تأثير تمرينات خاصة في تطوير االداء الخططي الفردي الدفاعي والهجومي في كرة
أ.د .ناظم كاظم جواد

القدم لمشباب

طالب الماجستير  -سالم سامي رشيد

NadhimAL.Dragey@yahoo.com

Salamsame16@yahoo.com

الكممات المفتاحية  :تمرينات  ،االداء الخططي الفردي الدفاعي والهجومي  ،كرة القدم
ممخص البحث

جاءت أىمية البحث في ان التمرينات الخاصة التي تعطى لالعبين الشباب في اثناء

الوحدات التدريبية تؤدي الى تطوير وتصحيح المسار العقمي واتخاذ القرار الصحيح اثناء المعب
فان ىذه التمرينات تؤدي الى تطوير البرمجة المغوية العصبية وبعض الواجبات الخططية التي

سوف تصحح المسارات الصحيحة لألداء الخططي حتى يستطيع الالعب من تأدية الواجب
الممقى عميو بدون تردد او خوف وان يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب لكي يستطيع من
تحقيق األفضل اثناء المباراة والفوز بيا .وييدف البحث الى اعداد تمرينات خاصة وكذلك

التعرف عمى تاثير التمرينات الخاصة في تطوير االداء الخططي الفردي الدفاعي واليجومي في

كرة القدم لمشباب ،استخدم الباحث المنيج التجريبي بتصميم المجموعة التجريبية الواحدة لمالءمتو
طبيعة البحث .قام الباحث بتحديد مجتمع البحث وىم العبوا اندية ديالى لدوري الدرجة االولى

وقد تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وىم العبوا نادي قزانية الرياضي بكرة القدم ،أما

اج ارءات البحث الميدانية فقد تضمنت تقويم االداء الخططي الفردي اليجومي والدفاعي وكذلك

التجربة االستطالعية والرئيسية وكذلك االختبارات القبمية والبعدية وتضمن ايضاً التمرينات

الخاصة والتي بمغ عدد الوحدات التدريبية فييا ( )88وحدة تدريبية وبواقع ( )3وحدات تدريبية في
االسبوع موزعة عمى ( )6اسابيع اذا ان وقت الوحدة التدريبية (99د) حيث اجريت التمارين
الخاصة في مرحمة االعداد

الخاصة وفي القسم الرئيسي ( االداء الخططي ) من الوحدة

التدريبية والبالغة(09د) استنتج الباحثان الى ان التمرينات الخاصة التي طبقت عمى افراد عينة

البحث كان ليا االثر البالغ في تطوير االداء الخططي الفردي والجماعي مما انعكس عمى

مستوى اداء الالعبين الميارية والخططية ويوصي الباحثان باعتماد التمرينات الخاصة
المستخدمة في البحث ضمن المناىج التدريبية في تدريب كرة القدم لمشباب .

The Effect of Special Exercises on The Development of Planned Individual
Defensive And Offensive Performance in Football For Youth

Prof.Dr. Nadhim Kadhim Jawad

master candidate:Salaam Sami Rasheed

NadhimAL.Dragey@yahoo.com

Salamsame16@yahoo.com

Key Words: Exercises، planned individual defensive and offensive
performance in football

Abstract

The importance of this research stems from the fact that specific exercises
given to players having a training course lead to the development and

correction of the neurolinguistic programming and some planned duties which
will correct brain processes. This will help the player to perform the duties

assigned to him and to take the correct decision at the right time within the
match and win it.

The research aims at designing special exercises and to know their effects in

developing the planned individual defensive and offensive performance in

football for youth. The researcher used the empirical approach in designing
each pilot group as it suits the research. The informants were players were

the players of Diyala club of the first class tournament who were chosen
deliberately from qazanya football players.

Field procedures included the assessment of the planned individual defensive

and offensive performance، the questionnaire، the pre-test ، post-test and
special tests. The training courses were (18) with three courses per week

throughout six weeks with (90) minutes for each course. The special
exercises were given in the main part (the planned performance) from the
training courses of 20 minutes.

The researcher concluded that special exercises that were applied on the

informants were highly effective in developing the planned individual and
group performance; a matter which reflects the skillful and planned levels of

players. The researcher recommends to depend on the special exercises

used in this research within the training syllabus in football for youth and
advanced players.

.1المقدمة:
أصبحت العممية التدريبية في المجال الرياضي اساساً يعتمد عميو لموصول لممستويات العميا

من خالل البحث العممي ،أذ قام عمماء التدريب الرياضي بأبحاث جديدة ساىمت الى حد كبير
في تطور مختمف أنواع األنشطة الرياضية وقدرات ممارسييا وقد حظت لعبة كرة القدم والعبوىا
بالكثير من نتائج ىذه األبحاث التي كان ليا االثر البالغ في التطور الممحوظ الذي ط أر عمى

فنون المعبة في السنوات األخيرة .

