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 ممخص البحث
وعقمية بشكل  بدنية وميارية وقدرات إدراكسرعة  كرة القدم تحتاج الىلعبة من المعروف ان   

لذا  ات من خالل البناء الصحيح في الوحدات التدريبيةيروف المبار ظوما ينسجم و وواضح كبير 
البدنية تعرف تأثير التمرينات المركبة في تطوير سرعة االدراك وبعض القدرات ىدف البحث إلى 

 البحث،واستخدم الباحثان المنيج التجريبي لمالءمتو مشكمة . الالعبين الشباب في كرة القدم لدى
 الرياضي. والبالغبالطريقة العمدية وىم العبي شباب نادي ديالى  عينة البحث واختار الباحثان

والبالغ عددىم %( من مجتمع البحث األصمي 45( العبين وبنسبة مئوية مقدارىا )01عددىم )
رات تم استخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة لموصول وبعد االنتياء من االختبا. العب 22

  .إلى النتائج بعدىا تم عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا
The impact of exercises vehicle speed in the development of cognitive and 

physical abilities of some of the young players in football 
Yasser Abdullah Jaafar    Prof. Abdurrahman Nasser Rashid 

Research Summary 
 The research aims to identify the impact of compound exercises in the development 
of cognitive speed and some physical abilities of young players in football The 
researchers used the experimental approach to the problem of relevance of search, 
sample examination and researchers chose the way they deliberate players Diyala 
Youth Sports Club .ualbalg number (10) players and a percentage of (45%) of the 
original research community    After the completion of the tests was the use of 
appropriate statistical treatments to arrive at the results after the results were 
displayed and analyzed and discussed have been the researcher suggested the 
most important conclusions mentioned, as the most important recommendations was 
the need for attention to the diverse work out the vehicle and progressive in terms of 
ease and difficulty as exercise begins in all training units gradually Easy to hard. 
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 :المقدمة-1
تسعى جميع دول العالم لتحقيق خطوات متقدمة وواسعة في اغمب األنشطة الرياضية حيث     

تبذل ىذه الدول جيودا كبيرة عمى المستوى الداخمي والخارجي وذلك من اجل تحقيق التقدم 
والتطور ويتم ذلك التقدم عن طريق اتباع الوسائل العممية الصحيحة والحديثة وعن طريق 

 السميم.التخطيط 
وىي من الرياضات التي تحتاج في  وكرة القدم ىي الرياضة االكثر شعبية في العالم     

ممارستيا الى سرعة ادراك لمعرفة التصرف الصحيح اثناء المواقف الحرجة وايضا لتحقيق 
وأن القابمية لألداء  الالعبين،االنجاز يجب ان تكون لمعمميات العقمية دورا ميم لدى جميع 

الصحيح والجيد يعتمد عمى عدة عوامل تتركز في الناحية الخططية والميارية فضال عن بعض 
عمى اإلعداد البدني  الالعب فضالً القدرات البدنية كل حسب متطمبات المواقف التي تواجو 

 والقدرات العقمية .
يتسم بالسرعة في تنفيذ الواجبات  ان اداء الفرق العالمية في مالحظةالبحث  مشكمةوتكمن    

االداء الحركي السريع لالعبي كرة القدم من العناصر األساسية التي  أصبحداخل الممعب بحيث 
يتطمبيا المعب الحديث والتي تسيم في تحقيق الفوز والحصول عمى افضل النتائج عمى عكس 

الباحث الى وضع تمرينات حدا ب بالبطيء، مماالفرق المحمية التي يتسم اداءىا في الغالب 
خططية ومركبة تيدف الى تطوير سرعة االداء البدني والمياري وسرعة االدراك لدى الالعبين 

 الشباب بكرة القدم.
ان من الضروريات ان الحظا  بكرة القدم انسابق انالعب ماكوني انطالع الباحثومن خالل ا    

