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ممخص البحث:

ييجف البحث الكذف عسا يأتي :

 اثخ تسخيشات ارتجادية باستخجام الؾسط الخممي في عجد مؽ الستغيخات السيارية لالعبي كخة القجم . -اثخ تسخيشات ارتجادية باستخجام الؾسط السائي في عجد مؽ الستغيخات السيارية لالعبي كخة القجم .

 -داللة الفخوق اإلحرائية في الؾسظيؽ الخممي والسائي بيؽ مجسؾعتي البحث التجخيبية في االختبارات البعجية

وقج استخجام الباحث السشيج التجخيبي لسالئستو وطبيعة البحث وتؼ تشفيح التجخبة عمى عيشة مؽ العبي شباب مشتجى السثشى

الخياضي بكخة القجم الحيؽ يبمغ عجدىؼ(  )24العبا بأعسار( )09-07سشة ،اختيخوا بالظخيقة العسجية وقدسؾا بالظخيقة

العذؾائية إلى مجسؾعتيؽ تجخيبيتيؽ وبؾاقع(  )8العب لكل مجسؾعة ،واستشتج الباحثان ما يأتي:

 احجث السشياج التجريبي الحي استخجم التسخيشات االرتجادية التي نفحتو السجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ اثخ إيجابي في تظؾيخالستغيخات السيارية كافة بكخة القجم قيج البحث .

 -تفؾقت السجسؾعة التجخيبية األولى(الؾسط السائي) التي استخجمت التسخيشات االرتجادية عمى السجسؾعة التجخيبية الثانية

(الؾسط الخممي) التي استخجمت التسخيشات االرتجادية نفديا في الستغيخات قيج البحث لسرمحة االختبار ألبعجي.
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The Effect of Eegression Exercises Using the Sandy and Aqueous Based
medium in a number of Physical and viriables for soccer players
Asst. Ph. D.Othman Adnan Al-Bayati
Essam Hassan Al-Maadhedy
University of Mosul / College of Physical Education and Sport Sciences
Abstract:
The research aims to investigate the following:
- The effect of rebound exercises using the sand medium on a number of skill variables for
football players.
- The effect of rebound exercises using the water medium on a number of skill variables for
football players.
- The significance of the statistical differences in the sand and water media between the two
experimental research groups in the post tests
The researcher used the experimental method for its suitability and the nature of the research.
The experiment was carried out on a sample of (24) players of the Muthanna Sports Forum in
Football, who were (17- 19) years old. The latest training curriculum that used rebound
exercises that was implemented by the two experimental groups had a positive effect on
developing all the football skill variables under consideration.
-The first experimental group (the water medium), which used rebound exercises, outperformed
the second experimental group (the sandy medium), which used the same rebound exercises in
the variables under investigation and for the benefit of the post test.
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 -1التعخيف بالبحث

 1-1المقجمة وأهمية البحث:

أصبح التجريب الخياضي الحي يقؾم عمى األسذ العمسية واستخجام الظخائق السختمفة والسشاسبة لسدتؾى

الالعبيؽ الذغل الذاغل لتفكيخ كثيخ مؽ السجربيؽ ،ومسا زاد في ذلػ التشافذ السذخوع لمحرؾل عمى الشتائج

الجيجة لتحقيق أعمى السدتؾيات التي يظسحؾن ليا باستخجام أفزل الؾسائل واألساليب التجريبية  ،وقج تظؾر
عمؼ التجريب الخياضي برؾرة سخيعة واتخحت نغخياتو مشحشيات ججيجة أثخت بذكل كبيخ عمى

التخبية الخياضية كافة .

مجاالت

تعج رياضة كخة القجم مؽ األلعاب الجساعية التي تأثخت ايجابيا وبذكل واضح بتظؾر العمؾم والشغخيات

السختمفة السختبظة بيا مؽ حيث حجاثة طخائق التجريب وأساليبو وإعجاد الالعبيؽ لتشسية وتظؾيخ مدتؾاىؼ

السياري لمؾصؾل بيؼ ألعمى مدتؾى ،إذ أن جسيع الشغخيات في مجال التجريب الخياضي جعمت مؽ التسخيؽ

الظخيقة األساسية لمتؾصيل ما بيؽ العمؾم الشغخية التي يسكؽ أن تكؾن تشغخية لؾال وجؾد التسخيؽ الحي
يعظي الربغة العمسية واالختبارية ليحه الشغخيات التي تكتب عمى الؾرق ثؼ تظبق في السيجان  (.عبجهللا

،جاسؼ . ) 68 ، 2115،

لحا تغيخ أىسية ىحا البحث في كؾنيا محاولة عمسية يأمل فييا الباحث الؾصؾل إلى نتائج تكذف

لمسجربيؽ والباحثيؽ أىسية ىحا الشؾع مؽ التسخيشات االرتجادية بالؾسظيؽ الخممي والسائي ومعخفة أثخىا في عجد

مؽ الستغيخات السيارية لالعبي كخة القجم  ،ومؽ خالل اطالع الباحثان تغيخ أىسية وعالقة ىحه التسخيشات في
كثيخ مؽ السؾاقف التي يحتاجيا الالعب في حالة ضخب الكخة بالخأس وحخكات القفد واليبؾط مؽ اجل استالم

الكخات العالية وغيخىا مؽ األمؾر التي يحتاجيا في عسمية التيجيف.
 2-1مذكمة البحث:

إن األساليب التجريبية السدتخجمة في تجريب وتظؾيخ الالعبيؽ التي تعشي بتجريبات الفئات العسخية

