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ندبة مداهمة بعض متغيخات الخشاقة الخاصة في التفكيخ الخظظي الهجومي والجفاعي لناشئي 
 كخة القجم

 ايطؽ عبد المظيف صالح عبدهج/                                                          
 محافغة أسؾان  –وداخة التربية والتعميؼ 

 مقجمة ومذكمة البحث وأهميته:
تدخيب في كرة القدم عطمية تربؾية مبظية عمى أسس عمطية تعطل عمى تظطية وتظوؾير أصبح ال     

الصووتاا البدةيووة لكعووب كوورة القوودم وارختتووام اقدخاتووخ الط اخيووة واللظظيووة   وود  الؾصووؾ  ا طيوو  
رعبووي التريووى إلووى أعمووى ماووتؾ  مووؽ ااجاد   وكوورة القوودم الحدالووة تتظمووب تظووؾير الصووتاا البدةيووة 

لقدم ولطا كاةت هذه الصوتاا مرتبظوة مرتبظوة اعضو ا  وبعض كوان التودخيب لتظؾيرهوا لكعب كرة ا
معا أسرم واقؾي مؽ محاولة تظطية  كل صتة اطترجها   وتعتبر الحالة البدةية لكعب كرة القدم مؽ 
أهووؼ ااسووس التووي تحوودج كتووادة ااجاد الط وواخي واللظظووي لكعووب كوورة القوودم   وو  ر يط ووؽ لكعووب 

ن يقؾم  تظت ذ خظط المعب اظريقة سميطة إحا كاةت قدخاتوخ البدةيوة ر ور م تطموة   وكوذلػ كرة القدم إ
ر يط ؽ تظت ذ ااجاد الط اخي اظريقة آلية  دون اموتك  الكعوب لمقودخاا البدةيوة التوي تلودم ااجاد 

 الط اخي .
تووي يحتوواة إل  وووا وتحتوول الرقوواقة فووي كووورة القوودم م اةووا   ؾيوووا  وو ؽ القوودخاا البدةيووة اللاصوووة ال     

رعبي كرة القدم كالتحطل والقؾة والارعة والقدخة والطروةوة  فالرقواقة موؽ أهوؼ الصوتاا البدةيوة التوي 
تعطل عموى سورعة تعموؼ الط واخاا الحركيوة وهتقاة وا كطوا ان رعوب كورة القودم ياوتلدم صوتة الرقواقة 

هامووا عظوود ااجاد الط وواخي فووي إجموواة الط وواخاا الط وواخاا الحركيووة فووي إطوواخ وا وود وهووي تمعووب جوخا 
الطركب   وتعتبر مؽ أكلرها استلداما أثظاد الطباخاياا والتدخيب في مؾاقف تغ  ر ارت اه والاورعة 
في ال ري سؾاد االكرة أو  دوة ا وفي الطراورة واللودام والط امطوة وبورل الكورة اوالرأذ والاويظرة 

الطبووذو  أثظوواد ت جيووة هووذه الط وواخاا. عمووى الكوورة والتصووؾيب عمووى الطرمووى موو  ارقتصوواج فووي ال  وود 
(46 :201) (8 :124( )22 :111( )16 :107) 

م( الى أن لمرقاقة متغ وراا اتطتو    وا الكعبو ؽ اؾصوف 1991) الديج عبج المقرودوأقاخ      
االرقوواقة وهووي القوودخة عمووى التؾميووخ والقوودخة عمووى التكيووف والتغ وور والقوودخة عمووى سوورعة الووتعمؼ وتعتطوود 

 راا عمى الطروةة والارعة الحركية وسرعة ارةتقا  ويعود الكعوب الوذي اوتط ؽ موؽ أجاد هذه الطتغ
 ( 265: 11الط اخاا الحركية في سرعة وهتقان عمى الررؼ مؽ صعؾبة أجاد تمػ الط اخة خقيقًا )

م(  لمرقوواقة ةقووًك عووؽ ه رتووز أن الرقووواقة 1992  ) حدننع عنن و  وهووذا اتتووى موو  تعريووف        
خة عمووى إتقووان التؾافقووواا الحركيووة الطعقوودة   والقوودخة عموووى سوورعة تعمووؼ وهتقووان الط ووواخاا تعظووي الطقوود
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الحركيووووة الريابووووية   والقوووودخة عمووووى سوووورعة تعوووودال ااجاد الحركووووي اصووووؾخة تتظاسووووب موووو  متظمبوووواا 
 (201: 46الطؾاقف الطتغ رة. )

الرقوواقة اللاصووة فووي واسووتظاجا الووي ةتووادي العداوود مووؽ الدخاسوواا التووي تظاولووت أهطيووة متغ ووراا      
تظطية وتظؾير الطاتؾ  الط واخي واللظظوي لكعبوي كورة القودم   وموؽ هوذه الدخاسواا جخاسوة   سوالؼ 

( والتي تظاولت تصطيؼ  رةامي تدخيبي لبعض متغ راا الرقاقة لظاقويي 28م ( )2012أ ؾ  مؾ   )
اقة ) القوودخة عمووى كوورة القوودم )ع ظووة البحوو  ( لمتعوور  عمووى موود  التقوودم فووي ماووتؾ  متغ ووراا الرقوو

التؾميووخ   القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور   القوودخة عمووى الووتعمؼ ( لوود  ع ظووة البحوو  وأهووؼ الظتووادي التووي 
تؾصوول إل  ووا : إن البرةووامي التوودخيبي الطقتوورت لووخ توو ث ر اي ووا ي عمووى تحاوو ؽ ماووتؾ  الرقوواقة لوود  

ى تحاووو ؽ ماوووتؾ  الط ووواخاا ةاقووويي كووورة القووودم   البرةوووامي التووودخيبي الطقتووورت لوووخ تووو ث ر اي وووا ي عمووو
 ااساسية لد  ةاقيي كرة القدم . 

( والتووووي تظاولووووت تصووووطيؼ  رةووووامي توووودخيبي لطتغ ووووراا 48م( )2012  ) دمحم شننننوقيوجخاسووووة        
سووظة )ق وود البحوو ( وحلووػ لمتعوور  عمووى تقظوو ؽ فتووراا الرا ووة  18الرقوواقة لكعبووي كوورة القوودم تحووت 

مرا وووة عموووى تظطيوووة متغ وووراا عظصووور واهوووؼ الظتوووادي التوووى الطظاسوووبة موووؽ خوووك  تووو ث ر ادمظوووة ملتمتوووة ل
تؾصوول ال  ووا البا وو  أن فتووراا الرا ووة الطضوواعتة  وو ؽ أجاد التطريظوواا فووي البرةووامي التوودخيبي أجا 
الووي تحاووؽ ماووتؾ  متغ ووراا الرقووواقة ق وود البحوو    وتقظوو ؽ فتووراا الرا وووة توو ج  الووي ومووؾج ةاوووبة 

 سظة .  18كرة القدم تحت تحاؽ في ماتؾ  متغ راا الرقاقة لد  رعبي 
تووو ث ر إسوووتلدام تووودخيباا الرقووواقة  ( والتوووي تظاولوووت10م()2014 ) أشنننخو مو ننن وجخاسوووة        

والتووؾادن عمووى ماووتؾ  ااجاد الط وواخي الطركووب لظاقوويي كوورة القوودم وكاةووت أهووؼ ةتووادي الدخاسووة ومووؾج 
لرقواقة والتوؾادن وااجاد فروق جالوة إ صوادية  و ؽ الط طوؾعت ؽ الضوااظة والت ريبيوة فوي اختبواخاا ا

الط اخي الطركب )ق د البح ( ولصالح الط طؾعة الت ريبية   ومؾج معامكا إختباطية مؾمبة جالوة 
 إ صادية   ؽ متغ راا الرقاقة والتؾادن )اللا ت الحركي ( وااجاد الط اخي الطركب ) ق د البح  ( 

عموي أهوؼ وسوادل تظت وذ خظوط  ( والتي تظاولت التعر 4م( )2018  ) احمج اشخووجخاسة   
سوظة واي واج  17المعب )ااجاد الط اخي ال  وؾمي والودفاعي( لود  ةاقويي الطاوتؾياا العاليوة تحوت 

العكقووووة  وووو ؽ متغ ووووراا البحوووو  الط اخيووووة والقوووودخاا العقميووووة وماووووتؾ  التتك وووور اللظظووووي ال  ووووؾمي 
ي لطاووتؾياا العاليووة ( ي ووب ان والوودفاعي واهووؼ ةتووادي الدخاسووة اةووخ عظوود اةتقوواد ارةديووة لظاقووي  ا )حو 

ترتكوز م اخيووا عمووى م وواخاا ال وري اووالكرة واللوودام والطراورووة   وبورل الكوورة اووالراذ وهووي م وواخاا 
 مرتبظة اصتة مباقرة اعظصر الرقاقة . 

( والتووي تظاوالووت التعوور  عمووي توواث ر تظطيووة 15م ( )2019  )  ايمننع عبننج المظينن وجخاسووة        
في تظطية وتظؾير اعض وسادل تظت ذ خظط المعب لد  ةاقيي كرة القودم م ؾةاا الرقاقة اللاصة 
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وكاةت اهؼ ةتادي الدخاسة ومؾج عكقة اختباطية جالة ا صادية   ؽ م ؾةاا الرقواقة اللاصوة وبو ؽ 
( لد  ةاقيي كرة القدم التطرير  ماتؾ  اعض وسادل تظت ذ خظط المعب ) ال ري االكرة   الطراورة

 ؾةاا الرقاقة اللاصة مااهطة في ماتؾ  اعض وسادل تظت ذ خظط المعب سظة وان م 16تحت 
 % ( . 49% الي 17) ال ري االكرة   الطراورة   التطرير (  ظاب مااهطة تراو ت ما   ؽ ) 

م( أن الكعووب يصووعب عميووخ أن يقووؾم  تظت ووذ خظووط المعووب 1994  ) حنفنني مختننا واقوواخ        
لياقتوخ البدةيوة ةاقصوة   وأن القوؾة والرقواقة والطروةوة تمعوب جوخا الطظمؾل اظريقوة مكدطوة إحا كاةوت 

هاما في الطقدخة عمى تظت ذ  خظط المعوب وأن التتوؾق البودةي او ثر ةتاويا عموى اللصوؼ مطوا ي عموخ 
يلظئ كل را في لعب الكرة الطشتركة ويحد مؽ مقدخة اللصؼ عمى لعب الكرة الطشتركة والتريى حو 

ة ر تكؾن عظده ثقة االظتس فقط ولكظخ ياتظي  أن يضعف مؽ إخاجة ومعظؾياا المياقة البدةية العالي
 (164:  20)0التريى الطضاج 

م( أن اإلعوداج اللظظووي ات سوس عمووي اإلعوداج الط وواخي إح أن 1992  ) دمحم عنن و  واقواخ        
ة د أةخ خظط المعب ما هي إر عطمية اختياخ لط اخة  ركية مع ظة في مؾقف مع ؽ   وعمى حلػ  

أي  –كمطا داجا جخموة إتقوان الط واخاا الحركيوة التوي يط وؽ إسوتلدام ا فوي خظوط المعوب الطلتمتوة 
كمطووا إسووتظام التوورج ترك ووز ال ووزد ااكبوور مووؽ عطمياتووخ  –كمطووا تط ووز أجاد الط وواخاا الحركيووة اا ليووة 

 (273  272:  46التتك رية في خظط المعب الطلتمتة . )
م( أن اإلعوداج اللظظوي هوؾ محصومة إلسوتغك  كافوة 2005   ) عبنج حدنع أونو كطوا اكود        

أةووووؾام اإلعووووداج لكعووووب خووووك  الطؾسووووؼ التوووودخيبي   وووود  إكاووووال الكعبوووو ؽ الطعمؾموووواا والطعوووواخ  
والقوودخاا اللظظيووة وهتقاة ووا االقوودخ الكووافي الووذي يط ووظ ؼ مووؽ  اووؽ التصوور  فووي ملتمووف الطؾاقووف 

ة إي ا يووة  وو ؽ اإلعووداج اللظظووي واإلعووداج البوودةي والط وواخي وهظووا  عكقوو 0الطتغ وورة أثظوواد الطبوواخاة 
  وو  يعتطوود اإلعووداج اللظظووي عمووي اإلعووداج البوودةي إعتطوواجا كب وورا اةووخ ر ياووتظي  الكعووب تظت ووذ 
الط ام اللظظية الطكقاة عمى عاتقخ  دون تطتعخ اإم اةاا  دةية عالية مؽ التحطل والاورعة والقوؾة 

يعتطد اإلعوداج اللظظوي عموى اإلعوداج الط واخي  دخموة كب ورة اةوخ كمطوا  والرقاقة والطروةة   وكذلػ
حاجا جخمووة إتقووان الكعووب لمط وواخاا ااساسووية الطاووتلدمة فووي تظت ووذ خظووط المعووب كمطووا اسووتظام 

 ( 173:  16الكعب ترك ز ال زد ااكبر مؽ عطمياتخ التتك رية في خظط المعب وهتقان أجاد ا . )
م(   أن الرقاقة ترتبط االذكاد   وهؾ ةطط 1991) أشخو جاوخ "قاخ اليخ   واستظاجا الي ما ا     

مووؽ الرقوواقة  ي تاووب االتوودخيب عمووى مؾاقووف المعووب الطلتمتووة   ويت مووى حلووػ عظوودما اوو جي الكعووب 
 (124:  8الط اخة وهؾ واق  تحت بغط الطظافس   ) 

في اجاد الكعب اثظواد الطبواخاة   م( ان التتك ر امعب جوخا هاما 1994  ) حنفي مختا واكد        
فعووؽ طريقووخ ياووتظي  ان اوودخ  الكعووب الطؾاقووف الطتعوودجة اثظوواد الطبوواخاة ثووؼ يقووؾم  تحم م ووا   ويعقووب 
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حلووػ ارسووت ااة اللظظيووة ل ووذه الطؾاقووف   وتاووتدعي الطؾاقووف الطتغ وورة فووي مبوواخاة كوورة القوودم سوورعة 
ة هذه القراخاا عمى خبراا الكعب الاااقة وتتؾقف صح 0تتك ر الكعب رتلاح القراخاا الؾامبة 

واكوود كووذلػ ان عطميووة التوودخيب الطلظظووة الطظغطووة  0وقوودة ترك ووز اةتباهووخ لطووا يحوودب فووي الطمعووب 
 ( 278:  20تعطل عمى تظطية وتظؾير مقدخة الكعب عمى التتك ر . ) 

تك ور التووي يط ووؽ م( ان التتك وور اللظظووي موؽ اعقوود اةووؾام الت1998  ) مفتنني اوننخا ي واقواخ        
ان اتعرض ل ا الكعب فوي الط وا  التظبيقوي   و  يعرفوخ ااةوخ إ ود  العطميواا العقميوة التوي يقوؾم 
  وا التورج الريابووي خوك  اجخاكووخ لمعكقواا  وو ؽ كافوة العظاصور الطوو ثرة فوي الطؾقووف الطؾموؾج  يووخ   

جخا  الطؾاقوووف وللبوووراا الكعوووب وسوووعة خوووزن الطعمؾمووواا فوووي الوووذاكرة طؾيموووة الطووود  ومووود  جقوووة ا
 (222:  61التظافاية وسرعة تقدارها تقدارا صحيحا جوخ خدياي في تحداد ةتاد خ . ) 

م ( ان التتك ر الريابي ارستراتي ي ي طؽ في طبيعة وقؾة 2012  ) اشخو جاوخوأبا         
كمطووا اجاد التريووى وقدختووخ عمووى تحق ووى  ال وود    فكمطووا كووان التتك وور يط وول الووي الظووؾا ي ال  ؾميووة 

اةع س حلػ عموى ديواجة الظواا  ال  وؾمي لكعبوي التريوى وطريقوة تظت وذهؼ لمط وام الط متو ؽ   وا مو  
أمووا فووي إطوواخ التظووافس  وو ؽ التوورق الطلتمتووة التووي  عوودم إرتووا  او إهطووا  ال اةووب الوودفاعي الطح ووؼ 

ظوي خظوا تاعى الي تحق ى البظؾرا فان تحركوات ؼ ال اجفوة لتحق وى ططؾ واا كول موظ ؼ إموا ان تتب
أو تط وووول لمظا يووووة الدفاليووووة   والتريووووى صووووا ب العق وووودة التظافاووووية حاا ماووووتؾ  الظطووووؾت ه ؾميووووا 

 ( 3:  9اري ا ي ف ؾ يط ل إلي أن تكؾن عق دتخ اإلستراتي ية متكاممة ه ؾما وجفاعا . )
اا ومؽ أهوؼ الدخاسواا التوي تظاولوت التتك ور اللظظوي ال  وؾمي والودفاعي وعكقت وا اوالطتغ ر 
 .اللظظية والط اخية وأهط ت ا في تظطية وتظؾير الطاتؾ  الط اخي واللظظي لكعبي كرة القدم 

والتووي اسووت دفت التعوور  عمووى مت ووؾم ومحوواوخ ( 45م( )1997  ) مجننج  سو نن    جخاسووة
ومحدجاا وأسمؾل قياذ قدخة التتك ر اللظظي ال  وؾمي لود  رعبوي كورة القودم ملتمتوي الطاوتؾ  

وقد أع را ةتادي الدخاسوة وموؾج فوروق حاا جرلوة معظؾيوة  و ؽ الكعبو ؽ فوي  لمعبالتظي وخظؾط ا
محوواوخ الكيوواذ  اووب خظووؾط المعووب كطووا ع وور توو ث ر معظووؾي فووي ماووتؾ  الكعبوو ؽ فووي التتك وور 

 اللظظي ال  ؾمي . 
( والتوووي اسوووت دفت التعووور  عموووى العكقوووة  ووو ؽ 54م ( ) 2003) محمنننود  نننعج "وجخاسوووة   

ر اللظظوي وسوادل تظت وذ خظوط المعوب ال  ؾميوة وكوذلػ التعور  عموى التوروق  و ؽ الكعبو ؽ التتك 
الوودول  ؽ ور وور الووودول  ؽ فووي التتك وور اللظظوووي واهووؼ الظتوووادي ومووؾج عكقووة إ صوووادية  وو ؽ جخمووواا 
الكعبوو ؽ فووي وسووادل تظت ووذ خظووط المعووب ال  ؾميووة والتتك وور اللظظووي  ظؾليووخ وومووؾج فووروق جالووة 

مووواا الكعبووو ؽ الووودول  ؽ ور ووور الووودول  ؽ فوووي مؾاقوووف التتك ووور اللظظوووي لصوووالح إ صوووادية  ووو ؽ جخ 
 الكعب ؽ الدول  ؽ .
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التؾصووول إلوووى العكقوووة  ووو ؽ  ( والتوووي تظاولوووت32م( )2004) طنننا ب عبنننج المننننع  "وجخاسوووة        
وأقوواخا التتك وور اللظظووي وأجاد اعووض الطبوواجة اللظظيووة ال  ؾميووة والدفاليووة لكعبووي كوورة القوودم 

