ما تدرب علي الالعبون.

 

 
 األسبوع الثامن

 الخميس اليوم:
 تحرك الدفاع ضد الهجوم.، الالعبين لمراكزهماتقان  هدف الوحدة:       دقيقة 120 زمن الوحدة:

 مالحظات الهدف زمن التمرين نوعية التدريب

 المقدمة
 . تمرينات مرونة المفاصل.1
 .التمرير ثم الجري حول العلم.2
 .إحساس. تمرينات 3

5 
15 
5 

 العضالت أطاله
 التعود على الكرة

يقسم الالعبون الى مجموعات كل 
المالعب بعدد العبين تخطط  5منها 

 المجموعات.
 الجزء الرئيس
   10 .سباق تتابع سرعة4 االعداد البدني

 االعداد المهاري خططي

 تمرين للجناحين والعب الوسط.-.5
 الوسط. تمرين الليبرو وخط-.
 العبو الدفاع. × .العبو الهجوم6
 الضغط الدفاعي.-. خطط المراقبة7
 .تمرينات الركالت الحرة المباشرة.8
 على مرمي واحد. 3×3.تقسيمه 8

 : الكفاح على الكرة.مالحظة

10 
10 
10 
10 
20 
20 
 

 دقة اداء مهاري
 تعلم التحرك الخططي

 خطط-دقة داء
 
 

 سرعة التحرك-دقة التمرير

 حفظ الالعبون لواجباتهم الخططية
تطبيق اسس اللعب الهجومي 

 والدفاعي
 خطط رمية التماس

 تطبيق القواعد الخططي.
 

  تهدئة 5 . لعبة ترويحية.9 الختاميالجزء 
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تأثير تمرينات باستخدام وسائل تعليمية مساعدة في سرعة االستجابة الحركية لمهارة التمرير من  

 ( سنة14-13مستوى الرأس لالعبي كرة اليد بإعمار )
 2ا.م صباح نوري حافظ  1محمد عبد كريم 

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

(1 mohammed.ab.k@uomustansiriyah.edu.iq, 2 Noorisabah743@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكبيرة بالمتعة اللعبة هذه وتتميز العالم دول مختلف في واسعة جماهيرية لها التي الشهيرة األلعاب من اليد كرة لعبة المستخلص:
 الجماهير، بين الحماس يثير بشكل الفريقين هذين بين التنافس ويحدث فريقين من تتكون جماعية لعبة أنها وخصوصاً  واإلثارة،
 باستخدام الالعبين بين الكرة تمرير خالل تكون ألنها اليد كرة وسميت المرمى، حارس بينهم من العبين سبعة فريق كل في ويكون
 . االخر الفريق على والفوز االهداف من عدد أكبر تحقيق من يتمكن كي المنافس مرمى في الكرة رمي فريق كل ليحاول اليد

 من الكرة تنتقل خاللها من التي الوحيدة المهارة كونها لالعبين جداً  الهامة االساسية المهارات من هي اليد كرة بلعبة التمرير ومهارة
 أن شأنها من هجمة فقدان وبالتالي الكرة على االستحواذ المنافس للفريق يسمح فيها خطأ أو خلل واي الملعب في اخر الى العب
 تعليمية وسائل استخدام عن فضالً  التمارين نوعية اختيار في خصوصية الالعبين لتعليم أن للفريق، هدف تسجيل فرصة تمنح

تقان تثبيت على تساعد خاصة  وتحقيق المنافسة أو اللعب طريق عن والتشويق االثارة من نوع وتضيف االساسية المهارات وا 
 االخطاء وتصحيح الصحيحة المعلومات توصيل السهولة من وبالتالي لديهم االداء تعزيز على يساعد مما االداء في النجاح
 التمريرات أنواع أكثر ومن المتوسطة التمريرات أنواع احدى وهي الرأس مستوى من التمريرة وأن التعليم، عملية من المترتبة
 .اليد كرة لعبة في استخداماً 
 حالة لحصول الفريق افراد ولكافة والدفاع الهجوم في سرعة تتطلب إذ ومتغيرة، متعددة كثيرة وحاالت بمواقف اللعبة هذه وتتميز
 لتحقيق االهداف من عدد أكبر بتسجيل الهجمات تلك ختمت أو انتهت اذا إال يحصل ال ذلك وان المنافس الفريق على التفوق
 .المنشود الهدف الى للوصول الفريق افراد ولجميع التمرير أثناء الحركية االستجابة بسرعة اقترانه عند إال يتم ال بدوره وهذا الفوز
 العملية فقدان وبالتالي المناسب والمكان الوقت في ايصالها وعدم الكرة تمرير اثناء االخطاء كثرة الحظ البحث مشكلة وتكمن

 الرأس مستوى من التمرير لمهارة الحركية االستجابة سرعة لتحسين تعليمية وسائل باستخدام الباحثان ارتأى لذلك للفريق الهجومية
 .اليد كرة لعبة في استخداما االكثر كونها
 اعداداها تم مهارية تمرينات وفي الباحثان قبل من المصممة المساعدة التعليمية واالدوات االجهزة من مجموعة استخدام تم فقد لذا
 تنفيذ استغرق إذ البحث، عينة لالعبين الجسمية والقياسات البدني الجانب االعتبار بعين األخذ مع العمرية المرحلة يتالءم بما

 معنوية فروق البحث نتائج وأظهرت دقيقة،( 90) منها الواحدة مدة االسبوع في وحدتين بواقع أسبوع( 20) مدة التمرينات منهج
 وأعطت االداء أخطاء من قللت التي المساعدة التعليمية واالدوات االجهزة فاعلية على داللة وهذا البعدية االختبارات لصالح
 في مهم دور وتنويعها التمرينات إلعداد كان ومنها التالية االستنتاجات الى الباحثان وتوصل. لالعب صحيحة حركية مسارات
 قبل من المساعدة التعليمية الوسائل استخدام أن. اليد بكرة الرأس مستوى من التمرير لمهارة الحركية االستجابة سرعة تحسين
 أتباع الباحثان وأصى. اليد بكرة الرأس مستوى من التمرير لمهارة الحركية االستجابة سرعة تحسين في فعال دور لها الباحثان
 .لها المعد المهارة تطوير يخدم بما وتصميمها التعليمية الوسائل اعداد في العلمية الطرق
 .اليد كرة - التمرير مهارة - الحركية االستجابة سرعة- مساعدة تعليمية وسائل :المفتاحية الكلمات

 

mailto:mohammed.ab.k@uomustansiriyah.edu.iq
mailto:Noorisabah743@gmail.com
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 المقدمة:-1 

الرياضة عبارة عن بدني أو مهاري يمارس بموجب قواعد متفق 
المهارات، عليها بهدف الترفيه أو المنافسة أو التميز أو تطوير 

وأن اختالف االهداف واجتماعها أو انفرادها يميز الرياضات 
فضاًل عن ما يضيفه الالعبون أو الفرق من تأثير على 
رياضاتهم وهي عبارة عن ترويض وتهذيب للنفس، نتيجة لذلك 
لوحظ في الوقت الحاضر تطورًا واضحًا في المستوى الفني لكثير 

بشكل عام وهذا لم يأت بمحض من االلعاب والفعاليات الرياضية 
الصدفة بل جاء من جراء األبحاث واستخدام الوسائل العلمية في 
العملية التعليمية والتدريبية وما تتضمنه من التمرينات األكثر 
تطورًا والمبنية على االسس العلمية والتربوية والتي تسهم بشكل 

سي أو آخر في تحسين الجانب البدني والمهاري والخططي والنف
بقصد الوصول بالالعب الى مستوى من االداء المتمكن 

 والناجح.
وأن من بين االلعاب والفعاليات التي نالت اهتمام العاملين في 
مجاالت عدة هي كرة اليد والتي حظيت بنصيب وافرمن الدعم 
والتشجيع، إذ تعد من االلعاب الجماهيرية الواسعة االنتشار في 

ممارستها في قاعات صغيرة. أن  يمكن إذمختلف دول العالم، 
مهارة التمرير في لعبة كرة اليد من المهارات االساسية البالغة 
االهمية اذ من خالله يتم نقل الكرة بين افراد الفريق في كافة 
انحاء الملعب والفريق الذي يجيد افراده هذه المهارة يتمكن من 

اذ على االيفاء بمتطلبات اللعب بصورة أفضل من خالل االستحو 
الكرة خالل فترة الهجمة دون فقدانها مما يمكن افراده من القيام 
بتنظيم هجوم سريع أو تطبيق خطة هجومية تنتهي بتمريرة 
صحيحة الى الالعب االقرب الى المرمى تؤدي بالنهاية الى 
تسجيل هدف في مرمى الفريق المنافس لذا يمكن االستدالل على 

راده على اداء هذه المهارة لشكل الفريق الجيد من خالل قدرة أف
صحيح وسليم، وأن التمرير من مستوى الرأس هي احدى 
التمريرات المتوسطة ومن أكثر انواع التمريرات استخدامًا في 

 لعبة كرة اليد.
أن االجهزة واالدوات التعليمية المساعدة هي واحدة من الوسائل 

نها تساعد الهامة والضرورية في عملية بناء واعداد الالعب كو 
على اختصار الوقت والجهد المبذول من قبل المدرب والالعب 
في عملية تعلم المهارات االساسية فضاًل كونها تضيف عنصر 
االثارة والتشويق عن طريق اللعب مع الزميل أو مع االداة 

المستخدمة وتسهل عملية اتقان االداء الفني بصورة غير مباشرة 
 بة لدى الالعبين.وهذا يساعد على زرع حب اللع

وتتميز هذه اللعبة بمواقف وحاالت كثيرة متعددة ومتغيرة، إذ 
تتطلب سرعة في الهجوم والدفاع ولكافة أفراد الفريق لحصول 
حالة التفوق على الفريق المنافس وان ذلك ال يحصل إال اذا 
انتهت أو ختمت تلك الهجمات بتسجيل أكبر عدد من االهداف 

في ذلك حال االلعاب الفرقية االخرى مع لتحقيق الفوز حالها 
مراعاة الخصوصية لكل لعبة وهذا بدوره ال يتم إال عند اقترانه 
بسرعة االستجابة الحركية اثناء التمريرات ولجميع أفراد الفريق 
للوصول الى الهدف المنشود، فضاًل عن تحقيق المتعة والسرور 

 في صفوف الالعبين والجمهور.
ة البحث في تصميم اختبارات خاصة ومن هنا جاءت أهمي

بسرعة االستجابة الحركية لمهارة التمرير من مستوى الرأس 
لكونها االكثر استخدامًا في لعبة كرة اليد واعداد تمرينات 
باستخدام وسائل تعليمية )ادوات واجهزة سمعية وبصرية( 
لتحسين سرعة االستجابة الحركية ولحاالت قريبة أو مشابهة 

ب المختلفة والمتنوعة مما يعرض البرامج الحركية لظروف اللع
الى متطلبات صعبة وبالتالي ينعكس ذلك على تطوير المهارة 
ومن ثم االداء بشكل عام وهذا بدوره ينعكس على نتيجة المباراة 

 بشكل ايجابي.
 مشكلة البحث:

أن تطبيق الخطط الهجومية بصورة صحيحة يرتبط بإمكانية 
االستجابة الحركية والتوقيت المناسب الالعبين في سرعة 

إليصال الكرة الى المكان الصحيح ومن ضمنها التمرير بكرة 
اليد، ومن خالل اطالع الباحثان على العديد من المصادر 
والبحوث ومتابعة الالعبين للفرق المدرسية في البطوالت التي 
يجريها قسم النشاط الرياضي والمدرسي الحظ هنالك بطئ في 

الكرة مما يؤدي الى فقدان الكرة وبالتالي خسارة العملية  تمرير
الهجومية، وفشل الالعب والفريق من الوصول الى الهدف 
المنشود، ومن هنا جاءت مشكلة البحث ايمانًا من الباحثان في 
وضع الحلول المناسبة لها واظهار مدى تأثير الوسائل التعليمية 

ارة التمرير من مستوى في تحسين سرعة االستجابة الحركية لمه
 الراس لالعبي كرة اليد.
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 اهدف البحث: 

تصميم اختبارات لقياس سرعة االستجابة الحركية لمهارة -1
 التمرير من مستوى الرأس لالعبي كرة اليد.

تصميم اجهزة تعليمية مساعدة لتحسين سرعة االستجابة -2
 الحركية لمهارة التمرير من مستوى الرأس لالعبي كرة اليد.

التعرف على تأثير التمرينات المعدة بواسطة الوسائل -3
التعليمية المبتكرة ومدى تأثيرها بتحسين سرعة االستجابة 

 الحركية لمهارة التمرير من مستوى الرأس لالعبي كرة اليد.
 فرضا البحث:

توجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبلي والبعدي -1
والضابطة( في سرعة االستجابة لعينتي البحث )التجريبية 

 الحركية لمهارة التمريرة من مستوى الرأس.
توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية -2

والضابطة في االختبار البعدي في سرعة االستجابة الحركية 
 لمهارة التمرير من مستوى الرأس لالعبي كرة اليد.

 مجاالت البحث:
بين المركز التدريبي لمديرية تربية بغداد الع المجال البشري:

 سنة(.14-13الرصافة االولى )بأعمار 
ولغاية  11/11/2021المدة من  المجال الزماني:

12/4/2022. 
 قاعة التحدي/منتدى شباب الشعب/بغداد. المجال المكاني:

 منهج البحث واجراءاته الميدانية:2-
وفقًا لطبيعة مشكلة البحث وتحقيقًا منهج البحث:  1-2

المنهج التجريبي  انألهدافه واختبارًا لفروضه فقد استخدم الباحث
 ذو تصميم المجموعتين )الضابطة والتجريبية(.

عينة البحث على العبي اشتملت عينة البحث:  2-2 
المركز التدريبي لمديرية تربية بغداد الرصافة االولى بكرة اليد 

( 2021-2022( سنة، للسنة الدراسية )14-13بأعمار )
( العبين لالستعانة 4( العب وتم استبعاد )18والبالغ عددهم )

بهم في التجربة االستطالعية، وتم تقسيم الالعبين عن طريق 
( العبين تتمرن وفق 7عتين ضابطة وتضم )القرعة الى مجمو 

( 7المنهج المعد من قبل المدرب، ومجموعة تجريبية تضم )
 العبين تتمرن وفق المنهج الخاص بالبحث.

لغرض التأكد من ان القياسات تجانس العينة:  1-2-2
جميعها مالئمة للفئة العمرية قيد البحث ولمنع المؤثرات التي 

حيث الفروق الموجودة بين الالعبين تؤثر على نتائج البحث من 
يتطلب تجانس العينة )ويتم تحقيق هذا التجانس عن طريق 

قانون معامل االلتواء منحنى التوزيع الطبيعي(، إذ استخدم 
( 1لمتغيرات الطول والوزن والعمر التدريبي. إذ يوضح جدول )

معامل االلتواء لالعبين إذ انحصرت قيم معامل االلتواء بين 
 وهذا يدل على تجانس العينة.( 3)±

( يبين متغيرات ووحدة القياس واألوساط الحسابية والوسيط 1جدول )
 واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لتجانس عينة البحث 

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  الوسيط
 المعياري

معامل 
 االلتواء

 1.822 4.487 169.50 168.27 سم الطول 1
 1.189 4.130 66.00 65.14 كغم الوزن 2
 1.808 6.392 3.50 6.64 أشهر العمر التدريبي 3

تم اجراء التكافؤ للمجموعتين التجريبية تكافؤ العينة:   2-2-2
والضابطة في اختبارات سرعة االستجابة الحركية لمهارة التمرير 

ضوء ( سنة في 14-13من مستوى الرأس بكرة اليد بأعمار )
االختبار القبلي إذ " ينبغي على كل باحث تكوين مجموعات 
متكافئة على االقل فيما يتعلق في المتغيرات التي لها عالقة 

 (.2( كما موضح بالجدول )47: 3بالبحث ")
( يبين المتغيرات المهارية ووحدة القياس واوساطها الحسابية 2الجدول )

وبة والجدولية وداللة الفروق ومستوى وانحرافاتها المعيارية وقيمتي )ت( المحس
 الداللة لعينة البحث

 (1.782( وبدرجة جدولية )14-2=12( وبدرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )
( إن قيمة الداللة لجميع متغيرات البحث 2يتبين من الجدول )

( tوكذلك تبين ان قيمة ) ،(0.05هي اكبر من مستوى داللة )
( 0.05( تحت مستوى داللة )12الجدولية عند درجة حرية )

( المحسوبة أقل من الجدولية tوبما أن قيمة ) 1.782)تساوي )
إذ ال يوجد فرق معنوي في االختبار وهذا يدل على عدم وجود 
فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات 

 البحث جميعها.

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

قيمة ت  الضابطة التجريبية
 محسوبة

مستوى 
 الداللة الداللة

 ع± س   ع± س  

1 
 

سرعة 
االستجابة من  
مستوى الرأس 
 من الثبات

غير  0.218 0.426 0.409 2.154 0.663 2.280 ثانية
 معنوي

2 

سرعة 
ستجابة من  اال

مستوى الرأس 
 من الحركة

 0.452 0.702 0.309 3.811 0.309 3.645 ثانية
غير 
 معنوي
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 االجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات:3-2  

(، جهاز Nikonكاميرا نوع  )االجهزة واألدوات: )1-3-2 
(، الب 2عدد ) stopwatch(، ساعة إيقاف M.A.Kاالختبار )
(، ملعب كرة يد قانوني، صندوق كرات يد، Lenovoتوب نوع )

( FOX(، صافرة نوع )10(. كرات يد عدد )2منضدة عدد )
( شريط قياس،  ميزان طبي،  شريط الصق ملون، 2عدد )

   سائل التعليمية المساعدة(.الو 
وسائل جمع المعلومات المستخدمة في 2-3-2 
المصادر العربية واالجنبية، قوائم تفريغ البيانات، البحث: )

الوسائل المساعدة، االختبارات والقياس، المقابالت الشخصية مع 
(، استمارة استبانة internetالخبراء، شبكة المعلومات الدولية )

الجهاز واالختبارات المعروضة على الخبراء،  لتحديد قياسات
 الوسائل االحصائية(.

 :خطوات أجراء البحث 4-2
يتكون المصمم لالختبارات:  M.A.Kجهاز  4-2-1

ملم(  18( بسمك )GREENTRENDالجهاز من لوحين نوع )
سم( توسطهما ثالث  120سم( وعرضها )150طول اللوحة )

الدائرة مصباح. يعمل سم( في وسط  25دوائر قطر كل دائرة )
 هذا الجهاز في نظامين:

1-(mode1( عند تشغيل الجهاز وبعد )يضيئ احد  10 )ثانية
المصابيح الموجودة في الدوائر وعلى الالعب لعب الكرة الى 
الدائرة المضيئة وعند اصطدام الكرة بالدائرة ينطفئ المصباح 
ة ويتوقف الوقت، الغرض منها حساب زمن االستجابة الحركي

منذ لحظة ظهور المثير )المصباح( الى نهاية الحركة )هو 
اصطدام الكرة بالدائرة(. والزمن بين انطفاء المصباح االول 

ثانية( وهذا الوقت من  5واضاءة المصباح مرة اخرى هو )
 اجل تهيئة الالعب الستجابة المثير مرة اخرى.

2-(mode2( عند تشغيل الجهاز وبعد )يضيء احد  10 )ثانية
المصابيح وعند اصطدام الكرة باللوحة ينطفئ المصباح سواء 
اصطدمت الكرة بالدائرة او خارجها اما اذا اصطدمت الكرة 
بالدائرة فأن الجهاز يحسب له تمريرة صحيحة، ثم يضيء 
مصباح اخر ال على التعين )نظام التشغيل عشوائي( بفارق 

ت ، ويوجد حساس يحسب زمن عشر كراثانية(1زمني قدره )
اصطدمت باللوحة ويسجل عدد الضربات التي اصابة الدائرة 

والغرض من هذا النظام هو لحساب سرعة ودقة التمريرات 
  لعشر كرات.

بعد االطالع على المصادر تصميم االختبارات:  4-2-2
العلمية والدراسات السابقة المتوفرة لدى الباحثان لتحديد اختبارات 

الدراسة لم يجد ما هو مالئم وذلك تتالءم مع طبيعة موضوع 
لخصوصية تلك االختبارات في قياس سرعة االستجابة الحركية 
والدقة وباستخدام اجهزة قياس دقيقة لذلك قام الباحثان بتصميم 
اختبارات وعرضها باستبانة على مجموعة من السادة الخبراء 
والمختصين، لبيان آرائهم في مدى صالحية تلك االختبارات 

يمها، إذ تم االتفاق على مجموعة االختبارات التي تم توزيع وتقي
استمارتها على مجموعة من الخبراء والمختصين في عدة 
مجاالت ومنها المختصون في مادة االختبار والقياس والتدريب 
والتعلم ولعبة كرة اليد، وكان لرأي الخبراء ترشيح جميع 

بآراء الخبراء  ( مع أخذ الباحثان % 100االختبارات وبنسبة )
-4-3   وتوجيهاتهم بما يحقق اختبارات علمية صحيحة. 

 مواصفات االجهزة واالدوات التعليمية المستخدمة في البحث:2
تم تصميم مجموعة من االجهزة واالدوات التعليمية المساعدة -

واستخدامها في التمرينات المهارية ضمن المنهج المعد من قبل 
ستجابة الحركية لمهارة التمرير من لتحسين سرعة اال انالباحث

مستوى الرأـس، إذ تم تصنيع هذه االدوات من مواد بسيطة 
ومتوافرة وصممت بشكل يسمح لالعبين إدراك اهميتها التعليمية 
والتدريبية للمستوى الذي هم فيه فضاًل عن اشراك اسلوب اللعب 

فعا والمنافسة والترفيه في اثناء تنفيذ التدريب والذي يضيف دا
كبيرا لالعبين والرغبة بمواصلة المشوار، وفيما يلي توصيف لهذه 

 االجهزة واالدوات:
يتكون الجهاز من ثالث أسهم بثالث جهاز االسهم الثالث: 1-

الوان مختلفة أحدهما يتجه الى اليمين واالخر يتجه الى اليسار 
والسهم الثالث يتجه نحو االسفل، يعمل هذا الجهاز على شاحن 

(power Bank( أو شاحن )USB حيث يعمل هذا الجهاز ،)
بعد الضغط على أزار البدء وبعد ثالث ثواني يضيء أحد 
االسهم ال على التعين )نظام العمل عشوائي(، يستخدم الجهاز 

 لتحسين سرعة االستجابة الحركية وكذلك دقة التمريرة.
يتكون الجهاز من سماعة خارجية الجهاز الناطق العشوائي: 2-
( مبرمج ينطق االرقام AUXهاز الكتروني مربوط عن طريق )وج

ث( حيث 3ث، 5( عشوائيًا والوقت بين رقم وآخر )1-8من )
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تكون االرقام مطبوعة على بوستر وملصوقة على الحائط )قطر  

سم، وبالوان مختلفة(، يعمل الجهاز على نفس  30الدائرة 
 السماعة.

له قاعدة وفي  تتكون الحلقان من هيكل حديدي الحلقات:3-
( وممكن التحكم في 4( سم، عدد )50االعلى دائرة قطرها )

للتمريرة  سم، تستخدم مع االجهزة 140-170)ارتفاعها من )
 المتوسطة.

وهي عبارة عن هيكل حديدي ثالثي الشبكة المطاطية: 4-
االبعاد ذات قاعدة منفرجة مغطاة بشبكة مطاطية تسمح بارتداد 

 ير.         الكرات، وتستخدم للتمر 
 االختبارات المستخدمة في البحث:4-4-2 

اختبار التمريرة المتوسطة من مستوى الرأس )من -1
 الثبات(:

التمريرة المتوسطة من مستوى الرأس )من أسم االختبار: 
 الثبات(.

قياس سرعة االستجابة الحركية للتمريرة  الهدف من االختبار:
 المتوسطة من مستوى الرأس.

( معلق على M.A.Kجهاز االختبار) المستخدمة:االدوات 
(، صافرة، 5( عدد )2الحائط، شريط قياس، كرة يد حجم )

 الصق ملون، كاميرا  لغرض التصوير، سلة كرات يد.
يقف الالعب خلف الالصق الملون الموضوع  طريقة االداء:

متر( وعند اضاءة احد  3على االرض الذي يبعد عن الجهاز )
دة في الدائرة يقوم الالعب بتمرير الكرة من  المصابيح الموجو 

مستوى الرأس الى الدائرة المضاءة محاواًل اصابة الدائرة بالكرة، 
( محاوالت متتالية، يسجل لالعب افضل 5يعطى لكل العب )
 محاولة )أقل زمن(.
 تعليمات االختبار:  

 يجب ان يحتفظ الالعب بكلتا القدمين خلف خط البداية.-1
التمريرات إذا اجتاز الالعب خط البداية اثناء  ال تحتسب-2

 التمرير.
 تسجيل النقاط:  

يعطى لالعب خمس محاوالت ويحسب الزمن في كل -1
 محاولة صحيحة.

 تسجيل الزمن الظاهر على شاشة الجهاز.-2

يحسب لالعب نتيجة افضل محاولة من المحاوالت -3
 الصحيحة.

الرأس )من اختبار التمريرة المتوسطة من مستوى -2
 الحركة(:

التمريرة المتوسطة من مستوى الرأس )من أسم االختبار: 
 الحركة(.

قياس سرعة االستجابة الحركية للتمريرة  الهدف من االختبار:
 المتوسطة من  مستوى الرأس.

( معلق على  M.A.Kجهاز االختبار) االدوات المستخدمة:
فرة، (، صا6( عدد )2الحائط، شريط قياس، كرة يد حجم )

الصق ملون، كاميرا لغرض التصوير، سلة كرات يد، منضدة 
 (.2عدد )

وقوف الالعب امام الجهاز وعند اضاءة احد  طريقة االداء:
المصابيح االنطالق باتجاه الكرات الموضوعة على المنضدة مرة 
على يمينه ومرة اخرى على يساره وتبعد المنضدة عن الالعب 

قوم الالعب بأخذ الكرة من فوق ( سم، ثم ي1.80مسافة قدرها )
المنضدة وعمل ثالث خطوات باتجاه الجهاز ومن ثم تمرير الكرة 
من مستوى الرأس الى الدائرة المضيئة، وبعد االنتهاء من التمريرة 
االولى رجوع الالعب الى خط البداية وانتظار اضاءة المصباح 

والت ( محا6ثم االنطالق الى الجهة الثانية، يعطى لكل العب )
 ثالثة على جهة اليمين وثالثة على جهة اليسار.

 تعليمات االختبار:
في المحاولة االولى االنطالق باتجاه اليمين والمحاولة -1

 الثانية باتجاه اليسار وهكذا بقية المحاوالت أي )بالتعاقب(.
 كل العب يقوم بعمل ثالث خطوات ال أكثر وال أقل.-2
على االرض الذي يبعد عن عدم تجاوز الشريط الموضوع -3

 ( متر.4الجهاز )
 تسجيل النقاط:  

( محاوالت ويحسب الزمن في كل محاولة 6يعطى لالعب )-1
 صحيحة.

 تسجيل الزمن الظاهر على شاشة الجهاز.-2
يحسب لالعب نتيجة افضل محاولة من المحاوالت -3

 الصحيحة.



