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ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديا وأن اعمل صالحا :"قال تعالى 

" ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين  

.19                                                          سورة النمل اآلية   

في البداية نشكر اهلل عز وجل الذي وفقنا إلتمام ىذا العمل المتواضع كما نتوجو بالشكر 
 الجزيل إلى كل من ساعدنا في إنجاز  ىذا البحث سواءا من قريب أو من بعيد

د كوتشوك "ستاذ المشرفألكما يشرفنا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى ا
الذي لم يبخل علينا بنصائحو القيمة التي مهدت لنا الطريق إلتمام ىذا "سيدي محمد

ن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل أساتذة معهد التربية البدنية أالبحث،وال يفوتنا 
والرياضية على صبرىم معنا طوال دراستنا ، كما ال ننسى عمال وعامالت مكتبة المعهد 

 ،نشكركم جميعا جزيل الشكر ،مع فائق إحتراماتنا

  مليكة

                                  باديس
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الحمد هلل الذي بعونو تتم الصالحات والصالة والسالم على رسولو الكريم سيدنا وحبيبنا محمد عليو أزكى 

:قال تعالى :وعلى آلو وصحبو أجمعين أما بعد (ص)الصالة وأفضل التسليم   

   24: اإلسراءاآلية(اً َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَب ََّياِني َصِغير )

وبعد ما رست سفينة بحثنا على شواطئ األمان، أىدي ىذا العمل المتواضع  إلى  من كانوا سببا في 
وجودي و روحهما ال تفارق روحي  ودعائهم سر نجاحي ، اللذين يعجز اللسان عن وصف جميلهما لي 
وفضلهما الكبير في ما وصلت  إليو اليوم والدايا حفظهم اهلل ورعاىم وأطال في عمرىما، إلى التي عجز 
اللسان عن وصف مآثرىا نحوي إلى المرأة التي غمرتني حبا وحنانا إلى حكاية العمر التي ال أدري بأي 
كالم أقابلها أبكالم يسكن في األرض أم في السماء، أبعبارات الليل أم بعبارات  النهار أمي الغالية  و 

الذي صبر على " الحاج عبد القادر"إلى من كان يحترق كالشمعة ليضيء دربي أبي الغالي ،"عائش ة" العزيزة
 إلى جدتي زوبيدة أطال كما أىدي ىذا العمل.حر الصيف وبرد الشتاء من أجل أن يؤمن لي لقمة العيش

اسيل                          بشرى ، ةخضر:الصحراوي،مختار والى أخواتي: ألخوتياهلل في عمرىا،

وإلى ،"قواس"والى كل عائلة " إياد عبد الرحمان"رباب،زكرياء،اشرف،والى شمعة المنزل :،الكتاكيت

. أىلي بتونس   

وإلى حبيبة قلبي . ،شفاه اهلل واطال في عمرهالسيد عبد العزيز بوتفليقة ئريةاالجز الى رئيس الجمهوريةو
كوتشوك سيدي "ستاذي الكريم الذي كان نعم المشرفأ ،والى (باديس)، والى زميلي في البحثليندة
 من قريب أو من بعيد، إلى كل محب لوطنو وغيور على مليكةالى كل من  يعرف  و يحب " محمد

.           يتصفح ىذه المذكرة لكل  ىؤالء أىدي  ثمرة جهدي دينو،الى كل من سيغضب لغياب اسمو او
     مليكة  .      زائ   ريا الج تح                                                   
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:مقدمة  

نظرا لإلنتشار الواسع جلميع الرياضات يف سلتلف أضلاء العادل، وبعد إدراكهم ألعليتها جعلت من ىذا           
اإلنتشار إىتماـ العديد من شلارسيها ومشاىديها،كما تعترب واحدة من أىم العلـو العصرية اليت بدأ اإلقباؿ عليها 
على ادلستوى ادلهٍت والًتوػلي، حيث أصبح معظم الشباب اجلزائري ينظم إذل ادلعاىد واجلامعات ادلتخصصة يف 

صبحت أتعليم وتدريب الرياضة ، فيكوف ىناؾ  تلقُت ألىم التقنيات األساسية يف مجيع أطوارىا ادلختلفة،حيث 
ف تطورىا يعكس تطور اجملتمع ،فهي مؤسسة ذلا ىيكال خاصا هبا على ادلستوى احمللي ألالرياضة ظاىرة اجتماعية 

.والدورل  ذات تدرج ىرمي  

 إف التدريب الناجح يقتضي فهم ادليكانيزمات اليت تؤدي إحًتامها للوقت واجلهد ومنو تسيَت وتطبيق         
،فنجاح ادلدرب يف العملية التدريبية إلعداد الالعب العملية التدريبية ككل وزبليصها يف الوقت ذاتو من العشوائية

 (18البيك،ص)أو الفريق يتوقف إذل حد بعيد على ادلعرفة الدقيقة لتفاصيل العناصر والًتكيبات التدريبية ادلختلفة
صبحت أوضلن يف ىذا الصدد صلد أساليب وطرؽ التدريب كفيلة بإحداث ىذا التغيَت النوعي بل ألبعد من ذلك 

مطلبا أساسيا للعملية التدريبية يف رلاؿ التدريب الرياضي ويف سلتلف ادلستويات ليس فقط ألهنا تسمح للمدربُت 
مشولية وتأثَتا ومنو ربكما يف عملية التدريب بل يف التطابق بُت اذلدؼ من جهة وما ػلصل داخل  كثرأبأف يكوف 

ذل جانب ذلك عملو ويف سبييز واقع حصتو إاحلصة التدريبية من جهة أخرى إذا ما أحسن ادلدرب إستغالؿ أنسبها 
بإحًتاـ إمكانيات سلتلف ادلستويات فتكوف ميزة خاصة لكل الرياضات وخاصة الرياضات اجلماعية لرفع مستوى 

.    األداء الرياضي بصفة عامة يف سلتلف ىذه الرياضات وإتقانو بصورة جيدة   

كرة السلة _ كرة اليد) إف التقدـ يف اإلصلاز الرقمي لكافة الرياضات اجلماعية وعلى وجو اخلصوص        
تعكس ادلقدار اذلائل من ادلعلومات وادلعارؼ العلمية من طرؼ العلماء والباحثُت وادلدربُت   (الكرة الطائرة_

دبختلف اإلختصاصات فينتج ىناؾ تطور يف األداء احلركي وذلذا إلتمسنا مؤخرا إستمرارية يف األرقاـ القياسية ذلذه 
ذل الًتكيز بشكل كبَت على ىذه الظاىرة بغية ربليل حقيقة مستواىا إاإلختصاصات يف اجلزائر شلا دفعنا 

.وإستخالص احللوؿ اليت من شأهنا النهوض هبذا النوع من الرياضات اجلماعية  
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وما دراستنا ىذه إال إلبراز دور بعض الطرؽ التدريبية يف الرفع من مستوى األداء الرياضي لدى طلبة السنة        
ذل إساس قمنا بتقسيم حبثنا ألا وعلى ىذا (الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)الثانية يف بعض الرياضات اجلماعية 

:  مايلي   

ىداؼ البحث،ربديد ادلصطلحات،الدراسات أشكالية،الفرضيات،إلذل ا إ الذي تطرقنا فيو:الفصل التمهيدي-  
.                                                                 السابقة   

                 :اجلانب النظري حيث تناولنا فيو ثالثة فصوؿ على الًتتيب: ول ألالباب ا-    

.                    (التدريب الرياضي والطرؽ التدريبية)ذلإ قمنا بالتطرؽ : األولالفصل -    

 .    (الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)داء الرياضي يف الرياضات اجلماعيةألا)ذلإتطرقنا فيو :الفصل الثاني - 
  .                                      سنة(22-20) قمنا بالتطرؽ إذل ادلرحلة العمرية : الفصل الثالث -

:                            ذل قسمُت إ احلانب التطبيقي حيث قمنا بتقسيمو :الباب الثاني  -   

  .                               (بياف ادلنهجية ادلتبعة يف البحث)ذل إ تطرقنا :ولألالفصل ا    -

   .                                         (ربليل وتفسَت النتائج )تناولنا فيو: الفصل الثاني -

.عطاء بعض االقًتاحاتإخَت خاسبة البحث وأل  ويف ا-  
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:شكالية البحثإ-1  

ف ىذه ادلهارات أاجلماعية عبارة عن جري ووثب وبالتارل فهي تتناسب مع الطبيعة احلركية للفرد، إال  الرياضات
ف يصل إذل ادلستوى العارل أيستطيع  ف الالعب الأ داء ،كماألثناء اأاحلركية ذلذه الرياضات تتميز بالدقة والًتكيب 

ف التدريب ىو الركيزة أداء ادلتميز للحركات إرتباطا مع الصفات البدنية لالعب ،حيث ألإال بعد التدريب اجليد وا
 كما أنو تعديل إغلايب ذي إذباىات خاصة تتناوؿ سلوؾ الفرد من الناحية ادلهنية أو ي رياضة كانتأساسية يف ألا

(.17خليل،ص-أبوزيد-البيك)الوظيفية وذلك من أجل رفع مستوى األداء وزيادة إنتاجو  

وذلذا فقد تنوعت طرؽ التدريب ادلستعملة يف تنمية وتطوير ادلهارات احلركية، ىذه الصعوبات اليت خلقها التنوع يف 
.الطرؽ التدريبية  

ف ىناؾ قصور يف إعداد الطلبة يف أ،الحظنا "جامعة مستغازل"فمن خالؿ تكويننا دبعهد الًتبية البدنية والرياضية 
الكرة -كرة السلة-كرة)اجلانب التطبيقي اخلاص بتنمية الطرؽ التدريبية ادلناسبة يف بعض الفعاليات 

.،واالعتماد فقط على اجلانب ادلهاري (الطائرة  

داء الرياضي لدى طلبة السنة ألمن ىذا ادلنطلق ضلاوؿ توضيح دور بعض الطرؽ التدريبية يف الرفع من مستوى ا
.(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)الثانية يف بعض الرياضات اجلماعية   

:ذل طرح التساؤالت التاليةإشلا أدى بنا   

داء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية يف بعض الرياضات أليف الرفع من مستوى ا ىل لتنوع الطرؽ التدريبية دور_ 
 اجلماعية؟

داء حسب نوع ادلهارات احلركية  وحسب نوع ألىل يتم إختيار الطرؽ التدريبية اليت ترفع من مستوى ا_ 
(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)الفعاليات الرياضية   

ىل زبتلف الطرؽ التدريبية يف تعليم ادلهارات احلركية حسب اخلصائص البدنية للطلبة؟_   
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:الفرضيات-2  

:الفرضية العامة  

داء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية يف بعض أللتنوع الطرؽ التدريبية دور إغلايب يف الرفع من مستوى ا_ 
.الرياضات اجلماعية  

:الفرضيات الجزئية  

داء الرياضي حسب نوع ادلهارات احلركية ادلراد تعليمها أليتم إختيار الطرؽ التدريبية اليت ترفع من مستوى ا_  
.(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)وحسب كل فعالية رياضية   

.يتعلق إختيار الطرؽ التدريبية يف تعليم ادلهارات احلركية حسب اخلصائص البدنية للطلبة_   

:ىداف البحثأ- 3  

.داء الرياضي لدى طلبة ادلعهد يف الرياضات اجلماعيةاألعلية دور الطرؽ التدريبية يف رفع مستوى أزلاولة إبراز _   

-كرة السلة-كرة اليد)نواع الطرؽ التدريبية ادلستخدمة حسب نوع الفعاليات الرياضية أالتعرؼ على بعض _ 
.(الكرة الطائرة  

.داء رياضيأالتعرؼ على مدى العالقة بُت الطرؽ التدريبية وما يتمتع بو الطالب من _   

.اخلروج بإقًتاحات للرفع من مستوى األداء الرياضي يف الرياضات اجلماعية-   

:ىمية البحثأ- 4  

.داء الرياضي اجليد وكذا التعرؼ على مدى إستخداـ الطرؽ التدريبية يف ادلعاىد ألعلية اأمعرفة _   

 -  .داء الرياضي لطلبة ادلعاىد وكذا إظهار العالقة بينو وبُت الطرؽ التدريبيةأل كشف واقع ا

.خرين إلصلاز دراسات مكملة للموضوعأإثراء ادلكتبة دبرجع جديد قد يكوف يف يـو ما يف متناوؿ باحثُت _   

:ساسية الواردة في البحثألتحديد المصطلحات والمفاىيم ا- 5  
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داء الرياضي يف ألساسي، ىو تبياف الطرؽ التدريبية الناجحة يف رفع مستوى اأإف موضوع حبثنا يدور حوؿ زلور 
ذل بعض النقاط إف نتطرؽ أ،لتحقيق رأينا (الكرة الطائرة–كرة السلة -كرة اليد)بعض الرياضات اجلماعية 

.ساسية اليت ذلا عالقة دبوضوع البحثألا  

احلالة _تعرؼ بأهنا ادلنهجية ذات النظاـ واالشًتاطات احملددة ادلستخدمة يف تطوير ادلستوى: الطرق التدريبية
(210ـ، صفحة 2002محاد، ) ._البدنية لالعب  

:وؽلكن تفسيم الطرؽ التدريبية إذل  

.طريقة التدريب ادلستمر _   

.طريقة التدريب الفًتي_   

.طريقة التدريب التكراري_   

.طريقة التدريب الدائري_   

:داء الرياضيألا  

.ىو إصلاز رياضي فعلي           _   

.ذل احلوافزإىو التعلم باإلضافة           _   

.ىو االستعداد للمهارات ادلكتسبة          _   

جراءات والتمرينات ادلهارية اليت يقـو ادلدرب بالتخطيط ذلا يف ادللعب للوصوؿ اذلدؼ، إلكل ا: داء المهاريأل  ا
(38ـ، صفحة 2002السيد، ) .ةي ظرؼ من ظروؼ ادلباراأداء ادلهارات وإتقاهنا ربت أوىو دقة   

يتم إعداد الالعب من خالؿ العملية التدريبية وذلك بغرض الوصوؿ ألفضل ادلستويات وتشتمل : إعداد الالعب
.ساسية ألعداد اجلوانب اإلعمليات ا  

ىي لعبة بُت فريقُت يتكوف كل فريق من سبعة العبُت ،وعلى كل فريق إحراز ىدؼ يف مرمى الفريق : كرة اليد
(188ـ، صفحة 2002احلشوش، ) )خر ومنعو من إحراز ىدؼ ،وتلعب ىذه الرياضة باليدين وضمن قواعد وقوانُتألا  
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ىي لعبة ذبري بُت فريقُت، يسعى كل فريق إلدخاؿ الكرة يف سلة مرتقعة عن  ارض ادللعب، ويف كل : كرة السلة
حسانُت، ) عضاء الفريق إلدخاؿ الكرة يف السلة لتسجيل نقطة تفوؽأجهة من ادللعب سلة لفريق، يركض 

(5ـ، صفحة 1999  

عمار ألكثر إنتشارا يف العادل ،وتزاوؿ دبختلف األلعاب اجلماعية األتعد لعبة الكرة الطائرة من ا: الكرة الطائرة
 4 ـ يف مباراة 9ـ وعرضو 18العبُت على ملعب طولو 6جناس تلعب بُت فريقُت، يتكوف كل فريق منألوا
 نقطة يديرىا حكاـ، وتعتمد ىذه اللعبة على سرعة تنقل مع سرعة رد الفعل، وذلك بإستخداـ 25شواط من أ

.اخل......الرشاقة،ادلرونة،االرتقاء:اخل وصفات بدنية مثل....رساؿ التمرير،االستقباؿإلمهارات حركية مثل ا  

:الدراسات المشابهة-6   

من خالؿ العملية اإلستكشافية وزلاولة اإلدلاـ وإثراء حبثنا حاولنا احلصوؿ على بعض الدراسات اليت ذلا إرتباطا 
 دبوضوع حبثنا ربصلنا على دراسة مشاهبة أصلزىا الطلبة 

:لبيض صالح الدين *زيتوني نبيل * دراسة بوقرة احمد - 6-1  

واليت كانت هتدؼ " طرؽ تدريب التقنيات األساسية يف كرة اليد لدى بعض ادلدربُت"واليت كانت ربت عنواف 
:ذل إ  

. ربديد طرؽ التدريب اجليدة يف تلقُت تقنيات كرة اليد  -    

.  تعيُت أىم اخلصائص للطرؽ التدريبية وشليزاهتا   -    

.زلاولة ربسُت الطرؽ ادلعموؿ هبا حاليا  -    

 اإلشكالية 

 ما ىي أىم الطرؽ التدريبية ادلستخدمة يف تلقُت التقنيات األساسية من طرؼ مدريب كرة اليد لدى بعض الفرؽ؟

:فرضيات البحث   

. طريقة التدريب الدائري أكثر استعماال يف تعليم تقنيات كرة اليد:الفرضية األولى   
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.التدريب التكراري أكثر استعماالت يف التدريب لدى بعض ادلدربُت: الفرضية الثانية   

:الدراسة الميدانية  

عشوائية بسيطة:العينة   

ذل غاية شهر إ 2006على مستوى بعض ادلركبات الرياضية من شهر ديسمرب : المجال الزماني والمكاني 
ـ2007ماي  

ادلنهج الوصفي: المنهج المتبع   

اإلستبياف: األدوات المستعملة  

: النتائج المتوصل إليها  

التنوع يف الطرؽ التدريبية ىو احلل األمثل لتلقُت تقنيات كرة اليد عند أغلب ادلدربُت وعلى ضوء ىذه الدراسة  - 
:سبكن الباحثوف من  

.ربديد فصوؿ اجلانب النظري  -    

.ضبط متغَتات موضوع الدراسة  -    

.ربديد ادلنهج ادلستخدـ -    

                                                               .األدوات ادلستعملة يف الدراسة  - 

:                                                                    دراسة مخطاري عبد القادر- 6-2   

توظيف التدريب الدائري وادلستمر يف تطوير القدرات الالىوائية واذلوائية للناشئُت يف "واليت كانت ربت عنواف 
".                                             جري ادلسافات ادلتوسطة  

:                                                                           ذلإ  هتدؼ   

.استبياف واقع مدريب الناشئُت يف ادلسافات ادلتوسطة من حيث الثقافة التدريبية وواقع التدريب   -   
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ف استخداـ طريقة التدريب تساعد على تنمية التحمل العضلي والدوري لدى الناشئُت يف ادلسافات إ - 
.                                                                         ادلتوسطة  

.     ـ لدى الرياضيُت الناشئُت1500ـ اذل800اقًتاح برنامج تدرييب يساعد على ربسُت نتائج جري  -   

:                                                                                     فرضيات البحث  

استخداـ طرؽ التدريب الدائري وادلستمر يؤثر اغلابيا على تنمية صفة التحمل الالىوائي لدى الناشئُت يف -   
.                                          جري ادلسافات ادلتوسطة  

سلوب العادي يف التدريب والعينة التجريبية ألحصائية بُت العينة ادلستخدمة باإوجود فروؽ ذات داللة -  
خَتة يف تنمية صفة التحمل الدوري التنفسي لدى الناشئُت ألسلوب الدائري وادلستمر لصاحل ىذه األادلستخدمة با

.              يف جري ادلسافات ادلتوسطة   

  :                                                                                     عينة الدراسة-   

سنة 15_13عمارىم أصاغر تًتاوح ألعاب القوى صنف أ سبت الدراسة على عدائي ادلسافات ادلتوسطة لفريق 
.   عينة ذبريبية:15عينة ظابطة  :15ذل إ  مقسمُت 30بلغ عددىم   

 ـ  2006لعاب القوى يف سنة ألرىيو أعلى مستوى النادي الرياضي لبلدية وادي :  المجال المكاني والزماني
التجرييب الوصفي                                                          : المنهج المتبع   

  االستبياف واالختبارات البدنية                                              :دوات الدراسةأ  

   :                                                                            ليهاإ النتائج المتوصل   

ذل قلة اىتماـ ادلدربُت بادلراجع ونقص اخلربة وحىت إعدـ ربسُت نتائج عدائي ادلسافات ادلتوسطة راجع - 
.                                                              االختصاص   

ف استخداـ التدريب الدائري وادلستمر يف تنمية صفة التحمل العضلي والدوري يف اختصاص ادلسافات إ -  
.                     ادلتوسطة تؤثر اغلابيا على عينة البحث التجريبية   
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خَتة يف تنمية التحمل ألحصائية بُت العينة الظابطة والعينة التجريبية لصاحل ىذه اإىناؾ فروؽ ذات داللة   - 
.                                                       العضلي والدوري   

:                                                                        دراسة مؤيد جاسم محمد- 6-3  
اثر استخداـ طريقيت التدريب الفًتي ادلرتفع الشدة والتدريب التكراري يف تطوير القوة "واليت كانت ربت عنواف

".                                    القصوى لعضالت الرجلُت  

:                                                                                 ذلإ    كانت هتدؼ   

.       وة القصوى لعضالت الرجلُت بإستخداـ التدريب الفًتي ادلرتفع الشدة والتدريب التكراريؽتطوير اؿ   -  
.           كثر مالئمة يف تطوير القوى القصوىأفضل وأي من الطريقتُت ادلستخدمتُت يف التدريب أمعرفة    -  
:                                                                                    فرضيات البحث        

.             ىناؾ تطور يف مستوى القوة القصوى لعضالت الرجلُت يف االختبارات البعدية عنها يف القبلية -    
القوة القصوى بُت الطريقتُت ادلستخدمتُت يف االختبارات البعدية   توجد فروؽ معنوية يف مستوى تطور  -  

:                                           الدراسة الميدانية   

من كلية الًتبية الرياضية يف (بنُت)وذل أل مت اختيار العينة بالطريقة العمدية من طالب ادلرحلة ا: عينة البحث
.    بادلئة50طالب وىم ؽلثلوف نسبة52-جامعة بغداد  

ـ 2005على مستوى كلية الًتبية الرياضية يف جامعة بغداد سنة:المجال المكاني والزماني        

  ادلنهج التجرييب                                                         :المنهج المتبع 

  جهزة تدريب القوة العضلية وبعض اختبارات قياس القوة العضلية    أ: دوات الدراسة أ   

:                                                                             ليهاإالنتائج المتوصل   

فاعلية كل من طريقيت التدريب الفًتي ادلرتفع الشدة والتدريب التكراري يف تطوير القوة العضلية لعضالت -   
.                             وذل ألالرجلُت شلا يؤكد فرضية البحث ا  
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عدـ وجود فروؽ معنوية بُت الطريقتُت ادلستخدمتُت يف تطوير القوة القصوى لعضالت الرجلُت وىذا ما  -  
.        يدحض الفرضية الثانية من وجود فروؽ بُت الطريقتُت  

ثر الواضح يف عدـ ألف ادلتابعة ادلستمرة لتطور مستوى القوة القصوى خالؿ تنفيذ ادلنهاج التدرييب  لو اإ  -  
. جهاد ويسهل على ادلدرب بررلة احلمل التدرييب بشكل علمي دقيقإلذل حالة اإوصوؿ الرياضي                                               

:التعليق على الدراسات السابقة- 7  

من خالؿ ىذه الدراسات ؽلكن ادلالحظة إف معظم طرؽ التدريب ذلا فاعلية يف تطوير مهارة أو صفة من الصفات 
، وىذا ما يظهر من خالؿ الفروؽ الظاىرة  اتالبدنية، ويف مجيع التخصصات الرياضية اليت مشلتها ىذه الدراس

ذل إألي طريقة من طرؽ التدريب ومن ىنا ؽلكننا القوؿ بأف التدريب العلمي اذلادؼ و ادلسطر بتخطيط يستند 
مراجع وطرؽ تدريب علمية لو األثر الناجح يف ربسُت ادلردود البدشل وادلهاري للرياضي، والتعرؼ على نتائج وأثر 

.ىذه الطرؽ التدريبية على اجلانب البدشل ذلذه الشرػلة من الرياضيُت  

 8 :  سباب إختيار البحث أ-   

 ادليوؿ والرغبة يف دراسة ىذا ادلوضوع. 
 يتناسب مع إمكانياتنا . 
 القيمة العلمية ذلذا ادلوضوع. 
 إثراء ادلكتبة دبثل ىذا ادلوضوع وىذا لقلة البحوث اخلاصة هبذا ادلوضوع. 

 

 

 الباب األول
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 الجانب النظرر
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 الفصل األول

التدريب الرياضي والطرر  
 التدريبية
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:سبهيد  

    إف طرؽ التدريب ىي النظاـ ادلخطط إلغلابية التفاعل بُت ادلدرب والالعب للسَت على الطريق الذي يوصل 

.إذل اذلدؼ ادلرجو من التدريب  

فلقد تنوعت طرؽ التدريب لرفع مستوى اإلصلاز الرياضي وعلى ادلدرب معرفة ىذه الطرؽ من كل جوانبها ،وىذا 

مفهـو ورلاالت التدريب الرياضي :ما سنتطرؽ إليو يف ىذا الفصل حيث سنعطي أوال حملة عن التدريب الرياضي 

مث واجبات ومتطلبات وخصائص التدريب الرياضي التدريب الرياضي وبعدىا اإلسًتاتيجية التدريبية والفورمة 

.الرياضية  

أما الطرؽ التدريبية فسنتطرؽ إذل مفهـو واشًتاطات الطرؽ التدريبية مث أنواع الطرؽ التدريبية كل طريقة من خالؿ 

.ادلفهـو اخلصائص ،األىداؼ واألنواع   
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I-التدريب الرياضي:  

:ماىية ومفهوم التدريب -1  

يعترب التدريب الرياضي عملية تربوية ىادفة وموجهة ذا زبطيط عملي إلعداد الالعبُت دبختلف مستوياهتم -

وحسب قدراهتم إعداد متعدد اجلوانب بدنيا و مهاريا   وفنيا وخططيا ونفسيا للوصوؿ إذل أعلى مستوى شلكن 

وبذلك ال يتوقف  التدريب الرياضي على مستوى دوف آخر وليس مقتصرا على إعداد ادلستويات فقط فلكل 

مستوى طريقتو وأساليبو اخلاصة وعلى ذلك فالتدريب الرياضي عملية ربسُت  وتقدـ وتطوير مستمر دلستوى 

(24ـ،صفحة1999بسطويسي، )  .اجملاالت ادلختلفة  الالعبُت يف  

:مفهوم التدريب الرياضي  

  يشَت مفهـو التدريب الرياضي إذل عملية التكامل الرياضي ادلدارة وفق دلبادئ العلمية والًتبوية ادلستهدفة إذل

مستويات مثلى يف إحدى األلعاب وادلسابقات عن طريق التأثر ادلربمج وادلنظم يف كل من القدرة لالعب 

 (03ـ،صفحة2002السيد، - الفاتح ) .وجاىزيتو لألداء

  (24ـ،صفحة1999بسطويسي، ) إعداد الرياضيُت للوصوؿ إذل ادلستوى العارل فاألعلى :"ويعرفو ىارا 

  إعداد الالعب فسيولوجيا تكتيكيا عقليا ونفسيا ،وخلقيا :"يب الرياضي ىوالتدرـ أف 1976يرى ماتفيف

 (24ـ،صفحة1999بسطويسي، ) "عن طريق التمرينات البدنية ومحل التدريب
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  العمليات التعليمية والتنموية اليت هتدؼ إذل تنشئة وإعداد الالعبُت :"كما يعرؼ التدريب الرياضي على أنو

والفرؽ الرياضية من خالؿ التخطيط والقيادة التطبيقية ادليدانية هبدؼ ربقيق أعلى مستوى ونتائج شلكنة يف 

 (21ـ،صفحة2002محاد، )  "الرياضة التخصصية واحلفاظ عليها ألطوؿ فًتة شلكنة

 

:مجاالت التدريب الرياضي-2-  

التقتصر رلاالت التدريب الرياضي على رلاالت ادلستويات الرياضية فقط بل تتعداىا إذل رلاالت كثَتة يف اجملتمع 

نو عملية تربوية إلعداد الالعبُت بدنيا ومهاريا ونفسيا وخلقيا إذل كو،ىي أشد حاجة إذل التدريب الرياضي 

(25ـ،صفحة1999بسطويسي، ) :ادلستوى العارل،وعلى ذلك ؽلكن حصر تلك اجملاالت فيما يلي  

رلاؿ الرياضة العالجية- رلاؿ الرياضة اجلماىَتية–رلاؿ الرياضة ادلدرسية -  

رلاؿ رياضة ادلعاقُت -رلاؿ رياضة ادلستويات العالية-   

يلعب دورا أساسيا ليس يف مرحلة ادلدرسة فقط بل إذل ماقبل ادلدرسة  ويعترب :مجال الرياضة المدرسية-2-1

