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(وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثزهم ال
يشكزون )
صدق اهلل العظيم
سورة النمل  :اآلٌة ()55
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اإلهداء
إلى أغلى إنسانة فً الوجود ..إلى من أحبها بال حدود ..هللا ٌعلم والناس من حولً شهود ..بأنك
أمً الحبٌبة

ستبقٌن فً قلبً بقاء الخلود .

إلى من أهدانً فً هذه الحٌاة ..إلى من أرى فً نظرته الشفاء ..وأدعو هللا بأن ٌساعدنً ألبعد
عنه العناء ..رمز العطاء ..سر الوفاء ..وكل الهناء.

أبً الحبٌب

إلى من لهم وبهم أعٌش  ..وألجلهم سأشقى  ..إلى من هم لً المركب والمرسى بقربكم منً كل
أخوتً

هم فً هذه الدنٌا ٌنسى ...

إلٌكم ٌامن كنتم كل مناجاتً وكنتم السر فً بقائً ٌ ..امن عرفت فٌكم الحب واالخالص ٌ..ا
شمعة أنارت دربً فكنتم نعم األخوه ٌامن رأٌت فٌكم الصبر ..وتعلمته منكم.
أصدقائً
إلى من بهم تحدٌت الصعاب ..وبوجودهم انفتحت أمامً كل األبواب  ..إلى الحلم الجمٌل الذي
سٌظل ٌلمع كالسراب  ..إلى من كانوا لً كل السند  ..بهم سرت وبهم عرفت صفاء األخوة
..ربما ستغٌرنا األٌام ونفترق ..ولكنكم ستعٌشون فً بالً وذاكرتً إلى األبد.
إلى كل األحباب واألصدقاء
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الشكز والتقديز
إلى من علمونً العطاء مع كل رسمة حرف ورفعة قلم ...إلى من مهدو لنا طرٌق العلم
والمعرفة  ...إلى من علمونا حروفا ً من ذهب وكلمات من نور .
أساتذتً

حٌنما ٌجزٌك اإلنسان شٌئا ً تقول شكراً ..وحٌنما تقوم بعمل ما ٌقال لك شكراً  ...ولكن لو
أعطاك اإلنسان أكثر من خدمة ..وأكثر من جزاء ..وأكثر من عمل ..فماذا ستقول ؟
أتقول شكراً ..؟ ستشعر حٌنها بأن الشكر قلٌالً جداً .
وإنك مهما فعلت ألجله ستشعر بالنقص  .فكٌف إذا كان هذا اإلنسان ٌغنى عن الوصف ...
ورمزاً للصبر إنسان لو جمعنا شكر العالم كله فلن نعطٌه حقه .
فماذا سنقول لك ٌا كل العطاء ..دكتورنا الفاضل  ...سامل علي حممد ...فكل شًء ألجلك
قلٌل .لك منا كل الشكر والتقدٌر واالحترام .

الباحثتان
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 0/ 1يذخـــم انبحـــث:

 1/1ادلمذيت وأهًيت انبحـــث :
تعد كرة القدم من األلعاب الرٌاضٌة التً تتطلب ممارستها أداء مهارات ذات
مواصفات معٌنة وتكنٌك فنً دقٌق ٌحتاج إلً حركٌة ومتطلبات خاصة ألدائها لــذا
أزداد اهتمام الباحثٌن والمهتمٌن بلعبة كرة القدم ودراسة الطرق واألسالٌب العلمٌة
التً تؤهل إلً األداء األمثل )6:1 (.
وٌوضح طه إسماعٌل وعمرو أبو المجد وإبراهٌم شعالن  2993أن كــرة القـــدم
ٌحتاج فٌها الالعب إلً نوع اللٌاقة البدنٌة الخاصة تختلف عن النـــوع الــذي
ٌحتاجه ال العب فً لعبة أو رٌاضة أخري وذلك من حٌث درجة ونوعٌة العناصر
الخاصة بنشاط كــرة القــــدم 200 :21(.ـ)220
وٌذكر مفتً إبراهٌم  2990أن التصوٌب هو الوسٌلة األساسٌة إلحراز األهداف
وبواسطته ٌمكن إنهاء الجهد المبذول فً بدء الهجوم وبناءه وتطوٌره وإنهائه ،
والتصوٌب علً المرمً ال ٌتم بالقدم فقط بل ٌتم بالرأس أٌضا إال أن نسبة تسجٌل
األهــداف بالقدم أعلً بدرجة كبٌرة منها بالرأس وكلما زادت خبرة الالعب وتدرٌبه
علً التصوٌب فً المكان المناسب من المرمً وبالقوة المناسبة 233 :10(.ـ )238
بٌنما ٌري حنفً مختار  2997أن التصوٌب هو إحدى وسائل الهجوم الفردي
وٌتطلب من الالعب مقدرة علً التركٌز ومهارة فنٌة عالٌة من األداء لمختلف أنواع
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ركل الكـــرة بالقدم  ،وتأتً فرصة التصوٌب دائما ً بعد المحاورة أو بعد اللعب
الجماعً بٌن الالعبٌن وٌجب قبل التصوٌب أن ٌقرر كٌف ٌصوب هل عالٌاَ أو
أرضا ً  ،مباشرة أو بعد إٌقاف الكرة  ،كــذلك بأي جزء من القدم ٌجب أٌضا ً أن
ٌدرك الالعب نواحً الضعف فً حـــارس المرمً المنافس )206 :6(.
علٌه فإن الباحثان أرادو أن ٌخوض مجال البــحث للتعرف علً السرعة وعالقتها
بدقة التصوٌب حٌث أن العب كرة القدم بحاجة ماسة إلً هــــاتٌن المهارتٌن بحكم
طبٌعة اللعبة ولكً ٌتم التعامل معها علً أساس علمً سلٌم ٌضمن أن تستغل فٌها
السرعة لصالح دقة التصوٌب وذلك من خالل وضع برامج تدرٌبٌة تهــدف إلً
تنمٌة العالقة بشكل تدرٌجً ٌضمن االرتقاء بمستوي التهدٌف بكرة القدم وال ٌتم التصوٌب
الناجح إال باجتماع العاملٌن األساســـٌٌن وهما القوة الممٌزة بالسرعة :
 2/2يشكهت انبــحث :

الحظ الباحثا ن من خالل ممارسته كالعب بفرٌق كرة القدم اآلمال بنـــادي النهضة
الرٌاضً بضٌاع الهجمات رغم البناء الجٌد لجملة من الهجمات وهذا مما دفع
الباحتان إلً دراسة السبب فً ذلك  ،وبمالحظة الباحثان ومتابعتهم لهذا الوضع
وجد أن العبً خط الهجوم وخط الوسط إضافة إلً العبً خط الظهر المشتركٌن
فً إنهاء الهجمات ٌتسرعون بإنهاء الهجمات بتسدٌدات متسرعة ٌغٌب عنها الدقة
مما تسبب فً ضٌاع العدٌد من الهجمات وفً بعض الحاالت ٌفقد الفرٌق نقاط
المباراة وجهده الذي بذله طٌلة زمن المباراة .
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وقد الحظ الباحث ان أٌض اً هذه المشكلة من خالل خبراتهم المتزامنة ودراستهم بكلٌة
التربٌة البدنٌة _ سبها وخالل الدوري المقام سنوٌا ً واشتراكه الفعلً فً هذه
البطوالت دفع الباحثان إلً القٌام بهذه الدراسة إلٌضاح العالقة بٌن عنصر السرعة
ود قة التصوٌب لدي العبً فرٌق كرة القدم اآلمال بنــــادي النهضة الرٌاضً بمدٌنة
سبها .
ونظرا ً لقلة الدراسات الخاصة بدراسة دقة التصوٌب فً كرة القدم لذا قام الباحثان
بإجراء هذه الدراسة ( السرعة وعالقتها بدقة التصوٌب فً كرة القدم ) العبً
نــادي النهضة الرٌاضً بهدف التعرف علً تأثٌر مستوي عنصر السرعة
وارتباطها بدقة التصوٌب .
 3 /2هذف انبحث :
التعرف علً عالقة السرعة بدقة التصوٌب لدي فرٌق كرة القدم آمال بنـــادي
النهضة الرٌاضً بمدٌنة سبها .
 4 /2تظبؤل انبحث :
هل هناك عالقة ارتباط بٌن السرعة ودقة تصوٌب عند العبً فرٌـــق كـــرة القدم
اآلمال بنــــادي النهضة الرٌاضً بمدٌنة سبها ؟
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انفصم انثبني/
 0/2انذراطــــبث اننظــــزيت وانذراطــــبث انظــــببمت
 1/2انــــذراطـــبث اننظـــــزيت .
 2/2انــــذراطـــبث انظـــــببمت .
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 1 / 2انذراطبث اننظزيت :
 1 / 1 / 2انظزعت :

