تأثير تمرينات مقترحة باستخدام األلوان لتنمية اإلدراك الحسي بالمسافة
لدى حراس المرمى بكرة اليد ألعمار ( 9ـ  )21سنة
م  .محمد مهدي صالح
ملخص البحث
لمركززح رززالم ملمرهززة خامةززي لابززي ةززل ل وززي كززر ملةززئ ت ال ئ ززئ ه ز مل ززا
مل مر ي ملصغةر  ,كل ذلك ج ل ملوارث ه م نمةي ملجومنب مل قلةي ل رمم ملمرهزة
أعمال (9ـز )21سزني هزخ لزدر سلمسزي رزأ ةر رمر نزا

اسز ائما مولزوم علزة رنمةزي

مإلسلمك المساةي  .تركونز عةنزي ملو زث هزخ ( )3رزرمم هرهزة  ,تمسز ائا ملوارزث
هنهج ملو ث مل جر ول ذت ملمجموعي ملومرئ ذم مالل وال ملقولل تملو ئي ئ إعزئمسه
هجموعي هخ مل مر نا

اس ائما مولوم تطوقز مزمخ ملورزئ مل ئل وةزي ترزم إجزرم

مالل وال ملقولل تملو ئي ل ةني ملو ث تمسز ارم مل زرتق لوزل ت زئ ر وةزم مل مر نزا
الوسائل مإلرصائةي ملمناسوي  .تلئ مس ن ج ملوارث إ مس ائما مولزوم ةزل مل مر نزا
ساعئ علزة مإلرسزام تمالن وزاه لل زالم تكزا سزووا ةزل زاس مإلسلمك للمسزاةي  ,لزام
ختبة ملوارث اس ائما مولوم تكل هزا يةزر مل زالم ةزل إسلمك هسزاةي خت هكزا خت
مرجاه جب خ

ئلل ممخ عملةي إعئمس مل مر نا مل ئل وةي.

Centre goalkeeper is particularly important in a game
of handball and specifically with the younger age groups,
all make the researcher interested in the development of the
mental aspects of the goalkeepers ages (912 years) through
the study of the effect of exercises using
the colors on the development of cognition distance. The
sample of research (3) goalkeepers, and the researcher used
the approach empirical research with the same
group of pretest and posttest after preparing a set

of exercises using colors and applied within the
unit training was conducted pretest and posttest for the
sample search and extract the differences before and
after the application of exercise by statistical
means appropriate. The researcher concluded that the use
of the colors in the exercise helped to
sense and attention to the guard and was the cause
of increased perception of distance, so the researcher
recommended using the colors and all that raises the
guard to recognize the distance or place or direction must be
included in the process
of the preparation of training exercises.

الباب األول

-2التعريف بالبحث-:
2-2مقدمة البحث وأهميته :
إ عملةي مل لةم تمل ئل ب ر لب هخ ملم لم خت ملمئلب ملو ث عخ طر قزي هناسزوي
لمساعئ ملمز لم للوبزور إلزة ملم رةزي تمإلسلمك تموسم ملجةزئ تلصوبزا إذم كانز
مل ةنززي ملم لمززي هو ئئززي  ,ةهززل ميا ززي ملص ز ي ملوة زا ملاالةززي هززخ جومنززب مإلسلمك
تملم رةي .
تر زززئ ل وزززي كزززر ملةزززئ هزززخ مول زززاب مل زززل سللززز رزززئ يا إلزززة هناةسزززا ملمزززئملم
مال ئمئةززي,تلززئ ما م ز خالززب ملمززئملم رززكةل مل ززرق ملمئلسززةي هززاه ملل وززي تكززالك
خعززئ هززئ ر ا ملنرززاط ملر امززل تملكرز ل ةززل ملمززئ ر ا مل اهززي لل ر ةززي هن اوززا
مل ر ةي لهاه ملمررلي  ,ت ئ هركح رالم ملمرهزة كزر ملةزئ هركزح ههزم لزب ه لوارزب
ملاابززي ملمس ز مر ه ز مس ز مرمل ر ززول خسم ملدعوززةخ تل ز ملل ززب ت ززر (س ز ئ
ه سخ  )1002إ " ملئتر ملناج ي رملك ررمم هرهة زال خ ةزل رصزرةهم  ,تةزل
خرةا كيةر ةأ مل ر م و ةل ملموالم ةق

سوب ل زب رزالم ملمرهزة مالسز ينائل

ملرمئ "(.)2
تإ رركي مل الم هسز مر ةزل ه ا زي رركزي ملدعوزةخ هز ملكزر ةزل كزل اجمزي
تمل قززئا تمل رمج ز خهززاا مل صززو وا ملما ل ززي هززخ كاةززي ملمرمكززح  ,تإ اززاه مل ركززي
ملمهمي رئلل ةل عملةي مإلرسام مل ركل تمل ملةا مل قلةي مل زل جزب خ رنمزة لزئ
ااه مل ي تاام ملمركح .
تلكو مولوم ال إرئ ملميةرم ملاالجةي مل ل س جةب لهزا مإلنسزا مل زاسي خت
ملر امل  ,ةقئ مس ائهها ملوارث كميةزر لل

ةزح تمإلسلمك لو زئ خت لزرب ملمسزاةي هزخ

لدر مالس جا ي مل ركةي تسرع ها رجاه مولوم .

