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تأثير استخدام تدريبات الساكيو على مستوى الصفات البدنية الخاصة لالعبي كرة 
 القدم بدولة الكويت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : المقدمة ومشكلة البحث

أصبح التطور العلمي سمة العصر لما يتصف به من سرعة في التقدم وما يطرأ 
عليه من اتجاهات جديدة وأفكار حديثة تؤثر في أسلوبه ونتائجه مما يفتح آفاقا 

 (2: 65كثيرة على كل ما هو جديد في مجاالت الحياة المختلفة. ) 

وتعتبر لعبة كرة القدم من األلعاب التي تتطلب قدرات خاصة في األداء       
ئمة في تشكيل عملية التدريب وكذلك  التطوير المستمر فيها يحتاج إلى التلقائية الدا

 .إلمكان الوصول للمستويات العالية

إلى  Mario Jovanovic, et al.  (2011) ويشير ماريو جوفانوفيتش وآخرون
 مشتق من الحروف األولي لكال من السرعة االنتقالية S.A.Q إن مصطلح الساكيو

Speed Quickness الرشاقة ، Agility (1285:45). والسرعة الحركية        

إلى  Velmurugan& Palanisamy (2012) ويضيف فيلمورجان وباالنيسامي
أن تدريبات الساكيو نظام تدريبي حديث ينتج عنه تأثيرات متكاملة للعديد من 

   (432:2)                           القدرات البدنية داخل برنامج تدريبي واحد. 
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إلى أن Remco Polman, et al. (2009)  ويشير ريمكو بولمان وآخرون
تدريبات الساكيو نظام تدريبي متكامل يهدف إلى تحسين التسارع، التوافق بين 

  )494:22)                   العين واليد، القدرة االنفجارية، سرعة االستجابة. 

الفرق بين السرعة االنتقالية  Vikram Singh, (2008) ويفسر فيكرام سينغ    
السرعة الحركية أن السرعة االنتقالية تحتاج إلى زمن للوصول ألقصى سرعة أي و 

يجب أن تكون تزايديه، وهذا يتضح في سباقات العدو والتي يحتاج فيها الالعب 
لزمن كاف للوصول من السرعة صفر إلى السرعة القصوى، بينما السرعة الحركية 

في أقصر زمن ممكن وتظهر فهي ال تحتاج لهذا الزمن بل أقصى انقباض عضلي 
 )12:24في الحركات االنفجارية لبعض الرياضات. )

إلى وجود تشابه بين  Baechle, et al. (2000) بينما يرى باشلي وآخرون
 (14: 25مصطلحي السرعة الحركية وسرعة االستجابة الحركية. )

إلى إن مفهوم الرشاقة من  young& Sheppard (2006) ويشير شيبارد ويونج
لمفاهيم التي يكثر حولها التساؤالت من قبل الباحثين والمفكرين في المجال ا

الرياضي، والى االن ال يوجد إجماع في المجال الرياضي حول ماهية ومفهوم 
 (919: 26الرشاقة، وهذا قد يعزى الرتباطها ببعض القدرات البدنية والحركية. )

للمعلومات )االنترنت( الحظ الباحث ومن خالل االطالع على الشبكة العالمية 
 حداثة تدريبات الساكيو في المجال الرياضي حيث يشير فيلمورجان وباالنيسامي

Velmurugan& Palanisamy (2012)  إلى أن تدريبات الساكيو يعتبر من
اإلشكال التدريبية الحديثة في المجال الرياضي وان الدراسات التي تناولت تأثيراتها 
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فسيولوجية على الالعبين الناشئين والكبار اختلفت في نتائجها وذلك إلى البدنية وال
  (432: 27اختالف طريقة تناولها في المجال الرياضي. )

وأن التوافق الحركي يرتبط بكثير من الصفات البدنية األخرى مثل السرعة        
األداء الحركي  والرشاقة والتوازن والدقة فيظهر ارتباط التوافق بالسرعة في متطلبات

