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0-0المقدمة واهمٌة

البحث:

لقد جعلت الدراسات والبحوث العلمٌة تقدما ملحوظا فً االلعاب الجماعٌة ومنها لعبة كرة القدم
وخاصة من النواحً البدنٌة والنهارٌة والوظٌفٌة وغٌرها ومن اجل جعل اللعبة تتقدم وتتعمق فال بد من
اختالط بٌن العلوم االخرى من اجل االرتقاء بالالعبٌن للمستوٌات العلٌا ولٌس من السهل الوصول الى
تلك المستوٌات مالم ٌتم استخدام طرق ووسائل تمكن من الوصول الى اٌجاد حلول وبدائل تمكن
المدرب من اجتٌاز المعوقات التً تتعرضه خالل عملٌة التدرٌب وان الصفات البدنٌة هً ركٌزة
واساس المهارات االساسٌة ومن هذه الصفات القوة العضلٌة والتً تعزى اهمٌة القوة الى كونها ترتبط
ببعض المكونات الحركٌة البدنٌة ارتباطا وثٌقا مثل القوة الممٌزة بالسرعة والسرعة االنتقالٌة والتحمل
فضال عن جانب الصحة العامة والحالة النفسٌة (.)0

تعد التمرٌرات لغة لعبة كرة القدم حٌث ان اجادة التمرٌرات اثناء المباراة ٌساعد الفرٌق فً اختراق
صفوف الفرٌق المنافس باقل جهد وباقل زمن ممكن حٌث تحتاج المهارات الى اتقان الصفات البدنٌة
وخاصة القوة العضلٌة التً تعد احدى اسس الصفات البدنٌة االخرى حٌث ان عدم المقدرة على اظهار
القوة العضلٌة ٌؤثر فً اتقان وتطوٌر االداء المهاري وعدم وصول الالعب الى المستوى الرٌاضً
الجٌد

()7

.وتعد التمرٌر اهم المهارات الهجومٌة التً تمكن الفرٌق من تحقٌق الفوز اذا ماقام باتقان هذه

المهارة بالشكل المطلوب  ,وتعد الدقة من االمور المهمة التً من خاللها ٌستطٌع الفرٌق التحكم باللعب
طوال مدة المباراة والسٌطرة على الملعب من خالل تامٌن وصول الكرة الى المكان الصحٌح قبل ان
تكون عرضة للقطع من قبل المنافس  .وتكمن اهمٌة البحث فً التعرف على نسبة مساهمة انواع القوة
العضلٌة بدقة التمرٌرات الن التمرٌر تعد عصب اللعب الجماعً فً لعبة كرة القدم.

( )0ابو العال عبد الفتاح واحمد نصر الدٌن  :فسٌولوجٌا اللٌاقة البدنٌة  :القاهرة  ,دار الفكر العربً  , 7114,ص15
( )7احمد خاطر وعلً البٌك  :القٌاس فً المجال الرٌاضً  ,القاهرة  ,دار المعارف  , 0721 ,ص7
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 7-0مشكلة

البحث-:

تطورت لعبة كرة القدم وخاصة فً االونة االخٌرة من خالل الدراسات والبحوث العلمٌة التً تتم على
الفرق الرٌاضٌة وخاصة الالعبٌن الذٌن لهم الدور االساسً فً هذا الجانب وان التطور الحاصل فً
مجاالت التدرٌب الرٌاضً تعد من اهم الركائز فً تحسٌن وتطوٌر الالعبٌن من اجل الحصول على
العبٌن ذوي خبرة .
وٌعد التمرٌر عصب لعبة كرة القدم لذلك على المدربٌن والمختصٌن االهتمام بالتمرٌر النه ٌساعد على
تقلٌل الجهد والوقت لدى الالعبٌن وبذلك تمكنهم من التقدم واحراز تسجٌل الهدف بشكل اسرع ومنظم
وتعد القوة العضلٌة عنصرا رئٌسٌا ومؤثرا فً االداء المهاري اثناء التدرٌب والمنافسات والتً تلعب
دورا فً المهارات االساسٌة التً تعد من اهم العناصر االساسٌة والمؤثرة فً تطوٌر الجانب المهاري

لدى العبً كرة القدم .
ومن خالل المتابعة لفرق االندٌة فئة الشباب فكان الكثٌر من العبً الفرق ٌفشلون فً تمرٌراتهم اناء
المباراة وهذا ٌجعل مستوٌات الفرق متباٌنة من مباراة الخرى.
وتكمن مشكلة البحث فً مدى مساهمة انواع القوى العضلٌة بدقة التمرٌرات لدى العبً نادي الشوملً
فئة الشباب بحٌث تعتبر فئة الشباب من الفئات العمرٌة التً البد من متابعتها من قبل المختصٌن
والباحثٌن وان دقة التمرٌر التتم اال اذا امتلك الالعب المهارة بالشكل المطلوب .
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 4-0اهداف

البحث -:

 -0التعرف على العالقة بٌن بعض اوجه القوة العضلٌة ودقة التمرٌرات لدى العبً نادي الشوملً
لكرة القدم فئة الشباب .
 -7التعرف على نسبة مساهمة بعض االوجه القوة العضلٌة بدقة التمرٌرات العبً نادي الشوملً
لكرة القدم فئة الشباب
 3-0فروض البحث -:
 -0وجود عالقة معنوٌة بٌن اوجه القوة ودقة التمرٌرات لدى العبً نادي الشوملً لكرة القدم فئة
الشباب.
 -7هناك تباٌن فً نسبة مساهمة انواع القوة العضلٌة بدقة التمرٌرات لدى العبً نادي الشوملً لكرة

القدم فئة الشباب .

5- 0

مجاالت

البحث-:

 0-5-0المجال البشري  :العبً نادي الشوملً لكرة القدم فئة الشباب
 7-5-0المجال الزمانً ٌ :حدد الحقا
3-5-0

المجال المكانً  :ملعب نادي الشوملً الرٌاضً

الباب الثانً
 0-7الدراسات النظرٌة
 0-0-7القوة العضلٌة وانواعها
 0-0-0-7القوة االنفجارٌة

 7-0-0-7القوة الممٌزة بالسرعة
 0-7-0-7التمرٌر القصٌر
 7-7-0-7التمرٌر المتوسط
 4-7-0-7التمرٌر الطوٌل
 4-0-7دقة التمرٌرات فً كرة القدم
 7-7الدراسات المشابهة-:
دراسة مكً محمود حسٌن الراوي وضٌاء زكً ابراهٌم
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 0-7الدراسات النظرٌة
 0-0-7القوة العضلٌة وانواعها
تعرف القوة العضلٌة بانها المقدرة او التوتر التً تستطٌع عضلة او مجموعة عضالت ان تنتجها ضد
مقاومة فً اقصى انقباض ارادي واحد لها  ,القوة العضلٌة واحدة من اهم مكونات اللٌاقة البدنٌة حٌث
تلعب دورا بالغ االهمٌة فً انجاز العبً كرة القدم خالل المباراة وٌتضح احتٌاج الالعب لها فً الكثٌر
من مواقف اللعب  ,ولو ان االلعاب الجماعٌة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة تتطلب الى حد كبٌر
المزٌد من القوة االنفجارٌة والقوة الممٌزة بالسرعة اال ان االشكال المختلفة من القوة هً ضرورٌة

