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دور وحدات تدريبية مقترحة باستخدام كرات مختلفة األشكال واألحجام في تطوير بعض
المهارات األساسية في كرة القدم.

The rol effectiveness of trainning units suggest,by used different
kind of balls (shapes,sizes),for developing some basic skils in
football game
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الملخص:
ىػػد ه ى ػػده الدراس ػػة إد معر ػػة دور الوب ػػدات التدريبيػػة ادلقتب ػػة باس ػػت داـ كػ ػرات سلتل ػػة
األشكاؿ واألبجاـ يف تطوير بعض ادلهارات األساسية لدى ناشػ كػرة القػدـ ػه  15سػنة،
بيث اعتمد البابثاف على عينة من ( )20العب من العيب ا اد طولقة ه  15سنة ،اختريوا
بطريقػة عمديػة ومت تقسػيمه إد رلمػوعتض ضػابطة وبريبيػػة ،كمػا اعتمػد البابثػاف علػى ادلػػنه
التجرييب دلالئمتو لطبيعة الدراسة.
وتوصػ البابثػاف إد وجػود ػروؽ دالػة إب ػائيا بػض العينػة اللػابطة والتجريبيػة ول ػا العينػة
التجريبية اليت طبقه عليهػا الوبػدات التدريبيػة ادلقتبػة ،كمػا توصػال إد أف لالسػت داـ كػرات
سلتل ػة األبجػاـ واألشػكاؿ دور عػاؿ يف تطػوير مهػارات كػ مػن ،الدبرجػة بػالكرة ،التهػػدي ،
والتنطيط بالكرة.
الكلمات المفتاحية :وحدات تدريبية ،كرات مختلفة األحجام ،المهارات األساسية.
Abstract :
The aimed of this study was to know the role of the suggested
training using balls of different shapes and sizes in developing some
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 دور وحدات تدريبية مقترحة باستخدام كرات مختلفة األشكال واألحجام في تطوير بعض:العنوان
المهارات األساسية في كرة القدم
basic skills for young footballs, under 15 years, and the researchers
used a sample of (20) players from the Union of Tolga under 15 years,
they were chosen deliberately and were divided To two control and
experimental groups, the researchers also used on the experimental
approach.
The researchers found that there are statistically significant
differences between the control and the experimental sample and for
the benefit of the experimental sample to which the proposed training
units were applied, and they also found the use of balls of different
sizes and shapes plays an effective role in developing the skills of ball,
rolling skil, scoring skil, and ball pitching .
_key words : training units , different kind of ball(size,shapes) ; basic
skils football

: _ مقدمة وإشكالية01
، اذ تطػػورت بشػػك سػػري يف ش ػ ا ػػاالت،تعػػد كػػرة القػػدـ اللعبػػة الشػػعبية األود يف العػػاو
وأصبحه احلاجة إد سػض األدا ادلهػاري أمػر ضػروري للوصػوؿ بالعػب كػرة القػدـ إد األدا
.ب ورة آلية ومتقنة ه سلتل ظروؼ ادلباريات
إف التدريب احلديث يف كرة القدـ عملية سلطط ذلا مبن يػة علػى أسػل علميػة ىػد ها الوصػوؿ
 خاصة من النابية ادلهارية بيث يعد األدا ادلهاري، بالناش إد ادلستوى العايل لألدا ادلتكام
أبد ادلتطلبات اليت جيب أف تتوا ر لدى الالعبض مبستوى عايل من الك ا ة واجلػدير بالػدكر أف
صلاح و قيق اذلدؼ من ادلباريات يتوق دائما على إتقاف ادلهارات اليت تعترب وسيلة لتن يد اخلطط
.اذلجومية والد اعية
 كاف لزاما،وللوصوؿ مبستوى الالعبض إد درجة اليت متكنه من قيق متطلبات اللعب احلديث
على ادل ت ض يف ىدا ا اؿ إعداد الالعب مند ال غر و ق برام مقننة ختدـ سلتل اجلوانب
121

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/2215

قرين وليد

المؤلفون:

براهمي عيسى

البدنية وادلهارية والن سية واخلططية ،مبحتويات تدريبية أكثر تطورا تتماشى م متطلبات اللعب
احلديث ،وتتال ـ بطبيعة احلاؿ م قدرات وإمكانات الالعبض يف سلتل

ال ئات العمرية.