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 5, May  2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 64 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 4, issue 5 , May  2022 
 ISSN: 1658- 8452 

 
تم اجراء التجربة التجربة االستطالعية: 5-4-2  

( 4ية على مجموعة من الالعبين والبالغ عددهم )االستطالع
العبين ومن المستبعدين من التجربة الرئيسية في الساعة الثانية 

، إذ تم اجراء االحماء 2021/12/8بعد الظهر يوم االربعاء 
الالزم ثم تطبيق االختبارات المستخدمة في البحث ومن ثم تنفيذ 

التعليمي وكان الهدف بعض التمرينات المستخدمة في المنهج 
 من اجراءها االتي:

 التأكد من سالمة االجهزة واالدوات وسهولة التعامل معها.-1
التأكد من مالئمة االختبارات ألفراد عينة البحث وطريقة -2

 تنفيذها.
الوقوف على المشكالت التي قد ترافق تطبيق التمرينات أو -3

 تنفيذ االختبارات.
رينات ودرجة صعوبتها وسهولتها الوقوف على مدى فهم التم-4

 لالعبين.
تم إجراء االختبارات القبلية  االختبارات القبلية: 6-4-2

لعينة البحث )التجريبية والضابطة( وذلك بتمام الساعة الثانية 
في قاعة  22/12/2021بعد الظهر في يوم االربعاء الموافق 

على تثبيت  انالتحدي منتدى شباب الشعب وقد عمد الباحث
لظروف جميعها المتعلقة بالبحث من حيث الزمان، المكان، ا

االدوات المستخدمة، فريق العمل المساعد، طريق تنفيذ 
االختبارات، لضمان توافرها في االختبارات البعدية، وسجلت 

 نتائج االختبارات في االستمارة التي تم أعدادها مسبقًا.
)التجربة الرئيسة( التمرينات بالوسائل  7-4-2

عمد الباحثان بأعداد تمرينات باستخدام الوسائل مساعدة:ال
المساعدة واالجهزة المصممة وتم تطبيقها على المجموعة 
التجريبية المتمثلة بالعبي مديرية تربية الرصافة االولى للمرحلة 

اعتمد المتوسطة، ولغرض الوصول الى أهداف الدراسة، 
على مبدأ التدرج في التمارين المستخدمة على عينة  انالباحث

 البحث أي من السهل إلى الصعب.
 كما تضمنت التجربة الرئيسة األجزاء التالية:

مراعاة الهدف من أعداد التمرينات باستخدام الوسائل -1
 التعليمية.

بإدارة اشرف الباحثان بصورة مباشرة على تطبيق التمرينات -2
، في حين أن باقي محتويات الوحدة فريق العمل المساعد

التدريبية هو من مهمة المدرب للمجموعتين التجريبية 
 في هذا الجانب. ينوالضابطة ولم يتدخل الباحث

التمرينات المستخدمة في البحث أعطيت بعد الجزء التعليمي -3
مباشرة وفي القسم األول من الجزء الرئيسي من الوحدة 

على تركيز ذهني عاٍل وتوافق التدريبية بسبب إنها تعتمد 
عضلي عصبي، فإن أي تعب في هذا الجانب سيكون له 
مردوداته السلبية في تطوير الالعبين  لذلك كانت في بداية 

 الوحدة التدريبية.
اعتمد الباحثان مبدأ التدرج باستخدام التمرينات من التمرينات -4

 ر صعوبة.المناسبة أو السهلة ثم االنتقال إلى التمرينات األكث
استغرق تطبيق التمرينات الخاصة المعدة من قبل الباحثان -5
( أسابيع بواقع يومين في االسبوع من أصل أربعة ايام 10)

 فأختار الباحثان يومي )األحد، االربعاء(.
 ( وحدة.20بلغ عدد الوحدات التعليمية )-6
ولغاية  26/12/2021بداء تطبيق التمرينات من يوم األحد  -7

 .2/3/2022الربعاء يوم ا
استغرق الزمن المأخوذ من القسم الرئيسي لتطبيق التمرينات -8

( دقيقة وحصل هذا التباين في 36–28زمنًا يتراوح بين )
الوقت نتيجة إن بعض التمرينات تستغرق وقتًا يختلف عن 

 بعضها اآلخر طبقًا لمتطلبات كل تمرين.  
بأجراء قام الباحثان االختبارات البعدية: 8-4-2 

وقــد  9/3/2022االختبارات البعديــة يوم االربعاء وذلك بتاريـــخ 
طبقت االختبارات من قبل عينـة البحث بمجموعتيـه الضابطـة 
والتجريبيـة فـي المكان وباألدوات والظروف نفسها التـي سبق 

 وطبقت فـي االختبار القبلـي قدر المستطاع .
لباحثان البرنامج استخدم االوسائل االحصائية:  5-2

( الستخراج نتائج البحث مستخدما الوسائل spssاالحصائي )
االحصائية التالية: )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، 

 tللعينات المستقلة، اختبار  tالوسيط، معامل االلتواء، اختبار 
 للعينات الغير مستقلة(.

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:-3
ائج المجموعة التجريبية عرض وتحليل نت 1-3

 ومناقشتها:
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( يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق االوساط 3جدول ) 

( المحسوبة في اختبارات التمريرة من مستوى tالحسابية وانحرافاتها وقيمة )
 الرأس للمجموعة التجريبية

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ف هـ ف  

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

sig 
 الداللة

 ع±  س   ع±  س  

سرعة 
االستجابة من  
مستوى الرأس 
 من الثبات

 معنوي 0.000 7.150 0.191 1.370 0.223 0.910 0.663 2.280 ثانية

سرعة 
االستجابة من  
مستوى الرأس 
 من الحركة

 معنوي 0.001 7.247 0.683 1.872 0.240 1.772 0.542 3.645 ثانية

( المعالم االحصائية في اختبارات التمرير من 3يبين الجدول )
مستوى الرأس ألفراد المجموعة التجريبية، وتبين من خالل 
النتائج المبينة في الجدول اعاله الى وجود فروق معنوية 
ولصالح االختبار البعدي، ويعزو الباحثان هذه الفروق الى 

باستخدام االجهزة واالدوات التعليمية المساعدة فاعلية التمرينات 
المستخدمة في التمرينات والتي ساعدت بشكل كبير في تحسين 
سرعة االستجابة الحركية لمهارة التمرير من مستوى الرأس لدى 

( " 2011أفراد المجموعة التجريبية وهذا ما أكده )بالل خلف، 
وتنويع مصادر  بان االجهزة تعمل على تنمية مهارات المتدربين

المعرفة لديهم وتساهم االجهزة في زيادة المعرفة اإلدراكية عند 
الالعب وتزيد من انتباهه وتصوره الذهني كما وتساهم في زيادة 

( ومن 194: 1قدرة الالعب على اخذ ردود افعال ايجابية ")
خالل اضافة مثيرات في العملية التعليمية وزيادة الدافع لديهم في 

المهارة المهمة، وزيادة عدد التكرارات اذ من المهم  اتقان هذه
اضافة روح التشويق وزيادة الرغبة في التعليم لالعبي هذه الفئة 
العمرية فضاًل عن تثبيت االداء الفني الصحيح لديهم وذلك 
التحكم بالمسار الحركي الصحيح من خالل توجيه االجهزة 

دف من خالل تقليل واالدوات التعليمية المساعدة لخدمة هذا اله
الزمن وكذلك التحكم بالمسافة )بعد وقرب( عن الالعب أو 
الزميل وهكذا الى أن يتم تثبيت االداء الفني الصحيح لديهم، 

" إذ ان ما يستخدمه  2013وبهذا الصدد ذكر خليل ابراهيم 
كمال إجراءات التعلم يجعله  المتعلم من أجهزة ومواد لتسهيل وا 

ثارة وتحويل الخبرات التي يمر بها المتعلم إلى  أكثر تشويقًا وا 
خبرات حية وهادفة وباقتصاد في الوقت والجهد والكلفة وصواًل 

 (.184: 2الى مستوى تعلم افضل ")
 

عرض وتحليل نتائج المجموعة الضابطة  2-3
 ومناقشتها:

( قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وفرق االوساط 4جدول )
 وانحرافاتها في اختبارات التمرير من مستوى الرأسالحسابية 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ف هـ ف  

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

sig 
 الداللة

 ع±  س   ع±  س  

سرعة 
االستجابة 
من  مستوى 
الرأس من 
 الثبات

 معنوي 0.006 4.084 0.342 0.528 0.267 1.625 0.409 2.154 ثانية

سرعة 
االستجابة 
من  مستوى 
الرأس من 
 الحركة

 معنوي 0.012 3.542 0.366 0.490 0.267 3.321 0.309 3.811 ثانية

( المعالم االحصائية في اختبارات التمرير من 4يبين الجدول )
مستوى الرأس ألفراد المجموعة الضابطة، وتبين من خالل 
النتائج المبينة في الجدول الى وجود فروق معنوية ولصالح 
االختبار البعدي، ويعزو الباحثان هذه الفروق الى فاعلية المنهج 

المهارات  المعد من قبل المدرب والذي يهدف الى تنمية وتطوير
االساسية لالعبين كون العملية التعليمية التي تبنى على اسس 
علمية صحيحة تؤدي الى نتيجة ايجابية وتحقق االهداف 

 المرجوة من التعلم. 
عرض نتائج االختبارين البعديين للمجموعتين  3-3

 الضابطة والتجريبية وتحليلها ومناقشتها:
واالنحرافات المعيارية لالختبارين البعديين ( قيم االوساط الحسابية 5جدول )

 ( المحسوبة في اختبارات البحثtللمجموعتين الضابطة والتجريبية وقيمة )
وحدة  المتغيرات

 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
  Tقيمة 

 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

sig 
 الداللة

 ع±  س   ع±  س  

سرعة االستجابة من  
 الرأس من الثباتمستوى 

 معنوي 0.000 5.424 0.267 1.625 0.223 0.910 ثانية

سرعة االستجابة من  
 مستوى الرأس من الحركة

 معنوي 0.001 11.388 0.267 3.321 0.240 1.772 ثانية

( المعالم االحصائية لالختبارين البعديين 5يبين الجدول )
البحث، واظهرت للمجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات 

النتائج وجود فروق معنوية لصالح المجموعة التجريبية، ويعزو 
الباحثان هذه الفروق الى فاعلية التمرينات باستخدام االجهزة 
واالدوات التعليمية المساعدة والتي كان لها الدور الكبير في 
تحسين سرعة االستجابة لمهارة التمرير من مستوى الرأس، 

( " لألدوات 2002الخياط ونوفل محمد،  ويذكر كل من )ضياء
واالجهزة اهمية في تنمية وتطوير االداء من الناحية الحركية 
والمهارية من خالل استخدامها في التعلم والتدريب فضاًل عن 
التشويق المصاحب لالعب من خالل االداء مع وجود أداة 
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 (. وأن استخدام345: 4بحوزته أو يتحرك عليها مظهرا قدراته ") 

المثيرات السمعية والبصرية في التمرينات وتكرار هذه التمرينات 
كان لها االثر الواضح في تحسين سرعة االستجابة الحركية 
لمهارة التمرير من مستوى الرأس هذا ما أكده )يعرب خيون، 

( "كلما كان هناك تكرارات كثيرة على االستجابة لحافز 2002
القرار، ومن ثم يقصر  معين فأن ذلك سيسرع من عملية اتخاذ

زمن رد الفعل ويزيد من سرعته وكلما كانت هناك معلومات 
دقيقة وبرامج حركية مخزونة متنوعة فهذا يعني أن للفرد فرصة 

 (.54 :5اتخاذ االستجابة الدقيقة ")
 الخاتمة:-4

وعلى ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحثان 
 التالي:

التمرينات وتنويعها دور مهم في تحسين سرعة كان إلعداد -1
 االستجابة الحركية لمهارة التمريرة من مستوى الرأس بكرة اليد.

أن استخدام الوسائل التعليمية المبتكرة من قبل الباحثان لها -2
دور فعال في تحسين سرعة االستجابة الحركية لمهارة التمريرة 

 من مستوى الرأس بكرة اليد.
ام المثيرات البصرية والسمعية دور مهم وايجابي كان الستخد-3

في تطوير سرعة االستجابة الحركية لمهارة التمريرة من مستوى 
 الرأس بكرة اليد.

وعلى ضوء االستنتاجات التي توصل لها الباحثان يوصيان 
 بالتالي:

االهتمام بإعداد وتصميم تمارين باستخدام وسائل تعليمية -1
 ستجابة الحركية للتمريرات بكرة اليد.مساعدة لتطوير سرعة اال

أتباع الطرق العلمية في اعداد الوسائل التعليمية وتصميمها -2
 بما يخدم تطوير المهارة المعد لها.

 :المصادر
: عمان، دار الميسر للنشر اتجاهات حديثة في التدريببالل خلف السكرانة؛  [1]

 .2011والتوزيع، 
: بغداد، دار الكتب والوثائق، الحركي التعلمخليل ابراهيم سليمان الحديثي؛  [2]

2013 
منهاج البحث في التربية وعلم فان دالين )ترجمة محمد نبيل نوفل واخرون(؛  [3]

 .1985، القاهرة، األنجلو المصرية للطباعة والنشر، 4: طالنفس
، الموصل، دار الكتب 1: طكرة اليدضياء الخياط، نوفل محمد الحيالي؛  [4]

 .2001للطباعة والنشر،
: بغداد، الصخرة للطباعة، التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقب خيون؛ يعر  [5]

2002 . 

 :المالحق
 ( يوضح أنموذج لوحدة تعليمية )الجزء المتعلق بالبحث(1ملحق )

اليوم  االسبوع
 والتاريخ

رقم 
 التمرين

زمن 
 التمرين

 التكرارات
الراحة 
بين 
 التكرارات

 المجاميع
الراحة 
بين 
 المجاميع

 الزمن
الكلي 
 للتمرين

الزمن 
الكلي 
 لكل وحدة

1 
 االحد
26/12/

2021 

 ثا570 ثا60 2 ثا30 3 ثا60 1
 ثا1920

ثا60 2 ثا30 3  ثا60 2  ثا570   
ثا90 3 ثا30 2  ثا90 2  ثا540   

د 32  
ثا90 4 ثا30 2  ثا240 --- ---   

 ( يوضح صور واشكال االجهزة واالدوات المستخدمة بالبحث2ملحق )
 
 
 
 
 

 
 

 (M.A.K( يوضح جهاز )1الشكل )

 
 ( يوضح جهاز االسهم الثالث2الشكل )

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 (  لوحة االرقام3الشكل )
 
 
 
 
 
 

 ( السماعة الخارجية 4الشكل )
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 ( الدائرة االلكترونية5الشكل )
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح الشبكة االرتدادية المطاطية6شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح الحلقات7الشكل )
 
 
 
 
 
 

 ( أنموذج للتمرينات المستخدمة بالبحث3الملحق )
يقوم الالعب بتمرير الكرة الى الحلقة التي  التمرين الخامس:
( متر، ويكون العب اخر على بعد 5-4-3تبعد عن الالعب )

متر من الحلقة الى الجانب، وعند سماع الصافرة يقوم  2مسافة 
الحلقة والالعب الثاني الالعب االول بتمرير الكرة الى داخل 

 يركض باتجاه الحلقة لمنع الكرة من الوصول الى الحلقة.

 
 
 
  
 
 
 

 (5( يوضح التمرين )8الشكل )
وضع مؤشر االسهم الثالث فوق اللوحة وعند  التمرين السادس:

أشاره احد االسهم يقوم الالعب بتمرير الكرة باتجاه السهم إذ 
ني( وعلى الالعب تمرير ثوا 5يكون الوقت بين اشارة واخرى )

 الكرة من مستوى الرأس الى داخل الحلقة ومن مسافات مختلفة. 
 
 
 
 
 
 
 

 (6( يوضح التمرين )9الشكل )
يقف الالعب بين ثالث حلقات تكون احد  التمرين التاسع:

الحلقات على يمينه والثانية على يساره والثالثة مقابل الالعب 
تحت جهاز االسهم الثالث )يكون معلق على الحائط( والمسافة 

( متر، وعند اشارة احد االسهم يقوم 4بين الالعب والحلقات )
ا كانت اشارة الالعب بتمرير الكرة باالتجاه المؤشر اليه السهم، اذ

السهم باتجاه اليمين يقوم الالعب بتمرير الكرة من مستوى الكتف 
للجانب الى داخل الحلقة التي على يمين الالعب، اما اذا كان 
السهم باتجاه اليسار يقوم الالعب باللف باتجاه الحلقة وتمرير 
الكرة من مستوى الرأس، واما اذا كان اتجاه السهم لألسفل يقوم 

 ى الحلقة التي تكون تحت الجهاز. تمرير الكرة الالالعب ب
 
 
 
 
 
 

 (9( يوضح التمرين )10الشكل )
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وقوف الالعب امام الدوائر المرقمة  التمرين الرابع عشر: 

الموضوعة على الحائط وبعد سماع صافرة المدرب يقوم الالعب 
بتمرير الكرة من مستوى الرأس الى الدوائر المرقمة بالتسلسل من 

 ومن مسافات مختلفة.( 8-1)
 
 
 
 
 
 
 

 (14( يوضح التمرين )11الشكل )
بعد سماع الرقم المنطوق من الجهاز يقوم  السادس عشر:

الالعب بأخذ ثالث خطوات على الدوائر الموضوعة على 
االرض والتي تمثل خطوات الالعب ولعب الكرة من مستوى 
الرأس الى الرقم المنطوق، خطوات الالعب على الدوائر 

 الموضوعة على االرض.
 
 
 
 
 
  

 (16( يوضح تمرين )12الشكل )
وضع الكرات في سلة بمسافة تبعد عن  ع عشر:التمرين الساب

( متر واحدة الى يمين الالعب والثانية على يسار 2الالعب )
الالعب وعند سماع الرقم من الجهاز يقوم الالعب بالركض 
باتجاه الكرات الموضوعة على يمينه والرجوع باتجاه الحائط 
ن الملصوقة عليه االرقام وعند الوصول الى الخط الذي يبعد ع

متر يقوم بتمرير الكرة من مستوى الرأس الى الرقم  4)االرقام )
 المعني وفي المرة الثانية الركض يكون باتجاه اليسار.

 
 
 
   

  
 

                            
 
 
 
 
 

 (17( يوضح التمرين )13الشكل )
وقوف الالعب مواجهًا للحائط  التمرين الثاني والعشرين:

المرسومة عليه الدوائر وعند سماع الرقم المنطوق يقوم الالعب 
 بتمرير الكرة من مستوى الرأس ومن مسافات مختلفة.

 
 
 
 
 
 
 
 

 (22( يوضح التمرين )14الشكل )
وقوف الالعب مواجهًا للحائط  التمرين الثامن والعشرون:

المرسومة عليه الدوائر وعند سماع الرقم المنطوق يقوم الالعب 
بالركض ثم عبور المانع  وتمرير الكرة من مستوى الرأس ومن 

 مسافات مختلفة.
 
 
 
 
 
 

 (28( يوضح التمرين )15الشكل )
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 ء المهاري المركب لدى العبي كرة القدم الشبابتأثير تمرينات خاصة  لتطوير سرعة االدا 

 2ا.د فائزة عبد الجبار احمد   1رائد هادي رسن 
 1الجامعة المستنصرية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2الجامعة المستنصرية/ كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

1 ) Drfaeza.407@gmail.com  2 Raedhadi1977@gmail.com) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركب المهاري االداء سرعة لتطوير خاصة تمرينات مجموعة وضع على البحث تضمن المستخلص:
 بجميع الالعب يستخدمها التي المهارات سرعة طريق عن يأتي الذي السريع اللعب تدريب بأسلوب
 المهاري االداء سرعة لتطوير خاصة تمرينات تأثير على التعرف الى البحث هدف اذ وانواعها اشكالها
 المهاري االداء لسرعة مقياس بناء وتم سنة 19-17 بإعمار الشباب القدم كرة العبي لدى المركب
 بتصميم التجريبي والمنهج االختبار لبناء الوصفي المنهج الباحثان استخدم إذ الهدف، لتحقيق المركب

 مجتمع اما ، المعدة التمرينات لتطبيق والبعدي القبلي االختبار ذات والضابطة التجريبية المجموعتين
 القدم بكرة بغداد ألندية الشباب العبي من وهو عمدية بصورة البحث مجتمع تحديد تم اذ البحث

 عينة وكانت الشباب فئة العب( 195) عددهم والبالغ القدم لكرة المركزي العراقي االتحاد لدى والمسجلين
 لفئة الجوية القوة العبي من مجموعة وهي العشوائية بالطريقة اختيارها تم والتي( التطبيق عينة) البحث
 على الباحثان عمل اذ العبا( 20) عددهم والبالغ 2021/2022 للموسم( 19-17) بإعمار الشباب
 استخدم إذ العبين،( 10) من تتكون مجموعة كل ضابطة ومجموعة تجريبية مجموعة الى العينة تقسيم

 ساعات تصوير، كاميرا: منها بعض وتشمل الميداني العمل في يحتاجانها التي البحثية االدوات الباحثان
 هدف، سلم، شواخص، كرات، صافرة، حاسبة، ،(الكتلة قياس) الميزان ،(الطول) قياس شريط توقيت،
 اعتماد ان الباحثان واستنتج النبض، لقياس يدوية Apple Watch  ساعة بورد، الصق، شريط صغير،
 واوصى الشباب القدم كرة العبي لدى المركب المهاري االداء سرعة تطوير على تعمل الخاصة التمرينات
 الشباب القدم كرة العبي لدى الباحثان قبل من المقترحة الخاصة التمرينات اعتماد ضرورة علىالباحثان 
 . الشباب القدم كرة مدربي على اترينالتم من النوع هذا تعميم وكذلك
 .الشباب-كرة القدم-سرعة االداء المهاري المركب-تمرينات خاصة :المفتاحية الكلمات

mailto:Drfaeza.407@gmail.com
mailto:Drfaeza.407@gmail.com
mailto:Raedhadi1977@gmail.com
mailto:Raedhadi1977@gmail.com
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 المقدمة:-1
في كرة القدم مبني على اسس علمية هدفها  ان التدريب الحديث

الوصول بالالعبين الى ارقى المستويات الرياضية خالل االرتفاع 
السريع بمقدرة الالعب وسواء كانت بدنية او مهارية او خططية 
او ذهنية، وتعد اهمية البحث من االمور التي يجب توفرها عند 

نتقال باعتبار العبي الفريق لما تطلبه من سرعة في االداء واال
ب توفرها بالفريق اللعب السريع من اهم الصفات الحديثة التي يج

، ويحدد التدريب في كرة القدم بأنه العملية والالعب العصري
الكلية المنظمة والموجهة للنهوض بمستوى الالعبين ألعلى 
مستوى وبالتالي تحقيق الهدف الذي يصبو اليه الفريق تعد سرعة 

المركب )سرعة الحركة( من اهم المتطلبات االداء المهاري 
الخاصة بلعبة كرة القدم وهي قدرة تجمع بين الناحية البدنية 
متمثلة بالسرعة والناحية المهارية المتمثلة باألداء فهي مهمه عند 

فضال عن  ،اللعب السريع لتنفيذ الخطط الهجومية والدفاعية
تطلبات التي المناورات وسط الملعب . ان سرعة االداء من الم

تربط اداء الالعبين لتنفيذ خطط اللعب وفقا لمبدأ تنسيق سرعة 
بناء الهجمة في ضوء االستالم والتسليم والتحرك في الفراغات 
المناسبة وتحقيق الواجب الحركي . لذا عمل الباحثان على 
وضع مجموعة تمرينات خاصة لتطوير سرعة االداء المهاري 

السريع الذي يأتي عن طريق  المركب بأسلوب تدريب اللعب
سرعة المهارات التي يستخدمها الالعب بجميع اشكالها وانواعها 
وعندما يتصرف الالعب في اداء المهارة بسرعة سيؤدي الى 
تحريك العبي فريقه بسرعه الستالم الكرة كذلك سيؤدي الى 
خلخلة العبي الفريق المنافس وعدم استقرارهم ومقدرتهم 

 لكرة لسرعتها .باالستحواذ على ا
 مشكلة البحث:

من خالل مالحظة الباحثان إذ تبين البطء في سرعة اداء 
الالعب من لحظة استالم الكرة الى المناولة الى بناء الهجمة في 
الدوري العراقي لفئة الشباب وتأثيره على اداء منتخب شباب 
العراق، إذ ان ضعف هذه المهارة يعني خسارة الكرة بسرعة مما 

الى صرف جهد بدني عالي السترداد الكرة ولبناء الهجمة يؤدي 
من جديد، فضال عن الى تفكك خطوط الفريق من جراء فقدان 
الكرة بسرعة وقلة العامل البدني، فضال عن ثقة الالعبين 
ببعضهم البعض والكثير من التأثيرات التي ال تخدم وال تصب 

الى اعداد  في مصلحة الفريق بصورة عامة . لذا عمل الباحثان
تمرينات مركبة وبناء اختبارات بدنية مهارية لتطوير مستوى 
سرعة االداء المهاري المركب والذي يتطلب تطوير الجانب 
البدني )الرشاقة، القوة، السرعة، المرونة الحركية( والمهاري 
)المناولة، االخماد، التهديف، والدحرجة( لخدمة العملية التدريبية 

 والمدربين .
 البحث: اهداف

اعداد تمرينات خاصة لدى العبي كرة القدم الشباب بإعمار -1
 سنة . 17-19

بناء اختبار لقياس سرعة االداء المهاري المركب لدى العبي -2
 سنة 19-17كرة القدم الشباب بإعمار 

خاصة لتطوير سرعة االداء تأثير تمرينات التعرف على -3
لالعبي كرة القدم المهاري المركب لدى افراد عينه البحث 

 سنة . 19-17الشباب بإعمار 
 فروض البحث:

ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي  فروق هناك-1
 والبعدي للمجموعة التجريبية والضابطة  .

هناك فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية -2
 والضابطة باالختبارات البعدية .

