
     

2019 /2018:السنة الجامعية
 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية              

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة عبد الحميد بن باديس

 معهد التربية البدنية والرياضية

 مستـغـانـم

 قسم التدريب الرياضي

 

 الخذرٌب حخصص فً المبسخر شهبدة وٍل مخطلببث ضمه مقذم بحث

 البذوً والخحضٍر الرٌبضً

 : بعىىان

 

 

 

 

 

 

 

 ( سىت 12-9دراست مٍذاوٍت أجرٌج على العبً وبدي وادي رهٍى للفئت العمرٌت )

 

 

                                                                                 تحت اشراف:                                                             :إعداد الطالب

 محمذ صببن. د أ.     برابح إسالم                                                           

   

 

 

أثر التغذية الراجعة كبرنامج حاسوبي عمى مهارة 
 التصويب لدى المبتدئين في كرة القدم

 



 التعريف بالبحث                                                                   

 

1 
 

 
 

 

 مقدمة:  -
 

مختمؼ  فيتطكرا عمميا كتكنكلكجيا ممحكظا  الحالي عصرنا فييشيد العالـ     
، لذا فاف دكؿ العالـ تسعى جاىدة الستخداـ العمـ كالتكنكلكجيػا ك ىذا  الحياة مجاالت

لتطكير أساليب ك طرؽ تقديـ المعمكمات مف طرؼ المعمميف كالمدربيف باالعتماد عمى 
التقنيػػػات الحديثػػػة كأجيزة الحاسػػب اآللي كالتطبيقات اإللكتركنية التي تتناسب مع 

ك مراعاة قدرات المتعمـ حتى يمكف الكصكؿ بو إلى درجة العممية التعميمية كالتدريبية 
 عالية مف الكفاءة كالتحكـ.

كفي ىذا الصدد يشير كؿ مف زغمكؿ ، محمد كابك ىرجة ، مكاـر ك عبد المنعـ ،  
برنامج تكنكلكجيا الحاسكب يعتبر أحد األساليب التكنكلكجية  استخداـبأف  2001سعيد 

كؿ ايجابي في تطكير المناىج الدراسية حتى تكاكب الحديثة التي يمكف أف تساىـ بش
تطكرات ىذا العصر ، ك لقد أشارت الكثير مف الدراسات ك البحكث التي أجريت في 
مجاؿ التعميـ إلى تفكؽ المتعمميف الذيف تمقكا تعميمان عف طريؽ تكنكلكجيا الحاسكب 

متكلي، ميا محمد مقارنة بالطريقة التقميدية المتبعة في التعميـ. .) آماؿ جابر 
 (2005أميف،

كقد مس ىذا التطكر التكنكلكجي مجاؿ التدريب الرياضي عامة كتدريب كرة القدـ 
 الرياضات الجماعية،  ائر انكاعامميزة بيف س خاصة لما تحتمو مف اىمية 
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فإف إعداد الرياضي لممشاركة في المسابقات الرياضية عممية بالغة األىمية تتركز عمى 
كالخططي حتى نصؿ بالالعب  كالميارمعدة جكانب مف حيث اإلعداد البدني كالنفسي 

 حيث الجانب الميارم يتطمب عمى فمف  ،الرياضية كالقدرة عمى األداء الفكرماإلى 
 

أف تككف لو القدرة عمى التصكيب أثناء المباريات ألنو عامؿ ميارم يبنى عميو اليدؼ 
 إلضفاءمصكبة كما ينبغي   , فيك محاكلة إرساؿ الكرة المرمى بحيث تككف القذفة

الباحثيف  عما دفالفاعمية كالخطكرة الالزمة التي يشكميا المياجميف عمى المرمى كىذا 
مجاؿ التدريب لتقدـ  الحاصؿ العممي التقدـ مع تتالءـلمبحث عف كسائؿ اكثر تطكرا 
البرامج المتكفرة باليكاتؼ  استخداـ الكسائؿ ىذه كمفلالعب تغذية راجعة مالئمة، 

 كمكاسب معطياتمف  تكفرهالذكية كاأللكاح اإللكتركنية ك أجيزة الحاسكب. نظرا لما 
 كسيمة فيعدة  كسائؿ يجمعاإللكتركني  فالتطبيؽ، الفاعؿ تعمـال تطبيؽ فيتساىـ 
لممتعمـ عف طريؽ تصكير  الفكرية الراجعة كالتغذية التفاعؿ يحقؽ انو عف فضالكاحدة 

أداء المبتدئ كمقارنتو مع محترؼ كالتصحيح اآلني لألخطاء كحثو عمى تقميد األداء 
كىنا تكمف أىمية البحث فيرل الباحث أف القياـ بيذا البحث ىك محاكلة ، الصحيح 
أحد الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة كىي التطبيقات اإللكتركنية في العممية  الستخداـ

عمى ميارة التصكيب في كرة القدـ كمحاكلة إليجاد حمكؿ لرفع  تأثيرىاالتدريبية كمعرفة 
ضفاء عنصر كتكضيح مرا الميارممستكل  األداء   التشكيؽحؿ األداء الحركي كا 

 .كالدافعية لدم المبتدئيف
 كعمى ضكء ىذا قمنا بتقسيـ بحثنا عمى النحك التالي: 
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تـ تقسيػػػػـ ىذا البحػػػػػػػث الى ثالث جكانب ،الجانب التمييدم : كالذم يحتكم عمى 
إشكالية البحث مع تحديد الفرضيات كتبياف أىمية كأىداؼ البحث كتحديد المفاىيـ 

 ى بعض الدراسات المشابية كالتعميؽ عمييا.الكالمصطمحات كالتطرؽ 
في أربعة فصكؿ حيث خصػػػػػػص الفصؿ أما الجانب النظرم مف الدراسة الذم حددناه 

 االكؿ لمدراسػة النظرية إلى التدريب الرياضي كتطرقنا فيو إلى مفيكمو كخصائصو 
ككاجباتو كتطرقنا فيو إلى الكحدة التدريبية كأقساميا المشكمة ليا  كبنائيا كأنكاعيا مف 

 حيث اساس اليدؼ المرجك منيا.
االساسية في كرة القدـ كتقسيماتيا   لمياراتافي حيف كاف الفصؿ الثاني يحتكم عمى 

كخصائصيا كبعدىا خصصنا جانبا مف ميارة التصكيب في كرة القدـ حيث تطرقنا إلى 
 مفاىيمو كعناصره ك أنكاعو كالعكامؿ المساعدة فيو. 

كفي الفصؿ الثالث تطرقنا فيو لمحاسب االلي ك مميزات استخداـ الحاسب االلي فى   
التعمـ في التدريب الرياضي ك بعض البرامج الحاسكبية في ذلؾ التعميـ ك  عمميتي

 باإلضافة الى تطرقنا الى التغذية الراجعة. 
 12-9بينما خصص الفصؿ الرابع لعينة البحث المستخدمة كىي األطفاؿ مف عمر  

كتطرقنا فيو لمفيـك الطفكلة المتأخرة ك خصائص  مرحمة الطفكلة المتأخرة سنة كىي
في مرحمة الطفكلة المتأخرة كمتطمبات النمك خالؿ  ىذه المرحمة  كسمات النمك 

 كالخصائص البدنية لمطفكلة المتأخرة.
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أما الجانب التطبيقي تناكلناه في فصميف الفصؿ األكؿ منيجية البحث كالعينة 

كاالدكات المستخدمة كطريقة  كضبطياالمستخدمة ك أكضحت فيو متغيرات البحث 
 كالدراسة اإلحصائية. لالختباراتألسس العممية الى جانب ا تكظيفيا

 
أما الفصؿ الثاني خصص لعرض كتحميؿ كمناقشة النتائج المتحصؿ عمييا مف الدراسة 

 كاالقتراحاتالميدانية االستنتاجات كناقشنا فيو الفرضيات كقدما بعض التكصيات 
 العامة .

 االشكالية: -2
 الرياضي بالممعب رىيك كادم شباب فريؽ عند الطالب بيا قاـ استطالعية دراسة بعد

 القدـ كرة في االساسية الميارات بعض إتقاف صعكبة الباحث الحظ المغاربية الكحدة
اف الطريقة  الطالب كالحظ المبتدئيف، لدل المرمى عمى التصكيب ميارة خاصة

 ،الميارة ليذه المتعمميف عند كاضح تصكر لخمؽ كافية غير تككف تكاداالعتيادية 
 التقميدية كاالساليب االعتيادية بالطريقة كالمدربيف المعمميف الكتفاء ذلؾ ارجاع كيمكف
 ىناؾ أف كما ،البسيطة المساعدة الكسائؿ كاستخداـ العممي كالنمكذج المفظي بالشرح

 يتضح ال كبالتالي مختمفة زكايا مف كاضح بشكؿ الميارة نمكذج رؤية يستطيعكف ال مف
 تأخر في السبب يككف قد الذم األمر سميمة، بصكرة الميارة ألداء الفنية النكاحي ليـ

 يحاكؿ التي الطالب تساؤالت يكمف كىنا لمميارة الصحيح الشكؿ ألداء المتدربيف
 :كالتالي كىي عنيا اإلجابة
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 التساؤل العام :
 عمى ايجابي تأثير الحاسكبية البرامج بتقنيات المدعمة التدريبية لمكحدات ىؿ -

 ؟ القدـ كرة في الناشئيف لدل التصكيب ميارة

 التساؤالت الفرعية :
 لمعينة كالبعدم القبمي االختباريف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ -

 االختبار كلصالح القدـ كرة في المبتدئيف لدل التصكيب ميارة في التجريبية
 البعدم؟

 الضابطة لمعينتيف البعدييف االختباريف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد ىؿ -
 العينة كلصالح القدـ كرة المبتدئيف لدل التصكيب ميارة في كالتجريبية
 التجريبية؟

 أىداف البحث: -2

 :العام اليدف
 عمى الحاسكبية البرامج بتقنيات المدعمة التدريبية الكحدات تأثير عمى التعرؼ -

 .القدـ كرة المبتدئيف لدل التصكيب ميارة
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 :الفرعية األىداف
 التجريبية لمعينة كالبعدم القبمي االختباريف بيف اإلحصائية الفركؽ عمى التعرؼ -

 في كرة القدـ المبتدئيف لدل التصكيب ميارة في
 الضابطة لمعينتيف البعدييف االختباريف بيف اإلحصائية الفركؽ عمى التعرؼ -

 .القدـ في كرة  المبتدئيف لدل التصكيب ميارة في كالتجريبية

 فرضيات البحث: -3

 الفرض العام:
عمى  ايجابي تأثيرة حاسكبيالبرامج لمكحدات التدريبية المدعمة بتقنيات ال -

 كرة القدـ. المبتدئيف فيالتصكيب لدل ميارة 

  الفرضيات الجزئية:
لمعينة  كالبعدم القبمي االختباريف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -

 كلصالحكرة القدـ المبتدئيف في التصكيب لدل ميارة  فيالتجريبية 
 .البعدم االختبار

يف لمعينتيف البعدي االختباريف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -
 كلصالحكرة القدـ  المبتدئيفالتصكيب لدل ميارة  فيالضابطة كالتجريبية 

 .التجريبية العينة
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 :البحث أىمية -4
 :انيا في الدراسة ىذه اىمية تنبع 
 

 محددة جكانب عمى الضكء كتسميط المعرفة إلثراء محاكلة الدراسة ىذه تعتبر -
التصكيب في  ميارة تدريب عمى الحاسكبية البرامج تقنيات استخداـ أثر لمعرفة

 كرة القدـ لدل المبتدئيف.
 المشاكؿ ك الصعكبات بعض معالجة في الدراسة نتائج مف االستفادة يمكف -

التصكيب  ميارة تعمـ عمى المبتدئيف تطكير في كرة القدـ مدربي يكاجييا التي
 . التدريب نكعية تعزيز ك اثراء ك تطكير في تطبيقيا منيا االستفادة ككذلؾ

 

 مصطمحات البحث: -5
 :  الرياضي التدريب مفيوم
 الالعبيف كالتنشئة، كاعداد كالتربكية التعميمية المختمفة العمميات ىك الرياضي التدريب
 مستكيات أعمى تحقيؽ بيدؼ التطبيقية كالقيادة ك التخطيط خالؿ مف الرياضية كالفرؽ

 .ممكنة فترة ألطكؿ عمييا كالحفاظ الرياضية
 قيادة إلى تيدؼ كالتي, كالعممية التربكية األسس عمى تعتمد التي العمميات أيضا كىك

عداد  النتائج أفضؿ لتحقيؽ جكانبيا كافة في الرياضية كالمستكيات القدرات كتطكير كا 
 (.19 ص 1998ابراىيـ، مفتي حماد) الممارسة الرياضة في
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 الوحدة التدريبية :

 كالخمفية,  التخطيط لعممية االساسية كالركيزة القاعدة ىي اليكمية التدريب كحدة تعتبر
 كالتعميمية كالتربكية الرئيسية الكاجبات تتحقؽ خالليا كمف التدريب لعممية األساسية
 .التدريب اىداؼ إلى لمكصكؿ

 فقط ليس التدريبي الييكؿ لبناء المتكرر األساس الحجر التدريبية الكحدة اف كما
 يتكقؼ كبذالؾ, كالكبرل المتكسطة الدكرات تمتد بؿ الصغرل التدريبية لمدكرة بالنسبة
 مف مكسـ كؿ في التدريبية لمكحدات الجيد التشكيؿ عمى السنكم التدريب خطة نجاح
 (.353 ص 2001 عبده أبك السيد حسف. ) التدريب مكاسـ
 : حاسوبي برنامج
 مجمكعة عف عبارة ىك(. برمجي كياف أك تطبيؽ باسـ أيضان  كيعرؼ) الحاسكب برنامج

 .زمني إطار في معينة ميمة لتنفيد لمحاسكب تعطى األكامر مف سمسمة أك
 كحداتو عمؿ كتنظيـ الحاسكب لتشغيؿ الالزمة البرامج جميع عمى يطمؽ كالمصطمح

 (.323 ص 1995 حمارشو أيمف) الكحدات ىذه بيف العالقة تنسيؽ ككذلؾ
 

 : القدم كرة في التصويب ميارة
 في التفكؽ جمب عمى يعمؿ كقرار المعب قكة نقطة أنو عمى Claude Bayer يعرفو
 .اليجـك

 خاتمة عف عبارة ىك التصكيب أف  H.FURANEN.MASSANOيقكؿ حيف في
 .الالعبيف بيف معقدة ما نكعا كعالقات أفعاؿ لتسمسؿ
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 عمى مقدرة الالعب مف كيتطمب, الفردم اليجـك كسائؿ إحدل التصكيب كيعتبر 

 فرصة كتأتي القدـ كرة ضرب أنكاع لمختمؼ األداء في عالية فنية كميارة التركيز
  قبؿ كيجب الالعبيف بيف الجماعي المعب بعد أك المحاكرة بعد دائما التصكيب
 في الضعؼ نكاحي الالعب يدرؾ أف كيجب, يصكب كيؼ الالعب يقرر أف التصكيب

 (.34 ص ، 1996 صبحي محمد)المنافس الفريؽ مرمى حارس
 

 : سنة 12-9 العمرية الفئة
 بحيث إكتسابيا السابؽ كالعقمية كالحركية المغكية كالميارات الخبرات إتقاف مرحمة ىي

 عيساكم الرحماف عبد)اإلتقاف مرحمة إلى الكسب مرحمة مف تدريجيا الطفؿ ينتقؿ
 (.86 ص 1996

 الدراسات المشابية: -6
 : األولى الدراسة

 عمى الزحؼ سباحة لتعمـ حاسكبي برنامج كضع"  بعنكاف ـ2003حسف، محمد دراسة 
 (:ماجيستير دراسة" )المبتدئيف لدل البطف
 : البحث مشكمة
 مستكل فى االتقاف مف المطمكب المستكل الى الكصكؿ  عدـ" في البحث مشكمة تمثمت
 كالممؿ الذىني التشتت بسبب المبتدئيف لدل البطف عمى الزحؼ لسباحة الميارم األداء
 ".السباحة مفردات تعميـ في المتبعة التقميدية الطريقة نتيجة
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 : البحث ىدف

 الزحؼ سباحة تعمـ عمى استخدامو أثر عمى التعرؼ ك حاسكبي برنامج تصميـ"  
 .المبتدئيف لدل البطف عمى
 تعمـ عمى الباحث طرؼ مف المعد الحاسكبي البرنامج استخداـ أثر عمى التعرؼ"  

 .المبتدئيف لدل البطف عمى الزحؼ سباحة
 

 : البحث فرض
 فاعمية أكثر المعد الحاسكبي البرنامج"  ىي الباحث طرحيا التي الفرضيات أىـ كمف

 الطريقة  مف المبتدئيف لدل البطف عمى الزحؼ سباحة تعمـ مستكل عمى كتأثيرا
 .التقميدية
 : البحث منيج

 تجريبية إحداىما لمجمكعتيف التجريبي التصميـ ذك التجريبي المنيج الباحث استخدـ
 .ضابطة كاألخرل
 الرياضية التربية بكمية األكؿ الصؼ طمبة مف طالبا( 20) مف البحث عينة كتككنت

 .عشكائيا اختيارىـ تـ سعيد ببكر
 إيجابية بطريقة ساىـ المعد الحاسكبي البرنامج"  الباحث إلييا تكصؿ نتيجة أىـ ككانت

 يدؿ مما التجريبية المجمكعة ألفراد البطف عمى الزحؼ سباحة تعمـ مستكل تحسيف في
 العممية في الحديثة الحاسكبية البرامج باستخداـ الباحث كأكصى ، فاعميتو عمى

 أثناء كتفاعؿ تشكيؽ مف تضفيو كلما إيجابية نتائج مف تحققو لما كالتدريبية التعميمية
 ".الحصة
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 : الثانية الدراسة
ياد داكد سميـ سكزاف  باستخداـ كالمتفرعة الخطية البرمجة أثر, سمماف صالح كا 

