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 عدد منيف استخدام أسلوبني من اللعب املشروط يف املساحات احملددة من امللعب ثر أ

  لالعبي كرة القدم الشبابواملهارية ات البدنية تغريامل
  ١البیجوانيمحمود دهام صالح أم .م

 

  امللخص
  :لكشف عن ما یأتياهدف البحث 

  .عب بلمستین في عدد من المتغیرات البدنیة والمهاریةل أثر استخدام أسلوب ال-١
  .لمسات في عدد من المتغیرات البدنیة والمهاریةثالث  أثر استخدام أسلوب اللعب ب-٢
  . داللة الفروق اإلحصائیة بین أسلوبي اللعب في عدد من المتغیرات البدنیة والمهاریة-٣
  .ر بین أسلوبي اللعب في عدد من المتغیرات البدنیة والمهاریةغیلت الفروقات في نسب ا-٤

وتم تحدید مجتمع البحث بالطریقة العمدیة والمؤلف من وتم استخدام المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث، 
العبًا، ) ٣٣(والبالغ عددهم) ٢٠٠٩/٢٠١٠(سنة للموسم الكروي) ١٩ -١٦(العبي شباب نادي نینوى بكرة القدم لألعمار

 لكل مجموعة، وقد بلغت ا  العب) ١٢( مجموعتین تجریبیتین وبواقعإلىالعبًا، قسموا ) ٢٤(أما عینة البحث فتكونت من
العبین، وتم تحقیق التكافؤ بین مجموعتي )٩(من مجتمع البحث الكلي بعد استبعاد%) ٧٢.٧٢(النسبة المئویة لعینة البحث

القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین، الرشاقة، (، وعدد من المتغیرات البدنیة)والوزنالعمر، والطول، (البحث في متغیرات
التمریرة (، والمهاریة)مطاولة السرعة، مطاولة القوة للرجلین السرعة االنتقالیة القصوى، القوة الممیزة بالسرعة للرجلین،

المجموعات "لتصمیم التجریبي الذي أطلق علیه اسم وأستخدم ا، )القصیرة، التمریرة المتوسطة، اإلخماد، التهدیف القریب
  ".المتكافئة العشوائیة االختیار ذات االختبار القبلي والبعدي المحكم الضبط

 إجراء المقابلة الشخصیة مـع بعـض الـسادة المختـصین لتحدیـد فقد كانت الخطوة األولى أما خطوات البحث الرئیسة
لمـساحات المحـددة مـن الملعـب، وكـذلك تحدیـد المتغیـرات البدنیـة والمهاریـة التـي عدد اللمسات التي یمكن العمـل بهـا داخـل ا

في حین الخطوة الثانیة كانت تقنین التمارین المالئمة لعینة البحث من خالل تحدید المساحات المحددة تخدم أهداف البحث، 
دة، أمـا الخطـوة الثالثـة فهـي وضـع المنهـاج وعدد الالعبین وٕامكانیـة التـدرج بـصعوبة التمـارین داخـل الـدورة المتوسـطة الواحـ

 ترمـي إذ، تجـارب اسـتطالعیة وعرضه على بعض السادة المختصین ألجراء التعدیالت الالزمـة علیـه، وأجریـت ثـالث التدریبي
لتجربــة لبدنیــة والمهاریــة وتالفــي المعوقــات واألخطــاء أثنــاء تنفیــذها، واالتجربــة األولــى إلــى معرفــة إمكانیــة تنفیــذ االختبــارات ا

فكـــان الهــدف منهـــا إمكانیــة إجـــراء التمــارین المختـــارة ضــمن المـــساحات المحــددة وتـــشكیالت الالعبــین داخـــل هـــذه الثانیــة 
عینـة (المساحات وضبط الشدة المعمول بها أما التجربة الثالثة فقد هدفت إلى تنفیذ وحدة تدریبیـة كاملـة بكـال أسـلوبي اللعـب

دنیـــة والمهاریـــة القبلیـــة فـــي یـــومین متتـــالیین، وبعـــدها نفـــذ المنهـــاج التـــدریبي لـــدورتین وتـــم أجـــراء االختبـــارات الب، )البحـــث
وبواقــع ثمــاني دورات أســبوعیة إذ تــضمنت كــل دورة صــغیرة ثــالث وحــدات تدریبیــة ) ١ : ٣(متوســطتین وبتمــوج حركــة حمــل

التـي نفـسها اإلجراءات وبـ لمهاریـة البعدیـةأجـراء االختبـارات البدنیـة وا وحدة تدریبیة خالل المنهاج، وتم) ٢٤(وعلیه تم تنفیذ
الوسـط الحـسابي، ( :المعالجـات اإلحـصائیة اآلتیـةتم اعتمادها في تنفیذ االختبارات القبلیـة والسـتخالص النتـائج تـم اسـتخدام 

  ).للعینات المرتبطة والمستقلة، النسبة المئویة، نسبة التطور) ت(االنحراف المعیاري، اختبار
  :عدد من االستنتاجات كان من أهمهاوتوصل الباحث إلى 

 في جمیع الصفات البدنیة والمهـارات األساسـیة عنـد مقارنـة نتـائج االختبـارات تطورًا معنویاً أسلوب اللعب بلمستین  حقق -١
  .البدنیة والمهاریة القبلیة والبعدیة ولمصلحة االختبارات البعدیة

                                                           
  .العراق/جامعة الموصل/كلیة التربیة الریاضیة/والفنیة مدیریة التربیة الریاضیة 1
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 جمیــع الــصفات البدنیــة والمهــارات األساســیة عنــد مقارنــة نتــائج  حقــق أســلوب اللعــب بــثالث لمــسات تطــورًا معنویــًا فــي-٢
  .االختبارات البدنیة والمهاریة القبلیة والبعدیة ولمصلحة االختبارات البعدیة

عنـد مقارنـة نتـائج االختبـارات البدنیـة والمهاریـة أیة فروق معنویـة فـي الـصفات البدنیـة والمهـارات األساسـیة عدم وجود  -٣
  .لوبي اللعبالبعدیة بین أس

حقق أسلوب اللعب بلمستین فرق جید في نسبة التغیر لمهارتي التمریرة القصیرة والتهدیف القریب عند أخذ الفروق في  -٤
فرق جید في نسبة التغیر فقد حقق لمسات ثالث أسلوب اللعب باألوساط الحسابیة القبلیة والبعدیة بین أسلوبي اللعب، أما 

  . بین أسلوبي اللعبلفروق في األوساط الحسابیة القبلیة والبعدیةمهارة اإلخماد عند أخذ ال
 :أما التوصیات فكانت أهمها

  .  ضرورة تطبیق المناهج التدریبیة القائمة على األسس العلمیة الصحیحة في تطویر الجانبین البدني والمهاري-١
ریبات التــي تكــون أكثــر قربــًا وواقعیــة مــن أجــواء  التأكیــد علــى مــدربي هــذه اللعبــة بــضرورة التركیــز علــى التمرینــات والتــد-٢

  .المنافسة والمباریات الیجابیة التأثیر في تحسین وتطویر الجانبین البدني والمهاري
 التأكید على مدربي لعبة كرة القدم بان تكون أزمنة دوام التمرین مقاربة ومتشابهة جدًا من أزمنة العمل الرئیسة في -٣

 من تنمیة وتطویر نظام الطاقة العامل الذي یحتاجه الالعبون والخادم لتنفیذ الواجبات البدنیة المباراة لیتمكن المدرب
  .والمهاریة بكرة القدم

 
The effect of using two styles of conditional playing in the limited area of the court on a 

number of physical and skillful variables for young soccer players 
 

Assist. Lecturer Idham.S.M.Albeejwani  

Abstract 
The research has aimed at revealing the following: 
1. The effect of two touches- playing style on a certain  number of physical and skillful 

variables. 
2. The effect of three touches- playing style on a certain  number of physical and skillful 

variables. 
3. The statistically significant differences between both techniques of playing on a certain 

number of physical and skillful variables. 
4. The differences between the change ratio between both techniques of playing on a 

certain number of physical and skillful variables. 
 The experimental methodology has been employed for its convenience with the 
nature of the research. The research population has been chosen intentionally and 
consisted of (33) players from Ninevah football club aged (16-19) for the football season 
(2009-2010). The research sample has been consisted of (24) players divided into two 
experimental groups in the amount of (12) players for each group. The percentage of the 
research sample has reached (72.72%) from the total population of the research after 
excluding (9) players. Equivalence between the two groups of the research has been 
achieved regarding the variables of (age, height and weight) and a certain number of 
physical variables ( vertical explosive power of the legs, agility, maximum transitional 
speed, muscular power of the legs, speed endurance, legs' strength endurance) and certain 
skillful variables (short pass, medium pass, calm down, near scoring). The experimental 
design referred to as ' the randomly chosen equivalent groups of vigorous controlled with 
pre and post test). 
 As for the main steps of the research, the first step was performing an interview 
with some specialists to identify the number of touches that can be followed inside the 
limited area of the court as well as the physical and skillful variables that serve the aims of 
the research. While the second step was rationalizing the proper exercises of the research 
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through identifying the limited area, the number of players and gradation possibility of the 
difficulty of exercises within a single medium cycle. The third step was establishing a 
training course and submitting it to some specialists for necessary modifications. Three 
pilot studies were conducted, the first has aimed at realizing the possibility of 
accomplishing physical and skilful tests and avoiding mistakes and obstacles during 
execution. The second experiment has aimed at conducting the selected drills within the 
limited areas and players formations within them and the intensity control applied. The 
third experiment has aimed at conducting a full training unit by both playing techniques 
(the research sample). 
 Pre physical and skillful tests have been conducted within two successive days 
followed by a training course of two medium sessions with a load movement undulation of 
(3:1) in an amount of eight weekly sessions each short session has included three training 
units. Therefore, (24) training units were accomplished throughout the course. Post 
physical and skilful tests were conducted by following the same procedures followed in 
accomplishing the pre tests. The following statistical treatments were applied to deduce the 
findings: (arithmetic mean, standard deviation, t-test of the dependant and correlated 
samples, percentage and progression percentage). 
 The researcher has attained a number of conclusions, the most important of which 
were as follows: 
1. The two touches- playing technique has achieved a significant progress in all the 

physical and skillful attributes and the basic skills as well at comparing the findings of 
the pre and the post physical and skillful tests in favor of the post tests. 

2. The three touches- playing technique has achieved a significant progress in all the 
physical and skillful attributes and the basic skills as well at comparing the findings of 
the pre and the post physical and skillful tests in favor of the post tests. 

3. No significant differences regarding the physical attributes and the basic skills at 
comparing the findings of the post physical and skillful tests between both techniques of 
playing. 

4. Two touches playing technique has achieved a good difference regarding the change 
percentage of the two skills of the short pass and the near scoring at taking differences 
in the arithmetic means between both techniques of playing. While the three touches 
playing technique has achieved a good difference in the change percentage of the calm 
down skill at taking the differences in the pre and post arithmetic means between both 
techniques of playing. 
The most important recommendations were as follows: 

1. Training courses based on correct scientific bases should be applied in order to develop 
both the physical and the skillful aspects. 

2. The coaches of the game should be asserted upon to concentrate on the drills and 
exercises that are closer to the atmosphere of contests and matches for their positive 
effect on enhancing and developing the physical and skillful aspects. 

3. Coaches of football games should be confirmed upon to have the exercise times more 
similar to the main working times of the match in order that the coach be able to 
develop and improve the operational power system needed by the players and that 
serve in achieving football physical and skillful tasks.    

 
  : التعریف بالبحث-١
  :لبحث المقدمة وأهمیة ا١-١

 األلعــاب الجماعیــة ومنهــا لعبــة الســیماإن الجانــب المهــاري هــو القاعــدة الرئیــسة للنجــاح فــي أي لعبــة ریاضــیة و 
 الدفاعیـة ضــعیفًا، لـذلك وجــب علـى المــدربین مكـرة القـدم، فبدونــه سـیكون أداء الواجبــات المطلوبـة منــه سـواء الهجومیــة أ

والدقــة فــي األداء  الجانــب للوصــول بــالالعبین إلــى إتقــان المهــارات التركیــز أثنــاء الوحــدات التدریبیــة علــى تــدریب هــذا
  .بصورة آلیة من خالل مواقف اللعب المتباینة والمتعددة في األداء التنافسي داخل المباریات
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یتولــد عـن االتـساع مجــاًال للحركـة والــسیطرة علـى الكــرة إذ وبالتأكیـد فـإن األداء المهــاري یتـأثر بعامــل المـساحة 
 بهــا لوجــود مجــاًال للرؤیــة والمتابعــة الجیــدة لمــسار الكــرة وموقــع الــزمالء، وعلــى العكــس كلمــا ضــاقت المــساحة والــتحكم

ضاق المجال الحركي وزادت صعوبة التحكم بالكرة واالحتفاظ بها والذي یجبر الالعـب علـى اللعـب باللمـسة الواحـدة أو 
عــب الحــدیث مــن التنــاقص الكبیــر الــذي یحــدث فــي زمــن لمــسات، وهــذا مــا نالحظــه الیــوم فــي اللالــثالث اللمــستین أو 

الـضغط علـى المنـافس والتفـوق نتیجـة االحتفاظ بالكرة نتیجة التداول بالكرة بین أعضاء الفریق الواحد من خالل التمریر 
  األمــر الــذي یحــتم علــى الالعــب عــدم االحتفــاظ بــالكرة ولعبهــا مــن خــالل العــددي لالعبــین واللعــب بمــساحات ضــیقة

ــة،اللمــ موقــع الزمیــل وموقــع الالعــب المنــافس وموقــع الجوانــب األخــرى وهــي  فــضال عــن سة الواحــدة أو اللمــسات القلیل
الكرة، وتكمـن فكـرة البحـث فـي التـدریب بهـذه اللمـسات التـي قـد تمكـن الالعـب مـن التـصرف الـصحیح فـي مواجهـة مثـل 

