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الى معرفة مدى تأثير تمرينات حيازة الكرة داخل مساحات محددة في سرعة ىدف البحث 
المنيج  انالباحثاستخدم و ( سنة  19-17ودقة االداء المياري المركب لالعبي كرة القدم الشباب )

تم استبعاد و  ( العباً 26التجريبي عمى عينة من شباب نادي ارارات الرياضي بكرة القدم وعددىم )
التجربة  ألجراء( العبين 6) اختيار، وتم  لإلصابة( العبين 3( و )3حراس المرمى عدد)

( العبين 10ة )( العبين والضابط10االستطالعية ، وقسموا الى مجموعتين متساويتين التجريبية )
( وحدات 3( اسبوع وبواقع )12وتم اجراء االختبارات القبمية ، وبعدىا تم تطبيق المنياج ولمدة )

استخدم المنياج في فترة االعداد الخاص وبطريقتي التدريب الفتري المرتفع  في االسبوع تدريبية
انتياء المنياج اجريت  أ التدرج والتموج بالحمل ، وعنددمب انالشدة والتكراري، وراعى الباحث

 االختبارات البعدية وبنفس طريقة االختبارات القبمية . وبعد جمع المعمومات تم معالجتيا احصائيا
ان تمرينات حيازة الكرة داخل مناطق محددة كان لو تأثير  ان( ، استنتج الباحثSPSSباستخدام )

بضرورة اجراء  وأوصىلالعبي كرة القدم ،  المركب ايجابي في سرعة ودقة االداء المياري
  . االختبارات الدورية لموقوف عمى حالة الالعبين التدريبية
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Abstract 

The aim of the research was to find out the extent to which the ball 

possession exercises within specific areas affect the speed and accuracy 

of the complex skillful performance of young football players (17-19) 

years. The researchers used the experimental method on a sample of the 

young of Ararat football club and their number (26) players, the 

goalkeepers were excluded and their number was (3), and also (3) players 

because of injury. Six(6) players were selected for the pilot experiment, 

divided into two equal groups, the experimental group(10)players, and 

the controlling group (10)players. The pretests were conducted, and then 

the curriculum was applied for (12) weeks and (3) training units per 

week. The curriculum was used during the specific preparation period by 

using the two methods of the high-intensity periodic training and the 

frequent training. The researchers took into account the principle of 

gradation and undulation of load. At the end of the curriculum, the post-

tests were conducted in the same way as the pretests.  

     After collecting and processing the data statistically by using 

(SPSS),the researchers concluded that the ball possession exercises 

within specific areas had a positive effect on the speed and accuracy of 

the complex skillful performance of football players. They recommended 

the need to conduct the periodic tests to determine the training status of 

players.              

  

Specific Areas on the Speed and Accuracy of the 

Complex Skillful Performance of the Young Football 

Players (17-19)  
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 :انتعريف بانبحث -1

  مقدمت انبحث وأمهيته: 1-1

وان المتطمبات الحديثة في  تزال المعبة الشعبية االولى في العالم ،الكرة القدم كانت و إن   
السيما وان تغيرات  ،الالعبين اعدادًا بدنيًا عالياً  ىذه المعبة خمقت الحاجة الكبيرة الى اعدد

االنجاز الكروي الحديثة ترتبط بتسريع الفعاليات الدفاعية واليجومية مع مستوى عاٍل لمقوة، فضاًل 
ن  التطور السريع . و واعتماد اسموب الكرة الشاممة عن ارتفاع مستوى االداء المياري لالعبين، ا 

طرائق العممية الحديثة في التدريب الرياضي والتي ساىمت  في تطوير ليذه المعبة جاء نتيجة ال
وان نجاح اي عممية  ،لمجانب الخططي والفني والنفسي باإلضافةالقدرات البدنية والميارية 

تدريبية تعتمد عمى االسس الخاصة في االعداد المتكامل لكل فعالية وصوال بالالعب لممستوى 
ة كرة القدم بكثرة متغيراتيا وسرعة التنفيذ والتصرف الصحيح ازاء وتتصف لعب، و باألداءالعالي 

تمك المواقف المتغيرة والمتعددة ولكي يصبح الالعب متفاعال مع محيطو اثناء المباراة  والمشاركة  
ضمن  المجموعة والفيم الصحيح  بتحقيق الواجبات المناطة بوً  من خالل المدرب وخمق اداءًا 

انسيابية بحركة الالعب فرديا وجماعيًا معتمدًا عمى قراءة االفكار بين الالعبين رائعًا في تناغم و 
، وتعتمد درجة تطور الالعب من خالل الفيم السريع لتمك من جية والمدرب من جية اخرى 

المتغيرات وسرعة االستجابة ليا ودقتيا وبذلك تفرق بين الالعب الماىر وغير الماىر, فعمى 
م محيطو المركب والمعقد من خالل اتخاذ القرار السريع والدقيق في نفس العب كرة القدم في

الوقت وربما اكثر من قرار واحد  دون تردد ، ان لعبة كرة القدم ىي لعبة متعة وتشويق، وان 
المتعة في كرة القدم متأتية من خالل اسموب المعب الحديث السريع والدقيق والتنفيذ الراقي لألداء 

اكثر االلعاب شعبيًة وممارسًة ومشاىدًة ، ان ىذه المتعة توفرىا اساليب المعب مما جعميا من 
الحديثة في البطوالت المتقدمة في اوربا وفي بمدان العالم المتقدمة في مجال كرة القدم ، لذا بات 

ىنا تكمن أىمية ، ومن لزامًا عمينا نحن في العراق االىتمام بأساليب المعب السريعة والدقيقة
واالستحواذ البحث  كونو محاولة بحثية تيتم في ترسيخ فكرة المعب السريع المتميز بالدقة العالية 

ق بكرة والذي ينسجم مع اساليب المعب الحديث وصوال بالنيوض في واقع اندية العراعمى الكرة 
لتحقيق ىذا اطق محددة حيازة الكرة داخل منمن خالل تطبيق تمارين  القدم والمنتخبات الوطنية

