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 تغيرات البدنية لالعبي كرة القدماثر التدريب الذكي في عدد من الم
 الباحثون 

 
 معن عبد الكريم الحيالي     عبدالرزاق الحسو ريان احمد رمضان سبع الحيالي       

 ( 2021/ 29/3، قبل للنشر  2/2021/ 19قدم للنشر )
 البحثملخص 

 : الكشف عنهدف البحث إلى 
 للمجموعة التجريبية .لتدريب الذكي في عدد من المتغيرات البدنية لالعبي كرة القدم ااثر   -1
بةةةين االاتيةةةدرين اليلةةةدعن للمجمةةةوعتين  المتغيةةةرات البدنيةةةة لالعبةةةي كةةةرة القةةةدمداللةةةة القةةةرصا اة فةةةددية فةةةي عةةةدد مةةةن  -2

 صالضدبطة( لدى العبي كرة القدم عينة اليحث . -)التجريبية 
 : ما يأتي ون افترض الباحث

صجةةود فةةرصا دات داللةةة ة فةةددية فةةي عةةدد مةةن المتغيةةرات البدنيةةة لالعبةةي كةةرة القةةدم بةةين االاتيةةدرين القبلةةي صاليلةةد   -1
 للمجموعة التجريبية.

صجةةود فةةرصا دات داللةةة ة فةةددية فةةي عةةدد مةةن المتغيةةرات البدنيةةة لالعبةةي كةةرة القةةدم بةةين االاتيةةدرين القبلةةي صاليلةةد   -2
 الضدبطة.للمجموعة 

ين للمجمةوعتين عالمتغيةرات البدنيةة لالعبةي كةرة القةدم بةين االاتيةدرين اليلةدصجود فرصا دات داللةة ة فةددية فةي بلة   -3
 .صالضدبطة( -)التجريبية 

بدلطريقة اللمدية من    ث الرديسةيحال  عينة  ت دداد    ،طبيلة اليحثص المنهج التجريبي لمالءمته    ون استخدم اليد ث
( العيًد، صتم ااتيدر  40( صكدن قوامهد )2021-2020الموصل الريدضي بكرة القدم للموسم الريدضي )العبي شيدب ندد   

أتيدع طريقة االاتيدر 24) الى مجموعتين )تجريبية صضدبطة( من االل  اليحث صتم تقسيمهد  ( العيُد منهم يمثلون عينة 
 ( العبي لكل مجموعة . 12اللشوادي بدستخدام القرعة صبواقع )

 (T)ااتيدر ص ، صاالنحراف المعيدر   ،الوسط الحسدبي ،صاستخدم اليد ث الوسددل اة فددية اآلتية: )النسية المئوية
صتم استخدام الحقيية اال فددية    (، المنوال، ملدمل االلتواءملدمل االرتيدط اليسيط )بيرسون(  صالمستقلة،  للليندت المرتيطة

(spss)  .لملدلجة البيدندت 
 إلى االستنتاجات اآلتية :   ون توصل الباحث

المتغيرات   -1 التجريبية تطورًا ملنويد في بل   المجموعة  نقذته  الذ   الذكي  بدلتدريب  الخدص  التدريبي  المنهدج  أ دث 
قفوى ، سرعة االستجدبة  القوة المميزة بدلسرعة للرجلين ، القوة االنقجدرية للرجلين ، السرعة االنتقدلية الالبدنية صهي ) 

 صقة المطدصلة التي لم تفل الى مستوى الملنوية.  ء( بدستثندالحركية ، مطدصلة السرعة للرجلين ، المرصنة ، التوافق

صهي   -2 البدنية  المتغيرات  في  ملنويد  تطورًا  الضدبطة  المجموعة  نقذته  الذ   بدلمدرب  الخدص  التدريبي  المنهدج  أ دث 
 المرصنة(.  السرعة االنتقدلية القفوى،،  نالقوة االنقجدرية للرجلي)
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تقوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت التدريب الذكي في االاتيدر اليلد  على المجموعة الضدبطة التي اعتمدت  -3
البدنية) المتغيرات  في  المدرب  للرجلينتدرييدت  بدلسرعة  المميزة  الحركية،،    القوة  االستجدبة  السرعة    سرعة  مطدصلة 

 (. التوافق الرشدقة،  للرجلين،

 بما يأتي:  ون بعد التعرف على االستنتاجات العلمية الخاصة بموضوع البحث يوصي الباحث   
اليحث من تطور في   -1 نتددج  اظهرته  لمد  الشيدب  لقرا  التدريبية  المندهج  الذكي عند صضع  بدلتدريب  االهتمدم  ضرصرة 

 الفقدت البدنية. 

 الشدمل.  صالتدرب اللمليبدلفقدت البدنية الخدصة  االهتمدمالتأكيد على مدربي كرة القدم  -2

لهذه   -3 التطور  في أ داث  أثرهد  لبيدن  صالندشئين  االشيدل  أارى كقئة  فئدت عمرية  الذكي على  التدريب  ضرصرة تطبيق 
 القئدت.

 يتهد لالعبي كرة القدم. ضرصرة تطبيق التدريب الذكي بتمريندت أارى للوقوف على تأثيرهد صاهم -4

 
 

The Effect of Smart Training on a Number of Physical 

Variables for Football Players 

 
Ahmed R. Al-Hayali    Rayan A. Al-Hasso     Maan A. Al-Hayali 

 
Abstract 
The aim of the research is to find out: 

1- The effect of smart training on a number of physical variables of the football players of the 

experimental group. 

2- The effect of traditional training on a number of physical variables of the football players 

of the control group. 

3- The statistically significant differences in a number of physical variables for football 

players between the two post tests for the two groups (experimental and control).    

The researcher hypothesized that: 

1- There are statistically significant differences in a number of physical variables 

for football players between the pre and post tests of the experimental group. 

2- There are statistically significant differences in a number of physical variables 

for football players between the pre and post tests of the control group. 

3- There are statistically significant differences in some of the physical variables 

for football players between the two post tests for the two groups (experimental 

and control). 

 The researcher used the experimental method for its relevance to the nature of 

the research.  The research community was deliberately determined from the youth 

players of the Mosul Sports Club in football for the sports season (2020-2021). It 

consisted of (40) players, (24) players were selected as the research sample. By 

following the random selection method using lottery, the sample was divided into two 

groups: experimental and control with (12) players for each group. The following 
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statistical methods were used: (percentage, arithmetic mean, standard deviation, (T) 

test for linked and independent samples, simple correlation coefficient (Pearson), 

mode, skew coefficient) and the statistical bag (SPSS) was used to process the data. 
The researchers concluded that: 

1- The training design for smart training implemented by the experimental group made a 

significant development in some physical variables which are (strength characterized by 

speed of the legs, explosive power of the legs, maximum transitional speed, motor response 

speed, speed length of the legs, flexibility, compatibility) with the exception of the adjective 

of elongation that did not reach the moral level. 

2- The training design for the trainer, which was implemented by the control group, made a 

significant development in the physical variables (the explosive power of the legs, maximum 

transitional speed, flexibility). 

3-The experimental group that used smart training in the post-test outperformed the 

control group that adopted the trainer’s training in the physical variables (strength 

characterized by speed of the legs, speed of motor response, speed length of the legs, 

agility, compatibility). 

After identifying the scientific conclusions related to the topic of the research, the 

researchers recommend the following: 
1- Paying attention to smart training when developing training designs for youth teams, as the 

results of the research showed the development of physical attributes. 

2- Paying attention to special physical qualities, and comprehensive practical training by 

football coaches. 

3- Applying smart training to other age groups, such as the cubs and juniors' category, to 

show its impact on the development events of these groups. 

4- Applying smart training with other exercises to determine their impact and importance for 

football players. 

 المقدمة وأهمية البحث :  1-1
يلتمد علم التدريب الريدضي في اللفر الحدعث على االسس الللمية التي تحقق النمو الشدمل  

التي يمدرسهد للريدضة  الى اعلى المستويدت  بدلالعب  التطور ص   ،  لمختلف عندصر االعداد للوصول  إن 
الذ  طرأ   الكبير  عدمة  الللمي  بفقة  الريدضة  علوم  األايرة  ص على  اآلصنة  في  ادصة  بفقة  القدم  كرة 

لعية كرة القدم من األللدب دات    يث تلد   عن مد هو جدعد في مجدل كرة القدم  صالتقفيلجدعر بدليحث  
المتغير   الميدراة صالمشدركة   ةمع محيط  متقدعل  الالعب صلكي يفيح  المتغيرة    مواققهد  كثرةص الطدبع  اثندء 

بين    األفكدر  صقراءة  الجيد   االداء  االلمن    به م الفحيح بتحقيق الواجيدت المندطة  هضمن المجموعة صالق
،    الالعب انسيدبية  ركة  ص   الالعبين صجمدعيًد  أثندء  ص فرديد  األداء  طبيلة  الالعبين    الميدراة تحتم  على 

أداء امت  بدنية  ت ااستخدام  فإن  صلةذا  األداءمختلقة  من  متنوعة  ألشكدل  الالعب  بمد  االك  مع  عت  تشدبه 
صاجيدته  ة الميدرا متطليدت   تنقيذ  قدارته على  االهتمدم    تزيد من  صاتجدهدت مختلقة  يث أصيح  أمدكن  في 

  تحقق اهداف تدريبية متلددة االغراض صمدمجة مع بلضهد اليل  في التمرين   التي  صالتمدرين  لتدرييدت بد
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بغية الوصول بدلالعب ةلى أداء سريع مع أكثر ةبداع ص    ي كرة القدمبدني  لالعبال   ب الجدن  تطويرل  الوا د 
األمر تحقيقه    متلة  للمدرب  يمكن  تمدرين ص الذ   الالعب من االل  لتدريب  المندسية  البيئة  بتوفير  دلك 

ذهني  التتكدمل فيهد مكوندت التدريب البدني مع كل من التدريب المهدر  ص الخططي ةضدفة ةلى الجدنب  
( كدن تدريب كرة القدم منذ عقود يلتمد على مجموع األجزاء  CARLOS)  هصهذا مد أشدر الي  صالنقسي

أنه من االل هذا التدريب سيفل الالعبين الى أفضل   المدربون   )بدني + مهدر  + اططي( لقد اعتقدصا
 دالتهم في عوم الميدراة للدة سنوات امد اآلن سددت فكرة أارى بشكل عدم الكل أكبر من مجموع األجزاء  
القكرة   هذه  صبقضل  البدنية  صالليدقة  النقس  صعلم  صالخطط  المهدرات  بدمج  األمر  عتللق  المهدم  جميع  في 

تدريب م  منهجيدت  نريد العبين  ظهرت  الجدعدة  القكرة  المدربين عن هذه  كبير من  تيدر  دافع  صقد  ختلقة 
أدكيدء العبين يقكرصن في المللب الن كرة القدم هي ريدضة ملقدة للغدية صمقتو ة  يث يحدث كثير من  

 (   CARLOS ، 2،2014)الموقف في اللعية صاللدعد من الحلول الممكنة

صهةو  لالعةب علةى ا صتةأثيرا تطةوراأكثةر من االل استخدام اسدليب اليحث  أهميةصمن االل مد تقدم تتضح 
 األهةةةدافد صالوقةةةت صال تكةةةون لجهةةةيةةةة التدريبيةةةة مةةةن اةةةالل االسةةةتثمدر األمثةةةل للالتةةةدريب الةةةذكي  فةةةي اللم

كةون مدمجةة مةع ( صإنمةد تدهنةي – يطةاط  -مهةدر   -منقفةلة عةن بلضةهد فةي التمةرين )بةدني    يةالتدريب
التةةدريب علةةى تمرينةةدت مشةةدبهة لحدلةةة ص يةةتم ملدلجتهةةد فةةي نقةةس الوقةةت ص بلضةةهد الةةيل  فةةي تمةةرين صا ةةد 

