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 ) ممخص البحث (

 اشتمل البحث عمى خمسة أبواب . 

 الباب األول : التعريف بالبحث . 

مقدمة البحث : شمل التطرق إلى تطور لعبة خماسي كرة القدم منذ نشأتيا والى حد  .1
 ميزات وصفات البدنية لمعبة .أالن . والتطور الذي حصل في العالم . وعن 

مشكمة البحث : وجود تدني في مستوى اإلعداد البدني وباألخص لقدرتي القوة  .2
 االنفجارية والرشاقة وذلك من خالل البطء الواضح لميجمة. 

ىدف البحث إلى :  معرفة تأثير األدوات المساعدة بين القوة االنفجارية لألطراف  .3
 وات المساعدة . السفمى و معرفة تأثير بعض األد

 : اشتمل التطرق إلى : األدوات المساعدة ، القوة االنفجارية ، الرشاقة ،  الباب الثاني
 الجري بالكرة ، المناولة القصيرة . 

 شتمل ىذا الباب إلى منيجية البحث ، وعينة البحث ، واألدوات المستخدمة الباب الثالث : ا
عداد المنيج  التجريبي ، واالختبارات القبمية ،  ، والتجربة االستطالعية ، وا 

 والتجربة الرئيسية ، واالختبارات البعدية ، والوسائل اإلحصائية .

 شتمل إلى عرض وتحميل ومناقشة النتائج لعينة البحث الظابطة والتجريبية .الباب الرابع : ا

 ي من خالل النتائج التي حصل عمييا الباحث استنتج إلى التطور الذالباب الخامس :
 التطور إلى استخدام الوسائل المساعدة في الوحدات . حصل لعينت البحث 

 التدريبية لتطوير القدرات البدنية والمياري . واشتمل مجموعة من التوصيات .          
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 ـ التعريف بالبحث . 1

 مقدمة البحث وأهميته. 1ـ 1

ولى وحتى االن تطورا سريعا وممحوظا وقد لقد كان تطور لعبة خماسي كرة القدم منذ نشأتيا األ     
تزايد عدد الدول المنظمة لسباقات ىذه المعبة ضمن االتحاد الدولي لكرة القدم وكذلك عدد الممارسين 
ليذه المعبة الجماعية المصغرة . وتعتبر خماسي كرة القدم إحدىاأللعاب الجماعية والشعبية التي أخذة 

ى الصعيد العالمي كبطوالت عالمية وأسيوية وعربية ومحمية مكان الصدارة من حيث انتشارىا عم
وشعبية لكافة الفئات العمرية ولكال الجنسين .ولتطوير ىذه المعبة يجب استخدام وسائل مساعدة تعمل 

ولعبة  عمى رفع القدرات البدنية والمياريةالتي تصل بمعبة خماسي كرة القدم إلى المستويات العميا .
تميز باعتبارىا ذات صفات وقدرات بدنية عديدة وباألخص قدرتي القوة االنفجارية خماسي كرة القدم ت

والرشاقة اعتمادا كبيرا لما فييا من ميارات تحتاج ليذا النوع من األداء البدني . فنجد إن ميارتي 
ة كبيرة في فأن لمقوة والرشاقة أىمي المناولة القصيرة والجري بالكرة في أدائيا يحتاج إلى تمك القدرتين .

تحديد مستوى االنجاز الرياضي لمعظماأللعاب الرياضية وليا تأثير كبيرفي بقية القدرات البدنية فضال 
طبقا لما  . عن أىميتيا في منع حدوث اإلصابات لدى الرياضيين أثناءأداء العمل العضمي والمياري

لمساعدة في تطوير الرشاقة تقدم فأن أىمية البحث تكمن في معرفة تأثير استخدام بعض األدوات ا
 والقوة االنفجارية لألطراف السفمى بدقة المناولة القصيرة والجري بالكرة في خماسي كرة القدم . 

 مشكمة البحث.  2ـ 1

من خالل مشاىدة الباحث لالعبي خماسي كرة القدم الحظ وجود تدني في مستوى اإلعداد البدني 
اقة وذلك من خالل البطء الواضح لميجمة المرتدة بعد انقطاع وباألخص لقدرتي القوة االنفجارية والرش

الكرةومناولة الكرة لمزميل بصورة صحيحة  وكذلك عدم قدرة الالعب عمى اجتياز الخصم بصورة 
صحيحة عند استالم الكرة وبالتالي فأن ىاتين القدرتين أدى إلى ضعف في ميارتي دقة المناولة 

 كرة . القصيرة وكذالك ميارة الجري بال

لذا ارتئ الباحث عمى ضرورة استخدام بعض األدوات المساعدة في تطوير ا الرشاقة والقوة    
 االنفجارية لألطراف السفمى بدقة المناولة القصيرة والجري بالكرة لالعبي خماسي كرة القدم .

 هدفا البحث .  3ـ 1

 ف السفمى واألداء   ـ معرفة تأثير األدوات المساعدة بين القوة االنفجارية لألطرا1
 المياري في دقة المناولة القصيرة في خماسي كرة القدم . 
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 ـ معرفة تأثير بعض األدوات المساعدة بين الرشاقة واألداء المياري لمجري بالكرة في 2 
 خماسي كرة القدم .       

 فرضا البحث .  4ـ 1

رية لألطراف السفمى واألداء المياري لدقة  ـ ىناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائيا بين القوة االنفجا1
 المناولة القصيرة لعينة البحث . 

 ـ ىناك ارتباط ذات داللة إحصائيا بين الرشاقة واألداء المياريممجري بالكرة  لعينة 2
 البحث .

 مجاالت البحث.  5ـ 1

 : عينة من العبي نادي ىيت الرياضي بكرة القدم .  المجال البشري 1ـ 5ـ 1

 : ممعب نادي ىيت الرياضي .  المجال المكاني 2 ـ5ـ 1

 . 2112/  21/7ولغاية 2111/ 12/  11: الفترة الزمنية من المجال ألزماني 3ـ 5ـ 1

 ـ الدراسات النظرية . 2

 األدوات المساعدة .  1ـ 2

رغم عرفت األدوات والوسائل المساعدة منذ زمن بعيد ليس بالقصير إالأنيا لم تستخدم بشكل جاد     
أىميتيا في تحقيق األىداف التدريبية والتربوية لممدرب . وقد مرت األدوات المساعدة عمى مدى ىذا 

أو الوسائل ووضعيا فضال عن عالقتيا  الزمن بتقسيمات عدة كان أساسيا وظيفة ىذه األدوات
الطريقة بالمدرب .  فقد أطمق عمييا أول مرة )الوسائل التوضيحية ( ألن التوصيل إلى المدرب ب

ألمفضية لم يكون كافيا في نقل المعمومات والميارات ووصوال بالمتعممين إلى " إكسابيم ادراكات 
 (كذلك سمية  )بالوسائل المعينة( كذلك أطمق عمييا 1صحيحة ليذه المعمومات والحقائق وتطبيقيا " )

 

----------------------------------------------------------- 

، اإلسكندرية ، دار  1فى السائح : المنيج التكنولوجي وتكنولوجيا التعمم والمعمومات في التربية الرياضية ، ط( مصط1)
 . 53، ص  2114الوفاء لمطباعة والنشر ، 
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)الوسائل البصرية ( بعدىا سمية ) الوسائل التعميمية البصرية ( أما في وقتنا الحاضر فقد سمية )  
وات والوسائل المساعدة ( . فقد عرفت بأنيا " مجموعة من األدوات والوسائل األدوات المساعدة أواألد

والمعمومات والخبرات المتنوعة والمبرمجة والتي تعمل عمى مساعدة المتعمم في فيم وتطبيقات الفعاليات 
 ( .1التعميمية النظرية والعممية مما يزيد من المعرفة لديو " )

مساعدة أن يصيب التربية نصيب من ىذا التأثير لذا فاألدواتواألجيزة كان البد لألدوات والوسائل ال   
المستخدمة في التربية الرياضية كثيرة ومتعدد ة سواء من حيث الشكل او الوظيفة او استخدام منيا 
مايستخدمكوسائل تعمل عمى الميارات الحركية ومنيا ما يستخدم لتطوير القدرات البدنية ومنيا ما 

في أداء بعض الحركات التي تتصف بقدرة كبير او معين من الصعوبات في بعض  يستخدم كوسائل
 األلعاب الرياضية .

