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ملخص البحث باللغة العربية
تعددت المهارات المستخدمة والتي تعمل على منع الفريق المنافس من التقدم والوصول الى الهدف وتسجيل
االهداف ،وهذا يتم من خالل وضعها في طرائق وتشكيالت دفاعية متنوعة وحسب متطلبات اللعب ،وكان من

بين هذه الطرائق الدفاع رجل لرجل ،ولكن هذا التطبيق يتطلب من الالعبين قابلية ألداء حركات قوية وسريعة
بتحمل عالي وهذا ما يحققه تحمل القدرة والتي يحتاجها العب كرة اليد بشكل كبير في المباراة ،في حين أننا
نالحظ هناك ضعف واضح في الواجبات الدفاعية الفردية وخاصة عند الفئات العمرية المختلفة وهذا ما انعكس

بشكل واضح على دفاع رجل لرجل والذي يعد من االساليب الفعالة في استخالص الكرة وتسجيل االهداف،
وهدف البحث إلى -:

 -اعداد تمرينات لتحمل القدرة لالعبين الناشئين بكرة اليد بأعمار  61-61سنة.

 -التعرف على تأثير التمارين المعدة في فاعلية دفاع رجل لرجل لالعبين الناشئين بكرة اليد.

 التعرف على افضلية التأثير بين المجموعتين التجريبية والضابطة في فاعلية دفاع رجل لرجللالعبين الناشئين بكرة اليد.

وحدد الباحثون مجتمع البحث بالالعبين الناشئين في المركز التخصصي بكرة اليد في محافظة كربالء والبالغ
عددهم ( )61العباً ،وتم اختيار عينة مكونة من ( )03العباً من هذا المجتمع بطريقة االختيار العشوائي
وحسب مراكز الالعبين وتم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة) وبواقع ( )66العب لكل
مجموعة من مجاميع البحث ،وقد تم استخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة إليجاد الفروق بين مجموعتي

البحث ،وقد خرج الباحثون باالستنتاجات االتية -:

 لتمرينات تحمل القدرة تأثير ايجابي في تطوير فاعلية دفاع رجل لرجل لالعبين الناشئين في كرة اليدبأعمار  61-61سنة.

 تدريب تحمل القدرة ذو مردود افضل من التدريب العادي المتبع في تطوير فاعلية دفاع رجل لرجللالعبين الناشئين في كرة اليد بأعمار  61-61سنة .

Abstract
The Impact of Endurance Ability Exercises to Develop Effectiveness of Man to
Man Defense of Junior Handball Players
Assis. Prof. Dr. Ali Abdul Hassan
Assis. Prof. Dr. Habib Ali Taher
Eman Darwish Jary
There are varied skills which have been used to prevent the opposing team's
progress and get to the goal and scores in handball, as well as the possibility of a
counter-attack after the acquisition of the ball and score goals quick and easy.
However, this application requires a high susceptibility of the players to perform
a powerful and quick movements with high endurance, and this is what the
handball player needs significantly through the game. Therefore, the researcher
try to preparing an endurance ability exercises instrument in order to developing
effectiveness of man to man defense of junior handball players.
The current research aims to:
- preparing an endurance ability exercises instrument for the junior handball
players.
-Identify the impact of the endurance ability exercises on the man to man
defense effectiveness for the junior handball players.
-To identify the difference between the experimental and control groups in
developing of man to man defense of junior handball players.
The research population involved (56) junior players in the handball specialist
center in Karbala. Thirteen players have been chosen randomly according to
players centers as a main subjects for this research, (15) players of them
represent the experimental group and also (15) players represent the control
group. The researcher have been equalization a number of variables in the
experimental and control groups which may impact on the results later.
However the research results showed a positive effect of the endurance ability
exercises in developing the effectiveness of man to man defense of junior
handball players.
Moreover, the result showed that, there was a major a positive effect for the
group which utilized the exercises in developing the effectiveness of man to man
defense of junior handball players comparing with the control group which used
the routine exercises .

التعريف بالبحث-6

 مقدمة البحث وأهميته6-6
أن التدريب الرياضي أصبح العملية المثلى للوصول بالرياضيين الى مستويات تؤهلهم لخوض غمار البطوالت
والمنافسات من خالل أعدادهم في شتى الصفات منها الصفات البدنية التي أصبح لها دور بارز في تنمية

النواحي األخرى ،وبتكاملها مع بعضها تؤدي الى الوصول بالمهارة أو الفعالية الى مستوى عال خالل

المنافسة.

ومما الشك فيه أن ممارسة الرياضات الجماعية ومنها كرة اليد تتمتع بقدر عالي من االهتمام مما أدى الى
تطور هذه اللعبة عن طريق البحث والتحليل لكل ما له صلة بالجانب المهاري لتلك اللعبة ،وأن عملية البحث

أدت الى حدوث قفزه نوعيه ملحوظة في جانب األعداد الفردي والجماعي لدى الالعب ،وكان هذا نتيجة لتطوير

عملية التدريب عن طريق استخدام تمرينات تخدم الغرض من عملية التدريب والهدف منه والتي أصبحت
تهدف الى تأهيل وتطوير مستوى أداء الرياضي في الجوانب المهارية الدفاعية .

وان في اعداد العب كرة اليد نالحظ االهتمام بشكل كبير باألعداد الدفاعي لفرق العالم لما له من دور فاعل

على نتيجة المباريات والتي تكمن تدريباته بالصعوبة بالنسبة للمدربين والالعبين على حد سواء ،فقد تعددت
الطرائق المستخدمة والتي تعمل على منع الفريق المنافس من التقدم والوصول الى الهدف وتسجيل االهداف،

وكان من بين هذه الطرائق الدفاع رجل لرجل والتي تعد من الطرائق الفعالة في استخالص الكرة بشكل سريع

ودفع الفريق المنافس على عدم التأخير ،ولكن هذا التطبيق يتطلب من الالعبين قابلية ألداء حركات قويه
وسريعة بتحمل عالي تمكنه من االستمرار بنفس الوتيرة والكفاءة ألطول مده ممكنه وهذا ما يحققه تحمل

القدرة والتي يحتاجها العب كرة اليد بشكل كبير في المباراة ،ومن هنا تبينت أهمية البحث بأعداد تمرينات
لتحمل القدرة في تطوير فاعلية دفاع رجل لرجل لالعبي كرة اليد الناشئين.

 2 -6مشكلة البحث

من خالل متابعة ومشاهدة الباحثون لمباريات الفرق فئة الناشئين بكرة اليد كونهم من المهتمين فيها رأت أن

هناك ضعفاً واضحاً في تطبيق الواجبات الدفاعية بصورة عامة وعلى وجه الخصوص الواجبات الدفاعية

الفردية وهذا ما برز في اداء الالعبين ،وانعكس بشكل واضح على دفاع رجل لرجل والذي يعد من االساليب
الفعالة في استخالص الكرة وتسجيل االهداف وخاصة عند الفئات العمرية المختلفة ،ولكن بالرغم من معرفة

هذا األمر من قبل المدربين والمختصين أال أننا نشاهد قلة استخدام دفاع رجل لرجل بشكل جيد أو قلة مدة

تطبيقه في المباراة ،لذا ارتأى الباحثون بتطوير تحمل القدرة لديهم من أجل تطوير فاعلية دفاع رجل لرجل لفئة

الناشئين بكرة اليد من اجل تحسين أمكانية استحصال الكرة بشكل جيد ومن ثم تسجيل االهداف للفوز
بالمباراة ،عسى أن يكون هذا البحث عوناً للمدربين في تدريب العبيهم في المستقبل.

0-6أهداف البحث
يهدف البحث الى:

-اعداد تمرينات لتحمل القدرة لالعبين الناشئين بكرة اليد بأعمار  61-61سنة.

التعرف على تأثير التمارين المعدة في فاعلية دفاع رجل لرجل لالعبين الناشئين بكرة اليد. -التعرف على افضلية التأثير بين المجموعتين التجريبية والضابطة في فاعلية دفاع رجل لرجل لالعبين

الناشئين بكرة اليد.

4-6فروض البحث
-هناك تأثير ايجابي لتمارين تحمل القدرة في فاعلية دفاع رجل لرجل لالعبين الناشئين بكرة اليد.

 افضلية المجموعة التجريبية عن المجموعة الضابطة في تطوير فاعلية دفاع رجل لرجل لالعبين الناشئينفي كرة اليد.

 6-6مجاالت البحث
 6-6-6المجال البشري :الالعبون الناشئون في المركز التخصصي بمحافظة كربالء لكرة اليد .
 2-6-6المجال الزماني :من  / 2364 /6 / 22ولغاية .2364/ 0 /26

 0-6-6المجال المكاني :منتدى شباب الوحدة وقاعة الحكيم المغلقة في محافظة كربالء ومالعب وقاعات
كلية التربية الرياضية جامعة كربالء.