وتعد الواجبات الخططية تدخل في صمب الفريق الن الفريق الذي يفتقر الى مثل ىذه الواجبات
ال يكون باستطاعتو تحقيق ما ىو مطموب منو وىو تسييل ىدف الفريق بالفوز وىنا يبدأ دور

المدرب بتطبيق كافة الواجبات المقمى عمى الالعبين النيم شباب وفي بداية المشوار وان ليس
ليم المعرفة الكافية عمى االداء الخططي وحتى يستطيع الالعب مشوراه عميو ان ينفذ ما مطموب

منو في الوحدة التدريبية ولكي ينمي لدى الالعب الواجبات من خالل تكثيف التدريب باإلضافة
الى تنويع وتوزيع الواجبات عمى الالعبين وان ىذه التمرينات تساعد الالعب الشباب عمى تجاوز

االخطاء في المستقبل ألنو يعتبر البداية في تعمم الواجبات الخططية وحتى يستطيع من تالفييا
في المستقبل ولكي يقوم كل العب بأخذ دوره بالصورة الصحيحة داخل الميدان حتى يستطيع

الفريق من تنفيذىا ويحقق اإلنجاز الذي يطمع اليو وان ىذه الواجبات ينفذىا جميع الالعبين
كالتكتيك الدفاعي والتكتيك اليجومي الفرديين الذين من خالليما يستطيع أعضاء الفريق كوحدة

واحدة ان يستطيعوا من تحقيق ما يطمحوا اليو وتحقيق اعمى اداء في تنفيذ الواجبات الخططية

وبشكل سميم .

بعد اطالع الباحثان عمى الكثير من المصادر والدراسات السابقة واراء السادة الخبراء من

ذوي االختصاص وجد ان ىناك قمة في اىتمام لمواجبات الخططية من الناحية الفردية واىم
عوامل نجاح الفريق ىي الواجبات الخططية التي تعد اساس الفريق بالجانب من االعداد المياري

والبدني واضافة الى العامل النفسي الذي ىو يغير من مسار المباراة في اقل لحظة ممكنة ومن
خالل مشاىدة الباحث أداء اغمب األندية العراقية ان اغمب الالعبين وبشكل خاص العبي

الشباب يفتقرون لألداء الخططي الفردي في الدفاع واليجوم فضال عن ذلك وىو وجود برامج

صحيحة في اثناء تأدية الواجبات الخططية الفردية في اليجوم والدفاع فاراد الباحث الخوض في
ىذه الدراسة لكي يقوم الالعب بتأدية واجبات خططية فردية صحيحة ومن ثم الوصول الى االداء

الجماعي الجيد .

وبيذا تكمن أىمية البحث في ان التمرينات الخاصة التي تعطى لالعبين الشباب في اثناء

الوحدات التدريبية تؤدي الى تطوير االسناد والتغطية واتخاذ القرار الصحيح اثناء المعب فان ىذه
التمرينات تؤدي الى تطوير البرمجة المغوية العصبية وبعض الواجبات الخططية الفردية الدفاعية

واليجومية التي سوف تصحح اداء الالعب لمواجب الممقى عميو حتى يستطيع تجاوز االخطاء

وتصحيح االداء ويستطيع الالعب من تأدية الواجب الممقى عميو بدون تردد او خوف وان يتخذ
القرار المناسب في الوقت المناسب لكي يحقق األفضل اثناء المباراة والفوز بيا .وييدف البحث

الى اعداد تمرينات خاصة وكذلك التعرف عمى تأثير التمرينات الخاصة في تطوير االداء
الخططي الفردي الدفاعي واليجومي في لعبة كرة القدم لمشباب ويفترض الباحث الى وجود فروق

معنوية بين االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية في مستوى االداء الخططي

الفردي الدفاعي واليجومي في كرة القدم لمشباب.
 .2منهجية البحث واجراءاته الميدانية:

 .1.2منهج البحث :استخدم الباحثان المنيج التجريبي بتصميم المجموعة التجريبية الواحدة
لمالءمتو طبيعة البحث.

.2.2عينة البحث :قام الباحثان بتحديد مجتمع البحث وىم اندية ديالى لدوري الدرجة االولى
والبالغ عددىم ( )6اندية وىي (المقدادية ،شيربان ،الشييد اركان ،قزانية ،ىبيب ،جديدة الشط)
وبواقع ( )88العب لكل فريق وبمجموع ( )898العباً ،وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية

وىم العبوا نادي قزانية الرياضي بكرة القدم لمشباب والبالغ عددىم ( )83العباً وبنسبة مئوية

(. )80.93

 1.2 .2تجانس العينة :قام الباحثان بإجراء التجانس عمى عينة البحث بأخذ المتغيرات (العمر
– الطول – الوزن – العمر التدريبي) وبعد ذلك اجريت المعالجات االحصائية ليذه المتغيرات .
الجدول ( )1يبين تجانس العينة في متغيرات (العمر – الطول – الوزن – العمر التدريبي)
ت

المتغيرات

وحدة القياس

وسط حسابي

وسيط

انحراف معياري

معامل االلتواء

1

الطول

سم

17..52

17.