1-2مشكلة البحث :
( )2س ئ ه سخ  ,ررجمي  ,كر ملةئ ةل مل س ةنا  ( :جاه ي غئمس  ,كلةي مل ر ةي ملر امةي  )1002 ,ص. 5

إ هخ تمجوا رالم ملمرهة موساسةي او مل صزئي ل صزو وا مل ر زم ملمنزاة
 ,تإ ذلك

لب مل رك إلة هناطم ها ل ي هخ ملمرهة صول ب ة ي ه رركزي

ملكر .
تهخ لدر لور ملوارث كونب هزئل ا ل زرمم ملمرهزة لل زا مل مر زي تللم قزئهةخ
تجززئ إ رززرمم ملمرهززة ملمو ززئئةخ قززئت إلززة مل ززرك ملص ز ة سملززل ملمرهززة ,
ت رج ذلك إلة عئ خسواب هنها ملنقص ةل مل ئل ب خت م ف ةل مإلعئمس ملن سزل خت
نقص ةل ض ملمئلكا مل سةي .
تهما رقزئا خلمس ملوارزث مسز ائما رمر نزا

مزئ ةةهزا علزة مولزوم

رزكل خساسزل

ل نمةي إسلمك مإلرسام المساةي لئ ررمم ملمرهة أعمال (9ـ )21سني وامةي رلك
ملمررلي مل مر ي ةل مل لم .
3-2هدف البحث :
ـز إعزئمس هجموعزي هززخ مل مزال خ اسز ائما مولزوم ك نصززر خساسزل ةةهزا ل نمةززي إسلمك
ملمساةي ل رمم ملمرهة كر ملةئ وعمال (9ـ )21سني .
4-2فرض البحث :
ـ تجوس ةرتق ه نو ي زةخ مالل وزال ملقولزل تملو زئي إلسلمك ملمسزاةي ل زرمم ملمرهزة
كر ملةئ وعمال (9ـ )21سني تلصال مالل وال خلو ئي .
5-2مجاالت البحث :
2-5-2المجال البشري  :عةني هخ ررمم ملمرهة أعمال (9ـ )21سني عئس (. )3
1-5-2المجال ألزماني  :للمئ هخ  1021/22/2تلغا ي  1021/21/20ا .
3-5-2المجال المكاني  :ملقاعي ملمغلقي لألل اب ملر امةي ةل س الة .

الباب الثاني

-1الدراسات النظرية والدراسات السابقة:
2-1إدراك المسافة وأهميته لحارس المرمى :
إ مإلسلمك اززو هززخ مل ملةززا مل قلةززي ملمهمززي تجانززب ه رةززل ذم خامةززي كوةززر
للر امل تاةر ملر امل  ,تركمزخ خامة زب رزكل لزاص للمرمرزل مل مر زي ملصزغةر
ذم ملم رةززي تمإلسلمك ملوسززة تمل ززل ركززو

اجززي للم رةززي عنززئها ززررو مإلسلمك

اإلرسام تمل ركي لمساةي ه ةني خت مل رمجز لمسزاةي ه ةنزي تلزئ ذكزر (لاسزم رسزخ ت
 )2999إ هصزز ل مإلسلمك اززو " لززئل ملر امززل علززة ملززوعل

ة ززل ملمهرززه

جسززمب خت خجززحم هنززب ة زل مل ززرم ,

ةززث مكنززب هززخ خسم مل ركززا ملم لو ززي ست

مالع ماس ملكاهل علة مس ائما مل ومم ملامسي موساسةي "(.)2
تلئ خكئ (خل وةئي  )1003أ مإلسلمك او " رزرم

مل ملةزا مل قلةزي تر اعلهزا هز

ها للوبزور إلزة ر قةزم مسز جا ي إلمس زي "( .)1ت مزا إ مإلسلمك ازو مل ملةزي مل زل
رسوم ملسلوك ةزأ (مزمئ  )1000زر " زأ ملدعزب ملزاي زئلك هزا إس زب إسلمكزا
كاهد خلئل هخ هدئب علة خسمئها ال ر قي ملص ة ي "(. )3
تهززخ انززا جززا ستل مإلسلمك تخامة ززب ةززل هسززاعئ مل ززالم علززة إنجززا عملةززي
مل صئي تركاهل ملمزئلكا تمل صزئي لما لزف مل صزو وا هزخ رةزث ملقزو تملمسزاةي
تملسرعي تملمكا

نجا  .تانالك عنصرم

إ رم ةل عملةزي مإلسلمك تامزا ملاوزر

تمالن واه  ,ت ما خ مل الم ملناشئ ال ملك ملاوزر كزو مل أكةزئ علزة من وزاه مل زالم
تكززالك ر ر

ززب إلززة ها لززف ملمززئلكا لة سززنة لززب ه رةززي تإسلمك ه غةززرم كيةززر

خ نا مل صئي ت صل ال الل إلة ملاور ملم لو ي.