 مجاالت البحث:
مجموعة العبي الشباب بكرة القدم الذين يمثلون  البشري:المجال 

 اندية الجوية والشرطة والكرخ .
 30/5/2022 ولغاية 10/12/2021للمدة من المجال الزماني:
 ملعب نادي القوة الجوية . المجال المكاني:

 منهج البحث واجراءاته الميدانية:-2
( هو 2005منهج البحث )علي ماهر، منهج البحث:  2-1

" الطريقة التي يتبعها الباحث لإلجابة عن التساؤالت المحددة 
لذلك  (9، 2005: علي ماهرالتي يثيرها موضوع بحثه ")

استخدم الباحثان المنهج الوصفي لبناء االختبار والمنهج 
التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات االختبار 

 ة .القبلي والبعدي لتطبيق التمرينات المعد
المجتمع في التجارب التربوية مجتمع البحث وعينته:  2-2

( " هو مجموعة االفراد التي 1999والرياضية )محمد حسن، 
محمد )تجري عليه التجربة او الدراسة " فيها يتم اختيار من
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. اذ تم تحديد مجتمع البحث بصورة عمدية (10، 1999: حسن 

دم والمسجلين لدى وهو من العبي الشباب ألندية بغداد بكرة الق
االتحاد العراقي المركزي لكرة القدم للموسم الكروي 

اما ( العب فئة الشباب. 195والبالغ عددهم ) 2021/2022
تم اختيارها بالطريقة  عينة البحث )عينة التطبيق( والتي

مجموعة من العبي القوة الجوية لفئة الشباب وهي  العشوائية
( 20والبالغ عددهم ) 2021/2022( للموسم 19-17بإعمار )

%( من مجتمع البحث 10.2العبا وشكلت نسبة مئوية مقدارها )
االصلي للبحث . اذ عمل الباحثان على تقسيم العينة الى 

ومجموعة ضابطة كل مجموعة تتكون من  تجريبية مجموعة
  ( العب .10)
تم إيجاد تجانس لعينة البحث من  تجانس العينة: 2-2-3

خالل )العمر، الكتلة، الطول، العمر التدريبي( كما مبين في 
 (.1)جدول 

( يبين التوصيف اإلحصائي لعينة البحث الكلية في متغيرات 1الجــدول )
 العمر والوزن والطول

 المتغيــر
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 االلتواء

 0.549- 0.670 18 18.35 20 العمر
 0.193 2.036 65 64.6 20 كتلة الجسم

 0.072- 5.404 175 175.5 20 الطول
 0.177- 0.670 4 4.15 20 العمر التدريبي

لعينة التوزيع الطبيعي تم إيجاد التوزيع الطبيعي:  2-2-4
والذي البحث من خالل )متغيرات الدراسة( كما مبين في الجدول 

 توزيع العينة الطبيعي.يظهر 
متغيرات ( يبين التوصيف اإلحصائي لعينة البحث الكلية في 2الجــدول )
 الدراسة

 المتغيــر
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

 االلتواء

اختبار سرعة 
 االداء المهاري

 0.360 4.364 30.04 30.708 درجة/ثا

( t-testالباحثان قانون )استخدم تكافؤ العينة:  2-2-5
للعينات المستقلة للتأكد من تكافؤ العينة ولمعرفة معنوية الفروق 
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات القبلية، 
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بين المجموعتين 

عندما يكون االختبار تجريبية في االختبارات القبلية و الضابطة وال
 .(3( وكما موضح في الجدول )0.05اكثر من )
( يبين تكافؤ المجموعتين )التجريبية والضابطة( في االختبارات 3الجدول )

 القبلية
 المعالم

وحدة 
 القياس

 قيمة ت الضابطة التجريبية
الداللة 
 المحسوبة ع س ع س االختبارات االحصائية

مستوى 
 الخطا

اختبار سرعة االداء 
 المهاري المركب

 غير معنوي 0.832 0.215 4.510 30.923 4.447 30.492 درجة/ثا

وسائل جمع المعلومات والبيانات واالدوات  2-3
 واالجهزة المستخدمة بالبحث:

المصادر العربية وسائل جمع المعلومات: ) 2-3-1
 االختبارات والقياس(. المالحظة، واألجنبية،

االدوات واالجهزة المستخدمة بالبحث:  2-3-2
استخدم الباحثان االدوات البحثية التي يحتاجها في العمل 
الميداني وتشمل بعض منها: )كاميرا تصوير، ساعات توقيت، 
شريط قياس )الطول(، الميزان )قياس الكتلة(، حاسبة، صافرة، 
كرات، شواخص، سلم، هدف صغير، شريط الصق، بورد، 

 يدوية لقياس النبض(. Apple Watch ساعة 
بعد تحديد متغيرات الدراسة  :المستخدم االختبار 2-4

بكرة القدم )المناولة  سرعة االداء المهاري المركبالمتمثلة 
والدحرجة والتهديف( على ضوء اراء المختصين والخبراء واللجنة 
العلمية، ولعدم توافر االختبارات المناسبة للمتغيرات المبحوثة، 

وبعد  ان، لذا سعى الباحثاألمر الـذي قد ال يخدم هدف الدراسة
االطالع المستفيض للعديد من المصادر والمراجع العلمية 
العربية واالجنبية المتخصصة، فضال عن المسح الذي اجراه 

جراء  انالباحث للرسائل واالطاريح التي تناولت متغيرات البحث، وا 
مقابالت شخصية مع عدد من ذوي االختصاص والخبرة في 

م التدريب الرياضي واالختبار والقياس، والخبرة لعبة كرة القدم وعل
من جراء ممارسته للعبة، تم  انالميدانية التي يمتلكها الباحث

)المناولة،  سرعة االداء المهاري المركبتصميم اختبارات خاصة 
الدحرجة، التهديف( لالعبي كرة القدم على وفق خبرته واطالعه 

ت والقياس، مراعيا ان على االدبيات العلمية الخاصة باالختبارا
تكون هذه االختبارات المقترحة مبنية على اسلوب اللعب وان 

 تكون على ميدان اللعب.
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المناسب للدراسة  اتاالختبار  تصميمخطوات  2-4-1 

اختبار لقياس سرعة االداء  تصميمقام الباحثان ب وترشيحها:
المهاري المركب لدى العب كرة القدم داخل الملعب اذ يعمل 
هذه االختبار على قياس بعض القدرات الخاصة وعرضت على 
الخبراء والمختصين بعلم التدريب واالختبارات والقياس وكرة القدم 
لتحديد مدى صالحية االختبار، وبعد أخذ آراء الخبراء عن 

الستمارات صمم االختبار بصيغتها النهائية بعد طريق جمع ا
اتفاق الخبراء على ان االختبار يمكن تطبيقه ويكون صالح بعد 
عملية التقنين، وذلك من خالل تطبيقه على عينة من مجتمع 

استخدم الباحثان  البحث االصلي وخارج عينة البحث التطبيقي إذ
لالختبار اي  وهي عينة التحليل اإلحصائيعينة بناء االختبار 

( العب فئة الشباب 26وتكونت من )اجراء المعامالت العلمية 
فئة  ( العب12( العب ونادي الكرخ )14نادي الشرطة )من 

، تم 2021/2022( للموسم الكروي 19-17الشباب بإعمار )
اختيارهم عشوائيًا لغرض التعرف على استجابات العينة من اجل 

 المعامالت العلمية لالختبار .تجربة أدوات االختبار وأجراء 
بعد عملية  تحديد صالحية االختبار: 2-5-2-1

التصميم لالختبار تم عرضه باستمارة استبانة على الخبراء 
( في مجال كرة 1( ينظر ملحق )7والمختصين والبالغ عددهم )

القدم واالختبار والقياس وعلم التدريب الرياضي، لتحديد مدى 
االختبار لقياس الهدف المراد قياسها، إذ  ذلكصالحية ومالئمة 

ختبار المرشح من الاباشتملت االستبانة على مفردات الخاصة 
حيث اسم االختبار والهدف او الغرض من االختبار واالدوات 
واالجهزة المستخدمة باالختبار وطريقة االداء )تطبيق االختبار( 

ستعينا وطريقة التسجيل للدرجات م ووحدات القياس لالختبار
بذلك بالرسوم التوضيحية التي توضح اداء االختبار، واشتملت 

ختبار، وحصل لالاالستبانة على شكل توضيحي لكيفية االداء 
، 2من الموافقة على وفق اختبار كا% 100 االختبار على نسبة

( يبين 4إذ وافقوا باألجماع على صالحية االختبار، والجدول )
صين والخبراء على صالحية نسب اتفاق آراء السادة المخت

 .بكرة القدم لالعبي الشباباالختبارات الخاصة 
ومن ثم تطبيق االختبار على عينة من مجتمع االصلي للدراسة، 

، لتصبح االصلي ( العب من مجتمع البحث26وكان عددهم )
مالئمة للدراسة الحالية وطبيعة افراد عينة البحث، وهذا ما اشار 

( ان االختبارات المستخدمة في 2019، الية )عبد المنعم احمد
المجال الرياضي تبعا الختالف الهدف منها، وتتنوع تبعا لذلك 
مصادر الحصول على هذه االختبارات، ويجب ان تتمتع جميع 
هذه االختبارات باألسس العلمية )الصدق والثبات والموضوعية( 
لنتمكن من استخدامها على اتم وجه وعلى الرغم من كثرة 

تبارات اال انه ليس جميعها صالحه لالستخدام والتطبيق، االخ
كما وقد تدعو الحاجة الى بناء اختبار جديد او تعديله للحاجة 

، 2019: عبد المنعم احمد جاسم الجنابي) االلية لتقويم ظاهرة معينه
67). 

يبين اختبار المعدة لقياس سرعة االداء المهاري المركب لالعبي ( 4جدول )
 الخبراءالمختصين و الشباب بكرة القدم على وفق آراء 

 يقيس االختبار ت
وحدة 
 القباس

نسبة 
 االتفاق

1 
اختبار سرعة 
االداء المهاري 

 المركب

قياس سرعة االستجابة و دقة االخماد والدحرجة 
التهديف من خارج منطقة والمراوغة بالكرة ودقة 

 .الجزاء لالعبي الشباب بكرة القدم

درجة/
 %100 ثانية

( انه تم قبول االختبار وذلك لحصوله 4ويتضح من الجدول )
بنيامين بلوم (%(، كما يشير 75(على نسب اتفاق أعلى من 

على الباحث الحصول على نسبة اتفاق  انه " (1983وآخرون، 
 (:آخرون)بنيامين بلوم و") %( فأكثر لقبول الظاهرة75(

1983 ،56). 
توصيف اختبار سرعة االداء المهاري  2-5-1-2

 المركب:
سرعة االستجابة و دقة االخماد  قياس الغرض من االختبار:-
التهديف من خارج منطقة  الدحرجة والمراوغة بالكرة ودقةو 

 الجزاء.
(، 1عدد )، قمع (4شواخص عدد ) االدوات المستخدمة:-

ملعب كرة قدم، كرة قدم  ، نصف(5عامودية عدد )شواخص 
، (، شريط قياس، شريط الصق، حبال، ساعة ايقاف1عدد )

 (  .1صافرة عدد )
يقف المختبر في المكان المخصص له وعند  طريقة االداء:-

اعطاء اشارة البدء يقوم المختبر بالركض السريع بدون كرة 
لجهة المقابلة باتجاه المدرب الذي يمتلك كرة والذي يقف في ا

وعند وصول المختبر الى  متر( 11للمختبر على مسافة )
المدرب والذي يقف على خط مستقيم امام المختبر يقوم المدرب 

عطاء اشارة للمختبر الى اليمين او اليسار قبل الوصول اليه بإ
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متر( بحيث يذهب المختبر عكس اإلشارة والذهاب  1بمسافة ) 

متر( عن القمع الذي  6.40الى احد الشاخصين والذين يبعدان )
يقع بالمنتصف ثم العودة الى نقطة البداية مرورا بقمع المنتصف 

ي اشارة لليمين او اليسار والركض مرة اخرى للمدرب والذي يعط
مرة اخرى والركض عكس االشارة والذهاب الى احد المربعين 
الموضوعين على االرض وعلى جانبي المدرب اذ تكون ابعاد 

متر( عن المدرب وعند  7متر مربع( ويبعد ) 2المربع الواحد )
وصول المختبر الى المربع المخصص يقوم المدرب بمناولة 

 2ا والذي تكون ابعاده )وم المختبر بإخمادهالكرة في المربع ليق
ثم  متر مربع( 1)و فيه مربع الداخلي ابعاده  (متر مربع

( شواخص 5متر( ثم المراوغة بين ) 7بدحرجتها لمسافة )
 1عمودية والتي تكون المسافة بين شاخص عمودي وآخر )

متر( عن مكان وقوف المدرب وبخط  10متر( والذي يبعد )
متر  2ديف من داخل المربع والذي تكون ابعاده )مستقيم ثم الته

متر( من  17مربع( والموضوع خارج منطقة الجزاء على مسافه )
وسط خط المرمى على مرمى مقسم الى ثالث أقسام موزعه 

متر(، اذ يكون القسم األيمن واأليسر  2.44بالتساوي لكل قسم )
متر(، أنظر  1.22على جزئيين علوي وسفلي ولكل منهما )

 (.2الشكل )
 يبدا التوقيت من اشارة البدء ولغاية التهديف . التسجيل:-

 طريقة التسجيل:
 ( من الثانية.1/100ُيحسب بــــ ) الزمن الُكلي لالختبار:

ُيحسب الزمن الكلي لالختبار من سماع الصافرة حتى لحظة 
 التهديف  

 من ناحية دقة االستالم تم تقسيم الدرجة على النحو اآلتي:
( درجات عند االستالم في المربع الداخلي 3ُتحسب للُمختبر )

  متر مربع(  1) داخل
متر  2) ( درجات عند االستالم الكرة  داخل2ُتحسب للُمختبر )

 مربع( 
 ( درجة للُمختبر درجات عند  االستالم خارج المربع1ُتحسب )

 من ناحية المراوغة تم تقسيم الدرجة على النحو اآلتي:
 ( درجات عند اجتياز الشاخص بدون لمسه5للُمختبر )ُتحسب 

 ( درجة عن كل لمسة للشاخص1تشطب ) 
 ( درجة عند عدم الدوران1تشطب )

 وتحتسب دقة التهديف على النحو التالي:

( نقاط في حال التهديف على المنطقة العليا للمرمى 3تمنح )
 سواء يسار او يمين المرمى .

التهديف على المنطقة السفلى للمرمى ( نقاط في حال 2تمنح )
 سواء يسار او يمين المرمى .

تمنح نقطة واحدة في حال التهديف على المنطقة الوسطى 
 للمرمى . 

تمنح )صفر( نقطة في حال خروج الكرة خارج ابعاد المرمى او 
 المست احد القائمين او العارضة .

 نقطة 11مجموع درجات الدقة =
 اجزاءهاالزمن يحسب بالدقيقة و 
، عن = مجموع درجات الدقة/زمن األداء الدرجة الكلية لالختبار

 ( .45 ،2010: 9طريق قانون فت )
يمنح المختبر محاولتان وتحتسب المحاولة ذات الدرجة مالحظة: 
 األفضل .

 
 ( يوضح طريقة االداء لالختبار المركب 1الشكل )

بما ان القدرة  القدرة التمييزية لالختبار: 2-5-2-3
بين  التفريق على المقترح االختبار امكانيةالتميزية تعني 

 وبين ةصفال أو سمةبال مرتفعة بدرجة يتمتعون الذين األشخاص
 ،صفة المراد قياسهاال أو ةسمال من بدرجة منخفضة يتمتعون من

 هماعد من قبلإلى تطبيق االختبار الم انوعليه سعى الباحث
( العب، تم اختيارهم 26على عينة بلغت ) والمستخدم بالدراسة
من نادي وهم ليسوا من عينة البحث الرئيسة، بالطريقة العشوائية 

( العب وكان الهدف 12( العب ونادي الكرخ )14الشرطة )
 من هذه التجربة اجراء االسس والمعامالت العلمية لالختبار

 إيجاد القدرة التمييزية لالختبارات وذلك بتاريخفضال عن 
وللكشف عن القوة ، ربعاءيوم االالمصادف  15/12/2021

( 26والبالغة ) التصميمالتمييزية لالختبار فرغت درجات عينة 
العبًا إذ رتبت الدرجات هرميًا من أعلى درجة الى أدنى درجة، 
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( 7%( من الدرجات العليا التي تمثلت بـ )27واختيرت نسبة ) 

( العبًا المجموعة 7العبًا لتقابلها الدرجات الدنيا المتمثلة بـ )
للمجموعة المتطرفة وتم استبعاد الدرجات الوسط والتي بلغت 

( للعينات غير t-testوبعد ذلك استخدم اختبار ) ( العباً 12)
ختبار بين لالالتمييز القدرة المتناظرة، الحتساب معامل 

المجموعتين المتطرفتين، من خالل إيجاد الفروق بين المجموعة 
يمكن تقدير صدق  واطئة المستوى،العالية المستوى والمجموعة ال

ين الدرجات االختبار الذي يعتمد على قدرته في التمييز ب
المنخفضة والدرجات المرتفعة التي يقيسها االختبار، فهو 

( " توفير محك نستند اليه في 2011صالح الدين محمود، )
صالح الدين تحديد الالعبين الضعفاء والالعبين االقوياء ")

إذ اظهرت النتائج أن مستوى الداللة  .(277، 2011محمود: 
(، 0.05الداللة المعتمدة )المحتسبة هي اصغر من مستوى قيمة 

 االداء )اختبار سرعةوهذا دليل على الصدق التمييزي لالختبار 
كما مبين  و ، في التميز بين أفراد عينة البحث المركب( المهاري

 (.4في الجدول )
 المركب المهاري االداء سرعةالختبار  يبين الصدق التمييزي( 4جدول )

المعالم 
 االحصائية
 االختبارات

وحدة 
 القياس

 مجموع المستويات العليا
مجموع المستويات 

 قيمة ت الدنيا
 المحسوبة

مستوى 
 الخطا

 الداللة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار سرعة 
االداء المهاري 

 المركب
 معنوي 0.000 5.914 2.110 26.637 3.169 35.148 الدرجة/دقيقة

 (12( ودرجة حرية )0.05مستوى خطأ )عند 

اعتدالية التوزيع الطبيعي )مستوى  2-5-2-4
، ذكر )وديع ياسين وحسن محمد الصعوبة لالختبار(:

( انه " اذا كانت االختبارات المستعملة مناسبة لعينة 1999
البحث من حيث درجة السهولة والصعوبة سيؤدي ذلك الى 

شكل المنحنى االعتدالي توزيعها بشكل طبيعي، والحصول على 
بما ان (. 156، 1999: وديع ياسين وحسن محمدللبيانات ")

االختبار المناسب إلفراد المجتمع المقصود هو ذلك االختبار 
الذي ال يكون صعبا بحيث يتعذر اداءه من قبل بعض افراد من 

الى التعرف  انالمجتمع المبحوث، وعلى ضوء ما تقدم لجا الباحث
على صعوبة االختبار من خالل ايجاد معامل االلتواء لنتائج 

 26على  تم تنفيذهي ذال سرعة االداء المهاري المركباختبار 
العبا من مجتمع الدراسة الحالية، لغرض التعرف على توزيعها 

على وفق منحى التوزيع االعتدالي، فضال عن كون هنالك من 
عامالت علمية جيدة ولكنها التتمتع االختبارات قد تحصل على م

بخاصة التوزيع الطبيعي ويكون توزيعها عشوائي مما يجعل 
من التأكد من  اناالختبار غير صالح للتطبيق، لذا سعى الباحث

اعتدالية التوزيع الطبيعي لنتائج االختبار المستخدم بوساطة 
وسائل إحصائية تعد األدق هو معامل االلتواء، فمن خالل 

ال هذه الوسيلة االحصائية تم التأكد من التوزيع الطبيعي استعم
لالختبار المستخدمة، إذ أظهرت النتائج قيمة معامل االلتواء 

 كانقيد الدراسة قد  سرعة االداء المهاري المركبلنتائج اختبار 
 اتدل على اعتدالية التوزيع الطبيعي لهذوتلك القيمة ( 0.683)

مما يدل على ان ، (1مة )+كونها ال تتجاوز قي االختبار
االختبارات تتمتع بمستوى صعوبة مناسبة لجميع افراد عينة 

 ( يبين قيمة معامل االلتواء لالختبار5والجدول ) ،البحث
 .بالدراسة الحالية المستخدم
الختبار مستوى الصعوبة والسهولة و يبين قيمة معامل االلتواء  (5(الجدول 

 .بالدراسة المستخدم سرعة االداء المهاري المركب
 المعالم االحصائية

 االختبار
وحدة 
 القياس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوسيط
معامل 
 االلتواء

اختبار سرعة االداء 
 المهاري المركب

 درجة/
 قيقةد

29.291 4.609 28.89 0.683 

 لنتائج االلتواء معامل قيمة( إن 5من الجدول )يمكن مالحظة 
 1+واقعة بين الدراسة قيد المركب المهاري االداء سرعة اختبار

مما يشير إلى توزيع العينة بشكل طبيعي مما يتيح إمكانية تعميم 
الصعوبة المعيقة  ، وليس هناك منرالنتائج واعتماد االختبا

 إلجرائه.
 :االستطالعية التجارب 2-6
بعد الحصول  التجربة االستطالعية األولى: 2-6-1

أجرى الباحثان التجربة  المصمم، حول االختبارعلى نسب اتفاق 
 30/12/2021االستطالعية االولى يوم الخميس المصادف 

من نادي الشرطة  فئة الشباب( العبين 4على عينة مؤلفة من )
تم اختيارهم ، 2021/2022( للموسم الكروي 19-17بإعمار )

وهم ليسوا من بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث االصلي 
 وكان الهدف من هذه التجربة: عينة البحث الرئيسة،

 .معرفة مدى مالءمة االختبار لعينة البحث-1
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من حيث التطبيق وصالحية األجهزة  االختبار صالحيةمدى -2 

 .واألدوات
 تحديد المسافات والقياسات بصورة صحيحة لالختبار .-3
 معرفة الوقت الالزم ألداء االختبار .-4
معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه الباحثان عند تطبيق -5

 .االختبار 
بعد االنتهاء من التجربة االستطالعية الثانية:  2-6-2

إعداد التمرينات الخاصة وتجميعها قام الباحثان بإجراء تجربة 
التجربة استطالعية على نفس المجموعة التي نفذت 

العبين فئة الشباب من  (4االستطالعية االولى والبالغ عددهم )
( للموسم الكروي 19-17نادي الشرطة بإعمار )

لتمرينات المعدة من قبل ابعض ، إذ تم تنفيذ 2021/2022
، وكان الهدف 2/1/2022يوم األحد المصادف  الباحثين وذلك

 من هذه التجربة:
 معرفة مدى مالءمة التمرينات المقترحة لعينة البحث.-1
والمسافات والقياسات  اترينللتمتحديد الزمن المخصص -2

 بصورة صحيحة لالختبارات وعدد المشاركين في كل تمرين .
 .اترينحساب الشدة التدريبية ألداء التممعرفة -3
عند تطبيق معرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه الباحثان -4

 .التمرينات
 .معرفة مدى وضوح وفهم االختبار-5
 .لتطبيق التمريناتالتعرف على الزمن الكلي -6
 االسس والمعامالت العلمية لالختبارات: 2-7
 صدق االختبار: 2-7-1
صدق االختبار الصدق الظاهري لالختبار:  2-7-1-1

( " يعد االختبار 1998كما يؤكده )هشام الزيود ونادر عليان، 
صادقًا إذ عرض على عدد من المختصين أو الخبراء في 

وحكموا بأّنه يقيس ما وضع لقياسه  المجال الذي يقيسه االختبار،
وزعت و (. 148، 1998: هشام الزيود ونادر عليانبكفاية ")

 استمارة بناء االختبار من قبل الباحثان على الخبراء والمختصين
واستخدم الباحثان معامل صدق  (،1( ملحق )7والبالغ عددهم )

على االختبار باستخدامه الصدق الظاهر وقد وافق جميع الخبراء 
 االختبار.

 اناستخدم الباحث لالختبار: ذاتيالالصدق  2-7-1-2
ختبار وكان لال الصدق الذاتي وهو جذر التربيعي لمعامل ثبات

أي أن االختبار كانت صادقه في قياس (، 0.974والبالغ )عاليا 
 المختبرين.

يعد الثبات هو من أهم األسس ثبات االختبار:  2-7-2
العلمية التي ينبغي أن تتوافر في االختبار الناجح، ويعني 

( " االتساق او الدقة في القياس 2011)صالح الدين محمود، 
. من اجل ايجاد ثبات (277، 2011: صالح الدين محمود)"

يوم الخميس المصادف تم اجرى االختبار  االختبار،
بعد مضي خمسة  اعادة االختبار تم ، ومن ثم30/12/2021
على عينة مكونه من  4/1/2022المصادف  ثالثاءيوم الايام 

( العبًا وقد استخدم الباحثان معامل االرتباط البسيط 4)
)بيرسون( للتعرف على ما اذا كان هناك ارتباط بين االختبار 
االول والثاني، فأظهرت النتائج بوجود معامل ارتباط و)معنوية 

كون مستوى الخطأ لالختبارات اقل من مستوى الخطأ عندما ي
 (.6( وكما موضح في الجدول )0.05)

 المركب المهاري االداء سرعة يبين ثبات اختبار (6الجدول )
 المعالم االحصائية
 

 االختبارات

وحدة 
 القياس

 اعادة االختبار االختبار االول
 قيمة ر

مستوى 
 الخطأ

الوسط  الداللة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اختبار سرعة 
االداء المهاري 

 المركب
 معنوي 0.000 0.949 4.609 29.291 4.554 28.864 الدرجة/دقيقة

)قيس ناجي اشار موضوعية االختبار:  2-7-3
الى انه " يقصد بالموضوعية التحرر ( 1987، وبسطويسي احمد
التعصب، وعدم ادخال العوامل الذاتية فيما من التحيز، او 

: قيس ناجي وبسطويسي احمد)" يصدر الباحث من أحكام
(، لقد استخدم الباحثان معامل االرتباط بين 131، 1987

( العبًا في االختبار وذلك للتحقق من موضوعية 4الدرجات لـ )
االختبار عن طريق استخدام محكمين وكانت جميع درجات 

ية، فضال عن ذلك كون هذه االختبار واضحة االختبار عال
وسهلة الفهم من قبل افراد العينة، فضال عن االعتماد على 

قد كانت معامل االرتباط دات قياس واضحة )الدرجة/الزمن( و وح
( وهذا يدل على 0.000( عند مستوى خطا )0.995)

موضوعية االختبار المستخدم في البحث مما يدلل على أن 
تعملة في البحث ذات موضوعية ومعنوية عندما االختبار المس
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 ،(0.05يكون مستوى الخطأ لالختبار اقل من مستوى الخطأ ) 

 (.6وكما موضح في الجدول )
 :االجراءات الميدانية 2-8
أجرى الباحثان االختبارات االختبارات القبلية:  2-8-1

( العب شباب نادي القوة الجوية لكرة القدم 20القبلية على )
( العبين في 10( العبين والضابطة )10المجموعة التجريبية )

يوم الساعة )الثانية ظهرا(، اذ أجرى الباحثان االختبارات القبلية 
 في ملعب نادي القوة الجوية . 12/1/2022االربعاء المصادف 

أعدَّ  لقدالتجربة الرئيسة )تطبيق التمرينات(:  2-8-2
 الوحدات التدريبية الباحثان وباستطالع آراء الخبراء والمختصين

، اذ ابتدأ بالتجربة الرئيسة في يوم السبت من القسم الرئيس
وتم االنتهاء في يوم االربعاء  15/1/2022المصادف 
االربعاء( من االيام )السبت واالثنين و  2/3/2022المصادف 

( وحدة 24) واقعبالواحد ( وحدات تدريبية في االسبوع 3بواقع )
تدريبية خالل شهرين في اإلعداد الخاص بحيث يقوم الباحثان 

 بأخذ جزء من القسم الرئيس من الوحدات التدريبية:
على عينة البحث )المجموعة  الخاصةيتم تطبيق التمرينات -1

 التجريبية( في مدة االعداد الخاص.
اعتمد الباحثان في تطبيق التمرينات الخاصة طريقة النبض -2

 لتحديد شدة التدريب.
استخدم الباحثان طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة -3

 والتكراري 
 نفذت التمرينات في مرحلة االعداد الخاص-4
اعتمد الباحثان في تحديد حجوم التمرينات على )التكرار( -5

 وعدد المجاميع
 م الباحثان مبدا التنوع في المهاراتاستخد-6
 اعتمد على مبدا الخصوصية )خصوصية مهارات كرة القدم(-7
( بين تكرار واخرى وعلى وفق 3: 1تتراوح الراحة ما بين )-8

 صعوبة التمرين.
 بلغ مجموع الشدد االسبوعية للشهر االول

 %82شدة االسبوع االول   -
 %87شدة االسبوع الثاني  -
 %92ع الثالث   شدة االسبو -
 %85شدة االسبوع الرابع   -

 بلغ مجموع الشدد االسبوعية للشهر الثاني
 %92شدة االسبوع الخامس    -
 %95شدة االسبوع السادس    -
 %97شدة االسبوع السابع      -
 %90شدة االسبوع الثامن      -

 بلغ مجموع الشدد الشهرية
 %86.5شدة الشهر االول    -
 %93.5الثاني   شدة الشهر -
 %90بلغ مجموع شدة المنهاج الكلي -

أجريت االختبارات البعدية االختبارات البعدية:  2-8-3
لعينة البحث بعد االنتهاء من التجربة الرئيسة ومن تنفيذ المنهج 
التدريبي لتطوير سرعة االداء المهاري المركب بكرة القدم 

يوم السبت  بمساعدة فريق العمل وتحت نفس الظروف وذلك في
 في ملعب نادي القوة الجوية لكرة القدم . 5/3/2022المصادف 

استخدم الباحثان الوسائل الوسائل االحصائية:  2-9
وذلك الستخراج النتائج   (SPSS)االحصائية للعلوم االجتماعية

)النسبة المئوية، الوسط الحسابي، الوسيط،  االحصائية:
البسيط )بيرسون(، معامل االنحراف المعياري، معامل االرتباط 

( T-Test)( لعينتين غير مرتبطتين، T-Testااللتواء، )
 لعينتين مرتبطتين ومتساويتين(.