 -2الدراسات النظرية والسابقة
 6-2الدراسات النظرية :

 6-6-2مفهوم تحمل القدرة :

لتحليل هذا العنوان نجد ان الصفات البدنية االساسية للتدريب الرياضي قد جمعت في هذا المكون اذ ان
الرياضي وتحت ظروف معينة يؤدي التدريبات الخاصة بهذا المكون للحصول على العناصر البدينة المفيدة

لخصوصية رياضية عن طريق ضمها سوية تحت اسم مكون واحد وان العالقة بين التحمل والسرعة والقوة

تولد قدرات بدنية مركبة تعمل عند الالعب على اداء اعلى الحركات الرياضية ولعدد من التك اررات و(طاقة)

لمدة زمنية معينة لمقاومة التعب ووصولها الى اعلى ما يمكن ،والعمل يكون على شكل حركات متفجرة ،وان

نتائج هذه العالقة او هذا الجمع المتكامل يدعى (تحمل القدرة ).

وكل رياضة يجب ان تعين وتحدد بخط على المقياس الرياضي طبقا لمتطلبات التمثيل الغذائي للقدرة ،ومن
المهم ان نؤكد ان الكثير من االفراد والفرق الرياضية مثل (الريشة الطائرة والتنس وكرة القدم وكرة السلة وكرة

اليد )....تحتاج مطالب القدرة فيها الى معدل زمني طويل  ،فالعب كرة اليد مثال علية ان يعدو بسرعة ويقفز

ويعدو بسرعة مرة اخرى ويعيد كل هذا خالل  13دقيقة

()1

فيعرفها (جمال صبري) بانها القدرة على اداء حركات قوية وسريعة وألطول مدة زمنية ممكنة خالل التدريب

والمباراة(*) ،وبذلك يستطيع الرياضي خالل المباراة من ان يتغلب على مقاومات عالية لطول مدة المباريات .

كما ويشير(سعد محمد دخيل) بانها قدرة الرياضي على االستمرار ببذل اعلى جهد متعاقب ذي مقاومات

خاصة والتغلب عليها عن طريق تقلص عضلي عالي السرعة ألطول مدة ممكنة في السباق او المنافسة(.)2

يعد الجمع بين هذه الصفات(القوة والسرعة والتحمل) قاعدة ممتازة للتدريب اذ ان هذه المرحلة من التدريب

يكون مستواها خاصا ومرك از وتأثيراتها دقيقة  ،فكون تحمل القدرة هو اعلى من تحمل السرعة لذا فأنها تكون

واضحة في االلعاب التي تحتاج الى حركات انفجارية ومقاومة التعب مثل كرة اليد ،كرة السلة ،كرة القدم ،الكرة
الطائرة اذ ان هذه االلعاب تعتمد على تكرار قوة القفز المعتمدة على ارتفاع القفزة بوزن الجسم للرياضي وقوة

العضالت المادة للرجلين والجذع ،وان هذه القدرات التفاعلية تحتاج الى قدرة لتوليد قوة وسرعة ،وهذا يمكن ان

يلحظ في هذا المكون والذي يتطلب من ( )8-1تك اررات وبأقصى قوة ممكنة "( ،)3وعليه فأن التكيفات الناتجة
1
*
2

جمال صبري فرج  :القوة والقدرة والتدريب الرياضي الحديث  ,عمان ,دار دجلة  ,1122 ,ص.49 جمال صبري فرج  :عناصر اللياقة البدنية  ,محاضرة دكتوراه ,جامعة بابل ,كلية التربية الرياضية.1122-1121 , -سعد محمد دخيل  :تأثير مناهج تدريبية مقترحة لتطوير التحمل الخاص للمرحلة النهائية في انجاز ركض 221م حواجز  ,رسالة

ماجستير  ,كلية التربية الرياضية  -جامعة بغداد  ,1112,ص.24
- Loannis,papageorgin (2007):Agility drills ,FibaAssist Magazine fo bsketball enthusiasts Every
where ,January , February ,p:42
3

عن القدرة الالهوائية تحسن اداء الالعب بمقاومة التعب خارج الجهد وبالطريقة نفسها يمكن تقصير الوقت

المطلوب إلنتاج حركات سريعة وقوية وألطول زمن ممكن .

ان تحمل القدرة على وفق رأي (مايكل دويل) هو هدف جوهري للمنافسات الصعبة فالقدرة على اداء الحركات

الصعبة تكون بعد القيام بالعديد من تلك الحركات وأن الشيء المهم في هذه القدرة هو أنها تتطلب المزج
()4

الصحيح بين تحمل القوة وتحمل السرعة أثناء العمليات التدريبية

.

وتوجد مجموعة من االعتبارات التي يجب اخذها عند تدريب تحمل القدرة وهي(:)5
 يجب ان يكون احماء الرياضي بشكل جيد ومناسب لتدريب هذه القدرة .

 يجب ان تنجز تدريبات تحمل القدرة بتقسيم وتوزيع الجهد وبشكل صحيح .

 يجب ان ينظم التدريب من خالل مجموعات متعددة التك اررات وبأحمال مختلفة .

 ان التمارين الديناميكية التي تدمج حركات متعددة ومشتركة تكون هي المفضلة لالعب الذي يراد
منه تحسين تحمل القدرة .

 يجب ان يحدد البرنامج التدريب بمدة زمنية تكون من ( )63-1اسابيع .
 يكون انجاز التمارين بالشدة نفسها .

وهنالك عدة مفاتيح لتدريب تحمل القدرة لرأي مايكل دويل

()6

:

 طريقة التدريب المستعملة لهذه القدرة يجب أن تتصف بالتكرار الكثير.

 كما يجب ان يكون فيها المزيج من حركات القدرة (القوة  +السرعة ) وحركات الحواجز .

 وتحمل القدرة يلقي بعبء كبير على الجهاز العصبي المركزي لذا يجب ان يكون تدريب هذا المكون
مختلف عن البقية

 كما وان الهدف منه هو الوصول بالالعب الى أعلى قمة ممكنة من االداء وهذا سيسبب بزيادة القوة
والسرعة والتحمل مجموعها الذي هو (تحمل القدرة).

(هذا التدريب هو االصعب من الناحية التدريبية من بقية العناصر والقدرات البدنية سواء كانت نقية او

متداخلة ،فعال سبيل المثال عندما يريد رياضي تطوير القوة الخاصة ألي جزء من جسمه يحتاج الى حجم قليل
مع شدة وراحة عاليتين وهذا ينطبق على تدريب السرعة ايضا ولكن عندما يدخل عنصر التحمل مع القوة او

السرعة نجد ان العالقة بين االطراف الحجم والراحة والشدة ستختلف ،اي ان هناك زيادة في الحجم ونقصان

بالشدة وزيادة الراحة وبما يتناسب كل حسب رياضته)(.)7

وكذلك فهو االصعب من حيث التقنين من المكونات االخرى وهذا الذي يحتاجه الرياضيون الذي يزيد زمن

ادائهم للمنافسة على (23ثا) في كل مرة وهذا الكالم ينطبق على العبي كرة اليد عند االخذ بنظر االعتبار

قصر زمن الهجمة اذا على المهاجمين والمدافعين ان يبذلوا اكبر جهد ممكن وبشكل فعال وقوي وسريع
وانفجاري ألي من المهارات الدفاعية والهجومية خالل الزمن المحدد(.)8

4

- Michael .Doyle (2003) : Training Manual for competition , climbers Journel , May, 16.p:15.
- Tudor .O.Bompa . Strength .Muscular Endrnrance and Power in Sports complete speed Training
Journal ,Juni 33.
6
- Michael ,Doyle:op.cit. p:17.
7
- Tudor .Bompa.OP.Cit.p37.
8
- Tudor o. bompa &Michael c. Carrera, periodization Training for sports ,2005,p32.
5

يجب ان يكون الالعبون مرتاحون وبشكل جيد عند تدريبهم تحمل القدرة ،اذ ان الالعب المرهق ال يستطيع ان

يؤدي حركات قوية وسريعة وبشكل انفجاري وبما فيه الكفاية والتي تكون ضرورية للتكيف مع هذه القدرة،
ولتطوير هذا المكون بشكل كبير جدا يجب ان يكون التدريب بعد ان يصل نبض الالعب الى اكثر من

643ن/د وقبل استنزاف الالعب الطاقة الضرورية للتمرينات االخرى .

