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لالعبي كخة القجم  السيارات االساسيةفي بعض  عمى الكخة اثخ تسارين االستحهاذ
 الذباب

 
 معن عبج الكخيم الحيالي حدين أحسج حسدة البياتي                                   

  التخبية البجنية وعمهم الخياضةجامعة السهصل/ كمية 
 (1/3/2021قبل لمشذخ في   28/10/2020)قجم لمشذخ في 

  ممخص البحث:
 البحث اىجف
 .الذباب لالعبي كخة القجم السيارات االساسية( في بعس عمى الكخة)االستحػاذ تجريبات اثخ  الكذف عغ -1
بيغ  الذباب لالعبي كخة القجم االساسيةالسيارات  عجد مغ داللة الفخوق االحرائية فيوالكذف عغ   -2

 .السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االختبار البعجي
 

بكخة القجم في محافطة نيشػى  السدتقبل السذخق الخياضيشباب نادي  حجد مجتسع البحث بصخيقة عسجية بالعبي 
( العبًا يسثمػن 20البحث مغ )( العبًا، وتكػنت عيشة 30( والبالغ عجدىع )2020 – 2019لمسػسع الكخوي )

 واستشتج الباحثان: %( مغ مجتسع البحث66.666) ندبة

أحجث السشياج التجريبي الخاص بتساريغ االستحػاذ عمى الكخة التي نفحتو السجسػعة التجخيبية تصػرًا في   -1
  .السيارات االساسية بكخة القجمكافة 

تفػقت السجسػعة التجخيبية التي استخجمت تجريبات االستحػاذ عمى الكخة في االختبارات البعجية عمى  -2
 التي تشاوليا البحث.السيارات االساسية السجسػعة الزابصة في جسيع 
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Research Summary:  

the goal of the research 

1- is to reveal the impact of (ball possession) training exercises on some basic skills 

of football players. 

2-  and to reveal the significance of statistical differences in a number of basic skills 

of football players between the experimental and control groups In the post test. 

The research community has deliberately identified the players of the Bright 

Future Youth Sports Club in football in Nineveh governorate for the football 

season (2019-2020), whose number is (30) players, and the research sample 

consisted of (20) players representing (%66.66) of the research community. The 

researchers concluded: 

1- The training curriculum for ball possession exercises implemented by the 

experimental group has developed in all basic football skills 

2- The experimental group that used ball possession exercises in the post tests 

outperformed the control group in all the basic skills that were dealt with in the 

research. 
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 :التعخيف بالبحث -1
 : السقجمة وأىسية البحث  1-1

أصبحت الشطخة العمسية الدائجة واالىسية الفعمية لعمع التجريب الخياضي مغ البجيييات "       
لكافة السجربيغ والباحثيغ العامميغ في مجال التخبية البجنية وعمػم الخياضة الحيغ يدعػن بذكل 

مػاصمة اكتذاف السديج مغ الصخائق واالساليب التجريبية فزال عغ الشطخيات العمسية الى ججي 
بالتالي و ، األساسيةات التي تؤدي الى تشسية مختمف السيار  ،تي تختز بعمع التجريب الخياضيال

عغ  اال يتعال وان ذلظ ، لالعبي كخة القجم األساسيةالػصػل الى تشسية شاممة في كافة السيارات 
دق شخيق مػاكبة كل ما ىػ حجيث وتييئة جسيع مدتمدمات العسمية التجريبية وكحلظ التعاون السش

العمسية والعسمية وقابمية العبيو في تحقيق  ةخبخ الحي يستمظ ال والستكامل ما بيغ عسل السجرب
ومغ الججيخ بالحكخ ان  ،(35، 2020)الحيالي، االداء األفزل في الشذاط الخياضي التخرري

تي مغ خالل اختيار افزل التساريغ السقششة  والحي أ( يعمى الكخةاستخجام تسخيشات )االستحػاذ 
ان كل ما سبق ذكخه يذيخ الى  ،يجب ان يتالءم مع القجرات السيارية التي يستمكيا الالعبػن 

الكخة( والسعجة مغ قبل عمى السشياج التجريبي الخاص بتجريبات )االستحػاذ اىسية البحث في تشفيح 
حه التساريغ بسا يتالءم مع تحقيق االىجاف السشذػدة الباحث عغ شخيق عسمية تقشيغ وترسيع ى

ليحه الجراسة فزال عغ مالئسة ىحه التساريغ مع مدتػى عيشة البحث لكي يتسكغ مجربػا كخة القجم 
 ."االستفادة مغ نتائج الجراسة الحالية وتحقيق االنجازات الخياضية الستقجمة

 : مذكمة البحث  1-2
يج مغ البحػث والجراسات الشطخية واالدبيات العمسية وعمى عمى  العج انبعج اشالع الباحث

الكخة( عمى  االستحػاذاية دراسة تتشاول استخجام اسمػب تجريبات ) الع يجج انحج عمع الباحث
ومغ ىشا بخزت مذكمة  ،كافة السيارات األساسيةىحه التساريغ عمى  تأثيخوالسذابية لحالة المعب و 

البحث الحالي في اجخاء دراسة تجخيبية لمكذف عغ اثخ التجريبات )االستحػاذ واالحتفاظ بالكخة( 
 ان، ومغ خالل ماسبق ذكخه يتبادر الى ذىغ الباحثالذباب لالعبي كخة القجمالسيارات األساسية 

 مة الجراسة وىي:العجيج مغ التداؤالت االتية لمػصػل الى تفديخ عمسي مقبػل لحل مذك
 ليا تأثيخ جيج عمى السيارات األساسية بكخة القجم؟الكخة( عمى )االستحػاذ ىل ان تجريبات 
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 : البحث ىجفا  1-3

 تتزسن اىجاف البحث الكذف عسا يأتي:      
بكررخة القررجم لالعبرري كررخة  األساسرريةالكررخة( فرري بعررس السيررارات عمررى )االسررتحػاذ تررجريبات اثررخ   -1

 .الذباب القجم
بررريغ  الذرررباب لالعبررري كرررخة القرررجم السيرررارات األساسرررية عرررجد مرررغ داللرررة الفرررخوق االحررررائية فررري -2

 السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االختبار البعجي.
 
 البحث: ضافخ   1-4
وجػد فخوق ذات داللة احرائية بيغ االختباريغ القبمي والبعجي ولسرمحة االختبرار البعرجي  -1

 .الذباب لالعبي كخة القجم األساسيةفي بعس السيارات 
 الذرباب لالعبري كرخة القرجمفي عجد مغ السيارات األساسرية وجػد فخوق ذات داللة احرائية  -2

 بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في االختبار البعجي ولسرمحة االختبار البعجي.
 
 : مجاالت البحث  1-5
 العبي شباب نادي السدتقبل السذخق . السجال البذخي :  -1
 ممعب نادي السدتقبل السذخق.:  السجال السكاني -2
 . 11/3/2929الى  1/19/2918:  السجال الدماني -3
 تحجيج السرظمحات: 1-6

و الفخيق ككل مغ الديصخة عمى الكخة واالحتفاظ بيا أقجرة العب كخة القجم  االستحهاذ عمى الكخة:
فتخة زمشية مسكشة، ومشع العبي الفخيق السشافذ مغ قصع الكخة ويكػن ذلظ عغ شخيق  ألشػل

استخجام الالعب لكافة إمكانياتو البجنية والسيارية كالسخاوغة والخجاع، والجحخجة، والتسخيخات بيغ 
 (7، 2018في اشار خصط المعب".)الحيالي والحيالي،  أحجأعزاء الفخيق الػ 

 السشيج التجخيبي لسالءمتو وشبيعة مذكمة البحث.                                   الباحث استخجممشيــــج البحــــث:  3-1
السدتقبل شباب نادي  حجد مجتسع البحث بصخيقة عسجية بالعبي مجتسع البحث وعيشتو: 3-2

( والبالغ 2020 – 2019الكخوي ) بكخة القجم في محافطة نيشػى لمسػسع السذخق الخياضي
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%( مغ 66.666) ( العبًا يسثمػن ندبة20( العبًا، وتكػنت عيشة البحث مغ )30عجدىع )
مغ خالل إتباع شخيقة وضابصة  تجخيبية  مجسػعتيغمجتسع البحث، وقج قدست ىحه العيشة إلى 
 ( العب لكل مجسػعة.10االختيار العذػائي باستخجام القخعة وبػاقع )

 
 معمهمات عن العجد الكمي لسجتسع البحث وعيشتو والشدب السئهية( 1الججول )

 العيشة والسدتبعجين العجد الشدبة السئهية
 السجتسع الكمي لمبحث (30) 100%

 والالعبين السداعجين عيشة التجخبة االستظالعية (10) 33.333%
 عيشة البحث (20) 66.666%

بيغ مجسػعتي البحث التجخيبية والزابصة في تع إجخاء التكافؤ  :البحث سهعتيمجتكافؤ  3-4
( األوساط الحدابية واالنحخافات 2متغيخات )العسخ، والصػل، والكتمة( والرفات البجنية والججول )

 السعيارية لمستغيخات السعتسجة في التكافؤ.

