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  برنامج تدریبي مقترح للسرعة بكرة القدم تأثیر
  

  كلیة التربیة الریاضیة الجامعة المستنصریة                عبد زید عاشور  إسماعیل. م 
  

  األولالفصل 
  تعريف البحث

  المقدمة واهمية البحث - ١
تكنيـك والناحيـة البدنيـة    ان االعداد البدني هو احد االسس المهمة للنجاح والتقدم بكرة القدم ، فالتكتيك وال

  .والحالة النفسية والمعنوية العالية يكمل منها اآلخر
وبالنظر الى طبيعة لعبة كرة القدم مجتمع على الالعب لقيام بحركات كثيرة ومختلفة أثنـاء المباريـات وان   

ـ    م معظم هذه الحركات ذات طابع سريع ومفاجئ كذلك الكفاح ومحاولة االستحواذ على الكـرة مـن الخص
وسرعة تغيير اتجاه ومكان الكرة وكذلك تبديل الالعبين ألماكنهم لذا كان نصيب عناصر اللياقة البدنية كبيـر  

ومن اهم عناصر اللياقـة البدنيـة هـي القـوة والسـرعة      . من حيث االهمية في األداء المهاري والحركي
ياقة البدنية المهمة والصعبة لتطوير والمطاولة والمرونة والرشاقة وتعد السرعة في كرة القدم من عناصر الل

قياساً ببقية عناصر اللياقة البدنية االخرى ، فالمهاجم السريع يخشاه الدفاع كما انه يثير االرتباك في صـفوف  
دفاع الخصم وهذا ينطبق على المدافع السريع الذي يحسب له المهاجم الف حساب باألضافة الى انه يبعـث  

  .درته على التغطية المستمرة لزمالئهاالطمئنان في خط الدفاع وق
ممكن تحـت الظـروف   لذا تتضح اهمية سرعة الالعب من ضرورة تأدية حركات اللعب في اسرع وقت  ((

  )١())المتاحة والمتطلبات التكتيكية واالمكانيات الفردية 
  .من هنا تتجلى اهمية البحث في اعداد برنامج تدريبي مقترح لتطوير السرعة بكرة القدم

  
  
  
  

  
كراس دراسي للطلبة االجانب في مادتي نظريات وطرق التدريب الخاص برياضة كرة ) : واخرون(هير نسوك . د . ت ) ١(

  ٣،ص٢٠٠٣القدم، كلية العلوم الرياضية،جامعة اليبزج، المانيا،
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  مشكلة البحث ٢ – ١
ر اهميتها في مجال كرة القـدم  تعتبر السرعة من عوامل االنجاز االساسية في مجال اللياقة البدنية حيث تظه

من خالل التأثير الحاسم لها وفي اتحاد عملية بناء هجمةاثناء سير اللعب او اهمية مباغتة او ايقاف او عرقلة 
  .او على االقل تضعيف الهجوم المضاد للفريق المنافس

ة هي الصفات البدنية فالسرعة المناسبة لكل منهما وبما ان الالعب على اداء حركات اللعب المطلوبة للسرع
االساسية في تحسين االداء اصبحت كرة القدم الحديثة تعتمد على عنصر السرعة كبير كالسرعة فـي بنـاء   

  .االنتقال واالنتشار في الملعب هذا ما نراه في مستوى بعض الفرق العربية واالجنبيةالهجمة وسرعة 
لمادة كرة القدم في فرع التربية الرياضية وكـذلك  ومن خالل ما رآه والحظه الباحث اثناء الدروس المنهجية 

متابعة الدوري العراقي وجد ان صيغة اللعب البطئ وعدم سرعة الالعبين في االنتشار واالنتقال من مكـان  
الى اخر في الملعب وهذا ما يؤدي الى عدم بناء هجمة سريعة على هذا ينافي ما توصلت اليه كـرة القـدم   

ال مكـان لالعـب   (( اللعب الحديث واالنتشار السريع وهذا ما يؤكده موفق المولى  الحديثة في تاكيدها على
  )١()) بطيء بكرة القدم الحديثة

وهذا أما ينطبق على السرعة كعنصر حاسم في اللعب وركيزة لكي تعطي االهمية خالل االعـداد للصـراع   
  .الكروي

