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 ملخص البحث 
من خالل خبرة الباحث الحظ ان هناك نقصا كبيرا في التمرينات الخططية في الوحدة التدريبية لالعبي  

القدرة   الكردستادني وبالتالي وجود ضعف في  الدوري  المشاركة في  الفرق  المتقدمين الغلب  القدم  كرة 

  ( الحركيالتوافقية  دراسةالربط  اجراء  بالباحث  حدى  مما  التمرينات    (  تاثير  لبيان  تجريبية  علمية 

التوافقية )   القدرة  البحث اعداد تمرينات خططية لالعبي كرة  ،  (  الربط الحركي الخططية على  ويهدف 

 . المتقدمين  التجريبي   القدم  المنهج  استخدام  المتكافئة    وتم  المجموعات  البحث  باسلوب  طبيعة  لمالئمته 

الثور نادي  بالعبي  البحث  عينة  )وحددت  الرياضي  للموسم  المتقدمين  القدم  بكرة  الرياضي  -2014ة 

( العبين لكل  10( العبا قسموا الى مجموعتين ضابطة وتجريبية وبواقع )20( والبالغ عددهم )  2015

حققت التمرينات  واستنتج الباحث  مجموعة وتم تحقيق التجانس داخل كل مجموعة والتكافؤ للمجموعتين .

ا اللعب  مراكز  في  معنوياً  لمختلقة  الخططية  )تطوراً  التوافقية  القدرة  الحركيفي  للمجموعة  الربط   )

ضرورة  والبعدي ولصالح االختبار البعدي وأوصى الباحث  نتائج االختبارين القبلي   ةالتجريبية عند مقارن

نتائج   اظهرته  لما  التدريبية  مناهج  وضع  عند  المختلفة  اللعب  مراكز  في  الخططية  بالتمرينات  االهتمام 

 (. الربط الحركيلبحث من تحسن واضح في القدرة التوافقية ) ا

The impact of tactical exercises in different play centers on the harmonic power (kinetic 

binding) for football players applicants 

Abstract  
             Through researcher's expert, he noticed that there is big decrease in tactical exercises 

in training unit for adult football players in many participated teams in Kurdistan League and 

by that, having weakness in stability of ability consensual ability (movement connection) and 

this made researcher to make a scientific experimental study for stating the effectiveness of 

tactical exercises of consensual ability (movement connection) and the research aims to:  

Preparing exercises' plan for adult football players.  Having differences in statistics evidences 

تمريــــنات خطـطـــية في مراكز اللعب المختلفة علـى القــــدرة التوافقـــية ) الربط الحركي(  تأثير
 لالعبي كرة القدم المتقدمين 

 بحث تقدم به 
 م.م هاشم درويش جبرائيل 

 المديريه العامه لتربيه كركوك 
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between before and after tests for  research's group (regulatory and experimental) in 

consensual ability (movement connection) in adult football players.Having differences in 

statistics evidences between the results of the tests for  research's group (regulatory and 

experimental) in consensual ability(movement connection) in adult football players.  The 

research used training approach for its suitability with nature of research and limited an 

example for research from Al-Thawra sport club for football adults players in sport season 

2014-2015 whom number was 20 players divided into two groups regulatory and 

experimental and by (10) players for each group and it has been succeeded in making 

homogeneity inside each group and in both groups. The tactical training actualized in 

different place centers a development in consensual ability (movement connection) for 

experimental group while compared with tests of both test the before and after for advantage 

of after test. Necessary of interesting of tactical exercises in different playing centers while 

putting training approaches, and by this cleared it is better for consensual ability (movement 

connection)  

 الباب االول 

 التعريف بالبحث : – 1

 : مقدمة البحث واهميته : 1-1 

ييييراً فيييي أسييياليب اللعيييب فيييي السييينوات اشخييييرة شيييهدت لعبييية كيييرة القيييدم تطيييوراً كب

المختلفييية وظهييير يليييك جليييياً فيييي البطيييوالت اشخييييرة لكيييرة القيييدم وأصيييبح التكتييييك والخطيييط 

يلعبييييان دوراً كبيييييراً فييييي نتييييائج المباريييييات وازداد اللعييييب الحييييديث صييييعوبة وتعقيييييداً فاللياقيييية 

البدنيييييية العاليييييية المطلوبييييية وتنفييييييي التحركيييييات الخططيييييية فيييييي اليييييدفا  والوسيييييط والهجيييييوم 

بحت سيييريعة ومتشيييعبة ومييين ثيييم  أصيييبح وعيييداد الفرييييق بيييدور  صيييعباً وأصيييبح التيييدريب أصييي

أكثيييير تعقيييييداً وصييييعوبة ، فتنوعييييت خطييييط اللعييييب ، وأصييييبح التييييدريب أكثيييير حداثيييية بمييييا 

ينسيييييجم ميييييع السيييييرعة والقيييييوة واللياقييييية العاليييييية المطلوبييييية و ليييييية ا نسيييييجام ميييييع العميييييل 

 الخططي للفريق .

يب فييييي كييييرة القييييدم علييييى البحييييث عيييين طرائييييق وهيييييا بييييدور  أجبيييير علميييياء التييييدر

وأسييييياليب جدييييييدة فيييييي التيييييدريب ، فتنوعيييييت التيييييدريبات وأصيييييبحت قريبييييية بيييييل مشيييييابهة 

للتنيييافس الفعليييي فيييي أثنييياء المبييياراة مميييا أدى وليييى لجيييوء الميييدربين اليييى تمرينيييات جماعيييية 

وخططييييية لتطييييوير النييييواحي البدنييييية والقييييدرات التوافقييييية ، وهيييييا مييييا يعييييرف حالييييياً فييييي 
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، وي يقييييوم الالعييييب بتطييييوير قدراتييييه التوافقييييية  ()*وسيييياط الكروييييية بييييالتمرين ا قتصييييادياش

بتلييييك التمرينييييات الخططييييية فييييي مراكييييز اللعييييب المختلفيييية ،وفييييي الوقييييت نفسييييه يتييييدرب 

الالعييييب علييييى متطلبييييات وواجبييييات مركييييز  فييييي تلييييك التمرينييييات بحيييييث يكسييييب مقييييداراً 

 المباريات .كبيراً من المعرفة الخططية التي يحتاجها في 

ومميييا زاد مييين أهميييية البحييييث قلييية البحيييوث والدراسيييات العلمييييية التيييي تطرقيييت  الييييى 

تيييي ثير التمرينييييات الخططييييية فييييي مراكييييز اللعييييب المختلفيييية علييييى القييييدرات التوافقييييية التييييي 

تلعييييب دوراً كبيييييراً فييييي تطييييوير الالعييييب وتحسييييين أدائييييه، فضييييالً عيييين قليييية ا ختبييييارات 

دم فيييي بليييدنا مميييا دفيييع الباحيييث اليييى  محاولييية سيييد هييييا الفيييرا  للقيييدرات التوافقيييية فيييي كيييرة القييي

ولييييو بشييييكل يسييييير ، ووغنيييياء المكتبيييية العربييييية وتقييييديم خدميييية للمييييدربين والبيييياحثين فييييي 

المسيييييتقبل ، فالميييييدة المخصصييييية للتيييييدريبات الخططيييييية فيييييي مراكيييييز اللعيييييب المختلفييييية 

اً فييييي الوحييييدة تكيييياد تكييييون قليليييية جييييد  )الييييربط الحركييييي(التوافقييييية القييييدرة  وت ثيرهييييا فييييي

 التدريبية اليومية في فرقنا .