تلعب السرعة دورا كبٌرا فً الكثٌر من أنواع األنشطة المختلفة ٌعرفها محمد
صبحً حسنٌن الً ان السرعة هً قدرة الفرد علً أداء حركات متعاقبة ومن نوع
واحد فً اقل زمن ممكن .
فالسرعة االنتقالٌة هً القدرة علً االنتقال أو التحرك من مكان الخر بأقص سرعة
ممكنة (. ) 264426
أما السرعة الحركٌة فعرفها محمد حسن عالوي ونصر الدٌن رضوان بأنها أداء
حركة محددة لمرة واحدة أو لعدد متتالً من المرات فً أقل زمن ممكن أو أداء
حركة ذات هدف محدد وألقصى عدد من التكرارت فً فترة زمنٌة قصٌرة محدودة
(. ) 131 : 25
فً حٌن ٌرى أحمد خاطر  ،علً البٌك أن السرعة االستجابة هً سرعة رد الفعل
وهً مقدرة الفرد علً االستجابة السرعٌة للمثٌر .)131:3( .
وٌوكد ذلك كمال عبدالحمٌد  ،صبحى حسنٌن أنه علً الرغم من أن السرعة صفة
خصوصٌة عالٌة لكل أنواع األنشطة الحركٌة أنها ترتبط بالعدٌد من القدرات
الحركٌة األخرى ) 93 : 17 : 23 ( .
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وقد اتفق محمد حسن عالوي عند تصنٌف السرعة الً ( السرعة االنتقالٌة ،
السرعة الحركٌة  ،سرعة االستجابة ) هً إحدى أساسٌات مكونات اللٌاقة البدنٌة
والقدرة الحركٌة وتعتبر عن مدى االستجابة العصبٌة وتوافقها مع االستجابة
العضلٌة محددة بذلك الزمن الالزم والمناسب ألداء الحركات  .وهً أٌضا قابلة
للفرد للقٌام بمهارة ناجحة فً أقصر وقت ممكن  ،وهً معدل التغٌر من حالة
االنقباض العضلً الً حالة االرتخاء التام . ) 64 : 26 : 24 ( .
موجود وواضح فً معظم المهارات الرٌاضٌة وٌتوقف علٌه فً كثٌر من األحٌان
درجة اإلجادة واألداء الحركً السلٌم  ،وتدل درجة سرعة العمل العضلً علً
كفاءة وجودة العضلة .
وٌشٌر موسى فهمً الً أن الفرد الرٌاضً ٌتطلب السرعة ألداء حركة واحدة وهذا
ٌتضح فً األلعاب التً تتمٌز بأداء مهارة لمرة واحدة كالتصوٌب فً كرة القدم
وغٌر .
ذلك وتتوقف المهارة فً أداء الحركات على اختٌار السرعة المالئمة والتوقٌت
المضبوط لها حتً تتحقق فكرة االقتصاد فً الجهد  ،فالطاقة المبذولة تتناسب فً
مقدارها مع نوع العمل وكمٌته  .ومن الضروري القول بأن السرعة مستحٌلة بدون
زٌادة القوة زٌادة كافٌة ألن اكتسابها ٌتوقف الً حد كبٌر على مدى تأثٌر العضلة
بالزمن القلٌل الذي تستغرقه لتنفٌذ االشارات العصبٌة وبذلك ٌقل زمن رد الفعل
واالستجابة  ،والسرعة الكبٌرة تسمح لالعب بأداء تركٌبات أطول من الحركات
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بأداء له مظهر عظٌم وتاثٌر كبٌر علً النفس  ،ولهذا فإن زٌادة السرعة لها معنً
كبٌر وأهمٌة بالغة فً تحقٌق القدرة علً االداء الحركً الفائق .
و التوقٌت الدقٌق فتخرج الحركة مثقنة . ) 93 : 92 : 11 ( .
 2 / 1/2ادلببدئ األطبطيت انعبيت نهتصىيب ببنمذو :

