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لتنمية القدرة العضمية وتأثيرىا عمى سرعة االداء  استخدام بعض التمرينات الخاصة
 المياري لالعبين الناشئين بكرة القدم
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 الرياضة كمية التربية البدنية وعموم -الجامعة المستنصرية
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 نات الخاصة، القدرة العضمية، سرعة االداء، كرة القدمالتمري الكممات المفتاحية :

 ممخص البحث
ب الرياضي الحديث القدرة العضمية واحدة مف أىـ االغراض التي ييدؼ الييا عمـ التدري دتع    

عمى مستوى مف االداء المياري مف أصى حد ممكف لموصوؿ بالرياضي الى قأفي سبيؿ تحقيؽ 
لبدنية والميارية واف كؿ ميارة حركية تتطمب نوعية معينة مف خبلؿ استخدامو ألقصى قدراتو ا

ترجمة  ىارة :الصفات بجانب يعطي العوامؿ االخرى في االرتفاع بمستوى ىذه الميارة )
اف متطمبات اداء رياضة كرة القدـ عمى المستوييف المحمي والدولي في ( 17: 1975:نصيؼ

الخصائص الحركية المميزة لؤلداء الفردي فر فييا الكثير مف االوقت الحاضر يجب اف تتو 
التي تطورت في اآلونة األخيرة، واف ىذا  وواساليبوالجماعي لبلعبيف لمجاراة خطط المعب السائد 

فرض بالضرورة عمى تغير وسائؿ اعداد العب كرة القدـ بما يتناسب وااليقاعات السريعة 
قؼ المعب المتغيرة والمعقدة المر الذي يفرض لممباريات وضرورة اتخاذ القرارات السريعة تبعًا لموا

 ةدريبية المترفعة الشدة خبلؿ فتر عمى البلعب ضرورة التعود عمى التدريبات ذات االحماؿ الت
زمنية قصيرة وفي دراسة مدحت صالح والتي اجراىا لمعرفة العبلقة بيف عنصري القدرة العضمية 

فرت نتائجيا عف وجود ارتباط بيف القدرة العضمية والرشاقة وميارة المتابعة في كرة السمة فقد اس
( مما تقدـ اعبله يبيف اىمية 56:  1980 :وميارة المتابعة اليجومية والدفاعية الناجحة )سيد 

مف المحاور االساسية في مناىج التدريبية  دلعاب الفردية  والجامعة اذ تعالقدرة العضمية سواء لؤل
مستوى االنجازات الفردية والجماعية،تحتوي كرة القدـ عمى بعد التطور اليائؿ الذي حصؿ عمى 

بعض الميارات الحركية المعقدة والتي ترتبط بصورة أو بأخرى بكثير مف الصفات البدنية 
التوافؽ العصبي العضمي ومف ىنا  فضبًل عفوالحركية مثؿ القوة بدشكاليا والسرعة بدشكاليا 

درة العضمية لدى البلعبيف مما فرض عمى كانت مشكمة البحث ىي ضعؼ في تدريبات الق
البحث ضرورة تناوليا في البحث والدراسة في محاولة جادة ىدفيا تطوير اداء العب كرة القدـ 

 بما يتناسب وايقاع المعب السريع.
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   The ability of muscle and one of the most important purposes, which aims at, 
sports training modern science in order to achieve the maximum extent possible to 
reach Bariyada to the highest level of performance skills through the use of the 
maximum physical abilities and skill and all kinetic skill requires a certain quality of 
qualities beside gives other factors on the rise the level of this skill (Harrah's:, 
translated by Abdul Ali Nassif 1975.17 that the performance of football at both 
domestic and international requirements at the present time should be where a lot of 
kinetic properties characteristic of individual and collective performance of the 
players to keep up with the plans and gameplay styles prevalent that has evolved in 
recent available, and that the imposition necessarily change the means of preparing 
for a football player, commensurate with the melodious rapid games and the need to 
make quick decisions depending on the positions of play changing and complex to 
something that forces the player need to get used to the exercises with the training 
loads highbrow intensity during Fterta short time in Medhat Saleh study conducted 
by to see the relationship between the two elements of muscle power, agility and 
skill-up in basketball has yielded results for the correlation between muscle power 
and skill of the offensive and defensive successful follow-up (master, Medhat Saleh, 
1980, without the page.) from the above shows the importance of muscle power, 
both for individual games and the university as it considers of the main themes in 
the training curricula after the massive development that took place at the level of 
individual and collective achievements, football contains some complex motor skills, 
which are linked one way or another a lot of physical and kinetic characteristics such 
as strength forms, speed forms in addition to the nervous compatibility muscular 
Hence the research problem is a weakness in the muscle power of the players 
training, which was imposed on the need for research addressed in the research and 
study in a serious goal attempt to develop the performance of the football player, 
commensurate with the rapid pace of play. 
 