وٌجب تطوٌرها خالل عملٌة االعداد .
وتعرف اٌضا بانها المقدرة او التوتر التً تستطٌع عضلة او مجموعة عضالت ان تنتجها ضد مقاومة
فً اقصى انقباض ارادي واحد لها
مواجهتها

()7

()0

وتعرف اٌضا قدرة العضلة فً التغلب على مقاومات خارجٌة او

والقوة العضلٌة واحدة من اهم مكونات اللٌاقة البدنٌة حٌث تلعب دورا بالغ االهمٌة فً لعبة

كرة القدم خالل المباراة وٌتضح احتٌاج الالعب لها فً الكثٌر من مواقف اللعب .

 0-0-0-7القوة االنفجارٌة
تعرف القوة االنفجارٌة بانها عبارة عن قدرة العضلة فً التغلب على اقصى مقاومة مع تمٌز االداء
بالسرعة العالٌة بنفس الوقت ولمرة واحدة ( )4وٌقصد بها المقدرة اللحظٌة لعضلة او لمجموعة عضلٌة
على اخراج اقصى انقباض عضلً لمرة واحدة وباسرع زمن ممكن (.)3

()0

مفتً ابراهٌم حماد  ,التدرٌب الرٌاضً التربوي  ,ط(: 0القاهرة ,مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع )7117,ص022

()7

محمد حسن عالوي  ,علم التدرٌب الرٌاضً ,ط(:07القاهرة ,دار المعارف )0777,ص70

()4

قاسم حسن حسٌن  ,علم التدرٌب الرٌاضً فً االعمار المختلفة ,ط(:0عمان ,دار الفكر  )0771,ص026

()3

عصام عبد الخالق ,علم التدرٌب الرٌاضً ( :القاهرة ,دار المعارف )0711,ص67-37
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 7-0-0-7القوة الممٌزة بالسرعة :
ٌفهم من اصطالح القوة الممٌزة بالسرعة قدرة الجهاز العضلً والعصبً فً محاولة التغلب على مقاومة
ما تتطلب درجة عالٌة من سرعة االنقباضات العضلٌة وهً عامل مهم اٌضا لاللعاب الرٌاضٌة التً
ٌتطلب فٌها انقباض العضلة وانقباضها فً وقت قصٌر مثل فروع القفز والرمً اذ ٌعتبر هذا النوع من
القوة الحركٌة من نوعٌن هما صفة القوة والسرعة ( , )0وتظهر القوة الممٌزة بالسرعة عند انقباض
العضالت فً التسلط على مقاومة " اي تظهر فً حالتً التسلط والمقاومة والربط بٌنهما "

()7

ٌعد التمرٌر من اهم المهارات االساسٌة لدى العبً كرة القدم نظرا النها االكثر استخداما طزال زمن

المباراة والفرٌق الذي ٌجٌد افراده التمرٌر وٌستخدمونه كثٌرا بنجاح غالبا ماٌتصف باللعب الجماعً
ولعل الشًء ٌهدم لعب الفرٌق اكثر من التمرٌرات الردٌئة غٌر المتقنة كما الشًء ٌبنً الثقة لدى افراد
الفرٌق قدر التمرٌرات الجٌدة بٌن الالعبٌن ( )4وان استخدام هذه المهارة ٌجعل الالعبٌن فً االحتفاظ
بلٌاقتهم البدنٌة وٌساعد الفرٌق فً االحتفاظ على استقرار تكتٌك الفرٌق وٌساعد الفرٌق على الشعور
باالرتٌاح وذلك الحتفاظهم بالكرة طوال مدة المباراة حٌث فً كثٌر من المباراة التً ٌفوز فٌها
الفرٌق فان ذلك الفرٌق هو الفرٌق الذي ٌتمٌز بالسٌطرة واالحتفاظ بتمرٌراتهم اثناء المباراة .

()0

قاسم حسن المندالوي واحمد سعٌد احمد  :التدرٌب الرٌاضً بٌن النظرٌة والتطبٌق ( :بغداد ,مطبعة عالء  )0727 ,ص71

()7

 Grosser .M. Psychomotorische Schuell Koodination ,Schorndorf 1990ص70

()4

مفتً ابراهٌم حمادة :االعداد المهاري والخططً لالعب كرة القدم (,القاهرة ,دار الفكر العربً,ب ت )ص70
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 0-7-7-7التمرٌر القصٌر:
ٌعد التمرٌر القصٌر من التمرٌرات الضرورٌة التً من المستحسن استخدامها من قبل افراد
الفرٌق وخاصة فً الثلث االخٌر لساحة الفرٌق المنافس وذلك لتفكٌك خط الفرٌق المدافع بشكل التمرٌر
(واحد – اثنٌن ) وتبادل المراكز او بشكل مثلث هات وخذ حٌث ٌحاول الفرٌق المتقدم اتقان هذا النوع
ان هذا النوع من التمرٌر ٌحتاج الى العبٌن ٌمتازون بتكتٌك عالً جدا بهذه المهارة وتستخدم هذه المهارة
فً بداٌة الهجمة للفرٌق وتحتاج الى مساحات قصٌرة وتقارب بٌن الالعبٌن والهدف من هذه المهارة هو
خلق فراغات فً الملعب وسهولة فً اللعب والوصول الى ساحة الفرٌق المنافس بصورة منتظمة لخلق

فرصة التهدٌف .
مسافة التمرٌرة القصٌرة حوالً  01الى  05متر وان كثرة التمرٌرات من هذا النوع التعطى فوائد
خططٌة الن الفرٌق الٌربح منطقة واسعة من الملعب والٌمكنه ان ٌجد منطقة خالٌة من رقابة المنافس
ومن المحتمل ان ٌقطع المنافس هذه المناولة الشخصٌة وال ٌحبذ استخدام هذا النوع من التمرٌرات من
قبل العبً خط الدفاع النها خطرة اذا قطعت (. )0

