
 

 
 

93 

 (30/12/2018)عشر  سابعالالعدد  – لرابعالمجلد ا –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 (109( الى )93من ) بحث أ.م.د عثمان عدنان عبد الصمد الصفحات

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 

 مستخلص البحث
 الى التعرف على مهارتي التهديف الموجه والطويل لدى العبات الكرة العابرة.  البحث هدف   
 اعداد برنامج تدريبي مقترح لتطوير مهارتي التهديف الموجه والطويل لالعبات الكرة العابرة. -
م عينة البحث إلى قسمين من استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته وعينة البحث وتقس-   

( تنفذ 15العبي أندية بغداد والذين يمارسون لعبة الكرة العابرة, المجموعة األولى والبالغ عددها )
البرنامج التدريبي للتمارين المهارية التي تسهم في تطوير مهارتي التهديف الموجه والطويل 

تأخذ تدريباتها االعتيادية واستغرقت مدة (العبًا 15والمجموعة الثانية )الضابطة( والبالغ عددها)
( دقيقة للوحدة 90( وحدات تدريبية أسبوعيًا وبزمن )3( أسابيع بواقع )8البرنامج التدريبي )

 التدريبية.
للعينات  (T)أستخدم الباحث الوسائل اإلحصائي)الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار  -

ومعالجة البيانات بالبرنامج اإلحصائي المئوية، معامل، المستقلة والمتساوية، قانون النسبة 
SPSS.) 

 من خالل معالجة النتائج توصل الباحث الى االستنتاجات االتية :
وجود فروق ذات داللة معنوية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مهارتي  -

 التهديف الموجه والطويل ولصالح المجموعة التجريبية .
فروق ذات داللة معنوية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مهارتي  وجود -

 التهديف الموجه والطويل في االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية .
ضرورة األعداد السليم والتدريب المكثف بغية تطوير المهارات األساسية للعبة والتي  وأوصى على -

دعم ونشر اللعبة وزجها في النشاطات الرياضية وتوسيع قاعدة  مع  تخدم الفرق المنافسة
 الممارسة النسوية لهذه اللعبة كونها لعبة ممتعة وجيدة.

 

 

 
  

 

برنامج تدريبي مقترح لتطوير مهارتي التهديف الموجه والطويل لدى العبات الكرة 

 العابرة
 بحث تقدم به   

 أ.م.د. عثمان عدنان عبد الصمد
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A proposed training program for the development of long-range 
scoring skills transits-ball players 

researcher 

Assait.Prof. Dr. Othman Adnan al-Bayati 
Abstract 

The research aims at: 
- The aim of the research is to identify the skills of scoring and long 
distance players in the ball. 
- Preparation of a proposed training program to develop the skills of 
scoring and long-distance players. 
- The researcher used the experimental method to fit it and the sample of 
the research and divided the research sample into two parts of the players 
of Baghdad clubs who are playing the game of ball cross, the first group, 
the number (15) implemented the program of training exercises that 
contribute to the development of the skills of scoring and long and the 
second group (control) (15) players will take regular training and the 
duration of the training program (8) weeks (3) training modules per week 
and 90 minutes for the training module. 
The researchers used the statistical means (arithmetic mean, standard 
deviation, T test for independent and equal samples, percentage law, 
coefficient, and data processing in the statistical program SPSS). 
By addressing the results, the researcher reached the following 
conclusions: 
-There were significant differences between the experimental group and 
the control group in the long and long-term scoring skills and for the 
benefit of the experimental group. 
- There were significant differences between the experimental group and 
the control group in the long and long-term scoring skills for the 
experimental group. 
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 The most important recommendations recommended by the 

researcher: 
- The need for proper numbers and intensive training in order to develop 
the basic skills of the game and serve the competing teams. 
-The need to support and spread the game and its involvement in sports 
activities and broaden the base of women's practice of this game as a fun 
and good game. 
Keyword: training program,  long-range scoring skills, transits -ball 
players. 
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  الفصل االول
 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأهمية البحث 1-1

ان التقدم والتطور الذي شهدته األلعاب الرياضية في العاالم قاد فااق التصاور معتمادًا فاي ذلا       
على األسس والنظريات العلمية التي استطاعت من خاللهاا بعاا الادول ان تصال برياضاييها الاى 

يب ضاربًا مان ضاروب الخياال وهاذا كلاه ينصاب فاي إباداعات قدرات وحدود كانت في الماضي القر 
مكانيات العقول البشرية من مربين ومدربين وخبراء وأساتذة.   وا 

ان لعبة الكرة العابرة من األلعاب الحديثة الجماعية المشوقة فهي من أسارة العااب الكارة والتاي      
لسااريع والتصااويب البعيااد ماان عاادة تتميااز عاانهم فااي مهااارات أساسااية مشااوقة, وهمااا مهااارة التمرياار ا

منااط  فاي الملعاب , وهاذا يحاتم علاى العاااملين فاي المجاال الرياضاي بصاورة عاماة وتادريب الفاارق 
النسااوي بصااورة خاصااة فااي إدرا  األخطاااء التااي تحصاال جااراء عمليااة التاادريب المهاااري الخاااط  

ين فااي حساام المباريااات وعاادم التركيااز علااى الجوانااب المهمااة والتااي تخاادم هاااتين المهااارتين المهمتاا
واالتجاه بالعملية التدريبياة  بصاورتها الصاحيحة والمالئماة إلمكانياات وقادرات الالعباات المهارياة ، 
هااذا وان كااال ماااا تقاادم يخااادمنا فاااي الوصااول الاااى المساااتويات العاليااة وتحقيااا  االنجاااازات الرياضاااية 

 (22,2009المتميزة.)عبدالكريم ,
في التركياز علاى هااتين المهاارتين واعاداد البرناامج التادريبي الاذي من هنا تأتي أهمية البحث       

يتضمن تمارين تطوير للقدرات المهارية لدى الالعبات في عملياة التهاديف الموجاه والطويال والاذي 
يسااهم بشااكل كبياار فااي تحقياا  االنجاااز وعاادم ضاايان جهااد الفرياا  ولكاان يجااب ان نشااير الااى نقطااة 

قها اعااداد وهااذا االعااداد يتطلااب تطااوير مهااارات اخاارى حتااى مهاام وهااي ان اي عمليااة تهااديف يسااب
 تتمكن الالعبة من اجادة التهديف اال وهي التمريرة الجيدة .