إلووووى أن هظووووا  اختبوووواط طوووورجي  وووو ؽ التتك وووور اللظظووووي وأجاد اعووووض الطبوووواجة تووووادي الدخاسووووة أهووووؼ ة
 -اللظظية ال  ؾمية والدفالية   كطا تؾمد فروق جالة إ صادية   ؽ خظؾط المعب اللكثة )جفام 

 . ه ؾم( االظابة اجاد اعض الطباجة اللظظية ال  ؾمية والدفالية -وسط 
التعر  عمى ماتؾ  تو ث ر البرةوامي ( والتي است دفت 47م( )2005)دمحم حميجو " وجخاسة        

التدخيبي لتظطية القودخة عموى التتك ور اللظظوي لتاعميوة ال  وؾم اللواطف والودفام الطرتود الاوري  عوؽ 
طريى التعر  عمى أهؼ ااجاد والطؾاقف اللظظية لتاعمية ال  ؾم اللواطف والودفام الطرتود الاوري  

العالطيوووة خوووك  دموووؽ الطبووواخاة وبظووواد مكيووواذ لكيووواذ القووودخة عموووى التتك ووور لتووورق موووداخذ كووورة القووودم 
اللظظوووي لتاعميوووة ال  وووؾم الاوووري  لووود  رعبوووي كووورة القووودم وكوووذلػ تلظووويط  رةوووامي تووودخيبي ا ووورد 
ااجاداا وم ؾةوواا العطوول اللظظيووة لتاعميووة ال  ووؾم اللوواطف والوودفام الطرتوود الاووري  لكعبووي كوورة 

ا ةتادي الدخاسة وموؾج فوروق حاا جرلوة إ صوادية فوى ماوتؾ  قودخة سظة وقد أع ر  16القدم تحت 
التتك ر اللظظي لصالح الكياذ البعد  وكذلػ فى فاعمية ال  ؾم اللاطف والدفام الطرتود الاوري  

 . لصالح الكياذ البعد 
(  والتوي تظاولوت التعور  عموى العكقوة  و ؽ التتك ور  43م( )2006  )  عمنخو لبين وجخاسة       
ظوووي ووسوووادل تظت وووذ خظوووط المعوووب الدفاليوووة لكعبوووي كووورة القووودم لمطاوووتؾياا العاليوووة واسوووتلدم اللظ

البا وو  الطوووظ ي الؾصوووتي واهوووؼ ةتووادي الدخاسوووة وموووؾج عكقوووة اختباطيووخ جالوووة إ صوووادية  ووو ؽ التتك ووور 
 اللظظي ووسادل تظت ذ خظط المعب الدفالية لد  رعبي كرة القدم لمطاتؾياا العالية . 

تحاووو ؽ التتك ووور اللظظوووي  والتوووي اسوووت دفت  (31م( )2016)     نننممان أحمنننج   وجخاسوووة      
ار تكاخي في مؾاقوف المعوب ال  ؾميوة والدفاليوة كط قور لمتودخيب فوي كورة القودم وتؾصومت الدخاسوة 

عامووا فووي  18إلووى عوودة ةتووادي مظ ووا ومووؾج فووروق جالووة إ صوواديا  وو ؽ ع ظووة البحوو  لكوورة القوودم تحووت 
 . مؾاقف المعب ال  ؾمية ولصالح ةاجي الزوخاد وال ؾية

( والتوووي اسوووت دفت وبووو  أسووواذ عمطوووي لكختقووواد 14)م( 2017)   أيمنننع صنننجس    وجخاسوووة     
 ظوواد مكيوواذ لماوومؾ  اللظظووي لوودي  االاوومؾ  اللظظووي لظاقووئ كوورة القوودم ويتحقووى حلووػ مووؽ خووك 

وبوو   رةووامي توودخيبي لتظووؾير الاوومؾ  اللظظووي لظاقووئ كوورة    ةاقووئ كوورة القوودم اطحافغووة سووؾهاة
تووو ث ر البرةوووامي التووودخيبي الطقتووورت عموووى تظوووؾير الاووومؾ  اللظظوووي لكعبووو ؽ القووودم   التعووور  عموووى 

وقود أع وورا ةتوادي الدخاسووة ان البرةوامي التوودخيبي الطقتوورت  الظاقوي ؽ فووي كورة القوودم اطحافغوة سووؾهاة
 .تظؾير الامؾ  اللظظي لكعب ؽ الظاقي ؽ في كرة القدم اجي الي 
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لبدةيوة الطاواهطة فوي تظت وذ خظوط المعوب فوي كورة وير  البا   ان الرقواقة موؽ أهوؼ الصوتاا ا     
القدم وحلػ لدوخها الكب ر في سرعة تعمؼ وهتقان الط اخاا ااساسية والؾصؾ  اكعب كرة القدم إلي 
ا لية في أجاد الط اخاا والطااهطة في إجمام ا لتغ ر في إطاخ وا د مطا يااهؼ  دخمة كب رة في 

 تخ العقمية في التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي .اجخاخ الكعب لم زد ااكبر مؽ عطميا
مووؽ خووك  مووا تقوودم  اتضووح لمبا وو  اسووتظاجا عمووى الطراموو  العمطيووة والدخاسوواا البحليووة ومووؽ      

خك  عطل البا   في م ا  اإلقرا  عمي مدخبي فرق الظاقي ؽ أهطية متغ راا الرقاقة اللاصة 
الط واخاا ااساسوية لتغ ور فوي إطواخ وا ود ورختباط وا لكعبي كورة القودم ةغورا اهط ت وا فوي إجمواة 

اارعة تعمؼ وهتقان الط واخاا الحركيوة   وأن هظوا  عكقوة إي ا يوة  و ؽ اإلعوداج اللظظوي وكوك موؽ 
اإلعداج البدةي واإلعداج الط اخي     ات سوس فاعميوة خظوط المعوب عموى اإلعوداج البودةي واإلعوداج 

ة واختبوواط الرقوواقة االووذكاد   ولطووا لم اةووب العقمووي مووؽ أهطيووة الط وواخي لكعووب كوورة القوودم  دخمووة كب وور 
كب رة فوي وصوؾ  الظاقوئ لمطاوتؾياا العاليوة وخاصوة العطميواا العقميوة العميوا ويظودخة تحت وا عطميوة 
التتك وور والووذي اظوووتي عظ ووا ارسووت اااا الصوووحيحة لكعووب فووي  ووول الطؾاقووف اللظظيووة ال  ؾميوووة 

م البا   عمي الدخاساا الطرميية في م ا  تدخيب كورة القودم والدفالية خك  الطباخياا   وبإطك
والتووي تظاولووت توو ث ر متغ ووراا الرقوواقة عمووى الطاووتؾ  الط وواخي واللظظووي لكعبووي كوورة القوودم وموود 
البا ووو  أة وووا لوووؼ تتظووواو   العكقوووة  ووو ؽ  متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة والتتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي 

اسووترعى اةتبوواه البا وو  لطحاولووة التعوور  عمووى موود  ماوواهطة  والوودفاعي لوود  ةاقوويي كوورة القوودم مطووا 
اعوووض متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة فوووي التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي والووودفاعي لظاقووويي كووورة القووودم 
كطحاولة مؽ البا   إلبافة جخاسة قد تاو ؼ فوي ارسوتتاجة مظ وا تظبيكيوا فوي بوؾد موا تاوتر عظوخ 

 مؽ ةتادي .
 هجو البحث :

ي التعوور  عمووى موود  العكقووة  وو ؽ اعووض متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة لظاقوويي ا وود  البحوو  إلوو     
 كرة القدم  وتتك رهؼ اللظظي ال  ؾمي والدفاعي وحلػ مؽ خك  :

تصووووطيؼ  رةووووامي توووودخيبي لووووبعض متغ ووووراا الرقوووواقة اللاصووووة والط ووووؾن اللظظووووي ال  وووووؾمي  .1
 سظة . 17والدفاعي لظاقيي كرة القدم تحت 

الطقتووورت فوووي تظطيوووة وتظوووؾير اعوووض متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة لووود   تووو ث ر البرةوووامي التووودخيبي .2
 سظة . 17ةاقيي كرة القدم تحت 

ت ث ر البرةامي التدخيبي الطقترت في تظطيوة وتظوؾير التتك ور اللظظوي ال  وؾمي والودفاعي لود   .3
 سظة . 17ةاقيي كرة القدم تحت 
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ي ال  وووؾمي والووودفاعي العكقوووة  ووو ؽ اعوووض متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة وبووو ؽ التتك ووور اللظظووو .4
 سظة . 17والذكاد العام لد  ةاقيي كرة القدم تحت 

ةاوووبة ماووواهطة اعوووض متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة فوووي التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي والووودفاعي  .5
 سظة . 17والذكاد العام لد  ةاقيي كرة القدم تحت 

 فخوض البحث : 
ي فووي اعووض متغ ووراا الرقوواقة تؾموود فووروق جالووة إ صووادية  وو ؽ الكيوواذ القبمووي والكيوواذ البعوود .1

 سظة .  17اللاصة لد  ةاقيي كرة القدم تحت 
تؾمد فروق جالة إ صادية   ؽ الكياذ القبمي والكياذ البعدي في التتك ور اللظظوي ال  وؾمي  .2

 0سظة  17والدفاعي  لد  ةاقيي كرة القدم تحت 
وبووو ؽ التتك ووور تؾمووود عكقوووة اختباطيوووخ جالوووة إ صوووادية  ووو ؽ اعوووض متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة  .3

 سظة . 17اللظظي ال  ؾمي والدفاعي والذكاد العام لد  ةاقيي كرة القدم تحت 
تؾموووود ةاووووبة ماوووواهطة لووووبعض متغ ووووراا الرقوووواقة اللاصووووة فووووي التتك وووور اللظظووووي ال  ووووؾمي  .4

 سظة . 17والدفاعي والذكاد العام لد  ةاقيي  كرة القدم تحت 
 مرظمحات البحث :

عوب عموى تغ  ور أوبوام ات اهواا ماوطخ ا كطموخ أو موزد مظوخ عموى :   قودخة الك الخشاقة الخاصة
ااخض او فووي ال ووؾاد ااوورعة وتؾق ووت وجقووة وتظاوو ى وتؾافووى واقتصوواج فووي ال  وود الحركووي وات وواه 
صحيح وخبط وترك ب وتتظا ى ااجاد الط اخي اطا اتظاسب م  عرو  الطظافاة وهعواجة اتزاةوخ فوؾخ 

 (158: 33ح  مباقرة    )
  خشاقة الخاصة  :متغيخات ال

:  هي الحركاا الصيبة في ااجاد والتوي تحتوؾ  عموى أكلور موؽ هود    و   القج ة عم  التوجيه
تووو ج  اطاوووتؾ  عوووالي موووؽ الرقووواقة كاسوووتكبا  الكووورة ا وبوووام واختتاعووواا ملتمتوووة وتاووودادها عموووى 

 (11:  28الطرمى أو تطريرها في ةتس المحغة   . )
الاورعة فوي أجاد الحركواا وخج التعول الحركوي كاورعة التظقول  :  هوي القج ة عمني التكين  والتغيينخ

 (11: 28) 0  ؽ ال  ؾم والدفام كطا اتظمبخ الطؾقف 
:   هووي ديوواجة فووي عوودج تكووراخاا التطووريؽ  تووى يصوول الكعووب إلووي اجاد  القننج ة عمنن   ننخعة الننتعم 

 ( 11:  28التطريؽ في اقل وقت مط ؽ   . ) 
تتك ر يقؾم اخ الترج الريابي خك  مر مة التعمؼ اللظظي وفوي   هؾ ةؾم مؽ ال: التفكيخ الخظظي

 (98:  13)أثظاد الطظافااا الريابية والذي ات سس في بؾدخ ارست اااا الطتعدجة لمريابي 
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:   هووي التحركوواا أو الطظوواوخاا الطدخوسووة التووي ياووتلدم ا التريووى  ؾسووادل تظت ذيووة  خظننا المعنن 
  ووووؾم والوووودفام  يحوووورد التريووووى ااهوووودا  عووووؽ طريووووى التحركوووواا فرجيووووة ومطاليووووة فووووي عطميوووواا ال

 وعؽ طريى التحركاا اللظظية الدفالية اتؼ ارستحؾاح عمي الكرة أو تشت ت ا اللظظية ال  ؾمية 
                                                                                    (9  :5) 

:   هووي خظووط يشوواخ  ف  ووا أعضوواد التريووى سووؾاد كوو فراج أو مطاعوواا أو  خظننا المعنن  الهجوميننة
ر  التريى  وؾعي وف وؼ وهجخا   اوب عورو  ومقتضوياا الطبواخاة كتريى مطاعي  ومؽ خكل ا اتح

 وجوخ كل رعب في التريى أثظاد ال  ؾم   د  تحق ى التؾد وه راد اكبر عدج مؽ ااهدا   
                                                                               (16  :179) 

:   هووي خظووط يشوواخ  ف  ووا أعضوواد التريووى سووؾاد  كوو فراج أو مطاعوواا أو   خظننا المعنن  الجفا يننة
ؾعووة مووؽ اإلمووراداا والؾامبوواا الطلتمتووة فووي أموواكؽ الطمعووب كتريووى مطوواعي عووؽ طريووى تظت ووذ م ط

الطلتمتوووة عظووودما يطتموووػ التريوووى الطظوووافس الكووورة   ووود  إفشوووا  ه طووواا الطظوووافس ومظعوووخ موووؽ إ وووراد 
 (206:  16. )وتا  ل هد    

  هي م طؾعة أسال ب ااجاد التي تشتر  في كل ارختباخاا التي تكويس اي مغ ور موؽ :  الحكاء
اط العقمووي والتووي تتط ووز عووؽ ر رهووا مووؽ أسووال ب ااجاد ااخوور  وتوورتبط   ووا اختباطووا مغوواهر الظشوو

 (286: 6)بييتا   
 إجخاءات البحث :

 :  منهج البحث
الطوظ ي الت ريبوي ااسووتلدام التصوطيؼ الت ريبوي لمط طؾعووة الؾا ودة عوؽ طريووى الكيواذ القبمووي 

 والكياذ البعدي .
 :  مجتمع البحث

سووووظة مووووؽ أةديووووة محافغووووة أسووووؾان  17اقوووويي كوووورة القوووودم تحووووت اتطلوووول م تطوووو  البحوووو  فووووي ة
 . 2018/2019والطا م ؽ ااإلتحاج الطصري لكرة القدم مؾسؼ 

 :  عينة البحث
سوظة  17تؼ إختيواخ ع ظوة البحو  االظريقوة العطديوة موؽ ةاقويي ةواجي أسوؾان الريابوي تحوت 

لتوودخيب وبووذلػ  مووع   ووؼ ( ةاقووي ؽ لعوودم اةتغووام ؼ فووي ا4( ةاقووئ تووؼ اسووتبعاج )30والبووالع عوودجهؼ )
 ( ةاقئ  وتؼ اختياخ هذه الع ظة لألسبال التالية : 26الع ظة  ااساسية )

 تؾافر اإلم اةاا وأجواا ومكعب التدخيب . .1
 ومؾج م اد تدخيبي معاون م هل عمطيا لتظت ذ البرةامي التدخيبي الطقترت .  .2
 اةتغام مؾاع د التدخيب والطباخياا .  .3
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 :أدوات جمع البيانات 
 أوال : القيا ات المدتخجمة بالبحث : ا تخجم الباحث القيا ات التالية :

 لتحداد عطر الكعب االاؽ ) مؽ خك  ارطكم عمي ق اجة الطيكج (  .1
 ( 4لتحداد طؾ  الظاقئ االاظتيطتر )  ؾاسظة م اد الرياتام تر ( )مرفى .2
 (4رفى لتحداد ودن الظاقئ االك مؾمرام )  ؾاسظة الط زان الظبي ( )م .3
 لتحداد العطر التدخيبي لمظاقئ االاظة )مؽ خك  ارطكم عمي استطاخة ق د الظاقئ االظاجي ( .4

: قووام البا وو  اووامراد ماووح مرمعووي لمعداوود مووؽ الط لتوواا  ثانيننا : االختبننا ات المدننتخجمة بالبحننث
تغ ووراا العمطيووة والدخاسوواا والبحووؾب الطرتبظووة وحلووػ لتحداوود ارختبوواخاا الطظاسووبة لكيوواذ اعووض م

الرقوواقة اللاصووة والتووي اتتووى عم  ووا أكبوور عوودج مووؽ العمطوواد واللبووراد وتووؼ تووداول ا فووي العداوود مووؽ 
 -اااحاب العمطية عمي الكعب ؽ مؽ ةتس الطر مة الاظية وهي كطا امي :

 (5اختبا ات بعض متغيخات الخشاقة الخاصة:) مخف  -أ 
 ( 282: 49))القدخة عمى التؾميخ( .اختباخ ااخو لمرقاقة  لكياذ متغ ر الرقاقة اللاصة  .1
اختبوواخ ال ووري ارختووداجي لكيوواذ متغ وور الرقوواقة اللاصووة )القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور( .          .2

(49 :286 ) 
 (6( )مرفى  85  76:  9اختباخ قياذ التتك ر اللظظي ال  ؾمي . ) -ل
 (7فى ( )مر  142  133:  9اختباخ قياذ التتك ر اللظظي الدفاعي .  ) -ة
 (8( )مرفى 5اختباخ الذكاد الطصؾخ لمدكتؾخ ا طد دكي صالح لكياذ ةابة الذكاد العام . ) -ج 
 الطعامكا العمطية لكختباخاا الطاتلدمة االبح  :  
 صجب االختبا ات : –أ 

توووؼ  اوووال صووودق اختبووواخاا اعوووض متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة واختبووواخاا التتك ووور اللظظوووي      
ي الطاتلدمة االبح  عؽ طريى الطقاخةة   ؽ الربي  ارعمي والربي  ااجةى وحلػ ال  ؾمي والدفاع

سظة وهؼ مؽ م تط  البح   17( رعب مؽ ةاقيي ةاجي  الحصايا  تحت 19عمى ع ظة قؾام ا )
ومووؽ خوواخة الع ظووة ااصوومية   وتووؼ ترت ووب جخموواا الكعبوو ؽ تصوواعديا لتحداوود الربيوو  ااعمووى لتطلوول 

( رعبو ؽ وبظاوبة ميؾيووة 5حو  الطاوتؾ  الطرتتو  فوي تمووػ ارختبواخاا وعودجهؼ )م طؾعوة الكعبو ؽ 
( رعوووب   والربيووو  ااجةوووى لتطلووول م طؾعوووة الكعبووو ؽ حو  19%( موووؽ الع ظوووة التوووي قؾام وووا )25)

