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: مـقدمــة

اخلطوة حنو األمام هي اخلطوة األوىل يف حياة اإلنسان حيث خيطوها البعض بكل ثقة واعتزاز، فاخلطوة 
األوىل غالبا ما تكون بداية لطريق طويل يقطعه أصحابه وحيققون ما يصبون إليه بكل جناح، فلبناء قاعدة 

تفاعل عددا من العناصر ولعل أمهها العنصر البشري الذي يؤدي هذه الرياضة رياضية قوية وسليمة تطلب 
الرباعم والناشئني يعتربون احلجر الزاوية يف مراحل املمارسة الرياضية حيث خيرج من خالهلا .وهو الالعب

يمة يف حد النجم واملمارس، إذا ما قدمت هلم الربامج التدريبية والرتبوية من منطلقات سليمة واعتربناهم ق
ا وغاية وليست وسيلة لتحقيق املكاسب والبطوالت .ذا

أصبح التخطيط لتدريب الناشئني يف خمتلف األنشطة الرياضية وسيلة ضرورية للتقدم باحلالة التدريبية 
والذي استند إىل احلقائق العلمية , لالعبني، إذ أن التقدم العلمي الكبري يف طرق التدريب وإعداد الالعبني

ال البيولوجي أو النفسي أو االجتماعي أو اليت قدمتها خمتلف العلوم األخرى سواء ما كان منها يف ا
.واليت أدت إىل حتسني تنفيذ العملية التدريبية, التكنولوجي



وقد بذلت كثري , ورياضة كرة اليد كأحد أنواع الرياضة خضعت لألسس واملبادئ العلمية منذ فرتة طويلة
قدمة يف اللعبة جهودا مستمرة إلعداد وتنمية الناشئني واملوهوبني و خصوصا يف املدارس على من الدول املت

.أسس علمية متينة وواضحة باعتبارهم القاعدة العريضة اليت يعتمد عليها يف تطوير اللعبة

ا حيث أ. إن الربامج التدريبية هلا دور كبري وحساس يف جمال تكوين الالعبني خاصة الفئات الصغرى
ضف إىل , الوسيلة اليت ميكن من خالهلا إكساب الالعبني القدرات البدنية واملهارية وخطط اللعب املختلفة

ذلك القدرات العقلية والنفسية اليت تسهم يف االرتقاء مبستواهم إىل أقصى درجة وال يتم هذا إال من خالل 
.إعداد خطط تدريبية مقننة وسليمة

جب على املدربني القائمني بالعملية التدريبية يف كرة اليد بصفة عامة ولضمان تدريب ناجح وفعال و 
ومعرفة ,وتدريب الناشئني بصفة خاصة إتباع أحسن الطرق واإلملام باملبادئ األساسية لعلوم التدريب 

م البدنية واملهارية واخلططية والنفسية بأسلوب  خصائص ومميزات املراحل العمرية للناشئني وتطوير صفا
م يشكلون القاعدة العريضة لفرق األكابرعل فاإلعداد البدين واإلعداد املهاري واإلعداد . مي صحيح لكو

اخلططي واإلعداد النفسي واإلعداد الذهين هي جوانب اإلعداد املتكامل يف كرة اليد، وجيب أن يتكامل 
وهذا ال يأيت إال ,األداء مجيعها يف خط واحد لتحقيق اهلدف األساسي من عملها وهو بناء فريق متكامل 

.من خالل خطة رشيدة طويلة املدى هلا أهداف حمددة

إن املمارسة الرياضية أظهرت بوضوح أن النتائج العالية ال :" حيث يقولWeineckوهذا ما تأكد عن 
ميكن أن حنققها ما مل يكن بناء قاعدي متني خالل مرحلة الطفولة واملراهقة،

(weineck, 1986, p. 309).طا منظما طويل املدى يف جمال التدريبوهذا ما حيتم علينا ختطي

ا  ومما سبق يسعى الباحثان حملاولة تنمية اجلانب املهاري و البدين بتشكيل املهارات األساسية يف صور
القدرات البدنية و املهارات األساسية من الفردية و الزوجية و املركبة من خالل عمل يهدف إىل تنمية 

خالل األداء املهاري و هذا من خالل استعمال طرق التدريب املختلفة و توظيفها يف برنامج تدرييب يف 
.فرتة اإلعداد البدين العام و اخلاص 





:مشكلة البحث

طرق اللعب احلديثة حيث لقد تطورت لعبة كرة اليد يف السنوات األخرية وتغري طابع اللعب نظرا لتعدد
ازدادت سرعة اللعب وارتفاع مستوى األداء املهاري واخلططي على الرغم من أن العديد من الدراسات 
واألحباث يف جمال تدريب كرة اليد عامة وتدريب الناشئني خاصة قد ركزت على عملية الربجمة أو املبادئ 

تباطه باجلانب املهاري، واستخدام حمتوى التدريبات العلمية للتدريب الرياضي وعالقة اجلانب البدين وار 
ا، إال أن تلك الدراسات مل تتطرق إىل التدريبات النوعية من حيث شكل األداء  التقليدية بالكرة وبدو

.والعمل العضلي وعالقته مبتطلبات اللعب يف كرة اليد
ا أنسب مرحلة و خاصة يف هذه املراحل العمرية حيث أثبتت العديد من البحوث العلم ية على أ

.لإلكساب املهارة

أن يكون تشكيل املهارات من خالل عمل يهدف اىل تنمية ) Shlemn AD)1968.كما يرى شليمن
الصفات البدنية أو بعضا منها، و هو الذي يتضح من خالل االداء املهاري نفسه و على ذلك حياول 

البدين و املهاري يف ظروف تساعد على سهولة الباحثان يف استخدامه لطرق التدريب لتنمية اجلانب 
الوصول يف النهاية إىل تأدية املهارة يف جو قريب من املنافسة و عدم إتباع هذا األسلوب يف برامج التدريب 
لدى مدريب فئة الناشئني رغم الدور املهم لأللعاب التمهيدية يف تنمية القدرات البدنية و املهارات األساسية 

لتنوع  يف االداء احلركي و بذل اجلهد  و الرتكيز يف ممارسة أصلح الطرق لتنفيذ املهارات اخلاصة نظرا ل
)18، صفحة 1968د، .إ(.الرياضية

. وهذا ما دفعنا إىل طرح هذه التساؤالت

البدنية و املهارات هل استعمال طرق التدريب املختلفة  هلا دور يف حتسني بعض الصفات -
األساسية لالعيب كرة اليد لدى الناشئني ؟

هل االلتزام واالختيار لطرق التدريب وسيلة للتعلم واكتساب بعض املهارات األساسية و الصفات -
البدنية لالعيب كرة القدم لدى الناشئني ؟

ا ومن هنا برزت مشكلة البحث اليت دفعت الباحثان للتقصي والبحث وحماولة اختي ار طرق التدريب كو
شكل ملعاجلة هذه اإلشكالية واالرتقاء بعملية اإلعداد املهاري و البدين لدى هذه الفئة واليت تنعكس على 

.مستوى اللعبة



وعلى ذلك حياول الباحثان استخدام طرق التدريب لتنمية اجلانب البدين و املهاري يف ظروف تساعد على 
دية املهارة يف جو قريب من املنافسة وعدو إتباع هذا األسلوب يف برامج سهولة الوصول يف النهاية إىل تأ

لدى مدريب الناشئني حيث يؤكد أسامة راتب إن طرق التدريب اليت تتضمن أنواعا من املهارات الرياضية 
ية اخلاصة نظرا لتنوع األداء احلركي وبذل اجلهد و الرتكيز يف ممارسة أصلح الطرق لتنفيذ املهارات الرياض

)راتب، بدون سنة(

:أهداف البحث

تصميم برنامج تدرييب  مقرتح باستخدام طرق التدريب املختلفة يهدف لتنمية بعض الصفات البدنية - 1
.و املهارات األساسية لناشئ كرة اليد و معرفة تأثريه على هذه الصفات و كذلك املهارات األساسية

.الربنامج التدرييب املقرتح على تنمية بعض الصفات البدنية لناشئ كرة اليدمعرفة تأثري - 2
.معرفة تأثري الربنامج التدرييب املقرتح على تنمية بعض املهارات األساسية لناشئ كرة اليد- 3

:فروض البحث

الصفات يؤثر إجيابا على تنمية بعضباستخدام طرق التدريب ملختلفة إن استخدام الربنامج التدرييب - -1
.البدنية و املهارية لناشئي كرة اليد  

وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني العينة الضابطة  املستخدمة للتدريب العادي والعينة التجريبية - 2
بعض الصفات باستخدام طرق التدريب املختلفة لصاحل هذه األخرية يف تنمية التدرييب املستخدمة للربنامج 

.البدنية و املهارية

أهمية البحث

ا تساهم يف  إن طرق التدريب املختلفة هلا دور هام وأساسي يف عملية التعلم احلركي والتدريب حيث أ
دف إىل رفع مستوى كفاءة  رفع مستوى أداء الالعبني يف األنشطة املختلفة وخاصة كرة اليد حيث 

.األداء املختلفة واملتعددةالالعب املهارية والبدنية إلجناز متطلبات اللعبة حتت كافة ظروف 

وعن احلديث عن أمهية طرق التدريب املختلفة، يعود بنا إىل اهلدف من هذا البحث ، والذي أبرز من 
خالله تصميم برنامج تدرييب  مقرتح باستخدام طرق التدريب املختلفة يهدف لتنمية بعض الصفات 

.البدنية



:مصطلحات البحث

هي كل احلركات الضرورية واهلادفة اليت تؤدى :)17، صفحة 1995شريف، (المهارات األساسية1
ا .بغرض معني يف إطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه التحركات بالكرة أو بدو

هو عبارة عن اخلطوات التنفيذية لعملية التخطيط خلطة صممت سلفا، و ما يتطلبه ذلك :البرنامج  2
.التنفيذ من توزيع زمين و طرق التنفيذ وإمكانيات حتقيق هذه اخلطة

أن التدريب الرياضي هو مجيع العمليات " قاسم حسن حسني "و " علي ناصف " يعرفه : التدريب-3
اللياقة البدنية و تعليم التكنيك و التكتيك و تطوير القابلية العقلية ضمن اليت تشمل بناء و تطوير عناصر 

النصيف عبد (برنامج علمي هادف و خاضع ألسس تربوية يقصد الوصول بالرياضي إىل أعلى مستوى
)55، صفحة 1988العلي، 

اجلماعية اليت هلا طابعها التنافسي ) الرياضات (لعاب تعترب لعبة كرة اليد من األ: لعبة كرة اليد -4
ا األساسية يف ذلك كالتنطيط و االستقبال، التمرير، التصويب  ... اخلاص   و اليت هلا مبادئها و مهارا

اخل، و اليت مبثابة العمود الفقري هلا

اصة به، يف كل م مقسم إىل جزأين كل فريق له منطقة خ20م و عرضه 40و تلعب يف ميدان طوله 
و تنفذ األخطاء من منطقة تسعة) املنطقة احلرة " (منطقة سبعة أمتار " منها منطقة تسمى 

العبا، ستة من كل فريق، يتكون12أمتار وراء سبع أمتار، جمموع الالعبني داخل امللعب 

.و مخسة احتياط) حارس مرمى + ستة العبني ميدان ( العبا، سبعة 12كل فريق من 

تتميز عن باقي الرياضات باالحتكاك الكبري بني العبيها و الدقة و الرتكيز على طول شوطي املقابلة
.)65، صفحة 1994خمتار، (

هو الرجل املناسب لتطوير، قيادة، إجناح و دميومة أي فريق، حبيث تكون لديه الطريقة :المدرب -5. 
ناسبني يف التلقني و التأثري على عملية التدريب و اختبار الالعبني املناسبني كل حسب فاعلية واألسلوب امل



داخل امللعب ، قوته، قوامه و سرعته يف التنفيذ كلما توفرت هذه الشروط يف املدرب ،أعترب مدرب ناجح 
)1صفحة ، 1995شريف، (.يستطيع حتقيق األلقاب املنشودة

: فئــة الناشئين 6-

.سنة 15و 13هي جمموعة من الرياضيني ينتمون إىل الفئة العمرية اليت ترتاوح مابني 

:الصفات البدنية7

وميكن حتديدها يف الصفات التالية ,جمموعة من القدرات البدنية اخلاصة بنوع النشاط املمارس 
)73، صفحة 1989حنف حممود املختار، (.مرونة ورشاقة,سرعة,قوة,حتمل

الدراسات السابقة و المرتبطة

)2001( دراسة الطائي / 1

أثر برنامجين تدريبيين بأسلوبي التمارين الركبة وتمارين اللعب في بعض الصفات البدنية والمهارية 
.بكرة القدم

الربنامج التدرييب بأسلويب التمارين املركبة ومتارين اللعب يف بعض هدفت الدراسة إىل الكشف عن تأثري 
الصفات البدنية واملهارية ومعرفة الصفات البدنية واملهارية األكثر تأثرا بالربنامج التدرييب لالعيب كرة القدم 

.سنة 19فئة الشباب دون سن 

العبا ) 20(يبيتني كل جمموعة العبا قسمت إىل جمموعتني جتر ) 40(أجري البحث على عينة قوامها 
موعة الثانية أسلوب متارين اللعب  موعة األوىل أسلوب التمارين املركبة وا .فاستخدمت ا

:أستنتج الباحث ما يأتي 

.الربنامج التدرييب بأسلوب التمارين املركبة أدى إىل تطوير الصفات البدنية واملهارية املعنية بالدراسة كافة - 1
.التدرييب بأسلوب متارين اللعب أدى إىل تطوير الصفات البدنية واملهارية املعنية بالدراسة كافة الربنامج - 2



وحدات تدريبية يف األسبوع بأسلوب ) 6(أسابيع وبواقع ) 4(أعداد برنامج تدرييب علمي ومنوذجي وملدة - 3
.ة املعنية بالدراسة التمارين املركبة أو متارين اللعب يؤدي إىل تطوير الصفات البدنية واملهاري

التدريب باألسس اخلططية يف الوحدة التدريبية اليومية والدورة الصغرى والدورة املتوسطة يؤدي اىل تطوير - 4
.الصفات البدنية واملهارية املعنية بالدراسة

ريات أعداد الربامج التدريبية بطريقة التدريب الفرتي تتيح للمدرب إمكانية تنظيم العمل والسيطرة على متغ-5
.مكونات احلمل اخلاص بالتدريب ويؤدي اىل تطوير الصفات البدنية واملهارية املعنية بالدراسة

)2002( دراسة الخشاب و الطائي / 2

الشدة بأسلوب التمارين المركبة في تطوير بعض الصفات ) المنخفض–المرتفع (أثر التدريب الفتري 
.البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم 

الشدة بأسلوب التمارين املركبة ) املنخفض–املرتفع (الدراسة اىل الكشف عن تأثري التدريب الفرتي هدفت 
.يف تطوير بعض الصفات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم الشباب

.سنة 19العبا من شباب حمافظة نينوى بأعمار دون )16(أجري البحث على عينة قوامها 

رات وسيلة جلمع املعلومات وطبق عليهم برناجما تدريبيا ملدة أربعة أسابيع ومبعدل وأستخدم الباحثان األختبا
:وحدات تدريبية أسبوعيا وبعد أجراء التجربة أستنتج الباحث مايأيت ) 6(

الشدة أدى       اىل تطوير ) املنخفض–املرتفع (الربنامج التدرييب بطريقة التدريب الفرتي - 1
.هارية لعينة البحث الصفات البدنية والعناصر امل

وحدات تدريبية  يف األسبوع ) 6(أعداد برنامج علمي ومنوذجي ملدة أربعة أسابيع وبواقع - 2
.بطريقة التدريب الفرتي يؤدي إىل تطوير الصفات البدنية واملهارية 

الشدة بأسلوب التمارين املركبة ذو أثر فعال يف تطوير ) املنخفض–املرتفع (التدريب الفرتي - 3
.ات البدنية واملهارية عندما تكون فرتة األعداد قصرية جدا الصف

أعداد برنامج تدرييب بطريقة التدريب الفرتي يتيح للمدرب أمكانية تنظيم العمل والسيطرة - 4
.على مكونات احلمل اخلاص بالتدريب ويؤدي إىل تطوير الصفات البدنية واملهارية 

.الموسومة )1999حمموداحليايل، (دراسة نوفل محمد محمود الحيالي/ 3



في تطوير عدد من الصفات ) المركب –المنفرد ( اثر استخدام برنامجين تدريبيبن باالسلوبين 
.البدنية الخاصة بكرة اليد

: االهداف 

. اعداد برناجمني تدريبيني لتطوير الصفات البدنية اخلاصة لالعيب كرة اليد .1
لتطوير الصفات البدنية اخلاصة ) املركب –املنفرد ( الكشف عن افضل اسلوبني .2

. لالعيب كرة اليد 
اجريت الدراسة على العيب املركز التدرييب يف حمافظة نينوى التابع لالحتاد املركزي لكرة اليد اليت ترتاوح 

كذلك ) 4(ًا انسحب منهم ال عب) 36(اذ بلغ عدد ال عيب املركز ) : سنة 19- 17(اعمارهم من 
م حراس مرمى لذلك بلغت عينة البحث ) 4(استبعد الباحث  العبًا وزعوا على ) 28(العبني لكو

موعة التجريبية االوىل استخدمت االسلوب املنفرد بشكل )  14(جمموعتني جتريبيتني كل جمموعة  العبًا ا
موعة التجريبية الثانية استخدمت االسلوب املركب بشكل متتابع لغرض جتنب العوامل اليت تؤثر املتغري وا

. يف نتائج التجربة من حيث الطول والوزن والعمر ومستوى االداء 

: وقد توصل الباحث الى اهم االستنتاجات 

يف اختبار القفز العمودي لقياس ) املركب –املنفرد ( ظهرت فروق معنوية بني االسلوبني بني .1
.ني القوة االنفجارية للساق

ظهرت فروق معنوية بني نتائج االختبارالقبلي ونتائج االختبارالبعدي للمجموعتني التجريبيتني .2
.م باالسلوب املركب1000يف االختبارات مجيعها اليت استخدمت بأستثناء اختبار ركض 

عدم وجود فرق معنوي بني االسلوبني يف اختبار التحرك االمامي واخللفي مبيل لقياس صفة .3
.قة الرشا

غرام البعد 800عدم وجود فرق معنوي بني االسلوبني يف اختبار رمي الكرة الطبية زنة .4
.مسافة لقياس صفة قوة الرمي 

)1995باقر، (1995دراسة رعد جابر باقر /4

ة بكرة السلة يالمهار و تأثير تدريب القوة المميزة بالسرعة على بعض المتغيرات البدنية 

- :الدراسةأهداف



. إعداد منهج تدرييب للقوة املميزة بالسرعة - 1
قفز ، سرعة ( معرفة اثر املنهج التدرييب املقرتح للقوة املميزة بالسرعة بتطوير بعض املتغريات البدنية - 2

) . ديف ، طبطبة ، مناولة ( وبعض املتغريات املهارية ) استجابة 
- :فرضيات الدراسة

. للمنهج التدرييب املقرتح تأثري اجيايب على بعض املتغريات البدنية واملهارية - 1
موعة التجريبية يف بعض - 2 موعتني التجريبية والضابطة ولصاحل ا هناك فروق ذات داللة احصائية بني ا

.املتغريات البدنية واملهارية 
- :عينة الدراسة

ميثلون نادي الكرخ الرياضي بكرة السلة للناشئني ومت تقسيم العبًا ) 20(اشتملت عينة البحث على 
موعتني إىل جمموعة جتريبية وأخرى ضابطة  . ا

-:أهم االستنتاجات

للمنهج التدرييب املقرتح تأثري اجيايب على تنمية القوة املميزة بالسرعة لالعيب كرة السلة من خالل - 1
. دنية واملهارية عالقتها املباشرة بتطوير بعض املتغريات الب

موعتني التجريبية والضابطة بني االختبارات القبلية - 2 ظهور فروق معنوية ذات داللة احصائية لدى ا
. والبعدية ولصاحل االختبار البعدي يف االختبارات كافة 

2004دراسة مهند فيصل سلمان الفضلي/ 5

والتكراري في تطوير القوة المميزة بالسرعة وأثرها في تأثير طريقتا التدريب الفتري المرتفع الشدة 
.بعض المهارات الهجومية بكرة السلة 

- :هدافا الدراسة



التعرف على تأثري طريقيت التدريب الفرتي املرتفع الشدة والتكراري يف تطوير صفة القوة املميزة بالسرعة - 1
. ثرها يف بعض املهارات اهلجومية بكرة السلة أو 

التعرف على أي الطريقتني أفضل يف تطوير القوة املميزة بالسرعة وأثرها يف بعض املهارات اهلجومية بكرة - 2
. السلة 

- :فرضا الدراسة

وجود فروق من االختبارات القبلية والبعدية باستخدام طريقيت التدريب الفرتي املرتفع الشدة والتكراري - 1
. يف بعض املهارات اهلجومية بكرة السلة ولصاحل االختبارات البعدية يف تطوير القوة املميزة بالسرعة وإثرها

وجود فروق معنوية بني طريقيت التدريب الفرتي املرتفع الشدة والتكراري يف تطوير القوة املميزة بالسرعة - 2
. وبعض املهارات اهلجومية بكرة السلة 

- :عينة الدراسة

ميثلون شباب نادي نفط اجلنوب الرياضي يف حمافظة البصرة  العباً ) 12(اشتملت عينة البحث على 
موعة التجريبية االوىل التمرينات املقرتحة بطريقة التدريب  ومت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبيتني طبقت ا

موعة التجريبية الثانية طبقت التمرينات املقرتحة أيضا بطريقة التدريب التكراري . الفرتي املرتفع الشدة وا

-:أهم االستنتاجات

ة اليت تسهم يوالتدريب التكراري من الطرق التدريب. رتفع الشدة تبني ان كال طريقيت التدريب الفرتي امل- 1
. بشكل فعال يف تطوير القوة املميزة بالسرعة واليت أثرت يف املهارات اهلجومية بكرة السلة 

ظهرت ان طريقة التدريب الفرتي املرتفع الشدة تسهم بشكل فعال يف تطوير القوة املميزة بالسرعة - 2
. لعضالت الذراعني وطريقة التدريب التكراري قد سامهت يف تطوير القوة املميزة بالسرعة لعضالت الرجلني

ميزة بالسرعة لكل من عضالت مالئمة طريقيت التدريب الفرتي املرتفع الشدة والتكراري يف تطوير القوة امل
.البطن والظهر 

دراسة احمد عبدالزهره عبداهللا/6

تمرينات خاصة في تعليم المراحل الصعبة لبعض أنواع مهارة التصويب في كرة اليدتأثير



مشكله البحث فقد تركزت يف وجود مراحل صعبه عند اداء بعض انواع مهارة التصويب يف كرة اليد مما 
يف مستوى االداء الفين وبالتايل عدم الوصول اىل املستوى العايل الداء املهارة وهدفت تؤدي اىل قصور

:الدراسة اىل 

وضع جمموعه من التمرينات اخلاصه للتغلب على املراحل الصعبه يف بعض انواع مهارة التصويب يف  .1
كليه الرتبية الرياضية/جامعه القادسيه/كرة اليد لطالب الصف الثاين

ف على اثر هذة التمرينات اخلاصه يف تعليم املراحل الصعبه لبعض انواعمهارة التصويب يف كرة التعر .2
:كليه الرتبيه الرياضية وقد افرتض الباحث /جامعه القادسيه /اليد لطالب الصف الثاين 

وجود فروق داله احصائيا بني األختبارات املهارية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية لصاحل.3
األختبارات البعدية 

موعتني التجريبية والضابطة لصاحل .4 وجود فروق دالة أحصائيآ يف األختبارات املهارية البعدية بني ا
موعة التجريبية  ا

موعات املتكافأة ، أذا كانت عينة البحث طالب الصف  أستخدم الباحث املنهج التجرييب بأسلوب ا
) 28(البالغ عددهم2000–2001ية ، جامعة القادسية للعام الدراسي الثاين يف كلية الرتبية الرياض

موعة األوىل ) 46(طالبآ من أصل  ( طالبآ ومت تقسيمهم اىل جمموعتني متساويتني ومتناضرتني ، ا
قد راعى الباحث جتانس العينة وتكافؤها يف متغريات الطول والعمر ) الضابطة( والثانية ) التجريبية 
ض الصفات البدنية فضآل عن التمرينات املنهجية املقررة لتعليم املهارتني ، وبعد األنتهاء من والوزن وبع

فرتة تطبيق املهج التعليمي أجريت األختبارات البعدية للمجموعتني ومت أستخدام الوسائل األحصائية 
.املناسبة ملعاجلة البيانات بالشكل الذي خيدم البحث

باحث اىل العديد من االستنتاجات من أمهها أن التمرينات اخلاصة كانت بعد مناقشة النتائج توصل ال
موعة الضابطة يف تعليم املراحل الصعبة للمهارتني  موعة التجريبية على ا عامال رئيسيا يف تفوق ا

.وأدائهما باملستوى األفضل 



دراسة شرق عزيز الالمي/7

الخططي في بعض الصفات البدنية والمهارات مختلفة من اإلعداد منهج تدريبي بحجومأثر
اليد للشباب لمنطقة الفرات األوسطاألساسية في كرة

: ي لكان هدف البحث ما ي

حبجوم خمتلفة من اإلعداد اخلططي لالعيب كرة اليد للشباب بأعمار هن    تدرييب مقرتحوضع منهج–1
 )19 -20.(

يف ) إعداد خططي ( قرتح وحبجوم خمتلفة ملدة اإلعداد اخلاصالتعرف على تأثري املنهج التدرييب امل- 2
.املعرفة اخلططية للمهارات احلركية

يف ) إعداد خططي ( التعرف على تأثري املنهج التدرييب املقرتح وحبجوم خمتلفة ملدة اإلعداد اخلاص- 3
.بعض الصفات البدنية 

يف ) إعداد خططي ( ح وحبجوم خمتلفة ملدة اإلعداد اخلاصالتعرف على تأثري املنهج التدرييب املقرت - 4
.املهارات األساسية 

: أما فروض البحث فهي 

.يؤثر اختالف حجوم اإلعداد اخلططي يف فرتة اإلعداد اخلاص على املعرفة اخلططية للمهارات احلركية - 1

.الصفات البدنية يؤثر اختالف حجوم اإلعداد اخلططي يف فرتة اإلعداد اخلاص يف بعض- 2

. يؤثر اختالف حجوم اإلعداد اخلططي يف فرتة اإلعداد اخلاص يف املهارات األساسية- 3

اشتمل هذا الباب على بيان منهج البحث الذي أتبع يف حل املشكلة - منهج البحث وإجراءاته امليدانية 
ينة بالطريقة العشوائية واختريت على وهو املنهج التجرييب ، مث بيان جمتمع البحث وعينته حيث مت اختيار الع

موعتان التجريبيتان األوىل والثانية والضابطة ومها من العيب نادي النجمة الرياضي والعبو نادي  وفقها ا
العبني وهم حراس ) 4( العبًا استبعد منها) 40( وتألفت العينة من ) نادي القاسم الرياضي( 

مجع مث وضح الباحث وسائل. العبًا لكل جمموعة ) 12( بواقع و ) 36( املرمى لتصبح العينة 
ريات البحث وكيفية تقسيم  املعلومات واألدوات املستخدمة يف إجراءات حبثه وبعدها قام بشرح تفصيلي 



اميع الثالث وكيف مت جتانسهم وتكافؤهم وكذلك املنهج التدرييب للمجموعتني التجريبيتني ،  العينة على ا
لتطرق اىل التجارب االستطالعية والغرض من هذه التجارب والنتائج اليت مت احلصول عليها من خالل مث ا

يف البحث )SPSS(كذلك مت ذكر الوسائل اإلحصائية حيث استخدم احلقيبة اإلحصائية . هذه التجارب 
و Fة و اختبار الفروق للعينات املرتابطTالوسط احلسايب و االحنراف املعياري و اختبار (واليت كانت 

) .النسبة املئوية و نسبة التطور و درجة الصعوبة ( والوسائل اإلحصائية ) 2و كاLSDارتباط بريسون و 

قام الباحث يف هذا الباب بعرض النتائج اليت متت –وحتليليها ومناقشتها عرض النتائج –الباب الرابع 
ناقشة علمية مستنداً اىل املصادر املتاحة لديه توصل الباحث اىل جدولتها مث حتليل هذه النتائج ومناقشتها م

: االستنتاجات التالية 

باستثناء صفة حدوث تطور واضح للمجاميع الثالث يف الصفات البدنية واملهارية وبنسب خمتلفة- 1
.القوة املميزة بالسرعة للرجلني إذ مل حيدث تطور واضح فيها وللمجاميع الثالث 

موعة التجريبية األوىل اليت استخدمت حدوث - 2 أعداد خططي بشكل أفضل % 80تطور واضح ا
موعتني التجريبية الثانية والضابطة يف بعض الصفات البدنية واملهارية واملعرفة اخلططية للمهارة من ا

.احلركية 

موعة التجريبية الثانية اليت استخدمت - 3 موعة الضابطة أعداد خططي مقارنة % 60تطورت ا با
-:للصفات البدنية واملهارات اآلتية 

.مطاولة القوة - أ

.املطاولة الألأوكسجينية -ب

.االستجابة احلركية- ج

.مطاولة سرعة -د

.املرونة - ه

.التوافق -و

.الطبطبة -ز



موعتني التجريبية الثانية والضابطة يف املعرفة كان هناك أفضلية للمجموعة التجريبية األوىل على- 4 ا
موعة التجريبية الثانية اخلططية للمهارات احلركية .ومن مث ا

- :إما التوصيات فقد يوصي الباحث ما يلي 

الرتكيز على األعداد اخلططي بشكل كبري ملا له من أمهية يف تطوير بعض الصفات البدنية واملهارية  - 1
واملهارية دورية لغرض تقومي املناهج التدريبية املعدة من قبل املدربني من الناحية البدنيةختباراتاجراء ا- 2

.وكذلك التصرف اخلططي

:بعنوان) 2000(دراسة إبراهيم حنفي شعالن/8
".تأثري األلعاب التمهيدية على مستوى بعض عناصر األداء لناشئ كرة القدم " 

:العينة ومنهج البحث

سنة مبراكز ) 12–10(ناشئ كرة القدم للمرحلة السنية 50تار الباحث عينة عشوائية قوامها اخ
. التدريب ملنطقة ديب التعليمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة

وقد استخدم الباحث يف حبثه املنهج التجرييب باستخدام جمموعتني متكافئتني إحدامها ضابطة واألخرى 
موعتني يف متغرياتوقد مت . جتريبية .السن–الوزن - الطول: حتقيق تكافؤ ا

:الفروض

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تأثري التدريب احملتوي على األلعاب التمهيدية وبرنامج التدريب .1
املعتاد وذلك على بعض عناصر اللياقة البدنية اخلاصة بكرة القدم لدى ناشئ كرة القدم عينة البحث 

.أللعاب التمهيديةولصاحل ا



توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تأثري التدريب احملتوي على األلعاب التمهيدية وبرنامج التدريب .2
املعتاد وذلك على مستوى األداء املهاري والفين لدى ناشئ كرة القدم عينة البحث ولصاحل األلعاب 

.التمهيدية
احملتوي على األلعاب التمهيدية وبرنامج التدريب توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تأثري التدريب.3

.املعتاد وذلك على مستوى األداء اخلططي لدى ناشئ كرة القدم عينة البحث ولصاحل األلعاب التمهيدية
:االستنتاجات

إدخال األلعاب التمهيدية اليت تتضمن األداء اجلماعي بأشكاله املتعددة ومبا يتالءم مع املتغريات .1
.تباينة يف كرة القدمواملواقف امل

إن إعداد التدريبات يف صورة ألعاب متهيدية وفق شروط األداء املتنوع واملختلف كالتغيري يف التشكيالت .2
واستخدام األدوات والكرات واألهداف وقواعد اللعب وعدد املشاركني ومساحات اللعب يدخل املتعة 

لتحسن يف دقة وسرعة األداء املهاري وزيادة واإلقبال واحلماس لدى الناشئني مبا ينعكس على درجة ا
.   االنتباه والرتكيز والتعاون مع الزمالء

إن استخدام األلعاب التمهيدية بأسلوب متدرج ومالئم ملستوى النضج لدى الناشئني يؤدي إىل حتسني .3
.بعض عناصر األداء املهاري واخلططي والبدين

لتمهيدية ضمن الوحدات التدريبية اليومية واألسبوعية والفرتية إن الرتكيز على استمرارية وتكرار األلعاب ا.4
.يعد أحد العوامل اهلامة يف االرتقاء مبستوى الناشئني عينة البحث لعناصر األداء احملددة 

:وقد خرج الباحث بالتوصيات التالية: التوصيات

.ضرورة استخدام األلعاب التمهيدية ضمن برامج إعداد الناشئني.1
.داد األلعاب التمهيدية وفق شروط منظمة وحمددة وهادفة مبا يتواكب مع متطلبات األداءمراعاة إع.2
البد من استخدام املبادئ األساسية لتدريب الناشئني عند وضع الربامج اخلاصة باأللعاب التمهيدية .3

.والتخطيط هلا كعنصر التدرج ومالئمة احملتوى ملستوى النضج وخصائص مرحلة النمو للناشئني
الرتكيز على استخدام األلعاب التمهيدية بصورة مكثفة ومتوازنة لتطوير وحتسن األداء لكافة عناصر .4

دف التهيئة أو الرتويح .اللعبة وعدم االقتصار على أدائها 
ة على مراحل سنية أخرى جيب إجراء دراسة مشا

:مناقشة الدراسات السابقة 



ا الباحثمن العرض السابق لبعض الدراسات السابقة  لتشابه أهدافها مع أهداف الدراسة اناليت استعان 
:احلالية الحظ الباحث اآليت 

إن تلك الدراسات استهدفت الكشف عن تأثري املنهج التدرييب بأسلويب  التمارين املركبة ومتارين اللعب يف 
ذلك الكشف عن تأثري سنة، وك19بعض الصفات البدنية واملهارية لالعيب كرة اليد فئة الشباب دون سن 

الشدة بأسلوب التمارين املركبة يف تطوير بعض الصفات البدنية واملهارية ) املنخفض- املرتفع(التدريب الفرتي
لالعيب كرة القدم الشباب، وان تنوعت 

:اوجه االستفادة من الدراسات السابقة 
.حتديد مشكلة البحث والتعرف على طرائق معاجلتها - 1

.خطة وإجراءات البحث كيفية حتديد- 2

.التعرف على الوسائل املختلفة جلمع البيانات واليت تتناسب مع طبيعة الدراسة احلالية - 3

.التعرف على كيفية حتديد االختبارات والقياسات املستعملة يف البحث - 4

.التعرف على األساليب اإلحصائية املختلفة ملعاجلة البيانات - 5

لخالصةا

الباحثان لعدم اعتماد مدريب فئة الناشئني على األلعاب التمهيدية يف الربنامج التدرييب من خالل مالحظة
ما إىل تسطري  رغم الدور املهم و الفعال يف تنميها للقدرات البدنية و املهارية األساسية هذا ما دفع 

تنمية بعض الصفات برنامج تدرييب حمتوي على األلعاب التمهيدية املدجمة يف طرق التدريب املختلفة ل
.البدنية و املهارية عند ناشئي كرة اليد



الباب األول
الدراسة النظرية



الفصل األول



التخطيط في التدريب الرياضي الحديث

:تمهيد

دف إىل حتقيق البناء االجتماعي األمثل للدولة، وهو عنصر يف إن التدريب الرياضي عملية تربوية 

االت .حتقيق اهلدف الرتبوي لبناء اإلنسان املثايل للتطور املتناسق يف شىت ا

ويتميز التدريب الرياضي بالتوافق التام مع القواعد العلمية الرتبوية وهذا ما يؤكد أن التدريب 

الرياضي هو أحد متطلباته ومظاهره وهو ميدان خصب لتحقيق ذاتية الشباب، ويعد هذا طموحا حنو 



قيق اإلمكانيات الفردية على اإلجناز والكمال ويتطلب ذلك مزيدا من التدريب للتقدم بالقدرات اليت حت

.حيتاج إليها الالعب واليت تنعكس على العمل

وبالرغم من أن جناح املدرب بعد ذلك يعتمد على إمكانية املدرب أو حىت املساعد على ربط كل 

.ض أساسي يف كل مرحلة عملمن الرتبية كأسلوب والبناء كوحدة وكفر 

وسيسلط يف هذا الفصل على أهم األسس العامة للتدريب الرياضي احلديث باإلضافة إىل 

اخلصائص والصفات اليت جيب أن تتوافر يف املدرب الذي يعترب حجر الزاوية يف العملية التدريبية، كما 

.ن لالعب الوقوع فيهايتناول هذا الفصل أساليب التعلم وكيفية إصالح األخطاء اليت ميك



:أسس التخطيط في التدريب الرياضي الحديث- 1-1

:مفهوم التدريب-1- 1-1

التدريب الرياضي على أنه ذلك التحضري البدين، املهاري، اخلططي، الفكري و Matveivيعرف 
. النفسي للرياضي مبساعدة متارينات بدنية

د، وإبراهيم شعالن فيعرفون التدريب الرياضي بصفة عامة، وتدريب   أما طه إمساعيل، وعمر أبو ا
كرة القدم بصفة خاصة، بأنه ذلك اإلعداد الفسيولوجي لالعب عن طريق تكيف أجهزته احليوية مع 

هود املبذول، واألداء املطلوب خالل املباراة، وكذا إعداده مهاريا، وخططيا حبمل م ناسب سواء من ا
. حيث الشدة واحلجم، أي من خالل زمن أداء التمرين أو عدد تكراره

وبناء على ذلك فيمكن أن نعرف التدريب الرياضي على أنه ذلك العمل الرتبوي والتعليمي املبين 
على أسس علمية، يهدف إىل الرفع من مستوى الرياضي من الناحية البدنية، املهارية، اخلططية، النفسية،

)102-100، الصفحات 1989سقالن، (.أي احلالة التدريبية له إىل أعلى مستوى ممكن

ويعرف علي نصيف وقاسم حسن حسني التدريب الرياضي على أنه مجيع العمليات اليت تشمل بناء 
وتطوير القابلية العقلية ضمن منهج علمي مربمج وتطوير عناصر اللياقة البدنية وتعلم التكنيك والتكتيك 

نصيف، (.وهادف خاضع ألسس تربوية بقصد الوصول بالرياضي إىل أعلى املستويات الرياضية املمكنة
)69، صفحة 1987

:واجبات التدريب-1-1-2

فمن أهم . إن واجبات التدريب ميكن أن حنددها يف الواجبات الرتبوية، والواجبات التعليمية
الواجبات الرتبوية اليت يسعى املدرب إىل حتقيقها هو العمل على تربية و تطوير السمات اخللقية، من 

. تسامح، وتواضع، وضبط النفس، واخللق الرياضي

HORSKYوKACANIويف هذا النطاق يشري الباحثان  (horsky, 1986, p. 29). أن من أهم
الواجبات الرتبوية اليت حياول املدرب حتقيقها هو تطوير اخلصائص والصفات اإلرادية اليت تؤثر يف سري 

فس والرغبة يف املباريات، ونتائجها، كاملثابرة، التصميم، الطموح، اجلرأة، اإلقدام واالعتماد على الن



االنتصار، وتربية الالعبني على اجتناب األنانية، والعمل اجلماعي لرفع مستواهم خلدمة ناديهم والوسط 
. االجتماعي

أما الواجبات التعليمية اليت حياول املدرب حتقيقها فتتلخص يف عملية اإلعداد البدين، وهنا يعمل
التحمل، القوة، السرعة، املرونة والرشاقة، وكذا اإلعداد ملدرب على تطوير الصفات البدنية للرياضي من ا

املهاري، عن طريق تعلم املهارات األساسية باإلضافة إىل اإلعداد اخلططي أين حياول املدرب تعليم خطط 
.اللعب الفردية واجلماعية وفق اإلمكانات احلقيقية لالعبني

:قواعد التدريب-3- 1-1

، صفحة 1998كسرى، (:يق قواعد خاصة نلخصها فيما يليأثناء التدريب جيب احرتام وتطب
195(

:قاعدة التنظيم-3-1- 1-1

إن تنمية صفة بدنية، أو مهارة أساسية، أو التدريب على خطة ال يأيت بدفعة واحدة بل يتحتم 
على املدرب تكرار التدريب، وتنظيم وحداته بشكل يسمح لالعبني التعلم الصحيح، وتطوير مستواهم، 

دف وحدة التدريب الالحقة .     وأن يربط هدف وحدة التدريب السابقة 

: إليضاحقاعدة ا-3-2- 1-1

حيتل اإلدراك احلسي اجلزء األكرب واحللقة األوىل يف عملية التعلم احلركي، واإليضاح يعين توصيل 
املعلومات النظرية، وطريقة تطبيقها بشكل صحيح ألجهزة اإلدراك احلسي لدى املمارس، حبيث يتفهمها 

ن حيدد املهارة، وحياول أن ولضمان عملية اإليضاح يف التعلم وجب على املدرب أ. ويستوعبها بسهولة
يقدمها بطريقة واضحة أمام الالعبني، باستخدام أساليب التوضيح كالوسائل السمعية البصرية على سبيل 

.املثال

:قاعدة التدرج-3-3- 1-1

لقد أصبح التدرج يف احلمل للوصول إىل أحسن مستوى من األداء قاعدة هامة يف التدريب 
.طة التدريب من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املعقدوالتدرج يعين سري خ. احلديث



:قاعدة االستيعاب واالستمرار-3-4- 1-1

إن عملية االستيعاب هلا أمهيتها يف عملية التدريب، فالالعب الذي يتمرن دون أن يستوعب 
وإن تطوير .أهداف التدريب، وفن احلركة، وقواعد اخلطط ال يستطيع أن يؤدي أدوارا ناجحة يف املباريات

كما أنه ال يكفي أن يعرف الالعب مهارة . الصفات البدنية ال يتم إال باالستمرار يف العمل على تطويرها
.أو خطة معينة ويستوعبها، بل يستمر يف تطبيقها حتت ظروف املباريات، بل حىت خالل حياته الرياضية

:المبادىء المنهجية للتدريب الرياضى الحديث- 1-2

: والفعالية) الوعي(دأ اإلدراك مب-1- 1-2

. الالعبون واملدرب يكونون فريقا وكالمها معا يفهمون بوضوح أهدافهم اليت يسعون إليها
فالالعبون ال جيب أن يظلوا على جهل باألساس املنطقي لكل شكل من أشكال تدريبهم وأال يكون 

–أعمار الالعبني (ذا بدوره يعتمد على وه–لديهم احملرك أو الدافع كما ينبغي لتنفيذ كل أوامر املدرب
).درجة التدريب

.فالالعبون جيب أن يكونوا مشاركني بشكل كبري ومتزايد يف تقييم وختطيط تدريبهم

وهذا ال يعين أن املدرب جيب أن يتحدث إليهم إىل أقصى حد بشرح كل شيء واإلجابة عن كل 
وشرح النقاط الوثيقة الصلة مبحتوى التدريب، وتوضيح سؤال، فاملدرب ليس عليه غري توفري أدوات التعليم 

.بعض املعلومات ملوضوعات معينة لنجاح عملية التدريب

أن يفعلوا ذلك بالطريقة اليت تتناسب وتطبيقها على درجة التفكري العقلي –املدربة أيضا –وعلى املدرب 
(telmannrenie, 1991, p. 26).لالعبني

:        مبدأ استخدام الحواس-2- 1-2

اللمس –السمعية " املرئية"البصرية (إن املفهوم الواسع والفين لكلمة اإلحساس هو جمموع احلواس 
.للواجب احلركي على أن يكون هذا االستخدام بصورة أسرع وأفضل لتنفيذ هذا الواجب) احلركية–

عتمد اجلنس البشري بشكل كبري على استخدام حواسهم باملشاهدة أو بالنظر فمنذ أن ا
لذا وجب أن تستخدم معظمها يف تدريب . وباستخدام األدوات البصرية املعاونة والنماذج واألمثلة



الالعبني، واالهتمام األكرب جيب أن يكون بعملية التدريب وخاصة عند استخدام أي أدوات بصرية 
-weineck, 1986, pp. 91))ما نراه(يف هذه احلالة نكون معتمدين على ما يبدي للعيان مساعدة، ألننا 

115).

فالشرح عن طريق االستعانة باألمثلة والنماذج الغري مالئمة، على سبيل املثال التعلم باستخدام 
يف آخر جزء من ذاكرة الالعب، ومبعىن أبسط سوف ) يرتسب(النموذج باألداء احلركي البطيء سوف خيزن 

لنظر أو بعمل النموذج يتعلق بالذاكرة واليت تعوق التعلم املهاري بالسرعة املناسبة بينما اإلستبصار با
بالسرعة الطبيعية احلقيقية جيعل من الالعب دائما وبشكل كبري ختيل أداء 

املهارات بالسرعة احلقيقية، والنماذج البصرية جيب أن تعطى كتمهيد قبل األداء احلقيقي الواقعي ألداء 
.املهارة

عادة بسبب العوامل املصاحبة إن األخطاء يف طريقة األداء ملهارة معينة أو جمموعة مهارات يكون
.عدم القدرة على ختيل أداء املهارة أو املهارات بشكل الئق أو كما ينبغي) عن طريق(بواسطة 

) غري تام (فتكرارات األداء املهاري أثناء التدريب بتقسيم املهارة والتدريب عليها بشكل ناقص 
Incomplete Techniqueوالسيطرة يف األداء املهاري وبالتايل من رمبا يؤدي إىل بناء معوقات التحكم

)13، صفحة 1998حممد، (.الصعوبة تنفيذ املهارة بإتقان وتكامل كاملني

:مبدأ خاصية دوران عملية التدريب-3- 1-2

بثالث إن كل شيء يتكون من جمموعة حلقات، وحياة اإلنسان عبارة عن موجة واحدة كبرية متر 
:مراحل

األوىل وهي مرحلة الوصول إىل القمة.
الثانية مرحلة اهلبوط أو االخنفاض.
 إىل ) مرحلة القمة(الثالثة املرحلة الوسطى وهي مرحلة االحندار من املرحلة األوىل

).مرحلة اهلبوط(املرحلة الثانية 
ريب الرياضي الواقعي وتوجد جمموعة أمواج عديدة صغرية متر وتتشابك مع موجة حياتنا، والتد

يأخذ يف االعتبار هذه اخلاصية احللقية للحياة وخيطط هلا يف حلقات أو دورات، وتوجد يف عملية التدريب 
ودورات متوسطة ) ملدة أسبوع(وتستمر عادة Micro Cycleدورات صغرية تسمى بالدورات الصغرى 



ا عدة أسابيع أو عدة شهور Meso Cycleتسمى بالدورة الوسطى  وهناك دورات كبرية أو ) شهرية(ومد
.شهور أو عام كامل6حلقة كبرية تسمى بالدورات الكربى واليت تستمر 

وجيب االنتباه إىل أن كل دورة الحقة يكرر فيها جزئيا حمتوى الدورة السابقة هلا، ولكن يف نفس 
أن يكون هناك اختالف بينهما يف احملتوى وشدة الوقت لكي نضمن التقدم يف عملية التدريب جيب 

.األمحال، وأحيانا أخرى يف طرق التدريب

، األسس العلمية يف .خمتار ح(.وهناك عدة قواعد أساسية جيب إتباعها عند استخدام هذا املبدأ
)64، صفحة 1980تدريب كرة القدم، 

:القواعد األساسية لمبدأ خاصية دوران عملية التدريب-3-1- 1-2

إن العناصر األساسية للتدريب جيب أن تكرر بطريقة منظمة ولكن يف نفس الوقت جيب أن تتغري 
,thille, 1987):أغراض وأهداف التدريب على حسب االحتياجات املتغرية لالعب يف الدورات التالية p.

