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تمارين مقترحة لفترة اإلحماء الخاص وتأثيرها                  أن أعداد هذه الرسالة الموسومة " 

 في تطوير بعض المهارات الهجومية بكرة السلة "
قد جرت تحت أشرافنا فيي لييية   سامر أحمد حسن العتبيالتي تقدم بها طالب الماجستير  
ي جيييمن مييين متطيبيييات نيييي  درجييية الماجسيييتير فيييي التربيييية التربيييية الريا يييية ة جاملييية بابييي    وهييي

 الريا ية   وأنها قد استوفت خطتها استيفان تاما .
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لفتااارة اإلحمااااء الخااااص وتأثيرهااااا                   تماااارين مقترحاااة "سووووم  المو أن هيييذه الرسيييالة    
قيييد تييم تقويمهييا ميين الناحيييية  فااي تطااوير بعااض المهاااارات الهجوميااة بكاارة الساالة "

اليغويييية أذ أنهيييا أصيييبحت بيسييييوب عيميييي سيييييم خيييا  مييين ا خطيييان والتلبييييرات 
 اليغوية غير الصحيحة   والجيه وقلت .
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ماااان أحاااااهني بعطفاااار ورعايتاااار ولاااار  فااااي  فسااااي حاااا  العلاااام       

 أبي  …. والمعرفة  
 إلى  
…. من لمرتني بحنا ها واحااهتني بحبهاا وبادعواتها القاادقة      

 أمي  
 إلى  
 مبعث سعادتي أخوتي وأخواتي .    
 إلى
  بع المحبة والعطاء خاالتي .    
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اإللووع  وول وحووه دحموود  ودتوونر  ودسووتعان بووع  الحموود    بصوووي ادووادع بمعودوو 
الوو ع تح ووق ل   وووظ بالعحموو  وأحتحووظ  وون ا بصووار بووالعلي وأ توودر   ووق ا توواا  

أموا ……… بال دري والصالي والسالم   ق ساد المرس ان و  وق الوعو وصوحبع وسو م 
 بعد :

اضوووا  ن موواي تووونر وأمتدووان و ر وووان أت وودم ب وووا الووق  موووادي ن اوو  الترباووو  الرا
وأسات ت ا  ي حامع  بابوه   نموا اسوعددي أن أت ودم بووا ر التونر والت ودار الوق أ د  
أحموود بوودرع حسووان لمووا  دمووع موون ر ااوو    ماوو  ومتابعوو  مسووتمري والتوحاووع والوود م 
المتواصه طواه مدي الدراس    أتمدق من ا   ل وحوه أن اودام   اوع الصوح  ودوام 

 العطا   
الوق ا سوتا ان المتور ان   وق الرسوال    أ د مباود  بود  وأت دم بالتنر والت دار

ا  الداوحي   وأ م د منرم سعاد سعدون ( لما  دمو  لي من ر اا    ما  ومتابعو  
 مستمري  حلاهم ا  خار الحلا   

نما أت دم بالتنر والت دار الق ا سات ي ا  اضه رئاس وأ ضا  لحد  المدا تو  
 مالححاي  ام  تلاد من الرصاد  الع ما  ل رسال    المحترمان لما سا دمو  من

ه ا واسعددي ان أت ودم بالتونر واتمتدوان الوق أ م د  واده ترنوي والوق ا سوات ي 
النرام ال ان نادوا خار  ون  وي د وم البحور ور ود  بنوه موا احتواو ألاوع ومود م أ د 

 ز



م صووال   محمووود  بوود ا  وأ د محموود حاسووم الااسوورع وأ م د صوورا   بوود النوورام و
 م دع  
 
    
 

ن موو  توونر ام بهووا ات توولال الووق  راووا العمووه المسووا د متمداووا ل ووم المو  اوو  
والدحا  وهم  س مان   ي    مار حملي   أمحد مس م   دعمان هوادع   والوق ط بو  

 الدراساي الع اا  
وأت دم بالتنر الحلاه الوق نوه مون المووحفان  وي منتبو  ن او  الترباو  الرااضوا  

بابووه وأخوول بالوو نر السووي بتوورر والسووي أ وورا    لمووا  وودمو  لووي موون  ووون حامعوو  
 ومسا دي   ق تو ار المراحع الع ما   

نمووا ات وودم الباحوور بالتوونر والت وودار الووق منتووظ الت دووي ل حاسووباي بوو داري  مووار 
 حملي الحسادي  ي طبا   ه   الرسال    

حووظ والحدووان وأخاوورا ولوواس ًخووراا ا وو  الباحوور  وواحل ال سووان  وون متووا ر ال
والت دار والعر ان الق أ رظ وا ل الداس نادوا الق حادبي خار ح اس لوي وتحم وودي 

أختووي …   أخوووادي …… والوودتي …طووواه موودي الدراسوو  ونووادوا خاوور  ووون لووي  
  " أس ه ا  ل م الصح  والعا ا   نبراس العلالي " 
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 اإلمحاء اخلاص وتأثريه يف تطوير بعض املهارات اهلجومية بكرة السلة
 
 ستري                     أشراف                                                      بأشراف                                                   لطالب املاج  

 أ.د. مؤيد عبد اهلل الديوجي           سامر  أمحد حسن                     مكرم  سعيد سعدون 

 
 

  اشتميت الرسالة عيى خمسة أبواب :
  الباب األول : التعريف بالبحث .

اب عيييى المقدميية وأهمييية البحيين   أذ تناولييت المقدميية التطيير  ألييى أحتييوه هييذا البيي
المناهج الدراسية التي تطب  في ميدان التربية الريا ية واقسيامها وبميا فيهيا درر لير  
السيييية واالنتشيييار الواسيييل لهيييذه اليلبييية  أمييييا أهميييية البحييين فيييتلمن فيييي و يييل تمييييارين 

 جومية بلر  السية .مقترحة لفتر  اإلحمان الخاص ولبلض المهارات اله

 ط



ف يييًع عييين ذليييب تطييير  الباحييين ألييييى مشيييلية البحييين أذ وجيييد الباحييين ان تطييييور 
المهارات الهجومية يتم بصور  بطيئية ليده طيعب المرحيية الةانيية  ن االحميان يلطيى 
لغيييرض واحيييد فقيييط وهيييو غيرليييافي لتليييوين خبيييرات اساسيييية لتييييب المهيييارات  المهيييارات 

بصور  مختصر  وغير لافية لتليوين خبيرات أساسيية ا ساسية تلطي اإلحمان الخاص 
 لتيب المهارات .

 
 

 أما أهداف البحن تتيخص في ملرفة .
التلييرف عيييى تيييةير االحمييان الخيياص فييي تطييوير بلييض المهييارات الهجومييية بليير   -1

 السية .
التلييييرف عيييييى أهييييم الفييييرو  فييييي تطييييوير المهييييارات الهجومييييية بييييين المجمييييوعتين  -2

 بية .ال ابطة والتجري
 أما فروض البحن تتيخص: 

 هناب تيةير لعحمان الخاص في تطوير بلض المهارات الهجومية بلر  السية.  -1
هناب فرو  ذات داللة أحصائية في تطوير المهيارات الهجوميية بيين المجميوعتين  -2

 ولصالح المجموعة التجريبية .
وهييييم طييييعب وأشييييتم  هييييذا البيييياب عيييييى مجيييياالت البحيييين ومنهييييا المجييييا  البشيييير  

لييييية التربيييية الريا يييية جاملييية بابييي  وليييذلب اشيييتم  عييييى المجيييا   –المرحيييية الةانيييية 
م أميييا المجيييا  الملييياني فت يييمن  2002-5-20أليييى  2002-3-26الممييياني مييين   

 جاملة باب  .  –القاعة الداخيية لليية التربية الريا ية 
 

 الباب الثا ي : الدراسات النظرية والدراسات المشابهة :
جراناتيييه  تنييياو  هيييذا البييياب مباحييين عدييييد  ذات الصيييية الوةيقييية بمو يييو  البحييين وا 

 الميدانية حين اشتميت عيى المحاور الرئيسة اآلتية . 
اهمييية ومفهييوم التمرينييات  الشييروط الواجييب توفرهييا فييي التمييرين   أهييداف التمييرين 

ممين االحميان  بنيان وفوائده   اللوام  المؤةر  عيى التمرين   اإلحمان  انوا  االحمان  

 ي



االحميييييان  المهيييييار    مبييييياده تطبيييييي  المهيييييار     المهيييييارات الهجوميييييية   المنييييياوالت   
 الطبطبة   التصويب   لما أشار الباحن ألى أهم الدراسات المشابهة ليبحن . 

 
 
 

 الباب الثالث : منهجية البحث وإجراءاتر الميدا ية  
ن الميييينهج التجريبييييي بطريقيييية ت ييييمن هييييذا البيييياب ميييينهج البحيييين وقييييد أتبييييل الباحيييي

المجميييوعتين ال يييابطة والتجريبيييية لمعنمتيييه لطبيلييية البحييين لميييا ت يييمن هيييذا البييياب 
جرانات تلافؤ اللينة في جميل المتغيرات المدروسة .   وصفًا للينة البحن وا 

وقييد ت ييمن هييذا البيياب أي ييًا ا جهييم  وا دوات التييي اثسييتخدمها الباحيين فييي بحةييه 
ط الليمييية لعختبييارات المسييتخدمة والتجربيية االسييتطععية  ف ييًع وتنيياو  أي ييًا الشييرو 

عيين ذلييب تطيير  الباحيين ألييى التمييارين المسييتخدمة فييي اإلحمييان والوسييائ  اإلحصييائية 
     المستخدمة في الدراسة .

 الباب الرابع : عرض وتحليل النتائج ومناقشتها .
ة وتبويبهيا فيي مجموعيية ت يمن هيذا البياب عر يًا وتحييي  نتيائج الملالجيات اإلحصيائي

  Tمييييين الجيييييداو  حيييييين تيييييم عيييييرض ا وسييييياط الحسيييييابية واالنحرافيييييات الملياريييييية وقييييييم
المحتسبة والجدولية لمجموعتي البحن ومين ةيم مناقشيتها بيسييوب عيميي دقيي  وميدعم 

 بالمصادر ذات اللعقة بمو و  الدراسة لتحقي  أهداف البحن . 
 

 ت  الباب الخامس : االستنتاجات والتوصيا
ت من هذا الباب أهم االستنتاجات التي توص  أليها الباحن اعتمادا عيى النتائج 

 المستحصية ومنها .
اظهرت الدراسة اهمية االحمان بشل  عام واالحمان الخاص بشيل  خياص وميده  -1

الحاجيية اليييه فييي اعييداد الل ييعت التييي تلميي  عيييى السيياب عينيية البحيين تطييور 
 ة سريل في مستوه المهارات الهجومي

 اظهرت الدراسة تطورا" في المهارات الهجومية المختار  لل  افراد عينة البحن  -2

 ك



ظهيييير ميييين خييييع  الدراسيييية ان هنيييياب فرقييييا" ملنويييييا ذا دالليييية احصييييائية ولصييييالح  -3
 المجموعة التجريبية 

اظهرت الدراسة من خع  النتائج ان التمارين المقترحة لفتير  االحميان الخياص قيد  -4
 ج االحمان المستخدم خع  الدرر اظهرت تفوقا" عيى منه

 
من خع  االستنتاجات التي خرج بها الباحن يملن تقديم بلض التوصيات التي و

يره الباحن أهميتها في تطوير المستوه الريا ي عموما ومستوه لر  السية 
 خصوصا وهي . 

االهتمييام بلميييية االحمييان بييدرر التربييية الريا ييية لمييا لييه ميين اةيير ايجييابي لتطييوير  -1
 اللديد من المهارات الهجومية ولذلب الدفاعية 

اسيييتخدام طريقييية االحميييان المقترحييية مييين قبييي  الباحييين واالهتميييام بتطبيييي  التميييارين  -2
 بشل  يخدم تطور المهار  الهجومية 

يوصييييي الباحييييين ب يييييرور  اجيييييران دراسييييات مشيييييابهه  ليريا ييييييين المتقيييييدمين فيييييي  -3
 االللاب الريا ية المختيفة 

ييية ميين قبيي  مييدرر الميياد  لملرفيية مييده سييير ميينهج االحمييان اجييران اختبييارات دور  -4
 الخاص بشل  صحيح وصوال" الى اقصى حالة تطور لده الطعب 
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                                     1   المقدمة وأهمية البحث   األول                         الباب  

 

 التعريف بالبحث : -1
 المقدمة وأهمية البحث :  1-1

هناك العديد من المناهج الدراسية التي تطبق في ميددان التربيدة الرياةدية أن أنتدا ت دترك 
في خط واحد أن وهو تقسيم وحدة الدرس حيث ان منتج درس التربية الرياةة يقسم إلد    الزد   

   (1 الرئيسي ، الز   الختامي (
مددم محتوياتتددا تتدددا الدد  االددداد الطددلن فددي زميددة النددواحي البدنيددة والمتاريددة و ددم وهددي فددي مز

قسم هدا ان وهو   التزومية والدفاالية( اةافة ال  الخططية والنفسية والتربوية والسلو ية وهده  
انقسددام تعمدددم لتددها التددددا  وحددددة واحدددة  يدددر مز ئددة و دددونل الددد  اندا  انم ددم خدددلم الددددرس 

لسلة واحدة من المناهج التي تدرس داخم  ليات التربية الرياةدية  مدا لتده  اللعبدة مدن ولعبة  رة ا
انت ار واسة داخم وخارج القطدر   ولعبدة  درة السدلة هدي احددا انلعدان  الرياةدية الفرقيدة والتدي 
تعددد واحدددة مددن ا  ددر انلعددان  ددعبية والتددي احتلددت فددي بعدد  دوم العددالم المرئيددة انولدد  مددن بددين 

حيددث ان اننت ددار الواسدة لتدده  اللعبددة الالميددا ومحليدال  ددان ادالدد  الد  تدددريس هددها الفددن (2 ا(العابتد
الرياةددي مددن انلعددان الفرقيددة حيددث ان اندا  فيددم يعتمدددد اللدد  مدددا تطددور الفريددق فددي متدددارات 
اللعن   ان من اهم الحقائق العلمية التي تمي  المنظمة ومنتا لعبة  رة السلة هو ان التطور فيتدا 

عتمد الل  مدا اتقان وازادة المتارات انساسية في اللعبة وادائتا تحت زمية الظروا الخا دة ي
    (3 بالمنافسة الحقيقية (

وهنددا تددداتي اهميدددة البحدددث فدددي الددددخوم الددد  قسددم انالدددداد   انحمدددا  الخدددا ( مدددن خدددلم تمدددارين 
ر متدارات هزوميدة مقترحة من قبم الباحث حيدث ي د م انحمدا  الخدا  فدي هده  المرحلدة لتطدوي

مختارة لدا الطلبة وبما يخدم هدا الددرس فدي ت بيدت وتطدوير متداراتتم انساسدية ويبمدم الباحدث 
ان ت ددون هدده  الدراسددة اداة مسدداالدة للمدرسددين للو ددوم بمسددتوا الطلبددة الدد  اندا  انم ددم خددلم 

 وقت الدرس . 
 
 
 
 

                                                           
  139ص1981د املفيت ، اياد عبد الكرمي : كرة السلة : التكنيك الغرضي ، التدريب ، مطبعة جامعة بغداد  ، ودا (1)
  13، ص1977حسن سيد معوض : كرة السلة للجميع .القاهرة : دار الفكر العريب ،  (2)
 لكتب للطباعة والننشر ، املوصل : دار ا2مؤيد عبداهلل ، فائز بشري محودات: كرة السلة ، كتاب منهجي . ط (3)



                                     2   المقدمة وأهمية البحث   األول                         الباب  

 
 : مشكلة البحث 1-2

لل في  افة النواحي بدنية  انت ام متارية وانالداد ان لعبة  رة السلة تتطلن االدادا  ام
المتاري يحتاج ال  وسدائم مسداالدة لت دحيال اندا  الخداط   او ت بيدت وتطدوير اندا  ال دحيال 
ويددتم هلددك مددن خددلم االددادة الت ددرار خددلم الدددرس ومددن خددلم خبددرة الباحددث الميدانيددة  ونددم نالددن 

ب ددورة بطيئددة لدددا طددلن المرحلددة ال انيددة نن  ومدددرن نحددظ ان تطددور المتددارات التزوميددة يددتم
اإلحمددا  يعطدد  ل ددر  واحددد فقددط أن وهددو حمايددة الطددلن مددن اإل ددابات التددي قددد تح ددم أ نددا  
الددددرس و دددهلك رفدددة درزدددة اإل دددارة لدددديتم وهدددها يعندددي اسدددتخدام زاندددن واحدددد مدددن الزواندددن المتمدددة 

ن من اإل ابات الرياةدية و دهلك الم لا بتا اإلحما  حيث ان اإلحما  يتدا إل  حماية الطل
رفة قدرتتم الل  تطور متاراتتم التزوميدة مدن خدلم النعداس بدال رة و دهلك مسداالدتتم اللد  تقبدم 
محتويات الز   الرئيسي للدرس ان وهدو ت نيدك طدلن اللعدن و دهلك التح ديم وهدو مدنتج المرحلدة 

 ال انية لمادة  رة السلة .
لتربية الرياةية ل درة السدلة مدن خدلم انحمدا  الخدا  وهلدك لهلك قام الباحث بالولوج إل  درس ا

بإةددددافة مزموالددددة تمددددارين مقترحددددة لطلبددددة المرحلددددة ال انيددددة لرفددددة مسددددتوا تطددددورهم فددددي المتددددارات 
 التزومية ب رة السلة .

 
 أهداف البحث :    1-3
 التعرا الل  تب ير اإلحما  الخا  في تطوير بع  المتارات التزومية ب رة السلة . -1
التعرا الل  أهم الفروق في تطوير المتارات التزومية بين المزموالتين الةابطة والتزريبية  -2
. 
 

