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ملخص البحث
اشتمل البحث على اربعة ابواب موزعة على الشكل التالي
 -1اشتمل البحثث علثى ممةمثة بةثحوة لثوة لعبثة كثة الةثلة ومشثكلة البحثث لحثث اتضث ن
هناك ضعف لةى بعض الالعبحن في المو الممحز بالةةعة  ،ون المثو الممحثز بالةثةعة
لثثثةى الةياضثثثثححن ثثثة تلعثثثث ورا د كبحثثثةا د فثثثثي ن ا بعثثثض الم ثثثثارا واهثثثةال البحثثثثث
ومن ا(وضع من ج تةريبي لتووية المو الممحز بالةةعة وا ا بعض الم ثارا اساااثحة
بكة الةلة و معةفة مةى تاثحة المن ج التثةريبي علثى توثوية المثو الممحثز بالةثةعة لثةى
سعبي نا ي الولبة الةياضي بكة الةلة و معةفة مةى تاثحة المن ج التةريبي علثى توثوية
بعض الم ارا األاااثحة لثةى سعبثي نثا ي الولبثة الةياضثي بكثة الةثلة) وايضثا فثة
البحثثثث (هنثثثاك فثثثةود لا سلثثثة يل ثثثابحة بثثثحن اس تبثثثارا المبلحثثثة والبعةيثثثة ول ثثثال
اس تبارا البعةية في المو الممحز بالةةعة ون ا بعض الم ثارا األاااثحة بكثة الةثلة
لةى افةا عحنة البحث) كما اشتملت عحنة البحثث علثى ( )11سعبثا مثن نثا ي الولبثة بكثة
الةلة.
ُ
 -1تضمن هذا الباب عةضا لنتابج المعالجة اسل ابحة بااتخةام مجموعة من الجةاوة ومن
ثم تحلحل ا ومنا شت ا باالوب عل مي حق ومةعم بالم ا ر العلمحة من الة هذه المنا شثة
ثم التوصل الى اهةال البحث والتحمق من فةضحه البحث.
 -3الخاتمثثة اشثثتملت علثثى اساثثتنتاما من ثثا (اثثاهم تنمثثحم ا ا وتوبحثثق التمثثارين علثثى وفثثق
المن ج المعة من بثل البالثث لثةى افثةا عحنثة البحثث بةفثع مةثتوى ا ا بعثض الم ثارا
اساااثثحة وهثثذا م ثثة مثثن ثثالة النتثثابج البعةيثثة) والتوصثثحا من ثثا (تاكحثثة اهمحثثة مةللثثة
اسعةا الم اري الخاص و ورهمثا فثي توثوية المةثتوى البثةني والم ثاري وانعكثا للث
في تحمحق النتابج اسيجابحة) .
الكلمات االفتتاحية  -:القوة المميزة بالسرعة – المهارات االساسية بكرة السلة .
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The impact of the training curriculum special power of
speed and performance of some of the basic skills of
basketball
M. Omar Abdul Ghafoor Abdul Hafiz
Umar260318@gmail.com
The opening words: - force characteristic speed - the basic skills of basketball.
Research Summary
A search on the four-door broken down as follows
1. A search on the simple introduction about the game of basketball and the
research problem and objectives of the research, including (a training curriculum
to develop distinctive force the speed and performance of some of the basic
skills of basketball), as well as the imposition of research (there are significant
differences between tribal tests and a posteriori and in favor of the post tests in
the distinctive strengths differences the speed and performance of some of the
basic skills of basketball with the research sample) also included a sample
search on the (12) players from club students basketball.
2. ensure that the door presentation of the results of statistical processing using a
set of tables, and then analyzed and discussed in a scientific manner accurate
and supported by scientific sources through this discussion and then to reach the
goals of the research and verification of the hypothesis.
3. Conclusion included the conclusions of which (helped organize performances
and doing exercises on according to prepared curriculum by the researcher at the
research sample to raise the level of performance of some of the basic skills and
this afternoon through the results a posteriori) and the recommendations of
which (emphasize the importance of your skills preparation and their role stage
in the development level physical and technically gifted and reflection in
achieving positive results).
Key word: the training curriculum special power-basket ball
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الباب األول
 6ــ التعرف بالبحث
 6ــ  6مقدمة البحث وأهميته
تعة كة الةلة من األلعاب الشعبحة في العالم وا المابلحة على اساتمةارية في اللع بشكل محة يعتمة على
ناس ربحةحة هي األعةا البةني والم اري والخووي واألعةا الذهني  .ولكل من هذه األاس ل ا طةابم ا
الخاصة في األعةا البةني والتةري .وتتمحز كة الةلة بتنوع ن اب ا وم ارت ا وت كةار الحةكة األاااحة
المتنوعة الةفاعحـــة وال جومحة وتعتمة على ما يبذله الالعــ من ةرا بةنحة وم ارية و ووحة لتحمحق
نفضل المةتويا .
ولعلم التةري الةياضي نهمحة كبحة في مختلف نوالي الححا  .وعلم التةري الةياضي فةع مـــن
فةوع هذه العلوم اإلنةانحة  ،ولم ة از ا الحامة يلى التةري الةياضي ب ور عامة  .نلا ن معارل
هذا العلم ة تعــممت ب ور عامة فـي كـل ما يخص النشاط الةياضي  .ومن الة ماللمة البالـث
لكثحة من الولةا التةريبحة لالعبي نا ي الولبة الةياضي سلظ يهماة المةرب لةور المو الممحز
بالةةعة وانعكا لل البا دعـلى الالعبحن بةنا د وم اريا د كذل يي اة الالع يلـى المةتوى األمثل مـن
المو الممحز بالةةعة التي تمـكنه مــن التالبم مع الموا ف نو المنافةا التي يةتوحع فح ا عـمله ومةمه
ن ا لل بمةـتوى مناا من الةافعحة اوا فــي التةري نو المنافةة نضف يلى لل المةاهمة في تملحل
فتة الةكو للمو الممحز بالةةعة نو اس ا الم اري مما يؤ ي يلى زيا الةةعـة في اساتفا من
اساتثار المعتةلة والتي ي الب ا زيا رمة الشة العضلي بشكل كبحة نو متواط نو ضعحف وبالتالي
يؤ ي لل يلى تحجحم مة لل الةكو وهو ما يحتامه سع كة الةلة .ومن هنا ما نهمحة البحث
من الة وضع من ج تةريبي لتووية المو الممحز بالةةعة ون ا بعض الم ارا األاااحة بكة الةلة .
من الة مشاهة البالث لفةيق نا ي الولبة كونه الة سعبي ومةربي كة الةلة لنا ي الولبة في الةابق
واأل ذ بأرا المةربحن والتجةبة المحةانحة اتض ن هناك ضعف لةى بعض الالعبحن من لحث المو
الممحز بالةةعة  ،ون المو الممحز بالةةعة لةى الةياضححن ة تلع ورا د كبحةا د في ن ا بعض
الم ارا الحةكحة لحث ا لعبة كة الةلة من اسلعاب التي تحتاج الى ا ا م اري اةيع في ممحع
م ارا كة الةلة الة المباريا .
لذا نرتئ البالث رااة هذه الماهة البةنحة الم مة رااة محةانحة من نمل الو ول على نرضحة
مناابة متمااكة تةفع سع كة الةلة يلى األمام مــن امل مواكبة التوورا العــلمحة التي تشـ ةها
الحةكة الةياضحة في بلةا العـالم المتمةم مـن الة وضع من ج تةريبي لتووية المو الممحز بالةةعة
وا ا بعض الم ارا األاااحة بكة الةلة .