 الستغيخات 
وحجة 
 القياس

 T قيسة السجسهعة الزابظة السجسهعة التجخيبية
 السحتدبة

مدتهى 
 ع± -س ع± -س الجاللة

 0.101 1.765 0.471 17.000 0.966 17.600 )سشة( العسخ
 0.351 0.154 6.192 169.800 3.705 173.200 )سم( الظهل
 0.725 0.357 4.939 61.0300 5.551 61.870 )كغم( الكتمة
 ( 18=2-02) حخية ة( وأمام درج0,05) < حجود ثقةالججولية عشج (Tقيسة )*   
ـــة عـــجم ( 6يتبـــين مـــن الجـــجول )      ـــين السجســـهعتين التجخيبي ـــة ي ـــة معشهي وجـــهد فـــخوق ذات دالل

والزابظة في  الستغيـخات )العسـخ والظـهل والكتمـة( مسـا يذـيخ الـى تكـافؤ السجسـهعتين التجخيبيـة والزـابظة فـي 
 .ىحه الستغيخات
بكخة القجم السعتسجة  األساسيةاألوساط الحدايية واالنحخافات السعيارية لمسيارات  (3الججول )

 السحدهبة( Tوقيع ) في التكافؤ
 ت

وحجة  السيارات االساسية
 القياس

 T قيسة السجسهعة الزابظة السجسهعة التجخيبية
 السحدهبة

مدتهى 
 ع± -س ع± -س الجاللة

 0.575 0.572 0.792 18.972 0.673 19.160 ثانية الجحخجة .1
 0.722 0.361 1.333 8.000 1.187 7.800 درجة اإلخساد .2
 0.691 0.404 2.213 25.300 2.213 25.700 درجة السشاولة القريخة .3
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 0.429 0.429 0.516 34.400 0.527 34.500 تكخار الديظخة عمى الكخة .4
 0.382 0.896 0.707 4.500 0.788 4.800 درجة التيجيف القخيب .5
 0.688 0.409 0.914 11.150 0.714 11.300 درجة التيجيف البعيج .6
 ( 81=2-02) ( وأمام درجة حخية0,05) < حجود ثقةالججولية عشج (Tقيسة )* 

السيارات معشهية يين السجسهعتين التجخيبية والزابظة في  وجهد فخوق ذات داللةعجم ( 6يتبين من الججول )
، التيجيف البعيج، مسا يذيخ التيجيف القخيب ،، السشاولة القريخة، الديظخة عمى الكخةاإلخساد)الجحخجة،  االساسية

 .الى تكافؤ السجسهعتين التجخيبية والزابظة في ىحه الستغيخات
 األجيدة واألدوات السدتخجمة في البحث : 5 – 3
  ميدان الكتخوني.      (5ساعات إيقاف عجد).           ( 25شررررررررررررررررػاخز خذبيرررررررررررررة عرجد.) 
  قياسشرررخيط      .   ( 20كرررررخات قررررجم قانػنيرررة عرررجد   ) (2أىررررررررررجاف كررررررخة قرررررجم قرانػنيرررررة عرجد.) 
 .أشخشرررررررررة خاصرررررة       .برررررػرك ابيس 
 وسائل جسع البيانات )أدوات البحث(:   6 – 3
، )تحميررل السحتررػى، والسقابمررة الذخريرة،  استسرارة االستبيرران: بحث اآلتيةتع استخجام أدوات ال   

 االختبرارات والسقاييذ( وتع استخجام كل أداة مغ ىحه األدوات كسا يأتي:
" يعررج تحميررل السحتررػى مررغ األسرراليب البحثيررة الستسيرردة فرري تقررجيع مؤشررخات كسيررة  :تحميــل السحتــهى  3-6-1

لقررريع والسعررراييخ التررري تدرررعى جيرررات معيشرررة لتخسررريخيا فررري جساعرررة أو ومػضرررػعية عرررغ التػجييرررات الفكخيرررة وا
عمررى  ان( ولغررخح حرررػل الباحثرر43، 2002لشعيسرري، اسررائل االترررال السختمفررة" )مجتسررع معرريغ باعتسرراد و 

بحرررث ترررع تحميرررل محترررػى السررررادر والجراسرررات البيانرررات دقيقرررة والستعمقرررة بسػضرررػع ومتغيرررخات السعمػمرررات و ال
 بسػضػع البحث ومتغيخاتو البجنية والسيارية وبحدب خرػصية البحث الحالي .الخاصة العمسية 

ــــــــــة الذخرــــــــــية 3-6-2 اجررررررررررخى الباحثرررررررررران العجيررررررررررج مررررررررررغ السقررررررررررابالت الذخرررررررررررية : السقايم
 مع مجسػعة مغ الستخرريغ في مجال كخة القجم.

نتقررررررررررررررراء الترررررررررررررررع تررررررررررررررررسيع عرررررررررررررررجٍد مرررررررررررررررغ اسرررررررررررررررتسارات االسرررررررررررررررتبيان : االســـــــــــــــتبيان  3-6-3
واختباراتيرررررررررررا فزررررررررررراًل عرررررررررررغ تررررررررررررسيع  األساسررررررررررريةختباراتيرررررررررررا والسيرررررررررررارات الرررررررررررفات البجنيرررررررررررة وا

التسرررررررراريغ الترررررررري سررررررررػف يررررررررتع اسررررررررتخجاميا مررررررررغ قبررررررررل السجسػعررررررررة  اسررررررررتسارة اسررررررررتبيان تزررررررررسغ
لمتعررررررررررررررخف عمرررررررررررررى مررررررررررررجى  تررررررررررررجريبي السشيرررررررررررراجالتجخيبيررررررررررررة فزرررررررررررراًل عررررررررررررغ اسررررررررررررتبيان تزررررررررررررسغ 

 وإمكانية تشفيحه عمى عيشة البحرث. ياجالسش اصالحية ىح
 :مة في البحثاالختبـــــــــارات والسقــــــــــاييذ السدتخج 4 – 6 – 3
 القياســـــــــــــــــــــات الجدسيــــة:  3-6-4-1

 ، وقياس كتمرة الجدرع(.قياسيغ وىسا:)قيراس شرػل الجدع شسمت القياسات الجدسية
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 شتستخ( ألقخب )سر ميدان الكتخوني يحتػي عمى مقياس لمصػلتع استخجام : قياس طهل الجدم
 .لقياس شػل الجدع لكل العب

  ى السيرررررردان وىررررررػ مختررررررٍج لقيرررررراس كتمررررررة الجدررررررع يقررررررف الالعررررررب عمرررررر: قيــــــاس كتمــــــة الجدــــــم
 ، ويتع قياس كتمة جدسو ألقخب مائة غخام .الدخوال فقط

 
 االختبـارات السيـاريـة : 3-6-4-2
  وقج شسمت االختبارات السيارية ما يأتي:  
  ( متررررررخ لقيرررررراس 2×2الكررررررخة مررررررغ الحخكررررررة )ا خسرررررراد( داخررررررل مخبررررررع )اختبررررررار إيقرررررراف حخكررررررة

 (.210-1999،209، )الخذاب وآخخانالجقة إيقاف حخكة الكخة و التحكع بيا
 ( أمتار لقياس دقرة السشراوالت القرريخة 10اختبار دقة السشاولة القريخة نحػ السدصبة لسدافة )

 .(86-85،  2005( أمتار )الخذاب وذنػن ، 10مغ مدافة )
 ( لسررجة )( ثانيررة لقيرراس القررجرة عمررى الررتحكع بررالكخة 30اختبرار الدرريصخة عمررى الكررخة )تشصرريط الكررخة

.)اسساعيل وآخررررخان، أجررررداء الجدررررع عررررجا الحراعيرررررغ ( ثانيررررررة فرررررري بجسيررررع30لسررررجة ) فرررري اليررررػاء
1991 ،138) 