 مشكلة البحث 1-2
تعاااد لعبااااة الكاااارة العااااابرة واحاااادة ماااان االلعااااب التااااي تحتااااوي علااااى مجموعااااة ماااان المهااااارات         

نواعااااه , وماااان خااااالل مالحظااااات األداء األساسااااية المتعااااددة ومنهااااا التمرياااار السااااريع والتصااااويب بأ
المهاااري لاادى بعااا العبااات انديااة بغااداد بااالكرة العااابرة وجااد الباحااث ضااعف فااي بعااا مهااارات 
التهااديف ودقتهااا اثناااء عمليااة التهااديف وماان هنااا تبلااورت مشااكلة البحااث فااي اعااداد برنااامج تاادريبي 

العااابرة بغيااة الوصااول الااى مهاااري لتطااوير مهااارتي التهااديف الموجااه والطوياال لاادى العبااات الكاارة 
 األداء المثالي العالي ,ومما ذكر اعاله ارتأى الباحث االجابة عن التساؤالت االتية:

هل ان تطبي  بعا التمارين المهارية تأثيرًا في تطوير بعا المهارات األساساية لادى العباات  -
 الكرة العابرة .

ل هاذه اللعباة بغياة تطاوير هاذه المهاارات التعرف علاى أكثار المهاارات اساتخدمًا وفعالياة فاي مجاا -
 لدى العبات الكرة العابرة، وبالتالي تطوير اللعبة.

وبالتااالي نضااع  إمااام الماادربين منهاااي متكاماال فااي إعااداد وتهيئااة الالعبااات وصااواًل الااى المسااتويات 
 العالية.

  
 البحث اهدف 1-3 
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موجااه والطويااال لالعبااات الكااارة اعااداد برنااامج تااادريبي مقتاارح لتطاااوير مهااارتي التهاااديف ال 1-3-1 

 العابرة.
تطاوير مهاارتي التهاديف الموجاه والطويال  التعرف عن أثر البرناامج التادريبي المقتارح فاي 1-3-2

 للمجموعة التجريبية بلعبة الكرة العابرة .
 فروض البحث  4-
 وجااااود فااااروق ذات داللااااة معنويااااة بااااين االختبااااارين القبلااااي والبعاااادي ولصااااالح االختبااااار  1-4-1

  البعدي للمجموعة التجريبية في مهارتي التهديف الموجه والطويل.
وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعادي ولصاالح االختباار البعادي  1-4-2

  للمجموعة التجريبية الضابطة في مهارتي التهديف الموجه والطويل.
البعدياة ولصاالح المجموعاة التجريبياة فاي  وجود فروق ذات داللة معنوية فاي االختباارات 1-4-3

 مهارتي التهديف الموجه والطويل .
 مجاالت البحث 1-5
.                         2018-2017للموساااام  المركااااز التخصصااااي بالرصااااافةالعبااااات  المجاااااب البشاااار   1-5-1
 ب)قاعاااااة المدرساااااة التخصصاااااية لكااااارة الياااااد التابعاااااة لاااااوزراة الشاااااباالمجااااااب المكاااااا     1-5-2

 والرياضة(.
 29/10/2017 إلى 8/2017/ 30من  للمدةالمجاب الزما     1-5-3 

 
 الفصل الثا  

جراءاتم هجية البحث و  -2  لميدا يةا ها 
 م هج البحث  2-1

اساتخدم الباحاث المانهج التجريباي لمالءمتاه لطبيعاة البحاث د إذ يعاد هاذا المانهج أفضاال وأدق      
 دقيقة ما يمكن إتباعه للوصول إلى نتائج 

 عي ة البحث   2-2
في  المركز التخصصي بالرصافةتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبات      

( والبالغ 2017الرياضي ) محافظة بغداد التابع لالتحاد العراقي المركزي للكرة العابرة للموسم
موعتين متساوية العدد ( العبة، قسموا بالطريقة العشوائية )طريقة القرعة( إلى مج36عددهم )
التجارب وتم استبعاد افراد ( العبة لكل مجموعة، إحداها ضابطة واألخرى تجريبية، 15وبواقع )

 (العبات .6االستطالعية عددهم )
 وسائل جمع البيا ات   2-3

 المصادر والمراجع العلمية، االختبارات والمقاييس، االستبيان .
 تكافؤ مجموعت  البحث   2-4
 تكافؤ والتجا س بين مجموعت  البحث وفق متغيرات العمر والطوب والوزن ال 2-4-1
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 (1الجدول ) 

 والضابطة ( المحسوبة للمجموعتين التجريبيةيبين المؤشرات اإلحصائية لمتغيرات العمر والطول والوزن وقيمة )ت

 المؤشرات اإلحصائية

 

 

   المتغيرات

وحدات 

 القياس

 ابطةالمجموعة الض المجموعة التجريبية
قيمة )ت( 

 المحسوبة

 

Sig 
 
 

 النتيجة
 ع± س_ ع± س_

 غير معنوي 0,597 0,561 0,99 19,53 0,96 19,73 السنوات العمر
 غير معنوي 0,297 1,062 0,36 1,58 0,49 1,56 سم الطول
 غير معنوي 0,886 0,144 4,01 58,53 3,70 58,33 كغم الكتلة