()0

زهٌر قاسم الخشاب  ,واخرون  :كرة القدم ,ط( 7الموصل ,دار الكتب للطباعة والنشر )0777,ص774
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 7-7-0-7التمرٌر المتوسط
هو من اهم المهارات االساسٌة فً كرة القدم وٌرجع ذلك الى ان هذه اللعبة لعبة جماعٌة تحتاج الى
تعاون الفرٌق ككل من اجل هدف واحد وهو مبتغى كل من ٌلعب فً المالعب وبواسطة التمرٌر
ٌتسنى للفرٌق المهاجم الوصول الى مرمى الفرٌق المنافس وتسجٌل اصابة فٌه  ,والتمرٌر ٌمثل لسان
لعبة كرة القدم فكلما ازداد اللسان غنى اصبحت لدٌه القدرة على اٌصال ماٌفكر فٌه بسهولة وٌسر
والتمرٌر عبارة عن عماد لعبة كرة القدم حٌث الٌستطٌع اي العب لوحده الوصول الى المرمى
ومحاورة كل العبً الفرٌق المنافس (.)0

ٌحتاج الالعب عند اداء هذه المهارة الى بذل مزٌد من القوة لرفع الكرة فً الهواء عند ارسال الكرة الى
المسافات المتوسطة  ,لذلك ٌتمٌز بالصعوبة عند تنفٌذها بدقة وتعطً التمرٌرة المثالٌة الى احد افراد
الفرٌق افضلٌة على دفاعات الخصم ( )7وان اجادة الفرٌق للتمرٌر من العوامل التً تساعد على السٌطرة
على مجرٌات اللعب  ,كذلك تساعد على تنفٌذ الخطط الهجومٌة المختلفة وكذلك الدفاعٌة كما انها تكسب
الفرٌق الثقة بالنفس وتزعزع ثقة الفرٌق المنافس بنفسه كما ان دقة ونجاح التمرٌر ٌرتبط ارتباطا وثٌقا
بالسٌطرة على الكرة ( )4وتستخدم التمرٌرات السٌعة المتوسطة فً الهجمات المرتدة عندما ٌكون دفاع
الفرٌق المنافس متقدما مع الهجوم  ,وكذلك تلعب خلف دفاع الفرٌق المنافس عندما ٌكون لدى الفرٌق
المهاجم العب او اكثر سرٌع وتستخدم كذلك فً الكرات العكسٌة  ,وفً الركالت الركنٌة وتغٌٌر اتجاه
الهجوم وغٌرها.

()0

اكادمٌا انترناشٌونال  :كرة القدم  ,كٌف تصبح العبا ماهرا فً كرة القدم (.بٌروت)7117,ص03

()7

محمد عبد هللا الهزاع ومختار احمد اٌنوبسلً  :المهارات االساسٌة لكرة القدم (ب.ت) ص77

()4

ابراهٌم شعالن ومحمد عفٌفً  :كرة القدم للناشئٌن  :ط( 0القاهرة ,مركز الكتاب للنشر )7110 ,ص52
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 4-7-0-7التمرٌر الطوٌل :
ان لعبة كرة القدم تتمٌز باختالف تنفٌذ جمٌع المهارات االساسٌة وباختالف انواعها بحٌث ٌتطلب
من الفرٌق فً كثٌر من االحٌان اداء تمرٌرات طوٌلة لكً ٌكون تكتٌكه غٌر مكشوف للفرٌق المنافس
فالتمرٌر الطوٌل بشكل طولً او عرضً او قطري ٌجعل الفرٌق مسٌطرا على الملعب ولكن ٌجب
اتقانه وال ٌستخدم بشكل مفرط الن استخدامه ٌجب ان ٌكون فً وقته المناسب .
ٌلعب التمرٌر الطوٌل دورا هاما فً كسب مساحات كبٌرة من الملعب ,كما ٌمكن بواسطته التخلص من
عدد كبٌر من المدافعٌن وكذلك استغالل المساحات الخالٌة خلفهم  ,كما تفٌد التمرٌرات الطوٌلة فً تغٌٌر

اتجاه الهجوم واستغالل سرعة االجنحة وٌمكن استخدام التمرٌر الطوٌل بعرض الملعب فً منطقة الجزاء
المنافسٌن فً انهاء هجمات الفرٌق حٌث تشكل مثل هذه التمرٌرات العرضٌة خطورة كبٌرة على المرمى
وبالرغم من اهمٌة التمرٌرات الطوٌلة اال ان استخدامها بصورة مغالى فٌها او فً المواقف غٌر المناسبة
ٌؤدي الى صعوبة بناء الهجمات الخاصة اذا اتسمت هذه التمرٌرات بعدم دقتها

()0

)0(.

مفتً ابراهٌم حمادة :االعداد المهاري والخططً لالعب كرة القدم (,القاهرة ,دار الفكر العربً,ب ت )ص74-77
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 4-0-7دقة التمرٌرات فً كرة القدم
الدقة لها دور فعال فً اداء المهارات االساسٌة والسٌما مهارة التمرٌر النها المهارة الوحٌدة التً
تمكن الفرٌق من الوصول الى هدف المنافس وتكمٌل الجملة التكتٌكٌة التً توضع من قبل المدرب .
وتعرف الدقة " بانها قدرة الفرد على السٌطرة على الحركات االرادٌة لتحقٌق هدف معٌن "( )0وٌتطلب
االمر ان تكون االشارات العصبٌة الواردة الى العضالت المقابلة لها مناسبة حتى تؤدي الحركة فً
االتجاه المطلوب بالدقة الالزمة الصابة الهدف فاذا حدث خلل فً االشارات الواردة فان ذلك ٌؤثر على
دقة الحركة

()7

كما انها تعبر عن قابلٌة الفرد فً السٌطرة على التوافق الحركً المعقد وتعنً اٌضا تقلٌل

االنحرافات او الفارق الى اقصى ماٌمكن عن االداء االمثل "( )4ان التمرٌرات الدقٌقة فً الوقت المناسب
بٌن العبً الفرٌق الواحد هً عصب اللعب الجماعً فً نقل الكرة تجاه هدف الخصم باسرع وقت
واللعب الجماعً هو التقوٌم الحقٌقً لقدرة الفرٌق على االداء القوي اوالضعٌف اثناء المباراة وان ماٌحدد
شكل اللعب الجماعً ونوعٌة المباراة هو مقدار فهم كل العب للواجبات الخططٌة وسرعة اللعب فً
الجري الحر بدون كرة الخذ المكان المناسب ثم بدقة واتقان المناوالت .

