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 البحثملخص 

ريبية تقنية، إذ اتخذت العملية التدإن مجال التدريب تأثر في الســــــــــنوات األخيرة بتطور العلم وال   
شـــــكال وهيكال وتنظيما يتفق مع حالة التطور الجديد لألســــــاليب والوســـــائل المســــــتخدمة في عملية 

لكونها من  ا  متزايد ا  عالمي ا  التدريب ، وتعد لعبة كرة القدم للصــاالت من األلعاب التي القت اهتمام
ذي حصــــــــــــل في المســــــــــــتويات العالمية لفرق كرة أكثر األلعاب شــــــــــــعبية في العالم، وان التطور ال

الصـــــــاالت والذي لمســـــــناه بشـــــــكل مثير خالل بطولة كأس العالم األخيرة جاءت نتيجة االنســـــــجام 
إلطالع افي فتكمن  مشـــــكلة البحثوالتكامل البدني والمهاري والخططي والجســـــمي والوظيفي، اما 

ة يركّزون على تطوير اللياقة البدنين على المصــــــــــــــادر العلمية الحظ إن المدربين يمن قبـل الباحث
بشـــــــكل منفصـــــــل عن تطوير المهارات االســـــــاســـــــية ، وأن أغلب الدراســـــــات والبحوث التي أجريت 
تضـــــــمنت اســــــــتخدام تمارين مهارية بهدف تطوير النواحي المهارية، وتمارين بدنية لغرض تطوير 

والبدنية  لتمارين المهاريةالنواحي البـدنيـة ، ومن هنـا برزت مشــــــــــــــكلة البحث في كيفية الربط بين ا
بطريقة التدريب التكراري ومحاولة تعرف تاثير هذا األسلوب في بعض المتغيرات البدنية والمهارية  
التي نعدها محاولة جديدة وجادة لمعرفة التداخالت التي تحدث عند تطبيق هذا األسلوب. اما اهم 

يبية في ي في تحسن مستوى المجموعة التجر للتمرينات المركبة لها آثرها األيجاباالستنتاجات فهي 
 .كافة المتغيرات البدنية والمهارية
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Abstract 

 

     The training area has been effected during the last years with the development of 

science and technology. The training process has obtained a form، structure، and 

organization agreeing with the new development of used means and tools in training 

process. Indoor soccer is considered one of the games that acquired international 

increasing interest as being most popular sport in the world. The development that 

happened on international levels for indoor soccer teams which we witnessed 

interestingly in last world cup championship came because of the harmony and 

physical، skillful، planning، bodily، and functional perfection.  

 

     The research problems view the scientific sources done by the researchers، which 

they noticed that most trainers concentrate on developing physical fitness separately 

from developing basic skills. Most studies and researches that are conducted concluded 

using training skills for the purpose of developing skills and physical exercises in 

repetitive training method for the purpose of developing physical aspects. By this، the 

research problem appeared by how to connect between physical and training skills 

using repetitive training method and an attempt to identify the effect of this method in 

some physical and variable skills which is considered a new and serious attempt to 

identify the interfering's that happened when implementing this method.  

 

    The most important conclusions are for the compound exercises having a positive 

effect in developing the level of experimental group in all variables physical and 

skillful.  

 
 المقدمة:-1

إن مجال التدريب تأثر في السنوات األخيرة بتطور العلم والتقنية، إذ اتخذت العملية التدريبية     
شكال وهيكال وتنظيما يتفق مع حالة التطور في عملية التدريب، فالتطور العلمي والتقني قد أضاف 

من األساليب الجديدة والحديثة بما يتالءم مع طبيعة الالعبين الشباب من خالل سعي الكثير 
المدربين إلى اختيار أفضل وأحدث األساليب التي تتناسب مع النشاط التخصصي، وذلك بهدف 

ول إلى تأثير بغية الوص هاواستثمار الوصول إلى تحقيق خصوصية التدريب المرتبطة بنوع النشاط 
 والذهني. اء بالمستوى المهاري والبدني والوظيفي والخططي والنفسيمباشر لالرتق

