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 التصويب مف المحاورةعمى لقوة المميزه بالسرعة ا استخداـ تدريباتتأثير 
 لالعبى كرة القدـ بالجامعات الفمسطينية مواجية المرمي فى 

 دراغمة عادؿ عدى *                                                              
 مشكمة البحث :المقدمة و 

لقدـ يعني في أبسط صورة تمؾ التمرينات التي تعطي لالعبيف بيدؼ إلعداد البدني لالعب كرة اا 
ساسية في المعبة فاألداء المياري كسابيـ أعمي مستوي ممكف مف عناصر المياقة البدنية الضرورية واألإ

جادتو والبدني يعتمد إلي حد كبير عمي مدي كفاءة الالعب بدنيًا إذا أنو المعب  ميما بمغت ميارة الالعب وا 
 (337:4)و لف يستطيع تنفيذىا في المبارة إال مف خالؿ لياقة بدنية عالية فإن

لذا فإف عممية تنمية الصفات البدنية الضرورية ترتبط ارتباطًا وثيقا بعممية تنمية الميارات الحركية،  
يو إذ لف يستطيع الفرد الرياضي إتقاف الميارات الحركية األساسية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص ف

 (88: 8اط الرياضي.)في حالة افتقار لمصفات البدنية الضرورية ليذا النوع مف النش
كرة القدـ ألف جميع تحركاتو تعتمد عمي  لالعبوتعتبر القوة العضمية مف أىـ العناصر البدنية  

كيفية تحريؾ جسمو والعضالت ىي التي تتحكـ في ىذه الحركة عف طريؽ االنقباض واالنبساط مف موضع 
لقوة العضمية تمعب دورًا مؤثرًا في زيادة خر، وكمما كانت العضالت قوية زادت فاعمية ىذه االنقباضات، واآل

 (76: 33قدرة لالعب.)السرعة والرشاقة وال
كما أف القوة العضمية تؤثر بدرجة كبيرة في تنمية الصفات البدنية اآلخري كالسرعة والتحمؿ  

 التي يرتبط فييا استخداـ القوة العضمية بجانب الصفات البدنيةوالرشاقة ألنواع األنشطة الرياضية 
مف مخاطر اإلصابة.  عميةساسية والحفاظ السابقة، مما ينعكس إيجابيًا عمي األداء األفضؿ لمميارات األ

(38 :37) 
تعتبر السرعة بأنواعيا أيضًا إحدي المتطمبات البدنية التي يحتاج إلييا العب كرة القدـ، وتظير و  

ع المتنوع وتبادؿ المراكز في المبارة، ريأىمية السرعة مف خالؿ سرعة أداء التمرير والتصويب والتحرؾ الس
لذا فيي مف أىـ مميزات العب الكرة الحديث، حيث يسيـ وجودىا عند الالعب في زيادة فعاليات أداءه 

 (329: 2المياري .)
ؿ ػأىـ عواملمختمؼ األنشطة الرياضية، وُيَعُد إتقانيا مف  الفقريالميارات األساسية العمود  تعتبرو  

     ؾ ػػد شوقى كشػػ"محمد كؿ مف ػػيؤك حيثة ػػذه األنشطػى فياؿ ػػوى عػػى مستػإل فوؿ الالعبيػوص
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الجامعة العربية االمريكية.فمسطيف -محاضر في كمية عموـ الرياضة *
 

أف إتقاف أداء الميارات األساسية لألنشطة الرياضية يعد مف أىـ األسس  ـ(2888)" وامر المة البساطى
 (.43: 35)ب فضاًل عف الفريؽ وتحقيؽ الفوز.الجوىرية لنجاح الالع
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ء المياري في رياضة كرة القدـ يمعب دورا ىاما األدا عمي أف ـ(2884اضي")"عادؿ الفيؤكد  كما
في تحقيؽ إيجابيات كرة القدـ بصورة كبيرة لصالح الفريؽ الذي يؤدى ىذا األداء المياري بصورة جيده 

 ( 3: 9 يؤدى بنفس الكفاءة.)ومتقنة إذا ما قورف ىذا الفريؽ بفريؽ أخر ال
دنية الضرورية لنوع النشاط الرياضى تنمية الصفات الب اف ـ(3998"محمد حسف عالوى" )يذكرو 
ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعممية تنمية الميارات الحركية، إذ لف يستطيع الفرد الرياضى إتقاف  التخصصى

الميارات الحركية األساسية في حالة افتقاره لمصفات البدنية الخاصة بنوع النشاط الرياضى الذى 
 (.83، 88: 34يمارسة.)