 6ــ  7أهداف البحث
 -1وضع من ج تةريبي لتووية المو الممحز بالةةعة وا ا بعض الم ارا اساااحة بكة الةلة.
1ــ معةفة مةى تاثحة المن ج التةريبي على تووية المو الممحز بالةةعة لةى سعبي نا ي الولبة
الةياضي بكة الةلة .
 3ــ معةل معةفة مةى تاثحة المن ج التةريبي على تووية بعض الم ارا األاااحة لةى سعبي نا ي
الولبة الةياضي بكة الةلة.

 6ــ  4فرض البحث
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هناك فةود لا سلة يل ابحة بحن اس تبارا المبلحة والبعةية ول ال اس تبارا
الممحز بالةةعة ون ا بعض الم ارا األاااحة بكة الةلة لةى افةا عحنة البحث .

البعةية في المو

 6ــ  3مجاالت البحث
 6ــ  3ــ  6المجال البشري  :يمثل المجاة البشةي فةيق نا ي الولبة الةياضي بكة الةلة.
 6ــ  3ــ  7المجال ألزماني  :للفتة من  1211 / 11 / 11يلى ( . )1216\ 4 \11
 6ــ  3ــ  4المجال المكاني  :اعة رياضحة في زيونة .

 7ــ منهج البحث وإجراءاته الميدانية
 7ــ  6منهج البحث
ا لكل بحث ما يالبمة من من ج مةتخةم لغة التوصل الى المعةفة الة حمة الخاصة بذل البحث "وهو
الفةو
الذي يعتمة على التفكحة اساتمةابي واساتنتامي تةتخةم ناالح الماللمة العلمحة وفة
التجةيبحة لحل مشكلة تعلحمحة والوصوة الى نتحجة معحنة"( .)14:141و ة ااتخةم البالث المن ج
التجةيبي لكونه " تغححة متعمة ومضبوط للشةوط المحة لوا عة معحنة وماللمة التغحةا الناتجة في
هذه الوا عة لات ا وتفةحةها "(.)13:11

