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امللخص

ييجؼ البحث إلى الكذف عؽ الفخوؽ في عجد مؽ السيارات االساسية لالعبي السجسؾعة التجخيبية بيؽ االختباريؽ

القبمي والبعجؼ ,الفخوؽ في عجد مؽ السيارات االساسية لالعبي السجسؾعة الزابظة بيؽ االختباريؽ القبمي
والبعجؼ ,الفخوؽ في عجد مؽ السيارات االساسية بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في االختبار البعجؼ,
واستخجـ الباحثاف السشيج التجخيبي لسالئستو وطبيعة البحث ،وتؼ تشفيح التجخبة عمى عيشة مؽ العبي مشتجػ شباب

االنجلذ والبالغ عجدىؼ ( )00العباً وبأعسار ( تحت )99سشة ،تؼ تقديسيؼ الى مجسؾعتيؽ (تجخيبية وضابظة)
وبؾاقع ( )8العبيؽ لكل مجسؾعة ،بعج اف تؼ استبعاد ( )4العبيؽ مشيؼ )0( ،العبيؽ لؼ يكسمؾا االختبارات و ()0

العبيؽ لكؾنيؼ حخاساً لمسخمى ،وتؼ تحقيق التجانذ في متغيخات (العسخ ،و الظؾؿ ،و الؾزف ,و العسخ التجريبي)،
والتكافؤ بيؽ مجسؾعتي البحث في الستغيخات البجنية والسيارية التي حجدت مؽ قبل الدادة الستخرريؽ.

وقج تؼ اعتساد الترسيؼ التجخيبي الحؼ يظمق عميو اسؼ ترسيؼ السجسؾعة الزابظة العذؾائية االختيار ذات
االختبار القبمي والبعجؼ.
وتزسشت اجخاءات البحث ترسيؼ تسخيشات بأسمؾب ( )S.A.Qوالتي طبقت عمى السجسؾعة التجخيبية ،وكحلػ

اجخاء عجد مؽ التجارب االستظالعية لتحجيج التساريؽ السدتخجمة وكحلػ الذجد السالئسة ،فزالً عؽ التك اخرات
واوقات الخاحة السشاسبة ليحه التساريؽ ،وبعج ذلػ تؼ إجخاء االختبارات البجنية والسيارية القبمية ،ثؼ تؼ تشفيح تسخيشات

االسمؾب التجريبي ،اذ نفحت السجسؾعة التجخيبية تسخيشات اسمؾب ( ،)S.A.Qبيشسا نفحت السجسؾعة الزابظة

السشياج السعج مؽ قبل مجرب الفخيق ،واستغخؽ تشفيح التجخبة ( )9اسابيع ,خالؿ ثالث دورات متؾسظة وبؾاقع ()9

دورات صغخػ ,وبتسؾج حخكة حسل ( )9 : 0في كل دورة متؾسظة ,وبؾاقع ( )3وحجات تجريبية في االسبؾع ،وبعج

ذلػ قاـ الباحثاف باجخاء االختبارات السيارية البعجية باإلجخاءات والخظؾات نفديا التي اتبعت في االختبارات
القبمية.
تؼ معالجة البيانات إحرائياً باستخجاـ بخنامج ( )SPSSلمحرؾؿ عمى (الؾسط الحدابي ،واالنحخاؼ السعيارؼ،

ومعامل االلتؾاء ،ومعامل االختالؼ ,والشدبة السئؾية ،واختبار )(t

لمعيشات السختبظة ،واختبار ) (tلمعيشات

السدتقمة) ،وكانت ابخز الشتائج ،حققت تسخيشات اسمؾب ( )S.A.Qالتي نفحتيا السجسؾعة التجخيبية تظؾ ار في
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ABSTRACT
The research aims to reveal the following:
- The differences in a number of basic skills for the experimental group players between
the pre and post-tests.
- The differences in a number of basic skills for the control group players between the pre
and post-tests.
- The differences in a number of basic skills between the experimental and control groups
in the post-test.
To verify the objectives of the research, the researcher put the following hypotheses:
- The presence of significant differences in a number of physical and skill variables for the
experimental group between the pre and post-test, for the post test.
- The presence of significant differences in a number of physical and skill variables for the
control group between the pre and post-test.
- The presence of significant differences in a number physical and skill variables in the post
tests between the experimental and control groups, for the experimental group.
The researchers used the experimental method for its convenience to the research nature, and
the experiment was carried out on a sample of (20) players from Andalusia Youth Forum
with ages (under 19) years, they are divided in to two groups experimental and control with
& player for each group, (4) players were excluded from the research sample , (2) players
were excluded because they didn’t complete the test. and (2) players were excluded for being
goalkeepers, Homogeneity was achieved in the variables (age, height, weight, and training
age), and parity between the two research groups in the physical and skill variables that were
determined by the specialists. An experimental design called the pre- and post-test
randomized control group design was adopted.
The research procedures included designing (SAQ) exercises that were applied to the
experimental group, as well as conducting a number of exploratory experiments to determine
the used exercises as well as the appropriate ( intensities , repetitions and rest times) for these
exercises, after that the physical and skill pre-tests were implemented, then training style
exercises were carried out. Then the training method exercises were implemented, the
experimental group implemented (SAQ) style exercises, while the control group implemented
the curriculum prepared by the team coach.
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The implementation of the experiment took (9) weeks during three intermediate cycles with
(9) small cycles and with a wave movement of (2: 1) in each intermediate session and with
(3) training units per week. After that, the researchers conducted the skills tests with the same
procedures and steps that were followed in the pre-tests, The researchers used the following
statistical methods: (the arithmetic mean, standard deviation, skew coefficient, coefficient of
variation, percentage, (T) test for related samples .T-test for independent samples).
The data were statistically handled using the (SPSS) program to obtain (the arithmetic mean,
standard deviation, coefficient of variation, skew coefficient , T-test for related samples and
T-test for independent samples ).
The researchers concluded: (S.A.Q) style exercises carried out by the experimental group
achieved an improvement in all the physical and skill variables by comparing the results of
all the pre and post variables of the experimental group players.
Keyword: ( S.A.Q Style, Basic Skills, Futsal Players).

 -1التعريف بالبحث

1-1القدمة واهسية البحث:

يعج االسمؾب التجريبي ( ) S.A.Qاحج االساليب التجريبية شائعة االستخجاـ في الفتخة االخيخة مؽ قبل

الخياضيؽ ،وىؾ مرظمح مذتق مؽ الحخوؼ االولى لكل مؽ الدخعة االنتقالية ) (Speedوالخشاقة))Agility
والدخعة الحخكية ) (Quicknessكسا انو اسمؾب تجريبي ييجؼ إلى تظؾيخ الرفات البجنية والحخكية والديظخة
عمى حخكة الجدؼ مؽ خالؿ تحديؽ االيعاز العربي العزمي وتحديؽ قجرة الخياضي عمى أداء حخكات متفجخة

متعجدة االتجاىات مؽ خالؿ تحديؽ الجياز العربي والعزمي لمعسل بفعالية ،ويتسيد بتعجد استخجامو ضسؽ

الؾحجة التجريبة فقج يكؾف جدء مؽ االحساء البجني لتسيده بالجيشاميكية والسخونة او كجدء مؽ القدؼ الخئيذ لبخنامج
التجريب او كبخنامج مدتقل او مشفخد اؼ التجريب عمى كل عشرخ او استخجامو بذكل مخكب داخل الؾحجة

التجريبية ،كسا يسكؽ استخجامو مؽ قبل الخياضيؽ حيث يسارسو السبتجئيؽ وذوؼ السدتؾػ العالي Zoran et al,

) ،)2014, 197-198ويزيف ) )baechle et alالى اف ىشالػ عالقة ارتباطية بيؽ العشاصخ التجريبة

الثالثة (الدخعة االنتقالية والخشاقة والدخعة الحخكية) )baechle et al,2000,14) .وقج تظخقت العجيج مؽ
الجراسات الى تأثيخ ىحا االسمؾب التجريبي كجراسة كل مؽ ( )Emeish,2015والتي كانت حؾؿ تأثيخ اسمؾب

( )S.A.Qعمى التيجيف مؽ القفد بكخة اليج  ،اما ( )jovanovic et al,2011فقج تظخؽ الى تأثيخ الدخعة

والخشاقة والدخعة الحخكية عمى قجرة االداء لالعبي كخة القجـ ،وكانت دراسة ( )Azmi&Kusnanik,2018حؾؿ

تأثيخ ىحا االسمؾب عمى الدخعة والخشاقة والتدارع ،في حيؽ تظخؽ ( )Zoran et al,2013الى تأثيخ ()90

اسبؾع لبخنامج تجريب ( )S.A.Qعمى الخشاقة بالكخة وبجوف كخة لالعبي كخة القجـ الذباب ,كسا تظخقت بعض

الجراسات العخبية الى اسمؾب ( )S.A.Qكجراسة (ميخاف  )0099حؾؿ تأثيخ ىحه التجريبات عمى المياقة البجنية

والسيارات اليجؾمية بكخة الدمة ,ودراسة (طؾس وىساـ )0097,التي تظخقت الى تأثيخ تجريبات ( )S.A.Qعمى

القجرات التؾافقية بكخة اليج في حيؽ تظخؽ(حدؽ )0095,عمى استخجاـ ىحه التجريبات في كخة القجـ لمشاشئيؽ عمى
الجؾانب البجنية والسيارات اليجؾمية الفخدية ,اما دراسة (عبجالدسيع )0099,فكانت حؾؿ ىحه التجريبات وفي سباؽ

(900ـ) حؾاجد عمى الفرل الكيخبائي والجانب البجني والسدتؾػ الخقسي ،اما دراستشا سؾؼ تشفخد بجراسة تأثيخ
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اسمؾب ( )S.A.Qعمى الستغيخات البجنية والسيارية لالعبي كخة القجـ لمراالت ،اذ تعج السيارات االساسية في
لعبة كخة القجـ لمراالت احج اىؼ الستغيخات التي يدتظيع السجرب تظؾيخىا باالعتساد عمى الظخائق واالساليب
والتسخيشات واالسذ العمسية السشاسبة والحجيثة في التجريب ،كسا اف السيارات االساسية بكخة قجـ الراالت تعج
الفيرل في كثيخ مؽ االحياف لحدؼ نتيجة السباراة مؽ خالؿ االستحؾاذ والديظخة عمى مجخيات السباريات

واستثسار الفخص وتدجيل اعمى ندبة مؽ االىجاؼ ومؽ ثؼ تحقيق الفؾز  ،ومؽ خالؿ ما تقجـ تبخز أىسية ىحا
البحث في دراسة اسمؾب ( )S.A.Qلالعبي كخة قجـ الراالت ومعخفة تأثيخه عمى الجؾانب السيارية ومؽ خالؿ
ذلػ يأمل الباحثاف التؾصل إلى نتائج تكذف لمسجربيؽ والعامميؽ في ىحا السجاؿ أىسية ىحا الشؾع مؽ التجريب
وىي محاولة بحثية نأمل مؽ خالليا التؾصل إلى نتائج تخجـ المعبة.
 1-4مذكمة البحث:

مؽ خالؿ مسارسة واىتساـ الباحثاف ومتابعتو لمعبة كخة القجـ لمراالت الحغا اف ىحه المعبة تتسيد

بإعجادات بجنيا عاليا وذلػ لسا تتظمبة ىحه المعبة مؽ تحخكات كثيخة وتغييخ االتجاىات والخكض ألخح الفخاغ داخل
مداحة صغيخة ,وكحلػ واالنظالؽ الستكخر وسخعة ,الحخكة فزالً عؽ تبادؿ السخاكد برؾرة مدتسخة وتشفيح

