
 

75 

 

 (2015-12-30)  العدد الحادي عشر – الثالثالمجمد  –ة يمجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياض
 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية  

 (29( إلى )57الصفحات من ) د حسين حبيب مصمح و م.د نوفل قحطان محمدبحث أ.م.
 

 

 

 

 

 

  ممخص البحث.
 األساسيةمعرفة تأثير تمرينات المقتربات الخططية في تطوير تعمم الميارات  إلىييدف البحث 

 لمالءمتواليجومية ومستوى بعض حاالت المعب بكرة السمة،وأستخدم الباحثان المنيج التجريبي 
لمبحث،وطبق البحث عمى عينة من طالب المرحمة الثانية لكمية التربية الرياضية في جامعة 

( طالبا واستخدم الباحثان مجموعة من االختبارات الميارية المالءمة 02االنبار والبالغ عددىم)
لمستوى العينة ،فضاًل عن ذلك استخدم أختبار المالحظة لتقيم مستوى حاالت المعب، وبعد 

 واألخرىساوية العدد واحدة تجريبية أجراء التجانس والتكافؤ تم تقسيم العينة الى مجموعتين مت
نتائج البحث عمى ان تمرينات المقتربات الخططية كان اكثر تأثيرًا في  اسفرتضابطة، وقد 

)التصويب،المناولة،الطبطبة( ومستوى بعض حاالت المعب )اتخاذ  األساسيةالميارات  تطوير
القرار، واداء الميارة ،واالسناد( من االسموب المتبع، وقد أوصى الباحثان الى ضرورة استخدام 
تمرينات المقتربات الخططية في تطوير تعمم الميارات االساسية وحاالت المعب اليجومية بكرة 

 السمة.
Abstract 

The effect of the planned approaches . Exercises on  the  

development  of  learning  the  basic  attacking  skills  and  the level of 

some  playing  cases  in  basketball  . This  research  aims  at  knowing  the  

effect  of  the  planed approaches  exercises on  learning  the  basic  

attacking  skills and  the  level  of  some  plays cases  in the  basketball . 

The researcher  used experimental  method  because  it  suits the  research 

which  was  applied  on Anbar  university   sample  of the  second grade  

student – college  of physical education  for sciences and  sport  of Anbar  

university . The  number  of  the  student  is  twenty .The  researcher used 

a group of the skillful tests which suit the level of the sample .In addition 

, the  observing  tests  was used  to evaluate  the level  of  the planning  

cases . After doing  the homogeneity  and  equality , the sample  was 

 تأثير تمرينات المقتربات الخططية في تطوير تعمم الميارات األساسية اليجومية  ومستوى
 بعض حاالت المعب بكرة السمة. 
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divided  in to two  groups  which are equal  in number , one of them is 

experimental  and the  other is control .The  resulting of  this research  

proved that  the  planned  approaches  exercises  were  more  effective on 

developing   the basic  skills  (scoring , giving , drippling )  and the  level  

of  some  playing   cases ( taking  decision  , performing  skill  ,  

supporting )  than the  method  followed  .The  researches  recommended  

the  use  of  the  planned approaches   exercises  in the  development  of  

learning   the basic  skills  and the  attacking  play  cases  in  basketball .  

 التعريف بالبحث -1
 ىمية البحث :المقدمة وأ 1-1

تعد عممية التعمم والتعميم الركيزة االساسية لمسايرة التطور الحاصل في مجال التربية     
الرياضية عن طريق النتائج التي يحصل عمييا الباحثين لالرتقاء بالمستوى الرياضي وأستفادة 

يختصر الوقت  المعممين والمدربين من ىذه النتائج ألختيارىم األسموب التعميمي المناسب الذي
والجيد لرفع القدرات المختمفة العقمية ،والميارية والخططية، والنفسية ويعد التمرين الوسيمة الميمة 

عمم يكون مرحمة حاسمة تلنجاح العممية التعميمية وتحقيق األىداف ، فضاًل عن ذلك ارتباطو بال
متالكيم مستوى يؤىميم لمتفاعل مابين الخبرة والتمرين والوصول بالمتعممين الى مرحمة اال تقان وا 

ضمن خطط المعب المتنوعة في ية بشكل واقعي كلتطبيق الميارات المتعممة وتشذيب البرامج الحر 
 لعبة كرة السمة التي تتميز بمياراتيا المفتوحة.