كقاعدة للرياضة اجلامعية حيث أف التدريب عملية مالزمة للتعلم احلركي وبذلك الرياضة ادلدرسية ذلا دور يف 

وتنمية صفات فسيولوجية وحركية أساسية يتوجب تنميتها .ادلرونة .الرشاقة .السرعة .القوة :تطوير الصفات البدنية 

ادلساعدة يف تعلم :ربسُت النواحي الوظيفية للتالميذ والثاشل:يف رلاؿ الدرس ألمرين أساسيُت وىامُت أوذلما 

.بادلدرسةادلهارات الرياضية  وترتبط تنمية تلك ادلهارات بنمو القدرات البدنية اخلاصة   

الكل غلب أف ؽلارس الرياضة بالقدر الذي تسمح بو قدراتو البدنية والوظيفية :مجال الرياضة الجماىيرية-2-2

وادلهارية ليس بغرض البطولة ولكن للعيش يف لياقة صحية وبدنية ومهارية مناسبة جلنسو وعمره ومستواه وعملو 

الذي يؤديو يوميا ،حيث هتدؼ إذل شغل أوقات الفراغ عن طريق مزاولة األنشطة الرياضية ادلناسبة ،بغرض التقدـ 
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بالصحة العامة مع جلب السرور والبهجة للنفس وبذلك زبتلف والرياضة اجلماىَتية عن رياضة ادلستويات العالية 

هتتم بالوصوؿ إذل مستويات متقدمة بالنسبة للمستوى البدشل وادلهاري ،بقدر ماهتتم بالوصوؿ إذل ىذين البأهنا 

 .ادلستويُت والذي يتناسب مع مراحل العمر ومستوى ادلمارسُت والذي يؤثر إغلابا على الصحة العامة للممارسُت

(25ـ،صفحة1999بسطويسي، )  

تلعب التمرينات البدنية التأىيلية اخلاصة دورا إغلابيا يف عالج الكثَت من :مجال الرياضة العالجية-2-3

احلاالت ادلرضية ؛حيث أنشئ العديد من ادلصحات و مراكز التدريب ادلتطورة اخلاصة بذلك يف كثَت من بلداف 

العادل ،كما يلعب التدريب الرياضي ادلقنن لكثَت من ادلرضى يف اإلسهاـ يف ربسن حاالهتم الصحية ؛كمرضى 

القلب والدورة الدموية ،وتعمل التمرينات البدنية والنشاط الرياضي ادلناسب بالنسبة حلالة السيدات بعد الوالدة 

على إعادة لياقتهن البدنية والصحية واليت فقدهنا يف فًتة احلمل أما يف فًتة احلمل فيخضعن لربامج تدريبية خاصة 

.متمثلة يف التمرينات البدنية ادلناسبة للحوامل اليت تسهل عملية الوالدة  

يلعب التدريب الرياضي دورا إغلابيا يف توازف  ادلعوقُت وتفاعلهم ادلستمر وتكيفو :مجال رياضة المعاقين-2-4

مع بيئتو ،كماأف مزاولة األنشطة الرياضية ليست مقتصرة على فئة أو طبقة من اجملتمع ،حيث غلب أف يزاوذلا 

مجيع أفراد اجملتمع كل قدر حاجتو وإمكاناتو وىذا  مانص عليو ميثاؽ اليونسكو يف الفقرة الثالثة ادلادة األوذل واليت 

ينبغي توفَت ظروؼ خاصة للنشأدبا فيهم األطفاؿ يف سن ما قبل ادلدرسة وادلتقدمُت يف السن :"تنص على مايلي

وادلعوقُت لتمكنهم من تنمية شخصياهتم تنمية متكاملة من مجيع اجلوانب دبساعلة برامج الًتبية البدنية والرياضية 

  (25ـ،صفحة1999بسطويسي، ) "إلحتياجاهتمة ادلالئم

وبذلك أصبحت رياضة ادلعاقُت من الرياضات  ذات ادلستويات ادلتقدمة حيث أنشئت ذلا االربادات الرياضية 

 اخلاصة هبا 
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إف االشًتاؾ األودليب لرياضة ادلعاقُت خلق ذلم رلاال كبَتا لتحقيق ذاهتم بإسهاماهتم دبستويات رياضة متميزة كل 

حسب حالو واليت ػلددىا نوع اإلعاقة وبذلك أخذ رلاؿ تدريب ادلعاقُت يف سلتلف األنشطة الرياضية منعطفا 

جديدا ومنحٌت صاعدا ضلو مستويات بدنية ومهارية متميزة ونتائجهم األودلبية خَت دليل وشاىد عل ى إصلازاهتم 

. ادلستمرة بفضل التدريب ادلتواصل  

أخذت رياضة ادلستويات العالية يف اآلونة األخَتة شأنا كبَتا يف رلاؿ :مجال رياضة المستويات العالية-2-5

احملافل الرياضة بصفة عامة حيث أخذ ادلستوى واألرقاـ يف التقدـ من بطولة ألخرى وذلك بفضل التقنيات احلديثة 

للتدريب الرياضي ،كما أف اشًتاؾ الالعبُت وتنافسهم يف مستوى أعمارىم ظاىرة تربوية صحية غلب أف يالحظو 

.كل من ادلدرب واإلداري ،وال يسمح باشًتاؾ العبيو يف مستوى أعماؿ سلالفة دلستوى أعمار العبيو  

:واجبات التدريب الرياضي-3  

:ؽلكن ربديد واجبات التدريب الرياضي كما يلي  

:الواجبات التربوية.3-1   

.تربية النشء على حب الرياضة وأف يكوف ادلستوى العارل يف الرياضة حاجة من احلاجات األساسية لالعب    -  

.االرتقاء بدوافع وميوؿ الالعب بصورة تستهدؼ خدمة الوطن     -  

.تربية وتطوير السمات اخللقية احلميدة واخللق الرياضي والروح الرياضية    -  

:الواجبات التعليمية.3-2  

.التنمية الشاملة للصفات البدنية األساسية واالرتقاء باحلالة الصحية لالعب    -  
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.التنمية اخلاصة للصفات البدنية الضرورية للرياضة التخصصية    -  

.تعلم وإتقاف ادلهارات احلركية الرياضية الالزمة للوصوؿ ألعلى مستوى رياضي شلكن    -  

.تعلم وإتقاف القدرات اخلططية الضرورية للمنافسة الرياضية    -  

:الواجبات التنموية.3-3  

    التخطيط والتنفيذ لعمليات تطوير مستوى الالعب والفريق إذل أقصى درجة شلكنة تسمح بو القدرات ادلختلفة 

.هبدؼ ربقيق الوصوؿ ألعلى ادلستويات يف الرياضة التخصصية باستخداـ أحدث األساليب العلمية ادلتاحة  

:متطلبات التدريب الرياضي-4  

؛حيث طلص .رعاية.إمكانات.مدرب.زبطيط .العب :  إف متطلبات التدريب الرياضي بصفة عامة تتمثل يف

قوة –بذلك العبُت شلارسُت لألنشطة وادلهارات الرياضية ادلختلفة هبدؼ ربسُت قدراهتم البدنية 

باإلضافة إذل اكتساب مهارات رياضية جديدة عن طريق تعلم شلارسة األلعاب -عضلية،سرعة،ربمل،رشاقة،مرونة

والفعاليات الرياضية ادلختلفة ،ولتحقيق تلك ادلهاـ يقـو ادلدربوف ادلؤىلوف لذلك بتنفيذ اخلطط اخلاصة بالعملية 

.التدريبية مستخدمُت طرؽ وأساليب التدريب ادلناسبة  

أما متطلبات التدريب الرياضي للمستويات العالية فهو ؼلتلف إذل حد كبَت يف شكل العناصر ادلكونة لتلك 

ادلتطلبات ،حيث أف شلارسة تدريب رياضي بغرض ربسُت النواحي البدنية وادلهارية والفسيولوجية بصورة عادية 

-العب موىوب:ؼلتلف عنو بغرض إعداد األبطاؿ وتتمثل متطلبات التدريب الرياضي للمستويات العالية يف

.رعاية من نوع خاص-إمكانات متطورة-زبطيط على مستوى عارل-مدرب دبواصفات خاصة  
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حيث ينتقى العب ادلستويات العالية إنتقاءا خاصا بدنيا ومهاريا وفسيولوجيا إذل جانب :الالعب ادلوىوب-أ

.ادلواصفات اجلسمية اخلاصة بنوع النشاط ادلمارس  

ادلدرب ادلثقف والدارس ىو الذي يقف عند ما وصلت إليو فنوف اللعبة وتتطور :ادلدرب دبواصفات خاصة -ب

.خططها ونواحيها الفنية وكذا سبتعو بشخصية قيادية قوية ىو ادلدرب الذي ؽلكنو العمل مع ىؤالء األبطاؿ  

التخطيط للمستويات الرياضية العليا يعترب أوذل اخلطوات التنفيذية اذلامة يف بناء :التخطيط على مستوى عارل -جػ

.اذليكل التدرييب والذي يؤثر إغلابا على مستوى اإلصلاز الرياضي بدنيا ومهاريا ونفسيا  

ويبُت كل من حسن معوض والسيد شلتوف بعض الشروط وادلبادئ العامة اليت غلب أف يراعيها ادلخطط سواء كاف 
والبادئ فيما  مدربا أو إداريا قبل وضع خطتو سواء كانت ىذه اخلطة قصَتة أو طويلة ادلدى وتتمثل ىذه الشروط

 (41ـ،صفحة1999بسطويسي، ) :يلي

.يبٌت التخطيط على رعاية وخدمة مصاحل مجيع ادلشًتكُت يف العملية التدريبية -  

.االلتزاـ بتدوين النتائج حبقائقها دوف ربريف أو تغَت -  

.اشًتاؾ مجيع ادلعنيُت يف العملية التدريبية وأخذ رأيهم عند وضع اخلطة التدريبية-  

.االبتعاد عن التخمُت واالعتماد على التفكَت العلمي السليم-  

.إف زبطيط التدريب للمستويات العليا يعتمد على عوامل سلتلفة فنية وإدارية وتنبؤية-  

فاإلمكانيات العادية التعٍت متطلبات للمستويات العليا حيث أف ىذه ادلستويات العليا : اإلمكانات ادلتطورة-د

تتطلب أجهزة وأدوات بتقنيات متطورة وكذا مالعب خاصة مالئمة تناسب ومتطلبات التدريب ادلتطورة وعليو 

غلب دراسة اإلمكانات ادلتاحة دراسة جيدة حىت تصاغ األىداؼ ادلراد ربقيقها فاإلمكانيات ادلادية من أجهزة 
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ومالعب وأدوات بتقنية متطورة تساعد كل من الالعب وادلدرب عل ربقيق اذلدؼ ادلرسـو وبذلك يظهر أعلية 

.دراسة اإلمكانات يف ضوء إدارة رياضية وزبطيط ناجح  

إف الرياعة جبميع أشكاذلا أمر ىاـ جلميع الالعبُت مهما اختلفت مستوياهتم  وطلص :رعاية من نوع خاص-ىػ

العيب ادلستويات العليا خاصة ،حيث تلعب الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية دورا أساسيا يف إمكانية  تقدـ 

.مستوى الالعب  

فتوفر ىذه الظروؼ ذبعل من الالعب ادلوىوب يفرض نفسو على ادلدرب وعلى رلتمع اللعبة بصفة عامة وبذلك 

ظهر ما يعرؼ باالحًتاؼ يف اجملاؿ الرياضي  وخصوصا يف رلاؿ رياض ة ادلستويات العالية ،وغلب أف ال تنحصر 

الرعاية على النواحي ادلادية فقط بل غلب  أف تتعدى إذل رعاية شاملة صحيا واجتماعيا ودراسيا ومن كل اجلوانب 

. فكلها عناصر مؤثرة على مستوى الالعب  

:خصائص التدريب الرياضي-5  

:تتحدد خصائص التدريب الرياضي فيما يلي  

:يعتمد على األسس الًتبوية.1  

:  يعتمد علم التدريب الرياضي اعتمادا كليا على األسس الًتبوية ويف مقدمة ذلك مايلي  

.بث االذباىات الًتبوية ضلو حب الرياضة وتقديرىا وجعلها ظلط حياة-  

.توجيو ميوؿ الفرد الرياضي واذباىاتو ضلو األىداؼ السامية للرياضة-  

.غرس وتطوير السمات اخللقية واإلرادية االغلابية لدى الالعبُت -  

:ؼلضع كافة عملياتو لألسس وادلبادئ العلمية-2  
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زبضع عملية التدريب الرياضي احلديث لألسس وادلبادئ العلمية اليت أمكن التوصل إليها يف علـو الرياضة -

.والًتبية الرياضية  

:تأثَت شخصية وقيم ادلدرب.3  

إف شخصية وقيم ادلدرب تلعب دورا ىاما وحيويا يف التأثَت على شخصية وقيم الالعب وبالتارل درجة ربقيق -

.أىداؼ الرياضة   

:تواصل عمليات التدريب الرياضي وعدـ انقطاعها .4  

استمرار عملية التدريب الرياضي منذ بدأ التخطيط ذلا مرورا باالنتقاء وحىت الوصوؿ ألعلى مستويات الرياضة -

. دوف توقف حىت اعتزاؿ الالعب التدريب  

:تكامل عملياتو.5  

-خلقية-ذىنية-نفسية-خططية-مهارية–بدنية )تشمل عمليات التدريب الرياضي جوانب متعددة من اإلعداد -

كال متكامال متجانسا يهدؼ لوصوؿ بالالعب والفرؽ الرياضية إذل أعلى مستويات الرياضة وربقيق أفضل (معرفية

.النتائج  

:اتساع دائرة اإلمكانات ادلستخدمة.6  

ال تقتصر فعاليات عمليات التدريب الرياضي على ادللعب أو الساحة الرياضية فقط  بل تتخطاىا إذل القاعات -

.واحلجرات وادلعامل الرياضية لتحقيق جوانب  التخطيط  واإلرشاد والتوجيو  

:تكامل التخطيط والتطبيق والقيادة يف عملياتو.7  

.التخطيط والتطبيق الغٌت ألحدعلا عن األخر يف التدريب الرياضي -  
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:اتساع دائرة الفردية.8  

.عمليات التدريب الرياضي تتسم بالفردية إذل أبعد احلدود ادلمكنة -  

:عدـ إعلاؿ دور اخلربة.9  

االعتماد على األسس وادلبادئ العلمية يف التدريب الرياضي اليلغي دور  اخلربة بل إهنا تتكامل معا لتحقيق -

.أىدافو  

:إتباع الالعب لنمط احلياة الرياضية.10  

.يتطلب التدريب الرياضي خضوع األفراد الرياضيُت ألسلوب حياة يتوافق معو ويعمل على ربقيق أىدافو-  

ينبذ التدريب الرياضي كافة الوسائل غَت  ادلشروعة اليت ؽلكن أف تستخدـ يف ربقيق النتائج أو مستويات .11

.رياضية مثل ادلنشطات أو غَتىا   

:إستراتيجية التدريب الرياضي-6  

تتمثل إسًتاتيجية التدريب الرياضي واليت تعكس اذلدؼ العاـ البعيد لو يف ربقيق الوصوؿ إذل الفورمة الرياضية 

لالعبُت يف التوقيتات اليت تناسب ادلواسم التنافسية يف الرياضة التخصصية والعمل على البقاء فيها ألطوؿ فًتة 

.شلكنة  

:عمليات التدريب الرياضي العلمي-7  

(23ـ،صفحة2002محاد، )   تنقسم عمليات التدريب الرياضي العلمي إذل نوعُت  

عمليات القيادة الفنية اإلدارية.. 1  
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.عمليات القيادة التطبيقية.2  

:عمليات القيادة الفنية اإلدارية. 7-1  

ويطلق عليها عمليات القيادة ادلستمرة وذلك نظرا ألهنا التكوف واضحة لألفراد ادلتابعُت لعمليات التدريب وىي 

:كافة العمليات اليت ترتبط بالتخطيط طويل ومتوسط وقصَت ادلدى وكذلك التنظيم وتتمثل ىذه العمليات يف  

  الوقوؼ على قدرات الالعبُت ومستوياهتم والوصوؿ لقواعد ادلعلوماتية اليت :عمليات التقوصل واالستكشاؼ

 .تكمن يف ربقيق أفضل زبطيط للتدريب الرياضي العلمي

 استخداـ عمليات التقوصل واالستكشاؼ لتحقيق أعلى مستوى رياضي شلكن :-عمليات زبطيط التدريب–

 .وضع خطط التدريب طويل ومتوسط وقصَت ادلدى طبقا للقدرات وادلستويات التنافسية 

 ربقيق أفضل فاعلية لالتصاؿ والتفاعل بُت األجهزة الفنية واإلدارية من جهة :-عملية تنظيم األجهزة الفنية

 وضع اذلياكل-والالعبُت من جهة أخرى

 ادلناسبة وربديد نظم االتصاؿ الالزمة لكافة العالقات . 

:عمليات القيادة التطبيقية .7-2  

وتسمى أيضا عمليات القيادة الفنية الظاىرة ألهنا تكوف واضحة  لألفراد وادلتابعُت لعمليات التدريب ؛وىي كافة 

:العمليات التدريبية الناذبة عن عمليات القيادة الفنية اإلدارية واليت يقـو هبا ادلدرب وتتمثل فيما يلي  

  عمليات القيادة التربوية :

.ربقيق األىداؼ السامية للرياضة-  

.تطبيق أساليب بث السمات اخللقية النافعة للمجتمع وادلثل العليا-  
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  عمليات القيادة التعليمية :

ربقيق تعلم كل من ادلهارات احلركية العامة واخلاصة وتعلم طرؽ االرتقاء دبستوى اللياقة البدنية وخطط اللعب -

.اليت تتالءـ مع مواقف التدريب  

تطبيق طرؽ التعلم ادلناسبة للمرحلة السنية وادلستوى يف كل مكوف من ادلكونات البدنية وادلهارية واخلططية -

.والنفسية واألخالقية وادلعرفية لالعبُت  

  عمليات القيادة التنموية :

ربقيق االرتقاء دبستوى ادلهارات احلركية واللياقة البدنية والتفاعل النفسي واالجتماعي وادلعريف مع مواقف التنافس -

.ألقصى درجة تسمح هبا قدرات الالعب أو الفريق  

تتمثل كذلك يف تطبيق طرؽ التدريب ادلناسبة للمرحلة السنية وادلستوى يف كل من ادلكونات البدنية وادلهارية -

.واخلططية والنفسية واألخالقية وادلعرفية لالعب  

:مصادر أسس ومبادئ التدريب الرياضي-8  

يستمد التدريب الرياضي العلمي  أسسو ومبادئو اليت يعتمد عليها يف تنفيذ عملياتو من خالؿ رلموعة من العلـو 

تتضمن جوانب نظرية وأخرى تطبيقية ،حيث أف معظم ىذه األسس وادلبادئ العلمية ادلستمدة من ىذه العلـو 

تصب يف بوتقة واحدة مع لعلـو األصلية للتدريب الرياضي حيث سبزج وتًتابط ويكمل بعضها البعض يف نظريات 

يوضح  سلتلف العلـو اليت يستمد (01شكل)العمليات اليت يقـو هبا أعضاء اجلهاز الفٍت واإلداري والشكل اآليت 

.منها التدريب الرياضي أسسو ومبادئو واليت يعتمد عليها يف تنفيذ عملياتو  

 التعلم الحركي  اإلدارة الرياضة  بيولوجيا الرياضة  التشريح الوظيفي  وظائف أعضاء
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  الجهد البدني

         

 النمو والتطور 

 الحسي والحركي

علم تغذية   علم االجتماع الرياضي  علم النفس الرياضي 

 الرياضيين

علم اإلسعافات  

 األولية

 وعالج اإلصابات

         

 علم االستشفاء من   علم التحليل الحركي  علم التربية

 الجهد البدني

علمك التقويم  

 الرياضي

علم تخطيط  

 األحمال

         

علم التربية 

 الصحية 

علم االنتقاء في  

 المجال الرياضي

علم اإلعداد المهاري  

 والخططي

علم اإلعداد  

 البدني

علم اإلحصاء  

 الرياضي

 

تكامل+ربط+مزج  

 عمليات التدريب الرياضي
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سلطط دلختلف العلـو اليت يستمد منها التدريب الرياضي أسسو ومبادئو واليت يعتمد عليها يف تنفيذ :(01)شكل

(1)عملياتو  

:الحالة التدريبية  و الفورمة الرياضية-9  

إف احلالة التدريبية و الفورمة الرياضية لالعب يتشاهباف يف بعض األحياف إال أهنما سلتلفاف إذل حد ما ؛فاحلالة 

التدريبية تعٍت ادلستوى الذي وصل إليو الالعب بصفة عامة ،أما الفورمة الرياضية فهي تعٍت أعلى مستوى بدشل 

يتناسب مع إمكانيات وعطاء األجهزة الداخلية للجسم من  ومهاري ونفسي ؽلكن وصوؿ الالعب إليو والذي

(29ـ،صفحة1999بسطويسي، ) .خالؿ برامج تدريبية مقننة تؤىلو لالشًتاؾ يف ادلنافسات ذي مستوى متميز  

بأهنا حالة للرياضي تتميز بالقدرة على أداء مستويات رياضية :"وقد عرفها سيدع ادلقصود عن كريشتو فنكوؼ  -

بسطويسي، ) ".عالية واحلفاظ على ثبات ىذه ادلستويات لفًتة زمنية طويلة وذلك عند االشًتاؾ يف ادلنافسات 

(44ـ،صفحة1999  

بأهنا حالة من االستعداد الرياضي ادلتميز ألداء أعلى مستوى مناسب لكل مرحلة من مراحل :"ويعرفها ماتفيف-

"التطور الرياضي  

وبذلك فاحلالة التدريبية لالعب حالة مرحلية وغَت ثابتة حيث زبتلف مع مراحل تطور مستواه ،فاحلالة التدريبية 

كاحلالة الوظيفية لألجهزة احليوية الداخلية وكذلك مستوى شدة محل التدريب البدشل وادلهاري :تتأثر بعناصر عدة 

.والنفسي ،وعموما تتأثر بكل ماػليط بالالعب  من مؤثرات داخلية وخارجية   
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إف وصوؿ اللعب للحالة التدريبية ادلثلى أي الفورمة الرياضية غلب أف يصل إليها خالؿ موسم ادلنافسات وبذلك 

يكوف الالعب معدا إعدادا بدنيا ومهاريا  ونفسيا بأعلى مستوى شلكن ،ؽلكنو من خاللو ادلشاركة يف ادلنافسات 

.والبطوالت  

II-الطرق التدريبية:  

تعرؼ طريقة التدريب بأهنا ادلنهجية ذات النظاـ واالشًتاطات احملددة ادلستخدمة يف :مفهوم طرق التدريب-1

(210ـ،صفحة2002محاد، )  .البدنية لالعب(احلالة)تطوير ادلستوى   

:اشتراطات الطرق التدريبية-2  

 .ربقيق الغرض من الوحدة التدريبية ،والذي غلب أف يكوف واضحا  .1

 .تناسب مع احلالة التدريبية للفرد .2

 .تتماشى مع مهارة ادلدرب وإمكاناتو يف كيفية تطبيقها .3

السيد، - الفاتح ) .غلب وضعها على أساس خصائص ومتطلبات النشاط الرياضي .4

  (322ـ،صفحة2002

 .تساعد على استخداـ القوة الدافعة اليت ربث الالعب على مواصلة التدريب الرياضي .5

:أنواع طرق التدريب-3  

:طريقة التدريب المستمر-3-1  

يقصد هبا تقدصل محل تدرييب لالعبُت تدور شدتو حوؿ ادلتوسط لفًتة زمنية أو دلسافة طويلة :مفهومها-3-1-1

(210ـ،صفحة2001محاد، )  .نسبيا  
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:أىدافها وتأثيرىا-3-1-2  

 تنمية وتطوير التحمل العاـ. 

 تنمية التحمل اخلاص. 

 ترقية عمل اجلهاز الدوري التنفسي. 

 تطوير التحمل العضلي .

:تتميز ىذه الطريقة دبجموعة من اخلصائص نلخصها فيما يلي: خصائصهاػ3-1-3  

 من أقصى مستوى للفرد% 80-25تًتاوح شدة التمرينات ادلستخدمة مابُت:شدة التمرينات. 

 ؽلكن زيادة حجم التمرينات عن طريق زيادة طوؿ فًتة األداء سواء بواسطة األداء ادلستمر :حجم التمرينات

 .أو بواسطة زيادة عدد مرات التكرار

(157ـ،صفحة1999علي، ) .تؤدى التمرينات بدوف فًتات راحة أي بصورة مستمرة:فًتات الراحة البينية  

إف أفضل طريقة أو وسيلة لتحديد درجة الشدة يف تدريبات احلمل ادلستمر :أنواع احلمل ادلستمر-3-1-4

من أقصى مستوى للفرد،كما % 80-25،حيث تًتاوح شدة التمرينات ادلستخدمة من" عدد النبضات"ىي 

ؽلكن زيادة حجم التمرينات عن طريق زيادة طوؿ فًتة األداء أو زيادة عدد مرات التكرار ،وغلب أف تؤدى 

ولزيادة خصوصية وفاعلية ىذا النوع من التدريب فقد أمكن تقسيمو لعدة "ىذه التمرينات بدوف فًتات راحة،

(324ـ،صفحة2002السيد، - الفاتح ) :"أساليب متنوعة ىي  

 التدريب ادلستمر منخفض الشدة. 

 التدريب ادلستمر مرتفع الشدة. 

  بتغيَت سرعة اجلري بُت سريعة وبطيئة :التدريب تناوب باخلطوة أي. 
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 تدريب السرعات ادلتنوعة. 

 تدريب اذلرولة. 

-211ـ،صفحات2001محاد، ) كما توجد أساليب أخرى تستخدـ يف تنفيذ طريقة التدريب ادلستمر وىي

212)  

 ثبات شدة األداء. 

 تبادؿ تغيَت شدة األداء. 

 طريقة اجلري ادلتنوع الذايت أو مايعرؼ بالفار تلك. 

:طريقة التدريب الفتري-3-2  

  ."يقصد هبا تقدصل محل تدرييب يعقبو راحة بصورة متكررة ،أو تبادؿ ادلتتارل للحمل :"مفهومها-3-2-1

:ىناؾ نوعُت:أقسامها-3-2-2  

 طريقة التدريب الفًتي منخفض الشدة: 

      تعمل طريقة التدريب الفًتي منخفض الشدة على تنمية التحمل العاـ،وكذا عمل اجلهازين الدوري والتنفسي 

باإلضافة إذل تنمية قدرة الفرد على التكيف مع اجملهود ادلبذوؿ وىو ما يؤدي إذل تأخر ظهور التعب ، حبيث تتميز 

التمرينات ادلستخدمة بشدة متوسطة ،شلا يسمح بزيادة حجم التمرينات ادلستخدمة ،وعليو ؽلكن إعادة تكرار كل 

سبرين عدد معُت من ادلرات شلا ؽلكن أف يكوف التكرار على شكل رلموعات لكل سبرين،حيث تعطى فًتات راحة 

قصَتة تسمح للقلب بالعودة إذل جزء من حالتو الطبيعية ،فهذا النوع من التدريب يسمح بتحسُت إنتاج الطاقة 

.   وذلك لعبور العتبة الالىوائية وىذا للتكيف مع بعض ظروؼ ومتغَتات ادلنافسة  

 التدريب الفًتي مرتفع الشدة: 
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     يهدؼ ىذا النوع من التدريب إذل التحمل اخلاص كتحمل السرعة وربمل القوة العضلية،حيث تقـو عضالت 

اجلسم بالعمل  يف غياب األكسجُت وىذا ناتج عن ارتفاع شدة احلمل التدرييب ،وىذه مايسمى بظاىرة الدين 

االكسجيٍت ،  كما يعمل ىذا النوع من التدريب على تنمية قدرة العضالت على التكيف مع اجملهود البدشل 

 ادلبذوؿ وىو ما يؤدي إذل تأخر ظهور التعب

وتتميز التمرينات ادلستخدمة بالشدة ادلرتفعة،وعليو يرتبط حجم التمرينات بالشدة ادلستخدمة ،حيث يقل حجم 

التمرين بزيادة شدتو مع زيادة فًتات الراحة البينية ،حيث تصبح فًتات راحة تسمح للقلب بالرجوع إذل جزء من 

 حالتو الطبيعية

:طريقة التدريب التكراري-3-3  

تتميز ىذه الطريقة بازدياد الشدة عن طريقة التدريب الفًتي مرتفع الشدة ،فتصل إذل الشدة القصوى وزبتلف عن 

(161ـ،صفحة1999علي، ) .التدريب الفًتي إذ يقل احلجم وتزداد فًتة الراحة وكذلك عدد مرات التكرار  

:أىدافها-3-3-1  

القوة العضلية والقوة ادلميزة بالسرعة والسرعة  –وهتدؼ ىذه الطريقة إذل تنمية القدرات البدنية   

(25-24البسيوشل،صفحات-الشاطئ) .وكذلك التحمل اخلاص بادلنافسة  والقدرة االنفجارية  

:خصائصها-3-3-2  

تتميز ىذه الطريقة بادلقاومة والسرعة العالية للتمرين ،وىي تتشابو مع التدريب الفًتي يف األداء والراحة وزبتلف 

:عنو يف  

 طوؿ فًتة أداء التمرين بشدتو وعدد مرات التكرار. 
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 فًتة الراحة .