للتصوٌب بالقدم هناك نقاط فنٌة ٌجب مراعاتها بصورة عامة حٌث أن مهارة كل
الكرة بالقدم تنقسم الً ثالث مراحل متتالٌة بطرٌقة انسبابٌة وهً :
 - 1التحفز أوال اإلعداد وتشمل االقتراب ومرجحة الرجل الحرة خلفا .
 - 2األساسٌة وهً ركل الكرة
 - 3مرحل انتهاء الحركة وفٌها تمرجح الرجل الضاربة الً االمام  ،حٌث أن
ركل الكرة ٌجب أال ٌقتصر علً الرجل الضاربة فقط إنما ٌشترك فٌه جمٌع
أجزاء الجسم  ،لذا فإن الجذع ٌشترك بدور هام  ،وكذلك تقوم الذراعان بدور
ملحوظ أثناء الحركة  ،وعلٌه فبالرغم من اختالف طرق ركل الكرة بالقدم إال
أنه قد حدث اتفاقا نسبٌ ا بٌنهما فً بعض النقاط المتعلقة باالقتراب  ،ورجل
االرتكاز ( الرجل غٌر الضاربة ) والرجل الضاربة  ،ووضع الجذع واتجاه
نظر الالعب ( ) 82 : 78 : 8
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باالضافة الً أنه ٌجب إجادة وضبط التوقٌت بحٌث تكون قوة الرجل
الضاربة ومركز ثقل الجسم خلف الكرة لحظة االصطدام  ،ثم تترك األرض
للحصول علً اخر قدر .
وٌشٌر رٌسان خرٌبط ونجاح شلش  1992م الً أنه :
 كلما كانت الساق الضاربة لحظة اتصالها بالكرة طوٌلة كلما ساعدت علًزٌادة سرعة الضرب مسببة زٌادة فً قوة التصادم .
 سرعة االنطالق الكبٌرة للكرة تعطً مسافة كبٌرة لطٌران الكرة باتجاهاألمام .
 كلما كانت مرجحة الرجل الضاربة للخلف كبٌرة فً الفترة التحضرٌةكلما أمكن الحصول علً شد عضلً كبٌر ومسافة تعجلٌة طوٌلة .
 كلما كانت المسافة الخلفٌة للرجل الضاربة أثناء مرجحتها الخلفٌة طوٌلةمن القسم التحضٌري كلما أمكن الحصول علً قوة انطالق عالٌة فً
بداٌة القسم الرئٌسً ( . ) 411 : 410 : 9

 3 / 1 / 2أهًيت انتصىيب يف كزة انمذو :

ٌعتبر التصوٌب من أفضل وأقوى وأسرع أنواع التسدٌد بالقدم سواء أثناء
ضرب الكرة الثابتة والمتحركة  ،وٌشترط فٌه أن ٌكون بالوجه األمامً للقدم
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( الجزء الذي ٌغطٌه رباط الحذاء ) الذي بواسطته ٌمكن السٌطرة الكاملة
علً حركة الكررة وقطعها مسافة طوٌلة بقوة مناسبة فً خط مستقٌم ٌجعلها
تصل بسرعة فائقة ( ) 220 : 7
وٌشٌر مختار سالم  2998الً أن التسدٌد علً المرمى والتً ال ٌجد الالعب
وسٌلة سوى سرعة اقتناص الفر صة للتصوٌب علً الهدف  ،وتختلف طرٌقة
األداء تبعا لمواقف الالعب ومدى ارتفاع الكرة فربما ٌضربها بالراس علً
المرمى  ،لذلك ٌنبغً التدرٌب الجٌد لفترات مناسبة علً التسدٌد المباشر
بحٌث ٌخصص وقتا بذاته داخل اإلطار العام للتدرٌبات لهذه العملٌة وذلك
باتباع وسائل متن وعة ومسافات مختلفة وتحت ظروف متغٌرة تتشابه ما
أمكن مع التً تحث فً المبارٌات الحقٌقة حتً ٌمكن تشجٌع الالعب علً
التصرف االٌجابً داخل منطقة جزاء الفرٌق المنافس .
إن أفضل األماكن التً ٌتم فٌها التدرٌب علً التصوٌب هً تلك المنطقة
القرٌبة من الرمى حٌث ٌالحظ أنه ك لما اقترب الالعب منها أصبحت
تسدٌداته قوٌة مؤثرة تشكل تهدٌدا حقٌقا وإرباكا خطٌرا لخط الدفاع ورعبا
سرٌعا لحارس المرمى ) 48 : 29 ( .
وٌشٌر حنفى مختار  2993الً أن التصوٌب هو وسٌلة تنفٌذ الخطط
األساسٌة فنتٌجة المباراة تتحدد بعدد االهداف التً ٌحرزها الالعب فً
مرمى منافسة ) 34 : 5 ( .
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 4 / 1 / 2انعىايم انزئيظيت يف جنبح انتصىيب :

دقة وقوة التصوٌب.
ارتفاع الكرة وهً مصوبة الً المرمى
الزواٌة التً ترسل إلٌها الكرة
توقٌت التصوٌب
من األسباب التً تؤدى الً إضاعة الهدف :
تسرع الالعب فً التسجٌل وأٌضا ضعف الصفات االرادٌة وضعف تركٌز
الالعب خالل األداء والذاتٌة فً اللعب .

