جملة الثقافة الرياضية _ جمـلــة فصلية علمية متخصصة حمكمة _ اجمللد السابع
العدد االول _ 1026

همخص البحث
تأثير تهرينات (هيارية-خططية) لتطوير دقة التيديف بكرة القدم لالعبي الناشئين بأعهار
( )16-14سنة
ـ.ـ .زاٌد قاسـ هحهد

أ.ـ.د .جاسـ عباس عمي
يٍدؼ البحث الِ
 -2اعداد تهريىات (هٍارية -خططية) لتطكير دقة التٍديؼ.

 -1التعرؼ عمِ تأثير التهريىات (هٍارية -خططية) عمِ دقة التٍديؼ

 -2التعػرؼ عمػِ الفركقػات بػيف الهجهكعػات الضػابطة كالتجريبيػة فػي االختبػارات البعديػة فػي
تطكير التٍديؼ

تـ تحديد هجتهع البحث الهتهثؿ بالعبي ىادم ساهراء (فئة الىاشئيف)بالطريقة العهدية البال
عددٌـ ( )27العب كتـ اختيار ( )13العبا عشكائيا هف هجتهع البحث األصمي كاستبعاد ()23
العبيف كٌـ ( )1حراس هرهِ ك( )21العبيف تـ إجراء التجربة االستطالعية عميٍـ ،كبذلؾ تـ
تقسيـ عيىة البحث اؿ( )13العبا كالذيف يهثمكف ىسبة ( )%52,24هف أصؿ هجتهع البحث
الكمي ،إلِ هجهكعتيف عمِ كفؽ ترتيب األرقاـ الفردية كالزكجية كهف ثـ تحديد الهجهكعتيف
(الضابطة كالتجريبية) بالطريقة العشكائية (طريقة القرعة).
كثـ هعالجة البياىات بكاسطة استخداـ البرىاهج الجاٌز  spssاالحصائي ككجد اف ٌىاؾ
تأثيرات لمتهريىات هف تطكير دقة التٍديؼ كتبيف تطكر الهجهكعة التجريبية اكبر هف الهجهكعة
الضابطة .
The effect of exercise (skill-tactical) scoring for the development of
)football for young players between the ages of accuracy (14-16 years
MM Zahid Mohammad Qasim

Asst prof. Jassim Abbas Ali
The research aims to

1. Prepare exercises (Mharrih- tactical) to develop a scoring accuracy.
2. Identify the effect of exercise (Mharrih- tactical) scoring accuracy
3. Identify the differences between the experimental and control
groups in the post tests in the development of scoring
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Was identified research society of my players Samarra Club (junior
category) way deliberate's (38) player was chosen (24) players at random
from the research community and original exclusion (14) players who are
(2) goalkeepers and 12 players were conducted experiment Expeditionary
them, and so was the research sample the division (24) as a player and
who represent the percentage (63.15%) out of the research community
overall, to two groups according to the order of odd and even numbers
)and then determine the two groups (control and experimental
) indiscriminate way (lottery.
And then process the data by using the ready-spss statistical program and
found that there are effects of the exercises develop the scoring accuracy
and shows the evolution of the experimental group is greater than the
control group.

 -1التعريف بالبحث
 1 -1هقدهة البحث وأىهيتو :

اف التقدـ الذم حدث في هجاالت الحياة بصكرة عاهة كفي هجاؿ الهىافسات الرياضية لـ

يكف كليد الصػدفة اىهػا كػاف ىتيجػة جٍػكد قػاـ بٍػا العمهػاء كالهتخصصػكف فػي الهجػاليف االكػاديهي
كالتطبيقػ ػػي باسػ ػػتخداـ هىٍجيػ ػػة عمهيػ ػػة تٍػ ػػدؼ إلػ ػػِ تطػ ػػكير قػ ػػدرات كهٍػ ػػارات الالعبػ ػػيف فػ ػػي كافػ ػػة

الهستكيات .

كتختمػػؼ طبيعػػة األلعػػاب الرياضػػية هػػف حيػػث التفصػػيؿ كالشػػكؿ الخػػارجي فيتػػأثر األداء

الرياضي باختالؼ ٌػذي الطبيعػة  ،ككػرة القػدـ ٌػي إحػدل تمػؾ األلعػاب الرياضػية التػي تتػأثر بٍػذي
الطبيعة  .حيث تعد لعبة كرة القدـ هف األلعاب األكثر شعبية كشغفا في العالـ لهػا لٍػا هػف أٌهيػة

فػػي ىفػػكس الجهػػاٌير سكك ػرة القػػدـ هػػف أكثػػر األلعػػاب تػػكفي ار لمهتعػػة لالعػػب كالهتفػػرج خصكصػػا إذا
أديػػت هػػف العبػػيف هػػاٌريف ألىٍػػـ يؤيػػدكىٍا بجهاليػػة كاىسػػيابية تبػػدك لمهشػػاٌديف بأىٍػػا لعبػػة سػػٍمة
()2

كبسيطة بالرغـ هف صعكبة فعالياتٍا ككثرة هتطمباتٍا البدىية كالفىية كالخططية كالىفسية س .
سكتتصؼ لعبة كرة القدـ بكثرة هتغيراتٍا كسرعة التىفيػذ كالتصػرؼ الخططػي الصػحيح إزاء
تمؾ الهكاقؼ الهتغيرة كالهتعددة كلكي يصبح الالعب هتفاعال هع هحيطػً أثىػاء الهبػاراة كالهشػاركة

ضهف الهجهكعة كالفٍـ الصػحيح بتحقيػؽ الكاجبػات الهىاطػة بػً خططيػا هػف خػالؿ الهػدرب كخمػؽ
 .2هختار سالـ ؛ كرة القدـ لعبة الهالييف ،ط (: 2بيركت  ،هؤسسة الهعارؼ  ) 1002 ،ص. 24
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أداءا رائعػػا فػػي تىػػاغـ كاىسػػيابية بحركػػة الالعػػب فرديػػا كجهاعي ػا هعتهػػدا عمػػِ ق ػراءة األفكػػار بػػيف
الالعبيف هف جٍة كالهدرب هف جٍة أخرل س

()2

.

كتعد هٍارة التٍديؼ هف الهٍارات األساسػية كالهٍهػة فػي لعبػة كػرة القػدـ كٌػي التػي تحسػـ

الهباراة كأف لعبػة كػرة القػدـ الحديثػة تفػرض عمػِ الالعػب تحهػؿ كاجبػات دفاعيػة كٌجكهيػة فػي آف
كاحد ،فضال عف تطكر هستكل حراس الهرهِ تحتـ عمِ الالعب أف يهتمؾ إضافة إلػِ القػكة دقػة
التٍديؼ العالية طيمة فترة الهباراة  ،الٌهية ٌذي الهٍارة في تعزيز الفكز أك تعػديؿ الىتيجػة لصػالح

الفريؽ.
اف لعبػػة ك ػرة القػػدـ ٌػػي لعبػػة هتعػػة كتشػػكيؽ كاف الهتعػػة فػػي ك ػرة القػػدـ هتأتيػػة هػػف خػػالؿ
المعػػب السػػريع كتسػػجيؿ األٌػػداؼ ههػػا جعمٍػػا اكثػػر االلعػػاب شػػعبية ههارسػػة كهشػػاٌدة  ،إف ٌػػذي
الهتعة تكفرٌا اساليب المعب الحديثة في بمداف العالـ الهتقدهة في هجاؿ كرة القدـ  ،لذا بات عميىا
ىحف فػي العػراؽ االٌتهػاـ بالدقػة عىػد التٍػديؼ عمػِ الهرهػِ كاالبتعػاد عػف التٍػديؼ العشػكائي هػف

خالؿ تركيز الالعبيف عىد الكصكؿ لهىطقة التٍديؼ .
اف اٌهيػػة البحػػث تكهػػف فػػي أف اسػػتخداـ التهريىػػات (هٍاريػػة – خططيػػة) خػػالؿ الكحػػدات

التدريبيػػة كخاصػػة لالعبػػيف الىاشػػئيف ككسػػيمة تدريبيػػة هسػػاعدة لتطػػكير دقػػة التٍػػديؼ عمػػِ الهرهػػِ

كالذم يىسجـ هع اساليب المعب الحديث الىٍا هشابٍة لحالة المعب .

 2 -1هشكمة البحث
عمػػِ الػػرغـ هػػف التطػػكر كالتقػػدـ الػػذم يشػػٍدي العػػالـ اليػػكـ فػػي طػػرؽ التػػدريب الحديثػػة لرفػػع
قػدرات الالعبػيف لهسػػتكل عػاؿ ههػا يػػىعكس عمػِ األداء الجيػػد كتػكفير الهتعػة كالتشػػكيؽ هػف خػػالؿ
ىقػػؿ الك ػرات بسػػرعة كبدقػػة كبمهسػػة كاحػػدة بحيػػث تظٍػػر لعبػػة ك ػرة القػػدـ بأىٍػػا لعبػػة سػػٍمة كههتعػػة

بػػاألداء الخطط ػػي كتس ػػجيؿ األٌ ػػداؼ كالدق ػػة ف ػػي التٍػػديؼ عم ػػِ الهره ػػِ ه ػػف خ ػػالؿ االق ػػالؿ ه ػػف
الحركات الزائدة كاالقتصاد بالجٍد كدقة في اتخاذ القرار.

إال أف الباح ػػث كه ػػف خ ػػالؿ خبػ ػرة ككى ػػً العب ػػا س ػػابقا كه ػػدربا حاليػ ػان كه ػػف هتابعت ػػً لف ػػرؽ

الىاشػػئيف  ،الحػػظ أف لعػػب ٌػػذي الفػػرؽ يتهيػػز بعػػدـ تىفيػػذ الدقػػة عىػػد التٍػػديؼ عمػػِ الهرهػػِ كاىهػػا
التٍديؼ العشكائي الفاقد لمدقة هها يفقد جٍكد الفريؽ في إيصاؿ الكرة إلػِ هكػاف التٍػديؼ  ،ككجػد

أف أغمبيػػة اله ػػدربيف يركػػزكف ف ػػي هفػػردات هى ػػاٌجٍـ التدريبي ػػة عمػػِ تط ػػكير الجاىػػب الب ػػدىي كقم ػػة
 .1هكفؽ هجيػد الهػكلِ ؛ األسػاليب الحديثػة فػي تػدريب كػرة القػدـ  ،ط (: 2عهػاف  ،دار الفكػر لمطباعػة كالىشػر ،
 ) 1000ص. 214
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اٌتهػػاـ الهػػدربيف عمػػِ تطبيػػؽ األسػػاليب العمهيػػة الهتضػػهىة لتطػػكير دقػػة التٍػػديؼ ضػػهف هىػػاٌجٍـ
التدريبية .

