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 ص البحثلخم
 

يهدف البحث إلى التعرف على تأثير المنهاج التدريبي  في تطوير المهارات الهجومية الفردية 
استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة مشكلة البحث وقد بلغت  حيثبكرة القدم ، 
العبا قسموا إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية وألجل تنفيذ خطوات البحث قام (32)عينة البحث 

فريق العمل المساعد بلشراف الباحث بأجراء االختبار القبلي لعينة البحث وبعدها تم تطبيق 
االختبار البعدي وبعد بنفسه  الفريق المساعدلمجموعة التجريبية ثم اجرى المنهج التدريبي على ا

عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها توصل الباحث إلى إن التمارين المركبة المستخدمة ساعدت 
 .في تطوير المهارات الهجومية الفردية  للمجموعة التجريبية

Abstract 

This paper seeks to explore the effect of a training program me 
on developing individual attack skills in football. The researcher uses the 
experimental approach because it fits with the problem of the research. 
The sample of the research has been (32) players divided into an 
experimental and control groups. To carry out the research steps , the 
assisting team work has conducted the pre test on the research sample 
under the supervision of the researcher. Then , the training program me 
has been carried out on the experimental group. After that, post tests 
have been conducted with the assisting team. After analyzing and 
discussing the results, the researcher could conclude that the used 
compound exercises have helped in depending the individual attack skill 
for the experimental group.                                                   

تأثير استخدام منهج تدريبي مقترح بتمرينات مركبة لتطوير مهارات اللعب الهجومي الفردي 
 بكرة القدم
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 الباب األول
 -:التعريف بالبحث-3 
 :المقدمة وأهمية البحث3-3

تعد لعبة كرة القدم اللعبة األكثر إثارة وتشويقا واهتماما وان هذا االهتمام غير الطبيعي مرده إلى 
 .البدنية والمهارية والخططية والنفسية طبيعة هذه اللعبة وتعدد مهاراتها وتكامل وترابط جوانبها  

ولغرض الوصول بالالعب إلى أعلى المستويات الرياضية يجب إعداده إعدادا شامال ومن "   
جميع النواحي ، وفقا لمؤهالته ومواصفاته وقدراته واستعداده بما يتالءم مع تخصصه ، ولكي 

تويات التدريب الخاصة بالفعالية ، تحقق عملية التدريب أهدافها يجب االهتمام بمكونات أو مح
 .(74)اإلعداد البدني ، اإلعداد المهارى ، اإلعداد الخططي ، اإلعداد التربوي النفسي 

وطبيعة األداء الهجومي في كرة القدم يعتمد على درجة كفاءة الالعب ألداء المهارات       
أهمية البحث من خالل  الهجومية مع توظيفها بشكل يخدم الواجب الخططي ،  ومن هنا تكمن

استخدام تمارين مركبة الغرض منها تطوير مهارات اللعب الهجومي الفردي بكرة القدم ، لما لها 
من دور أساسي في العملية التدريبية والمنافسات والتي يستطيع الالعب خاللها تحقيق نتائج 

لوصول الى هدف الفريق جيدة وتنفيذ الواجبات المهارية والخططية المطلوبة خالل المباراة وا
 .المنافس

 -:مشكلة البحث  3-2
تعد مهارات اللعب الهجومي الفردي من المتطلبات األساسية لنجاأ الفريق ، ومن خالل متابعة 
الباحث للعديد من المباريات لفرق أندية الدرجة األولى لكرة القدم في محافظة االنبار ، وجد أن 

الهجومي الفردي لدى الالعبين والتي بدورها تؤثر على نتائج هناك ضعفًا في مهارات اللعب 
المباريات ، وحسب علم الباحث عدم التركيز في تضمين التمارين المركبة في الوحدات التدريبية 
، لذا ارتأى الباحث إعداد تمارين مركبة مقترحة  لتطوير هذه المهارات والتعرف على مدى 

 .توى الالعبين خالل المباراة تأثيرها  والتي  تساعد في رفع مس
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 -:هدف البحث  3-1
بكرة إعداد منهج تدريبي مقترأ بتمرينات مركبة لتطوير مهارات اللعب الهجومي الفردي  -1

 . القدم
التعرف على تأثير استخدام المنهج التدريبي المقترأ  في تطوير مهارات اللعب الهجومي  -2