 (شػاخز ذىابًا وإيابًا لقياس قجرة الالعب 10اختبار دحخجة الكخة بذكل متعخج بيغ ) عمى
 التحكع بجحخجة الكخة بكمتا قجميو بيغ الذػاخز 

  عمى ىجف مقدع ات مختمفةمغ مداف القخيباختبار دقة التيجيف.   
 ( يررررراردة لقيررررراس القرررررجرة عمرررررى دقرررررة التيرررررجيف 18اختبرررررار دقرررررة التيرررررجيف البعيرررررج مرررررغ مدرررررافة )

 .(22-21، 2005)خذاب وذنػن،  .البعيج عمى ىجف مقدع بالسشترف بالقجميغ
 : والسقاييذ السهاصفات واألسذ العمسية لالختبارات 7 –3
وبالشدبة إلى االختبارات التي تع استخجاميا في البحث الحالي وعمى الخغع مغ أن معطع     

تعج اختبارات عمسية مقششة وشائعة االستخجام بذكٍل كبيخ في السيارية السدتخجمة االختبارات 
مالئسة وصالحة لعيشة البحث وتع تصبيقيا في دراسات  وىي البجنية وعمػم الخياضةمجال التخبية 

  .ابية لعيشة البحث مغ)فئة الذباب(عمسية سابقة وعمى عيشات وبيئات متذ

وقج تع استخجام الترسيع التجخيبي الحي يصمق عميو اسع )ترسيع  الترسيم التجخيبي :  8 –3
، القبمي والبعجي )عالوي وراتبريغ السجسػعات الستكافئة( العذػائية االختيار ذات االختبا

 ( الحي يسثل الترسيع التجخيبي السدتخجم في تجخبة البحث.1الذكل ) و( 232، 1999
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 السجػعة التجخيبية
 اختبار قبمي

 الستغيخ السدتقل
 اختبار بعجي

 اسمػب السجرب السجسػعة الزابصة
 الترسيم التجخيبي السدتخجم في تجخبة البحث (1الذكل )

     :عجد السشاىج التجريبيــة 
مغ قبل  ياج، وقج تع وضع ىحه السشمشياج تجريبي واحجتع تجريب أفخاد العيشة عمى 

الباحث بعج تحميمو لسحتػى السرادر العمسية وترسيع استسارة استبيران ومرغ ثع عخضيرا عمرى 
خياضي وكخة في مجالري )عمع التجريب ال (1)السمحق سػعرة مرغ الدرادة ذوي االخترراصمج

 القجم(.
 التجريبي ياجلقائسين يتشفيح السشا: 

لو شارة دولية والعجيج مغ  في تجريب ()التجريبي مغ قبل مجرب متخرز ياجتع تشفيح السش      
في تجريب العبي عيشة البحث،  وكان متعاونا مع الباحثفي مجال كخة القجم  الجورات التجريبية

 .السجسػعة التجخيبيةكسا أن الباحث قام بعسمية ا شخاف عمى تجريب 
 :السجة السخررة لتشفيح تجخبة البحث 

تست الديصخة عمى ىحا الستغيخ عغ شخيق إخزاع جسيع الالعبيغ الستجربيغ إلى نفذ 
 .نفحتيا ىحه السجسػعة ( وحجة تجريبية24وىي ) السشياج التجريبيالسجة الدمشية السخررة لتشفيح 

 :مكان )مهقع( التجخبة 
السدتقبل السذخق تع معالجة ىحا الستغيخ مغ خالل تجريب جسيع العبي شباب نادي 

 . السدتقبل السذخق الخياضي)عيشة البحث( في نفذ السػقع التجريبي في ممعب نادي  الخياضي
 

 التجارب االستظالعية:  11 – 3
 ()عية وبسداعجة فخيق العسل السداعجأجخى الباحث عجدًا مغ التجارب االستصال

  وىي:لمباحث وقج كان لكل تجخبة ىجٌف يختمف عغ أىجاف التجارب اآلخخى 

                                           

 
()

 .ميثم يهنذ خميل           مجرب شباب نادي السدتقبل السذخق الخياضي:السجرب 
() 

كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جاهعة الووصل   أ.م.د نشأت ابراهين                      -1  

م.د احود رعد ابراهين                    كلية التربية االساسية / جاهعة الووصل -2  

م.هضر هؤيد عبد هللا                     كلية التربية االساسية / جاهعة الووصل  -3  

 هاجستير كلية التربية البدنية وعلوم الرياضةياسر قاسن الياس                            -4
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 تجخبة استظالعية لالختبارات السيارية: 3-11-1
( عمى خسدة العبيغ مغ مجتسع البحث 8/1/2020) أجخيت ىحه التجخبة بتاريخ

 وبسداعجة فخيق العسل السداعج لمباحث الحي تع ذكخه آنفاً 

 تجخبة استظالعية لمتسخيشات السعتسجة في البحث: 3-11-2
( وتع عخضيا 1صسسيا الباحثان )ممحق  أجخى الباحث تجخبة استصالعية لمتساريغ التي       

/  9بتاريخ ) حه تع تشفيوالتي  عمى مجسػعة مغ الدادة ذوي االختراص في مجال عمع التجريب
 .وبسداعجة فخيق العسل السداعج األساسية( عمى عيشة البحث 2020/  1
 تجخبة استظالعية إلجخاء وحجة تجريبية : 3-11-3
/ 10/1بتاريخ ) األساسيةػحجة تجريبية لعيشة البحث تجخبة استصالعية لتع إجخاء      

 .التجريبي ياج( وبسداعجة فخيق العسل السداعج السشفح لمسش2020

 :اإلجخاءات الشيائية لمبحث 12 – 3

 االختبارات القبمية السيارية: 1 -12  -3
 :وكسا يأتي (14/1/2020ة)رولغاي (11/1/2020) لمفتخة مغ والسياريةتع إجخاء االختبارات  
 .اختبار الجحخجة لقياس قجرة الالعب عمى دحخجة الكخة بذكل متعخج 
  الالعب عمى التحكع بإيقاف حخكة الكخة مغ الحخكة.اختبار ا خساد لقياس قجرة 
  عمى ىجف مقدع. ات مختمفةلقياس دقة التيجيف البعيج مغ مدافاختبار التيجيف القخيب 
 ( ياردة عمى ىجف مقدع 18اختبار التيجيف البعيج لقياس دقة التيجيف البعيج مغ مدافة )

 بالسشترف.
 سدة أقدام متداوية لقياس دقة السشاولة القريخة.اختبار مشاولة الكخة نحػ مدصبة مقدسة إلى خ 
 التجريبي: ياجترسيم وتشفيح السش 2 –12 – 3

 (2)السمحق  السشياج التجريبيبعج تحميل محتػى السرادر والبحػث والجراسات العمسية تع ترسيع 
تتزسغ عجدًا مغ التساريغ التي يخجم كاًل مشيا ىجفًا تجريبيًا محجدًا بحدب خرػصية البحث 

عمى الدادة ذوي  يافي استسارة استبيان وتع تػزيع ياج التجريبيالحالي وقج تع وضع ىحه السش
وبعج ، ياجالسش اي )عمع التجريب الخياضي وكخة القجم( لتحجيج صالحية ىحراالختراص في مجال

 التجريبي وكسا يأتي: ياجتع تشفيح السش السيارية غ تصبيق كافة االختبارات القبميةم الباحثتياء ان
  وكان بتساريغ االستحػاذ واالحتفاظ بالكخة السجسػعة التجخيبية نفحت السشياج التجريبي الخاص

 . ا( العب10عجدىع )
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  ا( العب10عجدىع )وكان بالسجرب نفحت السشياج التجريبي الخاص  الزابصةالسجسػعة . 
 وىي: السشياج التجريبيوقج راعى الباحث مجسهعة من الشقاط السيسة عشج تشفيح  
  بجء كافة الػحجات التجريبية با حساء العام مغ أجل تييئة جسيع عزالت الجدع لالعبي

الفخيق، ثع القيام بإجخاء ا حساء الخاص لجسيع العزالت السذاركة في أداء كل تسخيغ في 
 الػحجات التجريبية.