 : مشكلة البحث 2 – 1

مييين خيييالل مالحظييية الباحيييث الغليييب مفيييردات المنييياهج التدريبيييية لفيييرق كيييرة القيييدم اليييدوري 

الكردسيييييتاني ) المتقيييييدمين ( اتضيييييح للباحيييييث عيييييدم تخصييييييص الوقيييييت الكيييييافي للتمرينيييييات 

ي تطيييوير بعييير القيييدرات ومنهيييا الخططيييية فيييي الوحيييدة لتدريبيييية واتبيييا  الطيييرق القديمييية فييي

( ليييييا ارتيييي ى الباحييييث الخييييور فييييي هييييي  المشييييكلة الييييربط الحركيييييالقييييدرة التوافقييييية ) 

هييييل اعطيييياء التمرينييييات الخططييييية فييييي مراكييييز اللعييييب المختلفيييية  -ووضييييع التسيييياؤل االتييييي :

 ( ؟.الربط الحركيله تاثير على القدرة التوافقية                         ) 

لمالئمتيييييه طبيعييييية باسيييييلوب المجموعيييييات المتكافئييييية ريبيييييي جالمييييينهج الت وتيييييم اسيييييتخدام  

البحييييث وحييييددت عينيييية البحييييث بالعبييييي نييييادي الثييييورة الرياضييييي بكييييرة القييييدم المتقييييدمين 

( العبيييييييا قسيييييييموا اليييييييى 20( والبيييييييالغ عيييييييددهم ) 2015-2014للموسيييييييم الرياضيييييييي )

 ( العبيييييين لكيييييل مجموعييييية وتيييييم تحقييييييق10مجميييييوعتين ضيييييابطة وتجريبيييييية وبواقيييييع )

 التجانس داخل كل مجموعة والتكافؤ للمجموعتين .

 : اهداف البحث  1-3

 اعداد تمرينات خططية لالعبي كرة القدم المتقدمين . -



 

255 

 

 ( 2016-12-30)  العدد الثالث عشر  –المجلد الثالث   –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 (  267( الى )252الصفحات من )   م.م هاشم درويش جبرائيلبحث  

 ة وعلوم الرياضة التربية البدني كلية  
الكشييييف عيييين دالليييية الفييييروق بييييين نتييييائج االختبييييارين القبلييييي والبعييييدي لمجمييييوعتي  -

( لالعبييييي الييييربط الحركييييي)  ي القييييدرة التوافقيييييةالبحييييث ) الضييييابطة والتجريبييييية ( فيييي

 القدم المتقدمين . كرة

الكشييييف عيييين دالليييية الفييييروق بييييين نتييييائج االختبييييارين البعييييديين لمجمييييوعتي البحييييث )  -

( لالعبيييي كيييرة القيييدم اليييربط الحركييييالضيييابطة والتجريبيييية ( فيييي القيييدرة التوافقيييية ) 

 المتقدمين .

 : فروض البحث : 4 -1

ي وجيييييود فيييييروق يات داللييييية احصيييييائية بيييييين نتيييييائج االختبيييييارين القبليييييي والبعيييييد  -

لمجمييييييييوعتي البحييييييييث ) الضييييييييابطة والتجريبييييييييية ( فييييييييي القييييييييدرة التوافقييييييييية             

 ( لالعبي كرة القدم المتقدمين . الربط الحركي)

وجييييود فييييروق يات دالليييية احصييييائية بييييين نتييييائج االختبييييارين البعييييديين لمجمييييوعتي  -

ليييييربط االبحيييييث ) الضيييييابطة والتجريبيييييية ( فيييييي القيييييدرة التوافقيييييية                     ) 

 ( لالعبي كرة القدم المتقدمين .الحركي

ثيييم تيييم تنفييييي المييينهج التيييدريبي  10عيييدد وقيييام الباحيييث باختييييار مجموعييية تمرينيييات خططيييية 

( اسيييييابيع كميييييا قاميييييت 8المعيييييد مييييين قبيييييل الباحيييييث للمجموعييييية التجريبيييييية واسيييييت رقت )

ل المجموعيييية الضييييابطة بتنفيييييي المنهييييال المعييييد ميييين قبييييل المييييدرب ليييينفس الفتييييرة . وتوصيييي

 -الباحث الى عدد من االستنتاجات اهمها :

فييييي تطييييورا معنويييييا حققييييت التمرينييييات الخططييييية فييييي مراكييييز اللعييييب المختلقيييية  .1

نتيييييائج  ( للمجموعييييية التجريبيييييية عنيييييد مقارنيييييةاليييييربط الحركييييييالقيييييدرة التوافقيييييية )

 االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي .

للعييييب المختلفيييية تطييييورا معنويييييا فييييي حققييييت التمرينييييات الخططييييية فييييي مراكييييز ا .2

فيييييي االختبيييييارين البعيييييديين لمجموعييييية البحيييييث )اليييييربط الحركي(القيييييدرة التوافقيييييية 

 الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية .

 : مجاالت البحث  5 – 1

                     : العبيييييييي نيييييييادي الثيييييييورة الرياضيييييييي بكيييييييرة القيييييييدم  : المجااااااااي البشااااااار 1-5-1 

 . 2015-2014دمين ( للموسم الرياضي ) المتق
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 : ملعب نادي الثورة الرياضي بكركوك  : المجاي المكاني 1-5-2 

 . 2014 11 29ل اية  2014 8 1: من الفترة  : المجاي الزماني 1-5-3 

 : تحديد المصطلحات  6 -1

 اا التمرينات الخططية :  

الخططييييي فييييي اللعييييب ،  " تييييي عد  ميييين المفيييياهيم الحديثيييية التييييي تعتمييييد علييييى اشداء

ومفهييييوم التمرينييييات الخططييييية  هييييي حيييياالت التييييدريب الخططييييي التييييي تهييييدف الييييى الجمييييع 

بييييين تعلييييم اداء اللعييييب الخططييييي وتطييييوير المهييييارات االساسييييية وممارسييييتها فييييي حيييياالت 

 . (1)مشابهة لحاالت  اللعب" 

 :اا القدرات التوافقية

لفيييية التييييي لهييييا دور كبييييير " عبييييارة عيييين تجميييييع متعييييدد للقابليييييات الحركييييية المخت

 .(2)وفعال في تنفيي الواجبات الحركية المعنية بشكل متقن "

 الباب الثاني 

 منهج البحث واجراءاته الميدانية : – 2

 منهج البحث : 1 - 2

وعتميييييد الباحيييييث المييييينهج التجريبيييييي بكسيييييلوب المجموعيييييات المتكافئييييية لمالءمتيييييه          

 طبيعة البحث .