عمى العالقة الوثيقة بيف الحالة البدنية والحالة الميارية حيث يذكر  (3998)"حنفي مختار"ويؤكد 
ىي القاعدة األساسية التي تبنى عمييا الحالة الميارية وأف الحالة البدنية لالعبيف أف الحالة البدنية 

يث دقة توى األداء المياري مف حالممتازة لالعبيف خاصة في األلعاب الجماعية تؤثر بدرجة كبيرة في مس
 (.78:4واتقاف الميارات الحركية)

لسابقة في ىذا ومف خالؿ قياـ الباحث بعمؿ مسح مرجعي لمعديد مف المراجع العممية والدراسات ا
صفا فتحي  (33) ـ(2888بو النصر محمود إبراىيـ )( محمد أ5)ـ(2886) (دراسة "سيد الحداد3)المجاؿ
( وجدا أف 6ـ( )2833) اسييؿ محمد طاىر األغ( 8ـ( )2838)حي باشاا فت( صف7ـ( )2885باشا )

ىناؾ بعض الدراسات التي أشارت الي أف تنمية القوة المميزة بالسرعة ليا تأثير ايجابي في تنمية عناصر 
سطينية المياقة البدنية األخري ) التحمؿ والسرعة والرشاقة والمرونة( وندرة الدراسات العممية في البيئة الفم

 ـ، كما لـ تتجو أيا مف ىذه الدراسات إلي ما اتجيت إليو الدراسة الحالية.في مجاؿ كرة القد
وىذا ما دفع الباحث لمقياـ بيذا البحث الذي يتخمص في كونو محاولة لمتعرؼ عمي تأثير 

ي لالعبى فى مواجية المرم مف المحاورةالمميزة بالسرعة عمي مستوى التصويب  استخداـ تدريبات القوة
حيث إنيـ القاعدة التي يبني عمييا الوصوؿ إلي المستويات الرياضية ، امعات الفمسطينيةقدـ بالجكرة ال

العالية مف خالؿ تدريبيـ وتييئتيـ بما يتناسب مع خصائص المرحمة السنية، فيي محاولة لمجمع بيف 
طبيقيًا في ذا البحث لالستفادة بو تدراسات متعددة في مجاؿ واحد، وىذا ما ييدؼ إليو الباحث مف خالؿ ى

 ضوء ما يمكف أف تسفر عنو نتائج ىذه العالقة.
  البحث: ىدؼ

المميزة بالسرعة عمي مستوى  استخداـ تدريبات القوةعمي تأثير رؼ ييدؼ ىذا البحث إلى التع
  . الفمسطينيةفى مواجية المرمي لالعبى كرة القدـ بالجامعات فى مواجية المرمي  التصويب مف المحاورة

  فروض البحث:
مستوى في القبمي والبعدى  يفالقياسمتوسطي درجات كؿ مف جد فروؽ دالة إحصائيا بيف تو 

) فى مواجية المرمي لالعبى كرة القدـ بالجامعات الفمسطينيةفى مواجية المرمي  التصويب مف المحاورة
 العينة قيد البحث( لصالح القياس البعدى.
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 :إجػراءات البحث
  منيج البحث:* 

نيج التجريبي لمالمتو لطبيعة ىذا البحث باستخداـ التصميـ التجريبي استخدـ الباحث الم 
 . البعدى( - لمجموعة واحدة بطريقة القياس ) القبمي

  :عينة البحث* 
سنة(  39كرة القدـ تحت) العبىاختيرت عينة البحث بالطريقة العمدية مف مجتمع البحث مف  
 ( ناشئا،28)وبمغ حجميا بفمسطيفاالمريكية منتخب الجامعة العربية ل كرة القدـ  العبيممثمة في 
( مف نفس مجتمع البحث ومف خارج عينة البحث منتخب جامعة القدسمف ) العبيف( 38باإلضافة)

 .( إلجراء الدراسات االستطالعية منتخب جامعة النجاح الوطنية مف)العبيف ( 38األساسية، وكذلؾ)
 :  البحث ةعين تجانس

انس بيف أفراد عينة البحث في بعض المتغيرات التي قد تؤثر عمى قد قاـ الباحث بإجراء التج
العمر التدريبي( و والقدرات البدنية الخاصة)قيد -الوزف-الطوؿ-المتغير التجريبي مثؿ متغيرات النمو)السف

 . (3ث( كما ىو موضح بجدوؿ)البحث( والمتغيرات الميارية )التصويب مواجية مف المحاورة( )قيد البح
 (3دوؿ )ػج

 ةالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ومعامؿ االلتواء ألفراد عين

 المتغيرات البدنية والمياريةالبحث في السف والطوؿ والوزف والعمر التدريبي و 
المتوسط  المتغيرات