من الناحية الزمنية ،كما تظهر صفة الرشاقة والتوازن والدقة في متطلبات الحركة 
من الناحية الشكلية والمكانية أي تحريك الجسم وأجزائه بالدقة المطلوبة خالل الفراغ 
المحيط ، وبناء على ذلك فإن التوافق في أبسط معانيه يعنى األداء الحركي السليم 

: 2) 0الدقـة والرشاقة المطلوبة مع االقتصاد في الجهـد وقلة األخطاءبالسـرعة و 
205) 

إلى أنه يمكن تنمية مكونات التوافق الحركي من خالل تدريبات متنوعة        
تقانها  ومتدرجة في الصعوبة ، حيث أن تدريبات التوافق الحركي ال يمكن تنميتها وا 

تمر حتى يتمكن الجهاز العصبي من بالصورة السليمة إال بعد تدريب متكرر ومس
إرسال اإلشارات العصبية المتبادلة بين الكف واإلثارة ألكثر من عضلة في وقت 
واحد، وفى أجزاء مختلفة من الجسم وكلما زادت األجزاء العاملة والمتحركة من 
الجسم كلما زادت صعوبة التمرين، ولذا فإن تنمية مكونات التوافق الحركي تتم عن 

دريب الالعب بتمرينات فردية أو زوجية باستخدام أدوات أو أجهزة أو بدونها طريق ت
 (16: 6وهذا ما يسمى بالتدريبات النوعية . )

وقد الحظ الباحث من خالل عمله كمدير فني لقطاع الناشئين بدولة الكويت       
 ،ومشاهدته لتدريبات بعض فرق الناشئين في األندية األخرى الحظ أن الكثير من
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مدربي الناشئين يركزون في وحداتهم التدريبية على تدريب الالعبين على المهارات 
األساسية كل مهارة بصورة منفصلة أو منفردة كالتمرير أو التصويب وكذلك قلة 
االهتمام بتدريبات القدرات التوافقية وربطها بالمهارات األساسية والمركبة مما أدى 

داء الناشئين وخاصة أثناء التحرك والجري إلى وجود بعض القصور في مستوى أ
ما أشارت إلية  مع بالكرة واالستالم والتمرير والمراوغة والتصويب ، ويتفق ذلك

 م( و عبد الباسط عبد الحليم1994( ) 7نتائج دراسة كل من أمر اهلل البساطى )
م( و محمد 2004م( و محمد إبراهيم  )2002م(  و طارق جابر )1998( ) 29)

م( ، إلى أن تنمية المهارات المركبة تعتبر من المتطلبات 2005الستار  )عبد 
الهامة للناشئين في هذه المرحلة ، وعدم استخدام المدربين لتدريبات القدرات 
التوافقية في البرامج التدريبية ، وربطها بالمهارات المركبة قد يؤدى إلى ضعف في 

ي حالة اهتمام المدرب بالقدرات مستوى األداء المهارى للناشئى ، والعكس فف
التوافقية وربطها بالمهارات المركبة يؤدى إلى رفع في مستوى األداء المهارى 

 .للناشئى في المباريات

  هدف البحث

يهدف البحث إلى تأثير تمرينات الساكيو على بعض المتغيرات البدنية لدى       
  -: ناشئي كرة القدم بدولة الكويت وذلك من خالل

 .مستوى بعض المتغيرات البدنية لدى ناشئى كرة القدم بدولة الكويت-1

  فروض البحث
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توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات القياسات القبلية و البعدية في مستوى -1
بعض المتغيرات البدنية لدى ناشئى كرة القدم بدولة الكويت  مجموعة البحث 

 .التجريبية ولصالح القياس البعدى

فروق دالة إحصائيا بين متوسطات القياسات القبلية و البعدية في مستوى توجد  -2
بعض المتغيرات البدنية لدى ناشئي كرة القدم بدولة الكويت  مجموعة البحث 