 عينته :: مجتمع البحث و 2- 2

تمثلييييت عينيييية التجربيييية الرئيسيييية بالعبييييي نييييادي ) الثييييورة الرياضييييي ( بكركييييوك البييييالغ        

( عشييييرين العبيييياً بعييييد وسييييتبعاد حييييراس المرمييييى ، وتييييم وختيييييارهم بالطريقيييية 20عييييددهم )

العمدييييية وقسييييموا علييييى مجمييييوعتين )ضييييابطة وتجريبييييية( بالطريقيييية العشييييوائية وتكونييييت 

 بين .  ( عشرة الع10كل مجموعة من )

 

مطبعيية الييدار الجامعييية للطباعيية ، ، ب ييداد تييدريب التكتيييك بييين النظرييية والتطبيييق  ( قاسم لزام وموفق مجيد المييولى ،  1

 . 97ص،  2007والنشر ، 

 org-www.Iraq.acad،           2010راقية الرياضية،القدرات التوافقية ، االكاديمية الع ( اثير محمد صبري ؛ 2
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 ة وعلوم الرياضة التربية البدني كلية  
 تجانس العينة:   3 - 2 - 2

قييييام الباحييييث بييييكجراء التجييييانس لمجمييييوعتي البحييييث الضييييابطة والتجريبييييية ويلييييك 

لمنييييع المييييؤثرات التييييي قييييد تييييؤثر فييييي نتييييائج التجربيييية ميييين حيييييث الفييييروق الفردييييية شفييييراد 

 ( .1العينة .كما موضح في الجدول )

 ة :وأجرى الباحث التجانس لعينة البحث في المتغيرات اآلتي

 العمر الزمني بالسنة. -1

 الوزن مقاساً بالكيلوغرام. -2

 الطول مقاساً بالسنتيمتر. -3

 العمر التدريبي باششهر . -4

 
 
 
 ( 1الجدوي )

 األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيم التشتت ) معامي االختالف (  
 لمجموعتي عينة البحث الضابطة والتجريبية 

 العمر  ت
 

 العمر التدريبي 
 الطوي/سم  ن/كغم الوز

1 23 73 176 7 

2 21 78 184 6 

3 22 75 188 8 

4 20 71 176 6 

5 25 68 175 7 

6 24 69 177 9 

7 23 78 185 8 

8 22 66 174 7 

9 24 68 176 8 

10 24 73 173 8 

11 21 70 175 6 
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 ة وعلوم الرياضة التربية البدني كلية  
12 23 74 179 7 

13 26 69 170 9 

14 24 73 182 7 

15 23 70 177 6 

16 22 75 180 6 

17 21 65 170 6 

18 25 70 180 8 

19 23 68 176 7 

20 24 69 177 8 

 7.20 177.5 71.10 23 الوسط الحسابي 

 1.005 4.651 3.655 1.556 اإلنحراف المعيار 

 13.962 2.620 5.140 6.765 معامي االختالف 

( يتضييييييح ان قيييييييم )معامييييييل ا خييييييتالف ( 1وميييييين خييييييالل مالحظتنييييييا الجييييييدول ) 

 13.962و 2.620و 5.140و 6.765عيييييية عينيييييية البحييييييث كانييييييت علييييييى التييييييوالي) لمجمو

( لمت ييييييرات ) العمر،والوزن،والطيييييول والعمييييير التيييييدريبي ( وهيييييي  القييييييم جميعهيييييا أصييييي ر 

ه كلميييا وقتيييرب معاميييل ا خيييتالف مييين  30مييين ) % ( مميييا ييييدل عليييى تجيييانس العينييية وي ونيييل

% ( دل علييييييى 30د عيييييين )% ( دل علييييييى التجييييييانس العييييييالي للمجموعيييييية ، وكلمييييييا زا 1)

 .(1)عدم تجانس المجموعة 

  األجهزة واألدوات المستعملة:  - 2 - 3 - 2

أطبييييياق  .20شيييييواخص بالسيييييتيكية كبييييييرة وصييييي يرة عيييييدد  - ملعيييييب كيييييرة القيييييدم. •

شييييريط  -شييييريط قييييياس. - .4صييييافرة عييييدد  - 5سيييياعة توقيييييت عييييدد  - 10بالسييييتيكية عييييدد 

رايييييات ملونيييية  - .20ات قييييدم عييييدد كيييير - الصييييق لتخطيييييط منيييياطق ا ختبييييار  وتحديييييدها.

 

، الموصييل ،  دار  التطبيقات ا حصائيةفي بحوث التربية الرياضيييةوديع ياسين التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي ،   -  1

 .161،ص 1996الطباعة والنشر ، 
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 ة وعلوم الرياضة التربية البدني كلية  
هييييدف  -. (Omron)مقييييياس يييييدوي لقييييياس النييييبر ماركيييية  - سييييجل بيانييييات. - 4عييييدد 

سيييييم (  35مسيييييطبة ارتفيييييا  )  - 10اطيييييواق دائريييييية عيييييدد  -( اقسيييييام . 6مقسيييييم عليييييى ) 

 . 5حواجز متخلفة االرتفاعات عدد  - 4( عدد م 1.5اعمدة بارتفا  )  - 2عدد 

 يدانية: إجراءات البحث الم 2-4

 االجراءات النهائية للدراسة    3-4-1 

 التصميم التجريبي المستعمي  3-4-1-1

تعيييد عملييييية وختيييييار التصييييميم التجريبييييي أميييراً ضييييرورياً فييييي كييييل بحييييث تجريبييييي            

وهييييو وجييييراء يهيييييب للباحييييث السييييبل الكفيليييية للوصييييول الييييى النتييييائج المطلوبيييية ليييييا اسييييتعمل 

اليييييي يطلييييق عليييييه تصييييميم المجموعييييات المتكافئيييية العشييييوائية الباحييييث التصييييميم التجريبييييي 

 . (1)ا ختيار يو ا ختبارين القبلي والبعدي

 

 

 

 

 

 

 (1الشكي )

 التصميم التجريبي للبحث 

 االختبار القبلي لمتغير البحث  2-4-1-2

فيييييي ييييييوم االحيييييد اليييييربط الحركياجيييييرى الباحيييييث االختبيييييار القبليييييي للقيييييدرة التوافقيييييية 

 الساعة الثالثة عصرا وفي ملعب نادي الثورة الرياضي .وفي  2014 9 28

 

 

،  1980د ، مطبعيية التعليييم العييالي ، ، ب ييدا1،لمنيياهج البحييث فييي التربيييةعبد الجليييل الزوبعييي ومحمييد أحمييد غنام،  -  1

  112-102ص

المجموعة  
 التجربية 

المجموعة  
 الضابطة

ا ختبار   
 القبلي

المت ير  
 المستقل 

 ××× 

ا ختبار   
 البعدي

المقارنة بين 
 المجموعات
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 ة وعلوم الرياضة التربية البدني كلية  
 

 

 تصميم منهج التمرينات الخططية وتنفيذه في مراكز اللعب المختلفة:  :  2-4-4-3

 ( تمرينيييييات 10، بكختييييييار )( 1)*قيييييام الباحيييييث وبمعاونييييية الخبيييييراء والمختصيييييين              

فوضييييع الميييينهج التجريبييييي  ،ميييين التمرينييييات الخططييييية فييييي مراكييييز اللعييييب المختلفيييية(2)**

الخييياص بالتمرينيييات الخططيييية فيييي مراكيييز اللعيييب المختلفييية ، وتيييم  تنفييييي المييينهج التيييدريبي 

  -وكما ي تي:

بيييدأ الباحيييث بتطبييييق البرنيييامج التيييدريبي المعيييد للتمرينيييات الخططيييية فيييي مراكيييز اللعيييب  •

ء . وفيييييي أييييييام السيييييبت وا ثنيييييين واشربعيييييا 2014 11 26-10 4المختلفييييية للميييييدة مييييين 

 من كل أسبو .

