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بعض المهارات  في تطویرلحركات اللعب المختلفة  مشابهة اترینتم تأثیر
  بكرة الید  الهجومیة الفردیة

  ملخص البحث
 واألسـالیبتناول الباحثان التطور الحاصل في مجال التدریب الریاضي الحدیث نتیجة استخدام الطرائـق    

وفق التكنیـك  أدائهاعبة كرة الید والقدرة على في ل األساسیةالتدریبیة الحدیثة المستخدمة لتطویر المهارات 
أهمیـة هـذه  وتأتي كفاءة ممكنة والوصول إلى المستویات الجیدة وبأعلىالسلیم الذي یضمن بذل اقل جهد 

دخالهـاالدراسة في استخدام تمرینات مشابهة للعب  ٕ ضـمن المـنهج التـدریبي لتطـویر المهـارات الهجومیـة  وا
النتائج فاعلیة استخدام هذه التمرینات كونها تجعل الالعب الممارس  أثبتتولقد الفردیة لالعبي كرة الید ، 

اكثر درایة بمواقف اللعب الهجومیة الفردیة من خالل التكـرارات المسـتخدمة لهـذه المهـارات لهذه التمرینات 
   .األداء يف تضمن وصول الالعب إلى حالة االستقرار تخالل الوحدات التدریبیة الیومیة كون هذه التكرارا

The researcher talked about the developing which happened in sport and a 
sane of using the modern training teqniches in handball sport to develop players 
skills ability in order to get good level through using application exercises.  

The importance of the study lies in proposing training program using 
exercise application of various playing movements and their effect on performing 
some offence individual and team skills in handball 
The problem of the study was in the lack of coaches' interest in giving these 
exercises during training sessions although they are used during games and that 
will lead to positive results.  

  ):التعریف بالبحث(الباب األول  -
  :مقدمة البحث وأهمیته ١-١

إن التقـــدم العلمـــي الحاصـــل فـــي مختلـــف األلعـــاب الریاضـــیة لـــم یكـــن ولیـــد المصـــادفة بـــل جـــاء نتیجـــة 
  .الستخدام أحدث الوسائل واألسالیب العلمیة والتقنیة الحدیثة في التخطیط واإلعداد والتدریب

لخاصــة بكــل نشــاط مــن أنشــطة الحیــاة واســتمراره وتطــوره قائمــة علــى وتعــد عملیــة تــوفیر المتطلبــات ا
  .استخدام المعارف واألفكار بأسس علمیة تتمیز بالدقة وصوًال إلى تحقیق الهدف المطلوب في هذا النشاط

وان الوصــول للمســتویات الریاضــیة العلیــا یتطلــب إعــدادًا متكــامالً للنــواحي البدنیــة والفنیــة والخططیــة 
ــق االنجــــازات واالســــتعداد ــة إلــــى تحقیــ ــیة، وتوصــــلت الكثیــــر مــــن الــــدول المتقدمــــة فــــي جانــــب الریاضــ ات النفســ

الریاضـــیة والفـــوز فـــي البطـــوالت اعتمـــادًا علـــى التطـــور العلمـــي والبحـــث المتواصـــل بحـــل المشـــكالت التدریبیـــة 
  .وغیرها من األمور المتعلقة باالنجاز
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ا مكانــة متمیــزة فــي دول العــالم جمیعهــا بوصــفها وتعــد كــرة الیــد مــن األلعــاب الریاضــیة التــي أصــبح لهــ
أنموذجًا جیدًا لأللعاب الفردیة التي یتسم العبوها بالعدید من القدرات المختلفة واالستعدادات الدائمة بالتصـرف 

  .بحل مواقف اللعب في أثناء المنافسة الریاضیة
َ تطبیــق التمرینــات المشــابهة لحركــات اللعــب المختلفــة فــي إطــار مــنه ن ٕ ج تــدریبي مقتــرح فــي مهــارات وا

الهجوم الجماعي تعمل على خلق قاعدة عریضة من مفردات التنفیـذ والتطبیـق للواجبـات، وتـأتي أهمیـة البحـث 
من خالل األهمیة التـي تلعبـه المهـارات الهجومیـة الفردیـة األكثـر تطبیقـًا فـي المنافسـة الریاضـیة للعبـة كـرة الیـد 

تقـــان هـــذه المهـــارات بالتنفیـــذ للو  ٕ اجبـــات الخططیـــة الدفاعیـــة والهجومیـــة هـــي العامـــل الحاســـم فـــي حســـم نتیجـــة وا
  .المباریات وتحدید من هو الفائز وهو الفریق األكثر اتقانًا للمهارات الهجومیة  بكرة الید

  :مشكلة البحث ٢-١
لكل بحث مشكلة یراد من خالل اإلجراءات التنظیمیة والمنهجیة حل هذه المشكلة عن طریق التوصل   

ى حل والوصول إلى أهداف وفـروض هـذه المشـكلة التـي یتبناهـا الباحثـان علـى وفـق اإلطـار المرجعـي الـذي إل
المشـــابهة  مرینـــاتینفـــذ مـــن خـــالل هـــذه اإلجـــراءات، وعلیـــه تكمـــن مشـــكلة البحـــث فـــي اســـتخدام نوعیـــة مـــن الت