السيارات األساسية تحت ضغط السشافذ سؾاء كانت بالكخة او بجونيا وخظط المعب الكثيخة والسعقجة ,فزالً عؽ
أف طبيعة اداء العب كخة القجـ لمراالت غالبا ما تكؾف مخكبو مؽ اكثخ مؽ صفة والسيسا في بجاية الحخكة ،ومؽ

خالؿ متابعة الباحثاف لمتظؾر الحاصل في لعبة كخة القجـ لمراالت وجج اف ىشالػ بظئ في كل ما تقجـ ذكخه
خالؿ االداء لجػ اغمب العبي االنجية والسؤسدات بكخة القجـ لمراالت ,وىحا ما يجعؾ الى ايجاد حل ليحا
البظيء في االداء وذلػ مؽ خالؿ االعتساد عمى اسمؾب مسيد يعسل عمى تظؾيخ االمكانيات السيارية لالعبي

كخة قجـ الراالت ىحا مؽ جانب ،ومؽ جانب آخخ وبعج اطالع الباحثاف عمى العجيج مؽ البحؾث والجراسات وعمى

حج عمؼ الباحثاف لؼ يجج اؼ دراسة تتشاوؿ استخجاـ ىحا االسمؾب في لعبة كخة قجـ الراالت ,فزالً عؽ اف اغمب
السجربيؽ ليذ لجييؼ دراية في ىحا االسمؾب الحؼ يجسع ثالث صفات بجنية تعج الخكيدة االساسية في ىحه المعبة،

ومؽ خالؿ كل ما تقجـ يحاوؿ الباحثاف حل مذكمة البحث والتي تحجدت في التداؤؿ اآلتي -:ىل ىشاؾ تأثيخ

لألسمؾب التجريبي ( )S.A.Qفي عجد السيارات االساسية لالعبي كخة القجـ لمراالت؟
 3-9اهداف البحث:

ييجؼ البحث إلى الكذف عسا يأتي:

 -الفخوؽ في عجد مؽ السيارات االساسية لالعبي السجسؾعة التجخيبية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجؼ.

 الفخوؽ في عجد مؽ السيارات االساسية لالعبي السجسؾعة الزابظة بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجؼ. الفخوؽ في عجد مؽ السيارات االساسية بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في االختبار البعجؼ. 2-1فروض البحث:

 وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية في عجد مؽ السيارات االساسية لمسجسؾعة التجخيبية بيؽ االختباريؽ القبميوالبعجؼ ولسرمحة االختبار البعجؼ.
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 وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية في عجد مؽ السيارات االساسية لمسجسؾعة الزابظة بيؽ االختباريؽالقبمي والبعجؼ.

 وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية في عجد مؽ السيارات االساسية في االختبارات البعجية بيؽ السجسؾعتيؽالتجخيبية والزابظة ولسرمحة السجسؾعة التجخيبية.
 5-1مجاالت البحث:

 السجاؿ البذخؼ :العبؾ مشتجػ شباب االنجلذ بكخة قجـ الراالت. السجاؿ السكاني :قاعة مشتجػ شباب االنجلذ  /السؾصلابتجاء مؽ ( )0000/9/90ولغاية (.)0000/99/04
 السجاؿ الدماني:ً

 6-1تحديد السرطمحات:

 1-6-1اسمهب ( :)S.A.Qىؾ شكل أو اسمؾب تجريبي تكاممي يتؼ فيو التشاوب بيؽ تجريبات الدخعة االنتقالية
والخشاقة والدخعة الحخكية برؾرة مشفخدة أو مخكبة في نفذ الؾحجة التجريبية ,وييجؼ ىحا التجريب إلى تحديؽ حخكة

الخياضييؽ متعجدة االتجاىات مؽ خالؿ إعادة بخمجة نغاميؼ العربي العزمي.

)(Murray , 2016,1

 -2اجراءات البحث

 1-2مشهـــج البحــــث :استخجـ الباحثاف السشيج التجخيبي لسالئستو طبيعة البحث.
 4-2عيشة البحثُ :ح ِج َدت عيشة البحث الخئيدة بالظخيقة العسجية مؽ العبي مشتجػ االنجلذ لمذباب بكخة قجـ
الراالت لمسؾسؼ الخياضي ( )0000 -0099وكاف قؾاميا ( )00العباً ،وتؼ اختيار ( )96العباُ يسثمؾف عيشتي
البحث التجخيبية والزابظة  ،وقج قدست العيشة عمى مجسؾعتيؽ (تجخيبية وضابظة) مؽ خالؿ أتباع طخيقة

االختيار العذؾائي باستخجاـ القخعة بؾاقع ( )8العبيؽ لكل مجسؾعة ،وتؼ استبعاد الالعبيؽ الحيؽ لؼ يكسمؾا

االختبارات وكاف عجدىؼ ( ,)0فزالً عؽ استبعاد حخاس السخمى وعجدىؼ ( ,)0والججوؿ ( )9يبيؽ ذلػ.
جدول ( )1عيشة البحث والالعبين السدتبعدين وندبهم السئهية
العدد والشدب السئهية

العدد

الشدبة السئهية

عيشة البحث الرئيدية

00

%900

عيشـــة البحـــث التجريبية والزابطة

96

%80

الالعبين السدتبعدين

4

%00

العيشة

 2-2وسائل جسع السعمهمات والبيانات :استخجـ الباحثاف ادوات البحث اآلتية (تحميل السحتؾػ واالستبياف،
والسقابالت الذخرية واالختبارات والقياسات)
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

 1-2-2تحديد السهارات االساسية :لغخض تحجيج أىؼ السيارات االساسية لالعبي كخة قجـ الراالت التي تتعمق

بسؾضؾع البحث وبعج تحميل محتؾػ السرادر العمسية  ،تؼ ترسيؼ استبياف ممحق ( )9وتؼ وتؾزيعو عمى مجسؾعة
مؽ الدادة السختريؽ في مجاؿ كخة القجـ ,وكخة قجـ الراالت ممحق ( )4واعيخ االستبياف حرؾؿ السيارات

االساسية ( الجحخجة  ،والتحكؼ بإيقاؼ حخكة الكخة ( اإلخساد)  ،والتسخيخ  ،والتيجيف) عمى ندبة اتفاؽ ()% 75
فأكثخ  .والججوؿ ( )0يبيؽ الشدب السئؾية التفاؽ الدادة الستخرريؽ وحدب تدمدل ندبيا .

جدول ( )4الشدب السئهية التفاق الدادة الستخررين حهل تحديد السهارات االساسية
العدد

المتفقين

النسبة المئوية

المهارات االساسية

ت
1

الجحخجة

14

14

%900

2

التحكؼ بإيقاؼ حخكة الكخة (اإلخساد)

14

14

% 900

3

التسخيخ

14

14

% 900

4

التيجيف

14

14

% 900

5

السخاوغة والخجاع

14

2

%94,08

6

قظع الكخة

14

1

%7,94

 4-2-2تحديد اختبارات السهارات االساسية :بعج تحميل محتؾػ السرادر العمسية ،تؼ اعتساد مجسؾعة مؽ

االختبارات السشاسبة لظبيعة البحث ،ووضعيا في استسارة استبياف ممحق ( )0وتؾزيعيا عمى مجسؾعة مؽ الدادة

الستخرريؽ ممحق ( )4في مجالي كخة القجـ ,وكخة قجـ الراالت ,والقياس والتقؾيؼ الختيار االختبارات السالئسة
لمجراسة وبعج جسع االستبيانات  ،تؼ اعتساد االختبارات حرمت عمى ندب اتفاؽ ( )%75فأكثخ والججوؿ ()3

يبيؽ االختبارات وندب االتفاؽ وحدب تدمدل ندبيا.

الجدول ( )2ندب االتفاق لمدادة الستخررين في تحديد االختبارات السهارية وندبها السئهية
ت
1
4
2
2

االختبارات السهارية

السهارة السقاسة

اخساد الكخة الستجحخجة داخل مدتظيل مقدؼ

الديظخة عمى الكخة

17

15

%88,42

الجحخجة بالكخة

97

94

%80,35

السشاولة

97

94

%80,35

التيجيف

97

93

%76,47

مؽ وضع الحخكة
الجحخجة بالكخة حؾؿ( )5شؾاخص بظخيقة بارو

العدد

الستفقين الشدبة السئهية

(اإلخساد)

تسخيخ كخة ارضية مؽ الجحخجة عمى مدظبة

مقدسة

التيجيف مؽ الحخكة عمى التقديسات الستجاخمة
السخسؾمة داخل اليجؼ

994

جملت الرافذين للعلوم الرياضيت – اجمللذ ( – )52العذد (5255 – )67

تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

 2-2-2الكياسات واالختبارات السدتخدمة:
 1-2-2-2الكياسات الجدسية:

 1-1-2-2-2قيــاس لــهل الجدــم :تػػؼ اسػػتخجاـ جػػجار مػػجرج لقيػػاس طػػؾؿ الجدػػؼ ,وعشػػج القيػػاس يقػػف الالعػػب حػػافي
القػػجميؽ وعيػخه مالصػػق لمجػػجار عمػػى أف تسػػذ الجػػجار مؤخختػػا القػػجميؽ والؾركػػاف ولؾحػػا الكتفػػيؽ ,والشغػػخ متجػػو الػػى األمػػاـ

ويقاس طؾؿ الجدؼ مؽ األرض وألعمى نقظة في الجسجسة .

 4-1-2-2-2قياس كتمة الجدم :لقياس الكتمػة يقػف الالعػب عمػى السيػداف وىػؾ مختػجؼ الدػخواؿ فقػط ,ويػتؼ يػاس وزف

جدسو ألقخب مائة غخاـ.

 4-4-2-2االختبارات السدتخدمة في البحث:
 4-4-4-2-2االختبــارات السهاريــة :قػػاـ الباحثػػاف بأخػػح االختبػػارات التػػي حرػػمت عمػػى ندػػبة اتفػػاؽ ()%75

فاكثخ وفيسا يمي تؾضيح لالختبارات السدتخجمة في البحث.

 اختبار الجحخجة بالكخة حؾؿ( )5شؾاخص بظخيقة بارو لقياس الجحخجة بالكخة.