(Harry G. Shaver: Essentional of Exereise Physiology . Burgess Publishing Company 1981 )0
( )7كاظم عبد الربٌعً وموفق مجٌد المولى :االعداد البدنً بكرة القدم (دار الكتب للطباعة,جامعة الموصل )0711,ص332
( )4ودٌع ٌاسٌن التكرٌتً وٌاسٌن طه الحجار:االعداد البدنً للنساء  (,وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً ,كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ,جامعة الموصل 0716,ص-62
) 61
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 7-7الدراسات المشابهة :دراسة مكً محمود حسٌن الراوي وضٌاء زكً

ابراهٌم()0

عنوان الدراسة الموسومة :
نسب مساهمة السرعة الحركٌة ومرونة بعض المفاصل فً سرعة ودقة الطعن بسالح شٌش
هدف الدراسة هو:
-0

التعرف على نسبة مساهمة السرعة الحركٌة ومرونة بعض المفاصل فً سرعة ودقة الطعن

بسالح الشٌش
-7

التوصل الى معادلتٌن للتنبؤ بسرعة ودقة الطعن من خالل كل من السرعة الحركٌة ومرونة

بعض المفاصل .
وقد شملت عٌنة البحث ( )67طالبا للمرحلة الثالثة لكلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً جامعة الموصل  ,وقد تم
استخدام  4اختبارات ( اختبار لقٌاس صفة السرعة الحركٌة واختبار لقٌاس مرونة بعض المفاصل
المشاركة فً حركة الطعن بسالح الشٌش واختبار لقٌاس ودقة الطعن بسالح الشٌش) ,ومن خالل معالجة
البٌانات احصائٌا تم التوصل الى االستنتاجات االتٌة

()0

 -0اظهرت النتائج وجود ثمانٌة نماذج لنسب مساهمة مرونة بعض مفاصل الجسم بسرعة ودقة
الطعن بسالح الشٌش
 -7فً ضوء النماذج النهائٌة التً مثلت المساهمة المعنوٌة امكن التوصل الى تسع معادالت تنبؤٌة
خاصة بسرعة ودقة الطعن بداللة السرعة الحركٌة ومرونة المفاصل المشاركة بحركة الطعن
بسالح الشٌش.
 -4فً ضوء النماذج النهائٌة التً مثلت المساهمة المعنوٌة امكن التوصل الى ثمان معادالت تنبؤٌة
خاصة بسرعة ودقة الطعن بداللة مرونة بعض المفاصل المشاركة بحركة الطعن بسالح الشٌش.
 -3ان االختبار الذي صممه الباحثان اثبت صالحٌته لقٌاس السرعة الحركٌة لالعب المبارزة.

()0

مكً محمود حسٌن الراوي وضٌاء زكً ابراهٌم  :نسب مساهمة السرعة الحركٌة ومرونة بعض المفاصل فً سرعة ودقة الطعن بسالح شٌش ,مجلة
الرافدٌن للعلوم الرٌاضٌة المجلد  07العدد 7116, 37
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 0-4منهج البحث
استخدم الباحث المنهج الوصفً بأسلوبه المسحً والعالقات االرتباطٌة لمالئمته لكونه حل مشكلة البحث.

 7-4مجتمع البحث وعٌنته :
تم اختٌار مجتمع البحث من العبـً نادي الشوملً لكرة القدم فئة الشباب للموسم الكروي ( )7102والبالغ
عددهم ( )13العباً ,أما أختٌار عٌنة البحث فتم اختٌارهم بصورة عمدٌة المتمثلة بنادي الشوملً الرٌاضً
بكرة القدم لفئة الشباب المتكون من ( )73العبا ً وأستبعد الباحث حراس المرمى وعددهم ( )4حراس
والالعبٌن الذٌن أجرٌت علٌهم التجربة األستطالعٌة الختبارات اوجه القوة العضلٌة ودقة التمرٌرات

والبالغ عددهم ( )4العبٌن وعلٌه بلغت حجم العٌنة ( )01العبا وبذلك أصبحت نسبة العٌنة ()% 70.37
من المجتمع األصلً للبحث.

 4-4الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة فً البحث:
 المصادر والمراجع العلمٌة. االستبٌان. المقابالت الشخصٌة. ساعة توقٌت (عدد .)4 شرٌط قٌاس طوله  51متر. شواخص عدد (. )3 طباشٌر. حبال. صافرة -ملعب كرة القدم
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 3 – 4تحدٌد متغـٌرات الدراسة -:
 0 – 3 – 4تحدٌد المؤشرات المبحوثة :
من أجل تحدٌد بعض اوجه القوة العضلٌة فً لعبة كرة القدم لفئة الشباب قام الباحث باجراء مقابالت
شخصٌة مع عدد من خبراء ذوي االختصاص فً مجال علم التدرٌب الرٌاضً – كرة القدم ,وفً ضوء
نتائج المقابالت ,تم تحدٌد (القوة االنفجارٌة والقوة الممٌزة بالسرعة).

 7 – 3 – 4تحدٌد االختبارات المستخدمة :
لتحدٌد اختبارات البحث تم إعداد مجموعة من االختبارات لغرض عرضها على المختصٌن ضمن
اختصاص االختبارات والقٌاسات الختٌار اختبارات أوجه القوة العضلٌة وانواع التمرٌرات (القصٌرة
والمتوسطة والطوٌلة) وما ٌتالئم مع طبٌعة البحث وقد وضع الباحث هذه االختبارات فً استبٌان ٌشمل
محورٌن:
 االختبارات المهارٌة (انواع التمرٌرات). -اختبارات البدنٌة (بعض أوجه القوة العضلٌة).
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 0-7-3-4االختبارات المهارٌة (انواع التمرٌرات):
 -0التمرٌر القصٌر :لقٌاس دقة التمرٌر

القصٌر)0(.

 -7التمرٌر المتوسط  :لقٌاس دقة التمرٌر
-4التمرٌر الطوٌل :لقٌاس دقة التمرٌر

المتوسط)7(.

الطوٌل)4(.

 7-7-3-4اختبارات البدنٌة (القوة العضلٌة):

 -0الوثب الطوٌل من الثبات  :لقٌاس القوة االنفجارٌة لعضالت

الرجلٌن)3(.

ثوان  :قٌاس القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت
 -7الجلوس من الرقود من وضع ثنً الركبتٌن خالل ()01
ٍ
البطن)5(.
-4الحجل على رجل واحدة  41م ( لكال الرجلٌن )  :لقٌاس القوة الممٌزة

بالسرعة)6 (.

وقـد اعتمدت الباحث فً اختٌار االختبار المناسب على االختبار الذي حصل على أعلى نسبة من بٌن
االختبارات المرشحة وبعد جمع االستبٌانات وتفرٌغها وترتٌبها اخذ الباحث باالختبارات الخاصة ببعض
اوجه القوة العضلٌة وانواع التمرٌرات(القصٌرة والمتوسطة والطوٌلة).