 .الضابطة ولصالح القياس البعدى

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات القياسين البعدين في مستوى بعض  -3
اشئي كرة القدم بدولة الكويت  ولصالح مجموعة البحث المتغيرات البدنية لدى ن

 .التجريبية

 مصطلحات البحث

  S.A.Q تدريب الساكيو

شكل تدريبي تكاملي يتم فيه التناوب بين تدريبات السرعة االنتقالية وتدريبات 
 الرشاقة وتدريبات السرعة الحركية في نفس الوحدة التدريبية. )تعريف إجرائي(

 :  منهج البحث

استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو القياسين القبلي والبعدي لمجموعتين     
 .أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة

 : عينة البحث
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( العب بالطريقة العمدية من 24تم اختيار عينة البحث األساسية التي قوامها )
كل العبي نادي العربي الكويتي، وقد تم تقسيمهم عشوائيًا إلى مجموعتين قوام 

( العبين إلجراء الدراسة االستطالعية 8( العب باإلضافة إلى )12مجموعة )
 .للبحث

 :تجانس وتكافؤ عينة البحث

قام الباحث بإجراء التجانس بين أفراد عينة البحث قبل تطبيق البرنامج في 
 :المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج البحث كما هو موضح بالجدول التالي

وسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء ( المت1جدول رقم )
  لمتغيرات )الطول والوزن والسن والعمر التدريبي( للمجموعتين التجريبية والضابطة

24=2+ن1ن          

وحدة   المتغيرات م
 القياس

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل  الوسيط
 االلتواء

 0.095 146 5.24 146.17 0.63 147 5.14 148.08 سم  الطول  1

 1.2 38.5 4.80 40.42 1.22 38.5 5.33 40.67 كجم  الوزن 2

0.45- 11.54 0.23 11.51 0.30 11.42 0.14 11.43 سنه  السن 3  

 0.21 1.42 0.20 1.43 0.11 1.5 0.196 1.51 سنه العمر  4
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 التدريبي 

 

( أن جميع قيم معامالت االلتواء للمجموعة التجريبية 1يتضح من الجدول رقم )
( بينما تراوحت قيم معامل االلتواء للمجموعة 1.22:  0.11تراوحت ما بين )
(  3بين ) +  ( وأن هذه القيم انحصرت ما0.45-:  0.095الضابطة مابين )

لمتغيرات الطول والوزن والسن والعمر التدريبي للمجموعتين التجريبية والضابطة 
   .مما يؤكد تجانس مجموعتي البحث

 : تكافؤ عينة البحث -

قام الباحث بإجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في  
 :ة كما هو موضح بالجداول التاليةالمتغيرات قيد البحث وفقا لنتائج القياسات القبلي

( المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لمتوسط زمن أداء 2جدول )   
 يجريبية والضابطة في القياس القبلاختبارات المتغيرات البدنية بين المجموعتين الت

 24=2+ن1ن 

 المتغيرات

س
لقيا

ة ا
وحد

 