أذن األدوات المساعدة ىي جزء فعال في العممية التدريبية تساعد المدرب عمى تطوير ميارة معينة أو 
ت المساعدة ىي قدرة بدنية معينة موجودة لدى مجموعة من الالعبين لذلك أرى أنا الباحث أن األدوا

األدوات يعمل عمى التطور السريع في الميارات  جزء ال يتجزأ من العممية التدريبية كذلك أن تمك
والقدرات البدنية المستخدمة في التدريبات الرياضية أو تكتيك معين لمباراة ميمة يعكس نتائج الفريق 

ساعدة ىي مجموعة من األجيزة في المسابقة المحمية أو الدولية لذلك يعرف الباحث األدوات الم
واألدوات التي تستخدم في تنفيذ التمرينات خالل الوحدة التدريبية وتنظم ىذه األجيزة حسب القدرات 
البدنية والميارات الحركية المراد تطويرىا . إن الوسائل واألدوات المساعدة في مجال التربية الرياضية 

المادية التي تأخذ أشكاال متعددة وأحجاما مختمفة وتخدم تتكون من أجيزة وىي " مجموع من اإلمكانات 
أىدافا متباينة تتراوح نسبة مساىمتيا في تعمم الميارات الحركية من البسيط إلى المعقد وقد تدخل في 
إجراء الميارات الحركية وتفصيميا شكال ومضمونا خدمة لمميارات الحركية وتعمميا بصورة أفضل 

("2 .) 

 

 

----------------------------------------------------------- 

( عادل فاضل : تأثير بعض استخدامات أنظمة المعرفة في برامج التعمم وبالنموذج الرمز لتعمم الميارات 1)
 . 31/ ص  2111اليجوميةبالمبارزة ، أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

 كمية ، بغداد جامعة ، العميا الدراسات طمبة محاضرات تعمم عمى المساعدة التعميمية ائلالوس:  عمي فاضل عادل( 2)
 . 34ص ، 2117 ، الرياضية التربية
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 القوة االنفجارية .  2ـ 2

بالتغمب عمى  أقسام القوة الثالثة التي تتميز تعتبر القوة االنفجارية ) القوى العظمى ( ىي إحدى       
فاتيا الزيادة في قيمتيا وذلك عن طريق تنفيذ التكرار البسيط لمتمرين مع فترة المقاومات التي من ص

راحة طويمة نسبيا. إذن فالقوة االنفجارية ىي القوة التي تستطيع العضمة أو المجموعة العضمية انجازىا 
في حالة انقباض ثابت وكذلك يعرفيا ىارة  بأنيا اعمي قوة ينتجيا الجياز العصبي العضمي عند 
انقباض اإلرادي وىي عنصر أساسي لتعيين المستوى في الفعاليات التي تتطمب التغمب عمى مقاومة 

% ( من قابمية القوى االنفجارية ) القوى  111ـ  81كبيرة .إن حجم الحمل يجب إن يصل من )
احة ( مرات . في السمسمة الواحدة ويفضل وقت الر  8ـ  1القصوى ( لمفرد ويحدد تكرار التمرين من )

( .لذلك تعد القوة االنفجارية ىي أحدى عناصر األعداد البدني 1دقائق) ( 4ـ 3طويمة تتراوح بين )
الخاص والميمة لالعب خماسي كرة القدم وذلك النو يحتاجيا في مواقف المعب الدفاعية واليجومية 

ة عمى كرة عمى حد سواء وعمى الالعب أن يتمتع بيذه الصفة وذلك عند االنطالق بسرعة لمسيطر 
مشتركة مع الخصم أو قطع كرة أثناء الدفاع أو عند التيديف . وقد عرفيا )حسن( بأنيا "استخدام القوة 

( كما عرفيا )الزبيدي( أن القوة االنفجارية ىي "القدرة عمى تفجير القوة" 2بأقل زمن إلنتاج الحركة" )
تنتج قوة معينة لمقدم بضرب الكرة مرة واحدة ( لذلك فأن القوة االنفجارية في ميارة المناولة القصيرة 3)

عندما تكون المقاومة صفرا وبأسرع ما يمكن إليصاليا إلى الزميل ولذلك يعرف الباحث القوة االنفجارية 
تعريفا إجرائيا بأنيا تعني أكبر قوة تنتجيا العضمة عندما تكون المقاومة صفرا ولمرة واحدة وبأسرع ما 

 يمكن.

 الرشاقة .  3ـ 2

 تظير أىمية الرشاقة لالعب خماسي كرة القدم في إعطاء القدرة االنسيابية الحركية والتوافق      

----------------------------------------------------------- 

، 1988( كاظم عبد الربيعي ،موفق مجيد المولى : اإلعداد البدني بكرة القدم ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، 1)
 .  246ص

، 1983( سميمان عمي حسن :المدخل إلى التدريب الرياضي ،دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،2)
 .281ص

( عبد الرزاق الزبيدي :اثر منيج مقترح لمقوة العضمية الخاصة في تطوير بعض ميارات المتطمبات الخاصة عمى 3)
 .  17، ص1999، كمية التربية  الرياضية ،  بساط الحركات األرضية ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد
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واإلحساس السميم باالتجاىات المسافات خالل االنجاز الرياضي الذي يعتمد عمى ىذه  واالسترخاء
القدرة في تحقيق اليدف . وىناك اتفاق عمى إن الرشاقة الخاصة تعني " مقدرة الالعب عمى انجاز 

( .وكذلك فأن الرشاقة " تعني قدرة الالعب 1فاءة ممكنة " )األداء الفني لمفعاليات الرياضية بأعمى ك
عمى تغيير أوضاع جسمو وتغير اتجاىو وبتوقيت سميم سواء كان ذلك الجسم كمو او جزء منو عمى 
األرض أو في اليواء . وقد اشترط بان تصاحب الدقة والسرعة عممية تقييم االتجاه وكذلك فأن الرشاقة 

عل السريع لمحركات الموجبة شرط أن تكون مصحوبة بالدقة والقدرة عمى تغيير تتطمب القدرة عمة رد الف
االتجاه التي ألتطمب القوة العظمى أو القدرة عمى انو يجب التأكيد . ان الرشاقة الخاصة تكون مرتبطة 
بعناصر بدنية أخرى مثل الدقة والتوازن والتوافق والسرعة في رد الفعل وانيا من أكثر العناصر 

طموبة في الحركاتالتوافقية المعقدة والحركات التي تتطمب ربط الحركة مع رفع الميارات المختمفة في الم
ظروف مواجية الخصم . ونأكدإجراء تمارين الرشاقة الخاصة في كافة الفترات التدريبية السنوية وعمة 

ضيرا لمرشاقة الخاصة الخصوص خالل الفترة التحضيرية الثانية . ونذكر ىنا بان التمارين األكثر تح
تودي إلى تسميط عبء كبير عمى الجياز العصبي المركزي مما يؤدي إلى ظيور التعب السريع 
رىاق الالعب نفسيا وبدنيا وعمى ذلك يجب تجنب التدريب عمى الرشاقة في حاالت التعب او بعد  وا 

تباطيا بأداء الميارات الفنية التمارين العالية الشدة . وتظير الرشاقة خالل الصراع الكروي من خالل ار 
المختمفة كالخداع والمراوغة والجري بالكرة والتيديف بأوضاع مختمفة كذلك تظير في قدرة الالعب عمى 
اتخاذ الوضعيات المناسبة بسرعة عالية جدا وقيامو بالتخمص من اإلصابة باتخاذ الوضع المناسب في 

( .لذلك 2حل المواجية المتكررة أثناء المعب " )حالة التصادم او محاوالت عبور الالعبين في مرا
فالرشاقة عنصر ومكون بدني ميم ذو أىمية لالعب خماسي كرة القدم فمو ارتباطات مع مكونات بدنية 