  .ما یتطلبه الموقفوفق على  ةهذه المواقف وٕامكانیة استخدام األسلوب األمثل للمهار 
اللعـــب باللمـــستین، (ومـــن هنـــا كانـــت أهمیـــة البحـــث فـــي تجریـــب التـــدریبات الخاصـــة بأســـلوب اللعـــب المـــشروط

، وصـیاغتها فـي منهـاج تـدریبي لمعرفـة مـدى تأثیرهـا علـى عـدد مـن المتغیـرات البدنیـة والمهاریـة )واللعب بثالث لمـسات
  .لالعبي كرة القدم الشباب

  : مشكلة البحث٢-١
األداء المتمیز والفواصل المهاریة الممتعة بنقل الكرة علـى طـول دقـائق المبـاراة جعـل المختـصین والعـاملین إن 

في حقل التدریب الریاضي یعملون بشكل متواصل من أجل تطویر الالعبین والوصـول بهـم إلـى المـستویات العالیـة فـي 
عــب  الالأداءمـن حیـث الت المـشابهة لحـاالت اللعــب مستفیــضة للحـاإجـراء دراسـات یتطلــب هـذا إتقـان األداء المهـاري و 

لیكــسب الالعــب القــدرة علــى اللعــب الــسریع مــن خــالل ملعــب المنــافس للجانــب الفنــي وهــو تحــت الــضغط وخاصــة فــي 
لزمالئـه ومنافـسیه فـي ظـروف مواقـف بأعـداد متباینـة یكـون ذلـك و تبادل تمریر الكرة باللمسة واللمستین والـثالث لمـسات 

 ألنهــا فحــوى العمــل التــدریبي وجــوهره حیــث یجعــل الالعــب قریبــا مــن جــو المنافــسة ویكــون معتــادا علــى لفــةاللعــب المخت
أداء الجانب المهاري بكفـاءة متمیـزة فـي ظـل الظـروف المختلفـة للمباریـات والمنافـسات، ویـساعده ذلـك فـي التغلـب علـى 

  .ع بمستواه التدریبيالصعوبات التي تعتري طریقه أثناء سیر المباریات فضال عن االرتفا
والتـــي مـــن خاللهـــا یتبـــادل ) اللعـــب باللمـــستین، والـــثالث لمـــسات(ومـــن هـــذه الحـــاالت أســـلوب اللعـــب الـــسریع

الالعبـون الكـرة بإتقــان مهـاري وكفــاءة عالیـة مــن التمریـر والتـصویب واإلخمــاد والدحرجـة فــي منـاطق مختلفــة مـن أرجــاء 
 مــن قبــل الالعبــین رغــم الكثافــة العددیــة فــي هــذه المنطقــة ســواءً ) وميالثلــث الهجــ(الملعــب والســیما المنطقــة الهجومیــة

  .المنافسین أم الزمالء
هــل أن هنــاك تــدریبات داخــل الوحــدات التدریبیــة : ومــن هنــا كانــت المــشكلة التــي تــدور فــي ذهــن الباحــث وهــي

باللمـسة أو اللمـستین أو مشابهة لما یدور في الثلـث الهجـومي مـن ملعـب المنـافس؟ وهـل مـا نـشاهده مـن اللعـب الـسریع 
الثالث لمسات یشیر إلى أن  هؤالء الالعبین قد قضوا وقتًا كبیرًا في التدریبات الخاصة بتباین عـدد لمـسات الكـرة؟ فـإذا 

فــي عــدد مــن المتغیــرات البدنیــة والمهاریــة ) اللمــستین أم الــثالث لمــسات(كــان ذلــك فأیهمــا ســیكون األكثــر أثــرًا مــن غیــره
  .  الشباب؟ والتجریب سیعطیننا بالتأكید ما نبحث فیهلالعبي كرة القدم

  : یهدف البحث للكشف عن: أهداف البحث٣-١
  .لالعبي كرة القدم الشبابالبدنیة والمهاریة اللعب بلمستین في عدد من المتغیرات أسلوب  اثر استخدام ١-٣-١
  .لالعبي كرة القدم الشبابیة والمهاریة البدنلمسات في عدد من المتغیرات ثالث اللعب بأسلوب  اثر استخدام ٢-٣-١
لالعبـــي كـــرة القـــدم البدنیـــة والمهاریـــة  داللـــة الفـــروق اإلحـــصائیة بـــین أســـلوبي اللعـــب فـــي عـــدد مـــن المتغیـــرات ٣-٣-١

  .الشباب
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لالعبــي كــرة القــدم البدنیــة والمهاریــة ر بــین أســلوبي اللعــب فــي عــدد مــن المتغیــرات غیــ التة الفروقــات فــي نــسب٤-٣-١
  .الشباب

 : فروض البحث٤-١
ولمـــصلحة ) أســـلوب اللعـــب بلمـــستین( وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي فـــي١-٤-١

  .البدنیة والمهاریةاالختبار البعدي في عدد من المتغیرات 
ولمــصلحة ) لمـساتثالث أسـلوب اللعـب بـ( وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین االختبـارین القبلـي والبعـدي فـي٢-٤-١

  . البدنیة والمهاریةاالختبار البعدي في عدد من المتغیرات 
بــین أســلوبي اللعــب فــي االختبــارات البدنیــة والمهاریــة  وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي عــدد مــن المتغیــرات ٣-٤-١

  .البعدیة
لالعبـي كـرة القـدم المهاریـة البدنیـة و ر بین أسلوبي اللعب في عدد مـن المتغیـرات غی التة هناك اختالف في نسب٤-٤-١

  .الشباب
  : مجاالت البحث٥-١
  . ∗ سنة١٩ بكرة القدم بأعمار تحت نادي نینوىالعبوا شباب :  المجال البشري١-٥-١
  .٢٠١٠/ ٣/٤ ولغایة ٢٠١٠/ ٩/١للمدة من : ألزماني المجال ٢-٥-١
  . نینوى–الموصل / ملعب االنتصار:  المجال المكاني٣-٥-١
  :ریة الدراسات النظ-٢
  : أسلوب اللعب المشروط١-٢

هــي التــدریبات التــي وزیــادة دافــع وحمــاس الالعبــین نحــو األداء مــن أفــضل األســالیب اســتثارة لنــشاط الالعــب 
الواجبــات التكنیكیــة والتكتیكیــة مــن  تــصب فــي إنجــاز مختلــفألنهــا تلعــب علــى مــساحات صــغیرة تحــت شــروط خاصــة 

الــسیطرة العالیــة بحیــث تــصل الكــرة إلــى الزمیــل بوضــع یمكنــه مــن أو ضــیة االختیــار الــصحیح واألمثــل للتمریــرات األر 
أدائه للمهارات األخرى كاإلخماد والدحرجـة والمراوغـة والخـداع بـشكل جیـد، بالتغلب على الخصم علیها بسهولة ومن ثم 

 لموقــف الــزمالء طبقـاً ووضــع الحلـول المناســبة الــسرعة فـي اتخــاذ القـرار تمكـین الالعــب مـن ســلوب یعمـل علــى ذا األوهـ
، المنــافس عــن الالعــب الحــائز علــى الكــرةالفریــق والمنافــسین مــن حیــث إحــداث المواقــع الــساندة للزمیــل وســحب العبــي 

ألنـــه یعتمـــد علـــى دینامیكیـــة اللعـــب الجمـــاعي  هـــذا األســـلوب مـــن األســـالیب الجیـــدة فـــي تـــدریب العبـــي كـــرة القـــدم دویعـــ
ٕابــراز القــدرات الكامنــة عنــد الالعــب وزیــادة التعــاون المثمــر بیــنهم فــضًال المــشابه لــألداء خــالل المباریــات فــي تحــضیر و 
مــن خــالل اللعـب وتحقیــق مــستوى جیـد للثبــات واالســتقرار لمراحــل كافـة عـن االرتقــاء بالجانــب الفنـي وتحــسین المهــارات 

المـدرب  روط فـي إعطـاءكـذلك یـسهم أسـلوب اللعـب المـشاألداء الفني للمهارات الخاصة في المواقف المتغیرة للمباراة، و 
بـارز للمــدرب فـي توجیـه العبیــه والـذي یــسهم بدرجـة كبیـرة فــي ربـط األداء المهـاري بالتحركــات الذكیـة واالرتقــاء الدور الـ

بمستوى التفكیر الخططي لذا فإن المدرب فـي سـبیله لتحقیـق ذلـك یمكنـه الـتحكم فـي مـساحات الملعـب التدریبیـة ووضـع 
، وهنــا علــى المــدرب أن یــضع أمــام نــصب )١٨٤، ٢٠٠٠كــشك والبــساطي،(ج تــدریبياالشــتراطات الخاصــة بكــل نمــوذ

عینیه التدریبات التي یعدها بحیث یمكن توظیفها لتحقیـق األهـداف المرجـوة مـن العملیـة التدریبیـة والتـي تـصب فـي أداء 
  . المهارات في مواقف تنافسیة مشابهة لما یحدث في المباراة

  : أنواع اللعب المشروط١-١-٢
                                                           

∗ 
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  :اآلتي) المولى(هناك عدة أنواع من اللعب المشروط یذكر منها
  .ـ اللعب بثالث لمسات

  .ـ اللعب بلمستین
  .ـ اللعب باللمسة الواحدة

  .ـ بعد أداء مناولتین أو ثالث تنفیذ المناولة القادمة باللمسة الواحدة
  .یةبعد تنفیذ خمس مناوالت متتال) بهات وخذ(ـ اشتراط لعب المناولة المعروفة

  ).١٤، ٢٠٠٠المولى،(ـ أداء حركات التقاطع والمقص بعد أداء عدد معین من المناوالت المتتالیة
  :وما یهم الباحث من هذه األنواع والتي تم استخدامها في البحث الحالي هما

  .ـ اللعب باللمستین
  .ـ اللعب بثالث لمسات

  : شروط التدریب في هذا األسلوب٢-١-٢
  ).تقسیمات صغیرة(ب بحیث یتشابه موقفه مع مواقف المباراةـ تخطیط محتوى التدری

  .ـ زیادة االشتراطات والتدرج في صعوبة األداء طبقًا لتحقیق األهداف المرجوة
  .ـ تحقیق المتعة إلى جانب تحقیق أهداف التدریب من خالل اللعب والتقسیمات الصغیرة والكبیرة

ومــات والمعــارف التــي یحتاجهــا الالعــب لتعــدیل أدائــه والوصــول إلــى ـــ إعطــاء التوجیهــات بــصفة مــستمرة متــضمنة المعل
  .،)١٨٥، ٢٠٠٠كشك والبساطي،( األهداف

  : أهمیة المساحات المحددة٢-٢
نــرى هــذه األهمیــة واضــحًة فــي التمرینــات التــي یــضعها المــدرب فــي برنامجــه التــدریبي بــشكل مــشابه إلــى مــا 

ن بمواقـف مختلفـة عمـا تـدربوا علیـه األمـر الـذي یـؤدي إلـى فـشل المهـارة یحدث فـي المبـاراة ألن لوالهـا سـیفاجئ الالعبـی
فــي معظــم األحیــان وٕاذا مــا نجحــوا ســیكون نجــاحهم غیــر دقیــق، وبــالعكس إذا كانــت التمرینــات مــشابهة إلــى حــد كبیــر 

أنــه مـــن بهــذا الـــشأن ) حمـــاد(لمواقــف اللعــب باللمـــسة الــسریعة ســـیتعود الالعبــین علـــى نفــس مواقــف المباریـــات، ویــذكر
 ســیتعودون علــى نفــس مــن ثــماألفــضل أن تكــون التمرینــات المــستخدمة مــشابهة إلــى حــد كبیــر لمــا یحــدث فــي المبــاراة و 

داخــل هـــذه ) المهــاجمین والمــدافعین(، وذلــك مـــن خــالل التغییــر فــي عــدد الالعبـــین)٥٩، ١٩٩٤حمــاد،(موقــف المبــاراة
بالمـــساحات المختلفـــة مـــن خـــالل هـــذه األعـــداد المختلفـــة التمرینـــات إذ یـــستطیع فیهـــا الالعبـــون أن یكـــسبوا اإلحـــساس 

، ألن مــــن )٦٠، ١٩٩٤حمــــاد،(لالعبــــین وأنهــــا ستــــسمح لهــــم باالشــــتراك بفاعلیــــة فــــي خطــــط اللعــــب هجومیــــًا ودفاعیــــاً 
خــصائص العــب كــرة القــدم الجیــد مقدرتــه علــى رؤیــة مــا یــدور حولــه مــن مواقــف وترجمــة هــذه المواقــف وربطهــا معــًا 

اضــحة تظهــر فــي صــورة أداء وهــذه التــدریبات فــي هــذه المــساحات المحــددة ســتمكن الالعبــین مـــن للخــروج  بقــرارات و 
 نـرى أن إذ مـن أهـم العناصـر لنجـاح األداء المهـاري، داالختیار الصحیح للتوقیت المناسب في أداء المهارات والـذي یعـ

فعین وهـم ال یجـرؤن علـى التـصویب هناك العبین یصوبون أثناء التمرین بشكل جید وهم أحرار دونمـا ضـغط مـن المـدا
، ١٩٩٤حمــاد،(أو التمریـر فــي المباریــات وٕاذا مـا حــدث ذلــك فانـه ال یكــون بالــصورة التـي تــم أدائهــا فـي الوحــدة التدریبیــة

، ویحـدث ذلـك نتیجــة للتـأخیر والتبـاطؤ فــي اللعـب األمــر الـذي یمكـن العبــي الفریـق المنـافس إلــى غلـق المــساحات )٩٧
ممتلـك للكـرة سـوف یتحـرك مـن العـن حركـة الالعـب والـزمالء فـي ملعـب المنـافس الن الالعـب غیـر والفراغات الناتجـة 

تفسیره الشخصي لهذه المواقف والتحركـات التـي تـدور حولـه بتغییـر وتتـابع فـي مـرور اللحظـات نتیجـة السـتالم الكـرة أو 
  .كرة وزمالئه والمنافسینفقدانها مما یحتم على الالعب أن یكون في یقظة دائمًا بتوزیع نظره على ال