رة الیـد، فضـًال عـن االهتمـام لعبـة كـ هرتكز علییالذي الفردیة الهجومیة مهارات الإتقان أداء  فيلحركات اللعب 
  .العبي كرة الید  قبللتطبیق هذه المهارات من  فرديبالجانب الخاص باألداء ال

  :ویمكن صیاغة مشكلة بحثنا عن طریق التساؤل األتي  
  بعــض لهــا اثــر ایجــابي فــي أداءالهجومیــة الفردیــة  التمرینــات المشــابهة لحركــات اللعــبهــل أن تطبیــق 

  ؟دیة في لعبة كرة الیدالهجومیة الفر مهارات 
ولإلجابة عن هـذا التسـاؤل هـي اإلجـراءات التـي سـیقوم بهـا الباحثـان للتوصـل إلـى تحقیـق أهـداف هـذا 

  .البحث
  :هدف البحث ٣-١

في أداء المهارات الهجومیة الفردیة فـي لعبـة كـرة  التمرینات المشابهة لحركات اللعبالتعرف على اثر  .١
 .الید

  .ارات األساسیة بكرة الید قید البحثمعرفة نسبة التطور في المه .٢
  :البحث ضفر  ٤-١

 توجد فـروق وذات داللـة إحصـائیة بـین االختبـارات القبلیـة والبعدیـة ولصـالح االختبـار البعـدي فـي أداء .١
  .لدى أفراد عینة البحث الفردیةالمهارات الهجومیة  بعض

  :مجاالت البحث ٥-١
البـالغ عــددهم   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للموسـم الكـرويرة الیـد بلعبــة كـ شـباب نـادي دیـالى :المجـال البشـري ١-٥-١
  .العباً )١٦(
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  .١١/٢٠٠٨/ ١ولغایة   ٢٨/٦/٢٠٠٨من  المدة  :المجال الزماني ٢-٥-١
  .الریاضي دیالىالقاعة الداخلیة المغلقة لنادي  :المجال المكاني

  الدراسات النظریة والمشابهة: الباب الثاني
  :الدراسات النظریة ١-٢
  :التمرین في المجال الریاضيماهیة  ١-١-٢

اصغر وحدة تدریبیـة فـي المـنهج التـدریبي وعنـد جمـع هـذه التمـارین مـع بعضـها الـبعض " یعد التمرین   
  .)١(" تصبح لدینا وحدة تدریبیة ومن مجموع هذه الوحدات التدریبیة یتكون لدینا منهج تدریبي 

رین عندما یتكرر یصبح لدینا مهارة وال یمكن أداء حركي معلوم في الزمن والتكرار، فالتم" وهو أیضًا   
أن یكون التعلم إال عن طریق التمرین الذي یؤدي إلى تطـویر المهـارة والتمـرین هـو الـذي یطـور عملیـة الـتعلم، 

  .)٢(" فبدونه ال توجد هناك عملیة تعلم 
مبــادئ واألســس باألوضــاع والحركــات البدنیــة المختــارة طبقــًا لل" فتعبــر عــن التمرینــات ) عطیــات(أمــا   

التربویة والعلمیة بغرض تشكیل وبناء الجسـم وتنمیـة مختلـف قدراتـه الحركیـة لتحقیـق أحسـن مسـتوى ممكـن فـي 
  .)٣(" األداء الریاضي والمهني وفي مجاالت الحیاة المختلفة 

  :المبادئ األساسیة للتمرین ٢-١-٢
ــیة التـــي یجـــب االهتمـــام بهـــا مـــ   ــي المجــــال للتمـــرین مجموعـــة مـــن المبـــادئ األساسـ ــدن العـــاملین فـ ن لـ

  :)٤(الریاضي وهي 
التي تشمل اإلعداد والتهیؤ للتمرین أي عدد مرات تكرار التمرین وبهذا نصل إلـى أداء  :كمیة التمرین .١

  .المهارة بإتقان
وهو أداء أفضل مهارة ممكنة بغیة أداء أفضل تمرین یحقق المهارة المطلوبة، فعندما  :نوعیة التمرین .٢

 .فعاًال تصبح المهارة فعالةیكون التمرین 

 :فوائد التمرین وهي .٣

  .تعود الفرد على الدقة والنظام  -أ 
  .وسیلة الراحة االیجابیة والنمو المكتسب للریاضي  - ب 
  .تمارس من الجمیع بغض النظر عن العمر والجنس  - ج 
  .وسیلة عالجیة  - د 
  .رفع اللیاقة البدنیة  - ه 

                                     
 .٢٠٠٠وجیه محجوب؛ محاضرات التعلم الحركي لطلبة الدكتوراه، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، )١(

 .٢٠٠٠وجیه محجوب؛ المصدر السابق، )٢(

 .٢٣، ص)١٩٨٢القاهرة، دار المعارف، : (٦ط. التمرینات للبناتعطیات محمد خطاب؛ )٣(

 .٢٠٠٠، مصدر سبق ذكرهوجیه محجوب؛   )٤(
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  .احد وسائل التصحیح  - و 
  .تنظیم اإلیقاع بشكل جماعي  -ز 

  :رین أن یصبح فعاًال عن طریقویمكن للتم
 إجراء أسالیب حركیة مختلفة.  
 تالفي األخطاء.  
 یكون التمرین على شكل جرعات.  
 التعلیمات اللفظیة مهمة في التمرین.  
 ال یمكن أن یكون فعاًال إال أن یكون هناك إعداد بدني فعال للریاضي.  
 تنظیم مدد الراحة.  

