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 تدريبات المالزمة الفردية الخططية ، التفكير الخططي القدرتين الالهوائية والهوائية .الكلمات المفتاحية : 

 

 مستخلص البحث

بَيٍن ااِلختبَاريِن القَبِلي والبَعِدي للَمجمَوعٍة التَجِريبيٍة ِفي  لفروق اإلحصائيةلكشف عن داللة ااهدُف البحث        

بَيٍن ااِلختبَاريِن والوظيفية ِلاَلِعبي كَُرة قدم الصاالٌت.مستوى الَتفكير الًخططي وعدٍد من الُمتغيرات الٌبدنية واًلَمًهاِريَة 

والوظيفية مستوى الَتفكير الًخططي وعدٍد من الُمتغيرات الٌبدنية والُمهارية القَبِلي والبَعِدي للَمجمَوعٍة الًَضابٍطٍة في 

بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لمستوى التفكير الخططي لاًلعبِي كَُرةٍ اَلقًدِم ِللَصااَلٍت. 

قًدِم ِللَصااَلٍت. واستخدََم اْلَمنهجِ التَجِريبيٍ ِلُمالَءَمتٍه والوظيفية لاًلعِبي كَُرةٍ الَ وعدٍد ِمَن الُمتغيرات الٌبدنية والُمهارية 

وتم تحديد مجتمع البحث بالطريقة العمدية والمؤلف من شباب المدرسة التخصصية بكرة قدم طبيعُةُ الَبٌحِث ومشكلته، 

اُلعبِيٍن في  8ٍة َوُضابِطةٌ بواقُعٍ)العباً(، تم تقسيمهم عُلَى َمجُموَعتيٍن تَجِريبِيَ  32الصاالت، إذ تكونت عينة البحث من)

مستوى تطور االيجابي في المجموعة التجريبية على الضابطة بحدوث ال  تفوق وأستنتج الباحثانكل ُمجُموَعٍة(، 

، وأوصى على ِدنِيَةٌ الُبعديةِ عند مقارنة نُتَائٌِج ااُلِختبُاَراٍت الُبالتفكير الخططي والمتغَِيَراٌت الُبَدُنِيَةُ واِلُمَهاِريَةٌ والَُوِظيِفيًًة 

تدريبات المالزمة الفردية لتحسين مستوى التفكير الخططي لالعبي كِرةٍ قَِدمٌ الُصااَلٍت من حيث إمكانية تطبيق 

تدريبات المالزمة تطبيق  الَتُحرَكاٌت الدفاعية واثرها الفاعل في تعطيل الُعُُمِلياٍت الَُهجوُميةٌ للفريق الُمنافٍِس ويمكن

 .لُتَطوِيٌر الُِصفُاٌت الُبُدَنيٍِة والَُمَهاراُت األساسيٍة لالعبين فرديٍَة ال
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The The effectiveness of individual linear collateral exercises at the level of 

schematic thinking And a number of physical, skill, and anaerobic and aerobic 

variables 

For futsal players 

The Researchers 

Lecturer,Dr.Idham S. M.               Assis prof ,Dr.Ma'an A. J. 

Abstract 

      The research aims to reveal the significance of statistical differences between the 

pre and post tests experimental group at the level of tactical thinking and a number of 

physical and skill variables and functional football players Alsalat.ban pre and post 

tests of the control group at the level of tactical thinking and a number of physical 

and skill variables and functional football players halls. Between the experimental 

and control groups in the post-test for the level of schematic thinking and a number 

of physical, skill and functional variables for the soccer players. The experimental 

method was used for its convenience with the nature of the research and its problem. 

to a number of conclusions Ohmha- outperformed the experimental group to control 

the occurrence of positive development in the level of tactical thinking and changes 

the physical and technical skills and functional when comparing the results of tests 

physical Badah.oma recommendations were the most important: the possibility of 

applying exercises individual to improve the inherent level of tactical thinking of 

football players lounges in terms of moves Defensive and its effective effect on 

disrupting the offensive operations of the opposing team. Individual combat exercises 

can be applied to develop the physical characteristics and basic skills of the players. 

Key words: individual linear collision exercises, linear thinking, anaerobic and 

anaerobic capacities. 
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 الفصل األول

 :لتعريف بالبحثا -2

 :هميته أقدمة البحث وم 2-2

فضةالً عةن بلعبةة كةرة قةدم الصةاالت هناك ُمحافٌل دولية عالمية وبطوالت قارية )أوربية وآسيوية...(        

رق المشةاركة وفةي ختةام كةل بطولةة يكةون علةى منصةة نشةاهد فيهةا المسةتوى العةالي للفةالدوريات المحليةة 

الفوز فريقاً قد إكتملت جوانب اإلعداد فيه من خةال  المهةارات الفنيةة لكةل العةب ولمجمةو  العبةي الفريةق 

مدعومةةةً بالجةةانبين البةةدني والنفسةةي وهةة ج الجوانةةب جميعهةةا تعبةةر عةةن بةة   جهةةوداً كبيةةرة متمثلةةةً بالهي ةةة 

تمية  مواكةب للتطةور الحاصةل فةي اللعةب الحةديث مةن تةدريبات وخطة  هجوميةة اإلدارية وكادر تدريبي م

ودفاعيةةة شةة نها تطةةوير الجةةانبين الهجةةومي والةةدفاعي والوصةةو  بهمةةا إلةةى تمةةام كمالهمةةا وبخاصةةة الجانةةب 

الةةدفاعي الةة ي يضةةمن الحفةةاظ علةةى عةةدم اهتةة از الشةةباك والخةةروذ بنتيجةةة التعةةاد  إذا لةةم يسةةتطيع العبةةوا 

 حراز هدف يؤهلهم للفوز.الفريق من ا

وعند النظر إلى طبيعة ه ج اللعبة من الجانب الدفاعي نرى أنها تتضةمن حركةات متنوعةة وكثيةرة وسةريعة 

ت خ  طابع المفاج ة وسرعة االستجابة لمتطلبات اللعةب أهمهةا عةدم السةماع لالعبةين المهةاجمين بالوصةو  

الستحواذ عليها أو تشتيتها من خال  سةد الثغةرات إلى المرمى وتسجيل األهداف عن طريق قطع الكرة أو ا

والقيام بالتغطية الناجحة والمناسبة لموقف اللعب المعين وبخاصة ًفي الُُمنَطِقةٌ الُقَريِبَةةُ ِمةُن الُُمِرمةًى وضةمن 

ب لُيَاقٌةةٌ بُِدنُيةةٌ تحركات الالعبين ال مالء والمنافسين عند تُنِِفي ٌ الُواجباٍت الُِخِطَطيُةٌ الدفاعيةٌ األمر ال ي يتطل

عُالُيَةةٌ مةن أجةةل تُنَفيَة ٌ هةة ج الَواجبةات، ومةةن هنةا كةةان للجانةب البةةدني وتطةويرج فِةةَي لُعَبِةٍة كُةةُرةٌ َقُةدٌُم الُصةةااَلًت 

الَحضور االو  في أهمية جوانب اإلعداد ألنه القاعدة اأَلُساِسيَةٌ والجوهريةٌ فتنمية وتطوير الُُصفَاٍت البدنيةةٌ 

األرض الخصةةبة التةةةي تت سةةس عليهةةةا الجوانةةةب اإلعداديةةة األخةةةرى وتسةةم  ب نجةةةاز وتنفَيِةةة ٌ سةةوف يةةةوفر 

 الُواجباٌت اِلدَفاعُيةٌ والهِجوُميٍَة داخل أرض الُملعِب. 

وهنةةا إتجةةه الباحثةةان بتفكيرهمةةا إلةةى تطةةوير الجانةةب البةةدني مةةن خةةال  تجريةةب تةةدريبات خاصةةة تتضةةمن 

يبة أو مالصقة للمهاجمين في ج ء من الملعب أو نصفه أو الملعب تحركات الالعبين المدافعين بصورة قر

كامالً وضمن واجبات تكتيكية دفاعية يضعها الكادر التدريبي في منهةاذ تةدريبي خةاه بهةا حسةب حةاالت 

لعةةب مختلفةةة ومتنوعةةة وطبقةةاً إلمكانيةةات الالعبةةين والمنافسةةين َوِمةةُن هُةةِ جُ اِلتَُحِركةةاٍت والخطةة  اِلُمالزمةةة 

( والكشف عن ه ج التدريبات فيمةا إذا سةتحدث أثةراً إيجابيةاً أم ال فةي عمليةة تطةوير man to manية)الفرد

اِلُصفَاٍت اِلبُدَنيِةٌ والُمَهاَراٌت اأِلُساسيَةٌ ُوكُِ ِلُك مستوى اِلتفكير الُخططي والجانةب الةوظيفي المتمثةل بالقةدرتين 

عةن نُتَةائُِج الُُمَجموِعةةٌ اِلتُجريِبِيَةٍة ومقارنتهةا بَالُُضةابِطةً، ُوِمةُن َهنَةا اِلُهوائيةٌ واِلاُلِهَوائِيَةةٌ،، مةن خةال  الكشةف 

 كانت أَُهِميُةُ الُبُِحِث.

 مشكلة البحث: 2-1

لمةةا كةةان أحةةد البةةاحثين هةةو مةةن ضةةمن المةةدربين الةة ين يقةةودون أنةةديتهم بَِلْعبُةةةٌ كُةةِرةٌ قَةةدٌَم اِلُصةةااَلٍت فةةي       

إذن هةةو قريةةب جةةداً مةةن الواقةةع التةةي تعيشةةه األنديةةة العراقيةةة عمومةةاً، واألنديةةة الةةدوري العراقةةي الممتةةاز، 

الموصةةلية وبوجةةه الخصةةوه نةةادي نينةةوى الرياضةةي الةة ي يعلةةن مشةةاركته بشةةكل متةة خر فةةي بطولةةٍة مةةا 

لضةرورة تةةوفر اإلمكانيةةات الماديةة التةةي تغطةةي هة ا النشةةاط أو ذاك وكةة لك لمةا تفاج نةةا بةةه لجنةة كةةرة القةةدم 

ت ببطولة ما تهدف إلى إختيار أو إعداد منتخب ما أليام معدودة ومن هنا نقةو  مةاذا سةيتوجب علةى للصاال

الكادر التدريبي عمله، هةل يطةور الجانةب البةدني أم المهةاري أم يطةور الجانةب الخططةي أم يطةور الجميةع 

ربين فيهةا تطةوير ضمن تدريبات مركبة، ومن هنا كان للباحثين فكرة في إيجاد تدريبات خاصة يضمن المد
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الالعبين بدنياً ومهارياً وخططياً والمحافظة على مرماهم من إهت از شباكهم على أقل تقدير من جهة وأنهةا 

ستعطي جانباً نفسةياً إيجابيةاً فةي إعطةاء الثقةة لالعبةي الفريةق مةن خةال  الةدفا  الصةحي  والةتمكن مةن بنةاء 

تدريبات المالزمة الفرديةة الحضةور الة هني لضةمان الهجوم بشكل أفضل، فكان للجانب الدفاعي من خال  

تحقيق الدفا  ضمن تحركات مدروسة وصحيحة وال ي يخلق حالةة إيجابيةة فةي تحقيةق عُِمِليَةٍة بُنةاٍء الهجةوم 

لفرديةة بِشَُكٍل سُِليٌم تماماً، ومن هنا كانت ِمَشَكلٍَة الُبُُحٌث فَيِ اإلجابة عُلَى الُتَساِؤٍ  هل أن تدريبات اِلمالزمةة ا