 2-6-2تحمل القدرة وعالقتها بمهارات كرة اليد

(تختلف كرة اليد في طبيعتها كلعبة هجومية عن العديد من االلعاب االخرى من حيث سرعة ايقاعها والتتابع

الميكانيكي المتبادل بين عمليات الدفاع والهجوم المتواصل دون توقف طوال زمن شوطي المباراة ،وبالتالي
فان اغلب مدة المباراة يكون اللعب فيها حول منطقة المرمى ويندر التواجد واللعب في وسط الملعب ،لذا فان

على الالعب عليه اتقان المهارات الهجومية والدفاعية على حد سواء اذ يتوجب علية وخالل تنفيذه للمهارات
الهجومية في أي فترة من فترات الهجوم اثناء المباراة االستعداد التام ألداء الواجبات الدفاعية وتنفيذ المهارات

الدفاعية بمجرد انتهاء هجمته سواء كللت بالنجاح او كان نصيبها الفشل )(.)9

لما كانت كرة اليد الحديثة تتطلب ان يكون الالعب متمتعا بلياقة بدنية عالية ،لذا اصبحت الصفات البدنية

ضرورة ملحة لالعب كرة اليد ،وباتت تعد احد الجوانب الهامة لخطة التدريب اليومية واالسبوعية ،والشهرية،

فكرة اليد تتصف بالسرعة والقوة والتحمل في الملعب ،والمهارة في االداء الفني والخططي ،والقاعدة االساسية

لبلوغ االهداف هو تنمية وتطوير الصفات والقدرات البدنية ،وبذلك ترتبط اللياقة البدنية لالعبي كرة اليد باألداء

المهاري والخططي للعبة(.)10

لذ يجب ان يتحلى مدافع كرة اليد بقدر كافي من تحمل القدرة  ،بحسب متطلبات االداء لديه والتي تحتم عليه
ذلك ،وهذا ما نشاهده بشكل واضح من خالل اداء وتكرار المهارات الدفاعية من تغطية وحجز وتفادي الحجز

ومالزمة ومقابلة وااللتحام الشديد مع المنافس بشكل متداخل ومتكرر وعلى مدار زمن المبا ارة والبالغ ()13

دقيقة ،والتي يجب ان تؤدى بشكل سريع وقوي ،ونتيجة لتكرارها تحتم على الالعب ان يتمتع بتحمل هذه

الصفتين وحسب متطلبات اللعب .

 0-6-2فاعلية االداء

يعد قياس مستوى االداء الفعلي لالعب كرة اليد خالل المباراة من االساليب المتقدمة لدى المدربين حالياً لتقوويم

مستوى اداء العبيهم خالل التدريب او المباراة .

وتعرف بانها تلك الحركات والمهارات والحاالت التي يمكن أداؤها داخل الملعب إثناء المبواراة وقود تكوون بوالكرة أو

موون دونهووا ويووتم باسووتخدام أسوواليب فنيووة ولهووذا نأخووذ طووابع الحركووات البسوويطة وربمووا الحركووات المعقوودة التركيووب
ويراعي في أدائها ظروف اللعب وأداء الفريق المنافس لذا يتطلب من الالعب إدراك حواالت اللعوب المتوقعوة وغيور

المتوقعة والتي يتطلب أداءها إثناء سير المباراة واستخدام الحلول الذكيوة عنود األداء"( ،)11ويقوول محموود موسوى
نقوالً عون (تورافن) "بأنهوا القيواس والتقوويم لمهوارة وتصورف الالعوب الفعوال فوي حواالت اللعوب المختلفوة الهجوميووة
9

 -محمد خالد وياسر دبور :الهجوم في كرة اليد  ,االسكندرية  ,منشأة المعارف للطباعة والكتب. 2441 ,

10

 -كمال الدين (وآخرون) :القياس والتقويم وتحليل المباراة في كرة اليد نظريات – تطبيقات ,ط ,2القاهرة ,مركز الكتاب للنشر,

 ,1111ص.39-37

 -11الزم محمد عباس  :أثر بعض المؤشرات الوظيفية بفاعلية األداء لدى العبي كرة السلة ,رسالة ماجستير ,جامعة القادسية 1112 ,م,
ص.21

والدفاعية من أية منطقة من الملعب وأية حالة مون حواالت اللعوب المختلفوة مون خوالل اسوتخدامه لمهوارات اللعوب

األساسية التي تؤثر في النهاية على نتيجة المباراة".

()12

وموون المعووروف أن لكوول لعبووه جماعيووة وفرديووة مهووارات أساسووية التووي يووتم بواسووطتها الوصووول الووى تأديووة اللعبووة
بالشووكل الجيوود والمطلوووب ،فكلمووا ارتفووع األداء الفنووي للمهووارات االساسووية ارتفووع المسووتوى العووام للعبووة ،وتحقيووق

النجاح يكون أساسه مرتبط باألداء الفني الجيد ألية لعبة كانت.

وتبوورز أهميووة فاعليووة األداء فووي مجموول الحركووات التووي يقوووم بهووا الالعووب خووالل المبوواراة ،ونجاحووه فووي توظيووف

إمكاناته البدنية والفنية محاوالً بذلك التفوق على قدرات المنافس

()13

.

ففي الحركات الدفاعية مثالً التي يقوم بها أعضاء الفريق المدافع إلعاقة حركة تقودم أعضواء الفريوق المهواجم،
والحد من خطورتهم ومنعهم من تسجيل االهداف ،ومن ثم الحصول علوى الكورة واعوادة السويطرة عليهوا بطريقوة
ال تتعارض مع القواعد العامة للعبة وبأشكال عدة على وفق الخطة الدفاعية المرسومة من المدرب ،مموا يحوتم

على الالعبين صرف مجهودات بدنية خاصة تبعاً لمتطلبات اللعبة ،ذلك كلوه يتوقوف علوى قودرة الالعوب البدنيوة
وتداخلها مع القدرات الفنية بهدف السيطرة على المباراة والمنافس وتحقيق التفووق المنشوود مون خوالل تسوجيل

أكبر عدد من األهداف ،وفي الوقت نفسه منعهم من تحقيق األهداف والفوز في المباراة.

 4-6-2طرائق الدفاع في كرة اليد :

للتغلب على اساليب الهجوم المتقنة والمنظمة للفريق المهاجم ،يتطلب من اعضاء الفريق المدافع التعاون
وتوحيد الجهود الدفاعية واالنتقال من الدفاع الفردي او دفاع المجموعات الى العمل كوحدة واحدة في الدفاع،

وهذا ما يسمى بالدفاع الفرقي الذي يمكن تنفيذه بثالث طرائق رئيسية هي(:)14
 -6طريقة الدفاع عن المنطقة .
 -2طريقة الدفاع رجل لرجل .
 -0طريقة الدفاع المختلط .

فخطط الدفاع للفريق تقوم اساسا على التصرف الفردي والجماعي لالعبين ،وعلى ذلك يجب ان يكون جميع

العبي الفريق على وعي تام بالمراكز الدفاعية للفريق بأكمله والواجبات والمتطلبات الدفاعية لها ،باإلضافة

الى ضرورة معرفتهم بواجباتهم الفردية وطرائق تعاونهم كمجموعات او حزم دفاعية مترابطة تستطيع التغيير
(اللحظي) من طرائق الدفاع او تشكيالته المختلفة بسرعة لتتناسب مع المواقف المتغيرة لخطط الفريق

المنافس اثناء قيام العبيه بالهجوم (.)15

إن لجووووء الفريوووق السوووتخدام هوووذه الطريقوووة او تلوووك يكوووون بتوجيوووه مووون المووودرب وهوووذا التوجيوووه ال يوووأتي مووون

فووووراغ ،وانموووووا يجووووب ان يكوووووون مبنيووووا علوووووى اسووووس علميوووووة وعمليووووة بموووووا يووووؤمن احسووووون النتووووائج للفريوووووق
المدافع ،ومن هذه االسس(:)16

-12

محمود موسى حسين  :تقويم فاعلية االداء الفني لالعبي الخط الخلفي بكرة اليد ,رسالة ماجستير ,جامعة بغداد , 2441 ,ص
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 -13عظيمة عباس علي :بعض المتغيرات الوظيفية والنفسية وعالقتها بفاعلية االداء المهاري لالعبي كرة السلة  ,أطروحة دكتوراه,
جامعة بغداد ,1117 ,ص .14

14
15

 جميل قاسم البدري واحمد خميس السوداني  :موسوعة كرة اليد ,ط ,2بيروت  ,مؤسسة الصفاء للمطبوعات  ,1122 ,ص.241 -كمال الدين (وآخرون)  :مصدر سبق ذكره  ,ص.11

 -16ضياء الخياط و عبد الكريم قاسم :مصدر سبق ذكره  ,ص.211

 -6ان يكون اختيار المدرب للطريقة الدفاعية بما يتالءم مع الخطة الهجومية للفريق المنافس .
 -2ان الطريقة المختارة يجب ان تتالءم مع خبرة الالعبين المدافعين وقدراتهم المهارية والبدنية .

 -0ان يأخذ المدرب بنظر االعتبار عدد االهداف التي سجلت على الفريق وعدد االهداف التي سجلها

الفريق ،والزمن المتبقي من المباراة عندما يرغب بالتغيير من طريقة دفاعية الى اخرى في اثناء

المباراة .

وسيتم شرح طريقة دفاع رجل لرجل بالتفصيل لما لها عالقة بمتغيرات البحث .