يدف المراد والعقمية لموصول الى ال والميارية تعطى تمرينات يوجد فييا دمج بين القدرات البدنية
 تحقيقو وىو ان يكون لالعب سرعة ادراكية أي البدييية التي تمكنو من التقدم الصحيح لتحقيق

وافترض الباحثان إن الستخدام التمرينات المركبة من قبل المدرب لو  كرة القدم. االنجاز في لعبة
 القدم.الشباب في كرة  البدنية لالعبينعض القدرات تأثير إيجابي في تطوير سرعة االدراك وب

وتتضمن مجاالت البحث المجال البشري ويشمل العبي نادي ديالى الرياضي بكرة القدم لفئة   
واما  .25/3/2106الى  02/8/2105من اما المجال الزماني كان  ،01الشباب والبالغ عددىم 

 الرياضي.ممعب نادي ديالى المكاني فكان المجال 
 :البحث واجراءاته الميدانية منهجية-2 
 البحث:منهج  2-1

قيتتد مشتتكمة طبيعتتة ال الواحتتدة لمالئمتتتوبتصتتميم المجموعتتة  استتتخدم الباحثتتان المتتنيج التجريبتتي    
 البحث.

 



 البحث:عينة  2-2
العبتتتي متتتن شتتتباب نتتتادي ديتتتالى ( 01اختتتتار الباحثتتتان عينتتتة بحثيمتتتا بالطريقتتتة العمديتتتة وىتتتم )    

  %(. 45لمعينة )وبيذا بمغت النسبة المئوية  العبا،( 22والبالغ عددىم )الرياضي 
 المعمومات:االجهزة واالدوات المستخدمة ووسائل جمع  2-3

( ، 01كترة قتدم عتدد ) االختبتارات،استمارة تسجيل  يدوية،(، ساعة توقيت (hpجياز البتوب نوع 
 ممعب كرة قدم ، صافرة ، حاسبة الكترونية .

 البحث:اختبارات  2-4
 (Georg Liset: 84 : 2009) العام(السرعة االدراكية )الحسي  اختبار 2-4-1

 قياس السرعة االدراكية الحركية.الغرض من االختبار: 
  ( ،ممعب ،ساعة توقيت .3شواخص عدد )االدوات المستخدمة: 

 والنياية، المسافة( نقاط البداية 5,0يتضمن االختبار نقطتين رئيستين ىما )مواصفات االداء: 
 م.5( المسافة B,Cم ومن النقطة )5( Aمن البداية الى النقطة )

 Cومس النقطة ثم الركض نحو  Bومسيا ثم الركض نحو  Aالى النقطة  0الركض من رقم 
 .5ومسيا الرجوع الى منطقة البداية والنياية في الرقم  Aالنقطة ثم الركض نحو  ومس

 (1ثا. كما في الشكل )01/0احتساب الوقت ألقرب  التسجيل:
 

 م01                            
 

  م5م                5                 
           م5                       

                                              
 
 

5,1 
 يوضح اختبار السرعة االدراكية (1شكل )

 
 (.69: 2223)غالب : .م(22×5اختبار تحمل السرعة الركض المكوكي ) 2-4-2
 م(.21×5الركض المكوكي ) االختبتتتتار:اسم  -
 الغرض من االختتبار: قياس تحمل السرعة . -

B A C 



مجال لمركض بطول  ،2شاخص عدد صافرة، قياس،شريط  توقيت،ساعة  المستعممة:األدوات  -
 م(.31ال يقل عن )

طريقتتتتتة األداء: يقف الالعب المختبر خمف الشاخص األول وعند سماع صافرة البداية يركض  -
يابا حتى تبمغ المسافة)21إلى الشاخص الثاني أي مسافة) م( ينظر 011م( ويستمر ذىابا وا 

 ( .3الشكل)
 ثانية(.1.10تتتتتل: يحتسب الزمن ويسجل لكل العب مختبر ألقرب )طريقة التسجيتتتتتتت

 
 
 
 