 العمر التدريبي
ألقرب 

 شهر
4,27 0,704 0,67 4,07 0,778 

0,443 
 غير معنوي

التهديف 

 الموجه 

 غير معنوي 0,480 0,716 1,41 12,00 1,63 12,04 درجة من الثبات
 غير معنوي 0,160 1,44 1,16 9,73 1,8 10.53 درجة القفز لألمام
 غير معنوي 0,274 1,11 1,09 10,93 1,76 11,53 درجة القفز لألعلى

التهديف 

 الطويل

 غير معنوي 0,055 2,001 1,8 17,53 1,65 18,8 درجة لثباتمن ا
 غير معنوي 0,053 2,01 1,68 18,46 1,75 19,73 درجة القفز لألمام
 غير معنوي 0,067 1,09 1,26 19,02 1,22 20,06 درجة القفز لألعلى

  2,05ية = ( وقيمة )ت( الجدول28( وإمام درجة حرية )0,05) معنوي عند نسبة خطأ 

 التكافؤ ف  مستوى األداء المهار  لالعبات الكرة العابرة 2-4-2
 (2الجدول )

يبين المؤشرات اإلحصائية لمستوى األداء المهاري لالعبات الكرة العابرة وقيمة )ت( المحسوبة المجموعتين 

 التجريبية والضابطة

وحدة  مهارة التهديف ت

 القياس
)ت(  قيمة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 Sig المحسوبة
  

 ع ֿس ع ֿس النتيجة  

 التهديف 
 الموجه

 غير معنوي 0,480 0,716 1,41 12 1,63 12,2 درجة من الثبات 

 غير معنوي 0,160 1,44 1,16 9,73 1,8 10,53 درجة من القفز لألمام

 غير معنوي 0,274 1,11 1,09 10,93 1,76 11,53 درجة من القفز لألعلى

هديف الت

 الطويل

 غير معنوي 0,055 2,001 1,8 17,53 1,65 18,8 درجة من الثبات 

 غير معنوي 0,053 2,01 1,68 18,46 1,75 19,73 درجة من القفز لألمام

 غير معنوي 0,067 1,09 1,26 19,02 1,22 20,06 درجة من القفز لألعلى

 2.05مة )ت( الجدولية = ( قي28( وأمام درجة حرية)0.05) * معنوي عند نسبة خطأ 

 

 طريقة وشروط ت فيذ االختبارات  2-4-3
   *اختبارات مهارات التهديف الموجه والطويل 2-4-3-1

  :اختبار التهديف الموجه من الثبات على اهداف الكرة العابرة 

 الهدف من االختبار تطوير دقة التهديف الموجه لدى العبات الكرة العابرة. -
( كررات قاووويرة, ملرجلين , ررا رة 10ة العابرة , اهداف كررة عرابرة , األدوات : ملعب الكر -

. 
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طريقة األداء: اعتمرد الباثرع علرر  ريرل عمرص مخرتر  رال تررر االختبرارات ل عبرات علرر  - 

االداء المثالال للمهرارة ي  مترابه لورروف المبراراة ,بثيرع تقرف ال عبرة قبرص خرط الموتررف ورروال 
لرطة( وتقروب بالتقراط الكررة ومرن ثرب القيراب بالتهرديف علرر ثلقررات لخرط موطقرة المرمر التهرديف المتو

الكرررة العررابرة  الهرردف ( وتكررون ال عبررة مخيرررة بالتهررديف علررر الثلقررة اليموررر او اليلرررى , ويرا ررل 
 ال عبة ملجلين اثدهما يراقب األداء والثاوال يراقب عملية التهديف .

الرررثيثية والترررال تتجرراوة الثلقرررة ( مثررراوالت تثتلررب المثررراوالت 10يعطررر لكرررص العبررة   -

( درجرات 20بوقطتين والتال تلمر  الثلرل وتطلرا خرارح الثلرل رر را ي  مجمروا الردرجات الكليرة  

 ثلب موطقة التهديف. 
 :اختبار التهديف الموجه من القفز لألعلى 

 الهدف من االختبار تطوير دقة التهديف الموجه من الق ة لألعلر لدى العبات الكرة العابرة. -
 ( كرات قاوووية, ملجلين , را رة .10ألدوات : ملعب الكرة العابرة , اهداف كرة عابرة , ا -
طريقة األداء :اعتمد الباثع علر  ريل عمص مختر  رال تررر االختبرارات ل عبرات علرر االداء  -

المثرالال للمهررارة ي  متررابه لوررروف المبراراة ,بثيررع تقررف ال عبررة قبرص خررط الموترررف وررروال لخررط 
مرمر التهديف المتولرطة(  وتقروب بالتقراط الكررة ومرن ثرب القيراب بالتهرديف مرن الثركرة ب خر  موطقة ال

خطوة والق ة او خطوتين والق ة لألعلر ومن ثب التهديف علر ثلقات الكرة العابرة , وتكرون ال عبرة 
داء مخيرررة بالتهررديف علررر الثلقررة اليموررر او اليلرررى , ويرا ررل ال عبررة ملررجلين اثرردهما يراقررب األ

 والثاوال يراقب عملية التهديف .
( مثاوالت تثتلب المثاوالت الررثيثية والترال تتجراوة الثلقرة بوقطترين 10يعطر لكص العبة   -

( درجررات ثلررب 20والتررال تلمرر  الثلررل وتطلررا خررارح الثلررل ررر را ي  مجمرروا الرردرجات الكليررة  