 .الفردي بكرة القدم 
- :البحث  افرض  3-1

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين  -1
 .الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في نتائج  -2
 .االختبارات البعدية لمتغيرات البحث 

 مجاالت البحث  3-1

 :المجال البشري   3-1-3 

 .2112-2111العبو نادي الفهد الرياضي بكرة القدم للموسم الرياضي     

 :المجال الزماني   3-1-2   

 2 00/5/0060 المدة ولغاية  0/0/0060  من للمدة     

 : المجال المكاني   3-1-1  

 .ي الرماديساحة نادي الفهد ف/ملعب نادي الرمادي   

 

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية والدراسات السابقة -2
 الدراسات النظرية  2-3
  التدريب الرياضي   2-3-3



 (155)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

تطورت كثيرا وان أهميته ال حد العلوم التي لقد أصبح من الواضح أن التدريب الرياضي أ       
نا عن العلوم األخرى فنحن نشاهد يوميا عبر شاشات التلفاز معظم األلعاب الرياضية تقل شأ

 .وكيف وصلت تلك األلعاب إلى هذا المستوى العالي وخاصة لعبة كرة القدم 

ويعد التدريب الحديث بكرة القدم عملية تربوية مبنية على أسس علمية تعمل على تنمية "      
، واالرتفاع ( قوة ، سرعة ، تحمل ، رشاقة ، مرونة ) عب من وتطوير الصفات البدنية لال

كسابه الخبرات الخططية المتعددة ،لذا يعد التدريب الرياضي عملية ( المهارية ) بمقدرته الفنية  وا 
طويلة وصعبة مبنية على أسس علمية صحيحة هدفها تدريب العبي كرة القدم لغرض الوصول 

 .(75)"الي تحقيق الهدف الذي يصبو إليه الفريق بهم إلى أعلى مستوى رياضي وبالت

 :طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة    2-3-2-3

يتميز التدريب الفتري المرتفع الشدة بزيادة شدة حمل التدريب وقلة حجمه نسبيا ، ويهدف المدرب 
(  تحمل السرعة تحمل القوة ) من استخدام هذا النوع من التدريب إلى تطوير التحمل الخاص 

ويمتاز التدريب الفتري المرتفع الشدة بالعمل تحت ظروف الدين االوكسجيني ، " عند الالعب 
 (76)" نتيجة الستخدام الشدة القصوى أثناء التدريب 

عدد ) وتركز هذه الطريقة على زيادة الشدة المستخدمة ، مما يؤدي إلى تخفيض الحجم        
في المجموعة الواحدة أو تخفيض عدد المجموعات ، وتتميز هذه الطريقة باستخدام ( التكرارات 

-11) الخاص ، وتقترب فترات الراحة من في تمرينات التحمل %( 11-%11) شدة تعادل 
ويتم تعيين الراحة من خالل قياس النبض في نهايتها وتصل الراحة المستحقة عند ( ثانية  111

 .دقيقة/ نبضة (  131- 121) وصول النبض إلى 

 طريقة التدريب التكراري   2-3-2-2

 دفان التدريب التكراري يعن التكرار للحمل هو األساس في عملية التدريب عامة ، وعلى ذلك إ
طريقة ال يمكن االستغناء عنها في التدريب ألي لعبة عامة وفي كرة القدم خاصة ، وتعتمد هذه 
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الطريقة على إعطاء حمل مرتفع الشدة ، ثم اخذ فترة راحة حتى يعود الالعب إلى حالته الطبيعية 
 .ثم تكرار الحمل مرة أخرى وهكذا 

ن فترة الراحة يجب أن تطول لحين عودة اري عن التدريب الفتري في أالتكر  ويختلف التدريب     
 :نبض الالعب إلى حالته الطبيعية ، وتتميز طريقة التدريب التكراري ببعض الخصائص منها 

من %( 111-% 11) تتراوأ شدة التمرين المستخدم من : بالنسبة لشدة التمرينات  -1
 .من أقصى مستوى للفرد %( 111) أقصى مستوى للفرد وقد تصل أحيانا إلى 

تتميز بقلة الحجم أي قصر فترة األداء وقلة عدد مرات التكرار ، : بالنسبة لحجم التمرين  -2
مرات ، ( 3-1) إذ يتراوأ عدد مرات التكرار بالنسبة لتمرينات الجري ما بين حوالي 