 اختبار التيجيف مؽ الحخكة عمى التقديسات الستجاخمة السخسؾمة داخل اليجؼ لقياس التيجيف.
 اختبار تسخيخ كخة ارضية مؽ الجحخجة عمى مدظبة مقدسة لقياس السشاولة.
(الجبؾرؼ)50,95,75 ،0008 ،
 اختب ػ ػػار اخس ػ ػػاد الكػ ػ ػخة الستجحخج ػ ػػة داخ ػ ػػل مد ػ ػػتظيل مقد ػ ػػؼ م ػ ػػؽ وض ػ ػػع الحخك ػ ػػة لقي ػ ػػاس الد ػ ػػيظخة عم ػ ػػى
الكخة(اإلخساد)( .العداوؼ)935 ,0009,

 2-2تجــانس عيشــة البحــث :تػػؼ اج ػخاء التجػػانذ بػػيؽ مجسػػؾعتي البحػػث فػػي متغي ػخات (العسػػخ ،والظػػؾؿ ،والكتمػػة ،

والعسػػخ الت ػػجريبي) والج ػػجوؿ ( )4يب ػػيؽ االوس ػػا الحد ػػابية واالنح اخف ػػات السعياري ػػة ػػيؼ معام ػػل االخ ػػتالؼ وااللتػ ػؾاء
لمستغيخات السعتسجة في التجانذ.
الجدول ( )2األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم معامل االختالف وااللتهاء لمتجانس
الستغيرات

العيشة

وحدة
الكياس

العسر

سشة

َس
97,437

قيم معامل
+ع
0,590

االختالف

قيم معامل
االلتهاء

%0,936

0,079

الطهل

سؼ

968,065

3,794

%0,009

0,568

الكتمة

كغؼ

64,050

4,906

%6,390

0,038

العسر التدريبي

سشة

3,875

0,798

%98,509

0,990

الجػجوؿ ( ) 4يبػػيؽ إف ػػيؼ معامػل االخػػتالؼ لستغيػخات (العسػخ ،والظػػؾؿ ،والكتمػػة  ،والعسػخ التػػجريبي) كانػػت

اقػػل مػػؽ ( ) % 30وى ػػحا يػػجؿ عمػػى إف العيش ػػة متجاندػػة فػػي ى ػػحه الستغي ػخات كسػػا إف ػػيؼ معامػػل االلت ػؾاء كان ػػت
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

محرؾرة بيؽ ( ) 9+وىحا يجؿ عمى إف العيشة متجاندة في ىحه الستغيخات ،إذ إف معامل االلتؾاء كمسا كاف بيؽ (+

 )9دؿ ذلػ عمى اعتجالية تؾزيع العيشة بذكل طبيعي ( .جالؿ)89 ، 0008 ،

 5–2تكافؤ مجسهعتي البحث :تؼ إجخاء التكافؤ بػيؽ مجسػؾعتي البحػث فػي السيػارات االساسػية ,وكسػا ىػؾ مبػيؽ
في الججوؿ()5

الجدول ( )5األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم (ت) السحدهبة ومدتهى االحتسالية لمتكافؤ في السهارات
االساسية بين مجسهعتي البحث
(ت)

مدتهى

السحدهبة

االحتسالية
0,595

السجسهعة التجريبية

السجسهعة الزابطة

س

+ع

س

+ع

ثانية

9,000

9,085

9,395

0,809

0,545

التهديف

درجة

99,050

9,589

99,875

3,044

0,595

0,694

التسرير

درجة

97,500

9,690

97,000

0,309

0,499

0,639

اإلخساد

درجة

93,000

0,003

94,905

3,399

0,785

0,445

السعالم االحرائية
السهارات االساسية
الدحرجة

وحدة
الكياس

م ػ ػػؽ خ ػ ػػالؿ الج ػ ػػجوؿ ( ) 5تب ػ ػػيؽ أف ػ ػػيؼ (ت) السحد ػ ػػؾبة كان ػ ػػت عم ػ ػػى التػ ػ ػؾالي (،)0,595( ,)0,545

( )0,785( ،)0,499وبسالحغ ػ ػػة ػ ػػيؼ مد ػ ػػتؾػ االحتسالي ػ ػػة والت ػ ػػي كان ػ ػػت عم ػ ػػى التػ ػ ػؾالي (،)0,694( ،)0,595
( )0,445( ،)0,639وجسيعي ػػا اكب ػػخ م ػػؽ مد ػػتؾػ الجالل ػػة السعتس ػػجة ( )0,05اؼ ع ػػجـ وج ػػؾد ف ػػخوؽ ذات دالل ػػة
معشؾية بيؽ مجسؾعتي البحث ,وىحا يجؿ عمى تكافؤ مجسؾعتي البحث في السيارات االساسية.
 6-2االجهزة واألدوات السدتخدمة في البحث:

 -كػخات قػػجـ صػػاالت عػػجد ( -.)90سػػاعة تؾقيػػت عػػجد ( -.)4جيػػاز ) (ox meterلقيػػاس مؤشػػخ الشػػبض عػػجد

( -.)0ش ػؾاخص مختمفػػة االرتفاعػػات عػػجد ( -.)05اعسػػجة رشػػاقة عػػجد ( -.)90ش ػخيط يػػاس عػػجد ( -.)9ش ػخيط

الصػػق عػػجد( -.)5اقػػالـ تخظػػيط -)5(.سػػاللؼ عػػجد ( )0بظػػؾؿ ( )9أمت ػار -.مي ػداف طبػػي عػػجد ( -.)9اط ػؾاؽ
تجريب عجد ( -.)90حؾاجد افقية بأرتفاع (00سؼ) عجد(.)0
7-2

متغيرات البحث وكيفية ضبطها :تتسيد البحؾث التجخيبية بؾجؾد الستغيخات التابعة والسدتقمة  ،وىشا البج

مؽ تحجيج ىحه الستغيخات في البحث ألىسيتيا البالغة وىسا :الستغيخات السدتقمة تسخيشات اسمؾب ((S.A.Q

والستغيخات التابعة السيارات االساسية.
 8 -2اإلجراءات السيدانية السدتخدمة في البحث:
 1 – 8 –2التجارب االستطالعية:
 التجربة االستطالعية األولى :كانت بتاريخ ( )0000/9/90تؼ فييا اعتساد التساريؽ بعج التعخؼ عمى كيفيةتظبيق التساريؽ والكذف عؽ األخظاء التي قج تحجث  ،فزالً عؽ تحجيج زمؽ كل تسخيؽ.
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 -التجربة االستطالعية الثانية :كانت بتاريخ ( )0000/9/90بيشت إمكانية اعتساد االختبارات السختارة  ،فزالً

عؽ تعخؼ فخيق العسل السداعج(ممحق )9ومجػ تفيسيؼ لكيفية العسل وطخيقة التدجيل ,وعمى ضؾء ذلػ تؼ تؾزيع
االختبارات عمى ثالثة اياـ .

 -التجربة االستطالعية الثالثة :بتاريخ ( )0000/9/93وكاف اليجؼ مشيا التعخؼ عمى القيؼ القرؾػ لمتساريؽ

السدتخجمة.

 -التجربة االستطالعية الرابعة :بتاريخ ( )0000/9/94وكاف اليجؼ مشيا التعخؼ عمى زمؽ فتخات الخاحة

البيشية بيؽ التك اخرات والسجاميع ,وكحلػ التك اخرات السشاسبة لكل تسخيؽ وفقا لمذجد السدتخجمة.
 4-8-2ترسيم تسريشات اسمهب ( )S.A.Qالسدتخدم في البحث:

بعج تحميل محتؾػ السرادر والجراسات العمسية تؼ ترسيؼ تسخيشات اسمؾب ) )S.A.Qالخاص بالبحث

(السمحق  )7في استسارة االستبياف وتؼ تؾزيعو عمى الدادة الستخرريؽ في مجالي عمؼ التجريب الخياضي وكخة
القجـ لتحجيج مجػ صالحيتو.
 2–8–2االختبارات السهارية القبمية :

تؼ إجخاء االختبارات السيارية القبمية في يؾـ االحج السؾافق ( )0000/9/95الداعة الثالثة عر اًخ وكسا يأتي :االحج

( : )0000/9/95تؼ اجخاء اختبارات (التيجيف ,والتسخيخ ,واالخساد ,والجحخجة).
 2 – 8 –2تشفيذ تسريشات اسمهب ( )S.A.Qالسدتخدم في البحث

بعج االنتياء مؽ تظبيق االختبارات القبمية كافة تؼ تشفيح تسخيشات اسمؾب ( )S.A.Qالسعجة مؽ قبل الباحثاف عمى

السجسؾعة التجخيبية بتاريخ ( ) 0000/9/00ولغاية ( )0000/99/99في حيؽ نفحت السجسؾعة الزابظة البخنامج
()

الخاص والسعج مؽ قبل مجربا الفخيق

 ،وقج تؼ مخاعاة الشقا اآلتية عشج تشفيح تسخيشات اسمؾب ( )S.A.Qوىي :

 -تؼ تظبيق اسمؾب تسخيشات( ) S.A.Qالخاصة بالبحث ألغخاض البحث العمسي.

 تؼ تبجأ الؾحجات التجريبية كافة باإلحساء العاـ مؽ اجل تييئة عزالت الجدؼ جسيعيا  ،يميو اإلحساء الخاصوبسا يخجـ الجدء الخئيذ السدتخجـ.

 تؼ استخجاـ طخيقة التجريب التكخارؼ في تشفيح اسمؾب تسخيشات( ) S.A.Qالسدتخجمة ,وىحا ما اشار إليو كلمؽ (.)J ovanovic et al ,2011,1294

 تؼ تشفيح اسمؾب تسخيشات ( ) S.A.Qخالؿ ( )9دورات صغخػ ( أسبؾعية ) ,وبؾاقع ثالث دورات متؾسظة. -كل دورة متؾسظة تتكؾف مؽ ثالث دورات صغخػ .

 تتكؾف كل دورة صغخػ مؽ ( )3وحجات تجريبية في ىحا االسمؾب ,وىحا ما اكج عميو ( Sporis et)al,2011,66

()

اعتسج الباحثاف ندبة خظأ

≤ ()0.05
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 تؼ تشفيح "  " 07وحجة تجريبية ويكؾف إجخاء الؾحجات التجريبية في األياـ (االحج ,والثالثاء ,والخسيذ). تؼ استخجاـ التحسيل بتسؾج حخكة الحسل في كل دورة متؾسظة (. )9 : 0 إف التحكؼ بالحسل عؽ طخيق التغييخ بالذجة فقط. تؼ تحجيج فتخات الخاحة بيؽ التك اخرات والسجاميع باالعتساد عمى الظخيقة التجريبية السدتخجمة  ،وذلػ مؽ خالؿ إجخاءالتجارب االستظالعية بعؾدة مؤشخ الشبض الى( )900ف/د بيؽ التك اخرات و( )90ف/د بيؽ السجاميع ,اذ اكج (حدؽ)

عمى استخجاـ الذجد السختفعة في ىحا االسمؾب مع اعظاء فتخات الخاحة الستدعة الستعادة الذفاء (حدؽ،0095،
. )570
 تؼ أستخجاـ جياز ( )pulse oximeterالحؼ يقيذ مؤشخ الشبض أثشاء العسل والتي مؽ خاللو يتؼ الديظخة عمىمعجؿ يسة الشبض برؾرة مباشخة لمتأكج مؽ مؤشخ الشبض في اثشاء العسل وفي اثشاء الخاحة بيؽ التك اخ ارت والسجاميع.

 -تؼ اخح القيؼ القرؾػ لمتساريؽ السدتخجمة والتي يتؼ عمى اساسيا العسل بالذجد السدتخجمة.

 تؼ انياء الؾحجات التجريبية باالتفاؽ مع السجرب لمسجسؾعتيؽ بتساريؽ التيجئة واالرستخخاء ولحلػ لعؾدة الجدؼالى الحالة الذبة طبيعية.
 تؼ ترشيف التساريشات السدتخجمة في البحث الى ستة ترشيفات وذلػ حدب ماذكخ في السرادر الخاصةبأسمؾب ( )S.A.Qلزساف التشؾيع وتغييخ السثيخات في التجريب وكسا يأتي:
(الدخعة الحخكية ،والخشاقة ،والدخعة االنتقالية و الخشاقة ،والدخعة االنتقالية ،والدخعة الحخكية والدخعة
االنتقالية ،والدخعة الحخكية ،والخشاقة والدخعة االنتقالية ،والخشاقة ،والدخعة الحخكية والدخعة الحخكية،
الدخعة االنتقالية ،والخشاقة الخشاقة ،الدخعة الحخكية ،والدخعة االنتقالية.
 اف زمؽ أداء الجورات الستؾسظة االثالثة ىؾ (الجورة الستؾسظة األولى( )087,03-033,43د يقة والجورةالستؾسظة الثانية( )079,5-009,55د يقة والجورة الستؾسظة الثالثة ( )077,08-008,09د يقة .
-

إف مجسؾع زمؽ الحسل الكمي ىؾ( )844,09-699,99د يقة.