 عرض وتحليل النتائج ومناقشتها:-3
عرض وتحليل نتائج اختبار سرعة االداء  3-1

المهاري المركب بكرة القدم القبلي والبعدي لدى افراد 
 والتجريبية:عينه البحث للمجموعة الضابطة 

المعالم االحصائية لنتائج اختبار سرعة االداء المهاري  يبين (7الجدول )
 ينة البحثعالمركب لدى افراد 

 المعالم
 المجموعة

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف ف

 قيمة ت
الداللة 
 المحسوبة ع+ س ع+ س االحصائية

مستوى 
 الخطا

 معنوي 0.000 9.679 1.927 5.899 3.058 36.392 4.447 30.492 التجريبية
 معنوي 0.000 6.364 0.571 1.149 4.212 32.072 4.510 30.923 الضابطة

المعالم االحصائية لنتائج اختبار سرعة االداء المهاري  يبين (8الجدول )
 ينة البحثعالمركب لدى افراد 

 المعالم
 االختبارات

وحدة 
 القياس

 قيمة ت الضابطة التجريبية
الداللة 
 المحسوبة ع+ س ع+ س االحصائية

مستوى 
 الخطا

اختبار سرعة االداء 
 المهاري المركب

 معنوي 0.017 2.624 4.212 32.072 3.058 36.392 درجة/دقيقة

 (0.05و مستوى الخطا اقل من ) ،(18) عند درجة حرية
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مناقشة نتائج الفروق بين المجموعتين  3-2 

اختبار سرعة االداء المهاري الضابطة والتجريبية في 
 المركب بكرة القدم:
( الخاص بنتائج الفروق بين المجموعتين 8يتبين من الجدول )

الضابطة والتجريبية في سرعة االداء المهاري المركب بكرة القدم 
إن هناك فروقا معنويًة دالة إحصائيا بعد  لالختبار البعدي
الغير المتناظرة المحسوبة للعينات  (T–test)المقارنة قيمة 

لصالح المجموعة التجريبية على حساب المجموعة الضابطة ان 
ثبوت معنوية الفروق لصالح المجموعة التجريبية عند مقارنة 

( المحسوبة من خالل تطبيق اختبار العينات الغير Tقيمة )
تشير في سرعة االداء المهاري المركب بكرة القدم المتناظرة في 
التي وضعها الباحثان فهي تمثل الخاصة  التمارينالى فاعلية 
 . اذالمقدمة للمجموعة التجريبية  اتريننوعية هذه التمانعكاس ل

من خالل دمج القدرات ات التمرين أنَّ هذا التداخل في نوعية هذه
البدنية مع القدرات الحركية والقدرات المهارية لغرض الوصول 

التدريبية فالمهارات سواء كانت  إلى الفائدة الكبرى من العملية
البدنية او الحركية ضرورية او المهارية يحتاجها الالعب لتنفيذ 

التهديف من المهارات خطط اللعب فالدحرجة والمناولة و 
عها تتطلب قدرات بدنية خاصة لتنفيذها، فضال يماالساسية وج

عن قدرات حركية التي يجب ان يتضمنها تدريب العب كرة 
( " ان هذه المهارات 1977، يبين )حسن عبد الجواد القدم وهنا

تعد " من أهم المبادئ األساسية للعبة كرة القدم وعلى مثال 
حسن عبد إتقانها يتوقف الى حد كبير نجاح الالعب وبروزه ")

احتوت (، كما ان هذه النوعية من التمرينات 56، 1977: الجواد
اثناء األداء وقوة على سرعة االداء وتحقيق الدقة المطلوبة في 

االداء مقرون باألداء المهاري اذ التنوع في اشكال المهارات 
خالل التمرين الواحد تعمل على تكامل البناء البدني والمهاري 

)مفتي إبراهيم حماد، يبين و  ،وتزيد من المتعة لدى المتدرب
إن " يجب أن يتم بناء التمرين الذي سيؤديه ( الى 1994

المهارات األساسية بحيث يكون محتواه وسرعته الالعب لتنمية 
ودرجة قوته تتناسب مع ما يمكن أن ينفذه الالعب في المباراة 
ويجب التنوع في اختيار التمرينات من بين التمرينات ذات 
المهارة الواحدة المركبة سواء أكانت مركبة من المهارات 
ة األساسية أو المهارات والصفات البدنية، كما يجب مراعا

عنصر التشويق في اختيار محتويات التمرين المهاري كأن 
وكان  ، (24، 1994: مفتي إبراهيم حماد)" تستخدم المنافسات

بتحقيق الدقة  سرعة االداء المهاري المركباثر فعال في تطوير 
العالية وزمن االداء والترابط بينهما، اذ ان نوعية هذه التدريبات 

تحرك المتنوع مع الكرة و بدون كرة الزمت المجموعة التجريبية ال
ألخذ لفتح الثغرات في المكان المناسب، فضال عن عملية 

قدرًا مميزا من المهارات  ستحواذ على الكرة والتحكم بها و اال
كالمناولة واالخماد والدحرجة والخداع والتهديف التي تسمح لهم 

نت ولذلك كافالعب كرة القدم بالسيطرة على الكرة والتحكم بها 
 النتائج منطقية.

 الخاتمة:-4
على ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحثان 

 التالي:
الخاصة تعمل على تطوير سرعة االداء ان اعتماد التمرينات -1

 المهاري المركب لدى العبي كرة القدم الشباب
الخاصة تعمل على تطوير سرعة االداء ان التمرينات -2

قياس سرعة االستجابة ودقة االخماد المهاري المركب )
الدحرجة والمراوغة بالكرة ودقة التهديف من خارج منطقة و 

 ( لدى العبي كرة القدم الشباب .الجزاء
على ضوء االستنتاجات التي توصل لها الباحثان يوصيان 

 بالتالي:
المقترحة من قبل الباحثان  الخاصةضرورة اعتماد التمرينات -1

 دم الشبابلدى العبي كرة الق
 تعميم هذا النوع من التمرينات على مدربي كرة القدم الشباب -2

 المصادر:
القانون -األلعاب اإلعدادية-كرة القدم المبادئ األساسيةحسن عبد الجواد؛  [1]

 . 56(، ص1977: )بيروت، دار العلم للماليين، الدولي
)القاهرة، دار ، ط: القياس والتقويم التربوي والنفسيصالح الدين محمود عالم؛  [2]

 . 277(، ص2011الفكر العربي، 
 التربية في واالختبار القياس اساسيات الجنابي؛ جاسم احمد المنعم عبد [3]

 .67ص( 2019 للنشر، الكتاب مركز القاهرة،: )1ط ،الرياضية
التربية وعلم اسس مناهج البحث في علي ماهر خطاب ونبيل عبد الزهار؛  [4]

 . 9(، ص2005شمس، : )القاهرة، مكتبة عين النفس
: االختبارات ومبادئ االحصاء في المجال الرياضيقيس ناجي وبسطويسي احمد؛  [5]

 .  131(، ص1987)بغداد، مطبعة التعليم العالي، 
البحث العلمي في التربية وعلم النفس محمد حسن عالوي واسامة كامل راتب؛  [6]

 . 10(، ص1999: )القاهرة، دار الفكر العربي، الرياضي
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: )القاهرة، الجديد في اإلعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدمراهيم؛ مفتي إب [7] 

 . 24، ص(1994دار الفكر العربي، 
: )عمان، دار 2، طمبادئ القياس والتقويم في التربيةهشام الزيود ونادر عليان؛  [8]

 .  148(، ص1998الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 
التطبيقات االحصائية واستخدامات الحاسوب وديع ياسين وحسن محمد العبيدي؛  [9]

(، 1999: )الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، في بحوث التربية الرياضية
 .  156ص

: )بغداد، مطبعة الكلمة التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون؛  [11]
 . 45(، ص2010الطيبة، 

 المالحق:
 المستخدمة اترينلتمراء بناء االختبار وا( يوضح اسماء خب1الملحق )

 ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االختصاص اسم الخبير

 كلية العلوم السياسية/جامعة بغداد (علم التدريب الرياضي )كرة القدم سعد منعم نافع أ.د 1
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد (علم التدريب الرياضي )كرة القدم ضياء ناجي عبود أ.د 2
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد (علم التدريب الرياضي )كرة القدم فارس سامي أ.د 3
 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد (االختبار والقياس )كرة القدم أسعد الزم أ.د 4
 البدنية وعلوم الرياضة/ الجامعة المستنصريةكلية التربية  (علم التدريب الرياضي )كرة القدم حيدر غضبان أ.م.د 5
 وزارة التربية / المديرية العامة لتربية البصرة (االختبار وقياس )كرة القدم فارس حسن عبد الجبار م.د 6
 2وزارة التربية / المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ /  (علم التدريب الرياضي )كرة القدم هيثم جواد كاظم م.د 7

 من قبل افراد عينة البحثالتمرينات المنفذة ( يوضح 2الملحق )
 االولى  الوحدة التدريبية:

 ملعب نادي القوة الجوية المكان:
 االول  الشهر:
 السبت  اليوم:

 االول  األسبوع:
 8/1/2022 التاريخ:

سرعة االستجابة و دقة االخماد  قياس هدف الوحدة التدريبية:
 بالكرة ودقة التهديف من خارج منطقة الجزاءالدحرجة والمراوغة و 

 %81 شدة الوحدة التدريبية:
زمن  الشدة رقم التمرين

 االداء

الراحة 
بين 
 التكرارات

الراحة بين  المجاميع التكرار
 المجاميع

الزمن 
 الكلي

 المجموع

 د 16 ثا120 2 6 ثا 60 ثا20 %80 (1تمرين رقم )
46 
 د 14 ثا120 2 6 ثا 54 ثا18 %83 (2تمرين رقم ) دقيقة

 د 16 ثا120 2 6 ثا 63 ثا21 %80 (3تمرين رقم )

 الثانية  الوحدة التدريبية:
 ملعب نادي القوة الجوية المكان:
 االول الشهر:
 األثنين اليوم:

 االول األسبوع:
 10/1/2022 التاريخ:

قياس سرعة االستجابة و دقة االخماد و  هدف الوحدة التدريبية:
 والمراوغة بالكرة ودقة التهديف من خارج منطقة الجزاءالدحرجة 

 %83 شدة الوحدة التدريبية:
 الشدة رقم التمرين

زمن 
 االداء

الراحة 
بين 
 التكرارات

 المجاميع التكرار
الراحة 
بين 
 المجاميع

الزمن 
 المجموع الكلي

  د 12 ثا120 2 6 ثا 45 ثا15 %82 ( 4تمرين رقم ) 
36 
 دقيقة

 د 13 ثا120 2 6 ثا 48 ثا16 %84 ( 5تمرين رقم ) 
 د 11 ثا120 2 6 ثا 42 ثا14 %83 ( 6تمرين رقم ) 

 ( يوضح التمرينات المستخدمة3الملحق )
 ( :1التمرين االول )

قياس سرعة االستجابة و دقة االخماد و  الهدف من التمرين:
 الدحرجة والمراوغة بالكرة ودقة التهديف من خارج منطقة الجزاء

كرات قدم، شواخص، عدد  االدوات والتجهيزات المستخدمة:
 (، موانع، اعالم، نصف ملعب .10العبين )

مجموعة واحدة اذ يقوم الالعب األول  طريقة اداء التمرين:
بالقفز الزوجي على الموانع ثم الركض السريع بين خمس 
شواخص وبعدها الركض ثم تغيير االتجاه بين األعالم للجانب 

سارا ثم أخذ الكرة الموضوعة بالقرب من العلم األخير يمينا وي
 وبعدها الركض السريع بالكرة نحو الهدف ثم التهديف واألنهاء .

 
  التمرين االول( يوضح طريقة اداء 2الشكل )

 (:2التمرين الثاني )
قياس سرعة االستجابة و دقة االخماد و الهدف من التمرين: 

 التهديف من خارج منطقة الجزاءالدحرجة والمراوغة بالكرة ودقة 
كرات قدم، شواخص، عدد االدوات والتجهيزات المستخدمة: 

 (، موانع، اعالم، نصف ملعب .10العبين )
مجموعة واحدة اذ يقوم الالعب األول طريقة اداء التمرين: 

بالركض المتعرج بين األعالم الموضوعة على األرض وبعدها 
عالم المثبتان على األرض الركض لألمام وعند الوصول الى األ

يقوم بتغيير االتجاه نحو الجهة المقابلة وبعدها الركض لألمام 
وايضا يقوم بتغيير االتجاه للجهة المقابلة وهكذا بالثالثة، وبعدها 
القفز الزوجي لألمام على الموانع ثم أخذ الكرة الموضوعة بعد 
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 المانع األخير ثم الركض بالكرة بين خمس شواخص وبعدها 

 الركض السريع بالكرة نحو الهدف ثم التهديف واألنهاء .

 
  التمرين الثاني( يوضح طريقة اداء 3الشكل )

 (:3التمرين الثالث )
قياس سرعة االستجابة و دقة االخماد و الهدف من التمرين: 

 الدحرجة والمراوغة بالكرة ودقة التهديف من خارج منطقة الجزاء 
كرات قدم، شواخص، عدد االدوات والتجهيزات المستخدمة: 

 (، موانع، اعالم، نصف ملعب .10العبين )
مجموعة واحدة اذ يقوم الالعب األول طريقة اداء التمرين: 

دخال القدمين بالتعاقب لألمام من فوق الموانع ثم  بالركض وا 
الركض و دوران الجسم حول األعالم األربعة وبعدها الركض 

لقفز الزوجي لألمام فوق الموانع ثم أخذ الكرة الموضوعة ثم ا
بعد المانع األخير ثم الركض السريع بالكرة نحو الهدف ثم 

 التهديف واألنهاء .

 
  التمرين الثالث( يوضح طريقة اداء 4الشكل )

 (:4التمرين الرابع )
قياس سرعة االستجابة و دقة االخماد و الهدف من التمرين: 

والمراوغة بالكرة ودقة التهديف من خارج منطقة الدحرجة 
 الجزاء.

كرات قدم، شواخص، عدد االدوات والتجهيزات المستخدمة: 
 (، اعالم، موانع، سلم، نصف ملعب .10العبين )

مجموعتين اذ يقف الالعب االول من كل طريقة اداء التمرين: 
مجموعة داخل المربع المكون من اربع شواخص وكل شاخص 

يأخذ االيعاز من المدرب ويذهب اللون الذي يحدده  لون إذ
المدرب وعندما سماع الصافرة يقوم الالعب بالركض ورفع 
الركبتين عاليا وبسرعة على السلم لألمام ثم يقوم بإدخال 
القدمين بالتعاقب لألمام من فوق الموانع ومن ثم اخذ الكرة 

اك الموضوعة جانبا قرب الشاخص والركض بالكرة ثم الزكز 
 . بالكرة بين االعالم وبعدها الركض السريع بالكرة واالنهاء

 
  التمرين الرابع( يوضح طريقة اداء 5الشكل )

 (:5التمرين الخامس )
قياس سرعة االستجابة و دقة االخماد و الهدف من التمرين: 

الدحرجة والمراوغة بالكرة ودقة التهديف من خارج منطقة 
 الجزاء.

كرات قدم، شواخص، عدد المستخدمة:  االدوات والتجهيزات
 (، اعالم، نصف ملعب .10العبين )

مجموعتين اذ يقف الالعب االول من كل طريقة اداء التمرين: 
مجموعة وبحوزته كرة داخل مربع والمكون من اربع شواخص 

( اذ يقوم الالعب بالتحكم 4، 3، 2، 1وكل شاخص رقم )
ن وعند سماع الرقم من ومداعبة الكرة يمين يسار وبكلتا القدمي

المدرب يركض الالعب بسرعة الى الشاخص المعني ثم الرجوع 
للكرة مرة اخرى وهكذا، وعند سماع الصافرة من قبل المدرب 
يركض الالعب بالكرة الى األعالم والركض بسرعة بين األعالم 
ومن ثم الركض السريع والدوران حول العلم والركض والدوران 

 الركض بسرعة واألنهاء .حول العلم اآلخر و 
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  التمرين الخامس( يوضح طريقة اداء 6الشكل )

 (: 6التمرين السادس )
قياس سرعة االستجابة و دقة االخماد و الهدف من التمرين: 

الدحرجة والمراوغة بالكرة ودقة التهديف من خارج منطقة 
 الجزاء.

كرات قدم، شواخص، عدد االدوات والتجهيزات المستخدمة: 
 (، اعالم، نصف ملعب .10العبين )

مجموعة واحدة اذ يقوم الالعب األول طريقة اداء التمرين: 
بالركض نحو المدرب والذهاب الى جهة اليمين او اليسار 
عكس اشارة المدرب ثم يقوم بأخذ الكرة الموضوعة قرب 
الشاخص وبعدها الركض السريع بالكرة ثم الزكزاك بين األعالم 

ع والدوران حول ثالث اعالم وبعدها الركض ثم الركض السري
 السريع واألنهاء .

 
 التمرين السادس( يوضح طريقة اداء 7الشكل )
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ومتغيرات االنطالق واالنجاز  االنجازيةتأثر التمرينات البالستية وفق جهاز مقترح في تطوير القدرة  

 (56-55) لراميات )دفع الثقل( لذوي االحتياجات الخاصة فئة
 2 حسين فاضل كاظم  1أ.د اكرم حسين جبر الجنابي 

 1جامعة القادسية/كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة 

 2جامعة القادسية/كلية التربية الرياضية وعلوم الرياضة 

(1 Husseinfadel8686@gmail.com,  2  Akram.hussein@qu.edu.iq) 
 
 

 المقاومة كتلة حيث من البالستية التدريبات لتقنين جهاز وتصميم ابتكار الى الدراسة هدفت المستخلص:
 تمارس التي( 56-55) فئة مع وخصوصا التدريب هذه نجاح في المهمة األمور من وهي االنطالق وسرعة
 العبات البحث مجتمع حدد واالنجاز التدريب في لها مساعد سيكون والذي الجلوس من الثقل رمي فعالية
 عددهم والذي( الثقل) رمي لفعالية( 56-55) لفئة الخاصة االحتياجات لذوي الديوانية في البارالمبية اللجنة

 رميات 6 وتحليل عليهن الجهاز باستخدام التدريبات تطبيق تم أذا الوطني المنتخب مثلنا والذي راميات( 3)
 لالختبار( محاولة 18) المحاوالت عدد اصبح وبالتالي.  والبعدي القبلي االختبار في( ثقل لرمي) صحيحة
 وذراع معا للذراعين االنفجارية القدرة فهي المدروسة المتغيرات اهم اما البعدي، لالختبار ومثلهما القبلي
 االنطالق، سرعة االنطالق، زاوية) الرمي فعاليات في الخاصة الكينماتيكية المتغيرات اما واليسار اليمين
 األحد ليوم األسبوع في تدريبية وحدة( 3) تبلغ تدريبية وحدات عدد الباحثان واعد( . االنطالق نقطة ارتفاع

 العمل بداء إذ تدريبية وحدة( 18) التدريبية الوحدات عدد كانت فقد أسابيع 6 ولفترة والخميس والثالثاء
 النجمة مركز قاعة وعلى مساءا 2:30 الساعة االثنين يوم الموافق 5/4/2021 بتاريخ الخاصة بالتمرينات

 للتمرينات ان الباحثان استنتج وقد. األثنين يوم الموافق 10/5/2021 بتاريخ اكتمل وقد أسابيع 6 ولمدة
 رمي فعالية في 56-55 فئة اإلعاقة لذو واالخرة الرامية للذراع االنفجارية القدرة تطوير في األثر البالستية

 االنطالق وسرعة االنطالق زاوية) الكينماتيكية متغيرات تطوير في األثر البالسستية للتدريبات نساء الثقل
 . نساء الثقل رمي فعالية في 56-55 فئة اإلعاقة لذو( واالنجاز االنطالق نقطة وارتفاع
 اسفل عضالت من وجزء السفلي األطراف في الشلل من تعاني التي العوق فئات احد هي(: 56-55) فئة

 . لذلك مخصص كرسي على الجوس من الثقل دفع فعالية وتمارس الظهر
 .باإلنجاز العالي االرتباط ذات البدنية اللياقة العناصر من الخاصة المتطلبات مجموع هي: االنجازية القدرة

 .الخاصة االحتياجات ذوي - الثقل دفع انجاز - االنجازية القدرة - البالستية اتلتمرينا :المفتاحية الكلمات

mailto:%20Husseinfadel8686@gmail.com
mailto:Akram.hussein@qu.edu.iq
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 المقدمة:-1 

االنجاز الرياضي في جميع الفعالية هدف يسعه أليه جميع  ديع
في فعاليات  اإلنجازالعاملين في المجال الرياضي وان ضعف 

( من 55-56الرمي بشكل كبير في فعاليات الرمي لفئة )
التدريبات  دعتالمشاكل الكبيرة التي تعاني منها الراميات و 

ير فعاليات الرمي البالستي )القدرة االنفجارية( أهم العناصر تطو 
عتمد على أوال على تدريبات الرمي يوان تدريب البالستي 

التثقيل  فضال عن%( من السرعة القصوى 90القصوي بسرعة )
( في اغلب المصادر وان ثانيا رمي اإلثقال 40-20بنسبة )

والوزان يواجه العديد من المشاكل ومنها تصب في الخسائر 
لمالعب والصاالت وان النقطتين المادية التي تتعلق باألدوات وا

السابقتين جعلت هذا التدريب يقلل استخدامه وعدم التوجه إليه 
ذلك عمد الباحثان على ابتكار جهاز لتقنين التدريب البالستي 

المحافظة على األجهزة واألدوات من الكسر إثناء  فضال عن
التدريب ويمكن استخدام هذا الجهاز في الصاالت والمالعب 

ل الرياضي المعاق دون مساعدة وهو إضافة في مجال ومن قب
 التدريب ورياضة المعاقين .

 مشكلة البحث:
االنجاز الرياضي في جميع الفعالية هدف يسعه أليه جميع  ديع

في فعاليات  اإلنجازالعاملين في المجال الرياضي وان ضعف 
( من 56-55الرمي بشكل كبير في فعاليات الرمي لفئة )

التدريبات  دالكبيرة التي تعاني منها الراميات ويعالمشاكل 
البالستي )القدرة االنفجارية( أهم العناصر تطوير فعاليات الرمي 
وان تدريب البالستي تعتمد على أوال على تدريبات الرمي 

%( من السرعة القصوى إضافة إلى التثقيل 90القصوي بسرعة )
وان  .(18، 2012: 5)( في اغلب المصادر 40-20بنسبة )

ثانيا رمي اإلثقال والوزان يواجه العديد من المشاكل ومنها تصب 
في الخسائر المادية التي تتعلق باألدوات والمالعب والصاالت 
وان النقطتين السابقتين جعلت هذا التدريب يقلل استخدامه وعدم 
التوجه إليه ذلك عمد الباحثان على ابتكار جهاز لتقنين التدريب 

المحافظة على األجهزة واألدوات من الكسر  ال عنفض ،البالستي
إثناء التدريب ويمكن استخدام هذا الجهاز في الصاالت 
والمالعب ومن قبل الرياضي المعاق دون مساعدة وهو إضافة 

 في مجال التدريب ورياضة المعاقين .
 

 أهداف البحث
 ابتكار جهاز لتقنين وتنفيذ التدريبات البالستية .-1
االنفجارية( وفق الجهاز  التدريبات البالستية )القدرةوضع -2

 . رالمبتك
التعرف على اثر التدريبات البالستية في القدرة االنفجارية -3

نجاز للراميات في فعالية للذراعين والمتغيرات الكينماتيكية واال
 . )الثقل(

 فروض البحث 
)الثقل( للجهاز المبتكر اثر في تقنين التدريب البالستي لرماة -1

 (  .56-55لذوي االحتياجات الخاصة لفئة )
التدريبات البالستية وفق الجهاز المبتكر اثر في القدرة -2

نجاز للراميات االنفجارية للذراعين والمتغيرات الكينماتيكية واال
 .(56-55لذوي االحتياجات الخاصة لفئة ) في فعالية )الثقل(

 مجاالت البحث
تخب الديوانية لذوي االحتياجات العبات من المجال البشري:
 ( اللجنة البارالمبية فرعية الديوانية . 56-55الخاصة لفئة )
 1/5/2021إلى  1/12/2020من  المجال ألزماني:
وملعب النجمة الرياضي/الديوانية/حي العسكري  المجال المكاني:

 األول وملعب نادي الرافدين الرياضي .
جراءاته -2   :الميدانيةمنهجية البحث وا 
ويعرف المنهج التجريبي في المجال  منهج البحث: 2-1

الرياضي تغير متعمد ومضبوط للشروط المحددة للواقع أو 
للظاهرة التي تكون موضوعا للدراسة ومالحظة ما ينتج عن هذا 

ويمكن تعريف البحث التجريبي بأسلوب أكثر  الواقع والظاهرة .
خدم التجربة ويضبط بساطة وسهولة فالبحث التجريبي يست

اإلجراءات وبذلك نعرف البحث التجريبي بأنه تغير متعمد 
ومضبوط للشروط المحددة للواقع أو للظاهرة التي تكون 
موضوعا للدراسة ومالحظة ما ينتج عن هذا الواقع والظاهرة . 