 (77)مجموعات( 1-3)ويكون التكرار ما بين 
 التمرينات المركبة   2-3-1

إحدى تمرينات اللعبة التي تعمل على تطوير الجانب المهاري  تعد التمرينات المركبة      
 .لالعب كرة القدم كونها مشابهه لواجب الالعب في ظروف المنافسات 

تلك التمرينات التي تحتوي على أكثر " أنها ب( ثامر محسن وسامي الصفار ) وقد عرفها       
 ( 78)"عداد المختلفة من تمرين وتكون في نواحي اإل

تقان الالعب            وعادة ما يستخدم المدرب التمرينات المركبة ليثبت مدى استفادة  وا 
هذا وباإلضافة إلى ذلك يمكن استخدام التمرينات ، تناء المبارياأثللمهارات وخاصة التي تستخدم 

مدافع سلبي  التمرينات مع وجودالمركبة لتطوير المهارات األساسية بكرة القدم ، ويمكن أن تؤدى 
 .أو ايجابي 
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  المهارات الهجومية الفردية  لالعبي كرة القدم  2-3-1

تعد المهارات الهجومية الفردية من المتطلبات األساسية في كرة القدم والتي يجب على        
تقانها ، الن إتقان المهارات الهجومية شرط أساسي  كافة العبي الفريق التمكن من أدائها وا 

 :أ في اللعبة وللفوز في المباراة ومن هذه المهارات هي للنجا

 -:الدحرجة بالكرة   2-3-1-3

وهي من أهم المهارات األساسية بكرة القدم التي يتحتم على جميع العبي كرة القدم إتقانها        
وال يمكن ألي العب سوءا كان مهاجما أو مدافعا االستغناء عن هذه المهارة ، إال انه يغفل 

 .استخدامها في المنطقة التحضيرية والهجومية في الملعب أكثر من المنطقة الدفاعية 

والدحرجة بالكرة هي فن استخدام الالعب أجزاء من القدم للتحكم في الكرة أثناء دحرجتها      
العب مع الكرة من عملية انتقال ال" وهي تحت سيطرة الالعب والتقدم بها وتعرف الدحرجة بأنها 

 (.79)" خر في الملعب لتحقيق أهداف معينة مكان إلى مكان ر

- :التهديف  2-3-1-2

يمكن عد مهارات التهديف في كرة القدم من المهارات المهمة إذ عن طريقها تحسم نتائج       
المباريات ، ويعد التهديف المرحلة النهائية التي يحاول الفريق الوصول إليها من خالل تنقل الكرة 

 .فيما بينهم إليصالها إلى الالعب المهاجم الذي يكون في أفضل موقع للتهديف 

تحليل أي مباراة في كرة  ويعد التهديف من أكثر المهارات إثارة في لعبة كرة القدم فعند"      
ننا نجد الفوز بجانب الفريق الذي تزداد نسبة التهديف عند العبيه كلما سنحت الفرصة القدم فل
 (80)"لهم 
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 (:81)ويمكن تقسيم التهديف إلى عدة أقسام هي

 (.داخل منطقة الجزاء ) التهديف القريب  -1
 (.خارج منطقة الجزاء )التهديف من مسافات متوسطة  -2
 .فأكثر( م 25)التهديف البعيد  -3

 ( التمرير)المناولة   2-3-1-1

كثر مهارات كرة القدم استخداما داخل المباراة وهي بمثابة الوسيلة تعد المناولة من أهم وا     
واالنسجام فيما بينهم إلى  هموالطريقة التي من خاللها يستطيع أعضاء الفريق التواصل والتفا

 . في خلق روأ الثقة والتعاون لدى الفريق الواحد  فعاالً  اً نها تلعب دور جانب أ

ن في تطبيق الجوانب الخططية و م التقنيات التي يستخدمها الالعبوتعد المناوالت من أه     
 األهداف ، فهي داخل المباراة والتي من خاللها يتم الوصول إلى هدف الفريق الخصم وتسجيل 

" من أهم الوسائل في تنفيذ اللعب ألنها المهارة األكثر تكرارًا مقارنًة بالمهارات األخرى الن  
 .(82)" المناولة هي الفعالية األكثر تكرارا في كرة القدم 