 موطقة التهديف. 
 :اختبار التهديف الموجه من القفز لألمام 

 االختبار تطوير دقة التهديف الموجه من الق ة لألماب لدى العبات الكرة العابرة. الهدف من -
 ( كرات قاوووية, ملجلين, را رة .10األدوات :  ملعب الكرة العابرة , اهداف كرة عابرة ,  -
طريقة األداء :اعتمد الباثع علر  ريل عمص مختر  رال تررر االختبرارات ل عبرات علرر االداء  -

رة ي  متررابه لوررروف المبراراة ,بثيررع تقررف ال عبررة قبرص خررط الموترررف وررروال لخررط المثرالال للمهررا
موطقة المرمر التهديف المتولرطة(  وتقروب بالتقراط الكررة ومرن ثرب القيراب بالتهرديف مرن الثركرة ب خر  

 خطوة والق ة او خطوتين والق ة لألماب ومن التهديف علر ثلقات الكرة العابرة .
مخيررررة بالتهرررديف علرررر الثلقرررة اليمورررر او اليلررررى ,ويرا رررل ال عبرررة   الهرردف (  تكرررون ال عبرررة -

 ملجلين اثدهما يراقب األداء والثاوال يراقب عملية التهديف .
( مثراوالت تثتلرب المثراوالت الررثيثية والترال تتجراوة الثلقرة بوقطترين 10يعطر لكص العبرة   -

( درجررات ثلررب 20كليررة  والتررال تلمرر  الثلررل وتطلررا خررارح الثلررل ررر را ي  مجمرروا الرردرجات ال

 موطقة التهديف. 
 

 :اختبار التهديف الطويل من الثبات على اهداف الكرة العابرة 

 الهدف من االختبار تطوير دقة التهديف الطويص لدى العبات الكرة العابرة. -
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 ( كرات قاوووية, ملجلين, را رة .10األدوات :ملعب الكرة العابرة ,اهداف كرة عابرة ,  - 

:اعتمررد الباثررع علررر  ريررل عمررص مخررتر  ررال ترررر االختبررارات ل عبررات علررر االداء  طريقررة األداء -
المثالال للمهارة ي  متابه لوروف المباراة , بثيع تقف ال عبة عورد خرط الموتررف موطقرة التهرديف 
البعيررد( وتقرروب بالتقرراط الكرررة ومررن ثررب القيرراب بالتهررديف علررر ثلقررات الكرررة العررابرة  الهرردف ( وتكررون 

مخيرررة بالتهررديف علررر الثلقررة اليموررر او اليلرررى ,ويرا ررل ال عبررة ملررجلين اثرردهما يراقررب ال عبررة 
 األداء والثاوال يراقب عملية التهديف .

( مثاوالت تثتلب المثراوالت الررثيثية والترال تتجراوة الثلقرة برث ع وقراط 10تعطر لكص العبة    -

( درجررات ثلررب 30الكليررة   والتررال تلمرر  الثلررل وتطلررا خررارح الثلررل ررر را ي  مجمرروا الرردرجات

 موطقة التهديف. 
  :اختبار التهديف الطويل من القفز لألعلى 

 الهدف من االختبار تطوير دقة التهديف الطويص من الق ة لألعلر لدى العبات الكرة العابرة. -
 ( كرات قاوووية, ملجلين , را رة .10األدوات :ملعب الكرة العابرة , اهداف كرة عابرة ,  -
 داء :طريقة األ -

يعتمد الباثع علر  ريل عمص مختر  رال تررر االختبرارات ل عبرات علرر االداء المثرالال للمهرارة ي  

متابه لوروف المباراة ,بثيع تقف ال عبة عود خط الموتررف موطقرة التهرديف البعيرد(وتقوب بالتقراط 

ألعلررر ومررن الكرررة ومررن ثررب القيرراب بالتهررديف مررن الثركررة ب خرر  خطرروة والق ررة او خطرروتين والق ررة ل

 التهديف علر ثلقات الكرة العابرة 
 الهدف ( وتكون ال عبة مخيرة بالتهرديف علرر الثلقرة اليمورر او اليلررى ,ويرا رل ال عبرة ملرجلين 

 اثدهما يراقب األداء والثاوال يراقب عملية التهديف .

ث ع وقراط ( مثراوالت تثتلرب المثراوالت الررثيثية والترال تتجراوة الثلقرة بر10تعطر لكص العبة   -

( درجررات ثلررب 30والتررال تلمرر  الثلررل وتطلررا خررارح الثلررل ررر را ي  مجمرروا الرردرجات الكليررة  

 موطقة التهديف.
  :اختبار التهديف الطويل من القفز لألمام 

 الهدف من االختبار تطوير دقة التهديف الطويص من الق ة لألماب لدى العبات الكرة العابرة. -
 ( كرات قاوووية, ملجلين , را رة .10, اهداف كرة عابرة ,  األدوات :ملعب الكرة العابرة  -
طريقررة األداء :اعتمررد الباثررع علررر  ريررل عمررص مخررتر  ررال ترررر االختبررارات ل عبررات علررر االداء  -

المثالال للمهارة ي  متابه لوروف المباراة ,بثيع تقف ال عبة عود خرط الموتررف  موطقرة التهرديف 
ن ثب القياب بالتهديف من الثركة ب خ  خطوة والق رة او خطروتين والق رة البعيد( وتقوب بالتقاط الكرة وم

لألماب ومن التهديف علر ثلقات الكرة العابرة , وتكون ال عبة مخيررة بالتهرديف علرر الثلقرة اليمورر 
 او اليلرى ,ويرا ل ال عبة ملجلين اثدهما يراقب األداء والثاوال يراقب عملية التهديف .