304)

إن كل مرحلة من دورات التدريب واملرحلة اليت تليها تتطلب االختيار الصحيح لطرق - 
التدريب حيث إن أي طريقة تدريب لتمرينات معينة تفقد تأثريها إذا ما استخدمت يف 

.وقت غري مناسب أو برتتيب غري صحيح
الدورة –الثالث دورات التغريات التموجية لألمحال التدريبية جيب أن تتمشى مع - 

.الدورة الكربى-الدورة الوسطى–الصغرى 
أي جزء من عملية التدريب يكون ذا ارتباط عميق بعملية بناء وختطيط اجلزء األكرب منه - 

.واجلزء األصغر منه
:مبدأ القدرة على التوصيل والفروق الفردية-4- 1-2

فاملعلومات جيب أن تصاغ يف ). املعلومةعلى توصيل–املدربة –قدرة املدرب (يقصد بالتوصيل 
.أشكال بسيطة سهلة ومواقع مناسبة لكي تكون سهلة الفهم عميقة التأثري لالعب

وذلك عند ) القدرات الفردية–الصحة –اجلنس –السن (لذا جيب أن نضع يف االعتبار عناصر 
)44، صفحة 1984مفيت ابراهيم، (.القيام بعملية التعليم والتدريب الالعبني



ومهمة املدرب معرفة إمكانيات كل العب يف فريقه وتنظيم التدريب حىت يصل الالعبون إىل 
م .أقصى وأفضل مستوى تبعا إلمكانيا

والتمرينات . فالتدريب احلديث يف األلعاب اجلماعية ومنها كرة  اليد تدريب فردي على شكل جمموعات
ا جيب أن تكون متدرجة تبعا  املستخدمة جيب أن تكون هلا قابلية األداء أو سهلة األداء، وذلك مبعىن أ
ملستوى تقدم الالعب، وسهولة هذه التمرينات لالعب ختطط على أساس زيادة صعوبتها خالل الربنامج 

)36، صفحة 2002حسن، (.التدرييب تبعا لزيادة قدرات الالعب ونسبة تقدمه

:    مبدأ الزيادة التدريجية لألحمال-5- 1-2

درجة ونسبة التغريات يف جسم الالعبني تتقدم نتيجة للتدريب معتمدة على حجم وشدة 
.التمرينات املستخدمة

مرحلة يف (فإذا كانت األمحال التدريبية اليت تعطى ال تتعدى احلد اخلارجي ملقدرة تكيف الالعب 
فلن يكون هناك تقدم يف املستوى، وبالتايل فهناك عالقة مباشرة بني األمحال التدريبية ) معينة من التدريب

.وعملية التكيف

مت (بينما إذا زاد تركيز األمحال . فكلما كان حجم األمحال التدريبية كبريا كلما كان التكيف أقوى وأبقى
لتعويض الزائد واليت تلي عملية التدريب أكثر صعوبة وتكون كانت عملية استعادة االستشفاء وا) ضغطها

، األسس العلمية يف تدريب كرة القدم، .خمتار ح().متذبذبة(عملية التكيف يف هذه احلالة غري مستقرة 
)80، صفحة 1980

وهذا التكيف . االستثارات القوية واملختلفةفالالعب حيتاج إىل وقت لتستطيع أجهزته التكيف مع
رمبا يتضمن تغريات مورفولوجية وفسيولوجية ونفسية، وإذا مل يتم زيادة محل التدريب كأن يظل احلمل عند 

مستوى معني أو ثابت تكون النتيجة أن املستوى الذي يصل إليه الالعب باستخدام هذا احلمل يكون 
)31، صفحة 1989خربيط، (.وء تدرجييامستقرا فإنه يتحسن مبدئيا مث يس

أي أن تأثري احلمل الثابت يقل تدرجييا إذا ما مت استخدامه بصفة مستمرة، وعندما يتكيف الالعب مع 
هذا احلمل يتعامل معه بكفاءة أكثر وأكثر مع أقل درجة الستهالك الطاقة، وهذا يقلل من االعتماد على

أجهزة اجلسم، ألن التغريات الوظيفية يف هذه األجهزة تقل ومادام الالعب حيتاج إىل حتسني أدائه البد وأن 
تكون زيادة حجم وشدة التدريب متدرجة، وجيب أن يكون هذا التدرج طويل املدى، وهناك توجد فرتات 



ية من املوسم، ولكن يكون ذلك عديدة من التدريب ميكن خفض األمحال التدريبية خالهلا كالفرتة االنتقال
،)136، صفحة weineck ،1986(عادة بصفة مؤقتة

التدرج أيضا يطبق لتعليم وتطوير املهارات، حيث جيب تعدد وتنوع مترينات حتسني –وهذا املبدأ 
.الالعباملهارات وزيادة درجة صعوبتها والذي يؤدي إىل تقدم مستوى 

إن معدل سرعة زيادة أمحال التدريب جيب أن يكون له ارتباط مبعدل سرعة تكيف الالعب، 
فأجهزة الالعب تتكيف مع كل محل جديد مع وجود بعض التأخري، وهذا التأخري يعتمد على حجم 

على وهذه القدرة الفردية تعتمد. وشدة احلمل وعلى القدرة الفردية لكل العب للتكيف مع هذا احلمل
)11، صفحة 1980البساطي، (.اخل...العمر، اجلنس، الصحة 

وجيب أن ننبه إىل أن الزيادة العشوائية للحمل من احملتمل أن تتجاوز قدرة . كما ذكرنا سابقا

يؤدي بدوره إىل الالعب على التكيف، وينتج عن ذلك فقدان التوازن الفسيولوجي والنفسي، والذي 

.)143، صفحة weineck ،1986(اإلصابة وظاهرة التدريب الزائد

:هناك ثالثة طرق للزيادة التدرجيية لألمحال

.النوع التصاعدي ذو اخلط املستقيم-1
.النوع اهلرمي أو التدرج اهلرمي-2
.النوع التموجي-3

النوع التصاعدي ذو اخلط املستقيم

النوع اهلرمي أو التدرج اهلرمي

النوع التموجي



يوضح مبدأ الزيادة التدريجية لألحمال/ 1/الشكل رقم 

يف هذا النوع تكون زيادة احلمل على حنو :النوع التصاعدي ذو الخط المستقيم-5-1- 1-2
.احلمل التدريبية الشهرية أو دورة احلمل التدريبية السنويةمتواصل ومستمر وبانتظام خالل دورة 

زيادة احلمل يف هذا النوع جيب أن تكون عن دراية :النوع الهرمي أو التدرج الهرمي-5-2- 1-2
ووعي كامل، وخاصة يف بعض الوحدات التدريبية، كذلك يف دورات احلمل التدريبية األسبوعية، مث بعد 

مل على أن تستمر يف الوحدات التدريبية التالية أو تستمر لبعض دورات احلمل ذلك تتم عملية تثبيت احل
األسبوعية وهذه الطريقة، التدرج اهلرمي يغلب فيه احلمل العايل عن النوع التصاعدي ذي اخلط املستقيم 

.السابق الذكر

:النوع التموجي-5-3- 1-2

من ) األسابيع األوىل(احلمل األسبوعية يف هذا النوع يزداد احلمل تدرجييا وذلك يف أول دورات 
دورة احلمل الشهرية، مث يتبع ذلك دورة محل تدريبية أسبوعية منخفضة أو متوسطة الشدة، واجتاه دورات 

تكون لألمام بزيادة محل التدريب وذلك اعتمادا على مستوى تقدم عملية اإليقاع ) السنوية(احلمل الطويلة 
عبني، وأيضا على النظام الغذائي املصاحب واملتوافق مع احلياة االجتماعية البيولوجي ألجسام وأجهزة الال

ويعترب هذا النوع التموجي أكثر تقنينا، ألنه إذا كان هناك احتمال تطبيق جيد وصحيح للطرق الثالثة . هلم
سم تأخذ هذه الطريقة فرصة اإليقاع الطبيعي لعملية التكيف تبعا للتغريات اليت حتدث يف أعضاء اجل

.ونظامه أيضا

–الشهرية –يف الواقع أن الرؤيا السليمة يف التدريب الرياضي خالل دورات احلمل األسبوعية 
السنوية تكون نتيجة امليزة احللقية لتقدم عملية التكيف، فاألمحال جيب أن تتغري كاستجابة لعالمات أو 

دف التغري من أجل التغري .دالالت عملية التكيف، وليس فقط 

التدرج (ن أول نوعني من أنواع التدريب ومها التصاعدي ذو اخلط املستقيم أو النوع اهلرمي إ
أحيانا يكون استخدامه يف التدريب مع محل ذي كثافة منخفضة وعندما تكون استجابة اجلسم ) اهلرمي

.مؤهلة لعمل ذلك

سقالن، (.تطبيقها أو تنفيذهابينما الطريقة التموجية تظل وتؤدي وتفيد كتغذية راجعة رئيسية وذلك عند
)120- 119، الصفحات 1989



:  مبدأ التخصص-6- 1-2

من الضروري لصنع العب جيد جيب أن يكون تركيزه منصبا على لعبة واحدة، فاليوم املنافسة يف أكثر من 
)13، صفحة 1992بطرس، (.املستوى احملليلعبة حتول دون األداء الناجح حىت على مستوى أقل من

والستمرار حتسني وتطوير الفورمة الرياضية لالعب فإنه من غري املستحسن أن يبذل جهد أقصى 
يف كل القدرات احلركية له، فالرياضي ال ينافس يف كل األلعاب، فمن املؤكد أن ال يوجد شيء متعدد 
القدرات والرباعات بطبيعته، فإنه ال ميكنك مثال عند استخدام سيارتك أن حتصل على أقصى سرعة، ويف 

فمفتاح النجاح إذن هو حتديد أولوياتك وإجياد التناسب . نفس الوقت حتصل على اقتصاد يف الوقود
سية بشكل كبري سوف حيث إن عدم التدرج وراء القدرة الرئي) املعينة(الصحيح لتنمية القدرات املساعدة 

.تؤدي إىل ضعف يف األداء

ويف األلعاب الرياضية عنصري السرعة والتحمل حيتاجان إىل قدر كبري من القوة واليت تتعدد تبعا 
ا ولطريقة أداء كل لعبة، ألنه بدون الوصول إىل املستوى الكايف من التحمل ) اللعبة(لنوع  وألساسيا

.تصل إىل املستوى العايل املمتازوالسرعة والقوة فإنه ال ميكنك أن

فالتغريات املورفولوجية الوظيفية اليت حتدث كنتيجة للتمرينات الواقعة على األجهزة واألعضاء تؤهل 
نفس هذه األعضاء واألجهزة نتيجة ألداء نفس هذه التمرينات واليت سببت أو أدت إىل هذه التغريات

.)41، صفحة 1980البساطي، (

هذا يعين أنه لتحقيق النجاح يف رياضة ما البد وأن تكون التمرينات مماثلة ومطابقة لطريقة األداء املهاري 
.(thil, 1977, p. 197)واخلططي هلذه اللعبة

لعبة اجلري ملسافات طويلة تصمم الوحدات فعلى سبيل املثال يف رياضة ألعاب القوى ويف 
.التدريبية لتحتوى معظمها على مترينات اجلري

كذلك يف كرة اليد جيب أن تكون التمرينات التكنيكية والتكتيكية أيضا تبعا ملراكز الالعبني 
ختصص كل العب، والذي يقوم املدرب بتدريب الالعب من الصغر على أكثر من مركز مث يقوم بتوظيفه 

.املركز املناسب واملالئم إلمكانياته البدنية واملهارية وواجبات هذا املركزيف



لذا فاملدربون الذين يرغبون يف النجاح السريع جيعلون الالعبني يتخصصون مبكرا، وذلك عن طريق 
.)84، صفحة 1978كمال، (.تقدم القدرات البدنية واملهارية الضرورية يف هذا التخصص

:       مبدأ التصنيف واالستمرارية في التدريب-7- 1-2

أي أن الفورمة ال تدوم فكل تداخل يف عملية التدريب يؤدي إىل تراجع نسيب . ال توجد هناك فورمة ثابتة
ا استمرارية التدريب، يف فورمة الالعب، فإذا أردنا أن حنافظ على التغريات املورفولوجية والوظيفة يتطلب هذ

وعملية التدريب جيب أن تصنف مبعىن أن يكون هلا هدف أو جمموعة أهداف، وجيب أن تكون هذه 
األهداف دقيقة وحمكمة، وأن يكون خمططا هلا تبعا لنتائج جمموعة اختبارات

موضوعية، كذلك جيب إضافة مواد وحمتويات جديدة تبىن على حمتويات ومواد قد مت التدريب 
.)87، صفحة 1989حمجوب، (يها مسبقاعل

وجيب أن تكون عملية التدريب منظمة وذا إيقاع وال تكون عشوائية، والتدريب الرياضي كعملية 
لنضمن التأثري املستمر والثابت على ) استثارة(طويلة أو ذات مشوار طويل تتطلب نشاطا تدريبيا فعاال 

. ومن املمكن العمل على زيادة تقدمها. الالعب حيث إن الفورمة تكتسب وحيافظ عليها

:األسس العامة للتدريب في كرة اليد- 1-3
إن اهلدف العام للتدريب الرياضي يف كرة اليد يتحقق من خالل التدريب املستمر واملنظم والعمل 

اهلادئ للمدرب مع العبيه لتحقيق أعلى إجناز واستخدام اخلربات الناجحة يف حتقيق ذلك، مع العمل على 
تنعكس إجيابيا على تنمية الصفات املعنوية واإلرادية ألعضاء استكمال وتطوير الصفات البدنية اليت

.الفريق، مع اختيار أنسب طرق التدريب وأساليب التقومي

وأخريا ميكن القول أن هدف التدريب يف كرة اليد هو اإلعداد املتكامل لالعب بدنيا ومهاريا 
.وخططيا وفكريا ونفسيا لتحقيق أعلى مستوى باألداء املتكامل

:اليدواجبات التدريب في كرة -2- 1-3

إىل الوصول بالالعب ألعلى املستويات –كما ذكرنا سابقا –اليديهدف التدريب يف كرة 
الرياضية من خالل تنمية كل القوى الفسيولوجية والوظيفية والنفسية والعقلية والبدنية  واملهارية واخلططية  

.)21، صفحة 2001محاد، (كوحدة واحدة متكاملة



:على عنصرين مهااليدويتوقف املستوى الرياضي لالعب كرة 

.كفاءة الالعب البدنية واملهارية واخلططية والفكرية-1
.استعداد الالعب ودرجة الدافعية ومستوى اإلرادة لديه-2

ويطلق علماء الرتبية على كل اجلهود اليت توجه مباشرة لتنمية كفاءة الالعب وقدراته اسم العملية 
التعليمية، واليت توجه أساسا للتأثري على استعداد الالعب وقابليته ألداء اجلهد اسم العملية الرتبوية، وجيب 

نفصالن عن بعضهما مع استغالل العالقة أن ينظر للعمليتني التعليمية والرتبوية كوحدة واحدة متكاملة ال ت
.اليداملتبادلة بينهما استغالال جيدا عند التخطيط للتدريب يف كرة 

:الواجبات التربوية-2-1- 1-3

ا تؤثر بصورة مباشرة على األداء البدين  إن للواجبات الرتبوية يف تدريب كرة اليد أمهية خاصة أل
، horsky(ل وأثناء إجناز الواجب التعليمي ومن هذه الواجباتواملهاري وبالتايل جيب حتقيقها من خال

:)29، صفحة 1986

.تدعيم الوالء باالنتماء لشعار الفريق والنادي والدولة اليت ميثلها الالعب-1
العمل على أن حيب الالعب لعبته وأن يبذل أقصى جهد من أجل الوصول إىل أعلى -2

.مستوى من األداء الرياضي
.الرتبية األخالقية والروح الرياضية لالعب مثل التسامح والتواضع وعدم الغرور وضبط النفس-3
تطوير صفات اإلرادة مثل املثابرة واالعتماد على النفس وحب اجلماعة والروح والكفاح -4

.والعزمية واإلرادة
.أفراد الفريقتطوير املفاهيم العالقات اإلنسانية وحب اجلماعة بني-5
.اإلميان مبمارسة احلياة الدميقراطية وتنمية ممارسة القيادة السليمة داخل الفريق-6

.اقتناع الالعب بالقيم الرتبوية لألداء البدين والفين أثناء التدريب-7
.اكتساب التفكري املنطقي املنظم حلل ومواجهة املشكالت-8

:   الواجبات التعليمية-2-2- 1-3



التعليمية للتدريب يف كرة اليد هي الواجبات املباشرة اليت جيب أن خيطط هلا املدرب الواجبات 
ا لالعبني لتحقيق أهداف التدريب ومن تلك الواجبات ، .خمتار ح(بشكل دقيق ويعمل على إكسا

:)23، صفحة 1994

:اإلعداد البدني-2-2-1- 1-3

إذ أن الالعب بدون اكتسابه لإلعداد البدين اليدهو من الواجبات األساسية للتدريب يف كرة 
العام واخلاص ال يستطيع أن يؤدي واجباته يف املباراة بإتقان حيث يعمل اإلعداد البدين على تنمية 

ة أعباء ومتطلبات عملية التدريب واملنا ا فسة أثناء املباريات بأقل وحتسني حالة الالعب البدنية واحلركية 
محاد، اجلديد يف اإلعداد املهاري و اخلططي لالعب كرة (جهد مع القدرة على سرعة استعادة الشفاء

.)19، صفحة 1994القدم، 

مة والغرض األساسي من اإلعداد البدين هو تنمية القدرات الفسيولوجية والصفات البدنية العا
م مثل القوة املميزة بالسرعة  واخلاصة واليت تشتمل على التحمل والقوة والسرعة والرشاقة واملرونة ومركبا

اخل، ويقرر مستوى هذه القدرات درجة إمكانية الالعب للوصول إىل ...وحتمل القوة وحتمل السرعة
.املستويات العالية

:اإلعداد المهاري-2-2-2- 1-3

وإتقان وتثبيت احلركات واألداءات املهارية البسيطة واملركبة يف كرة اليد هو عملية اكتساب 
بسالسة وانسيابية ودقة حتت شروط واحتماالت وظروف املباراة ويعتمد اإلعداد املهاري على االستخدام 

األمثل للقدرات البدنية اليت اكتسبها الالعب من خالل اإلعداد البدين وهنا يلعب دور املدرب يف ربط
كال من اإلعداد البدين واملهاري بصفة مستمرة مما يؤدي إىل ارتفاع املستوى الفين لالعب وبالتايل قدرته 

على صحة ودقة األداء املهاري العايل حتت ظروف املباراة الصعبة واملعقدة وحتت ضغط اخلصم يف 
يه هذه املهارات يف مساحات امللعب املختلفة، كذلك جيب أن تنمي املهارات بالشكل اليت تستخدم ف

.مواقف تكتيكية معينة أثناء املباراة

: اإلعداد الخططي-2-2-3- 1-3



هو عملية تنمية إمكانات الالعب وقدراته على ربط وتطبيق األداءات املهارية واالستفادة من 
ثناء املباراة إمكاناته البدنية واحلركية وقدراته العقلية واستعداداته النفسية حتت ظروف ومتطلبات األداء أ

.)173، صفحة 1991السيدأبوعبده، (وظروفها املختلفة

: اإلعداد النفسي-2-2-4- 1-3

دف تنمية الصفات اإلرادية والصفات اخللقية  هو كل اإلجراءات والواجبات اليت يضعها املدرب 
واخلارجية أثناء املباراة كامللعب ونوعية األرض واجلمهور والفريق لالعب والتغلب على املؤثرات الداخلية 

املنافس ومتطلبات املباراة واليت قد تكون معوقا لألداء أثناء املباراة، وتلعب الصفات اإلرادية لالعب دورا 
.)166، صفحة 1991كاشف، (بارزا وهاما يف حسن أدائه للمباراة

:اإلعداد الذهني-2-2-5- 1-3

يلعب اإلعداد الذهين دورا هاما يف القدرة على التفكري السليم والتصرف احلسن لالعبني أثناء 
املباراة والتدريب، وتزداد أمهية اإلعداد الذهين كلما اشتد التنافس بني الفريقني وخاصة يف اللحظات احلرجة 

م على التفكري السليم أثناء املباراة، وجيب على املدرب أن  ينمي القدرات العقلية لالعبني ملساعد
.والتصرف املناسب أثناء املباراة

)  :الخطة اليومية ( الوحدة التدريبية 1- 1-4

تعترب الوحدة التدريبية احلجر األساسي املتكرر لبناء اهليكل التدرييب ليس فقط بالنسبة للدورة 
ورات املتوسطة و الكربى ، وبذلك يتوقف جناح خطة التدريـب السنوي التدريبية الصغرى بل متتد اىل الد

على التشكيل اجليد للوحدات التدريبية يف كل موسم من املواسم ، و الذي حتتويه الدورات املختلفة حيث 
دف ونوع كل دورة  تعتمد أساسا على تقنني محل التدريب يف كل وحدة من تلك الوحدات والذي يربط 

، صفحة 1999الربضي، (ا باإلضافة اىل التنسيق اجليد يف احملتوى بني كل وحدة تدريبيةوموسم ، هذ
78(.

دف كل وحدة :. تتكون كل وحدة تدريبية من ثالثة أجزاء رئيسية ترتبط تلك األجزاء 

: تبىن مكونات الوحدة كما يلي 

:  املقدم و تشمل*



.دقائق 10←5من : اجلزء التمهيدي- 

.دقيقة 35←25من : اجلزء اإلعدادي-

.دقيقة 55←35من : اجلزء الرئيسي* 

.يقة دق20←10من : اجلزء اخلتامي* 

.  دقيقة120←80وبذلك يكون حجم الوحدة من 

:بناء الوحدة التدريبية  2- 1-4

:مقدمة الوحدة التدريبية -: أوال 

تشتمل على جزئني أساسيني ، اجلزء التمهيدي وتكون فيه األمور اإلدارية اخلاصة بالالعبني من 
.بالوحدة  باإلضافة اىل الشحن النفسي حضور وغياب و تأمني اجلوانـب الرتبوية اخلاصة 

: فهو خاص بإعداد الالعب بدنيا ووظيفيا و نفسيا عن طريق ) اإلعدادي ( أما اجلزء الثاين 

: اإلمحاء العام –) ا

تستخدم التمرينات ذي الشدة القليلة و املتوسطة لفـرض اإلمحاء العام ، و تـؤدى مثل تلك 
ء اجلسم لتنشيط األجهــزة الوظيفية و احلركيـة املختلفة ، و يؤدى ذلك التمرينات حيث تشمل مجيع أجزا

)338، صفحة 1999أمحد، (.على شكل ألعاب بسيطة تتميز جبهد بدين منخفض 

: اإلمحاء اخلاص –) ب

وبذلك ينصح بأداء مترينات اإلعداد البدين اخلاص و مترينات املسابقات ذات الشدة 
.املتوسطة و فوق املتوسطة 

: اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية -: ثانيا 

.يعترب اجلـزء الرئيسي مـن الـوحدة  أساس تشكيلها و يـرتبط  ارتباطا وثيقا بنوع وشكل الوحدة 



يتوقـف ذلك على تقنني و تشكيل محل التـدريب من خـالل مكـوناته من شـدة و حجم وراحة ، هذا حيـن 
، 1999أمحد، (باإلضافة اىل نوع و شكل و ترتيب التمرينات اليت ترتبط بأشكال و أنواع تلك الوحدات

.)340صفحة 

: اجلزء اخلتامي من الوحدة التدريبية :ثالثا 

له أمهية بـدنية فسيولوجية هامة من حيث ختليص العضـالت من نتائـج التفاعـالت البيوكيميائية ،  
و هذا ال يأيت إال عـن طريق التخفيض التدرجيي لشدة مثري التدريب يف هذا اجلزء اخلتامي حيث يعمل على 

.لتعويض الزائد سرعة إستعادة الشفاء و حتقيق ا

ا  إذا ما أديت " هارا " و يذكر  بأن اجلزء اخلتامي له أمهية نفسية جيب على املدرب مراعا
على أحسن وجه حيث توفر الدوافع النفسية و إثارة الشوق حلضور و متابعة الوحـدة التدريبية  الالحقة 

.)339، صفحة 1999أمحد، (

:دينامكية تشكيل الوحدة التدريبية  1-4-3

: بالنسبة لتمرينات القدرات البدنية اخلاصة /  أ 

بالنسبة لتمرينات املرونة ينصح بأن تؤدى يف اجلزء اإلعدادي من مقدمة الوحدة التدريبية 
حبيث تكون العضالت غري جمتهذة  أما بالنسبة لتمرينات السرعة تؤدى قبل مترينات القوة 

لقدرات أما بالنسبة لتمرينات التحمل بصفة عامة فيكون أدائها متأخرا عن كل من مترينات ا
و بالنسبة لتمرينات القوة املميزة  بالسرعة و القوة جيب أن تكون هلا أسبقية األداء عن مترينات حتمل .البدنية

القوة كما أن لتمرينات سرعة األداء و سرعة رد الفعل  و السرعة القصوى أسبقية األداء عن مترينات 
.التحمل للسرعة 

:الالهوائي بالنسبة لتمرينات التحمل اهلوائي و/ ب 



على حسب نظم الطاقة فينصح بأسبقية أداء التمرينات اخلاصـة بالتحمل الالهـوائي عن اهلوائي ،  
كما ينصح أيضا بأسبقية أداء التمرينات للتحمل الالهوائي الفوسفايت و اليت حتتاج زمن أقل و شدة عالية 

، 1999أمحد، (اج اىل زمن أطول نسبياعن التمرينات اخلاصة بالتحمل الالهوائي الالكتيكي و اليت حتت
.)342صفحة 

:بالنسبة للمهارات اخلططية الفنية /  جـ 

فيجب التدريب يف الوحدات التدريبية وهذا ملا حتتاجه كل من املهارات الفنية و اخلططية قدرات 
.توافقية عالية 

:حمل التدريب 1-5

التدريب هو نظام أساسي إلدارة وتنظيم املثري احلركي و تؤكد النظريات الرياضية احلديثة إن محل 
وهذا أمر هام جدا جلميع الراضيني ، وهذا . على أن مشكلة احلمل هي كيفية تنظيم و إدارة محل التدريب 

رنا إىل جانبني فقط ما هو حاصل لالعبني و املدربني ، هذه املشكلة كبرية وعقدة للغاية حيث أننا إذا نظ
من محل التدريب مها احلجم والشدة ،أدركنا أمهية عملية التدريب يف احلياة الرياضية ، فالفرد يشعر من 

خالل املشاهدة أن عملية التدريب سهلة ، وميكن أدائها ببساطة و لكن عند التطبيق العملي يشعر 
.بالصعوبة و التعقيد 

قال بعض الباحثني أن احلمل عبارة عن جتمع أو تراكم منبهات حركية على جسم الرياضي ، إذا 
ظهر التعب على الالعب خالل التدريب جيب العمل على ختفيفه إذا كان تكرارا كبريا حلمل التدريب 

سوف يؤدي هذا إىل تراكم منبهات على جسم الالعب و هذا مايؤدي إىل تقدم كبري لوضع حالة 
.)117، صفحة 2001اجلبايل، (لالعب و خاصة إذا كان خمططا له بأسلوب عملي ا

و املهم يف محل التدريب هو التدرج يف احلمل ، حيث يعطي هذا األسلوب قدرة على معرفة أمهية  
التأثري املعينة على أعضاء أجهزة بأن محل التدريب هو كمية " ماتفيف "كل مترين بصورة منفردة ، ويعرف 

.الفرد املختلفة أثناء ممارسته للنشاط البدين 

:و لتحديد مشكلة محل التدريب ومعرفتها يوجد حالتان أساسيتان 

.مشاهدة احلمل كمعلومات - /1



)2005- 2004الدين، (.إكتشاف العوامل اليت يعتمد عليها احلمل - /2

:مكونات حمل التدريب  1- 1-5

، صفحة 2004، 21الربضي، التدريب الرياضي للقرن (يرى كل من كمال مجيل الربضي 
: أن محل التدريب يتكون من العناصر الثالثة التالية (p. 117 ,2000 ,الوليل)و توفيق الوليلي)139

م ثالث مرات 50هو فرتة تأثري التمرين هلى أعضاء اجلسم ، و عدد تكراره مثال ركض :احلجم 
...كغم مخس مرات و هكذا 80، أو رفع أثقال بوزن 

ة أو هي اجلهد الذي يبذل خالل التدريب و ميكن وصف الشدة بالقوة أو السرع:الشدة 
.السنتيمري و هذه وحدات قياس هلا 

هي العالقة الزمنية بني فرتات التدريب و الراحة ، و يعتمد طول الراحة على شدة و تكرار :الراحة 
.التمرين 

:تركيب حمل التدريب 2- 1-5

يعترب من األمور املعقدة و الصعبة جدا رغم هذه الصعوبة إال أنه ال بد من توضيح اجلانب النظري 
و التطبيقي ، حيث حيتوي محل التدريب على جمموعة من العناصر املختلفة ، و الشيء املهم يف تركيب 

ضي ، و هذه من محل التدريب هو أن يكون هناك عالقة قوية تبني كل مرحلة من مراحل التدريب الريا
ينقسم محل التدريب إىل قسمني أساسني . أكرب املشاكل اليت تواجه املدرب 

هي مقدار احلمل الذي يعطى لالعب و يعكس التغريات اليت تتم يف جسم :كمية احلمل : أوال 
.الالعب و اليت حتصل نتيجة اإلستمرارية يف التدرج بالتمرين 

طوير اإلعداد البدين و التكنيكي عند الالعب ، ومها وهي حتسني و ت:صفات احلمل : ثانيا 
يكونان منفصلني عن بعضهما ، و يف هذه احلالة يشكل هذا اإلنفصال ضررا كبريا على التدريب بشكل 

لربضي، ا(.عام ، و على هذا األساس ال بد من النظر إليهما كوحدة واحدة للمسامهة يف تطوير املستوى
)140، صفحة 1999اجلديد يف ألعاب القوى، 

:درجات الحمل 1-5-3



: ميتاز بـــــــــــــ :األقصى 

.عبء كبري على أجهزة جسم الالعب - 1
تظهر مظاهر التعب بصورة و اضحة ، لدى حيتاج إىل قدر كبري من الرتكيز- 2
٪ 100إىل 90يتطلب فرتة راحة كبرية جدا بعد اجلهد الذي إمتد من - 3

:ميتاز بـــــــــ :األقل من األقصى 

.تقل درجة احلمل عن السابق قليال - 1
.حيتاج لقدر كبري من الرتكيز - 2
.تظهر مظاهر التعب أثناء األداء و حيتاج لفرتة طويلة من الراحة - 3
.عدد متوسط من املرات ٪ بتكرار90إىل 75متتد الشدة من - 4

:ميتاز بـــــــــ : املتوسط 

.يشعر الالعب بقدر متوسط من التعب - 1
.٪ من قدرة الالعب 75إىل 50متتد شدته من - 2
.يكون تكرار التمرين بعدد متوسط - 3

:ميتاز بــــــــ :البسيط 

.ميتاز بعبء أقل من املتوسط على أجهزة اجلسم املختلفة - 1
.سيطا حبكم ضعف احلمل يكون الرتكيز ب- 2
.ال يشعر الالعب بالتعب بعد األداء - 3
.٪ بتكرار عدد كبري من املرات 50إىل 35متتد الشدة من - 4

:متتاز بـــــــــــــ :الراحة اإلجيابية 

٪ فما دون ، و تكرار لفرتة طويلة و بقدر ما يستطيع 30تكون الشدة يف التمارين - 1
- 211، الصفحات 1997، الربامج التدريبية املخططة لفرق كرة القدم، .محادة م(الالعب
212(.



:مدرب كرة اليد1-6

يعترب مدرب كرة اليد هو حجر الزاوية يف العملية التعليمية والتدريبية واليت تسهم يف بناء الالعبني 
أداء الدراسات النفسية والرتبوية أن جناح عملية التعلم حلقيق على املستويات ، ولقد ثبت من خالل 

منها للمدرب وحده ، وقد يكون إرجاع هذه األمهية إىل فاعلية الدور الذي يقوم %60والتدريب يرجع 
.به حبكم وضعه القيادي يف عملية التدريب

باشرا يف تطوير ومدرب كرة اليد كشخصية تربوية يتوىل مهمة املعلم والدرب معا ويؤثر تأثريا م
. شخصية الالعبني، كما أن من أهم العوامل اليت تساعد على الوصول بالالعب ألعلى املستويات الرياضية
فالتدريب يف كرة اليد حيتاج ملدرب كفء يستطيع أن يكون قائدا ناجحا لديه القدرة على العمل التعاوين 

واإلدارية والطبية اليت تعمل معه، كما أن له سلوك يعد اجلماعي فيما يتعلق الالعبني واألجهزة املعاونة الفنية
.من العوامل املؤثرة على زيادة حد االنفعاالت أو خفضها بالنسبة لالعب يف التدريب واملنافسات 

فاملدرب له القدرة على التأثري على الالعبني يف االختيار ويف منو القيم الشخصية والصفات املرغوبة  
أن يتعرف على مساوئ كل شخصية ويساعدها على أن تنمى الثقة وتتعرف على كما جيب على املدرب 

ا وحتدث العديد من اخلربات اليت يساهم فيها املدرب ,نفسها وعلى األشخاص املوجودين يف البيئة احمليطة 
هذه اخلربات حتتوي على ,والالعب حتت ظروف ضغط املسابقات اليت تتطلب النصح وخربة التعامل معها

حظات التعليمية اليت يشارك فيها املدرب بالرأي الصائب ويبدي فيها تفهمه وسيطرته اليت تؤثر على رد الل
.)45- 44، الصفحات 1999علي، (فعل الالعبني واملنافسة واحلكم الذي يدير املباراة

يب عامة والناشئني خاصة من أهم اجلوانب ويرى الباحث أن إعداد مدرب كرة اليد ملهنة التدر 
األساسية لالرتقاء والتقدم بالعملية التدريبية ، فالتفوق الرياضي هو حمصلة لعدة من أمهها انعكاس الفلسفة 

التدريبية للمدرب ذو اخلربات  العلمية واملعرفية والفنية يف انتقاء الالعبني وإعدادهم ملستويات البطولة يف 
لذا جيب أن يلم مدرب كرة اليد بأحدث التطورات املعرفية والفنية اليت حيتاجها . املتاحةضوء اإلمكانيات

أثناء عمله يف مهنة التدريب، فهذا التطور املعريف والفين يسهم باالرتقاء بقدرة املدرب على التأثري الشامل 
كان إلعداد مدرب كرة اليد املتزن يف شخصية الالعب الرياضي مبا حيقق املستويات الرياضية العليا، لذا

اإلعداد املتكامل تربويا ومهنيا من خالل تزويده باملهارات والقدرات البدنية والفنية والنفسية املختلفة األمهية 
.الكربى يف تكوين احلس املهين لديه وخاصة يف أداء عمله ومهامه الرتبوية والتدريبية املهنية



شاط كرة اليد وجود القيادة الرشيدة املتمثلة يف املدرب، وال يأيت وتستلزم الربامج التدريبية يف جمال ن
هذا إال إذا حصل املدرب على التدريب املهين الكايف وأصبح قادرا على فهم املشكالت اليت يتضمنها 

ويكتسب املدرب خصائصه املهنية اليت تأهله للقيام بعملية التدريب بكفاءة من خالل ما . ميدان التدريب
من خربات ودراسات علمية وعملية تساهم يف إعداده إعدادا متكامال للقيام بالعملية الرتبوية يأ له

.)46، صفحة 1999علي، (والتدريبية

وهكذا يتضح مدى االرتباط املباشر بني الوصول إىل املستويات الرياضية العالية لالعبني وقدرات 
ملدرب الرياضي، فكلما متيز مدرب كرة اليد باإلعداد املهين العايل كلما كان أقدر على تنمية وإمكانيات ا

وتطوير مستوى أداء العبيه لذا جيب عليه عدم االكتفاء مبا وصل إليه من درجة التأهيل واإلعداد املهين بل 
احلديثة طوال فرتة عمله جيب أن يعمل جاهدا اإلطالع الدائم على كل ما يستجد من املعارف واملعلومات

.يف مهنة التدريب

ويتوقف مقدار جناح املدرب يف العملية الرتبوية على ما يتصف به من خصائص ومسات وقدرات 
ومعارف لذا ال بد أن يتصف املدرب الرياضي عامة وكرة اليد خاصة مبواصفات ومميزات خاصة لكي 

.)10، صفحة 1982عالوي، (يكتب لعمله النجاح

:صفات وخصائص مدرب كرة اليد1- 1-6

أن يكون مؤمنا حمبا لعمله مقتنع بقيمته يف تدعيم وتربية وتدريب الالعبني للوصول للمستويات .1
.العالية

.أن يكون معدا مهنيا حىت يستطيع التقدم باستمرار.2
.أن يتمتع بشخصية متزنة وحمرتمة.3
.اجلسمية والروح املرحةأن يتمتع بالصحة .4
.أن يكون قادرا على اختيار الكلمات املناسبة واملعربة عن أفكاره تعبريا واضحا.5
.جيب أن يكون قدوة ومثاال حيتذ به ألنه املثل األعلى لالعبيه.6
.أن يتميز بعني املدرب اخلبرية يف اكتشاف املواهب.7
.ات العقلية أن يكون ذكيا، متمتعا مبستوى اعلي من اإلمكانات القدر .8
ة املشاكل.9 .أن يكون قادرا على القيادة وحسن التصرف يف جما



اجلهاز (أن يبين عالقته على احلب واالحرتام املتبادل مع زمالئه يف األجهزة اليت يعمل معها .10
وذلك بتنفيذ واحرتام القوانني ومراعاة اللعب النظيف والتنافس ) اإلداري، الطيب، احلكام، اجلمهور. الفين

.)6، صفحة 2001محادة، املدرب الناجح وإدارة التدريب الرياضي ، (الشريف
:واجبات مدرب كرة اليد2- 1-6

إن عملية التدريب تلقي عدة مسؤوليات جسمية على املدرب نتيجة طبيعة العمل والعالقة املتعددة 
واإلدارية املعاونة وسنعرض بعض من تلك الواجبات اليت جيب على املدرب أن مع الالعبني واألجهزة الفنية 

، 2001محادة، املدرب الناجح وإدارة التدريب الرياضي ، (.حيققها من خالل عمله يف تدريب الفريق
)9-8-7الصفحات 

:الواجب الرتبوي-أوال

.مثاال حيتذ به يف مجيع تصرفاتهأن يكون املدرب قدوة .1
.أن يعمل على بث روح اجلماعة والعمل اجلماعي بني أعضاء الفريق.2
.تشكيل دوافع الالعبني وميوهلم لالستمرار يف التدريب لتحقيق اهلدف.3
.تنمية وتطوير السمات اإلرادية واخللقية كتحمل املسؤولية والقيادة والثقة بالنفس.4
.تصرفاته كقائد تربوي عند إدارته للمبارياتأن يكون ملتزما سلوكيا يف.5

:الواجب التعليمي والفين-ثانيا

أن يعمل على إكساب العبيه الصفات والقدرات البدنية العامة واخلاصة ملتطلبات األداء يف كرة .1
االيد أن يعمل على إكساب العبيه املهارات األساسية والقدرات احلركية واخلططية من خطط وطرق 

.لضرورية للمنافسةاللعب ا
.أن يعمل على إكساب العبيه املعلومات واملعارف لنواحي األداء واخلطط وقانون كرة اليد.2
.أن يضع سياسة للتعاون وتوزيع االختصاصات مع األجهزة اليت يعمل معها.3
.وضع خطة زمنية لتنفيذ برنامج وخطة التدريب على مدار املوسم.4
ل مع وضع ضوابط للثواب والعقاب واملكافئات خللق حافز وضع الئحة للفريق لتنظيم سري العم.5

.لالعبني
أن يهتم بالتدريب الفردي لالعبني نفس االهتمام بالتدريب اجلماعي وذلك من أجل االرتقاء .6

.باملستوى البدين والفين للفريق



لول مالحظة أداء الالعبني خالل التدريب واملباريات والتعرف على نقاط القوة والضعف ووضع احل.7
.إلصالح أخطاء األداء البدين واملهاري واخلططي حىت ال تتفاقم هذه األخطاء

أن يراجع املدرب سري خطة التدريب وتقومي العملية التدريبية من خالل املالحظة املقننة والتحليل .8
الودية املستمر واالختبارات البدنية والفنية املقننة لالعبني بصورة مستمرة أثناء التدريب واملباريات

.والرمسية
أن يضع املدرب األسس العلمية لتحليل وقراءة املباريات بنظام علمي خالل الشوطني ليتمكن .9

.من التعرف على مدى تنفيذ وتطبيق العبيه خلطة املباراة حىت يتمكن من تقومي وإصالح األخطاء
وختطيط وتوزيع أن يعد وجيهز سجالت التدريب اخلاصة بكل من الالعب واملدرب واملباريات 

محادة، املدرب الناجح (احلمل التدرييب حىت ميكن الرجوع إليها أثناء تقومي أساليب وطرق وخطة التدريب
.)10، صفحة 2001وإدارة التدريب الرياضي ، 

:بناء البرامج التدريبية 1-7

:مفهوم البرنامج -1- 1-7

عرفه حممد احلمامحي بأنه اوجه النشاط و اخلربات التعليمية املختارة لتحقيق األهداف املوجودة 
.)101، صفحة 1990احلمامي، (

الربنامج بأنه جمموعة خربات نابعة من املنهاج و معدة وفق تنظيم يزيد من " ليلى زهران " وتعرف 
أمكانية  تنفيذها ،و يتطلب ذلك أن يضم الربنامج باإلضافة اىل جمموعة اخلربات التعليمية املتوقعة و 

رق تدريس و دور كل من املختارة من املنهاج كل ما يتعلق بتنفيدها من وقت و مكان و أدوات و ط
. )96، صفحة 1991زهران، (املدرس و التلميذ يف تنفيذها 

ا لتحقيق  و يعرف مفيت ابراهيم بأنه اخلطوات التنفيدية يف صورة أنشطة تفصيلية من الواجب القيام 
، الربامج .محادة م(وبدونه يكون التخطيط ناقصبذلك جند ان الربنامج هو أحد عناصر اخلطة . اهلدف 

.)261، صفحة 1997التدريبية املخططة لفرق كرة القدم، 

:أسس بناء البرامج التدريبية - 2- 1-7

، و كذا كل من )44، صفحة 1990احلمامي، حممد (يتفق كل من حممد احلمامحي و امني اخلويل 
د و مجال النمكي  ، .محادة م(، ومفيت ابراهيم محادة )167، صفحة 1997النمكي، (عمرو  أبو ا



اليدالتدريبية  للناشئني و خاصة يف كرة ، بأن األسس اهلامة لتخطيط الربامج )263، صفحة 1997
:هي 

.ان خيطط الربنامج حبيث يسمح بالتقدم بأقل تكرار ممكن * 

. تنظيم الربنامج حبيث يتاح وقت مالئم للتعلم * 

ان  تكون الربامج من األنشطة املشوقة واليت تتميز بالقيم و اليت تؤدي اىل النمو املتوازن* 

أن يبىن الربامج يف ضوء اإلمكانيات  املتاحة ، و األهداف اإلجتماعية و الشخصية للناشىء ، و فلسفة * 
تمع  . ا

املهارات –اللياقة البدنية ( إختيار احملتوى الذي سيتم الرتكيز على تنفيذه خالل املوسم و هي األهداف * 
.مبا تتناسب مع كل مرحلة  سنية )  ماعية املعلومات الشخصية و االجت–ا املعلومات الرياضية –

.يقدم الربنامج أنشطة القابلة الستخدام طرق التدريب غري الشكلية أو التقليدية * 

.جيب إدخال التكامل كعملية تربوية كمفهوم يف الرتبية الرياضية من خالل مداخل منطقية 

د و مجال النمكي   ومفيت إبراهيم )185- 184، الصفحات 1997النمكي، (ويشري عمرو أبو ا
أنه لكي يتم النجاح للربنامج التدرييب للناشئني جيب أن يراعي )263، صفحة 1997، .محادة م(محادة 

: املدرب ما يلي 

للربنامج التدرييب و أن يكون لديهم الثقة ) لدافع و الرغبة ا( جيب أن ينمي لدى الناشئني االستجابة - 
فيما يبذلونه من جهد خالل التعلم و التدريب و أن يقتنع كل العب بأن ذلك سوف يصل به ايل درجة 

.عالية من األداء 

.جيب أن يتعود الناشئ على الرتكيز الكامل يف األداء أثناء التدريب- 

تدرييب التمرينات و األلعاب اليت جتدد من نشاط الالعبني و تزيد من إقباهلم جيب أن يتضمن الربنامج ال- 
على األداء و تبعد عامل امللل و السأم لديهم ، أي جيب اخللط بني الربنامج املشوق الرتفيهي و الربنامج 

.اجليد  و الذي يتطلب التصميم و العطاء 



توضح وتبني نتائج التدريب لدى الالعبني ، فهناك البد و أن حيتوى الربنامج على وسائل القياس اليت- 
إختالف يف تفاعل الالعبني يف أهداف الربنامج و خالل فرتاته و مراحله ، و مقياس النجاح أن يشعر 

.الالعبون مبدى ما حققوه من تقدم ، و ال يقتصر التدريب على ما جيب أن يفعلوه فقط 

و أماكن التدريب ، وعدد الالعبني و األدوات و وسائل جيب أن حتدد املهرجانات و املباريات ،- 
القياس ، و السجالت اخلاصة بالكشف الطيب الدوري و اإلصابات ، وذلك ضمانا لسري التدريب و 

.تنضيمه و فقا للربامج املوضوعة يف إطار خطة التدريب السنوية 

تعديل وفقا للظروف الطارئة اليت تقابل جيب أن يتسم الربنامج اخلاص بالناشئني باملرونة و قابليته لل- 
. املدرب و وفقا ملا تظهره عملية التقومي بعد كل فرتة 

جيب أن يراعى عند التخطيط للربامج األعداد املتكامل للناشئني لكل من اجلوانب البدنيةو املهارية- 
.و اخلططية و النفسية و الذهنية 

.اإلمكانات و األدوات و املالعب املتاحة يف كل نادي جيب أن يتناسب الربنامج مع - 

. جيب أن تتصف وحدة التدريب بالشمولية وأن تضفي عليها عامل البهجة و السرورو املتعة - 

.جيب أن يزيد حجم األلعاب الصغرية يف حمتوى الربنامج - 

.ناشئني جيب أن يتم اإلهتمام باملهارات احلركية  األساسية يف بداية تدريب ال- 

:خطوات تصميم البرامج التدريبية 3- 1-7



، حنفي )294، صفحة 1997، الربامج التدريبية املخططة لفرق كرة القدم، .محادة م(يرى مفيت إبراهيم 
أنه كي يتم تصميم الربامج التدريبية لتنفيذ خطة يف إطار  )228، صفحة 1992، .خمتار ح(حممود خمتار 

:ختطيط متكامل  ، فان من األمهية أن يشتمل على العناصر التالية  

املبادئ العلمية اليت يقوم عليها الربنامج - 

اهلدف العام و األهداف الفرعية للربنامج التدرييب - 

حتديد األنشطة داخل الربنامج التدرييب - 

تنظيم األنشطة داخل الربنامج التدرييب- 

اخلطوات التنفيدية للربنامج التدرييب- 

تقومي الربنامج التدرييب- 

تطوير الربنامج التدرييب - 

:الخاتمة



مت يف هذا الفصل  التطرق اىل التدريب الرياضي احلديث الذي اصبح علما قائما بذاته، فال ميكن 
ما مل يتم إعداد برامج , اخلوض يف العملية التدريبية واإلشراف على الرياضينييف أي حال من األحوال

ومن خالل هذا , وأمام هذا وجب علينا. تدريبية خمططة مبنية على أسس علمية يف جمال التدريب الرياضي
ية وعليه قمنا الفصل اإلملام بكل ما يساعد مدربينا من الناحية النظرية وامليدانية يف إجناح العملية التدريب

.ودقيقة على كل ما يساعدهم يف اجناز الربامج, وهادفة, بإعطاء نظرة شاملة

فهو يعترب احد أهم العوامل املرتبطة بالتفوق الرياضي , يعترب املدرب العمود الفقري للعملية التدريبية
واخلططي والنفسي لالعبني واإلعداد البدين والفين ,نظرا للدور املهم الذي يلعبه بالنسبة لعملية التدريب 

يف األنشطة الرياضية املختلفة هذا باإلضافة إىل مسئولياته بالنسبة للتخطيط وتنفيذ الربامج وفقا ملا تقتضيه 
.متطلبات املنافسة من إمكانيات مادية وبشرية



الفصل الثاني

المهارات األساسية و الصفـات البدنية  
المرتبطة بلعبة كرة اليد



:تمهيد

رياضة كرة اليد واحدة من األنشطة الرياضية اليت القت استحسانا وإقباال شديدين من األطفال 
ا , فرغم عمرها القصري نسبيا إذا ما قورن بعمر بعض األلعاب األخرى, والشباب من نفس اجلنسني فإ

هذا , ليس بقليل من الدوليف عدد , استطاعت يف عدد قليل من السنني أن تقفز إىل مكان الصدارة
.باإلضافة إىل انتشارها كنشاط رياضي وتروحيي يف معظم دول العامل