تقان الميارات الحركية .  كثيرة فيي تسيم بقدر كبير في سرعة تعمم وا 

 (.3ء" )وتعرف الرشاقة "بأنيا قدرة الفرد عمى التغير أوضاعو في اليوا

وتظير أىمية الرشاقة في لعبة خماسي كرة القدم في أثناء محاولة النجاح في إدماج ميارات حركية 
 عدة في نسق واحد وأداء الحركات المختمفة تحت ظروف مختمفة ومتغيرة ومتباينة وذلك بقدر كبير من

----------------------------------------------------------- 

، مطبعة دار العراب ، دار نور ، دمشق ، سوريا ،  1اسعد محمود ألييتي : أساسيات التدريب الرياضي ، ط( موفق 1)
 .  211، ص2111

 .  367( كاظم عبد الربيعي ،موفق مجيد المولى : مصدر سبق ذكره ، ص2)

 .254، ص1999ي ، ( بسطويسي أحمد بسطويسي : أسس ونظريات التدريب الرياضي ، القاىرة ، دار الفكر العرب3)
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الدقة من خالل أداء حركات الخداع والمراوغة وأداء الحركات المختمفة لذلك يعرفيا ) الخشاب 
وآخرون( بأنيا "قدرة الالعب عمى أداء فعاليات كرة القدم المتنوعة صغيرة كانت أم كبيرة في اتجاىات 

ة والوقوف المفاجئ باستخدام الكرة أو مختمفة بطريقة سريعة ومفاجئة مع القدرة عمى تغير االتجاه بسرع
(.لذلك يعرف الباحث الرشاقة تعريفا إجرائيا بأنيا قدرة الالعب عمى 1أية أداة تدريبية أو بدون الكرة")

أداء الواجب الحركي المطموب بدقة وانسيابية وتوقيت سميم أثناء األداء الحركي وبتوافق عصبي 
 معين منو عمى األرض أو في اليواء .عضمي سواء كان بكل أجزاء جسمو أو جزء 

 (2) المناولة لقصيرة 3ـ 2

إن االنسجام والتفاىم والتعاون بين أعضاء الفريق يعد من األسس اليامة في المعب الجماعي 
والمناوالت بين الالعبين ىي أساس االنسجام ، حيث أن الفريق الذي يتمكن أعضائو من إتقان المناولة 

المعب بصورة جيدة وأداء المعب بميارة عالية . لذلك تعتبر المناولة القصيرة  بصورة جيدة يمكن أداء
أساس المعب الجماعي وىي من مقومات االتصال والربط في الخطط الجماعية وتنفيذ وسائل اليجوم 
مكانية الالعبين في أداء المناوالت فيما بينيم بشكل سريع مع ضمان  الجماعي يعتمد عمى مدى قدرة وا 

في األداء . وىناك ثالثة عناصر ميمة وفعالة تؤثر بصورة مباشرة عمى اتجاه المناولة القصيرة  الدقة
 ـ السرعة في أداء المناولة . 3ـ أن تكون المناولة بسيطة . 2ـ الدقة في أداء المناولة . 1    وىي : 

صم والحصول عمى عندما يستطيع الفريق أداء المناولة بصورة سميمة ودقيقة يتمكن من اجتياز الخ
 مساعدة جيدة لتنفيذ خطط المعب . 

 ( . 3) الجري بالكرة 5ـ 2

يعد الجري بالكرة من الميارات الفردية حيث يستخدميا الالعب من اجل التقدم باتجاه مرمى     
الخصم ومن خالل الجري بالكرة يجب ان يكون نظر الالعب موزعا بين الكرة والساحة آو رؤية 

نيا يمكن ان الالعبين والال عب الذي يتقن ىذه الميارة اليحتاج إلى استمرار التركيز بالنظر إلى الكرة وا 
يكون بين كل لمستين لمقدم يوجو نظره لألمام او يكون مع النظر الشامل ومالحظة الكرة والموقف الذي 

 فيو الالعبون . 

----------------------------------------------------------- 

، 1999، محدثة ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 2زىير قاسم الخشاب وآخرون : كرة القدم  ، ط (1)
 . 118ص

 .   92، ص  2118، مطبعة دار دجمة ،  1( موفق اسعد محمود : التعمم والميارات األساسية في كرة القدم ، ط2)

 112( موفق اسعد محمود : المصدر السابق ، ص3)
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جراءاته الميدانية . ـ من3  هجية البحث وا 

 منهج البحث . 1ـ 3

استخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمة طبيعة بحثو . والمنيج التجريبي ىو " الطريقة التي         
تعتمد عمى التفكير االستقرائي واالستنتاجي ، وتستخدم أساليب المالحظة العممية وفرض الفروض 

 (1ة والوصول إلى النتيجة " )والتجربة لحل مشكمة معين

 عينة البحث :  2ـ 3

( 22شممت عينة البحث عمى مجموعة من العبي نادي ىيت الرياضي بكرة القدم والبالغ عددىم )     
العبا وتم اختيارىم بالطريقة العشوائية . وتم اختيار العبين بالطريقة العشوائية أيضا لغرض إجراء 

بعادىم من عينة البحث األصمية . وبذلك أصبح عدد العبي التجربة االستطالعية  وتم است
( العبين لكل مجموعة . وبعد ذلك تم اختيار 11( العبا بواقع )21المجموعتين التجريبية والضابطة )

 العينتين بالطريقة العشوائية عن طريق القرعة. 

 األجهزة واألدوات المستخدمة ووسائل جمع المعمومات : 3ـ 3

 جهزة واألدوات المستخدمة : األ 1ـ  3ـ  3

 من اجل تحقيق االختبارات استخدم الباحث األجيزة واألدوات التالية:    

 (.15ـ كرات قدم قانونية عدد ) 

 (.11ـ كرات طبية بأوزان مختمفة عدد )

 ـ ممعب خماسي كرة قدم .

 ـ شواخص وموانع . 

 ـ فانالت لعب وتمرين .

 (.2ـ صافرة عدد )

----------------------------------------------------------- 

( جابر عبد الحميد واحمد خيري: مناىج البحث العممي في التربية وعمم النفس ، القاىرة ، مطبعة دار التفكير ، 1)
 . ـ سترة إثقال .  135، ص 1993
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 ـ مساطب بارتفاعات مختمفة .

 ( .11ـ حبال مطاطية عدد )

 ( .2( عدد ) Dimondوع ) ـ ساعة توقيت الكترونية ن

 ـ شريط قياس متري .

 ـ شريط الصق لتخطيط مناطق االختبارات وتحديدىا .

 ( كغ . 1ـ ثقاالت رسخ القدم بوزن )

 (.LGـ حاسبة نوع )

 ـ صناديق مختمفة اإلحجام. 

 وسائل جمع المعمومات : 2ـ  3ـ  3

 ــ الكتب والمصادر العربية واألجنبية .

 لدولية ) االنترنيت (.ـ شبكة المعمومات ا

 ـ المالحظة والتجريب . 

 ـ البرمجيات والتطبيقات المستعممة في الكمبيوتر .

 ـ القياسات واالختبارات .

 ـ استمارة جمع البيانات .

 ـ استمارة تفريغ البيانات .

 ـ فريق عمل مساعد .

 

 

 

 



  11     1131\31\13 -العدد السابع  \جملدل الثاين ا –ة البدنية والرايضيجمةل جامعة الانبار للعلوم 

 التجربة االستطالعية :  4ـ 3

ميا لمباحث لموقوف عمى السمبيات وااليجابيات التي تقابمو أثناء تعد التجربة االستطالعية " تدريبا عم
( . ومن أجل أعطاء صورة واضحة ودقيقة عن مفردات االختبارات 1إجراء االختبارات لتفادييا " )

المستخدمة لخدمة المنيج المقترح . وبعد تحديد عينة البحث وتحديد االختبارات البدنية قام الباحث 
الستطالعية وعمى عينة من العبي نادي ىيت الرياضي بخماسي كرة القدم مؤلفة من بأجراء التجربة ا

( العب ليس من عينة البحث األساسية ومن ثم تم استبعادىم من عينة البحث وبمساعدة فريق 2)
يوم الخميسالساعة الثالثة عصرا وكان  2111/  1/  6العمل المساعد وقد تمت التجربة  بتأريخ  

جربة االستطالعية ىي الوقوف عمى العوامل التي قد تؤثر عمى إجراء االختبار. وكان الغرض من الت
 اليدف من التجربة االستطالعية ما ياتي : 

 ـ التعرف عمى صالحية األجيزة واألدوات المستخدمة في االختبار .  

