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مستخلص البحث
ه ف البحث علد التردرف علد تد اير التمريندات التنافسدية ال ه اتيدة لتعد ير سدرعة االسدتجابة
الحركية ودقة اداء هاارتا االست

والتسليم بكرة الق الصاالت  ،اها هشكلة البحدث فتمللد

تفاوت فا هست ى االداء الماار المركب فا حالتا ال فاع والاج

بد ن هنالد

وع الق رة عل الترابط واالنسدجا

فا اداء ال اجبات ال فاعية والاج هية نتيجة افتقارهم لرناصدر ال قدة والسدرعة فدا ت عيدة المنعقدة  ،لد ا
ارت ى الباحلان ادخال ه ه التمرينات لمررفة ه ى اارها فا تع ير هت يرات البحث  ،اها عينة البحث فقد
فتملل

ب عبا هنتخب جاهرة االنبار البالغ ع دهم ( )18العبا  ،قسم ا ال هجم عتين ضابعة وتجريبية

وب اقع (  ) 8العبين لكل هجم عة وق أظارت نتاتج البحث وج د فروق هرن يدة بدين نتداتج االختبدارات
البر ية للمجم عة الضابعة والتجريبية ولصالح التجريبية  ،فيما ظادرت االسدتنتاجات التدا ت صدل اليادا
الباحلان ال ان التمرينات اارت وبشكل ايجابا عل عينة البحدث التجريبيدة فيمدا كاند الت صديات هدا
اعتماد التمرينات فا ال ح ات الت ريبية وفا هرحلة االع اد الخاص وبعريقة الت ريب الفتر لما لادا هدن
دور اساسا وايجابا فا تع ير هت يرات البحث.
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The effect of adaptive exercises in small aerobic areas in climatic and
integrative areas in order to develop their skills in building ideas.
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Abstract
The research aimed to identify the effect of exercises to develop the
ability to perform, attack, and the ability to coherence and harmony in
performance. The defensive and offensive terms as a result of their lack of
accuracy and speed in covering the area Therefore, the researchers decided
to introduce these exercises to know the extent of their impact on the
development of the research variables. As for the research sample, it was
represented by the 18 players of the Anbar University team. They were
divided into two groups, control and experimental, with (8) players for each
group. The results of the research showed that there are significant
differences between The results of the post-tests of the control group And
the experimental and in favor of the experimental, while the conclusions
reached by the researchers appeared that the exercises had a positive impact
on the experimental research sample, while the recommendations were to
adopt the exercises in the training units and in the special preparation stage
and in the periodic training method because of their basic and positive role
in developing the research variables.
Keywords: (competitive exercises, motor response speed, interval training,
receiving and delivery skills).
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الفصل االول
 -1التعريف بالبحث :
 -1مقدمة البحث واهميته :
ان احسن وافضل طراتق الت ريب واكلرها انتاجا ه التد ريب االقدرل ل اقدع اللردب او االداء ،
فا ير شكل هص ر لألداء ويركس الص رة المستنتجة هما يح ث فا المنافسة هدن حداالت خععيدة
س اء كان دفاعية ا هج هية وتركس ايضا تحركات ال عبدين داخدل الملردب باد ف انجداه المامدة
الم كلة اليام  ،ل ا فان الكرة الشاهلة ترنا االعتمداد علد هجاد د جميدع ال عبدين داخدل المسدتعيل
االخضر ،وان ا خلل هن ا العب ضدمن المجم عدة سدينركس بصد رة سدلبية علد االداء بشدكل
كاهل ،ذل ان القاع ة االول والااهة ها وص ل جميع ال عبين ال هست ى هتق هصح ل بتع ر