- ( :المرتبطة) الدراسات المشابهة   2-2

 (.83)( 2113ضياء ناجي عبود ) دراسة    2-2-1

 ( .التمرينات المركبة في تطوير بعض المهارات األساسية بكرة القدم تأثير تداخل ) 

- :هدفت الدراسة إلى 

المناولة ، التهديف ، الجري ) معرفة تأثير تداخل التمرينات المركبة في تطوير مهارات  -
 .بكرة القدم( سنة  11-10) ، لالعبين الشباب بأعمار ( بالكرة ، اإلخماد 
  -:الميدانية عينة البحث واإلجراءات 
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ته مع طبيعة المشكلة وتحقيق أهداف البحث ، دم الباحث المنهج التجريبي لمالءماستخ -
إذ اعتمد التصميم التجريبي ذا المجموعتين التجريبية والضابطة عن طريق القياس القبلي 

 .والبعدي 
 11-10) اشتملت عينة البحث على العبي نادي التجارة الرياضي بكرة القدم بأعمار  -

 ( .سنه 
- :االستنتاجات 

 :توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية 

ظهر أن طريقة التدريب المتداخل للتمرينات المركبة هي أفضل من الطرق االعتيادية  -1
 .في تطوير بعض المهارات األساسية بكرة القدم

االختبارات البعدية إن طريقة تداخل التمرينات المهارية المركبة قد أثرت ايجابيا في نتائج  -2
 .للمجموعة التجريبية في مهارات موضوع البحث 

 الثالث الباب

جراءاته الميدانية  -1 - :منهجية البحث وا 

 :منهج البحث  1-3

 .لمالئمته طبيعة المشكلة( ذو المجموعات المتكافئة ) استخدم الباحث المنهج التجريبي 

- :مجتمع البحث وعينته   1-2

) البالغ عددهم ( الدرجة األولى ) حدد مجتمع البحث من العبي أندية محافظة االنبار        
( 21) والبالغ عددهم ( الفهد وابو ريشة ) يأندية ، واشتملت عينة البحث على العبي نادي(  11

 تم اختيارهم بصورة عمدية ، وبعد ذلك قسموا إلى مجموعتين بصورة عشوائية عن طريق، العبا 
القرعة ، فمثل نادي الفهد المجموعة التجريبية ، فيما مثل نادي أبو ريشة المجموعة الضابطة ، 

العبا من كل مجموعة بعد أن استبعد الباحث عددا من العبي ( 11) حيث وقع االختيار على 
العبا وبنسبة مئوية مقدارها ( 32) المجموعتين لغرض تجانسها ، وبذلك أصبح العبو العينة 

 من المجتمع األصلي%( 5111.)
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 :األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث   1-1-3

 (. Sony) كاميرا تصوير فيدوية نوع  -3
 (.رستا ميتر ) جهاز قياس الوزن والطول نوع  -2
 .م(  31) شريط قياس بطول  -3
 (. 11)كرات قدم عدد  -2
 .ملعب كرة قدم قانوني  -5
 (. 15) شواخص عدد  -1

 -:تحديد متغيرات البحث   1-1
اعتمد الباحث (.      المهارات المختارة ) تحديد مهارات اللعب الهجومية الفردية :   1-1-3

على العديد من المصادر والبحوث العلمية والدراسات السابقة في لعبة كرة القدم من اجل تحديد 
اراتها تم تحديد متغيرات البحث واختب كالفردي لذلأهم المتغيرات ، من مهارات اللعب الهجومي 

 .من قبل السيد المشرف والباحث وبما ينسجم وأهداف البحث 
- (:المهارات الهجومية الفردية) تحديد اختبارات األداء المهاري   3-1-2

بعد تحديد متغيرات الناحية المهارية بكرة القدم تم ترشيح اختبارات مقننة قد سبق استخدامها 
الباحثين في لعبة كرة القدم ، ونظرا لكثرة هذه  كاختبارات لقياس المهارات األساسية من قبل

اختبارات لكل مهارة هجومية ، فقد تم عرضها على ( 3)االختبارات المرشحة والتي بلغ عددها 
 .من اجل اختيار االختبار األنسب لكل مهارة هجومية لمتخصصين ، مجموعة من ا