 الفرق المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
بين 
المتو 
 سطين

 قيمة ت

-س -س +ع   +ع 

وة 
الق

زة 
ممي

ال
رعة

لس
الوثبة الثالثية من الثبات بالقدم  با

 اليمنى
0.38 3.880 متر مسافة

1 
3.898 0.380 0.01

8 
-

0.110 
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0.15 1.677 ث زمن 
7 

1.662 0.156 0.01
5 

0.217 

0.36 2.336 م/ث سرعة
1 

2.400 0.362 0.06
4 

-
0.412 

الثالثية من الثبات بالقدم الوثبة 
 اليسرى

0.67 3.742 متر مسافة
8 

3.760 0.680 0.01
8 

-
0.062 

0.13 1.835 ث زمن 
4 

1.822 0.135 0.01
3 

0.253 

0.28 2.088 م/ث سرعة
1 

2.063 0.334 0.02
5 

0.188 

0.36 4.168 م وثب ثالثي من الثبات بالقدمين معا 
8 

4.186 0.367 0.01
8 

-
0.114 

السرع
 ة

م عدو من البدء المنطلق20 0.29 3.649 ث 
9 

3.635 0.299 0.01
4 

0.114 

م عدو من البدء المنطلق10 0.09 2.049 ث 
8 

2.057 0.118 0.00
8 

-
0.167 

االنط
 الق

م عدو من الثبات10 0.11 2.713 ث 
9 

2.699 0.119 0.01
4 

0.287 

الرشا
 قة

م جري مكوكي10× 4 0.53 12.725 ث 
3 

12.711 0.533 0.01
4 

0.064 

 2.101=  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية  *        

( أن الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس 2يتضح من جدول )
القبلي كانت فروق غير دالة إحصائيا في جميع المتغيرات البدنية قيد البحث حيث 
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مما  0.05مستوى معنوية كانت قيمة ت المحسوبة أقل من قيمة ت الجدولية عند 
  يدل على تكافؤ المجموعتين

 :محددات برنامج تدريبات الساكيو

 :مدة البرنامج

 .( أسابيع8مدة البرنامج ) *

 :عدد الوحدات التدريبية

 24أسابيع =  8×4( وحدات أسبوعية وذلك بواقع 3عدد الوحدات األسبوعية ) *
 .وحدة بالبرنامج المقترح

 :المستخدمةطريقة التدريب 

استخدم الباحث طريقة الحمل الفتري المرتفع الشدة، والتدريب التكراري، والتدريب 
الدائري، إضافة لمحتوى من التدريبات ذات طبيعة األداء المشابهة ألداء األداء 

 .المهارى

 :اختيار وتحديد محتوى الدائرة التدريبية

يبية على شكل محطات تمرين لوضعها داخل الدوائر التدر  30لقد تم تحديد 
وتحتوي كل دائرة على عدد التمرينات المرتبة وفق الهدف المراد تحقيقه، مع األداء 
للدوائر التدريبية كما تم ذكره في البرامج التدريبية، هذا مع مراعاة الباحث في 
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اختيار نوعية التمرينات أن تكون مشابهة لطبيعة األداء في كرة القدم والعضالت 
األداء داخل البحث، هذا إلى جانب توازن العمل العضلي بين  العاملة في

   .العضالت العاملة والمضادة

 

 عرض ومناقشه النتائج

 : أواًل : عرض النتائج

 (3جدول رقم )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" المحسوبة بين القياسين القبلي 
    والبعدي للمجموعة التجريبية في متوسطات اختبارات القدرات البدنية قيد البحث

 12ن=          
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)ت(  قيمة 
عند  الجدولية 
0.05 = مستوى 