وعند تصمٌم تمرٌنات التصوٌب ٌجب مراعاة النقاط التالٌة :
 النواحً الفنٌة ألداء التصوٌب تناسب مستوى أداء التصوٌب مع مستوي الالعبٌن -التصوٌب متنوعا ) 141 : 133 : 20 ( .
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ٌوكد مفتً إبراهٌم بأن التصوٌبات األرضٌة أكثر صعوبة فً إتقانها من التصوٌبات
العالٌة وٌرجع ذلك الى أن أداء الحارس لحركة االرتماء للطٌران فً الهواء أسهل
وأقصر فً المسافة من االرتماء علً االرض وبالتالً ٌكون الومن أقل( ) 200 : 1

 5/ 1 / 2انذلت وأهًيتهب يف انتصىيب

إن الدقة هً إحدى مكونات اللٌاقة البدنٌة ( واللٌاقة الحركٌة ) والتى ٌعرفها بارو
بأنها االستعداد الطبٌعً أو المكتسب من خالل اإلعداد خاصة فً األنشطة التى
تستخدم فٌها المجموعات العضلٌة الكبٌرة دون تعب زائد وهً تتضمن القدرة علً
تحرٌك الجسم بكفاءة وبقوة لفترة زمنٌة مناسبة  ،وٌحددها الرسون وٌوكم كأساسٌات
الٌاقة البدنٌة او اللٌاقة الحركٌة هً :
 مقاومة المرض القوة العضلٌة والجلد العضلً الجلد الدوري التنفسً القدرة العضلٌة المرونة السرعة -الرشاقة
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 التوافق التوزان( ) 46 : 45 : 27

 -الدقة

فالدقة تعتبر عامال مهما من االنشطة الرٌاضٌة إذ ٌتوقف علٌها إصابة الهدف
وتحقٌق الفوز  ،فتعرف بأنها الكفاءة فً اصابة الهدف  ،وتوجٌه الحركات االرادٌة
نحو هدف معٌن ٌتطلب ان تكون االشارة العصبٌة االرداٌة لتوجٌهها نحو هدف
معٌن ولذلك فاالمر ٌتطلب ان تكون االشارة العصبٌة الواردة الً العضالت العاملة
او العضالت المقابلة لها حٌث تؤدي الحركة فً االتجاه المطلوب بالدقة الالزمة
الصابة الهدف ( ) 449 : 447 : 26
وفً أحٌان كثٌرة ٌصوب الالعب بقوة من مسافة الً المرمى وٌفشل فً إحراز
الهدف  ،وٌرجع ذلك الً إهماله الدقة أثناء التصوٌب  ،كما أنه ٌصوب بدقة من
مكان خال من المرمى وٌنفذها الحارس  ،وٌرجع ذلك الً افتقار سرعة التصوٌب

المناسبة التً تؤدي الً دخول الكرة المرمى قبل محاولة صدها من الحارس  ،لذا
فإن الدقة وسرعة التصوٌب هما عنصران مطلوبان فً التصوٌب وعلى الالعب أن
ٌوازن بٌن كل منهما فً سرعة التصوٌب طبقا للموقف الذي ٌتواجد فٌه
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( ) 69 : 68 : 28

وقد عرف ابراهٌم سالمة دقة الحركة بأنها قابلٌة الفرد للتحكم فً حركاته االختٌارٌة
نحو هدف معٌن ( ) 28 : 2
 1 / 1الدراسات السابقة
 2 / 1/1أجرى ابراهٌم عادل ابراهٌم  2994دارسة تأثٌر برنامج تدرٌبً مقترح
علً دقة التصوٌب فً كرة القدم  ،وهدف هذه الدراسة التعرف علً تأثٌر البرنامج
الت درٌبً المقترح علً المستوى البدنً  ،كما تهدف الً التعرف علً تاثٌر البرنامج
التدرٌبً المقترح علً المستوي المهاري لعٌنة البحث  ،واستخدم الباحث المنهج
التجرٌبً حٌت اشتملت عٌنة البحث علً  50فرٌق للناشئٌن تحت  16سنة وأجرٌت
االختبارات البدنٌة والمهارٌة اٌضا واختب ارات علً دقة التصوٌب فً كرة القدم
وكانت أهم النتائج ان البرنامج التدرٌبً المقترح تاثٌر بطرٌقة متوازنة علً العب
الدفاع والهجوم والوسط فً مستوي االداء البدنً والمهاري بدقة التصوٌب .
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انفصم انثبنث/