في العخاق التي تتظمب أسذ عمسية صحيحة يدتظيع السجرب فييا تظؾيخ أداء الالعبيؽ والديظخة
والزبط والتحكؼ في عسمية التجريب

لالرتقاء بسدتؾى الالعبيؽ الذباب في الجانب البجني والسياري

والخظظي والحىشي والشفدي  ،لحا وجج الباحثان انو مؽ الزخوري
تجريبات وأساليب حجيثة يجب مؽ أن تؾثق ببحث عمسي

والسختريؽ في مجال التجريب الخياضي

و السيسا كخة القجم
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أن التساريؽ االرتجادية التي تؼ استخجاميا بالؾسظيؽ الخممي والسائي تعسل عمى تظؾيخ الستغيخات السيارية

لالعبي كخة القجم ؟ وأييسا أفزل ؟

وكسا ىؾ معخوف أن الؾسط السائي ومسارسة ىحه التجريبات التي تتسثل بالتسخيشات االرتجادية تزيف نؾعا

مؽ السقاومة والخاحة الجدجية في أثشاء تشفيح التجريبات فييا فزال عؽ أىسيتيا في زيادة قجرات الالعب بأداء

الحخكات الستشؾعة وحخكات القفد.
 3-1أهجاف البــحث :

ييــجف البحث الكذف عسا يأتي :

 0-3-0اثخ تسخيشات ارتجادية باستخجام الؾسط الخممي في عجد مؽ الستغيخات السيارية لالعبي كخة القجم .
 2-3-0اثخ تسخيشات ارتجادية باستخجام الؾسط السائي في عجد مؽ الستغيخات السيارية لالعبي كخة القجم .

 3-3-0داللة الفخوق اإلحرائية في الؾسظيؽ الخممي والسائي بيؽ مجسؾعتي البحث التجخيبية في
االختبارات البعجية .

 4-1فــخوض البــحث :

 0-4-0وجؾد فخوق ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي في عجد مؽ الستغيخات السيارية
لالعبي السجسؾعة التجخيبية األولى (الؾسط السائي) لمسرمحة االختبار ألبعجي .

 2-4-0وجؾد فخوق ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي في عجد مؽ الستغيخات السيارية
لالعبي السجسؾعة التجخيبية الثانية (الؾسط الخممي) لسرمحة االختبار ألبعجي .

 3-4-0وجؾد فخوق ذات داللة معشؾية بيؽ مجسؾعتي البحث التجخيبية باالختبارات البعجية في عجد مؽ
الستغيخات السيارية لالعبي كخة القجم .
 5-1مجـاالت البــحث :

 0-5-0السجــال الـبذخي  :العبؾ شباب مشتجى السثشى الخياضي بكخة القجم مؽ دون سؽ( )09سشة *.
 2-5-0السجــال السـكاني  :ممعب رممي ومدبح مشتجى السثشى الخياضي  /السؾصل .

 3-5-1المجــال ألدماني :لمفتخة من  2119/ 9 /29لغاية . 2119/ 11 /21
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 6-1تـحجيج المـرطمحـات :

 0-6-0التسخيشات االرتجادية  :ىي تمػ الحخكات التي تتألف مؽ انكباضات عزمية ال مخكدية تتبعيا
انكباضات عزمة مخكدية سخيعة ومباشخة

لتظؾيخ القجرات السيارية السختمفة لمعزالت العاممة في الشذاط

الخياضي التخرري ( .مشرؾر . )320، 2103،

(*) بحدب ترشيف االتحاد الجولي لكخة القجم (الفيفا) مؽ ( )09-07سشة .

 -2إجخاءات البحث :
 1-2منهج البحث :

استخجم السشيج التجخيبي لسالئستو وطبيعة مذكمة البحث  ،وىؾ يعج مؽ أدق أنؾاع البحؾث العمسية

التي تؤثخ عمى عالقة الستغيخيؽ السدتقل والتابع في التجخبة  ،إذ أن السشيج التجخيبي ىؾ السشيج الحي

يدتظيع الباحث فيو اختبار الفخوض التي تتعمق بعالقات الدبب بالشتيجة ( .عبجا لحفيظ وباىي ، 2112،

. ) 017

 2-2مجتمع البحث وعينته

حجد عيشة البحث بالظخيقة العسجية بالعبي شباب مشتجى السثشى الخياضي بكخة القجم في محافغة نيشؾى

البالغ عجدىؼ ( )24العبا وتؼ اختيار أفزل( )06العبا كعيشة لمبحث بظخيقة عسجية بعج أن تؼ استبعاد ()8
العبيؽ  ) 6( ،العبيؽ لمتجارب االستظالعية و ( )2حخاس لمسخمى وبحلػ أصبحت الشدبة السئؾية لعيشة

البحث مؽ السجتسع األصمي ( )66.66و يبيؽ الججول (  ) 0ذلػ بعج ذلػ قدست العيشة بظخيقة عذؾائية

إلى مجسؾعتيؽ تجخيبيتيؽ  ،وتكؾنت كل مجسؾعة مؽ ( )8العبيؽ .
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الججول رقم ( ) 1يبين عجد مجتمع البحث وعينته من الالعبين المدتبعجين وندبهم المئهية
المتغيخات

العجد والندبة المئهية

عيشة البحث

عيشة البحث الفعمية

عيشة التجخبة االستظالعية

حخاس السخمى

العجد

الندبة المئهية %

24

% 011

6

%25

06
2

% 66.66
% 8.33

 3-2تـحجيـج المتغيخات المهارية واختباراتها في كــخة القــجم
 1-3-2تــحجيـج المتغيخات المهارية واختباراتها:

تؼ تحميل محتؾى السرادر العمسية لتحجيج الستغيخات السيارية السيسة في كخة القجم  ،و تؼ بعج ذلػ

إعجاد استسارة استبيان  ،وقج تؼ تؾزيع االستبيان عمى مجسؾعة مؽ الدادة الخبخاء والستخرريؽ في مجال
عمؼ التجريب الخياضي وكخة القجم وألجل تحجيج الستغيخات السيارية السيسة لالعبي كخة القجم التي تخجم أىجاف

البحث

فقج تؼ اعتساد الستغيخات السيارية التي حرمت عمى ندبة اتفاق  %75فسا فؾق  ،إذ يذيخ (بمؾم وآخخون

 ) 0983،إلى انو عمى الباحث الحرؾل عمى السؾافقة بشدبة (  ) %75فأكثخ مؽ أراء السحكسيؽ ( .بمؾم
وآخخون . ) 026 ، 0983 ،

 4-2تـجـانــذ مجمهعتي الـبـحـث وتـكـافـؤهما :
 1-4-2تـجانذ مجمهعتي البحث :

تؼ إجخاء التجانذ لعيشة البحث في متغيخات (العسخ،و الظؾل ،و الكتمة) و يبيؽ الججول ( )2األوساط

الحدابية واالنحخافات السعيارية معامل االختالف لمستغيخات السعتسجة في التجانذ .
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الججول (  )2يبين األوساط الحدابية واالنحخافات المعيارية وقيمة معامل االختالف لمتجانذ بين
مجمهعتي البحث التجخيبية

المتغيخات

وحجة القياس

عينة البحث

ع

س-

قيمة معامل االختالف

العمخ

سنة

076686

16469

%2670

الطهل

سم

06580

1232

% 04662

الكتمة

كغم

606511

06460

%2.38

و يتبيؽ بعج مالحغتشا لمججول (  ) 2أن قيؼ معامل االختالف كانت عمى التؾالي (، %04662 ، %2670

 ) %2638و ىحه الكيؼ جسيعيا اصغخ مؽ ( ) %31مسا يجل عمى أن العيشة متجاندة في متغيخات (

العسخ،و الظؾل ،و الكتمة )

( التكخيتي والعبيجي ) 060 ، 0999 ،

 2-4-2تكافؤ مجمهعتي البحث :

 1-2-4-3التكافؤ في المتغيخات المهارية :

اجخي التكافؤ بيؽ مجسؾعتي البحث التجخيبية في الستغيخات السيارية التي تؼ اعتسادىا في البحث

التي ذكخت آنفا وكسا ىؾ مبيؽ في الججول ( . ) 3
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الجـجول ( )3يبين األوساط الحدابية واالنحخافات المعيارية وقيمة (ت) المحدهبة وندبة الخطأ لمتكافؤ في
المهارات األساسية بين مجمهعتي البحث التجخيبية
المجمهعة التجخيبية

المهارات األساسية

وحجة

القياس

األولى

(الهسط المائي )
̅
ع
س

المجمهعة التجخيبية
الثانية

(الهسط الخممي )
̅
ع
س

قيمة(ت)

ندبة

المحدهبة

الخطأ*

الجحخجة بالكخة

ثانية

1.691 11.344 1.847 11.4111

1.146

1.562

المناولة الطهيمة

متخ

3.221 36.218 2.449 36.5111

1.211

1.316

التهجيف البعيج

درجة

8.875

1.458

7.751

1.717

1.964

1.171

ضخب الكخة بالخأس

متخ

7.763

1.444

7.731

1.545

1.126

1.641

* غيخ معنهي عنج ندبة خطأ ≥ ( )1.15وأمام درجة حخية ( )14وقيمة (ت) الججولية تداوي 2.145

ومن خالل مالحظتنا لمججول (  ) 3يتبين بأن هناك فخوقا غيخ معنهية في المهارات األساسية جميعها

( الجحخجة بالكخة  ،المناولة الطهيمة  ،التهجيف البعيج  ،ضخب الكخة بالخأس ) بين المجمهعتين التجخيبيتين

األولى ( الهسط المائي ) والثانية ( ألهسط الخممي )  ،إذا كانت قيم ( ت ) المحدهبة ما بين

(  ) 12126و(  ) 12964وبمالحظة ندبة الخطأ المحرهرة ما بين (  ) 12171و ( . ) 1046,

 5-2األجهدة واألدوات المدتخجمة في البحث :

ميدان طبي عجد ( ،)0شخيط قياس عجد ( )0بظؾل  51متخ  ،شؾاخص قريخة عجد(( ،)01كخات قجم عجد

( ، )8صافخات عجد ( ،)2ساعة تؾقيت عجد ( ، )4بؾرك ابيض  ،طباشيخ  ،ممعب رممي بأبعاد  01× 4م ،
مدبح بأبعاد 01 × 4م

 6-2 :وســائــل جـمع البيانات

تحميل السحتؾى  ،السقابمة الذخرية  ،استسارة االستبيان  ،السقاييذ واالختبارات .
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 : 7-2المقـاييذ واالختبارات المدـتخجمـة في البحث
 1-7-2القـياسـات الـجـدـمـية:

االختبارات المهارية2-7-2 :

قام الباحثان باعتساد االختبارات التي حرمت عمى ندبة اتفاق (  ) %75فأكثخ مؽ آراء السحكسيؽ

 اختبار الخكض الستعخج بالكخة (الجحخجة) بيؽ ( )01شؾاحض السدافة بيشيسا ( )2متخ ذىابا(الخذاب وآخخون )278، 0991،

وإيابا  ،لكياس القجرة عمى التحكؼ بجحخجة الكخة.