تعد لعبة كرة القدم للصاالت من األلعاب التي القت اهتمام عالمي متزايد لكونها من أكثر 
األلعاب شعبية في العالم، وان التطور الذي حصل في المستويات العالمية لفرق كرة الصاالت 
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بطولة كأس العالم األخيرة جاءت نتيجة االنسجام والتكامل البدني  والذي لمسناه بشكل مثير خالل
والمهاري والخططي والجسمي والوظيفي ، ولم يظهر هذا االنسجام والتكامل بشكل عفوي وعشوائي، 
بل جاء نتيجة اعتماد المدربين على علم التدريب الرياضي المستند على العلوم األخرى والتي تحقق 

نتائج النه ثبت علميا أن استجابة أجهزة الجسم للتدريب الرياضي لها أهمية أفضل المستويات وال
خاصة في معرفة مدى التحسن البدني والمهاري للرياضيين فضال عن حالة اإلبداع واالبتكار 

 هِ مبادئو والتطور في أساليب ووسائل التدريب الرياضي من خالل استخدام أسس التدريب الرياضي 
 طيط العلمي ألعداد مناهج تدريبية شاملة.وما تتطلبه من التخ

وبالنظر لتعدد الطرائق التدريبية المتبعة من قبل المدربين على صعيد األندية والمنتخبات وتداخل    
هذه الطرائق مع بعضها، أصبح التأثير لكل منها يمثل حالة جادة لمعالجة متطلبات معينة بغية 

لمختلفة المتميزة ا التكراري بأساليبهاطرائق، طريقة التدريب تطوير وتأهيل الالعبين، ومن بين تلك ال
لفترة األخيرة استخداماتها في ا انتشرتبالتبادل المنتظم والمستمر بين فترتي العمل والراحة والتي 

لما لها من مردود إيجابي على تقليل التعب، إذ إن االتدريب التكراري يقلل من سرعة ظهور التعب 
 (.25،1555:علي)

ي وفق طريقة التدريب التكراري فعلى  اثر تمرينات مركبةوتجلت اهمية البحث من خالل  
على إحدى  ، وبالتالي الوقوفتطوير بعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم للصاالت 

الجوانب التدريبية األساسية والمهمة ومالها من دور على وضع الالعب في أثناء المباراة الذي 
تميز بأداء جهد بدني متناوب الشدة ما بين الحركات السريعة والقوية المرتبطة بالمهارات والحاالت ي

الخططية التي يتطلب أداؤها تكيفات بدنية ومهارية  طبقا لتأثير التمرينات ومعرفة ما تسفر عنه 
ساليب األمن نتائج مثل هذه الدراسات مما يساعد في توجيه عمليات أعداد الالعبين على وفق 

 اذلمية ن على المصادر العياإلطالع من قبل الباحثفي فتكمن  مشكلة البحثالعلمية السليمة ،اما 
محافظة ديالى يركّزون على تطوير اللياقة البدنية بشكل منفصل عن  الحظوا إن اغلب مدربي

مارين ت تطوير المهارات االساسية ، وأن أغلب الدراسات والبحوث التي أجريت تضمنت استخدام
مهارية بهدف تطوير النواحي المهارية، وتمارين بدنية لغرض تطوير النواحي البدنية ، ومن هنا 
برزت مشكلة البحث في كيفية الربط بين التمارين المهارية والبدنية بطريقة التدريب التكراري ومحاولة 

دة وجادة نعدها محاولة جديمعرفة اثر هذا األسلوب في بعض من المتغيرات البدنية والمهارية  التي 
مرينات تتعرف استخدام يق هذا األسلوب ، ويهدف البحث لمعرفة التداخالت التي تحدث عند تطب

وفق طريقة التدريب التكراري في تطوير بعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي كرة على مركبة 
ة المتغيرات البدنية والمهاريالكشف عن داللة الفروق اإلحصائية في عدد من القدم للصاالت، و 