 0 / 3إجزاءاث انبحث
 1 / 3ينهج انبحث
 2 / 3عينت انبحث

 3 / 3رلبالث انبحث

 4 / 3االختببراث ادلظتخذيت
 5 / 3انتجزبت االطتغالعيت

 6 / 3انتجزبت االطبطيت

 7 / 3ادلعبجلبث اإلحصبئيت
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 0 /3إجزاءاث انبحث :
 1/3ينهج انبحث :

تممم اسممتخدام المممنهج الوصممفً باسممتخدام األسمملوب المسممحً وذلممك لمناسممبته
لطبٌعة البحث .
 2 /3عٌنة البحث :
تمم اختٌممار أفممراد عٌنمة البحممث بالطرٌقممة العمدٌممة ممن العبممً فرٌممق القــممـدم
آمممال لنــممـادي النهضممة الرٌاضممً حٌممث اشممتملت علممً ( )11إحممدى عشممر
العب اشمتركوا جممٌعهم فمً مبارٌمات المدوري  ،وقمد قمام الباحثمان بمإجراء
التجممانس بممٌن أفممراد عٌنممة البحممث فممً متغٌممرات النمممو ( العمممر الزمنممً _
طول الجسم _ وزن الجسم ) كما ٌوضحه جدول ()1
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جذول ()1

جتـــبنــــض عينت انبحث يف يتغرياث اننًى

( انعًز انشيني _ عىل اجلظى _ وسٌ اجلظى )

المتغيرات
العمر السمني (السنة )
طول الجسم (سم)
وزن الجسم (كلجم)

ٌ = 11

الوسي

معامل االلتواء

المتوسطططططططططططططططط
الحسابي
52.81

االنحطططططططططططططرا
المعياري
7..0

7.000 -

52.17

500.01

0.00

501.77

5.7.8

07..8

55...

.1.77

5.121

ٌتضح من جدول ( )1أن قٌم معامالت االلتواء لعٌنة البحث فً متغٌرات النمو
( العممر الزمنمً _ طمول الجسمم _ وزن الجسمم ) انحصمرت بمٌن ( _ )3+ممما ٌممدل
علً تجانس عٌنة البحث فً تلك المتغٌرات .
 - 3/3مجاالت البحث :
 - 1/3/3المجال المكانً :
ملعب كـــرة القدم بنــــادي النهضة الرٌاضً بمدٌنة سبها .
 - 2/3/3المجال الزمنً:
تم إجراء البحث فً الفترة مابٌن  10ـ .2019/3/11

 3/3/3المجال البشري :
العبً آمال لكرة القـــدم بنــــادي النهضة الرٌاضً بمدٌنة سبها .
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 4/3االختببراث ادلظتخذو
 1/4/3اختبار العدو لمسافة  30م

()144 :15

 2/4/3اختبار المرٌرة الحائطٌة

()153 :15

 3/4/3اختبار دقة التصوٌب األرضً

()154 :15

 4/4/3اختبار دقة التصوٌب علً مناطق مختلفة من المرمً

( )155 :15

 5/ 3انتجزبت االطتغالعيت :
تم إجراء التجربة االستطالعٌة علً عٌنمة عمددها  8العبمٌن ممن فئمة االممال بنـمـادي النهضمة
وذلك ٌوم  2019 /3/4بملعب نــمـادي النهضمة الرٌاضمً سمبها فمً الفتمرة المسمائٌة وبعمد 5
أٌام قـــام الباحثان بإعادة تطبٌق تلك االختبارات علً نفمس العٌنمة تحمت نفمس الظمروف وقمد
قممام الباحثممان بإٌجمماد معامممل االرتبمماط ( الثبممات ) بممٌن التطبٌقممٌن  ،وإلٌجمماد الصممدق اسممتخدم
الباحثمان طرٌقممة الصممدق المذاتً ( معامممل الثبممات) والجمدول (ٌ )2وضممح المعممامالت العلمٌممة
(الصدق _ الثبات ) لالختبارات :
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جذول ()2

ادلعبيالث انعهًيت الختببراث ( انثببث _ انصذق )
االختبارات

العدو 30م(ث)

ٌ=8
عهي انعينت االطتغالعيت
معاملللللللل الصللللللللدق
التطبٌق الثانً
التطبٌق األول
الذاتً
 +ع الثبات
س
+ع
س
َ
َ
*03888 *03788 0352 4330 0351 4335

التمرٌرة الحائطٌة (عدد)
دقة التمرٌر القصٌر األرضً (عدد)
دقة التصوٌب علً المرمً (عدد)

2358 29345

2335 30.1.