ٍُ الُُمتُغيِةَراٌت الَبُِدنُيَةةٌ واِلُمهاِريَةٍة  الدفاعية ضةمن واجبةات تكتيكيةة معينةة سةوف تحقةق التطةور أم ال فُةيِ بُْعة

والقدرتين الَُهوائِيٍَة والاَُلهُوائَيٍِة ُوِك َِلُك َمستوى التُِفَكيٍر الُخططي،، والتجريُِب فَُي وحدات تدريبية مةن خةال  

 ي سُوَف تِعُِطيَناً اإلجابٍة له ا التساؤ .منهاذ تدريبي علم

 :هداف البحثأ 2-0

 : داللة الفروق اإلحصائية عُن شفالُكُ 

بِةةةيٍَن ااُلختِبُةةةاِريِن الُقبَِلةةةيِ والُبُعُةةةِديِ ِللُُمجُموعُةةةٍة التُِجِريبِيِةةةٍة فُةةةَي مسةةةتوى اِلتفكيةةةر اِلخططةةةي وعةةةدٍد مةةةن   .2

 والوظيفُيَةٌ ِلاُلِعبَُي كَُرةِ قَدَِم الَُصااِلًت.ٍة المتغيرات الُبدنَيٍَة والُُمَهاِريِ 

بِةةةيٍَن ااُلختِبُةةةاِريِن الُقبَِلةةةيِ والُبُعُةةةِديِ ِللُُمجُموعُةةةٍة اِلُضةةةابُِطةٌ فةةةي مسةةةتوى اِلتفكيةةةر اِلخططةةةي وعةةةدٍد مةةةن .1

 ٍت.والوظيفُيَةٌ ِلاُلِعبَُي كَُرةِ الُقُدٌْم ِللَُصااَل المتغيرات الُبدنَيٍَة والُُمَهاِريٍِة 

فةةةي االختبةةةار البعةةةدي بةةةين المجمةةةوعتين التجريبيةةةة والضةةةابطة فةةةي مسةةةتوى التفكيةةةر الخططةةةي وعةةةدٍد .0

 والوظيفُيَةٌ ِلاُلِعبَُي كَُرةِ اِلقُدَِم اِلَصااَلٍت.من الُِمتغيَُراٍت الُبدنَيٍَة والُُمَهاِريٍِة 

 :رضيات البحث ف2-4

ةُ بُةةةةيٍِن ااَلِختبَةةةةاِريِن اِلقبلةةةةي والُبُعةةةةِدُي ِللَُمجموَعةةةةٍة اِلتُجِريبيَةةةةةٌ فُةةةةَي ِوُجةةةةوٍد فُةةةةُروٌق ذاٍت داُللَةةةةِة إُِحَصةةةةائَيِ  -2

والوظيفيةةةةة ِلاُلِعبِةةةةُي َكةةةةِرةً قةةةةدم مسةةةةتوى التفكيةةةةر الخططةةةةيٍ وعةةةةدٍد مةةةةن الُمتغيةةةةرات اِلبدنِيَةةةةِة ُواِلُمهاِريَةةةةةً 

 ُوِلَصاِلٌ  ااُلَختُباٍر الُبُعِدٌي. الصااُلتٌ 

اَللَةةةةٍة إحصةةةةائية بَةةةةيٍِن ااِلُختِبَةةةةاَريِن القَبِِلةةةةُي والَبَعةةةةِدُي ِللَُمجموعُةةةةةٌ الٌضةةةةابِِطٍة فَةةةةيِ َوُجةةةةودٌ فَةةةةرُوٌق ذاٌت دُ  -3

والوظيفيةةةةة ِلاُلِعبِةةةةيِ كُةةةةَرةِ القُةةةةدَِم مسةةةةتوى الُتفكيةةةةر اِلخططةةةةي وعةةةةدٍد مةةةةن الَمتغيةةةةرات الَبُدَنِيِةةةةةُ واِلُمهاِريَةةةةةً 

 ُوِلصاِل ٍ ااِلْختِباِر الَبُعِديٍ.  ِللُصااَلتِ 

وجةةةةود فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين المجةةةةوعتين التجريبيةةةةة والضةةةةابطة فةةةةي مسةةةةتوى التفكيةةةةر -2

 ُواِلُوِظيفَيٍة ِلاُلِعبًِي كُِرةُ الُقُِدُم اِلصاالت.الخططي وعدٍد من اِلُمتَغيَراًت اِلبُدَنِيٍَة َواِلٌمهاِريٍَة 

 :جاالت البحثم 2-5

 الُُمدرسة التخصصية بكرةٍ قدم الٌصاالت. : شُبَابِ لمجال البشريا 2-5-2

 (.01/0/3102( الى)38/01/3108: للمدة من)المجال الزماني  2-5-1

 منتدى االندلس الرياضي. :لمجال المكانيا 2-5-0

 الفصل الثاني

 : ه الميدانية إجراءاتمنهجية البحث و -1

 مته وطبيعة مشكلة البحث. تم استخدام المنهج التجريبي لمالء منهج البحـث: 1-2

تم تحديد مجتمع البحث بالطريقة العمدية والمؤلف من العبي المدرسة  مجتمع البحث وعينته: 1-1

( 01( اَلعُبَاً، وتكونت َعيِنِِة الُبُْحِث ِمُن)32التخصصية بكرة القدم الصاالت)ف ة الشباب( َوالباِلٌغ َعِددَهٍُم)

ً وتم تقسيمهم على مجموعُ  ( اُلِعبيِِن لُِكُل ِمُجموِعٍة إذ اختيروا 8تَيَِن)تَُجريبِيٍَة ُوِضابَِطٍة( ُوبِواقًَع)اَلعُبَا
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( العبين، وب لك بلغت النسبة الم وية لعينة 7بالُطُريقٍُة الُعُشوائَيٍَة ُوبَاستِخداُم الُقُرعُةٌ بعد استبعاد)

 .( يُبَيٌِن ذَلَكٌ 0ُواِلُجدَوٍ )، ( من مجتمع البحث%12,97البحث)

 (2)دول ج

 مجتمع الَبُِحٍث وعينته والاُلَعبيَن الَمستعبدين ُونَِسبَُهُم المئَِويَة   يبين 

 العدد متغيَراِت الِبُْحثِ 
اِلنُسبةٌ 

 المئويةٌ 

 %233 10 مجتمع الُبحثٌ 

 21 عينٍة البحث
15,56

% 

 الالعبين المستبعدين

التجارب 

 االستطالعية
4 

26,05

% 

حراس 

 المرمى
0 

20,34

% 

 ُوَسائَِل ُجمعٍ اِلبيَانات: 1-0

 )تُحِليٌل اِلُمحتوى للمصادر العلميةٌ، اِلَمقابلة الشخصية، االختبارات والقياس(.     

 تحديد الَمتَِغيَراٍت الُتابُعَةٌ لِلُبُحِث واختباراتها: 1-4

 ٌمهاَريَةٌ ُواِلَوظُيفُيٍَة:تَُحديد ِمَستَوى اِلتَفكُيِر الُخططي والمتغيَِراٍت الُبِدنِيَة  ُوالِ  1-4-2

لَِلوقةةوَف عُلَةةى أهةةم المتغيةةرات الُتابعةةة للبحةةث تُةةَم تَْحليةةُل َمْحتُةةَوى اِلُمصةةاِدُر الُعُلِميَةةةُ وعةةدٍد مةةن الرسةةائل      

( ومةةةن خةةةال  الخبةةةرة الشخصةةةية 3واألطةةةاري  وإجةةةراء المقابلةةةة الشُخَصةةةيٍَة ُمةةةَع الُسةةةاِدةُ الُخبراء)الملحةةةق

ريبيةةة التةةي يتمتةةع بهةةا الباحثةةان تةةم الوقةةوف علةةى مسةةتوى التفكيةةر الخططةةي وأهةةم الصةةفات االكاديميةةة والتد

الُبُدْنِيَةُ)الرشةةةاقة، الَسُةةةِرَعٍة ااِلْنتَقالُيَةةةةٌ اِلقَْصةةةوًى، القةةةوةٍ اِلَمَميةةةَ ةً بُاِلِسةةةرَعةٌ للةةةرجلين، ِمطاولةةةة اِلسةةةرعة(، 

والوظيفيةةةة المتمثلةةةة )بالقةةةدرتين اإلخمةةةاد، الدحرجةةةة بةةةالكرة( )الُتُمِريُر، الُتَهةةةِديُف، ُوالَُمَهةةةاراِت ااَلَساِسةةةيَةِ 

 اِلاَلهوائَيَةً واِلُهوائَيَةً(.

  تحَديَد  ااَلُختِباَرات  الَخاِصةُ بُالمتِغيَراٍت الُتابُعة للبحُث والقياسات الُُجسِميَِة ومواصفاتها: 1-4-1

دق والثبةات والموضةوعية إذا مةا جةرب االختبار المقنن هو االختبار الة ي يظهةر درجةة عاليةة مةن الصة    

استخدامه للعينة المراد اختبارها تحت الظروف واإلمكانيات المتاحة نفسها، وبُعدُ تُحليةٍل َمَحتُةوًى اِلُمصةاِدٍر 

هُةَي الُعُلميُةٌ والرسائل واألطاري  تم تحديد مجموعة ااُلُختبَةاراٍَت الُخَطِطيَةٍة والبُدَنِيَةةً والُُمهاِريَةةً والوظيفيةة وُ 

اختبارات مقننة استخدمت في دراسات سابقة وتةم تطبيقهةا علةى نفةس الف ةة العمريةة أو ف ةات مشةابهة لعينةة 

 الدراسة الحالية، وهي كما ي تي:

 اِلقَياَساٍت الُُجسِميٍَة: 3-4-3-0

 والعمر ال مني. قُيَاِس وزن الُجسِم ٌوطوٍ  الُُجسم     

 :اختبار مستوى التفكير الخططي 1-4-1-1

 (.089 -092، 3108مقياس التفكير الخططي الهجومي لالعبي كرة الصاالت)الدوري، -     

 ااُلُختبَارات  الَبُْدنِيٍَة:  1-4-1-0

 (.14، 3112( شُواِخٍص)ال هيري، 9الرشاقة: الَِجرُي باَتَجاَهاًت َمَختُلَفةُ ُحوُ ) -

- ( ٌُ  (.12، 3112ُمتََحِرَكةً)ال هيري، ُم( ُمٌن بَدايَةً  31السرعة االنتقالية القصوى: رك

 (.74 3112( قُفُ اٍت بُالتُعاقُِب أُلَبعٍَد َمَسافُةٌ)ال هيري،01اِلقَوةِ الَمَميَُ ةٌ بُاِلسُرَعةً لُِلِرجلُيِن: ) -

 (.72، 3112م( مرتد)ال هيري، 001.81مطاولة السرعة: ركُ) -
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 ااِلِختَبَاراٍت اِلُمهاِريَة : 1-4-1-4

 (.29، 3118تمُريُر كَُرةُ أَِرِضيَةً ِمُن الُدُحَرَجةُ عُلًَى ُمَسَطبَةُ َمْقِسَمةٌ)اِلُجبُوِريِ، اِلتُمريُر: -

 (.99، 3118التُهِديُف: الُتُهِديِف من الكرات الُثابتِة على ستة تقسيمات)الجبوري، -

 (.99، 3118م()المؤمن،0عٍ)اإلخماد: إيقاف وإمتصاُه الُكَُرةِ األُِرِضيَِة ُحتَى تُسِكُن دَاِخُل ُمَربَ  -

 (.79، 3118( َشواِخٍص بَُطريقَِة بَارٍو)الجبوري،9الدحرجة بالكرة: الدََحَرِجٍة بِالكَُرةٍ ُحوَ ) -

 االختبارات الوظيفية: 1-4-1-5

 (.214، 3111()الدباغ وآخران،Rastالقدرة الالهوائية: اختبار راست) -

 (.084، 3112يك وآخران،ميل()الب 0القدرة الهوائية: اختبار ركُ) -

)مي ان طبي، شُريٍ  قٌياٌس، طُباشيٍر، شواخص، ساعة تَوقِيًت،  األجهزة واألدوات المستخدمة: 1-5

 بورك، أشرطٍة الصقة ملونة، مسطبة مقسمة، كرات قدم صاالت، ملعب لكرة الصاالت(.