 7ــ  7عينة البحث
ا تار البالث مجتمع بحثه بالوةيمة العمةية وهي تل العحنة التي يمت ة البالث با تحارها لحعمم نتابج
هذه العحنة على الكل وتمثل مجتمع البحث انةية الةرمة اسولى بكة الةلة للموام (1211ــ )1216والبالغ
عة هم ( )11نا يا المجتمع هو "ممحع مفة ا الماهة التي يموم البالث بةراات ا ,وتعني به ايضا ممحع
اسفةا او اسشخاص او اسشحا الذين يكونو موضوع مشكلة البحث"(.)1:32
اما عحنة البحث التي تم ا تحارها بالوةيمة العمةية فتكونت من ( )11سعبا يمثلو نا ي الولبة
الةياضي بكة الةلة والعحنة هى "النمولج الذي يجةي البالث مجمل ومحور عمله علح ا"(.)1:33

 7ــ  4االجهزة واألدوات البحث
7ــ  4ــ  6األجهزة المستخدمة في البحث
 .1ااعة تو حت الكتةونحة عة 1
 .1لاابة الكتةونحة عة 1

 7ــ 4ــ  7االدوات المستخدمة في البحث
 . 1الم ا ر العةبحة واألمنبحة.
 . 1فةيق عمل مةاعة ملحق ()1
 . 3كة الة انونحة عة 12
 . 4شةيط حا بووة12م
 . 1صافة عة 4
 . 7شةيط سصق
 . 8شوا ص معةنحة وبالاتح عة 12

 7ــ  3االختبارات البدنية والمهارية
 6-3-7اختبار القوة المميزة بالسرعة ()3:611
اسم االختبار :الوث الوويل لالمام(ضفةع) لمة (12ثا).
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الغرض من االختبار :حا المو الممحز بالةةعة للةملحن.
األدوات المستخدمة :ملع – ااعة تو حت – صافة .
مواصفات االداء :يمف المختبة لف ط البةاية وعنة اماع ال افة يموم المختبة بعمل وثبا لالمام ثم
تما المةافة التي وع ا الة ( 12ثا) مع ماللمة الجةم عةم لمس الجةم ني مز من اسر اثنا
ا ا الوثبا ما عةا المةمحن وبذة ن ى م ة من بل المختبة لتةجحل اكبة مةافة.
التسجيل :تةجل للمختبة اكبة مةافة وع ا من الة و ت اس تبار هو (12ثا) وتعوى له ثالثة
محاوس ومة رالة بحن المحاوس ( )7-1ابق اساتعا اساتشفا وتةجل له نفضل محاولة.

 7ــ  7-3االختبارات المهارية المستخدمة في البحث
* -الطبطبة السريعة العالية لمسافة ()71متر بالذراع المسيطرة)1:616(.
الغرض من االختبار  :حا اةعة الوبوبة العالحة .
*يأ ذ الالع وضع اساتعةا :يبةن الالع بموع المةافة و هي  12متة و يؤ ي محاولتحن و يحة
الزمن األفضل.

*-اختبار التهديف السلمي()1:74
.
ة الت ةيف الةلمي .
من اس تبار :حا
الغة
* يمف الالع بالوبوبة من منت ف الملع باتجاه نلةله و يؤ ي الثالثحة ثم نلعو ه يلى نموة البةاية في
منت ف الملع و لكل سع ( )12محاوس و تحة نموه والةه لكل محاوله نامحة
*اختبار التمرير السريع ()1:746
لف ط
ةر المختبة على اةعة التمةية و ااتالم الكةه .يمف الالع
من س تبار :حا
الغة
مةاوم على األر و على بعة(  ) 1ةم من الحابط ,يموم الالع بالتمةية نحو الحابط بالوةيمة التي
يةيةها و بأاةع ما يمكن ,على ن يؤ ي ( )12تمةيةا صحححة و في لالة اموط الكةه يمكن لالع ن
يعاو اساتحوال على الكةه و اساتمةار في األ ا و للمختبة محاولتحن و يحة زمن نلمحاوله األفضل .

 7ــ  1التجربة االستطالعية
لغة ا لو ول على ة العمل الخاص بالبحث وصاللحته لذا يج " المحام بتجةبة على عحنة من المجتمع
الذي اتنوبق علحة اس تبارا للتأكة من االمة تنمحم الموضوع على ا تكو هذ التجةبة صور
م غة مما احتم يوم توبحق اس تبارا "( .)12:111ال نمةيت التجةبة اساتوالعحة للمو الممحز
بالةةعة واس تبارا الم ارية المختار على عحنة مؤلفة من()8سعبحن من فةيق نا ي ال لحخ بكة
الةلة بتاريخ( )1211/11/18وعلى ملع نا ي ال لحخ الةياضي في الةاعة (الةابعة ع ةا) ال تم
تحةية اهةال هذه التجةبة وكاستي .
.1التعةل على مةى ااتجابة عحنة البحث لال تبارا وطةيمة تفاعل م مع ا.
.1مةى مالبمة األ وا المةتخةمة في البحث .
.3معةفة الو ت المةتغةد إلمةا اس تبارا وتنفحذها.
.4لغة تالفي اس وا التي من الممكن الو وع ب ا و ت نمةا اس تبارا .
.1معةفة نمكانحة فةيق العمل المةاعة من نالحة الكفاية والعة المناا .