 6-4-6-2طريقة دفاع رجل لرجل (:)17

يتعين في هذه الطريقة على كل العب مدافع القيام بمراقبة ومتابعة العب معين من اعضاء الفريق المهاجم

محاوال وضع ذلك الالعب في وضع غير مناسب لالستالم او المناولة او الطبطبة او التصويب ،ولتنفيذ ذلك

بنجاح يتعين على اعضاء الفريق المدافع ان يتمتعوا بلياقة بدنية عالية وخبرة وذكاء ميداني ٍ
عال يساعد كل

مدافع على مراقبة المهاجم المسؤول عنة وتوقع حركة وتغيير اتجاهاته وهذا يتحتم على الالعب المدافع ان

يبقى متحف از ويتحرك بخطوات قصيرة وسريعة مع مد الذراعين جانبا او رفعهما وخفضهما لعرقلة اية محاولة

او خطة قد يقوم بها الالعب المهاجم ،وعلى كل العب مدافع تركيز نظره على الالعب المهاجم او يحاول ان
يوزع نظره بين المهاجم والكرة ،ويستمر بمراقبتهما بحذر وانتباه ،وان يكون كل العب مدافع حريصا على تقليل
المسافة الدفاعية بينه وبين المهاجم كلما اقترب المهاجم من الهدف وحاول التصويب .

2-4-6-2طرائق تطبيق طريقة الدفاع رجل لرجل (:)18
 -6الدفاع عن بعد  :وفيها يتم تنفيذ الواجبات الدفاعية عندما يتقدم المهاجمون قرب منطقة المرمى ،وهذه
الطريقة مشابهة الى حد كبير طريقة الدفاع عن المنطقة ،اال ان المدافعين سوف ال يتقيدون بوقفه معينة او

مركز معين ،وذ لك الن كل العب مدافع سوف يتابع المهاجم المسؤول عنه في اي مكان يتحرك اليه ضمن
المنطقة القريبة من الهدف ،ويلجأ الفريق المدافع الى استخدام هذه الطريقة عندما يكون اعضاء الفريق

المهاجم متفوقين عليهم في سرعة الحركة وسرعة مناولة الكرة ولديهم قدرة عالية على المراوغة والخداع .

-2الدفاع عن قرب في نصف الملعب الخاص  :يقوم كل مدافع بتنفيذ واجباته الدفاعية تجاه المهاجم
المسؤول عنه مباشرة ،حال دخول المهاجم الى منتصف الملعب الخاص بالمدافع ،ويلجأ الفريق الى استخدام

هذه الطريقة عندما تكون قدراته البدنية والمهارية متساوية مع قدرات الفريق المهاجم .

 -0الدفاع الضاغط  :يقوم كل مدافع بأداء واجباته الدفاعية تجاه المهاجم مباشرة حال فقدانه السيطرة على
الكرة ،اذ يلزم المدافع بمتابعة ومراقبة المهاجم في ارجاء الملعب كلها ،ويلجأ الفريق الى استخدام هذه الطريقة

عندما يكون قدرات اعضاء الفريق المدافع اعلى من الفريق المهاجم من ناحية القدرات البدنية والمهارية
وخصوصا ما يتعلق بمواصفات اللياقة البدنية.

 2-2الدراسات السابقة:

 6-2-2دراسة ليث محمد عبد الرزاق ()2332

17
18

()19

 جميل قاسم البدري واحمد خميس السوداني  :مصدر سبق ذكره  ,ص.122 -جميل قاسم البدري واحمد خميس السوداني  :المصدر السابق نفسه ,ص .121-123

((تأثير تحمل القدرة في أداء بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة في بغداد بأعمار ())68-61

هدف البحث الى:



أعداد تمرينات خاصة لتحمل القدرة لالعبي كرة السلة بأعمار ( )68-61سنة.

معرفة تأثير تحمل القدرة في تطوير بعض المهارات الهجوميوة المركبوة فوي كورة السولة بأعموار (-61

 )68سنة.

واعتمد الباحث المنهج التجريبي على عينة من ( )23العبوا مووزعين علوى أنديوة بغوداد وتمثول ( )2أنديوة هوي
(الصليخ ،الكرخ ،االرمني ،الشهيد اوهان ،الكهرباء ،الجيش ،الشرطة ،الحدود ،الجوية) وقد قام الباحث بوأجراء

اختباراته على العبي تلك األندية من اجل أيجاد الدرجات المعيارية بعد بنائها وتحديدها من قبل الخبراء وايجاد

الشروط العلمية والثقل العلموي ،بعود ذلوك قوام الباحوث عموديا باختبوار ( )22العوب يمثلوون ( )66العوب لنوادي

الصليخ و ( )66العب لنادي الكرخ بعد ذلك تم وضع تمرينات خاصة لتطوير تحمل القدرة بودنيا وقود اسوتغرقت
فترة تطبيق التمرينات ( )63أسابيع بواقع ( )2وحدة في األسبوع وقد أعيود تطبيوق االختبوارات بعود انتهواء فتورة
تطبيق التمرينات وقد تم اختبار عينة البحث باختبارين هما:

 .6اختبار بدني لقياس واختبار مكون تحمل القدرة بدنيا.

 .2اختبار مهاري لقياس واختبار المهارات الهجومية المركبة.
وقد تم معالجة النتائج بالوسائل اإلحصائية المناسبة.

وكانت اهم االستنتاجات هي:

-6وجووود فووروق معنويووة ذات داللووة إحصووائية بووين نتووائج االختبووارين القبلووي والبعوودي للمجموعووة التجريبيووة فووي
االختبار البدني مما يدل على إن للتمارين البدنية الخاصة المستخدمة فاعلية و تأثير في تطوير تحمول القودرة

بدنيا على العبي المجموعة التجريبية.

-2وجووود فووروق معنويووة ذات داللووة إحصووائية بووين نتووائج االختبووارين القبلووي والبعوودي للمجموعووة التجريبيووة فووي
االختبار المهاري مموا يودل علوى إن لتطوور تحمول القودرة توأثير ايجوابي فوي تطووير المهوارات الهجوميوة المركبوة

مهاريا على العبي المجموعة التجريبية.
 2-2-2مناقشة الدراسات السابقة :

من المالحظ أن لكل دراسة هدفاً أو مجموعة أهداف ترمي إليها  ،وال مانع من أن هنالك بعض أوجه التشابه

بينها وبين دراسات أخرى ألن معظم الدراسات تبنى على أساس ما انتهت أو توقفت عليه الدراسة السابقة

وهذا يولد نوعاً من التطور العلمي المرجو من أي دراسة تعمل على هذا األساس ومع التشابه في بعض

األمور إال أنها تختلف عنها في أمور أخرى لهذا سيعرض الباحثون أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة

الحالية والدراسات السابقة األخرى .

اذ تتفق الدراسة الحالية مع دراسة ليث محمد عبد الرزاق من حيث اعداد تمارين لتحمل القدرة كمتغير مستقل

واستخدامه للمنهج التجريبي وتطبيقه على نفس الفئة العمرية.

في حين تختلف عنها من حيث اللعبة الرياضية المدروسة ومعرفة التأثير على فاعلية الدفاع رجل لرجل.

19

 -ليث محمد عبد الرزاق  :تأثير تحمل القدرة في أداء بعض المهارات الهجومية المركبة بكرة السلة في بغداد بأعمار (,)21-22

رسالة ماجستير ,كلية التربية الرياضية – جامعة بغداد .1114 ,

الباب الثالث

-0منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 6-0منهج البحث

استخدم الباحثون المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئة لمالئمته طبيعة المشكلة المدروسة ،وأدناه

التصميم التجريبي الذي استخدم في البحث.

جدول ( )6يبين التصميم التجريبي المعتمد في البحث
االختبارات القبلية

المجموعة
تجريبية

التعامل التجريبي

االختبارات البعدية

تموووووووووووووووارين المووووووووووووووودرب +
فاعلية دفاع رجل لرجل

ضابطة

تمارين تحمل القدرة

فاعلية دفاع رجل لرجل

تمارين المدرب

 2-0مجتمع البحث وعينته
حدد الباحثون مجتمع البحث بالالعبين الناشئين في المركز التخصصي بكرة اليد في محافظة كربالء والبالغ

عددهم ( )61العباً ،وتم اختيار عينة مكونة من ( )03العباً من هذا المجتمع بطريقة االختيار العشوائي

وحسب مراكز الالعبين وهذه العينة تمثل نسبة ( %) 6031من مجتمع البحث ،تم تقسيمهم بالتساوي إلى

مجموعتين (تجريبية وضابطة) وبواقع ( )66العب لكل مجموعة من مجاميع البحث.

 0-0وسائل وادوات واجهزة البحث المستخدمة
 6-0-0وسائل جمع المعلومات
 -6المالحظة.
 -2االستبانة.

 -0االختبار والقياس .
 2-0-0األدوات واألجهزة المستخدمة

 -6ملعب كرة يد .