اللياقة الب نية  ،وت تا القاع ة اللانية للكرة الشاهلة فا الت ريب تنفي ال عب واجباته وهن ام واجبدات
ال عبين القريبين وبكفاءة عالية ك ل يجب عل ال عب تنفي واجباته الماارية بكل دقة وتفانا طيلة
اش اط المباراة  ،هما يستلز ان يك ن ال عب فا قمة التركيز بالتحرك داخل الملرب وتبادل المراكز
هع الزه ء ااناء الاج وال فاع واداء ال اجبات الخععية بكل دقة .
فالم رل الجي ه ال يرا هست ى وكفاءة وق رات العبيه الب نية والفنيدة وحضد رهم الد هنا فدا
الم اقف الخععية المختلفة وت ظيفام بشكل ال يستعيع كدل العدب ت دبدة دوره فدا هيد ان الملردب
عل اكمل وجه  ،بحيث يستعيع ال عب ان يؤد واجباته ال فاعية والاج هية بشدكل هتد ا وكدا
تساع ه عل هلء هي ان اللرب وترعا فرصة اكبر ل عبين بحسدن االنتشدار وت سديع جبادة الاجد
وك ل االنتقال ال ال فاع بشكل هتدرابط حيدث يرد االلتدزا بال اجبدات الخععيدة وتنفيد ها هدن اهدم
االه اف التدا يسدر المد رل الد تحقيقادا طيلدة اوقدات المبداراة باىضدافة الد اسدتخ ا االسدل ل
والعريقة المناسبة التا تساع ه فا اداء ال عبين ل اجباتام الخععية هن خ ل المروندة التكتيكيدة ا
الق رة عل تبادل المراكز او االدوار بدين ال عبدين فدا اقدل المسداحات وهدا الحركيدة التدا يخلقادا
ال عب ن داخل المي ان وت اخل االدوار فيما بينام دون ح وث هشاكل تد كر وحدين يسدتح ذ الفريدق
عل الكرة فان الحل ل تك ن كبيرة خص صا ل عبين ب ون كدرة هد ا االهدر يدؤد الد يدادة نسدبة
فراليتاا ك ل االنسجا بدين ال عبدين هدن خد ل الرمدل كفريدق واحد هدنتم  ،وتد تا اهميدة البحدث
باستخ ا تمرينات تنافسية وفق هبادئ الكرة الشداهلة لكدا تسداهم بشدكل كبيدر فدا رفدع كفداءة عيندة
البحث فا المت يرات قي ال راسة.
 2-1مشكلة البحث :
هن خ ل اط ع الباحلان وهتابرة هباريات هنتخب جاهرة االنبار بكرة الق للصاالت المشاركة
فا بع لة الجاهرات للمنعقة الشمالية  ،ل حظ ان هنال تفاوت فدا هسدت ى االداء المادار المركدب
فا حالتا ال فاع والاج وع الق رة عل الترابط واالنسجا فا اداء ال اجبات ال فاعية والاج هية
نتيجة افتقارهم لرناصر ال قة والسرعة فا ت عية المنعقة او التحرك الصحيح ب ون الكرة فا هناطق
اللرب  ،وبما ان لربة كرة الق الصاالت تحتاج ال التحرك السريع وال قة فا االداء وتبادل المراكز
وهشاركة جميع ال عبين فا حالتا ال فاع والاج  ،ل ل تعلب هن الباحلان هرالجة ووضع الحل ل
المناسبة لحل ه ه المشكلة هن خ ل ادخال تمرينات تنافسية ( تمدارين اللردب ) والتركيدز علد هبد ا
الكرة الشاهلة فا عملية ال فاع والاج وبص رة جماعية للرمل عل تع ير عينة البحث التجريبية .
 3-1هدفا البحث :
 .1اع اد تمرينات تنافسية ال ه اتية وفق هب ا الكرة الشاهلة لتع ير سرعة االستجابة الحركية ودقدة
اداء هاارات االست والتسليم بكرة الق للصاالت.
 .2التررف عل ت اير تل التمرينات التنافسية ال ه اتية عل وفق هبادئ الكدرة الشداهلة فدا تعد ير
سرعة االستجابة الحركية ودقة اداء هاارات االست والتسليم بكرة الق للصاالت.
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 4-1فرضيتا البحث :
 .1وج د فروق ذات دالله احصاتية بين االختبارين القلبا والبر للمجم عتين الضابعة والتجريبية
فا سرعة االستجابة الحركية ودقة اداء هاارات االست والتسليم ل عبا افراد عينة البحث .
 .2وجد د فدروق ذات داللدده احصداتية بددين نتداتج االختبددارات البر يدة لمجمد عتا البحدث الضددابعة
والتجريبية ولصالح المجم عة التجريبية فا هت يرات البحث قي ال راسة.
 5-1مجاالت البحث :
 -1المجال البشري  :العبا هنتخب جاهرة االنبار بكرة الق الصاالت لرا .2019 – 2018
 -2المجال الزماني  :للم ة هن  2018/10 / 15ال .2019 / 1 / 25
 -3المجال المكاني  :القاعة الم لة لألنشعة الع بية فا جاهرة االنبار.