 1-7اجراءات التجربة الرئيسية:
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من امل الوصوة الى تحمحق اهةال البحث من م ة والو ول على ت حئة وامةا المتغحةا الخاصة
بالبحث من م ة ا ةى والتي ت ةل الى اساتعةا للة وة في اموا التجةبة الةبحةة للبحث ال ام البالث
باعةا من اج لالعبحن يحتوي على ( )11تمةين ملحق ( )3وتضمنت مجموعة من التمارين الم ارية ال
ا توبحق تل التمارين في المةم الةبحةي من الولة التةريبحة ثم ام البالث بتحةية يوم وموعة امةا
اس تبارا المبلحة لعحنة البحث.

 6-1-7االختبارات القبلية لعينة البحث

تم امةا اس تبارا المبلحة على عحنة البحث البالغ عة ها ( )11سعبا يمثلو عحنة البحث و ة
 1216و ام البالث بل
امةيت اس تبارا المبلحة الخاصة بمتغحةا البحث يوم الجمعة الموافق 1216/1/1
البة بتنفحذ اس تبارا على عحنة البحث بشةح تل اس تبارا لالعبحن وتوضح ماهحت ا وضةور ت حئة
الالعبحن بل البة باس تبارا العملحة .ام البالث بشةح مف ل لال تبارا الم ارية وتوضحح ا والتاكحة
على ضةور امةا اسلما الجحة بل البة بتوبحق اس تبار ثم تم توبحق اس تبارا الم ارية .ونيضا
و ت امةا اس تبارا ااتغةد ااعة ون ف الةاعة ( )12حمة.

 7-1-7مفردات المنهج التدريبي

 1216ال التوى على تمارين م ارية
تم البة بتوبحق مفة ا المن اج في يوم الةبت الموافق 1216/1/4
اصة وبلغ عة التمارين الم ارية الخاصة ( )11تمةينا د ملحق ( )3ال ام البالث باعةا تل التمارين
بالشكل الذي يةاهم في زيا تووية الم ارا اساااحة المختار يل كا تنفحذ التمةينا الخاصة في مة
اسعةا الخاص وكا عة الولةا التةريبحة هي ( )14اربع وعشةو ولة ممةمة الى ثمانحة ااابحع
وبوا ع ( )3ثالث ولةا تةريبحة اابوعحا د في ايام (الةبت-اسثنحن-اسربعا ) وكا توبحق التمارين
الخاصة في المةم الة بحةي من الولة التةريبحة ملحق ( )4بالتحةية في التمارين الم ارية الخاصة
وي) بااتخةام طةيمة التةري
وااتخةم البالث رما الشة استحة (متواوة-ا ل من الم وى-
د
الفتةي (منخفض الشة  -ومةتفع الشة ) ال بة البالث بزيا الشة تةريجحا بوا ع ولةتحن تةريبحة
صعو ا د والثالثة نزوسد ني ( )1-1الى ن اية الولة التةريبحة ( )14-13ال انخفضت شة التمارين لغة
 1216المة المحة لن اية المن ج التةريبي
امةا اس تبارا البعةية ولغاية يوم اسربعا الموافق 1216/3/1
لحث كا المن ج في فتة اسعةا الخاص وتم توبحمه من بل المةرب الخاص بالفةيق باشةال البالث
في المةم الةبحةي من الولة التةيبحة .

 4-1-7االختبارات البعدية لعينة البحث

بعة ا تم توبحق مفة ا التمةينا الخاصة المعة من بل البالث على مةار ( )8ااابحع.تم امةا
 .1216و ة لةص البالث باسلتزام على
اس تبارا البعةية لعحنة البحث في يوم اسلة الموافق 1216/3/6
توفحة وت حئة المةول التي تم يمةا اس تبارا المبلحة فح ا من لحث و ت يمةا التجةبة ومكان ا
وتوفحة األ وا الالزمة والمناابة ل ا باإلضافة .

 7ــ 2الوسائل اإلحصائية المستخدمة بالبحث
ااتخةم البالث للمعالجا اإلل ابحة البةنامج الجاهز ( )spssالذي تم من الله ااتخةام الموانحن اآلتحة :
.1الواط الحةابي .
.1اسنحةال المعحاري .
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) للعحنا االمتةابوة.

 4ــ عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 4ــ  6عرض وتحليل النتائج
من الة نااتخةام البالث للواابل اإلل ابحة المةتخةمة في الحمحمة اسبح ابحة
 spssم ة لنا النتابج اآلتحة لمتغحةا البحث .