إ ف عملية اإلعداد ادلهاري يف كرة القدـ يهدؼ إد تعلي ادلهارات األساسية اليت يست دمها
الالعػب خػالؿ ادل باريػات وادلنا سػات ،للوصػوؿ بالالعػب إد الدقػة واإلتقػاف والتكامػ يف ي ػ
ادلهارات األساسية ،بيث يستطي تأديتها ب ورة آلية متقنة ه ظروؼ ادلباراة ،ويف ظ إطار
قانوف لعبة كرة القدـ (حسن السيد أبوا عبده ،2002 ،ص.)27
تعػد الوبػػدات التدريبيػة الركيػػزة األساسػية الػػيت تبػل عليهػػا عمليػة الت طػػيط السػنوية مب تل ػ
مرابلهػػا ،لػػدا وجػػب عل ػػى ادلػػدربض اختيػػار أ ل ػ انتوي ػػات والتمػػارين ،وابتكػػار أ ل ػ الط ػػرؽ
واألساليب التدريبية والتعليمية لتعلي وتدريب ادلهارات األساسية ،باالعتماد على سلتل الوسائ
واألجهزة ادل تل ة( كرات ،أقماع..... ،اخل).
من خالؿ البحث عن ادلناى واألساليب احلديثة للتدريب يف كرة القػدـ ،ومػن خػالؿ اطػالع
البابثػاف علػى رلموعػة مػن الدراسػات السػابقة وادلشػاصة واخلاصػة مبتغػري اسػت داـ كػرات سلتل ػػة
(األبجاـ واألوزاف) يف سلتل ال عالية ككرة السلة وكرة اليد وكرة القدـ ،يريد البابثاف معر ة دور
ىده الوسائ (كرات سلتل ة األشكاؿ واألبجاـ) يف تنمية بعض ادلهارات األساسية لدى العيب
كرة القدـ الناشئض من خالؿ التساؤؿ التايل :ى الست داـ كرات سلتل ة األشكاؿ واألبجاـ يف
الوبدات التدريبية دور يف تنمية بع ض ادلهارات األساسية لالعيب الناشئض يف كرة القدـ؟.
 _ 02التساؤل الرئيسي:
_ ىػ ىنػاؾ دور للوبػدات التدريبيػة ادلقتبػػة باسػت داـ كػرات سلتل ػة األشػكاؿ واألبجػػاـ يف
تطوير بعض ادلهارات األساسية لالعيب كرة القدـ الناشئض؟.
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 _ 03التساؤالت الفرعية:
_ ى ػ ىنػػاؾ ػػروؽ ذات داللػػة إب ػػائية بػػض القيػػاس القبلػػي والبعػػدي للمجمػػوعتض اللػػابطة
والتجريبية يف التدريب بكرات سلتل ة األبجاـ واألشكاؿ يف مهارة الدبرجة بكرة القدـ؟.
_ ى ػ ىنػػاؾ ػػروؽ ذات داللػػة إب ػػائية بػػض القيػػاس القبلػػي والبعػػدي للمجمػػوعتض اللػػابطة
والتجريبية يف الت دريب بكرات سلتل ة األبجاـ واألشكاؿ يف مهارة التهدي

بكرة القدـ؟.

_ ى ػ ىنػػاؾ ري ػػق ذات داللػػة إب ػػائية ب ػػض القيػػاس القبلػػي والبع ػػدي للمجمػػوعتض الل ػػابطة
والتجريبية يف التدريب بكرات سلتل ة األبجاـ واألشكاؿ يف مهارة التنطيط بكرة القدـ؟.
 _ 04الفرضية العامة:
_ ىناؾ دور للوبدات التدريبية ادلقتبة باست داـ كرات سلتل ة األشكاؿ واألبجاـ يف تطوير
بعض ادلهارات األساسية لدى الالعبض الناشئض يف كرة القدـ؟.
 _ 05الفرضيات الجزئية:
_ ىناؾ روؽ ذات داللة إب ائية بض القياس القبلي والبعدي للمجموعتض اللابطة والتجريبية
يف التػػدريب بك ػرات سلتل ػػة األبجػػاـ واألشػػكاؿ يف مه ػػارة الدبرجػػة بكػػرة القػػدـ ل ػػا العين ػػة
التجريبية.
_ ىناؾ روؽ ذات داللة إب ائية بض القياس القبلي والبعدي للمجموعتض اللابطة والتجريبية
يف التػدريب بك ػرات سلتل ػػة األبجػػاـ واألشػػكاؿ يف مهػارة التنطػػيط بكػػرة القػػدـ ول ػػا العينػػة
التجريبية.
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_ ىناؾ روؽ ذات داللة إب ائية بض القياس القبلي والبعدي للمجموعتض اللابطة والتجريبية
يف التػدريب بكػرات سلتل ػػة األبجػاـ واألشػكاؿ يف مهػػارة التهػدي بكػرة القػػدـ ول ػا العينػػة
التجريبية.
 _ 06أهداف الدراسة:
_ اقتاح رلموعة من الوبدات التدريبية بكرات سلتل ة األبجاـ واألشكاؿ لتطوير بعض ادلهارات
األساسية لدى ناشئي كرة القدـ.
_ التعػرؼ علػى دور الوبػدات التدريبيػة ادلقتبػة بكػرات سلتل ػة األبجػاـ واألشػكاؿ يف تطػوير
مهارة الدبرجة بالكرة لدى العينة التجريبية ل ناش كرة القدـ.
_ التعػرؼ علػى دور الوبػدات التدريبيػة ادلقتبػة بكػرات سلتل ػة األبجػاـ واألشػكاؿ يف تطػوير
مهارة التنطيط بالكرة لدى العينة التجريبية ل ناشئي كرة القدـ.
_ التعرؼ على دور الوبدات التدريبية ادلقتبة بكرات سلتل ػة األبجػاـ واألشػكاؿ يف تطػوير
مهارة التهدي

بالكرة لدى العينة التجريبية ل ناشئي كرة القدـ.