لػػذا ارتػػأل الباحػػث د ارسػػة ٌػػذي الهشػػكمة هػػف خػػالؿ إعػػداد تهريىػػات (هٍاريػػة – خططيػػة)

كتطبيقٍا أثىاء الكحدات التدريبية كالتعرؼ عمِ تأثيرٌا في تطكير دقة التٍديؼ لالعبيف الىاشئيف.

 3 -1أىداف البحث :
يٍدؼ البحث إلِ :

 -2اعداد تهريىات (هٍارية – خططية) لتطكير دقة التٍديؼ بكرة القدـ .
 -1التعرؼ عمِ تأثير التهريىات (هٍارية – خططية) عمِ دقة التٍديؼ بكرة القدـ.

 -2التعرؼ عمِ الفركقػات بػيف الهجهػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة فػي االختبػارات البعديػة فػي
تطكير دقة التٍديؼ.

 4 -1فروض البحث :
 ٌىاؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ىتائج االختبارات القبمية كالبعدية لمهجهػكعتيف الضػابطةكالتجريبية كلصالح االختبارات البعدية .

 ٌىػ ػػاؾ فػ ػػركؽ ذات داللػ ػػة إحصػ ػػائية بػ ػػيف ىتػ ػػائج االختب ػ ػارات البعديػ ػػة لمهجهػ ػػكعتيف التجريبيػ ػػةكالضابطة كلصالح الهجهكعة التجريبية .

ٌ -ىاؾ تأثير لمتهريىات في تطكير دقة التٍديؼ .

 5 -1هجاالت البحث

 1 -5 -1الهجال البشري  :العبػي ىػادم سػاهراء (فئػة الىاشػئيف) ( *)25-23لمهكسػـ 1021
. 1022 /

 2 -5 -1الهجال الزهني  :الهدة هف 1022 / 1 /8

كلغاية

1022/4 /1

 3 -5 -1الهجال الهكاني  :همعب ىادم ساهراء الرياضي .
 -2الدراسات النظرية والدراسات الهشابية
 1-2الدراسات النظرية

 . 1-1 – 2التهرينات (هيارية خططية):رر
أف التطكر السريع كالكبير في لعبة كرة القدـ  ،إىها جاء ىتيجة التطكر كالتقدـ في هجاؿ

تدريب كرة القدـ كاستىباط الطرائؽ كاألساليب كالكسائؿ التدريبية الهتىكعة كالهؤثرة إيجابيا في رفع

هستكل قابمية الالعب هف الجكاىب الهٍارية كالبدىية كالخططية كالىفسية .
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أف المعب الحديث في كرة القدـ يتطمب هف الالعب اهتالؾ هستكل عاؿ لٍذي الجكاىب
كاستخداهٍا بشكؿ جيد في األداء  ،كٌذا يحتـ عمِ الهدربيف استخداـ كسائؿ تدريبية يككف هف

شأىٍا الجهع بيف هككىاف أكثر هف جاىب في التدريب ككاحد هف ٌذي األساليب التدريبية
التهريىات الهركبة  ،إذ تمعب ٌذي التهريىات دك ار هٍها كبار از في الجهع بيف هككىاف جاىب كاحد

أك أكثر فيهكف إدخاؿ اكثر هف هٍارة أساسية أك أكثر هف صفة بدىية كحالة خططية في تهريف
كاحد  ،كأف التهريف الهركب ٌك الذم يحتكم عمِ تهريىات عدة بغرض إكساب الالعب أكثر هف

هٍارة أك هقدرة .
كيذكر (اليساليؼ كاجاىي كالديسالؼ ككرسككم ) 2880 ،س أف سمسمة التهريىات
الهركبة يهكف هف خاللٍا استخداـ أكثر هف هٍارة فىية أساسية أك صفة بدىية هف التهريف ،

فضال عف أف ٌذي التهريىات تدخؿ ضهف سمسمة التهريىات التي تحكهٍا الكيفية في األداء

كبشكؿ دقيؽ  ،كتثبيت حاالت كهتطمبات تدريبية خاصة تخدـ تىفيذ األداء الهطمكب في

الهباراةس(.)2

كتعد التهريىات الهركبة أحدل أٌـ تهريىات المعبة التي تعهؿ عمِ تطكير جهيع جكاىب

المعبة ككىٍا هشابٍة لكاجب الالعب في ظركؼ الهباراة  ،كتجهع أكثر هف هٍارة في التهريف

الكاحد ككذلؾ أكثر هف صفة بدىية كحالة خططية كتؤدم في هراحؿ األعداد الهختمفة فضال عف
تىكعٍا الذم يساعد عمِ زيادة عىصرم الرغبة كالتشكيؽ عىد ههارستٍا .
كٌىاؾ عدة تعريفات خاصة بالتهريىات الهركبة فقد عرضٍا (هحهد جالؿ قريطيـ كهحهد

عبدي الكحش  ) 2856 ،س بأىٍا التهريىات التي يشهؿ كؿ تدريب فيٍا عمِ قسهيف أك أكثر هف

الهٍارات األساسيةس (.)1

كيعرفٍا (هحهد عبدي الكحش كهفتِ إبراٌيـ  )2883سأف التهريىات الهركبة ٌي التي
تتضهف أكثر هف هٍارة أك صفة بدىية  ،كبكاسطتٍا يهكف أف تتأٌؿ القابمياف الفىية كالتكتيكية
()2

كالبدىيةس

* حسب تصىيفات االتحاد الدكلي لكرة القدـ .

2

.الديػػالؼ كاجػػاىي كالديسػػالؼ ككرسػػكي؛تدريب العبػػي كػػرة القػػدـ ،ترجهػػة ص ػػباح رضػػا كصػػباح هصػػطفِ :

(بغداد  ،هطابع التعميـ العالي  )2880 ،ص. 61

1
2

 .هحهد جالؿ قريطيـ ،هحهد عبدي الكحش؛كرة القدـ ( :القاٌرة  ،دار الىشر  )2856 ،ص. 144

 .هحهد عبدي الكحش ،هفتي إبراٌيـ؛أساسيات كرة القدـ  ،ط( : 2القاٌرة  ،دار عمـ الهعرفة  )2883 ،ص.58
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(كيرل ىاجي كاظـ  )1020س أف التهريىات الخاصة أك الهركبة بأف ٌذا الىكع هف
التهريىات ٌك األساس في تدريبات كرة القدـ لها تحتكيً هف تطكير لمصفات البدىية كالهٍارية

كالخططية كتطكير ذٌىية الالعب كادراكً تحسبا لمتطكرات التي تط أر أثىاء الهباريات كخمؽ ترابط
هٍارم خططي كاىسجاـ لدل الالعبيف عف طريؽ الظركؼ الهشابٍة لظركؼ الهباريات كجعؿ
التكقع كالتكقيت ضهف ضكابط خططية كترابط فكرم بيف الالعبيف هف جٍة كالهدرب هف جٍة

أخرل(.)2

تسهِ ٌذي التهريىات بالتهاريف الخطيطة أك الجهاعية  ،فٍىاؾ تهاريف عديدة تحت ٌذا
()1

الهسهِ كٌذي التعريفات تطبؽ كالن كفؽ الٍدؼ الذم كضعت هف أجمًس

.

كبعد التعرؼ عمِ هاٌية التهريىات الهركبة كاشكالٍا يهكف أف يعرؼ الباحث التهريىات

الهركبة في لعبة كرة القدـ ٌي عبارة عف التهريىات تىهي أك تطكر هٍارة هعيىة أك عدة هٍارات

أك صفة بدىية أك ىكاحي خطيطية في كقت كاحد كٌي عبارة عف ربط عدة هٍارات بالىاحية

الخطيطة ألجؿ تطكير الجاىب الخططي .

 . 2 – 1 – 2التيديف :رررر
تعد هٍارة التٍديؼ هف الهٍارات الهٍهة الههيزة جدا في األلعاب الجهاعية جهيعٍا كعمِ

كجً الخصكص لعبة كرة القدـ ،إذ تعد هف أٌـ أجزاء المعب الٍجكهي في كرة القدـ كاحد

أساسياتً الرئيسة في تقرير كحسـ ىتائج الكثير هف الهباريات  ،كها كتعد الهرحمة األخيرة هف

هراحؿ بىاء الخطط الٍجكهية كالتي يقع عمِ عاتقٍا تسجيؿ األٌداؼ في هرهِ الخصـ  ،كها أف
الهب اراة التي ليس فيٍا أٌداؼ تصبح هباراة غير هثيرة ككف أف هبدأ لعبة كرة القدـ ٌك إحراز

األ ٌداؼ بالدرجة األساس  ،لذلؾ أصبح التدريب عمِ التٍديؼ هف أٌـ كأكلكيات التدريب اليكهي
لالعبيف .

إف الفريؽ الجيد كالذم تخشاي الفرؽ دائها ٌك الفريؽ الذم يتهيز باهتالكً الالعبيف الذيف
يجيدكف التٍديؼ بشكؿ جيد كبأىكاعً كافة كهف هكاقؼ عدة كأكضاع هختمفة  ،كها أف هف

ههيزات الهٍاجـ الجيد إتقاىً لهٍارة التٍديؼ بكمتا رجميً كرأسً بصكرة ههتازة  ،فضال عف
استخداـ عىصر القكة كالسرعة كالدقة كالهكازىة بيىٍها لتحقيؽ األداء الهطمكب  ،إذ يشير (ثاهر

2

 .ىاجي كاظـ عمي ؛ تأثير تهريىات خاصة بأسمكب المعب السريع في تطكير سرعة األداء الخططي كدقتً بكرة

1

 .ىاجي كاظـ ؛ ىفس الهصدر  ،ص. 21

القدـ (:أطركحة دكتكراي  ،غير هىشكرة  ،جاهعة بغداد  ،كمية التربية الرياضية  ) 1020 ،ص.22
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هحسف  )2873 ،ك (كهيض شاهؿ  )1002 ،س أف الهٍاجـ الجيد ٌك الذم يستطيع التٍديؼ
بكمتا القدهيف بشكؿ فعاؿ كهؤثر كأف عىصر القكة كالسرعة صفتاف هٍهتاف فضال عف الدقة

العالية في عهمية التٍديؼ كعمِ الالعب أف يكازف بيىٍها طبقا لمهكاقؼ التي يتكجب فيٍا أداء

عهمية التٍديؼس (.)1()2

ويرى الهختصون بمعبة كرة القدم حول هيارة التيديف ها يأتي :رر
إذ يذكر (حىفي هحهكد  )2883 ،سأف التٍديؼ ٌك السالح القكم الذم يهمكً الفريؽ
لتٍديد الفريؽ اآلخر  ،كالالعب الذم يجيد عهمية التٍديؼ ٌك العب تخشاي الفرؽ األخرل ،

كتسجيؿ األٌداؼ في هرهِ الفريؽ الخصـ ٌك الغاية الرئيسة هف التىافس في الهباراةس

()2

.