  : اإلعداد المهاري٣-٢
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 اإلعداد المهاري أحد الجوانب المهمة في عملیة التدریب الریاضي وخاصة في لعبة كـرة القـدم حیـث یمثـل دیع
إكــساب الالعبــین المهــارات األساســیة "مــستوى إتقــان األداء المهــاري أحــد مؤشــرات اإلنجــاز المهــاري لالعــب ألن هدفــه 

، وهـو )١٩ ،١٩٩٤ حمـاد،(  "مرینات والمعلومات والمعارف بهدف الوصول إلى الدقة واإلتقـان فـي أدائهـامن خالل الت
كل الخطوات واإلجراءات التي یستخدمها المدرب بهدف وصول الالعـب إلـى الدقـة واإلتقـان والتكامـل فـي األداء الفنـي "

 أن تبنــى هــذه الخطــوات واإلجــراءات علــى ، ویجــب)١٣، ١٩٨٩الــدوري،"(للمهــارة تحــت أي ظــرف مــن ظــروف المبــاراة
أســس علمیــة مدروســة إذ بــدونها ستــسیر العملیــة التدریبیــة بــصورة متخبطــة ویــصعب الوصــول إلــى أفــضل عائــد منهــا 

اختیــار واجبــات "وخاصــة إذا تماثــل أو تــشابه هــذا األداء مــع متطلبــات مواقــف اللعــب المتغیــرة خــالل المبــاراة لــذلك فــإن 
 احـد أهـداف وواجبـات التـدریب الفنـي فـي كـرة القـدم والتـي دوفق متطلبـات األداء داخـل األداء یعـ علىومحتوى التدریب 

والمهـارات التـي كانـت ضـمن نطـاق البحـث ،)١٧٤، ٢٠٠٠كـشك والبـساطي،(."یجب على المدرب المتطلع نهجها دائماً 
  ).التمریر، التهدیف، اإلخماد(هي

  : اإلعداد البدني٤-٢
تأهیــل العبــوا الفریــق بــدنیًا ووظیفیــًا كــي یــصبحوا مــؤهلین للوفــاء بكافــة متطلبــات "أنــه یعــرف اإلعــداد البــدني ب

، من خالل هذا المفهوم البسیط نستطیع رؤیة دور المدرب القائم على تـدریب الفریـق بتخطـیط "المباریات في المنافسات
شـعبة كـرة القـدم،ب (مع مهارات وخططوتنفیذ كافة اإلجراءات بما تتضمنه من تدریبات بدنیة عامة وخاصة أو مرتبطة 

بقولــه أن كــرة القــدم الحالیــة تتــصف بالــسرعة فــي اللعــب والرجولــة فــي األداء والمهــارة ) مختــار(، ویؤكــد ذلــك)١٢٦ت، 
العالیـة فــي األداء الفنــي والخططــي والقاعـدة األساســیة لبلــوغ الالعــب للممیـزات التــي تؤهلــه لــذلك هـي اللیاقــة البدنیــة لمــا 

 مباشر على مستوى أداء الالعب وخاصة أثناء المباریات وعلیه فتـدریبات اللیاقـة البدنیـة سـتكون مـن خـالل لها من أثر
، حیــث تتطلــب طبیعــة األداء فــي لعبــة كــرة )٥٤مختـار،ب ت، (التـدریب علــى المهــارات األساســیة والتمرینــات الخططیــة

األساسـیة للعبـة لـذلك یعمـل المـدرب إلـى تنمیـة عناصـر القدم إعداد الالعب من الناحیة البدنیة مـع االنـدماج بالمهـارات 
  .اللیاقة البدنیة المختلفة فضًال عن مهارة اللعب والمباریات التدریبیة والتدریب الخططي

القـوة االنفجاریـة، القـوة الممیـزة بالـسرعة، مطاولـة القـوة، مطاولـة الـسرعة، الـسرعة (والصفات البدنیة قید البحث هـي
  ). الرشاقةاالنتقالیة القصوى،

  : منهج البحث١-٣
  .تم استخدام المنهج التجریبي لمالءمته وطبیعة البحث ومشكلته

  :  وعینتهالبحثمجتمع  ٢-٣
ـــة العمدیـــة والمؤلـــف مـــن العبـــي شـــباب مجتمـــع بحـــدد الباحـــث  بكـــرة القـــدم للموســـم نـــادي نینـــوى حثـــه بالطریق

 مـنهم للتجربـة االسـتطالعیة) ٦(العبـین، ) ٩(سـتبعادالعبـًا، وبعـد أن تـم ا) ٣٣(والبالغ عددهم) ٢٠١٠-٢٠٠٩(الكروي
العبــًا اختیـــروا بالطریقــة العمدیــة وكـــان ) ٢٤(العبــین كــونهم حراســًا للمرمـــى، أصــبحت عینــة البحـــث مكونــة مــن) ٣(و

 فـــي كـــل ا  العبـــ) ١٢(تـــوزیعهم بالطریقـــة العـــشوائیة وباســـتخدام القرعـــة حیـــث قـــسموا علـــى مجمـــوعتین تجـــریبیتین وبواقـــع
  .یبین ذلك) ١(من مجتمع البحث األصلي، والجدول%) ٧٢.٧٢(وبذلك بلغت نسبة عینة البحثمجموعة، 

  عدد مجتمع البحث وعینته وعینة التجربة االستطالعیة ونسبهم المئویة) ١( رقمالجدول
  النسبة المئویة  العدد  

  %١٠٠  ٣٣  مجتمع البحث
  %٧٢.٧٢  ٢٤  عینة البحث

  %١٨.١٨  ٦  االستطالعیةعینة التجربة  الالعبــــــــــــــــــــین
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 ٢١٤

  %٩.٠٩  ٣  حراس المرمى  المستبعدین
  :البیاناتالمعلومات و  وسائل جمع ٣-٣
  .                        المقابلة الشخصیة-    .  تحلیل المحتوى-
  . االختبارات والقیاس-          . االستبیان-
  : تكافؤ مجموعتي البحث في القیاسات الجسمیة والمتغیرات التابعة٤-٣

  :لباحث بتقسیم عینة البحث إلى مجموعتین وٕاجراء عملیة التكافؤ لضبط المتغیرات اآلتیةقام ا
  ).مقاسًا ألقرب كغم( الوزن-).    مقاسًا ألقرب سنتمتر( الطول-).    مقاسًا بالسنة( العمر-
  . المهارات األساسیة-.         الصفات البدنیة-

  .یبین ذلك) ٢(والجدول
  حصائیة للتكافؤ في القیاسات الجسمیة والمتغیرات التابعةالمعالم اإل) ٢(الجدول

  المعالم اإلحصائیة  المجموعة التجریبیة الثانیة  المجموعة التجریبیة األولى
  المتغیرات

وحدة 
  ع±  -س  ع±  -س  القیاس

) ت(قیمة
  المحسوبة

  ٠.٤٨  ٠.٨٤  ١٧.٠٨  ٠.٨٤  ١٧.٢٤  سنة  العمر
  ١.١١  ٤.٩١  ١٧٢.٤٢  ٥.٣٥  ١٧٠.٠٨  سم  الطول
  ٠.٩٥  ٤.٣٥  ٦٣.١٧  ٣.٨٩  ٦١.٥٧  كغم  الوزن

  ٠.٨٨  ٢.٤٨  ٣٨.٥١  ٢.٨٠  ٣٩.٤٦  سم  القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین
  ٠.٨١  ٠.٢٥  ٦.٣٥  ٠.٣٠  ٦.٢٦  متر  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

  ٠.٤٠  ١.٣٨  ٣٦.٧١  ١.٣٧  ٣٦.٤٨  ثانیة  مطاولة السرعة
  ٠.٨٢  ٣.٢٢  ٢٨  ٢.٧٦  ٢٩  تكرار  مطاولة القوة للرجلین

  ١.٢٠  ٠.٤٣  ٤.٤٠  ٠.٣٠  ٤.٢٢  ثانیة  السرعة االنتقالیة القصوى
  ٠.٥٥  ١.٠١  ٢٢.٥٧  ٠.٩٩  ٢٢.٧٩  ثانیة  الرشاقة

  ١.٦٧  ٠.٩٧  ٤.٢٥  ٠.٩٩  ٣.٥٨  درجة  التمریرة القصیرة
  ١.٦٠  ٢.٤٧  ١٥.٥٠  ١.٨٣  ١٦.٩٢  درجة  التمریرة المتوسطة
  ٠.٨٤  ٢.٣٥  ١٦.٣٣  ٢.٥٠  ١٥.٥٠  درجة  التهدیف القریب

  ٠.٩٠  ٠.٩٤  ٤.١٧  ١.٣١  ٤.٥٨  درجة  ماداإلخ
≥ 

  :یتبین مایأتي) ٢(من الجدول
وجمیـــع هـــذه ) ٠.٩٥، ١.١١، ٠.٤٨(كانـــت علـــى التـــوالي) العمـــر، الطـــول، الـــوزن(المحـــسوبة لمتغیـــرات) ت( أن قـــیم-

، ممـا یــدل )٢٢(وأمـام درجــة حریـة) ٠.٠٥(≤عنـد نــسبة خطـأ ) ٢.٠٧(دولیــة البالغـةالج) ت(القـیم هـي اصــغر مـن قیمـة
علــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث وهــذا یــشیر إلــى تكــافؤ المجمــوعتین فــي القیاســات 

  .الجسمیة
وجمیع هذه القـیم هـي ) ١.٦٧ ، ٠.٤٠(المحسوبة لجمیع المتغیرات البدنیة والمهاریة كانت محصورة بین) ت(أن قیم -

، ممـا یـدل علـى عـدم )٢٢(وأمـام درجـة حریـة) ٠.٠٥(≤عنـد نـسبة خطـأ ) ٢.٠٧(الجدولیـة البالغـة) ت(اصغر من قیمة
  .وجود فروق ذات داللة معنویة بین مجموعتي البحث وهذا یشیر إلى تكافؤ المجموعتین في هذه المتغیرات

  :  متغیري البحث٥-٣
  : المتغیر المستقل١-٥-٣
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 ............يف املساحات احملددة  من اللعب املشروطأسلوبنيأثر استخدام 

 ٢١٥

، وتتمثـــل )٣٠٦، ١٩٨٩العـــساف، "(هـــو العامـــل أو الـــسبب الـــذي یطبـــق بغـــرض معرفـــة أثـــره علـــى النتیجـــة"
  :المتغیرات المستقلة للبحث في المنهاج التدریبي المقترح بما یأتي

  . اللعب باللمستین للكرة داخل المساحات المحددة-
  . اللعب بثالث لمسات للكرة داخل المساحات المحددة-
  : ر التابع المتغی٢-٥-٣

، ویتمثــل المتغیــر التــابع )٢٨١، ١٩٩٦عبیــدات وآخــران،"(هــو العامــل الــذي ینــتج عــن تــأثیر المتغیــر المــستقل"
  :للبحث بما یأتي

  . المتغیرات المهاریة-.            المتغیرات البدنیة-
  : التصمیم التجریبي٦-٣

ت المتكافئـــة العـــشوائیة االختیـــار ذات المجموعـــا"اســـتخدم الباحـــث التـــصمیم التجریبـــي الـــذي یطلـــق علیـــه اســـم 
، وتـــضمن التـــصمیم التجریبـــي مجمـــوعتین )٧٧، ١٩٨٨المنـــدالوي وآخـــران،"(االختبـــار القبلـــي والبعـــدي المحكـــم الـــضبط

تجــریبیتین تخــضع كــل منهمــا إلــى اختبــار قبلــي قبــل إدخــال المتغیــر التجریبــي علــى كــل منهمــا وبعــد ذلــك یــتم إجــراء 
هـو معرفـة اثـر المتغیـر التجریبـي، أمـا ) االختبـارین القبلـي والبعـدي(مجموعتین فیكون الفرق بـیناالختبار البعدي لكلتا ال

  .فهو لمعرفة أفضلیة المتغیر الواحد عن اآلخر والشكل اآلتي یوضح التصمیم التجریبي) االختبار البعدي(الفرق في
  ┌ار بعدي اختب▬◄ تدریبات اللعب باللمستین ▬◄اختبار قبلي▬◄١المجموعة التجریبیة

         مقارنة                                                                                       
  └اختبار بعدي ▬◄لمسات ٣تدریبات اللعب ب▬◄اختبار قبلي▬◄٢المجموعة التجریبیة

  : تحدید الصفات البدنیة والمهارات األساسیة واختباراتها٧-٣
  :ات البدنیة والمهارات األساسیة تحدید الصف١-٧-٣

  النسب المئویة التفاق السادة المختصین لتحدید الصفات البدنیة) ٣(رقم              الجدول 

لتحدیـــد الـــصفات البدنیـــة والمهـــارات ) ١الملحـــق(بعـــد تحلیـــل محتـــوى المـــصادر العلمیـــة تـــم تـــصمیم اســـتبیان 
ووزع االسـتبیان علـى مجموعـة مـن الـسادة المختـصین  والتـي تخـدم أهـداف البحـثالخاصـة بالعبـي كـرة القـدم  األساسیة

ــغ محتــواه اظهــر االســتبیان حــصول )٣الملحــق(فــي مجــالي علــم التــدریب الریاضــي ولعبــة كــرة القــدم ، وبعــد جمعــه وتفری
لـــسرعة، مطاولـــة القـــوة  القـــوة الممیـــزة بالـــسرعة للـــرجلین، مطاولـــة االقـــوة االنفجاریـــة العمودیـــة للـــرجلین،(الـــصفات البدنیـــة

التمریـــرة القـــصیرة، التمریـــرة المتوســـطة، التهـــدیف القریـــب، (، والمهـــارات)الـــسرعة االنتقالیـــة القـــصوى، الرشـــاقةللـــرجلین، 
یشیر إلى النـسب المئویـة التفـاق الـسادة المختـصین حـول تحدیـد ) ٣( فأكثر، والجدول)%٧٥(على نسبة اتفاق) اإلخماد

  . فیشیر إلى النسب المئویة التفاق السادة المختصین حول تحدید المهارات) ٤(لالصفات البدنیة، أما الجدو 
  النسب المئویة التفاق السادة المختصین لتحدید المهارات األساسیة) ٤ ( رقمالجدول       