  
  هدف البحث ٣ – ١

  .طوير السرعة بكرة القدممعرفة مدى تاثير البرنامج المقترح في ت
  
  فروض البحث ٤ – ١

يؤدي البرنامج التدريبي المقترح في تطوير السرعة بكرة القدم ويعطي نتائج افضل فـي تحسـين مسـتوى    
  .السرعة لدى الطلبة

  
  
  
  

  
  ١٨٣، ص١٩٩٩االعداد الوظيفي لكرة القدم،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عمان،: موفق المولى ) ١(
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  مجاالت البحث ٥ – ١
  المجال البشري ١-٥-١

  .في كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية ) صف ثاني(طلبة فرع التربية الرياضية 
  المجال الزماني ٢-٥-١

   ١٣/١/٢٠٠٦ولغايـــــــــــــــــــة  ٢٧/١٠/٢٠٠٥من 
  المجال المكاني ٣-٥-١

  .التربية االساسية الجامعة المستنصريةالملعب الخارجي لفرع التربية الرياضية في كلية 
  الفصل الثاني

   الدراسات النظرية والمشابهة - ٢
  الدراسات النظرية ١- ٢

القدرة على تحريك المجاميع العضلية الصيرة او الكبيرة في زمـن قصـير   ((ان السرعة في كرة القدم هي 
ا تكون  السـرعة مطلوبـة لمسـافة    تحت تسلط قوة عضلية صغيرة كانت ام كبيرة وهذا يختلف تماماًعندم

  )١())طويلة
تعد السرعة واحدة من اهم عناصر اللعب الحديث وصفة مهمة جداً في التحضير واالعداد الخاص بلعبة كرة 
القدم ، ومن الصعب جداً تطوير سرعة الالعب الى اعلى من المستوى المتوسط ان لم تكن لـدى الالعـب   

لممكن تطوير سرعة الالعبين في االنطالق والركض اكثر من الحـدود  الفرص الفطرية المطلوبة فليس من ا
ومن الممكن تطوير السرعة بدرجة كبيرة لالعبين الذين تتراوح اعمـارهم  ((المعينة لقابلية الالعبين انفسهم 

  )٢())سنة  ١٤ – ١٠بين 
الطـرق مالئمـة فـي    لذا فان تطوير عنصر السرعة يتم من خالل استعمال طريقة التدريب المالئمة واكثر 

في تنمية وزيادة قدرة الالعب فـي  ((تطوير عنصر السرعة هي الطريقة التكرارية ومن هنا يلعب التدريب 
تطوير هذه الصفة الى جانب التكنيك الجيد الذي يمكن الالعب من الركض واالنتشـار فـي كافـة ارجـاع     

  )٣())الملعب والبدء والتوقف وتغيير االتجاه
  

___________________________________________________________________________  
  ٣٠ص ٢٠٠٠قواعد اللياقة البدنية في كرة القدم ،دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان،:منذر هاشم وعلي الخياط) ١( 
،  ١٩٨٧لموصـل، كرة القدم،الجزء االول، مديرية دار الكتب للطباعـة والنشـر ،جامعـة ا   ): واخرون(سامي الصفار ) ٢(

  ٢٣٥ص
  ١٠٠٠،ص١٩٩١كرة القدم للناشئين ، مطبعة دار الحكمة ، جامعة البصرة : كاظم عبد و عبد اهللا ابراهيم ) ٣(
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٢٨٧ 

 -:والسرعة في كرة القدم تعتمد على عدة عوامل اهمها •

  )رد فعل السرعة(سرعة االستجابة لألعصاب  - ١
 )اللزوجة(احتكاكية العضالت  - ٢

  نوعية التغذية الرياضية - ٣
 نواع السرعةا •

 -:)١(يمكن تقسيم السرعة في كرة القدم الى ثالث انواع رئيسية هي

وهي القوة االنفجارية التي تساعد الالعب في الوصول الـى اقصـى سـرعة     :سرعة االنطالق - ١
 .ممكنة بالكرة وبدونها وفق متطلبات المباراة