2.35

..66 +

2

الكتمة

كغم

68.42

68

3.83

..32+

3

العمر

شهر

212.38

214

7.8.

..62-

4

العمر التدريبي

شهر

26.57

3.

1..7

..96-

.3.2الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة:
استمارة تقييم االداء الخططي الفردي الدفاعي واليجومي بكرة القدم كرات قدم شواخص ،حاسبة

الب توب ،ساحة كرة قدم ،اىداف كرة قدم ،ساعة توقيت ،كامي ار تصوير ،صافرة  ،شريط قياس.

 .4.2استمارة تقييم االداء الخططي الفردي الهجومي والدفاعي :
بعد االطالع عمى المصادر والمراجع اعتمد الباحث استمارة تقييم االداء الخططي الفردي

اليجومي والدفاعي بكرة القدم التي اعدىا (عباس ) 33:0993:واشتممت ىذه االستمارة عمى
محورين .

المحور االول  :متغيرات االداء الخططي الفردي اليجومي.
.8االسناد  -0الدحرجة  -3استثمار الفراغ  -4المراوغة  -5التيديف

المحور الثاني  :متغيرات االداء الخططي الفردي الدفاعي.

.8التغطية  -0قطع الكرة  -3الزحمقة  -4التوازن في الدفاع  -5الحراسة والدفاع

.5.2اجراءت البحث الميدانية :

 .1.5.2التجربة االستطالعية:

تم اجراء ىذه التجربة وذلك في يوم االحد المصادف  0985/3/8وفي تمام الساعة الرابعة

عص ار من خالل اجراء مباراة بين نادي ىبيب الرياضي ونادي الخالص الرياضي وذلك عمى

ممعب نادي ىبيب الرياضي ،وتم من خالليا اضافة رقم ومركز الالعب في استمارة تقييم االداء

الخططي ومن خالل ىده التجربة تم التعرف عمى ما يأتي :

 -8معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجو الباحث .

 -0معرفة مدى صالحية االستمارة لقياس ما يدعى قياسو .

 -3التأكد من مدى مالئمة استمارة تقييم االداء الخططي الفردي اليجومي والدفاعي لعينة
البحث.

 -4الوقوف عمى كفاءة فريق العمل المساعد .

 .2.5.2االختبارات القبمية:

تم اجراء االختبارات القبمية لعينة البحث من خالل اجراء مباراة بكرة القدم بين فريقي نادي
قزانية الرياضي ونادي شيربان الرياضي وذلك عمى ممعب الشعب الثاني وتم ارساليا الى السادة

الخبراء والمختصين لغرض تقييم االداء الخططي الفردي الدفاعي واليجومي ،وذلك في يوم
الثالثاء المصادف .0985/3/89
 .3.5.2المنهج التدريبي:

تم تطبيق المنيج بأعداد التمرينات الخاصة والبالغ عددىا ( )09تمرين موزعة الى ()89

تمرين دفاعي و ( )89تمرين ىجومي وباستخدام طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة وراعى في

التمرينات تطوير بعض الواجبات الخططية عمى عينة البحث التجريبية خالل وحداتيم التدريبية
وفي االيام واالوقات المخصصة ليم  ،اذ بمغ عدد الوحدات التدريبية ( )88وحدة تدريبية وبواقع

( )3وحدات تدريبية في االسبوع موزعة عمى ( )6اسابيع اذا ان وقت الوحدة التدريبية (99د) اذ

اجريت التمارين الخاصة في مرحمة االعداد الخاصة وفي القسم الرئيس ( االداء الخططي )
من الوحدة التدريبية والبالغة(09د).

 .4.5.2التجربة الرئيسة:

تم العمل في التجربة الرئيسية في يوم الجمعة المصادف  0985/3/83اذ قام الباحثان
بتطبيق المنيج المعد عمى عينة البحث ومالحظة تنفيذه من قبل العينة مع تصحيح االخطاء ان

وجدت وتم االنتياء منيا في يوم الثالثاء المصادف .0985/ 4 / 08

 .5.5.2االختبارات البعدية:

تم اجراء االختبارات لعينة البحث بعد تحديد وتثبيت كافة الظروف من حيث المكان والزمان

واالدوات المستخدمة وفريق العمل المساعد كما كانت في االختبارات القبمية وذلك في يوم الجمعة
المصادف  0985/5/8من خالل اجراء مباراة بكرة القدم بين نادي قزانية الرياضي ونادي
شيربان الرياضي وذلك عمى ممعب الشعب الثاني وتم االخذ بنظر االعتبار نفس الظروف
المتبعة في االختبار القبمي.