 يتميز ىذا النوع من التدريب بشدة القوة أثناء األداء الذي ينفذ بشكل قريب جدا من ادلنافسة من حيث الشدة 

وادلسافة مع إعطاء فًتات راحة طويلة نسبيا بُت التكرارات القليلة لتحقيق األداء  بدرجة شدة عالية ،وهتدؼ ىذه 

الطريقة من التدريب إذل تطوير السرعة االنتقالية والقوة العظمى والقوة ادلميزة بالسرعة و ربمل السرعة دلسافات 

.متوسطة وقصَتة  

باإلضافة إذل تأثَتىا على سلتلف أجهزة اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب وىو ما يؤدي إذل سرعة حدوث التعب 

عدـ القدرة على إمداد العضالت حباجتها الكاملة "ادلركزي وىذا راجع إذل حدوث ظاىرة الدين االكسجيٍت  أي 

من األكسجُت بسبب ارتفاع شدة التمرين ينتج عنو حدوث تفاعالت كيميائية يف غياب  األكسجُت شلا يؤدي 

إذل استهالؾ  ادلواد ادلختزنة للطاقة ويًتاكم محض اللبنيك يف العضلة شلا يقلل من قدرة الفرد على االستمرار يف 

(331ـ،صفحة2002السيد، - الفاتح )  .األداء  

:طريقة التدريب الدائري-3-4  

-فًتي–مستمر :-ىي طريقة تنظيمية لإلعداد البدشل ؽلكن تشكيلها من الطرؽ الثالث:مفهومها-3-4-1

.تكراري  

ويؤدى يف ىذا التدريب سبارين متنوعة على شكل دائري تقريبا،وغلب أف يبٌت ىذا النوع من التدريب بطريقة جيدة 

وىذا لتجنب فًتات االنتظار لالعبُت ،ويهدؼ التدريب الدائري إذل تنمية الصفات البدنية األساسية كالتحمل 

محاد، ) .والقوة والسرعة وخاصة القدرات ذات الطبيعة ادلركبة كالقوة ادلميزة بالسرعة وربمل القوة والسرعة

(216ـ،صفحة2001  

:مميزات التدريب الدائري-3-4-2  
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:تتميز طريقة التدريب الدائري عن الطرؽ السابقة دبميزات نلخصها فيما يلي  

 توفَت اجلهد والوقت. 

 مشاركة عدد كبَت من الالعبُت يف األداء ويف وقت واحد. 

 تطبيق أي من الطرؽ الثالث السابقة. 

 تطوير القدرات البدنية فرديا. 

 إدخاؿ التشويق واإلثارة يف نفوس الالعبُت. 

 التقوصل الذايت لالعبُت. 

 استخداـ التمرينات طبقا لإلمكانيات ادلتوفرة. 

 اكتساب واستخداـ الّسمات اخللقية واإلرادية مثل النظاـ واألمانة. 

:طرق تشكيل تمرينات الدائرة-3-4-3  

-4رلموعة التمرينات اليت يقـو الفرد بأدائها واليت تًتاوح بُت : يعٍت مصطلح الدائرة أو الوحدة التدريبية الدائرية

(165ـ،صفحة1999علي، ) : سبرينا أو أكثر ،حيث غلب مراعاة رلموعة من الشروط ىي15  

 سبرينات (4)أف التقل الدائرة عن أربع. 

  أي أنو ال ؽلكن للمجموعة العضلية _اشًتاؾ مجيع عضالت اجلسم بصورة متتالية وفقا لًتكيب الدائرة

 .ادلشًتكة يف التمرين األوؿ أف تشًتؾ يف التمرين الثاشل

 ؽلكن مشاركة نفس اجملموعة العضلية يف أكثر من سبرين يف نفس احملطة. 

:بعض نماذج التدريب الدائري -3-4-4  

   :نموذج التدريب الدائري باستخدام الحمل المستمر-1



48 

 

السيد، - الفاتح ) :أسلوب التدريب ادلستمر لتحقيق زيادة حلجم التمرينات كهدؼ-أ-1

(335ـ،صفحة2002  

يتم ىذا التدريب بدوف فًتات راحة بينية بُت التمرينات أو بُت الدورات مع عدـ استخداـ الزمن كهدؼ سواٌء 

:كاف التدريب الدائري يف شكل دائرة أو غدة دورات متتالية ،ويتم ذلك وفق اخلطوات اآلتية   

  ربديد اجلرعة ادلناسبة لكل سبرين من خالؿ قياس أقصى عدد ادلرات اليت يستطيع الفرد تكرارىا يف كل سبرين

 .دوف وجود فًتة راحة بُت كل سبرين وآخر بعد تعلم األداء الصحيح

 4 أو3 أو2ػلدد ادلدرب اجلرعة ادلناسبة لكل سبرين ويقسم عدد مرات أداء كل سبرين على 

 تؤدى الدورة ثالث مرات دوف وجود فًتة راحة بينية وػلتسب الزمن الذي يسجلو الالعب. 

 يؤدى الالعب التدريب لكن بإضافة تكرار واحد على جرعة التدريب السابقة يف نفس الزمن احملدد للتمرين. 

  يعمل ادلدرب على زيادة اجلرعة بإضافة تكرارين لعدد ادلرات احملددة سابقا يف نفس الزمن احملدد ، وىكذا

 .ؽلكن زيادة عدد ادلرات بعد تكيف الالعب مع األداء

(286ـ،صفحة2009خليل،-أبوزيد-البيك) :أسلوب التدريب ادلستمر لتسجيل زمن األداء كهدؼ-ب-1  

:يتم التدريب درف فًتات راحة بينية مع استخداـ الزمن كهدؼ ويتم ذلك وفق مايلي  

  ربدد اجلرعة ادلناسبة لكل سبرين من خالؿ قياس أقصى عدد ادلرات اليت يستطيع الفرد الرياضي تكرارىا يف كل

 .سبرين دوف وجود فًتة راحة بُت كل سبرين وآخر

 4أو3أو2لتحديد اجلرعة ادلناسبة يقسم أقصى عدد مرات أداء كل سبرين على. 

  يؤدي الالعبوف التمرينات دوف فًتة راحة لدورتُت أو ثالث وػلتسب الزمن الذي يسجلو الالعب ،مث يقـو

 .أسابيع3إذل 2بتحديد الزمن ادلناسب لو  وادلطلوب إصلاز األداء خاللو وذلك يف حوارل 
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 ػلاوؿ الالعبوف التدريب على اجلرعة ادلناسبة اجلديدة بعد تكيفهم على احلمل السابق ويكرر العمل. 

:جػ أسلوب التدريب ادلستمر مع ربديد كل من اجلرعة وزمن األداء -1  

يتم التدريب دوف فًتة راحة مع وجود وقت زلدد للتمرينات وكذلك تقنُت جرعات التدريب ويتم ذلك 

:وفقا للخطوات  

  وػلدد زمن األداء دوف ربديد عدد مرات الدورات ادلتتالية(عدد مرات التكرار)ربدد جرعة التدريب. 

 ػلاوؿ الالعبوف تسجيل أكرب عدد مرات شلكن منم الدورات باستخداـ اجلرعة احملددة يف زمن زلدد. 

:ظلوذج التدريب الدائري باستخداـ احلمل الفًتي منخفض الشدة-2  

ثا على أف تكوف الراحة 15يف ىذا النموذج يتم أداء كل سبرين من سبرينات الدائرة دلدة-:ثا راحة45ثا عمل15-

.ثا فقط45بُت ىذه التمرينات   

ثاعلى 15يف ىذا النموذج يتم أداء كل سبرين من التمرينات الدائرة دلدة-:ثا راحة30ثاعمل15-  

  ثا فقط 30أف تكوف الراحة بُت ىذه التمرينات

  ثا 30 راحة يف ىذا النموذج يتم أداء كل سبرين من التمرينات الدائرة دلدة30 ثا عمل 30 -

  ثا   30على أف تكوف فًتة الراحة بُت ىذه التمرينات

(165ـ،صفحة1999علي، ):ظلاذج التدريب  الدائري باستخداـ احلمل الفًتي مرتفع الشدة -3  

 ثا كما تعطى فًتات 15 إذل 10يف ىذا النموذج  يثبت زمن التمرينات حبيث يكوف األداء على كل سبرين من

 ثا وربديد  فًتة دواـ الراحة  يكوف مناسبا  دلقدرة شدة القوة ادلستخدمة 90  إذل 30راحة بُت التمرينات من 
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من احلد األقصى لقدرة ادلمارس على التمرينات الدائرة وكذلك وفقا للهدؼ التدرييب ادلراد % 75والذي يكوف 

 الوصوؿ إليو

(339ـ،صفحة2002السيد، - الفاتح ) ظلاذج التدريب باستخداـ احلمل التكراري-4  

يعتمد النموذج التدرييب على تثبيت عدد تكرارات التمرين بثمانية تكرارات فقط داخل كل دائرة على أف يكوف 

 ثا تستغل يف أداء سبرينات لإلطالة واالسًتخاء لذلك إف ىذا األسلوب يتضمن تثبيتا 120دواـ فًتة الراحة حوارل 

. لعدد وتكرارات التمرينات  وحسب زمن التحمل   

                                                                                                                    

                                          

 

 

 

:خالص ة  

         إف التدريب الرياضي عملية خاصة منظمة للًتبية البدنية والرياضية ،ىدفها الوصوؿ بالرياضي إذل أعلى 

مستوى شلكن يف نوع الفعالية أو اللعبة الرياضية ،فالتدريب الرياضي عبارة عن شكل التحضَت األساسي الذي 

.ػلصل دبساعدة طرؽ ووسائل منظمة وتوجيو تربوي منظم  

حيث يظهر أف التدريب الرياضي يؤكد على تفسَت التغَتات الوظيفية، ويقصد بو عدـ توقع االستفادة ادلباشرة من 

التدريب يف شكل ربسُت استجابات اجلسم ، وذلذا ومن خالؿ دراسة بعض الطرؽ التدريبية ادلختلفة، توصلنا إذل 
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أهنا وسائل جد ىامة لتحقيق اذلدؼ من التدريب الرياضي، إف عرؼ ادلدرب كيفية توظيفها يف التدريب وفقا 

.داء الرياضيأالختصاصو،فكل طريقة وذلا مبدؤىا ورلاذلا يف تنمية   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اللاني

 األداء الرياضي
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 تمهيد

شطة الرياضية أألفعلية التخصص يف نوع أذل إدى أف التقدـ السريع وادلستمر للمستويات الرياضية العادلية إ        
 ،فلكل نشاط نسبة خاصة من كل عنصر من إذل آخرداء من نشاط رياضي أأل،وذلك الختالؼ متطلبات 

خرى خارجية منها البدائية واذلدؼ من ىذا ربقيق أذل تدخل عناصر إضافة إالعناصر البدنية وادلهارات احلركية 
طار ما تسمح بو قدراتو واستعداداتو إعدادا شامال ومتزنا يف إعداد الالعب الرياضي إقصى، وكذا عملية أألداء أأل
داء الرياضي، ويكوف أألذل ربقيق مستويات عليا من حيث التفوؽ يف إمكانياتو البدنية والنفسية والعقلية يؤدي إو

.ماـ ادلنشغلُت بالرياضة بصفة عامة أعداد ادلتكامل جلالء أإلىذا بإحًتاـ ىذه ادلبادئ ،وتتضح رلاالت   
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عداد البدشل اإلومن خالؿ ىذا الفصل سنحاوؿ إلقاء الضوء على سلتلف العوامل ادلؤثرة على ادلهارات احلركية و    
.لكل نشاط رياضي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:داء الرياضي  األتعريف-1  

ساس نتيجة رقمية يتحصل عليها الفرد يف مهمة حركية أداء إصلاز ؽلكن قياسو على أأليف ادليداف الرياضي يعترب 
معينة ،الناتج ادلتحصل عليها يعكس االستعدادات النفسية واحلركية اجلسدية للفرد ،وسبثل كذلك الكفاءة اليت 

.يتميز هبا الرياضي يف نشاط حركي معُت  
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ذل ربقيقها مع ضرورة التمتع بالديناميكية واالبتكار إمثل بأنو ارتفاع مستوى النتائج اليت تسعى أألداء أأليعرؼ 
مسَت، ).ىداؼ ادلرجوة األفضل النتائج وأذل االستمرار يف تقدصل إضافة إلوادلرونة والقدرة على التأقلم والتطور، با

(17ـ،صفحة1999  

شار  أربعة كما أألداء الرياضي ىو عبارة عن تفاعل العوامل أأل ALDERMAN اللياقة :ا إنوذل إ 
داء األؼ"الفرد ادلؤدي" هنا تتمثل يف بيئتوأذل إضافة اإلبعاد النفسية ، باألالبدنية،ادلهارات احلركية ادلواىب البدنية و

ي موجو لتحقيق ىدؼ معُت وىذا اذلدؼ يتعُت على الرياضي أشكل من السلوؾ احلركي يتميز بأنو ىادؼ 
داء أأل يف ضوء  MARTANSEاالىتماـ بتحديده، على ضوء مستوى قدرتو ومعدؿ تقدمو فإف اىتماـ 

ساسي وليس أداءه كهدؼ أو البطولة ،فعلى حد قوؿ مارتنز فإف الرياضي يقـو بتحسُت أالسابق لو ليس ادلنافس 
ذل تنمية اخلصائص النفسية االغلابية كالثقة بالنفس ،الًتكيز،الشعور بالرضا والنجاح ويف إاالىتماـ بالنتائج يؤدي 

.ذل زيادة اخلوؼ من الفشل والقلق وضعف الثقة بالنفس إادلقابل فإف ىدؼ النتائج يؤدي   

داء احلركي ادلميز بالسرعة لتحقيق النتيجة ادلستهدفة كذلك األداء وىي دبثابة لألتعترب ادلهارة احلركية ادلستوى الرفيع 
.و غَت متوقعةأداء ربت ظروؼ متغَتة متوقعة األالقدرة على تكرار   

:األسباب الحركية لألداء الرياضي-2  

 ادلستوى إذليعترب األداء الرياضي نتيجة لتعدد العوامل والتطور التوافقي لكل ىذه العوامل يسمح بالوصوؿ 
.ادلناسب لألداء الشخصي   

  :الألداء الرياضي

 القدرات احلركية 
 القدرات التنفسية 
 القدرات النفسية 

 القدرات ادلعرفية والتكتيكية 
 القدرات االجتماعية 

 عوامل صحية .
:ما القدرات البدنيةأ  
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  ادلرونة 
  ادلداومة 
 السرعة 
 القوة .

:المهارة  

ادلنجد، ) قن ف وادلاىر ىو احلاذؽ والسابح اجمليدأتي حذؽ وأخذت ىذه الكلمة من فعل مهر أ
(777ـ،صفحة1987  

ي عمل لضماف النجاح والتفوؽ وتشمل مجيع رلاالت أفادلهارة ىي األداء ادلتقن وادلتميز يف اصلاز :ما اصطالحاأ
.احلياة   

 إذلي أذل مستويات نسبية من األداء إاد تعريف مطلق ذلا لكوهنا تشَت إيجو أوادلهارة مصطلح يصعب ربديد 
ذل مستوى الفرد ومستويات اجلماعةإدرجة من اجلودة منسوبة   (weineek, 1997,p777) 

 

:طرق النقل في التعلم الحركي - 3  

:النقل من إحدى أطراف الجسم إلى الطرف األخر- 3-1  

اثبت العديد من البحوث أف ادلهارة اليت تتعلمها باليد اليمٌت ؽلكن نقلها بسهولة إذل اليد اليسرى بعد شيء من 
التمرين وىذا أيضا بالنسبة لنقل ادلهارة من احد أطراؼ اجلسم إذل األخر، ومن الطبيعي ألننا يف كرة اليد نطلب 

من الالعب أف يقـو باستعماؿ ذراعو ادلسيطر عادة ولكن علينا أف ننسى أف العب كرة اليد الذي يستطيع بكال 
(21ـ،صفحة1992عالوي، ) .يديو ىو أفضل بكثَت من الالعب الذي يستعمل يد واحدة  

و ىذا ينطبق على باقي األلعاب وعلى باقي األلعاب، وعلى ادلدربُت األخذ بعُت االعتبار و االستفادة بقدر 
.اإلمكاف من ىده الطريقة لتشجيع الالعبُت بأداء ادلهاري بكال الطرفُت   

:التنقل من مهارة إلى مهارة أخرى- 3-2  
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وىنا يتم نقل بعض العناصر ادلتشاهبة بُت العبُت و الغَت متشاهبة بُت عدد من األلعاب، مثاؿ على ذلك الدراسة 
-نلس)اليت أجرهتا العادل  Nelson : لتحديد كمية النقل بُت األلعاب التالية 1957(   

 التنس الريشة الطائرة 

  كرة السلة التمرير يف كرة اليد 

عالوي، ) سباؽ احلواجز الكرة الطائرة السباحة
(25ـ،صفحة1992  

.ومن نتائج ىذا البحث الرفع من أداء ادلهارات األساسية لأللعاب الرياضية ادلختلفة  

:النقل باالستناد إلى فهم األسس العامة للحركة- 3-3  

إف فهم الالعب لألسس العامة اليت تؤثر على خط سَت الكرة و ارتدادىا سيساعد يف تعليم ادلهارات اليت تتطلب 
ارتداد الكرة، وكذلك فاف فهم الالعب للقوانُت الفيزيائية اليت تؤثر على حركة األدوات ادلستخدمة يف بعض 

األلعاب مثل رمي اجللة، رمي الرمح ، كرة السلة، كرة الطائرة، سيساعد على اكتساب ادلهارات يف تلك األلعاب 
عالوي، ) .و مىت استطاع الالعب فهم ادلبادئ العامة فانو يستطيع استخدامها لصاحل تعليم مهارات جديدة

(26ـ،الصفحة1992  

3   :  (التدرج)النقل من السهل إلى الصعب- 4-

إف عملية التدرج يف تعلم ادلهارات السهلة مث االنتقاؿ إذل الصعب مستمد من معرفتنا ألف عملية التنقل ستكوف 
أسهل إذا تدرجنا من ناحية الصعوبة، ففي التسديد، وىذا التدرج مبٍت على أساس أف ادلمارس سينقل ما تعلمو 

بإتباع النصائح  (ادلشرفُت يف رلاؿ التدريب الرياضي)يف ادلهارات اليت تليها يف الصعوبة وبشكل عاـ ينصح اخلرباء
:التالية عند تعلم ادلهارات   

  االنتقاؿ إذل تكوين اخلربات اجلديدة بعد ثبات وصالبة اخلربات السابقة. 
  إصالح األخطاء ومعرفة أسباب ووضع طرؽ عالجها. 

  مراعاة قواعد التدرج يف عمليات التعلم من البسيط إذل ادلركب ومن السهل إذل الصعب ومن ادلعلـو إذل
 .اجملهوؿ 
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 يستحسن استخداـ الطريقة اجلزئية يف التعلم يف حالة صعوبة ادلهارات ادلتعلمة. 
  (ادلهارات ادلفتوحة )تغَت الظروؼ اخلارجية عند احلاجة. 

:مبادئ انتقال أثر التعلم والتدريب في المهارات الحركية - 4  

  تزداد عملية النقل يف ادلهارات ادلتشاهبة. 
  تعلم االستجابة اجلديدة حلافز قدصل ينتج عنو نقل سليب، وىذا يوضح سبب الصعوبة اليت

 .يالقيها الالعب يف الوثب العارل الذي تدرب لفًتة طويلة على طريقة معينة مث ػلاوؿ تغيَتىا 
  تعلم القياـ حبركة قدؽلة استجابة حلافز جديد سينتج عنو نقل اغلايب فمثال يستطيع الرياضي نقل

 .احملاورة يف كرة السلة إذل كرة اليد 
  إف عملية النقل بُت مهارتُت متشاهبتُت ليست عملية أوتوماتيكية فقد اليستطيع الالعب

مالحظة التشابو بُت مهارتُت وعلى ادلدرب تنبيو الالعب إذل أوجو التشابو وتشجيع استخداـ 
 .ماتعلمو سابقا يف تعلم مهارة جديدة 

 الالعب أو)إف تعلم ادلبادئ األساسية للحركة سيؤدي إذل تسهيل عملية النقل فالذي يفهم 
ؽلكنو استخدامها يف حركات رياضية كثَتة ( قوانُت نيوتن )مبادئ القوانُت ادليكانيكية (ادلمارس 

. 
  إف عملية النقل تعتمد على تعداد صعوبة احلركة وعلى قدرات الالعب، ولكن الالعب ادلاىر

 .يستطيع نقل ما تعلمو إذل مهارات جديدة 
 

:مسار التعلم الحركي- 5  

إف دراسة التحصيل احلركي الذي يصف مسار التعلم احلركي من حلظة بدائية حىت حلظة السيطرة على احلركة يوفر 
االختصاص ، وأف التعلم احلركي يهدؼ للوصوؿ إذل السلوؾ احلركي اجليد ادلتمثل يف السيطرة على التسلسل 

التقٍت للمهارة ، ويتحقق ىذا عن طريق تسجيل واستغالؿ وإعادة استعماؿ اخلربات احلركية يف مواقف التدريب 
ادلختلفة، وتلعب الذاكرة دورا اغلابيا يف عملية التعلم احلركي حبيث اليوجد تعلم بدوف ذاكرة فالتجارب السابقة 

زبتزف يف الذاكرة اليت ذلا قدرة كبَتة على استغالذلا يف مواقف أخرى، ويتم ادلسار التعلمي احلركي على ثالثة مراحل 
متتالية، تكمل بعضها البعض بدايتا باحلصوؿ عل ادلعلومات حوؿ احلركة مث تثبيت احلركة وتطبيقها يف متغَتات 
بيئية سلتلفة ويسمح ىذا التقييم بالتحكم يف التنظيم ادلنهجي للتعلم النفسي احلركي، ومن مت سهولة التفريق من 

.ىذه ادلراحل واعتربه  درجة التوافق احلركي كمعيار للتفريق بُت  ىذه ادلراحل  (hotz, 1985,p51) 
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:مراحل التعلم الحركي -6   

.تطور التوافق األوؿ : المرحلة األولى   

.تطور التوافق الدقيق: المرحلة الثانية   

.  تثبيتا التوافق الدقيق وتطور االنسجاـ للوضعيات ادلختلفة:المرحلة الثالثة   

إف ىده ادلراحل الثالث ىي مرتبة ومتسلسلة وال ؽلكن سلالفة ىدا التسلسل  يف العملية التدريبية والتعليمية وسلالفة 
ىذا التسلسل يعٍت انكسار أو شق قد حدث يف العملية واستدراؾ ىدا اخلطأ ليس باألمر اذلُت بل انو يستدعي 

خربة وكفاءة عالية للمدرب أو ادلريب الرياضي وىدا ما يظهر عند العيب األواسط واألكابر يف سلتلف األنشطة 
:والرياضات وىنا نشرح كل مرحلة على حدي فيما يلي   

:المرحلة األولى   

بداية العملية تكوف بإيصاؿ ادلعلومات من  (التوافق األوؿ)ىي مرحلة اكتساب ادلسار األساسي وأورل للحركة 
ادلريب أو ادلدرب إذل الطفل أو ادلمارس ، تتم عملية إيصاؿ ادلعلومات إذل الشخص عن طريق الشرح الشفوي أي 

ف أو عن طريق البصر خالؿ ذيوصل ادلريب أو ادلدرب ادلعلومات الشفوية يتلقاىا ادلتعلم أو ادلمارس عن طريق األ
 بوداود،) .(شفوية ،بصرية)رؤية النموذج ادلوحد باستعماؿ الوسائل السمعية البصرية ، وؽلكن دمج الطريقتُت معا 

(13ـ،صفحة1989  

:المرحلة الثانية   

ىي ادلرحلة اليت تلي ادلرحلة األوذل وىي عبارة عن تثبيت وتنويع يتمكن أثنائها ادلتعلم أو ادلمارس من مراقبة احلركة 
والتحكم يف العوامل اخلارجية اليت ربيط بواسطة مراكز اإلحساس الذاتية، وىي مرحلة التوافق الدقيق  أين ينتقل 
ادلتعلم أو ادلمارس إذل مرحلة تنظيم عمل القوى واألجزاء احلركية وزبليو عن بدؿ اجلهد الزائد والقوة الغَت الالزمة 

سلتلفة من احملاوالت اخلاطئة وللتحوؿ أو التقدـ من التعلم من الطور األوؿ إذل الطور الثاشل أي من احلاؿ اخلاـ إذل 
التخصيص والتدقيق فانو يبدأ يف استعماؿ القوى يف أوقات احلاجة وبطريقة رلدية لكن قد ػلدث ثبات يف ىدا 

الطور بفًتة معينة رغم استمرار ادلمارسة ويتبع ىنا الثبات يف بعض األحياف فًتة كبَتة يف التطور وػلدث ىدا 
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التطور ادلفاجئ عادة عند االنقطاع عن التدريب مث العودة  وقد يستغرؽ تعلم مهارة واحدة مدة طويلة وىدا 
 .ينعكس على الطرؽ ادلستعملة اليت يتخذىا ادلدرب 

:المرحلة الثالثة   

ما ؽليز ىده ادلرحلة ىو صلاح يف األداء احلركي ربت مجيع الظروؼ وادلتطلبات وبدؿ جهد عصيب قليل ومن خالؿ 
ادلنافسات اليت غلريها الرياضي تكتمل العملية التعتيمية والتدريبية وتتحسن بشكل جيد عملية األداء احلركي 

 .وادلهاري ويزداد اإلحساس الشعوري باحلركة شلا يسهل عملية التوافق الدقيق والثابت للحركة 

وبدلك ؽلكن القوؿ باف واجبات ادلرحلة الثالثة تعمل على تثبيت عوامل ادلكاف والزماف والديناميكية بالنسبة 
والداخلية ودبا إف الرياضي يالحظ زمالئو ويالحظ حركاتو فاف  (احمليطة)للحركة وعدـ التأثر بادلؤثرات اخلارجية 

ادلالحظة ىده تتحوؿ لتصبح إحساسا وشعور عضلي متميز ، فيتلخص من النظر إذل األطراؼ أثناء األداء 
ويطبق عملو بصورة آلية وىي مرحلة تصنيف باستيعاب وىضم ادلعلومات الدقيقة ألداء حركة كما سبيز ىده 

ادلرحلة نوع من التصور اإلبداعي أين يبالغ الرياضي يف اإلتقاف اجلمارل للحركة ويف نفس الوقت يكسب قدرة 
على تفادي األخطاء قبل وقوعها وىدا ما ال صلده يف األداء احلركي واألداء ادلهاري ػلصل على التكامل الوظيفي 

مقاؽ، ) :الذي ػلافظ على دقة تلقُت احلركة وتوجيهها ، وؽلكن تلخيص ىده ادلرحلة يف عدة نقاط ىي
(20ـ،صفحة1989  

  األداء الدقيق وادلضبوط للحركة وبصورة آلية منظمة. 
  االستمرار يف األداء اجليد وثبات العناصر ادلهمة للحركة. 

  إغلاد احللوؿ السريعة تالءما مع الظروؼ ادلختلفة                 . 
  التنويع يف إمكانية األداء والوصوؿ إذل إبداعات خاصة. 