نطـالق والتـي يحـاول    ويقصد بها السرعة المكتسبة بعد سرعة اال: )االنتقالية(سرعة الركض  - ٢
 .الالعب فيها المحافظة عليها ألطول مدة ممكنة وحسب المسافة

هي قدرة الالعب على االستجابة الحركية لمثير معـين فـي   ) : (االستجابة ( سرعة رد الفعل  - ٣
وان هذه االستجابة تختلف من العب الخر وان الفتـرة الزمنيـة ايضـاً     )٢()اقصر زمن ممكن

 .اخرتختلف من مثير الى 

 )٣()الفترة الزمنية بين استخدام منبه واالستجابة له( وتعرف بانها     

 :السرعة الحركية مع الكرة وبدونها - ٤

يقصد بها السرعة الحركية مع الكرة وقابلية الالعب للقيام بحركات اللعب باقصى سرعة ممكنة 
ل االساسية فـي كـرة   ة من العواموالكرة في حوزته وان السرعة الحركية مع الكرة تعتبر واحد

القدم الحديثة وان هذه السرعة ال تتوقف على السرعة الحركية لالعب في خط مستقيم او بـدون  
كرة ولكنها تتوقف كذلك على قدرة السرعة لتقيم ظروف اللعب ووضع الحلول المناسبة لها وان 

عة التفكيـر  صفة السرعة الحركية مع الكرة يحددها مستوى تطور الصفات البدنية لالعب وسر
  )٤())وتتحسن السرعة الحركية مع زيادة التدريب (( وسرعة التبديل من حركة الى اخرى 

  
  ٧٣- ٧٢ص ١٩٨٨كرة القدم ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ) : واخرون(زهير الخشاب ) ١(
،  ١٩٨٧عـة والنشـر ،جامعـة الموصـل،    كرة القدم،الجزء االول، مديرية دار الكتب للطبا): واخرون(سامي الصفار ) ٢(

  ٢٣٥ص
  ١٥،ص١٩٨٩اللياقة البدنية،منشورات جامعة بيروت،لبنان،: كمال شمشوم) ٣(
تخطيط برامج تدريب وتربية البراعم والنائشين في كرة القدم ، الجزء االول ، مركز : عمرو ابو المجد وجمال اسماعيل ) ٤(

  ٣٩،ص ١٩٩٧الكتاب للنشر، القاهرة ، 
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  :والطرق والوسائل التدريبية لتنميتهاالسرعة 
تظهر سرعة العب كرة القدم على شكل قدرته على االنطالق السريع والجري لمسافات قصيرة في حـدود  

وبما ان حاالت اللعب متغيرة باستمرار اثناء المباراة فيجب ان يتمكن العـب  . متراً على وجه التقريب  ٦٠
جري السريع ومن تغير سرعة الجري واتجاهه بما يالئم حالة اللعـب  كرة القدم من التوقف المفاجيء بعد ال

  -:)١(ويتوقف مستوى الالعب من حيث السرعة على مايلي
  .مستوى القوة المميزة بالسرعة - ١
 .فعالية التفاعالت العصبية اي خصائص الجملة الصبية - ٢

العضـالت  عضلة الفخـذ القابضـة و  (مطاطية ومرونة العضالت خاصة عضالت البطن والرجلين  - ٣
 .وقدرة هذه العضالت على االرتخاء) المقربة

 .القدرة على تهيئة النفس في اللحظات المطلوبة - ٤

وتعتبـر  (( وانطالقاً من هذه المقومات يتم اختيار الطرق والوسائل التدريبية المالئمة لتنمية سرعة الالعـب  
تضمن سـرعة العـودة الـى الحالـة      الطريقة التكرارية اكثر مالئمة من غيرها من الطرق التدريبية ألنها

الوظيفية الطبيعية بعد فترات العمل دون ان تنخفض استشارة الجهاز العصبي المرغوب فيها لفترات العمـل  
  .)٢()) الالحقة 

دقيقة بعد كل  ٢متر وفترة راحة  ٦٠دقيقة بعد كل مرة من جري مسافة  ٤القاعدة هي ان تعطي فترة راحة 
متر وعند تقصير فترات الراحة تكـون النتيجـة تنميـة تحمـل      ٣٠ – ١٠سافة مرة في االنطالق يجري م

