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 أثر التدريب بأسموبي البطيء والسريع في تعميم بعض المهارات األساسية لالعبي كرة القدم المبتدئين
 رافد عبد األمير ناجي. د.م      أحمد عبد األمير حمزة     . د.م.أ

 جامعة بابل كمية التربية الرياضية /
 التعريف بالبحث  -1
 مقدمة البحث وأهميته:  1-1

إف التدريب المبكر ىو احد المجاالت الرئيسية في عمـو التربية الرياضية إذ انو اساس البناء الرياضي ولو اله لما استطاع 
ف فضال عف اكثر االنواع تعقيدا في التكنيؾ والذي يتطمب التوافؽ الحركي ولجميع الالعب في أداء الميارات بشكؿ جيد ومتق

األجيزة الوظيفية المستخدمة لخدمة الميارة، والتعمـ الحركي يمثؿ عممية اكتساب الوسائؿ المساعدة عمى استيعاب الحاجات والدوافع 
في كرة القدـ قد فرض عمى المدربيف  الحديثةوسائؿ التدريبية ال لتحقيؽ األىداؼ المرسومة وىذا الناتج عف التدريب إذ اف تطور

في التدريب والعمؿ عمى تطوير أساليب  ةات متعددجييتدث الطرؽ واألساليب التي تمكنيـ مف استخداـ استراأحلمعرفة باااللماـ و 
رؾ تماما اف العبي الفريؽ ميما وعمى المدرب اف يد. التعمـ بما يحقؽ االرتقاء بمستوى الالعبيف في كرة القدـ نحو االفضؿ

بنظر  تأخذوخبراتيـ السابقة تكوف غير متساوية واما يجب اف  استعداداتيـمتماثميف في السف أو في مستوياتيـ الرياضية فاف 
ومف ، فالالعبي تدادات وقابمياعـ والتدريب بكرة القدـ وبما يالئـ قدرات واستعماالعتبار وكؿ ما وصؿ اليو التطور في مجالت الت

تماريف بأسموب التدريب السريع لممجموعة ذات التدريب السريع اما بأداء ىنا تكمف أىمية البحث باستخداـ أساليب تدريبية تتمثؿ 
 . المجموعة البطيء الثانية فتستخدـ االسموب البطيء لتعميـ بعض الميارات األساسية بكرة القدـ لممبتدئيف

 مشكمة البحث  1-2
الميارات واتقانيا بشؾ افضؿ واسرع وىذا يتطمب اف تكوف داء عمؿ عمى االرتقاء بالقدرات الحركية ألاف التدريب المبكر ي

 . الحواس قادرة عمى فيـ طبيعة المعمومات المترتبة عمى اجزاء الميارة والذي ينتج عنو توجيو الحركة بشكؿ متقف مف فبؿ الالعب
قدـ وكونيما تدريسيف في كمية التربية الرياضية لمادة كرة القدـ واشرؼ ومف خالؿ تجربة الباحثاف وعمميما في مجاؿ كرة ال

عمى تدريب الفئات العمرية بالمدرسة الفرات الكروية في مركز محافظة بابؿ وجد ىناؾ بعض المدربيف ممف يدرب بشؾ سريع 
ؿ استخداـ تماريف تدريبية شكؿ بطي ومف ىنا تبادر لمباحث في الوقوؼ عنده ىذه المشكمة مف خالبوالبعض االخر يدر 

 . تستخدـ االسموب السريع ومعرفة االفضمية واألخرىلممجموعتيف التجريبيتيف احدىما تستخدـ االسموب البطيء 
 أهداف البحث  1-3
التعرؼ عمى أثر التماريف التدريبية لممجموعة التجريبية )األسموب السريع( في تعميـ بعض الميارات األساسي لالعبي كرة  -1

 لمبتدئيفالقدـ ا
التعرؼ عمى أثر التماريف التدريبية لممجموعة التجريبية )األسموب البطيء( في تعميـ بعض الميارات األساسي لالعبي  -2

 كرة القدـ المبتدئيف
بيف المجموعتيف التجريبيتيف )باألسموب السريع والبطيء( في تعميـ بعض الميارات األساسي  تأثيرالتعرؼ عمى أفضمية ال -3

 القدـ المبتدئيفلالعبي كرة 
 فروض البحث 1-4
 ىناؾ أثر ايجابي لمتماريف التدريبية فيما يخص المجموعة التجريبية ذات األسموب السريع -1
 ىناؾ أثر ايجابي لمتماريف التدريبية فيما يخص المجموعة التجريبية ذات االسموب البطيء -2
 السريع واألسموب البطي( ىنالؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبيتيف )األسموب  -3
 مجاالت البحث:  1-5
 سنة 11-9المجاؿ البشري: الالعبيف المبتدئيف في مدرسة الفرات الكروية ممف ىـ بعمر  1-5-1
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 1/12/2119ولغاية  8/8/2119المجاؿ الزماني: لمفترة ما بيف  1-5-2
 العراؽالمجاؿ المكاني: ممعب مدرسة الفرات الكروية في مركز محافظة بابؿ /  1-5-3
 الدراسات النظرية -2
 الدراسات النظرية 2-2
 المهارة 2-2-1

تشػػػكؿ الحركػػػات جانبػػػا ميمػػػا فػػػي األلعػػػاب الرياضػػػية فبعضػػػيا يكػػػوف مكتسػػػبا وبعظيػػػا حركػػػات موروثػػػة وتكػػػوف الحركػػػات التػػػي 
 الحركيػةمػف االشػكاؿ ىػي شػكؿ ”، فالميػارة تكوف شػكؿ ميػارات وتتطمػب الكثيػر مػف التػدريب اتقانيػا الرياضيةتستخدـ في األنشطة 

(، وقػػد عرفػػت 21: 6”)وىػػي صػػفة الحركػػة وفػػي عمػػـ التػػدريب الرياضػػي يطمػػؽ عمػػى الميػػارة التكنيػػؾ واألداء الفنػػي التفصػػيمي لمميػػاره
ايضػػا بانيػػػا: االمكانيػػة فػػػي اسػػتخداـ العضػػػالت الصػػحيحة بػػالقوة الالزمػػػة لتنفيػػذ الحركػػػة، واي جيػػد أو نشػػػاط موجػػو باتجػػػاه  الميػػارة

 ( 11: 11”)لتحقيؽ ىدؼ معيف والدقةوقت المناسب صحيح وبال
تفاعؿ ذىني مع عمميػة حركيػة تتميػز بػادراؾ المكػاف، عوامػؿ حػس حركيػة، اتخػاذ القػرار ”)( بانياHowell 2000فيما عرفيا )