 فروض البحث :  1-4
 هناك تب ير لإلحما  الخا  في تطوير بع  المتارات التزومية ب رة السلة.  -1
لال هندداك فددروق هات دنلددة إح ددائية فددي تطددوير المتددارات التزوميددة بددين المزمددوالتين ول ددا -2

 المزموالة التزريبية .
 مجاالت البحث :  1-5
 زامعة بابم . –المزام الم اني : القاالة الداخلية ل لية التربية الرياةية  -1
 م  20/5/2002ول اية  3/2002/ 26المزام ال ماني : من  -2
  لية التربية الرياةية زامعة بابم . –المزام الب ري : طلن المرحلة ال انية  -3
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 الدراسات النظرية والدراسات المشابهة :-2
 الدراسات النظرية :  2-1
 : أهمية ومفهوم التمرينات  2-1-1

تعددا تمتيناتددرو يددنلناد من ددنا يددح ى ددا ىح اداددس داددرا يددعااا ليددنايد  رماددد يددح ت يددنت  
لتمعرهدددرو لتمتاددددلهرو  يدددد و يددددح تلت ددددر ليدددداند منيتعدددد لتمنتدددددد تمت يدددداد لتد ادددد  ت ت ددددر  يتددددا 

رنيددا ر لهدد  يددح ىهددل تمليددرلا تمتدد  تإددا عرمناريدد  امددس ىينددس تمييددتلارو  دد  تد ادد  ت ات  يي
تمدنت  تم اا لإلالو مإلت ر  تمعرم  يلت     تمي را تمناري  ىل ي رالو تمدارا       ت  دن  

(1) . 
لتعااو تآلنت  دلا ي  لل تمتيناترو لذمك عيعب تعاا ىغنتي ر  درمتيناح اعتد  ك تدا تعندل 

لح ها ه تمت ال تميناع يدح تمتردادد تم يدياد لتمع نادد ل ادراا تمدتعنل تمدنتد  تمتتتاتد  مإلتيدرح ك ات
ك  تا ييا ا لل عه ت تيرح ا ب ىح اتلح مااه هاف ليح ى ا تد ا ه ا ب ت تارن تملياند  (2)

معاتادد تمي ليد لال يتد   ذمك اال يح طنا  تمتيناح  يح   مه تيتطاع ىح تطلن قانتو تم دنا ت
لتمدنتاددد  ددرمتيناح ايتددح ىح اتددلح يعددرنا يددح دنتددرو يتليددد لهرا ددد تدإددا يددح   م ددر ينددس 

 . (3)تتياد تمإ رو تمعات  لتمدنتاد لتمي رناد    ي را تمدارا     لتمناريد ك 
لتددذمك  ددلح تمتيناتددرو ك هدد  تمليدداند تمي نددس متطعادد  تمي ددرنا تميعنيددد لتمتدداناب ينا ددر يددلت  

 (4)تن  ىل تن    ل  ىل   ل  ك ترح ذمك عاتا 
لتمتيددناح ديددب يددر الا دده تمعردددر ك هددل ييرنيددد عاتاددد ت دداف امددس تمتطددلن تميددناع لتماددريا 
منتددلتد  تمعاتاددد لتمعيددناد لذل ي قددد يتاتددد يددع طددن  لىيددرماب تمتدداناب لتمددتعنل عيددر ا ددال تم دداف 

 تمين ل يح تمتيناح ك .
 
 
 
 

                                                           
تكنيك ركض املوانع ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية  –جاسم حممد نايف : فاعلية التمرينات التحضريية العامة واخلاصة يف تعلم  (1)

 . 46، ص 1986الرتبية الرياضية ، جامعة بغداد ، 
 . 11، ص 1975نصيف ، بغداد : مطبعة التحرير ،  ، ترمجة عبد علي أصول التدريبهارة :  (2)
 . 235، ص 1984. جامعة املوصل ،  طرق التدريب يف اجملال الرياضيعباس السامرائي ، بسطويسي أمحد :  (3)
 .197، ص 1998، ختطيط وتطبيق وقيادة . القاهرة : دار الفكر العريب ،  التدريب الرياضي احلديثمفيت إبراهيم محاد :  (4)



                        5الدراسات النظرية والدراسات المشابهة    الباب الثاني           

  (2)،  (1) مرين :الشروط الواجب توفرها في الت  2-1-1-1
يددح  دد ا اطدد ح تمعردددر ينددس تمعااددا يددح تميإددران ل ددن ىح هتددرك تت ددر  دددلا تماددنلط 

 تملت ب تل نهر    تمتيناح ليت ر : 
 ىح تتلح تمتيناترو ي تن د ليتتليد مغن  تمتل ان تماريا ينس تم يل . -1
 ىح اتلح تنتاب تمتيناترو يتانج يح تمعياط امس تميع ا . -2
يدددا تمتيناتدددرو يندددس  ادددراا ينلتدددد تمي رإدددا لتمعيددد و لىيددد ح تم يدددل عيدددر اتتريدددب ىح تع -3

 لتمتيل تمطعاع  .
 تد   تمتيناترو تمإ رو تمديااا ي ا ت نتاا لتمي رعنا  -4
 
 (4)،  (3) أهداف التمرين وفوائده :  2-1-1-2

ت  ععددد  ىح تم ددداف تمنلايددد  يدددح ى دددنت  تمتيدددناح هدددل ت ات  ت  يدددا لتطدددلان تم رعنادددد الا
يتطنعددرو تمي ددرنا تميددنلناد   تددرك يدداا  لتلددا غاددن يعراددنا تل ددن  دد  تم رعناددد ينددس ت ات  عت ددر ا 

 لي رنا يرماتاح له  .
 ت عاو ىيس اتا تمدنتد . -1
 تلياع يترإن ت انتك تمدي  تمدنت  منيتعنل . -2
 نعط ت   ت  منتلإا امس ت ات  تمتن  مني رنا . -3
  لتليرتاتاد .تملإلا امس درمد ت -4
  عرو ت ات  يح   ا ت ياتا تم ت  لتم طط  . -5
 ت ا آ ن تمتعنل امس ي رنتو ى ن  يتارع د لتعياي ر . -6
 تيرهل    عتر  تم يل لن ع تمت راد ت تتر اد يح طنا  تطلان تمنارقد تمعاتاد. -7
 
 
 

                                                           
 . 256، ص 1982. القاهرة : دار الفكر العريب ، األسس العلمية والعملية للتمرينات والتمرينات الفنية ليلى زهران :  (1)
 . 10-9، ص 1971، بغداد : مطبعة العاين ،  1. ط التمارين البدنيةنوري أمحد الطالع :  (2)

(3)   Schmid T.A: Motor Learning and Performance , from principles to proctice . Human Kinetics 

pablisher Illinois , 1992 , p. 214 – 225 .   
جاسب حمسن : تأثري التدريب الدائري واأللعاب الصغرية يف القسم األعدادي لدرس الرتبية الرياضية على تطوير اللياقة البدنية ،  (4)

 . 34– 33، ص 1993جامعة بغداد ،  أطروحة دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية الرياضية ،
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 (1) العوامل المؤثرة على التمرين :  2-1-1-3
 تل انتو يعرانتو ينس تمتيناح ليت ر :  هترك ياا يلتيا تؤ ن

 تمتعنايرو لت ناراتو تمت  ت ص طعاعد تمي رنا . -1
 تمتيلذج لتمعن  متيناترو دنترو تمي رنا . -2
 تمالت ع لتمتا اع منيتعنل قعا عا  تمتيناح . -3
 ايطر  تميعن د منيعرا  لتمي رهال تمياترتاتاد تميتعن د عر ات  . -4
 و ت   را   ا تمتيناترو تمتعناياد .ي دلد درال -5
 تمتعنف ينس تمدرالو تمت ياد لتال تيرياد . -6
 اإلحماء :    2-1-2

ى يع تمعااا يح تمعنير  لتمعرد اح    تمي را تمناري  ينس يا  ىهياد تميارنتد عتدلح يدر 
دادر ىح ىغندب  يح تمتيرناح تمتي اااد تمت  تيع  تالاتنتك  د  تملدداتو تمتاناعادد ىل تمييدرع رو.

تمعدلر درمارو ت تل ع يل ي ل يح ىقيرل تملدداا تمتاناعادد آال لهدل ت ديدر  ىل تمت الدد  هياتده يدح 
 .  (2)تمترداد تمي رناد لتم ين اد لتمت ياد 

لا ب ىح تتتريب تيناترو ت دير  يع تلح تمييدرع د دتدس تعيدا تمعيد و عطنا دد ى يدا 
(3). 

ا تمللا اد تمعرماد مذمك تمتتريب ، لم ذت  لح غدن  ت ديدر  ليح تمي ل تملإلا امس تمت ر 
 هل تملإلا امس هذه تمدرمد قعا تمعا  ععيناد تمتاناب ىل تميتر يد.

لتاددان يعلددل تمعدددلر امددس ىح يإددطنر ت ديددر  يددنتاف ميإددطندرو تمي ايددد ىل تمتيدد اح 
 . (4)اناعارو ىل تم    ت ياتاي ىل تمتا لد تا ديب ت تإرإه ىح ترح تانايارو ىل ت

ىير يل   تميلمس  ان  ت دير  ك ي يليد يح تمتيرناح تمت  اؤاا در تم يدب ع داف تديدان      
 ك يعرنا     (6)، لتذمك ت  ل يح يإطنر ت دير  علته (5)تم يل من  ا تمذي يالت  ه ك 

 
 

                                                           
(1)   Schmidt , A. ( 1992 ) : Op. Cit . p. 473 – 497 .  
(2)   Roys . and lrrin , R : Sport medicine , new jersey prenice Hall 1983 , p.39 .  
(2)  Williams ,T.G: Sport medicine , 2 nd ed , Edward LTD, London , 1976 ,p.11.  
(4)  Ozlin , N.G: Athlete’s training system for competition , Moscow , 1971 , p40 .  

 . 103، ص مصدر سبق ذكرهموفق جميد املوىل :  (5)
. جامعة  : األسس النظرية وامليكانيكية يف تدريب الفعاليات العشرية للرجال والسباعية للنساءقاسم سن حسني ، نزار جميد الطالب  (6)

 . 108، ص 1987وصل ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، امل
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ك  تذ تمعاتاديح ت تارن د ل لتلياد يعاتد يح تمتيرناح عدار تتلح يتان د ليتتريعد ليتتليد ي
لتذمك ايتح منعردر ىح ا  ل تمتعناف تمترم  مإلدير  ك هل ي يليد يدح تمتيدرناح تمتي ااادد تمتد  
تيدددع  ىي تادددرط ناريددد  يدددلت  ىتدددرح لدددداا تاناعادددد ىل يتر يدددد د ا ادددد لذمدددك ت تعدددرو لقرلادددرو يدددح 

 ياددع ى  دد ا ت إددرعرو لعرمتددرم  تملإددلا امددس ت ات  ت  يددا لذمددك يددح  دد ا تمت الددد تماددريند م
 لىيير  تم يل ليي ته ك .

 
   أنواع اإلحماء :  2-1-2-1
 اإلحماء العام :  2-1-2-1-1

هل ت ا تم يل يح درمدد تميدتلح امدس درمدد تمدنتدد ، تت ندا هدذت تمتدلح يدح ت ديدر  تيدرناح 
يدد ند منددذنتياح لتم ددذح لتمددن ناح ل ادده تددت    م ل ددد معيدد و لتددتل ت الددد تم يددل امددس تمعيددا 

. عتاير اإا تمناري  امس درمد تمتعن   لته    هذه تمدرمد قا ن ع ان د دنتنا  يديه  (1)  تمترم
تمات ناددد امددس ان ددد يع لمددد هددذت يددح   ددد ، ليددح   ددد ى ددن   ددلح طعاعددد ت ديددر  تمعددرل ت تنددف 

. ينس ىح تتلح تمتيرناح تمييت ايد يات د (2)عع  تما   طع رو متلح تم عرماد تمنارياد تمي ترنا 
 . (3)ح  ياع ىتلتح تم عرمارو تمنارياد ت  ن  ىل تم عرماد تمنارياد     تمي ترنا ي

لتدتدددلي ا دددنت تو ت ديدددر  تمعدددرل يندددس ىات  تم نلمدددد لتمدددنت  تم  ادددف يدددع ىات  تمتيددددرناح 
تمعريد لتيرناح تميا تمت  ت ائ لتدنك تم يل منعيا عإلنا ينت ادد لينتدد هدذت لادتدرج ىات  هدذه 

لقددو لادداا تر اددد يددح ى ددا ن ددع ان ددد دددنتنا ت تيدد د تمعيا ددد عددالح دددالر ىي يددح تمتيددرناح امددس 
، تذمك  لح ت دير  تمعرل ا ب ىح ان ع قرعنادد ييدا ت   د ا تمعيدلاد (4)ي يرو تمتعب تمييا ا 

  (5)لذمك يح طنا  تلياع ىل  اراا للرلف ييا تم  ر  تمعإع  تمينت ي 
 
 
 
 

                                                           
 . 130، ص 1987، جامعة املوصل ، مديرية دار الكتب ،  التدريب الرياضيريسان خريبط جميد :  (1)

(2)  Bompa T.O: Theory and Methodology of Training . Iowa , Kanda , v11 , Haut publishing company 

, 1985 , p. 103 .  
(3)  Harre , D: Principles of sports Trraining . Berlin , sport verlag , 1982 , p. 147 .  
(4)  Arnheim , D.D: Modern principles of Athletic Training . ST, Louis , Times Mirror , Mosby colleg 

publishing , 1989,p69 .  
(5)  Bompa , T.O: Op . Cit . p105 .  
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تمعيدددناد م يدددل تم دددنا لادتدددلي يندددس تيناتدددرو تمدنتددد  لااددديا ت ديدددر  تمعدددرل تمي يليدددرو 
لتمل ددب لتميادد  يددع ينتيددرا ت يتدداتا  دد  تيددت اتل تمطرقددد يددع ت ات  تم ددناي تمددذي اتيادد  عددر ات  
تميتليددط لذمددك ميدديرح تعلاددا ىييددر  تم يددل تددانا ارو ينددس يتطنعددرو تمعيددا تمتددرم  يددع تمعتراددد 

ت ديدر  تمعدرل  د  تمتغندب يندس  يدلا تمعينادرو  ، لايدرهل(1)عينلنا تالقتإرا ل د  عدذا تمطرقدد 
تم يددالمل اد لن ددع ت يترتاددرو تمللا اددد م يددل ت تيددرح امددس ان ددد ىينددس يددح تم ددانا ينددس تمعيددا 
لتد ا  تمت ج تمعرل منللدرلف لتا لدد تم يدل لت  دا  يدا  م ل دد تمعيد و ل دذب تم يدل امدس 

 .(2)تمعيا
 
 اإلحماء الخاص :  2-1-2-1-2

ديدددر  تم دددرص علتددده ىات  تيدددرناح ىل ي دددرنتو تيددديح تمييدددرن تمدنتددد  من عرمادددد ا  دددل يدددح ت 
تمينتا يح تم دنا ىات هدر لهدذت اعتد  تطعاد  تمي درنتو تمتد  تتيديت ر تمدنتدرو ت يريداد ىل تمدنتدد 

، ىل تيددت اتل تمتيناتدددرو ت ياتاادددد تم رإددد لتمغدددن  يت دددر هددل ت الدددد تم  دددر  (3)عاددتن ر تمتريدددا 
دنتددد لت تاددرن تمتيددرناح تم رإددد ع رعناددد تددا ناريدد  لتمتدد  انتدد   ا ددر تمناريدد  تمدنتدد  من اددرل عرم

 . (4)ينس تمعي و تميارنتد لتييس عر دير  تمت إإ  
لمإلديددر  غددن  نلايدد  هددل ت الددد تمناريدد  متددلح تمعيددا تمي تددرن تمددذي ا ددلل علاتلدده  دد ا 

ايتدح ىح تعد   امدس ت يداتا تمدذهت   تم يل تمنلاي  منلداا تمتاناعاد ىل تميعر ، ىح هذه تمت الد ال
لتمتتيدددا  عددداح ععددد  تمتيدددرناح تمييدددت ايد   دددط متت دددر تعددد   ىايدددرو امدددس تد اددد  تم  دددر  تمعإدددع  

 (5)تمينت ي لعرمترم  ن ع ييتل  قرعناد ييا ت    ا تمعيلاد 
لتدددنتعط يدددع ت ديدددر  تم دددرص تم دددلا تميل  دددد تم  يدددد منعيدددا تميطندددلب دادددر  ادددراا يدددنيد 

تمعين  تؤ ن    تنت درح ان دد ددنتنا تم يدل عر يدر د امدس ىح ت ديدر  تم درص ادؤاي تالت عر  
 امس  اراا تالت عر  تمعين  تم رعو لتميتدنك لاعتعن هذت تمتلح يح ت دير   رإرو 

 
 
 

                                                           
(1)  Karporich, P.R: Effect of warning up physical performance . Jaurnal of The American Medical 

Association IXII , 1975 , p.1117 – 1119 .   
 . 130، ص مصدر سبق ذكره ريسان  خريبط جميد: (2)
 . 411، ص 1987، اململكة العربية السعودية : مطابع دار اهلالل ،  1. ط الطب الرياضي وألعاب القوىأسامة رياض :  (3)
 .  130، صاملصدر السابق ريسان خريبط جميد :  (4)

(5)  Bompa , T.O : Op – Cit . p103 .  
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ليتعن ددرو ي قددد يعراددنا عرم عرماددد تمناريدداد تمي تددرنا ىل  دد ت و ي إإددرو داددر ت ددلل هددذه تمتيددرناح 

 . (1)تمعي و تمعريند    تم عرماد تمنارياد  عتتااط لتد ا 
تيددر لىح ت تاددرن تمتيددرناح تمييددتعنيد  دد  ت ديددر  تم ددرص اعتيددا عان ددد تعاددنا ينددس تلياددد 