 تجانس وتكافؤ مجموعتي البحث: 1-1

ية التجانس بين مجموعتي البحث لضب  الوزن والطو  أجريت عمل تجانس مجموعتي البحث: 1-1-2

 ( َيبِيُن ذُلَِك.3والعمر ال مني، والُُجدَوِ )

 (1)دول ج

 يبين المعالُُم ااُلِحَصائُيُِة لُِمتُغيُراٍت تُجانٍِس ُمَجُموعُتٌي الُبُِحثِ 

 

اِلُمعالُُم 

 اِِلُحصائُيَةَ 

 

 اِلُمتُغيِراتٍ 

ُوحَدة  

 الُقيَاس  

 اِلَمجُموُعٍة الُُضابََطة   ةٌ اِلتُجِريبيَة  الُُمجموعُ 

قيم)ت( 

س المحسوبة

- 

±

 ع

م

عامل 

االلتوا

 ء

م

عامل 

 االختالف

س

- 

±

 ع

م

عامل 

 االلتواء

 معامل

 االختالف 

 

مواصفات ال

 الجسمية

ا

 لوزنا
 كغم

6

1,6

6 

4

,01 

3

,65 

5

,16% 

6

5,15 

5

,13 

3

,13 

1,5

1% 
3,55 

ا

 لطولا
 سم

2

66,

06 

1

,16 

3

,14 

0

,54% 

2

62,1

0 

5

,36 

3

,11 

1,6

5% 
2,45 

ا

 لعمرا
 سنة

2

1,6

3 

3

,51 

3

,14 

0

,22% 

2

6,35 

3

,53 

2

,40 

5,1

6% 
3,56 

  1,24(، قيمة)ت( الجدولية= 24( وأمام درجة حرية)3,35≥)*معنوي عند نسبة خطأ 

ٍة)الَُوزن، اِلطُوُ ، ( يتبين أن قيم معامل إختالف المجموعُِة الُتجِريبِيَِة لمتَغيِراٍت تُجانٍِس الَعيِن3َمن الجدو )

(، في حين أن قيم معامل إختالف المجموعة %2,00، %2,94، %9,17اِلعُُمِر( كانت على التوالي)

( مما يد  على تجانس %21وجميع ه ج القيم أصغر من)(، %9,38، %3,72، %1,91الضابطة كانت)

( د  على التجانس العالي %0)المجموعتين التجريبية والضابطة، "ألنه كلما اقترب معامل االختالف من 

 (.010، 0221( د  على عدم تجانس المجموعة")التكريتي والعبيدي،%21للمجموعة وكلما زاد عن)
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أجريًت عملية الُتُكافُِؤ بِِيُن ُمَجموعُتَي اِلبُْحِث لضب  الُُمتُِغيراٌت الِخَطِطيَةُ  تَُكافُِؤ ُمَجموعُتَيِ اِلبُْحِث: 1-1-0

 ( يَبيُن ذَِلَك.2مهارية والوظيِفيٍَة، والُجدَوِ )والُبُدْنِيةٌ وال

 ( 0)دول ج

 يبين االوسط الُحسابُيَِة وااُلنُْحرافاٍت الُمعيَاِريٍَة ِوقَيٍَم)ٍت( اِلمْحسوبٍِة لتكافؤ مجموعتي البحث

 

ُوحَدِة 

 القُياسُ 

قَيٍِم)ٍت(  اِلَمجموعُِة الُِضابَطةٌ  الَمجموعُِة التُجِريبِيَةُ 

 ع± -س ع± -س ةٌ الُمُحسوبُ 

 3,31 23,35 65,36 23,23 65,42 درجة الُتفكير الخططيمستوى 

الَصفات 

 البدنية

 2,35 3,53 23,16 3,46 23,42 ثَانِية   اِلَرشُاقُةٌ 

 الُقُصوى  
 3,11 3,16 0,30 3,25 1,55 ثانُيةٌ  السُرعُةٌ االنُتُقالُيَة 

الَقَوٍة الَِمُميزة  بالُسُرعُةٌ 

 لُينٍ لَلَِرج
 3,40 1,62 15,54 1,56 14,56 ُمترِ 

 3,60 2,35 16,31 2,65 11,53 ثُانِيَة   َمَطاُولٍَة اِلَسرَعةُ 

 المهارات

 األساسية

 3,55 1,45 26,53 1,11 26,65 درجة التمرير

 3,12 1,46 5,20 1,10 4,66 درجة التهديف

 3,40 2,25 1,06 2,20 1,20 درجة االخماد

 3,13 3,55 23,53 3,15 23,15 ثَانَيَةٌ  الَكِرة  الُُدحِرَجة  بُ 

ن المتغيري

ينالوظيفي  

 3,44 05,54 460,55 01,66 415,11 واط القدرة الالهوائية

 3,65 3,16 5,16 3,51 5,32 دقيقة القدرة الهوائية

 1,24(، قيمة)ت( الجدولية= 24( وأمام درجة حرية)3,35≥)*معنوي عند نسبة خطأ 

يتبين أن قيم)ت( المحسوبة لجميع المتغيرات الخططية والبدنية ُواِلُمهاِريَةً ُوالُوِظيِفيٍة ( 2من الجدو )

( عُْندَ نسبٍة خط  3,04( وهي أصغر ِمُن َقيَِمةً)َت( الُُجدِولَيَةً اِلبَاُلَغًَة)0,19 –1,11كانت َمحُصوَرةٍ بين)

دم َوجودً فَُروٍق ذاًت داُلِلٍة ُمعَنَِويَةً بُيَِن ُمجموعُتيِ ( وهُ ا يُدَِ  عُلًى ع04( وأمام دَُرَجةٌ ِحِريٍَة)1,19)≥

 اِلبُِحِث مما يشيٍر إلى تكافؤهماً.

 التصميم التجريبي: 1-6

التصميم التجريبي المسمى "بالتجربة القبلية البعدية على مجمُوعُةٌ تِجريبَيَةةً ُوُمجموعُةةً َضةابََطةً" )الُشةافعي 

المستخدم في البحث إذ يتضمن مجموعُتَيِن إَحدَاِهما تُِجريبَيٍِة واأِلُِخرى  (، هو التصميم82، 0222ومرسي،

ِضابَِطةً وتخضع كل منهما إلى اختبار قبلي قبل إدخا  المتغير التجريبةي علةى المجموعةة التجريبيةة، وبعةد 

ة اثةر المتغيةر ذلك يتم إجراء االختبار البعدي لكال المجموعتين فيكون الفرق في االختبار البعدي هةو معرفة

 التجريبي وكما في الشكل.

 

 

 

 

 خطوات اِلجراءات الميدانية: 1-6

 (Bالفريق المهاجم) (Aالفريق المدافع)التمارين المستخدمة في البحث ومواصفاتها: 1-6-2

م يكون وقوف جميع الالعبين داخل أرض الملعب ويت )المالزمة الفردية لملعب كامل(: (2التمرين) -

العبين + حارس المرمى(، وعند سما   4( كل فريق يتكون من)Bو  Aتقسيم المجموعة إلى فريقين)

 ( إلى المالزمة الفردية مع العب من الفريقAصافرة المدرب يتجه كل العب من الفريق المدافع)

 المجموعة التجريبية

 ةلضابطالمجموعة ا

 اختبار قبلي

 اختبار قبلي

 المالزمة الفردية

 منهاج المدرب

 اختبار بعدي

 

 بعدي اختبار

 مقارنة
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ً ويكون جميع الالعبون)اB)المهاجم لمدافعين ( بعد أن حدد المدرب المالزمة الفردية لكل العب مسبقا

والمهاجمين( منتشرين في أرجاء الملعب كامالً، ويكون تبديل الالعبين المهاجمين لمواقعهم عن طريق 

 التباد  موازياً للخ  الجانبي للملعب لالعبي الخ  األمامي والخلفي للفريق.

لمهاجمين نفس التمرين األو  ولكن تبديل الالعبين ا (: )المالزمة الفردية لملعب كامل(1التمرين) -

 لمواقعهم عن طريق التباد  موازياً لخطي مرمى الفريقين.

هو عبارة عن دمج األداء في التمرينين األو  والثاني إذ  (: )المالزمة الفردية لملعب كامل(0التمرين) -

ً للخ  الجانبي وخطي المرمى،  يكون تبديل الالعبين المهاجمين لمواقعهم عن طريق التباد  موازيا

م  2-3يراعي الالعب المدافع في التمارين الثالثة أعالج أن يبتعد عن الالعب المهاجم مسافة) ]ويجب أن

تقريباً( مع مراعاة حالة وموقف اللعب ه ا إذا كان األداء فُِي اِلنٌِصٌف الُبُعيِد ِمُن اِلُملعَِب عن مرمى الفريق 

م تقريباً( وفي بعُ األحيان  0-1,9فة)المدافع، في حين يبتعد الالعب المدافع عن الالعب المهاجم مسا

يكون مالصقاً لالعب المهاجم مع مراعاة حالة وموقف اللعب ه ا إذا كان األداء في النصف الخاه من 

 الملعب لمرمى الفريق المدافع[.

( في نصف ملعبهم، B)ينتشر العبوا الفريق المهاجم (: )المالزمة الفردية في نصف ملعب(4التمرين) -

بقى العبوا الفريق المدافع في نصف ملعبهم الخاه بهم، وعند اإلشارة ببدء التمرين يتباد  في حين ي

الالعبون المهاجمون التمرير بالكرة مع تغيير أماكنهم بشكل سريع أو بطيء مع وجود التقاطعات وتغيير 

هب وهو في نصف االتجاج، في حين أن كل العب مدافع عليه مراقبة الالعب المهاجم المكلف به أينما ي 

 ملعبه الخاه به.

نفس التمرين الرابع إال أن الفريق المهاجم سوف  (: )المالزمة الفردية في نصف ملعب(5التمرين) -

العب في نصف ملعب الفريق المدافع(، في حين  3العب في نصف ملعبهم، و 3يشغل الملعب كاماًل)

 يبقى الالعبون المدافعون في نصف ملعبهم الخاه بهم.