 ( 3: 8”)، تنفيذ الحركة بنجاح مف خالؿ إنتاج نشاط عضمي منتظـ لتوليد حركات مختمفةلالستجابةالمناسب 
 ( 112: 1نواع المهارات الحركية )ا 2-1-2
الميارات الحركية الكبيرة: وىػي الميػارات التػي تتطمػب اسػتخداـ مجموعػة كبيػرة مػف العضػالت الكبيػرة األساسػية فػي الجسػـ مثػؿ  -1

 عضالت الجذع والتي تربط االطراؼ بالجذع
يقـو بمعالجة االشياء باستخداـ اليديف ببراعة لػذلؾ  ألنو الميارات الحركية الدقيقة: ويتميز ىذا النوع مف الميارات بانو اكثر دقة -2

 فيو يتطمب بذؿ مجيود بدني اقؿ بالنسبة لمميارات الكبيرة ،كما يتطمب مستوى اوسع لمقدرات الحسيو والدقة
 المهارةدقة أداء  2-1-3

ذ الميػػارات الحركيػة االعتنػاء بدقػػة تعػد الدقػة مػف المتغيػػرات األساسػية فػي أداء السػػموؾ الحركػي وذلػؾ الف مػػف متطمبػات تنفيػ  
 . األداء وبأقؿ عدد ممكف األخطاء قدر اامكاف

 ( 158: 9”)لتحقيؽ ىدؼ معيف ااراديةفالدقة ىي قدرة الفرد بالسيطرة عمى الحركات “ 
ولو كانت  ىخر أو مف ميارة أل ىخر أوتمعب الدقة أىمية في كؿ فعالية إذ اف اصابة أو تحقيؽ ىدؼ تختمؼ مف فعالية إلى   
 ( 33: 2”)متشابو

 ( 15: 8وىناؾ شكالف مف الدقة )
الدقػػة المكانيػػة: وىػػي احػػد اشػػكاؿ الدقػػة إذ يتطمػػب غػػرض الحركػػة أو ىػػدفيا فػػي مكػػاف اليػػدؼ وىػػي حالػػة ميمػػة فػػي أداء  -1

 . الواجب
العامػؿ الحاسػـ دقة التوقيت: وىي احد اشكاؿ الدقة إذ يتطمب حركات سريعة لمحصوؿ عمى الدقة ويكػوف زمػف حرتيػا ىػو  -2

 . والميـ في االداء
الرياضػية  والفعاليػات األلعػابالسرعة والدقة في األداء المياري: مما الشؾ فيو اف مسالة السرعة عامؿ ميـ في كؿ انػواع  2-1-4

سػيما األداء بالنشاطات الرياضية عبر سرعة عالية  مستوىوانيا مف االمور التي تشغؿ المدربيف والذيف يطمحوف بالعبييـ إلى رفع 
: 4مػػف خػػالؿ ) الميػػارة( ىنالػػؾ ثالثػػة اختبػػارات فػػي العالقػػة بػػيف السػػرعة والدقػػة لعػػرض 2115 المبتػػدئيف ولقػػد ذكػػر قاسػػـ لػػزاـ ىلػػد

244 ) 
 عمى وجو السرعة كما فر رمي كرة بسريعة -
 عمى وجو الدقة كما في رمي الكرة في مجاؿ الرمي كؿ مرة -
 مجاؿ اليدؼبدقة وسرعة كما في رمي كرة سريعة في  -
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 : الميدانيةمنهجية البحث واجراءاته   -3
 . الباحث المنيج التجريبي ذا المجموعات المتكافئة لمالئمة لطبيعة مشكمة البحث وأىدافو استخدـمنيج البحث:  3-1
 11-9بعمر وممف ىـ  مجتمع البحث وعينتو: بعد اف حدد الباحث مجتمع بحثو والمتمثؿ بالعبي المدرسة الكروية )الفراتيف 3-2

% مف مجتمع البحث وبعد ذلؾ 57,14( العبا وبذلؾ شكؿ نسبة مقدارىا 42( مف اصؿ )24سنة اختار عينتو عشوائيا وبواقع )
 باألسموبالعشوائي ايضا إلى مجموعتيف تجريبيتيف تمثمت االولى بمجموعة أداء التماريف  وباألسموبقاـ الباحث بتوزيع عينتو 

 . ( العبا لكؿ مجموعة12ت بمجموعة األداء السريع وبواقع )البطي اما الثانية فتمثم
 
 أدوات ووسائل البحث واالجهزة المستخدمة 3-3

 : اآلتيةاستخدـ الباحث األدوات والوسائؿ البحثية 
 استمارة استطالع اراء الخبراء والمختصيف  -
  واألجنبيةالمصادر والمراجع العربية  -
 االختبارات الميارية بكرة القدـ -

 االختبارات المعنية لقياس المهارات قيد الدراسة  3-3-1
درجة لممنطقة األكثر دقة أي اعمى درجة يحصؿ  3×محاوالت 5اوال: اختبار التيديؼ عمى دوائر مرسومة بالحائط: لكؿ العب 

 درجة  15عمييا الالعب ىي 
 درجة11يحصؿ عمييا الالعب ىي  ياردة: اعمى درجة 18ثانيا: اختبار دقة المناولة عمى أرض مستوية ومف مسافة 

درجة واف اعمى درجة يحصؿ عمييا الالعب  2× محاوالت  7ـ: لكؿ العب 2×ـ 2ثالثا: اختبار اخماد الكرة داخؿ مربع بقياس 
 . ( درجة14ىي )

 اجراءات البحث الميدانية 3-4
يـو السبت وفي الساعة الرابعة عصرا عمى في  8/8/2119التجربة االستطالعية: تـ إجراء التجربة االستطالعية بتاريخ 3-4-1

( العب تـ استبعادىـ مف المجموعتيف التجريبيتيف وكاف الغرض منيا التعرؼ عمى الوقت المحدد لكؿ اختبار 12عينة مكونو )
 . والفريؽ المساعد كذلؾ الحاالت اايجابية والسمبية التي تظير اثناء االختبارات

 المعنية بالبحث  العممية لالختبارات األسس 3-4-2
في  الصدؽ: قاـ الباحث باستخداـ الصدؽ الظاىري عبر استبياف وزعو عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف 3-4-2-1

 1رائيـ والجدوؿ آميداف التربية الرياضية الستطالع 
 
 
 
 
 