، ليددح ىهدداتف ت ديددر  تم ددرص هددل (2)تمتيددرناح تمتدد  تددؤا   دد  تم يددل تمنلايدد  منلددداا تمتاناعاددد 
تندك ت ييدرا تمتد  اتطنع در تم يدل ت يريد   ىياتا تم  در  تمدنتد  من يدل لتيلرلده تمات نادد  ات 

يددح تملددداا تمتاناعاددد   دد  ىغنعاددد ىتددلتح تمناريددد اعدداى ت ديددر  عددرم ني لانادده  ددلنتو ىل ات نندده ىات  
 . (3)تيرناح عياطد تيعارو يح دار تتيا  تمدنترو تمت  تل تيتاعرع ر يرع رو 

 
 زمن اإلحماء :  2-1-2-2

تنف عاح تملداا تمتاناعاد لى ن  لتذمك  لح  يح ت دير  يح تميعنلف ىح  يح ت دير  ا 
ا دا يتدا ان دد تمددنتنا تمعرمادد منيدداط لاد اتا يتدا تت  در  ان درو تمددنتنا ك هدذت يدح   دد ليددح 
  ددد ى ددن   ددلح يدداا يددنتو تتددنتن تمتيددرناح ا ددب ىح اددتلل طع ددرو مان ددد دددنتنا تميددداط تم ددرن   

 (4)لمييتل  ت ياتا تمعات  ك ل إلإاد تمنععد ىل تم عرماد تمنارياد 
اقا دد (  د  تملدداا تمتاناعادد لقدا  30لقا ىتاو تميإران ىح  يح ت دير  قدا اإدا امدس ) 

ىيتتا تمعردر امس ي يليد يح ىنت  تمعنير  يح ذلي تال تإدرص  د  ي درا تمتداناب دادر ا يدل 
%  75 – 70 ياتاي ل%    تم يل ت20-15تم ناا تلت ا ك تمد ل تمتن  منتاناب غرمعرو ير عاح 

 .  (5)%    تم يل تم تري ك  10 – 5   تم يل تمنلاي  ل
اقا دد ( ك لتيدتغن  تيدرناح  30 – 5ىير نايدرح  ادذتن ىح تيدرناح ت ديدر  تتدلح يدر عداح ) 

اقا دد ( لتتتددلح يددات ر  دد  هددذه تمدددالا ل  ددرو  30 – 5ت ديدر   دد  تملددداا تمتاناعاددد يدداا يددر عدداح ) 
% يدح تمد يح تمي إدص  20 – 10لتذمك ك تتنتلح  يح ت ديدر  يدر عداح  (6)منلنلف تم لاد ك 
 . (7)ملداا تمتاناب ك 

                                                           
،  1983مطابع جامعة املوصل ،  املدخل إىل التدريب الرياضي ) األسس املنهجية يف برامج التدريب ( .:  سليمان علي حسن (1)

 . 294ص
(2)
  Harre , D: Op – Cit : p. 149 .   
(3)  Bompa . T.O: Op – Cit . p.103 .  

 . 411، ص مصدر سبق ذكرهأسامة رياض :  (4)
  237، ص 1980ماهر البيايت ، وسليمان علي حسني ، املوصل : مطبعة وزارة التعليم العايل ، . ترمجة  كرة القدمالفريد كونزة :   (5)
 . 131، ص 1988. جامعة املوصل ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،  التدريب الرياضيريسان خريبط جميد :  (6)
 . 315، ص 1998. القاهرة : دار الفكر العريب ،  ةقياد –تطبيق  –التدريب الرياضي احلديث ختطيط مفيت إبراهيم محاد :  (7)



                        10الدراسات النظرية والدراسات المشابهة    الباب الثاني           

 
 15لىايرو ك قدا ىت د  تمت ادن يدح تمي تإداح عادؤلح تمتداناب يندس ىح تم تدنا يدح 

 (4)اقا ددد هدد  تر اددد التيددرل ييناددد ت ديددر   دد  ي تنددف تم عرماددرو تمناريدداد ك  30 –
 تاددرن  يددح مإلديددر  انتيددس  ادده ي يددا ت يددلن تميتعن ددد لهتددر قددا ييددا تمعردددر امددس ت

 10اقدددرل  ( مإلديدددر  تمعدددرل ل)  10اقا دددد ( ي يددديد يدددر عددداح )  25عر ديدددر  لهدددل ) 
اقددددرل ( مإلديددددر  تم ددددرص هددددذت لقددددا نتيددددس تمعردددددر  دددد   تددددنا ت ديددددر  تم ددددرص يدددداا 

إدا امددس تمي درنتو تم  ليادد تمي تدرنا يدح قعدا تمعرددر لتدذمك يداا تمتتدنتنتو تمتد  تل 
تطلن ى يا لتذمك   ا نليد  ىح ال المدا ت ديدر  تم درص درمدد تيدتت رذ تم  دا مدا  

 تمعاتد.
 (1)بناء اإلحماء :  2-1-2-3

ىح عتر  ت دير  اتليس ينس تا يح ينل تمت س لينل للرلف ت يير  لتم يالمل   لينل 
 تمدارا ) تمعالمل   ( .

 لاتتلح ت دير  يح    د ىقيرل : 
 لا : تمددذي اعيددا ينددس ت ددا تم يددل يددح درمددد تميددتلح امددس درمددد تمعيددا لاادديا تيددرناح تم يددل ت

 تم ني تميتانج لتمينيد .
تم يددل تم دددرت  : هدددل تم يددل تمدددذي اعيدددا يندددس  اددراا تمطرقدددد ات دددا تم يددل لااددديا تمتيدددرناح تمعريدددد 

 لتم رإد    تميردرو تمي تلدد .
تمي درنتو لتمتيدرناح تم رإدد عرم عرمادد تميطنلعدد ىل تم يل تم رمر : لهل تم يل تمذي اتل  اه تطعاد  

 تمييرع رو تمنارياد . 
                                                  :   Skillالمهارة    2-1-3

تعتعن تمي رنا ت يرس    عتر  ت معرب تمنارياد دار اتل علتيطت ر تملإلا امس تلااد 
تترلا تمعااا يح تمعنير  لتمعرد اح    د ا تمتنعاد تمنارياد  تمنععد عرماتا تم اا لتميطنلب لم ا

ي  لل تمي رنا يح  لتتب ي تن د لمنتليار    عا يح تمتطن  امس عع  تآلنت  لتمي رهال تمت  
 تترلمو تمي رنا .

 

                                                           
  143، ص 1999، جامعة املوصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،  2. ط كرة السلةمؤيد عبد اهلل الديوجي ، فائز بشري محودات :   (4)
 205، ص 1991بعة دار احلكمة ، . جامعة البصرة ، مط التحليل البيوكيميائي والفسلجي يف التدريب الرياضيريسان خريبط جميد :  (1)

. 
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ىح ك تمي ددرنا هدد    Barrowلاددذتن  (1) رمي درنا  دد  تمدادرا تمعريددد هدد  ك تم دانا يددا ات ددر  ييدا يددر ك 

 دانا تمت يداد لتمتليادد ينددس ات در  ييدا يدر لينادده ت دا هتدرك تمعاادا يددح تمييديارو تمتد  تدتددلي تم
… ينس يإطنر ي رنا ليت ر ينس يعاا تمي را ي رنا تميعنل ، لي رنا تمي تاس ، لي رنا تمتر ن 

مدارا ، ىير ل اه يد لب  اعنف تمي رنا علت ر ك يح تمتنيرو تمارلعد لتمت انا تاليتعيرا    ت(2)ك 
تمنارياد  ت لا ىح تم يب يرهن  اتو عاتير هذت تمعريا غان يرهن    تمعيا لتنيدد ي درنا مايدو 

لتدذمك  (3)ييلياد    تملإف     تدترج امس تملقلف يتاهر متليار يعترهدر ليدر اتعند  ع در ك 
 . (4) لح تمي رنا ه  ك يعرنا يح ي يد ىل ييا يعاح اعتس  ريناد يرماد    ت ات  ك 

ذمك  دددلح تمي دددرنا  ددد  ىي مععدددد يدددح ت معدددرب تمناريددداد تادددان امدددس ك قدددانا تم دددنا يندددس ىات  مددد
.   ددد  ىايدددرو ك تندددك (5)ي يليدددد تمدنتدددرو تم رإدددد تمتددد  تتيددديت ر تمنععدددد عاقدددد لت رادددد لت دددرح ك 

تمدنترو تمت  تؤا  عل لا تتتاك ناري  اعندل يدح قعدا يعندل لت يدع من دلتتاح لتمندلتلر تميتليدد 
لتعت  ىايرو ك تمي انا ينس تيدت اتل تمعيد و تمإددادد عدرم لا تم  يدد  (6)تمنارياد ك من عرمارو 

 . (7)متت اذ تمدنتد تمينغلب  ا ر    تالت ره تمإدار لعرمتلقاو تميتريب لعرماقد تميطنلعد ك 
لعدددذمك  دددلح ي  دددلل تمي دددرنا مدددا  تمعرددددر هدددل ىي ىات  يتياددد   ددد  ادددتس ي دددرالو ت ت دددر  

ح ت ييدرا تمتر ددد تمغدن  يت در تد اد  ىهداتف يدع  ليدع ر لع دان تعادن يدح لاتييح يااتو يد
 تم  د لعلقا لقو ل  ا .

مذمك  لح ات رح تمي رنا ياتلقف يناه ت رح تم يب لتم نا  ك دار تتلقف ينس ات رت ر امس 
دا تعان ت رح تم يب لتم ناد  يعدرو.  يدت ل يدح ا إدا ععد  تم عرمادرو تمناريداد لهتدرك آ دنلح 

 . (8)إالح عع  تمدنترو تمنارياد تمت  تتإف عرمي رنا يتا ىاتل ر ك ا 
 

                                                           
 1987. القاهرة : دار الفكر العريب ،  االختبارات املهارية والنفسية يف اجملال الرياضيحممد حسن عالوي ، حممد نصر الدين رضوان :  (1)

 . 85، ص
(2)   Barrow man : His morement principles of his physical Education Lea . Febiger , p. 171 .  

 . 96، ص 1989. جامعة بغداد ، بيت احلكمة ، علم احلركة والتعلم احلركي وجيه حمجوب :  (3)
 . 19، ص 2002بغداد : مكتب الصخر للطباعة ،  التعلم احلركي بني املبدأ والتطبيق .يعرب خيون :  (4)
 . 85، صمصدر سبق ذكره  حممد حسن عالوي ، حممد نصر الدين رضوان : (5)
 . 265، ص 1987، بغداد : مطابع التعليم العايل ،  2. ط التحليل احلركييه حمجوب : وج (6)
. يف وقائع املؤمتر الرياضي العلمي الثاين ، كلية الرتبية تأثري تعلم حركات القدمني على مهارة التصويب السلمي عائشة رزق مصطفى :  (7)

 . 105، ص 1993/ 2/2-1/ 30،  1اجلامعة األردنية ، ج –الرياضية 
حممد صاحل حممد : متابعة الكرة اهلجومية املرتدة من اهلدف وعالقتها بنتائج املباريات . رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية  (8)

 .  26الرياضية ، جامعة بغداد ، ص



                        12الدراسات النظرية والدراسات المشابهة    الباب الثاني           

 (1)مبادئ تطبيق المهارة :  2-1-3-1
 ايددر اندد  يددععد يعددرا  ا ددب ىح اطع  ددر تميددانب  دد  تيتعددرنه يايتناددا ع ددر يتددا تطعا دده لتمتدداناب 

 ينس تمي رنا تميعنيد .
 تال تارن تمإدار منتيناترو . -1
 إان  يته .تتنتن تمتطعا  لت  -2
 تيت اتل  يح تمتطعا  ع ريناد . -3
 تمتلتا يح تطعا  تم يعاح / تم يعرو  عنتو ت رح . -4
 تيت اتل ت يترترو لت التو  قإس ان د ييتتد . -5
 اتيرب تمتطعا رو  لتو ينادرو . -6
 تملإلا عر ات  امس لنلف تميتر يد . -7
 
  المهارات الهجومية المختارة :  2-1-4

 رنا ت يرياد    تنا تميند تعتد  ك تدا تمدنتدرو تميدنلناد تم را دد تمتد  تدؤاي تمغدن  تمي
 .(2)تميعاح    اطرن قرتلح تمنععد يلت  ترتو هذه تمدنترو عرمتنا ىل عالت ر ك 

لتمي دددرنتو ت يريددداد  ددد  تدددنا تميدددند ت يدددل امدددس قيدددياح هيدددر ) ي دددرنتو ه ليادددد ، ي دددرنتو 
متدددح تيددر ذتنهدددر يددر ح ت ددد و يددح يعدددا تمدداتال ك هتدددرك تمت اددن يدددح ا رياددد ( لهدد  ت ادددنا ليتتليددد ل 

تمي ددرنتو تما رياددد لتم  لياددد تمتدد  ا ددب ينددس تم يددب ىح ات ت ددر لمتددح عاددتا يددرل  ددلح تددا يددح 
ييددك تمتددنا لتيننهددر لتمتإددلاب علتلتيدده لتميدددرلنا ) تمطعطعددد ( هدد  يددح ىهددل تمي ددرنتو ت يريدداد 

 . (3)ي رنتو مععد تنا تميند ك  تمت  ا رس ع ر ت ال تم يب    ىات 
( ير ذتن يدرع رو ينيدرو ىح ك  1980لاؤاا ير ح ت  و يح ىديا ىياح ، ليعا تمع ا  ي يد ) 

ل ددد  يدددل  يدددر ت دددال  (4)تينادددن لتإدددلاب لطعطعدددد تمتدددنا هددد  ت إدددا  ددد  تمي دددرنتو ت يريددداد ك 
 ياد دار ااان  رلن اتلا ت دل اته مل اق تر    تمي رنتو تميرع د تن ر مل اترهر ي رنتو ه ل 

 
 

                                                           
 . 198، ص 1998،  مصدر سبق ذكرهمفيت إبراهيم محاد :  (1)
 . 11، ص 1997. القاهرة : دار الفكر العريب ، تعليم  –تدريب  –كرة السلة :  عبد العزيز النمر ، مدحت صاحل (2)
مازن عبد الرمحن حديث اجلجاين : آثر تنمية الصفات البدنية يف أداء املهارات األساسية اهلجومية بكرة السلة ، أطروحة دكتوراه غري  (3)

 . 5، ص 1995منشورة ، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة بغداد ، 
 . 4، ص نفس املصدرمازن عبد الرمحن حديث اجلجاين :  (4)
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(    ي را مععد تنا تميند امس ك ىح ت رح ىي طنا  1986تم اي  ت  و يح ديح ياا يعل  )
. متلت در ك تميددلن تمدذي ادالن دلمده  (1)اتلقف ينس يا  ا راا ى نتاه مني رنتو ت يرياد منععد ك 

تم دانتو تمي رنادد تم  ليادد  . ل ايدر اند  ي يليدد يدح (2)تا يح ت يداتا تمعدات  ل طدط تمنعدب ك 
 تمي ترنا يح قعا تمعردر ينس ىيرس ت نا تيتعيرم ر ات ا تمينعب : 

 تميترلالو . -1
 تمطعطعد . -2
 تمتإلاب . -3

 
 المناوالت :   2-1-4-1

ه  ي ترح تمنعدب تم ادا لتمتد  اعتيدا ينا در ت درح تم ناد   د  تملإدلا امدس يدردد تم إدل 
تاد ييتتد الح تمطعطعد، له  تمعتإن ت ت ن ىهياد    ت معرب لىنعرك ا ريه    ىقإن  تنا  ي

تم نقاددد عريتعرنهددر  تددرو يتطددلنتو اتطنددب ت ت ددرح لتمتنتادد  لا إددا عرميترلمددد ك ييناددد نيدد  تمتددنا يددح 
اليب امس ى ن عإلنا اقا د ت تعرو م طع ر يح قعدا تم إدل لمغدن  يدرلمدد تملإدلا امدس هداف 

اددد تتت ددرا تمتددنا عدداح تميتددرلا لتمييددتنل ها دده تملإددلا امددس هدداف ىذح   دد  يين (3)تم إددل عليددرح 
ليددح تمييتددح ىح اتددلح هددذت تالتت ددرا عددرمتنا عدداح ىت ددن يددح …… تم إددل لتمدإددلا ينددس تمت ددرط 

 اليعاح غراته تد ا  درمد ت ص     طلط تما رح .
 
 المناولة الصدرية :   2-1-4-1-1

يريددداد تمي يدددد عإدددلنا يريدددد لتميتدددرلالو تعدددا تميترلمدددد تمإددداناد تميعرادددنا يدددح تمي دددرنتو ت 
عإلنا  رإد دار ىح هذت تميترلمد تتطنب    تم يدب تيدت اتل تنتدر تمادااح لهد  تنعدب ح ىيدرل 
مددس تم يددب تم ياددا تمددذي اتددلح دددنتو يددح ىي ينتقعددد يددح قعددا تم إددل لتيددت ال  يتط ددد تمإددان لتا

عر إدددددرعع ىيدددددرل تمإدددددان  ( لتدددددؤا  هدددددذه تميترلمدددددد عييدددددك تمتدددددنا 28 - 6منييدددددر رو تم إدددددانا ) 
 لتمين  رو ي عترح لقناعترح يح تميل لت إرعع يتتانا ينس  رتع  تمتنا لت ع ريرح  نف 

 
 

                                                           
سنة ( ، أطروحة دكتوراه  18 – 17ثائر داود سلمان القيسي : تصميم وتقنني بطارية لقياس الناحية املهارية لالعيب كرة السلة بأعمار ) (1)

 .  5، ص 1995، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة البصرة ، 
، األردن : دار الفكر للطباعة  1. ط املوسوعة الرياضية والبدنية الشاملة يف األلعاب والفعاليات والعلوم الرياضية:  قاسم حسن حسني (2)

 . 883، ص 1998والنشر ، 
 .  143، ص 1987. بغداد : مطابع التعليم العايل ،  : املهارات النفسية بكرة السلةرعد جابر ، كمال عارف  (3)
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تمتنا لتتل تميترلمد عا ع تمتنا    ىيرل تمإان امس تمييتنل علتيطد تيدت اتل قدلا ت إدرعع يدع ت دا 

درمددد ت دددال ادددا  تم ددداياح يندددس  تم يددل يدددح تم ددال تم ن ادددد امددس تم دددال ت يرياددد ى تدددر  تميترلمددد  ددد 
 ت  ن  . 