ا مسييياعد الميييدرب فيقيييوم بتيييدريب  • قيييام الميييدرب بتيييدريب مجموعييية العينييية التجريبيييية ،أمييي 

 المجموعة الضابطة .

بييييدأت الوحييييدات التدريبييييية كافيييية با حميييياء العييييام يعقبييييه ا حميييياء الخيييياص للعضييييالت  •

 المشاركة في أداء كل تمرين من التمرينات ضمن الوحدة التدريبية .

لتجريبييييية تتييييدرب حتييييى فييييي ا حميييياء بشييييكل خيييياص وليييييس مييييع كانييييت المجموعيييية ا •

 المجموعة الضابطة .

رين ميييين التمرينييييات الخططييييية فييييي مراكييييز اللعييييب المختلفيييية ا( تميييي10وختييييار الباحييييث ) •

ى خطييييط الهجييييوم ميييين عييييدة مصييييادر ، وحييييرص علييييى أن تشييييمل هييييي  التمرينييييات عليييي

 .الربط الحركيتوافقية  والدفا  وفيها قدرة

تييييدريبي المعييييد للتمرينييييات الخططييييية فييييي مراكييييز اللعييييب المختلفيييية   تييييم تنفيييييي الميييينهج ال •

( أسيييييابيع ، وبييييييلك يكيييييون مجميييييو  الوحيييييدات التدريبيييييية للمنهيييييال التيييييدريبي 8لميييييدة )

 ( وحدة تدريبية .24)

 

 (. 9*. ملحق ) 1

 (.4** . ملحق ) 2
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 ة وعلوم الرياضة التربية البدني كلية  

تضييييمن المنهييييال التييييدريبي لمجموعيييية البحييييث التجريبييييية دورتييييين متوسييييطتين ،وتكونييييت  •

ل حركيييية حمييييل فييييي كييييل دورة كييييل دورة متوسييييطة ميييين أربييييع دورات صيييي رى وبتمييييو

 . (1)*( داخل اشسبو  الواحد  1:  2( و) 1:3متوسطة )

تيييييم وسيييييتخدام طريقييييية التيييييدريب الفتيييييري المتوسيييييط والمرتفيييييع الشيييييدة فيييييي التمرينيييييات  •

 الخططية .

 نبضة بالدقيقة . 130مدة الراحة تنتهي عندما يصل نبر الالعب الى •

للعيييييب المختلفييييية  بالمنهيييييال تيييييم تطبييييييق التمرينيييييات الخططيييييية جميعهيييييا فيييييي مراكيييييز ا •

 التجريبي للمجموعة التجريبية في بداية القسم الرئيس للوحدة التدريبية .

 تم استخدام النبر لتحديد الشدة والراحات . •

راعيييى الباحيييث فيييي المنهيييال التيييدريبي للتمرينيييات الخططيييية فيييي مراكيييز اللعيييب المختلفييية  •

 مبدئي التدرل والتمول في الحمل التدريبي .

احييييث ي ييييير ميييين شييييدة التمرينييييات بت يييييير االيقييييا  الخيييياص بييييالالعبين ، ويالييييك كييييان الب •

( وفيييي  3×3بوضيييع شيييروط وضيييافية صيييعبة للتميييرين ، ميييثالً شيييدة التميييرين عنيييد لعيييب)

 ( وفي المساحة نفسها . 5×5( غير شدته عندما يلعب) 20×20مساحة )

 . (2)**( لقياس النبر  Ormon )وستخدم الباحث جهاز •

 فيذ المنهج المعد للتمرينات الخططية في مراكز اللعب المختلفة :مدة تن  2-4-1-4

للمجموعيييية  2014 10 4تييييم البييييدء بتنفيييييي المنهييييال التييييدريبي يييييوم السييييبت الموافييييق 

التجريبيييية ،وتيييم ا نتهييياء مييين تنفييييي الوحيييدات الخاصييية جميعهيييا بتطبييييق المنهيييال التيييدريبي 

تزامنييييياً ميييييع  2014 11 26افيييييق لالعبيييييي المجموعييييية التجريبيييييية فيييييي ييييييوم اشربعييييياء المو

المنهييييال التييييدريبي المعييييد ميييين المييييدرب والمطبييييق ميييين مسيييياعد المييييدرب علييييى المجموعيييية 

 الضابطة .

 

 (5*. ملحق ) 1

 (.11**. ملحق ) 2



 

262 

 

 ( 2016-12-30)  العدد الثالث عشر  –المجلد الثالث   –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 (  267( الى )252الصفحات من )   م.م هاشم درويش جبرائيلبحث  

 ة وعلوم الرياضة التربية البدني كلية  
 (  الربط الحركي التوافقية  )القدرة اإلختبارات البعدية لمتغيرات البحث 2-4-1-5

 ةأ جريييييييت ا ختبييييييارات البعديييييييية للمجمييييييوعتين الضيييييييابطة والتجريبييييييية ) القيييييييدر

وفييييي السيييياعة الثالثيييية عصييييرا، وعلييييى ملعييييب   11 29 فييييي يييييوم( لييييربط الحركييييياالتوافقييييية 

(  20نييييادي ) الثييييورة الرياضييييي ( بكركييييوك وعلييييى عينيييية ا ختبييييار الرئيسيييية المتمثليييية بييييي ) 

 العبا من نادي ) الثورة الرياضي ( بكركوك 

 

 الوسائي اإلحصائية المستعملة : 3-5

 Microsoft Office Excel)وتيييييم ودخيييييال البيانيييييات بواسيييييطة برنيييييامج          

 ( . (SPSSوتمت معالجتها وحصائياً بكستخدام الحزمة ا حصائية (2010

 

 

 الباب الثالث 

 عرض ومناقشة النتائج  – 3

البحاااااث القبلاااااي والبعااااد  لمجماااااوعتي  اإلختباااااارينعاااارض نتاااااائج الفااااارو  بااااين  3-1     

 (الربط الحركيالتوافقية ) بية للقدرةالضابطة والتجري

البحااااث القبلااااي والبعااااد  لمجمااااوعتي  اإلختبااااارينعاااارض نتااااائج الفاااارو  بااااين  4-1-1    