  .السرعة وليس السرعة بالدرجة االولى
  
  
  
  
  

  
  

  
  ١٨مصدر سابق ، ص): واخرون(د هير نسوك . ت ) ١(
موصـل ،  االعداد البدني لكرة القدم ، دار الكتـب للطباعـة والنشـر،جامعة ال   : كاظم عبد الربيعي وموفق مجيد المولى ) ٢(

  ٣٣٤،ص١٩٨٨
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  -:هذا ويجب ان يستفيد الالعب في فترات الراحة هذه للمشي او الهرولة ولتأدية تمارين االتخاء مثل
 .مرجحة الرجلين للجانبين •

 .الوقوف المقلوب االرتكاز على الساعدين •

 .التكور مع االرتكاز على الساعدين •

 .دوران الجذع وثني الجذع اماماً •

 .كتفين مع تحريك الرجلين بطريقة راكب الدراجةالوقوف المقلوب على ال •

الى السرعة القصوى تعبئة القوة االرادية قدر المستطاع لضمان ذلك بفضل اجراء تمـارين   وصولاليشترط 
السرعة على نحو يمكن الالعب من المقاومة بين مستواه ومستوى زمالئه بواسطة تحديـد زمـن معيـاري    

ما ان يكون عليه ابقاء المساحة بينه وبين زميله لو ان يكلف زميلـه بـان   لالعبين او سبق الحد الالعبين فا
  .يلحق به

وفيما يخص توزيع المهام التدريبي االسلوب التدريبي فينبغي ان تكون السرعة في اليوم االول الثـاني بعـد   
دقيقة علمـاً   ٤٠ – ٣٠االستراحة على ان ال تستغرق الوحدة التدريبية المكرسة لتنمية السرعة لوقت اطول 

ان تنمية السرعة تشترط انعدام التعب فيما ان كان الهدف رفع مستوى السرعة القصوى الالعب فيجـب ان  
وتمـارين جـري    تسارعيجب استخدام تمارين ) حاجز السرعة(متر تكون ظاهرة  ٣٠تزيد مساحة الجري 

داء علمـاً ان مركـز ثقـل    سرعات متغيرة ، اليمكن ان يتصف جري العب كرة القدم بمواصفات جري الع
الجسم العب كرة القدم يجب ان يكون منخفض نسبياً وفي حاالت معينة قد يكون ضرورياً ان يبعد الالعـب  
ذراعيه عن جسمه اثناء الجري ويعني ذلك بانه ال فائدة من تنمية سرعة العب كرة القدم من خالل تحسـين  

  .العداء في العاب القوىتكنيك الجريالى ان يكون مشابه تماماً لتكنيك جري 
لعمر الالعب فصاعداً يكون الهدف من تدريبية على السرعة في مثـل هـذه    ٢٤-٢٣وهذا ابتداء من السن 

  .االعمار الحفاظ على مستوى السرعة
  -:ان التمارين التمهيدية والمساعدة لتنمية السرعة هي* 

 .تحريك مفاصل القدمين -

 .تقريباً الجري مع رفع الركبتين الى مستوى افقي -

 .الخطوات العمالقة -

 .الجري السريع في نفس المكان -

  -:وتستخدم التمارين التالية لتنمية السرعة* 
 .متر ١٠٠ – ٦٠جري تسارع لمسافة  -

 .متر بعد البرد الطائر ٦٠الجري السريع لمسافة اقصاها  -
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 .الجري مع تغيير االنارة والسرعة -

 .االنطالق من اوضاع مختلفة -

  شابهةالدراسات الم - ٢
  )١()٢٠٠٠(دراسة عبد المنعم سليمان  ١-١-٢

  )الجسدية اثر برنامج تدريبي للياقة البدنية على بعض المواصفات(دراسة بعنوان 
هدفت هذه الدراسة للتعرف على تاثير برنامج تدريب اللياقة البدنية علـى بعـض المواصـفات الجسـمية     

علـى عينـة مـن    ) القبلي البعدي(التجربة بطريقة القياس للمشتركين في مركز اللياقة البدنية وقد تم اجراء 
 –الوزن  –الطول (خمسة واربعون مشتركاً حيث قام الباحث باجراء القياسات التالية ) ٤٥(المشتركين عينة 