 

522074-6032 :ISSN

  

133 
 

 المقدمة -1
ب الرياضي القدرة العضمية واحدة مف أىـ االغراض التي ييدؼ الييا عمـ التدري دتع      

مف االداء  عمى مستوىأقصى حد ممكف لموصوؿ بالرياضي الى أالحديث في سبيؿ تحقيؽ 
المياري مف خبلؿ استخدامو ألقصى قدراتو البدنية والميارية واف كؿ ميارة حركية تتطمب نوعية 
معينة مف الصفات بجانب يعطي العوامؿ االخرى في االرتفاع بمستوى ىذه الميارة )ىارة : 

قت اف متطمبات اداء رياضة كرة القدـ عمى المستوييف المحمي والدولي في الو ( 17: 1975
فر فييا الكثير مف الخصائص الحركية المميزة لؤلداء الفردي والجماعي االحاضر يجب اف تتو 

لبلعبيف لمجاراة خطط واساليب المعب السائد التي تطورت في اآلونة األخيرة، واف ىذا فرض 
بالضرورة عمى تغير وسائؿ اعداد العب كرة القدـ بما يتناسب وااليقاعات السريعة لممباريات 

رورة اتخاذ القرارات السريعة تبعًا لمواقؼ المعب المتغيرة والمعقدة المر الذي يفرض عمى وض
زمنية  ةدريبية المترفعة الشدة خبلؿ فتر البلعب ضرورة التعود عمى التدريبات ذات االحماؿ الت

قصيرة وفي دراسة مدحت صالح والتي اجراىا لمعرفة العبلقة بيف عنصري القدرة العضمية 
قة وميارة المتابعة في كرة السمة فقد اسفرت نتائجيا عف وجود ارتباط بيف القدرة العضمية والرشا

، بدوف صفحة.( مما تقدـ اعبله يبيف 1980:سيد ) وميارة المتابعة اليجومية والدفاعية الناجحة
ناىج اىمية القدرة العضمية سواء لؤللعاب الفردية  والجامعة اذ تعتبر مف المحاور االساسية في م

التدريبية بعد التطور اليائؿ الذي حصؿ عمى مستوى االنجازات الفردية والجماعية،تحتوي كرة 
القدـ عمى بعض الميارات الحركية المعقدة والتي ترتبط بصورة أو بأخرى بكثير مف الصفات 

ومف التوافؽ العصبي العضمي  فضبًل عفالبدنية والحركية مثؿ القوة بدشكاليا والسرعة بدشكاليا 
ىنا كانت مشكمة البحث ىي ضعؼ في تدريبات القدرة العضمية لدى البلعبيف مما فرض عمى 
البحث ضرورة تناوليا في البحث والدراسة في محاولة جادة ىدفيا تطوير اداء العب كرة القدـ 

 بما يتناسب وايقاع المعب السريع.
 :اجراءات البحث -2
 منيج البحث: 1 -2

الطريؽ المناسب لثبات  لكونونيج التجريبي لمبلئمة ظروؼ البحث و استخدـ الباحث الم    
 .فرضيتو

 عينة البحث 2 -2
( العبًا يمثموف العبي اندية الصناعة والزوراء لمناشئيف تحت 30اشتممت عينة البحث عمى )    
اركة ( سنة بكرة القدـ، اذ تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية مف بيف اندية فرؽ بغداد المش16سف )

مجموعتيف كؿ  عمى( ناديًا وقد قسمت العينة 14في دوري اندية القطر لمناشئيف والبالغ عددىـ )
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( العبًا تقـو المجموعة االولى المتمثمة ببلعبي نادي الصناعة بتطبيؽ 15مجموعة تتكوف مف )
ة المتمثمة المنيج التدريبي الذي يتضمف تمرينات العضمية والتمرينات الميارية والمجموعة الثاني

( وقد تـ تدريب 1ؿ رقـ )ببلعبي نادي الزوراء بدجراء التماريف الميارية وكما مبيف في الجدو 
ف في توقيت واحد وبواقع ثبلث وحدات تدريبية اسبوعية استخدـ كؿ منيما نصؼ يالمجموعت