( MARCAصدكةةرت صةةحيقة )الللةةب كةةي نضةةمن انسةةجدم مسةةتوى االعةةداد صالتةةدريب مةةع قدبليةةة الالعةةب 
منهةد ان االسةةدليب الحدليةة ال تلبةةي  ألسةةيدب  صضةلت  )التةدريب الةةذكي( منهجيةةة تةدريب جدعةةدةاالسةيدنية ان 

صتلةةةد الدراسةةةةة الحدليةةةة  سةةةب رأ  صعلةةةةم  ، (MARCA، 1،2004اال تيدجةةةدت الجوهريةةةة لهةةةةذه اللعيةةةة)
 اللةراا صالةةوطن اللربةةي الدراسةةدت اللليةد علةةى مسةةتوى  فةةي صقةةد تكةةون االصلةى الجدعةدةاليد ةث مةةن الدراسةةدت 

 فةيهذه المنهجية مةن أ ةدث منهجيةدت تةدريب كةرة القةدم تلتبر ص   لقئة الشيدب   التدريب الذكي  تندصلت التي   
تمدرين دكية متطورة تتندسب مع موضوع اليحث صالتي تستخدم مةن قبةل فةرا  مع استخداماللفر الحدعث  

اثةر التةدريب الةذكي فةي  عةن الكشةف صمن هنةد جةأت اهميةة اليحةث فةي  عدلمية من كتب صمفددر  دعثة ،
 .رة القدمعدد من المتغيرات البدنية لالعبي ك

 -: مشكلة البحث  1-2
 التسدؤالت اآلتية: على االجدبة  في ث لب ا مشكلة نتكم
 لتدريب الذكي في عدد من المتغيرات البدنية لالعبي كرة القدم ؟  لهل سيكون هندك اثر  -
 ؟ الضدبطة في متغيرات اليحث   المجموعة صهل سوف تكون المجموعة التجريبية افضل من -
 ؟  المجموعتينالقرصقدت في كال  صمدهي -
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 عن:  : عهدف اليحث للكشفاهداف البحث 1-3
 للمجموعة التجريبية.لتدريب الذكي في عدد من المتغيرات البدنية لالعبي كرة القدم ااثر  - 1
درين اليلةةةةدعن للمجمةةةةوعتين بةةةةين االاتيةةةةالمتغيةةةةرات البدنيةةةةة داللةةةةة القةةةةرصا اة فةةةةددية فةةةةي عةةةةدد مةةةةن  -2

 .صالضدبطة( لدى العبي كرة القدم عينة اليحث  -)التجريبية 

 فروض البحث 4 – 1
بةةين االاتيةةدرين  لالعبةةي كةةرة القةةدم فةةي عةةدد مةةن المتغيةةرات البدنيةةةصجةةود فةةرصا دات داللةةة ة فةةددية  – 1

 القبلي صاليلد  للمجموعة التجريبية.
بةةين االاتيةةدرين  لالعبةةي كةةرة القةةدم فةةي عةةدد مةةن المتغيةةرات البدنيةةةصجةةود فةةرصا دات داللةةة ة فةةددية  -2

 .الضدبطةالقبلي صاليلد  للمجموعة 
م بةةةين المتغيةةةرات البدنيةةةة صالمهدريةةةة لالعبةةةي كةةةرة القةةةد صجةةةود فةةةرصا دات داللةةةة ة فةةةددية فةةةي بلةةة   -3

 . صالضدبطة( -ين للمجموعتين )التجريبية عاالاتيدرين اليلد 
                                    -: مجاالت البحث 5 – 1
   .( سنة 19 -16) من بأعمدر  الموصل بكرة القدم شيدب ندد  العبوا  -المجدل اليشر : 1 – 5 – 1
 31/8/2021صلغدية  1/6/2021 -المجدل الزمدني: 2 – 5 – 1
 )الدصاسة( مللب ندد  شيدب الموصل بكرة القدم -المجدل المكدني: 3 – 5 – 1
 -: تعريف المصطلحات 1-6
(SF)) (Smart trainingfootball ): بكرة القدم التدريب الذكي) 

يحقةةق أهةةداف تدرييةةة د يب التةةدريب الحدلمةةن أسةة "صهةةو :التةةدريب الةةذكي بكةةرة القةةدم عثةةة التةةي جللةةت التةةدريب د
يلتمد علة فةي أسةرع صقةت ممكةن  لهةد حلةولالةجةدد  يةةلخططاتحليةدل المواقةف  ىأكثر في نقس الوقت  فهو د

 صاقعيةةة لتةةدرييدت سةةتخدم صيب ريبفةةقة مسةةتمرة أثنةةدء التةةد  ت القةةرارا اتخةةدد  ىعلةة الالعبةةينب ريبتةةد  عتميةةزفهةةو 
 الالعبةةين"ن بةةيصجةةود منةةدفس صمندفسةةة  لةةىلتمةةد عي فهةةو األسةةد  يهةةالكةةره  هةةد لمةةسفيص  ريةةدت مةةن الميد

 ( 19، 2019)المغربي ،  

  النظري  االطار 2-1  

 زمن الوحدة التدريبية في التدريب الذكيو أجزاء  -2-1-1
ث الالةةةث التدرييةةةةكةةةأجزاء الو ةةةدة  أجةةةزاء الو ةةةدة التدرييةةةة فيهةةةدتقسةةةم ال  (SF)منهجيةةةة  يالو ةةةدة التدرييةةةة فةةة
 يب منقفةةةلة عةةةن بلضةةةهد فةةةريلتةةةد اتكةةةون أهةةةداف  صال تهددةةةة( – يسةةةً ديجةةةزء ر  –ة مةةةدء )المتلةةةدرف علدهةةةد 

أربةةع  ىعلةة التدرييةةةصإنمةةد تلتمةةد أجةةزاء الو ةةدة  ي(اططةةً  تمةةرين  -تمةةرين مهةةدر   - ين بةةدنريتمةة)تمةةرين ال
،   قيقةةي(صللةةب مفةةغرة  ميدريةةدت  –ةنهةةدء الهجةةوم  -االسةةتحواد علةةى الكةةرة  –المربلةةدت ) رديسةةيةأجةةزاء 
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فةي ب ي، صأهةداف التةدر دقيقة صالمشكلة تلني جزء 20حلول لكل مشكلة مدتهد الجدد  يةد   الالعب   من  صيتطلب 
ة نيةالبد  ن لةه أهدافةهريكةون لكةل تمةيث حيةن صا د بريتم يتكون مدمجة مع بلضهد اليل  ف  المنهجية  هذه

ت ، قةنقس الو  فيتم ملدلجتهد ية صد ميصهجو  دفدعيةله أهداف    يالجدنب الخططً   كة صكذلية صالخططد ريصالمهد
ة عيةةة صالجمدديةةلقر اد المشةةدكل عةةل الميةةدراة ثةةم تحد ليةةتح اةةاللمةةن  التدرييةةةدجةةدت الو ةةدة يحةةدد المةةدرب ا تصي
  .(10, 2019  ،)المغربي "المندسية لكل مشكلة  التدرييدت م مصتف التدريية األهداف، ثم توضع  ريقللق

تقسيم أجزاء الو دة التدريبيةة اد عتم التدريب الذكي منهجية جدعدة في تدريب كرة القدم ان    لي()الشب  صيذكر
تهددةةةة ( صلكةةةن فةةةي  -جةةةزء رديسةةةي  -، فةةةي المنهجيةةةدت السةةةدبقة أجةةةزاء الو ةةةدة التدريبيةةةة هةةةي : ) ة مةةةدء 

 - 2مشةةكلة  - 1منهجيةةة التةةدريب الةةذكي تلتمةةد علةةى أربةةع أجةةزاء تدريبيةةة صتسةةمى مشةةدكل صهةةي ) مشةةكلة 
دص لهةةد تختلةةف عةةن بلضةةهد الةةيل  ( صلكةةل مشةةكلة افةةد P1-P2-P3-P4( )  4مشةةكلة  - 3مشةةكلة 

مةةةن  يةةةث درجةةةة الحمةةةل البةةةدني صطةةةرا التةةةدريب ال عوجةةةد تةةةدريب مةةةن دصن منةةةدفس أبةةةدا ، ةد تلتمةةةد علةةةى 
 األللدب المفغرة دادمد لتكون أقرب لواقعية الميدريدت  تى في اال مدء ال عوجد ا مدء من دصن للب.

  لمليندت التحول من الدفدع الى الهجوم: صيشمل للب المثلثدت صللب ا(P1) الللب في المربلدت  -
 صيشمل للب المثلثدت صللب المليندت التحول من الدفدع الى الهجوم (:P 2)االستحواد على الكرة -

 . صبدللكس صتغير اتجده الللب 
 . صانتقدل بدصن تحول صانتقدل ثم تحول(P3) : انهدء الهجوم  -
 (33، 2020 ،للب  ر () الشبلي  - هجوم –دع دف-دفدع  -) هجوم :(P4ميدراة مفغرة  قيقية ) -
 الالعبييين  مستوى وحدات التدريب تتكيف معوكل  دقيقة 90إلى  60وحدات التدريب تستمر من "

 ".سنة 19إلى  6لالعبي كرة القدم من  (ومتقدمة متوسطة مبتدئ ) مستويات 3  مع

 (2  2020  World Sports) 
 (SF)مستويات التدريب الذكي بكرة القدم  1-2- 2

( مجمةع سةدلو لكةرة القةدم SIFAأكدديميةة كةرة القةدم الدصليةة اةسةيدنية )فةي    مستويدت التدريب الةذكيتنقسم  
صإعةةةداد المةةةدربين المحتةةةرفين صتطةةةوير  (SF)،  يةةةث عةةةتم تطةةةوير منهجيةةةة (SF)لمركةةةز الةةةدصلي الرديسةةةي لةةةة ا

 ريبيةةةة لينديةةةة المحترفةةةة صأكدديميدتهةةةد صتضةةةم أفضةةةل المةةةدربين فةةةيصأقدمةةةه دصرات تد  الملةةةدات المتخففةةةة
 الى :   مستويدت التدريب الذكيالتدريب الذكي بكرة القدم   يث تقسم  منهجية

(: يضةةم المسةةتوى االصل سةةدعدت عملةةي صن ةةر  صشةةرم كةةرة القةةدم مةةن SF1) مبتةةد  االصل مسةةتوى ال -1
للعيةةة صالتمةةدرين صالميةةدراة صهنةةد عةةتللم الالعةةب كيةة  مةةن صجهةةة التةةدريب الةةذكي مةةع نمةةودج الةةتللم صنمةةودج ا
 االل طرم بل  االجدبدت صطرم اسئلة جدعدة .