 الفني ؾالجيـ ناستي في المتكازم جياز عمى حركية سمسمة تعمـ في الحاسكب
 بغداد، الرياضة، جامعة لعمـك الرافديف بمجمة منشكر بحث, بيا كاالحتفاظ
 .2012العراؽ،

 
 : البحث مشكمة

 عمى حركية سمسمة تعمـ في أثر الحاسكب باستخداـ كالمتفرعة الخطية لمبرمجة ىؿ
 .بيا كاالحتفاظ الفني ؾالجيـ ناست في المتكازم جياز

 : البحث أىداف
 البرمجة أثر عمى التعرؼ الحاسكب، باستخداـ تعميمييف برنامجيف كتطبيؽ تصميـ
. المتكازم جياز عمى الحركية السمسمة تعمـ في الحاسكب باستخداـ كالمتفرعة الخطية
 .الحركية السمسمة بتعمـ االحتفاظ في األفضؿ األسمكب عف الكشؼ
 : البحث فروض
 في البحثية المجاميع بيف البعدم االختبار في إحصائية داللة ذات متباينة فركؽ ىناؾ
 بتعمـ االحتفاظ في متباينة فركؽ ىناؾ, الثانية المجمكعة كلصالح الحركية السمسمة تعمـ

 ,الثانية المجمكعة كلصالح البحثية المجاميع بيف المتكازم جياز عمى الحركية السمسمة
 : البحث منيج

 .التجريبي المنيج الباحثاف استخدـ
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 : البحث عينة
 .بغداد بجامعة البدنية التربية كمية مف طالبا 30 مف متككنة عمدية عينة

 : البحث أدوات
 جياز عمى الحركية السمسمة اختبار, كالمتفرعة الخطية البرمجية كفؽ المبرمج التعميـ

 .بالفيديك التصكير, يالبيك ميكانيك الحركي ؿالمتكازم, التحمي
 : االستنتاجات

 البرمجة مف أحسف التعمـ حدكث في فاعمية المتفرعة البرمجة باستخداـ المبرمج لمتعميـ
 .األمرم كاألسمكب الخطية

 
 : الثالثة الدراسة
 بعض تعمـ في الفكرية الراجعة التغذية أساليب بعض تأثير أحمد اهلل عطاء دراسة

 .2004 الجزائر, سنة 12-9 بعمر لألطفاؿ الطائرة الكرة في الميارات
 : الدراسة ىدؼ
 بعض تعمـ في كأفضميا الفكرية الراجعة بالتغذية التدريس أساليب استخداـ تأثير معرفة
 .الجنسيف عند الطائرة الكرة في االساسية ميارات
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 : الدراسة فرضية
 ميارة تعمـ عمى ايجابيا يؤثر الفكرية الراجعة بالتغذية التعميـ اساليب بعض استخداـ
 الميارة كنكع االسمكب نكع بحسب يختمؼ التأثير ىذا كأف كاالعداد كالتمرير االرساؿ

 .اإلناث ك الذككر عند كصعكبتيا
 : الدراسة عينة
 مجمكع مف, سنة( 12-9) السنية المرحمة تالميذ مجمكع مف الدراسة مجتمع تككف
 .المقصكدة بالطريقة العينات اختيار ككاف كاليات ثالث
 : البحث أدوات
 .التجريبي المنيج الباحث استخدـ

 : االستنتاجات
 يتبع كاحسنيا الفكرية الراجعة بالتغذية التدريس اساليب انكاع افضؿ اف الباحث أستنتج

 الفكرية الراجعة التغذية باستخداـ كاكصى كاإلناث الذككر عند كصعكبتيا الميارة نكع
 .االساسية الميارات تعميـ بغية الرياضية التربية دركس في
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 التعميق عمى الدراسات: -6
 كما الحالي البحث تفيد التي األساسيات مف كثير عمى الضكء السابقة الدراسات تمقي
 البحث مكضكع بالدراسة كعالقتيا البعض كبعضيا الدراسات بيف العالقة نػكع تبرز
 فعالة طريقة إلى الكصكؿ كيفية كىي البحث فكرة ىي بحثنا بيف المشتركة النقاط كمف

 المستخدـ المنيج نفس السابقة الدراسات كاستخدمت الميارم، األداء مستكل لتحسيف
 الحاسكب استخداـ ضركرة عمى إجماع ىناؾ ككاف التجريبي المنيج كىك بحثنا في

 لممعمـ يقدميا التي كالتسييالت العديدة لفكائده نظرا التدريبية العممية في كبرامجو
 أىـ لمعرفة الطريؽ تحديد عمى الدراسات ىذه ساعدتنا كما. سكاء حد عمى كالمتعمـ
 .دراستنا في بيا االستعانة يمكننا التي األدكات

 طريقة اختمفت فقد التجريبي كىك المنيج نفس السابقة العممية الدراسات إتباع رغـ
 ، فقط الميارات نمكذج عرض عمى السابقة الدراسات ركزت بحيث تماما االستعماؿ

 تصكير خالؿ مف البحث إجراء في حديثة عصرية طريقة عمى اعتمدنا دراستنا في أما
 لتسييؿ المثالي النمكذج كعرض عميو كعرضيا بالمبتدئ الخاصة الحركية الميارة
 عصرية كسيمة باستخداـ كذألؾ التطبيؽ عمى كمساعدتو لممبتدئ أكثر التعمـ عممية
 .اإللكتركنية التطبيقات كىي كمتكفرة منتشرة
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 تمييد:
سميمة كخصائص  أسس عمى مبنية مخططة تربكيػة عمميػة" الرياضي التدريب

 عمى اليادفػػة تعمؿ التمرينات مف مختمفػػة مجمكعات عمى أساسان  فريدة كيعتمد
مكضكعة في قالب عمى شكؿ كحدات تدريبية  المثالي األداء إلى الالعب كصكؿ

 عممية كمنتظمة.مبنية عمى أسس 

 :مفيوم التدريب الرياضي -1-1
 المياقة عناصر كتطكير بناء) تشمؿ التي العمميات جميع أنو عمى التدريب يعرؼ
 مبرمج عممي منيج ضمف العقمية القابالت كتطكير التكتيؾ، ك التكتيؾ كتعمـ البدنية،
 ناىد()ممكف مستكل أعمى إلى بالرياض الكصكؿ قصد تربكية ألسس خاضع كىادؼ
 (.9ص 2002سكر رسف

 :خصائص التدريب -1-2
 العممية عمى تضفي كالتي كالمؤثرة الجكىرية الخصائص مف بالعديد التدريب يتميز

 :أف كمنيا كالمتطكرة الجديدة المتطمبات مف بمجمكعة عمييا كالقائميف التدريبية
 في عاؿ مستكل إلى بالفرد الكصكؿ محاكلة الرئيسي ىدفو الرياضي التدريب -

 .الممارس الرياضي النشاط نكع
 .العممي البحث طرؽ عمى اعتماده بخاصية الرياضي التدريب يتميز -
 .المختمفة السنية األعمار البدنية القدرات تطكر ديناميكية بمراعاة يتميز -
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 .الفردية الفركؽ مراعاة لخصكصية الرياضي التدريب يتميز -
 الدكر)التدريب لعممية القيادة كشخصيتو المدرب بدكر الرياضي التدريب يتميز -

 (لممدرب القيادم
 .الفرد حياة كتشكيؿ اسمكب عمى بالتأثير الرياضي التدريب يتميز

 واجبات التدريب الرياضي: -1-3
اف ضماف الكصكؿ بالفرد إلى أعمى مستكل رياضي يمقي عمى عممية التدريب  

 .الرياضي مسؤكلية تحقيؽ كاجبات معينة
 كتتمخص اىـ الكاجبات التي يجب عمى عممية التدريب الرياضي تحقيقيا فيما يمي: 

 الواجبات التعميمية: -1 -1-3
تتضمف الكاجبات التعميمية جميع التعميمات التي تستيدؼ التأثير عمى قدرات      

كميارات كمعمكمات كمعارؼ الفرد الرياضي، كتشمؿ اىـ الكاجبات التعميمية لعممية 
 :يما يمريب الرياضي عمى التد

التنمية الشاممة المتزنة لمصفات أك القدرات البدنية األساسية كالقكة العضمية  -
 كالسرعة ك التحمؿ كالعمؿ عمى االرتقاء بالحالة الصحية لمفرد.

 التنمية الخاصة الصفات أك القدرات البدنية الضركرية. -
تقاف الميارات الحركية األساسية لنمك  -  النشاط الرياضي التخصصتعمـ كا 

 لمكصكؿ  إلى أعمى مستكل رياضي.
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تعمـ ك إتقاف القدرات الخططية كعف طرؽ التدريب المختمفة ك النكاحي الصحية  -
 .المرتبطة بالنشاط الرياضي كعف القكانيف كالمكائح كاألنظمة الرياضية

 الواجبات التربوية: -2 -1-3
 ؼلمتدريب كؿ المؤثرات التربكية المنظمة التي تستيد تتضمف الكاجبات التربكية  

 لتطكير السمات الخمقية ك اإلرادة كغيرىا مف مختمؼ الخصائص ك المالمح األخر 
 :يما يملمشخصية، كتشمؿ اىـ الكاجبات التربكية لمتدريب عمى 

تربية الناشئ عمى حب الرياضة، كأف يككف النشاط الرياضي ذك المستكل العالي مف  
 حاجات األساسية لمفرد.ال
 تربية كتطكير الخصائص كالسكات اإلرادة كالمثابرة كربط النفس كالجرأة كالتصميـ. 
تربية ك تطكير السمات الخمقية الحميدة لمفرد كحب الكطف كالخمؽ الرياضي كالركح  

 الرياضية.
تشكيؿ مختمؼ دكافع كحاجات كميكؿ الفرد ك االرتقاء بيا.)محمد حسف عالكم  

 (.41ص 1998

  الوحدة التدريبية: -1-4
الكحدة التدريبية القاعدة كالركيزة األساسية لعممية التخطيط، كالخمفية  تعتبر     

األساسية لعممية التدريب كمف خالليا تتحقؽ الكاجبات الرئيسية التربكية ك التعميمية 
 لمكصكؿ إلى أىداؼ التدريب، كيتكقؼ نجاح خطة التدريب عمى التشكيؿ الجيد 
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مكاسـ التدريب كالذم تحتكيو الدكرات المختمفة لمكحدات التدريبية في كؿ مكسـ مف 

حيث يعتمد اساسا عمى تقنيف حمؿ التدريب في كؿ كحدة مف تمؾ الكحدات )حسف 
 (.353ص 2002السيد عبده 

 
اليامة ك الضركرية التي يجب أف يراعييا المدرب عند تنفيذ  االعتباراتكىناؾ بعض 

 الكحدات التدريبية ليضمف نتائجيا منيا :
ككف ىناؾ ىدؼ كاضح لمكحدة التدريبية تسعى لتحقيقو خالؿ الزمف الفعمي أف ي -

 لمكحدة.
اإلحماء ك  ذلؾاف تساىـ كافة المحتكيات في الكحدة فيتحقؽ ىدفيا بما في   -

 التييئة.
اف يككف ترتيب المحتكيات في الكحدة يساعد عمى تحقيؽ أفضؿ النتائج الممكف  -

 .تحقيقيا لمكصكؿ إلى األىداؼ المسطرة
 تحديد أزمنة كؿ جزء ككؿ تمريف في الكحدة كفترة دكامو كفترة الراحة بكؿ دقة. -
اف تككف األحماؿ التدريبية محددة بدقة كمكضكع عمى أسس عممية )أبكزيد  -

 (.309ص  2005عماد الديف 

 أقسام الوحدة التدريبية : -1-5
الكحدة التدريبية مف ثالث أجزاء رئيسية، حيث ترتبط تمؾ األجزاء بيدؼ  تتككف     

 مف كؿ كحدة سكاء كاف تعميمية أك تدريبي كبذلؾ تبنى الكحدة التدريبية عمى كفؽ 
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المتطمبات التدريبية الخاصة كىنالؾ كحدة تدريبية لمرة كاحدة ك لمرتيف أك ثالث مرات 

 في اليـك الكاحد كما يأتي:
 لكحدة التدريبية لمرة كاحدة في اليـك كتشمؿ:زمف ا

 ( دقيقة.90-30كحدة تدريبية قصيرة ) -
 ( ساعة3-2كحدة تدريبية متكسطة) -

 
ص  2014كحدة تدريبية طكيمة )أكثر مف ثالث ساعات( )عامر فاخر شغاني  -

106.) 

 البناء األساسي لموحدة التدريبية : -1-6

 : القسم التحضيري -1-6-1
أكثر مف مصطمح إذ يطمؽ عميو اإلحماء، التسخيف، المقدمة، االعداد، اف ليذا القسـ 

كييدؼ إلى إعداد الالعب كتييئتو كينمي جميع النكاحي ألداء الجزء الرئيسي مف 
الكحدة التدريبية كبصكرة جيدة باإلضافة إلى تجاكز حدكث اإلصابات مف خالؿ التييئة 

رة جيدة باإلضافة إلى تجاكز حدكث مف الكحدة التدريبية كبصك  تدرجةالمنظمة كالم
اإلصابات مف خالؿ التييئة المنظمة ك المتدرجة لألجيزة كاألعضاء الجسمية بغية 

 تحمؿ أعباء الحمؿ القادـ عمى الكجو األكمؿ.
أما الفترة التي تستغرؽ ىا فتعتمد عمى طبيعة الجزء الرئيسي مف الكحدة التدريبية 

 كالحالة المناخية كطبيعة الالعب.
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 : الجزء الرئيسي -1-6-2
، يشمؿ التماريف التي يككف ليا التأثير الرئيسي في تحقيؽ أىداؼ الكحدة التدريبية 
٪( مف الزمف المخصص لمكحدة.)فاطمة عبد المالؾ 80-70القسـ يعادؿ) مف ىذاك 

 .(82ص 2016آخركف، 
كتقع أىمية كبرل بالنسبة لمجزء األساسي لمكحدة التدريبية في ترتيب اكلكية تنمية 
 القدرات البدنية كالمتمثؿ في التمرينات الخاصة، بؿ يتعدل ذلؾ إلى ترتيب الجزء 
الخاص بتعميـ كتحسيف مستكل كؿ الميارات الفنية ك الخططية)يسيكطي احمد، 

 (.333،ص1999

 : القسم الختامي -1-6-3
يقارب منيا قدر  ييدؼ ىذا الجزء إلى محاكلة العكدة بالفرد إلى حالتو الطبيعية أك ما 

اإلمكاف، كذلؾ بعد الجيد المبذكؿ خالؿ ىذا الجزء يخفض حمؿ التدريب الكاقع عمى 
ة تدريجية، فضال عف عكدة الفرد الرياضي إلى حالة االستشفاء ك صكر كاىؿ الفرد ب

 .108متطمبات التدريب()عامر فاخر ص التييئة إلى ما بعد استكماؿ
٪( مف الزمف المخصص لكحدة التدريب، يحتكم ىذا 10_7يستغرؽ ىذا الجزء حكالي)

 (.82ص  2011)فاطمة عبد الممؾ  ئةيالجزء عمى تماريف االسترخاء ك التي
 : أنكاع الكحدات التدريبية عمى أساس اليدؼ -1-7
 :كمنيا كثيرة اليدؼ اساس عمى التدريبية الكحدات أنكاع إف
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 : وحدة تعميمية 1-7-1
 كالتعرؼ بتعميـ الخاصة الكحدات ك أكلى التدريب مجاؿ في التعميمية الكحدة تمثؿ1

 المعمكمات بعض سرد المدرب مف تحتاج التي الخططية ك الفنية الميارات عمى
 بكثرة المكسـ بداية خالؿ كتؤدل األلعاب ميارات كتكنيؾ تاريخ حكؿ النظرية
 .المبتدئيف مع خاصة

 : وحدة تعميمية تدريبية -1-7-2
 التعميمية الكحدات بعد التدريبية لمسنة بالنسبة مكقعيا بأف hara1979 يذكر
 تعمميـ مراحؿ أكؿ في كذلؾ الناشئيف، ك المبتدئيف لتدريب ميمة مكانة كتحتؿ

  االكلي اإلدراؾ مرحمة مف الالعب يصؿ حتى عميو كالتدريب الرياضية لمميارات
( اإلمكاف بقدر الفنية األخطاء مف بخمكه يتميز كالذم الجيد اإلدراؾ إلى لمميارة

 (.335 ص 1996 أحمد بسيكطي)

  : وحدة استشفائية -1-7-3
 كتقنيف لمتخطيط األساسية المككنات مف أنيا عمى إلييا حاليا التدريب كينظر
 المدرب عندىا كيراعي التدريبية، برنامجو خالؿ لالعب التدريبية االحتماؿ كتكزيع

 الظركؼ لالعب ليكفر التدريبية االحتماؿ في التنكيع مع التكرار مرات انخفاض
 .التعب كمخمفات الغذائي التمثيؿ مخمفات مف لمتخمص المالئمة
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 : وحدة تقويمية -1-7-4
 التدريبية السنة بداية منذ كذألؾ المستكل، بقياس خاصة التقكيمية الكحدات تعتبر
 قدرات مف ما ينقصو كمعرفة الالعب مستكل عمى لمكقكؼ المنافسات مكسـ كحتى
 (.337 ص 1999 أحمد بسيكطي) خططية أك ميارية أك بدنية

 الخالصة :

تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى مفيـك التدريب الرياضي كخصائصو كبعض كاجباتو، كما 
كالبناء االساسي ليا كاختتمنا ىذا الفصؿ بأنكاع تطرقنا إلى الكحدة التدريبية كأقساميا 

 الكحدات التدريبية عمى اساس اليدؼ المرجك منيا.
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 :تمييد 
 

 بالكرة التصرؼ عمى قادرا الالعب جعؿ ىك األساسية الميارات التعمـ مف اليدؼ إف
 الذم األمر ، المعبة أكقات مف كقت أم في المعبة قانكف حسب جسمو مف جزء بأم