المنهج التجريبي بأسلوب المجموعة الواحدة  انوقد استخدم الباحث
 بعدي .بالقياسين القبلي وال
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 (  يوضح التصميم التجريبي للبحث1جدول ) 

هو جميع اإلفراد أو اإلحداث أو  مجتمع البحث: 2-2
حدد  .(388، 2002: 8) األشياء الذي يكونون موضوع البحث

مجتمع البحث العبات اللجنة البارالمبية في الديوانية لذوي 
( لفعالية رمي )الثقل( والذي 56-55االحتياجات الخاصة لفئة )

مثلنا المنتخب الوطني أذا تم تطبيق ( راميات والذي 3عددهم )
رميات  6المنهج التدريبي باستخدام الجهاز عليهن وتحليل 

)لرمي ثقل( في االختبار القبلي والبعدي . وبالتالي  صحيحة
محاولة( لالختبار القبلي ومثلهما  18اصبح عدد المحاوالت )

 لالختبار البعدي، تم إجراء تجانس العينة وحساب معامل االلتواء
 :17)لغرض ضبط متغيرات )طول الذراع، الكتلة، العمر( 

1993، 19). 
 مع المعلومات واألجهزة المستخدمةوسائل ج 2-3
(18 :2002 ،65:) 
أهم المتغيرات البايوميكانيكية )القدرة االنجازية(  2-4

 (:134، 2019: 4) المعتمدة في فعاليات الرمي
 .االنطالقزاوية  -1
 سرعة االنطالق. -2
. وهي اهم المتغيرات التي تم االتفاق  االنطالقارتفاع نقطة -3

 . (3ينطر الملحق ) مع اراء الخبراء
 

 

 

 

 
 شكل اليوضح ارتفاع وزاوية وسرعة  (1شكل )ال
 

 يوضح ارتفاع وزاوية وسرعة االنطالق الحد افراد العينة (1)

 االختبار القبلي: 2-5
 اليوم األول: اختبار القدرة االنفجارية  

رميات  6كغم( و) 3اختبار القدرة االنفجارية بكرة طبية وزن )-1
تقريبا أكده  قيقةد 30لكل نوع( يكون قبل اختبار اإلنجاز ب 

 :(2ملحق ) اراء الخبراء
اختبار القدرة كال الذراعين واختبار القدرة الذراع المميز -2

)اليمين( واختبار القدرة الذراع األخرى وحدة قياس )متر( وتم 
تحويل القدرة بوحدة قياس )المتر( الى القدرة في وحدة قياس 

 )الواط( باالعتماد على المعادلة التالية : 
 زمن السرعة = المسافة/

  المسافة/2للمقذوفات = )السرعة( تعجيل األرض ال
 التعجيل األرضي× القوة = الكتلة 

 للدكتور موثقة )محاضرات 0.15السرعة(/ × )القوة القدرة =
 .الرياضي( العراقية االكاديمية في الفضلي الكريم عبد صريح

 اليوم الثاني: اختبار اإلنجاز )التصوير الفديوي( 
تبين من التجربة االستطالعية ان يكون بعد الكامرة عن  إذ

سم ارتفاع الكامرة( يكون  120( وبارتفاع )ترم 6كرسي الرمي )
( زمن اختبار ساءام 3:30موعد االختبار المناسب ساعة )

 15رميات لكل العبة( يكون بين ) 6جميع الالعبات بمعدل )
يبين ميدان  (4( مجموع زمن االختبار والشكل )قيقةد 20الى 

 ة .اجراء التجربة الرئيس

 
 عينة البحث ألفراديوضح ميدان التجربة الرئيسة  (2شكل )ال

التجربة الرئيسة  بإجراء انقام الباحث التجربة الرئيسة: 2-6
وعلى ملعب نادي الرافدين  3/4/2021في يوم السبت الموافق 

 االختبار القبلي  وعلى يومين . بإجراءقام  إذالرياضي 
م اق وفق الجهاز المصمم التدريبات الخاصة: 2-6-1

باالعتماد على المصادر العلمية واراء الخبراء في لجنة  انالباحث
بأعداد  تهماخبر فضال عن .  (3ملحق )ال ينظر إقرار الموضوع

التمرينات  االختبار القبلي ت
 المستخدمة

 االختبار البعدي

1 

 اختبار )القدرة االنجازية(
 القدرة كال الذراعين
 القدرة ذراع اليمين
 القدرة ذراع اليسار

البالستية 
باستخدام 

 الجهاز المبتكر

1 

 اختبار )القدرة االنجازية(
 القدرة كال الذراعين
 القدرة ذراع اليمين
 القدرة ذراع اليسار

 تصوير األداء: 2 تصوير األداء: 2
 المتغيرات الكينماتيكية أ المتغيرات الكينماتيكية أ

 ب

 سرعة االنطالق
 زاوية االنطالق

 ارتفاع نقطة االنطالق
 االنجاز

 ب

 سرعة االنطالق
 زاوية االنطالق
 االنطالقارتفاع نقطة 

 االنجاز
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 إذبالستية بأوضاع الرمي خالل فترة االعداد الخاص  اتتمرين 

يقوم بإعطاء تمرينات بذراع واحدة وكال الذراعين وفق الشدد 
-20وزن مقداره ) انسوف يستخدم الباحث إذوالتكرارات المحددة 

%( 100%( من الوزن القصوي ومن ثم استخراج السرعة )35
( 12-10تكون التكرارات ) إذ%( 90إليجاد سرعة التدريب )
 2-1تكرارات )( والراحة بين ال3-2ويبلغ عدد المجموعات )

( واعد الباحث عدد قيقةد 5-3( والراحة بين الموجوعات )قيقةد
( وحدة تدريبية في األسبوع ليوم األحد 3وحدات تدريبية تبلغ )

أسابيع فقد كانت عدد الوحدات  6والثالثاء والخميس ولفترة 
الشدة وتوافق األداء  تموجيه( وحدة تدريبية  مراعيا 18التدريبية )
 إذ( . 1األداء الفني للفعالية كما مبين في ملحق )البدني مع 

الموافق يوم  5/4/2021بداء العمل بالتمرينات الخاصة بتاريخ 
 6مساءا وعلى قاعة مركز النجمة ولمدة  3:30االثنين الساعة 

 الموافق يوم األثنين . 10/5/2021أسابيع وقد اكتمل بتاريخ 
ع التدريب البالستي والشكل التالي يبين تموجيه الشدة ألسابي

 .(1-2بأسلوب )

الشدة  وتموجيه الشدة ألسابيع التدريب البالستي تموجيه( يوضح 3شكل )ال
 (  1-2لألسبوع الرابع كمثال للتموج بأسلوب )

يتكون الجهاز من مواصفات الجهاز المبتكر:  2-6-2
( كما ترم 1.5( وارتفاع )ترم 2.5هيكل من الحديد بعرض )

( ويحتوي الهيكل على شفت من الستيل بطول 1)مبين بالشكل 
( قابل لتغيير الزاوية من 2( كما مبين في شكل )ترم 2)

 .هدف التمرين  على وفقالمستوي إلى األعلى إلى األسفل 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح الهيكل الرئيس للجهاز وبعض اجزاءه (4شكل )ال

ويحتوي الشفت الستيل على نقطة تشغيل الساعة الموجودة في 
الهيكل الرئيسي لكل جانب ويحتوي الشفت الستيل أيضا على 
نقطة اإليقاف الساعة، ويحتوي الشفت أيضا على الجزء 

( وله القدرة 3المتحرك والحامل إلى اإلثقال كما مبين في شكل )
على االنزالق والسير على الشفت االستيل فعند دفع الجزء 

( طول ترم 2ا )المتحرك يقوم بتشغيل ساعة االيقاف وعند قطعه
الشفت الستيل تمر بنقطة االيقاف لتسجيل زمن الرمية ومن ثم 
تخفيف وامتصاص االصطدام لسرعة الثقل عن طريق سبرنك 

 .  ترم 2نهاية الشفت بعد 
 : مميزات الجهاز 2-6-3
يمكن استخدامه من قبل ذو االحتياجات الخاصة بدون -1

 مساعدة .
 راعي مبدأ االمان .-2
في أماكن القاعة الرياضية والملعب والبيت بدون استخدامه -3

 أي أضرار قد تحدث نتيجة الرمي .
يمكن اعتباره جهاز الختبار القدرة االنفجارية )البالستية( -4

 سواء بذراع منفرد او كال الذراعين .
 أمكانية الرامي . على وفقيمكن اختيار األوزان -5
 مبداتقنين الشدة التدريبية للتدريب البالستي بشكل دقيق وفق -6

 /زمن( .السرعة )مسافة
يمكن استخدامه في تمرين البنج )الصدر( المستوي واألعلى -7

 واألسفل .
 يمكن استخدامه في التدريب المزدوج والمنفرد . -8
لكون الجهاز قنن التدريبات البالستية ومساعد لتدريب ذو -9

الخاصة دون مساعدة سوف ارساله الى جهاز  االحتياجات
 التقييس والسيطرة النوعية للحصول على براءة اختراع .

 
 يوضح الجهاز المبتكر (5شكل )
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بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة : االختبار البعدي 2-7 

للتمرينات البالستية قام الباحثان بإجراء االختبار البعدي بتاريخ 
الموافق يوم األربعاء بنفس المواصفات والشروط  12/5/2021

 المتبعة لالختبار القبلي . 
استخدم الباحثان حزمة الحقيبة الوسائل اإلحصائية:  2-8

الوسط )( ومنها تم استخراج : SPSSاإلحصائية االجتماعية  )
قانون النسبة ، معامل االختالف، االنحراف المعياري ،الحسابي
 .(للعينات المترابطة ( Tاختبار )، المئوية

 تها:نتائج ومناقشالعرض وتحليل -3
 عرض وتحليل نتائج اختبار القدرة االنفجارية 3-1

 :تهاومناقش
( ومستوى Tواالنحرافات المعيارية وقيمة )( يبين األوساط الحسابية 2جدول )

الداللة لبيان الفرق بين االختبار القبلي والبعدي ألفراد العينة في متغير القدرة 
 االنفجارية وحدة قياس )متر( و )وات(

 

 
األوساط الحسابية لالختباري القبلي والبعدي للقدرة  ( يوضح6شكل )ال

االنفجارية )كال الذراعين، ذراع يمين، ذراع يسار( ألفراد عينة البحث )وحدة 
 قياس متر(  

 :مناقشة نتائج اختبار القدرة االنفجارية 3-2
يبين من الجدول السابق الفروق المعنوية بين االختبار القبلي 

كانت  إذوالبعدي لمتغيرات القدرة االنفجارية لكال الذراعين 
ان هذه القدرة تعتبر  إذالفروق معنوية ولصالح االختبار البعدي 

من العناصر الخاصة بفعالية قذف الثقل ومن خالل تعريفها 
ي العضلي انتاجها في اقل اقصى قوة يستطيع الجهاز العصب

زمن ممكن ولمرة واحدة . وقد عرفها السيد عبد المقصود 
( بانها )التغلب على مقاومات ال تصل بعد 166، ص1997)

 :9)الى مستوى اقصى قوة ممكنة بأقصى درجة تسارع( 
. تبين انها تتوافق مع متطلبات األداء الفني لهذه (16، 1997

النفجارية سواء للذراع الرامية او الفعالية وان زيادة القدرة ا
من المتطلبات األساسية لتطوير اإلنجاز وجاء هذه  دكأليهما يع

التطور بكال الذراعين نتيجة تدريبات البالستية األساسية في 
تطوير القدرة بالجهاز المبتكر والتركيز على عمل كال الذراعين 

هذه القدرة وفق المقاومات المناسبة مع طبيعة الحمل المالئم مع 
سواء كانت بكال الذراعين باستخدام البار او بشكل منفرد 
باستخدام الدمبلص والرمي السريع بالذراع اليمني وذراع اليسار 

وهذا  ،ضمن مسارات حركية تتطابق مع المسار الحركي للفعالية
( كلما 1987، محمد عبد الغني عثمان)جاء موافق لما جاء به 

كان تدريبات القدرة تتوافق مع تدريب التكنيك الخاص بالفعالية 
كلما كانت نتاجات اخراج القوة شكل افضل واثر باإلنجاز 
بصورة مباشرة وهذا يكون واضح مع الفعاليات التي يكون فيها 
اإلنجاز يعتمد على المسافة او الزمن مثل فعاليات السرعة او 

ان الوضع التشريحي للمفصل و   .(358، 1987 :15)الزمن 
عندما يتوافق مع متطلبات التمرين مع األداء ممكن ان يعمل 

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

القدرة االنفجارية كال 
 الذراعين 

قدرة انفجارية لذراع 
 يمين 

قدرة انفجارية لذراع 
 اليسار

5.90 7.00 5.68 6.04 7.13 5.87 

 بعدي قبلي

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

قيمة  البعدي القبلي
T 

مستوى 
 الداللة

 الفرق
 االنحراف الوسط االنحراف الوسط

1 

قدرة 
انفجارية 
كال 
 الذراعين

 معنوي 0.00 4.04 0.14 6.04 0.20 5.90 متر

2 

قدرة 
انفجارية 
ذراع 
 يمين

 معنوي 0.00 4.49 0.15 7.13 0.20 7.00 متر

3 

قدرة 
انفجارية 
ذراع 
 يسار

 معنوي 0.00 4.11 0.28 5.87 0.30 5.68 متر

4 

قدرة 
انفجارية 
كال 
 الذراعين

 معنوي 0.00 5.72 650.4 5550.1 681.6 5108 واط

5 

قدرة 
انفجارية 
ذراع 
 يمين

 معنوي 0.04 2.28 450.8 4482.5 831.1 3897 واط

6 

قدرة 
انفجارية 
ذراع 
 يسار

 معنوي 0.00 5.07 389.4 2710.7 367.0 2527 واط
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ما أكده )عبد  على تطوير اإلنجاز بشكل واضح واكيد وهذا 

 (.59، 2001 :13)( 59، ص2001 ،الرحمن عبد الحميد
اما بخصوص القدرة االنفجارية لذراع اليمين )الذراع الرامية( فقد 

االنفجارية وبشكل اكبر وهذا كانت نتيجة  حصل تطور بالقدرة
لتدريبات البالستية بكال الذراعين في بداية التدريب والتركيز 
بشكل كبير عليها خالل فترة األسابيع األخيرة من التدريب لكي 
يتوافق التدريب مع متطلبات األداء الفني للفعالية وان أداء 

من اقصى  %(90تدريبات القدرة بالمقاومات وبمعدل سرعة )
سرعة للرامي وبشكل مقنن من حيث التكرارات والمقاومة كان لها 
تأثير كبير في تحسين هذه العنصر وخصوصا ما تقوم به هذه 
التدريبات من تحفيز للجهاز العصبي حول التحشيد والتجنيد 
بالوحدات الحركية )عصبية + عضلية( نحو انتاج مقادير قوة 

سبب األساسي في تطوير الذراع عالية في اقل زمن ممكن كان ال
 اليمين )الرامية( بهذه الصورة .

اما بخصوص القدرة االنفجارية لذراع اليسار )الذراع االخرى( 
فقد حصل تطور بالقدرة االنفجارية وبشكل مقبول وهذا كانت 
نتيجة لتدريبات البالستية بكال الذراعين في بداية التدريب 

نفرد وهو أيضا مهم للراميات والتركيز بشكل جيد بالتدريب الم
لتحسين توازن القوة للطرفي الجسم الذي من كان له ان يطور 
كال الذراعين بعنصر القدرة االنفجارية الذي يعد عنصر أساسي 
في فعالية قذف الثقل وان استخدام التدريبات القدرة سواء بأسلوب 
البايلومتري او البالستي يعتبر أسلوب مهم في تطوير هذا 

نصر التخصصي لهذه الفعالية الذي يعتبر القدرة االنفجارية الع
 (.238، 2003 :2)أساس اإلنجاز في حالة ثبات التكنيك 

وعموما ان الجهاز المبتكر بوضع المناسب مع وضع الراميات 
ذو االحتياجات الخاصة من حيث استخدام وضع الجلوس عند 

والمقاومة وسرعة التدريب والمسابقة مع التالعب بزوايا الرمي 
االنطالق كان العامل المؤثر والحاسم في تطوير ذه القدرات 
وخصوصا ان ابتكار األجهزة واألدوات الحديثة في التدريب 
تكون دافع وحافز للمتدربين في زيادة التدريب والرغبة على 
التدريب وزيادة القدرة االنفجارية عن طريق زيادة السرعة وتجنيد 

 لسريعة بشكل اكبر واقصر من حيث الزمنالحدات الحركية ا
(1: 19997 ،133.) 
 
 

عرض وتحليل ومناقشة نتائج )معدل السرعة(  3-3
للقدرة االنفجارية البالستية لبعض االختبارات في 

 :الجهاز المبتكر
( ومستوى T( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )5جدول )

الداللة لبيان الفرق بين االختبار القبلي والبعدي ألفراد العينة في معدل 
 السرعة المقذوف لبعض االختبارات المستخدمة 

 

 
في القدرة االنفجارية البالستية لبعض معدل السرعة  ( يوضح7شكل )

 االختبارات المستخدمة في االختبار البعدي والقبلي

مناقشة نتائج )معدل السرعة( للقدرة االنفجارية  3-4
 البالستية لبعض االختبارات في الجهاز المبتكر .

يتضح من الجدول السابق الفرق بين االختبار القبلي والبعدي 
النفجارية البالستية وباختبار البنج بريس لمعدل السرعة للقدرة ا

مستوي كال الذراعين وكانت الفروق معنوية ولصالح االختبار 
بالنسبة للفرق بين االختبار القبلي والبعدي  فضال عنالبعدي 

لمعدل السرعة للقدرة االنفجارية البالستية باختبار البنج بريس 
اعلى كال الذراعين وكانت الفروق معنوية ولصالح االختبار 

كانت هناك فرق بين االختبار القبلي والبعدي  فضال عنهالبعدي 
لبنج بريس مستوي لمعدل السرعة للقدرة االنفجارية وباختبار ا

منفرد وكانت الفروق معنوية ولصالح االختبار البعدي كذللك 

وحدة  المتغيرات ت
 القياس

قيمة  البعدي القبلي
T 

مستوى 
 الداللة

 الفرق
 االنحراف الوسط االنحراف الوسط

1 
بنج 
بريس 
 مستوي

 معنوي 0.01 3.43 0.02 1.00 0.02 0.98 م/ثانية

2 
بنج 
بريس 
 اعلى

 معنوي 0.00 7.50 0.04 1.08 0.04 1.06 م/ثانية

3 

بنج 
بريس 
مستوي 
 منفرد

 معنوي 0.03 2.78 0.04 0.75 0.00 0.72 م/ثانية

4 

بنج 
بريس 
اعلى 
 منفرد

 معنوي 0.00 3.87 0.03 0.68 0.01 0.65 م/ثانية
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بالنسبة للفرق بين االختبار القبلي والبعدي لمعدل السرعة للقدرة  

االنفجارية وباختبار البنج بريس اعلى منفرد وكانت الفروق 
تلعب  إذبالنسبة  فضال عنهمعنوية ولصالح االختبار البعدي 

ور كبير في التدريبات البالستية االنفجارية وهذا معدل السرعة د
( وان رفع سرعة االنطالق 1992ما أكده )نجاح مهدي شلش، 

للمقذوفات يساهم بشكل كبير في زيادة تجنيد الوحدات الحركية 
 السريعة )البيضاء( بشكل اسرعه واقوى والتي تساهم في اإلنجاز

انطالق  وكلما حصل المقذوف على سرعة .(195، 1992: 7)
عالية ضمن الوصول الى ابعد مسافة ممكنة وان باختالف زوايا 
العمل سواء كانت مستوي او اعلى لها فروق قليلة من حيث 
عمل العضالت المشتركة في األداء وعموما فان البنج اعلى 
منفرد للذراع المميزة يكون له دور كبير في تطوير انجاز راميات 

مشابه لألداء من حيث الذراع  ( وذلك ألنه56-55الثقل فئة )
وزاوية العمل وان وضع تمارين واختبارات مشابه لطبيعة األداء 
من الممكن ان تقودنا الى نتائج ذات ارتباط عالي في اإلنجاز 

(14: 2012 ،48.) 
عرض وتحليل ومناقشة نتائج المتغيرات  3-5

   :الكينماتيكية
( ومستوى Tالمعيارية وقيمة ) ( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات6جدول )

 الداللة لبيان الفرق بين االختبار القبلي والبعدي ألفراد العينة في المتغيرات 
 الكينماتيكية واالنجاز

القبلي والبعدي للمتغيرات األوساط الحسابية لالختباري  ( يوضح8شكل )ال
الكينماتيكية )زاوية االنطالق، سرعة االنطالق، ارتفاع نقطة االنطالق، 

 االنجاز( ألفراد عينة البحث

 مناقشة نتائج المتغيرات الكينماتيكية واالنجاز: 3-6
يبين من الجدول السابق الفروق المعنوية بين االختبار القبلي 

كانت الفروق معنوية  إذق والبعدي لمتغيرات زاوية االنطال
ولصالح االختبار البعدي وتعبر زاوية االنطالق من اهم 
المتغيرات المرتبطة باإلنجاز وخصوصا ألصحاب االحتياجات 

( وذلك رماة الثقل يؤدون الرمي من وضع 56-55الخاصة فئة )
الجلوس على الكرسي وان انطالق الثقل من يد الرامي واخذه 

يتوقف على ارتفاع الثقل بعد خروجه مع  مسار بزاوية معنية  
مستوى األرض من يد الرامي وان افضل زاويا للرمي تكون حادة 
وتلعب القدرات البدنية دور في عملية خلق زاوية مناسبة لمسار 

 40-35الثقل يمكنه من اخذ الزاوية الصحيحة وهي من )
عالية درجة(. تبين انها تتوافق مع متطلبات األداء الفني لهذه الف

وانت زيادة القدرة االنفجارية بأسلوب التدريب البالستي )التثقيل( 
بنسب تتناسب مع امكانية الرياضي وفق زاوية صحيحة مستهدفه 

عن طريق الجهاز المبتكر جعل تطابق األداء  انمن قبل الباحث
البدني مع األداء الفني ضمن زوايا تدعم انجاز الفعالية كان له 

اوية االنطالق للثقل لتقترب من زاوية الرمي األثر في تصحيح ز 
، وهي تحتاج (216، 2012: 12)درجة( 35المثالية والبالغة )

الى المزيد من التدريبات لتصل عينة البحث الى مستوى جيد من 
 زاوية االنطالق واالقتراب الى الزاوية المثالية 

اما بخصوص سرعة االنطالق )الذراع الرامية( فقد حصل 
هذا المتغير بشكل افضل من خالل القدرات التي دربت تتطور 

%( وهي سرع 90وكان أساسها التركيز على سرعة االنطالق )
من اساسيات تدريب البالستي وان رفع سرعة االنطالق 
للمقذوفات يساهم بشكل كبير في زيادة تجنيد الوحدات الحركية 

إلنجاز السريعة )البيضاء( بشكل اسرعه واقوى والتي تساهم في ا
)ريسان خريبط ونجاح مهدي شلش: مصدر سبق ذكره، 

متر( وبزمن محدد  2وان تحديد مسافة معينة وهي ) .(196ص
وفق ما صمم الجهاز جعل سرعة االنطالق تقنن بشكل واضح 
امام المدرب والرامي من خالل إيجاد سرعة االنطالق )المسافة 

ذية الراجعة /زمن( واالستفادة منها بشكل علمي في إعطاء التغ
االنية حول سرعة األداء وتصحيحه للرامي لما يتواقف مع 

( 2006 :سرعته اثناء الرمي وهذا ما أكده )هارلد مولر واخرون
ان جعل الرياضي يشعر بانسيابية الحركة ونقللها الى اطراف 
جسمه بانسيابية تكون نتاجاتها واضحة في الفعاليات ذات التأثير 

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

قيمة  البعدي القبلي
T 

مستوى 
 الداللة

 الفرق
 االنحراف الوسط االنحراف الوسط

زاوية  1
 االنطالق

 معنوي 0.00 9.40 1.49 29.00 1.24 22.72 درجة

2 
سرعة 
 معنوي 0.00 7.76 0.34 4.85 0.29 4.14 م/ثانية االنطالق

3 
ارتفاع 
نقطة 
 االنطالق

 معنوي 0.00 4.63 0.08 0.91 0.10 0.83 متر

 معنوي 0.00 5.22 0.80 5.57 0.80 5.46 متر االنجاز 4
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لمقصودة بالرمي وان انتقال الحركة من المباشر في األدوات ا 

أجزاء الجسم بانسيابية دون خسارة للسرعة المكتسبة اثناء النقل 
كما في فعالية قذف الثقل من الجذع الى الذراع وأخيرا الى 
أصابع اليد يساهم في النقل الحركي الصحيح للثقل وتطوير 

 (.154، 2006: 16)اإلنجاز بشكل مباشر 
نقطة االنطالق وهي من المتغيرات المهمة  اما بخصوص ارتفاع

والمساهمة في انجاز قذف الثقل بشكل كبير وان زيادة القوة 
التخصصية للرامي وتصحيح األداء الفني وفق متطلباته قد ساهم 
في زيادة ارتفاع نقطة االنطالق والتي تعتمد بشكل كبير عند 

عتمد هذه الفئة والتي ترمي من الجلوس على الكرسي والتي ت
على عضالت البطن والظهر بشكل متوسط وعضالت االكتاف 
والذراع بشكل كبير وان محاولة تصحيح األداء اثناء الرمي على 
الجهاز المبتكر قد حقق زيادة القوة العضلية لهذه العضالت 
الضعيفة والتي ساهمت بشكل كبير من تطور القوة واليت ظهرت 

طالق الثقل اثناء الرمي واضحة من خالل زيادة ارتفاع نقطة ان
وهي من التدريبات المهمة التي تعطى للرمايات اثناء فترة 

 :14) االعداد الخاص والتي يكون تأثيرها كبير في اإلنجاز
2012 ،48.) 

اما اإلنجاز في فعالية دفع الثقل والذي يعتمد بشكل كبير على 
للعضالت المساهمة في  رات بدنية مثل القوة االنفجاريةقد

متغيرات كينماتيكية لها األثر فيه أيضا وان  فضال عناإلنجاز 
تطور هذه المتغيرات البدنية والكينماتيكية كان معه تطور 
اإلنجاز امر طبيعي وكان واضح من خالل تطور المتغيرات 
السابقة وخصوصا )القدرة للذراع المميزة، زاوية االنطالق، سرعة 

في  لإلنجازفاع نقطة االنطالق( ان يكون االنطالق، ارت
االختبار البعدي التطور الحاصل وخصوصا عند أداء االختبار 
تحت أجواء قريبه من أجواء المنافسة الرسمية وتحت نفس قانون 

( لكل رامية 6المنافسة من حيث قياس اإلنجاز وعدد المحاوالت )
(11: 2014 ،283). 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة:-4
التي توصلت إليها الدراسة من خالل التجربة  في ضوء النتائج

 الميدانية استنتج الباحثون ما يأتي:
للتمرينات البالستية األثر في تطوير القدرة االنفجارية للذراع -1

في فعالية رمي الثقل  56-55الرامية واالخرة لذو اإلعاقة فئة 
 نساء .

اتيكية للتمرينات البالسستية األثر في تطوير متغيرات الكينم-2
)زاوية االنطالق وسرعة االنطالق وارتفاع نقطة االنطالق( 

 في فعالية رمي الثقل نساء . 56-55لذو اإلعاقة فئة 
للتمرينات البالستية األثر في تطوير معدل السرعة للقدرة -3

االنفجارية لكل من )بنج بريس مستوي واعلى وبنج بريس 
في فعالية رمي  56-55منفرد واعلى منفرد( لذو اإلعاقة فئة 

 الثقل نساء .
للتمرينات البالستية األثر اإليجابي في تطوير اإلنجاز لذو  -3

 في فعالية رمي الثقل نساء . 56-55اإلعاقة فئة 
 ونيوص نو الباحث االستنتاجات التي توصل اليهافي ضوء 

 :بالتالي
ابتكار أجهزة أخرى في تطوير القدرات والقابليات الحركية لذو -1

ياجات الخاصة لما لها اثر كبير في تطوير اإلنجاز االحت
 وعناصر اللياقة البدنية .

االهتمام بالتدريبات البالستية لما لها من اثر كبير في انجاز -2
 نساء . 56-55فعالية قذف الثقل لفئة 

تطبيق التمرينات البالستية من اجل تطوير فعاليات أخرى -3
 مثل فعالية رمي الرمح .

دراسات مشابهة على فئات مختلفة لنفس األجهزة اجراء -4
 المبتكرة والتمرينات البالستية .