صيكةون الةتللم صالتةدريب  يضم المسةتوى الثةدني سةدعدت عملةي صن ةر  : (SF2) المتوسط الثدني المستوى 2-
 في بيئدت تلليمية تقدعلية مع توسيع صتلميق صالملرفة الشدملة لميدد  التدريب الذكي. 
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مع تةدريب متلةدد التخففةدت (: يضم المستوى الثدلث سدعدت عملي SF3)  المتقدمالثدلث  المستوى    -3
 (Smart football Academy،4،2020) .صتلتبر المددة التلليمية كمكمل للتدريب 

يكةةةون   يةةةث  كةةةرة القةةةدم الذكيةةةةل فةةةي المنهةةةدج التةةةدريبي (SF3المسةةةتوى الثدلةةةث المتقةةةدم )صاسةةةتخدم اليد ةةةث 
 . سنة 19 -16صيضم القئدت اللمرية من  تدريبي

 والتدريب التقليدي . التدريب الذكيمقارنة بين منهجية -2-1-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 29  2020 الشبلي)

 
: لالعبي كرة القدمالبدني  االعداد 1-4- 2    

 التدريب التقليدي منهجية منهجية التدريب الذكي ت 

 وقت طويل اختصار للوقت  1

 غير واقعي واقعية المباراة 2

 في نفس الوقت  أقلتحقق أهداف تدريبية  نفس الوقت  اكثر فيتدريبية  أهداف تحقق 3

 ال يوجد تحليل للموقف اكثر المواقف وايجاد الحلول تحليل 4

 محدود  الرؤية واإلدراك الرؤية واإلدراك بالمحيط  5

 بين البدائل أتخاذ قرارال يوجد  أكثرأتخاذ قرارات   6

 قلياللمس الكره   لمس الكره كثيرا 7

 ممل ممتع ومشوق 8

 يوجد منافسال  دائما يوجد منافس 9

 فيه منافسة ال توجد  تكون فيه منافسة 10
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لتطور الذ  لحق بكرة القدم  دعثد ندتج من االهتمدم بدلليدقة البدنية لالعبين، صهي صإن لم تكن عنفرا  ان ا
جدعدا، بل في مر لة من مرا ل كرة القدم كدنت تلتمد كرة القدم على الليدقةة البدنيةة أكثةر مةن المهدريةة أص 

دم، ةال أنهةةد اآلن أصةةيحت أكثةةر الخططيةةة،  يةةث لةةم ي هةةر التكتيةةك ةال فةةي  قيةةة مةةن  قةةب تةةدري  كةةرة القةة
صجوبةةد بلةةد الكةةرة الجمدعيةةة الشةةدملة الحدعثةةة صيلتبةةر اةعةةداد البةةدني لالعةةب فةةي كةةرة القةةدم ة ةةدى الركةةددز 

بدنيةةة جيةةدة يسةةدعد علةةى  ليدقةةةن صجةةود صالعيةةة كةةرة القةةدم اةةالل الموسةةم التةةدريبي  تتطلبهةةداألسدسةةية، التةةي 
ثيدت مستوى األداء التكنيكي، صمن جهة أارى، يستطيع الالعةب دص المسةتو  التكتيكةي الجيةد صالثدبةت أن 
يسةةتقيد مةةن القةةدرات البدنيةةة، كمةةد ال يسةةتطيع الالعةةب تنقيةةذ نوايةةده التكتيكيةةة ةال صهةةو يملةةك الشةةرصط البدنيةةة 

كية تتطلب أن يقوم الجسم بيل  الحركدت المهدرية المركيةة الالزمة ألن األمور التكتيكية لهد مقومدت  ر 
أص المنقةةردة مثةةل أللةةدب الهةةواء صالمراصغةةة صغيرهةةد ممةةد يحةةتم التمتةةع بدلمواصةةقدت البدنيةةة الالزمةةة لتأديةةة هةةذه 
المهةةدرات، صلةةذلك أصةةيح اةعةةداد البةةدني ة ةةدى الةةدعددم الجوهريةةة فةةي اطةةة التةةدريب السةةنوية مةةن اةةالل 

داء القنةةةي صالخططةةةي ألثةةةر الميدشةةةر علةةةى مسةةةتوى األن الليدقةةةة البدنيةةةة لهةةةد ا, صإ لهةةةد المختلقةةةةفتراتهةةةد صمرا 
اةالل التةةدريب علةةى  يضةةدً أن التةةدريب علةى الليدقةةة البدنيةةة يكةون إثنةدء الميدريةةدت  لةةذلك فةألالعةب صادصةةة 

صالخططةةةةي ،  در  المهةةةة داءألالخططيةةةةة  صبةةةةذلك تةةةةرتيط الليدقةةةةة البدنيةةةةة بةةةةد سدسةةةةية صالتمرينةةةةدت ألالمهةةةةدرات ا
مةن برنةدمج التةدريب طةول اللةدم )مختةدر ،  ثدبتةدً  صالتمريندت التي تنمي الفقدت البدنية لالعب تلتبر جزءاً 

 :البدني االعداد  من التلدري  التي تندصلت ص  (54ب ت ،
ليفةل  الالعةب صالتمريندت المخططة التي يضلهد المةدرب، صيتةدرب عليهةد  اةجراءات كل   :ياإلعداد البدن

المهةةدرى صالخططةةي المطلةةوب  بةةدألداءيسةةتطيع اللةةب كةةرة القةةدم أن يقةةوم  الى قمةةة ليدقتةةه البدنيةةة صبةةدصنهد الةة
ص  عبةةةةةد القتةةةةةدم)البةةةةةدني الةةةةةى تطةةةةةوير الفةةةةةقدت البدنيةةةةةة  األعةةةةةداد منةةةةةه صفقةةةةةد لمقتضةةةةةيدت اللعيةةةةةة ،صيهةةةةةدف 

 (1994،367،شلالن
 : المشدبهة السدبقة  الدراسدت  2-2
 (ja muut Kikka Heikkinen, 2019دراسة ) 1 – 2-2

على اقة الحركة لدى العبي كرة القدم الفغدر اليدلغين من اللمر   الذكيتدريب التأثير سيلة أسدبيع من 
 . عدًمد  12

 عهدف اليحث ةلي التلرف على
 صالتوازن صالتنسيق. على تطوير اقة الحركة )الذكي صالتقليد ( تأثير نوعدن مختلقدن من التدريب  -
 المشدركين. لالعبينن مختلقدن من التدريب )الذكي صالتقليد ( على اةصدبدت الريدضية تأثير نوعد -

( العيةد 21سنة من البينرانتد ، صبلغ عدد عينة اليحةث ) 12صتم ااتيدر عينة اليحث من العبي كرة القدم 
لتطبيةةق البرنةةدمج التةةدريبي المقتةةرم قيةةد اليحةةث  ين( العبةة10تةةم تقسةةيمهم ةلةةي مجموعةةة تجريبيةةة صعةةددهد )
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( ، صاألاةةرى مجموعةةة ضةةدبطة صعةةددهد Smart Soccer Training)اسةةتخدام أسةةلوب التةةدريب الةةذكي 
 صتم استيلدد عدد من الالعبين بسةب ( العيد طبق عليهد البرندمج التقليد  )المطبق من قبل المدرب( 11)

مجموعةةة  ( العيةةد14بلةةغ عةةدد عينةةة اليحةةث )صبةةذلك  لتدريبيةةةصعةةدم الحضةةور للو ةةدات االمةةرض صاةصةةدبة 
صاسةةتخدم اليد ةةث المةةنهج التجريبةةي  ين( العبةة7مجموعةةة ضةةدبطة صعةةددهد )ص  ( العبةةين7تجريبيةةة صعةةددهد )

تةم اسةتخدام المقدبلةة لليحةث ص  لمجموعتين ا داهد تجريبية صاألارى ضدبطة بدستخدام القيد  القبلي اليلد 
 IBM SPSS Statisticsلمتللقة بدةصدبدت الريدضية تم تحليل النتددج بدستخدام  عن ةجدبدت القضديد ا

25 
ةلى :  دنصتوصل اليد ث   

  كال ل هداقة الحركة ص التنسيق أص التوازن تحسنت نتددج انالنتددج التي تم الحفول عليهد  ت ظهر أ -

    المجموعتين

.في جميع االاتيدرات  لضدبطةصا مجموعة ا التجريبية الد فرصا داله ة فدديد بين ال عوج -   

 اةصدبدت الريدضية على الالعبين من ند يةلم يكن أل  شكل من أشكدل التدريب اطر  -
 بمد علي : دنصاصصى اليد ث

علةةى  دهةةدتتطلةةب فلدليةةة تةةدريب كةةرة القةةدم الذكيةةة مزيةةًدا مةةن المللومةةدت صاألبحةةدث المختلقةةة ، يجةةب ةجرا -
  . عيندت من مختلف األعمدر صاأل جدم في المستقبل

 : منهج البحث 3-1
 المنهج التجريبي لمالءمته صطبيلة مشكلة اليحث  ون اليد ث استخدم

    :البحث عينة 3-2

العبي شيدب نةدد  الموصةل الريدضةي بكةرة القةدم للموسةم بدلطريقة اللمدية من   ث الرديسيحال  عينة  دت  ُ 
( العيُد منهم يمثلةون عينةة اليحةث 24( العيًد، صتم ااتيدر )40( صكدن قوامهد )2021-2020)الريدضي  

صتةةم تقسةةيمهد الةةى مجمةةةوعتين )تجريبيةةة صضةةدبطة( مةةةن اةةالل أتيةةدع طريقةةةة االاتيةةدر اللشةةوادي بدسةةةتخدام 
 ( العبي لكل مجموعة .12القرعة صبواقع )

 ي :وقد راعى الباحث عند اختياره لعينة البحث ما يأت
التلليمةدت الخدصةة لحتحةدد الةدصلي لكةةرة   سةب ( سةنة 19-16) مةنجميةع الالعبةين يمثلةون القئةة اللمريةة 

 القدم.

 ( العب من عينةة اليحةث.12تم استيلدد عينةة التجربةة االستطالعيةة صكدن عددهم )

عبةةين  (1صالجةةدصل ) اليحةةةث.( مةةن عينةةةة 4صكةةدن عةةددهم ) صالالعبةةين المفةةدبين  ةةرا  المرمةةى تةةم اسةةتيلدد 
  مجتمع اليحث الكلي صعينته صالالعبين المستيلدعن من عينة اليحث فضاًل عن النسب المئوية.
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 يبين مجتمع البحث و عينته والالعبين المستبعدين و نسبهم المئوية  (1جدول )
 النسبة المئوية                      

 وية %النسبة المئ عدد الالعبين تصنيف العينة 

 %   100 40 عينة اليحث 
 %   60 24 عينة اليحث التجريبية ص الضدبطة

 %   30 12 عينة اليحث االستطالعية
 %   10 4 صالالعبين المفدبين المستيلدعناالعبين 

 :المتغيرات البدنية واختباراتها في كرة القدم تحديد 3-3
تم تحليل محتةوى المفةددر الللميةة الاتيةدر المتغيةرات البدنيةة المهمةة فةي كةرة القةدم ، صبلةد دلةك        

 يالمتخففةين فةي مجةدلص  الخبةراء ( صتم توزيلهد على مجموعة من2تم تفميم استمدرة استبيدن )الملحق  
 عبةةةي كةةةرة القةةةدم( ألجةةةل تحدعةةةد الفةةةقدت البدنيةةةة المهمةةةة لال1صكةةةرة القةةةدم( )الملحةةةق  ،)التةةةدريب الريدضةةةي

ةد يشةةير )بلةةوم  فةةدكثر،( %75الجةةدصل صقةةد تةةم اعتمةةدد الفةةقدت البدنيةةة التةةي  فةةلت علةةى نسةةية اتقةةدا )ص 
راء المحكمةةةين )بلةةةوم آ( فةةةأكثر مةةةن %75) موافقةةةة صآاةةةرصن( ةلةةةى أنةةةه علةةةى اليد ةةةث الحفةةةول علةةةى نسةةةية

( ضَم مجموعة 3)الملحق الفقدت البدنية، تم تفميم استبيدٍن آار  تحدعد  ( صبلد 126،  1983صآارصن، 
مةةن االاتيةةدرات البدنيةةة الخدصةةة بدلفةةقدت البدنيةةة المختةةدرة بلةةد تحليةةل محتةةوى المفةةددر الللميةةة لتحدعةةد 