ارات وجود فروق ذات داللة معنوية بين نتائج االختبالقدم للصاالت، ويفترض الباحثان لالعبي كرة 
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د فروق ذات داللة وجو و القبلية والبعدية في بعض المتغيرات البدنية والمهارية للمجموعة التجريبية، 
ة للمجموعة ية في بعض المتغيرات البدنية والمهاريمعنوية في بعض نتائج االختبارات القبلية والبعد

 الختباراتاالضابطة، وجود فروق ذات داللة معنوية في بعض من المتغيرات البدنية والمهارية في 
 البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ولمصلحة المجموعة التجريبية.

 منهجية البحث واجراءاته الميدانية: -2
 لبحث:منهجية ا2-1
االن المنهج هو  اختار الباحث المنهج المناسب؛ من اجل الوصول الى اهداف البحث،   

وذلك عن طريق جملة من القواعد العامة  الطريق المؤدي الى كشف الحقيقة في العلوم المختلفة،
 .(24،1554لكي تصل الى نتيجة مقبولة ومعلومةا)عامر ابراهيم: 

لتجريبي ذا تصميم المجموعتين المتكافئتين التجريبية والضابطة واعتمد الباحثان المنهج ا    
 وذلك لمالئمته وطبيعة المشكلة المراد بحثها. اساسا لتنفيذ بحثه؛

 مجتمع البحث وعينته: 2-2
للموسم  للصاالت،تكون مجتمع البحث من العبي محافظة ديالى بكرة القدم    

مجموعتين ضابطة وتجريبية  علىوتم تقسيمهم ( العبا 20والبالغ عددهم ) :2016/201الرياضي
 ( العبين10عن طريق القرعة وبالطريقة العشوائية بحيث تتكون المجموعة الضابطة من)

(العبين وذلك بعد اجراء االختبارات القبلية مراعيا بذلك تجانس و 10والمجموعة التجريبية من)
 (.2و)( 1تكافؤ المجموعتين، وعلى النحو المبين في الجدولين )

 العينة في متغيرات العمر والوزن والطول يبين تجانس (1الجدول)

 تنحصر وهي( 0.15ـ:0.0) بين تتراوح اءااللتو  معامل قيمة ان( 1)الجدول من يتبين  
 .تجانسها على يدل مما طبيعيا توزيعا موزعة العينة ان على يدل هذا(3)±بين
 
 
 
 

 معامل االلتواء االنحراف المعياري الوسيط الوسط الحسابي المتغيرات

 0.07 4.18 18 18.7 العمر/سنة
 0.15 19.10 61 58 الوزن/كغم
 0.10 9.09 165 175 الطول/سم
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الداللة المحسوبة ومستوى  Tيبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  (2الجدول )
 التجريبية والضابطة لالختبارات القبلية للمجموعتين

 (0.03( ومستوى داللة )16عند درجة حرية)
( عنــد 2،10( أن قيم )ت( المحســــــــــــــوبــة كــانــت اقــل من قيمــة )ت( الجــدوليــة )2ن الجــدول )ييب  

ن الفروق كانت عشـــــــــــوائية بين مجموعتي أ( وهذا يعني 18حرية)( ودرجة 0،05مســـــــــــتوى داللة)
 البحث في بعض الصفات البدنية والمهارية وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين.

 وسائل جمع البيانات: 2-3
 أدوات جمع المعلومات: 2-3-1

سية(، االسا البدنية، المهارات)الصفات  استبانةاستمارة ، تفريغ البيانات العربية، استمارةالمصادر 
 واالختبارات. القياسات

 االدوات واالجهزة المستخدمة لجمع البيانات: 3-3-2
توقيت الكترونية  (. ساعة10شواخص عدد) ( قانونية.5كرات قدم عدد) ملعب كرة قدم صاالت.   