دافعا , أعداد املمارسني واملشاهدين لرياضة كرة اليد من اجلنسني يف معظم املراحل السنيةازديادفلقد كان 
, ى إختالف املستوياتكما نظمت هلا لقاءات عل, إىل تأسيس اإلحتادات اليت ترعى شؤون هذه الرياضة

.سواء ماكان منها حمليا أو دوليا أو قاريا أو أوملبيا



:المهارات الحركية في كرة اليد2-1

:مفاهيم2-1-1

:مفهوم المهارة بشكل عام2-1-1-1

مع توفري الوقت واجلهد , القائم على الفهم ملا يتعلمه اإلنسان حركيا وعقليا, هي األداء السهل الدقيق* 
.)249اللقايف، صفحة (والتكاليف 

يجة وتعين أيضا مقدرة الفرد على التوصل إىل نت, تدل على مدى كفاءة األفراد يف أداء واجب حركي* 
مع بذل أقل قدر من الطاقة , خالل القيام بأداء واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقان

.)104، صفحة 2001محاد، التدريب الرياضي احلديث، (يف أقل زمن ممكن

املهارة الرياضية تعين ذلك األداء احلركي الضروري الذي يهدف :مفهوم المهارة الرياضية2-1-2-1
وفقا لقواعد التنافس أو هي عصب األداء وجوهره يف أي , إىل حتقيق غرض معني يف الرياضة التخصصية

محاد، التدريب (وإجنازها يعتمد على اإلعداد البدين ويبىن عليها اإلعداد اخلططي والنفسي والذهين, رياضة
.)104، صفحة 2001الرياضي احلديث، 

هي املهارات احلركية اليت تعترب ضرورية وجوهرية إلجادة أي نشاط ما : المهارات األساسية2-1-3-1
، 1980احلميد، (اخل أي هي مزج متوافق من احلركات األساسية....والرمي, الوثب, اجلري: مثل

.)49- 25الصفحات 

هي مهارات أساسية حيددها اخلرباء ويرتكز عليها منهج أو برنامج دراسي معني وتعترب هذه املهارات قاعدة 
سواء يف منهج واحد أو يف املناهج التالية يف صفوف أخرى, لتعلم ما سيأيت من مهارات يف املستقبل

.)251اللقايف، صفحة (

:أنواع المهارات الحركية في كرة اليد2-2

تؤدي املهارات احلركية األساسية إما باستخدام اجلسم كله أو : المهارات الحركية األساسية2-2-1
:وذلك وفقا ملا يلي, باستخدام أجزاء منه



:أو احلركة وهي نوعانمهارات حركية أساسية باستخدام اجلسم كله من الثبات- 1

.مهارات حركية أساسية يستخدم فيها اجلسم كله من الثبات- 

.مهارات حركية أساسية يستخدم فيها اجلسم كله من احلركة- 

.من أطراف اجلسم من الثبات واحلركة, مهارات حركية أساسية باستخدام طرف أو أكثر- 2

: الحركية الرياضيةالمهارات2-2-2

:مهارات رياضية بالرجلين ويقسم هذا النوع من المهارات إلى2-1- 2-2

.البدء والتوقف- 

ما-  .العدو واجلري ومشتقا

.الوثب والطريان- 

.السقوط-

.اهلبوط-

:مهارات حركية رياضية باليد أو اليدين ويقسم هذا النوع من المهارات إلى2-2-2-2

.لقف الكرة والتقاطها-

.التصويب والتنطيط, التمرير, رمي الكرة-

احلميد، (مهارات حركية رياضية بالجسم أو أجزاء منه مع األطراف أو بعض منها2-2-2-3
.)251- 162، الصفحات 1980

محاد، التدريب (الوصول لدرجة ثبات أداء املهارات احلركيةإن اهلدف من تعلم املهارات احلركية هو 
.)105، صفحة 2001الرياضي احلديث، 

: الخطوات الرئيسية لتعلم المهارات الحركية الرياضية2-3



.تقدمي املهارة احلركية- 1

.تقدمي منوذج وشرح املهارة- 2

.املهارة عملياتطبيق - 3

.إصالح األخطاء- 4

:تقديم المهارة الحركية-2-3-1

.جيب أن يقدم املدرب املهارة بأفضل صورة ممكنة- 1

.وجوب تقدمي املهارة حبماس واضح يف الكلمات واحلركات- 2

.جيب مراعاة السن واللغة واللهجة عند تقدمي املهارة- 3

: تقديم نموذج وشرح المهارة2-3-2

يكون على أن , أو بفرد يستطيع تنفيذها بأسلوب ممتازدربمن املهم أداء منوذج للمهارة سواء من امل-1
.هذا الفرد يتمتع باحرتام الالعبني

.مع توضيح األداء من زوايا خمتلفة, يؤدي النموذج لعدد من املرات-2

.ضرورة حتديد أمهية املهارة املعلمة-3

م إىل توجيه األسئلة, العبنيفهم الربدمن الضروري أن يراجع امل-4 .وذلك من خالل دعو

.ة سيئةدريبيجيب عدم تقدمي الكلمات الرديئة والالأخالقية تفاديا لبيئة ت- 

املهارة بعد اإلنتهاء من مشاهدة النموذج العبمن األمهية أن يؤدي ال:تطبيق المهارة2-3-3
.واإلستماع إىل الشرح بأسرع وقت ممكن وذلك سواء بالطريقة الكلية أو اجلزئية

:إصالح األخطاء2-3-4

.على املدرب أن يقوم األداء خالل التطبيق وهذا يتم من خالل املالحظة النافذة- 1



.العبنيميكنه تشخيص أوجه القصور يف أداء الحىت, تطوير املعلم للمالحظة النافذة أمر مهم- 2

حىت يقرر بوضوح ما هو دوره ليحقق حتسني  , على املعلم أن يفرق بني أخطاء التعلم وأخطاء األداء- 3
.كفاءة األداء

، 2001محاد، التدريب الرياضي احلديث، (تقدمي تغذية راجعة يف الوقت املناسب واحلجم املناسب- 4
.)128- 117- 116-115- 113- 111الصفحات 

: المهارات الحركية األساسية في كرة اليد2-4

: وينقسم إىل: التمرير2-4-1

:واليت بدورها تنقسم إىل:التمريرة الكرباجية2-4-1-1

.التمرير من اإلرتكاز-

.التمرير من اجلري-

:وتنقسم إىل: التمريرة البندولية2-4-1-2

.التمريرة البندولية إىل األمام-

.التمريرة البندولية إىل اخللف-

.التمريرة البندولية إىل اجلانب-

:وتنقسم إىل: التمريرة الصدرية2-4-1-3

.التمريرة باليدين-

.التمريرة بيد واحدة-

:ويتضمن:لقف الكرة2-4-2

:ونجد فيه: اللقف باليدين-أ



.لقف الكرات العالية* 

.لقف الكرات العالية باليدين* 

.لقف الكرات املنخفضة* 

.اللقف بيد واحدة-ب

.إيقاف الكرة

:وجند فيه: التقاط الكرة* 

.انبإلتقاط الكرة املدحرجة من اجل* 

.التقاط الكرة املدحرجة من األمام* 

:التصويب2-4-3

مستخدما يف , هو توجيه الكرة حنو املرمى طبقا حلاالت اللعب والظروف اليت يفرضها املوقف املتشكل
وذلك من خالل إستمرار , ذلك أيا من التصويب الذي حيقق إحراز هدف كأفضل اإلحتماالت املتوقعة

ا, سري اللعب .دون خمالفة لقواعد اللعب ذا

:وللتصويب أنواع

مرت أو خارجه 9ويقصد به التصويب أمام مدافع أو يف حدود خط الـ :لبعيدالتصويب ا1- 2-4-3
وجيب أن يتميز هذا النوع بالقوة مع دقة التوجيه إلمكان التغلب , يف حالة وجود ثغرة يف الدفاع املنافس

.على املدافع وحارس املرمى

أماكن التوجيه بالنسبة هلذا النوع من من أفضل- خاصة يف الزوايا العليا للمرمى- وتعترب التصويبات العالية
.التصويب

وهو الذي يؤدي بالقرب من دائرة اهلدف كما يف حالة حيازة مهاجم : التصويب القريب2- 2-4-3
, أو يف حالة هجوم خاطف أو قطع مهاجم يف إجتاه الدائرة ومترير الكرة إليه للتصويب, الدائرة على الكرة



وأهم ما يتميز به , يامه بالوثب أو السقوط إلمكان التخلص من املدافعومن املستحسن يف هذه احلالة ق
ولذا واجب مراعاة موقف حارس املرمى عند توجيه , هذا النوع هو حسن التوجيه وليس قوة التصويب

.التصويبة

واليت يلعب فيها عامال , هي عبارة عن كفاح بني الرامي وحارس املرمى:رمية الجزاء3- 2-4-3
.لى الرتكيز وقوة األعصاب بالنسبة للرامي دورا هاماالقدرة ع

وكذا إرتفاع التصويبة طبقا خلربة الرامي وسلوك حارس , ويتحدد اختيار الزاوية اليت جيب التصويب إليها
.املرمى

نادرا ماتنجح هذه الرمية يف إصابة اهلدف وخاصة يف حالة حسن : الرمية الحرة المباشرة4- 2-4-4
.إال عقب بعض حركات اخلداع أو بعض احلاالت املفاجئة, بعمل حائط دفاعيقيام املدافعني

:وميكن تلخيص أهم أنواع التصويبات املستخدمة فيما يلي

:وتؤدى في المستويات التالية): تصويبة الكتف ( التصويبة الكرباجية -أ

.يف مستوى الرأس والكتف- 1

.يف مستوى احلوض والركبة- 2

.جانبامع ثين اجلذع- 3

:التصويب بالوثب-ب

.التصويب بالوثب الطويل- 1

.التصويب بالوثب عاليا- 2

:التصويب بالسقوط-ج

.التصويب بالسقوط األمامي- 1

.التصويب بالسقوط اجلانيب- 2



:التصويب بالطيران-د

:التصويب الخلفي-هـ

.التصويب من مستوى الرأس- 1

.التصويب من مستوى الكتف- 2

.التصويب من مستوى احلوض- 3

:التصويبة الحرة المباشرة- و

.التصويب فوق حائط املدافعني- 1

.التصويب من جانب حائط املدافعني- 2

:وتنقسم المراوغة إلى نوعان: المراوغة2-4-4

:وينقسم إلى: المراوغة بدون كرة4-1- 2-4

.املراوغة البسيط باجلسم* 

.املراوغة املركب باجلسم* 

.ملراوغة بتغري سرعة اجلريا* 

:وتنقسم إىل:المراوغة بالكرة4-2- 2-4

.املراوغة باجلسم* 

.املراوغة قبل التمرير* 

.املراوغة قبل تنطيط الكرة* 

.مراوغة حارس املرمى* 

)114- 85، الصفحات 1994ابراهيم، (تنطيط الكرة*  



:البدنيةالصفات 2-5

إن توافر احلد األدىن من الصفات البدنية كمتطلبات أساسية لألداء املهاري يعترب اهلدف األساسي 
للتخطيط ألي برنامج تدرييب، إن الصفات البدنية هلا مفهوم شاسع وواسع االستعمال يف جمال البحوث 

).اخل...الكفاءة البدنية–نية اللياقة البد–القدرة البدنية (الرياضية ، وقد أعطيت عدة تعاريف هلا 

بالرغم من اختالف وجهات النظر حنو تعريف الصفات البدنية إال أنه يكاد يكون هناك اتفاق على أن 
.الصفات البدنية من أهم األركان لتعليم املهارات احلركية يف األنشطة الرياضية

ا تل ك القدرات اليت تسمح وتعطي من هنا ميكن أن نعطي التعريف التايل للصفات البدنية على أ
للجسم قابلية واستعداد للعمل على أساس التطور الشامل واملرتبط للصفات البدنية كالتحمل والقوة 

.والسرعة واملرونة والرشاقة

:التحمل1- 5- 2

:مفهوم التحمل1-1- 2-5

القدرة على : "التحمل على أنه)195، صفحة 1998كسرى، (يعرف حممد صبحي وأمحد كسرى
".أداء األعمال اآللية دون اخنفاض يف مستوى األداء لفرتة زمنية طويلة

، 2002أبوعبدو، (وحسن السيدTAELMANE(Renie, 1991, p. 25)ويتفق كل من تلمان
مقدرة الالعب يف االستمرار طوال زمن املباراة مستخدما : "يف تعريف التحمل على أنه)38صفحة 

صفاته البدنية واملهارية واخلططية باجيابية وفعالية بدون أن يطرأ عليه التعب أو اإلجهاد الذي يعرقله من دقة 
".وتكامل األداء بالقدر املطلوب

.  قدرة الالعب على مقاومة التعبعريف التحمل على أنه ممن هنا ميكن ت

:التحملأنواع -1-2- 2-5

أن التحمل Waeineck)79، صفحة weineck ،manual d'entrainement ،1986(يقول فاينك 
:                            ينقسم إىل عدة أنواع وذلك حسب وجهات النظر فيمكن

.     عام



أن يكون عضليا فينقسم إىل              * 

.جزئي

.عام

أن يكون حسب االختصاص فينقسم إىل           * 

.جزئي

).د2-ثا45(حتمل قصري املدى

).    د8-د2(أن يكون حسب املدة فينقسم إىل          حتمل متوسط املدى* 

).د8أكثر من ( حتمل قصري املدى

.حتمل القوة

أن يكون انطالقا من عالقته بالصفات األخرى فنجد         * 

.التحمل السرعة

التحمل .األكثر استعماال جند نوعان التحمل العام والتحمل اخلاصفان أنواع التحمل ويف جمال كرة اليد
العام وهو أن يكون الالعب قادرا على اللعب خالل مدة املباراة القانونية احملددة دون صعوبات بدنية ، 
وعليه جيب أن يكون قادرا على اجلري بسرعة متوسطة طيلة شوطي املباراة ، ويكون االهتمام بالتحمل 

ذا األخري . بداية الفرتة اإلعدادية األوىل ، ويعترب التحمل العام هو أساس التحمل اخلاصالعام يف  ويقصد 
أي التحمل اخلاص االستمرار يف األداء بصفات بدنية عالية وقدرات مهارية وخططية متقنة طوال مدة 

.)340، صفحة 1990جوم يف كرة القدم، محاد، اهل(املباراة دون أن يطرأ عليه التعب

ومن املمكن أن تقرتن صفة التحمل بالصفات البدنية األخرى ، فنجد ما يسمى بتحمل القوة أو حتمل 
.السرعة ، أي القدرة على أداء نشاط مميز بالقوة أو السرعة لفرتة طويلة



ديثة ، وهذا يعين أن الالعب يستطيع وتعترب حتمل السرعة من أهم الصفات البدنية لالعب كرة اليد احل
.)16رزق، صفحة (أن جيري بأقصى سرعته يف أي وقت خالل املباراة

: مبادئ وطرق تنمية التحمل3- 1- 5- 2

فيزيدون من عدد ساعات التدريب . قد يعتقد بعض املدربني أن طول مدة التدريب تنمي صفة التحمل
ثالث ساعات مثال ، وهذا االعتقاد خاطئ من أساس ، ألن زيادة ساعات التدريب دون ختطيط إىل 

ا .مقنن تزيد من نسبة اإلصابات ، وحتمل األربطة والعضالت واملفاصل أكثر من طاقا

فلذا من األفضل إتباع ما يسمى باألسلوب االقتصادي يف التدريب الذي يعتمد على ساعات التدريب 
)102- 100، الصفحات 1989امساعيل، (: نظم والذي يعتمد على طرق ومبادئ منهااليومي امل

وتزداد . يف فرتة اإلعداد العام ميكن التدريب على التحمل بواسطة اجلري ملسافات طويلة، ومتنوعة- 1
تبدأ حبجم محل صغري ويزداد احلجم تدرجييا، ويهدف ذلك املسافات بتكرار اجلري مع صعوبة املوانع أي

.إىل تكييف األجهزة احليوية وهو ما يطلق عليه طريقة التدريب املستمر

تبدأ حتديد سرعة اجلري من أقل املتوسطة مث املتوسطة ،فالسرعة العالية مع اخللط بني تلك - 2
الطويلة واملتوسطة مع أداء مترينات حتمل السرعات ، أي بتزايد شدة احلمل تدرجييا وذلك للمسافات

. السرعة

أما يف مرحلة اإلعداد اخلاص فتؤدى مسافات اجلري بالكرة مع أداء بعض املهارات األخرى - 3
املتنوعة ، ومن خالل بعض املوانع اليت تتماشى مع مواقف اللعب يف األداء التنافسي مع االرتفاع بشدة 

)17، صفحة 1992بطرس، ().احلمل لتلك التمرينات 

وخبصوص مرحلة إعداد املباريات يتم الرتكيز على حتمل األداء وحتمل السرعة من خالل متطلبات - 4
.األداء املهاري، واخلططي لكرة اليد

اللياقة املتنوعة إن اجلري بالكرة يلعب دورا مهما يف خطة تدريب " Allen Wadeآلن واد "ويقول 
لالعب الكرة ،وجيب أن يراعي أجزاء ومناطق امللعب وظروف ومواقف اللعب وتناسب ذلك مع األداء 

.املهاري لالعبني كل حسب مركزه،كالتدريب على اجلري بالكرة من خالل مواقف متعددة خمتلفة 



ل تعويض الالعب عن جيب حتديد فرتات الراحة البينية عند تنمية التحمل اخلاص، ليس من أج- 5
هود أو استعادة الشفاء ولكن بغرض حتقيق تنمية التحمل حيث جيب أن يتدرب الالعب على محل  ا

نبضة يف الدقيقة،ففي احلمل املتوسط يصل 130- 120جديد عندما يصل معدل النبض إىل حوايل من 
190-165نبض ثا  ،أما احلمل العايل يصل معدل ال45ق الراحة /ن165- 140معدل النبض 

ثانية 90ق الراحة /ن190وخبصوص احلمل األقصى يصل معدل النبض أكثر من . ثا60ق الراحة /ن
.دقيقة 2إىل 

من أهم الطرق لتنمية التحمل اخلاص لكرة "التدريب الفرتي "و" التدريب الدائري"تعترب طريقة - 6
لالعبني وحتمل األداء على أن حيتوي على وتستخدم طريقة التدريب الدائري يف تنمية حتمل القوة . اليد

عدة حمطات كل منها ختتلف عن األخرى من ناحية الغرض وجيب أن يكون الرتكيز بدرجة كبرية على 
موعات العضلية للرجلني وميكن التغيري فيها والتعديل حسب إمكانيات وقدرات الالعبني،أما استخدام  ا

.التدريب الدائري لتنمية حتمل األداء

أما عن حتمل السرعة فيمكن تنميته عن طريق التدريب الفرتي وذلك بالعدو ملسافات خمتلفة - 7
ويف صورة جمموعات بينها فرتات راحة وفقا لتشكيل احلمل، ويراعي تقصري ) م 50- 10-20-30(

. فرتات الراحة بني كل جزء من هذه املسافات واجلزء اآلخر 
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مل دورا هاما يف خمتلف الفعاليات الرياضية، وهو األساس يف إعداد الرياضي بدنيا، ولقد يلعب التح
ال أمهية التحمل فهو : )26، صفحة Renie ،1991(أظهرت البحوث العلمية يف هذا ا

.يطور اجلهاز التنفسي* 

.يزيد من حجم القلب* 

.الدوري الدمويينظم اجلهاز * 

.يرفع من االستهالك األقصى لألوكسجني* 

.يرفع من نشاط األنزميي* 



.يرفع من مصادر الطاقة* 

).التخلص من املواد الزائدة محض الالكتيك(يزيد من ميكانيزمات التنظيم * 

هام يعمل باإلضافة إىل الفوائد البدنية ، الفسيولوجية اليت يعمل التحمل على تطويرها ، هناك جانب 
التحمل على تطويره والرفع به وهو اجلانب النفسي ، لذا فالتحمل يساعد على تطوير صفة اإلرادة ، وقدرة 

.املواصلة ، وقدرة صفة التأقلم ، وقدرة مواجهة التعب

:القوة2- 5- 2

:مفهوم القوة1- 2- 5- 2

ا القدرة على تغلب على مقاومة خارجية أو الفعل  املعاكس الذي يقف ضد تعرف القوة على أ
.)13، صفحة 1997احلق، (الالعب

ة أقصى مقاومة خارجية ا ا أعلى قدرة من القوة يبذهلا اجلهاز العصيب والعضلي  يرى هارة القوة أ
.)59، صفحة 1978حسانني، (

ا قدرة اجلهاز العضلي العصيب على التغلب على مقاومة معينة ويعرف حممد  توفيق الوليلي القوة على أ
.)167، صفحة 2000الوليلي، (من خالل استخدام احلمل البدين

:)199، صفحة 1987فار، الص(ويضيف هوكس بان اختالف درجة القوة يعتمد على

.سرعة االنقباض* 

.حجم العضلة* 

.املقاومة* 

.استعداد العضلة* 

.عملية امليتابولزم* 



ا مقدرة العضالت يف التغلب على املقاومات املختلفة، وحيتاج  أما يف جمال كرة اليد فتعرف القوة على أ
باراة تقريبا وفيما يلي نذكر بعض املواقف اليت تستخدم العبو كرة اليد إىل القوة العضلية يف غالبية زمن امل

:)359، صفحة 1990محاد، اهلجوم يف كرة القدم، (فيها القوة العضلية خالل املباراة

.مقاومة عمل عضالت اجلسم طوال زمن املباراة ضد اجلاذبية األرضية* 

.التصويب إىل املرمى* 

.التمرير الطويل والتمرير القصري* 

دف تشتيتها أو استخالصها منه*  .مهامجة الكرة اليت يف حوزة املنافس 

.التصادم مع املنافسني وحاالت الكتف وااللتحام واالرتطامات باألرض* 

وعليه ومما مت ذكره فان حركات الالعب كرة اليد عديدة ومتنوعة وتتطلب أن يكون قويا أو التصويب 
.لى املرمى أو الكفاح الستخالص الكرة يتطلب جمهودا عضليا قويا وقوة دافعةع

اTurpinومن هذا املنطلق يتفق الباحث مع التعريف الذي قدمه  مقدرة : "حول القوة على أ
العضالت يف التغلب على املقاومات املختلفة ومواجهتها وقد تكون هذه املقاومات جسم الالعب نفسه 

(benard, 1990, p. 76)و الكرةأو املنافس أ
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:ميكن أن جند نوعان من القوة

ا قوة العضالت بشكل عام واليت تشمل عضالت الساقني والبطن والظهر :القوة العامة: أوال ويقصد 
موعات العضلية هو األساس للحصول على القوة اخلاصة تاجي، (والكتفني والصدر والرقبة وتقوية هذه ا

:)13، صفحة 1989

:وميكن احلصول على القوة العامة عن طريق



.متارين اجلمناستيك بأنواعها املختلفة وخاصة التمارين األرضية ومع الزميل* 

.متارين بواسطة الكرة الطبية* 

).وتكون على شكل دائري10–08عدة متارين خمتلفة تقارب من (التدريب الدائري * 

إن اهلدف العام من تنمية القوة العامة حصول الالعب على تقوية العضالت العام فبدون تنمية وتطوير 
. القوة العامة يتعذر علينا تطوير القوة اخلاصة

ا ما يرتبط بالعضالت املعنية يف النشاط : القوة الخاصة: ثانيا ، ويرتبط )املشرتكة يف األداء (ويقصد 
. يرتبط بنوع الرياضة حيث يرتبط هذا النوع من القوة بطبيعة النشاط لكل رياضةبالتخصص يف األداء أي 

لذا فان أي مقارنة بني مستوى القوة لالعبني اليت تتضمنها الرياضات املختلفة ليست واردة يف احلسبان ، 
اية موس ا ألقصى حد ممكن مندجمة بشكل كبري وذلك يف  م حيث أن تنمية القوة اخلاصة والوصول 

.)359، صفحة 2001اجلبايل، (اإلعداد اخلاص

إن تنمية القوة اخلاصة هي القاعدة األساسية اليت يبىن عليها حتسني صفة القوة القصوى وصفة قوة 
. السرعة وتطوير صفة حتمل السرعة

ا مقدار اكرب قوة :القوة القصوى/ 1 وميكن أن جند هلا مصطلح آخر وهو القوة املتفجرة ويقصد 
موعة العضلية مكتملة عن طريق انقباض إرادي ، وهذا يعين أعلى قوة ينتجه اجلهاز  تنتجها العضلة أو ا

.)110، صفحة 1989حمجوب، (العصيب العضلي عند االنقباض العضلي

جيب أن توىل أمهية كبرية لتنمية صفة القوة املتفجرة الن ذلك يساعد كثريا يف حتقيق النتائج الرياضية ، 
.habil, 1993, p)وان إمكانية القوة املتفجرة هي إمكانية التغلب على املقاومات وسرعة االنقباض العالية 

81).

وهي مقدرة اجلهاز العصيب والعضلي على التغلب على املقاومات بأكرب سرعة:السرعةقوة / 2
(weineck, manual d'entrainement, 1986, p. 136).

ا قدرة اجلهاز العصيب العضلي يف التغلب على مقاومات تتطلب درجة عالية من  وتعرف كذلك بأ
نصيف، (سرعة االنقباض العضلي، ويشرتط لتوفري عناصر قوة السرعة يف الرياضي أن يتميز بالشروط التالية

:)69، صفحة 1987



.درجة عالية من القوة العضلية* 

.درجة عالية من السرعة* 

weineck ،manual(:عوامل هيإن نسبة القوة املشاركة يف قوة السرعة تتوقف على ثالثة
d'entrainement ،1986 139، صفحة(

.عدد الوحدات احلركية املشاركة يف احلركة* 

.سرعة انقباض األلياف العضلية املسئولة عن احلركة* 

.قوة انقباض األلياف العضلية املشاركة أي حجم العضلة* 

صفة القوة املميزة بالسرعة وملا هلا من دور بارز وحمدد عند إنتاج القوة يف اللحظة والسرعة وجند
حيث يشكل تركيز القوة مع زيادة سرعتها يف الفرتات الفعالة ) كضرب الكرة والتصويب(املناسبتني 

ء احلركي الذي وهذا يوضح العالقة بني القوة والسرعة اليت تظهر ممزوجة يف األدا. للحركة) السريعة(
.يتطلبهما معا

إن األداء البدين ، املهاري واخلططي خالل املباراة يتطلب سرعة أداء عالية جدا فاالنطالقات السريعة 
.  والوثبات والتمريرات كلها تتطلب استخدام القوة مبعدل سرعة عالية وعليه تكمن أمهية قوة السرعة

ة التعب عند أداء جمهود يتميز بالقوة، وملدة زمنية وهي مقدرة اجلسم على مقاوم:قوة التحمل/ 3
.)64، صفحة 1980خمتار، (طويلة

موعة العضلية على الوقوف ضد التعب أثناء االنقباضات  ا كذلك مقدرة العضالت أو ا ويقصد 
العضلة على العمل ضد مقاومة خارجية ولفرتة العضلية املتكررة ملرات عديدة ومتتالية، مبعىن آخر، مقدرة

.)31، صفحة 1989خربيط، (زمنية طويلة

إن إمكانية قوة التحمل هي القدرة على حتقيق نتائج هامة يف القوة يف مدة زمنية طويلة وبدون تعب 
د أداء جمهود يتميز بالقوة وملدة زمنية طويلةظاهر، فقوة التحمل هي قدرة اجلسم على مقاومة التعب عن

)weineck ،manual d'entrainement ،1986 136، صفحة(.

: مبادئ وطرق تنمية القوة- 3- 2- 5- 2



:)140-138، الصفحات 1989امساعيل، (تكمن هذه الطرق واملبادئ فيما يلي

وآخرون يف أن " Lormeلورم -Longeالنج " أوىل هذه املبادئ هي ما توصل إليه كل من / 1
الزيادة يف القوة العضلية تصل إىل أكرب معدل هلا عندما تعمل العضالت ضد مقاومة تستدعي اشرتاك احلد 
األقصى من األلياف يف العمل العضلي أو أقصى قدرة للفرد ، وذلك عن طريق عدد التكرارات يف التمرين 

القوة العضلية ميكن حتقيقه من خالل وآخرون أن منو" Lormeلورم "ويؤكد .أو األوزان أو األثقال 
–Bergerبرجر–Mourpirgoاالنقباض العضلي ضد مقاومة كربى، وتؤكد كذلك أحباث موربرجو 

وآخرون اليت تثبت أن أكثر الطرق فاعلية لتقوية العضالت هو تدريبها على حتمل Mequeenماكوين
حتدد يف استخدام أنواع املقاومات اليت تتميز ) عظمىال(املقاومة املتزايدة أي أن طرق تنمية القوة القصوى 

ا مع األداء الذي يتسم ببعض البطء .بزيادة قو

أما خبصوص تنمية القوة املميزة بالسرعة فتعترب سرعة االنقباضات العضلية من أهم العوامل اليت تؤثر / 2
مات متوسطةويراعي أن تكون شدة احلمل باستخدام مقاو .على القوة املميزة بالسرعة 

من أقصى ما يستطيع الفرد حتمله، أما حجم احلمل ال يزيد عدد مرات تكرار التمرين %) 60- 40(
دقائق بني 4إىل 3جمموعات وفرتات الراحة من 6- 4مرة وتكرار التمرين الواحد من20الواحد عن 

موعات لضمان استعادة الشفاء الكاملة .ا

:إن هناك أربع طرق لتقوية العضلة وهي"Delormaديلورما"ويقول العامل / 3

.ممكن مرة واحدة) أكرب ثقل(حماوالت حتريك مقاومة كبرية * 

عمل سلسلة من احملاوالت املتكررة ضد مقاومة معينة ميكن أن تزيد أو تقل مع كل جمموعة أو * 
.سلسلة من احملاوالت

ايستطيع الفرد (أكرب عدد من احملاوالت )⅔(عمل ثلثي*  .ضد مقاومة ثابتة) القيام 

عمل أكثر عدد ممكن من احملاوالت ضد مقاومة ضعيفة نسبيا وثابتة ويقصد بذلك تنمية حتمل * 
.القوة

فقد وضع أسس كيفية زيادة احلمل أو جهد العضلة لتقويتها وتتلخص Lockhartلوكهارت "أما / 4
:فيما يلي



.السرعة التدرجيية يف أداء التمرين* 

هود على العضلة*  .الزيادة التدرجيية يف احلمل أو ا

.ويراعي هذان املبدآن عند أداء التمرينات اليت تتطلب قصر العضالت 

.زيادة الوقت لعمل عدد أكثر ألداء مترين معني بالتدرج * 

هود*  .حماولة زيادة عدد مرات التمرين يف كل مرة وبنفس املقاومة السابقة أو ا

:للنمو املتزن لعضالت العالقة التالية " Hettingerيتنجروحيدد ه/ 5

.من القوة العظمى للعضلة%50إىل % 40شدة املثري جيب أن تقع ما بني * 

من الزمن الكلي حىت الوصول إىل حد استنفاد % 30إىل % 20زمن دوام املثري جيب أن يصل من * 
.اجلهد

.واحدة يف اليوممرات وملدة تدريبية5- 3تكرار املثري من * 

. إذا وصل الفرد إىل قوة عضلية جيدة من جراء التدريب فإنه يستطيع احملافظة عليها مبجهود قليل/ 6
وذلك بأن يتدرب الفرد مرتني أو ثالثة أسبوعيا ويف حالة عدم التمرين فإن القوة العضلية تقل بسرعة تصل 

.يف األسبوع10إىل نسبة 

أن تنمية القوة العضلية والقدرة إىل مستوى عال هلا يتم عن طريق Matveyevلقد أثبت ماتفيف / 7
أما التتابع السريع للفرتات واملراحل اخلاصة بتنمية القوة فينتج عنه نقص  .التدريب السنوي املستمر واملنتظم 
.كبري يف مستوى منو احلالة التدريبية

وهذا ما . ب على القوة فإنه يتوقف منوهاأسبوعا من التدري12أنه بعد Hettingerويقول هيتنجر  / 8
.الحظه خالل جتاربه

40ساعات األوىل من جمموع 10أن متوسط منو قوة العضلة يف " Wasslevواسليف"لقد أثبت/ 9
اية 50ساعة تدريبية قد جاوز أكثر من  موع الكلي لنمو القوة العضلية عقب  ساعة تدريب كما 40ا

.ات التدريبية األخرية مل حيدث فيها درجة تذكر من التغيري يف القوة العضليةساع10متكن من إثبات أن 
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إن القوة العضلية تلعب دورا بالغ األمهية يف إجناز األداء لالعب كرة اليد خالل املباراة ويتضح احتياج 
املرمى أو التمريرات الطويلة بأنواعها خاصة عند الوثب أو التصويب على . الالعب هلا يف كثري من املواقف

املختلفة وعند أداء خمتلف املهارات بالقوة والسرعة املناسبة كما تظهر أمهيتها فيما تتطلب املباراة من 
الكفاح واالحتكاك املستمر مع اخلصم لالستحواذ على الكرة أو الرقابة احملكمة مع التغلب على وزن 

.)11، صفحة 1980البساطي، (اجلسم أثناء املباراة

من املعروف انه كلما كانت العضالت قوية محت الرياضي وقللت من إصابات املفاصل، كما إن القوة 
تزيد من املدخرات الطاقوية مثل كرياتني الفوسفات والغليكوجني ، كما تريب لدى الالعب الصفات 

.اليد أمهها الشجاعة ، اجلرأة والعزمية والثقة بالنفساإلرادية اخلاصة بلعبة كرة 

ومبا أن القوة مبختلف أشكاهلا تعد عامال مهما يف حتقيق النتائج الرياضية وجب علينا أن نوليها أمهية  
كبرية، كما أن هناك بعض احلركات املهارية اليت ال ميكن أن تؤدى بدون مستوى معني من القوة، فتطوير 

weineck ،manual(يؤثر على فعالية النظام التدرييب الطويل املدى إما باإلجياب أو السلبالقوة إذن قد 
d'entrainement ،1986 143، صفحة(.
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باحلركات يف نفهم من السرعة كصفة حركية، قدرة اإلنسان على القيام :مفهوم السرعة1- 3- 5- 2
.اقصر فرتة زمنية، ويف ظروف معينة ، ويفرتض يف هذه احلالة تنفيذ احلركة ال يستمر طويال 

كما تعرف السرعة بقابلية الفرد على حتقيق عمل يف اقل زمن ممكن، وتتوقف صفة السرعة عند 
، habil ،1993(لتدريبيةالرياضي على سالمة اجلهاز العصيب واأللياف العضلية والعوامل الوراثية واحلالة ا

.)82صفحة 

ا مبفهومها البسيط هي القدرة على أداء حركة بدنية أو جمموعة حركات حمددة  ويعرفها علي البيك بأ
.)90، صفحة 1990البيك، (يف اقل زمن ممكن

:السرعةأنواع 2- 3- 5- 2



السرعة يف كرة اليد ال تقتصر على نوع واحد من احلركات ، وإمنا هي تدخل يف مجيع مقتضيات اللعبة 
منها احلركات املتكررة للتهديف والفعاليات املركبة حلركة استالم والتمرير الكرات بأنواعها واالستجابات 

:سم السرعة إىل ما يليوعليه ميكن أن نق. احلركية للمواقف املختلفة واملتغرية للعبة

ا سرعة التحرك من مكان إىل آخر يف اقصر زمن ):السرعة القصوى(سرعة االنتقال :أوال*  ويقصد 
إن العدد الكبري من احلركات هو الشرط األساسي للسرعة القصوى، فكلما زاد إنتاج احلركات . ممكن

)152، صفحة 1987كورت مانيل، (.بأسلوب وتكتيك جيدين زادت نسبة السرعة القصوى

واليت تتمثل يف انقباض عضلة أو جمموعة عضلية ألداء حركة ): سرعة األداء(سرعة الحركة :ثانيا* 
معينة يف اقل زمن ممكن مثل حركة مترير الكرة، أو حركة التصويب حنو املرمى، أو احملاورة بالكرة، أو سرعة 

.)47، صفحة 1994شعالن، (الكرة، أو سرعة احملاورة والتمريراستالم ومترير

ا كذلك أداء حركات ذات هدف حمدد ملدة واحدة أو لعدد متوايل من املرات يف اقل زمن  ويقصد 
.وحمددةممكن، أو أداء حركة ذات هدف حمدد يف أقصى عدد من املرات يف فرتة زمنية قصرية 

وهذا النوع من السرعة غالبا ما تشمل املهارات املغلقة اليت تتكون م مهارة حركية واحدة، واليت تؤدى 
ملرة واحدة مثل حركة ر مترير الكرة ، حركة التصويب الكرة، أو حركة احملاورة بالكرة، كما تتضمن حركات 

أو سرعة احملاورة ) خذ هات(ر الكرة  تشمل على أكثر من مهارة حركية واحدة مثل سرعة استالم ومتري
ويف بعض األحيان يطلق على هذا النوع من السرعة مصطلح سرعة حركة أجزاء اجلسم، . وتصويب الكرة

نظرا ألنه خيتص بأجزاء ومناطق معينة من اجلسم، فهناك السرعة احلركية لذراعان والسرعة احلركية للرجلني، 
ء من أجزاء اجلسم بطبيعة العمل املطلوب واجتاه احلركة املأداةوعموما تتأثر السرعة احلركية لكل جز 

.)79، صفحة 1989خربيط، (

ديفها وكذلك  إن السرعة احلركية ضرورة من ضرورات كرة اليد، وخاصة سرعة استالم الكرة ومتريرها و
ان السرعة احلركية تأيت نتيجة القوة العضلية، فالالعب لذلك ف. سرعة القفز وسرعة االقرتاب من اخلصم

حيتاج إىل قوة اكرب يف عضالت رجليه، لذا فعلى املدرب عندما يهدف إىل حتسني سرعة أداء الالعب أن 
.)237، صفحة 1987الصفار، (يهتم بتنمية القوة



ا سرعة التحرك ألداء حركة نتيجة ظهور ): ستجابةسرعة اال(سرعة رد الفعل :ثالثا*  ويقصد 
مثل سرعة بدء احلركة ملالقاة الكرة بعد مترير الزميل، أو سرعة تغيري االجتاه نتيجة . موقف أو مثري معني

.لتغري موقف مفاجئ أثناء املباراة

ا تتمثل يف قدرة الالعب على سرعة االستجابة ألي مثري  خارجي كالكرة أو ويف جمال اللعبة فإ
منافس، ومقدرة الالعب على سرعة التصرف نتيجة لتحركهم، وتتوقف هذه الصفة لدى الالعب على 

سرعة التصرف بسالمة حواسه، ومقدرته على صدق التوقع وسرعة التفكري وسرعة األداء احلركي
.)65، صفحة 1989خربيط، (

ا حتدث باستمرار أثناء وخالصة القول فان الالعب حباجة إىل هذه األنواع الثالث من السرعة أل
.فسرعة االنتقال حيتاجها الالعب عند االنتقال من مكان إىل آخر يف اقصر زمن ممكن. املباراة

اب أما السرعة احلركية فتتمثل يف أداء املهارات احلركية بسرعة كاستالم ومترير الكرة، أو سرعة االقرت 
.والقفز لتصويب الكرة

أما سرعة االستجابة فتتعلق مبقدرة الالعب على سرعة االستجابة للمواقف املتغرية ألي مثري خارجي 
.سواء كانت الكرة أو الالعب اخلصم

وميكن التدريب على السرعة عن طريق العدو السريع ملسافات قصرية بتكرارات خمتلفة، باإلضافة إىل 
واخلداع والتمرير من املواقف املختلفة، وسرعة االستجابة لتلك املواقف بسرعة اخذ سرعة أداء التصويب

املكان املناسب وسرعة تغيري املراكز ، وسرعة تنفيذ الواجبات اخلططية كخلخلة الدفاع وخلق فرص 
.للتسديد وإحراز األهداف

:مبادئ وطرق تنمية السرعة3- 3- 5- 2

بطرس، ()120-119، الصفحات 1989امساعيل، (:يليتكمن هذه الطرق واملبادئ فيما
)weineck ،manual d'entrainement ،1986()13- 12، الصفحات 1992



هودأن تطوير معدل - 1 وأيضا التصميم وقوة اإلرادة كأن يضغط . السرعة يعتمد أساسا على بذل ا
الالعب على نفسه حىت يصل إىل أعلى كفاءة ولذلك ال بد من وجود احلافز اخلارجي واحلقيقي أثناء 

.التدريب على السرعة وذلك عن طريق التقومي والقياس أو املسابقات املختلفة

ع كمية احلركة أثناء التدريبات على السرعة وذلك بأن تقسم مراحل التقدم التدرج واإليضاح إليقا - 2
.إىل وحدات تدريبية وعلى فرتات ويقصد باإليضاح مدى البطء والزيادة يف سرعة احلركة

يئة الالعب نفسيا لسرعة األداء وكذلك بعد - 3 لتجنب تقلص العضالت و األربطة ال بد من 
.دريب على السرعة فعاالتسخني وجتهيز جيد ليصبح الت

يف خمتلف األلعاب وخاصة كرة اليد وجد أن السرعة العالية ميكن أن تصل إىل ال شيء أي ال - 4
.حتقق أي عائد من خالل اللعب بسبب احلالة النفسية السيئة اليت تظهر يف أداء الالعبني

بالالعب لقمة األداء لتطوير األداء نوصي بالرتكيز على التدريب بدون كرة فهي طريقة تصل- 5
ويف نفس الوقت جيب التدريب بالكرة لتحويل األداء إىل نشاط عملي أثناء املباريات . واستمرار التقدم

.لتنمية سرعة االنتقال بالكرة أو اجلري بالكرة مع احملاورة

رجة إن عنصر السرعة من املمكن أن يفقد نسبيا من حيث املستوى إذ مل يستمر التدريب عليه بد- 6
.مناسبة خالل مراحل وفرتات التدريب السنوي

ينصح بعض اخلرباء مبراعاة شدة احلمل كالتدريب باستخدام السرعة األقل من القصوى حىت السرعة - 7
وبالنسبة حلجم احلمل يكون التدريب باستخدام املسافات القصرية واليت تبلغ يف كرة اليد ما بني .القصوى

مرات أما فرتات الراحة بني كل 10- 5تمرين الواحد على السرعة بني م ويفضل تكرار ال02إىل 10
.دقائق وفقا لشدة وحجم احلمل5- 2مترين وآخر فترتاوح غالبا ما بني 

أن السرعة االنتقالية وسرعة احلركة تتأثر باملوانع " Korobkovكوروبكوف "لقد أثبت دراسات - 8
جتاربه على التغيري املختلف لسرعة احلركة أثناء التدريب مع اليت تبطئ احلركة كمقاومة املنافس وذلك يف 

.مقاومة خمتلف الشدة 

أن يثبت أن تردد احلركة يف العدو من املمكن أن يزداد مبساعدة " Osllinأوسولني "ولقد استطاع - 9
.متارين القوة العضلية 



آلخر وهي إىل حد ما صفة ختتلف من العب ) رد الفعل(وخبصوص سرعة االستجابة ملؤثر معني -10
وأي فرد يستطيع أن يزيد من سرعة حركته لدرجة معينة حىت وإن مل . خلقية وطبيعية يف الفرد دون إرادة منه

.يستطع أن حيقق نفس السرعة اليت ميتلكها شخص آخر أيضا يف حدود معينة

.أهمية السرعة4- 3- 5- 2

ف العضلية، لذا فالتدريب عليها ينمي ويطور إن السرعة تتوقف على سالمة اجلهاز العصيب واألليا
كما أن هذه . هذين اجلهازين ملا هلمل من أمهية وفائدة يف احلصول على النتائج الرياضية والفوز يف املباراة

الصفة هلا أمهية كبرية من الناحية الطاقوية إذ تساعد على زيادة املخزون الطاقوي من الكرياتني الفوسفات 
.)157، صفحة thil ،manuel d'education sportif ،1977(الفوسفاتوادينوزين ثالثي

وتتضح أمهية السرعة يف املباراة عند مفاجئة اخلصم من خالل سرعة األداء والتمرير والتحرك وتغيري 
الدولية أن السرعة بأنواعهااملراكز وتؤكد دراسات حتليل النشاط احلركي للمباريات 

البساطي، (من مميزات العب الكرة احلديثة حيث يساهم ذلك يف زيادة فعاليات اخلطط اهلجومية
.)41، صفحة 1980

ة وتكمن كذلك أمهية السرعة يف أداء الالعب للمهارات األساسية بالسرعة و الدقة و التكامل و اآللي
.حتت ضغط املنافس وخاصة عند التصويب بدقة على املرمى أو عند التمرير الدقيق أو قطع الكرة

كما تنمي لدى املهاجم و املدافع االستجابات املتعددة ملواقف اللعب املختلفة و احلركات اخلطرية وهذا 
فع يستطيع أن يستعيد صحة بالنسبة لتغيري موضع الكرة وزمالء واملنافسني طيلة املباراة فبالنسبة للمدا

ا املهاجم .موقفه، بعد اخلداعات اليت ميكن أن يقوم 

:الرشاقة4- 5- 2

:مفهوم الرشاقة1- 4- 5- 2

ا القدرة على التوافق اجليد للحركات بكل أجزاء اجلسم أو جزء معني منه   يعرف ماينل الرشاقة بأ
.)197، صفحة thil ،manuel d'education sportif ،1977(كاليدين أو القدم أو الرأس



ا القدرة على رد الفعل السريع للحركات املوجهة اليت تتسم بالدقة مع إمكانية  ويعرف كريتن الرشاقة بأ
.)84، صفحة 1978حسانني، (الفرد لتغيري وضعه بسرعة، وال يتطلب القوة العظمى أو القدرة

والرشاقة استعداد جسمي وحركي لتقبل العمل احلركي املتنوع واملركب وهي إستعاب وسرعة يف التعلم 
مع أجهزة حركية سليمة قادرة على هذا األداء أو ذاك ، فعندما نريد أن نصل إىل اإلتقان والتثبيت يف 

مهما وذلك للسيطرة الكاملة على األوضاع الصعبة والرشاقة هي األداء املهاري جند أن الرشاقة تلعب دورا
ا تفقد وتضعف عند االنقطاع عن التدريب لفرتة معينة ، صفحة 1989حمجوب، (خربة وممارسة حيث أ

87(.

:هناك نوعان من الرشاقة:أنواع الرشاقة2- 4- 5- 2

، horsky(وهي نتيجة تعلم حركي متنوع أي جنده يف خمتلف األنشطة الرياضية: امةالرشاقة الع:أوال* 

entrainement de football ،1986 24، صفحة(.