 (الربط الحركي التوافقية ) الضابطة والتجريبية للقدرة

 (4الجدول )

 ق اااااااااااااااا    الت اللقااااااااااااااااد ا (sig)( ال ت اااااااااااااااا    و   اااااااااااااااا    tاألوسااااااااااااااااحر الت ااااااااااااااااح    وا  ت ا ااااااااااااااااح  ال   ح  اااااااااااااااا  و   اااااااااااااااا ) 

 ( لالعبي ك ة القدم ال تقدمين ل ج  ع  البتث الضحبط   ي ا ختبح  ين القبلي والبعدي .ال  ط الت كي)

 القدرات التوافقية 
وحدة  

 القياس

 اإلختبار  البعدي اإلختبار  القبلي 
 tقيمة 

 المحسوبة 
 قيمة 
sig 

 الداللة المعنوية 

 ± ع ـ س  ± ع ـ س 

 غير معنوي  0.435 0.817 1.615 28.073 1.926 27.964 ثا الربط الحركي  
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 ة وعلوم الرياضة التربية البدني كلية  
 ( : 4يتبين من الجدول )

عيييدي لمجموعييية القبليييي والب ا ختبيييارينداللييية معنويييية بيييين نتيييائج  وات عيييدم وجيييود فيييروق ي 

لالعبييييي كييييرة القييييدم  المتقييييدمين وي  (الييييربط الحركيييييالتوافقييييية ) البحييييث الضييييابطة للقييييدرة

 (  0.05 )كبر منوهي أ (0.131( لإلستجابة السريعة )(sigبل ت قيمة 

 (5الجدول )

( لالعبي  الربط الحركيالتوافقية )  ( للقدرة sig )  المحسوبة وقيمة( tاألوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة) 

 ين القبلي  والبعدي . اإلختبار كرة القدم المتقدمين لمجموعة البحث التجريبية في  

 القدرات التوافقية 

وحدة  
 القياس 

 tقيمة  البعدي  ا ختبار  القبلي  بار ا خت

 المحسوبة 

 sig قيمة

 
 

الداللة  
   ± ي س    ± ي س  المعنوية 

 معنوي 0.000 6.173 1.673 24.816 2.924 28.716 ثا الربط الحركي

 

 ( :5يتبين من الجدول )

ث  ج  عااااااااا  البتاااااااااوجااااااااا ا  ااااااااا و  يوا  ائلااااااااا  معق  ااااااااا   اااااااااين  تاااااااااح   ا ختباااااااااح  ن القبلاااااااااي والبعااااااااادي ل
( ولصاااااااااحل  ا ختباااااااااح   البعااااااااادي لالعباااااااااي كااااااااا ة الااااااااا  ط الت كااااااااايالت ا ق ااااااااا  ) التج  ب ااااااااا   اااااااااي القاااااااااد ة

( وهاااااااااااااي   ااااااااااااا   مااااااااااااان 0.000) للااااااااااااا  ط الت كاااااااااااااي(  sigالقااااااااااااادم ال تقااااااااااااادمين  يا  ل ااااااااااااا     ااااااااااااا  )
                   (0.05 ) 
ــرو  فـــــــي  1-2- 3 ــائ  الفـــــ ــة نتـــــ ــار مناقشـــــ ــث اإلختبـــــ ــي والبعـــــــدي لمجمـــــــوعتي البحـــــ ين القبلـــــ

 ( لالعبي كرة القدم المتقدمين :  الربط الحركيالتوافقية ) ةة والتجريبية للقدر الضابط
 (  :4يتبين من الجدول )

 ن القبلاااااااااي والبعااااااااادي  اااااااااي ا ختباااااااااح  عااااااااادم وجااااااااا ا  ااااااااا و  يوا  ائلااااااااا  معق  ااااااااا   اااااااااين  تاااااااااح   
( لالعبااااااااااااي كاااااااااااا ة القاااااااااااادم ال تقاااااااااااادين لل ج  عاااااااااااا  الضااااااااااااحبط   الاااااااااااا  ط الت كاااااااااااايالت ا ق اااااااااااا  ) ةالقااااااااااااد  

حااااااااااااث يلااااااااااااا الااااااااااااة عاااااااااااادم  حتاااااااااااا ا  ال ااااااااااااق   التااااااااااااد  بي لل ج  عاااااااااااا  الضااااااااااااحبط  علااااااااااااة و عاااااااااااا و البح
ت   قااااااااااح  خطط اااااااااا    ااااااااااي م اباااااااااا  اللعاااااااااا  ال  تل اااااااااا  وت   قااااااااااح  م ااااااااااح    للعاااااااااا  التااااااااااي تتضاااااااااا ن 

وإعت ااااااااااد ال ااااااااااد ة علااااااااااة ت   قااااااااااح  تقليد اااااااااا  والتااااااااااي ت اااااااااا   ( الاااااااااا  ط الت كااااااااااي) الت ا ق اااااااااا   القااااااااااد ة
ة خب تاااااااااج او  ال جااااااااا   الاااااااااة علاااااااااة   اااااااااط واحاااااااااد وهاااااااااي ت   قاااااااااح   يااااااااا    تصاااااااااحا   معت ااااااااادا  علااااااااا
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وإساااااااااااااتع حل ( الااااااااااااا  ط الت كاااااااااااااي) الت ا ق ااااااااااااا   ةاألساااااااااااااد العل  ااااااااااااا  التدي ااااااااااااا   اااااااااااااي تطااااااااااااا    القاااااااااااااد  
ت   قاااااااااااح  خطط ااااااااااا  ك يااااااااااا ة وممااااااااااا  ة و  لااااااااااا  ال حااااااااااادا  التد  ب ااااااااااا  لل ج  عااااااااااا  الضاااااااااااحبط  كح ااااااااااا  
عباااااااااح ة عاااااااااان  ح ااااااااااح  تقلياااااااااادي وت   قااااااااااح  تطاااااااااا    ال ااااااااا ع  ولعاااااااااا   اااااااااا  قين و ااااااااااد لتاااااااااا  البححااااااااااث 

  حهدتج ت   قح  ال ج  ع  الضحبط  .يلا م ا ا  عقد م
 Fadayi Aksoy) 2012وهاااااااااىا كلاااااااااج  ار الاااااااااة عااااااااادم   ااااااااا   ال ااااااااا و    و  كاااااااااد)        

  َّ الالعااااااااا  عل اااااااااج    يتاااااااااد ة  اااااااااي األ ااااااااا   اااااااااال  وحااااااااادا  تد  ب ااااااااا   للت   قاااااااااح  ال طط ااااااااا   اااااااااي 
 .( 1)م اب  اللع  ال  تل    لتط    القد ا  الت ا ق   وهي ت   قح  م ح    للع  

 ( 5ويتبين من الجدول )      
 القبلاااااااااااي والبعااااااااااادي للقاااااااااااد ة وجااااااااااا ا  ااااااااااا و  يوا  ائلااااااااااا  معق  ااااااااااا   اااااااااااين  تاااااااااااح   ا ختباااااااااااح  ن       