اختبار دقة التيجيف البعيج عمى ىجف كخة يج (  5كخات ) مؽ مدافة ( ) 21مت اخ ( -الخاوي 69، 2110،

اختبار ضخب الكخة بالخأس إلى ابعج مدافة لكياس القجرة عمى ضخب الكخة بجقة وبقؾة إلى ابعج مدافة

(الالعب نفدو يخمي الكخة)

( الجليسي وعبج الحق )047- 044 ، 0997 ،

 ) 21متخ لكياس دقة ضخب الكخة وقؾتو

( الخذاب وآخخون )206 ، 0999 ،

اختبار السشاولة الظؾيمة بزخب الكخة بالقجم إلى ابعج مدافة بيؽ خظيؽ متؾازييؽ السدافة بيشيسا (

 8-2اإلجخاءات الميجانية المدتخجمة في البحث

 1-8-2التمارين االرتجادية المدتخجمة :

وضعت مجسؾعة مؽ التساريؽ االرتجادية بعج تحميل محتؾى السرادر العمسية والجراسات العمسية فزال

عؽ االستعانة بذبكة السعمؾمات (االنتخنيت) وتؼ اعتسادىا لمسجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ األولى (الؾسط السائي )

والثانية (الؾسط الخممي) فزال عؽ إجخاء بعض التعجيالت الالزمة عمييا.

 2-8-2التجــارب االستطالعية

أجخى الباحث عجد مؽ التجارب االستظالعية باالستعانة بفخيق العسل السداعج و لكل تجخبة ىجف

لتجاوز العكبات والسذكالت

ليا

التي ترادف الباحث في تشفيح التساريؽ واالختبارات ووضع الحمؾل السشاسبة

 9-2اإلجخاءات الــنهائية لمبـحث .

 1-9-2االختبارات المهارية القبمية

تؼ إجخاء االختبارات السيارية القبمية لمفتخة مؽ 2109/ 9 / 25ولغاية . 2109/ 9 /27

 2-9-2تنفيح التـمارين االرتجادية سخيعة االنقباض

بعج تحميل محتؾى السرادر والبحؾث والجراسات العمسية تؼ إعجاد التساريؽ االرتجادية الخاصة بالبحث وقج تؼ

وضع ىحه التساريؽ في استسارة االستبيان وتؼ تؾزيعيا عمى الدادة ذوي الخبخة واالختراص في مجالي عمؼ
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التجريب الخياضي وكخة القجم لتحجيج مجى صالحية التساريؽ السدتخجمة وبعج انتياء الباحث مؽ تظبيق

االختبارات القبمية السيارية كافة تؼ تشفيح التساريؽ عمى السجسؾعتيؽ التجخيبية بتاريخ  2109/ 9 / 29ولغاية
 2109/ 00 /20وقج راعى الباحثان مجسؾعة مؽ الشقاط السيسة عشج تشفيح التساريؽ االرتجادية في السشياج

التجريبي وىي :

 -بجء كافة الؾحجات التجريبية باإلحساء العام

لتييئة

عزالت الجدؼ جسيعيا ثؼ الكيام بإجخاء اإلحساء

الخاص لمعزالت السذاركة في أداء كل تسخيؽ في الؾحجات التجريبية .

 تؼ تشفيح التساريؽ في الجدء الخئيدي مؽ الؾحجة التجريبية وتحجيجا في بجاية الجدء الخئيذ لمؾحجة التجريبية . -تكؾن السشياج التجريبي مؽ ( )8أسابيع (دورات صغخى)

 تكؾنت التساريؽ االرتجادية في السشياج التجريبي مؽ دورتيؽ متؾسظتيؽ وتحتؾي كل دورة متؾسظة عمى ()4دورات صغخى (أسبؾعية) ويكؾن تسؾج حخكة الحسل في كل دورة متؾسظة ()0-3

 -تكؾنت كل دورة صغخى مؽ( )3وحجات تجريبية في األسبؾع أي تشفح كل مجسؾعة ( )24وحجة تجريبية .

 التحكؼ بحسل التجريب في السشياج إذ يكؾن باالعتساد عمى الحجؼ في زيادة عجد التك اخرات لكل تسخيؽ . -الذجة السدتخجمة في التساريؽ االرتجادية عالية عالية باالنكباضات العزمية .

 حجد الباحث فتخات الخاحة بيؽ التك اخرات بالتجارب االستظالعية ومخاقبة عؾدة الشبض . حجد الباحث فتخة الخاحة بيؽ السجاميع( )011-91ن.د

بالتجارب االستظالعية وذلػ باالعتساد عمى عؾدة الشبض إلى

 قدست عيشة البحث إلى مجسؾعتيؽ تجخيبية (السجسؾعة التجخيبية األولى الؾسط السائي ) (السجسؾعة التجخيبيةالثانية الؾسط الخممي ) وطبقت التساريؽ االرتجادية عمى السجسؾعتيؽ كمتييسا .

 تؼ إجخاء الؾحجات التجريبية الثالثة في أيام (األحج  ،والثالثاء  ،والخسيذ ) .-

يعتسج تسؾج حخكة الحسل التـساريؽ االرتجادية سخيعة االنكباض

دورة صغخى وكسا مؾضح بالذكل .

عمى زمؽ الحسل التجريبي لكل

 -إنياء الؾحجات التجريبية بتساريؽ تيجئة واستخخاء لمعزالت .