 م(22×5يوضح اختـبار تحمل السرعة الركض المكوكي ) (2الشكل )
 (.217 :1979)عالوي: اختبار السرعة االنتقالية:  2-4-3
  العالي.م( من البداء 31ركض ) االختبتتتتار:اسم     
  لالعب.قياس السرعة االنتقالية  االختبار:الغرض من    
  (.3شواخص عدد ) توقيت،ساعة  المستعممة:األدوات 

م( حتتتى 05طريقتتة األداء: يقتتوم الالعتتب بتتأداء االختبتتار متتن بدايتتة متحركتتة أي بتتالجري لمستتافة )
ختط يصل إلى خط بداية مسافة العدو األصمية التتي تحتدد بشتاخص ينطمتق بأقصتى سترعة حتتى 

 (3م، الشكل ) 31النياية لقطع مسافة مقدارىا 
 

 
 م( من الوضع المتحركة32يوضح اختبــار ركض ) (3)الشكل 

ألحستتتتن محاولتتتتة متتتتن المحتتتتاولتين الممنتتتتوحتين  ثانيتتتتة( 1.10)ألقتتتترب التسجيتتتتتتتتتل: يستتتتجل التتتتزمن 
 لالعب.

 شروط االختبتتار : 
 زمنًا .يمنح الالعب محاولتين وتسجل المحاولة األقل  -0



 يؤدي الالعب المحاولة الثانية بعد انتياء كل الفريق من أداء االختبار. -2
 يتم الركض لكل العب من دون منافس .-3
 التجربة االستطالعية : 2-5
( العبين شباب من نادي بعقوبة الرياضي وذلك 8ستطالعية عمى )الجربة ااجرى الباحثان الت   

لمتعرف عمى السمبيات التي قد يقع فييا الباحثان في  04/0/2106عصرا في الساعة الرابعة 
 التجربة الرئيسية إضافًة إلى التعرف إلى وقت التمارين واالختبارات وكفاءة فريق العمل المساعد. 

 القبمية:االختبارات  2-6
واختبار السرعة واختبار تحمل السرعة لمسرعة االدراكية  ةالقبمي اتقام الباحث بأجراء االختبار    

وتحت إشراف  09/0/2106قيد البحث وذلك في الساعة الرابعة عصرا من يوم  االنتقالية
وقد راعى الباحث قدر اإلمكان ضبط المتغيرات من  الشباب.الباحث ومدرب نادي ديالى لفئة 

تم و  البعدية،حيث الوقت والمكان وفريق العمل المساعد من أجل بقائيا نفسيا في االختبارات 
إجراء عممية التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبارات القبمية من أجل أن 

  المستقل.المتغير  األداء الىيعزو الباحث الفرق في مستوى 
 الرئيسة:التجربة  2-7
 2106/ 07/3ولغاية  24/0/2106 لممجموعة التجريبيةالتجربة الرئيسة بتنفيذ  تم البدء     

وقد  المدرب،باستخدام التمرينات المركبة والمعدة من قبل الباحثان وبتنفيذ تمك التمرينات من قبل 
( دقيقة 45الى  41)من  وحدة وبمعدل( 24بمغت عدد الوحدات التدريبية لمجمل مدة البحث )

وبطريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة وطريقة التدريب  %،95%الى  81من  الواحدة بشدةلموحدة 
 . التكراري

 . اسابيع )شيرين(8التدريبية وكانت الفترة الزمنية لموحدات 
  البعـدية:االختبارات  2-8  

 وذلك في الساعة الرابعة عصرا من يومتم إجراء االختبارات البعدية عمى عينة البحث        
وحرص الباحث عمى تييئة الظروف المشابية نفسيا لظروف  ،2216/  3/ 22الخميس 

االختبارات القبمية ومن النواحي كافة ألزمانية والمكانية وفريق العمل المساعد من أجل التعرف 
 الدراسة من قبل المتغير المستقل حصرًا .  الميارات قيدعمى مدى التحسن الذي حصل عمى 