استخدام الجهاز المبتكر في تدريب وتقنين التمرينات -5
 .(55–56البالستية لذو االحتياجات الخاصة فئة )

 :المصادر
 :1، طالتدريب الرياضي األسس الفسيولوجية أبو العال احمد عبد الفتاح؛ [1]

 133، ص (1997، )القاهرة، دار الفكر العربي
)القاهرة، دار  :1، طفسيولجيا التدريب والرياضة أبو العال احمد عبد الفتاح؛ [2]

 238، ص (2003 الفكر العربي،
الكويت، وكالة ) :2، طأصول البحث العلمي ومناهجه ؛احمد بدر عقل [3]

 . (1987المطبوعات، 
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ميكانيكي لاللعاب العشرية للرجال التحليل الفني والبايو  ؛اكرم حسين جبر [4] 

 ،دار نيبور للطباعة والنشر) :والسباعية للنساء وطرائق تدريبهما الديوانية
2019). 

: )عمان، دار دجلة، القوة والقدرة والتدريب الرياضي الحديثجمال صبري فرج؛  [5]
 18، ص2012

القاهرة، دار ) :البحث العلمي )مفهومه، اساليبه، ادواته(؛ ذوقان عبيدات واخرون [6]
 .(1988 الفكر العربي،

: )بغداد، دار الكتب والوثائق، التحليل الحركيريسان خريبط ونجاح مهدي شلش؛  [7]
 195(، ص1992

: )عمان، دار المسيرة، مناهج البحث في التربية وعلم النفسسامي محمد ملحم؛  [8]
 388(، ص2002

: جيا القوةو نظريات التدريب الرياضي وتدريب فسيول ؛السيد عبد المقصود [9]
 16، ص (1997مركز الكتاب للنشر، )القاهرة، 

محاضرات موثقة للدكتور في االكاديمية العراقية  ؛صريح عبد الكريم الفضلي [11]
 الرياضية .

: (ي أللعاب القوى  )قواعد المنافسةالقانون الدولصريح عبد الكريم الفضلي؛  [11]
 283ص (، 2014، )دار الضياء للطباعة والتصميم

العاب القوى، تعليم ، تدريب،  شغاتي و مهدي كاظم علي؛عامر فاخر  [12]
 216، ص (2012 )بغداد، دار الكتب والوثائق، :إرشادات

 1000موسوعة الفسيولوجية مسابقات الرمي  ؛عبد الرحمن عبد الحميد زاهر [13]
مصر، مركز الكتاب : )1، طتدريب للكفأة الفسيولوجية والحركية والمهارية

 59، ص (2001للنشر، 
 : )االتحاد العراقي أللعاب القوى، 1، طالمفردات والبرامجمحمد عبد الحسن؛  [14]

 48، ص (2012
لكويت، دار ا) :التعلم الحركي والتدريب الرياضي محمد عبد الغني عثمان؛ [15]

 358، ص (1987، القلم
: )االتحاد الدولي أللعاب القوى، 2، طاجري اقفز ارميهارلد مولر واخرون؛  [16]

 154(، ص2006
: )جامعة بابل، كلية التربية البحث العلميوجيه محجوب واحمد بدر حسين؛  [17]

 (65، ص2002الرياضية، (
 للطباعة الحكمة دار )بغداد، :ومناهجه العلمي البحث طرائق محجوب؛ وجيه [18]

 1993 والنشر،
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 المالحق: 

 وسرعة األداء ات( يبين التمرين1ملحق )
2تمرين   

السرعة  %3500 %3000 %2500 %2000 بنج اعلى الالعب
100%  

السرعة 
90% 

 1.62 1.8 22.75 19.5 16.25 13 65 زهراء
 1.76 1.95 17.5 15 12.5 10 50 اميرة
 1.73 1.92 21 18 15 12 60 زينب

 
 3تمرين 

بنج مستوي  الالعب
 السرعة %3500 %3000 %2500 %2000 منفرد

100% 
السرعة 

90% 
 3.08 2.77 12.25 10.5 8.75 7 35 زهراء
 3.11 2.8 8.75 7.5 6.25 5 25 اميرة
 3.10 2.79 9.45 8.1 6.75 5.4 27 زينب

 ( يبين التمرينات المستخدمة بالبحث2ملحق )

راحة بين  التكرار التمرين الشدة االيام االسابيع
 تكرارات

راح بين  المجموعات
 المجموعات

راحة بين  التمرينات
 التمرينات

 
25%  

 االول

% 20 االحد د1 12 1،2  د 3 4  د4 2   
%25 الثالثاء  1،2 د 1.30 10  د3.30 3  د 4 2   
%30 الخميس  1،2 د2 10  د 4 3  د4 2   

 
 

 
 
 
 

 بخصوص القدرات البدنية المقابالت الشخصية يناسماء الخبراء والمختصين الذين أجرى معهم الباحثيبين  (3الملحق )
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكرار التمرين الشدة االيام االسابيع
راحة بين 
 المجموعات تكرارات

راح بين 
 التمرينات المجموعات

راحة بين 
 التمرينات

30%  
 الثاني

% 25 االحد  1 ،3 ،2 د 1.30 10  د3.30 4  د 4 3   
%30 الثالثاء  1 ،2 ،5 د2 10  د 4 3  د 4 3   
%35 الخميس  1 ،3 ،5 د 2 10  د5 3  د5 3   

 االختصاص مكان العمل اللقب العلمي –االسم  ت
 العاب قوى -التدريب الرياضي جامعة القادسية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ا.د رحيم رويح 1

 جامعة بغداد/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ا.د احمد اسماعيل العاني 2
العاب -فسلجة التدريب الرياضي

 القوى
 العاب القوى جامعة الكوفة/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة مكيا.د عمار  3
 العاب قوى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة المستنصريه/ ا.د كريم عبيس 4
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عض االدوات المساعدة في تركيز و ب (Blaze pod)تأثير تمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال جهاز  

 سنة(17االنتباه لحراس المرمى بكرة القدم تحت )توزيع و 
 2  محمد صالح محمد دأ.  1عباس سلمان حبيب 

 1الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 
 2الجامعة المستنصرية/كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

(1 abbas.sh@uomustansiriyah.edu.iq, 2 Dr.ms56@uomustasiriyah.edu.iq) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المتغيرات من مثيرات متعددة يتعرض  غلى وفقنظرًا لتعدد مواقف اللعب واختالف األداء  المستخلص:
لها اثناء المباراة كل هذه األمور تتطلب من حارس المرمى إن يكون على درجة عالية من االنتباه وعزل 
مثيرات التشتت وتركيز وتوزيع انتباهه على اهم المثيرات كي يتمكن من القيام باستجابات حركية سريعة 

تكمن اهمية البحث في معرفة تأثير تمرينات بمثيرات ، إذ لمستمرودقيقة وهذا يكون من خالل التدريب ا
وبعض االدوات المساعدة في تركيز وتوزيع االنتباه، بغية  (Blaze podمتنوعة باستعمال جهاز )

. اما مشكلة البحث تكمن في بعدم تطوير حراسة المرمى وفقًا لألسس العلمية الدقيقة لتحقيق االنجاز
التوقيت  ديع إذ ،في التعامل مع حاالت اللعب ء من ناحية التأخير او االستعجالالتوقيت المناسب سوا

 ) تمرينات بمثيرات متنوعة باستعمالان لل ان. وافترض الباحثي من االمور المهمة لحارس المرمىالزمن
(Blaze pod حت وبعض االدوات المساعدة تأثير في تركيز وتوزيع االنتباه لحراس المرمى بكرة القدم ت

المنهج التجريبي ذات المجموعتين الضابطة والتجريبية والذين يمثلون  انسنة(، استخدم الباحث17)
( 18تم اختيار ) إذ ،( اكاديمية19اكاديميات كرة القدم التابعة لوزارة الشباب والرياضة والبالغ عددهم )

ت القبلية والبعدية للتعرف وتم تقسيمهم الى مجموعتين واجراء االختبارا ،(62حارس مرمى من مجموع )
الوسائل االحصائية المناسبة المتمثلة  انباحثل، استخدم اينعلى مدى تأثير التمرينات التي وضعها الباحث

تأثير استخدام تمرينات بمثيرات متنوعة  ان( للحصول على النتائج، استنتج الباحثspssباستخدام حقيبة )
( ساعد في تطوير تركيز وتوزيع Blaze podان جهاز ) وكذلك ،في تطوير تركيز وتوزيع االنتباه

ضرورة استعمال  ان، ويوصي الباحثوكذلك ساهم في رغبة حراس المرمى في عملية التدريب ،االنتباه
القدرات العقلية )تركيز وتوزيع االنتباه(، وفي جميع  راسة الحالية لكونها تسهم بتنميةالتمرينات في الد

 ون ضمن المنهاج التدريبي في كافة مراحل االعداد لحارس المرمى.الفئات العمرية، وان تك
-توزيع االنتباهتركيز و -االدوات المساعدة-(Blaze podجهاز )-مثيرات متنوعة الكلمات المفتاحية:

  .سنة(17كرة القدم تحت )-حراس المرمى
 

mailto:abbas.sh@uomustansiriyah.edu.iq
mailto:Dr.ms56@uomustasiriyah.edu.iq
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 :مقدمةال-1 

كرة القدم وازدياد اهتمام الباحثين والمختصين لعدة اعتبارات 
نجاز يراها واهداف فبينما يسعى البعض لتطويرها لتحقيق اال

ترفيهية لزرع البهجة والسرور بينما  البعض وسيلة اجتماعية
ينظر اليها اخر مكسب اقتصادي واخر يمارسها كنشاط صحي 

االنجاز من اهم  كن يبقى الفوز وتحقيقالخ، ول للجسد ...
لذلك عمد المختصون على تطورها  اهداف لعبة كرة القدم

ة ، ولكل مركز خصوصيتمر وفق االسس العلمية الحديثةالمس
، ل تحقيق الفوزمن اجوواجبات خططية هجومية ودفاعية 

نشاهد في واحدى هذه المراكز هو مركز حراسة المرمى، لذا 
من خالل العديد من  االخيرة االهتمام بهذا المركزالسنوات 

المهارى داد البدني والذهني و االمور منها االنتقاء واالع
والخططي وغيرها من االمور فضال عن تداخل العديد من العلوم 
في تدريبات حراسة المرمى كعلم الوراثة والحركة وغيرها وكذلك 
استخدام االجهزة و الوسائل الحديثة في التدريب كل هذه االمور 

لحراس المرمى لتحقيق  ءمن شانها رفع كفاءة األدا وغيرها كان
 على وفقعب واختالف األداء ونظرًا لتعدد مواقف اللاالنجاز. 
من مثيرات متعددة يتعرض لها اثناء المباراة كل هذه  المتغيرات

األمور تتطلب من حارس المرمى إن يكون على درجة عالية من 
يع انتباهه على اهم االنتباه وعزل مثيرات التشتت وتركيز وتوز 

المثيرات كي يتمكن من القيام باستجابات حركية سريعة ودقيقة 
، ان التمرينات المستمرة ذا يكون من خالل التدريب المستمروه

 إذة كبيرة في اداء حراس المرمى لتركيز وتوزيع االنتباه لها اهمي
تساعد على ثبات االداء  تعمل على عزل مشتتات االنتباه و "

التناسق والتوقيت وتطوير وتنمية القدرات والسيطرة على  وتحسين
االنفعاالت، حتى يزداد تركيزه تحت مختلف الظروف التي قد 

متطلبات المواقف  على وفقيتعرض لها الالعب واالستجابة 
وكذلك امكانية االستجابة الصحيحة والسريعة التي تحتاج الى 

ينبغي لذلك ، (98، ص2022 :واخرون كسوب )فراس" دقة
 اعداد حارس المرمى اعداد شامل.

ضوء ما تقدم فإن أهمية البحث تكمن في معرفة تأثير وفي 
ن خالل بعض االدوات متمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال 

 بغية تطوير حراسة المرمى ،مساعدة في تركيز وتوزيع االنتباهال
 .وفقًا لألسس العلمية الدقيقة لتحقيق االنجاز

 

 : مشكلة البحث
مركز حارس المرمى في فريق كرة القدم إذ انه نظرا ألهمية 

عادتا ما يسهم بشكل مستمر في احراز النتائج االيجابية وحسم 
المباريات لفريقه نتيجة مساهمته الفعالة في الواجبات الدفاعية 

فس، فضال عن االدوار الهجومية. جوم الفريق المناهلفريقه ضد 
مى سابق مثل منتخبات العراق حارس مر  ينالباحثاحد وكون 

الوطنية لألشبال والناشئين والشباب ومثل العديد من االندية وهو 
 انحاليا مدرب، وكذلك نتيجة للزيارات الميدانية فقد حدد الباحث

للكرات وقلة استعمال االدوات و  اسب بعدم التوقيت المن مشكلته
 االجهزة الحديثة في التدريبات 

نات ذات في هذه الدراسة الى اعداد تمري انلذا فقد لجا الباحث
وبعض Blaze pod) جهاز ) مثيرات متنوعة وباستعمال

 بغية الوصول لألداء المثالي لحراس المرمى . االدوات المساعدة
  أهداف البحث:

 Blaze) اعداد تمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال جهاز-
pod لقدم لحراس المرمى بكرة ا( وبعض االدوات المساعدة

 .سنة( 17تحت )
تأثير التمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال  التعرف على-

ت المساعدة في تركيز ( وبعض االدوا (Blaze podجهاز
 .سنة(17لحراس المرمى بكرة القدم تحت )وتوزيع االنتباه 
 فرض البحث:

وبعض Blaze pod) للتمرينات بمثيرات متنوعة باستعمال )-
االدوات المساعدة تأثير في تركيز وتوزيع االنتباه لحراس 

  .سنة( 17المرمى بكرة القدم تحت )
 مجاالت البحث:
سنة( 17) حراس المرمى بكرة القدم تحت المجال البشري:

 .( حارس مرمى 18) وعددهم
ولغاية  29/11/2021المدة من  :لزمانياالمجال 

1/29/2022. 
 مالعب وزارة الشباب والرياضة :المجال المكاني

جراءاته الميدانية -2  :منهج البحث وا 
المجموعة التجريبية  اناستخدم الباحث :منهج البحث 2-1

 إذ والمجموعة الضابطة المتكافئتين ذات االختبار القبلي والبعدي
بي بينما المجموعة تخضع أحدى المجموعتين للمتغير التجري "
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الواقع ومن ثم يالحظ الفرق في األداء كما هي في الثانية تبقى  

 :كاظم كريم رضا الجابري") الذي يعزى الى المتغير المستقل
  .(320-317، ص2011

تم اختيار العينة من مجتمع  مجتمع البحث وعينته: 2-2
( سنة ألكاديميات 17بحراس المرمى تحت ) مثلةالبحث المت

( 19بغداد المسجلة لدى وزارة الشباب والرياضة والبالغ عددها )
تم اختيار العينة  إذ ،( حارس مرمى62) اديمية، والتي تضماك

اكاديمية حراس مرمى من  (9ريبية بالطريقة العمدية بواقع )التج
وذلك للقرب المكاني ورغبة القائمين  التميز للمواهب الكروية

، اما على االكاديمية في ذلك وتوفر العدد الكافي من الحراس
اختيارها بالطريقة العشوائية )القرعة(  ابطة فقد كانالعينة الض

، إذ تم ار حراس المرمى من كل اكاديميةوبنفس الطريقة تم اختي
الرياضية نادي اسبانيول  ة( حراس مرمى من أكاديمي3اختيار )

( 3( حراس مرمى  من اكاديمية نادي القوة الجوية  و )3و )
ليصبح عدد العينة حراس من اكاديمية النوارس الرياضية 

 (18( وبهذا اصبحت العينة التجريبية والضابطة )9الضابطة )
بلغت  إذ ،بمجتمع البحث ( متمثلة62حارس مرمى من مجموع )

التجانس  بإجراء انث( وقام الباح29.03) نسبة عينة البحث
 .(2( و)1وكما هو موضح في الجدول ) ،والتكافؤ لعينة البحث

العمر  ،الطول ر،العم ،جانس العينة في متغيرات )الكتلةتيبين  (1الجدول )
 (فحص النظر ،التدريبي

 المتغيرات ت
وحدة 
 القياس

وسط 
 حسابي

انحراف 
 الوسيط معياري

معامل 
 االلتواء

 0.423- 72 1.926 71.77 كغم الكتلة 1
 0.244- 176.50 2.101 176.22 سم الطول 2
 0.124 16.70 0.151 16.70 سنة العمر 3
 0.773 3 0.291 3.20 سنة التدريبي عمر 4
 0 6.6 0.000 6.6 درجة فحص النظر 5

 النتباهتكافؤ العينة في االختبارات القبلية لتركيز وتوزيع ايبين  (2الجدول )
 المستخدمة 

المعالجات 
 االحصائية

 المتغيرات
وحدة  المجموعات

 القياس
عدد 
 العينة

قيمة  ±ع -س
 )ت(

 الداللة نسبة الخطأ

 تركيز االنتباه

المجموعة 
 التجريبية

 1.232 11.73 9 درجة
1.008 0.329 

غير 
المجموعة  معنوي

 0.985 11.20 9 درجة الضابطة

 توزيع االنتباه

المجموعة 
 التجريبية

 0.872 7.98 9 درجة
0.028 0.978 

غير 
المجموعة  معنوي

 8.810 7.97 9 درجة الضابطة

 

وات واالجهزة المستخدمة في الوسائل واالد 2-3
 :البحث

 والبيانات جمع المعلومات وسائل 2-3-1
الشبكة الدولية ، المقابالت الشخصية) المستخدمة:

، العلميةالمالحظة ، المصادر والمراجع العلمية ،)االنترنت(
 (.فريق العمل المساعد، المجالت العلمية، االختبارات والقياسات

 كرات قدم عدد) :المستخدمة واالدواتاالجهزة  2-3-2
أقماع ملونه  ،(6كرات ركبي ) ،(18كرات تنس عدد ) ،(18)
أهداف  ،(12عصي تدريب عدد ) ،(8أرماح تدريب ) ،(36)

سلم من  ،(9) أطواق ملونه ،(9رباط للعين ) ،(6) صغيرة
 كرات مطاطية كبيرة الحجم محيطها ،(3) الحبال الملون عدد

 سم والعرض (40) ( الطول3صبورة عدد ) ،(3) عدد (50)
ميزان طبي  ،(9) سم اقالم صبورة متعددة االلوان عدد (75)

 جهاز ،(3) ساعة توقيت الكترونية عدد، لقياس الوزن
Blazepod)) ( 3ملحق)، لقياس  )بوردون( استمارة اختبار

 (.تركيز وتوزيع االنتباه
 :إجراءات البحث 2-4
ة لقياس تركيز وتوزيع االختبارات الخاص 2-4-1

 االنتباه:
 اختبار انلقد استخدم الباحث اختبار تركيز االنتباه:: اوال

(، 1971 ،الُمعدل من َقبِل )عبد الجواد طه انفيموف(-)بردون
والمعمول  وُيّعد هذا االختبار احد االختبارات الخاصة بالرياضيين

، والمستخدم لقياس خمسة من مظاهر به في البيئة العراقية
ركيز، الثبات، التوزيع، التحويل(، وهناك االنتباه وهي )الحدة، الت
التي استخدمت هذا االختبار مع عينة من العديد من الدراسات 
 دراسة عبد الهادي محمد موسىالدراسة مثل نفس اعمار هذه 

( 3(، والملحق )90، ص2018عبد الهادي محمد موسى: )
 االختبار.يوضح االستمارة المستخدمة في هذا 

 مواصفات االختبار:
كي يتم استخراج تركيز االنتباه يجب في بادئ االمر استخراج  

 ويتم ذلك وفق التعليمات االتية:حدة االنتباه 
 
 



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 5, May  2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 94 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 4, issue 5 , May  2022 
 ISSN: 1658- 8452 

 
 التعليمات: 

توضع استمارة االختبار امام المبتدئ وتكون مقلوبة ويعطى -
 .للمختبر قلم

ي لحظة مع كلمة )ابدأ( يقوم الالعب بقلب أنموذج االختبار ف-
( الذي في آخر كل 47الرقم ) تشغيل الساعة، ويبدأ بشطب

 مجموعة.
 زمن االختبار دقيقة واحدة فقط.-

 طريقة تصحيح واحتساب النتائج:
إحصاء العدد الكلي لألرقام التي وصل إليها المختبر خالل -

الدقيقة الواحدة لالختبار حتى كلمة )قف(، أي الحجم الكلي 
 (.Aللجزء المنظور ويرمز له بالحرف )

( التي قام المختبر بشطبها في الجزء 47إحصاء عدد )-
 .(C)المنظور، ويرمز لها بالرمز 

إحصاء عدد األرقام التي قام المختبر بشطبها عن خطأ في -
 .(W)الجزء المنظور ويرمز لها بالرمز 

إحصاء عدد األرقام المنسية التي لم يشطبها المختبر في الجزء -
 .(O)المنظور إذ يرمز لها بالرمز 

يتم استخراج مستوى حدة االنتباه لدى المختبر عن طريق -
 :المعادلة االتية

                          W-C 
 ________________=  (U)حده االنتباه 

                       A x                  O + C 
بعد استخراج حدة االنتباه يتم اعادة االختبار بنفس األسلوب -

 -المتبع في قياس حده االنتباه، ولكن بوجود جهاز )مترونوم
 :فآلشر( والذي موضح في الشكل االتي

 
   يوضح جهاز متروتوم فالشر خاص لقياس تركيز االنتباه (1الشكل )

 ،سماعة :وهو جهاز يتكون من )المشتت الضوئي والسمعي-
باح احمر صغير يضيئ ( فولت، مص220مصباح كبير )

صندوق جهاز،  (،ON-OFFمفتاح القوة ) ،( ثواني5كل )
 سلك كهربائي(.

مع ومضة ضوء ( دقة صوت في الدقيقة 60يعطي الجهاز )-
( ومضة مصباح في الدقيقة اذ يتم 12( ثواني، إي )5كل )

 (96شطب الرقم )
 زمن االختبار دقيقة واحدة فقط.-
 يستخرج تركيز االنتباه من المعادلة اآلتية:-
اختبار  – (U1)تركيز االنتباه = ناتج اختبار الحدة دون مؤثر -

 .(U2)الحدة بوجود المؤثر الضوئي والصوتي 
 :اختبار توزيع االنتباه: ثانيا

 التعليمات:
إتباع طريقة األداء في اختبار الحدة نفسها ولكن فيه بعض -

 المتغيرات.
عند كلمة )ابدأ( مع تشغيل الساعة يبدأ الالعب في البحث عن -

( أي في الوقت 92، 97رقمين في آن واحد والرقمان هما )
أنه يقوم نفسه يبحث عن الرقمين، وعندما يالحظ أيا منهما ف

 إشارة )قف(. إعطاءبشطبه حتى يتم 
 زمن االختبار دقيقتان.-
كما سبق شرحه في  (U3)( 97تستخرج حده االنتباه للرقم )-

 اختبار الحدة.
كما سبق شرحه في  (U4)( 92تستخرج حده االنتباه للرقم )-

 اختبار الحدة.
( تستخدم المعادلة 92، 97بعد استخراج النتيجة للرقمين )-

 االتية الستخراج نتيجة توزيع االنتباه وهي:
 (U4)صافي نتيجة الحدة  – (U3)صافي نتيجة الحدة 

                                                         × 100  
 (U4)+ صافي نتيجة الحدة  (U3)صافي نتيجة الحدة 

 :التجارب االستطالعية 2-5
 انقام الباحث االولى:التجربة االستطالعية  2-5-1

الساعة  3/12/2021ستطالعية يوم الجمعة بإجراء التجربة اال
من  اس مرمى ( حر 9( صباحا على مجموعة مكونة من )9)

المرحوم ناطق ( حراس مرمى واكاديمية 3اكاديميات الكوركون )
( حراس مرمى 3واكاديمية المواهب ) ( حراس مرمى3هاشم )

م استبعادهم من التجربة وت ،وهم من ضمن مجتمع االصل
 وقد تم تطبيق ،على مالعب وزارة الشباب والرياضةو  ،الرئيسة
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 وبمساعدة فريق العمل المساعد، اناحثاالختبارات بإشراف الب 

 وكان هدف هذه التجربة:
األدوات المستعملة في التأكد من صالحية األجهزة و -

 .االختبارات
 وتعرفهم على واجباته.التعرف على كفاءة فريق العمل المساعد -
 التعرف على مدى فهم حارس المرمى لالختبارات.-
 انقام الباحث التجربة االستطالعية الثانية: 2-5-2

مة التمرينات مالئ جربة االستطالعية الثانية لمعرفةبإجراء الت
، وقد تم تطبيق التمرينات على عينة مكونة المعدة لعينة البحث

البحث االصلي، وتم ( حراس مرمى من مجتمع 9من )
استبعادهم من التجربة الرئيسة، وعلى مالعب وزارة الشباب 

في تمام  5/12/2021-4ليومين السبت واالحد  الرياضةو 
 وكان الهدف من هذه التجربة هو:( مساء 3الساعة )

 .معدة ومدى مالئمتها لحراس المرمىالتعرف على التمرينات ال-
ذ التمرينات للوصول الى التعرف على الزمن المستغرق لتنفي-

 ازمن الكلي للتجربة.
التعرف على  مدى كفاءة فريق العمل المساعد في تطبيق -

 التمرينات.
 :اجراءات البحث الميدانية 2-6
تم اجراء االختبارات على  االختبارات القبلية: 2-6-1

 10/12/2021 افراد عينة البحث في يوم الجمعة المصادف
صباحا وعلى ارضية مالعب وزارة  (9وفي تمام الساعة )

على تثبيت جميع الظروف  انالشباب والرياضة وقد سعى الباحث
المحيطة والخاصة باالختبارات من حيث اماكن االختبار 

يذ االختبار وفريق واالزمنة واالدوات المستخدمة وكذلك طريقة تنف
وذلك للسيطرة قدر االمكان وتوفير نفس  ،العمل المساعد
 القيام باالختبارات البعدية . الظروف عند

قام  :)تطبيق التمرينات( التجربة الرئيسة 2-6-2
تهتم لتطوير متغيرات بأعداد تمرينات بمثيرات متنوعة  انالباحث

البحث، بعد الرجوع للمصادر والمراجع الخاصة بعلم التدريب 
الرياضي والخاصة بتدريب كرة القدم فضال عن الخبرة الشخصية 

 مثل منتخبات العراق الوطنية للفئات العمرية ومثل ناكون الباحث
باحثان في تدريب العديد من اندية كرة القدم فضال عن خبرة ال

، وقد في عملية وضع التمرينات انت الباحثساعدحراسة المرمى 

توفير جميع المستلزمات واالدوات والظروف  انراعا الباحث
وااليضاحات التي المحيطة لعينة البحث وفيما يلي بعض االمور 

 التمرينات المقترحة:تخص 
ان  أذتم االعتماد على طريقة التدريب الفتري )منخفض الشدة( -

بشدة  تركيز االنتباه وتوزيع االنتباه ينبغي ان تدرب اتتمرين
( الى 2004، يشير )أسامة كامل راتب ، إذواطئة الى متوسطة

الحمل تركيز االنتباه الضيق ينخفض في حالة زيادة  أن "
وان طريقة  (،296ص ،2004 راتب: كامل )أسامة" الخارجي

التدريب الفتري المنخفض الشدة تكون شدة التمرينات فيها 
%( وفترات الراحة للناشئين معدل النبض يصل 60-80)
-10وعدد مرات التكرار ) دقيقة/( نبضة90-120)

بعض  على وفقوقد يصل  ،(ترنتنالشبكة العالمية لال)(15
 .( تكرار30-20) المصادر من

( اسابيع وبواقع ثالث وحدات 8) التمرينات استمرت لمدة-
الثالثاء( بلغ عدد ، االحد ،تدريبية في االسبوع لأليام )الجمعة

( وحدة تدريبية وعدد التمرينات في 24الوحدات التدريبية )
التنوع في عمل  ان( وقد راعى الباحث4الوحدة التدريبية )

يع العضلية، تم تطبيق التمرينات في القسم الرئيس المجام
( دقيقة هو الوقت الذي طبق 50-40تتراوح مدة التدريب بين )

 "( 1997د، أبو العال أحم)فيه التمرينات، وقد ذكر  انالباحث
( وحدات وعدد 3-2على أن عدد الوحدات في األسبوع بين )

 تطور( أسابيع حتى يمكن ظهور ال6األسابيع ال يقل عن )
"(:Shark 1997، p115). 
وانتهت  14/12/2021 ابتدأت التمرينات يوم الثالثاء الموافق-

 6/2/2022يوم االحد 
تم قياس الشدة بواسطة حساب النبض وكما هو  مبين في -

 المعادلة االتية:
الزمن وكما موضح  وعلى وفقتم قياس الشدة في التمرينات -

 ،2021 الواحد: عبد فاهم قاسم، )صباحفي المعادلة التالية 
 :  (9ص

   100× أقصى إنجاز      
 الشدة المطلوبة         
( في تطبيق الشدة في 1:3نظام تموج الحمل ) اناعتمد الباحث-

 الوحدات التدريبية في االسبوع وفي المنهج بصورة عامة.