تةم توزيةع االسةتبيدن علةى مجموعةة ص االاتيدرات البدنية المالءمة للينة اليحث صالمندسية لكل صةقة  بدنيةة، 
صقةةد تةةم اعتمةةدد القيةةد  صالتقةةويم(  ،كةةرة القةةدم ،يدضةةي)التةةدريب الر  ت المتخففةةين فةةي مجةةدالص  الخبةةراء مةةن

 فدكثر( %75االاتيدرات البدنية التي  فلت على نسية اتقدا )
 ( نسبة اتفاق الخبراء حول تحديد اهم الصفات البدنية لالعبي كرة القدم الشباب2الجدول )و 

 النسبة المئوية 
 عدد الخبراء

 الصفات البدنية
 ت

 الكلي  االتفاق 
 .1 القوة المميزة بالسرعة للرجلين  11 11 % 100

 .2 القوة االنفجارية للرجلين  11 11 % 100

 .3 السرعة االنتقالية القصوى  11 11 % 100

 .4 سرعة االستجابة الحركية 11 10 % 90,90

 .5 مطاولة السرعة للرجلين  11 9 % 81,81

 .6 المرونة  11 9 % 81,81
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 .7 الرشاقة 11 11 100%

 .8 التوافق  11 11 100%

 .9 المطاولة العامة 11 9 % 81,81

 :تجانس عينة البحث 3-4
 صالجدصل  (الكتلة، صالطول، ص ، اللمر التدريبيفي متغيرات )اللمر التجدنس للينة اليحث تم ةجراء  

االلتواء للمتغيرات المعتمدة في  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم معامل  (4الجدول )
 التجانس

وحددددددددددددة  المتغيرات
 القياس

 عينة البحث
 قيم معامل االلتواء المنوال

 ±ع -س

 74،0 18 95،0 29،17 )سنة( العمر
 90،0 30،2 33،0 60،2 )سنة( العمر التدريبي

 22،0 170 96،4 12،171 )سم( الطول
 01،0 65 14،3 95،64 )كغم( الكتلة

ةن قةةيم ملدمةةل االلتةةواء لمتغيةةرات )اللمةةر، اللمةةر التةةدريبي، الطةةول، ( 4الجةةدصل ) اةةالل عتبةةين مةةن 
 .( صهذا عدل على أن اللينة متجدنسة في هذه المتغيرات 1 +الكتلة( كدنت محفورة بين )

 في الصفات البدنية : مجموعتي البحثتكافؤ  -3-5

فةي الفةقدت البدنيةة التةي تةم االعتمةدد  المجمةوعتين التجريبيةة صالضةدبطةالتكدفؤ بةين  ى اليد ث جر أ       
 .(5الجدصل )في آنقًد صكمد هو مبين  صالمذكورةعليهد في اليحث 

  (T)وقيم  األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للصفات البدنية المعتمدة في التكافؤ( 5الجدول )
 المحسوبة ومستوى االحتمالية 

 ت
 الصفات البدنية

وحددددددددة 
 القياس

 T قيمددة المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 سوبةالمح

مسددددددددتوى 
 ±ع -س ±ع -س االحتمالية

القددددددددوة المميددددددددزة بالسددددددددرعة  .1
 للرجلين

 0,91 0,10 2,59 25,02 2,46 24,90 متر

 0,43 0,79 1,66 36,66 1,92 36,08 سم القوة االنفجارية للرجلين .2
 0,66 0,43 0,35 4,80 0,43 4,73 ثانية السرعة االنتقالية القصوى  .3
 0,97 0,02 0,38 1,69 0,39 1,68 ثانية سرعة االستجابة الحركية .4
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 0,98 0,01 1,03 34,65 1,03 34,64 ثانية مطاولة السرعة للرجلين .5
 0,54 0,62 0,79 7,06 1,22 7,32 سم المرونة .6
 0,95 0,05 2,86 25,02 2,81 24,75 ثانية الرشاقة .7
 0,42 0,80 0,85 6,65 1,01 6,96 ثانية التوافق .8
 0,73 0,79 0,31 4,04 0,27 4,08 دقيقة المطاولة العامة .9

 (22=2-24) ( وأمام درجة حرية0,05) <نسبة خطأعند المحسوبة ومستوى االحتمالية  (Tقيم )* 
صجود فرصا دات داللة ملنوية بين المجموعتين التجريبية صالضدبطة في عدم  ( 5الجدصل ) االل عتبين من

 .ممد يشير ةلى تكدفؤ المجموعتين التجريبية صالضدبطة في هذه المتغيرات جميع الفقدت البدنية 
 هزة صاألدصات المستخدمة في اليحث:األج 6 – 3
أهةةةةةةةةةةةةداف كةةةةةةةةرة  •   كةةةةةةةرات قةةةةةةدم •شةةةةةةةةةةةةةةةةةةوااص  •  شةةةةةريط قيةةةةةد .• سةةدعدت ةيقةةدف •ميةةزان الكترصنةةي •

                               قةةةةةدم.

 بةةةةةورك ابي  تم استخدامةةةةه في التخطيط لالاتيدرات. •

  (:اليحث  أدصات ) البيدندت  جمع صسددل  7 – 3
 استمةةةةةةدرة االستبيةةةةةةةدن،ص  تةةةةةم اسةةةةةتخدام أدصات اليحةةةةةث اآلتية:)تحليةةةةةةةل المحتةةةةةةةوى، صالمقدبلةةةةةةةة الشخفيةةةةةةة،   
 االاتبةدرات( ص 
 :لقياساتمواصفدات االختبارات وا 3-8
 : القياسات الجسميدة 3-8-1

صعند القيد  يقف الالعب  ةدفي  ،تم استخدام جدار مدرج لقيد  طول جسم الالعب قياس طول الجسم:  
صالن ةةر  ،القةةدمين صظهةةره مالصةةق للجةةدار علةةى أن تمةةس الجةةدار مؤارتةةد القةةدمين صالوركةةدن صلو ةةد الكتقةةين

،  1981)الطدلةب صالسةدمرادي،  صيقد  طول الجسم من األرض صألعلةى نقطةة فةي الجمجمةة  ،متجه ليمدم
152) 

عةب علةى الميةزان، صهةو مرتةٍد السةرصال فقةط، صيةتم قيةد  لقيد  كتلة الجسم يقةف الالقياس كتلة الجسم:   
 كتلة جسمه ألقرب مددة غرام.

 شملت االاتيدرات البدنية مد يأتي: : ارات البدنيدةباالخت  3-8-2
القةةوة المميةةزة بدلسةةرعة للةةرجلين )عبةةد الجيةةدر  لقيةةد  ( ثدنيةةة10الوثةةب الطويةةل ةلةةى اةمةةدم  فةةي )ااتيةةدر  -

 (347-346، 1987، صبسطويسي

 (378، 1995) سدنين، القوة االنقجدرية للرجلين  لقيد  الققز اللمود  من الثيدت  ااتيدر -
 ( 113-112، 2004)الحكيم، السرعة االنتقدلية  لقيد  مترًا من الوضع الطددر 30 عدص ااتيدر -
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- 2000،191سةةرعة االسةةتجدبة )الخطيةةب، لقيةةد  م بدتجةةده اللةةون  4.5ةتيةةدع اةشةةدرة لجةةر   ااتيةةدر -
193.) 

 (44، 1984مطدصلة السرعة للرجلين)الخشدب،  لقيد  ( متر مرتد 180ااتيدر رك  ) -

)عبةةةد الجيةةةدر، المرصنة لقيةةةد  ثنةةةي الجةةةذع ةلةةةى األمةةةدم صاألسةةةقل مةةةن الوقةةةوف علةةةى الفةةةندصا  ااتيةةةدر -
 (398، 1987بسطويسي، 

 (407-406، 2005بو زيد، أ) الرشدقة  لقيد   ( متر  4.5×   3الزكزاك بطريقة بدرص )   رك    ااتيدر  -

 .(183، 1995 سدنين ، اللفبي اللضلي ) التوافق لقيد  لدصادر المرقمة ااتيدر -

 (136، 2001)الطددي ، المطدصلة اللدمة لقيد  ( متر1000رك  ) ااتيدر -

 االاتيدرات البدنيةعبين مواصقدت  (9)صالملحق  
 :تجريبيال التصميم  9 –3

صقةةةةد تةةةةم اسةةةةتخدام التفةةةةميم التجريبةةةةي الةةةةذ  يطلةةةةق عليةةةةه اسةةةةم )تفةةةةميم المجموعةةةةدت المتكدفئةةةةة(        
( يمثةةل التفةةميم التجريبةةي المسةةتخدم فةةي 1الشةةكل )ص اللشةةوادية االاتيةةدر دات االاتيةةدرين القبلةةي صاليلةةد  

 تجربة اليحث.

 
 المستخدم في البحثصميم التجريبي الت يوضح (1الشكل )

 : االجراءات الميدانية 10 - 3
 :البدنية تجربة استطالعية لالختبارات 3-10-1

العب من مجتمةع اليحةث صبمسةدعدة فريةق اللمةل  (12)( على 18/6/2021)  أجريت هذه التجربة بتدري 
 المسدعد لليد ث صقد كدن الغرض من ةجراء هذه التجربة مد يأتي:

التأكةد مةن مةدى صةةال ية ص تنقيةذ االاتيةدرات البدنيةة لالتأكةد مةن كقةدءة فريةق اللمةل المسةدعد صمةدى ةتقةدنهم 
التأكد من مدى مالءمة هذه االاتيدرات لمستوى ص  األجهزة صاألدصات المستخدمة كدفة في االاتيدرات البدنية

 التلرف على الملوقدت صالفلوبدت كدفة الممكن ظهورهد صمحدصلة تذليلهد.ص  عينة اليحث 

 المقارنة 
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 المعتمدة في البحث: اريناستطالعية للتم ةتجرب -3-10-2
صمن ثم تم تفةميم   20/6/2021التدريب الذكي بتدري    درينلتمة  استطالعي  ةأجرى اليد ث تجرب       

( صتوزيلهةةد علةةى المتخففةةين  فةةي مجةةدلي التةةدريب الريدضةةي صكةةرة 11التةةدريب الةةذكي )الملحةةق  درينتمةة
علةةى عينةةة اليحةةث األسدسةةية صبمسةةدعدة فريةةق اللمةةل المسةةدعد القةةدم صبلةةد اجةةراء التلةةدعالت علةةى التمةةدرين 

 يأتي: مد ربةصكدن الهدف من هذه التج
تحدعةةةةد ص  بتنقيةةةةذه علةةةةى المجموعةةةةة التجريبيةةةةة.الةةةةذ  سةةةيقوم  بدلتةةةةدريب مةةةةدرب بدلتلليمةةةةدت الخدصةةةةة ال تزصيةةةد 

محةةةدد فةةةي  تمةةةرينتحدعةةةد الوقةةةت الةةةذ  يسةةةتغرقه كةةةل ص  التةةةدريب الةةةذكي. درينتمةةةالمسةةةدفدت التةةةي تةةةؤدى بهةةةد 
ت الرا ةة المندسةية للينةة تحدعةد فتةراص بحيث يخدم الهدف التدريبي الةذ  صضةع مةن أجله.  ،التدريبي  هدجالمن

اعتمةةددًا علةةى قيةةد  ملةةدل  االجةةزاءصأاةةر، أ   بةةين التكةةرارات صبةةين  جةةزءاليحةةث بلةةد أداء كةةل تكةةرار صبةةين 
صدلةك عةن طريةق تجريةب فتةةرات متنوعةة مةن أصقةدت الرا ةة صبحسةةب  ،النةي  صعودتةه ةلةى الحدلةة الطبيعيةةة

 افوصية كل تمرين منقذ.

