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 ص البحثمخم                                 

في تطوير مستوى بعض القدرات المقترحة ىدفت الدراسة لمتعرف عمى تاثير التمرينات المركبة 
لمالئمتو طبيعة  بكرة القدم ، واستخدم الباحث المنيج التجريبيوالقواعد الدفاعية لالعبي البدنية 

( العبا تم 03الرياضي والبالغ عددىم ) العبي نادي غاز الشمالكونت العينة من الدراسة ، اذ ت
ابطة واالخرى تجريبية ا  بعد ذلك الى مجموعتين احدىما ضاختيارىم بالطريقة العمدية وقسمو 

بة االستطالعية ( العبا ثم اجريت التجر 61ة تضم )عن طريق القرعة واصبحت كل مجموع
( وحدات تدريبية 0( اسابيع وبواقع )3جربة الرئسية ولمدة )وبعدىا اجريت االختبارات القبمية ثم الت

اذ شمل القسم الرئيسي من زمن  ،دقيقة  (43 - 13في االسبوع يتراوح زمن الوحدة التدريبية )
( دقيقة وقد راعى الباحث المستوى التدريبي والمرحمة العمرية وقدراتيم  03) الوحدة التدريبية 

م الحصول عمى النتائج ثم معالجتيا بالوسائل االحصائية المناسبة وقد البدنية والميارية لمعينة وت
التي طبقت عمى عينة البحث كان ليا تاثير فعال المقترحة استنتج الباحث ان التمرينات المركبة 

 بتطوير بعض القدرات البدنية والقواعد الدفاعية لعينة البحث قيد الدراسة .

ABSTRSCT 

Effect of exercises vehicle (proposed ) to develop some level of physical 

abilities and rules for defensive players in football 

The study aimed to identify the effect of exercise proposed vehicle in the 

development of the level of some of the physical abilities and rules for 

defensive players in football , and the researcher used the experimental 

method for suitability nature of the study , since the sample consisted of 

players Gas Club North Sports totaling 32 players were selected in the 

تاثير تمرينات مركبة )مقترحة( لتطوير مستوى بعض القدرات البدنية والقواعد الدفاعية  

 لالعبي بكرة القدم

 بحث تقدم به
 م.م. فؤاد حماد عسل 

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة - جامعة االنبار



 

036 

 

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

 الرياضة وعلوم البدنية التربية كلية  

 (315( إلى )333) الصفحات من فؤاد حماد عسل م بحث م.
 

manner intentional and divided thereafter into two groups , one of them 

an officer and the other a trial by lottery and become each group 

(16)players then scoping and after the experiment was conducted tribal 

tests then Home experience for a period of 8 weeks were conducted and 

by (3) training units per week ranges Module time (60-90 minutes) , As it 

included the main section of the module time (50 minutes) has taken into 

account the researcher training level and stage age and their physical 

abilities and skills of the sample was obtained results then processed by 

appropriate means of statistical The researcher concluded that the 

proposed compound exercises that have been applied to the research 

sample had an impact effectively developed some physical abilities and 

rules for defense research sample under study . 

 الباب األول 
 التعريف بالحث : -1
 واهميته :  ة البحثمقدم 1-1

تسعى جميع دول العالم وبشكل مستمر نحو التقدم وتحقيق كل ما ىو جديد في الجوانب       
المختمفة لمحياة وصوال لتحقيق مستويات متقدمة في التعمم المياري وبما ان الجانب المياري ىو 

حققو الالعب في احد الجوانب الميمة في الحياة الذي يعتمد بشكل كبير عمى االنجاز وما ي
الفعاليات الرياضية المختمفة وان ما يؤكد ذلك التقدم الكبير الذي تشيده االلعاب الرياضية جميعيا 

 في ىذه الفترة .

تعد لعبة كرة القدم المعبة الشعبية االولى في العالم وقد القت ىذه المعبة اىتماما كبيرا من      
قبل المدربين والمتابعين والمحممين والنقاد ، ولقد تطورت ىذه المعبة تطورا كبيرا وممحوضا في 

قاد والخبراء في من المحممين والمتابعين والنالسنوات االخيرة ، اذ ادىشت العديد من الفرق العالمية 
ىذا المجال بالمستويات الرائعة واالنجازات العظيمة فضال عن االنسجام والتكامل والتناغم اليائل 
بين الجوانب البدنية والميارية والخططية والوظيفية لتمك الفرق ، ومما ال شك فيو ان ىذا 