 ممعب كرة القدـ.
 ة والتجريبيةيوضح توزيع االساليب التدريبية عمى المجموعتين الثاني (1جدول رقم )

 عدد افراد العينة االسموب التدريبي المستخدم المجاميع
 15 المنيج التدريبي يحتوي عمى تمرينات القدرة العضمية والميارية االولى
 15 المنيج التدريبي الذي يحتوي عمى تمرينات الميارية الثانية

 العينة: ؤتكاف 3 -2
االختبارات  فضبًل عفى اساس السف والطوؿ والوزف المجموعتيف عم ؤقاـ الباحث بدجراء تكاف    

( الى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف 2الميارية والبدنية كما في الجدوؿ رقـ )
د تكافؤ افراد المجموعتيف االولى والثانية كت لمتكافؤ بصورة عامة وىذا ما يؤ متوسطات االختيارا
 في المتغيرات كافة.

 :اختيار االختبارات 2-4
اف اىـ ما يحتاجو البحث ىو اختبار او اختبارات متعددة لقياس بعض المتغيرات التي ترتبط     

( لتحديد 1بالظاىرة المراد قياسيا وبناء عمى ذلؾ قاـ الباحث باعداد استمارة االختبار ممحؽ رقـ )
مياري االختبارات المناسبة لكؿ صفة ميارية وبدنية يتـ مف خبلليا قياس سرعة االداء ال

 لبلعبيف.
وتـ عرض ىذه االستمارة عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف ألخذ آرائيـ وتثبيتيا بشأف     

اىـ الفقرات التي تيتـ بالنواحي الميارية، وبعد جمع االستمارات تـ تفريغ البيانات قاـ الباحث 
اختيار االختبارات التي  بتحديد االىمية النسبية لكؿ اختبار مف االختبارات طبقًا آلرائيـ اذ تـ

 (.3% مف مجموع اراء الخبراء وكما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ )60حصمت عمى نسبة 
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 جدول يبين تفاصيل مجموعة االختبارات البدنية والميارية (3جدلو رقم )
 النسبة التكرار صفة االختبار االختبار ت
 %64.63 7 قياس السرعة النتقالية م من وضع الوقوف30 1
 %82.81 9 قياس القوة االنفجارية لمقدمين القفز من الثبات 2
 %73.72 8 قياس القوة االنفجارية لمذراعين رمي الكرة الطبية 3
 %65.63 7 قياس درجة االداء بالكرة م عمى شكل مثمث45الجري بالكرة لمسافة  4

 %74.72 8 الميارة والمراوغةقياس سرعة االداء  م ذىاب واياب30الجري المتعرج بالكرة لمسافة 5

 االسس العممية لالختبارات:  5- 2
لقد تـ اجراء تقويـ عممي لبلختبار والموضوعية قبؿ البدء بعممية تنفيذ البحث مف اجؿ    

والتي تـ اختيارىا لقياس سرعة االداء بكرة القدـ  تووموضوعي ووثباتالوقوؼ عمى صدؽ االختبار 
 لعينة البحث.

 االستطالعية:التجربة  2-6
عمى عينة مكونة مف عشرة العبيف  25/6/2008تـ اجراء التجربة االستطبلعية بتاريخ    

( سنة بكرة القدـ وقد قاـ الباحث بتطبيؽ 16لفريؽ نادي الجيش الرياضي لمناشئيف تحت سف )
  :التماريف الميارية والبدنية الموضوعة مف قبؿ الباحث لغرض التوصؿ الى

 تماريف الميارية والبدنية.مدى صبلحية ال .1
 مدى صبلحية االدوات المستخدمة في التماريف. .2
 الوقت المستغرؽ عند أداء التماريف. .3
 التأكد مف المكاف الذي تجري فيو التماريف. .4

 ألغراض المشار الييا آنفًا.اوقد حقؽ الباحث 
 :خطوات اجراء البحث 7- 2
 االختبار القبمي لعينة البحث: 1 – 7 -2

في ممعب  1/7/2008جراء االختبارات القبمية لعينة البحث في يوـ االثنيف الموافؽ تـ ا    
الصناعة وقاـ الباحث بتثبيت الظروؼ الخاصة باالختبارات مف حيث المكاف والزماف واسموب 
االختبار مف اجؿ تحقيؽ الظروؼ نفسيا قدر االمكاف عند اجراء االختبارات البعدية لعينة 