 يصؿ عندما ك ، ايجابية ك بكفاءة ىجكمية ك الدفاعية الخطط تنفيذ عمى قادر يجعمو
 يعتمد أف يمكف إتقاف ك. بدقة المعبة األساسية الميارات جميع أداء مرحمة إلى الالعب

 .المعتمدة الخطة تطبيؽ ك الكاجبات، تنفيذ في الفريؽ أعضاء مع التعاكف في عميو
 ميارة عمى التركيز مع القدـ لكرة القاعدية لمميارات كصفا ليتضمف الفصؿ ىذا كيأتي

 .التصكيب

 :مفيوم الميارة -2-1
 الحياة، مجاالت كافة في الرفيع المستكل ذك المتميز األداء إلى يشير Skill ميارة لفظ
 أف شريطة تحديدىا سبؽ أىداؼ إلى لمتكصؿ الناجحة األداءات كافة يشمؿ بذلؾ كىك
 :الميارات مف أنكاع ثالث كىناؾ. كالدقة باإلتقاف األداء ىذا يتميز

 .اليندسة الجبر، الحساب، مثؿ Cognitive Skill معرفية ميارات -
 .معينة أشكاؿ إدراؾ ميارات: مثؿ perceptual skill ادراكية ميارات -
 كالتصكيب.  الرياضية الميارات: مثؿ motor skill حركية ميارات -
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 :تعريف الميارة الحركية -2-2
 حركي كاجب أداء عمى األفراد كفاءة مدل"  بأنيا الرياضية الحركية الميارة تعرؼ
  ".معيف

 :خصائص الميارة الحركية -2-3

 .بالخبرة والتحسن التدريب تتطمب الميارة :تعممالميارة  -2-3-1

 الميارة ليا نتيجة نيائية: -2-3-2

 كبالقطع األداء، مف تحقيقو المطمكب اليدؼ الميارة ألداء النيائية النتيجة بذلؾ كنعني 
 . تنفيذه في الشركع قبؿ لمميارة المؤدم الفرد لدل معركؼ اليدؼ ىذا فإف

  الميارة تحقق النتائج -2-3-3
 مف ثابتة بصكرة ادائيا مف اليدؼ خاللو يتحقؽ الميارة تنفيذ اف بذلؾ نعني بثبات:
 . المتتالية المتعددة المحاكالت خالؿ مف آخر إلى أداء

 في الجيد وبفاعمية: باقتصاديةالميارة تؤدى  -2-3-4
 كبسرعة سميـ، كتكقيت كانسيابية كتجانس بتكافؽ يتـ الميارة أداء أف يعني ما كىك 

 -13 ص 2002 حماد ابراىيـ مفتي)خالليا الحركي األداء لمتطمبات طبقا كبطء
14.) 
 
 
 

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


المهارات الق اعدية االساسية بالكرة                   الثاني  لفصل  الباب األول: ا    

 

25 
 

 

 :تصنيف الميارات الحركية الرياضية -2-4
 تصنيؼ عمى ايتعرفك  اف الرياضييف األفراد حتى كالمعمميف المدربيف عمى يجب

  أف يجب التي المختمفة الخصائص تحميؿ مف منيـ كؿ يتمكف حتى المختمفة الميارات
 لألساليب النسبية األىمية تحديد ككذلؾ عمييا كالتدريب تعمميا عند االعتبار في تكضع
 .عمييا التدريب طرؽ تحديد ثـ كمف إتقانيا في المؤثرة
 : التالية الرئيسية لممحددات طبقا الميارات singer1982 سينجر صنؼ

 الميارة. أداء في المشاركة الجسـ أجزاء -
 .الميارة أداء دكاـ فترة -
 .الميارة اداء في المشاركة المعارؼ -
 حماد ابراىيـ مفتي)الميارت  اداء في المستخدمة المراجعة التغذية -

  (.15ص 2002

 :مفيوم الميارات القاعدية في كرة القدم -2-5
 الجسـ لتحريؾ العضالت استخداـ يستمـز كاألداء، العمؿ مف معيف نكع عف عبارة ىي
 .الخاص البدني األداء لتحقيؽ اجزائو بعض أك

 ك معرفية عمميات بيف التفاعؿ تتضمف ك الحركة عمى اساسا تعتمد الشكؿ بيذا كىي
 (.27 ص 2002 عبدك ابك السيد حسف)األداء في التكامؿ لتحقيؽ كجدانية ادراكية
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 :تقسيم الميارات االساسية القاعدية بالكرة -2-6

 التمرير: -2-6-1
 ككضع الخصـ العبي لتفادم تسمح أكثر، أك العبيف بيف أكلية ربط كسيمة التمرير
 .محدد حركي أداء أجؿ مف المفضمة الكضعية في الزميؿ

)Turpin, b. 1990 P 99(. 
 

 السيطرة عمى الكرة: -2-6-2
 متناكؿ عف بعيدة كجعميا عمييا كالييمنة المعب تصرؼ تحت الكرة اخضاع ىك

 عمى كالسيطرة المباراة ظركؼ حسب المناسبة بالطريقة فييا بالتصرؼ كذلؾ الخصـ،
 منخفضة أك أرضية الكرات كانت سكاء المستكيات ك االرتفاعات جميع في تتـ الكرة

  طكاؿ اليكاء في أك األرض عمى تسير ال الكرة أف المالحظ مرتفعة، كمف أك االرتفاع
 عمى السيطرة فإف كبالتالي ركميا قكة حسب تختمؼ الكرة سرعة فإف كذلؾ. المباراة زمف
 كاألرضية كالمرتفعة العالية الكرات فيناؾ,  المباراة أثناء كارتفاعيا لمكانيا تخضع الكرة

 ثالث إلى الكرة عمى السيطرة أنكاع تقسيـ يمكف كلذلؾ االرتفاع المنخفضة كالكرات
 ص 2002 عبده ابك السيد حسف) (.01أقسػاـ مثمما ىك مكضح في الشكؿ رقـ )

115.)  

 

 

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


المهارات الق اعدية االساسية بالكرة                   الثاني  لفصل  الباب األول: ا    

 

27 
 

 
 الكرة عمى السيطرة أنواع يوضح( 1) رقم الشكل

 

 الجري بالكرة: -2-6-3
 كافة بأداء فيقـك سيطرتو تحت تقع الكرة أف يعني فيذا بالكرة االعب يجرم عندما

 بالجرم" الميارة ىذه تسمية عمى اصطمح كقد تنفيذىا يريد التي كالميارات الحركات
 2003 الكقاد رضا محمد) بالجرم الميارة ىذه الالعب يؤدم ما غالبا حيث" بالكرة
 (.171 ص

 المراوغة:  -2-6-4
 بالكرة يحتفظ كىك اتجاىو تغيير عمى قدرتو مع كخداعو، الخصـ مف التخمص فف ىي

 سالح كىي بقدميو، أك بجذع إما يؤدييا التي الخداع الحركات بعض مستخدـ بسرعة
 .كالجماعية الفردية اليجكمية الخطط تنفيذ في اساسي كعامؿ االعب

 يضعيا أف يجب لذلؾ القدـ كرة في األساسية الميارات أصعب مف تعتبر كالمراكغة
 لفائدة ىدؼ كليا بسبب تككف أف بد ال المراكغة أف عينيو، نصب المياجـ الالعب
 كتقؿ اليجـك لالعبي بالنسبة كبيرة المراكغة أداء كنسبة لالستعراض كليس الفريؽ
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 الناجحة المراكغة صفات أىـ كمف الدفاع، أفراد لباقي أقؿ ك الدفاع لمساعدم بالنسبة 
 :يمي ما
 .المنافس يتكقعيا ال غالبا كالتي المعب لمكقؼ المناسبة الطريقة اختيار -
 .الخداع بتحرؾ المدافع الخصـ إقناع عمى المياجـ الالعب قدرة -
 .المفاجئة بعنصر المراكغة تتصؼ أف -
 .كرشاقة بسرعة جسمو أكضاع تغيير عمى المياجـ الالعب قدرة -
 .لممراكغة طريقة مف أكثر استخداـ عمى المياجـ الالعب قدرة -
 
 .األداء رتـ سرعة تغيير عمى الالعب قدرة -
 2002 عبده ابك السيد حسف. )لممراكغة السميـ لمتكقيت الالعب اختيار حسف -

 (.153 ص

 التصويب:  -2-6-5
 التركيز عمى مقدرة الالعب مف كيتطمب الفردم، اليجـك كسائؿ إحدل التصكيب يعتبر
 التصكيب فرصة كتأتي بالقدـ الكرة ضرب انكاع لمختمؼ األداء في عالية فنية كميارة

 يقرر اف التصكيب قبؿ كيجب الالعبيف، بيف الجماعي المعب بعد اك المحاكرة بعد
 مرمى حارس في الضعؼ نكاحي الالعب يدرؾ أف كيجب يصكب، كيؼ الالعب
 المنافس. الفريؽ

 التصكيب في الفشؿ فدكاعي قرارات، اتخاذ عممية يعتبر المباريات في التصكيب اف 
 مف الكثير اماـ نفسيا حاجزا تككف قد الالعب صكب إذا لمكرة الفريؽ فقداف أك
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 في غرسيا يتطمب خاصة نفسية صفات مف لو بد ال فالتصكيب ىذا كعمى الالعبيف، 

 التصكيب تكنيؾ في االتقاف مرحمة إلى ليصؿ التدريب في عيده بداية منذ الالعب
 :مثؿ الظركؼ كؿ تحت
 . كبسيطة سيمة ظركؼ في التصكيب عمى التدريب -
 .األداء بسرعة التدريجي االرتفاع -
 الحكاجز، كالشكاخص، األقماع القسمة، الحائط)المساعدة الكسائؿ استخداـ -

 (. المساحات متعددة المرمى المقاعد،
 . لمكرة المسار متغيرة اتجاىات مف التصكيب تمرينات تؤدل أف -
 
 مدافع استخداـ مثؿ الخارجية، الظركؼ تغيير طريؽ عف التصكيب ميارة تثبيت -

 (.11 ص 1995 حسنيف صبحي محمد)بفعالية  كلكف سمبي

 الشروط والمبادئ القاعدية في التصويب:  -2-7

 :االتجاهالدقة في  -2-7-1

 :  إلى تخضع فيي لذا التصكيب مساحة لتكجيو ميمة 
 . المراد االتجاه في االتصاؿ مساحة ككذا االرتكاز قدـ تكجيو -
 .المراد االتجاه ىذا في عمكديا يككف الحكض -
 . االرتكاز رجؿ تثبيت -
 :  ىي بالحركة خاصة مبادئ كىناؾ
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 . محددة نقطة إلى الكرة ضرب تتطمب -
 . لمتصكيب مسافة أقصى بعد -
 .الرسغ صالبة -
 .بالكرة االرتطاـ بعد المراد لممسار تبعا التصكيب ركبة تكجيو -

 عناصر الدقة في العمو: -2-7-2
 عمى كخصكصا اساسا كالمرتكزة لممسار المحددة الخارجية المعطيات عف بعيد غير
 :  بػ مشتركة األخيرة ىذه فإف التصكيب اتجاه
 . االرتكاز قدـ كضعية -
 (.التالمس) االتصاؿ مساحة تكجيو -
 .القذؼ بعد الكرة اليو المكجو المكاف -

 
 اتجاه تحديد في اساسي عنصر ىك عمكديا التالمس كمساحة الركبة خط تكجيو اف

 .األعمى إلى أك افقيا تصكيبا كاف سكاء التصكيب أك القذؼ

 التصويب الى أعمى: -2-7-3
 كانت كمما لمكرة بالنسبة مزاحة االرتكاز فقدـ االعمى، إلى مائال يككف االصطداـ أثناء
 .معتبرة القذؼ زاكية كانت كمما الكرة عف مبعدة االرتكاز قدـ
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 التصويب األفقي: -2-7-4
 مع حينيا االرتكاز كقدـ افقيا يككف التصكيب اتجاه االصطداـ أك التالمس أثناء

 .االفؽ نحك ممددة التصكيب كقدـ الكرة، مستكل

 عناصر القوة في التصويب: -2-8
 :  كجكد يفترض العكامؿ مختمؼ عرض
 . عضمية استطاعة -
 . االرتكازات كصالبة جيد اتزاف -
 .الحركة في المشاركة المفصمية السمسمة لكؿ األكزاف سعة -
 .التالمس مساحة تثبيت سرعة -
 . كالحكش الركبة الدـ، مفصؿ مكاقع ككذا التالمس مساحة صالبة -
 السقكط ثـ االرتكاز رجؿ عمى دفع كاعطاء جدية، بسرعة الكرة إلى الكصكؿ ضركرة

 (.69 ص 1998 حماد ابراىيـ مفتي. )االرتكاز قدـ عمى التالمس بعد

 القدم: كرة في التصويب عمييا يعتمد التي الجوانب -2-9
 :  ىي جكانب ثالث عمى القدـ كرة في التصكيب يعتمد

 بإعطاء يسمح الكرة بجانب ككنيا إذ تحدد مسار الكرة، كضعيتيا:  االرتكاز قدـ -ا
  الكرة إعطاء في يساىـ الكرة خمؼ فككنيا ذلؾ مف العكس كعمى ليا، منخفض مسار
 ثابت غير اتزاف في يتكاجد الذم الجسـ كزف تحمؿ أف يجب كما عاليا، ىكائيا مسارا
 .التنفيذ أثناء
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 حدم بتحكيؿ تسمح لكي الخصكبة القدـ رسغ تثبيت يشترط:  التصكيب رجؿ -ب 

 .الركبة كأثناء الفخذ امتداد مع لمقكة
 أيضا تحدد الجذع كضعية فإف، لمجسـ كمية كحركة التصكيب باعتبار:  الجذع - ج

 فيسمح الخمؼ إلى االنحناء اما لمكرة مسارا يحدد األماـ إلى المثني فالجذع مسار الكرة
 (.70 ص 1998 حماد ابراىيـ مفتي) عالي بتصكيب

 أنواع التصويب في كرة القدم: -2-10
 أف يمكف التي العب حاالت حسب قسميف إلى التصكيب ميارة تكتيؾ نقسـ أف يمكف
 :  كىي القدـ كرة مباراة في نجدىا

 .الثبات مف التصكيب -
 .الحركة مف التصكيب - 

 كيفية التصويب في كرة القدم: -2-11
 نييئ اف فعمينا كليذا القدـ، كرة في المباراة أثناء لمتصكيب إمكانيات عدة ىناؾ

 :المقابمة خالؿ لو تطرح أف يمكف التي الحاالت لكؿ الالعب كنحضر

 ضرب الكرة بوجو القدم: -2-11-1
 يتصكره كما سيال ليس كىك األنكاع أصعب مف الضربات مف النكع ىذا يعتبر 

 صحيح غير التنفيذ يككف عندما يصاب ما غالبا القدـ مف الكبير فاإلصبع البعض،
 الحرة الضربات في كتستخدـ لكلبية، أك المستقيمة بالطريقة اما الطريقة ىذه كتستخدـ
 .المعب دقة تغطي ال انيا عيكبيا كمف كالسريع، الطكيؿ كلمتمرير القكية المباشرة
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 حتى القدـ سف مف الممتد الجزء ىك االمامي القدـ كجو حماد إبراىيـ مفتي كيقكؿ 

 1998 حماد ابراىيـ مفتي) الحذاء برباط المغطى الجزء ىك آخر كبمعنى القدـ مفصؿ
 (.99 ص

 ضرب الكرة بالقسم الداخمي من القدم: -2-11-2
 كالغير المباشرة ك المكلبية لممناكالت ككذلؾ كالعرضة كالبعيد القريبة لممناكالت تستخدـ
 . مباشرة

 القدم:ضرب الكرة بالقسم الخارجي من  -2-11-3
 ىنا التكتيؾ يمعب حيث التكتيكية األغراض تخدـ التي الضربات مف الميارة ىذه تعتبر
 جانب إلى بعيدة مناطؽ مف لمتسجيؿ الضربات مف النكع ىذا كيستخدـ كبيرا دكرا

 .القصيرة ك الطكيمة التمريرات

 الضربة المنخفضة: -2-11-4
 بالنشاط يحتفظ إذ لمكرة، القدـ بيا يضرب التي بالطريقة الضرب مف النكع ىذا يتميز
 بعيدة الركبة كانت إذا حيث األرض، إلى الكرة ظير يرسؿ حتى األسفؿ إلى متجيا
 .األرض سطح عف بعيدا األعمى إلى الكرة يرسؿ القدـ الظير فإف الكرة خمؼ جدا
 ضرب الكرة بوجو القدم: -2-11-5

 أداء عمى الالعبكف يظطر حيث العالية المستكيات في الضربات مف النكع ىذا نالحظ
 عمى قادريف كىـ كالركب الزحؼ باستعماؿ كذلؾ الكرة إلى لمكصكؿ عادية غير طرؽ
 .الكرة ضرب
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 الضربة الخاطفة: -2-11-6
 ىذه مميزات كمف المتابعة مف االعبيف قدـ تجنب أجؿ مف كىذا فائقة بسرعة تتـ

 .جيدة ضربة منيا تجعؿ التي الحركة حدة ىي الضربة

 ضرب الكرة من الدوران: -2-11-7
 العالية المستكيات في في بكثرة مكجكدة كىي الكطنية المقابالت في نالحظيا غالبا ما
 . اليدؼ لتسجيؿ فنية بطريقة تتـ حيث اليجكـ في كنجدىا

 الضربة بخمف العقب: -2-11-8
 كما االستعراضية، ك الفنية الضربات مف كىي الخصـ، لخداع الضربة ىذه تستخدـ
 .جميمة أىداؼ كتسجيؿ قصيرة تمريرات استعماؿ طريقيا عف يمكف