وائي وانما جاء نتيجة االنسجام والتناغم بين تمك الجوانب لم يات اعتباطا او بشكل عفوي وعش
اعتماد المدربين والمختصين عمى التخطيط العممي المدروس واالستناد عمى االسس والمبادىء 
العممية في التدريب الرياضي . ان ليذا االسموب من التدريب اىمية ودور بارز في تطوير 
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ل ىذه امكانيات الفرق التي تستخدمو في كافة الجوانب ومن اىميا الجانب الخططي وعم
عة التمرينات اساسا عمى تطور الصفات والقدرات البدنية المتعمقة بكرة القدم كتحمل السرعة وسر 

عمى القياسات و االختبارات العممية الدقيقة التي االستجابة والرشاقة والمرونة فضال عن االعتماد 
ل ما يممك من تخدم المجيود البدني اثناء المباريات او فترات التدريب لكي يظير الالعب ك

 وقدرات وقابميات بدنية وخططية ويظير في احسن صورة ويستطيع ان يؤدي كل ما يطمب من
اثناء المباراة " ان ما توصف بع المعبة بانيا الرياضة التي تتطمب الكثير من الطاقة الجسدية من 

من االىداف  التباطؤ ، والقفز ، والتيديف ،واليدف الرئيسي ليذه الرياضة ىو تسجيل اكبر عدد
والتي تعطي الفوز ويتحقق ىذا عادة من خالل محاوالت متعددة من التيديف عمى اليدف واعظم 
فرص التيديف الناجح في حاالت سرعة عالية مع تداول الكرة قميال احيانا او عندما ال يوجد سوى 

 . (6)عدد قميل من الممسات عمى الكرة في اتخاذ اجراءات سريعة من ىذا النوع " 

وتعد التمرينات المركبة بكرة القدم احدى تمرينات المعبة التي تعمل عمى تطوير الجوانب     
الميارية والبدنية والنفسية والذىنية لالعب كرة القدم كونيا مشابيو لواجب الالعب في ظروف 

ى في مرحمة االعداد الخاص ميارة في التمرين الواحد فيي تؤد المنافسات ، وتجمع اكثر من
ال عن تنوعيا الذي يساعد عمى زيادة عنصري الرغبة والتشويق عند ممارستيا وتعمل فظ

التمرينات المركبة اساسا عمى تطوير القدرات الحركية وتعد ىذه التمرينات ضرورية النيا تعمل 
عمى البناء المباشر لممستوى الرياضي العالي لالعبين وعمى تكامل االداء المياري وترقية الفيم 

نو "عندما تكون المفردات التدريبية مشابية لما د ) ثامر محسن ( باططي لالعبين .ويؤكالخ
ي المباريات فان الالعب يتعود لمقيام بيذه الحركات وال يتفاجا بيا اثناء المبارة مما يسبب يحدث ف

 لو راحة نفسية واطمئنان بالقدرة عمى تنفيذ الواجب عمى الرغم من وجود ظروف مختمفة اثناء
لتطوير مستوى  مقترحة .ومن ىنا جاءت اىمية البحث في استخدام تمرينات مركبة 2))المباريات "

 كرة القدم .لالعبي  والقواعد الدفاعية ةبدنيبعض القدرات ال

                                                           
1-a comparison of ball velocity in different  kicking positions with dominant and non-dominant leg in 

junior soccer players author : Mario c . marquse- filipepereira –Daniela. Marinho – mafaldareis – 

journal :  of  physicaleducation  and  sportissn : 22478051 year : 2011 volume : 11 issue : 2 pages : 159 

– 166 provider : doaj  publi املكتبة االفرتاضية .   
 . 79، ص 7891، دار الفكر العريب ، القاهرة ، االسس العلمية يف تدريب كرة القدم ثامر حمسن :  -2
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 مشكمة البحث : 1-2

الى ان من اىم مميزات المعب الحديث ىو السرعة والدقة في تنفيذ االداء المياري وصوال     
لخطط المعب سواء اليجومية كانت او الدفاعية االمر الذي يتطمب االىتمام الفيم العالي 

والتي تساعد عمى تطوير مستوى تنفيذ االداء  مارين المركبةبوسائل التدريب الحديث ومنيا الت
ومن خالل متابعة  المياري والخططي واتخاذ القرار واالسناد والتحرك الصحيح والتنظيم ،

يات فرق اندية الدرجة االولى لكرة القدم في محافظة بغداد ومن خالل الباحث لمعديد من مبار 
يدانية لموحدات التدريبية التحميل لبعض المباريات لنادي التاجي ومن خالل المتابعة الم

في تطبيق الواجبات الدفاعية اثناء المباريات الى وجد الباحث ان ىناك ضعفا في لمنادي 
لذى ارتاى الباحث اعداد تبطة بتطبيق ىذه النواحي جانب ضعف النواحي البدنية المر 

 عبين عمى تطبيق النواحي الخططيةقابمية الاللتطوير مقترحة تمرينات مركبة 

 هدفا البحث :  1-3
الدفاعية  والقواعد الخططية بعض القدرات البدنية لتطوير مقترحة رينات مركبة تم داعدا -6

 .لعينة البحث
 بعض القدرات البدنيةمستوى  في تطويرالمقترحة اثير التمرينات المركبة التعرف عمى ت -3

 .والقواعد الدفاعية لعينة البحث

 فرضا البحث : 1-4
دنية تاثير ايجابي عمى تطوير مستوى بعض القدرات الب المقترحةلمتمرينات المركبة  -6

 .والقواعد الدفاعية لمعينة
قبمي والبعدي ولصالح البعدي في ىناك فروق ذات داللة احصائية بين االختبار ال -3

 متغيرات البحث قيد الدراسة .