أن لعبة كرة السمة من األنشطة التي يتميز منيا التعمم لمبادئ التعمم الحركي، اذ تتنوع مياراتيا   
الحركية مابين السيل والصعب والبسيط والمركب ، وجميع ميارات المعبة تعتمد بعضيا عمى 

ريق ، بعض اعتمادًا أساسيًا كما ىو الحال في األداء الفردي ، والجماعي ، والفرقي ليجوم الف
الالعب اثناء المباراة والتي تم التخطيط ليا فاألداء الخططي ىو " فعاليات وتصرفات يستخدميا 

بشكل مدروس سواء في حالتي الدفاع أو اليجوم من أجل أداء واجب حركي معين يؤدي الى 
   (1) تحقيق اليدف المطموب وبما يؤمن الوصول الى الفوز"

الخططية لتحقيق  ترباتالمقإيجاد بدائل تعميمية كتمرينات  أىمية البحث في تكمن ومن ىنا   
ىدفين في عممية تعمم واحدة تشمل تطوير التعمم المياري فضاًل عن النجاح في التطبيق لخطط 

                                                           

جامعة بغداد, الدار الجامعية لمطباعة ,  9. ط االعداد النفسي والخططي بالتنسظافر ىاشم الكاظمي :  1
 922, ص 9222والنشر, 
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جعل عممية التعمم ضمن الى  انالمعب وادراك المتعممين تفاصيل الحركات المؤداة ، يسعى الباحث
تعمم واتقان الميارات وادائيا ضمن الخطط اليجومية المنظمة خطوات متدرجة تساىم في توسيع 

 العام.  يابكرة السمة ألدائيا بشكم

 مشكمة البحث :  1-0
من خالل المالحظة المستمرة لكثير من البرامج التعميمية في مادة كرة السمة الحظ الباحث ان    

ىذا التعمم في تطبيقة  رات ونقلالكافي ألسموب تعمم المياال تعطي االىتمام  التعميمةالعممية 
 لألداء الخططي اليجومي كونيا تتضمن ميارات مختمفة

فضاًل عن ميارات في نجاح اليجوم المنظم الفرقي كالتصويب والمناوالت والطبطبة  األساستعد 
وفق  الفني واألداء ىي الحجز والتحرك الصحيح وحركات الخداع واتخاذ القرار أساسية أخرى

متطمبات مواقف المعب، وان توفر ىذه الميارات وامتالكيا يعني تفوق اليجوم عمى الدفاع 
، لذلك اتجو الباحثان الى الوقوف عمى المشكمة واقتراح تمرينات نوالوصول الى سمة المنافسي

ذا يساىم ى الخططية من خالل تعميم التمرينات والحركات المكونة لمخطة اليجومية. قد ترباتالمق
 الخططي. واإلتقانالمياري  األداءاألسموب في اظيار نمط تعميمي فاعل لرفع مستوى 

 ىدفا البحث : 3 -1
     األساسيةالخططية في تطوير تعمم الميارات  المقترباتاعداد تمرينات  -    
 اليجومية ومستوى بعض حاالت المعب بكرة السمة .      
 الخططية في تطوير تعمم الميارات   قترباتالمالتعرف عمى تأثير تمرينات  -    
 اليجومية ومستوى بعض حاالت المعب بكرة السمة. األساسية     

 فرض البحث : 1-4
 ايجابي في تطوير تعمم الميارات األساسية  تأثيرالخططية  المقترباتلتمرينات  -   

 اليجومية ومستوى بعض حاالت المعب بكرة السمة.     
 البحث :مجاالت  7 -1
 جامعة االنبار المرحمة  -: طمبة كمية التربية الرياضية المجال البشري 1-7-1  

 .0215 – 0214الثانية لمعام الدراسي          
  0215/ 3/   12ت تجربة البحث الرئيسية من المدة اجري :المجال الزماني 1-7-9
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 .0215/  4/  02ولغاية         
 جامعة االنبار )كمية ابن  -ممعب كمية التربية الرياضية : المكانيالمجال  1-7-3

 الموقع البديل(.-الييثم         
جراءاتو الميدانية: -9  منيج البحث وا 

 منيج البحث: 9-1   

استخدم الباحثان المنيج التجريبي ذو المجموعات المتكافئة وبأسموب الضبط المحكم.اذ يعني 
  (1)المنيج التجريبي"ما يدخمة الباحث من متغير عمى الواقع وىذا يكون تغيرًا مقصودًا" 

 مجتمع البحث وعينتو :  9 -9

جامعة االنبار لمعام  -تمثل مجتمع البحث بطالب المرحمة الثانية في كمية التربية الرياضية      
طالبًا لمدراسة الصباحية بينما بمغت عينة البحث (72والبالغ عددىم ) (0215 -0214)الدراسي 

الى ( طالبًا تم أختيارىم بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث، وتم تقسيم ىذه العينة 02)
(طالبًا من نفس 12( طالبًا من شعبة )أ( وأخرى ضابطة بعدد)12مجموعتين تجريبية وبعدد)

الشعبة ،حيث تقوم المجموعة التجريبية بتطبيق تمرينات المقتربات الخططية بينما تؤدي 
 المجموعة الضابطة منيجيا التعميمي المتبع في نفس الوحدة التعميمية.

( وىي نسبة مالئمة لتمثيل مجتمع %08 ,57ة لعينة البحث ىي )وبيذا تكون النسبة المئوي   
 البحث تمثياًل صادقًا وحقيقيًا .