الت ا ق اااااااااااا  لل ج  عاااااااااااا  التج  ب اااااااااااا  ولصااااااااااااحل  ا ختبااااااااااااح  البعاااااااااااادي   و عاااااااااااا و البححااااااااااااث يلااااااااااااا الااااااااااااة 
طب عاااااااااا  الت   قااااااااااح  التااااااااااي  عاااااااااادهح لل ج  عاااااااااا  التج  ب اااااااااا  التااااااااااي تت ااااااااااحبج ماااااااااا  مااااااااااح  تااااااااااد   ااااااااااي 

  اااااااااااح   ي  عت اااااااااااد البححاااااااااااث علاااااااااااة ال صاااااااااااحا  العل  ااااااااااا  التدي ااااااااااا   اااااااااااي التاااااااااااد    و  ا  ال اااااااااااحاة ال بح
( ساااااااااق  ل ضااااااااا  50ال باااااااا ا   ضاااااااااال  عااااااااان ال بااااااااا ة ال يدا  ااااااااا  لاااااااااج  اااااااااي مجاااااااااحل الل بااااااااا  ماااااااااح  قاااااااااح ة )

هااااااااىن الت   قاااااااااح  التاااااااااي تق اااااااااج  وإممح  ااااااااا  عيقااااااااا  البتاااااااااث   وماااااااااح  تاااااااااد   اااااااااي   قاااااااااح  ال بح  اااااااااح   ي 
 ااااااااا د علاااااااااة  خت ح الت   قاااااااااح  التاااااااااي تت اااااااااحبج مااااااااا  ماااااااااح  جااااااااا  علاااااااااة ال اااااااااد ة    ي كااااااااا  و  ااااااااام    

  تد   ي ال بح  ح  و    ع   علة تد    الالعبين علي ح .
و اااااااااا ر البححااااااااااث   َّ هااااااااااىا التطاااااااااا   التح اااااااااا  ولصااااااااااحل  ا ختبااااااااااح ا  البعد اااااااااا  ي جاااااااااا  الااااااااااة 

الاااااااا  ط ) الت ا ق اااااااا    ساااااااا    ب اااااااام   عااااااااحل  ااااااااي تطاااااااا    القااااااااد ةتاااااااام ي  الت   قااااااااح  ال طط اااااااا  التااااااااي 
 .( الت كي

الااااااااااااااااااااة  ه  اااااااااااااااااااا  الت   قااااااااااااااااااااح  ال طط اااااااااااااااااااا    ااااااااااااااااااااي  OrhanGençer) 2008و  ااااااااااااااااااااي ) 
الالعاااااااااا  علااااااااااة  تقااااااااااح   الت ا اااااااااا   ااااااااااي ح كحتااااااااااج ت ماااااااااان   ااااااااااحم اباااااااااا  اللعاااااااااا  ال  تل اااااااااا    قاااااااااا ل   َّ 

 و ضاااااااااااا ت   َّ عاااااااااااادم  سااااااااااااتطحع  الالعاااااااااااا  ماااااااااااان  اا  بعاااااااااااا  الت كااااااااااااح  بصاااااااااااا  ة جياااااااااااادة  ااااااااااااد ئ 

 

1 - Fedayi Aksoy ، kuvvet، sürat، dayanıklılık ،koordınasyon drileri، has Matbaacılık، 

Samsun، 2012، p, 16. 
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ائح اااااااااح  ةاااااااااعا  ت ااااااااا   سااااااااابب ح ةاااااااااعا الل ح ااااااااا  البد  ااااااااا   ااااااااا  ال اااااااااب  الااااااااا   د  اااااااااي ك يااااااااا  مااااااااان
القاااااااد ة الت ا ق ااااااا  عقاااااااد الالعااااااا   عقااااااادمح يق ااااااا ا و قااااااا م بحلدح جااااااا  مااااااا  ال ااااااا ة  ااااااا   قااااااا م   كااااااا  ال ااااااا ة 
بصااااااااا  ة  يااااااااا  جيااااااااادة علاااااااااة الااااااااا    مااااااااان  متالباااااااااج الل ح ااااااااا    اااااااااىا معقاااااااااحن ةاااااااااعا القاااااااااد ة الت ا ق ااااااااا  

 . (1)لد ج
البححاااااااااااااااث     التطااااااااااااااا    ( يااااااااااااااا ر الااااااااااااااا  ط الت كاااااااااااااااي) قاااااااااااااااد ة ت ا ق ااااااااااااااا  وعقاااااااااااااااد مقح  ااااااااااااااا  ال

ي جااااااااا  الاااااااااة تااااااااام ي  الت   قاااااااااح  ال طط ااااااااا  و حعليت اااااااااح  اااااااااي م ابااااااااا  )الااااااااا  ط الت كي(ي التح ااااااااا   ااااااااا
اللعاااااااا  ال  تل اااااااا  ل ااااااااح تت تاااااااا  بااااااااج هااااااااىن الت   قااااااااح  ماااااااان ح كااااااااح  م كباااااااا  و ااااااااد ا   د  اااااااا  م تل اااااااا  
  والت كيااااااااا  وا  تباااااااااحن والت  ااااااااا   ي   ااااااااات دم الالعااااااااا   اااااااااي هاااااااااىن الت   قاااااااااح   ب ااااااااا  مااااااااان جااااااااا   مااااااااان 

جئاااااااا  التااااااااي تت تاااااااا  بحل اااااااا ع  العحل اااااااا   ك ااااااااح   َّ ت اااااااا ا   جاااااااا ا  ج اااااااا ج  ضااااااااال  عاااااااان الت كااااااااح  ال  ح
(  ساااااااااااح     ار الاااااااااااة  بت اااااااااااحة هاااااااااااىن القاااااااااااد ة 8( وحااااااااااادة تد  ب ااااااااااا  طيلااااااااااا  )24الت   قاااااااااااح  خاااااااااااالل )

(   قاااااااااااااا ل  يتتقاااااااااااااا  تت ااااااااااااااين 2009وتط   هااااااااااااااح و  كااااااااااااااد ) مت ااااااااااااااد  ةااااااااااااااح   اااااااااااااا ا    ال دام اااااااااااااا  
خح اااااااااااا  م اااااااااااات ر الت ا اااااااااااا  ال ااااااااااااحع  ت جاااااااااااا  ألاا  ت اااااااااااا ا ا  ك ياااااااااااا ة ل  ااااااااااااح ا  وعقح اااااااااااا   ق اااااااااااا  

 .(2)ط ل ح حة الالع  التد  ب    
 ي   َّ ال اااااااااا ع  الت ك اااااااااا  لالعاااااااااا  ماااااااااا  ال اااااااااا ة ل ااااااااااح تاااااااااام ي    جااااااااااح ي  ااااااااااي تطاااااااااا    ساااااااااا ع  
ا سااااااااااتجحب      اااااااااااي الت   قاااااااااااح  ال طط اااااااااا  هقاااااااااااح  الت كيااااااااااا  وهقااااااااااح  ا  تباااااااااااحن و اااااااااااد ا  وم اااااااااااح ا  

 ااااااااات م كبااااااااا   ي ياااااااااتعل  الالعااااااااا  ك ااااااااات   اااااااااتجي  ل ميلاااااااااج ب ااااااااا ع    مخاااااااااى ال قحولااااااااا   و  عطي اااااااااح وك
 يقد   الة ال  اغ وك ت   تجي  ب  ع  لت ك  مقح  ج .