 2-2-1عالقة وأهمية األلوان لإلحساس واالنتباه :
( )2لاسم رسخ رسةخ تة ل ملمهره وسف ؛ ملمواوب ملر امل تسمارب تلصائصب ةل ه ار مل ئل ب ملر امل :ط( 2
مولس ,سمل مل كر لل واعي تمنرر )2999,ص21ـ. 29
رركل ـ ملمكانل ل رمم ملمرهة كر ملةئ
( )1خل وةئي ه مئ ههئي بال ؛ آ ر ملمنهج مل ئل ول ملمق ر ةل ر و ر مإلسلمك مل
وعمال (25ـ )21سني  .سلمسي هاجس ةر اةر هنرول  ,كلةي مل ر ةي ملر امةي  ,جاه ي س الة  . 1005 ,ص. 20
( )3عوئ ملس ال جوال ممئ ؛ ةسةولوجةا مل ملةا مل قلةي ةل ملر امي  :ط ( 2عما  ,سمل مل كر للنرر  )1000 ,ص. 200

خ مل اسززي مل ززل رنقززل ملميةززرم ملم ركززي مسززاة ها تلورهززا تلونهززا تمرجااهززا اززل
راسي ملوصر  ,تانالك هجموعي هزخ ملاد زا ملم سسزي لهزاه مولزوم تمل زل ز م نقلهزا
إلة ملئها  .تموهيلي ةل مل ةا ملورر ي رجاه مولوم ترأ ةراا كيةر ةإشالم مل زو
ملمرتل ززي تمل ززل ر وززر عززخ ر ززا ر ترهةززأ تسززةر تمإلرسززام ززم مالن وززاه تاززل للسززائم
تللمرززا  ,تذلززك ل قززئ ر ملمسززاةي ملمناسززوي للولززوم تملسززةر تهززخ ززم رصززو عملةززي
ختروهارةكةي ةل ملولوم تملسةر ترقئ ر ملمساةي  ,تها مولزوم ملمسز ائهي ةزل ملكزرم
تملوالونا تر ة ةل مول اب إال لح اس ملئمة ةزي ن زو ملل زب تهزخ زم إمز ا ملم زي ,
تاززل كززالك رسززاعئ علززة ززاس عملةززي مالن وززاه  .تلززئ بززنف (لاسززم رسززةخ )1002
ملماال

ملموجوس ةل شوكي عزةخ مإلنسزا ملمسزإتلي عزخ لا زي مولزوم تعزئساا (1

هد ةخ) إلة د ي خبنام خساسةي هزخ رةزث ماله صزاص ل زور ملموجزا مل زوئةي :
موتر رساسا ئلجي لصو لل و مو لق تمليزانل رساسزا ئلجزي لصزو لل زو
مول ر تمليالث رساسا لل و مورمر .
ت ززر

ززض ملوززاريةخ إ " إسلمك مللززو

رززكل جانوززا هززخ سززلوك مإلنسززا تهنززب

ملجانززب ملسززةكولوجل ملززئمللل تلابززي مالن ززاال  .تانالززك ر

ززةل لم لززم ملنززام

ولززوم ه ةنززي  ,ةززاللو مورمززر هززيد لززب لصززائص رلهززر علززة ملم س ز

لززب هنهززا

(ملغ ززب) ملرززئ ئ خت لس ة ززل عنةززف خت مس ز جا ي من الةززي لو ززي  ,تمو لق وززر عززخ
مالن ززاال ملسززاكني تملمس ز قر تملهاسئززي تملمسززة ر علةهززا رززكل جةززئ  ,خهززا مو لق
ملرارب ملوالس رةر إلة مالنس اب تمل دشل ت ئ ملمساةي  ..........ملخ "(. )2
تلدبي ملقور خ عملةي مس ائما مولوم ةل ملميةزرم ملاالجةزي رسزاعئ ملدعزب
ملناشئ علة مإلرسام تمالن واه رجااها تهخ م مالس جا ي لها ترقئ ر ئاا خت لر هزا ,
تاززام هززا ن ززا إلةززب ل نمةززي رركززي رززالم ملمرهززة ةززل مل قززئا تمل رمج ز تمل ركززا
ملجانوةي سملل ملمرهة لمومجهي مل صو وا هخ لول ملدعب ملمناة
الباب الثالث
( )2لاسم رسةخ بال ؛ مإل ئمع تراتق ملجمار  ( :مولس  ,سمل سجلي لل واعي  )1002 ,ص12ـ. 20

.