 

 

7 :                                                                             عداد البدني في كرة اليدإلا -  

اليت  سس اذلامةألو متقدما ،وىي من اأتنمية الالعب سواءا كاف مبتدأ  كاف التدريب اليت تعتمد عليها يفأراحد 
.تشًتؾ مع ادلهارات احلركية  يف تكوين الالعب من الناحية البدنية  
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:القوة العضلية-7-1  

ناء اللعب كتنمية قوة عضالت أثوادلقصود هبا تنمية القوة العضلية وخاصة بالنسبة للعضالت اليت تستخدـ 
.الذراعُت حىت يتمكن من الوثب عاليا  

عداد البدشل العاـ لالعب حيث تكسبو الثقة بالنفس والقدرة على مقاومة اإلف القوة مهمة يف أذل إباإلضافة 
(57ـ،صفحة2004إبراىيم، ) .ادلنافس بطريقة قانونية خالؿ ادلوقف الذي يصادفو  

 

:السرعة-7-2  

ىي من العوامل اليت تساىم بشكل مباشر ومستمر على نتيجة ادلباراة حيث يتطلب عامل السرعة تدريبات 
ذل السرعة إكثر من تدريبات القوة ،ذلذا ؽلتاز الالعبوف باليقظة واحلساسية كما ؽلكن الوصوؿ أالنشاط العصيب 

.بالتدريب على منافسات العدو والتتابع   

:القدرة-7-3  

قصى قوة يف اقل زمن شلكن ،وتتمثل يف قوة االرتقاء بسرعة ألعلى عند أخر أأي القوة ادلميزة بالسرعة ودبعٌت 
ف مسافة االرتقاء ألعلى الزمة لبعض األداء مهاريا يف تغيَت ذراع أالتصويب بالوثب فوؽ احلائط الدفاعي ،كما 

.سفل حوؿ حائط ادلدافعُت ألالتصويب  

:المرونة-7-4  

ذل األداء إبطة اجلسم والوصوؿ أروادلقصود هبا مطاطية العضالت وبالتارل القدرة احلركية اجليدة جلميع مفاصل و
ذل األداء احلركي بشكل جيد وؽلكن التدريب عليها إفضل مدى لالعب فهي األساس يف الوصوؿ أ إذلاحلركات 

و دبساعدة الزميل اليت تتسم بإطالة العضالتأبتمرينات عقل احلائط   (www.badania.net) 

:التوازن-7-5  
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ساسو حفظ مركز ثقل اجلسم بُت القدمُت والسيطرة عليو دوف اندفاع يف ادلنافس حىت ال يقع يف سلالفة، وؽلكن أ
التدريب عليو باجلري والتوقف مث الدوراف للخلف والتكرار يف اقل زمن شلكن وخطوات يف سرعة اإلنطالؽ  

.واالرتداد بطورل ادللعب ىجوما ودفاعا  

:الدقة-7-6  

داء، وىذا ما يتبعو ادلدرب حبماسة وحيوية مستمرة خالؿ الوحدة التدريبية من أداء لكرة اليد وىناؾ دقة أىناؾ 
.توجيو مستمر وبإصرار على دقة األداء  

:لرشاقةا-7-7  

و أىي حركة اجلسم مع األعضاء يف سرعة واصلاز وفاعلية ،وتظهر يف ثٍت اجلذع مع تغيَت ذراع التصويب بيمُت 
يسار ادلدافع عند الوقوع على األرض ،وسرعة النهوض لدية الستئناؼ اللعب وتدريبات الرشاقة ىي الزجزاج 

.جهزة اجلمبازأضا أيواحلركات األرضية   

:التحمل-7-8  

ف لعبة كرة اليد من األلعاب اليت تتطلب من الالعب رلهودا كبَتا وعمال متواصال طواؿ فًتة اللعب سواءا يف إ
تقل بأي  و اذلجـو دوف فًتات راحة، واف يزيد من كفاحو وكفاءتو حبيث ؼلتم ادلباراة ،وىو يف حالة الأالدفاع 

.حاؿ من األحواؿ عن بدايتها  

.: طبيعة األداء المهاري في كرة اليد - 8  

كرة اليد من األلعاب الرياضية اجلماعية اليت سبيز السلوؾ احلركي فيها بالتنوع والتعداد،نظرا لوجود العب و خصم )
وأداة يف تفاعل مستمر و غَت منقطع، لذلك يتميز األداء ادلهاري ىنا بأنو رلموعة من احلركات ادلرتبطة و ادلندرلة 

و اليت يؤديها الالعب حسب متطلبات ادلوقف الذي ؽلر بو خالؿ ادلنافسات لتحقيق اذلدؼ، معتمدا يف ذلك 
على قدراتو وصالحياتو البدنية وكذا مهاراتو وحالتو النفسية و العقلية وتفاعلهم مجيعا لتوجيو األداء إذل درجة عالية 
من االصلاز و الفاعلية، وكرة اليد من األنشطة التنافسية اليت تتميز بوجود منافس اغلايب يف احتكاؾ مستمر وعنيف 

زلاوال بكل قواه إحباط مجيع القضايا اذلجومية والدفاعية اليت تتم من قبل ادلنافس، كل ذلك يتم خالؿ قواعد 
زلدد سلفا لذلك غلب أف يتميز األداء ادلهاري عند الالعب بالفاعلية والكفاية والتكيف، دبعٌت أف ػلقق الالعب 
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اذلدؼ من األداء يف الوقت احملدد وربت أي ظروؼ معيقة ألدائو، لذلك غلب أف يتميز سلوكو احلركي بتناسق و 
تسلسل ودقة و توقيت سليم يتناسب مع موقف اخلصـو و الزمالء، حيث أف ملعب كرة اليد صغَت نسبيا بالنسبة 
لعدد الالعبُت داخلو لذلك غلب أف يتم األداء بسرعة يف التحرؾ و التمرير و التصويب بدرجة عالية من الفاعلية 

واالصلاز، ألف ادلهارة ترتبط دائما باالصلاز يف نشاط معُت ألهنا رلموعة من االستجابات اخلاصة اليت تؤدى يف 
  .(مواقف متغَتة ، وادلطلوب ىو التكيف مع ىذه ادلواقف بتحكم ودقة واقتصاد وسرعة الصلاز أفضل النتائج

ومهارات كرة اليد تتميز بأهنا مًتابطة ال ؽلكن الفصل بُت اجلزئيات ادلكونة ذلا ، كذلك ربتوي علي العديد من 
االستجابات احلركية ادلتنوعة دلتغَتات غَت متوقعة يف البيئة اخلارجية الغَت متوقعة من ادلنافس الف الالعب داخل 
ادللعب يقـو باألداء يف ظروؼ تصعب التنبؤ دبتطلبات زلددة ألداءه حيث أف خطط اللعب يف كرة اليد تتميز 
بتعدد وتنوع ادلتطلبات ادلهارية ادلطلوبة لتنفيذىا ، وىذه ادلتطلبات ادلهارية دائما ما تكوف مركبة يف مجل حركية 

أو عدة أداءات متكررة  (االستالـ أو التمرير أو التصويب)تتألف من حيث التكوين يف عدة أداءات وحيدة
.(االستالـ مث اجلري مث التمرير)أو عدة أداءات تشمل االثنُت معا مثل (اجلري بالكرة)مثل  

 ويتطلب ىذا تسلسل األداءات احلركية ودمج وانصهار ادلرحلة النهائية مع ادلرحلة اإلعدادية لألداء التارل لتكوين 
مرحلة بينية مندرلة ذلا مواصفات خاصة وال ؽلكن أف يتم ىذا الربط بشكل جيد إال إذا توقع الالعب مسبقا 

.لألداء احلركي التارل    

تتضمن عنصرين  (أداء حركي مركب) ففي كرة اليد ؽلثل استالـ الالعب للكرة وسبريرىا مباشرة مجلة حركية متتالية 
.(اذلدؼ األوؿ استالـ الكرة والثاشل سبريرىا)ولكل عنصر منهما ىدؼ مستقل  (حركتُت وحدتُت)  

وادلطلوب ىو أداء مثل ىذه اجلمل احلركية بسرعة مناسبة للموقف التنافسي الذي تتطلبو اخلطة اذلجومية اليت تتم 
، حيث أف سرعة تردد احلركات يف كرة اليد قد تندمج مع بعضها البعض علي التوارل وفق ترتيب زمن 

بالكيفية اليت يتعذر استيضاح التعاقب  (تزامنيا)أو ترتبط مع بعضها البعض علي التوازي  (استالـ مث سبرير)حدوثها
، ويعترب توقع ادلواقف خالؿ ادلباراة أحد  (تنطيط الكرة من اجلري، أو استالـ مع مراوغة)احلادث بينهما مثل 

العوامل اليت على أساسها يتم اختيار نوع األداء ادلناسب ويعتمد ذلك على خربة الالعب الشخصية و تطور 
ادلوقف من موقع كل زميل و منافس يف توقيت مناسب يتبع الالعب تنظيم أداءه دبا يتناسب مع ذلك، لذلك صلد 

 حركة استعداد مرئية من قبل ادلنافس و احلركات أيأف حارس ادلرمى يتوقع حركة التصويب بالرغم من عدـ وجود 
اخلداعية تتم بأشكاؿ كثَتة و متعددة دبا يتناسب و متطلبات الوقف هبدؼ التغلب اخلصم وتضليل توقعاتو بُت 
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اختيارات متعددة تؤدي إذل تأخَت استجابة ادلناسبة ذلدؼ الالعب، واحلركات اخلداعية و اليت يف الغالب ما يتم 
، وبناء عليها يقـو ادلنافس برد فعل نتيجة ذلذه احلركات، مث تأيت احلركة (حركة كاذبة)يف اجلزء األوؿ من احلركة

اليت هتدؼ إذل ربقيق اذلدؼ ادلراد الوصوؿ إليو يف ادلباراة، سواء كاف سبرير أو تصويب  (احلركة احلقيقية)األساسية
أو تنطيط، واحلركات اخلداعية تعترب من األداءات احلركية اليت تدمج ادلرحلة النهائية األوذل مع ادلرحلة التمهيدية 

الثابتة لألداء التارل لتكوين مرحلة مندرلة ذات أفعاؿ خاصة، وبالتارل تتميز منظومة األداء احلركي ادلركب خبواص 
.جديدة ال تتوفر على أي من األجزاء ادلنفردة و ادلكونة لألداء احلركي (33ـ،صفحة1992عالوي، )    

 
 

 

حيث أف األداء ادلنفرد أو ادلركب يف كرة اليد يتميز بأشكاؿ واستخدامات متعددة ؼلتلف كليا عن األخر من 
حيث أسلوب األداء وتوقيت استخدامو و اذلدؼ منو و االعتقاد الكلي للتشابو يف بعض األداءات احلركية يف 

مانطاؽ ادلضموف فيختلف من حيث و ظروؼ األداء وظروفو أاألنشطة الرياضية دل يتجاوز حدود التسمية فقط، 
واالذباىات ادلستخدمة، لذلك يتم على الالعبُت استخداـ أفعاؿ أو أداءات حركية مركبة يف صيغ أو إشكاؿ 

سلتلفة تؤدي كل حركة دورىا احملدد يف األداء الكلي بالكيفية اليت تتناسب مع اذلدؼ العاـ لألداء ادلركب، كما 
تًتابط مع بعضها البعض يف وحدات كلية متكاملة لألفعاؿ احلركية لتشكل يف النهاية نظاما خاصا، يسمى ىذا 

.النظاـ من وجهة نظر البيوميكانيكية بادلنظومة احلركية   

و من خالؿ ادلفاىيم اليت مت عرضها عن طبيعة األداء ادلهاري و احلركي يف كرة اليد صلد انو عند تعليم وتدريب كرة 
اليد غلب أف يوضع يف االعتبار ىذه ادلفاىيم واحتواء ادلوقف التعليمي و التدرييب على ادلكونات وادلفاىيم ويعرؼ 

كيف يصيغها يف أىداؼ تدريبية من خالؿ تدريبات موجهة و مضاعفة بشكل ػلقق األىداؼ اليت يسعى 
.لتحقيقها   

:ومهارات كرة اليد ىي  

ال لتوضيح الناحية التعليمية لكل منهما فكلتاعلا إمهارتاف متالزمتاف وال ؽلكن الفصل بينهما :االستقباؿ والتمرير
خرى فليس ألخرى وتتأثر هبا وتعترب ىاتاف ادلهارتاف القاعدة األساسية اليت تبٍت عليها باقي ادلهارات األنؤثر على ا
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ف اخلطأ خالؿ ادعائهما معناه فقط أذا سبقو سبرير واستقباؿ كما إال إو تصويب أو خداع أىناؾ تنطيط بالكرة 
(48ـ،صفحة2004إبراىيم، ) .ذل مدافعإحيازة الكرة وانتقاؿ الفريق من مهاجم   

:ستقبال الكرةإ-8-1  

قاف استقباؿ الكرة حىت ؽلكنو بالتارل سرعة التصرؼ هبا ،وجعلها لعب وكقاعدة عامة، غلب إتغلب على الالعب 
 قدرتو على استقباؿ الكرة بيد واحدة يف بعض إذلكن باإلضافة أـعلى الالعب استقباؿ الكرة باليدين كلما 

(143ـ،صفحة1987فهمي، -كماؿ) .ليهاإاحلاالت اليت يظهر   

:ى مايليإلوتنقسم مهارة استقبال الكرة   

 لقف الكرة 
 قاؼ الكرةإي 
  إلتقاط الكرة

:ويتكوف من: قف الكرةل-8-1-1  

:اللقف باليدين  

  اللقف بيد واحدة
:اللقف باليدين  

 لقف الكرات العالية 
 الكرات ادلنخفظة 

  الكرات العالية
:اللقف بيد واحدة  

 تتطلب بعض مواقف اللعب لقف الكرة بيد واحدة نظرا الستحالة التحكم فيها باليدين

:قاف الكرةإي-8-1-2  

يقاؼ الكرة و حملاولة الالعب سيطرتو  على الكرة يف حالة سوء التمرير او عند استحالة اللقف إتستخدـ مهارة 
(97ـ،صفحة2004إبراىيم، ) .الصحيح للكرة  
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:لتقاط الكرةإ-8-1-3  

و منطقة ادلرمى أػلدث يف بعض حاالت اللعب سقوط الكرة ودحرجتها على األرض عند ارتدادىا من اذلدؼ 
و بسبب فاعلية ادلنافسة ويتطلب األمر من اقرب العب زلاولة التقاطها حىت يستطيع أوكذا اثر سبريرة خاطئة 

(143ـ،صفحة1987فهمي، -كماؿ) معاودة اللعب  

  : تمرير الكرة-8-2

ىو نقل من حيازة اللعب ادلستحوذ عليها طبقا لطبيعة الظروؼ اليت يعرضها ادلوقف ادلشكل مستخدما يف ذلك 
(103ـ،صفحة2004إبراىيم، ) واع التمرير اليت ربقق اذلدؼ أفي نوع من أ  

:ذلإوتنقسم   

:التمريرة الكرباجية وىي نوعان  

            التمرير من االرتكاز 
  التمرير من اجلري  

 (ادلرجحة)النمريرة البندولية 
 (ىناؾ طريقتُت)التمريرة الصدرية 

             باليدين 
  بيد واحدة

:التصويب-8-3  

ف ادلهارات األساسية واخلطط اذلجومية بألواهنا ادلختلفة تصبح إيعترب التصويب احلد الفاصل بُت النصر واذلزؽلة بل 
:ر بثالثة عواملأثعدؽلة اجلدوى حيث يت  

                         ادلسافة 
                             التوجيو 
 السرعة 

 التصويب القريب 
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 لتصويب البعيدا .
:نواع التصويبات ادلستخدمة فيمايلي أوؽلكن تلخيص   

     التصويبة الكرباجية 
                 التصويبة بالوثب 
                                   التصويب بالسقوط 
                      التصويب بالطَتاف 
                              التصويب اخللفي  

   التصويبة احلرة ادلباشرة 
:تنطيط الكرة-8-4  

 تستخدـ مهارة تنطيط الكرة لكسب مسافة يف حالة انفراد ادلهاجم حبارس ادلرمى حيث تراعى السرعة القصوى 
.ذل اذلدؼإيف تنطيط الكرة للوصوؿ   
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9 :اإلعداد البدني في كرة السلة-  

:فضل يف كرة السلة وىي أتوجد مقومات رئيسية ربتاجها لتصبح دبستوى رياضي   

:لقوةا-9-1  

ناء اللعب ،كتنمية قوة عضالت اليدين والرجلُت أثادلقصود هبا تنمية القوة العضلية وخاصة بالنسبة اليت تستخدـ 
حىت ؽلكن لالعب االرتقاء والتصويب جيدا ،ونكسبها من خالؿ تدريب األثقاؿ ادلتدرج ونطور لالعب كرة السلة 

.القوة االنفجارية بشكل خاص  

:لسرعةا-9-2  

ي تطوير نسمع عنو يف اللعب أىي من العوامل احلامسة اليت تؤثر بشكل مباشر ومستمر على نتيجة ادلباراة بل إف 
.غالبا ما يكوف عامل السرعة ونكسبها من خالؿ تدريب األثقاؿ والركض وسبارين اخلفة والرشاقة  

(2007ـ،صفحة1989فرج، )  وىي نوعُت:المطاولة-9-3  
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 ونكسبها من خالؿ تدريب األثقاؿ والركض:المطاولة العضلية .
 وضلصل عليها من الركض وتدريب األثقاؿ:مطاولة جهازي الدوران والتنفس           .

ساسية إلتقاف األداء البدشل أتسمح صفة ادلرونة بأداء احلركات بفاعلية عالية وتعترب ضرورة :المرونة-9-4
(23ـ،صفحة1984جونز، ) واحلركي،حيث نؤثر على تطوير الصفات البدنية األخرى  

:األداء المهاري في كرة السلة-10  

:مهارة الحركية ال-10-1  

و رلموعة من احلركات تؤدى بدرجة عالية من الدقة ،فالالعب صاحب ادلهارة احلركية يف التصويب أتعٍت حركة 
دائها بدرجة عالية من الدقة واألساسيات أيعٍت انو ؽلتلك األساس احلركي للتصويب ولديو القدرة على : مثال

ذل ادلستويات العالية إظلا يعتمد إي فريق ووصولو أف ؽلتلكها العبو كرة السلة ،فنجاح إاحلركية يف كرة السلة، غلب 
ذل قدرهتم على استخدامها تكتيكيا بدرجة إيف ادلقاـ األوؿ على امتالكهم لتلك األساسيات احلركية ،باإلضافة 

.عالية من الكفاءة  

فاألساسيات احلركية ىي جوىر ادلناورات التكتيكية يف كرة السلة ،حيث تعتمد تلك ادلناورات على مهارة 
.األساسيات احلركية ،وتنفيذ تلك ادلناورات يفشل سباما يف حالة ضعف األساسيات احلركية  

ذل القوة القصوى  إدوف احلاجة(التهديف،ادلناوالت والطبطبة )يف كرة السلة تؤدى مهارات اللعبة األساسية وىي 
علية القوة أذل قوة عضلية معينة ضد مقاومات متوسطة وخفيفة ولكن ىذا ال يعٍت عدـ إفهذه ادلهارات ربتاج 

ال بنمو قوتو العضلية واف إالقصوى لالعيب ىذه اللعبة، فالالعب ال يؤدي مهارات اللعبة الكثَتة ويسيطر عليها 
يكوف قد ىيأ عضالتو ودرهبا واكتسب قوة عالية ،واف التدريب باألثقاؿ ىو الوسيلة الفعالة لتنمية القوة العضلية 

.ادلطلوبة  

:االساسيات الحركية بدون كرة-10-2  

:وضع االستعداد-10-2-1  

ي اذباه ،وىو يوفر وضع االستعداد مناسبا ألداء العديد من أساس حركي ىجومي ودفاعي يسهل من التحرؾ يف أ
.األساسيات احلركية تنبثق منو  
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:اجلري من وضع االستعداد  

ف يتعلموا اجلري مبتدئُت من وضع االستعداد، وتكمل ىذه األعلية يف القدرة على التحوؿ أغلب على الالعبُت 
.و بالعكسأمن اذلجـو للدفاع   

:التوقف-10-2-2  

ال تعتمد حركات جري الالعب على اجلري ادلنتظم بل نتطلب مناورات اجلري توقفات عديدة للهروب من 
و للجانب أمضايقات ادلدافع ،ويشتق من التوقف حركات عديدة منها التوقف مع تغيَت االذباه سواء للخلف 

.األخر، توقف مناورات السرعة وتوقف ارتكاز مث الدوراف الستقباؿ الكرة وغَته  

:االرتكاز-10-2-3  

ف تدرب عليها الالعبُت حىت يصبح لديهم القدرة على إاالرتكاز والدوراف من األساسيات احلركية اذلامة اليت غلب 
:االرتكاز بكلتا القدمُت بنفس الكفاءة واالرتكاز يف كرة السلة لو نوعاف  

   االرتكاز مع الدوراف األمامي
   االرتكاز مع الدوراف اخللفي

:الوثب-10-2-4  

ية خاصة نظرا الستخدامو يف العديد من األساسيات احلركية كالتصويب من أىمالوثب من وضع االستعداد لو 
قاف الوثب مع تغيَت إتالوثب االستحواذ على الكرة ادلرتدة من اللوحة،و ادلتابعة اذلجومية لذا غلب على الالعب 

:والوثب لو نوعاف االذباىات تفاديا دلقاومات اخلصم وخاصة طوؿ القامة  

               الوثب بالقدمُت معا  
  الوثب بقدـ واحدة

:االساسيات الحركية بإستخدام الكرة-10-3  

:سك الكرةم-10-3-1  

ف يناؿ غيابو أداء العديد من األساسيات احلركية األخرى، وغلب أاالستقباؿ اجليد يف كرة السلة يتأسس عليو 
:واىتماـ ادلدربُت يف اجلرعات التدريبية ،ويتم مسك الكرة باألشكاؿ اآلتية   



70 

 

  مسك الكرة بعيدا عن منطقة التصويب .
   مسك الكرة يف منطقة التصويب

  (ادلصوبة)ادلسك من جانب اليد القوية 
  (35ـ،صفحة1999حسانُت، -عبد الداصل).ادلسك من جانب اليد الضعيفة 

:التوقف واالرتكاز-10-3-2  

ف يتوقف أكرة السلة غلب واف يتعلموا التوقف السريع من توازف جيد فالالعب ادلستحوذ على الكرة غلب  العبوا
ناء احملاورة هبا االرتكاز والدوراف أثو أناء استالـ الكرة من التمرير أثخبطوتُت حددعلا قانوف اللعبة سواء كاف ذلك 

:ذلما شكالف  

 االرتكاز والدوراف األمامي -
االرتكاز والدوراف اخللفي-                

و يف عدتُت باخلطوة ويف حالة التوقف بتوازي القدمُت ؽلكن اختيار أويتم التوقف إما يف عدة واحدة بالوثب 
ف تصبح القدـ اخللفية ىي قدـ االرتكاز أما إذا مت التوقف بتقدـ إحدى القدمُت، إما أحداعلا كقدـ ارتكاز، وأ

كثر أوغلب توافر ىذا التوافق عامل االتزاف بالنسبة للقدمُت ويلي ىذا التوافق القانوشل إرتكاز ودوراف وىي من 
.احلركات األساسية الشائعة االستخداـ يف كرة السلة  

:لتمريرا-10-3-3  

ماكن سلتلفة يف ادللعب حيث ؽلكن عن طريقة احلصوؿ أذل إالتمرير احد األساسيات احلركية اذلجومية لنقل الكرة 
حسانُت، -عبد الداصل) .تياعلى مواقف متميزة من اجل التصويب ويتوقف على سالمة نتيجة ادلبار

(47ـ،صفحة1999  

علية خاصة من الناحية التكتيكية فإف القدرة على التمرير سوؼ أف التمرير لو أف يفهموا أغلب على الالعبُت 
.ذا انكسر التمرير تنعدـ فعالية اذلجـوإربدد اجلزء التارل من اذلجـو و  

ف تقًتف دقة أب دقة يف التوقيت واالذباه كذلك غلب عف يكوف عند الالأوالدقة عامل ىاـ يف التمرير فيجب 
.التمرير بالسرعة احلركية ولكن ليس على حساب الدقة   

:نواع التمريرأ  
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                 التمريرة الصدرية 
                     التمريرة ادلرتدة  

  التمرير باليدين من فوؽ الرأس 
                                            التمرير بيد واحدة من الكتف

 من خلف الظهر  التمرير
:لمحاورةا-10-3-4  

ساس يف أحدى وسائل التقدـ بالكرة وىي الطريقة الوحيدة لتحرؾ بالكرة واحملاورة جزء مكمل ،وإتعترب احملاورة 
ف يبذلوا جهد بسخاء حىت يصبحوا زلاورين أذل جانب التمرير والتصويب ،غلب على الالعبُت إىجـو كرة السلة 

.على درجة عالية من ادلهارة احلركية   

:االساسيات المهارية للمحاورة-10-3-5  

:ساسيات للمحاورة وىي أىناؾ ثالثة   

:الوضع  

:داء احملاورة كالتارلأيكوف الوضع األساسي لشكل اجلسم عند   

 إنقباض الركبتُت وادلقعدة منخفضة قليال .
  ذل القدـ ادلتقدمة واجلزء العلي ينحٍت من األماـ من الوسط إلحداث إؽليل اجلزء األمامي لَتجع

. التوازف اجلسمي
 الرأس والكتفاف ػلتفظ هبما قائمتُت للتوازف والتحكم .

 اليد ادلتحررة يستفاد منها يف محاية الكرة .
:التحكم في الكرة   

  التحكم يف الكرة بواسطة الرسغ ،ادلرفق،والتوافق العضلي العصيب للذراع ىاـ لضبط االرتفاع وسرعة
. و إلحداث االستقباؿ اجلانيب واحلركيأاالرتداد 

  راحة اليد ال تلمس الكرة مطلقا وتنتشر األصابع على الكرة بشكل كايف وتبدأ احملاورة بتحريك رسغ
. اليد لألماـ واألسفل وتدفع الكرة ببطئ

:استالب الكرة  
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.عبُت  ادلدافعُت على الكرة بطريقة قانونية من الفريق ادلهاجمالػلدث يف حالة إستحواذ احد اؿ  

:اإلسقاط  

.على إطار السلة لتسقط يف السلة أىدؼ ميداشل يتم إحرازه بضرب الكرة بقوة من   

:إعاقة التصويبة  

.و كفوأذل السلة مستخدما ذراعو إف يصل أحالة ضرب العب دلدافع الكرة بطريقة قانونية قبل   

: التحول  

.ػلدث عندما يفقد الفريق ادلهاجم االستحواذ على الكرة بدوف اخذ تصويبة  

:التسديد   

.رمية تنفذ على مقربة من السلة  

: ى داخل الهدفإلدفعة خفيفة   

.ىدؼ ميداشل ػلدث بدفع كرة مرتدة لداخل السلة  

:صرف الهدف  

إعاقة غَت قانونية لالعب ما يف حالة رفع الكرة عند زلاولة تسجيل ىدؼ ميداشل عندما تكوف الكرة فوؽ السلة 
فإذا حدث صرؼ اذلدؼ من العب مدافع ،تسجل التصويبة كأهنا ىدؼ ميداشل وإذا حدث صرؼ اذلدؼ من 

.العب مهاجم نعطى الكرة للفريق ادلدافع وال تسجل نقاط  
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11 :عداد البدني في الكرة الطائرةإلا-  

:القوة -11-1  

و مواجهتها، وتعترب القوة العضلية إحدى مكونات اللياقة أىي قدرة العضالت يف التغلب على مقاومات خارجية 
البدنية ادلهمة اليت تتوقف عليها معظم أداء ادلهارات احلركية يف الكرة الطائرة، فالضرب الساحق والصد وعملية 

.الدفاع عن ادللعب كلها ربتاج قوة عضلية كافية ألدائها  

:واع القوة العضليةأن  

:القوة القصوى-11-1-1  

ىي قدرة اجلهاز العصيب العضلي يف التغلب على القياـ بأقصى قوة شلكنة والتغلب على مقاومات تتميز بإرتفاع 
.شدهتا واالستجابة ذلا  

:قوة المميزة بالسرعةال-11-1-2  

ميز بسرعة عالية وإخراج القوة يف أقصى سرعة شلكنة تتىي قدرة اجلهاز العصيب العضلي يف التغلب على مقومات 
.نفجاريةإلوتتكوف من القوة والسرعة معا وتعرؼ بالقوة ا  

:قوة تحمل-11-1-3  

.ناء التدريب ادلتواصل الذي يتميز بطوؿ فًتاتوأثجهزة اجلسم على مقاومة التعب أىي قدرة   
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:السرعة- 11-2  

ليات العصبية العقلية واخلصائص اليت سبكن العضلة بتحرير القوة ألىي القدرة اليت تسمح على تأسيس حركات ا
) .تقصى وؽأوتطويرىا للقياـ حبركات يف  (weineek,1997,p293  

: التحمل-11-3  

ىي مقدرة الفرد على القياـ حبركات سلتلفة دلفاصل اجلسم ادلختلفة بسهولة والقدرة على إطالة عضالتو واربطتو 
وسعأدلدى   (corbeangoel, 1998,p13)  

: الرشافة-11-4  

خطابية، ) .و جزء منوأكاف اجلسم كلو أوضاع اجلسم وإذباىو بسرعة سواءا أىي قدرة الفرد على تغيَت 
(266ـ،صفحة1996  

 

:داء المهاري في الكرة الطائرةألا-12  

داء ادلهاري دورا كبَتا يف ربقيق نتائج إغلابية لصاحل الفريق حيث تلعب ادلهارة أليف الكرة الطائرة احلديثة يلعب ا
ذل إرباؾ لفريق اخلصم وعدـ قدرتو على السيطرة إقاف وصلاح طريقة اللعب بدرجة عالية ،شلا يؤدي إتدورا ىاما يف 

(27ـ،صفحة1998حسن، ) .داءاألعلى رلريات اللعب و  

:المهارات الهجومية-12-1  

:االرسال-12-1-1  

ىو الضربة اليت يبدأ هبا اللعب يف ادلباراة ويستأنف عقب إنتهاء الشوط وبعد كل خطأ وىو عبارة عن جعل 
ؽلن يف الفريق والذي يضرب الكرة هبدؼ إرساذلا من فوؽ الشبكة ألبواسطة الالعب الذي يشغل ادلركز اخللفي ا

(57ـ،صفحة1999طو، ) ذل ملعب الفريق ادلنافس إ  

:رسالإلواع انأ-12-1-2  
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 رساؿ بدوراف الكرة إلا           .
 سفلألرساؿ ادلواجو من اإلا .
 سفل ألرساؿ اجلانيب من اإلا .