 

  The International Sports Science Journal, Volume 4, Issue 5, May  2022                                                           

 
WWW.ISSJKSA.COM                                              ISSN:  1658- 8452                           Paper ID: 96 
 

ISSJ JOURAL 

The International Sports Science Journal     Vol. 4, issue 5 , May  2022 
 ISSN: 1658- 8452 

 
التخطيط والتصميم  في نضر االعتبار اثناء اناخذ الباحث- 

لتمرينات ولتالفي بعض االمور لضمان نجاح ا اترينوالتنفيذ للتم
 االخطاء منها:

  .زيادة المثيرات تدريجيا-1
)تكبير او تصغير( وتنويع الكرات من  تعديل ابعاد الهدف-2

 .حيث االحجام وااللوان والعدد
  .الرؤية البصرية لتطوير المتغيرات اتريناستعمال تم-3
بعد تطبيق التمرينات ضمن االختبارات البعدية:  2-6-3

يوم المدة المحدودة لها تم أجراء االختبارات البعدية في 
وعلى مالعب وزارة  8/2/2022المصادف  الثالثاء

 انالباحث ( صباحا وراعا9ياضة عند الساعة )الشاب والر 
روف مشابهة للظروف وفريق العمل المساعد توفير ظ

اجراء االختبارات القبلية وذلك ألجل  التي تمت فيها
 الحصول على المصداقية العالية للنتائج.

 اناستخدم الباحث الوسائل اإلحصائية المستخدمة: 2-7
 ،معامل االلتواء، النسبة المئوية: )(spss) الحقيبة االحصائية

( للعينات T-testقانون ) ،ينات المتناظرة( للعT-testقانون )
 (.الغير متناظرة

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: -3
عرض وتحليل نتائج اختبارات تركيز وتوزيع  3-1

االنتباه القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية 
 والضابطة ومناقشتها:

عرض وتحليل نتائج اختبارات تركيز وتوزيع  3-1-1
االنتباه القبلية والبعدية المبحوثة للمجموعة 

 التجريبية:
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري  (3جدول )ال

 البعدية( للمجموعة التجريبية –في االختبارات )القبلية 

 ت
الوسائل 
 االحصائية
 المتغيرات

N 
وحدة 
 القياس

 الخطأ المعياري انحراف معياري وسط حسابي

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

 تركيز 1
 االنتباه

 0.310 0.410 0.932 1.232 5.75 11.73 درجة 9

 توزيع 2
 االنتباه 

 0.222 0.290 0.668 0.872 4.62 7.98 درجة 9

ة ألجل معرفة معنوية الفروق بين االختبارات القبلية والبعدي
تم  البعديةبعد انتهاء االختبارات  ،لنتائج توزيع وتركيز االنتباه

الوسائل االحصائية  اناستخدم الباحث إذ ،القيام بجمع البيانات
( للعينات المتناظرة. وذلك tالمناسبة والتي تتمثل باختبار )

وكما  ،انالتمرينات التي استخدمها الباحث للتعرف على تأثير
 .(4) مبين في الجدول

( المحسوبة وداللة الفروق tالوسائل اإلحصائية وقيمة )يبين  (4الجدول )
 للمجموعة التجريبيةالبعدية(  -لالختبارات )القبلية

 ت
الوسائل 
 االحصائية

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 T ع ف س ف
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنوي 0.000 45.154 0.397 5.98 درجة تركيز االنتباه 1
 معنوي 0.000 33.320 0.302 3.35 درجة توزيع االنتباه 2

 (0.05) >* معنوي عند نسبة خطأ 
( tالذي يبين المعالم االحصائية وقيمة ) (4ان الجدول )

المحسوبة ونسبا الخطأ لالختبارات القبلية والبعدية لتوزيع وتركيز 
وان قيمة متوسط  االستجابة الحركية إلفراد العينةاالنتباه وسرعة 

بلغ  االنتباه الفروق بين االختبار القبلي والبعدي الختبار تركيز
( tبينما كانت قيمة ) ،(0.397( وانحراف الفروق )5.98)

وبما ان نسبة  ،(0.000) ( ونسبة خطا45.154المحسوبة )
فروق ذات ( مما يدل على وجود 0.05) اصغر منالخطأ كانت 

والبعدي ولصالح داللة معنوية بين نتائج االختبارين القبلي 
فيما كانت قيمة متوسط الفروق بين االختبارين  االختبار البعدي.

( وانحراف الفروق 3.35تبار توزيع االنتباه )القبلي والبعدي الخ
( وبنسبة خطا 33.320( المحسوبة )t( وكانت قيمة )0.302)
مما  (0.05) ( وبما ان نسبة الخطأ كانت اصغر من0.000)

يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبارين 
 القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .

نتائج اختبارات تركيز وتوزيع مناقشة  3-1-2
ية المبحوثة للمجموعة االنتباه القبلية والبعد

 التجريبية:
هر ظتبار تركيز وتوزيع االنتباه وقد ( نتائج اخ4يبين الجدول )

بانه يوجد فروق معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولمصلحة 
استخدام ذلك الى فاعلية  اناالختبار البعدي ويعزو الباحث

بوسائل وادوات حديثة وكذلك استخدام  بمثيرات متنوعة اتالتمرين
االجهزة في التدريب كون علم التدريب بصورة عامة وتدريب 

اجزاء الوقت  حراسة المرمى بصورة خاصة يخضع للتعامل مع
التصديات التي يقوم بها حارس المرمى  واجزاء الحركة والن
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ير المثيرات المتنوعة كان تأث إذتتطلب دقة وردود افعال سريعة  

ح في الفروق ( في التمرينات له االثر الواضblazepodوجهاز )
تطوير القدرات العقلية عملت الى  إذالمعنوية التي ظهرت 

واشارت العديد من الدراسات ان اهمية القدرات العقلية  والحركية
وان تطور االداء يتوقف البدني والمهاري تساوي وتكمل الجانب 

)حيث يعمل تطور الجانب  ب العقلي بشكل كبير،على الجان
العقلي عند حارس المرمى الى استعمال طرق متعددة للتحكم 
باألفكار وتعديل السلوك حيث يعتبر تطوره عامل مهم يمكن 
حارس المرمى من منع االفكار السلبية وتشتيت االنتباه المتداخل 

واالنفعالي مع االداء البدني وهذا ما يؤدي الى التحكم الذاتي 
 )محسنوالتركيز(حيث يساهم في اعطاء مزيد من الثقة بالنفس 

 ،2021/3االسدي:  حسن محمد
(https://youtu.be/gxwJLsInI50،)  وان هذا التنظيم

لألفكار وعزل مشتتات االنتباه المتداخل مع االداء البدني من 
( التي استعملها blazepodخالل الوسائل واالدوات وجهاز )

في التمرينات للعينة التجريبية والتي كانت في الجزء  انالباحث
الرئيسي من الوحدة التدريبية عمل على تطور تركيز وتوزيع 

( "بان األجهزة واالدوات 2011 االنتباه وقد اكد هذا )بالل خلف،
تعمل على تنمية مهارات المتدربين وتنويع مصادر المعرفة لديهم 

ة اإلدراكية عند الالعب وتزيد وتساهم األدوات في زيادة المعرف
من انتباهه وتصوره الذهني كما وتساهم في زيادة قدرة الالعب 

 ،2011: ")بالل خلف السكرانة على اخذ ردود افعال ايجابية
(، فضال عن استخدام طريقة التدريب منخفض الشدة 194ص

كان له االثر الكبير والواضح في تطوير متغيرات البحث وهذا ما 
( " تستخدم لتنمية السرعة 1997و العال عبد الفتاح، اكده )اب

مختلف التمرينات التي تشمل تمرينات خاصة لتنمية رد الفعل 
 (.196ص ،1997)أبو العال احمد عبد الفتاح؛ 

عرض وتحليل نتائج اختبارات تركيز وتوزيع  3-1-3
 عدية المبحوثة للمجموعة الضابطة:االنتباه القبلية والب

يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري  (5الجدول )
 البعدية( للمجموعة الضابطة–لقبليةفي االختبارات )ا

 ت
الوسائل 
 االحصائية

 المتغيرات
N  وحدة

 القياس

 الخطأ المعياري انحراف معياري وسط حسابي

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

 0.319 0.328 0.958 0.985 10.92 11.20 درجة 9 تركيز االنباه 1

توزيع  2
 االنتباه

 0.258 0.271 0.774 0.810 7.72 7.97 درجة 9

ألجل التعرف على معنوية الفروق لالختبارين القبلي والبعدي 
، وبعد النتباه وسرعة االستجابة الحركيةلنتائج تركيز وتوزيع ا

يانات بجمع الب اناالنتهاء من االختبارات البعدية قام الباحث
( tالمناسبة والمتمثلة باختبار ) واستعمل الوسائل االحصائية

التمرينات المستعملة وكما  تأثيرللتعرف على  ،للعينات المتناظرة
 .(6هو مبين في الجدول )

( المحسوبة وداللة الفروق tالوسائل اإلحصائية وقيمة )( يبين 6الجدول )
 للمجموعة الضابطةالبعدية(  -لالختبارات )القبلية

 ت
 الوسائل االحصائية

 المتغيرات
وحدة 
 ع ف س ف القياس

T 
 المحسوبة

نسبة 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

 معنوي 0.000 8.630 0.032 0.098 الدرجة تركيز االنتباه 1
 معنوي 0.000 10.466 0.023 0.071 الدرجة االنتباه توزيع 2

 (0.05) >* معنوي عند نسبة خطأ 
( tالذي يبين المعالم االحصائية وقيمة ) (6) من الجدول
البعدية  لتركيز نسبة الخطأ لالختبارات القبلية و المحسوبة و 
نة البحث وان قيمة وسرعة االستجابة الحركية لعي وتوزيع االنتباه
بين االختبارات القبلية والبعدية لتركيز االنتباه  متوسط الفروق

( tقيمة )( وكانت 0.032( وانحراف الفروق )0.098)
( وبما ان نسبة 0.000( وبنسبة خطا )8.630المحسوبة )

( مما يدل على وجود فروق ذات 0.05الخطأ كانت اصغر من )
داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبار 

فيما كانت قيمة متوسط الفروق الختبار توزيع االنتباه  البعدي .
( وكانت 0.023ف الفروق )( وانحرا0.071القبلي والبعدي )

( وبما ان 0.000( وبنسبة خطا )10.466( المحسوبة )tقيمة )
( مما يدل على وجود 0.05نسبة الخطأ كانت اصغر من )

فروق ذات داللة معنوية بين االختبار القبلي والبعدي ولصالح 
 االختبار البعدي.

تركيز وتوزيع  مناقشة نتائج اختبارات 3-1-4
 االنتباه القبلية والبعدية المبحوثة للمجموعة الضابطة: 

نتائج اختبار تركيز وتوزيع االنتباه وقد تبين  (6) يبين الجدول 
بان هنالك فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعدية ولصالح 

هور ظ انويعزو الباحث تبارات البعدية للمجموعة الضابطةاالخ
ن باقي الى فاعلية المنهج الذي اعده مدربو  هذه الفروق

االستمرار في التدريب  وكذلك نتيجة االكاديميات لحراس مرماهم
( "من 1995وهذا ما اكد عليه )محمد صبحي حسانين، 

المالحظ ان الوصول الى االداء النموذجي مع نسبة قليلة من 
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االخطاء تأتي من خالل التمرين الفعال والمناسب اذ يصل  

علم الى اداء سريع ودقيق وهذه احدى عالمات اتقان التعلم المت
الخبرات  فضال عنوالوصول الى مرحلة اآللية في االداء، 

السابقة تزيد من قابلية التوقع لدى الرياضي وبالتالي تسرع من 
امكانية استجابته فإذا تم التمرين مسبقًا على االستجابة لمثير 

 ص ،1995 حسانين؛ صبحي )محمد" سريعةستكون استجابته 
يحتاج التدريب الى  ( "1998اكد ذلك )ريسان خريبط، و  ،(267

التخطيط والتنظيم واستمرار العمل ألوقات محددة ومنتظمة وعلى 
اسس علمية هذا يضمن التأثير االيجابي على مستوى الالعب 
واستمرار تقدمة في الجوانب المختلفة كمبدأ للتدرج في ارتفاع 

 (.278ص ،1998 :خريبط )ريسان" نيةالحالة البد
عرض وتحليل نتائج اختبار تركيز وتوزيع  3-1-5

 للمجموعتين التجريبية والضابطة االنتباه البعدية
 ومناقشتها:

يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات  (7الجدول )
 الضابطةالتجريبية و ختبارات للمجموعتين المحسوبة لال (t)البعدية وقيمة 

 المتغير ت
وحدة 
 القياس

المجموعة 
 التجريبية

 t المجموعة الضابطة
 المحسوبة

نسبة 
 الداللة الخطأ

 ع± -س ع± -س

تركيز  1
 االنتباه

 معنوي 0.000 11.595 0.958 10.92 0.932 5.75 درجة

 توزيع 2
 معنوي 0.000 9.078 0.774 7.725 0.668 4.62 درجة االنتباه

 .(0.05) >* معنوي عند نسبة خطأ 
المعيارية  يوضح قيم االوساط الحسابية واالنحرافات (7الجدول )

المجموعة الضابطة في االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية و 
وبة، اذ كانت قيمة الوسط ( المحسtوقيمة ) ز وتوزيع االنتباهيلترك

( وبانحراف 5.75لتركيز االنتباه  للمجموعة التجريبية ) الحسابي
الوسط الحسابي لتركيز االنتباه  ( وكانت قيمة0.932معياري )

( اما 0.958( وبانحراف معياري )10.92للمجموعة الضابطة )
نسبة الخطأ كانت ( و 11.595( المحسوبة فقد بلغت )tقيمة )

( وهذا 0.05( بما ان نسبة الخطأ كانت اصغر من )0.000)
يعني وجود فروق ذات داللة معنوية بين المجموعة التجريبية 
والمجموعة الضابطة  في االختبارات البعدية ولصالح المجموعة 

 التجريبية.
وكانت قيمة الوسط الحسابي لتوزيع االنتباه للمجموعة التجريبية 

ة الوسط ( وكانت قيم0.668( وبانحراف معياري )4.62)

( وبانحراف 7.725للمجموعة الضابطة ) االنتباهالحسابي لتوزيع 
( المحسوبة قد بلغت tقيمة ) ( وكانت0.774معياري )

ان نسبة الخطأ  ( وبما0.000( وبنسبة خطأ كانت )9.078)
يعني وجود فروق ذات داللة معنوية ( وهذا 0.05اصغر من )
في االختبارات  وعة التجريبية والمجموعة الضابطةبين المجم
 ولصالح المجموعة التجريبية.البعدية 

 مناقشة نتائج اختبار تركيز وتوزيع البعدية 3-1-6
 للمجموعتين التجريبية والضابطة:

بين  فروق معنويةيوضح بان هنالك ( 7، 6، 4الجداول ) ان
وايضا ، االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية

البعدية للمجموعة الضابطة هنالك فروق معنوية بين االختبارات 
، وسيتم ريبية ولصالح المجموعة التجريبيةوالمجموعة التج

 االتي:على وفق استعراضها بالتتابع و 
 أوال : اختبار تركيز االنتباه:

الى وجود فروق معنوية في ختبار أشارت نتائجه ان هذا اال
االختبارات القبلية واالختبارات البعدية للمجموعة الضابطة 

 ،(7، 6، 4في الجدول )جموعة التجريبية وكما هو موضح والم
وكذلك ظهرت فروق  كانت الفروق لصالح االختبارات البعدية، إذ

معنوية في االختبارات البعدية للمجموعة الضابطة والمجموعة 
التجريبية ولصالح المجموعة التجريبية وكما هو موضح بالجدول 

(7.) 
اه يحتاج الى بذل جهد نتبإن متغير تركيز اال انويرى الباحث

اثناء التدريبات والمباريات لذلك يتطلب التدريب  عصبي عضلي
على هذا المتغير وفق اسس علمية لما له من اهمية بالغة للقيام 

 اعد في سرعة اتخاذ القرار ودقته.بالتصديات المناسبة كونه يس
باه معين وعزل باقي مشتتات االنت)وان تركيز االنتباه اتجاه مثير 

يتم التحرك لالنتباه أثناء تركيزه في  االنتباه بلال يعني توقف 
نتباه، وهذا يكون في مجال وكذلك اتساع أ يطلق عليه اتساع اال

المختار والذي يكون التركيز كي يتم تتبع المثير  حدود معينة
كما هو الحال في ركلة الجزاء وكيفية التركيز على  ،عليه

لالعب المنفذ لركلة الجزاء بكرة المتغير البايوميكانيكي 
وتركيز (، 51ص ،2010: حسين الرضا عبد )عالء(القدم

( هو 2002 ،)محمد حسن عالوياالنتباه عرفه الكثير فقد عرفه 
فقط()محمد ثير واحد )القدرة على عزل المثيرات واالنتباه إلى م
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اثناء  ين، وقد قام الباحث(275ص، 2002 ؛حسن عالوي 

ضعها التأكيد على امور عديدة من اجل تنمية التمرينات التي و 
كان لها االثر الرئيس في معنوية  إذهذه القدرة  لحراس المرمى 

الفروق بين المجموعة الضابطة ولمجموعة التجريبية ولتي كانت 
 لصالح المجموعة التجريبية وكما مبين أدناه:

التدرج الصحيح بالتدريب من السهل الى الصعب ومن -1
 الى المعقد مثل التدرج بين االدوات المساعدة وجهازالبسيط 

(blaze pod. وكذلك زيادة عدد االلوان وتقليل المسافة ) 
تنويع التمرينات من حيث الوسائل واالدوات المستخدمة -2

في التدريبات الخاصة  انوالجهاز الذي استخدمه الباحث
 بتطوير تركيز االنتباه.

تخدام المؤثرات البصرية ( في اسBlaze podكان لجهاز )-3
دور كبير في زيادة وتطوير تركيز االنتباه لحراس  اتوالتمرين
 ات( بان للتمرين2004 ،)أسامة كامل راتب يشيرإذ المرمى 

أسامة كامل ) البصرية تأثيرًا كبيرًا على زيادة تركيز االنتباه
 (.300ص ،2004 :راتب، أسامة كامل راتب

تركيز االنتباه وبين توزيع االنتباه  اتالعلمي بين تمرينالربط -4
 سرعة االستجابة الحركية لحراس المرمى. اترينوبين تم

توزيع  اتتركيز االنتباه وتمرين اترينالربط العلمي بين تم-5
االنتباه من خالل اسلوب التدريب المستعمل والوسائل 
واالدوات وكذلك الدور الكبير واالثارة التي اضافها جهاز 

(blaze pod)  والعمل على تطورهما بشكل متقارب من
والتدرج الصحيح  ل ربط الحالة الذهنية مع البدنيةخال

واستخدام مثيرات منوعة لزيادة الصعوبة وتقصير المسافة كل 
هذا من شانه تنمية هذه القدرة ألهميتها في تصديات حارس 

 المرمى.    
واالدوات ومما سبق ذكره يتضح دور المثيرات المتنوعة والوسائل 

لتطوير تركيز  اترين( المستعمالت في التمBlaze podوجهاز )
 االنتباه وانها السبب الرئيس في الفروق المعنوية التي ظهرت

 لصالح المجموعة لتجريبية.
 اختبار توزيع االنتباه: :ثانيا

 ديع كونه حارس مرمى ان توزيع االنتباه انمن وجهة نظر الباحث
من اهم مظاهر االنتباه لحراس المرمى في بعض حاالت 

عبة التي تحتاج الى ابعاد الكرة التصدي خاصتا الحاالت الص
لقيام واثناء وبعد القيام بالتصدي فيدخل قبل ا كونه يدخل قبل

مثال بين الالعب والكرة وزميل  بالتصدي في توزيع انتباهه
لحالة تحتاج الى ابعاد المنافس واثناء القيام بالتصدي اذا كانت ا

 فيجب ان يكون قد وزع انتباهه ليتم ابعاد الكرة في المكان
المناسب الذي يخلو من المنافس وبعد التصدي اذا وصلت الكرة 

باهه ليالحظ تغير اماكن المنافس يحتاج الى توزيع انت الى
التي ظهرت بين  الفروق المعنوية انالمثيرات، ويعزو الباحث

ع المجموعة التجريبية في اختبار توزيطة و لمجموعة الضابا
 االنتباه الى االمور التالية:

 إذتعريف حراس المرمى ما هو توزيع االنتباه وماهي اهميته -1
ارة جديدة ان )الدماغ قادر على ضبط ما يلزمه لتعلم اي مه

، التي تبتدئ بأبداء اهتمام المرء عن طريق بعض التمرينات
وباختيار  ،فع انتباهه لتلك النقطةتعلمه ود لما هو على وشك

الخاصية ذاتية وتوجد عند ان هذه  إذخاصية توجيه االنتباه 
تحتاج الى بعض الممارسة حتى يتمكن الفرد  ولكنها الجميع

 من ضبطها عند الحاجة(
(https://www.aljazeera.net/2019/2/23.) 
العقلية وتنظيمها في الوحدة التدريبية  اترينتسلسل للتم-2

له االثر في تطور توزيع وتنسيقها مع باقي المتغيرات كان 
 .االنتباه

التكرارات في التمرين الواحد او تكرار التمرين والتدرج من -3
كان سببا  لى الصعب ومن البسيط الى المعقد الذيالسهل ا

 في تطوير توزيع االنتباه .
ة في الوسائل واالدوات وجهاز المثيرات المتنوع-4

(Blazepod من حيث عدد االلوان ونوع المثير اعطى )
ثيرات المستخدمة اثناء رغبة و مساحة واسعة للتنوع في الم

 وهذا التنوع كان له اثر في تطور توزيع االنتباه التمرين 
الوقت الكافي والمناسب ألداء التمرين واسلوب التدريب المتبع -5

في هر سابقا ظوكما تطوير توزيع االنتباه ن سببا في كا
 االختبارات البعدية  لتوزيع االنتباه

ات ( وما وفره من حداثة في التمرينBlazepod)ـ  جهاز ال-6
الرغبة من خالل التنوع في التمرينات والمتعة التنوع زاد من 

 والدافع لحراس المرمى على التعلم والتطور. 
كان لها االثر في تطور ان كل هذه االمور التي ذكرت انفا 

 ,Magillتوزيع االنتباه لحراس المرمى وقد أكد ذلك كل من  )
ان تنويع التمرين وتنظيمها والتنوع في الحركة سوف  ( "1998
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يزيد من اكتساب التعلم وقدرته على أداء المهارة بشكل أفضل  

("Magill, A. Richard: 1998, p230.)  ،وذكر )درويش
( " التنويع يجدد نشاط اللعب والدافعية الستمرارية األداء 2000

كما يمنحه فرصة مواجهة مواقف اللعب المتغيرة التي تحدث 
(. 32، ص2002(: آخرون)أثناء المنافسة ")كمال درويش و

وقد اشار )محمد العربي()ان احد المهمات الصعبة للتدريب 
مى ليس فقط على التعرف العقلي هي مساعدة حارس المر 

للمهارة ولكن تعلم االنتباه الى العناصر الهامة للمهارة ومن 
خالل التدريب المستمر وبتطور مظاهر االنتباه سيكون تعلم 

محمد العربي شمعون وماجدة المهارة أسهل وأدق ثم التركيز ")
ان مرحلة  انويرى الباحث (.339ص،، 2001 :محمد اسماعيل

توزيع االنتباه تسبق وتلي تركيز االنتباه وتستخدم قبل وما بعد 
التصدي للكثير من الحاالت وخاصتا حاالت االبعاد للكرة، وان 

يبقي الحارس الكلمات المحفزة اثناء التدريب والتغذية الراجعة بان 
ب وعزل مشتتات االنتباه والتأكيد على عدم انتباهه اثناء التدري

والثقة بين  اجواء المتعة فضال عناالنتظار  او جالاالستع
تؤدي الى الشعور بالمسؤولية والراحة  المدرب وحارس المرمى

النفسية تزيد من الرغبة في التدريب وهذا كان دافعا جيدا لتطور 
األداء خالل التمرين وتقليل األخطاء والذي من شانه ادى الى 

ان كل النتائج التي  انكما يؤكد الباحث تطور توزيع االنتباه.
تحققت والتي قام بمناقشتها سابقا قد حققت اهداف وفرضيات 

 .البحث
 :الخاتمة-4

 الى االستنتاجات ااَلتية: انفي ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث
في تطوير تركيز  تأثير استخدام تمرينات بمثيرات متنوعة-1

 .وتوزيع االنتباه
تطوير تركيز وتوزيع ( ساعد في Blazepodان جهاز )-2

بة حراس المرمى في عملية االنتباه وكذلك ساهم في رغ
 .التدريب

تركيز ثم توزيع  ين متغيرات الدراسة وحسب الترتيبالتنسيق ب-3
ثم تركيز كان له االثر في تطور المتغيرات )اتخاذ القرار في 

 .الوقت المناسب بدقة وسرعة عالية(
المجموعة الضابطة في تفوق المجموعة التجريبية على  -4

 .توزيع وتركيز االنتباه لدى حراس المرمى

يوصيان  انالباحثاليها توصل  االستنتاجات التيفي ضوء 
 :بالتالي

راسة الحالية لكونها تسهم ضرورة استعمال التمرينات في الد-1
، وفي جميع العقلية )تركيز وتوزيع االنتباه(القدرات  بتنمية

تكون ضمن المنهاج التدريبي في كافة الفئات العمرية، وان 
 .مراحل االعداد لحارس المرمى

والمثيرات  ستخدام االجهزة الحديثة واالدواتالتأكيد على ا-2
 .المتنوعة عند تدريب حراس المرمى بكرة القدم

)بدني مهاري عقلي( والتنظيم والتنسيق  التنوع في التمرينات-3
 .العقلية لحراس المرمى التدريبات والربط الحركي والتأكيد على

 :المصادر
: 1ط ،األسس فسيولوجية التدريب الرياضي،أبو العال احمد عبد الفتاح؛  [1]

 .(1997 دار الفكر العربي، )القاهرة،
: )القاهرة، ، طتدريب المهارات النفسية في المجال الرياضي أسامة كامل راتب؛ [2]

 .(2004دار الفكر العربي مدينة نصر، 
: )عمان، دار الميسرة للنسر اتجاهات حديثة في التدريببالل خلف السكرانة؛  [3]

 ( .2011 والتوزيع،
 مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، : )الموصل،التدريب الرياضيريسان خريبط؛  [4]

