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الكلمات المفتاحية  :تمرينات متنوعة تبعا لشكل اللعب  ،المتغيرات البدنية ،المتغيرات المهارية ،
التدريب الفتري  ،المهارات االساسية بكرة القدم.
مستخلص البحث
هدف البحث الى اعداد تمرينات مختلفة تبعا لشكل اللعب لتطوير بعض المتغيرات البدنية و
المهارية لالعبي كرة القدم الشباب ،والتعرف على تأثير تلك التمرينات المختلفة في تطوير بعض
المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم الشباب ،و استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته
وطبيعة مشكلة البحث  ،اما عينة البحث فقد فتمثلت بالعبي نادي الجزيرة الرياضي البالغ عددهم
( )03العبا  ،قسموا الى مجموعتين ضابطة وتجريبية وبواقع (  ) 51العبين لكل مجموعة وقد
أظهرت نتائج البحث وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارات البعدية للمجموعة الضابطة
والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية  ،واستنتج الباحث

بأن مستوى االختبارات البدنية

والمهارية كان جيدا وضمن المعايير المقبولة لشباب نادي الجزيرة ،والمنهاج التدريبي المعد اثر
ايجابا في تطوير متغيرات البحث ،والمجموعة التجريبية الخاضعة للمنهاج التجريبية كانت اكثر
فاعلية من التي اتبعت المتغير التابع  ،وأوصى االستفادة من المنهج المعد من الباحث من قبل
المدربين لخضوعة لالسس العلمية المقننة والتي من شانها ان تعمل على تطوير مستويات الالعبين
،و استخدام المنهج التدريبي في مرحلة المنافسات وذلك النه يحافظ على الجانب البدني والمهاري
باالظافة الى ادخاله الفرح والمتعة والسرور اثناء التدريبات .
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Abstract
The aim of the research is to prepare different exercises according to the
form of playing to develop some physical and skill variables for young
football players, and to identify the effect of those different exercises in
developing some physical and skill variables for young football players, and
the researcher used the experimental method for its suitability and the nature
of the research problem. It was represented by the players of Al-Jazira
Sports Club, numbering (30) players, divided into two groups, control and
experimental, with (15) players for each group. It was good and within the
accepted standards for the youth of Al-Jazira Club, and the prepared training
curriculum had a positive effect on the development of the research
variables, and the experimental group subject to the experimental curriculum
was more effective than the one that followed the dependent variable. To
work on developing the levels of the players, and to use the training
curriculum in the opposite stage SAT because it maintains the physical and
skill side, in addition to bringing joy, pleasure and pleasure during the
exercises.
Keywords: a variety of exercises according to the form of play, physical
variables, skill variables, interval training, basic football skills.
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الفصل االول
 –2التعريف بالبحث:
 2-2مقدمة البحث واهميته :
ان التقدددم الحاصددل فددي المجدداي الرياضددي فددرة افاقددا جديدددة ال حدددود لهددا فددي العلددوم الرياضددية
وبداالخ

علددم التدددريب الرياضددي والددشي تطددور بشددكل سددريع جدددا واتخددشت ن رياتدده ميددوال لمواكبددة