 مجاالت البحث : 1-5

 . 3360/ 3362بكرة القدم لمموسم  : العبوا نادي غاز الشمال المجال البشري 1-5-1
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/  66/  61( ولغمية المدة )  3360/  4/  4لممدة من ) : المجال الزماني 1-5-2
3360 . ) 

 . ممعب نادي غاز الشمال الرياضي لكرة القدم في كركوك لمجال المكاني :ا 1-5-3

 الباب الثاني : الدراسات النظرية :

 القواعد الخططية بكرة القدم :  2-1

لقد افرزت السنوات االخيرة تطورا ىائال في اساليب المعب المختمفة لكافة االلعاب ومنيا لعبة      
الفنية ليذه المعبة االولى عالميا فانو من  لوقوف عمى المالمح الخططية كرة القدم والجل ا

المستحسن مالحظة ىذا الجانب في البطوالت العالمية باعتبارىا من اكثر البطوالت ارتقاءا في 
المستوى واحدث تكتيكا ، وقد ازداد المعب الحديث صعوبة وتعقيدا قياسا لمعب قبل عشرات 

الخططية ن اصبحت عالية وتنفيذ المباديء السنين فالمياقة البدنية التي يحتاجيا الالعب اال
اصبح سريعا كما ان التحركات الخططية في الدفاع واليجوم اصبحت متشعبة وان اعداد الفريق 
يتطمب اعطاء تمارين متنوعة تشمل اكبر عدد ممكن من الفعاليات االساسية وتفرعاتيا لغرض 

ة العمل الخططي داخل الممعب لذلك تسييل عممية التدريب وبرمجة التمرينات بما ينسجم مع الي
بتدريب فرقيم حسب احدث الخطط التي تناسب قابميات ومستويات  ا عمى المدربين ان يقومو 

وخمق ظروف في تطور مستمر ، كما ان البحث عن طرائق واساليب جديدة  ا العبييم ويكونو 
عمى اكثر من ميارة يمكن وتدريبات قريبة لمتنافس الفعمي اثناء المباراة يتطمب تمرينات تحتوي 

استخداميا بشكل جيد لتطوير النواحي البدنية والميارية والخططية ونظرا الرتقاء مستوى المنافسة 
في السنوات االخيرة وتطور خطط المعب تجمت الحاجة الى مضاعفة الجيود التدريبية وتطوير 

ا يتعمق بالتدريب عمى تنفيذ القدرات البدنية والميارية والخططية في الوحدات التدريبية بكل م
الخطط واكساب الالعب خزينا ال باس بو من المعرفة الخططية اثناء المباريات عمى المستوى 

 الدفاعي والجماعي .
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 تكتيك الدفاع ) خطط المعب الدفاعية ( :  2-2

إن المعب الحديث بكرة القدم والتقدم في مجال المعبة أدى إلى تطوير خطط الدفاع        
لمواجية مياجمي الفريق الخصم ، حيث أصبح عمى العب الدفاع أداء واجبو في ىذا المكان 
إضافة إلى قيامو بالواجبات األخرى  في اليجوم ومساندة خط الوسط فظال عن تبادل المراكز 

ونتيجة لذلك تعددت أساليب الدفاع وأنواعو مما أضاف ثقال ومسؤولية  وتغطية بعضيم البعض
عمى الالعبين المدافعين ، إن اليدف من الدفاع ىو تقميل فرص المياجمين في الحصول عمى 
الكرة والمناولة أو الدحرجة والتيديف وىنا يكون الدفاع ناجحا ، ولذلك يجب إن يحقق الفريق 

إلى االىتمام ببعض المواصفات الذىنية والتركيز واالنتباه واإلرادة دفاعا فرديا جيدا ، إضافة 
وضبط النفس  لكي يتمكن المدافع عن تحديد الخصم وىزيمتو والحصول عمى الكرة  ، والدفاع 
ىو " عممية تنظيم صفوف المدافعين لصد ىجمات المياجمين إلفشال اليجوم لمحد من خطورتو 