ىيددر اذت ترتددو تم ددايرح  دد  ليددع يتددلت ي  تددتل تميترلمددد عددا ع تمتددنا عرمددذنتياح لاع ددس ينتدد  
 . (1)تم يل يل ح ينس تم اياح ليتاير تت ال ادا  تم اياح مأليرل لتت ا تم يل يع ر 

 
 المناولة المرتدة :   2-1-4-1-2

يترلمد تمإاناد يدح دادر ت ات  غادن ىح تل اده تمتدنا اتدلح امدس ىح تميترلمد تمينتاا تاعه تم
  د ت ن  لماس امس تمييتنل يعرانا، ا ب ىح ت ع تميترلمد تمينتاا ينس يدطر ت ن  مييدر د 
دلتم   ن   تميير د عاح يترلا تمتنا لييتني ر دار تإا تمييتنل عاح تمنتعتاح ليتط دد تم إدن 

رلالو يا تم إل يدح طدلتا تم ريدد تمدذي اتدلح لتق درو عداح تميتدرلا لتيت ال هذت تمتلح يح تميت (2)
لتمييددتنل مندانلمددد الح تت طري ددر يددح قعندده  ح تم يددب تمطلاددا اتيادد  ع انتدده ينددس تم  دد  ىل قطددع 

 ييرن تميترلالو ت  ن  دار تعتعن هذه تميترلمد تيترلمد  اتح من إل .
 
 يد واحدة ( : المناولة الطويلة ) من فوق الكتف ب  2-1-4-1-3

لتيديس عيترلمددد تم  ددلل تميدناع لتددذمك   دد  ك اددا  ىهددل تميتددرلالو تمييدت ايد  دد  دددرالو 
،  (2)تم  لل تميناع لتذمك ىت ر اددا  تميتدرلالو تمإدععد يدح تردادد تميداطنا تماقا دد  د  ت ات  ك 

اا تمايتدس ل دل  دار اتل ىات هر عيدب تمتنا تميييلتد عرماااح  نف تآلذح تمايتس يتا ت ات  عرم
تمتتدف ، دادر اددتل يددب تمددذنتح تمايتدس تميريددتد منتدنا امددس تم ندف ععددا تدنك تمددذنتح تمايدن  منتددنا 
يع  تدا تم دذح لعرت دره تمتدنا تمييددلعد عدادر اتدلح   دد تمتتدف ت ايدن منيترلمدد عرت دره تمييدتنل 

 لععاهر ات ا ينت    ا تم يل امس ت يرل .
 
 
 
 

                                                           
 . 50، صمصدر سبق ذكره جابر :  كمال عارف ، رعد  (1)
 . 21، ص 1991. ) ترمجة ( علي جعفر مساكة ، مطابع دار احلكمة ،  كرة السلة أساسيات للتفوقنيل ليساس ، نيك موتا :   (2)
 . 62رعد جابر باقر ، كمال عارف ظاهر . مصدر سبق ذكره ، ص (3)
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 الطبطبة :   2-1-4-2
طنا دددد ىل تمليددداند تملداددداا تمتددد  تيتدددح تم يدددب تمي دددر ل يدددح تمتددددنك ات دددا تمينعدددب هددد  تم

لتمتددنا عدل تدده لعاددتا دددن ايددير عدده تم ددرتلح لذمددك يددح طنادد  تنتدداتا تمتددنا يددر عدداح تماددا تملتددداا 
لت ن  لتعا هذه تملياند ي درو ي يرو ات ا تمينعب اذت ير تيت اي ر تم نا  عاتا إدار ل   

   ى تر  تميعرنتا ، لتمطعطعد ه  لياند منتت ا ات ا يردد تنا تميند لتمت نب يح  تملقو تميتريب
يددند تم نادد  تم إددل  دددنت  ت طتدداح ىذح هدد  ليدداند لمايددو غراددد عدددا ذتت ددر ) اعتدد  تيددت اتي ر 
عاتا يت ف ( متلت ر تؤاي امس ايريد تملقو ل  ا تم نا ، لمتح هذه ت يلن ال ا ب ىح ت ندا 

تمي ددرنا داددر ا ددب تادد اع تم يعدداح ينددس تطلانهددر امددس يرماددد يددح تمت راددد ) ىي يددح ىهياددد هددذه 
 تيتعيرا تماا تمايتس ىل تماين     تمطعطعد تاتا  اا ( .

 
 الطبطبة العالية :  2-1-4-2-1

ايت ال هذت تمتلح يح تمطعطعد يتاير ال اتلح هترك يغط ا ري  لتقع يندس     تنا تميند
  تتت رمدده ع  ددد يددح تميددردد تم ن اددد امددس تميددردد ت يرياددد ىيددر  تيددرل تم يددب تمي ددر ل لتددذمك ى تددر

ييناددد ه ددلل يددناع ىل تمعددا  ه ددلل يددتلل داددر اتددلح تمددنىس ين ليددرو لتم يددل يتددلتح ليرلددا قنددا و 
مأليرل لا ب ىح اتلح تنتاتا تمتنا يح ت ن  عرنت رح تمد تل تناعرو ل ي و ح ت ال ايتح تيت اتل 

 (1) تنت  تدل تميند    يتط د تم إل .هذه تمي رنا ي تال
 
  التصويب :   2-1-4-3

ىح ي رنا تمتإلاب    تنا تميند تعا تمي رنا تملدااا تمت  تد   تم ل  من نا  لهذت تم ل  ال 
اتد ددد  اال يدددح طناددد  ىت دددرح تمتإدددلاب عإدددلنا  اددداا لذمدددك  ح تدددا تمي دددرنتو ت  دددن  لتم طدددط 

   د  درمدد يدال ت درح تمتإدلاب، ىي ىح تم ناد  ادإدا تم  لياد تمي تن د تإدعر ياايدد تم دال 
 ينس تمت رط لعرمترم  تم ل  يح طنا  هذه تمي رنا .

لايتح تعناف تمتإلاب ينس ىتده ك يينادد ا دع تمتدنا عرت دره تم داف يندس ادتا دنتدد نيد  
 ، لهل ىايرو ك تم اف ت يري  تمذي اتلج  ياع (2)عريت اتل ذنتح لتداا ىل ذنتياح ك 

 
 

                                                           
تأثري استخدام التدريبات البليومرتية على بعض املتغريات البدين ومستوى  اقتبست إبراهيم حنفي شعالن : 1989مفيت إبراهيم حممد  (1)

 . 171، ص 1995،  38 – 37، ع  19األداء املهاري لالعيب كرة القدم . جملة الرتبية الرياضية ، جامعة الزقازيق ، مج 
 . 143، صمصدر سبق ذكره  رعد جابر ، وكمال عارف : (2)
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ارو تمت  تدار    تنا تميند دار تعا تمي رنا ت يرياد ت لمس يح دار ت هياد تمت  يح تمعين
، لتذمك هل ك تميعاى ت يري  تمذي اعطاده (1)طنا  ر ايتح من نا  تد ا  تالتتإرن    تميعرنتا ك 

  (2)تميانعاح لقو ىت ن يح غانه ى تر  تمتاناب ك 
 
                     الرمية الحرة :   2-1-4-3-1

له  تؤا  يح تم عرو له  ك تاليتار  تمذي ايتر تم يب تميي ا عت طد لتداا لذمك عني  
لتدذمك تمي إدلا ع در ك ىددا ىتدلتح  (3)تمتنا عدنادد تددل تميدند يدح لنت   دط تمنيادد تمددنا يعرادنا ك 

تدلح تملدادا تمدذي تمتإلاعرو تمت  م ر ىهياد تعانا يح تدااا  ل  ىل  يرنا تم نا  منيعدرنتا لىت در تم
، ك لتت دذ  د ا (4)اتيتح  اه تم يب يح تإلاب تمتنا امس تم اف الح ل لا  إل يدات ع مده ك 

 . (5) رتاد ( ك  5 يح ايتر مننتي  ي اتنه ) 
ل دد  تملقددو  (6)لتتيددل تمنياددد تمدددنا عرميدد لمد ك  ح يتغاددنتو تمددا رح لتمييددر د تتددلح  رعتددد ك 

ذ ىهياد تعانا  ت ر تير ىانتر تعتد   د  ت ادن يدح ت دادرح تم دن  تمدرين ى ذو تمنياد تمدنا تل 
   تم ل  لتم يرنا ليندس هدذت ت يدرس تدرح العدا م يعداح ا دراا هدذت تمتدلح يدح تمتإدلاب  د  تدا 
تمييتلارو دار ى ذ تميانعلح    ك ايطر  لقو لتتنتن تعاناح مألات  تمنياد تمدنا   ا تملدداا 

 . (7) تنتو تمتعب مت  تيت ال    درالو يارع د ملنلف تميعرنتا ك تمتاناعاد تمالياد ل  ا 
 
 
 
 
 التصويب السلمي :  2-1-4-3-2

                                                           
صويب البعيد يف كرة السلة وعالقته بنتائج املباريات ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية الرياضية ، خالد جنم عبد اهلل : الت (1)

 . 109، ص 1986جامعة بغداد ، 
( اقتبست من عبد اجلبار سعيد حمسن العاين : التحليل احلركي للرمية احلرة يف كرة السلة . جملة الربية  1987حسن سيد معوض )  (2)

 . 79، ص 1996،  14اضية ، جامعة بغداد ، عالري
 . 58، ص 1979. بغداد : مطابع دار الزمان ، كرة السلة   مهدي جنم : (3)
 رعد عبد األمري ) وأخرون ( : أثر جناح الرمية احلرة على نتائج فرق اجلامعات العراقية بكرة السلة . يف وقائع املؤمتر العلمي اخلامس (4)

 .  109، ص 1989اضية يف القطر العراقي ، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة البصرة ، لكليات الرتبية الري
ريب األحتاد العراقي املركزي بكرة السلة ، القانون الدويل لكرة السلة للرجال والنساء ، ترمجة رعد جابر باقر ، مؤيد سامي . بغداد : الغ (5)

 . 72، ص 2002 – 1998للوكاالت التجارية احملدودة ، 
 . 85، ص 1995. األسكندرية : منشأة املعارف باإلسكندرية ، اهلجوم يف كرة السلة  حممد عبد الرحيم امساعيل : (6)
 . 15، صمصدر سبق ذكره  ( اقتبست من سلوان صاحل العامري : 1997رعد جابر باقر ، علي جعفر مساكة ) (7)
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لهددل ىدددا ىتددلتح تمتإددلاب يددح تمدنتددد لىت نهددر تيددت اتيرو  دد  تميعرناددرو مددذمك تتطنددب تيناتددرو 
تلت در تتدار  ييتينتو  ت رته  هياته    تميعرنتا لمتر د تمييتلارو ك تتلح هذه تمتإلاعد ي يد  داتو 

تالقتنتب يح تم اف لتتار مده ىايدرو يد يد ت ات  تمدنتد  ععدا تالتت در  يدح تمطعطعدد ىل  د  درمدد 
 . (1)تيت ل تمتنا ى تر  تم طع تدل تميند ك 

 
 التصويب بالقفز :   2-1-4-3-3

اعا هذت تمتلح يدح ىهدل ىتدلتح تمتإدلاب  د  تدنا تميدند دادر اعتعدن يد ح  عدرا يدا تم ناد  
ىل اإعب تمياطنا ينس هذه تميترلنا تم  لياد  ح تم يب تمنتي  اتلح  د  تم دلت  يتدا  تم إل

تمتإددلاب ليتددا دددالر ىي ينقنددد ىل تدتتددرك يددح قعددا تميددات ع تعددا ىيرقدده لادإددا تم يددب يددح 
 نتل ددر ينددس  طددل لهدد  ىت ددن ي ددرنتو تمتإددلاب تيددت اتيرو  دد  تميعرناددرو هددذه ت اددرل   دد  ي ددرنا 

ييدد و تمددن ناح عددرم لا تمييادد ا عرميددنيد ىيددر ه امددس ديددح ايترتاددد تمددتدتل  تتطنددب ك ىح تتإددف
 . (2)عدنترو تم يل ا تر  تالنت رح يح ت ن  ك 

دتدس تتدلح  عرمدد لايتدح  (3)لىح هذه تمي رنا ا ب ىح ت تنح عد ) عرم داتح لتميدنيد لتماقدد ( 
 . (4)هذه تمدرالو     ه  تلااد هذت تمتلح يح تمتإلاب    ياا درالو منتإلاب عرم    لىهل 

 تمتإلاب عرم    يح تم عرو . -1
 تمتإلاب عرم    يح تمنت  . -2
 تمتإلاب عرم    ععا تمالنتح . -3

لقددا تددل ت تاددرن تمتإددلاب عددرم    يددح تم عددرو داددر ايتددح ىات  هددذه تمي ددرنا يددح ىي يتددرح ات دددا 
 تمينعب لعلتيطد ىي اليب ليح ىي  تلاد 

 
 
 
 
 
 ابهة : الدراسات المش  2-2
  دراسة إقبال طه ياسين : 2-2-1

                                                           
 . 27، صره مصدر سبق ذك مؤيد عبد اهلل ، فائز بشري محودات : (1)
 . 74، صمصدر سبق ذكره فائز بشري محودات ) وأخرون ( :  (2)
 . 90، صمصدر سبق ذكره  حممد عبد الرمحن إمساعيل : (3)
 . 154، صمصدر سبق ذكره  كمال عارف ، رعد جابر ،  (4)
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 ك  أثر بعض أساليب اإلمحاء يف تعلم بعض املهارات اهلجومية بكرة السلةتميليليد ك 

 أهداف البحث : 
يعن دددد ى دددن ععددد  ىيدددرماب ت ديدددر   ددد  تعندددل ععددد  تمي دددرنتو تم  ليادددد عتدددنا تميدددند يندددس  -1

 تمط ب تميعتالاح .
منذاح اتتريعرح لتعنل عع  تمي درنتو تم  ليادد مدانلس تمتنعادد يعن د  يح لىينلب ت دير  ت -2

 تمنارياد .
 منهجية البحث : 

 تيت ال تمعردر تميت ج تمت ناع  .
 عينة البحث : 

تناد  –تتلتو ياتد تمعدر يح ط ب  نح تمتنعاد تمنارياد ) تميعتالاح ( تميندند تم رتاد 
 عرو لطرمعد .طرم 31تميعنياح ، تم ريعد تمييتتإناد ليااهل 

  استنتاجات الدراسة :
ىح تميت ج تمي تنح  يرماب ت دير  ترح ذت تل ان    تطلان ييتل  ىات  تمي رنتو ) تمتينان  -1

 ، تمطعطعد ، تمتإلاب ( .
ل ددن ىح ى يددا ي يليددد ت ناعاددد هدد  تمي يليددد تمت ناعاددد تم رتاددد تمتدد  تيددت ايو ىيددنلب  -2

 رعتد لتميتدنتد ( .ت دير  عتيناترو تمينلتد ) تم 
 وقد أوصت الباحثة بما يلي : 

 ينلنا تالهتيرل عر دير  ت    ي ل يح ى  ت  تملداا تمتاناعاد لتيطر  ت هياد تم  يد  -1
تيدددددت اتل تيدددددنلب ت ديدددددر  عتيناتدددددرو تمينلتدددددد ) تم رعتدددددد لتميتدنتدددددد ( يتدددددا تعندددددل تمي دددددرنتو  -2

  تالديدددر  يندددس تتدددرلج ييدددرع د تمل دددب تمطلاددددا تلال : تدددر ان ععددد  طدددن  تم  ليادددد عتدددنا تميدددند .
 منترالاح منياا يديلا تمياا  را 

 
 
 
 
 
 
 دراسة محمود السيد جاد   2-2-2
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 (  تاثري بعض طرق االمحاء على نتائج مسابقة الوثب الطويل للناشئنيتميليليد ) 

 اهداف البحث    
ا ميندنددد تمتراددلاح يددح تيددتتعرط طددن  ي تن ددد يددح تالديددر  تيددت ال قعددا يددعرقرو تمل ددب تمطلادد-
 (يتد 13-15)
يعن ددددد ت يددددا طددددن  تالديددددر  تمتدددد  تتتريددددب يددددع للددددرلف ت  دددد ا تم يددددل تمدالاددددد -

 منلإلا تمس تينس ييتل  يح تمتترلج قعا يعرقرو تمل ب تمطلاا 
 فروض البحث  

اتعراح تر ان تمطن  تمي تن د    تالدير  عدان رو يت رلتدد يندس تمييدتل  تمنقيد  مترادل  تمل دب -
 مطلاا قعا تميعرقرو ت
يدتن تمدال(  د  تل نتت در عدل ت ف  -تمتدت س -يغط تمال-ت تنف تميعاالو تم يالمل اد )تمتع -

 طن  تالدير  تمييت ايد    تمانتيد 
  عينة البحث :

 ( ترا   يح تالتااد تمت  اتتلح يت ر ينت  تاناب يدر لد تاليتتاناد .48)

 استنتاجات الدراسة  
ياد تالدير  ليا  تمدر د تماه    تيداتا لت  اد  تمعيد و لتمدالنا تمايلادد تل نو تمانتيد ته-

 لتم نب يير تا  تمس ن ع ييتل  تمتترلج 
 قند  عنا تميانعلح عرمطن  تمإدادد م دير  -
ت رلتو تمطن  تمي تن د يح تالدير     تر انتت ر تم يالمل اد ينس ييتل  تترلج تمييرع د ديب -

 تا طنا د .
تر ان طن  تالدير  ينس يعاا تمتع  لتمتت س عاتير مل تل ن االمد يعتلاد  د  يعداا  ت ت ف-

 يغط تمال .
يدد ا تالديددر  عرميددنيد تينددس يعدداا  دد  تنت ددرح تيددعد يددتن تمددال عاتيددر تت  يددو  دد  تالديددر  -

 تمينتب عتيعد يلاند لمل تتر ن    تالدير  عرال  را .
ت اتل تالديدر  تمينتدب لتالديددر  عرمل دب لتالديددر  اتديدس تمييدتل  تمنقيدد  منل دب تمطلادا عريدد-

 عرال  را عرمينيد يح تالدير  تميعترا لتاتؤه لعالح تدير  .
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عي رنتدددد تمتتدددرلج  عدددو تح تالديدددر  تمينتدددب ت يدددا طدددن  تالديدددر   ياعدددرك دادددر تيطدددس ت يدددا -
ي ددرنح تل  تمتتددرلج تمييدد ند  دد  تمل ددب تمطلاددا لتددرح يإدددلعرو عتغاددن  دد  تميعدداالو تم يددالمل اد

 ت يا يح تمطن  تال ن  .
  زكي محمد درويش : 2-2-3

دراسةةة تةةاثري ع ليةةة انةةواا االمحةةاء املنتلئةةة علةةى نتةةائج التةةجلريب رمسةةابقة د ةة  ا لةةة ملر لةةة        تميليددليد ) 

 ( . الناشئني
 اهداف البحث :

 . .تا را تمطنا د تمي نس م دير  تمت  ايت اي ر تم يعاح    تمييرع رو1
ترتاا ينس تهيادد تالديدر  تليداند م يدت راا يدح ت رادد تم يعداح ل رإدد تمترادلاح لتملإدلا .تم2

 ع ر تمس تينس تمتترلج تميطنلعد .
 تيت اتل تمعردر تميت ج تمعني  تمت ناع  .