االتجاهات الحديثة في علم التدريب  ،الن تحقيق النتائج الجيدة للوصوي الى اعلى مستوى يتطلب مدن
القدددائمين بعمليدددة التددددريب اتبددداال الوسدددائل واالسددداليب العلميدددة الدقيقدددة والموضدددوعية بشدددكلها السدددليم
والمخطددل لدده  ،حيددث اصددبح كددل مددا هددو جديددد فددي علددم التدددريب ضددرورة ال بددد مددن االخددش بهددا عنددد
التخطيل لعملية التدريب ووضع المناهج والبرامج الخاصة بها ولجميع االلعاب الرياضدية ومنهدا لعبدة
كرة القدم .
حيث اهتمت كثيرا من دوي العالم المتفوقه في كرة القددم بتنميدة اللياقدة البدنيدة لالعبيهدا ايماندا منهدا
بأنها االساس الشي يرتكز عليه اعداد الالعبين وتحضيرهم علدى المسدتوى العدالي  ،وي هدر ذلدك جليدا
في الدور الشي تؤديه التمرينات النوعية المختلفة في كرة القدم الحديثة  ،حيدث ان الوصدوي بدالالعبين
الى الدرجة التي تمكنهم من متطلبات اللعب الحديثة بعناصره المختلفدة  ،بحيدث يسدتلزم تأسديس قاعددة
متينة واساسية لالعب منش الصغر ،وفدق بدرامج مقنندة بددنيا ومهاريدا وغيرهدا  ،اضدافة لمحتدوى اكثدر
تطورا من التدريبات التي تتالءم من قدرات وامكانيات الالعبين الشباب وبما يخلق جيال من اصدحاب
المواهب والقدرات الخاصة .
ويشير( ابو عبده  " )1335،ان الحالة البدنيدة لالعبدي كدرة القددم تعدد احدد االسدس المهمدة التدي تحددد
كفاءة االداء المهاري و الخططي الن اي خطة مهما بلغت درجة اختيارها معرضة للفشدل اذا لدم تضدع
القددرات البدنيددة فدي االعتبددار  ،كدشلك ال يمكددن تنفيدش االداء المهدداري بطريقدة مقبولددة واحترافيدة بدددون
امددددتالال الالعبددددين الشددددباب للسددددمات والخصددددائ

البدنيددددة التددددي تخدددددم االداء الحركددددي للمهددددارات

االساسية"(.)5
ويرى الباحث بأنده ال يمكدن الفصدل بدين االعدداد البددني واالعدداد المهداري بدأي شدكل والواحدد مكمدل
لالخر ومدرتبل بده  ،الن المهدارات يجدب ان تكدون مرتبطدة بتطدوير الصدفات البدنيدة الخاصدة باللعبدة
لكي تمكن الالعب من تكملة المباراة  ،النه ال يسدتطيع اتقدان مهدارة التهددي

مدا لدم تتدوافر لديده صدفة

القوة العضلية للرجلين وغيرها مدن المهدارات والصدفات  ،لدشا فتنميدة الصدفات البدنيدة هددفها االرتقداء
( )5ابو عبده وحسن السيد :االتجاهات الحديثة في تخطديل وتددريب كدرة القددم  ،طدش  ،االسدكندرية  ،مكتبدة ومطبعدة
االشعاال الفنية  ،مصر  1335 ،؟،ص.03
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بالمستوى المهاري لالعدب مدن جهدة  ،ومدن جهدة اخدرى فدأن الطدابع المميدز للمهدارات االساسدية هدو
الشي يحدد نوعية الصفات البدنية لالعبدي كدرة القددم  .ومدن المواضديع المهمدة التدي بدر ت حدديثا فدي
تددريب الالعبدين هدي تمريندات تبعدا لشدكل اللعدب وهدي مدن اشدكاي التددريب المتطدورة عالميددا  ،اذ ان
اشكاي اللعب في كدرة القددم مدأخوذه مدن االلعداب الصدغيرة المعدلدة بمدا يالئدم متطلبدات تكنيدك وتكتيدك
كرة القدم  ،لشا بر ت اهمية البحث في الحاجة الى وجود مناهج وبرامج تدريبية وتمرينات تبعا لشكل
اللعب ومعرفة مدى تأثيرها على المتغيرات البدنية والمهاريدة لالعبدين الشدباب يضداف الدى ذلدك بدأن
الدراسددة هددي محاولددة مددن قبددل الباحددث لصددقل وتنميددة وتطددوير بعددض المتغيددرات البدنيددة والمهاريددة
لالعبين الهمية هشه الفئة في عالم كرة القدم.
 1-2مشكلة البحث :
مددن اجددل خلددق بيئددة تسدداعد علددى وصددوي العددب كددرة القدددم الددى اعلددى مسددتوى يجددب تددوافر االجددواء
المناسبة لتطويره وبما ان الباحث العبا ومدربا ومواكبدا للندادي الحدظ مدن خدالي التددريبات ان هنالدك
عدم وجود تمرينات تعمل على خلدق ضدغل علدى الالعبدين المنافسدين بدنفس االجدواء التدي تحدد فدي
المباريات او في مواق