-3منهجية البحث واجراءاته الميدانية:
2-3منهج البحث :
مس ائا ملوارث ملمنهج مل جر ول ذت رصمةم ملمجموعي ملومرزئ االل وزال خ ملقولزل
تملو ئي ته رةي مل رق ةخ مالل وال خ  ,تذلك لمدئم ب ه طوة ي تخائمم ملو ث .
1-3مجتمع وعينة البحث :
مشزز مل هج مزز ملو ززث علززة رززرمم ملمرهززة للمززئملم مال ئمئةززي ملمرزز ركي ةززل
سززوالا ملمززئملم كززر ملةززئ تمرززل نلم هززا هئ ر ززي ملنرززاط ملر امززل تملكر ز ل لل ززاا
ملئلمسل  1021ـ  1023ا لق ا

قو ي ئس ( )20هئملم  .تلئ كا عزئس رزرمم

ملمرهززة ( )10رالسززا  .خهززا عةنززي ملو ززث ةقززئ مل ةززر

صززول عرززومئةي ززئس ()3

ررمم هخ هئلسي (ملو وي) تملا خ رم مل ةالام لةكونوم ررمم هرهزة هن ازب مل ر ةزي
للمئملم مال ئمئةي تكان ملنسوي ملم و ي لل ةني هخ ملمج م (. )%25
4-3الوسائل واألدوات المستخدمة :
ـ ملمقا د ملراصةي .
ـ ملمدرلي تمل جر ب .
ـ ملمصاسل تملمرمج تملئلمسا .
ـ مس مالم رسجةل .
ـ مالل وال تملقةام .
ـ كرم عئس ( )10ألوم ها ل ي  ,ه كرم
ـ خبوا

ئ رجم ( )2عئس (.)20

ألوم ها ل ي  ,ه خشرطي ه اطةي

ور (3ا) .

5-3إعداد التمرينات :
رزم إعززئمس هجموعززي هززخ مل مر نززا مسز ائا ةةهززا ملوارززث مولززوم مورمززر تمو لق
تخلسزمائل (م لق ةززار ) ةززل ر ئ ززئ هسززاةا ه ةنزي خت مسز ائما ملكززرم ململونززي لززن
ملغرض تهد

ملدعوةخ اولوم لكل

ئس مل الم ملمساةي خ نا ملمناتلي ملقصزةر

خت ملم وس ي تملو ةئ  .تلئ لمعة ملوارث عنئ إعئمس مل مر نا ها أرل :
 .2إع ا هيةر تمرئ لالم مس جا ي تمرئ تذلك لمدئمي ذلك وعمال مل ةني .

 .1مس ائا موستم تملمس لحها مل ئل وةي ملوسة ي تملميةر تملم وةر .
 .3هرمعا تل مل مر خ تركرمله ه تل ملقسم ملرئةسل .
 .4هرمعززا سلجززي رركةززب مل مززر خ " ( خ

ززة لل ززالم عملةززي من وززاه تإسلمك

ملمساةي عخ ملدعزب تملكزر تهزخ زم ر لزةم ل ر قزي ملصزئ مزئ اكزام رصزو ب
ونب ال س ة مالن واه تإسلمك ملصئ تملمساةي ةل آ تمرئ )"(.)2
 .5رقلةل ملنقاط مل نةي ةل مل مر خ لص و ي مل اهل ه ها هخ لول مل زالم ةزل ازاه
ملمررلي .
 .1خ ركززو هسززاعئ ةززل رنمةززي مالن وززاه تلابززي لززئ ملناشززئ تلل نابززر موكيززر
خامةي ةل ر لم ملمهالم مل ركةي ةسوم إسي اام إلة رقلةزل ملجهزئ ملم لزوب
لدن واه  ,تاام سوم إسي إلة خة ل ن ةجي لإلسلمك .
6-3التجربة االستطالعية :
رم إجرم رجر زي مسز دعةي علزة عةنزي مسز دعةي هزخ لزال عةنزي ملو زث زئس
( )1رالسةخ للمرهة للولوم علة بدرةي تهدئمي مل مزال خ لل ةنزي تملولزوم علزة
ب و ي تسهولي مل مر نا تإهكانةي إمزاةي خت ر زئ ل زض مل ركزا ةزل مل مر نزا
تذلززك ةززل ززوا ملامززة

ملمصززاسم  1021 / 22 / 1ا ملسززاعي ( )1ززئ مللهززر ةززل

ملقاعي ملر امةي ملمغلقي  .تلزئ روبزل ملوارزث زئ ر وةزم مل جر زي مالسز دعةي إلزة
هدئمي مل مر نا ل ةني ملو ث .
7-3االختبار المستخدم في البحث "(: )1
اسم االختبار  :سرعي إسلمك ملمساةي (خهاها تلل ا ) للئةاع .
الغرررض مررخ االختبررار  :لةززام سززرعي إسلمك ملمسزاةي سملززل هن قززي ملمرهززة (ل ززالم
ملمرهة).