 الحسابي
االنحراؼ 
 معامؿ االلتواء الوسيط المعياري

ومتمتغيرات ال  8.443 38.82 8.423 37.23 السف 

 8.234 369.23 3.323 369.488 الطوؿ

 8.388 64.56 3.265 64.23 الوزف

 8.335 2.88 8.634 3.33 العمر التدريبي

 المتغيرات البدنية
 )قيد البحث(

ـ مف وضع البدء 38العدو 
8.363- 6.32 8.32 4.58 العالى  

8.453- 2.5 8.33 2.34 الوثب العريض مف الثبات  

 8.523 33 2.45 34.22 الوثب العالى مف الثبات

التصويب مواجو مف  المتغيرات الميارية
 8.433 45 3.823 46.33 المحاورة
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( تجانس أفراد عينة البحث في متغيرات السف والطوؿ والوزف والعمر التدريبي 3يتضح مف جدوؿ) 
وىو في حدود  3-، 3ؿ االلتواء يقع بيف +ف معامحيث أ حث(لمتغيرات البدنية والميارية )قيد البوا

 المنحنى الطبيعي.
  أدوات جمع البيانات :

 االتية: األجيزة واألدواتاشتممت أدوات جمع البيانات عمى 
 ساعة إيقاؼ -ميزاف طبي معاير لقياس الوزف - .جياز الرستاميتر لقياس ارتفاع القامة -
  مرمى صغير (2عدد)–كرات كرة قدـ-يلجاف خشبو ص –شريط قياس -ـممعب كرة قد -
                                      سـ358سـ ارتفاع 68شاخص بعرض  - سـ 58ارتفاع ب أقماع تدري -

  المسح المرجعي: :ثانيا
مف المراجع العممية والدراسات  -لديو في حدود ما توفر  –قاـ الباحث بإجراء المسح المرجعي

القدرات البدنية الخاصة  االختبارات التي تقيسبيدؼ تحديد وذلؾ  ذا المجاؿخصصة في ىالسابقة المت
( 3في كرة القدـ ، وكذلؾ متغيرات البرنامج التدريبي المقترح مرفؽ)التصويب مواجة مف المحاورة و 

 (.2وعرضيما عمى الخبراء مرفؽ)
 .استمارات االستبياف :ثالثا
اصػػة البدنيػػة الخالتػػي تقػػيس القػػدرات االختبػػارات  مناسػػبةحديػػد مػػدي اسػػتمارة اسػػتطالع رأي الخبػػراء لت -

والتصػػػػويب مواجػػػػة مػػػػف المحػػػػاورة فػػػػي كػػػػرة القػػػػدـ ، وكػػػػذلؾ متغيػػػػرات البرنػػػػامج التػػػػدريبي المقتػػػػرح 
 ( يوضح ما توصؿ إلية الباحث.6()5()4()3ومرفؽ)

 الدراسات االستطالعية: *
 الدراسة االستطالعية األولى: -

 االثنيف الموافؽ حتى يـو ـ39/4/2839يـو السبت الموافؽ الفترة مف ي ف سةالدراىذه  أجريت      
( وىى مف العبيف 38وقد بمغت)العبى كرة القدـ بجامعة النجاح الوطنية عمى عينة مف  ـ23/4/2839

 :وقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة عف نفس مجتمع البحث وخارج عينة البحث األساسية
 دمة في االختبارات .تخجيزه المسدوات واالالتأكد مف صالحية األ -

) قيد البحث(  ومقدار الوقت الذي نفيذ ترتيب أداء االختبارات البدنية والمياريةالتأكد مف سالمة ت -
 وما يتعمؽ بيا مف إجراءات وفؽ الشروط الموضوعة ليا.تستغرقو 

  الدراسة االستطالعية الثانية: -
حتى يـو الجمعة الموافؽ  ـ3/5/2839 لموافؽلسبت اـ ايو  في الفترة مف ىذه الدراسة أجريت

 البدنية والميارية ) إجراء المعامالت العممية لالختباراتوأستيدؼ الباحث مف ىذه الدراسة  ـ9/5/2839
 لمتأكد مف ثبات وصدؽ تمؾ االختبارات. (قيد البحث
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 لبحث(:ريو)قيد االبدنية والميا تالثبات( لالختبارا -حساب المعامالت العممية) الصدؽ-
ؽ التمايز مف خالؿ تطبيؽ االختبارات البدنية إليجاد صدؽ االختبارات فقد استخدـ الباحث صد 