مشابهه وكشلك عدم اشراال جميع الالعبدين فدي التددريبات بشدكل مسدتمر ممدا

يولددد لدددى الالعبددين الملددل وعدددم الرغبددة فددي مواصددلة التمددرين او التدددريب  ،وبالتددالي يبدددأ تسددرب
الالعبين من التدريبات وعدم حضورهم ومن خالي ذلك أرتأى الباحث اعداد منهج تدريبي بتمرينات
نوعية مختلفة تبعا لشكل اللعب ليعمل من خاللهدا علدى وضدع الالعدب بدنفس االجدواء ومواقد

اللعدب

المشابهة للعب الحقيقي باالضافة الدى اشدراال جميدع الالعبدين فدي التددريبات ممدا يولدد الرغبدة و يدادة
التنافس وبث روح الحماس لديهم.
 0-2هدفا البحث :
 .5اعداد تمرينات مختلفة تبعا لشكل اللعب لتطوير بعض المتغيرات البدنيدة و المهاريدة لالعبدي كدرة
القدم الشباب.
 .1التعرف على تأثير تلك التمرينات المختلفة في تطوير بعدض المتغيدرات البدنيدة والمهاريدة لالعبدي
كرة القدم الشباب.
 4-2فرضا البحث :
 .5وجود فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات القبلية وللمجموعتين الضدابطة والتجريبيدة
في متغيرات البحث قيد الدراسة.
 .1وجود فروق ذات دالله احصائية بين نتائج االختبدارت البعديدة للمجمدوعتين الضدابطة والتجريبيدة
في متغيرات البحث قيد الدراسة
132

الصفحات من ص ( )129إلى (P- ISSN:2074 – 9465 )138

E-ISSN:2706-7718
مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الخامس – العدد الثالث والعشرين ()1312/21/03

 5-2مجاالت البحث :
 2-5-2المجال البشري  :عينة من العبي نادي الجزيرة الرياضي بكرة القدم للموسم /1313
1315.
 1-5-2المجال الزماني  :للمدة من (  ) 1315/ 1/ 51إلى ( .) 1315 / 1 / 13
 0-5-2المجال المكاني  :ملعب نادي الجزيرة الرياضي لكرة القدم في  -جزيرة الرمادي.
الفصل الثاني
 -1منهجية البحث واجرائاته الميدانية :
 2-1منهج البحث  :استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته وطبيعة مشكلة البحث.
 1-1عينة البحث :
اختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي نادي الجزيدرة الرياضدي بكدرة القددم للشدباب والبدالغ
عددهم (  )01العبا للموسدم  ، 1315-1313حيدث بلدغ عددد افدراد عيندة البحدث ( )03العبدا بعدد ان
استبعد الباحث عددا مدن العبدي العيندة لعددم التدزامهم بالوحددات التدريبيدة باالضدافة الصدابة الدبعض
منهم  ،بعد ذلك قسموا الى مجموعتين ضابطة وتجريبية عن طريق القرعة وبواقع (  )51العبا حيث
اجرى الباحث عملية التكدافؤ علدى افدراد عيندة البحدث فدي المتغيدرات المبحوثدة بأسدتخدام اختبدار (ت)
لمجموعتين مستقلتين.
جدول ()2
يبين المعالم االحصائية وقيمة (ت) لمتغيرات العمر والطول والوزن لمجموعتي االبحث
المتغيرات

وحدة القياس

س-

ال-

معامل االلتواء الداللة

العمر

سنة

53..3

3..0

3.31

غير معنوي

الطوي

سم

543.53

4.0.

3.30

غير معنوي

الو ن

كغم

16.43

0.3.