  ).سمك الدهن –محيط الصدر  –محيط العضو  –محيط الوسط 
 –محـيط العضـو   (وفي نهاية الدراسة توصل الباحث الى وجود فروق دالة احصائياً بالزيادة في القياسات 

( باألضافة الى وجود فرق دالة احصائية بالنقصان فـي القياسـات التاليـة    ) محيط الصدر  –محيط الفخذ 
سواء كـان بالزيـادة او   في حين لم تظهر الدراسة اية فروق معنوية ) محيط الوسط –سمك الدهن  –الوزن 

ويوصي الباحث بضرورة ممارسة التمارين الرياضية لفترة زمنية ال تقـل عـن   ) الطول(النقصان في قياس 
  ثالثة شهور حتى يظهر اثر الممارسة الرياضة على القياسات الجسمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
مواصفات الجسمية ، المـؤتمر  تدريبي للياقة البدنية على بعض ال اثر برنامج: برهم  مانيسلعبد المنعم ) ١(

الجـزء الثاني،كليـة التربيـة    ٢٠٠٠نيسـان   ٢٢-١٩العلمي الرياضي الرابع لكليات التربية في العـراق  
  ١٠٦٤-١٠٤٩،ص٢٠٠٠الرياضية،جامعة بغداد،
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٢٩١ 

  )١( ٢٠٠١) واخرون(دراسة وديع ياسين  ٢-٢-٢
  ).سنة ١٢ – ٦دائية لألعمار تقويم عنصر السرعة لتالميذ وتلميذات المرحلة االبت(دراسة بعنوان 

سنة لـدى البنـين والبنـات     ١٢ – ٦هدفت الدراسة الى التعرف على تطورات السرعة في المراحل السنية 
  .والفرق في عنصر السرعة بينهما

ياردة في وضع البدء الحـالي وشـملت    ٥٠وقد استخدم الباحثون المنهج الوصفي وتم اجراء اختبار جري 
  .يذ وتلميذة في مرحلة الدراسة االبتدائيةتلم ١٢٠٠العينة على 

يـاردة   ٥٠وفي نهاية البحث توصل الباحثون الى وجود عالقة طردية في المرحلة السنية وسرعة الجـري  
  .لدى البنين والبنات

ووجود عالقة معنوية في الفرق بين المتوسطات الحسابية للمراحل السنية المختلفة لدى البنين والبنـات فـي   
  .احلمعظم المر
  

  
  الفصل الثالث

   منهج البحث واجراءاته الميدانية -٣
  منهج البحث ١ – ٣
  .استخدم الباحث المنهج التجريبي لكونه ادق البحوث للوصول الى معرفة النتائج 

  عينة البحث  ٢- ٣
ربيـة  تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من طلبة المرحلة الثانية في فرع التربية الرياضـية فـي كليـة الت   

  .وذلك كون مادة كرة القدم هب احدى المفردات للفصل الدراسي الثالث –الجامعة المستنصرية  –االساسية 
وكانت  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢طالب بعد ان استبعد ثالثة العبين وذلك لتاجيلهم للعام الدراسي ) ٢٧(وبلغت العينة 

  .سنة ٢١-٢٠بين من المجموع االصلي ، وكان متوسط اعمار الطلبة % ٩٠نسبة العينة 
  
  
  
  
سنة ، مجلة دراسات  ١٢ – ٦تقويم عنصر السرعة لتالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية لألعمار ): واخرون(وديع ياسين ) ١(

  ٢٨٢-٢٥٢،ص٢٠٠١وبحوث التربية الرياضية، العدد االول ، جامعة البصرة،
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٢٩٢ 

  اجراءات البحث ٣-٣
  ادوات البحث ١-٣-٣

متر من وضع البدء الحالي حيث منح لكل شخص محاولة واحدة وسـجل  ) ٥٠(ري استخدم الباحث اختبار ج
، وقد خرج الباحث معامل الثبات والصدق الثانية وجرى االختبار بالتنافس مع الزميل  ١/١٠الزمن االقرب 