و ااااااااااااي الت   قااااااااااااح  ال طط اااااااااااا   ااااااااااااي م اباااااااااااا  اللعاااااااااااا  ال  تل اااااااااااا   تلعاااااااااااا  ححساااااااااااا  الق اااااااااااا  
الاااااااادو  األسااااااااحث  ااااااااي  سااااااااتقبحل ال  ياااااااا ا  العصااااااااب   التااااااااي تاااااااا اي الااااااااة خلاااااااا   اااااااا   ماااااااان ا   ااااااااجحم 

  الت ك اااااااااااا  العااااااااااااحلي  ااااااااااااين ال ال ااااااااااااح العصااااااااااااب   ال  جاااااااااااا اة  ااااااااااااي الق اااااااااااا ة الدمح  اااااااااااا  وال  ااااااااااااتقبال
 ال  ج اة  ي العضال  العحمل  ال ق ىة لل اج  الت كي .

 

1 - Orhan Gençer ، Antronor el kitabı, Istanbul،  bahar matba ، 2008. p,31 
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                          (  قاااااااااااااااااااااااااااال عااااااااااااااااااااااااااان  2009و  اااااااااااااااااااااااااااي  )مت اااااااااااااااااااااااااااد  ةاااااااااااااااااااااااااااح   ااااااااااااااااااااااااااا ا    ال دام ااااااااااااااااااااااااااا  
 (DeVries الاااااااااااااااة    َّ القح ل اااااااااااااااح  الت ك ااااااااااااااا  لع يلااااااااااااااا  األعصاااااااااااااااحة   والت يااااااااااااااا  ال ااااااااااااااا     اااااااااااااااين)

ا اااااااااا  العصاااااااااابي العضاااااااااالي ياااااااااا اي الااااااااااة  اا  ا  ااااااااااح ة وال ااااااااااب  والقااااااااااد ة علااااااااااة التق اااااااااا   الجديااااااااااد للت  
 . (1)ت اا ح كي وس    

(  لااااااااااااة    الالعاااااااااااا  عقاااااااااااادمح ياااااااااااا اي 2007و شااااااااااااح   )ساااااااااااا حا  حساااااااااااا  سااااااااااااعيد ال  ساااااااااااا ي 
ت   قاااااااح  مااااااا  ال ااااااا ة ومااااااا  الااااااا مال   ع ااااااا  علاااااااة   اااااااحاة  د تاااااااج  اااااااي ا  تباااااااحن وا ح اااااااحث والت  اااااااا   

 . (2)وهىا مح ي اي الة تط    س ع  ا ستجحب  لدر الالع  
ــين  3-2       ــائ  الفـــــــــرو  بـــــــ ــار عـــــــــرل نتـــــــ ــديين لمجمـــــــــوعتي اإلختبـــــــ ــابطة ين البعـــــــ البحـــــــــث الضـــــــ

           ( لالعبـــــــي كـــــــرة القـــــــدم المتقـــــــدمين ومناقشـــــــت االـــــــربط الحركـــــــيالتوافقيـــــــة ) والتجريبيـــــــة للقـــــــدرة
ــين اإلختبـــــــــــارين البعـــــــــــديين لمجمـــــــــــوعتي ال 3-2-1 بحـــــــــــث عـــــــــــرل نتـــــــــــائ  الفـــــــــــرو  بـــــــــ

ــدرة ــة ( للقــــــــ ــابطة والتجريبيــــــــ ــة التوافق )الضــــــــ ــربط الحركــــــــــي) يــــــــ ــدم ( الــــــــ ــرة القــــــــ لالعبــــــــــي كــــــــ
 المتقدمين. 

 ( 6الجدول) 

   sigالمحسوبة وقيمة  tاألوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية وقيمة 

   ( لالعبي كرة القدم المتقدمين لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في اإلختبارين البعديينالربط الحركيالتوافقية )  للقدرة         

 قدرات التوافقية ال

وحدة  

 القياس

اإلختبار  البعدي  

 للمجموعة الضابطة 

  tقيمة  اإلختبار  البعدي للمجموعة التجريبية 

 المحسوبة 

 قيمة

sig 

 

 

الداللة  

 المعنوية 

 ± ع ـ س  ± ع ـ س 

 معنوي  0.000 4.427 1.674 24.816 1.615 28.073 ثا الربط الحركي 

 ( : 6يتبين من الجدول )

 

 .  548، ص  محمد رضا المدام ة ، المصدر السابق - 1

التييدريب بضيي ط جييوي مختلييف وتيي ثير  فييي تطييوير بعيير القييدرات البدنييية والمهارييية سهاد قاسم سعيد الموسييوي،    -  2

والوظيفية الخاصة بالكرة الطائرة ، اطروحة دكتورا  غييير منشييورة ، كلييية التربييية الرياضييية للبنييات ، جامعيية ب ييداد 
 .49،ص2007،
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البعديين  ين مج  عتي البتث  ا ختبح  و  يوا  ائل  معق     ين  تح    وج ا     )الضحبط    ن 
القد ة (  ي  الت كي(الت ا ق      والتج  ب    البعدي )ال  ط  ا ختبح    ولصحل   ال تقدمين  القدم  ك ة  لالعبي 

)                  ( وهي      من0.000)  لل  ط الت كي  (    sigلل ج  ع  التج  ب     ي  ل       )  
0.05.) 

ين البعـــــــــــديين لمجمـــــــــــوعتي البحـــــــــــث ختبـــــــــــار مناقشـــــــــــة نتـــــــــــائ  الفـــــــــــرو  بـــــــــــين اإل 3-2-2
 لالعبي كرة القدم المتقدمين . )الربط الحركي(التوافقية  ةالضابطة والتجريبية للقدر 

 ( :6يتبين من الجدول )
وجاااااااااااا ا  اااااااااااا و  يوا  ائلاااااااااااا  معق  اااااااااااا   ااااااااااااين  تااااااااااااح   ا ختبااااااااااااح  ن البعااااااااااااديين ل ج اااااااااااا عتي 

( لالعباااااااااااي كااااااااااا ة القااااااااااادم الااااااااااا  ط الت كااااااااااايالت ا ق ااااااااااا  ) الضاااااااااااحبط  والتج  ب ااااااااااا   اااااااااااي القاااااااااااد ةتاااااااااااث الب
 ال تقدمين ولصحل  ا ختبح   البعدي لل ج  ع  التج  ب   .