 (التنس)علىألرساؿ ادلواجو من اإلا .
 (اخلطايف )على ألرساؿ اجلانيب من اإلا .

 (ادلتموج)رساؿ بدوف دوراف الكرةإلا .
 إرساؿ التنس ادلتموج .
 ساؿ اخلطايف ادلتموجإلرا .

 

:عدادإلا-12-1-3  

على مع تغيَت إذباىها بدوف إستقرارىا على ألمامها تقريبا وسبريرىا سباما أىو استالـ الكرة باليدين من فوؽ الرأس و
(27ـ،صفحة1989فرج، ) اليدين  

:عدادإلانواع ا-12-1-4  

 مامي ألعداد ااإل
 عداد اخللفي من فوؽ الرأس  إلا

 عداد بالدحرجة خلفا  إلا
 عداد اجلانيب  إلا
 عداد بالوثب إلا

:ضرب الساحقال-12-1-5  

ذل ملعب الفريق ادلنافس إىو عبارة عن ضرب الكرة بإحدى اليدين بقوة لتعديتها بالكامل فوؽ الشبكة وتوجيهها   

:واع الضرب الساحقأن-12-1-6  

 الضربة الساحقة ادلواجهة بالدوراف .
  (اخلطافية)الضربة الساحقة اجلانبية .
 (الصاعدة)الضربة الساحقة السريعة .
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  الضربة الساحقة الساقطة بالرسغ .
 الضربة الساحقة اخلادعة .

:المهارات الدفاعية-12-2  

:ستقبالاإل-12-2-1  

و للزميل يف ادللعب، وذلك أىو إستقباؿ الكرة ادلرسلة من الالعب ادلرسل للفريق ادلنافس لتهيئتها لالعب ادلعد 
على حسب قوة الكرة أو بالتمرير من أسفل أسفل ألعلى بالساعدين من أبإمتصاص سرعتها وقوهتا وبتمريرىا من 

.وسرعتها ووضع الالعب ادلستقبل  

:(البلوك)الصد-12-2-2  

مامي بإعًتاض الكرة ادلضروبة ساحقا من ملعب ادلنافس ألكثر من العيب الصف اأو أالصد ىو قياـ الالعب 
. كلتا اليدين فوؽ مستوى احلافة العليا ودلس الالعب للكرة أوبالقرب من الشبكة برفع اليد   

:نواع الصدأ-12-2-3  

 الصد اذلجومي .
  الصد الدفاعي .
 الدفاع عن ادللعب .

:التمرير-12-2-4  

سفل بتوجيهها ألعلى مع تغيَت إذباىها بدوف إستقرارىا أو من أعلى أو بيد واحدة من أىو إستالـ الكرة باليدين 
. على اليدين  
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ساسية في الكرة الطائرةألالمهارات ا                              

 المهارات الدفاعية المهارات الهجومية

رساؿإلا عدادإلا  الدفاع عن  االستقباؿ  الصد الضرب الساحق 
 ادللعب

.ساسية في الكرة الطائرةألجدول تقسيم المهارات ا-1                      

 

:عالقة المهارات الحركية بكل من اإلعداد البدني وخطط اللعب-13  

و السرعة أؽلكن إستغالؿ إمكانياتو سواء من حيث القوة والتحمل   الياحىت الالعب ادلعد بدنيا ومستواه اقل مهار
ف الالعب غَت ادلتمكن مهاريا تعترب خطط اللعب عنده حلما أبدوف السيطرة على الكرة خالؿ حركتو كما 

كية بتدريباهتا التطبيقية وأساليبها رما ادلهارات احلإيصعب ربقيقو ،فليس ىناؾ خطط لعب بدوف إتقاف مهاري،
.عداد البدشل وخطط اللعبإلف ربقق يف حد ذاهتا كال من اأادلختلفة ؽلكن   

عداد إل ا أمادائها ؽلتلكها طواؿ العمرأمر ولكن عندما يكتسب توافق ألادلهارة قد يتعثر من يتعلمها بباد ئ ا
ذل ما كاف عليو قبل التدريب وكذا خطط إالبدشل فبمجرد إنقطاع الالعب عن التدريب لفًتة قصَتة فإنو يعود 

) .اللعب قد تنسى وتتالشى بادلرة www.badania.net) 

.عداد البدشل وخطط اللعبإلادلهارات احلركية بتدريباهتا التطبيقية تعترب احملور الذي يدور حوؿ كل من ا  
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:الخالصة  

 

 ربقيقو الرياضي إذلعلى مستوى شلكن ،ىو عبارة عن ىدؼ يسعى أذل إداء الرياضي ألف ربسُت تطوير اإ      
ف اجملاؿ الرياضي يتضمن نقائص ومشاكلأذل إ، دسل ألذل احلد اإتعمل بدورىا على إعاقة الرياضي من الوصوؿ  

.داءألؿ  

ذل إداء الرياضي يف كل من كرة اليد ،كرة السلة والكرة الطائرة وألذل معٌت اإولقد تطرقنا يف ىذا الفصل      
داء اجليد للرياضي ىو ادلتحرر من مجيع ألف اإإختالؼ العوامل البدنية وادلهارية اخلاصة بو وؽلكن القوؿ 

.ساسية ذلذه الرياضات اجلماعيةأل،حيث تراعى فيها مجيع اجلوانب ا(البدنية،التقنية والنفسية)النواحي  
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 الفصل اللالث

 المرحلة العمرية

سنة(20-22)  
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:تمهيد  

ؽلر اإلنساف بعدة مراحل يف عمره ، ربدد على غرارىا شليزات الطرؽ و احلمالت أثناء التعلم              
و التدريب وىذا ما غلعل االختصاصُت ػلددوف كل صنف من خالؿ عدة جوانب سلتلفة   و ادلمارسة الرياضية 

حتياجات إيف ىذه ادلرحلة تتطلب نظاما أكادؽليا يضمن صلاح ادلمارسة فمن ادلهم أف يعرؼ ادلدرب خصائص   و 
الفرد و اجلوانب ادللموسة لنموه و تطوره كي يستطيع بررلة نظاـ تعليمي  و تدرييب قائم على أسس و قواعد 

علمية  

-20)"الشباب"و دبا يطلق عليها علميا دبرحلة أسوؼ ظليز خصائص مرحلة ادلراىقة ادلتأخرة  ف ىذا ادلنطلقـو
.  سنة(22
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:سنة(21-18)المراىقة المتأخرة  

 سنة ويطلق عليها مرحلة الشباب وتعترب مرحلة إزباذ القرارات احلامسة اليت يتخذ فيها 21 إذل 18وتبدأ من 
إختيار مهنة ادلستقبل وفيها يصل النمو إذل مرحلة النمو اجلسمي ويتجو ضلو الشباب اإلنفعارل وتتبلور بعض 
العواطف الشخصية مثل اإلعتناء بادلظهر اخلارجي،طريقة الكالـ،اإلعتماد على النفس، والبحث عن ادلكانة 

. اإلجتماعية وادليوؿ إذل العواطف واجلماعات  

ي فئة عمرية يف أف تأخذ بعُت االعتبار عند التعامل مع أمور اليت غلب ألىم اأكما انو معروؼ علميا بأنو من 
 مور ادلتعلقة بأصوؿ التدريب والتعليمألدلاـ بادلستوى التدرييب والتعليمي ،وكل اإلرلاؿ الًتبية البدنية والرياضية ىو ا

 سنة 21اذل 18وادلرحلة العمرية اخلاصة بالطلبة ادلتقدمُت للقبوؿ دبعهد الًتبية البدنية والرياضية دبستغازل ىي من 
تقريبا، وتتميز بتكامل النمو العقلي والفكري حبيث ؽلكن تقلد ادلسؤليات الشخصية، وىي مرحلة التهيؤ 

واالستعداد ورسم اخلطة للحياة ادلستقبلية وفيها يبدو على حركة البناء التكويٍت والوظيفي، قلة السرعة تدرغليا حىت 
(80ـ، صفحة 1996اخلورل، ) .ذل جنب مع النقصاف فيهماإتسَت جنبا   

.سنة وىذا ىو ادلطلوب دلعرفة النتائج(22-20)ما طلبة السنة الثانية فكانوا من أ  

:النمو الحركي-1-1  
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ف شكل احلركات يكوف ثابتا حيث يقوؿ عبد إي  أف ىذه احلركة تكوف ىادفة واقتصادية إيف ىذه ادلرحلة صلد 

ـ، 1985ادلقصود، ) ".ف ادلستوى يبقى ثابتا لعدة سنوات نسبيا طادلا يبدأ الفرد يف شلارسة الرياضةإ"ادلقصود

(248صفحة   

نشطة كما ؽلكن شلارسة ألعلى ادلستويات الرياضية يف معظم اأذل إحيث يستطيع الفرد يف ىذه ادلرحلة الوصوؿ 

جهزة الداخلية ويستطيع الفرد يف ىذه ادلرحلة التدريب ألقصى نظرا إلكتماؿ ظلو األالتدريب الذي يتميز باحلمل ا

.يوميا ويتحدد التخصص النهائي لدى الفرد الرياضي  

ذل قوة عالية مع السرعة والدقة بشكل إف الفرد يف ىذه ادلرحلة لديو القابلية احلركية اليت ػلتاج بدورىا إؽلكن القوؿ 

.سريع نسبيا حيث تكتمل مجيع الوظائف الفسيولوجية ألجهزة اجلسم  

قراهنم شلن ال ؽلارسوف الرياضة حيث تًتاجع أويتمتع الشاب الرياضي يف ىذه ادلرحلة بصحة وقابلية عالية عكس 

ما الرشاقة فتكوف مالزمة ذلذه ادلرحلة وذلك القتصادية احلركة وتقدـ ادلهارات واف أادلرونة بالنسبة لغَت الرياضيُت 

الصفات الشخصية للتصرفات احلركية لدرجة الفعالية احلركية والسرعة ورلاؿ احلركة وقوة احلركة وغَتىا تصبح شليزة 

.طوؿ وثابتة نسبيا أذل فًتة إلكل فرد بشكل متكامل   

ف ىذه ادلرحلة تعترب جيدة للتعلم والتقدـ باالصلاز ادلهاري وزيادة القابلية إمن خالؿ ما سبق ذكره ؽلكن القوؿ 
. ذل قوة عالية مع سرعة ودقة يف التوجيو بشكل سريع نسبيا إاحلركية ادلعقدة واليت ربتاج 

: تطور الصفات الحركية- 1-2

ذل رلاؿ إضافة إيو البالغ إؿتتميز ىذه ادلرحلة بكوهنا تثبت استمرار لتصنيف مستوى التطور احلركي الذي توصل 
يضا أسلوب العمل الشخصي ،كما تظهر بوضوح أاستعماؿ القوة والسرعة تتناسب مجيعها مع ىدؼ احلركة و

 (290ـ، صفحة 1987مانيل، ) .ماف احلركةأالزيادة يف الدقة احلركية ويف ثبات 
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ف التدريب ادلستمر يرفع فعالية ادلستوى وعند انتهاء مجيع زلفزات التدريب يهبط ادلستوى بشكل كبَت مع العلم إ
ف مستوى احلركات الرياضية يف بداية ىذه ادلرحلة اكرب من مراحل العمر التالية ،وعلى العمـو تتميز ىذه ادلرحلة إ

باحملافظة السنية لقابليات ادلستوى الرياضي وفيها يوجد التدريب ادلستمر وادلنظم للرياضي ،وىذا التدريب ػلتاج 
سس علمية وتربوية فعالة مع استعماؿ الوسائل والطرؽ ادلتطورة حاليا دبا تتطلبو خصوصية أذل خطة مستندة على إ

 (238ـ، صفحة 2004إبراىيم، ) .اللعبة ومنافستها

: خصائص تطور السرعة-1-2-1
  قصاىا أتصل القابلية القصوى للسرعة .
 و اللعبة أستعاهبا حسب الفاعلية إتعترب تطوير السرعة ألجل فهم تكتيكها و

. الرياضية
 رقاـ القياسيةألخَتة لتحقيقها األتعترب احملطة ا .
  قاف ادلهارة احلركية دلراحل السرعة وتقنُت العمل إتيتم .
  ػلصل ىبوط تدرغلي للمستوى احلركي العارل يف فعالية السرعة ألهنا تتطلب

. تكتيكا وقابلية بدنية عالية
 ضرورة العمل للمحافظة على ادلستوى الذي وصل إليها الرياضي .
  يتم تطوير العنصر الذي يساعدنا على ربسُت السرعة من حيث طوؿ اخلطوة

. قوة عضلة الساقُت واليدين  وذلك بتطوير

 

 

: خصائص تطور القوة العضلية-1-2-2

ف كل تلك الصفات اخلاصة إتؤكد العلـو والبحوث الفيزيولوجية والتشرػلية وغَتعلا انو يف ىذه ادلرحلة من العمر، 
مي وقوة ادلفاصل وهبذا ظبسن الرجولة حيث يستوي اذليكل العظمي شكلو النهائي وذلك إثر الزيادة يف احلجم الع

نواعها، حيث تعترب ادلرحلة ادلثلى اليت زبضع فيها أإنتاج الفرصة للعمل ادلكثف على تطوير القوة العضلية بكامل 
إغلايب على كامل اجلسد ،وتنقسم  ىم واصلح تأثَتأالقوة العضلية للتطوير، وإف تعد التمارين من ىذا النوع ؽلثل 



84 

 

خرى القوة أواع حسب خاصيتها وطريقة إستخدامها فمنها ما زبدـ تطوير القوة السريعة وأفذل عدة إىذه التمارين 
 (www.badania.net) .االنفجارية وثالثها ربمل القوة

ما صفات القوة السريعة ومطاولة أف القوة ومطاولة القوى من الصفات احلركية اليت يكوف تراجعها اقل نسبيا إ
كسيجيٍت فتظهر عند بلوغ مرحلة النضج ألستاتيكية حسب العمل الذي ينفذ يف ظروؼ الدين اإلف القوة ايسبار

. سنة 22-20ي عند بلوغ سنأ

: خصائص تطوير المطاولة-1-2-3

  قصى قابلية ادلطاولة حيث يتم تطويرىا بشكل جيد أتظهر .
  يظهر التطور ادلستمر لدى ادلتدربُت .
  هناية ىذه ادلرحلة إذلػلافظ اجلسم على مستوى ركض ادلسافات الطويلة 

. وتًتاجع ادلطاولة ادلميزة بالسرعة
  سنة20ذل قابلية ادلطاولة لقصوى يف عمرإيصل الرياضي .
 خَت بشكل ألؽلكن تراجع ادلطاولة بسرعة عند عدـ التدريب حيث يتم ىذا ا

. مقنن 
  إذلداء احلركي واخلططي للمطاولة فضال عن الوصوؿ ألقاف يف اإتؽلكن 

. و متأخرةأاالصلاز العارل يف فًتة مبكرة 

: خصائص تطوير المرونة- 1-2-4

  سنة حيث بررلة التدريب بشكل منظم 20قصاه يف عمر أيصل تطور ادلرونة
 .

 كثر من الذكور عدا مفاصل أناث إلزيادة تطور مستوى ادلرونة لدى ا
. الكتفُت

 خر أليزيد تطور ادلرونة يف مفاصل اجلسم الكبَتة نقيض الصفات البدنية ا .
  سنة قمة ادلستوى يف ادلرونة 20يصل الذكور يف عمر .
 سنة20كرب يف عمرألتتحمل ادلفاصل العبء ا .



85 

 

 لعاب الرياضيةألتؤثر ادلرونة بشكل عاـ يف الفعاليات وا .

: خصائص تطوير الرشاقة- 1-2-5

ف الرشاقة بإعتبارىا صفة معقدة ومركبة ما تزاؿ قيد البحث ،واف ادلعلومات أتؤكد ادلصادر العلمية والدراسات 
. يف ادلراحل العمرية  حوذلا غَت كافية خاصة التغَتات اليت تطرأ

ذل ىبوط إ ال زبضع 50ذل إ 30ف مراحل احلياة يف عمرأمن ذلك فأكد  "WINTER1977"لقد إنطلق
  ضا،فلهبوط ػلصل تدرغلا كلماأيقابلية التوافق احلركي بل تصاحبها مجيع مستلزمات التوافق ومشوذلا بالتغَتات 

: زداد العمر ويف ىذا اخلصوص ؽلكن مالحظة مايليإ

 إستمرار مستوى تطوير الرشاقة الذي يصل إليو الرياضي وإستقراره .
  تتم احملافظة على ادلستوى بعد ىذا العمر مث ػلصل تراجع فيها .
 سنة وعموما تتم احملافظة على ذلك 20يوجد إختالؼ قليل من اجلنسُت يف عمر

ادلستوى الذي وصل إليو الرياضي يف السنوات ادلاضية وليس ىناؾ رلاؿ لتطوير 
 (138ـ، صفحة 1992عالوي، ) .وافألو الرشاقة بعد فوات اأعنصر ادلرونة 

: الخصائص الفيزيولوجية- 1-3  

جهزة ألساسية لتميز ىذه ادلظاىر وتفسر دبعادلها لنمو ىذه األجهزة الدموية والعصبية واذلضمية بادلظاىر األتتأثر ا

.ذل إختالؼ حياة الفرد يف بعض جوانبهاإعن التباين الشديد الذي يؤدي   

ىذه الزيادة على رغبة الفرد ادللحة  وتنمو كذلك ادلعدة وتزداد سيعتها خالؿ ىذه ادلرحلة زيادة كبَتة،وتنعكس أثار

خرى يف بعض ألجهزة األذل كمية كبَتة من الغذاء ىذا وؼلتلف ظلو اجلهاز العصيب عن ظلو اإعلى الطعاـ حلاجتو 

النواحي وذلك الف بعض النواحي وذلك الف اخلاليا العصبية اليت تكوف ىذا اجلهاز تولد مع الطفل مكتملة يف 

ذل توازف عددي شليز الذي يلعب دورا كبَتا يف التكامل إضافة إلعددىا وال تؤثر يف النمو دبراحلو ادلختلفة ىذا با

ما بالنسبة لكل من النبض وضغط الدـ فتالحظ ىبوطا أبُت الوظائف الفيزيولوجية احلركية احلسية واالنفعالية للفرد 
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نسبيا ملحوظا يف النبض الطبيعي مع زيادتو بعد رلهودات قصوى دليل على التحسن يف التحمل الدوري 

مل يف ىذه ادلرحلة وىو إطلفاض نسبة إستهالؾ حالتنفسي،مع ارتفاع قليل جدا يف ضغط الدـ ،شلا يؤكد ربسُت الت

.والدألكسجُت عند اجلنسُت مع وجود فارؽ كبَت لصاحل األا  

:  النمو االجتماعي- 1-4  

نساف يف إلساسية حلياة األهنا ىي الدعامة األتتميز احلياة االجتماعية أكثر إتساعا ومشوال وسبايز وتباينا وذلك 

.رشده وإكتماؿ نضجو  

ظلاط بيئتو االجتماعية وتتميز ىذه ادلرحلة أسرة وتأكيد حريتو الشخصية ويتفاعل مع ألحيث يتحرر الفرد من قيود ا

قراف والكبار إلكتساب الثقة وادلهارة الالزمة ألخرى بإزدياد االىتماـ باحلديث وادلنافسة مع األعن باقي ادلراحل ا

ذل إحاديث الشباب أحاديث الشباب دلكانتو االجتماعية فتمثل ألتدعيم الشاب دلكانتو االجتماعية ،فتميل 

.خرألخبار والعالقة باجلنس األمواضيع السياسة والرياضة وا  

ثر يف حياتو بشأف إستكماؿ دراساتو وعملو ألومن الناحية االجتماعية يواجو الشباب بضرورة إزباذ القرارات اذلامة 
.وزواجو  

:ما خصائص النمو وشليزات ىذه ادلرحلة فيمكن إدراجها فيما يلي   

 مرحلة إنتقالية من البلوغ الرشد. 
 إستمرار النمو البدشل ضلو االكتماؿ ويتحمل النشاط البدشل العنيف. 
 يكتسب كل من اجلنسُت قواما معينة وحيوية وبشكل شليز. 
  كثر من ادلرحلة السابقة وينعكس ذلك على التحوؿ يف ميولو وحاجتوأيزداد تقديرا للقيم. 
  و أف يكوف متفرجا إيظهر تناقض يف ادليل ضلو الرياضة فإذا دل يكن الفرد العبا شلتازا فإنو يفضل

 .خرألفراد اجلنس اأواع النشاط الرياضي عندما ينضم أفيزاوؿ 
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  خبار احمللية ألذل موضوعات السياسة والرياضة واإحاديث الشباب أسبيل
 (101،2007احسن،).وادلالبس

ذل العادل اخلارجي حيث يتأقلم بسرعة مع البيئة اخلارجية  إ(سرةألا)ف الفرد يف ىذه ادلرحلة ؼلرج من عادلو الصغَت إ

ب حاجلديدة واالتصاؿ بعادل القيم وادلثل العليا كما يهتم الشباب بتأمُت مستقبلو حيث يتم التعود على القيادة و

  .خالص يف العمل توفَت بيئة جيدة للتعلم والتدريب بسبب إكتماؿ النمو االجتماعيإلاجلماعة وا

:االنفعالي النمو- 1-5  

لوانا سلتلفة ففي ىذه ادلرحلة تقل أذل الطاقة احليوية النفسية اليت تتخذ لنفسها إترجع االنفعاالت يف ىذه ادلرحلة 

.مور هبدوءألقابلية الشباب للتهيج االنفعارل كما ربقق الشحنة االنفعالية وتقبل ا  

ف االنفعاالت القوية احلادة تؤثر على صحة الفرد وعلى نشاطو العقلي وعلى اذباىاتو النفسية إ:"يرى فؤاد الباىي

".عود على ضبط النفسنتف أوعاداتو ادلختلفة حيث تعوؽ ظلوه وتطوره لذا علينا   

:النمو العقلي- 1-6  

ف احلياة ادلعرفية يف ىذه ادلرحلة تعرؼ تطورا ينجو هبا ضلو التمايز وذلك لتكييف الفرد مع البيئة ادلعقدة وتتطور إ

ثر إدراؾ الفرد بالنمو العاـ ويؤدي ىذا النمو ضلو التطور الذي أذل ادلراىقة حيث يتإالعمليات العقلية من الطفولة 

ذل ادلستوى ادلعنوي البعيد ويرتبط ذلك كلو بتوتر قدرة الفرد على الًتكيز إيرقى بو من ادلستوى احلسي ادلباشر 

يصبح الشباب قادرين على فهم ادلفاىيم اجملردة كما يستطيع التعميم :"رتوؼ وتيجأالعقلي واالنتباه الطويل يقوؿ 

(156ـ، صفحة 1992عالوي، ) .ف ػلدثأمن موقف ألخر وؽلكن استخداـ الفروض يف التنبؤ دبا ؽلكن   
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قصى ذروهتا من ناحية عمل الذاكرة أذل إنستخلص بأف ىذه ادلرحلة العمرية تتميز بوصوؿ العمليات العقلية 

دراؾ وكذا فهم ادلشكالت والبحث عن احللوؿ شلا غلعل الفرد قادرا على تعلم حركات رياضية معقدة واليت إلوا

.تتطلب قدرات بدنية وعقلية  

والنمو اجلسمي والعقلي والنفسي وىذه الفًتة نتاج التجارب والتفاعل بُت النمو السابق يف ادلراحل  

فراد يف درجات ظلوىم االجتماعي والنفسي والعقلي ألوذل، وذلذا تتميز ىذه الفًتة بإختالؼ الكبَت بُت األا

.والبدشل  

وبصفة عامة تتميز ىذه الفًتة من الناحية اجلسمية بإستمرار النمو والنضوج الكامل مع التخلص من االحتالؿ يف 
.التوافق العضلي العصيب فيبدوا سليما متقنا  

ومن الناحية االجتماعية يواجو الشباب بضرورة إزباذ القرارات اذلامة ألثر يف حياتو بشأف إستكماؿ دراساتو وعملو 
.وزواجو  

: التغيرات الجسمية والنفسية لهذه المرحلة العمرية- 2
: التغيرات الجسمية- 2-1

ربدث تغَتات جسمية يف احلجم،الوزف،الطوؿ ويف الشكل ويف الوظائف ادلختلفة ،حبيث تفاجئ بأف 
: نثى متفتحة وؽلكن تلخيصها فيما يليأصبح غالما يافعا ،واف الفتاة قد غدت أالصيب 

: البنون- 2-1-1

زيادة يف  ػلدث ظلو سريع يف الطوؿ والوزف ويف اذليكل العظمي مع إتساع الكتف والصدر ،ربدث أكرب
. طوؿ اجلسم متأخرة مدة عامُت تقريبا عن البنات 

: البنات -2-1-2

. ػلدث ظلو سريع مفاجئ يف الطوؿ والوزف يف اذليكل العظمي مع إتساع احلوض 



89 

 

اجلسم نسبيا حيث ينخفض معدؿ الزيادة يف معظم متغَتات  سنة تكتمل عملية ظلو(22-20)يف ىذه ادلرحلة
ف ىذه ادلرحلة تتميز بإكتماؿ إ"اجلسم كالطوؿ الوزف ويتضح اجلهاز العصيب احلركي وىذا ما يؤكده فؤاد الباىي 

(79ـ، صفحة 2001سيد، ) ."ذل صورة قريبة من الرشدإنسيب للجسم ووصوؿ ىيئة اجلسم للفرد   

ساسية للنمو حيث ينخفض ألجهزة الداخلية بادلظاىر األجهزة الدموية والعصبية واحلركية وسلتلف األحيث تتأثر ا
.(سم170.5)خالؿ السنة حيث يقدر متوسط الطوؿ  (ملم2-1)معدؿ النمو للطوؿ من  

ماكن ألا عن النمو العظمي ادلستعرض فيتزايد بإتساع ادلنكبُت تبعا الزدياد النمو يزداد تراكم الدىوف يف اأـ

ما الكتلة فتزداد حيث أكغ 03ذل إادلختلفة من اجلسم حيث ينخفض معدؿ الزيادة يف الوزف خالؿ ىذه ادلرحلة 

ثار اجلهاز الدموي يف ظلو القلب والشرايُت ويصل بذلك ضغط الدـ آمن وزف اجلسم وتبدوا 40يزداد معدذلا اذل

ومناطق ربت (اللحاء)جزاء الدماغ دبا فيها القشرة الدماغية أكما يكتمل ظلو  2مم11.5اذل 20عند البنُت يف سن

.خالؿ ادلرحلة(اذليبوتالمس)اللحائية   

ف تطور اجلسم وظلوه يكتمل بصورة كبَتة يف ىذه ادلرحلة وبالتارل ينبغي تطوير بعض أف نستخلص أشلا سبق ؽلكن 

خرى غلب مراعاة نوع أالصفات البدنية كالتحمل العاـ ،القوة دبا يتماشى واالختصاص ،ىذا من جهة ومن جهة 