( )2عوئ ملس ال جوال مل مئ ؛ هصئل سوم ذكره  . 1000ص. 143
( )1كمار سلت تآلرت ؛ ملقةام تمل قو م تر لةل ملموالم كر ملةئ نلر ا تر وةقا
ص. 142

 :ط ( 2ملقاار  ,هركح ملك اب للنرر )

األدوات  :كرم هلوني ه اطةي رمرم عئس ( , )1كرم

زئ رجزم ( , )2شزوكي ل مزل

ملكر  ,هرهة كر ئ  ,ساعي رولة .
الملعب  :سمئر هن قي ملمرهة .
التخطيط  :روم ملكر للم ( )2ةل شوكي تر لم يوة ها ةل تس مل المي ترومز
علة مولض خهاا ملمرهة تعلة ئ (3ا) تملمساةي ةنها (3ا) .
طريقررة األداء  :قززف مل ززالم تسز ملمرهززة ت دهز

ملكززر ملم لقززي للززم ( )2تعنززئ

إع ا إشال ملوئ ن لزم رزالم ملمرهزة لألهزاا للزئةاع الزالمع تملقزئا ملةمنزة مزئ
ملكر للم ( )1تمل وس اللهر للالف للم

ملكر للم ( )2زم مل قزئا ن زو ملكزر للزم

( )3تهسها مئ ملالمع تملقئا ملةسر تمل وس اللهر للالزف تمسز مرمل ركزرمل ن ز
مل ركي لمئ ( )10انةي .
شروط األداء  :جب لمز

ملكزر ملم زئس  ,تمل زوس زاللهر للمز

ملكزر للزم (, )2

ه إع ا ه اتلي تمرئ لكل رالم  ,ت س مر موسم لمئ ( )10انةي .
التسجيل  :ترئ ملقةام (عئس هرم موسم )  ,ترسجل عئس هرم لم

ملكرم لدر

( )10انةي .
8-3االختبارات القبلية :
رم إجرم مل وال لولل علة عةنزي ملو زث زئ رهة زي زرتم مل وةزم ملمناسزوي هزخ
هكا ت ها ترجهةحم تةر زم عمزل ةزل زوا مال نزةخ ملمصزاسم 1021 / 22 / 1ا
ملساعي ( )1ئ مللهر ةل ملقاعي ملر امةي ملمغلقي .
9-3تطبيق التمرينات :
رززم ر وةززم مل مر نززا لززدر ملقسززم ملرئةسززل للورززئ مل ئل وةززي لمززئ ( )10سلةقززي
ت م ئر ( )5رمر نا

رئ ه صاعئ لدر ( )4خسا ة ت م زئر ( )3ترزئم رئل وةزي

ةل موسووع ملومرزئ  .تلزئ رزم إع زا مل مر نزا ةزل موسزووع موتر ( %30ـز )%50
تبوال إلة ( %50ـ  )%10ةل موسووع مليالزث زم مل زوس ةزل ملرزئ  ,تذلزك ل هة زي

مل الم إلة مالل وال خلو ئي  .تلكو مل ةني ناشز ي تجئ زئ علزة ازام ملمركزح تلزئ رزم
ركرمل مل مر خ ملومرئ علة كل رالم ( )3هرم ت رمري رقئل ول خسم مل مر خ .
21-3االختبار ألبعدي :
رززم إجززرم مالل وززال خلو ززئي علززة عةنززي ملو ززث ززئ رهة ززي ن زز

ززرتم ر وةززم

مالل وال ملقولل هخ هكا ت ها ترجهةزحم تةر زم عمزل ةزل زوا مال نزةخ ملمصزاسم
1021 / 21/ 20ا ملساعي ( )1ئ مللهر ةل ملقاعي ملر امةي ملمغلقي  .تذلك هزئم
مسز ارم هقززئمل رززأ ةر مل مر نززا علززة ر ززول إسلمك رززالم ملمرهززة المسززاةي  ,ززئ
مس ارم مل رتق ةخ مالل وال خ ملقولل تملو ئي الوسائل مإلرصائةي ملمناسوي .
22-3الوسائل اإلحصائية :
ولكوكسخ لألزواج الموفقة "(Wilcoxon's matched pairs )2
كو

ةخ مالل وال ملقولل تملو ئي لزن

ملمجموعزي رةزث ر زر سلجزا مالل وزال

خلو ئي هخ مالل وال ملقولل لكل ه غةر  ,ترار سلجزا

الموجزب تسلجزا

السزالب

ر ة سلجا لرب لهاه ملن ائج م رجم سلجا (ت) ملموجوي تملسالوي كد علة رزئ
ترألا سلجي خبغر (ت) ملم سزو ي ترقزال
خبغر هخ ملجئتلةي كان

قةمزي (ت) ملجئتلةزي ةزإذم كانز ملم سزو ي

نل إ اناك ةرتلا ه نو ي .

( )2مل انل بوري لس ف  ,سلةم إسماعةل ؛ مل رق مإلرصائةي ( :جاه ي ملموبل  ,سمل ملك ب لل واعي )2921 ,ص. 293

الباب الرابع
-4عرض وتحليل ومناقشة النتائج-:
سة م ةل اام ملواب عرض تر لةل تهنالري ن ائج مالل وال خ ملقولل تملو زئي ل ةنزي
ملو ث ةل مل وال مإلسلمك المساةي تملجئتر ( )2وةخ ذلك .
جدول ()2
يبيخ الفروق المعنوية بيخ االختباريخ القبلي والبعدي في إدراك المسافة
المتغير
اختبار إدراك
المسافة

المجموعة التجريبية

اصغر قيمة ل قيمة (و)

الداللة

و()+

و()-

(و)