 5–8–2االختبارات السهارية البعدية :تؼ إجخاء االختبارات البعجية لمسجة مؽ ( )0000 /99/00ولغاية

( )0000/99/04وبالتدمدل نفدو لألختبارات القبمية .

 9–2الهسائل اإلحرائية :تؼ استخخاج الؾسائل اإلحرائية مؽ خالؿ االعتساد عمى الحقيبة اإلحرائية ( )SPSSوىي:

(الشدبة السئؾية ,والؾسط الحدابي ,واالنحخاؼ السعيارؼ ,ومعامل االختالؼ ,ومعامل االلتؾاء ,واختبار (ت) لمعيشات

السدتقمة ,واختبار(ت) لمعيشات السختبظة).
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

 1-2عرض وتحميل الشتائج:

 1-1-2عرض وتحميل نتائج السهارات االساسية القبمية والبعدية لمسجسهعة التجريبية

الجدول ( )6األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم (ت) السحدهبة و مدتهى االحتسالية لمستغيرات السهارية
القبمية والبعدية لمسجسهعة التجريبية
(ت)

مدتهى

الكياس

س

ع

س

ع

السحدهبة

االحتسالية

الدحرجة

ثانية

9,000

9,085

7,700

0,545

3,360

*0,090

التهديف

درجة

99,050

9,589

06,050

4,334

5,088

*0,009

التسرير

درجة

97,500

9,690

03,905

0,997

4,930

*0,004

اإلخساد

درجة

93,000

0,003

98,500

9,770

5,945

*0,009

السعالم االحرائية
السهارات االساسية

االختبار القبمي

وحدة

االختبار البعدي

 معشهي عشد مدتهى احتسالية ≤ ()2.25
مؽ خالؿ الججوؿ ( )6يتبيؽ لشا مايأتي :

 وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ متؾسظات االختباريؽ القبمي والبعجؼ في جسيػع السيػارات االساسػية لػجػ السجسؾعػةالتجخيبية  ،إذ بمغت يؼ (ت) السحدؾبة عمى التػؾالي ( )5,945، 4,930 ، 5,088 ،3,360عشػج مدػتؾيات احتساليػة
عمى التؾالي ( )0,009 ،0,004 ،0,009 ،0,090وىحه القيؼ ىي أصغخ مؽ (. )0,05
 4-1-2عرض وتحميل نتائج السهارات االساسية القبمية والبعدية لمسجسهعة الزابطة

الجدول (  )7االوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم ( ت ) السحدهبة و مدتهى االحتسالية لمستغيرات السهارية
القبمية والبعدية لمسجسهعة الزابطة
(ت)

مدتهى

الكياس

س

ع

س

ع

السحدهبة

االحتسالية

الدحرجة

ثانية

9,395

0,809

9,075

0,879

0,806

*0,006

التهديف

درجة

99,875

3,044

00,375

0,695

0,975

0,066

التسرير

درجة

97,000

0,309

99,500

0,507

0,958

*0,009

اإلخساد

درجة

94,905

3,399

96,375

9,995

0,393

*0,048

السعالم االحرائية

السهارات االساسية

االختبار القبمي

وحدة

االختبار البعدي

 معشهي عشد مدتهى احتسالية ≤ ()2.25

مؽ خالؿ الججوؿ ( )7يتبيؽ لشا مايأتي :

 وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ متؾسظات االختباريؽ القبمي والبعجؼ في اغمب السيارات االساسية لجػ السجسؾعةالزابظة  ،إذ بمغت يؼ (ت) السحدؾبة عمى التؾالي ( )0,806،0,958،0,393عشج مدتؾيات احتسالية (،0,006

 )0,048 ،0,009وىحه القيؼ ىي أكبخ مؽ (. )0,05

 وجؾد فخوؽ ذات داللة غيخ معشؾية بيؽ متؾسظات االختباريؽ القبمي والبعجؼ في متغيخ التيجيف لجػ السجسؾعةالزابظة ،إذ بمغت يسة (ت) السحدؾبة ( )0,975عشج مدتؾػ احتسالية ( )0,066وىحه القيؼ ىي أكبخ مؽ (.)0,05
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

 2-1-2عرض نتائج السهارات االساسية البعدية لمسجسهعتين التجريبية والزابطة.
الجدول ( )8األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم (ت) السحدهبة و مدتهى االحتسالية لمستغيرات السهارية
البعدية لمسجسهعتين التجريبية والزابطة
السعالم االحرائية

(ت)

مدتهى

الكياس

س

ع

س

ع

السحدهبة

االحتسالية

الدحرجة

ثانية

7,700

0,545

9,075

0,879

3,784

*0,000

التهديف

درجة

06,050

4,334

00,375

0,695

0,965

*0,048

التسرير

درجة

03,905

0,997

99,500

0,507

0,604

*0,000

اإلخساد

درجة

98,500

9,770

96,375

9,995

0,050

*0,049

السهارات االساسية

التجريبية

وحدة

الزابطة

 معشهي عشد مدتهى احتسالية ≤ ()2.25
مػػؽ خػػالؿ الجػػجوؿ ( )8يتبػػيؽ لشػػا وجػػؾد فػػخوؽ ذات داللػػة معشؾيػػة بػػيؽ متؾسػػظات االختبػػاريؽ القبمػػي والبعػػجؼ فػػي
جسيػػع السيػػارات االساسػػية بػػيؽ مجسػػؾعتي البحػػث ولسرػػمحة السجسؾعػػة التجخيبيػػة  ،إذ بمغػػت ػػيؼ (ت) السحدػػؾبة
عم ػػى التػ ػؾالي ( )0,050، 0,604 ،0,965 ،3,784عش ػػج مد ػػتؾيات احتسالي ػػة عم ػػى التػ ػؾالي (،0,048 ،0,000

 )0,049، 0,000،وىحه القيؼ ىي أصغخ مؽ (. )0,05
 4-2مشاقذة الشتائج:

يعدو الباحثاف التظؾر الحاصل في نتائج السيارات االساسية في كل مؽ الججوليؽ ( )8و( )6والمحيؽ

يذيخاف الى تظؾر العبي السجسؾعة التجخيبية في السيارات االساسية فزال عؽ تفؾؽ العبي السجسؾعة التجخيبية
عمى العبي السجسؾعة الزابظة في جسيع السيارات االساسية ,الى التأثيخات االيجابية الفعالة لتسخيشات
اسمؾب( )S.A.Qوما تزسشو مؽ تساريؽ ليا طابع خاص في التجريب عمى الجؾانب البجنية مذابية لألداء
الحخكي الحؼ يحجث في اثشاء السباراة كسا اف طبيعة أداء ىحه التساريؽ تحتؾؼ عمى اكثخ مؽ صفة بجنيو تخجـ

الجانب السيارؼ ,وىحا ما يتظمبو اداء السيارات في لعبة كخة قجـ الراالت ,وىحا ما أكجتو ) )Louiseأف الشجاح
في أداء أؼ ميارة يحتاج إلى السداىسة في السكؾنات البجنية لألداء بذكل مثالي،)Louise ,2011,123) .
وىحا ما اكجه البيجؾاني نقالً عؽ (صبخ وآخخاف) بأنو عمى العب كخة قجـ الراالت إذا ما أراد أف يكؾف لجيو
التحدؽ في أداء السيارات الحخكية وجب أف يكؾف ذا مقجرة عالية وجيجة في أداء التحسل والقؾة والدخعة والقؾة
السسيدة بالدخعة والسخونة(البيجؾاني" ،)64 ،0095،وإف التشسية الستدنة لجسيع الرفات البجنية الخاصة يتأسذ

عمييا زيادة مقجرة الالعب لألداء السيارؼ الستقؽ"( .كذػ والبداطي.)966 ،0000 ،

كسا تتفق نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسات كل مؽ"( )Singh, 2008و ( )Polman,2009و

( )Jovanovic,et al,2011و ( )Zoran, et al,2012( ) Velmurugan& Palanisamy,2012في
التاثيخ االيجابي لمبخنامج التجريبي السقتخح باستخجاـ تجريبات ( ,)S.A.Qواف استسخار التقجـ بالبخنامج التجريبي
احجث تغيخ ممحؾظ في الستغي اخت البجنية الخاصة مسا كاف لو تأثيخ في تحديؽ االداء السيارؼ ,وىحا ما عيخ مؽ
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

الفخوقات بيؽ القياسات القبمية والبعجية ,واف التحدؽ كاف برؾرة تراعجية مع تظبيق البخنامج التجريبي السقتخح
عمى السجسؾعة التجخيبية.

وعشج مشاقذة كل متغيخ ميارؼ عمى حجا يخػ الباحثاف أذ إف التظؾر والتفؾؽ الحاصل لجػ العبي

السجسؾعة التجخيبية في ميارة الجحخجة يعؾد الى استخجاـ تسخيشات اسمؾب ( )S.A.Qوالتي تزسشت اداءات

حخكية تخجـ ىحه السيارة كاالنظالؽ واالستجارة وتغييخ االتجاه والجوراف فزال عؽ تأثيخىا بذكل كبيخ في جسيع
الستغيخات البجنية  ،إ ذ أف ميارة الجحخجة تعتسج في ادائيا عمى الرفات البجنية كالدخعة بأنؾاعيا ( االنتقالية
والحخكية واالستجابة) والقؾة السسيدة بالدخعة والقؾة االنفجارية والخشاقة والتؾافق وغيخىا مؽ الرفات البجنية األخخػ

والتي يدتظيع الالعب مؽ خالليا التفؾؽ في اداء السيارة  ،وىحا ما اشار اليو ( )Zoran,et alأف تجريب

) (S.A.Qكاف لو تأثيخ إيجابي عمى الخشاقة بالكخة (الجحخجة) وبجوف كخة في اختبارات كخة القجـ والحخكات
قؾيا لفعالية ىحا
تعقيجا مع الجوراف في اتجاىات مختمفة سؾاء مع الكخة أـ بجونيا يؾفخ
األكثخ
ً
دعسا ً
ً
التجريب( ،)Zoran,2013,102اما ميارتي التيجيف والتسخيخ يعدو الباحثاف التظؾر الحاصل لجػ العبي
السجسؾعة التجخيبية الى اسمؾب التسخيشات السدتخجـ والحؼ اثخ بذكل فعاؿ بالستغيخات البجنية (القؾة االنفجارية
والقؾة السسيدة بالدخعة والتؾافق العربي العزمي) والتي ليا دور كبيخ في ميارتي التيجيف والتسخيخ الرتباطيسا

بالقؾة العزمية لعزالت الخجميؽ والتؾافق بيؽ كافة اعزاء الجدؼ ،ألف تشسية القؾة االنفجارية والقؾة السسيدة
بالدخعة لعزالت الخجميؽ يؤدؼ إلى زيادة كفاءة القجـ الزاربة في التحكؼ بعسمية ضخب الكخة بالقؾة السشاسبة
والجقة العالية كسا إف ىشاؾ عالقة وثيقة بيؽ ىاتيؽ السيارتيؽ والتؾافق العربي العزمي مؽ حيث التؾقع الرحيح

وتقجيخ السدافة وزمؽ وصؾؿ الكخة في الؾقت والسكاف السشاسب ،اذ يذيخ (دمحم) بأف "استخجاـ تجريبات )(S.A.Q

يؤدؼ الى تشسية ميارات المعبة لسا يتزسشو مؽ اداء حخكي يخجـ الجانب السيارؼ ,فزالً عؽ تظؾيخ االداء

البجني بذكل عاـ( .دمحم ،)966 ،0097،وتتفق نتيجة ىحه الجراسة بجراسة (حدؽ) والتي اشارت الى اف تجريبات
( ) S.A.Qكاف ليا تأثيخ فعاؿ في ميارتي التسخيخ والتيجيف لالعبي كخة القجـ الشاشئيؽ.