وقد قام الباحثان بأجراء التجانس بين افراد عينة البحث في متغيرات الطول والوزن والعمر    
 ( 1موضح في جدول ) وكما

 

 

 

                                                           

 925,ص9223, بغداد, دار الكتب لمطباعة والنشر, البحث العممي ومناىجةوجيو محجوب ؛ 1
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 (1جدول )
 تجانس أفراد عينة البحث

 ل   و ع س   المتغيرات 

 30,2 5,176 03,7 83,178 الطول
 09,1 70,19 57,0 83,02 العمر )سنة(
 23,2 5,81 13,8 41,81 الوزن)كغم(

 (0وبعد تقسيم العينة الى مجموعتين قام الباحثان بإجراء التكافؤ ، وكما موضح في الجدول )

 (0جدول )
 تكافؤ مجموعتي البحث

وحدة  األختبارات
 قياس

 قيمة ت المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المحسوبة

 المعنوية*

 ع س   ع   س  

 معنوي غير 72,2 11,1 5,13 92,1 11 درجة التصويب بالقفز
 غير معنوي 97,1 12,1 72,13 22,2 92,19 زمن/ثا المناولة الصدرية

 غير معنوي  97,1 11,1 8,11 52,2 92,11 زمن/ثا الطبطبة بتغير االتجاه

 (18(أمام درجة حرية )25,2( تحت مستوى داللة )121,0الجدولية )* قيمة ت 

 األجيزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات  9-3
 * االجيزة    
 جياز قياس الطول والوزن -   
 ( صيني الصنعhpحاسوب نوع ) -   

 * األدوات. 
 (kaseoحاسبة الكترونية نوع ) -  
 ساحة كرة سمة -  
 (6شريط قياس متر، شواخص عدد ) -  
 (12كرات سمة عدد ) -  
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 * وسائل جمع المعمومات 
 المصادر العربية واالجنبية. -  
 المالحظة والتجريب -  
 استمارة معمومات  -  
 األختبارات والقياس -  
 ()فريق العمل المساعد -  
 واالختبارات المالئمة.تحديد الميارات األساسية وحاالت المعب اليجومية  1 -9

تعد ميارات التصويب والمناولة والطبطبة من الميارات األكثر أىمية التي يبنى عمييا      
التحرك الخططي اليجومي بكرة السمة، لذا تم أختيار ىذه الميارات واألختبارات المالئمة ليا ، 

ختبارات المستخدمة في كونيا أختبارات مقننة ومستخدمة من قبل عدة باحثين ، وفيما يمي األ
 البحث :

 (1)أختبار التصويب بالقفز من تحت السمة -1

 : قياس القدرة عمى تعاقب التيديف تحت ضغط الوقت.ىدف االختبار     

 ىدف كرة سمة ،كرة سمة ، ساعة ايقاف. االدوات:    

 يقف المختبر في اي مكان أسفل السمة، ثم يقوم بالتيديف ألكثر   وصف االداء :    

 (ثانية،ولممختبر ان ييدف بأي طريقة يريدىا من   32عدد ممكن من المرات في )    

 طرق التيديف.   

 

 
                                                           

()  استعان البحثان  بفريق عمل مساعد وهم 

 رواد جاسم )مدرب العاب(. -4إبراهيم مهدي )مدرب العاب(   -3م.م عادل عواد    -2م.م زيادة طارق    -1
محمد صالح محمد؛ منهج تدريبي مقترح باألثقال لتطوير القوة العضلية وتأثيرها في بعض المهارات  1

الهجومية الفردية والمركبة بكرة السلة , اطروحة دكتوراه ,جامعة بغداد,كلية التربية الرياضية 

 44,ص1111
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  أختبار المناولة الصدرية -0

 (1)م(72,0أختبار مناولة الكرة واستالميا نحو الحائط من مسافة   

 : قياس سرعة الكرة )الصدرية المباشرة(واستالميا. األختبارىدف 

 -الكترونية (قانونية، ساعة توقيت0س، كرة سمة )االدوات : حائط أممس ، شرائط قيا
 طباشير،صافرة.

(سم من سطح االرض،رسم خط 92: يرسم خط عمى الحائط االممس وعمى بعد )اإلجراءات 
 (م منو.72,0وعمى بعد ) البدء بصورة متوازية لمحائط عمى االرض

: من خمف خط البدء يقوم الالعب بمناولة الكرة)المناولة الصدرية(بسرعة نحو وصف األداء
(مناوالت متتالية،تحتسب وتسجل الزمن 12الحائط واستالميا بعد ارتدادىا ،ويكرر ىذا االداء)

المناولة االولى حتى  منذ لحظة مالمسة الكرة لمحائط فيلالعب الذي استغرقو في اداء االختبار 
 مالمسة الكرة لمحائط في المناولة العاشرة.