من خالل اجراء االختبار واعادتـه بعـد فتـرة     ٨٥.٢لألختبار على عينة بحثه فقد استخرج معامل الثبات 
اما موضوعية االختبار فكانت من خالل نتائج الالعبـين   ٨٦.٣رى على نفس العينة وبلغ صدق االختبار اخ

  .وعدم تدخل الباحث في اوقاتهم ، واستخدم الباحث ساعة ايقاف تقيس اجزاء الثانية باألضافة الى الصافرة
  
  
  التجربة االستطالعية ٤- ٣

ريبية اولية يقوم بها الباحث على عينة صغيرة قبـل قيامـه   هي عبارة عن دراسة تج(التجربة االستطالعية 
  )١()ببحثه بهدف اختيار اسليبه وادواته 

طالـب مـن   ) ١٦(على عينة من الطلبة عـددهم   ٤/٩/٢٠٠٢قام الباحث باجراء يجربة استطالعية بتاريخ 
جـراء االختبـار   مجمع البعث اختيروا بالطريقة العشوائية للتعرف على مدى معرفة وقدرة الباحث علـى ا 

  .وحاجته الى فريق العمل والوقت المستغرق لألختبار وخالصة االختبار للعينة
  االختبار القبلي ٥ – ٣

 ٢٥/١٠/٢٠٠٥اجرى الباحث االختبار القبلي للبرنامج التدريبي المقترح على عينة البحث في يوم االربعـاء  
  .في تمام الساعة العاشرة صباحاً

متعلقة باألختبار كالمكان والزمان وطريقة تنفيذ االختبار لغرض تحقيـق الظـروف   وقد تم تثبيت الظروف ال
  .نفسها او قريبة منها قدر االمكان في ظروف االختبارات البعدية

  
  
  
  

  
  

تاثير استخدام طريقتي التدريس االمرية والتدريبية على تعلم بعض المهارات في كرة القدم، رسالة : اسماعيل عبد عاشور )١(
 ٤٦،ص٢٠٠١الجامعة المستنصرية،/غير منشورة ، كلية المعلمين ماجستير
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٢٩٣ 

)٢(   
  تطبيق التجربة ٦ – ٣

حيث طبق  ١٣/١/٢٠٠٦ولغاية  ٢٧/١٠/٢٠٠٥اجرى الباحث تجربة البحث الرئيسية على عينة البحث في 
يب الباحث البرنامج التدريبي بعد اعداده باألعتماد على احدث الكتب والمصادر العلمية فـي عمليـة التـدر   

  .الخاصة بلعبة كرة القدم 
دقيقة ) ٨٠(وقد استغرق البرنامج التدريبي مدة عشرة اسابيع بواقع وحدة تعليمية كل اسبوع بلغ زمن الوحدة 

  ).ساعتين متتاليتين(وذلك كون درس مادة كرة القدم في فرع التربية الرياضية كلية المعلمين 
  

  نموذج لوحدة تدريبية
  فرع التربية الرياضية، كلية التربية االساسية، الجامعة المستنصرية صف ثاني: اسم الــفريق 

  ٢٧: عدد الالعبين
  .الملعب الخارجي لقسم التربية الرياضية: مكان التدريب
  .الساعة التاسعة صباحاً/دقيقة ، بدء التدريب  ٨٠: مدة التدريب 

  .شواخص ٦كرات قدم ،  ٤:التجهيزات المطلوبة
  .نصر السرعة ، السرعة الحركية مع الكرة وبدونهاتطوير ع: هدف الوحدة 
  دقيقة ٢٠...........................................  التحضيري: القسم االول 

  الخ دقيقتان................................................ االصطفاف : اوالً
  االحماء: ثانياً

 االحماء العام - ١

  .دقيقتان...........................تمارين السير والهرولة  - أ
 .دقيقتان..............تمارين الرأس والجذع واالطراف  -  ب

  .تمارين المرونة والتمطية -ج 
 االحماء الخاص - ٢

  مرات ٤........................ م  ٣٠تمارين االنطالق لمسافة  - أ
 مرات ٤.....................  ٢× م  ٣٠تمارين دحرجة الكرة  -  ب