كمجموعة مميزة وبمغ النجاح الوطنية بجامعة والمياريو )قيد البحث(عمى مجموعتيف مف الالعبيف األولى 
  ةكمجموعة غير مميز القدس عة العبى جام( واألخرى مجموعة غير مميزة ممثمة  في العبيف38عددىـ)

لباحث بحساب داللة الفروؽ بيف المجموعتيف لمتأكد مف صدؽ ( ، ثـ قاـ االعبيف38وبمغ عددىـ)
وقد اعتبر الباحث نتائج االختبارات الخاصة بالصدؽ لممجموعة غير االختبارات في التمييز بيف الالعبيف، 

ف التطبيؽ األوؿ عمى نفس ر أسبوع مؽ بعد مرو ، وتـ إعادة التطبيالمميزة بمثابة التطبيؽ األوؿ
ظروؼ التطبيؽ األوؿ تقريبا، ثـ تـ حساب معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف لحساب المجموعة وفى نفس 
 (.2)جدوؿالثبات كما ىو موضح 

 (2جػدوؿ)
 )قيد البحث( الثبات( لالختبارات البدنية والمياريو -)الصدؽ المعامالت العممية

 ثبات االختبارات صدؽ االختبارات مياريةالالبدنية و االختبارات 

معامؿ  التطبيؽ الثاني التطبيؽ األوؿ قيمة"ت" المجموعة  غير المميزة مميزةالمجموعة ال

متوسط  رتباطاال 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

متوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعياري

المتوسط 

 بيالحسا

اؼ االنحر 

 عياريالم

 8.94 8.43 4.37 8.32 4.58 9.73- 8.74 6.53 8.32 4.58 ـ مف بداية متحركة 38العدو 
 8.98 8.32 2.56 8.33 2.59 4.65 8.49 3.88 8.33 2.59 الوثب العريض مف الثبات

 8.98 2.88 43.87 2.45 44.33 8.56 2.38 37.88 2.45 44.33 مف الثبات ألعمىالوثب 

 *8,657 8,674 46,3 8,536 46,4 *7,97 8,536 46,4 8,483 48,7 لمحاورةو مف اب مواجصويالت

 8,632(= 8,85عند مستوى ) ةوليقيمة "ر" الجد -2,262(= 8,85عند مستوى ) ةقيمة "ت" الجد ولي
عند زة إنو توجد فروؽ دالو إحصائيا بيف المجموعة المميزة والمجموعة غير الممي (2) يتضح مف جدوؿ

بيف المجموعتيف في ىذه االختبارات  مما يدؿ عمى صدؽ التمايزلصالح المجموعة المميزة  (8,85)توىمس
 مف نفس الجدوؿ وجود عالقة ارتباطيو دالة إحصائيا ح(،كما يتضث)قيد البح الخاصة والميارية البدنية

 البحث(. دنية )قيدبارات الب( بيف التطبيؽ األوؿ والثاني مما يدؿ عمى ثبات االخت8,85)عند مستوى
 الدراسة االستطالعية الثالثة:  -

ـ حتى يـو الجمعة الموافؽ 37/5/2839السبت الموافؽ  يـو ذه الدراسة في الفترة مفأجريت ى
وأشارت نتائج الدراسة ،(6حيث تمت تجربة األسبوع أألوؿ مف البرنامج المقترح مرفؽ) ـ23/5/2839
 إلى: 
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 تنفيذىا وقدرتيـ عمى ومناسبتيا ليـ  لقوة المميزهيبات اشكاؿ تدر تعريؼ الالعبيف أل -3
 وزيع أزمنة التطبيؽ اليومي طبقا لميدؼ المطموب لمبرنامج. ت -2
 أف عدد مرات التكرار لكؿ تدريب بمناسبتيا لظروؼ العينة طبقا لمزمف الكمى لمتدريب.  -3

  * البرنامج التدريبي المقترح:
ري تحديػد ىػدؼ البرنػامج واألسػس إلػى يجػب إتباعيػا و ف مػف الضػر تدريبي كػاقبؿ وضع البرنامج ال 
 ضع البرنامج التدريبي المقترح .عند و 

 :أواًل :ىدؼ البرنامج 
ومعرفػة تػأثيره عمػى بعػض القػدرات  القوة المميزة بالسػرعةتصميـ برنامج تدريبي باستخداـ تدريبات  

 عبػي منتخػب الجامعػة العربيػة االمريكيػة لالـ قػدالكػرة فى   التصويب مواجو مف المحاورةالبدنية الخاصة و 
 .قيد البحث() العينة بفمسطيف 

 :ثانيا: معايير وضع البرنامج
ىذا  في والدراسات السابقة التي تمكف الباحث مف الحصوؿ عمييا المرجعي خالؿ تحميؿ اإلطار مف 

 لية:المجاؿ فقد راعى الباحث عند وضع البرنامج األسس العممية التا
 دقيقة قبؿ التنفيذ. 28ع الالعبيف إلى إحماء ثابت لمدة جمي تعرض -

 اة فترات الراحة البينية بيف التمرينات.مراع -

في  ، والتدريب التكراري، والتدريب الدائري(ريقة التدريب الفتري)مرتفع الشدةاستخداـ الباحث ط -
 وضع محتوى البرنامج التدريبي.