 أختبار الطبطبة بتغير االتجاه -3

يابًا(52,13(شواخص لمسافة )6)من البدء العالي الطبطبة بتغير االتجاه بين )      (0)(م ذىابا وا 

 قياس سرعة الطبطبة بتغير االتجاه.:  ىدف االختبار

( طباشير لتحديد ابعاد 0،ساعة توقيت الكترونية ،كرة سمة عدد): ممعب كرة سمة االدوات
 (م لخط البدء ،صافرة إلعطاء إشارة البدء.52,1الشواخص، شريط الصق بطول )

                                                           
: )جامعة القادسية ياألختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياض :عمي سموم جواد الحكيم 1

 177(،ص0224
(؛تأثير استخدام االدوات المساعدة في تطوير سرعة 0222محمد عبد النبي ىويت نقاًل عن فارس سامي ) 0

ودقة اداء بعض الميارات اليجومية بكرة السمة : )رسالة ماجستير، جامعة بغداد،كمية التربية الرياضية 
 79(،ص0226،
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(م ثم يتم تحديد نقطتين عند طرفيو ولتكن )أ،ب(،  52,1: وضع شريط الصق طول )اإلجراءات
(م ،وتحديد المسافة بين كل 52,1لبداية )ويتم تحديد المسافة مابين الشاخصين األول عند خط ا

 (م، وتكون الشواخص في خط مستقيم عمى االرض.42,0شاخص وأخر )

: عند اعطاء اشارة البدء يقوم الالعب بالركض والطبطبة بتغير االتجاه بين وصف األداء
حتى الشواخص ويستمر ذىابا وايابًا.يحسب لالعب الزمن الذي يستغرقة منذ لحظة اشارة البدء و 

 خط النياية والعودة عند نقطة )ب(.

 تقيم مستوى بعض حاالت المعب: -4

تم أختيار عدد من الحاالت التي تساىم في نجاح الخطط اليجومية وقد استخدم الباحثان تقيم    
ويتميز بأستخدام أستمارة تحميل اداء المعب  (1)(Griffin and others 1997األداء الذي أعدتو)

، وتبعًا لسمم ( )باالستعانة بالمالحظين ولغرض تقيم األداء احصائيًا في استمارة التحميل
األختبارات ميز الباحثان ثالثة مستويات في تفسير النتائج وتعويض األداء المالئم والغير مالئم 

 فقرات التي تم أختبارىا.بنتائج وقيمة لقياس المستوى وكانت أىم ال

مى ماذا يعمل الالعب ىو عممية اتخاذ القرار المناسب الصحيح ع -: اتخاذ القرار المناسب -1
 اتجاه يكون ضرب الكرة أو رمييا في اثناء المعب. بالكرة وبأي

: تقيم كفاءة اداء الالعب في تنفيذ الميارات المطموبة ، وتم تقسيم االداء  تنفيذ اداء الميارة -0
 الفني حسب كفاءة االداء.

سد الفراغ أو عممية التحرك المناسب ألخذ موقع ألستالم الكرة من الزميل أو  االسناد : -3
 الحجز عندما تكون الكرة في حيازة العبي فريقة.

 -:مواصفات القياس 

  ه الفقرات )حاالت المعب( عمى شكل جدول ولكل العب، وكل فقرة تنظم ىذ -1   

 تحتوي عمى حقمين )مالئم/غير مالئم(، ويتم التأشير تحت الحقل حسب نوع الفقرة.
                                                           

1 Griffin  and others (1997).op.cit.321. 

( ) ( 1ملحق.) 
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 يتم أحتساب تقيم مستوى اداء المعب لكل العب عمى حدة وكما يمي: -0  

 اداء الميارة ،االسناد(وىي )اتخاذ القرار،تنفيذ  (3عدد حاالت المعب= ) -        

 عدد الحاالت المالئمة ولكل فقرة يتم أحتسابيا =  -   

 عدد الحاالت الغير مالئمة                                

 تقيم مستوى اداء المعب = ناتج حاالت اتخاذ القرار+ ناتج تنفيذ اداء الميارة +   -  

 (3المعب الذي ىو ) ناتج حاالت األسناد ، تقسم عمى عدد حاالت    

 التجربة االستطالعية : 7 - 9

تعد من أولويات عمل الباحث وتعد" تدريبًا عمميًا لموقوف عمى السمبيات وااليجابيات التي    
    االثنين، لذا قام الباحثان بأجراء التجربة في يوم )  (1)تقابمو أثناء أجراء األختبارات لتفادييا"

 الساعة العاشرة صباحًا عمى أفراد عينة البحث ، وكان اليدف منيا  0215/  3/   0(الموافق  

 التعرف عمى الوقت الالزم ألجراء األختبار. -1
 التعرف عمى مدى تفيم أفراد عينة البحث بطريقة إجراء األختبار . -0
 معب.لتقسيم مستوى حاالت الالتعرف عمى كفاءة الفريق المساعد وطريقة إجراء المالحظة  -3
 التعرف عمى المعوقات التي تظير في االختبارات وتالفييا مستقباًل. -4
 إجراءات البحث الميدانية . 2- 9

ة لتعريف يقبل اجراء األختبارات القبمية عمد الباحثان أعطاء وحدتين تعميميتين تعريف    
مبسط ألفراد المجموعة المتعممين كيفية اداء التمرينات المعدة لممقتربات الخططية من خالل شرح 