 _ 07التعريف بمصطلحات الدراسة:
_ الوحدة التدريبية:
الوبدة التدريبية ىي عملية بيداغوجية قاعدية للمدرب وتعترب الوسيلة اليت تسمح لو بالتدخ
يف عملية التدريب)tupin bernard.1990.p175 ( ،
ومن النابية التكيبية صلد الوبدة التدريبية اليومية تتكوف من ثالثة أقساـ :القس التحلريي،
القس الرئيسي ،القس اخلتامي.
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_ كرة القدم :جيب أف تكوف كروية الشك وم نوعة من اجللد أو من أي مواد أخرى مناسبة،
أف ال يزيد وزهنا عن 450غ وال يق عن  410غ ،أف ال يزيد زليطها عن  70س وال يق عن
 68سػ  ،ضػغط كػػرة القػدـ ي ػتاوح بػض  0,6و 1,1وبػدة ضػػغط جػوي عنػػد مسػتوى سػػطح
البحر.

(مواصفات_الكرة)https://ar.wikipedia.org/wiki/

وفي الجدول( :) 1التالي بعض التصنيفات الكروية حسب الفئات العمرية:
مقياس الكرة

الفئة العمرية

محيط الكرة

وزن الكرة

مقياس5 :

البالغين والذين تزيد أعمارهم عن  13سنة

 71_ 69س

450_ 410غ

مقياس4 :

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  8و 12سنة

 66 _63س

390_ 359غ

مقياس3 :

األطفال الذين تقل أعمارهم عن  8سنوات

 60 _58س

320_300غ

مقياس2 :

األطفال الذين تقارب أعمارهم  4سنوات

 56_ 52س

280_210غ

مقياس1 :

األطفال الذين تقل أعمارهم عن  4سنوات

 54 _51س

 205غ

المصدر) :كم_يبلغ_وزن_كرة_القدم (https://mawdoo3.com/

_ المهارات األساسية :ادلهارات األساسية يف كرة القدـ تعين ك احلركات اللرورية اذلاد ة اليت
تؤدى بغرض معض يف إطار قانوف كرة القدـ ،سوا كانه ىده احلركات بالكرة أو بدوهنا( .حنفي

مختار ،1980،ص.)93

 _ 08دراسات سابقة ومشابهة:
 _ 1.8دراسة ناظم جبار جالل وآخرون( :)2013ه عنواف :تأثري كرات سلتل ة كوسائ
تدريبية مساعدة يف تطوير بعض ادلتغريات الكينماتيكية ودقة التهدي لدى ناش كرة القدـ.
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بيث ىدؼ البحث إد التعرؼ على ال روؽ بض االختبارات البعدية والقبليػة بػض ا مػوعتض
التجريبيػػة واللػػابطة بت ػػأثري ك ػرات سلتل ػػة كوس ػػيلة تدريبيػػة مسػػاعدة يف تط ػػوير بعػػض ادلتغػ ػريات
الكنماتيكية ولقد اعتمد البابثوف على ادلنه التجرييب للمجموعتض(ضابطة وبريبية) ،أما رلتم
البحث تكوف من ناش كرة القدـ يف زلا ظة السليمانية بعمر( 17_15سنة) وعددى 160
للموس  .2012_2011أما عينة البحث تكونه من  16العب ميثلوف نسبة .%10
وتوص البابثوف إد :بققه ا موعة اليت است دمه األسلوب التقليدي سن يف االختبار
القبلي والبعدي يف ادلتغػريات الكنماتيكيػة وىػي ( سػرعة انطػالؽ الكػرة وزخػ الكػرة) اخلطػي أمػا
باقي ادلتغريات إهنا و قق أي تطور.
و قق ا موعة اللابطة اليت است دمه األسلوب التقليدي تطور بض االختبار القبلي والبعدي
يف دقة التهدي  ،إف است داـ الكرات أدى إد تطوير توا ق عللي ع يب وسرعة للرج اللاربة
ودقة التهدي

وزاوية انطالؽ الكرة وزاوية اجلس وك اص اجلس .

 _ 2.8دراسة إسماعيل عبد الجباار وآخارون ( :)2011ػه عنػواف :أثػر اسػت داـ كػرات
سلتل ة األوزاف واألبجاـ على دقة التمرير والت ويب لالعيب كرة القدـ الشباب.
بيث ىدؼ البحث إد دراسة اثر است د اـ كرات سلتل ة األوزاف واإلبجاـ على دقة التمرير
والت ويب على ا امي التجريبية الثالثة ،وكدا داللة ال روؽ اإلب ائية يف دقة التمرير والت ويب
بػض ا ػػامي التجريبيػة الثالثػػة يف االختبػار البعػػدي ،واسػت دـ ادلػػنه التجػرييب يف ىػػدا البحػػث
واخت ػػريت عينػ ػػة البحػ ػػث بالطريقػ ػػة العمديػ ػػة وتكون ػػه مػ ػػن ( )24العػ ػػب مقسػ ػػمض إد ثػ ػػالث
رلموعات ،وأى ما توص إليو البحث:
بققه ا امي التجريبية الثالثة تطورا جيدا يف ي ادلهارات ول ا االختبار البعدي ،و قق
ا امي التجريبية الثالثة تطورا جيدا يف ي ادلهارات عند مقارنة نتائ االختبارات ال بعدية.
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 3.8دراساة محماد شاهاب ( :)2009ػػه عنػواف :تػأثري اسػػت داـ كػرات سلتل ػة األبجػػاـ
واالوزاف على تعل دقة التهدي السلمي يف كرة السلة.
بيث ىد ه ىده الدراسة إد معر ة مدى تأثري التدريب بكرات سلتل ة األبجاـ واألوزاف على
األوؿ بكلية التبية األساسية ،واسػت دـ
دقة التهدي السلمي بكرة السلة لدى طالب ال
ادلػػنه التج ػػرييب ،كمػػا اعتم ػػد البابػػث عل ػػى عين ػػة مػػن  42طال ػػب مػػن ال ػ ػ األوؿ جلامع ػػة
ادلستن رة مت اختيارى بطريقة عمدية وتقسيمه

موعتض ضابطة وبريبية.