 : استطالعية إلجراء وحدة تدريبيةتجربة  3-10-3
( صكةدن الهةدف مةن تنقيةذ هةذه 1/7/2021للينة اليحث األسدسية بتةدري  ) تم ةجراء ص دة تدريبية     

التةةدريبي صإعطةةددهم القكةةرة الكدملةةة عةةن  هةةدجالمسةةتخدمة فةي المنالتةةدرييدت التجربةة ملرفةةة الالعبةةين بطبيلةةة 
 متيع في الو دات التدريبية.اللمل ال بطبيلةكيفية أدادهد صإعالمهم 

  :االختبارات القبلية البدنية 3-11
ثالثةةةة  كةةل عةةومص  (28/6/2021) ةةصلغدعةة (26/6/2021) مةةن مةةةدةلل تةةم ةجةةراء االاتيةةدرات البدنيةةة       
  ااتيدرات 

 من الثيدت لقيد  القوة االنقجدرية للضالت الرجلين. الققز اللمود  ااتيدر -
   القوة المميزة بدلسرعة للرجلين لقيد  ( ثدنية10الوثب الطويل ةلى اةمدم  في )ااتيدر  -
 م بدتجده اللون لقيد  سرعة االستجدبة الحركية 4.5ااتيدر ةتيدع اةشدرة لجر   -

 الرشدقة. لقيد  متر ( 4.5×  3جر  الزكزاك بطريقة بدرص )  ااتيدر -

  التوافق لقيد  لدصادر المرقمة ااتيدر -

 .مطدصلة السرعة للرجلين لقيد  ( متر مرتد 180ااتيدر رك  ) -
 ة القفوى.ةمن صضع البدء الطددر لقيد  السرعة االنتقدلي اً ( متر 30ااتيدر عدص ) -

 المرصنة لقيد  ثني الجذع ةلى األمدم صاألسقل من الوقوف على الفندصا  ااتيدر-

  ( متر لقيد  المطدصلة اللدمة.1000ااتيدر رك  ) -
 :التدريبي المنهاج وتنفيذ تصميم 12 – 3
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 تحليةةةةةةةةةل محتةةةةةةةةةوى المفةةةةةةةةةددر صاليحةةةةةةةةةوث صالدراسةةةةةةةةةدت الللميةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةم تفةةةةةةةةةميم اسةةةةةةةةةتمدرة اسةةةةةةةةةتبيدن بلةةةةةةةةةد 
خةةدم كةةاًل منهةةد هةةدفًد تةةدريبيًد بحسةةب افوصةةية اليحةةث تالتةةي   (11)الملحق التمةةدرينتتضةةمن عةةددًا مةةن 

ي )التدريب الريدضي صكرة القدم( لتحدعد مدى ةعلى السددة دص  االاتفدص في مجدل  هدصتم توزيل ،الحدلي
لمنهةةةةدج ل يدنتةةةةم تفةةةةميم اسةةةةتمدرة اسةةةةتب بمال  ةةةةدت السةةةةددة المختفةةةةين األاةةةةذ  صبلةةةةد التمةةةةدرين صةةةةال ية 
صزمةةن الحجةةةوم التدريبيةةة صفتةةرات الرا ةةة بةةةين  الوا ةةد دصام التمةةرين  فتةةةرةمةةن  يةةث    (12)الملحق التةةدريبي
, صبلةةد األاةةذ صالمسةةد دت المسةةتخدمة صفةةق النةةي   صالتمةةدرين صعنةةد االنتقةةدل مةةن جةةزء الةةى جةةزءالتكةةرارات 

 . منهدجال اليد ث  عتمد ا  االستطالعية بمال  دت السددة المختفين صنتددج التجدرب 
 التدريبي صكمد يأتي: هدجمن تطبيق كدفة االاتيدرات القبلية البدنية تم تنقيذ المن الباحثصبلد انتهدء 
صقةةد راعةةى اليد ةةث مجموعةةة مةةن النقةةدط المهمةةة عنةةد تنقيةةذ ()مةةدرب الالتةةدريبي مةةن قبةةل  هةةدجتةةم تنقيةةذ المن

 صهي: المنهدج التدريبي
 ( دقيقة.90لو دة تدريبية  كدملة زمنهد ) التدريبي طبق المنهدج -

( دقةددق 10( دقيقةة) قدبلةة للزيةددة اص النقفةدن( ص)20تتكون الو د التدريبية من اربلةة اجةزاء كةل جةزء )  -
 .التدريب الذكي ر  تمرين اص جزء صفقد لمفدد من صال ية المدرب أضدفتهد أل

( أسدبيع صبذلك يكةون 8( ص دات تدريبية تم تنقيذهد لمدة )3 د )اعدد الو دات التدريبية في األسبوع الو   -
 ( ص دة تدريبية.24تدريبي )المنهدج للمجموع الو دات التدريبية 

مةن   التجريبية على دصرتةين متوسةطتين، صتكونةت كةل دصرة متوسةطة المنهدج التدريبي للمجموعةتضمن  -
 (.1:3( دصرات صغرى  صبتموج  ركة  مل في كل دصرة متوسطة )4)

، صاالثنةةةةين، السةةةةبت فةةةةي أيةةةةدم ) للمجموعةةةةة التجريبيةةةةةالةةةةدصرات التدريبيةةةةة فةةةةي أجريةةةةت الو ةةةةدات التدريبيةةةةة  -
 (.االربلدءص 

 استخدم اليد ث التدريب القتر   -

 الخدصة بدليحث ألغراض اليحث الللمي . التدريب الذكيطبيق تمريندت تم ت -

 )شدة اداء مثدلي(.االداء للتمدرين  الشدة المستخدمة في -

 نمةةد بةةيعةةودة النةةي  علةةى صدلةةك بدالعتمةةدد    ةةدد اليد ةةث الرا ةةة عةةن طريةةق التجةةدرب االسةةتطالعية -
 .صاالجزاء التمدرين نمد بي( ن/د 100-90( ن/د بين التكرارات صالى مد بين )110-120)

 

 مدرب شيدب ندد  الموصل الريدضي                         ندظم فدضل فتحي( المدرب: *)
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زيةةةددة صةةةلوبة  األداء فةةةي كةةةدن ملتمةةةدًا علةةةى  المنهةةةدج التةةةدريبيةن تمةةةوج  ركةةةة الحمةةةل التةةةدريبي فةةةي  -
، فضاًل عن زيددة زمن التدريب القللي عند  عدد الالعبينص   التمدرين من االل المسد دت صشرصط التمرين

 (.2) الشكلصكمد هو مبين في  النتقدل صالفلود بدرجة الحمل التدريبي من دصرة صغرى الى اارى،ا
 

 الدورة المتوسطة الثانية الدورة المتوسطة االولى الدورة المتوسطة
 االسابيع

 مستوى الحمل
االسدددددددبوع 

 االول
االسدددددددبوع 

 الثاني
االسدددددددبوع 

 الثالث
االسدددددددبوع 

 الرابع
االسدددددددبوع 

 الخامس
االسدددددددبوع 

 السادس
االسدددددددبوع 

 السابع
االسدددددددبوع 

 الثامن

  * *       مل اقفى
 *   *  * *   مدل عدلي
     *   *  مل متوسط

 252,45 270 270 252,45 240 252,45 252,45 240 زمن الحمل بدلدقيقة

 للمنهدج التدريبي تموج  ركة الحمل التدريبي في الدصرات األسبوعيةعوضح  (2الشكل )
 :التدريبي هاجفترة تنفيذ المن  3-11-4

( صتم االنتهدء من تنقيذ جميع 3/7/2021في تدري  ) المنهدج التدريبي للمجموعة التجريبيةتم البدء بتنقيذ  
 (. 25/8/2021) بتدري  بهالو دات التدريبية الخدصة 

  االختبارات البعدية البدنية 3-11-5
البدنيةة التجريبية قةدم اليد ةث بةإجراء االاتيةدرات اليلديةة  المنهدج التدريبي للمجموعةبلد االنتهدء من تنقيذ  

تم األاذ بن ر االعتيدر ص ( 31/8/2021( صلغدية )28/8/2021من )  المدةعلى العبي عينة اليحث في 
االاتيةةةدرات القبليةةةة مةةةن  يةةةث تسلسةةةل أن تجةةةرى االاتيةةةدرات اليلديةةةة بةةةدل رصف المتيلةةةة نقسةةةهد عنةةةد تنقيةةةذ 

االاتيةةةةدرات صالزمةةةةدن صالمكةةةةدن صاألدصات صاألجهةةةةزة المسةةةةتخدمة بمسةةةةدعدة فريةةةةق اللمةةةةل المسةةةةدعد داتةةةةه فةةةةي 
 االاتيدر القبلي

الوسةةط ، النسةةية المئةةةوية :(SPSSتةةم االعتمةةدد علةةى الحقييةةة اة فةةددية ) :اإلحصددا ية الوسددا ل 12 – 3
ملدمل ، المنوال، للليندت المرتيطة (T)ااتيدرالمستقلة، للليندت  (T)ااتيدر ،االنحراف المعيدر   ،الحسدبي
 (90-89 ،2001 ،)عمةر صاارآن (ملدمل االرتيدط اليسيط لة)بيرسون االلتواء، 

 عرض النتا ج ومناقشتها-4
 البدنية:  التجريبية في  المتغيرات  ة لمجموع ل عرض نتا ج الفروق االختبارات القبلية والبعدية  -4-1
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بددين  ( المحسددوبة ومسددتوى االحتماليددةTاألوسدداط الحسددابية واالنحرافددات المعياريددة وقدديم ) (6الجدددول )
 البدنية المتغيراتاالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في 

 

 ت
وحددددددددددددددددة  البدنية المتغيرات

 القياس
 T قيمددددة االختبارات البعدية االختبارات القبلية

 المحسوبة

مسدددددددددتوى 
 ±ع -س ±ع -س االحتمالية

 *0,001 -3,89 1,37 28,08 2,46 24,90 متر القوة المميزة بالسرعة للرجلين .1
 *0,001 -4,35 1,02 38,83 1,92 36,08 سم القوة االنفجارية للرجلين .2
 *0,002 3,53 0,42 4,10 0,43 4,73 ثانية السرعة االنتقالية القصوى  .3
 *0,016 2,61 0,11 1,37 0,39 1,68 ثانية سرعة االستجابة الحركية .4
 *0,001 8,83 0,77 31,34 1,03 34,64 ثانية مطاولة السرعة للرجلين .5
 *0,006 -3,03 3,37 10,46 1,22 7,32 سم المرونة .6
 *0,001 5,26 1,06 20,36 2,81 24,75 ثانية الرشاقة .7
 *0,001 9,74 0,78 5,86 1,01 6,96 ثانية التوافق .8
 0,46 0,74 0,11 4,01 0,27 4,08 دقيقة المطاولة العامة .9

 ( 11=1-12)  ( صأمدم درجة  رية0,05) <نسية اطأعند ملنو   *
االاتيةةةدرين القبلةةةي صاليلةةةد  للمجموعةةةة  فةةةرصا دات داللةةةة ملنويةةةة بةةةين( صجةةةود 6عتبةةةين مةةةن الجةةةدصل ) -

القوة االنقجدرية ،  )القوة المميزة بدلسرعة للرجلينالمتغيرات في كل من   التجريبية صلفدلح االاتيدر اليلد 
،  المرصنةةة،  مطدصلةةة السةةرعة للةةرجلين،  سةةرعة االسةةتجدبة الحركيةةة،  السةةرعة االنتقدليةةة القفةةوى ،  للةةرجلين
، 0,001علةةةةةةةى التةةةةةةةوالي ) مسةةةةةةةتوى اال تمدليةةةةةةةةةد بلغةةةةةةةت قةةةةةةةيم ، صلمفةةةةةةةلحة االاتيةةةةةةةدر اليلةةةةةةةد  (التوافةةةةةةةق