                                                 
  :الخبراء والمختصيف 
 امعة بابؿ د عامر سعيد: عمـ نفس كرة قدـ /كمية التربية الرياضية / ج. ا
 د ضياء جابر: تعمـ حركي/ كرة قدـ كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ. ـ. ا
 ـ د مؤيد عبدعمي: فسمجة /تدريب كرة قدـ كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ. ا
 د عزيز كريـ: عمـ نفس/ كرة قدـ كمية التربية الرياضية / جامعة كربالء. ـ

 ة قدـ كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿـ ىيثـ محمد: عمـ النفس /كر 
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 ( 1جدوؿ )
 يبيف األىمية النسبية الختبارات كرة القدـ التي تـ عرضيا عمى الخبراء

 الصالحية النسبة المؤية الدرجة المتحققة ار االختب
 يصمح %98 48 اختبار دقة التيديؼ عمى دوائر مرسومة بالجدار
اختبار دقة المناولة االرضية عمى أرض مستوية 

 يارد 18ولمسافة 
 يصمح 86% 43 

 يصمح %94 47 ـ 2×ـ 2اختبار اخماد الكرة داخؿ مربع بقياس 
 . % فما فوؽ85حصمت عمى نسبة تـ اعتماد االختبارات التي 

عادةتـ استخداـ طريقة )االختبار و ثبات االختبار:  3-2-2-2 االختبار( لمتحقؽ مف ثبات االختبارات المرشحة، إذ طبقت  ا 
االختبار عمى العينة نفسيا  إعادةأياـ( تـ  4) وبعد مرور 11/8/2119( العب وبتاريخ 12االختبارات عمى عينة مكونة مف )

س الظروؼ والمتغيرات ومف خالؿ معالجة البيانات تـ استخراج معامؿ االرتباط البسيط بطريقة )بيرسوف( بيف نتائج وتحت نف
 ( 2يالحظ جدوؿ ). االختبار األوؿ والثاني لمعرفة ثبات االختبار وقد اظيرت النتائج اف االرتباط عاؿ بيف درجات االختباريف

 ( 2جدوؿ )
 لموضوعية ومعنوية االرتباطيبيف معامؿ الثبات ومعامؿ ا

معامؿ  مفردات االختبار
 الثبات 

( tقيمة )
 المحسوبة

 معامؿ 
 الموضوعية

( t) قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المحسوبة

 7 .3 0 .82 22 .6 0 .88 اختبار دقة التيديؼ عمى دوائر مرسومة بالجدار
اختبار دقة المناولة االرضية عمى أرض مستوية ولمسافة 

 يارد 18
0. 90 5. 20 

 
 86. 0 6. 30 

 5 .4 0 .83 83 .3 89 .0 ـ 2×ـ 2اختبار اخماد الكرة داخؿ مربع بقياس 
 ( 31 .2( تبمغ )05 .0( ومستوى داللة )11( الجدولية عند درجة حرية )t)* قيمة 

 موضوعية االختبار  3-4-2-3
* خالؿ تجربتو االستطالعية بغية الحصوؿ عمى موضوعية االختبارات المرشحة لمتطبيؽ، استعاف الباحث )بمحكميف أثنيف(

االختبار في قياس الثبات ليا( بالذات، وبعد اف جمع نتائجيا عامميا إحصائيًا حيث أظيرت العالقة  إعادةوعند االختبار الثاني )
 . ( يبيف ذلؾ2بيف درجات المحكـ األوؿ والمحكـ الثاني بشكؿ عاؿ )أي أف معامؿ االرتباط بينيما عالي( والجدوؿ )

 . تنفيذ االختبارات والتطبيقات المنهجية لوسائل التدريب عمى عينة البحث 3-4-3
 . عمى عينة البحث )التجانس والتكافؤ()االولي(  االختبار القبمي 3-4-3-1

وفي الساعة الخامسة عصرا وعمى ساحة  15/8/2119الموافؽ سبت ال يـوتـ إجراء االختبارات القبمية لعينة البحث في 
مف حيث  باالختباراتولقد قاـ الباحث بتثبيت الظروؼ الخاصة . فراتيف الكروية بكرة القدـ في مركز محافظة بابؿممعب مدرسة ال

المكاف والزماف وفريؽ العمؿ* وأسموب اختيار االختبار مف أجؿ تحقيؽ الظروؼ نفسيا أو ما يشابيا قدر االمكاف عند إجراء 
 . االختبارات النيائية لعينة البحث

                                                 

 . ىيثـ محمد. ـ. ضياء جابر وـ. د. ـ. * المحكميف: ا
 استعاف الباحث بمجموعة مف الكوادر المساعدة وىـ كؿ مف:  *
 كمية التربية الرياضية جامعة بابؿـ ىيثـ محمد          مدرس مادة كرة القدـ / . ـ .1
 . ب كرة قدـ مديرية النشاط الرياضي والفني جامعة بابؿمدرب العاب  رافدعبد االمير مدر  .2
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لتحقؽ مف تكافؤ وتجانس عينو البحث قاـ الباحث بمكافئة المجموعتيف، وباستخداـ الوسائؿ ااحصائية المناسبة فتـ ولغرض ا
لممجموعتيف التجريبيتيف )االولى والثانية( و ( المحسوبة لمعينات المستقمة tاستخراج الوسط الحسابي، االنحراؼ المعياري وقيمة )

المحسوبة كانت ولجميع االختبارات اقؿ مف قيميا الجدولية  t ،اذ نالحظ باف قيمةالعينات  تكافؤ بيفي( إذ 3وكما في الجدوؿ )
 . وىذا مما يدؿ تكافؤ عينتي البحث لكوف الداللة عشوائية 17. 2البالغة 

 ( 3جدوؿ )
- المناولة االرضيةدقة ا -اختبارات )دقة التيديؼ عمى دوائر مرسومة بالجدار يبيف تكافؤ المجموعتيف السريع والبطيء في 

 ( -اخماد الكرة داخؿ مربع

الداللة 
 ااحصائية

 tقيمة 
مجموعة التدريب 

 البطيء
مجموعة التدريب 

 السريع
 المجموعة     

 
 -س ع -س ع المحسوبة الجدولية* االختبارات

 عشوائي

2. 07 

11. 11 1. 6 5. 7 1. 51 6. 5 
اختبار دقة التيديؼ عمى 

 دوائر مرسومة بالجدار

 6 .4 48 .1 2 .4 3 .1 73 .1 عشوائي
اختبار دقة المناولة االرضية 
عمى أرض مستوية ولمسافة 

 يارد 18

 5 .5 12 .2 68 .5 86 .1 64 .0  عشوائي
اختبار اخماد الكرة داخؿ 

 ـ 2×ـ 2مربع بقياس 
 ( 15. 1( ومستوى داللة )22عند درجة حرية ) 