الفصل الثاني
 -2منهجية البحث واجرائاته الميدانية :
 1-2منهج البحث  :استخ الباحلان المناج التجريبا لم تمته طبيرة هشكلة البحث.
 2-2عينة البحث  :اشتمل عينة البحث عل العبا هنتخب جاهرة االنبار بكرة الق الصاالت البالغ
عد دهم ( )18اختيددرت بالعريقددة الرم يددة لتقسددم برد ها الد هجمد عتين ضددابعة وتجريبيددة وبشددكل
هتساو وضم كل هجم عة ( )8العبين يملل ن نسبة هئ ية هق ارها (.)% 100
 3-2متغيرات البحث :
 سرعة االستجابة الحركية . دقة اداء هاارتا االست والتسليم . 4-2االجهزة واالدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات:
 1-4-2االجازة واالدوات المستخ هة :
ع د  -casio 1حاسبة الكترونية ن ع
 هلرب قان نا لخماسا كرة الق الصاالت. اه اف هتحركة. كرات كرة ق خماسا. 2-4-3وساتل جمع المرل هات: المصادر والمراجع الرربية واالجنبية . االختبارات والقياس. 5-2التجربة االستطالعية :
 1-5-2التجربة االستطالعية االولى:
تم اجراء التجربة االستع عية االول عل عينة هتك ندة هدن ( )4العبدين هدن خدارج هجم عدة
البحث بتاريخ  ، 2018 / 10/ 15وعل قاعة االنشعة الع بية فا جاهرة االنبار،وكدان الاد ف هدن
قيا الباحلان بالتجربة:
 ال ق ف عل كفاءة فريق الرمل المساع . ت ضيح وشره هفردات االختبارات ألفراد عينة البحث وألعضاء فريق الرمل المساع . تح ي األدوات المستخ هة فا البحث. تح ي ال ق ال يست رقه كل اختبار. هررفة الصر بات والمر قات التا ق ت اجه الباحلين. 2-5-2التجربة االستطالعية الثانية :
قا الباحلان ب جراء التجربة االستع عية اللانية عل عينة هتك نة هن (  )6العبين بتاريخ (/ 16
 ) 2018 / 10الساعة الرشارة صباحا وعل قاعة االنشعة الع بية فا جاهرة االنبار وكان تاد ف
ال :
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 تح ي ع د التمارين المستخ هة فا ال ح ة الت ريبية . تح ي الح االقص ألداء التمارين ( هن اداء كل تمرين ). ال ق ف عل اهم المشك ت التا ق ت اجه الباحلين عن القيا بالتجربة . تح ي االجازة واالدوات الخاصة بالتمارين المستخ هة. 7-2االختبارات القبلية :
تم اجراء االختبارات القبليدة علد افدراد عيندة البحدث للمجمد عتين برد تلبيد كافدة التدروف
الزهانية والمكانيدة حيدث اجريد االختبدارات فدا (  ) 20108 / 10 / 18هدن قبدل فريدق الرمدل
المساع وب شراف هباشر هن قبل الباحلان  ،وعل نفس القاعة وفا تما الساعة الراشرة صباحا
 8-2التجربة الرئيسة ( التمرينات التنافسية ) :
تم تعبيق التمرينات عل عينة البحث التجريبية يد ( )2018/10/19وادخالادا ضدمن ال حد ات
الت ريبية فدا االوقدات وااليدا المخصصدة لادم وادخلد التمريندات فدا الجدزء التعبيقدا هدن القسدم
الرتيسا حيث بلغ ع د التمارين ( )20تمرين ه عة عل ع د ال ح ات الت ريبية البال ة ( )24وح ة
ت ريبية وب اقع ( )3وح ات ت ريبية اسدب عيا وبتشدكيل ( )1-2لل حد ات الت ريبيدة وبتشدكيل () 1-3
ل سابيع  ،وبنتا ال اترة الت ريبية المت سدعة حيدث شدكل داتدرتين تد ريبيتين هد ة كدل واحد ة ()4
اسددابيع  ،اسددتخ ه فياددا طريقددة التد ريب الفتددر بن عيددة المت سددط الشد ة والمرتفددع الشد ة وبشد ة
تراوح ها بين ( ، )% 90-65وتراوه هن كل تمرين هن ( )50 -30دقيقة.
 9-2االختبارات البعدية :
بر النتااء هن تعبيدق هفدردات التجربدة الرتيسدة ( التمدارين التنافسدية ) المسدتخ هة فدا المناداج
التجريبا وفق اال هنة المح دة تم اجراء االختبارات البر ية عل عيندة البحدث التجريبيدة والضدابعة
فا (  ) 2019 / 1 / 25حيث حاول الباحلان تلبي التروف التا اجري فياا االختبارات القبلية.
 10-2الوسائل االحصائية  :استخ ه الحقيبة االحصاتية ).(SPSS