كها يرل (ضياء ىاجي  )1002 ،ىقال عف (هؤيد البدرم  )2871 ،سأف التٍديؼ ٌك

الىٍاية الطبيعية لعهمية الٍجكـ  ،كٌك فعالية ٌجكهية يقكـ بٍا أحياىا الهٍاجـ بهفردي (هجٍكد
فردم) في هحاكلة لتسجيؿ ٌدؼ أك ىتيجة هجٍكد جهاعي بيف الالعبيف يىتج عىً تسجيؿ

ٌدؼس

()3

.

كيرل الباحث بأف التٍديؼ ٌك الهحصمة الىٍائية لهجٍكد الفريؽ هف خالؿ إصابة هرهِ

الفريؽ الخصـ بطريقة قاىكىية هف خالؿ استغالؿ قدرات العبيً البدىية كالهٍارية كالخطيطة
كالىفسية .
كاف التٍديؼ هف الهٍارات األساسية كذات التأثير األساسي عمِ ىتيجة الهباراة كبدكف
عهمية التٍديؼ كاحراز األٌداؼ فأىً يمغِ الهبدأ الرئيسي هف أقاهة الهباراة كتصبح لعبة غير

هشكقة كال تحهؿ طابع اإلثارة كالىدية لمجهٍكر  ،كاف الدقة ضركرية في جهيع الهٍارات في كرة

2

 .ثػػاهر هحسػػف ؛ كاقػػع التٍػػديؼ عىػػد العبػػي الدرجػػة األكلػػِ بك ػرة القػػدـ فػػي الع ػراؽ ( :بغػػداد  ،هطبعػػة أركػػاف ،

 ، )2873ص. 21

1

 .كهيض شػاهؿ كاهػؿ ؛ تػأثير تهريىػات خاصػة فػي تطػكير السػرعة كالرشػاقة كالسػرعة الحركيػة كعالقتٍػا بػبعض

الهٍارات األساسية بكرة القدـ(:رسالة هاجستير،غير هىشكرة،جاهعة بغداد،كمية التربية الرياضية ،)1002،ص.13

2

 .حىف ػػي هحه ػػكد هخت ػػار ؛ األس ػػس العمهي ػػة ف ػػي ت ػػدريب كػ ػرة الق ػػدـ  ( :الق ػػاٌرة،دار الفك ػػر العرب ػػي،) 2883 ،

ص. 201

3

 .ضػػياء ىػػاجي عبكد؛تػػأثير اسػػتخداـ هػػىٍج تػػدريبي كفػػؽ هسػػتكيات الحهػػؿ الفتريػػة هىخفضػػة كهرتفعػػة الشػػدة فػػي

تط ػ ػػكير بع ػ ػػض الهٍ ػ ػػارات الحركي ػ ػػة بكػ ػ ػرة الق ػ ػػدـ(:أطركح ػ ػػة دكت ػ ػػكراي،غير هىش ػ ػػكرة ،جاهعػػ ػػة بغداد،كميػػ ػػة التربيػػ ػػة
الرياضية،)1005،ص.27
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القدـ كخاصة هٍارة التٍديؼ إذ تمعب دك ار هٍها فيٍا إذ يجب هراعاة الدقة عىد التٍديؼ عمِ
الهرهِ .
()1

 . 1 – 2 – 1 – 2أنواع التيديف

.

أوال  :التيديف بالقدهين :رر
إف الهٍاجـ الجيد ٌك الذم يستطيع التٍديؼ بكمتا القدهيف بشكؿ فعاؿ كهؤثر كالالعب الذم

يستعهؿ قدها كاحدة في التٍديؼ فإىً يفقد فرصا ثهيىة إلصابة ٌدؼ الخصـ  ،كيهكف أف تحقؽ
الهقدرة عمِ التٍديؼ بالقدهيف األغراض اآلتية  :ػ
 -1عىصر الهفاجئة .
 -2عدـ إعطاء الفرصة لمدفاع لمتغطية .
 -3السرعة كالهباغتة .

 -4عدـ ضياع فرصة التٍديؼ بالقدـ التي تشكؿ زاكية هفتكحة هع التٍديؼ .

ثانيا :التيديف بالرأس :ررر

ال يزاؿ التٍديؼ بالرأس يؤدم دك ار بار از في تحقيؽ الفكز  ،كال يهكف التفكير في كرة
القدـ هف دكف استعهاؿ الرأس .
()2

أها التيديف الهتهيز فيتصف

:رر

 -1الدقة  :كتعىي اختيار الهكاف الهالئـ لكضع الكرة التي هف خاللٍا يتـ إحراز الٍدؼ .
 -2القكة  :كتعىي إعطاء الكرة الزخـ الهىاسب لتحركٍا .

 -3السرعة  :كتعىي سرعة اتخاذ القرار بالتٍديؼ كسرعة تىفيذي .

كٌىاؾ بعض الهىاطؽ الهؤثرة التي يتـ هف خاللٍا تحديد ىسبة األٌداؼ  ،إذ كمها اقترب
()2

التٍديؼ هف الهرهِ ازدادت ىسبة تسجيؿ األٌداؼ  ،ككها هبيف في الشكؿ اآلتي
2
1
2

 ،كٌذا ال

 .ثاهر هحسف إسهاعيؿ ؛ هصدر سبؽ ذكري  ،ص. 22
 .عادؿ تركي ،سالـ جبار؛كرة القدـ – تعميـ – تدريب،ط( : 2البصرة  ،هطبعة الىخيؿ  ، )1008 ،ص. 44

 .ضياء ىاجي عبكد ؛ تأثير تداخؿ التهريىات الهركبة في تطكير بعض الهٍارات األساسػية بكػرة القػدـ ( :رسػالة

هاجستير  ،غير هىشكرة  ،جاهعة بغداد  ،كمية التربية الرياضية  ، )1002 ،ص. 27
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يعىي أف بقية الهىاطؽ ال تعد هىاطؽ هتاحة لتسجيؿ األٌداؼ إذ ال يهكف التقميؿ هف قيهة
التٍديؼ هف ٌذي الهىاطؽ السيها إذا تكفر لدل الالعب الكقت كالهساحة كاإلهكاىية الكافية ألداء

التٍديؼ .

شكؿ رقـ ()2

يكضح الهىاطؽ التي تحدد هف خاللٍا الىسبة العالية هف األٌداؼ

%50

%22

 2-2الدراسات السابقة
()1

2226
 . 1 – 2 – 2دراسة ضياء هنير شوكت%6

:رر

تأثير تهريىات خططية تعمهيً بأسمكب المعب في تعمـ كاحتفاظ كتطبيؽ األداء لبعض

الهٍارات بكرة القدـ لمطالب .
أىداف الدراسة :رر

 .1إعداد التهريىات خطيطة تعمهيً بأسمكب المعب .
 .2التعرؼ عمِ تأثير الخطيطة بأسمكب المعب بالتعمـ كاالحتفاظ كتقكيـ األداء لبعض
الهٍارات بكرة القدـ .

 .3التعرؼ عمِ أسمكب التعميـ كاألسمكب الهعتهد في تعمـ كاحتفاظ كتقكيـ بعض األداء .
2

 .ضػػياء هىيػػر شػػككت؛تأثير تهريىػػات خططيػػة تعمهيػػً بأسػػمكب المعػػب فػػي تعمػػـ كاحتفػػاظ كتطبيػػؽ األداء لػػبعض

الهٍارات بكرة القدـ لمطالب(:أطركحة دكتكراي،غير هىشكرة،جاهعة بغداد،كمية التربية الرياضية  ،)1005ص.18
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عينة البحث :رر
طبؽ البحث عمِ عيىة بمغت  20طالب هف طالب كمية التربية الرياضية بجاهعة بغداد تـ
تقسيهٍا إلِ هجهكعتيف بالطريقة العشكائية  24طالبا لكؿ هجهكعة .
واستطاع الباحث التوصل إلى النتائج اآلتية :رر
 أف أسمكبي تعمـ الهٍارات الهتبعة كالتعمـ عف طريؽ التهريىات ككذلؾ التهريىات الخطيطةالتعمهية بأسمكب المعب قد حققت تأثير إيجابي كزادة هف كفاءة الهتعمهيف هعرفيا كهٍاريا

.

 -3هنيجية البحث واجراءاتو الهيدانية:ر
 1-3هنيج البحث
استخداـ الباحث الهىٍج التجريبي لهالئهتً طبيعة الهشكمة الهراد حمٍا كلتحقيؽ أٌداؼ
البحث كفركضً.
كاستخدـ الباحث تصهيـ الهجهكعتيف الهتكافئتيف كٌها الضابطة كالتجريبية ذات
االختباريف القبمي كالبعدم بحيث تككف الهجهكعتاف سهتكافئتاف تهاها في ظركفٍها جهيعا ها عدا

الهتغير التجريبي الذم يؤثر في الهجهكعة التجريبيةس(.)2
 2-3هجتهع البحث وعينتو :ر

تـ تحديد هجتهع البحث الهتهثؿ بالعبي ىادم ساهراء (فئة الىاشئيف)بالطريقة العهدية
البال عددٌـ ( )27العب كتـ اختيار ( )13العبا عشكائيا هف هجتهع البحث األصمي كاستبعاد

( )23العبيف كٌـ ( )1حراس هرهِ ك( )21العبيف تـ إجراء التجربة االستطالعية عميٍـ،
كبذلؾ تـ تقسيـ عيىة البحث اؿ( )13العبا كالذيف يهثمكف ىسبة ( )%52,24هف أصؿ هجتهع

البحث الكمي ،إلِ هجهكعتيف عمِ كفؽ ترتيب األرقاـ الفردية كالزكجية كهف ثـ تحديد

الهجهكعتيف (الضابطة كالتجريبية) بالطريقة العشكائية (طريقة القرعة).
 3-3تجانس العينة :ر
2

 .ريس ػػاف خػ ػربيط ،هى ػػاٌج البح ػػث العمه ػػي ف ػػي التربيػ ػة البدىي ػػة ( :الهكص ػػؿ ،هديري ػػة الكت ػػب كالطباع ػػة كالىش ػػر،

 )2876ص.88
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قاـ الباحث بإجراء التجاىس لمعيىة كٌي هف األهكر الهٍهة كالكاجب إتباعٍا لضبط
الهتغيرات كارجاع الفركؽ إلِ العاهؿ التجريبي ،كعمِ الرغـ هف أف العيىة الهختارة ٌي هف فئة
(*)2

عهرية كاحدة (فئة الىاشئيف هف  25، 23سىة )

كلغرض التحقؽ هف تجاىسٍا استخدـ الباحث

الكسائؿ اإلحصائية الهىاسبة الجدكؿ ( )2يبيف ذلؾ .

