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الممخص
تصمٌم اداة مساعدة وتأثٌرها فً تطوٌربعض أنواع التهدٌف بكرة السلة
م .عمر عبد الغفور
م .د .حسٌن عالء محسن الطائً
الجامعة المستنصرٌة  /كلٌة التربٌة البدنٌة و علوم الرٌاضة
ه ف الهٍارات ذات األٌهٓة الكبٓرة فْ لعبة كرة السمة ٌْ التٍدٓؼ ,اذ ٓعتهد الفوز فْ ٌذي المعبة

عمِ الفرٓؽ الذي ٓكسب العدد األكبر هف الىقاط ,وتحددت هشكمة البحث فْ اف ٌىاؾ ضعؼ فْ جاىب
الدقة و األداء لهٍارة التٍدٓؼ لدى الالعبٓف الشباب بعهر ( )17-16سىة فْ ىادي الطمبة الرٓاضْ ,و

ٌدؼ البحث الِ تصهٓـ وسٓمة هساعدة لتطوٓر بعض هٍارات التٍدٓؼ بكرة السمة لالعبٓف الشباب

وهعرفة تأثٓرٌا ,وجاء فرضا البحث أف لموسٓمة الهساعدة الهستخدهة تأثٓ اًر إٓجابٓاً فْ تطوٓر بعض اىواع
التٍدٓؼ بكرة السمة و اف ٌىاؾ فروؽ هعىوٓة ذات داللة احصائٓة بٓف االختبارات البعدٓة لمهجهوعتٓف
التجرٓبٓة والضابطة ولصالح الهجهوعة التجرٓبٓة ,وتحددت عٓىة البحث بالالعبٓف الشباب فْ ىادي

الطمبة الرٓاضْ واستعاف الباحثاف ببعض االدوات واالجٍزة الهساعدة إلعاىتٍها فْ اتهاـ البحث فضالً

عف استخداـ االختبارات الهىاسبة لقٓاس الهٍارات قٓد البحث ,واعتهد الباحثاف الهىٍج الهعد هف قبؿ

الهدرب ,وهف خالؿ ٌذا الهىٍج قاـ الباحثاف بإدخاؿ الوسٓمة الهقترحة ضهف الجاىب التطبٓقْ فْ الوحدة
ابتداء هف  2016/1/20ولغآة  ,2016/3/21وبواقع (
التدرٓبٓة ,استغرؽ الهىٍج التدرٓبْ ( 8اسابٓع)
ً
 ) 3وحدات تدرٓبٓة اسبوعٓاً ,وبعد االىتٍاء هف التجربة استخدـ الباحثاف الوسائؿ االحصائٓة الهىاسبة
الستخراج الىتائج وهف ثـ عرضٍا بجداوؿ ,واف اٌـ االستىتاجات التْ توصؿ الٍٓا الباحثاف ٌْ :اف

لموسٓمة الهساعدة دور آجابْ فْ زٓادة دقة التصوٓب بالقفز وهف الثبات بكرة السمة لالعبٓف الشباب.

وحصوؿ ىسب جٓدة فْ هقدار التطور .واٌـ ها ٓوصْ بً الباحثاف ٌو :استخداـ الوسٓمة الهساعدة

الهقترحة فْ تطوٓر هٍارتْ التٍدٓؼ هف الثبات (الرهٓة الحرة) و التٍدٓؼ هف القفز بكرة السمة لالعبٓف

الشباب و ضرورة استخداـ األجٍزة والوسائؿ الهساعدة خالؿ العهمٓة التعمٓهٓة والتدرٓبٓة لضهاف تىوع
الخبرات لدى الالعب.
Design a way to help and influence in the development of some types of
scoring basketball
Ph.D Hussain Alaa Al-Taee
M. Omar Abdul Ghafoor
University of Mustansiriya/ College of Physical Education and Sports
Science
Of the major importance of skills in the game of basketball is the scoring,
because winning depends on this game on the team that earns the greatest
number of points, and defined the research problem in that there is weakness in
the side of accuracy and performance of the skill of scoring with the young
players aged (16-17) year students Sports Club, and the aim of the research to
design a way to help to develop my skills scoring of jumping and stability (freethrow) basketball for young players and their impact, and was presumably the
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research that the means of assistance used a positive impact on the development
of some types of scoring basketball and that there are significant differences
were statistically significant between the post tests for the two experimental and
control group and the experimental group., and identified research sample
players young students Sports Club and hired researchers with some tools and
equipment assistance to Aanthma in completing the search, as well as the use of
appropriate tests to measure skills in question, and adopted the researchers
curriculum prepared by coach, and through this approach the researchers
proposed the introduction of means within the practical side in the training
module, training curriculum took (8 weeks) starting from 01/20/2016 until
03/23/2016, and by (3) training units per week, and after the completion of the
experiment the researchers used appropriate statistical methods to extract the
results and then display tables, and that the most important conclusions reached
by the researchers are: that the means of helping a positive role in increasing the
correction jumping and fortitude of basketball for young players accuracy. And
get good rates in the amount of evolution. The most important thing
recommended by the researchers is: the use of the means proposed to assist in
the development of my skills scoring consistency (free-throw) and scoring of
jumping basketball for young players and the need for the use of devices and
aids through the educational and training process to ensure the diversity of
experiences of the player.
: التعريف بالبحث-1
: المقدمة وأىمية البحث1-1

هها ال شؾ فْ اف التقدـ الحاصؿ شٍد تطور همحوظ فْ الهجاؿ الرٓاضْ بهختمؼ الهستوٓات

و حقؽ قفزة ىوعٓة فْ تحقٓؽ اىجازات كبٓرة فْ االلعاب الرٓاضٓة و اىىا الٓوـ احوج الِ بذؿ الهزٓد هف
الجٍد إلٓجاد وسائؿ هساعدة تدرٓبٓة عمهٓة تضهف لمهٍارات الرٓاضٓة تطو اًر عمهٓاً واسعاً فْ هختمؼ
الهجاالت كها اف عهمٓة االرتقاء لمهستوٓات العمٓا و الحصوؿ عمِ اىجاز لموصوؿ الِ هىصة التتوٓج ال
ٓأتْ بهحض الصدفة او بالطرائؽ العشوائٓة اىها ٌىاؾ اسس لهجهؿ ٌذي العهمٓات التْ تحدد الفرد الذي
 وتعد.ٓحهؿ الهسؤولٓة وكْ ٓصبح لً اٌهٓة كبٓرة فْ الفرٓؽ و تحدٓد هٍهتً بالطرٓقة العمهٓة الصحٓحة

ٍْلعبة كرة السمة هف االلعاب الفرقٓة التْ لٍا حضور جهآٌري واسع عمِ الهستوى الهحمْ و العالهْ ف
ً فضال.ْهف االلعاب الهشوقة و الجهٓمة التْ تحتاج الِ هتطمبات هٍارٓة و خططٓة عمِ هستوى عال
عف ذلؾ تحتوي عمِ الكثٓر هف الهٍارات االساسٓة التْ تتطمب الكثٓر هف الجٍد و الصبر هف الهدربٓف
و الالعبٓف الِ اف ٓتـ اتقاىٍا بشكؿ صحٓح و تصبح ذات تأثٓر فعاؿ فْ ىتائج الهبارٓات واف ىجاح اي