  النسبة المئویة  عدد المتفقین  عدد الخبراء  الصفات البدنیة  ت
  %١٠٠  ١٠  ١٠  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین  ١
  %١٠٠  ١٠  ١٠  السرعة االنتقالیة القصوى  ٢
  %١٠٠  ١٠  ١٠  مطاولة السرعة  ٣
  %١٠٠  ١٠  ١٠  الرشاقة  ٤
  %٩٠  ٩  ١٠  مطاولة القوة للرجلین  ٥
  %٨٠  ٨  ١٠  القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین  ٦
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 ٢١٦

  النسبة المئویة  عدد المتفقین  عدد الخبراء  الصفات البدنیة  ت
  %١٠٠  ٩  ٩  التمریرة القصیرة  ١
  %١٠٠  ٩  ٩  لمتوسطةالتمریرة ا  ٢
  %٨٨.٨٩  ٨  ٩  التهدیف القریب  ٣
  %٨٨.٨٩  ٨  ٩  اإلخماد  ٤

  : تحدید االختبارات البدنیة والمهاریة٢-٧-٣
إن مجموعة االختبارات البدنیة والمهاریة التي تم استخدامها في البحث هي اختبارات مقننة بحسب البحوث 

والتي تم تطبیقها على فئات عمریة مشابهة للفئة العمریة لعینة والدراسات السابقة العلمیة في مجال لعبة كرة القدم 
للعینة المراد اختبارها لعینات متشابهة االختبار الذي إذا ما جرب استخدامه "الدراسة الحالیة، واالختبار المقنن هو 

 الصدق والثبات والموضوعیة تحت الظروف واإلمكانیات المتاحةالمعنویة من  درجة عالیة من ثبتتأ
  .، وعلى هذا األساس تم اعتمادها في البحث)٣٦، ٢٠٠١الطائي،"(نفسها

كونهـــا مـــن االختبـــارات الـــشائعة ) قیـــد البحـــث(ولـــم یـــذكر الباحـــث شـــرحًا مفـــصًال لالختبـــارات البدنیـــة والمهاریـــة
  .االستخدام في الدراسات العلمیة المیدانیة لبحوث كرة القدم

  :فكانت االختبارات البدنیة كاآلتي
  .)٤٤، ١٩٨٤الخشاب، )( م١٨٠(الركض المرتد: ولة السرعة مطا-
  .)٤٠٦، ٢٠٠٥أبو زید،)( م٤.٥ × ٣(طریقة بارو:  الرشاقة-
  ).١١٢، ٢٠٠٤الحكیم،(تحضیریة) م١٠(مبتدئا بـ) م٣٠(الركض لمسافة: السرعة االنتقالیة -
  ).١١٧ ،١٩٩٧دي،حسانین وحم(القفز العمودي من الثبات: القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین -
  ).٣٥٠ ،١٩٨٧،عبد الجبار وبسطویسي(ثني ومد الركبتین حتى استنفاذ الجهد:  مطاولة القوة للرجلین-
  . ثالث حجالت ألكبر مسافة ممكنة لكل رجل على حدة: القوة الممیزة بالسرعة للرجلین-

  )٣٤٦، ١٩٨٧،الجبار وبسطویسيعبد (                                                                  
  :أما االختبارات المهاریة فهي كما یأتي

  .) كرات٨)(م١(على أربعة أهداف باتساع) م١٥(ضرب الكرة من مسافة:  دقة التمریرة القصیرة-
  )٨٥ - ٨٤، ٢٠٠٥الخشاب وذنون،  (                                                                  

  ، )م٢٠(دوائـــــــــر مرســـــــــومة علـــــــــى األرض مـــــــــن مـــــــــسافة) ٣(ضـــــــــرب الكـــــــــرة علـــــــــى: ریـــــــــرة المتوســـــــــطة دقـــــــــة التم-
  ).٣٩، ١٩٩٢،ألنعیمي)( كرات٥(
) م٢(لترتد) م١٢(ضرب الكرة على ثالث دوائر متداخلة مرسومة على الحائط من مسافة:  دقة التهدیف القریب-

  ).٤٢، ٢٠٠١الراوي، )( كرات١٠(لـ
  .)٤٣، ٢٠٠١الراوي،)( كرات٥(، )م٢×٢(داخل مربع) م٦( الكرة من مسافةالتحكم بإیقاف حركة:  اإلخماد-
  :  خطوات اإلجراءات المیدانیة٨-٣
  : المنهاج التدریبي المقترح١-٨-٣

قام الباحث بتصمیم منهاج تدریبي معتمـدًا علـى طریقـة التـدریب الفتـري المرتفـع الـشدة  ضـمن المنطقـة األولـى 
علـــى بعـــض الخبـــراء المختـــصین فـــي مجـــالي علـــم التـــدریب الریاضـــي وكـــرة مـــن جـــدول فـــوكس ومـــاثیوس وتـــم عرضـــه 

ألخذ أرائهم في مدى صالحیة هـذا المنهـاج التـدریبي مـن حیـث كیفیـة تـشكیل عـدد الالعبـین فـي األداء ) ٣الملحق(القدم
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 ............يف املساحات احملددة  من اللعب املشروطأسلوبنيأثر استخدام 

 ٢١٧

ت الراحــة بــین داخــل التقــسیمات المقترحــة وتــشكیل درجــة الحمــل وفتــرة دوام التكــرار الواحــد وعــدد التكــرارات وكــذلك فتــرا
  ). ٢(التمارین والمجامیع وبعد استحصال التعدیالت الالزمة تم وضع المنهاج بصورته النهائیة كما في الملحق

  : النقاط الرئیسة الخاصة بالمنهاج التدریبي٢-٨-٣
  . إن طریقة التدریب التي تم أستخدمها في البحث هي طریقة التدریب الفتري المرتفع الشدة-١
  .یقع في المنطقة األولى من جدول فوكس وماثیوسوهو  )ث١٠( التكرار الواحد في التمرین زمن دوام-٢
  . الشدة هي مثالیة في األداء ومشابهة لحالة اللعب-٣
  . التغییر بدرجة الحمل داخل المنهاج التدریبي كان من خالل الحجم بزیادة عدد التكرارات-٤
  ). د٣-٢(، وبین المجامیع)٣ : ١(بة فترة الراحة بین التكرارات خاضعة إلى نس-٥
  ). ١ : ٣( یشتمل البحث على دورتین متوسطتین، وبتموج حركة حمل-٦
  . الدورة المتوسطة الواحدة تتكون من أربع دورات صغیرة-٧
  ).السبت، االثنین، األربعاء( الدورة الصغیرة الواحدة عبارة عن ثالث وحدات تدریبیة-٨
حـــث عنـــد تطبیـــق المنهـــاج التـــدریبي یكـــون فـــي تبـــادل الكـــرة بـــین أعـــضاء المجموعـــة  االخـــتالف بـــین مجمـــوعتي الب-٩

  :وكما یأتي) المتغیر المستقل(الواحدة بعدد اللمسات
  .لعب الكرة بلمستین:  المجموعة التجریبیة األولى-أ

  .لعب الكرة بثالث لمسات:  المجموعة التجریبیة الثانیة-ب
  :یذ التمارین األربعة داخل المنهاج وكما یأتي ینقسم العبو كل مجموعة أثناء تنف-١٠
  م ٢٠×م ١٠مستطیل أبعاده / ١ضد٣/ الدورة الصغیرة األولى /  الدورة المتوسطة األولى -أ

  .م٢٠×م ١٠مستطیل أبعاده / ٢ضد ٤/                               الدورة الصغیرة الثانیة 
  .م٤٠×م ٢٠مستطیل أبعاده / ٢ضد ٤/  الثالثة                               الدورة الصغیرة

  .م٤٠×م ٢٠مستطیل أبعاده / ٣ضد ٣/                               الدورة الصغیرة الرابعة
  .نفس التقسیمات الواردة في الدورة المتوسطة األولى/  الدورة المتوسطة الثانیة-ب

  : التمارین المستخدمة في البحث٣-٨-٣
  : A التمرین-

  .   كرات، كل كرة في زاویة من المستطیل٤م، كرة داخل المستطیل، و٢٠× م١٠مستطیالت أبعادها : واتاألد
ضم أربعـة العبـین، یبـدأ التمـرین تـ مجموعـة، كـل مجـامیعإلـى ثالثـة تجریبیـة  ینقسم العبـو كـل مجموعـة :شرح التمرین

عـــدد (ثالثـــة الكـــرة فیمـــا بیـــنهم مـــن خـــالل، حیـــث یتبـــادلون الالعبـــون ال)١ ضـــد ٣( فـــي المـــستطیل الواحـــدمجموعـــةلكـــل 
ویحـاول الالعـب المنفـرد قطـع الكـرة، وفیهـا یتحـرك الالعبـون باسـتمرار تجریبیـة  لكـل مجموعـة )اللمسات أثنین أو ثـالث

وعنــد فقـــدان الكــرة نتیجــة لقطعهـــا  ،) ث١٠(ألخــذ الفــراغ المناســب والـــصحیح والــذي یــضمن تطبیـــق التمــرین لفتــرة دوام
  .ب الكرة الموجودة في إحدى زوایا المستطیلیتناول اقرب الع

  :B التمرین -
  .   كرات، كل كرة في زاویة من المستطیل٤م، كرة داخل المستطیل، و٢٠× م١٠مستطیالت أبعادها : األدوات

ضم سـتة العبـین، یبـدأ التمـرین لكـل مجموعـة تـ، كـل مجمـوعتینإلـى تجریبیـة  ینقسم العبو كل مجموعـة :شرح التمرین
عـدد اللمـسات (، حیـث یتبـادلون الالعبـون األربعـة الكـرة فیمـا بیـنهم مـن خـالل)٢ ضـد ٤(في المستطیل الواحـد مجموعة

ویحاول الالعبان في الـداخل قطـع الكـرة، وفیهـا یتحـرك الالعبـون باسـتمرار ألخـذ تجریبیة لكل مجموعة ) أثنین أو ثالث
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وعنــد فقــدان الكــرة نتیجــة لقطعهــا یتنــاول ، ) ث١٠(وامالفــراغ المناســب والــصحیح والــذي یــضمن تطبیــق التمــرین لفتــرة د
  .اقرب العب الكرة الموجودة في إحدى زوایا المستطیل

 :C التمرین -
  .   كرات، كل كرة في زاویة من المستطیل٤م، كرة داخل المستطیل، و٤٠× م٢٠مستطیالت أبعادها : األدوات

ضم سـتة العبـین، یبـدأ التمـرین ت مجموعة، كل مجموعتینة إلى الواحدالتجریبیة  ینقسم العبوا المجموعة :شرح التمرین
عـــدد (، حیــث یتبـــادلون الالعبــون األربعــة الكــرة فیمـــا بیــنهم مــن خــالل)٢ ضــد ٤( فــي المـــستطیل الواحــدمجموعــةلكــل 

ویحـــاول الالعبـــان فـــي الـــداخل قطـــع الكـــرة، وفیهـــا یتحـــرك الالعبـــون تجریبیـــة لكـــل مجموعـــة ) اللمـــسات أثنـــین أو ثـــالث
وعنــد فقــدان الكــرة نتیجــة ، ) ث١٠(تمرار ألخــذ الفــراغ المناســب والــصحیح والــذي یــضمن تطبیــق التمــرین لفتــرة دوامباســ

  .لقطعها یتناول اقرب العب الكرة الموجودة في إحدى زوایا المستطیل
   : D التمرین-

  .   من المستطیل كرات، كل كرة في زاویة٤م، كرة داخل المستطیل، و٤٠× م٢٠مستطیالت أبعادها : األدوات
ضم سـتة العبـین، یبـدأ التمـرین ت مجموعة، كل مجموعتینالواحدة إلى التجریبیة  ینقسم العبوا المجموعة :شرح التمرین

عـــدد (، حیـــث یتبـــادلون الالعبـــون الثالثـــة الكـــرة فیمـــا بیـــنهم مـــن خـــالل)٣ ضـــد ٣( فـــي المـــستطیل الواحـــدمجموعـــةلكـــل 
ویحـاول الالعبـون الثالثـة اآلخـرین الـذین فـي الـداخل قطـع الكـرة، وفیهـا ریبیـة تجلكل مجموعة ) اللمسات أثنین أو ثالث

وعنــد ، ) ث١٠(یتحــرك الالعبــون باســتمرار ألخــذ الفــراغ المناســب والــصحیح والــذي یــضمن تطبیــق التمــرین لفتــرة دوام
  .فقدان الكرة نتیجة لقطعها یتناول اقرب العب الكرة الموجودة في إحدى زوایا المستطیل

  : التجارب االستطالعیة٤-٨-٣
قــام الباحــث بعــدد مــن التجــارب االســتطالعیة والتــي مــن شــانها الوقــوف علــى أهــم المعــضالت والمــشاكل التــي 

  :ستواجهه والالعبین أثناء تنفیذ التجربة وٕامكانیة التغلب علیها وتم إجراء ثالثة تجارب استطالعیة وكاالتي
  : التجربة االستطالعیة األولى-

 للتعــرف علــى المعوقــات والــصعوبات عنــد تطبیــق االختبــارات وتسلــسلها عنــد ٢٠١٠/ ١/ ٩لتجربــة بتــاریخ كانــت هــذه ا
  .إجرائها وٕامكانیة العمل باألسلوب المتبادل لمجامیع الالعبین

  : التجربة االستطالعیة الثانیة-
تـــي تـــم اختیارهـــا  لمعرفـــة مـــدى مالئمـــة المـــساحات المحـــددة ال٢٠١٠/ ١/ ١٤تـــم إجـــراء هـــذه التجربـــة بتـــاریخ 

ووضـعها فــي التمـارین المدرجــة فــي المنهـاج التــدریبي مــن حیـث قیاســاتها وتـشكیل عــدد الالعبــین داخـل هــذه التقــسیمات 
 ).  المشابهة لحالة اللعب(وكذلك ضبط الشدة التي سیعمل بها على طول المنهاج وهي