 ـالتحقق من مدى مالئمة االختبارات ألفراد العينة وسيولة تطبيقيا . 

 ة ومناسبة ترتيب أداء االختبارات المعنية بالبحث . ـمدى مالئم 

 ـمعالجة جميع األخطاء التي قد تحدث باالختبارات. 

 ـ التحقق من تفيم فريق العمل وكفاءتيم في أجراء القياسات واالختبارات وتسجيل النتائج  

 ـ التعرف عمى الوقت الالزم لتنفيذ االختبارات . 

 ان .ـ التحقق من مدى مالئمة المك

 ـالوصول إلى معرفة البدائل الالزمة قبل تنفيذ االختبارات القبمية .  

 االختبارات المستخدمة : 5ـ 3

 (2استخدم الباحث االختبارات التالية .)   

-----------------------------------------------------------
ة الرياضية وفي التربية البدنية ، الموصل ، مطابع التعميم ( قاسم المندالوي وآخرون : االختبارات والقياس في التربي1)

 . 156، ص 1991العالي، 

، 61، 37، 41،ص 2117( موفق اسعد محمود الييتي : االختبارات والتكتيك بكرة القدم ، دار دجمة ، عمان ، 2)
49. 
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 اختبار القوة االنفجارية.. ) اختبار الوثب العريض من الثبات  ( . .1
 شواخص ) ركض متعدد الجيات ( .   4اقة . ) اختبار الركض المتعرج بين  اختبار الرش .2
 اختبار دقة المناولة. ) اختبار المناولة المرتدة ( .  .3
 اختبار الجري بالكرة  ) الجري المتعرج بالكرة ( .  .4

 إعداد المنهج التجريبي: 6ـ 3

االستطالعية التي قام بيا مراعيا اعد الباحث منيج تجريبي لعينة البحث عمى أساس التجربة         
اإلمكانات المتوافرة ومستوى عينة البحث معتمدا عمى األساس العممية التدريبية  وقد تضمن المنيج 

 التدريبي المقترح ما يمي : 

 تمرينات لتنمية الميارات األساسية لممناولة القصيرة والدحرجة بالكرة   .1
 االنفجارية والرشاقة  تمرينات لتنمية القدرات البدنية والقوة  .2
 ( أسبوعا 12مدة المنيج التدريبي باألسابيع ) .3
(  وحدة تدريبية وىي    2)  تدرب أفراد العينة مرتين في األسبوع عمى المنياج التدريبي .4

 الخميس ــ السبت ( .)
( دقيقة لمجزء الرئيسي 61ـ  41( وحدة تدريبية بمعدل )24عدد الوحدات التدريبية الكمية )  .5

 دة التدريبية .لموح
لم يتدخل الباحث في تنفيذ مدة اإلحماء واإلعداد الخططي من الجزء الرئيسي وكذلك الجزء  .6

 الختامي حيث يتولى مدرب الفريق تنفيذ ذلك .
 شمل المنيج التدريبي مرحمة اإلعداد البدني لمقدرات البدنية والميارية من الجزء الرئيسي فقط . .7
لراحة بين التمرينات أن تكون المدة الكافية الستعادة الحالة أعتمد الباحث في تحديد مدد ا .8

 الوظيفية الطبيعية .
 تم تنمية لقوة االنفجارية لعضالت الرجمين باستخدام تمارين ثقالو الرجل . .9

 تم تنمية الرشاقة باستخدام تمارين ثقالة الصدر . .11
ع مالحظة األداء السريع لمقدرة كغم (م3كغم ــ 2كغم ــ 1استخدام الكراة الطبية بأوزان مختمفة ) 

 االنفجارية لمضرب 

 استخدام اسموب القفز العميق ) الرجمين معا ( بوزن الجسم فقط  .11
 سرعة االداء الحركي مع الكرة وبوجود أدوات أعتمدالباحث في تنميةالرشاقةعمى أداء .12

 ء مع الكرة.مساعدة )شواخص( والتي تظير من خالل أيقاعاتيا المتميزة من ناحية سرعة األدا
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 االختبارات القبمية:  7ـ 3

في ممعب نادي  2111/  11/1ـ 9قام الباحث بإجراء االختبارات القبمية في يوم األحد المصادف 
 ىيت .يوم األحداالختبارات البدنية ويوم االثنين االختبارات المياريةلممجموعتين الضابطة والتجريبية 

 :التجربة الرئيسية 8ـ 3

احث بتنفيذ المنيج التجريبي عمى عينة  البحث التجريبية ابتدائًا من الوحدة األولى يوم قام الب     
 . ولنياية الوحدة التدريبية الرابعة والعشرين . 17/1/2111االثنين المصادف 

 االختبارات ألبعديه: 9ـ 3

البحث )التجريبية  بعد أن تم تطبيق مفردات المنيج التدريبي. تم أجراء االختبارات البعدية لعينة   
عمى ممعب نادي ىيت الرياضي في  18/4/2111ـ 17والضابطة( في يوم األحد واالثنين المصادف 

ظل ظروف مشابو لطريقة أجراء االختبارات القبمية من حيث أجواء االختبار ومكان االختبار واألدوات 
 المستخدمة في االختبار . 

 الوسائل اإلحصائية: 11ـ 3

 احث الوسائل اإلحصائية التالية.استخدمو الب  

 (.1ـ الوسط الحسابي  )1

 (.2ـ اختبار )ت( لمعينات المترابطة )2

 ـ اختبار )ت( لمعينات الغير مترابطة. 3

----------------------------------------------------------- 

،  2111، دار األمل ،  2اإلنسانية ، ط ( احمد سميمان عودة وخميل يوسف الخميمي : اإلحصاء لمباحث في التربية1)
 .  235ص

( وديع ياسين التكريتي ومحمد حسن عبيد ألعبيدي : التطبيقات االحصائيبة في استخدام الحاسوب في بحوث التربية 2)
 112، ص 1999الرياضية ، دار الكتب ، 
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 ـ عرض وتحميل ومناقشة النتائج . 4

 .  عرض وتحميل النتائج 1ـ 4

 (1جدول )

يوضح األوساط الحسابية لمفروق واالنحراف المعيارية  وقيمة )ت ( المحسوبة والداللة لمجموعة البحث 
 التجريبية .

 الداللة )ت( المحسوبة ع ف ف -س وحدة القياس المتغيرات

 القوة االنفجارية
 الرشاقة

 الجري بالكرة
 المناولة

 درجة
 ثانية
 ثانية
 درجة

1.86 
1.5 
1.84 
1.95 

1.91 
1.75 
1.31 
1.81 

6.64 
6.61 
1.93 
7.8 

 دال
 دال

 غير دال
 دال

 ( 1.15( وتحت مستوى داللة )  9= 1 -11( أمام درجة حرية )2226قيمة )ت ( الجد ولية )

( الفروق االنحرافات الحسابية . حيث بمغت الوسط الحسابي لمقوة 1يتضح من الجدول رقم )    
( فيي اكبر من 6864( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة )1891( واالنحراف المعياري )  1886االنفجارية )

 قيمة )ت( الجدولية فيي دال معنويا . 

( حيث بمغت قيمة )ت( 1875( وبانحراف معياري ) 185فيما بمغ الوسط الحسابي لمرشاقة )  
 ( فيي اكبر من قيمة )ت( الجدولية فيي دال معنويا . 6861المحسوبة )

( حيث بمغت قيمة )ت( 1831( وبانحراف معياري )1884مجري بالكرة )فيما بمغ الوسط الحسابي ل  
 ( فيي اصغر  من قيمة )ت( الجدولية فيي دال معنويا .  1893المحسوبة )

( حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة 1881( وبانحراف معياري )1895فيما بمغ الوسط الحسابي لممناولة )
 دال معنويا( فيي اكبر من قيمة )ت( الجدولية فيي  788)
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 (2جدول رقم )

يوضح األوساط الحسابية لمفروق واالنحراف المعيارية  وقيمة )ت ( المحسوبة والداللة لمجموعة البحث 
 الضابطة .