(حدؽ)009 ،0095،

وفيسا يخص االخساد يخػ الباحثاف اف التظؾر الحاصل لجػ العبي السجسؾعة التجخيبية كاف بدبب
استخجاـ تسخيشات اسمؾب ( )S.A.Qوالتي تتزسؽ اداءات حخكية مخكبة وسخيعة تتظمب قجر كبيخ مؽ التؾافق
العزمي العربي بيؽ اعزاء الجدؼ كافة ,وىحا ما أدػ إلى خمق نؾع مؽ التشاسق والتؾافق الحخكي العالي بيؽ

مختمف أجداء الجدؼ ,اذ إف ميارة االخساد تتظمب القجرة عمى التحكؼ في مختمف أجداء الجدؼ وىحا يتظمب تؾافقا

حخكيا عالياً ,وىحا ما اشار إليو (طؾس وىساـ) باف اسمؾب تجريب( )S.A.Qاحج االساليب السيسة التي مؽ
خالليا يسكؽ التغمب عمى القرؾر في مدتؾػ القجرات التؾافقية لتحديؽ االداء السيارؼ (طؾس وىساـ، ،
 )69،0097وتتفق نتيجة ىحه الجراسة بجراسة (حدؽ) والتي اشارت الى اف تجريبات ( )S.A.Qكاف ليا تأثيخ
فعاؿ في ميارة االخساد لالعبي كخة القجـ الشاشئيؽ(حدؽ ،)009 ،0095،كسا كاف لتقشيؽ االحساؿ التجريبية مؽ
حيث شجة وحجؼ التسخيشات والخاحة البيشية واالعتساد عمى الخرؾصية في التجريب مؽ حيث نغاـ انتاج الظاقة
العامل ونؾعية التساريؽ السدتخجمة  ،فزال عؽ السجسؾعات العزمية العاممة الجور االيجابي في التكيفات
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

الفديؾلؾجية التي نحؽ برجدى ا ،اذ اف لكل متغيخ في لعبة كخة قجـ الراالت متظمبات خاصة يجب االىتساـ بو
عشج تقشيؽ التجريب ،كسا اف اختيار الظخيقة التجريبية السشاسبة (التكخارؼ) التي تخجـ كل مؽ الدخعة والخشاقة
والدخعة الحخكية والتي تعج مؽ افزل الظخؽ التجريبية لمرفات التي تعتسج عمى الجياز العربي السخكدؼ ,اذ

كاف أداء التسخيشات بالذجد التجريبية ( )%900-85وبأزمشة ال تتجاوز ( )95ثانية مع التك اخرات القميمة ندبياً ليحا

األداء ,فزالً عؽ الخاحة حتى استعادة الذفاء بيؽ التك اخرات والسجاميع مسا يعشي عؾدة مرادر الظاقة

الفؾسفاجيشية إلى مرادرىا الظبيعية وىحا يؤدؼ إلى استس اخرية أداء التك اخرات مؽ قبل الالعبيؽ باألزمشة السحجدة

نفديا اعتسادا عمى طخيقة التجريب التكخارؼ  ،وىحا ما تؼ مخاعاتو في تسخيشات اسمؾب ( )S.A.Qالسدتخجمة،
وبيحا الخرؾص يحكخ (الجبالي) "أف مبجأ نسحجة عسمية التجريب ميؼ ججاً ،إذ تتؼ ىحه العسمية مؽ خالؿ محاولة

السجرب تشغيؼ عسمية التجريب عؽ طخيق تحجيج اليجؼ واختيار الظخيقة او االسمؾب ومكؾنات الحسل في العسمية
التجريبية ،وىشا يجب أف تراغ ىحه العسمية بسا يتذابو مع السشافدة السخاد تحقيق اإلنجاز فييا(الجبالي،0003 ،
 . )73ويذيخ كل مؽ (خخيبط وعبج الفتاح) بأنو تحت تأثيخ التجريب الالىؾائي تدداد قجرة االلياؼ العزمية
الدخيعة إلنتاج الظاقة في عجـ وجؾد االوكدجيؽ (خخيبط وعبج الفتاح ,)973 ،0096 ،كسا اكج (بدظؾيدي)

بأف أفزل الظخائق التجريبية السدتخجمة في تشسية الرفات البجنية التي تعتسج عمى الشغاـ الفؾسفاجيشي ىي طخيقة

التجريب التكخارؼ التي تتسيد بأف الذجد التجريبية فييا عالية( .بدظؾيدي ،)394 ، 9999 ،اما الدبب اآلخخ
والحؼ يعؾد الى تظؾر وتفؾؽ العبي السجسؾعة التجخيبية فيؾ التجرج في زيادة الحسل التجريبي عشج االنتقاؿ مؽ

دورة تجريبية صغخػ الى اخخػ ,والحؼ يعج مؽ السبادغ السيسة واألساسية في التجريب الخياضي ،لحلػ حرمت

الديادة في شجة ودرجة الحسل التجريبي (التكيف) في الجورات التجريبية الرغخػ (الثانية والخامدة والثامشة) في
تسخيشات اسمؾب( )S.A.Qلالعبي السجسؾعة التجخيبية ،فزالً عؽ اف التحكؼ في شجة الحسل التجريبي كاف لو

الجور االيجابي والعامل األساسي في حرؾؿ التظؾر السعشؾؼ لمستغيخات قيج الجراسة وذلػ الف الدخعة بأنؾاعيا
والخشاقة تعتسج عمى شجة الحسل التجريبي التي ترل الى االداء القرؾؼ وذلػ ألداء انقباضات عزمية سخيعة

مؽ خالؿ سخعة االيعاز ال عربي لمعزالت العاممة ،اذ يذيخ(ابؾ جسيل) اف عسمية تخظيط حسل التجريب عسمية
د يقة تحتاج الى الجراسة والخبخة واالمانة ,وليحا يجب عمى السجرب اف يتقؽ الحسل التجريبي لالعب بأسمؾب

عمسي في ضؾء دراستو التخررية وخبخاتو العسمية حتى يتؼ تحقيق اليجؼ بأقرى فاعمية مسكشو وبجوف اؼ اثار
سمبية عمى صحة الالعب وقجراتو الخاىشة والسدتقبمية( .ابؾ جسيل  ،)43 ،0095 ،ويزيف(عبج الغاىخ،

 ) 0094بانو" يسكؽ اف يتؼ االرتفاع بحسل التجريب بذكل تجريجي او في شكل وثبات فاالرتفاع التجريجي بحسل
التجريب يسكؽ اف يفيج الالعب في معغؼ االحؾاؿ نغ اخ لقمة السذاكل واالضخار التي تتعمق بتشفيحه والتي تترل
بحالة الخياضي"( .عبج الغاىخ  )900 ،0094،كسا اكج(عبج الغاىخ )0098 ،بانو يعج استخجاـ اسمؾب التحسيل
التجرجي مؽ االساليب السستازة لمخياضييؽ السبتجئيؽ أو ألولئػ الحيؽ لؼ يعتادوا عمى التجريب باستخجاـ شجة
التجريب الع الية واف وجؾد اسبؾع االستذفاء بعج كل اسبؾعيؽ او ثالثة يديل مؽ اليات الؾصؾؿ الى مدتؾيات
التكيف السظمؾبة ويحافع عمى كفاءة الالعب الرحية(عبج الغاىخ ،)964 ،0098 ،وقج كاف النتغاـ واستسخار
العبي السجسؾعة التجخيبية في ( )07وحجة تجريبية ولسجة ( )9أسابيع وبؾاقع ( )3وحجات تجريبية في كل أسبؾع
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

الفعاؿ في حرؾؿ تغيخات في أجيدة الجدؼ الؾعيفية والسيسا نغاـ الظاقة الفؾسفاجيشي ،اذ يذيخ
األثخ ّ
) (Wilmoreبانو "نتيجة لمفتخات الظؾيمة في التجريب وبذكل مدتسخ ومشغؼ تحجث لألجيدة الجاخمية في الجدؼ
تغيخات وعيفية يظمق عمييا التكيف الؾعيفي السدمؽ" ) (Wilmore, 1978, 26ويحكخ(حسج) عؽ مبجأ
االستس اخرية بأنو " ال يختقي وال يتقجـ الالعب إال مع االستسخار في العسل عمى تظؾيخ ىحه الرفات ويعتبخ التكخار

السدتسخ ألؼ تسخيؽ عامالً ميساً في اكتداب الالعب معخفة وخبخة ججيجة"(حسج ،)90 ،0009،كسا كاف لسبجأ
التشؾيع والتغييخ في الؾحجات التجريبية الجور الفعاؿ في الشتائج التي نحؽ برجدىا ,اذ تؼ التشؾيع في تدمدل كل
مؽ الدخعة االنتقالية والخشاقة والدخعة الحخكية ,فزالً عؽ التسخيشات السدتخجمة وما تزسشتو مؽ أداءات متشؾعة

ومتغيخه تخجـ الستغيخات البجنية ألسمؾب ( )S.A.Qاذ يؤكج (ابؾ جسيل) اف االنذظة التجريبية السدتخجمة يسكؽ
اف تتشؾع مؽ عجة أوجو كالتشؾيع في الرفات البجنية التي يتؼ تشسيتيا خالؿ عسمية التجريب والتشؾيع في تذكيل

االحساؿ البجنية السؾجية لتشسية كل صفة مؽ الرفات والتشؾيع في السجسؾعات العزمية السقرؾدة لمتجريب
والتشؾيع في السيارات والخظط التجريبية والتشؾيع في وسائل التجريب السدتخجمة والتباع مبجأ التشؾيع في التجريب
اثار ايجابية عجيجة فيؾ يعسل عمى تخفيف العبء الشفدي الؾاقع عمى الالعبيؽ مسا يديج مؽ تقبميؼ لمسديج مؽ
التجريب ويخفع كفاءة تظبيقيؼ لألحساؿ التجريبية السختمفة فتدداد بالتالي كفاءة العسمية التجريبية في تحقيق اىجافيا.
(ابؾ جسيل)00 ،0095،

ىحا ويخػ (القط) بأف "السشاىج التجريبية يقاس نجاحيا بسجػ التقجـ الحؼ يحققو الخياضي في نؾع الشذا السسارس
مؽ خالؿ السدتؾيات البجنية والسيارية والؾعيفية ,وىحا يعتسج عمى التكيف الحؼ يحققو الفخد في البخنامج التجريبي
الحؼ يظبقو" (القط.)90 ،9999،
أما فيسا يخص الجدول ( )7والخاص بشتائج السجسؾعة الزابظة فيعدو الباحثاف ىحه الشتائج إلى

السشياج الخاص بالسجرب.

 -5االستشتاجات والتهصيات:
 1-5االستشتاجات:

 حققت تسخيشات اسمؾب( )S.A.Qالتي نفحتيا السجسؾعة التجخيبية تظؾ ار في جسيع الستغيخات السيارية وذلػ مؽخالؿ مقارنة نتائج جسيع الستغيخات القبمية والبعجية لالعبي السجسؾعة التجخيبية.

 حققت السجسؾعة الزابظة تظؾ ار في السيارات االساسية باستثشاء التيجيف وذلػ مؽ خالؿ مقارنة نتائج الستغيخاتالقبمية والبعجية جسيعيا لالعبي السجسؾعة الزابظة .