  :لعبة كرة الید في مشابهة لحركات اللعبال اتالتمرین ٣-١-٢
ذخیـرة كـل مـدرب إذ ال تخلـو مـدة تدریبیـة دون اسـتخدامها فـي  التمرینات المشابهة لحركات اللعبتعد   

تلـك التمرینـات التـي تتنـافس " والتمرینات المشابهة للعب هـي  الوحدة التدریبیة أو على مدار الموسم الریاضي،
الحتفــاظ بهــا أو تحقیــق هــدف معــین ســواء بوجــود فیهــا مجموعتــان صــغیرتان مــن اجــل الحصــول علــى الكــرة وا

ـــة مـــن  ـــدونهما أي أشـــبه بمـــا یحـــدث فـــي المبـــاراة ویمكـــن بواســـطتها مـــن رســـم الحركـــات المطلوب المـــرمیین أو ب
فالتمرینـات عصـب اللعبـة ووسـیلة المـدرب عنـد تطبیـق األداء وواجباتــه،   ،)١("الالعبـین فـي الحـاالت المختلفـة 

بســرعة الســتقبال الكــرة ثــم  ركضمــا یحــدث فعــالً خــالل المنافســة هــو أن الالعــب یــویعلــل االتجــاه الجدیــد بــان 
الوقــوف فجــأة أو تغییــر اتجاهــه للــتخلص مــن مقاومــة المنافســة، وقــد یتطلــب األمــر الســقوط والطیــران للجانــب 
لمحاولــة التصــویب ثــم الهبــوط باالنبطــاح أو الدحرجــة والنهــوض بســرعة الســتئناف الهجــوم أو ســرعة الرجــوع 
للـدفاع عـن مرمـاه لالشـتراك بـتالحم مــع المنافسـین، لـذا اتجهـت التـدریبات إلــى إتقـان المهـارات مـع زیـادة تنمیــة 

  .)٢(الخ لدى الالعب على أن تكون مندمجة معًا ....عناصر اإلعداد البدني كالقوة والسرعة والتحمل
ل األسـاس لإلعـداد البـدني العـام وللتمرینات أهمیـة كبیـر بالنسـبة للمسـتویات الریاضـیة العالیـة، إذ تشـك  

والخــاص وأنــواع األنشــطة الریاضــیة جمیعهــا وبــال اســتثناء، ممــا یتأســس علیــه الوصــول إلــى أعلــى المســتویات 
  .)٣() اإلحماء أو التهدئة البدنیة والنفسیة(الریاضیة، كما أنها تشكل أساس نشاط اإلعداد 

  
  
  
  

                                     
 . ٢٠٧ص)١٩٩٩عمان ، دار الفكر للطباعة، : ( ١، ط التمارین التطویریة بكرة القدمر محسن ، موفق مجید المولى ؛ ثام ١
  .١٥٥، ص)١٩٩٤القاهرة، دار الفكر العربي، : (٤ط. كرة الید للجمیعمنیر جرجیس؛  ٢
 .٢٤، ص١٩٨٢، مصدر سبق ذكرهعطیات محمد خطاب؛  ٣
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  :المهارات الهجومیة بكرة الید ٤-١-٢
هجوم في أساسه على اإلمكانیات الفردیة لالعبي الفریق من جهة وعلى التفاهم فیما بیـنهم یعتمد فن ال  

من جهة ثانیة، والفریـق الـذي یتكـون مـن أفـراد یتقنـون أصـول الهجـوم بصـورة عامـة یسـتطیع أن یقلـب الموقـف 
  .)٤(لصالحه، وینتقل من فریق مدافع إلى فریق مهاجم 

موقـف خططـي یتواجـد فیـه الفریـق فـي حالـة اسـتحواذ علـى " بأنـه  الهجـوم) فیرنرفیك وآخـرون(ویعرف   
الكرة مما یجعلـه قـادرًا علـى تحدیـد أحـداث اللعـب بشـكل كبیـر، ویعـد العبـي الفریـق كافـة مشـتركین فـي أحـداث 

  .)١(" اللعب في هذا الموقف 
اقتحــام المواقـــع قــدرة الفــرد أو المجموعـــة أو الفریــق علـــى " فقـــد عبــر عـــن الهجــوم بأنـــه ) الــولیلي(أمــا   

ـــتغالل  ــــن اســ ــدًا علـــــى أحسـ ــــوع الـــــدفاع، معتمـــ ــب لنـ ــلوب المناســـ ــــم باســـــتخدام األســـ ــــة للخصـ ــــا )١(" الدفاعیـ ، أمـ
(Germoniscu)  ــة " فیعـــرف الهجـــوم ــه توظیـــف القـــدرات الفنیـ ـــه فعـــل فـــردي أو جمـــاعي یمكـــن مـــن خاللـ بأن

  .)٢(" والخططیة لتحقیق هدف 
ــرى    ــانوأخیــــرًا یــ ــوم ت الباحثــ ــة الهجــ ــ ـــى أن عملی ــن جهــــة، وعلـ ــرابط بــــین أفــــراد الفریــــق مــ ــ ــد علــــى الت عتمــ