وتوص البابث إد وجود روؽ معنوية بض ا امي التجريبية يف االختبار البعدي وىدا يدؿ على
تأثري األسلوب ادلست دـ يف تطػوير التهػدي السػلمي ،كمػا أظهػرت االختبػارات اعليػة متػارين
التكيز واالستجاع واإلبساس بالكرة.
 4.8دراسة جواد حسن ( :)2013أثر متارين تنا سية بكرات سلتل ة انيطات واألوزاف يف تعل
بعض ادلهارات األساسية بكرة اليد.
بيث ىدؼ البحث إد إعداد رلموعة من التمارين التنا سية بكرات انيطات واألوزاف لتعل
بعض ادلهارات األساسية بكرة اليد لطالب ادلربلة اإلعدادية (ادلتوسطة) ،بيث اعتمد البابث
على ادلنه التجرييب ،وبلغه عض البحث  120طالب مقسمض إد أربعة رلامي .
وأى ما توص إليو البابث أف التمارين ادلست دمة يف البحث زادت من عالية مشاركة ادلتعل
ضلو التعل من خالؿ زيادة ادلنا سة ألهنا مثله عن را معزز لألدا وبالتايل زيادة ال عالية ضلو تعل
ادلهارات األساسية بكرة اليد.
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 _ اإلجراءات الميدانية للدراسة:

 _ 1الدراسة االستطالعية:

قاـ البابثاف بإجرا التجربة االستطالعية يوـ  21ي ري  ،2018على عينة من العيب كػرة
القدـ عددى ( ) 9العب خارج عينػة الدراسػة ،وتتػو ر ػيه ن ػل خ ػائص ومواصػ ات عينػة
الدراسػػة ،وق ػػد مت تطبيػػق الوب ػػدات التدريبي ػػة اخلاصػػة قي ػػد الدراس ػػة وإج ػرا االختب ػػارات ادلهاري ػػة
(دبرجة ،تنطيط ،هتدي ) عليه  ،ويف يوـ  3مارس  2019أعيدت ن ل التجربة وعلى ن ل
العينة و ه ن ل الظروؼ.
إذ كان الغرض من هذه الدراسة االستطالعية ما يأتي:
 معر ة مدى مالئمة الوبدات التدريبية لعينة الدراسة. معر ة ال عوبات وادلشكالت اليت قد تواجو البابث عند ت ن يد الدراسة الرئيسية. معر ة الوقه ادلستغرؽ للدراسة ،واختبار صالبية األدوات واألجهزة ادلناسبة للقياـ باالختباراتادلهارية.
 _ 2منهج الدراسة :اعتمد البابثاف على ادلنه التجرييب ا موعات ادلتكا ئة (ضابطة وبريبية).
 _ 3مجتمااا الدراس ااة :متث ػ رلتمػ ػ الدراس ػػة يف العػػيب أندي ػػة بس ػػكرة ػػه  15س ػػنة ،والب ػػال
عددى  167العب.
 _ 4عينة الدراسة :متثله عينة الدراسة يف ( )20العب ،من العيب ريق ا اد طولقة ،ه 15
سنة( )U15اختريوا بطريقة ق دية ومت تقسيمه إد رلموعتض متساويتض ومتكا ئتض رلموعة
ضابطة ورلموعة بريبية ،يف ك رلموعة ( )10العبض ،واجلدوؿ( )2يوضح ذلك:
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جدول( :)2يوضح تجانس العينتين الضابطة والتجريبية.
المتغيرات

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوسيط

السن (سنة).

14.78

2.46

14.5

الوزن (كلغ).

47.09

4.61

45

الطول (سم).

153.83

6.34

150.27

المصدر :من انجاز الباحثان.

 _5أدوات الدراسة:
اعتمد البابثاف على رلموعة من االختبارات ادلهارية بعد عرضها على زلكمض ،ومت اختيار بعض
االختبارات ادلهارية ادلناسبة إلجرا القياس كما ىو موضح:
 1.5اختبار الدحرجة بين شواخص:
_ الهدف من االختبار :قياس القدرة على الدبرجة.
_ األدوات المس ااتخدمة :ك ػػرة ق ػػدـ ،س ػػاعة توقي ػػه 10 ،شػ ػواخص ،ادللع ػػب ،دي ػػد منطق ػػة
االختبار كما ىو موضح يف الشك حبيث تكوف ادلسا ة بض شاخص وأخر  1مت.
_ مواصفات األداء  :يق الالعب ادل ترب ومعو كرة القدـ خل خط البدايػة ،عنػدما تعطػى
إشػارة البػػد يقػػوـ بػػاجلري بػػض الشػػاخص وميكنػو اسػػت داـ القػػدـ اليمػػل أو اليسػػرى أو كال ػػا
وباالباه ادلوضح يف الشك .
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شكل ( )1شكل وضح اختبار الدحرجة بين شواخص.