 ( 8( وحجات تجريبية تع تشفيحىا لسجة )3كان عجد الػحجات التجريبية في األسبػع الػاحج )
 ( وحجة تجريبية.24تجريبي )السشياج لمأسابيع وبحلظ يكػن مجسػع الػحجات التجريبية 

  البحث التجخيبية عمى دورتيغ متػسصتيغ، وتكػنت كل السشياج التجريبي لسجسػعةتزسشت 
 (.1 - 3وبتسػج حخكة حسل في كل دورة متػسصة ) ( دورات صغخى 4مغ )  دورة متػسصة 

  التجخيبية في أيام لمسجسػعة الجورات التجريبية الرغخى في أجخيت الػحجات التجريبية الثالثة
( أما باقي أيام األسبػع فإن العبي العيشة كانػا يتجربػن عمى االربعاء، و واالثشيغ، الدبت)

السشياج التجريبي السػحج مغ قبل السجرب لجسيع الالعبيغ والحي تزسغ الجػانب البجنية 
 السيارية والخصصية، وكان يػم الجسعة يػم راحة لجسيع العبي عيشة البحث.و 

  كل قدع متداٍو في إنجازه القرػي  إلى عجة أقدام بحيث يشفح السجسػعة التجخيبية قدست
 بذكل مػحج. السشياج التجريبيالتساريغ السحجدة في 

  زيادة ونقران تكخارات كان معتسجًا عمى  السشياج التجريبيإن تسػج حخكة الحسل التجريبي في
  (2الذكل )الحسل التجريبي الكمي لكل دورة صغخى وكسا ىػ مبيغ في  اداء كل تسخيغ في

 لمسجسهعة التجخيبيةتسهج حخكة الحسل التجريبي في الجورات األسبهعية  (2الذكل )
/ 15/1في تاريخ ) السشياج التجريبيتع البجء بتشفيح  :السشياج التجريبيفتخة تشفيح   3-12-3

السشياج التجريبي ( وتع االنتياء مغ تشفيح جسيع الػحجات التجريبية الخاصة بتصبيق 2020
 (. 2020/ 9/3تاريخ )ب لمسجسػعة التجخيبية
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 السشياج التجريبي لمسجسػعةبعج االنتياء مغ تشفيح  االختبارات البعجية السيارية: 3-12-4
عمى عيشة البحث في الفتخة مغ  التجخيبية قام الباحث بإجخاء االختبارات البعجية السيارية

 ة السيارية.( وبشفذ تدمدل تشفيح االختبارات القبمي2020/ 3/ 14( ولغاية )11/3/2020)
 :الهسائل اإلحرائية 13 – 3

-tلمعيشات السدتقمة، و t-testالشدبة السئػية، والػسط الحدابي، واالنحخاف السعياري، و
test لمعيشات السختبصة، واستخجم الباحثان الحقيبة االحرائية (SPSS)  لمحرػل عمى نتائج

 .بػساشة الحاسبة اآللية )الكػمبيػتخ( البحث الحالي 
 

 
 
 
 

 : وتحميل الشتائج ومشاقذتياعخض  -4
فــي  البحــث يعــخض وتحميــل نتــائج الفــخوق يــين االختبــارات القبميــة والبعجيــة لسجســهعت 4-1

 :السيارات االساسية لالعبي كخة القجم الذباب
يين  ( السحدهبةTاالوساط الحدايية واالنحخافات السعيارية وقيم ) (4الججول )

 عمى الكخةتسارين االستحهاذ االختبارين القبمي والبعجي لمسجسهعة التجخيبية التي أستخجمت 
 ت

 وحجة القياس السيارات االساسية
قيسة  T االختبارات البعجية االختبارات القبمية

 السحدهبة
مدتهى 
 ع± -س ع± -س الجاللة

 *0.013 *3.067 0.767 18.137 0.673 19.160 ثانية الجحخجة .1
 *0.007 *3.503 0.823 9.300 1.187 7.800 درجة اإلخساد .2
 *0.000 *11.927 1.828 39.700 2.213 25.700 درجة السشاولة القريخة .3
 *0.000 *6.278 1.663 37.900 0.527 34.500 تكخار الديظخة عمى الكخة .4
 *0.000 *8.216 0.788 7.800 0.788 4.800 درجة التيجيف القخيب .5
 *0.002 *4.324 1.599 13.350 0.714 11.300 درجة التيجيف البعيج .6

 ( 9=1-10) حخية ة( وأمام درج0,05) < حجود ثقةالججولية عشج (Tقيسة )*
لمسجسػعة  بيغ االختباريغ القبمي والبعجي( وجػد فخوق ذات داللة معشػية  4يتبيغ مغ الججول )

في كل مغ الستغيخات )الجحخجة، ا خساد، السشاولة القريخة، الديصخة عمى الكخة،  التجخيبية
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،  11.927، 3.503، 3.067السحدػبة عمى التػالي  ) (T)إذ بمغت قيع  ،التيجيف البعيج(
، 0.007، 0.013، وبمغت قيع مدتػى الجاللة عمى التػالي)(4.324 ،8.216 ،6.278
حجود عشج  قيع مدتػى الجاللةمغ  صغخأ جسيعيا ىيو  (0.002، 0.000، 0.000، 0.000
 .(9درجة حخية ) وأمام (0.05) ≥ ثقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 ةمسجسهعلعخض وتحميل نتائج الفخوق يين االختبارات القبمية والبعجية  4-1-4

 :ومدتهى التفكيخ الخظظي األساسيةالزابظة في السيارات 
يين  ( السحدهبةTاالوساط الحدايية واالنحخافات السعيارية وقيم ) (5الججول )

 تجريبات السجرب التي أستخجمت الزابظةاالختبارين القبمي والبعجي لمسجسهعة 
 ت

وحجة  السيارات االساسية
 القياس

قيسة  T االختبارات البعجية االختبارات القبمية
 هبةالسحتد

مدتهى 
 ع± -س ع± -س الجاللة

 0.168 1.500 0.789 18.970 0.792 18.972 ثانية الجحخجة .1
 0.343 1.000 1.197 8.100 1.333 8.000 درجة اإلخساد .2
 0.343 1.000 2.270 25.400 2.213 25.300 درجة السشاولة القريخة .3
 *0.004      * 3.873 0.843 35.400 0.516 34.400 تكخار الديظخة عمى الكخة .4
 0.168 1.500 0.737 4.900 0.707 4.500 درجة القخيبالتيجيف  .5
 0.138 1.627 0.516 11.400 0.914 11.150 درجة التيجيف البعيج .6

االختباريغ القبمي والبعجي وجػد فخوق ذات داللة معشػية بيغ عجم ( 5يتبيغ مغ الججول ) -
( القخيب، التيجيف البعيجالجحخجة، ا خساد، السشاولة، التيجيف )ميارة في  لمسجسػعة الزابصة
 (1.627، 1.500، 1.000، 1000، 1.500السحدػبة عمى التػالي )( T)إذ بمغت قيع 
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وىي  (0.138، 0.343،0.168، 0.343، 0.168وبمغت قيع مدتػى الجاللة عمى التػالي )
 .(9درجة حخية ) وأمام (0.05) ≥ عشج حجود ثقة مدتػى الجاللة قيعمغ  كبخأ
ميارة في  لمسجسػعة الزابصةوجػد فخوق ذات داللة معشػية بيغ االختباريغ القبمي والبعجي  -

وىي  (0.004ومدتػى داللة ) (3.873السحدػبة ) (T) ةإذ بمغت قي الديصخة عمى الكخة
 .(9درجة حخية ) وأمام (0.05) ≥ عشج حجود ثقة مدتػى الجاللة قيعمغ  صغخأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الزابظة والتجخيبية سهعتينسجمالفخوق يين اختبارات القبمية والبعجية لمشاقذة نتائج  4-2
القبمية والبعجية  بكخة قجم األساسيةالسيارات مشاقذة نتائج الفخوق يين اختبارات  4-2-1
   الزابظة والتجخيبية سهعتينسجمل

ىشرراك ( الترري تررع الحرررػل عمييررا وتررع ذكخىررا آنفررًا، ضيررخ أن 4) يغالجررجول يترربغ مررغ نتررائج
 غسجسررػعتيلم لالعبرري كرخة القررجم الذررباب األساسرريةالسيرارات  تقرجمًا أرتقررى الررى مدرتػى السعشػيررة فرري

