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أثر تمرينات المنافسة على وفق الشبكة التدريبية لتطوير األداء المهاري لالعبين 
 الشباب بكرة القدم

   م.د. فراس عبد الحميد البجاري                        أ.م.د. نبهان حميد احمد     أ.د. موفق اسعد الهيتي
 مديرية تربية االنبار                         جامعة االنبار  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  
 
 التعريف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهميته 1-1

يعةد التخطيط العلمي الدقيق الى جانب القيادة الرياضةةةةةةةةةةةةةية للفريق والمتمثلة باإلدارة والمدرب      
الضةةةةةةةةةةرورية والمهمة في العملية التدريبية األسةةةةةةةةةةاس والقاعدة التي  ومسةةةةةةةةةةاعديه وتوافر اإلمكانات

يسةةةةةةةةةةةةةتطيع المةةدرب تحةةديةةد مفردات ومعطيةةات منهةةاجةةه التةةدريبي الةةذي يتمكن من خاللةةه االرتقةةاء 
 بمستوى الفريق وتحقيق النتائج الجيدة.

حديثة ال أن كرة القةدم من األلعةاب الجمةاهيرية والتي حظيت باهتمام كبير من خالل التطورات    
والسةةةةةةةةريعة في مجال التدريب الرياضةةةةةةةةي والتقنيات الحديثة واسةةةةةةةةتخدام األجهزة واألدوات التدريبية 
المختلفة إلى جانب األجهزة التي تقيس المتغيرات الداخلية وتعطي مؤشةةةةةةةةةةةةرات ودالالت كثيرة عن 

رها حةالةة ومسةةةةةةةةةةةةةتوى الالعةب . حيةث وجةدت تمرينةات متنوعةة ومتطورة األمر الةذي أدى إلى تطو 
بشةةةكل ملحوظ وذلك من خالل التغيرات المسةةةتمرة في مكونات اللعبة والتمرينات المسةةةتخدمة على 
وفق أسةةةةةةةس علمية متطورة، ومنها تمرينات المنافسةةةةةةةة او ما يعرف بتمرينات اللعب التي شةةةةةةةهدت 
تطورا كبيرا والتي تؤدي بالرياضةةةةةةةةي إلى إتقان وتطوير الصةةةةةةةةةفات البدنية والمهارات األسةةةةةةةةاسةةةةةةةةةية 

واحي الخططية كونها تمرينات تؤدى في ظروف تشةةةةبه ظروف اللعب التنافسةةةةي في المباريات والن
أي تحةت ضةةةةةةةةةةةةةغط الالعةب المةدافع ومراقبةة ومتةابعةة تحركات الالعب المهاجم أو تحت محددات 

 يضعها المدرب من حيث مساحات األداء أو زمن األداء أو قانون اللعبة.
ركيزة األولى لتحقيق االنجاز في مباريات كرة القدم إذ تحتل وتعد " المهارات األسةاسةةية هي ال     

جانبا مهما في وحدة التدريب اليومية حيث يتم التدريب عليها لفترات طويلة حتى يتم إتقانها لكون 
درجة إتقان المهارات األسةةةةةةاسةةةةةةية لنوع النشةةةةةةاط الممارس يعد من األمور المهمة التي يعتمد عليها 

 (.21: 4) قف اللعب المختلفة "التنفيذ الخططي في موا
حةةةدى الحلول الميةةدانيةةةة لجميع  إن تمرينةةةات المنةةةافسةةةةةةةةةةةةةةة ) اللعةةةب( هي األداة الفعةةةالةةةة وا 
المشةةةةةةةةةةةةةكالت التي تواجةه الفريق خالل المنةافسةةةةةةةةةةةةةات، وكلمةا كةانةت تلةك التمرينةات واقعية وتراعي 

األداء المهاري   ويرمستويات الالعبين كلما اقتربت من جو المنافسات الحقيقي والتي تسهم في تط
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والخططي لالعبين والتي يعتمد عليها كثيرا المدرب خالل العملية التدريبية لتأثيرها الفعال والحيوي 
 في معالجة المشكالت التي تظهر في مدة التدريب والمنافسات .