التجريبية لمميارات الحركية األساسية وطريقة تطبيق التمرينات ، فضال عن ذلك تضمنت 
شممت التصويب الوحدتين التعميميتين اعادة سريعة لمميارات األساسية اليجومية بكرة السمة و 
 رتكاز اليجومي.بأنواعو والمناوالت والطبطبة والحجز والخداع والمتابعة اليجومية وحركات اال

                                                           

 الموصل، مطابع التعميم,  أألختبارات والقياس في التربية الرياضية؛  قاسم المندالوي وأخرون1 
 127،ص1992العالي،
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 األختبارات القبمية.  1 -2 -9
في  0215/   3/  5الموافق  الخميس(تم أجراء األختبارات القبمية )الميارية( في يوم )   

الساعة العاشرة صباحًا، وقد راعى الباحثان تثبيت الظروف المتعمقة من حيث الزمان والمكان 
 واألدوات المستخدمة وطريقة تنفيذ األختبارات.

 التجربة الرئيسية. 9 -2 -9
 3/   12ربات الخططية في يوم تقام الباحثان بتطبيق مفردات المنيج التعميمي لتمرينات المق    
( وحدة تعميمية بواقع وحدتين تعميمية 10. اذ تضمن المنيج ) 0215/ 02/4ولغاية  0215/ 

حول المنيج التعميمي لتمرينات (دقيقة ، وفيما يمي بعض االيضاحات 92أسبوعيًا ، زمن الوحدة )
 -ربات الخططية :تالمق
 مراعاة مبدأ التشويق واألثارة في أداء التمرينات. -   
 مراعاة أداء التمرينات با االعتماد عمى التكرار وفترات الراحة بين التكرار   -   

 بأسموب عممي ، واالخذ باالعتبار مستوى العينة.     
 تطبق المجموعة التجريبية التمرينات من خالل تجزئة الخطة اليجومية الى  -   

 واحتماالتيا بشكميا العام. ياتمرينات تتضمن حركات     
 تضمن المنيج التعميمي الخطط اليجومية ضد دفاع المنطقة ودفاع رجل لرجل  -   

 المقر ضمن المنيج الدراسي.     
مختارة بشكل  ربات الخططية لخطة ىجوميةتتطبيق تمرينات المق في كل وحدة تعميمة يتم -   

اليجومية المختارة وتطبيقيا ية يتم دمج االداء الحركي لمخطة جزئي وفي نياية الوحدة التعميم
 بشكميا الكمي.

االساليب  المتعممين بات الخططية اليجومية بعد تمقير تطبق المنيج التعميمي لتمرينات المق -  
 ضمن المنيج الدراسي لمقررها الدفاعية

 األختبارات البعدية 3 -2- 9
اجريت االختبارات البعدية بعد االنتياء من المنيج التعميمي ، حيث جرت االختبارات     

وقد اجريت االختبارات تحت نفس الظروف لالختبارات القبمية .  0215/ 4/ 01الميارية في يوم
( مباريات لعينة البحث كافة )الضابطة والتجريبية ( وذلك لتقيم مستوى 3ثم قام الباحث بتحميل )
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بعض حاالت المعب اليجومية وذلك بأجراء مباريات قانونية بين افراد عينة البحث في يوم 
 وفريق العمل المساعد. عانة بالمالحظين، واالست0215 /01/00/03/4

 الوسائل اإلحصائية 5 -9

االنحراف  -الوسيط الحسابي  )استخدم الباحثان مجموعة من الوسائل االحصائية  -    
 (االنحراف المعياري -لتواء معامل اال -الوسيط   -ار )ت( لمعينات المتناظرة أختب - المعياري

 ومناقشتيا .عرض النتائج وتحميميا  -3

 عرض النتائج وتحميميا. 1 -3

 االساسية.ي لممجموعة الضابطة في المياراتعرض نتائج االختبار القبمي والبعد 1 -1 -3

 (3جدول )

 ت  ع ف س  ف البعدي القبمي االختبارات
وبة
حس

الم
 

 

وية
معن
ال

 

 ع س   ع س  

التصويب 
 بالقفز

 
11 

 
92,1 

 
1,17 

 
29,1 

 
1,1 

 
18,2 

 
33,2 

 
 معنوي

المناولة 
 الصدرية

 
22,19 

 
22,2 

 
11,19 

 
59,2 

 
81,2 

 
82,2 

 
11,3 

 
 معنوي

الطبطبة بتغير 
 االتجاه

 
92,11 

 
52,2 

 
98,12 

 
22,2 

 
28,2 

 
11,2 

 
12,8 

 
 معنوي

 (9( أمام درجة حرية )25,2( تحت مستوى داللة )06,0* قيمة )ت( الجدولية )

( وجود فرق معنوي بين نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة 3يظير في جدول )    
 الضابطة في الميارات االساسية التصويب ،والمناولة،والطبطبة ولصالح االختبار البعدي.
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 عرض نتائج االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في الميارات االساسية. 1-9 -3

 ( 4جدول )
 ت  ع ف  س  ف البعدي القبمي االختبارات

وبة
حس

الم
 

 