 ولسرمحة االختبار البعجي . تساريغ االستحػاذ واالحتفاظ التجخيبية التي استخجمت
ة التجخيبيرة التري اسرتخجمت تسراريغ سجسػعرالويعدو الباحث التقجم الحاصل والسيسا لرجى  
الررة الترري اعتسررجت تررأثيخ الررى ال األساسرريةالسيررارات فرري  ذ واالحتفرراظ بررالكخةاالسررتحػا ات االيجابيررة الفعل

فري الشترائج التري نحرغ بررجدىا، فزرال عسلرا تزرسشتو  وعمى التخصيط العمسي، والرحي اثبرت فاعميتر
ال فزال" عغ اتباع االساليب العمسية الجقيقة في تقشيغ االحستساريغ السحجدة بقػاعج وشخوط،  ىحه

الخاحرررة(، ومخاعررراة الترررجرج برررررعػبة التسررراريغ والفرررخوق الفخديرررة برررريغ  -الحجررررع -مرررغ حيرررث )الذرررجة
الالعبرريغ، فزررال" عررغ دقررة اختيررار التسرراريغ السعررجة مررغ قبررل الباحررث الترري شبقررت داخررل السشيرراج 

، وانتطررام الالعبرريغ فرري التررجريب اثشرراء  األساسرريةالتررجريبي الررحي اثررخ بذرركل ممحررػظ فرري السيررارات 
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إذ كان ىرحا الشرػع مرغ ، السياريةبيق السشياج التجريبي الحي أدى الى تصػيخ امكانيات الالعبيغ تص
مررغ خررالل الحخكررات  بكررخة القررجم األساسرريةالسيررارات  التسرراريغ لررو شررابع خرراص فرري التررجريب عمررى

فزررال عررغ تبررادل السخاكررد  ألداء التسخيررخ والجحخجررة والتيررجيف مررع وجررػد زميررل ومشررافذ، الدررخيعة
لرررجى  السيرررارات االساسررريةوىررري تسثرررل حالرررة تذررربو مرررا يحرررجث فررري السبررراراة والتررري ترررؤدي الرررى تصرررػر 

اذ يررحكخ فررري ىررحا الرررجد)الحيالي( "ان ىرررحه السيررارات تحتررػي الرررى العجيررج مررغ الررررفات الالعررب، 
التػافق وغيخىا مرغ الررفات البجنية كالدخعة االنتقالية والقػة السسيدة بالدخعة والخشاقة و والتػازن و 
اذ  (78، 2020)الحيالي، البجنيررة االخررخى الترري تدرراعج الالعررب فرري اداء السيررارات بكفرراءة عاليررة"

يفزررل اسررتخجام  لررجى الالعبرريغ انررو لكرري يررتع  تصررػيخ األداء السيرراري " (Jones & Drust)يذرريخ 
ح الالعبريغ بذركل متكرخر المعب داخل السداحات التجريبية فيي مرغ االسراليب الحجيثرة التري تعرخل 

لسػاقرررف يػاجيػنيرررا خرررالل السبررراراة الخسرررسية وان الالعبررريغ الرررحيغ يتعخضرررػن باسرررتسخار لسثرررل ىرررحه 
ويؤكرج ذلرظ  (Jones & Drust, 2007,156)  " السػاقرف يتحدرغ لرجييع صرشع القرخار واألداء السيراري 

السيرارات فأنرو يحقرق األداء تصرػيخ بذركل كبيرخ فري  الستحػاذ اسريستاتساريغ لييتي( بقػلة "ان )ا
والتحخكرات الخصصيرة اليجػميرة والجفاعيرة )الفخديرة والجساعيرة(   والسخكبرة األساسريةالجيج لمسيرارات 
تسرراريغ برران اسررتخجام الذررخوط والقيررػد فرري  Aguiar  etal) ")( ويزرريف 77، 2014")الييترري، 

وفقرا لميرجف مرغ الترجريب كتحجيرج عرجد لسدرات الكرخة والمعرب الزرراغط  االسرتحػاذ واالحتفراظ برالكخة
والتحخك ضسغ شخوط معيشة يصػر كثيخًا مغ عقمية الالعب وزيادة الدخعو واتخاذ القرخار السشاسرب 

 ,Aguiar  et al)) "فري األداء السيراري ويرؤدي الرى حالرة مرغ التصبيرق الحخفري لتػجييرات السرجرب

2012, 109                                                 . 
برران التغييررخ فرري تررجريبات السذررخوشة وفقررا لميررجف  "نقررال مررغ )الحيررالي(  ويؤكررج )جشيررجي( 

ترررررادفو فرررري مػاقررررف المعررررب  التررررجريبي يعسررررل عمررررى مدرررراعجة الالعررررب فرررري حررررل السذرررركالت الترررري
وتحدرريغ  السيررارات االساسررية اعجه فرري تصررػيخ، وذلررظ يحقررق ترررػرات معيشررو ومحررجدة تدررالسختمفررة

تسرررراريغ  االسررررتحػاذ كسررررا يررررخى الباحررررث ان اسررررتخجام  ،(83، 2011شيررررجي، )ج "قجراتررررو وامكانياتررررو
مررغ خررالل زيررادة  بكررخة القررجم  األساسرريةالسيررارات كرران لررو دور فاعررل فرري تصررػيخ  االحتفرراظ بررالكخة 

بران " (Filipe et al)شرة لرجى الالعبريغ، اذ يذريخ الخغبة والجافعية نحػ التسرخيغ وابرخاز القرجرات الكام
ىا الػاضح ويدتخجميا السجربػن كثيخًا في فتخات ا عجاد تأثيخ اسمػب المعب مغ االساليب التي ليا 

السختمفة، ألنيا تبجو سيمة السيػل، ويتزح ذلظ جميا في لعبة كخة القجم مغ خالل إعصاء واجبات 
أثشراء سريخ المعرب بأشركالو السختمفرة، ويتسيرد ىرحا االسرمػب بتصرػيخ في اتجاه اليجف السخاد تحقيقو 

 .(Filipe  et al, 2014, 77 )، "السيارات االساسية جػانبال
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فـي  عخض و تحميل نتـائج االختبـارات البعجيـة لمسجسـهعتين التجخيبيـة والزـابظة 4-3
 السيارات االساسية

يين  ( السحدهبةTاالوساط الحدايية واالنحخافات السعيارية وقيم ) (6الججول )
 األساسيةالسجسهعتين التجخيبية والزابظة لالختبارات البعجية في السيارات 

 ت
 وحجة القياس السيارات االساسية

قيسة  T السجسهعة الزابظة السجسهعة التجخيبية
 السحتدبة

مدتهى 
 ع± -س ع± -س الجاللة

 *0.028 *2.392 0.789 18.970 0.767 18.137 ثانية الجحخجة .1
 *0.019 *2.612  1.197 8.100 0.823 9.300 درجة اإلخساد .2
 *0.000 *15.511 2.270 25.400 1.828 39.700 درجة السشاولة القريخة .3
 *0.000 *4.239  0.843 35.400 1.663 37.900 تكخار الديظخة عمى الكخة .4
 *0.001 *8.490 0.737 4.900 0.788 7.800 درجة التيجيف القخيب .5
 *0.004 *3.669  0.516 11.400 1.599 13.350 درجة التيجيف البعيج .6
 *0.003 *3.438  3.034 134.100 2.079 138.100 درجة التفكيخ الخظظي .7

 ( 81=2-02) حخية ة( وأمام درج0,05) < حجود ثقةالججولية عشج (Tقيسة )* 
( وجهد فخوق ذات داللة معشهية يين السجسهعتين التجخيبية والزابظة في كل من الستغيخات 6يتبين من الججول )

، التيجيف البعيج، التفكيخ الخظظي( التيجيف القخيب، ، السشاولة القريخة، الديظخة عمى الكخة،اإلخساد)الجحخجة، 
، 2.612، 2.392السحدػبة عمى التػالي )( Tإذ بمغت قيع ) ،ولسرمحة  السجسػعة التجخيبية

، 92928وقيع مدتػى الجاللة عمى التػالي) (3.438، 3.669، 8.490، 4.239، 15.511
 عشج مدتػى الجاللةمغ قيسة  صغخوىي أ (92993، 92994، 92991، 92999،92999، 92919
 (18درجة حخية ) أمامو  (9295) ≥ حجود ثقة

 في االختبار البعجي:  مجسهعتين التجخيبية والزابظةالفخوق يين نتائج   مشاقذة 4-4
( تبيغ أن ىشاك فخوقًا ذات داللة معشػية لجسيع 6) يغالججول نتائج بعج عخح وتحميل