_ عدد المحاوالت المطلوبة :تعطى الالعب زلاولة وابدة قط وميكن إعطا زلاولة أخرى إذا
ما وق خطأ غري مق ود من قب الالعب كاجتياز شاخ ض معا أو إسقاط أبد الشواخص.
_القياس :حيتسب الزمن ادلستغرؽ ذىابا وإيابا ويسج الزمن(.موفق أسعد محمود، 2009 ،
ص.)46
 2.5اختبار دقة التهديف:
_ الهدف من االختبار :قياس دقة التهدي .
_ األدوات المسااتخدمة 7 :ك ػرات قػػدـ ،شػػاخص ،مرم ػػى مقس ػ إد منػػاطق زلػػددة كم ػػا يف
الشك :

شكل( )2يوضح اختبار دقة التهديف.
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_ طريقة األداء :توزع( .)7كرات يف منطقة اجلزا  ،ويبدأ الالعب بالركض من خل الشاخص
ادلوجود على قوس اجلزا بابػاه الكػرة األود ،يهػدؼ ويعػود للػدواف بػوؿ الشػاخص ،يتجػو
للكرة الثانية ،وىكدا م الكرات كلها ،ويكوف التهدي أعلى من مستوى األرض ولالعب احلرية
يف اختيار أي قدـ ،على أف يت األدا من وض الكض.
_ طريقة التسجيل :سػب الدرجػة مبجمػوع الػدرجات الػيت حي ػ عليهػا الالعػب مػن هتػدي
الكرات السبعة وعلى النحو التايل:
_ مينح الالعب ( )3درجات إذا دخله الكرة يف ادلنطقتض انددتض (.)2 ،1
_ مينح الالعب ( )1درجة إذا دخله الكرة يف ادلنطقة (.)3
_ مينح الالعب  0درجة إذا خرجه الكرة عن ادلرمى.
_ يف بالػة ارتطػػاـ الكػػرة بالعارضػة أو احلػػاجز تسػػب درجػة وابػػدة لتلػػك ادلنطقػة انػػددة الػػيت
ارتطمه صا (.موفق أسعد محمود ، 2009 ،ص)49
 3.5اختبار تنطيط الكرة:
_ الغرض من االختبار :قياس القدرة على التحك يف الكرة بالقدمض
_ األدوات :كرة قدـ ،ميقايت ،صا رة.
_ اإلجراءات :تعترب اناولة اشلة إذا سقطه الكرة من الالعب ،يسج الزمن من حلظة خروج
الالعب بالكرة والتحك صا إد غاية خط النهاية.
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الالعب ومعو الكرة عند خط البداية ،عند مساع اإلشارة يقوـ الالعػب

بالتحك بالكرة باستمرار م عدـ إسقاطها على األرض.
_ إدارة االختبار :يعطى اإلشارة للبد وحيتسب الزمن من حلظة البداية إد النهاية ،يسج الزمن

الدي استغرقو الالعب يف األدا إد  10/1من الثانية وتعطى زلاولة وابدة لك سلترب( إبراهيم
محمد عزيز ،2013،ص)194
 _06الدراسة األساسية:
قاـ البابثاف باإلجرا ات ادليدانية للدراسة كالتايل:
_ القيػاـ بػػإجرا القيػػاس القبلػي للعينتػػض اللػػابطة والتجريبيػػة قبػ البػػدا يف تطبيػػق الوبػػدات
التدريبية ادلقتبة وذلك يوـ  09مارس  2019بادلركب الرياضي لطولقة والية بسػكرة ،بعػد
ذلػك بػدأ البابثػاف يف التطبيػق ال علػػي للوبػدات التدريبيػة ادلقتبػة بتػاري  12مػػارس، 2019
بواق  10وبدات تدريبية ،يف ك أسبوع وبدتض تدريبيتض (االثنض واألربعا ).
_ شك الوبدات التدريبية:
كاف زمن الوبدة التدريبية الوابدة ( 45دقيقة) وىدا متاشيا م خ ائص ال ئة العمرية.
القس التحلريي 10 ( :د) ( ،اإلمحا العاـ ،اخلاص ،وتنظي العم )
القس الرئيسي 25(:د) يتكوف من متارين سض وتطوير ك من مهارة الدبرجة ،مهارة تنطيط
الكرة (تنطيط باست داـ الرجلض ،تنطيط بالرأس ،تنطيط باست داـ ال د) ،مهارة التهدي على
ادلرمى من خالؿ استعماؿ كرات سلتل ة األبجاـ.
_ القس اخلتامي10( :د) متارين استجاع والعودة للهدو .
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 نشري ىنا إد أف الوبدات التدريبية طبقه على العينة التجريبية وو تشم العينة اللابطة كما أف
العينة اللابطة كانه تتدرب ب ة عادية.
_ 07الوسائل اإلحصائية:
مت إجرا ادلعاجلة اإلب ائية باست داـ :ادلتوسط احلسايب ،الوسيط ،االضلراؼ ادلعياري ،معام
االرتباط البسيط بريسوف( ،حلساب ثباث االختبارات) اختبار  tللعينتض ادلستقلتض( حلساب
ال روؽ بض القياسض) ،كما مت االستعانة بالربنام اإلب ائي . IBM SpssV23
 _ 07عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
مػن خػػالؿ ادلعاجلػػات اإلب ػائية للػػدرجات اخلػػاـ الػيت ب ػ عليهػػا البابثػاف مػػن ج ػرا تطبيػػق
االختبارات على ادلهارات قيد الدراسة ،وما أ رزتو من نتائ  ،قػاـ البابثػاف بعػرض ىػده النتػائ
على شك جداوؿ لتسهي مالبظة ال روؽ بض عينيت الدراسة وكدا ليلها ومناقشتها يف ضو
ال رض يات ادل اغة.
 1.7عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى القائلة:
_ىناؾ روؽ ذات داللة إب ائية بض القياس القبلي والبعدي للمجموعتض اللابطة والتجريبية
يف التػدريب بك ػرات سلتل ػة األبجػػاـ واألشػػكاؿ يف مهػارة الدبرجػػة بكػػرة القػدـ ول ػػا العينػػة
التجريبية.
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ج اادول ( :)3يب ااين ا لنت ااائج اإلحص ااائية لالختب ااار القبل ااي والبع اادي للعينت ااين التجريبي ااة والض ااابطة ف ااي مها ااارة
الدحرجة بالكرة.
اختبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار المتوس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااط االنحا ا ا ا ا ا ا ا ا ااراف قيما ااة