ِفرٓؽ ٓتوقؼ عمِ هقدار اتقاف الالعبٓف لمهٍارات اف كاىت ٌجوهٓة او دفاعٓة وال ٓهكف الحصوؿ عم

ىقطة هف غٓر هٍارة التٍدٓؼ االساس الذي ٓتوج عمًٓ جهٓع الهٍارات بأىواعٍا اف كاىت تٍدٓؼ سمهْ او
ْهف القفز او هف الثبات لذا فالتٍدٓؼ سالح ذو حدٓف ٓهكف هف خاللً التٍدٓؼ الىاجح فٍذا ٓعى
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الحصوؿ عمِ اصابة فْ سمة الهىافس واذا ها لـ ٓىجح فٍذا ٓشكؿ خطر عمِ الفرٓؽ الهٍاجـ ولذلؾ

فالتٍدٓؼ فعاؿ فْ جهٓع االوقات و لً تأثٓر فعاؿ فْ ىتائج الهبارٓات اذا ها تـ اتقاف ادائً بصورة
صحٓحة هف قبؿ الالعبٓف و االستفادة هىً و استثهاري بالشكؿ الصحٓح داخؿ الهباراة ,وفْ ضوء ها

تقدـ تتجمِ اٌهٓة البحث فْ تصهٓـ وسٓمة هساعدة لتطوٓر بعض اىواع التٍدٓؼ لكوف هثؿ ٌذي الوسائؿ

الهساعدة تقرب اتقاف االداء الحركْ باىسٓابٓة عالٓة عبر دقة التٍدٓؼ هف القفز او هىالثبات.

 2-1مشكمة البحث

ىظ ار لتطور لعبة كرة السمة فْ أوىة الخٓرة وتطور اسالٓب و طرؽ التدرٓب الرٓاضْ وكوف

الباحثاف العباف سابقاف بكرة السمة وتدرٓسٓاف لهادة كرة السمةالحظاضعؼ فْ هٍارة التٍدٓؼ لدى
الالعبٓف الشباب و عدـ استخداـ وسائؿ هساعدة تدرٓبٓة الغرض هىٍا تطوٓر هٍارات كرة السمة لذا ارتأى
الباحثاف الخوض فْ هجاؿ ٌذي الهشكمة و وضع حموؿ هىاسبة لٍذي الهشكمة عف طرٓؽ تصهٓـ وسٓمة

هساعدة لتطوٓر بعض اىواع التٍدٓؼ بكرة السمة لدى فئة الشباب.

 3-1ىدفا البحث

 -1تصهٓـ اداة هساعدة لتطوٓر بعض اىواع التٍدٓؼ بكرة السمة.

 -2التعرؼ عمِ تأثٓر االداة الهساعدة فْ تطوٓر بعض اىواع التٍدٓؼ بكرة السمة.
 4-1فرلا البحث

 -1أف لالداة الهساعدة الهستخدهة تأثٓ اًر إٓجابٓاً فْ تطوٓر بعض اىواع التٍدٓؼ بكرة السمة.

ٌ -2ىاؾ فروؽ هعىوٓة ذات داللة احصائٓة بٓف االختبارات البعدٓة لمهجهوعتٓف التجرٓبٓة والضابطة
ولصالح الهجهوعة التجرٓبٓة.

 5-1مجاالت البحث :

● الهجاؿ البشري :الالعبٓف الشباب فْ ىادي الطمبة الرٓاضْ.
● الهجاؿ الزهاىْ  2016 /1/17 :لغآة .2016/4/1

● الهجاؿ الهكاىْ  :القاعة الهغمقة لىادي الطمبة الرٓاضْ.

 -2الدراسات النظرية

 1-2أىمية األجيزة واألدوات في التربية الريالية
تعد االجٍزة و االدوات احد الوسائؿ التدرٓبٓة الهساعدة فْ الهجاؿ الرٓاضْ وٌْ تستخدـ كوسٓمة تعمٓهٓة

أٓضاً فْ تعمـ الهٍارات لأللعاب الرٓاضٓة كها تعهؿ فْ الوقت ىفسً عمِ تقدٓـ خبرات حٓة و شدٓدة

التأثٓر التْ تودي الِ زٓادة بقاء اثر ها ٓتعمهً الهتعمـ وٌذا ها ٓتٓح لالعبٓف التربٓة الرٓاضٓة هجاؿ اوسع
فْ الهالحظة و التركٓز و الفٍـ و االكتشاؼ و ابتكار و ترسٓخ الهعموهات فْ اذٌاىٍـ()1وكذلؾ فاف

 -1عباس احمد السامرائً – عبد الكرٌم محمود ؛كفاٌا تدرٌس فً طرائق تدرٌس التربٌة الرٌاضٌة’ مطبعة دار الحكمة ’ البصرة’
 3993ص53
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االجٍزة و االدوات تعهالف عمِ االعداد الشاهؿ الهتزف لالعب عبر الجواىب البدىٓة و الحركٓة و القدرات

و الجواىب االجتهاعٓة( )1وتعد االدوات الهساعدة واحدة هف الوسائؿ التْ تساعد فْ اداء الواجبات

الهتعددة و االداة ٌْ -:الة او وسٓمة ٓستعاف بٍا لتأدٓة عهؿ ها( )2وغالبا ها ٓرتبط ٌذا الهفٍوـ باألجٍزة

و الوسائؿ و االهكاىٓات الهتوفرة والتْ تخدـ اداء الواجبات الحركٓة لذا فاف االدوات و االجٍزة ٌْ -:
هجهوعة هف االهكاىٓات الهادٓة التْ تأخذ اشكاؿ هتعددة و احجاـ هختمفة تخدـ اٌدافا هتبآىة وٓتراوح

ىسبة هساٌهتٍا فْ تعمـ الهٍارات الحركٓة البسٓطة و الهعقدة وتدخؿ فْ اجزاء الهٍارات الحركٓة ودقتٍا

وتفصٓالتٍا شكال وهضهوىا(.)3

 2-2التيديف (التصويب او التسديد)
تىص اوؿ هادة هف قاىوف كرة السمة عمِ اف الغرض عىد كؿ فرٓؽ ٌو اف ٓضع الكرة فْ سمة الفرٓؽ

الهىافس واف ٓهىع الفرٓؽ الهىافس هف االستحواذ عمِ الكرة او اصابة ٌدفً وتحدٓد ىتٓجة الهباراة فْ كرة

السمة عمِ عدد التصوٓبات الىاجحة التْ ٓحرزٌا الفرٓؽ فْ سمة الهىافس سواء كاف هف قرٓب او هف
بعٓد او هتوسط.وٓعتبر التٍدٓؼ هف الهٍارات االساسٓة التْ تعد هف اٌـ الهٍارات الٍجوهٓة اذ اىٍا ختاـ

الٍجوـ الىاجح(.)4وهف ٌىا ٓتضح اف الٍدؼ هف اداء سائر الهٍارات الٍجوهٓة االخرى عىد ههارسة كرة
السمة ٌو الوصوؿ بالكرة الِ الهكاف الذي ٓسٍؿ هىً التٍدٓؼ ىحو سمة الفرٓؽ الهىافس لذلؾ اصبح