 -2كرات يد نوع كمبا عدد .2
 -0اقراص ليزرية عدد .24

 -4صافرات نوع ( )FOXعدد (.)4

 -6ساعات توقيت نوع ( )SEWANعدد (.)2
 -1الب توب .DELL

 -1كامي ار ذات تردد  13صورة  /ثانية.

 4-0إجراءات البحث الميدانية
 6-4-0تحديد فاعلية دفاع رجل لرجل بكرة اليد

تم اقرار االختبارات من قبل الباحثون بعد مراجعة المصادر والمراجع المتخصصة ،وتم عرضها على السادة

الخبراء والمختصين في كرة اليد بعد وضعها في استبانة خاصة لكي يتم تقويمها وتعديلها وبيان صالحيتها

2

وبما يتالئم مع الغرض الذي اعدت من اجله ،وقد جاءت جميع اجاباتهم بالموافقة ،اي ان قيمة كا

المحسوبة بلغت ( )1وهي اكبر من الجدولية عند مستوى داللة ( )3،36ودرجة حرية ( )6والبالغة ()0،84
ولجميع المفردات ،مما يدل على صالحية مفردات االختبارات للقياس ،مع استخراج االسس العلمية لها.

 2-4-0تحديد الدرجات لتقويم فاعليه دفاع رجل لرجل

بعد التأكد من صحة االستمارة ومالءمتها لما وضعت من اجله ،وكذلك مقودرتها علوى قيواس فاعليوة دفواع

رجل لرجل لالعبي كرة اليود عون طريوق حسواب النقواط فوي ضووء األداء االيجوابي والسولبي لكول العوب فوي أثنواء
أدائه في المباريات وحسب الزمن الفعلي الذي شارك فيه الالعب فوي المبواراة ،توم اعوداد اسوتمارة اخورى لغورض

وضع قيم لهذه المفردات لالحتساب من ( )6الى ( )0بحسب فاعليتها وتأثيرها فوي اللعوب وعرضوها علوى نفوس
الخبراء ،وقد تم احتساب قيمة كا 2إلجاباتهم والتي هي اكبر من الجدولية عنود مسوتوى داللوة ( )3،36ودرجوة

حرية ( )2والبالغة ( )6322ولجميع المفردات ،كما مبين في جدول (. )2

جدول ( )2يبين قيم حاالت فاعلية االداء دفاع رجل لرجل بكرة اليد

ت

حاالت اللعب الفعلي في المباراة

فاعلية األداء

القيم

دفاع رجل لرجل
قطع واالستحواذ على الكرة من الطبطبة

0

6

قطع واالستحواذ على الكرة من المناولة

0

قطع واالستحواذ على الكرة من التصويب

0

التصدي للتصويب

2

المتابعة الدفاعية

6

اخذ المكان المناسب

6

1

المالزمة

6

8

التسليم والتسلم

6

2

الحصول على مخالفة هجومية

6

63

التسبب في حصول الالعب المنافس على عقوبة شخصية

2

66

التسبب في تأخير لعب المنافس (الحرة البعيدة عن المرمى)

6

62

ارغام المنافس على التصويب الضعيف

2

التصدي للخداع

6

التصدي الفاشل للتصويب

2

2
0
4
6
1

60
6

االيجابي

2

التصدي للخداع

2

0

عدم اخذ المكان المناسب

6

عدم المالزمة الصحيحة

6

عدم التسلم واالستالم الصحيح

6

التسبب في رمية 1م

0

1

التسبب في حصول رمية حرة

2

8

الحصول على عقوبة شخصية االنذار

2

2

الحصول على عقوبة شخصية االيقاف

0

63

الحصول على عقوبة شخصية االستبعاد

0

4
6
1

السلبي

األداء االيجابي _ األداء السلبي
فاعلية الدفاع رجل لرجل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقت مشاركة الالعب في المباراة
والمقصود هنا باألداء االيجابي هو كل الحركات والمهارات والمواقف الدفاعية الناجحة التي يؤديهوا الالعوب فوي

اللعب الفعلي أثناء المباراة .

أما األداء السلبي فيعني كل الحركات والمهارات والمواقف الدفاعية الفاشلة التي يؤديها الالعب في اللعب
الفعلي أثناء المباراة  ،إما وقت مشاركة الالعب في المباراة فهو الوقت الفعلي الذي يشارك فيه الالعب في

المباراة (داخل الملعب) مقاساً بالثواني ويتم قياس األداء االيجابي والسلبي من خالل تصوير المباراة وتوزيع

اقراص ليزرية على الخبراء والمختصين لغرض التقويم وبعدها يتم التعامل معها إحصائيا لتحقيق أهداف

البحث .

 0-4-0توصيف االختبارات
 -6اختبار فاعلية دفاع رجل لرجل
تم اجراء بطولة مصغرة مكونة من اربع فرق من فئة الناشئين وهي (المجموعة التجريبية ،المجموعة
الضابطة ،نادي المسيب ،نادي القاسم) بنظام الدوري أي كل فريق يلعب ثالث مباريات ،موزعة على ثالثة

ايام ،بمعدل مباراتين في اليوم الواحد ،وتم تصوير المباريات ونسخها على اقراص ليزرية لكي يتم تقيم فاعلية

دفاع رجل لرجل من قبل اثنين من المختصين* بواسطة االستمارة المعدة من قبل الباحثون لهذا الغرض،

وتثبيت النتائج .
*

م.د حاسم عبد الجبار صالح – تدريب كرة اليد.

م.د خالد شاكر – تعلم كرة اليد.

 4-4-0التجربة االستطالعية
قام الباحثون بأجراء تجربتهم االستطالعية في يوم الجمعة الموافق  2360/8/20على عينة تم اختيارها من

مجتمع البحث والبالغ عددها( )64العب ،وعلى ملعب قاعة الحكيم المغلقة في كربالء .

علماً أن الهدف من التجربة االستطالعية هو:

 -6التأكد من مالئمة األجهزة واألدوات المستخدمة.

 -2معرفة ازمان وشدد التمارين المستخدمة وفترات الراحة الالزمة لالستشفاء .
 -0أيجاد الثقل العلمي لالستمارة الموضوعة للتقييم.

 -4كفاءة فريق العمل المساعد وكيفية تنظيم عملهم.

 6-4-0االسس العلمية لالختبارات

 6-6- 4-0صدق االختبار

استخدم الباحثون صدق المحتوى في تحديد صدق االختبار من خالل عرضه على مجموعة من خبراء ،وقد
ثبت صدقها بعد أن اتفق الخبراء على أنها تحقق الغرض الذي وضعت ألجله.

 2-6-4-0ثبات االختبار

طبووق البوواحثون االختبووارات علووى عينووة التجربووة االسووتطالعية والبووالغ عووددهم ( )64العووب ،وأعيوود تطبيووق هووذا

االختبار بعد خمسة أيام  ،ثم استخرج الباحثون معامول االرتبواط البسويط ( بيرسوون ) بوين نتوائج االختبوارين إذ

كانووت نتووائج القوويم المحسوووبة جميعه وا أعلووى موون القيمووة الجدوليووة البالغووة ( )33602عنوود درجووة حريووة ()62
وتحت مستوى داللة ( )3،36مما يدل على ثبات هذه االختبارات كما هو مبين في الجدول (. )0

 0-6-4-0موضوعية االختبار

عند إجراء االختبار الثاني لمعرفة ثبات االختبار تم االستعانة بحكمين لتأشير نتائج االختبارات ،وبعد معاملة
نتائج كل من الحكمين من خالل استخراج معامل االرتباط ،وجد أن جميع القيم المحسوبة أكبر من القيمة

الجدولية البالغة ( )33602عند درجة حرية ( )62ومستوى داللة ( )3،36مما يدل على موضوعية هذه
االختبارات كما هو مبين في جدول (. )0

جدول ( )0يبين نتائج االسس العلمية
ت
0

االختبار
اختبار فاعلية دفاع رجل لرجل

معامل

معامل

القيمة

عالقة

الثبات

الموضوعية

الجدولية

االرتباط

3380

3،86

33602

عالية

 1-4-0التجانس والتكافؤ
تم قياس متغيرات البحث المدروسة باإلضافة الى متغيرات الطول والوزن والعمر التدريبي لما لهما من عالقة

بمتغيرات البحث قيد الدراسة ،ثم تم اجراء التجانس بين افراد العينة في هذه المتغيرات ،وذلك من خالل

استخراج معامل االلتواء.

جدول ( )4يبين تجانس عينة البحث في متغيرات البحث
المعالم اإلحصائية
المتغيرات

وحووووووووووووووووووودة

الوسووووووووووووووووووووووط

االنحووووووووووووووووووراف

القياس

الحسابي

المعياري

الوسيط

معاموووووووووووووووووووووووول
االلتواء

الطول

سم

613

1361

616،6

3،128-

الوزن

كغم

48،4

6،82

41،26

3،681

العمر التدريبي

شهر

62

0321

68

33168

اختبار فاعلية دفاع رجل لرجل

عدة

33342

33360

33340

33206-

يبين الجودول ( )4أن معامول االلتوواء لمتغيورات (الطوول والووزن والعمور التودريبي) محصوورة موا بوين ()6 +
مما يدل على تجانس افراد عينة البحث في هذه المتغيرات.