 البحث.
 المنيج التدريبي المقترح: 2 – 7 -2

قاـ الباحث باعداد منيج تجريبي مقترح في الفترة االنتقالية الخاصة ببلعبي مجموعة البحث     
الباحث المستوى التدريبي والمرحمة العمرية والقابمية  ى( اسابيع وقد راع8تي كاف امدىا )وال
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در والمراجع العممية الخاصة بعمـ البدنية والميارية والخططية لعينة البحث معتمدًا عمى المصا
المنيج التجريبي  ئيـ العممية والعممية وتوجيياتيـ مف اجؿ وضعأر لرياضي لبلفادة مف التدريب ا

( وحدات تدريبية في 3( وحدة تدريبية بمعدؿ )36بشكمو النيائي اشتمكؿ المنيج التجريبي عمى )
 ثبلثة اقساـ ىي: عمى( دقيقة مقسمة 90االسبوع زمف الوحدة التدريبية )

 .القسـ االعدادي .1
 .رئيسالقسـ ال .2
 القسـ النيائي. .3
( دقيقة 180( دقيقة مقسمة عمى )504بمغ زمف القسـ االعدادي لممنيج التدريبي المقترح )    

%( اما مجموع زمف القسـ الرئيس لممنيج التدريبي المقترح فقد بمغ 10لبلحماء العاـ وبنسبة )
المحاضرات النظرية لتطوير االعداد النفسي والتربوي والعقمي بزمف ( دقيقة والذي تضمف 2556)

( دقيقة وبنسبة 1116%( واالعداد البدني فقد بمغ )404( دقيقة وبنسبة )144مقداره )
%(. اما زمف 40( دقيقة وبنسبة )1296%( اما االعداد الخططي والمياري فقد بمغ )34.4)

%( انظر الجدوؿ رقـ 5.6( دقيقة وبنسبة )180فقد بمغ )القسـ النيائي لممنيج التدريبي المقترح 
(4.) 

احتوى المنيج التدريبي المقترح عمى العبي مجموعة البحث لمناشئيف مف خبلؿ الوحدة    
ع ىدؼ التدريب. اما التدريبية عمى قسـ االعداد ويشمؿ تماريف عامة وخاصة والتي تتناسب م

تطوير الميارات االساسية لبلعبيف بكرة القدـ فيحتوي عمى تمرينات خاصة ل القسـ الرئيس
رينات لتطوير النواحي الخططية والجانب النظري لتطوير االعداد النفسي والتربوي والعقمي موت

مف خبلؿ شرح طريقة سير العمؿ في التمرينات ومتطمباتيا مف حيث الشدة والحجـ والكثافة 
 بحيث تكوف مرتبطة بأىداؼ التمريف.

يبين تقسيم الزمن والنسبة المئوية عمى اقسام التدريب خالل فترة تطبيق  (4جدول رقم )
 التمرينات الخاصة

الوقت بالدقائق خالل  اقسام التدريب
 الوحدة التدريبية

الوقت بالدقائق 
 3خالل اسبوع 

 وحدات

 12الوقت بالدقائق خالل 
 النسبة المئوية% اسبوع

 %5.6 د180 د15 د5 اقسام التدريب
عدادي القسم اال

 احماء عام
 150 د324 د27 د9
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 القسم الرئيسي
 %404 د144 د12 د9 الجانب النظري
 %34.4 د119 د93 د34 االعداد البدني

 %5.6 د180 د15 د5 الخطوات الفنية والميارية
 %100 د3240 د270 د90 المجموع

 
 االختبارات البعدية لعينة البحث: 3 – 7 -2

في ممعب  1/9/2008بعدية ليعنة البحث يوـ الثبلثاء المصادؼ تـ اجراء االختبارات ال    
 نادي الصناعة وقد تـ اتباع شروط االختبار القبمي نفسيا.