التٍدٓؼ هف اٌـ الهٍارات الٍجوهٓة اثىاء التدرٓب.
 1-2-2بعض أنواع ميارة التيديف بكرة السمة

 1 – 1-2-2التيديف من الثبات (الرمية الحرة)
ٓعد التٍدٓؼ ه ف الثبات هف الهٍارات البسٓطة ٓمجا الًٓ الالعبوف الهبتدئوف و صغار السف و االىاث و
ٓستخدـ آضا فْ حاالت التْ ٓخمو فٍٓا الالعب الهصوب هف رقابة الهدافع كها فْ حالة اداء الرهٓة

الحرة وٓتـ اداء ٌذا الىوع هف التصوٓب بٓد واحدة والقدهاف هالهستاف لألرض اذ ٓمعب التٍدٓؼ هف الثبات
( الرهٓة الحرة) دو ار هٍها فْ تحدٓد ىتائج كثٓر هف الهبارٓات اذ اىً كثٓر ها تحسـ الهباراة فوز او خسارة

هف الفوؽ خط الرهٓة الحرة و تتسـ الرهٓة الحرة بالسٍولة ىظ ار الف هتغٓرات الدفاع و الهسافة تكوف ثابتة.

 2-1 - 2-2التيديف من القفز

ٓعد التٍدٓؼ هف القفز واحد هف األسمحة الٍجوهٓة االكثر تطور لهواجٍة قدرات الهىافس الدفاعٓة لتشتٓت
اىتباي الهٍاجـ اذ ٓجب اف تقترف بالخداع و السرعة و الدقة.واف هٍارة التصوٓب هف القفز قد تطورت كرد
 - 1امٌن انور الخولً ؛الجمبا التربوي االطفال و الناشئة ’ القاهرة دار الفكر العربً ’3993-ص39
 - 2عباس احمد السامرائً ’عبد الكرٌم محمود ’ مصدر سبق ذكره ’ ص53
 - 3لمى سمٌر الشٌخلً؛ تأثٌرات استخدام االدوات المساعدة فً سرعة تعلم ودقة اداء بعض المهارات االساسٌة فً كرةالطائرة’
رسالة ماجستٌر ٌر منشورة كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ’ جامعة بغداد ’  ’ 2000ص35

 -4عبد االمٌر علوان الفرٌدي و حٌدر عبد الر اق الحاج و سلٌم فالح عطٌة الساعدي ؛تاثٌر تمرٌنات مقترحة لتطوٌر
دقة التهدٌف بالقفز ( المحتسبة بثالث نقاط ) وفق بعض المتغٌرات الباٌومٌكانٌكٌة بكرة السلة ’ بحث منشور ’ مجلة
العلوم التربٌة الرٌاضٌة ’ العدد التاس المجلد االول ’ ص2008 - 303
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فعؿ اي وسٓمة لتهكٓف الهٍاجهٓف هف تجاوز قدرة الهدافعٓف الهتزآدة هع الوقت وال بد هف االشارة الِ اف

القواعد االساسٓة لمتصوٓب بالقفز ٌْ ىفس قواعد الرهٓة الحرة ها عدى وجود بعض االختالفات التْ هف

ابرزٌا عاهؿ الوقت ففْ الرهٓة الحرة ٓكوف الوقت الهتاح (\5ثا) اها التٍدٓؼ بالقفز فالوقت هعدوـ تقرٓبا
لذا فاف الالعب الهاٌر ٌو الذي ٓستطٓع اف ٓكوف دائها هستعدا لمتصوٓب سواء كاف ذلؾ بعد اداء

الطبطبة او بعد استالـ هىاولة هف الزهٓؿ(.)1

 -3منيجية البحث و اجراءاتو الميدانية

1-3منيج البحث

ٓعتهد اختٓار الهىٍج عمِ طبٓعة الهشكمة الهراد حمٍا لذا قاـ الباحثاف باستخداـ الهىٍج التجرٓبْ بأسموب

الهجهوعتٓف الهتكافئت ٓف ( التجرٓبٓة و الضابطة) كوىً ٓالئـ طبٓعة الهشكمة واىً هحاولة لضبط العواهؿ
االساسٓة كمٍا الهتأثرة فْ الهتغٓر او الهتغٓرات التابعة هع عاهؿ واحد ٓتحكـ فًٓ الباحث و ٓغٓري عمِ

ىحو هعٓف بقصد تحدٓد و قٓاس تأثٓري فْ الهتغٓر او الهتغٓرات التابعة(.)2

2-3عينة البحث

اف االٌداؼ التْ ٓصفٍا الباحث و االجراءات التْ ٓستخدهٍا ستحدد طبٓعة العٓىة التْ ٓختارٌا( , )3و

شهمت عٓىة البحث العبْ ىادي الطمبة الرٓاضْ فئة الشباب بأعهار ( )17-16سىة وتـ اختٓارٌـ

بطرٓقة عهدٓة وذلؾ لتوفر هكاف اجراء التجربة والبالغ عددٌـ ( ) 16العب وتـ استبعاد (  )4العبٓف
إلجراء التجربة االستطالعٓة عمٍٓـ اذ بمغ حجـ العٓىة ( )12العب وشكمت ىسبتٍـ ( )%75هف هجتهع
االصؿ ثـ قاـ الباحثاف بتقسٓهٍـ بطرٓقة عشوائٓة عف طرٓؽ القرعة الِ هجهوعتٓف تجرٓبٓة و ضابطة.

1-2-3تجانس العينة و تكافئيا

لمتأكد هف اف القٓاسات االىثروبروهترٓة لالعبٓف جهٓعا و العهر التدرٓبْ هالئهة قٓد البحث و لهىع
الهؤثرات التْ تأثر فْ ىتائج التجربة تطمب تجاىس العٓىة (عف طرٓؽ هىحىِ التوزٓع الطبٓعْ ) اذ تـ

استخداـ هعاهؿ االلتواء فْ تحدٓد تجاىس ٌذي الهؤشرات.

جدول ( )2
تجانس العٌنة فً مؤشرات النمو ( الطول و الوز والعمر و العمر التدرٌبً)
اٌّإششاد

اٌٛعػ اٌؾغبثٟ
ط

االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ
ع

اٌٛع١ػ
ٚ

ِؼبًِ االٌزٛاء
ي

اٌطٛي \عُ

178

9.47

177.5

0.15

اٌٛصْ\وغُ

63.5

4.8

64.5

-0.62

 -1محمد عبد النبً محمد ؛تاثٌر استخدام االدوات المساعدة فً تطوٌر سرعة ودقة اداء بعض المهارات الهجومٌة بكرة
السلة’ رسالة ماجستٌر ’ كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ’ جامعة بغداد ’  2005ص43
 -2جبار عبد الحمٌد و احمد خٌري؛مناهج البحث العلمً فً التربٌة و علم النفس’ القاهرة دار النهضة العربٌة’ ’ 3989
ص 394
 -3وجٌه محجوب ؛طرائق البحث العلمً و مناهجه’ بغداد مطبعة دار الحكمة ’ ’3993ص26
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اٌؼّش  ،عٕخ