الجدولية

المعنوية

صفر

3445-

صفر

1

معنوي

وحدة القياس
عدد مرات

هخ ملجئتر خعزده إ خبزغر لةمزي ر (ت) بز ر تإ ملقةمزي ملجئتلةزي ر ز
هس و ساللي ( )0,05ال ( , )1تإ ذلك نل خ لةمي (ت) ملجئتلةزي خكوزر هزخ لةمزي
(ت) ملم سو ي هما نل تجوس ةرتق ه نو ي ةخ مالل وال ملقولزل تملو زئي ةزل مل وزال
إسلمك ملمسززاةي ل ززرمم ملمرهززة كززر ملةززئ  ,ت ززحت ملوارززث رلززك مل ززرتق إلززة عملةززي
إعئمس مل مر نا تطر قي مل ئل ب علةها  ,ةقئ رم من قا مل مر نا مل ل رساعئ مل الم
علة مل صور علة ملاور تملم رةي تاام ها خكئه ممئ " خ

ج ل ملمئلب ه زئسم

اسز ائما خستم تخعمززئ تخطوززاق هلونززي ركززو خ اساززا ه ناسززوي هز ملمررلززي مل مر ززي
للناش ةخ "(. )2
كمززا إ ل لززةم ملناشززئ هززخ مل ززرمم لززإلسلمك ملموكززر سززاعئ ملناشززئ علززة موسم
مل ركل صول ر ناسب ه مل اعل ه ها .
تإ هرمعززا نمززو رززئ لا ززي مل ركززي هززخ لززدر مس ز ائما مولززوم تلابززي مللززو
مورمززر تسلجززي مل ززئ كززو هززخ لدلهززا إسلمك موشززةا تمل ززل ر سززخ ترنمززو لززئ
ملناش ز ةخ ت إكززئ ذلززك (كمززار سلت ز

()2

تآلززرت  " )2992إ إسلمك موشززةا

عوئ ملس ال ممئ ؛ هصئل سوم ذكره  . 1000 :ص. 145

سززخ

تمل ززاا مليززانل عرززر تةةهززا

لل ززر هززا ززةخ مل ززاا ملاززاه

ززا ملناشززئ ل ززر خطززور

لل صور علة إسلمك سلةم لألشةا "(.)2
ت قئ ملوارث أ ركرمل مل مر نا كا لب آ زرم م جا ةزا ةزل نمزو تر زول مإلسلمك
المسزززاةي ت زززم هززز ذلزززك (تجةزززب ه جزززوب " )2921إ مل ركزززي ر زززول زززال كرمل
ملمن لم ت ملمس ّمر لل ّمر خ ن ةجي ل ول ملمس و ملزاانل تمل كزري تر زول ملصز ا
ملوئنةي تمل ركةي ة دً عخ اس ها هاحت ةل ملئها هخ رجالب هركوي"(. )1
كما إ للمزإ رم ملاالجةزي تمل نوةهزا ملم ميلزي ةزل مسز ائما مللزو كزا لزب مو زر
مإل جززا ل ةززل عملةززي مإلسلمك ملجةززئ للمسززاةي  ,ت ززم هزز ذلززك (عوززئ ملسزز ال مززمئ
 " )1000إ ملموئعةخ

و مس جا ا خكير ةل ملوة ي ملير ي ال نوةها "(. )1
الباب الخامس

-5االستنتاجات والتوصيات:
 2-5االستنتاجات :
هخ لدر عرض ملن ائج تهنالر ها مس ن ج ملوارث ها أرل :
 .2إ مس ز ائما مولززوم ةززل مل مر نززا سززاعئ علززة مإلرسززام تمالن وززاه لل ززالم
تكا سووا ةل اس مإلسلمك للمساةي .
 .1مل دم مولزوم كزا لزب مو زر ةزل عملةزي إرسزام تإسلمك ملمسزاةي هزخ لزدر
سرعي مل ولف تملرجوع تمل قئا تمالنس اب عخ ملمرهة .
 .3إ مس ائما ملكرم ملم اطةي ململوني ةل مل مر نا كزأستم هسزاعئ كزا لزب
مو ر مإل جا ل ةل عملةي ر و زل مالن وزاه تسزرعي مإلسلمك لابزي تازل لةسز
ممخ ر و ر جانب ههالي رس ائا ةةها ملكرم .
1-5التوصيات :
هخ لدر ها روبل إلةب ملوارث هخ مس ن اجا ةا ملوارث وبل ما أرل :
( )2كمار سلت تآلرت ؛ رالم ملمرهة ةل كر ملةئ  ( :هركح ملك اب للنرر  )2992 ,ص. 310
( )1تجةب ه جوب ؛ علم مل ركي تمل ول مل ركل لإلنسا هخ ملوالس ر ة سخ ملرةاولي -1 -جاه ي غئمس  2921 .ص211-212
( )1عوئ ملس ال ممئ ؛ هصئل سوم ذكره  , 1000 .ص. 145

 .2مس ز ائما مولززوم تكززل هززا يةززر مل ززالم ةززل إسلمك هسززاةي خت هكززا خت مرجززاه
جب خ

ئلل ممخ عملةي إعئمس مل مر نا مل ئل وةي .