Sony.كاميرا فيديو .هدف كرة قدم صاالتLGسم(. 5:×100هدف صغير ) من المطاط. . شريط
جهاز قياس الطول  قياس. (. شريطسم50بطول) (. مسطرةسم50رتفاعه)ا صندوق خشبي .صافرة

 والوزن معا.
 اجراءات البحث الميدانية: 2-7
 تحديد متغيرات البحث: 2-7-1
حسب الصفة والمهارة االكثر اهمية حيث اختار المهارة بن ياختيار المتغيرات من قبل الباحث تم  

 (:3كما في الجدول ) فما فوق، %5:او الصفة التي حازت على نسبة 
 

 
 المتغيرات

قيمة ت  المجموعة الضابطة وعة التجريبيةالمجم
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

مستوى 
 ع س ع س الداللة

سرعة 
 االنتقالية/ثانية

3.543 0.218 3.497 0.326 0.370 

2،10 

 عشوائي

 عشوائي 0.968 0.308 4.329 0.576 4.129 الرشاقة/ثانية

 عشوائي 0.594 0.3244 8.7680 0.972 8.8740 الدحرجة/ثانية

 عشوائي 0.222 1.320 3.800 2.481 3.600 المناولة/درجة

 عشوائي 0.556 5.308 9.800 3.314 10.900 التهديف/درجة
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 يبين النسبة المئوية التي حصلت عليها الصفات والمهارات  (3الجدول )

 الصفات البدنية واالختبارات المناسبة لها: 2-7-1-1
 :السرعة االنتقالية 

 (.381،1555(م من البداية العالية: ) محمد صبحي حسانين : 30ـ اختبار ركض)
 قياس السرعة االنتقالية هدف االختبار: -
 األدوات المستعملة: -

  م من منطقة  10يبعد  للبداية والذيتحديد منطقة اجراء االختبار بثالثة خطوط احدها
 للنهاية . م(30و آخر يبعد) االختبار

 ( ص2ساعة توقيت الكترونية،)افرة 
 االختبار اداريا: -

 المسجل/يقوم بنداء على االسماء وتسجيل زمن االختبار 
 (م30مؤقت /يقوم بحساب الوقت المبذول خالل ال) 

م الى أن يصل الى المنطقة المحددة  10طريقة االداء :ينطلق الالعب من خط البداية الذي يبعد -
 حتى يصل الى خط النهاية. م ليبدا الموقت بحساب الوقت المبذول 30لالختبار وهي 

 ( ثانية، بحيث تعطى محاولة واحدة لكل العب1/100طريقة التسجيل: يحتسب الزمن القرب)
 الرشاقة 

 (:155،1555م( )ريسان خريبط :20ـــ اختبار الركض بين الشواخص لمسافة )
 األدوات المستعملة -

 شريط قياس
 (10شواخص عدد)

 ساعة توقيت .صافرة
 طريقة االداء : -

النسبة التي حصلت  الصفة /المهارة
 عليها

 التكرار االختبار الذي حصل على اكثر تكرار

 6 م من البدء العالي30ركض  %60 السرعة االنتقالية
 6 م20الركض بين الشواخص لمسافة  %60 الرشاقة
شواخص المسافة بين 3دحرجة الكرة بين  %63 الدحرجة

 م ذهابا وايابا1.3شاخص واخر 
6 

 5 م20المناولة نحو هدف صغيريبعد  %50 المناولة
 5 مربعات علىالتهديف نحو مرمى مقسم  %53 التهديف
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الالعب  م من الشــــــــــــــاخص االول ينطلق2يقوم الالعب بالوقوف على خط البداية الذي يبعد 
عد كل شـــاخص يببحيث  م(20(الشـــواخص لمســـافة)10بعد ســـماع الصـــافرة بالركض قاطعا )

تكمن اهمية الشـــواخص بأداء حركة الزكزاك التي يقوم بها الالعب  اذ )م2عن اآلخر مســـافة)
 من خالل اجتياز الشواخص.