16.6

0.49

17

-2.44

اٌؼّش اٌزذس٠جٟ

2.58

0.51

3

-2.47

ٓبٓف الجدوؿ رقـ ( )1اف عٓىة البحث هتجاىسة فْ هؤشرات الىهو ( الطوؿ و الوزف و العهر و العهر
التدرٓبْ ) اذا كاىت قٓـ هعاهؿ االلتواء عمِ التوالْ ()-2.47 , -2.44 , -0.62 ,0.15وٌذي القٓـ

جهٓعٍا هحصورة بٓف ( )±3اذ اىً ( كمها كاىت قٓـ هعاهؿ االلتواء هحصورة بٓف ()±3دؿ ذلؾ عمِ اف
الدرجات اله وزعة اعتدالٓا اها اذا زادت او ىقصت عمِ ذلؾ فاف هعىِ ٌذا اف ٌىاؾ خطا ها فْ اختٓار

العٓىة( .)1ولهعرفة تكافؤ العٓىة فْ االختبار القبمْ بٓف هجهوعتْ البحث قاـ الباحث باستخداـ (اختبار
ت) لمعٓىة الهستقمة والهتساوٓة العدد اذ اظٍرت الىتائج الهبٓىة فْ الجدوؿ ( )2لعدـ وجود فروؽ هعىوٓة

بٓف الهجهوعتٓف الضابطة والتجرٓبٓة فْ الهتغٓرات الهعتهدة بالتكافؤ كوف قٓهة (ت) الهحسوبة اصغر

هف قٓهة (ت) الجدولٓة البالغة ( )2.36وهستوى خطأ ( )0.05وٌذا ٓدؿ عمِ تكافؤ الهجهوعتٓف وكها
هبٓف فْ الجدوؿ (. )2
جدول ()1
يبين نسب تكافؤ عينتي البحث اللابطة و التجريبية في مت يرات البحث
االخزجبر انمجهٙ

انًؼبنى
االؽظبئٛخ

د
انًغٕػخ انؼبثطخ

انًزغٛزاد

د*

انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ
انًؾظٕثخ

ط

ع

ط

ع

انزٓذٚف يٍ انمفش

19.5

1.69

19.75

1.38

0.251

انزٓذٚف يٍ انضجبد (انزيٛخ انؾزح)

8.5

1.6

8

1.5

0.607

انغذٔنٛخ

2.36

انذالنخ

غ١ش ِؼٕٞٛ
غ١ش ِؼٕٞٛ

 3-3أدوات البحث واألجيزة المستخدمة
أدوات البحث ٌْ ( الوسائؿ التْ ٓستطٓع الباحث جهع البٓىات و حؿ الهشكمة لتحقٓؽ اٌداؼ البحث

هٍها كاىت تشهؿ االدوات هف بٓاىات و عٓىات و أجٍزة ..........الخ(.)2

و لتحقٓؽ أٌداؼ البحث و التوصؿ الِ ىتائجً تـ استعهاؿ االدوات التالٓة-:

 همعب كرة سمة قاىوىْ. -كرات سمة عدد (.)4

 ساعة توقٓت الكتروىٓة. -طباشٓر.

 -1محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن رضوان ؛ القٌاس فً التربٌة الرٌاضٌة وعلم النفس الرٌاضً’ القاهرة دار
الفكر العربً’2000ص 353
 -2فان دالٌن ؛مناهج البحث فً التربٌة و علم النفس ( ترجمة) محمد نبٌل نوفل ( و اخرون)’القاهرة مكتبة االنجلو
المصرٌة ’.3984
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 شرٓط الصؽ. -شرٓط قٓاس.

 4-3الوسيمة المساعدة المصممة
صهـ الباحثاف وسٓمة هساعدة لتطوٓر بعض أىواع التٍدٓؼ و الوسٓمة الهساعدة ٌْ:

صدرية التيديف -:

ٌْ صدرٓة تـ تصىٓعٍا هف حباؿ الكتاف تمبس عمِ الكتؼ وعمِ شكؿ صدرٓة و تثبت هف الخصر

لتجىب حركة الصدرٓة اثىاء اداء التهرٓىات و تحتوي عمِ حمقات هف اعمِ الكتؼ لتربط بٍا الحباؿ
الهطاطٓة وتثبت عمِ الهعصـ عف طرٓؽ (سٓر أو سوار) ٓربط عمِ هعصـ الذراع الراهٓة وٓحتوي عمِ
حمقة لتربط بٍا الحباؿ الهطاطٓة وتكوف الحباؿ الهطاطٓة هف عدة اىواع كؿ هىٍا وحسب هقاوهتً حٓث

كمها اراد الهدرب تصعٓب التٍدٓؼ ٓتـ وضع حبؿ هطاطْ هقاوهتً اكبر  ,الٍدؼ هف ٌذي الوسٓمة :

 -1تقوٓة الذراعٓف.

 -2تركٓز الالعب عمِ التٍدٓؼ هع اعطاء وسائؿ تصعب عمًٓ االداء.
 -3زٓادة الثقة بالىفس عىد اداء التٍدٓؼ بصورة صحٓحة.
 -4اعطاء هتعة لدى الالعبٓف عىد اداء التهرٓف.
 -5خمؽ جو هف الهىافسة بٓف افراد العٓىة.
 -6زٓادة دقة التٍدٓؼ.

 5-3االختبارات المستخدمة في البحث

((االختبار األول ))

اختبار الرهٓة الحرة(:)1

ال رض من االختبار :قٓاس دقة تٍدٓؼ الرهٓة الحرة هف خمؼ خط الرهٓة الحرة.
االدوات الالزمة :همعب كرة السمةٌ ,دؼ كرة السمة ,كرة السمة.

عدد المحاوالتٓ :هىح كؿ العب ( )20هحاولة هقسهة عمِ اربع هجاهٓع كؿ هجهوعة هكوىة هف ()5
هحاوالت هتتالٓة.

احتساب النقاط :تحتسب وتسجؿ لكؿ العب ىقطة واحدة عف كؿ رهٓة ىاجحة (كرة تدخؿ السمة) وال تحتسب
لالعب آة ىقطة عىدها ال تدخؿ الكرة السمة ,واف أعمِ الىقاط التْ ٓهكف الحصوؿ عمٍٓا ٌْ ( )20ىقطة.
((االختبار الثاني ))

التصوٓب بالقفز هف االهاـ ٓسار خط الرهٓة الحرة ثـ االىتقاؿ ىصػؼ دائرٓا الِ الوسط والٓهٓف (:)2
الغرض هف االختبار  :قٓاس دقة التصوٓب بالقفز
1

 -فائز بشٓر حهودات  ,هؤٓد عبد اهلل جاسـ  :كرة السمة  .ط , 2جاهعة الهوصؿ  :دار الكتب لمطباعة 1999. ,
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األدوات الالزمة -:
همعب كرة سمة  ,شرٓط قٓاس  ,كرة سمة عدد ( )2قاىوىٓة ٌ ,دؼ كرة السمة  ,طباشٓر

اإلجراءات :

ارسـ ثالث ىقاط عمِ شػكؿ دوائػر صػغٓرة قطرٌػا (15سػـ) كعالهػات داللػة عمػِ الهىػاطؽ الػثالث التػْ ٓػتـ هػف

خاللٍا اداء االختبار وعمِ الىحو االتْ-: 

 العالهة االولِ ٓسار ىٍآة خط الرهٓة الحرة وعمِ بعد ( 30سـ) . -العالهػػة الثاىٓػػة هىتصػػؼ خػػط الرهٓػػة الح ػرة وعمػػِ بعػػد ( 90سػػـ) باتجػػاي خػػط التصػػوٓب البعٓػػد رهٓػػة الػػثالث

ىقاط.