 .6.2الوسائل االحصائية :أستخدم الباحث الوسائل االحصائية االتية:
النسبة المئوية -الوسط الحسابي – الوسيط -االنحراف المعياري – معامل االلتواء -استخدام T

لممجموعة المرتبطة .

.3عرض نتائج االداء الخططي الفردي الدفاعي والهجومي وتحميمها ومناقشتها:

الجدول ( )2يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة
والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في االداء

الخططي الفردي الدفاعي والهجومي

المتغيرات

وحدة

القياس

االختبار

س

القبمي
±ع

االختبار البعدي

س

±ع

سف

عف

T

المحسوبة

T

الجدولية

الداللة

االحصائية

األداء
الخططي
الفردي

درجة

23.36

8.26

29.18

9.32

5.81

1.72

11.39

الدفاعي
األداء

الخططي
الفردي

الهجومي

معنوي
2.18

درجة

2..5

7.14

26.25

9.47

5.75

2.91

5.58

معنوي

من خالل الجدول رقم ( )0الذي يبين قيم (ت) المحسوبة وتحت مستوى الداللة ( )95،9ودرجة

الحرية ( )80لالختبارات القبمية والبعدية أذ يبين الجدول الى معنوية النتائج لصالح االختبارات
البعدية .

ويعزو الباحثان الى ان سبب ظيور الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار

البعدي يعود الى طبيعة التمرينات التي اعدىا الباحثان  ،حيث راعى فييا االسموب العممي في
كتابتيا فضال عن ذلك ان التمرينات المختارة كانت تمثل واجبا فرديا سواء كان دفاعي او

ىجومي مما ادى الى تطوير امكانياتيم العقمية بعد اتقان التمرينات مما انعكس عمى ادائيم
الخططي ألنيا تمرينات مشابية قدر المستطاع لحاالت المعب حتى يستطيع الالعب من اداء

الواجب الممقى عميو وىذا ما اكده (البساطي " )40:8998:يجب ان تكون ظروف التمرين

مشابية لظروف المباراة او اعمى منيا اذ ان الحصول عمى اعمى مستوى مؤثر لمتدريب يجب

عمى المدرب اخضاع الالعب ألشكال متنوعة من التمرين .

ويؤكد ( حسين  )878 : 8998 :ان عممية التدريس والتدريب المنظمة ىي تمك العممية

المنظمة المستمرة التي تكسب الفرد معرفة او ميارة او قدرة او افكار او اراء الزمة الداء عمل

معين او بموغ ىدف معين .فضال عن ذلك يضيف ( فيرنرفيك " )078:8997:ان من متطمبات
العمل الجماعي ىو التصرف الفردي الجيد والمناسب لالعبين من الناحيتين الفنية والخططية

واستغالل ىذه االمكانيات في المباريات"  ( .كماش)86:8999:

ان التنفيذ الخططي بكرة القدم وخاصة الدفاع يشكل جانبا ميما من جوانب الوحدة التدريبية

انطالقا من مبدأ القائل ان االعداد الخططي السريع تطبيق الميارات االساسية بشكل صحيح
ودقيق في اثناء االداء ىي اساس لعبة كرة القدم وبدونيا ال يستطيع ان ينفذ الواجبات الخططية

المكمف بيا .

ويذكر ( حماد  " )800:8994:ان الميارات االساسية بكرة القدم ىي عماد االداء فييا

وبدون االجادة بيا بدرجة عالية تصبح ميمة تنفيذ الواجبات الخططية صعبة  ،فيي الوسيمة

الوحيدة لتعامل الالعب مع الكرة وىناك عالقة ارتباطية ايجابية بين اجادة الميارات االساسية
وارتفاع مستوى االداء الخططي وان اتقان اداء الميارات االساسية يجعل الالعب يصل الى

تنفيذىا بصورة اليا بدون التفكير بجزيئات الميارة " .

 .4الخاتمة:
في ضوء النتائج المحققة التي حصل عمييا الباحثان استنتجا الى ان التمرينات الخاصة

التي طبقت عمى افراد عينة البحث كان ليا االثر البالغ في تطوير االداء الخططي الفردي
والجماعي مما انعكس عمى مستوى اداء الالعبين المياري والخططي ويوصي الباحث باعتماد

التمرينات الخاصة المستخدمة في البحث ضمن المناىج التدريبية في تدريب كرة القدم لمشباب .
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