%( مووؽ الع ظووة 25( رعبوو ؽ وبظاووبة ميؾيووة )5الطاووتؾ  الطووظلتض فووي تمووػ ارختبوواخاا وعوودجهؼ )
تووووؼ  اووووال جرلووووة التووووروق  وووو ؽ الط طووووؾعت ؽ فووووي اختبوووواخاا اعووووض ( رعووووب   و 19التووووي قؾام ووووا )

 متغ راا الرقاقة واختباخاا التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي ) ق د البح  ( .
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 (1مدو ) 
الربي  ااعمى والربي  ااجةى فى اختباخاا اعض متغ راا الرقاقة متؾسظي جرلة التروق   ؽ 

 ( 10دفاعي ) ق د البح  ( ) ن = واختباخاا التتك ر اللظظي ال  ؾمي وال

 االخخباراث
وحذة 

 انقُاس

 انزبُع األدًَ انزبُع األعهً
قًُت ث 

 انًحسىبت

انذالنت 

انًخىسط  اإلحصائُت

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

انًخىسط 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ

ث 
را

با
خخ

ا

ت 
اق

ش
نز

ا

صت
خا

ان
 

6.147- 2.1427 01.04 2.32077 02.44 انثاَُت اخخبار بارو نهزشاقت  دال 

10.517- 2.0226 00.14 2.3022 16.4 انثاَُت انجزٌ االرحذادٌ  دال 

ث 
را

با
خخ

ا

ز 
كُ

خف
ان

ٍ
ط

ط
خ

ان
 

اخخبار انخفطُز 

 انخططٍ انهجىيٍ
4.315- 2.6144 0.62 2.3255 4.42 انذرجت  دال 

اخخبار انخفطُز 

 انخططٍ انذفاعٍ
5.021- 2.6144 0.02 2.3255 4.22 انذرجت  لدا 

 2.101( = 0.05( وجرلة إ صادية )8قيطة )ا( ال دولية عظد جخمة  رية )
( ان مطيوو  قوويؼ  ا  الطحاووؾبة اكبوور مووؽ قيطووة  ا  ال دوليووة عظوود ماووتؾ  1اؾبووح ال وودو  )    

( مطا يش ر إلي ومؾج فروق حاا جرلة إ صادية   ؽ الط طؾعة حاا الربي  ااعموى والتوي 0.05)
اختبوواخاا اعووض متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة واختبوواخاا طاووتؾ  الطرتتوو  فووي تطلوول الكعبوو ؽ حو  ال

  وبو ؽ الط طؾعووة حاا الربيو  ااجةووى والتووي التتك ور اللظظووي ال  وؾمي والوودفاعي ) ق ود البحوو  ( 
تطلل الكعب ؽ حو  الطاتؾ  الطظلتض فى ارختباخاا ق د البحو  ولصوالح الط طؾعوة حاا الربيو  

 .ق تمػ ارختباخاا وقدخت ا عمى التط  ز   ؽ الط طؾعاا ااعمى مطا يش ر إلي صد
 ثبات االختبا ات : -ب 

توووؼ  اوووال ثبووواا اختبووواخاا اعوووض متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة واختبووواخاا التتك ووور اللظظوووي      
ال  وووؾمي والووودفاعي الطاوووتلدمة االبحووو  عوووؽ طريوووى التظب وووى وهعووواجة التظب وووى رختبووواخاا اعوووض 

واختبووواخاا التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي والووودفاعي الطاوووتلدمة االبحووو  متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة 
سظة وهؼ مؽ ةتس م تط  البحو   17( ةاقئ مؽ ةاقيي ةاجي  الحصايا  تحت 19لع ظة قؾام ا )

أيوام  و ؽ التظبيقو ؽ  وظتس ارختبواخاا وباسوتلدام ةتوس  6ومؽ خاخة الع ظة ااصمية وبتاخق دمظوي 
 ختباط البايط لب رسؾن   ؽ ةتادي التظبيق ؽ ااو  واللاةي .ااجواا   وتؼ إي اج معامل ار

 (2مدو ) 
الطتؾسط الحاا ي وارةحرا  الطيياخي وقيطة معامل ارختباط كدالة إ صادية للباا اختباخاا 

 متغ راا الرقاقة )ق د البح (
 انبُاٌ

 

 انًخغُزاث

وحذة 

 انقُاس

قًُت  انخطبُق انثاٍَ انخطبُق االول

يعايم 

 طاالرحبا

انذالنت 

 االحصائُت
انًخىسط 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُاري

انًخىسط 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُاري

اخخباراث 

 انزشاقت

اخخبار بارو 

 نهزشاقت
 دال 2.774 1.2142 00.272 1.2012 00.323 انثاَُت

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانلمجلة العلمية لا 105

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 و0201يناير  (4الجدء ) 19العجد                  المجمة العممية لمتخبية البجنية وعموم الخياضة    

 

 انخاصت
انجزٌ 

 االرحذادٌ
 دال 2.776 1.2731 02.315 1.2705 02.331 انثاَُت

ث اخخبارا

انخفكُز 

 انخططٍ

اخخبار انخفكُز 

انخططٍ 

 انهجىيٍ

 دال 2.737 1.165 2.357 1.343 2.462 انذرجت

اخخبار انخفكُز 

انخططٍ 

 انذفاعٍ

 دال 2.740 1.362 3.231 1.460 2.725 انذرجت

   0.444(=0.05( وجرلة إ صادية )18قيطة  خ  ال دولية عظد جخمة  رية )
طيوو  قوويؼ  خ  الطحاووؾبة اكبوور مووؽ قيطووة  خ  ال دوليووة عظوود ماووتؾ  ( أن م2اؾبووح ال وودو  )      

( مطوا يشوو ر الوي ومووؾج عكقوة اختباطيووخ جالوة إ صووادية  و ؽ ةتووادي التظب وى ااو  والتظب ووى 0.05)
اللوواةي رختبوواخاا اعووض متغ ووراا الرقوواقة واختبوواخاا التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي والوودفاعي ) ق وود 

مطيووو  اختبووواخاا متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة واختبووواخاا التتك ووور البحووو  (   مطوووا يشووو ر الوووي ثبووواا 
 اللظظي ال  ؾمي والدفاعي الطاتلدمة االبح   .

 -تقنيع االختبا ات المدتخجمة :
 -الوؾدن  -الظوؾ   -تؼ إي اج الت اةس   ؽ أفراج ع ظة البح  في الطتغ راا التاليوة ) الاوؽ       

اختبواخ قيواذ التتك ور  -اختبواخ الوذكاد الطصوؾخ  -اصوة  اختبواخاا الرقواقة الل -العطر التدخيبي 
 اختباخ قياذ التتك ر اللظظي الدفاعي ( -اللظظي ال  ؾمي 

 (3مدو  )
قيطة الطتؾسط الحاا ي وارةحرا  الطيياخي وأقل قيطة واكبر قيطة ومعامل ارلتؾاد والتتمظح لبيان 

 (26 ت اةس ع ظة البح  في الطتغ راا ق د البح   )ن =
 انًخغُزاث

وحذة 

 انقُاس

انًخىسط 

 انحسابٍ

االَحزاف 

 انًعُارٌ
 أقم قًُت

أكبز 

 قًُت

يعايم 

 االنخىاء
 انخفهطح

اخخباراث 

 يعذالث انًُى

 2.251 2.057 162 131 4.252 146.43 سى انطىل

 2.134 2.732 45 21 4.147 30.13 كجى انىسٌ

 2.770 2.260 14.45 12.11 2.316 13.122 سُت انسٍ

 2.352 1.256 3 1 2.536 1.20 سُت انعًز انخذرَبٍ

اخخباراث 

انزشاقت 

 انخاصت

اخخبار بارو 

 نهزشاقت
 2.777- 2.061 17.6 14.2 1.221 15.701 انثاَُت

 2.151- 2.217 16.1 13.1 2.631 14.270 انثاَُت انجزٌ االرحذادٌ

 2.536- 2.005 25 11 1.710 22.32 انذرجت اخخبار انذكاء انًصىر

 2.606- 2.110 5 1 1.011 2.43 انذرجت اخخبار انخفكُز انخططٍ انهجىيٍ

 2.352- 2.250 5 1 1.024 3.20 انذرجت اخخبار انخفكُز انخططٍ انذفاعٍ
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( أن البياةوواا تتبوو  التؾديوو  الظبيعووي   وو  ان قوويؼ معووامكا اإللتووؾاد 3اؾبووح ال وودو  خقووؼ )     
ا معوودرا الظطووؾ واختبوواخاا الرقوواقة اللاصووة واختبوواخ الووذكاد لع ظووة البحوو  فووي الطتغ ووراا اختبوواخا

(  1.478الي  0.082الطصؾخ واختباخاا التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي تراو ت ما   ؽ )
 ( مطا يش ر الي ت اةس ع ظة البح  في هذه الطتغ راا . 3  + 3-أي أة ا اةحصرا ما   ؽ )

 ستلدام ارستطاخاا التالية ::  قام البا   اا ثالثًا : اال تما ات
 (   9) مرفى   0استطاخة لتا  ل البياةاا الشلصية لع ظة البح    .1
 (  10)مرفى  0استطاخة لتا  ل ةتادي الكياساا ال اطاةية لع ظة البح    .2
 (11)مرفى  0استطاخة لتا  ل ةتادي اختباخاا اعض متغ راا الرقاقة الطاتلدمة االبح    .3
 (  12ي اختباخ التتك ر اللظظي ال  ؾمي لع ظة البح  ) مرفى استطاخة تا  ل ةتاد .4
 (13استطاخة تا  ل ةتادي اختباخ التتك ر اللظظي الدفاعي لع ظة البح  ) مرفى  .5
 (14استطاخة تا  ل ةتادي اختباخ الذكاد الطصؾخ )مرفى .6

 : ابعًا: األجهدة واألدوات المدتخجمة في البحث : ا تخجم الباحث األدوات التالية 
طباقو ر  –صوافرة  –قوريط قيواذ  –م اد الرياتام تر لكياذ الظؾ   –م زان طبي لكياذ الؾدن 

 –مقاعوووود سووووؾيدية  – ووووؾامز  –أعووووكم   -أطبوووواق اكسوووتيػ  –أقطووووام اكسووووتيػ  –م ووور مظتوووو   –
 قؾادؼ معدةية  . –كرة قدم قاةؾةية  –كام راا ف داؾ  –قطصان تدخيب 

 تخح :خامدًا : البخنامج التج يبي المق
 تحجسج الهجو مع البخنامج التج يبي المقتخح :

البرةامي التدخيبي الطقترت ا د  الي التعر  عمى مود  العكقوة  و ؽ اعوض متغ وراا الرقواقة      
اللاصووة وماووتؾ  التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي والوودفاعي وحلووػ مووؽ خووك  تصووطيؼ  رةووامي توودخيبي 

 سظة   17قدم تحت لبعض متغ راا الرقاقة اللاصة لظاقيي كرة ال
 :        التج يبي المقتخح أ ذ إعجاد البخنامج

 مراعاة ال د  العام مؽ البرةامي التدخيبي .  .1
 الكلافة ( . –الح ؼ  –مراعاة التش  ل الطظاسب لحطل التدخيب مؽ      ) الشدة  .2
 مروةة البرةامي التدخيبي وصك  تخ لمتظب ى العطمي . .3
 خك  فترتي اإلعداج اللاص واإلعداج لمطباخياا . وب  تدخيباا الرقاقة اللاصة .4
 تؾف ر اإلم اةياا وااجواا الطاتلدمة . .5
 تحداد الطاتؾ  لع ظة البح  قبل تظب ى البرةامي  .6
 تحداد قدة و  ؼ التطريظاا وفتراا الرا ة الب ظية وفقا لطحتؾ  وهد  كل مر مة مؽ .7
 جة وطرق تظطية عظاصر المياقة البدةية .مرا ل اإلعداج في البرةامي التدخيبي وفقا لطبا .8
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 محجدات البخنامج التج يبي 

تحداووود التتووورة الزمظيوووة الطظاسوووبة لتظب وووى البرةوووامي التووودخيبي : قوووام البا ووو   تظب وووى البرةوووامي 
( أسوا ي  خوك  فترتوي 9ولطدة تا  ) 2018/2019التدخيبي خك  فترة اإلعداج لمطؾسؼ الريابي 

 .مطباخياا اإلعداج اللاص واإلعداج ل
 2تحداد جوخة الحطل خك  البرةامي التدخيبي :   دج البا   جوخة الحطل ااسبؾلية  ظابة )

( اطعظوى أن ي وؾن اؾمووان  طول التودخيب مرتتوو  الشودة ويووؾم  طول التودخيب متؾسووط الشودة كطووا  1: 
التودخيب ( اطعظوى أن ي وؾن هظوا  أسوبؾع ؽ  طول  1:  2 دج البا   جوخة الحطل التترية  ظاوبة ) 

 2مرتت  الشدة وأسبؾم  طل التدخيب متؾسط الشدة كطا  دج البا و  جوخة الحطول الاوظؾية  ظاوبة ) 
 .( اطعظى أن ي ؾن ق ران  طل التدخيب مرتت  الشدة وق ر  طل التدخيب متؾسط الشدة  1: 

يووة تحداود عودج الؾ وداا التدخيبيوة ااسوبؾلية : قوام البا و  اعود ارطوكم عموي الطرامو  العمط
والدخاسوواا والبحووؾب الطتلصصووة فووي م ووا  توودخيب كوورة القوودم ولتحق ووى ال وود  العووام مووؽ البرةووامي 

 4( و داا تدخيبية خك  ااسبؾم عمى أن اتؼ تظب ى تدخيباا الرقاقة خك  )6التدخيبي  تحداد )
  فترتوي ( و داا تدخيبيوة خوك  ااسوبؾم وحلوػ أيوام ) الاوبت   اا ود   اللكثواد   ااخبعواد ( خوك

 .اإلعداج اللاص واإلعداج لمطباخياا 
 120 – 90: قووام البا وو   تحداوود دمووؽ الؾ وودة التدخيبيووة مووا  وو ؽ )  تحجسننج نمننع الوحننجة التج يبيننة

 جقيقة(               
قام البا   اعد اإلطوكم عموى الدخاسواا الاوااقة ولتحق وى ال ود   :  تحجسج نمع تج يبات الخشاقة

التوودخيبي  تحداوود دمووؽ توودخيباا الرقوواقة خووك  و وودة التوودخيب  لطاةيووة وعشوورون العووام مووؽ البرةووامي 
( و داا تدخيبية أسبؾليا وحلػ  4جقيقة ( عمى أن اتؼ تظب ى تدخيباا الرقاقة  خك  )28جقيقة )

خووك  فترتووي اإلعووداج اللوواص واإلعووداج لمطباخيوواا عمووى أن تعظووى هووذه التوودخيباا فووي أو  ال ووزد 
ة التدخيبيووة وحلووػ رن توودخيباا الرقوواقة عاليووة الشوودة وتحتوواة إلووي م وود عصووبي الردياووي مووؽ الؾ وود
  .كب ر  أثظاد أجاد ا 

 .جقيقة أسبؾليا  112جقيقة =  28×  4دمؽ التدخيب ااسبؾعي لتدخيباا الرقاقة اللاصة = 
اسوووا ي  = 9× جقيقوووة  112إمطوووالي دموووؽ تووودخيباا الرقووواقة اللاصوووة خوووك  البرةوووامي التووودخيبي = 

 .جقيقة  1008
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 خظوات تنفيح البحث :
  أوال : المدح المخجعي :

قووام البا وو  اعطوول جخاسووة ماووحية لمطراموو  العمطيووة الطتلصصووة فووي م ووا  توودخيب كوورة القوودم 
(   28م ( )2012والدخاسووواا والبحوووؾب الطرمييوووة اطؾبوووؾم البحووو  كدخاسوووة   سوووالؼ أ وووؾ  موووؾ   )

(   وجخاسوووة     10م( )2014 ) أشنننخو مو ننن " (   وجخاسوووة 48م( )2012  ) دمحم شنننوقيوجخاسوووة   
( وحلووووػ 15م ( )2019  )  ايمننننع عبننننج المظينننن (   وجخاسووووة   4م( )2018  ) " احمننننج اشننننخو

 لكستعاةة   ا لتحق ى ال د  مؽ البح   وتحداد ما امي : 
 الع ظة التى ستظبى عم  ا الدخاسة مؽ     العدج والطر مة العطرية . .1
 اطعدرا الظطؾ افراج الع ظة .الكياساا ال اطاةية اللاصة  .2
 اختباخاا اعض متغ راا الرقاقة اللاصة . .3
 اختباخاا التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي لع ظة البح  . .4

ماوواعداؽ مووؽ خري ووي كميووة التربيووة الريابووية  2ثاةيووا : الطاوواعداؽ :  قووام البا وو  ااختيوواخ عوودج 
ل  وواد التوودخيبي الطعوواون لمبا وو  ولوودا ؼ مامعووة مظووؾل الووؾاج  ماخسووؾا كوورة القوودم ويعطمووؾا بووطؽ ا
 الرغبة في مااعدة البا   في تظت ذ امراداا البح  . 