إن تدريب الالعبين داخل مناطق محددة يعودهم على التصةةةةةةةةةةةةرف الصةةةةةةةةةةةةحيح واتخاذ القرار      
والسةةةةليم في الوقت المناسةةةةب إذ إن أداء المهارات وربطها مع بعضةةةةها أصةةةةعب من أدائها  السةةةةريع

منفردة وان التدريب داخل مناطق محددة على وفق الشةةةةةبكة التدريبية إلتقان هذه المهارات يقدم لنا 
حاالت قريبة لما يجري في المباراة ، أن لهذا األسةةةةةةةةةةةةلوب من التدريب أهمية وأثرا بارزا في تطوير 
إمكانيات الفرق التي تسةتخدمه في كافة الجوانب ومن أهمها الجانب المهاري إذ إن الفرق العالمية 
يولون هذا النوع من التدريب أهمية فائقة لشةةةةعورهم بأنه من الطرق والوسةةةةائل التي تسةةةةهم في رفع 

 قدرات الالعبين البدنية والمهارية والخططية . 
عدادهم إعدادا صةةةةةةةحيحا مبنيا وللنهوض بلعبة كرة القدم يجب االهتم ام بالفئات العمرية وا 

( سةةةةةنة من الفئات العمرية المهمة التي يمكن من 19– 11على األسةةةةس العلمية، وفئة الشةةةةةباب )
خاللها النهوض بمسةةتوى اللعبة، كون هذه الفئة تعد رافدا للفرق المتقدمة ويجب علينا األخذ بنظر 

ية والبدنية والنفسةةةةةةةةةةية والتي من شةةةةةةةةةةأنها االرتقاء بالعمل االعتبار جميع النواحي المهارية والخطط
 الجماعي والفردي.

ومن خالل مةا تقةدم تتضةةةةةةةةةةةةةح أهمية البحث باسةةةةةةةةةةةةةتخدام تمرينات أكثر تطورا وتأثيرا مثل 
تمرينات المنافسةةةةة )اللعب( في مناطق محددة والتي ترافق نوع النشةةةةاط الخاص بمهارات كرة القدم 

ال التدريبية لفئة الشباب من خالل االستثمار األمثل للجهد والوقت فض واثبات فاعليتها في العملية
عن مةدى إسةةةةةةةةةةةةةهةامهةا في إغنةاء المةدربين بةالجةانةب العملي الةذي يتمكن من خاللةه إنجاح العملية 

 التدريبية ومواكبة التطور العلمي الحاصل في اللعبة .
 مشكلة البحث  .-1

 ي الفهد بكرة القدم للشةةباب تم تحديد بعضمن خالل متابعة الباحثون لبعض مباريات ناد
نقةاط الضةةةةةةةةةةةةةعف لالعبي الفريق وتةدني ملحوظ في مسةةةةةةةةةةةةةتوى األداء المهةةاري ممةا حةدا بةالبةةاحثين 
االهتمام بهذه المشةةةةةكلة حيث تم إجراء تحليل يسةةةةةتند إلى األسةةةةةةس العلمية لبعض مباريات النادي  

، وأظهرت نتائج التحليل لثالث لتةأكيةد المشةةةةةةةةةةةةةكلةة والوقوف على مسةةةةةةةةةةةةةتوى أداء متغيرات البحةث 
مباريات تأكيد وجود المشةةةةةةكلة المحددة إضةةةةةةافة إلى وجود بعض الجوانب الفنية والخططية تحتاج 

 إلى وقفة ودراسة يمكن الخوض بها في بحوث مستقبلية . 
 هدفا البحث  1-3

ي بكرة ر إعداد تمرينات المنافسةةة ) اللعب( على وفق الشةةبكة التدريبية لتطوير األداء المها -1
 القدم.
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التعرف على أثر تمرينات المنافسةةةةةةةةة) اللعب( على وفق الشةةةةةةةةبكة التدريبية لتطوير األداء  -2
 المهاري بكرة القدم.

 فروض البحث  1-4
لتمرينات المنافسةةةةةةة )اللعب( على وفق الشةةةةةةبكة التدريبية أثر ايجابي على األداء المهاري  -1

 بكرة القدم.
تائج االختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث هناك فروق ذات داللة إحصةةةةةةائية بين ن -2

الضةةةةةةةةةةابطة والتجريبية في األداء المهاري ولصةةةةةةةةةةالح االختبار البعدي للمجموعة التجريبية 
 لعينة البحث.