الفصل الثالث
 -3عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
 1-3عرررض وتحليررل ومناقشررة نتررائج االختبررارات القبليررة والبعديررة لمجمرروعتي البحررث ال ررابطة
والتجريبية.
جدول ()1
يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة ال ابطة

ت متغيرات البحث وحرررررردة القبلية
القياس س
16.7
 1سررررررررررررررررعة ثا
االستجابة
6.
 2مهرررررررررررررارتي ثا
االسررررررررررررتالم
والتسليم
هرن عن هست ى داللة ( )0.5وعن

ع
1.8

البعدية
ع
س
1.3 17.7

1.1

1.4

5.8

درجة حرية (. )8
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جدول ()2
يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

البعدية

ت متغيررررررررررات وحرررردة القبلية
القياس
البحث
ع
س
ع
س
0.89 14.1
1.3 15.3
 1سرررررررررررررعة ثا
االستجابة
1 4.5
0.75 5.2
 2مهررررررررررارتي ثا
االسررررررررررتالم
والتسليم
هرن عن هست ى داللة ( )0.5وعن درجة حرية ()8

قس

قع

ت
المحتسبة

الداللة*

1.2

0.5

4.2

دال

0.7

2.8 0.25

دال

جدول ()3
يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس سرعة االستجابة الحركية
ومهارتي االستالم والتسليم

ت المتغيرات

وحدة القياس

ثانية
 1سرعة االستجابة
 2مهرررارتي االسرررتالم ثانية
والتسليم

المجموعررررررررررررررة المجموعررررررررررررررررة الداللة
التجريبية
ال ابطة
ع
س
ع
س
معنوية
0.89
14.1
1.3
17.7
معنوية
1
4.5
1.4
5.8