*03923 *03852

6351

1324

6362

1311

*03919 *03845

3372

1301

3381

0392

*03892 *03795

* دال عند مستوي 0305
ٌتضممح مممن جممدول (  ) 2أن جمٌممع قممٌم معممامالت االرتبمماط ( الثبممات ) والصممدق الممذاتً
الختبارات المتغٌرات قٌد البحث علً عٌنمة البحمث االسمتطالعٌة دالمة عنمد مسمتوي 0005
مممما ٌممدل علممً ثممالث وصممدق تلممك االختبممارات وصممالحٌتها للتطبٌممق علممً عٌنممة البحممث
األساسٌة .

 6 / 3ادلعبجلبث اإلحصبئيت
استخدم الباحتان لتوصٌف عٌنة البحث األسالٌب اإلحصائٌة التالٌة
 1 / 5 / 3المتوسط الحسابً
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 2 / 5 / 3االنحراف المعٌاري
 3 / 5 / 3الوسٌط
 4 / 5 / 3معامل االلتواء
 5 / 5 / 3معامل االرتباط
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انفصم انزابع/

 0 / 4عـــزض اننتبئج ويـــنبلشتهب
 1 / 4عزض اننتبئج

 2 / 4ينبلشت اننتبئج
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 1 / 4عزض اننتبئج :
جذول ( )3

انتىصيف االحصبئي نهًتغرياث ليذ انبحث
المتوسط
الحسابً

وحدة القٌاس

االنحراف
المعٌاري

الوسٌط

ٌ = 22
معامل االلتواء

المتغٌرات
العدو  30م ت
التمرٌرة الحائطٌة عدد  /ت
دقة التمرٌر القصٌر االرضً عدد
دقة التصوٌب علً المرمى عدد

0445
3489
2461
2406

4431
30450
6458
3475

04319
04769
0477204720 -

4418
19450
7400
4400

جذول ( )4

يعبيالث االرتببط وادلتغرياث ادلهبريت ليذ انبحث

المتغٌرات المهارٌة
التمرٌرة الحائطٌة
دقة التمرٌر القصٌر األرضً
دقة التصوٌب علً المرمى
قٌمة ( ر ) الجدولٌة عند مستوى 04601 = 0405

29

ٌ = 11

السرعة
 03243*03693
03084 -

ٌتضح من جدول (  ) 4انه هناك ارتباط طردي دال إحصائٌا بٌن دقة التمرٌر
القصٌر األرضً والسرعة  ،بٌنما أن االرتباط كان عكسً غٌر دال إحصائٌا بٌن
السرعة وكل من التمرٌرة الحائطٌة ودقة التصوٌب علً المرمى.
 2 / 4ينبلشت اننتبئج
ٌتضح من الجدول (  ) 3التوصٌف اإلحصائً لمتغٌمرات البحمث للعٌنمة والتمً تشممل
علً المتغٌرات المتمثلة فً االختبارات المستخدمة قٌد البحث.
لقمد دلممت النتممائج فممً اختبممار العممدو  30م أنمه قممد تحصممل الممً متوسممط حسممابً قممدره
 4332وبانحراف معٌماري  0345وفمً حمٌن بلمل الوسمٌط  4418وكانمت قٌممة معاممل
االلتواء 04319

وبالنسبة الختبار التمرٌرة الحائطٌة فإنمه تحصمل علمً متوسمط حسمابً قمدره 30350
وبممانحراف معٌمماري  3489وفمممً حممٌن بلمممل الوسممٌط  19450وكانمممت قٌمممة معاممممل
االلتواء –  ، 04769وقد تحصل اختبار دقة التمرٌر القصمٌر االرضمً علمً متوسمط
حسمابً قمدره  6458وبمانحراف معٌماري  2461فمً حمٌن بلمل الوسمٌط  7400وكانمت
قٌمة معامل االلتواء – 04772