وية
معن
ال

 

 ع س   ع س  

التصويب 
 بالقفز

 
5,13 

 
11,1 

 
1,15 

 
13,1 

 
1,3 

 
87,1 

 
82,7 

 
 معنوي

المناولة 
 الصدرية

 
72,13 

 
12,1 

 
12,12 

 
13,2 

 
25,3 

 
11,1 

 
55,8 

 
 معنوي

الطبطبة بتغير 
 االتجاه

 
8,11 

 

 
11,1 

 
29,2 

 
73,2 

 
58,9 
 

 
21,2 

 
2,13 

 
 معنوي

 (9(أمام درجة )25,2( تحت مستوى داللة )06,0* قيمة )ت( الجدولية )

(وجود فرق بين نتائج األختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في 4يظير في جدول )  
 الميارات االساسية التصويب،المناولة،الطبطبة ولصالح االختبار البعدي.

أختبارات الميارات  جموعتين الضابطة والتجريبية فياالختبار البعدي لممعرض نتائج  3-1-3
 األساسية.

 (5جدول )

وحدة  األختبارات
 قياس

 قيمة ت المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المحسوبة

المعنوية
 ع س   ع   س   *

 معنوي  51,9 13,1 1,15 29,1 1,17 درجة التصويب بالقفز
 معنوي 93,2 13,2 12,12 59,2 11,19 زمن/ثا المناولة الصدرية

 معنوي 81,1 73,2 29,2 22,2 98,12 زمن/ثا الطبطبة بتغير االتجاه
 (  18(أمام درجة حرية )25,2(تحت مستوى داللة )121,0* قيمة )ت(المحسوبة )
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( وجود فرق معنوي في نتائج االختبارات البعدية لممجموعتين        5يظير في جدول )
الضابطة والتجريبية في الميارات االساسية ولصالح المجموعة التجريبية ، حيث ظيرت ان قيمة 

(ودرجة 25,2)ت( المحسوبة ولجميع االختبارات أكبر من قيمة )ت(الجدولية عند مستوى داللة )
 (.18حرية )

 مناقشة النتائج. -

( ألختبارات الميارات األساسية ، توصل 4،3من خالل ماتم عرضة وتحميمة في الجدولين )    
ولكال المجموعتين ، وىذا يدل الباحثان الى ان ىناك فروق معنوية في االختبارين القبمي والبعدي 

عمى التأثير األيجابي لكال األسموبين المتبع لممجموعة الضابطة وأسموب تمرينات المعب 
(ان عممية تنفيذ 0226لمقتربات الخططية لممجموعة التجريبية ،ويذكر )محمود عبد الحميم با

الوحدة التعميمية في درس التربية الرياضية يتطمب التخطيط المسبق الذي يجعل التحسن في 
، ويرى الباحثان ان المواقف التعميمية تختمف بعضيا عن (1)االداء المياري امرًا ليس صعباً 

فضال عن ذلك ’ن أختيار الطريقة المناسبة يقع ضمن معايير وأسس عممية صحيحة بعض ، وأ
وضع االىداف ومراعاة الخبرات لممتعممين وتنوع مصادر التعمم الستخداميا في العممية 

 التعميمية.

( ان المجموعة التجريبية كانت أفضل من المجموعة الضابطة في متغيرات 5وقد بين الجدول )  
ربات الخططية من خالل تكرار اداء ترية وىذا جاء نتيجة استخداميا لتمرينات المقالبحث الميا

التمرينات المكونة لمخطة اليجومية وىذا يدل عمى ان فرضية البحث كانت باالتجاه الصحيح ، 
( ان التحركات والميارات التي يقوم بيا الالعب بمفرده 1998ويؤكد )ثامر محسن وموفق المولى

الخطط الجماعية وبالتالي تؤدي الى تقوية الخطط الجماعية التي تعتمد عمى  ىو اشتراك في
ويمثل االداء الخططي قدرة الالعب (0)كفاءة الالعب في اداء الواجبات الفنية خالل لعب الميارة 

 الفني الصحيح وبكفاءة حيوية طول زمن المباراةعمى تكرار األداء المياري والخططي بشكمة 

                                                           
، مصر الجديدة، مركز الكتاب للنشر 2ط.ديناميكية تدريس التربية الرياضية ؛ محمود عبد الحليم عبد الكريم 1

 .191،ص 2002،
 43،ص1991دار الفكر العربي، ,  التمارين التطويرية بكرة القدم؛ ثامر محسن وموفق المولى 2
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ويعزو الباحثان التطور الحاصل في الميارات االساسية ألفراد المجموعة التجريبية  الى استخدام  
 اسموب يضمن تطوير تعمم الميارة كالتصويب والمناوالت والطبطبة 

واستخداميا وفق متطمبات المعب الحديث ، اذ ان المتعمم )الالعب( يكون اكثر تماسكًا وتفاعاًل 
 .مع الكرة أو بدونيا

(ان المقتربات الخططية من المفاىيم الحديثة التي 0227ويذكر )قاسم لزام وموفق المولى   
المقتربات الخططية، ىي حاالت التعمم تعتمد عمى األداء الخططي في المعب ومفيوم تمرينات 

الخططي التي تيدف الى الجمع بين تعمم اداء المعب الخططي وتطوير الميارات من خالل 
 .(1)رة عمى استخدام الميارات االساسية وممارستيا في حاالت مشابية لحاالت المعبتطوير القد

عرض نتائج تقيم درجات الحاالت المالئمة وغير المالئمة لممجموعتين الضابطة,  1 -1 -3
 والتجريبية.