 
 المتغيرات

وحدة      
 القياس

 
 ف  -س

 
 ع ف

)ت(     
 المحسوبة 

 
 الداللة    

 القوة االنفجارية
 الرشاقة

 الجري بالكرة
 المناولة

 درجة
 ثانية
 ثانية
 درجة

1.37 
1.2 

1291 
1.61 

1.85 
1.75 
1.71 
1.81 

5226 
5.21 
4219 
6.4 

 دال
 دال
 دال
 دال

 ( 1.15( وتحت مستوى داللة )  9= 1 -11( أمام درجة حرية )2226قيمة )ت ( الجد ولية )

 ( الفروق االنحرافات الحسابية. حيث بمغت الوسط الحسابي لمقوة2يتضح من الجدول رقم )     
( فيي اكبر 5826( وبمغت قيمة )ت( المحسوبة ) 1885( واالنحراف المعياري )  1837االنفجارية )

 من قيمة )ت( الجدولية فيي دال معنويا . 

( حيث بمغت قيمة )ت( 1875( وبانحراف معياري ) 182فيما بمغ الوسط الحسابي لمرشاقة )  
 ي دال معنويا . ( فيي اكبر من قيمة )ت( الجدولية في5821المحسوبة )

( حيث بمغت قيمة )ت( 1871( وبانحراف معياري )1891فيما بمغ الوسط الحسابي لمجري بالكرة )  
 ( فيي اكبر من قيمة )ت( الجدولية فيي دال معنويا .  4819المحسوبة )

( حيث بمغت قيمة )ت( المحسوبة 1881( وبانحراف معياري )1861فيما بمغ الوسط الحسابي لممناولة )
 ( فيي اكبر من قيمة )ت( الجدولية فيي دال معنويا 684)
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 (3جدول رقم )

يوضح الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( المحسوبة لممجموعتين الضابطة والتجريبية 
 لالختبارات البعدية .

 ( 1.15( وتحت مستوى داللة )  9= 1 -11( أمام درجة حرية )2226قيمة )ت ( الجد ولية )

( إن الوسط الحسابي ألبعدي لممجموعة التجريبية الختبار القوة 3يتضح من الجدول رقم )     
( إما الوسط الحسابي ألبعدي لممجموعة  3،  98( بانحراف معياري ) 36، 22االنفجارية قد بمغ )

 ( بانحراف معيارية  35،  75جارية قد بمغ ) الضابطة الختبار القوة االنف

(  الجدولية البالغة )  t( وىي اصغر من قيمة )  1،  49( المحسوبة ) t( . وبمغت قيمة ) 3،  35)
( وىذا يدل عمى عدم وجود فرق دال  9( وبدرجة حرية )  1، 15( . تحت مستوى داللة )  2،  26

 ية . لالختبار ألبعدي ولصالح المجموعة التجريب

( إن الوسط الحسابي ألبعدي لممجموعة التجريبية الختبار  3أما بالنسبة لمرشاقة فيبين الجدول رقم ) 
( أما الوسط الحسابي ألبعدي لممجموعة  1،  21( بانحراف معياري )  3،  31الرشاقة قد بمغ ) 

(   tغت قيمة ) ( وبم 1،  85( بانحراف معياري )  3، 55الضابطة الختبار الرشاقة قد بمغ ) 
( تحت مستوى داللة  2،  26(  الجدولية البالغة )  t( وىي اصغر من قيمة )  1،  53المحسوبة ) 

( . وىذا يدل عمى عدم وجود فرق دال لالختبار ألبعدي ولصالح  9( وبدرجة حرية )  1،  15) 
 المجموعة التجريبية . 

( إن الوسط الحسابي ألبعدي لممجموعة 3ل رقم ) أما بالنسبة الختبار الجري بالكرة فيبين الجدو    
( أما الوسط الحسابي ألبعدي لممجموعة  1، 55( بانحراف معياري )  4،  91التجريبية  قد بمغ ) 

(   t( وبمغت قيمة )  1،  36( بانحراف معياري  )  5،  77الضابطة الختبار الجري بالكرة  قد بمغ ) 
 (  الجدولية tقيمة ) ( وىي اكبر من  2، 77المحسوبة ) 

 المعالم 
 اإلحصائية

 وحدة
 القياس

 قيمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 لمحسوبةا

 الداللة

 ع س   ع س  
 غير دال 1.49 3.35 35.75 3.98 36.22 درجة القوة االنفجارية

 غير دال 1.53 1.85 3.55 1.21 3.31 ثانية الرشاقة
 دال 2.77  1.36 5.77 1.55 4.91 ثانية الجري بالكرة

 دال 4.2  1.95 18.5 1.23 21.6 درجة المناولة
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( . وىذا يدل عمى وجود فرق دال  9( وبدرجة حرية )  1،  15(  تحت مستوى داللة )  2، 26)  
 لالختبار ألبعدي ولصالح المجموعة التجريبية . 

( إن الوسط الحسابي ألبعدي لممجموعة 3أما بالنسبة الختبار المناولة  بالكرة فيبين الجدول رقم )    
( أما الوسط الحسابي ألبعدي لممجموعة  1، 23( بانحراف معياري ) 21،  6قد بمغ )  التجريبية 

 t( وبمغت قيمة )  1،  95( بانحراف معياري  )  18،  5الضابطة الختبار المناولة بالكرة  قد بمغ ) 
 (  الجدولية t( وىي اكبر من قيمة )  4، 2(  المحسوبة ) 

( . وىذا يدل عمى وجود فرق دال  9( وبدرجة حرية )  1،  15(  تحت مستوى داللة )  2، 26)  
 لالختبار ألبعدي ولصالح المجموعة التجريبية . 

 مناقشة النتائج. 2ـ 4

(  نجد بأنو قد حصل فيو فرق بين االختبارات البعدية لممجموعتين التجريبية 3من خالل الجدول رقم ) 
ي واألداء المياري. اضيرت نتائج اختبار الوثب والضابطة في قابميات الالعبين في األداء البدن

العريض من الثبات بالنسبة لممجموعة التجريبة والضابطة بعدم وجود فروق معنية ذات داللة إحصائية 
في االختبار ألبعدي ولصالح المجموعة التجريبية ، وىذا التطور النسبي في القوة االنفجارية يعزوه 

الحمل التدريبي من شدة وحجم وراحة والتركيز عمى الجانب البدني  الباحث إلى االىتمام بالمكونات
والمياري باستخدام األدوات المساعدة بأنواعيا كذلك باستخدام تمارين الباليومترك الذي أدىإلى تطور 
القوة االنفجارية بفرق نسبي أفضل من المجموعة الضابطة كذلك إنالتطور النسبي الحاصل يعود إلى 

 ن القفز األفقي مع الوزن في المنيج التدريبي . مجموعة تماري

حمد حسن عالوي ، وأبو العال احمد ( بان " القابمية العضمية عمى االمتطاط تسيم موىذا ما يؤكده )  
 (1في زيادة سرعة األداء الحركي لمتمارين المستعممة " )

وير القوة االنفجارية بأعمى وكذلك التأكيد عمى أداء التمرينات المخصصة لممنيج التدريبي لتط    
سرعة وقوة وىذا ما يحفز الجياز العصبي عمى األداء السريع ويذكر )ابو العال احمد ( بان " تدريب 

 القوة يحتاج الى سرعة عالية خالل التمرينات من اجل الحصول عمى اداء حركي أفضل خالل

----------------------------------------------------------- 

( محمد حسن عالوي وأبو العال احمد عبد الفتاح : فسيولوجيا التدريب الرياضي ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، 1)
 .  139،ص1984
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( . لذلك يؤكد الباحث ان االداء الصحيح لتمرينات الباليومترك والذي تسبقو أداء 1المنافسات  " )
ةاألربطة قد ساعده بشكل كبير تحسن مستوى تمارين إحماء جيدة وتمارين تمطية العضالت ومرون