هو دمج األداء في التمرينين الرابع والخامس بالنسبة  (: )المالزمة الفردية في نصف ملعب(1التمرين) -

للفريق المهاجم ما بين نصف ملعبهم والملعب كامالً، في حين أن الفريق المدافع يراقب عن كثب الالعبون 

 .المهاجمون وهم في نصف ملعبهم الدفاعي

يدافع العبوا الفريق المدافع َحْسٌب  ة أثناء تعيين مساك واحد للمنافس()المالزمة الفردي (:6التمرين) -

َ يقوم الالعب  تُوَجيهاٍت اِلُمِدِرُب لَِملعًَب كامل أو نصف ملعب َمُن قَبُِل الالعبين الُمدافعين اِلثالثة بينما

ي نصف ملعب الفريق المدافع الرابع بالمالزمة الفردية ألفضل العب مهاجم أينما ي هب ما عدا أن الكرة ف

المدافع والالعب األفضل من المهاجمين يكون في الثلث األخير من ملعبه إذ يجب خلق حالة التفوق 

العددي للمدافعين على المهاجمين بتراجع الالعب المدافع مع زمالئه مع وجود المراقبة النظرية للمهاجم 

 .إلى األمام باتجاج هدف الفريق المدافع األفضل والعودة إليه حينما يكون مؤثراً باقترابه وتحركه

يهاجم العبوا الفريق المهاجم  ((power)المالزمة الفردية أثناء الهجوم بطريقة الـ) (:6التمرين) -

( مع وجود حارس المرمى أو بديالً عنه كمهاجم خامس، في حين الفريق المدافع سيلج  إلى 3 -2بطريقة)

ق المدافعان األماميان حالة من التوازن الدفاعي بين المهاجمين الثالثة (، إذ يخل3 -3دفا  المنطقة بطريقة)

عن طريق الوقوف بخ  مائل مع اتجاج الكرة في حين أن المدافعان الخلفيان يدافعان بالمالزمة الفردية 

 لالعبين المهاجمين القريبين من مرماهم.   

يهاجم العبوا الفريق المهاجم  ((powerلـ)(: )المالزمة الفردية أثناء الهجوم بطريقة ا5التمرين) -

( مع وجود حارس المرمى أو بديالً عنه كمهاجم خامس، في حين الفريق المدافع سيلج  إلى 2 -3بطريقة)
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(، إذ يدافع المدافعان األماميان بالمالزمة الفردية لالعبين المهاجمين في الخ  3 -3دفا  المنطقة بطريقة)

وازي لخ  الوس  في حين يلج  المدافعان الخلفيان إلى إيجاد حالة من التوازن الخلفي القريب من الخ  الم

الدفاعي بين المهاجمين الثالثة عن طريق الوقوف بينهما وبشكل اكثر قربا لالعب ال ي سيمتلك الحيازة 

 للكرة.   

 التجارب االستطالعية: 1-6-1 

 تي:( العبين وكما ي 4تم إجراء أربعة تجارب استطالعية على)

 التجربة االستطالعية األولى: 1-6-1-2

 ( لتطبيق التمارين وضب  أزمنة الَراَحةً بَيِن الَتُكراَراٌت والُُمجاِميٌع.38/01/3108أجريت بتاريخ)

 التُجَربٍَة ااُلستُطالعُيَِة الُثَانُيٍَة: 1-6-1-1

 .ولى بصورةً كاملةتهدف إلى تُنفَيٍ  الُوحدة الَتدريبية األ( و21/01/3108أجريت بُتاِريخٍ)

 التَجِربَِة ااُلستُطالِعيَة  الُثالُثَة :  1-6-1-0

 .تهدف إلى تنفي  الوحدة التدريبية الثانية بصورة كاملة( و0/00/3108أجريت بِتَاِريًخ)

 التجربة ااُلستُطالعُيٍَة ال َرابِعَةٌ:  1-6-1-4

 .ريبية الثالثة بصورة كاملةتهدف إلى تنفي  الوحدة التد( و4/00/3108أجريت بَتَاَرْيٌخ)

 الُمنهاجِ الَتَدَريبُي: 1-6-0

تَُم تصميم ُمنهاٌذ تدريبي ُمن خال  تُحِليٍل َمْحتوًى الدراسات الَعُلِميةً وتم عرضه على بعُ المختصين 

ديالت ( وبعد الحصو  على بعُ التع3فَِي َمجالٌُي علٌَم اِلتُدريَب الُُرياِضٌي ٌوكُُرةٍ القدم للصاالت)الملحق

 (.0المناسبة تم األخ  بها وأصب  بصورته النهائية كما في)الملحق

 ااِلْختُباَراِت الُقُبَِليٍَة: 1-6-4

 ( وكما ي تي:8/00/3108و1أجريٌُت ااَلْختِباَراٍت الُقُبِليَةُ جميعها فَيِ يومين متتالَِييٍِن وبتاريخ)

 :اليوم االو  -

 جة بالَكرة، الرشاقة. َمَطاِوِلٍة اِلَسَرعٍة، القدرة الالهوائَيًَة(.)مستوى التفكير الخططي، التمرير، الدحر

 :الَيَوِم الثَانِيَ  -

 )التهديف، االخماد، السَرَعةً ااُلنِتِقاِليُةُ الُقُِصوْى، القوةً الَُمُميَِ ةٌ بُالُِسرَعةً ِللُِرجلَيٍن، القدرة الهوائية(.

 تنفيذ المنهاج التدريبي: 1-6-5

( إذ طبقت 2/0/3102( وتم االنتهاء منه بتاريخ)00/00/3108نهاذ التدريبي بتاريخ)تم تنفي  الم

 المجُموعُةٌ التُجِريبِيَةً تُدِريَباًت الُمالزمة الفرديةً وطبقت الَمجموعُةُ الُضابَُطٍة ُمنَهاذ الُمدَرِب.

 هي: وأهم الَنقاِط الَواَجَب ِمراَعاتُها عُْنَد تُنِفيذَ الٌُمنهاٌج اِلتُدريبِيُ 

 ثانية(. 01تثبيت زمن األداء لتكرار التمرين وقدرج) -

 الشدة في األداء)المثالية في األداء(. -

 الطريقة التدريبية المستخدمة فُْي الَمنهاَذ الَتُدريبَُي)طُريقُةٌ الُتُدريَب اِلفَتِرٌي مرتفع الُشدَةِ(. -

 ولَى والثَانِيَةٌ.( في الدورتين الصغيرتين اأِلَ 2و 3و 0تثبيت الَتمارين) -

 ( في الدورتين الصغيرتين الثالثة والرابعة.1و 9و 4تثبيت اِلتمارين) -

 ( في الدورتين الصغيرتين الخامسة والسادسة.2و 8و 7تثبيت الُتمارين) -
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(، 31و 02( فةةةي الوحةةةدتين التةةةدريبيتين)2و 3و 0تةةةم اعةةةادة التمةةةارين جميعهةةةا وكمةةةا يلةةةي: التمةةةارين) -

( فةةةةةي الوحةةةةةدتين 2و 8و 7(، والتمةةةةةارين)33و 30( فةةةةةي الوحةةةةةدتين التةةةةةدريبيتين)1 و9و 4والتمةةةةةارين)

 (.34و 32التدريبيتين)

 تم إْجَراٌء الَُوْحداِت الَتَدِريبِيٍَة خال  اأِلَياًم)األحد، الُثاَلثاِء، الخميس( من كل أسبو . -

 بعد كل تكرار للتمرين يغير الالعبين أماكنهم في الملعب. -

 ن/ د(.021 -031راَحةٌ بَيٌِن التكرارات بموجب هبوط النبُ إلى ما بين)فِتَراٍت الُ  -

 -21فَتِةةةةراًت اِلراِحةةةةٍة بُةةةةيٌُن الَُمجةةةةاَميٌع كافيةةةةة إلسةةةةتعادة الشةةةةفاء بموجةةةةب هبةةةةوط النةةةةبُ إلةةةةى مةةةةا بةةةةين) -

 ن/ د( في كافة تمارين المالزمة الفردية.011

يتحةةةرك الالعبةةةون المةةةدافعين معهةةةم كةةة نهم حركةةةة الالعبةةةون المهةةةاجمين بعمةةةل تقاطعةةةات فيمةةةا بيةةةنهم و -

 ظل لهم.

 يتكون المنهاذ التدريبي من دورتين متوسطتين. -

 ( عن طريق ال يادة في عدد تكرارات التمرين.0:2تموذ الحمل في الدورة المتوسطة الواحدة) -

 ( دَُوراٍت َصْغرًى.4تت لف كل دُوَرةٌ ُمتَُوِسَطةً من) -

 ( َوَحدَاًت تُدِريبِيَةً.2ن)تُتَكوُن كل دورة صغيرة م -

 ( ُوحدُةٌ تُدِريبِيٍِة خال  الُمنهاذ الَتدُريِبِيٍ.34تَُم تنفَي ق) -

 ااَلْختُباَرات  الُبُعِديٍَة:  0-6-1

( تحةةةةت نفةةةةس اإلجةةةةراءات التةةةةي تةةةةم 01/0/3102و 8تِةةةَم اجةةةةراء ااَلْختُبةةةةاَراًت الُبْعدَيَةةةةِة جميعهةةةةا بتةةةةاريخ)

 ت القبلية. اعتمادها في تنفي  االختبارا

 الوسائل اِلحصائية:  0-5

 في المعالجات اإلحصائية اآلتية:spss تم استخدام الحقيبة اإلحصائية 

 ( للعينات المستقلة والمرتبطة(.t)الوس  الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار) -

 (.21-82، 3110اْلنَُسبٍَة الم وية)عَُمُر وآخران،  -

 الفصل الثالث

 ِليُل النتائََج َوَمناقِشُت ها:عُرٌض َوتَحْ  -0

 لََمستُوى  التفكير الَُخطَُطٌي والمتغيرات  0-2
ِعَرُض ُوتِحليَِل نُتائُج  فروق ااُلَختُباُراٍت الِقبلِيَةُ والَبُعِديَةٌ

 الَبَُدنُيِةٌ والُمهاِريٍَة والُِوِظيفَيَة  لِلَُمجُموع تِيِن ال تُجِريبَيَةٌ َوالَُضابَِطةٌ:

ُض ُوتِحليَِل نُتائُج  فروق  ااُلَختُباُراٍت الِقبِليَةُ والَبُعِديَِة لََمستُوٍى التفكير الَُخطَُطَي والمتغيرات ِعرَ  0-2-2

 الَبَُدنُيٍِة والُمهاِريَةٌ والُِوِظيفَيٍَة لِلَُمجُموعة  ال تُجِريبَيٍَة:

 ( 4)دول ج

عيَاِريُةٌ ُوقُيَِم)ت( الُمَحسُِوبٍة لالختبارات القبلية والبعدية لمستوى التفكير الخططي يبين األُوساطُ الُحسُابَيٍَة َوااِلْنُحرافِاٌت الَمُ 

 والَِمتغُيِراٌت الُبَدُنُيٍة والمهاريةٌ والُوظيفية لَلََمَجمَوعة  الَتٌِجريَبيَة  

 الُمعالٌُم ااِلُحصائِيِةٍ                        

 الَمتَغَيَُراتٍ 

ُوْحُدةٌ 

 القياس

(  ااَلُختَبا ر  البُْعِدٌي  تُباٍر الَقبُِليٍ  ااُلخَ  قيم)ت 

 اِلمحسوبة

 اِلنُتيَِجةٍ 

 ع  ± -سُ  ع± -س

 * معنوي 6,60 23,51 215,31 23,23 65,42 درجة التفكير الخططيمستوى 

اَل صِفات 

 البُدنِيَة  

 * معنوي 21,25 3,06 5,25 3,46 23,42 ثانية الرشاقة

 * معنوي 22,15 3,26 1,45 3,25 1,55 ثانية الُيٍَة ا لَقُِصَوى  الُِسَرع ة ااُلنَتِقُ 