  . اليدف
 مشكهت انبحث :  1-2

إن لعبة كرة القدم تؤددي إلؤى المتعؤة والتشؤويق وان ىؤذه المتعؤة والتشؤويق تتؤوفر فؤي المدرسؤة 
الغربية وذلك لسرعة نقل الكرات ودقتيا بممسو واحدة بحيث تظير لعبة كرة القدم بانيؤا لعبؤة سؤيمة 
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 يءبطؤ بأنؤويظير لعؤب الفؤرق العراقيؤة  عمى العكس بينما ، األىدافوممتعة باألداء ودقة تسجيل 
وتقميدي مما يددي الى فقدان المتعة والتشويق بالنسؤبة لممشؤاىد والممؤارس ان لعؤب الفؤرق العراقيؤة 

وذلؤؤك لقمؤؤة اسؤؤتخدام اسؤؤؤاليب اثنؤؤاء المباريؤؤؤات ، يتميؤؤز بعؤؤدم تنفيؤؤذ وتحقيؤؤق السؤؤؤرعة والدقؤؤة العاليؤؤة 
التدريب الحديثة والتي  بأساليبالمعب السريع في وحداتيم التدريبيو اليوميو و بسبب عدم االىتمام 

وصؤؤؤوال  المطموبؤؤؤة عمؤؤؤى تؤؤؤدريب وتنفيؤؤؤذ الخطؤؤؤط اليجوميؤؤؤة بالسؤؤؤرعة والدقؤؤؤة التأكيؤؤؤد يؤؤؤتم مؤؤؤن خالليؤؤؤا
 .لتحقيق الواجبات الخططية

لمتواضعة في مجال كرة القدم بأن تؤدريب كؤرة القؤدم يجؤب ومن خالل خبرتو ا انويرى الباحث
اعؤداد  انلؤذا ارتؤأى الباحثؤ، ان يرتقي الى اساليب المعب الحديثة ومواكبة التطور الحاصل بالعالم 

 تمرينات حيازة الكرة داخل مناطق محددة بيدف تطوير سرعة ودقة االداء المياري المركب .
 أهداف انبحث: 1-3
حيازة الكرة داخل مساحات محددة وتأثيرىا عمى سرعة ودقة االداء المياري اعداد تمرينات  .1

 المركب لالعبي كرة القدم الشباب .
التعرف عمى الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية لدى مجموعتي البحث التجريبية  .2

 والضابطة في سرعة ودقة االداء المياري المركب لالعبي كرة القدم .
في سرعة التعرف عمى الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية  .3

 . االداء المياري المركب لالعبي كرة القدمودقة 
 انبحث : ياثفرض 1-4

لالعبي كرة  االداء المياري المركب سرعة ودقةلمتمرينات المقترحة تأثير ايجابي في تطوير  .1
 القدم .

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية  .2
 االداء المياري المركب لالعبي كرة القدم .  سرعة ودقةوالضابطة في 

ىنؤؤؤؤؤاك فؤؤؤؤؤروق ذات داللؤؤؤؤؤة إحصؤؤؤؤؤائية فؤؤؤؤؤي نتؤؤؤؤؤائج االختبؤؤؤؤؤارات البعديؤؤؤؤؤة لممجمؤؤؤؤؤوعتين التجريبيؤؤؤؤؤة  .3
 المياري المركب لالعبي كرة القدم .  االداءسرعة ودقة والضابطة في 

 جماالث انبحث :   1-5

 ( سنة19-17العبو شباب نادي ارارات الرياضي بكرة القدم )المجال البشري :  1-5-1
 ممعب نادي ارارت الرياضي بكرة القدم ، محافظة اربيل .المجال المكاني :  1-5-2
 .   4/2016/ 12الى   1/2016/ 4لممدة من المجال الزماني :  1-5-3
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 انبحث وإجراءاته امليدانيت:      يت منهج -3

 : منهج انبحث 3-1

وبتصميم المجموعتين المتكافئتين ضابطة وتجريبية ذات  ،المنيج التجريبيان استخدم الباحث
 االختيار العشوائي واالختبارين القبمي والبعدي.

 عينت انبحث :  3-2

بالطريقة العمدية تمثمت بالعبي نادي ارارات بكرة القدم فئة الشباب  تم اختيار عينة البحث
( العبين 3( و)3، وقد تم استبعاد حراس المرمى وعددىم )( العباً 26( والبالغ عددىم )17-19)

يم . وبذلك أصبح عدد الالعبين الذين أجريت عمياشتراكيم في االختبارات القبمية لإلصابة وعدم
( العبين بطريقة عشوائية لغرض إجراء التجربة 6)، وتم اختيار( العباً 20التجربة الرئيسة )

 االستطالعية وتم إعادتيم إلى التجربة الرئيسة، قسمت العينة إلى مجموعتين متساويتين بطريقة
، واألخرى ضابطة عبين استخدمت التمرينات المقترحة( ال10)عشوائية أحداىما تجريبية وعددىا

لغرض التحقق من تجانس عينة البحث تم و  ستخدمت المنياج المتبع ( العبين ا10وعددىا )
 ،الوزن ،الطول مق، ) العمر الزمنين إفراد عينة البحث في المتغيراتاستعمال معامل االلتواء بي

 (.  1العمر التدريبي ( وكما مبين في الجدول )
 يبين تغيرات أفراد عينة البحث  (1الجدول)

 معامل األلتواء الوسيط االنحراف المعياري الوسط الحسابي المؤشرات
  1.207    18 0.452 18.182 العمر
 0.162 170.50 5.232 170.784 الطول
 0.435 66 7.984 67.159 الكتمة

 (3)±تعد العينة متجانسة إذا كان معامل االلتواء يقع بين 
( أن عينة البحث متجانسة في متغيرات العمر والطول والوزن والعمر 1يبين الجدول )

 تجانس( وىذا ما يظير 3)±التدريبي، إذ ظير أن جميع قيم معامل االلتواء محصورة بين 
عينة البحث الى مجموعتين بالطريقة العشوائية وبأسموب القرعة،  تنبعد ذلك قسم الباحثو  العينة.