لسريع من وضع الدفاع إلى اليجوم ومن الضروري التأكيد عمى والحصول عمى الكرة واالنتقال ا
إحكام السيطرة عمى المياجمين ومراقبتيم مراقبة شديدة في المناطق القريبة من اليدف وعدم 
إعطاء الفرصة لممياجم من تحقيق ىدفو وسد كافة الثغرات إمامو وجعمو يتصرف باالتجاىات 

، إن تكتيك المعب الدفاعي يعتمد عمى التناسق بجميع  التي يريدىا المدافع بعيدا عن المناطق
وظائف الالعبين لكافة المراكز في المعب ، ففقدان الكرة في المعب الحديث لكرة القدم يؤدي إلى 
اتخاذ الوضع الفوري والتحشيد الكامل لكل أعضاء الفريق في الفعاليات الدفاعية في سبيل إيقاف 

 (6)ضاد وكذلك الحصول عمى حيازة الكرة" الفعاليات اليجومية لمفريق الم

 الباب الثالث
جـراءاتمنهجية البحث و  -3  الميدانية : البحث ها 
 منهج البحث: 3-1

 . أستخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو طبيعة الدراسة

                                                           
 .761- 761ص  ،  7001، عمان ، دار دجلة ،  االختبارات والتكتيك يف كرة القدمموفق اسعد حممود :  7
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 عينته البحث :  3-2

( 03الرياضي بمعبة كرة القدم والبالغ عددىم ) عينة البحث من العبي نادي غاز الشمالتكونت 
( ، حيث تم اختيارىم بالطريقة العمدية وبعد ذلك قسموا الى  3362/3360العبا لعام )

 ( العبا .61وبمغ عدد كل مجموعة )عن طريق القرعة مجموعتين ظابطة وتجريبية 

 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث:   3-3

 ة واالدوات التالية :خدم الباحث االجيز تاس

 حاسبة  -

 3( 6ساعة توقيت الكترونية عدد )  -

 3( متر 03شريط قياس بطول ) -

 3شواخص -

  3أعالم -

 3موانع -

 3أقماع بالستيكية -

  3(60كرات قدم عدد) -

 3مساطب -

 توصيف االختبارات : 3-4
 . (6): اختبار القفز العمودي من الثبات االختبار األول 3-4-1

                                                           
 .34، ص 3332، ،الطيف لمطباعةاالختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضيسموم: عمي جواد ، الحكيم 1
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 3: قياس القوة االنفجارية لعضالت الساقينمن االختبار الهدف

  3لوحة -شريط قياس -: طباشيراألجهزة واألدوات
: توضع الموحة بجانب الالعب )المختبر( الذي يقوم بمد ذراعو لتأشر النقطة التي وصف األداء

موصول يصل إلييا بواسطة قطعة الطباشير ، وعند إعطاء اإلشارة يتخذ الالعب وضع القفز ل
  3إلى أعمى نقطة ممكنة ويؤشر عمى الموحة أقصى ارتفاع يصمو الالعب

: تقاس المسافة بين اإلشارة األولى والثانية ويسجل الرقم وتعطي لالعب محاولتان  التسجيل
 3وتحتسب األفضل

 . ( 6)( ثواني63: الحجل ألقصى مسافة بالتبادل في ) : االختبار الثاني 3-4-2
 3: قياس القوة المميزة بالسرعة االختبارالهدف من 

 3شريط قياس -خطان مرسومان لتحديد البداية والنياية  -: ساعة توقيتاألجهزة واألدوات
يقف الالعب )المختبر( خمف خط البداية ممرجحا إحدى قدميو وعند سماع إشارة   وصف األداء:

  3(ثواني63خالل مدة ) البدء يقوم الالعب بالحجل المستمر لقطع أكبر مسافة ممكنة

تسجل المسافة التي يقطعيا الالعب)المختبر( من خط البداية وحتى انتياء المدة  التسجيل:
  3الزمنية المقررة

 . (3)ختبار نيمسون لالستجابة الحركية االنتقالية االختبار الثالث :ا 

 : قياس القدرة عمى االستجابة والتحرك بسرعة ودقة وفقا الختيار المثير . الغرض من االختبار

( م ، ساعة توقيت 3( م وبعرض )63: منطقة فضاء مستوية خالية من العوائق بطول ) األدوات
 الكترونية ، شريط قياس ، شريط الصق .

 : وصف االختبار

                                                           
 .99ص،6432،مطبعة التعميم العالي،االختبارات والقياس في المجال الرياضيوبسطويسي: ناجي،  1

، القاهرة ،  2، ط األسس العلمية للكرة الطائرة وطرق القياس والتقويممحمد صبحي حسانين ، وحمدي عبد المنعم :   2

 .223-222، ص 7991مركز الكتاب للنشر ، 
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ذي يقف عند نياية الطرف األخر يقف المختبر عند نيايتي خط المنتصف في مواجيو المحكم ال
 لمخط .