 تؼ تحجيج ارتفاع الساء في حؾض الدباحة بحجود(  ) 41-35سؼ تحت مفرل الخكبة. 3-9-2االختبارات المهارية والمهارات البعجية

بعج االنتياء مؽ تشفيح السشياج التجريبي لمسجسؾعتيؽ التجخيبيتيؽ قام الباحث بإجخاء االختبارات السيارية

البعجية عمى العبي عيشة البحث في الفتخة مؽ  2109/00/23لغاية  2109/00/25بظخيقة وتدمدل تشفيح

االختبارات القبمية السيارية نفديا .
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 11-2الــهسـائل اإلحرائية :تم استخخاج البيانات من خالل االعتماد عمى الحقيبة اإلحرائية
) ومعالجتها عمى وفق ما يأتي ( Spss:

 -الؾسط الحدابي

 االنحخاف السعياري -معامل االختالف

 -اختبار ( ت ) لمعيشات السختبظة .

 اختبار ( ت ) لمعيشات السدتقمة ( ألشعيسي والبياتي ) 300-25 ، 2116 ، -الشدبة السئؾية

(عسخ وآخخان . )91- 89، 2110،

 -3عخض النتائج وتحميمها ومناقذتها

بعج أن تؼ االنتياء مؽ تشفيح السشياج التجريبي قام الباحث بجسع البيانات التي تتعمق بستغيخات البحث

ولمسجؾعتيؽ التجخيبيتيؽ األولى الؾسط السائي) والثانية (الؾسط الخممي) ،ومعالجتيا إحرائيا

أىجاف البحث وفخوضو.

لتحقيق

 1-3عخض وتحميل ومناقذة نتائج االختبارات المهارية لممجمهعتين التجخيبيتين األولى ( الهسط المائي )
والثانية ( ألهسط الخممي) :

 1-1-3عخض وتحميل ومناقذة نتائج االختبارات المهارية القبمية والبعجية لممجمهعة التجخيبية األولى

( الهسط المائي ) :

الججول (  )4يبين األوساط الحدابية واالنحخافات المعيارية وقيم ( ت ) المحدهبة لالختبارات المهارية
القبمية والبعجية لممجمهعة التجخيبية األولى ( الهسط المائي )

السعالؼ اإلحرائية

السيارات األساسية

وحجة

االختبار القبمي

الكياس س-

الجحخجة بالكخة

ثانية

ضخب الكخة بالخأس

متخ

اإلخبار ألبعجي

ع

س-

ع

قيسة

ندبة

(ت)

الخظأ

السحدؾبة (*)

9.987 16714 016178 16847 006411
76763

96503 16444
177

الجاللة

 16112معشؾي

 16102 026440 16670معشؾي
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96110 06642 006025 06458

 16112معشؾي

التيجيف البعيج

درجة

86875

السشاولة الظؾيمة

متخ

 16104 006869 26447 426753 26449 366511معشؾي

 2.365معشؾي عشج ندبة خظأ ≥ ( )1.15وأمام درجة حخية ( )7وقيسة (ت) الججولية تداوي*
مؽ خالل مالحغة الججول (  ) 4يتبيؽ لشا ما يأتي :

 -وجؾد فخوق ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة التجخيبية األولى

( الؾسط السائي) لرالح االختبار ألبعجي في السيارات األساسية جسيعيا قيج البحث ( الجحخجة بالكخة
،ضخب الكخة بالخأس  ،التيجيف البعيج  ،السشاولة الظؾيمة ) إذ بمغت قيؼ ( ت) السحدؾبة عمى التؾالي
(  ) 006869 ( ، ) 96110 ( ، ) 026440 ( ، ) 96987وبسالحغة ندبة الخظأ التي تبمغ عمى
التؾالي ( . )16104 ( ، ) 16112 ( ، ) 16102 ( ، ) 16112
 2-1-3عخض وتحميل ومناقذة نتائج االختبارات المهارية القبمية والبعجية لممجمهعة التجخيبية الثانية

( الهسط الخممي ) :

الججول (  ) 5يبين األوساط الحدابية واالنحخافات المعيارية وقيم ( ت ) المحدهبة لالختبارات المهارية
القبمية والبعجية لممجمهعة التجخيبية الثانية ( الهسط الخممي )

السعالؼ اإلحرائية

السيارات األساسية

وحجة

االختبار القبمي

الكياس س-

االختبار ألبعجي

ع

س-

ع

قيسة

(ت)

ندبة

الخظأ

الجاللة

السحدؾبة (*)

الجحخجة بالكخة

ثانية

26738 16602 016984 16690 006344

 16118معشؾي

ضخب الكخة بالخأس

متخ

76730

86578 16545

86054 16658

 16112معشؾي

التيجيف البعيج

درجة

76751

96025 16717

76504 06026

 1.111معشؾي
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السشاولة الظؾيمة

متخ

76690 26590 386844 36220 366211

 1.111معشؾي

 2.365معنهي عنج ندبة خطأ ≥ ( )1.15وأمام درجة حخية ( )7وقيمة (ت) الججولية تداوي
يتبيؽ بعج مالحغة الججول ( )5ما يأتي :

وجؾد فخوق ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لمسجسؾعة التجخيبية الثانية ( الؾسط الخممي )
لرالح االختبار ألبعجي في

السيارات األساسية جسيعا قيج البحث (الجحخجة بالكخة  ،ضخب الكخة بالخأس ،

التيجيف البعيج  ،السشاولة الظؾيمة ) إذ بمغت قيؼ ( ت ) السحدؾبة عمى التؾالي ( ) 86054 ( ، ) 26738
 ، ) 76690 ( ، ) 76504 ( ،وبسالحغة ندبة الخظأ التي تبمغ عمى التؾالي ( ، ) 1.112 (، ) 16118
( . ) 1.111 ( ، ) 1.111
 3-1-4عخض وتحميل ومناقذة نتائج االختبارات المهارية البعجية لممجمهعتين التجخيبية االولى