هناك فروق ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة  -3
 لمجموعة التجريبية .والتجريبية في األداء المهاري ولصالح ا

 مجاالت البحث  1-5
( 19-11:العبوا ناديي الفهد وابو ريشةةةةة بكرة القدم للشةةةةباب بأعمار )المجال البشـــري  1-5-1
 سنة
 : ملعب نادي الفهد بكرة القدم .المجال المكاني  .-1-5
   2514   2  1ولغاية     2513  12 19: للمدة من  المجال الزماني  1-5-3

 انيالباب الث 
جراءاته الميدانية  -.  منهجية البحث وا 
 منهج البحث 1-.

 استخدم الباحثون المنهج التجريبي لمالئمته متطلبات البحث.
 مجتمع البحث وعينته .-.

تم تحديد مجتمع وعينة البحث من العبي ناديي الفهد وابو ريشةةةة بكرة القدم لفئة الشةةةباب 
التحاد العراقي المركزي لكرة القدم للموسةةةةم ( سةةةةنة والمسةةةةجلين رسةةةةميا ضةةةةمن كشةةةةوفات ا11-19)

( العبا تم اختيارهم بالطريقة العمدية، وبعد ذلك 44( والبالغ عددهم )2513-2512الرياضةةةةةةةي )
 25قسةةموا بطريقة القرعة إلى مجموعتين ضةةابطة وتجريبية مثل نادي الفهد المجموعة التجريبية )

( العب 11عبا( ، إذ وقع االختيار على )ال 24العبا( ونادي ابو ريشةةةةةةةة المجموعة الضةةةةةةةابطة )
من كل مجموعة بعد اسةةتبعاد حراس المرمى والالعبين المصةةةابين من المجموعتين وبنسةةةبة مئوية 

 ( يبين تفاصيل العينة .1( من عينة البحث والجدول )22,22%)
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لعدد م وايبين العدد الكلي لعينة البحث وعدد الالعبين المستبعدين وسبب استبعاده (1الجدول )
 المتبقي من العينة

 العدد الكلي لعينة البحث
عدد الالعبين 
 المستبعدين

 سبب االستبعاد المجموعة
العدد المتبقي من 

 عينة البحث

 العبا 44

 حراس مرمى الضابطة .

 العبا .3

 حراس مرمى التجريبية .

 الضابطة 6
التجارب 
 االستطالعية

 اإلصابة التجريبية .

 العبا .1 المجموع

 تكافؤ العينة في متغيرات البحث 1-.-.
قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ت المحسوبة والجدولية لألداء  (.الجدول )

 وتكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية. المهاري

 (1.15( وتحت مستوى داللة ).3( أمام درجة حرية ).414.* قيمة )ِت( الجدولية البالغة )
 التصميم التجريبي  3-.

ات االختبارين ين الضابطة والتجريبية ذتم استخدم التصميم التجريبي للمجموعتين المتكافئت
 القبلي والبعدي لمعرفة تأثير المتغير المستقل على المتغيرات التابعة للمجموعة التجريبية.

 األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات 4-.

 األجهزة  4-1-.
  ( كورية المنشأ . 3ساعات توقيت الكترونية عدد ) 
 ( كاميرا نوع Sony  ( عدد )3 ) . يابانية المنشأ 
 ( حاسبة الكترونية نوعTaksun  . صينية المنشأ ) 

 

 المعالجات
 اإلحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 قيمة تجريبية ضابطة
 ت

 المحسوبة

 قيمة
 ت

 الجدولية
 الداللة

 ع س   ع س  

 .,.14 0.4,1 3,63 1.,31 60,. 31,30 الزمن/ثا األداء المهاري
غير 
 معنوي
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 األدوات  .-4-.
 ( أعالم 11(، شةةةةةةةةةةواخص عدد )25ميدان لعب كرة قدم قانوني ، كرات قدم قانونية عدد،)

(، بورك، 25(، قميص رياضةةةةةةةي )يلك( عدد )4(،أهداف كرة قدم متحركة عدد )15عدد )
 (.0نع عدد )(،شريط قياس، مصطبة، موا2صافرة عدد )

 وسائل جمع المعلومات  4-3-.
  المصةةةةةادر العربية واألجنبية، االختبارات والقياس، الشةةةةةبكة العالمية )االنترنت(،اسةةةةةتمارة

مالحظة اختبارات األداء المهاري ،اسةةةةتمارة اسةةةةتطالع رأي السةةةةةادة الخبراء في تمرينات 
 اللعب في مناطق محددة .