 الضربة الطائرة والنصف طائرة: -2-11-9
 مما المدل، بعيدة منخفضة ضربات تكجيو كفي اليكاء في الكرة تككف عندما تستعمؿ
 سميما احساسا تتطمب طائرة النصؼ الضربة الطائرة، الضربة نكع الكرة ارتفاع يحدد

 .بالضبط الكرة ارتداد لحظة القدـ بظير الكرة لالتصاؿ

 الضربة المرفوعة: -2-11-10
 الطكيمة لممناكالت تستعمؿ انيا بحيث المقابالت في بكثرة الضربات مف النكع ىذا نجد

  الكرة ارتفاع الجسـ كضعية تحدد كما التسديد، القصيرة ك الطكيمة كالضربات كالعرضية
 ص 1971 األفندم حامد محمد) التكتيكي األغراض تخدـ الضربة ىذه اف باإلضافة

43- 44.) 
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 منيجية التصويب في كرة القدم: -2-12
 كؿ عمى اعتماد كىذا التدريب أثناء لالعبيف التصكيب منيجية بتقديـ ممـز المدرب أف 

 كىك اال غرضو تحقيؽ إلى يصؿ كي الميداف في االخصائيكف بيا قاـ التي الدراسات
 عمى يجب التدريبية الحصة تقديـ كأثناء التسديد، أثناء الكرة في كالتحكـ الجيد األداء

 السيؿ مف البيداغكجي المبدأ يتبع أف يجب حيث الالعبيف قدرات يراعي اف المدرب
 أنو كما الالعبيف، ذىف في لتثبيت الالـز الكقت تمريف لكؿ كيعطي الصعب إلى

 . كالتكجيو القكة حيث مف مصكبة القذؼ تككف كي النصائح ببعض يزكذىـ
 .الكرة بجانب سـ15 إلى 10 ببعد يككف االرتكاز ساؽ -
 .الخمؼ إلى األخرل كاليد األماـ إلى عمييا المركز الساؽ مع تككف اليد -
  .ضركرم التسديد أثناء الكرة إلى النظر -
 
 الدكتكر عنيا تحدث التصكيب ميارة عمى التدريب أثناء تستعمؿ طرؽ عدة كتكجد

 إعادة عمى تعتمد كالىما كالخطأ المحاكلة طريقة في تتمثؿ" بسيكني عكض محمكد"
 .عديدة مرات الميارات

 كؿ عمى اعتماد كىذا التدريب أثناء لالعبيف التصكيب منيجية بتقديـ ممـز المدرب أف
 كىك اال غرضو تحقيؽ إلى يصؿ كي الميداف في االخصائيكف بيا قاـ التي الدراسات

 عمى يجب التدريبية الحصة تقديـ كأثناء التسديد أثناء الكرة في كالتحكـ الجيد األداء
 السيؿ مف البيداغكجي المبدأ يتبع أف يجب حيث الالعبيف قدرات يراعي اف المدرب
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 أنو كما الالعبيف، ذىف في لتثبيت الالـز الكقت تمريف لكؿ كيعطي الصعب إلى
 . كالتكجيو القكة حيث مف مصكبة القذؼ تككف كي النصائح ببعض يزكدىـ

 .الكرة بجانب سـ15 إلى 10 ببعد يككف االرتكاز ساؽ -
 النظر -. الخمؼ إلى األخرل كاليد األماـ إلى عمييا المركز الساؽ مع تككف اليد - 

 .ضركرم التسديد أثناء الكرة إلى
 الدكتكر عنيا تحدث التصكيب ميارة عمى التدريب أثناء تستعمؿ طرؽ عدة كتكجد

 إعادة عمى تعتمد كالىما كالخطأ المحاكلة طريقة في تتمثؿ" بسيكني عكض محمكد"
 .عديدة مرات الميارات

 التدريب:التصويب أثناء  -2-13
 الناحية مف كخاصة المنافسات في عنيا تختمؼ التدريب أثناء الالعبيف حاالت اف

 التصكيب عمى االعب تعكيد في النفسية الحالة ىذه اغتناـ المدربيف عمى ليذا النفسية،
  منافسة جك خمؽ يجب ىذا إلى باإلضافة الكرة، تسديد أثناء األساسية القكاعد كتطبيؽ

 كؿ كمنو الجاد العمؿ خاصة الالعبيف بيف التنافس بخمؽ كذلؾ التدريب أثناء
 . المدافعيف طرؼ مف المحاكالت

 التصويب أثناء الجري: -2-14
 الحاالت عمى يعتمد اف المدرب فعمى القدـ كرة لعبة مف يتجزآ ال جزء الجرم اف بما
كحاالت تمرينات بتقديـ كىذا الجرم، كمنيا المنافسات أثناء الالعب يتمقاىا التي
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 المدافعيف كمباغتة التسديد الالعبيف عمى يسيؿ ما ىذا الجرم، أثناء لمتصكيب خاصة
 .المنافسة أثناء الكقت نفس في كالحارس

 التصويب في الحاالت الصعبة: -2-14
 المياجميف كجكد أم الرسمية المنافسات في الالعب يجدىا التي الحاالت بيا نقصد
 مف الرياضية الركح إطار في تسامح بدكف يعممكف الذيف المدافعيف مف مجمكعة بيف
 بكثرة تكجد الحالة ىذه أف كبما األىداؼ، كتسجيؿ التسديد مف المياجميف منع أجؿ
 . منيا اإلكثار المدرب فعمى الرسمية المنافسات أثناء

  التصويب أثناء المعب: -2-15
 عناصر بيف المقابالت أك الفريؽ يجرييا التي الكدية المقابالت أثناء التسديد بو نقصد
 المقابمة حقيقة في المعب تجعؿ بحيث كفعالة إيجابية جد الطريقة ىذه كتعتبر الفريؽ،
 الضعؼ نقاط تعييف مف لممدرب تسمح ألنيا الطرقية ىذه عمى االعتماد يجب كليذا
 (.12-11 ص 1997 قاسمي أحمد -سعيد أحمد. )كالالعبيف لمفريؽ كالقكة

 خالصة:
 ال اليدؼ ىذا ك الخصـ عمى الفكز تحقيؽ القدـ كرة في الفريؽ أىداؼ أىـ مف إف

 إيجابية، ك بكفاءة اليجكمية ك الدفاعية الخطط تطبيؽ تيقف إذا إال يتحقؽ أف يمكنو
 ك عميو ترتكز الذم األساس تعتبرىا ك األساسية الميارات عمى تعتمد التي الخطط ىذه
 التصكيب كميارة القدـ كرة في االساسية الميرات عمى الفصؿ ىذا في ركزنا ىنا مف

.الجيدة النتائج عمى لمحصكؿ األداء في خاصة لما تتطمبو مف دقة
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 تمييد:
 لو تعطى التي المعمكمات منيا المتعمـ عمى تؤثر التي المتغيرات مف الكثير ىناؾ
 أك تحسينو أك الجيد اإلنجاز أجؿ مف كتطبيقو تعممو المراد لمشيء استجابتو خالؿ

 أشكاؿ تأخذ المعمكمات كىذه اإلنجاز أثناء الحركة دقة حكؿ المتعمـ كترشد تصحيحو،
 عمى تساعد التي المختمفة كبرامجو االلي الحاسب منيا ك التعميمية البيئة في مختمفة
 .الراجعة التغذية تحقيؽ

 :االلي الحاسب تعريف -3-1
  قيمة ذات معمكمات إلى كمعالجتيا البيانات استقباؿ عمى قادر إلكتركني جياز ىك  

 النتائج ىذه تبادؿ عمى قادران  يككف الغالب كفي مختمفة، تخزيف كسائط في يخزنيا
 القياـ ىذا يكمنا في الحكاسيب أسرع تستطيع. متكافقة أخرل أجيزة مع كالمعمكمات

 برمجيات الحكاسيب تشغؿ. قميمة ثكاف   في ةكالمنطقي الحسابية العمميات بالييف بمئات
 كتبيف الخردة، مف قطعة الحاسكب يككف دكنيا فمف التشغيؿ، أنظمة تسمى خاصة
 لممبرمجيف بيئة تكفر الغالب في أنيا كما المياـ تنفيذ كيفية لمحاسكب التشغيؿ أنظمة

 (.90 ص 1990 مختار سالـ) تطبيقاتيـ عميو ليطكركا

 :ودوره في المجال الرياضي الحاسب االلي -3-1-2
  بشكؿ تساىـ التي الحديثة التكنكلكجية األساليب كأحد اآللي الحاسب استخداـ يعد

 ، الحديث العصر تطكرات تكاكب حتى الدراسية المناىج تطكير في ايجابي
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 التعميـ مجاؿ في أجريت التي كالبحكث الدراسات نتائج مف الكثير أشارت كلقد
  بالطريقة مقارنة الحاسكب طريؽ عف تعميمات تمقكا الذيف المتعمميف تفكؽ إلى كالتدريب
 الكقت يكفر  كالتدريبية التعميمية العممية في استخدامو أف يعنى كىذا ، المتبعة التقميدية

 . المتعمميف لدل االيجابية االتجاىات تككيف في يساىـ انو كما
 التعميمية بالمؤسسات الرياضية التربية مناىج في الحاسكب استخداـ يمكف كبالتالي 

 لتنمية كقكانينيا المختمفة الرياضية األنشطة عف كمعمكمات مكسكعة تقديـ خالؿ مف
 الصفات لتنمية كتدريبية تعميمية برامج أيضا كيتناكؿ ، المتعمميف لدل الرياضية الثقافة
 إلى باإلضافة كالرياضية، البدنية التربية مفاىيـ بعض كترسيخ ، كالحركية البدنية
كسابيـ ، المتعمميف بصحة تيتـ التي الصحية البرامج  قيمة أف كما.  الجيد القكاـ كا 

 حركات كتكضيح بعرض قيامو في تكمف الرياضية التربية مادة تدريس في الكمبيكتر
 التعمـ تعرؼ ككيفية الفعؿ كردكد المختمفة الحركات بياف ككذلؾ الميارات أثناء الجسـ
 الميمة المناطؽ عمى  التركيز كيفية تعميـ خاللو مف يمكف كما ، المكاقؼ ىذه عمى
 (.81 ص 2005 محمد عباس كامؿ) المعب في

 :الحاسب االلي في عمميتي التعميم والتعمم مميزات استخدام -3-3
 بطريقة المادة كتقديـ التعميمية العممية في لمتجديد كنتيجة المتعمـ حماس زيادة -

 .كضكحا كأكثر شيقة
 نتيجة االداء في خطتو مف يعدؿ اك ادائو في االستمرار عمى المتعمـ يشجع -

 كالتي االلي الحاسب مف المتعمـ يتمقاىا التي السريع الفكرم لمتعزيز االستجابة
 .أخطائو أك األداء صحة لو تكضح

  لمتعميـ التقميدية القيكد مف التخمص -
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 فحص فرصة الرياضية التربية تدريس مجاؿ في لممتخصصيف يسمح -
 التدريس استراتيجيات

 يحتكييا التي كالميارات الحركات تحميؿ عمى كالجيد يساعد الكقت اختصار -
 (.95ص 1990 مختار سالـ) المنياج

 :البرامج الحاسوبية لتحميل الميارات الحركية -3-4

 :kinoveaبرنامج كينوفيا  -3-4-1
 فنيات عمى يعمؽ ك يدرس ك يبطئ الرياضة، عشاؽ لجميع فيديك مشغؿ ىك 

 ك الفيديك كمقاطع الثابتة الصكر تسجيؿ ك الشاشة التقاط يدعـ فنياتؾ اك رياضييؾ
 الجسـ ثقؿ مركز تأشير امكانية يكفر كما القياسات كظائؼ مف الكثير يحتكم

 (WWW.kinovea.org) كحركتيا كاألدكات

 :pro-trainer برنامج -3-4-2
 إذ الحركي التحميؿ في المستخدمة البرامج أفضؿ مف  pro-trainer برنامج يعد 

 مف كيمكف كمذىؿ بسيط بشكؿ لألداء المتسمسمة الصكر عمؿ في البرنامج ىذا يساعد
 عمى الحصكؿ مف الباحث يمكف ذلؾ مف كاالىـ  لألداء الزمنية الفترات حساب
 يمكف كبالتالي األكسؿ برنامج مع مباشرة البرنامج يتعامؿ إذ data بشكؿ البيانات
 كالمسافات السرعة حساب يمكف كما األداء بعد مباشرة إحصائيا البيانات معالجة
 أدائيـ بيف كالمقارنة الالعبيف بيف الفركقات حساب ك أكتكماتيكيا كاالتجاىات كاألزمنة

 (WWW.polar.com)البرنامج.  خالؿ مف
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 : coachNowتطبيق -4-3-

ا المصممة التطبيقات أحد coachNow تطبيؽ  يقدـ ، كالرياضييف لمرياضة خصيصن
 كعرضو فيديك تصكير يمكنؾ حيث ، Slow Motion أك البطيئة الحركة ميزة

 إلى الشاشة كيقسـ كفيميا الميارة لتبسيط سيكلة بكؿ البطيئة الحركة ميزة باستخداـ
 التغذية يكفر ،مما محترؼ شخص اداء مع الرياضي اداء بيف مقارنة لعمؿ نصفيف
 : التالية اإلمكانيات البرنامج ىذا كيكفر ايضا لممتدرب الفكرية الراجعة

  تحميميا المراد الفيديك ممفات تحرير -
 البرنامج في المتكفرة الرسـ أدكات خالؿ مف مباشرة الفيديك ممؼ عمى الرسـ -
 .متتابع أك منفصؿ بشكؿ كيتـ كافة الزكايا تأشير -
  كحركتيا كاألدكات الجسـ ثقؿ مركز تأشير -
  لألجساـ الحركي المسار استخراج كبسيكلة يمكف -

.) اإللكتركنية كااللكاح الذكية كاليكاتؼ  الحاسكب اجيزة جميع عمى التطبيؽ كيعمؿ
.comcoachnowwww.) 

 بالحالة الصحية لمفرد.متحمؿ كالعمؿ عمى االرتقاء ل -
 التنمية الخاصة الصفات أك القدرات البدنية الضركرية. -
تقاف الميارات الحركية األساسية لنمك النشاط الرياضي التخصص -  تعمـ كا 

 لمكصكؿ  إلى أعمى مستكل رياضي.
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 :التغذية الراجعة -3-5

 المتعمـ عمييا يحصؿ أف يمكف التي المعمكمات جميع بأنيا محجكب كجيو عرفيا
 األداء بعد أك قبؿ معا، أككمييما خارجية أـ داخمية أكانت سكاء مختمفة مصادر مف

 الشركط أحدل كىي المثمى الحركية االستجابات تعديؿ منيا اليدؼ ، الحركي
 (.78 ص 200 محجكب كجيو) التعمـ لعممية األساسية

 يستقبميا أك الفرد عمييا يحصؿ التي المعمكمات عف عبارة فيراىا( Sage) أما
 التي المعمكمات ىي الراجعة التغذية أف كيضيؼ ، المتغيرات لبعض كنتيجة
 ( George . sage 1989 P 56)  بعدىا أك لحركة أدائو خالؿ الفرد يستقبميا

 :أىمية التغذية الراجعة -3-6
 يأتي: ما كمنيا الحركية الميارات تعمـ عممية في كبيرة أىمية الراجعة لمتغذية إف 

 أـ صحيحة كانت سكاء ، تعممو نتيجة المتعمـ إعالـ عمى الراجعة التغذية تعمؿ -
 معرفة عدـ حالة في المتعمـ يعترم قد كالذم كالتكتر القمؽ يقمؿ مما ، خاطئة
 .تعممو نتائج

 يعرؼ عندما كالسيما ، التعمـ عممية في االستمرار عمى كتشجعو المتعمـ تعزز -
 العممية تدعيـ عمى الراجعة التغذية تعمؿ ،كىنا صحيحة كانت إجابتو بأف

 . التعميمية
 يجعمو الخطأ اإلجابة ليذه السبب خطأ، كما كانت إجابتو أف المتعمـ معرفة أف -

 ثـ ،كمف عنيا المسؤكؿ ىك كاف عالمة أك نتيجة مف عميو حصؿ ما بأف يقتنع
 .القادمة المرات في جيده مضاعفة عميو
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 التي الخطأ االرتباطات تضعؼ أف شأنيا مف الخطأ المتعمـ إجابة تصحيح إف -
حالؿ ذاكرتو في حدثت  . محميا صحيحة ارتباطات كا 

 مستكل مف كتزيد التعمـ عممية تنشط أف شأنيا مف الراجعة التغذية استخداـ أف -
 . لمتعمـ الدافعية

 إذا كفيما ، المنشكد اليدؼ مف يقؼ أيف:  المتعمـ الراجعة التغذية عممية ُتعرَّؼ -
 لممتعمـ تبيف إنيا أم ، منو قريب أنو أـ لتحقيقو طكيمة مدة إلى يحتاج كاف
 ( George . sage 1989 P 56. )  التعميمية العممية في تقدمو سير اتجاه

 :مصادر التغذية الراجعة -3-7

 خالؿ مف الراجعة التغذية محددات خيكف يعرب عف نقالن ( Del Rey) كضح
  : يمي ككما الراجعة التغذية ألنكاع كتصنيؼ المحددات ىذه اعتماد كتـ مصادرىا

 (نيائية( ) مستمرة آنية) داخمية -
 النتيجة حكؿ معمكمات نكعيف كىي نيائية( ) مستمرة آنية) خارجية -

 (.98 ص 2002 خيكف يعرب(  )اإلداء حكؿ كمعمكمات
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 :أنواع  التغذية الراجعة -3-8
 الباحثكف كضعيا كالتي الراجعة لمتغذية المختمفة التصنيفات تنكع برغـ

 خارجية اك داخمية اما تككف إنيا الباحث يرل ، المجاؿ بيذا كالمتخصصكف
 كعبد عباس تصنيؼ شيكعان  التصنيفات أكثر كلعؿ(  Del Rey) تصنيؼ كبحسب
 :  يمي ككما السامرائي الكريـ

 
  االرشادية الراجعة التغذية -2             (الطبيعية) األصمية الراجعة التغذية -1

  
 الخارجية الراجعة التغذية -4.                        الداخمية الراجعة التغذية -3
. 
 