 :االحصائية الوسائؿ 4 – 7 -2
-T)اختبارات )ت(  ،معامؿ ارتباط )بيرسوف(، االنحراؼ المعياري ع،الوسط الحاسبي )س(    

test) لعينات غير المتناظرة. 
 لنتائج ومناقشتيا:عرض ا -3
 عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمجموعتي البحث: 1 -3
عرض نتائج االختبارات البدنية والميارية لممجموعة االولى في االختبارين القبمي  1 – 1 – 3

 والبعدي.
وداللتيا االحصائية  Tيوضح االوساط الحاسبية واالنحرافات المعيارية وقيم  (5جدول رقم )

 نتائج االختبارات البدنية والميارية المجموعة االولى في االختبارين القبمي والبعدي.ل

 مجموعة االختبارات البدنية ت
 tقيمة االختبار البعدي االختبار القبمي

 المحتسبة
 tقيمة 

 النتيجة الجدولية
 +ع س +ع س

 يمعنو  2.14 4.80 0.47 3.73 0.77 4.20 م من وضع الوقوف30الجري 1
 معنوي 2.14 9.15 0.47 10.61 0.67 7.84 رمي الكرة الطبية 2
 معنوي 2.14 13.30 0.27 2.76 0.42 2.47 قفز العريض من الثبات 3

م 45الجري بالكرة لمسافة  4
 معنوي 2.14 8.10 0.26 9.50 0.34 10.08 بشكل مثمث

الجري المتعرج بين الشواخص  5
 معنوي 2.14 13.25 0.87 20.71 0.88 21.73 م ذىاب واياب30لمسافة 

 (.0.05ومستوى داللة )14عند درجة حرية 
( الذي يوضح االوساط الحسابية واالنحرافات 5مف خبلؿ االطبلع عمى جدوؿ رقـ )    

 المعيارية لمجموعة االختبارات الميارية والبدنية قيد البحث.
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ة الثانية في االختبارين عرض نتائج االختبارات المدنية والميارية لممجموع 2 – 1 – 3
 القبمي والبعدي:                                

وداللتيا االحصائية  Tيوضح االوساط الحاسبية واالنحرافات المعيارية وقيم  (6جدول رقم ) 
 لنتائج االختبارات المجموعة الثانية في االختبارين القبمي والبعدي

مجموعة االختبارات  ت
 البدنية

 tقيمة االختبار البعدي القبمي االختبار
 المحتسبة

 tقيمة 
 النتيجة الجدولية

 +ع س +ع س

1 
م من وضع 30الجري

 معنوي 2.14 3.50 0.45 3.61 0.65 4.00 الوقوف

 معنوي 2.11 5.38 0.64 9.90 0.75 9.65 رمي الكرة الطبية 2
 معنوي 2.11 5.77 0.34 2.56 0.36 2.39 قفز العريض من الثبات 3

4 
الجري بالكرة لمسافة 

 2.14 0.82 0.42 9.80 0.66 9.89 م بشكل مثمث45
غير 
 معنوي

5 
الجري المتعرج بين 

م 30الشواخص لمسافة 
 ذىاب واياب

غير  2.14 4.14 0.74 21.37 0.86 21.80
 معنوي

 (.0.05ومستوى داللة ) 14عند درجة حرية  
ح االوساط الحسابية واالنحرافات المعيراية ( الذي يوض6مف خبلؿ االطبلع عمى جدوؿ رقـ )    

 لمجموعة االختبارات الميارية والبدنية قيد البحث.
 م )عنصر السرعة(:30مناقشة نتائج اختبار  3 – 1 – 4

( يوضح اف المجموعة االولى احرزت تقدمًا في الوسط الحسابي لمقياس 6الجدوؿ رقـ )    
( مما يؤكد 2.14( اكبر مف القيمة )4.80لمحتسبة )ا tـ، اذ كانت قيمة 30البعدي في اختبار 

وجود فرؽ معنوي كبير لصالح االختبار البعدي لممجموعة االولى، ويستنتج الباحث مف ذلؾ اف 
صفة السرعة عند افراد المجموعة االولى قد تطورت بشكؿ ممحوظ بسبب انتظاـ وحدات التدريب 

و الباحث خبلؿ تطبيقو عمى افراد ىذه بشكؿ مستمر مف خبلؿ المنياج العممي الذي اتبع
( انو حصؿ تقدـ لكف بشكؿ غير بارز في االختبار البعدي 7المجموعة ونبلحظ الجدوؿ رقـ )

( ىي اكثر مف القيمة 3.50المحتسبة ) tلممجموعة الثانية في االختبار نفسو اذ كانت قيمة 
القبمي والبعدي مما يعني اف الجدولية ورغـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف االختباريف 

تطور صفة السرعة عند افراد ىذه المجموعة لـ يكف بذات المستوى مقرانة بتطور افراد المجموعة 
االولى والتي استخدمت التدريبات الميارية والبدنية وىذا يعني اف المنياج التقميدي المطبؽ عمى 