وتشري أيضا إىل املقدرة على أداء واجب حركي يتسم بالتنوع واالختالف والتعدد بدقة وانسيابية 
.)200، صفحة 2001محاد، (سليموتوقيت

وهي القدرة على األداء احلركي املتنوع حسب التكنيك اخلاص لنوع النشاط : الرشاقة الخاصة:ثانيا* 
، horsky ،entrainement de football ،1986(املمارس وهي األساس يف إتقان املهارات اخلاصة باللعبة

.)24صفحة 

وتعكس قدرة الالعب على األداء احلركي يف الرياضة املختارة بأسرع ما ميكن وكذلك بسهولة واقل ما 
وترتبط خبصائص املهارات احلركية األساسية من خالل تكرار أداء تلك . ميكن من أخطاء وبدقة عالية
.)485، صفحة 2001اجلبايل، (املهارات املختلفة بدقة عالية

ا  مقدرة الالعب على تغيري أوضاع جسمه أو  كما يعرف  الباحث الرشاقة اخلاصة يف كرة اليد على أ
اجتاهه سواء على األرض أو يف اهلواء بدقة و انسيابية وتوقيت سليم خالل أدائه للمتطلبات البدنية أو 

.املهارية أو اخلططية يف رياضة كرة اليد 

:مبادئ وطرق تنمية الرشاقة4-3- 5- 2

:)120-119، الصفحات 1989امساعيل، (تكمن هذه الطرق واملبادئ فيما يلي



إلمكان تطوير صفة الرشاقة ينبغي العمل على اكتساب الالعب لعدد كبري من املهارات احلركية -1
الرياضية املختلفة يف تنمية وتطوير الرشاقة نظرا ملا يتخللها من خمتلف املواقف املختلفة،وتسهم األلعاب 

.والظروف املتغرية،وغري املعروفة سلفا 

نه كلما زادت الرشاقة لدى الالعب كلما استطاع بسرعة حتسني أ" Arbleyأربلي"ويقول- 2
.كب يف التدريب على حركات الرشاقة ويوحي مبراعاة مبدأ التدرج من البسيط إىل املر ) بصفة عامة(مستواه

باستخدام الطرق التالية يف غصون عمليات " Matveyevماتفيف"،" Haareهارا" ينصح- 3
:التدريب لتنمية وتطوير صفة الرشاقة 

ا يف كرة اليد : األداء العكسي للتمرين- أ .مثل التصويب باليد األخرى وكذا احملاورة 

. كأداء احلركات املركبة كتنطيط الكرة والتصويب: يت احلركاتالتغيري يف سرعة وتوق- ب

.مثل تقصري مساحة امللعب يف كرة اليد : تغيري احلدود املكانية إلجراء التمرين- ج

.كأداء مهارة التمرير و التصويب من الثبات واجلري : التغيري يف أسلوب أداء التمرين -د

كأداء التصويب من الدحرجات األمامية واخللفية أما : اإلضافيةتصعيب التمرين ببعض احلركات - ه
.الدوران أو تدريبات حارس املرمى كالقفز اللتقاط الكرة من وضع الطريان

مثل أداء مهارة حركية جديدة بارتباطها : أداء بعض التمرينات املركبة دون إعداد أو متهيد سابق-و
.مبهارة سبق تعلمها

كاستخالص الكرة من أكثر من : ملقاومة بالنسبة لتمرينات القفز والتمرينات الزوجيةالتغيري يف نوع ا- ز
.منافس، أو القفز مع محل كرة طبية

كالتدريب على املالعب الرملية بدال من اخلضراء وأيضا : خلق مواقف غري معتادة ألداء التمرين - ح
.على مالعب النجيل الصناعي والثرتان

شاقة مراعاة تشكيل التدريبات بالصورة القريبة من مواقف اللعب يف كرة القدم جيب عند تدريب الر - 4
.حيث إن الالعب حيتاج إىل الدقة والسيطرة يف التعامل مع الكرة



جيب مراعاة العوامل اليت حتد من تطوير األداء املهاري عند التدريب على تنمية الرشاقة مثل وزن - 5
كون مركز ثقله على ارتفاع كبري وهلذا يتطلب عمليا عضليا أكرب الالعب وطوله ، فالالعب الطويل ي

والتحكم يف أجزاء جسمه مبا يتناسب مع األداء ، فعلى سبيل املثال الالعب الطويل عند التصويب مييل 
.  جبذعه لألمام حىت ال تعلوا الكرة عن اهلدف أو املرمى 

دام األداء العكسي للتمرين مثل ميكن تنمية صفة الرشاقة باستخMATVEIVوحسب ماتفايف 
ا والتغيري يف السرعة وأداء احلركات املركبة كتنطيط الكرة  التصويب باليد اآلخرى ، وكذلك احملاورة 

والتصويب ، وتغيري احلدود املكانية إلجراء التمرين مثل تصغري مساحة اللعب مع سرعة األداء املهاري 
كأداء تصويب من الدحرجة األمامية واخللفية أو الدوران حول وتصعيب التمرين ببعض احلركات اإلضافية

.)159، صفحة 1989امساعيل، (الشواخص

:)273، صفحة 1987الصفار، (وميكن أن نطور صفة الرشاقة يف كرة اليد مبا يلي

.التمارين اجلمناستيكية املختلفة* 

.متارين األلعاب واملسابقات* 

.التمارين الثنائية* 

.متارين الدحرجة من خالل الشواخص واألعالم* 

.التمارين املعقدة* 

).املهارات األساسية(التمارين اخلاصة بكرة اليد * 

.أهمية الرشاقة4-4- 5- 2

انية بصورة عامة وأكثر االحتياجات هلذه الصفة البدنية جندها يف تلعب الرشاقة دورا بارزا يف احلياة اإلنس
. األنشطة والفعاليات الرياضية وباألخص عند أداء الفرد الرياضي للحركات الصعبة واملركبة

فالفرد الذي يتمكن من تغري أوضاع جسمه أو تغري اجتاهه من جهة إىل أخرى بالسرعة القصوى 
ضح لنا ويؤكد على أن هذا الفرد ميتلك مستوى عال من اللياقة البدنية ومن والتوافق احلركي املتكامل يو 

وأن الرشاقة من أكثر املكونات البدنية أمهية بالنسبة . أجل جناح الفرد أيضا يف مجيع عدة مهارات حركية



السريع لألنشطة الرياضية اليت تتطلب تغيري اجتاهات اجلسم أوضاعه يف اهلواء أو على األرض، أو االنطالق
مث التوقف املباغت أو إدماج عدة مهارات يف ايطار واحد أو األداء احلركي الذي يتسم بالتباين يف ظروف 

.)200، صفحة 2001محاد، (مكثفة التعقيد والتغيري وبقدر كبري من السرعة والدقة والتوافق

ا تلعب وعليه فان للرشاقة أمهية جوهرية يف األلعاب اليت تعتمد على األداء املهاري واخلططي، كما أ
دورا هاما يف حتديد نتائج املنافسات وخاصة اليت يتطلب اإلدراك احلركي فيها على التعاون والتناسق وتغيري 

وكذلك يف احلركات املراكز واملواقف، ويتضح جليا دور الرشاقة يف حتديد االجتاه الصحيح لألداء احلركي
وميكن . املركبة واليت تتطلب من الالعب إعادة التوازن فورا يف حالة فقدان توازنه كالتعثر أو االصطدام

ا تسمح بتجنب احلوادث واإلصابات واقتصاد يف العمل احلركي، والتحكم  تلخيص أمهية الرشاقة يف أ
.الدقيق يف املهارات األساسية للرياضي

ا ، وبالتايل تطوير  التكنيككما تساعد على weineck ،manual(سرعة تعلم املهارات احلركية وإتقا
d'entrainement ،1986 230، صفحة(.

:المرونة5- 5- 2

:مفهوم المرونة1- 5- 5- 2

نتيجة إطالة العضالت واألربطة وهي قدرة الالعب على األداء احلركي مبدى واسع، وسهولة، ويسر 
.العاملة على تلك املفاصل لتحقيق املدى الالزم لألداء يف كرة اليد

ا قدرة الرياضي على أداء حركات بأكرب حرية يف املفاصل بإرادته أو FreyوHareeويعرف املرونة بأ
.(joej, 1988, p. 13)حتت تأثري قوة خارجية مثل مساعدة زميل

ا قدرة الفرد على أداء احلركات مبدى حركي كبري وتبعا لذلك فإن احلد األعلى  وتعرف املرونة كذلك بأ
ملدى السعة أو القدرة على احلركات هو مقياس املرونة، وتقاس املرونة بالدرجات أو السنتيمرتات يف جمال 

.النشاط الرياضي

ا Zatciorskyزاتسيورسكي"ويعرف ويضيف . القدرة على أداء احلركات ملدى الواسع"املرونة بأ
ا  أن مرونة املفاصل Barrowمدى وسهولة احلركة يف مفاصل اجلسم املختلفة، ويذكر     بارو "البعض بأ

هود واالسرتخاء، والقدرة عل ى تتغري من وقت آلخر، ويتوقف ذلك على اإلمحاء ودرجة احلرارة، وشدة ا
واملرونة احلركية هي القدرة على حتريك اجلسم أو أجزاءه خالل أوسع مدى ممكن للحركة دون . االحتمال



ويرى العديد من الباحثني إن املرونة احلركية من بني . أن حيدث نتيجة لذلك متزق للعضالت أو األربطة
ا تشكل مع باقي مكونات األداء الصفات اهلامة لألداء احلركي سواء من الناحية النوعية أو الكمية، كما  أ

احلركي أو البدين كالقوة العضلية والسرعة والتحمل والرشاقة الركائز اليت يتأسس عليها اكتساب وإتقان 
.)318، صفحة 1982رضوان، (األداء احلركي

:أنواع المرونة2- 5- 5- 2

.العامة واملرونة اخلاصة، وبني املرونة االجيابية واملرونة السلبيةجيب أن منيز بني املرونة 

فنقول إن املرونة العامة عندما تكون مكانيزمات املفاصل متطورة بشكل كاف مثل العمود الفقري مبعىن 
أما املرونة اخلاصة فعندما تكون املرونة متعلقة. قدرة الفرد على أداء حركات مبدى واسع يف مجيع املفاصل

مبفصل واحد مبعىن القدرة على أداء احلركات مبدى واسع يف اجتاهات معينة طبقا للناحية الفنية اخلاصة 
.بنشاط رياضي معني

أما املرونة االجيابية فهي قابلية الفرد على حتقيق حركة بنفسه ، مبعىن إمكانية احلصول على أقصى مدى 
موعة العضلية العاملة على هذا املفصل واليت تقوم بأداء تلك ممكن حلركة يف املفصل على حساب ا

احلركة، أما املرونة السلبية فنحصل عليها عن طريق قوى خارجية كالزميل أو األدوات  مبعىن إمكانية 
احلصول على أقصى مدى ممكن حلركة ما يف املفصل على حساب قوة خارجية تقوم بأداء احلركة أو 

.(nourreddine, 1990, p. 13)املساعدة يف أدائها

:مبادئ وطرق تنمية المرونة3- 5- 5- 2

ومن أهم املبادئ والطرق . وميكن تنمية صفة املرونة عن طريق التدريب اليومي من خالل متارين اإلطالة
)170، صفحة 1989امساعيل، (:اليت جيب احرتامها أثناء التدريب على صفة املرونة جند

تلعب املرونة دورا هاما يف ترابط األداء احلركي ولذا جيب أن يكون هناك نوعا من التنسيق يف - 1
مترينات تنمية املرونة وخاصة التمرينات اليت تزيد من مطاطية وإطالة العضالت بشكل منتظم ولكافة 

موعات العضلية املختلفة .ا

ال بد أن يكون هناك نوعا من التنسيق بني تدريبات القوة وتدريبات املرونة حيث أن القوة تساعد - 2
الفرد الرياضي على أن يصل إىل املدى املطلوب للحركة أي باملرونة الالزمة ،لذا وال بد وأن يؤخذ يف 



Hellenهلني براندت "ولقد أوضح.االعتبار الرتابط بني مترينات زيادة معدل قوة تنمية املرونة  Brondt " يف
) اخلاص بزيادة معدل القوة(أحباثه أن زيادة سعة أنسجة العضالت ال تتأثر يف حالة كثافة الربنامج التدرييب 

فقط وبطريقة آمنه ويرجع ذلك لقوة ) حد معني(حيث أنه ال بد وأن تكون املرونة حمدودة األداء 
.العضالت

أنه ميكن تنمية املرونة ملفصل معني عن طريق Fred.Lو فريد Allen.J.Ryanريانى أالن ير - 3
عضالت تؤدي إىل ثين املفصل وأخرى تؤدى إىل مد (تقوية العضالت املضادة يف نوع العمل على املفاصل 

موعة األخرى ) املفصل بنفس النسبة وبنفس القوة ولو مت تقوية جمموعة من العضالت على حساب ا
ال احلركي للمفصل يف االجتاه الذي تعمل فيه العضلة الضعيفة، واإلضافة إىل أن ألدى ذ لك إىل نقص ا

.اخلمول وعدم النشاط يؤدي إىل نقص املرونة للمفاصل

: وحتدد العديد من املراجع بعض املبادئ لتنمية املرونة فيما يلي- 4

ن نعتمد تلك التدريبات أساسا على ينصح عند اختيار تدريبات املرونة اخلاصة بكرة اليد أ- أ
االحتياجات واملتطلبات اخلاصة باللعبة وخاصة خالل املباريات كأن تكون اجتاهات تلك التمرينات يف 

.نفس اجتاهات األداء املهاري يف كرة اليد كالتصويب 

ى األرجحات البد من العناية بتنمية املرونة العامة ملفاصل اجلسم وذلك بالعمل على االرتقاء مبد- ب
لكل أعضاء اجلهاز احلركي جلسم اإلنسان وذلك عن طريق التمرينات إلطالة العضالت واألربطة واألوتار 

.وزيادة مدى احلركة يف املفاصل

وقد .ميكن تنمية املرونة يف زمن قصري نسبيا وذلك باستخدام التكرار الدائم ألداء مترينات اإلطالة - ج
ا  من أن املران اليومي املستمر يعمل على الزيادة الواضحة ) لبرييا نسكاى ( أثبتت البحوث اليت قام 

.للمرونة أكثر من املران كل يومني

اية اجلزء األساسي من الوحدة -د البد وأن يكون تدريب املرونة يف مقدمة وحدة التدريب أو يف 
.عبالتدريبية على أن ال ذلك عقب تدريبات ذات محل عال أو عقب مرحلة الت

:أهمية المرونة4- 5- 5- 2



تعترب املرونة الشرط األساسي ألداء احلركات كما ونوعا وبصورة جيدة، كما تعترب وسيلة أساسية 
لتخليص العضالت من نواتج األيض الناجتة عن اجلهد البدين، وتكمن أمهيتها أيضا يف الوقاية من 

. السيكولوجية لالعبني، وبالتايل حتقيق النتائج الرياضية اجليدةاإلصابات، مما يعطي دفعا اجيابيا من الناحية 
فالرياضي الذي نادرا ما يصاب ميكن أن حيسن مستواه، كما أن حركاته تكون أكثر حرية يف املفاصل 

.)57، صفحة benard ،1990(وبالتايل يكون أداؤه املهاري جيدا

الصفة اليت تسمح باستعمال أحسن وأوسع وأعلى لكل قدرات الرياضي، حيث تساعد و املرونة هي
على االقتصاد يف اجلهد والوقت أثناء التدريب كما تساعد على قدرة التعلم السريع للحركة وسرعة اختاذ 

.)14، صفحة nourreddine ،1990(القرار أثناء املنافسة وقدرة التكرار لتمرين بالدقة

:الطرق التدريبية لتنمية الصفات البدنية6- 2

:من أهم الطرق اليت تسمح بتنمية وتطوير الصفات البدنية جند 

:طريقة التدريب المستمر1- 6- 2

وتتميز هذه الطريقة بان التمرينات تؤدى جبهد متواصل ومنتظم وبدون راحة، كان يقوم الالعب باجلري 
طويلة، ولزمن طويل، وبسرعة متوسطة، وتكون شدة احلمل يف هذا النوع من التدريب متوسطة، ملسافة 

دف هذه الطريقة إىل تنمية صفة التحمل. وحجم التدريب كبري weineck ،manual(و
d'entrainement ،1986 97، صفحة(.

:الفتريطريقة التدريب 2- 6- 2

طريقة هذا التدريب هي أن يعطى محال معينا مث يعقب ذلك فرتة راحة، ويكرر احلمل ثانية مث فرتة راحة 
ضربة يف الدقيقة، ما فرتة الراحة فتهدف 180ويالحظ عن إعطاء احلمل ارتفاع نبض القلب إىل . وهكذا

ا، وهذا يعين أن فرتة الراحة ال ضربة يف الدقيقة، مث يعطى محال ثاني120إىل خفض ضربات القلب إىل 
.)223، صفحة 1980خمتار، (تكون كاملة إطالقا

:وينقسم التدريب الفرتي إىل نوعني

ويهدف إىل حتسني السرعة، القوة، القوة املميزة بالسرعة، وفيه :التدريب الفتري المرتفع الشدة* 
.ضربة يف الدقيقة، ويكون حجم احلمل قليال نسبيا180يرتفع نبض القلب إىل 



ويهدف إىل تطوير التحمل، وحتمل السرعة، وجمموعة العضالت :التدريب الفتري المنخفض الشدة* 
ضربة يف الدقيقة ويكون حجم احلمل 160اليت تعمل يف املهارات املختلفة، وفيه يرتفع نبض القلب إىل 

. اكرب قليال

:طريقة التدريب التكراري3- 6- 2

يعود الالعب إىل حالته وتعتمد هذه الطريقة على إعطاء محل مرتفع الشدة، مث اخذ فرتة راحة حىت
.)74، صفحة habil ،1993(الطبيعية، مث يكرر احلمل مرة أخرى وهكذا

دف هذه الطريقة إىل تنمية السرعة، القوة، القوة املميزة بالسرعة، الرشاقة، كما تعتمد هذه الطريقة  و
.عند تنمية املهارات األساسية حتت ضغط املدافع

:طريقة التدريب المتغير4- 6- 2

ذه السرعة تتم هذه الطريقة حبيث يتدرج الالعب يف االرتفاع بسرعة وقوة التمرين، مث يتدرج يف اهلبوط
ا مسافة  مرات، ويكون زمن الراحة بني كل 5أمتار تكرار 10والقوة، فمثال جيري العب بالكرة أو بدو

دف هذه الطريقة إىل تنمية السرعة إذا كانت . ثانية على الرتتيب25- 20-15-10تكرار وآخر  و
كما تستعمل هذه الطريقة غالبا يف املسافة قصرية، وكلما كربت املسافة يصبح هدف التمرين حتمل السرعة،

.)167، صفحة 1992الشاطىء، (تنمية القوة والصفات البدنية واملهارية يف آن واحد

:طريقة التدريب المحطات5- 6- 2

كل يف وقت يف هذه الطريقة خيتار املدرب بعض التمارين، حبيث يؤديها الالعبون الواحد تلو اآلخر  
حمدد، ومترين احملطات يشبه نظام التدريب الدائري، ولكن خيتلف عنه من حيث زمن فرتة الراحة إذ يعود 

كذلك التمرين ال يكرر مرة أخرى . الالعب إىل حالته الطبيعية بعد كل مترين، وقبل االنتقال للتمرين املوايل
خمتار، مدرب كرة القدم، (رب من التمرينويتوقف حجم أو شدة التمرين على اهلدف الذي حيدده املد

.)227، صفحة 1980

:طريقة التدريب الدائري6- 6- 2



مترينا موزعني يف امللعب أو قاعة تدريب بشكل دائري، حبيث 12إىل 08يقوم املدرب بوضع من 
لة منتظمة، ويؤدى التدريب بان يقوم الالعب يستطيع أن ينتقل الالعب من مترين إىل آخر بطريقة سه

موعة  بأداء التمرين واحد تلو اآلخر يف مدة دقيقة لكل مترين، وتعترب الدورة الواحدة جمموعة، وتكرر ا
. ضربة يف الدقيقة120ثالث مرات، وتكون فرتة الراحة بني كل دورة وأخرى حىت يصل بنبض القلب إىل 

والتدريب الدائري ال ينمي العضالت فقط، ولكن أيضا . دقيقة30إىل 10ويستغرق وقت التدريب من 
خمتار، مدرب كرة القدم، (.يطور اجلهاز الدوري التنفسي، باإلضافة إىل صفيت حتمل السرعة وحتمل القوة

)230، صفحة 1980

الطريقة ألول مرة من قبل استعملت هذه : STRETCHINGطريقة التدريب 7- 6- 2
دف إىل  االسكندينافيني، وهي طريقة جديدة تعتمد على التقلص واالرختاء  وسحب العضلة املعنية، و

.)58، صفحة benard ،1990(حتسني املرونة، وتعتمد على مترينات بسيطة وال حتتاج إىل أدوات

الطرق السالفة الذكر تعترب من أهم طرق التدريب احلديث، وهذا ال مينع وجود وجتدر اإلشارة إىل أن
، وطرقة التدريب )املنافسات(طرق أخرى نذكر منها طريقة التدريب عن طريق اللعب، وطريقة السباقات 

ا، فعلى املدرب الناجح أن يربط بني . الضاغط، وتدريب باألثقال غري أن لكل طريقة خصائصها ومميزا
.لطريقة واهلدف الذي يريد حتقيقها

:الصفات البدينة بالمهارة األساسيةعالقة 7- 2

مل يعد هناك جمال لالعب كرة اليد الذي يتمتع مبستوى عايل من املهارات األساسية بدون أن يكون 
حسنة يف على مستوى مماثل من الناحية البدنية كما أن الناحية البدنية وحدها ال ميكن أن تؤدي إىل نتائج 

اللعبة دون مستوى مماثل من الناحية الفنية وهكذا أصبحت اللياقة البدنية واملهارية ال ميكن فصلها يف أي 
.مرحلة من مراحل اإلعداد

فأن تدريبات , حسب ماتفيف ، نوفيكوف ، شبلمن ، داتشكوف ، زميكني ، دشكوى ، بيجنكل
، 1989امساعيل، (الفنية و القدرة احلركية لدى الالعبنياللياقة البدنية العالية تِؤدي إىل زيادة املقدرة

.)93صفحة 

ومن هذا التطور ميكن اعتبار الصفات البدنية الركيزة األساسية يف قدرة الالعب والرياضي على أداء 
الرياضي البدنية عالية بقدر ما ميكنه االحتفاظ املهارات األساسية بكل دقة وفعالية وبقدر ما تكون لياقة 



مبستواه الفين عاليا طوال فرتة اللعب والعكس إذا كانت لياقته ضعيفة أو نوعا ما ناقصة فانه ال يقدر على 
أداء املهارات األساسية بالصورة املطلوبة خالل اللعب وال حيافظ على مستواه الفين خالل كامل جمريات 

.ظروف اللعب احلقيقيةاملباريات أو حتت 

ومن معروف أنه عندما ميتلك اللعب مهارات حركية متنوعة ومتعددة ينعكس ذلك على صفاته البدنية 
إي أن هناك ارتباط بني املخزون من املهارات يدويصبح من السهل عليه إتقان املهارات األساسية يف كرة ال

.اجب تعلمها من جانب آخروالصفات البدنية من جانب وبني املهارات اجلديدة الو 

فلم يعد هناك جمال , ولقد تأكد علميا وعمليا أمهية توفري اللياقة البدنية لالعب إىل جانب لياقته الفنية
. لالعب الكرة الذي يتمتع مبستوى عال من املهارات دون أن يكون على مستوى مماثل من الناحية البدنية

.مين فصلها يف أي مرحلة من املراحل اإلعداد، و فرتة املبارياتو هكذا أصبحت اللياقة البدنية و الفنية ال



:الخاتمة

إن اإلعداد البدين يف اختصاص كرة اليد يهدف إىل تنمية الصفات البدنية الضرورية اليت ترتبط ارتباطا 
املهارات األساسية يف افتقاره وثيقا بعملية تنمية املهارات احلركية لالعب ، حيث أنه ال يستطيع إتقان 

.للصفات البدنية الضرورية

اخل، كما مت ...وهلذا مت عرض أهم الصفات البدنية اخلاصة بالعب كرة اليد كالقوة، السرعة، التحمل
.عرض أهم املبادئ والطرق لتنمية هذه الصفات البدنية مع إبراز أمهية تلك الصفات



الفصل الثالث

التعلم الحركي و خصائص المرحلة العمرية  



:تمهيد

معروف علميا أنه من أهم األمور اليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند التعامل مع أي فئة عمرية يف 
جمال الرتبية البدنية هو اإلملام الشامل مبختلف خصائص هذه املرحلة، إضافة إىل اإلملام باملستوى التدرييب 

.والتعليمي

تدخل هذه الفرتة العمرية بني املرحلتني املصنفة علميا وهي مرحلة الطفولة ومرحلة املراهقة وهي من 
أهم فرتات تكوين الشخصية واثراء املعلومات 

حيتوي هذا الفصل على كل مايتعلق بعملة التعلم من حيث الطرق مرورا بالنظريات و القوانني و و
انتهاء مبراحل تعلم األداء املهاري 

ذه املرحلة من خمتلف اجلوانب اجتماعيا، بدنيا، لغويا، و كما  حيتوي على أهم مظاهر النمو اخلاصة 
.حركيا، جسميا، إىل غريها من اجلوانب



:طرق ومراحل التعلم األداء المهاري3-1
:مفهوم التعلم3-1-1

بأنه تغيري ":" سجيتك"الرئيسي يف العملية التعليمية حيث يعرفه  ميعترب موضوع التعلم حمور االهتما
ترضي دوافعه و ةيف السلوك له صفة االستمرار و صفة بذل اجلهد املتكرر حىت يصل الفرد إىل استجاب

.)7، صفحة 1995حممود، ("حتقق غاياته

بأنه عملية معقدة و مركبة و ال يكاد أن خيلو أي نوع من النشاط : "ويعرفه حممد حسن عالوي
عالوي، (".البشري من التعلم والتعلم بصفة عامة أساسي يف حياة الفرد و يف تطوير الشخصية اإلنسانية

)333، صفحة 1992

ويضيف . بأن التعلم هو التغري الدائم يف السلوك واألداء مبرور الوقت":و يرى مفيت إبراهيم محاد
بأن التعلم احلركي  هو جمموعة من العمليات اليت حتدث من خالل التمرينات أو اخلربات واليت تؤدي إىل 

.)130، صفحة 1996محادة، التدريب الرياضي للجنسني، ("تغري ثابت يف قدرات ومهارة األداء

هو التغري يف تبين سلوك أثناء نشاط رياضي يغلب عليه طابع : "ويعتربه حممد صبحي حسنني
.)65، صفحة 1995حسانني، ("ةالتكرار أي تعديل السلوك عن طريق املمارس

انه عبارة عن تغبري يف السلوك الناتج عن االستثارة، أي اكتساب الوسائل : "و يراه وجيه حمجوب
.)96، صفحة 1989حمبوب، ("احلاجات و الدوافع لتحقيق اهلدفباملساعدة على استيعا

عندما تكون هناك ممارسات أو تدريب مستمر للفرد على الشيء وعليه فان عملية التعلم حتدث 
الذي يريد تعلمه، و كذلك من خالل رؤيته للشيء أو مالحظته له، و يطلق مفهوم التعلم على ذلك 

و منه نستنتج أن التعلم هو عملية التغيري يف سلوك .النشاط الذي يؤدي إىل اكتساب اخلربات اجلديدة
.ر مبرحلة املمارسة و التدريب املستمر للشيء الذي يسعى إىل تعلمه و إدراكهالفرد، و ذلك بعد املرو 



1:شروط التعلم الحركي 3-1-2

احلسي احلركي قتكوين املهارات من أهم النتائج التعلم الذي يتم يف مستوى احلركي و التواف
:من أهم هذه الشروط:الدوافع.....العقلي

:الدوافع *

صاحل، ()336، صفحة 1992عالوي، (وحممد حسن عالويح :يتفق كل من امحد وظائف
ا القوى أو الطاقات الداخلية اليت حترك الفرد و توجهه لتحقيق )84، صفحة 1982 على أ

يئ له أحسن تكيف ممكن مع البيئة اخلارجية  .هدف معني أو 

و حممد مصطفى زيدان على أنه العنصر األساسي يف اكتساب أي كنابويعلق عنه كل من 
:و للدوافع ثالثة وظائف . عادة حركية جديدة تبعا حلاجات الفرد

تنشيط الكائن احلي–1

توجيه السلوك حنو هدف-2

مساعدة الفرد على انتقاء االستجابات الصحيحة و العمل على تدعيمها-3

عالقة وطيدة بالتعلم لذا جيب معرفتها لغرض عاألساس يرى الباحث أن للدوافو على هذا 
.استثمارها يف العملية التعليمية أي كانت 

:النضج*

النضج  هو عبارة عن التغريات الداخلية واليت ترجع إىل تكوينه : "يعرف جابر عبد احلميد 
)16، صفحة 1989احلميد، (" جهاز العصيب :و العضوي وبالتاليةيالفسيولوج



و حممد حسن عالوي  فيما )19، صفحة 1992خباري، (و خيتلف كل من محانة البخاري 
خيص قضية التعلم فاألول يرى على أن النضج عامل أساسي للتعلم أما الثاين فيعترب النضج على 

أو للمران أو التدريب و هذا ما يتفق بوجه مأنه ظهور  قدرات معينة لدى الفرد دون أي اثر للتعل
أساسي مع 

ويرى الباحث أن االتصال بني النضج و التعلم وثيق يف منو الفرد غري أن . تعريف التعلم احلركي 
:بينهما اختالفا نستطيع بيانه يف األمور التالية 

إذ , و حيدث بطريقة الشعورية , داخلي متتابع يتناول مجيع نواحي الكائن إن النضج عملية منو 
يستمر النضج حىت يف وقت النوم بينما عملية التعلم عملية إرادية تعتمد أكثر من النضج على 

إن التعلم يؤدي إىل ظهور أمناط خاصة من السلوك مييز . الظروف البيئية اليت تؤثر يف الكائن 
رب من عدمي اخلربة عكس النضج اليت تبدوا مظاهره عند مجيع أفراد , ملتعلم املتعلم من غري ا و ا

اجلنس العاديني و يف نفس العمر رغم اختالفهم يف الظروف اليت ينشئون فيها باإلضافة إىل أن 
و ميكن .النضج يعزى إىل العوامل الوراثية بيدا أن التعلم يعزى إىل اخلربة اليت يعيش فيها الفرد

النضج العقلي ونعينيم النضج إىل تقس

,وهو درجة النمو العام يف الوظائف العقلية و املتعلقة بالعمليات العصبية املتعلقة باجلهاز العصيب

النمو اجلسدي السوي ألعضاء اجلسم املتصلة بالوظائف اليت يتعلم , بهدوالنضج اجلسدي ونقص
ويؤكد إبراهيم , ومنه خنلص إىل أن التعلم له عالقة بدرجة نضج الفرد أو املتعلم.الفرد من خالهلا

.حمجوب على أن النضج يؤدي إىل ظهور أمناط عامة من السلوك 

2:الممارسة*



وين املهارات حيث أن تكوين املهارة يتم نتيجة تدريبات مستمرة يلعب التكرار دورا أساسيا يف تك
تؤثر يف التوصيالت العصبية حبيث تيسر حدوث العمليات املتتالية يف املهارة بسرعة ودقة ومن غري 

و ميكن القول بشكل عام أن عنصر املنافسة هو أحد العناصر األساسية لرفع .تركيز لالنتباه
دخالت املدرب يف تطوير و حتسني األداء احلركي مراعيا يف ذلك املستوى  كما يتوقف على ت

.الفرديةتطبيعة املهارة احلركية و الفرو قا

بل, و مما سبق نستنبط أن املمارسة ذات التوجيه املعزز ليست ضرورية فقط بالنسبة للتعلم
(pieges, p. 123)وهي شرط أساسي حلدوث ... العامل,الرياضي,للتكوين البناء للمتعلم" ايضا

.التعلم 

فمعرفة نتائج احلركية  . و منه خنلص إىل أن املمارسة تكسب الفرد تعلم احلركة والسيطرة عليها
ا جزء من العملية الكاملة اليت تسمى , كما أشار إليه طلحة حسام الدين و آخرون على أ

و غريه يرون أن حىت يف غياب هذه النتائج  سوليبالرغم من  أن كل من , راجعةالتغذية ال
.يستطيع الفرد تعلم املهارات احلركية 

و يرى الباحث أن مثل هذه العمليات تدخل يف تقومي مدى التقدم يف األداء خاصة إذا ما 
قدرة ترتيب اجلهاز احلركي و أن توافق االستجابة باملثري ما هي إال  ,ارتبطت املمارسة باملنافسة 

ألي نظام موجود بداية باإلرسال املباشر لإلشارات حىت املرور بالنظم اإلدراكية إىل حدوث 
.االستجابة 

:المهارة الحركية 3-2

ا سالح جناح الفرد يف ةإحدى املهام الرئيسي للمدرب قيامه بتعليم املهارات الرياضية للناشئني كو
ال الرياضي وحىت يتسىن لنا كمربني و معلمني ومدربني أن نقوم بذلك الدور فانه من املهم أن  ا

ا الناشمنعرف و نفهم أكثر حول مفهو  ئوطبيعة املهارة احلركية و األسس السليمة  اليت يتعلم 
.ارات  احلركية األساسية يف كرة اليد امله



و يتفق مجهور العلماء و إن اختلفت املصطلحات على أن املهارة احلركية هي حركات إرادية حسية حركية  
و كذلك سرعة )وجيه حمبوب(تتميز بالتحكم و الدقة و االقتصاد يف اجلهد ,)أمني اخلويل وعديل بيومي(

إن مصطلح املهارات )كناب و عصام عبد اخلالق(حسن وقتاالستجابة لتحقيق هدف املهارة يف أ
يطلق على النشـاطات احلركيـة التـي تبدو عامة عند معظم األطفال وتتضمن نشاطات احلركيـة األساسية 

مثل رمـي الكـرات والتقاطها، والقفز والوثب، واحلجل، والتوازن، وتعد ضرورية لأللعاب املختلفة التـي يقوم 
.فالا األط

وبعضها )InheritedCanticle(تشكـل احلركـات جانبـاً مهمـاً يف حياتنا اليومية بعضها حركات موروثة 
) Skills(الرياضية على شكل مهارات األنشطةكتلك اليت نستخدمها يف )Learned(حركات متعلمة 

األجلواليت تتطلب الكثري من التدريب واخلربة  لقد وردت تعاريف عدة للمهارة ومبفاهيم كثرية من .إتقا
ا ) وآخرونامحد خاطر (قبل املختصني، ففي املفهوم العام عرفها  جوهر األداء الذي يتميز بإجناز كبري "بأ

ا ) حممد خري اهللا ممدوح(كما عرفها ".من العمل مع بذل مقدار من اجلهد البسيط تلك النشاطات "بأ
".العضالت الكبرية والصغرية بنوع من التآزر يؤدي إىل الكفاية واجلودة يف األداءاليت تستلزم استخدام

ال الرياضي فقد تطرق إليها  ا أخصائينيفعرفها من وجهة نظر ) وجيه حمجوب(أما يف ا علم احلركة بأ
ا ". ثبات احلركة وآليتها واستعماهلا يف وضعيات خمتلفة وبشكل ناجح" ة يف األداء الدق"وذكر أيضا بأ

فعرفها ) مشت(أما".بدون االنتباه الكامل إىل جمريات األموراألداةعندما يلتقي املسار احلركي مع مسار 
ا  ائية بأعلى ثقة وبأقل جهد بدين ممكن وبأقل وقت ممكن"بأ ". امتالك القابلية يف التوصل إىل نتائج 

ا  جناز سواء كانت بشكل منفرد أو داخل فريق أو ضد قدرة عالية على اإل"وعرفها طلحة حسام الدين بأ
ا ".خصم بأداة أو بدو

ا  عمل وظيفي هلا هدف أو غرض يستوجب "وكذلك عرفها جناح مهدي شلش وأكرم حممد صبحي بأ
وقد عرفها ".سليماً أداء لكي يؤدي احلركة أعضائهويتطلب حركة طوعية للجسم أو أحد إليهالوصول 3
:باملعادلة اآلتية)2001حمجوب، ()سنكر(

.املالئمة× الشكل × الدقة × السرعة = املهارة 
SkILL= SPEED * ACCURACY * FORM * ADAPTABILITY

:أنواع المهارات الحركية3-3
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اتفق مجيع املهتمني بكرة السلة على أن جناح أي فريق يتوقف على مدى إجادة أفراده ملبادئ 
إن فريق كرة السلة املمتاز  هو الذي يستطيع أفراده أن يؤذوا  الواجبات احلركية , األساسية للعبة 

بسرعة وإحكام و توقيت مضبوط و دقة يف التنفيذ  حىت يصبح أدائها عادة آلية  و تعترب مرحلة 
.تعلم املهارات من أصعب مراحل اإلعداد 

أربعة أنواع من حيث أدوات املمارسة وطبيعة اللعب و ميكن حصر املهارات احلركية بصفة عامة يف
)489، صفحة 1985عنان، (وطريقة األداء واحلكم على النتيجة

:النوع األول

:المهارات الحركية الكبرى / 1

اجلذع و احلوض  يتطلب يف مثل أداء هذه املهارة استخدام العضالت الكربى باجلسم كعضالت 
كمصدر إلنتاج و توزيع الطاقة وهي ختتص باحلركات املختلفة يف جمال األلعاب والفعاليات 

، صفحة 1996أمحد، (الرياضية املختلفة ومن أمثلة عن ذلك حركات اجلدب و النثر و الدفع
41(

:تنمية العضالت الدقيقةمهارات2

أداء مثل هذه املهارات براعة ودقة يف األداء حيث أنه ال  يتطلب بدل جمهود بدين كبري يتطلب 
بل مستوى عايل من الدقة و تشمل تلك املهارات على احلركات املتخصصة و خصوصا لإلطراف  
كاليد و األصابع   ومن أمثلة ذلك التصويب يف كرة السلة أو ترويض الكرة للمحاورة أو املراوغة 

هذه املهارات حيتاج إىل دقة و توافق حركي بصورة كبرية يف التعامل مع األداة  و ال حيتاج فمثل 



إىل قوة كبرية لغرض السيطرة على هذه األخرية بل القوة يف نقل هذه احلاالت تنحصر يف كيفية 
ا عند احلصول عليها )حتت قانون الفعل و رد الفعل.( محايتها أو إمخاد قو

مهارات العضالت الكبرية ومهارات العضالت الدقيقة بنا اإلشارة إىل صعوبة الفصل بني و مما سبق جبدر 
غالبا ما تصنف املهارات احلركية إىل مهارات العضالت الدقيقة ومهارات العضالت الكبرية، وذلك على ف

رتك يف أدائها شفاملهارات الدقيقة هي تلك املهارات اليت ت. وفق حجم العضالت املشرتكة يف أداء احلركة
العضالت الدقيقة اليت تتحرك خالهلا بعض أجزاء اجلسم يف جمال حمدود لتنفيذ استجابة دقيقة 4جمموعات 

ما تعتمد هذه املهارات على التوافق العصيب العضلي بني اليدين والعينني، اري وكث. يف مدى ضيق للحركة
السيطرة على الكرة يف األلعاب اليت تستخدم فيها مثل مهارات الرماية والبليارد أو بعض مهارات التمرير و 

أما مهارات العضالت الكبرية فتستخدم يف تنفيذها جمموعات العضالت الكبرية، وقد يشرتك .الكرات
ويف ضوء هذا التصنيف .اجلسم كله أحيانا يف تنفيذها، مثل مهارات كرة القدم والعاب القوى واملنازالت

على سلسلة افرتاضية يف أحد طرفيها تقع مهارات العضالت الدقيقة ويف نضع مجيع املهارات الرياضية
:الطرف األخر مهارات العضالت الكبرية

مهارات 

العضالت 

الدقيقة

الرماية

اإلعداد في 

الكرة الطائرة

اإلرسال في 

مهارات كرة القدمالطاولة

العضالت 

الكبيرة
الرمية الحرة في  البليارد

كرة السلة

كرة تمريربعض 

اليد

المالكمة

العاب القوى

)دقيقة–كبيرة ( يوضح تصنيف بعض المهارات الرياضية على أساس المشاركة العضلية ) 2(شكل
، ففي الرمية األداءاملهارات الرياضية األخرى فتقع على هذه السلسلة تبعا حلجم العضالت املشرتكة يف أما

كرة الطائرة تستخدم أحيانا جمموعات العضالت الدقيقة بشكل لإلرسال يفاحلرة بكرة السلة أو اإلعداد
ويف بعض أنواع اإلرسال يف تنس الطاولة . واضح باإلضافة إىل اشرتاك بعض العضالت الكبرية يف اجلسم

من األمهية الشرتاك العضالت الكبرية، وهكذا ميكن ييكون اشرتاك العضالت الدقيقة على قدر متساو 
.ع املهارات الرياضية على نقطة ما من هذه السلسلة االفرتاضيةوضع مجي
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:النوع الثاني

:المهارات الحركية المستمرة/1

وهي مهارات متكررة بشكل متشابه و مستمر حيث يتداخل اجلزء النهائي و اجلزء اخلتامي من 
.احلركة

به ومستمر دون توقف ملحوظ، إذ إن املهارة املستمرة هي املهارة اليت تتكرر فيها احلركات بشكل متشا
يتداخل اجلزء النهائي من احلركة األوىل مع اجلزء التحضريي من احلركة اليت تليها، وهكذا تظهر احلركات 

ا حركة واحدة مستمرة، كما هو احلال يف السباحة والركض واملشي والتجديف املهارة املتقطعة أما. وكأ
اية واضحة والفهي املهارة اليت تتكون من حركة هلا  ترتبط بالضرورة باحلركة اليت تليها كما هو بداية و

استجابة الفريق أسلوبينفذ اإلرسال تعتمد احلركة التالية على أناحلال يف اإلرسال بالكرة الطائرة فبعد 
يف كل ميكن معرفته أو توقعه دائما، لذا فان احلركة التالية لإلرسال قد تكون خمتلفةاملنافس وهذا أمر ال
وتتميز املهارة املستمرة . هناك مدة زمنية بني تنفيذ اإلرسال واملهارة اليت تليهاأنمرة، هذا فضال عن 

بإمكانية تعلمها بوقت أسرع من املهارة املتقطعة عندما تكون من نفس مستوى الصعوبة، كما ميكن 
هو جزء متأصل يف ) التمرين عليها(ة االحتفاظ باملهارة املستمرة ملدة زمنية أطول وذلك الن تكرار احلرك

.طبيعة املهارة

:المهارة الحركية المتقطعة/2

اية واضحة يف اجناز احلركة و هي مهارة هلا بدية واضحة و 

:المهارة الحركية متماسكة-/3

وهي املهارة اليت تتوسط كل من املاهرتني املستمرة و املتقطعة و تتصف هده األخرية بالرتابط و 
املهارات املتماسكة فتتصف باعتماد احلركات فيها الواحدة أماةاالنسيابية و عدم إمكانية التجزئ

تعتمد كل حركة على إذعلى األخرى، كمهارة الغطس إىل املاء واحلركات األرضية يف اجلمناستك 



. كةات الرياضية هي من نوع املهارات املتماسكما يسبقها وما يليها من حركات، واغلب احلر 
ا  ويصعب أحيانا فصل هذه املهارات إىل أجزاء عند تعلمها وذلك من اجل احملافظة على وحد

مهارة رمي الرمح تعتمد على مدى الرتابط واالنسيابية بني أنوترابطها فعلى سبيل املثال نالحظ 
سم يف جناح نسيابية احلركة والربط املناسب بني أجزائها يعد العنصر احلااحركة االقرتاب والرمي ف

، وكذلك األمر بالنسبة حلركيت الدوران والرمي يف املطرقةأدائها

يف هذا التصنيف حتدد املهارات على وفق الزمن أن )490، صفحة 1985عنان، (ومنه استخلص
إذومدى الرتابط بني أجزاء احلركة بعضها بالبعض األخر، األداءالذي تستغرقه وفرتات التوقف اليت تتخلل 

ميكن افرتاض وجود سلسلة من املهارات يف أحد طرفيها تقع املهارات املستمرة بينما تقع يف الطرف األخر 
.منها املهارات املتقطعة وتتوزع مجيع املهارات الرياضية على هذه السلسلة

متقطعةمهاراتمهارات متماسكةمهارات مستمرة

الركض، السباحة

الدراجات، التجديف

الغطس إلى الماء

الحركات األرضية في الجمناستك

المحاورة بكرة القدم أو السلة

رمي المطرقة، رمي القرص

اإلرسال في العاب المضرب

اإلرسال في الكرة الطائرة

ضربة الجزاء

المهارات الحركية بعض الفعاليات و األلعاب الرياضية على أساس يوضح تصنيف) 3(شكل
المتقطعة -المتماسكة-المستمرة

:النوع الثالث

:مهارات السيطرة الخارجية–المهارات السيطرة الذاتية /1

ميكن تقسيم املهارات احلركية إىل أربعة أنواع على وفق طبيعة الفرد واهلدف، ففي بعض املهارات يكون 
بينما تنفذ بعض املهارات بطريقة . أيضاالفرد يف حالة ثبات عند قيامه باالستجابة كما يكون هدف املهارة 

ىل أربعة أنواع موزعة على سلسلة يكون الفرد واهلدف كالمها يف حالة حركة، لذا ميكن تصنيف املهارات إ



افرتاضية يف أحد طرفيها مهارات يكون فيها الفرد واهلدف يف حالة ثبات ويف الطرف األخر منها مهارات 
من املهارات أحدمها يكون فيه الفرد آخرانوبني هذين الطرفني نوعان . فيها الفرد واهلدف يف حالة حركة

.لفرد متحرك واهلدف ثابتاألخر ففيه اأماثابتا واهلدف متحرك 

الفرد والهدف في حالة 

ثبات

الفرد متحرك والهدف 

ثابت
الفرد ثابت والهدف 

متحرك

الفرد والهدف في حالة 

حركة

الرماية على الهدف
التهديف السلمي في  

كرة السلة
ضرب الكرة بالمضرب

تمرير الكرة بين العبين 

أثناء الركض

يوضح تصنيف المهارات الحركية على أساس طبيعة المثير و ظروف الحركة قبل األداء ) 4(شكل
)22، صفحة 1994الكرمي، (

الشيء املهم هنا هو املدى الذي تسمح به طبيعة املهارة للفرد بالتنبؤ لالستجابة ومقدار السيطرة الذاتية إن
ننظر إىل املهارة اليت تقع على هذه السلسلة يف إطار الظروف اليت أنوعلينا . أو اخلارجية على أداء املهارة

يكون الالعب يف حالة ثبات قبل السلة كرة تصويب يف  فعلى سبيل املثال يف مهارة . تؤدى فيها املهارة
املهارات على هذه السلسلة تزداد أننالحظ أنأدائه للضربة ولكنه سيتحرك أثناء قيامه باملهارة وميكن 

أداء الالعب للمهارات يف أنكما نستنتج . صعوبة كلما انتقلنا من الطرف األمين حنو الطرف األيسر
من قبل الفرد، بل يعتمد اإلدراكيةتمد كثريا على سرعة القيام بالعمليات الطرف األمين من السلسلة ال يع

ا، وذلك الن ثبات املثري يتيح لالعب الوقت الكايف  على جمموعة االستجابات املالئمة اليت يقوم 
ف بالنسبة للمهارات املوجودة يف الطرف األيسر من السلسلة فاألمر خمتلأما. لالستعداد قبل أدائه للحركة

ا قد تكون غري متوقعة بطبيعتها مما يفرض قدرا كبريا من أاملثريات هنا ليست ثابتة كما أنإذمتاما 
.املتطلبات على الالعب عند أدائه هلا

5:النوع الرابع

:المهارات المفتوحة و المهارات المغلقة/1
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املهارات الرياضية إىل الذي طورها فقد قسما جانتل طوت وبوليرجع هذا التقسيم إىل كل من 
:مهارات مفتوحة و مهارات مغلقة

:المهارة المفتوحة/2

هي اليت تكون فيها الظروف و عوامل البيئة متغرية أثناء األداء

:المهارة المغلقة/ 3

ثابتة ال تتغري أثناء األداءةتكون فيها مجيع املؤثرات اخلارجي

س املهارات املغلقة و املفتوحة يف لعبة كرة اليدو الشكل املوايل يوضح حتليل املهارات على أسا

يوضح تحليل المهارات على أساس المهارات المغلقة و المفتوحة ) 5(شكل

:و مما سبق خنلص إىل

نفسه يف كل مرة بغض باألسلوباملهارة املغلقة تشبه إىل حد كبري العادة احلركية فهي تتكرر وتنفذ أن
على سبيل املثال ة احلرة فلو أخذنا مهارة رمي. ا ال تتأثر مبا جيري يف البيئةأإذالنظر عن الظروف احمليطة، 

لكون قدرات بدنية معينة باإلضافة إىل الرياضيني يف هذه الفعالية هم األشخاص الذين ميتأفضلأنجند 
مناسب وسليم من الناحية امليكانيكية يتقنونه لدرجة انه باستطاعتهم تنفيذه حتت ) تكنيك(أداء أسلوب

هم الذين يستطيعون إمهال اإلشارات نافساتالرياضيني جناحا يف مثل هذه املوأكثر. خمتلف الظروف
أساس التفوق يف املهارات املغلقة أنإذ، )، واجلمهور، واحلكامصماخل(القادمة إليهم من البيئة اخلارجية 

مھارة مفتوحةمھارة مغلقة

من الوثب     بالتصویالیدلعبة كرة الرمیة الحرة



ا املواصفات  يتجلى بعاملني أساسيني مها التكنيك املستخدم والقدرات الوظيفية للرياضي واليت نعين 
.البدنية مثل الطول والوزن والقوة العضلية والسرعة والقدرة العضلية والرشاقة وغريها

للرياضي أي مقدرته على قراءة البيئة اإلدراكيةتوحة فتعتمد بشكل رئيس على القدرات املهارات املفأما
مثال نالحظ سلةاليت من حوله وتفسري املثريات القادمة منها واختيار االستجابة املناسبة هلا ففي كرة ال

ا أثناء اللعب احلركات املختلفة ولكنه ال يستطيع األداءالالعب قد ميتلك تكنيكيا جيدا أنأحيانا  لقيام 
يلعب اإلدراك اليدففي لعبة مثل كرة . يف الوقت أو املكان املناسب، لذا لن يعد هذا الالعب ماهرا

وهذا األمر يتطلب من . دورا مهما يف حسن اختيار االستجابة املناسبة) تفسري االنطباعات احلسية(
من البيئة احمليطة به كي يتمكن من تفسريها هإلييكون على اتصال دائم باملعلومات القادمة أنالالعب 

متطلبات التفوق يف املهارات املفتوحة واملهارات املغلقة وطرائق التدريب املستخدمة إن.بالشكل املناسب
يصبح الالعب بارعا يف إحدى املهارات أنجل أيف كل منهما ختتلف على وفق طبيعة هذه املهارات فمن 

أداء فين صحيح ألسلوبفضال عن اكتسابه . طوير البناء الوظيفي لقدراته البدنيةيهتم بتأناملغلقة عليه 
حىت يتقنه بشكل جيد ,لتلك املهارة ينسجم ومواصفاته البدنية والتمرن عليه) التكنيك(ميكانيكيا 

ويصعب يف بعض األحيان على الرياضي الوصول إىل املستويات العليا يف املهارات املغلقة بسبب عدم توافر 
التفوق أما.املواصفات البدنية الالزمة لتلك املهارة لديه أو نتيجة لنقص يف أحد عناصر اللياقة البدنية لديه

على مقدرة الالعب يف يو التنس األرضي فيعتمد بشكل رئيسيف املهارات املفتوحة مثل كرة السلة أ
يتم عن طريق معرفة مثال السلةالتعامل مع الكثري من الظروف واملتغريات املختلفة فتعلم لعبة ككرة ال

كيف ومىت ميكنه استخدام تلك أيضايتعلم أنجمموعة من الرميات أو املناوالت فقط، بل البد لالعب 
.ات بشكل مناسب حتت ظروف اللعب املختلفةاملناوالت والرمي

أدائه أو قدراته البدنية عن أسلوبيعوض بعض النقص يف أنويف أداء املهارات املفتوحة ميكن للفرد 6
ال يتطلب التفوق يف املهارات إذوحسن التصرف يف املواقف املختلفة، اإلدراكيةطريق براعته يف اجلوانب 

.البدنية احملددة لدى الرياضياملفتوحة توافر بعض اخلصائص
السر وراء متكن بعض الالعبني من االستمرار يف ممارسة بعض املهارات املفتوحة والتفوق فيها سنوات إن

م يف تفسري  م على حسن التصرف يف امللعب واستخدام خرب متقدمة من عمرهم قد يكمن يف مقدر
.جمهود بدين ضائع ال لزوم لهاملثريات من حوهلم بشكل يقلل من احلاجة إىل بذل



من الالعب االعتيادي نتيجة ملقدرته على أفضلالالعب البارع يف املهارات املفتوحة يستجيب بسرعة إن
االستفادة من التلميحات األوىل اليت تصله من البيئة عن احلركة دون احلاجة إىل االنتظار لتلميحات أخرى  

.كي يتخذ قراره وينفذ استجابته
متعادلة على كل ةسبق خنلص إىل أن كل املهارات الرياضية بشكل عام تؤدى يف بيئة ميكانيكيومما 

فاملهارة قدرة عالية على االجناز سواء كانت تؤدى بشكل فردي أو مجاعي أو بأداة أو على , الرياضيني
.جهاز أو بدون ذلك

أنه بعد التحليل احلركي ' جوسين تيسييرى :أسس بناء و تعلم المهارات الرياضية3-4
الصارم للتمارين األكثر احتماال يف التأثري العام و ترتيب هذه التمارين يف فهارس  يسهل 
اكتساب التلميذ للمبادئ العامة للحركة من خالل كل نشاط مقرتح ومن هذا األساس  

معرفة أقسام أي مهارة يقدمها وكذا الطريقة الصحيحة يف, وجب على كل مدرب فطن
."تقدميها إىل املتعلمني

:البناء األساسي للمهارة الحركية3-4-1

:المرحلة التمهيدية*

:تعترب اخلطوة األوىل يف األداء أو بشكل أخر مقدمة أو اخلطوة األوىل لألداء ومن أهم خصائصها

التذكر

االستعداد و التهيئة ملتطلبات املرحلة املوالية

دف خدمة املرحلة اليت تليهاةجتميع القوة الالزم

:ومن جماالت استخدامها 

وسيلة للخداع و التمويه إما باجلسم أو أي جزء من أجزائه



على املرحلة التالية من مراحل األداء و اليت اإطالة املسار احلركي و الذي يؤثر اجيابي
)207، صفحة 1996أمحد، (تتمثل يف املرحلة الرئيسية

يسهل أداء احلركة من ناحية و يساعد ةضمن املرحلة التحضريييأن التكرار احلرككورت ماينل ويلخصها 
على الشعور بأدائها من ناحية أخرى كما يساعد على اختيار الطريق الصحيح ألداء احلركة و يفسح بذلك 

ال للنقل املؤثر إىل املركز احلركي يف الدماغ أو االجيابي )66، صفحة 1987مانيل، (.عنهةا

):ةالموالية بعد التمهيدي( ةالمرحلة الرئيسي*

فهي وحدها حتقق , تعترب من أهم مراحل األداء احلركي حيث متثل هذه املرحلة اهلدف الرئيسي من األداء
، 1987مانيل، (غرض املهارة احلركية لذا وجب على كل مدرب مراعاة ما يسبقها لتحسني تنفيذ أدائها

.)208صفحة 

:المرحلة النهائية أو الختامية*

، صفحة 1984الشيخ، (يف التسلسل احلركيةتعد آخر حمطة األدمرحلة متهيديةي مباشرة املرحلة الرئيسي
21(.