يتخذ المختبر وضع االستعداد بحيث يكون خط المنتصف بين القدمين وينحني جسمو لإلمام 
 قميال 

يمسك المحكم بساعة توقيت بإحدى يديو ويرفعيا إلى األعمى ثم يقوم بسرعة بتحريك ذراعو إما 
 .ناحية اليسار أو اليمين وفي نفس الوقت يشغل الساعة 

يستجيب المختبر إلشارة اليد ويحاول الجري بأقصى سرعة ممكنو في االتجاه المحدد لموصول 
 ( م ،1.23إلى خط الجانب الذي يبعد عن خط المنتصف بمسافة  )

 وعندما يقطع المختبر خط الجانب الصحيح يقوم المحكم بإيقاف الساعة .

ذا بدا المختبر الجري باالتجاه المعاكس فان الحكم  يستمر بتشغيل الساعة حتى يغير المختبر وا 
 من اتجاىو ويصل إلى خط الجانب الصحيح .

( ثا وبواقع ثالث محاوالت 33( محاوالت متتالية بين كل محاولة واألخرى )1يعطي لممختبر )
 لكل جانب .

تختار المحاوالت في كل جانب بطريقة عشوائية متعاقبة ولتحقيق ذلك تعد ست قطع من الورق 
ي ) الكروت ( موحدة الحجم والمون ويكتب عمى ثالثة منيا كممة يسار وعمى ثالثة أخرى المقو 

 كممة يمين ثم تقمب جيدا وتوضع في كيس ثم تسحب بدون النظر إلييا .

 الشروط :

يعطى لكل مختبر عددا من المحاوالت خارج القياس بغض النظر عن الشروط األساسية لمتعرف 
 عمى إجراءات االختبار. 

يجب عمى المحكم إن يتدرب عمى إشارة البدء حتى يتمكن من إعطاء ىذه اإلشارة بالذراع 
 وتشغيل الساعة بالوقت نفسو .
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يقوم المحكم قبل إن يجري االختبار عمى المختبر بسحب الكروت الست السابقة بطريقة عشوائية 
و لترشده في تسمسل وتسجيميا وفقا لترتيب سحبيا في بطاقة خاصة يقوم بوضعيا في إحدى يدي

ايعازات اإلشارات وتسمسل الزمن لكل مختبر عمى حده وىذا اإلجراء يستخدم لمنع المختبر من 
 توقع االتجاه من محاولة إلى محاولة متتالية .

يجب عدم معرفة المختبر بان المطموب منو أداء ستة محاوالت موزعة عمى ثالث محاوالت في 
 د من توقع المختبر .كل اتجاه وىذا اإلجراء ىام لمح

يجب التنبيو عمى المختبر بان عدد المحاوالت التي سيؤدييا ليس موزعة عمى االتجاىين 
نما يحتمل إن يكون عدد المحاوالت اتجاه ما أكثر من األخر وان ترتيب أداء  بالتساوي وا 

 المحاوالت يتم بطريقة عشوائية وىو يختمف من مختبر ألخر .

 بان يعطي المحكم اإلشارةاآلتية :يجب إن يبدأ االختبار 

استعداد أبدا وفي جميع المحاوالت يجب إن تكون الفترة الزمنية بين كممتي استعد وابدأ في مدى 
 ثانية . 3إلى   6.0يتراوح بين 

يجب عمى المختبر القيام ببعض التمرينات الحقيقية بغرض اإلحماء ويجب إن تكون منطقة أداء 
 وقع .االختبار خالية من أي م

 يحتسب الزمن الخاص بكل محاولة . : التسجيل

 درجة المختبر ىي : متوسط الحاالت الست.

 -التجارب االستطالعية :  3-5
 التجربة االستطالعية األولى:  3-5-1

" وىي عبارة عن تجربة صغيرة أو عمل مصغر لمدراسة يقوم بيا الباحث بغية الوقوف عمى 
أجرى الباحث التجربة  ، (6)ترافق التجربة الرئيسة لمبحث "السمبيات وااليجابيات التي قد 

                                                           
 ، بغداد ، ) ب . ت( اضيةدليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرينوري إبراهيم الشوك ، رافع الكبيسي :  7

  .99،ص 2002
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غاز ل لمباراتين لفريق ) نادي ، حيث تم إجراء تحمي(3360/ 4/ 4 ) االستطالعية األولى بتاريخ
من خالل ىذه التجربة قبول  د مشكمة الباحث وقد توصل الباحث( لوقوف عمى تحديالشمال

افة الى ذلك التعرف عمى من حيث تمتعيا بسيولة التنفيذ اض وصالحية االستمارة المستخدمة
 امكانيات فريق العمل المساعد في عممية التحميل.