 ثالثا : الج ا ات اال تظ  ية :
 :  الج ا ة اال تظ  ية األول 

إلي اوؾم اللطويس  2018/  6/  16أمريت تمػ الدخاسة خك  التترة مؽ اؾم الابت الطؾافى      
( 17سوووظة وعووودجهؼ )  17عموووي ةاقووويي  ةووواجي كيطوووا الريابوووي  تحوووت  2018/  6/  21الطؾافوووى 

ةاقوووئ موووؽ م تطووو  البحووو  وموووؽ خووواخة الع ظوووة ااصووومية وتضوووطظت تموووػ الدخاسوووة تظب وووى اختبووواخاا 
الرقواقة اللاصوة وكوذلػ اختبواخاا التتك ور اللظظوي ال  وؾمي والودفاعي )ق ود البحو  ( واسووت دفت 

 ما امي :
 د اختباخاا الرقاقة اللاصة ق د البح  .معرفة مد  صك ية الطكعب إلمرا .1
 الت كد مؽ صك ية اام زة وااجواا الطاتلدمة في الكياذ . .2
الت كووود موووؽ سووو ؾلة وجقوووة التووودويؽ فوووي اسوووتطاخاا تاووو  ل الظتوووادي ومووود  اسوووتيعال الطاووواعداؽ  .3

 لظريقة التا  ل .
 تحداد دمؽ كل اختباخ والزمؽ الكمي لكختباخاا . .4

 ظ  ية األول  :نتائج الج ا ة اال ت
 الت كد مؽ صك ية الطكعب لتظت ذ وهمراد ارختباخاا . .1
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الت كد موؽ صوك ية اام وزة وااجواا الطاوتلدمة فوي الكيواذ وكوذلػ الت كود موؽ سو ؾلة وجقوة   .2
التووودويؽ فوووي اسوووتطاخاا تاووو  ل ةتوووادي ارختبووواخاا البدةيوووة والط اخيوووة الطاوووتلدمة  واسوووتيعال 

 ل .الطااعداؽ لظريقة التا  
 تحداد الزمؽ الطظاسب لكل اختباخ وكذلػ الزمؽ الكمي لكختباخاا . .3

 الج ا ة اال تظ  ية الثانية :
م إلي اؾم ااخبعواد 2018/  27/6أمريت تمػ الدخاسة خك  التترة مؽ اؾم ااخبعاد الطؾافى      

موووؽ ( ةاقوووئ 19سوووظة وعووودجهؼ ) 17م عموووي ةاقووويي ةووواجي  الحصوووايا  تحوووت 4/7/2018الطؾافوووى 
م تطووو  البحووو  وموووؽ خووواخة الع ظوووة ااساسوووية وتضوووطظت تموووػ الدخاسوووة اختبووواخاا اعوووض متغ وووراا 
الرقاقة اللاصة الطاتلدمة االبح  واختباخاا التتك ر اللظظي ال  ؾمي والودفاعي ) ق ود البحو  

 ( واست دفت تمػ الدخاسة : 
لرقووووواقة اللاصوووووة اللبووووواا( رختبووووواخاا اعوووووض متغ وووووراا ا –اي ووووواج الطعوووووامكا العمطيوووووة )الصووووودق 

 الطاتلدمة االبح  واختباخاا التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي ) ق د البح  ( .
 نتائتج الج ا ة الثانية : 

توووووؼ إي ووووواج معووووواممي الصووووودق واللبووووواا إلختبووووواخاا اعوووووض متغ وووووراا الرقووووواقة اللاصوووووة      
  ( وتبووو ؽ أةوووخ الطاوووتلدمة االبحووو  واختبووواخاا التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي والووودفاعي ) ق ووود البحووو

تتوووؾافر ف  وووا جخموووة صووودق وثبووواا عاليوووة وتوووؼ  اوووال الصووودق إلختبووواخاا اعوووض متغ وووراا الرقووواقة 
اللاصة الطاوتلدمة االبحو  واختبواخاا التتك ور اللظظوي ال  وؾمي والودفاعي ) ق ود البحو  ( عوؽ 

ا طريوووى الطقاخةوووة  ووو ؽ الربيووو  ارعموووي والربيووو  ارجةوووي   ووو  توووؼ ترت وووب جخمووواا الكعبووو ؽ تصووواعدي
لتحداد الربي  ااعمى لتطلل م طؾعة الكعب ؽ حو  الطاوتؾ  الطرتتو  فوي تموػ ارختبواخاا وعودجهؼ 

( رعووب   والربيوو  ااجةووى لتطلوول 19%( مووؽ الع ظووة التووي قؾام ووا )25( رعبوو ؽ وبظاووبة ميؾيووة )5)
ؾية ( رعب ؽ وبظابة مي5م طؾعة الكعب ؽ حو  الطاتؾ  الطظلتض في تمػ ارختباخاا وعدجهؼ )

( رعووب   وتووؼ  اووال جرلووة التووروق  وو ؽ الط طووؾعت ؽ فووي 19%( مووؽ الع ظووة التووي قؾام ووا )25)
 اختباخاا اعض متغ راا الرقاقة واختباخاا التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي ) ق د البح  ( .

واختبواخاا التتك ور  إختبواخاا متغ وراا الرقواقة اللاصوة الطاوتلدمة االبحو وتوؼ إي واج ثبواا 
 27/6اظريقوة تظب وى ارختبواخاا اوؾم ارخبعواد الطؾافوىظظي ال  ؾمي والودفاعي )ق ود البحو ( الل

واعووووووووووووووووووووواجة تظبيق وووووووووووووووووووووا اوووووووووووووووووووووؾمي اللكثووووووووووووووووووووواد  28/6/2018واللطووووووووووووووووووووويس الطؾافوووووووووووووووووووووى 2018/
م عمي الع ظة ارستظكلية اللاةية وبتاصل دمظي 4/7/2018وااخبعاد الطؾافى3/7/2018الطؾافى

 ختباخاا وتحت ةتس الغرو  وباستلدام ةتس ااجواا .  ؽ التظبيق ؽ وبظتس ارأيام  6
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  ابعًا : القيا ات الجدمانية الفخاد العينة األ ا ية :
قام البا   اإمراد الكياساا ال اطاةية والكياساا اللاصوة اطعودرا الظطوؾ عموى افوراج الع ظوة      

م وهقوتطمت تموػ 5/7/2018ارساسية وحلػ قبل البدد في البرةامي التدخيبي اوؾم اللطويس الطؾافوى 
 العطر التدخيبي ( . - 1/10/2018العطر في  -الؾدن  -الكياساا ) الظؾ  

 خامدًا : تظبي  البخنامج التج يبي المقتخح : 
قام البا    تظب ى البرةامي التدخيبي الطقترت عمى ع ظة البح  خك  التترة موؽ اوؾم الاوبت       

عموى مكعوب ةواجي اسوؾان  2018/  9/  27يس الطؾافوى الي اؾم اللطو 2018/  7/  7الطؾافى 
 الريابي .  

 المعالجات االحرائية المدتخجمة في البحث : 
قووام البا وو  اإعووداج البياةوواا وموودولت ا وتحم م ووا إ صوواديًا موو  اسووتلراة الظتووادي وتتاوو رها عووؽ      

 طريى ااسال ب اإل صادية التالية :
  .الطتؾسط الحاا ى  .1
  .يياخ  ارةحرا  الط .2
 .معامل ارلتؾاد  .3
 .اختباخ التروق   ؽ الطتؾسظاا   ا    .4
 .التتمظح  .5
 .معامل ارختباط مصتؾفة  .6

 عخض النتائج :
 (4مدو  )

جرلة التروق   ؽ متؾسظاا الكياذ القبمي والكياذ البعدي رختباخاا اغض متغ راا الرقاقة 
 (26)ن =  0التغ ر ( لع ظة البح  اللاصة ) القدخة عمى التؾميخ (   ) القدخة عمى التكيف و 

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
متوسط 
 الفروق

االنحراف 
المعياري 
 للفروق

قيمة "ت" 
 المحسوبة

نسبة 
 التحسن

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

اختبار بارو 
 للرشاقة

 %4132 ..1332 3222. 132.6 ...63 .62344 63441 423.42 ث

 %46343 234.2. 3144. 23121 33.6. 613244 2..63 4636.3 ث الجري االرتدادي

 2.060(= 0.05( وجرلة إ صادية  )25قيطة )ا( ال دولية عظد جخمة  رية )
ة عظووود (أن مطيووو  قووويؼ )ا( الطحاوووؾبة أكبووور موووؽ قيطوووة )ا( ال دوليووو4اؾبوووح ال ووودو  خقوووؼ )     

( مطا يش ر الي وموؾج فوروق حاا جرلوة إ صوادية  و ؽ متؾسوظاا الكياسو ؽ القبموي 0.05ماتؾ  )
والبعدي في مطي  اختباخاا اعض متغ راا الرقاقة اللاصة ) ق د البح  ( لع ظة البح  ولصالح 

 .الكياذ البعدي 
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 (5مدو  )
ختباخاا التتك ر اللظظي جرلة التروق   ؽ متؾسظاا الكياذ القبمي والكياذ البعدي في ا

 (26)ن =  0ال  ؾمي والدفاعي  )ق د البح  ( لع ظة البح  

 االختبارات
وحدة 
 القياس

 القياس البعدي القياس القبلي
متوسط 
 الفروق

االنحراف 
المعياري 
 للفروق

قيمة "ت" 
 المحسوبة

نسبة 
 التطور

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

المتوسط 
 الحسابي

ف االنحرا
 المعيارى

التفكير 
الخططي 
 الهجومي

 %.4.3 43442 31.2. 63644 1..63 43664 63.44 .344. الدرجة

التفكير 
الخططي 
 الدفاعي

 %4.341 33264 .314. 63664 634.1 .4324 .342. 3..23 الدرجة

 2.060(= 0.05( وجرلة إ صادية  )25قيطة )ا( ال دولية عظد جخمة  رية )
( أن مطيووو  قووويؼ  ا  الطحاوووؾبة اكبووور موووؽ قيطوووة  ا  ال دوليوووة عظووود 5و  خقوووؼ )اؾبوووح ال ووود     

ومووؾج فووروق ) حاا جرلووة إ صووادية (  وو ؽ متؾسووظاا الكياسوو ؽ  ( مطووا يشوو ر الووي0.05ماووتؾ  )
القبمي والبعدي في اختباخاا التتك ر اللظظوي ال  وؾمي والودفاعي  لع ظوة البحو  ولصوالح الكيواذ 

 .البعدي 
 (6مدو  )

 معامل اإلختباط لطتغ راا البح مصتؾفة 
 انًخغُزاث

 
 بارو نهزشاقت

انجزٌ 

االرحذادٌ 

 نهزشاقت

انخفكُز انخططٍ 

 انهجىيٍ

انخفكُز انخططٍ 

 انذفاعٍ
 انذكاء انعاو

 بارو نهزشاقت

 يعايم االرحباط

 يعايم االحخًال

1 
2.511 

2.222 

-2.600 

2.222 

-2.656 

2.222 

2.400 

2.221 

 تانجزٌ االرحذادٌ نهزشاق

 يعايم االرحباط

 يعايم االحخًال

2.511 

2.222 
1 

-2.612 

2.222 

-2.617 

2.222 

-2.511 

2.222 

 انخفكُز انخططٍ انهجىيٍ

 يعايم االرحباط

 يعايم االحخًال

-2.600 

2.222 

-2.612 

2.222 
1 

2.615 

2.222 

2.600 

2.222 

 انخفكُز انخططٍ انذفاعٍ

 يعايم االرحباط

 يعايم االحخًال

-2.656 

2.222 

-2.617 

2.222 

2.615 

2.222 
1 

2.656 

2.222 

 انذكاء انعاو

 يعايم االرحباط

 يعايم االحخًال

-2.400 

2.221 

-2.511 

2.222 

2.600 

2.222 

2.656 

2.222 
1 

 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانلمجلة العلمية لا 112

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 و0201يناير  (4الجدء ) 19العجد                  المجمة العممية لمتخبية البجنية وعموم الخياضة    

 

 0.381(= 0.05( وجرلة إ صادية  )25قيطة )خ( ال دولية عظد جخمة  رية )
اووووؾبة اكبوووور مووووؽ قيطووووة معاموووول ارختبوووواط ( ان قوووويؼ معاموووول ارختبوووواط الطح6اؾبووووح ال وووودو  )     

( مطووا يشوو ر الووى أن اختبوواخاا اعووض متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة ل ووا 0.05ال دوليووة عظوود ماووتؾ  )
اختبوووواط ) جا  ا صووووواديا( مووووو  اختبوووواخ الوووووذكاد الطصوووووؾخ واختبوووواخاا التتك ووووور اللظظوووووي ال  وووووؾمي 

 والدفاعي ) ق د البح  ( .
لطتعدج رختبواخ التتك ور اللظظوي ال  وؾمي لكيواذ ماوتؾ  ارةحداخ اللظي اأور  : تقدار معاجلة 

 التتك ر اللظظي ال  ؾمي عمى اختباخاا قياذ متغ راا الرقاقة اللاصة ) ق د البح  (
 ) الطتغ ر التاا  (التتك ر اللظظي ال  ؾمي و = اختباخ 

) الطتغ ووور اختبووواخ اووواخو لمرقووواقة لكيووواذ متغ ووور الرقووواقة اللاصوووة ) القووودخة عموووى التؾميوووخ (  خ = 
 الطاتقل ااو ( 

) متغ وور الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور (  ج = اختبوواخ ال ووري ارختووداجي لكيوواذ
  الطتغ ر الطاتقل اللاةي ( 

 احًا معاجلة ارةحداخ اللظي الطتعدج  الطراج تقدارها تكؾن: 
 و= أ + ا خ+ ت ج + د

 :     أن
 أ: الحد اللا ت )الحد الطظمى(

 : معامل ارةحداخ لمطتغ ر الطاتقل ارو  ا
 ت : معامل ارةحداخ لمطتغ ر الطاتقل اللاةي

 د: اللظ  العشؾادي 
وتحوووت الشووووروط اإل صوووادية الطتعمقووووة  ظطوووؾحة ارةحووووداخ  وباسوووتلدام طريقووووة الطربعووواا الصووووغري 

 :لتقدار معاجلة ارةحداخ الاا ى حكرها  ةحصل عمي الظتادي التالية( OLSالعاجية )
 (7مدو  خقؼ )

معامل خط ارةحداخ الطقدخة لطعاجلة ارةحداخ اللظي الطتعدج رختباخ التتك ر اللظظي ال  ؾمي 
 عمى اختباخاا متغ راا الرقاقة اللاصة ) ق د البح  (

 انبُاٌ

 

 انًخغُزاث

قًُت 

 Bانًعايالث 

انخطأ 

 انًعُارٌ

Std 

Error 

قًُت ث 

 انًحسىبت

t 

يعايم 

االرحباط 

 انًخعذد

R 

يعايم 

 انخحذَذ

R
2

 

يعايم 

انخحذَذ 

 انًعذل

R
2-

 

 قًُت

F 

يعايم 

 االحخًال

(P-value  )

 F نقًُت 

 يعايم االحخًال

(P-value )

 نهًخغُزاث

انذالنت 

 االحصائُت

 7.711 0.065 00.443 انحذ انثابج

2.641 2.521 2.516 10.762 2.222 

 دال 2.222

2.216- اخخبار بارو  2.172 -0.134  لدا 2.220 
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( أن اختبووواخاا متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة  كطتغ وووراا ماوووتقمة ل وووا تووو ث ر) جا  7اؾبوووح ال ووودو  )
إ صاديا ( عمى اختباخ التتك ر اللظظي ال  ؾمي كطتغ ر تاا  وحلػ رن قيطوة معامول ار تطوا  

مطوا ا كود القوؾة  ( P < 0.0001داخ اللظي الطتعودج أقول موؽ )في ةطؾدة ارةح F الطقا مة لكيطة 
وأن معاجلووة ارةحووداخ  التتاوو رية العاليووة لظطووؾحة اإلةحووداخ اللظووي الطتعوودج مووؽ الظا يووة اإل صووادية

 اللظي الطتعدج الطقدخة يط ؽ كتا ت ا عمى الظحؾ التالي :
 ج 0.621 - خ+  0.418 -+  22.665 =   

: تطلووول الكيطوووة الطقووودخة رختبووواخ التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي لكيووواذ ماوووتؾ  التتك ووور    ووو  أن 
 اللظظي ال  ؾمي

وهوذا يعظوي أن 0.718(  -R2وبمع معامل التحداد الطعود  ) 0.741 (R2)وقد  مع معامل التحداد 
تحووودب  % تقريبوووا موووؽ التغ وووراا التوووي72تتاووور ةاوووبة الرقووواقة اللاصوووة اختبووواخاا اعوووض متغ وووراا 

رختبووواخ التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي لكيووواذ ماوووتؾ  التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي االظاوووبة لع ظوووة 
متغ ووراا الرقوواقة %( خامعووة الووي عؾاموول أخوور  الووك  اختبوواخاا 28البحوو    وان اوواقي الظاووبة )

 اللاصة ) ق د البح  (
ي الودفاعي لكيواذ ماوتؾ  ارةحداخ اللظي الطتعودج رختبواخ التتك ور اللظظوثاةيا  : تقدار معاجلة 

 التتك ر اللظظي ال  ؾمي عمى اختباخاا قياذ متغ راا الرقاقة اللاصة ) ق د البح  (  
 ) الطتغ ر التاا  (التتك ر اللظظي الدفاعي   = اختباخ 

) الطتغ ووور اختبووواخ اووواخو لمرقووواقة لكيووواذ متغ ووور الرقووواقة اللاصوووة ) القووودخة عموووى التؾميوووخ (  خ = 
 الطاتقل ااو ( 

) متغ وور الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور (  ج = اختبوواخ ال ووري ارختووداجي لكيوواذ
  الطتغ ر الطاتقل اللاةي ( 

 احًا معاجلة ارةحداخ اللظي الطتعدج الطراج تقدارها تكؾن: 
   = أ + ب خ+ ث ج + د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.401- اخخبار االرحذادٌ  2.156 -1.276  دال 2.220 
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 (8مدو  خقؼ )
طتعدج رختباخ التتك ر اللظظي الدفاعي معامل خط ارةحداخ الطقدخة لطعاجلة ارةحداخ اللظي ال

 عمى اختباخاا متغ راا الرقاقة اللاصة ) ق د البح  (

( أن اختبووواخاا متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة  كطتغ وووراا ماوووتقمة ل وووا تووو ث ر) جا  8ال ووودو  )اؾبوووح 
إ صاديا ( عمى اختباخ التتك ر اللظظوي الودفاعي كطتغ ور تواا  وحلوػ رن قيطوة معامول ار تطوا  

مطوا ا كود القوؾة  ( P < 0.0001في ةطؾدة ارةحداخ اللظي الطتعودج أقول موؽ ) F الطقا مة لكيطة 
وأن معاجلووة ارةحووداخ ية العاليووة لظطووؾحة اإلةحووداخ اللظووي الطتعوودج مووؽ الظا يووة اإل صووادية التتاوو ر 

 اللظي الطتعدج الطقدخة يط ؽ كتا ت ا عمى الظحؾ التالي :
 ج 0.787 - خ +  0.033 -+  18.817 =   

ؾمي لكيوواذ ماووتؾ  التتك ووور : تطلوول الكيطووة الطقوودخة رختبوواخ التتك وور اللظظووي ال  وو   وو  أن 
 الدفاعياللظظي 

وهووذا 0.642(  -R2وبمووع معاموول التحداوود الطعوود  ) 0.671 (R2)وقوود  مووع معاموول التحداوود 
% تقريبووا مووؽ التغ ووراا التووي 64تتاوور ةاووبة الرقوواقة اللاصووة يعظووي أن اختبوواخاا اعووض متغ ووراا 

االظاوبة لع ظوة الودفاعي ظظوي لكياذ ماوتؾ  التتك ور اللالدفاعي تحدب رختباخ التتك ر اللظظي 
متغ ووراا الرقوواقة %( خامعووة الووي عؾاموول أخوور  الووك  اختبوواخاا 36البحوو    وان اوواقي الظاووبة )

 اللاصة ) ق د البح  (  
اإلةحووداخ اللظووي الطتعوودج رختبوواخ الووذكاد الطصووؾخ لكيوواذ ماووتؾ  الووذكاد ثاللووا  : تقوودار معاجلووة 