 Tقيما ا ا ا ا ا ااة sig t

الدحرجة الحسابي
العين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة قبلي17.47:
بعدي17.09:
الضابطة

المعياري
قبلي1.23 :
بعدي1.07:

المحسوبة
4.11

العين ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة قبلي17.71 :
بعدي16.39 :
التجريبية

قبلي2.74 :
بعدي1.93 :

4.69

الجدولية
2.26

0.001

مس ا ا ا ا ااتو
الداللة
داؿ

 df= 09عند مستو الداللة 0.05

يالبػ مػن خػػالؿ نتػائ اجلػدوؿ( )3أف نتػػائ االختبػار القبلػي والبعػػدي للعينػة اللػػابطة يف
اختبػار دبرجػػة الكػرة بػػض ش ػواخص كػاف كالتػػايل :بلػ متوسػػط القيػػاس القبلػي للعينػػة اللػػابطة
( )17.47أم ػ ػػا البع ػ ػػدي بلػ ػ ػ ( ،)17.09وب ػ ػػاضلراؼ معي ػ ػػاري قبل ػ ػػي بلػ ػ ػ ( )1.23وبعػ ػ ػػدي
( ،)1.07أما عن قيمة ( )tانسوبة بلغة قيمتها ( )4.11وىي قيمة أكرب من القيمة اجلدولية
( )2.26عند مستوى الداللة ( )0.05ودرجة برية (.)9
ومن خالؿ نتائ ن ل اجلدوؿ أيلا نالب أف ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية للقياس القبلي
بل ( )17.71أما قيمة ادلتوسط احلسايب البعدي بل ( )16.39وباضلراؼ معياري قبلي بلغه
قيمتػو ( )2.74وبعػدي بقيمػة ( ،)0.93أمػػا عػن قيمػة ( )tانسػػوبة بلػ ( )4.69وىػي قيمػػة
أكرب من القيمة اجلدولية ( )2.26عند ن ل مستوى الداللة ون ل درجة احلرية ،كما نالب من
اجلدوؿ أيلا وجود روؽ بض القياسض القبلي والبعدي للعينة اللابطة والعينة التجريبية ،ول ا
العينة التجريبية.
ويرى البابثاف أف ىده ال روقات نتيجة للتطور احلاصػ يف مهػارة الدبرجػة بػالكرة لػدى العػيب
العينة التجريبية اليت طبقه عليه الوبدات التدريبية باست داـ كرات سلتل ة األبجاـ واألشكاؿ
وبالتػايل ميكػن القػوؿ بػأف التػدريب بك ػرات سلتل ػة األبجػاـ واألشػكاؿ لػو دور عػاؿ يف سػػض
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وتطوير مهارة الدبرجة بالكرة عند العيب كػرة القػدـ ،بيػث أف تعامػ الالعبػض بكثػرة مػ ىػده
الكػرات زاد مػن إبساسػػه وت ػورى (حلج ػ وشػك الكػرات) وبالتػػايل أدى لتحسػض وتطػػوير
ادلعر ػة احلسػية لػػديه وبالتػايل تطػوير ىػػده ادلهػارة ،ويت ػػق ىػدا مػ دراسػػة زلمػد شػػهاب إذ أف
اإلبساس بالكرة ينموا عند الالعب م التمرين ويكوف نوعا خاصا من ادلالبظات العالية اليت
بعلو يستطي التعام م الكرة مبهارة عالية ( محمد شهاب ،2009 ،ص ،)168ويلػي
عادؿ عباس أف التدريب بالشواخص يعطي الالعب اإلبساس مبواجهة ادلنا ل وبالتايل تقدير
ادلسا ة ادلتابة (عادل عباس دياب ،2012 ،ص  ،)103ومن ىنا ميكن القوؿ بأف ال رضية
األود قد ققه.
 2.7عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية القائلة:
_ ىناؾ روؽ ذات داللة إب ائية بض القياس القبلي والبعدي للمجموعتض اللابطة والتجريبية
يف التػدريب بكػرات سلتل ػػة األبجػاـ واألشػكاؿ يف مهػػارة التهػدي بكػرة القػػدـ ول ػا العينػػة
التجريبية.
ج اادول ( :)4يب ااين النت ااائج اإلحص ااائية لالختب ااار القبل ااي والبع اادي للعينت ااين التجريبي ااة والض ااابطة ف ااي مها ااارة
التهديف بالكرة.
اختب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار المتوس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااط االنح ا ا ا ا ا ا ا ا ااراف قيما ااة
التنطيط