مةوة ر م ()1
يبحن اسوااط الحةابحة واسنحةافا المعحارية و حمة ) (tالمحةوبة و سلة الفةود بحن نتابج اس تبارين
المبلي والبعةي في المو الممحز بالةةعة والم ارا اساااحة لعحنة البحث
قيمة t
بعدي
قبلي
داللة
المحسو
المتغيرات
الفروق
ع
س
ع
س
بة
اختبار القوة المميزة بالسرعة

71.154

1.445

71.144

1.122

1.176

الطبطبة السريعة العالية لمسافة
()71متر بالذراع المسيطرة

13143

13142

13413

63612

13241

اختبار التهديف السلمي

43113

63661

23151

13177

23756

معنوي

اختبار التمرير السريع

73621 663113

13111

13516

13151

معنوي

* حمة  tالجةولحة ( )1،12عنة مةتوى سلة ( )2.21وامام رمة لةية (.)11=1-11

معنوي
معنوي

()1:117

يتبحن من الجةوة ( )1با األوااط الحةابحة لال تبار المبلي لعحنة البحث في المو الممحز بالةةعة
وبعض الم ارا اساااحة بالتةلةل بلغ ()11.283و( )2,134و( )3،164و( )11،614وبانحةافا
معحاري بالتةلةل ةرها()2،637( )2.338و()1،111و( )1،171واسوااط الحةابحة لال تبار البعةي
لعحنة البحث في المو الممحز بالةةعة وبعض الم ارا اساااحة لالعبحن ( )16.633و( ) 2،314و
( ) 7،181و ( )1،116وبانحةافا معحارية ( )2.177و( )1،117و ( )2،111و ( ) 2،861وبلغت حمة
) (tالمحةوبة ( ،)1،681()7،181()1،731()1.211في لحن كانت حمة ) (tالجةولحة ( )1.12عنة
مةتوى سلة ( )2.21وامام رمة لةية ( ، )11ولما كانت المحمة المحةوبة اكبة من الجةولحة ة لل
على معنوية الفةود بحن اس تبارين المبلي والبعةي في المو الممحز بالةةعة وبعض اساااحة ول ال
اس تبار البعةي.

 -7-4مناقشة النتائج.
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تبحن من الجةوة ( )1سلة الفةود ما بحن اس تبارين المبلي والبعةي لعحنة البحث في متغحةا المو
اساااحة ال بلغت حم)(tالمحةوبة على التوالي
الممحز بالةةعة وبعض الم ارا
( )1،681()7،181()1،731()1،211في لحن كانت حمة )(tالجةولحة ( )1.12ولما كانت المحمة
المحةوبة اكبة من الجةولحة ة لل على معنوية الفةود بحن اس تبارين المبلي والبعةي في المو الممحز
بالةةعة وبعض الم ارا اساااحة ول ال اس تبار البعةي ،ويعزو البالث تل النتابج الى تأثحة
المن اج التةريبي الذي تم توبحمه على عحنة البحث والتي كانت لا شة متةرمة واهةال مختلفة في
الولةا التةريبحة المتنوعة ة اا مت في رفع مةتوى الالع بةنحا د وم اريا د ال ا " اسعةا البةني
واسعةا الخووي لالع س حمة ل ما بةو م ارا لةكحة فالالع المعة بةنحا د ومةتواه ا ل م اريا د س
يمكن ااتغالة امكانحاته اوا من لحث المو والتحمل او الةةعة بةو الةحوة على الكة الة لةكته
كما ا الالع غحة المتمكن م اريا د تعة وط اللع بالنةبة له للما د ي ع تحمحمه " ( .)11:61كذل
يعزو البالث التوور في متغحةا البحث الى امتالك اسعبحن ل فا بةنحة اصة من ا المو الممحز
بالةةعة هذا من مان  ,ومن مان آ ة فا تكةار ا ا التمارين الم ارية من الة تكةار الولةا
التةريبحة المةتبوة باسلتزام باساس العلمحة ال حححة في توزيع الج ة المبذوة لكل تمةين م اري ,ة
ااعة في تووية اسعبحن  ,فاس ا الم اري لمجموعة تحةكا تشابه لاس اللع تتول ةرا كبحةا من
الج ة سمل الحفام على المو الممحز بالةةعة لفتةا طويلة بااتخةام مةول مختلفة واتجاها لةكحة
متنوعة هةف ا اساا اي هو اساتمةار في اعوا المو الةةيعة وتكةار لل لمةا محة نةبحا الة
زمن اللع و لةوث اي انخفا لا يعحق من هبوط مةتوى اس ا ال" ،يؤ ي تكةار ا ا الم ار في
الموا ف المشاب ة لموا ف المبارا ورا ربحةا في تنمحة ال فا البةنحة والخاصة ب ذه الم ار  ,فعنةما
يموم الالع بتكةار م ار الت وي بالوث سعلى لعة من المةا وتحت مةول مختلفة؛ مثل ومو
مةافع ايجابي او من فود عارضة بارتفاع معحن او بعة ن ذ وو والة او عم اسنوالد لل جوم
الخاطف  ...الخ ,فا هةل التةري هنا هو تنمحة عن ة المو الممحز بالةةعة او تحمل الةةعة
ومواولت ا في مةول مشاب ة لموا ف اللع " (.)8:42
وكذل يعزو البالث التوور في اس تبارا الم اريه لحث كانت الفةود معنوية في كل من (الوبوبة
الةةيعة العالحة لمةافة ()12متة ،الت ةيف الةلمي  ،والمناولة المةتة الةةيعة على الحابط )  ،ويعزو
البالث ن هذا التوور لةى نفةا عحنة البحث في هذه اس تبارا يلى فاعلحة المن ج المعة من بل البالث
وا التمةينا ل ا اثة فعاة في توور الم ارا ال جومحة  ،وهذا ما نكةه فاضل كامل مذكور " عنة
تخوحط الولةا التةريبحة فأ مةرب كة الةلة يج ن س يأ ذ فمط باسعتبار المحتويا الفنحة
والخووحة ( المناوس  ،طبوبة  ،ت ةيف ) وينما يج التأكحة وتووية الجان البةني لالعبحن ( و ،
تحمل  ،اةعة ) "( )7:16نما بالنةبة س تبار الوبوبة الةةيعة فمة نم ة اس تبارا نلبعةيه انه غحة
لل ن تمةينا تحمل المو لحس ل ا تأثحة كبحة على م ار الوبوبة الةةيعة
معنوي  ،ويعزو البالثا