وألجل ضبط المتغيرات البحثية التي تؤثر في التجربة ولالنطالق من نقطة شروع واحدة عمل الباحثون على

ايجاد التكافؤ لمجموعتي البحث من حيث نتائج االختبارات القبلية باستخدام  Tللعينات المستقلة ،وكما مبين

في الجدول (.)6

الجدول()6يبين تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات المبحوثة
المعالم االحصائية
المتغيرات

فاعلية دفاع رجل لرجل

وحدة

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

القياس

عدة

قيمة T
المحسوبة

س

ع

س

ع

33344

33322

33302

33368

33126

قيمةT
الجدولية

23348

نوع
الداللة

غير
معنوي

حجم عينة =03عند مستوى دالله ()3.36

يبين الجدول( )6أن قيم مستويات الداللة كانت اعلى من مستوى داللة ( )3336عند حجم عينة ( )03وتحوت

درجتي حرية ( ،)21-2وبهذا تكون الفروق غير معنوية بين مجموعتي البحث .

 1-4-0االختبار القبلي
تم اجراء االختبار القبلي على عينة البحث ايام الخميس ،الجمعة ،السبت الموافق 2360/8/06 ، 03 ، 22

على ملعب قاعة الحكيم المغلقة في كربالء.

 8-4-0التجربة الرئيسية

تم اعداد تمارين تحمل القدرة باالستعانة بالمصادر والمراجع العلمية لضمان تأدية الغرض الذي اعدت من

اجله .

وبعد االنتهاء من تنفيذ االختبار القبلي قام الباحثون بإدخال هذه التمارين التي اعدوها ضمن البرنامج

التدريبي المخصص لهم ،وتم حسب ما يأتي:

 -6كان موعد ابتداء تنفيذ التمرينات يوم ( االربعاء ) الموافق. 2364/6/22
 -2تم تطبيق التمرينات في مرحلة األعداد الخاص .

 -0حددت مدة التجربة بو( )8أسابيع موزعة على ( )24وحدة تدريبية بمعدل ثالث وحدات في األسبوع .
 -4استخدم الباحثون شدة تتراوح ما بين (. )% 23-83

 -6استخدم الباحثون طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة .

 -1كان موعد انتهاء التجربة يوم (الجمعة) الموافق . 2360 / 63 / 26

 2-4-0االختبار البعدي :

تم اجراء االختبار البعدي على عينة البحث ايام الخميس ،الجمعة ،السبت الموافق 66 - 63/2 ، 6 ، 06

 2360/على ملعب قاعة الحكيم المغلقة في كربالء ،مع مراعاة نفس الظروف والشروط في االختبار القبلي .

 6-0الوسائل االحصائية

استخدم الباحثون النظام االحصائي  ، SPSSباستخدام الوسائل االحصائية اآلتية :
الوسط الحسابي ،االنحراف المعياري )T( ،للعينات المتناظرة والمستقلة ،معامل ارتباط بيرسون ،معامل التواء،

الوسيط ،اختبار كا.2

 -4عرض وتحليل النتائج ومناقشتها
يحتوي هذا الباب على عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها التي تم الحصول عليها من عينة البحث وذلك بعد

أن تم تطبيق تمرينات تحمل القدرة عليهم ومن ثم التعرف على تأثيرها في فاعلية الدفاع رجل لرجل وقد ظهر
للباحثون عدة نتائج وقد تم معالجة البيانات إحصائيا وعرضها بشكل جداول توضيحية تسهل مالحظة الفروق
والمقارنة بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية ولكل من مجموعتي البحث ،وكذلك الفروق في نتائج
المجموعتين ومن ثم مناقشتها لغرض الوصول إلى تحقيق أهداف البحث واختبار فروضه وقد تم تنظيم

وترتيب البيانات بالشكل االتي :

 6-4عرض وتحليل نتائج االختبارات في القياس القبلي والبعدي لمجموعتي البحث ومناقشتها
 6-6-4عرض نتائج االختبارات في القياس القبلي والبعدي لمجموعتي البحث وتحليلها

لغرض اختبار الفرضية االولى استخدم الباحثون اختبار ( )Tللعينات المتناظرة الستخراج معنوية الفروق بين

نتائج االختبارات في القياس القبلي والبعدي لمجموعتي البحث ،وكما مبين في الجدولين (. )1 ، 1

جدول ( )1يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )tالمحتسبة ومستوى ونوع الداللة
للمجموعة الضابطة في االختبارات القبلية والبعدية

االختبارات

وحدة
القياس
ثا

فاعلية دفاع رجل لرجل

البعدي

القبلي
س

ع

س

ع

33344

33322

33341

33362

قيمة t

مستوى

نوع

المحسوبة

الداللة

الداللة

3،081

غير

33310

معنوي
تحت مستوى داللة ( )3336وحجم عينة ()64

يبووين الجوودول ( )1المؤش ورات اإلحصووائية لنتووائج االختبووارات فووي القيوواس القبلووي والبعوودي لمتغيوور البحووث الووذي
خضع لها أفراد المجموعة الضابطة.إذ أظهرت النتائج عدم حدوث تغير معنوي بوين االختبوارين القبلوي والبعودي
وهذا ما أشارت إليه مستويات الداللة اذ كانت اعلى من مستوى داللة (. )3336

جدول ( )1يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ( )tالمحتسبة ومستوى ونوع الداللة
للمجموعة التجريبية في االختبارات القبلية والبعدية

االختبارات

وحدة

فاعلية دفاع رجل لرجل

ثا

القياس

القبلي

قيمة t

البعدي

س

ع

س

ع

33302

33338

6301

33262

مستوى

المحسوبة

الداللة

60،281

33336

نوع الداللة

معنوي

تحت مستوى داللة ( )3336وحجم عينة ()64

يبووين الجوودول ( ) 1المؤشورات اإلحصووائية لنتووائج االختبووارات فووي القيوواس القبلووي والبعوودي لمتغيورات البحووث التووي

خض وع لهووا أف وراد المجموعووة التجريبيووة.إذ أظهوورت النتووائج أن قيمووة الوسووط الحسووابي كانووت اعلووى فووي االختبووار
البعوودي عوون االختبووار القبلووي ،وحوودث تغيوور معنوووي بووين االختبووارين ولصووالح البعوودي كووون أن كلمووا زاد الوسووط
الحسووابي كلمووا كووان المسووتوى أفضوول ،وهووذا مووا أشووارت إليووه مسووتويات الداللووة اذ كانووت اقوول موون مسووتوى داللووة

( ،)3336مما يدل على وجود فروق معنوية بين االختبارين ،وهذا يتفق مع ما جاء في الفرض االول للبحث.

 2-6-4مناقشة نتائج االختبارات في القياس القبلي والبعدي لمجموعتي البحث

فيما يخص المجموعة الضابطة فأن عدم تطور فاعلية الدفاع رجل لرجل يعود الى عدم االهتمام بهذا الجانب

مع قلة استعماله في التدريب والمنافسات كونه يحتاج الى امكانيات بدنية ومهارية عالية لكي يصبح هذا
االداء ذو فاعلية عالية في المنافسات.

اما المجموعة التجريبية فيعزو الباحثون هذا الفرق إلى التمرينات المستخدمة ذات الشدد الشبه قصوية إذ

كانت بشكل منظم وعلى وفق األسس العلمية وكيفية التعامل مع الشدة والحجم والكثافة مع إعطاء فترة راحة
غير كافية الستعادة الشفاء بين التك اررات والمجاميع مما أدى إلى تحسن في مستوى فاعلية دفاع رجل لرجل،

إذ يغلب في أثناء أداء هذه األحمال اكتساب الطاقة عن طريق النظام الالهوائي والهدف منها العمل بوجود
تراكم حامض الالكتيك في الدم واإلفادة منه في زيادة التكيف لغرض إعادة إنتاج الطاقة أي انه ال يحدث هبوط
في مستوى االداء وبخاصة في لعبة كرة اليد إذ تحتاج إلى قفزات وتصويبات وانطالقات سريعة ومجابهة

مقاومات عالية ومتكررة بالكرة وبدونها طيلة وقت المباراة ،وهذا ما أكده (  ) Wilmoreبخصوص التكيف إذ

قال انه " نتيجة للمدد الطويلة من التدريب بشكل مستمر ومنتظم تحدث لألجهزة تغييرات وظيفية التي يطلق

عليها التكيف الوظيفي"(.)20

وان توودريب مكووون تحموول القوودرة بوودنيا وامووتالك الالعووب لهووذا المكووون يسووهم طبيعيووا فووي تطوووير االداء المهوواري
وبالتالي يؤدي إلى عدم هبوط معدالت األداء وتأخير ظهور التعب ألطول مدة زمنية ممكنة وهوذا موا نريوده مون
العب كرة اليد ،من خالل استمرارية الحفواظ علوى فاعليوة دفواع رجول لرجول فوي دقوائق المبواراة األخيورة بمسوتوى

بداية المباراة .