 .(11درجة  رية ) صأمدم (0,05) ≥ صهي أصغر من قيمة نسية الخطأ( 0,016 0,002،0,006
المطدصلةةة( ( يلةةزص اليد ةةث التطةةور الحدصةةل فةةي جميةةع الفةةقدت البدنيةةة )بدسةةتثندء 6مةةن اةةالل الجةةداصل )

ةلةى فدعليةة المنهةةدج  صلمفةلحة االاتيةةدر اليلةد التةدريب الةذكي  لةدى المجموعةة التجريبيةة التةي اسةةتخدمت 
التةةةدريبي صمةةةد تضةةةمنه مةةةن تمةةةدرين صالتةةةي أثبتةةةت ان للمنهةةةدج التةةةدريبي فدعليةةةة كبيةةةرة فةةةي  فةةةول التطةةةور 

لةى سةالمة اللالقةة بةين مكونةدت الملنو  في كدفة المتغيرات قيةد اليحةث لالعبةي عينةة اليحةث صهةذا عةدل ع
التةةدريبي صهةةذا عتقةةق مةةع مةةد دكةةره )كمةةد ( " بةةأن عمليةةة تقنةةين المنهةةدج الحمةةل التةةدريبي فةةي عمليةةة تقنةةين 

الحمةةةل التةةةدريبي بفةةةورة سةةةليمة سةةةوف يفةةةحيه تقةةةدمًد فةةةي مسةةةتوى عمةةةل أجهةةةزة صأعضةةةدء الجسةةةم صبدلتةةةدلي 
فضةةةاًل عةةةن طريقةةةة ( 31،  1999د  ، تطةةةوير الفةةةقدت البدنيةةةة لتحقيةةةق أفضةةةل مسةةةتوى ريدضةةةي " )كمةةة

التةةةدريب القتةةةر  صالملةةةد صفةةةق األسةةةس الللميةةةة صمراعةةةدة شةةةدة التمةةةرين صتكةةةراره صفتةةةرات الرا ةةةة البينيةةةة بشةةةكل 
عنسجم مع قدرات صقدبليدت العبي المجموعة التجريبية، ممد عؤكد صحة التخطيط لهذا المنهدج فةي تحقيةق 
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تةةةدريبي النةةةدجح هةةةو الةةةذ  يسةةةتطيع ان عنمةةةي الخفةةةددص التةةةي أهدافةةةه الموضةةةوعة مةةةن اجلةةةه، فدلبرنةةةدمج ال
عتطلبهةةد نةةوع النشةةدط التخففةةي لالعةةب كأسةةد  للمليةةة التةةدريب، صبنةةدًء عليةةه عنيغةةي ان تنمةةى عندصةةر 
الليدقةةة البدنيةةة لالعبةةي الكةةرة مثةةل )السةةرعة صالقةةوة صالتحمةةل( مةةن اةةالل نوعيةةة التةةدرييدت التخففةةية التةةي 

د الالعبةةةةين بدرجةةةة كدهيةةةةة فةةةةي هةةةةذا الجدنةةةةب مةةةن الليدقةةةةة يلةةةةد أسدسةةةةًد ضةةةةرصريًد تسةةةتخدم فيهةةةةد الكةةةةرة، صاعةةةةدا
ةضةةدفة ةلةةى افوصةةية التمةةرين صنوعيتهةةد  يةةث أن التمةةدرين  (31، 2003لتخففةةهم الريدضةةي. )سةةيد، 

المسةةتخدمة دات نوعيةةة جيةةدة صموجهةةة صتفةةدعدية ةلةةى اللضةةالت اللدملةةة ضةةمن ن ةةدم الطدقةةة المسةةتخدم 
تخدمت في المنهدج اعتمدت على أزمنة مختلقة صالتي يحتدجهد الالعب بدرجة كبيرة  يث التمدرين التي اس

صافوصةةية التمةةدرين المسةةتخدمة فةةي المنهةةدج التةةدريبي التةةي تتندسةةب مةةع افوصةةية اللعيةةة صالتةةي تكةةون 
زميةةةل  العةةب صآاةةر يداء مةةع صجةةود لةة مةةن اةةالل الحركةةدت السةةريلةمشةةدبهة لمواقةةف الللةةب اثنةةدء الميةةدراة 

صهي تمثل  دلةة تشةيه مةد يحةدث فةي الميةدراة صالتةي تةؤد   بين الالعبين فضاًل عن تيددل المراكز  ،صمندفس
صيشير أكثر الخبةراء  صالتي كدن لهد األثر اةيجدبي على ارتقدع مستوى الفقدت البدنية  الى تطور الالعب 

تدريب على الحركدت صالمختفين في علم التدريب الريدضي مبدأ الخفوصية في التدريب يلني آشتمدل ال
 ( 29، 1998المشدبهة في طبيلة األداء في النشدط الريدضي الممدر  )القدصمي، 

التةةةي تندصلتهةةةد الدراسةةةة للمنهةةةدج  صممةةةد سةةةبق يلةةةزص اليد ةةةث أسةةةيدب التطةةةور الحدصةةةل فةةةي الفةةةقدت البدنيةةةة
للةةب  قيقةةي مفةةغر( صالةةذ  عتميةةز ،انهةةدء الهجةةوم  ،االسةةتحواد  ،التةةدريبي للتةةدريب الةةذكي صاجزادةةه )الرصنةةدص

راعى اليد ث مبدا التنوع في التدريب صالتمريندت صالتةي  بوجود الكرة في جميع اجزاء الو دة التدريبية صالذ 
صضةمدن عةدم الشةلور بدلممةةل  لالعةب د صكدنةت كةل التمةدرين مةع الكةرات لرفةع الةرصم الملنويةة هتةم اسةتخدام

ممةد  تنويع أمةدكن صطريقةة اللمةل فةي التمةرين االلر بل  التمدرين ، صكذلك من ةعددة اص تكرا  االلمن  
صهةةذا مةةد اشةةدر ةليةةه المسةةتخدم  كةةدن لهةةد األثةةر الكبيةةر فةةي الدافعيةةة فةةي تنقيةةذ التمةةدرين فةةي المنهةةدج التةةدريبي

يح لريدضةة )كونزه( ان التمدرين البدنية صالمهدرية في الو دات التدريبية صفق أسلوب علمةي صالتكةوين الفةح
كةةرة القةةدم عتطلةةب أن تكةةون الكةةرة هةةي المحةةور فةةي التةةدريب صأكتسةةدب األداء القنةةي فةةي الكةةرة صالقةةدرة علةةى 

  ( 22، 1980الللب )كونزه،
ى لةةةع بدلقددةةةدةالميةةةدراة الحقيقيةةةة صيلةةةود  ل ةةةرصف مشةةةدبه هةةةو التةةةدريب الةةةذكيان  ( صعبةةةده ،)رشةةةيد صاشدر

 منهجيةةة د العتمةةديقةةتح بدبةةد جدعةةدا  الالهةةددريةةة صالخططيةةة صالتةةي مةةن هالم البدنيةةةالالعبةةين مسةةتويدت أداء 
بمسةةتوى  االرتقةدء ألجةلين فةي تةدريب كةرة القةدم لتسةدعد المةدربين صاللةةدمص ج التدريبيةة هجديةة فةي بنةدء المنةد

  (2، 2021صعبده  ،)رشيد منهمصافوصد الشيدب  الالعبين
 :البدنية الضابطة في المتغيرات ةلمجموعلارات القبلية والبعدية عرض نتا ج الفروق بين االختب4-2-1
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بين   ( المحسوبة ومستوى االحتماليةTاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )  (7الجدول )
 البدنية  المتغيراتفي  ضابطةاالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة ال

 ت
وحددددددددددددددددة  البدنية المتغيرات

 القياس
قيمددددددددددددة  T االختبارات البعدية االختبارات القبلية

 لمحسوبة

مسدددددددددتوى 
 ±ع -س ±ع -س االحتمالية

 0,36 -0,93 2,29 26 2,59 25,02 متر القوة المميزة بالسرعة للرجلين .1
 *0,02 -2,41 1,16 38,08 1,66 36,66 سم القوة االنفجارية للرجلين .2
 *0,001 4,88 0,27 4,16 0,35 4,80 ثانية السرعة االنتقالية القصوى  .3
 0,90 0,12 0,38 1,67 0,38 1,69 ثانية سرعة االستجابة الحركية .4
 0,62 0,49 0,89 34,45 1,03 34,65 ثانية مطاولة السرعة للرجلين .5
 *0,002 -3,47 3,40 10,57 0,79 7,06 سم المرونة .6
 0,22 1,20 2,12 23,72 2,86 25,02 ثانية الرشاقة .7
 0,104 0,89 -0,89 6,52 0,85 6,65 ثانية التوافق .8
 0,70 0,38 0,11 4 0,31 4,04 دقيقة المطاولة العامة .9

 ( 11=1-12)  ( صأمدم درجة  رية0,05) <نسية اطأعند ملنو   *
صاليلةةد  للمجموعةةة االايةةدرين القبلةةي بةةين صجةةود فةةرصا دات داللةةة ملنويةةة ( 7الجةةدصل ) اةةالل عتبةةين مةةن
ةد بلغةةةت قةةةيم المرصنةةةة(  السةةةرعة االنتقدليةةةة القفةةةوى،،  القةةةوة االنقجدريةةةة للةةةرجلين) فةةةي المتغيةةةرات  الضةةةدبطة

 ≥ نسةةةية الخطةةةأ  ةمةةةن قيمةةة صةةةغرصهةةةي أ (0,02، 0,002، 0,001علةةةى التةةةوالي ) مسيييتوى االحتماليييية
(0.05). 

فةةةي كةةةل مةةةن  ليلةةةد  للمجموعةةةة الضةةةدبطةاالايةةةدرين القبلةةةي صاصجةةةود فةةةرصا دات داللةةةة ملنويةةةة بةةةين عةةةدم 
مطدصلة السرعة للرجلين، الرشدقة، التوافق، ،  سرعة االستجدبة الحركيةصالقوة المميزة بدلسرعة ، )المتغيرات  

 ،(0,90، 0,70، 0,62، 0,36، 22 ,0علةةى التةةوالي ) مسةةتوى اال تمدليةةةد بلغةت قةةيم  (المطدصلةة اللدمةةة
 .(11درجة  رية ) صأمدم (0.05) ≥ نسية الخطأ  ةمن قيم كبرصهي أ

،  القةةةوة االنقجدريةةةة للةةةرجلين( يلةةةزص اليد ةةةث التطةةةور فةةةي بلةةة  الفةةةقدت البدنيةةةة )7مةةةن اةةةالل الجةةةداصل )
المرصنة( الى االثر االيجدبي للمنهدج التدريبي الذ  اتيله المدرب صالذ  أ دث  السرعة االنتقدلية القفوى،

بتطةوير لهةذه نتيجةة االهتمةدم ص  صالتكةرارتركيةز لصهةذه نتيجةة اهذا التطور لدى العبةي المجموعةة الضةدبطة، 
فةقدت الأكثر المةدربين علةى ، صتركيز في التدريب من قبل المدرب صمن االل الو دات التدريبية  الفقدت 

   الخدصة .الفقدت البدنية صإهمدل  البدنية اللدمة
  :البدنية عرض و تحليل نتا ج الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتغيرات 4-3-1
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بدين ( المحسدوبة ومسدتوى االحتماليدة Tاألوساط الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة وقديم )  (  8الجدول )
 البدنية لالختبارات البعدية في المتغيرات ضابطةالو  المجموعتين التجريبية