7يف بعض املهارات احلركية املركبةةكما ميكن أن تكون مرحلة  متهيدي

املرحلة النهائية للحركة هي يف الواقع صدى احلركة أي وصول املنفذ " يلخصها حممد يوسف الشيخ   و 
، 1988بسطويس، (إىل حالة من االتزان من ناحية ديناميكية احلركة أي الوصول إىل السكون النسيب

. )40صفحة 

:أسس تعلم المهارات الحركية3-5

هناك أربعة خطوات رئيسية متثل األساس اهلام لتعليم املهارات الرياضية

":التقديم"الخطوة األولى 3-5-1



تقدمي املهارة حبماسة و يتضح ذلك يف كلماتك وأفعالك أيها املدرب أو املعلم)1
حتدث بوضوح و استخدام لغة يستطيع الناشئ فهمها)2
التبسيط يف اللغة املستخدمةكلما صغر الفرد تطلب من املدرب املزيد من)3
اإلجياز و االختصار كلما أمكن ذلك)4
جتنب السخرية أو النقد)5

:و هناك ثالثة عناصر تساعد على التقدمي اجليد للمهارة

جذب االنتباه.1
التنظيم لتحقيق املشاهدة و االستماع اجليد.2
اهلدف من تعلم املهارة.3

:يف ما يليويعتمد التقدمي على طرق تعليمية خاصة نلخصها 

:طريقة استخدام الكلمة-

.وهي شكل أساسي لنقل املعرفة تتضمن الشرح والسرد واملقابلة

:الشرح

ا أثناء تأدية التمارين يتميز عن  و هو العرض املنطقي للقواعد و القوانني اليت جيب االلتزام 
أن يكون جذابا و الوصف بالباسطة يف توضيح احلقائق احملددة واخلاصة بأداء التمارين على

.خمتصر

:السرد

و نعين به التتابع املنطقي لعرض احلقيقة و إظهارها يف إطار تطورها على أن يكون جذاب و مؤثرا 
مدعما باحلقائق اخلاصة للحياة الرياضية و , يستخدم يف التطبيق كتعريف الالعب باللعبة اجلديدة

( وض البسيوين و فيصل ياسني شطيويصف هذه العملية حممد ع. أحداث وقعة يف املباراة
).بالقصة احلركية



:المقابلة 

وهي الشكل التعليمي على هيئة سؤال وجواب تدمج عادة هذه الطريقة بطريقة التفسري و العرض
)89-81، الصفحات 1992الشطي، (

:الخطوة الثانية تقديم النموذج 3-5-2

ميثل أمهية كبرية ملساعدة الالعب على اكتساب اخلطة العقلية للمهارة :النموذج مع الشرحتقدمي 
و حيظى بالتقدير يف , وجيب أن يقدم منوذج املهارة من قبل شخص يؤدي املهارة بكفاءة عالية 

إن هذه الطريقة التعليمية تقدم احلركة بشكلها الطبيعي أو يف شكل . جمال هذا التخصص
ليت تدرك حسيا بصورة غري مباشرة عن طريق املالحظة و يصاحب العرض احلسي أو رسومات و ا

املصور الشرح اللفظي حيث أظهرت البحوث التجريبية أن استخدام حاسة البصر يف التعلم هو 
و لكن استخدامها , من أجنح طرق التعليم إذا  أخذت كل حاسة من احلواس املختلفة على حدا 

أفضل من استخدام حاسة ) اخل...رية و احلاسة السمعية و احلواس األخرىاحلاسة البص( جمتمعة 
.البصر لوحدها 

8: وميكننا تلخيص  فوائد النموذج فيما يلي 

ا جتعل املعلومات حية ذات قيمة ميكن تطبيقها و االستفادة منها يف احلياة و تذكرها  أ
ا وسيلة فاعلة لتنمية قوة ودقة املالحظة مع االنتباه و واستحضارها يف وقت احلاجة كما أ

.فهي تكسر الغموض و تثري يف الالعب الرغبة يف املعرفة و زيادة حافز التعلم , االستماع املفيد 

:طوة الثالثة الممارسة الخ3-5-3
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جيب أن يبدأ الالعب املمارسة على املهارة مباشرة بعد النموذج املقرتن بالشرح  فهي املرحلة 
للتمرين أو املهارة املقدمة تندرج هذه املرحلة يف املرحلة التعليمية الثانية من طرق التعليم التطبيقية  

ا متثل االستجابة للمثريات عن طريق التمرينات ,  احلركي اليت سنتناوهلا يف املوضوع املوايل و أ
البدنية و التطبيقية أو الواجبات احلركية وتستخدم هذه الطريقة كأسلوب تطبيقي يف الرتبية 

التدريب يف خمتلف جماالته  وذلك طبقا للقواعد العلمية من حيث أن أسلوب التقدمي يرتبط مبا 
مع الرتكيز على االستفادة من املكونات الفعلية اليت ,يسمى باحلمل البدين أو  الوقت املستغرق هلا 

.تؤثر فيها

ا مبثابة حاصل التدريب الذي أحد الشروط األساسية للتعلم ) املمارسة(و يعد هذا  التطبيق أل
لدا ينصح أغلبية ,و التعديل يف ضوء النواحي الفنية بصحية األداء , اكتسبه بعد األداء 

.باستخدام و االستفادة من التقنيات احلديثة كوسيلة مساعدة   األخصائيني

)التغذية الراجعة(تصحيح األخطاء :الخطوة الرابعة 3-5-4

التغذية الراجعة وحدها ال تكفي لتعلم املهارة بالشكل الصحيح و حىت كما هو معروف أن 
:تصبح املمارسة مفيدة جيب أن نقدم إىل املتعلم نوعني من املعلومات لتصحيح األخطاء

؟كيف يتم األداء على النحو املرغوب فيه) أ

؟ليصبح أداء صحيحئكيف تغري األداء اخلاط) ب

السابقني من املعلومات يطلق عليهما التغذية الراجعةو جتدر اإلشارة إىل أن النوعني

ا معرفة النتائج و تقوميها و االستفادة منها عن طريق املعلومات املوردة للمتعلم  وميكن تعريفها بأ
:نتيجة لسلوكه احلركي وقد تكون تلك النتائج من مصادر خارجية أو من مصادر داخلية

oتغذية الراجعة الداخليةالمصادر الداخلية أو بتعبير أخر ال:



وعلى سبيل املثال عندما أبدأ يف , وهي متثل املعلومات املمونة كنتيجة طبيعية من حتقيق احلركة
تصويب الكرة حنو السلة أحس بتحريك قاعدة حوض  من وضعية الرجلني و الكتفني و الذراعني 

كذلك ضجيج , يف العملأمسع وأحس االتصال  بالكرة كل هذه اخلصائص احلركية هي داخلية  ,
عشاق كرة السلة هو نوع من املعلومات الداخلية

oالمصادر الخارجية أو التغذية الراجعة الخارجية:
تتكون هذه األخرية من معلومات آتية من قياس نتائج األداء ترجع إىل املتعلم بواسطة وسيلة 

........النموذجأفالم املقابالت, اصطناعية مثل صوت املدرب عندما يعطي التصحيحات

oمن قال مراقبة قال تقيم ومن قال , التغذية الراجعة هي معلومة للمدرب من أجل املراقبة
تقيم قال تصحيح أو تدعيم

9: مراحل التعلم الحركي3-6

املرحلة - مرحلة املمارسة        -املرحلة العقلية    - :   توجد مراحل ثالثة لتعلم املهارة الرياضية هي
اآللية

املمارسة                                                                                      اآللية                           عقلية                     

)132، صفحة 2001راتب، (يوضح مراحل  تعلم المهارة الرياضية) 6(شكل

ا املتميزة , و من األمهية البالغة املعرفة اجليدة للمدرب  خلصائص كل مرحلة  نظرا ألن لكل مرحلة متطلبا
:من حيث أساليب التدريس و التعليم 

، 1996أمحد، (ماينلاألولية عند : )132، صفحة 2001راتب، (المرحلة العقلية3-6-1
دف هذه املرحلة إىل (autre, 1992, p. 359)ايدقار تيل- التوافق البدائي احلركي عند, )79صفحة 



شرح (تبدأ باخلطوة األوىل من أسس بناء املهارة , اكتساب الناشئ و إدراكه التوافق األويل للحركة أو املهارة
) . الواجب احلركي تتوسطها  اخلطوة الثانية بتقدمي منوذج و تنتهي باخلطوة الثالثة بتنفيذ احلركة

:هذه املرحلةمميزاتو من 

–األداء بطريقة سريعة ومشوشة –مدى احلركة أكرب من املطلوب - احلركة غري اقتصادية- 
.التكوين املكاين و الزمين الغري واضح 

.الرتكيز والتخطيط لتحقيق األداء الصحيح –ملطلوب بطريقة جيدة :معرفة العمل- : متطلبتها ومن 

–تبين طريقة سهلة تسمح للمتعلم فهم التتابع ملكونات هذه املهارة - : لتسهيل العملالطريقة العملية
تقدمي منوذج أو عدة مناذج تصب يف نفس اإلطار مع الشرح اهلادف و القصري دون نسيان االعتبارات 

.الرتكيز على مبدأ التدرج –الفردية 

ا , البدائي كما نرغب يف تسميتهاأن هذه املرحلة األولية أو العقلية أو التوافق :مما سبق نستخلصو  أ
يتدخل فيها العقل البشري , مرحلة اإلدراك و  اإلحساس باحلركة أو املهارة بغية تنمية التحصيل الذايت

.لغرض ختطيط أويل لتحقيق األداء الصحيح 

:توافق دقيق للحركة-ممارسة–3-6-2

تعلم للمهارة أو احلركة يسمح هلذا وهي مرحلة إصالح وصقل تأيت بعد املرحلة العقلية فتكرار امل
األخري بفهم األسس اليت تقوم عليها هذه األخرية و مع استمرار أداء التمرين يصبح للنموذج 

وهذا ما يسمى باإلحساس احلركي  و ينصح أسامة كامل ضمنيا يف , املقدم أثر على أداء املتعلم 
.بتحسني وتطوير شكل أداء املهارة الرتكيز حنو نوعية املمارسة مبا يسمح , هذه املرحلة 

يف التعلم رالبحث على االستقرا–نقص متطلبات الطاقة العقلية - : هذه املرحلة خصائصومن أهم 
).التصحيح الذايت( التصحيح الفردي مع البحث على احللول –احلركي 



–حتقيق احلركة يف املدى الكامل هلا –السيطرة والدقة على أجزاء اجلسم - : هذه المرحلةأهمية
أن من مل يصل من الالعبني و املتعلمني بشكل عام يف "بويكوو يرى .استبصار التكوين املكاين و الزماين 

اية هذه املرحلة إىل حتويل بعض احلركات الدقيقة إىل حالة ثبات تندرج ضمنيا  حتت سيطرة الالعب 
مل يتسىن له عمليا حتديد املعايري املميزة لألداء احلركي و اليت من , هاري نتيجة العزل احلركي أو الشعور امل

(famos, 1986, p. 45).خالهلا ميكن مواصلة وختطيط التدريب

بعد كل من عملية االستبصار و عملية اإلدراك التوافقي الدقيق 10)-تثبيت الحركة–اآللية (3-6-3
أي أن مبقدرة املتعلم وحده تصحيح وحتديد مواقع , للحركة يأيت التثبيت و املطابقة لشروط األداء اجليد 

ومن خصائص هذه املرحلة ينتقل دور املشرف من حيث التدريب للتعلم إىل التدريب لألداء أو , خطأه 
زيادة –كلما زاد تكرار احلركة زادت الدقة يف األداء و اقتصادية يف اجلهد - : خصائصهامن و . اإلتقان 

و مما سبق ذكره خنلص إىل أن مراحل تعلم احلركة ةدرجة اإلحساس احلركي مما يساعد يف بروز األوتوماتكي
ا و تقسيما :يف مدارس أخرى اأو املهارة متر بثالث مراحل و إن اختلفت مسميا

يبحث فيها كل من املعلم واملتعلم حتليل املهارة املتعلمة: المرحلة المعارفية -1

تدريب املتعلم على األداء الصحيح لغرض الوصول إىل استجابات صحيحة : مرحلة التثبيت -2
مع مراعاة املؤهالت العقلية و البدنية و حتفيز املتعلم على ربط األجزاء األساسية للمهارة يف 

متصلة من التوافق متقدما على املرحلة األوىل من خالل تنظيم هذه اجلزئيات يف منط سلسلة 
متكامل و يستمر التدريب عليها حىت التغلب عن االستجابات الفاشلة

نتيجة تثبيت , تتميز هذه املرحلة عن سابقتها بزيادة سرعة األداء مع الدقة : مرحلة التلقائية -3
.ةاخلاصة باجلهاز العصيب احلركي لتصبح هذه احلركة تلقائياحلركة يف املمرات احلركية

:و حىت نتحكم عمليا يف عملية التعلم يرى الباحث مراعاة النقاط التالية 



اإلملام التام باملهارة موضوع التعلم من الناحية الفنية و التقنية و التطبيقية
إدراك نواحي الضعف و القوة عند املتعلم و كيفية عالجها
 قدرة املعلم على حتليل احلركة املقدمة و تقسيمها لغرض تقدمي النموذج املالئم

حسب اإلمكانيات الشخصية للمتعلم
قدرة الربط بني احلقائق العلمية و توظيفها عند املتعلم

:طرق التعلم الحركي 3-7

املتواخات من الربامج تعد طرق التعلم احلركي الوسيلة الوحيدة واليت من خالهلا ميكن حتقيق األهداف
فهي أيسر السبل للتعلم و التعليم كما يصفها صالح عبد العزيز و بالنظر إىل تعدد طبيعة , ةالتدريبي

املهارات احلركية و كذا اختالف مراحل التعلم احلركي و أسس بناء املهارات الرياضية إىل جانب 
ال فان ه, االستعدادات و  القابليات الفردية بني املتعلمني نالك أنواع كثرية من الطرق املستخدمة يف ا

.الرتبوي بصفة عامة

إال أن أغلب املراجع املتخصصة يف جمال التعلم احلركي تشري إىل ثالثة طرق رئيسية و هي

الطريقة الكلية
الطريقة اجلزئية
الطريقة املختلط

هل ميارس الالعبون : راتب مفادهيرى الباحث من خالل السؤال اهلام و املفيد الذي طرحه أسامة كمال 
:املهارة ككل أو تقسيمها إىل أجزاء؟ و هو يرى أن اإلجابة عن هذا السؤال تتطلب توضيح ما يلي

:الطريقة الكلية3-7-1

ا تساعد املتعلم على إدراك العالقات بني عناصر املهارة احلركية مما يساهم يف " يرى  مفيت إبراهيم محادة  أ
ا تساهم يف العمل على خلق األسس التذكر احلركي للمهارة سرعة تعلمها و ا كما أ نظرا الن , إتقا

.(p. 113 ,1996 ,محادة)"املتعلم يقوم باستدعاء و اسرتجاع املهارة احلركية كوحدة موحدة 



,1988 ,بسطويس) p. 40) ا الطريقة اليت تتماشى " ومن خالل ما ورد يف قول عصام عبد اخلالق أ
ا ال جتزأ احلركة بل تعرضها كاملتا حيث يتسىن للمتعلم إدراكها  .مع الطريقة احلديثة للتعليم  حيث أ

ا  دون تقسيم  ريقة هو ومنه  خنلص إىل أن مضمون هذه الط"  كوحدة واحدة غري جمزئة على أن يتعلمو
مما يدنوا بنا إىل مضامني مدرسة . أن احلركة تؤدى بشكل كامل وعلى املتعلمني إدراكها كوحدة واحدة

ال و اإلدراك  تجاشتا لي األملانية واليت تعزو إىل أن التعليم الصحيح يقوم على الفهم املباشر ألجزاء ا
" .ة الكليةبالطريقة اإلدراكي" مما دعاهم إىل اصطالح هذه الطريقة.ككل 

:إن استخدام هذه الطريقة ال يتم  إىل مبراعاة االشرتاطات التالية 11

أن تكون املهارة قصرية حىت تقل األخطاء املرتكبة)1(
أن توفر وسائل اإليضاح املناسبة الكتساب التخيل احلركي املقصود من احلركة)2(
املهارية و , مناسبة إلمكانات املتعلم البدنية , سهلة األداء , أن تكون املهارة غري معقدة)3(

العقلية 
)43، صفحة 1988بسطويس، (أن تكون املهارة غري قابلة للتقسيم)4(

 مزايا وعيوب الطريقة الكلية:
و ال حتتاج إىل , و مسامهتها يف خلق أسس التذكر احلركي,اهلدف العامتتميز هذه الطريقة باجيابية وضوح 

و ال , الفرديةتو  لكنها يف املقابل  ال تراعي الفرو قا,.....بذل جمهود بدين كبري و وقت مران طويل
.تويل اهتمام  بالكفاءة الفردية ملستوى األداء  

:الطريقة الجزئية3-7-2

ألن و ببساطة منطقية تعلم األجزاء يسهل , الكل يوجب إتقان األجزاءإن إتقان" شعار هذه الطريقة 
"نسبيا من تعلم احلركة ككل 

11



و اليت ال ميكن جتزئتها و , يرى الباحث من خربته املهنية تناسب هذه الطريقة انسجاما مع املهارات املركبة 
:استخدام هذه الطريقة يلزمنا التقيد بالشروط التالية 

ارة  و صعوبة األداءطول زمن امله
صغر سن املتعلمني
توفر وسائل اإليضاح املناسبة
و السيطرة عليها يف األداء النهائي , إمكانية تقسيم املهارة صغرية.

حيث كل قسم ينفصل عن  القسم  األخر , و عموما يف هذه الطريقة تقسم املهارة إىل عدة أقسام صغرية 
اية , يتم االنتقال إىل القسم املوايل و هكذا إىل تعلم مجيع األجزاء فمباشرة بعد إتقان القسم األول , 

ا الكاملة .بأداء املهارة احلركية بصور

مزايا وعيوب الجزئية:
.تراعي هذه الطريقة مستوى وقدرات الفرد املتعلم ولكنها يف املقابل حتتاج إىل وقت طويل 

:الطريقة المختلطة 3-7-2

طريقتني حيث دلت أغلبية التجارب و اخلربات امليدانية على أن التعلم بالطريقة هي مبثابة مهزة وصل بني ال
املختلطة حيقق أحسن النتائج بالنسبة لتعليم معظم املهارات  احلركية على أن يراعي من يستخدمها 

)36، صفحة 1992الشطي، (:اجلوانب التالية 

 احلركية ككل بصورة مبسطة يف  أول مرةتعلم املهارة

 تعليم األجزاء الصعبة بصورة منفصلة مع ربط ذلك باألداء الكلي للماهرة

احلركية

 مراعاة تقسيم أجزاء املهارة احلركية إىل وحدات متكاملة و مرتابطة عند التدرب

.عليها كأجزاء



12:مزايا و عيوب الطريقة المختلطة

ا هي عيوب املعلم تتميز هذه الطريقة بامتيا جناحه , زات الطريقة الكلية و اجلزئية  باملقابل عيو
.فيها يعكس مستواه التكويين النظري منه و التطبيقي 

:مراحل التعلم األداء المهاري3-8

أنه للوصول إىل املستوى األمثل لألداء بدرجة التكامل واإلتقان مير تعلم املهارة بثالث : "يرى مانيل
)136، صفحة 1987مانيل، (".أساسية متداخلة ال ميكن الفصل بينهامراحل 

.مرحلة التعلم اخلام للحركة: املرحلة األوىل* 

.مرحلة التوافق اجليد للحركة: املرحلة الثانية* 

.مرحلة التوافق اآليل للحركة: املرحلة الثالثة* 

)التوافق البدائي(اخلام للحركة مرحلة التعلم : أوال

عند تعلم الالعب مهارة جديدة جند حركاته ليست سليمة األداء متاما إذ أنه يدخل عليها حركات 
هود كما هو , بأجزاء خمتلفة من جسمه ال ضرورة هلا ويعين هذا أن تكون احلركة غري اقتصادية يف ا

.)108، صفحة 1980خمتار، (مطلوب

إن التعرف اجليد من جانب الالعب على مهارة جديدة يعتد على الشرح أو مشاهدة  األفالم 
التعليمية أو الصور أو النماذج املختلفة حيث أنه كلما توفرت اخلربة السابقة ارتبطت املهارة احلديثة  بذهن 

أسرع ، وجيب أيضا أن  يكون الشرح اللفظي واضحا ومناسبا مع  االالعب وكان التصور هلا واستيعا
املستوى الفكري لالعبني ، وجيب على املدرب مالحظة تبسيط املواقف التعليمية حىت يتمكن  الالعبني 

.)178، صفحة 1992اخلالق، (املهاراتبمن استيعا



حركية جديدة، جتد أن احلركة ليست سليمة األداء متاما، إذ أنه يدخل عند تعليم الالعب مهارة
عليها حركات بأجزاء خمتلفة من جسمه ال ضرورة هلا ومن هنا ال بد على املدرب يف هذه املرحلة مراعاة 

:اخلطوات التالية

.ةعمل منوذج احلركة وإن أمكن استخدام الصور و األفالم السينمائي* 

طريقة سهلة مبسطة وشاملة للمهارة حبيث يستوعب الالعبون الشرح وذلك من الشرح باللفظ ب* 
.احلركةجخالل عمل منوذ 

يقوم الالعبون بأداء املهارة ومن خالل تكرار األداء يبدأ الالعبون يف اإلحساس باحلركة، ويزداد * 
طأ أو شرح الطريقة توفقه العضلي و العصيب و أثناء أداء الالعبني للمهارة يقوم املدرب بإصالح اخل

.)138-137، الصفحات 1994محادة، (الصحيحة يف أداء املهارة

)التوافق اجليد( مرحلة التعلم اجليد للحركة : ثانيا

التعلم يقوم وحذف اخلطأ يف , إن مع تكرار أداء الالعب للمهارة والربط بني طريقيت الفهم واحملاولة
وهنا جيب على . الالعب باالرتفاع مبستوى أدائه حىت يصل إىل اكتساب املقدرة والدقة يف أداء احلركة

.املدرب أن يوجه الالعب دائما إىل الطريقة الصحيحة ألداء املهارة

، وإن املطلب األساسي و الرئيسي يف هذه املرحلة هو حماولة الوصول باألداء دون الوقوع يف اخلطأ
حيث تندرج يف التقدم باألداء املهاري الذي جيب أن يكون مناسبا إلمكانية الالعبني ومستواهم 

:وميكن الرتكيز على أداء املهارة يف مسارين متوازيني.الفين

.تنمية املهارة من خالل التمرينات* 

أخرون، (.الكبريةتنمية املهارات من خالل اللعب ذاته يف التقسيمات الصغرية واملتوسطة و * 
)205، صفحة 1998



)التوافق اآليل(مرحلة التعلم اآليل للحركة : ثالثا

ولكن ال بد عليه أن , ال يكفي أن يصل الالعب إىل التوافق اجليد ليستطيع أن يؤدي املهارة بدقة
ذه الدقة إىل الدرجة اليت يصبح فيها قادرا بدقة يف أي حلظة من املباراة وحتت أي على أداء املهارةيصل 

عندئذ ينحصر تفكريه فقط يف أن تكون , أي يصل إىل أن يصبح هذا األداء آليا متقنا, ظروف من ظروفها
.)109-108، الصفحات 1980خمتار، (املهارة وسيلة لتنفيذ الناحية اخلططية املعينة

إن اهلدف األساسي هلذه املرحلة هو الوصول  بالالعب إىل أداء املهارة بصورة آلية ، ويصل الالعب 
إىل هذه املرحلة من خالل التكرار الدائم لألداء واستخدام التمرينات املتنوعة ، وبعد أن يكتسب الالعبون 

املهارة احلركية بصورة أكثر تنظيما وانسيابية ، التوافق اجليد للمهارة حيث يصبحون قادرين على تكرار أداء 
يستطيع املدرب االستفادة من املنافسات التجريبية الستكشاف عيوب أداء املهارة احلركية اليت تظهر من 

)23، صفحة 1992خمتار، كرة القدم للناشئني ، (.خالل مرحلة التعلم و التدريب عليها

:سنة ) 15–13( التعريف بالمرحلة السنية 3-9
يطلق على هذه املرحلة السنية مرحلة البلوغ وهي مرحلة اإلنتقال من الطفولة إىل الشباب 

وإنطالقا من املعارف اخلاصة بعلم الرتبية  وعم , والتغريات اليت تتم يف هذه املرحلة ذات نوعية معقدة .
باإلضافة إىل ما يذكره لنا علم احلركة فإنه ميكن اإلشارة إىل والبيولوجـيوظائف األعضاء الفيزيولوجي 

:نقطتني رئيسيتني يف هذا الصدد مها

تم بصفة أساسية دائمة أن ما حيدث ليس إال بلوغا جنسيا له مسار طبيعي .أ وأن , جيب أن 
يتهيب مشاكل سن البلوغ أو وال جيب على املدرس أن , ذالك ليس أمرا غري مرض بأي حال من األحوال 

ال إن التخلص, يقف حياهلا موقفا سلبيا  من تلك األسئلة اليت يطرحها التلميذ على املدرس يف هذا ا
.)223، صفحة 1997حسنني، (ويف تلك املرحلة السنية تعترب أمرا خاطئا



داع إثارة األحداث والتطورات اخلاصة بالبلوغ أو الرتكيز ونفس اخلطأ يكون عندما حناول تغيري
.عليها أكثر مما جيب

إن التصرفات املدرس اليت تتسم بالوضوح يكون هلا أثر كبري على اجتياز التالميذ ملرحلة البلوغ -
ومن األمهية مبكان وبشكل خاص العمل على تقوية صالت التعاون بني كافة , دون مضايقات كثرية 

إن عدم توافر هذا التعاون سوف يسمح , درسني واآلباء وأطباء املدرسة مبا خيدم التالميذ يف هذه املرحلة امل
.بظهور فجوة كبرية يف جهود التصدي ملشكالت البلوغ واملراهقة

ينبغي أن يستهدف اإلعداد البدين األساسي أثناء مرحلة البلوغ بصفة خاصة إستكمال .ب
ا , رها اخلصائص احلركية وتطوي و توصيل املعارف إىل التالميذ مما , وتأكيد املهارات السابق إكتسا

.)234، صفحة 1997حسنني، (يتضمن يف جممل إرتفاع مستوى األداء الرياضي

:سنة)15-13( خصوصيات هذه المرحلة3-10

يصاحب املراهقني يف هذه املرحلة من النمو تغريات جسمانية وعقلية و اجتماعية تصحبها 
.مشاكل متيز هذه املرحلة عن غريها من مراحل النمو

:لنمو الجسمانيا3-10-1

.زيادة ملحوظة يف النمو يف هذه املرحلة وخصوصا بالنسبة للطول والذي يسبق زيادة الوزن- 
القلب مع الزيادة يف الوزن مع مالحظة حيث يتميز خبشونة فيبدو عليه زيادة كبرية يف حجم - 

.عدم التحكم يف نربات صوته من علو أو إخنفاض
منو ملحوظ يف األعضاء التناسلية ونشاط بعض الغدد كالغدة النخامية والتناسلية مما يؤدي إىل - 

- 110، الصفحات 1988بسطويس، (احليض عند البنات والقذف املنوي عند البنني
111(

:النمو الحركـي3-10-2



يتأخر منو اجلهاز العضلي عن منو اجلهاز العظمي مبقدار سنة تقريبا و يسبب ذالك للمراهق 
.ولو دون عمل يذكر وذالك لتوتر عضالته و إنكماشها مع منو العظام السريع, التعـــب وإرهاق 

أن سرعة النمو يف الفرتة األوىل يف املراهقة جتعل حركاته غري دقيقة ومييل حنو اخلمول كما 
أما بعد اخلامسة , والكسل والرتاخي حىت يتسىن له إعادة تنظيم عاداته احلركية مبا يالئم هذا النمو اجلديد 

صبح نشاط بناء يرمي وي. ويأخذ نشاطهم بالزيادة , عشر فتصبح حركات املراهق أكثر توافقا وإنسجاما 
إىل حتقيق هدف معني على العكس من النشاط الزائد غري املوجه الذي يقوم به األطفال يف املدرسة 

)109حممد سالمة، صفحة (.اإلبتدائي

:النمو اإلجتماعي3-10-3

سيطرة وحب األطفال وتقدير البطولة على التفكري.
 الرغبة يف اإلنتماء والتوحيد مع اجلماعة والوضع أو املكانة اإلجتماعية.
 ا الثقافية .اإلدراك للمعنويات واألخالق يف سياقا
 الرغبة يف تقليد الزمالء واإلثارة ومقاومة السلطة.
 الرغبة يف تقليد الزمالء وأمهية تكوين صداقات دائمة.
 الثقة بالنفس اخلجل الغالب والواعي للذات وفقدان.
عدم الثبات أو اإلستقرار على حال و قلق.
 حتقيق لدور الذات ولعب الولد لدور الرجل ولعب البنت لدور األنثى.
 الرغبة يف التعرف ومجع املعلومات عن اجلنس األخر وتكوين عالقات معه.
 الرغبة يف التشبه باألصدقاء وكراهيته التظاهر باإلختالف.
املهنية اهلادفة البحث عن امليول.
148، الصفحات 1990خويل، .أ(الرغبة يف اإلستقالل عن الوالدين واإلعتماد على النفس -

149(.
:النمو العقــلي3-10-4



سنة ال تظهر على ) 15- 13(تسري معظم الدراسات إىل أن منحنيات الذكاء يف هذه الفرتة 
هيئة فقرة سريعة كما هو احلال يف النمو اجلسماين ويالحظ زيادة القدرة على إكتساب املهارات 

الوضوح كما تأخذ الفروق الفردية الفردية يف النواحي العقلية يف, واملعلومات وعلى التفكري واإلستنتاج 
وتبدأ قدراته وإستعداداته يف الظهور أما عن خاصية التذكر عند املراهق فيعتمد على إستنتاج العالقات 

.اجلديدة بني املوضوعات املتذكرة

ويأخذ البالغ , التخيل , التذكر , وبالتايل تزداد القدرة على الكثري من العمليات العقلية كالتفكري 
كأن يتجه حنو الدراسة العلمية أو , نوع معني من النشاط بدال من تنوع نشاطه يف البلورة و الرتكيز حول 

)40العيساوي، صفحة (.األدبية 

:النمو الفيزيولوجي3-10-5

فنالحظ تغري وظائف كل جهاز من أجهزة اجلسم , نالحظ يف الفرتة عدة تغريات فيزيولوجية 
وقد ركز العلماء يف دراستهم على البلوغ اجلنسي ملا يكسبه من أمهية بالغة والذي يعترب من التغريات . 

)40العيساوي، صفحة (.الفيزيولوجية اليت حتدث يف املراهقة األوىل

:النمو الجنسي-ا

وظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية , يتحدد البلوغ اجلنسي عند الذكور حبدوث أول قذف منوي 
ويعترب البلوغ اجلنسي مبثابة حتول , وعند اإلناث حبدوث أول حيض وظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية 

.املراهقةوعالمة إنتقال من الطفلة إىل 

ويسبق البلوغ اجلنسي فرتة منو جسمي سريع خاصة يف الطول وليس هلذا النمو السريع نتيجة للبلوغ 
النمو اجلنسي يبدأ بنمو الغدد –وأهم شيء يف البلوغ هو نضج الغدد اجلنسية , اجلسمي إمنا باعث له 

ا ويالحظ هنا أمهية الغدة النخامية و كذالك تأثر الغدة ا, التناسلية  رمونا ويالحظ هنا أمهية , لكظرية 
ا  رمونا .ويالحظ أيضا ظهور الغدة التيموسية , الغدة النخامية وكذالك تأثر الغدة الكظرية 

:كما أن هناك عدة عوامل تؤثر يف موعد البلوغ اجلنسي منها



.غذيةوبعض العوامل كالت, اإلستعداد الفردي , احلالة الصحية , حالة النشاط الغددي 

وباإلظافة إىل النمو اجلنسي هناك تغريات أخرى حتدث على مستوى جسم املراهق و هذه التغريات 
تتمثل يف منو حجم القلب نسبة أكرب من األوردة و الشرايني مع زيادة ضغط الدم الذي يعترب إنعكاس 

.لنمو حجم القلب

النامي مع تذبذب للمثيل الغذائي مما وكذالك نالحظ اتساع املعدة متاسيا مع إحتياجات اجلسم
.)333- 332السالم، الصفحات (يزيد الشهية لألكل عند املراهق

:النمو اإلنفعالي النفسي-ب 

ا  ا انفعاالت عنيفة منطلقة متهورة ال تتناسب مع مثريا , تتصف اإلنفعاالت يف هذه املرحلة بأ
.ال يستطيع املراهق التحكم فيها وال يف املظاهر اخلارجية هلاوقد 

كما يظهر , ويظهر التذبذب اإلنفعايل والتناقض و ثنائية املشاعر حنو نفس الشخص أو املوقف
عليه اخلجل وامليل إىل اإلنطواء والتمركز جول الذات والشعور بالذنب وقد أثبتت بعض الدراسات أت 

ت املراهق ففي اخليال يتخطى املراهق حدود الزمن واملكان وجدود قدرته العقلية للخيال دور يف إنفاعاال
)252العيساوي، صفحة (واجلسمية ويستطيع حتقيقه يف الواقع

ا مرحلة اإلضطراب اإلنفعايل فيما وحساسية شديدة للنقد وخاصة ويعرب عن هذه املرحلة بأ
ا  يتصل بالتغريات يف الصوت ومظهر اجلسم و حماولة املراهق التكيف مع هذه التغريات وينقلب بتصرفا
م أو على األقل تقليدهم ويزداد  بني سلوك الكبار وتصرفات الصغار ومييل إىل مشاركة الكبار يف ألعا

.اإلعتزاز بالنفس

والتألف , لية واخلارجية والعمليات والقدرات العقلية ويتأثر النمو اإلنفعايل بالتغريات اجلسمية الداخ
عالوي، (اجلنسي ومنط التفاعل اإلجتماعي ومعايري اجلماعة واملعايري اإلجتماعية العامة والشعور الديين

.)145- 144، الصفحات 1992



:الخصائص البدنية و الوظيفية 3-11

 النوم والراحةاحلاجة إىل
ولكن املكابرة, الشعور باملقاومة والطاقة الغري حمدودة وسرعة الشعور بالتعب.
وطاقة أقل يف الدراسة والتحصيل, إجتاه املقاومة للنمو الكايف.
 وجيب اإلهتمام بالكشف الصحي الدوري, مراحل منو سريعة نسبيا.
اية املرحلةأو نقص يف , زيادة الشهية للطعام لتزايد سرعة النمو .الشهية يف 
تزايد الشد والتوتر اجلنسي.
ظهور احلركات الفجة كثريا والتوافق الضعيف.
اية هذه املرحلة .األوالد أقوى من البنات عند 
 اإلستعداد املناسب لتعلم املهارات الرياضية.
):سنة15-13(الميزات الجسمية لمرحلة 3-11-1

:من مميزات هذه املرحلة ما يلي

يف هذه املرحلة و الذي يسبق زيادة يف الوزن حيثي تبدوا على األطفال لزيادة ملحوظة يف منو الطو -
النحافة و عدم السيطرة على التوازن عند أداء احلركات املختلفة بالنسبة لنمو الطول اجلدول التايل يبني 

)26، صفحة 1984فهمي، (:ذلك

الفرق الطول بين الولد و البنتبوجه عام) سم(الطول العمر
سم من البنت1¼ الولد أطول تقريبا45عند الوالدة

سم من البنت1¼ الولد أطول تقريبا105سنوات5
يتساوى الولد و البنتتقريبا135سنة11
سم من الولد1.9البنت أطول تقريبا150سنة13
يتساوى الولد و البنتتقريبا165سنة15
سم7½ - 6½ الولد أطول من البنت تقريبا170سنة18



.يبين مقارنة نمو الطول عند البنين  والبنات حتى أواخر المراهقة): 1( جدول رقم 

األمر الذي يتطلب عدم إجهاد الطفل يف هذه املرحلة وخصوصا زيادة كبرية يف حجم  القلب -
عند وجود الرغبة يف النشاط من قبل الطفل يف هذه املرحلة وخصوصا عند وجود الرغبة يف 

األوالد فئ النمو فتظهر عليهن النشاط من قبل الطفل مع املالحظة بان البنات سباقني
.عالمات التعب

.املرحلة وذلك ناجم عن تغيري يف شكل وحجم احلنجرةتغيري يف صوت الطفل يف هذه -
منو ملحوظ يف األعضاء التناسلية ونشاط بعض الغدد كالنخامية والتناسلية وهذا مما يتطلب نوعا -

.من الغداء كما ونوعا
تغيري واضح يف شكل الثدي عند البنات مع كرب حجمه وبدء ظهور احليض باإلضافة إىل ظهور -

.ول األجهزة  التناسلية الشعر حتت اإلبط وح
.)27، صفحة 1984فهمي، (منو كبري يف الذكاء-



:الخاتمة

بني هذا الفصل أهم خصائص هذه املرحلة من اجلانب الفيزيولوجي والنفسي، وكذا حقائق خاصة 
.التعلم انتهاء بنظريات و قوانني التعلمبنمو اجلانب البدين ومطالبه،اضافة اىل طرق و مراحل 

كما بني هذا الفصل يف حتليل املظاهر املختلفة للنمو اجلسمي اآلثار النفسية واالجتماعية اليت ترتبط 
ذا املظهر من مظاهر النمو، فمرحلة ما قبل املراهقة مرحلة تتميز بسرعة منوها فهي بذلك  ارتباطا وثيقا 

.املستقرإعداد للرشد املتزن 



الباب الثاني
الميدانيةالدراسة  



الفصل األول



منهج البحث وإجراءاته الميدانية

:تمهيد

يعترب الفصل جوهر البحث، حيث يتم فيه معاجلة مشكلة البحث املطروحة سابقا واليت يتناول 
ا  حتسني بعض الصفات البدنية و املهارات هل استعمال طرق التدريب املختلفة  هلا دور يف : مضمو

األساسية لدى ناشئي كرة اليد ؟

وحيتوي هذا الفصل على طرق منهجية ووسائل تساعد الباحثني على كشف جوانب املوضوع 
.والوصول إىل نتيجة علمية ختدم هدف البحث

:الدراسة االستطالعية.1-1

إىل أفضل طريقة إلجراء اإلختبارات اليت من أجل ضمان السري احلسن للتجربة الرئيسية والوصول
تؤدي بدورها للحصول على نتائج صحيحة ومضبوطة وكذلك تطبيق الطرق العلمية املتبعة كان البد 

من إجراء جتربة استطالعية ،وبناء على ذلك مت اختيار سريع غليزان ،وذلك من أجل تطبيق انللباحث
املصادقة عليها من قبل بعض األساتذة ودكاترة املعهد بعداناالختبارات اليت أجريت من قبل الباحث

:حيث كان الغرض منها ما يلي27/02/2014وأعيدت يف 20/02/2014وكانت بدايتها من 

 الوقوف على مدى تناسب هذه االختبارات لعينة البحث ومعرفة أهم الصعوبات اليت تواجه
.من أجل جتنبها وضبط املتغريات اليت تواجه الباحثانالباحث

التأكد من سالمة الوسائل املستخدمة يف التجربة خالل االختبارات األساسية.
 الربنامج التدرييبمعرفة كفاءة االختبارات املستخدمة وربطها مع.



مدى فهم عينة البحث لالختبارات.
التوصل إىل أفضل طريقة إلجراء االختبارات.

.ان اهلدف من التجربة اإلستطالعية التأكد من صدق وثبات وموضوعية االختباراتوك

:منهج البحث1-2

إن اختيار املنهج السليم والصحيح يف جمال البحث العلمي، يعتمد باألساس على طبيعة املشكلة نفسها 
قات اخلاصة بالسبب أو إن املنهج التجرييب هو املنهج الوحيد الذي ميكنه االختبار احلقيقي لفروض العال

األثر، كما أن هذا املنهج ميثل االقرتاب األكثر صدقا حلل العديد من املشكالت العلمية بصورة علمية 
ونظرية باإلضافة إىل إسهامه يف تقدم البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومن بينها علم 

.)217، صفحة 1999راتب، (الرياضة

وقد استخدم الباحثان يف هذه الدراسة املنهج التجرييب وذلك باستخدام القياس القبلي والبعدي، 
ويعترب املنهج التجرييب من أكثر املناهج العلمية استعماال يف البحوث العلمية، ولكونه أنسب املناهج 

املشكلة اليت حنن بصدد دراستها، وصوال بنا إىل للوصول إىل أهداف البحث، وبذلك يتناسب وطبيعة
إثبات األثر اإلجيايب يف تنمية بعض الصفات البدنية و املهارات األساسية لناشئ كرة اليد من خالل 

.ضمن برنامج تدرييب  املختلفةتوظيف بعص طرق التدريب 

:مجتمع وعينة البحث.1-3

البطولة متثل جمتمع البحث يف ناشىء الوفاق الرياضي لبلدية جديوية والية غليزان الذي ينشط ضمن 
العب، حيث قام 20و البالغ  عددهم 2013/2014للموسم الرياضي لكرة اليد مبستغامن الوالئية

تمع األصلي البالغ . العب144عدده الباحثان باختيار عينة متكونة من جمموعتني ضابطة وجتريبية من ا

النسبة املؤويةالعدد
تمع األصلي 100%144ا

13%20عينة البحث



يبين نسبة عينة البحث من مجتمع البحث) 2(جدول رقم

:مجاالت البحث1-4

:المجال البشري.1-4-1

:العيـــنـــــة 

البطولة الوالئيةديوية والية غليزان الذي ينشط ضمن جلبلدية متت الدراسة على العيب  كرة اليد  
:         مقسمني إىل قسمني 20سنة بلغ عددهم 15إىل 13أعمارهم من ترتاوح لكرة اليد مبستغامن

عينة جتريبية10* عينة ضابطة        10*  

:المجال الزمني.1-4-2

:  و احنصرت يف ما يلي 19/04/2014إىل غاية 20/02/2013بدأنا دراسة هذا املوضوع  من  * 

إىل 15/10/2014ضبط االختبارات البدنية و املهارية  من طرف اخلرباء و احملكمني  - *
25/10/2014.