-3الخاتمة.

البحث وعة

النتابج وتحلحل ا ومنا شت ا تم

في ضو الم عالجة اسل ابحة لنتابج ا تبارا
التوصل الى اساتنتاما استحة:
للتمارين المةتخةمة ضمن المن ج التةريبي فاعلحة وتأثحة ايجابي على ا ا بعض الم ارا اساااحة بكة
الةلة ، .للتمارين المةتخةمة ضمن المن ج التةريبي فاعلحة وتأثحة ايجابي على المو الممحز بالةةعة لةى
افةا عحنة البحث بكة الةلة ، .ااهم تنمحم ا ا وتوبحق التمارين على وفق المن ج المعة من بل البالث
لةى افةا عحنة البحث بةفع مةتوى ا ا بعض الم ارا اساااحة وهذا م ة من الة النتابج البعةية.
زكذل ا للمن ج التةريبي الممتةح تاثحةا د ايجابحا د في تووية المو الممحز بالةةعة وبعض الم ارا
اساااحة سفةا عحنة البحث .وفي ضو اساتنتاما التي ةج ب ا البالث يوصي بما يلي:
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ااتخةام وتوبحق المن اج المةتخةم ضمن مفة ا مناهج تةري واعةا فةد الةرمة اسولى بكة الةلة، .
ت اكحة اهمحة مةللة اسعةا الم اري الخاص و ورهما في تووية المةتوى البةني والم اري وانعكا لل
في تحمحق النتابج اسيجابحة ،.امةا رااا وبحوث مشاب ة ت تم بمتغحةا البحث على عحنا
ومةتويا مختلفة ،.امةا رااا وبحوث مشاب ة ت تم بةةعة اساتجابة الحةكحة على فعالحا ا ةى
فة ية وفة حة.

المصادر
 -1اعة  ،دمحم يححى ( : )1187رااة ممارنة بحن طةيمتحن تعلحمحتحن على مةتوى ا ا تعلم
م ار الت وي من الثبا في رياضة كة الةلة  ،مجلة بحوث التةبحة الةياضحة  ،المجلة
الةابع  ،العة .7
 -1عاية كةيم الكناني ؛ مقدمة في االحصاء وتطبيقات ( 3 )spssالعةاد  ,ار الضحا للوباعة
والنشة .1228,
 -3علي الوم؛ االختبارات والقياسات واالحصاء في المجال الرياضي.وزار التعلحم العالي
والبحث العلمي ،مامعة الما احة .1224،
 -4علي الما عبة ؛ االختبارات التطبيقية في التربية الرياضية  ،مكت النور  ،بغةا .1213 ،
 -1فار اامي :تحةية مةتويا معحاريه لبعض نلبةنحه و الم اريه ال جومحة بكة نلةله ,راالة
مامةتحة,مامعة بغداد,كلحة التةبحة الةياضحة.1222,
 -6فابز بشحة لمو ا ,مؤية عبة هللا:كة الةلة,وزار التعلحم العالي,مامعة الموصل ,ار الكت
للنشة.1187,
 -7فاضل كامل مذكور  :مواوعة تةريس وتةري كة الةلة  ،بغةا  ،را الكت والوثابق
. 1227،
 -8كماة الةين عبة الةلمن رويش (وآ ةو ) .القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد –
نظريات – تطبيقات  ,ط ,1الماهة  :مةكز الكتاب للنشة.1221 ,
الم اريه و النفةحة في المجاة

 -1دمحم لةن عالوي ودمحم ن ة الةين:اس تبارا
الةياضي,نلماهةه ,ار الفكة العةبي.1187,
 -12دمحم صبحي لةنحن ؛ التقويم والقياس في التربيه والرياضية.ط:3الماهة  ،ار الفكة
العةبي.1111،