.خرى كادلرونة والرشاقةأالتدريب بغية احملافظة على صفات بدنية   

 و قل، كما يسبقهم يف كرب حجم اجلسم ألفالبنات يسبقن البنوف يف بدأ مرحلة البلوغ بنسبة واحدة على ا
 .إكتماؿ النضج

: التغيرات النفسية- 2-2
ذل جسمو وتسبب لو الكثَت من القلق إإف التغَتات الضعيفة والعميقة اليت تفاجئ الطفل تشد إنتباىو 

واالضطراب النفسي ،حيث ؽلكن القوؿ بأف الفًتة تعترب مرحلة الزمة لذلك فإف ذلذا التغيَت العميق تأثَته 
: خرى العضلية والوجدانية واالجتماعية وذلك كما يلي ألالواضح على جوانب النمو ا

  تقل سرعة النمو يف القدرة العضلية نظرا الف معظم طاقة الطفل الفزيولوجية
. والسيكولوجية تكوف مشغولة دبواجهة مطالب النمو اجلسمي السريع
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 نالحظ يف ىذه ادلرحلة زيادة احلساسية االنفعالية فقد يضطرب ويشعر بالقلق .
 طفاؿ تدرغليا اليت كانت ظاىرة وواضحة يف ادلرحلة السابقة وػلل ألزبتفي مجاعات ا

  .صدقاء من نفس اجلنسألزللها بعض ا
 

: نصائح عامة لكل المربين لكيفية التعامل مع ىذه الفئة -3

: ف تراعى مايليألكي يكوف ىناؾ توافق بُت ىذه ادلرحلة ومراحل النمو فيها والوحدات التعليمية غلب 

  ي برنامج أغلب دراسة ميوؿ ورغبات ىذه الفئة قبل وضع. 
 نشطة اليت تنمي شخصيتهم وتريب استقاللو وتكسبو ذاتوألكثار من اإلا. 
 فراد خللق قاعدة عريضة متعددة اجلوانب النطالؽ دلمارسة رياضة ذات ألغلب تنمية وعي ا

 مستوى عارل 
 يات مع إشعاره بأنو موضع ثقةؿغلب إعطائهم جانب من احلرية وربميلو بعض ادلسؤ. 
 رائهم وعدـ فرض النصائح عليهمأفصاح عن إلغلب منحهم فرصة ا. 
  ساليب أذل إستعماؿ إمكاف الف برنامج ادلدربُت إلخطائو بنفسو بقدر اأإعطاء احلرية لتصحيح

مناسبة خالؿ ادلمارسة الرياضية يساىم بشكل كبَت يف قدرة السيطرة عليهم ،وجعلو يتبع ادلسار 
 .زمات النفسية واالجتماعية واليت قد تعرقل ىذا النمو ألالصحيح للنمو ادلتكامل وذبنبو ا
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: خالصة

ىم ما ؽليز ىذه ادلرحلة ىو ظهور الفروقات الفردية بدرجات عالية من أف إ      على ضوء ما سبق نستخلص 
الوضوح فيصبح الفىت قادرا على التفكَت والتنظيم كما تزداد قدراتو على التجريد والتعميم وبذلك تتضاعف قدراتو 

حكاـ،لذا ألعلى التعلم وتفادي الوقوع يف اخلطأ الذي كاف يقع فيو من قبل وتزيد قدرتو يف إصدار القرارات وا
. غلب على ادلربُت االىتماـ اجليد هبذه الفئة احلساسة ألهنا تعترب ادلستقبل يف حد ذاهتا 
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 الباب اللاني

 الجانب التطبيقي
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 الفصل االول
 منهجية البحث وإجراءاتها الميدانية
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:تمهيد  

باستعماؿ طرؽ مجع البيانات ، ومن ،يعتمد كل حبث من البحوث العلمية على دراسة تعليلية وفق مناىج سلتلفة 

ىذه ادلناىج ىناؾ ادلنهج الوصفي التحليلي الذي بواسطتو نستطيع الوصوؿ إذل ادلعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر 

.مشكلة أو ظاىرة معينة  

حيث استعملنا فيو االستبياف الذي يعد من أىم أدوات مجع ادلعلومات ،وىو عبارة عن رلموعة من األسئلة 

ادلفتوحة نصف مفتوحة وادلغلقة واليت تناولناىا يف حبثنا ىذا من أجل الوصوؿ إذل نتائج أو حلوؿ لإلشكالية 

.  ادلطروحة  
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:الدراسة االستطالعية-1  

ىي أوؿ خطوة قمنا هبا قبل البدء يف تسطَت اخلطوط العريضة للبحث وقبل الشروع يف الدراسة ادليدانية وسبت عرب 

:مرحلتُت  

سبثلت اخلطوة األوذل يف إعداد رلموعة من اسئلة اإلستبياف وعرضها على األستاذ ادلشرؼ مث ربكيمها من  -1

طرؼ رلموعة من األساتذة والدكاترة يف معهد الًتبية البدنية والرياضية،شلا أدى بنا إذل إعداد اإلستمارة 

. ـ10/02/2014 إذل غاية02/02:بشكلها النهائي وىذا بتاريخ
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اساتذة وتوزيع اإلستمارة عليهم بغية اإلجابة 05رلموعة تتكوف من أما اخلطوة الثانية فتمثلت يف إختيار  – 2   

 إذل غاية 12/02 أستاذ و كاف ىذامن 30عليها دلعرفة مدى مالئمتها مث بعدىا مباشرة مت توزيعها على 

.ـ26/02/2014  

:الوسائل اإلحصائية المستعملة في الدراسة االستطالعية- 1-1  

:ال ؼللو أي حبث من استعماؿ أساليب إحصائية دلعاجلة ادلتغَتات، وقد اعتمدنا على الوسائل اإلحصائية التالية  

:المتوسط الحسابي -   

"  يعد من مقاييس النزعة ادلركزية الذي يوضح مدى تقارب الدرجات من بعضها واقًتاهبا من القيمة الوسطى 
وأيضا ػلسب لغرض إجراء ادلقارنة  ". ادلتوسط  

n

x
x






      /  x .مجوع المشاىدات :     n .عدد المشاىدات :   

 

:االنحراف المعياري-   

يعترب من أىم مقاييس التشتت ويعرؼ بأنو اجلذر الًتبيعي دلتوسط مربعات القيم عن متوسطها احلسايب، 
 . واالضلراؼ ادلعياري يفيدنا يف معرفة توزيع أفراد العينة، ومدى انسجامها

 𝑒 =  
  𝑥−𝑥 2

𝑛
  /    𝑒  :       اضلراؼ معياري    𝑛 عدد أفراد العينة :   

 / 𝑥 الدرجات ادلعيارية :    𝑥 ادلتوسط احلسايب :   

– ر – معامل االرتباط لبيرسون -  r  :  
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.وؽلكننا من االستدالؿ على قوة العالقة بُت متغَتين وعلى اذباه ىذه العالقة إما سالبة أو موجبة   

𝑟 =
 (𝑥 .𝑥)(y.y)

  (x−x)2  (y−y)2
       

:درجة الحرية-   

(2-ف)= درجة احلرية  

:عرض، تحليل ومناقشة نتائج التجربة االستطالعية- 1-2  

 

01الجدول  . ثبات وصدق اإلختبار القبلي والبعدي  يبين نتائج:   

 

 

ادلرحلة األوذل من 
 االختبار

ادلرحلة الثانية من 
 االختبار

معامل 
 االرتباط

ر   
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة

درجة 
 احلرية

اختبار 
 قبلي

اختبار    
 بعدي

 

حجم  المح      اور
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

    

01  

05 

8 0.12 9 0.13 0.890 

 

 

0.87 

 

0.05 

 

03 

02  14 0.03 14 0.05 0.932    

03  8 0.09 8.5 0.12 0.956    
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، [ 0.95– 0.89] جاءت زلصورة بُت  "بيرسون"نالحظ من اجلدوؿ أعاله أف قيمة معامل االرتباط البسيط 
و بعد الكشف يف جدوؿ دالالت االرتباط البسيط دلعرفة مدى داللة قيمة معامل االرتباط احملسوبة عند درجة 

تبُت لنا أف نتائج الدراسة االستطالعية "  ر اجلدولية "0.87 واليت تساوي 0.05ودبستوى الداللة  (2-ف)احلرية 
  .وىذا باعتبار أف قيمة ر احملسوبة كانت أكرب من قيمة ر اجلدولية. كانت مستقرة

بدرجة عالية من الصدؽ كوف القيم احملسوبة دلعامل الصدؽ اإلختبار يتصف نالحظ من اجلدوؿ أعاله أف كما 
 الذايت 

بعد الكشف يف جدوؿ دالالت االرتباط البسيط دلعرفة ؼ، [ 0.95–0.89 ]قيم معامل الثبات زلصورة بُت و
َوجدنا أهنا جاءت . 0.05ودبستوى الداللة  (2-ف)مدى داللة قيمة معامل الثبات احملسوبة عند درجة احلرية 

  "0.87ر اجلدولية واليت تساوي "أكرب من قيمة 

:مجاالت البحث-2  

لقد مت ربضَت األسئلة ادلوجهة لألساتذة وربكيمها يف الفًتة مابُت               :المجال الزماني-2-1  

.ـ10/02/2014 إذل غاية02/02       

. مت توزيع االستمارة على األساتذة ادلعنيُت 16/03/2014 إذل غاية 12/02ويف الفًتة مابُت  

.  الًتبية البدنية والرياضية يف مستغازل  معهدمت توزيع االستبياف على أساتذة : المجال المكاني2-2  

:ضبط متغيرات الدراسة-2-3  

عند القياـ بتحديد ادلتغَتات اخلاصة بالبحث غلب التقليل قدر ادلستطاع من تأثَت ادلتغَتات العارضة،وعليو أف 

.يقرر ماىو العامل ادلهم الذي غلب أف يبقى ثابتا وماذا يقيس وماذا يتجاىل  

:تعريف المتغير المستقل-2-3-1  
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ويسمى يف بعض األحياف بادلتغَت التجرييب وىو الذي ػلدد ادلتغَتات ذات األعلية أي مايقـو الباحث بتثبيتو 

للتأكد من تأثَت حدث معُت ،وتعترب ذات أعلية خاصة من حيث أنو يتم التحكم فيها ومعاجلتها ومقارنتها 

،وادلتغَت ادلستقل عبارة عن ادلتغَت الذي يفرض الباحث أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة ودراستو تؤدي 

.إذل معرفة تأثَته على متغَت آخر  

دور بعض:ويف دراستنا ىذه فإنو مت ربديد ادلتغَت ادلستقل أي السبب من موضوع الدراسة وىو  

 الطرق التدريبية في الرفع من مستوى األداء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية في بعض الرياضات الجماعية 

.(الكرة الطائرة- كرة السلة-كرة اليد)  

.الطرق التدريبية=المتغير المستقل  

:تعريف المتغير التابع-2-3-2  

ىو ادلتغَتات الناذبة من العمليات اليت تعكس األداء أوالسلوؾ ،وعلى ذلك فإف ادلثَت ىو ادلتغَت ادلستقل  بينما 

إبراىيم، ) .االستجابة سبثل ادلتغَت التابع والذي يالحظو الباحث من خالؿ معاجلتو للظروؼ احمليطة بالتجربة

(141ـ،صفحة2000  

الرفع من مستوى األداء الرياضي=  المتغير التابعومن خالؿ موضوع الدراسة فإنو مت ربديد  

:عينة البحث وكيفية اختيارىامجتمع و- 3   

:مجتمع البحث-3-1  

ىو تلك اجملموعة األصلية اليت تؤخذ من العينة وقد تكوف ىذه اجملموعة "من الناحية االصطالحية

"مدارس،فرؽ،تالميذ،سكاف،أو أي وحدات أخرى:  
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رلموعة عناصر ذلا خاصية أو عدة خصائص مشًتكة سبيزىا عن غَتىا من العناصر األخرى واليت "وىي كذلك

"ذبري عليها البحث أو التقصي  

ويطلق على اجملتمع اإلحصائي إسم العلم وؽلكن ربديده على أنو كل األشياء اليت سبتلك اخلصائص أو السمات 

.قابلة للمالحطة والقياس والتحليل اإلحصائي  

وذلذا فقد إعتمدنا يف حبثنا على رلموعة من أساتذة معهد الًتبية البدنية والرياضية دبستغازل  إختصاص الرياضات 

(...........الكرة الطائرة–كرة السلة -كرة اليد)اجلماعية  

ينظر إذل العينة على أهنا جزء من الكل أو البعض من اجلميع يف زلاولة الوصوؿ إذل  :"تعريف العينة-3-2

(81ـ،صفحة1999راتب، -عالوي) ". تعميمات لظاىرة معينة  

ودبا أنو كاف من الصعب علينا االتصاؿ بعدد كبَت من ادلعنيُت بدراستنا فإنو ال مفر من اللجوء  إذل أسلوب أخذ 

عينة مقصودة سبثل اجملتمع األصلي حىت نستطيع أف نأخذ صورة مصغرة عن التفكَت العاـ ،وعليو فقد مت اختيار 

عينة حبثنا تتكوف من أساتذة و دكاترة دبعهد الًتبية البدنية والرياضية جامعة مستغازل بطريقة مقصودة والذي بلغ 

. أستاذ بإعتبارىم يشرفوف على ادلقاييس التطبيقية30عددىم   

:المنهج المستخدم -4  

إف مناىج البحث عديدة ومتنوعة ومتباينة تباين ادلوضوعات واإلشكاليات وال ؽلكن أف ننجز ىذا البحث دوف 

االعتماد على منهج واضح يساعد على دراسة وتشخيص اإلشكالية اليت يتناوذلا حبثنا ،إذ يعتمد على اتصاؿ 

رلموعة اإلجراءات "الذي يعرؼ بأنو"الوصفي"الباحث بادليداف ودراسة ما ىو قائم فيو بالفعل لذا استخدـ ادلنهج 

(210ـ،صفحة1986العكش، ) )".البحثية اليت تتكامل لوصف الظاىرة زلل الدراسة  
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ذلك العامل الذي من خاللو نقـو بتحديد طبيعة وخصائص بعض الظواىر ادلعينة ألجل ربليل :"وؽلكن تعريفو بأنو

العالقات بُت سلتلف ادلتغَتات زلاولُت بذلك قياسها بطريقة كمية يف قالب وأسلوب أخصائي ىادفُت من خالؿ 

(210ـ،صفحة1981القاضي، ) ".ذلك إذل استخالص نتائج ادلوضوع وتنبؤاتو عن تطور سلتلف الظواىر  

:ومت إتباع اخلطوات التالية   

.وصف موضوع الدراسة وصفا دقيقا وذلك من خالؿ مجع ادلعلومات الكافية-  

التحقق من ادلعلومات اجملّمعة  حوؿ موضوع الدراسة بالوصف الدقيق والتحليل ذي النتائج اجليدة اعتمادا على -

.الظروؼ ادلصاغة واحملددة سابقا بغية استخالص التعليمات ذات النتائج اجليدة  

:أدوات البحث -5  

:االستبيان-5-1  

سبتاز ىذه الطريقة بكوهنا تساعد على مجع ادلعلومات اجلديدة ادلستمدة مباشرة من ادلصدر وادلعلومات اليت 

يتحصل عليها الباحث واليت ال ؽلكن إغلادىا يف الكتب،إال أف ىذا األسلوب اخلاص يتطلب إجراءات دقيقة من 

:البداية وىي  

 ربديد اذلدؼ من االستبياف. 

 ربديد وتنظيم الوقت ادلخصص لالستبياف. 

 اختبار العينة اليت يتم استجواهبا. 

  وضع العدد الكايف من اخليارات لكل سؤاؿ. 

 وضع خالصة ألىداؼ االستبياف. 
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ويتجلى األسلوب ادلثارل يف وجود الباحث بنفسو ليسجل األجوبة وادلالحظات تثري البحث واالستبياف يعترب 

. كوسيلة جلمع ادلعلومات بوفرة وأكثر دقة  

وكونو تقنية شائعة االستعماؿ،ووسيلة علمية جلمع البيانات وادلعلومات مباشرة من مصدرىا األصلي،وكذلك 

بإعتباره مناسبا لألساتذة ،واألسئلة ىي إستجابة للمحاور وبالتارل إستجابة للفرضيات،فكل سؤاؿ مطروح لو 

.عالقة بالفرضيات  

اليت تعد أداة رئيسية جلمع البيانات "استمارة االستبيانمن أجل اإلحاطة بادلوضوع من كل جوانبو مت استخداـ 

(185،صفحة1995إبراىيم، ) "الكلية عن وقائع زلدودة وعدد كبَت نسبيا من األشخاص  

(59الراشدي، بدوف سنة،صفحة) "وىي رلموعة األسئلة ادلًتابطة بطريقة منهجية"  

رلموعة من األسئلة ادلرتبطة حوؿ موضوع معُت مت وضعها يف استمارة :"وكذلك تعرؼ استمارة االستبياف بأهنا

ترسل لألشخاص ادلعنيُت بالربيد أو تسليمها باليد سبهيدا للحصوؿ على أجوبة األسئلة الواردة فيها وبواسطتها 

 "ؽلكن التوصل إذل حقائق جديدة عن ادلوضوع والتأكد من معلومات متعارؼ عليها لكنها غَت مدعمة حبقائق

(58ـ،صفحة1997الواحد، )  

أداة جلمع البيانات ادلتعلقة دبوضوع البحثي العلمي  عن طريق االستمارة غلري تعبئتها :"ويعرؼ كذلك على أنو 

." من قبل ادلستجيب  

5- 2 :األسس العلمية لإلستبيان-  

 من اجل ضبط األسس العلمية لالستمارة من ثبات وصدؽ وموضوعية
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5- 2 يعترب من ادلقومات األساسية لإلستبياف حيث يفًتض أف يعطي االستبياف :ثبات اإلستبيان-1-

.نفس النتائج تقريبا إذا أعيد إستخدامو مرة أخرى على نفس األفراد ويف نفس الظروؼ  

        5- 2 : صدق اإلستبيان-2-  

  إف ادلقصود بصدؽ االستبياف ىواف يقيس االختبار بالفعل القدرة أو الظاىرة اليت وضع     لقياسها ،ويعترب 

الصدؽ من أىم ادلعامالت ألي مقياس أو اختبار حيث أنو من شروط ربديد صالحية االختبار،ويذكر كل من 

.إف صدؽ االستبياف يعطي ادلدى الذي يؤدي فيو االستبياف الغرض الذي وضع من اجلو"بارومك جي "  

5- 2-3 ترجع موضوعية اإلستبياف يف األصل إذل مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق : موضوعية اإلستبيان

اإلستبياف وحساب الدرجات و النتائج اخلاصة بو ،أكدنا على ادلوضوعية يف حبثنا حبيث كنا حريصُت على وضع 

.مصطلحات خالية من الغموض والتأويل ونوعية األسئلة  

:طبعا يتم االعتماد على األسئلة التالية:   نوع األسئلة  

"ال"و"نعم"اليت ػلدد فيها الباحث إجاباتو مسبقا وغالبا ما تكوف  ىي األسئلة:األسئلة المغلقة  

".ال"أو"نعم"ػلتوي ىذا النوع على نصفُت األوؿ يكوف مغلقا أي اإلجابة فيو مقيدة:األسئلة النصف مفتوحة  

.والنصف الثاشل تكوف فيو احلرية للمستجوب لإلدالء برأيو اخلاص  

إبراىيم، ) .وىي أسئلة مضبوطة بأجوبة متعددة وؼلتار اجمليب الذي يراه مناسبا:األسئلة المتعددة األجوبة

(83ـ،صفحة2000  

:التحليل اإلحصائي-6  
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استمارة  (30)بعد مجع كل االستمارات اخلاصة بأساتذة معهد  الًتبية البدنية والرياضية دبستغازل ادلقدرة بثالثُت 

سؤاال (24)واليت ػلتوي كل منها على مخسة وعشروف  

قمنا بتفريغ وفرز األسئلة وسبت ىذه العملية حبساب عدد التكرارات لألجوبة لكل سؤاؿ ،وبعدىا يتم حساب 

:النسب ادلئوية بالطريقة التالية  

اجملموع العاـ للعينة/100×عدد التكرارات = النسبة ادلئوية   

.النسبة ادلئوية: س  

حيث يسمح لنا ىذا القانوف دبعرفة مدى وجود فروؽ معنوية يف إجابات األساتذة على : (كاؼ تربيع)2قانوف كا

:أسئلة اإلستبياف  

2(ـ ت-ف ت)                    

اجملموع    = 2كا  

                    ف ت
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رالفصل اللان  
عرر وتحليل ومناقشة  

 النتائج
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           معلومات شخصية

  الرتبة العلمية ؟ :السؤال األول 

.معرفة الرتبة العلمية ألساتذة ادلعهد:الغرض منو  

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

احملسو

 ية

االجو ماجسًت دكتورة اجملموع

 بة

 التكرار 14 16 30     

غَت  0.05 01

 دالة

3.84 0.13 100%  53.33%  46.66%  النسبة 

 

.يمثل الرتبة العلمية لألساتذة (01)الجدول رقم   

لديهم  الرتبة العلمية % 46,66أف نسبة كبَتة من األساتذة  (01)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
. شهادة ماجيسًت % 13,33دكتورة وتليها نسبة   
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 2 كاأصغر من (0.13) احملسوبة 2كا           وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  
لة ومنو نقوؿ ال توجد فروؽ ذات دال (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)اجلدولية

  .إحصائية بُت األساتذة

ومنو نستنتج أف أغلبية ادلشرفُت على ادلقاييس التطبيقية لديهم شهادة الدكتورة وىذا ما غلعلهم برتبة علمية شليزة يف 
.معهد الًتبية البدنية والرياضية  

 

.ذةيمثل الرتبة العلمية لألسات (01)الشكل رقم   

 

؟ اختصاص األساتذة :السؤال الثاني  

معرفة زبصص األساتذة يف ادلعهد: الغرض منو  

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

 احملسوية

نشاط  اجملموع

حركي 

 مكيف

تدريب 

 رياضي

تربية بدنية 

 ورياضية

االجو

 بة

 التكرار 19 07 04 30     

%100 12.60 5.99 دالة 0.05 01  13.33%  20%  63.66%  النسبة 
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ماجيستر  دكتورة

النسبة
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..يمثل اختصاص األساتذة  (02)الجدول رقم   

اختصاص تربية  لديهم% 63.66أف نسبة كبَتة من األساتذة  (02)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
.شهادة نشاط حركي مكيف13.33زبصص تدريب رياضي و أخَت نسبة  % 23بدنية ورياضية  وتليها نسبة   

 اجلدولية 2أكرب من كا (12.60) احملسوبة 2  وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (01)ودرجة احلرية  (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (5.99)

.بُت األساتذة لصاحل تربية بدنية ورياضية   

ومنو نستنتج أف أغلبية األساتذة والدكاترة ذلم إختصاص الًتبية البدنية والرياضية ويليها التدريب الرياضي وىذا ما 
.ما يسهل من عملية تطبيق الطرؽ التدريبية على الطلبة  

 

..يمثل اختصاص األساتذة  (02)لشكل رقم ا   

 

؟النشاط ادلمارس: السؤال الثالث  

.معرفة ميوؿ األساتذة وإذباىاهتم يف نوع النشاط ادلمارس: الغرض منو  

درجة  مستوى  الكرة  اجملموع 2كا 2كا الداللة كرة  كرة السلة االجو
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احلر

 ية

احملسو اجلدولية الداللة

 ية

 بة اليد الطائرة

 التكرار 18 05 07      

%100 9.08 5.99 دالة 0.05 01  23.33%  16.66%  60%  النسبة 

 

.يمثل النشاط الممارس (03)الجدول رقم   

ؽلارسوف نشاط كرة اليد وتليها % 60أف نسبة كبَتة من األساتذة  (03)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
.     نشاط كرة السلة13.33كرة الطائرة و أخَت نسبة اؿؽلارسوف نشاط  %23.33نسبة   

 اجلدولية 2أكرب من كا (9.8) احملسوبة 2           وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (01)ودرجة احلرية  (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (5.99)

.بُت األساتذة لصاحل كرة اليد  

ومنو نستنتج أف نسبة كبَتة من األساتذة ذلم ميوؿ كبَت إذل شلارسة كرة اليد ،شلا يظهر النقص يف الرياضات 
.األخرى  

 

.يمثل النشاط الممارس (03)الشكل الجدول رقم   

؟ عدد سنوات اخلربة :السؤال الرابع   
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. معرفة سنوات خربة أساتذة ادلعهد يف رلاؿ الرياضة:الغرض منو  

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

الدال

 لة

 2كا

 اجلدولية

 2كا

 احملسوية

اجملمو

 ع

أكثرمن

سنوا10

 ت

إذل 5من

سنوات9  

5إذل3من

 سنوات

 3إذل1ـ

  سنوات

االجو

 بة

 التكرار 01 12 09 08 30     

غَت  0.05 01

 دالة

7.84 14.5

6 

100

% 

%

26.66 

%30 %40 3.33

% 

 النسبة

 

.يمثل عدد سنوات الخبرة (04)الجدول رقم   

 إذل 03عدد سنوات اخلربة من % 40أف نسبة كبَتة من األساتذة  (04)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
سنوات وأخَتا نسبة 10 أكثر من 26.66 سنوات ونسبة 09 إذل 05من  % 30 سنوات وتليها نسبة 05

.وات سن03 إذل01 من 3.33  

 2أصغر من كا (14.56) احملسوبة 2           وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ ال توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (7.84)اجلدولية 

. سنوات05 إذل 03إحصائية بُت األساتذة لصاحل من   

ومنو نستنتج أف الكثَت من األساتذة والدكاترة ذلم خربة تفوؽ األربعة سنوات وىذا تقريبا كايف ذلم للتعرؼ على 
.احمليط الرياضي شلا غلعلهم أصحاب خربة ودراية كاملة  
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.يمثل عدد سنوات الخبرة (04)الشكل رقم   

 

لتنويع الطرق التدريبية دور إيجابي في الرفع من مستوى األداء الرياضي لدى طلبة السنة : المحور األول 
 الثانية في بعض الرياضات الجماعية كرة اليد و كرة السلة وكرة الطائرة 

ما نوع التكوين ادلنتهج لرفع مستوى األداء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية يف بعض الرياضات : الخامسالسؤال 
  ؟اجلماعية

  معرفة التكوين الذي يتبعو األساتذة لرفع مستوى األداء الرياضي لدى الطلبة:الغرض منو

 

0
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 03إلى  01من 
سنوات

 05إلى  03من 
سنوات

إلى  05من 
سنوات09

سنوات  10أكثر من  

النسبة

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

احملسو

 ية

االجو التدريس التدريب اجملموع

 بة

 التكرار 07 23 30     
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يمثل نوع التكوين المنتهج لرفع مستوى األداء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية في  (05)الجدول رقم 
.بعض الرياضات الجماعية  

نوع التكوين ادلنتهج لرفع %  76.66أف نسبة كبَتة من األساتذة  (05)   نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
 13,33مستوى األداء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية يف بعض الرياضات اجلماعية  تكوين تدرييب وتليها نسبة 

.تدريسي%   

( 3.84) اجلدولية2أكرب من كا (0.13) احملسوبة 2 وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت األساتذة  (01)ودرجة احلرية (0.05) وذلك عند مستوى داللة 

.لصاحل التدريب  

ومنو نستنتج أف الكثَت من الساتذة يعتربوف أف تكوينهم ادلنتهج ىو التدريب الرياضي وىذا ما يتعلمو الطالب 
.خالؿ ادلسار الرياضي بادلعهد  
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80

التدريب  التدريس

النسبة

%100 8.53 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %23.33 %76.66 
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يمثل نوع التكوين المنتهج لرفع مستوى األداء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية  (05)الشكل رقم  
.في بعض الرياضات الجماعية  

ما نوع التحضَت ادلعتمد عليو يف تدريس الفعاليات اجلماعية ؟:السادسالسؤال   

.  معرفة التحضَت الذي يعتمد عليو األساتذة يف تدريس الفعاليات اجلماعية:الغرض منو  

درجة 

 احلرية

مستو

ى 

 الداللة

الدال

 لة

 2كا

اجلدورل

 ة

 2كا

احملسو

 ية

اجملموع 

       

   

ربضَت 

 نفسي

ربضَت 

تكتيك

 ي

ربضَت 

 مهاري

ربضَت 

 بدشل

االجو

 بة

 التكرار 17 10 03 00      

01 0.0

5 

100 8.53 7.84 دالة

% 

%

00 

%10  %

33.33 

%

56.66 

 النسبة

 