 عينة البحث : 
 ( ناشيء من مركز تدريب الناشئين بمحافظة االسكندرية . 60عددها )

 استنتاجات الدراسة :
مي يليددد تمت ناعاددد تمتدد  ترتددو تددؤاي تمعنتددريج تمي تددنح ) تالديددر  تمينتددب ( قددا تدددن و تح ت-1

 ت ايرك تتعن يح تمي يليد تميرعلد .
 ل ن عليلح تر ان تالتلتح تمي تن د يح تالدير  ينس تترلج تمييرع رو .-2
نس ييتل  امو تترلج هذت تمعدر ينس ل لا ي قد عاح تر ان تالتلتح تمي تن د يح تالدير  ي-3

 تل اع ت يا تمنيارو    ييرع د ا ع تم ند .
تح تالدير  تمينتب لتالدير  م يت اتل تم ندا يدح ت يدا تمطدن  تمتد  تدؤ ن تدر انت  يدالمل ار -4

  عرال ينس تمالنا تمايلاد لتمن ب عير اتتريب يع ت يا تمتترلج مننيارو ت تر  تمييرع د .
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 مناقشة الدراسات السابقة : 
 

يددت را تمعردددر يددح تمانتيددرو تمياددرع د  دد  تمتاددف يددح تهياددد تالديددر  تليدداند ت
ي يد مت الد تمط ب مندإدلا يندس ت يدا تتا دد ليعن دد تدر ان تالديدر  يندس ععد  

 تمتلتد  تم يالمل اد لعير اتتريب يع تم    تمنلاي  تمذي ياؤااه تمطنعد .
 دددده داددددر ترتددددو لقددددا ت تنددددف تمعردددددر يددددع تمانتيددددرو تمياددددرع د  دددد  ىهدددداتف عد

تمانتيرو تميرع د تنت  ينس تا درا تمطنا دد تمي ندس م ديدر  لذمدك يدح  د ا تيدت اتل 
طددددن  ي تن ددددد  دددد  تالديددددر  عددددان رو يت رلتددددد تيددددر تمانتيددددد تمدرماددددد    ددددا تيددددت ايو 
ي يليد يح تمتيرناح تمي تندد متلت ر ت يا طن  تالدير  تمتد  تتتريدب يدع للدرلف 

 د لتطلان تمي رنتو تم  لياد يح   د ت ن  .ت   ا تم يل تمدالاد يح   
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 منهج البحث وإجراءاته الميدانية : -3
 منهج البحث :  3-1

أن طبيعة مشكلة البحث المراد دراستها تحتم علينا استخدام المنهج التجريبي باعتباره " أكثر 
حيث استخدم الباحث تصميم المجموعتين  (1)الوسائل كفاية في الوصول إلى معرفة موثوق بها " 

 التجريبيتين المتكافئتين .
 
 عينة البحث : 3-2

نظرًا لكون مادة كررة السرلة  ري  رمن المرواد الملرررة للمرنهج الدراسري للمرحلرة الثانيرة لر ا ترم 
جامعرة بابرل   –اختيار العينة الخاصة بالبحث من طالب   ه المرحلة في كلية التربيرة الريا رية 

ريلرة العشروائية مرع ( طالب لكل شعبة حيرث يرتم اختيرار م بالط 20حيث تم أخ  شعبتين وبواقع ) 
اسررتبعاد الطررالب الراسرربين والمكملررين ويعبرري أنديررة كرررة السررلة ين الطلبررة الراسرربين كرران لهررم خبرررة 
متراكمة في مادة كرة السلة لرسوبهم في نفس المرحلة وك لك الطلبة المكملرين فري المرحلرة ايولرى 

اللرعرررة ترررم جعرررل إحرررد   ألنهرررم اكتسررربوا خبررررة اكثرررر مرررن  يرررر م مرررن الطلبرررة بعرررد  لرررك وعرررن طريرررق
طالرب وكران عردد العينرة 86المجموعتين  ابطة واألخر  تجريبية حيث كان عدد مجتمع البحث 

% ومررن أجررل معرفررة تكرراف  أفررراد 51 46طالررب حيررث كانرر  نسرربة العينررة الررى مجتمررع البحررث 40
اسررتخدام العينررة ) ال ررابطة والتجريبيررة ( فرري المهررارا  الهجوميررة المختررارة فلررد عمررد الباحررث إلررى 

ايختبار التائي للعينا   يرر المتنراظرة حيرث أظهرر  النترائج عردم وجرود فرروق معنويرة ممرا ي كرد 
 (  .1تكاف  أفراد العينة كما  و مبين في الجدول )

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
لجنلو اصمررية ،  . ترمجة حممود نبيل نوفل واخرين ، القاهرة : مكتبة األمناهج البحث العلمي يف الرتبية وعلم النفس ديوبولدمان دالني :  (1)

 . 407، ص 1984
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 1جدول 

 يبني تكافؤ أفراد اجملموعتني يف االختبارات املبحوثة
 

 االختبارات
      T ةالمجموعة الضابط المجموعة التجريبية

 
 المحتسبة

 ع      س     ع     س     الفرق

المناولة 
 الصدرية

  ير معنوي 1.25 1.44 18.75 1.11 18.25

 = 1.30 1.63 18.5 1.49 18.65 المناولة المرتدة
 = 0.65 1.50 18.4 1.64 18.65 المناولة الطويلة
 = 0.19 1.61 18.45 1.73 18.35 الطبطبة العالية

 = 0.37 1.61 18.8 1.77 19 رةالرمية الح
التصويب 
 السلمي

18.3 1.49 18.9 1.45 0.30 = 

التصويب من 
 اللفز

  ير معنوي 1.40 1.66 18.3 1.56 18.1

 
 

 ( .  0.05( ونسبة خطأ )  38تح  درجة حرية )  02 2الجدولية   Tقيمة 
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 أدوات البحث واألجهزة المستخدمة :   3-3
                               : أدوات البحث    3-3-1
 استمارة استطالع أراء الخبراء حول مدى صالحية اختبارات القدرات المهارية المختارة  -1
 استمارة تسجيل نتائج االختبارات المهارية القبلية والبعدية . -2
 فريق العمل -3
 المصادر والمراجع والكتب -4
 
                                   األجهزة المستخدمة :    3-3-2
 ملعب كرة سلة نظامي  -1
 (6كرات سلة عدد ) -2
 صافرة  -3
   El.102.10.Pigitموديل  Sharpحاسبة نوع  -4
 (5شواخص عدد ) -5
 طباشير ملون  -6
 أفالم  -7
 
 التجربة االستطالعية :   3-4

 *العمل المساعد م بمساعدة فريق  17/3/2002قام الباحث بتجربته ايستطالعية بتاريخ 
طالب من خارج  10قبل المباشرة بتنفي  التجربة الرئيسية   وقد أجر  الباحث   ه التجربة على 

 عينة البحث وقد تم اختيار م عشوئيا" من طالب المرحلة الثانية للتعرف على األمور التالية .
 
 

                                                           
 فريق العمل اصمساعد : *
 عمار محزة هادي    طالب ماجستري ، كلية لرتبية الرياضية ،  جامعة بابل -1
 سلمان علي حسن   طالب ماجستري ، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة بابل -2
 معة بابل سامر عبد اهلادي    طالب ماجستري ، كلية الرتبية الرياضية ، جا-3
 ميثم صاحل كرمي    طالب ماجستري ، كلية الرتبية الرياضية ، جامعة بابل -4
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 معرفة الوق  الالزم لتنفي  مفردا  التمرينا  الملترحة . -1
   فكرة عن كيفية استلبال الطالب للتمرينا  .أخ -2
 تجاوز األخطاء والمعوقا  التي قد تظهر عند تنفي  التجربة . -3
 التأكيد على سهولة أداء ايختبارا  وتنفي  ا . -4
 التأكد من صالحية األدوا  التي سيستخدم في التجربة الرئيسية . -5
  

 معامالت الصدق والثبات والموضوعية :  3-5
على الر م من أن ايختبارا  المرشحة ملننة وورد  في أكثر من مصدر موثوق به إي أن 
الباحررث لررم يكتررف برر لك " كررون اسررتخدام ايختبررارا  الترري تبنررى أو تلررنن علررى مجموعررا  أجنبيررة 
ليس   ي األدوا  المثلى للياس قدرا  األفراد في بالدنا إ  أنها صمم  وقننر  علرى مجموعرا  

ها و روفها التي قد تختلف عن مجتمعنا  كما أن مستوياتها ومعايير ا قد ي تتناسب لها مواصفات
 . (1)أي ًا مع مستويا  يعبينا " 

لررر لك قرررام الباحرررث بتلنرررين ايختبرررارا  المرشرررحة للتطبيرررق بليجررراد معرررامال  الصررردق والثبرررا  
ينرة مكونرة مرن م علرى ع 2002/ 3/  17والمو وعية لهرا مرن خرالل تطبيرق ايختبرارا  بتراريخ 

طررالب يمثلررون المرحلررة الثانيررة تررم اختيررار م بالطريلررة العشرروائية ثررم إعررادة تطبيررق ايختبررارا   10
م واستخراج معامل ايرتباط بين نتائج التطبيلين وكمرا ورد فري الجردول  2002/  3/  23بتاريخ 

2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-7، ص 1987، القاهرة : دار الفكر العريب ،  1. ط طرق تقنني االختبارات واصمقاييس يف الرتبية الرياضيةحممد صبحي حسانيني :  (1)
8 . 
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 2جدول 

 ينة البحثيبني معامالت الثبات والصدق لالختبارات املبحوثة لع

 الصدق الذاتي الثبات االختبارات
 0.93 0.86 المناولة الصدرية 
 0.94 0.89 المناولة المرتدة 

 0.90 0.82 المناولة من فوق الكتف 
 0.95 0.84 الطبطبة العالية 

 0.92 0.85 الرمية الحرة 
 0.93 0.88 التصويب السلمي 

 0.91 0.83 التصويب من اللفز 
 

باحرث ثبرا  ايختبرار والر ي يلصرد بره " أن تكرون النترائج التري نحصرل عليهرا وب لك حلق ال
من ايختبار إ  ما أعيد  أكثر من مرة تح  الظروف نفسها دل  على عدم وجود فروق معنويرة 

 ومن أجل أيجاد معامل الصدق لجأ الباحث إلى أيجاد الصدق ال اتي ) ج ر    الثبا  ( . (1)" 
ايختبررار تعتبررر الدرجررة الترري نحصررل عليهررا مررن مجموعررة نتررائج أمررا فيمررا يخررع مو رروعية 

عنررد اسررتخدام نفررس ايختبررار ونفررس المجموعررة  رري معامررل مو رروعية ايختبررار فايختبررار " يعررد 
 . (2)مو وعيًا إ ا كان يعطي في جميع الحاي  نفس الدرجا  بغض النظر عمن يصححه " 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .172، ص 1987. بغداد : مطبعة التعليم العايل ،  حرا  يف ااجما  الرياضياالختبارات ومبادى اإلقيس ناجي ، بسطزيسي أمحد :  (1)
 حممد صاحل حممد : منهج تدرييب مقرتح باألثقا  لتطوير القوة العضلية وتأثريه يف بعض اصمهارات الفردية واصمركبة بكرة السلة . اطروحة (2)

 . 44، ص 1999،  دكتوراه غري منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الرتبية الرياضية
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 إجراءات التجربة الميدانية :   3-6
ألسررربوع الرر ي سررربق البرردء بالتجربرررة تررم تعريرررف المسرراعدين والعينرررة علررى طريلرررة إجرررراء فرري ا

ايختبارا  والتأكيد على عردم التردريب خرارج وقر  الوحردا  التدريبيرة أو المشراركة فري أي تردريب 
أخر لمادة كرة السلة عد  المنهج التدريبي وكان  التمرينا  الملترحة وزمن فترة اإلحماء الخاع 

  مسرربلًا لعينررة البحررث وبمررا يتناسررب مررع الجررزء الرئيسرري لوحرردة الرردرس الترري كانرر  تركررز قررد حرردد
على المهارا  في كرة السلة من خرالل اللعرب والتحكريم )تكنيرك  تحكريم ( و ر ا يتطرابق مرع  ردف 

 ايحماء الخاع وكال ما يركز على تطوير المهارا  في كرة السلة .
 

 :  االختبار القبلي لعينة البحث  3-6-1
اختبررررار جميررررع أفررررراد العينررررة) ال ررررابط والتجريبيررررة (  2002/  3/  26-25تررررم فرررري يرررروم  

ايختبار اللبلي باستخدام بطارية اختبار للياس المهارا  الهجومية قيد البحث  ولطول ايختبارا  
اختبرررارا  فررري الثررراني وكررران  لرررك فررري  4اختبرررارا  فررري اليررروم األول و  4فلرررد قسرررم  علرررى يرررومين 

صباحًا فري اللاعرة المغللرة لكليرة التربيرة الريا رية جامعرة بابرل. وقرد ترم تلرويم ايختبرارا   التاسعة
  *من قبل المختصين في مجال كرة السلة 

 
 االختبارات المستخدمة :  3-6-2

قام الباحث باستخدام مجموعة من ايختبرارا  لللردرا  المهاريرة المخترارة قيرد البحرث معتمردًا 
 . (1)لمراجع العلمية الموثوق بها ب لك على المصادر وا

باسرررتمارة  *وقرررد قرررام الباحرررث بعررررض ايختبرررارا  علرررى مجموعرررة مرررن الخبرررراء والمختصرررين 
( حيررث اتفلروا علرى أن  رر ه ايختبرارا  تفري وتصررل  للغررض أو الهردف الرر ي 1اسرتطالع ملحرق )
 و ع  من اجله .

 

                                                           
 مت التقومي من قبل السادة اصمخترني :  *
 م.م صالح مهدي        =   =       =                =      = -1
 م.م عايد حسني          =    =      =                 =    بابل  -2
 68ع 1989 بغداد  بي  الحكمة . ايختبارا  واللياس والتلويم للتربية البدنية -:قاسم المنديوي واخرون  (1)
 اخلربا  واصمخترني وهم :  *
 آ.د غسان صادق                جامعة بغداد      =     =     =      ) جادرية (-1
 د. هاشم أمحد سليمان         جامعة اصموصل     =      =   =      ) اصموصل (-2
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أقسررام ) األول خرراع بالمنرراوي  وللررد قسررم الباحررث المهررارا  الهجوميررة المختررارة إلررى ثالثررة 
والثاني بالطبطبة والثالث بالتهديف ( وتكون  بطارية ايختبار المختارة من ثمانية اختبارا  ينظر 

 ( وقد تكون  عناصر ايختبارا  من : 1ملحق )
 
 اختبار المناولة الصدرية . -1
 =     =    المرتدة   .   -2
 من فوق الكتف (  =     =    الطويلة بيد واحدة )   -3
 =  الطبطبة العالية   .   -4
 = الرمية الحرة     .   -5
 = التصويب السلمي .   -6
 =    =     باللفز  .   -8
 
 االختبار البعدي :   3-6-3

م فرري تمررام السرراعة  2002/ 5/  23 -22ترررم إجررراء ايختبررارا  البعديررة لعينررة البحررث فرري 
ربية الريا ية جامعة بابل وقد ألتزم الباحث في تنفي  ايختبارا  التاسعة صباحًا في قاعة كلية الت

البعدية بأتباع نفس طريلرة ايختبرارا  اللبليرة والحررع علرى إيجراد ظروفهرا ومتطلباتهرا مرن حيرث 
 الزمان والمكان و بط ما يمكن  بطه من المتغيرا  المحيطة بالبحث .