 النيائية الراجعة التغذية -6        .               اإلضافية الراجعة التغذية -5
. 
 
 المتزامنو الراجعة التغذية -8           .             المتأخرة الراجعة التغذية -7
. 
 الكريم وعبد صالح أحمد عباس(.)التعزيزية) المضخمة الراجعة التغذية -9

 (.120 ص 2000 السمرائي
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 :أنواع  التغذية الراجعة حسب المصدر -3-9

 :التغذية الراجعة الداخمية -3-9-1
 عدة فييا تشترؾ إذ داخمية حسية مصادر مف تأتي التي المعمكمات كىي 

 تغذية تعطي الجسـ حركة كاف الحركة عمى السيطرة في تؤثر عصبية منظكمات
 مستكل عف بالحركة القائـ لتخبر الجسـ داخؿ مف تأتي ام حافز طريؽ عف راجعة
 :مستكيات عدة النكع كليذا أدائو،

 .إرادم ال مستكل عند كيعمؿ:  القاعدم المستكل -
 كالمفاصؿ العضمي النسيج في المستقبالت تعمؿ حيث: االكؿ االعمى المستكل -

 .التجريبي لمحكـ قابؿ المستكل كىذا الحركة إصدار عمى
 البصرية الخارجية الحسية المستقبالت تتداخؿ حيث:  الثاني االعمى المستكل -

 .التجريبية لممعالجة خاضع المستكل كىذا كالسمعية

 :التغذية الراجعة الخارجية -3-9-2
 التغذية مف النكع كىذا المدرب كتعميمات الجسـ خارج مف اآلتية المعمكمات كىي 

 الذم الخطأ إلى يشير أف إال المعمـ عمى كما األداء تحسيف في كبير تأثير لو الراجعة
 أفضؿ. ءال دا الكضع لتحسيف الصكاب الحؿ إعطاء مع حدث

 :  يأتي ما الخارجية الراجعة التغذية كتشمؿ
 بعد لممعمـ تقدـ التي بالمعمكمات خاصة كىي: االعالمية الراجعة التغذية -

 كىذه صح، خطأ، كممة، ذلؾ عمى االمثمة كمف لمحركة، استجابت استكماؿ
 .األداء أثناء االستجابة مف تزيد أك تقمؿ اف بإمكانيا المعمكمات
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 التعمـ مف األكلى المراحؿ في كبيرة أىمية ذات تعتبر: االضافية الراجعة التغذية -
 بصكرة أك المدرب قبؿ مف مباشرة بصكرة تعطى أف كيمكف لمميارة، الحركي

 مصطفى) .الثابتة الصكر أك كالنمكذج أخرل كسائؿ بكاسطة مباشرة غير
 (.199 ص 2001 محمد السايح

 :أنواع التغذية الراجعة الخارجية حسب الزمن -3-10
 ام كاضحة بصكرة أعطاىا كيمكف مباشرة اإلنجاز بعد تقع:  فكرية راجعة تغذية  -

 أك األداء مستكل لمعرفة التقكيـ أك الكصؼ كيشمؿ اإلنجاز عممية استكماؿ بعد
 .المجاز نتائج لمعرفة

 عدة بعد أك بسيطة زمنية بفترة اإلنجاز بعد تعطى :المؤجمة الراجعة التغذية  -
 (199 ص 2008 شمتكت ابراىيـ نكاؿ) تكرارات

.  

 
 الراجعة التغذية ألنكاع عمي اهلل عبد جماؿ تصنيؼ يكضح( 2) رقـ الشكؿ
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 :وضائف التغذية الراجعة -3-11
 المتعمـ كتزكيد اإلداء كتطكير صقؿ حيث مف الراجعة التغذية فكائد الى باإلضافة

 المكاقؼ خالؿ الحركي اليدؼ نحك استجابتو كتكجيو بالحركة الخاصة بالمعمكمات
 :  التالية الكظائؼ الراجعة لمتغذية فإف التعميمية

 ( .معمكماتية كظيفة)  الحركة عف الخاصة بالمعمكمات تمدنا إنيا  -
 الى الكصكؿ قرب عف مشجعة المعمكمات تككف عندما كثكاب تستخدـ أف يمكف  -

 .(تشجيعية كظيفة) اليدؼ
 (  .دافعية كظيفة)  لمتعمـ قكيان  حافزان  تصبح أف يمكف  -
 : كاألداء الميارات تعمـ في ميمة كظائؼ ثالث لمتغذية أف كما

 الميارة تعمـ في أطكؿ كقت قضى كمما --- الالعب حاكؿ كمما: التحفيز  -
 أف نالحظ أف كيمكف الالعب، كتكجيو تشجيع في دكر تمعب الراجعة فالتغذية
 األقؿ عمى كلكف الالعب أداء عف دقيقة معمكمات تعطي ال قد الراجعة التغذية

 . األداء لتحسيف فرصة يعطي لمتكرار االندفاع فإف
 أف إلى تميؿ التكريـ يتبعيا التي األفعاؿ عقاب: أك ثكاب كمفيـك الراجعة التغذية  -

 . أداء ىذا تكرار عدـ إلى تؤدم بعقاب المتبكعة األحداث بينما تتكرر
 . األخطاء لتصحيح معمكمات  -
 . معيف ىدؼ اتجاه في سمكؾ أك حركة إحداث  -
 .  الخطأ كتحديد لمحركة الصحيح باالتجاه المؤداة الحركة آثار مقارنة  -
 . التنظيـ تكجيو إلعادة السابقة الخطأ إشارة استخداـ  -
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 :توقيتات التغذية الراجعة -3-12
 الراجعة التغذية إعطاء ىك الشائع الخطأ إف"  محمكد الكريـ كعبد أحمد عباس يذكر

 "  التعمـ عممية في المقصكدة ىي ليست الحركة مف لألجزاء
 المعمكمات كـ أك نكع حيث مف الراجعة التغذية استخداـ يساء مثمما الباحثاف يرل

 الضركرم مف كىذا التصحيحية المعمكمات إلعطاء المناسب التكقيت يساء أحيانان 
 التغذية إلعطاء التكقيت مف نكعيف فيناؾ ، الميارات نكع مع يتالءـ بما بو األخذ 

 احمد عباس)اإلداء بعد أم كنيائية اإلداء مع المتزامنة أم المستمرة كىي الراجعة
 (.122 ص 2000 السمرائي الكريـ عبد السمرائي، صالح

 

 :التغذية الراجعة المتزامنة -3-12-1
 تقديـ ألف كذلؾ الميارة أك التعمـ اكتساب مع كتتساكؽ تتزامف معمكمات كىي

 إذ ، بالعمؿ اقترانيا أك بتالزميا يأتي الميارة اكتساب أك بالتعمـ ترتبط التي المعمكمات
 أك ممارستيا أثناء كفي بدأت قد ميمة تككف عندما تقدـ أف يمكف معمكمات ىناؾ أف

 التغذية ىذه كتقدـ ، بعد ينتو   كىك لـ كاإلداء التعمـ كيالـز يصاحب النكع كىذا ، إدائيا
 عمى التركيز أك ضربيا أك الكرات الستالـ تصحيح شكؿ عمى لممتعمميف الراجعة

 1991 االزيرجاكم محسف فاضؿ) التماريف بعض ممارسة عند الصحيحة األكضاع
 (.183ص
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 :التغذية الراجعة النيائية -3-12-2
 تعطى إذ خارجي الراجعة التغذية مف النكع ىذا كمصدر:  النيائية الراجعة التغذية
 عف معمكمات شكؿ ما تأخذ كعادةن  اإلداء أك المحاكلة انتياء بعد معمكمات لممتعمـ
 .اإلداء عف كمعمكمات النتيجة

ف  مراعاتيا يجب أمكر ىناؾ إف كما الدراسة متغيرم ىما التكقيت مف النكعاف ىذيف كا 
 كحجـ كدقة المتعمـ مستكل االعتبار بعيف تأخذ الراجعة التغذية تقديـ طريقة في

 (.100 ص 2002 خيكف يعرب) لو المقدمة المعمكمات

 :الراجعةخصائص التغذية  -3-13

 :الخاصية التعزيزية -3-13-1
 الذم األمر الراجعة لمتغذية الكظيفي الدكر في رئيسيان  مرتكزان  الخاصية ىذه تشكؿ
 التغذية خالؿ مف الخاصية ىذه عمى الباحثيف أحد ركز كقد التعمـ، عمى يساعد
 استجابتو بصحة الطالب إشعار أف يرل حيث المبرمج، التعمـ في الفكرية الراجعة
 بعد. فيما الصحيحة االستجابة تكرار احتماؿ كيزيد يعززه،

 :الخاصية الدافعية -3-13-2
تسيـ في اشادة التغذية الراجعة بحيث يستمتع المؤدم بالتعمـ مما يحسف االداء
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 :الخاصية الموجية -3-13-3
 كاألداء فيثبتو، المتقف األداء لو فتبيف أدائو نحك الفرد تكجيو عمى الخاصية ىذه تعمؿ
 .فيحذفو المتقف غير

 :شروط التغذية الراجعة -3-14
 . كاالستمرارية بالدكاـ الراجعة التغذية تتصؼ أف يجب -
 . محددة أىداؼ ضكء في الراجعة التغذية تتـ أف يجب -
 . دقيقان  عمميان  كتحميالن  عميقان، فيمان  الراجعة التغذية نتائج تفسير يتطمب -
 عناصر جميع تشمؿ بحيث ، بالشمكلية الراجعة التغذية عممية تتصؼ أف يجب -

 . التعميمية العممية
 .  دقيقة بصكرة الالزمة األدكات الراجعة التغذية عممية في يستخدـ أف يجب -
 . كفعالة مناسبة تككف أف -
 .ليا فعمية الحاجة تككف أف -
 صحيح. كالعكس الخارجية الداخمية الراجعة التغذية مكاكبة -

 :تأثير التغذية الراجعة -3-15
 :االتي حيث مف المتعمـ عمى تؤثر المعطى المعمكمات أف 

 .العمؿ قكة مف يزيد التعزيز كىذا المتعمـ بيا يقـك التي األعماؿ تعزز -
 .(معمكمات)معيف معطى لنا تقدـ -
 . تصحيحو أك العمؿ لتعديؿ استخدميا يمكف -
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 :المعمم في إدارة الظروف التي تؤثر في التغذية الراجعةدور  -3-16  -
 . الراجعة التغذية لمعمكمات الطالب استيعاب مف التأكد
 تغذية مف المعمـ يقدمو كما أعماليـ بيف الرابطة العالقة يفيمكف الطالب أف مف التأكد
 .راجعة
 .تحقيقو المرغكب باليدؼ الالعب إعالـ
 .ذلؾ أمكف كمما الحاؿ في الراجعة التغذية تقديـ مراعاة المعمـ عمى

(http://lamya.yoo7.com/t371-topic ) 

 :الخالصة
 المجاؿ في االلي الحاسب أىمية لنا يتضح الثاني الفصؿ ىذا في عميو مما تعرفنا  

 التغذية خالؿ مف كالتعمـ التعميـ عممية في تساىـ التي المتعددة كبرامجو الرياضي
 الحاسب يكفر إذ كالمتعمـ، المعمـ عمى تعكد التي أىميتيا كمدل تكفرىا التي الراجعة
 في المتعمـ اىتمامات كؿ لتشبع كمتعددة كمشكقة كحية غنية خبرات كبرامجو االلي
  فقط المفظي الشرح عمى تعتمد التي التقميدية الطرؽ مف التحرر لو كتتيح النكاحي جميع
 .بكضكح الميرات عمى التدرب في االستمرارية إلى كتدفعو كتركيزه المتعمـ انتباه تجذب
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 تمييد:
 كسيككلكجيو جسميو تتميز بخصائص مختمفة يمر بمراحؿ البشرم الكائف اف

 الى الكيكلة الى الشباب الى الطفكلة مف ينتقؿ فاإلنساف مختمفة، كعقميو كفيزيكلكجيو
 عينات مع تتناسب التي المتأخرة الطفكلة الى سنتطرؽ الفصؿ ىذا كفي الشيخكخة،

 باإلضافة السف ىذا في الفرد بيا يمر التي كالخصائص كميزاتيا مفيكميا كسنقدـ بحثنا
 .كالنفسية البدنية الخصائص الى

 :مرحمة الطفولة المتأخرة -4-1
 كمرحمة الطفكلة مرحمة كىي عمميا المصنفة المرحمتيف بيف العمرية الفترة ىذه تدخؿ

 المستكل كتطكر المعمكمات كثراء الشخصية تككيف فترات أىـ مف كىي المراىقة
 الجكانب كؿ في األساسية الحقائؽ التدريب أثناء أعيننا نصب كضعنا ما إذ الرياضي

 مع التعامؿ في كالحقائؽ المعمكمات كؿ نكظؼ أف كاستطعنا السنية، المرحمة ليذه
 سمككيـ مف نعدؿ أك كاحتراميـ حبيـ نكسب ككيؼ ليـ نستمع كيؼ الصبية ىؤالء
 . قدراتيـ مف كترفع
 .تقريبان  االبتدائية المدرسة مرحمة تقابؿ كىي سنة 12 – 9 مف تبدأ أنيا البعض كيرل
 الرياضية لمممارسة الناشئيف انتقاء في مناسبة المرحمة ىذه يعتبركف العمماء أف حيث

 (.101 ص 1998 المجيد عبد منصكر) المختمفة لألنشطة كانضماميـ
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 :مفيوم الطفولة المتأخرة -4-2
 حيث اكتسابيا السابؽ كالعقمية الحركية المغكية كالميارات الخبرات اتقاف مرحمو ىي

 كقميؿ ثابت ذاتو حد في كالطفؿ االتقاف مرحمو الى مرحمو مف تدريجيا الطفؿ ينتقؿ
 ذلؾ قبؿ النمك في تبدا التي الممكية الى شديدا ميال الطفؿ يميؿ ك االنفعالية المشاكؿ

 االجتماع بمجرد ذلؾ قبؿ كاف اف بعد المنتظمة الجماعات الى االنتماء الى يتجو كما
 العدية لأللعاب الالزمة الميارات اكتساب المرحمة ىذه مميزات أىـ مف ك سنو، في لمف
 التعميمية لمنياراا االستجابة سرعة كالحساب كالكتابة لمقراءة األساسية الميارات تنمية
 التكافؽ يتحسف المرحمة ىذه اف العمماء كيعتبر اليكمية، لمحياة الالزمة المفاىيـ تنمية

 الحركي النمك اف القكؿ كيمكف بألكاف االحساس ككذلؾ الطفؿ لدل كالعصبية العضمي
 الحركية الميارات كاكتساب الحركي لمتعمـ المثمى المرحمة تعتبر كما إلى ذركتو، يصؿ

 (.42 ص 1995 عيساكم الرحماف عبد)
 

 :المتأخرة الطفولة مرحمة في النمو وسمات خصائص -4-3

 :النمو النفسي -4-3-1
 بعيف ياخذه اف المربي عمى يجب لذا بشده المعب االطفاؿ يحب المرحمة ىذه في

 يسطر كي مربي إلى يحتاج فالطفؿ لو الطبيعي كميميـ لمعب الشديد تعطييـ االعتبار
نجازات األفكار إلى يميمكف كما النشاط اىداؼ لو  االستقاللية مف المزيد في اآلخريف كا 

 كالمعب اآلخريف مع التعاكف إلى كيميؿ المسؤكلية تحمؿ في عمييـ االعتماد كيزيد
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 قدراتو تحسيف بغرض الحركية الميارات لتعمـ كاالرادة العزيمة لمطفؿ كيككف الجماعي،
 .المعب في

 :النمو الجسمي -4-3-2
 النمك مراحؿ مع بالمقارنة كمنتظمة بطيئة بطريقو المرحمة ىذه في الجسمي النمك يسير

 العضالت تنمك البمكغ سف الى الطفؿ يصؿ اف الى مفاجئة تغيرات تحدث كال االخرل
 عمى الطفؿ يساعد مما كاتقانا اتزانا بيا المتصمة الحركية الميارات كتزداد الكبيرة
 العضمي التآزر مف ككثير الكبيرة العضالت الى تحتاج التي االلعاب ك اعمالو ممارسو
 معينو حركيو العاب تفصيؿ في كبيرا دكرا المجتمع كثقافو البيئة تمعب كما العصبي

 تقديـ في دكر لممربي ك الحركية ميارات التنمية في اثر لو يككف مما اخر لنكع
 في المكازنة ك المتكاممة الغذائية الكاجبة بمفيـك يتعمؽ ما في كالمعمكمات المعارؼ

 .كالبيئية كالصحية الشخصية كالنظافة التغذية االتجاىات تنميو

 :الفروق الفردية -4-3-4
 بنفس اك الطريقو بنفس االطفاؿ ال ينمكف جميع كاضحو الفردية الفركؽ تبدك

 بما الكزف في اآلخر كالبعض الطكؿ في نسبيا أكبر بدرجة ينمك فبعضيـ المعدالت،
 كالكزف. الطكؿ مثؿ العامة الجسمية األنماط تنكع إلى يؤدم

 :النمو العقمي المعرفي -4-3-5
 التفكير مصطمح المتأخرة الطفكلة مرحمو في الطفؿ تفكير عمى" وبياجي جاف" يطمؽ

 ك العقمية العمميات عمى المرحمة ىذه في لمطفؿ المنطقي التفكير اف بمعنى االجرائي
 تفكير السابعة السنو الى الثانية السنو مف العمميات ؿما قب مرحمو الى الطفؿ ىذا يصؿ
 االشياء اك االشياء مرتبط تصكر لكنو ك منطقي تفكير العيانية العمميات مرحمو في
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 حيث المجرد التفكير الى فييا كانتقؿ الذكاء نمك المرحمة ىذه في يستمر نفسيا،
 المنطقية دكف العقمية العمميات في كيتحكـ كاقعيا تفكيره يصبح ام المفاىيـ يستخدـ