3.11

غير معنوي

يبددين جدددوي ( )5المعددالم االحصددائية لمتغيددرات العمددر والطددوي والددو ن لمجمددوعتي البحددث الضددابطة
والتجريبية اذ كان قيمدة ت المحتسدبة اصدغر مدن الجدوليدة عندد مسدتوى خطدا ( )3.31ودرجدة حريدة
( )03مما يدي على ان العينة متكافئة .
 0-0االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث ووسائل جمع المعلومات:
 ملعب كرة قدم قانوني.133
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 صافرة فوكس. ساعة بولر لقياس استمارة جمع المعلومات. ساعة توقيت الكترونية لغرة االختبارات. شريل قياس بطوي ( )03متر. حائل متدرج لقياس الوثب العمودي. ميزان طبي الكتروني لقياس الو ن والطوي. -شواخ

واقماال بالستيكية مختلفة.

 كاميرت تصوير فديوية . حباي ملونة لتقسيم الهدف. 4-0تحديد االختبارات المستخدمة في البحث:
 -5االختبارات البدنية(: )5
 اختبار التحمل العام. اختبارالقوة المميزة بالسرعة . اختبار الرشاقة الجري المتعرج ( لبارو) ثانية. -1االختبارات المهارية(: )1
 اختبارالسيطرة على الكرة تنطيل الكرة لمدة دقيقة . -اختباردقة التهدي

على المرمى مقسم الى  4مناطق.

 اختبارالمراوغة الجري بالكرة في خل متعرج بين القوائم . 5-0التجربة االستطالعية :
اجريت التجربة االستطالعية على عينة مكوندة مدن ( )53العبدين مدن خدارج عيندة البحدث  ،اختيدروا
بالطريقة العشدوائية بتداري (  ، )1315-0-5حيدث طبقدة علديهم االختبدارات البدنيدة والمهاريدة وكدان
الهدف منها :
 التعرف على االسس العلمية للقياسات واالختبارات من حيث الصدق والثبات. التاكد من مالئمة االختبارات المستخدمة لدى افراد عينة البحث. التاكد من فهم فريق العمل المساعد لطبيعة االختبارات وكيفية ادائها.()5موفق المولى  :االساليب الحديثة في كرة القدم  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،ط ، 5عمان ،1333، ،ص.11
( )1الحكيم،علددي جددواد سددلوم  :االختبددارات والقيدداس واءحصدداء فددي المجدداي الرياضددي  ،الطي د للطباعددة ، 133.،
ص.06
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 معرفة الوقت المستغرق الداء االختبارات. معرفة الصعوبات والمعوقات التي قد تحد اثناء عملية االختبار ومحاولة تالفيها. 6-0االختبارات القبلية :
اج رى الباحث االختبارات القبليدة وبمسداعدة فريدق العمدل المسداعد للمجمدوعتين الضدابطة والتجريبيدة
وليدددومين متتددداليين فدددي يدددوم االربعددداء والخمددديس الموافدددق (  ، ) 1315 – 0 / . - 0حيدددث اجريدددت
اختبددارات المتغيددرات البدنيددة للمجمددوعتين الضددابطة والتجريبيددة فددي يددوم االربعدداء ()1315 / 0-0
واالختبارات المهارية في يوم الخميس الموافق ( ، )1315 / 0-.في تمام الساعة ( )1من بعد ال هر
على ملعب نادي الجزيرة الرياضية بكرة القدم.
 7-0التجربة الرئيسة :
تم الشروال بتنفيش التمرينات المختلفة والتي كانت طبقا لشكل اللعب في يدوم السدبت الموافدق ( - 0 -4
 ) 1315على ملعب نادري الجزيدرة الرياضدي بكدرة القددم  ،حيدث طبقدة التمريندات علدى افدراد عيندة
البحث التجريبية والبدالغ عدددها (  ) 13تمريندا مو عدة ي ( )0تمريندات فدي الوحددة التدريبيدة ،إذ بلدغ
عدد الوحدات التدريبية ( )1.وحدة تدريبية بتشكيل ( ) 5:1للوحدات وتشكيل ( ) 5:1لالسدابيع البدالغ
عددها ( )0اسابيع وطبقت التمرينات فدي القسدم الرئيسدي مدن الوحددة التدريبيدة إذ بلدغ مدن الوحددة
التدريبية (  ) 513دقيقة  ،حيدث اسدتخدم الباحدث طريقدة التددريب الفتدري بنوعيدة المتوسدل والمرتفدع
الشدة إذ راعى الباحث مبدأ التدرج والتموج عند تصميم المنهاج التجريبي .
 8-0االختبارات البعدية :
بعددد ان تددم االنتهدداء مددن تنفيددش مفددردات المنهدداج التجريبددي علددى افددراد عينددة البحددث اجددرى الباحددث
االختبددارات البعديددة للمتغيددرات البدنيددة فددي يددوم السددبت الموافددق (  ، ) 1315 – 1-5واالختبددارات
المهارية في يوم االحد الموافق ( ) 1315- 1 – 1متبعا نفس االجدراءات التدي كاندت فدي االختبدارات
القبلية وبمساعدة فريق العمل المساعد .
 9- 0الوسائل االحصائية  :استخدمت الحقيبة االحصائية ( )ssps
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الفصل الثالث
 -0عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :
 2-0عرررض وتحليررل نتررائج االختبررارات القبليررة والبعديررة للمتغيرررات البدنيررة والمهاريررة للمجموعررة
التجريبية
جدول ()1
يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمتغيرات البدنية والمهارية للمجموعة التجريبية