(الهسط المائي) والثانية ( الهسط الخممي )

الججول (  )6يبين األوساط الحدابية واالنحخافات المعيارية وقيمة ( ت ) المحدهبة لالختبارات المهارية
البعجية لممجمهعتين التجخيبيتين األولى ( الهسط المائي ) والثانية ( الهسط الخممي )

السعالؼ اإلحرائية

وحجة

السيارات األساسية

الكياس

االختبار ألبعجي

االختبار ألبعجي

الؾسط السائي

الؾسط الخممي

س-

ع

س-

قيسة

(ت)
ع

ندبة

الخظأ

الجاللة

السحدؾبة (*)

الجحخجة بالكخة

ثانية

26738 16602 016984 16714 01.178

 16118معشؾي

ضخب الكخة بالخأس

متخ

96503

86578 16670

26804 16658

 16739معشؾي

التيجيف البعيج

درجة

96025 06642 006025

26840 06026

 16504معشؾي
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السظاولة الظؾيمة

متخ

36310 26590 386844 26447 426753

 16899معشؾي

 2.145معنهي عنج ندبة خطأ ≥ ( )1.15وأمام درجة حخية ( )14وقيمة (ت) الججولية تداوي
يتبيؽ بعج مالحغة الججول (  ) 6ما يأتي

وجؾد فخوق ذات داللة معشؾية في االختبار ألبعجي بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية ولرالح السجسؾعة التجخيبية

األولى ( الؾسط السائي ) في

السيارات األساسية جسيعيا قيج البحث (الجحخجة بالكخة  ،ضخب الكخة

بالخأس ،التيجيف البعيج  ،السشاولة الظؾيمة ) إذ بمغت قيؼ ( ت ) السحدؾبة عمى التؾالي ( ( ، ) 26738

 ) 36310 ( ، ) 26840 ( ، ) 26804وبسالحغة ندبة الخظأ التي تبمغ عمى التؾالي ( ( ، ) 16118
.)16899( ، ) 16504 ، ) 16739

 4-1-3مناقذة نتائج االختبارات المهارية لممجمهعتين التجخيبية األولى (الهسط المائي)
والثانية (الهسط الخممي):

ويعدو الباحثان التظؾر الحاصل لمسجسؾعتيؽ التجخيبية إلى فاعمية التسخيشات االرتجادية والتي

تزسشيا السشياج التجريبي ووحجاتو التجريبية والبيئة التي استخجمت وفق سسات دقيقة ومتشؾعة ومتجرجة بحيث

أسيست ىحه التساريؽ في تظؾر السيارات األساسية لجى الالعبيؽ مؽ خالل تظؾيخ الرفات البجنية ،فزال
عؽ استخجام تساريؽ وحخكات األداء والتي أسيست بجورىا في تظؾيخ السيارات األساسية لالعبي كخة القجم

وىحا يتفق مع ما أكجه (عالوي  )0994،وان كل أداء ناجح في أي نذاط رياضي يدبقو قجرات بجنية ووجؾد

استعجادات الفخد لألداء وتؤدي ىحه القجرات وعائفيا بذكل تتخابط عمى وفق ندق متتابع يديؼ في الشياية

إلى تحقيق أداء السيارات بذكل أفزل (عالوي ) 423 ، 0994،

ويعدو الباحث التظؾر في السيارات األساسية ألي فعالية رياضية يجب أن يدبقو تظؾر عشاصخ المياقة

البجنية والسيارات الحخكية ألي فعالية عمى أنيسا وجيان لعسمة واحجة مسا يتفق ورأي (عبج الدتار ،

 ) 2115وىحا متفق ورأي (عبج عمي نريف وقاسؼ حدؽ " ) 0998 ،عمى أن التسخيشات السدتخجمة إذا

احتؾت عمى عشرخ الفعالية في المعبة تكؾن وسيمة فعالة ميسة وتؤثخ بذكل فعال وارتباطيا بتسخيشات الدباق
( عبج عمي نريف وقاسؼ حدؽ  ) 33، 0998 ،إذ يؤكج مكي وآخ اخن( )2110في دراسة أجخيت عمى

العبي كخة القجم إذ أشارت أن نتيجة القجرات البجنية قج أثخت عمى مدتؾى األداء السياري لالعبيؽ وسخعة

األداء الحخكي لالعبي كخة القجم.
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( مكي وآخخان) 22 ، 2110 ،

و يعدو الباحثان التظؾر الحاصل بالجانب السياري إلى التسخيشات االرتجادية البجنية التي تزسشيا

السشياج وتشؾعيا ما بيؽ الحخكات في الؾثب والقفد التي تعج مؽ األساسيات التي يحتاجيا العب كخة القجم

وليا األثخ في تظؾيخ السيارات األساسية لعيشة البحث ،ولتسخيشات القؾة التي نفحت في السشياج التجريبي

لالعبي كخة القجم دور بارز في تظؾيخ السيارات األساسية ألن
والتحسل وفي كثيخ مؽ الحاالت المعب في أرجاء السمعب