الجدول ()1
يبين تجانس عينة البحث بهعاهل االلتواء لمهتغيرات قيد البحث في االختبار القبمي

االختبارات

وحدة القياس

الوسط الحسابي

الوسيط

االنحراف
المعياري

معامل االلتواء

الطول

سم

055.036

057.600

9.227

0.952

الوزن

كغم

50.269

50.000

9.205

0.566-

العمر

سنة

06.309

06.000

0.775

0.256-

العمر التدريبي

سنة

3.507

2.000

0.990

0.326-

دقة التهديف

درجة

7.023

7.000

0.557

0.273

حجـ العيىة الكمي (.)13
هف الجدكؿ ( )2يتضح:
َّ
إف قيـ هعاهؿ االلتكاء كمٍا اىحصرت بيف ( )2±هها يدؿ عمِ تهاثؿ تكزيػع عيىػة البحػث

األهر الذم يحقؽ تجاىس عيىة البحث في الهتغيرات قيد البحث كمٍا.
 4-3تكافؤ هجهوعتي البحث :رر

لكي تككف هجهكعتا البحث (التجريبية كالضابطة) هتكافئتيف في هتغي ارت البحث قيد

الدراسة ،كقبؿ بدء الباحث بتجريب الهتغير الهستقؿ (تطبيؽ التهريىات (هٍارية -خططية)) لجأ
الباحث إلِ تحقيؽ هبدأ التكافؤ بيف ٌاتيف الهجهكعتيف ،إذ يىبغي عمِ كؿ باحث اف تككف
هجاهيع البحث هتكافئة عمِ األقؿ فيها يتعمؽ بالهتغيرات التي لٍا عالقة بالبحث .

*

 .حسب تصىيؼ االتحاد الدكلي بكرة القدـ .
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الجدول ()2

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات الهعيارية وقيهة ( )tالهحسوبة وداللة الفروق في هتغيرات
الطول والوزن والعهر والعهر التدريبي في االختبارات قيد البحث بين الهجهوعتين الضابطة
والتجريبية في االختبار القبمي

المجموعة الضابطة

المجموعة التجريبية

س

ع

س

ع

6.079

052.057

00.256

0.065

67.057

00.062

3.025

0.062

0.752

0.775

0.222

عشوائي

3.322

0.003

0.530

عشوائي

االختبارات

وحدة
القياس

الطول

سم

059.092

الوزن

كغم

52.760

2.656

العمر

سنة

06.222

0.775

06.092

دقة التهديف

درجة

7.000

0.769

7.092

قيمة t
المحسوبة

مستوى
الخطث

داللة
الفروق

0.365

عشوائي
عشوائي

درجة الحرية (.)22=2-12+12
* هعنوي عند هستوى الخطأ ( )2.25إذا كان هستوى الخطأ أصغر هن ()2.25

هف الجدكؿ ( )1يتبيف:
عش ػكائية الفػػركؽ بػػيف هجهػػكعتي البحػػث الضػػابطة كالتجريبيػػة فػػي االختبػػارات قيػػد البحػػث

كمٍا عىد هستكل الداللة ( )0.04كأهاـ درجة حرية ( ،)11إذ ظٍرت هسػتكيات الخطػأ كمٍػا أكبػر
هف ( ،)0.04هها يدؿ عمِ تكافؤ هجهكعتي البحث في االختبارات قيد البحث كمٍا فػي االختبػار

القبمي.

 5-3الوسائل واألجيزة واألدوات الهستخدهة :ر
 1-5-3وسائل جهع الهعموهات :رر
^ الهراجع كالهصادر العربية كاألجىبية كالدراسات السابقة.
^ الهقابالت الشخصية .
^ استهارات االستباىة .

^ فريؽ العهؿ الهساعد.

(*)2

^ االختبارات كالقياسات.
(*) همحؽ رقـ (. )2
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^ التجربة االستطالعية.

 2-5-3األجيزة واألدوات الهستخدهة :ر
^ كاهي ار تصكير فيديك ىكع ( )Sunyياباىي الهىشأ

^ حاسبة إلكتركىية ىكع ()casio

^ جٍاز لقياس الكزف كالطكؿ

^ شريط قياس  ،كحباؿ بأطكاؿ هختمفة كهادة بكرؾ

^ كرات قدـ عدد ()24

^ صافرة حكـ عدد ()3

^ حاسبة شخصية الب تكب ىكع ( )Dellأهريكية الصىع

 6-3إجراءات البحث الهيدانية
 1-6-3تحديد اختبار دقة التيديف
قاـ الباحث بترشيح اختبارات هقىىة لقياس دقة التٍديؼ هف خالؿ إعداد استهارة

أستباىة

(*)

كتـ تكزيع االستهارة عمِ الخبراء كالهتخصصيف

(**)

عمِ أعمِ ىسبة هف بيف االختبارات ككها هبيف بالجدكؿ ()2

كتـ اختيار اختبار الذم حصؿ

الجدول ()3

يوضح االختبارات لقياس دقة التيديف بحسب آراء الخبراء والهتخصصين وعدد التكرارات والنسبة الهئوية لكل
اختبار

النسب
المئوٌ

ت االختبار

التلرار

 1ضرب الكرة نحو هدف مرسوم علح حائط

2

%25,25

 2اختبار تهديف الكرات

6

%26,26

 3قياس الدقة في التهديف

00

%50.5

االختبارات
المرشح

عدد
الخبراء

00
√

 -1التٍديؼ بعدد هف الكرات ىحك الٍدؼ هقسـ إلِ هربعات(.)2
(*) همحؽ رقـ ()1
(**) همحؽ رقـ ()2

2

 .هفتػ ػػي إب ػ ػراٌيـ حهػ ػػاد ؛ اإلع ػ ػػداد الهٍػ ػػارم كالخططػ ػػي لالعػ ػػب كػ ػ ػرة الق ػ ػػدـ (:القػ ػػاٌرة  ،دار الفك ػ ػػر العرب ػ ػػي ،

،)2883ص.15
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الغرض هف االختبار  :ػ قياس دقة التٍديؼ
األدكات الهستخدهة  :ػ

 -1همعب كرة القدـ

 -2شريط لتحديد هىطقة التٍديؼ لالختبار
)4( -3كرات قدـ تكضع في أهاكف هحددة هف هىطقة الجزاء ،كها هكضح في
الشكؿ(.)7

 وصف األداء :رر
يقؼ الالعب خمؼ الكرة رقـ ( )2كعىدها تعطِ أشارة البدء يصكب الكرة إلِ الهرهِ
بكجً أك بداخؿ القدـ األهاهي ثـ يكرر التصكيب بالكرة رقـ ( )1كٌكذا حتِ يىتٍي هف

تصكيب الكرة رقـ ( )4عمِ أف يأخذ الالعب الكقت الكافي الهىاسب لتىفيذ التصكيب .
 التسجيؿ  :ػ

 تحتسب الدرجة بهجهكع الدرجات التي يحصؿ عميٍا الالعب هف تصكيب الكرات
الخهس بحيث تىاؿ كؿ تصكيبً الدرجة الهحددة في كؿ هىطقة التي تذٌب إليٍا الكرة
عمِ أف تحتسب خطكط التقسيـ ضهف الهىطقة األعمِ درجة كيراعِ أف التصكيب

خارج حدكد الهرهِ تككف درجة صفر .

شكل ()2

يبين اختبار دقة التيديف

70سـ
70سـ

6

3

3

2
2

2
2

0

6

2

3
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 7-3التجربة االستطالعية .


()2

التجربة االستطالعية ستجربة هصغرة هشابٍة لمتجربة الرئسيةس

 8-3األسس العمهية لالختبار
إف االختبارات الهستخدهة في البحث ٌي اختبارات هقىىة كاالختبار الهقىف سٌك الذم إذا ها

جرل استخداهً لعي ىات هشابٍة لمعيىة الهراد اختبارٌا اثبت درجة عالية هف الهعىكية هف حيث
()1

الصدؽ كالثبات كالهكضكعية تحت الظركؼ كاإلهكاىيات الهتاحة ىفسٍا س

كقد تـ أيجاد صدؽ

االختبارات الهستخدهة في البحث كثباتٍا كهكضكعيتٍا بعد إجراء التجربة االستطالعية كقبؿ

البدء باالختبارات القبمية.

 1-8-3صدق االختبار
إف الصدؽ سٌك أف يقيس االختبار ها أردىا لً أف يقيس كليس شيئا أخر غيريس

()2

كهف

أجؿ إف يتأكد الباحث هف صدؽ االختبار تـ عرضً عمِ هجهكعة هف الخبراء كالهتخصصيف

(*)

كقد اجهعكا عمِ صدؽ االختبار في قياس الصفة الهراد قياسٍا فضال عف احتساب الصدؽ

الذاتي بحساب الجذر التربيعي لهعاهؿ الثبات
الصدؽ الذاتي =

ككها هبيف في الجدكؿ ()3

 2-8-3ثبات االختبار
ثبات االختبار يعىي إذا أجرل اختبار ها عمِ العيىة ثـ أعيد ٌذا االختبار عمِ العيىة ىفسٍا
()3

كتحت الظركؼ ىفسٍا فأف الىتائج التي ظٍرت في الهرة األكلِ ٌي ىفسٍا في الهرة الثاىيةس

كتـ

حساب هعاهؿ ثبات االختبار كفؽ لألسس العمهية عف طريؽ تطبيؽ االختبارات عمِ عيىة هف

الالعبيف كعددٌـ ( )7العبيف كلـ يدخمكا ضهف عيىة البحث كتـ إعادة االختبار بعد ( )6أياـ
عمِ ىفس العيىة كتحت الظركؼ ذاتٍا ثـ قاـ الباحث باستخداـ هعاهؿ االرتباط البسيط يرسكف

2
1

 .كجيً هحجكب ،احهد البدرم؛ البحث العمهي ( :بابؿ ،هطبعة التعميـ العالي )1001،ص.24
قػػيس ىػػاجي ،بسطكسػػي احهػػد ؛ االختبػػارات كهبػػادئ االحصػػاء فػػي الهجػػاؿ الرياضػػي) :بغػػداد ،هطبعػػة التعمػػيـ

العالي  ،)2876،ص.228

2
3

 .فريدة كاهؿ أبك زيىة؛ أساسيات القياس كالتقكيـ في التربية ط ( :2الككيت  ،هكتبة الفالح )2887 ،ص53

 .هص ػػطفِ حس ػػيف ب ػػاٌي؛ الهع ػػاهالت العمهي ػػة ب ػػيف الىظري ػػة كالتطبيػػػؽ الثب ػػات – الص ػػدؽ – الهكضػػػكعية –

الهعايير( :القاٌرة ،هركز الكتاب لمىشر )2888،ص.44
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بيف االختبار األكؿ كالثاىي كأظٍرت ىتائج أف ٌىاؾ عالقة ارتباط عالية كٌي تدؿ عمِ درجة
ثبات عالي.
جدول رقم ()4
يبين الهعاهالت العمهية لإلختبار

ت

االختبارات

معامل اليبات

الصدق الذاتي

0

دقة التهديف

0.95

0.97

 2-8-3هوضوعية االختبار :رر
يقصد بهكضكعية االختبار سعدـ تدخؿ ذاتية الباحث كآرائً كهعتقداتً في ىتائج
()2