التجخيبية التي استخجمت تساريغ البحث  مجسػعتيبيغ  األساسيةفي السيارات  البعجية ختباراتاال
، مسا أوجب تجريبات السجربالتي استخجمت  الزابصةاالستحػاذ واالحتفاظ بالكخة والسجسػعة 

ضيخ لشا  السيارية حيث سقارنة بيغ األوساط الحدابية لجسيع اختبارات العمى الباحث استخخاج 
 ةعمى السجسػع تساريغ االستحػاذ واالحتفاظ بالكخةتفػق السجسػعة التجخيبية التي استخجمت 

حه الشتائج اثبتت تساريغ االستحػاذ واالحتفاظ وبي، تجريبات السجربالتي استخجمت  الزابصة
 ىا عمى عيشة البحث.تأثيخ بالكخة فاعميتيا و 
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السجسػعة التجخيبية التي استخجمت ىحه التساريغ الى التشاسق تفػق  انويعدو الباحث
وتغصية وسج الفخاغات والتحخكات الدخيعة  لآلخخوالتخابط في االداء ومدانجة الالعبيغ واحج 

شاوالت السذابية لحالة المعب والسشافدة ويحكخ كل مغ )العمي وشغاتي( " تحجد درجة وسخعة الس
المعب بعجد مخات لسذ الكخة او عجد التسخيخات في الػقت السحجد كحلظ مغ خالل تجريبات 

اذ يكػن الالعب في حالة  (13، 2007شكال السشافدة" )العمي وشغاتي،بستصمبات الرعػبة أل
خ وتحت ضغط السشافذ القخيب مشو، األمخ الحي يتصمب الترخف احتكاك مباشخ ومدتس

الرحيح مغ قبل الالعبيغ مع الكخة سػاء كان ذلظ في االداءات السيارية السخكبة او السشفخدة 
، اذ يذيخ التسخيغوالديصخة عمى الكخة وحيازتيا بذكل سميع ومشع الخرع مغ انتداعيا في 

التسخيشات يؤدي الى تعػيج الالعبيغ عمى الترخف ىحه م ان استخجا" )العكيجي( بيحا السػضػع 
فخدية الرحيح واتخاذ القخار الدميع في الػقت السشاسب، كسا ان لعبة كخة القجم تؤدى برػرة 

ت في ضخوف مذابية لسا يحرل في السباراة مغ  ا، وليحا يعج اداء السيار وثشائية وجساعية
مع بعزيا يقجم لشا حاالت مذابية لسا يجخي في  الن ربط ىحه السيارات األساسيةالستصمبات 
ويخى الباحث انو يتصمب مغ الالعبيغ عشج أداء التسخيشات ، (67، 2015)العكيجي،  " السباراة 

الدخعة والجقة في األداء وإيرال الكخة بأقل زمغ الى الدميل، فزال عغ المعب الجساعي لتشفيح 
غ السشافذ، ويؤكج ذلظ )جابخ وآخخان( عشجما الذخوط الخاصة بالتسخيغ وتجشب قصع الكخة م

القػة واستسخارية اداء  يداعج عمى تشسية سخعة األداء  ضسغ اسمػب تشافدي ان المعب "  واذكخ 
الكخة بذكل كبيخ النيا تتصمب استجابات سخيعة وتفكيخ  استخجام معالتسخيغ يشسي صفة السصاولة 

يكػن الالعب في حخكة مدتسخة لمتخمز مغ السشافذ واستقبال  ليحا االسمػبسخيع، و نتيجة 
الى ان المعب عمى وفق " ( كسا يذيخ )الييتي( 16، 2010)جابخ وآخخان،  "الكخة مغ الدميل

في كخة القجم ومشيا  السيارات االساسية  شخوط محجدة يحقق الكثيخ مغ األىجاف التي تخجم 
( فزال 77، 2014حخك وأخح السكان السشاسب )الييتي، الدخعة في الحخكة وتغييخ األتجاه والت

تعصي لالعبيغ  الداء السياري اعسل عمى تصػيخ تتساريغ االستحػاذ واالحتفاظ بالكخة عغ ان 
ع، حافدًا تجريبيًا كبيخًا وتشسلي قجرات الالعب لمعب في السػاقف التي تذجد فييا الخقابة مغ الخر

" السيارات الخكيدة ( ميرا يتفق الباحث مع ما أشار أليو )ا، وىشوكحلظ تشسية القجرة عمى إدراك
تحقيق االنجاز اذ و  تصػيخ الجػانب البجنية والسيارية والخصصية  التي عغ شخيقيا يسكغ األساسية

مياري جيج يؤىمو لتشفيح تمظ الخصط  اليسكغ الي فخيق ان يصبق الخصط مالع يكغ لو مدتػى 
كسا يذيخ  .( 32 ،2007 في تشفيح ىحه الخصط " )امير، تػافخ مدتػى بجني يداعج فزال عغ

(Casamichana & Castellano)" بعجد السجافعيغ مغ حيث الديادة  التحكعالى أنو عشجما يتع
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داء السيارات تخدد الدمػكيات الحخكية والبجنية السختبصة باألداء السياري، ويسكغ أ يجيد  عجدىع
 ،((Casamichana & Castellano 2011, 14 ,الالعبيغ" لزيق السدافة بيغ السختمفة بػقت قريخ

أكثخ فاعمية شالسا ان عجد االفعال الفشية يدداد مع  سكغ ان تؤدي الى حافد تجريبي فشيكسا ي" 
التشاسق والتخابط باألداء في تساريغ  وإن، (Hill-Haas  et al, 2009, 114)التحكع بعجد الالعبيغ".

السيارات تصػيخ وأدائيا مذابو لمسشافدات كان ليا الجور الكبيخ في االستحػاذ واالرتباط بالكخة 
كسا أشار )عبػد( " إن تصبيق تسخيشات الحيازة بذكل متشاسق ومتخابط زادت مغ سخعة  األساسية

( ابخاهيع( ىحا ما أكجه )163، 2015االداء الحخكي والتفكيخ الخصصي لجى الالعبيغ. )عبػد، 
يحجد السكان الحي سػف يشتقل اليو ويتسخكد فيو مدبقا" مثل حالة  إن العب كخة القجم يجب أن

وكسا يخى الباحث ، (227، 2012المعب ومحاولة عجم انقصاع الكخة مغ قبل السشافذ". )ابخاهيع، 
ومدتػى التفكيخ الخصصي  األساسيةبأن ىشاك عالقة ارتباط وثيقة بيغ الرفات البجنية والسيارات 

واخخان( بأن التجريب عمى السيارات يؤدي الى تصػيخ الرفات البجنية وىحا ما أكجه )الصائي 
السختبصة بتمظ السيارات ألن ىشاك عالقة ارتباط وثيقة بيغ السيارات والرفات البجنية ومدتػى 

والتي تعتسج  األساسيةالتفكيخ الخصصي ألن شبيعة أداء ىحه التساريغ تعتسج عمى أداء السيارات 
المياقة البجنية مثل القػة والدخعة والقػة السسيدة بالدخعة والقػة االنفجارية بأدائيا عمى عشاصخ 

( وأشار كل مغ )التكخيتي والحجار( " بأنو 587، 2012والخشاقة والسصاولة.)الصائي واخخان، 
(. وإن مغ 74، 1986تختبط الياقة البجنية ارتباشا" معشػيا" بالمياقة الحخكة" )التكخيتي والحجار، 

ومدتػى التفكيخ  األساسيةمل السيسة التي ساعجت عمى تصػر الرفات البجنية والسيارات العػا
الخصصي ىي التكخارات السشاسبة والرعػبة السالئسة لالعبي  البحث حيث أشار )أحسج( " ان مغ 

التي تداعج عمى تصػيخ السيارات الحخكية ىي التكخارات السشاسبة التي رافقت  األساسيةالعػامل 
جات التجريبية وكحلظ اختيار التسخيشات مغ حيث مالئستيا في درجة الرعػبة لالعبيغ  " الػح

( وىحا ما اكجه )إبخاهيع( " بأن اختيار السجرب لتسخيشات تستاز بجرجة مسغ 111، 2013)أحسج، 
التصػر الحي حجث وإن ( 199، 1998الرعػبة تعسل عمى تصػيخ الالعبيغ مياريا" ا".)إبخاهيع، 

عغ شخيق ىحه التساريغ السعجة مغ قبل الباحث والتي تحاكي حالة  األساسيةات ع السيار في جسي
بأساليب السشافدة  إلى أن تجريب السياراتالسشافدة اثشاء السباراة وىحا ما أشار إليو )الستيػتي ( " 