 العالهة الثالثة ٓهٓف ىٍآة خط الرهٓة الحرة وعمِ بعد ( 30سـ).وصف األداء -:

 ٓتخذ الالعب وضع الوقوؼ فْ الهكاف الهحدد خارج هىطقة الرهٓة الحرة وعمِ جٍة الٓسار (العالهةاالولِ ) وهعً الكرة .

ٓؤدي الالعب التصوٓب بالقفز بٓد واحدة وباتجاي السمة هباشرة دوف اف تمهس الكرة لوحة الٍدؼ -لالعب ( )15رهٓة ٓؤدٍٓا بواقع ثالث هجهوعات  ,حٓث كؿ هجهوعة خهس رهٓات .

 -الهجهوعة االولِ ٓتـ اداؤٌا هف العالهة الهوجودة فْ جٍة الٓسار هف خط الرهٓة الحرة وعمِ بعد

( 30سـ ) .

 الهجهوعة الثاىٓة ٓتـ اداؤٌا هف العالهة الهوجودة فْ هىتصؼ خط الرهٓة الحرة وعمِ بعد ( 90سـ )باتجاي خط التصوٓب البعٓد ( رهٓة الثالث ىقاط ) .

 -الهجهوعة الثالثة ٓتـ اداؤٌا هف العالهة الهوجودة فْ جٍة الٓهٓف هف خط الرهٓة الحرة وعمِ بعد (30

سـ ) .

ٓ -ترؾ الالعب هكاف التصوٓب بالقفز عقب كؿ هجهوعة وٓىتقؿ ىصؼ دائرٓا الِ

الوسط والٓهٓف .

 قبؿ البدء بالهجهوعة الثاىٓة ٓسهح لالعب اخر اف ٓؤدي هجهوعاتً وٌكذا بالتىاوب لالعبٓف كالٌهاولبقٓة الالعبٓف .

 لكؿ هختبر رهٓة واحدة فقط لمتدرٓب قبؿ االداء .تعمٓهات االختبار -:

 -اخذ الالعب الوضع الصحٓح ( الهكاف الهحدد عمِ جٍة الٓسار وهعً الكرة ) .

 -2رٌسان خرٌبط مجٌد  .موسوعة القٌاسا
. 367

واالختبارا فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌة .البصرة  :مطاب التعلٌم العالً  , 3989 ,ص – 366
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 لالعب الحؽ فْ أداء ( )15رهٓة بواقع ثالث هجهوعات ولكؿ هجهوعة ( )5رهٓات هتتالٓة . -لكؿ العب هحاولة واحدة فقط .

 ٓعمف الرقـ الذي ٓسجمً الالعب عمِ الالعب الذي ٓمًٓ لضهاف عاهؿ الهىافسة .أداء االختبار -:

 -هسجؿ ٓ -:قوـ بالىداء عمِ االسهاء اوال وتسجٓؿ ىتائج الرهٓات ثاىٓا .

 هحكـ ٓ -:قؼ جاىب الالعب ال عطاءي الكرة وهالحظة صحة االداء والعد . زهالء  -:القٓاـ بسحب الكرة بعػد أداء التصػوٓب هػف خمػؼ هىتصػؼ الرهٓػة الحػرة هػف قبػؿ الالعػب ثػـإعطاءٌا الِ الهحكـ الذي ٓعطٍٓا الِ الالعب لغرض أداء الرهٓة هرة ثاىٓة وٌكذا .

حساب الدرجات -:

 -تحتسب وتسجؿ لالعب درجتاف لكؿ رهٓة ىاجحة ( تدخؿ فٍٓا كرة السمة ) .

 تحتسب وتسجؿ لالعب درجة واحدة لكؿ رهٓة تمهس فٍٓا الكرة الحمقة والتدخؿ السمة -ال تحتسب درجات عىدها تمهس الكرة الموحة والتدخؿ السمة .

 -درجة الالعب تساوي هجهوع الىقاط التْ ٓحصؿ عمٍٓا فْ الرهٓات الػ (. )15

 -الدرجة القصوى لالختبار ( )30درجة .

والشكؿ (ٓ )1وضح اختبار دقة التصوٓب بالقفز .

شكل ()2
ٌوضح اختبار دقة التصوٌب بالقفز من المناطق الثالث
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 6-3التجربة االستطالعية
قاـ الباحثاف بإجراء التجربة االستطالعٓة فْ القاعة الهغمقة عمِ عٓىة هف خارج البحث ٓوـ األحد
بتارٓخ  2016/1/17لغرض الوقوؼ عمِ االٓجابٓات و السمبٓات التْ قد تواجٍٍها قبؿ تطبٓؽ التجربة
الرئٓسٓة و كاالتْ
 التعرؼ عمِ العواهؿ السمبٓة و االٓجابٓة التْ ربها تحدث خالؿ التجربة. التأكد هف صالحٓة االدوات الهستخدهة. تىظٓـ عهؿ فرٓؽ العهؿ الهساعد. -اهكاىٓة التعرؼ عمِ افراد العٓىة.

 -التعرؼ عمِ الوقت الهخصص ألداء االختبارات.

 7-3االختبارات القبمية

بعد اجراء التجربة االستطالعٓة و تجٍٓز االدوات الهستخدهة فْ االختبارات قاـ الباحثاف بإجراء
اختبارات قبمٓة عمِ افراد العٓىة فْ القاعة الهغمقة لىادي الطمبة الرٓاضْ الهصادؼ ٓوـ االثىٓف بتارٓخ
 2016/1/18وفْ تهاـ الساعة الخاهسة عص ار قبؿ البدء بتىفٓذ هىٍاج التهرٓىات الهقترحة وراعِ فْ

ذلؾ الزهاف و الهكاف الهالئـ ألداء االختبارات و طرٓقة اجراءاتٍا.

 8-6المنيج التدريبي لموسيمة المساعدة المستخدمة في البحث

اعتهد الباحثاف الهىٍج الهعد هف قبؿ الهدرب ,وهف خالؿ ٌذا الهىٍج قاـ الباحثاف بإدخاؿ الهتغٓر

التجرٓبْ ضهف الجاىب التطبٓقْ فْ الوحدة التدرٓبٓة ,وكاف العهؿ فْ الهىٍج كاالتْ :

 -1المجموعة اللابطة  -:استخدهت ٌذي الهجهوعة الهىٍج التدرٓبْ الهعد هف قبؿ الهدرب.

 -2المجموعة التجريبية  -:تستخدـ ٌذي الهجهوعة ىفس الهىٍج التدرٓبْ الهعد هف الهدرب هع إدخاؿ
الهىٍج الهقترح لموسٓمة الهساعدة لتطوٓر بعض أىواع التٍدٓؼ بكرة السمة.