27/02/2014إىل غاية20/02/2014التجربة االستطالعية كانت مابني  - *

04/03/2014إىل 03/03/2014االختبار القبلي من - *

19/04/2014إىل . 18/04/2014:البعدي  كان مناالختبار - 

يت االختبارات البدنية واملهارية القبلية والبعدية باإلضافة إىل الوحدات أجر :المجال المكاني1-4-3
كلم فن 35جديوية إحدى بلديات والية غليزان تبعد عنها (التدريبية املقرتحة يف امللعب البلدي جبديوية

.والية غيليزان)اجلهة الشرقية



:متغيرات البحث1-5

متغیرات البحث

التابعة المتغیرات 

dépendantVariables

تغیرات مالجة عن تالنارثاوھي اآل*
مقدار ھو الذي یرجى معرفة .قلةتمسال

بالمتغیر التجریبي في تحسین تأثیره 
بعض الصفات البدنیة و المھاریة في 

.كرة الید

المتغیرات المستقلة

Variables Indépendant

یرات أو التغیرات التي ثوھي الم*
تحدث األثر، وھذه المتغیرات تسمى 

ھو الذي یرجى . بالمتغیرات التجریبیة
ي برنامج تدریبمعرفة تأثیره وھو

.بإستعمال طرق التدریب المختلفة

مؤشرات البحث



يمثل متغيرات البحث) 07(شكل رقم 

:الضبط اإلجرائي للمتغيرات 1-6

تعترب هذه اخلطوة باحملاوالت املبذولة قصد إزالة تأثري متغريات واليت ميكن أن تؤثر على املتغري التابع 
.بتثبيت العوامل املؤثرة باستثناء العامل املراد دراسته " حسن أمحد الشافعي وسوزان أمحد علي "ويعرب عنها 

.)74، صفحة 1995موسى، (

يصعب (فيما خيص الضبط اإلجرائي للمتغريات " حممد حسن عالوي وأسامة كامل راتب " ويرى
) على الباحث أن يتعرف على املسببات احلقيقية للنتائج بدون ممارسة الباحث إجراءات الضبط الصحيحة

ا تلك املتغريات اليت تؤثر يف " دير بولدب وفال ندلني " أما )243، صفحة 1987عالوي، (،  على أ
المؤثرات الخارجية، المؤثرات التجريبية، مؤثرات ترجع إلى (املتغري التابع واليت من الواجب ضبطها 

)386، صفحة 1994أخرون، () مجتمع العينة

أن ضبط املتغريات هو حتكم يف جمموعة من املتغريات اليت تؤثر يف البحث "عطا اهللا أمحد "ويرى 
وعلى هذا األساس قام الباحثان بعدة إجراءات بغية الكشف على مدى )2005أمحد، (وعلى نتائجه 

.اإلرتقاء يف كرة اليد تأثري الوسائل التوضيحية يف عملية تدريب التصويب ب

:وانطالقا من هذه االعتبارات ميكننا ضبط متغريات البحث على النحو التايل 

ؤشرات التابعة تؤثر ایجابیا في الم
تحسین مستوى الصفات البدنیة 

.والمھاریة في كرة الید

ؤشرات الثابتة استخدام طرق الم
.التدریب المختلفة



:المتغيرات المرتبطة بمجتمع البحث -2- 1-6

.هناك جمموعة من املتغريات املرتبطة مبجتمع البحث واليت جيب على الباحثان أن يضبطها بدقة

 متثلت يف العبني ينشطون يف البطولة الوالئية  لكرة اليد وبلغ اختيار عينة البحث مقصودة حيث
).األطوال واألوزان(سنة يتميزون مبستوى من حيث 15سنة إىل 13فردا من 20عددهم 

:Variables Parasitesالمتغيرات الداخلية -3- 1-6

االت والبحوث هناك العديد من املتغريات الداخلية يكون من الصعوبة التحكم ف يها بدقة خاصة يف ا
النفسية واإلجتماعية ويف جمال التدريب باإلصابات الفجائية وأيضا احلالة االجتماعية والنفسية اليت يعيشها 
الرياضي اليت تؤثر بالسلب على اجلانب البدين وغري دلك من األشياء اليت تبقى عائقا أمام الباحثني يف 

ال الرياضي  .ا

:المتغيرات المرتبطة باإلجراءات التجريبية-4- 1-6

إن املتغريات اإلجرائية للتجربة جيب على الباحثان أن يقوما بضبطها حىت ال تؤثر على نتائج 
:التجربة وتتخلص يف النقاط التالية

 احرتام وضبط توقيت العمل ضمن برنامج أسبوعي.
 حصص أسبوعية موزعة على مدار األسبوع الربجمة اجليدة للحصص التدريبية املتكونة من ثالثة

.تسمح لالعبني املشاركة يف التدريب
 موعة تقوم بالتدريب يف امليدان الواحد وبوسائل واحدة .ا
 ضبط االختبار القبلي والبعدي حيث أن القياس يكون يف وقت واحد.

:المتغيرات الخارجية-5- 1-6

ن أن تؤثر على املتغري التابع يف التجربة، هلذا حاول يوجد العديد من املتغريات اخلارجية اليت ميك
الباحثان بقدر املستطاع توظيف كل الشروط إلجناح التجربة بداية بالتفرغ للتجربة من خالل اإلشراف على 

.التجربة

:البحثأدوات1-7



:استخدم الباحثان يف عملية مجع البيانات األدوات التالية

:العربية واألجنبيةالمصادر والمراجع : أوال

وهذا من خالل اإلطالع والقراءات القراءات النظرية وحتليل حمتوى املراجع العلمية املتخصصة يف جمال 
التدريب الرياضي عامة وتدريب الناشئني خاصة، كما متت االستعانة بالدراسات السابقة اليت تناولت هذا 

.اجلانب

:المقابالت الشخصية: ثانيا

إجراء مقابالت شخصية مع العديد من املدربني واخلرباء املختصني يف جمال التدريب قام الباحثان ب
الرياضي والناشئني، كما مشلت املقابالت الشخصية العديد من الدكاترة واألساتذة للتعرف على أهم 

يبية ومن األهداف اليت جيب أن حتقق يف هذه املراحل العمرية وكذا الكيفية الصحيحة يف بناء الربامج التدر 
.حيث احملتوى ونوعية هذه الربامج وطرق تنفيذها خالل الوحدات التدريبية

:االستبيان: ثالثا

يف جمال التدريب الرياضي، وذلك لتحكيم عرض الباحثان اإلستبيان على جمموعة من اخلرباء
:املواصفات التاليةاالختبارات البدنية واملهارية املستخدمة يف الدراسة، حيث اشرتط الباحثان يف اخلبري

.احلصول على الدكتوراه أو املاجستري أو شهادة عالية يف التدريب-
.سنوات يف جمال التدريب واإلشراف الفين05خربة ال تقل عن -

:االختبارات البدنية والمهارية: رابعا

وهي من أهم الطرق استخداما يف جمال التدريب الرياضي وخاصة يف البحوث التجريبية باعتبارها 
. أساس التقييم املوضوعي إذ تعد أجنع الطرق للوصول إىل نتائج دقيقة يف جمال البحوث العلمية

ناشئني عينة البحث ومن هنا اعتمد الباحثان على بطارية اختبارات مقننة تقيس اجلوانب البدنية واملهارية لل
واملتعلقة مبوضوع الدراسة احلالية، حيث تكون مناسبة للفئة العمرية، كما مت عرض هذه االختبارات على 

.نفس اخلرباء الذين مشلهم االستبيان

:و األنتروبرومتريةاالختبارات البدنية



:مواصفات االختبار

 اختبار القامة :
:الغرض 

لقياس طول القامة

:العتاد

.م جمهز مبسطرة متحركة عليه2قائم خشيب مدرج بالسنتيمرتات  على طول 

: أداء االختبار 

يقف املخترب مع استقامة جذعه و النظر إىل اإلمام مث تثبت اللوحة املتحركة فوق رأسيه

لتسجيل طول القامة 

: تعليمات االختبار

.    نزع األحذية  ، عدم رفع الكعبني 

 الوزن اختبار:
:الغرض 

.لقياس وزن اجلسم 

:العتاد 

.ميزان طيب

:أداء االختبار

دوء  ، وبعد ثبات املؤشر يسجل له الوزن بالكيلوغرام   يقف املخترب فوق امليزان 

:تعليمات االختبار



م30

.جيب  نزع  كل املالبس الثقيلة ، التزام بالثبات دون احلركة 

:)123، صفحة 1998النمكي، (من الوقوفم30اختبار جري 1

مرت من وضع الوقوف خلف خط 30يهدف هذا االختبار إىل قياس السرعة االنتقالية لالعب ملسافة 
.البداية وحىت خط النهاية

: مواصفات االختبار

ينطلق الالعب بأقصى سرعته حىت يبلغ خط يقف الالعب خلف خط البداية وعند مساع إيعاز البدء 
).شكل.(النهاية وحيتسب الزمن ألقرب عشر من الثانية

.يهدف هذا االختبار إىل قياس مرونة مفصل الورك

متر30اختبار جري ) 08(الشكل التوضيحي

: )128، صفحة 1998النمكي، (اختبار الجري المتعرج بين الحواجز / 2



.يهدف االختبار إىل قياس رشاقة الالعب وسرعته يف اجتياز القوائم

:مواصفات االختبار

بينها، يرسم خط للبداية أمتار03مرت عن قائم املركز و 05توضع القوائم يف شكل تقاطع مبسافة 
والنهاية على جانيب املركز، يقف الالعب على ميني قائم املركز وعند اإليعاز ينطلق ليدور حول القائم األول 
مث يعود ليدور حول قائم املركز مث يطلق ليدور حول القائم الثاين حىت يكمل مجيع القوائم والعودة إىل خط 

).شكل(النهاية، 

اختبار الجري المتعرج بين الحواجز) 09(التوضيحي الشكل 

:)118، صفحة 1998النمكي، (خطوات03اختبار الوثب من الثبات بـ 3

: الغرض 

.قياس القوة   املميزة لسرعة عضالت الرجلني 

:العتاد 

.أرض مسطحة ومستوية تساعد على إجراء االختبار ،   شريط مرتي لقياس املسافة وطول جمال القفز

:أداء االختبار 



م ، األوىل حنو األمام كمرحلة تقريبية ، مث يشرع يف إجناز 3يقف املخترب خلف خط البداية مث يعدو ملسافة 
ثالث وثبات و بسرعة  

:تعليمات االختبار 

.للمخترب حماولتني أو أكثرمتنح 

.حالة السقوط أو عدم التوازن ال حتسب

.يتم احلساب من األثر األخري من الوثبة  الثالثة  

خطوات من الجري3يوضح إختبار الوثب ل): 10(الشكل رقم

:)120، صفحة 1998النمكي، (إختبار الرمي االمامي للكرات الطبية  4

لقياس قوة    الذراعني: الغرض 

.منطقة أو جمال للرمي  مسطح  ، صافرة ،   جري شريط للقياس) كلغ 03( كرة طبية :العتاد 

:أداء اإلختبار

يأخذ الكرة الطبية فوق الرأس وعند ) خط بداية الرمي( يقف الرامي على اخلط   الذي نقيس منه املسافة 
اإلشارة  يقوم برمي  الكرة بأكرب قوة ممكنة دون تغيري حركة الرجلني مث حتسب املسافة بني  اخلط وبداية 

.مكان السقوط



:تعليمات اإلختبار 

تعطى  حماولتني أو ثالثة وحتسب األفضل 

التسخني اجليد لألطراف العليا

على الرياضي عدم ثين اجلذع

إختبار الرمي االمامي للكرات الطبية):11(رقمالشكل 

).ثا10أكبر عدد من المرات ثني ومد الذراعين في (اختبار من وضع التعلق على العلقة /5
.قياس القوة املميزة بالسرعة لألطراف العليا : الهدف

. العقلة ، امليقايت:األدوات 

يقوم املخترب بالتعلق على العقلة ويبدأ بالصعود واهلبوط مع ثين الذراعان ألعلى ولألسفل بدون :التعليمات
ملس الرجل على األرض وأن تصل منطقة أسفل الذقن على مستوى العقلة

:حساب الدرجة



، صفحة 1998النمكي، (ثانية10حساب احملاوالت الصحيحة  بالعد عدد التكرارات خالل - 
124(.

من وضع التعلق على العلقةإختبار ):12(رقمالشكل 

:االختبارات المهارية  

:اختبار التنطيط حول الملعب-1-

.قياس تنطيط الكرة حول امللعب: الغرض

.كرة اليد، ميقاتية، صفارة: األدوات

والكرة جبانبه على سطح األرض، ينطلق بعد مساع إشارة البدء يقف املخترب على خط البداية : اإلجراءات
).م10(وعرضه ) م20(من طرف املدرب بتنطيط الكرة حول امللعب يبلغ طوله 

.تعطى حماولتني لكل خمترب-
.حسابات الوقت-
.يسجل التوقيت املستغرق خالل أداء االختبار-
.حيسب توقيت من خالل حماولتني-



:اختبار المراوغة-2-

.قياس سرعة أداء مهارة املراوغة اجلسمانية بالكرة: الغرض

.كرة اليد، ميقايت، شاخصني من احلجم الكبري: األدوات

من املرمى يف نفس املستوى ) أمتار8(تقوم بوضع شاخصني من احلجم الكبري على بعد :اإلجراءات
حالة جري اجتاه الشاخص ويقوم مرت حيث يأيت املخترب حامل الكرة يف1وتفصل بينهما مسافة تقدر بـ 

.باملراوغة على مستوى موضع الشاخص مير يف الفراغ املوجودة بني الشاخصني

.تعطى حماولتني لكل خمترب- 

اية إىل حترر الالعب: حساب الوقت- .حيسب الوقت املستغرق من بدء املراوغة على غاية 

. حيث حيسب أحسن وقت من بني احملاولتني

)506، صفحة 1996خاطر، (:باالرتقاءالتصويباختبار -3-

.قياس دقة التصويب على األهداف ملرسومة: الغرض

.كرة يد وصفارة:األدوات

من مرمى كرة اليد ويقوم بالتصويب باالرتقاء يف الزاوية ) أمتار9(يقف املخترب على بعد :اإلجراءات
).سم60(السفلى للمرمى الذي يبلغ طول ضلعه العلوية أو 

.كما يسمح للمخترب بأداء خطوة أو اثنني قبل التصويب

10تعطى للمخترب مخس تصويبات عند أداء التصويب باالرتكاز حيث جمموع التصويبات يكون - 
.مترينات

ت تعطى درجة واحدة لكل واحدة صحيحة وبالتايل يكون جمموع الدرجا: حساب الدرجات- 
.درجات10خالل عشر تصويبات 

.تصويبات) 10(تسجل جمموعة الدرجات خالل العشر 



:باالرتكازاختبار التصويب-4-

.قياس دقة التصويب على األهداف املرسومة: الغرض

.كرة يد وصفارة:األدوات

يف الزاوية من مرمى كرة اليد ويقوم بالتصويب باالرتكاز) أمتار9(يقف املخترب على بعد :اإلجراءات
).سم60(العلوية أو السفلى للمرمى الذي يبلغ طول ضلعه 

.كما يسمح للمخترب بأداء خطوة أو اثنني قبل التصويب

10تعطى للمخترب مخس تصويبات عند أداء التصويب باالرتكاز حيث جمموع التصويبات يكون -
.مترينات

يكون جمموع الدرجات تعطى درجة واحدة لكل واحدة صحيحة وبالتايل: حساب الدرجات-
.درجات10خالل عشر تصويبات 

تصويبات) 10(تسجل جمموعة الدرجات خالل العشر 

:الوحدات التدريبية المقترحة: خامسا

من خالل متابعة الباحثان ملختلف منافسات الناشئني وطرق تدريبهم على مجيع املستويات واألصعدة 
اجلهوية الوطنية والعاملية، قام الباحث بإعداد وحدات تدريبية تتناسب وهدف الدراسة وقد متت مراعاة 

.حمتوى التمرينات املقدمة

:الوسائل البيداغوجية: سادسا

، شريط قياس Fox 40، صافرةCASIO.HS-30W، ميقاتيه 04مقاس adidasد كرة ي14متثلت يف 
10شاخص حجم صغري، 10شاخص حجم كبري، 20ديكا مرت، صدريات بثالث ألوان خمتلفة، 

.قوائم، ملعب خاص و مضمار به اروقة للجري



:األسس العلمية لإلختبار1-8-1

:ثبات االختبار 1-1- 1-8

مدى الدقة و استقرار نتائجها فيما لو طبق على «يعرف مقدم عبد احلفيظ ثبات االختبار على أنه  
.)152، صفحة 1993احلفيظ، (»عينة من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني 

ومبعنـى أخــر هو أن يعطــــي نفس النتائج إذا ما أعيد هذا االختبار على نفس األفراد وحتـت  نفس  
وقد قمنا بتطبيق االختبارات على العينة املذكورة سابقا.الظروف

. و هذا بعد مرور أسبوع من تطبيق االختبارات أعيدا تطبيقها على نفس العينة

و بعد .بعد حتصلنا على النتائج قمنا باستخدام معامل االرتباط البسيط الذي يعرف بارتباط  بريسون 
وجد أن 9و درجة احلرية 0.05اإلطالع على جدول الداللة ملعامل االرتباط البسيط عند مستوى الداللة 

د أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات مما يؤك)  0.602(القيمة احملسوبة لالختبار اكرب من القيمة اجلدولية 
:عالية  كما هو موضح يف اجلدول 

مقياس الداللة و 
العالقة 

اإلختبارات
القيمة
العينة

مؤشر 
الثبات

)الصدق(

القيمة 
الجدولية 
لمعامل 
االرتباط

درجة 
الحرية

1-ن 

مستوى
الداللة



اختبار الجري المتعرج بين 
الحواجز

100.970.60290.05

100.930.60290.05م من الوقوف30اختبار جري 
إختبار الوثب من الثبات بـ 

خطوات من الجري03
100.940.60290.05

إختبار رمي الكرات  الطبية 
أماما 

100.970.60290.05

اختبار من وضع التعلق على 
العلقة

100.910.60290.05

100.930.60290.05حول الملعباختبار التنطيط
100.880.60290.05اختبار المراوغة
باالرتقاءاختبار التصويب

100.940.60290.05

باالرتكازاختبار التصويب
100.880.60290.05

يوضح ثبات اإلختبارات البدنية و المهارية: )03(الجدول رقم 

:صـــــــــــدق  االختبــــــــــار 2- 1- 8- 1

من أجل التأكد من صدق االختبار استعمل الباحث معامل الصدق الذايت و الذي يقاس حبساب 
:اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات لالختبار 

معامل الثبات=الصدق الذاتي  
)1(



ديوان المطبوعات الجامعية  -اإلحصاء و القياس النفسي و التربوي  -مقدم عبد الحفيظ  -/1
146ص -1993الجزائر -

ا و نتائج ال لتايل اصدق الذايت مت تبويبها يف اجلدولحيث أن قيم معامل ثبات االختبارات اليت سبق حسا

مقياس الداللة و 
العالقة 

اإلختبارات
القيمة
العينة

القيمة 
المحسوبة 

لمعامل 
اإلرتباط 

القيمة 
الجدولية 
لمعامل 
االرتباط

درجة 
الحرية

1-ن 

مستوى
الداللة

اختبار الجري المتعرج بين 
الحواجز

100.980.60290.05

100.960.60290.05م من الوقوف30اختبار جري 
إختبار الوثب من الثبات بـ 

خطوات من الجري03
100.960.60290.05

إختبار رمي الكرات  الطبية 
أماما 

100.980.60290.05

اختبار من وضع التعلق على 
العلقة

100.950.60290.05

100.960.60290.05اختبار التنطيط حول الملعب
100.930.60290.05اختبار المراوغة
باالرتقاءاختبار التصويب

100.960.60290.05

باالرتكازاختبار التصويب
100.930.60290.05

يوضح الصدق الذاتي  لالختبارات البدنية و المهارية: )04(الجدول رقم 



:ضوعية االختبـــــــار مو 3- 1- 8- 1

ا " بارورمك جي "يعرفه   درجة اإلتساق بني أفراد خمتلفني لنفس العينة ، «املوضوعية بكو
)85، صفحة 1987حسنني، (»ويعرب عنه  مبعامل االرتباط  

جمموعة من االختبارات السهلة و الواضحة و مع شرحها اجليد و ذكر انومن هنا استخدم الباحث
الوسائل و انتفاصيل ومتطلبات كل االختبارات  و معرفة كيفية قياس  و تبويب النتائج و استخدم الباحث

الطرق الالزمة   مع مراعاة التوقيت و حالة اجلو و بناءا على هذا فان االختبارات املتخذة تتمثل مبوضوعية
.عالية 

:الضبط اإلجرائي للمتغريات 4- 1- 8- 1

يصعب على الباحث أن يتعرف على املسببات «  يذكر حممد حسن عالوي  و أسامة كمال  راتب
. )243، صفحة 1987، .راتب م(»احلقيقية للنتائج بدون ممارسة الباحث إلجراءات الضبط الصحيح 

:على مايلي انإنطالقا من هذا عمل الباحثو 

)  العمر التدرييب ( العينة  الضابطة و التجريبية  من نفس اجلنس و اخلربة التدريبية   * 

متيز   ألفراد   العينتني  باإلرادة  و اإلستعداد للعمل   * 

.جتانس أفراد العينتني  يف القامة و الوزن* 

التدريبية   على العمليةانإشراف الباحث* 

على اإلختبارات القبلية و البعدية  مابنفسهانإشراف الباحث* 

عدم تبديل او تغيري  وسائل القياس  على ممر اإلختبارات  القبلية  و البعدية * 



:الوسائل اإلحصائية: سابعا

)69، صفحة 1993احلفيظ، (س: المتوسط الحسابي ويرمز له بـ/ 1

.املتوسط احلسايب: س

.جمموع الدرجات: مج س

.عدد أفراد العينة: ن

)حممد، بدون سنة(ع: االنحراف المعياري ويرمز له بـ/ 2

):T(ستيودنت/ 3

ستيودنتT: ويتم استخدام معادلتني لـ

معرفة مدى األوىل تستخدم ملعرفة الفرق بني االختبار القبلي والبعدي للعينتني وكذلك تستعمل يف
)75، صفحة 1988اهلامشي، (.التجانس بني العينتني الضابطة والتجريبية

الفرق بني املتوسط احلسايب األول والثاين: 2س–1س

2)مج س(–2ن مج س

=
)1-ن(ن

ع

2س–1س

1ع
2

2ع+
2

1-ن

=ت 



1ع
2ع–2

.جمموع مربعات االحنرافات املعيارية لالختبار األول والثاين: 2

، 1993احلفيظ، ()2ن=1ن(أما الثانية فتستخدم ملعرفة الفرق بني االختبار القبلي والبعدي يف كل عينة 
.)109صفحة 

.م ف–ف : ح ن

.الفرق بني املتوسط احلسايب القبلي والبعدي2س–1س: م ن

.الفرق بني القيم القبلية والبعدية2س–1س: ف

.درجة احلرية: 1–ن 

)92، صفحة 1993احلفيظ، (:                  كارل برسون) ر(معامل االرتباط/ 4

=ت
2)ح ف.(مج 

م ف

)1–ن (ن

=ر
] 2)مج س(–2مج سن  [ ] 2)مج ص(–2ن مج ص [

مج ) (مج س(–) مج س ص(ن
)ص



.جمموع مربع قيم االختبار ص: 2مج ص.             عدد أفراد العينة: حيث ن

.مربع جمموع قيم االختبار س: 2)مج س(.      جمموع قيم االختبار س: مج س

.مربع جمموع قيم االختبار ص: 2)مج ص(.     جمموع قيم االختبار ص: مج ص

.جمموع مربع قيم االختبار س: 2مج س

:صدق االختبار/ 5

حسنني، القياس و التقومي يف الرتبية (:وحيسب عن طريق عملية جتذير معامل االرتباط وبالتايل فإن
)1995البدنية و الرياضية، 

تنظيم العمل التدريبي مع عينة البحث التجريبية خالل التجربة االساسية   -1- 1-9

اإلختبار
التاريخ

اليوم الثاني اليوم االولالعينة
اإلختبار

التاريخ

ـــيـة
قـبـــل

الـ

03/03/2014
اإلختبارات ضابطة

البدنية
اإلختبارات 

البدنية
دية 18/04/2014

بـــعــ
الــ

تجريبية
19/04/2014اإلختبارات اإلختبارات ضابطة04/03/2014

الثبات=  معامل صدق االختبار



المهاريةالمهاريةتجريبية

تنظيم العمل التدريبي مع عينة البحثيوضح ) 05(جدول رقم

:اإلطار العام للبرنامج التدريبي المقترح2- 1-9

إن النشاط احلركي لالعب كرة اليد  أثناء املباريات والتدريب ليس جمرد جمموعة من املهارات بقدر 
خيضع ماهو أداء حركي متعدد ومتصل ومرتابط وعلى عالقة عضوية منظمة تتم يف ظل نظام ديناميكي 

لنظام التغذية الرجعية وميكن أن نضمن االحتفاظ باألداء الوظيفي لالعبني بدرجة من االستقرار والثبات 
. )3، صفحة 1989، .خاطر أ(والدقة يف االجتاه الصحيح لألداء وخاصة يف املواقف املتغرية واملفاجئة

اليت تتبع األصول العلمية تؤدي إىل تطوير حالة الالعب من الناحية البدنية والربامج التدريبية املنظمة
واملهارية وحىت اخلططية والنفسية للقيام بواجباته ومهامه أثناء املنافسة على أكمل وجه، كما أن جناح األداء 

ديه ومدى إتقانه احلركي لالعب خالل املباراة يتوقف على درجة ومستوى ثبات واستقرار املهارات احلركية ل
.هلا مهما تغريت الظروف ومواقف اللعب أثناء املباراة

وتأكد بعض الدراسات احلديثة يف جمال التدريب الرياضي أن الربنامج التدرييب يف كرة اليد البد أن 
يكون مستمرا وذو أهداف واضحة لالعبني، حيث يتوجب شرح أهداف احلصة التدريبية لالعبني مما 

ل السريع يف حتقيق أهداف التمرين املقدم يف حني ال تتجاوز مدة الشرح عشر دقائقيدفعهم للدخو 
(bengue, 2001, p. 13)

:ألسس العلمية في وضع البرنامج التدريبي المقترحا- 3- 9- 1.

ا  الوسيلة الرئيسية لرفع مستوى أداء إن الربامج التدريبية هلا دور هام جمال تدريب الناشئني حيث أ
لذا أصبحت نظريات التدريب وطرقها احلديثة مدخال هاما إلحراز أفضل . الالعبني يف األنشطة املختلفة

النتائج املمكنة يف ضوء قدرات الالعب وإمكانياته، وتتطلب رفع كفاءة العب كرة اليد أمورا كثرية منها 
.توى األداء املهاري والبدين واخلططيالتخطيط السليم للتدريب الرياضي ومس

على املراجع العلمية والدارسات السابقة وأحدث الدراسات على شبكة انهذا وقد اعتمد الباحث
االنرتنيت املتخصصة يف تدريب الناشئني بغية حتديد أفضل وأنسب الطرق واملبادئ للتخطيط وإعداد 

.الربنامج التدرييب



ل لوضع أسس للربنامج التدرييب باستعمال عدد من الطرق و املبادئ وانطالقا من هذا أمكن التوص
:احلديثة   وميكن تلخيصها يف

.مراعاة الربنامج خلصائص املرحلة العمرية للعينة قيد الدراسة*
.مراعاة الربنامج لطبيعة التشكيالت ومساحة املالعب*
رج يف احلمل، الفروق الفردية، مراعاة الربنامج للمبادئ العامة يف تطبيق محل التدريب من التد*

.اخل...استمرارية التدريب، تبادل العمل بني الراحة واجلهد
.مراعاة عنصر املرونة والتكيف مع الظروف احمليطة، وذلك من خالل وضع العديد من البدائل*
.احرتام مبادئ التدريب وأسس التخطيط الرياضي*
تشكيالت يف تنفيذ الربنامج وذلك باالعتماد احلرص على التنويع واستخدام أحدث التمرينات وال*

.على تسجيالت الفيديو واملراجع املختصة باإلضافة إىل شبكة االنرتنيت
.االهتمام باجلانب الرتوحيي وعدم إمهال عنصر التشويق واملنافسة*

:بناء البرنامج التدريبي.4- 9- 1

:وقد سطر هلذا الغرض النقاط التالية

:تحديد األهداف: أوال

:تلخصت أهداف الربنامج املقرتح يف ما يلي

الوصول بالالعبني إىل احلالة التدريبية العالية من خالل تنمية وتطوير الصفات البدنية العامة *
واخلاصة، باإلضافة لرفع وحتسني األداء املهاري للعبة وفق ظروف خمتلفة ومتعددة، حتسني الصفات 

.اإلرادية واخللقية لالعبني
الالعبني القدرة اإلجيابية يف أداء املهارات األساسية وفق ظروف تشبه وما حيدث يف إكساب *

.املباراة
الوصول بالالعب ألحسن أداء املثايل من خالل االستفادة من اخلربات السابقة وأحدث نظم *

.التدريب اخلاصة بالناشئني
:واجبات البرنامج: ثانيا

:الواجبات التاليةانلتحقيق األهداف وضع الباحث



.اإلعداد البدين*
.اإلعداد املهاري*
.اإلعداد النفسي واخلططي*
.اإلعداد النظري*

:يضم الربنامج املتطلبات التالية:تحديد محتوى البرنامج: ثالثا

. حتمل. قوة، سرعة( وتشمل على تطوير مكونات الصفات البدنية وأنواعها : المتطلبات البدنية)أ
).اخل...مرونة. رشاقة

:وتشمل كل من املهارات األساسية بدون كرة واألخرى بالكرة:المتطلبات المهارية)ب
.املهارات األساسية بدون كرة*
.املهارات األساسية بالكرة*

تطوير الصفات اإلرادية الثقة بالنفس، التعاون، سرعة (وتشمل األوىل :المتطلبات النفسية والخططية)ج
:وأما الثانية فتشمل خطط اللعب اهلجومية والدفاعية الفردية واجلماعية منها). اختاذ القرار السليم

...).الدفاع عن املنطقة، دفاع رجل لرجل، التغطية: (خطط اللعب الدفاعية*
).على اهلدف، اللعب السريع ي مساحات ضيقةالتصويب : (خطط اللعب اهلجومية*

)أهداف الربنامج، التغذية الرياضية، قوانني اللعبة: حصص نظرية حول(وتشمل :المتطلبات النظرية)د

:وسائل تنفيذ البرنامج: رابعا

لغرض تنفيذ الربنامج وجب على الباحث تسخري وحتديد الوسائل املساعدة على تنفيذه يف أحسن 
:ت هذه الوسائل يفالظروف ومتثل

. حتديد الالعبني عينة البحث*
.حتديد األماكن وساعات التدريب*
.حتديد الوسائل والعتاد املستعمل يف الدراسة*
ا النهائية* .إخراج االختبارات يف صور
.حتديد املبادئ وطرق التدريب املتبعة يف الربنامج*
.ضبط الزمن الكلي ملختلف الفرتات التدريبية*



:تقنين حمل التدريب:خامسا

.درجة احلمل جيب أن ال تكون ثابتة ولكن جيب أن تزدادا مبرور الوقت وطبقا للقدرات والتكيف

:مت تقسيم درجات محل التدريب يف الربنامج املقرتح إىل

). د/ض190نبضات القلب أكثر من.( من مقدرة الالعب%100-%80الحمل األقصى* 

). د/ض190د إىل /ض170نبضات القلب من.( من مقدرة الالعب%80-%65الحمل العالي* 

). د/ض170نبضات القلب أقل من  .( من مقدرة الالعب%65- %40الحمل المتوسط* 

:التوزيع الزمني في تطبيق البرنامج المعتمد: التخطيط في تنفيذ البرنامج: سادسا

حصة 9* أسابيع 03:فترة اإلعداد العام)01
حصة 8* أسابيع 03:الخاصفترة اإلعداد )02
مل تشملها الدراسة دامت :فترة اإلعداد للمباريات)03
مل تشملها الدراسة :فترة المنافسات)04
مل تشملها الدراسة : الفترة االنتقالية)05

:صعوبات البحث1-10

خالل القيام بالبحث جمموعة من الصعوبات و اليت أثرت سلبيا على السري احلسن انواجه الباحث
:للبحث نذكر منها ما يلي

.ضيق الوقت و خاصة أننا مرتبطون بالدروس النظرية و الرتبص امليداين-



.قلة البحوث اليت تناولت تدريب التصويب باالرتقاء يف كرة اليد-
برنامج أسبوعي وجود صعوبة يف ضبط توقيت العمل ضمن -

بذل ما يف وسعه قصد تقدمي عمل يرجع بالفائدة على انورغم هذه الصعوبات إال أن الباحث
.القارئ

خاتمة

لقد تضمن الفصل األول من الباب الثاين هلذا البحث على منهجية البحث وإجراءاته  
امليدانية و ارتكز الباحثان على ذلك  يف املعاينة امليدانية للمشكلة مث بعد ذلك قمنا بدراسة استطالعية 

دف الوصول إىل الك شف عن حول املشكلة باإلضافة إىل  ضبط متغريات البحث والوسائل املساعدة 
احلقيقة عن طريق الدراسة األساسية كما تطرق الباحثان إىل الكيفية املتبعة يف إعداد طرق التدريب اخلتلفة 
وطريقة تطبيقها يف الربنامج التدرييب املقرتح ويف األخري جاءت الدراسة األساسية واملعادالت املناسبة من 

. صحة فرضيات البحث يف دراستنا



الفصل الثاني



تحليل و مناقشة النتائج  

:عرض وتحليل نتائج االختبارات األنتروبومترية القبلية لعينتي البحث2-1

، وعلى إثر النتائج احملصل ) التجريبية والضابطة(بعد إجراء االختبارات البدنية لقبلية لعينة البحث 
وأفرزت هذه " ستيويدنت) "t(بدراسة مدى جتانس هذه العينة مستخدما اختبار انعليها قام الباحث

:العملية على النتائج التالية

موعة التجريبيةاملتغريات موعة الضابطةا Tا

اجلدولية

2.10

T

احملسوبة

الدرجة 
احلرية

0.05

الداللة 
اإلحصائية متوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

متوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

غير دال14.900.8815.100.880.48السن

غير دال1.600.041.610.030.12الطول

غير دال52.802.1553.002.000.20الوزن

يوضح نتائج االختبارات األنتروبومترية) 06(الجدول رقم 



:القبلي لعينتي البحث عرض و مناقشة نتائج اإلختبار2-2

لغرض  إصدار أحكام موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بني عينيت البحث من خالل جمموع 
ستودنت الذي يقدم لنا أسلوبا احصائيا ) ت( االختبارات القبلية استخدم   الباحثان  اختبار الداللة 

).07(كما هو مبني يف اجلدول رقم .مناسبا للمقارنة 

المقاييس 

إحصائية

اإلختبارات

العينة التجريبيةالعينة الضابطة
ت

المحسو 
بة

درجة 
احلرية

–ن (2
1(

مستوى

الداللة

ت

الجدولية

الداللة

اإلحصائية

1س

1'ع1'س1ع

اختبار 
الجري 
المتعرج

9.400.579.470.52
1.17180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار جري 
م30

5.070.175.700.24
1.55180.052.10

غير دال  
احصائيا

إختبار الوثب 
من الثبات 

03بـ 
05.5700.4805.4500.400.69180.052.10

غير دال  
احصائيا



إختبار رمي 
الكرات  

أماماالطبية
03.6100.5503.5800.620.42180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار من 
وضع التعلق 
على العلقة

4.501.084.300.95032180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار 
التنطيط 
حول 
الملعب

0.650.070.640.120.23180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار 
المراوغة

12.540.4812.810.941.13180.052.10
غير دال  

احصائيا

اختبار 
التصويب
باالرتقاء

3.330.883.660.982.04180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار 
التصويب
باالرتكاز

3.500.353.410.901.07180.052.10
غير دال  

احصائيا



بين العينة الضابطة و العينة التجريبية في نتائج يوضح مدى التجانس) :  07(جدول رقم 
.ستودنت)  ت( االختبارات القبلية   باستخدام اختبار داللة الفـروق

لنتائج اخلام القبلية لعينيت البحث باختبار ستودنت كما هو لقد توصلنا من خالل املعاجلة اإلحصائية
كأكرب قيمة 2.07كأصغر قيمة و 0.23ة بني احملسوبة كانت حمصور ) ت(موضح يف اجلدول مجيع قيم 

عند درجة حرية2.10جدولية اليت بلغت )  ت ( و هي أصغر من 

، هذا ما يؤكد عدم وجود فروق معنوية بني هذه 0.05و مستوى الداللة "  18)  "1–ن (2
ا ليست هلا داللة إحصائية هذا ما يؤكد مدى التجانس القائم بني  العينتني هذا ما املتوسطات أي أ

.يعطينا الضوء األخضر للقيام بالتجربة املتمثلة يف برنامج تدرييب باستعمال طرق التدريب املختلفة

:   عرض و مناقشة نتائج اإلختبارات القبلية و البعدية لعينتي البحث الضابطة و التجريبية2-3

:الضابطة نتائج االختبارات القبلية و البعدية للعينة : أوال 

ت  المحسوبةبعديقبليالمقاييس 
ت

الداللة  اإلحصائية



إحصائية

اإلختبارات
ا
ل

ج
د
و 
ل
ي
ة

2ع2س1ع1س

اختبار الجري 
المتعرج

9.400.57

9.080.992.042.26

غيردال

إ
ح
ص
ا
ئ
ي
ا

اختبار جري 
م30

5.050.17
5.240.1405.14

2.26
دال إحصائيا

إختبار الوثب 
الثبات بـ من

03

05.5
7

00.4805.8200.570.237
غيردال2.26

إحصائيا

إختبار رمي 
الكرات  
الطبية أماما

03.6
1

00.5503.1900.540.017
غيردال2.26

إحصائيا



اختبار من 
وضع التعلق 
على العلقة

4.501.085.000.821.22
غيردال2.26

إحصائيا

اختبار 
التنطيط حول 

الملعب
0.600.120.640.122.30

دال2.26

إحصائيا

اختبار 
0.5111.700.9412.182.20المراوغة

غيردال2.26

إحصائيا

اختبار 
التصويب
3.330.882.660.882.04باالرتقاء

غيردال2.26

إحصائيا

اختبار 
التصويب
3.50.353.080.991.95باالرتكاز

غيردال2.26

إحصائيا

االختبارات القبلية و البعدية للعينة الضابطة):08(جدول رقم 

:نتائج االختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية:  ثانيا 



بعديقبلي

ت 
المحسوبة

ت

ا
ل

ج
د
و 
ل
ي
ة

الداللة

اإلحصائية
2'ع2'س1'ع1'س

اختبار الجري 
المتعرج

9.470.52

8.540.3210.30

دال2.26

إ
ح
ص
ا
ئ
ي
ا

دال إحصائيا5.700.245.130.235.802.26م30اختبار جري 

دال05.4500.4006.2000.4007.222.26إختبار الوثب من 



إحصائيا03الثبات بـ 

إختبار رمي الكرات  
الطبية أماما

03.5800.6205.530.442.44
دال2.26

إحصائيا

اختبار من وضع 
التعلق على العلقة

4.300.957.201.622.16
غيردال2.26

إحصائيا

اختبار التنطيط حول 
0.510.060.650.073.01الملعب

دال2.26

إحصائيا

دال إحصائيا0.6211.380.4812.544.252.26اختبار المراوغة

اختبار التصويب
3.660.982.250.752.16باالرتقاء

غيردال2.26

إحصائيا

اختبار التصويب
2.160.933.410.90باالرتكاز

دال إحصائيا2.332.26

االختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية ):09(جدول رقم 



:الجري المتعرجعرض ومناقشة نتائج اختبار 2-4-1

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار 
القبلي

االختبار 
البعدي

ت

المحسو 
بة

ت

الجدول
ية

درجة 
الحر 
ية

مستوى

الداللة
2ع2س1ع1س

العينة 
الضابطة

تدريب

عادي

9.4
0

0.5
7

9.0
8

0.9
9

2.042.26090.05



ا
ل
ع
ي
ن
ة

ا
ل
ت

ج
ر 
ي
ب
ي
ة

تطبيق 
البرنامج

9.4
7

0.5
2

8.5
4

0.3
2

10.30

الجري يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 10(جدول رقم  
.المتعرج

القبلي بنتائج االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار مقارنة لنتائج االختبار ) 10(ميثل اجلدول 
:اجلري بني احلواجز إذ يتبني من خالله أن

موعة التجريبية لعينة البحث حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره-  واحنرافا 9.47:ا
حنراف وا8.54:بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر 0.52:معياريا قدره



ودرجة حرية0.05عند مستوى داللة 10.30احملسوبة بلغت T، يف حني بلغت قيمة 0.32:معياري
وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني 2.26:باجلدولية واليت قدرت Tوهي أكرب من قيمة 09

.القياس القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي

موعــة الضــابطة فقــد حصــلت يف االختبــار القبلــي علــى متوســط حســايب مقــداره- واحنــراف 9.40: أمــا ا
واالحنــــراف املعيــــاري 9.08، يف حــــني بلــــغ املتوســــط احلســــايب يف االختبــــار البعــــدي 0.57: معيــــاري قــــدره

هـي أقـل و 09ودرجـة حريـة0.05وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 2.04احملسـوبة فبلغـت t، أمـا قيمـة 0.99
عـدم وجـود داللـة  إحصـائية حبكـم أن قيمـة و هـذا يـدل علـى2.26: باجلدوليـة والـيت قـدرت Tمـن قيمـة 

.اجلدولية) ت(احملسوبة أقل  من قيمة ) ت(

.

مع النتائج السالفة الذكر يف توضيح الفرق بني املتوسطات احلسابية ) 13(ويتفق الشكل البياين رقم 
كان لصاحل متوسط االختبار البعدي للعينة التجريبية مما يدل على تأثري الربنامج القبلية والبعدية والذي  

.التدرييب على الناشئني عينة البحث يف صفة الرشاقة



.الجري المتعرجاختبار ) : 13(الشكل البياني رقم  .الجري المتعرجاختبار ) : 13(الشكل البياني رقم  .الجري المتعرجاختبار ) : 13(الشكل البياني رقم 



:متر30جري عرض ومناقشة نتائج اختبار 2-4-2
المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستو 
ى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة 
الضابطة

تدريب

عادي
5.05

0.1
7

5.240.145.142.2609
0.0
5



ا
ل
ع
ي
ن
ة

ا
ل
ت

ج
ر 
ي
ب
ي
ة

5.70تطبيق البرنامج
0.2
4

5.130.235.80

ترم30يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار جري ): 11(جدول رقم

الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار ) 11(من خالل اجلدول 
:مرت يتبني أن30جري 

موعة التجريبية حققت يف القياس القبلي متوسط حسايب قدره -  واحنراف معياري قدره 5.70ا
،  0.23:قدرهواحنراف معياري5.13:بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر 0.24



Tوهي أكرب من قيمة 09ودرجة حرية0.05عند مستوى داللة 5.80احملسوبة بلغت Tكما أن قيمة 

وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي 2.26: باجلدولية واليت قدرت 
.ولصاحل القياس البعدي

موعة الضابطة فقد حصلت يف االختبار القبلي على متوسط حسايب مقداره-  5.05: أما ا

واالحنراف املعياري 5.24سايب يف االختبار البعدي يف حني بلغ املتوسط احل0.17: واحنراف معياري قدره
وهي أكرب 09ودرجة حرية0.05وهذا عند مستوى داللة 5.14احملسوبة فبلغت T، أما قيمة0.14

وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي 2.26: باجلدولية واليت قدرت Tمن قيمة 
.والبعدي ولصاحل القياس البعدي

النتائج السالفة الذكر إذ يوضح الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموعتني ) 14(يؤكد الشكل البياين رقم 
موعة التجريبية حققت أحسن متوسط حسايب مما  التجريبية والضابطة يف هذا االختبار أين يتبني لنا أن ا

فة السرعة خبالف الربامج األخرى يدل على تأثري الربنامج على مستوى الناشئني عينة البحث يف تطوير ص
املعتمدة



م30الجرييوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 14(الشكل رقم  
.