ى أن أداء السيارة في جػ أقخب إلإذ ، السياري  تحت ضغػط بجنية ونفدية تديع في رفع مدتػى و 
يديج قجرة  إمكانياتوالػاقع العسمي ليا وإعصاء الستجرب أو الالعب الحخية في األداء  ضيار 

 (47، 2997)الستيػتي، ." قجراتو السيارية إبخازحفده عمى يالالعب  و 
 الباب الخامذ:
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 :االستشتاجات والتهصيات -5
 االستشتاجات: 5-1
االسرررررررررررررررتحػاذ واالحتفررررررررررررررراظ برررررررررررررررالكخة التررررررررررررررري نفرررررررررررررررحتيا السجسػعرررررررررررررررة  ترررررررررررررررجريباتأحرررررررررررررررجثت  -1

دحخجرررررررررررة وىررررررررررري ) بكرررررررررررخة القرررررررررررجم األساسررررررررررريةالسيرررررررررررارات التجخيبيرررررررررررة تصرررررررررررػرًا فررررررررررري كافرررررررررررة 
، السشاولررررررررررررة الصػيمررررررررررررة، السشاولررررررررررررة الستػسررررررررررررصة، السشاولررررررررررررة القررررررررررررريخة، االخسرررررررررررراد، الكررررررررررررخة

 (.الديصخة عمى الكخة، التيجيف
االسرررررررررررتحػاذ واالحتفررررررررررراظ  باتترررررررررررجريت السجسػعرررررررررررة التجخيبيرررررررررررة التررررررررررري اسرررررررررررتخجمت تفػقررررررررررر -2

برررررررررررالكخة فررررررررررري االختبرررررررررررار البعرررررررررررجي عمرررررررررررى السجسػعرررررررررررة الزرررررررررررابصة اعتسرررررررررررجت ترررررررررررجريبات 
 بكخة القجم التي تشاوليا البحث. األساسيةالسجرب في جسيع السيارات 

 التوصيات : 2- 5  
بعررج التعررخف عمررى االسررتشتاجات العمسيررة الخاصررة بسػضررػع البحررث ال بررج مررغ وضررع عررجدًا   

 لتأكيج مبجأ االستفادة مغ ىحه الجراسة، لحلظ  يػصي الباحث بسا يأتي:مغ التػصيات 
االسرتحػاذ واالحتفراظ برالكخة فري تصرػيخ  ترجريباتالتأكيج عمى مجربي كخة القجم االعتساد عمى  -1

التررري تتصمبيرررا لعبرررة كرررخة القرررجم وبخاصرررًة ميرررارات )دحخجرررة الكرررخة،  األساسررريةمعطررع السيرررارات 
، السشاولررررة الستػسررررصة، السشاولررررة الصػيمررررة، الدرررريصخة عمررررى الكررررخة، االخسرررراد، السشاولررررة القررررريخة

 االيجابي لو. تأثيخالتيجيف( بدبب ال
التأكيررج عمررى مررجربي كررخة القررجم بديررادة االىتسررام با عررجاد البررجني العررام والخرراص بدرربب األثررخ  -2

 وارتباط ذلظ بصخائق خصط المعب في كخة القجم. األساسيةالكبيخ لو في تشفيح السيارات 

تأكيررج اسررتخجام السبررادس واألسررذ العمسيررة فزرراًل عررغ استذررارة أصررحاب الخبررخة واالختررراص  -3
 في عسمية تقشيغ السشاىج التجريبية لتكػن عمى درجة عالية مغ الجقة.

ضرررخورة تصبيرررق السشررراىج التجريبيرررة السدرررتخجمة فررري ىرررحه الجراسرررة عمرررى فئرررات عسخيرررة أخرررخى كفئرررة  -4
 إحجاث التصػر ليحه الفئات.الستقجميغ مثاًل لبيان أثخىا في 

 السرادر
 ، دار الفكخ العخبي، القاىخة، مرخ.2، ط(: التجريب الخياضي الحجيث1998إبخاهيع، مفتي ) -1
 ، دار الكتب الحجيثة،  القاىخة.1(: الجسل الخصصية في كخة القجم، ط2012ابخاهيع، مفتي ) -2
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 (: تررررررررررأثيخ تسخيشررررررررات خاصررررررررة بسدرررررررراحات لعررررررررب مرررررررررغخة فرررررررري 2013أحسررررررررج،   صررررررررجام ) -3
 تصررررررررررررررررررررررررررررررررػيخ بعررررررررررررررررررررررررررررررررس القررررررررررررررررررررررررررررررررجرات الحخكيررررررررررررررررررررررررررررررررة والسيررررررررررررررررررررررررررررررررارات االساسررررررررررررررررررررررررررررررررية
 لالعبي الراالت بكخة القجم، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية االساسية، ديالى.

دار الكتب لمصباعة  ،جموالتحميل بكخة الق االختبار (:1991) وآخخان ،ثامخ محدغ ،إسساعيل -4
 ، السػصل.جامعة السػصل ،والشذخ

( : تررأثيخ اىررع عشاصررخ المياقررة البجنيررة والسيررارات الخياضررية فرري 2997أمررير، صررالح راضرري ) -5
 مدتػى االنجاز، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية الخياضية، جامعة بغجاد .

مجيخيرة دار  ,اإلعجاد البـجني لمشدـاء:  (1986التكخيتي, وديع ياسيغ و  عمي, ياسيغ شرو ) -6
 الكتب لمصباعة والشذخ, جامعة السػصل.

(: دراسة مقارنة لبعس القجرات البجنية والسيارات االساسية 2010خخان)آجابخ، حدام   و  -7
لالعبي الخساسي والسالعب السفتػحة  بكخة القجم، مجمة القادسية لعمػم التخبية الخياضية، 

 (، كمية التخبية الخياضية، جامعة القادسية، العخاق. 2(، العجد)11مجمج)
تجريبي بإستخجام التجريبات السيارية في (: تأثيخ بخنامج 2011جشيجي، مرصفى   ) -8

مالعب مرغخة عمى بعس السبادس الخصصية اليجػمية لشاشئ كخة القجم في محافطة 
  اسيػط، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، اسيػط، مرخ. 

(: الررتحكع بسكػنررات حسررل التررجريب، عررالع الخياضررة لمشذررخ، 2020الحيررالي، معررغ عبررج الكررخيع ) -9
 ، االسكشجرية. 1ط

(: تأثيخ مداحات تجريبية مختمفة محجدة عمى وفق 2016الحيالي، محسػد حسجون ) -19
تحميل مجخيات المعب في االداء السياري السخكب والقجرتيغ اليػائية والالىػائية ومؤشخ التعب 

جامع كمية التخبية الخياضية،  حة دكتػراه غيخ مشذػرة ،خو اشلالعبي كخة القجم الذباب، 
 السػصل.

، محجثرررة، دار الكترررب لمصباعرررة 2(: كرررخة قرررجم  ط 1999ىيرررخ قاسرررع و آخرررخان ) الخذررراب، ز  -11
 والشذخ، جامعة السػصل .

 –اختبرررارات –ميررارات –(: كررخة قررجم2005الخذرراب، زىيررخ قاسررع و ذنررػن، معتررد يررػنذ ) -12
 قانػن، دار ابغ االثيخ لمصباعة والشذخ، السػصل.

مررغ كررخة فرري عررجد مررغ الرررفات (: اثررخ تسرراريغ بررأكثخ 2012الصرائي، معتررد يررػنذ وآخررخان ) -13
، 2، العرجد 12البجنية لالعبي كرخة القرجم لمذرباب، مجمرة ابحراث كميرة التخبيرة االساسرية، السجمرج

 جامعة السػصل.
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تجاخل التسخيشات السخكبة في تصرػيخ بعرس السيرارات  تأثيخ (0251)ضياء ناجي  ،عبػد -14
 ، جامعة بغجاد.رسالة ماجدتيخ، كمية التخبية الخياضية ،االساسية بكخة القجم

(: فاعميررة التذرركيالت التجريبيررة الدوجيررة والجساعيررة لمتسخيشررات 2015العكيررجي، نبيرران فررازع) -15
السياريررة داخررل السشرراشق السحررجدة فرري عررجد مررغ الستغيررخات البجنيررة والسياريررة لالعبرري كررخة القررجم 

 الذباب، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية الخياضية، جامعة السػصل.  
 -(: قػاعج تخصيط الترجريب الخياضري )دوائرخ ترجريب2007لعمي، حديغ و شغاتي، عامخ)ا -16

 االستذفاء(، مكتب كخار لمصباعة، بغجاد، العخاق.  -تجريب مختفعات
(:2007الستيرػتي، ىررادي احسررج ) -17

، رسالة ماجدتيخ 
  غيخ مشذػرة، جامعة السػصل. 