 
 (4)جدوؿ 

 ات )الميارات قيد الدراسة( والبطيء في اختبار  يبيف تجانس المجموعتيف السريع

الداللة 
 ااحصائية

 ( fقيمة )
مجموعة التدريب  

 ( 2ع) البطيء

مجموعة 
التدريب 

 ( 2السريع )ع

 المجموعة    
 

 المحسوبة لجدولية*  االختبارات

 عشوائي

2. 91 

1. 15 2. 62 2. 28 
اختبار دقة التيديؼ عمى 

 دوائر مرسومة بالجدار

 96 .2 69 .1 29 .1 عشوائي
اختبار دقة المناولة االرضية 
عمى أرض مستوية ولمسافة 

 يارد 18

اختبار اخماد الكرة داخؿ  49 .4 6 .4 97 .0 عشوائي
 ـ 2×ـ 2مربع بقياس 

 (  15. 1( ومستوى داللة )22* عند درجة حرية )
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إذ نالحظ اف . يف السريع والبطيء وفي لالختبارات قيد البحث( يبيف الفروؽ واالختالؼ في التبايف بيف المجموعت4والجدوؿ )
( وبيذا يكوف الفرؽ عشوائي بيف المجموعتيف السريع والبطيء 19. 2( المحسوبة ىي اصغر مف قيمتيا الجدولية البالغة )fقيمة )

 . مما يدؿ عمى تجانسيما
 المنهاج التدريبي لتطوير المهارات قيد الدراسة 2- 3-4-2

( والتي تيدؼ إلى تطوير دقة التيديؼ والمناولة واخماد 2و1عد الباحث مجموعة مف التماريف التدريبية )ينظر ممحؽ بعد اف ا
الكرة تـ تطبيؽ فكرة الباحث التدريبية مف خالؿ )اف احد المجموعتيف تتدرب بأسموب سريع واألخرى تتدرب بأسموب بطيء( ولقد تـ 

( 8والتي مدتيا ) 16/11/2119 ولغاية 2119/ 8/ 16مف تاريخ  وير الميارات قيد الدراسةوالخاص بتطتطبيؽ البرنامج التدريبي 
لخاصة بمعبة ااسابيع مراعيا في ذلؾ المستوى التدريبي والمستوى البدني لالعبيف )عينة البحث( معتمدًا عمى المصادر والمراجع 

 . كرة القدـ مف أجؿ وضع المنيج بشكمو النيائي
ذات التدريب البطيء( عمى  واألخرىعمى عينة البحث )مجموعة ذات التدريب السريع  طبقتلتدريب التي اشتممت مفردات ا

( وحده، وبمعدؿ ثالث وحدات، في االسبوع الواحد )السبت واالثنيف واالربعاء مف كؿ اسبوع( وبمغ زمف اقساـ الوحدات 24)
  (:81: 5) ، عمى وفؽ التقسيـ االتيتدريبيةال

 . تدريبية( مف زمف الوحدة ال21%ري  وزمنو )القسـ التحضي
 . تدريبية( مف زمف الوحدة ال75%القسـ الرئسي    وزمنو )
 . تدريبيةمف زمف الوحدة ال( 5%القسـ الختامي    وزمنو )

 ويكوف عمؿ المجموعتيف خالؿ الوحدة التدريبية كاالتي:  
 مجموعة التدريب السريع  -

العاـ ثـ الخاص بعدىا يقـو المدرب بشرح الميارة مع تطبيؽ نموذج حركي ليا ثـ يقـو  ااحماءبطريقة العمؿ: تبدا المجموعة 
الالعبيف بتطبيؽ التمريف بشكؿ تكراري وبشكؿ يؤكد عمى األداء السريع مع اعطاء فترة راحة قصيرة جدا بيف تكرار واخر وكذا بيف 

 المجاميع قياسا بالمجموعة االخرى ذات التدريب البطيء
 مجموعة التدريب البطيء -

ايضا وبعد إجراء االحماء العاـ والخاص ثـ شرح لمميارة مع تطبيؽ نموذج حركي يقـو الالعبيف بتطبيؽ التماريف الخاصة 
دية التمريف بكؿ أبالوحدة التدريبية وبشكؿ تكراري مع االخذ بنظر االعتبار اف تؤدى التماريف ببطء معتدؿ ويستطيع الالعب مف ت

 . كيد عمى السرعة العالية كذلؾ تكوف فترات الراحة طويمة وكافية بيف تكرار واخر وكذا بيف المجاميعأمع عدـ التسيولة 
 عمى عينة البحث: )النهائي(  االختبار البعدي 3-4-2-3

ممعب )التدريب البطيء والسريع( وفي  تيفلممجموع 18/11/2119تـ إجراء االختبارات البعدية في يـو السبت الموافؽ 
المدرسة الكروية في مركز محافظة بابؿ، حيث تـ مراعاة شروط وتعميمات تنفيذ ىذه االختبارات وتحت نفس الظروؼ واالمكانيات 

 . المتاحة والمستخدمة في االختبارات االولية، بغية الحصوؿ عمى نتائج موضوعية ذات ثبات عاؿ يعتمد عمييا في اتخاذ القرار
   الوسائل اإلحصائية  3-5

  spssتـ استخداـ جياز الحاسوب وذلؾ عبر نظاـ الحقيبة ااحصائية 
 ( لمعرفة التجانس Fقانوف ). 

 ( 21التبايف االعمى )ع    
F ػػػػػػػػػػػػػػػػ = 

 ( 2 2التبايف االقؿ )ع    

  الباب الرابع
 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها  -4



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 151 

 ةالباحث المعالـ ااحصائية )االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية( المعبر  وبغية تحقيؽ األىداؼ المعنية بالبحث استخرج
 . تو لغرض الوصؼ والتحميؿ، ولبياف واقع الفروؽ استخدـ الباحث االختبار التائياعف اختبار 

 أثر التماريف التدريبية لممجموعة التجريبية )األسموب السريع(  4-1
 ( 5جدوؿ )

الميارات قيد  اختباراتوداللتيا ااحصائية لنتائج المحسوبة والجدولية ( tواالنحرافات المعيارية وقيمة )األواسط الحسابية  بيفي
 البحث وفي االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة االولى )التدريب السريع( 