 . المالحظة والتحليل 
  ة القدم .التحليل الفيديوي بكر 

 وصف االختبارات المستخدمة 5-.

 (401 – 402: 1) تحديد االختبار المهاري بكرة القدم 5-1-.
  اسم االختبار: اختبار قياس األداء المهاري بكرة القدم 
  هدف االختبار: قياس األداء المهاري بكرة القدم 
 د افرة وموانع عداألدوات الالزمة: نصةةةف ميدان لعب كرة قدم وسةةةةاعة توقيت الكترونية وصةةةة

 ( وشريط قياس وكرة قدم واحدة ومصطبة واحدة.3( وأعالم عدد )1( وشواخص عدد )4)
  وصةةةةف االختبار: يبدأ الالعب بالجري من نقطة البداية المحددة عند زاوية منطقة الجزاء

م( من نقطةة البةدايةة وعليةه الدحرجة بالكرة 15الموجودة مع خط المرمى، إذ توجةد كرة على بعةد )
م( ثم يكمل الدحرجة بالكرة حتى 2م وعرضةةيا 4بين أربعة موانع المسةةافة بين كل زوجين )طوليا 

م( من هذا القائم يوجد 0خط منتصةةةةةةةةةةةةةف ميةدان اللعةب، ليقةابةل قةائم يمر من جةانبيةه وعلى بعةد )
م( ومن ثم يتجه بعد 1-2-1-1,0أربعة شةةةةةةةةواخص على مسةةةةةةةةةافات مختلفة وهي على التوالي )

م( يوجةد قةائم ليمر من جانبه ويمرر 15القةائم األخير إلى المرمى وعلى بعةد )المرور من جةانةب 
 الكرة إلى المقعد السويدي المائل مع خط الجري لترتد إليه الكرة فيقوم بركلها باتجاه المرمى.

 ( التسةةجيل: يحتسةةب الزمن من لحظة البداية إلى لحظة التهديف ويضةةاف(
𝟏

𝟏𝟎
من الثانية 

يقاعه على األرض والشةةةةةةةةكل)في حالة اصةةةةةةةةطد ( يوضةةةةةةةةح 1ام الالعب بأحد الشةةةةةةةةواخص وا 
 االختبار.
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 ( يوضح اختبار األداء المهاري بكرة القدم1الشكل )
 إجراءات البحث الميدانية 6-.
 التجارب االستطالعية  6-1-.
 التجربة االستطالعية األولى 6-1-1-.

وير كرة القدم للشةةةباب والتي تم تصةةويرهما ) تصةةةتم إجراء مباراتين لناديي الفهد وابو ريشةةة ب      
( واالثنين 2514 2 10فيةديو ( وتحليلهمةا من قبةل خبراء بكرة القةدم*  يومي السةةةةةةةةةةةةةبةت الموافق )

( هدفها :الوقوف عند مسةةةةةةةةةةةةةتوى األداء المهاري لالعبين وتأكيد مشةةةةةةةةةةةةةكلة 2514 2 12الموافق )
 البحث .

 التجربة االستطالعية الثانية .-6-1-.
التعاون مع فريق العمل المسةةةةاعد تم إجراء التجربة االسةةةةتطالعية الثانية لالختبارات المهارية ب    

( على عينةة من مجتمع البحةةث والبةالغ عةةددهم 2514 2 11بكرة القةدم في يوم الثالثةاء الموافق )
 ( العبين الهدف منها :1)

 . التأكد من مدى مالءمة مكان إجراء االختبار 
  فريق العمل المساعد والعدد المناسب إلجراء االختباراتالتعرف على كفاية* . 
 التجربة االستطالعية الثالثة  6-1-3-.