  12 السف مع ثـ كالكميات القياسات تقدير عمى القدرة ليا االشياء ادراؾ مع كالمنطقية
 استقراء استنتاجا اكثر فكريو اشكاال لديو تظير ام االستداللي التفكير لديو ينمك سنو

 الكاقع الكتشاؼ المناىج استخداـ الى بو يؤدم الذم التركيبي التفكير فكر ام كتطكرا،
 .االبتكار عمى القدرة لديو تنمك ذلؾ بعد ثـ

 :النمو الحسي -4-3-6
 ادراؾ كخاصو الحسي االدراؾ يتطكر حيث المرحمة، ىذه في يكتمؿ الحكاس نمك يبدأ

 لألحداث الزمني كالتتابع الزمنية المدلكالت ادراؾ المرحمة ىذه في يتحسف الزمف
 عامو بصفو الطفكلة في يختمؼ فتراتو لماذا كالشعكر الزمف ادراؾ اف كيالحظ التاريخية

 مف اطكؿ يستغرؽ الدراسي لمعاـ الطفؿ فشعكر كالشيخكخة الرشد عف ك المراىقة عف
 المرحمة ىذه كفي مسرعا، يكلي الزمف اف كالشيخ الراشد كيشعر الجامعة طالب شعكر
 الطفؿ كتمييز السمح ثقو تزداد ك المختمفة االكزاف بيف اكثر بدقو الطفؿ يميز ايضا
 الحاسة كتتحسف المعقد، الى البسيط البحث مف ذلؾ كتطكر بدقو المكسيقية االنغاـ

 .12 سف حتى العضمية
 في كاضحو زياده فييا كتشاىد الكاضح الحركي النشاط مرحمو تصبر المرحمة ىذه كفي
 اسرع الحركة كتككف مستمرة حركو بال ساكنا يظؿ اف يستطيع ال طفؿ كالطاقة القكه
 الدراجة رككب كالمطاردة الجرم مثؿ المعب االحظ افضؿ لدرجو فييا التحكـ قكه كاكثر
 النشاط الكاف مف ذلؾ كغير المنظمة الرياضية كاأللعاب كالسباؽ كالعمـك العجالت ذات
 ذم مف اكثر مشجعو مياره الى تحتاج كالتي الطفؿ لدم المتدفقة الطاقة تصرؼ التي
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 الطفيفة الجركح بعض في يتعرض قد لمطفؿ المستمر الحركي النشاط اثناء ك قبؿ
 .نشاطا يمتمؤكف صغار عماؿ االطفاؿ ككاف يبدك عممي ىك ما كؿ الى كيميؿ

 :االجتماعيالنمو  -4-3-8
 خالؿ مف اشده عمى االقراف مع االجتماعي التفاعؿ كيقـك الرفاؽ جماعو تأثير يزداد

 الطفؿ االجتماعي كالنشاط الجماعي العمؿ كيستغرؽ كالتماسؾ كالكالء كالتنافس التعاكف
 العمؿ كاستغرؽ الرفاؽ، جماعة في بعضكيتو الطفؿ كيفتخر الطفؿ، كقت معظـ

 المعب ك الرفاؽ جماعو في افتخر ك الطفؿ الكقت معظـ االجتماعي كالنشاط الجماعي
 يساير نجده لو كقبكليا الجماعة رضا عمى الطفؿ يحصؿ كلكي المباريات، ك الجماعي
 (.98-97-96 ص 2010 البشناؽ محمد رأفت. )قائدىا كيطيع ىا معايير

 :متطمبات النمو خالل فترة  الطفولة المتأخرة -4-4
 مدل نبيف حتى العمر مراحؿ خالؿ لمطالب الرئيسية المظاىر أىـ يمي ما في سنكضح
 يحياىا التي الحياة يتقبؿ أف عمى الفرد تساعد التي التكيؼ عممية في كأىميتو تتبعيا
 : كىي عسر دكف حسف بقبكؿ
 .ينمك حي كائف نفسو حكؿ عاـ اتجاه الفرد يككف -
 .اقرانو يصاحب كيؼ الفرد يتعمـ -
 .كالحساب كالكتابة لمقراءة األساسية الميارات يتعمـ -
 .اليكمية بالحياة الخاصة كالمدركات المفاىيـ يككف -
 .السمكؾ معايير ك األخالقية كالقيـ الضمير، يككف -
 .الجنسيف كال مف الرفقاء مع عالقات تككيف -
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 كالمنظمات المختمفة البشرية بالتجمعات المتصمة النفسية االتجاىات تككيف -
 .االجتماعية

 .كالكبار الكالديف عف عاطفي استقالؿ -
 1994 مخائيؿ خميؿ) الجسمي لنمكه نتيجة لو تحدث التي التغييرات الفرد تقبؿ -

 (.49 ص

 :الخصائص البدنية لمطفولة المتأخرة -4-5
 معرفو الضركرم فمف كنفسيا بدنيا مجيكدا تتطمب الرياضية اف االلعاب بما

 في األىمية مف ليا لما كذلؾ الحساسة العمرية المرحمة ىذه في البدنية الخصائص
 .السميـ نمكىـ

 :المداومة 4-5-1
 المرحمة ىذه في سنو 12 الى ثمانية مف ىي المداكمة قدره لتنميو المفضمة المرحمة
 ال الذم الطفؿ عف متطكر التنفسي جيازه يككف بانتظاـ الرياضة يمارس الذم الطفؿ
 .رياضو ام يمارس

 :السرعة -4-5-2
 في فانو المربي يطكرىا لـ اذا سنو، 13 الى 5 كىي تطكر فييا مرحمو ليا السرعة

 في يتطكر ال الذم" بالسر"  كحسب قميمو بنسبو اال تطكيرىا يستطيع لف المستقبؿ
 .ابدا يتطكر لف ربما المناسب الكقت
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 :القوة -4-5-3
 كالتالي القكه يستعمؿ الكره قذؼ عند اك الزميؿ مع االحتكاؾ عند الطفؿ عمى يالحظ  
 كانما التماريف طريؽ عف القكه تنميو عف نبحث اف يجب ال المتأخرة الطفكلة مرحمو في

 .اضافيو شده دكف طبيعية عضمو تقكيو عف نبحث

 :التوافق -4-5-4
 ايضا يستعمؿ بؿ فقط كالمداكمة كالسرعة القكه يستعمؿ ال الرياضة ممارسو عند الطفؿ
 باستعماؿ كذلؾ مختمفة انكاع مف حركات ادماج خالؿ مف الحركات ءال دا التكافؽ
 سنو 11 الى 7 بيف التكافؽ تطكير المفضؿ كمف كالدقة التكازف ك كالرشاقة السرعة
 تطكير عمى الحصكؿ منيا عديده كضعيات في الطفؿ كضع يجب ذلؾ يتسنى كحتى
 .لمتكافؽ افضؿ

 :المرونة -4-5-5
 وال ن سنكات 9 مف ابتداء تطكيرىا يجب ك التاسعة سف حتى طبيعية الخاصية ىذه
 .لكحده المستكل عمى المحافظة اال نستطيع كال المناؿ صعب تطكير يصبح بعد فيما

 :الرشاقة -4-5-6
 مككنات جميع ترتبط انيا حيث المركبة الطبيعة ذات اليامو البدنية القدرات مف تعتبر
 الحركي كالتكازف كالتكافؽ كالسرعة العضمية القكه مقدمتيا في يأتي كالتي البدني االداء
 اتجاه اك اكضاع تغيير عمى منو اجزاء اك الجسـ قدره انيا عاـ بشكؿ الرشاقة كتعني
 .كدقو بسرعو
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 :الدقة -4-5-7
 الى 10 بيف ذلؾ كبعد سنكات 10 الى 7 بيف ما االطفاؿ بقدره الكبير النمك يالحظ
 سرعو يتعمـ الطفؿ اف الفترة ىذه في كتثبت الفضاء في الحركة اداء دقو عمى سنو 12

 زال نجا تعمميا التي الحركية عادات استعماؿ ىك ىا يستعمؿ كيؼ يعرؼ ك الحركات
 .تختمؼ التي الكضعية متطمبات مع حركي نشاط

 :التوازن -4-5-8
 مع التكازف يتحسف حيث منتظـ بشكؿ االطفاؿ لدل التكازف يتطكر المرحمة ىذه في

 القياسات يتعمؽ ما خاصو الجسماني البناء نمك بطبيعة يتأثر كالتكازف العمر زياده
 (.94-93  ص 1994 عكسي أحمد عفاؼ) .الجسمي
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 : خالصة
 تنميو في الياـ لدكره كنمكه الطفؿ حياه في ىامو مكانو لو كالرياضي البدني النشاط
 معرفة االعتبار بعيف االخذ الى يؤدم مما متناسؽ نمك اجؿ مف األنظمة مختمؼ
كنفسي  بدني مجيكد منو يتطمب مما الرياضي النشاط ممارسو اثناء التحكالت مختمؼ

 .كقد تعرفنا في ىذا الفصؿ عمى ىذه الشريحة اليامة كأىـ خصائصيا كمتطمبات نمكىا
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تمييد
 تحديد في إلييا يصؿ التي الدقة بدرجة يقاس العمـك مف عاـ بحث أم تقديـ أف شؾ ال

 عمى يعتمد الذم المقياس في الصعكبة كتزداد المستخدمة األدكات دقة كفي مفاىيـ
 تككف أف دكف بدراسة يقـك أف لمباحث يمكف كال المتعددة مجاالتو في البشرم السمكؾ

 اإلجراءات أىـ نكضح أف سنحاكؿ الفصؿ ىذا كفي لدراستو مناسبة كمنيجية أدكات لو
 الكثكؽ يمكف عممية نتائج عمى الحصكؿ أجؿ مف ك الدراسة في اتبعناىا التي الميدانية

 .أخرل مرة لمتجريب قابمة مكضكعية نتائج كاعتبارىا بيا

 :منيج البحث -1-1
 ذك التجريبي التصميـ باستخداـ التجريبي المنيج الباحثاف الطالباف استخدـ  

 .الدراسة لطبيعة لمناسبتو كذلؾ تجريبية كأخرل ضابطة إحداىما المجمكعتيف

 :عينة البحث -1-2
اد ك لفريؽ شباب  (العب20) الالعبيف األطفاؿث مف لبحر عينة اباختياث لباحـ اقا

 مديةالطريقة العالباحث  اتبع، كبعد ذلؾ ( سنة12-9رىيك كالذيف تتراكح أعمارىـ مف )
( 12في تقسيـ أفراد عينة البحث إلى مجمكعتيف متساكيتيف )تجريبية كضابطة( بكاقع )

كإلرجاع الفركؽ لمعامؿ التجريبي قاـ الباحث بحساب تجانس  لكؿ مجمكعة العب
 كالطكؿ لمعرفة مدل تكافئيما بحيث: العينتيف مف حيث السف كالكزف

كىي  0.70الجدكلية  Tبمستكل داللة  0.37متغير العمر المحسكبة ل Tبمغت قيمة  
ما كىذا معناه عدـ كجكد فركؽ معنكية دالة احصائيا  0.05أكبر مف مستكل الداللة 

 كجكد تجانس لمتغير العمر. يعني
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الجدكلية  Tبمستكل داللة  0.84المحسكبة  Tبمغت قيمة كبالنسبة لمتغير الطكؿ 
كىذا معناه عدـ كجكد فركؽ معنكية دالة  0.05كىي أكبر مف مستكل الداللة  0.41

 كجكد تجانس لمتغير الطكؿ. ما يعنياحصائيا 

كىي  0.10الجدكلية  Tبمستكل داللة  1.7متغير الكزف المحسكبة ل Tكما بمغت قيمة 
ما كىذا معناه عدـ كجكد فركؽ معنكية دالة احصائيا  0.05مف مستكل الداللة  أكبر
 كجكد تجانس لمتغير الكزف كذلؾ. يعني

 :المجموعة التجريبية -1-2-1
 في كالمتمثؿ الحاسكبي البرنامج باستخداـ افرادىا تعميـ كتـ العب (12) مياكاق 

 .القدـ كرة في التصكيب ميارة لتعمـ( coachNnow) اإللكتركني التطبيؽ

 :الضابطةالمجموعة  -1-2-2
 عمى يعتمد الذم التقميدم باألسمكب التدريبي البرنامج كاتبعت العب( 12) قكاميا
 ميارة لتعمـ فقط المفظي كالتصحيح كالتكضيح كالشرح المدرب قبؿ مف األكامر

 . القدـ كرة في التصكيب
 كخارج العينة االساسية ثلبحا مجتمع مف داخؿ( العبيف 6) بػ الباحث فتعاػسإ دقك
( كالثبات الصدؽ) العممية المعامالت لحساب كذلؾ( االستطالعية الدراسة عينة)

 البحث في المستخدمة لالختبارات

 :الدراسة االستطالعية -1-3
 التي كالصعكبات المشاكؿ عمى بالكقكؼ الباحث قاـ االساسية الدراسة في الشركع قبؿ

 ، األساسية الدراسة في تفادييا مف نتمكف حتى االختبارات تنفيذ عممية تعرقؿ أف يمكف
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 02/03/2019عينة استطالعية بتاريخ  مع قبمي عممي لقاء بتنظيـ الباحث قاـ كقد
 :فيو افراد تـ 06مككنة مف 

 .المستخدـ الحاسكبي كالبرنامج العمؿ طريقة شرح -
 .كصالحيتيا التجربة في المستخدمة المختمفة الكسائؿ سالمة مف التأكد -
 .االختبار يستغرقو الذم الكقت معرفة -
 .العينة مع المستخدمة االختبارات كفاءة معرفة -

 :متغيرات البحث -1-4

 :المتغير المستقل -1-4-1
 .coachNnow)الكحدات التدريبية المدعمة بالبرنامج الحاسكبي )

 :المتغير التابع -1-4-2
 القدـ.ميارة التصكيب في كرة 

 :االجرائي لمتغيرات البحث الضبط -1-5
 طبقت الفريؽ، بحيث مدرب كتكجيو بمساعدة الطالب تصرؼ تحت العينة كضع تـ
 التجريبية العينة استخداـ ىك الكحيد كالفارؽ التدريبية الكحدات نفس العينتيف كال

 "الدراسة خكجة إدريس الدكتكر دراسة مع ؽما يتف التماريف، كىذا أثناء حاسكبي لبرنامج
 بقية كعزؿ جية، مف فييا التحكـ قصد التغيرات ضبط الباحث مف تتطمب الميدانية
 الباحث إلييا يتكصؿ التي النتائج تصبح الضبط ىذا بدكف الداخمية، االخرل المتغيرات
  بالضبط كيقصد نتائجيا"، كمضممة كالتفسير كالتصنيؼ التحميؿ عف مستعصية
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 يؤثر أف يمكف الذم كالمتغير التأثيرات، إلزالة المبذكلة المحاكالت لممتغيرات اإلجرائي
: راتب كامؿ كأسامة عالكم حسف محمد كيقكؿ( 2006")خكجة إدريس" التابع عمى

 الباحث ممارسة بدكف لمنتائج الحقيقية مسببات عمى يتعرؼ أف الباحث عمى يصعب"
 ص 1987 راتب كامؿ عالكم،اسامة حسف محمد..)الصحيحة الضبط إلجراءات

243.) 
 :كالتالي كىي البحث إجراءات بضبط الباحث كقد قاـ

 .الممعب نفس كفي اليـك نفس في بالتدريب تقكماف المجمكعتاف -
 .االسبكع في حصتيف كىي األسبكع في الحصص عدد نفس تخصيص -
 .كاحد تكقيت في يككف القياس أف حيث كالبعدم القبمي االختبار ضبط -
 .العدد كالجنس بنفس مف المجمكعات -

 

 :مجاالت البحث -1-6

 :المجال البشري -1-6-1
 كىـ سنة( 12 – 9) بيف أعمارىـ تتراكح العب، 24 عمى البحث عينة شممت

 بنادم شباب كادم رىيك. الالعبيف
 

 :المجال المكاني -1-6-2
 .بممعب الكحدة المغاربية بكادم رىيك غميزافأجريت التجربة  
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 :المجال الزماني -1-6-3
 ىذه ككانت 04/05/2019 غاية إلى 02/03/2019 يـك البحث ىذا في العمؿ بدأ

 :مرحمتيف عمى الفترة
 كىي 05/03/2019 غاية إلى 02/03/2019 مف ككانت: األكلى المرحمة -

 .الظركؼ كؿ كتييئة االستطالعية الدراسة إجراء فترة
 تـ كقد البحث، خطة كتطبيؽ االختبارات إجراء مرحمة ىي :الثانية المرحمة -

 كاالختبار 09/03/2019:  بتاريخ لمعينتيف القبمي الميارل االختبار إجراء
 .04/05/2019  بتاريخ لمعينتيف البعدم الميارل

 :أدوات البحث -1-7
 كيكظفو عميو يستند الذم المحكر تعتبر بحثو في الباحث يستعمميا التي األدكات إف
 في كسائؿ بعدة ااستعن كقد بحثو، عمييا يبني التي الحقيقة كشؼ إلى الكصكؿ في

 :كالتالي كىي كتحديدىا البحث جكانب كشؼ في ساعدتنا كالتي البيانات جمع
 :المالحظة -1-7-1

 بالمالحظة قمنا كقد 02/03/19غميزاف بتاريخ  كادم رىيك لنادم ميدانية بمعاينة قمنا
 لكرة الحركية لمميارات المدربيف شرح كلطريقة النادم لدل المتدربيف ألداء البسيطة

 ، التصكيب لميارة الصحيح لألداء الالعبيف إتقاف صعكبة كىي الظاىرة كالحظنا القدـ
 مف لمتحقؽ بالتجريب قمنا األخير كفي أسئمة عدة طرح بعد فركض عدة ليا كضعنا ثـ

 .الفرضيات صحة
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 :الوسائل المختمفة -1-7-2
 التدريبية الكحدات -
 سجؿ -
 Samsung M20 ىاتؼ كاميرا  -
 كبير حجـ  ipad جياز -
 Samsung not book نكع محمكؿ حاسكب جياز -
 .القدـ كرة في التصكيب لميارة فيديك أشرطة -
 ( coachNnow) برنامج -
 .ميزاف -
 .القدـ كرة في التصكيب لميارة الميارية االختبارات -
الحجـ، حباؿ،  كبيرة مسطرة قياس، شريط صافرة، ، Rucanor/1 نكع تكقيت ساعة -

 .أقماع

 البحث عينة مع( coachNnow)الحاسوبي البرنامج توظيف طريقة -1-8
 التجريبية:

 اإلدارية األمكر ككافة البحث عينة كضبط االختبارات إجراء الباحث مف انتياء بعد
 باستخداـ المسطر التدريبي البرنامج بتطبيؽ باشر العمؿ، سير تضمف التي كالتدابير
 الطالب يقـك حيث أسبكع كؿ تدريبيتيف كحدتيف بمعدؿ  شيريف لمدة الحاسكبي البرنامج
 كالمتمثمة الحاسكب تكنكلكجيا باستخداـ التجريبية لمعينة الميارة حركات بشرح الباحث

 كذلؾ القدـ، كرة في التصكيب ميارة لتعمـ( coachNnow) اإللكتركني التطبيؽ في
 البطيء بالعرض مباشرة أمامو المعركضة أدائو لطريقة النظر إلى المتعمـ بتكجيو
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اك الياتؼ  (ipad) جياز أك(  data show) المعركؼ العرض جياز باستعماؿ
 لالعب اخر فيديك كىك مثالي بنمكذج الصحيحة الطريقة تكضيح مع النقاؿ ذكي،

 .(03)رقـ الشكؿ في مكضح ىك الشاشة، مثمما نفس مف االخر النصؼ في محترؼ
 

 
 coachNnow( يوضح واجية البرنامج الحاسوبي تطبيق 03الشكل رقم )

 بحيث يقسم الشاشة الى قسمين لعمل مقارنة.