1998.) 
 الشبكة العالمية لالترنت [5]
)بابل، مؤسسة  :1ط ،فن وتقنين البرامج التدريبيةصباح قاسم، فاهم عبد الواحد؛  [6]

 (.2021دار الصادق الثقافية، 
التحليل البايوميكانيكي لحركات جسم االنسان اسسه عادل عبد البصير؛  [7]

 (.2004: )اإلسكندرية، المكتبة المصرية، هوتطبيقات
عبد الهادي محمد موسى: تأثير تمرينات ادراكية في تطير اهم لقدرات العقلية  [8]

لمرمى بكرة عض المتغيرات النفسية لحراس اوالمهارات الدفاعية وعالقتهما بب
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  )اطروحة دكتورا،: (16-14القدم بأعمار )
 .(2018 ،جامعة ديالى،

تأثير تمارين على جهاز مقترح لتحويل االنتباه في  ؛عالء عبد الرضا حسين [9]
العراق بالكرة باب منتخب بعض مظاهر االنتباه وأداء حائط الصد لدى ش

 .(2010 رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية بغداد،) :الطائرة
مطبعة دار  لنجف االشرف،ا) :التعلم والتفكير  البصري؛ فراس كسوب واخرون [11]

 (.2022 الضياء،
بغداد، مكتب ) :مناهج البحث في التربية وعلم النفسكاظم كريم رضا الجابري؛  [11]

 .(2011 النعيمي للطباعة واالستنساخ،
القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد، نظريات،  (؛آخرون)كمال درويش و [12]

 .(2002القاهرة، مركز الكتاب للنشر،  ) :تطبيقات
، الشبكة العالمية لألنترنت المشارقةمادلين  [13]

https://www.aljazeera.net/midan/miscellaneous/entreprene
urship/2019/2/23) 

 التدريب العقلي في المجال الرياضي ؛حسن االسديمحسن محمد  [14]
(https://youtu.be/gxwJLsInI50) ،2021/3). 

https://youtu.be/gxwJLsInI50
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 ،)القاهرة :يالالعب والتدريب العقلمحمد العربي شمعون وماجدة محمد اسماعيل؛  [15] 

 (2001 الكتاب للنشر،مركز 
القاهرة، دار الفكر ): علم نفس التدريب والمنافسة الرياضية؛ محمد حسن عالوي [16]

 .(2002 ،العربي
، 1، جالتقويم والقياس في التربية البدنية والرياضيةمحمد صبحي حسانين؛  [17]

 (.1995)القاهرة، دار الفكر العربي،  :3ط
دليل البحاث لكتابة األبحاث في نوري إبراهيم الشوك ورافع صالح الكبيسي؛  [18]

 (.2004غداد، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، ب: )التربية الرياضية
[19] Shark; fitness and health، Human kinetics U.S.A, 1997.  
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 :المالحق 

  نموذج وحدة تدريبيةيوضح  (1) ملحقال
 تطوير تركيز و توزيع االنتباه الهدف التدريبي:

 قيقةد 80 زمن الوحدة التدريبة:
 ناشئين الفئة المستهدفة:
 د 15إحماء عام + إحماء خاص                  الجزء التمهيدي

 الجزء
 الرئيسي

 د(50)

عدد  اسم التمرين
 التكرار

زمن 
 التكرار

الراحة بين 
 التكرارات

عدد 
 المجاميع

الراحة بين 
 المجاميع

الزمن الكلي 
 للتمرين

 د11 د1 2 ثا 30 ثا 10 8 .التوافق مع توزيع االنتباه
توزيع االنتباه بواسطة كرتين لكل حارس مرمى بالتبادل )ارضي 

 .ومتوسط و عالي(
 د 6 د1 3 ثا4 ثا3 10

توزيع االنتباه بواسطة كرات التنس بتقابل الحارسين  اترينتم
 د4 د2 2 ثا4 ثا3 10 .ومحاولة مسك الكرتين بنفس الوقت

 د14.5 د1 3 ثا30 ثا5 8 .تمرين تركيز االنتباه باستخدام األلوان
 د 14.5 د1 3 ثا30 ثا5 8 .تمرين تركيز االنتباه باستخدام االرقام

 د15العاب صغيرة  + االستشفاء                                الجزء الختامي              
 بعض التمرينات التطبيقيةيوضح  (2) ملحقال

 شكل التمرين تفاصيل التمرين ت

1 

 .تطوير تركيز وتوزيع االنتباه و سرعة االستجابة الحركية هدف التمرين:
( أقماع ملونة منطقة جزاء 3(، ساللم تدريبية عدد )9حراس عدد ) ادوات التمرين:
 ملعب كرة قدم .

استخدام كرات التنس ملونة احمر واصفر الكف االيمن لذراع  طريقة اداء التمرين:
الحارس يستقبل الكرات باللون االحمر والكف االيسر من ذراع الحارس يستقبل 

ملية التوافق بينهما والتركيز والتوزيع يقوم حارس المرمى بع إذالكرات الصفراء 
وسرعة االستجابة الحركية ،يقوم المدرب بقذف كرات التنس على حارس المرمى 

  .بمستوى الصدر والراس اعلى او اقل

2 

 تطوير تركيز وتوزيع االنتباه وسرعة االستجابة الحركية هدف التمرين:
( اقماع ملونة نصف ملعب 9(، ساللم تدريبية عدد )9حراس عدد ) ادوات التمرين:

 كرة قدم .
( سم طوال وعرضا، 50ثالث ساللم بين سلم وسلم مسافة) طريقة اداء التمرين:

تقسم الساللم الى ثالث محطات متتالية يفصل بينهم قمع للجانب من السلم التدريبي 
وعند وصوله الى القمع األول يخرج  ،يقوم الحارس األول بعمل الحجل بالقدم اليمنى

وعند وصوله للقمع الثاني  بكلتا قدميه بجانب السلم عند القمع ثم يغير الرجل الثانية،
يخرج الى الجهة األخرى بكلتا قدميه، ثم يدخل بالقدمين االثنين بوضع الضم والفتح 

 الجانبي لنهاية السلم الثالث وصوال للقمع األخير.
كان الحجل في الرجل اليمين  كرة تنس ويمسكها باليد اليمنى اذ يطور التمرين برمي

  وكذلك الرجل اليسار وكرتين عند كلتا اليدين

3 

 .وسرعة االستجابة الحركية هاالنتباتطوير تركيز وتوزيع  هدف التمرين:
( ساللم لكل مجموعة 3( تقسم للمجموعتين)9ساللم تدريبية عدد ) :ادوات التمرين

 (.2( عدد )Podاقماع تدريبية ملونة منطقة جزاء لعب كرة )
( مجاميع نفس التمرين 3( يقسمون )9حراس مرمى عدد ) طريقة اداء التمرين:

(، إذ يعطي لون احمر للرجل اليمين blaze podالسابق، يطور باستخدام، جهاز )
ل وعند تحويل اللون الى اصفر يغير الى اليسار واالخضر كلتا القدمين وهكذا للحج

  حسب اللون يقوم الحارس بتوزيع انتباهه وتركيزه وهو يؤدي التمرين.
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4 

 وسرعة االستجابة الحركية. هتطوير تركيز وتوزيع االنتبا هدف التمرين:
( ساللم لكل مجموعة 1( تقسم للمجموعات)3ساللم تدريبية عدد ) دوات التمرين:ا

 ( منطقة جزاء لعب كرة.20أقماع تدريبية ملونة كرات تنس )
( حراس لكل مجموعة يرمي 3( يقسمون )9حراس عدد ) طريقة اداء التمرين:

 المدرب كرتين في نفس الوقت يحاول الحارس مسكهما وهكذا لنهاية السلم.
 رجلين ترددات جانبية دخول وخروج.طريقة حركة ال

 

5 

 تطوير تركيز وتوزيع االنتباه وسرعة االستجابة الحركية. هدف التمرين:
( 2(، )20( كرة قدم عدد )2(، مدربين عدد )2حارس مرمى عدد أدوات التمرين:

سم عن  30( منطقة جزاء ملعب كرة القدم، اقماع، معرقل للكرة ارتفاع podمن )
 (.2)االرض، عدد 

الحارسان يقفان في منتصف المرمى عند إضاءة اللون االحمر  طريقة اداء التمرين:
يحصل الحارس على تسديدة امامية عند اضاءة اللون االخضر يحصل على كرة 
جانبية يقوم بالجري عليها بأقصى سرعة يحصل كل حارس على عشر كرات 

  (.blazepodمتنوعة، يتم ضبط االلوان وتوقيتاتها مسبقا في جهاز)

 ((Blaze pod يوضح جهاز (3ملحق )ال
 

 

 

 

 

 

 

 
مدة تصل إلى قابلة إلعادة الشحن تعمل ل Li-Ionمتًرا من الجهاز مع اتصال تلقائي )بلوتوث(، بطارية  40يعمل على نطاق يصل إلى 

الخارجي المضاد للسحق بضرب قدميك ، يسمح السطح خيارات ألوان زاهية 8مع  RGBقوية  LED، مصابيح ساعات بشحنة واحدة 8
تطبيق خاص يوجد بنفس ، يعمل على عوامل الجوية في الداخل و الخارج، متين ومقاوم للثقيلة وقفازات المالكمة والمزيدوكرات الحائط ال

انه تستطيع ان تعطي االمر مباشرتا للون الذي  إذوغيره وتستطيع من خالله اعطاء االوامر  اسم الجهاز يتم تنزيله على جهاز المبايل
حفظ االستعماالت في التطبيق وعندها فقط تضغط على ابدا، ستعماالت الخاصة باي تمرين ويتم اال بأعدادتريده ان يستعمل او انك تقوم 

( (blaze pod كل جهاز ،اللمس بحسب هدف التمرين المستخدمحسب  الوقت او على وفققاد واطفاء االلوان تستطيع التحكم في اي
 .Pod)) يحتوي على ست قطع
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واقع االزمات الرياضية التي تواجه قوة امن المالعب والشخصيات لمباريات كرة القدم من وجهة نظر  

 القائمين عليها
 1 م.د يونس فيصل اسكندر محمد

 1 االشراف التربوينينوى/مديرية تربية 
)  1 www.younisiskandar@gmail.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برز التحديات التي تواجه قوة أمن المالعب والشخصيات من أهدف البحث الى معرفة  المستخلص:
 فضال عنـون مجتمـع البحـث مـن جملـة مـن الالعبين والمشجعين، تكّ  إذوجهة نظر القائمين عليها. 

( شخصًا 170العينة )وبلغت بصورة عشوائية  اختيارهم تمالذين الحكام واإلداريون واالعالميين 
االزمات الرياضية من حدوث هفوات في العمل وخصوصا عن : كانت ابرز االستنتاجاتمبحوثًا و 

لتحديات كفيلة ان تبتعد عن الجميع ولألعالم الرياضي دور كبير في اثارة فان ا. المباريات الجماهيرية
الشغب والعنف داخل المالعب الرياضية . واستخدام االساليب النفسية من قبل المحللين الرياضيين 
بشكل غير واعي يؤدي الى حدوث االزمات والتحديات الرياضية داخل المالعب وخارجه . والوعي 

والثقافة الرياضية ضعيفة بحجم التحديات التي تواجه صوف مذكر تتبعه الصفة المو الجماهيرية 
نقابة الصحفيين العراقيين بضرورة  بين الرياضة العراقية وابرز التوصيات العمل على التنسيق مع

االلتزام بالقيم االخالقية في طرح المواضيع االعالمية على الجماهير بشكل صحيح . والعمل على 
ع روابط المشجعين من اجل االبتعاد عن كل الضغوطات والعنف الرياضي الذي يؤدي التنسيق م

والعمل على تخصيص حوافز وجوائز مادية كبيرة للفرق التي  بالجماهير الى الشغب داخل الملعب .
 يكون مشجعيها يتميزون بالتشجيع النظيف .

 .كرة القدم - شخصياتوال قوة امن المالعب -االزمات الرياضية الكلمات المفتاحية: 

mailto:younisiskandar@gmail.com)w
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 :المقدمة-1 

لبلدان من عدمه في وقتنا الحاضر ل لرياضيا تطورلامدى يقاس 
من خالل ما تقدمة المؤسسات الرياضية من اهتمام كبير 

ما توفره من حماية لمواجهة ابرز  خاللومن  العراقللرياضة في 
في  هذه األزمات كانت سوأاالزمات والتحديات الرياضية 

محلية من خالل التنظيم الجيد واالستضافة الاو  دوليةالبطوالت ال
يتالءم مع المواصفات بحيث بطوالت الرياضية بشكل صحيح لل

التي تعيق  العالمية من اجل المواجهة الصحيحة لتلك االزمات
مواجهة تلك االزمات تقع مسؤولية العراق وفي  يين.الرياض عمل

من فكر لهم القائمين على تلك القوة من خالل ما و والتحديات 
على التنظيم والتحسين المستمر والمتواصل من علمي اداري 

 .بالطرق العلمية والتخلص من االمور السلبية تهااجل مواجه
فة واقع مواجهة ومن هنا تبرز اهمية البحث الحالي في معر 

االزمات والتحديات التي تواجه الرياضة العراقية وخصوصا في 
مباريات كرة القدم التي هي اللعبة الشعبية االولى في العالم 

االشخاص وجهة نظر كون معرفة التحديات من خالل تو 
 القائمين على تلك القوة المكلفة بحماية امن وسالمة المالعب.

 مشكلة البحث:
 :شكلة البحث الحالية من خالل التساؤل التاليتم تحديد م

ما واقع االزمات الرياضية التي تواجه قوة امن المالعب  
 .والشخصيات لمباريات كرة القدم من وجهة نظر القائمين عليها

 هدف البحث:
معرفة ابرز التحديات التي تواجه قوة أمن المالعب  

 والشخصيات من وجهة نظر القائمين عليها .
 مجاالت البحث:
القائمين على قوة امن المالعب والشخصيات  المجال البشري:

   العراقية.
 .30/5/2022ولغاية  15/2/2022ة من للمد المجال الزماني:
المؤسسات الرياضية الراعية لقوة حفظ وامن  المجال المكاني:

 وسالمة المالعب في العراق .
 :منهج البحث واجراءاته الميدانية -2
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي منهج البحث:  2-1

، 1999: 3) في هذا البحث ألنه األكثر مالءمة للدراسة الحالية
86). 

تكون مجتمع البحث من : مجتمع وعينة البحث 2-2
اشتمل مجتمع البحث  إذ ي مجال الرياضةالمعنين فمجموعة من 
على التي هي ( )قوة امن المالعب والشخصيات علي الفئات
ومن هم بصفة معنين وقائمين مع الحدث الرياضي  تماس مباشر

الالعبين مـن  مجتمعتكـون مجتمـع البحـث مـن إذ  .عليها
تم  واإلداريون واالعالميينالحكام  فضال عن ،والمشجعين
( شخصًا موزعة 170بلغت العينة ) إذ. بصورة عشوائيةاختيارهم 

 :(1كما في جدول )
 توصيف أفراد عينة البحث يبين( 1جدول )

 العب مدرب حكم قانوني الداخلية أداري أكاديمي األندية االتحادات أعالمي
25 16 14 30 11 11 5 11 17 30 

بعد ووسائل جمع المعلومات:  البحث تاو أد 2-3
اطالع الباحث على المصادر والدراسات السابقة في موضوع 

لتمكن الباحث من قياس متغير  لى استبانةقام باالعتماد ع بحثة
بحثة بكل صحيح وتعد اداة رئيسة لبحثة إذ تم اعتماد استبانة 

وهي استبانة مقننه ومطبقة على البيئة (، 43، 2011: 2)
 .(2( فقرة . كما في جدول )23) علىالعراقية والتي تتضمن 
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 ( يبين عبارات االستبانة المتعمدة بالبحث2جدول ) 

إذ تم عرض االستبانة على الخبراء لمعرفه رايهم بالعبارات من 
اجل التعديل او الحذف للعبارات الغير صالحة إذ تم عرضة 

والتقويم واالدارة الرياضية ( خبراء في مجال القياس 5على )
 ( وابدوا قبولهم لجميع العبارات دون استثناء .1ملحق )

 االسس العلمية لالستبانة: 2-4
من خالل عرض االستبانة على  صدق االستبانة: 2-4-1

مجموعة من الخبراء تم الحصول على الصدق الظاهري 

لحة لالستبانة إذ اكد جميع الخبراء ان االستبانة والعبارات صا
 ومالئمة للمقياس واهداف البحث .

تم الحصول على ثبات االستبانة  ثبات االستبانة: 2-4-2
( 10من خالل معادلة )الفاكرونباخ( وذلك من خالل استخدام )

من القائمين على قوة امن المالعب واستخراج الثبات من خالل 
 %( اي بمعدل ثبات عالي .81هذا المعامل وكانت نسبة )

تم اجراء التجربة االستطالعية بة االستطالعية: التجر  2-5
من خالل عرض االستبانة على مجموعه من القائمين على قوة 

( ومن خارج عينة التطبيق الرئيسة 10امن المالعب وعددهم )
. لمعرفة وضوح العبارات والوقت  27/4/2022في يوم االربعاء 

 المستغرق لإلجابة.
التجربة الرئيسة لالستبانة تم تطبيق التجربة الرئيسة:  2-6

( من القائمين على قوة امن المالعب 150على عينة تبلغ )
والشخصيات إذ تم توزيع جميع االستبيانات وقد حصل الباحث 

 ( استبانة صالحة للتحليل االحصائي.130على )
تم استخدام الحقيبة االحصائية  االحصائية: الوسائل 2-7
(SPSS ) االستجابات احصائيا .من قبل الباحث لتحليل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفقرات ت
 بأمن المالعبهل انت مع صدور قانون جديد خاص  1
 هل ترى القوانين الحالية ال تكفي للحد من الشغب بالمالعب 2
 هل لألعالم الرياضي دور في ظهور التحديات واالزمات الرياضية 3
 تعتقد ان االعالم يعمل على زيادة التوترات داخل المالعبهل  4

تعتقد ان االعميين والمنسقين الرياضين لهم دور في زيادة التحديات هل  5
 . الرياضية 

 ان لألعالم دور ايجابي في مواجهة التحديات الرياضيةهل تؤيد  6
 تعتقد ان المؤسسات الرياضية هي كفيلة بضمان امن وسياده المالعبهل  7

مهمه في التعامل مع تعتقد ان استخدام الوسائل االلكترونية الحديثة هل  8
 التحديات

 تعتقد ان التنسيق بين وزارات الدولة مهم حدا في التعامل مع التحدياتهل  9

تعتقد من المفروض وجود قوة تدخل سريع لفض النزاعات داخل هل  10
 المالعب

هل تعتقد ضرورة ان يكون هنالك مدربين اجانب لتدريب قوة امن المالعب  11
 بشكل صحيح

 . مشاركة قوة من الداخلية في التعامل مع االزمات الرياضيةهل تؤيد  12
 هل تعتقد ضرورة وجود خلية ازمة للتعامل مع التحديات الخارجية 13

ان يكون هنالك تعامل المجتمع المدني في التدخل لفض هل تؤيد  14
 النزاعات والتحديات

 فيةتعتقد ان القوة المكلفة بحماية الملعب هي كاهل  15
 عتقد ان القوة الموجودة هي ضمن المواصفات العالميةهل ت 16
 تعتقد ان فرض الغرامات والعقوبات على المشاغبين ضرورة حتميةهل  17

تعتقد ان روابط الفرق الجماهيرية هي من التي ترعى الفوضى هل  18
 واالزمات الرياضية

هم من االشخاص تعتقد ان كل القائمين على ادارة امن المالعب هل  19
 الوطنيين واالكفاء

 تعتقد صدور قرارات بخصوص الشغب الرياضي كفيلة بحل االزمةهل  20

استخدام بصمة العين في المباريات الجماهيرية من اجل التعرف هل تؤيد  21
 على المشاغبين

تعتقد ان االتحاد يعمل على عقد عالقات طيبة مع االندية والروابط هل  22
 الجماهيرية

 انت راضي عن عمل قوة امن المالعب والشخصيات داخل الملعبهل  23
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 ومناقشتها:نتائج ال عرض وتحليل -3 

عرض وتحليل نتائج استبانة التحديات التي  3-1
تواجه أمن المالعب من وجهة نظر القائمين عليها 

 ومناقشة ومناقشتها:
( يبين النسب المئوية لإلجابة على االستبيان وفق بدائل )نعم، ال، 3جدول )
 أتحفظ(

( يتضح للباحث ان جميع العبارات قد تمت 3من خالل جدول )
االجابة عليها وفق المدرج الثالثي إذ بلغ الوسط الحسابي 

( بانحراف معياري 45.59على البديل )نعم()عينة لإلجابة ل
بينما كان الوسط لإلجابة على العبارات بـ )ال(  (،11.762)
(، وكانت االجابة بـ 9.965( بانحراف معياري )35.72)

( بانحراف معياري 18.69)اتحفظ( بلغ الوسط الحسابي )
(، إذ ان اغلب العينة اجابت وفق هذا االستبانة بما تراه 7.854)

يصلح للعمل في تلك المؤسسات الرياضية ومواجه التحديات 
بشكل ايجابي والعمل على تقديم االفضل من اجل مواجه 
االزمات الرياضية الغير محسوبة والتحديات التي قد تكون 
حاضرة اثناء المباريات. إذ تم التطرق الى الشغب الرياضي في 
المالعب الرياضي وكيفية العمل على الخروج من هذه االفة 

دة سيطرت على التي حلت بالرياضة العراقية والتي قد تكون جدي
المجتمع الرياضي إذ ان السبل الموضوعة من قبل االتحاد غير 
كافية وعلى وفق االستجابات التي حصل عليها الباحث اذ من 
الضروري ان يكون هنالك تعديل قانون يسمح بتعديل بعض 
القرارات التي كانت صدارة والتي ال تتالءم مع الواقع الحالي 

الكبيرة التي حدثت بسبب التطور  الذي نعيشه في ظل التحديات
اإلعالم (. إذ ان 333، 2007: 4الهائل لوسائل المعلومات )

بسلوك االنسان ويؤثر به  التأثير يلعب دور كبير في الرياضي
إذ ان  بشكل كبير وخاصة عند حدوث المنافسات الرياضية

وسائل االعالم وما تعرضه من عنف رياضي ومن تصريحات 
غير محسوبة من قبل بعض االعالمين المحسوبين على 
الرياضة تكون كفيلة بأثارة العنف الرياضي داخل المالعب حيث 

 وخاصة في الشاشات العراقية ادى عرض العنف في الرياضةان 
 (.232، 201: 1للعنف ) تدريجي، الازدياد  الى
 الخاتمة:-4

على ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة استنتج الباحث 
 التالي:

االزمات الرياضية من حدوث هفوات في العمل وخصوصا -1
بأن تعالج أو  عن المباريات الجماهيرية فان التحديات كفيلة

 .  تجد المعالجة  ان تبتعد عن الجميع
والعنف داخل لألعالم الرياضي دور كبير في اثارة الشغب -2

 المالعب الرياضية .

 أتحفظ % ال % نعم % الفقرات ت
 40 30 30 هل انت مع صدور قانون جديد خاص بأمن المالعب 1

2 
هل ترى القوانين الحالية ال تكفي للحد من الشغب 

 10 11 79 بالمالعب

هل لألعالم الرياضي دور في ظهور التحديات واالزمات  3
 الرياضية

90 5 5 

التوترات داخل هل تعتقد ان االعالم يعمل على زيادة  4
 10 15 75 المالعب

5 
هل تعتقد ان االعميين والمنسقين الرياضين لهم دور في 

 10 20 70 زيادة التحديات الرياضية  .

هل تؤيد ان لألعالم دور ايجابي في مواجهة التحديات  6
 الرياضية

60 20 20 

هل تعتقد ان المؤسسات الرياضية هي كفيلة بضمان امن  7
 70 15 15 المالعبوسياده 

8 
هل تعتقد ان استخدام الوسائل االلكترونية الحديثة مهمه 

 70 10 20 في التعامل مع التحديات

هل تعتقد ان التنسيق بين وزارات الدولة مهم حدا في  9
 التعامل مع التحديات

25 50 25 

هل تعتقد من المفروض وجود قوة تدخل سريع لفض  10
 10 10 80 النزاعات داخل المالعب

11 
هل تعتقد ضرورة ان يكون هنالك مدربين اجانب لتدريب 

 10 0 90 قوة امن المالعب بشكل صحيح

هل تؤيد مشاركة قوة من الداخلية في التعامل مع االزمات  12
 الرياضية .

80 20 0 

هل تعتقد ضرورة وجود خلية ازمة للتعامل مع التحديات  13
 10 20 70 الخارجية

14 
ان يكون هنالك تعامل المجتمع المدني في هل تؤيد 

 20 20 60 التدخل لفض النزاعات والتحديات

 15 15 70 هل تعتقد ان القوة المكلفة بحماية الملعب هي كافية 15

هل تعتقد ان القوة الموجودة هي ضمن المواصفات  16
 العالمية

80 15 5 

17 
 هل تعتقد ان فرض الغرامات والعقوبات على المشاغبين

 20 30 50 ضرورة حتمية

هل تعتقد ان روابط الفرق الجماهيرية هي من التي ترعى  18
 الفوضى واالزمات الرياضية

50 40 10 

هل تعتقد ان كل القائمين على ادارة امن المالعب هم من  19
 10 0 90 االشخاص الوطنيين واالكفاء

20 
هل تعتقد صدور قرارات بخصوص الشغب الرياضي كفيلة 

 10 20 70 االزمةبحل 

هل تؤيد استخدام بصمة العين في المباريات الجماهيرية  21
 من اجل التعرف على المشاغبين

65 15 20 

هل تعتقد ان االتحاد يعمل على عقد عالقات طيبة مع  22
 25 20 55 االندية والروابط الجماهيرية

23 
هل انت راضي عن عمل قوة امن المالعب والشخصيات 

 5 10 85 الملعبداخل 

 18,69 35,72 45,59 الوسط الحسابي
 7,854 9,965 11,762 االنحراف المعياري
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استخدام االساليب النفسية من قبل المحللين الرياضيين بشكل -3 

غير واعي يؤدي الى حدوث االزمات والتحديات الرياضية 
 داخل المالعب وخارجه .

زيادة الوعي الجماهيرية وتعزيز الثقافة الرياضية لدى  ةضرور  4
   .الرياضةالعب مالجماهير الرياضة وقوة امن ال

 على ضوء االستنتاجات التي توصل لها الباحث يوصي بالتالي:
بالقيم االخالقية في طرح المواضيع  التزام الصحفيينضرورة -1

 .االعالمية على الجماهير بشكل
من اجل االبتعاد  المشجعين  روابطبين  التنسيقالعمل على -2

ر بالجماهيعن كل الضغوطات والعنف الرياضي الذي يؤدي 
 .الى الشغب داخل الملعب

العمل على تخصيص حوافز وجوائز مادية كبيرة للفرق التي -3
 يكون مشجعيها يتميزون بالتشجيع النظيف .

 المصادر:
دار  ،االردن) :علم النفس الرياضي ؛صالح محمد الزعبي وماجد محمد الخياط [1]

 .)2011، الراية للنشر والتوزيع
 العاملين نظر وجهة من المالعب أمن تواجه التي التحديات ؛عبد الشون أبو علي [2]

 .(2011، بغداد جامعة مجلة) :العراقية الرياضية المؤسسات في
البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم  ؛محمد حسن عالوي، اسامة كامل راتب [3]
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 التربية المستنصرية/كلية جامعة

 البدنية التربية االساسية/قسم
 الرياضة وعلوم
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