 يقة التسجيل :طر 
 يقوم المؤقت باحتساب الوقت لحظة انطالق الالعب الى حد اجتياز الالعب الشاخص األخير. 

 ثانية. بحيث تعطى محاولة واحدة لكل العب 1/100يقرب الوقت الى اقرب 
 الدحرجة

 (160،1555( شواخص ) ثامر محسن واخرون : 5ـــ اختبار الركض المتعرج بالكرة بين )
 بار :قياس القدرة على الدحرجة بتغير االتجاههدف االخت-

م( من الشاخص االول بعد سماع 2طريقة االداء يقف الالعب على خط البداية الذي يبعد مسافة)
الصافرة يقوم بعملية دحرجة الكرة بين الشواخص الخمسة ذهابا وايابا التي يبعد بين كل شاخص 

 ق. م( ثم العودة الى خط االنطال1.5واألخر مسافة)
طريقة التسجيل :يقوم المؤقت باحتساب الوقت من لحظة سماع الصافرة ليقوم بإيقافها عند آخر -

 لحظة يرجع فيها الالعب الى خط البداية.

 يعطى الالعب محاولتين تحسب االفضل.
 المناولة

 (. 1555،:3م()رعد حسين :20ــ اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد )
 قة المناولة                                                هدف االختبار: قياس د-
 األدوات المستعملة:                                                            -

 (.                                                                                                 5كرات قدم عدد)
 سم(.5:×100ف صغير )هد

م( من الهدف وعند سماع االشارة يقوم بمناولة 20طريقة األداء:يقف الالعب ومعه كرة على بعد)
 الكرة وهي ثابتة نحو الهدف

طريقة التسجيل :يعطى كل العب خمسة محاوالت)تحسب درجتان إذا دخلت الكرة الهدف ودرجة -
 إذا مست العارضة او العمود وصفر إذا خرجت(.

 خماد:اإل
 :التهديف  

 (. 265.1554)مفتي ابراهيم : مربعات: علىـــ التهديف نحو مرمى مقسم 
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 هدف االختبار: قياس دقة التهديف نحو المرمى -
 األدوات المستعملة: -

 . شريط لتعيين منطقة التهديف 
 .هدف كرة قدم قانوني صاالت 
 .ملعب كرة قدم صاالت 
 (صاالت.5كرات قدم عدد ) 

 اء:طريقة االد -
يقوم الالعب بالتهديف  يارد، اذ( 1كرات على منطقة المرمى والمسافة بين كرة واخرى ) (5توضع )

 حسب اهميتها وصعوبتها وبشكل متسلسل الكرة بعد األخرى علىبفي المناطق المؤشرة باالختبار و 
 أن يتم االختبار من وضع الركض.

 طريقة التسجيل: -
هداف المحددة من كال الجانبين بحيث تحتسب درجات كل تحتسب عدد االصابات التي تدخل اال

 كرة من الكرات الخمسة كاآلتي:
تحسب كل كرة بالنقاط المحددة للمنطقة المحسوبة مع مراعاة في حال مس الكرة للشريط تحسب 

                              حسب المناطق المرقمة ،وصفر عند خروجها خارج حدود المرمى.                        بللمنطقة االعلى 
 التجربة االستطالعية : 2-3
 28/12/2016قام الباحثان مع فريق العمل بأجراء تجربة استطالعية في يوم االثنين الموافق   

( العبين، 6عينة البحث والمؤلفة من )  ( ظهرا على جزء من غير2:30في تمام الساعة) وذلك
 وذلك للتعرف على :

 ختبارات لمستوى العينة.مدى مالئمة اال 
 .مدى سالمة األدوات المستعملة وصالحيتها 
 .مدى كفاءة فريق العمل المساعد 
 .معرفة الوقت المستغرق 

 االختبارات القبلية :  2-3
ارية، وذلك بارات البدنية والمهتم اجراء االختبارات القبلية على عينة البحث من خالل تطبيق االخت 
وم االثنين الموافق في يتثبيتها في استمارة تفريغ البيانات والتي جرت تعرف نتائج كل اختبار و ل