الالعبين في تطوير القوة االنفجارية وىذا ما أكده الباحث عمى مدرب الفريق في إعطاءإحماء جيد 
وكافي لعينة البحث . وىذا ما يؤكده ) حسين عمي العمي ، فاخر الشراتني ( بأن " األداء الصحيح 

(. " ونظرا الرتباط تدريبات القوة االنفجارية بدقة 2)واألمن لمباليومترك يحسن أداء الرياضي " 
وانسيابية وتوقيت الحركات وتوافقيا لذا فان ىذه التدريبات قد انعكس تأثيرىا لقدرة الالعب عمى 
حساسو باالتجاىات والمسافات المطموبة عند أداء الميارات الخاصة بكرة القدم  ك) ميارة  االسترخاء وا 

بالكرة (  أي أنياأكسبت الالعبين القدرة عمى االنسياب والتوافق واالسترخاء أثناء المناولة  ، والدحرجة 
( . إذ إن تطور قدرة القوة االنفجارية سيكون لو األثر الواضح في تطور مستوى أداء ميارة 3األداء " )

سبة تمكن المناولة من اختيار التمارين الخاصة التي تتناسب عينة البحث . " اختيار التمارين المنا
(. وان " 4المدرب من تطوير الصفات البدنية وتعمل في الوقت نفسو عمى إتقان الالعب لمميارات " )

الالعب يحتاج إن يكون عمى مستوى جيد من القوة العضمية السريعة واالنفجارية الالزمة ليذا األداء 
 ( .5ولمنجاح في الواجب الحركي " )

ائج االختبار سيمولمرشاقة عن عدم وجود فروق معنوية ذات داللة أما بالنسبة لمرشاقة فقد اضيرت نت
في االختبار ألبعدي ولصالح المجموعة التجريبية . وىذا التطور النسبي في الرشاقة يعزو الباحث إلى 
إن التمارين البدنية لمرشاقة التي استخدميا الباحث ليست تقميدية ومعادة كتمارين المجموعة الضابطة 

نما كان  ىناك تغيير وتنويع وتجديد لنوعية التمارين المستخدمة في الوحدة التدريبية كذلك استخدام وا 
 لذلك يعرفيا )الخشاب  األدوات المساعدة في تطوير تمك الصفة البدنية لدى العبي المجموعة التجريبية

----------------------------------------------------------- 

،  1992عبد الفتاح : ىضبة القوة وكيف يمكن التغمب عميو ، مركز التنمية اإلقميمي ، القاىرة ،  ( أبو العال احمد1)
 . 78ص

( جميس أيد كيمف و روبرت فير شنز: البميومترك ) تدريبات القوة االنفجارية ( ، ترجمة حسين عمي العمي وعامر 2)
 .  14، ص 2116فاخر شراتي ، بغداد ، مكتب الكرار لمطباعة ،

( كمال عبد الحميد و محمد صبحي حسنين : المياقة البدنية ومكوناتيا ، األسس النظرية ، اإلعداد البدني وطرق 3)
 . 84،ص1997، عمان ، دار الفكر ، 3القياس ، ط

 .46،ص1998( حنفي محمود مختار : المدير الفني لكرة القدم ، القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ، 4)

، 1995، سوريا ، االتحاد الرياضي العام ، 1تجاىات الحديثة في تدريب كرة القدم ، ط( معتصم عرقوق : اال5)
 .93ص
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بأنيا قدرة الالعب عمى أداء فعالية كرة القدم المتنوعة صغيرة كانت ام كبيرة في اتجاىات  " وآخرون (
باستخدام الكرة  مختمفة بطريقة سريعة ومفاجئة مع القدرة عمى تغيير االتجاه بسرعة والوقوف المفاجئ

( كذلك " و نحن نرى بان الرشاقة بكرة القدم تعني قدرة الالعب 1أو أي أداة تدريبية أو بدون كرة " )
(. وتظير أىمية الرشاقة في لعبة 2عمى تغير اتجاه الكرة والنجاح في تطبيق حركة أخرى بتكنيك أخر")

تنسيق واحد وأداء الحركات تحت ظروف  كرة القدم في أثناء محاولة النجاح ميارات حركية كبيرة في
مختمفة ومتغيرة ومتباينة وذلك بقدر كبير من الدقة من خالل أداء حركات الخداع والمراوغة وأداء 
الميارات المختمفة . أما فيما يخص الدحرجة بالكرة والمناولة فقد أظيرت النتائج عن وجود فروق 

لتجريبية ويعزو الباحث ىذا التطور في الميارات معنوية ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة ا
المختارة الى التمرينات الميارية التي اشتمل عمييا التخطيط الستخدام األدوات المساعدة في المنيج 
التدريبي سواء من حيث التنوع باستخدام تمك األدوات وكذلك من حيث الزمن المخصص ليا من خالل 

دريبية كميا حتى نياية المنيج ولعدد كبير من التكرارات كذلك يعزو استمرارية أدائيا في الوحدات الت
الباحث التطور في ىذه الميارات إلى استقبال األدوات المساعدة كالتمرير عمى المصاطب الخشبية ، 
حجام مختمفة والتمرير المباشر والمستمر لمزميل ...الخ .  أو الحائط واستخدام الثقاالتبأوزان مختمفة وا 

عى الباحث عند وضعو لمتدريبات المستخدمة إلى استخدام التدرج العممي الصحيح في العممية وقد را
التدريبية من السيل غالى األصعب ومن البسيط غالى المعقد . األمر الذي أدىإلى زيادة الثقة عند 

كس ذلك الالعبين وولدت لدييم الرغبة في التدريب ودفعيم إلىأداء التمرينات بشكل جدي وسريع وانع
عمى سرعة اتقانيم لمميارات وتفوقيم عمى اقرأنيم في المجموعة الضابطة حيث تعمل الوحدة التدريبية 
اليومية عمى إيصال الالعبين إلى درجة اإلتقان في الميارات لذلك تأخذ ىذه الميارات قسطا كبيرا من 

ا ىاما من جوانب الوحدة التدريبية وقت الوحدة التدريبية . " فالميارات األساسية بكرة القدم تشكل جانب
اليومية انطالقا من المبدأ القائل بان الميارات األساسية ىي أساس لعبة كرة القدم إذا إن الالعب 
بدونيا ال يستطيع أن ينفذ الواجبات الخططية المكمف بيا فالعب كرة القدم ممكن أن يكون العبا جيدا 

تقانيا ب الشكل المطموب فأن أىم واجبات التدريب ىو العمل إلى إذا استوعب الميارات األساسيةوا 
 (3الوصول بالالعبين إلىأعمى مستوى من الحالة التدريبية " )

-----------------------------------------------------------
   34، ص 1999، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  2( زىير قاسم الخشاب وآخرون : كرة القدم ، ط1)

 .  35( المصدر السابق ، ص2)

، ص  1999( يوسف الزم كما ش : الميارات األساسية في كرة القدم ، تعميم ، تدريب  ، دار الخميج ، عمان ، 3)
16 . 
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إتقان الالعب لمميارات األساسية تدفعو إلى التمرين والى المعب بحماس اكبر وتوصمو ألعمى  إن
الرسمية ويشير إلى  ورقة رابحة بيد مدربو لتنفيذ أفكاره وخططو أثناء المنافساتالمستويات الفنية ويكون 

لعممية اإلعداد المياري  ذلك )عالوي ( إلى إن " اإلتقان التام لمميارات من حيث انو اليدف النيائي
. لرياضية . فميما مستوى الصفات البدنية لمفرد الرياضي ا عميو الوصول ألعمى المستويات يتأسس .