 
 منهج اإلحماء المستخدم : 3-7

لإلحمرراء مراعيررًا فيرره المسررتويا  العامررة لعينررة البحررث مسررندًا برر لك علررى  أعررد الباحررث منهجرراً 
التجربررررة ايسررررتطالعية والمصررررادر العلميررررة لكرررررة السررررلة حيررررث تررررم تنفيرررر  المررررنهج علررررى المجموعررررة 

وحررردة تدريبيرررة والررر ي بلررر  مجمرررل  16(  حيرررث أشرررتمل المرررنهج علرررى  2التجريبيرررة أنظرررر ملحرررق ) 
 10دقيلررة تررم تلسرريم الوحرردة إلررى  25فرري األسرربوع مرردة الوحرردة  دقيلررة( وبواقررع وحرردتين400وقتهررا)

دقيلررة مررن اإلحمرراء الخرراع  تررم تنفيرر  المررنهج فرري يررومي السررب   15دقررائق مررن اإلحمرراء العررام و 
/  3/  27صررررباحًا برررردأ تنفيرررر  المررررنهج التجريبرررري  يرررروم  10.55 – 10.30والثالثرررراء فرررري السرررراعة 

 ف  منهج اإلحماء الخاع من قبل مدرس م  حيث ن 2002/  5/  20وانتهى يوم  2002
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المرررادة حيرررث ان موقرررع ايحمررراء الخررراع فررري مرررنهج المرحلرررة الثانيرررة كررران ملتصررررا" علرررى ايحمررراء 
بمفهومرره العررام و ررو تنشرريط الللررب والرردورة الدمويررة ومسرراعدة الع ررال  علررى العمررل خررالل الجررزء 

ى عينرررة البحرررث وكانررر  التمرررارين الرئيسررري امرررا المرررنهج الملترررري فلرررد ترررم تنفيررر ه بصرررورة عمليرررة علررر
الملترحرررة فررري فتررررة ايحمررراء الخررراع تعمرررل علرررى احمررراء الع رررال  وتطررروير المهرررارا  الهجوميرررة 

 اي ا" 
 
 التمارين المقترحة :   3-8
 
أربعة قطارا    التمرير والجرري ألخر  مكران فري اللطرار المجراور .يكررر التردريب لكرن برالتمرير -1

 لمجاور عكس اتجاه التمرير ي د  التمرين بالمناولة الطويلة . والجري يخ  مكان في اللطار ا
 
 
 
 
 
 
 
يلف التالمي  في دائرة وفي المركز يعبين كل منهما معه كرة وظهر أحد ما لظهر األخرر )  -2

 ي د  التمرين باستخدام المناوي  الطويلة ( . 
 يمرر يعبي المنتصف للزمالء أثناء تحركهم في دائرة . -
 تغير يعبي المركز بانتظام .يجري  -
 يعكس اتجاه لف الدائرة . -
 يزداد سرعة لف الدائرة بالتدريج . -
 وحسب إرشادا  المدرس . 
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يكونرون شركاًل رباعيرًا   5 4 3 2تلسم المجموعرة إلرى جماعرا  مرن خمرس أفرراد   الالعبرون  -3
باليرردين مررن الصرردر   1عررب الكرررة إلررى الال 2يلررف تلريبررًا فرري الوسررط  يمرررر الالعررب  1الالعررب 
 ( .3و ك ا وحسب الشكل ) 4يمرر الكرة بنفس الطريلة إلى  1الالعب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 الالعبون بثالث قطارا  في أول الملعب : -4

الر ي  2الكررة إلرى  1يجري الالعبون الثالثة في وقف واحد أمامًا حيرث يمررر الالعرب المنتصرف 
فيعيرد ا أليره و كر ا إلرى نهايرة الملعرب  وكر لك يالحرظ  3إلرى  1يعيد ا أليه مرة أخرر   ثرم يمررر 

( عن يعب المنتصف يكون التمرين برأداء التمريررة الصردرية كمرا فري الشركل 3 2تلدم الالعبين )
(4. ) 
 
 
 
 
 
 
ثررالث قطررارا  التمريررر المرتررد والجررري ألخرر  مكرران فرري اللطررار المجرراور يكرررر الترردريب لكررن  -5

 ( .5ي اللطار المجاور عكس اتجاه التمريرة كما في الشكل )بالتمرير والجري ألخ  مكان ف
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التالمي  في قطارين خلف الحد النهائي للملعب يعب اللطار األيمن معه الكرة التمريرر أثنراء  -6
 ( بأستخدام التمريرة المرتدة 6الجري أمامًا إلى نهاية الملعب كما في الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
النهرائي للملعرب وبحيرازة كرل مرنهم كررة ويلرف المردرس عنرد الحرد  يصطف التالمير  علرى الحرد -7

النهررائي األخررر للملعررب  يعطرري المرردرس إشررارا  لالعبررين للمحرراورة أثنرراء الجررري  وللمحرراورة فرري 
 ( .7المحل تبعًا إلشارة منه ت د  المحاورة العالية في   ا التمرين كما في الشكل )

 
 
 
 
 
 
ائي للملعرب وبحيرازة كرل مرنهم كررة ويلرف المردرس عنرد الحرد يصطف التالمير  علرى الحرد النهر -8

الجانبي للملعب  يعطي المدرس إشارا  لالعبين للمحاورة أثنراء الجرري  وعنرد تغيرر اإلشرارة يغيرر 
الالعبون اتجا هم إلى الخلف والمحاورة باليد األخر  أثناء تغير ايتجراه وتبعرًا لإلشرارة ير د   ر ا 

 ( .8ة كما في الشكل )التمرين بالطبطبة العالي
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 يلف الالعبون في صفوف ) مجموعا  ( عند الحد النهائي للملعب : -9
يبرردأ الالعبررون بالمحرراورة المنخف ررة ) الطبطبررة العاليررة ( أمامررًا باليررد اليمنررى إلررى مسررتو  خررط  -

 النهائي . الرمية الحرة ثم يلومون بتغير ايتجاه إلى الخلف للمحاورة باليد اليسر  إلى الحد
يغيرررر الالعبرررون ايتجررراه إلرررى الخلرررف للمحررراورة باليرررد اليمنرررى حترررى منتصرررف الملعرررب ثرررم يغيرررر  -

 المحاورة إلى الحد النهائي .
 المحاورة أمامًا إلى خط الرمية الحرة الثانية والعودة إلى الحد النهائي . -
 ة .المحاورة إلى الحد الثاني األخر للملعب ثم العودة إلى خط البداي -

 ( .9كما في الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يلف الالعبون في قطارين في ركني الملعب المتلابلين : -10
يحرراور أوًي يعررب فرري كررل مررن اللطررارين أبترردًأ باليررد اليسررر  إلررى حافررة المنطلررة المحرمررة ثررم يغيررر 

مرررا المحرراورة مرررن أمرررام الجسرررم للمحرراورة باليرررد اليمنرررى فررري اتجررراه ركررن منتصرررف الملعرررب   و كررر ا ك
 ( ي د    ا التمرين بالطبطبة العالية .10مو   بالشكل )
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يلف الالعبون  قطاران عند منتصف الملعب قطار كل يعب معه كرة واللطار األخر بدون -11
تصويب سلمية بما يجري الزميل من اللطار األخر لجمع الكررا  المرتردة  1كرا  يحاور الالعب 

ملعررب ويتبررادين مكانيهمررا فرري اللطررارا  كمررا مو رر  فرري الشرركل   ثررم يعررود الالعررب مررن خررارج ال
(11. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلرى خرط الرميرة الحررة ليتللرى  4من تشركيل اللطرارين عنرد منتصرف الملعرب يجرري الالعرب  -12
  1التمرير الالعب 

 . 4إلى األمام بعد التمرير ليتللى التمريرة من أعلى الرأس من الالعب  1يندفع  -
 صويب سلمية .لت 1يحاور  -
من خرارج الملعرب  1الكرا  المرتدة ويحاور خلف اللطار األيمن بينما يجري  4يجمع الالعب  -

 إلى خلف اللطار األيسر .
 ( .12كما في الشكل )
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يلررف الالعبررون فرري صررفين علررى خررط الرميررة الحرررة يواجرره الالعررب األول السررلة والالعبررون  -13
 ح  السلة .خلفه  ويلف حد الالعبين ت

 يصوب كل يعب من الصفين الكرة في السلة في دورة . -
يستلم الالعب تح  السلة الكرة المرتدة من الهدف ليمرر ا إلى الالعب ال ي عليه الدور وبرأي  -

 نوع من انواع التمرير .
 

م مرن الهردف  14-10يلف الالعبون في قاطرة واحدة في أي مكان مرن الملعرب علرى بعرد  -14
 أحد م تح  السلة ومعه الكرة .ويلف 

يجري أول يعرب فري اتجراه الهردف عنردما يلتررب مرن خرط الرميرة الحررة يمررر أليره زميلره الكررة  -
وبررأي طريلررة للتمريررر ويلررف ويصرروب الكرررة فرري السررلة . ويجررري ليسررتلم الكرررة المرترردة مررن الهرردف 

 ويستلمها الالعب ال ي يليه ويجري ليلف خلف اللاطرة .
  

 الالعبون في قطارين بجوار الحدين الجانبين للملعب مواجهين السلة .يلف -15
ثرم  1يستلم الكررة المرتردة مرن السرلة ويمرر را إلرى الالعرب الر ي يجرري باتجراه السرلة  4الالعب  -

 ييجري خلف اللاطرة األخر  .
 الكرة المرتدة يصوب الكرة إلى السلة باللفز . 1بعد أن يستلم الالعب  -
و كر ا  2أن يجري ليستلم الكرة المرتردة قبرل أن تهربط علرى األرض يمرر را إلرى  5ب على الالع-

 ( .13كما في الشكل )
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 يلف الالعبون في قاطرتين في منتصف الملعب مواجهين السلة . -16
الر ي يجرري فري اتجراه  1حتى خط الرمية الحرة حيث يتوقف ويستلم الكررة مرن  4ويجري الالعب 

الكرررة  4ويلرروم بالتصررويب برراللفز إلررى السررلة .بعررد أن يمرررر الالعررب  4ويسررتلم الكرررة مررن  التمريرررة
و كر ا بعرد أن ير دي  2يجري مباشرة ليستلم الكرة المرتدة من الهدف ويمرر را إلرى الالعرب الترالي 

 ( .14الالعب التمرين يلف خلف اللاطرة الملابلة كما في الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

( الكررررة مرررع 15أربعرررة قطرررارا  فررري أنحررراء الملعرررب كمرررا فررري الشررركل ) نلسرررم المجموعرررة إلرررى -17
 . 2الالعب 

أليرره  2وعنررد منتصررف المسررافة تلريبررًا يمرررر الالعررب  4فرري اتجرراه الالعررب  1يجررري الالعررب -74
ويترررابع تحركررره ليلرررف خلرررف  5الكررررة أثنررراء الجرررري ويمرر رررا إلرررى الالعرررب  1الكررررة يسرررتلم الالعرررب 

 . 6الالعب 
وعنررد منتصررف  7أن يجررري فرري اتجرراه الالعررب  4الكرررة علررى الالعررب  5العررب عنررد اسررتالم ال-

و كرر ا كمررا فرري الشرركل  8أليرره الكرررة ليمرر ررا برردوره إلررى الالعررب  5المسررافة تلريبررًا يمرررر الالعررب 
 ( ويكون نوع التمرير متروك للطالب . 15)
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 التمرين بكرتين . يوزع الالعبون على أربعة قطارا  كما  و مبين بالشكل وي د -18
 بالكرة باليد اليسر  في اتجاه الهدف . 1يحاور الالعب -
 9الكررة إلرى زميلره  1باليرد اليمنرى وعنردما يلتربران مرن الهردف يمررر الالعرب  4يحراور الالعرب -

 . 7إلى زميله  4والالعب 
اطعرررا فررري باليرررد اليسرررر  ليتل 7باليرررد اليمنرررى والالعرررب  9بعرررد اسرررتالمهما الكررررة يحررراور الالعرررب -

 منتصف الشكل الرباعي في اتجاه اللاطرة الملابلة .
 . 2الكرة إلى الالعب  7يمرر الالعب -
 بعد أداء ما سبق . 5فيمرر ا إلى الالعب  9أما الالعب -
 3خلرف الالعرب  7والالعرب  8خلرف الالعرب  4والالعرب  10خلرف الالعرب  1يلف الالعرب -

 ( وتترك حرية اختيار نوع المناولة 16كما في الشكل ) 6خلف الالعب  9والالعب 
 
 
 
 
 
 
 

 تلسم المجموعة إلى قسمين تلف كل منهما في شكل دائرة عند أحد األ داف .-19
 يتحرك يعبو الدائرتين في اتجاه واحد كل في دائرته .

يصررروب كرررل يعرررب الكررررة إلرررى السرررلة بررردوره ويختلرررف أنرررواع التصرررويب ) ن الثبرررا    التصرررويب -
 ويب باللفز ( .السلمي   التص

الكررة إلرى  9مرن دائررة إلرى أخرر  مرثاًل يمررر الالعرب  3في نفرس الوقر  يتبرادل الالعبرون الكررة -
 ( .17و ك ا كما في الشكل )…  10إلى الالعب  4ومن الالعب  4الالعب 
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 الكرة تنتلل من الالعب آلخرو لك بالتمرير دون سلوطها على األرض . -20
مسررة جميعررًا أن يحصررلوا علررى الكرررة عنررد اللطررع بررين السررلتين وعرردم السررماي علررى الالعبررين الخ-

 بالطبطبة .
 مستحو  على الكرة . 8الالعب رقم -
 . 1يلطع إلى خط الرمية الحرة يستالم الكرة من الالعب رقم  2الالعب رقم -
  2يتحرك قاطعًا باتجاه سلة الخصم ليستلم مناولة من الالعب رقم  3الالعب رقم -
 ال ي يتحرك باتجاه  دف الخصم . 4مباشرة بأعطاء مناولة لالعب رقم  2يلوم الالعب رقم -
عنررد خررط الرميررة الحرررة للفريررق الخصررم الرر ي برردوره  2يعطرري مناولررة لالعررب رقررم  4الالعررب رقررم -

 قريبًا من  دف الخصم . 5يعطي مناولة لالعب رقم 
 م بعملية التهديف .ال ي سيلو  1يعطي مناولة لالعب رقم  5الالعب رقم -

 ( .18كما في الشكل )
  
 
 
 
 
 
 تصميم استمارة التقويم : 3-9

قرررام الباحرررث بتصرررميم اسرررتمارة تلرررويم الطرررالب المختبررررين تفررري بغررررض البحرررث حيرررث كانررر  
تحتررروي علرررى حلرررول يسرررماء الطلبرررة المختبررررين وكررر لك حلرررول للمهرررار  الهجوميرررة المخترررارة وعررردد 

ب وحلررول لو ررع درجررا  ايختبررار لمسررتو  اداء عينررة البحررث محرراوي  كررل مهررارة امررام كررل طالرر
 (3ينظر ملحق )
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 الوسائل اإلحصائية :  3-10

 استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة نتائج البحث ومنها : 
 
 
  (1)الوسط الحسابي   :  -1
 

 مج س     س  =                                

 ن                                     

 
 
 اينحراف المعياري :  -2

        2مج ) س _ س  (          ع =                                           
 ن                                                                     

 
 
 معامل ايرتباط البسيط ) بيرسون ( : -3

 مج س مج ع                                                                                          

 ن                          -مج س ع                   ر=                      

_   2) مج س                                                           
2)مج س (

_         2مج ع ( )  
2) مج ع (

   ) 
 ن                                  ن                                                                              

 
 
 
 
 
 

                                                           
. اصموصل  ات اإلحرائية واستخدام احلاسوب يف حبوث الرتبية الرياضيةالتطبيقوديع ياسني التكرييت ، حممد حسن : ( 1)

 .  214-154-102، ص 1999: اصمكتبة الوطنية ، 
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  (1)للعينا   ير المرتبطة :  T- Testاختبار  -4
 

 2_ س   1س                                     

          T =              (  1  +     1)         ( 1_ 2) ن 22( + ع 1_1) ن21ع        
                                             

ن               2_  2+ ن 1ن
1     

ن    
2 

 
 
 للعينا  المترابطة :   T-Testاختبار  -5
 

                T =                   مج ف   
  2_ ) مج ف ( 2ن مج ف                                                  

   1ن_                                                            

 
 

                                                           
. عمان :  األساليب اإلحرائية يف حبوث ااجماالت الرتبويةحممد جاسم الياسري ، مروان عبد ااجميد إبراهيم :  (1)

 .  275، ص 2001مؤسسة الوراق ، 
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 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :  -4
 

 
تضمن هذا الباب عرض  التترا و حتيلهل را حمتاهارت ا ارتبراضان المتاحلرر الورلضهر حالمتاحلرر 
المضتررلو حالمتاحلررر الةحهلرررر حالةبةبررر الحاة ررر حالةبةبرررر الاالهررر حالضمهررر اليرررضو حالتوررحهب ال رررلم  

 تجضهبهر ف  كل من اارتباضهن القبل  حالبالي .حالتوحهب بالقفز ، للمجمحعتهن الضابةر حال
حهررل ا ررترلب البايررغ الوررهي اايوررا هر المتا رربر لماالجررر التتررا و الترر  يوررل عله ررا حمررن 
رالل تتا و الاملهان اايوا هر الت  تب اليورحل عله را ترحفضن لرلب البايرغ يورهلر كافهرر مرن 

 التجضهبهر . البهاتان يحل تتا و التجضبر الت  تفذها على المجمحعر
يهغ للن التتا و على حجحل فضحق ماتحهر برهن اارتبراضهن القبلر  حالبارلي حيورحل تةرحض 

 ……..ملمحس للب أفضالها حي ب ما جاءن ف  التتا و المحجحلو ف  الجلاحل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجوعة الضابطة: 4-1
 

 3جدول 

احملتسبة  واجلدولية يف االختبارات القبلية والبعدية  Tط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم يبني األوسا

 للمجموعة الضابطة 
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 تحع الم اضو
   T اارتباض البالي اارتباض القبل 