 اللاصة ) ق د البح  ( العام عمى إختباخاا قياذ متغ راا الرقاقة
 ) الطتغ ر التاا  (اختباخ الذكاد الطصؾخ لكياذ ماتؾ  الذكاد العام   = 
) الطتغ ووور إختبووواخ اووواخو لمرقووواقة لكيووواذ متغ ووور الرقووواقة اللاصوووة ) القووودخة عموووى التؾميوووخ (  خ = 

 الطاتقل ارو ( 

 انبُاٌ

 

 انًخغُزاث

قًُت 

انًعايالث 

B 

انخطأ 

 انًعُارٌ

Std Error 

قًُت ث 

 انًحسىبت

t 

يعايم 

االرحباط 

 انًخعذد

R 

يعايم 

 انخحذَذ

R
2

 

يعايم 

انخحذَذ 

R  انًعذل
2-

 

 قًُت

F 

يعايم 

 االحخًال

(P-value ) 

 F نقًُت 

يعايم 

 االحخًال

(P-

value )

 نهًخغُزاث

انذالنت 

 اإلحصائُت

 6.270 0.103 16.615 انحذ انثابج

2.617 2.451 2.420 01.220 2.222 

 دال 2.222

2.211- اخخبار بارو  2.175 -2.146  دالغُز  2.646 

اخخبار 

 االرحذادٌ
-2.565  2.161 -2.141  دال 2.222 
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) مووى التكيووف والتغ وور ( متغ وور الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة ع ج = اختبوواخ ال ووري ارختووداجي لكيوواذ
  الطتغ ر الطاتقل اللاةي ( 

 احًا معاجلة ارةحداخ اللظي الطتعدج الطراج تقدارها تكؾن: 
  = أ + ل خ+ ة ج + د

 (9مدو  خقؼ )
معامل خط اإلةحداخ الطقدخة لطعاجلة اإلةحداخ اللظي الطتعدج إلختباخ الذكاد الطصؾخعمى 

 ) ق د البح  (إختباخاا متغ راا الرقاقة اللاصة 

( أن اختبوواخاا اعووض متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة  كطتغ ووراا ماووتقمة ل ووا 9اؾبووح ال وودو  )
ث ر) جا  إ صاديا ( عمى اختباخ الذكاد الطصؾخ كطتغ ر تاا  وحلػ رن قيطوة معامول ار تطوا  ت 

مطوا ا كود القوؾة  (  P < 0.0001لظطوؾدة ارةحوداخ اللظوي الطتعودج أقول موؽ )  Fالطقا موة لكيطوة 
اخ وأن معاجلووة ارةحوود ةحووداخ اللظووي الطتعوودج مووؽ الظا يووة اإل صوواديةالتتاوو رية العاليووة لظطووؾحة أر

 اللظي الطتعدج الطقدخة يط ؽ كتا ت ا عمى الظحؾ التالي :
 ج 3.462 - خ + 1.015 -+  195.220 =   

 : تطلل الكيطة الطقدخة رختباخ الذكاد الطصؾخ لكياذ ماتؾ  الذكاد العام      أن 
وهووذا 0.507(  -R2) وبمووع معاموول التحداوود الطعوود  0.546 (R2)وقوود  مووع معاموول التحداوود 

% تقريبووا مووؽ التغ ووراا التووي 51تتاوور ةاووبة الرقوواقة اللاصووة يعظووي أن اختبوواخاا اعووض متغ ووراا 
االظابة لع ظة البح    وان ااقى الظابة  تحدب رختباخ الذكاد الطصؾخ لكياذ ماتؾ  الذكاد العام

 ق د البح  (   متغ راا الرقاقة اللاصة )%( خامعة الي عؾامل أخر  الك  اختباخاا 49)
 ثانيا : مناقذة النتائج : 
 مناقذة الفخض األول :

سنص الفخض األول أنه " توجج فخوب دالة إحرائية ويع القياس القبمي والقياس البعج  في 
  نة . 91بعض متغيخات الخشاقة الخاصة لج  ناشئي كخة القجم تحت 

 انبُاٌ

 

 انًخغُزاث

قًُت 

انًعايالث 
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انخطأ 

 انًعُارٌ

Std Error 

قًُت ث 

 انًحسىبت
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يعايم 

االرحباط 

 انًخعذد

R 

يعايم 

 انخحذَذ

R
2

 

يعايم 

انخحذَذ 

R انًعذل 
2-

 

 قًُت

F 

يعايم 

 االحخًال

(P-

value )

 F نقًُت 

يعايم 

 االحخًال

(P-

value )

 نهًخغُزاث

انذالنت 

 االحصائُت

 10.202 13.511 173.00 نحذ انثابجا

2.517 2.324 2.325 11.617 2.222 

 دال 2.222

1.213- اخخبار بارو  1.111 -2.541  دالغُز 2.232 

اخخبار 

 االرحذادٌ
-1.240  1.002 -0.616  دال 2.227 

http://jsbsh.journals.ekb.eg/


 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانلمجلة العلمية لا 116

Web : jsbsh.journals.ekb.eg       E-mail :  sjournalpess@gmail.com 

 

 و0201يناير  (4الجدء ) 19العجد                  المجمة العممية لمتخبية البجنية وعموم الخياضة    

 

 و ؽ الكياسو ؽ القبموي والبعودي لع ظوة البحو   ( واللاص  درلوة التوروق 4اؾبح ال دو  خقؼ  )     
في ماتؾ  اختباخاا اعض متغ راا الرقاقة اللاصة ق د البح  ومؾج فروق حاا جرلة إ صادية 
 و ؽ متؾسووظاا الكيوواذ القبمووي والكيواذ البعوود  ل طيوو  اختبوواخاا اعوض متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة 

لطحاووؾبة أكبوور مووؽ قيطووة  ا  ال دوليووة )ق وود البحوو ( ولصووالح الكيوواذ البعوودي   وو  أن قوويؼ  ا  ا
ل طيوو  اختبوواخاا اعووض متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة )ق وود البحوو (   وو   مغووت قيطووة  ا  الطحاووؾبة 

    وقيطووة  ا  68.700رختبوواخ اوواخو لمرقوواقة لكيوواذ الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة عمووي التؾميووخ (  
القووودخة عموووى التكيوووف والتغ ووور (   الطحاوووؾبة رختبووواخ ال وووري ارختوووداجي لكيووواذ الرقووواقة اللاصوووة )

(  مطوا يشو ر إلوي 2.060( هوؾ ) 0.05    عمطا ا ن قيطة  ا  ال دولية عظود ماوتؾ  )37.907 
ومؾج فروق حاا جرلة إ صادية   ؽ متؾسظاا الكيواذ القبموي والكيواذ البعود  رختبواخاا اعوض 

 متغ راا الرقاقة اللاصة )ق د البح ( ولصالح الكياذ البعدي 
( فقود أع ورا الظتوادي أن ةاوبة %26.4إلوي  %21.98وقد تراو وت ةاوب التحاوؽ موا  و ؽ )     

%    وةاووبة 26.4التحاووؽ رختبوواخ اوواخو لكيوواذ الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة عمووي التؾميووخ (  مغووت 
التحاؽ رختباخ ال ري ارختداجي لكياذ الرقاقة اللاصوة ) القودخة عموى التكيوف والتغ ور (   مغوت 

21.98%  . 
وقوود أخموو  البا وو  حلووػ التغ وور اإلي ووا ي  وو ؽ الكياسوو ؽ القبمووي والبعوودي فووي اختبوواخاا اعووض      

متغ وراا الرقوواقة اللاصوة إلووي اةتغوام ع ظووة البحوو  فوي تظت ووذ البرةوامي التوودخيبي الطقتورت وحلووػ اطووا 
 ( و وداا تدخيبيوة أسوبؾلية 4جقيقوة موؽ دموؽ )  28 ؾاه البرةامي التدخيبي مؽ تلصيص البا   

خووك  مر متووي اإلعووداج اللوواص واإلعووداج لمطباخيوواا لتوودخيباا الرقوواقة موو  تظووؾم وتعوودج  الؾسووادل 
التدخيبية لتظطية الرقاقة لظاقيي كرة القدم ومراعاة التدخة لمتدخيباا مؽ البايط الي الطركب ومراعاة 

 ااسس العمطية في تدخيب الظاقي ؽ .
م(   أةوخ لتظوؾير صوتة الرقواقة 1992  ) حدع ع و   وتتتى تمػ الظتادي م  ما أقاخ إليخ       

 ( . 202: 46  )اظبغي العطل عمى اكتاال الكعب لعدج كب ر مؽ الط اخاا الحركية الطلتمتة 
أن ااجاد الع اووووي م( 1997) أمننننخ ب البدنننناطيوتتتووووى هووووذه الظتووووادي موووو  مووووا أقوووواخ إليووووخ      

اإلكلوواخ مووؽ التوودخيباا الط اخيووة الطركبووة والتوودخة   ووذه لمتطريظوواا موو  تغ  وور سوورعة وتؾق ووت ال ووري و 
 التدخيباا م  تغ  ر الحدوج الط اةية ا جي إلي تظؾير وتظطية الرقاقة لكعبي كرة القدم

                                                                               (12  :107) 
م(  اةوخ  ي وب مراعواة التودخة موؽ الباويط 2005  )  حدع أوو عبج وتتتى كذلػ م  ت ك ود        

عموى تظطيوة الرقواقة مو  مراعواة تشو  ل التودخيباا وااجاد الطشوااخ لطؾاقوف إلي الطركب في التدخيب 
 ( 108: 16. ) المعب  
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 دمحم(   وجخاسووة  28م( )2011  )  ننال  اوننو حمننووهووذه الظتووادي تتتووى موو  جخاسووة كووك مووؽ        
 ايمنننع عبنننج(   وجخاسوووة   10م( )2014  ) أشنننخو مو ننن (   وجخاسوووة    48م( )2012) شنننوقي
( والتوي تؾصومت إلوي أن  البورامي التدخيبيوة ااسوتلدام تودخيباا متغ وراا  15م( )2019)   المظي 

 الرقاقة م  تقظ ؽ فتراا الرا ة ت جي إلي تظطية الرقاقة اللاصة لظاقيي كرة القدم   .   
وعمى بؾد الظتوادي التوي تؾصول إل  وا البا و  وفقوا لمطرامو  العمطيوة والدخاسواا الطرتبظوة  ةور  أن 

مي التدخيبي الطقترت قد أج  إلى تظطية وتظؾير اعض متغ راا الرقاقة اللاصة ) القدخة عمى البرةا
) القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور (   لع ظووة البحوو  أي أن التوورض ارو  قوود تحقووى إمراديووا التؾميووخ ( 

والووذي اووظص عمووي   تؾموود فووروق جالووة إ صووادية  وو ؽ الكيوواذ القبمووي والكيوواذ البعوودي فووي اعووض 
 سظة  . 17 راا الرقاقة اللاصة لد  ةاقيي كرة القدم تحت متغ

 مناقذة الفخض الثاني :
والح  سنص عم  أنه " توجج فخوب دالة إحرائية ويع القياس القبمي والقياس البعج  في 

  نة " 91التفكيخ الخظظي الهجومي والجفاعي  لج  ناشئي كخة القجم تحت 
اص  درلووة التووروق  و ؽ الكيوواذ القبمووي والكيوواذ البعوودي لع ظووة ( واللوو5اؾبوح ال وودو  خقووؼ )      

البحوو  فووي ماووتؾ  التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي والوودفاعي ومووؾج فووروق حاا جرلووة إ صووادية  وو ؽ 
متؾسووووظاا الكيوووواذ القبمووووي والكيوووواذ البعوووودي رختبوووواخاا التتك وووور اللظظووووي ال  ووووؾمي والوووودفاعي  

  الطحاووؾبة أكبوور مووؽ قيطووة  ا  ال دوليووة عظوود ولصووالح الكيوواذ البعوودي     وو  أن مطيوو  قوويؼ  ا
(   ووو   مغوووت قيطوووة  ا  الطحاوووؾبة رختبووواخ التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي لكيووواذ 0.05ماوووتؾ  )

(   وبمغوووت قيطوووة  ا  الطحاوووؾبة رختبووواخ التتك ووور 9.594ماوووتؾ  التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي  )
    ظطوا قيطوة  ا  ال دوليوة ( 8.712اللظظي الدفاعي لكياذ ماتؾ  التتك ر اللظظي الدفاعي )

( مطووا يشوو ر الووي ومووؾج فووروق جالووة إ صووادية  وو ؽ الكيوواذ 2.060( تعوواج  )0.05عظوود ماووتؾ  )
 القبمي والكياذ البعدي رختباخاا التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي ولصالح الكياذ البعدي .

ي فوي ماوتؾ  التتك ور ( ان ةاوب التظوؾخ  و ؽ الكيواذ القبموي والبعود5ويؾبح ال دو  خقوؼ )      
%( فقود أع ورا الظتوادي 23.30% إلوى 20.56اللظظي ال  ؾمي والدفاعي قد تراو ت ما   ؽ )

أن ةاوبة التظوؾخ فوي اختبواخ التتك ور اللظظوي ال  وؾم والودفاعي لكيواذ ماوتؾ  التتك ور اللظظوي 
لكيوواذ %(  وان ةاووبة التظووؾخ فووي إختبوواخ التتك وور اللظظووي الوودفاعي 23.3ال  ووؾمي قوود  مغووت ) 

 %( .20.56ماتؾ  التتك ر اللظظي الدفاعي قد  مغت )
وقووود أخموووو  البا وووو  حلووووػ التظووووؾخ  وووو ؽ الكيووواذ القبمووووي والكيوووواذ البعوووودي فووووي ماووووتؾ  التتك وووور     

اللظظووي ال  ووؾمي والوودفاعي لع ظووة البحوو  إلووي اةتغووام ع ظووة البحوو  فووي تظت ووذ البرةووامي التوودخيبي 
وتظووؾم الؾسووادل التدخيبيووة لتظطيووة متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة الطقتوورت ومووا ا تووؾاه البرةووامي مووؽ تعوودج 
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لظاقيي كرة القدم م  الترك ز عمى التطريظاا الطركبة وتطريظاا تظطية الط اخاا م  خبظ وا االقودخاا 
%( مووؽ دمووؽ اإلعووداج الط وواخي وكووذلػ الترك ووز عمووي تطريظوواا 50البدةيووة وخصووص ل طووا البا وو  )

%( مووووؽ دمووووؽ اإلعووووداج 30ة وخصووووص لووووخ البا وووو  )م طؾعووووة بوووود م طؾعووووة فووووي ماووووا ة محوووودج
 اللظظي .

م(   أن عطميوة تظطيوة الصوتاا 1992  ) حدنع عن و  وتتتى هذه الظتادي م  ما أقاخ إليخ        
البدةية الضروخية ترتبط اختباطا وثيقا اعطمية تظطية الط واخاا الحركيوة وان القودخاا البدةيوة اللاصوة 

 (81:  49وهاما لرف  ماتؾ  ااجاد الط اخي   ) في كرة القدم تش ل عامك أساسيا
م(   إن إموواجة تظت ووذ خظووط المعووب تتؾقووف 1998  ) حنفنني مختننا وتتتووى كووذلػ موو  ت ك وود        

عمووى ماووتؾ  إموواجة الكعبوو ؽ لمط وواخاا ااساسووية ال  ؾميووة والدفاليووة والقوودخة عمووى تظت ووذ الط وواخاا 
 (186:  22  . ) تحت بغط الطظافس وتحت إي عر  خك  الطباخاة 

( موؽ   ان رعوب كورة  8م( )1991  ) " اشنخو جناوخوتتتى تمػ الظتادي م  موا تؾصول إليوخ      
القدم يحتاة إلي صتة الرقاقة لطحاولة الظ ات في إجمواة عودة م واخاا لتغ ور فوي إطواخ وا ود اي 

 (124: 8. )ان الرقاقة هي  ص مة اللبراا الحركية لكعب وهؾ ما ياطى   االلراد الحركي  
(   وجخاسوة    28م( )2012  )  نال  أونو حمنووتتتى تمػ الظتادي م  ةتادي جخاسة كك موؽ        

 احمنج(   وجخاسة    10م ( )2014  )  اشخو مو  (   وجخاسة    48م( )2012  ) دمحم شوقي
ي ( والتوي تؾصومت إلو 15م( )2019) ايمنع عبنج المظين  "(   و جخاسة   4م( )2018  ) اشخو

أن   البوووورامي التدخيبيووووة ااسووووتلدام توووودخيباا متغ ووووراا الرقوووواقة توووو جي إلووووي تظووووؾير ااجاد الط وووواخي 
 الطركب ووسادل تظت ذ خظط المعب لظاقيي كرة القدم  .