رادية ، فانو لن يحقق النتائج المرجوة مالم يرتبط ذلك كمو باإلتقان  وميما اتصف بو من سمات خمقية وا 
( إن معنوية 1في الميارات الرياضية في نوع النشاط الرياضي التخصصي الذي يتخصص بو " )
لمتبع لممناىج االختبار التي حصمت عمييا المجموعة الضابطة لمميارات األساسية كانت في االعتماد ا

من قبل المدرب عمى نمط واحد في تنمية وتطوير الميارات األساسيةأثناء الوحدات التدريبية والذي 
يعتمد عمى مختمف التمارين الميارية المختارة بالكرة ، وكذلك عدم اعتماد التقنين في أداء الوحدات 

ر من إمكانية العبيو ورفع الحالة التدريبية عمى األدوات المساعدة المتنوعة عند التنفيذ لكي يطو 
التدريبية لدييم فال بد أن يصل إلى الحدود الخارجية لقدرتيم البدنية والميارية . " إذ يستطيع المدرب 
يضع العبيو في البرنامج محتوى يناسب من مستوى ميارتيم ومستوى الميارات يحدد بدرجة كبيرة 

 ( .2يبي " )الخطط التي يمكن ان تتدرج في البرنامج التدر 

لذلك فأن معنوية اختبار الجري بالكرة يؤكد بان التمرينات الخاصة ساىمت عمى تطوير ىذه الميارة  
وىي تمارين اشتممت عمى الجري بالكرة لمسافات مختمفة ، وان ميارة الجري يحتاجيا الالعب من 

ل تنفيذ الخطط اليجومية مكان إلى أخر ويؤكد حنفي مختار " إن ميارة الجري بالكرة وسيمة من وسائ
والفردية وىذا يعني أنيا ميارة أساسية فإذا أرادىا الالعب بيدف خططي معين تسمى المراوغة والخداع 

( . كذلك فان التطور النسبي في عنصر الرشاقة نتيجة العداد البدني من خالل التدريب 3او الميارة " )
صاحبيا من تغيير في االتجاىات . ويرى الباحث إن عمة ميارة الجري بالكرة والمناولة القصيرة وما ي

التخطيط قد راعى إعداد التدريبات المياريةوالسيما في مدة اإلعداد الخاص عمى شكل مواقف خططية 
خالل الوحدات التدريبية حتى يتناسب ذلك مع المتطمبات الحديثة لمحب من قيادة الكرة والتوافق معيا 

 ر االتجاه وكذلك حركات التمويو والخداع . ثم االنطالق واالستدارة وتغيي

 أما بالنسبة لمعنوية اختبار المناولة فيعزو الباحث إلى التمرينات المستخدمة في الوحدات التدريبية ،  

----------------------------------------------------------- 

 .  257، ص  1992رف  ، القاىرة ، ، دار العا 12( محمد حسن عالوي : عمم التدريب الرياضي ، ط1)

،  1( مؤتي إبراىيم حماد : موسوعة التعمم والتدريب في كرة القدم البرامج التدريبية المخططة لفرق كرة القدم ، ج2)
 .  331، ص 1996مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة ، 

 . 116،  1989 ( حنفي محمود مختار :أسس برامج التدريب الرياضي ، القاىرة ، دار زىران ،3)
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لذلك تعد ىذه الميارة واحدة من أكثر الميارات التي تستخدم في أثناء المباريات ، وىذا ما أكده مفتي " 
لعل الشئ ييدم الفريق أكثر من التمرينات الرديئة غير المقنو كما الشئ يبني الثقة لدى الفريق قدر 

 (. 1التمرينات الجيدة بين الالعبين " )

األمور التي ساعده عمى تطوير ميارة المناولة ىو تطوير بعض القدرات البدنية من ويرى الباحث إن
خالل تمرينات اإلعداد البدني كالقوة االنفجارية والرشاقة التي تجعل الالعب يؤدي الميارة بالطريقة 
المثالية ، ويؤكد كال من )أمر اهلل الباطني وكشك ( وذلك بقوليما " يتطمب العب كرة القدم 

داءاتالمياريةبأشكاليا المتعددة والمتنوعة خالل المباراة ضرورة توافر بعض القدرات البدنية والعقمية لال
الحاسمة حيث تتباين المتطمبات البدنية من حيث نوعاىا وكميتيا وتوقيت أخراجيا تبعا لنوعية كل 

افتقاره ليا يعكس  ميارة وأن القصور في امتالك الالعب)ناشئ ـ متقدم( لتمك الصفات البدنية أو
( وفيما يخص الدحرجة والمناولة فيربطيا )مختار( بالمعب الجماعي 2بوضوح الضعف المياري لو")

لمفريق عمى "أن المناولة الدقيقة في الوقت المناسب ىي األساس في المعب الجماعي والمعب الجماعي 
(ويتم نقل الكرة بين 3ثناء المباراة" )عمى األداء القوي أو الضعيف أ 5ىو التقييم الحقيقي لقدرة الفريق

الالعبين من المناطق الخمفية الدفاعية إلى األمامية اليجومية لمفريق الحائز عمى الكرة أما عن طريق 
المناوالت أو عن طريق الدحرجة بالكرة ويفضل المناولة ألنو"الكرةأسرع من الالعب وىذا يعني إن 

الحديث يؤكد عمى المعب السريع الذي يكون طابعو المناوالت المناولة أسرع من الدحرجة وان المعب 
(وتعبر المناولة "عن حقيقة التماسك والربط بين الالعبين في الفريق الواحد والدليل عمى 4السريعة")

عمل الفريق كمجموعة واحدة متعاونة ولذلك يجب أن ال يستيان بيا عند التدريب وأن تستخدم بذكاء 
أحجل الوصول بالفريق إلى األداء المثالي وفي أغمب األحيان الطريق األسيل  وبيدف وىذه قاعدة من

 (5واألسرع إليصال الكرة إلى مرمى المنافس" )

----------------------------------------------------------- 

 1995العربي ، القاىرة ،  ( مفتي إبراىيم حماد .: التدريب الرياضي الحديث )تخطيط وتطبيق وقيادة ( ، دار الفكر1)
 .   12، ص 

( أمر اهلل ألبساطي ومحمد كشك : أسس األعداد المياريوالخططي بكرة القدم )ناشئين ـ كبار( ، دار المعارف 2)
 . 166،ص2111،األسكندرية ، 

 . 96،ص1981، بيروت ، مؤسسات المعارف لمطباعة والنشر ،1( مختار سالم : كرة القدم ،ط3)

 .219،ص1999سم الخشاب وآخرون : مصدر سبق ذكره ،( زىير قا4)

(5 ) Diclemente , Frank (1974) : Soccer lllustrated for coach and player , second edition, 
the ronlad press co. new york , p 28    .   
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الوحدات لذلك صممت ىذه التمارين وفق قابميات أالعبينوتكرار ىذه التمارين باستمرار من خالل 
التدريبية أدى ذلك كمو إلى تطوير المناوالت وتثبيتيا عند أالعبين لكونيا الميارة األكثر استخداما أثناء 
المعب وقد أكد الباحث عمى تدريب الدحرجة والمناولة بكرة القدم في وحدة تدريبية واحدة فيي تمثل 

الممعب والفريق الذي ال يجيد العبيو  أساس المعب الجماعي ودليل التفاىم واالنسجام بين أالعبين في
اتقان المناوالت في ما بينيم ال يستطيع أن يؤدي الواجبات المكمف بيا داخل الممعب عمى العكس من 
ذلك تجد الفريق الذي يتقن العبو أنواع المناوالت ال يضيعون فرص كثيرة ويؤثر ذلك ايجابيا عمى 

 المعب   

 ـ االستنتاجات والتوصيات. 5

 االستنتاجات.  1ـ 5

استنتج الباحث بأن القوة االنفجارية لممجموعة التجريبية تطورت تطورا نسبيا عن المجموعة  .1
 الضابطة 

استنتج الباحث أن الرشاقة تطورت تطورا نسبيا لممجموعة التجريبية أفضل من المجموعة  .2
 الضابطة .

ين التجريبية والضابطة استنتج الباحث بأن الجري بالكرة  تطور تطورا  معنويا لممجموعت .3
 ولصالح المجموعة التجريبية .

استنتج الباحث بأن المناولة تطورت  تطورا  معنويا لممجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح  .4
 المجموعة التجريبية .

 التوصيات .  2ـ 5

 يوصي الباحث 

بي خماسي كرة ضرورة استخدام األدوات المساعدة في تنمية القدرات البدنية والميارية لالع .1
 القدم .