الداللة 
 ااحصائية

 االختبار القبمي  االختبار البعدي tقيمة 

 االختبارات
 -س ع -س ع بةالمحسو  الجدولية*

 معنوي 

2. 2 

7. 96 1. 69 8. 2 1. 51 6. 5 
اختبار دقة التيديؼ عمى دوائر 

 مرسومة بالجدار
 معنوي
       

            
6. 01 1. 05 5. 8 1. 48 4. 6 

اختبار دقة المناولة االرضية 
 18عمى أرض مستوية ولمسافة 

 يارد

 5 .5 12 .2 41 .8 78 .1 31 .9 معنوي
اخماد الكرة داخؿ مربع  اختبار
 ـ 2×ـ 2بقياس 

 . (15. 1( ومستوى داللة )11* عند درجة حرية )
( الختبارات مجموعة التدريب السريع ولمقياس القبمي )االولي( ظير انو في اختبار دقة 5عمى جدوؿ ) االطالعمف خالؿ 

اما في . (51 .1( وانحرافا معياريا )5 .6قداره )التيديؼ عمى دوائر مرسومة بالجدار قد حققت ىذه المجموعة وسطا حسابيا م
ولمعرفة حقيقة ىذه الفروؽ  ،(69 .1( وانحرفا معياريا )2 .8االخير( ولنفس االختبار فقد حققت وسطا حسابيا )البعدي ) االختبار

( عند 2. 2ولية البالغة )( وىي اكبر مف الجد96 .7( المحسوبة )t( لمعينات المتناظرة، وجاءت قيمة )tاستخدـ الباحث اختبار )
 . ( وىذا مما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختبارييف القبمي والبعدي15. 1( ومستوى داللة )11درجة حرية )

( 6 .4االرضية وفي االختبار القبمي فقد حققت ىذه المجموعة وسطا حسابيا مقداره ) المناولةاما فبما يخص اختبار دقة 
ولمعرفة حقيقة ىذه الفروؽ . (05 .1( وانحرافا )8 .5( اما في االختبار البعدي حققت وسطا حسابيا )48 .1وانحرافا معياريا )

( عند 2. 2( وىي اكبر مف الجدولية البالغة )01 .6( المحسوبة )t( لمعينات المتناظرة، وجاءت قيمة )tاستخدـ الباحث اختبار )
لمتماريف  تأثيراي ىنالؾ . ؿ وجود فرؽ معنوي ولصالح االختبار البعدي( وىذا مما يد15. 1( ومستوى داللة )11درجة حرية )

 . المقترحة
( وانحرافػا 5 .5وفيما يخص اختبار اخماد الكرة داخؿ مربػع االختبػار القبمػي فقػد حققػت ىػذه المجموعػة وسػطا حسػابيا مقػداره )

ولمعرفػة حقيقػة ىػذه الفػروؽ اسػتخدـ . البعديالختبار ( في ا78. 1( وانحرافا )41. 8( بينما حققت وسطا حسابيا )12 .2معياريا )
( عنػػد درجػػة 2. 2( وىػػي اكبػػر مػػف الجدوليػػة البالغػػة )32. 9( المحسػػوبة )t( لمعينػػات المتنػػاظرة، وجػػاءت قيمػػة )tالباحػػث اختبػػار )

 ( وىذا مما يدؿ وجود فرؽ معنوي ولصالح االختبار البعدي15. 1( ومستوى داللة )11حرية )
مػا توصػؿ اليػو الباحػث مػف نتػائج المجموعػة السػريع لمجمػوع االختبػارات قيػد البحػث نسػمط الضػوء عمػى تفاصػيؿ وبغية تفسػير 

( نالحظ اف ىذه المجموعة قد حققت تقدـ فػي نتػائج االختبػار البعػدي ولجميػع االختبػارات وىػذا ممػا يػدؿ عمػى فاعميػة دقػة 5جدوؿ )
بع مػف المػدرب، والػذي تضػمف تمرينػات متنوعػة لتطػوير ميػارتي المناولػة والتيػديؼ المنيج المت تأثيراالداء، فيعزو الباحث ذلؾ إلى 
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واالخماد، إذ إف أداء التمرينات والتنوع فييا يمثػؿ مثيػرات مختمفػة وعمميػة الممارسػة عمػى ىػذه المثيػرات تػؤدي بالضػرورة إلػى إحػداث 
عػػف طريػػؽ التػػدريب يمكػػف أف تطػػور قابميػػة ااحسػػاس  رتطػػور فػػي العمميػػة اادراكيػػة، وىػػذا يتفػػؽ مػػع مػػا أشػػارت إليػػو بعػػض المصػػاد

 . (94: 3واادراؾ لدى الالعب )
 أثر التمارين التدريبية لممجموعة التجريبية )األسموب البطيء(  4-2

 ( 6جدول )
 وداللتها اإلحصائية المحسوبة والجدولية ( tاألواسط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) بيني

 التجريبية )اسموب البطيء( لممجموعة  المهارات قيد البحث في االختبارين القبمي والبعدي اتلنتائج اختبار 

الداللة 
 ااحصائية

 االختبار القبمي االختبار البعدي tقيمة 
 االختبارات

 -س ع -س ع المحسوبة الجدولية*

 معنوي

2. 2 

اختبار دقة التيديؼ عمى دوائر  7 .5 62 .1 7 .9 32 .1 9 .8
 سومة بالجدارمر 

 2 .4 3 .1 6 .7 97 .0 2 .13 معنوي
اختبار دقة المناولة االرضية عمى 

 يارد 18أرض مستوية ولمسافة 

 68 .5 86 .1 5 .11 5 .1 3 .3 معنوي
اختبار اخماد الكرة داخؿ مربع 

 ـ 2×ـ 2بقياس 
 . (15. 1( ومستوى داللة )11* عند درجة حرية )

االولي( ظير انو في ) االسموب البطيء( ولمقياس القبمي) ( الختبارات المجموعة التجريبية6)عمى جدوؿ  االطالعمف خالؿ 
. (62 .1( وانحرافا معياريا )7 .5اختبار دقة التيديؼ عمى دوائر مرسومة بالجدار قد حققت ىذه المجموعة وسطا حسابيا مقداره )

ولمعرفة حقيقة ىذه . (32 .1( وانحرفا معياريا )7 .9ت وسطا حسابيا )االخير( ولنفس االختبار فقد حقق) لبعديااما في االختبار 
( 2. 2( وىي اكبر مف الجدولية البالغة )9 .8( المحسوبة )t( لمعينات المتناظرة، وجاءت قيمة )tالفروؽ استخدـ الباحث اختبار )

ف االختبارييف القبمي والبعدي ولصالح ( وىذا مما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بي15. 1( ومستوى داللة )11عند درجة حرية )
 . البعدي