المتغيرات

وحدة
القياس
دقيقة
سم

االختبار القبلي
ع-
س-
3657 6673
7625 43687

االختبار البعدي
ع-
س-
3608 5693
7693 46635

ت
المحسوبة

مستوى
الداللة

6669
7691

معنوية
معنوية

تحمل عام
قوة
مميزة
بالسرعة
معنوية
8685
3689 17673 2605 03666
ثانية
الرشاقة
معنوية
25621 9607 96653
23
79613
عدد
تنطيط
الكرة
معنوية
21642 2613 28625 2601 12673
ثانية
الجري
بالكرة
معنوية
22634 2625 6673 2627 4608
عدد
التهديف
دالة احصائيا عند مستوى داللة ( )3.31وقيمة ت الجدولية ( )1.56وبدرجة حرية ()5.
جدول ()0
يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمتغيرات البدنية والمهارية للمجموعة الضابطة

المتغيرات

وحدة
القياس
دقيقة
سم

االختبار القبلي
ع-
س-
3658 6673
7615 06665

االختبار البعدي
ع-
س-
3608
6
6698 08685

ت
المحسوبة

مستوى
الداللة

4612
5697

معنوية
معنوية

تحمل عام
قوة
مميزة
بالسرعة
معنوية
7687
2615 19673 2603 03602
ثانية
الرشاقة
معنوية
23625 8605 84686 7662 82615
عدد
تنطيط
الكرة
معنوية
7639
2638 13608 2610 12651
ثانية
الجري
بالكرة
معنوية
6679
2612 5671 2635 4621
عدد
التهديف
دالة احصائيا عند مستوى داللة ( )3.31وقيمة ت الجدولية ( )1.56وبدرجة حرية ()5.
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جدول ()4
يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمتغيرات البدنية والمهارية للمجموعة الضابطة