  : التجربة االستطالعیة الثالثة-
 وتـــم فیهــــا إجـــراء وحــــدة تدریبیـــة متكاملـــة الغایــــة منهـــا مالئمــــة ٢٠١٠/ ١/ ٢١أجریـــت هـــذه التجربــــة بتـــاریخ 

التكرارات وزمـن دوام التمـرین وفتـرات الراحـة بـین التكـرارات والمجـامیع لتالفـي مـا قـد یـصادف التجربـة البحثیـة مـن خلـل 
  .عند تطبیقها

  : االختبارات البدنیة والمهاریة القبلیة٥- ٨-٣
وبأسلوب العمل المتبادل في االختبار على ) ٢٩/١/٢٠١٠و٢٨(تاریختم أجراءها في یومین متتالیین وب

  :النحو اآلتي
   :  أجریت االختبارات اآلتیة٢٠١٠/ ١/ ٢٨ الیوم األول بتاریخ -
  .  القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین-.             اإلخماد–.          دقة التمریرة القصیرة-
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  .مطاولة السرعة -.     السرعة االنتقالیة القصوى-
   :  أجریت االختبارات اآلتیة٢٠١٠/ ١/ ٢٩ الیوم الثاني بتاریخ -
  . الرشاقة-                .التمریرة المتوسطة دقة -.               دقة التهدیف القریب-
  .مطاولة القوة للرجلین -        .القوة الممیزة بالسرعة للرجلین -
  :یین تنفیذ المنهاجین التدریب٦- ٨-٣

  : وعلى النحو اآلتي٢٠١٠/ ٣/ ٣١ واالنتهاء منه بتاریخ ٢٠١٠/ ٢/ ٦تم تنفیذ المنهاج التدریبي بتاریخ 
  : المجموعة التجریبیة األولى-
  . طبقت المنهاج التدریبي الذي یشمل تمارین اللعب باللمستین للكرة داخل المساحات المحددة   

  : المجموعة التجریبیة الثانیة-
  .هاج التدریبي الخاص بتمارین اللعب باللمسات الثالث للكرة داخل المساحات المحددة طبقت المن

  : االختبارات البدنیة والمهاریة البعدیة٧-٨-٣
بـــــنفس اإلجـــــراءات التـــــي تـــــم اعتمادهـــــا فـــــي تنفیـــــذ االختبـــــارات القبلیـــــة، أجریـــــت االختبـــــارات جمیعهـــــا تحـــــت 

 ).٢٠١٠/ ٤/ ٣و٢(نفس الظروف والمتطلبات وذلك بتاریخ
  :  من خاللSPSSتم استخدام الحقیبة اإلحصائیة  : المعالجات اإلحصائیة٩ -٣
  ).بیرسون( معامل االرتباط البسیط-.   االنحراف المعیاري-.   الوسط الحسابي-
  .للعینات المرتبطة والمستقلة) ت( اختبار-
  .)٥٣، ٢٠٠٢، خیالنيال(رغی قانون نسبة الت-     ).٩٠-٨٩، ٢٠٠١عمر وآخران، ( النسبة المئویة-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 : عرض وتحلیل النتائج ومناقشتها-٤
  :تم استخالص النتائج ومعالجتها بجداول إحصائیة وفق ترتیب األهداف والفروض وكما یأتي   

  :  عرض وتحلیل نتائج فروق االختبارات القبلیة والبعدیة ألسلوب اللعب باللمستین١-٤
المحسوبة لالختبارات القبلیة والبعدیة ألسلوب اللعب ) ت(ة واالنحرافات المعیاریة وقیماألوساط الحسابی) ٦( رقمالجدول

  باللمستین
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 ............يف املساحات احملددة  من اللعب املشروطأسلوبنيأثر استخدام 

 ٢٢٠

  المعالم اإلحصائیة االختبار البعدي االختبار القبلي
 الصفات البدنیة والمهارات

وحدة 
 ع± -س ع± -س القیاس

  )ت(قیم
 النتیجة المحسوبة

 معنوي *٤.٨٨ ٣.١٣ ٤١.٨٢ ٢.٨٤ ٣٩.٨٥  مس  القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین
 معنوي *٩.٨٢ ٠.٤٤ ٧.٢٠ ٠.٢٤ ٦.٣٢  متر  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

 معنوي *٩.٠٧ ٣.٢٥ ٣٧.٢٥ ٢.٦٦ ٢٩.١٧  تكرار  مطاولة القوة للرجلین
 معنوي *٨.٩٩ ٠.٧٦ ٢١.٢٣ ٠.٨٤ ٢٢.٨٣  ثانیة  الرشاقة

 معنوي *٧.٦٠ ٠.١٣ ٣.٨٩ ٠.٢٢ ٤.١٧  ثانیة  السرعة االنتقالیة القصوى
 معنوي *١١.١٧ ١.١٠ ٣٣.٢٠ ١.٣٣ ٣٦.٣٩  ثانیة  مطاولة السرعة
 معنوي *٩.٩٣ ٠.٩٤ ٥.٨٣ ٠.٩٠ ٣.٩٢ درجة التمریرة القصیرة

 معنوي *٤.٩٢ ٢.٧١ ٢٠.٤٢ ١.٦٢ ١٧٠.٨ درجة التمریرة المتوسطة
 معنوي *١٠.١٤ ١.٨٢ ٢١.٧٥ ٢.٣١ ١٥.٩٢ درجة التهدیف القریب

  معنوي  *٨.٦١  ١.١٥ ٧.٦٧  ١.٠٤ ٥ درجة اإلخماد
• ≥ 

یتبین أن هناك فروقًا ذات داللة معنویة في جمیع الصفات البدنیة والمهارات ): ٦( رقممن خالل الجدول
المحسوبة ) ت(التي تناولها البحث بین االختبارات القبلیة والبعدیة ألسلوب اللعب باللمستین وذلك الن قیماألساسیة 

عند حدود ) ٢.٢٠(الجدولیة البالغة) ت(وهذه القیم جمیعها هي اكبر من قیمة) ١١.١٧ ، ٤.٨٨(كانت محصورة بین
طور معنوي لالعبي المجموعة التجریبیة وهذا یحقق صحة الفرض األول الذي یشیر إلى وجود ت) ٠.٠٥(≤ثقة 

  .األولى التي استخدمت تمرینات اللعب باللمستین للكرة ضمن المساحات المحددة
  : عرض وتحلیل نتائج فروق االختبارات القبلیة والبعدیة ألسلوب اللعب باللمسات الثالث٢-٤

حسوبة لالختبارات القبلیة والبعدیة ألسلوب اللعب الم) ت(األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم) ٧( رقمالجدول
  باللمسات الثالث

  المعالم اإلحصائیة االختبار البعدي االختبار القبلي
  

 الصفات البدنیة والمهارات

وحدة 
 ع± -س ع± -س القیاس

  )ت(قیم
 النتیجة المحسوبة

 معنوي *٤.٠٧ ١.٧٧ ٤٠.٨٣ ٢.١٩ ٣٩.١٣  سم  القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین
 معنوي *٧.٨٩ ٠.٣٨ ٧.١٣ ٠.٣٢ ٦.٤٠  متر  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

 معنوي *١٠.٠٢ ٢.٢٩ ٣٧.٨٣ ٣.١١ ٢٩.٣٣  تكرار  مطاولة القوة للرجلین
 معنوي *٦.٤٧ ٠.٥٣ ٢١.٣٣ ٠.٧٠ ٢٢.٤٧  ثانیة  الرشاقة

 معنوي *٦.٥٨ ٠.٢٦ ٤.٠٢ ٠.٤٣ ٤.٤٠  ثانیة  السرعة االنتقالیة القصوى
 معنوي *٦.٢٦ ١.٠٩ ٣٣.٩٨ ٠.٩٩ ٣٦.٤٤  ثانیة  لة السرعةمطاو 

 معنوي *٣.٣٧ ٠.٦٧ ٥.٤٢ ٠.٩٩ ٤.٠٨ درجة التمریرة القصیرة
 معنوي *٥.٦٨ ٢.٦١ ١٩.٠٨ ٢.٢٢ ١٦ درجة التمریرة المتوسطة
 معنوي *٥.٣٨ ١.٨٥ ٢١.٨٣ ٢.٦٤ ١٧.٤٢ درجة التهدیف القریب

  معنوي  *١١.١٥  ٠.٧٩  ٧.٩٢  ٠.٩٩  ٤.٤٢ درجة اإلخماد
• ≥ 

یتبین أن هناك فروقًا ذات داللة معنویة في جمیع الصفات البدنیة والمهارات ): ٧( رقممن خالل الجدول
) ت(ثالث وذلك الن قیماألساسیة التي تناولها البحث بین االختبارات القبلیة والبعدیة ألسلوب اللعب باللمسات ال

) ٢.٢٠(الجدولیة البالغة) ت(وهذه القیم جمیعها هي اكبر من قیمة) ١١.١٥ ، ٣.٣٧(المحسوبة كانت محصورة بین
وهذا یحقق صحة الفرض الثاني الذي یشیر إلى وجود تطور معنوي لالعبي المجموعة ) ٠.٠٥(≤عند حدود ثقة 

   .عب باللمسات الثالث للكرة ضمن المساحات المحددةالتجریبیة الثانیة التي استخدمت تمرینات الل

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ............يف املساحات احملددة  من اللعب املشروطأسلوبنيأثر استخدام 

 ٢٢١

  : مناقشة نتائج فروق االختبارات القبلیة والبعدیة ألسلوبي اللعب٣-٤
مـن النتـائج التـي تـم الحــصول علیهـا وتحلیلهـا یتبـین أن هنـاك تطــورًا ) ٧و٦(مـن خـالل مـا أشـار إلیـه الجــدولین

تــي تناولهــا البحــث ویعــزو الباحــث هــذا التطــور المعنــوي إلــى التــأثیرات معنویــًا فــي جمیــع المتغیــرات البدنیــة والمهاریــة ال
االیجابیة الفعالـة للتمـارین المـستخدمة فـي المنهـاج التـدریبي المعـد وفـق ضـوابط وأسـس علمیـة صـحیحة ضـمن المنطقـة 

لیـة والمثالیـة فـي الـشدة العا(والمتضمنة التناغم والتبادل بـین مكونـات الحمـل الرئیـسیةاألولى من جدول فوكس وماثیوس 
، )األداء وتكرار التمرین لعدد من التكرارات والمجموعات مع وجود فترات الراحة بین تكرار وآخر وبین مجموعـة وأخـرى

، ٢٠٠٠المــولى،" (أســاس التــدریب الفتــري هــو عنــدما یكــون وقــت الجهــد العــالي متالزمــًا مــع فتــرات راحــة قــصیرة"إذ أن 
مرینــات والتــدریبات مــشابهة بــشكل قریــب لمــا یحــدث مــن مواقــف وظــروف المبــاراة ، وخاصــة عنــدما تكــون هــذه الت)٣٠٨

المختلفـــة، الن تـــدریب الالعبـــین علـــى الحمـــل الخـــاص المناســـب لمتطلبـــات المبـــاراة یتطلـــب وجـــود عالقـــة متوازنـــة بـــین 
الخططیـة والنفـسیة متطلبات التدریب المختلفة من شدة الحمل وحجم الحمـل ومـدة دوام الحمـل مـع المتطلبـات المهاریـة و 

ــًا بــین هــذه المتطلبــات ومــستوى الحمــل الخــاص للمبــاراة ــًا متناســقًا ومتوافق ، ٢٠٠٢كمــاش،(لالعبــین ممــا یــستدعي تركیب
، واألمر اآلخر الذي كان یصب في التطور الحاصل هو الزیادة المتدرجة في صعوبة التمـارین مـن خـالل تـشكیل )٥٥

ات المـساحة المحـددة مـع زیـادة عـدد التكـرارات بـین الـدورات األسـبوعیة األمـر عدد الالعبین ضـمن تقلیـل أو زیـادة قیاسـ
) كمـاش(الذي أدى إلى حصول التطبع والتكیـف الفـسیولوجي ومـن ثـم رفـع المـستوى البـدني والمهـاري لالعبـین، إذ یـذكر

 متطلبــات حمــل بأنــه مــن أجــل العمــل علــى رفــع مــستوى الالعبــین بكــرة القــدم البــد مــن وجــود شــرط رئیــسي وهــو زیــادة
التـــــدریب كمـــــًا ونوعـــــًا وهـــــذا ممــــــا یـــــؤدي إلـــــى تكیـــــف الالعـــــب الن مــــــستوى الالعـــــب بـــــدنیًا ومهاریـــــًا هـــــو انعكــــــاس 

، ویعزو الباحث التطور الحاصل في المستوى البدني إلى حركة الالعبین بـالكرة أم بـدونها )٣٨ ،٢٠٠٢كماش،(للتكیف
تمر مــن قبــل الالعبــین والتــي تجبــرهم علــى الحركــة المــستمرة فــي هــذه المــساحات المحــددة الــصغیرة جــراء الــضغط المــس

طول فترة دوام التمرین من أجل خلق الفراغ واستغالله أو استحداث الفراغ واحتالله في اختیـار الموقـع المناسـب للزمیـل 
لالعـب الحـائز الن اختیار الموقع هذا یجـب أن یكـون فعـاًال بمعنـى أن یقـدم خدمـة خططیـة "إلمكانیة تبادل الكرة بینهم 

وان حركــة الالعــب مــن غیــر كــرة أخــذت تحتــل مكانــة "، )٥٤، ١٩٩٩إســماعیل والمــولى،"(علــى الكــرة أو بقیــة الالعبــین
إســماعیل "(مهمــة یومــًا بعــد یــوم فــي كــرة القــدم الحدیثــة الن الــركض الجیــد مــن دون الكــرة هــو ســر النجــاح فــي كــرة القــدم

 كـان األخیـر تقدم العون إلى الالعب الحائز على الكرة سـواءً "اد التي ،  فضًال عن حركات اإلسن)٥٦، ١٩٩٩والمولى،
 لـم یكـن الن مفهـوم اإلسـناد بكـرة القـدم یـرتبط بـأنواع الحركـات والركـضات المختلفـة التـي یؤدیهـا متحت ضغط الخصم أ