االولي( فقد حققت ) يارد وفي االختبار القبمي 18اما فبما يخص اختبار دقة المناولة االرضية عمى أرض مستوية ولمسافة 
 .7سطا حسابيا )االخير( حققت و ) ( اما في االختبار البعدي3 .1( وانحرافا معياريا )2 .4ىذه المجموعة وسطا حسابيا مقداره )

 .13( المحسوبة )t( لمعينات المتناظرة، وجاءت قيمة )tولمعرفة حقيقة ىذه الفروؽ استخدـ الباحث اختبار ). (97 .0( وانحرافا )6
( وىذا مما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي 15. 1( ومستوى داللة )11( عند درجة حرية )2. 2( وىي اكبر مف الجدولية البالغة )2

 . رييف القبمي والبعدي ولصالح البعديبيف االختبا
 .5وفيما يخص اختبار اخماد الكرة وفي االختبار القبمي )االولي( فقد حققت ىذه المجموعة )البطيء( وسطا حسابيا مقداره )

وانحرافا ( 5 .11ولنفس االختبار فقد حققت وسطا حسابيا ) ،لبعدي )األخير(ا( بينما في االختبار 86 .1( وانحرافا معياريا )68
( وىي اكبر 3 .3( المحسوبة )t( لمعينات المتناظرة، وجاءت قيمة )t( ولمعرفة حقيقة ىذه الفروؽ استخدـ الباحث اختبار )5 .1)

( وىذا مما يدؿ وجود فرؽ معنوي ولصمح االختبار 15. 1( ومستوى داللة )11( عند درجة حرية )2. 2مف الجدولية البالغة )
ا توصؿ اليو الباحث مف نتائج المجموعة )ذات التدريب البطيء( فيعزو الباحث سبب ىذا التحسف والتطور وبغية تفسير م، البعدي

في األداء لمجموعة التماريف التي تـ استخداميا في المنيج التدريبي والمفردات التدريبية الخاصة لكؿ ميارة سيما واف التكرار 
احداث ىذه الفارؽ بيف االختبار القبمي واالختبار البعدي فضال عف المعمومات والممارسة ألداء التمريف كاف االثر االكبر في 

كما واف التدريب البطيء يفسح . التصحيحية التي كاف المدرب يعطييا إلى العبيو واستيعابيـ ليا ثـ األداء بشكؿ صحيح ودقيؽ
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لمميارة ومف ثـ برمجة ذلؾ  مكنو مف رسـ تصور دقيؽعف ت المجاؿ لالعب مف التفكير والتفاعؿ تفصيميا مع الميارة المؤداة فضالً 
 . في الدماغ عمى شكؿ برنامج حركي متكامؿ لمراحؿ الميارة

 لالختبارات البعديةالمقارنة بيف نتائج االختبارات بيف المجموعتيف التجريبيتيف )باألسموب السريع والبطيء(   3 -4
 ( 7جدول )

 عتين )االسموب السريع والبطيء( لالختبارات البعدية مقارنة بين نتائج اختبارات المجمو  بيني

الداللة 
 ااحصائية

 tقيمة 
 

مجموعة التدريب 
 البطيء

مجموعة التدريب 
 المجموعة      السريع

 االختبارات
 -س ع -س ع المحسوبة الجدولية *

 معنوي

2. 07 

اختبار دقة التيديؼ عمى  2 .8 69 .1 7 .9 32 .1 92 .5
 الجداردوائر مرسومة ب

 8 .5 05 .1 6 .7 97 .0 77 .10 معنوي
اختبار دقة المناولة االرضية 
عمى أرض مستوية ولمسافة 

 يارد 18

 41 .8 78 .1 5 .11 5 .1 59 .6 معنوي
اختبار اخماد الكرة داخؿ مربع 

 ـ 2×ـ 2بقياس 
 ( 15. 1( ومستوى داللة )22عند درجة حرية) . 

 ( ما يأتي: 7وؿ )عمى الجد اطالعنايتبيف مف خالؿ 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبار البعدي لممجموعتيف السريع والبطيء في اختبار دقة التيديؼ، حيث بمغت  -

(، في حيف كانت قيمة 69 .1( درجة وقيمة االنحراؼ المعياري )2 .8قيمة الوسط الحسابي لممجموعة ذات التدريب السريع )
المحسوبة  t(، وقد بمغت قيمة 32 .1( درجة وقيمة االنحراؼ المعياري )7 .9مجموعة ذات التدريب البطيء )الوسط الحسابي لم

 . ( فكاف الفرؽ معنويًا ولصالح المجموعة ذات التدريب البطيء07 .2( الجدولية والبالغة )t( وىي اكبر مف قيمة )92 .5)
البعدي لممجموعتيف ذات التدريب السريع والبطيء في اختبار المناولة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبار  -

(، في حيف 05 .1( درجة وقيمة االنحراؼ المعياري )8 .5االرضية، إذ بمغت قيمة الوسط الحسابي لمجموعة التدريب السريع )
المحسوبة  t(، وقد بمغت قيمة 97 .0( درجة واالنحراؼ المعياري )6 .7كانت قيمة الوسط الحسابي لمجموعة التدريب البطيء )

 . ( فكاف الفرؽ معنويًا ولصالح المجموعة البطيء17. 2الجدولية والبالغة ) t( وىي اكبر مف قيمة 77 .10)
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج االختبار البعدي لممجموعتيف السريع والبطيء في اختبار اخماد الكرة داخؿ مربع، إذ -

(، في حيف كانت قيمة الوسط الحسابي 78 .1( درجة واالنحراؼ المعياري )41 .8الوسط الحسابي لممجموعة السريع )بمغت قيمة 
( t( وىي اكبر مف قيمة )59 .6المحسوبة ) t(، وقد بمغت قيمة 5 .1( درجة واالنحراؼ المعياري )5 .11لممجموعة البطيء )
 ولصالح مجموعة التدريب البطيء ( فكاف الفرؽ معنوياً 07 .2الجدولية والبالغة )

ويعزو الباحث سبب تفوؽ مجموعة التدريب البطيء إلى اف ىذه المجموعة كانت تسػتخدـ تمػاريف يؤدييػا الالعػب بشػكؿ بطػ  
 أكثربلو فوائد فمف خالؿ منظور المديات العميا والدنيا لمسرعة تمكف المتعمـ مف السيطرة عمى الميارة  البطيئةإذ اف التمريف لمحركة 

 الديناميكيػةوبيذا يقمؿ مف اخطائو في الحركات ولكف البد االنتباه بعدـ تقميؿ السرعة إلػى درجػة واطيػة جػدا وبيػذا تتغيػر عنػده  تأثير
( إذ ذكػػر اف التنفيػػذ البطػػيء يزيػػد مػػف الدقػػة واف تقريػػب المسػػافة وزيػػادة 2113وىػػذا مػػا اكػػده )وجيػػو: . لمحركػػة الضػػرورية( الحركيػػة)