- :التجارب االستطالعية   1-1
 :األولىالتجربة االستطالعية   1-1-3

، على عينة مكونة من  2112/   2/    1بتاريخ  ولىتم إجراء التجربة االستطالعية اال      
العبين وهم من ضمن عينة البحث وتم اختيارهم بطريقة عشوائية مع وجود فريق العمل (  1) 

 :المساعد ، وذلك للتعرف على 
 .حث صالحية ومالئمة االختبارات لمستوى العينة ولموضوع الب-1
 .معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث عند تنفيذ االختبارات قيد البحث-2
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 -:التجربة االستطالعية الثانية الختبار الحد األقصى لألداء 1-1-2

أجرى الباحث مع فريق العمل المساعد اختبار الحد األقصى ألداء التمارين التي تضمنها  
في تمام ( االربعاء-الثالثاء) ييوم ، 2112/  2/  12-13للمدة   المقترأ المنهاج التدريبي

، وذلك ليتم من خاللها نادي الرمادي الرياضي لكرة القدمعصرا ، على ملعب (  3) الساعة 
 .تحديد مكونات الحمل التدريبي خالل الوحدات التدريبية 

- :إجراءات البحث الميدانية 1-1

 :االختبارات القبلية1-1-3
الموافق  األربعاء) من يومي ( الضابطة والتجريبية ) ء االختبارات القبلية لعينة البحث تم إجرا

 .لكرة القدم  على ملعب نادي الرمادي ( 2112/  3/ 1الخميس الموافق  - 21-2-2112
 المنهاج التجريبي المقترح  1-7

بعد االنتهاء من تنفيذ االختبار القبلي تم البدء بتطبيق المنهاج التدريبي المقترأ ، إذ وضع       
عداد  تمارين إذ تضمن المنهاج إالمنهاج بعد االطالع على مباد  علم التدريب الرياضي ، 

ة مركبة واستخدامها لتطوير مهارات اللعب الهجومي الفردي بكرة القدم ، إذ كانت المجموع
التجريبية تتدرب باستخدام التمارين المركبة المقترحة من قبل الباحث ، فيما كانت المجموعة 
الضابطة تتدرب على السياق التقليدي المتبع من قبل المدرب ، حيث احتوى المنهج الخاص 

وحدات تدريبية في األسبوع ، (  3) وحدة تدريبية وبواقع (  31) بالمجموعة التجريبية على 
من كل ( السبت ، االثنين ، األربعاء ) أشهر ، إذ تم تنفيذ الوحدات التدريبية أيام (  3) ة ولمد

دقيقة في كل (  05 -15)  تراوحت ما بينأسبوع ، وتضمن إجراء تلك التمارين مدة زمنية 
 .وحدة تدريبية من زمن القسم الرئيسي فيها 

 -:االختبارات البعدية لعينة البحث   3-8

المجموعة الضابطة ) أجرى الباحث مع فريق العمل المساعد االختبارات البعدية لعينة بحثه      
، وقد اتبع  2112/   5/ 21- 25الموافق   ( السبت -الجمعة ) يومي ( والمجموعة التجريبية 

مقررة الباحث الطريقة نفسها التي اتبعها في االختبارات القبلية وذلك بعد االنتهاء من المدة ال
 .للمنهاج التدريبي 
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- :الوسائل اإلحصائية  1-8

 البيانتتات لمعالجتتة(  SPSS)  االجتماعيتتة للعلتتو  اإلحصتتائية الحقيبتتة الباحتت  استتتخد 

اآلتية المواضع في الحقيبة استخدا  وت 
(84)

:-  

 .  المعياري االنحراف – 0      . الحسابي الوسط -6

 العدد المتساوية للعينات ت -  5. المترابطة للعينات ت -2 .المئوية النسبة -0

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  -1

تضمن هذا الباب عرضا مفصال لجميع نتائج التحليل واالختبارات المستخدمة بالبحث          
 .القبلية والبعدية وقد تم استخراج هذه النتائج على ضوء القوانين اإلحصائية المستخدمة بالبحث 

 :ومناقشة نتائج اختبارات األداء المهاري بكرة القدم  عرض وتحليل 3 -1
 :عرض وتحليل نتائج اختبارات األداء المهاري بكرة القدم وللمجموعة الضابطة 3 - 1-1 