فقد مثمت المجموعة األولى )التجريبية( المنياج التجريبي، أما المجموعة الثانية )الضابطة( فقد 
مثمت المنياج )المتبع( . لذا تم أجراء التكافد بين المجموعتين في االختبارات الميارية المركبة 

 ن ذلك . ( يبي2والجدول )
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 يبين التكافؤ بين المجموعتين  (2جدول)ال
الوسط  االختبارات ت

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 داللة الفروق

1 
 1دقة االداء المهاري المركب

 0.42 1.05 19 تجريبية
 

0.673 
 

 غير معنوي
 1.03 19.2 ضابطة

 1المركبسرعة االداء المهاري  2
 وحدة القياس / دقيقة

 0.23 0.03 2.14 تجريبية
 

0.821 
 

 غير معنوي
 0.03 2.15 ضابطة

3 
 2دقة االداء المهاري المركب

 0.32 0.73 2.1 تجريبية
 

0.749 
 

 غير معنوي
 0.63 2.2 ضابطة

 2سرعة االداء المهاري المركب 4
 وحدة القياس / ثانية

 غير معنوي 0.921 0.1 0.36 10.52 تجريبية
 0.35 10.50 ضابطة

 (0005) ≥معنوي عند مستوى داللة 
 يتبين من الجدول اعاله ان قيم مستوى الخطأ الختبارات األداء المياري المركب أعاله 

( وىذا يدل عمى 0,05( ىي أكبر من مستوى الداللة )0,921و  0,749و  0,821و 0,673)
االختبارات القبمية لكال المجموعتين ، مما يدل عمى تكافدىما في ىذه عشوائية الفروق بين نتائج 

 . المتغيرات
 األجهزة واألدواث و وصائم مجع املعهىماث :  3-3

 األجهزة واألدواث :  3-3-1

 ( المنشأ اليابان . (Panasonicكاميرا تصوير فيديو نوع  .1
 ( المنشأ تايوان .Sewanساعة توقيت نوع  )  .2
 كرات قدم.  .3
 شواخص + أقماع.  .4
 .+ شريط قياس صافرة   .5
  جياز الكتروني لقياس الوزن والطول . .6
 وصائم مجع املعهىماث :   3-3-2

   . المصادر العربية واألجنبية 
 . المقابالت الشخصية 
  المالحظة والتجريب. 
   . شبكة االنترنت العالمية 
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  د االختباراث املهاريت املركبت:حتدي 3-4

في اختيار االختبارات الميارية المركبة المناسبة ليذه الدراسة عمى المصادر  انأعتمد الباحث
 ( ، وتم تحديد تمك االختبارات .1العممية ، فضال عن المقابالت الشخصية )ممحق

 : (1)االختبار املهاري االول 3-4-1

 الهدف من االختبار : سرعة اداء الالعب مع دقة التصويب . .1
  : (  لتقسيم اليؤدف كمؤا مبؤين فؤي 2شيش رفيع عدد ) -ىدف كرة القدم  االدوات المستخدمة

 ( . 1( ، ساعة توقيت عدد )10( الشواخص عدد )8( ، كرة القدم عدد )1الشكل )
 (  أمتؤار 4( كرات عمى جيتين يمينًا ويسارًا من اليؤدف عمؤى بعؤد )4: توضع ) طريقة االداء

عمؤؤى اليؤؤدف بخؤؤط طؤؤولي داخؤؤل الممعؤؤب ( شؤؤواخص مؤؤن نيايؤؤة النقطؤؤة لبعؤؤد الكؤؤرة 5وتوضؤؤع )
 ( . 5حتى يصل الى خط الجزاء بشكل غير متساوي عمى جيتين كما موضح في شكل )

عند أعطاء اشارة البدء يقوم الالعب بدحرجة الكرة بين الشواخص الخمسة وعندما يجتاز 
عاكسة الالعب نحو جية الم أخر شاخص الى داخل الممعب يقوم بالتيديف وبعد التيديف يركض

وىي جية اليسار، ليأخذ الكرة عمى خط اليدف ويبدأ بدحرجة الكرة بين الشواخص ثم التيديف 
 وىكذا يستمر حتى يكمل الكرات الثمانية لمجيتين . 

 طريقة احتساب الدرجات :  .2
 ( درجات لكل تيديف يدخل الكرة الى جية المعاكسة أما اذا ىدف الكرة الى الجية 4تحسب )

 رجتين فقط . القريبة يأخذ د
 ( ( درجات اذا دخمت الكرة الى وسط اليدف فؤي اثنؤاء التيؤديف مؤن الجيتؤين ) يمينؤًا 3تحسب

 ويسارًا ( .
 ( درجؤؤة لكؤؤل تيؤؤديف يؤؤرتطم بالشؤؤيش الرفيؤؤع مقسؤؤم اىؤؤدف  وفقؤؤًا لمجيؤؤة 3.5 – 2.5تحسؤؤب  )

 المعاكسة لمتيديف . 
 خيرة . يجب عمى الالعب ان يركض الى خط اليدف بعد تكممة الكرة اال 
 ( أمتؤؤؤار وىؤؤؤي المنطقؤؤؤة المسؤؤؤموحة 3ىنؤؤؤاك خؤؤؤط محؤؤؤدد يبعؤؤؤد عمؤؤؤى خؤؤؤط الجؤؤؤزاء الؤؤؤى الؤؤؤداخل )

 لمتيديف ومخالفة ىذة الشروط تعد المحاولة فاشمة وتأخذ )صفر( .
: يحسب الزمن من بداية الدحرجة حتى لحظة نياية التيديف األخيرة ، اما في كل التسجيل  .3

 ( .1الموجودة في الرسم شكل )تيديف فيأخذ درجة حسب الدرجات 

                                                           
مجيد كريم: تصميم االختبارات الميارية المركبة كجزء من بطارية اختبار لالعبين الشباب بكرة القدم ( شاخوان (1

 . 2003في مدينة اربيل ، اطروحة دكتوراه ، جامعة صالح الدين ، 
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 االختبار المهاري االول (1الشكل )

 : (1)االختبار املهاري انثاين 3-5-4-2
 : قياس ) دحرجة ، مناولة ، إخماد ، تيديف ( . الهدف من االختبار 
 : ( شواخص ، كرة قدم .5) األدوات المستخدمة 
 ( أمتؤؤار والؤؤذي يبعؤؤد عؤؤن أول 3يرسؤؤم خؤؤط البدايؤؤة بمنتصؤؤف الممعؤؤب بطؤؤول ) :وصففف األداء