 * معنوي 23,53 1,15 15,50 1,56 14,56 مترالِقَوة الَِمَميَِزةٌ بُالَِسُرعٌةٌ 
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 ِللُُرْجلُيِنٍ 

 * معنوي 6,12 2,23 10,56 2,65 11,53 ثانية مطاولة اَِلسرعة

 المهارات

 األساسية

 * معنوي 5,11 1,00 11,05 1,11 26,65 درجة التمرير 

 * معنوي 5 2,65 6,06 1,10 4,66 درجة التهديف 

 * معنوي 1,25 3,64 6,06 2,20 1,20 درجة االخماد

 * معنوي 23,15 3,15 5,36 3,15 23,15 ثانية الدحرجة بالكرة

ن المتغيري

ينالوظيفي  

 نوي* مع 5,51 06,55 561,60 01,66 415,11 واط القدرة الالهوائية

 * معنوي 5,55 3,01 6,55 3,51 5,32 دقيقة القدرة اَلُُهوائَيِةٍ 

  1,01(، قيمة)ت( الجدولية= 6( وأمام درجة حرية)3,35≥)*معنوي عند نسبة خطأ 

 ( يتبين ما ي تي:4من خال  الجدو )

مستوى اُلَتفكيٍر الخططي( والُصفاٍت َوِجودً فَرُوٍق ذُاٌت ِداَللٍُة ُمِعنُِويَةً في جميع اَِلمتغيرات اِلَتُابعُةٌ من) -

 ااِلَْنتُقالُيٍَة اَِلِقِصَوى   ،)الرشاقةاَلبُدنَيِةٍ 
ِوالَُمهاَُراًت  القُوةٌ الَُمَميِِزٍة بُاَلَِسُرعٍُة للرجلين، ِمَطاولة اِلَِسرعُةٌ(، اَلَِسِرعُةُ

ساسُيٍِة)اَِلتُمِريَر، اَِلتُِهدَيف، االخماد، الدحرجة بالكرة( وا لقدرتين)الُاَلهُوائَيَةً واَلَِهِوائيَةً( بين ااَلُختُبِاَراًت اِلَقَبِليًَة اِاَلِ

، 00,19، 03,02()8,72ِواِِلبُعَديٍِة لَلُِمجُمُوعٌة اَلَتِِجريَبيَةً وذلك الن قيم)ُت( المحسوبة اِلًبَالغة عُلًَى اِلَتُوالي)

 .(3,21ن قيمة)ت( الجدولية)( هي اكبر م2,29، 9,23()01,39، 1,09، 9، 9,13()7,10، 01,21

ُختُباَراِت الُقَبَلِيٍَة ِواَلبُْعِديِةٌ لمستوى ا لَتفكيَِر الخططي َواَلَمتُغيََرات  اِلَبُدُ  0-2-2-1 نيٍِة ِمنُاقََشٍة نُتُائٌُج فروق ااُلِ

 ُواَلُُمهاِريٍٍة والوظيفية ِلِلِمجُموعُةٌ اَلَتَجِريَبَية :

الباحثان ه ج الفروق المعنوية لصال  االختبارات البعدية نتيجة األثر االيجابي مماً تقدم ذكرج يع و 

الةة ي أحدثةةه الَُمنُهةةاٌَذ اِلتِةةدَريَبيٍ اِلَبُةةِدنٌَي اَلَِمقتِةةَرُع اَلََمسةةتِنِدٌ إلةةى أسةةس علميةةة والةة ي أدى إلةةى تحسةةن مسةةتوى 

ُهاراٌت االساسيَةً والقدرتين )الالهوائِيَةً، والهوائيَةٍة( ألن التفكير الخططي وتطور ُجَمْيُع اِلَُصفاًت اِلَبِِدنِيَةٌ ِواَلَمُ 

عملية اإلرتفا  بالجانب البةدني لةه أهميةة كبيةرة فةي تطةوير مسةتوى األداء المهةاري والخططةي ، وهة ا مةا 

اٍ  مةن يؤكدج)عبدج وحماد( ب ن ِمبَاِريَاًت ِكَرةً قُدٌم اَِلصاالت يتطلب فِيََهةا أن يكةون الالعبةين علةى مسةتوى عة

الكفةةاءة البدنيةةة حتةةى يةةتمكن الالعةةب مةةن أداء الواجبةةات المهاريةةة والخططيةةة الموكلةةة إليةةه ليبقةةى فةةي نهايةةة 

( ويشير)البسةةاطي( هنةةا إلةةى أن "مسةةتوى 022، 0224المبةةاراة بةةنفس المسةةتوى الةة ي بةةدأ به)عبةةدج وحمةةاد،

بدنيةة الخاصةة بهة ا النشةاط، أي الحالة المهارية يرتب  في أي نشاط رياضي على مةدى تطةور المتطلبةات ال

( 02، 0228أن هنةةةاك ارتباطةةةا وثيقةةةا بةةةين المهةةةارات والمتطلبةةةات البدنيةةةة فةةةي كةةةل نشةةةاط" )البسةةةاطي، 

فالتدريبات البدنيةة لهةا عالقةة وطيةدة بتطةوير العديةد مةن المهةارات بَُكةرةً اَِلقُةدَِم ِلِلصةااُلُت ولمةا كةان تُطةَويٍِر 

ور المهةارات بشةكل جيةد ونةرى ذلةك جليةاً مةن خةال  النتةائج المقةروءة الجانب البدني بشكل علمي كةان تطة

الدالة على تقدم جميع الالعبةين فةي رفةع مسةتوياتهم وقابليةاتهم وقةدراتهم البدنيةة والتةي نَاَلُحِظهةاً مةن خةال  

النشةي  والعةةالي  ااَِلْسةتَُجابَاٍت اَِلَصةحيَُحةً فةةي اداء الالعبةين، فضةةالً عةن اكتسةابهم القةةدرة العاليةة علةةى األداء

 الشدة أثنَاًَء اَلَِوْحدَاٍت اَِلتُدِريبَيةً، وه ا ما يؤكدج )اِلَُحِجيَةُ( بقوله " إن اللياقة البدنية كةان لهةا الةدور الفعةا  فةي

رفةع مسةتوى األداء المهةاري وكانةةت أسةلوبا مهمةا مةةن أسةاليب تطةوير مهةارات العبةةي كةرة القةدم، كمةةا إن 

اقة البدنية اليمتلك القدرة علةى تنفية  األداء المهةاري نفسةه الة ي تتطلبةه كةرة القةدم الالعب ال ي اليمتلك اللي

( وبةة لك حقةةق الباحةةث مةةا نقةةل عةن )لسةةجافت( الةة ي نصةة  "بالتنميةةة الشةةاملة 81، 3119الحديثة")الحجيةة،

اقل جهد المت نة لمختلف أعضاء الجسم للفرد هي الوسيلة التي تمكن الالعب من أداء العمل الشاق مع ب   

( واضةاف )اَِلتَكِريَتةةُي ِواَلَحِجةاٍر( بانةه "تةةرتب  اللياقةة البدنيةة الخاصةةة 224، 0223وطاقةة ممكنة")شةحاتة، 
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ارتباطاً معنوياً باللياقةة المهاريةة، حيةث يعتمةد فةن األداء علةى اللياقةة البدنيةة الخاصةة بالالعةب" )اِلَتُكِريَتةُي 

همة وهي أن أداء أي مهارة يرتب  بمكونةات اللياقةة البدنيةة الخاصةة ( "وه ج حقيقة م47، 0281ِواَِلُحَجاُر، 

حتى يمكن نجاع األداء الحركي الرياضي وك لك نمو قدراتهم باإلضافة إلى حسن االسةتغال  الجيةد للوقةت 

(، "وان التنمية المت نة لجميع الصفات البدنيةة الخاصةة يت سةس 212، 3110في األداء المتمي " )فرحات، 

 (011، 3111يادة مقدرة الالعب لألداء المهاري المتقن" )كشك والبساطي، عليها ز

، وإن قيمةةةةة العناصةةةةر البدنيةةةةة الخاصةةةةة للنشةةةةاط الرياضةةةةي الممةةةةارس يةةةةؤدي إلةةةةى اإلرتقةةةةاء بةةةةاألداء 

(. "وه ج حقيقة مهمة وهي أن أداء أية مهارة يرتب  بمكونات اللياقةة البدنيةة 29، 0223الحركي)البارودي،

يمكةةن نجةاع األداء الحركةةي الرياضةي وكةة لك نمةو قةةدراتهم باإلضةافة إلةةى حسةن االسةةتغال   الخاصةة حتةى

( Barrow & Macgee(، ويتفق في ذلةك كةل مةن)212، 3110الجيد للوقت في األداء المتمي ")فرحات،

وى بقولهما بة ن اللياقةة واألداء الحركةي مترابطةان إذ إن مسةتوى األداء المهةاري يتطةور كلمةا إرتفةع المسةت

(، وبالت كيد ف ن الجانب البدني هو اللبنة األساسية لرفةع مسةتوى Barrow & Macgee,1978,20البدني)

األداء المهاري فعند النظر إلى طبيعة لعبة كرة قدم الصاالت نرى أنها تحتم علةى الالعبةين القيةام بحركةات 

طابع سريع ومفاجئ وإتخاذ سةرعة كثيرة ومختلفة وسريعة في أثناء المباراة وإن معظم ه ج الحركات ذات 

في اإلستجابة لمتطلبات اللعب وك لك الكفاع من أجل اإلستحواذ على الكرة مةن المنةافس بسةرعة فائقةة مةع 

سرعة تغيير اإلتجاج ومكان الكرة وكثةرة تبةديل مراكة  اللعةب بةين الالعبةين سةواٌء كةان ذلةك فةي الةدفا  أو 

الصاالت قادراً على إجادة اللعةب فةي منةاطق اللعةب كافةةً والتةي الهجوم ل لك البد أن يكون العب كرة قدم 

م( وفةةي 01 -9تتطلةةب منةةه بةة   الحركةةات السةةريعة والمباقتةةة واإلنطالقةةات المتعةةددة لمسةةافة تتةةراوع بةةين)

أوقات متكررة وكل ذلك ال يتحقق ما لم يمتلك الالعب الصفات البدنية العالية والتي تمكنه من أداء المبةاراة 

(، وألن الصةفات البدنيةة الخاصةة تسةم  ب نجةاز ِوتَنفَية ً اِلََواَجبةاًت داخةل 39، 3119مل وجه)أحمةد،على أك

اَِلملِعةةُب خاصةةة إذا مةةا كةةان هةة ا التطةةور مةةن خةةال  اِأَلُداًَء اَِلُمهةةاِريٍ َواَلَُخَطِطةةًي وهةة ا يةة تي منسةةجماً مةةع 

ب لَماً تِِوفَرج هُ ُجٌ اَِلتُةدِريبُاًت َمةُن مةدى للحركةة وتكةرار لألداء)عبةد الُحُركاًًت اِلَتٌُي يُقَِوٌم بَُهاً اِلَالََعُب في الملع

("وإن التنميةةة المت نةةة لجميةةع الصةةفات البدنيةةة الخاصةةة يت سةةس عليهةةا زيةةادة مقةةدرة 82، 3112الحسةةين،