المحسوبة والقيمة (  ت ) يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة     (1)جدول 
 ختبارات األداء المهاري بكرة القدم وللمجموعة الضابطة الجدولية لقياس قبل التدريب وبعده ال

 المهارات ت
 الهجومية

وحدة 
 سالقيا

 ت قيمة البعدي القياس القبلي القياس
 المحسوبة

 ت قيمة
 الجدولية

 الداللة ف ع ف س

 -+ع -س -+ع -س

 
6 
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 ثا

 
60.007 
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0.190 

 
1.002 

 
 
 
 
 

0.606 
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 معنوي
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 ،جامعة  الرياضية التربية بحوث في الحاسوب واستخدامات اإلحصائية لتطبيقات العبيدي محمد التكريتي حسن ياسين وديع-

 311-010،ص 0999 والنشر، للطباعة الكتب دار ,الموصل
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 ( 0.01) وعند مستوى داللة   31=3- 31عند درجة حرية   2.313=  الجدولية ( T)قيمة  
 

 بكرة القدم  للمجموعة الضابطة   األداء لمهاريمناقشة نتائج اختبارات   2 -1-1
إذ وجود فروق معنوية في قياس األداء المهاري ولصالح القياس البعدي ، ( 1)يبين جدول       
ن أ ويرى الباحث سبب هذا التطور إلىائج وجود تطور للمجموعة الضابطة ، النت تأظهر 

التمرينات المركبة المستخدمة في التدريب لدى المدرب تتضمن تكرار أداء المهارات وهذا يولد 
إن التركيز يكون على األداء المهاري أكثر نوعا من االداءات األخرى  اإلحساس لدى الالعب إذ

اإلحساس بالكرة ينمو مع التمرين ويكون نوعا خاصا من  إن إذ" ي وغيرها وهي البدني والنفس
المالحظة العالية التي تجعله يستطيع أن يتعامل مع الكرة بخبرته وينشا مع ذلك إن يدرك الالعب 

 (.85) "بدقة خواص الكرة 
وبغية تفسير النتائج لمهارة الدحرجة دلت النتائج على وجود فروق معنوية وان هناك تطورا      

ن التمارين التي استخدمت أن سبب ذلك التطور هو أملحوظا ولصالح البعدي ، ويرى الباحث 
من قبل المدرب اشتملت على تمارين الدحرجة وتم ربطها مع المهارات األخرى لما كان لها األثر 
 في تطوير األداء الفردي لالعب باعتبارها وسيلة التنقل داخل الملعب أي التحرك من مكان إلى

ن كرة القدم أبالرغم من ( " محمد عبده ومفتي إبراهيم ) خر وبسرعة مختلفة وهذا ما أكده ر
     إالالحديثة ترمي إلى سرعة األداء وتفضل التمرير السريع المباشر عن الدحرجة بالكرة لمسافات ، 

أن استخدام الكرة ما زال ال غنى عنه في مواقف كثيرة من المباريات ، فمثال قد يكون غير ممكن 
لالعب تمرير الكرة إلى زميله أو التصويب نحو المرمى لذا يحتم عليه التحرك بالكرة حتى تتاأ له 

 .(86)" التصويب   فرصة التمرير أو
ور جاء نتيجة كثرة استخدام التمارين المهارية الخاصة ن التطأأما بالنسبة لمهارة التهديف نجد 

ن اغلب مدربي كرة القدم يؤكدون على مهارة أ ذأبالتهديف أثناء الوحدات التدريبية للمدرب 
التهديف ، الن التهديف على المرمى يعد المحصلة النهائية لكل الفعاليات الهجومية وهو من 

الالعبون الن الهدف الرئيسي في لعبة كرة القدم هو  أساسيات اللعبة التي يجب أن يتقنها أهم
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 . 331، ص 3878، مصدر سبق ذكره ،  األسس العلمية في تدريب كرة القدم: حنفي محمود مختار  -
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إن الفريق الذي ال يجيد العبوه التهديف على المرمى تكون نتائجه سلبية ، إذ  إذ" إحراز هدف 
 . (87)"يعد التهديف الوسيلة األساسية لتقرير النتيجة لخصمين متكافئين 

ولصالح القياس البعدي ، ويرى  تطور  ملحوظ فهناك أيضاالمتوسطة أما بالنسبة لمهارة المناولة 
مهارة المناولة أخذت نصيبها من التمارين المستخدمة في الوحدات التدريبية للمدرب ،  الباحث إن