 التجربة االستطالعية الثانية :  3-5-2
/  4/  60 – 63االثنين( الموافق ) -الستطالعية الثانية يومي ) االحد تم إجراء التجربة ا

ين وىم من ضمن عينة البحث وتم اختيارىم بطريقة ( العب 3( عمى عينة مكونة من ) 3360
 عشوائية مع وجود فريق العمل المساعد ، وذلك لمتعرف عمى :

 صالحية ومالئمة االختبارات لمستوى العينة ولموضوع البحث . -6
 معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجو الباحث عند تنفيذ االختبارات قيد البحث. -3
 المستغرق في تنفيذ االختبارات والقياسات .التعرف عمى الوقت  -0
 توزيع واجبات العمل عمى فريق العمل المساعد وتحديد تسمسل إجراء القياسات واالختبارات . -2
 اختبار صالحية األجيزة واألدوات المستخدمة واستمارة جمع المعمومات . -0

 -إجراءات البحث الميدانية: 3-6
 االختبارات القبمية: 3-6-1

( 61تم إجراء االختبارات القبمية لممتغيرات قيد الدراسة إلفراد عينة البحث البالغ عددىم )     
الرياضي  ( عمى ممعب نادي غاز الشمال 3360/ 4/  61 موافق )ال ربعاءالعبا في يوم األ

لك لكرة القدم ، وقام الباحث بتثبيت الظروف وطريقة إجراء االختبارات وفريق العمل المساعد وذ
 من اجل تحقيق الظروف نفسيا قدر اإلمكان عند إجراء االختبارات البعدية .

 التجربة الرئيسة  التمرينات المركبة :  3-7

والقواعد  ذلك لتطوير بعض القدرات البدنية و مقترحة قام الباحث بإعداد تمرينات مركبة       
( أسابيع وبواقع ثالث وحدات تدربيبة في األسبوع وتراوح زمن 3كرة القدم لمدة )الدفاعية لالعبي 

( دقيقة حيث اشتمل القسم الرئيسي من الوحدة التدريبية  43 – 13الوحدة التدريبية ما بين ) 
( دقيقة 03عمى التمرينات المركبة وكانت حصة التمرينات المركبة من زمن الوحدة التدريبية )



 

066 

 

 (2015-12-30)  العدد الحادي عشر – الثالثالمجمد  –ة يمجمة جامعة االنبار لمعموم البدنية والرياض
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ث المستوى التدريبي والمرحمة العمرية وقدراتيم البدنية والميارية لعينة البحث معتمدًا وراعى الباح
عمى المراجع والمصادر العممية الخاصة بعمم التدريب الرياضي، فضاًل عن آراء المختصين بكرة 

( واستمر لغاية  3360/ 64/4)ذ التمرينات المركبة في يوم السبت الموافقابتدأ تنفيالقدم حيث 
 . ( 3360/ 66/  66الموافق )  يوم األربعاء

 االختبارات البعدية : 8 -3

الموافق  البحث لمقدرات البدنية يوم األثنين بإجراء االختبارات البعدية  لعينةقام الباحث      
( وبالشروط والضوابط المتبعة نفسيا في االختبارات القبمية وفريق العمل 61/66/3360)

 مباشر من قبل الباحث .عد وبإشراف المسا

 الوسائل اإلحصائية : 9 -3

 ( .sppsاستخدم الباحث الحقيبة االحصائية )    

 عرض وتحميل ومناقشةالنتائج : 0-4-6

 لعينة البحث الفردية نتائج التحميل القبمي لمميارات اليجوميةيبين ( 6جدول )

 عدد االداء متغيرات البحث ت
 المنفذ

المحاوالت 
 الناجحة

نسبة 
 النجاح

المحاوالت 
 الفاشمة

 نسبة الفشل

منع المهاجم من التصرف  1
 الصحيح بالكرة

123 45 37.5% 75 62.5% 

 %64.28 93 %35.71 53 143 التغطية في الدفاع واالسناد 2
النتقال السريع من الدفاع الى  3

 الهجوم
145 63 41.37% 85 53.62% 

 
مقاعدة الخططية الدفاعية ) منع المياجم من التصرف ( يبين إن عدد المحاوالت ل6من الجدول )

ي حين بمغت نسبة نجاح ىذه ( محاولة ف633( في االختبار القبمي كانت ) الصحيح بالكرة
عدد بمغ %( في حين 13.0%( إما نسبة الفشل فقد بمغت )02.0في المباريات ) القاعدة
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(  التغطية في الدفاع)  ة الخططية داء أو المباريات لمقاعدالمحاوالت المنفذة في إثناء األ
في إثناء %( إما نسبة فشل ىذه القاعدة 00.26)( محاولة وبمغت نسبة نجاحيا 623) )االسناد(

( االنتقال السريع من الدفاع الى اليجوم )   إما بالنسبة لمقاعدة الثالثة  %(12.33األداء كانت )
محاولة وكانت نسبة نجاح ىذه المحاوالت  (620إثناء المباريات ) حيث بمغ عدد األداء المنفذ

وىذا يدل عمى إن التمرينات التي تعطى  %(03.13%( في حين بمغت نسبة الفشل )26.02)
 لمعينة كانت ال تراعي مناطق المعب المختمفة وخصوصية كل منطقة .