و اااااااااا ر البححااااااااااث    سااااااااااب  يلااااااااااا هااااااااااا  تاااااااااام ي  ال ق ااااااااااح  التااااااااااد  بي للت   قااااااااااح  ال طط ااااااااااا  
قح  اااااااااا  بحل ق ااااااااااح   ااااااااااي م اباااااااااا  اللعاااااااااا  ال  تل اااااااااا   التااااااااااي  عاااااااااادهح البححااااااااااث لل ج  عاااااااااا  التج  ب اااااااااا  م

 التطاااااااااااا    ااااااااااااي القااااااااااااد ة التااااااااااااد  بي التقلياااااااااااادي الااااااااااااىي  عاااااااااااادن ال ااااااااااااد ة لل ج  عاااااااااااا  الضااااااااااااحبط    وإ َّ 
الت ا ق اااااااااا  مااااااااااح هاااااااااا   ئ حصاااااااااايل  ع اااااااااا  عل ااااااااااي مااااااااااد وث ماااااااااان حيااااااااااث   ع اااااااااا  الت   قااااااااااح  ب ااااااااااح 
يقحساااااااااا   ااااااااااد ا  الالعبااااااااااين وعلااااااااااة و اااااااااا  متطلبااااااااااح  الل باااااااااا   و ال قح  اااااااااا    و ااااااااااد  كاااااااااا  البححااااااااااث 

  ك اااااااااح (الااااااااا  ط الت كاااااااااي) الالعباااااااااين الت ا ق ااااااااا      اااااااااي تطااااااااا     اااااااااد ة  تلاااااااااا الت   قاااااااااحعلاااااااااة  ه  ااااااااا
 خااااااااااى  ق اااااااااا  ا عتبااااااااااح   ممح  اااااااااا  ت اااااااااا ا  هااااااااااىن الت   قااااااااااح  و ااااااااااحلتج  وال اااااااااادة ال قحسااااااااااب  وال احاااااااااا  
ال قققاااااااااااا    وماااااااااااان هااااااااااااىا   يتضاااااااااااا    َّ ال ااااااااااااال  القاااااااااااا ي  يااااااااااااد الالعاااااااااااا  وهاااااااااااا  القااااااااااااد ة الت ا ق اااااااااااا  

الاااااااااااااااا  ط ح كااااااااااااااااح  تتطلاااااااااااااااا  بم  اع ااااااااااااااااح ال  تل اااااااااااااااا    ي تتتاااااااااااااااا ي ل باااااااااااااااا  كاااااااااااااااا ة القاااااااااااااااادم علااااااااااااااااة 
 ح كااااااااااااح   تتطلاااااااااااا     ياااااااااااا  ط الالعاااااااااااا  ح كاااااااااااا   و م ااااااااااااح ة باااااااااااامخ ر   و   يت  اااااااااااات ماااااااااااا   الت كي

األوةاااااااااااح  ال ت يااااااااااا ة سااااااااااا ا   بح ااااااااااا   وةاااااااااااح  مااااااااااا  ال ااااااااااا ة  و ال قاااااااااااح د وك ة القااااااااااادم التدي ااااااااااا   و.                      
ح  التااااااااااد    التااااااااااديث الااااااااااىي  عطااااااااااي  ه  اااااااااا  ع  ااااااااااة للقااااااااااد ا  الت ا ق اااااااااا  ماااااااااان خااااااااااالل ت   قاااااااااا .

 .(1)متق ع  مق ح ال طط   ال  كب  الد حع   مق ح وال ج م   
 الباب الرابع

 

1  - Massimo Lucchesi، op. Cit , p 64. 
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 االستنتاجات والتوصيات .  – 4

 -االستنتاجات : 4-1
حققاااااااااااا  الت   قااااااااااااح  ال طط اااااااااااا   ااااااااااااي م اباااااااااااا  اللعاااااااااااا  ال  تلقاااااااااااا   ااااااااااااي القااااااااااااد ة الت ا ق اااااااااااا   .1

لااااااااااااي ( لل ج  عاااااااااااا  التج  ب اااااااااااا  عقااااااااااااد مقح  ت ااااااااااااح  تااااااااااااح   ائختبااااااااااااح  ن القبالاااااااااااا  ط الت كااااااااااااي)
 والبعدي ولصحل  ائختبح  البعدي .

معق  اااااااااح  اااااااااي القاااااااااد ة  حققااااااااا  الت   قاااااااااح  ال طط ااااااااا   اااااااااي م ابااااااااا  اللعااااااااا  ال  تل ااااااااا  تطااااااااا  ا   .2
 ااااااااااااي ائختبااااااااااااح  ن البعااااااااااااديين ل ج  عاااااااااااا  البتااااااااااااث الضااااااااااااحبط   الاااااااااااا  ط الت كاااااااااااايالت ا ق اااااااااااا  

 والتج  ب   ولصحل  ال ج  ع  التج  ب   .
 الت   ح   2 – 4

ال طط اااااااااا   ااااااااااي م اباااااااااا  اللعاااااااااا  ال  تل اااااااااا  عقااااااااااد وةاااااااااا  ةاااااااااا و ة ائهت ااااااااااحم بحلت   قااااااااااح   .1
مقاااااااااااحه  التد  ب ااااااااااا  ل اااااااااااح ا   تاااااااااااج  تاااااااااااح   البتاااااااااااث مااااااااااان تت ااااااااااان واةااااااااااا   اااااااااااي القاااااااااااد ة 

 (.ال  ط الت كيالت ا ق   ) 
اعطاااااااااح  اه  ااااااااا  واو  كبيااااااااا  ن للت   قاااااااااح  ال طط ااااااااا   اااااااااي م ابااااااااا  اللعااااااااا  ال  تل ااااااااا   اااااااااي  .2

 ال حدة التد  ب   ئعبي ك ة القدم ال تقدمين .
 ت ا ق   م تل    ي ك ة القدم ال تقدمين .  قح  اختبح ا   .3
 اج ا  بت   مم ل  ل ىا البتث ح ل اه     القد ا  الت ا ق    ي ك ة القدم. .4

 المصادر

مطبعة الييدار الجامعييية للطباعيية ، ، ب داد تدريب التكتيك بين النظرية والتطبيق  قاسم لزام وموفق مجيد المولى ، •
 .2007والنشر ، 

www.Iraq.acad-،            2010القدرات التوافقية ، االكاديمية العراقية الرياضية، اثير محمد صبري ؛ •

org 

، الموصييل ،    التطبيقات ا حصائيةفي بحوث التربية الرياضيةوديع ياسين التكريتي وحسن محمد عبد العبيدي ،   •
 .1996دار الطباعة والنشر ، 

 1980، ب داد ، مطبعة التعليم العالي ، 1،لفي التربية مناهج البحثعبد الجليل الزوبعي ومحمد أحمد غنام، •

، ب ييداد ، الييدار الجامعييية  التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضيمحمد رضا وبراهيم المدام ة ، . •

 .2009للطباعة والنشر والترجمة ، 

قييدرات البدنييية والمهارييية سهاد قاسم سعيد الموسوي، التدريب بض ط جوي مختلف وت ثير  في تطييوير بعيير ال •
والوظيفية الخاصة بالكرة الطائرة ، اطروحة دكتييورا  غييير منشييورة ، كلييية التربييية الرياضييية للبنييات ، جامعيية 

 .2007ب داد ،
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