ن هذه التمارين كانت اغلبها تودي بالكرة وبانفرادية ومع الزميل إذ كان لالعب وقت للتدريب إ إذ
ينمي التطور لهذه  الالعب بالكرة وهذا بدوره إحساس على هذه المهارة بشكل جيد مما يزيد من

 .المهارة 
 عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبارات األداء المهاري بكرة القدم وللمجموعة التجريبية 1-2  

 (2)جدول 
لقياس قبل التدريب وبعده ( t)يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 

 المهاري بكرة القدم وللمجموعة التجريبيةالختبارات األداء 
 
 ت

 
 المهارات
 الهجومية

 
 وحدة

لقياا
 س

 ( t)  قيمة البعدي القياس القبلي القياس
 المحسوبة

 t)  قيمة
 )
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 ( 0.01) ومستوى داللة    31= 3-31درجة حرية       

                                                           
تأثير التدريب الفردي على بعض الصفات البدنية الخاصة والتصرف الخططي الهجومي بكرة نقال عن الفريد كونزة ، : عبد علي  -87

 .21، ص 2008القدم ، رسالة ماجستير ، جامعة البصرة ، كلية التربية الرياضية ، 
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واالنحراف المعياري ألي من  وجود فروق معنوية في قيم الوسط الحسابي(   2) يبين جدول 
 المتغيرات المبحوثة بالنسبة لحالة قبل التدريب وبعدة للمجموعة التجريبية

 مناقشة نتائج اختبارات األداء المهاري بكرة القدم للمجموعة التجريبية  3 - 1-2
 ، إذ البعديوجود فروق معنوية في قياس األداء المهاري ولصالح القياس ( 2)يبين جدول  

أظهرت النتائج وجود تطور للمجموعة التجريبية ، ويعزو الباحث سبب  ذلك التطور هو تأثير 
ة بطريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة وطريقة التدريب التكراري وهذا أدى بدوره التمرينات المركب

إلى زيادة مقدرة الالعب على أداء المهارات التي  إلى تطور المتغيرات المهارية ، مما أدى
 تتطلبها كرة القدم دون وصول الالعب إلى مرحلة التعب المبكر الذي قد يؤثر على األداء

ن هناك فروقا معنوية ولصالح االختبار البعدي أفمثال مهارة الدحرجة فنالحظ  ن ،المهاري لالعبي
، ويرى الباحث إن هذا التطور جاء نتيجة استخدام التمارين المركبة في الوحدات التدريبية التي 

في المهارات الحركية،  أعدها الباحث والتي ساعدت على إيصال الالعبين إلى درجة اإلتقان
ن المهارات األساسية هي أساس لعبة كرة القدم ، وان إ إذ( " يوسف الزم كماش ) ده وهذا ما أك

الالعب بدونها ال يستطيع ان ينفذ الواجبات الخططية المكلف بها فالعب كرة القدم ممكن أن 
ها بالشكل المطلوب لذلك فان أهم واجبات نوأتق ا استوعب المهارات األساسيةيكون العب جيد إذ

 .(88)" أعلى مستوى ممكن من الحالة التدريبية  و العمل إلى الوصول بالالعبين إلىالتدريب ه
ي بكرة القدم لقياس بعد التدريب عرض وتحليل ومناقشة نتائج اختبارات األداء المهار  1-1

 وللمجموعتين الضابطة والتجريبية
 (1)جدول 

المحسوبة والقيمة الجدولية لقياس بعد التدريب الختبارات األداء ( t)يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 
 المهاري بكرة القدم وللمجموعتين الضابطة والتجريبية

 المهارات ت
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 وحدة
 القياس
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 ( 0.01) ومستوى داللة ( 10)درجة حرية   

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألي من المتغيرات المبحوثة لحالة بعد قيم ( 3)يبين جدول 
 .التدريب ما بين المجموعتين الضابطة والتجريبية الخاضعة للتجريب

مناقشة نتائج اختبارات األداء المهاري بكرة القدم لقياس بعد التدريب وللمجموعتين   3 -1-1
 الضابطة  والتجريبية

ن هنالك فروقا معنوية في نتائج القياس البعدي لكل من االختبارات أ( 3)يبين جدول         
والتي خضعت ( ، التهديف ، المناولة الدحرجة ) المعنية بالمهارات الهجومية الفردية بكرة القدم 