30/12/2016. 
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 التجربة الرئيسة : 2-4
ان الهدف من التجربة الرئيسة هو تطبيق المنهج المخصص بحيث تم إجراء التمرينات 

 (3-5أثناء الوحدة التدريبية كل مجموعة تحتوي على)في المركبة الخاصة على شكل مجموعات 
مرينات على هذه الت ألجراء التدريبية للفريقمن الوحدة  من خالل الدخول على القسم الرئيستمرين 

اسابيع( بواقع  8ولمدة ) ( دقيقة50-55المجموعة التجريبية وقد استغرق اداء هذه التمرينات من)
( وحدة 24وبواقع ) ،(، االربعاءاالحد، الثالثاءثالث وحدات تدريبية في االسبوع الواحد في االيام )

 تدريبية. 
وقام الباحثان باعطاء التمرينات المركبة بشـــــــــكل منظم يحتوي على شـــــــــدد وتكرارات محددة كما   

اعتمد الباحثان على اعطاء الشـدد بتدرج الحمل حيث يبدا االسـبوع االول بشـدة ليرتفع تدريجا الى 
تم اعطاء فترات و  ســــابيع التي تليه.االفي وهكذا  ث يهبط في االســــبوع الرابع.االســــبوع الثالث حي
 ت وبعد اداء التمرينات تتناسب مع شدة العمل.اراحة بين التكرار 

 االختبارات البعدية :  2-6
تعرف مقدار ومن خاللها تم . :6/3/201يوم االثنين الموافق تم اجراء االختبارات البعدية في    

اجراها  نفس االختبارات التي طريق اجراء الفروق التي قد تكونت نتيجة التمرينات وقياســــــــــــها عن
اني والزمـــاني( )المكـــالقبليـــة في االختبـــارات القبليـــة مراعين الظروف التي رافقتهم في االختبـــارات 

وجرت االختبارات البعدية في يوم الســـبت المصـــادف وتثبت النتائج باســـتمارة مخصـــصـــة من اجل 
 ة.اجراء مقارنة بالنتائج عن طريق الوسائل االحصائي

 الوسائل االحصائية : 2-5
 وذلك الستخراج النتائج االحصائية .   spssاالحصائية  الحقيبةاستخدم الباحثان  
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عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي للصفات البدنية والمهارات االساسية  للمجموعة  3-1
 التجريبية ومناقشتها:

الختبارين القبلي والبعدي للصفات البدنية والمهارات االحصائية الخاصة با ( المعالجات7الجدول)
 االساسية للمجموعة التجريبية

 
 مناقشة النتائج: 3-1-1

هرت النتائج وجود فروق معنوية في الصفات البدنية اظ هوتحليل( 4من خالل عرض الجدول )    
عة ( لدى المجمو المناولة، التهديف)السرعة االنتقالية، الرشاقة( والمهارات االساسية )الدحرجة، 

التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي ويعزو الباحث السبب في ذلك الى تأثير التمرينات المركبة 
اشتملت على التمرينات المركبة والتمرينات الركض  مجموعة، فقدالالتي نفذت على العبي هذه 

بالكرة والقفز...وغيرها، وقد تدرب الالعبون عليها في ظروف مقاربة لما يحدث في اثناء اللعب 
 بزمن وتكرارات مناسبة مع اعطاء اوقات راحة تناسب مع اوقات العمل.