العمل عمى أيجاد وسائل أو أدوات تدريبية مساعدة جديدة تعمل عمى تنمية القدرات البدنية  .2
 والميارية لالعبي خماسي كرة القدم .

 ضرورة االىتمام بالمنيج التدريبي العممي في تدريب العبي خماسي كرة القدم  .3
 ية األخرى أجراء بحوث ودراسات مشابية عمى الفعاليات الرياض .4
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 المصادر

، دار األمل  2ـاحمد سميمان عودة وخميل يوسف الخميمي : اإلحصاء لمباحث في التربية اإلنسانية ، ط
 ،2111. 

ـ أبو العال احمد عبد الفتاح : ىضبة القوة وكيف يمكن التغمب عميو ، مركز التنمية اإلقميمي ، القاىرة 
 ،1992 . 

: أسس األعداد المياريوالخططي بكرة القدم )ناشئين ـ كبار( ، دار ـ أمر اهلل ألبساطي ومحمد كشك 
 2111المعارف ،األسكندرية ، 

ـ بسطويسي أحمد بسطويسي : أسس ونظريات التدريب الرياضي ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، 
1999. 

 .1998حنفي محمود مختار : المدير الفني لكرة القدم ، القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ، ـ 
ـ جابر عبد الحميد واحمد خيري: مناىج البحث العممي في التربية وعمم النفس ، القاىرة ، مطبعة دار 

 التفكير .

ـ جميس أيد كيمف و روبرت فير شنز: البميومترك ) تدريبات القوة االنفجارية ( ، ترجمة حسين عمي 
 .2116العمي وعامر فاخر شراتي ، بغداد ، مكتب الكرار لمطباعة ،

، محدثة ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة 2ـ زىير قاسم الخشاب وآخرون : كرة القدم  ، ط
 1999الموصل ، .

ـ سميمان عمي حسن :المدخل إلى التدريب الرياضي ،دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة الموصل 
،1983. 

تعمم وبالنموذج الرمز لتعمم ـ عادل فاضل : تأثير بعض استخدامات أنظمة المعرفة في برامج ال
 .2111الميارات اليجومية  بالمبارزة ، أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، 

ـ عادل فاضل عمي : الوسائل التعميمية المساعدة عمى تعمم محاضرات طمبة الدراسات العميا ، جامعة 
 . 2117بغداد ، كمية   التربية الرياضية ، 

الرزاق الزبيدي :اثر منيج مقترح لمقوة العضمية الخاصة في تطوير بعض ميارات المتطمبات  ـ عبد
الخاصة عمى بساط الحركات األرضية ، رسالة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كمية التربية  الرياضية ، 

1999 
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بدنية ، الموصل ، ـ قاسم المندالوي وآخرون : االختبارات والقياس في التربية الرياضية وفي التربية ال
 1991مطابع التعميم العالي، 

ـ كاظم عبد الربيعي ،موفق مجيد المولى : اإلعداد البدني بكرة القدم ، جامعة بغداد ، بيت الحكمة ، 
1988. 

ـ كمال عبد الحميد و محمد صبحي حسنين : المياقة البدنية ومكوناتيا ، األسس النظرية ، اإلعداد 
 . 84،ص1997، عمان ، دار الفكر ، 3البدني وطرق القياس ، ط

 . 1981، بيروت ، مؤسسات المعارف لمطباعة والنشر ،1مختار سالم : كرة القدم ،طـ 
،  1ـ مصطفى السائح : المنيج التكنولوجي وتكنولوجيا التعمم والمعمومات في التربية الرياضية ، ط

 . 2114اإلسكندرية ، دار الوفاء لمطباعة والنشر ، 

براىيم حماد .: التدريب الرياضي الحديث )تخطيط وتطبيق وقيادة ( ، دار الفكر العربي ، ـ مفتي إ
 .1995القاىرة ، 

، مطبعة دار العراب ، دار نور ،  1ـ موفق اسعد محمود ألييتي : أساسيات التدريب الرياضي ، ط
 . 2111دمشق ، سوريا ، 

 .2118، مطبعة دار دجمة ،  1كرة القدم ، طموفق اسعد محمود : التعمم والميارات األساسية في . 

 . 2117ـ موفق اسعد محمود إلييتي : االختبارات والتكتيك بكرة القدم ، دار دجمة ، عمان ، 

ـ مؤتي إبراىيم حماد : موسوعة التعمم والتدريب في كرة القدم البرامج التدريبية المخططة لفرق كرة القدم 
 1996رة  ، ، مركز الكتاب لمنشر ، القاى 1، ج

 .   1992، دار العارف  ، القاىرة ،  12محمد حسن عالوي : عمم التدريب الرياضي ، طـ 
ـ محمد حسن عالوي وأبو العال احمد عبد الفتاح : فسيولوجيا التدريب الرياضي ، دار الفكر العربي ، 

 .1984القاىرة ، 
التدريب الرياضي ، دار الفكر العربي ، ـ محمد حسن عالوي وأبو العال احمد عبد الفتاح : فسيولوجيا 

 1984القاىرة ، 
، سوريا ، االتحاد الرياضي العام ، 1معتصم عرقوق : االتجاىات الحديثة في تدريب كرة القدم ، طـ 

1995. 
ـ وديع ياسين التكريتي ومحمد حس.ن عبيد ألعبيدي : التطبيقات اإلحصائية في استخدام الحاسوب في 

 .1999اضية ، دار الكتب ، بحوث التربية الري
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يوسف الزم كما ش : الميارات األساسية في كرة القدم ، تعميم ، تدريب  ، دار الخميج ، عمان ، ـ 
1999. 

- Diclemente , Frank (1974) : Soccer lllustrated for coach and player , 
second edition, the ronlad press co. new york.     
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 نموذج  وحدة تدريبية                                                                    

 7/3/2111التأريخ /                                                      األسبــــــــــوع / الثامن                                  

 المكان / ممعب نادي هيت الرياضي                                                           الوحدة التدريبية / أربعة وعشرون              

 العبين 11عدد الالعبين /                                                    الهدف التدريبي / )القوة االنفجارية  ـ المناولة (        

االت إثقال قدم ـ  األجيزة واألدوات / كرات طبية ـ  شواخص صندوق خشبي ـ حم                اليوم /  االثنين                  
 دقيقة 74.6الوقت /                                                                                                ساحة كرة قدم 
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الوقوف ضما االنحناء إلى اإلمام واأليدي نحو  .1
الخمف إلى األسفل القفز إلى األمام مع 
أرجحة نشطة لأليدي نحو األمام لمقفز أفقيا 
ألبعد مسافة ألبعد مسافة ممكنة وىكذا بقية 

 الالعبين .  
من منطقة االستمقاء عمى اظير مع رفع الرجمين  .2

كغم بأسفل 3الحوض دفع كرة طبية وزن 
القدم إلى الزميل المساعد ولعدة مرات وىكذا 

 الالعب األخر.
سم ومن 41القفز من فوق مانعين بارتفاع  .3

الثبات لكمتا الرجمين وبحمل عمى الرجل 
 غم لكل رجل )حمالة رجل( . 11

الوقوف ضما اليبوط من مصطبة بارتفاع  .4
سم 41انع بارتفاع سم والقفز من فوق م51

 بكمتا الرجمين .
مجموعة مقابل مجموعة كل مجموعة مكونة من  .1

خمس العبين مناولة الكرة من المجموعة األولى 
إلى المجموعة الثانية بالوجو الداخمي لمقدم 

 والرجوع خمف المجموعة نفسيا
مجموعة مقابل مجموعة كل مجموعة مكونة من  .2

عة األولى خمس العبين مناولة الكرة من المجمو 
إلى المجموعة الثانية  بالوجو الداخمي لمقدم 

 الذىاب خمف المجموعة المقابمة . 
ثالث مجموعات كل مجموعة تتكون من ثالث  .3

العبين ما عدى مجموعة واحدة تتكون من أربعة 
العبين تتوسط المجموعة العب واحد يتم مناولة 
الكرة إلى الالعب الذي في المنتصف ويستمميا 

تدارة ومناولتيا إلى الجية األخرى وىكذا مع االس
بقية التمرين مع تبديل الالعب الذي في 

 المنتصف .   
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