بارز ويشير لو زوليف انو يحدث ىذه المجموعة ال يعمؿ عمى تحسيف مستوى ىذه الصفة بشكؿ 
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تطورًا في صفة السرعة االنتقالية عند الناشئيف فيما لو تـ التركيز عمى العوامؿ التي تؤثر بشكؿ 
 :1990 :خريبط)مباشر في ىذا التطور مف خبلؿ انتظاـ التدريب عمى ىذه الصفة بشكؿ مستمر

 القدرة العضمية.وىذا ما جعؿ افراد المجموعة االولى يتطوروف في صفة  ( 211
 مناقشة نتائج اختبار رمي الكرة الطبية )القدرة العضمية لمذراعين والكتفين(:

( نبلحظ اف ىناؾ فرقًا معنويًا بيف الوسطيف الحسابييف 6مف خبلؿ ما ظير بالجدوؿ رقـ )    
ىذا الفرؽ لمقياسيف القبمي والبعدي لممجموعة االولى في اختبار رمي الكرة الطبية بالذراعيف وكاف 

المحتسبة تساوي  tواضحًا لصالح المجموعة االولى ولصالح االختبار البعدي، اذ كانت قيمة 
( 0.05( واحتماؿ خطا )14( تحت درجة حرية )2.14( مقارنة بالقيمة الجدولية البالغة )9.15)

ذه وىذا يدؿ عمى فاعمية التماريف التي استخدمت في المنياج الذي تـ تطبيقو عمى افراد ى
المجموعة مما جعؿ تطورىـ يكوف بشكؿ سريع وفعاؿ في نتائج ىذه االختبارات والذي يعيد 
مؤشرا لتطور لمقوة المميزة بالسرعة لعضبلت الذراعيف والكتفيف والجذع وظيرت ايضا الفروؽ 

( 7المعنوية في نتائج ىذا االختبار ولصالح االختبار البعدي لممجموعة الثانية الجدوؿ رقـ )
( مقارنة 5.83المحتسبة ) tف اقؿ مما كانت عميو في المجموعة االولى إذ بمغت قيمة ولك

( وىذا يدؿ عمى افراد المجموعة الثانية والتي استخدمت المنياج التقميدي كانت 2.05بالجدولية )
تحتوي عمى تماريف تنمي القوة السريعة لمذراعيف والكتفيف ولكف بشكؿ اقؿ فاعمية مف المناىج 

 تخدـ ألفراد المجموعة االولى.المس
ويعتمد في تطوير صفة القوة المميزة بالسرعة عمى الحالة التدريبية لبلعب، وىذا ما يتطابؽ     

مع المصادر أي كمما ارتفع الحمؿ التدريبي مف حيث )الحجـ، الشدة، الكثافة( وصمت ىذه 
وىذا ما )وطوؿ الفترة الزمنيةالصفة الى اكبر مقدار في القوة  في اقصر زمف مف حيث المقدار 

 ييدؼ اليو المنياج الذي تـ تطبيقو عمى المجموعة االولى.
مناقشة نتائج اختبار الوثب العريض من الثبات )القوة االنفجارية لعضالت  4 – 1 – 3

 الرجمين(:
اف صفة القوة االنفجارية لعضبلت الرجميف والتي تحصؿ عمييا مف خبلؿ اختبار الوثب     
افراد المجموعة االولى في ىذه الصفة تطورًا اكثر مف المجموعة  تطورض مف الثبات اذ العري

( اف مقدار التقدـ بالوسط الحسابي بيف االختباريف القبمي والبعدي 5الثانية اذ يظير الجدوؿ )
 tكاف لممجموعة االولى كبيرًا وذا داللة معنوية ولصالح االختبار البعدي اذ ظيرت قيمة 

( مما يعني اف النتائج في االختبار البعدي كانت 2.14( مقارنة بالجدولية )13.30ة )المحتسب
جيدة مف خبلؿ تطورىا بسبب المنياج الذي اتبعو الباحث والذي تـ التركيز فيو عمى تطوير 

 مختمؼ الصفات البدنية التي مف ضمنيا صفة القوة االنفجارية لمرجميف.
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ضًا لموسط الحسابي ليذا االختبار في القياس البعدي لممجموعة اي اً وعمى الرغـ مف اف ىناؾ تقدم
( كانت 5.77( واف ىذا التقدـ كاف دااًل احصائيًا لكوف اف قيمة ؼ المحتسبة )6الثانية الجدوؿ )