 حققت السجسؾعة التجخيبية التي نفحت تسخيشات اسمؾب( )S.A.Qتظؾ ار أفزل مؽ السجسؾعة الزابظة في السياراتاالساسية جسيعيا وذلػ مؽ خالؿ مقارنة نتائج االختبارات البعجية لمسجسؾعتيؽ .

 4-5التهصيات:

 ضخورة االىتساـ واستخجاـ تسخيشات اسمؾب ( ) S.A.Qلالعبي كخة قجـ الراالت مؽ قبل السجربيؽ لسا أعيختو نتائجالبحث مؽ تحدؽ واضح في جسيع السيارات االساسية.
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

 التشؾيع في تدمدل الستغيخات والتسخيشات السمؾب ( )S.A.Qوذلػ لسا أعيخه ىحا البحث مؽ نتائج مؽ خالؿالتشؾيع في تدمدل الستغيخات داخل الؾحجات التجريبية فزال عؽ التشؾيع في االداءات الحخكية داخل التسخيشات
السدتخجمة وفقا لمستغيخات السعتسجه .

 أمكانية إجخاء بحؾث مذابية عمى فئات عسخية أخخػ ولكال الجشديؽ بكخة قجـ الراالت فزال عؽ اجخاء دراساتمذابيو عمى االلعاب السشغسة االخخػ.

السرادر
 .9ابؾ جسيل ،عراـ احسج حمسي(" :)0095التجريب في االنذظة الخياضية"،
القاىخة.

 ،9مخكد الكتاب الحجيث،

 .0بدظؾيدي ،أحسج (" :)0094أسذ تشسية القؾة العزمية في مجاؿ الفعاليات واأللعاب الخياضية"،

،9

مخكد الكتاب الحجيث ،القاىخة ،مرخ.
 .3الجبالي ،عؾيذ (" : )0003التجريب الخياضي الشغخية والتظبيق" ،4 ،حمؾاف ،مرخ .

 .4جالؿ ،احسج سعج( : )0008مبادغ االحراء الشفدي (تظبيقات وتجريبات عسمية عمى بخنامج ،)SPSS
 ،9الجار الجولية لالستثسارات الثقافية ،القاىخة  -مرخ.
 .5الجبؾرؼ ،عسار شياب أحسج(" :) 0008ترسيؼ وبشاء بعض اإلختبارات السيارية اليجؾمية لالعبي خساسي
كخة القجـ" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،جامعة السؾصل ،العخاؽ.
 .6حدؽ ،اشخؼ دمحم مؾسى(" :)0095تأثيخ استخجاـ تجريبات الداكيؾ عمى بعض القجرات البجنية الخاصة
والسيارات اليجؾمية الفخدية لشاشئي كخة القجـ"  ،بحث مشذؾر في مجمة تظبيقات عمؾـ الخياضة العجد (،)83
كمية التخبية الخياضية بقشا ،جامعة جشؾب الؾادؼ ،مرخ.
 .7حسج ،راشج داؤد (" : )0009خساسي كخة القجـ"( ،مخاجعة) أسعج الزـ ،9 ،العخاؽ .
 .8خخيبط ،ريداف وعبج الفتاح ،ابؾ العال (" :)0096التجريب الخياضي" ،9 ،مخكد الكتاب لمشذخ ،القاىخة-
مرخ .
 .9طؾس ،مجحت شؾقي وىساـ ،دمحم احسج(" :)0097تأثيخ تجريبات الداكيؾ( )S.A.Qعمى بعض القجرات
التؾافقية لالعبي كخة اليج" ،بحث مشذؾر في مجمة عمؾـ الخياضة وتظبيقات التخبية البجنية  ،العجد  ،6مرخ.
 .90عبج الدسيع ,بجيعة عمي ( :) 0099فاعمية تجريبات الداكيؾ عمى الفرل الكيخبائي لمبخوتيؽ وبعض
الستغيخات البجنية والسدتؾػ الخقسي لشاشئ 900ـ حؾاجد ,مجمة عمؾـ الخياضة نغخيات وتظبيقات
.99عبج الغاىخ ،دمحم محسؾد (" :)0094االسذ الفديؾلؾجية لتخظيط احساؿ التجريب خظؾات نحؾ الشجاح"،
 ،9مخكد الكتاب الحجيث  ،القاىخة.
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

.90عبج الغاىخ دمحم محسؾد (" :)0098االعجاد الخياضي طؾيل السجػ ومتظمبات االنجاز التشافدي" ،9 ،مخكد
الكتاب الحجيث ،القاىخة.
.93العداوؼ ,انسار عبج السشعؼ (" :)0009بشاء بظارية اختبار ميارية لالعبي خساسي كخة القجـ لمستقجميؽ" ,رسالة
ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ,كمية التخبية االساسية ,قدؼ العمؾـ ,جامعة السؾصل.

.94القط ،دمحم عمي أحسج(" :)9999وعائف أعزاء التجريب الخياضي ،مجخل تظبيقي" ،9 ،دار الفكخ العخبي،
القاىخة ،مرخ.

 .95كذػ ,دمحم والبداطي ,امخ هللا ( :)0000اسذ االعجاد السيارؼ والخظظي في كخة القجـ ,دار الفكخ العخبي,
القاىخة ,مرخ.

.96دمحم ,احسج عاصؼ عثساف(0097ـ)" :تاثيخ تجريبات الدخعة والخشاقة وسخعة االنظالؽ ( )S.A.Qعمى
تظؾيخ اداء مجسؾعات (الشاجي نؾكاتا) لجػ العبي رياضة الجؾدو" ,رسالة ماجدتيخ ,كمية التخبية الخياضية
لمبشيؽ ,جامعة بشيا.
 .97ميخاف  ,سامية اسساعيل احسج(" :)0099تأثيخ استخجاـ تجريبات  S.A.Qعمى تظؾيخ بعض عشاصخ
المياقة البجنية والسيارات اليجؾمية لكخة الدمة" ,كمية التخبية الخياضية لمبشات ,بالجديخة ,مرخ.

18.Azmi. K , Kusnanik .N.W,(2018): Effect of Exercise Program Speed, Agility, and
Quickness (SAQ) in Improving Speed, Agility, and Acceleration, Journal of
Physics: Conference Series , 947(2017) 012043

19.Baechle,T.,Earle,R.,&Wathen, D. (2000): "Essentials of Strength Traninig and
Conditioning, second edition.China:Human Kinetics.
20.Emeish . Mohamed Kamal (2015): Effect Of S.A.Q exercises On Certain
Physical Variables And Jump Shot in Handball, Science, Movement and Health,
Vol. XV, ISSUE 2 Supplement, 2015 ,September 2015, 15 (2, Supplement):
462-467
21.Louise E, (2011): Sport-specific video-based reactiveagility training in rugby
union players, Thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the
degree Master of Sport Science at Stellenbosch University
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت
السمحق()1
استسارة استبيان أراء الدادة الستخررين حهل تحديد أهم السهارات االساسية في
لعبة كرة القدم وكرة قدم الراالت
األستاذ الفاضل  ................................................. :السحترم
تحية ليبة :
في الشية أجخاء البحث السؾسػؾـ " تأثير تسريشات أسمهب ( )S.A.Qفي عـدد مـن الستغيـرات البدنيـة والسهاريـة لالعبـي كـرة

قــدم الرــاالت " عمػػى عيشػػة مػػؽ فئػػة الذػػباب  ،وبعػػج إج ػخاء تحميػػل محتػػؾػ السرػػادر العمسيػػة والج ارسػػات الدػػابقة تػػؼ تحجيػػج
الستغيخات السيارية لالعبي كخة قجـ الراالت  ،ولكػؾنكؼ مػؽ ذوؼ الخبػخة واالخترػاص فػي لعبػة كػخة قػجـ الرػاالت  ،يخجػى

بياف رأيكؼ في تحجيج أىؼ ىحه الستغيخات السيارية التي تخػجـ ىػجؼ البحػث وإضػافة أؼ متغيػخ ميػارؼ تخونػو مشاسػب ولػؼ يػتؼ

إدراجيا في استسارة االستبياف .

اسمهب ( : )S.A.Qىؾ شكل او اسمؾب تجريبي تكاممي يتؼ فيو التشاوب بػيؽ تػجريبات الدػخعة االنتقاليػة والخشػاقة والدػخعة

الحخكيػػة برػػؾرة مشفػػخده او مخكبػػو فػػي نفػػذ الؾحػػجة التجريبيػػة وييػػجؼ ىػػحا التػػجريب إلػػى تحدػػيؽ حخكػػة الخياضػػييؽ متعػػجدة
االتجاىات مؽ خالؿ إعادة بخمجة نغاميؼ العربي العزمي

ولكم مشا فائق االحترام والتقدير

االسؼ الكامػ ػػل :
المقب العمسػ ػػي :

تاريخ الحرؾؿ عمى أخخ لقب عمسي :
الجامعة والكمية :

التاريػ ػ ػ ػ ػػخ :

التؾقيػ ػ ػ ػ ػػع :

ت

الستغيرات السهارية

االختيار

9

الجحخجة

(

)

0

التسخيخ

(

)

3

التيجيف

(

)

4

االخساد

(

)

5

السخاوغة والخجاع

(

)

6

قظع الكخة

(

)
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت
السمحق ()4
أراء الدادة السخترين في لعبة كرة القدم حهل تحديد أهم االختبارات السهارية
في لعبة كرة قدم الراالت
األستاذ الفاضل  ................................................. :السحترم
تحية ليبة :
في الشية أجخاء البحث السؾسؾـ " تأثير تسريشات أسمهب ( )S.A.Qفي عدد من الستغيرات البدنية والسهارية

لالعبي كرة قدم الراالت " عمى عيشة مؽ فئة الذباب  ،وبعج إجخاء تحميل محتؾػ السرادر العمسية والجراسات الدابقة تؼ
تحجيج االختبارات السيارية لالعبي كخة القجـ لمراالت لكل ختار  ،ولكؾنكؼ مؽ ذوؼ الخبخة واالختراص في لعبة كخة القجـ
 ،يخجى بياف رأيكؼ في تحجيج أىؼ ىحه االختبارات السيارية الت ي تخجـ ىجؼ البحث وإضافة أؼ اختبار تخونو مشاسب ولؼ

يتؼ إدراجيا في استسارة االستبياف .
االسم الكامــــل :
الجامعة والكمية :
ت

السهارات

1

الدحرجة

4

التسرير

2

التهديف

2

االخساد

ولكم مشا فائق االحترام والتقدير
تاريخ الحرهل عمى أخر لقب عمسي :

المقب العمســــي :

التهقيــــــــــع :

التاريــــــــــخ :
االختبار

االختيار

الجحخجة السدتقيسة والستعخجة ذىابا وايابا.

(

)

الجحخجة بالكخة حؾؿ ( )6شؾاخص بأبعاد مختمفة ذىاب ًا وإياب ًا.

(

)

الجحخجة بالكخة حؾؿ ( )5شؾاخص بظخيقة بارو.

(

)

تسخيخ كخة أرضية مؽ الجحخجة عمى مدظبة مقدسة.

(

)

تسخيخ الكخة عمى الجوائخ الستجاخمة السخسؾمة عمى الحائط مؽ الكخات الثابتة.