االختبارس

كبها أف االختبارات الهستخدهة في البحث كاضحة كغير هبٍهة كيعيدي عف التقكيـ

الذاتي كتـ تطبيقٍا هف قبؿ الباحثيف عمِ البيئة العراقية إذ تـ التسجيؿ باستخداـ كحدات

(زهف/ثا ،درجة/كقت هحدد  ،درجة/حسب هكاف الكرة) األهر الذم جعؿ الباحث يعد االختبارات
الهستعهمة ذات هكضكعية عالية
 9-3االختبارات القمبية :رر
قاـ فريؽ العهؿ الهساعد كبأشراؼ هف الباحث بأجراء االختبارات القمبية لعيىة البحث

كالبال عددٌـ ( )13كذلؾ في الساعة الرابعة عص انر هف يكهالجهعة الهصادؼ 1022 /1/ 24

كعمِ همعب ىادم ساهراء الرياضي.
 12-3التجربة الرئيسية :ررر

 قاـ الباحث بأعداد تهريىات (هٍارية – خططية ) بكرة القدـ هكزعة عمِ ( )20كحدة تدريبية

كبكاقع ثالث كحدات في األسبكع (االحد،الثالثاء ،الخهيس) كلهدة شٍريف كىصؼ أم ()24

اسبكع في فترة اإلعداد الخاص كراعِ الباحث الهستكل التدريبي كالهرحمة العهرية لعيىة البحث

هعتهدا عمِ الهراجع كالهصادر العمهية الخاصة بعمـ التدريب فضال عف اراء الخبراء

كالهتخصصيف

(*)

بكرة القدـ لإلفادة هف آرائٍـ كخبرتٍـ العمهية كتكجيٍاتٍـ هف اجؿ إخراج

التهريىات بشكمٍا الىٍائي كراعِ الباحث
2

 .عبداهلل عبدالرحهف الكىدم ،هحهد عبدالدايـ؛ هدخؿ إلِ هىاٌج البحث العمهي في التربية كالعمكـ اإلىساىية

ط ( :1الككيت ،هكتبة الفالح )2888،ص.224
* .همحؽ رقـ (. )3
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 يتـ تحديد الشدة فيها يتعمؽ بالتهريىات عف طريؽ الىبض القصكل ككاآلتي :
()2

 يطرح العهر هف  110الستخراج الىبض القصكل -تطبيؽ قاىكف الىبض القصكل

()1

الىبض القصكم × الشدة الهطمكبة
200

كابتدأ تىفيذ التهريىات يكـ األحد الهصادؼ 1022 /1/26كاستهر لغاية يكـ الخهيس

الهصادؼ .1022/3/17
 11-3االختبارات البعدية

تـ اجراء االختبارات البعدية عمِ عيىة البحث بعد االىتٍاء هف تىفيذ التهريىات الساعة
الخاهسة يكـ الثالثاء الهصادؼ  1022 /4/1كبالشركط كالضكابط الهتبعة في االختبارات
القبمية كفريؽ العهؿ الهساعد كبأشراؼ هباشر هف الباحث .

 12-3الوسائل اإلحصائية :رر
استخداـ الباحث ىظاـ  sspsاإلحصائي
 -الىسبة الهئكية

 الكسط الحسابي -الكسيط

 -االىحراؼ الهعيارم

 هعاهؿ الصدؽ الذاتي -هعاهؿ االرتباط لبيرسكف

 اختبار ( )t-testلمعيىات الهستقمة اختبار ( )t-testلمعيىات الغير الهستقمة قاىكف ىسبة التطكر.2

 .هحهد رضا إبراٌيـ ؛ التطبيؽ الهيداىي لىظريات كطرائؽ التدريب الرياضي  ،ط(: 2بغداد  ،هكتب الفضمي ،

1

 .هكفؽ اسعد هحهكد ؛ اساسيات التدريب الرياضي  ،ط( :2سكريا ،دهشؽ  ،دار ىكر لمىشر  )1022ص.76

 ،) 1007ص.205
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 -4عرض النتائج وتحميميا وهناقشتيا.
 1-4عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمهجهوعة الضابطة وتحميميا.
الجدول ()5

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات الهعيارية لمهجهوعة الضابطة في نتائج االختبارين القبمي والبعدي في
االختبارات قيد البحث

الهتغيرات

كحدة

االختبار القبمي

القياس

دقة التٍديؼ

درجة

االختبار البعدم

س

ع

س

ع

6.000

2.647

6.222

1.460

هف الجدكؿ ( )4يتبيف:
 ف ػػي اختب ػػار دق ػػة التٍ ػػديؼ :بمػ ػ الكس ػػط الحس ػػابي ف ػػي االختب ػػار القبم ػػي ( )6.000ب ػػاىحراؼ

هعيػػارم هقػػدراي ( ،)2.647فػػي حػػيف بم ػ الكسػػط الحسػػابي فػػي االختبػػار البعػػدم ()6.222
باىحراؼ هعيارم هقدراي (.)1.460
الجدول ()6

يبين فرق األوساط الحسابية وانحرافو الهعياري وقيهة ( )tالهحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبارين
القبمي والبعدي في االختبارات قيد البحث لمهجهوعة الضابطة
كحدة

الهتغيرات

القياس

ؼ

عؼ

دقة التٍديؼ

درجة

0.222

1.158

قيهة t

هستكل

داللة

ىسبة

الهحسكبة

الخطأ

الفركؽ

التطكر%

0.408

0.512

عشكائي

4.757

* درجة الحرية (.)11=1-12
* هعنوي عند هستوى الخطأ ( )2.25إذا كان هستوى الخطأ أصغر هن ()2.25

هف الجدكؿ ( )5يتبيف:
 فػػي اختبػػار دقػػة التٍػػديؼ :بمػ فػػرؽ األكسػػاط الحسػػابية بػػيف ىتػػائج االختبػػاريف القبمػػي كالبعػػدم

( )0.222بػػ ػ ػػاىحراؼ هعيػػ ػ ػػارم لمفػ ػ ػ ػػركؽ هقػػ ػ ػػداري ( ،)1.158كبمغ ػ ػ ػػت قيه ػ ػ ػ ػة ( )tالهحسػ ػ ػ ػػكبة
( ،)0.408ف ػػي ح ػػيف ك ػػاف هس ػػتكل الخط ػػأ ( ،)0.000هه ػػا ي ػػدؿ عمػ ػِ هعىكي ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف
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االختبػػاريف القبمػػي كالبعػػدم عىػػد هسػػتكل الخطػػأ ( )0.04كأهػػاـ درجػػة حريػػة ( )22كلهصػػمحة
االختبار البعدم.

 2-1-4نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمهجهوعة التجريبية وتحميميا.
الجدول ()7
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات الهعيارية لمهجهوعة التجريبية في نتائج االختبارين القبمي والبعدي في
االختبارات قيد البحث

االختبار القبمي

كحدة

الهتغيرات

القياس

دقة التٍديؼ

درجة

االختبار البعدم

س

ع

س

ع

6.072

1.123

23.640

2.142

هف الجدكؿ ( )6يتبيف:
 ف ػػي اختب ػػار دق ػػة التٍ ػػديؼ :بمػ ػ الكس ػػط الحس ػػابي ف ػػي االختب ػػار القبم ػػي ( )6.072ب ػػاىحراؼ

هعيػػارم هقػػدراي ( ،)1.123فػػي حػػيف بمػ الكسػػط الحسػػابي فػػي االختبػػار البعػػدم ()23.640
باىحراؼ هعيارم هقدراي (.)2.142
الجدول ()8

يبين فرق األوساط الحسابية وانحرافو الهعياري وقيهة ( )tالهحسوبة وداللة الفروق بين نتائج االختبارين
القبمي والبعدي في االختبارات قيد البحث لمهجهوعة التجريبية

الهتغيرات

كحدة
القياس

دقة التٍديؼ

درجة

ؼ

عؼ

6.556

1.607

قيهة t

هستكل

داللة

ىسبة

الهحسكبة

الخطأ

الفركؽ

التطكر%

8.706

0.000

هعىكم

108.245

* درجة الحرية (.)11=1-12
* هعنوي عند هستوى الخطأ ( )2.25إذا كان هستوى الخطأ أصغر هن ()2.25

هف الجدكؿ ( )7يتبيف:
 فػػي اختبػػار دقػػة التٍػػديؼ :بمػ فػػرؽ األكسػػاط الحسػػابية بػػيف ىتػػائج االختبػػاريف القبمػػي كالبعػػدم
( )6.556بػػ ػ ػػاىحراؼ هعيػػ ػ ػػارم لمفػ ػ ػ ػػركؽ هقػػ ػ ػػداري ( ،)1.607كبمغ ػ ػ ػػت قيه ػ ػ ػ ػة ( )tالهحسػ ػ ػ ػػكبة
( ،)8.706ف ػػي ح ػػيف ك ػػاف هس ػػتكل الخط ػػأ ( ،)0.000هه ػػا ي ػػدؿ عم ػػِ هعىكي ػػة الف ػػركؽ ب ػػيف
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االختبػػاريف القبمػػي كالبعػػدم عىػػد هسػػتكل الخطػػأ ( )0.04كأهػػاـ درجػػة حريػػة ( )22كلهصػػمحة
االختبار البعدم.

 2-4هناقشرة نترائج االختبرارين القبمري والبعرردي لالختبرارات قيرد البحرث لمهجهروعتين الضررابطة
والتجريبية.
هف خالؿ الجدكؿ ( )4كالجدكؿ ( )5كاألشكاؿ ( )2كالذم يبيف أف ٌىاؾ تطك ار ذات
داللة هعىكية بيف االختباريف القبمي كالبعدم لمهجهكعة الضابطة في اختبار (دقة التٍديؼ) لكف

لـ تظٍر فركؽ هعىكية.