اإلمكانیــات والقــدرات البدنیــة والفنیــة لكــل العــب فــي الفریــق وتوظیــف هــذه اإلمكانیــات بغیــة تســجیل هــدف فــي 
  .أخرىمرمى الخصم من جهة 

  :الدراسات المشابهة ٢-٢
  )٤()٢٠٠٨(دراسة قصي حاتم خلف  ١-٢-٢
بعض الصفات الحركیة والمهارات األساسیة بخماسي كرة  اكتساب عب فيتأثیر تمرینات مشابهة للّ ((

  ))القدم
  :أهداف البحث

 عب في اكتساب بعض الصفات الحركیة   .التعرف على تأثیر التمرینات المشابهة لّل
 عب في اكتساب بعض المهارات األساسیة بخماسي كرة القدم   .التعرف على تأثیر التمرینات المشابهة لّل

  :عینة البحث
)  ٢٠( المرحلــة الثالثــة بعــدد جامعــة دیــالى / نــت طالبــات كلیــة التربیــة الریاضــیةة البحــث فكاعینــ

  .العشوائیةطالبة واختیرت بالطریقة 

                                     
 .١٠٤، ص)١٩٩٣بیروت، دار العلم للمالیین، : (٣ط. كرة الیدحسن عبد جواد؛  ٤
 .١٣١، ص)١٩٨٢القاهرة، دار المعارف، ): (ترجمة كمال عبد الحمید: (٢ط. الممارسة التطبیقیة لكرة الید؛ )وآخرون(فیرنرفیك  ١

 .٢٥٧، ص)١٩٨٩الكویت، مطابع السالم، : ()تكنیك-تدریب-تعلیم(كرة الید محمد توفیق الولیلي؛  ٢ 
2 Jon, Germoniscu; Practice handball, (nh.3), Bucurest, 1996, p.52.   

رسـالة ماجسـتیر، كلیـة : (بعـض الصـفات الحركیـة والمهـارات األساسـیة بخماسـي كـرة القـدم اكتساب عب فيتأثیر تمرینات مشابهة للّ قصي حاتم خلف؛  ٣
 ).٢٠٠٨جامعة دیالى، /التربیة الریاضیة
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  :أهم االستنتاجات
 ــأثیر أ ـــات المشــــــابهة للعــــــب تــــ ــ ان للتمرینــ ــاب بعــــــض الصــــــفات الحركیــــــة  اایجابیــــ ــــي اكتســــ فــ

جامعــة دیــالى ـ التربیــة الریاضــیة كلیــة ـ والمهــارات األساســیة لطالبــات المرحلــة الثالثــة 
  .بخماسي كرة القدم 

  :الباب الثالث
جراءاته المیدانیة ٣ ٕ   :منهج البحث وا
  :منهج البحث ١-٣

  .استخدم الباحثان المنهج التجریبي بتصمیم المجموعة الواحدة ذات االختبارین القبلي والبعدي   
  :عینة البحث ٢-٣

والبــالغ  ٢٠٠٩/٢٠١٠یــالى الریاضــي بكــرة الیــد للموســم الكــروي اشــتملت عینــة البحــث علــى شــباب نــادي د   
مـن %) ٨.٣٣( سـنة تـم اختیـارهم بالطریقـة العمدیـة، وهـم یمثلـون نسـبة  ١٩-١٧العبا بأعمار ) ١٦(عددهم 

  .العبا) ٢٤٠( مجتمع األصل والبالغ عددهم 
  :وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث ٣-٣
  :سائل جمع المعلوماتو  ١-٣-٣

  :استخدم الباحثان وسائل جمع المعلومات التالیة   
 واألجنبیة المصادر العربیة.  
 استمارة لتقویم األداء المهاري الهجومي  الجماعي. 

 المالحظة العلمیة. 

 االختبارات المهاریة.  
  المقابالت الشخصیة)*(.  

  :األجهزة المستخدمة في البحث ٢-٣-٣
  قانونیة من حیث الوزن والمحیط) ٢٠(كرات ید عدد.  
  ١٠(شواخص عدد.(  
  لتحدید االختبارات وتوقیت الوحدات التدریبیة) ٢(عدد ) كونكا(ساعة توقیت نوع.  
  كامیرا تصویر نوع(Sony)  یاباني الصنع للتسجیل) ٢(عدد.  

                                     
  :تمت المقابالت الشخصیة مع*  
  .جامعة بغداد/كلیة التربیة الریاضیة -نوري إبراهیم الشوك. د.أ 
  .جامعة بغداد/كلیة التربیة الریاضیة-حازم علوان. د.أ
  .جامعة دیالى/األساسیةكلیة التربیة -د أیاد حمید رشید .م.أ
 جامعة بغداد/كلیة التربیة الریاضیة –محمود العكیلي. د.م.أ
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  دخال بیانات التجربة الرئیسة الخاص (4)جهاز كومبیوتر بانتیوم ٕ   .ة بالبحثللمعالجات اإلحصائیة وا
  :تحدید متغیرات البحث ٤-٣
  :المهارات الهجومیة الفردیة بكرة الید ١-٤-٣