(

)

تسخيخ الكخة عمى اربع اىجؼ

(

)

التيجيف مؽ الحخكة عمى التقديسات الستجاخمة السخسؾمة داخل اليجؼ

(

)

التيجيف مؽ الحخكة مؽ الكخة القادمة مؽ جانب الخجل السديظخة

(

)

(

)

اخساد الكخة االرضية بالقجـ مؽ الحخكة

(

)

اخساد الكخة االرضية بالقجميؽ مؽ وضع الحخكة ثؼ تسخيخىا الى اىجاؼ عمى الجانبيؽ

(

)

اخساد الكخة الستجحخجة داخل مدتظيل مقدؼ مؽ وضع الحخكة

(

)

التيجيف مؽ الحخكة مؽ الكخة القادمة مؽ الخمف
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت
السمحق ()2
تسريشات اسمهب ( )S.A.Qالسدتخدمة في البحث التي ستشفذها السجسهعة التجريبية

التسرين االول:
الهدف من التسرين :الدخعة االنتقالية ،الدخعة الحخكية ،الخشاقة
لريقة اداء التسرين :مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ( )4العبيؽ يقؾـ

االعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بالقياـ بالجخؼ لسدافة (00ـ) الى

الحاجد الحؼ ارتفاعو (00سؼ) وطؾلو (0ـ) واالستجارة جانبا
وتعاقب القجميؽ لألماـ والخمف ( )5تكخار والؾصؾؿ الى االعسجة
والقياـ بالجخؼ الستعخج بيشيؼ السدافة بيؽ كل زوج لالعسجه (9ـ)
وبيؽ الثاني والثالث والخابع والخامذ (0ـ) وانياء التسخيؽ.

الذكل ( )9يؾضح التسخيؽ االوؿ

التسرين الثاني:
الهدف من التسرين  :الدخعة الحخكية ،الخشاقة ،الدخعة االنتقالية

لريقة اداء التسرين  :مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ( )4العبيؽ يقؾـ
الالعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بإدخاؿ القجميؽ بالتعاقب داخل

الدمؼ السثبت عمى االرض والحؼ ابعاده (50*50سؼ) وعشج كل

دخؾؿ لمقجميؽ يجب عبؾر الذاخص الحؼ يكؾف بجانب الدمؼ

ومؽ ثؼ الجخؾؿ مخة اخخػ لمدمؼ ثؼ الجخؼ الستعخج بيؽ ستة اعسجة

والحؼ تكؾف السدافة بيؽ االوؿ والثاني (9ـ) وبيؽ الثاني والثالث

(0ـ) اما بيؽ الثالث والخابع (9ـ) وبيؽ الخابع والخامذ (0ـ)

والخامذ والدادس (9ـ) ثؼ الجخؼ واالنتقاؿ مدافة (05ـ) وانياء

التسخيؽ.

الذكل ( )0يؾضح التسخيؽ الثاني
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

التسرين الثالث:

هدف من التسرين :الدخعة االنتقالية ،الخشاقة ،الدخعة الحخكية
لريقة اداء التسرين :مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ( )4العبيؽ يقؾـ
االعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بالجخؼ الدخيع بالتقاطع مدافة (00ـ)
والؾصؾؿ الى االعسجة السدافة بيشيؼ (9ـ) والسدافة بيؽ العسؾد

الثالث والخابع (3ـ) اذ يقؾـ الالعب بالجخؼ الستعخج بيؽ االعسجة
والؾصؾؿ الى ثالث حمقات قظخ الؾاحجة (50سؼ) والدمؼ
( 50×50سؼ) السثبتاف عمى االرض وادخاؿ القجميؽ بالتعاقب لالماـ

داخل الدمؼ وبالتعاقب الى الجانب داخل الحمقات ومؽ ثؼ انياء
التسخيؽ.
الذكل ( )3يؾضح التسخيؽ الثالث

التسرين الرابع:
الهدف من التسرين :الخشاقة ،الدخعة االنتقالية ،الدخعة الحخكية
لريقة اداء التسرين :مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ( )4العبيؽ يقؾـ
االعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بالقياـ بالجخؼ السختج(3*4ـ) بيؽ
عسؾديؽ السدافة بيشيؼ (3ـ) اؼ الجخؼ مؽ العسؾد االوؿ الى

العامؾد الثاني ومؽ ثؼ العؾدة الى العسؾد االوؿ ثؼ الجخؼ مخة

اخخػ الى العسؾد الثاني والعؾدة الى العسؾد االوؿ ثؼ االنتقاؿ
بدخعة مؽ خالؿ الجخؼ الى الذاخص السؾضؾع عمى االرض

مدافة (05ـ) وبعج ذلػ القياـ باستجارة الجدؼ الى الجانب وبتعاقب
دخؾؿ القجميؽ داخل ( )5حمقات الحؼ قظخ كل واحجه (50سؼ)
ومؽ ثؼ االنياء.

الذكل ( )4يؾضح التسخيؽ الخابع
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التسرين الخامس:
الهدف من التسرين :الدخعة الحخكية ،الدخعة االنتقالية ،الخشاقة

لريقة اداء التسرين :مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ( )4العبيؽ يقؾـ
الالعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بأداء الدخعة الحخكية مؽ خالؿ

السخبع السثبت عمى االرض الحؼ ابعاده (50×50سؼ) بتعاقب

دخؾؿ القجميؽ لألماـ ثؼ الى جية اليسيؽ ثؼ الى جية اليدار ثؼ

الخجؾع الى نقظة البجاية وثؼ الجخؼ الدخيع لسدافة(00ـ)
واالنتقاؿ لألعسجة الخاصة بالخشاقة والجخؼ الستعخج بيشيا والتي

تكؾف السدافة بيشيؼ (9ـ) ثؼ انياء التسخيؽ.

الذكل ( )5يؾضح التسخيؽ الخامذ

التسرين الدادس:

الهدف من التسرين :الخشاقة ،الدخعة الحخكية ،الدخعة االنتقالية
لريقة اداء التسرين :مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ()4العبيؽ يقؾـ

االعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بالجخؼ الستعخج بيؽ اربعة اعسجة
السدافة بيؽ االوؿ والثاني والثالث (9ـ) وبيؽ الثالث والخابع (0ـ)
في حيؽ السدافة بيؽ الخابع والدمؼ الخاص بالدخعة الحخكية (9ـ)

وعشج الؾصؾؿ الى الدمؼ القياـ باجتيازه بتعاقب القجميؽ الى االماـ

والخجؾع الى الخمف والتي تكؾف ابعاده (50× 50سؼ) ومؽ ثؼ

الجخؼ لسدافة (05ـ) نحؾ شاخص الشياية والحىاب الى السجسؾعة
السقابمة .

الذكل ( )6يؾضح التسخيؽ الدادس

939

جملت الرافذين للعلوم الرياضيت – اجمللذ ( – )52العذد (5255 – )67

تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت

الدورة الرغرى
االولى
الثانية
الثالثة

الهحدة التدريبية

الخسيس

3

االحد

4

الثالثاء

5

الخسيس

6

االحد

7

الثالثاء

8

الخسيس

9

الذدة السدتخدمة

الثالثاء

0

الذدة القرهى بالثانية

زمن اداء التسرين

عدد التكرارات

االحد

9

التسرين

زمن الراحة

زمن الراحة بين

عدد السجاميع

اليهم

الدورة الستهسطة االولى (الدورات الرغرى االولى والثانية والثالثة)
التكرارات

والتسارين

بالثانية

بالثانية

9

الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية  ،الخشاقة

99.90-90.05

%85

93,05 -90,05

4

0

80-60

090-980

السدتخدم

في الهحدة

هدف التسرين السدتخدم في الهحدة التدريبية

التدريبية

بالثانية

بين

السجاميع

زمن التسرين الكمي
بالثانية

زمن التسرين الكمي
بالدقيقة

9000,4 -896,4

97,94-94

0

الدخعة الحخكية  ،االخشاقة ،الدخعة االنتقالية

93.05-90.00

%85

95,35-94,35

3

0

90-70

090-980

870,9-706,9

94,53-90,90

3

الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة  ،الدخعة الحخكية

99.30-90.45

%85

93,09-90,09

4

0

80-60

090-980

9006,30-898,30

97,97-94,03

4

الخشاقة  ،الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية

93,00-90.37

%85

95,55-94,55

3

0

90-70

090-980

873,3-707,3

94,55-90,90

5

الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة

99.00-90.34

%85

93,97-90,96

4

0

80-60

090-980

9,005,36-897,08

97,95-94,00

6

الخشاقة  ،الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية

93.95-90.30

%85

95,47-94,47

3

0

90-70

090-980

770,80-706,80

94,54-90,99

9

الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية  ،الخشاقة

99.90-90.05

%90

90,33-99,38

4

0

80-60

090-980

998,64-899,04

96,64-93,59

0

الدخعة الحخكية  ،االخشاقة ،الدخعة االنتقالية

93.05-90.00

%90

94,5-93,55

3

0

90-70

090-980

867-709,3

3

الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة  ،الدخعة الحخكية

99.30-90.45

%90

90,55-99,69

4

0

80-60

090-980

9,000,4-890,88

96,67-93,54

4

الخشاقة  ،الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية

93,00-90.37

%90

94,68-93,74

3

0

90-70

090-980

868,08-700,44

94,46-90,04

5

الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة

99.00-90.34

%90

90,44-99,48

4

0

80-60

090-980

999,50-899,84

96,65-93,53

6

الخشاقة  ،الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية

93.95-90.30

%90

94,69-93,66

3

0

90-70

090-980

867,66-709,96

94,46-90,03

9

الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية  ،الخشاقة

99.90-90.05

%85

93,05 -90,05

4

0

80-60

9000,4 -896,4

97,94-94

0

الدخعة الحخكية  ،االخشاقة ،الدخعة االنتقالية

93.05-90.00

%85

95,35-94,35

3

0

90-70

090-980

870,9-706,9

94,53-90,90

3

الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة  ،الدخعة الحخكية

99.30-90.45

%85

93,09-90,09

4

0

80-60

090-980

9006,30-898,30

97,97-94,03

4

الخشاقة  ،الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية

93,00-90.37

%85

95,55-94,55

3

0

90-70

090-980

873,3-707,3

94,55-90,90

5

الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة

99.00-90.34

%85

93,97-90,96

4

0

80-60

090-980

9,005,36-897,08

97,95-94,00

6

الخشاقة  ،الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية

93.95-90.30

%85

95,47-94,47

3

0

90-70

090-980

770,80-706,80

94,54-90,99

930

090-980

94,45-90,00

الزمن الكمي لمجزء
الرئيدي من الهحدة
التدريبية بالدقيقة
30,34-06,9

30,90-06,95

30,99-06,93

39.09-05,53

39,93-05,58

39,99-05,56

30,34-06,9
30,90-06,95

30,99-06,93
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الدورة الستهسطة الثاني (الدورات الرغرى الرابعة والخامدة والدادسة)
الدورة الرغرى
الرابعة
الخامدة