( مما يدؿ عمى وجود فرؽ معنوي بيف االختباريف القبمي والبعدي 2.14اكبر مف القيمة الجدولية )
لح االختبار البعدي فاف الباحث يعزو ىذا التقدـ الى اف المنيج المستخدـ لممجموعة الثانية ولصا

كاف يحتوي عمى العديد مف التماريف التي تستخدـ فييا عضبلت الرجميف بشكؿ مباشر في اثناء 
االداء مما يكوف لو االثر في تطويره القوة االنفجارية ليا، واف ىذا الفرؽ بيف الوسطيف الحسابييف 

بعدي لممجموعة الثانية ىو نتيجة منطقية لذلؾ. اال اف ىذا التطور الفراد المجموعة القبمي وال
الثانية يعد ضعيفًا مقارنة بافراد المجموعة االولى اذ اننا نبغي التطور العالمي في الصفات 
البدنية لبلعبيف لغرض مواكبة متطمبات لعبة كرة القدـ في القوت الحاضر واف نرتقي بيا الى 

التركيز عمى ىذه الصفة خبلؿ  رحمة العمرية مما حتـ عمى الباحثالطموح في ىذه الممستوى 
 المنياج التدريبي والذي ظير اثره واضحًا في نتائج االختبار البعدي لممجموعة االولى.

 م عمى شكل مثمث:45مناقشة نتائج اختبار الجري بالكرة لمسافة  5 – 1 – 3
الختبار القبمي والبعدي لممجموعة االولى الختبار الجري بالكرة ( نتائج ا5يبيف الجدوؿ رقـ )    

ـ عمى شكؿ مثمث، اف مقدار التطور بالوسط الحسابي كبيرًا وذا داللة معنوية 45لمسافة 
( وىذا 2.14( مقارنة بالجدولية )8.10المحتسبة ) tولصالح االختبار البعدي اذ ظيرت قيمة

حتوى المنيج عمى تماريف خاصة لميارة أح. اذ ريبي المقتر الى تاثير المنيج التد لباحثيعزوه ا
الدحرجة بالكرة اثرت بشكؿ ممموس في تطوير التوافؽ والترابط الحركي خبلؿ الدمج بيف السرعة 

حسيف، اذا قاؿ  فصفة ميارية وىذا ما اكده قاسـ حسكصفة بدنية وسرعة االداء الحركي بالكرة ك
ؽ والترابط الحركي ووضعو في برامج التدريب فاستخداـ التوافؽ "يجب التركيز عمى التدريب التواف

الحركي لفترة طويمة وبتكرار متواصؿ سيؤدي الى التعود عمى اطار المسار الحركي والزماني 
ولـ يكف ىناؾ تطور ليذا االختبار في القياس البعدي  ،(132: 1985 :حسيف  ) والمثاؿ"

( كانت اقؿ 082المحتسبة ) t احصائيًا لكوف اف قيمة ( وكاف داالً 7لممجموعة الثانية الجدوؿ )
 (.2.14مف القيمة الجدولية )

 م ذىاب واياب.30مناقشة نتائج اختبار الجري بالكرة لمسافة  6 – 1 – 3
اظيرت النتائج معنوية عالية لصالح االختبار البعدي لممجموعة االولى في اختبار الجري     

(، اذ لميارة الجري بالكرة ونبلحظ بالمقابؿ 6ب الحظ جدوؿ رقـ )ـ ذىاب وايا30بالكرة لمسافة 
 انو حصؿ تقدـ ايضًا في الوسط الحسابي لبلختبار البعدي لممجموعة الثانية في االختبار نفسو.

وداللتيا االحصائية  tيوضح االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم (7جدول رقم)
 ممجموعتين االولى والثانية في االختبار البعديلنتائج االختبارات الميارية ل
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 مجموعة االختبارات البدنية ت
 tقيمة االختبار البعدي االختبار القبمي