( مثراوالت تثتلرب المثراوالت الررثيثية والترال تتجراوة الثلقرة برث ع وقراط 10تعطر لكص العبة   -

( درجررات ثلررب 30والتررال تلمرر  الثلررل وتطلررا خررارح الثلررل ررر را ي  مجمرروا الرردرجات الكليررة  

 (162-158, ر 2008موطقة التهديف.  المورور  ,
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 اإلجراءات الميدا ية للبحث 2-5
 التجارب االستطالعية 2-5-1
قام الباحث بإجراء تجارب استطالعية بغية تخطي العقبات والمشكالت التي تصادف البحوث   

التجريبية فضاًل عن ضبط كافة المتغيرات الدخيلة من التأثير على عينة البحث وتدريب فري  
بشرح آلية تنفيذ العمل المساعد على كيفية إدارة وتطبي  االختبارات فضاًل عن قيام الباحث 

 التمارين وطريقة أداء االختبارات من قبل عينة البحث وكما مبين أدناه:
 التجربة االستطالعية األولى  1- 2-5-1
من أجل الوقوف على األداء االمثل لالختبارات  22/8/2017يوم السبت بتاريخ  أجريت  

وكيفية بدء االختبارات ونقاط المهارية والكشف عن األخطاء إثناء األداء وتصحيحها لالعبات, 
 القوة والضعف في تنفيذها. 

 اإلجراءات ال هائية للبحث 2-6
 االختبارات المهارية القبلية 2-6-1
 26/8/2017تم إجراء االختبارات المهارية القبلية للمجموعة التجريبية في يوم السبت   

 .2017/ 27/8والمجموعة الضابطة في يوم األحد
 لتدريب  المقترحالبر امج ا 2-6-2
بعد تصميم المنهاي التدريبي المقترح والذي يتضمن مجموعة من التمرينات التي تخدم األهداف   

( وحدات تدريبية , اربع دورات صغيرة , ضمن دورتين 3المحددة للبحث وتسهم بتطويرها وبواقع )
ء مهاري مثالي وبعد متوسطتين وشدد األداء في الوحدات التدريبية للتمارين المهارية شدة أدا

 أعدادها تم توزيعه على السادة المختصين .
 االختبارات المهارية البعدية  2-6-3
بعد االنتهاء من تنفيذ المنهج التدريبي المقترح قام الباحث بأجراء االختبارات المهارية البعدية    

لسبت بتاريخ على عينة البحث وبنفس اإلجراءات في االختبارات القبلية وكانت في يوم ا
 .29/10/2017للمجموعة التجريبية ويوم األحد للمجموعة الضابطة بتاريخ  28/10/2017
 األجهزة واألدوات المساعدة  2-7

 (, شريط قياس عدد واحد,10كرات عابرة قانونية عدد )
( , أهداف كرة عابرة عدد 2( , أشرطة الصقه ملونة , )دمى تدريب( عدد )3صافرات عدد ) 
 ( ,  حلقات متداخلة معلقة , أطواق مطاطية.6اخص عدد )(, شو 4)
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 الوسائل اإلحصائية  2-8 

( من اجل إيجاد الوسائل اإلحصائية الخاصة Spssاستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي )  
 بمتغيرات البحث وتم حساب كل من:

اختبار  -تالثبا –الصدق الذاتي -الصدق التمييزي  -االنحراف المعياري  -الوسط الحسابي -
(T ,97, 1999( للعينات المستقلة الغير المرتبطة  والمرتبطة.  )باهي ) . 

 الفصل الثالث
 عرض وتحليل ال تائج وم اقشتها -3

 تم استخالص النتائج ومعالجتها بجداول إحصائية على وف  ترتيب األهداف والفروا:
 
 تين التجريبية والضابطة   عرض وتحليل وم اقشة  تائج االختبارات المهارية للمجموع 3-1
 
 عرض وتحليل  تائج االختبارات المهارية للمجموعة التجريبية   3-1-1
عرض  تائج االختبارين القبل  والبعد  لمهارت  التهديف الموجه والطويل بالكرة  3-1-2

 العابرة  للمجموعة التجريبية 
 ( 3الجدول )

ن القبلي والبعدي لمهارتي التهديف بالكرة العابرة للمجموعة المعالم اإلحصائية وقيمة )ت( لنتائج االختباري

 التجريبية

االختبارات  ت

 المهارية
وحدة 

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
قيمة )ت( 

 المحسوبة

المتوسط 

الفرضي 

 للفروق

االنحراف 

المعياري 

 للفروق

SIG 
 النتيجة  

 ع ֿس ع ֿس

التهديف 

 الموجه

 معنوي* 0,00 0,89 4,66 20,08 1,33 17,06 1,63 12,04 درجة ات من الثب

 3,86 12,61 1,91 14,4 1,8 10,53 درجة من القفز لألمام

 
1,18 

 معنوي* 0,00

 معنوي* 0,00 1,38 5,06 14,14 1,05 16,6 1,76 11,53 درجة من القفز لألعلى

التهديف 

 الطويل

 معنوي* 0,00 1,92 5,86 11,82 2,22 24,66 1,65 18,8 درجة من الثبات 
 معنوي* 0,00 1,12 5,6 18,81 2,04 25,2 1,75 19,73 درجة من القفز لألمام
 معنوي* 0,00 1,9 5,26 10,69 1,98 25,33 1,22 20,06 درجة من القفز لألعلى

 2,14=  ( قيمة )ت( الجدولية14أمام درجة حرية ) 0.05 ≤معنوي عند نسبة خطأ 

أسباب التطور الحاصل لدى أفراد هذه المجموعة يعود إلى مفردات البرنامج ويعزو الباحث 
التدريبي المهاري وما تضمنه من تمارين موجهة ، حيث قام الباحث بتكرار أداء هذه التمارين 
على مجموعة البحث لغرا ضمان حصول ثبات في األداء وتجنب حصول األخطاء أثناء 

سوف يقلل من األخطاء وبالتالي نحصل على أداء متقن ودقي   األداء عند الالعبات وأن التكرار
، د فاإلعادة المكررة لتطبي  األساليب الفنية المختلفة تقود إلى الكمال الفنيد. 