 .1مكخ خ رجري لدعوةخ كما لل الم رمر نا رس ائا ةةها مولزوم ةزل ر ئ زئ
ملمكا ملمناسب لل صو ب خت ملمناتلي خت ئ ملمساةي خت لر ها .
 .3مس ائما هد

هلوني لدر مل مر نا لح زاس إسلمك مل زالم ةزل زئ تلزرب

هساةي ملدعب عخ ملهئم خ نا خسم ملمناتلي لابي مل و لي ترقئ ر ملمساةي .

المصادر
ـ ز س ز ئ ه سززخ  ,ررجمززي  ,كززر ملةززئ ةززل مل س ز ةنا  ( :جاه ززي غززئمس  ,كلةززي مل ر ةززي
ملر امةي .) 1002 ,
ـززز لاسزززم رسزززخ رسزززةخ تة زززل ملمهرزززه

وسزززف ؛ ملموازززوب ملر امزززل تسزززمارب

تلصائصززززب ةززززل ه ززززار مل ززززئل ب ملر امززززل :ط ( 2مولس ,سمل مل كززززر لل واعززززي
تمنرر. )2999,
ـززز لاسزززم رسزززةخ بزززال ؛ مإل زززئمع ترزززاتق ملجمزززار  ( :مولس  ,سمل سجلزززي لل واعزززي ,
. )1002
ـ عوئ ملس ال جوال ممئ ؛ ةسزةولوجةا مل ملةزا مل قلةزي ةزل ملر امزي  :ط ( 2عمزا ,
سمل مل كر للنرر .)1000 ,
ـز كمززار سلت ز

تآلزرت ؛ رززالم ملمرهززة ةزل كززر ملةززئ  ( :هركزح ملك ززاب للنرززر ,

. )2992
ـ ز خل وةززئي ه مززئ ههززئي بززال ؛ آ ززر ملمززنهج مل ززئل ول ملمق ززر ةززل ر ززو ر مإلسلمك
مل ز

رركززل ملمكززانل ل ززرمم ملمرهززة كززر ملةززئ وعمززال (25ـ ز )21سززني  .سلمسززي

هاجس ةر اةر هنرول  ,كلةي مل ر ةي ملر امةي  ,جاه ي س الة .. 1005 ,
ـ ز تجةززب ه جززوب ؛ علززم مل ركززي تمل ززول مل ركززل لإلنسززا هززخ ملززوالس ر ززة سززخ
ملرةاولي (1 -جاه ي غئمس . )2921 .

ملحق ()2
نموذج لوحدة تدريبية واحدة
وقت الراحة بيخ
أجزاء
الوحدة
الجزء
التحضيري
الجزء

الوقت

التمرينات

الحجم

المستخدمة

التدريبي

الوقت
التكرار

المجاميع

الكلي

الشدة

المالحظات

 21د
 75د

الرئيسي
إعداد بدني

 11د

إعداد

 11د

مهاري

إعداد
خططي

 31د

إعداد

5د

75ث

61ث

ت2

45ث

31ث

211ث

ت1

31×1ث

31ث

211ث

ت3

31×1ث

31ث

31ث

ت4

31×1ث

61ث

31ث

281ث

ت5

45ث

75ث

61ث

ت22

31×3ث

61ث

31ث

281ث

ت21

31×3ث

61ث

31ث

281ث

ت25

31×1ث

31ث

31ث

211ث

ت29

31×3ث

31ث

31ث

281ث

11د

نفسي
الجزء
الختامي

تهدئة
5د

عامة
واسترخاء

تم مراعاة
الفروق
الفردية
أثناء أداء
51ـ%71

التمريخ
وكذلك
تقديم
التغذية
الراجعة

هل م ()1
هجموعي ها ال هخ مل مر نا ملمس ائهي ةل ملو ث

 2ـ وئخ مل مر خ

ركي رزالم ملمرهزة علزة ملاز مورمزر

ركزي رزف جانوةزي (رركزي بزئ)

تملالمعةخ إلة موعلة إلة نها ي ملا خي مل اةي ملاالجةي للمرهة هخ ملجهزي مولزر
ن

مل ركي علة ن

ملا

ذم مللو خلسمائل وسم ن

1ـن

م ن قل إلة ملا مو لق وسم ن

زم مل زوس

مل ركي ذاا ا تإ ا زا زم ملاز

مل ركي .

مل مر خ ملسا م تلكخ موسم مل ركل ها لف رةث كو

ال قزئا تملرجزوع إلزة هن صزف

ملمرهة رجاه كل لو هخ خلوم ملا وط تهخ جه ل ملمرهة  .رمعزة خسم مل ركزي زأسم ههزالي
ب ة .

 3ـ رزو ع ملكزرم ذم ل زر (10سزم) علزة زئ (2ا) هزخ ملوسز ت (2.5ا) هزخ ملجزانوةخ علزة
شززكل لززوم خهززاا ملمرهززة  .روززئخ مل ركززي النسززوي لل ززالم ال قززئا تمل رمجز للوبززور خهززاا ملكززر
تمل وس إلة تس ملمرهة.
 4ـ رغةةر خلوم ملكرم ها ةخ ملحللا تملا رم .
 5ـ مكخ خسم مل مال خ ملسا قي تمل الم ه صوب خت هغمض مل ةنةخ ل وقزة ملمسزاةي ةزل ملزامكر
ةئم عخ راسي ملنلر .