.يمثل نوع التحضير المعتمد عليو في تدريس الفعاليات الجماعية (06)الجدول رقم   

نوع التحضَت ادلعتمد عليو يف % 56.66 أف نسبة كبَتة من األساتذة (06)   نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
كتيكي و أخَتا نسبة تالتحضَت اؿ  %      33.33تدريس الفعاليات اجلماعية التحضَت البدشل  وتليها نسبة 

.التحضَت ادلهاري% 00  التحضَت النفسي نسبة  % 10 

( 8,53) اجلدولية2أكرب من كا (0.13) احملسوبة 2 وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت األساتذة  (01)ودرجة احلرية (0.05) وذلك عند مستوى داللة 

.لصاحل التحضَت البدشل   

ومنو نستنتج أف األساتذة يراعوف التحضَت البدشل كثَتا خالؿ تدريس الفعاليات اجلماعية وىذا ما يكسب الطالب 
.لياقة جيدة   
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.يمثل نوع التحضير المعتمد عليو في تدريس الفعاليات الجماعية (06)الجدول رقم   

 

ماىو مستوى الطلبة يف اجلانب البدشل ؟: السابعالسؤال   

.معرفة مستوى الطلبة من الناحية البدنية:الغرض منو  

درجة 

احلر

 ية

مستو

ى 

 الداللة

الدالؿ

 ة

 2كا

اجلدورل

 ة

 2كا

 احملسوية

االجو جيد حسن متوسط ضعيف اجملموع

 بة

 التكرار 00 03 08 19      

20.3 7.84 دالة 0.05 01

6 

100

% 

%

63.33 

%

26.26 

%

10 

 

%

00 

 النسبة

 

.يمثل مستوى الطلبة في الجانب البدني (07)الجدول رقم   
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مستوى الطلبة يف اجلانب البدشل %  63.33أف نسبة كبَتة من األساتذة  (07)   نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
.جيد % 00 وأخَتا نسبة 10% مستواىم متوسط ونسبة  % 26.66 ضعيف وتليها نسبة   

 2أكرب من كا (0.13) احملسوبة 2    وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (20.36)اجلدولية

.إحصائية بُت األساتذة لصاحل ضعيف  

ومنو نستنتج أف أغلبية األساتذة والدكاترة يروف اف الطلبة لديهم نقص من الناحية البدنية وىذا ما يقلل من 
.اإلتقاف اجليد للمهارات احلركية اخلاصة بالرياضات اجلماعية  

 

.يمثل مستوى الطلبة في الجانب البدني (07)الشكل رقم   

؟ماىو مستوى الطلبة يف اجلانب ادلهاري : الثامنالسؤال   

.معرفة مستوى الطلبة من الناحية ادلهارية: الغرض منو  

درجة 

احلر

 ية

مستو

ى 

 الداللة

الدالؿ

 ة

 2كا

اجلدورل

 ة

 2كا

 احملسوية

متوس ضعيف اجملموع

 ط

االجو جيد حسن

 بة

 التكرار 00 05 21 04      

20.3 7.84 دالة 0.05 01 100 % %70 %  النسبة 
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6 % 13.33 33.33 %

00 

 

.يمثل مستوى الطلبة في الجانب المهاري (08)الجدول رقم   

مستوى الطلبة يف اجلانب ادلهاري  %  70أف نسبة كبَتة من األساتذة  (08) نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
.جيد % 00 ضعيف وأخَتا نسبة 13.33% مستواىم حسن ونسبة  % 33,66متوسط وتليها نسبة   

 2أكرب من كا (0.13) احملسوبة 2 وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (11,65)اجلدولية

.إحصائية بُت األساتذة لصاحل متوسط  

نستنتج من ىذا كلو أف معظم األساتذة يروف أف مستوى الطلبة يف اجلانب ادلهاري متوسط وىذا ردبا نظرا لعدـ 
.تلقيهم تدريبات قبلية كافية   

 

. يمثل مستوى الطلبة في الجانب المهاري(08)الشكل رقم  

 

ىل تستخدـ الطرؽ التدريبية لرفع من األداء الرياضي ؟ : تاسعالسؤال ال  

.معرفة ما إذا كانت تستخدـ الطرؽ التدريبية لرفع األداء الرياضي: الغرض منو  
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( 09)الجدول رقم 
يمثل مدى استخدام 
الطرق التدريبية لرفع 
   من األداء الرياضي 

يستخدموف الطرؽ التدريبية لرفع من % 70أف نسبة كبَتة من األساتذة  (09)  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
.العكس % 30األداء الرياضي وتليها نسبة   

(  3.84) اجلدولية2أكرب من كا (4.8) احملسوبة 2 وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت األساتذة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة 

.لصاحل نعم  

ومنو نستنتج أف أغلبية األساتذة يستخدموف طرؽ تدريبية لرفع من مستوى األداء الرياضي لطلبة السنة الثانية يف 
.معهد الًتبية البدنية والرياضية  

 

. يمثل مدى استخدام الطرق التدريبية لرفع من األداء الرياضي (09)الشكل رقم   
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 النسبة
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إذ كانت نعم فما ىي الطرؽ اليت تستخدموهنا؟:  عاشرالسؤال ال  

.معرفة الطريقة التدريبية اليت يستخدمها األستاذ يف التدريب:الغرض منو  
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. يمثل الطرق التي تستخدمونها (10)الجدول رقم  

يستخدموف طريقة %  63,33أف نسبة كبَتة من األساتذة  (10)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
 طريقة التدريب الفًتي وأخَتا 10% طريقة التدريب الدائري ونسبة % 26.66التدريب التكراري وتليها نسبة 

. طريقة التدريب ادلستمر00نسبة   

اجلدولية  2أكرب من كا (17.96) احملسوبة 2    وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (03)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (7.84)

.بُت األساتذة لصاحل التدريب التكراري  

ومن ىذا كلو نستنتج أف معظم األساتذة يستعملوف طريقة التدريب التكراري حيث يروف أهنا الطريقة األصلع لرفع 
.من مستوى األداء الرياضي  
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  . األساتذةىامستخدييمثل الطرق التي  (10)الشكل رقم 

  ىل تستخدـ طرؽ تدريبية لتنمية اجلانب البدشل أو ادلهاري ؟:حادي عشرالسؤال ال

.معرفة أي جانب يستخدـ فيو الطرؽ التدريبية لتنميتو: الغرض منو  
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.يمثل مدى استخدام طرق تدريبية لتنمية الجانب البدني و المهاري (11)الجدول رقم   

يستخدموف طرؽ تدريبية لتنمية اجلانب %  90أف نسبة كبَتة من األساتذة  (11)نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
.لتنمية اجلانب البدشل %10 وتليها نسبة ىاريادل  
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( 3.84) اجلدولية2أكرب من كا (19.2) احملسوبة 2وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت األساتذة  (01)ودرجة احلرية (0.05) وذلك عند مستوى داللة 

.لصاحل ادلهاري  

ومنو نستنتج أف معظم األساتذة يستخدموف الطرؽ التدريبية لتنمية اجلانب ادلهاري بدال من البدشل وىذا ما غلعل 
.   للطلبة وقتا كافيا لتعلم ،إستعاب وإتقاف ادلهارات احلركية ادلطلوبة منهم  

 

.يمثل مدى استخدام طرق تدريبية لتنمية الجانب البدني و المهاري (11)الشكل رقم    

كرة  )يع يف الطرؽ التدريبية أثناء احلصص اخلاصة بالرياضات اجلماعية نوتاؿىل تعتمد على : ثاني عشرالسؤال ال
.(اليد ، كرة السلة ،كرة الطائرة   

.معرفة ما إذا كاف األستاذ يعتمد على التنويع يف الطرؽ التدريبية يف احلصص التدريبية:الغرض منو  

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة
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االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 24 06 30     
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%100 10.08 3.84 دالة 0.05 01  %20  

%80 

 النسبة

 

يمثل إعتماد على توزيع في الطرق التدريبية أثناء الحصص الخاصة بالرياضات  (12)الجدول رقم 
(كرة اليد ، كرة السلة ،كرة الطائرة  )الجماعية   

إعتماد على توزيع يف الطرؽ % 80أف نسبة كبَتة من األساتذة  (12)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
 % 20وتليها نسبة  (كرة اليد ، كرة السلة ،كرة الطائرة  )التدريبية أثناء احلصص اخلاصة بالرياضات اجلماعية 

.يت التعتمد على التنويعاؿ  

  اجلدولية2اكرب من كا (10.8) احملسوبة2كا   وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  

ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)
.بُت األساتذة لصاحل نعم   

ومن ىذا كلو نستنتج أف أغلبية األساتذة يعتمدوف على التنويع يف الطرؽ التدريبية أثناء احلصص اخلاصة 
.وىذا لتفادي ادللل وعدـ التهرب من التعلم (الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)بالرياضات اجلماعية  

 

يع في الطرق التدريبية أثناء الحصص الخاصة بالرياضات الجماعية نويمثل إعتماد على ت (12)الشكل رقم 
(كرة اليد ، كرة السلة ،كرة الطائرة  )  
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ماذا ترجع إختيار الطريقة التدريبية ادلناسبة خالؿ احلصص التدريبية للطلبة؟  إذل: السؤال الثالث عشر  

. معرفة سبب إختيار الطريقة التدريبية ادلناسبة خالؿ احلصص التدريبية لطلبة السنة الثانية: الغرض منو  

 

.يمثل إلى ماذا ترجع اختيار الطريقة التدريبية المناسبة خالل الحصص التدريبية لطلبة (13)الجدول رقم   

ترجع اختيار الطريقة التدريبية % 43,33أف نسبة كبَتة من األساتذة  (13) نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
نوع الفعالية و أخَتا  % 31.33وتليها نسبة . ادلناسبة خالؿ احلصص التدريبية لطلبة حسب امكانيات الطالب

.األستاذ حسب خربة% 20نسبة   

( 5.99) اجلدولية2أكرب من كا (5,96) احملسوبة 2 وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت األساتذة  (2)ودرجة احلرية (0.05) وذلك عند مستوى داللة 

.لصاحل حسب امكانيات الطالب  

ومن ىذا كلو نستنج أف األساتذة يرجعوف إختيار الطرؽ التدريبية إذل إمكانيات الطالب رغم خربة األساتذة يف 
.ىذا اجملاؿ  
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يمثل إلى ماذا ترجع اختيار الطريقة التدريبية المناسبة خالل الحصص التدريبية  (13)الشكل الجدول رقم 
. لطلبة  

ختالؼ الطرؽ التدريبية يف الرياضيات اجلماعية ؟إ ىل ؼلتلف األداء الرياضي للطلبة ب :رابع عشرالسؤال ال  

.معرفة ما إذا كاف إختالؼ األداء بإختالؼ الطرؽ التدريبية يف الرياضات اجلماعية: الغرض منو  
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ختالف الطرق التدريبية في الرياضيات إيمثل مدى إختالف األداء الرياضي للطلبة ب (14)الجدول رقم 
.الجماعية   
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ؼلتلف األداء الرياضي للطلبة % 93,33أف نسبة كبَتة من األساتذة  (13) نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
.العكس % 6.66باإلختالؼ الطرؽ التدريبية يف الرياضيات اجلماعية وتليها نسبة   

 2أكرب من كا (22.53) احملسوبة 2 وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)اجلدولية

.إحصائية بُت األساتذة لصاحل نعم   

كرة -كرة اليد)ومنو نستنتج أف األداء الرياضي للطلبة ؼلتلف بإختالؼ الطرؽ التدريبية يف الرياضات اجلماعية
.  (الكرة الطائرة-السلة  

 

ختالف الطرق التدريبية في الرياضيات الجماعية إختالف األداء الرياضي للطلبة بإيمثل  (14)الشكل رقم 
. 

ىل تضمن اف التنويع يف الطرؽ التدريبية لو األثر اإلغلايب على مستوى األداء الرياضي : ر خامس عش السؤال ال
 للطلبة ؟

.معرفة ما إذا كاف التنوع يف الطرؽ لو االثر اإلغلايب على مستوى األداء الرياضي للطلبة: الغرض منو  
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يمثل مدى ضمان ان التنويع في الطرق التدريبية لو األثر اإليجابي على مستوى األداء  (15)الجدول رقم 
.الرياضي  

ضماف اف التنويع يف الطرؽ % 90أف نسبة كبَتة من األساتذة  (15)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
.العكس % 10التدريبية لو األثر اإلغلايب على مستوى األداء الرياضي وتليها نسبة   

 2أكرب من كا (19.20) احملسوبة 2           وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)اجلدولية

.إحصائية بُت األساتذة لصاحل نعم   

ومن ىذا كلو نستنتج أف معظم األساتذة يضمنوف أف التنويع يف الطرؽ التدريبية يرفع من مستوى األداء الرياضي 
.للطلبة وىذا نتيجة لسنوات خربهتم يف ىذا اجملاؿ  

 

يمثل مدى ضمان ان التنويع في الطرق التدريبية لو األثر اإليجابي على مستوى األداء  (15)الشكل رقم 
.الرياضي  
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يتم اختيار الطرق التدريبية التي ترفع من مستوى األداء الرياضي حسب نوع المهارة : المحور الثاني 
. (كرة اليد ،كرة السلة ، كرة الطائرة)الحركية المراد تعليمها وحسب كل نشاط رياضي   

كرة اليد ) على كم طريقة تدريبية تعتمد يف تعليم ادلهارات اخلاصة بكل من الفعاليات : السادس عشرالسؤال
؟(،كرة السلة ، الكرة الطائرة  

.معرفة على كم طريقة تدريبية يعتمد عليها األساتذة يف تعليم ادلهارات اخلاصة بكل من الفعاليات :الغرض منو  
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طريقة تدريبية تعتمد في تعليم المهارات الخاصة بكل من الفعاليات على كم يمثل  (16)الجدول رقم 
.(كرة اليد ،كرة السلة ، الكرة الطائرة)  

طريقة تدريبية تعتمد يف تعليم % 90أف نسبة كبَتة من األساتذة  (16)   نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
 10استخداـ عدة طرؽ  وتليها نسبة ( الطائرة كرة اليد ،كرة السلة،  الكرة)ادلهارات اخلاصة بكل من الفعاليات 

. استخداـ طريقة واحدة%   

 2كاأكرب من  (19.20) احملسوبة 2   وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)اجلدولية

.إحصائية بُت األساتذة لصاحل عدة طرؽ   

ومنو نستنتج أف معظم األساتذة يعتمدوف على عدة طرؽ يف تعليم ادلهارات احلركية اخلاصة بكل من الفعاليات 
.وىذا لتفادي الطلبة للملل وكذا التهرب من التعلم (الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)  
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كرة اليد )يمثل طريقة تدريبية تعتمد في تعليم المهارات الخاصة بكل من الفعاليات  (16)الشكل رقم 
.(،كرة السلة ، الكرة الطائرة  

من بُت ىذه الطرؽ التدريبية ماىي الطريقة االكثر استعماال لديك يف رفع مستوى األدء  :السابع عشرالسؤال 
؟(كرة اليد ،كرة السلة ، الكرة الطائرة)الرياضي حسب النشاط   

.معرفة الطريقة األكثر إستعماال يف رفع مستوى األداء الرياضي حسب األنشطة اجلماعية: الغرض منو  
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كرة اليد )يمثل الطريقة االكثر استعماال في رفع مستوى األدء الرياضي حسب النشاط  (17)الجدول رقم 
.(،كرة السلة ، الكرة الطائرة  
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بُت ىذه الطرؽ التدريبية الطريقة %  63,33أف نسبة كبَتة من األساتذة  (17)  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
طريقة التدريب (كرة اليد ،كرة السلة ، كرة الطائرة)االكثر استعماال يف رفع مستوى األدء الرياضي حسب النشاط 

 00 طريقة التدريب الفًتي وأخَتا نسبة 10% طريقة التدريب الدائري ونسبة % 26.66التكراري وتليها نسبة 
.طريقة التدريب ادلستمر  

  اجلدولية2أكرب من كا (17.96) احملسوبة 2   وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (03)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (7.84)

.بُت األساتذة لصاحل التدريب التكراري  

ونستنتج من ىذا كلو أف الطريقة األكثر إستعماال ىي طريقة التدريب التكراري وىذا إلغلابياهتا على الطلبة من 
. حيث اإلتقاف اجليد للمهار ات احلركية  

 

كرة اليد )يمثل الطريقة االكثر استعماال في رفع مستوى األدء الرياضي حسب النشاط  (17)الشكل رقم 
.(،كرة السلة ، الكرة الطائرة  

 الصحيحة اليت من خالذلا يتمكن الطالب من تعلم ادلهارات  كبَتة الطريقةتار بدقةتخىل  :امن عشرالسؤال الث
ورة سليمة ؟صاحلركية واتقاهنا ب  

معرفة دقة إختيار األساتذة للطريقة التدريبية الصحيحة اليت من خالذلا يتمكنو من تعليم ادلهارات : الغرض منو
.احلركية وإتقاهنا بصورة سليمة  
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 اجلدولية

 2كا

 احملسوية

االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 24 06 30     

%100 10.08 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %80 %20 

 

 الصحيحة التي من خاللها يتمكن الطالب من تعلم  الطريقة يمثل مدى اختيار بدقة(18)مالجدول رق
.ورة سليمةصالمهارات الحركية واتقانها ب  

ؼلتاروف الطريقة  بدقة الصحيحة اليت  % 80أف نسبة كبَتة من األساتذة  (18)  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
. العكس % 20 وتليها نسبة .ورة سليمةصمن خالذلا يتمكن الطالب من تعلم ادلهارات احلركية واتقاهنا ب  

 2أكرب من كا (10,8) احملسوبة 2  وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)اجلدولية

.إحصائية بُت األساتذة لصاحل نعم  

من ىذا كلو نستنتج أف أغلبية األساتذة ؼلتاروف الطريقة التدريبية بدقة صحيحة وىذا ما يرجع باإلغلاب على 
.الطلبة وسبكنهم من تعلم ادلهارات احلركية وإتقاهنا بصورة سليمة  

 

الصحيحة التي من خاللها يتمكن الطالب من تعلم الطريقة يمثل مدى اختيار بدقة  (18)الشكل رقم 
.ورة سليمةصالمهارات الحركية واتقانها ب  
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كل نشاط ؟ ىل اختيار الطريقة التدريبية يعتمد على نوع ادلهارة ادلراد تعليمها حسب : تاسع عشرالسؤال ال  

.معرفة ما إذا كاف إختيار الطرؽ التدريبية يعتمد على نوع ادلهارة ادلراد تعليمها: الغرض منو  

 

 

 

 

 يمثل مدى اختيار الطريقة التدريبية يعتمد على نوع المهارة المراد تعليمها حسب كل (19)الجدول رقم 
.نشاط  

اختيار الطريقة التدريبية يعتمد  % 66,66أف نسبة كبَتة من األساتذة  (19)  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
. العكس % 33,33على نوع ادلهارة ادلراد تعليمها حسب كل نشاط وتليها نسبة   

 2أصغر من كا (3,33) احملسوبة 2 وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ ال توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)اجلدولية

.إحصائية بُت األساتذة  

ومنو نستنتج أنو  معظم األساتذة يعتمدوف يف إختيارىم لطريقة التدريب  على نوع ادلهارة ادلراد تعليمها وىذا 
.  حسب كل نشاط وىذا ما يبُت أف لكل نوع من انواع ادلهارات وطريقتو التدريبية ادلعتمد عليها  

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

احملسو

 ية

االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 20 10 30     

%100 3.33 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %66.66 %33.33 
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.يمثل اختيار الطريقة التدريبية يعتمد على نوع المهارة المراد تعليمها حسب كل نشاط (19)الشكل رقم   

ماىي ادلعايَت اليت تعتمد عليها يف اختيار طريقة التدريب ؟  : عشرونالسؤال ال  

.ادلعايَت اليت يعتمد عليها يف إختيار طريقة التدريب  معرفة:الغرض منو  

 

درج

ة 

احلر

 ية

مستو

ى 

 الداللة

الدال

 لة

 2كا

اجلدورل

 ة

 2كا

 احملسوية

األجهزة  اجملموع

والوسائ

ؿ 

ادلستعم

 لة

الصفا

ت 

 البدنية

مراعاة 

البساطةوالًتؾ

 يز يف ادلهارة

تدرج 

 الصعوبة

االجو

 بة

 التكرار 03 19 00 08 30     

03 0.0

5 

غَت 

 دالة

7.84 17.9
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.يمثل المعايير التي تعتمد عليها في اختيار طريقة التدريب (20)الجدول رقم   

 يف اختيار ير ادلعاييعتمدوف على%63.33أف نسبة كبَتة من األساتذة  (20)  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
األجهزة والوسائل ادلستعملة %26.66 وتليها نسبة  مراعاة البساطة والًتكيز يف ادلهارةطريقة التدريب  على أساس

.  للصفات البدنية00لتدرج الصعوبة وتليها أخَتا بنسبة10مث  

 2أصغر من كا (0.53) احملسوبة 2 وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ ال توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)اجلدولية

.إحصائية بُت األساتذة  

 ومنو نستنتج أنو 

 

.ر التي تعتمد عليها في اختيار طريقة التدريبييمثل المعاي (20)الشكل رقم   

ىل ؽلكن تعليم ادلهارة الواحدة بعدة طرؽ تدريبية ؟ : واحد والعشرونالسؤال ال  

.معرفة إمكانية تعليم ادلهارة الواحدة بعدة طرؽ تدريبية: الغرض منو  
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ىل تعترب أف التنويع يف الطرؽ التدريبية يسهل تعليم ادلهارات احلركية ؟: ثاني والعشرونالسؤال ال  

.معرفة ما إذا كاف التنويع يف الطرؽ التدريبية يسهل من تعليم ادلهارات احلركية: الغرض منو  

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

 احملسوية

االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 27 03 30     

%100 19.02 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %90 %10 

 

.يمثل التنويع في الطرق التدريبية يسهل تعليم المهارات الحركية  (22)الجدول رقم   

التنويع يف الطرؽ التدريبية يسهل تعليم  % 90أف نسبة كبَتة من األساتذة  (22) نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
.العكس  % 10ادلهارات احلركية وتليها نسبة   

 اجلدولية 2أكرب من كا (6,53) احملسوبة 2 وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)

.بُت األساتذة لصاحل نعم  

ومن ىذا نستنتج أنو كلما كاف ىناؾ تنويع يف الطرؽ التدريبية كلما سهلت من تعليم ادلهارات احلركية اخلاصة 
(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)بالرياضات اجلماعية  

 
0

20

40

60

80

نعم ال

النسبة



134 

 

.يمثل التنويع في الطرق التدريبية يسهل تعليم المهارات الحركية  (22)الشكل رقم   

؟ ودلاذا؟ىل  تفضل التنويع يف طرؽ التدريبية أثناء تعليم ادلهارات يف احلصة الواحدة : الث والعشرونالسؤال الث  

.معرفة ما إذا كاف ىناؾ تفضيل يف التنويع أثناء تعليم ادلهارات يف احلصة الواحدة:الغرض منو  

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

احملسو

 ية

االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 22 08 30     

%100 6.53 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %73.33 %26.66 

 

طرق التدريبية أثناء تعليم المهارات في الحصة الواحدةالل التنويع في ييمثل مدى تفض (23)الجدول رقم   

تفضيل التنويع يف طرؽ  % 73,33أف نسبة كبَتة من األساتذة  (23)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
. العكس % 26,66التدريبية أثناء تعليم ادلهارات يف احلصة الواحدة تليها نسبة   

 اجلدولية 2أكرب من كا (6,53) احملسوبة 2           وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)

.بُت األساتذة لصاحل نعم  

منو نستنتج أف معظم األساتذة يفضلوف التنويع يف الطرؽ التدريبية وىذا أثناء تعليم ادلهارات احلركية يف احلصة 
:الواحدة لقد أرجع أغلبية األساتذة ذلك إذل  

.تفادي ادللل والرغبة يف التنويع أثناء احلصص إلضفاء جو التغيَت على الطلبة وذلك جلذهبم ضلو احلصة-  
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.يمثل مدى تفضيل التنويع في طرق التدريبية أثناء تعليم المهارات في الحصة الواحدة (23)الشكل رقم   

يتعلق اختيار الطرق التدريبية في تعليم المهارات الحركية حسب خصائص البدنية  : ثالثالمحور ال
.لالعب  

ماىي اخلصائص البدنية اليت تعتمد عليها اثناء تعليم ادلهارات احلركية ؟:  الرابع والعشرونالسؤال  

.معرفة اخلصائص البدنية ادلعتمد عليها يف تعليم ادلهارات احلركية: الغرض منو  

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

احملسو

 ية

 الرشاقة اجملموع

 

 التحمل

 

 السرعة

 

االجو القوة

 بة

     30 04 

 

11 

 

09 

 

06 

 

 التكرار

%100 8.89 7.84 دالة 0.05 03  13.33 
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.يمثل الخصائص البدنية التي تعتمد عليها اثناء تعليم المهارات الحركية  (24)الجدول رقم   

اخلصائص البدنية اليت %  36,66أف نسبة كبَتة من األساتذة  (24)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
 20% السرعة ونسبة % 30تعتمد عليها اثناء تعليم ادلهارات احلركية رتبها حسب األولوية التحمل وتليها نسبة 

. الرشاقة %13.33القوة وأخَتا نسبة   

 2أكرب من كا (8,89) احملسوبة 2           وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة  (03)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة (7.84)اجلدولية  

.إحصائية بُت األساتذة لصاحل التحمل  

ومنو نستنتج أف مجيع اخلصائص البدنية مهمة مهما كاف ترتيبها خاصة عند تعليم ادلهارات احلركية اخلاصة 
.بالرياضات اجلماعية  

 صفات أخرى أذكرىا؟

..القوة الثابتة-القوة اإلنفجارية-القوة ادلميزة بالسرعة  

  

 

.يمثل الخصائص البدنية التي تعتمد عليها اثناء تعليم المهارات الحركية  (24)الشكل رقم   

 ىل يؤثر نقص اللياقة البدنية على تعليم ادلهارات احلركية حسب كل نشاط رياضي : خامس والعشرونالسؤال ال
.؟(كرة اليد ،كرة السلة ، الكرة الطائرة)يف  
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.معرفة ما إذا كاف نقص اللياقة البدنية يؤثر على تعليم ادلهارات احلركية حسب كل نشاط رياضي: الغرض منو  

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

 احملسوية

االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 29 01 30     

%100 26.13 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %96.66 %3.33 

 

يمثل تأثر نقص اللياقة البدنية على تعليم المهارات الحركية حسب كل نشاط رياضي  (25)الجدول رقم 
.(كرة اليد ،كرة السلة ، الكرة الطائرة)في  

تأثر نقص اللياقة البدنية على  % 96,66أف نسبة كبَتة من األساتذة  (25)  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
 % 3,33وتليها نسبة (كرة اليد ،كرة السلة ، الكرة الطائرة)تعليم ادلهارات احلركية حسب كل نشاط رياضي يف

. العكس   

 اجلدولية 2أكرب من كا (26,13) احملسوبة 2  وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)

.بُت األساتذة لصاحل نعم  

نستنتج من ىذا كلو أف اللياقة البدنية عامل أساسي ومهم  ويؤثر يف تعليم ادلهارات احلركية حسب كل نشاط 
.رياضي  



138 

 

 
يمثل تأثر نقص اللياقة البدنية على تعليم المهارات الحركية حسب كل نشاط رياضي  (25)الشكل رقم 

..(كرة اليد ،كرة السلة ، الكرة الطائرة)  

ىل غلب تطوير الصفات البدنية قبل البدء يف تدريب ادلهارات احلركية يف ىذه :السؤال السادس والعشرون
؟(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)الرياضات  

.معرفة مىت يكوف ىناؾ تطوير لللياقة البدنية قبل أـ بعد تدريب ادلهارات احلركية:الغرض منو  

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

 احملسوية

االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 24 06 30     

%100 10.08 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %80 %20 

.يمثل تطوير الصفات البدنية قبل البدء في تدريب المهارات الحركية ( 26)                   الجدول رقم  

تطوير الصفات البدنية قبل ؼلتاروف  % 80أف نسبة كبَتة من األساتذة  (26)  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
. العكس % 20وتليها نسبة البدء يف تدريب ادلهارات احلركية   

 2أكرب من كا (10,8) احملسوبة 2  وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)اجلدولية

.إحصائية بُت األساتذة لصاحل نعم  
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نستنتج أنو يتوجب على األساتذة تطوير الصفات البدنية قبل البدء يف التدريب الرياضي اخلاص بالرياضات 
.اجلماعية  