بينمػا الزيػادة فػي سػرعة الحركػة )تقميػؿ زمػف االداء( يػؤدي إلػى انتشػػار . مػف ضػبط السػيطرة عمػى األداء وتقميػؿ االخطػاءالوقػت تزيػد 
ف العػرض والتنفيػذ البطػيء يزيػد مػػف سػيطرة المػتعمـ والثبػات فػػي أعػززه شػمدت إذ ذكػر بػػ ( كػذلؾ ىػػذا مػا331: 7وتبعثػر فػي الدقػة )
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كػػػذلؾ اف . (234 11يكػػػوف ىنػػػاؾ تثبيػػػت فػػػي البرنػػػامج الحركػػػي ) نفيػػػذ البطػػػيء لكػػػي الإنتػػػاج الحركػػػة مػػػع تجنػػػب االسػػػتمرار فػػػي الت
اليػدؼ منيػا واستنسػاخيا فػي ذاكػرة المػتعمـ  اسػتيعابالميػارة ومنيػا  ألجزاءاستخداـ التنفيذ البطيء يساعد عمى طبع الصورة الحقيقة 

ف احسػف طريقػة فػي تنفيػذ األداء ىػو فػي اسػتعماؿ سػرعة معتدلػة لذلؾ فعندما نريد تعميـ الميارات )قيد الدراسػة( فػا. بتسمسؿ حركاتيا
فعندما يقـو الالعب بالتيديؼ نحو المرمى وبشكؿ دقيؽ فانو يحتاج إلى الدقة والسرعة في ضرب الكػرة وذلػؾ الف الدقػة عامػؿ ميػـ 

لتكرار المتعدد ألداء الميػارة مػف خػالؿ تتـ االمف خالؿ ا جدا في توجيو الكرة نحو احد زوايا اليدؼ وكذلؾ سرعة الكرة لكف الدقة ال
التدقيؽ الجيد نحو الكرة ومع التقدـ بالتمريف اف يوجو المدرب بأداء الميارة بشكؿ اسرع ومع التدرج وىذا التفسير ينعكس ايضا عمػى 

 لتثبيت الدقػة فػي الحركػة ثػـ اذ ذكر انو احسف طريقة لتعمـ ميارة ما ىي بممارستيا ببطء اوال” ميارة المناولة وىذا ما اكده قاسـ لزاـ
 . (244: 4”)التدرج في زيادة السرعة إلى اف نصؿ المستوى المقبوؿ

اما فيما يخص ميارة االخماد فيذه الميارة تعتمد عمى عامميف ميميف ىما امتصاص قوة الكرة ثـ السيطرة عمييا ومتى ما تعاـ 
اف االتقػػاف والدقػػة فػػي أداء ىػػذه الميػػارة يكػػوف اكثػػر فاعميػػو، وتعػػد ىػػذه الالعػػب المبتػػدأ تفاصػػيؿ ىػػذه الميػػارة وادائيػػا بشػػكؿ بطػػيء فػػ

الكػػرة الف الكػػرة  باسػػتقباؿتعقيػػدا مػػف ميػػارتي التيػػديؼ والمناولػػة وذلػػؾ الف الالعػػب يقػػـو  الميػػارة وتعػػد ىػػذه الميػػارة اكثػػر صػػعوبة او
سػيما عنػدما يكػوف االخمػا فػي الػرأس أو الصػدر(  المبتػدأ لالعػبتكوف بحالة حركة قبؿ اسػتقباليا وىػذا يشػكؿ عامػؿ صػعوبة وتعقيػد 

فكممػػا كػػاف زمػػف األداء قميػػؿ كػػاف األداء اكثػػر صػػعوبة والعكػػس صػػحيح اي اف الحركػػة بػػاألداء المعتػػدؿ أو البطػػيء تعطػػي فرصػػة 
 يا وتوقيتاتيا( فاعميو وانسيابيو )اي انو يساعد عمى تنظيـ وترتيب شكؿ حركات الميارة وانسيابيت بأكثرلالعب بأف يؤدي الميارة 

 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات 5-1

 في ضوء النتائج التي توصؿ ألييا الباحث تـ استنتاج ما يأتي:   
لمتماريف التدريبية التي استخدمتيا العينة التجريبية ذات التدريب السريع في تطور دقة أداء الميارات األساسية  تأثيرىنالؾ  -1

 المبتدئيفبي كرة القدـ الع ى)قيد الدراسة( لد
اف تدريب الالعبيف المبتدئيف بكرة القدـ بالطريقة البطيئة يساىـ بشكؿ فعاؿ وكبير في تنظيـ وترتيب شكؿ الميارة الحركية  -2

 وانسيابيتيا وبالتالي يؤدي إلى تطور دقة أداء الميارات )قيد الدراسة( 
عينة  ىالتدريب البطيء( في تطوير دقة التيديؼ والمناولة واالخماد لدلممجموعة التدريبية )ذات  تأثيرالىناؾ افضمية في  -3 

 البحث مقارنة بالمجموعة التدريبية )ذات التدرب السريع( 
 التوصيات  5-2
 مف اسموب التدريب البطيء االعتيادي في تعميـ وتدريب المبتدئيف االستفادة -1
 مبتدئيف ويكوف عامؿ التدرج بالسرعة ضروري االبتعاد عف التدريب السريع في المراحؿ االولى لم -2
 اعطاء المعمومات التصحيحية واالرشاد بيف التكرارات أو مجاميع التمريف عند األداء البطيء -3
 . إجراء بحوث مشابية لميارات كرة القدـ وفعاليات اخرى -4
 

 المصادر
 . ـ2119ار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، ، عماف، د1، طةالميارات الحركية لطفؿ الروض. ابتياج محمود طمبو -1
 . 1976ـ، . ، مصر االسكندرية، باصوؿ المبارزة، جماؿ عبدالحميد -2
 . 1991، بغداد: مطابع التعميـ العالي، عمـ النفس الرياضي مبادئو وتطبيقاتو في مجاؿ التدريب، قاسـ حسف حسيف -3
   2115ر الكتب لمطباعة والنشر، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية ،، داموضوعات في التعمـ الحركي، قاسـ الزاـ -4
 1999، القاىرة دار الفكر العربي، التدريب الرياضي الحديث تخطيط وقيادة وتطبيؽ. مفتي ابراىيـ حماد -5
 . 2112،دار الكتب لمطباعة والنشر ،الموصؿ ، التعمـ الحركياكـر صبحي: . نجاح ميدي شمش -6
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 . 2113، بغداد، نظريات التعمـ العامة والتقميدية والنماذج وقياسيا. محجوب وجيو -7
8-Howell. Skill acqsuition http. www. google. com. 2000 
9-Schmidt and Lee: Motor Control and Learning. Human Kintics,2005.  
10 –Schmidt – A. R and Graig Wrisberg: Motor Learning and Performance. human kinetics ،

publisher ،1L ،2004 
11- Sttalling S. Loretta: motor learning from theory to practice u. k   mossby company ،1984 