2.201  

جدول  يوضح 
وجود  (3 )
ذات  فروق 
إحصائية  داللة 

بين 

 المتغيرات

دة 
وح

س
لقيا

المتوسطينالفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي  ا  قيمة ت 

-س -س +ع   +ع 

 
رعة

لس
ة با

ميز
الم

وة 
 الق

الوثبة الثالثية من الثبات بالقدم 
 اليمنى

0.683- 0.446 4.563 0.381 3.880 متر مسافة  5.189*  

*3.273- 0.18 0.089 1.497 0.157 1.677 ث زمن   

0.831- 0.489 3.167 0.361 2.336 م/ث سرعة  4.678*  

 الوثبة الثالثية من الثبات بالقدم 
 اليسرى

0.759- 0.300 4.501 0.678 3.742 متر مسافة  4.376*  

*4.842- 0.315 0.189 1.52 0.134 1.835 ث زمن   

1.122- 0.616 3.21 0.281 2.088 م/ث سرعة  6.497*  

0.565- 0.372 4.733 0.368 4.168 م وثب ثالثي من الثبات بالقدمين معا   4.371*  

م عدو من البدء المنطلق20 السرعة *4.863- 0.504 0.239 3.145 0.299 3.649 ث   

م عدو من البدء المنطلق10 *3.678- 0.161 0.095 1.888 0.098 2.049 ث   

م عدو من الثبات10 االنطالق *4.431- 0.252 0.161 2.461 0.119 2.713 ث   

م جري مكوكي10×4 الرشاقة *5.342- 1.072 0.476 11.653 0.533 12.725 ث   
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القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في جميع متوسطات اختبارات مكونات 
قياس البعدي، حيث أن قيم "ت" المحسوبة أكبر اللياقة البدنية قيد البحث لصالح ال

   .0.05من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 

 (4جدول رقم )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" المحسوبة بين القياسين القبلي 
    والبعدي للمجموعة الضابطة في متوسطات اختبارات القدرات البدنية قيد البحث

              

 12ن=
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 المتغيرات

س
لقيا

ة ا
وحد

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي  
 المتوسطين

 قيمة ت

-س -س +ع   +ع 

 

رعة
لس

ة با
ميز

الم
وة 

 الق

الوثبة الثالثية من 
الثبات بالقدم 

 اليمنى

3.89 متر مسافة
8 

0.38
0 

4.41
3 

0.4
71 

0.51
5 

-
2.414*  

1.66 ث زمن 
2 

0.15
6 

1.55
8 

0.0
33 

0.10
4 

2.252*  

2.40 م/ث سرعة
0 

0.36
2 

2.66
1 

0.2
97 

0.26
1 

-
2.287*  

الوثبة الثالثية من 
 الثبات بالقدم 

 اليسرى

3.76 متر مسافة
0 

0.68
0 

4.18
0 

0.1
78 

0.42 -
2.207*  

1.82 ث زمن 
2 

0.13
5 

1.69
4 

0.1
02 

0.12
8 

2.228*  

2.06 م/ث سرعة
3 

0.33
4 

2.47
8 

0.2
09 

0.41
5 

4.081*  

وثب ثالثي من الثبات بالقدمين 
 معا 

4.18 م
6 

0.36
7 

4.44
5 

0.2
51 

0.25
9 

-
2.338*  

م عدو من البدء المنطلق20 السرعة 3.63 ث 
5 

0.29
9 

3.37
7 

0.2
04 

0.25
8 

2.492*  

م عدو من البدء المنطلق10 2.05 ث 
7 

0.11
8 

1.96
4 

0.0
61 

0.09
3 

2.245*  

الثباتم عدو من 10 االنطالق 2.69 ث 
9 

0.11
9 

2.58
7 

0.0
91 

0.11
2 

2.264*  

م جري مكوكي10×4 الرشاقة 12.7 ث 
11 

0.53
3 

12.2
12 

0.5
88 

0.49
9 

2.211*  
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   2.201=  0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي 4يوضح جدول )
متوسطات نتائج اختبارات القدرات البدنية قيد البحث  للمجموعة الضابطة في جميع

لصالح القياس البعدي، حيث أن قيم "ت" المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية عند 
   .0.05مستوى معنوية 

 (5جدول رقم )

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" المحسوبة بين القياسين البعديين 
 والضابطة في متوسطات اختبارات القدرات البدنية قيد البحثللمجموعتين التجريبية 

            

 24=2+ن1ن        
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 المتغيرات

س
لقيا

ة ا
وحد

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
 المتوسطين

 قيمة ت

-س -س +ع   +ع 

 