 ( 2جدول )
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة الفترات

الحاالت غير  الحاالت المالئمة
 المالئمة

تقييم 
مستوى 
اداء 
 المعب

الحاالت غير  الحاالت المالئمة
 المالئمة

تقيم 
مستوى 
اداء 
 المعب

 درجة تكرار درجة تكرار درجة تكرار درجة تكرار

اتخاذ 
 القرار

83 127 21 21 81,1 172 919 78 78 27,3 

اداء 
 الميارة

   23     151 121 121 22,1 123 999 51 51 19,3 

 15,7 31 31 152 28 87,9 12 12 111 71 االسناد

 
 11,9=  37,2التقيم الكمي = 

                   3 

 
 

 

 
 22,3=  21,11التقيم الكمي = 

                    3 
                                                           

, الدار الجامعية لمطباعة  تدريب التكتيك بين النظرية والتطبيققاسم لزام وموفق المولى ؛ 1
  15,ص9225والنشر,
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(ان ىناك تفوق في تقيم مستوى اداء المعب لمحاالت المالئمة في اتخاذ 6يتضح من الجدول )
القرار وتنفيذ اداء الميارة واالسناد الفراد المجموعة التجريبية أكثر من المجموعة الضابطة 

يجاد الفروق المعنوية الدالة بين المجموعتين الضاب طة ولمعرفة مقارنة تقيم مستوى اداء المعب وا 
 ( 7والتجريبية بين ذلك جدول )

 (7جدول )
 ( لتقيم أداء المعب بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.tالداللة االحصائية ألختبار )

 المعنوية ت * المحسوبة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة 

  ع س   ع س  
88,6 

 
 66,2 92,3 16,2 11,0 معنوي

 (18(أما درجة حرية )25,2تحت مستوى داللة) (12,0* قيمة )ت( الجدولية )

(نتائج تقيم حاالت االداء في المعب بين المجموعتين الضابطة والتجريبية، 7يتضح من جدول )  
اذ دلت النتائج عن وجود فرق معنوي لصالح المجموعة التجريبية التي مارست تمارين المقربات 

 (92,3،  11,0ممجموعتين عمى التوالي )الخططية اليجومية ،فكانت قيمة الوسط الحسابي ل
( وىي 88,6(وظيرت قيمة )ت( المحسوبة )  66,2،  16,2وبأنحراف معياري عمى التوالي )
 (12,0أكبر من قيمة )ت( الجدولية )

 مناقشة النتائج . -

النتائج في  تباينت( تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة وقد 7،6يبين الجدول )
فقرات معينة عن فقرات أخرى وىذه حالة طبيعية كون لعبة كرة السمة تعد من االلعاب ذات 
الميارات المفتوحة فقد يؤدي الالعب الى اتخاذ قرار بميارة فردية من خالل ادراكة لموقف المعب 

 ضمن إطار تطبيق الخطة اليجومية.

بية ىو بسبب تطبيقيا لتمرينات المقتربات ان التطور الحاصل في تفوق المجموعة التجري   
الخططية اليجومية من خالل اداء الحركي لتمرينات ىي اصال مكونة لمتحرك الخططي 
اليجومي مما ادى الى ادراك واتقان المتعممين لمخطة اليجومية بكل تفاصيميا واستخدام ميارات 
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التفوق . فضاًل عن ذلك ان لعبة كرة السمة بشكل صحيح وبالوقت الصحيح مما ادى الى ىذا 
 التكرارات لمتمرينات ولفترة طويمة ادى الى ارتفاع مستوى المجموعة التجريبية وتنفيذ الميارات 

المطموب  من خالل قدرة المتعممين عمى التحكم والسيطرة وامكانية في التوقع لالداء الحركي   
(أن المطموب في المتعمم ان يقوم بتطبيق اشكال Amold 1961لموافق المعب المختمفة، ويذكر )

لتنفيذ ميارة وبأوضاع مختمفة، وان يتمرن عمى اداء الميارة في مواقف متشابية أو مقاربة متنوعة 
لحاالت المعب الحقيقية اثناء المنافسة قدر االمكان ويتخمميا اعطاء االرشادات والتدريبات 

 .(1)منة الشرح والعرض والتغذية الراجعةالموجية ألداء الميارة واتقانيا والمتض

 االستنتاجات والتوصيات - 1
 االستنتاجات. 1 - 1

 أسموب تمرينات المقربات الخططية كان ليا تأثير اكبر في تطوير تعمم  -    
 الميارات االساسية وبعض حاالت المعب اليجومي من االسموب المتبع مما       
 يدل عمى فاعميتو وتأثيره.      
 تمرينات المقتربات الخططية ساعدت إفراد المجموعة التجريبية عمى اتقان   -    