 1ـ مل ركزي رجزاه ملكزر زم ملزئتلم هزخ رولهزا تملرجزوع ملال زل ملسزر إلزة هن صزف ملمرهزة
تمل قئا ن و ملكر مليانةي تملرجوع إلة هن صف ملمرهة تاكام قةي ملكرم .

1ـن

2ـ

مل مر خ ملسا م تلكخ

ركي كحمك ةخ ملكرم .

رك مل الم رجاه ملكر للم ( )2م مل وس لنصف ملمرهة م ملكر ( )1تمل وس لمن صف

ملمرهة ئاا ملكر للم ( )3تمل وس لمن صف ملمرهة .
9ـن

مل مر خ ملسا م تلكخ مل ركي كما ةل مل مر خ (. )5

20ـ ن

مل مر خ ملسا م تلكخ مل ركي كما ةل مل مر خ (. )1

22ـ ن

مل مر خ ملسا م تلكخ مل الم مكخ خ

كو ه صوب خت هغمض مل ةنةخ خ نا ملئم .

21ـ روم كرم رمرم موتلة خهاا ل ملمرهة ئ (1ا) مليانةي جانب مل المي علة سال
مل الم علة ئ (2.5ا) ملياليي خهاا ملكر مليانةي مةد تعلة ئ (2ا) رركي رالم ملمرهة
ركو رجاه ملكر موتلة م مل وس علة ئ (20سم) هخ ل ملمرهة م ملاااب رجاه ملكر مليانةي
م رجاه ملياليي تمل وس إلة مليانةي ةالوس ةاوتلة تاكام  ...مل ركي رركي بئ تمس ئمس للصئ .
س ائا ئس م ول .

23ـ ن
 24ـ ن
مللو تلة
25ـ ن

مل مر خ ملسا م هخ جهي ملةمةخ ه رغةةر لو ملكرم إلة مول ر خت مو لق .
مل مر نةخ ملسا قةخ تلكخ م

ملكزر هزخ لوزل مل زالم الةزئ ملقر وزي هزخ ملكزر ت لزب

مالرجاه .
مل مزر خ (4ـز )5كزو مل زالم ه صزوب مل ةنزةخ ت كزو خسم مل مزر خ

رجاه لو ملكر .

لزب مل ركزي

21ـز جمةز ملكززرم رو ززئ (2.5ا) عزخ ملمن صززف
ملكززرم ذم مللززو ملم لززوب

لززب هززخ مل زالم مللززو ةةقززوا م اتلززي هز

ر قززي بززئ ب ز ة ي  .ريو ز ملكززرم خت ملوالونززا ةززل موهززاكخ

ملم ئس رواك بغةر .

21ـ روم شوملص ر لم ةةها ملكرم علة ملر اع (2.10سم) إلزة سزال ملرزالص تعلزة زئ
(1ا) عخ ملمرهة قئا مل الم ن و ملكر لةصئاا

ركي لة لجل ملةمةخ ه ذلمع ملةمةخ وئخ

ألا ملجومنب م وس إلة ملمرهة ةة رك ن و ملوس ةة وس إلة ملمرهزة زم إلزة ملجانزب مولزر
ت وس إلة تس ملمرهة  .ملكرم رلو (خرمر ـ خ ةض ـ خ لق) .
22ـ ن
.

مل مر خ ملسا م ه تم ملكر علة مةخ ملرالص تملصئ كو

رجل تذلمع ملةسزال

29ـ ز ن ز

مل مززر خ ملسززا م تلكززخ ملكززر ريو ز ةززوق ملرززالص علززة ملر ززاع (1ا) تملصززئ كل ززا

ملالمعةخ ه ه اتلي ه

ملكر تمل وس إلة هن صف ملمرهة .

10ـ رركي مل خ إلة ملجانب مساةا ها ل ي  .رإس
خ لق  ,خ ةض) .

كرمل م ولز ت زألوم ها ل زي (خرمزر,

12ـ رهل مل الم لم

كرم هخ كل لو إلة ن

مللو هخ ملئتمئر تةةها العب ررئي ن

لو ملئمئر .
11ـ ن

مل مر خ ملسا م تمل الم ه صوب مل ةنةخ  ,ه ر ئ ئ مللزو ملم لزوب لرهزل ملكزرم

رجااب تهساعئ مل الم .
13ـ ن

مل مر خ ملسا م ه كوم كو لهل ملكرم ملامسزي هزخ كزل سمئزر رجزاه ملمرهزة لزة

ملم لوب ةل ملمرهة ال ئ ئ تلكخ ممخ رئتس هن قي ملمرهة .
 14ـ ن

مل مر خ ملسا م تمل زالم ه صزوب مل ةنزةخ هز هسزاعئ مل زالم ال نقزل زةخ ملزئتمئر

تلل صور علة ملكرم .