ـــول األفـــضل إلیـــه ـــى الكـــرة لتقـــدیم الحل ـــون زمـــالء الحـــائز عل  أمـــا التطـــور ،)١٥٢، ١٩٩٩ إســـماعیل والمـــولى،"(الالعب
المعنوي فـي المـستوى المهـاري فیعـزوه الباحـث إلـى األسـباب المـذكورة آنفـًا فـضًال عـن تبـادل الكـرة بـین الالعبـین ضـمن 
الشروط المحددة في المساحات التدریبیة المشار إلیها في المنهاج التدریبي مـن خـالل اللمـستین والـثالث لمـسات بوجـود 

الواعیة والهادفة إلى إرباك الالعبین المنافسین لتشتیت انتبـاههم وتـدفعهم إلـى ارتكـاب تبادل المراكز وتحركات الالعبین 
الن تكـــرار "األخطـــاء، والعكـــس بالنـــسبة لالعبـــین الـــزمالء األمـــر الـــذي سیـــساعدهم فـــي بنـــاء الهجـــوم ونجاحـــه بفاعلیـــة 

ـــــــین فـــــــي تنفیـــــــذه وخاصـــــــة ـــــــاق فكـــــــري بـــــــین الالعب ـــــــدریب علـــــــى تبـــــــادل المراكـــــــز یـــــــؤدي إلـــــــى اتف  فـــــــي مراحلـــــــه الت
ویحـــصل الالعـــب علـــى الفائـــدة المرجـــوة مـــن التمـــرین عنـــدما یكـــون هـــذا العمـــل تحـــت ) ١٨٠، ١٩٩٤حمـــاد،"(المتقدمـــة

 التـدریب إن"الضغط الشدید وهذا ما حصل فعًال في الدورة الصغیرة الرابعة من الدورتین المتوسطتین األولـى والثانیـة إذ 
  ."م الفعال والضاغط سیسهل واجب الالعب في المباراة الحقیقیةالصحیح والتركیز على التمارین بوجود الخص

  )١٠٠، ١٩٩٩إسماعیل والمولى،(
  : عرض وتحلیل نتائج فروق االختبارات البعدیة البدنیة والمهاریة ألسلوبي اللعب ومناقشتها٤-٤
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 ٢٢٢

اللمستین ( البعدیة ألسلوبي اللعبالمحسوبة لالختبارات ) ت(األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم) ٨(  رقمالجدول
  )واللمسات الثالث

  االختبار البعدي
 ألسلوب اللمستین

  االختبار البعدي
ألسلوب اللمسات 

 الثالث
                   المعالم اإلحصائیة

 الصفات البدنیة والمهارات
وحدة 
 القیاس

 ع± -س ع± -س

  )ت(قیم
 النتیجة المحسوبة

 غیر معنوي ٠.٩٥ ١.٧٧ ٤٠.٨٣ ٣.١٣ ٤١.٨٢  سم  یة للرجلینالقوة االنفجاریة العمود
 غیر معنوي ٠.٣٧ ٠.٣٨ ٧.١٣ ٠.٤٤ ٧.٢٠  متر  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

 غیر معنوي ٠.٥١ ٢.٢٩ ٣٧.٨٣ ٣.٢٥ ٣٧.٢٥  تكرار  مطاولة القوة للرجلین
 غیر معنوي ٠.٣٨ ٠.٥٣ ٢١.٣٣ ٠.٧٦ ٢١.٢٣  ثانیة  الرشاقة
 غیر معنوي ١.٥٢ ٠.٢٦ ٤.٠٢ ٠.١٣ ٣.٨٩  ثانیة   القصوىالسرعة االنتقالیة

 غیر معنوي ١.٧٣ ١.٠٩ ٣٣.٩٨ ١.١٠ ٣٣.٢٠  ثانیة  مطاولة السرعة
 غیر معنوي ١.٢٥ ٠.٦٧ ٥.٤٢ ٠.٩٤ ٥.٨٣ درجة التمریرة القصیرة

 غیر معنوي ١.٢٣ ٢.٦١ ١٩.٠٨ ٢.٧١ ٢٠.٤٢ درجة التمریرة المتوسطة
 غیر معنوي ٠.١١ ١.٨٥ ٢١.٨٣ ١.٨٢ ٢١.٧٥ درجة التهدیف القریب

  غیر معنوي  ٠.٦٢  ٠.٧٩  ٧.٩٢  ١.١٥  ٧.٦٧ درجة اإلخماد

≥ 
یتبـــین أن هنـــاك عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي جمیـــع الـــصفات البدنیـــة  ):٨ ( رقـــممـــن خـــالل الجـــدول

وذلـك الن ) اللمستین، واللمـسات الـثالث(لتي تناولها البحث بین االختبارات البعدیة ألسلوبي اللعبوالمهارات األساسیة ا
الجدولیــــة ) ت(وهـــذه القـــیم جمیعهـــا هـــي اصـــغر مـــن قیمـــة) ١.٧٣ ، ٠.١١(المحـــسوبة كانـــت محـــصورة بـــین) ت(قـــیم

علـى وجـود فـروق ذات داللـة  الـذي یـنص وهذا لم یحقق صحة الفرض الثالث) ٠.٠٥(≤عند حدود ثقة ) ٢.٠٧(البالغة
معنویة بین أسلوبي اللعب في االختبارات البعدیة، وجاءت هذه النتائج غیر المعنویة إلى التطـور المعنـوي الـذي حـصل 

  .لكال األسلوبین في جمیع المتغیرات البدنیة والمهاریة
  
  
  
  
  
  
  
ختبـارات القبلیـة والبعدیـة البدنیـة  عرض وتحلیل ومناقشة الفروق فـي نـسب التغیـر فـي األوسـاط الحـسابیة لال٥-٤

  .والمهاریة بین أسلوبي اللعب
الفروقات في نسب التغیر في األوساط الحسابیة لالختبارات القبلیة والبعدیة البدنیة والمهاریة بین  )٩( رقمالجدول

  أسلوبي اللعب 
  المعالم اإلحصائیة

  
  الصفات البدنیة والمهارات

وحدة 
االختبار   القیاس

  القبلي
  مستینلل

االختبار 
  البعدي
  للمستین

االختبار 
  القبلي

للمسات 

االختبار 
  البعدي

للمسات 

نسب 
التغیر 
  للمستین

نسب 
التغیر 
للمسات 

  الفرق
في نسب 
التغیر بین 
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  الثالث  الثالث

  -س  -س  -س  -س
  األسلوبین  الثالث

  %٠.٦٠  %٤.٣٤  %٤.٩٤ ٤٠.٨٣ ٣٩.١٣ ٤١.٨٢ ٣٩.٨٥  سم  القوة االنفجاریة العمودیة للرجلین
  %٢.٥٢  %١١.٤٠  %١٣.٩٢ ٧.١٣ ٦.٤٠ ٧.٢٠ ٦.٣٢  متر  القوة الممیزة بالسرعة للرجلین

  %١.٢٩ -  %٢٨.٩٨  %٢٧.٦٩ ٣٧.٨٣ ٢٩.٣٣ ٣٧.٢٥ ٢٩.١٧  تكرار  مطاولة القوة للرجلین
  %١.٩٤  %٥.٠٧  %٧.٠١ ٢١.٣٣ ٢٢.٤٧ ٢١.٢٣ ٢٢.٨٣  ثانیة  الرشاقة

  %١.٩٣  %٨.٦٤  %٦.٧١ ٤.٠٢ ٤.٤٠ ٣.٨٩ ٤.١٧  ثانیة  السرعة االنتقالیة القصوى
  %٢.٠٢  %٦.٧٥  %٨.٧٧ ٣٣.٩٨ ٣٦.٤٤ ٣٣.٢٠ ٣٦.٣٩  ثانیة  مطاولة السرعة
  %١٥.٨٨  %٣٢.٨٤  %٤٨.٧٢ ٥.٤٢ ٤.٠٨ ٥.٨٣ ٣.٩٢ درجة التمریرة القصیرة
  %٠.٣١  %١٩.٢٥  %١٩.٥٦ ١٩.٠٨ ١٦ ٢٠.٤٢ ١٧.٠٨ درجة التمریرة المتوسطة
  %١١.٣٠  %٢٥.٣٢  %٣٦.٦٢ ٢١.٨٣ ١٧.٤٢ ٢١.٧٥ ١٥.٩٢ درجة التهدیف القریب

  %٢٥.٧٩-  %٧٩.١٩  %٥٣.٤  ٧.٩٢  ٤.٤٢ ٧.٦٧ ٥ درجة اإلخماد
  :یتضح ما یأتي) ٩(من خالل الجدول 

التمریرة القصیرة، والتهدیف القریب، ( حدوث نسب تغیر جیدة في أسلوب اللعب باللمستین لمعظم المهارات وهي-
  %).٥٣.٤، %٣٦.٦٢، %٤٨.٧٢(إذ بلغت قیمها على التوالي) واإلخماد

التمریرة القصیرة، والتهدیف ( حدوث نسب تغیر جیدة في أسلوب اللعب باللمسات الثالث لمعظم المهارات وهي-
  %).٧٩.١٩، %٢٥.٣٢، %٣٢.٨٤(إذ بلغت قیمها على التوالي) القریب، واإلخماد

إذ بلغت قیمتها في أسلوب اللعب ) مطاولة القوة للرجلین( حدوث نسبة تغیر جیدة في كال أسلوبي اللعب لصفة-
  %).٢٨.٩٨(، في حین بلغت قیمتها في أسلوب اللعب باللمسات الثالث %)٢٧.٦٩(باللمستین

إذ بلغت قیمتها في أسلوب اللعب ) التمریرة المتوسطة( حدوث نسبة تغیر ضئیلة في كال أسلوبي اللعب لمهارة-
  %)١٩.٢٥(اللعب باللمسات الثالث، بینما بلغت قیمتها في أسلوب %)١٩.٥٦(باللمستین

القوة االنفجاریة العمودیة ( حدوث نسب تغیر ضئیلة جدًا في أسلوب اللعب باللمستین لمعظم الصفات البدنیة وهي-
إذ بلغت قیمها ، )ومطاولة السرعةالسرعة االنتقالیة القصوى،  ، و الرشاقة والقوة الممیزة بالسرعة للرجلین، و للرجلین،

  %).٨.٧٧، %٦.٧١، %٧.٠١، %١٣.٩٢، %٤.٩٤(على التوالي
القوة االنفجاریة ( حدوث نسب تغیر ضئیلة جدًا في أسلوب اللعب باللمسات الثالث لمعظم الصفات البدنیة وهي-

إذ بلغت ، )ومطاولة السرعةالسرعة االنتقالیة القصوى،  ، و والرشاقة والقوة الممیزة بالسرعة للرجلین، العمودیة للرجلین،
  %).٦.٧٥، %٨.٦٤، %٥.٠٧، %١١.٤٠، %٤.٣٤(لى التواليقیمها ع

إذ بلغت   وجود فرق جید في نسبة التغیر بین أسلوبي اللعب ولمصلحة اللمسات الثالث في مهارة اإلخماد-
  %).٢٥.٧٩(قیمتها

دیف التمریرة القصیرة، والته( وجود فروقات ضئیلة في نسب التغیر وبنسب مختلفة بین أسلوبي اللعب في مهارتي-
  %).١١.٣٠، %١٥.٨٨(إذ بلغت قیمتهما على التوالي )القریب

القوة ( وجود فروقات ضئیلة جدًا في نسب التغیر وبنسب مختلفة بین أسلوبي اللعب في جمیع الصفات البدنیة وهي-
ة االنتقالیة السرع ، الرشاقة القوة الممیزة بالسرعة للرجلین، مطاولة القوة للرجلین، االنفجاریة العمودیة للرجلین،

، %١.٩٣،%١.٩٤، %١.٢٩-، %٢.٥٢، %٠.٦٠(إذ بلغت قیمها على التوالي، )مطاولة السرعةالقصوى، 
٢.٠٢.(%  
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 ٢٢٤

، %)٠.٣١(إذ بلغت قیمتهالمهارة التمریرة المتوسطة  وجود فرق ضئیل جدًا في نسبة التغیر بین أسلوبي اللعب -
  .ك اختالف في نسب التطور بین أسلوبي اللعبوبذلك یتحقق صحة الفرض الرابع الذي یشیر إلى أن هنا

إلى التقنین العلمي السلیم للمنهاج التدریبي ویعزو الباحث هذا التطور في نسب التغیر لكال أسلوبي اللعب 
والذي یحمل في طیاته تمارین اللعب المبنیة على أسس ومبادئ طریقة التدریب الفتري المرتفع الشدة إذ 

اد التقنین العلمي الصحیح للحمل التدریبي المعتمد على أصول ومبادئ علم التدریب بأن اعتم) الحیالي(یشیر
وللمنهاج ، )١٠٧، ٢٠٠٧الحیالي،(الریاضي أدى إلى إحداث التأثیرات التدریبیة السلیمة لهذه المناهج التدریبیة

في نسب التغیر وذلك لما التدریبي القائم على خصوصیة أداء العبي كرة القدم له األثر الكبیر في هذا التطور 
إذ مارست كلتا المجموعتین التجریبیتین تضمنه من تمارین اللعب المشابهة إلى حد كبیر لما یحدث في المباراة 

اللمستین للمجموعة (التمرینات الخاصة والمتضمنة تبادل لعب الكرة بین العبي المجموعة الواحدة بالشرط المعلن
 الذین )٣ضد٣و)(٢ضد٤و) (١ضد٣(وبتشكیالت مختلفة ألعداد الالعبین)  الثانیةوالثالث لمسات للمجموعة)(األولى

من خالل التمریرات األرضیة والعالیة، ) م٤٠*٢٠) (م٢٠*١٠(یمارسون هذه التدریبات ضمن المساحات المحددة
ًال عن التحرك وما یرافقها من خداع وتمویه أثناء تبادل الكرة فض) الدبل باص(القصیرة والمتوسطة وكذلك تمریرات