كيعزك الباحث التطكر الحاصؿ لمهجهكعة الضابطة إلِ استخداـ التهريىات الهعدة هف

قبؿ الهدرب كالهطبقة في البرىاهج التدريبي كباألسمكب الخاص بالهدرب كهايعزز كالهىا ٌك
ىسبة التطكر الحاصمة في اختبار دقة التٍديؼ كالبالغة ( )4.759%كيرل الباحث أىً حصؿ

تطكر كلكف لـ يصؿ إلِ الهعىكية  ،لعدـ خضكعٍـ إلِ التهريىات التي هف شأىٍا رفع ٌذي

الهٍارة كلـ يتـ اختيار تهاريف تككف قريبة لحالة المعب حيث أكد (هفتِ إبراٌيـ " )1999،أن
الوصول بالالعب إلى تحقيق هستوى جيد في الهباراة البد هن التركيز عمى االختيار الجيد

لمتهرينات اليادفو ووضع الالعب في ظروف تدريبو خاصة قريبة هن ظروف الهباراةس(.)2

كيتضح أيضا عدـ كجكد فركؽ هعىكية في اختبار دقة التٍديؼ كيعزك الباحث أسباب ذلؾ

إلِ أىً هف الكاجب بىاء الكحدة التدريبية عمِ أسس صحيحة تعطِ التٍديؼ هكاىتً الحقيقية في
الكحدة التدريبية كاف تطبيؽ قكاعد هف شأىٍا تطكير ٌذي الهٍارة كٌذي القكاعد ٌي(: )1
 يجب أف تككف التهريىات في ظركؼ هشابًٍ لظركؼ المعب استخداـ أىكاع التٍديؼ في بداية التدريب يجب التركيز عمِ الدقة كالتدرج لمكصكؿ إلِ التٍديؼ الديىاهيكي القكم .كها يعزك الباحث التطكر الهعىكم الحاصؿ في الهجهكعة التجريبية إلِ طبيعة التهريىات

الهركبة التي تـ اىتقائٍا كاعدادٌا هف قبؿ الباحث كتطبيقٍا ضهف البرىاهج التدريبي لمهدرب إذ

2

 .هفتِ إبراٌيـ حهاد؛ بىاء فريؽ كرة القدـ ،ط( :2القاٌرة  ،دار الفكر العربي،)1999 ،ص. 223
. Http://www.sovtalbaha.com/vb/show threed.php?t=16834,p1
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"أن اختيار التهرينات الهناسبة لميدف الهطموب والتدريب عمييا تسيم في تحقيق ههيزات
المعب الحديثس (.)2

كيضيؼ (هفتِ إبراٌيـ )1999 ،أيضا "لموصول بالالعب إلى تحقيق هستوى جيد هن

األداء الهياري والخططي في الهباراة البد هن االختيار الجيد لمتهرينات اليادفة ووضع الالعب

في ظروف تدريبية خاصة قريبو هن ظروف الهباراة" ( ،)1فضال هف أف التهاريف كاىت هشابً
لهكاقؼ كحاالت المعب كٌذا ها أدل إلِ تطكير الالعبيف سإذ كمها زاد االٌتهاـ بتقديـ تدريبات
ههاثمة لهكقؼ الهىافسة أهكف تعمـ الالعبيف الهٍارات كالىكاحي الخطيطية الصحيحة عمِ ىحك

أفضؿس

()2

 ،كهف العرض كالتحميؿ الهبيف في الجدكليف ( )6ك ( )7كاألشكاؿ البياىية ( )2قد

أظٍرت الىتائج بأف ٌىاؾ تطكر حاصؿ في اختبار دقة التٍديؼ كالبال ( )%207.134حيث
أف التهريىات (هٍارية خططية) التي أدخمت ضهف الهىٍاج التدريبي أدت إلِ تطكير هٍارة

التٍديؼ بشكؿ كبير إذ أف ٌذي الهٍارة تحتاج إلِ تدريب هكثؼ كهستهر العتهادٌا بشكؿ هباشر
إلِ عىصر الدقة الذم يتطكر هف خالؿ هكاصمة التدريب الهستهر كالىاجح.
كاف استخداـ التهريىات (هٍارية خططية) جاء عمِ شكؿ هكاقؼ هتىكعة يتطمبٍا المعب
الحديث هف الجرم كاالستالـ كالتكافؽ بيف التسميـ كاالستالـ كأداء حركات التهكيً بيف األعالـ

كيشر (هفتي حهاد  )2883 ،سأف هف األٌداؼ األساسية لمتدريب ٌك الكصكؿ بالالعب إلِ أداء
الهٍارة بصكرة إلية كيصؿ الالعب إلِ ٌذي الهرحمة هف خالؿ التكرار الدائـ لألداء كاعتهاد
()3

التهريىات الهتىكعةس

لذا فأف زيادة الدقة في التٍديؼ تتطمب تطكير إتقاف التٍديؼ كاألداء الفىي

هع تكرار ذلؾ بكجكد أك عدـ كجكد هدافع كأداء التٍديؼ في ظركؼ الهباراة فضال عف ذلؾ

تحديد هكاف استالـ الكرة الهىاسب كالتأكيد عمِ اتخاذ القرار الصحيح حكؿ كقت التصكيب

كالتصكيب عىد الهسافة الهىاسبة كأىً ال يهكف لالعب كرة القدـ أف يحقؽ الدقة في التٍديؼ
بكضع الكرة في هرهِ الخصـ إذا طبؽ األداء بشكؿ بطيء كذلؾ ألف حارس الهرهِ يككف

هستعد لهسؾ الكرة البطيئة التي أرسمٍا ذلؾ الالعب فضال عف كجكد الكقت الىقضاض الهىافس
عمِ الكرة كعميً يجب أف يهتمؾ العب كرة القدـ الدقة في التٍديؼ هع سرعة عالية في األداء

هف أجؿ تصعيب الكضع عمِ حارس هرهِ الهىافس في التصدم لمكرة .
2
 .كبباظم الربيعببي ،عبببد هللا المشببهداني ؛ كببرة القببدم للناشببئين  ( :البصببرة  ،مطبعببة دار الحكمببة )0550
ص.090
 . 1هفتِ إبراٌيـ حهاد ()1999؛ الهصدر السابؽ  ،ص. 114
2
3

 .اساهة كاهؿ راتب؛االعداد الىفسي لتدريب الىاشئيف،ط( :2القاٌرة  ،دار الفكر العربي )1997 ،ص. 80

 .هفتِ إب ارٌيـ حهاد؛الجديدفي األعداد الهٍارم كالخططي لالعب كرة القدـ(،القاٌرة،دار الفكر العربي،)2883،ص.214
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كهف خالؿ ها تـ عرضً في الجداكؿ ( )7 ،6 ، 5 ، 4كهىاقشتٍا كهف خالؿ ها تـ
تحقيقً هف ىسب تطكر في هتغيرات البحث لمهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية  ،فأف ٌذا يحقؽ

الفرض األكؿ لمبحث .

 3-4عرررض نتررائج االختبررار البعرردي بررين الهجهرروعتين الضررابطة والتجريبيررة االختبررارات قيررد
البحث وتحميميا.
الجدول ()9
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات الهعيارية وقيهة ( )tالهحسوبة وداللة الفروق في االختبارات قيد البحث
بين الهجهوعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي

االختبارات

دقة التٍديؼ

كحدة

الهجهكعة الضابطة

القياس
درجة

الهجهكعة التجريبية

قيهة t

هستكل

س

ع

س

ع

الهحسكبة

الخطأ

6.222

1.460

23.640

2.142

5.100

0.000

داللة

الفركؽ
هعىكم

درجة الحرية (.)11=1-21+21
* هعىكم عىد هستكل الخطأ ( )0.04إذا كاف هستكل الخطأ أصغر هف ()0.04

هف الجدكؿ ( )8يتبيف:

 في اختبار دقة التٍديؼ :هعىكية الفركؽ في ىتػائج االختبػار البعػدم بػيف الهجهكعػة الضػابطة
كالهجهكعػة التجريبيػة ،إذ بمغػت قيهػة ( )tالهحسػػكبة ( ،)5.100فػي حػيف كػاف هسػتكل الخطػػأ

( ،)0.000هها يدؿ عمِ هعىكيػة الفػركؽ بػيف الهجهػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة عىػد هسػتكل
الخطأ ( )0.04كأهاـ درجة حرية ( )11كلهصمحة الهجهكعة التجريبية.
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16
14
12

قبلي

10

بعدي

8

الفرق

6
4
2
0

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

الشكل ()3

يوضح الوسطين الحسابيين في االختبارين القبمي والبعدي والفرق بينيها في اختبار سرعة األداء الخططي
(دقة التيديف)

 4.4هناقشة نتائج االختبار البعدي بين الهجهوعتين الضابطة والتجريبية لالختبارات قيد
البحث .
يتضح هف خالؿ الىتائج الهعركضة في الجدكؿ ( )9كالشكؿ البياىي ( )2أف ٌىاؾ فرقا

هعىكيا في ىتائج االختبارات البعدية قيد البحث لمهجهكعتيف الضابطة كالتجريبية كلصالح
الهجهكعة التجريبية .
كيعزك الباحث سبب ذلؾ إلِ التىظيـ الجيد في تسمسؿ التهريىات الهركبة كالتي تضهىت
عمِ هجهكعة هف التهريىات (الهٍارية كالخططية) الهتداخمة كالٍادفة  ،اضافة لالٌتهاـ كالحرص

هف قبؿ أفراد الهجهكعة التجريبية في تطبيؽ الهفردات الخاصة بالبحث ضهف البرىاهج التدريبي

لمهدرب  ،كالِ التىظيـ الدقيؽ لتمؾ الهفردات هف قبؿ الباحث هعتهدا عمِ الهصادر العمهية
الخاصة بعمـ التدريب الرياضي  ،كرأل الخبراء كالهختصيف بمعبة كرة القدـ كها يؤكد الباحث أف

التهريىات الهختارة ٌي تهريىات كاقعية كهىاسبة كهشابٍة في أدائٍا هع بعض حاالت األداء
الخاص بالهباراة كها أف أسمكب تىفيذٌا يتهيز بالشدة العالية كبظركؼ قريبة هف ظركؼ الهباراة
قدر اإلهكاف في أثىاء التدريب يعهؿ عمِ تحقيؽ تأثي ار ايجابيا في هستكل القدرات قيد البحث إذ

يذكر (هفتي إبراٌيـ  )2887،اىً سكمها اقتربت ظركؼ التهريف هف ظرؼ الهىافسة (الهباراة) كاف
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التهريف أكثر فائدة لالعب كيحقؽ أٌداؼ الكصكؿ لهستكل أداء الهباراةس

()2

كٌذا ها ساعد فعال

في تطكير الهتغيرات قيد البحث .
كيرل الباحث أف هف أسباب التطكرات الفىية لمهجهكعة التجريبية استخداـ الكسائؿ
التدريبية الهساعدة كالشكاخص التي استخداهاتٍا الهجهكعة التجريبية ساٌـ في تطكرٌا هف خالؿ

أعطاء ىتائج أكثر في االختبارات قيد البحث هقارىً هع الهجهكعة الضابطة كٌذا ها أكدي (هكفؽ

أسعد )1006 ،سهف أف الشاخص عبارة عف ٌيكؿ يهكف استخداهً في تطكر قدرات الهتدرب
كالهتعمـ هف الىاحية البدىية كالهٍارية لاللعاب الهىظهة كٌي أدكات ضركرية كهٍهة بهختمؼ

أىكاعٍا كأشكالٍا كأبعادٌا  ،تصؿ بً إلِ أداء ها هطمكب هىً سكاء أكاىت بدىية أـ هٍارية أـ
()1

خططيةس

.