الحسابي

 Tقيماة t

المعياري

المحسوبة

الجدولية

العينا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة قبلي2.03 :
بعدي2.19 :
الضابطة

قبلي0.52 :
بعدي0.46:

3.66

2.26

العينا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة قبلي2.06 :
بعدي2.88:
التجريبية

قبلي0.22 :
بعدي0.34 :

sig

مسا ا ا ا ا ااتو
الداللة

0.003

داؿ

2.38

 df= 09عند مستو الداللة 0.05
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يالبػ مػن خػػالؿ نتػائ اجلػدوؿ( )5أف نتػػائ االختبػار القبلػي والبعػػدي للعينػة اللػػابطة يف
اختبار التهدي كاف كالتايل :بل متوسط القياس القبلي للعينة اللابطة ( )2.03أما البعدي
بلػ ػ ( ،)2.19وب ػػاضلراؼ معي ػػاري قبل ػػي بلػ ػ ( )0.52وبع ػػدي ( ،)0.46أم ػػا ع ػػن قيم ػػة ()t
انسوبة بلغة قيمتها ( )3.66وىي قيمة أكرب من القيمة اجلدولية ( )2.26عند مستوى الداللة
( )0.05ودرجة برية (.)9
ومن خالؿ نتائ ن ل اجلدوؿ أيلا نالب أف ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية للقياس القبلي
بل ( )2.06أما قيمة ادلتوسػط احلسػايب البعػدي بلػ ( )2.88وبػاضلراؼ معيػاري قبلػي بلغػه
قيمتػو ( )0.22وبعػدي بقيمػة ( ،)0.34أمػػا عػن قيمػة ( )tانسػػوبة بلػ ( )2.38وىػي قيمػػة
أكرب من القيمة اجلدولية ( )2.26عند ن ل مستوى الداللة ون ل درجة احلرية ،كما نالب من
اجلدوؿ أيلا وجود روؽ بض القياسض القبلي والبعدي للعينة اللابطة والعينة التجريبية ،ول ا
العينة التجريبية.
ويرى البابثاف أف ىده ال روقات نتيجة للتدريب الدي طبق على العينتض ،أما عن ال روؽ بض
القياس القبلي والبعدي للعينة التجريبية والدي كاف أكرب منو لدى العينة اللابطة ،رج البابثاف
ى ػػده النتيجػ ػػة إد ال ػػدور الػ ػػدي لعبتػ ػػو الوب ػػدات التدريبي ػ ػة ادلقتبػ ػػة بكػ ػرات سلتل ػ ػػة (األشػ ػػكاؿ
واألبجػاـ) يف تطػػوير ىػػده ادلهػػارة بيػث أف التمػػارين الػػيت طبقػػه علػى العػػيب العينػػة التجريبيػػة
سا ه يف زيادة سرعة ودقة أدا مهارة التهدي وال رؽ بض القياس القبلي والبعدي دلي على
ىدا التطور مقارنة بالعينة اللابطة ،لال عن القوة والدقة جيب امتالؾ السرعة يف التهدي الف
التهدي السري وادل اج إد جانب الدقة من العناصر األساسية إلصابة اذلدؼ (موفق أسعد

محماود ،2014 ،ص ،)105وتت ػق نتػائ ىػده الدراسػػة مػ دراسػة إساماعيل عباد الجبااار
( )2011يف وجود روؽ بض االختبارين القبلي والبعدي ول ا االخت بار البعدي ،ك ات قه
مػ مػػا توصػله إليػػو دراسػة ناااظم جباار جااالل ( )2013يف أف اسػت داـ الك ػرات أدى إد
تطوير التوا ق العللي الع يب وسرعة الرج اللاربة ودقة التهدي
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ومنو ميكن القوؿ بأف ال رضية الثانية القائلة :ىناؾ روؽ ذات داللة إب ائية بض القياس القبلي
والبعد ي للمجموعتض اللابطة والتجريبية يف التدريب بكرات سلتل ة األبجاـ واألشكاؿ يف مهارة
التهدي

بكرة القدـ ول ا العينة التجريبية قد ققه.

 3.7عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة القائلة:
_ ىناؾ روؽ ذات داللة إب ائية بض القياس القبلي والبعدي للمجموعتض اللابطة والتجريبية
يف التػدريب بك ػرات سلتل ػػة األبجػػاـ واألشػػكاؿ يف مهػارة التنطػػيط بكػػرة القػػدـ ول ػػا العينػػة
التجريبية.
ج اادول ( :) 5يب ااين النت ااائج اإلحص ااائية لالختب ااار القبل ااي والبع اادي للعينت ااين التجريبي ااة والض ااابطة ف ااي مها ااارة

التنطيط بالكرة.