( بحيؤؤث تكؤؤون المسؤؤافة بؤؤين شؤؤاخص و خؤؤر 5( أمتؤؤار ، وتثبؤؤت الشؤؤواخص الؤؤؤ )10شؤؤاخص )
( متؤؤرًا األيمؤؤن ، يبعؤؤد 18( امتؤؤار موازيؤؤًا لخؤؤط الؤؤؤ )3( متؤؤر، ويرسؤؤم مربؤؤع طؤؤول ضؤؤمعو )1,5)

( أمتؤار أمؤام اليؤدف  4م مربع  خر طول ضمعو )( أمتار، ويرس3( األمامي )18عن خط الؤ )
( متؤر ، ويقؤف الالعؤب خمؤف خؤط 2( متؤرًا األمؤامي )18)في المنتصف ( يبعد عن خؤط الؤؤ )

البدايؤؤة وعنؤؤد سؤؤماع إشؤؤارة البدايؤؤة ) الصؤؤافرة ( ينطمؤؤق الالعؤؤب بؤؤالكرة ليجؤؤري بؤؤين الشؤؤواخص 
المؤؤدرب الموجؤؤود فؤؤي المربؤؤع  وبعؤد اجتيؤؤاز الشؤؤاخص الخؤؤامس يقؤؤوم الالعؤؤب بمناولؤة الكؤؤرة إلؤؤى

( متؤؤرًا ثؤؤم ينطمؤؤق إلؤؤى المربؤؤع الموجؤؤود أمؤؤام 18المؤؤوازي لمخؤؤط الجؤؤانبي األيمؤؤن مؤؤن منطقؤؤة الؤؤؤ )
 ( يوضح ذلك.2اليدف ليستمم الكرة من المدرب ثم يقوم بإخمادىا ومن ثم التيديف والشكل )

 : تعطى ثالث محاوالت ويأخذ الوسط الحسابي لمدرجة ولمزمن . طريقة التسجيل 
 
 
 : شروط االختبار 

                                                           
البدنية ( الحكم محمد يونس المولى: اثر تمارين ىوائية بمنطقتي الجيد الثالثة والرابعة في عدد من المتغيرات (1

 .138-137، ص 2011والميارية المركبة لالعبي كرة القدم ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، 
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 إذا اخطأ المدرب في إرسال الكرة إلى المربع الخاص لإلخماد )يعاد االختبار(. .1
 تحسب الدرجة األعمى في التيديف إذا وقعت الكرة عمى الخطوط . .2
 تحسب درجة واحدة إذا لمست الكرة العارضة أو العمود . .3
 تحسؤؤؤؤؤؤب أي درجؤؤؤؤؤؤة عنؤؤؤؤؤؤد خؤؤؤؤؤؤروج الكؤؤؤؤؤؤرة خؤؤؤؤؤؤارج المرمؤؤؤؤؤؤى أو المسؤؤؤؤؤؤت األرض قبؤؤؤؤؤؤل دخؤؤؤؤؤؤول ال .4

 المرمى .

 
 االختبار المهاري الثانييوضح  (2الشكل )

 :انتجربت االصتطالعيت 3-5 

في تمام الساعة الثالثة مساء  5/1/2016في يوم )الجمعة( بتاريخ  انأجرى الباحث  
االستطالعية وعمى ممعب نادي ارارات الرياضي بكرة القدم لالختبارات الميارية المركبة  التجربة

( بشرح وتطبيق 2وفريق العمل المساعد )ممحق ان( العبين ، كما قام الباحث6بكرة القدم عمى )
االختبارات أمام الالعبين عدة مرات ، لضمان عدم التعرض إلى األخطاء وكذلك معرفة زمن كل 

  ر ، ومعرفة كفاءة فريق العمل ومواقعيم اثناء اجراء التجربة الرئيسية .اختبا
 انتجربت امليدانيت : 3-6

 م2
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 االختباراث انقبهيت: 3-6-1

الساعة الثالثة  13/1/2016وفريق العمل المساعد في يوم السبت الموافق  انالباحثقام   
اجراء االختبارات الميارية المركبة عصرًا في ممعب نادي ارارات الرياضي بكرة القدم ، حيث تم 

 قيد الدراسة وتم تدوين البيانات في استمارة التسجيل الخاصة بيا .
 : جتربت انبحث انرئيضت 3-6-2

بعد االنتياء من االختبارات القبمية تم تطبيق تجربة البحث الرئيسية ابتداء من يوم    
الساعة الثالثة عصرًا في ممعب نادي ارارات الرياضي اذا  2016|  1| 18)الخميس(  الموافق 

( وضمن 4( في القسم الرئيسي من الوحدات التدريبية ممحق )3طبقت التمرينات الخاصة ممحق )
( وحدات تدريبية اسبوعية ، وايام الوحدات ىي 3( اسبوع وبواقع )12مدة االعداد الخاص ولمدة )
اذا  9/4/2016( وانتيت الوحدات التدريبية يوم )االثنين( الموافق ) الخميس والسبت واالثنين 

%( ، 90-80طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة والتي تتراوح شدتيا بين ) اناستخدم الباحث
%( وقد تضمن المنياج التدريبي 100 - 90وطريقة التدريب التكراري وتتراوح شدتيا بين )

مبدأ التدرج والتموج بالحمل وكان تشكيل حمل التدريب  انحث( وحدة تدريبية وقد راعى البا36)
( أما تشكيل الحمل في الدائرة التدريبية الشيرية فقد 1:2في الدائرة التدريبية االسبوعية بواقع )

، ( يوضح معدل الشدة اليومية واألسبوعية وشدة المنياج ككل3(  والجدول )1:3كان بواقع )
 المجموعة التجريبية استخدمت )التمرينات المقترحة(، ، ( دقيقة120وكان وقت الوحدة التدريبية )

 المجموعة الضابطة استخدمت الطريقة ) المتبعة ( من قبل المدرب . اما
 يبين معدل الشدة اليومية واألسبوعية ومعدل شدة المنهاج  (3جدول )ال

 األسابيع
 الوحدات التدريبية

 الثالثة  الثانية  االولى
معدل شدة 
 االسبوع 

 طريقة التدريب

 %81.33 %81 %83 %80 األول

 طريقة التدريب الفتري المرتفع الشدة

 %83.33 %83 %85 %82 الثأني

 %85 %85 %86 %84 الثالث

 %81 %81 %82 %80 الرابع

 %86.33 %86 %88 %85 الخامس

 %88 %88 %89 %87 السادس

 التكراري  التدريب طريقة %92.33 %92 %94 %90 السابع
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 %91.33 %90 %93 %91 الثامن

 %94 %94 %95 %93 التاسع

 %96 %96 %97 %95 العاشر

 %99 %98 %100 %99 الحادي عشر

 %95 %95 %96 %94 الثأني عشر

  %89.38 معدل شدة المنياج التدريبي 
 

 االختباراث انبعديت :  3-6-3

من البرنامج  االنتياءبعد   12/4/2016الخميس تم أجراء االختبارات البعدية يوم 
 التدريبي و بنفس الظروف الزمانية والمكانية إلجراء االختبارات القبمية . 