 القيم لها عينة البحث الضابطة والتجريبية ، إذ دلت النتائج على تقدم المجموعة التجريبية في
القياس البعدي على المجموعة الضابطة ، ويفسر الباحث ذلك إلى انتظام المجموعة المتحققة في 

التجريبية بالتدريب من خالل تطبيق التمرينات المركبة في الوحدات التدريبية والتي كانت 
بطريقتي التدريب الفتري المرتفع الشدة وطريقة التدريب التكراري والتي كان لهما الدور الكبير في 

 .مهارات األساسية للمجموعة التجريبية تطور ال
وجود فروق معنوية في القياس البعدي ( 3)بالنسبة لمهارة  الدحرجة يبين جدول           

ن هذا التطور جاء لكثرة التمرينات التي استخدمت أولصالح المجموعة التجريبية ، ويرى الباحث 
التمارين المستخدمة لمهارة الدحرجة مما  في المنهج التدريبي المعد من قبل الباحث وكذلك لتنوع

 .على تطور المهارة من خالل النتائج الظاهرة لنا  انعكس إيجاباً 
معنوية في القياس البعدي ولصالح  فروقوجود ( 3)يبين جدول اما بالنسبة لمهارة التهديف     

فضال عن ، المجموعة التجريبية ، ويعزو الباحث سبب ذلك التطور إلى المستوى الجيد لالعبين
وجود المهاجم الجيد الذي يحسن التصرف الصحيح بالكرة واستثمار الفرص أمام مرمى الخصم 

 . (89)" اللعب الهجومي  ليس فقط الجزء المثير للعبة بل هو أهم جزء في" ن التهديف إ إذ
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الوسط الحسابي واالنحراف المعياري قد تطورت بنسبة  قيم نأأما بالنسبة لمهارة المناولة نجد 
إن المناولة من ( " صباأ رضا ) جيدة في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية إذ يشير 
ناسب بين العبي الفريق الحائز أهم فنيات لعبة كرة القدم وان المناوالت الدقيقة في المكان الم

على الكرة تعد مفتاأ اللعب الهجومي وتعتبر الدقة في المناولة من أهم مقومات نجاأ هذه 
 .(90)" المهارة 

 االستنتاجات والتوصيات  -1
 االستنتاجات 1-3 

في ضوء أهداف البحث وفرضياته وفي حدود عينة البحث ومنهج البحث المستخدم        
اإلحصائية التي استخدمت لتحليل النتائج التي توصل إليها الباحث تم استنتاج  وطبيعة األساليب

  -:ما يلي
إن المنهج التدريبي المقترأ له أثاره االيجابية في تحسن مستوى أداء عينة البحث في  -1

 .المتغيرات المهارية 
إن استخدام التمارين المركبة ضمن المنهج التدريبي المعد في مرحلة اإلعداد الخاص  -2

 .ساعد في تطوير مهارات اللعب الهجومي الفردي بكرة القدم ألفراد عينة البحث 
حققت المجموعة الضابطة التي استخدمت المنهج التقليدي فرقا معنويا بين االختبارين  -3

والبعدي في بعض النواحي المهارية بسبب تنظيم الوحدات التدريبية واستمرارها القبلي 
ن هذا التطور لم يكن بالمستوى الذي تحقق للمجموعة أ طول فترة إجراء التجربة إال

 .التجريبية 
 التوصيات  1-7

 : تيباآل الباح  يوصي االستنتاجات ضوء في     

 الفئات لكل الخاصة التدريبية الوحدات في المركبة التمارين استخدا  على التأكيد -6

 2تناسبها التي وباألشكال العمرية

 ان اجل من التدريبية الوحدات في المركبة للتمارين المخصص الزمن زيادة ضرورة -0

 بالشكل لتطويرها التدريبية الوحدات في الكافي الوقت األساسية المهارات تأخذ

 2 المطلوب
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 مشتتةب   تدريبيتت  مجتتة   بجتتة  فتت  البةحتت  قبتت  متت  المعتتد الادريبتت   المتتج   متت  االستتادة   -3

 .أخرى مشابهة للعب وبأزمنة أخرى  بامةري  ال جومي  الم ةرات لاطوير
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