() 1

زىير قاسم الخشاب ،وآخرون  :كرة القدم  ،ط ( ، 2الموصل ،دار الكتب لمطباعة والنشر )1999 ،ص217-216

() 2

زىير قاسم الخشاب ومعتز يونس ذنون  :كرة القدم  -ميارات – اختبارات – قانون ( ،الموصل  ،دار ابن االثير لمطباعة والنشر  )2005 ،ص82

() 3

كاظم عبد الربيعي وموفق مجيد المولى ؛ االعداد البدني بكرة القدم( :دار الكتب لمطباعة  ،جامعة موصل )1988 ،ص189

() 4

محسن اسماعيل واخران

() 5

محمد عبده صالح ومفتي ابراىيم محمد ؛ أساسيات كرة القدم  ( ،القاىرة ،دار عالم المعرفة)1994 ،ص147

() 6

محمد عبده صالح ومفتي ابراىيم محمد ؛ المصدر السابق ص129

() 7
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 3-4األسس العلمٌة لالختبارات قٌد الدراسة:
من اجل إٌجاد الثقل العلمً لالختبارات التً اعتمدت للبحث اجرى الباحث معامالت الثبات والصدق كما
ٌلً:
جدول () 0
ٌبٌن معامل الصدق والثبات لالختبارات

ت

االختبارات

الثبات

الصدق

0

الوثب الطوٌل من الثبات :قٌاس القوة االنفجارٌة لعضالت
الرجلٌن

1.76

1.72

7

الجلوس من الرقود من وضع ثنً الركبتٌن خالل ()01
ثوان :قٌاس القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت البطن
ٍ

1.44

1.42

4

الحجل على رجل واحدة  41م  :قٌاس القوة الممٌزة
بالسرعة

1.14

1.70

3

التمرٌر القصٌر :قٌاس دقة التمرٌر القصٌر

1.17

1.73

5

التمرٌر المتوسط :قٌاس دقة التمرٌر المتوسط

1.70

1.75

6

التمرٌر الطوٌل :قٌاس دقة التمرٌر الطوٌل

1666

1661

ٌتبٌن من الجدول أعاله وجود عالقة ارتباط دالة مما ٌدل على تمتع هذه االختبارات بمعامالت ثبات
وصدق عالٌة.
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 5-4التجربة االستطالعٌة :
تم اجراء التجربة االستطالعٌة بتارٌخ  7102/0/06واجرٌت التجربة على ( )4العبٌن تم اختٌارهم
بالطرٌقة العشوائٌة من مجتمع البحث وكان الغرض من هذه التجربة هو من أجل سالمة االجراءات التً
تمكننا من معرفة السلبٌات التً مر بها المختبرون وتجاوزها فً االختبار القادم وكذلك للتعرف على ما
ٌأتً:

 معرفة الوقت الالزم لتنفٌذ االختبارات. التعرف على الصعوبات والمعوقات التً قد تواجه الباحث. التعرف على فرٌق العمل المساعد وفهمهم لطرق القٌاس وطرٌقة العمل. -التأكد من صالحٌة االجهزة واالدوات التً ستستخدم فً التجربة الرئٌسة.

 6-4التجربة النهائٌة :
بعد استكمال كل االجراءات الالزمة والتأكد من االسس العلمٌة لالختبار قام الباحث وبصحبة فرٌق العمل
بتطبٌق تجربة البحث النهائٌة على مدى ٌومٌن ,حٌث تم اجراء التجربة النهائٌة بتأرٌخ - 70
 7102/7/77وتضمنت التجربة ما ٌأتً وحسب ورودها :
الٌوم االول :تضمن اختبارات المهارٌة (لدقة التمرٌرات):
 أختبار دقة التمرٌر القصٌر. اختبار دقة التمرٌر المتوسط. -اختبار دقة التمرٌر الطوٌل.

الٌوم الثانً :تضمن اختبارات البدنٌة (لبعض أوجه القوة العضلٌة):
 قٌاس القوة االنفجارٌة للرجلٌن. قٌاس القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت الرجلٌن (رجل الٌمٌن والٌسار). -قٌاس القوة الممٌزة بالسرعة لعضالت البطن.
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 2-4الوسائل االحصائٌة :
استخدم الباحث العملٌات اإلحصائٌة التالٌة فً معالجة بٌانات البحث:
 الوسط الحسابً  :و ٌسمى أٌضا ً المتوسط الحسابً و من أسمائه أٌضا ً المعدل ,هو عبارة عنمجموع مفردات مجتمع أو عٌنة مقسوما على عددها .فاذا كانت مفردات المجتمع مختلفة فإ ّنه
لحساب الوسط ٌجب إستخدام القانون السابق ,و ال ٌمكن معرفة الوسط الحسابً مباشرة ,فلو كانت

مفردات مجتمع معٌن قٌد الدراسة كما ٌلً (  ) 05 , 6 , 2 , 7 , 07 , 1 , 3 , 00 , 2 , 5فإنّ
الوسط الحسابً لتلك البٌانات ٌحسب كما ٌلً 13 13 = 05+6+2+7+07+1+3+00+2+5 :
÷ 1.3 = 01
 االنحراف المعٌاري  :هو مقٌاس من مقاٌٌس التشتتٌ ,تم استخدامه لقٌاس مدى تشتت البٌاناتعن وسطها الحسابً ,وٌتم حسابه عن طرٌق أخذ الجذر التربٌعً من التباٌن المحسوب مسب ًقا لتلك
البٌانات .فحساب االنحراف المعٌاري لمجموعة من البٌانات ٌتم بالخطوات التالٌة :حساب الوسط
الحسابً للبٌانات عن طرٌق تقسٌم مجموع البٌانات على عددها .حساب التباٌن للبٌانات عن طرٌق
تقسٌم مجموع مربعات انحرافات القٌم عن وسطها الحسابً على ( .)n-11حساب االنحراف
المعٌاري عن طرٌق أخذ الجذر التربٌعً من التباٌن .فإذا كان لدٌنا البٌانات التالٌة01 , 1 , 2( :
 ,)6 , 77 , 05 ,فما هو االنحراف المعٌاري لهذه البٌانات؟ الوسط الحسابً لهذه البٌانات هو:
( . 00.44 = 6 / )6+77+05+01+1+2وحتى نحسب التباٌن ,فإن علٌنا ً
أوال أن نحسب
انحراف كل قٌمة من القٌم عن وسطها الحسابً ,وذلك على النحو التالً= )00.44 - 2( :
, 4.62 = )00.44 - 05( , -0.44 = )00.44 - 01( , -4.44 = )00.44 - 1( , -3.44
( . -5.44 = )00.44 - 6( , 01.62 = )00.44 - 77وبعد أن حسبنا االنحرافاتٌ ,جب علٌنا
أن ُن َربِّع كل انحراف منها على النحو التالً= 7)-4.44( , 01.2317 = 7)-3.44( :
, 004.1317 = 7)01.62( , 04.3617 = 7)4.62( , 0.2617 = 7)-0.44( , 00.1117
( . 71.3117 = 7)-5.44ثم بعد ذلك ,نجمع كل هذه االنحرافات المربعة ,حٌث تصبح النتٌجة
كما ٌلً .)012.4443( :والخطوة األخٌرة فً حساب التباٌن هً تقسٌم هذا المجموع على (n-
 ,)1حٌث إن ( )nهً مجموع القٌم ,فالتباٌن هو . 42.36661 = )5( / )012.4443( :وحتى
نحسب االنحراف المعٌاري ,فإن علٌنا أن نأخذ الجذر التربٌعً من التباٌن ,حٌث تصبح النتٌجة
كما ٌلً ,)6.07( :فهذه القٌمة هً االنحراف المعٌاري للقٌم الستة التً سبق ذكرها.
 معامل االرتباطٌ :ستخدم هذا المعامل لدراسة اإلرتباط بٌن البٌانات النوعٌة ,أي أنه توجد بعضالمتغٌرات الٌمكن قٌاسها كمٌاً .وتعتمد هذه الطرٌقة على إعطاء المتغٌرات رتبا ً لتحل محل القٌاس
العددي  .فإذا تم ترتٌب مفردات المتغٌرات  xترتٌبا ً تصاعدٌا ً ووجدنا أن مفردات المتغٌر y
المناظرة لها مرتبة ترتٌبا ً تصاعدٌا ً أٌضا ً نستنتج وجود أرتباط طردي تام بٌن المتغٌرٌن xو yأما
إذا رتبنا مفردات المتغٌر Xترتٌبا ً تصاعدٌا ً ووجدنا أن مفردات المتغٌرYالمناظرة لها مرتبة ترتٌبا ً
الباب الثالث منهجٌة البحث واجراءاته المٌدانٌة71............................................................................................................