  انىصائم اإلحصائيت: 3-7

 .  ( لمعالجة البيانات SPSSالحقيبة اإلحصائية )  اناستخدم الباحث
 

 املركبت ومناقشتها :عرض وحتهيم نتائج املتغرياث املهاريت  3-1

 عرض وحتهيم ومناقشت نتائج املتغرياث املهاريت املركبت نهمجمىعت انتجريبيت :  3-1-1

انفروق بني االختبار انقبهي  انبعدي ندي اجملمىعت انتجريبيت يف االختباراث  إلجياديبني املعامل االحصائيت  (4اجلدول)

 املهاريت املركبت

االنحراف  الوسط الحسابي االختبارات ت
 المعياري

قيمة ت  ع ىؤ س ف
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

داللة 
 الفروق

دقة االداء المياري  1
 1المركب

 معنوي 0.000 15 1.05 5 1.05 19 قبمي
 1.33 24 البعدي

سرعة االداء المياري  2
 1المركب

 0.16 0.03 2.14 قبمي
 

0.05 
 

10.44 
 

 معنوي 0.000
 0.03 1.98 البعدي

دقة االداء المياري  3
 2المركب

 معنوي 0.000 9 0.63 1.8 0.73 2.1 قبمي
 0.56 3.9 البعدي

سرعة االداء المياري  4
 2المركب

 1.14 0.36 10.52 قبمي
 

0.21 
 

16.5 
 

 معنوي 0.000
 0.43 9.37 البعدي

 (0,05) ≥معنوي عند مستوى داللة 
: أن نتائج االوساط الحسابية لممجموعة التجريبية كانت ( ما يأتي 4يتبين من الجدول )

( 1,05( وانحراف معياري )19دقة االداء المياري المركب االول االختبار القبمي بوسط حسابي )
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( 15( وكانت قيمة ت المحسوبة)1,33( وانحراف معياري )24)واالختبار البعدي بوسط حسابي
( ، أما سرعة االداء المياري المركب االول االختبار القبمي بوسط حسابي 0,000ومستوى خطأ )

( وكانت 0,03( وانحراف معياري )1,98( واالختبار البعدي )0,03( وانحراف معياري )2,14)
( ، أما دقة االداء المياري المركب الثاني 0,000( ومستوى خطأ )10,44قيمة ت المحسوبة )

( ، واالختبار البعدي بوسط حسابي 0,73( وانحراف معياري )2,1االختبار القبمي بوسط حسابي)
( ، أما 0,000( ومستوى خطأ )9( وكانت قيمة ت المحسوبة )0,56( وانحراف معياري)3,9)

( وانحراف معياري 10,52بوسط حسابي ) سرعة االداء المياري المركب الثاني االختبار القبمي
( وكانت قيمة ت 0,43( وانحراف معياري )9,37( واالختبار البعدي بوسط حسابي )0,36)

 ( . 0,05( ومستوى داللة )0,000( ومستوى خطأ )16,5المحسوبة )
( لالختبارات الميارية المركبة لممجموعة التجريبية أن جميع 4نالحظ من الجدول )و 
وية ولصالح االختبارات البعدية وذلك الن جميع قيم مستوى الخطأ اصغر من مستوى الفروق معن

وبطريقة  انىذه الفروق الى المنياج التدريبي المعد من قبل الباحث ان( ويعزو الباحث0,05داللة )
حيازة الكرة داخل مناطق محددة وىو بيذا يضع الالعبين تحت ظروف تشبو ظروف المباراة 

بطريقتي التدريب الفتري المرتفع الشدة وطريقة التدريب التكراري وكال الطريقتين وبشدة عالية و 
 . (1)من اىدافيا الرئيسية " ىي تطوير السرعة االنتقالية وتحمل السرعة والقوة المميزة بالسرعة "

 عرض وحتهيم ومناقشت نتائج املتغرياث املهاريت املركبت نهمجمىعت انضابطت :  3-1-2

الفروق بين االختبار القبمي  البعدي لدى المجموعة الضابطة في  إليجاديبين المعالم االحصائية  (5الجدول )
 االختبارات المهارية المركبة

االنحراف  الوسط الحسابي االختبارات ت
 المعياري

قيمة ت  ع هف س ف
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 داللة الفروق

دقة االداء  1
1المهاري المركب  

 غير معنوي 0.678 0.42 1.43 0.2 1.03 19.2 قبمي
 1.34 19.4 البعدي

سرعة االداء  2
1المهاري المركب  

 0.11 0.03 2.15 قبمي
 

0.31 
 

1.12 
 

0.289 
 

 غير معنوي
 0.28 2.11 البعدي

دقة االداء  3
2المهاري المركب  

 غير معنوي 0.168 1.5 0.84 0.4 0.63 2.2 قبمي
 0.96 2.6 البعدي

 معنوي 0.043 2.34 0.41 0.3 0.35 10.50 قبميسرعة االداء  4

                                                           
، دار العراب ودار النور لمطباعة والنشر ، دمشق ،  1، ط أساسيات التدريب الرياضي(  موفق أسعد محمود: (1

 . 265-261, ص  2011سوريا ، 
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2المهاري المركب     0.3 10.19 البعدي 
(0005) ≥معنوي عند مستوى داللة   

( مؤا يؤأتي : أن نتؤائج االوسؤاط الحسؤابية لممجموعؤة الضؤابطة كانؤت دقؤة 5يتبين من الجؤدول )   
( 1,03( وانحؤراف معيؤاري )19,2االداء المياري المركؤب االول االختبؤار القبمؤي بوسؤط حسؤابي )