 الوسائل اإلحصائية :  9 -2 
 .   ( في المعالجات االحصائية(spssتم استخدام الحقيبة االحصائية     

 
 
  



 عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها : -3
 :وتحميمها ومناقشتها وبعض القدرات البدنية اختبار السرعة االدراكيةعرض نتائج  3-1
القبمي  يبين بعض المؤشرات االحصائية لنتائج متغيرات الدراسة في القياسين  (1جدول )ال

 يبية  والبعدي  لممجموعة التجر 
 المؤشرات
 اإلحصائية

 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 معامل االلتواء وسيط ع -س

 بعدي قبمي بعدي قبمي بعدي قبمي بعدي قبمي

السرعة 
 اإلدراكية

 1.81 1.47 8.72 9.76 2.89 2.54 8.81 9.93 ث

2.61- 21.74 21.98 2.55 1.28 21.39 21.86 ث تحمل السرعة  -1.35  
السرعة 
 االنتقالية

 2.75- 2.35 3.45 4.34 2.16 2.32 3.45 4.44 ث

( تتبين لنا قيم المؤشرات االحصائية لمقياسين القبمي والبعدي ألفراد 0من خالل الجدول )   
المجموعة التجريبية التي استخدمت التمرينات )المركبة( في جميع المتغيرات المبحوثة اذ ظير 

( 3)± ىذا الجدول ان جميع قيم معامل االلتواء القبمية والبعدية كانت محصورة بين من خالل 
 مما يدلل عمى ان جميع النتائج تتوزع توزيعًا طبيعيًا.

يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و)ت( المحسوبة وداللة قيم  (2جدول )ال
 )ت( لنتائج متغيرات البحث ألفراد المجموعة التجريبية 

 المعالجات        
 االحصائية      

 
 المتغيرات

 قيمة القياس البعدي القياس القبمي
 ت

 المحسوبة

قيمة 
 الداللة

 ع س ع -س

 2.223 4 2.89 8.81 2.54 9.93 اإلدراكيةالسرعة 
 2.249 2.28 2.55 21.39 1.28 21.86 تحمل السرعة

 2.222 17.5 2.16 3.45 2.32 4.44 السرعة االنتقالية
( فقد تم فيو ايجاد قيم )ت( بين القياسين القبمي والبعدي ومستوى الداللة ألفراد 2جدول)الاما    

المتغيرات المبحوثة اذ ظير من خالل نتائج ىذا الجدول ان جميع قيم ىذه المجموعة وفي جميع 
الداللة المحسوبة بين القياسين القبمي والبعدي ولجميع المتغيرات كانت اقل من مستوى الداللة 

( مما يعني ان جميع قيم )ت( المحسوبة ذات قيمة معنوية بين القياسين القبمي والبعدي 1.15)
 .ين القياسين القبمي والبعديوبالتالي ىناك فروق ب



ان افراد المجموعة التجريبية طبقت التمرينات )المركبة( وقد بينت نتائجيا اما مناقشة النتائج ف    
( ان جميع قيم اختبار )ت( بين القياسين القبمي 2( اذ قد اظير لنا الجدول ) 2( )  0الجداول ) 

ل السرعة واختبار السرعة االنتقالية كانت ذات واختبار تحموالبعدي لالختبار السرعة االدراكية 
راعى عند وضع التمرينات  )المركبة( ان تكون مناسبة ومالئمة ان الباحث  داللو معنوية

 ) نجم :لقابميات افراد عينة ىذه المجموعة وبالتالي تعطييم القدرة عمى تنفيذىا وعن ىذا تشير
 عبين وتنظيم مكان التدريب وتييئةان "انسجام التدريب مع قابميات الال (023: 2115

 المستمزمات الضرورية عمى نحو جيد كل ذلك يترك أثرا ايجابيا في تطوير ميارات الالعبين"

عمما ان ىذه التمرينات تنوعت بين التمرينات المركبة من ناحية ميارية وبدنية وعقمية وكان 
( لذا والقدرات البدنية االدراكية )السرعة اليدف منيا ىو معرفة تأثيرىا عمى المتغير المبحوث