الهحدة التدريبية

الخسيس

90

االحد

93

الثالثاء

94

الخسيس

95

الدادسة

االحد

96

الثالثاء

97

الخسيس

98

الذدة السدتخدمة

الثالثاء

99

زمن اداء التسرين

عدد التكرارات

االحد

90

بين التكرارات

السجاميع

عدد السجاميع

اليهم

التسرين

زمن الراحة

زمن الراحة بين

9

الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية  ،الخشاقة

99.90-90.05

%90

90,33-99,38

4

0

80-60

090-980

998,64-899,04

0

الدخعة الحخكية  ،االخشاقة ،الدخعة االنتقالية

93.05-90.00

%90

94,5-93,55

3

0

90-70

090-980

867-709,3

3

الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة  ،الدخعة الحخكية

99.30-90.45

%90

90,33-99,38

4

0

80-60

090-980

998,64-899,04

4

الخشاقة  ،الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية

93,00-90.37

%90

94,5-93,55

3

0

90-70

090-980

867-709,3

5

الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة

99.00-90.34

%90

90,55-99,69

4

0

80-60

090-980

9,000,4-890,88

96,67-93,54

6

الخشاقة  ،الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية

93.95-90.30

%90

94,68-93,74

3

0

90-70

090-980

868,08-700,44

94,46-90,04

9

الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية  ،الخشاقة

99.90-90.05

%95

99,68-90,78

4

0

80-60

993,44-806,04

96,55-93,43

0

الدخعة الحخكية  ،االخشاقة ،الدخعة االنتقالية

93.05-90.00

%95

93,73-90,84

3

0

90-70

090-980

860,33-779,04

94,37-99,95

3

الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة  ،الدخعة الحخكية

99.30-90.45

%95

99,89-99

4

0

80-60

090-980

995,90-808

96,58-93,46

4

الخشاقة  ،الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية

93,00-90.37

%95

93,99-93,00

3

0

90-70

090-980

863,46-798,90

94,39-99,96

5

الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة

99.00-90.34

%95

99,78-90,88

4

0

80-60

090-980

994,04-807,07

96,57-93,45

6

الخشاقة  ،الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية

93.95-90.30

%95

93,84-90,94

3

0

90-70

090-980

863,04-797,64

94,38-99,96

9

الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية  ،الخشاقة

99.90-90.05

%90

90,33-99,38

4

0

80-60

090-980

998,64-899,04

96,64-93,59

0

الدخعة الحخكية  ،االخشاقة ،الدخعة االنتقالية

93.05-90.00

%90

94,5-93,55

3

0

90-70

090-980

867-709,3

3

الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة  ،الدخعة الحخكية

99.30-90.45

%90

90,33-99,38

4

0

80-60

090-980

998,64-899,04

4

الخشاقة  ،الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية

93,00-90.37

%90

94,5-93,55

3

0

90-70

090-980

867-709,3

5

الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة

99.00-90.34

%90

90,55-99,69

4

0

80-60

090-980

9,000,4-890,88

96,67-93,54

6

الخشاقة  ،الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية

93.95-90.30

%90

94,68-93,74

3

0

90-70

090-980

868,08-700,44

94,46-90,04

السدتخدم

في الهحدة

هدف التسرين السدتخدم في الهحدة التدريبية

الذدة القرهى
بالثانية

التدريبية

بالثانية

933

بالثانية

والتسارين

090-980

زمن التسرين الكمي
بالثانية

زمن التسرين الكمي
بالدقيقة

96,64-93,59
94,45-90,00
96,64-93,59
94,45-90,00

94,45-90,00
96,64-93,59
94,45-90,00

الزمن الكمي لمجزء
الرئيدي من الهحدة
التدريبية

39.09-05,53
39,93-05,58
39,99-05,56
30,90-05,38
30,97-05,40
30,95-05,49
39.09-05,53
39,93-05,58
39,99-05,56
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تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت
الدورة الستهسطة الثالثة (الدورات الرغرى الدابعة والثامشة والتاسعة)
الدورة الرغرى
الدابعة
الثامشة
التاسعة

الهحدة التدريبية

الخسيس

09

االحد

00

الثالثاء

03

الخسيس

04

االحد

05

الثالثاء

06

الخسيس

07

الذدة السدتخدمة

الثالثاء

00

زمن اداء التسرين

عدد التكرارات

االحد

99

بين التكرارات

بين السجاميع

عدد السجاميع

اليهم

التسرين

زمن الراحة

زمن الراحة

9

الدخعة االنتقالية ،الدخعة الحخكية ،الخشاقة

99.90-90.05

%95

99,68-90,78

4

0

80-60

090-980

993,44-806,04

96,55-93,43

0

الدخعة الحخكية ،االخشاقة ،الدخعة االنتقالية

93.05-90.00

%95

93,73-90,84

3

0

90-70

090-980

860,33-779,04

94,37-99,95

3

الدخعة االنتقالية ،الخشاقة ،الدخعة الحخكية

99.30-90.45

%95

99,89-99

4

0

80-60

090-980

995,90-808

96,58-93,46

4

الخشاقة ،الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية

93,00-90.37

%95

93,99-93,00

3

0

90-70

090-980

863,46-798,90

94,39-99,96

5

الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة

99.00-90.34

%95

99,78-90,88

4

0

80-60

090-980

994,04-807,07

96,57-93,45

6

الخشاقة ،الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية

93.95-90.30

%95

93,84-90,94

3

0

90-70

090-980

863,04-797,64

94,38-99,96

9

الدخعة االنتقالية ،الدخعة الحخكية ،الخشاقة

99.90-90.05

%900

99,90-90,05

4

0

80-60

090-980

988,8-800

96,48-93,36

0

الدخعة الحخكية  ،االخشاقة ،الدخعة االنتقالية

93.05-90.00

%900

93,05-90,00

3

0

90-70

090-980

858,3-793,0

94,30-99,88

3

الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة  ،الدخعة الحخكية

99.30-90.45

%900

99,30-90,45

4

0

80-60

090-980

930,4-803,6

95,50-93,39

4

الخشاقة ،الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية

93,00-90.37

%900

93,00-90,37

3

0

90-70

090-980

859,30-794,00

94,30-99,90

5

الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة

99.00-90.34

%900

99,00-90,34

4

0

80-60

090-980

989,6-800,70

96,49-93,37

6

الخشاقة ،الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية

93.95-90.30

%900

93,95-90,30

3

0

90-70

090-980

858,9-793,8

94,39-99,89

9

الدخعة االنتقالية ،الدخعة الحخكية ،الخشاقة

99.90-90.05

%95

99,68-90,78

4

0

80-60

090-980

993,44-806,04

96,55-93,43

0

الدخعة الحخكية  ،االخشاقة ،الدخعة االنتقالية

93.05-90.00

%95

93,73-90,84

3

0

90-70

090-980

860,33-779,04

94,37-99,95

3

الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة  ،الدخعة الحخكية

99.30-90.45

%95

99,89-99

4

0

80-60

090-980

995,90-808

96,58-93,46

4

الخشاقة ،الدخعة االنتقالية  ،الدخعة الحخكية

93,00-90.37

%95

93,99-93,00

3

0

90-70

090-980

863,46-798,90

94,39-99,96

5

الدخعة الحخكية ،الدخعة االنتقالية  ،الخشاقة

99.00-90.34

%95

99,78-90,88

4

0

80-60

090-980

994,04-807,07

96,57-93,45

6

الخشاقة ،الدخعة الحخكية  ،الدخعة االنتقالية

93.95-90.30

%95

93,84-90,94

3

0

90-70

090-980

863,04-797,64

94,38-99,96

السدتخدم

في الهحدة

هدف التسرين السدتخدم في الهحدة التدريبية

الذدة القرهى
بالثانية

التدريبية

بالثانية

934

بالثانية

والتسارين

زمن التسرين الكمي
بالثانية

زمن التسرين الكمي
بالدقيقة

الزمن الكمي لمجزء
الرئيدي من الهحدة
التدريبية

30,90-05,38
30,97-05,40
30,95-05,49
30,78-05,04
09,80-05,09
30,8-05,06
30,90-05,38
30,97-05,40
30,95-05,49

جملت الرافذين للعلوم الرياضيت – اجمللذ ( – )52العذد (5255 – )67

تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت
السمحق ()2

الدادة السخترهن بسجاالت عمم التدريب الرياضي والكياس والتقهيم وكرة القدم وكرة قدم الراالت الذين تم عرض استسارات االستبيان عميهم الخاصة بأنتقاء الستغيرات البدنية والسهارية
واختباراتهسا وتسريشات اسمهب ( )S.A.Qوالسقابالت الذخرية السدتخدمة في البحث
أسساء الدادة السخترين

السهارات

السقابمة

تسريشات اسمهب

الذخرية

()S.A.Q

*

*

تجريب رياضي/ساحة وميجاف

*

تجريب رياضي/كخة قجـ

أستاذ

*

*

ياس وتقؾيؼ/كخة يج

أستاذ

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

*

تجريب رياضي/ساحة ميجاف

أستاذ

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

*

ياس وتقؾيؼ/كخة قجـ

أستاذ

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة  /جامعةالسؾصل

*

*

تجريب رياضي/مبارزة

استاذ

تخبية رياضية/جامعة السؾصل

*

ياس وتقؾيؼ/كخة قجـ

أستاذ

تخبية رياضية/جامعة السؾصل

*

ياس وتقؾيؼ/كخة يج

أستاذ

تخبية رياضية /جامعة السؾصل

*

تعمؼ حخكي/كخة قجـ

أستاذ

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

تجريب رياضي /كخة يج

أستاذ

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

تجريب رياضي/ساحة وميجاف

أستاذ

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

*

تجريب رياضي/كخة سمة

أستاذ

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

*

تجريب رياضي/كخة قجـ

أستاذ مداعج

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

االختبارات

د .عشاد جرجيس عبد الباقي
د .هاشم احسد سميسان

*

د .ثيالم يهنس عالوي

*

د .اياد دمحم عبدهللا
د . .مكي محسهد حدين

*

*

د .زياد يهنس الرفار
د .وليد خالد رجب

*

د .سعد باسم جسيل
د .نهفل فاضل رشيد

*

د .نهفل دمحم الحيالي

*

د .ياسر مشير البقال
نبيل دمحم عبدهللا
د .معن عبد الكريم جاسم

*

*
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االختراص

المقب العمسي

اسم الكمية والجامعة

أستاذ

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة/جامعة السؾصل
تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

جملت الرافذين للعلوم الرياضيت – اجمللذ ( – )52العذد (5255 – )67

تأثير تسريشات اسمهب ( )S.A.Qفي عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالت
أسساء الدادة السخترين

السهارات

االختبارات

السقابمة

تسريشات اسمهب

الذخرية

()S.A.Q

االختراص

المقب العمسي

اسم الكمية والجامعة

د .عمي حدين لبيل

*

ياس وتقؾيؼ/كخة قجـ

أستاذ مداعج

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة البحخيؽ

د.عسر سسير ذنهن

*

ياس وتقؾيؼ/اثقاؿ

أستاذ مداعج

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

تجريب رياضي/كخة قجـ

أستاذ مداعج

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

د .نذأت بذير الحداوي

*

*

بايؾ ميكانيػ /كخة قجـ

أستاذ مداعج

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

د .وميض شامل كامل

*

*

تجريب رياضي/كخة قجـ صاالت

أستاذ مداعج

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة بغجاد

د.عبدهللا دمحم لياوي

*

تجريب رياضي/كخة قجـ

أستاذ مداعج

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة تكخيت

د .هادي احسد خزر

*

تجريب رياضي/كخة قجـ

أستاذ مداعج

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

تجريب رياضي /جسشاستػ

أستاذ مداعج

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

تجريب رياضي /كخة قجـ

مجرس دكتؾر

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

تجريب رياضي /كخة قجـ

مجرس دكتؾر

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

تجريب رياضي /كخة قجـ

مجرس دكتؾر

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

ياس وتقؾيؼ /كخة قجـ صاالت

مجرس دكتؾر

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

تجريب رياضي /كخة قجـ صاالت

مجرس دكتؾر

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

تجريب رياضي/كخة قجـ

مجرس دكتؾر

تخبية بجنية وعمؾـ الخياضة /جامعة السؾصل

*

د.عثسان عدنان عبدالرسد

*

*

د.حيدر غازي
د.عمي زهير صالح

*

*

د .لارق حدين دمحم

*

*

د .عبدهللا حدن
د.عسار شهاب احسد

*

*

د .ادهام صالح البيجهاني

*

*

د.دمحم شاكر عمي

*

*

*
*

*
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