 (.011، 3111الالعب لألداء المهاري المتقن")كشك والبساطي،

يبِيٍ لَتَدَريبِاٍت اَِلِمالِزَمةٌ اِلَفََرديٍِة الخططيةة كةان لةه االثةر الفعةا  قةي التة ثير ويمكن القو  اَِن اَِلِمنِهاًذ اَِلتَدرِ 

على مجمةو  الصةفات البدنيةة المعتمةدة فةي البحةث والة ي أدى إلةى رفةع مسةتوى اللياقةة البدنيةة عةن طريةق 

لةه تة ثيرج اإليجةابي التحسن ال ي حصل في جميع الصفات البدنية لالعبي المجموعة التجريبية ،والة ي كةان 

مةن الواض  في تنمية األداء المهاري في كرة القدم، وذلك ألن اِِلليُاقُةةٌ اُلَبُِدنُيُةةٌ تُعُةدَ اَِلُحُجةًر اأَِلَسُةاًس اِلَة ُيِ يةتم 

مةن صةفات خالله أداء مختلف الُمهاَراًت اأَِلَساَِسيَةً اَِلتُي تحتويها َكِرةٍ اَِلقُدًُم نظراً لمةا تتضةمنه هة ج المهةارات 

بدنية متنوعة يحتاجها الالعبون في أدائهم له ج المهارة أو تلك، وه ا يتفق مع ما ذكرج )الةوح(( ب نةه بةدون 

مستوًى عاٍ  ُمَن اَِلُصفاًَت اِِلبَدَنِيٍِة لَاِلَعبِيٍ ِكِرةً اَلَقُدٍُم يكون من الصعب تحقيةق األداء المهةاري بمسةتوى عةالي 

( كمةا 070، 0289درجٍة كبيرة كفاءة األداء المهاري في المبةاراة )الةوح(، أيضا ألن ه ج الصفات تحدد وب

أن معظم الالعبين يفقدون صةفة التة ثير الفعةا  فةي تنفية هم لمهةارات اللعةب فةي قيةاب اإلعةداد البةدني الة ي 

ساسةية يقودهم إلى تحسين مسةتوى قابليةاتهم البدنيةة " ألن األداء الجيةد ال يتوقةف عنةد حةد أداء المهةارات األ

فق  بل إن هناك متطلبات خاصة تؤثر في األداء الفني وبالتالي ف ن لهةا مكونةات مةن عناصةر اللياقةة البدنيةة 

( وأن مسةتوى أداء المهةارة 32، 3110التي تسهم في إخراذ ه ا األداء فةي أفضةل صةورة ممكنةة" )حمةاد، 
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سةةتعداد البةةدني للمهةةارة المةةراد اكتسةةابها. )صةةبر يتوقةةف علةةى اْلتُةةِدريٌَب عُلَةةًى هةة ج اَِلَمهةةاََراًت فضةةالً عةةن اال

 (79،  3119وآخران ، 

 لَِمِستَُوى  اَِلتُْفِكيَر اَِلُخطُطٌُي و 0-2-1
ُختبَاِراٍت اَلَقُبِِليٍِة ِواَلَبُعُِديَة  المتغَيََرات  عُِرَض ِوتُْحلَيَِل نُتاَئج  فروق ااََلِ

 ُمُجموعُةُ اَلَضِابَط ة:اَِلبُُدنِيٍِة والمهارية ِواَلَِوظُيِفَيةٌ لِلِ 

 ( 5)دول ج

( اَِلُمٌحسوبٍِة لالختبارات القبلية والبعدية  ْنُحرافُاٌت اَلََمعيِاَريَةُ ِوقَيٌَم)ت  لمستوى التفكير الخططي يبين اأِِلَوَساٍط اَلَُحسابُيٍَة ِوااَلِ

 عةٌ اَلِِضابِطٌةٌ والمتِغيَرات  اَلَبِِدن ية  والمهاََريٍٍة ُوالُوظيُفيٍِة لَلَمٌجموٌ 

ِحصائُيِةٌ                          اَِلُمعاَلٌم ااَلِ

 اَلَِمتِغيَراَت  

ِوْحِدِة 

 اَلَقَياَس  

(  ااَِلَِختِباٍَر اَلِبِعََدٌي  ااَِلَُختبُاٍر اَلَقٌبُِليٍ   قيم)ت 

ةاَِلمِحسوب  

 اُلَنِتَيَجةٍ 

 عُ ± -سُ  عَ ± -سَ 

 غير معنوي 2,53 5,46 61,11 23,35 65,36 درجة اُلُتِفكير الخططيمستوى 

الُصفاٌت 

 اَلُبُِدنَيِةٍ 

 * معنوي 6,41 3,44 5,12 3,53 23,16 ثانية الرشاقة

 * معنوي 1,12 3,12 1,65 3,16 0,30 ثانيةٍ  اُلُِسْرِعٍة ااْْلُنتُقالِيٍِة اَلُِقصَوى  

اَلَقَوة  اُلِمِميَزٍة بُالُسُرَعة  

 لُلَُرِجليِنٍ 

 غير معنوي 2,52 1,11 11,66 1,62 15,54 متر

 غير معنوي 2,66 2,16 11,66 2,35 16,31 ثانية ِمِطاَولَة  اُلُِسِرعُة  

 المهارات

 األساسية

 * معنوي 4,42 1,13 15 1,45 26,53 درجة التمرير 

 * معنوي 0,11 2,16 6,15 1,46 5,20 درجة التهديف 

 معنوي * 1,51 3,62 5,15 2,25 1,06 درجة االخماد

 * معنوي 24,36 3,13 6,43 3,55 23,53 ثانية الدحرجة بالكرة

ن المتغيري

ينالوظيفي  

 غير معنوي 2,51 05,55 450,52 05,54 460,55 واط القدرة الالهوائية

 غير معنوي 1,23 3,62 6,51 3,16 5,16 دقيقة القدرة الهوائية

ة  ِحِريَة )( ِوأَمَ 3,35≥)*ُمعُنِِويٍ عُنَد نُسْبة  ِخَطأ     1,01(، قَيَِمة )َت( اَلُِجُدِولَيِةُ= 6اٍم ُدَرج 

 ( يتبين ما ي تي:9ُمَن خال  اُلَِجدِوَ )

ْنتُقاِْليٍَة اُلُقُِصوًى( ومهارات )التمرير،  - َوجَودً فَرُوٍق ذَاَت داَُللٍَة ُمعَنِويٍَة لصفتي )الرشاقة، َواِلِسْرَعٍة ااََلِ

جة بالكرة( بين ااُِلَِختباَراًت اَلُقُبِلًيةً َواَِلبُعِديٍَة لَِلمُجموَعةً اَلََضابََطةً وذلك الن قيم والتهديف، واالخماد، والدحر

 .)ُت( اِلُِمِحسَوبَةً هي اكبر من قيمة )ت( الجدولية

ِ )مستوى اُلُتُفَكيِر اَلُِخِططٌُي( وصفتي )اُلُق - ِوةَ اَِلَمُميُِ ةٌ بَاْلِسرِعَة عدم ِوجِوٍد فَرَوًق ذُاٌت داُلَِلٍة ُمعَنِِويٍَة فَي

لَِلِرَجلَيِِن، مطاولة اُلُسُرَعةً( والقدرتين )الالهوائية والهوائية( بين االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة 

 .الضابطة الن قيم)ت( المحسوبة هي اصغر من قيمة )ت( الجدولية
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 نُتُائَجٍ فروق ااََلَختُبارَ  0-2-1-1
اَت  اَِلقُبُلِيَة  َواَْلبُْعِديٍِة لمستوى اَلَتفكير اِِلِخَططي ِواِِلَمتُغيراٌت اُلَبُدنِيَة  ِمنِاقََشة 

 ِواَلََمهاَريَة  والوظيفية لُلُمجموَعة  اُِلِضابََطٍة:

 لَِمستَُوى  اَلَتُفِكيِر اَِلِخطط 0-2-1
ي والمتغيرات البدنية عُِرَض ِوتَحِليَُل نُتاَئَج  فروق ااَُلُختُباَرات  اَلَبِعِديَة 

 والمهارية والوظيفية بين المجُمُوعتَيٍن اَلَتُجِريبِيٍِة َواَلََضابِِطة :

 ( 1)دول ج

خططي مستوى اْلَتِفكيُِر اليبين اأِِلَوَساٍط اَلٌُحسابَيٍة ِوااُلنُحرافِاٍت اَِلمعُيَاِريٍِة ِوقَيٌَم)ٌت( اُلَمُحسوبُةٌ لاَِلُختبَاَرات  اَِلبُعِديَة  ل

 والِمتِغيَراَت  اَِلبَِدنَيٍِة َواَلََمهاَريَةٌ والوظيفية لَمجُموعُتِيٍ اَلِبَُحث  

ِحصائُيِةٌ                          اَِلُمعاَلٌم ااَلِ

 

 اَلَِمتِغيَراَت  

ِوْحِدِة 

 اَلَقَياَس  

ااَِلَختِباِر اَلِبَعِدُي 

 ِللَمْجموعَِة اْلتَجِريبِيٍة  

اِلَختِباِر اَلِبَ  عِدُي ََ

(  ِللَمْجموعَِة اِلِضاَبِِطةٍ  قيم)ت 

 اَِلمِحسوبة

 

 اُلَنِتَيَجةٍ 

 ع± -س ع± -س

 * معنوي 6,15 5,46 61,11 23,51 215,31 درجة التفكير الخططيمستوى 

الصفات 

 البدنية

 * معنوي 1,16 3,44 5,12 3,06 5,25 ثانُيَة   اَلََرشاقُةٌ 

 * معنوي 0,35 3,12 1,65 3,26 1,45 ثانِيِة   لُِقصَوى  اُلُِسْرِعٍة ااْْلُنتُقالِيٍِة اَ 

اَلَقَوة  اُلِمِميَزٍة بُالُسُرَعة  

 لُلَُرِجليِنٍ 

 * معنوي 1,44 1,11 11,66 1,15 15,50 ُمتر  

 * معنوي 4,64 2,16 11,66 2,23 10,56 ثُانُيُةٍ  ِمِطاَولَة  اُلُِسِرعُة  

 المهارات

 األساسية

 * معنوي 1,01 1,13 15 1,00 11,05 درجة التمرير 

 غير معنوي 2,23 2,16 6,15 2,65 6,06 درجة التهديف 

 * معنوي 1,42 3,62 5,15 3,64 6,06 درجة االخماد

ة    * معنوي 1,66 3,13 6,43 3,15 5,36 ثاَنِيِة   اَلَدُحِرجة  بُاَْلِكر 

ن المتغيري

ينالوظيفي  

 * معنوي 4,35 05,55 450,52 06,55 561,60 واط القدرة الالهوائية

 * معنوي 4,46 3,62 6,51 3,01 6,55 دقيقة القدرة الهوائية

  1,24(، قَيََمة )ٍت( اَلَُجِدِولَيٍِة= 24( ِوأَماَم  ُدَرَجٍة ِحِريَةٌ)3,35≥)* ُمعُنِِويٍ عُنَد نُسْبة  ِخَطأ  

 

 ما ي تي: بين( يت1ُمُن ُخالٍ  اَِلَجِدِوٍ )

الصفات اِِلبُدنِيٍة)الرشاقة، اُلُِسرِعٍة ااَِلَنتُقالُيًَة و ٌت داُلَلٍُة ْمعُنُِويَةً في)ِمِستََوًى اٌلُتُفِكيَر الخططي(َوجْوٍد فَروًق ذُا -