 الفردية.ف السرعة ة ممكنة مأداء جميع التدريبات بأعمى درج -

   مف خبرات النجاح الفردية. تنوع التدريبات بقدر اإلمكاف لتحقيؽ أكبر قدر -

 مراعاة خصائص المرحمة العمرية وقدراتيا البدنية والوظيفية. -

  ثالثًا : محػتوى البرنامج :
ىذا تخصصة في الباحث عمى العديد مف المراجع العممية والدراسات السابقة الم عمف خالؿ إطال 
 توى لمبرنامج التدريبي المقترحكمح القوة المميزه بالسرعةتمكف مف حصر عدد مف تدريبات  ؿالمجا

المرتبة وفؽ  التدريبات مف لوضعيا داخؿ الدوائر التدريبية عمى شكؿ محطات وتحتوي كؿ دائرة عمى عدد
  .اليدؼ المراد تحقيقو

وىى  (3موعة مف الخبراء مرفؽ )المختارة عمى مج القوة المميزه بالسرعةكما تـ عرض تدريبات  -
  (5)موضحة تفصيميا بمرفؽ

ألعداد الخاص واألعداد ( أسابيع متصمة خالؿ فترتي ا38مت فترة تطبيؽ البرنامج عمى )اشتم -
( وحدات تدريبية في األسبوع وبإجمالي الوحدات التدريبية في نياية 4بواقع) لممباريات

 .ة يومية ( وحدة تدريبي48رنامج)الب
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 *خطوات إجراء تجربة البحث:
  :القياسات القبمية -

ـ وحتى يوـ 28/5/2837اء القياسات القبمية في الفترة مف يـو األربعاء الموافؽ قاـ الباحث بأجر  
 ـ. 38/5/2837الجمعة الموافؽ 

  :التجربة األساسية -

عمى المجموعة التجريبية وذلؾ رح في صورتو النيائية قاـ الباحث بتطبيؽ البرنامج التدريبي المقت 
 ـ.9/8/2837ى يوـ السبت الموافؽ ـ وحت2/6/2837في الفترة مف يوـ االثنيف الموافؽ 

  :القياسات البعدية -

قاـ الباحث بإجراء القياسات البعدية بعد االنتياء مف البرنامج التدريبي عمى عينة البحث خالؿ  
 ـ. 33/8/2837تى يوـ األربعاء الموافؽ ـ ح33/8/2837الموافؽ  الفترة مف يوـ االثنيف

  *المعالجة اإلحصائية:
 –معامؿ االرتباط  -الوسيط  -معامؿ االلتواء  -االنحراؼ المعياري -المتوسط الحسابي 

  .معدؿ التغير - اختبار)ت( الفروؽ
  عرض ومناقشة النتائج:*

 ي والبعدي داللة الفروؽ بيف القياسيف القبم (3جػدوؿ)  
 28 ف=  )قيد البحث(في المتغيرات البدنية  لتجريبيةلممجموعة ا

البدنية )قيد  لمتغيرات م
 حث(الب

وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  القياس البعدي القياس القبمي
 المحسوبة

معدؿ 
 2ع 2ـ 3ع 3ـ التغير:

ـ مف وضع البدء 38العدو  1
 %02122 21,0 21212± 2.23 8.32 4.58 ث العالى

 %01122 2122 21212± 2,.0 8.33 2.34 سـ الثبات الوثب العريض مف 0
 %10139 ,312 21,22± 22.,2 2.45 34،22 سـ مف الثبات ألعمىالوثب  2

التصويب مف المحاورة  2
 46،33 درجة مواجية المرمي 

3،82
3 

22.02 ±2.01 9113 01122% 

  (2,59 ) ىي(8.85) معنوية مستوىت الجدولية عند قيمة 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة  (3)يتضح مف الجدوؿ

ويرجع الباحث ذلؾ التغير  لصالح القياس البعدي)قيد البحث( و  والميارية البدنية المتغيراتة في التجريبي
في تنفيذ  الي انتظاـ عينة البحثااليجابي بيف القياسيف القبمي والبعدي في االختبارات البدنية قيد البحث 