تنازلٌا ً ,فإنه ٌستنتج من ذلك وجود أرتباط عكسً تام بٌن المتغٌرٌن Xو  Yغٌر إن هذا اإلرتباط
التام نادراً ما ٌصادفنا فً الدراسات اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة  .ولقٌاس اإلرتباط بٌن مفردات
المتغٌرٌنXوY.ترتب كالً منهما حسب أفضلٌته  ,ثم نحسب الفروق بٌن كل رتبتٌن متقابلتٌن
 االنحدار الخطً البسٌط :هو حساب المربعات الصغري من نموذج االنحدار الخطً مع متغٌرتفسٌري واحد  .وبعبارة أخرى ,االنحدار الخطً البسٌط هو خط مستقٌم ٌمر بمجموعة من النقاط
بطرٌقة تجعل مجموع مربع النقط المتبقٌة من النموذج (أي ,المسافات الرأسٌة بٌن النقطة المتبقٌة
و الخط ) أقل ما ٌمكن .هذا ٌشٌر الً حقٌقة أن االنحدار هو واحد من أبسط األسالٌب المستخدمة

فً مجال اإلحصاء حٌث أن مٌل الخط ٌساوي العالقة بٌن  yو  xمصححة بنسبة االنحرافات
المعٌارٌة لهذه المتغٌرات .نقطة تقاطع الخط مع محور الصادات هً مركز كتلة نقاط البٌانات ( x,
 .)yتوجد طرق انحدار أخري بجانب المربعات الصغري البسٌطة (انظر االنحدار الخطً) .علً
وجه الخصوص  ,عندما ٌرٌد شخص أن ٌقوم بفعل االنحدار عن طرٌق العٌن فانه ٌمٌل عادة الً
رسم خط حاد قلٌال و ٌكون قرٌبا من ذلك الذي ٌنتج من طرٌقة أقل مربعات كلٌهٌ .حدث هذا ألنه
طبٌعً أكثر لعقل االنسان مالحظة المسافات المتعامدة علً خط االنحدار بدال من تلك الراسٌة كما
ٌحدث فً طرٌقة المربعات الصغري .

الباب الرابع
عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها
 0-3عرض النتائج :

 0-0-3عرض نتائج االختبارات الخاصة بمتغٌرات البحث
 7-0-3عرض نتائج نسب المساهمة :
0-7-0-3عرض نتائج نسبة مساهمة أنواع القوة العضلٌة بدقة أنواع التمرٌرات
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 1-4عرض النتائج :
 1-1-4عرض نتائج االختبارات الخاصة بمتغيرات البحث :
الجدول ()2

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث
الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ت
1

التمرير القصير :قياس دقة التمرير القصير  /درجة

11.5000

3.72985

2

التمرير المتوسط :قياس دقة التمرير المتوسط  /درجة

7.1667

2.74933

3

التمرير الطويل :قياس دقة التمرير الطويل  /درجة

22.8889

9.71287

2.2989

.14664

3.9444

.53930

6.4511

.66260

6.5850

.67589

4
5
6
7

المتغيرات

الوثب الطويل من الثبات :قياس القوة االنفجارية لعضالت

الرجمين  /سم

الجموس من الرقود من وضع ثني الركبتين خالل ( )10ثو ٍ
ان:
قياس القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن  /درجة

الحجل عمى رجل واحدة  30م  :قياس القوة المميزة بالسرعة
(لمرجل اليمين)  /ثا

الحجل عمى رجل واحدة  30م  :قياس القوة المميزة بالسرعة

(لمرجل اليسار)/ثا

يتبييين ميين الجييدول ( )2قيييم الوسييط الحسييابي واالنح يراف المعييياري لمتغي يرات البحييث ،حيييث بمغييت قيميية الوسييط الحسييابي

لمتمرير القصير ( )11.5000بأنحراف معياري ( ،)3.72985وبمغ الوسط الحسابي لمتمرير المتوسط ( )7.1667بيأنحراف
معياري ( ،)2.74933وبمغ الوسط الحسابي لمتمرير الطويل ( )22.8889بأنحراف معياري (.)9.71287

أمييا بالنسييبة لييبعض أوجييو القييوة العضييمية حيييث بمغييت قيميية الوسييط الحسييابي لمقييوة االنفجارييية ( )2.2989بييأنحراف معييياري

( ،).14664وبمغ الوسط الحسابي لمقيوة الممييزة بالسيرعة لعضيالت اليبطن ( )3.9444بيأنحراف معيياري ( ،).53930وبميغ
الوسط الحسابي لمقوة المميزة بالسرعة لمرجيل اليميين ( )6.4511بيأنحراف معيياري ( ،).66260وبميغ الوسيط الحسيابي لمقيوة

المميزة بالسرعة لمرجل اليسار ( )6.5850بأنحراف معياري (.).67589

الباب الرابع عرض ومناقشة النتائج74................................................................................................ ...............................................