كاف عهمية استخداهٍا تؤهف لمقائهيف عميٍا ها يأتي :
 تطبيؽ التهاريف بصكرة هثالية .
 أف استخداهٍا يخمؽ الرغبة كالتشكيؽ لمهتعمهيف .
 استخداهٍا يعطي كاقعية كحهاس كتىافس في األداء كالمعب .
كيضيؼ (عبدالهجيد ىعهاف كهحهد عبدي  )2856 ،سأف االستخداـ الجيد لمكسائؿ الهساعدة
هف قبؿ الهدرب يهكىً هف تطكير الصفات البدىية كفي الكقت ىفسً تعهؿ عمِ إتقاف الالعب

لمهٍارات كالخطط كتىفيذٌا عمِ كفؽ هتطمبات المعب الحديثس

()2

.

ككذلؾ استخداـ تهاريف جديدة يتدرب عميٍا الالعبكف كٌذا يتفؽ هع ها جاء بً (قاسـ حسف

كعبد عمي  )2877سيرتفع هستكل االىجاز الرياضي بسرعة في أثىاء استعهاؿ تهاريف جديدة لـ
()3

يتعكد عميٍا الرياضي كتحهؿ جرعات خاصةس

حيث أف ىكعيً التهريىات (هٍارية خططية)

كاىت جديدة عمِ الالعبيف حيث لـ يتعكد الالعبيف عمِ ٌكذا تهاريف فكاف تأثير التهريىات عمِ
الهجهكعة التجريبية كاضحا  ،ككذلؾ أف استخداـ ٌذي التهريىات هف الهجهكعة التجريبية كاف لً

2

 .هفتػ ػ ػػي إب ػ ػ ػراٌيـ حهػ ػ ػػاد ؛ التػ ػ ػػدريب الرياضػ ػ ػػي الحػ ػ ػػديث تخطػ ػ ػػيط كتطبيػ ػ ػػؽ كقيػ ػ ػػادة( :القػ ػ ػػاٌرة  ،دار الفكػ ػ ػػر

العربي ، )2887،ص.100

1

 .هكفؽ اسعد هحهكد ؛ االختبارات كالتكتيؾ في كرة القدـ  ،ط1؛ (عهاف ،دار دجمة لمىشر ،)1006 ،ص.45

2

 .عبػػد الهجيػػد ىعهػػاف ،هحهػػد عبػػدي صػػالح؛ ك ػرة القػػدـ تػػدريب كخطػػط(:القػػاٌرة  ،دار الفكػػر العربػػي ، )2856،

3

 .قاسـ حسف ،عبد عمي ىصي؛هبادئ عمـ التدريب الرياضي(:بغداد،هطبعة التعميـ العالي،)2877،ص.204

ص. 124
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األثر الكاضح في تطكير الهتغير قيد البحث إذ احتكت التهريىات الهعدة هف قبؿ الباحث كالتي
كاىت طريقة جديدة أبعدت الهمؿ الذم سيطر عمِ الالعبيف ىتيجة استخداـ التهاريف الهعتادة هها

أدل ذلؾ الِ اىدفاع الالعبيف ألداء تهريىاتٍـ بشكؿ جدم كبتفاعؿ كبير ىتيجة الهتعة في أداء

تهريىاتٍـ الهركبة .

ككذلؾ اف استخداـ التكرار لمتهريىات هف قبؿ الهجهكعة التجريبية كاف لً أثر إيجابيا عمِ

أفراد العيىة هف الهجهكعة التجريبية كٌذا ها أكدي (قاسـ لزاـ  )1004،الذم أكد أف سيمعب التكرار
دك ار هٍها في عهمية التدريب ألف اليحدث تدريب بدكف تكرار فالتكرار يتعمؽ بالىشاطات كافة

التي يقكـ بٍا الفرد الرياضي هف خالؿ اكتساب الهعمكهات كالهعارؼ كالهٍاراتس

()2

.

كالتهاريف التي اختارٌا الباحث في التهريىات الخاصة الهقترحة هشابٍة لها يحدث في الهباراة

بحيث يككف الالعب هقيدا بهساحة هحددة هف الهمعب اليحيد عىٍا طكاؿ الكحدة التدريبية كٌذا
ها يحدث فعال في كرة القدـ الحديثة كأف يككف الالعب هحصك ار في هساحة هحددة في هىتصؼ

الهمعب فقط.

كها يعزك الباحث التطكر الحاصؿ لمهجهكعة التجريبية إلِ الفترة التي اعتهدٌا الباحث

لتطبيؽ الهىٍاج الخاص بالهجهكعة التجريبية كالذم اهتد لهدة  20أسابيع هها اىعكس بشكؿ

إيجابي عمِ الهجهكعة التجريبية كيذكر (أهراهلل احهد) سأف التهريىات التي تتككف هف سرعة

كاىتقاؿ كتىفيذ خطة سريعة في كرة القدـ يجب اف تبدأ بعد اكتساب هستكل هىاسب هف التكيؼ
()1

البدىي كيككف بعد هدة هىاسبة هف التدريب (أربعة أسابيع تقريبا)

كاعتهد الباحث في التهريىات

هٍارية خططية عمِ اعتهاد التحرؾ السريع ألفراد عيىة البحث التجريبية باالعتهاد عمِ

الهىاكالت السريعة دكف دحرجة الكرة إذ أف ذلؾ يحقؽ هبدأ التىقؿ السريع هع تكافر الدقة العالية
عىد إعطاء الهىاكلة لتحقيؽ الٍدؼ هف تطبيؽ األداء الخططي ،أشار (حىفي هحهكد )2872،

سإلِ المعب الجهاعي لمفريؽ عف طريؽ الهىاكلة إذ قاؿ أف الهىاكؿ الدقيقة في الكقت الهىاسب

ٌي األساس في المعب الجهاعي كالمعب الجهاعي ٌك التقييـ الحقيقي لقدرة الفريؽ عمِ األداء

القكم أك الضعيؼ أثىاء الهباراةس
2

()2

 ،كتعتبر الهىاكلة السريعة كاالىتقاؿ لتحقيؽ هكقؼ خططي

 .قاسػػـ لػزاـ صػػبر كآخػػركف ؛ أسػػس الػػتعمـ كالتعمػػيـ كتطبيقاتػػً فػػي كػرة القػػدـ (:االسػػكىدرية  ،دار الكفػػاء لمطباعػػة

كالىشر، ،)1004 ،ص. 18

1

 . .أهر اهلل احهد السباطي ؛ قكاعد أسس التدريب الرياضي كتطبيقاتػً (:االسػكىدرية  ،دار الهعرفػة،) 2887 ،

2

 .حىفي هحهكد هختار؛ هدرب كرة القدـ  (:القاٌرة  ،دار الفكر العربي ،، )1980 ،ص. 8

ص. 223
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سريع عف حقيقة التهاسؾ كالربط بيف الالعبيف في الفريؽ الكاحد كالدليؿ عمِ ذلؾ عهؿ الفريؽ
كهجهكعة كاحدة هتعاكىة كلذلؾ يجب أف اليستٍاف بٍا عىد التدريب كاف تستخدـ بذكاء كبٍدؼ

كٌذي قاعدة لمكصكؿ بالفرؽ الِ األداء الهثالي كفي أغمب األحياف الطريؽ األسٍؿ كاألسرع
()2

إليصاؿ الكرة الِ الهرهِ الخصـس

كٌذا ها حرص الباحث عمِ تىفيذي عىد تطبيؽ التهريىات

الهٍارية خططية  ،إذ حرص عمِ أف يتقف أفراد الهجهكعة التجريبية الهٍارات األساسية البسيطة
كالهعقدة  ،كالفردية أك الهركبة  ،بدقة كسٍكلة إذ أف ذلؾ يعد هؤش ار لىجاح الالعبيف كالفريؽ كيعد

ٌذا االتقاف لمهٍاراتس اساسا لالرتقاء كالتفكؽ سكاء كاف ذلؾ في الكحدات التدريبية أـ االختبا ارت

الهٍارية كالخططية أـ الهىافسة الحقيقةس (.)1

كيرجح الباحث بأف سبب ٌذا التطكر في االختبار البعدم لهتغيرات البحث ىاتج عف التأثير

الكبير الذم أحدثتً التهريىات التي صههت هف الباحث كالتي أثرت ضهىا في األداء الهٍارم
كأىعكاسة عمِ زيادة دقة التٍديؼ كاف اختيارٌا كاف لٍا األثر األيجابي في ىجاح التدريبات
الهقترحة كهالً هف أثر في تحسيف التداخؿ بيف كؿ هف سرعة األداء كتحقيؽ الدقة في التٍديؼ

في أثىاء التهريىات كاف لً تأثير إيجابي في تطكير األداء األهثؿ الهتهيز بتحقيؽ الدقة العالية
كزهف األداء كالترابط بيىٍها .
كبٍذي االسباب تفكقت الهجهكعة التجريبية عمِ الهجهكعة الضابطة في االختبار قيد البحث
كهايعزز كالهىا ٌك ىسبة التطكر التي تـ تحقيقٍا كالهبيىة في الجدكؿ ( )7الخاص بالهجهكعة

التجريبية حيث بمغت فيً التطكر في دقة التٍديؼ ( )%207،134كبٍذا تحقؽ الفرض الثاىي
لمبحث كهف خالؿ ها تقدـ هف عرض لمىتائج الخاصة باالختبار قيد البحث البعدية لمهجهكعتيف

الضابطة كالتجريبية تبيف أف الهجهكعة التجريبية قد تفكقت عمِ الهجهكعة الضابطة في الهتغير

قيد البحث هها يدؿ أف استخداـ التهريىات الهركبة (هٍارية خططية) لمهجهكعة التجريبية ٌك
أفضؿ هف استخداـ التهريىات التقميدية كالهعدة هف قبؿ الهدرب لمهجهكعة الضابطة كبٍذا تحقؽ

الفرض الثالث .

. Diclemente, Frank (1974) : soccer III ustrated for coach and players , second
1

1

edition , the ronlad press co.new York .p28.
 .سػػعد فاضػػؿ عبدالقادر؛فاعميػػة الهسػػتكييف البػػدىي كالهٍػػارم فػػي تحديػػد كفػػاءة األداء لالعبػػي كػرة السػػمة كحسػػب

ه ارك ػ ػز المعػ ػػب (عالقػ ػػة – هسػ ػػاٌهة -تىبػ ػػؤ)(:اطركحػ ػػة دكتػ ػػكراي  ،غيػ ػػر هىشػ ػػكرة ،كميػ ػػة التربيػ ػػة الرياضػ ػػية،جاهعة
الهكصؿ)1000،ص.10
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 5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
هف خالؿ ىتائج البحث كالكسائؿ االحصائية لمبياىات التي تـ الحصكؿ عميٍػا تكصػؿ الباحػث

الِ االستىتاجات اآلتية

 -1أف لمتهريىات (هٍارية خططية) تأثير في تطكير دقة التٍديؼ .
 -2ىسبً تطكر الهجهكعة التجريبية أكبر هف الهجهكعة الضابطة في اختبار دقة التٍديؼ .
 -3إف البرىاهج التدريبي الهعد هف قبػؿ الهػدرب لمهجهكعػة الضػابطة كالهكاظبػة عمػِ التهػريف
اسٍـ في التطكر الحاصؿ في اختبار دقة التٍديؼ كلـ يرتقي لهستكل الهعىكية .
 -4استخداـ التهريىات (هٍارية خططية) ضهف الهىٍج التجريبػي فػي هرحمػة االعػداد الخػاص
كاف لً األثر االيجابي الفعاؿ في تطكير دقة التٍديؼ .