 
 
 
 
 
 

 
 المتغيرات

مستوى  قيمة )ت( االختبار البعدي االختبار القبلي
 الداللة

 الجدولية المحسوبة ع س ع س
السرعة 

 االنتقالية/ثانية
3.543 0.218 3.377 0.222 4.079  

 
 
 
 

2.26 

 معنوي

يةالرشاقة/ثان  معنوي 3.722 284. 4.286 308. 4.329 

 معنوي 5.323 0.867 8.629 0.972 8.874 الدحرجة/ثانية

 معنوي 2.301 0.820 6.300 2.481 3.600 المناولة/درجة

 معنوي 9.211 2.440 17.200 3.314 10.900 التهديف/درجة
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لمجموعة لاألساسية صفات البدنية والمهارات عرض نتائج االختبارين القبلي والبعدي لل 3-2
 الضابطة ومناقشتها:

 للمجموعة ةاألساسي والمهارات البدنية للصفات والبعدي القبلي االختبارين ( يبين نتائج3جدول )
  الضابطة

إن من التمرينات التي تخدم اإلعداد الخاص هي التمرينات المركبة، التي تناسب في تركيبها 
مع مستوى اداء الالعبين والتي تخدم هدفين في الوقت نفسه بدني ومهاري ثم تصعيبها تدريجيا 

 مع مرور الزمن.
 مناقشة النتائج: 3-2-1

اظهرت النتائج وجود فروق معنوية في الصفات البدنية  هحليلوت( 5من خالل عرض الجدول )    
ة في لدى المجموعة الضابط )السرعة االنتقالية( والمهارات االساسية )الدحرجة، المناولة ،التهديف(

االختبارين القبلي والبعدي ويعزو الباحث السبب في ذلك الى التمرينات التي قام بإعطائها المدرب 
خالل المدة المحددة. احيث ان التنوع في التدريب وادخال اكثر من مهارة في للمجموعة  الضابطة 

 تمرين واحد قد اسهم في تطوير بعض الصفات البدنيةا
على تمارين من شانها رفع جميع الصفات والمهارات  شتملاي ان المنهاج الذي وضعه المدرب لم ي
 مما ادى الى تطور بسيط لبعض منها.

فروق معنوية لصفة الرشاقة ويرى الباحثان إنه حصل تطور في صفة في حين لم تظهر     
إال أنه لم يصل الى المعنوية بشكل مماثل لما حصل لباقي الصفات والمهارات في هذه  الرشاقة،

 المجموعة.

مستوى  قيمة )ت( االختبار البعدي االختبار القبلي المتغيرات
 الداللة

 الجدولية المحسوبة ع س ع س

رعة الس
 االنتقالية/ثانية

3.497 0.326 3.442 0.294 2.696  
2.26 

 معنوي

 غير معنوي 2.192 0.552 4.001 0.576 4.129 الرشاقة/ثانية

 معنوي 4.881 0.273 8.649 0.324 8.768 الدحرجة/ثانية

 عشوائي 1.261 1.290 4.900 1.321 3.800 المناولة/درجة

 معنوي 4.867 4.121 12.100 5.308 9.800 التهديف/درجة
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عرض نتائج االختبارات البعدية للصفات البدنية والمهارات االساسية للمجموعتين  3-3
 يلها ومناقشتها:التجريبية والضابطة وتحل

المعالجات االحصائية الخاصة باالختبارات البعدية للصفات البدنية والمهارات  (3الجدول )
 االساسية للمجموعتين التجريبية والضابطة

 (.0.03(، مستوى الداللة)16عند درجة حرية)
 مناقشة النتائج: 3-3-1

 فروق غير معنوية في الصفات البدنية النتائج وجوداظهرت  هوتحليل( 6من خالل عرض الجدول)
بارات تين التجريبية والضابطة في االخت)الدحرجة(بين المجموع االنتقالية، الرشاقة( ومهارة)السرعة 

البعدية ويعزو الباحثان سبب الفروق غير المعنوية الى تقارب مستوى المجموعتين في الصفات 
االعداد  دةمالرياضي من قبل مدرب الفريق لالبدنية كون المجموعة الضابطة قد خضعت للتدريب 

د لمذكورة اعاله. ويرى الباحثان انه قالعام ووصلت الى مستوى جيد ايضا في الصفات البدنية ا
حصل تطور في مهارة الدحرجة بشكل معنوي لدى المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي 
والبعدي، لكنه لم يصل الى المعنوية في االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة 

ور لدى المجموعتين. ويرى الباحثان ان التطوقد يكون السبب تقارب مستوى االداء في هذه المهارة 
)المناولة والتهديف( هو بسبب االستخدام المكثف لهاتين المهارتين في التمرينات  الحاصل لمهارتي

رة التمرينات المركبة الخاصة بالك ان اداء اذبحيث ادى ذلك الى تطورهما ووصولهما الى المعنوية، 
رة وتقدير مسافة المناولة مما ساعد على تحديد مكان ساعدت على زيادة االحساس الالعب بالك

 المناولة والتهديف عند ضرب الكرة.
 