 ( .50, 2007)عبدالوهاب,
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عرض وم اقشة  تائج االختبارين القبل  والبعد  لمهارت  التهديف بالكرة العابرة   3-1-3

  للمجموعة الضابطة
 (4الجدول )

المعالم اإلحصائية وقيمة )ت( لنتائج االختبارين القبلي والبعدي لمهارتي التهديف بالكرة العابرة للمجموعة 

 الضابطة

االختبارات  ت

 المهارية
وحدة 

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي
قيمة)ت( 

 المحسوبة

المتوسط 

الفرضي 

 للفروق

االنحراف 

المعياري 

 للفروق

 
 
sig 

 النتيجة
 ع ֿس ع ֿس

التهديف 

 الموجه

 0,217 0,798 0,266 1,29 1,09 11,73 1,41 12 درجة من الثبات
 غير معنوي

من القفز 

 0,41 0,91 0,53 2,25 1,57 10,26 1,16 9,73 درجة لألمام
 معنوي

من القفز 

 0,00 0,59 0,73 4,78 1,23 11,66 1,09 10,93 درجة لألعلى
 معنوي

التهديف 

 الطويل

 غير معنوي 0,334 0,77 0,2 1 1,94 17,73 1,8 17,53 درجة من الثبات
من القفز 

 2,08 1,77 19 1,09 18,46 درجة لألمام
0,53 0,99 0,056 

 غير معنوي

من القفز 

 1,97 1,44 19,66 1,26 19,2 درجة لألعلى
0,46 0,91 0,068 

 غير معنوي

 2.14( قيمة )ت( الجدولية =14أما درجة حرية )  0.05 ≤* معنوي عند نسبة خطأ 

 

 

عرض  تائج االختبارات المهارية البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة وتحليها  3-1-4
 وم اقشتها.  

 (5الجدول 

 يبين نتائج االختبارات المهارية البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة  
تبار البعدي االخ وحدة القياس االختبارات المهارة

 للمجموع التجريبية
االختبار البعدي للمجموع 

 الضابطة
قيمةةةة )ت( 
 المحسوبة

 النتيجة

 ع ֿس ع ֿس

التهديف 

 الموجه

 معنوي* 11,94 1,09 11,73 1,33 17,06 درجة من الثبات 

 معنوي* 6,43 1,57 10,26 1,91 14,4 درجة من القفز لألمام
 غير معنوي 11,76 1,23 11,66 1,05 16,6 درجة من القفز لألعلى

التهديف 

 الطويل

 معنوي* 9,08 1,94 17,73 2,22 24,66 درجة من الثبات 

 معنوي* 8,87 1,77 19 2,04 25,2 درجة من القفز لألمام

 معنوي* 8,92 1,44 19,66 1,98 25,33 درجة من القفز لألعلى
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   (. 2.05)ت( الجدولية  ) ( وقيمة28ودرجة حرية ) 0.05≤معنوي عند نسبة خطأ 

 
 م اقشة  تائج لالختبارات المهارية البعدية لمجموعت  البحث 3-2

يعزو الباحث التطور الحاصل بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولمصالحة المجموعاة 
التجريبية الى التدريبات والتمرينات المستمرة علاى هاذه المهاارة دون االنقطاان, فضااًل عان تصاحيح 

التطاور ء من حيث األداء المهااري لالعباات إثنااء تنفياذ عملياة التصاويب, اذ يارى الباحاث ان األدا
الحاصاال فااي مهااارة التصااويب الااى التمااارين المختلفااة والخاصااة بالتصااويب التااي تضاامنها البرنااامج 
والتااي تاام وضااعها علااى أسااس علميااة ومتدرجااة ماان السااهل الااى الصااعب ألجاال ان تااتقن الالعبااات 

اري الصاحيح، ومان ثاام تصاعيب األداء لمحاولاة إيصاالها الااى ظاروف مشاابهة لظااروف األداء المها
اللعب, كما ان الستخدام الوساائل المسااعدة فاي التادريب كاان لهاا األثار الواضاح فاي تطاوير مهاارة 
التصااويب ماان خااالل التأكيااد علااى التهااديف ماان وضااع الثبااات والقفااز ليمااام وليعلااى مااع التأكيااد 

علاااى حلقاااات مرماااى الكااارة العاااابرة مااان منااااط  تااام تحديااادها، وهاااذا ماااا عكساااه علاااى دقاااة التهاااديف 
 االختبار البعدي.
للتهاااديف ألنهاااا هااااتين المنطقتاااين تركياااز المااادربين فاااي تااادريباتهم علاااى  ي ضااارور ان مااان ال

تااوفر تسااجيل أكباار عاادد ماان الهااداف وبأقاال مجهااود للفرياا  وبااذل  يكسااب الفرياا  عاااملين مهمااين 
دأن التهااديف أحاااد , (2008ي الظفاار بالمبااااراة وهااذا يتفااا  مااع رأي )الهيتاااي ,الوقاات والجهااد وبالتاااال

وسااائل الهجااوم الفااردي الااذي يتساالح بااه الالعااب لتحقياا  هاادف فااي مرمااى الفرياا  األخاار، حيااث أن 
 (  104، 2008إلهيتي،  )الفري  الذي يحق  أكبر عدد من األهداف خالل المباراة يعد فائزاد 

تطاوير مهاارة التصاويب مان خاالل التأكياد ( ان 2005ابوزياد ,كما يذكر فاي هاذا الصادد )
على التصويب من وضع الثبات والحركة مع التأكيد على دقاة التصاويب علاى المرماى فاي منااط  
تااام تحديااادها، وماااع تقااادم مساااتوى الالعباااين تااام تصاااعيب األداء مااان خاااالل تصاااغير المنطقاااة الماااراد 