( وكانؤؤت قيمؤؤة ت المحسؤؤوبة 1,34( وانحؤؤراف معيؤؤاري )19,4واالختبؤؤار البعؤؤدي بوسؤؤط حسؤؤابي )
( غير معنوي وذلك الن قيمة مستوى 0,05( عند مستوى داللة )0,678مستوى خطأ )( و 0,42)

الخطأ اكبر من مستوى الداللؤة ، أمؤا سؤرعة االداء الميؤاري المركؤب االول االختبؤار القبمؤي بوسؤط 
( 0,28( وانحؤراف معيؤاري )2,11( واالختبار البعؤدي )0,03( وانحراف معياري )2,15حسابي )

( غيؤؤؤر 0,05( عنؤؤؤد مسؤؤؤتوى داللؤؤؤة )0,289( ومسؤؤؤتوى خطؤؤؤأ )1,12حسؤؤؤوبة )وكانؤؤؤت قيمؤؤؤة ت الم
معنوي وذلك الن قيمة مستوى الخطؤأ اكبؤر مؤن مسؤتوى الداللؤة ، أمؤا دقؤة االداء الميؤاري المركؤب 

( ، واالختبار البعدي بوسط 0,63( وانحراف معياري )2,2الثاني االختبار القبمي بوسط حسابي )
( ومسؤؤؤؤؤتوى خطؤؤؤؤؤأ 1,5( وكانؤؤؤؤؤت قيمؤؤؤؤؤة ت المحسؤؤؤؤؤوبة )0,96ي )( وانحؤؤؤؤؤراف معيؤؤؤؤؤار 2,6حسؤؤؤؤؤابي )

( غيؤؤؤر معنؤؤؤوي وذلؤؤؤك الن قيمؤؤؤة مسؤؤؤتوى الخطؤؤؤأ اكبؤؤؤر مؤؤؤن 0,05( عنؤؤؤد مسؤؤؤتوى داللؤؤؤة )0,168)
مسؤؤؤؤتوى الداللؤؤؤؤة ، أمؤؤؤؤا سؤؤؤؤرعة االداء الميؤؤؤؤاري المركؤؤؤؤب الثؤؤؤؤاني االختبؤؤؤؤار القبمؤؤؤؤي بوسؤؤؤؤط حسؤؤؤؤابي 

( وانحراف معياري 10,19حسابي )( واالختبار البعدي بوسط 0,35( وانحراف معياري )10,50)
( 0,05( ومسؤؤؤؤتوى داللؤؤؤؤة )0,043( ومسؤؤؤؤتوى خطؤؤؤؤأ )2,34( وكانؤؤؤؤت قيمؤؤؤؤة ت المحسؤؤؤؤوبة )0,3)

ان نتؤائج ذلؤك  انمعنوي وذلك الن قيمة مستوى الخطأ اصغر من مسؤتوى الداللؤة . ويعؤزو الباحثؤ
اختبؤؤار سؤؤرعة المجموعؤؤة الضؤؤابطة التؤؤي كانؤؤت جميعيؤؤا تشؤؤير إلؤؤى عؤؤدم وجؤؤود فؤؤروق معنويؤؤة عؤؤدا 

إن سؤؤبب ذلؤؤك ىؤؤو اعتمؤؤاد المنيؤؤاج المتبؤؤع مؤؤن قبؤؤل  اناالداء الميؤؤاري المركؤؤب الثؤؤاني فيؤؤرى الباحثؤؤ
المجموعة الضابطة عمى نمط واحد في تنمية وتطوير الميارات أثناء الوحؤدات التدريبيؤة ، وكؤذلك 

المؤدروس فؤي تنفيؤذىا  التنظيم غير الدقيق في أداء الوحدات التدريبية واالبتعاد عن المنيج العممي
ولكي يطور المدرب من إمكانيات العبيو ورفع الحالة التدريبيؤة لؤدييم فالبؤد أن يصؤل الؤى الحؤدود 
الخارجية لقدرتيم البدنية والميارية ويدكد ذلك )مفتي ابراىيم حماد( " إذ يستطيع المدرب أن يضع 

لميؤؤارات يحؤؤدد بدرجؤؤة كبيؤؤرة لالعبيؤؤو فؤؤي البرنؤؤامج محتؤؤوى يناسؤؤب مسؤؤتوى ميؤؤارتيم وان مسؤؤتوى ا
  .(1)الخطط التي يمكن أن تندرج في البرنامج التدريبي " 

                                                           
،  م والتدريب في كرة القدم البرامج التدريبية المخططة لفرق كرة القدمموسوعة التعممفتي إبراىيم حماد : (  (1

 . 330، ص 1997، مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة ، 1ج
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ما فيما يخص اختبار سؤرعة االداء الميؤاري المركؤب الثؤاني فقؤد كؤان ىنؤاك داللؤة معنويؤة أ
 ىذا الى انتظام حضور العبي المجموعة الضابطة لموحدات التدريبية .  انويعزو الباحث
 

عرررض وحتهيررم ومناقشررت نتررائج املررتغرياث املهاريررت املركبررت نهمجمىعررت انتجريبيررت وانضررابطت يف      3-1-3

 االختباراث انبعديت : 

 الفروق بين  المجموعة التجريبية والضابطة في االختبارات إليجاديبين المعالم االحصائية  (6جدول )ال
 البعدية المهارية المركبة

الوسط  االختبارات ت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

مستوى 
 الخطأ

 داللة الفروق

دقة االداء المهاري  1
 1المركب

 7.66 1.33 24 تجريبية
 

0.000 
 

 معنوي
 1.34 19.4 ضابطة

سرعة االداء المهاري  2
1المركب  

 3.08 0.03 1.98 تجريبية
 

0.006 
 

 معنوي
 0.28 2.26 ضابطة

المهاري دقة االداء  3
 2المركب

 3.66 0.56 3.9 تجريبية
 

0.002 
 

 معنوي
 0.96 2.6 ضابطة

سرعة االداء المهاري  4
2المركب  

 معنوي 0.000 4.91 0.43 9.37 تجريبية
 0.30 10.19 ضابطة

(0005) ≥معنوي عند مستوى داللة   

( مؤا يؤأتي : أن نتؤائج االوسؤاط الحسؤابية لممجموعؤة التجريبيؤة والضؤابطة 6يتبين من الجؤدول )
( وانحؤؤراف 24فؤؤي االختبؤؤارات البعديؤؤة كانؤؤت دقؤؤة االداء الميؤؤاري المركؤؤب االول بوسؤؤط حسؤؤابي )