 :االختبارات المستخدمة -1-9

 :اختبار المستطيالت المتداخمة -1-9-1
 .التصكيب عمى الرجؿ دقة قياس:  الغرض
 .ممددة أرض أمامو حائط قدـ، كرات 05:  األدكات
 تمثؿ بحيث),,(  رقـ الشكؿ في مكضحة متداخمة مستطيالت ثالث الحائط عمى يرسـ

 الحائط عمى أمتار 6 بػ التصكيب خط كيبعد لممستطيؿ، السفمية الحافة األرض
 (.450 ،صفحة1995 حسنيف، صبحي محمد) متتالية مرات 5 الكرة كتصكب
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 .الكبير المستطيؿ الكرة لمست اذا كاحدة نقطة الالعب يمنح  -
 .األكسط المستطيؿ الكرة لمست اذا نقطتيف يمنح -
 .الداخمي المستطيؿ الكرة لمست اذا نقاط أربع يمنح -
 .مستطيؿ ألم الكرة مالمسة عدـ حالة في نقطة أم يمنح ال -
 .عمييا المحصؿ النقاط مجمكع يحسب -
 
 

 
 ( يوضح اختبار المستطيالت المتداخمة04الشكل رقم )
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 :اختبار قياس دقة التصويب "الحبال" -1-9-2
 المرمى، ارتفاع طكؿ عمى أحباؿ بكاسطة أقساـ 6 إلى المرمى تقسـ:  العمؿ طريقة
 كالتالي يككف التقسيـ كحيث ، ك ، ق د، ج، ب، أ، األبجدية باألحرؼ قسـ كؿ نسمي
 . المرمى: عمى
 متر 1.22 كارتفاعو متر 2 طكلو"  أ: "  األكؿ القسـ -
 متر 1.22 كارتفاعو متر 3 طكلو"  ب: "  الثاني القسـ -
 متر 1.22 كارتفاعو متر 2 طكلو"  ج"  : الثالث القسـ -
 متر 1.22 كارتفاعو متر 3 طكلو" : " د  الرابع القسـ -
 متر 1.22 كارتفاعو متر 2 طكلو"  ق"  الخامس: القسـ -
 .متر 1.22 كارتفاعو متر 3 طكلو"  ك"  السادس: القسـ -
 

 بدقة المرمى نحك ثابتة كرات خمس بتسديد الالعب يقـك  : االختبار إجراء كيفية
 (05) رقـ الشكؿ في مبيف ىك كما متر، 18 منطقة خارج متناىية
 الحصكؿ كبالتالي( أ،د،ج،ك)اإلطار داخؿ التسجيؿ العب كؿ محاكلة:  االختبار ىدؼ
 .الكاممة العالمة عمى
 .العالمة نصؼ عمى الحصكؿ( ب،ىػ)  القسـ في

 عالمة اكبر إلى الالعب يصؿ كحتى نقاط 4 تساكم الكاممة النقطة أف إلى نشير
 حتى كىذا( أ،د،ج،ك) اإلطارات داخؿ بالتسديد مطالب فيك النقاط مف عدد كاكبر
 (.66 ص 1997كماؿ، زياف) الكاممة العالمة كىي نقطة 20 يضمف
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 ".نمسن وارنر" لـ الحبال إختبار يوضح( 05) رقم الشكل

 :االسس العممية لالختبارات -1-10
 ،ينبغي ألجمو كضع ما لتقييـ كداللة مصداقية ذك كضع الذم االختبار يككف لكي

 :التالية العممية كاالسس الشركط مراعاة

 :ثبات االختبار -1-10-1
 تطبيقو إعادة ثـ االختبار تطبيؽ طريقة باستخداـ الثبات معامؿ بحساب الباحث قاـ

 األكلى االستطالعية العينة نفس عمى التطبيقيف بيف أياـ أربعة قدره زمني بفاصؿ
 معامؿ حساب كتـ األساسية البحػػث عينة خارج مف عينة كىي( العبيف 6) كعددىا
 عمييا المحصؿ النتائج ككانت  االختباريف ثبات مدل لمعرفة" سبيرماف"  االرتباط
 : كالتالي
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 0.05 الداللة مستكل عند 0.93"  الحباؿ" التصكيب دقة اختبار ثبات نتائج
 الداللة مستكل عند 0.99"  المتداخمة المستطيالت" التصكيب اختبار ثبات نتائج
0.05 

 :صدق االختبار -1-10-2
 كالذم الذاتي الصدؽ معامؿ باستخداـ الباحث قاـ االختبار صدؽ  عمى لمحصكؿ
 : الثبات لمعامؿ التربيعي الجذر بكاسطة يحسب

  
 0.05 الداللة مستكل عند 0.97"  الحباؿ" التصكيب دقة اختبار صدؽ نتائج
 الداللة مستكل عند 0.96"  المتداخمة المستطيالت" التصكيب اختبار صدؽ نتائج
0.05 

 :الموضوعية -1-10-3
 كاضحة قياسية أدكات عمى تعتمد دراستنا في المستعمميف االختباريف طبيعة اف بما

 فاف الشخصية العكامؿ ادخاؿ أك تعصب أك تحيز دكف ىي كما المحرزة النقاط كعدد
 .تتحقؽ حتما المكضكعية

 :الوسائل االحصائية -1-11
 SPSS اإلحصائية الرـز ببرنامج باالستعانة الباحث الطالب قاـ البيانات لمعالجة

22. 
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 : فيو استخدـ حيث
 الحسابي المتكسط -
 المعيارم االنحراؼ -
 سبيرماف االرتباط معامؿ -
- T test  مرتبطتيف لعينتيف 
- T test مرتبطتيف غير لعينتيف 
 .االختبار صدؽ -

 :صعوبات البحث -1-12
 كمف الباحث تحكـ نطاؽ عف خارجة تككف عراقيؿ التجريبية البحكث تكاجو ما غالبا

 :الميداني العمؿ أثناء كاجيتنا التي الصعكبات
 أحيانا الممعب اكتظاظ -
 الكرات كعدد التدريب عتاد في نقص -
 االعبيف لبعض المفاجئة الغيابات -
 النادم. ادارة قبؿ مف فقط لشيريف لمعينة التدريبية المدة حصر -
 

 الخالصة:
 بيف مف الميدانية كاجراءاتو البحث منيجية فيو تناكلنا الذم الفصؿ ىذا اعتبار يمكف
 التي األساسية العناصر أىـ عمى يحتكم ألنو ىذه دراستنا ضمتيا التي الفصكؿ أىـ

 الحسف السير تعيؽ أف باإلمكاف كاف التي كالعكامؿ المتغيرات أىـ احتكاء إلى قادتنا
 .كصحيحة منيجية بطريقة اىدافيا كتحقيؽ الدراسة ليذه
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 تمييد:
 يتعمؽ ما ككؿ لدينا، التي لممعطيات اإلحصائية المعالجة إلى الفصؿ ىذا في سنتطرؽ

  الييا تكصمنا التي النتائج كتحميؿ بعرض سنقـك اننا كما لمنتائج، كتحميؿ عرض مف بيا
 التي االستنتاجات بعض بعرض سنقـك ذألؾ الى كباإلضافة البحث، فرضيات كمناقشة
 في تفيد أف الممكف مف التي كالتكصيات االقتراحات مف جممة كسنضيؼ الييا تكصمنا

 .لمكضكعنا خاتمة سنقدـ األخير كفي المستقبؿ
 

 عرض وتحميل نتائج الدراسة: )االختبارات( -2-1

 لمعينة" المتداخمة المستطيالت اختبار" التصويب دقة قياس اختبار -2-1-1
 البعدي: االختبار و القبمي االختبار بين الضابطة

المتوسط  
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

أعلى 
 قٌمة

أدنى 
 قٌمة

T داللة 
T 

 الجدولٌة

درجة 
 الحرٌة

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائٌة

االختبار 
 القبلً

>.:9 5.=: 11 >  
5..5 

 
5.=9: 

 
11 

 
 

 
5.: 

 
 غٌر دال

 
 

االختبار 
 البعدي

>.>1 >.>> 1. = 

بين  الضابطة( يوضح نتائج "اختبار المستطيالت المتداخلة" للعينة 10جدول رقم )

 االختبار القبلي و االختبار البعدي.
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 في الضابطة لممجمكعة الحسابي المتكسط اف نالحظ( 01)رقـ الجدكؿ خالؿ مف
 مف محصمة  نتيجة ألدنى قريبا األخير ىذا كاف كقد ، 9.54 يقدر القبمي االختبار
  حققت كما ، 0.85 المعيارم  االنحراؼ اما(نقاط 9) بػ كالمقدرة المجمكعة طرؼ

 
  9.99 بػ يقدر معياريا كانحرافا ، 9.91 يساكم متكسطا البعدم االختبار في المجمكعة

 .المجمكعة عناصر نتائج كتجانس تقارب عمى يدؿ كىذا
 ، 0.845 يساكم الداللة بمستكل ،(  المحسكبة T)  لػ 0.20  قيمو سجمنا حيف في 

 نتائج بيف معنكيو فركؽ كجكد عدـ عمى يدؿ فيذا كبالتالي ، 0.05 مف اكبر كىك
 في تحسف كجكد عدـ كبالتالي( 01) رقـ المدرج يكضحو مثمما كالبعدم القبمي االختبار

 .االختبار أداء

 

( يوضح نتائج " اختبار المستطيالت المتداخمة" لمعينة الضابطة 01رقم ) مدرج  
 بين االختبار القبمي واالختبار البعدي

 
 
 

0

5

10

15

 اختبار بعدي اختبار قبلً
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 لمعينة" المتداخمة تالمستطيال اختبار"دقة التصويب  قياس اختبار -2-1-2
 البعدي: االختبار و القبمي االختبار بين التجريبية

 

المتوسط  
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري
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 قٌمة

أدنى 
 قٌمة
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( يوضح نتائج "اختبار المستطيالت المتداخلة" للعينة التجريبية 10جدول رقم )

 بين االختبار القبلي و االختبار البعدي.

التجريبية في  لممجمكعة( نالحظ اف المتكسط الحسابي 02مف خالؿ الجدكؿ رقـ)
، كقد كاف ىذا األخير قريبا ألدنى نتيجة  محصمة مف  10.25االختبار القبمي يقدر 

، كما حققت  0.75المعيارم   االنحراؼاما  نقاط( 9طرؼ المجمكعة كالمقدرة بػ )
، كانحرافا معياريا يقدر بػ 12.75في االختبار البعدم متكسطا يساكم  المجمكعة

9.86  

،  0.001، بمستكل الداللة يساكم  ( المحسكبة Tلػ )  8.66قيمو  في حيف سجمنا  
، كبالتالي فيذا يدؿ عمى كجكد فركؽ معنكيو بيف نتائج  0.05كىك أنصغر مف 

( كبالتالي كجكد قدرة كتحسف 02ما يكضحو المدرج رقـ )ماالختبار القبمي كالبعدم مث
 .االختبارفي أداء 
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( يوضح نتائج " اختبار المستطيالت المتداخمة" لمعينة التجريبية02رقم ) مدرج  
 بين االختبار القبمي واالختبار البعدي

 

 بين الضابطة لمعينة" الحبال اختبار"  التصويب قياس اختبار نتائج -2-1-3
 البعدي: االختبار و القبمي االختبار

 
المتوسط  

 الحسابً
 االنحراف
 المعٌاري

أعلى 
 قٌمة

أدنى 
 قٌمة

T داللة 
T 

 الجدولٌة

درجة 
 الحرٌة

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائٌة

 االختبار
 القبلً

=..8 5..5 > =  
1.9= 

 
5.1;; 

 
11 
 

 

 
5.: 

 
 غٌر دال

 
 

 االختبار
 البعدي

=.;; 5.19 15 = 

القبلً  االختباربٌن  الضابطة( ٌوضح نتائج "تصوٌب الحبال" للعٌنة 58جدول رقم )

 و البعدي.

 

 في الضابطة لممجمكعة الحسابي المتكسط اف نالحظ( 03)رقـ الجدكؿ خالؿ مف
 مف محصمة  نتيجة ألدنى قريبا األخير ىذا كاف كقد ، 8.23 بػ يقدر القبمي االختبار
 حققت كما ، 0.20 المعيارم  االنحراؼ اما( نقاط 8) بػ كالمقدرة المجمكعة طرؼ
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 0.14 بػ يقدر معياريا كانحرافا ، 8.66 يساكم متكسطا البعدم االختبار في المجمكعة
 .المجمكعة عناصر نتائج كتجانس تقارب عمى يدؿ كىذا ،
 ، 0.161 يساكم الداللة بمستكل ،(  المحسكبة T)  لػ 1.48  قيمو سجمنا حيف في 

 نتائج بيف معنكيو فركؽ كجكد عدـ عمى يدؿ فيذا كبالتالي ، 0.05 مف اكبر كىك
 (03) رقـ المدرج يكضحو مثمما كالبعدم القبمي االختبار
 أداء في كتحسف قدرة كجكد كبالتالي( 03) رقـ المدرج يكضحو امثمم كالبعدم القبمي

 .االختبار

 

( يوضح نتائج " تصويب الحبال" لمعينة الضابطة03جدول رقم )  
 بين االختبار القبمي واالختبار البعدي
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 بين التجريبية لمعينة" الحبال اختبار"  التصويب قياس اختبار نتائج -2-1-4
 البعدي: االختبار و القبمي االختبار

 

المتوسط  
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

أعلى 
 قٌمة

أدنى 
 قٌمة

T داللة 
T 

 الجدولٌة

درجة 
 الحرٌة

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائٌة

 االختبار
 القبلً

15.<: 5.<: 1. 15  
.: 

 

 
5.551 

 
11 
 

 

 
5.: 

 
 دال

 
 

 االختبار
 البعدي

14.97 0.66 16 14 

 االختبار( يوضح نتائج "اختبار الحبال" للعينة التجريبية بين 10جدول رقم )

 .القبلي و االختبار البعدي

 
 في التجريبية لممجمكعة الحسابي المتكسط اف نالحظ( 04)رقـ الجدكؿ خالؿ مف

 مف محصمة  نتيجة ألدنى قريبا األخير ىذا كاف كقد ، 10.75 يقدر القبمي االختبار
 حققت كما ، 0.75 المعيارم  االنحراؼ اما(نقاط 10) بػ كالمقدرة المجمكعة طرؼ

 بػ يقدر معياريا كانحرافا ،14.97 يساكم متكسطا البعدم االختبار في المجمكعة
0.66 

 كىك ، 0.001 يساكم الداللة بمستكل ،(  المحسكبة T)  لػ 25  قيمو سجمنا حيف في 
 االختبار نتائج بيف معنكيو فركؽ كجكد عمى يدؿ فيذا كبالتالي ، 0.05 مف أنصغر
 أداء في كتحسف قدرة كجكد كبالتالي( 04) رقـ المدرج يكضحو مثمما كالبعدم القبمي

 .االختبار
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( يوضح نتائج " اختبار  الحبال" لمعينة التجرييبية04جدول رقم )  
االختبار القبمي واالختبار البعديبين   

 

تحميل وتفسير نتائج االختبارات البعدية لمعينة التجريبية والضابطة  -2-1-5
 الخاصة باالختبارات قيد الدراسة:
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( يوضح نتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية والضابطة 10الجدول رقم )

 باالختبارات قيد الدراسة.الخاصة 
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 االختبارات لكؿ الحسابية المتكسطات نتائج اف يالحظ ( 05)رقـ الجدكؿ خالؿ مف
 في الضابطة المجمكعة في الخاصة االختبارات نتائج مف احسف التجريبية لمعينو