تم اجراء التجربةةة االسةةةةةةةةةةةةةتطالعيةةة الثةةالثةةة بمسةةةةةةةةةةةةةاعةةدة فريق العمةةل يوم األربعةةاء الموافق 
( على نفس العبي عينةة التجربة االسةةةةةةةةةةةةةتطالعية الثانية ، وفيها تم إجراء اختبار 2514 2 19)

 األقصى ألداء التمرينات التي تضمنها المنهاج التدريبي . الحد
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 التجربة االستطالعية الرابعة 6-1-4-.
بمسةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةةةدة فريق العمةةةةةل نفةةةةذت التجربةةةةة االسةةةةةةةةةةةةةتطالعيةةةةةة الرابعةةةةة يوم الخميس الموافق     
( على نفس العبي عينةة التجربةة االسةةةةةةةةةةةةةتطالعيةة الثةانيةة والثةةالثةة وفيهةا تم إجراء 2514 2 25)

 ين تدريبيتين والتي تهدف إلى ما يأتي :وحدت
 . التأكد من مدى صالحية المنهاج التدريبي ) تمرينات اللعب ( للتطبيق 
 . التعرف على مدى مالءمة تمرينات للعب المستخدمة مع مستوى أفراد العينة 
 . معرفة الوقت المالئم لتنفيذ الوحدات التدريبية 
 التجربة الرئيسة . تجاوز األخطاء التي قد تظهر عند تنفيذ 
 التجربة الميدانية 0-.
 االختبارات القبلية  0-1-.

تم إجراء االختبارات القبلية للمجموعتين )الضةةةةابطة والتجريبية( بعد تحديد كافة الظروف من      
حيث المكان والزمان واألدوات المسةةةتخدمة وفريق العمل المسةةةاعد في تمام السةةةاعة الثالثة عصةةةرا 

 الفهد الرياضي بكرة القدم وكما ياتي: على ملعب نادي
( أجريةةةةت 2514 2 12( واالثنين الموافق )2514 2 10في يومي السةةةةةةةةةةةةةبةةةةت الموافق )  -1

المبةاراتين األولى والثةانيةة لمجموعتي البحةث الضةةةةةةةةةةةةةابطةة والتجريبيةة والتي تم تصةةةةةةةةةةةةةويرهما 
 فيديو ( وتحليلهما من خبراء التحليل . )تصوير

( تم إجراء اختبةةار األداء المهةةاري لالعبي المجموعةةة  21/2/2514يوم الجمعةةة الموافق )  -2
 التجريبية .

( تم إجراء اختبةار األداء المهاري لالعبي المجموعة  22/2/2514يوم السةةةةةةةةةةةةةبةت الموافق ) -3
 الضابطة .

 تجربة البحث الرئيسة  .-0-.
التي انتهت ( و 10/2/2514تم البدء بتطبيق تجربة البحث الرئيسة في يوم السبت الموافق )     

( وحدات تدريبية في األسبوع حيث بلغ عدد 3( ، وبواقع )24/4/2514يوم الخميس الموافق )
( وحدة تدريبية ، استخدم الباحثون الجزء الرئيس من الوحدة التدريبية 24الوحدات التدريبية الكلية )

ب المنهاج وع يتدرب فيها بحسلمدة ثالثة أيام )األحد والثالثاء والخميس( أما األيام المتبقية من األسب
المتبع من مدرب الفريق ، واتسم أداء تمرينات المنافسة)اللعب( على وفق الشبكة التدريبية خالل 
الوحدة التدريبية بالتدرج من السهل إلى الصعب آخذين بنظر االعتبار الفروق الفردية الموجودة 

 بين العبي الفريق .
 ( )التمرينات المستخدمة( عدة أمور أهمها :1ق وقد تضمنت تمرينات اللعب )ملح     
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  وانتهت   2514 2 23تم البدء بتطبيق تمرينات اللعب المستخدمة في يوم األحد الموافق
 ولمدة ثمانية أسابيع  .  2514 4 12يوم الخميس الموافق 

 . طبقت المجموعة الضابطة المنهاج التدريبي المتبع من مدرب الفريق 
 تحديده على أساس عدد مرات تكرار التمرين في المجموعة الواحدة أو  الحجم التدريبي تم

 على أساس زمن أداء التمرين مع مراعاة الشدة المستخدمة للوحدة التدريبية .
 ( 125-115الراحة تم تحديدها بين التكرارات على أساس عودة النبض ما بين  ، )ن د

كل رات وقد تم تسجيل معدل النبض لبحيث ال يسمح باالسترداد الكامل لالعب بين التكرا
العب وكانت الراحة بين التكرارات راحة ايجابية ، إما بالنسبة إلى الراحة بين المجموعات 

( دقيقة بحيث يستطيع الالعب أداء التمرينات في المجموعة التالية 1-2تراوحت ما بين )
 بشكل جيد .