(: وضع درجات معيارية لبعس السيارات األساسية 2002الشعيسي، ضخغام جاسع   ) -18
بكخة القجم لصالب كمية التخبية الخياضية، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية التخبية 

 الخياضية، جامعة السػصل. 
(: اسررتخاتيجية خصررط وشررخق المعررب الحجيثررة فرري كررخة 2014اسررعج محسررػد)الييترري، مػفررق  -19

 القجم، دار دجمة، عسان، االردن.
 السرادر االجشبية

20- Aguiar, M, et al (2012): "A Review on the Effects of Soccer Small-Sided 

Games", Journal of Human Kinetics volume, Section Sports Training Section III 

– Sports Training(103) Fitness Using Small-Sided. 

21- Casamichana, D & Castellano, J (2010): "Time-motion, heart rate, 

perceptual and motor behavior demands in small- sides soccer 

games": effects of pitch size. J Sports Sci, 28(14). Hara, B. (1983): Developing 

Sprinters Athletic Journal, 63, (6), P. 54- 

22- Hill, Hass.(2014): Effect of Number of Touches and Exercise Duration on the 

Kinematic Proffile and Heart Rate Response During Small- Sided Games in 

Soccer journal of Human Kinetecs. 

24- Jones., Robert, A.L, (1987): Coaching An Effective Behavioral Approach, 

Times Mirroy Mosby. 
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 ( 1السمحق )
 البحثأسساء الدادة السخترين الحين وزعت عمييم استسارات االستبيان لتحجيج متغيخات 

 ت
 طبيعة االستذارة )*(

1 2 3 4 5 
 ●     جامعة السهصل التخبية الخياضية الخياضيالتجريب  أ.د ياسين طو الحجار  -1

 ●     جامعة السهصل التخبية الخياضية التجريب الخياضي أ.د. زىيخ قاسم الخذاب  -2

 ●     جامعة السهصل التخبية الخياضية التعمم الحخكي أ.د دمحم خزخ اسسخ  -3

  ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية التجريب الخياضي أ.د اياد دمحم عبج هللا -4

  ● ● ●  جامعة السهصل التخبية الخياضية القياس والتقهيم أ.د مكي محسهد الخاوي   -5
 ● ● ● ●  ● جامعة تكخيت التخبية الخياضية القياس والتقهيم أ.د عبج السشعم احسج جاسم  -6

  ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية القياس والتقهيم أ.د وليج خالج رجب -8
  ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية التعمم الحخكي أ.د نهفل فاضل رشيج -9
 ● ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية التجريب الخياضي أ.م.د ىادي احسج الستيهتي -10

  ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية بايهميكانيك أ.م.د نذأت بذيخ ايخاهيم -11

 ● ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية التجريب الخياضي أ.م.د محسهد حسجون  -12

 ● ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية التجريب الخياضي أ.م.د ادىام صالح البيجهاني -13

 ● ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية التجريب الخياضي أ.م.د عمي زىيخ -14
 ● ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية التجريب الخياضي دمحم شاكخ عمي السهلى م.د -15
  ● ● ● ● جامعة السهصل التخبية الخياضية عمم الشفذ م.د دمحم خيخي  -16

 طبيعة االستذارة //*
                            .تحجيج السيارات االساسية -1  

 تحجيج االختبارات السيارية.  -2
  .صالحية تسارين البحث ييان -3

 ييان صالحية السشياج التجريبي. -4

 مقابالت شخرية. -5
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 (2)ممحق 

 )ثالثة زائج اثشان ضج اثشان( 2×2+3 (:1التسخين رقم)
 .ىجف التسخيغ: تصػيخ االستحػاذ عمى الكخة 
  شػاخز. –االدوات السدتخجمة: فانيالت مختمفة االلػان 
  م.7×6: ممعب مداحة االستحػاذ عمى الكخة 
 :وصف التسخيغ 

العبيغ  خسدة( مغ A( يتكػن العبػا فخيق )A- Bيقدع الالعبػن الى فخيقيغ )            
م( بيشسا يتكػن العبػا 7×6سمعب )ل في االشخاف الجاخمية لسداحة االستحػاذمياجسيغ يشتذخون 

ا مع مع وجػد العبيغ مدانجيغ لمسياجسيغ يكػن مػقعيس ،انمجافع ان( مغ العبBفخيق )
مع  عشج اشارة السجرب يبجا الفخيق السياجع بسشاولة الكخة بيشيع مغ الحخكةالالعبيغ السجافعيغ 

 مخبع لعب، يتبادل الالعبػن الكخة داخل استخجام حخكات السخاوغة والخجاع وحدب ضخوف المعب
اء حدب تػجييات السجرب الحي يقف خارج السخبع لسخاقبة الالعبيغ واعصبباساليب مختمفة و 

الالعبػن السياجسػن عمى دقة وسخعة السشاوالت وسخعة تبادل السخاكد تػجييات، يجب ان يخكد 
وعسل اسشاد لالعب السدتحػذ عمى الكخة وعجم اتاحة فخصة لمسجافعيغ مغ قصع الكخة وتذتيتيا 

 باي حال مغ االحػال.
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( يػضح اداء التسخيغ3الذكل رقع )
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تسارين االستحهاذ التي استخجمتياج التجريبي الخاص بالسجسهعة التجخيبية السش  ( 3ممحق  ) 

( 1 (  األسبهع  ) 1 لجورة الستهسظة )  

يهم
ال

 

زمن اداء  عجد السجاميع التكخار الذجة نهع التسخين اسم التسخين
 التسخين

زمن الخاحة يين 
 التكخارات

 زمن الخاحة
 يين السجاميع

زمن الخاحة يين 
 التسارين
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 دقيقة    4/ 3من  ( ن, د100 -90عهدة مؤشخ نبض  مايين )دقيقة           )**(  1.30/2من  ( ن, د120 -110هدة مؤشخ نبض  مايين )ع)*( 
 لمهحجة التجريبية االولى . دقيقة زمن اداء تجريبات االستحهاذ وزمن الخاحة يين تكخار واخخ وزمن الخاحة يين تسخين واخخ 76         

ا
بت

لد
 

 2×2+3 التسخين االول

 اداء مثالي

 / ثانية120 1 3
)*(غيخ كافية 
 الستعادة الذفاء

 ـــــــــــــ

)**( كافية الستعادة 
 الذفاء

 ـــــــــــــ / ثانية120 1 3 5×4+6 التسخين الثاني

 ـــــــــــــ / ثانية120 1 3 5×1+9 التسخين الثالث

 ـــــــــــــ / ثانية120 1 3 5×2+4+4 الخابعالتسخين 

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ دقيقة 20 1 1 اداء مذابو لمعب تسخين استحهاذ محجد التسخين الخامذ

شين
االث

 

 2×1+4 التسخين الدادس

 اداء مثالي

 / ثانية120 1 3
)*(غيخ كافية 
 الستعادة الذفاء

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ / ثانية120 1 3 5×3+7 الدابعالتسخين 

 ـــــــــــــ / ثانية120 1 3 5×10 التسخين الثامن

 ـــــــــــــ / ثانية120 1 3 5× 3+4+3 التسخين التاسع

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ / دقيقة20 1 1 اداء مذابو لمعب تسخين استحهاذ محجد التسخين العاشخ

عاء
الرب

ا
 

 2×5 التسخين الحادي عذخ

 اداء مثالي

 / ثانية120 1 3
)*(غيخ كافية 
 الستعادة الذفاء

 ـــــــــــــ

 ـــــــــــــ / ثانية120 1 3 5×5+5 التسخين الثاني عذخ

 ـــــــــــــ / ثانية120 1 3 5×2+8 التسخين الثالث عذخ

 ـــــــــــــ / ثانية120 1 3 5×4+2+4 التسخين الخابع عذخ

 ـــــــــــــ ـــــــــــــ / دقيقة20 1 1 اداء مذابو لمعب تسخين استحهاذ محجد التسخين الخامذ عذخ