الجدول()3
يبين الجدول التالي معامل االرتباط التمرير القصير ببعض أوجو القوة العضمية
ت
1

المتغيرات
الوثب الطويل من الثبات مع التمرير القصير

معامل االرتباط

مستوى الدالة

-.283

0.255

2
3
4

الجموس من الرقود من وضع ثني الركبتين خالل ( )10ثو ٍ
ان
مع التمرير القصير
الحجل عمى رجل واحدة  30م (لمرجل اليمين) مع التمرير
القصير
الحجل عمى رجل واحدة  30م (لمرجل اليسار) مع التمرير
القصير

.336

0.172

.467

0.051

-.075

0.766

يتبييين ميين الجييدول ( )3معامييل االرتبيياط لمتغييير التمرييير القصييير ،حيييث بمغييت معامييل االرتبيياط الوثييب الطويييل بييالتمرير

القصير ( )-.283وبمغ معاميل االرتبياط الجميوس مين الرقيود بيالتمرير القصيير ( ،).336وبميغ معاميل االرتبياط الحجيل عميى
رجل اليمين بالتمرير القصير ( ،).467وبمغ معامل االرتباط الحجل عمى رجل اليسار بالتمرير القصير (.)-.075
الجدول()4
يبين الجدول التالي معامل االرتباط التمرير المتوسط ببعض أوجو القوة العضمية
ت
1
2
3
4

المتغيرات
الوثب الطويل من الثبات مع التمرير المتوسط

الجموس من الرقود من وضع ثني الركبتين خالل ( )10ثو ٍ
ان

مع التمرير المتوسط
الحجل عمى رجل واحدة  30م (لمرجل اليمين) مع التمرير
المتوسط
الحجل عمى رجل واحدة  30م (لمرجل اليسار) مع التمرير

المتوسط

معامل االرتباط

مستوى الدالة

0.388

0.117

- 0.112

0.657

0.013

0.959

0.023

0.929
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يتبييين ميين الجييدول ( )4معامييل االرتبيياط لمتغييير التمرييير المتوسييط ،حيييث بمغييت معامييل االرتبيياط الوثييب الطويييل بييالتمرير

المتوسط ( )0.388وبمغ معامل االرتباط الجموس من الرقود بالتمرير المتوسط ( ،)- 0.112وبمغ معامل االرتباط الحجل
عم ييى رج ييل اليم ييين ب ييالتمرير المتوس ييط ( ،)0.013وبم ييغ معام ييل االرتب يياط الحج ييل عم ييى رج ييل اليس ييار ب ييالتمرير المتوس ييط

(.)0.023

الجدول()5

يبين الجدول التالي معامل االرتباط التمرير الطويل ببعض أوجو القوة العضمية
ت
1
2
3
4

المتغيرات

معامل االرتباط

مستوى الدالة

- 0.204

0.417

0.122

0.629

- 0.053

0.834

0.051

0.840

الوثب الطويل من الثبات مع التمرير الطويل

الجموس من الرقود من وضع ثني الركبتين خالل ( )10ثو ٍ
ان

مع التمرير الطويل

الحجل عمى رجل واحدة  30م (لمرجل اليمين) مع التمرير

الطويل

الحجل عمى رجل واحدة  30م (لمرجل اليسار) مع التمرير

الطويل

يتبين من الجدول ( )5معامل االرتباط لمتغير التمرير الطويل ،حيث بمغت معامل االرتباط الوثب الطويل بالتمرير الطويل

( )- 0.204وبمغ معامل االرتباط الجموس من الرقود بالتمرير الطويل ( ،)0.122وبمغ معامل االرتباط الحجل عمى رجل
اليمين بالتمرير الطويل ( ،)- 0.053وبمغ معامل االرتباط الحجل عمى رجل اليسار بالتمرير الطويل (.)0.051

الباب الرابع عرض ومناقشة النتائج75...............................................................................................................................................

 2-1-4عرض نتائج نسب المساىمة :
1-2-1-4عرض نتائج نسبة مساىمة أنواع القوة العضمية بدقة أنواع التمريرات:
الجدول ()6
يمثل نسبة مساىمة القوة االنفجارية بدقة التمريرات
ت

المتغيرات

المقدار

نسبة

نسبة

الثابت

الخطأ

المساىمة %

 1نسبة مساىمة القوة االنفجارية بدقة التمرير القصير

-0.012

0.010

- 0.308

 2نسبة مساىمة القوة االنفجارية بدقة التمرير المتوسط

0.016

0.013

0.308

 3نسبة مساىمة القوة االنفجارية بدقة التمرير الطويل

-0.003

0.003

- 0.230

يتبين من الجدول ( )6مقدار الثابت ونسبة الخطأ ونسبة مساىمة القوة االنفجاريية بدقية التمرييرات ،حييث بميغ مقيدار الثابيت
ونسييبة الخطييأ ونسييبة مسيياىمة القييوة االنفجارييية بدقيية التمرييير القصييير عمييى الت يوالي (،)- 0.308( )0.010( )-0.012

وبمغت مقدار الثابت ونسبة الخطأ ونسبة مساىمة القوة االنفجارية بدقة التمرير المتوسط عمى التوالي ()0.013( )0.016
( ،)0.308كمييا بمغييت مقييدار الثابييت ونسييبة الخطييأ ونسييبة مس يياىمة القييوة االنفجارييية بدقيية التمرييير الطويييل عمييى الت ييوالي
(.)- 0.230( )0.003( )-0.003

الجدول()7
يمثل نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن بدقة التمريرات
ت
1
2
3

المتغيرات

المقدار

نسبة

الخطأ

المساىمة %

0.056

0.037

0.390

0.049

- 0.031

0.014

0.218

الثابت

نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن

بالتمرير القصير

نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن

بالتمرير المتوسط

نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن

بالتمرير الطويل

0.006
-

0.012

نسبة

يتبين من الجدول ( )7مقدار الثابيت ونسيبة الخطيأ ونسيبة مسياىمة القيوة الممييزة بالسيرعة لعضيالت اليبطن بدقية التمرييرات،
حيييث بمييغ مقييدار الثابييت ونسييبة الخطييأ ونسييبة مسيياىمة القييوة الممييزة بالسييرعة لعضييالت الييبطن بدقيية التمرييير القصييير عمييى

التوالي ( ،)0.390( )0.037( )0.056وبمغت مقدار الثابت ونسبة الخطأ ونسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت

البطن بدقة التمرير المتوسط عمى التوالي ( ،)0.031( )0.049( )- 0.006كما بمغت مقدار الثابت ونسبة الخطأ ونسبة
مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن بدقة التمرير الطويل عمى التوالي (.)0.218( )0.014( )0.012
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الجدول()8
يمثل نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليمين بدقة التمريرات
ت
1

المتغيرات
نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن
بالتمرير القصير

المقدار

نسبة

الخطأ

المساىمة %

0.089

0.044

0.500

الثابت

نسبة

2
3

نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن
بالتمرير المتوسط
نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن
بالتمرير الطويل

0.021

0.058

0.085

0.006

0.017

0.092

يتبين من الجدول ( )8مقدار الثابت ونسبة الخطأ ونسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليمين بدقة التمريرات ،حيث
بمييغ مقييدار الثابييت ونسييبة الخطييأ ونسييبة مسيياىمة القييوة الممي يزة بالسييرعة لمرجييل اليمييين بدقيية التمرييير القصييير عمييى الت يوالي

( ،)0.500( )0.044( )0.089وبمغييت مقييدار الثابييت ونسييبة الخطييأ ونسييبة مسيياىمة القييوة الممييزة بالسييرعة لمرجييل اليمييين
بدقة التمرير المتوسط عمى التوالي ( ،)0.085( )0.058( )0.021كما بمغت مقدار الثابت ونسبة الخطأ ونسبة مسياىمة

القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليمين بدقة التمرير الطويل عمى التوالي (.)0.092( )0.017( )0.006
الجدول()9
يمثل نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليسار بدقة التمريرات
ت
1
2
3

المتغيرات
نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن
بالتمرير القصير
نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن
بالتمرير المتوسط
نسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن
بالتمرير الطويل

المقدار

نسبة

نسبة

الثابت

الخطأ

المساىمة %

0.051

- 0.063

0.006

0.067

0.022

0.003

0.020

0.039

0.011
-

يتبين من الجدول ( )9مقدار الثابت ونسبة الخطأ ونسبة مساىمة القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليسار بدقة التمريرات ،حيث

بمييغ مقييدار الثابييت ونسييبة الخطييأ ونسييبة مسيياىمة القييوة الممي يزة بالسييرعة لمرجييل اليسييار بدقيية التمرييير القصييير عمييى الت يوالي
( ،)- 0.063( )0.051( )- 0.011وبمغييت مقييدار الثابييت ونسييبة الخطييأ ونسييبة مسيياىمة القييوة الممي يزة بالسييرعة لمرجييل
اليسار بدقة التمرير المتوسط عمى التيوالي ( ،)0.022( )0.067( )0.006كميا بمغيت مقيدار الثابيت ونسيبة الخطيأ ونسيبة
مساىمة القوة المميزة بالسرعة لمرجل اليسار بدقة التمرير الطويل عمى التوالي (.)0.039( )0.020( )0.003
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 2 –4مناقشة

النتائج:

ويعزو البحث ان عدم وجود عالقة بين بعض اوجو القوة العضمية بدقة التمريرات لدى عينة البحث إلى ان الميدرب كيان

يؤكد أثناء وحداتو التدريبية عميى تيدريبات المعيب بصيورة كبييرة وخصوصياً ان أمميب الميدربين فيي مدينية الشيوممي يعتميدون
عم ييى الخبي يرة الشخص ييية ف ييي إدارة وتنفي ييذ الوح ييدات التدريبي يية بالنس ييبة لالعب ييين دون الرج ييوع إل ييى أساس يييات تنظ يييم الم يينيج

كم ياً ميين المعمومييات عيين ط ارئييق التييدريب إالو ان عييدم ت يوافر األجي يزة واألدوات
التدريب ييي ،فض يالً عيين ان المييدرب قييد يمتمييك و
وعييدم الت يزام الالعبييين فييي حضييور وحييدات التييدريب منعتييو ميين تحقيييق التطييور كييون األندييية بصييورة العاميية والخاصيية فييي
محافظة بابل تعطي أكثر اىتماميا بالفريق المتقدمين مما يؤدي إلى إعداد الفرييق قبيل البطولية وىيذا بيدوره ييؤدي إليى عيدم
انتظام بين عناصر المياقة البدنية والميارات االساسية بكرة القدم.

إذاً إن عممييية التنظيييم لمتييدريب تييؤدى دو اًر أساسييياً فييي تطييوير المسييتوى والييذي ينسييجم مييع قابميييات الالعبييين لمحصييول عمييى
نتيائج ايجابييية ،وكييذلك فيان األسييس التنظيمييية ليييا أىميية كبييرة فييي التيدريب الرياضييي ،لييذا يجييب "تناسيب التييدريب فييي أثنيياء

التدريب الميداني ألنو يساعد عمى بناء أسس التكنيك وتحسين الصفات الجسمية"

ويعزو البحث ظيور فروق مير معنوية الرتباط بعض القوة العضمية بدقة التمريرات إلى عدم أىتميام بيربط تميارين بدنيية

بالميييارات االساسييية لييدى فئيية الشييباب إذ انييو ميين الميييم التركيييز عمييى المتغييرات البدنييية الضييرورية ألجييل تطييوير الميييارات
االساسييية ،ميين أجييل "تحقيييق ارتفيياع جيييد يجييب أوالً تعمييم التكنيييك الصييحيح لمقفييز مييع التييييؤ البييدني التييام لييذلك وبخاصيية
الصييفات الحركييية المرتبطيية مباش يرة بحركيية القفييز ومنيييا قييوة وسييرعة الييدفع  ......وعميييو سيييكون فييي االعييداد لقييوة العاميية

وتييدريب القييوة الخاصيية معنييى كبييير فييي تييدريب كيرة القييدم"  ،وىييذا مييا يؤكييده (نعيميية عبييد المحسيين) عمييى ان لعبيية كيرة القييدم
كباقي االلعياب الرياضيية االخيرى والتيي تيرتبط فييو المييارات بمسيتوى المياقية البدنيية إذ ان الالعيب اليذي يمتميك لياقية بدنيية
عالية يتمكن من اداء الميارات بكفاءة عاليية  ،وكيذلك ألنيو "لعناصير المياقية البدنيية اليدور الميؤثر والمييم فيي فاعميية االداء

المييياري"  .ويييرى (احمييد خيياطر وعمييي البيييك) "بييأن القييوة الممييزة بالسييرعة ليييا أىمييية واضييحة ومحييددة وخاصيية عنييد تحقيييق
طيبيية فييي كثييير ميين نيواحي النشيياط الرياضييي وخاصيية النييوع ذات الطبيعيية المتغييرة ميين حيييث االداء الحركييي مثييل االلعيياب

الجماعية"  ،وتحتاج كرة القدم ليذه الصفة في ميارات كثيرة مثل التمريرات أثناء المباراة،
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 1-5االستنتاجات
 .1لم تظير عالقة بين بعض أوجو القوة العضمية ودقة التمريرات لدى العبي كرة القدم لفئة الشباب لنادي الشوممي
الرياضي.
 .2ىناك ارتباط مير معنوي بين القوة االنفجارية ودقة التمريرات.
 .3ىناك ارتباط مير معنوي بين القوة المميزة بالسرعة لعضالت البطن ودقة التمريرات.

 .4ىناك ارتباط مير معنوي بين القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجمين ودقة التمريرات.

 .5ىناك تفاوت في مستوى أوجو القوة العضمية ودقة التمريرات لدى عينة البحث.

 2-5التوصيات
 .1اجراء دراسات مشابية بالنسبة لمقدرات البدنية االخرى وعالقتيا بالميارات االساسية.
 .2العمل عمى تطوير الجانب المياري وباالخص ميارة التمرير والتي تعد اساس الميارات لعبة كرة القدم ،ووضعيا
في وحدات التدريبية اليومية.
 .3ضرورة أىتمام بتدريبات القوة العضمية لفئة الشباب بيدف تطوير جانبي البدني والمياري.
 .4ضرورة األىتمام باالختبارات البدنية والميارية لتقييم مستوى الالعبين قبل دخوليم فترة المنافسات.
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