 -11مةوا عبة المجحة ؛ مناهج البحث العلمي في التربية وعلم النفس  ،ط ، 1عما  :ار
المةحة . 1222
 -11منحة مةمحس ابةاهحم؛ كرة اليد للجميع .ط :1الماهة  ،طبع الج از المةكزي للكتث الجامعحثة
والتةريبحة والواابل التعلحمحة.1181 ،
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 -13نوري الشوك ورافع الكبحةي؛ لحل البحاث لكتابة اسبحاث في التةبحة الةياضحة .مامعة
بغةا  ،كلحة التةبحة الةياضحة.1224 ،
 -14ومحه محجوب ؛ أصول البحث العلمي و مناهجه  ,ط  , 1عما  :ار المناهج للنشة و
التوزيع . 1221 ,
15- SAX , Gilbert ; Foundations of Educational reseah ,Englewood
cliffs new dersey : prentice hall .lne ,1979 .
ملحق ()6
فةيق العمل المةاعة
ت
6

االسم
عقيل بهجت

7

مصطفى بحر

ت
6
7

االسم
ا.د -دمحم صالح
م.د -حسين عالء

مكان العمل
الجامعة المستنصرية  /كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة
الجامعة المستنصرية  /كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة
ملحق ( )7المحكمين
مكان العمل
جامعة بغداد /كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الجامعة المستنصرية  /كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة

ملحق ()4
التمارين المستخدمة في المنهاج التدريبي
-6نربعثة مجثثامحع  ،التمةيثثة والجثةي أل ثثذ مكثثا فثي المجموعثثة المجثثاور .يكثةر التثثةري لكثثن بثثالتمةية
والجةي س ذ مكا في المجموعة المجاور عكس اتجاه التمةية يؤ ى التمةين بالمناولة المةتة .
 -1يمف الالعبحن في ابة وفي المةكثز سعبثحن كثل من مثا معثه كثة وم ثة نلثةهما لم ثة األ ثة (يثؤ ى
التمةين بااتخةام المناوس ال ةرية ) .
 يمةر سعبي المنت ف للزمال نثنا تحةك م في ابة . يجةي تغحة سعبي المةكز بانتمام . يعكس اتجاه لف الةابة . يز ا اةعة لف الةابة بالتةريج .ولة يرشا ا المةرب .
د
د
 -3تمةم المجموعة يلى مماعا من مس نفةا  ،الالعبثو  1،3،4،1يكونثو شثكال رباعحثا ،الالعث 1
يمف تمةيبا د في الواط ،يمةر الالع  1الكة يلثى الالعث  1بالحثةين مثن ال ثةر ،الالعث  1يمثةر الكثة
بنفس الوةيمة يلى  4وهكذا.
د
 -4الالعبثو بثثالث مجثامحع فثثي نوة الملعث :يجثةي الالعبثثو الثالثثة فثي و ثف والثثة نمامثا لحثث يمثثةر
الالع المنت ف  1الكة يلى  1الذي يعحةها نلحه مة ن ثةى ،ثثم يمثةر  1يلثى  3فحعحثةها نلحثه وهكثذا يلثى
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ن ايثثة الملعث  ،وكثثذل ياللثثظ تمثثةم الالعبثثحن ( )1،3عثثن سعث المنت ثثف يكثثو التمثثةين بثثأ ا التمةيثثة
ال ةرية.
 -1ثثالث مجثامحع التمةيثة المةتثة والجثةي أل ثذ مكثثا فثي الموثار المجثاور يكثةر التثةري لكثن بثثالتمةية
والجةي أل ذ مكا في الموار المجاور عكس اتجاه التمةية .
 -6يمف الالعبحن في مجموعتحن لثف الحثة الن ثابي للملعث سعث المجموعثة األيمثن معثه الكثة التمةيثة
نثنا الجةي نماما د يلى ن اية الملع بأاتخةام التمةية المةتة .
 -7ي وف الالعبحن على الحثة الن ثابي للملعث وبححثاز كثل مثن م كثة ويمثف المثةرب عنثة الحثة الن ثابي
األ ة للملع  ،يعوي المةرب يشارا لالعبحن للمحاور نثنا الجةي ،وللمحاور فثي المحثل تبعثا د إلشثار
منه تؤ ى الوبوبة العالحة في هذا التمةين.
 -8ي وف الالعبحن على الحة الن ثابي للملعث وبححثاز كثل مثن م كثة ويمثف المثةرب عنثة الحثة الجثانبي
للملع ث  ،يعوثثي المثثةرب يشثثارا لالعبثثحن للمحثثاور نثنثثا الجثثةي الةثثةيع ،وعنثثة اثثماع اإلشثثار يمثثوم
الالعبثثو بثثالتو ف والوبوبثثة بالمكثثا بالحثثة األ ثثةى نثنثثا تغحثثة استجثثاه وتبعثثا د ل شثثار يمثثوم الالعبثثو
باسنوالد مة ا ةى ويؤ ى هذا التمةين بالوبوبة العالحة.
 -1يمف الالعبو في صفول ( مجموعا ) عنة الحة الن ابي للملع :