واه البرنامج التدريبي مف تنوع وتعدد البرنامج التدريبي المقترح لتنمية القوة المميزة بالسرعة وذلؾ بما ح
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ـ( 3992الوسائؿ التدريبية لتنمية القوة المميزة بالسرعة،وتتفؽ تمؾ النتائج مع ما ذكره " حسف عالوي " )
تباطا وثيقا بعممية تنمية الميارات الحركية اذ لف نية الضرورية ترتبط ار أف عممية تنمية الصفات البد
الميارات الحركية األساسية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص فيو في يستطيع الفرد الرياضي اتقاف 

 .(88:  34حالة افتقاره لمصفات البدنية الضرورية ليذا النوع مف النشاط الرياضي)
ـ( أف التدريب الحديث في كرة 3995ي مختار)لباحث مع ما ذكره  حنفويتفؽ ما توصؿ اليو ا

عممية تعمؿ تنمية وتطوير الصفات البدنية لالعب مف قوة، القدـ ىو عممية تربوية مبنية عمي أسس 
وسرعة، ورشاقة ، ومرونة واالرتفاع بقدرتو الفنية واكسابو الخبرات الخططية المتعددة وتنمية صفاتو 

  (34:  4مخططة .)في اطار خطة مدروسة و  االرادية وذلؾ
ب الجامعة العربية االمريكية عبي منتخاللدى يرجع الباحث ىذا التحسف  في االداء المياري كما 

) العينة قيد البحث(  إلى ما احتوى عمية البرنامج  التدريبي المقترح مف تدريبات فى كرة القدـ  بفمسطيف 
مستوى األداء الميارى وذلؾ بعد تنمية عناصر بشكؿ كبير عمى تحسيف  التي أثرت القوة المميزه بالسرعة

 المياقة البدنية الخاصة. 
مف أف األداء الميارى يرتبط بالقدرات البدنية  ـ(2885عصاـ عبد الخالؽ ")" ده وىذا ما يؤك

داء مف قدرات الحركية ارتباطا وثيقا ، إذ يعتمد إتقاف األداء الميارى عمى مدى تطوير متطمبات ىذا األ
الصفات ركية خاصة، بؿ كثير ما يقاس مستوى ىذا األداء الميارى عمى مدى اكتساب الفرد ليذه بدنية وح

 ( 389:38البدنية والحركية الخاصة.)
تحسف القدرات البدنية وتنمية  أفمف  ـ(2889")ياسر عثماف  " ذكرهمع ما أيضاء  يتفؽ  كما

توافر لدى الفرد قدرات بدنية عالية فاف مستوى يحدثا معا ،وعندما ي فأيمكف   الميارية الحركية االداءات
الميارية الحركية  تاالداءاجيدا ، والوصوؿ لمستوى متقدـ مف   أداء االداءات الميارية الحركية يصبح

 (.75:37يؤكد أيضا تحسف القدرات البدنية.)
 توجد فروؽ"  ص عمى أنواألوؿ و الذي ينمناقشتو يتحقؽ صحة الفرض عرضة و  ومما سبؽ  

فى  المحاورة مستوى التصويب مففي القبمي والبعدى  يفالقياسمتوسطي درجات كؿ مف دالة إحصائيا بيف 
 . العينة قيد البحث( لصالح القياس البعدى )مواجية المرمي لالعبى كرة القدـ بالجامعات الفمسطينية

 االستخالصات :
السػػرعة مثػػؿ الخاصػػة القػػدرات البدنيػػة  ايجابيػػا عمػػي تحسػػيف بعػػضالبرنػػامج التػػدريبي اظيػػر تػػأثيرا -3

بفمسطيف لكرة القػدـ  لجامعة العربية االمريكية عبي منتخب الالاالنتقالية والرشاقة والسرعة الحركية 
  ) العينة قيد البحث(

توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متوسػػطي درجػػات كػػؿ مػػف القياسػػيف القبمػػي والبعػػدى فػػي مسػػتوى  -2
بفمسػطيف  عبػي منتخػب الجامعػة العربيػة االمريكيػة لالمواجيػة المرمػي تصػويب مػف المحػاورة فػى ال

  البحث(لكرة القدـ ) العينة قيد 
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  التوصػيات:
بػنفس الشػػدة والتكػرارات والراحػػة  القػوة المميػزه بالسػػرعةتطبيػؽ البرنػامج المقتػػرح باسػتخداـ تػػدريبات  -3

مػف التصػويب ومسػتوى  و الخاصػة نيػةالبد القػدراتفي تحسيف البينية عمى ناشئ كرة القدـ لدورىا 
 . بفمسطيف لكرة القدـ االمريكية عبي منتخب الجامعة العربية لال المحاورة فى مواجية المرمى