رعة
لس

ة با
ميز

الم
وة 

 الق

الوثبة الثالثية من الثبات بالقدم 
 اليمنى

*2.147 0.15 0.471 4.413 0.446 4.563 متر مسافة  

0.061- 0.033 1.558 0.089 1.497 ث زمن   -2.126*  

*2.929 0.506 0.297 2.661 0.489 3.167 م/ث سرعة  

 الوثبة الثالثية من الثبات بالقدم 

 اليسرى

*3.047 0.321 0.178 4.180 0.300 4.501 متر مسافة  

0.174- 0.102 1.694 0.189 1.52 ث زمن   -2.683*  

*3.731 0.732 0.209 2.478 0.616 3.21 م/ث سرعة  

*2.123 0.288 0.251 4.445 0.372 4.733 م وثب ثالثي من الثبات بالقدمين معا   

م عدو من البدء المنطلق20 السرعة 0.232- 0.204 3.377 0.239 3.145 ث   -2.443*  

م عدو من البدء المنطلق10 0.076- 0.061 1.964 0.095 1.888 ث   -2.249*  

م عدو من الثبات10 االنطالق 0.126- 0.091 2.587 0.161 2.461 ث   -2.254*  

م جري مكوكي10×4 الرشاقة 11.65 ث 
3 

0.476 12.21
2 

0.588 -0.559  -2.453  

 

  2.074= 0.05قيمة )ت( الجدولية عند مستوى 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعديين 5يوضح جدول )
للمجموعتين التجريبية والضابطة في جميع نتائج اختبارات القدرات البدنية قيد 
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البحث لصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية، حيث أن قيم "ت" المحسوبة 
 .0.05أكبر من قيمتها الجدولية عند مستوى معنوية 

 :  نيًا : مناقشة النتائجثا

أظهرت نتائج الدراسة الخاصة بمقارنة القياسين القبلي والبعدي للمجموعة      
( في جميع 0.05التجريبية عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

اختبارات األداءات المهارية ، واختبارات المتغيرات البدنية )قيد البحث( الخاصة 
لمتوسط زمن أداء اختبارات األداءات المهارية ، ودقة أداء اختبارات بداللة الفروق 

األداءات المهارية قيد البحث والزمن والدقة معًا، عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين 
 .القياس القبلي والقياس البعدي في جميع االختبارات لصالح القياس البعدي

ة بين القياسين القبلي والبعدي ويعزي الباحث وجود فروق ذات داللة إحصائي     
في زمن أداء اختبارات األداءات المهارية قيد البحث معًا لصالح القياس البعدي إلى 
البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تدريبات الساكيو والذي قد يكون ساعد على رفع 

والتي تأثرت  -كفاءة الجهاز العصبي وزيادة الترابط بين األعصاب الحسية 
باألعصاب الحركية مما يعمل على التحسن  –لمثيرات الموجودة داخل البرنامج با

المستمر في األداءات المهارية، كما كان للتغذية الرجعية دور حيث ساهمت في 
إصالح قدر كبير من أخطاء الناشئين وبالتالي تحسنت نواتج األداءات الحركية 

 .ية قيد البحث بصورة جيدةالمركبة للمجموعة التجريبية في األداءات الحرك
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(، 21( )1996ويتفق ما سبق مع نتائج دراسة عمرو علي أبو المجد )     
( حيث اتفقت نتائج دراستهم على أن 26( )2003ودراسة محمد رضا الوقاد )

 .البرنامج التدريبي له تأثير إيجابي في تنمية األداءات الحركية في كرة القدم

بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في  مناقشة داللة الفروق -     
 المتغيرات المهارية )قيد البحث( والمتغيرات البدنية )قيد البحث(

أظهرت نتائج الدراسة الخاصة بمقارنة القياسين القبلي والبعدي للمجموعة      
( في جميع 0.05الضابطة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي )

األداءات المهارية )قيد البحث( ، واختبارات مكونات اللياقة البدنية )قيد  اختبارات
البحث(، الخاصين بداللة الفروق لمتوسط زمن األداء الختبارات األداءات الحركية 
)قيد البحث( عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي في 