30

فً حمٌن كمان التوصمٌف االحصمائً الختبمار دقمة التصموٌب علمً المرممى متوسمطها
الحسابً قدره  3375وبمانحراف معٌماري  1306فمً حمٌن بلمل الوسمٌط  4300وكانمت
قٌمة معامل االلتواء – 03710
ٌتضح ممن خمالل الجمدول (  ) 3أن هنماك عالقمة ارتبماط إٌجابٌمة بمٌن السمرعة ودقمة
التمرٌر القصمٌر االرضمً حٌمث أنهما كانمت ذات داللمة إحصمائٌة عنمد مسمتوى 0305
حٌث أن قٌممة ( ر ) الجدولٌمة بلغمت  03693وعلٌنما هنما علمً ضموء همذه النتٌجمة أن
نشممٌر الممً قاعممدة تدربٌممة مهمممة فممً كممرة القممدم وهممً أن العممب كممرة القممدم ال ٌحتمماج
السرعة القصوى طلٌله وقت المبماراة وانمما ٌقموم الالعمب بمأداء المهمارة المطلوبمة أو
الحركمة المطب\لوبممة بالسممرعة المناسممبة كممما فممً لحظممة أدائهمما بدقممة وفممً هممذا ٌشممٌر
سامً الصفا واخرون أن السرعة فً كرة القدم هً قمدرة الالعمب علمً أداء حركمات
اللعب المطلوبة بالسرعة المناسبة لكال منها ( ) 235 : 10
وهممذا ٌؤكممد أن التركٌممز وعممدم التسممرع فممً أداء التصمموٌب علممً المرمممى واالسممتعداد
وارتفمماع درجممة االنتبمماه واسممتعجاب الحركممة مممن حٌممث الممزمن والمكممان وذلممك عممن
طرٌق التصمور الكاممل للحركمة ممن خمالل أداء الالعمب نفسمه ممن خمالل طبٌعمة همذا
المتغٌمر وهممو اختبممار دقمة التمرٌممر القصممٌر االرضمً الممذي ٌتخلممع فتمرة راحممة زمنٌممة
قصمٌرة نوعمما ممما مممما ٌصمماب الالعممب أو المختبممر التركٌممز وعممدم التسممرع فممً لعممب
الحركة عشوائٌة وهذا ٌوكد مما ٌتطمرق إلٌمه الباحثمان ممن خمالل همذه المشمكلة للبحمث
الموضوع
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أممما بالنسممبة لمقارنممة اختبممار سممرعة  30م عممدو واختبممار التمرٌممرة الحائطٌممة وأٌضمما
بالمقارنة بٌن نفس االختبار لها وهو سرعة واختبمار دقمة التصموٌب علمً المرممى فلقمد
دل فً االول والثانً أن االرتباط كان غٌر المرمً
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انفصم اخلبيض/
 0/5االطتنتبجبث وانتىصــيبث

 1/ 5االطـــــــــــتنتبجـــبث .
 2/ 5ان ــــــــــتىصــــيـــــــبث .
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من خالل نتائج البحت وفً حدود العٌنة وما أشارت إلٌه المعالجات اإلحصائٌة أمكن التوصل إلً :
1ـ كلما زادت السرعة فً األداء قلت دقة التصوٌب .
2ـ وجود عالقة ارتباط عكسٌة بٌن اختبار سرعة  30م عدو وبٌن اختبار دقة التصوٌب علً
المرمً .
3ظت وجود عالقة ارتباط عكسٌة بٌن اختبار سرعة 30م عدو وبٌــن اختبار التمرٌرة الحائطٌة .
 2 / 5انــتـــــىصــيبث :
 1ـ ضرورة وضع برامج تدرٌبٌة لرفع مستوي دقة التصوٌب علً المرمً .
 2ـ زٌادة التدرٌب علً التصوٌب من الجري بالكرة وذلك من خالل زٌادة السرعة بشكل تدرٌجٌة .
3ـ زٌادة الجرعات التدرٌبٌة وتركٌزها علً تنمٌة عنصر الدقة خالل الوحدات التدرٌبٌة .
 4ـ التنوع فً استخدام طرق تدرٌبٌة فً الحاالت الثابتة والمتحركة المتماشٌة لظروف المباراة
للتحسٌن من مستوي السرعة ودقة التصوٌب علً المرمً .
5ـ التأكد علً إجراء دراسات مشابهة للفئات العمرٌة األخرى والتركٌز علً عامل الخبرة فً ذلك.
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ادلــــــــــــــــزاجــــــع
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