الميت 
 بر

لضجر 
 ع    س    ع    س   تحع الفضق اليضهر

المتاحلر 
 الولضهر 

 4.48 0.86 20.7 1.44 18.75 لضجر

38 

 ماتحي

20.5 1.63 18.5 = المتاحلر المضتلو
5 

0.75 5.03 = 

20.6 1.50 18.4 = المتاحلر الةحهلر 
5 

0.87 5.59 = 

18.4 = الةبةبر الاالهر 
5 

1.61 20.6
5 

0.82 4.88 = 

 = 4.97 0.84 20.8 1.61 18.8 = الضمهر اليضو 
التوحهب 
 ال لم  

= 18.9 1.45 20.8
5 

0.88 4.58 = 

التوحهب 
 بالقفز 

= 18.3 1.66 20.6 0.76 4.70 = 

 ( 0.05( حت بر رةأ ) 38تين لضجر يضهر ) 2،02الجلحلهر   Tههمر 
 ما هل  : 3هبهن الجلحل 

،  18.75ف  المتاحلر الولضهر كران الح رة الي راب  حااتيرضام الماهراضي لالرتبراض القبلر  
،  20.7م الماهرراضي فرر  اارتبرراض الباررلي علررى التررحال  حأورربط الح ررة الي رراب  حااتيررضا 1.44
أتضررط أت ررا أكبررض مررن القهمررر  4.48الميت رربر حالبال ررر   T علررى التررحال  حبا ررترضا  ههمررر  0.86

 . 38عتل لضجر يضهر  2.02الجلحلهر حالبال ر 
،  18.5أما ف  المتاحلر المضتلو كان الح رة الي راب  حااتيرضام الماهراضي لالرتبراض القبلر  

، 20،55الترحال  حاوربط الح رة الي راب  حااتيرضام الماهراضي فر  اارتبراض البارلي علرى  1.63
أتضرط أت را أكبرض مرن القهمرر  5.03الميت ربر حالبال رر      Tعلى التحال  حبا رترضا  ههمرر  0.75

 . 38عتل لضجر يضهر  2.02الجلحلهر حالبال ر 
 

فررر  اارتبررراض  1.50اهررراضي حااتيرررضام الم 18.4حكررران الح رررة الي ررراب  للمتاحلرررر الةحهلرررر 
 0.87حااتيرررضام الماهررراضي  20.65القبلررر  حهرررل أوررربط الح رررة الي ررراب  فررر  اارتبررراض البارررلي 
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 2.02اتضط أت ا أكبض من القهمرر الجلحلهرر حالبال رر  5.59الميت بر حالبال ر   Tحبا ترضا  ههمر 
 . 38حبلضجر يضهر 

فررررر   1.61تيرررررضام الماهررررراضي حاا  518.4حفررررر  الةبةبرررررر الاالهرررررر كررررران الح رررررة الي ررررراب  
حااتيررضام الماهرراضي  20.65اارتبرراض القبلرر  حهررل أورربط الح ررة الي رراب  فرر  اارتبرراض الباررلي 

اتضط أت ا أكبض من القهمرر الجلحلهرر حالبال رر  4.88الميت بر حالبال ر   Tحبا ترضا  ههمر  0.82
 . 38حبلضجر يضهر  2.02

فررر   1.61حااتيرررضام الماهررراضي   18.8اب  أمرررا فررر  الضمهرررر اليرررضو فقرررل كررران الح رررة الي ررر
حااتيرررضام الماهررراضي  20.8اارتبررراض القبلررر  حهرررل أوررربط الح رررة الي ررراب  فررر  اارتبررراض البارررلي 

اتضط أت ا أكبض من القهمرر الجلحلهرر حالبال رر  4.97الميت بر حالبال ر   Tحبا ترضا  ههمر  0.84
 . 38حبلضجر يضهر  2.02

فررر   1.45حااتيرررضام الماهررراضي  18.9ال رررلم  فقرررل كاترررن أمرررا الح رررة الي ررراب  للتورررحهب 
حااتيررضام الماهرراضي  20.85اارتبرراض القبلرر  حهررل أورربط الح ررة الي رراب  فرر  اارتبرراض الباررلي 

اتضرط أت را أكبرض مرن القهمرر الجلحلهرر حالبال رر  4.58الميت بر حالبال ر  Tحبا ترضا  ههمر  0.88
 . 38حبلضجر يضهر  2.02

فررررر   1.66حااتيرررررضام الماهررررراضي  18.3 رررررة الي ررررراب  للتورررررحهب برررررالقفز حأرهرررررضا  كررررران الح 
حااتيرررضام الماهررراضي  20.6اارتبررراض القبلررر  حهرررل أوررربط الح رررة الي ررراب  فررر  اارتبررراض البارررلي 

 2،02حه  أكبض من القهمر الجلحلهر حالبال رر  4،70الميت بر حالبال ر  Tحبا ترضا  ههمر  0.76
 . 38حبلضجر يضهر 

  
 

 تحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية :عرض و  4-2
 

 4جدول 

احملتسبة واجلدولية يف االختبارات القبلية والبعدية  Tيبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم 

 للمجموعة التجريبية  

 

 تحع الم اضو
   T اارتباض البالي اارتباض القبل 

الميت 
 بر

لضجر 
 ليضهرا

 ع    س    ع    س   تحع الفضق



                            57وتحليلها ومناقشتها  عرض النتائج    الباب الرابع               

المتاحلر 
 الولضهر 

 11.97 1.32 22.8 1.11 18.25 لضجر

38 

 ماتحي

18.6 = المتاحلر المضتلو
5 

1.49 23.2
5 

1.16 12.58 = 

18.6 = المتاحلر الةحهلر 
5 

1.64 23.3 1.04 12.71 = 

18.3 = الةبةبر الاالهر 
5 

1.73 22.7
5 

1.25 10.19 = 

 = 10.98 1.26 23.1 1.77 19 = هر اليضو الضم
التوحهب 
 ال لم  

= 18.3 1.49 22.9
5 

1.24 11.5 = 

التوحهب 
 بالقفز 

= 18.1
1 

1.56 22.9 1.17 12.83 = 

 0,05نسبة خطأ  38تحت درجة حرية  2,02الجدولية  Tقيمة 
 ما هل  : 4هبهن الجلحل 

،  18.25ضام الماهراضي لالرتبراض القبلر  ف  المتاحلر الولضهر كران الح رة الي راب  حااتير
،  22.8علررى التررحال  حأورربط الح ررة الي رراب  حااتيررضام الماهرراضي فرر  اارتبرراض الباررلي  1.11
أتضرط أت را أكبرض مرن القهمرر  11.97الميت ربر حالبال رر   T علرى الترحال  حبا رترضا  ههمرر  1.32

 . 38عتل لضجر يضهر  2.02الجلحلهر حالبال ر 
 
 
 
 

فر   1.49حااتيرضام الماهراضي   18.65المتاحلرر المضترلو فقرل كران الح رة الي راب   أما ف 
حااتيررضام الماهرراضي  23.25اارتبرراض القبلرر  حهررل أورربط الح ررة الي رراب  فرر  اارتبرراض الباررلي 

اتضررررط أت ررررا أكبررررض مررررن القهمررررر الجلحلهررررر  12.58الميت رررربر حالبال ررررر   Tحبا ررررترضا  ههمررررر  1.16
 . 38جر يضهر حبلض  2.02حالبال ر 

فر   1.64حااتيرضام الماهراضي   18.65أما ف  المتاحلر الةحهلر فقل كران الح رة الي راب  
حااتيرررضام الماهررراضي  23.3اارتبررراض القبلررر  حهرررل أوررربط الح رررة الي ررراب  فررر  اارتبررراض البارررلي 
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اتضررررط أت ررررا أكبررررض مررررن القهمررررر الجلحلهررررر  12.71الميت رررربر حالبال ررررر   Tحبا ررررترضا  ههمررررر  1.04
 . 38حبلضجر يضهر  2.02حالبال ر 

 1.73حااتيرضام الماهراضي   18.35أما بالت بر للةبةبر الاالهر فقرل كران الح رة الي راب  
حااتيضام الماهراضي  22.75ف  اارتباض القبل  حهل أوبط الح ة الي اب  ف  اارتباض البالي 

كبررررض مررررن القهمررررر الجلحلهررررر اتضررررط أت ررررا أ 10.19الميت رررربر حالبال ررررر   Tحبا ررررترضا  ههمررررر  1.25
 . 38حبلضجر يضهر  2.02حالبال ر 

فر  اارتبراض  1.77حااتيرضام الماهراضي  19أما ف  الضمهر اليضو فقل كان الح رة الي راب  
 1.26حااتيررررضام الماهرررراضي  23.1القبلرررر  حهررررل أورررربط الح ررررة الي رررراب  فرررر  اارتبرررراض الباررررلي 

تضرررط أت رررا أكبرررض مرررن القهمرررر الجلحلهرررر حالبال رررر ا 10.98الميت ررربر حالبال رررر   Tحبا رررترضا  ههمرررر 
 . 38حبلضجر يضهر  2.02

حااتيرررضام الماهررراضي   18.3أمرررا فررر  م ررراضو التورررحهب ال رررلم  فقرررل كررران الح رررة الي ررراب  
حااتيررضام  22.95فرر  اارتبرراض القبلرر  حهررل أورربط الح ررة الي رراب  فرر  اارتبرراض الباررلي  1.49

اتضررررط أت ررررا أكبررررض مررررن القهمررررر  11.5يت رررربر حالبال ررررر الم  Tحبا ررررترضا  ههمررررر  1.24الماهرررراضي 
 . 38حبلضجر يضهر  2.02الجلحلهر حالبال ر 

 
فرررر   1.56حااتيررررضام الماهرررراضي  18.11حأرهررررضا  كرررران الح ررررة الي رررراب  للتوررررحهب بررررالقفز 

حااتيرررضام الماهررراضي  22.9اارتبررراض القبلررر  حهرررل أوررربط الح رررة الي ررراب  فررر  اارتبررراض البارررلي 
حهررر  أكبرررض مرررن القهمرررر الجلحلهرررر حالبال رررر  12.83الميت ررربر حالبال رررر   Tههمرررر  حبا رررترضا  1.17
 . 38حبلضجر يضهر  2.02

حتين لضجر   2.02الميت بر لكل م اضو مع ههمت ا الجلحلهر حالبال ر   T حعتل مقاضتر ههمر 
لاهترر تبرهن أن الفرضق كران ماتحهرا  حلجمهرع الم راضان ههرل البيرغ ح  0.05حبم تحب لالر  38يضهر 

 البيغ التجضهبهر .
 
 عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية لعينة البحث التجريبية والضابطة: 4-3
 

 5جدول 

احملتسبة واجلدولية يف االختبارات البعدية جملموعيت  Tيبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم 

 البحث   
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 تحع الم اضو
المجمحعر 
 التجضهبهر

 المجمحعر
 الضابةر

T   
الميت 
 بر

لضجر 
 اليضهر

 تحع الفضق
 ع    س    ع    س  

المتاحلر 
 الولضهر 

 6 0.86 20.7 1.32 22.8 لضجر

38 

 ماتحي

23.2 = المتاحلر المضتلو
5 

1.16 20.5
5 

0.75 9 = 

20.6 1.04 23.3 = المتاحلر الةحهلر 
5 

0.87 8.83 = 

22.7 = الةبةبر الاالهر 
5 

1.25 20.6
5 

0.82 6.36 = 

 = 6.96 0.84 20.8 1.26 23.1 = الضمهر اليضو 
التوحهب 
 ال لم  

= 22.9
5 

1.24 20.8
5 

0.88 6.17 = 

التوحهب 
 بالقفز 

= 22.9 1.17 20.6 0.76 7.41 = 

 0,05ونسبة خطأ  38تحت درجة حرية  2,02الجدولية  Tقيمة 
 

 22.8الماهراضي للمجمحعرر التجضهبهرر ف  المتاحلر الولضهر كان الح ة الي راب  حااتيرضام 
علرررى الترررحال  فررر  يرررهن بلررري الح رررة الي ررراب  للمجمحعرررر الضرررابةر حلرررتفس الم ررراضو فررر   1.32، 

 ل ذه الم اضو . 6الميت بر    Tحهل بل ن ههمر  0.86حباتيضام ماهاضي  20.7اارتباض البالي 
ي للمجمحعرررر التجضهبهرررر أمرررا فررر  المتاحلرررر المضترررلو كررران الح رررة الي ررراب  حااتيرررضام الماهررراض 

على الترحال  فر  يرهن بلري الح رة الي راب  للمجمحعرر الضرابةر حلرتفس الم راضو  1.16،  23.25
ل رررذه   9الميت ررربر   Tفررر  اارتبررراض البارررلي حهرررل بل رررن ههمرررر  0.75حبررراتيضام ماهررراضي  20.55
 الم اضو .

 ررراب  حااتيرررضام أمرررا بالت ررربر للمجمحعرررر التجضهبهرررر فررر  المتاحلرررر الةحهلرررر كررران الح رررة الي
علررررى التررررحال  فرررر  يررررهن بلرررري الح ررررة الي رررراب  فرررر  اارتبرررراض الباررررلي  1.04،  23.3الماهرررراضي  

الميت ربر  Tحهل بل ن ههمر  0.87حباتيضام ماهاضي  20.65للمجمحعر الضابةر حلتفس الم اضو 
 ل ذه الم اضو . 8.83
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تيرررررضام الماهررررراضي حاا 22.75حبالت ررررربر لم ررررراضو الةبةبرررررر الاالهرررررر كررررران الح رررررة الي ررررراب  
ف  يهن بلري الح رة الي راب  للمجمحعرر الضرابةر حلرتفس الم راضو فر   1.25للمجمحعر التجضهبهر 
 . 6.36الميت بر   Tحهل بل ن ههمر  0.82حباتيضام ماهاضي  20.65اارتباض البالي 

 1.26حااتيرررررضام الماهررررراضي  23.1أمرررررا فررررر  م ررررراضو الضمهرررررر اليرررررضو كررررران الح رررررة الي ررررراب  
التجضهبهرررر فررر  يرررهن بلررري الح رررة الي ررراب  فررر  اارتبررراض البارررلي للمجمحعرررر الضرررابةر للمجمحعرررر 

 ل ذه الم اضو . 6.96الميت بر  Tحهل بل ن ههمر  0.84حباتيضام ماهاضي  20.8حلتفس الم اضو 
 
 

ف  يرهن كران الح رة الي راب  حااتيرضام الماهراضي للمجمحعرر التجضهبهرر حلم راضو التورحهب 
علررررى التررررحال  فرررر  يررررهن بلرررري الح ررررة الي رررراب  فرررر  اارتبرررراض الباررررلي  1.24،  22.95ال ررررلم  

 Tحهرررررل بل رررررن ههمرررررر  0.88حبررررراتيضام ماهررررراضي   20.85للمجمحعرررررر الضرررررابةر حلرررررتفس الم ررررراضو 
 ل ذه الم اضو . 6.17الميت بر 

حأرهضا  فر  التورحهب برالقفز كران الح رة الي راب  حااتيرضام الماهراضي للمجمحعرر التجضهبهرر 
لررررى التررررحال  فرررر  يررررهن بلرررري الح ررررة الي رررراب  فرررر  اارتبرررراض الباررررلي للمجمحعررررر ع 1.17،  22.9

ل رذه  7.41الميت ربر  Tحهل بل ن ههمر  0.76حباتيضام ماهاضي  20.6الضابةر حلتفس الم اضو 
 الم اضو .

حتيرن لضجرر  2.02الميت بر لكرل م راضو مرع ههمت را الجلحلهرر حالبال رر   T حهال مقاضتر ههمر 
 ظ ض لتا فضها  ماهتحها  حلوالط الاهتر التجضهبهر .  0.05لالر حبم تحب  38يضهر 

 
 مناقشة النتائج :  4-4
 

هظ رررض لترررا حجرررحل فرررضحق ماتحهرررر ذان لالرررر  3أن مرررا هرررتب عضضرررج مرررن تترررا و فررر  الجرررلحل 
حلوررررالط اارتبرررراض الباررررلي للمجمحعررررر الضررررابةر ، أن التقررررلب  0.05إيوررررا هر حبايتمررررال رةررررأ 
اضان ال جحمهر همكرن إ رتاله إلرى الترلضهبان التر  هتلقاهرا أفرضال المجمحعرر الياول ف  م تحب الم 

ررررالل الرررلضحس المت جهرررر اةررررضب ) كرررضو الهرررل ( حالتررر  تيترررحي علرررى محاهرررم تامرررل علرررى تةرررحهض 
الم رراضان المرتررراضو ، إضررافر إلرررى لضحس مررالو كرررضو ال ررلر المت جهرررر حهررذا هتةبرررق علررى المجمحعرررر 

 ضيلر .التجضهبهر لكحت ا من تفس الم
يهغ أن مت و اايماء الذي ه ترلمج ملضس المالو هح غهض هاوض من تايهر تةرحهض تلر  
 الم اضان بااضافر إلى الجزء الض ه   الذي هةحض بالتأكهل جاتب الم اضان ال جحمهر بكضو ال لر .
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أن هترررا  فضهرررا  ماتحهرررا  ذان لالرررر  4أمرررا بالت ررربر للمجمحعرررر التجضهبهرررر فهتضرررط مرررن جرررلحل 
بهن اارتبراضهن القبلر  حالبارلي، حهارزي البايرغ هرذا التةرحض إلرى  0.05إيوا هر حبايتمال رةأ 

تررررأاهض التمضهترررران المقتضيررررر م أن إلرررررال تمرررراضهن الم رررراضان اليضكهررررر إلررررى وررررلب اايمرررراء ت رررراعل 
 . (1)الالعب حه اهب ف  تةحهض حتتمهر الم اضان ال جحمهر حاللفاعهر ف  كضو ال لر م 

لتمضهتررران المقتضيرررر علرررى اايمررراء مرررن ج رررر حمرررن ج رررر أررررضب فررر  تةرررحهض يهرررغ ضكرررزن ا
 الم اضان ال جحمهر المضتبةر اضتباةا حاهقا  بولب اللابر.