 رات تصاويب علاى الهادف وهاذا ماا عكساه االختباااالتصاويب عليهاا فاي المرماى لغارا زياادة دقااة ال
 (      87, 2005) أبو زيد, ونتائجها التي حصل عليه الباحث , ةالبعدي
نهااااء جهاااد      فضاااًل عااان ذلااا  يااارى الباحااث ان الدقاااة تعاااد مطلباااًا ضاااروريًا فااي إصاااابة الهااادف وا 

ان فضاااال عااان ذلااا  فاااوبسااارعة وبااادونهما يفقاااد الفريااا  المبااااراة ,  الفريااا  بالعمااال الهجاااومي بنجااااح
التطور الحاصل في هاتين المهارتين من خالل طريقة التكارار وفتارات الراحاة التاي تتخلال عملياات 

 التهديف. 
من خالل ما تقادم يارى الباحاث ان هناا  جملاة عوامال مان الضاروري علاى المادربين مراعاتهاا     

نهااااء العماال الهجاااومي بدقااة متناهياااة  وبتسااجيل اكبااار عاادد مااان ماان اجااال نجاااح عملياااة التهااديف وا 
األهاااداف وهاااذا لاياااة كااال العااااب الكااارة بصاااورة عاماااة والكااارة العاااابرة بصاااورة خاصاااة فاااي ضااارورة 
التماااارين بصااااورة مسااااتمرة ولفتاااارات طويلااااة وبتكاااارارات أكثاااار فااااي كاااال وحاااادة تدريبيااااة حتااااى تااااتمكن 

د الفرياا  الالعبااات ماان إتقااان األداء المهاااري بصااورة جياادة وتنفيااذه بدقااة عاليااة وباادون أخطاااء تفقاا
 فرص تسجيل اكبر عدد من األهداف.
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 الفصل الرابع
 االست تاجات والتوصيات  -4
 االست تاجات  4-1
( شااااهرين قااااد أثاااار إيجابيااااًا بصااااورة أفضاااال ماااان البرنااااامج 2البرنااااامج التاااادريبي المقتاااارح لماااادة ) -1

 .التقليدي على تطوير مهارتي التهديف الموجه والطويل لدى العبات الكرة العابرة
أن التنااااون فااااي التمااااارين والتاااادريبات للوحاااادات التدريبيااااة، أدى إلااااى أظهااااار نتااااائج ذات تااااأثير  -2

 إيجابي  في تحسن المتغيرات قيد البحث للمجموعة التجريبية.
أظهرت النتائج تفوق المجموعاة التجريبياة علاى المجموعاة الضاابطة فاي جمياع المتغيارات قياد  -3

 كرة العابرة.البحث)المهارية( لدى العبات ال
 
 التوصيات 4-2
االسااتفادة ماان هااذه الدراسااة ماان قباال ماادربي الكاارة العااابرة فااي مراجعااة وتقااويم بعااا الجوانااب  -1

 الفنية لبرامجهم التدريبية قبل الخوا في لمار المنافسات الرياضية.
ليهاااا ضااارورة مقارناااة المساااتويات المحلياااة بالعربياااة واالساااتفادة مااان النتاااائج التاااي تااام التوصااال إ -2

 وصوال لتحقي  المستويات العليا واالنجاز األفضل.
ضرورة دعم ونشر اللعبة وزجها في النشاطات الرياضية المحلياة والجامعياة وتدريساها  ضامن  -3

 مفردات كلية التربية الرياضية.
 المصادر
 

 ، د التخطاايط واألساس العلميااة لبنااء وا عااداد الفرياا   (:2005) عمااد الاادين عبااس أباو زيااد
 .منشأة المعارف ، اإلسكندرية  األلعاب الجماعية د في

 د ة العملياة باين النظرياة والتطبيا االمعاامالت العلمياد  (:1999) حساين مصطفى ، باهي 
 القاهرة. مركز الكتاب للنشر ، ،1ط

  منهاااي تاادريبي مقتاارح قااائم علااى أسااس التحلياال العلمااي  2010البياااتي , عثمااان عاادنان :
ات البدنياة والمهااارات األساساية لالعباي الكارة العاابرة ,اطروحااة والرياضاي فاي بعاا الصاف

 دكتوراه لير منشوره ,جامعة الموصل, التربية الرياضية .
 ( , أثر برنامج تدريبي مقترح باستخدام أدوات مساعدة في 2012البياتي ,عثمان  :)

ع المؤتمر تطوير بعا المهارات األساسية لالعبي الكرة العابرة , بحث منشورة في وقائ
 الدور الثاني لكيات واقسام التربية الرياضية , جامعة الموصل .

  ،قانون الكرة العابرة المصغرة ،مطابع بغداد(.2007حمودي عبدالوهاب لازي ، 
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  ( طاارق البحااث العلمااي 2002عبااد الحفاايخ، اخااالص محمااد وباااهي، مصااطفى حسااين :)

الرياضاااااية، دار الفكااااار للنشااااار، والتحليااااال االحصاااااائي فاااااي المجااااااالت التربوياااااة والنفساااااية و 
 القاهرة، مصر.

  والمهاريااااة الخاصااااة احمااااد كاااااظم عباااادالكريم,بناء بطاريااااة اختبااااار لاااابعا القاااادرات البدنيااااة
سااانة , رساااالة ماجساااتير ليااار  16-14الختياااار الالعباااين الناشااائين للكااارة العاااابرة بأعماااار 

 منشوره, جامعة بغداد ,كلية التربية الرياضية .
 القاهرة.2006يب االتحاد العربي للكرة العابرة الصاروخية،فضل هللا حسن ،كت، 
   ,تاااأثير تطبيااا  بعاااا التمريناااات المهارياااة فاااي  2008ظفاااار عباااد الكااااظم المنصاااوري :

تطاااوير المهاااارات األساساااية بلعباااة الكااارة العاااابرة , اطروحاااة دكتاااوراه ليااار منشاااوره ,العاااراق 
 ,جامعة بغداد ,التربية الرياضية .