عمد الباحثان إلى اعتماد المهارات الهجومیة الفردیة التالیة كونها من المهارات األكثر استخداما ولها    
  :التأثیر الكبیر أثناء اللعب وهي

  .المناولة واالستالم. ١
  .الطبطبة. ٢
  .التصویب. ٣
  :)١(اختبارات المهارات الهجومیة الفردیة بكرة الید  ٢-٤-٣

  :اختبار المناولة واالستالم /أوالً      
 المناولة واالستالم :اسم االختبار.  
 قیاس مهارة المناولة واالستالم :هدف االختبار.  
 ثانیة) ٣٠(رمي الكرة على الحائط واستالمها لمدة  :وصف األداء.  
 الثانیةمرة على  :وحدة القیاس 

  :اختبار الطبطبة /ثانیاً 
  مهارة الطبطبة :اسم االختبار.  
 قیاس مهارة الطبطبة :هدف االختبار.  
 متراً ) ٣٠(طبطبة الكرة بشكل متعرج  :وصف األداء.  
 ثانیة :وحدة القیاس.  
  :اختبار التصویب /ثالثاً 
 مهارة التصویب :اسم االختبار.  
 قیاس مستوى مهارة التصویب :هدف االختبار.  
 متر) ٩(التصویب على المرمى من مسافة  :وصف األداء.  
 ةدرج :وحدة القیاس.  

  :التجربة االستطالعیة ٥-٣
العبـین فـي یـوم ) ٨(قام الباحثان بـأجراء تجربـة اسـتطالعیة علـى عینـة مـن خـارج عینـة البحـث والبـالغ قوامهـا 

ت المشــابهة لحركــات اللعــب وكــان الغــرض منهــا معرفــة مــدى مالئمــة التمرینــا ٢٨/٦/٢٠٠٨الســبت الموافــق  
  .لعینة البحث والوقوف على السلبیات التي قد ترافق تنفیذ االختبارات والتجربة الرئیسة

                                     
 .٣٦٠ص، ٣٦٠ص، ٣٦٨ص).١٩٩٨الموصل، مدیریة دار الجبل للطباعة، : (كرة الیدضیاء الخیاط وعبد الكریم قاسم؛  ١
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  :اإلجراءات المیدانیة ٦-٣
  :االختبارات القبلیة ١-٦-٣

على قاعة ) ٢٠٠٨/ ٥/٧( قام الباحثان بأجراء االختبارات القبلیة على عینة البحث في یوم السبت الموافق   
نادي دیالى الریاضي، إذ تم عرض االختبارات من قبل الباحثان على عینة البحث بصورة دقیقة ، وتم تسجیل 

  .درجات االختبار في استمارة أعدت لهذا الغرض
  :التجربة الرئیسة ٢-٦-٣

 حـدیـة یـوم األولغا ١٢/٧/٢٠٠٨أسـابیع مـن یـوم السـبت الموافـق) ٨(أستمر تطبیق المنهج التدریبي لمـدة      
) ٢٤(الواحــد، وبلــغ عــدد الوحــدات التدریبیــة  عوبمعــدل ثــالث وحــدات تدریبیــة فــي األســبو  ٣/٩/٢٠٠٨الموافــق 

اسـتغل الباحثـان الجانـب المهـاري مـن القسـم و  دقیقة للوحـدة التدریبیـة الواحـدة ،) ٩٠(وحدة تدریبیة وبوقت قدره 
 ابهة لحركــات اللعــب قیــد البحــث علــى المجموعــة التجریبیــة،فــي تنفیــذ التمرینــات المشــ الــرئیس للوحــدة التدریبیــة

  .دقیقة) ٣٥-٣٠(بواقع 
  :منهج التمرینات المشابهة لحركات اللعب وفي ما یأتي بعض المالحظات

 .األربعاء -االثنین -ثالث مرات أسبوعیًا في أیام السبتتدرب أفراد العینة  .١

إزاحـة مسـتوى حـدود القـدرة للفـرد وبشـكل " ى على مبدأ زیادة الحمل الذي یرمـي إلـ انأعتمد الباحث .٢
 .)١("منظم دون دخول التدریب في ظاهرة الحمل الزائد

فـي الـدورات الصـغرى والمتوسـطة بالنسـبة ) دینامیكیـة(أستخدم الباحث مبدأ تموج الحمـل التـدریبي  .٣
ــا ـــةال تللتمرینـ ـــذكر أبـــو العـــال )  ١ -٣( تطبیقی ـــدأ التمـــوج یـــؤدي " ١٩٩٧إذ ی إلـــى إن اســـتخدام مب

نتـائج أفضــل ویقصــد بــالتموج تبــادل االرتفــاع واالنخفـاض بحمــل التــدریب وعــدم الســیر علــى وتیــرة 
 .)٢("واحدة أو مستوى واحد

 .الشدة والمنخفض األسلوب الفتري المرتفع اناستخدم الباحث .٤

أعتمــد الباحــث فــي تحدیــد فتــرات الراحــة بــین التمرینــات أن تكــون كافیــة الســتعادة الحالــة الوظیفیــة  .٥
  .)٣(الطبیعیة لالعب