(    وجخاسووة   45م( )1997  ) مجننج  سو نن    وتتتووى ةتووادي تمووػ الظتووادي موو  ةتووادي جخاسووة     
(   وجخاسوة   32م( )2004)   طنا ب عبنج المننع ة   وجخاس(    54م ( ) 2003  ) محمود  عج
  ننممان   (     وجخاسووة  43م( )2006  )  عمننخو لبينن ( وجخاسووة  51م( )2005  ) دمحم حميننجو

والتوي تؾصومت  الوى   وموؾج  (14)م( 2017) أيمع صنجس   (   وجخاسة 30م( )2016)    أ طد
لبودةي عكقة اختباطيوة جالوة ا صوادية  و ؽ التتك ور اللظظظوي ال  وؾمي والودفاعي وبو ؽ الطاوتؾ  ا

 الط اخي واللظظي ووسادل تظت ذ خظط المعب لد  رعبي كرة القدم   
وعمووى بوووؾد الظتووادي التوووي تؾصوول إل  وووا البا وو  ووفقوووا لمطراموو  العمطيوووة والدخاسوواا الطرتبظوووة       

ومؽ خك  عرض ومظاقشة ةتادي الترض اللاةي اتضوح أن البرةوامي التودخيبي الطقتورت قود أج  إلوي 
لتتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي لع ظة البح  وأن الترض اللواةي قود تحقوى تظؾير في ماتؾ  ا

إمراديووا والوووذي ةووص عموووى   تؾموود فوووروق جالوووة إ صووادية  ووو ؽ الكيوواذ القبموووي والكيوواذ البعووودي فوووي 
 سظة   . 17التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي  لد  ةاقيي كرة القدم تحت 
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 مناقذة الفخض الثالث : 
توجج ع قة دالة إحرائية ويع بعض متغيخات الخشاقة الخاصة والتفكيخ  والح  سنص "

  نة " 91لج  ناشئي  كخة القجم تحت الحكاء العام الخظظي الهجومي والجفاعي و 
( واللوواص اطصووتؾفة معاموول ارختبوواط  وو ؽ اختبوواخ الووذكاد الطصووؾخ 6اؾبووح ال وودو  خقووؼ )      

للظظي ال  ؾمي واختباخ التتك ر اللظظي الودفاعي وبو ؽ لكياذ )الذكاد العام( واختباخ التتك ر ا
اختبوووواخاا  متغ ووووراا الرقوووواقة اللاصووووة ان قوووويؼ معاموووول ارختبوووواط الطحاووووؾبة  وووو ؽ اختبوووواخ التتك وووور 
اللظظي ال  ؾمي لكيواذ ) التتك ور اللظظوي ال  وؾمي( وبو ؽ اختبواخاا اعوض متغ وراا الرقواقة 

ارختداجي( اكبر مؽ قيطة معامل ارختباط ال دولية  اللاصة )اختباخ ااخو لمرقاقة   اختباخ ال ري 
( مطووا يشوو ر الووي ومووؾج عكقووة اختباطيووة جالووة ا صووادية  وو ؽ هووذه ارختبوواخاا 0.05عظوود ماووتؾ  )

وبوو ؽ اختبوواخ التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي لكيوواذ ) التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي(   وو   مووع معاموول 
قة اللاصوة ) القودخة عموي التؾميوخ ( وبو ؽ واختبواخ ارختبواط  و ؽ اختبواخ اواخو لمرقواقة لكيواذ الرقوا

(     ظطووا  مووع معاموول 0.822-التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي لكيوواذ )التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي( )
ارختبوواط  وو ؽ اختبوواخ ال ووري ارختووداجي لكيوواذ الرقوواقة اللاصووة  ) القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور ( 

(   ظطوا 0.830-) التتك ور اللظظوي ال  وؾمي( )وب ؽ اختباخ التتك ور اللظظوي ال  وؾمي لكيواذ 
( مطووا يشوو ر الووي ومووؾج عكقووة 0.381( = )0.05قيطووة معاموول ارختبوواط ال دوليووة عظوود ماووتؾ  )

اختباطيووة جالووة ا صووادية  وو ؽ اختبوواخاا اعووض متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة )اختبوواخ اوواخو لمرقوواقة   
ال  وووؾمي لكيووواذ ) التتك ووور اللظظوووي  اختبووواخ ال وووري ارختوووداجي( وبووو ؽ اختبووواخ التتك ووور اللظظوووي

 ال  ؾمي( .
( واللاص اطصتؾفة معامل ارختباط  و ؽ اختبواخ الوذكاد الطصوؾخ 6اؾبح ال دو  خقؼ )         

لكياذ )الذكاد العام( واختباخ التتك ر اللظظي ال  ؾمي واختباخ التتك ر اللظظي الودفاعي وبو ؽ 
يؼ معامول ارختبواط الطحاوؾبة  و ؽ اختبواخ التتك ور اختباخاا  اعض متغ راا الرقاقة اللاصة ان قو

اللظظووي الوودفاعي لكيوواذ ) التتك وور اللظظووي الوودفاعي( وبوو ؽ اختبوواخاا اعووض متغ ووراا الرقوواقة 
اللاصة )اختباخ ااخو لمرقاقة   اختباخ ال ري ارختداجي( اكبر مؽ قيطة معامل ارختباط ال دولية 

قووة اختباطيووة جالووة ا صووادية  وو ؽ هووذه ارختبوواخاا ( مطووا يشوو ر الووي ومووؾج عك0.05عظوود ماووتؾ  )
وبوو ؽ اختبوواخ التتك وور اللظظووي الوودفاعي لكيوواذ ) التتك وور اللظظووي الوودفاعي(   وو   مووع معاموول 
ارختبواط  و ؽ اختبواخ اواخو لمرقواقة لكيواذ الرقواقة اللاصوة ) القودخة عموي التؾميوخ ( وبو ؽ واختبواخ 

(     ظطوووا  موووع معامووول 0.878-ظظوووي الووودفاعي( )التتك ووور اللظظوووي الووودفاعي لكيووواذ )التتك ووور الل
ارختبوواط  وو ؽ اختبوواخ ال ووري ارختووداجي لكيوواذ الرقوواقة اللاصووة  ) القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور ( 

(   ظطووا 0.819-وبوو ؽ اختبوواخ التتك وور اللظظووي الوودفاعي لكيوواذ ) التتك وور اللظظووي الوودفاعي(  )
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( مطووا يشوو ر الووي ومووؾج عكقووة 0.381= ) (0.05قيطووة معاموول ارختبوواط ال دوليووة عظوود ماووتؾ  )
اختباطيووة جالووة ا صووادية  وو ؽ اختبوواخاا اعووض متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة )اختبوواخ اوواخو لمرقوواقة   
اختبووواخ ال وووري ارختوووداجي( وبووو ؽ اختبووواخ التتك ووور اللظظوووي الووودفاعي لكيووواذ ) التتك ووور اللظظوووي 

 الدفاعي( .
اموول ارختبوواط  وو ؽ اختبوواخ الووذكاد الطصووؾخ ( واللوواص اطصووتؾفة مع6اؾبووح ال وودو  خقووؼ )      

لكياذ )الذكاد العام( واختباخ التتك ر اللظظي ال  ؾمي واختباخ التتك ر اللظظي الودفاعي وبو ؽ 
اختباخاا  اعوض متغ وراا الرقواقة اللاصوة ان قويؼ معامول ارختبواط الطحاوؾبة  و ؽ اختبواخ الوذكاد 

ض متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة )اختبووواخ اووواخو الطصوووؾخ لكيووواذ )الوووذكاد العوووام( وبووو ؽ اختبووواخاا اعووو
( 0.05لمرقاقة   اختباخ ال ري ارختداجي( اكبر مؽ قيطة معامل ارختباط ال دوليوة عظود ماوتؾ  )

مطوووا يشووو ر الوووي وموووؾج عكقوووة اختباطيوووة جالوووة ا صوووادية  ووو ؽ هوووذه ارختبووواخاا وبووو ؽ اختبووواخ الوووذكاد 
ختباط   ؽ اختباخ ااخو لمرقاقة لكياذ الرقواقة الطصؾخ لكياذ )الذكاد العام (      مع معامل ار

( 0.622-اللاصة ) القدخة عمي التؾميخ ( وب ؽ اختبواخ الوذكاد الطصوؾخ لكيواذ )الوذكاد العوام ( )
    ظطوا  مووع معاموول ارختبوواط  و ؽ اختبوواخ ال ووري ارختووداجي لكيواذ الرقوواقة اللاصووة  ) القوودخة عمووى 

(   ظطوووا قيطوووة 0.731-الطصوووؾخ لكيووواذ )الوووذكاد العوووام ( )التكيووف والتغ ووور ( وبووو ؽ اختبووواخ الوووذكاد 
( مطا يش ر الي وموؾج عكقوة اختباطيوة 0.381( = )0.05معامل ارختباط ال دولية عظد ماتؾ  )

جالوووة ا صوووادية  ووو ؽ اختبووواخاا متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة )اختبووواخ اووواخو لمرقووواقة   اختبووواخ ال وووري 
 كياذ )الذكاد العام ( .ارختداجي( وب ؽ اختباخ الذكاد الطصؾخ ل

م(   أن الرقوواقة 1991  ) اشننخو جنناوخوتتتووى تمووػ الظتووادي موو  مووا تؾصوول إليووخ جخاسووة             
توورتبط االووذكاد   وهووؾ ةطووط مووؽ الرقوواقة  ي تاووب االتوودخيب عمووى مؾاقووف المعووب الطلتمتووة   ويت مووى 

 (124: 8حلػ عظدما ا جي الكعب الط اخة وهؾ واق  تحت بغط الطظافس   )
(   اةوخ هظوا  عكقوة اي ا يوة 2005  ) حدع أوو عبج وتتتى تمػ الظتادي م  ما أقاخ إليوخ        

 ووو ؽ اإلعوووداج اللظظوووي واإلعوووداج البووودةي والط ووواخي   ووو  يعتطووود اإلعوووداج اللظظوووي عموووى اإلعوووداج 
ن تطتعوخ البدةي اعتطاجا كب را اةخ ر ياتظي  الكعب تظت ذ الط ام اللظظية الطمقواة عموى عاتقوخ جو 

 (173:  16اإم اةاا  دةية عالية مؽ التحطل والارعة والقؾة والرقاقة والطروةة   )
م(   أن ارةتبوواه امعووب جوخًا 2012  ) أوننو العنن  أحمننجوتتتووى تمووػ الظتووادي موو  مووا أقوواخ اليووخ        

في ألعال  هامًا في الت ث ر عمى كتادة ااجاد مؽ ةا ية الرقاقة وعمى سب ل الطلا  يحتاة الكعب
الكوورة إلووى ديوواجة القوودخة عمووى أن يحتووؾ  م ووا  الرؤيووة كل وورا مووؽ الطل ووراا التووي تحوودج   ووؼ ارةتبوواه 

 ( 224:  2الذي يعظي  في هذه الحالة الترك ز في كل ر مؽ الطل راا في وقت وا د   ) 
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ااجاد م(   موؽ ان طبيعوة 2014  ) اشنخو مو ن كطا تتتى تمػ الظتادي مو  موا أقواخ إليوخ        
فووي كوورة القوودم والتووي تتبووااؽ  يووخ أجاد الكعبوو ؽ  وو ؽ ال  ووؾم والوودفام هووذا ااإلبووافة إلووي محوواورا 
تا  ل ااهدا  في مرمى الطظافس واستلكص الكرة وارستحؾاح عم  ا مطا اتظمب ماوتؾ  عوالي 

ط ووواخاا موووؽ المياقوووة البدةيوووة وخاصوووة عظصووور الرقووواقة ولوووذا اؾمووود عكقوووة اختباطيوووخ  ووو ؽ الرقووواقة وال
 (75:  10ااساسية في كرة القدم   )

 (  28م( )2012  )  نننال  أونننو حمنننووتتتوووى ةتوووادي تموووػ الظتوووادي مووو  ةتوووادي جخاسوووة كوووك موووؽ        
وجخاسة    ( 10م( )2014  )  اشخو مو  (   وجخاسة    48م( )2012  ) دمحم شوقيوجخاسة   

( والتي تؾصمت الي   15م( )2019) ظي أيمع عبج الموجخاسة   ( 4م( )2018  ) احمج اشخو
وموووؾج عكقوووة اختباطيوووخ جالوووة إ صوووادية  ووو ؽ متغ وووراا الرقووواقة وبعوووض الط ووواخاا ااساسوووية وااجاد 

 الط اخي الطركب لظاقيي كرة القدم ووسادل تظت ذ خظط المعب  . 
خاسوووة   وج (45م( )1997  ) مجنننج  سو ننن    وتتتوووى ةتوووادي تموووػ الظتوووادي مووو  ةتوووادي جخاسوووة     

دمحم وجخاسوة   ( 32م( )2004)   طنا ب عبنج المننع وجخاسوة   ( 54م ( ) 2003  ) محمود  نعج
  ننممان أحمننج   وجخاسووة (  43م( )2006  )  عمننخو لبينن ( وجخاسووة  51م( )2005  ) حميننجو

والتوووي تؾصووومت  إلوووى   وموووؾج عكقوووة  (14)م( 2017) " أيمنننع صنننجس وجخاسوووة ( 30م( )2016)
 وووور اللظظووووي ال  ووووؾمي والوووودفاعي وبوووو ؽ الطاووووتؾ  الط وووواخي اختباطيووووخ جالووووة إ صووووادية  وووو ؽ التتك

 واللظظي ووسادل تظت ذ خظط المعب لد  رعبي كرة القدم   
وعمووى بووؾد الظتووادي التووي تؾصوول إل  ووا البا وو  ووفقووا لمطراموو  العمطيووة والدخاسوواا الطرتبظووة        

الوة إ صوادية  و ؽ ومؽ خك  عرض ومظاقشة ةتادي الترض اللال  اتضح وموؾج عكقوة اختباطيوخ ج
لود  ةاقويي  الوذكاد العوام اعض متغ راا الرقواقة اللاصوة والتتك ور اللظظوي ال  وؾمي والودفاعي و 

 سظة .  17كرة القدم تحت 
 الفخض الخابع : 

والح  سنص " توجج ندبة مداهمة لبعض متغيخات الخشاقة الخاصة في التفكيخ الخظظي 
  نة" 91  ناشئي  كخة القجم تحت لجالحكاء العام الهجومي و الجفاعي و 

( واللووواص اكووويؼ معامووول خوووط ارةحوووداخ الطقووودخة لطعاجلوووة ارةحوووداخ 7اؾبوووح ال ووودو  خقوووؼ )      
رختبوواخ التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي لكيوواذ ماووتؾ  التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي اللظووي الطتعوودج 

لمرقووواقة ) القووودخة عموووى  )الطتغ ووور التووواا ( عموووى اختبووواخاا متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة اختبووواخ اووواخو
التؾميخ(  واختباخ ال وري ارختوداجي ) القودخة عموى التكيوف والتغ ور( أن اختبواخاا متغ وراا الرقواقة 

رختبوواخ التتك ور اللظظووي ال  ووؾمي اللاصوة كطتغ ووراا ماوتقمة ل ووا تو ث ر ) جا  إ صوواديا ( عموي 
ة معامول ار تطوا  الطقا موة كطتغ ور تواا  وحلوػ رن قيطولكياذ ماتؾ  التتك ر اللظظوي ال  وؾمي 
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مطوا ا كود القوؾة التتاو رية  (  P < 0.0001لظطؾحة ارةحداخ اللظي الطتعدج أقول موؽ )  Fلكيطة 
  وان معاجلووة ارةحووداخ اللظووي العاليووة لظطووؾحة ارةحووداخ اللظووي الطتعوودج مووؽ الظا يووة اإل صووادية 

 الطتعدج الطقدخة هي :
 ج 0.621 -+   خ 0.418 -+  22.665 =   

: تطلووول الكيطوووة الطقووودخة رختبووواخ التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي لكيووواذ ماوووتؾ  التتك ووور    ووو  أن 
 اللظظي ال  ؾمي

) قيطوووة اختبووواخ اووواخو لمرقووواقة لكيووواذ متغ ووور الرقووواقة اللاصوووة ) القووودخة عموووى التؾميوووخ (خ =     
 الطتغ ر الطاتقل ااو ( 
) القودخة عموى التكيوف والتغ ور ( متغ ر الرقاقة اللاصوة  ارختداجي لكياذ ج = قيطة اختباخ ال ري 

 ) الطتغ ر الطاتقل اللاةي ( 
  وووو  يط ظظووووا  تظب ووووى هووووذه الطعاجلووووة التظبوووو  االكيطووووة الطاووووتقبمية رختبوووواخ التتك وووور اللظظووووي      

اختباخاا اعض اطعمؾمية قيؼ  )الطتغ ر التاا (ال  ؾمي لكياذ ماتؾ  التتك ر اللظظي ال  ؾمي 
متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة اختبووواخ اووواخو لمرقووواقة لكيووواذ متغ ووور الرقووواقة اللاصوووة ) القووودخة عموووى 

 (متغ ر الرقاقة اللاصة  ) القدخة عمى التكيف والتغ ر اختباخ ال ري ارختداجي لكياذو التؾميخ ( 
(  لقودخة عموى التؾميوخوقد  مغت ةابة مااهطة اختباخاا اعض متغ وراا الرقواقة اللاصوة ) ا      

  )القووودخة عموووى التكيوووف والتغ ووور( فوووي اختبووواخ التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي لكيووواذ ماوووتؾ  التتك ووور 
 .%( 72اللظظي ال  ؾمي )

( واللواص اكويؼ معامول خوط ارةحوداخ الطقودخة لطعاجلوة ارةحوداخ 8اؾبح ال دو  خقؼ )           
لكيووواذ ماوووتؾ  التتك ووور اللظظوووي الووودفاعي  رختبووواخ التتك ووور اللظظوووي الووودفاعياللظوووي الطتعووودج 

)الطتغ ر التاا ( عمى اختباخاا اعض متغ راا الرقاقة اللاصة اختباخ ااخو لمرقاقة ) القدخة عمى 
التؾميووخ(  واختبوواخ ال ووري ارختووداجي ) القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور( أن اختبوواخاا اعووض متغ ووراا 

رختبوواخ التتك وور اللظظووي جا  إ صوواديا ( عمووي الرقوواقة اللاصووة كطتغ ووراا ماووتقمة ل ووا توو ث ر ) 
كطتغ ور تواا ( وحلوػ رن قيطوة معامول ار تطوا  الدفاعي لكياذ ماتؾ  التتك ر اللظظي الدفاعي 

مطوا ا كود القوؾة  (  P < 0.0001لظطوؾحة ارةحوداخ اللظوي الطتعودج أقول موؽ )  Fالطقا موة لكيطوة 
  وان معاجلووة ارةحووداخ دج مووؽ الظا يووة اإل صوواديةالتتاوو رية العاليووة لظطووؾحة ارةحووداخ اللظووي الطتعوو

 اللظي الطتعدج الطقدخة هي :
 ج 0.787 -+  خ  0.033 -+  18.817 =   

: تطلوول الكيطووة الطقوودخة رختبوواخ التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي لكيوواذ ماووتؾ  التتك ووور    وو  أن 
 الدفاعياللظظي 
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) و لمرقوواقة لكيوواذ متغ وور الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة عمووى التؾميووخ (  قيطووة اختبوواخ اوواخ   خ =     
 الطتغ ر الطاتقل ااو ( 

متغ ر الرقاقة اللاصوة   ) القودخة عموى التكيوف والتغ ور  ج = قيطة اختباخ ال ري ارختداجي لكياذ
 ) الطتغ ر الطاتقل اللاةي ( ( 

 الدفاعيالطاتقبمية رختباخ التتك ر اللظظي      يط ظظا  تظب ى هذه الطعاجلة التظب  االكيطة     
اختبواخاا اعوض متغ وراا اطعمؾميوة قويؼ  الدفاعي )الطتغ ور التواا (لكياذ ماتؾ  التتك ر اللظظي 

الرقوواقة اللاصووة اختبوواخ اوواخو لمرقوواقة لكيوواذ متغ وور الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة عمووى التؾميووخ (   
 اقة اللاصة  ) القدخة عمى التكيف والتغ ر (متغ ر الرق اختباخ ال ري ارختداجي لكياذو 

(  وقد  مغت ةابة مااهطة اختباخاا اعض متغ وراا الرقواقة اللاصوة ) القودخة عموى التؾميوخ      
لكيوواذ ماووتؾ  التتك وور  الوودفاعي  ) القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور ( فووي اختبوواخ التتك وور اللظظووي 

 .%( 64) الدفاعياللظظي 
( واللواص اكويؼ معامول خوط ارةحوداخ الطقودخة لطعاجلوة ارةحوداخ اللظوي 9اؾبح ال دو  خقوؼ )   