 .جميع االختبارات لصالح القياس البعدي

(، حسن 7( )1995ويتفق ذلك مع ما ذكره كل من جمال إسماعيل محمد )      
( في أن التدريب على 15( )1990(، طه إسماعيل )8( )2007السيد أبو عبده )

األداءات الحركية المركبة في ظروف ومواقف مشابهة لألداء الفعلي للمباريات 
اء المهاري الذي يستلزم )تدريبات موقفية( يؤدى إلى اختصار الزمن الكلي لألد

 .السرعة وكذا الدقة لتحقيق الغرض المطلوب

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي 15كما يتضح من جدول )     
القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة في اختبارات مكونات اللياقة 

 .جريبيةالبدنية )قيد البحث( لصالح القياس البعدي للمجموعة الت
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(، حيث 24( )1994وتتفق هذه النتائج مع ما توصل إليه محمد إبراهيم سالم )
كانت نتائجهم أن البرنامج التدريبي قد أثر تأثيرًا إيجابيًا في تنمية األداءات الحركية 
المركبة من خالل تناقص الزمن الكلي لألداء وتحسن كل من سرعة ودقة األداءات 

إتباع أسلوب تدريبي يعتمد على تنمية األداء الحركي في  الحركية المركبة من خالل
 .ظروف تماثل ظروف تأديتها في المباراة

 : أوال: االستخالصات

أظهر البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تدريبات الساكيو تأثيرًا إيجابيًا  .1
يزة القوة المم –الدقة  –الرشاقة  –على تحسن القدرات البدنية الخاصة )السرعة 

  .(بالسرعة

تنمية األداء المهاري من خالل تدريبات الساكيو يؤدي إلى االرتقاء بكل  .2
من المستوي المهاري والبدني ومن ثم اختصار الزمن الكلي ألحجام التدريب المؤثرة 

  .واستغالله االستغالل األمثل في تطوير التدريب

ت الحركية المركبة وجود فروق في نسبة التحسن في أزمنة ودقة األداءا .3
 .ومكونات اللياقة البدنية )قيد البحث( لصالح المجموعة التجريبية

  : ثانيًا : التوصيات

تطبيق البرنامج المقترح باستخدام تدريبات الساكيو لتنمية المتغيرات البدنية  .1
 .سنه بدولة الكويت 12والمهارية على ناشئ كرة القدم تحت 
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قام الباحث بتصميمها لتحديد المستويات المهارية تطبيق االختبارات التي  .2
 .سنه بدولة الكويت 12لناشئ المرحلة السنية تحت 

مراعاة خصائص المراحل السنية عند العمل مع الناشئين وذلك حتى يمكن  .3
التخطيط لالرتقاء بمستوياتهم بما يتناسب مع إمكانياتهم البدنية، الجسمية، الحركية، 

 .عيةالعقلية، واالجتما
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 :المراجع العربية

 12 - 9( : كرة القدم للبراعم واألشبال )  2009إبراهيم حنفي شعالن )  -1
 . سنة(  ، مركز الكتاب للنشر ، القاهرة

( :  إستراتيجية الدفاع 1996إبراهيم حنفي شعالن ، عمرو أبو المجد  ) -2
 . في كرة القدم ، دار الكتاب للطباعة والنشر، القاهرة

( : " دراسة تحليلية لبعض المتغيرات 2003أحمد سليمان عطية ) -3
الهجومية للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم خالل التصفيات المؤهلة لنهائيات 

اليابان( " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية  –)كوريا  2002كأس العالم 
 . التربية الرياضية للبنين ، جامعة حلوان

( :" دراسة تحليلية لألداء الخططي 2007مد أبو الفوائد محمد )أحمد مح -4
" ، رسالة ماجستير غير منشورة  2006الهجومي لبطولة األمم األفريقية لكرة القدم 
 . ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنصورة

( : أسس وقواعد التدريب الرياضي 1998أمر اهلل أحمد البساطي ) -5
  . المعارف ، اإلسكندريةوتطبيقاته ، منشأة 