المتغيرات

وحدة
القياس
دقيقة
سم

المجموعة
التجريبية
ع-
س-
3643 5691
7693 45635

المجموعة
الضابطة
ع-
س-
3645 5698
6698 08685

ت
المحسوبة

مستوى
الداللة

3601
1676

3670
3630

تحمل عام
قوة
مميزة
بالسرعة
36331
0649
2615 19673 3689 18614
ثانية
الرشاقة
3632
1662
8601 86685 9674 95662
عدد
تنطيط
الكرة
36337
1693
2638 13642 2612 29625
ثانية
الجري
بالكرة
3631
1618
2612 5675 2625 6671
عدد
التهديف
دالة احصائيا عند مستوى داللة ( )3.31وقيمة ت الجدولية ( )1.3.وعند درجة حرية ()10
يتضح من جدوي ( ).انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في االختبارات البعدية في متغير التحمل
العام  ،فيما عدا ذلك ظهرت فروق معنوية لباقي متغيرات البحث.
 1-4مناقشة النتائج :
اظهرت نتائج الدراسة ان المنهج المقترح والمتبع من قبل افراد عينة البحث التجريبية اثر علدى جميدع
متغيددرات البحددث عدددا متغيددر التحمددل العددام وبداللدده احصددائية بددين االختبددارين القبلددي والبعددد ولصددالح
البعدي  ،مما حدا بالباحث عزو ذلك سبب التطور الى التمرينات المختلفة التي كان لها االثر االيجدابي
في نسبة تطور هشه المتغيرات  ،الن خضوال المنهاج التجريبدي الدى االسدس العلميدة يدؤدي الدى نتدائج
ايجابية وهشا ما حصل فعال مع عين البحث وهشا ما اكدد صدالحية المدنهج المعدد  ،حيدث يدرى الباحدث
ان اي تقدم او تغيير هو نتيجدة حتميدة للتددريب الدشي خضدعت لده كدل مجموعدة علدى انفدراد طبعدا مدع
االختالف في كيفية اعداد هشا المنهج تبعا للهدف المطلوب وهشا ما اشار اليده ( ديدالي واخدرون ) " ،
بانه سوف يكون ال مدربون قادرون على اختيدار المنداهج التدريبيدة الخاضدعة لالسدس العلميدة والمقنندة
على حساب المنهاج التدريبية الغير خاضعة لالسس العملية "( .)5ويتفق (ستيفن واخرون ) مدع ديدالي

(Dellal ,A, Hill-Haas ,s,lago-panas,c,and chamari ,K, 2001 ,samall sided games in so - )5
ccer Amateur vs , professional players physiologicala.
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" مددن ان االلعدداب الجانبيددة الصددغيرة ( شددكل اللعددب ) يمكددن ان تزودنددا بعامددل تدددريبي واقعددي شددبيه
بالمباراة "(.)5

الفصل الرابع
 - 4االستنتاجات والتوصيات:
 2-4االستنتاجات :
 .5مستوى االختبارات البدنية والمهارية كان جيدا وضمن المعايير المقبولة لشباب نادي الجزيرة .
 .1المنهاج التدريبي المعد اثر ايجابا في تطوير متغيرات البحث .
 .0المجموعة التجريبية الخاضعة للمنهاج التجريبية كانت اكثر فاعلية من التي اتبعت المتغير التابع .
 1 -4التوصيات :
 .5االستفادة من المنهج المعد من الباحث من قبل المدربين لخضوعة لالسس العلمية المقننة والتي من
شانها ان تعمل على تطوير مستويات الالعبين .
 .1استخدام المنهج التدريبي في مرحلدة المنا فسدات وذلدك النده يحدافظ علدى الجاندب البددني والمهداري
باالظافة الى ادخاله الفرح والمتعة والسرور اثناء التدريبات .
 .0ضرورة اجراء دراسات اخرى مشابهة على مختل االلعاب سواء كانت فردية او فرقية مدن اجدل
صقل مهارات الالعبين وتطوير الجانب البدني لديهم .
المصادر
 -5ابو عبده وحسن السيد :االتجاهات الحديثة في تخطيل وتدريب كرة القدم  ،طش  ،االسكندرية ،
مكتبة ومطبعة االشعاال الفنية  ،مصر . 1335 ،
 -1موفق المولى  :االساليب الحديثة في كرة القدم  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،ط ، 5عمان ،
.1333
 -0الحكيم،علي جواد سلوم  :االختبارات والقياس واءحصاء في المجاي الرياضي  ،الطي للطباعة
. 133.،
4- Dellal ,A, Hill-Haas ,s,lago-panas,c,and chamari ,K, 2001 ,samall sided
games in so ccer : Amateur vs , professional players physiologicala.
5- Stephen ,Hill Hass, coutts , Aaron , rowsell , cray , daws on , Brian.
2008.

–

(1)Stephen ,Hill Hass, coutts , Aaron , rowsell , cray , daws on , Brian 2008 .
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