)الطتغ ر التاا ( عمى اختباخاا متغ ور رختباخ الذكاد الطصؾخ لكياذ ماتؾ  الذكاد العام الطتعدج 
الرقوواقة اللاصووة اختبوواخ اوواخو لمرقوواقة ) القوودخة عمووى التؾميووخ(  واختبوواخ ال ووري ارختووداجي ) القوودخة 

والتغ ر( أن اختباخاا اعض متغ راا الرقاقة اللاصة كطتغ راا ماوتقمة ل وا تو ث ر )  عمى التكيف
كطتغ وور تواا  وحلووػ رن  اختبواخ الووذكاد الطصوؾخ لكيوواذ ماوتؾ  الووذكاد العوامجا  إ صواديا ( عمووي 

 > Pلظطووؾحة ارةحووداخ اللظووي الطتعوودج أقوول مووؽ )  Fقيطووة معاموول ار تطووا  الطقا مووة لكيطووة 
ا كوووود القووووؾة التتاوووو رية العاليووووة لظطووووؾحة ارةحووووداخ اللظووووي الطتعوووودج مووووؽ الظا يووووة مطوووا  (  0.0001

   وان معاجلة ارةحداخ اللظي الطتعدج الطقدخة هي :اإل صادية 
 ج 3.462 - خ + 1.015 -+ 195.220 =   

 لذكاد العام : تطلل الكيطة الطقدخة رختباخ الذكاد الطصؾخ لكياذ ماتؾ  ا     أن 
) قيطووة اختبوواخ اوواخو لمرقوواقة لكيوواذ متغ وور الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة عمووى التؾميووخ (    خ =     

 الطتغ ر الطاتقل ااو ( 
متغ ر الرقاقة اللاصوة   ) القودخة عموى التكيوف والتغ ور  ج = قيطة اختباخ ال ري ارختداجي لكياذ

 ) الطتغ ر الطاتقل اللاةي ( ( 
تظب ى هذه الطعاجلة التظب  االكيطة الطاتقبمية رختباخ الذكاد الطصؾخ لكياذ ماوتؾ      يط ظظا  
اختبووواخاا متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة اختبووواخ اووواخو اطعمؾميوووة قووويؼ  )الطتغ ووور التووواا ( الوووذكاد العوووام

 اختبواخ ال وري ارختوداجي لكيواذلمرقاقة لكياذ متغ ر الرقاقة اللاصة ) القدخة عموى التؾميوخ (   و 
 متغ ر الرقاقة اللاصة  ) القدخة عمى التكيف والتغ ر (
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(    وقد  مغت ةابة مااهطة اختباخاا اعض متغ راا الرقاقة اللاصة ) القودخة عموى التؾميوخ     
 .%( 51)القدخة عمى التكيف والتغ ر ( في اختباخ الذكاد الطصؾخ لكياذ ماتؾ  الذكاد العام )

م (   ان 1998  ) احمننج كدننخ     " صننبحي حدننانيعاخا إليووخ وتتتووى هووذه الظتووادي موو  مووا أقوو     
الرقاقة تتظمب سكمة ال  اد العصبي لكعوب وسورعة ارتصوارا وارسوت اااا التوي ت وري  و ؽ 
ال  ووواد العصوووبي وال  ووواد العضووومي   فكمطوووا تحاوووؽ عطووول ااعصوووال كمطوووا حاج الوووتح ؼ فوووي أجاد 

ال م وواخاا مداوودة وبالتووالي اتحاووؽ الرقوواقة الط وواخاا الريابووية   وكمطووا سوو ل عمووى الكعووب اكتاوو
 (130:  50لديخ   )

م (  أن الحالوة البدةيوة لكعبوي كورة القودم أ ود 2005  ) حدع أوو عبنج وتتتى م  ما أكوده        
ااسووس ال امووة التووي تحوودج كتووادة ااجاد الط وواخي واللظظووي   وأن الرقوواقة تحتوول م اةووا   ؾيووا  وو ؽ 

لتووي يحتوواة إل  ووا رعووب كورة القوودم وتعتبوور أكلرهووا اسووتلداما إثظوواد الطبوواخاة القودخاا البدةيووة اللاصووة ا
 (107: 16والتدخيب في مؾاقف تغ  ر ارت اه والارعة في ال ري االكرة وبدوة ا وفي الطحاوخة   )

م (   إن ارةتبووواه امعوووب جوخا  2012  ) أونننو العننن  احمنننجوتتتوووى تموووػ الظتوووادي مووو  موووا أكوووده        
لتوو ث ر عمووى كتووادة ااجاد مووؽ ةا يووة الرقوواقة   فقوود يحتوواة رعووب كوورة القوودم إلووي ديوواجة خدياوويا فووي ا

الطقووودخة عموووى ان يحتوووؾ  م وووا  الرؤيوووة كل ووورا موووؽ الطل وووراا التوووي تحووودج   وووؼ ارةتبووواه الوووذي يعظوووي 
الترك ز عمى كل ر مؽ الطل راا في وقت وا د وعميخ ارست ااة لطل ر مع ؽ تبعا رختك  مؾاقف 

 (223:  2ة   ) الطظافا
 " ايمنع عبنج(  وجخاسوة  4م( )2018  ) " احمج اشخووتتتى تمػ الظتادي م  ةتادي جخاسة وجخاسوة 

( والتوووي تؾصووومت ةتاد  وووا إلوووي أن   الرقووواقة هوووي أهوووؼ عظاصووور المياقوووة 15م( )2019  ) المظيننن 
 البدةية الطااهطة في التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي لكعبي كرة القدم  .

وعمووى بووؾد الظتووادي التووي تؾصوول إل  ووا البا وو  ووفقووا لمطراموو  العمطيووة والدخاسوواا الطرتبظووة        
ومؽ خك  عرض ومظاقشة ةتادي الترض اللاةي اتضح ان الترض الراا   قود تحقوى امراديوا والوذي 
اظص عمى   تؾمد ةابة مااهطة لبعض متغ راا الرقاقة اللاصة في التتك ر اللظظي ال  ؾمي 

 سظة . 17لد  ةاقيي  كرة القدم تحت والذكاد العام عي والدفا
 اال تنتاجات :

 مع خ ل ما توصل إليه الباحث مع نتائج ا تخمص اال تنتاجات التالية :
البرةوووامي التووودخيبي الطقتووورت لوووخ تووو ث ر إي وووا ي فوووي تحاووو ؽ وتظوووؾير اعوووض متغ وووراا الرقووواقة   .1

خة عمووى التكيووف والتغ ووور (  لوود  ةاقوويي كوورة القووودم اللاصووة ) القوودخة عمووى التؾميوووخ (   ) القوود
 21.9سظة وقد تراو ت ةاب التحاؽ   ؽ الكياذ القبمي والكياذ البعدي موا  و ؽ ) 17تحت 

 (%26.4الي  %
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البرةووامي التوودخيبي الطقتوورت لووخ توو ث ر إي ووا ي فووي تحاوو ؽ وتظووؾير التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي  .2
ة وقووود تراو وووت ةاوووب التحاوووؽ والتظوووؾير  ووو ؽ سوووظ 17والووودفاعي لووود  ةاقووويي كووورة القووودم تحوووت 
 . %(23.30% : 20.56)الكياذ القبمي والكياذ البعدي ما   ؽ  

متغ وووراا الرقووواقة اللاصوووة )القووودخة عموووى اعوووض وموووؾج عكقوووة اختباطيوووخ جالوووة إ صوووادية  ووو ؽ  .3
التؾميووخ(   )القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور( وبوو ؽ التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي والوودفاعي والووذكاد 

  .سظة 17عام لد  ةاقيي كرة القدم تحت ال
مااهطة فوي  متغ راا الرقاقة اللاصة ) القدخة عمى التؾميخ (   )القدخة عمى التكيف والتغ ر( .4

سوووظة  17والوووذكاد العوووام لووود  ةاقووويي كووورة القووودم تحوووت  التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي والووودفاعي
 %(.72% الي 51)ما   ؽ  ظاب مااهطة تراو ت 

لتتك وور اللظظووي ال  ووؾمي والوودفاعي وماووتؾ  الووذكاد العووام لوود  ةاقوويي كوورة التظبوو  اطاووتؾ  ا .5
اعض متغ راا الرقواقة  اللاصوة ) القودخة عموى التؾميوخ (   ) .سظة اطعمؾمية  17القدم تحت 

  . القدخة عمى التكيف والتغ ر (
  ثانيا : التوصيات :

 خاسة اؾصي البا   اطا امي استظاجا عمى ما تؾصل إليخ البا     وفي بؾد ةتادي وأهدا  الد
مراعاة التدخيب عمى الرقاقة في مرا ل عطرية مب رة مؽ عطور الظاقوئ رثور حلوػ عموي سورعة  .1

 لد  ةاقيي كرة القدم . ماتؾ  التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعيتعمؼ الط اخاا  و 
ي ماوووتؾ  إم اةيوووة اسوووتلدام معووواجرا ارةحوووداخ اللظوووي الطتعووودج  لمتظبووو  اطاوووتؾ  الظاقوووي ؽ فووو .2

متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة ) الووذكاد والتتك وور اللظظووي الوودفاعي وال  ووؾمي اطعمؾميووة ماووتؾ  
 . القدخة عمى التؾميخ (   )القدخة عمى التكيف والتغ ر(

متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة عمووى التؾميووخ (   مراعوواة إمووراد اختبوواخاا لكيوواذ ماووتؾ   .3
متغ ووراا الرقوواقة ةتقوواد الظاقووي ؽ وحلووػ رختبوواط ماووتؾ  عظوود ا)القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور( 

اطاووتؾ  التتك وور اللظظووي اللاصووة ) القوودخة عمووى التؾميووخ (   )القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور( 
 لدي ةاقيي كرة القدم .وماتؾ  الذكاد العام ال  ؾمي والدفاعي 

 قائمة المخاجع
 : أوال : المخاجع بالمغة العخبية

م( : التووودخيب الريابوووي ااسوووس التاووو ؾلؾمية   جاخ 1997طووود عبووود التتوووات )أ وووؾ العوووك أ  .1
 التكر العربي   القاهرة 

   جاخ التكر العربي  القاهرة  1م( : التدخيب الريابي الطعاصر ط2012وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ) .2
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تدخيب في كرة القدم   جاخ م( : فا ؾلؾميا ال1995أ ؾ العك عبد التتات   ا راليؼ قعكن ) .3
 التكر العربي   القاهرة  

م( : ااجاد الط وووواخي لمطاووووتؾياا العاليووووة كطحوووودج 2018أ طوووود أقوووور  ب عمووووي مووووا ر ) .4
سظة   خسوالة جكتوؾخاه   ر ور مظشوؾخة   كميوة التربيوة الريابوية  17إلةتقاد ةاقيي كرة القدم تحت 

 لمبظاا   مامعة ارس ظدخية 
 م( : اختباخ الذكاد الطصؾخ   جاخ الظ ضة العربية   القاهرة 1978أ طد دكي صالح ) .5
   جاخ الظ ضة الطصرية  القاهرة 14م( :عمؼ الظتس التربؾي  ط1980ووووووووووووووووووووووووو ) .6
م( : الظطؾ الحركي ) مدخل الظطؾ الطتكامول لمظتول والطراهوى(   1999أسامة كامل خاتب ) .7

 ة جاخ التكر العربي   القاهر 
م( :أثووووور اسوووووتلدام اعوووووض وسوووووادل التعميطيوووووة ) ملتمتوووووة 1991أقووووور  ب عموووووي موووووا ر ) .8

ار  ام( عمى تظؾير اعض الط اخاا ارساسية الطرتبظة االرقاقة اللاصة لكعبوي كورة القودم  
 اح  مظشؾخ   م مة عمؾم وفظؾن   كمية التربية الريابية لمبظ ؽ   مامعة  مؾان  

( : طرق المعب في كرة القودم الحدالوة  و ؽ الودفام وال  وؾم   ال وزد ااو  2011ووو  )ووووووووووووووووووووووو .9
   م تب الظ ات   القاهرة 

م( : توووو ث ر إسووووتلدام توووودخيباا الرقوووواقة والتووووؾادن عمووووى 2014أقوووور  ب مؾسووووى  اووووؽ ) .10
ة ماوووتؾ  ارجاد الط ووواخي الطركوووب لظاقووويي كووورة القووودم   احووو  مظشوووؾخ   الط موووة العمطيوووة لمتربيووو

   كمية التربية الريابية لمبظاا   مامعة اإلس ظدخية  48البدةية والريابة   العدج
م( :ةغرياا التدخيب الريابي وتدخيب وفا ؾلؾميا التحطل و 1991الا د عبد الطقصؾج ) .11

 مظبعة الشبال الحر   اإلس ظدخية 
لقووودم   مظشووو ة م( : التووودخيب واإلعوووداج البووودتي فوووي كووورة ا1995أمووور ح أ طووود الباووواطي ) .12

 الطعاخ    اإلس ظدخية 
( : الطعرفوووة الريابوووية   ارطووواخ 1999اموو ؽ اةوووؾخ اللوووؾلي   محطوووؾج عبووود التتووات عظوووان ) .13

اختباخاا الطعرفة الريابية اسوس  ظاد وا وةطوادة كامموة مظ وا    جاخ التكور العربوي  –الطتاليطي 
   القاهرة 

لتظوووووؾير التتك ووووور والتصووووور   م( : تووووو ث ر  رةوووووامي تووووودخيبي2017ايطوووووؽ صوووووداى محطوووووؾج ) .14
اللظظوووي وفقوووا للظوووؾط المعوووب لظاقووويي كووورة القووودم     خسوووالة ماماوووت ر   ر ووور مظشوووؾخة   كميوووة 

 التربية الريابية   مامعة مظؾل الؾاجي  
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م( : تو ث ر  رةوامي تودخيبي لط ؾةواا الرقواقة عموى 2019أيطؽ عبد المظيف صوالح عبوده ) .15
ي كوورة القوودم    خسووالة جكتووؾخاه   ر وور مظشووؾخة   تظووؾير اعووض وسووادل تظت ووذ خظووط المعووب لظاقووي

 كمية التربية الريابية لمبظاا   مامعة ارس ظدخية 
 م ( : ارت اهاا الحدالة في تلظيط وتدخيب كرة القدم 2005 اؽ الا د أ ؾ عبده)  .16
     مظبعة اإلقعام التظية   اإلس ظدخية  5   ط .17
   10  ط: ارت اهوووواا الحدالووووة فووووي تلظوووويط وتوووودخيب كوووورة القوووودم م(  2010وووووووووووووووووووووووووووووو   )  .18

 مظبعة اإلقعام التظية   اإلس ظدخية 
 م( : كرة القدم لمظاقي ؽ    جاخ التكر العربي   القاهرة   1989 ظتي محطؾج ملتاخ )  .19
    م( : مدخل كرة القدم     جاخ التكر العربي   القاهرة1989وووووووووووووووووووووووووو)  .20
 م( : ااسس العمطية في تدخيب كرة القدم   جاخ التكر العربي   القاهرة 1994وووووووووووووووووووووووووو  )  .21
 م( : التظب ى العطمي في تدخيب كرة القدم   جاخ التكر العربي   القاهرة  1995وووووووووووووووووووووووووو  ) .22
 التظي لكرة القدم   مركز الكتال لمظشر   القاهرة ( : الطدار 1998وووووووووووووووووووووووووو  ) .23
م( : اإلعووداج البوودةي فووي كوورة القوودم   1989 ظتووي محطووؾج ملتوواخ   متتووي إ ووراليؼ  طوواج ) .24

 جاخالتكر العربي   القاهرة 
م( : ت ث ر إستلدام تدخيباا الطؾاقوف التظافاوية ااإلت واه 2010خالد عبد الظؾخ اللضري ) .25

مى اعض القدخاا البدةية والؾعيفية لظاقيي كرة القدم   خسالة جكتؾخاه   ر ور الطظترج والطركب ع
 مظشؾخة   كمية التربية الريابية   مامعة الطظصؾخة 

( : سماوومة التوودخيب الطتكاموول لصووظاعة 2001خ ريووة ا ووراليؼ الاوو ري   ب مووا ر  ريقوو  )م .26
 س ظدخية  سظة   ال زد ااو    مظش ة الطعاخ     ار 18 -6البظل مؽ 

سووظة  18 -6( : سماوومة التوودخيب الطتكاموول لصووظاعة  البظوول مووؽ 2001ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ) .27
   ال زد اللاةي   مظش ة الطعاخ    ارس ظدخية 

م( : توواث ر  رةووامي توودخيبي لتظووؾير التؾقوو  الحركووي اجاد م وواخة 2015جاةووي مووؾخة متووؾ ) .28
ستكبا  في كرة القدم   خسالة مامات ر ر ر مظشؾخة   كمية التربية الريابية لمبظواا   مامعوة اإل

 اإلس ظدخية 
( :  رةامي تدخيبي لبعض متغ راا الرقاقة وت ث رهاعمي  2012سالؼ عمي سالؼ ا ؾ  مؾ ) .29

تربيوووة اعوووض الط ووواخاا ااساسوووية لظاقووويي كووورة القووودم   خسوووالة ماماوووت ر   ر رمظشوووؾخة   كميوووة ال
  الريابية  ظ ؽ   مامعة  مؾان  
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م ( : توووو ث ر  رةووووامي تووووودخيبي لووووبعض القوووودخاا البدةيوووووة  2012سووووالؼ ب عمووووي مؾسوووووي )  .30
اللاصة وااجاداا الط اخية الطركبة عموي تحاو ؽ ماوتؾي ااجاد التظوي لودي ةاقويي كورة القودم   

 امعة ارس ظدخية خسالة جكتؾخاه  ر ر مظشؾخة  كمية التربية الريابية لمبظ ؽ   م
( : التتك ور اللظظوي ار تكواخي فوي مؾاقوف المعوب ال  ؾميوة 2016) سمطان ا طود ةاصور .31

والدفالية ااستلدام الحاسب ارلي كط قر لمتدخيب فوي كورة القودم   خسوالة جكتوؾخاه ر ور مظشوؾخة 
   كمية التربية الريابية لمبظاا   مامعة ارس ظدخية  

( : ت ث ر  رةامي تدخيبي لمقؾة الطط وزة االاورعة عموى التقودم 2006س د الحداج ب  اؽ )  .32
االطاتؾ  الط اخي الطرتبط االرقاقة اللاصة لكعبي كرة القدم   خسالة مامات ر   ر ر مظشؾخة 

   كمية التربية الريابية  ظ ؽ   مامعة  مؾان 
اجة اللظظيوة ( : التتك ور اللظظوي وعكقتوخ  وبعض الطبو2004) طاخق عبود الطوظعؼ عموي .33

  كميوة التربيوة الريابوية  ر ور مظشوؾخة  خسوالة جكتوؾخاه ال  ؾمية والدفالية لد  رعبي كورة القودم
 مامعة اس ؾط  