  مرات ٤...............م  ١٠ة بين الشواخص تمارين الدحرج -  ت
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  دقيقة ٤٠................................ الرئيسي: القسم الثاني 
يجري الالعب بالكرة ثم يرسلها لألمام مسافة بعيدة نسبياً ليتابعها بانطالق سريع وبعد ان يلحق بـالكرة   - ١

 وهكذا...... بعها يجري بها بسرعة منخفضة ثم يلعبها لألمام مرة اخرى ليتا
  
  
  
  
  
  

یلع ب كرت ھ ال ى الالع ب     ) ١(بالكرة بسرعة منخفض ة اذ الالع ب   ) ٢(و ) ١(یجري الالعبان  -٢
) ١(ال  ذي ق  د لع  ب كرت  ھ ال  ى الالع  ب  ) ٢(وینطل  ق مس  تعدًا ألس  تقبال الك  رة م  ن الالع  ب  ) ٢(

 .وھكذا
  
  
 

بدون نع مرة بكرة ومرة ابین الموا بالسرعة القصوى ذھابًا وایابًا) ٢(و) ١(یجري الالعب  -٣
 .كرة

  
  
  
  
  
  
  
 

م رورًا ب األعالم لیأخ ذ     یقوم الالعب بتمریر الكرة منخفضة الى زمیلھ ثم یج ري بخ ط متع رج    -٤
 .مكانھ في الرتل
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٢٩٥ 

ال ذي یس تقبلھا لیج ري بھ ا وقت  ًا     ) ٢(ب الكرة لیلعبھ ا باتج اه ج ري الالع ب      ) ١(یج ري الالع ب    -٥
 وھكذا) ............. ١(ب قصیر ثم یلعبھا باتجاه جري الالع

  
  
  
  
  
  
  
  

  االختبار البعدي ٧ – ٣
تم اجراء االختبار البعدي على عينة البحث بالكيفية نفسها التي تم فيها اجراء االختبار القبلي حيث تم اجـراء  

  .وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً ١٣/١/٢٠٠٦االختبار البعدي للبرنامج التدريبي المقترح بتاريخ 
  
  
  
  
  )١(الوسائل االحصائية  ٨ – ٣

 الوسط الحسابي -

 االنحراف المعياري -

 معامل االرتباط بيرسون -

 االختبار الثاني -

  الفصل الرابع
  عرض النتائج ومناقشتها – ٤
   عرض النتائج ١ – ٤

  
  
  

لكتب للطباعة التطبيقات االحصائية في استخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ، دار ا: وديع ياسين وحسن محمد ) ١(
  .٢٧٤،  ٢١٤،  ١٥٨،  ١٠٤، ص ١٩٩٩والنشر ، جامعة الموصل ، 
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٢٩٦ 

  
  )١(جدول رقم 

المحتيبة والجدولـة  ) T(يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لألختبار القبلي واالختبار البعدي وقيمة 
  .للسرعة

  العینة
) T(قیمة   االختبار البعدي  االختبار القبلي

  المحتسبة
) T(قیمة 

  %٥مستوى الداللة   لجدولةا
  ٤  س  ٤  س

  معنوي  ٢.٠٦  ٤.١٥  ٠.٢٨٢  ٦.٧  ٠.١٧٣  ٧.٨  

 ١ – ٢٦درجة حریة  •
  
  
 

   المناقشة ٢ – ٤
وفي الجـداول   ٠.٠٥وبنسبة خطأ ) ١ –ف ( ٢٦الجدولة بدرجة حرية  Tيالحظ من الجدول اعاله ان قيمة 

 اكبـر مـن القيمـة   ) ت(ان القيمة المحتسبة  وبما ٤.١٥) ت(كما كانت القيمة المحسوبة ) ٢.٠٦(الحسابية 
  .الجدولة اذاً فان الفرق معنوي

وبذلك تبين لنا ان هناك فرق واضح بين سرعة االختبار البعدي على سرعة االختبار القبلـي حيـث زادت   
  .سرعتهم وقل زمن قطعهم للمسافة

ء المهارات الحركية من خالل الـربط  ان البرامج التدريبية المقننة تساعد الالعب على تحسين قدراته في ادا(
والتفاعل بين الخبرات الجديدة والخبرات القديمة التي يكتسبها الالعب اذ انها تعد االساس لتعلـيم المهـارات   