 لعينة البحث لمقواعد الخططية الدفاعية نتائج التحميل ألبعدي (3جدول )
 عدد االداء البحثمتغيرات    ت

 المنفذ
المحاوالت 
 الناجحة

نسبة 
 النجاح

المحاوالت 
 الفاشمة

 نسبة الفشل

 %43.62 65 %59.37 95 163 منع المهاجم من التصرف الصحيح بالكرة 1
 %33.33 55 %66.66 113 165 التغطية في الدفاع واالسناد 2
 %23.69 41 %76.33 132 173 النتقال السريع من الدفاع الى الهجوم 3

مقاعدة الخططية الدفاعية  ) منع دد المحاوالت في التحميل ألبعدي( يبين إن ع3من الجدول )
ي حين بمغت نسبة نجاح ىذه ( محاولة ف613( كانت ) المياجم من التصرف الصحيح بالكرة 

عدد بمغ %( في حين 23.13%( إما نسبة الفشل فقد بمغت )04.02في المباريات )القاعدة 
داء أو المباريات لمقاعدة الخططية الدفاعية الثانية  ) التغطية في المحاوالت المنفذة في إثناء األ

في إثناء  %( إما نسبة فشل ىذه القاعدة11.11)( محاولة وبمغت نسبة نجاحيا 610) ( الدفاع
%( إما بالنسبة لمقاعدة الخططية الثالثة  ) االنتقال السريع من الدفاع الى 00.00األداء كانت )

( محاولة وكانت نسبة نجاح ىذه 620حيث بمغ عدد األداء المنفذ في إثناء المباريات ) ( اليجوم 
وىذا يدل عمى إن التمرينات ،%( 30.14%( في حين بمغت نسبة الفشل )21.03المحاوالت )

األداء في إثناء  كانت ليا األثر الواضح في تطور ت عمى عينة البحثلتي طبقاالمقترحة المركبة 
يدل عمى إن األداء المياري الخططي يتأثر بعامل المكان أو المنطقة في الممعب المباريات مما 

حيث يتطمب من الالعب اتخاذ قرارات سريعة ومناسبة وفقا لنوع األداء وبما يتالءم مع متطمبات 
فريق سواء في الثمث الدفاعي أو الوسط أو اليجوم ، وىذا يتفق مع ما أشار إليو ) خطط المعب لم
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بان ال بد من إن تعد التدريبات الخاصة لتطوير األداء "  ( 6)إبراىيم شعالن ومحمد عفيفي (
المياري بالشكل الذي تتطمبو مواقف المعب خالل المباراة حيث يتأثر الالعبون بعوامل مختمفة 

داء في المباريات منيا عامل المساحة بين االتساع والضيق أو المكان أو المنطقة من إثناء األ
الممعب سواء الدفاعية أو الوسط أو اليجوم أو موقع الزميل أو ضغط المنافس أو اتجاه ومسار 

 وقوة وسرعة الكرة .
 البحثيبين نتائج االختبار القبمي والبعدي لمقدرات البدنية الخاصة لعينة  (0جدول )

وحدة  المتغيرات
 القياس

 ع س ف االختبار ألبعدي االختبار القبمي
 ف

ت 
 المحتسبة

ت 
 الجدولية

 الداللة
 ع س ع س

القوة االنفجارية 
 لإلطراف السفمى

  7.3 1.8 3.8 3.6 33.9 4.4 27.1 سم
2.1   

دالة  
 إحصائيا

القوة المميزة 
بالسرعة لإلطراف 

 السفمى

 3.9 1.5 8.6 5.5 53.4 4 41 م

سرعة االستجابة 
الحركية لإلطراف 

 السفمى

 2.9 1.4 33.5 1.5 2 2.1 2.5 ثا

 (3.30( وتحت مستوى داللة) 60=6-61( إمام درجة حرية) 3.6قيمة ت الجدولية)   
( يبين إن قيمة )ت( المحتسبة لالختبار القبمي والبعدي لمقوة االنفجارية بمغت 0من الجدول )

( لذا كانت الفروق معنوية ولصالح االختبار ألبعدي 3.6اكبر من القيمة الجدولية )( وىي 2.0)
( وىي 0.4إما بالنسبة لمقوة المميزة بالسرعة لإلطراف السفمى فقد بمغت قيمة )ت( المحتسبة )