  ( من أقصى مقدرة لالعب %155-15الشدة المستخدمة ألداء التمرينات تراوحت ما بين )
 ، وتم تحديد الشدة القصوى للتمرينات المستخدمة في التجربة االستطالعية ولكل العب .

  تم تطبيق تمرينات اللعب في مناطق محددة في مرحلة اإلعداد الخاص بطريقتي التدريب
ة ( ولكل طريقة أربع%155-95( والتدريب التكراري )%95-15الفتري مرتفع الشدة )

 أسابيع .
  أي ثالثة أسابيع تدرج صعودا وأسبوع نزوال . 1:3تشكيل الحمل التدريبي بين األسابيع 
 ( وحدات تدريبية في األسبوع وبتشكيل حمل التدريب 3تم إعطاء )أي استخدام التدرج  1:2

 في الحمل بواقع وحدتين صعودا ووحدة تدريبية نزوال .
 االختبارات البعدية  0-3-.

راء االختبةةارات البعةةديةةة بعةةد االنتهةةاء من تنفيةةذ تجربةةة البحةةث الرئيسةةةةةةةةةةةةةةة للمجموعتين تم إج    
الضةةةةابطة والتجريبية في السةةةةاعة الثالثة عصةةةةرا من أيام السةةةةبت واألحد والثالثاء والخميس وعلى 

( على ملعب نادي الفهد الرياضةةي بكرة القدم 24/4/2514-22-25-19التوالي والتي  وافقت )
 تم فيها  :

( تم إجراء اختبةةةار األداء المهةةةاري بكرة القةةةدم 2514 4 19ي يوم السةةةةةةةةةةةةةبةةةت الموافق )ف  -1
 لالعبي المجموعة التجريبية .

( إجراء اختبةةار األداء المهةةاري لالعبي المجموعةةة 2514 4 25في يوم األحةةد الموافق )  -2
 اري .هالضابطة وفي الظروف نفسها التي نفذت بها االختبارات القبلية الختبار األداء الم

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة  0-.
 (2 :231)  :(spss)  تم استخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة
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 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات  -4-1

 -تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية:
على وفق مةا أظهرته نتائج الدراسةةةةةةةةةةةةةة لتمرينات اللعب في مناطق محددة المسةةةةةةةةةةةةةتخدمة في  -1

 ة أثرًا ايجابيًا على تطور األداء المهاري لالعبي كرة القدم لفئة الشباب .الدراس
إنَّ اسةةةةةةةةةةةةةتخةدام تمرينةات اللعةب في منةاطق محةددة في مرحلةة اإلعداد الخاص كان له األثر  -2

 الفاعل في تطوير متغيرات البحث .
والتكراري  ةَأنَّ تطبيق تمرينات اللعب في مناطق محددة بطريقتي التدريب الفتري مرتفع الشد -3

 أسهمت بشكل كبير في تطوير األداء المهاري.
أثرًا ايجابيًا في بث روح التعاون والمنافسةةةةةةةةةةةةةة واإلثارة اللعب في مناطق محددة  لتمريناتإن  -4

 والمثابرة والجدية واالندفاع بين الالعبين عند أدائها مّما انعكس ذلك ايجابيًا على النتائج .
 التوصيات  -.-4

اعتماد تمرينات اللعب في مناطق محددة ضةةةةةةةةةةةةةمن المناهج التدريبية يوصةةةةةةةةةةةةةي البةاحةث ب .1
الخاصةةةةةةةةة لفئة الشةةةةةةةةباب بكرة القدم واالهتمام بها ألثرها الفّعال في تطوير النواحي البدنية 

 والمهارية والخططية والنفسية لالعبين .
ضةةةةةةةةةةةةةرورة اهتمام المدربين بتمرينات اللعب في مناطق محددة في مرحلة اإلعداد الخاص  .2

 استخدام طريقتي التدريب الفتري مرتفع الشدة والتكراري .ب
ضةةةةةةةةةرورة التركيز على إعطاء تمرينات اللعب في مناطق محددة بأشةةةةةةةةةكال مختلفة بحيث  .3

 تكون متطلبات األداء قريبة إلى حد كبير مع ما يجري في أثناء المنافسات والمباريات .
 ق محددة لفئات عمرية ولعيناتإجراء بحوث ودراسات باستخدام تمرينات اللعب في مناط .4

 أخرى مختلفة .
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