كانت ىذه التمرينات مرتبة ومنظمة بحيث تحقق اليدف الذي وضعت من اجمو  ويجب ان ال 
يغيب عن بالنا ان التمرينات التي طبقيا افراد ىذه المجموعة ىي تمرينات مركبة كان ىدف كل 

مرينات نجدىا تتشابو الى حد التوبعض القدرات البدنية ، تمرين منيا تطوير السرعة االدراكية 
كبير مع مواقف المعب التي يمر بيا الالعب في اثناء المباراة وىذا ىو مبدأ الخصوصية في 

( 02 :8991: القدومي)وهذا يتفق مع ما أشار أليه ( Specifically of Training)التدريب 
المشابهة لطبيعة  مبدأ الخصوصية في التدريب يعني اشتمال التدريب عمى الحركات" إلى إن 

تطور  نتائج المجموعة التجريبية  ان الباحث وبعد ان اظيرت لو.  "األداء في النشاط الممارس
جميع المتغيرات المبحوثة سواء السرعة االدراكية او القدرات البدنية البد لو من االشارة الى 

حتاج الى مستوى عال من كون ىذه المعبة ت لقدرات البدنية والقدراتالترابط الوثيق بين جميع ا
المياقة البدنية والفسيولوجية حتى يتمكن من اداء الواجبات الميارية والخططية الموكمة اليو بذات 

ان تحقيق االنجاز الجيد ىو ( "0980:53)السماك: المستوى وطيمة وقت المباراة وعن ىذا يؤكد 
نفسية" ان المجيود البدني الذي يبذلو نتاج الترابط بين المستويات البدنية والميارية والخططية وال

( دقيقة مع 91( كم خالل )8-6الالعب في اثناء المباراة سواء في قطع مسافة قد تصل الى )
االنطالقات المتعددة والقفزات الكثيرة واالحتكاك المباشر مع الالعب المنافس وغيرىا من 

 رؤى عممية واضحة وصحيحة. المتغيرات تتطمب اعدادا بدنيا متكامال وعالي المستوى وضمن
  الخاتمة:. 4
الى ان التمرينات  استنتجا عمييا الباحثانالتي حصل  نتائج من خالل ما تم عرضو من     

المركبة التي استخدمت في المنيج التدريبي ليا تأثير واضح في تطوير سرعة االدراك وبعض 
 ضرورة االىتمام باستخدامالباحثان ب ائج البحث يوصيعمى نت بناءً و  القدرات البدنية والميارية،

جراء بحوث مشابية و  المدربين،قبل  المركبة منالتمرينات  والتركيز عمى الجانب المياري  أخرى،ا 
 والبدني فييا.



 والمراجعالمصادر 
  بكرة  والمهارية لمناشئينالتدريب لتطوير بعض الصفات البدنية  غالب: تخطيطابو عمي

 الرياضية.كمية التربية  بغداد،، جامعة دكتوراه ، اطروحةاليمنالقدم في 
  منيج تدريبي مقترح لتطوير القدرة اليوائية والالىوائية وتأثيرىا في بعض  نجم؛ايمان(

دكتوراه، جامعة  )اطروحة الطائرةالمتغيرات البدنية والميارية والوظيفية لدى العبي الكرة 
 .(2115بغداد، كمية التربية الرياضية لمبنات ،

 االعتيادي  البايومترية والتدريببد الناصر القدومي، دراسة مقارنة بين استخدام التمرينات ع
 لدى العبي كرة الطائرة ، مجمة جامعة النجاح . األوكسجينية عمى القدرة  

  :الكتب لمطباعة  مؤسسة دار، ، )القاىرةالعممياالصول في البحث محمد ازىر السماك
 .(0980والنشر،

   القياس في التربية الرياضية وعمم النفس  رضوان:محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين
 . 0979القاىرة ،  يوسف،مؤسسة روز  ،الرياضي
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