1
2

العینة الضابطة

العینة التجریبیة
4,8
4,9

5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7

العینة الضابطة
العینة التجریبیة



:خطوات 3الوثب من الثبات من عرض ومناقشة نتائج اختبار 3- 2-4

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعديالقبلياالختبار 
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
5.570.485.820.570.237

2.26090.05

العينة 
التجريبية

5.450.406.200.407.22تطبيق البرنامج

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في الوثب من الثبات ): 12(جدول رقم  
خطوات 3من 

3الذي يبني نتائج االختبار القبلـي و البعـدي لعينـيت البحـث يف اختبـار قفـز )  12(خالل اجلدول رقم من

:خطوات  تبني أن 

موعــــة التجريبيــــة حققــــت يف االختبــــار القبلــــي متوســــطا حســــابيا - :   و احنرافــــا معياريــــا يقــــدر بـــــ 5.45ا
وقـــد 0.40و احنـــراف معيـــاري 6.20يف حــني أن االختبـــار البعـــدي  بلــغ  فيـــه املتوســـط احلســايب 0.40

عنـــد مســـتوى 2.26اجلدوليـــة املقـــدرة بــــ ) ت(و هـــي أكـــرب مـــن قيمـــة 7.22احملســـوبة ) ت( بلغـــت قيمـــة 



هــذا يعـين وجــود فـروق معنويــة بـني نتــائج االختبـار القبلــي و البعـدي وهــذه 09ودرجــة حريـة 0.05الداللـة 
.الفروق ذات داللة إحصائية 

و احنـراف معيـاري يقـدر 5.57أما العينة الضابطة فقد حصلت يف االختبار القبلي علـى متوسـط حسـايب -
أمــا قيمــة 0.57و احنــراف معيــاري 5.82لــغ املتوســط احلســايب    و يف االختبــار البعــدي ب0.48:بـــ 
و هـــذا يـــدل علـــى 09ودرجـــة حريـــة 0.05و هـــذا عنـــد مســـتوى الداللــة 0.237احملســوبة فكانـــت  ) ت(

.اجلدولية) ت(احملسوبة أقل  من قيمة ) ت(عدم وجود   داللة إحصائية  حبكم أن قيمة 

الـــذي يوضـــح الفــرق بـــني نتـــائج املتوســـط )  15(الشـــكل البيـــاين رقــمومــا تؤكـــده النتـــائج الســالفة الـــذكر-
موعـــة التجريبيـــة حققـــت  احلســـايب للمجمـــوعتني التجريبيـــة و الضـــابطة هلـــذا االختبـــار ، أيـــن تبـــني لنـــا أن ا
أحسن متوسط حسايب و هذا راجع إىل تطبيـق الربنـامج التـدرييب باسـتخدام طـرق التـدريب املختلفـة   لتنميـة 

ـــيت تلعـــب دورا إجابيـــا إىل جانـــب التحمـــل و الســـرعة يف حتســـني صـــفة القـــو  ة العضـــلية لألطـــراف الســـفلى  ال
.مستوى اإلجناز  لدى العيب كرة اليد



يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في الوثب من الثبات ): 15(رقم  الشكل
.خطوات3من 

1
2

العینة الضابطة

العینة التجریبیة
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9

العینة الضابطة
العینة التجریبیة



):كلغ3(اختبار الرمي األمامي لكرة الطبية عرض ومناقشة نتائج 2-4-4

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
3.610.503.190.540.017

2.26090.05

العينة 
التجريبية

3.580.625.530.442.44تطبيق البرنامج

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار الرمي األمامي   ): 13(جدول رقم 
)كلغ3(لكرة الطبية 

اختبـار الرمـي الذي يبني نتائج االختبار القبلـي و البعـدي لعينـيت البحـث يف) 13(من خالل اجلدول رقم 
:جتلى أن )   كلغ 3(االمامي لكرة الطيبة 

موعــــة التجريبيــــة حققــــت يف االختبــــار القبلــــي متوســــطا حســــابيا - :   و احنرافــــا معياريــــا يقــــدر بـــــ 3.58ا
وقــد 0.44و احنــراف معيــاري 5.53يف حــني أن االختبــار البعــدي  بلــغ  فيــه املتوســط احلســايب 0.62

عنـــد مســـتوى 2.26اجلدوليـــة املقـــدرة بــــ ) ت(و هـــي أكـــرب مـــن قيمـــة 2.44ســـوبة احمل) ت( بلغـــت قيمـــة 
ــــة  ــــة 0.05الدالل ــــوي دال احصــــائيا حبكــــم أن قيمــــة 09ودرجــــة حري ) ت(هــــذا يعــــين أن هنــــاك فــــرق معن

.اجلدولية) ت(احملسوبة أكرب  من قيمة 



و احنـــراف معيـــاري 3.61أمـــا العينـــة الضـــابطة فقـــد حصـــلت يف االختبـــار القبلـــي علـــى متوســـط حســـايب -
أمـــا قيمـــة 0.54و احنـــراف معيـــاري 3.19و يف االختبـــار البعـــدي بلـــغ املتوســـط احلســـايب 0.55:يقــدر بــــ 

و هــــذايعين أن 09ودرجــــة حريــــة 0.05و هــــذا عنــــد مســــتوى الداللــــة 0.017احملســــوبة فكانــــت  ) ت(
.اجلدولية) ت(من قيمة احملسوبة أقل) ت(هناك فرق عشوائي ليست له داللة إحصائية حبكم أن قيمة 

ـــاين رقـــم  ـــذكر الشـــكل البي ـــائج الســـالفة ال الـــذي يوضـــح الفـــرق بـــني نتـــائج املتوســـط ) 16(ومـــا تؤكـــده النت
موعـــة التجريبيـــة حققـــت  احلســـايب للمجمـــوعتني التجريبيـــة و الضـــابطة هلـــذا االختبـــار  ، أيـــن تبـــني لنـــا أن ا

التـدرييب باسـتخدام طـرق التـدريب املختلفـة  لتنميـة أحسن متوسط حسايب و هذا راجع إىل تطبيق الربنـامج
.وتطوير صفة قوة الذراعني للعينة التجريبية القوة االنفجارية لالطراف العلوية   

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار الرمي األمامي   : )16(لشكل رقم 
).كلغ3(لكرة الطبية 

1
2

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 
0

1

2

3

4

5

6

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



:ومناقشة نتائج اختبار من وضع التعلق على العلقةعرض 2-4-5

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة 
,الضابط

تدريب

عادي
4.501.085.00

0.8
2

1.22

2.26090.05

العينة 
التجريبية

تطبيق 
البرنامج

4.300.957.20
1.6
2

2.16

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار من وضع ): 14(جدول رقم 
التعلق على العلقة

(من خالل اجلدول رقم  14 الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار ) 
:الشد على العقلة أن

موعة التجريبي وباحنراف معيار قدر 4.30حصلت خالل االختبار القبلي على متوسط حسايب بـةا
أما .1.62واحنراف معيار قدر بـ7.20أما يف االختبار البعدي حققت متوسطا حسابيا بلغ.0.95بـ

0.05عند مستوى الداللة ) 2.26(اجلدولية" t"وهي أصغر من قيمة 7.01احملسوبة فبلغت " t"قيمة

وهذا يدفع بالقول أنه اليوجد فرق دال إحصائيا بني نتائج االختبار القبلي واالختبار .9،ودرجة احلرية 
موعة الضابطة حصلت يف االختبار القبلي على متوسط .    البعدي، وهذا غري معنوي الفرق املعنوي ا



5أما يف االختبار البعدي حققت متوسطا حسابيا بلغ1.08واحنراف معياري قدر بـ4.50حسايب بـ

اجلدولية " t"وهي أصغر من قيمة 1.22احملسوبة بـ" t"وبلغت قيمة 0.82معيار قدر بـفواحنرا
القبلي، (،مما جيدرنا بالقول أن نتائج االختبارين 9،ودرجة احلرية 0.05عند مستوى الداللة )2.26(

.أنه ال توجد فروق معنوية غري دالة إحصائيا  أي ) البعدي

أن العينة التجريبية اليت طبق عليها الربنامج التدرييب املقرتح كان انمن خالل ما سبق يستخلص الباحث
موعة الضابطة اليت  أكثر فعالية يف تنمية القدرة العضلية لذراعي يف اختبار الشد على العقلة على عكس ا

قليدية حيث مل تسجل تطورا ملحوظا يف هذا االختبار، والشكل البياين طبق عليها الربنامج بالطريقة الت
يبني ذلك الفرق وهذا من خالل املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية  لعينة البحث يف اختبار ) 17(رقم 

موعة التجريبية اليت حققت أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إل فعالية  الشد على العلقة لصاحل ا
.ملقرتح على هذه العيينة برنامج ا

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار من وضع ): 17(لشكل رقم ا
التعلق على العلقة

1
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العینة الصابطة

العینة التجریبیة 
0
1
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العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



:عرض ومناقشة نتائج اختبار التنطيط حول الملعب2-4-6

التنطيط حول يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 15(جدول رقم  
الملعب

التنطيط الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار ) 15(من خالل اجلدول 
:يتبني أنحول امللعب

موعة التجريبية حققت يف القياس القبلي متوسط حسايب-  واحنراف معياري قدره 0.51قدره ا
،  0.07:قدرهواحنراف معياري0.65:بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر 0.06

Tوهي أكرب من قيمة 09ودرجة حرية0.05عند مستوى داللة 3.01احملسوبة بلغت Tكما أن قيمة 

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

البعدياالختبار االختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
0.600.120.640.122.30

2.26090.05

العينة 
التجريبية

0.510.060.650.073.01تطبيق البرنامج



إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي وهذا يدل على وجود فرق دال2.26: باجلدولية واليت قدرت 
.ولصاحل القياس البعدي

موعة الضابطة فقد حصلت يف االختبار القبلي على متوسط حسايب مقداره-  0.60: أما ا
واالحنراف املعياري 0.64يف حني بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي 0.12: واحنراف معياري قدره

وهي أكرب 09ودرجة حرية0.05وهذا عند مستوى داللة 2.30ة فبلغت احملسوبt، أما قيمة 0.12
وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي 2.26: باجلدولية واليت قدرت Tمن قيمة 

.والبعدي ولصاحل القياس البعدي

املتوسط احلسايب للمجموعتني النتائج السالفة الذكر إذ يوضح الفرق بني ) 18(يؤكد الشكل البياين رقم 
موعة التجريبية حققت أحسن متوسط حسايب مما  التجريبية والضابطة يف هذا االختبار أين يتبني لنا أن ا
يدل على تأثري الربنامج على مستوى الناشئني عينة البحث يف تطوير مهارة التنطيط حول امللعب اليت تعد 

خبالف الربامج األخرى املعتمدةمن املهارات االساسية للعبة كرة اليد 

التنطيط يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 18(الشكل رقم  
حول الملعب

1
2

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



:المراوغةعرض ومناقشة نتائج اختبار 2-4-7

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
11.700.5112.180.942.20

2.26090.05

العينة 
التجريبية

11.380.6212.540.484.25تطبيق البرنامج

المراوغةيوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 16(جدول رقم 

ـــار ) 16(مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم  ـــار القبلـــي و البعـــدي لعينـــيت البحـــث يف اختب ـــائج االختب الـــذي يبـــني نت
:املراوغة   جتلى أن 

موعـــة التجريبيــــة حققـــت يف االختبــــار القبلـــي متوســــطا حســـابيا - :   احنرافــــا معياريـــا يقــــدر بـــــ و 11.38ا
وقــد 0.48و احنــراف معيــاري 12.54يف حــني أن االختبــار البعــدي  بلــغ  فيــه املتوســط احلســايب 0.62

عند مسـتوى الداللـة 2.26اجلدولية املقدرة بـ ) ت(هي أكرب من قيمة 4.25احملسوبة ) ت( بلغت قيمة 
احملسـوبة أكــرب  ) ت(دال احصــائيا حبكـم أن قيمــة هـذا يعــين أن هنـاك فــرق معنـوي 09ودرجـة حريــة 0.05

.اجلدولية) ت(من قيمة 



و احنــراف معيــاري 11.70أمــا العينــة الضــابطة فقــد حصــلت يف االختبــار القبلــي علــى متوســط حســايب -
أمــا قيمــة 0.94و احنــراف معيــاري 12.18و يف االختبــار البعــدي بلــغ املتوســط احلســايب 0.51:يقــدر بـــ 

و هــذايعين أن هنــاك 09ودرجــة حريــة 0.05و هــذا عنــد مســتوى الداللــة 0.20فكانــت  احملســوبة ) ت(
.اجلدولية) ت(احملسوبة أقل  من قيمة ) ت(فرق عشوائي ليست له داللة إحصائية حبكم أن قيمة 

الذي يوضح الفرق بني نتائج املتوسط احلسايب ) 19(وما تؤكده النتائج السالفة الذكر الشكل البياين رقم 
موعة  أحسن لتجريبية حققتاللمجموعتني التجريبية و الضابطة هلذا االختبار  ، أين تبني لنا أن ا

متوسط حسايب و هذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب باستخدام طرق التدريب املختلفة  لتنمية وتطوير 
. ية املراوغة للعينة التجريب

.يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار المراوغة: )19(الشكل رقم 

1
2

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 

10,8
11

11,2
11,4
11,6
11,8

12
12,2
12,4
12,6

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



:عرض ومناقشة نتائج اختبار التصويب باالرتقاء8- 2-4

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

تاالختبار البعدياالختبار القبلي

المحس
وبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
3.330.882.660.882.04

2.26090.05

العينة 
التجريبية

3.660.982.250.752.16تطبيق البرنامج

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار التصويب ): 17(جدول رقم 
باالرتقاء

الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار ) 17(من خالل اجلدول رقم 
:التصويب باالرتقاء أن

موعة التجريبي وباحنراف معيار قدر 3.66حصلت خالل االختبار القبلي على متوسط حسايب بـةا
أما .0.75واحنراف معيار قدر بـ2.25أما يف االختبار البعدي حققت متوسطا حسابيا بلغ.0.98بـ

0.05عند مستوى الداللة ) 2.26(اجلدولية" t"وهي أكرب من قيمة 2.16احملسوبة فبلغت " t"قيمة

وهذا يدفع بالقول أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني نتائج االختبار القبلي واالختبار .9،ودرجة احلرية
.البعدي، وهذا الفرق غري  معنوي 



موعة الضابطة حصلت يف االختبار القبلي على متوسط حسايب بـ واحنراف معياري قدر 3.33ا
وبلغت 0.88معيار قدر بـفواحنرا2.66أما يف االختبار البعدي حققت متوسطا حسابيا بلغ0.88بـ

،ودرجة 0.05عند مستوى الداللة )2.26(اجلدولية " t"وهي أصغر من قيمة 2.04احملسوبة " t"قيمة 
غري دالة إحصائيا  أي أنه ال توجد ) القبلي، البعدي(،مما جيدرنا بالقول أن نتائج االختبارين 9احلرية 

.فروق معنوية 

أن العينة التجريبية اليت طبق عليها الربنامج التدرييب املقرتح مل انتخلص الباحثمن خالل ما سبق يس
تتحسن و تتطور يف هذه املهارة وهذا راجع لعدم فعالية الربنامج يف هذه املهارة أي هناك بعض السلبيات 

وهذا من يبني ذلك الفرق) 20(، والشكل البياين رقم و هناك فرق طفيف يف املتوسطات بني العينتني 
.خالل املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية  لعينة البحث 

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار التصويب ): 20(الشكل رقم 
باالرتقاء

1
2

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



:التصويب باالرتكازعرض ومناقشة نتائج اختبار 2-4-9

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
3.50.353.080.991.95

2.26090.05

العينة 
التجريبية

2.160.933.410.902.33تطبيق البرنامج

التصويب يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 18(جدول رقم 
باالرتكاز

ـــار ) 18(مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم  ـــائج االختبـــار القبلـــي و البعـــدي لعينـــيت البحـــث يف اختب الـــذي يبـــني نت
:التصويب باالرتكاز جتلى أن 

موعــــة التجريبيــــة حققــــت يف االختبــــار القبلــــي متوســــطا حســــابيا - :   و احنرافــــا معياريــــا يقــــدر بـــــ 2.16ا
وقـــد 0.90و احنـــراف معيـــاري 3.41يف حــني أن االختبـــار البعـــدي  بلــغ  فيـــه املتوســـط احلســايب 0.93

عنــــد مســــتوى 2.26قــــدرة بـــــ اجلدوليــــة امل) ت(هــــي أكــــرب مــــن قيمــــة 2.33احملســــوبة ) ت( بلغــــت قيمــــة 



احملسـوبة ) ت(هذا يعين أن هنـاك فـرق معنـوي دال احصـائيا حبكـم أن قيمـة 09ودرجة حرية 0.05الداللة
.اجلدولية) ت(أكرب  من قيمة 

و احنـــراف معيـــاري 3.50أمـــا العينـــة الضـــابطة فقـــد حصـــلت يف االختبـــار القبلـــي علـــى متوســـط حســـايب -
أمـــا قيمـــة 0.99و احنـــراف معيـــاري 3.08ملتوســـط احلســـايب و يف االختبـــار البعـــدي بلـــغ ا0.35:يقـــدر بــــ 

و هــذايعين أن هنــاك 09ودرجــة حريــة 0.05و هــذا عنــد مســتوى الداللــة 1.95احملســوبة فكانــت  ) ت(
.اجلدولية) ت(احملسوبة أقل  من قيمة ) ت(فرق عشوائي ليست له داللة إحصائية حبكم أن قيمة 

الذي يوضح الفرق بني نتائج املتوسط احلسايب ) 21(شكل البياين رقم وما تؤكده النتائج السالفة الذكر ال
موعة التجريبية حققت أحسن  للمجموعتني التجريبية و الضابطة هلذا االختبار  ، أين تبني لنا أن ا

متوسط حسايب و هذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب باستخدام طرق التدريب املختلفة  لتنمية وتطوير 
متارين القفز املتنوعة  للعينة التجريبية وكذا تطور  القوة ويب باالرتكاز راجع اىل احتواء الربيامج علىالتص

.االنفجارية لالطراف العلوية و السفلى

1
2

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 
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2

2,5
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3,5

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



التصويب يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 21(لشكل رقم 
باالرتكاز



:عرض و مناقشة نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث 2-5

المقاييس 

إحصائية

اإلختبارات

تالعينة التجريبيةالعينة الضابطة

المحسو 
بة

درجة 
احلرية

–ن (2
1(

مستوى

الداللة

ت

الجدولية

الداللة

اإلحصائية 2'ع2'س2ع2س

اختبار 
الجري 
المتعرج

9.080.998.540.32
2.1518

0.05
دال  2.10

احصائيا

اختبار جري 
م30

5.240.145.130.23
2.1218

0.05
دال  2.10

احصائيا

إختبار الوثب 
من الثبات 

03بـ 
05.8200.5705.4500.40

3.5718
0.05

دال  2.10
احصائيا

إختبار رمي 
الكرات  
الطبية أماما

03.1900.5405.530.44
2.9618

0.05
دال  2.10

احصائيا

غير دال  5.000.827.201.622.04180.052.10اختبار من 



وضع التعلق 
على العلقة

احصائيا

اختبار 
التنطيط 
حول 
الملعب

0.640.120.650.07

4.2518

0.05

دال  2.10
احصائيا

اختبار 
المراوغة

12.180.9412.540.48
6.2218

0.05
دال  2.10

احصائيا

اختبار 
التصويب
2.660.882.250.95باالرتقاء

2.0718

0.05

غير دال  2.10
احصائيا

اختبار 
التصويب
3.080.993.410.90باالرتكاز

2.8818

0.05

دال  2.10
احصائيا

نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث):19(جدول رقم 



: .اختبار الجري المتعرج بين الحواجزعرض ومناقشة نتائج 2-5-1

المقايس 
اإلحصائية

العينة

األسلوب

المستخد
م

حجم 
العينة

االختبار البعدي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة 
الضابطة

تدريب

عادي
109.080.992.152.10180.05



ا
ل
ع
ي
ن
ة

ا
ل
ت

ج
ر 
ي
ب
ي
ة

تطبيق 
البرنامج

1
0

8.540.32

يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :  20(جدول رقم 
الجري المتعرج بين الحواجز

املتعرج بني اجلري من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار 
بالنسبة للعينة الضابطة0.99و9.08:   ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ احلواجز
املطبق عليها الربنامج يشري إىل  نوع من التباين  يف ةبالنسبة للعينة التجريبي0.32و8.54مبقدار 

اعتبار هذا احلكم      صحيحا أو موضوعيا إال بعد ،  لكن ال ميكنةالصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي
وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام املتحصل عليها بلغت .  ستودنت ) ت ( استخدام مقياس الداللة   



)   1–ن (2اجلدولية    عند درجة احلرية)   ت ( و بالكشف عن قيمة  2.15)   ت ( قيمة 
و على ضوء املقارنة  .  2.10جندها قد بلغت القيمة  0.05حصائية وعند مستوى الداللة اإل"  18"

بالتفسري املقرتح كون اناحملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث)  ت ( أقل من  
أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية هلا 

اليت تعترب  ،) الرجلني( هذه األخرية  يف تطوير رشاقة و مرونة  األطـراف السفلى لصاحلإحصائيةداللة 
.كأهم صفة لالعيب كرة اليد

الذي حيتوي على متارين تؤدى بطرق و اساليب حديثة و مقننة  وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب  
مما هو عليه   مقارنة مع الربنامج العادي للعينة تنمي هذه الصفة مما  مسح بتطويرها بشكل أحسن

الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية    يف تطوير صفيت الرشاقة 
.و املرونة  لألطراف السفلى اليت تلعب دور اجيايب  يف األداء املهاري 

الجري المتعرج بين بي البعدي لعينتي البحث في اختبار يوضح المتوسط الحسا): 22(الشكل 
.الحواجز

8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



: .متر30اختبار الجري عرض ومناقشة نتائج 2-5-2

المقايس 
اإلحصائية

العينة

األسلوب

المستخدم

حجم 
العينة

االختبار البعدي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س



العينة الضابطة
تدريب

عادي
105.240.14

2.122.10180.05

ا
ل
ع
ي
ن
ة

ا
ل
ت

ج
ر 
ي
ب
ي
ة

1تطبيق البرنامج
0

5.130.23

يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  21(جدول رقم 
.متر30اختبار الجري 



اجلـــري مـــن خـــالل مقارنـــة نتـــائج االختبـــار البعـــدي   كمـــا هـــي موضـــحة  يف اجلـــدول أعـــاله يف اختبـــار      
بالنســـبة 0.14و5.24:   ، جنـــد أن داللـــة الفـــروق بـــني املتوســـطات و املقـــدرة بــــ املتعـــرج بـــني احلـــواجز
طبــق عليهــا الربنــامج يشــري إىل  املةبالنســبة للعينــة التجريبيــ0.23و5.13ومبقــدار للعينــة الضــابطة    

،  لكـن ال ميكـن اعتبـار هـذا احلكـم      صـحيحا ةنوع من التباين  يف الصفة املقاسـة لصـاحل العينـة التجريبيـ
وبعــد املعاجلــة اإلحصــائية لنتــائج اخلــام .  ســتودنت ) ت ( أو موضــوعيا إال بعــد اســتخدام مقيــاس الداللــة   

اجلدوليــــة    عنــــد درجــــة )   ت ( و بالكشــــف عــــن قيمــــة  2.12)  ت ( املتحصــــل عليهــــا بلغــــت قيمــــة 
. 2.10جندها قـد بلغـت القيمـة  0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "18)   "1–ن (2احلرية   

احملسـوبة   وعلـى أسـاس هـذا التحصـيل اإلحصـائي يأخـذ )  ت ( اليت هـي  و علـى ضـوء املقارنـة  أقـل مـن  
بالتفســـري املقـــرتح كـــون أن الفـــروق الظاهريـــة احلاصـــلة بـــني متوســـطي نتـــائج االختبـــار البعـــدي لعينـــيت انالباحثـــ

هـــذه األخـــرية  يف تطـــوير رشـــاقة و مرونـــة  األطــــراف لصـــاحل البحـــث الضـــابطة والتجريبيـــة هلـــا داللـــة إحصـــائية 
.اليت تعترب كأهم صفة لالعيب كرة اليد،) الرجلني( السفلى 

الــذي حيتــوي علــى طــرق تــدريب مطبقــة وفقــا ملبــادئ علميــة  تنمــي تطبيــق الربنــامج التــدرييب  وهــذا راجــع إىل 
العــادي للعينــة الضــابطةهــذه الصــفة ممــا  مســح بتطويرهــا بشــكل أحســن ممــا هــو عليــه   مقارنــة مــع الربنــامج

ســرعة رد الفعـل  الــيت وبالتـايل فــان التـدريب بتطبيــق الربنـامج للعينــة التجريبيـة متيــز بـأكثر فعاليــة    يف تطـوير
.تلعب دور اجيايب  يف األداء املهاري 



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  23(الشكل رقم 
.متر30اختبار الجري 
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: خطوات  3عرض ومناقشة نتائج اختبار القفز بـ 2-5-3
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يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  22(جدول رقم 
خطوات3القفز بـ 

القفز بـ من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار
بالنسبة للعينة 0.57و5.82:  ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ خطوات3

املطبق عليها الربنامج باستخدام يشري إىل  نوع ةبالنسبة للعينة التجريبي0.40و5.45ر ومبقداالضابطة 
،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم صحيحا أوةمن التباين  يف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي

وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام .  ستودنت ) ت ( ة   موضوعيا إىل بعد استخدام مقياس الدالل



احلرية   اجلدولية    عند درجة )   ت ( و بالكشف عن قيمة  3.57)   ت ( املتحصل عليها بلغت قيمة 
اليت هي  . 2.10جندها قد بلغت القيمة  0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "18)   "1–ن (2

احملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث )  ت ( أقل من  و على ضوء املقارنة
بالتفسري املقرتح كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث 

( لى الضابطة والتجريبية هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير قوة سرعة  عضالت األطــــراف السف
الذي حيتوي اليت تعترب كأهم صفة لالعيب كرة اليد، وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب  ،) الرجلني

على متارين  تنمي هذه الصفة مما  مسح بتطويرها بشكل أحسن مما هو عليه   مقارنة مع الربنامج العادي 
ة التجريبية متيز بأكثر فعالية  يف تطوير القوة للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعين

.العضلية  لألطراف السفلى اليت تلعب دورا اجيابا يف االداء املهاري 

خطوات3القفز بـ يوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في اختبار : )24(الشكل 
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): كلغ3(عرض ومناقشة نتائج اختبار الرمي األمامي لكرة الطبية 2-5-4
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يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  23(جدول رقم 
.الرمي األمامي لكرة الطبية

الرمي األمامي من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار
بالنسبة للعينة 0.54و3.19:   ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ لكرة الطبية 

املطبق عليها الربنامج يشري إىل  نوع من التباين  ةبالنسبة للعينة التجريبي0.44و5.53ومبقدارالضابطة 



ال ميكن اعتبار هذا احلكم صحيحا أو موضوعيا إىل بعد ،  لكنةيف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي
وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام املتحصل عليها بلغت .  ستودنت ) ت ( استخدام مقياس الداللة   

)   1–ن (2اجلدولية    عند درجة احلرية   )   ت ( بالكشف عن قيمة  و 2.96)   ت ( قيمة 
اليت هي  و على ضوء . 2.10القيمة  جندها قد بلغت 0.05اإلحصائية وعند مستوى الداللة "18"

بالتفسري املقرتح  اناحملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث)  ت ( املقارنة  أقل من  
كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية

اليت تعترب كأهم صفة ،هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير قوة سرعة  عضالت األطــــراف العلوية 
الذي حيتوي على متارين  تنمي هذه الصفة مما  لالعيب كرة اليد، وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب  

ادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب مسح بتطويرها بشكل أحسن مما هو عليه مقارنة مع الربنامج الع
بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية  يف تطوير القوة العضلية  لألطراف العليا اليت تلعب دورا 

.اجيابا يف االداء املهاري و خصوصا التصويب  

0 2 4 6

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  25(الشكل رقم 
.الرمي األمامي لكرة الطبية

:عرض ومناقشة نتائج اختبار وصع التعلق على العلقة2-5-5
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يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  24(جدول رقم 
وصع التعلق على العلقة

الرمي األمامي من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار 
بالنسبة للعينة 0.82و5.00:  ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ لكرة الطبية 

املطبق عليها الربنامج يشري إىل  نوع من التباين  ةبالنسبة للعينة التجريبي1.62و7.20ومبقدارالضابطة 
،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم صحيحا أو موضوعيا إىل بعد ةيف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي

وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام املتحصل عليها بلغت .  ستودنت ) ت ( استخدام مقياس الداللة   
)   1–ن (2اجلدولية    عند درجة احلرية  )   ت ( و بالكشف عن قيمة  2.04)  ت ( قيمة 

اليت هي  و على ضوء . 2.10جندها قد بلغت القيمة 0.05لداللة اإلحصائيةوعند مستوى ا"  18"
بالتفسري املقرتح  اناحملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث)  ت ( املقارنة  أقل من  

تجريبية كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة وال
اليت ،هذه األخرية  يف تطوير قوة سرعة  عضالت األطــــراف العلوية لصاحلليست هلا داللة إحصائية

على متارين  تنمي هذه تعترب كأهم صفة لالعيب كرة اليد، وهذا راجع إىل عدم تأثري  الربنامج التدرييب  
ة مع الربنامج العادي للعينة الضابطة الصفة مما  ال مسح بتطويرها بشكل أحسن مما هو عليه   مقارن

وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية من حيث املتوسط احلسايب الذي  
كان يفوق العينة الضابطة   يف تطوير القوة العضلية  لألطراف العليا اليت تلعب دورا اجيابا يف االداء 

.املهاري و خصوصا التصويب



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   ) :  26(رقم الشكل
وصع التعلق على العلقةفي اختبار 
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:عرض ومناقشة نتائج اختبار التنطيط حول الملعب2-5-6
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البحث   في اختباريوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  ) :  25(جدول رقم 
التنطيط حول الملعب



من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار
بالنسبة للعينة الضابطة    0.12و0.64:  ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ املهاري 
املطبق عليها الربنامج باستخدام طرق التدريب املختلفة  ةبالنسبة للعينة التجريبي0.07و0.65ومبقدار

،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم  ةيشري إىل  نوع من التباين  يف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي
ة اإلحصائية وبعد املعاجل.  ستودنت ) ت ( صحيحا أو موضوعيا إال بعد استخدام مقياس الداللة   

اجلدولية    )   ت ( و بالكشف عن قيمة  4.25احلسوبة)ت( لنتائج اخلام املتحصل عليها بلغت قيمة 
جندها قد بلغت القيمة  0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "  18)   "1–ن (2عند درجة احلرية

وعلى أساس هذا التحصيل احملسوبة )  ت ( اليت هي  و على ضوء املقارنة  أقل من  .2.10
بالتفسري املقرتح كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار اناإلحصائي يأخذ الباحث

البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير املهارة املذكورة 
الذي حيتوي على متارين تعليمية تنمي هذه املهارة تعتمد على وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب 

اجلانب النفسي الذي تطوره االلعاب كما ذكرت يف نظريات اللعب  و البدين مما سبق حتليله  مقارنة مع 
.الربنامج العادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية 

0,635 0,64 0,645 0,65

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :  27(رقم الشكل
التنطيط حول الملعب

:عرض ومناقشة نتائج اختبار المراوغة 2-5-7

مستوىدرجة تتاالختبار البعديحجم أسلوبالمقايس 
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البعدي   لعينتي  البحث   في اختباريوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار ) :  26(جدول رقم 
المراوغة

من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار
النسبة للعينة الضابطة    ب0.94و12.18:  ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ املهاري 
املطبق عليها الربنامج باستخدام طرق التدريب ةبالنسبة للعينة التجريبي0.48و12.54ر ومبقدا

،  لكن ال ميكن اعتبار هذا ةاملختلفة  يشري إىل  نوع من التباين  يف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي
ة وبعد املعاجل.  ستودنت ) ت ( احلكم  صحيحا أو موضوعيا إال بعد استخدام مقياس الداللة   

)   ت ( و بالكشف عن قيمة  6.22احملسوبة) ت( اإلحصائية لنتائج اخلام املتحصل عليها بلغت قيمة 
جندها قد 0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "  18)   "1–ن (2اجلدولية    عند درجة احلرية   

بة   وعلى أساس هذا احملسو )  ت ( اليت هي  و على ضوء املقارنة  أقل من  . 2.10بلغت القيمة  
بالتفسري املقرتح كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج انالتحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث

االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير املهارة 
املذكورة 

الذي حيتوي على متارين تعليمية تنمي هذه املهارة تعتمد على يب  وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدري
مع اجلانب النفسي الذي تطوره االلعاب كما ذكرت يف نظريات اللعب  و البدين مما سبق حتليله  مقارنة

.فعاليةالربنامج العادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر 



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :  28(رقمالشكل
.المراوغة

12 12,2 12,4 12,6

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



: عرض ومناقشة نتائج اختبار التصويب باالرتقاء2-5-8

المقايس 
اإلحصائية

العينة

أسلوب

المستخدم

حجم 
العينة

االختبار البعدي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
102.660.882.072.10180.05



ا
ل
ع
ي
ن
ة

ا
ل
ت

ج
ر 
ي
ب
ي
ة

1تطبيق البرنامج
0

2.250.75

يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  27(جدول رقم 
التصويب باالرتقاء

الرمي األمامي من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار 
بالنسبة للعينة 0.88و2.66: ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ لكرة الطبية 



املطبق عليها الربنامج يشري إىل  نوع من ةبالنسبة للعينة التجريبي0.75و2.25ومبقدارالضابطة 
،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم صحيحا أو موضوعيا ةالتباين  يف املهارة املقاسة لصاحل العينة التجريبي

وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام املتحصل عليها .  ستودنت ) ت ( إىل بعد استخدام مقياس الداللة 
"18)   "1–ن (2اجلدولية عند درجة احلرية  )ت ( و بالكشف عن قيمة 2.07) ت ( بلغت قيمة 

اليت هي  و على ضوء املقارنة  . 2.10جندها قد بلغت القيمة  0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية 
بالتفسري املقرتح كون اناحملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث)  ت ( أقل من  

ن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية ليست أ
اليت تعترب كأهم صفة ،.دقة التصويب على األهداف املرسومةهلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير 

أساسية لالعيب كرة اليد، 
علــى متــارين  تنمــي هــذه املهــارة ممــا  ال مســح بتطويرهــا بشــكل يب  وهــذا راجــع إىل عــدم تــأثري  الربنــامج التــدري

أحسن مما هو عليه   مقارنة مع الربنامج العادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنـامج للعينـة 
دقـــةالتجريبيـــة ال يتميـــز بفعاليـــة مـــن حيـــث املتوســـط احلســـايب الـــذي كـــان يفـــوق العينـــة الضـــابطة   يف تطـــوير 

.اليت تلعب دورا اجيابا يف االداء املهاري و خصوصا التصويب  .التصويب على األهداف ملرسومة

2 2,2 2,4 2,6 2,8

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   ) :  29(رقم الشكل
وصع التعلق على العلقةفي اختبار 

: عرض ومناقشة نتائج اختبار التصويب باالرتكاز 2-5-9



المقايس 
اإلحصائية

العينة

أسلوب

المستخدم

حجم 
العينة

االختبار البعدي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
103.080.99

2.882.10180.05

ا
ل
ع
ي
ن
ة

ا
ل
ت

ج
ر 
ي
ب
ي
ة

1تطبيق البرنامج
0

3.410.90



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :  28(جدول رقم 
التصويب باالرتكاز

من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار
بالنسبة للعينة الضابطة       0.99و3.08:   ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ املهاري 

بالنسبة للعينة التجريبية   املطبق عليها الربنامج باستخدام طرق التدريب املختلفة  0.90و3.41ومبقدار 
يبية ،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم  يشري إىل  نوع من التباين  يف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجر 

وبعد املعاجلة اإلحصائية .  ستودنت ) ت ( صحيحا أو موضوعيا إال بعد استخدام مقياس الداللة   
اجلدولية    )   ت ( و بالكشف عن قيمة  2.88احملسوبة)ت( نتائج اخلام املتحصل عليها بلغت قيمة 

جندها قد بلغت القيمة  0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية و "  18)   "1–ن (2عند درجة احلرية   
احملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل إحصائي )  ت ( اليت هي  و على ضوء املقارنة  أقل من  . 2.10

بالتفسري املقرتح كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي انيأخذ الباحث
ضابطة والتجريبية هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير املهارة املذكورة لعينيت البحث ال

وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب  الذي حيتوي على متارين تعليمية تنمي هذه املهارة تعتمد على 
قارنة مع اجلانب النفسي الذي تطوره االلعاب كما ذكرت يف نظريات اللعب  و البدين مما سبق حتليله  م

.الربنامج العادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :  30(رقم الشكل
.التصويب باالرتكاز

2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



الفصل الثاني

تحليل و مناقشة النتائج  



:عرض وتحليل نتائج االختبارات األنتروبومترية القبلية لعينتي البحث2-1

، وعلى إثر النتائج احملصل ) التجريبية والضابطة(بعد إجراء االختبارات البدنية لقبلية لعينة البحث 
وأفرزت هذه " ستيويدنت) "t(بدراسة مدى جتانس هذه العينة مستخدما اختبار انعليها قام الباحث

:العملية على النتائج التالية

موعة التجريبيةاملتغريات موعة الضابطةا Tا

اجلدولية
T

احملسوبة

الدرجة 
احلرية

0.05

الداللة 
اإلحصائية متوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

متوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

غير دال14.900.8815.100.880.48السن

غير دال1.600.041.610.030.12الطول



غير دال52.802.1553.002.002.100.20الوزن

يوضح نتائج االختبارات األنتروبومترية) 06(الجدول رقم 

:نتائج اإلختبار القبلي لعينتي البحث عرض و مناقشة 2-2



لغرض  إصدار أحكام موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بني عينيت البحث من خالل جمموع 
ستودنت الذي يقدم لنا أسلوبا احصائيا ) ت( االختبارات القبلية استخدم   الباحثان  اختبار الداللة 

).07(كما هو مبني يف اجلدول رقم .مناسبا للمقارنة 

المقاييس 

إحصائية

اإلختبارات

العينة التجريبيةالعينة الضابطة
ت

المحسو 
بة

درجة 
احلرية

–ن (2
1(

مستوى

الداللة

ت

الجدولية

الداللة

اإلحصائية

1س

1'ع1'س1ع

اختبار 
الجري 
المتعرج

9.400.579.470.52
1.17180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار جري 
م30

5.070.175.700.24
1.55180.052.10

غير دال  
احصائيا

إختبار الوثب 
من الثبات 

03بـ 
05.5700.4805.4500.400.69180.052.10

غير دال  
احصائيا



إختبار رمي 
الكرات  

أماماالطبية
03.6100.5503.5800.620.42180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار من 
وضع التعلق 
على العلقة

4.501.084.300.95032180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار 
التنطيط 
حول 
الملعب

0.650.070.640.120.23180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار 
المراوغة

12.540.4812.810.941.13180.052.10
غير دال  

احصائيا

اختبار 
التصويب
باالرتقاء

3.330.883.660.982.04180.052.10

غير دال  
احصائيا

اختبار 
التصويب
باالرتكاز

3.500.353.410.901.07180.052.10
غير دال  

احصائيا



بين العينة الضابطة و العينة التجريبية في نتائج يوضح مدى التجانس) :  07(جدول رقم 
.ستودنت)  ت( االختبارات القبلية   باستخدام اختبار داللة الفـروق

لنتائج اخلام القبلية لعينيت البحث باختبار ستودنت كما هو لقد توصلنا من خالل املعاجلة اإلحصائية
كأكرب قيمة 2.07كأصغر قيمة و 0.23حمصورة بني احملسوبة كانت ) ت(موضح يف اجلدول مجيع قيم 

عند درجة حرية2.10جدولية اليت بلغت )  ت ( و هي أصغر من 

، هذا ما يؤكد عدم وجود فروق معنوية بني هذه 0.05و مستوى الداللة "  18)  "1–ن (2
ا ليست هلا داللة إحصائية هذا ما يؤكد مدى التجانس القائم بني العينتني هذا ما املتوسطات أي أ

.يعطينا الضوء األخضر للقيام بالتجربة املتمثلة يف برنامج تدرييب باستعمال طرق التدريب املختلفة



:   عرض و مناقشة نتائج اإلختبارات القبلية و البعدية لعينتي البحث الضابطة و التجريبية2-3

:للعينة الضابطة نتائج االختبارات القبلية و البعدية : أوال 

المقاييس 

إحصائية

اإلختبارات

بعديقبلي

ت  
المحسو 

بة

ت

ا
ل

ج
د
و 
ل
ي
ة

الداللة  اإلحصائية

2ع2س1ع1س

اختبار 
الجري 
المتعرج

9.400.57

9.080.992.042.26

غيردال

إ
ح
ص
ا
ئ
ي
ا



اختبار 
30جري 
م

5.050.17
5.240.1405.14

2.26
دال إحصائيا

إختبار 
الوثب من 
الثبات بـ 

03

05.5700.4805.8200.570.237

غيردال2.26

إحصائيا

إختبار رمي 
الكرات  
الطبية 
أماما

03.6100.5503.1900.540.017

غيردال2.26

إحصائيا

اختبار من 
وضع 
التعلق 

على العلقة

4.501.085.000.821.22

غيردال2.26

إحصائيا

اختبار 
التنطيط 
حول 
الملعب

0.600.120.640.122.30

دال2.26

إحصائيا



اختبار 
0.5111.700.9412.182.20المراوغة

غيردال2.26

إحصائيا

اختبار 
التصويب
3.330.882.660.882.04باالرتقاء

غيردال2.26

إحصائيا

اختبار 
التصويب
3.50.353.080.991.95باالرتكاز

غيردال2.26

إحصائيا

االختبارات القبلية و البعدية للعينة الضابطة):08(جدول رقم 



:نتائج االختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية:  ثانيا 

بعديقبلي

ت 
المحسو 

بة

ت

ا
ل

ج
د
و 
ل
ي
ة

الداللة

اإلحصائية
2'ع2'س1'ع1'س

اختبار 
الجري 
المتعرج

9.470.52

8.540.3210.30

دال2.26

إ
ح
ص
ا
ئ
ي



ا

اختبار 
30جري 
م

5.700.24
5.130.235.80

2.26
دال 

إحصائيا

إختبار 
الوثب من 
الثبات بـ 

03

05.4500.4006.2000.4007.22

دال2.26

إحصائيا

إختبار 
رمي 

الكرات  
الطبية 
أماما

03.5800.6205.530.442.44

دال2.26

إحصائيا

اختبار من 
وضع 
التعلق 
على 
العلقة

4.300.957.201.622.16

غيردال2.26

إحصائيا



اختبار 
التنطيط 
حول 
الملعب

0.510.060.650.073.01

دال2.26

إحصائيا

اختبار 
المراوغة

0.6211.380.4812.544.25
دال 2.26

إحصائيا

اختبار 
التصويب
3.660.982.250.752.16باالرتقاء

غيردال2.26

إحصائيا

اختبار 
التصويب
2.160.933.410.90باالرتكاز

دال 2.332.26
إحصائيا

االختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية ):09(جدول رقم 



:الجري المتعرجعرض ومناقشة نتائج اختبار 2-4-1

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

ابطةالعينة الض
تدريب

عادي
9.400.579.080.992.04

2.26090.05

العينة 
التجريبية

9.470.528.540.3210.30تطبيق البرنامج

الجري يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 10(جدول رقم  
.المتعرج

القبلي بنتائج االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار مقارنة لنتائج االختبار ) 10(ميثل اجلدول 
:اجلري بني احلواجز إذ يتبني من خالله أن

موعة التجريبية لعينة البحث حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره-  واحنرافا 9.47:ا
حنراف وا8.54:بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر 0.52:معياريا قدره

ودرجة حرية0.05عند مستوى داللة 10.30احملسوبة بلغت T، يف حني بلغت قيمة 0.32:معياري



وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني 2.26:باجلدولية واليت قدرت Tوهي أكرب من قيمة 09
.القياس القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي

موعــة الضــابطة فقــد حصــلت يف االختبــار القبلــي علــى متوســط حســايب مقــداره- واحنــراف 9.40: أمــا ا
واالحنــــراف املعيــــاري 9.08، يف حــــني بلــــغ املتوســــط احلســــايب يف االختبــــار البعــــدي 0.57: معيــــاري قــــدره

هـي أقـل و 09ودرجـة حريـة0.05وهـذا عنـد مسـتوى داللـة 2.04احملسـوبة فبلغـت t، أمـا قيمـة 0.99
عـدم وجـود داللـة  إحصـائية حبكـم أن قيمـة و هـذا يـدل علـى2.26: باجلدوليـة والـيت قـدرت Tمـن قيمـة 

.اجلدولية) ت(احملسوبة أقل  من قيمة ) ت(

.

مع النتائج السالفة الذكر يف توضيح الفرق بني املتوسطات احلسابية ) 13(ويتفق الشكل البياين رقم 
كان لصاحل متوسط االختبار البعدي للعينة التجريبية مما يدل على تأثري الربنامج القبلية والبعدية والذي  

.التدرييب على الناشئني عينة البحث يف صفة الرشاقة



.الجري المتعرجاختبار ) : 13(الشكل البياني رقم  .الجري المتعرجاختبار ) : 13(الشكل البياني رقم  .الجري المتعرجاختبار ) : 13(الشكل البياني رقم 



:متر30جري عرض ومناقشة نتائج اختبار 2-4-2

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
5.050.175.240.145.14

2.26090.05

العينة 
التجريبية

5.700.245.130.235.80تطبيق البرنامج

ترم30يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار جري ): 11(جدول رقم

الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار ) 11(من خالل اجلدول 
:مرت يتبني أن30جري 

موعة التجريبية حققت يف القياس القبلي متوسط حسايب قدره -  واحنراف معياري قدره 5.70ا
،  0.23:قدرهواحنراف معياري5.13:بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر 0.24



Tوهي أكرب من قيمة09ودرجة حرية0.05عند مستوى داللة 5.80احملسوبة بلغت Tكما أن قيمة 

وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي 2.26: باجلدولية واليت قدرت 
.ولصاحل القياس البعدي

موعة الضابطة فقد حصلت يف االختبار القبلي على متوسط حسايب مقداره-  5.05: أما ا

واالحنراف املعياري 5.24البعدي يف حني بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار0.17: واحنراف معياري قدره
وهي أكرب 09ودرجة حرية0.05وهذا عند مستوى داللة 5.14احملسوبة فبلغت T، أما قيمة0.14

وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي 2.26: باجلدولية واليت قدرت Tمن قيمة 
.والبعدي ولصاحل القياس البعدي

النتائج السالفة الذكر إذ يوضح الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموعتني ) 14(اين رقم يؤكد الشكل البي
موعة التجريبية حققت أحسن متوسط حسايب مما  التجريبية والضابطة يف هذا االختبار أين يتبني لنا أن ا

الربامج األخرى يدل على تأثري الربنامج على مستوى الناشئني عينة البحث يف تطوير صفة السرعة خبالف 
املعتمدة



م30الجرييوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 14(الشكل رقم  
.
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:خطوات 3الوثب من الثبات من عرض ومناقشة نتائج اختبار 3- 2-4

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
5.570.485.820.570.237

2.26090.05

العينة 
التجريبية

5.450.406.200.407.22تطبيق البرنامج

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في الوثب من الثبات ): 12(جدول رقم  
خطوات 3من 

3الذي يبني نتائج االختبار القبلـي و البعـدي لعينـيت البحـث يف اختبـار قفـز )  12(خالل اجلدول رقم من

:خطوات  تبني أن 



موعــــة التجريبيــــة حققــــت يف االختبــــار القبلــــي متوســــطا حســــابيا - :   و احنرافــــا معياريــــا يقــــدر بـــــ 5.45ا
وقـــد 0.40و احنـــراف معيـــاري 6.20يف حــني أن االختبـــار البعـــدي  بلــغ  فيـــه املتوســـط احلســايب 0.40

عنـــد مســـتوى 2.26اجلدوليـــة املقـــدرة بــــ ) ت(و هـــي أكـــرب مـــن قيمـــة 7.22احملســـوبة ) ت( بلغـــت قيمـــة 
هــذا يعـين وجــود فـروق معنويــة بـني نتــائج االختبـار القبلــي و البعـدي وهــذه 09ودرجــة حريـة 0.05الداللـة 

.الفروق ذات داللة إحصائية 

و احنـراف معيـاري يقـدر 5.57أما العينة الضابطة فقد حصلت يف االختبار القبلي علـى متوسـط حسـايب -
أمــا قيمــة 0.57و احنــراف معيــاري 5.82لــغ املتوســط احلســايب    و يف االختبــار البعــدي ب0.48:بـــ 
و هـــذا يـــدل علـــى 09ودرجـــة حريـــة 0.05و هـــذا عنـــد مســـتوى الداللــة 0.237احملســوبة فكانـــت  ) ت(

.اجلدولية) ت(احملسوبة أقل  من قيمة ) ت(عدم وجود   داللة إحصائية  حبكم أن قيمة 

الـــذي يوضـــح الفــرق بـــني نتـــائج املتوســـط )  15(الشـــكل البيـــاين رقــمومــا تؤكـــده النتـــائج الســالفة الـــذكر-
موعـــة التجريبيـــة حققـــت  احلســـايب للمجمـــوعتني التجريبيـــة و الضـــابطة هلـــذا االختبـــار ، أيـــن تبـــني لنـــا أن ا
أحسن متوسط حسايب و هذا راجع إىل تطبيـق الربنـامج التـدرييب باسـتخدام طـرق التـدريب املختلفـة   لتنميـة 

ـــيت تلعـــب دورا إجابيـــا إىل جانـــب التحمـــل و الســـرعة يف حتســـني صـــفة القـــو  ة العضـــلية لألطـــراف الســـفلى  ال
.مستوى اإلجناز  لدى العيب كرة اليد



يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في الوثب من الثبات ): 15(رقم  الشكل
.خطوات3من 

):كلغ3(الرمي األمامي لكرة الطبية عرض ومناقشة نتائج اختبار2-4-4

1
2

العینة الضابطة

العینة التجریبیة
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9

العینة الضابطة
العینة التجریبیة



المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
3.610.503.190.540.017

2.26090.05

العينة 
التجريبية

3.580.625.530.442.44تطبيق البرنامج

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار الرمي األمامي   ): 13(جدول رقم 
)كلغ3(لكرة الطبية 

اختبـار الرمـي الذي يبني نتائج االختبار القبلـي و البعـدي لعينـيت البحـث يف ) 13(من خالل اجلدول رقم 
:جتلى أن )   كلغ 3(االمامي لكرة الطيبة 

موعــــة التجريبيــــة حققــــت يف االختبــــار القبلــــي متوســــطا حســــابيا - :   و احنرافــــا معياريــــا يقــــدر بـــــ 3.58ا
وقــد 0.44و احنــراف معيــاري 5.53يف حــني أن االختبــار البعــدي  بلــغ  فيــه املتوســط احلســايب 0.62

عنـــد مســـتوى 2.26اجلدوليـــة املقـــدرة بــــ ) ت(و هـــي أكـــرب مـــن قيمـــة 2.44ســـوبة احمل) ت( بلغـــت قيمـــة 
ــــة  ــــة 0.05الدالل ــــوي دال احصــــائيا حبكــــم أن قيمــــة 09ودرجــــة حري ) ت(هــــذا يعــــين أن هنــــاك فــــرق معن

.اجلدولية) ت(احملسوبة أكرب  من قيمة 



و احنـــراف معيـــاري 3.61أمـــا العينـــة الضـــابطة فقـــد حصـــلت يف االختبـــار القبلـــي علـــى متوســـط حســـايب -
أمـــا قيمـــة 0.54و احنـــراف معيـــاري 3.19و يف االختبـــار البعـــدي بلـــغ املتوســـط احلســـايب 0.55:يقــدر بــــ 

و هــــذايعين أن 09ودرجــــة حريــــة 0.05و هــــذا عنــــد مســــتوى الداللــــة 0.017احملســــوبة فكانــــت  ) ت(
.اجلدولية) ت(من قيمة احملسوبة أقل ) ت(هناك فرق عشوائي ليست له داللة إحصائية حبكم أن قيمة 

ـــاين رقـــم  ـــذكر الشـــكل البي ـــائج الســـالفة ال الـــذي يوضـــح الفـــرق بـــني نتـــائج املتوســـط ) 16(ومـــا تؤكـــده النت
موعـــة التجريبيـــة حققـــت  احلســـايب للمجمـــوعتني التجريبيـــة و الضـــابطة هلـــذا االختبـــار  ، أيـــن تبـــني لنـــا أن ا

لتـدرييب باسـتخدام طـرق التـدريب املختلفـة  لتنميـة أحسن متوسط حسايب و هذا راجع إىل تطبيق الربنـامج ا
.وتطوير صفة قوة الذراعني للعينة التجريبية القوة االنفجارية لالطراف العلوية   

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار الرمي األمامي   : )16(الشكل رقم 
).كلغ3(لكرة الطبية 
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:ومناقشة نتائج اختبار من وضع التعلق على العلقةعرض 2-4-5

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
4.501.085.000.821.22

2.26090.05

4.300.957.201.622.16تطبيق البرنامجالعينة التجريبية

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار من وضع ): 14(جدول رقم 
التعلق على العلقة

اختبار الشد الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف ) 14(من خالل اجلدول رقم 
:على العقلة أن

موعة التجريبي وباحنراف معيار قدر 4.30حصلت خالل االختبار القبلي على متوسط حسايب بـةا
أما .1.62واحنراف معيار قدر بـ7.20أما يف االختبار البعدي حققت متوسطا حسابيا بلغ.0.95بـ

0.05عند مستوى الداللة ) 2.26(جلدوليةا" t"وهي أصغر من قيمة 7.01احملسوبة فبلغت " t"قيمة



وهذا يدفع بالقول أنه اليوجد فرق دال إحصائيا بني نتائج االختبار القبلي واالختبار .9،ودرجة احلرية 
.البعدي، وهذا غري معنوي الفرق املعنوي

موعة الضابطة حصلت يف االختبار القبلي على متوسط حسايب بـ در واحنراف معياري ق4.50ا
وبلغت قيمة 0.82معيار قدر بـفواحنرا5أما يف االختبار البعدي حققت متوسطا حسابيا بلغ1.08بـ
"t "وهي أصغر من قيمة 1.22احملسوبة بـ"t " ودرجة 0.05عند مستوى الداللة )2.26(اجلدولية،

ئيا  أي أنه ال توجد غري دالة إحصا) القبلي، البعدي(،مما جيدرنا بالقول أن نتائج االختبارين 9احلرية 
.فروق معنوية 

أن العينة التجريبية اليت طبق عليها الربنامج التدرييب املقرتح كان انمن خالل ما سبق يستخلص الباحث
موعة الضابطة اليت  أكثر فعالية يف تنمية القدرة العضلية لذراعي يف اختبار الشد على العقلة على عكس ا

ريقة التقليدية حيث مل تسجل تطورا ملحوظا يف هذا االختبار، والشكل البياين طبق عليها الربنامج بالط
يبني ذلك الفرق وهذا من خالل املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية  لعينة البحث يف اختبار ) 17(رقم 

موعة التجريبية اليت حققت أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إل فعالية  الشد على العلقة لصاحل ا
.برنامج املقرتح على هذه العيينة 



يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار من وضع ): 17(الشكل رقم 
التعلق على العلقة
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:عرض ومناقشة نتائج اختبار التنطيط حول الملعب2-4-6

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
0.600.120.640.122.30

2.26090.05

ا
لعينة التجريبية

0.510.060.650.073.01تطبيق البرنامج

التنطيط حول يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 15(جدول رقم  
الملعب

التنطيط الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار ) 15(من خالل اجلدول 
:يتبني أنحول امللعب

موعة التجريبية حققت يف القياس القبلي متوسط حسايب -  واحنراف معياري قدره 0.51قدره ا
،  0.07:قدرهواحنراف معياري0.65:بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر 0.06

Tوهي أكرب من قيمة 09ودرجة حرية0.05عند مستوى داللة 3.01احملسوبة بلغت Tكما أن قيمة 

إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي وهذا يدل على وجود فرق دال 2.26: باجلدولية واليت قدرت 
موعة الضابطة فقد حصلت يف االختبار القبلي على متوسط حسايب - .ولصاحل القياس البعدي أما ا



0.64يف حني بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي 0.12: واحنراف معياري قدره0.60: مقداره
ودرجة 0.05وهذا عند مستوى داللة 2.30فبلغت احملسوبة t، أما قيمة 0.12واالحنراف املعياري 

وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا 2.26: باجلدولية واليت قدرت Tوهي أكرب من قيمة 09حرية
.بني القياس القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي

احلسايب للمجموعتني النتائج السالفة الذكر إذ يوضح الفرق بني املتوسط ) 18(يؤكد الشكل البياين رقم 
موعة التجريبية حققت أحسن متوسط حسايب مما  التجريبية والضابطة يف هذا االختبار أين يتبني لنا أن ا
يدل على تأثري الربنامج على مستوى الناشئني عينة البحث يف تطوير مهارة التنطيط حول امللعب اليت تعد 

لربامج األخرى املعتمدةمن املهارات االساسية للعبة كرة اليد  خبالف ا

التنطيط يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 18(الشكل رقم  
حول الملعب

.