م( : كوورة القوودم  وو ؽ الظغريووة 1989طووخ إسووطاع ل   عطوورو ا ووؾ الط وود   إ ووراليؼ قووعكن ) .34
 القاهرة  والتظب ى )اإلعداج البدةي في كرة القدم (   جاخ التكر العربي  

( : تووو ث ر  رةوووامي تووودخيبي لتحاووو ؽ اعوووض القووودخاا  2008عبووود ح إ وووراليؼ أ طووود سوووالؼ )  .35
البدةية اللاصة عمي ماتؾي أجاد اعض الط واخاا الطظدم وة ال  ؾميوة لود  ةاقويي كورة القودم   

 خسالة مامات ر   ر ر مظشؾخة   كمية التربية الريابية   مامعة طظظا 
م(: ماووووتؾ  أجاد رعبووووي كوووورة القوووودم  درلووووة اعووووض 2002يؼ اووووؾةس )عبوووود ال وووواجي إ وووورال .36

الطتغ وووراا البدةيوووة والط اخيوووة   خسوووالة ماماوووت ر ر ر مظشوووؾخة   كميوووة التربيوووة الريابوووية لمبظووو ؽ   
 مامعة  مؾان

م( : تووو ث ر تظوووؾير الرقووواقة فوووي اعوووض ااجاداا 2015عوووز الوووداؽ عبووود ح عبووود الووورادق ) .37
رة القوودم   خسووالة ماماووت ر   ر وور مظشووؾخة   كميووة التربيووة الريابووية الط اخيووة الطركبووة لظاقوويي كوو

 لمبظاا   مامعة اإلس ظدخية 
( : توووو ث ر توووودخيباا القوووودخة العضوووومية ااسووووتلدام 2011عصووووام الووووداؽ ب محطووووؾج الاوووو د ) .38

مقاوموواا ملتمتووة عمووي ماووتؾ  الرقوواقة وبعووض الط وواخاا اللاصووة لظاقوويي كوورة القوودم   خسووالة 
 مظشؾخة   كمية التربية الريابية   مامعة الطظصؾخة  مامات ر ر ر 

(: الطتظمبواا البدةيوة الطاواهطة فوي أجاد اعوض  2008عصام  ظتي مصظتى جخويوش )  .39
الط اخاا ااساسية لظاقيي كرة القودم   جخاسوة تحم ميوة    خسوالة ماماوت ر   ر ور مظشوؾخة   كميوة 

  التربية الريابية لمبظ ؽ   مامعة  مؾان
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م( : تووواث ر  رةوووامي تووودخيبي لتتووورة اإلعووووداج 2011معوووت عبووود الحط ووود ال بوووواص )عصوووام ط .40
اإسوووتلدام التطريظووواا الطركبوووة عموووى اعوووض الطتغ وووراا اللظظيوووة ال  ؾميوووة لظاقووويي كووورة القووودم   

 خسالة مامات ر   ر ر مظشؾخة    كمية التربية الريابية   مامعة إلطظيا 
ي ةغريواا وتظبيقوواا   جاخ الطعوواخ     م( : التوودخيب الريابوو1981عصوام عبوود اللوالى ) .41

   اإلس ظدخية  4ط
   9م( : التووووووودخيب الريابوووووووي ةغريووووووواا وتظبيقووووووواا   جاخ الطعووووووواخ    ط2003ووووووووووووووووووووووووووووووو) .42

 اإلس ظدخية 
   14م( : التوووووودخيب الريابووووووي ةغريوووووواا وتظبيقوووووواا   جاخ الطعوووووواخ    ط2010ووووووووووووووووووووووووووووووو) .43

 اإلس ظدخية 
م( : التتك ر اللظظي وعكقتخ  ؾسادل تظت ذ خظط 2006طرو ب عبد الط  د لب ب  ) ع .44

المعب الدفالية لكعبي كرة القدم   خسالة مامات ر ر ر مظشؾخة   كمية التربية الريابية لمبظو ؽ 
    مامعة  مؾان 

م(: جخاسووة عامميووة لقوودخاا اإلجخا  الحووس  ركووي 1993ماموود مصووظتى ا طوود اسووطاع ل ) .45
 كعبي كرة القدم   خسالة جكتؾخاه   ر ر مظشؾخة   كمية التربية الريابية لمبظ ؽ   مامعة  مؾان  ل
(: تقوووؾيؼ القووودخة عموووى التتك ووور اللظظوووي ال  وووؾمي لووود   1997م ووودي  اوووؽ اؾسوووف  )  .46

رعبوووي كووورة القووودم    خسوووالة جكتوووؾخاه   ر ووور مظشوووؾخة   كميوووة التربيوووة الريابوووية لمبظووو ؽ   مامعوووة 
 00ية ارس ظدخ 

   جاخ الطعاخ    القاهرة 12( : عمؼ التدخيب الريابي   ط1992ب  اؽ عكو   ) .47
(:  رةامي تدخبي لتظطية القدخة عمي التتك ر اللظظي لتاعمية  2005ب  ط دو محطؾج )  .48

ال  ؾم اللاطف والدفام الطرتدالاري  لذ  رعبي كرة القدم   خسالة جكتؾخاه  ر ر مظشؾخة  كمية 
 بية الريابية لمبظ ؽ   مامعة ارس ظدخية التر 

م( : توو ث ر تقظوو ؽ فتووراا الرا ووة عمووى متغ رالرقوواقة 2012ب قووؾقي عبوود الوور طؽ هووك  ) .49
لكعبووي كوورة القوودم    خسووالة ماماووت ر   ر وور مظشووؾخة   كميووة التربيووة الريابووية لمبظوو ؽ   مامعووة 

  مؾان
فووي التربيووة البدةيووة والريابووية   ال ووزد م( : الكيوواذ والتقووؾيؼ 2004ب صووبحي  اوواة ؽ ) .50

   جاخ التكر العربي   القاهرة  6ااو    ط
م( : مؾسوؾعة التوودخيب الريابوي التظبيقووي   1998ب صوبحي  اواة ؽ   أ طوود كاور  ) .51

 مركز الكتال لمظشر   القاهرة 
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مووؾ  م( : تظووؾير الرقوواقة وت ث رهووا عمووى فعاليووة الح2016ب صووكت ا طوود عووؾض ح )  .52
الترجية ال  ؾمية في كرة القدم   خسالة مامات ر  ر ر مظشؾخة   كمية التربية الريابوية لمبظو ؽ   

 مامعة  مؾان 
م( : أساسياا كرة القدم   جاخ عالؼ 1994ب عبده صالح الؾ ش   متتي إ راليؼ  طاج ) .53

   القاهرة 1الطعرفة   ط
ض الؾسووادل التدخيبيووة عمووى تظووؾيربعض م( : توو ث ر إسووتلدام اعوو2000ب محاووؽ دمووزم ) .54

الط اخاا ااساسية الطرتبظة االرقاقة لكعبي كرة القدم   خسالة مامات ر   ر ر مظشؾخة   كمية 
 التربية الريابية لمبظ ؽ   مامعة  مؾان 

م( : التتك ر اللظظوي وعكقتوخ  ؾسوادل تظت وذ  1992محطؾج سعد الداؽ ا طد عبد القاجخ ) .55
ميوووة لكعبوووي كووورة القووودم    خسوووالة ماماوووت ر   ر ووور مظشوووؾخة   كميوووة التربيوووة خظوووط المعوووب ال  ؾ 

 الريابية لمبظ ؽ   مامعة  مؾان 
( : تو ث ر اسوتلدام اعوض وسوادل التودخيب 2009محي الداؽ عبد العا  رريب الشرقاوي ) .56

دم تحووت الطلتمتوة لتحاوو ؽ القوودخاا البدةيووة اللاصووة وااجاداا الط اخيوة الطركبووة لكعبووي كوورة القوو
 مامعة ارس ظدخية   سظة   خسالة جكتؾخاه   ر ر مظشؾخة   كمية التربية الريابية لمبظ ؽ   17

( : ال داد في اإلعداج الط اخي واللظظي   جاخ التكر العربي 1994متتي ا راليؼ  طاج ) .57
   القاهرة 

وتظب وووووى وقيوووواجة  جاخ التكووووور  م ( التووووودخيب الريابووووي الحووووودا  تلظوووويط1998وووووووووووووووووووووووووووووو  )  .58
 العربي   القاهرة 

      جاخ  2م ( التوودخيب الريابووي الحوودا  تلظوويط وتظب ووى وقيوواجة  ط2001وووووووووووووووووووووووووووو  )  .59
 التكر العربي   القاهرة 

  جاخ  1( : الطرم  الشامل في التدخيب الريابوي التظبيقواا العطميوة   ط 2009وووووووووووووووووووووووووو ) .60
 الكتال الحدا    القاهرة  

( : التدخيب الريابي لمظاقي ؽ والطدخل الظوامح   جاخ الكتوال الحودا     2009وووووووووووووووووووووووووو  ) .61
 القاهرة  

   جاخ الكتال الحدا    القاهرة  1م ( : الطرم  الشامل في كرة القدم   ط2011وووووووووووووووووووووووووو  ) .62
م( : تو ث ر إسوتلدام تودخيباا الرقواقة اللاصوة عموى أجاد 2011سو مؼ  طودان ارروا ) ةب ل .63

الطحوواوخة لكعبووي كووورة القوودم الظاقووي ؽ  دولوووة فماووظ ؽ   خسووالة ماماوووت ر  ر وور مظشووؾخة   كميوووة 
 التربية الريابية لمبظ ؽ   مامعة اإلس ظدخية 
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الظووؾا ي البدةيووة عمووى فاعميووة م( : توو ث ر اإلختقوواد  ووبعض 2001هشووام ب أ طوود عبوود ح ) .64
ال  ؾم اللاطف والدفام الطرتد الاري  لد  رعبوي كورة القودم   خسوالة جكتوؾخاه   ر ور مظشوؾخة   

 كمية التربية الريابية لمبظ ؽ   مامعة اإلس ظدخية 
( : ااهطيوووة الظاوووبية لمعظاصووور البدةيوووة الطاووواهطة فوووي أجاد  2001ياسووور  اووو ؽ مظصوووؾخ) .65

قوودم   خسووالة ماماووت ر   ر وور مظشووؾخة   كميووة التربيووة الريابووية لمبظوو ؽ   اعووض م وواخاا كوورة ال
 مامعة  مؾان  

م( : توووواث ر إسووووتلدام إسوووومؾل التوووودخيب الطتقوووواط  عمووووى 2009ياسوووور علطووووان ب علطووووان ) .66
متغ وووراا  دةيوووة وم اخيوووة لظاقووويي كووورة القووودم   خسوووالة ماماوووت ر   ر ووور مظشوووؾخة   كميوووة التربيوووة 

 امعة  مؾان الريابية لمبظ ؽ   م
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 ممخص البحث
كيخ الخظظي الهجومي والجفاعي لناشئي ندبة مداهمة بعض متغيخات الخشاقة الخاصة في التف

 كخة القجم
 ايطؽ عبد المظيف صالح عبدهج/                                                           

 محافغة أسؾان  –وداخة التربية والتعميؼ 
ا د  البح  الي التعر  عمى مد  مااهطة اعوض متغ وراا الرقواقة اللاصوة فوي ماوتؾ  

سوظة وحلوػ موؽ خوك  وبو   17لظظي ال  ؾمي والدفاعي لد  ةاقيي كرة القدم تحوت التتك ر ال
سووظة وحلووػ لمتعوور   17 رةووامي توودخيبي لووبعض متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة لظاقوويي كوورة القوودم تحووت 

مؽ خكلخ عمى ت ث ر البرةامي التدخيبي الطقترت في تظطية وتظؾير اعض متغ راا الرقاقة اللاصة 
ر البرةووووامي التوووودخيبي الطقتوووورت فووووي تظطيووووة وتظووووؾير ماووووتؾ  التتك وووور اللظظووووي والتعوووور  عمووووى توووو ث 

سوظة وكوذلػ التعور  عموى العكقوة  و ؽ اعوض  17ال  ؾمي والدفاعي لد  ةاقويي كورة القودم تحوت 
متغ راا الرقاقة اللاصة وماتؾ  التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعي وماتؾ  الذكاد العام لد  

ظة والتعر  عمى ةابة مااهطة اعوض متغ وراا الرقواقة اللاصوة فوي س 17ةاقيي كرة القدم تحت 
سووظة  17التتك ور اللظظوي ال  ووؾمي والودفاعي وماوتؾ  الووذكاد العوام لوود  ةاقويي كورة القوودم تحوت 

ولتحق ى حلػ استلدم البا   الطظ ي الت ريبي ااستلدام التصطيؼ الت ريبي لمط طؾعة الؾا دة عؽ 
لبعودي وتوؼ اختيواخ ع ظوة البحو  االظريقوة العطديوة موؽ ةاقويي ةواجي طريى الكياذ القبمي والكياذ ا

اختباخاا وتطلمت أجواا مط  البياةاا في ( 26سظة وبمع   ؼ الع ظة ) 17أسؾان الريابي تحت 
اعض متغ راا الرقاقة اللاصة واختباخ قياذ التتك ر اللظظوي ال  وؾمي واختبواخ قيواذ التتك ور 

الطصووؾخ لموودكتؾخ ا طوود دكووي صووالح لكيوواذ ةاووبة الووذكاد العووام  اللظظووي الوودفاعي واختبوواخ الووذكاد
مووؽ أهووؼ الظتوووادي التووي تؾصوول إل  وووا البا وو  أن البرةووامي التووودخيبي الطقتوورت لووخ تووو ث ر إي ووا ي فوووي و 

تحا ؽ وتظؾير ماتؾ  اعض متغ راا الرقاقة  اللاصوة ) القودخة عموى التؾميوخ (   ) القودخة عموى 
 17ر اللظظوي ال  وؾمي والودفاعي لود  ةاقويي كورة القودم تحوت التكيف والتغ ر ( وماوتؾ  التتك و

متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة اعووض سووظة وكووذلػ ومووؾج عكقووة اختباطيووخ جالووة إ صووادية  وو ؽ 
عمى التؾميخ (   )القدخة عمى التكيف والتغ ر( وب ؽ ماوتؾ  التتك ور اللظظوي ال  وؾمي والودفاعي 

سوظة وان متغ وراا الرقواقة اللاصوة ) القودخة  17القودم تحوت  لد  ةاقيي كرةوماتؾ  الذكاد العام 
ماوواهطة فووي ماووتؾ  التتك وور اللظظووي ال  ووؾمي  عمووى التؾميووخ (   )القوودخة عمووى التكيووف والتغ وور(

مووا  ظاووب ماوواهطة تراو ووت سووظة  17لوود  ةاقوويي كوورة القودم تحووت  وماووتؾ  الووذكاد العووام والودفاعي
إليخ البا   اؾصي البا   اطراعاة التدخيب عمى  %( استظاجا عمى ما تؾصل72% إلي 51)  ؽ 

ماوتؾ  الرقاقة في مرا ل عطرية مب رة موؽ عطور الظاقوئ اثور حلوػ عموي سورعة تعموؼ الط واخاا  و 
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لوود  ةاقوويي كوورة القوودم وهم اةيووة اسووتلدام معوواجرا ارةحووداخ  التتك ور اللظظووي ال  ووؾمي والوودفاعي
لتتك ر اللظظي الدفاعي وال  ؾمي وماوتؾ  الوذكاد اللظي الطتعدج  لمتظب  اطاتؾ  الظاقي ؽ في ا

متغ ووراا الرقوواقة اللاصووة ) القوودخة عمووى التؾميووخ(   )القوودخة عمووى التكيووف العووام اطعمؾميووة ماووتؾ  
متغ راا الرقاقة اللاصة )القدخة عمى التؾميوخ (   ومراعاة إمراد اختباخاا لكياذ ماتؾ  والتغ ر( 

متغ وراا الرقواقة اللاصوة ) ةاقويي كورة القودم رختبواط ماوتؾ  لودي  )القدخة عمى التكيوف والتغ ور( 
 طاتؾ  التتك ر اللظظي ال  ؾمي والدفاعيالقدخة عمى التؾميخ (   )القدخة عمى التكيف والتغ ر( ا

 وماتؾ  الذكاد العام .
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Abstract 

The percentage of the contribution of some of the variables of agility 

in the offensive and defensive planning thinking of footballers 

dr / ayman eabd allatif salih eabdah 

The research aims to establish a training program for some of the 

variables of agility for football under 17 years of age in order to get 

acquainted with it the effect of the proposed training program in the 

development and development of some variables of agility for soccer 

youth under 17 years of age and to identify the impact of the proposed 

training program in developing and developing the level of thinking 

Offensive and defensive plans for under-17 footballers As well as 

identifying the relationship between some variables of special agility and 

the level of general intelligence and offensive and defensive tactical 

thinking among soccer under-17 footballers and identifying the 

contribution rate of some of the variables of special agility in the level of 

general intelligence and offensive and defensive tactical thinking among 

soccer under-17 footballers To achieve this, the researcher used the 

experimental approach using the experimental design of one group by 

means of pre-measurement and post-measurement. The research sample 

was chosen intentionally from Aswan Sports Club beginners under 17 

years and the sample size reached (26) through what the researcher 

reached from the results It was concluded that the proposed training 

program has a positive effect in improving and developing the level of 

some special fitness variables (the ability to guide), (the ability to adapt 

and change) among soccer under-17 footballers, and the improvement 

rates between pre and post measurement ranged between (21.9% to 

26.4%) The proposed training program has a positive impact in improving 

and developing the level of offensive and defensive tactical thinking 

among soccer under-17 footballers. The rates of improvement and 

development ranged between pre-measurement and post-measurement 

between (20.56%: 23.30%) There is a correlation relationship with a 

statistical function between some of the variables of special agility (the 

ability to guide), (the ability to adapt and change) and the level of general 

intelligence and the level of offensive and defensive tactical thinking 

among football under-17s and that the variables of special agility (the 

ability to guide), (ability On adaptation and change (a contribution to the 

level of general intelligence and the level of offensive and defensive 

tactical thinking among soccer under-17 footballers with contribution 

rates ranging from (51% to 72%) Based on the findings of the researcher, 

and in light of the results and objectives of the study, the researcher 

recommends taking into account the training in agility in the early age 

stages of the young age, due to the effect of this on the speed of learning 
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skills and the level of offensive and defensive thinking in soccer 

footballers and the possibility of using multiple linear regression 

equations to predict the level of young people in The level of intelligence 

and defensive and offensive tactical thinking with the knowledge of the 

level of special agility variables (the ability to direct), (the ability to adapt 

and change) And taking into account taking tests to measure the level of 

general intelligence and the level of offensive and defensive tactical 

thinking among soccer beginners because the level of general intelligence 

and the level of offensive and defensive thinking thinking is related to the 

level of special fitness variables (ability to guide), (ability to adapt and 

change) . 
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