بین الالعبین لخلق الفراغ أو احتالل الفراغ نتیجة للضغط الحاصل وعمل اإلسناد الالزم والوقوف كمحور للزمیل 
الحائز على الكرة التي تسمح بنجاح االحتفاظ بالكرة لفترة دوام التمرین، وهذه األمور جمیعها تعد من العوامل 

) ٩(عنوي لجمیع المتغیرات البدنیة والمهاریة المشار إلیه في الجدولاألساسیة التي أدت إلى حدوث التطور الم
في كل األحوال یجب أن تتمیز التدریبات المنتقاة بدرجة عالیة من التشابه "بقولهما أنه ) كشك والبساطي(ویوضحان

ة قدرته على والتكیف مع تفصیالت األداء خالل التنافس إلتاحة الفرصة لالعب في اتخاذ القرار المناسب وتنمی
، وهنا نذكر قاعدة كرویة مهمة )١٧٤، ٢٠٠٠كشك والبساطي،"(التفكیر واإلدراك الموقفي خالل مواقف اللعب المتغیرة

بان طریقة اللعب هي انعكاس لطریقة التدریب ولنقترب أكثر من الحقیقة نقول أن أحسن طرائق ) المولى(یشیر إلیها 
، والسبب اآلخر الذي یصب في )٢٠٢، ٢٠٠٠المولى،(ألقرب إلى الواقعیةالتدریب وأكثرها إنتاجًا هو التدریب ا

اعتماد مبدأ الخصوصیة في تدریب نظام الطاقة العامل إذ نعلم جیدًا أن نظام الطاقة األول هو خصوصیة اللعبة هو 
وام التمرین الواحد النظام المسیطر بالنسبة ألداء العبي كرة القدم ومن خالل تفحص المنهاج التدریبي  نرى أن زمن د

إن "بقوله ) Bernie,1979(كان یصب في عمل وخصوصیة نظام الطاقة العامل وهذا ما یشیر إلیه) ث١٠(وقدره
عملیة التدریب على أي فعالیة تتطلب التأكید على إحداث التكیف في أنظمة الطاقة المساهمة في تلك 

  ).Bernie,1979,14"(الفعالیة
 الـذي أحدثتـه المجموعتـان التجریبیتـان )اإلخمـاد(مهـارة حـدوث تطـور جیـد فـي مـن) ٩(أما ما یوضـحه الجـدول

فیعــزوه الباحــث إلــى وجــوب الــسیطرة الكاملــة علــى الكــرة مــن خــالل اللمــسة األولــى إلمكانیــة االحتفــاظ بهــا والتــداول بــین 
لمــردود االیجــابي فــي حــسن الالعبــین بتمریــر الكــرة بوجــود الخــصم الفعــال خــالل الــزمن المــذكور آنفــًا، وهــذا العمــل لــه ا

التـصرف للــسیطرة علــى الكــرة فــي المواقــف التنافــسیة بــصورة جیـدة والتــي تمكنــه مــن زعزعــة دفاعــات الخــصم قبــل اتخــاذ 
القــرار المناســب للموقــف الــدفاعي الــسلیم وهنــا وجــب علــى الالعــب أن یتمتــع بــالنظرة الــشاملة والــسریعة علــى الملعــب 

راك تحركات الزمالء والمنافسین، أما الفرق الكبیر لمصلحة اللعـب باللمـسات الـثالث فـي والزمالء قبل استقبال الكرة إلد
 إلى توفر الوقت للقیام بإخماد الكرة وتجاوز الالعبـین الحالـة النفـسیة والحـساسیة التـي یكونـون أعزاؤههذه المهارة فیمكن 

تتطلــب توقیتــًا دقیقــًا للغایــة وحــساسیة بالغــة مــن "اد علیهـا نتیجــة للــسیطرة الردیئــة ومــن ثــم فقــدان الكــرة، الن مهــارة اإلخمــ
الخـــشاب "(أجـــزاء الجـــسم التـــي تقـــوم بهـــذا العمـــل الن أي خلـــل فـــي هـــذا التوقیـــت یتـــسبب فـــي فقـــدان الكـــرة والـــتحكم بهـــا

، ومــا یتــسم بــه اللعــب الحــدیث مــن ســرعة فــي األداء والــضغط المباشــر والمتواصــل طــول دقــائق )٢٦، ٢٠٠٥وذنــون،
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متطلبــات اللعــب الحــدیث فــي كــرة القــدم تفــرض علــى " لــه األهمیــة أیــضًا فــي تطــویر مهــارة اإلخمــاد ألن المبــاراة جعــل
الالعبــین إتقــان اإلخمــاد مــن الحركــة تحـــت ضــغط الخــصم فــي أي مــساحة مـــن الملعــب خاصــة الــضیقة منهــا لجمیـــع 

و طویلــة وبــأي جــزء مــن الجــسم فــي أي اتجــاه ســواء كانــت قــصیرة أ) أرضــیة أو متوســطة أو عالیــة(الكــرات الممــررة إلیــه
، لــذا یجــب التأكیــد علــى )٣٨، ٢٠٠٠كــشك والبــساطي،"( القــدم- الــساقین- الفخــذ- الــبطن- الــصدر-الــرأس(عــدا الیــدین

  .تدریبات السیطرة بكافة أنواعها وعلى الخصوص تدریب السیطرة تحت الضغط وأثناء مواجهة الخصم نفسه
إلــى خــصوصیة التمــارین المعتمــدة فــي المنهــاج  مریــرة القــصیرةمهــارة التویعــزو الباحــث التطــور الحاصــل فــي 

التدریبي وبالتشكیالت والمساحات المختلفة والتـي تـنص علـى تبـادل تمریـر الكـرة القـصیرة والمتوسـطة والطویلـة بظـروف 
إلــى ) دحمــا(ووضــعیات لعــب مختلفــة إذ احتلــت النــسبة الكبیــرة جــدًا فــي الــزمن الرئیــسي لهــذا المنهــاج ألهمیتهــا، ویــشیر

یعتبر من أهم فنون ریاضة كرة القدم علـى اإلطـالق لكثـرة اسـتخدامه طـوال زمـن اللعـب أهمیة التمریر بقوله أن التمریر 
مـن الحـاالت التـي یحـصل فیهـا الالعـب علـى الكـرة یكـون التـصرف فیهـا بـالتمریر أمـا النـسبة المتبقیـة % ٨٠فأكثر من 

بـــالكرة أو المراوغـــة أو التـــصویب ومرجـــع ذلـــك ألن الفریـــق یتكـــون فیتـــصرف بهـــا الالعـــب باســـتخدامه الدحرجـــة % ٢٠
فهو الوسیلة األساسیة في بدء الهجوم وبنائه وتطویره وٕانهائه، ویعد التمریر في حد ذاتـه وسـیلة إلخفـاء )  العب١١(من

رة مـن العـب تحركات معینة في منطقة أخرى غیر منطقة الكرة ألن الفریـق المنـافس سـیكون محـور اهتمامـه انتقـال الكـ
إلى آخر وعلى هذا فإن التمریر هو عصب اللعب الهجـومي ویمكـن تـشبیهه بـالخیط غیـر المرئـي الـذي یـربط بـین أفـراد 

التمـارین األربعـة علـى من خـالل لهذه المهارة ات الكثیرة تكرار ال، ویشیر الباحث إلى )١٠٦، ١٩٩٤حماد،(الفریق الواحد
والـذي أدى إلـى حـدوث هـذا التطـور االیجـابي ریبي دفـي المنهـاج التـة والمتوسـطة طول الوحدة التدریبیة الیومیة والـصغیر 

حیـث توصـل فـي دراسـته إلـى حـدوث تطـور ) الحیـالي(في نسبة التغیر لالعبي كال األسـلوبین، ویتفـق بهـذا الخـصوص 
ي التمـارین المعتمـدة فـي لدى المجموعة التجریبیة بسبب كثرة التكرارات المستخدمة ف) القصیرة(معنوي في مهارة التمریرة

 أمـــا الفــرق الحاصـــل لمـــصلحة اللعـــب باللمــستین فـــي هـــذه المهـــارة فیعـــزوه ،)٨٧، ٢٠٠٨الحیـــالي ، (المنهــاج التـــدریبي 
وضـع الالعبـین فـي التمرینـات بتبـادل الكـرة مـن خـالل اللمـستین داخـل المـساحات الـصغیرة المحـددة وبـذلك الباحث إلى 

وهو نفس العمـل الـذي ) فترة دوام التمرین( الكرة ألطول زمن ممكنتبادلمهارة لضمان عمل الالعبون على إتقان هذه ال
یقومون به خالل سیر المباراة خالل الزمن المذكور وربما أقل أو أكثر منه وهذه التمارین هي التي عملت علـى تطـویر 

احة الـصغیرة تـؤدي إلـى تطـویر فالمـس  "تمـرینالالعب نفسه من خالل التكنیك تحت ضغط الخصم والمساحة وقانون ال
، وما یحمله اللعب الحـدیث مـن )٣٧، ٢٠٠٠المولى،"(لعب المناوالت القصیرة وتشكیل المثلثات ولعب الكرات المنحرفة

اللعــب الــسریع یفــرض علــى الالعبــین تطــویر حالــة اللعــب بالمناولــة الــسریعة والقــصیرة غالبــًا وتقــدیم اإلســناد بــشكل دائــم 
ألنــه إذا لــم یكــن الالعــب "م حــول منطقــة الكــرة فــي المــساحات الــصغیرة وفــي أي جــزء مــن الملعــب لتواجــد الخــصم الــدائ

إســـماعیل "(قــادرًا علـــى أداء المناولــة بدقـــة ضـــمن مــساحة صـــغیرة فــإن مـــن الـــصعب علیــه أداء المناولـــة لمــسافة طویلـــة
ضــیة والقــصیرة لــضمان تــداول ، وقــد مارســت هــذه المجموعــة فــي هــذه التمرینــات التمریــرات األر )١٦، ١٩٩٩والمــولى،

الكــرة واالحتفــاظ بهــا ذلــك العتبــار التمریــرات القــصیرة أفــضل أنــواع التمریــرات فــي لعبــة كــرة القــدم وتــستخدم فــي جمیــع 
لــسهولة الــسیطرة علــى الكــرة فیــه أو لعبهــا مباشــرةً، وعنــد مقارنــة نتــائج المــستویات ) بنــاء وتطــویر وٕانهــاء(مراحــل الهجــوم

نفـس المـصدر الـسابق، (تت أن المناوالت فـي المـستویات العلیـا تلعـب قـصیرة وٕان أكثرهـا لعبـت أرضـیةالعلیا والسفلى أثب
١٦ .(  

 لمــصلحة اللعــب باللمــستین إلــى التطــور الحاصــل فــي التهــدیف القریــبویعــزو الباحــث فــرق التطــور فــي مهــارة 
بتكراراتهـا الكبیـرة إلـى مهـارة التهـدیف القریـب مهارة التمریرة القصیرة وحدوث انتقال اثر ایجابي ألثر تدریب هذه المهارة 

وهــذا یتفــق مــع أحــد مبــادئ علــم التــدریب الریاضــي وهــو مبــدأ انتقــال اثــر التــدریب لمــا لــه مــن أهمیــة فــي عملیــة تطــویر 
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ألن مفهــــوم انتقـــال اثــــر التــــدریب یوضـــح أن االنتقــــاالت كانـــت مبنیــــة علـــى أســــاس مــــن "المهـــارات والقــــدرات الحركیـــة 
ثیر آخر یشبه إلى حد ما المثیر السابق حیـث كلمـا تـشابهت المثیـرات كانـت هنـاك إمكانیـة لحـدوث انتقـال االستجابة لم

االنتقــال یحــدث عنــد تنمیــة صــفة بدنیــة فــان الحمــل المــستخدم یهــدف "بــأن ) مجیــد(، ویــذكر)١٥، ٢٠٠٩، جاســم"(اكبــر
، وقــد یكــون )١٧٣، ١٩٨٨مجیــد،"(رىإلــى تنمیــة هــذه الــصفة ویمكــن أن یــسهم إلــى حــد مــا فــي تنمیــة صــفة بدنیــة أخــ

لمــشاركة نفــس المجــامیع العــضلیة فــي أداء هــاتین المهــارتین الــسبب اآلخــر الــذي أدى إلــى حــدوث نــوع مــن التكیفــات 
الفــسیولوجیة داخــل األجهــزة الوظیفیــة لالعبــین نتیجــة ممارســة الالعبــین نفــس األســلوب التــدریبي والقریــب مــن الــواقعي 

فـي دراسـته ) جاسـم( المهارتین وهذا النوع مـن التـشابه فـي أداء المجـامیع العـضلیة العاملـة یـذكرهسواء للمهارة الواحدة أو
إن انتقــال اثــر التــدریب یخــتص بعلــم التــدریب الــذي یعنــى بالتكیفــات التــي تحــدث داخــل األجهــزة الوظیفیــة نتیجــة "بقولــه 

، وقــد یكــون )١٥، ٢٠٠٩جاســم ،"(ة أخــرىالتــدریب لتنمیــة صــفة معینــة واالســتفادة مــن هــذه التكیفــات فــي تنمیــة صــف
للجانـــب البـــدني الحـــضور المتمیـــز فـــي تطـــویر المهـــارات قیـــد البحـــث إذ تـــرتبط اللیاقـــة البدنیـــة ارتباطـــًا معنویـــًا باللیاقـــة 
المهاریــة، وهــذه حقیقــة مهمــة وهــي أن أداء أي مهــارة یــرتبط بمكونــات اللیاقــة البدنیــة حتــى یمكــن نجــاح األداء الحركــي 

  ).٣٠٣، ٢٠٠١فرحات، (كذلك نمو قدراتهم باإلضافة إلى حسن االستغالل الجید للوقت في األداء المتمیزالریاضي و 
  : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
القـوة االنفجاریـة العمودیـة ( فـي جمیـع الـصفات البدنیـة قیـد البحـث حققت المجموعتان التجریبیتان تطورًا معنویـاً ١-١-٥