السسيدة بالدخعة لمخجميؽ ومظاولة القؾة لمخجميؽ

كمو

ميارات ىحه المعبة تتظمب القؾة والدخعة
بتظؾيخ القؾة االنفجارية لمخجميؽ والقؾة

التي كان ليا أىسية في تظؾيخ سخعة األداء السياري

الرحيح ومؽ ثؼ تظؾيخ الجانب البجني لو ارتباط بتظؾيخ الجانب السياري في تظؾر لمسشاوالت وسخعة
الحخكة وعسمية التيجيف فزال عؽ القفد لزخب الكخة بالخأس ومؽ ثؼ يؤدي الالعب التسخيشات السيارية
بأسمؾب جيج ومتقؽ وبالذكل السظمؾب وباستخخاء عالي يديؼ في إتقان الالعب لمسيارات
إن التظؾر الحاصل لمسجسؾعتيؽ بالجانب السياري عمى الخغؼ مؽ

تفؾق السجسؾعة التجريبية األولى

عمى السجسؾعة التجخيبية الثانية إلى نؾعية التسخيشات والبيئة التجريبية السختمفة التي لؼ تكؽ مؾجؾدة في

تجريبات عيشة البحث والعبي كخة القجم في السحافغة مسا أضافت إلى الؾحجات التجريبية أجؾاء مؽ التذؾيق

والحساس وبث الخوح العالية فزال عسا تقجم فأن االرتفاع الحي استخجم في تجريبات الؾسظيؽ السائي

والخممي قج أسيؼ أيزا في تظؾيخ الجانب البجني ويديؼ في تظؾيخ الجانب السياري الن ىحا االرتفاع يسثل

عائقا كبيخ (مقاومة) عشج إجخاء ىحه التجريبات ألفخاد عيشة البحث ،

يعسل عمى استغالل الحخكة

االرتجادية لالنكباض العزمي ويعتسج ىحا األسمؾب عمى إطالة العزالت قبل انكباضيا إذ يشتج الحسل الؾاقع

عمى العزمة

انكباض ال مخكدي (تظؾل فيو العزمة) و يكؾن مباشخة في المحغة نفديا

العسل االرتجادي لمحخكة باالنكباض السخكدي الدخيع (تقريخ العزمة) إلطالق الكخة
) (Behrens , 2016 , 170-176

تكسؽ أىسية ىحه التسخيشات واألسمؾب في القجرة عمى تحخيػ مخكد ثقل ألكبخ مدافة أفكية أو رأسية أو

جانبية بأقل زمؽ مسكؽ في ىحه التسخيشات ومؽ ثؼ تحقيق مقجار مؽ القؾة يخخجيا الالعب ضج ىحا الجفع ،

فزال عسا تقجم تدسح التجريبات في ىحيؽ الؾسظيؽ بديادة السجى الحخكة لمسفرل عشج زيادة سخعة حخكتيا

تدداد السقاومة ليسا ويتسيد التجريب فييسا بالرعؾبة ويعسل عمى رفع وتحديؽ مدتؾى الالعب بجنيا ومياريا

مسا يتفق ورأي (عبج الفتاح  )2113،الحي يؤكج أىسية ىحه التجريبات وتأثيخاتيا عمى مدتؾى الالعبيؽ سؾاء
بالجانب البجني أو السياري (عبج الفتاح) . )29 ، 2113 ،
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يقؾم العب كخة القجم يقؾم بعجيج

مؽ التجريب والسسارسة يحدؽ مؽ مدتؾى الرفات البجنية مسا

يشعكذ أثخه عمى التعمؼ وإتقان األداء السياري لالعبيؽ مسا ما يذيخ اليو

) Gurneen , 2015 , 75 ) ( Erlangen , 2003 , 15) ( Preosson , 2003 ,23 ( .

االستنتاجات 1-4:

 .0أحجث السشياج التجريبي الحي استخجم التسخيشات االرتجادية الحي نفحتو السجسؾعتان التجخيبيتان

أثخ إيجابيا في تظؾيخ الستغيخات السيارية كافة بكخة القجم قيج البحث.
ا

 .2تفؾقت السجسؾعة التجخيبية األولى(الؾسط السائي) التي استخجمت التسخيشات االرتجادية عمى

السجسؾعة التجخيبية الثانية (الؾسط الخممي) التي استخجمت

السيارية.

التسخيشات االرتجادية نفديا في الستغيخات

 .3تفؾقت السجسؾعة التجخيبية األولى (الؾسط السائي) التي استخجمت التسخيشات االرتجادية عمى

السجسؾعة التجخيبية الثانية (الؾسط الخممي) التي استخجمت

السيارية.

التسخيشات االرتجادية نفديا في الستغيخات

 2 -4 :التهصيات

 .0ضخورة تؾفيخ الداحات الخممية والسدبح في األنجية الخياضية بؾصفيا جدءا أساسيا

في

 .2ضخورة استخجام التسخيشات االرتجادية عمى األراضي الخممية والسائية بؾصفيا أسمؾبا

مؽ

تجريبات الفخيق حاليا حال باقي السعجات واألجيدة السدتخجمة في التجريب
أساليب التجريب السؤثخة عمى القجرات السيارية لالعبي كخة القجم الذباب

إمكانية إجخاء بحؾث ودراسات مذابية عمى العاب مشغسة أخخى .3

السرادر

العخبية واألجشبية

 .0بمؾم ،بشياميؽ وآخخون(": )0983تقييؼ تعمؼ الظالب التجسيعي والتقؾيسي "( ،تخجسة) دمحم اميؽ

السفتي وآخخون  ،دار ماكخ وىيل  ،القاىخة  ،مرخ

 .2التكخيتي ،وديع ياسيؽ والعبيجي  ،حدؽ دمحم عبج(":)0999التظبيقات اإلحرائية واستخجام ال
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مرخ

 .3عسخ  ،دمحم صبخي وآخخان(":)2110اإلحراء التظبيقي في التخبية السيارية والخياضية" ،ط، 2