اُلَِقْصوًى، الِقَوةٍ اَلَمَميَ ةٌ بُالَِسرَعةً للرجلين، ِمَطاولة اَلَِسرعة( ومعظم المهارات االساسية)التمرير، االخماد، 

والقدرتين)اَلَالَهوائَيَةً واُلُُهوائُيةً( عند مقارنة نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين الدحرجة بالكرة( 

، 3,44، 2,19، 3,37()8,32التجريبية والضابطة وذلك الن قيم)ت( المحسوبة البالغة على التوالي)

 .(3,04)( هي اكبر من قَيَِمةً)ٍت( اَلَِجدِْوليَةً 4,47، 4,12()3,78، 3,40، 3,23()4,74

عدم َوجوٍد فروق ذات داللة معنوية في مهارة التهديف بين المجموعتين التجريبية والضابطة عند مقارنة  -

ختُبَاَراًت اََلبْعِديٍَة وذلك الن قَيَِمٍة)ٌت( المحسوبة البالغة) ِ ااْلِ ( هي اَْصِغُر ِمَن قَيَِمةُ)ًت( 0,01النتائج فَي

 .(3,04اُلُِجدِوِليَةً)

 لَِمستُْوى  اَلَتُفكُيُر اُلُِخَطِطٌي ِوالَِمتُغيِراَت  اِِلبَدنَيِ  0-2-1-2
مناقَِشة  نُتاَئَج  فروق ااََلَُختبَاَراِت اَلَبُْعِديَة  ة  َِ

 ِواِلَمهاِريَة  والوظيفية بِين  اْلِمجِموَعتُيَن اَلَتُجِريبِي ةٌ ِواَلَضاَبَِطٍة:

ي لَلَُمجموعُةٌ اَلَتُجريِبِيٍِة على اِلَضاَبِطة لكافة ِمتَِغيراِت من خال  ما تم استعراضه في حصو  التفوق المعنو

الصفات اُلَبدَُنيِةً )الرشاقة، اَِلِسْرعٌةٌ ااَِلَنُتقاِليٍِة اِلَِقِصوًى، اِِلقَوةً و ))مستوى اُلَتُفكير الخططي(اَِلبُحِث فَيِ 

ظم المهارات االساسية )التمرير، االخماد، الدحرجة اَلََمميَ ةٌ بَاِلسِرَعٍة للرجلين، ِمِطاولَةً اُلًَسرعةُ( ومع



 

 

 

 
 
 

 

315 

   (320) لىإ( 301) ص من الصفحات
 (03/21/1313) نيوالعشر احدوال العدد  – امسخلمجلد الا –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

P- ISSN:2074 – 9465                    E-ISSN:2706-7718                                 
 

( ويمكن للباحثان أع اء ُِه ُج اَلُنُتيَجةٌ اُِلعَلِميَةٌ إلى طبيعة اُلُتَماريُن بالكرة( والقدرتين)الُاُلَهوائِيَةً ِواَلَِهوائَيَةٌ(

في المالزمة الفردية  اُِلبدُنِيٍِة الخاصة من حيث توظيفها بطريقة علمية فعالة لتنمية قدرات الالعبين

الخططية من جهة ، وك لك مالئمة ه ج التمارين ألفراد عينة المجموعة التجريبية من حيث مستويي العمر 

 والجنس من جهة أخرى ، فُضاَلً ِعُن اَِلتُشابِهَ اُلُِكبيٍِر بَيُِن التمارين المعتمدة في المنهاذ اُلُتِدِريبُِي اُِلُمعٍَد َمنِ 

ثاٌَن ، مع األداء اِِلحِرِكٌي لالعبين داخل ارض الملعب ، بمعنى اتبا  الخصوصية التدريبية قَبًِل اَلُبِاحِ 

لتدريبات المالزمة الفردية لالعبين وه ا يتفق مع ما ذكرج )النمر والخطيب( بقولهما " أثبتت االبحاث 

اً بنو  النشاط الممارس، العلمية والخبرات الميدانية ان االداء يتحسن بصورة افضل اذا كان التدريب خاص

وان يتضمن اهم العضالت العاملة في ه ا النشاط وان تتم تنميتها بنفس كيفية استخدامها في المنافسة 

( واضاف )ابو جميل( ان " يكون التدريب موجهاً 49،  3107وبنفس سرعة الحركة " )النمر والخطيب، 

بنفس اتجاج العمل العضلي ال ي يؤديه  نحو الخصوصية ب ن يكون معظم العمل العضلي في التدريب

الرياضي في المنافسة التخصصية من اجل تقوية االلياف العضلية للعضالت وتدريبها على العمل العضلي 

المستخدم في المنافسة التخصصية للرياضي...وتنمية قدرة الرياضي على دقة اداءج للمهارات الحركية 

ى دقة تنفي ج للخط  التي يستخدمها في ه ج المنافسة") ابو التي يستخدمها في منافسته التخصصية وعل

( في أن مبدأ الخصوصية في Fisher & Petersonو) (Lamb)( كما اكد كـٌل مـن 08،  3109جميل ، 

التدريب يعني احتواء التدريب على الحركات المشابهة لطبيعة األداء بالنشاط الرياضي 

( بمعنى استخدام نُِوِعيًة Fisher & Peterson , 1990 , 136 )  (Lamb , 1984 , 46 )الممـــــارس

اَلَتٌمريٌن اِلتَُخِصِصًي في العِمِليٍة اَِلتُدريبَيةً ال ي يناسب ِلعبٍَة ِكِرةً قَدٍَم اَلُصااَلُت بشكل عام ِوالَمَهاِراًت 

طبيعة الرياضة الحركية والقدرات الخططية بََشكًل خاه ، ل ا  ينبغي أال يغيب عن المدرب الرياضي 

التخصصية لالعب ، فالبرنامج  التدريبي الناج  هو ال ي يستطيع أن ينمي الخصائص التي يتطلبها نُو ٌ 

( كما أن طبيعة 20، 3112اَِلنُشاٍط اَلَِرياِضٌي اَِلتُُخِصِصٌي لالعب ك ساس لُعَمِليَةً اْلتُدريَِب " )نصر الدين ،

عملية التكيف للنشاط الممارس وال ي يؤدي إلى تطور  التدريب الخاه يعد امرأ ضروريا  لحدوث

 (.11، 0228المستوى وإمكانية االرتقاء بالحمل ومستوى االنجاز )البساطي ،

كما يع و الباحثان سبب التطور إلى ان الوحدة التدريبية الواحدة اشتملت على أكثر من تمرين 

أكدج )مختار( إذ أظهرت البحوث التي أجريت  خططي نوعي للمالزمة الفردية البدنية وه ا يتناسب مع ما

أن الصفة البدنية الواحدة تتحسن أسر  إذا كان التدريب يشمل أيضا تمرينات تعمل على تنمية الصفات 

البدنية األخرى كالقوة والتحمل في الوقت نفسه وبالعكس فان العمل والتركي  على تنمية صفة بدنية واحدة 

ر السريع المطلوب كما يظن ل لك فان من واجب المدرب الناج  ان يراعى ه ج أثناء التدريب الياتي باألث

العالقة بين تنمية الصفات البدنية المختلفة عندما يهدف إلى تنمية صفة بدنية معينة بدرجة اكبر)مختار، 

 (Loretta ,1982 ,203(، وه ا ما يطلق عليه بانتقا  اثر التدريب االيجابي )94، 0224

تدريبات المنتظمة لتمرينات المالزمة الفردية الخططية التي تم استخدامها في المنهاذ فال        

التدريبي قد آدت ربما الى حدوث تناقم وانسجام في العمل ما بين الجهاز العصبي والجهاز العضلي من 

إلى الليف خال  سرعة نقل االيعازات العصبية من الخلية العصبية الى الليف العصبي ومن الليف العصبي 

العضلي ومن ثم إلى العضلة ، وك لك التوافق التام مابين عمل المجاميع العضلية في نفس العضلة والتوافق 

في األداء العضلي ما بين عضلة وأخرى ، وان كل ذلك يحدث شي ا من التكيف الوظيفي له ا العمل 

احبة له ج لتمرينات التي أثرت العصبي ، اي حدوث جملة من التكيفات البايوكيميائية المص –العصبي 

بشكل او ب خر على حدوث التطور المعنوي لعينة المجموعة التجريبية قياسا بالمجموعة الضابطة فالتدريب 
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المنظم في كرة قدم الصاالت يؤدي إلى تطورات كبيرة وعميقة لوظائف كافة األجه ة 

َ يؤكدج220، 0220واألعضاء")مجيد، )عُثْماُن( بنفس الصدد بان " ظاهرة التكيف  ( َوهُ ا يُتَِفُق َمُع َما

( اذا ما 22، 3111تعكس المعيار الرئيسي لالرتقاء بمستوى األداء البدني في المجا  الرياضي")عثمان ،

كان التكيف الوظيفي لألجه ة واألعضاء الداخلية في الجسم في نفس اتجاج الحمل التدريبي اْلُمعتََمدُ في 

بُِي فان ذلك يحقق لُنا الهدف األساسي ِمُن اِِلُوحدُةً اُلَتِدريبِيٍة أال وهو اَِلُحصوٌ  على نتائج اَِلِمنَهاُذ اَلَتِدريِ 

ايجابية للتطور فَُي اَلَُمتغيِراًَت اَلُبدُنِيَةً اَِلُمطْلوٌب تحسينها وذلك الن"عمليات التكيف تتمي  بالخصوصية ، 

ط الحمل وان الحمل التدريبي الموجه يحدد لنا اتجاهات وان التكيف الناتج يكون دائما في نفس اتجاج ضغو

( أن استخدام عملية االرتفا  واالنخفاض في درجة اْلحِمِل 92، 3111ردود األفعا  الناتجة ")عثمان،

اَلُتُدريِبًِي له ج اَِلتَمرِيناًت في داخل كل دورة متوسطة كان له ابرز األثر في َحصُوٍ  اَلُتنَِميةً فَِضالً عَُن 

اَْلتََكيَُف اْلمْطلُوٌب في أجه ة الجسم الن " عملية التدريب على وتيرة واحدة ال تؤدى إلى حدوث عمليات 

التكيف المطلوبة على الرقم من ال يادة المستخدمة في درجة الحمل ، حيث يؤدي في النهاية إلى ثبات في 

ميكانيكية التكيف" ... وان نتائج المستوى بسبب التعود على المنهاذ ، وال ي يؤدي إلى إيقاف تحجيم 

العملية التدريبية كلها تتوقف على مدى الت ثير في أجه ة الجسم المختلفة وذلك الت ثير )التكيف( الناتج عن 

 ( .99-94،  34، 3111ضغوط الحمل التدريب البدني )عثمان ،

 الفصل الرابع

 ااَُلْستُنتاَجاٍت َواَلَتوِصياٍت: -4

ستَنتَاجَ  4-2  اٍت:ااَْلِ

ً فَِي  -0 مستوى اِلَتُفكيِر اَلَُخِطَطُي والَِمتُغيِراٍت اَِلبُدْنِيةً َواْلُمهاِريَةً ِوالَِوظيَفيَةً ِلِلُمجموعُةٌ حصو  تُطِوَراً ُمْعنَِويا

 ااْلُختُباَراٍت اِْلبُْعِديٍَة. عند مقارنة نُتائًَج ااَُلُختُباَراٍت اَِلبُدنِيَةٌ اُْلقُبِليَةٌ ِواَِلبُعِديًةً ِولََمصلَُحةً  اُلتُجريِبيُةٌ 

ً في بعُ متغيرات البحث عند مقارنة نتائج االختبارات البدنية  -3 حققت المجموعة الضابطة تطوراً معنويا

 والمهارية اُْلقُبِليَةٌ ِواَِلبُعِديًةً ِولََمصلَُحةً ااْلُختُباَراٍت اِْلبُْعِديٍَة.