  : االختبارات البعدیة ٣-٦-٣
شـــروط  الباحثــانوقــد اتبــع  ٦/٩/٢٠٠٨الموافــق الســبت تــم أجــراء االختبــارات البعدیــة لعینــة البحــث یـــوم      

جراءات االختبارات القبلیة نفسها من حیث المكان والزمان واالختبارات واألدوات المستخدمة ٕ   .وا
  
  

                                     
 .٧٩ص) ١٩٩٤القاهرة ،دار المعارف،:(  ١٠، طالتدریب الریاضيعصام عبد الخالق؛ – )١(
  .١٧ص) ١٩٩٧القاهرة ،دار الفكر العربي،(  :١، طالتدریب الریاضي أألسس الفسیولوجیةأبو العال احمد عبد الفتاح؛  – )٢(
 .٥٦٥ص) ١٩٩٥بغداد،مكتب نون للطباعة والنشر،( ، تطبیقات في علم الفسیولوجیا والتدریب الریاضيریسان خریبط مجید ؛ – )٣(
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  :الوسائل اإلحصائیة ٧-٣
 ط الحسابي، االنحراف المعیاري، اختبارالوس)t (للعینات المستقلة.  

  :الباب الرابع عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها
  :بكرة الید وتحلیلها ومناقشتها هجومیة الفردیةال اتمهار لعرض نتائج االختبارین القبلي والبعدي ل ١-٤

الختبــارات البعدیــة ومنهــا اختبــارات ا أجــراءتــم  التمرینــات المشــابهة لحركــات اللعــببعــد ان تــم تطبیــق   
المرتبطــة، وظهـــرت  األوســاطللعینــات ذات  (t)بكــرة الیــد ، وتـــم اســتعمال اختبــار  الهجومیــة الفردیــةالمهــارات 

  .)١(في الجدول  ةالنتائج كما مبین
  )١(الجدول 

المحسوبة والجدولیة الختبار  (t)یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومتوسط الفروق والخطأ المعیاري للفروق وقیمة 
  التصویب على المرمى بكرة الید

 المتغیرات
 االختبار البعدي االختبار القبلي

 ف هـ ف
(t)  نسبة

 التطور
 الداللة

 َ َ  ع± س  الجدولیة المحسوبة ع± س

 المناولة
 واالستالم

 معنوي %٩.٩ ٢.١٣ ٦.٢٦٧ ٠.٣٠٩ ١.٩٣٧ ١.٤٩٣ ٢١.٦٨٧ ٢.٠٩٦ ١٩.٤٣٥

 معنوي %١.٦ ٢.١٣ ٤.٩٧٦- ٠.٢٣٥ ٠.١٨٨ ٠.٨٨٣ ١٠.٩٢٠ ٠.٩٥٠ ١١.١٥٥ الطبطبة

 معنوي %١٩.٩ ٢.١٣ ٤ ٠.٢٦٥ ١.٠٦٢ ١.٣١٠ ٦.٣٧٥ ١.٤٠٠ ٥.٣١٢ التصویب

  ).٠.٠٥(تحت مستوى داللة ) ١٥(عند درجة حریة 
مهارة المناولة  ففي ات العینة في االختبارات الفردیة الهجومیة قید البحث،نتائج اختبار ) ١(لنا الجدول  بینی   

بــانحراف ) ١٩.٤٣٥(واالســتالم لعینــة البحــث فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي، اذ بلغــت قیمــة الوســط الحســابي 
) ١.٤٩٣(بـانحراف معیــاري قــدره ) ٢١.٦٨٧(لالختبـار القبلــي، وقیمــة الوسـط الحســابي ) ٢.٠٩٦(معیـاري قــدره 

المحتسـبة  (t)وقیمـة ) ٠.٣٠٩(والخطـأ المعیـاري للفـروق  )١.٩٣٧(لالختبار البعدي، امـا متوسـط الفـروق فبلـغ 
ــبة التطـــور  )٦.٢٦٧( ــة الوســـط الحســـابي رة الطبطبـــة ، وفـــي اختبـــار مهـــا%)٩.٩(ونسـ ) ١١.١٥٥(بلغـــت قیمـ

بــانحراف معیــاري قــدره ) ١٠.٩٢٠(الحســابي لالختبــار القبلــي، وقیمــة الوســط ) ٢.٠٩٦(بــانحراف معیــاري قــدره 
 (t)وقیمة ) ٠.٢٣٥(والخطأ المعیاري للفروق ) ٠.١٨٨(اما متوسط الفروق فبلغ  لالختبار البعدي،) ٠.٨٨٣(

) ٥.٣١٢(بلغـت قیمـة الوسـط الحسـابي ، وفـي اختبـار التصـویب %)١.٦(ونسبة التطور  )٤.٩٧٦-(المحتسبة 
بــانحراف معیـــاري قـــدره ) ٦.٣٧٥(لالختبـــار القبلــي، وقیمـــة الوســط الحســـابي ) ١.٤٠٠(بــانحراف معیـــاري قــدره 

 (t)وقیمـة ) ٠.٢٦٥(والخطـأ المعیـاري للفـروق ) ١.٠٦٢(لالختبار البعدي، اما متوسـط الفـروق فبلـغ ) ١.٣١٠(
الجدولیــة ) t(المحســوبة هــي اكبــر مــن قیمــة ) t(ویتبــین لنــا ان قــیم  ،)%١٩.٩( ونســبة التطــور) ٤(المحتســبة 