 التصكيب اختبار االختباريف كال في الجدكلية T قيمو سجمنا كما البعدم، االختبار
 التي الجدكلية مف اكبر كميا كىي 25 التصكيب دقو اختبار ك  6.69 المستطيالت

 فركؽ كجكد عمى ذلؾ دؿ الجدكلية مف اكبر المحسكبة القيمة كانت كلما 1.79 بمغت
البعدم،  االختبار لصالح البعدم االختبار في كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف بيف
 التي التجريبية المجمكعة بو عممت الذم التدريبي البرنامج نجاح عمى داللو كىذا

 التي الضابطة المجمكعة عكس التدريبية الكحدات في الحاسكبي البرنامج استخدمت
 .التقميدية بالطريقة تتدرب كانت

 

( يوضح نتائج االختبارات البعدية لمعينة التجريبية 05جدول رقم )  
 و الضابطة الخاصة باالختبارات قيد الدراسة
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 الفرضيات: مناقشة -2-2

 الفرضية األولى:  -2-2-1
 :انو عمى تنص التي األكلى لمفرضية بالنسبة

 في التجريبية لمعينة كالبعدم القبمي االختباريف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد 
 كلصالح البعدم. القدـ كرة في التصكيب ميارة
 فركؽ كجكد لنا يتضح( 02) رقـ اإلحصائي الجدكؿ في المتمثمة النتائج خالؿ مف
كالبعدم في اختبار المستطيالت المتداخمة  القبمي القياسيف بيف إحصائية داللة ذات

 يقدر القبمي االختبار في التجريبية لممجمكعة الحسابي المتكسط حيث نالحظ اف
 المجمكعة طرؼ مف محصمة نتيجة ألدنى قريبا األخير ىذا كاف كقد ، 10.25
 في ىذا المجمكعة حققت كما ، 0.75 المعيارم االنحراؼ اما(نقاط 9) بػ كالمقدرة
  9.86 بػ يقدر معياريا كانحرافا ،12.75 يساكم متكسطا البعدم االختبار

 ، 0.001 يساكم الداللة بمستكل ،(  المحسكبة T)  لػ 8.66  قيمو سجمنا حيف في 
 نتائج بيف معنكيو فركؽ كجكد عمى يدؿ فيذا كبالتالي ، 0.05 مف أنصغر كىك

 كالبعدم كلصالح االختبار البعدم. القبمي االختبار

 

 القبمي االختبار بيف التجريبية لمعينة" الحباؿ اختبار" الثاني االختبار يؤكده األمر كنفس
 نالحظ حيث( 04) رقـ االحصائي الجدكؿ نتائجو يكضح كالذم البعدم االختبار ك

 كقد ، 10.75 يقدر القبمي االختبار في التجريبية لممجمكعة الحسابي المتكسط ناف
 10) بػ كالمقدرة المجمكعة طرؼ مف محصمة  نتيجة ألدنى قريبا األخير ىذا كاف
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 البعدم االختبار في المجمكعة حققت كما ، 0.75 المعيارم  االنحراؼ اما(نقاط
 0.66 بػ يقدر معياريا كانحرافا ،14.97 يساكم متكسطا

 كىك ، 0.001 يساكم الداللة بمستكل ،(  المحسكبة T)  لػ 25  قيمو سجمنا حيف في 
 االختبار نتائج بيف معنكيو فركؽ كجكد عمى يدؿ فيذا كبالتالي ، 0.05 مف أنصغر
 .البعدم االختبار كلصالح كالبعدم القبمي

 الفرضية الثانية:  -2-2-2
 لمعينتيف البعدييف االختباريف بيف إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد انو عمى تنص كالتي

 التجريبية العينة كلصالح الناشئيف لدل التصكيب ميارة في كالتجريبية الضابطة

 نتائج اف يالحظ( 05) رقـ اإلحصائي الجدكؿ في المتمثمة النتائج خالؿ مف
 االختبارات نتائج مف احسف التجريبية لمعينو االختبارات لكؿ الحسابية المتكسطات

 في الجدكلية T قيمو سجمنا كما البعدم، االختبار في الضابطة المجمكعة في الخاصة
 25 التصكيب دقو اختبار ك  6.69 المستطيالت التصكيب اختبار االختباريف كال
 مف اكبر المحسكبة القيمة كانت كلما 1.79 بمغت التي الجدكلية مف اكبر كميا كىي

 االختبار في كالتجريبية الضابطة المجمكعتيف بيف فركؽ كجكد عمى ذلؾ دؿ الجدكلية
  عممت الذم التدريبي البرنامج نجاح عمى داللو كىذا العينة التجريبية، لصالح البعدم

 عكس التدريبية الكحدات في الحاسكبي البرنامج استخدمت التي التجريبية المجمكعة بو
 .التقميدية بالطريقة تتدرب كانت التي الضابطة المجمكعة
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 الفرضية العامة:   -2-2-3
 ايجابي تأثير الحاسكبية البرامج بتقنيات المدعمة التدريبية تنص عمى: لمكحداتكالتي 
 .القدـ كرة براعـ لدل التصكيب ميارة عمى

مف خالؿ االجابة عمى الفرضيات الجزئية، كالتي اثبتت اف الكحدات التدريبية المقترحة 
تحققت صحة كالمدعمة باستخداـ برنامج حاسكبي اثر عمى ميارة التصكيب فانو قد 

افراد المجمكعة التجريبية عمى افراد  تقدـ سبب اف الباحث كيرجح ىذه الفرضية،
 ميارة تعمـ في الحاسكبي لمبرنامج استخداـ المجمكعة التجريبية المجمكعة الضابطة

 .التصكيب

كعدـ  عمى بذؿ الجيد في التعمـ ساعد ذلؾ عمى اثارة اىتماـ المتعمميف كتحفيزىـ حيث
 كيأخذ في االعتبار يمد المتعمميف بالخيارات الحاسكبي ممؿ فالبرنامجشعكرىـ بال

 .بينيـ الفردية كالفركؽ القدرات

اف التعميـ بالحاسب االلي  عمى( ـ1999) السميع عبد مصطفى إليو أشار ما كىذا
الحاسب االلي عامؿ مساعد كميـ  كأف ،عف التعميـ بالطريقة التقميدية كاف اكثر فعالية

 كانو فعاؿ في تطكير انماط في كقت مناسب كبكفاءة عالية التدريس  طرؽ في
 .كجاذبية كبطريقة شيقة كاكثر كضكحا
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 االستنتاجات: -2-3
مف خالؿ الدراسة التي قمنا بيا كفي ظؿ التساؤالت كاألىداؼ المكضكعة سابقا كبعد 

 النتائج االحصائية يمكف استخالص االستنتاج التالي:

التجريبية قدمت مردكدا كنتائج افضؿ مف العينة الضابطة كذلؾ الستخداميا اف العينة 
 مع يتفؽ كسيمة تعميمية حديثة بطريقة ممتعة مما حفزىـ عمى التدريب كالتركيز، كىذا

تحفيز  اف استخداـ الكمبيكتر يساعد إف( ـ2001) سالـ مصطفى كفيقة إليو أشارت ما
لممتعمـ حيث يخاطب  عمى المداخؿ الحسيةبشكؿ كبير فيك يعتمد   حكاس المتعمـ
فيك يساعد  الى عنصر الحركة لديو كبالتالي باإلضافة كالبصر كالممس حاسة السمع

مع شرح المدرب اكثر، كما كجب التنكيو عمى  .عمى تحسيف كفاءة ىذه الحكاس لممتعمـ
المعمـ بؿ  اف البرامج الحاسكبية كالكسائؿ المساعدة ال تعني االستغناء عف المدرب اك

 ىي كسائؿ مكممة كمسيمة فقط.

 االقتراحات والتوصيات: -2-4
بعد عرض النتائج كالخركج ببعض االستنتاجات لـ يبقى لنا اال تقديـ بعض االقتراحات 

 كفي أخرل بحكث نقطة تككف أف نتمنى التي المتكاضعة الدراسة كالتكصيات في ىذه
  :يمي بما الباحث يكصي حدكد عينة البحث

 تحسيف عمى إيجابي مف تاثير لما االلي الحاسب برامج العمؿ عمى استخداـ -
 .كرة القدـ في الميارات

ككؿ معاىد  بكؿ نادم قاعات عرض مصممة عمى احدث النظـ التكنكلكجية  إعداد -
 .كالتدريب التعميـ عممية في لممساعدة  التربية البدنية
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عمى احدث النظـ التكنكلكجية مف  كالطمبة في المجاؿ الرياضياطالع المدربيف  -
 .منيا االستفادة ك كادكات كاجيزة عرض كسائؿ

 تـ ما بيف المقارنة في كمساعدتو المتعمـ ألخطاء المباشر االني التصحيح ضركرة -
 .اتقانو يجب كما حركي كاجب مف

 أنكاع مختمؼ في االلي الحاسب باستخداـ كتدريبية تعميمية بتسطير برامج القياـ -
 .الرياضات

 الخالصة:
تطرقنا في ىذا الفصؿ الى عرض كتحميؿ نتائج الدراسة، كما انو تـ مناقشة فرضيات 
البحث كاضفنا بعض االستنتاجات المستخمصة مف تحميؿ النتائج كفي االخير قدمت  

 بتقديـ بعض التكصيات.
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 خالصة عامة :
التدريب الرياضي كمدل ما تقدمو نظرا ألىمية الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة في مجاؿ 

مف تسييؿ كمساعدة في العممية التدريبية خاصة لدل االطفاؿ الذيف يصعب عمى 
 المدرب تكضيح كشرح مفردات الميارة الحركية مما يؤدم بالسمب في عممية اتقانيا،

 تدريبية كحدات ىنا انطمقت مشكمة الدراسة، فتطرقنا الى صياغة العنكاف ككاف "أثر
القدـ  كرة في الناشئيف لدل التصكيب ميارة عمى حاسكبي ببرنامج مدعمة ةمقترح

 الكحدات تأثير عمى سنة" ، حيث ىدفت الدراسة الى معرفة التعرؼ 12 – 9صنؼ 
 القدـ، كرة براعـ لدل التصكيب ميارة عمى الحاسكبية البرامج بتقنيات المدعمة التدريبية

مخصصا لمدراسة النظرية كجاء بأربعة  كتضمنت الدراسة بابيف كاف الباب األكؿ
 كتطرقنا الرياضي التدريب إلى النظرية لمدراسػة االكؿ الفصؿ خصػػػػػػص فصكؿ حيث

 كأقساميا التدريبية الكحدة إلى فيو كتطرقنا ككاجباتو كخصائصو مفيكمو إلى فيو
 .منيا المرجك اليدؼ اساس حيث مف كأنكاعيا كبنائيا  ليا المشكمة

  كتقسيماتيا القدـ كرة في االساسية الميارات عمى يحتكم الثاني الفصؿ كاف حيف في
 إلى تطرقنا حيث القدـ كرة في التصكيب ميارة مف جانبا خصصنا كبعدىا كخصائصيا

 . فيو المساعدة كالعكامؿ أنكاعو ك كعناصره مفاىيمو

 فى االلي الحاسب استخداـ مميزات ك االلي لمحاسب فيو تطرقنا الثالث الفصؿ كفي  
 ذلؾ في الحاسكبية البرامج بعض ك الرياضي التدريب في كالتعمـ التعميـ عمميتي

 . الراجعة التغذية الى تطرقنا الى باإلضافة
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 12-9 عمر مف األطفاؿ كىي المستخدمة البحث لعينة الرابع الفصؿ خصص بينما 
 خصائص ك المتأخرة الطفكلة لمفيـك فيو المتأخرة كتطرقنا الطفكلة كىي مرحمة سنة

  المرحمة ىذه  خالؿ النمك كمتطمبات المتأخرة الطفكلة مرحمة في النمك كسمات
 .المتأخرة لمطفكلة البدنية كالخصائص

 كالعينة البحث منيجية األكؿ الفصؿ فصميف في تناكلناه التطبيقي الجانب أما
 كطريقة المستخدمة كاالدكات كضبطيا البحث متغيرات فيو  أكضحت ك المستخدمة
 .اإلحصائية كالدراسة لالختبارات العممية األسس جانب الى تكظيفيا

 الدراسة مف عمييا المتحصؿ النتائج كمناقشة كتحميؿ لعرض خصص الثاني الفصؿ أما
 كاالقتراحات التكصيات بعض كقدما الفرضيات فيو كناقشنا االستنتاجات الميدانية
 . .العامة
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 .بالمغة العربية ممخص البحث

باستخدام برنامج حاسوبي عمى ميارة التصويب لدى اثر وحدات تدريبية مقترحة 
 المبتدئين في كرة القدم

 وىو حاسوبي برنامج باستخدام مقترحة تدريبية وحدات أثر معرفة إلى الدراسة ىدفت
 العبي االطفال من المبتدئين لدى التصويب ميارة تعمم عمى( caochnow) تطبيق
 عينة عمى التجريبي المنيج الباحث استخدم ذلك ولتحقيق رىيو، وادي شباب نادي

 المجموعة مجموعتين إلى قسمت ،( 12-9) العمرية الفئة من العبا( 24) قواميا
 ومجموعة الحاسوبي البرنامج باستخدام تعممت العب( 12) قواميا تجريبية االولى

 من المفظي الشرح عمى تعتمد التي التقميدية بالطريقة تعممت( 12) قواميا ضابطة
 التصويب اختبار) الدراسة في المستخدمة االختبارات نتائج ودلت المدرب، قبل

 داللة ذات فروق وجود عمى( الحبال التصويب دقة اختبار و المتداخمة المستطيالت
 االختبار نتائج حيث من والضابطة التجريبية البحث مجموعتي أفراد بين إحصائية
 .أكثر التجريبية العينة لصالح البحث  في المستخدم

 ميارة تدريب عمى إيجابي أثر الحاسوبي البرنامج الستخدام أن الباحث واستنتج
 .المبتدئين لدى التصويب 

 تعمم في الحاسوبي البرنامج استخدام ضرورة عمى الباحث توصيات كانت حين في
 تصور وأخذ لمحركة الصحيح الشكل إدراك عمى المتدرب لمساعدة ،ميارى التصويب

 المعمم من لألخطاء المباشر االني التصحيح إلى إضافة ليا، األداء كيفية عن دقيق



     

 
 

 الحركي العرض طريق عن يتم ان يجب وما حركي واجب من تم ما بين المقارنة في
 .االداء أثناء لمحركة الحي

 

Résumé en français 
L'impact des modules de formation proposés à l'aide d'un 

programme informatique sur La performance du tir pour les 
débutants en football 

L’étude visait à connaître l’impact des modules de 
formation proposés à l’aide d’un programme informatique, 
l’application (caochnow) sur l’apprentissage des techniques 
de correction pour les débutants des joueurs du club de 
jeunes ouad rhio, et à réaliser que cette chercheuse a utilisé 
la méthode expérimentale sur un échantillon de (24) joueurs 
du groupe d’âge (9-12) Le premier groupe comprenait un 
groupe expérimental (12) de joueurs utilisant le logiciel et 
un groupe de contrôle (12) apprenant la méthode 
traditionnelle basée sur l'explication verbale de l'instructeur 
et sur les résultats des tests utilisés dans l'étude (correction 
de rectangles superposés et correction de précision des 
tests) Cordes) p Il y avait des différences significatives entre 
les groupes expérimental et témoin en termes de résultats 



     

 
 

des tests utilisés dans la recherche en faveur de 
l'échantillon expérimental plus. 

Le chercheur a conclu que l’utilisation du programme 
informatique avait un effet positif sur l’entraînement aux 
techniques de correction chez les débutants. 

Alors que les recommandations du chercheur sur la 
nécessité d'utiliser le programme informatique pour 
apprendre les techniques de correction, aider le stagiaire à 
reconnaître la forme correcte du mouvement et à percevoir 
avec précision comment le réaliser, en plus de la correction 
immédiate des erreurs commises par l'enseignant lors de la 
comparaison entre ce qui a été fait et ce qui devrait être fait 
À travers l’affichage en direct du mouvement pendant la 
représentation 

 

 

 

 

 



     

 
 

 

 

Abstract in English 

The impact of training modules proposed using a computer 
program on the skill of shooting in the beginners in football 

The study aimed to know the impact of the proposed 
training modules using a computer program, the application 
(caochnow) on learning the skill shooting the ball for 
beginners of the players of the youth club of wad rhio, and 
to achieve this researcher used the experimental method on 
a sample of (24) players age group (9-12) The first group 
consisted of experimental group (12) players learned using 
the software and a control group (12) learned the traditional 
method based on the verbal explanation by the instructor, 
and the results of the tests used in the study (test 
correction overlapping rectangles and test accuracy 
correction) Ropes) p There were significant differences 
between the experimental and control groups in terms of the 
test results used in the research in favor of the experimental 
sample more. 



     

 
 

The researcher concluded that the use of the computer 
program has a positive effect on the training of correction 
skill in beginners. 

While the recommendations of the researcher on the need to 
use the computer program in learning the skills of 
correction, to help the trainee to recognize the correct form 
of the movement and take an accurate perception of how to 
perform it, in addition to the immediate real-time correction 
of errors from the teacher in the comparison between what 
was done and what should be done Through the live motion 

display of the movement during the performance.. 



 
 
 
 
 

كل من ساعد على إمتام هذا البحث وقدم لنا إىل  
العون ومد لنا يد املساعدة وزودنا باملعلومات الالزمة 

: الدكتوراألستاذ   خص بالذكر:أإلمتام هذا البحث و 
 بن لكحل منصور  :لدكتورااألستاذ حممد صبان و 
 عومريدحون ال :الدكتورو 

الذين كانوا عونا لنا يف حبثنا هذا ونورا يضيء و اىل 
 الظلمة اليت كانت تقف أحيانا يف طريقنا.

إىل من زرعوا التفاؤل يف دربنا وقدموا لنا املساعدات 
 والتسهيالت واألفكار واملعلومات، رمبا دون يشعروا

 ةيالغال أمي إلى سندي وقوتي ومالذي بعد اهللو
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