وحدددددددددددددددددة  البدنية المتغيرات ت
 القياس

قيمدددددددددددددة  T المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المحسوبة

مسدددددددددتوى 
 ±ع -س ±ع -س االحتمالية

 *0,001 2,69 2,29 26 1,37 28,08 متر للرجلينالقوة المميزة بالسرعة  .1
 0,09 1,67 1,16 38,08 1,02 38,83 سم القوة االنفجارية للرجلين .2
 0,69 0,40 0,27 4,16 0,42 4,10 ثانية السرعة االنتقالية القصوى  .3
 *0,020 2,51 0,38 1,67 0,11 1,37 ثانية سرعة االستجابة الحركية 
 *0,001 9,13 0,89 34,45 0,77 31,34 ثانية السرعة للرجلينمطاولة  .4
 0,93 0,77 3,40 10,57 3,37 10,46 سم المرونة 
 *0,001 4,90 2,12 23,72 1,06 20,36 ثانية الرشاقة .5
 *0,051 1,89 0,89 6,52 0,78 5,86 ثانية التوافق .6
 0,75 0,32 0,11 4 0,11 4,01 دقيقة المطاولة العامة .7

 

 ( 22=2-24)  ( وأمام درجة حرية0,05) <نسبة خطأعند معنوي  *
القةةوة )فةةي  التجريبيةةة صالضةةدبطة تين( صجةةود فةةرصا دات داللةةة ملنويةةة بةةين المجمةةوع8عتبةةين مةةن الجةةدصل )

 ( التوافةةةةق الرشةةةةدقة، مطدصلةةةةة السةةةةرعة للةةةةرجلين، سةةةةرعة االسةةةةتجدبة الحركيةةةةة،،  المميةةةةزة بدلسةةةةرعة للةةةةرجلين
، 0,001) مستوى اال تمدليةة، ةد بلغت قيم التدريب الذكيالمجموعة التجريبية التي استخدمت   صلمفلحة  
 (22( صأمدم درجة  رية )0.05) ≥صهي أصغر من قيمة نسية الخطأ  (0,051, 0,020

القةةةوة االنقجدريةةةة )فةةةي  التجريبيةةةة صالضةةةدبطة تينصجةةةود فةةةرصا دات داللةةةة ملنويةةةة بةةةين بةةةين المجمةةةوععةةةدم 
 مسةةةةتوى اال تمدليةةةةةةد بلغةةةةت قةةةةيم  (المطدصلةةةةة اللدمةةةةة المرصنةةةةة ، السةةةةرعة االنتقدليةةةةة القفةةةةوى ،،  لةةةةرجلينل
 (22( صأمدم درجة  رية )0.05) ≥صهي اكبر من قيمة نسية الخطأ  (0, 0،93, 75، 0 ,0,09،69)

القةةوة المميةةزة ) البدنيةةة لفةةقدت ا فةةي بلةة   المجموعةةة التجريبيةةة عةةن الضةةدبطة تقةةوا يلةةزص اليد ةةث سةةبب ص 
ةلةةةى فدعليةةةة  (بدلسةةةرعة للةةةرجلين ، سةةةرعة االسةةةتجدبة الحركيةةةة، مطدصلةةةة السةةةرعة للةةةرجلين، الرشةةةدقة، التوافةةةق

التةةةي اسةةةتخدمت التةةةدريب  الموجهةةةة صالملطةةةدة فةةةي المةةةنهج التةةةدريبي للمجموعةةةة التجريبيةةةة التمةةةدرين البدنيةةةة
د اليحةةث  كونهةةد تمةةدرين علميةةة صمدرصسةةة يةةالبدنيةةة ق لفةةقدت ، ةد عملةةت هةةذه التمةةدرين ةلةةى تطةةوير االةةذكي

مةن  يةث  هصأعطيت بشكل مقنن على صفق قدبليدت صإمكدنيدت عينةة اليحةث ةد تةدرجت هةذه التمةدرين مبتددة
التةي  المثلةةالشدة مةن السةهل ةلةى الفةلب صمةن اليسةيط ةلةى الملقةد ممةد أدى ةلةى تنقيةذ التمةدرين بدلطريقةة 

حةةةث التجريبيةةةة، ةد أن ةعطةةةدء التمةةةدرين البدنيةةةة بشةةةكل مقةةةنن ضةةةمنت  ةةةدصث التطةةةور لةةةدى أفةةةراد عينةةةة الي
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إعطةةةدء التمرينةةةدت بشةةةكل عشةةةوادي تكةةةون ص صمةةةدرص  عةةةؤد  ةلةةةى  ةةةدصث التكيقةةةدت المرجةةةوة مةةةن التةةةدريب ، 
نتددجةةه سةةلبية صيةةؤد  ةلةةى عةةدم  ةةدصث التطةةور المطلةةوب بسةةبب عةةدم  ةةدصث التكيقةةدت الضةةرصرية الالزمةةة 

به التدريب الذكي بوجود الكره فةي جميةع التمةدرين صالةذ  اثةر ايجدبيةد فضال عن مد عتميز  لحدصث التطور،
هندلةةك  قةةددق مهمةةة لتقضةةيل تطةةوير الليدقةةة ان   صهةةذا مةةد أشةةدر اليةةه )المةةولى( تطةةوير الليدقةةة البدنيةةة فةةي

يكةون التةةدريب جةزء مةةن تةدريب لعيةةة كةرة القةةدم صمنهةد ان كةةرة القةدم بدسةةتخدام تمةدرين الكةةرة  لالعبةيالبدنيةة 
التحقيةةز اللةةدلي لتنقيةةذ التةةدريب بدعتيةةدر أن الكةةرة هةةي المحقةةز الرديسةةي فةةي تةةدريب كةةرة ص لةةيس لعيةةة أاةةرى ص 

الةةذ  يشةةمل تةةدريب الليدقةةة صالتكنيةةك صالتكتيةةك  االقتفةةدد التحةةول مةةن التةةدريب المنقفةةل للتةةدريب ص  القةةدم
كدنةةًد فةةي تةةدريب الليدقةةة يجةةد لةةه م الإداةةدل عنفةةر التقكيةةر الفةةحيح علةةى التةدريب صالةةذ  ص صاللمةل الةةذهني 
(  2013،17،األعمةةدر)المولىصمةةن مختلةةف  الالعبةةينتةةوفر المتلةةة التةةي تكةةون غديةةة جميةةع ص مةةن دصن كةةرة 

المنتهجةة فةي التحضةير البةدني لةدى  األسةدليب يلتبةر التةدريب بةدلكرات مةن أهةم صأنجةع صهذا مد اكده )مراد(  
قعيةةة صمنطقيةةة فةةي التحضةةير ن ةةرا لتطدبقةةه صتشةةدبهه اكبةةر المةةدار  الكرصيةةة اللدلميةةة صهةةذا لمةةد ابثثةةه مةةن صا

مهةةةدرة ص نقسةةةية دصن نسةةةيدن  –ل ةةةرصف المندفسةةةة صقربةةةه مةةةن صاقةةةع الميةةةدراة صظرصفهةةةد سةةةواء كدنةةةت اططيةةةة 
 مةةةد  صفلدليةةةة للتةةةدرييدت  مةةةنفةةةي ظةةةل صجةةةود الكةةةرات  لالعبةةةينالحةةةدفز ص الةةةدافع الملنةةةو  الةةةذ  يمنحةةةه 

 اليحةةةوث الللميةةةة التةةةي أجراهةةةد ابةةةراء التةةةدريب الريدضةةةي تةةةهاثبت صهةةةذا مةةةدصيلطيهةةةد طلةةةم المندفسةةةة صرص هةةةد 
صدكةةر )أبةةو زيةةةد( علةةى اسةةتخدام نقةةس األداة أثنةةةدء التةةدريب "يقضةةل اسةةةتخدام األداة أص  (2،  2019،)مةةراد 

األدصات المسةةةتخدمة فةةةي اللعيةةةة صأن عةةةتم التةةةدريب لتنميةةةة الفةةةقدت البدنيةةةة تحةةةت نقةةةس ال ةةةرصف صمواقةةةف 
 (.249، 2005الميدريدت نقسهد")أبو زيد، مشدبهة ل رصف صمواقف 

مد عتميز به التةدريب الةذكي ايضةد هةو تةدريب الالعبةون فةي منةدطق محةددة صبمسةد دت صةغيرة   قضال عن
 مةةن اةةالل تمةةدرين الرصنةةدص صاالسةةتحواد  صكبيةةرة صمحةةددة صكةةل مسةةد ة تدريبيةةة تختلةةف اهةةدفهد عةةن االاةةرى 

مختلقة )مستطيالت صمثلثدت صمربلدت(  صأشكدل الكبيرة بيةتمريندت المسد دت التدري يث استخدم اليد ث  
ةد ةن الللةةب فةةي مثةةل هةةذه المسةةد دت يقةةرض علةةى لتطةةوير الفةةقدت البدنيةةة  صبأسةةلوب المندفسةةة اص الللةةب 

الضةةدغط صالللةةب المشةةرصط، ممةةد المندفسةةة اص الللةةب نتيجةةًة السةةتخدام تمةةدرين  مجهةةودات عدليةةة الالعبةةين
منةةدطق )عمةةل هةةذه التمرينةةدت ( ان صااةةران الةةفصأكةةد )، المسةةتمر لالعةةب اثنةةدء االداءعةةؤد  الةةى التحةةرك 
أسدسةةةد علةةةى تطةةةوير الفةةةقدت صالقةةةدرات البدنيةةةة المتللقةةةة بكةةةرة القةةةدم كتحمةةةل السةةةرعة  (محةةةددة صبمسةةةد دت 

صسةةةرعة االسةةةتجدبة صالرشةةةدقة صالمرصنةةةة ، صيلتقةةةد بلةةة  المةةةدربين ةن هةةةذه التمرينةةةدت ضةةةرصرية صيجةةةب ةن 
د المدرب بلندية ةد ال يمكن االستغندء عنهد ألنهد التمريندت التي تلمل على البندء الميدشر لمسةتوى يلطيه

الريدضةةةي فضةةةال عةةةن تطويرهةةةد للقةةةدرات البدنيةةةة صالتةةةي تلمةةةل علةةةى تكدمةةةل األداء المهةةةدر  صترقيةةةة القهةةةم 
لتطةةةور الةةةى ( صهةةةذا مةةةد اشةةةدر )الحيةةةدلي( عنةةةدمد عةةةزا ا2014،115 ، صااةةةران الةةةف) الخططةةةي لالعبةةةين
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صطبيلةةةة نوعيةةةة  التةةةأثيرات االيجدبيةةةة القلدلةةةة للمسةةةد دت التدريبيةةةة المختلقةةةة التةةةي اسةةةتخدمهد اليد ةةةث الةةةى
بمةةد صبأسةةلوب المندفسةةة اص الللةةب  مختلقةةة )مسةةتطيالت أص مربلةةدت(  دت صأشةةكدلمسةةد صتنقيةةذهد بالتمةةدرين 

اةةالل الالعبةةين لللمةةل بسةةرعة عدليةةة القةةت  دلةةة مةةن التكيةة  لةةدى  األداء فةةي لعيةةة كةةرة القةةدم عةةتالءم مةةع 
التحركةةةةدت صتنوعهةةةةد  اةةةةاللصمواجهةةةةة التلةةةةب النةةةةدتج عةةةةن األداء مةةةةن الةةةةزمن المخفةةةةص ألداء التمرينةةةةدت 