، )مطاولـة الـسرعةالـسرعة االنتقالیـة القـصوى، ، الرشـاقةوة الممیزة بالسرعة للـرجلین، مطاولـة القـوة للـرجلین، القللرجلین، 
  .عند مقارنة نتائج االختبارات البدنیة القبلیة والبعدیة ولمصلحة االختبارات البعدیة

التمریــرة القــصیرة، والتمریــرة (البحــث حققــت المجموعتــان التجریبیتــان تطــورًا معنویــًا فــي المهــارات األساســیة قیــد ٢-١-٥
عنــد مقارنــة نتــائج االختبــارات المهاریــة القبلیــة والبعدیــة ولمــصلحة االختبــارات ) المتوســطة، والتهــدیف القریــب، واإلخمــاد

  .البعدیة
 أیــة فــروق معنویــة فــي الــصفات البدنیــة والمهــارات األساســیة عنــد مقارنــة نتــائج االختبــارات البدنیــةعــدم وجــود  ٣-١-٥

  .والمهاریة البعدیة بین أسلوبي اللعب
حقـق أســلوب اللعـب باللمــسات الـثالث فــرق جیــد فـي نــسبة التغیـر بــین أســلوبي اللعـب فــي مهـارة اإلخمــاد عنــد  ٤-١-٥

  .أخذ الفروق في األوساط الحسابیة القبلیة والبعدیة
 في مهارتي التمریرة القصیرة حقق أسلوب اللعب باللمستین فرق جید في نسبة التغیر بین أسلوبي اللعب ٥-١-٥

  .والتهدیف القریب عند أخذ الفروق في األوساط الحسابیة القبلیة والبعدیة
 حققت المجموعتان التجریبیتان فروق ضئیلة جدًا في نسب التغیر وبنسب مختلفة بین أسلوبي اللعب في ٦-١-٥

  . األوساط الحسابیة القبلیة والبعدیةعند أخذ الفروق في ومهارة التمریرة المتوسطة جمیع الصفات البدنیة
 : التوصیات٢-٥
 ضرورة احتواء الوحدات التدریبیة الیومیة على هذه التمرینات المـشتملة علـى المـساحات المحـددة وتبـادل الكـرة ١-٢-٥

 من خـالل الـشروط المحـددة وبتـشكیالت مختلفـة ألعـداد الالعبـین لـضمان حـصول الالعبـین واجتیـازهم لمواقـف تنافـسیة
 .تكاد تكون عصیبة علیهم إذا ما حصلت خالل سیر المباراة

 التأكید على مدربي لعبة كرة القدم بان تكون أزمنة دوام التمرین مقاربة ومتشابهة جدًا من أزمنة العمل ٢-٢-٥
لتنفیذ الرئیسیة في المباراة لیتمكن المدرب من تنمیة وتطویر نظام الطاقة العامل الذي یحتاجه الالعبون والخادم 

  . الواجبات البدنیة والمهاریة بكرة القدم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ............يف املساحات احملددة  من اللعب املشروطأسلوبنيأثر استخدام 

 ٢٢٧

 ضرورة استخدام تمارین اللعب لما تتضمنه من حركة مستمرة ومن ثم تطویر الجانب البدني لالعبین ٣-٢-٥
المدافعین والمهاجمین وكذلك تطویر المهارات األساسیة لالعب من وضع الحركة وبذلك تتطور قابلیتهم الخططیة كما 

  . و من الفوائد النفسیةأنها ال تخل
 ضــــرورة تطبیــــق المنــــاهج التدریبیــــة القائمــــة علــــى األســــس العلمیــــة الــــصحیحة فــــي تطــــویر الجــــانبین البــــدني ٤-٢-٥ 

  . والمهاري
 التأكید على مدربي هذه اللعبة بـضرورة التركیـز علـى التمرینـات والتـدریبات التـي تكـون أكثـر قربـًا وواقعیـة مـن ٥-٢-٥

  .باریات الیجابیة التأثیر في تحسین وتطویر الجانبین البدني والمهاريأجواء المنافسة والم
  :المصادر العربیة واألجنبیة

نظریـــات، ( التخطــیط واألســس العلمیــة لبنــاء وٕاعــداد الفریــق فــي األلعــاب الجماعیــة): ٢٠٠٥(أبــو زیــد، عمــاد الــدین عبــاس •
  .، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر١، ط)تطبیقات 

، دار الفكـــر العربـــي للنـــشر ١التمـــارین التطویریـــة بكـــرة القـــدم، ط): ١٩٩٩(ر محـــسن والمـــولى، موفـــق مجیـــدإســـماعیل، ثـــام •
  .والتوزیع، عمان، األردن

انتقال أثر التدریب من الجانب المهاري إلى الجانب البدني وأثره في بعض متغیـرات البنـاء ): "٢٠٠٩(جاسم، فارس عبد اهللا •
أطروحة دكتـوراه غیـر منـشورة، كلیـة التربیـة الریاضـیة، جامعـة "  العبي كرة السلة الشبابالجسمي والمتغیرات الوظیفیة على

  .الموصل، العراق
،مركــز الكتــاب ١األســس العلمیــة للكــرة الطــائرة وطــرق القیــاس، ط): ١٩٩٧(حــسانین، محمــد صــبحي وحمــدي، عبــد المــنعم •

  .للنشر، القاهرة، مصر
 والقیـــــــاس واإلحـــــــصاء فـــــــي المجـــــــال الریاضـــــــي، الطیـــــــف للطباعـــــــة، االختبـــــــارات): ٢٠٠٤(الحكـــــــیم، علـــــــي ســـــــلوم جـــــــواد •

  .جامعة القادسیة، العراق
ــــــراهیم • ــــــي إب ــــــي، ): ١٩٩٤(حمــــــاد، مفت ــــــدم، دار الفكــــــر العرب ــــــي اإلعــــــداد المهــــــاري والخططــــــي لالعــــــب كــــــرة الق ــــــد ف الجدی

  .القاهرة، مصر
مل التدریب البدني في بعـض المتغیـرات اثر اختالف أسالیب التحكم بمكونات ح): "٢٠٠٧(الحیالي، معن عبد الكریم جاسم •

  .، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، العراق"البدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم الشباب
ة ، أطروحـ"خصائص االختبارات المیدانیة لحالة التدریب الخاصة لالعبي كرة القدم الـشباب): "١٩٨٤(الخشاب، زهیر قاسم •

  .دكتوراه غیر منشورة، موسكو
دار ابـن األثیـر للطباعـة والنـشر، ) مهـارات، اختبـارات، قـانون(كـرة القـدم): ٢٠٠٥(الخشاب، زهیر قاسم وذنون، معتز یونس •

  .الموصل، العراق
ت فـي تطـویر بعـض المهـارا) باألسـلوب المنفـرد والمتعـدد(أثـر اسـتخدام منهجـین تـدریبیین): "٢٠٠٢(الخیالني، شروق مهدي •

 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة بغداد، العراق"األساسیة في لعبة كرة الید
، رسالة ماجـستیر غیـر منـشورة، "عالقة اإلعداد البدني والمهاري بمستوى االنجاز): "١٩٨٩(الدوري، منى عبد الستار هاشم •

  .جامعة بغداد، العراق
ــــراوي، مكــــي محمــــود حــــسین • ــــار المهــــارات األساســــیة بكــــرة القــــدم لالعبــــي شــــباب محافظــــة ): "٢٠٠١(ال ــــة اختب ــــاء بطاری بن

  .، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، العراق)"دراسة عاملیه(نینوى
اضـي، مطبعـة اإلســراء، كلیـة التربیـة الریاضــیة، قـسم التـدریب الری النظریـات األساسـیة، -كـرة القــدم): ب،ت(شـعبة كـرة القـدم •

  .القاهرة، مصر
أثـر برنـامجین تـدریبین بأسـلوبي التمـارین المركبـة وتمـارین اللعـب فـي بعـض الـصفات  "):٢٠٠١(معتز یونس ذنـون الطائي، •

 .، العراقجامعة الموصل كلیة التربیة الریاضیة، حة دكتوراه غیر منشورة،رو  أط"البدنیة والمهاریة بكرة القدم
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االختبـــارات ومبـــادئ اإلحـــصاء فـــي المجـــال الریاضـــي، ): ١٩٨٧( نـــاجي وبسطویـــسي، احمـــد بسطویـــسيعبـــد الجبـــار، قـــیس •
  .مطبعة التعلیم العالي، بغداد، العراق

، دار الفكـــر للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع، ٥البحـــث العلمـــي، مفهومـــه وأدواتـــه وأســـالیبه، ط): ١٩٩٦(عبیـــدات، ذوقـــان وآخـــران •
  .عمان، األردن

، دار العبیكـان للطباعـة والنـشر، الریـاض، ١المدخل إلى البحث في العلوم الـسلوكیة، ط): ١٩٨٩(دالعساف، صالح بن حم •
 .المملكة العربیة السعودیة

  .، مصر٢اإلحصاء التطبیقي في التربیة البدنیة والریاضیة، ط): ٢٠٠١(عمر، محمد صبري وآخران •
  .، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر١ضیة، طالقیاس واالختبار في التربیة الریا): ٢٠٠١(فرحات، لیلى السید •
أســس اإلعــداد المهــاري والخططــي فــي كــرة القــدم، دار الفكــر العربــي، القــاهرة، ): ٢٠٠٠(كــشك، محمــد والبــساطي، أمــر اهللا •

  .مصر
  .ردناللیاقة البدنیة لالعبین في كرة القدم، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األ): ٢٠٠٢(كماش، یوسف الزم •
  . التدریب الریاضي، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل، العراق):١٩٨٨(مجید، ریسان خریبط •
 .دار الفكر العربي، القاهرة، مصراألسس العلمیة في تدریب كرة القدم، ): ب،ت(مختار، حنفي محمود •
ة الریاضیة، مطبعة التعلیم العالي، جامعة بغداد، طرق البحث العلمي ومناهجه في التربی): ١٩٨٨(المندالوي، قاسم وآخران •

 .العراق
، دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع، عمــان، ١األســالیب الحدیثــة فــي تــدریب كــرة القــدم، ط): ٢٠٠٠(المــولى، موفــق مجیــد •

  .األردن
طـالب كلیـة التربیـة وضـع درجـات معیاریـة لـبعض المهـارات األساسـیة بكـرة القـدم ل): "١٩٩٢(النعیمي، ضرغام جاسم محمد •

 .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، العراق"الریاضیة
• Bernie, D. (1979): "Running and Your Body – applying. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  "أراء السادة الخبراء والمتخصصین لتحدید أهم الصفات البدنیة والمهارات"   )١( رقمالملحق 
  المحترم........................................ د الخبیر حضرة السی

عـدد اثر استخدام أسلوبین من اللعب المشروط في المساحات المحددة من الملعب فـي (یروم الباحث إجراء البحث الموسوم بـ 
اثــر هــذین األســلوبین وأیهمــا  هــذه الدراســة إلــى الكـشف عــن  وتهــدف،)مـن المتغیــرات البدنیــة والمهاریــة لالعبــي كــرة القـدم الــشباب

سیكون األكثر أثرا من غیره فـي عـدد مـن المتغیـرات البدنیـة والمهاریـة لالعبـي كـرة القـدم الـشباب، فـضال عـن نـسب التطـور لكـال 
األسلوبین، ونظرًا لما تتمتعون به من الخبرة والمكانة العلمیة ولكونكم من ذوي االختصاص فـي مجـالي التـدریب الریاضـي ولعبـة 

  :ة القدم یرجى تفضلكم ببیان أرائكم القیمة في تحدیدكر 
أهم الصفات البدنیة والمهارات األساسیة بلعبـة كـرة القـدم التـي یمكـن تطویرهـا مـن خـالل هـذین األسـلوبین والتـي تخـدم أهـداف * 

  .البحث
  :مالحظة 
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ن الملعب وبطریقة التدریب الفتري  سیكون اللعب المشروط باستخدام اللمستین والثالث لمسات في المساحات المحددة م- ١
.المرتفع الشدة  

 یرجــى إضــافة أیــة صــفة بدنیــة أو مهــارة أخــرى یراهــا الــسید الخبیــر مالئمــة ومناســبة لعینــة البحــث مــن غیــر الــصفات البدنیــة -٢
  .والمهارات المذكورة والتي تخدم أهداف البحث

  :االختصاص واللقب العلمي                         :                    اسم الخبیر
  :                    التوقیع    :                                    الجامعة والكلیة

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

  :مالحظة 
  ب بها السید الخبیر تشیر إلى اختیاره للصفة البدنیة أو المهارةوضع أي عالمة یرغ       

  
  

  الباحث
  

  "استبیان أراء حول المنهاج التدریبي)"٢( رقمالملحق
  المحترم........................................ حضرة السید الخبیر 

روط فـي المـساحات المحـددة مـن الملعـب فـي اثـر اسـتخدام أسـلوبین مـن اللعـب المـش(یروم الباحث إجراء البحث الموسوم بــ 
 هذه الدراسـة إلـى الكـشف عـن اثـر هـذین األسـلوبین  وتهدف،)عدد من المتغیرات البدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم الشباب

ي كال وأیهما سیكون األكثر أثرا في عدد من المتغیرات البدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم الشباب، فضال عن نسب التطور ف
األسـلوبین، ونظـراً لمــا تتمتعـون بـه مــن الخبـرة والمكانــة العلمیـة ولكـونكم مــن ذوي االختـصاص فـي مجــال التـدریب الریاضــي 

  : ولعبة كرة القدم یرجى تفضلكم ببیان أرائكم القیمة في تحدید
  .له بالصورة العلمیة الصحیحةمدى صالحیة المنهاج التدریبي وٕاجراء التعدیالت الالزمة والتي من شانها أغناء البحث وجع

  : االختصاص واللقب العلمي              :               اسم الخبیر
  الباحث                                                   :التوقیع:                          الجامعة والكلیة
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  الدورة المتوسطة األولى
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  المتوسطة الثانیةالدورة
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السادة المتخصصین في مجاالت علم التدریب الریاضي والقیاس والتقویم وكرة القدم الذین تم عرض )٣ ( رقمالملحق
  االستبیانات علیهم 
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