، ممـا یــدل علــى وجــود )٠.٠٥(ومســتوى داللــة ثقـة واحتمالیــة خطــأ ) ١٥(تحــت درجــة حریـة ) ٢.١٣( والبالغـة
  .وهذا یحقق فرض البحث االختبار البعديبدرجة عالیة ولصالح  إحصائیةفرق معنوي ذي داللة 
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ــانعـــزو یو    ــأثیر إلـــىســـبب التطـــور یعـــود  الباحثـ ــابهة لحركـــات اللعـــب التمرینـــات تـ  باإلحســـاسالخاصـــة  المشـ
 إتقــانب العمــل علــى جــمتــدرج بمعنــى أنــه یبالمســافة والمكــان التــي اســتخدمت فــي مــدة التــدریب بشــكل منــتظم و 

محاولـة  إلـىالالعبین التمریرات المختلفة كلها مع مراعاة ان یكون التمریـر دائمـًا قبـل وصـول الالعـب المـدافع 
  .قطع الكرة
ان اللعب الحدیث في كرة الیـد ) " ١٩٨٨(ضیاء الخیاط وعبد الكریم غزالالباحثان مع ما ذكره ویتفق   

المكـان الصـحیح  إلـىالثقة المتناهیة فـي تمریراتـه فضـالً عـن سـرعتها لتـامین وصـول الكـرة یتطلب من الالعب 
  .)١(" قبل ان یكون عرضة للقطع من الخصم 

فاعلیـة التمـارین المهاریـة المتنوعـة والمختلفـة الشـدد والتكـرارات التـي  إلىسبب ذلك  الباحثانعزو یكما   
لى تحسین قدرة الالعب في تكوین استجابة دقیقة تجـاه المتغیـرات تم تنفیذها في كل وحدة تدریبیة مما ساعد ع

علـى تـدریب  التأكیـدیجـب علـى المـدربین "مـن انـه ) یاسـر دبـور( أكـدهالمنافسـة، وهـذا مـا  أثنـاءالتي تحدث في 
التـي تتصـف بالسـرعة والدقـة فـي ) الطویلـة، والقصـیرة، والمرتـدة(التمریـرات كافـة  أنـواعالناشئین والشـباب علـى 

لعبـة كـرة  ألیـهبدایة التدریب كي تتراكم لدیهم الخبرة ویتطورون بما یتناسـب مـع المسـتوى السـریع الـذي وصـلت 
  .)٢(" تماثل كرة السلة في سرعتها  أصبحتالید، إذ 

التـي تعمـل علـى التصـرف بـالكرة بشـكل  التمرینات المشـابهة لحركـات اللعـب إلىسبب التطور  الباحثانعزو یو 
تنفیذ الوحدات التدریبیـة فضـالً عـن تمرینـات الـركض المتعـرج بـین الشـواخص التـي تعـد مـن صحیح خالل مدة 

ـــوب، و  األساســــیةالتمـــارین  ــذها بالشــــكل المطل ــویر هــــذه المهــــارة وتنفیــ ــق یتلتطــ ــاهر  الباحثــــانفــ مــــع مــــا ذكــــره مــ
 الحســم جمیعهــا، أجــزاءان عملیــة الطبطبــة هــي عبــارة عــن توافــق عضــلي عصــبي بــین " مــن ) ١٩٧١(صــالح

تـوتر وتسـتعمل فـي الظـرف والمكـان المناسـبین، حتـى ال  أوبحیث تؤدى بتناسق وانسجام وسیطرة دون تصلب 
  .)٣(" تكون سببًا في هزیمة الفریق وضیاع مجهوداته 

 أفـرادلـدى  التمرینـات المشـابهة لحركـات اللعـبالطریقـة التـي تـم بنـاء مفـردات  إلىسبب ذلك  الباحثانعزو یو   
 ت، فضـالً عـن الطریقـة التـي وضـعالتجربـة الرئیسـة للبحـثتطبیقه من قبلهم علـى طـول مـدة  عینة البحث، وتم

ان یــتقن الالعــب  ألجــلالصــعب  إلــىعلمــي متــدرج مــن الســهل  أســاسوالتــي تــم وضــعها علــى  تمرینــاتبهــا ال
ًال ظروف متشابهة لظـروف اللعـب فضـ إلى إیصالهلمحاولة  األداءالمهاري الصحیح، ومن ثم تصعیب  األداء

تحت متغیرات عدیدة تتصف بالتدرج بصعوبتها ستعطي نتائج جیدة، وهذا ما  األداءعن ان التكرار في عملیة 
تعد الدقة عنصـرًا أساسـیًا مهمـًا لمهـارة التصـویب النـاجح ویجـب دوام ) " ١٩٩٥(أكده محمد خالد ویاسر محمد

" مـن ) ١٩٨٠(سـن حسـین وعبـد علـي نصـیفقاسـم ح ألیـه أشـارمـع مـا  الباحثانتفق ی، كما )٤(" الحفاظ علیه 