اختب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااار المتوس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااط االنحا ا ا ا ا ا ا ا ا ااراف قيما ااة  Tقيما ا ا ا ا ا ااة sig t
الجدولية
المحسوبة
المعياري
الحسابي
التهديف
العينا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة قبلي6.56:
بعدي6.71:
الضابطة
العينا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة قبلي6.58 :
بعدي7.14 :
التجريبية

قبلي1.17 :
بعدي0.83:
قبلي1.12 :
بعدي0.79 :

2.47

2.26

0.000

مسا ا ا ا ا ااتو
الداللة
داؿ

2.33

 df= 09عند مستو الداللة 0.05
يالب من خالؿ نتائ اجلدوؿ( ) 5أف نتائ االختبار القبلي والبعدي للعينة اللابطة يف اختبار
التنطػيط كػاف كالتػايل :بلػ متوسػط القيػػاس القبلػي للعينػة اللػابطة ( )6.56أمػا البعػدي بل ػ
( ،)6.71وبػاضلراؼ معيػاري قبلػي بلػ ( )1.17وبعػدي ( ،)0.83أمػا عػن قيمػة ( )tانسػوبة
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بلغػػة قيمته ػػا ( )2.47وى ػػي قيم ػػة أك ػػرب م ػػن القيم ػػة اجلدولي ػػة ( )2.26عن ػػد مس ػػتوى الدالل ػػة
( )0.05ودرجة برية (.)9
ومن خالؿ نتائ ن ل اجلدوؿ أيلا نالب أف ادلتوسط احلسايب للعينة التجريبية للقياس القبلي
بل ( )6.58أما قيمة ادلتوسػط احلسػايب البعػدي بلػ ( )7.14وبػاضلراؼ معيػاري قبلػي بلغػه
قيمتػو ( )1.12وبعػدي بقيمػة ( ،)0.79أمػػا عػن قيمػة ( )tانسػػوبة بلػ ( )2.33وىػي قيمػػة
أكرب من القيمة اجلدولية ( )2.26عند ن ل مستوى الداللة ون ل درجة احلرية ،كما نالب من
اجلدوؿ أيلا وجود روؽ بض القياسض القبلي والبعدي للعينة اللابطة والعينة التجريبية ،ول ا
العينة التجريبية.
ويرى البابثاف أف ىده ال روؽ نتيجة للتطػور احلاصػ يف مهػارة تنطػيط الكػرة عنػد العػيب العينػة
التجريبيػة الػيت طبقػه عليهػا الوبػدات التدريبيػة ادلقتبػة ،التمػارين ادلسػت دمة بكػرات سلتل ػة(
األبجاـ واألشكاؿ) كاف ذلا دور يف سض ىده ادلهارة بيث أف التغيري يف بج الكرات أدى
إد اكتساب الالعبض التوا ق اللػروري ألدا ادلهػارة بكػ سػهولة يف التوقيػه ال ػحيح وبالدقػة
ادلناسػبة وىػدا مػػا أشػار إليػػو م ػط ى ج ػواد بسػض يف دراسػػتو ،التوا ػق ضػػروري لتأديػة ادلهػػارة
بدرجة شلتازة ( مصطفى جواد حسين ،2013 ،ص )37
 _ 08االستنتاجات والتوصيات:
يف ضو أىداؼ الدراسة و رضياهتا ،واستنادا إد ادلعاجلات اإلب ائية و لي النتائ  ،توص
البابثاف إد االستنتاجات التالية:
_ ىنػاؾ ػػروؽ بػض ا موعػػة اللػػابطة وا موعػة التجريبيػػة يف تػػأثري الكػرات ادل تل ػػة األبجػػاـ
واألشكاؿ على تطػوير بعػض ادلهػارات األساسػية ول ػا ا موعػة التجريبيػة الػيت طبقػه عليهػا
الوبدات التدريبية ادلقتبة.
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_ الوبدات التدريبية ادلقتبة كانه ذلا عالية يف تطوير بعض ادلهارات األساسية لدى العيب كرة
القدـ ه  15سنة.
_ للتمارين بكرات سلتل ة األبجاـ واألشكاؿ دور يف تطوير مهارة الدبرجة بالكرة عند العيب
كرة القدـ ه  15سنة من خالؿ زيادة اإلبساس بالكرة لديه .
_للتمارين بكرات سلتل ة األبجاـ واألشكاؿ دور يف تنمية مهارة التهدي

بالكرة عند العيب كرة

القدـ ه  15سنة من خالؿ زيادة دقة وسرعة التهدي لديه .
_ للتمارين بكرات سلتل ة األبجاـ واألشكاؿ دور يف تنمية مهارة تنطيط الكرة عند العيب كرة
القدـ ه  15سنة من خالؿ اكتساب الالعبض للتوا ق الالزـ ألدا ادلهارة.
ويف ظ ىده النتائ يوصي البابثاف ب:
 االعتماد على الكرات ادل تل ة األبجاـ واألشكاؿ وب األوزاف يف تدريب ناش كرة القدـدلا ذلا من أ ية يف اكتساب التعل احلركي لديه .
 ضرورة اعتماد ادلدربض على طرؽ مبتكػرة وىاد ػة لتنميػة األدا ادلهػاري لالعبػض ،مػن خػالؿاست داـ وسائ تعليمية وتدريبية متنوعة ومناسبة لل ئات العمرية.
 االىتماـ بال ئات العمرية الناشئة والعم على استغالؿ ك األساليب والطرؽ من أج تنميةادلهارات األساسية لديها.
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