 التحرك الخططي اليجومي وأدراك مواقف المعب      
 التوصيات. 9 - 1

 ضرورة استخدام تمرينات المقتربات الخططية في تطوير تعمم الميارات   -    
 االساسية وبعض حاالت المعب بكرة السمة.      
 يوصي الباحثان المعممين والمدربين الى استخدام ىذا االسموب في الوحدات  -    
 التعميمية لدروس كرة السمة المرحمة الثانية لكميات التربية الرياضية.     
 أستخدام ىذا االسموب في العاب أخرى والتعرف عمى تأثيره من خالل الدراسات البحثية -   

 المصادر
 1998دار الفكر العربي، ،  التمارين التطويرية بكرة القدممولى؛ ثامر محسن وموفق ال. 
  : جامعة بغداد، الدار ،  0. ط االعداد النفسي والخططي بالتنسظافر ىاشم الكاظمي

 .0222الجامعية لمطباعة والنشر، 
                                                           

1
 Amold, Reek:Developing sport skills, new Jersay monograph 2.motor skils,1981,p.78  
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  القاىرة ، دار المعارف ،  9طتطبيقات  -نظريات  -التدريب الرياضي عصام عبد الخالق ؛
 ،1999. 

  جامعة ،  األختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضي -عمي سموم جواد الحكيم
 .0224القادسية 

  الموصل، مطابع التعميم ، قاسم المندالوي وأخرون ؛ أألختبارات والقياس في التربية الرياضية
 .1992العالي،

 الدار الجامعية لمطباعة ،  تدريب التكتيك بين النظرية والتطبيققاسم لزام وموفق المولى ؛
 .0227والنشر،

  محمد صالح محمد؛ منيج تدريبي مقترح باألثقال لتطوير القوة العضمية وتأثيرىا في بعض
اطروحة دكتوراه ،جامعة بغداد،كمية التربية ، الميارات اليجومية الفردية والمركبة بكرة السمة 

 .1999الرياضية 

  الكويت، دار العمم لمتوزيع ، التعمم الحركي والتدريب الرياضي محمد عبد الغني عثمان ؛
 .1987والنشر ، 

 ( ؛تأثيرات استخدام االدوات المساعدة 0222محمد عبد النبي ىويت نقاًل عن فارس سامي)
رسالة ماجستير، جامعة ، في تطوير سرعة ودقة اداء بعض الميارات اليجومية بكرة السمة 

 ،0226اضية ،بغداد،كمية التربية الري
 مصر الجديدة، ، 0.طديناميكية تدريس التربية الرياضية محمود عبد الحميم عبد الكريم ؛

 .0226مركز الكتاب لمنشر ،
  منتظر مجيد عمي؛ تأثير تمرينات المقربات الخططية في التعمم واألحتفاظ لبعض ميارات

 ،0226التربية الرياضية،جامعة البصرة،كمية ، التنس وتطوير اداء المعب، اطروحة دكتوراه

  بغداد، دار الكتب ، : التعمم وجدولة التدريب -موسوعة عمم الحركة محجوب ؛ وجيو
 .0222والوثائق ،

 0223بغداد، دار الكتب لمطباعة والنشر ، البحث العممي ومناىجةوجيو محجوب ؛. 
  اضيةالتطبيقات االحصائية في بحوث التربية الريوديع ياسين وحسن محمد العبيدي؛ :

 .1999جامعة الموصل،دار الكتب لمطباعة والنشر، ،
 Amold, Reek:Developing sport skills, new Jersay monograph 2.motor 

skils,1981. 
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 Throap and bunker: Almond for the teaching of games in secondary 
school,Bulleten of ph Ed, 1982. 

 Linda L.griffin and other:Jeahing sport concepts and skill,Atactical 
games A pprouch.il Human kentics,u.s.a,1997. 

 Griffin  and others (1997). 
 (1ممحق )

 يبين استمارة تقيم مستوى أداء المعب.
 التاريخ :                                                      عدد الالعبين
 المعبة   :                                                      المجموعة.  

 االسناد تنفيذ الميارة اتخاذ القرار اسم الطالب ت
 
 

اداء  
جيد 
 مالئم

اداء 
متوسط 
 مالئم

اداء 
غير 
 مالئم

اداء 
جيد 
 مالئم

اداء 
متوسط 
 مالئم

اداء 
غير 
 مالئم

اداء 
جيد 
 مالئم

اداء 
متوسط 
 مالئم

اداء 
غير 
 مالئم

1           
0           
3           
4           
5           
6           

 مالحظة/ يتم تحويل مستويات االداء الى قيم رقمية وشممت:
 (3اداء جيد مالئم =) -   
 (0اداء متوسط مالئم = ) -   
(1اداء غير مالئم =  ) -   