استغرؽ الهىٍج التدرٓبْ (  8اسابٓع ) ابتداء هف  2016/1/20ولغآة  ,2016/3/21وبواقع (

 ) 3وحدات تدرٓبٓة اسبوعٓاً  ,وبذلؾ بمغ الهجهوع الكمْ لموحدات التدرٓبٓة فْ الهىٍج ( )24وحدة
تدرٓبٓة ,حٓث كاف زهف الوحدة التدرٓبٓة ( )90دقٓقة ,اها الوقت الهخصص لمهىٍج التدرٓبْ الخاص

بالبحث ٌو ( )40-30دقٓقة و قسهت عمِ الىحو التالْ:

 وحدات تدرٓبٓة عددٌا (  ) 8تبدأ هف (  ) 8 -1وهدتٍا (  ) 30د وتعطِ بشدة .%75-70 -وحدات تدرٓبٓة عددٌا (  ) 8تبدأ هف ( )16-9وهدتٍا (  ) 35د وتعطِ بشدة .%85-80

 -وحدات تدرٓبٓة عددٌا ( ) 8تبدأ هف ( )24-17وهدتٍا (  ) 40د وتعطِ بشدة .%95-90
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 9-3االختبارات البعدية
بعد اف تـ اجراء تطبٓؽ الهتغٓر التجرٓبْ و تىفٓذٌا عمِ عٓىة البحث و اجرى الباحث االختبارات البعدٓة

عمِ عٓىة البحث ٓوـ األربعاء 2016/3/23فْ تهاـ الساعة الخاهس عص ار اذ اتبع فْ ذلؾ الطرٓقة

ىفسٍا التْ كاىت هتبعة فْ االختبار القبمْ هراعٓا العهؿ فْ ذلؾ الظروؼ الهكاىٓة و الزهاىٓة و وسائؿ

االختبارات و االدوات ىفسٍا و فرٓؽ العهؿ الهساعد الذي كاف فْ االختبار القبمْ ىفسً.

 10-3الوسائل االحصائية

استخدـ الباحثاف الحقٓبة االحصائٓة ( )spssلغرض اجراءات البحث.

 -4عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا

ٓتضهف ٌذا الباب هف البحث عرض وتحمٓؿ وهىاقشة ىتائج االختبارات القبمٓة والبعدٓة لعٓىة البحث الهتهثمة

بالهجهوعتٓف الضابطة والتجرٓبٓة ,هف خالؿ عرض األوساط الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة فْ جداوؿ بعد
أجراء سمسمة هف العهمٓات اإلحصائٓة الالزهة لٍا.

 1-4عرض وتحميل نتائج اختبارات المجموعة اللابطة:
عذٔل ()3
ٚجَ ٍٛزبئظ اخزجبراد يزغٛزاد انجؾش نهًغًٕػخ انؼبثطخ
انًؼبنى
االؽظبئٛخ
انًزغٛزاد

االخزجبر انمجهٙ

االخزجبر انجؼذ٘

ط

ع

ط

ع

)(t
انًؾظٕثخ

يظزٕٖ
انذالنخ

اٌزٙذ٠ف ِٓ اٌمفض

19.5

1.69

20.12

1.8

0.544

0.064

اٌزٙذ٠ف ِٓ اٌضجبد (اٌشِ١خ اٌؾشح)

8.5

1.6

9

1.6

1.52

0.055

انذالنخ

غ١ش ِؼٕٞٛ
غ١ش ِؼٕٞٛ

هف جػدوؿ (  ) 3ىجػد اف أقٓػاـ االوسػاط الحسػابٓة واالىح ارفػات الهعٓارٓػة فػْ االختبػار (القبمػْ –
البعػػدي) الختبػػار التٍػػدٓؼ هػػف القفػػز كاىػػت هختمفػػة لػػدى الهجهوعػػة الضػػابطة اخػػتالؼ بسػػٓط ,أي تغٓػػرت
عه ػ ػػا كاىػػ ػػت عمٓ ػ ػػً فػػ ػػْ االختب ػ ػػار القبمػػ ػػْ بشػػ ػػكؿ ىس ػ ػػبْ اذ بم ػ ػػغ الوس ػ ػػط الحس ػ ػػابْ ( )19.5وبػػ ػػاىحراؼ

هعٓػػاري( )1.69و فػػْ االختبػػار البعػػدي بمػػغ الوسػػط الحسػػابْ ( )20.12وبػػاىحراؼ هعٓػػاري ( ,)1.8أهػػا
ىتػائج اختبػار التٍػدٓؼ هػف الثبػات (الرهٓػة الحرة)فجػاءت كػأتْ اذ بمػغ الوسػط الحسػابْ ( )8.5وبػاىحراؼ

هعٓار( )1.6فْ االختبار القبمْ فْ حٓف بمغ الوسط الحسابْ ( )9وباىحراؼ هعٓاري ( )1.6فْ االختبار
البعػػدي ,ولهعرفػػة الفػػروؽ بػػٓف االوسػػاط الحسػػابٓة لمقٓاسػػٓف القبمػػْ والبعػػدي لٍػػذي الهجهوعػػة اعتهػػد الباحثػػاف

اختبار ( )tلمعٓىات الهترابطة لمتحقؽ هف داللة الفروؽ وقد بمغت قٓهة ( )tالهحسوبة لهٍارتْ التٍدٓؼ هػف
القفز و التٍػدٓؼ هػف الثبػات (الرهٓػة الحػرة) و عمػِ التػوالْ ( , )1.52( , )0.544ههػا ٓػدؿ عمػِ وجػود

فرؽ غٓر هعىوي بٓف االختبارٓف وٌذا ها ىالحظً فْ الجدوؿ أعالي.
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 2-4عرض وتحميل نتائج اختبارات المجموعة التجريبية:
عذٔل ()4
ٚجَ ٍٛزبئظ اخزجبراد يزغٛزاد انجؾش نهًغًٕػخ انزغزٚجٛخ
المعالم
االحصائٌة
المتغٌرات

االختبار البعدي

االختبار القبمي
س

ع

س

ع

)(t
المحسوبة

مستوى
الداللة

الداللة

التهدٌف من القف

19.75

1.38

22.5

1.41

6.677

03000

هعىوي

التٍدٓؼ هف الثبات (الرهٓة الحرة)

8

1.51

11.12

1.24

7.09

0.000

هعىوي

هف جدوؿ ( )4ىجد اف أقٓاـ االوساط الحسابٓة واالىحرافات الهعٓارٓة فْ االختبار (القبمػْ –

البعػدي) الختبػار التٍػدٓؼ هػف القفػز كاىػت هختمفػػة لػدى الهجهوعػة التجرٓبٓػة ,أي تغٓػرت عهػا كاىػت عمٓػػً
فْ االختبار القبمػْ اذ بمػغ الوسػط الحسػابْ ( )19.75وبػاىحراؼ هعٓػاري( )1.38فػْ االختبػار القبمػْ فػْ