 
 ( 2)ممحؽ  

 التماريف التدريبية المستخدمة بالوحدات التدريبية
 . يقـو الالعب بضرب الكرة داخؿ القدـ مف المشي نحو زميؿ -1
 . ب الكرة داخؿ القدـ بعد الركض إلى زميؿضر  -2
 . العباف يتبادالف ضرب الكرة داخؿ القدـ بشكؿ مستمر -3
 . العباف أحدىما يرمي الكرة بيده ويقـو الالعب المؤدي بإرجاعيا بباطف القدـ بعد ارتدادىا مف األرض -4
 . عمى نصؼ ارتفاع مباشرةالعباف أحدىما يرمي الكرة بيده ويقـو الالعب المؤدي بإرجاعيا بداخؿ القدـ  -5
يقػػؼ الالعبػػوف فػػي شػػكؿ رتػػؿ ويقػػؼ أمػػاميـ العػػب، يمػػرر الالعػػب األوؿ مػػف الرتػػؿ الكػػرة ببػػاطف القػػدـ إلػػى الالعػػب، ويػػركض  -6

 . حوؿ شخص ليقؼ خمؼ الالعب الذي ناولو الكرة
لقدـ إلى الالعب )أ( الذي يجعيا ثالث العبوف يقفوف عمى خط مستقيـ والكرة مع الالعب الوسط الذي بدا بمناولة الكرة داخؿ ا -7

 داخؿ القدـ إلى الالعب الوسط )ب( الذي يقـو بدوره بمناولتيا إلى الالعب )ج( الذي يرجعيا إليو
 . العباف أحدىما يرمي الكرة بيده ويقـو الالعب المؤدي بإرجاعيا بباطف القدـ بعد ارتدادىا مف األرض  -8
عػػب المػػؤدي بإرجاعيػػا بػػداخؿ القػػدـ عمػػى نصػػؼ ارتفػػاع مباشػػرة ثػػـ التيػػديؼ عمػػى العبػػاف أحػػدىما يرمػػي الكػػرة بيػػده ويقػػـو الال -9

 . المرم 
يقؼ الالعبوف في شكؿ رتؿ ويقؼ أماميـ العب، يمرر الالعب األوؿ مف الرتؿ الكرة بباطف القدـ إلى الالعب، ويركض  -11

 . حوؿ شخص ليقؼ خمؼ الالعب الذي ناولو الكرة
ـ والكرة مع الالعب الوسط الذي بػدا بمناولػة الكػرة داخػؿ القػدـ إلػى الالعػب )أ( الػذي ثالث العبوف يقفوف عمى خط مستقي -11

يجعيػػا داخػػؿ القػػدـ إلػػى الالعػػب الوسػػط )ب( الػػذي يقػػـو بػػدوره بمناولتيػػا إلػػى الالعػػب )ج( الػػذي يرجعيػػا إليػػو ثػػـ التيػػديؼ عمػػى 
 . المرم 

 . طرة عمييايرمي الالعب الكرة بيدية عاليا ثـ يقـو بامتصاص الكرة والسي -12
 . ـ( إلى زميمو الذي يؤدي عممية امتصاص الكرة بوجو القدـ مف الثبات5يقـو الالعب برمي الكرة باليد عاليا لمسافة ) -13
 . نفس التمريف السابؽ ولكف الالعب يؤدي عممية امتصاص الكرة مف الحركة ثـ التيديؼ -14
اىػات مختمفػة ليتقػدـ إلييػا الالعػب ويقػـو بامتصاصػيا بوجػو العباف أ، ب يقـو الالعب )أ( يرمي الكرة عاليا بيديػة فػي اتج -15

 . القدـ
 . العباف أ، ب يرمي الالعب )أ( الكرة عاليا نحو الالعب )ب( الذي يقفز باتجاه الكرة ويحوؿ امتصاصيا وىي في اليواء -16
 . ـ( إلى زميمة الذي يؤدي عممية إخماد الكرة5العب يرمي الكرة باليد عاليا لمسافة ) -17
 . تمريف السابؽ ولكف الكرة تكوف متدحرجة عمى األرض ثـ التيديؼنفس ال -18
 . ـ( إلى زميمو الذي يقـو بإخماد الكرة والسيطرة عمييا في مختمؼ االتجاىات11العب يرمي الكرة باليديف عاليا لمسافة ) -19
 . ـ( ثـ التيديؼ5لمسافة )فس التمريف السابؽ ولكف الالعب عندما يسيطر عمى الكرة يركض بيا يمينا ويسارا بالتعاقب ن -21
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ـ يقػـو الالعػب )أ( بمناولػة الكػرة إلػى الالعػب )ب( الػذي يػؤدي عمميػة السػيطرة عمػى الكػرة 15-11العباف أ، ب المسافة  -21
 . باستخداـ أجزاء القدـ المختمفة بأسفؿ القدـ، بجانب القدـ، بخارج القدـ

 
 ( انموذج لوحدة تدريبية2)ممحق 

 12عدد الالعبين:    ق   75هدف الوحدة: تطوير مناولة الكرة  زمن الوحدة:       ىاالولالوحدات التدريبية: 
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الوقوؼ 
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 . التمريف

وييدؼ إلى  -
إحماء الجسـ 

تييئة و 
العضالت 
والمفاصؿ 
- -واألربطة 

تماريف 
ااحماء 
 بالكرات

       

 
 ثانيا: 

 القسـ الرئيسي
 
 

 
56  

التماريف 
 المستخدمة 

 ( 1تمريف )

2 2  4  2  8  2  10  

  14  2  12  2  6  3  2 ( 2تمريف ) 

 14 2 12 2 6  3  2 ( 3تمريف )

 6 --- 6 1 6  3  2 ( 4تمريف )
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    6 --- 6 1 6  2  3 ( 5يف )تمر 
تمريف لعب 
فريقيف بشروط 

6  ×6 

      6  

 ثالثا: 
 القسـ الختامي

 

 
 د 4

تماريف -1
 استرخاء

 إعطاء-2
 التوجييات 

  
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