وهووذه اللياقووة البدنيووة والمهووارة الحركيووة هووي موون ضوومن المتطلبووات العامووة للعبووة كوورة اليوود التووي تتووداخل مووع
إن تحمل القدرة للرجلين والذراعين هو مون بوين أهوم العناصور البدنيوة التوي تمكون
المتطلبات الخاصة بها ،إذ َّ

الالعووب موون االسووتمرار بووالتحرك بكفايووة ألخووذ المكووان الصووحيح وخاصووة دفاعي واً او االحتكوواك المسووتمر مووع

المنافس ،فضالً عن القفز بقوة طيلة زمن الموباراة لقطوع الكورات او عمول حوائط الصود ،ويوذكر أبوو العوال عبود
الفتاح أن الجزء الرئيس من عملية اإلعداد الرياضي تأتي بعد العملية البدنية الخاصة القائمة على اسوتخدام

التمرينات البدنية بهدف تطوير مختلف القدرات الالزمة للرياضي لتحقيق أعلى مستوى ممكن في نووع معوين

من األنشطة الرياضية(.)21

ويضيف منير جرجس إلوى أن اإلعوداد البودني هوو أحود أركوان التودريب التوي يعتمود عليهوا المودرب فوي تنميوة
وتطوير الالعب سوواء أكوان مبتودئا ام ناشوئا ام متقودما وهوو مون األسوس المهموة التوي تشوترك موع المهوارات

الحركية في تكوين لالعب كرة اليد ،ويضيف أيضا ان الالعب الغير معد بودنيا علوى مسوتوى المنافسوة يظهور
عليووه التعووب ويتسووبب عنوود ذلووك عوودم استحصووال الكوورة بكثوورة فضووال" عوون ظهووور خلوول واضووح فووي الكثيوور موون
النواحي المهارية والخططية الهجومية والدفاعيوة ،وعلوى عكوس الالعوب المعود بودنيا فإنوه ينهوي المبواراة كموا

بدأها(.)22

اذ ان المواقف المتغيرة في لعبة كرة اليد من حيث الدفاع رجل لرجل في كل الساحة تتطلب كلها من الالعب

امتالكه تحمل قدرة كبيرة وهذا ما أكده كمال درويش وآخرون إذ قال (أن عنصر التحمل ذاته بأنواعه المختلفة

يسهم في إتقان العمل المهاري الدفاعي)(.)23

 2-4عرض وتحليل نتائج قياس االختبارات البعدية لمجموعتي البحث ومناقشتها
 6-2-4عرض نتائج قياس االختبارات البعدية لمجموعتي البحث وتحليلها

جدول ()8معنوية الفروق بين نتائج قياس االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية

االختيار
فاعلية دفاع رجل لرجل

قيمة t

مستوى

معنوية

وحدة

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

القياس

س-

ع

س-

ع

المحتسبة

الداللة

الفروق

درجة

33341

33362

6301

33262

0،308

33330

معنوي

تحت مستوى داللة ( ، )3.36ودرجة حرية ()28

21
22
23

- Wilmore , J.H : Aihetic traning and physical fitness , Bosten , 1978 , p.26 .
 -أبو العال أحمد عبد الفتاح :التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية ,القاهرة  ,دار الفكر العربي  ,2443 ,ص. 27
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 منير جرجس إبراهيم :مصدر سبق ذكره ,1119 ,ص.13 -كمال درويش (وآخرون) :األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليد – نظريات – تطبيقات ,القاهرة ,مركز الكتاب للنشر,2441 ,

ص. 24

يبين الجدول ( )8األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعنوية الفروق بين نتائج االختبارات البعدية
للمجموعتين الضابطة والتجريبية ،وعند مراجعة نتائج االختبارات التي تم التوصل إليها من خالل تحليل

الجدول ( )8للمجموعتين التجريبية والضابطة يتضح لنا أن هناك فروقا معنوية بين قياس االختبارات البعدية
ولمصلحة المجموعة التجريبية وهذا يتفق مع ما جاء في الفرض الثاني للبحث.

 2-2-4مناقشة نتائج قياس االختبارات البعدية لمجموعتي البحث
ويعزو الباحثون سبب هذا التطور في فاعلية دفاع رجل لرجل الى تمرينات تحمل القدرة المستخدمة فوي البحوث

الذي بات تأثيرها واضح وكبير لالعب كورة اليود فوي الملعوب ،وتظهور أهميتوه فوي العديود مون المهوارات الدفاعيوة
الفرديووة والجماعيووة التووي تسووتخدم فووي دفوواع رجوول لرجوول ألنووه يحتوواج إلووى تحموول وسوورعة وقوووة كبيوورة عنوود تغييوور

المراكز والمصاحبة وحائط الصد والمقابلة والتسليم والتسلم...الخ ،وكذلك ساعد على امتالك العبوي المجموعوة
التجريبية على قودرات هوائيوة مناسوبة مكنوتهم مون مقاوموة التعوب الوذي ينوتج عون طريوق أدائهوم تحركوات قويوة
وسووريعة وهووو مووا يعنووي عوودم توراكم حووامض الالكتيووك وتقليوول الوودين االوكسووجيني والتووي ركووزت عليهووا التمرينووات
البدنية الخاصة بمكون تحمل القدرة مموا أدى إلوى حاجوة الالعبوين إلوى اسوتهالك كميوات اكبور مون األوكسوجين

وذلك أسهم في تطور حالة انخفاض مستوى أداء الالعبين خالل اللعب أي زيادة إنتاج الطاقة ،لذلك فأنها تعود
من القدرات المهمة والضرورية في لعبة كرة اليد التي تمتاز مهاراتها بالقوة والسرعة والتحمول العوالي ،وهوذا موا

اشار اليه (عصام عبد الخالق) بان (المصاحبة الدفاعية تتطلب االنتقال والتحرك المفاجئ موع المنوافس عنودما
يحواول تغييوور مركووزه ،وهوذه العمليووة تتطلووب درجوة عاليووة موون موزيج القوووة والسوورعة اضوافة الووى تحموول اداء هووذا
المزيج مع األداء الحركي الجيد ،اذ نجود أن لهوذا الموزيج الكامول (المتمثول بتحمول القودرة) أهميوة كبيورة لالعبوي

كرة اليد وخصوصا في الجانب الدفاعي عندما يقوم المدافع بعملية المصاحبة لالعب المهاجم الذي يقووم بوأداء

أي تحوورك)(.)24وهووذا كلووه يتطلووب صووالحيات بدنيووة تتمثوول بووالقوة العاليووة والمناسووبة التووي تعتموود علووى تقوودير
الموقوف الهجومي واتخاذ القرار بالقوة المطلوبة وتنفيذها  ،فضالً عن ذلك يتطلب سرعة تردد الحركوة والتوافوق

العووالي للقوودمين والووذراعين والتووي تظهوور فووي كثيوور موون الحركووات والمهووارات الدفاعيووة مثوول حركووة الكووف والكوورة
وخصوصووا فووي الوودفاع علووى التمريوور او الطبطبووة وهووذا كلووه يتطلووب موون الالعووب المقوودرة علووى اداء المتطلبووات

السابقة باستمرارية مع مقاومة ظهور التعب.

اذ ان ممارسة لعبة كورة اليود تتطلوب مون الالعوب مهوارات مركبوة كثيورة وصوفات بدنيوة متعوددة فمتطلبوات اللعبوة

اصبحت عالية ،لذلك من الضروري جوداً االهتموام بتطووير القودرات الالهوائيوة الالكتيكيوة ،الن التعوب وخصوصواً
المبكر يؤثر في القدرة البدنية والمهارية والخططيوة للفريوق ويخفوض مون أداء الالعبوين ومون ثوم يوؤثر فوي دقوة
اداء المهارات وتحقيق الفوز ،مما "تتطلب مون الالعوب مسوتلزمات عاليوة للصوفات البدنيوة والغورض منوه اعوداد

الالعب بدنياً إلتقان ممارسة اللعبة وذلك بالتركيز على تقوية المجموعات العضلية التي يكثر استخدامها خوالل
اللعب وزيادة قدرتها على تحمل االداء"(.)25

ويكمن السر في نجاح العملية الدفاعية علوى تنفيوذ الواجبوات الفرديوة بدقوة وآليوة سوواء أكانوت مهوارات دفاعيوة

ضد مهاجم غير مستحوذ على الكرة او مهاجم مستحوذ عليها وهذا ما يؤكده (ياسور دبوور) "إذ تحتول المهوارات
 -24عصام عبد الخالق ( :)2443مصدر سبق ذكره ,ص274

25

 -منير جرجيس ابراهيم  :مصدر سبق ذكره ,1119 ,ص . 79

الدفاعية الفردية الخاصة بتغطية مهاجم غير مستحوذ على الكرة النسبة العالية مون المهوارات التوي يجوب علوى

الموودافع اتقانهووا ،كووذلك المهووارات الدفاعيووة الخاصووة بتغطيووة مهوواجم مسووتحوذ علووى الكوورة ،وكالهمووا يمثوول الوودور
()26

الفردي للمدافع"

.