يهرررغ أن الم ررراضان اليضكهرررر م مرررر جرررلا  حأ ا رررهر لالعرررب كرررضو ال رررلر م أن عامرررل الم ررراضان 
اةعررلال البررلت  حالتف رر  اليضكهررر اة ا ررهر للابررر هاررل مررن أهررب تلرر  الاحامررل حأكاضهررا ي ا ررهر ةن 

 . (2)حالرةة  ا ههمر لج من لحن الم اضان اليضكهر م 
حلما كان هلفتا من اللضا ر هح تةحهض با  الم اضان ال جحمهر فأن التمضهتران يققرن هرذه 

برهن تترا و اارتبراضهن القبلر  حالبارلي   Tالمهرزو مرن ررالل مرا يورلتا علهرج مرن تترا و فر  ارتبراض 
إلررى مضيلررر متقلمررر فرر  التةررحض فرر  حهررن هوررهض حهررح مررلو اللضا ررر حذلرر   يهررغ همكررن الحوررحل

اعتمال التةحهض ف  الم اضان على مبلأ اللابر م أح بماتى أررض إلررال عتاورض ماراب ر لظرضحم 
اللاب ان هذا التحع من التمضهتان ه اعل كاهضا  ف  تما   حلمو م اضان اللابرر بيهرغ تكرحن فر  

 . (3)جماع  م الت اهر ف  رلمر اللاب ال
حهررذا هيقررق أيررل فررضح  البيررغ كا حهررح هتررا  تررأاهض للتمرراضهن المقتضيررر فرر  تةررحهض بارر  

 الم اضان ال جحمهر بكضو ال لر.
 0.05ظ ررررض هتررررا  فضهررررا  ماتحهررررا  ذا لالررررر إيوررررا هر بايتمررررال رةررررأ  5حمررررن تتررررا و جررررلحل 

 ؤكل للمجمحعتهن ف  اارتباض البالي حلوالط المجمحعر التجضهبهر، حهذا ه
 
 

تأاهض التمضهتران المقتضيرر التر  أعرلها البايرغ لتةرحهض الم راضان ال جحمهرر بكرضو ال رلر ف رابقا  كران 
المرلضبحن هاةرحن التمرراضهن الضهاضرهر فرر  فترضو اايمرراء الررا  حت ررلم إلرى أعررلال الالعبرهن بررلتها  

المرلضبهن هضرهفحن حيماهت ب من ااوابان الضهاضهر أح اللضس أح الم ابقر م أما أان فأن ماظب 
                                                           

(1)  Richard A. Harkins : progressions for Teaching Basket ball .Harding press . U.S.A. 1997, P. 78 .  
 . 60، ص 1989. املوصل : دار الكتب للطباعة والنشر ،  كرة اليد  كمال عارف ظاهر ، سعد حمسن :  (2)
،  1989. املوصل : دار الكتب للطباعة والنشر ،  كرة السلة املهارات اخلططية للتدريبأياد عبد الكرمي ، وداد حممد رشاد املفيت :   (3)

 . 65ص
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إلررى مجرررضب التمرررضهن فترررضو إيمررراء حذلررر  عرررن ةضهرررق القهررراب بتمررراضهن فضههرررر حفضلهرررر التررر  تضبررر  لرررلب 
 . (1)الالعبهن الربضان اة ا هر للاب الفضلي حالفضه  إضافر إلى اايماء م 

همكن كذل   ماليظر الح ة الي اب  للمجمحعتهن التجضهبهر حالضرابةر   5حمن رالل ضهب 
ض الباررررلي يهررررغ هاليررررظ اضتفرررراع الح ررررة الي رررراب  للمجمحعررررر التجضهبهررررر بالت رررربر للح ررررة لالرتبررررا

الي اب  للمجمحعر الضابةر حمقاضتتا  مع الح ة الي اب  لكال المجمحعتهن فر  اارتبراض القبلر ، 
يهررررغ هاليررررظ اضتفرررراع الح ررررة الي رررراب  للمجمحعررررر التجضهبهررررر بوررررحضو كبهررررضو ح ررررضهار أح الح ررررة 

الضررابةر فقررل كرران اضتفاعررج بوررحضو ةبهاهررر حمحازهررر للتمضهترران الترر  هاةه ررا الي رراب  للمجمحعررر 
الملضس رالل اايماء المت ج ، حهذا هؤكل على أن التمضهتان المقتضير هل كاضن باكل كبهض ف  
ملب تةحض المجمحعر الضابةر يهغ تتو عت را تيقهقرا  لل رض  الارات  أا حهرح حجرحل فرضحق ذان 

 الم اضان ال جحمهر بهن المجمحعتهن حلوالط المجمحعر التجضهبهر . لالر إيوا هر ف  تةحض
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 146، ص : مصدر سبق ذكرهمؤيد عبد اهلل الديوجي ، فائز بشري محودات  (1)
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 االستنتاجات والتوصيات :  -5
 
 االستنتاجات :   5-1
 

اظهرت الدراسة اهمية االحماء بشكل عاا  ااالحمااء الصااش بشاكل صااش امادج الحا اة  .1
اليه في اعاداد الضالا ت ال اي  ضمال اكسااة عيباة البحاس  عاار ساريى فاي مسا اج المهاارات 

 اله امية 
-لمص ارة لكال افاراد عيباة البحاس طالاابعةاظهرت الدراسة  عارا" في المهارات اله امية ا .2

   ريبية( الكن بفارق كبير في ال عار 
ظهااار مااان صااا ل الدراساااة ان هباااا  فرداااا" مضباياااا" حا داللاااة اح اااا ية ال اااال  الم ماعاااة  .3

 ال  ريبية 
اظهرت الدراسة امن ص ل الب ا ج ان ال مارين المق رحة لف رة االحماء الصاش دد اظهارت  .4

 الحماء المس صد  ص ل الدرس  فادا" على مبهج ا
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 التوصيات :  5-2
 
.االه ما  بضملية االحماء الصاش في درس ال ربية الرياالية لما لها من اثر اي اابي فاي  عااير 1

 الضديد من المهارات اله امية اكحل  الدفاعية.
يااق ال مااارين بشااكل يصااد  . اساا صدا  عريقااة االحماااء المق رحااة ماان دباال الباحااس اااله مااا  ب عب2

  عار المهارة اله امية .
. يا ي الباحس بالرارة القيا  با راء دراسات مشابه على الرياالايين مان الم قادمين بااللضااة 3

 الرياالية المص لفة.
. ا راء اص بارات دارية مان دبال مادرس الماادة لمضرفاة مادج ساير مابهج االحمااء المق ار  بشاكل 4

 الة  عار لدج الع ة .   حي  ا اال" الى اد ى ح
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                                                  المالحق 

 ( 1ملحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة بابل          

  كلية التربية الرياضية      
 

 استمارة استطالع أراء الخبراء والمختصين في كرة السلة
 السيد / الدكتور  

 

ة بكليررة يررروا البا ررج برربحراء ب ررج تحريبرري نلررب نيمررة مررن طررال  المر لررة ال اميرر
حامعة بابل لل صول نلب درحرة الماحسرتير فري التربيرة الرياضرية  –التربية الرياضية 

) تمارين مقترحة لفترة اإلحماء الخاا  تتثيررااا  اط ترا ير  بعمروان

 .بعض المهارات الهج مرة بكرة السلة ( 
ومظررررام لمرررا تمتعرررون برررخ مرررن معرفرررة وخبررررال نلميرررة فررري محرررال كررررة السرررلة يرحرررب 

ت ديد صرال ية اخختبرارال الخاصرة بالمارارال الاحوميرة مرن ةمكاميرة تعرديل تفضلكا ب
أو ةضررررافة اختبررررارال أخرررررا وبمررررا تروماررررا أصررررلل فرررري ةظاررررار تررررب ير مت يررررر التمررررارين 

 المقتر ة خدمة لل ركة العلمية والعملية التدريبية في قطرما العزيز .
 ولكم جزيل الشــــــــــــكر والتقدير 

 

 
 
 
 
 

  الباحث                                                            اللق  : 
  سامر أمحد حسن األسا :                                                         

 الكلية أو الحامعة :    
 
 



                                                  المالحق 

 
  بطارية االختبار  :

 
 : اختبار المماولة الصدرية بكلتا اليدين . االختبار األول 

 الادف من اخختبار : تقييا مستوا تطور المماولة الصدرية بكلتا اليدين .
وصرررف األداء      : معطررري  رررالج م ررراوخل لكرررل مختبرررر بمماولرررة الكررررة مرررن مسرررتوا 

 الصدر وبكلتا اليدين ) من الارولة ( .
 ( درحة وت س  درحة أ سن م اولة . 30التسحيل           : لكل م اولة ) 

 

 اختبار المماولة المرتدة بكلتا اليدين . لثاني:االختبار ا 
 الادف من اخختبار : تقييا مستوا تطور المماولة المرتدة بكلتا اليدين .

وصررف األداء      : معطرري  ررالج م رراوخل لكررل مختبررر خسررتالا المماولررة وتسرررليماا 
 للزميل ) من الارولة ( 

 س  درحة أ سن م اولة .( درحة وت  30التسحيل           : لكل م اولة ) 
 

 : اختبار المماولة بيد وا دة من فوق الكتف ) الطويلة (. االختبار الثالث 
 الادف من اخختبار  : تقييا مستوا تطور المماولة.

وصف األداء       : معطي  الج م اوخل لكل مختبر بشررط أن ترىدا المماولرة مرن 
 متر (  6زميل يقف نلب مسافة ) 

 ( درحة وت س  درحة أ سن م اولة . 30: لكل م اولة )         التسحيل    
 

 : اختبار الطبطبة العالية . االختبار الرابع 
 الادف من اخختبار  : تقييا مستوا تطور الطبطبة العالية .

وصف األداء       : معطي  الج م اوخل لكل مختبر ألداء الماارة ولمسافة ملعر  
 كرة السلة 

 ( درحة وت س  درحة أ سن م اولة . 30: لكل م اولة )         التسحيل    



                                                  المالحق 

 

 : االختبار الخامس : . اختبار الرمية ال رة 
 الادف من اخختبار   : تقييا مستوا تطور الرمية ال رة .

وصررررف األداء         : يقررررف المختبررررر خلررررف خررررط الرميررررة ال رررررة ويوضررررل التاررررديف 
 الص يل للرمية ال رة 

درحررررال  6م رررراوخل لكررررل مختبررررر ولكررررل م اولررررة  5: تعطررررب            التسررررحيل   
 ( درحة. 30ليكون المحموع لاا )

 :اختبار التصوي  السلمي . االختبارالسادس 
 الادف من اخختبار : تقييا مستوا مقدار التصوي  السلمي )ال ال ية( .

أمترار نرن  5عرد وصف األداء       : يتا األداء من طبطبة الالن  الكرة من نلب ب
الاررررردف  رررررا يرررررتا  سررررر الج خطررررروال والقيررررراا بعمليرررررة التارررررديف 

 الص يل .
درحرال ليكرون  6م اوخل لكرل مختبرر ولكرل م اولرة  5تعطب التسحيل            : 

 ( درحة. 30المحموع لاا )
 :اختبار التصوي  بالقفز. االختبار السابع 

 بالقفز .الادف من اخختبار : تقييا مستوا مقدار التصوي  
وصف األداء       : يتا األداء مرن اسرتالا الكررة خلرف ممطالرميرة ال ررة ومرن حاتري 

 اليمين أو اليسار بعدها يقوا المختبر بعملية التاديف .
درحرال ليكرون  6م اوخل لكرل مختبرر ولكرل م اولرة  5تعطب التسحيل            : 

 ( درحة. 30المحموع لاا )
 
 
 
 
 
 



                                                  المالحق 

 
 (2ملحق رقم ) 

 هج اإلحماء المستخدم  من
 األسبوع األول  

 الوحدة االولى والثانية  
 
 
 
 

أقسام 

الوحدة 

 التدريبية

الزمن / 

 دقيقة

الهدف 

 التدريبي

 التكرارات التمرينات المستخدمة

  
فتررررررررررررررررررة 

 الراحة
 المالحظات

القسم 

التحضير

 ي

 –تةةةةةاوذر الةةةةة  اعي   –هرولةةةةة   إحماء عام د10

 فةةةخ و  ةةة   –هرولةةة  باة يةةة  

هرول  مةخ فتةا العة   –  ال  اعي

. 

تمةةةةا ذ  تةةةةاوذر الرذ ةةةة  والعةةةة   

والةة  اعي  والريةةمي  مةة  و ةةخ 

 الوذوف فتحا  

ذ ا ال اء في الوحةا     

التا ذ يةة  ذقةةوم  حةةا 

المسةةةةاعاذ    ةةةةر  

ت اصةةةةةيا ا حمةةةةةاء 

والتمرذنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

المقترحةةةةة  و ي يةةةةة  

 تن ي ها .

إحمةةةةةةةةةةةةاء  د15 

  اص.
( 1تن ي  التمرذنا  المقترح   ذم )

(3( )5) (7( )17( )18. ) 

زم   داء  ا تمرذ   ثاةي   30  تكرا ا 3-4

 ثاةي   30

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  المالحق 
 
 
 
 
 
 

 األسبوع الثالث  
 الوحدة الخامسة والسادسة

 
 
 
 
أقسام الوحدة 

 التدريبية

الزمن / 

 دقيقة

الهدف 

 التدريبي

فتررررررررررررة  التكرارات التمرينات المستخدمة

 الراحة

 المالحظات

القسم 

 التحضيري
 فةخ  –تةاوذر الة  اعي   –هرول   إحماء عام د10

 –الةةر  تي  للع ةةا  مامةةا  و   ةةا  

هرولةة  باة يةة  مةةخ  فةةخ و  ةة  

 ال  اعي  .

 –تمةةةةا ذ  مروةةةةة  مةةةةخ ال ميةةةةا 

تمرذنةةةةةةةةا  تةةةةةةةةاوذر الريةةةةةةةةمي  

 الو ك . -الع   – ال  اعي  

ذ ا ال اء فةي الوحةا    

التا ذ يةةة  ذقةةةوم  حةةةا 

المسةةةةةاعاذ    ةةةةةر  

ت اصةةةةةةيا ا حمةةةةةةاء 

مرذنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  والت

المقترحةةةةةة  و ي يةةةةةة  

 تن ي ها .

إحماء  د15 

  اص.
( 9تن ي  التمرذنا  المقترح   ذم )

(11( )13( )15( )17( )20. ) 

  تكرا ا 3-4 

 ثاةي 30

زم   داء  ا تمةرذ  

 ثاةي   30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  المالحق 

 
 
 
 

 األسبوع الخامس
 الوحدة التاسعة والعاشرة

 
الزمن /  أقسام الوحدة التدريبية

 دقيقة

ف الهد

 التدريبي

فتررررررررررررة  التكرارات التمرينات المستخدمة

 الراحة

 المالحظات

 فةةخ الةةر  تي  للع ةةا –هرولةة   إحماء عام د10 القسم التحضيري

هرولة  باة ية  مةخ  – ماما  و   ا  

  فخ و    ال  اعي  .

 -تمةةةا ذ  مروةةةة  مةةةخ ال ميةةةا 

تمةةا ذ  تةةةاوذر الرذ ةة  والعةةة   

 وال  اعي  والريمي  .

الوحةةا   ذ ةةا ا ء فةةي  

التا ذ يةةة  ذقةةةوم  حةةةا 

المسةةةةةاعاذ    ةةةةةر  

ت اصةةةةةةيا ا حمةةةةةةاء 

والتمرذنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

المقترحةةةةةة  و ي يةةةةةة  

 تن ي ها .

إحماء  د15 

  اص.
تن يةة  التمرذنةةا  المقترحةة   ذةةم 

(2( )4( )6( )8( )18( )19 )

. 

  تكرا ا     3-4 

 ثاةي 30

زم   داء  ا تمةرذ  

 ثاةي   30

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  المالحق 

 
 

 األسبوع السابع    
 حدة الثالثة عشر والرابعة عشرالو 

 
 
 

أقسام الوحدة 

 التدريبية

الزمن / 

 دقيقة

الهدف 

 التدريبي

فتررررررررررررة  التكرارات التمرينات المستخدمة

 راحة

 المالحظات

تةةةاوذر  -فتةةةا العةةة    –هرولةةة   إحماء عام د10 القسم التحضيري

هرولةةة  باة يةة  مةةةخ –الةة  اعي  

  فخ و    ال  اعي  .

 –تمةةةةةةةا ذ  مروةةةةةةةة  ل عسةةةةةةةم 

-تمرذنةةةةةةةا  تةةةةةةةاوذر الرذ ةةةةةةة  

 -العة   –الة  اعي   -الريمي  

 الو ك .

ذ ةةةةا ال ةةةةاء فةةةةي   

الوحةةا  التا ذ يةة  

ذقةةةةةةةةةةوم  حةةةةةةةةةةا 

المسةةةةةةةةةةةةةةةةاعاذ  

  ةةةر  ت اصةةةيا 

ا حمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

والتمرذنةةةةةةةةةةةةةةا  

المقترحة  و ي يةة  

 تن ي ها .

إحماء  د15 

  اص.
تن يةة  التمرذنةةا  المقترحةة   ذةةم 

(10( )12( )14( )16( )18 )

(20. ) 

4-5 

 تكرا ا 

 

 ثاةي 30

زمةةةةة   داء  ةةةةةا 

 ثاةي   30تمرذ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  المالحق 

 
 
 
 

 ( 3ملحق رقم ) 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 استمارة تقويا األداء لبعض الماارال الاحومية بكرة السلة 

 ت
المناولة  األسماء

 الصدرية
المناولة 
 المرتدة

المناولة 
 الطويلة

الطبطبة 
 العالية

   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
 
 



                                                  المالحق 

 
 
 
 
 

 سماءاأل ت
 التهديف بالقفز التهديف السلمي التهديف الثابت الرمية الحرة

 م 5 4 3 2 1 م 5 4 3 2 1 م  5 4 3 2 1
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
 

 
 أسم املتقدم /

 التاريخ    /



                                                  المالحق 

 
 