  )١()بالشكل الصحيح الذي يؤدي الى التكيف واالرتقاء بمستوى المهارات الحركية لالعب
  

  
  
  
  
  
  ٩٥،ص٢٠٠٥وتطبيقاته في كرة القدم،كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، اساس التعليم): واخرون(قاسم الزم ) ١(
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  الفصل الخامس

  االستنتاجات والتوصيات -٥
  االستنتاجات ١ – ٥

ان هناك فروق واضحة حيث كانت سرعة الطلبة في االختبار البعدي اكبر من االختبار القبلـي   - ١
 .وزمنهم اقل

 .ر السرعة مفيد للطلبةالبرنامج التدريبي المقترح بتطوير عنص - ٢

  
  التوصيات ٢ – ٥

التركيز على اعطاء الوحدات التدريبية الخاصة بقياس اللياقة البدنية من خالل الدروس العمليـة   - ١
 .الرياضية كافة للتربية

 .االكثار من حجم الوحدات التدريبية الخاصة بعنصر السرعة من خالل دروس التربية الرياضية - ٢

 .عناصر اللياقة البدنية لكافة المراحلاالستمرار بمنهاج تطوير  - ٣
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٢٩٨ 

  المصادر
تاثير استخدام طريقتي التدريس االمرية والتدريبية على تعلم بعض المهارات : اسماعيل عبد زيد عاشور   •

 ٢٠٠١في كرة القدم، رسالة ماجستير غير منشورة كلية المعلمين، الجامعة المستنصرية،

كراس دراسي للطلبة االجانب في مادتي نظريـات وطـرق التـدريب    ) : نواخرو(هير نسوك . د . ت  •
 .٢٠٠٣الخاص برياضة كرة القدم، كلية العلوم الرياضية،جامعة اليبزج، المانيا،

كرة القـدم،الجزء االول، مديريـة دار الكتـب للطباعـة والنشـر ،جامعـة       ): واخرون(سامي الصفار  •
 .١٩٨٧الموصل،

 .١٩٩٢القدم، مديرية مطبعة وزارة التربية ،جامعة بغداد،كرة ): واخرون(سامي الصفار  •

 .١٩٨٨كرة القدم ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ) : واخرون(زهير الخشاب  •

اثر برنامج تدريبي للياقة البدنية على بعض المواصفات الجسـمية ، المـؤتمر   : عبد المنعم سليمان برهم  •
الجـزء الثاني،كليـة التربيـة     ٢٠٠٠نيسان  ٢٢-١٩ت التربية في العراق العلمي الرياضي الرابع لكليا

 .٢٠٠٠الرياضية،جامعة بغداد،

تخطيط برامج تدريب وتربية البراعم والنائشين في كرة القدم ، الجزء : عمرو ابو المجد وجمال اسماعيل  •
 .١٩٩٧االول ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ، 

 .٢٠٠٥عليم وتطبيقاته في كرة القدم،كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد،اساس الت): واخرون(قاسم الزم  •

االعداد البدني لكرة القدم ، دار الكتب للطباعـة والنشـر،جامعة   : كاظم عبد الربيعي وموفق مجيد المولى  •
 .١٩٨٨الموصل ، 

 .١٩٩١البصرة كرة القدم للناشئين ، مطبعة دار الحكمة ، جامعة : كاظم عبد و عبد اهللا ابراهيم  •

 .١٩٨٩اللياقة البدنية،منشورات جامعة بيروت،لبنان،: كمال شمشوم •

 .٢٠٠٠قواعد اللياقة البدنية في كرة القدم ،دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان،:منذر هاشم وعلي الخياط •

 ١٩٩٩االعداد الوظيفي لكرة القدم،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،عمان،: موفق المولى  •

سنة ،  ١٢ – ٦تقويم عنصر السرعة لتالميذ وتلميذات المرحلة االبتدائية لألعمار ): واخرون(وديع ياسين  •
 .٢٠٠١مجلة دراسات وبحوث التربية الرياضية، العدد االول ، جامعة البصرة،

ر التطبيقات االحصائية في استخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ، دا: وديع ياسين وحسن محمد  •
  .١٩٩٩الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 