 .4أبؾ العال  ،عبج الفتاح ( :)2113فديؾلؾجيا التجريب والخياضية ،الظبعة األولى ،دار الفكخ العخبي،

القاىخة ،مرخ.ص 29
 .5الخذاب  ،زىيخ قاسؼ وآخخان(": )0999كخة القجم"  ،الظبعة الثانية محجثة  ،دار الفكخ لمظباعة
والشذخ  ،مؾصل  ،العخاق .
 .6الخذاب ،زىيخ قاسؼ وآخخان(": )0991ترسيؼ وتقشيؽ اختبارات لكياس بعض السيارات الحخكية
األساسية بكخة القجم " ،بحث مشذؾر  ،السؤتسخ العمسي الدادس لكميات وأقدام التخبية الخياضية .
 .7الجليسي  ،فيرل عياش وعبج الحق ،احسخ(": )0997كخة القجم"  ،مدتغانؼ  ،الجدائخ .
 .8الخاوي  ،مكي محسؾد حديؽ(": )2110بشاء بظارية اختبار السيارات األساسية بكخة القجم لالعبي شباب
محافغة نيشؾى (دراسة عمسية)"  ،أطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة  ،كمية التخبية  ،جامعة السؾصل .
 .9الخبيعي  ،كاعؼ عبج والسؾلى ،مؾفق مجيج (":)0988اإلعجاد البجني لكخة القجم "  ،دار الكتب لمظباعة
والشذخ  ،جامعة السؾصل .
.01عبج الفتاح ،أبؾ العال(":)2113فديؾلؾجيا التجريب والخياضة" ،ط ،0دار الفكخ العخبي ،القاىخة
.00عبجهللا ،خالج نجؼ وجاسؼ ،سمؾان صالح(": )2115تساريؽ ميارية مقتخحة لتظؾيخ مظاولة الدخعة لجى
العبي كخة القجم" ،بحث مشذؾر ،مجمة التخبية الخياضية  ،السجمج الخابع عذخ  ،العجد الثاني ،كمية التخبية
الخياضية  ،جامعة بغجاد .
 .02عالوي،دمحم حدؽ(":)0979عمؼ التجريب الخياضي"  ،الظبعة الدادسة  ،دار السعارف  ،القاىخة،
مرخ.
.03نريف ،عبج عمي وحديؽ ،قاسؼ حدؽ ( :)0988مبادئ عمؼ التجريب الخياضي ،مظبعة التعميؼ
العالي ،جامعة بغجاد .
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 "تنمية األداءات الحركية المركبة على بعض المكونات اللياقة البدنية الخاصة،  حكمت،عبد الستار
.5,,2 ،"بالناشئين في كرة القدم
 تأثير استخدام بعض تدريبات الوسط المائي لتطوير:عادل مكي،  كريم مراد، حاتم حسين. 52
 استراتيجيات انتقاء،  المؤتمر العلمي،  بحث علمي، القدرات الحركية لمهارة التصويب في كرة اليد
.5,,5،  اإلسكندرية، واعداد المواهب الرياضية في ضوء التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية
06.Erlangen, J. W. (2003). Optimales Training, Leistungsphysiologische
Trainingslehre unter besonderer Beruecksichtigung des Kinder- und
Jugendtrainings. Nuernberg: 13. Auflage. Spitta Verlag
17. Gurneen, G. (2015). The Modern Soccer Coach: Position-Specific Training.
California, USA.: Bennion Kearny Limited.
18. Pereira LA. LoturcoI, Kobal R, Zanetti V, Kitamura K, Abad CC, Etal. (2015).
Transference effect of vertical and horizontal plyometrics on sprint performance of
high-levelU20 soccer players. Journal of Sports Science and Medicine., 33:2182–
2191.
19. Gurneen., G. (2016). The Modern Soccer Coach: Pre-Season Training.
California, USA. : Bennion Kearny Limited.
20. Behrens M, Mau-Moeller A, Mueller K, Heise S, Gube M, Beuster N, Herlyn
PK, Fischer DC and Bruhn S. (2016). Plyometric training improves voluntary
activation and strength during isometric, concentric and eccentric contractions. .
The Journal of Science and Medicine in Sport., 19: 170-176.
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التسخيؽ االول

القفد مع تبادل القجميؽ لألمام والخمف مع مالمدة الخكبة الخمفية لألرض.

التسخيؽ الثاني

.الؾقؾف – طعؽ القفد بالقجميؽ كمتييسا لألعمى مع انثشاء الخكبتيؽ وعجم مالمدة الخكبة الخمفية لألرض
التسخيؽ الثالث

(.الؾقؾف) قفدات ارتجادية عمى البقعة (ثالث اتجاىات)
التسخيؽ الخابع

(.الؾقؾف) القفد الجانبي بالقجميؽ كمتييسا مؽ فؾق مانع بارتفاع ()41سؼ (يسيؽ  -يدار)
التسخيؽ الخامذ

الؾثب االرتجادي لسدافة ( )21م بالخجميؽ كمتييسا .
التسخيؽ الدادس

الحجل بالتشاوب بالخجميؽ لسدافة ( )21م.

التسخيؽ الدابع

الحجل الدكداك االرتجادي لسدافة ()01م مع القفد مؽ فؾق حاجد 41سؼ.
التسخيؽ الثامؽ

القفد بخجل واحجة بالتشاوب مؽ فؾق حاجد ()41سؼ.

التسخيؽ التاسع

القفد بالخجميؽ كمتييسا مؽ فؾق أربع مؾانع بارتفاع ()41سؼ مؾضؾعة بذكل مخبع ()0×0م.
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