( لممجموعؤؤؤة التجريبيؤؤة امؤؤؤا المجموعؤؤة الضؤؤؤابطة االختبؤؤار البعؤؤؤدي بوسؤؤط حسؤؤؤابي 1,33معيؤؤاري )
( 0,000( ومسؤتوى خطؤأ )7,66( وكانؤت قيمؤة ت المحسؤوبة )1,34انحراف معيؤاري )( و 19,4)

( معنوي وذلك الن قيمة مستوى الخطأ اصغر من مستوى الداللؤة ، أمؤا 0,05عند مستوى داللة )
( 1,98سرعة االداء المياري المركب االول االختبار البعدي المجموعة التجريبية بوسؤط حسؤابي )

( وكانؤؤؤت 0,28( وانحؤؤؤراف معيؤؤؤاري )2,26( امؤؤؤا المجموعؤؤؤة الضؤؤؤابطة )0,03وانحؤؤؤراف معيؤؤؤاري )
( معنؤؤوي وذلؤؤك 0,05( عنؤؤد مسؤؤتوى داللؤؤة )0,006( ومسؤؤتوى خطؤؤأ )3,08قيمؤؤة ت المحسؤؤوبة )

الن قيمؤؤؤة مسؤؤؤتوى الخطؤؤؤأ اصؤؤؤغر مؤؤؤن مسؤؤؤتوى الداللؤؤؤة ، أمؤؤؤا دقؤؤؤة االداء الميؤؤؤاري المركؤؤؤب الثؤؤؤاني 
( ، امؤؤؤؤا 0,56( وانحؤؤؤؤراف معيؤؤؤؤاري )3,9ط حسؤؤؤؤابي )االختبؤؤؤؤار البعؤؤؤؤدي لممجموعؤؤؤؤة التجريبيؤؤؤؤة بوسؤؤؤؤ

( وكانؤؤؤت 0,96( وانحؤؤؤراف معيؤؤؤاري )2,6المجموعؤؤؤة الضؤؤؤابطة االختبؤؤؤار البعؤؤؤدي بوسؤؤؤط حسؤؤؤابي )
( معنؤؤوي وذلؤؤك 0,05( عنؤؤد مسؤؤتوى داللؤؤة )0,002( ومسؤؤتوى خطؤؤأ )3,66قيمؤؤة ت المحسؤؤوبة )

الميؤؤاري المركؤؤب الثؤؤاني  الن قيمؤؤة مسؤؤتوى الخطؤؤأ اصؤؤغر مؤؤن مسؤؤتوى الداللؤؤة , أمؤؤا سؤؤرعة االداء
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( امؤؤؤؤا 0,43( وانحؤؤؤؤراف معيؤؤؤؤاري )9,37االختبؤؤؤؤار البعؤؤؤؤدي المجموعؤؤؤؤة التجريبيؤؤؤؤة بوسؤؤؤؤط حسؤؤؤؤابي )
( وقيمؤؤة 0,30( وانحؤراف معيؤاري )10,19المجموعؤة الضؤابطة االختبؤار البعؤدي بوسؤؤط حسؤابي )

 ( معنؤؤؤوي وذلؤؤؤك الن0,05( عنؤؤؤد مسؤؤؤتوى داللؤؤؤة )0,000( ومسؤؤؤتوى خطؤؤؤأ )4,91ت المحسؤؤؤوبة )
 .قيمة مستوى الخطأ اصغر من مستوى الداللة

( ان جميؤؤؤؤع الفؤؤؤؤروق معنويؤؤؤؤة ولصؤؤؤؤالح المجموعؤؤؤؤة التجريبيؤؤؤؤة ويعؤؤؤؤزو 6نالحؤؤؤؤظ مؤؤؤؤن الجؤؤؤؤدول )و 
في صياغة مفردات الوحدات التدريبية وفق أسموب  أتبعوالى المنياج التدريبي الذي ذلك  انالباحث

عممؤؤؤي والتؤؤؤدرج الصؤؤؤحيح فؤؤؤي إعؤؤؤادة التمؤؤؤارين وتكرارىؤؤؤا ممؤؤؤا أدى الؤؤؤى إتقؤؤؤان الالعبؤؤؤين الميؤؤؤارات 
ن اسؤؤتخدام األسؤؤس التدريبيؤؤة وفؤؤر لالعبؤؤين أجؤؤواء مشؤؤابية لمعؤؤب الحقيقؤؤي مؤؤع إعطؤؤؤاء  الحركيؤؤة وا 

زام صؤؤبر( " مميؤؤزات التمرينؤؤات فؤؤي المنؤؤاطق دافعيؤؤو أكثؤؤر نحؤؤو التؤؤدريب وىؤؤذا مؤؤا يدكؤؤده )قاسؤؤم لؤؤ
المحؤؤددة تسؤؤاعد فؤؤي زيؤؤادة سؤؤرعة الحركؤؤة والسؤؤرعة االنتقاليؤؤة مؤؤن مكؤؤان  خؤؤر دون ظيؤؤور التعؤؤب 

. فضاًل (1)بسرعة فضال عن تطوير الرشاقة والخفة الالزمة لتطوير األداء في الميارات المختمفة" 
كؤات التؤؤي يددييؤا الالعؤب تقؤع فؤي بؤؤدرة عؤن ذلؤك فؤأن تصؤغير المسؤؤاحات يجعؤل مؤن  جميؤع التحر 

إدراك جميؤؤؤع الالعبؤؤؤين بمعنؤؤؤى أخؤؤؤر يقؤؤؤف الالعبؤؤؤون فؤؤؤي تشؤؤؤكيل نفسؤؤؤو الؤؤؤذي سؤؤؤيتحركون بؤؤؤو فؤؤؤي 
مسؤؤؤاحات صؤؤؤغيرة تمؤؤؤك التؤؤؤي تعمؤؤؤل كبؤؤؤديل لمشؤؤؤرح عمؤؤؤى السؤؤؤبورة بحيؤؤؤث يكؤؤؤون االنمؤؤؤوذج مجسؤؤؤدًا 