وهنا يذكر ان "التمارين البدنية او الفنية او الخططية من الصعب الفصل بينها الن كول تمورين يمكون ان يطبوق

لتحقيق اهداف عدة  ،والتمرين الوذي يسوتخدم لتطووير الناحيوة الدفاعيوة هوو فوي الوقوت نفسوه يمكون ان يطوور
()27

الناحية الهجومية والذي يطور الناحية الفنية يمكن ان يطور الناحية البدنية وهكذا بقية التمارين"

.

ويرى الباحثون أن تدريب تحمل القدرة يسهم بشكل كبير في تطوير األنشطة الرياضية كافة وكورة اليود بشوكل

خاص لما تتطلبوه هوذه اللعبوة مون عمول مجموعوات عضولية كثيورة ولمودد طويلوة وبشودة عاليوة فوي كثيور مون

األوقات وهذا بدوره يتطلب كفاية في عمل االجهزة الوظيفيوة  ،كموا أوضوحت السونوات األخيورة التطوور الكبيور
في لعبة كرة اليد وان الفريق ال يمكن أن يصل إلى درجة األداء الرفيع والتنافس القوي إال بالتدريب المسوتمر

والمكثف على وفق األسس العلمية والفسيولوجية الحديثة كي يوازي التطور الحاصل بالعالم.

 -6االستنتاجات والتوصيات

بناء على نتائج البحث التي تم التوصل لها تمكن الباحثون من تحديد االستنتاجات
 6-6االستنتاجاتً -:
اآلتية -:
-لتمرينات تحمل القدرة تأثير ايجابي في تطوير فاعلية دفاع رجل لرجل .

تدريب تحمل القدرة ذو مردود افضل من التدريب العادي المتبع في تطوير فاعلية دفاع رجل لرجل لالعبينالناشئين في كرة اليد

بناء على االستنتاجات التي تم التوصل لها يوصي الباحثون بما يأتي -:
 2-6التوصياتً -:
االهتمام الكبير في تدريبات تحمل القدرة لكل الفئات العمرية وخاصة الناشئين .-ضرورة استخدام تمرينات تحمل القدرة لغرض تطوير فاعلية دفاع رجل لرجل .

اجراء دراسات مشابهة على مستويات اخرى من الالعبين ودراسة تأثير تمارين تحمل القدرة عليهم وعلىالعاب رياضية اخرى

المصادر العربية واالجنبية
 أبو العال أحمد عبد الفتاح :التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية ،القاهرة  ،دار الفكر العربي ،6221

 احمد عريبي  :تخطيط التدريب في كرة اليد ،ط ،6بغداد  ،مكتب الفارزة2332 ، جمال صبري فرج  :القوة والقدرة والتدريب الرياضي الحديث  ،عمان ،دار دجلة 2366 ،-

جمال صبري فرج  :عناصر اللياقة البدنية  ،محاضرة دكتوراه ،جامعة بابل ،كلية التربية الرياضية،

2366-2363

 جميل قاسم البدري واحمد خميس السوداني  :موسوعة كرة اليد ،ط ،6بيروت  ،مؤسسة الصفاءللمطبوعات 2366 ،
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 محمد خالد وياسر دبور :الهجوم في كرة اليد  ،االسكندرية  ،منشأة المعارف للطباعة والكتب،6226

 -وجيه محجوب  :طرائق البحث العلموي ومنواهجه ،ط ،2بغداد ،دار الحكمة للطباعة والنشر6220 ،
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ملحق ()6يبين استمارة مفردات فاعلية دفاع رجل لرجل لالعبي كرة اليد الشباب
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فاعلية األداء

6
2

حاالت اللعب الفعلي في المباراة
قطع واالستحواذ على الكرة من الطبطبة

االيجابي

قطع واالستحواذ على الكرة من المناولة

0

قطع واالستحواذ على الكرة من التصويب

4

التصدي للتصويب

6

المتابعة الدفاعية

1

اخذ المكان المناسب

1

المالزمة

8

التسليم والتسلم

يصلح

ال يصلح

2

الحصول على مخالفة هجومية

63

التسبب في حصول الالعب المنافس على عقوبة شخصية

66

التسبب في تأخير لعب المنافس (الحرة البعيدة عن المرمى)

62

ارغام المنافس على التصويب الضعيف
التصدي للخداع

60
المجموع
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السلبي

التصدي الفاشل للتصويب
التصدي للخداع

0

عدم اخذ المكان المناسب

4

عدم المالزمة الصحيحة

6

عدم التسلم واالستالم الصحيح

1

التسبب في رمية 1م

1

التسبب في حصول رمية حرة

8

الحصول على عقوبة شخصية االنذار

2

الحصول على عقوبة شخصية االيقاف

63

الحصول على عقوبة شخصية االستبعاد
المجموع

ملحق ()2يبين تمارين تحمل القدرة

من وضع الوقوف فتحاً مع حمل االداة باليدين مرجحة الذراعين والجذع الى امام اسفل وامام اعلى مع مرور االداة بينالفخذين.

من وضع الوقوف مع فتح القدمين امام خلف وحمل اداة بكلتا اليدين امام الوجه عمل قفزات بالتناوب بفتح القدمين امامخلف واسع بانثناء الركبتين بزاوية.23

من وضع الوقوف وحمل االداة امام الوجه رفع وخفض الذراعين الى اعلى اسفل . -ممكن ربط التمرين (2و )0معاً.

نفس ( )4ولكن بعمل نصف دبني اثناء الرفع .

-من وضع الوقوف مع حمل اداة بيد واحودة اموام الفخوذ التقودم الوى االموام موع رفوع االداة الوى االعلوى وخفضوها بتنواوب

العمل بين الذراعين بكل خطوة.

-من وضع الوقوف بفتحة قدمين واسعة وانحناء بسيط بالجذع الى االمام مع حمل اداتين رفع وخفوض االداة مون خوالل

فتل الجذع وثني اليدين .

 -من وضع االستناد االمامي على االداة رفع وخفض االداة بالتعاقب .

-نفس تمرين ( )8عمل ضغط ثم رفع االداة.

-من وضع الوقوف مع حمل اداة على كل جانب مرجحة الذراعين سويا الى امام والخلف مع خفض الحووض الوى اسوفل

بثني الركبتين .

-من وضع الوقوف مع حمل اداة بالوذراعين الممودودة اموام الجسوم ورفوع االداة الوى اعلوى الوراس موع عمول نصوف دبنوي

وعودة الى الوضع.

-من وضع الوقوف مع حمل اداة باليد جانب الجسم عمل تدوير لألداة بين الرجلين ورفعهما بالوذراع االخورى عاليوا اموام

الصدر باتجاه الكتف المعاكس بالتناوب .

وضع اداتين على االرض المسافة بينهما 4م التحرك السريع للجانب وصوال لوألداة ورفعهموا مون االرض عاليوا ثوم االنتقوالبالتحرك الجانبي السريع الى االداة االخرى وعمل نفس الشيء.

نفس تمرين ( )60ولكن التحرك الى االمام والخلف بميل بوضع  0ادوات المسافة بينهما 4م.نفس تمرين ( )64ولكن التحرك الى االمام والخلف بميل والجانب .-نفس تمرين ( )64ولكن الشكل مربع بأربع ادوات .

االستناد على اداتين على االرض ثني الذراعين ثم نهوض وحمل االداتين اعلى الصدر مع ثني الرجلين ثم مد الذراعينعالياً.

من وضع الوقوف فتحاً مع ثني بسيط بالركبتين وحمل اداتين بالذراعين نزول الذراعين بالتعاقب امام الرجلين .-نفس تمرين  68ولكن رفع الذراعين لألعلى وخفضهما بالتعاقب .

 -من وضع الوقوف فتحا وحمل اداتين النزول لألسفل بالذراعين ثم رفعهما لألعلى على الكتفين ثم مد الذراعين عالياً ثم

النزول بنفس الترتيب .

-من وضع الوقوف فتحاً وحمل االداة بالذراعين جانب الجسم رفع االداة امام الوراس وخفضوها الوى الجانوب االخور العمول

بالتعاقب للجانب االخر.

-من وضع الوقوف مع حمل اداتين باليدين جانب الجسم عمل القفز مع رفع االداة عاليا مع عمل حائط صد .

من وضع ال وقوف مع انحناء بسيط بالجذع لألمام بحمل اداتين عمول توردد بالقودمين موع توافوق الوذراعين بالحركوة الوىاالعلى .

-من وضع الوقوف والجذع لألمام وحمل اداتين باليدين رفع الجذع والذراعين لألعلى للوقوف على األمشاط