1
2

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



:المراوغةعرض ومناقشة نتائج اختبار 2-4-7

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
11.700.5112.180.942.20

2.26090.05

العينة 
التجريبية

11.380.6212.540.484.25تطبيق البرنامج

المراوغةيوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 16(جدول رقم 

ـــار ) 16(مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم  ـــار القبلـــي و البعـــدي لعينـــيت البحـــث يف اختب ـــائج االختب الـــذي يبـــني نت
:املراوغة   جتلى أن 

موعـــة التجريبيــــة حققـــت يف االختبــــار القبلـــي متوســــطا حســـابيا - :   احنرافــــا معياريـــا يقــــدر بـــــ و 11.38ا
وقــد 0.48و احنــراف معيــاري 12.54يف حــني أن االختبــار البعــدي  بلــغ  فيــه املتوســط احلســايب 0.62

عند مسـتوى الداللـة 2.26اجلدولية املقدرة بـ ) ت(هي أكرب من قيمة 4.25احملسوبة ) ت( بلغت قيمة 
احملسـوبة أكــرب  ) ت(دال احصــائيا حبكـم أن قيمــة هـذا يعــين أن هنـاك فــرق معنـوي 09ودرجـة حريــة 0.05

.اجلدولية) ت(من قيمة 



و احنــراف معيــاري 11.70أمــا العينــة الضــابطة فقــد حصــلت يف االختبــار القبلــي علــى متوســط حســايب -
أمــا قيمــة 0.94و احنــراف معيــاري 12.18و يف االختبــار البعــدي بلــغ املتوســط احلســايب 0.51:يقــدر بـــ 

و هــذايعين أن هنــاك 09ودرجــة حريــة 0.05و هــذا عنــد مســتوى الداللــة 0.20فكانــت  احملســوبة ) ت(
.اجلدولية) ت(احملسوبة أقل  من قيمة ) ت(فرق عشوائي ليست له داللة إحصائية حبكم أن قيمة 

الذي يوضح الفرق بني نتائج املتوسط احلسايب ) 19(وما تؤكده النتائج السالفة الذكر الشكل البياين رقم 
موعة  أحسن لتجريبية حققتاللمجموعتني التجريبية و الضابطة هلذا االختبار  ، أين تبني لنا أن ا

متوسط حسايب و هذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب باستخدام طرق التدريب املختلفة  لتنمية وتطوير 
. املراوغة للعينة التجريبية 

.االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار المراوغةيوضح نتائج : )19(الشكل رقم 

1
2

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 

10,8
11

11,2
11,4
11,6
11,8

12
12,2
12,4
12,6

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



:عرض ومناقشة نتائج اختبار التصويب باالرتقاء8- 2-4

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
3.330.882.660.882.04

2.26090.05

العينة 
التجريبية

3.660.982.250.752.16تطبيق البرنامج

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار التصويب ): 17(جدول رقم 
باالرتقاء

الذي يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار ) 17(من خالل اجلدول رقم 
:التصويب باالرتقاء أن

موعة التجريبي وباحنراف معيار قدر 3.66حصلت خالل االختبار القبلي على متوسط حسايب بـةا
أما .0.75واحنراف معيار قدر بـ2.25أما يف االختبار البعدي حققت متوسطا حسابيا بلغ.0.98بـ

0.05عند مستوى الداللة ) 2.26(اجلدولية" t"وهي أكرب من قيمة 2.16احملسوبة فبلغت " t"قيمة

وهذا يدفع بالقول أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا بني نتائج االختبار القبلي واالختبار .9،ودرجة احلرية
.البعدي، وهذا الفرق غري  معنوي 



موعة الضابطة حصلت يف االختبار القبلي على متوسط حسايب بـ واحنراف معياري قدر 3.33ا
وبلغت 0.88معيار قدر بـفواحنرا2.66أما يف االختبار البعدي حققت متوسطا حسابيا بلغ0.88بـ

،ودرجة 0.05عند مستوى الداللة )2.26(اجلدولية " t"وهي أصغر من قيمة 2.04احملسوبة " t"قيمة 
غري دالة إحصائيا  أي أنه ال توجد ) القبلي، البعدي(،مما جيدرنا بالقول أن نتائج االختبارين 9احلرية 

.فروق معنوية 

أن العينة التجريبية اليت طبق عليها الربنامج التدرييب املقرتح مل انتخلص الباحثمن خالل ما سبق يس
تتحسن و تتطور يف هذه املهارة وهذا راجع لعدم فعالية الربنامج يف هذه املهارة أي هناك بعض السلبيات 

وهذا من يبني ذلك الفرق) 20(، والشكل البياين رقم و هناك فرق طفيف يف املتوسطات بني العينتني 
.خالل املتوسطات احلسابية القبلية والبعدية  لعينة البحث 

يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار التصويب ): 20(الشكل رقم 
باالرتقاء

1
2

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



:التصويب باالرتكازعرض ومناقشة نتائج اختبار 2-4-9

المقاييس

اإلحصائية

العينة 

األسلوب

المستخدم

االختبار البعدياالختبار القبلي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س1ع1س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
3.50.353.080.991.95

2.26090.05

العينة 
التجريبية

2.160.933.410.902.33تطبيق البرنامج

التصويب يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 18(جدول رقم 
باالرتكاز

ـــار ) 18(مـــن خـــالل اجلـــدول رقـــم  ـــائج االختبـــار القبلـــي و البعـــدي لعينـــيت البحـــث يف اختب الـــذي يبـــني نت
:التصويب باالرتكاز جتلى أن 

موعــــة التجريبيــــة حققــــت يف االختبــــار القبلــــي متوســــطا حســــابيا - :   و احنرافــــا معياريــــا يقــــدر بـــــ 2.16ا
وقـــد 0.90و احنـــراف معيـــاري 3.41يف حــني أن االختبـــار البعـــدي  بلــغ  فيـــه املتوســـط احلســايب 0.93



عند مسـتوى الداللـة 2.26اجلدولية املقدرة بـ ) ت(هي أكرب من قيمة 2.33احملسوبة ) ت( بلغت قيمة 
احملسـوبة أكــرب  ) ت(هـذا يعــين أن هنـاك فــرق معنـوي دال احصــائيا حبكـم أن قيمــة 09ودرجـة حريــة 0.05

.اجلدولية) ت(من قيمة 

و احنـــراف معيـــاري 3.50أمـــا العينـــة الضـــابطة فقـــد حصـــلت يف االختبـــار القبلـــي علـــى متوســـط حســـايب -
أمـــا قيمـــة 0.99و احنـــراف معيـــاري 3.08املتوســـط احلســـايب و يف االختبـــار البعـــدي بلـــغ 0.35:يقـــدر بــــ 

و هــذايعين أن هنــاك 09ودرجــة حريــة 0.05و هــذا عنــد مســتوى الداللــة 1.95احملســوبة فكانــت  ) ت(
.اجلدولية) ت(احملسوبة أقل  من قيمة ) ت(فرق عشوائي ليست له داللة إحصائية حبكم أن قيمة 

الذي يوضح الفرق بني نتائج املتوسط احلسايب ) 21(لشكل البياين رقم وما تؤكده النتائج السالفة الذكر ا
موعة التجريبية حققت أحسن  للمجموعتني التجريبية و الضابطة هلذا االختبار  ، أين تبني لنا أن ا

متوسط حسايب و هذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب باستخدام طرق التدريب املختلفة  لتنمية وتطوير 
متارين القفز املتنوعة  للعينة التجريبية وكذا تطور  القوة صويب باالرتكاز راجع اىل احتواء الربيامج علىالت

.االنفجارية لالطراف العلوية و السفلى



التصويب يوضح نتائج االختبار القبلي و البعدي  لعينتي البحث في اختبار ): 21(الشكل رقم 
باالرتكاز

1
2

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 
0

0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5

العینة الصابطة
العینة التجریبیة 



:عرض و مناقشة نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث 2-5

المقاييس 

إحصائية

اإلختبارات

تالعينة التجريبيةالعينة الضابطة

المحسو 
بة

درجة 
احلرية

–ن (2
1(

مستوى

الداللة

ت

الجدولية

الداللة

اإلحصائية 2'ع2'س2ع2س

اختبار 
الجري 
المتعرج

9.080.998.540.32
2.1518

0.05
دال  2.10

احصائيا

اختبار جري 
م30

5.240.145.130.23
2.1218

0.05
دال  2.10

احصائيا

إختبار الوثب 
من الثبات 

03بـ 
05.8200.5705.4500.40

3.5718
0.05

دال  2.10
احصائيا

إختبار رمي 
الكرات  
الطبية أماما

03.1900.5405.530.44
2.9618

0.05
دال  2.10

احصائيا

اختبار من 
وضع التعلق 
على العلقة

5.000.827.201.62
2.0418

0.05
غير دال  2.10

احصائيا



اختبار 
التنطيط 
حول 
الملعب

0.640.120.650.07

4.2518

0.05

دال  2.10
احصائيا

اختبار 
المراوغة

12.180.9412.540.48
6.2218

0.05
دال  2.10

احصائيا

اختبار 
التصويب
2.660.882.250.95باالرتقاء

2.0718

0.05

غير دال  2.10
احصائيا

اختبار 
التصويب
3.080.993.410.90باالرتكاز

2.8818

0.05

دال  2.10
احصائيا

نتائج اإلختبار البعدي لعينتي البحث):19(جدول رقم 



: .اختبار الجري المتعرج بين الحواجزعرض ومناقشة نتائج 2-5-1

المقايس اإلحصائية

العينة

األسلوب

المستخدم
حجم العينة

تاالختبار البعدي

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
109.080.99

2.152.10180.05

ا
ل
ع
ي
ن
ة

ا
ل
ت

ج
ر 
ي
ب
ي
ة

1تطبيق البرنامج
0

8.540.32



الجري المتعرج يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :  20(جدول رقم 
بين الحواجز

بني اجلري املتعرج من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار 
بالنسبة للعينة الضابطة0.99و9.08:   ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ احلواجز
املطبق عليها الربنامج يشري إىل  نوع من التباين  يف ةبالنسبة للعينة التجريبي0.32و8.54مبقدار 

هذا احلكم      صحيحا أو موضوعيا إال بعد ،  لكن ال ميكن اعتبار ةالصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي
وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام املتحصل عليها بلغت .  ستودنت ) ت ( استخدام مقياس الداللة   

)   1–ن (2اجلدولية    عند درجة احلرية)   ت ( و بالكشف عن قيمة  2.15)   ت ( قيمة 
و على ضوء املقارنة  .  2.10جندها قد بلغت القيمة  0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "  18"

بالتفسري املقرتح كون اناحملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث)  ت ( أقل من  
أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية هلا 

اليت تعترب  ،) الرجلني( هذه األخرية  يف تطوير رشاقة و مرونة  األطـراف السفلى لصاحلداللة إحصائية
.كأهم صفة لالعيب كرة اليد

الذي حيتوي على متارين تؤدى بطرق و اساليب حديثة و مقننة  وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب  
عليه   مقارنة مع الربنامج العادي للعينة تنمي هذه الصفة مما  مسح بتطويرها بشكل أحسن مما هو 

الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية    يف تطوير صفيت الرشاقة 
.و املرونة  لألطراف السفلى اليت تلعب دور اجيايب  يف األداء املهاري 



الجري المتعرج بين ي لعينتي البحث في اختبار يوضح المتوسط الحسابي البعد): 22(الشكل 
.الحواجز

8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



: .متر30اختبار الجري عرض ومناقشة نتائج 2-5-2

المقايس اإلحصائية

العينة

األسلوب

المستخدم

حجم 
العينة

تاالختبار البعدي

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
105.240.14

2.122.10180.05

ا
ل
ع
ي
ن
ة

ا
ل
ت

ج
ر 
ي
ب
ي
ة

1تطبيق البرنامج
0

5.130.23



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  21(جدول رقم 
.متر30اختبار الجري 

اجلـــري مـــن خـــالل مقارنـــة نتـــائج االختبـــار البعـــدي   كمـــا هـــي موضـــحة  يف اجلـــدول أعـــاله يف اختبـــار      
بالنســـبة 0.14و5.24:   ، جنـــد أن داللـــة الفـــروق بـــني املتوســـطات و املقـــدرة بــــ املتعـــرج بـــني احلـــواجز
طبــق عليهــا الربنــامج يشــري إىل  املةبالنســبة للعينــة التجريبيــ0.23و5.13ومبقــدار للعينــة الضــابطة    

،  لكـن ال ميكـن اعتبـار هـذا احلكـم      صـحيحا ةنوع من التباين  يف الصفة املقاسـة لصـاحل العينـة التجريبيـ
وبعــد املعاجلــة اإلحصــائية لنتــائج اخلــام .  ســتودنت ) ت ( أو موضــوعيا إال بعــد اســتخدام مقيــاس الداللــة   

اجلدوليــــة    عنــــد درجــــة )   ت ( و بالكشــــف عــــن قيمــــة  2.12)  ت ( املتحصــــل عليهــــا بلغــــت قيمــــة 
. 2.10جندها قـد بلغـت القيمـة  0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "18)   "1–ن (2احلرية   

احملسـوبة   وعلـى أسـاس هـذا التحصـيل اإلحصـائي يأخـذ )  ت ( اليت هـي  و علـى ضـوء املقارنـة  أقـل مـن  
بالتفســـري املقـــرتح كـــون أن الفـــروق الظاهريـــة احلاصـــلة بـــني متوســـطي نتـــائج االختبـــار البعـــدي لعينـــيت انالباحثـــ

هـــذه األخـــرية  يف تطـــوير رشـــاقة و مرونـــة  األطــــراف لصـــاحل البحـــث الضـــابطة والتجريبيـــة هلـــا داللـــة إحصـــائية 
.اليت تعترب كأهم صفة لالعيب كرة اليد،) الرجلني( السفلى 

الــذي حيتــوي علــى طــرق تــدريب مطبقــة وفقــا ملبــادئ علميــة  تنمــي تطبيــق الربنــامج التــدرييب  وهــذا راجــع إىل 
العــادي للعينــة الضــابطةهــذه الصــفة ممــا  مســح بتطويرهــا بشــكل أحســن ممــا هــو عليــه   مقارنــة مــع الربنــامج

ســرعة رد الفعـل  الــيت وبالتـايل فــان التـدريب بتطبيــق الربنـامج للعينــة التجريبيـة متيــز بـأكثر فعاليــة    يف تطـوير
.تلعب دور اجيايب  يف األداء املهاري 



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  23(الشكل رقم 
.متر30اختبار الجري 

5,05 5,1 5,15 5,2 5,25

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



: خطوات  3عرض ومناقشة نتائج اختبار القفز بـ 2-5-3

المقايس 
اإلحصائية

العينة

أسلوب

المستخدم

حجم 
العينة

االختبار البعدي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
105.820.57

3.572.10180.05

ا
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ي
ن
ة

ا
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ت
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ر 
ي
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ي
ة

1تطبيق البرنامج
0

5.450.40



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  22(جدول رقم 
خطوات3القفز بـ 

القفز بـ من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار
بالنسبة للعينة 0.57و5.82:  ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ خطوات3

املطبق عليها الربنامج باستخدام يشري إىل  نوع ةبالنسبة للعينة التجريبي0.40و5.45ر ومبقداالضابطة 
،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم صحيحا أوةمن التباين  يف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي

وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام .  ستودنت ) ت ( موضوعيا إىل بعد استخدام مقياس الداللة   
احلرية   اجلدولية    عند درجة )   ت ( و بالكشف عن قيمة  3.57)   ت ( املتحصل عليها بلغت قيمة 

اليت هي  . 2.10جندها قد بلغت القيمة0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "18)   "1–ن (2
احملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث )  ت ( و على ضوء املقارنة  أقل من  

بالتفسري املقرتح كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث 
( وير قوة سرعة  عضالت األطــــراف السفلى الضابطة والتجريبية هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تط

الذي حيتوي اليت تعترب كأهم صفة لالعيب كرة اليد، وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب  ،) الرجلني
على متارين  تنمي هذه الصفة مما  مسح بتطويرها بشكل أحسن مما هو عليه   مقارنة مع الربنامج العادي 

يل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية  يف تطوير القوة للعينة الضابطة وبالتا
.العضلية  لألطراف السفلى اليت تلعب دورا اجيابا يف االداء املهاري 



خطوات3القفز بـ يوضح المتوسط الحسابي البعدي لعينتي البحث في اختبار : )24(الشكل 

5,2 5,4 5,6 5,8 6

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



): كلغ3(عرض ومناقشة نتائج اختبار الرمي األمامي لكرة الطبية 2-5-4

المقايس 
اإلحصائية

العينة

أسلوب

المستخدم

حجم 
العينة

االختبار البعدي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
103.190.54

2.962.10180.05

ا
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ن
ة
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ة

1تطبيق البرنامج
0

5.530.44



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  23(جدول رقم 
.الرمي األمامي لكرة الطبية

الرمي األمامي من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار
بالنسبة للعينة 0.54و3.19:   ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ لكرة الطبية 

املطبق عليها الربنامج يشري إىل  نوع من التباين  ةبالنسبة للعينة التجريبي0.44و5.53ومبقدارالضابطة 
ال ميكن اعتبار هذا احلكم صحيحا أو موضوعيا إىل بعد ،  لكنةيف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي

وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام املتحصل عليها بلغت .  ستودنت ) ت ( استخدام مقياس الداللة   
)   1–ن (2اجلدولية    عند درجة احلرية   )   ت ( بالكشف عن قيمة  و 2.96)   ت ( قيمة 

اليت هي  و على ضوء . 2.10القيمة  جندها قد بلغت 0.05اإلحصائية وعند مستوى الداللة "18"
بالتفسري املقرتح  اناحملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث)  ت ( املقارنة  أقل من  

كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية 
اليت تعترب كأهم صفة ،هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير قوة سرعة  عضالت األطــــراف العلوية 

الذي حيتوي على متارين  تنمي هذه الصفة مما  مج التدرييب  لالعيب كرة اليد، وهذا راجع إىل تطبيق الربنا
مسح بتطويرها بشكل أحسن مما هو عليه مقارنة مع الربنامج العادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب 

را بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية  يف تطوير القوة العضلية  لألطراف العليا اليت تلعب دو 
.اجيابا يف االداء املهاري و خصوصا التصويب  



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  25(الشكل رقم 
.الرمي األمامي لكرة الطبية

0 2 4 6

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



:عرض ومناقشة نتائج اختبار وصع التعلق على العلقة2-5-5

المقايس 
اإلحصائية

العينة

أسلوب

المستخدم

حجم 
العينة

االختبار البعدي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
105.000.82

2.042.10180.05

ا
ل
ع
ي
ن
ة

ا
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ت
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ر 
ي
ب
ي
ة

1تطبيق البرنامج
0

7.201.62



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  24(جدول رقم 
وصع التعلق على العلقة

الرمي األمامي من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار 
بالنسبة للعينة 0.82و5.00:  ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ لكرة الطبية 

املطبق عليها الربنامج يشري إىل  نوع من التباين  ةبالنسبة للعينة التجريبي1.62و7.20ومبقدارالضابطة 
،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم صحيحا أو موضوعيا إىل بعد ةيف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي

وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام املتحصل عليها بلغت .  ستودنت ) ت ( استخدام مقياس الداللة   
)   1–ن (2اجلدولية    عند درجة احلرية  )   ت ( و بالكشف عن قيمة  2.04)  ت ( قيمة 

اليت هي  و على ضوء . 2.10جندها قد بلغت القيمة 0.05لداللة اإلحصائيةوعند مستوى ا"  18"
بالتفسري املقرتح  اناحملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث)  ت ( املقارنة  أقل من  

تجريبية كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة وال
اليت ،هذه األخرية  يف تطوير قوة سرعة  عضالت األطــــراف العلوية لصاحلليست هلا داللة إحصائية

على متارين  تنمي هذه تعترب كأهم صفة لالعيب كرة اليد، وهذا راجع إىل عدم تأثري  الربنامج التدرييب  
ة مع الربنامج العادي للعينة الضابطة الصفة مما  ال مسح بتطويرها بشكل أحسن مما هو عليه   مقارن

وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية من حيث املتوسط احلسايب الذي  
كان يفوق العينة الضابطة   يف تطوير القوة العضلية  لألطراف العليا اليت تلعب دورا اجيابا يف االداء 

.املهاري و خصوصا التصويب



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   ) :  26(رقم الشكل
وصع التعلق على العلقةفي اختبار 

0 2 4 6 8

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



:عرض ومناقشة نتائج اختبار التنطيط حول الملعب2-5-6

المقايس 
اإلحصائية

العينة

أسلوب

المستخدم

حجم 
العينة

االختبار البعدي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
100.640.12

4.252.10180.05

ا
ل
ع
ي
ن
ة
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ي
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ة

1تطبيق البرنامج
0

0.650.07



اختباريوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في ) :  25(جدول رقم 
التنطيط حول الملعب

من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار
بالنسبة للعينة الضابطة    0.12و0.64:  ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ املهاري 
املطبق عليها الربنامج باستخدام طرق التدريب املختلفة  ةبالنسبة للعينة التجريبي0.07و0.65ومبقدار

،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم  ةيشري إىل  نوع من التباين  يف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي
وبعد املعاجلة اإلحصائية .  ستودنت ) ت ( صحيحا أو موضوعيا إال بعد استخدام مقياس الداللة   

اجلدولية    )   ت ( و بالكشف عن قيمة  4.25احلسوبة)ت( م املتحصل عليها بلغت قيمة لنتائج اخلا
جندها قد بلغت القيمة  0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "  18)   "1–ن (2عند درجة احلرية

احملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل )  ت ( اليت هي  و على ضوء املقارنة  أقل من  .2.10
بالتفسري املقرتح كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار اناإلحصائي يأخذ الباحث

البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير املهارة املذكورة 
عليمية تنمي هذه املهارة تعتمد على الذي حيتوي على متارين توهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب  

اجلانب النفسي الذي تطوره االلعاب كما ذكرت يف نظريات اللعب  و البدين مما سبق حتليله  مقارنة مع 
.الربنامج العادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية 



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :27(رقم الشكل
التنطيط حول الملعب

0,635 0,64 0,645 0,65

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



:عرض ومناقشة نتائج اختبار المراوغة 2-5-7

المقايس 
اإلحصائية

العينة

أسلوب

المستخدم

حجم 
العينة

االختبار البعدي
ت

المحسوبة

ت

الجدولية

درجة 
الحرية

مستوى

الداللة 2ع2س

العينة الضابطة
تدريب

عادي
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يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :  26(جدول رقم 
المراوغة

نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبارمن خالل مقارنة
النسبة للعينة الضابطة    ب0.94و12.18:  ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ املهاري 
املطبق عليها الربنامج باستخدام طرق التدريب ةبالنسبة للعينة التجريبي0.48و12.54ر ومبقدا

،  لكن ال ميكن اعتبار هذا ةاملختلفة  يشري إىل  نوع من التباين  يف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبي
وبعد املعاجلة .  ستودنت ) ت ( احلكم  صحيحا أو موضوعيا إال بعد استخدام مقياس الداللة   

)   ت ( و بالكشف عن قيمة  6.22احملسوبة) ت( املتحصل عليها بلغت قيمة اإلحصائية لنتائج اخلام
جندها قد 0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "  18)   "1–ن (2اجلدولية    عند درجة احلرية   

احملسوبة   وعلى أساس هذا )  ت ( اليت هي  و على ضوء املقارنة  أقل من  . 2.10بلغت القيمة  
بالتفسري املقرتح كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج انل اإلحصائي يأخذ الباحثالتحصي

االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير املهارة 
املذكورة 

تعليمية تنمي هذه املهارة تعتمد على الذي حيتوي على متارينوهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدرييب  
مع اجلانب النفسي الذي تطوره االلعاب كما ذكرت يف نظريات اللعب  و البدين مما سبق حتليله  مقارنة
.الربنامج العادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعالية



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :28(رقمالشكل
.المراوغة

12 12,2 12,4 12,6

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



: عرض ومناقشة نتائج اختبار التصويب باالرتقاء2-5-8
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يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار ) :  27(جدول رقم 
التصويب باالرتقاء

الرمي األمامي نتائج االختبار البعدي كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار من خالل مقارنة 
بالنسبة للعينة 0.88و2.66: ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ لكرة الطبية 

املطبق عليها الربنامج يشري إىل  نوع من ةبالنسبة للعينة التجريبي0.75و2.25ومبقدارالضابطة 
،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم صحيحا أو موضوعيا ةالتباين  يف املهارة املقاسة لصاحل العينة التجريبي

وبعد املعاجلة اإلحصائية لنتائج اخلام املتحصل عليها .  ستودنت ) ت ( إىل بعد استخدام مقياس الداللة 
"18)   "1–ن (2اجلدولية عند درجة احلرية  )ت ( و بالكشف عن قيمة 2.07) ت ( بلغت قيمة 

اليت هي  و على ضوء املقارنة  . 2.10جندها قد بلغت القيمة  0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية 
بالتفسري املقرتح كون اناحملسوبة   وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي يأخذ الباحث)  ت ( أقل من  

ن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي لعينيت البحث الضابطة والتجريبية ليست أ
اليت تعترب كأهم صفة ،.دقة التصويب على األهداف املرسومةهلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير 

أساسية لالعيب كرة اليد، 
علــى متــارين  تنمــي هــذه املهــارة ممــا  ال مســح بتطويرهــا بشــكل يب  وهــذا راجــع إىل عــدم تــأثري  الربنــامج التــدري

أحسن مما هو عليه   مقارنة مع الربنامج العادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنـامج للعينـة 
دقـــةالتجريبيـــة ال يتميـــز بفعاليـــة مـــن حيـــث املتوســـط احلســـايب الـــذي كـــان يفـــوق العينـــة الضـــابطة   يف تطـــوير 

.اليت تلعب دورا اجيابا يف االداء املهاري و خصوصا التصويب  .التصويب على األهداف ملرسومة



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   ) :  29(رقم الشكل
وصع التعلق على العلقةفي اختبار 

2 2,2 2,4 2,6 2,8

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 



: عرض ومناقشة نتائج اختبار التصويب باالرتكاز 2-5-9
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يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :  28(جدول رقم 
التصويب باالرتكاز

من خالل مقارنة نتائج االختبار البعدي   كما هي موضحة  يف اجلدول أعاله يف اختبار
بالنسبة للعينة الضابطة       0.99و3.08:   ، جند أن داللة الفروق بني املتوسطات و املقدرة بـ املهاري 

بالنسبة للعينة التجريبية   املطبق عليها الربنامج باستخدام طرق التدريب املختلفة  0.90و3.41ومبقدار 
يشري إىل  نوع من التباين  يف الصفة املقاسة لصاحل العينة التجريبية ،  لكن ال ميكن اعتبار هذا احلكم  

ملعاجلة اإلحصائية وبعد ا.  ستودنت ) ت ( صحيحا أو موضوعيا إال بعد استخدام مقياس الداللة   
اجلدولية    )   ت ( و بالكشف عن قيمة  2.88احملسوبة)ت( نتائج اخلام املتحصل عليها بلغت قيمة 

جندها قد بلغت القيمة  0.05وعند مستوى الداللة اإلحصائية "  18)   "1–ن (2عند درجة احلرية   
سوبة   وعلى أساس هذا التحصيل إحصائي احمل)  ت ( اليت هي  و على ضوء املقارنة  أقل من  . 2.10

بالتفسري املقرتح كون أن الفروق الظاهرية احلاصلة بني متوسطي نتائج االختبار البعدي انيأخذ الباحث
لعينيت البحث الضابطة والتجريبية هلا داللة إحصائية هذه األخرية  يف تطوير املهارة املذكورة 

ييب  الذي حيتوي على متارين تعليمية تنمي هذه املهارة تعتمد على وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدر 
اجلانب النفسي الذي تطوره االلعاب كما ذكرت يف نظريات اللعب  و البدين مما سبق حتليله  مقارنة مع 

.يةالربنامج العادي للعينة الضابطة وبالتايل فان التدريب بتطبيق الربنامج للعينة التجريبية متيز بأكثر فعال



يوضح  داللة الفروق  في نتائج االختبار البعدي   لعينتي  البحث   في اختبار) :  30(رقم الشكل
.التصويب باالرتكاز

2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

العینة الصابطة

العینة التجریبیة 





الفصل الثالث

مقـابلة النتائج بالفرضيات  

االستنتاجات  



:اإلستنتاجات 3-1

ا الباحثان من حيث أهداف الدراسة ، و من خالل التحليل  من خالل الدراسة اليت قام 
:اإلحصائي إستنتج مايلي 

 إن توظيف طرق التدريب املختلفة يف الربامج التدريبية  تِؤثر إجيابا يف تنمية بعض الصفات البدنية
داء التمارين بطرق خمتلفة تسمح باستعمال جمموعة من واملهارات األساسية إذ تبني أن ذلك التنوع يف ا

املهارات العديدة مما خيلق تكرارات مؤثرة تساعد على ثبات واستقرار املهارات احلركية لدى ناشئي كرة 
.اليد

 إن برجمة التدريب وفق األسس واملبادئ العلمية  من حيث تنوع طرق و مبادئ التدريب
. احلديثة توصل بالرياضي اىل املستويات العليا 

البحث واالختبارات البعدية لعينة, هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية
.لبدنية لالختبارات ا0.05ومستوى الداللة 09رية وهي لصاحل االختبارات البعدية عند درجة احل

البحث واالختبارات البعدية لعينة, هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية
.المهاريةلالختبارات0.05ومستوى الداللة 09وهي لصاحل االختبارات البعدية عند درجة احلرية 



فة و توظيفها يف برنامج تدرييب يف فرتة اإلعداد البدين العام و اخلاص استعمال طرق التدريب املختل
ا الفردية و الزوجية و  تؤدي اىل تنمية اجلانب املهاري و البدين بتشكيل املهارات األساسية يف صور

.املركبة من خالل عمل يهدف إىل تنمية القدرات البدنية و املهارات األساسية

:حث   مناقشة فرضيات الب3-2

:مناقشة الفرضية األولى 1- 3-2

يؤثر إجيابا على تنمية بعض الصفات باستخدام طرق التدريب ملختلفة إن استخدام الربنامج التدرييب - -1
.البدنية و املهارية لناشئي كرة اليد  

للجانب البدين و اجلداول رقم ) 14.13.12.11.10(من خالل مالحظاتنا للجداول رقم 
للجانب املهاري اليت توضح داللة الفروق بني متوسطات نتائج االختبارات ) 19.18.17.16.15(.

:القبلية و البعدية لعينيت البحث أن 

تخدام خمتلف الطرق احلديثة مع العينة التدريب بطريقة عادية للمجموعة الضابطة و التدريب باس
التجريبية وجد من خالل اإلختبارات و الدراسة اإلحصائية كما هي مبينة يف اجلداول أنه هناك أثر 

.اجيايب لصاحل العينة التجريبية  يف تنمية بعض الصفات البدنية و املهارية

لية والبعدية لدى العينة التجريبية هلا من خالل الفروق اإلحصائية احلاصلة بني نتائج اإلختبارات القب
انداللة إحصائية حيث أن املرحلة السنية اليت تتناوهلا الدراسة تعد بناء مهاري و بدين فوجد الباحث
أن فئة الناشئني ال تشعر بالدافعية يف األداء اذا كان التعليم او التدريب على منط واحد مما دفع 

.ة و متنوعة اليت ال تعتمد على منط واحد يف تنفيذها الباحثان استخدام طرق تدريب خمتلف

)2001( الطائي دراسة وهذا  ما يتطابق مع 



حسب ماتفيف ، نوفيكوف ، شبلمن ، داتشكوف ، زميكني ، /طه إسماعيل وآخرون/كما ذكر 
الفنية و القدرة احلركية لدى فأن تدريبات اللياقة البدنية العالية تِؤدي إىل زيادة املقدرة , دشكوى ، بيجنكل

)1989أخرون، (الالعبني

ومن هذا التطور ميكن اعتبار الصفات البدنية الركيزة األساسية يف قدرة الالعب والرياضي على أداء 
املهارات األساسية بكل دقة وفعالية وبقدر ما تكون لياقة الرياضي البدنية عالية بقدر ما ميكنه االحتفاظ 

عاليا طوال فرتة اللعب والعكس إذا كانت لياقته ضعيفة أو نوعا ما ناقصة فانه ال يقدر على مبستواه الفين 
أداء املهارات األساسية بالصورة املطلوبة خالل اللعب وال حيافظ على مستواه الفين خالل كامل جمريات 

املباريات أو حتت ظروف اللعب احلقيقية

.هذا ما يؤكد صحة الفرضية األوىل 

:مناقشة الفرضية الثانية 2- 3-2

وجود فروقات ذات داللة إحصائية بني العينة الضابطة  املستخدمة للتدريب العادي والعينة التجريبية 
بعض الصفات باستخدام طرق التدريب املختلفة لصاحل هذه األخرية يف تنمية التدرييب املستخدمة للربنامج 

.البدنية و املهارية

- 23-22- 21- 20(من خالل املعاجلة اإلحصائية لنتائج اإلختبارات كما هو مبني يف اجلداول رقم
أن كل الفروقات بني للجانب املهاري)28- 27- 26-25(ل رقمللجانب البدين و اجلداو )  -24

االنفجارية متوسطات نتائج اإلختبارات البعدية هلا داللة إحصائية ، ماعدا اإلختبارات اخلاصة بصفة القوة
لالطراف العليا فكانت تتميز مبتوسطات حسابية عند العينة التجريبية أحسن من العينة الضابطة مل تكن 

هذه الفرقات دالة إحصائيا ، كما هو احلال يف االختبارات املهارية  حيث أن كل الفروقات بني متوسطات 
النتائج

2004مهند فيصل سلمان الفضليدراسة وهذا  ما يتطابق مع 



تأثير طريقتا التدريب الفتري المرتفع الشدة والتكراري في تطوير القوة المميزة بالسرعة وأثرها في 
.بعض المهارات الهجومية بكرة السلة 

ومنه نستنتج أن طرق التدريب املختلفة هي أحد الوسائل اهلامة يف عملية االعداد البدين و املهاري 
.برنامج تدرييب مقنن خصوصا عندما أدجمناها يف 

أن التخطيط العلمي للربامج التدريبية يعد حبد ذاته مثرة من مثرات "كمال مجيل الربضي"كما أشار
)2004الربضي، (.اإلجنازات الرياضية و الوصول بالرياضي إىل احلالة التدريبية العالية 

:الخالصة العامة  3-3

اهلائل الذي حققته الرياضة العاملية إىل التقدم العلمي الكبري يف طرق و يرجع الفضل يف التطور 
والذي استند إىل احلقائق العلمية اليت قدمتها خمتلف العلوم األخرى , مبادئ  التدريب وإعداد الالعبني

ال البيولوجي أو النفسي أو االجتماعي أو التكنولوجي ا املدرب واليت يستفيد منه, سواء ما كان منها يف ا
.بفاعلية وإجيابية لتحسني تنفيذ العملية التدريبية

يتطلب بناء قاعدة رياضية قوية وسليمة تفاعل عددا من العناصر ولعل أمهها العنصر البشري الذي يؤدي 
والرباعم والناشئني يعتربون احلجر الزاوية يف مراحل املمارسة الرياضية حيث ...هذه الرياضة وهو الالعب

خالهلا النجم واملمارس، إذا ما قدمت هلم الربامج التدريبية والرتبوية من منطلقات سليمة خيرج من 
ا وغاية وليست وسيلة لتحقيق املكاسب والبطوالت .واعتربناهم قيمة يف حد ذا



و على ضوء هذا جاء موضوع حبثنا الذي يهدف إىل إبراز مدى تطور بعض الصفات البدنية و املهارية  
املرتبطة بإختصاص كرة اليد  من خالل تطبيق الربنامج التدرييب باستعمال طرق التدريب املختلفة  ، كما  

.كان يهدف هذا األخري إىل الربط بني اجلانب البدين و املهاري 

يق ماسبق، قام الباحثان بتقسيم البحث إىل بابني ، خصص الباب األول للدراسة النظرية و الباب و لتحق
.الثاين للدراسة امليدانية 

:الباب األول 

مشل هذا الباب ثالثة   فصول ، تناول الباحثان يف الفصل األول إىل التخطيط يف التدريب 
.ت يف التدريب مث التطرق اىل محل التدريب و اىل املدرب يف كرة اليد  الرياضي تناوىل فيه أنواع اإلعدادا

املهارات األساسية و الصفات البدنية املرتبطة بكرة اليد و طرق أما الفصل الثاين فتناوىل 
مع ،كما اشتمل الفصل الثالث على التعريف باملرحلة السنية التدريب اليت تتناسب و تنمية هذه األخرية  

ال الرياضي   .ذكر خصائصها و التطرق إىل التعلم احلركي و املهاري يف ا

وكان الغرض من . واستعان الباحثان يف هذا الباب جبملة من املصادر واملراجع العربية واألجنبية
.هذا كله إضافة مرجع علمي مهم للمكتبة اجلزائرية بوجه عام والعاملني يف قطاع الناشئني بوجه خاص

:لباب الثاين ا

لقد تطرق الباحثان إىل اجلانب امليداين الذي اشتمل على ثالثة فصول ، تناول يف الفصل 
األول منهجية البحث و اجراءاته امليدانية ، و استخدم الباحثان املنهج التجرييب كونه أنسب لدراسة هذا 

ية باملتوسطات احلسابية و اإلحنرافات املعيارية ، و املوضوع ، أما الفصل الثاين متت فيه الدراسة اإلحصائ
، و النسب املئوية ملعاجلة نتائج اإلختبارات القبلية و البعدية للعينة الضابطة و التجريبية )ت(داللة الفروق 

، و مت حتليل و عرض و مناقشة النتائج املتوصل إليها ، أما الفصل الثالث فتطرق فيه الباحثان إىل مناقشة 



يات البحث ، حيث استخلص الباحثان أن استخدام طرق التدريب املتنوع اثاء الوحدات التدريبية  هلا فرض
. أثر اجيايب حتسني بعض الصفات البدنية و املهارية  يف اختصاص كرة اليد لدى الناشئني  

:الفرضية المستقبلية4- 3

.املدرب احلديث حيث انه يعتمد على اسس علميةيعترب التدريب الرياضي احلديث من اهم واجبات 

أن التخطيط العلمي للربامج التدريبية يعد حبد ذاته مثرة من مثرات " كمال مجيل الربضي"ولقد رأى 
ان عملية التطوير عملية طويلة تتميز اإلجنازات الرياضية و الوصول بالرياضي إىل احلالة التدريبية العالية 

ا ختضع السس وقواعد التدريب الرياضي اليت تتميز بالشمولية مراريةبالتدرج الصحيح واالست والتكامل وا
يف اقل جهد ممكن وطاقة تطوير مهارات الفرد احلركية وقدراته البدنية حىت يتمكن من ممارسة اعمالهيف

مبا خيدم برامج الصفات البدنية واملهارات احلركية للرياضينيمبذولة ،و البد من معرفة طرق التدريب لتنمية
:وهذه الطرق هيالتدريب ،

.طريقة التدريب املستمر.1
.طريقة التدريب الفرتي.2



.طريقة التدريب الفرتي منخفض الشدة. أ
.طريقة التدريب الفرتي مرتفع الشدة. ب

.طريقة التدريب التكراري.3
.طريقة التدريب الدائري.4

املستويات العليا ، لذا جيب فوز والبطوالت واالجنازات والوصول اىلومبا ان هدف التدريب هو حتقيق ال
الرتكيز على كل متطلبات العملية التدريبية

ان استعمال طرق التدريب املختلفة  يف الربامج التدريبية عامة و الوحدات التدريبية خاصة  تِؤثر *
اتسمح باستعمال إجيابا يف تنمية بعض الصفات البدنية اال صفة السرعة  واملهارا ت األساسية إذ تبني أ

جمموعة من املهارات العديدة مما خيلق تكرارات مؤثرة تساعد على ثبات واستقرار املهارات احلركية لدى 
.ناشئي كرة اليد

:وهذا ما يؤدي بالباحثان اىل افرتاض مايلي 

الوصول بالرياضي ان استعمال طرق التدريب المختلفة ضمن برنامج تدريبي يؤدي الى * 
.الى الحالة التدريبية العالية وفق برنامج مقنن 

وعسى ان تكون هذه الفرضية ارضية خصبة و انطالقة لدراسات اخرى متس هذه الفئة احلساسة 
.اال و هي فئة الناشئني
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Résumé en francais

Résumé de l’étude :

l'étude inclus, qui a pour titre « Codifier un programme de formation en utilisant de

différentes méthodes afin d’améliorer certains comportements physiques et

compétenciels pour les cadets du handball », a pour but la conception d’un programme

d’entrainement proposé qui affecte positivement le développement de ces

comportements.

Cette étude a concerné un exemplaire de l’équipe du cadet de Wifak de la commune

de Jdiouia W Relizane qui joue au sein de tournoi du handball de la wilaya de

Mostaganem. L’étude a été choisi d’une manière intentionnelle contient 20 joueurs. Ce

qui concerne la méthode utilisée lors de l’étude, on a choisi un ensemble des examens

physiques et componentiels.

A la fin de cette étude, nous avons déduit que l’emploi de différentes méthodes de

formation dans le programme aide au développement de certains aspects corporels,

puisque la diversité d’exécution des activités permet de  servir de plusieurs



compétences. Ces dernières se stabilisent grâce aux répétitions successives chez les

joueurs du handball.

Pour conclure, nous avons abouti à la supposition terminale qui s’englobe autour de

l’utilisation de différentes méthodes d’entrainement au sein d’un programme de

formation conduit l’athlète à arriver au sommet d’un état d’entrainement selon un

programme codifié.

Mots clés : Les principales compétences- le programme- l’entrainement+ le handball-

l’entraineur- les comportements physiques- les cadets.

Summary in English

Abstract

Our study is title Rationing of an program Training using different methods of  in order

to Training Different the physical and the Skill characteristics It aims. from a suggested

practical program using the later methods and the basic skills for the Handball beginners

and so As to know  Impact  these characteristies

we supposed that the use of different methods effects positively on the development of

some physical and competent characteristies of the handball beginners .

A sample of 20 players which equals 13% was taken from WRB jdjiouia from Relizane

; belong to State championship handball Mostaganem. the tool  used in the study was

applying on some physical and competent  Exercises .the results show  that  the use of



different methods in the entrainement effects positively on the development of some

physical and  competent skills

The variety in performances of the exercises’ allow using a lot of competences which

help in the stability of moving  competences of the hand ball beginners which leads to

au  Training state according to a Rationing program

key words: Basic skills - program - entrainement - handball – entrain – beginners -

physical  characteristics

:ملخص الدراسة

المختلفة في تقنين برنامج تدريبي باستعمال طرق التدريب من خالل حبثنا هذا والذي جاء حتت عنوان

تصميم برنامج وهدف دراستنا هذه هوتحسين بعض الصفات البدنية و المهارية لناشئي كرة اليد

تدريبي  مقترح باستخدام طرق التدريب المختلفة يهدف لتنمية بعض الصفات البدنية و المهارات 

وإفرتضنا من ساسيةاألساسية لناشئ كرة اليد و معرفة تأثيره على هذه الصفات و كذلك المهارات األ

يؤثر إيجابا على تنمية بعض باستخدام طرق التدريب لمختلفة ن استخدام البرنامج التدريبي أهذه

ناشىء الوفاق الرياضي لبلدية وخصت هذه الدراسة عينةالصفات البدنية و المهارية لناشئي كرة اليد

بطريقة واليت إختريتاليد بمستغانملكرة البطولة الوالئيةجديوية والية غليزان الذي ينشط ضمن 

عنيف دراستها هذه فكانة عبارة أما األداة املستخدمة%13بنسبةالعب 20بلغتمقصودة



توظيف طرق ومن أهم إستنتاجات هذه الدراسة اليت إستنتجناها أن مهاريةاختباراتاختبارات بدنية و 

إيجابا في تنمية بعض الصفات البدنية والمهارات التدريب المختلفة في البرامج التدريبية  تِؤثر 

األساسية إذ تبين أن ذلك التنوع في اداء التمارين بطرق مختلفة تسمح باستعمال مجموعة من 

المهارات العديدة مما يخلق تكرارات مؤثرة تساعد على ثبات واستقرار المهارات الحركية لدى 

ان استعمال طرق التدريب المختلفة نهائيىة و املتمثلة يف ويف األخري خنلص بالفرضية الناشئي كرة اليد

.ضمن برنامج تدريبي يؤدي الى الوصول بالرياضي الى الحالة التدريبية العالية وفق برنامج مقنن 

الصفات - الناشئني- املدرب- كرة اليد-التدريب- الربنامج-املهارات األساسية: الكلمات المفتاحية

البدنية