 قائمة المراجػع
 أوال: المراجع العربية :

 ريبية، مكتبةاألساسية لمعممية التد: نظريات التدريب الرياضي، الجوانب ـ(3994السيد عبد المقصود) -3

 الحسناء لمطباعة ،القاىرة. 
،رسالة دكتوراه غير ة القدـ اإلعداد البدني ػ الوظيفي في كر  ـ(:2883)يأمر اهلل احمد ألبساط -2 

   .، اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديدة لمنشرمنشورة 
مطبعة اإلشعاع  يط وتدريب كرة القدـ ،االتجاىات الحديثة في تخطـ(:2838حسف السيد أبو عبده) -3

 ، اإلسكندرية. 38الفنية،ط 
 الفكر العربي القاىرة.األسس العممية في تدريب كرة القدـ،دار ـ(:3994)محمود مختارحنفى -4
تأثير برنامج تدريبي لمقوة المميزة بالسرعة عمي التقدـ بالمستوي ـ(: 2886سيد الحداد محمد حسف )-6

ي كرة القدـ، رسالة ماجستير، ، كمية التربية الرياضية لمبنيف بالرشاقة الخاصة لالعبالمياري المرتبط 
، جامعة حمواف  باليـر

تأثير استخداـ تدريبات نوعية لمقوة العضمية لتحسيف بعض ـ(: 2833سييؿ محمد طاىر األغ )-7
تير ، كمية التربية سنة بدولة فمسطيف، رسالة ماجس 35-33األداءات الميارية لناشئئ كرة القدـ مف 

 رياضية بنيف جامعة االسكندرية.ال
ي لتنمية القوة المميزة تأثير التدريب بأسموبي األيزوكينتيؾ، البميومتر ـ(: 2885صفا فتحي رزؽ أحمد )-8

سنة "دراسة مقارنة" رسالة ماجستير  39بالسرعة عمي مستوي األداء المياري لالعبي كرة القدـ تحت 
صورة، جامعة المنصورة " مقارتة"، سالة ماجستير ، كمية لتربية الرياضية بالمنغير منشورة، كمية ا

 التربية الرياضية بالمنصورة، جامعة المنصورة.
تأثير استخداـ بعض أساليب تنمية القوة الخاصة عمي مستوي ـ(: 2838حي رزؽ أحمد )صفا فت-9

الرياضية بالمنصورة، دكتوراه كمية التربية األداء المياري المنفرد والمركب لناشئ كرة القدـ، " رسالة 
 جامعة المنصورة.

سنة  36طي في تدريب بالمكوف الخط والمكوف المياري وعالقتـ(:2884عادؿ عبد الحميد ألفاضي)-38
 .اإلسكندرية عممي،كمية التربية الرياضية، إنتاجفي كرة القدـ،

 .، اإلسكندرية ؼ،دار المعار 32بيقاتو،طالتدريب الرياضي نظرياتو وتطـ(:2885الخالؽ)عصاـ عبد -33
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ى مختمفةعم تأثير تدريبات القدرة العضمية بإستخداـ مقاومات: "ـ(2833)عصاـ الديف محمد محمود-32
مستوى الرشاقة وبعض الميارات الخاصة لناشئ كرة القدـ"،رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية 

 .،جامعة االسكندرية
والناشئيف في   تخطيط برامج تربية وتدريب البراعـ :ـ( 3997جماؿ إسماعيؿ )عمرو أبو المجد ،  -33

 ، القاىرة. ركرة القدـ ، مركز الكتاب لمنش
أثر تنمية القوة المميزة بالسرعة بنسب مختمفة عمي ـ(: 2888نصر محمود إبراىيـ )محمد أبو ال-34

نشورة، ، رسالة ماجستير غير م( سنة33عناصر المياقة البدنية مف العبي كرة القدـ تحت سف )
 كمية التربية الرياضية بمقاىرة، جامعة حمواف.