حػػٓف بمػػغ الوسػػط الحسػػابْ ( )22.5وبػػاىحراؼ هعٓػػاري ( ,)1.41أهػػا ىتػػائج اختبػػار التٍػػدٓؼ هػػف الثبػػات
(الرهٓة الحرة) فجاءت كأتْ اذ بمغ الوسػط الحسػابْ ( )8وبػاىحراؼ هعٓػاري( )1.51فػْ االختبػار القبمػْ
فػػْ حػػٓف بمػػغ الوسػػط الحسػػابْ ( )11.12وبػػاىحراؼ هعٓػػاري ( )1.24فػػْ االختبػػار البعػػدي ,اذ ٓعػػد ٌػػذا
هؤشػر لبٓػػاف فعػؿ تػػأثٓر الهػىٍج التػػدرٓبْ لموسػػٓمة الهسػاعدة الهصػػههة عمػِ عٓىػػة البحػث .ولهعرفػػة الفػػروؽ

ب ػػٓف االوس ػػاط الحس ػػابٓة لمقٓاس ػػٓف القبم ػػْ والبع ػػدي لٍ ػػذي الهجهوع ػػة اعته ػػد الباحثػ ػاف اختب ػػار ( )tلمعٓى ػػات

الهترابطة لمتحقؽ هػف داللػة الفػروؽ وقػد بمغػت قٓهػة ( )tالهحسػوبة لهٍػارتْ التٍػدٓؼ هػف القفػز و التٍػدٓؼ
هف الثبات (الرهٓة الحرة) و عمِ التوالْ ( , )7.09( ,)6.677هها ٓدؿ عمِ وجػود فػرؽ هعىػوي لصػالح
االختبار البعدي وٌذا ها ىالحظً فْ الجدوؿ أعالي >

 3-4عرض وتحميل نتائج االختبار البعدي لمجموعتي البحث اللابطة و التجريبية
عذٔل ()5
ٚج ٍٛيؼُٕٚخ انفزٔق ث ٍٛانًغًٕػز ٍٛانؼبثطخ ٔ انزغزٚجٛخ ف ٙاالخزجبر انجؼذ٘
االخزجبر انجؼذ٘

انًؼبنى
االؽظبئٛخ

انًغٕػخ انؼبثطخ

انًزغٛزاد

انًغًٕػخ انزغزٚجٛخ

ط

ع

ط

ع

)(t
انًؾظٕثخ

يظزٕٖ
انذالنخ

انذالنخ

انزٓذٚف يٍ انمفش

20.12

1.8

22.5

1.41

3.987

0.000

ِؼٕٞٛ

انزٓذٚف يٍ انضجبد (انزيٛخ انؾزح)

9

1.6

11.12

1.24

3.187

0.000

ِؼٕٞٛ
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ٓبٓف جدوؿ ( )5إف الهجهوعة الضابطة حققت وسطاً حسابٓاً هقداري ( )20.12وباىحراؼ هعٓاري (,)1.8

فػػْ االختب ػػار البعػػدي لمتٍ ػػدٓؼ ه ػػف القفػػز ,ف ػػْ ح ػػٓف إف الهجهوعػػة التجرٓبٓ ػػة حقق ػػت وسػػطاً حس ػػابٓاً ق ػػدري
( )22.5وبػػػاىحراؼ هعٓػػػاري ( ,)1.41اهػ ػػا فػػػْ هٍػػػارة التٍػ ػػدٓؼ ه ػػف الثبػ ػػات (الرهٓػػػة الح ػ ػرة) فقػػػد حققػ ػػت
الهجهوعة الضػابطة وسػطاً حسػابٓاً هقػداري ( )9وبػاىحراؼ هعٓػاري ( ,)1.6فػْ االختبػار البعػدي ,فػْ حػٓف
إف الهجهوعة التجرٓبٓػة حققػت وسػطاً حسػابٓاً قػدري ( )11.12وبػاىحراؼ هعٓػاري ( )1.24ولهعرفػة الفػروؽ
بػػٓف األوسػػاط الحسػػابٓة لالختبػػارات البعدٓػػة بػػٓف هجهػػوعتْ البحػػث فقػػد اعتهػػد الباحػػث اختبػػار ( )tلمعٓىػػات
غٓر الهتىػاظرة (الهسػتقمة) لمتحقػؽ هػف داللػة الفػروؽ .وقػد بمغػت قٓهػة ( )tالهحسػوبة لهٍػارتْ التٍػدٓؼ هػف

القفز و التٍدٓؼ هف الثبات (الرهٓة الحرة) و عمِ التوالْ ( )3.187( ,)3.987هها ٓدؿ عمِ وجود فرؽ

هعىوي لصالح الهجهوعة التجرٓبٓة وٌذا ها ىالحظً فْ الجدوؿ أعالي.

 4-4مناقشة النتائج :

هف خالؿ ها تـ عرضً فْ الجداوؿ (ٓ )5 ,4 ,3تضح بأف التغٓر واضح هف خػالؿ االخػتالؼ فػْ
االوساط الحسابٓة لمقٓاس القبمْ وها صار عمًٓ فْ القٓاس البعدي ,وعىد تسمٓط الضوء عمِ الجداوؿ(,3

ٓ )4تبٓف ٌىاؾ:

 -تط ػور ف ػػْ هسػػتوى األداء ف ػػْ القٓ ػػاس البعػػدي هقارى ػػة بالقٓػػاس القبم ػػْ الختب ػػاري التٍػػدٓؼ ه ػػف القف ػػز و

التٍػػدٓؼ هػػف الثبػػات (الرهٓػػة الح ػرة) ولكػػف بهسػػتوى هتبػػآف بػػٓف الهجهوعػػة التجرٓبٓػػة والضػػابطة ولصػػالح
التجرٓبٓ ػػة ,وٓع ػػزو الباحثػ ػاف س ػػبب ذل ػػؾ إل ػػِ ته ػػارٓف ه ػػىٍج البح ػػث لموس ػػٓمة الهس ػػاعدة الهص ػػههة و أداء

الهٍارات بشكؿ جٓد.

وٌػػذا ٓتفػػؽ هػػع ه ػػا أشػػار إلٓػػً ( هٍى ػػد عبػػد السػػتار ) إذ ٓػػرى أف التط ػػور الحاصػػؿ فػػْ الهٍ ػػارات

األساسػػٓة ( التٍػػدٓؼ بػػالقفز  ,التٍػػدٓؼ السػػمهْ ) فػػْ الهجهوعػػة التجرٓبٓػة التػػْ اسػػتخدهت التهػػارٓف فػػْ
االختبػػار البعػػدي ٓعػػود إلػػِ فاعمٓػػة التػػدرٓبات وحسػػف اختٓ ػار التهرٓىػػات التػػْ تطػػور الهٍػػارات أعػػالي والتػػْ
استخدـ طرٓقة التدرٓب الفتري الهرتفع الشدة التْ تعد هف طرائؽ التدرٓب الفاعمة فْ تطوٓر قدرة عضالت

الطرفٓف العموي والسفمْ عمِ حد سواء(. )1

 -5االستنتاجات و التوصيات
 1-5االستنتاجات

فْ ضوء الىتائج التْ توصؿ إلٍٓا الباحثاف هف خالؿ التجربة الهٓداىٓة وباستخداـ الوسائؿ اإلحصائٓة
الهىاسبة استىتج الباحثاف ها ٓأتْ -:

 -1اف لموسٓمة الهساعدة دور إٓجابْ فْ تطوٓر هٍارتْ التٍدٓؼ هف الثبات (الرهٓة الحرة) و التٍدٓؼ
هف القفز بكرة السمة لالعبٓف الشباب.