مستوى التفكير الخططي والَِمتُغيِراٍت تطور المعنوي في الضابطة بحدوث العلى  اَِلُمجموعة اُلتُجريبِيُةٌ  تفوقت -2

 مقارنة نُتائًَج ااَُلُختُباَراٍت اَِلبُدنِيَةٌ اِْلبُْعِديٍَة.اَِلبُدْنِيةً َواْلُمهاِريَةً ِوالَِوظيَفيَةً عند 

 اَلِتُوِصياٍَت: 4-1

التفكيةر الخططةي لالعبةي كُةُرةٌ قَةدٌَم اَِلصةااَلًت مةن  تةدريبات المالزمةة الفرديةة لتحسةين مسةتوىإمكانية تطبيةق  -0

 حيث اُلَتِحِركُاٌت الدفاعية واثرها الفاعل في تعطيل اَِلعَمِلياُت اُلُهُجوِميٍَة للفريق اَلَُمنافس.

 لالعبين . لَتُطِويَر اَلَُصفاٍت اَلَبُدنِيَةٌ ِواَِلُمهاَراًت األساسٌيةٌ تدريبات المالزمة الُفِردَيةٌ تطبيق  يمكن -3

إجراء دراسات أخرى تُستُخدَُم فَْيهاَ اَِلُمناِهُج اَلُتُدريِبيِةٌ للمالزمةة الفرديةة عُلَةًى ف ةات عمريةة وفعاليةات َرياِضةيٍَة  -2

 ُمختَلَفٍَة َككَُرةِ اَِلقَدُِم.

 المصادر

إعةةداد اُلُفَريةةٌق فَةةيِ األلعةةاب (: التخِطةةي ُ َواأَْلُسُةةِس اَِلِعْلِميَةةةُ ِلبِنةةاُء و3119زيةةد، عمةةاد الةةدين عبةةاس)أبةةو  -0

 ، ِمنَش ةُ اَِلُمعاِرُف، اإلسكندَريَةُ، مصر.0اَلَُجماِعيَةً)نَُظريَاٌت، تُِطبيِقاٌت(، طُ 

،مركةةة  الكتةةةاب الحةةةديث 0(: التةةةدريب فةةةي االنشةةةطة الرياضةةةية،ط3109ابةةةو جميل،عصةةةام احمةةةد) -3

 للنشر،القاهرة.
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ر القةوة االنفجاريةة لعضةالت األطةراف السةفلى (: "ت ثير أسةاليب فةي تطةو3111أمي(، صال  راضي) -2

وعالقتها بدقة التهديف البعيد وركل الكرة ألبعد مسافة"، أَطُرَوحٍة دُْكتُوراَْج قُيَِر ُمنشُوَرةً، كِليَةً اَلَتًربِيَةٍة 

 الَِرياِضيَةً، َجاِمعَةُ بُغدَاٍد، اَْلِعراُق.

اٍت اَِلتُةةةدِريًب اُِلريَاِضةةةَي، دَاُر اَِلِفْكةةةُر اَِلعَربِةةةُي، (: أُسُةةةٌس َونَُظِريةةة0222بسطويسةةةي، احمةةةد بسطويسةةةي ) -4

 اَِلقاِهَرةِ، مصر.

(: الكةةرة الطةةائرة: فةةن األداء المهةةاري، دار ابةةن األثيةةر لَِلَطباَعةةةً ِوالَنَشةةِر، 3118البنةةا، ليةةث محمةةد داؤد) -9

 ُجاَمِعةُ اَِلموِصُل، اُِلعَراَق.

، دار دجلةةة، عُمةةاٍن، 0اَِلكُةةَرةِ اُلُطةةائَِرةِ ُمباِدئُهةةاَ َوتَطبِيقاتِهةةا اَلَُميدانِيِةةٍة، ط(: 3111اُِلُجميلةةُي، ِسةةْعدٌ َحمةةادٌ) -1

 األردن.

(: اأَْلُسُةُس اَلُِعلِميَةةةٌ لَِلكُةَرةِ اَلُطةةائَِرةً َوطُةِرِق اَْلِقيةةاُس 0227ُحسةانَيٍن، ُمَحَمةةٍد َصةبِِحٌي وعبةةد اُْلُمةنِعِم، حمةةدي) -7

 نفسي، تحليلي، جامعة حلوان، اُلقَاهُرةً، ِمَصَر. بَدَنِيٍ، ُمهاِرًي، معرفي، 

(: اَلَُمةةدَخُل فَةةَي الَُحِركةةاٍت اأَْلُساِسةةيَةً لُُجمبةةاٍز 0288ُحنتةةوٌ،، َمعيُةةوٌف ذَنةةوٍن ِوَسةةعوِدٌي، َعةةاِمًر ُمَحَمةةدُ) -8

 اَْلرَجاُ ، دَاِر اَلَكُتٌُب لَِلَطباَعِة ِوالَنُشٍر، َجاَمعَةً اَِلُموُصٍل، الَْعُراِق.

، داِر الِفْكةَر 0(: فُسيولُوِجيَا اَلََرياَضٍة ِواأْلَداِء اَْلبٌدنُِي )اَلكٌتاُت اَلَةدُِم(، طً 3111ِسالَمٍة، بُهاٌء اَلدُيٍن إبَراِهيٌم) -2

 .اُلقَاهُرةً، ِمَصرَ اَْلعََربَُي للنشر، 

ربيةة البدنيةة (: مبةاد  البحةث العلمةي فةي الت0222الشافعي، حسن احمد ومرسي، سوزان احمد علي) -01

 والرياضية، منش ة المصارف، اإلسكندرية، مصر. 

(: فِسةيِولُوِجيَاً اَِلِلياقَةِة اَِلبُدنِيَةةٌ، داِر الِفْكةةَر 3112عبةد الفتةاع، أَبُةُو اَِلعُةالَ اَْحَمةدٌ وسةيدٌ، اَْحِمةةدَ نُْصةًر اَلُةديًَن) -00

 .اُلقَاهُرةً، ِمَصرَ اَْلعََربَُي، 

(: اُِلتُةةدريَب اَِلِرياِضةةُي ِوالتُكاِمةةُل بِةةيَن اَِلنُظِريَةةٍة ِواَِلتَطبِيةةٌق، الطبعةةة 0222اَْلبَصةةيٌِر)علةةي، َعةةاَِدُ  َعبةةدٌ  -03

 األولى، ِمرَكُ  اَِلَكتاٌب ِللَنَشٍر، القاهرة، مصر.

، 3(: اإلحصةةاء التطبيقةةي فةةي التربيةةة البدنيةةة والرياضةةية، ط3110عمةةر، محمةةد صةةبري وآخةةران) -02

 مصر.

(: اُِلُمهاراٍت اأَلُساِسيَةٌ َبكَُرةً اَْلقَدَُم، تُعِليٌم تُدِريٌب، داِر اَِلُخليُج، عُماٍن، 0222ُف اَلِزُم )كما،، يُُوس -04

 اأَلُردُِن.

، ِمطبَعَةةٌ جاِمعَةةً 0(: الُمدَخِل فََي ِعْلُم التَةدِريٌب اِلِرياِضةي، طِ 0283المندالوي، قاسم ومحجوب، وجيه) -09

 بُغدَاٍد.

( تُخِطةةي ٌ بةةرامج اَِلتُةةدريًب اِلَريَِاضةةٌي، االسةةات ة لَِلكتةةاٍب 3107الع يةة  والخطيب،ناريمةةان)النمر،عبةةد  -01

 الرياضي، القاهرة،مصر

17- Mag groper B(1981): "volley ball", E.P publishing Ltd shire, wake fild west 

yoark. 
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 (2ملحق) 

 ة الفردية(المنهاج التدريبي للمجموعة التجريبية)المالزم 

 الدورة المتوسطة االولى/ األسبوع االول والرابع

 

 

 اليوم

 

التمرينات 

 المستخدمة
 الشدة

متوسط زمن 

 أداء

 التمرين

عدد 

 التكرار

عدد                 

 المجاميع

زمن 

 الراحة

بين 

 التكرارات

زمن 

الراحة 

بين 

 المجاميع 

زمن 

الراحة 

بين 

 التمارين

 السبت

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 0 ( ثانية23) ياداء مثال 0التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 0 ( ثانية23) اداء مثالي 3التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 0 ( ثانية23) اداء مثالي 2التمرين 

 االثنين

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 0 ( ثانية23) اداء مثالي 4التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 0 ( ثانية23) اداء مثالي 9التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 0 ( ثانية23) اداء مثالي 1التمرين 

 االربعاء

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 0 ( ثانية23) اداء مثالي 7التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 0 ( ثانية23) اداء مثالي 8التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 0 ( ثانية23) اداء مثالي 2التمرين 

 الدورة المتوسطة االولى / األسبوعين الثاني والثالث

 

 الدورة المتوسطة الثانية / األسبوع الخامس والثامن

 

 اليوم

 

التمرينات 

 مستخدمةال
 الشدة

متوسط زمن 

 أداء

 التمرين

عدد 

 التكرار

عدد                 

 المجاميع

زمن 

 الراحة

بين 

 التكرارات

زمن 

الراحة 

بين 

 المجاميع 

زمن 

الراحة 

بين 

 التمارين

 السبت

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 0التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 3التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 2التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 4التمرين  االثنين

 

 اليوم

 

التمرينات 

 المستخدمة
 دةالش

متوسط زمن 

 أداء

 التمرين

عدد 

 التكرار

عدد                 

 المجاميع

زمن 

 الراحة

بين 

 التكرارات

زمن 

الراحة 

بين 

 المجاميع 

زمن 

الراحة 

بين 

 التمارين

 السبت

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 0التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 3التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 2التمرين 

 االثنين

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 4التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 9التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 1التمرين 

 االربعاء

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ثانية (23) اداء مثالي 7التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 8التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 2التمرين 
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 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 9التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 1التمرين 

 االربعاء

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) مثالي اداء 7التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 8التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 4 ( ثانية23) اداء مثالي 2التمرين 

 الدورة المتوسطة الثانية / األسبوعين السادس والسابع

 

 اليوم

 

التمرينات 

 المستخدمة
 الشدة

متوسط زمن 

 أداء

 التمرين

دد ع

 التكرار

عدد                 

 المجاميع

زمن 

 الراحة

بين 

 التكرارات

زمن 

الراحة 

بين 

 المجاميع 

زمن 

الراحة 

بين 

 التمارين

 السبت

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 5 ( ثانية23) اداء مثالي 0التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 5 ( ثانية23) اداء مثالي 3التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 5 انية( ث23) اداء مثالي 2التمرين 

 االثنين

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 5 ( ثانية23) اداء مثالي 4التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 5 ( ثانية23) اداء مثالي 9التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 5 ( ثانية23) اداء مثالي 1التمرين 

 االربعاء

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 5 ( ثانية23) اداء مثالي 7التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 5 ( ثانية23) اداء مثالي 8التمرين 

 د 4-0 د 0-1 د 1 1 5 ( ثانية23) اداء مثالي 2التمرين 
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