 2-3مناقشة النتائج لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين ال ابطة والتجريبية:
يتبين هدن خد ل الجد اول اعد ه بدان هنالد فدروق هرن يدة لمت يدر سدرعة االسدتجابة الحركيدة
للمجم عتين الضابعة والتجريبية ولصالح المجم عدة التجريبيدة ويردزوا البداحلين هد ا التعد ر فدا
المست يات ال فاعلية التمرينات التنافسية التا طبق عل افراد المجم عة التجريبية والتا اسدام
بشكل كبير وفرال فا تع ير سرعة االستجابة  ،وذل الن هب ا الكرة الشاهلة يرتم بشكل كبير عل
اللرب السريع والتصرف بالكرة هع ت يرات اوضاع الرمل والحركة لد ى ال عبدين علمدا بدان هلردب
كرة الق للصاالت يتعلب سرعة االداء هع ال قة الن لص ر هسداحة الملردب تلدز ال عبدين االداء
السريع هن خ ل تبادل المراكز بحيث يصبح كل العب هكمل لألخر وق ذكر (كاظم الربيرا) " بان
الت ريب عل اسل ل الكرة الشاهلة يحتاج ال اتقان المناهج المتع رة الخاصدة بادا و يدادة وتكليدف
الت ريب علياا و يادة فاعليتاا والرمل عل جرل الفريق يرمل ويتحدرك ككتلدة واحد ة داخدل ارضدية
الملرب"( ،)1فا حين ذكر ( هير الخشال ) " ان سرعة العب كرة الق تح دها سرعة الحركة هدن
الملرب وسرعة التفكير وسرعة الركض والت قف المفاجئ واالنتقال والتب يل هدن حركدة الد اخدرى
وسرعة رد الفرل وسرعة اداء الماارات"(.)2
فيما اظارت نتاتج البحث بان هنال فروق ذات داللة هرن ية بين المجم عتين الضابعة والتجريبية
فا هاارتا االست والتسليم ولصالح المجم عة التجريبية ويرزا الباحلين سبب التع ر فا هت يرات
 -1كاظم الربيرا  :الم خل للتكتي الح يث بكرة الق  ،ط ، 1ب اد  ،هؤسسة ال صاها للنشر  ، 2015 ،ص.199
 -2هير الخشال واخرون  :كرة الق  ،كتال هناجا لع ل كلية التربية الرياضية  ،دار الكتب للعباعددة  ،الم صددل
 ، 1999،ص2 .66
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البحث ال استخ ا طراتق الت ريب والتا تك ن اقرل ال واقع االداء الحقيقدا النادا ترعدا صد رة
واضحة عن واقع االداء بالنسبة ل عبين وتتار بشكل سلبا نقاط الضرف خ ل االداء حيدث يدرى (
ه فق الم ل )" ان الكرة الشاهلة خص االداء الب نا الفنا الخععا بكلمدات بسديعة وهدا الاجد
()1
فا حالة حيا ة الكرة بجميع ال عبين والتح ل للد فاع بجميدع ال عبدين فدا حالدة فقد ان الكدرة " ،
حيث تر السيعرة علد الكدرة عنصدر هادم فدا حسدم نتداتج المباريدات ويتعلدب تعد ير المادارات
االساسية وب رجة عالية للمناوالت االرضية والتحكم بسدرعتاا وق تادا ودقتادا وتعبيقادا علد شدكل
تمرينات هح ودة وبمناطق ص يرة وبمجم عة هن ال عبين .
ل ا فان احسن ان اع الت ريب ه ال يحل هشاكل المباريات ويرعدا رييدة واضدحة لد ى المد رل
عل هناطق الق ة والضرف الحاصل فا االداء .

الفصل الرابع
 -4االستنتاجات والتوصيات :
 1-4االستنتاجات ::
 .1ان الت ريب عل اسل ل الكرة الشاهلة يرتم بشكل كبير علد اللردب السدريع وسدرعة التصدرف
بالكرة التا س ف تساهم فا تع ير سرعة االستجابة .
 .2ان يادة وتكليف الت ريب يساع فا يادة سرعة حركة ال عب والتا تساع فا سرعة الدركض
والتفكير واالنتقال والتب يل هن حركة ال اخرى .
 ان الت ريب عل واقع حقيقا فا االداء يرعا ص رة واضحة عن هكان نقداط القد ة والضدرف فدااالداء ل ى ال عبين وبالتالا تشخيصاا هن قبل الم ربين ل رض تفادياا فا المباريات .
 ان الت ريب فا هناطق ص يرة س ف يؤد ال تع ير هاارتا االست والتسليم والتحكم بسرعتااووقتاا وتعبيقاا.
 2-4التوصيات :
 .1استخ ا اسداليب ت ريبيدة خععيدة ح يلدة هختلفدة لتعد ير سدرعة االسدتجابة وهادارتا االسدت
والتسليم .
 .2ضرورة الرمدل علد يدادة وتكليدف التد ريب التدا تسداع علد تعد ير ال عبدين بد نيا وذهنيدا
وهااريا.
 .3ضرورة ت ريب ال عبين عل واقع حقيقا فا االداء للكشف عن نقاط الضرف والقد ة فدا االداء
لتشخيصاا وهرالجتاا .
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