( لذا كانت 3.30( وتحت مستوى داللة )60( إمام درجة حرية )3.6اكبر من القيمة الجدولية )
ية ولصالح االختبار ألبعدي ، إما بالنسبة لسرعة االستجابة الحركية لإلطراف السفمى الفروق معنو 

( إمام درجة حرية 3.6( وىي اكبر من القيمة الجدولية )3.4فقد بمغت قيمة )ت( المحتسبة )
المقترحة سبب ذلك إلى إن التمرينات المركبة  انت الفروق معنوية ويعزو الباحث( لذا ك60)

                                                           
اسس ومبادىء تنمية العناصر البدنية لدى المبتدئين في كرة القدم بدولة االمارات العربية ، إبراهيم شعالن ومحمد عفيف :  7

 . 1991بحث منشور لمجلة علوم التربية الرياضية ، 
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ي أعطيت لعينة البحث التجريبية كانت ليا الدور الفاعل في تطوير القدرات البدنية إذا المختمفة الت
تعتبر التمرينات المركبة ىي األداة الفعالة لكل المشاكل التي تحدث إثناء األداء وىذا يتفق مع ما 

الخاصة أشار إليو ) عصام عبد الخالق ( " إن األداء المياري يرتبط بالقدرات البدنية والحركية 
ارتباطا وثيقا إذ يعتمد إتقان الميارات عمى مدى تطور متطمبات ىذا األداء من قدرات بدنية 

 .(6)وحركية خاصة "

 االستنتاجات والتوصيات    – 5
 -:االستنتاجات  5-1

التمرينات المركبة التي طبقت عمى عينة البحث كان ليا تأثير فعال عمى تطوير بعض  -6
 لعينة البحث قيد الدراسة .ة والقواعد الدفاعية القدرات البدني

ضمن المنياج التدريبي في مرحمة اإلعداد الخاص ليا تأثير  التمرينات المركبة المقترحة  -3
 لممتغيرات قيد الدراسة لعينة البحث  والقواعد الدفاعية قدرات البدنية ايجابي في تطوير ال

 -:التوصيات  5-2

 التدريبي بكرة القدم لممتقدمين  ضمن المنياج نات المركبة ماد التمريباعت يوصي الباحث -6
واعطائيا حصة ال باس بيا من زمن الوحدة التدريبية النيا تساعد وبشكل كبير في 

 تطوير القدرات البدنية والجوانب الميارية والخططية بنفس الوقت .
االستفادة من المنيج التدريبي المعد من قبل الباحث في بناء مناىج تدريبية مشابية   -3

 .تمارين اخرى مشابية وبأزمنة اخرىلتطوير القدرات البدنية والقواعد الخططية الدفاعية ب
 المصادر

  : العربي ، القاىرة ،  ، دار الفكراالسس العممية في تدريب كرة القدم ثامر محسن
6432. 

 دار عالم المعرفة ،  ، القاىرة ، 6، ط اساسيات كرة القدمعبدة ومفتي ابراىيم :  محمد
6442. 

                                                           

 .626، ص6440، دار المعارف لمنشر ، القاىرة ،  التدريب الرياضيعصام عبد الخالق :  6
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  : بغداد ، مطبعة جامعة بغداد  اصول التدريب بكرة القدمثامر محسن وسامي الصفار ،
 ،6433. 

  اياد محمد عبدالممو )واخرون ( : نسبة مساىمة اىم الصفات البدنية وعالقتيا بالمستوى
القفز العالي بطريقة القوس ) فوسبري ( ، مجمة التربية الرياضية ، بغداد ،  الرقمي في

 .6440،  66ع
 3332،عمان، داردجمة، االختبارات والتكتيك في كرة القدم : اسعد الييتي موفق . 
  : ) القاىرة ، التدريب والتعميم الميداني في كرة القدم يوسف الزم كماش ) واخرون ،

 .3334دارالفكر العربي ، 
  : )محدثة ، جامعة الموصل ، دار اكتب  3،ط كرة القدمزىير قاسم الخشاب )واخرون ،

  .6444لمطباعة والنشر، 
  : دليل البحاث لكتابة األبحاث في التربية الرياضيةنوري إبراىيم الشوك ، رافع الكبيسي 

 ، بغداد،)ب .ت(.
 البدنية لدى المبتدئين في  إبراىيم شعالن ومحمد عفيف : اسس ومبادىء تنمية العناصر

 . 6443كرة القدم بدولة االمارات العربية ، بحث منشور لمجمة عموم التربية الرياضية ، 
  :717، ص7991،  ، القاىرة، دارالمعارف لمنشر التدريب الرياضيعصام عبد الخالق. 
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