 . (2)ومحسوسًا من الالعبين أنفسيم 
لمبنؤي عمؤى االسؤس العمميؤة وبأسؤموب تمرينؤات حيؤازة الكؤرة ان المنياج العممي ا انويرى الباحث

داخل مناطق محددة ىؤو الؤذي أدى الؤى زيؤادة الثقؤة عنؤد الالعبؤين وولؤد لؤدييم الرغبؤة فؤي التؤدريب 
ودفعيم الى أداء التمرينات بشكل جدي وسريع انعكس ذلك عمؤى سؤرعة إتقؤانيم لمميؤارات وتفؤوقيم 

ّن تنفيؤذ تمرينؤات حيؤازة الكؤرة فؤي التؤدريب يضؤع الالعؤب  .عمى أقرانيم في المجموعة الضابطة  وا 
في جو تدريبي وظروف ومواقف مشؤابية لمؤا يحؤدث فؤي المبؤاراة وفؤي الوقؤت نفسؤو يحؤث الالعؤب 
عمؤؤى بؤؤذل مجيؤؤود بؤؤدني عؤؤاٍل اقؤؤرب مؤؤا يكؤؤون مؤؤن األداء البؤؤدني الؤؤذي تفرضؤؤو طبيعؤؤة األداء فؤؤي 

يب دورا كبيرا في تطوير نواحي اإلعداد الخاصة بكرة المباراة ، حيث يمعب ىذا االسموب في التدر 
لبسؤؤاطي( إلؤؤى " أن ىؤؤذا األسؤؤموب التؤؤدريبي يتميؤؤز االقؤؤدم ومنيؤؤا الناحيؤؤة البدنيؤؤة ، إذ يشؤؤير)أمر ا  

بدرجؤؤؤة عاليؤؤؤة فؤؤؤي تطؤؤؤوير الناحيؤؤؤة البدنيؤؤؤة ونؤؤؤواحي اإلعؤؤؤداد األخؤؤؤرى، وبصؤؤؤفة أساسؤؤؤية العناصؤؤؤر 

                                                           
، الدار الجامعية لمطباعة  1، ط  نظرية االستعداد وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدمقاسم لزام صبر : ( (1

 . 137، ص 2009والنشر والترجمة ، بغداد ، 
، مدسسة شباب الجامعة ،  التنظيم واإلدارة وواقعية التخطيط والتدريب في كرة القدمعبدة السيد أبوالعال : (  (2

 . 201، ص  1987االسكندرية ، 
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 ويتضؤؤؤح ذلؤؤؤك فؤؤؤي األلعؤؤؤاب الجماعيؤؤؤة ومنيؤؤؤا لعبؤؤؤة كؤؤؤرة الخاصؤؤؤة باألنشؤؤؤطة الرياضؤؤؤية كالسؤؤؤرعة، 
 .(1)القدم "

( " أن مؤؤؤا يتحقؤؤؤق عنؤؤؤد الالعؤؤؤب مؤؤؤن تكيفؤؤؤات بدنيؤؤؤة 1999، حمفففدأمحمفففد عمفففي ويدكؤؤؤد ذلؤؤؤك)
ومن جانب  خؤر .  (2)وفسيولوجية ىو نتيجة لخضوع الرياضي إلى برامج تدريبية مقننة ومنظمة "

نالحظ من خالل نتائج البحث أن يا دلت عمى إن  ىناك ترابط بين الدقة والسرعة المطموبة لتحقيق 
تمؤؤؤك الدقؤؤؤة خؤؤؤالل االداء وعميؤؤؤو يجؤؤؤب ان يمتمؤؤؤك العؤؤؤب كؤؤؤرة القؤؤؤدم الدقؤؤؤة فؤؤؤي التيؤؤؤديف او اعطؤؤؤاء 

الالعؤؤب  المناولؤؤة مؤؤع سؤؤرعة عاليؤؤة فؤؤي االداء مؤؤن اجؤؤل تصؤؤعيب الوضؤؤع عمؤؤى حؤؤارس المرمؤؤى او
المنافس في التصدى لمكرة وقطعيا  وىذا ينطبق عمى الميارات المركبة جميعيا التؤي تتطمؤب دقؤة 

لتحقيق اليدف الحركي من ىذه الميارات وعمى ىذا األساس يمكن  لألداءعالية مع سرعة مناسبة 
اء المياري المثالي عالي المثالية  لذا فان األد لألداءأَن ترتبط الدقة مع السرعة لينتج عنيما ناتج 

الؤذي يتميؤز بؤؤو العبؤو المسؤؤتويات العميؤا والالعبؤؤين الؤدوليين ، كمؤؤا ذكؤرت بعؤؤض المصؤادر يعنؤؤي: 
 .(3)ةالدق× االداء المياري المثالي = سرعة االداء 

 االصتنتاجاث وانتىصياث : -4

 االصتنتاجاث : 4-1

المجموعة التجريبية ليا تأثير ايجابي في تطوير ان التمرينات المستخدمة لحيازة الكرة عمى  .1
 الجانب البدني والوظيفي وسرعة ودقة االداء المياري المركب لالعبي كرة القدم.

كان فعااًل في تطوير المتغيرات البدنية والوظيفية  انالمنياج التدريبي المقترح من قبل الباحث .2
اسس التدريب الحديث ومراعيًا مكونات واألداء المياري المركب وذلك ألنو كان مبنيًا عمى 

 . حمل التدريب
 
 
 

                                                           
، 1998، منشاة المعارف االسكندرية ، قواعد واسس لتدريب الرياضي وتطبيقاتو  مر ا  احمد البساطي:أ( (1

 .97ص 
، دار الفكر العربي ، القاىرة ،  1( ، طتطبيق-وظائف أعضاء التدريب)مدخلمحمد عمي احمد القط : ( (2

 . 512، ص  1999
، بغداد ، دار الكتب  تطبيقات البيوميكايك في التدريب الرياضي واالداء الحركي( صريح عبد الكريم الفضمي: (3

  . 207، ص  2010والوثائق ، 
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  انتىصياث : 4-2

التأكيد عمى استخدام تمرينات حيازة الكرة من قبل مدربي االندية ولكافة الفئات لتطوير  .1
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 ووظيفية وميارية اخرى . 
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