( : " دراسة تحليلية لبعض األداءات 2001أيمن إبراهيم أحمد عبيد ) -6
الخططية الهجومية في الثلث الهجومي للمنتخب الوطني السعودي األول وبعض 

، رسالة " 98/ 94المستويات العالية في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعامي 
  تربية الرياضية للبنين ، جامعة اإلسكندريةماجستير غير منشورة ، كلية ال
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( : " تطوير األداء الخططي الهجومي 1995جمال إسماعيل محمد ) -7
بالزيادة العددية وأثره على نتائج المباريات في كرة القدم "، رسالة دكتوراه غير 

 . منشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا

: االتجاهات الحديثة في تخطيط وتدريب ( 2007حسن السيد أبو عبده ) -8
 . كرة القدم ، الطبعة السابعة ، مطبعة اإلشعاع الفنية ، اإلسكندرية

( : كرة القدم للناشئين ، دار الفكر العربي ، 1997حنفي محمود مختار ) -9
 . القاهرة

( : التطبيق العلمي في كرة القدم ، دار الفكر العربي ، 1995ـــــــــ )  -10
 .اهرةالق

 . ( : المدير الفني لكرة القدم ، مركز الكتاب والنشر، القاهرة1998ـــــــــ ) -11

ـــــــــ ) د . ت ( : األسس العلمية في تدريب كرة القدم ، دار الفكر العربي ،  -12
 . القاهرة

( : " فاعلية أداء بعض المهارات 2004رضا إبراهيم حسين سليمان ) -13
جية تنفيذ المواقف الثابتة الهجومية وأثره على نسبة التهديف في وعالقتها باستراتي

كرة القدم " دراسة تحليلية " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية 
  . للبنين ، جامعة حلوان
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( : " تقييم األداء الخططي الهجومي والدفاعي 2000سراج الدين محمد ) -14
لكرة القدم " ، رسالة دكتوراه غير  1998في كأس العالم  وعالقته بنتائج المباريات

  . منشـورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة اإلسكندرية

" برنامج تدريبي مقترح للجوانب الفنية والخططية  ( :1990طه إسماعيل ) -15
للتصويب من خالل تحليل بعض المباريات المحلية والدولية في كرة القدم " ، رسالة 

  .دكتوراه غير منشورة، كلية التربية الرياضية ، جامعة المنيا

( : كرة القدم بين 1989طه إسماعيل ، عمر أبو المجد ، إبراهيم شعالن ) -16
 . رية والتطبيق اإلعداد البدني ، دار الفكر العربي ، القاهرةالنظ

( : جماعية 1993طه إسماعيل ، إبراهيم شعالن ، عمرو أبو المجد ) -17
 . اللعب في كرة القدم ، مطابع األهرام التجارية قليوب ، القاهرة

( :" دراسة تحليلية لفاعلية التنفيذ 2000عماد الدين حسيب عرابي ) -18
ي الهجومي للمواقف الثابتة في كرة القدم " ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الخطط

 . كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة اإلسكندرية

 :المراجع األجنبية -ثانيًا 

19-Akhil Mehrotra, Vikram Singh, Shyam Lal, M.N.Rai 
(2011): Effect of six weeks S.A.Q. drills training programme 
on selected anthropometrical variables, Indian Journal of 
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20- Baechle, T., Earle, R., & Wathen, D.  (2000): Essentials 
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22- Remco Polman, Jonathan Bloomfield, and Andrew 
Edwards (2009): Effects of SAQ Training and Small-Sided 
Games on Neuromuscular Functioning in Untrained Subjects, 
International Journal of Sports Physiology and Performance, 

4, 494-505 

23- Sheppard, J. M. & Young, W. B. (2006): Agility literature 
review: Classifications, training and testing, Journal of Sports 

Sciences, September; 24(9): 919 – 932 

 