   1(: الااتعلم والمهااارات األساسااية فااي كاارة القاادم، ط2008ود الهيتااي )موفاا  أسااعد محماا ،
  دار دجلة، عمان، األردن

 
 

 ( 1ملحق )
 جدوب استمارة استطالع رأ  المتخصصين حوب تحديد االختبارات لمهارة التهديف بالكرة العابرة

 التسلسل واختباراتها المهارات األساسية
 من الثبات -
 من القفز لألمام  -
 فز لألعلىمن الق -

 التهديف الموجه
 من الثبات - 1 دقة التهديف

 من القفز لألمام  -
 من القفز لألعلى

 التهديف الطويل

    اختياره الجدول يبين فقط المهارات المحددة بعنوان البحث واالختبارات التي تممالحظة 
 .تحديدها من قبل الخبراء
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 ( 2)الملحق 

 ع الوحدات التدريبيةيوضح المنهج التدريبي لجمي
نموذج وحدة تدريبية في فترة األعداد الخاص للتمارين المستخدمة لتطوير مهارتي التهديف الموجه والطويل  

 لالعبات الكرة العابرة في األسبوع الثالث من الدورة المتوسطة األولى
 

 التمرينات

 المستخدمة

 الشدة

 

 

 زمن األداء التكرار
عدد 

 المجاميع

زمن 

بين الراحة 

 المجاميع

الزمن الكلي 

 للتمرين/دقيقة

 

 المجموع الكلي
الطريقة 

 التدريبية

منةةاوالت متوسةةطة بةةين 

 600العبين بكةرة تةزن)

غةةةةم( المسةةةةافة بينهمةةةةا 

 متراً(  10)

 

 

 

 

 

 أداء مثالي

غير 

محددة 

حسب 

 الزمن

 د 1-1,30 3 1,30
(6,90- 

 ( د 7,80

 

 

 

 

(66,3-75,3 )

 د

 

 

 

 

 

 

 التكراري

ت علةةةةى تقةةةةف الالعبةةةةا

شةةةةكل صةةةةفين وتكةةةةون 

التمريةةةرات علةةةى شةةةكل 

 (متر7مثلثات بمسافة )

 -6,90) د 1-1,30 3 1,30

 ( د 7,80

تقةةةف الالعبةةةات علةةةى شةةةكل 

صةةةةفين وتكةةةةون التمريةةةةرات 

علةةى شةةكل مثلثةةات بمسةةافة 

 (متر12)

 -6,90) د 1-1,30 3 1,30

 ( د 7,80

تقةةةف الالعبةةةات بشةةةكل 

مواجةةةه لألخةةةر  وتقةةةوم 

لةةة الكةةرة الالعبةةة بمناو

لزميلتهةةةةةةةةةا والعةةةةةةةةةودة 

 للخلف 

 ( د6,90 -6) د 1,30-1 3 د1

المنولةةةة بشةةةكل قطةةةري 

بةةةين مجموعةةةة البحةةةث 

التجريبيةةة ومةةن مسةةافة 

(28,14,7) 

 -6,90) د 1,30-1 3 د1,30

 ( د 7,80

مجمةةةةةةةةةةةوعتين مةةةةةةةةةةةن 

الالعبةةةةةةةةةةات مناولةةةةةةةةةةة 

واستالم الكرة من خالل 

تمريرات موجه ومن ثم 

تقةةةوم احةةةدى الالعبةةةات 

بةةةاالنطالق نحةةةو مرمةةةى 

الفريةةةةةق االخةةةةةر وبعةةةةةد 

منتصةةةف الملعةةةب تقةةةوم 

باسةتالم الكةرة والتوجةه 

 تحو المرمى

 -6,90) د 1,30-1 3 د1,30

 ( د 7,80

تمرير واسةتالم ثالثةي  -

فةةي شةةكل مثلةةث بحيةةث 

يكةةةةةةون الممةةةةةةر ثابةةةةةة  

وزميليةةةةةةةةةه االخةةةةةةةةةرين 

يتحركةةةان امةةةام وخلفةةةةاً 

(م مع سرعة 2لمسافة )

 االداء 

 ( د6,90 -6) د 1,30-1 3 د1

وقةةوف مواجةةه تمريةةر  -

واسةةةةةتالم الكةةةةةرة مةةةةةن 
 -6,90) د 1,30-1 3 د1,30

 ( د 7,80
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(م ، 3مسافات مختلفة ) 

(م  ثةةم الحركةةة 7م( )5)

مةةةةةةع احتسةةةةةةا  عةةةةةةدد 

( 30التمريةةةةةرات فةةةةةي )

 ثانية 

وقةةوف مواجةةه تمريةةر  -

واسةةةةةتالم الكةةةةةرة مةةةةةع 

الزميةةةةةةةةةةل بالتقةةةةةةةةةةا ع 

والتحةةةةرى الةةةةى االمةةةةام 

 (م 4-3على بعد )

 -6,90) د 1-1,30 3 1,30

 ( د 7,80

مناولةةةةةة  ويلةةةةةة مةةةةةةن 

خطةةةوة باتجةةةام المرمةةةى 

 25واالنطةةالق مسةةافة )

 متراً(.

 ( د6,90 -6) د 1,30-1 3 د1

 
 .مالحظة : الزمن يمثل الجزء الرئيسي للوحدة التدريبية فقط
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