 المحتسبة
 tقيمة 

 النتيجة الجدولية
 +ع س +ع س

م من وضع 30الجري 1
 معنوي 2.05 2.73 0.45 3.61 0.47 3.73 الوقوف

 معنوي 2.05 3.01 0.64 9.90 0.47 10.61 رمي الكرة الطبية 2

 معنوي 2.05 3.50 0.34 2.56 0.27 2.76 قفز العريض من الثبات 3

م 45الجري بالكرة لمسافة  4
 معنوي 2.05 2.33 0.42 9.80 0.26 9.50 بشكل مثمث

5 
الجري المتعرج بين 

م 30الشواخص لمسافة 
 ذىاب واياب

 معنوي 2.05 2.22 0.74 21.37 0.87 20.71

  0.05ومستوى داللة  28رية عند درجة ح
مف اجؿ معرفة واقع الفروؽ في نتائج االختبارات البدنية واختبارات سرعة االداء المياري     

بالكرة بيف افراد المجموعتيف االولى والثانية في االختبارات البعدية ولغرض معرفة مدى تأثير 
ف الى عرض االختبارات البعدية المنيج التدريبي المقترح عمى المجموعة االولى عمد الباحثا

والمقارنة بينيا مف اجؿ تعزيز اىداؼ البحث وتحقيؽ فروضو التي حرصا عمى اظيارىا بالشكؿ 
الذي بينيا مف اجؿ تعزيز اىداؼ البحث وتحقيؽ فروضو التي حرصا عمى اظيراىا بالشكؿ 

تسيـ بشكؿ اقتصادي  الذي يبيف واقع ىذه الفروض وكذلؾ التأكيد عمى الجوانب االيجابية التي
 (.7في تطوير سرعة االداء الميارى ليذه الفئة العمرية وكما موضح في الجدوؿ رقـ )

 :الخاتمة -4
لنتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعتيف الثانية  توومناقشمف خبلؿ عرض الباحث    

مستوى عناصر المياقة ذات داللة احصائية في  اً اف ىناؾ فروق الى نتائج واالولى توصؿ الباحث
انت ىذه الفروؽ ذات البدنية بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح البعدي لممجموعة االولى وك

اف التقدـ الذي حصؿ في االوساط الحسابية لممجموعة االولى في االختبار ، و معنوية عالية
ظيرت اف ، و ىذه المجموعة الخاصة عمى افرادالبعدي كاف سريعًا وفعااًل نتيجة المؤثر لمتمرينات 

نتائج التقدـ الذي حصؿ عمى سرعة االداء المياري لممجموعة االولى كانت بسبب استخداـ 
التمرينات الخاصة لمقدرة العضمية، وكذلؾ مستوى االرتباط المثالي لمكونات ىذه التدريبات 

ي تطوير سرعة االداء فائدة المنياج المقترح ف ، كذلؾا بما يبلئـ ىذه المرحمة العمريةوتنويعي
المياري باستخداـ التمرينات الخاصة لمقدرة العضمية مف خبلؿ وجود الفروؽ المعنوية بيف 

يوصي الباحث بتعميـ تدريبات و .(t)المجموعتيف الثانية واالولى والتي اظيرتيا نتائج اختبار 
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االندية المشاركة في القدرة العضمية عمى مدربي المنتخبات الوطنية لمناشئيف ومدربي الفرؽ في 
ضرورة العمؿ عمى تطوير سرعة االداء المياري لمناشئيف ، و طولة الدوري لمناشئيف بكرة القدـب

ف يجب انجازىا و جبات الحركية التي يؤدييا البلعبباستخداـ اداة العب )كرة القدـ( الف معظـ الوا
ات القدرة الناشئيف بتدريب اىتماـ مدربي فرؽ ، كذلؾاء المباريات باستخداـ كرة القدـاثنفي 

اعتماد ، و نواحي البدنية والميارية لبلعبيفثر ايجابي في تطوير الأالعضمية لما ليا مف 
سنة( بكرة 16االختبارات المستخدمة لقياس سرعة االداء المياري لبلعبيف الناشئيف تحت سف )

 القدـ.
 

 والمراجع: المصادر
 والتكنيؾ وعبلقتيا بااللعاب الرياضية، تدريب الميقاة البدنية  :حسيف، قاسـ حسف

 .1985الموصؿ، جامعة الموصؿ، 
 تطبيقات في عمـ الفسيولوجي والتدريب الرياضي، دار نوف لمطباعة سنة  :خريبط، ريساف

1990. 
  ،سيد، مدحت صالح دراسة عف بعض العوامؿ المؤثرة عمى ميارة المتابعة في كرة السمة

 .1980التربية الرياضية جامعة القاىرة،  رسالة ماجستير غير منشورة، كمية
  1975ىارة :اصوؿ التدريب، ترجمة عبد عمي نصيؼ، بغداد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