(T) المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المتغيرات قيمة  مستوى  
 الداللة

 الجدولية المحسوبة ع س ع س
انيةالسرعة االنتقالية/ث  عشوائي 2.10 0.556 0.294 3.442 0.222 3.377 

 عشوائي 1.450 0.284 4.286 0.552 4.001 الرشاقة/ثانية

 عشوائي 0.070 0.273 8.649 0.867 8.629 الدحرجة/ثانية

 عشوائي 1.520 0.790 3.800 0.671 4.300 االخماد/درجة

 معنوي 2.860 1.290 4.900 0.810 6.300 المناولة/درجة

 معنوي 3.367 4.121 12.100 2.440 17.200 التهديف/درجة
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 الخاتمة: -7
نتظم وال غير م المرجوة، كونهالمنهج التدريبي المعد للمجموعة الضابطة لم يؤدي الى نتائجه ان 

 اإليجابيا آثرها ت لهيعتمد على األسس العلمية في وضع المناهج التدريبية، والتمرينات المركبة كان
أحدث المنهاج  ،افة ك المتغيرات البدنية والمهاريةفي تحسن مستوى عينة المجموعة التجريبية في 

 لضابطة.االتدريبي الخاص بجزء التمرينات الذي نفذته المجموعة التجريبية تطورا مقارنة بالمجموعة 
راق ، تقنين الشباب بكرة القدم في العالتمرينات المركبة في تدريب فرق  باستخداميوصي الباحثان 

المؤشرات الوظيفية أساسا لتحديد األحمال  واعتماداألحمال التدريبية على وفق األسس العلمية ،
يبية التمرينات البدنية المهارية في أثناء الوحدات التدر  استخداموالشدد وفترات الراحة ،التركيز على 

 االهتمامعطاء افي األندية  األدريةي تناسبها ،على الهيئات الخاصة بالفئات العمرية وباألشكال الت
يبية لتطبيق الوحدات التدر الكافي للفئات العمرية من خالل توفير األجهزة واألدوات المستخدمة 

اساليب أخرى من اساليب  استخداموضع مناهج تدريبية أخرى على وفق و  ،ويحتاجها المدرب
  .التدريب
 والمراجع المصادر

  بغداد، مطابع دار الشؤون الثقافية البحث العلمي باستخدام مصادر المعلوماتابراهيم؛ عامر(:
 (.1553العامة،

 عمان.دار الفكر للطباعة التمارين التطويرية بكرة القدم محسن وآخرون؛ ثامر( :
 (.1555والنشروالتوزيع.

 سالة األساسية بكرة القدم)ر  رعد حسين حمزة؛ أثر استخدام وسيلة المناطق المحددة في تنمية المهارات
 (.1555جامعة بغداد،-ماجستير، كلية التربية الرياضية

 .كلية التربية  : )البصرة.والرياضية موسوعة االختبارات في التربية البدنية ريسان خريبط مجيد
 (.1555.جامعة البصرة. الرياضية

  دار الفكر  )القاهرة،3،ط 1،جةوالرياضي القياس والتقويم في التربية البدنيةمحمد صبحي حسانين؛
 .1555العربي للطبع والنشر،

  ار : )القاهرة،دالجديد في االعداد البدني والمهاري والخططي لالعب كرة القدممفتي ابراهيم حماد؛
 (.1554الفكر العربي،

 
 
 
 
 