اثنةةدء اداء التمةةرين نتيجةةة الللةةب تتطلةةب تنقيةةذ الواجيةةدت المختلقةةة التةةي مرتيطةةة بمواقةةف الللةةب المتغيةةرة صال
ظرصف كثير من المواقف اثندء   بحسب مد تتطليهلضدغط  المشرصط بلمستين اص ثالث لمسدت صبدالسلوب ا

صيرى اليد ث ان اسلوب الضغط على المندفس في المسد ة األكبر  جمد يحتدج الى مجهود كبير   ،الللب 
نتيجة المسد ة الكبيرة التي يغطيهد كل العةب ممةد عةؤد  الةى زيةددة صةلوبة التمةرين )الشةدة( صان مةد عؤيةد 

لقلةب لةدى العبةي تلةك المجموعةة بشةكل أكبةر مةن العبةي المجمةوعتين الثدنيةة دلك ارتقةدع ملةدل ضةربدت ا
 (  98-2016،88 ،صالثدلثة التي استخدمت مسد دت اقل )الحيدلي

  االستنتاجات 1 -5
 ةلى االستنتدجدت اآلتية :  ون وصل اليد ثت
 التجريبيةةة تطةةورًا ملنويةةد فةةيدريب الةةذكي الةةذ  نقذتةةه المجموعةةة تةةأ ةةدث المنهةةدج التةةدريبي الخةةدص بدل -1

القوة المميزة بدلسرعة للرجلين ، القوة االنقجدرية للرجلين ، السرعة االنتقدليةة المتغيرات البدنية صهي )  بل  
صةةةقة  ء( بدسةةةتثندالقفةةةوى ، سةةةرعة االسةةةتجدبة الحركيةةةة ، مطدصلةةةة السةةةرعة للةةةرجلين ، المرصنةةةة ، التوافةةةق

 نوية.لم تفل الى مستوى المل التي المطدصلة
أ دث المنهدج التدريبي الخدص بدلمدرب الذ  نقذته المجموعة الضدبطة تطورًا ملنويد فةي المتغيةرات   -2

 المرصنة(. السرعة االنتقدلية القفوى،،  القوة االنقجدرية للرجلينالبدنية صهي )

مجموعةةةة دريب الةةةذكي فةةةي االاتيةةةدر اليلةةةد  علةةةى التةةةتقوقةةةت المجموعةةةة التجريبيةةةة التةةةي اسةةةتخدمت ال -3
سةةةرعة ،  القوة المميةةةزة بدلسةةةرعة للةةةرجلينالضةةةدبطة التةةةي اعتمةةةدت تةةةدرييدت المةةةدرب فةةةي المتغيةةةرات البدنيةةةة)

 (.التوافق الرشدقة، مطدصلة السرعة للرجلين، االستجدبة الحركية،

 التوصيات :5-2
اظهرتةه نتةددج اليحةث ضرصرة االهتمدم بدلتدريب الذكي عند صضع المنةدهج التدريبيةة لقةرا الشةيدب لمةد   -1

 من تطور في الفقدت البدنية.
 الشدمل. صالتدرب اللمليبدلفقدت البدنية الخدصة  االهتمدمالتأكيد على مدربي كرة القدم  -2

ضرصرة تطبيق التدريب الذكي على فئدت عمرية أارى كقئة االشيدل صالندشئين لبيدن أثرهد في أ ةداث   -3
 التطور لهذه القئدت.

 التدريب الذكي بتمريندت أارى للوقوف على تأثيرهد صاهميتهد لالعبي كرة القدم. ضرصرة تطبيق -4

 المصــــادر العربية 



2022(، لسنة 4، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد   

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

626 

 

( "التخطيط واألسسس اللمميسل لبءساإ واعسداد ال فيسا لسا ا للسا  2005ابو زيد، عماد الدين عباس) -1

 . 1الجماعيل" ، ط 

(: تقييم تلمسم الطالس  التجميلسا والتنسويءا، )تفجمسل(: مممسد  مسين 1983بموم، بءيامين، وآخفون ) -2

 الم تا وآخفون، داف مانفوهيل، القاهفة.

، داف ال نسف ، 1ج  "القياس والتقويم لا التفبيل الفياضيل والبدءيسل"  (1995)  مساءين، مممد صبما -3

 القاهفة.

تبافات والقياس واإلمصساإ لسا المجسال الفياضسا، مطبلسل (: ا خ2004المنيم، عما سموم جواد ) -4

 لطيف، وزافة التلميم اللالا والبمث اللمما، جاملل القادسيل.

تأثيف مسامات تدفيبيسل مختم سل ممسددة عمسق ولسا تمميسل "  (2016مممود ممدون يوءس )  الميالا، -5

ل ومؤشسف التلس  لهعبسا مجفيات المل  لا ا داإ المهافي المفن  والقدفتين الهوائيسل والههوائيس

 الموصسل، جاملل البدءيل وعموم الفياضلتفبيل ال طفومل دنتوفاه غيف مءشوفة ،  "نفة القدم الشبا  

. 

(: "خصائص ا ختبافات الميداءيل لمالل التدفي  الخاصل لهعبا نفة 1984الخشا ، زهيف قاسم ) -6

 القدم الشبا "،  طفومل دنتوفاه غيف مءشوفة، موسنو.

( " ثف استخدام ممل  النفة الطائفة المصغف بجفعات مختم ل لا 2000الخطي ، خالد عبد المجيد ) -7

تلمم بلض المهافات األساسيل وتطويف القدفات البدءيل والمفنيل الخاصل" اطفومسل دنتسوفاه غيسف 

 مءشوفة، نميل التفبيل الفياضيل، جاملل الموصل.

ءسات مفنبسل خاصسل ولسا مءساطا ممسددة لتطسويف تسأثيف تمفي( "2014واخسفان )  عما مممسد ،خمف -8

 ،" مجمسل عمسوم التفبيسل الفياضسيلمستوى بلض القدفات البدءيل والقواعد الدلاعيل لهعبا نفة القدم

 . 3اللسدد  ، 7المجمسد 

( "تسأثيف تمفيءسات بأسسمو  التسدفي  الس نا 2021فشيد، ماجد عبد المميد و عبدهللا واثسا مممسد ) -9

(smart training عمسسق ) تطسويف بلسسض المهسسافات المفنبسل لهعبسسين الشسسبا  بنسفة القسسدم" مجمسسل

 ( جاملل القادسيل .69دفاسات وبموث التفبيل الفياضيل اللدد )

(: ءظفيات وتطبيقسات، لسسيولوجيا الفياضسل، الطبلسل األولسق، داف 2003سيد، اممد ءصف الدين ) -10

 ال نف اللفبا، القاهفة، مصف.

 عمان. ،مسقط  ،" نتا  متفجمي  ال نا  لا نفة القدمالتدف"( 2020خمي ل ) ،الشبما  -11

(:  ثف بفءامجين تسدفيبين بأسسموبا التمسافين المفنبسل وتمسافين 2001الطائا، ملتز يوءس  ءون ) -12

المل  لا بلض الص ات البدءيل والمهافيل بنفة القدم، اطفومل دنتوفاه غيف مءشوفة، نميل التفبيسل 

 الفياضيل، جاملل الموصل.
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(: مبادئ اإلمصساإ وا ختبسافات البدءيسل والفياضسيل، 1981ءزاف والسامفائا، مممود )  الطال ،   -13

 داف النت  لمطباعل والءشف، جاملل الموصل.

( "ا ختبافات ومبسادئ اإلمصساإ لسا 1987عبد الجباف، قيس ءاجا وبسطويس، اممد بسطويس ) -14

 المجال الفياضا" ، مطبلل التلميم اللالا، بغداد.

(" لسيولوجيل التدفي  لا نسفة القسدم"، داف ال نسف 1994بو الله و شلهن، ابفاهيم )عبد ال تاح،   -15

 .اللفبا القاهف

، 2( "ا مصاإ التطبيقا لا التفبيل البدءيسل والفياضسيل"، ط2001عمف، مممد صبفي، واخفان ) -16

 .مصف

( "دفاسل مقافءل بين اثف استخدام التمفيءسات البميومتفيسل والتسدفي  1998القدوما، عبد الءاصف ) -17

ا عتيادي عمق القدفة الهونسسيجيءيل لسدى  عبسا نسفة الطسائفة لممفممسل الثاءيسل" ، جاملسل الءجساح 
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 الجزائف.  ،سمسمل المدفسل الجزائفيل لا نفة القدم، التمنم لا تقءيات التدفي  البدءا بالنفة
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 جاملل الموصل.
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صين الذين وزعت عليهم استمارات االستبيان لتحديد توالمخأسماء السادة الخبراء ( 1الملحق )
 متغيرات البحث  

 ختصين أسماء الم  ت
االختصاص  

 الدقيق
 عنوان الوظيفة 

 طبيعة االستشارة )*(

1 2 3 4 5 6 7 8 
 ● ●       جامعة الموصل  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  أ.د ياسين طه الحجار   -1

 ● ●       جامعة الموصل  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  الخشاب أ.د. زهير قاسم  -2

 ● ●       جامعة الموصل  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  أ.د إياد محمد عبد للا  -3

   ●  ●    جامعة الموصل  التربية الرياضية  القياس والتقويم  أ.د ثيالم محمد عالوي  -4
  ● ● ● ● ● ● ● جامعة الموصل  التربية الرياضية  القياس والتقويم  الراوي أ.د مكي محمود  -5

   ● ● ●    جامعة الموصل  التربية االساسية  القياس والتقويم  سعد فاضل  أ.د  -6

      ● ●  جامعة الموصل  التربية الرياضية  القياس والتقويم  أ.د وليد خالد رجب  -7

 ● ●       جامعة الموصل  التربية االساسية  فسلجة التدريب  محمد توفيق عثمان  أ.د  -8

     ● ● ● ● جامعة دهوك  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  محفوظ  زياد .  د أ.م.  -9

 ●        جامعة الموصل  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  نبيل محمد عبداللة  د أ.م.  -10

    ● ● ● ● ● تكريتجامعة  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  عاطف عبد الخالق أحمد  أ.م.د -11

        ● جامعة الموصل  التربية الرياضية  بايوميكانيك أ.م.د نشأت بشير ابراهيم  -12

 ● ● ● ● ● ● ● ● جامعة الموصل  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  هادي احمد المتيوتي  د أ.م.  -13

   ● ● ●  ●  جامعة الموصل  التربية االساسية  القياس والتقويم  احمد مؤيد حسين  أ.م. د  -14

   ● ● ●  ●  جامعة الموصل  التربية االساسية  القياس والتقويم  الهاللي  م احمد هشاأ.م. د  -15
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 ● ● ● ● ● ● ● ● جامعة الموصل  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  محمود حمدون  د أ.م.  -16

 ● ● ● ● ● ● ● ● جامعة الموصل  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  إدهام صالح البيجواني د أ.م.  -17

محمد شاكر علي   د أ.م.  -18
 ● ●    ● ● ● جامعة الموصل  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  المولى 

    ● ● ● ●  جامعة الموصل  الرياضية التربية  القياس والتقويم  عمار شهاب احمد  د أ.م.  -19

 ●        جامعة الموصل  التربية االساسية  التدريب الرياضي  عمار مؤيد  م.د  -20
        ● جامعة الموصل  التربية الرياضية  التدريب الرياضي  م.د علي زهير -21

   ●      جامعة الموصل  التربية االساسية  القياس والتقويم  بسام محمد علي  م.د  -22
 ● ● ● ● ● ● ● ● الموصل جامعة  التربية االساسية  التدريب الرياضي  حسين احمد حمزه .م.د   -23
   ● ● ● ● ● ● جامعة الموصل  التربية الرياضية  القياس والتقويم  ربيع خلف جميل  .م.د -24
 11 10 11 11 13 11 13 11  عدد الخبراء والمختصين لكل استشارة  
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