 2-5التوصيات
 -1االٌتهاـ هف قبؿ الهدربيف في لعبة كرة القدـ عمِ اسػتخداـ التهريىػات (هٍاريػة خططيػة)
في التدريب لها لٍا هػف تػأثير فعػاؿ فػي تىهيػة جكاىػب التػدريب كافػة اضػافة الػِ االختيػار
الجيد لىكعية التهريىات الهىاسبة كالٍادفة كالتي تحقؽ اٌداؼ التدريب .

 -2ضركرة الهزاكجة بيف تدريب الهٍارات االساسية كالقدرات البدىية الخططيػة فػي التػدريبات
كذلؾ لترابطٍها فيها بيىٍها .

 -3يهكف استخداـ ٌذي التهريىات هع هختمؼ االعهار كهىٍا الشباب كالهتقدهيف.

 -4التكجػ ػػً الػ ػػِ اسػ ػػتخداـ التىػ ػػكع فػ ػػي الته ػ ػريف كذلػ ػػؾ ألدخػ ػػاؿ الهتع ػػة كالتشػ ػػكيؽ فػ ػػي ىفػ ػػكس
الالعبيف.
 الهصادر اسػاهة كاهػؿ راتب؛االعػداد الىفسػي لتػدريب الىاشػئيف،ط( :2القػاٌرة  ،دار الفكػر العربػي،.)1997

 أهػػر اهلل احه ػػد الس ػػباطي ؛ قكاع ػػد أس ػػس الت ػػدريب الرياض ػػي كتطبيقات ػػً (:االس ػػكىدرية،دارالهعرفة.)2887،
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 ثاهر هحسف ؛ كاقع التٍديؼ عىد العبي الدرجة األكلػِ بكػرة القػدـ فػي العػراؽ ( :بغػداد ،هطبعة أركاف . )2873 ،

 حىف ػػي هحه ػػكد هخت ػػار ؛ األس ػػس العمهي ػػة فػ ػػي ت ػػدريب كػ ػرة الق ػػدـ  ( :الق ػػاٌرة،دار الفكػ ػػرالعربي.) 2883 ،

 -حىفي هحهكد هختار؛ هدرب كرة القدـ  (:القاٌرة  ،دار الفكر العربي . )1980 ،

 ريس ػػاف خػ ػربيط ،هى ػػاٌج البح ػػث العمه ػػي ف ػػي التربي ػػة البدىي ػػة ( :الهكص ػػؿ ،هديري ػػة الكت ػػبكالطباعة كالىشر.)2876 ،

 سعد فاضؿ عبدالقادر؛فاعمية الهستكييف البدىي كالهٍارم فػي تحديػد كفػاءة األداء لالعبػيكػ ػرة السػ ػمة كحس ػػب ه ارك ػػز المع ػػب (عالق ػػة – هس ػػاٌهة -تىب ػػؤ)(:اطركح ػػة دكت ػػكراي  ،غي ػػر
هىشكرة ،كمية التربية الرياضية،جاهعة الهكصؿ.)1000،

 ض ػػياء هىي ػػر ش ػػككت؛تأثير تهريى ػػات خططي ػػة تعمهي ػػً بأس ػػمكب المع ػػب ف ػػي تعم ػػـ كاحتف ػػاظكتطبيؽ األداء لبعض الهٍارات بكرة القدـ لمطالب(:أطركحػة دكتػكراي،غير هىشػكرة،جاهعة

بغداد،كمية التربية الرياضية .)1005

 ضياء ىاجي عبكد ؛ تأثير تداخؿ التهريىات الهركبة في تطكير بعض الهٍارات األساسػيةبكػرة القػػدـ ( :رسػػالة هاجسػػتير  ،غيػػر هىشػػكرة  ،جاهعػػة بغػػداد  ،كميػػة التربيػػة الرياضػػية ،

. )1002

 ضػػياء ىػػاجي عبكد؛تػػأثير اسػػتخداـ هػػىٍج تػػدريبي كفػػؽ هسػػتكيات الحهػػؿ الفتريػػة هىخفضػػةكهرتفعػػة الشػػدة فػػي تطػػكير بعػػض الهٍػػارات الحركيػػة بك ػرة القػػدـ(:أطركحػػة دكتػػكراي،غير

هىشكرة ،جاهعة بغداد،كمية التربية الرياضية.)1005،

 عادؿ تركػي ،سػالـ جبػار؛كرة القػدـ – تعمػيـ – تػدريب،ط( : 2البصػرة  ،هطبعػة الىخيػؿ ،.)1008

 عبػػد الهجيػػد ىعهػػاف ،هحهػػد عبػػدي صػػالح؛ ك ػرة القػػدـ تػػدريب كخطط(:القػػاٌرة  ،دار الفكػػرالعربي .)2856،

 عبداهلل عبدالرحهف الكىدم ،هحهد عبدالدايـ؛ هدخؿ إلِ هىاٌج البحث العمهي فػي التربيػةكالعمكـ اإلىساىية ط ( :1الككيت ،هكتبة الفالح.)2888،

 فري ػػدة كاه ػػؿ أب ػػك زيى ػػة؛ أساس ػػيات القي ػػاس كالتق ػػكيـ ف ػػي التربي ػػة ط ( :2الككي ػػت  ،هكتب ػػةالفالح)2887 ،

 قاسػ ػػـ حسػ ػػف ،عبػ ػػد عمػ ػػي ىصػ ػػي؛هبادئ عمػ ػػـ التػ ػػدريب الرياضػ ػػي(:بغداد،هطبعة التعمػ ػػيـالعالي.)2877،
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 قاسػػـ لػزاـ صػػبر كآخػػركف ؛ أسػػس الػػتعمـ كالتعمػػيـ كتطبيقاتػػً فػػي كػرة القػػدـ (:االسػػكىدرية ،دار الكفاء لمطباعة كالىشر.)1004 ،

 -ق ػػيس ى ػػاجي ،بسطكسػ ػي احه ػػد ؛ االختب ػػارات كهب ػػادئ االحص ػػاء ف ػػي الهج ػػاؿ الرياض ػػي:

)بغداد ،هطبعة التعميـ العالي .)2876،
 كاظم الربيعي ،عبد هللا المشهداني ؛ كرة القدم للناشئين  ( :البصرة  ،مطبعة دار الحكمة.)0550
 الديػػالؼ كاجػػاىي كالديسػػالؼ ككرسػػكي؛تدريب العبػػي ك ػرة القػػدـ ،ترجهػػة صػػباح رضػػاكصباح هصطفِ ( :بغداد  ،هطابع التعميـ العالي .)2880 ،

 -هحهد جالؿ قريطيـ ،هحهد عبدي الكحش؛كرة القدـ ( :القاٌرة  ،دار الىشر .)2856 ،

 هحهد رضا إبراٌيـ ؛ التطبيؽ الهيداىي لىظريات كطرائؽ التدريب الرياضي  ،ط(: 2بغداد ،هكتب الفضمي .) 1007 ،

 هحهػ ػػد عبػ ػػدي الػ ػػكحش ،هفتػ ػػي إبراٌيـ؛أساسػ ػػيات ك ػ ػرة القػ ػػدـ  ،ط( : 2القػ ػػاٌرة  ،دار عمػ ػػـالهعرفة .)2883 ،

 -هختار سالـ ؛ كرة القدـ لعبة الهالييف ،ط (: 2بيركت  ،هؤسسة الهعارؼ .) 1002 ،

 هصػػطفِ حسػػيف بػػاٌي؛ الهعػػاهالت العمهيػػة بػػيف الىظريػػة كالتطبيػػؽ الثبػػات – الصػػدؽ –الهكضكعية –الهعايير( :القاٌرة ،هركز الكتاب لمىشر.)2888،

 -هفتِ إبراٌيـ حهاد؛ بىاء فريؽ كرة القدـ ،ط( :2القاٌرة  ،دار الفكر العربي.)1999 ،

 هفتػػِ إبػراٌيـ حهاد؛الجديػػدفي األعػػداد الهٍػػارم كالخططػػي لالعػػب كػرة القػػدـ(،القػػاٌرة،دارالفكر العربي.)2883،

 هفتي إبراٌيـ حهاد ؛ التػدريب الرياضػي الحػديث تخطػيط كتطبيػؽ كقيػادة( :القػاٌرة  ،دارالفكر العربي. )2887،

 هفتي إبراٌيـ حهاد ؛ اإلعداد الهٍػارم كالخططػي لالعػب كػرة القػدـ (:القػاٌرة  ،دار الفكػرالعربي .)2883 ،

 هكف ػػؽ اس ػػعد هحه ػػكد ؛ اساس ػػيات الت ػػدريب الرياض ػػي  ،ط( :2س ػػكريا ،دهش ػػؽ  ،دار ى ػػكرلمىشر .)1022

 هكفؽ اسعد هحهكد ؛ االختبارات كالتكتيؾ في كرة القدـ  ،ط1؛ (عهاف ،دار دجمة لمىشر،.)1006

 هكفؽ هجيد الهكلِ ؛ األساليب الحديثة في تدريب كرة القدـ  ،ط (: 2عهػاف  ،دار الفكػرلمطباعة كالىشر .) 1000 ،
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 ىاجي كاظـ عمي ؛ تأثير تهريىات خاصة بأسمكب المعب السريع في تطػكير سػرعة األداءالخططي كدقتً بكرة القدـ (:أطركحة دكتكراي  ،غير هىشكرة  ،جاهعة بغداد  ،كمية التربية
الرياضية .) 1020 ،

 كجيً هحجكب ،احهد البدرم؛ البحث العمهي ( :بابؿ ،هطبعة التعميـ العالي.)1001، كه ػػيض ش ػػاهؿ كاه ػػؿ ؛ ت ػػأثير تهريى ػػات خاص ػػة ف ػػي تط ػػكير الس ػػرعة كالرش ػػاقة كالس ػػرعةالحركيػ ػ ػػة كعالقتٍػ ػ ػػا بػ ػ ػػبعض الهٍػ ػ ػػا ارت األساسػ ػ ػػية بك ػ ػ ػرة القػ ػ ػػدـ(:رسػ ػ ػػالة هاجسػ ػ ػػتير،غير
هىشكرة،جاهعة بغداد،كمية التربية الرياضية.)1002،

- Diclemente, Frank (1974) : soccer III ustrated for coach and
players , second edition , the ronlad press co.new York .

- Http://www.sovtalbaha.com/vb/show threed.php?t=16834.
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