 يبثةن الالعبثثو ( الوبوبثثة العالحثثة ) نمامثا د بالحثثة الحمنثثى يلثثى مةثثتوى ثثط الةمحثثة الحثثة ثثثم يمومثثو بتغحثثةاستجاه يلى الخلف للمحاور بالحة الحةةى يلى الحة الن ابي .
 يغحة الالعبو استجاه يلى الخلف للمحاور بالحة الحمنى لتى منت ف الملع ثم يغحة المحاور يلى الحةالن ابي .
د
 المحاور نماما يلى ط الةمحة الحة الثانحة والعو يلى الحة الن ابي . المحاور يلى الحة الثاني األ ة للملع ثم العو يلى ط البةاية . -12يمف الالعبو في مجموعتحن في ركني الملع المتمابلحن :
يحاور نوسد سع في كل من المجموعتحن نبتةن د بالحة الحةةى يلى لافة المنومة المحةمة ثم يغحثة المحثاور
من نمام الجةم للمحاور بالحة الحمنى في اتجاه ركن منت ف الملع  ،وهكذا يؤ ى هثذا التمثةين بالوبوبثة
العالحة .
-11يمف الالعبو مجموعتحن عنة منت ف الملع كل سع معه كة والمجموعثة األ ثة بثةو كثةا
يحثاور الالعث  1ت ثوي اثلمحة بمثا يجثةي الزمحثل مثن الموثار األ ثة لجمثع الكثةا المةتثة  ،ثثم يعثو
الالع من ارج الملع ويتبا س مكانح ما في الموارا .
 -11من تشكحل مجموعتحن عنة منت ف الملع يجثةي الالعث  4يلثى ثط الةمحثة الحثة لحتلمثى التمةيثة
الالع 1
 ينةفع  1يلى األمام بعة التمةية لحتلمى التمةية من نعلى الةن من الالع . 4 يحاور  1لت وي المحة . يجمع الالع  4الكةا المةتة ويحاور لف الموار األيمن بحنما يجةي  1من ارج الملع يلى لثفالموار األيةة .
 -13يمف الالعبو في صفحن على ط الةمحة الحة يوامه الالعث األوة الةثلة والالعبثو لفثه ،ويمثف
الة الالعبحن تحت الةلة .
 ي وب كل سع من ال فحن الكة في الةلة في ور . يةتلم الالع تحت الةلة الكة المةتثة مثن ال ثةل لحمةرهثا يلثى الالعث فثي المجموعثة اس ثةى وبثأينوع من انواع التمةيةثم يموم الالع المةتلم باسنوالد الى الةلة الثانحة وا ا ت ةيف اثلمي ثثم يثتم تبثةيل
المةاكز .
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 -14يمف الالعبو في مجموعة والثة فثي ني مكثا مثن الملعث علثى بعثة 14-12م مثن ال ثةل ،ويمثف
نلةهم تحت الةلة ومعه الكة .
 يجةي نوة سع في اتجاه ال ةل عنثةما يمتثةب مثن ثط الةمحثة الحثة يمثةر نلحثه زمحلثه الكثة بمناولثةصثثةرية ويمثثف وي ثثوب بالت ثثةيف الةثثلمي الكثثة فثثي الةثثلة  .ويجثثةي لحةثثتلم الكثثة المةتثثة مثثن ال ثثةل
ويةتلم ا الالع الذي يلحه ويجةي لحمف لف المجموعة .
-11يمف الالعبو في مجموعتحن بجوار الحةين الجانبحن للملع موام حن الةلة .
 الالعث  1يةثتلم الكثة المةتثة مثن الةثلة ويمةرهثا يلثى الالعث  1الثذي يجثةي باتجثاه الةثلة ثثم يجثثةيلف المجموعة األ ةى .
 بعة ن يةتلم الالع  1الكة المةتة ي وب الكة يلى الةلة بالت ةيف الةلمي .على الالع  3ن يجةي لحةتلم الكة المةتة بل ن ت بط على األر يمةرها يلى  1وهكذا .ملحق ()3
نموذج من الوحدات التدريبية المستخدمة في البحث
الشهر :االول
األسبوع  :الرابع
رقم الوحدة التدريبية )67( :

القسم

زمن القسم

الحجم ث

التكرارات – عدد المرات

شدة التمرين الواحد %

الراحة بين التكرارات د  /ث

مجموع الوقت الكلي للعمل د/ث

القسم
التحضيري

6

تفاصيل الوحدة
التدريبية

المالحظات
مجموع الوقت الكلي للراحة
والعمل د/ث

ت

(مرحلة األعداد الخاص)
معدل شدة الوحدة التدريبية%611 - %11 :
الهدف :تطوير القوة المميزة بالسرعة وبعض مهارات كرة السلة

تمارين إحماء عام
وخاص
تمارين بدنية

2

القسم الرئيسي

تمارين مهارية
 71.71خاصة
د
 تمرين رقم 3 تمرين رقم 1 تمرين رقم 1 تمرين رقم 2 -تمرين رقم 5

71ث 4
71ث 3
71ث 1
71ث 3
71ث 7

11
%
11
%
611
%
11
%
11
%

3د
6د
6د
11ث 3.31 6.71
41ث د 6.31د3.61
د
د
11ث 3.31 6.71
د31ث د7.31
6د
دد
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 معرفة نظريةمعرفة خططية
تطبيقات خططية
القسم
الختامي

4

تمارين تهدئة
واسترخاء
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