1

) ) مهند عبد الستار العانً ؛ مصدر سبق ذكره  ,ص96
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 -2حصوؿ ىسب جٓدة فْ هقدار تطور هٍارتْ التٍدٓؼ هف الثبات (الرهٓة الحرة) و التٍدٓؼ هف القفز
بكرة السمة لالعبٓف الشباب.

 2-5التوصيات

فْ ضوء ها توصؿ إلًٓ الباحثاف هف استىتاجات ٓوصٓاف بها ٓأتْ -:

 -1استخداـ الوسٓمة الهساعدة الهقترحة فْ تطوٓر هٍارتْ التٍدٓؼ هف الثبات (الرهٓة الحرة) و التٍدٓؼ
هف القفز بكرة السمة لالعبٓف الشباب.

 -2ضرورة استخداـ األجٍزة والوسائؿ الهساعدة خالؿ العهمٓة التعمٓهٓة والتدرٓبٓة لضهاف تىوع الخبرات
لدى الالعب .

 -3أجراء دراسات وبحوث أخرى عمِ فئات عهرٓة هختمفة وهٍارات هختمفة ولكال الجىسٓف فْ لعبة كرة
السمة .

المصادر

 -1اهٓف اىور الخولْ – الجهباز التربوي لالطفاؿ و الىاشئة –القاٌرة دار الفكر العربْ .1991-
 -2جبار عبد الحهٓد و احهد خٓري؛ هىاٌج البحث العمهْ فْ التربٓة و عمـ الىفس’ القاٌرة دار الىٍضة
العربٓة’  ’ 1989ص .194

 -3رٓساف خرٓبط هجٓد  .هوسوعة القٓاسات واالختبارات فْ التربٓة البدىٓة والرٓاضٓة  .البصرة :هطابع
التعمٓـ العالْ  , 1989 ,ص . 367– 366

 -4عباس احهد الساهرائْ – عبد الكرٓـ هحهود ( كفآات تدرٓس فْ طرائؽ تدرٓس التربٓة الرٓاضٓة –
هطبعة دار الحكهة – البصرة.1991 -

 -5عبد االهٓر عمواف الفرٓدي و حٓدر عبد الرزاؽ الحاج و سمٓـ فالح عطٓة الساعدي – تاثٓر تهرٓىات
هقترحة لتطوٓر دقة التٍدٓؼ بالقفز ( الهحتسبة بثالث ىقاط ) وفؽ بعض الهتغٓرات البآوهٓكاىٓكٓة بكرة

السمة – بحث هىشور – هجمة العموـ التربٓة الرٓاضٓة – العدد التاسع الهجمد االوؿ .2008 -

 -6فائز بشٓر حهودات  ,هؤٓد عبد اهلل جاسـ  :كرة السمة  .ط , 2جاهعة الهوصؿ  :دار
الكتب لمطباعة 1999. ,

 -7فاف دالٓف ؛ هىاٌج البحث فْ التربٓة و عمـ الىفس ( ترجهة) هحهد ىبٓؿ ىوفؿ ( و اخروف) ’القاٌرة
هكتبة االىجمو الهصرٓة ’.1984

 -8لهِ سهٓر الشٓخمْ – تاثٓرات استخداـ االدوات الهساعدة فْ سرعة تعمـ ودقة اداء بعض
الهٍارات االساسٓة فْ كرة الطائرة – رسالة هاجستٓر غٓر هىشورة كمٓة التربٓة الرٓاضٓة – جاهعة بغداد

– .2000
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 -9هحهد حسف عالوي وهحهد ىصر الدٓف رضواف –القٓاس فْ التربٓة الرٓاضٓة وعمـ الىفس الرٓاضْ
–القاٌرة دار الفكر العربْ 2001-هحهد حسف عالوي وهحهد ىصر الدٓف رضواف –القٓاس فْ التربٓة

الرٓاضٓة وعمـ الىفس الرٓاضْ –القاٌرة دار الفكر العربْ.2000-

 -10هحهد عبد الىبْ هحهد – تاثٓر استخداـ االدوات الهساعدة فْ تطوٓر سرعة ودقة اداء بعض
الهٍارات الٍجوهٓة بكرة السمة – رسالة هاجستٓر – كمٓة التربٓة الرٓاضٓة – جاهعة بغداد – .2005

 -11وجًٓ هحجوب ؛ طرائؽ البحث العمهْ و هىاٌجً ’ بغداد هطبعة دار الحكهة ’ ’1993ص.26
ىهوذج لوحدة تدرٓبٓة ٓوهٓة اعتٓادٓة ()3

الٍدؼ هف الوحدة التدرٓبٓة  :تطوٌر التهدٌف من القف و التهدٌف من خط الرمٌة الحرةم لبس الجها المساعد

الوقت الكمْ لموحدة التدرٓبٓة ( )90دقٓقة
زهف التهارٓف الخاصة بالهىٍج الهقترح ( )30-20دقٓقة
المحطات
التدرٌبٌة
2
1
3
4

التمرٌنات المستخدمة بالمحطات التدرٌبٌة
التهدٌف بالقفز من الجانب االٌسر بزاوٌة
°280بعد طبة واحدة (مع لبس الجهاز
المساعد)
التهدٌف بالقفز من الجانب االٌمن بزاوٌة
°280بعد طبة واحدة(مع لبس الجهاز المساعد)
التصوٌب بالقفز من الوسط من خارج قوس
الثالث نقاط بعد استالم كرة من المدرب(مع لبس
الجاهز المساعد
التصوٌب من ٌسار خط اجهاز الرمٌة الحرة(مع
لبس الجهاز المساعد)

التكرار

الزمن

المجامٌع

الراحة بٌن
المجامٌع

الشدة

21

/2د

3

/2د

متوسطة

21

/2د

3

/2د

متوسطة

21

/50ثا

3

/2د

متوسطة

21

/50ثا

3

/2د

متوسط

نموذج لوحدة تدريبية يومية اعتيادية ()1

اليدف من الوحدة التدريبية  :تطوٌر التهدٌف من القفز و التهدٌف من خط الرمٌة الحرةمع لبس الجهاز المساعد

الوقت الكمي لموحدة التدريبية ( )90دقيقة

زمن التمارين الخاصة بالمنيج المقترح ( )30-10دقيقة.
المحطات
التدرٌبٌة
2

1

3
4

التمرٌنات المستخدمة بالمحطات التدرٌبٌة
التهدٌف من القفز بعد استالم الكرة من المدرب
من ٌسار خط الرمٌة الحرة (مع لبس الجهاز
المساعد)
التهدٌف من القفز بعد استالم الكرة من المدرب
من ٌمٌن خط الرمٌة الحرة (مع لبس الجهاز
المساعد)
اداء عملٌة الخداع ثم التهدٌف بعد اداء طبطبة
من جهة الٌمٌن و الٌسار بزاوٌة (45مع لبس
الجهاز المساعد)
التصوٌب من ٌمٌن خط الرمٌة الحرة(مع لبس
الجهاز المساعد)

التكرار

الزمن

المجامٌع

الراحة بٌن
المجامٌع

الشدة

20

/2د

4

/2د

متوسطة

20

/2د

4

/2د

متوسطة

8

/50ثا

4

/2د

متوسطة

8

/50ثا

4

/2د

متوسط
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