                                     
 .٢٣، صمصدر سبق ذكرهضیاء الخیاط وعبد الكریم غزال؛  ١ 

 .٢٣٠-٢٢٩ص)١٩٩٧، منشاة المعارف، اإلسكندریة: (كرة الید الحدیثةیاسر دبور؛  ٢ 
 .١٠٧، ص)١٩٧١الكویت، دار السیاسة للطباعة، : (كرة الید الحدیثةمحمد صالح؛  ٣
 .١٢٣، ص)١٩٩٥القاهرة، مجموعة الدیب، : (الهجوم في كرة الیدمحمد خالد ویاسر محمد؛  ٤
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 إعطــاءهــو  أدائهــاان العنصــر الــرئیس فــي تطــویر الدقــة الحركیــة وضــبط المهــارات الحركیــة واالســتمرار فــي 
  .)١(" تنفیذ الوحدات التدریبیة  أثناءمجموعة من التمرینات المشابهة في 

  الباب الخامس
  :االستنتاجات والتوصیات ٥
  :االستنتاجات ١-٥

  :  وء النتائج التي تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتیةفي ض   
الهجومیة الفردیـة  في تطویر المهارات تأثیرلمفردات التمارین التطبیقیة المستخدمة بالبحث  .١

 .بكرة الید لدى عینة البحث

كلمــا كانــت التمرینــات المشــابهة لحركــات اللعــب مشــابهة لحــاالت اللعــب كلمــا حققــت نتــائج أفضــل فــي  .٢
 .لمهارات المستخدمة في هذه التمریناتتطویر ا

  :التوصیات ٢-٥
تنــوع التمرینــات الخاصــة بالمهــارات األساســـیة التــي تتشــابه مــع متطلبــات المنافســـة  تأكیــد .١

 .یر المهارات األساسیة بكرة الیدوربطها بخطط اللعب، لما لذلك من تأثیر في تطو 

ختلفـــة فـــي المهـــارات األساســـیة اســـتخدام التمـــارین التطبیقیـــة المشـــابهة لحركـــات اللعـــب الم .٢
 .الهجومیة للوصول إلى حاالت اللعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                     
 .٢٥٨، ص)١٩٨٠بغداد، دار الكتب للطباعة والنشر، : (١ط. علم التدریب الریاضيقاسم حسن حسین وعید علي نصیف؛  ١
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  :المصادر
  القاهرة ،دار الفكر (  :١، طالتدریب الریاضي أألسس الفسیولوجیةأبو العال احمد عبد الفتاح؛

 ).١٩٩٧العربي،

  ــن ، موفــــق مجیــــد المــــولى ؛ ــامر محســ ــدمثــ  عمــــان ، دار الفكــــر: ( ١، ط التمــــارین التطویریــــة بكــــرة القــ
 )١٩٩٩للطباعة، 

  ١٩٩٣بیروت، دار العلم للمالیین، : (٣ط. كرة الیدحسن عبد جواد؛.( 

 بغــداد،مكتب نــون للطباعــة ( ، تطبیقــات فــي علــم الفســیولوجیا والتــدریب الریاضــيریســان خــریبط مجیــد ؛
 ).١٩٩٥والنشر،

 ١٩٩٨الموصل، مدیریة دار الجبل للطباعة، : (كرة الید؛ ضیاء الخیاط وعبد الكریم قاسم.( 

  ١٩٨٢القاهرة، دار المعارف، : (٦ط. التمرینات للبناتعطیات محمد خطاب؛.( 

  ١٩٩٤القاهرة ،دار المعارف،:(  ١٠، طالتدریب الریاضيعصام عبد الخالق؛ .( 

  القاهرة، دار ): (ترجمة كمال عبد الحمید: (٢ط. الممارسة التطبیقیة لكرة الید؛ )وآخرون(فیرنرفیك
  ).١٩٨٢المعارف، 

 ـــد علـــي نصـــیف؛ ق بغـــداد، دار الكتـــب للطباعـــة : (١ط. علـــم التـــدریب الریاضـــياســـم حســـن حســـین وعی
 ).١٩٨٠والنشر، 

  ــف؛ ــابهة للّ قصـــي حـــاتم خلـ ــب فـــيتـــأثیر تمرینـــات مشـ ــة والمهـــارات  اكتســـاب عـ بعـــض الصـــفات الحركیـ
 ).٢٠٠٨جامعة دیالى، /رسالة ماجستیر، كلیة التربیة الریاضیة: (األساسیة بخماسي كرة القدم

  ١٩٨٩الكویت، مطابع السالم، : ()تكنیك-تدریب-تعلیم(كرة الید محمد توفیق الولیلي؛.( 

  ١٩٩٥القاهرة، مجموعة الدیب، : (الهجوم في كرة الیدمحمد خالد ویاسر محمد؛.( 

  ١٩٧١الكویت، دار السیاسة للطباعة، : (كرة الید الحدیثةمحمد صالح؛.( 

  ١٩٩٤القاهرة، دار الفكر العربي، : (٤ط. كرة الید للجمیعمنیر جرجیس؛.(  
 لطلبـــة الـــدكتوراه، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة، جامعـــة بغـــداد،  (وجیـــه محجـــوب؛ محاضـــرات الـــتعلم الحركـــي

٢٠٠٠(. 

  ١٩٩٧، منشاة المعارف، اإلسكندریة: (كرة الید الحدیثةیاسر دبور؛(. 
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