 

.يمثل تطوير الصفات البدنية قبل البدء في التدريب (26)الشكل رقم   

ىل تطوير عناصر اللياقة البدنية يرفع من مستوى األدء الرياضي؟ : السابع والعشرونالسؤال   

.معرفة عالفة عناصر اللياقة البدنية دبستوى األداء الرياضي: الغرض منو  

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

احملسو

 ية

االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 30 00 30     

%100 15 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %100 %00 

 

.يمثل تطوير عناصر اللياقة البدنية يرفع من مستوى األدء الرياضي (27)الجدول رقم   

تطوير عناصر اللياقة البدنية يرفع  % 100أف نسبة كبَتة من األساتذة  (27)  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
. العكس  % 00من مستوى األدء الرياضي وتليها نسبة   
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 اجلدولية 2أكرب من كا (15) احملسوبة 2   وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)

.بُت األساتذة لصاحل نعم  

.نستنتج أف لتطوير عناصر اللياقة البدنية عالقة دبستوى األداء الرياضي للطلبة يف الرياضات اجلماعية  

 
. يمثل يمثل تطوير عناصر اللياقة البدنية يرفع من مستوى األدء الرياضي (27)الشكل رقم   

 

صر اللياقة البدنية ؟اىل اختيار الطريقة التدريبية ادلناسبة يكوف بعد تطوير عن:  الثامن والعشرونالسؤال  

. معرفة وقت إختيار الطريق التدريبية ادلناسبة وتطوير اللياقة البدنية:الغرض منو  

درجة 

 احلرية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

 احملسوية

االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 21 09 30     

%100 4.08 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %70 %30 

 

صر اللياقة البدنيةايمثل اختيار الطريقة التدريبية المناسبة يكون بعد تطوير عن (28)الجدول رقم   
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اختيار الطريقة التدريبية ادلناسبة  % 70أف نسبة كبَتة من األساتذة  (28)         نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
العكس  % 30يكوف بعد تطوير عنصر اللياقة البدنية وتليها نسبة   

 اجلدولية 2أكرب من كا (4,8) احملسوبة 2           وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة   (3.84)

.بُت األساتذة لصاحل نعم  

. نستنتج أف إختيار الطريقة التدريبية يكوف بعد تطوير عناصر اللياقة البدنية اخلاصة بالطلبة  

 
.صر اللياقة البدنيةايمثل اختيار الطريقة التدريبية المناسبة يكون بعد تطوير عن (28)الشكل رقم   

 يف رأيك يتطلب إستخداـ الطرؽ التدريبية لرفع مستوى األداء الرياضي لطلبة السنة :السؤال التاسع والعشرون 
؟(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)الثانية يف الرياضات اجلماعية   

درجة 

احلر

 ية

مستوى 

 الداللة

 2كا الداللة

 اجلدولية

 2كا

احملسو

 ية

االجو نعم ال اجملموع

 بة

 التكرار 30 00 30     

%100 15 3.84 دالة 0.05 01  النسبة %100 %00 
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 وجوب إستخدام الطرق التدريبية لطلبة السنة الثانية في بعض الرياضات يمثل (21)الجدول رقم 
.الجماعية   

طرؽ اؿ روف حتميةإستخداـي % 100أف نسبة كبَتة من األساتذة  (29)  نالحظ من خالؿ اجلدوؿ رقم
. العكس  % 00تدريبية وتليها نسبة اؿ  

(  3.84) اجلدولية2أكرب من كا (15) احملسوبة 2  وكذالك من خالؿ اجلدوؿ ادلدوف أعاله نالحظ أف قيمة  كا
ومنو نقوؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت األساتذة  (01)ودرجة احلرية (0.05)وذلك عند مستوى داللة 

.لصاحل نعم  

ومن ىذا كلو نستنتج أنو الطرؽ التدريبية ضرورية يف حصص الًتبية البدنية والرياضية لكن أغلب الساتذة يروهنا 
.أهنا مطلب أساسي لكن اجلحم الساعي يبقى ىو العائق الوحيد لديهم  

 

كرة )يمثل مدى إستخدام الطرق التدريبية لطلبة السنة الثانية في الرياضات الجماعية(29)الشكل رقم 
(الكرة الطائرة-كرة السلة-اليد  
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: مناقشة النتائج وفق الفرضيات   

:الفرضية االولى  

لتنوع الطرؽ التدريبية دور إغلايب يف الرفع من مستوى االداء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية يف بعض الرياضات 

.(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)اجلماعية  

واليت توضح نتائجها :(5،9،10،11،12،14)وؿ السابقةدابعد النتائج اليت ربصلنا عليها من خالؿ ربليل اجل

( 0.05)أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية بالنسبة لكل األسئلة لصاحل القيم الكربى غالبا عند مستوى الداللة 

(.22.53إذل4.53) احملسوبة بُت2إذا تراوحت قيم كا  

أغلبية األساتذة يستعملوف طريقة التدريب التكراري  كما بأف نرى أهنا تشَت احملصل عليها ومن خالؿ ىذه النتائج 

أهنم يعتمدوف ويضمنوف بأف التنويع لو األثر اإلغلايب على األداء الرياضي ذلذا يكوف األداء الرياضي على عالقة  

.بالطرؽ التدريبية فكلما إختلفت الطرؽ إختلف األداء الرياضي للطلبة  

:الفرضية الثانية  

يتم اختيار الطريقة التدريبية اليت ترفع من مستوى االداء الرياضي حسب نوع ادلهارات احلركية ادلراد تعليمها 

.(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)وحسب كل نشاط رياضي  



144 

 

(:  16،23)بعد النتائج اليت ربصلنا عليها خالؿ ربليل اجلداوؿ السابقة –  

واليت توضح نتائجها أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية بالنسبة لصاحل القيم الكربى غالبا عند مستوى 

(.19.02إذل6.33) احملسوبة بُت2إذا تراوحت قيم كا (0.05)الداللة  

نرى أف بالرغم من أعلية الطريقة التدريبية إال أف إختيارىا يعود بالضرورة إذل احملصل عليها ومن خالؿ ىذه النتائج 

. نوع ادلهارات احلركية ادلراد تعليمها للطلبة فكلما إختلفت ادلهارات احلركية كلما إختلفت الطرؽ التدريبية  

  :الفرضية الثالثة

:  يتعلق إختيار الطرؽ التدريبية  يف تعلم ادلهارات احلركية حسب اخلصائص البدنية لالعب  

(:24،25،27،28،29)بعد النتائج احملصل عليها من ربليل اجلداوؿ السابقة-  

واليت توضح نتائجها أف ىناؾ فروقا ذات داللة إحصائية بالنسبة لكل األسئلة لصاحل القيم الكربى غالبا عند 

(.26.13إذل4.08) احملسوبة بُت2إذا تراوحت قيم كا(0.05)مستوى الداللة  

وذلذا فإف  لكل عنصر من عناصر اللياقة البدنية طريقة تدريب مناسبة  فمن خالؿ النتائج احملصل عليها نرى أف 

 تطوير وتنمية عناصر اللياقة البدنية قبل البدء يف تعليم ومتقن وىذا األخَت يتطلب جيد  ادلهارة احلركية يكوفأداء

.ادلهارات  شلا يساعد على اختيار الطريقة ادلناسبة لتعليمها ىذه   
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: العامتنتاجاإلس  

من خالؿ الدراسة ادليدانية اليت أجريناىا وبعد ربليل النتائج ادلتوصل إليها يف ضوء الفرضيات ادلطروحة واإلعتماد 

على األسئلة اليت طرحناىا فيما يتعلق بدرو بعض الطرؽ التدريبية يف الرفع من مستوى األداء الرياضي لدى طلبة 

(الكرة الطائرة-السلة-كرة اليد)السنة الثانية يف بعض الرياضات اجلماعية  

     فيما ؼلص تنويع الطرؽ التدريبية ودورىا فقد خلصنا إذل األعلية البالغة يف إىتماـ األساتذة لعملية تنويع 

الطرؽ التدريبية وىذا نتيجة لدورىا  والعائد اإلغلايب على الطلبة لرفع مستواىم وأدائهم الرياضي وكانت الطريقة 

يف تعليم ادلهارات احلركية ىي طريقة التدريب التكراري  كما أنو ؽلكن تعليم ادلهارة الواحدة بعدة األكثر إستعماال 

.طرؽ سلتلفة   

    وقد دلسنا أيضا أف إختيار الطريقة التدريبية اليت ترفع من مستوى األداء الرياضي للطلبة عائد ضروري وأساسي 

وىذا  (الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)إذل نوع ادلهارات احلركية ادلراد تعليمها وىذا حسب كل نشاط رياضي

.ما يرجع إذل ضرورة الدقة يف  اإلختيار الصحيح لطريقة التدريب ادلناسبة ذلذا وجب اإلىتماـ هبذا اجلانب  

أما فيما ؼلص إختيار الطرؽ التدريبية وعالقتها بادلهارات احلركية حسب اخلصائص البدنية تبُت بأف الصفات 

ادلستوى البدشل ادلرونة حيث أنو كلما كاف - السرعة الرشاقة-التحمل-البدنية كلها ضرورية مهما كاف ترتيبها القوة

.، وكذا إختيار الطريقة التدريبية يكوف مناسب ذلاجيدا كانت عملية التعلم أسهل  



146 

 

 

 

 

 

:االقتراحات   

بعض االقًتاحات اخلاصة بعملية ببالنظر إذل ادلعطيات اليت ربصلنا عليها من ىذا البحث وجب علينا اخلروج 

كرة -كرة اليد)يف الرياضات اجلماعيةرفع من مستوى األداء الرياضض اختيار الطرؽ التدريبية  ادلناسبة ودورىا يف 

  (الكرة الطائرة-السلة

غلب التخطيط لتنمية وتطوير الصفات البدنية قبل البدء يف عملية تعليم ادلهارات احلركية - .1

مراعاة اختيار الطرؽ التدريبية وفقا للمستوى البدشل و  ادلهاري لالعب - .2

. توفَت الوسائل واألجهزة الالزمة لتعليم ادلهارات احلركية يف الرياضات اجلماعية- .3

مراعاة التنويع يف الطرؽ التدريبية ادلناسبة أثناء احلصص التدريبية حسب التمارين ادلربرلة يف كل حصة  - .4

غلب أف  يتوافق اختيار الطريقة التدريبية مع ىدؼ احلصة ادلراد ربقيقو  - .5

وأخَتا ال يسعنا إال أف نلفت النظر إذل العمل الذي قمنا بو ما ىو إال قطرة من حبر العلم لذلك فإننا نوحي إذل 

كل الذين سيحذوف حذونا دلثل ىذا ادلوضوع إلسباـ ما بدأنا والتعمق يف دراسة أكثر قصد الوصوؿ إذل نتائج 

.أخرى دل نتطرؽ لو  
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:الخاتمة                               

 

               يف ظل ىذا السياؽ ونظرا لألعلية الكبَتة اليت تشغلها كل من الطرؽ التدريبية وعالقتها باألداء 

تبُت بأف ادلهارات احلركية ىي أساس الرياضات اجلماعية ككل إذ تعترب القاعدة العريضة اليت من خالذلا الرياضي 

، كما أنو الاحلركية ادلهارات إتقافؽلكن  غلب فصل الصفات البدنية لاّلعب عن ادلهارات احلركية اليت ال ؽلكن  

تعليم أو تدريب أي حركة مهنا كانت دوف توفرىا، إذ أّف كال منهما يكمل اآلخر يف ربديد الطرؽ التدريبية للرفع 

 ذلذا بعدوذلذا وجب على األساتذة مراعاة ىذا اجلانب واإلىتماـ بو قدر اإلمكاف ،من مستوى األداء الرياضي 

: دراسة نتائج االستبياف الذي أصيغ حسب الفرضيات اجلزئية والفرضية العامة للبحث توصلنا إذل بعض النتائج  

.طريقة التدريب التكراري أكثر استعماال يف الرفع من مستوى األداء وربسُت األداء احلركي -   

التنويع يف الطرؽ التدريبية أثناء احلصة يسهل من عملية تعليم ادلهارات احلركية وتستعمل لتفادي ادللل والتهرب - 

.من التعلم   

.اختيار الطريقة التدريبية ترتبط بنوع ادلهارة ادلراد تعليمها-   

. الصفات البدنية لالعب ربدد نوع الطريقة التدريبية ادلستعملة-   

.كل الصفات البدنية ضرورية مهما اختلفت طرؽ تطويرىا -   
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الطرؽ التدريبية ضرورية لطلبة السنة الثانية يف بعض الرياضات اجلماعية وذلك حسب إختيار الطريقة ادلناسبة - 

اليت ترفع من مستوى األداء الرياضي إال أف بعض األساتذة يرجعوف العائق إذل احلجم الساعي الغَت مناسب ذلم 

.يف ادلسار   

ومنو فقد تأكدنا من صحة فرضيات دراساتنا ويف األخَت فإف ىذا ادلوضوع يبقى حباجة إذل ادلزيد من البحث 

والدراسة ادلعمقة اليت من شأهنا اإلحاطة بكل ما دل نستطيع ضلن أف ضليط بو حيث أف ىذه الظاىرة متعددة 

. األبعاد إذل أهنا تبقى ضرورة من ضروريات التدريب الرياضي  
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: باللغة العربية   .1

 :الكتاب              - 

 19االيةسورة النمل ،: القرأف الكرصل 

 24االيةسورة اإلسراء،: القرأف الكرصل 

 م1،1996طدار الفكر العريب،عماف،:موسوعة الكرة الطائرة الحديثة:كـر زكي خطابيةأ. 

 م1989،منشأة ادلعارؼ،اإلسكندرية،دليل المعلم والمدرب والالعب-الكرة الطائرة:الُت وديع فرج. 

 م1996،دار الفكر العريب،القاىرة،أسس بناء برنامج التربية البدنية والرياضات:أمُت اخلورل.  

 م1984،نشرة رياضية،جامعة لويزيانا،التكيف في المرونة والتمثيل الغذائي:آرثر جونز                                                                             . 

  م1999 ،القاىرة،نصر ،  دار الفكر العريب ، أسس ونظريات التدريب الرياضي: محد أبسطويسي. 

 ، دار الكتاب احلديث،الكويت1 ،طمنهج البحث التربوي،رؤية مبسطةبشَت صاحل الراشدي،. 

 م2007،دار الدجلة،عمافعداد البدني لالعب كرة السلةإلا:مجاؿ صربي. 

 م2002،دار يافا العلمية،بَتوت،1،طالموسوعة الرياضية العصرية:خالد احلشحوش. 

 سكندرية إلمنشأة ادلعارؼ،ا(بناء المهارات الفنية والخططية)الكرة الطائرة:زكي زلمد حسن

 .م1998،

  طلعت إبراىيم ،أساليب وأدوات البحث االجتماعي،دار غريب للطباعة والنشر

. م1995والتوزيع،القاىرة،مصر،

 م1،1985دار الفكر العريب ،طا،سسوأنسان وإلتطور حركة ا:عبد ادلقصود. 
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 طرق وأساليب التدريب منشأة:زلمد امحد عبده خليل-عماد الدين عباس أبو زيد-علي فهمي البيك   

 .م2009،اإلسكندرية،1ادلعارؼ،ط

 مطبعة التوشل،األسكندريةأسس إعداد العبي كرة القدم واأللعاب الجماعية:علي فهمي البيك،. 

 دار الفكر  ،(تاريخ،تدريب،تعليم،تحليل،قانون) الكرة الطائرة:علي مصطفى طو

 .م1999،القاىرة،1العريب،ط

 م1997،دار ادلعرفة اجلامعية،اإلسكندرية،مصرتصميم وتنفيذ البحث ،:غريب سيد أمحد. 

 م2001،،دار الفكر العريبسس النفسية للنموألا:فؤاد الباىي سيد. 

  دار الفكر  العريب ، مدينة   . 3، طاللياقة البدنية ومكوناتها: كماؿ ع احلميد ،زلمد صبحي حسنُت

 .م1997نصر القاىرة

 م1987،القاىرة،1،دار الفكر العريب،طكرة اليد للناشئين:زينب فهمي-كماؿ عبد احلميد. 

 م1987 ،2ترمجة عبد علي نصيف،ط"التعلم الحركي:كورت مانيل. 

 ندار الفكر 2،طالحديث في كرة السلة:زلمد صبحي حسانُت-زلمد زلمود عبد الداصل

 .م1999العريب،القاىرة،

  م1992،القاىرة،1،طعلم النفس الرياضي:زلمد حسن عالوي. 

 البحث العلمي في التربية البدنية والرياضية وعلم النفس:أسامة كماؿ راتب-زلمد حسن عالوي 

 .م1999دار الفكر العريب،القاىرة،1طالرياضي،

  التحليل العاملي للقدرات البدنية في مجاالت التربية البدنية والرياضية:زلمد صبحي حسنُت ، 

 .م1996العريب،القاىرة، ،دار الفكر 2ط



153 

 

 دار الفكر  العريب ، مدينة نصر القاىرة    . 3،  طاللياقة البدنية ومكوناتها    :  زلمد صبحي حسنُت

 .م1997. 

 اجلزائر"د،ـ،ج"،نظريات وطرق التدريب في التربية البدنية:زلمد عوض البسيوشل،ياسُت الشاطئ. 

 م،2000،مؤسسة الوراؽ، ،عماف ،األردف،1 ، طأسس البحث العلمي اجمليد إبراىيم، بدمرواف ع 

 دار الثقافة ،عماف    األردف  سنة النمو البدني والتعلم الحركي  : مرواف عبد اجمليد إبراىيم، 

 .م2002

 م2004،دار الفكر العريب،القاىرة،كرة اليد للجميع:منَت جرجس إبراىيم. 

 م2002،ادلختار للنشر والتوزيع القاىرة،1،طالتدريب الرياضي التربوي:مفيت إبراىيم محاد. 

 م2001،دار الفكر العريب ، ،مدينة نصر،القاىرة،2، طالتدريب الرياضي الحديث:مفيت إبراىيم محاد .
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                       اجلمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية                                                    
                       وزارة التعليم العارل والبحث العلمي                                                    

                            جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغازل                                             
معهد  الًتبية  البدنية  والرياضية 

قسم التدريب الرياضي                                                                                                  

ساتذة معهد التربية البدنية والرياضية بمستغانم                 ألى إاستمارة استبيان موجهة          

طار اصلاز مذكرة التخرج اليت تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة ادلاسًت يف التدريب الرياضي ادلتمثل عنواهنا إيف 
: يف  

داء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية في بعض الرياضات األ الطرق التدريبية في الرفع من مستوى بعضدور
.                  (الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)الجماعية  

داء الرياضي لدى طلبة السنة ألبعض الطرؽ التدريبية يف الرفع من مستوى ا طار حبثنا ادلتمحور حوؿ دورإ يف 
الثانية يف بعض الرياضات اجلماعية نتقدـ باستمارتنا ىذه طالبُت منكم ملئها بعناية وااللتزاـ بادلوضوعية من خالؿ 

.جوبتكمأ  

.على مساعلتكم ادلتواضعة وتقبلوا منا فائق التقدير واالحًتاـ  ولكم جزيل الشكر  

          :     ستاذاألشراف إ تحت                      :                                   عداد الطلبةإمن 
       كوتشوؾ سيدي زلمد         -                قواس مليكة                                             -
سطييب زلمد بادي -  
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 معلومات شخصية       

 

: الرتبة العلمية  

 ما جستَت                                     دكتورة

:االختصاص  

نشاط حركي مكيف      تدريب رياضي           تربية بدنية و رياضية             

         :                                                                                        النشاط ادلمارس 
 كرة اليد                            كرة السلة            الكرة الطائرة                                       

:              عداد سنوات اخلربة  

  سنوات10كثر من أ                     5-9                    3-5                    1-3

داء الرياضي لدى طلبة السنة أللتنوع الطرق التدريبية دور ايجابي في الرفع من مستوى ا:ولألالمحور ا
(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)الثانية في بعض الرياضات الجماعية  

السنة الثانية يف بعض الرياضات اجلماعية؟ داء الرياضي لدى طلبةألنوع التكوين ادلنتهج لرفع مستوى ا ما-(1  

 التدريس                                              التدريب

نوع التحضَت ادلعتمد عليو يف تدريس الفعاليات اجلماعية؟ ما-(2  

  ربضَت مهاري                                                    ربضَت بدشل                                  
    ربضَت نفسي                                                     تكتيكي                                ربضَت
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                                                                  ىو مستوى الطلبة يف اجلانب البدشل؟     ما-(3
           حسن                                                                            جيد                  

                         

                                                                                  ضعيف   متوسط                
ىو مستوى الطلبة يف اجلانب ادلهاري؟ ما-(4       

 جيد                                                    حسن 

 متوسط                                               ضعيف

 

                      داء الرياضي؟                           ألىل تستخدـ طرؽ تدريبية للرفع من مستوى ا-(5
   ال                                                 نعم      

ىي الطرؽ الىت تستخدمها؟ ذا كانت نعم ماإ-  

التدريب التكراري طريقة التدريب الفًتي                                      طريقة  

 طريقة التدريب ادلستمر                                    طريقة التدريب الدائري

 طريقة اللعب

و ادلهاري؟أىل تستخدـ طرؽ تدريبية لتنمية اجلانب البدشل -(6  

 البدشل                                                     ادلهاري

الكرة -السلة-اليد كرة)ثناء احلصص اخلاصة بالرياضات اجلماعيةأىل تعتمد على التنويع يف الطرؽ التدريبية -(7
لطلبة السنة الثانية؟(الطائرة   

 نعم                                                ال

ذل ماذا ترجع اختيار الطريقة التدريبية ادلناسبة خالؿ احلصص التدريبية لطلبة ؟إ(-8  



160 

 

مكانيات الطالبإستاذ                                   حسب ألحسب خربة ا  

 نوع الفعالية

داء الرياضي للطلبة بإختالؼ الطرؽ التدريبية يف الرياضات اجلماعية؟ألىل ؼلتلف ا-(9  

 نعم                                                      ال

داء الرياضي للطلبة؟ألوى اتثر االغلايب على مسألف التنويع يف الطرؽ التدريبية لو اأىل تضمن -(10  

 نعم                                                     ال

 

داء الرياضي حسب نوع المهارات أليتم اختيار الطرق التدريبية التي ترفع من مستوى ا: المحور الثاني

  .(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)الحركية المراد تعليمها وحسب كل نشاط رياضي

-كرة السلة-كرة اليد)على كم طريقة تدريبية تعتمد يف تعليم ادلهارات اخلاصة بكل من ىذه الفعاليات -(11
؟ (الكرة الطائرة  

               طريقة واحدة                                 عدة طرؽ                                           
داء الرياضي ألكثر استعماال لديك يف الرفع من مستوى األىي الطريقة ا من بُت ىذه الطرؽ التدريبية ما-( 12

؟(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)حسب كل نشاط  

                   طريقة التدريب الفًتي                               طريقة التدريب الدائري                
 طريقة التدريب ادلستمر                                 طريقة التدريب التكراري

.طريقة التدريب الفًتي                                                                                                                                                                

تقاهنا إىل زبتار بدقة كبَتة الطريقة الصحيحة اليت من خالذلا يتمكن الطالب من تعلم ادلهارات احلركية و -(13
 بصورة سليمة؟



161 

 

نعم                               ال                                                                               
                                                                                                               

  شاط رياضي؟ىل اختيار الطريقة التدريبية يعتمد على نوع ادلهارة ادلراد تعليمها حسب كل ف- (14

نعم                               ال                                                                               
                                                                                                               

                                      اختيار طريقة التدريب؟ ىي ادلعايَت اليت تعتمد عليها يف ما- (15
مراعاة البساطة والًتكيز يف ادلهارات                       تدرج الصعوبة   

جهزة  والوسائل ادلستعملةألا                           صفات البدنية  

كن تعليم ادلهارة الواحدة بعدة طرؽ تدريبية؟صلىل -(16  

نعم                                   ال   

ف التنويع يف الطرؽ التدريبية يسهل تعليم ادلهارات احلركية؟أىل تعترب -(17  

 نعم                                   ال

ثناء تعليم ادلهارات يف احلصة الواحدة؟ ودلاذا؟أىل تفضل التنويع يف الطرؽ التدريبية -(18  

 نعم                                   ال

......................................................................................................

......................................................................................................
بيتعلق اختيار الطرق التدريبية في تعليم المهارات الحركية حسب الخصائص البدنية لالع:المحور الثالت  

 

ولوية؟ألثناء تعليم ادلهارات احلركية رتبها حسب ا أىي اخلصائص البدنية اليت تعتمد عليها ما-(19  

 القوة                      السرعة                     التحمل                       الرشاقة
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خرى اذكرىا؟                                                                              أصفات -

................................................................................................... 

كرة -كرة اليد)ىل يؤثر نقص اللياقة البدنية على تعليم ادلهارات احلركية حسب كل نشاط رياضي يف -(20
؟(الكرة الطائرة-السلة  

 نعم                                           ال

كرة -كرة اليد)ىل غلب تطوير الصفات البدنية قبل البدء يف تدريب ادلهارات احلركية يف ىذه الرياضات-(21
؟(الكرة الطائرة-السلة  

  نعم                                          ال

داء الرياضي؟ألىل تطوير عناصر اللياقة البدنية يرفع من مستوى ا-(22  

 نعم                                           ال

ىل اختيار الطريقة التدريبية ادلناسبة يكوف بعد تطوير عناصر اللياقة البدنية؟-(23  

 نعم                                           ال

داء الرياضي لطلبة السنة الثانية يف الرياضات ألىل يف رأيك يتطلب استخداـ الطرؽ التدريبية لرفع مستوى ا-(24
؟(الكرة الطائرة-كرة السلة-كرة اليد)اجلماعية  

......................................................................................................
..................................................................................................... 

 

 

 

 

 



163 

 

 

:ملخص البحث  

-كرة السلة-كرة اليد)دور بعض الطرؽ التدريبية يف الرفع من مستوى الداء الرياضي لدى طلبة السنة الثانية يف بعض الرياضات اجلماعية:عنوان البحث
.(الكرة الطائرة  

فمن أىداؼ ىذه الدراسة معرفة الطرؽ التدريبية ادلناسبة للرفع من مستوى األداء الرياضي للطلبة وكذا زلاولة اخلروج بإقًتاحات للرفع من مستوى الداء 
.الرياضي يف الرياضات اجلماعية  

حيث أجرينا الدراسة ،ومن فروضها أنو لتنوع الطرؽ التدريبية دور إغلايب يف الرفع من مستوى األداء الرياضي لدى طلبة يف الرياضات اجلماعية
.أستاذ من معهد الًتبية البدنية والرياضية كعينة عشوائية مقصودة30على  

وإعتمدنا يف حبثنا على ادلنهج الوصفي كما إستعملنا اإلستبياف لتوضيح النتائج ومن اىم ما توصلنا لو من النتائج انو غلب إستعماؿ الطرؽ التدريبية 
ادلناسبة،ودورىا يف الرفع من مستوى األداء لدى الطلبة وىي مراعاة إختيار الطرؽ التدر يبية وفقا للمستوى البدشل وادلهاري لالعب وكذا أف يتوافق 

 إختيار الطريقة التدريبية مع ىدؼ احلصة ادلراد ربقيقو

Rèsume de recherche : 

TITRE : le role de la formation dans certains moyens de levre le niveau de performance sportive chez les 
éléves de la deuxieme année dans certains sports d’équipe(hand ball-basket-volly-ball). 

Ce sont les objectifs de cette étude pour connaitre les moyens une formation appropriée en soulevant le 
niveau de performance athlétique pour les étudiants kmamaholh des propositions visant a élever le 
niveau de la performanance sportive dans les sports d’équpe. 

Devoire religieux et que la diversité des moyens des formation un role positif dans l’augmentation du 
niveau de performance sportive chez les éleves dans les sports d’équpe. 

Noms avons mené une étude ou30 professeur de l’institut d’éducatio physique et sportive comme un 
échantillon aléatoire in volontaire. 

Nous avons passé dans notre approche descriptive que nous avons utilisé pour illustre les résulta de 
l’enquette ,le plus importante est ce que vous devez utiliser la formation des routes pour les étudiante de 
la dexieme année et la méthode de formation récurrent largmante utilisée dans l’ascenseur et d’améliorer 
la performance sportes tenu des données que nous avons acquis de cette recherche ,nous avons du 
trouver des niveau du performance sportive chez les étudiants et prend en compt le choix des méthodes 
et en conformité avec le niveau de santé physique et l’habileté du joueur ,ainsi que comment la 
formation dans le but de le quota soir réaliser.  

 