الثالثة عشر ، دار المعارؼ ، القاىرة ،  : " عمـ التدريب الرياضي " ، الطبعة محمد حسف عالوى -35
 ـ.3994

 أسس اإلعداد المياري و الخططي في كرة القدـ، :محػمد شػوقي كشػؾ،أمر اهلل أحمد البساطي-36
 ـ.2888

 اليجوـ في كرة القدـ، دار الفكر العربي، القاىرة.ـ(: 3998ىيـ حماد )مفتي إبرا -37
استخداـ أسموب التدريب المتقاطع عمى متغيرات بدنية  تأثيرـ(:2889ياسر عثماف محمد عثماف) -38

 ومياريو لناشئي كرة القدـ،رسالة ماجستير ،كمية التربية الرياضية ،جامعة حمواف.
 : : المراجع اإلنجميزية ثانيا

13-Stephen Negoesco: Soccer, Browen Benchmark, U.S.A1993. 
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 ص البحث مخستم
 التصويب عمى لقوة المميزه بالسرعة ا تدريبات استخداـتأثير 
 لالعبى كرة القدـ بالجامعات الفمسطينية مواجية المرمي فى  مف المحاورة

 دراغمة عادؿ عدى *                                                        
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و التعرؼ عمى القوة المميزه بالسرعة تدريبي مقترح باستخداـ تصميـ برنامج  بحث إلىييدؼ ال 
وقد  .فى مواجية المرمي لالعبى كرة القدـ بالجامعات الفمسطينية عمى التصويب مف المحاورةتأثيره عمى 

عدى في توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات كؿ مف القياسيف القبمي والبافترض الباحث انة 
مف المحاورة فى مواجية المرمي فى مواجية المرمي لالعبى كرة القدـ بالجامعات مستوى التصويب 

 )العينة قيد البحث( لصالح القياس البعدى. الفمسطينية
 -بطريقػة القيػاس )القبمػي لمجموعػة واحػدةولمكشؼ عف ذلؾ استخدـ الباحث المنيج التجريبي    

تطبيػؽ البرنػامج عمػى عينػة البحػث األساسػية مػػف  وقػد تػـ البحػث. تإجػراءاالبعػدى( لمناسػبتيا مػع طبيعػة 
   .العبا 28وقواميا  بالجامعة العربية االمريكية بفمسطيف العبي كرة القدـ 

 القػػوة المميػػزه بالسػػرعةاف البرنػػامج التػػدريبي المقتػػرح باسػػتخداـ التػػدريبات  وقػػد أظيػػرت النتػػائج 
توجػد فػروؽ دالػة لو تأثير ايجابي حيػث  ة بفمسطيفية االمريكيامعة العربالعبى كرة القدـ بالجالمطبؽ عمي 

إحصػائيا بػيف متوسػطي درجػات كػػؿ مػف القياسػيف القبمػي والبعػدى فػػي مسػتوى التصػويب مػف المحػاورة فػػى 
مواجيػػة المرمػػي فػػى مواجيػػة المرمػػي لالعبػػى كػػرة القػػدـ بالجامعػػات الفمسػػطينية)العينة قيػػد البحػػث( لصػػالح 

ولصػالح  يػةالبعد اتوالقياسػ ةالقبميػ اتحػدة أثنػاء البرنػامج بػيف القياسػ اختبار عمى في كؿ عدى.القياس الب
، وقػػد أوصػػى الباحػػث بضػػرورة توجيػػو ىػػذا البحػػث والبرنػػامج التػػدريبي بمػػا يحتويػػو مػػف يػػةالبعد اتالقياسػػ

 .بدولة فمسطيف في كرة القدـ الالعبيفإلى العامميف في مجاؿ تدريب  تمجموعة التدريبا
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .فمسطيفالجامعة العربية االمريكية. -محاضر في كمية عموـ الرياضة* 
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Abstract of the research  

The effect of using strength training characterized by 

speed on aiming from dribbling In the face of the goal of 

football players in Palestinian universities 
*Uday Adel Daraghmeh 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 The research aims to design a proposed training program using the 

force distinguished by speed and to identify its effect on the correction of the 

dribble in the face of the goal of football players in Palestinian universities. 

The researcher assumed that there are statistically significant differences 

between the mean scores of both the pre and post measurements in the level of 

dribbling against the goal versus the goal of the football players in Palestinian 

universities (the sample in question) in favor of the post measurement. 

 In order to reveal this, the researcher used the experimental 

approach of one group by the method of measurement (pre-post) to suit the 

nature of the research procedures. The program was applied to the basic 

research sample of 20 Arab American University football players in Palestine.  

 The results showed that the proposed training program using the 

power exercises characterized by speed applied to football players at the Arab 

American University in Palestine has a positive effect, as there are statistically 

significant differences between the mean scores of both the pre and post 

measurements in the level of correction from the dribble against the goal in 

the face of the goal of the soccer players Foot in Palestinian universities (the 

sample in question) in favor of post-measurement. 

 In each test separately during the program, between the pre-

measurements and the dimensional measurements, and in favor of the 

dimensional measurements, the researcher recommended that this research 

and the training program, including the training package it contains, should 

be directed to workers in the field of training players in football in the State of 

Palestine. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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