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تأثير تنمية القدرات الحركية على مستوى المهارات االساسية لدى مبتدئي كرة 
 القدم بدولة الكويت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المقدمة ومشكلة البحث :

أصبح التطور والتقدم العلمي هو الصفة المميزة لهذا العصر الحديث ، 
جميع مجاالت الحياة المختلفة ويظهر ذلك جليًا في تسابق العلماء في  حيث شمل

تطوير العلوم الطبيعية واإلنسانية ، األمر الذي أحدث طفرة كبيرة في التغلب على 
 العديد من المشكالت التي تعترض مسيرة اإلنسان نحو النجاح والتقدم.

ر والسريع في التوقيت وكرة القدم من األلعاب التي تتصف بالتغير المستم     
واألداء الحركي، كما تعتبر من األلعاب التنافسية ذات المواقف المتغيرة ، والتي 
تتطلب قدرات توافقية حتى يستطيع ممارسيها من أداء مهاراتهم المختلفة ، وكونها 

المهارى  لعبة تتميز بمهارات متغيرة فإنها تتطلب االرتقاء بالمستوى البدني و
 نفسي لالعبين الناشئين.     والخططي وال

م( أنه يوجد ارتباط وثيق بين 1988)Yohats Reyaولذا يذكر يوهاتس ريه       
القدرات التوافقية والمهارات الرياضية بشرط أن يملك الرياضي أساسا معينا من 
القدرات التوافقية ، ومن ناحية أخرى يؤدى التدريب الرياضي على المهارات العديدة 

تدريبية متنوعة إلى تحسين القدرات التوافقية ، وباختصار يمكن وصف هذه بوسائل 
العالقة المتبادلة بأن القدرات التوافقية شرط ونتيجة لتنمية المهارات في آن واحد ، 

 هذا ويكتسب الرياضي القدرات التوافقية من خالل عملية التعلم الحركي.

                                                                   (28 :8 ) 

والقدرات التوافقية هي المكون األساسي للوصول بالفرد الرياضي إلى أعلى       
مستوى ممكن )الفورمة الرياضية( وتختلف عن بعضها البعض في اتجاهاتها 

نما تر  تبط دائما ببعضها كشرط من شروط الحركية ، وال تظهر كقدرات منفردة وا 
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ذا تم تنسيق عمل هذه القدرات أمكن تحقيق  األداء المهارى واإلنجاز الرياضي، وا 
 أعلى مستوى للتوافق الحركي العام المطلوب ، إلنجاز المهارات الحركية المختلفة 

كمدرب لنادى العربي الكويتي لكرة القدم ;وقد الحظ الباحث من خالل عمله       
مشاهدته لتدريبات بعض فرق الناشئين في األندية األخرى الحظ أن الكثير من ،و 

مدربي الناشئين يركزون في وحداتهم التدريبية على تدريب الالعبين على المهارات 
األساسية كل مهارة بصورة منفصلة أو منفردة كالتمرير أو التصويب وكذلك قلة 

ها بالمهارات األساسية مما أدى إلى وجود االهتمام بتدريبات القدرات التوافقية وربط
بعض القصور فى مستوى أداء الناشئين وخاصة أثناء التحرك والجرى بالكرة 
واالستالم والتمرير والمراوغة والتصويب ، ويتفق ذلك مع ما أشارت إلية نتائج 

 29)عبد الباسط عبد الحليم م( و 1994( ) 7) أمر اهلل البساطىدراسة كل من 
م( 2004( )44)محمد إبراهيم م( و 2002( )  27) طارق جابرم(  و 1998( )
م( ، إلى أن تنمية المهارات االساسية تعتبر 2005( )52)محمد عبد الستار و 

من المتطلبات الهامة للناشئين في هذه المرحلة ، وعدم استخدام المدربين لتدريبات 
بالمهارات االساسية قد يؤدى إلى القدرات التوافقية في البرامج التدريبية ، وربطها 

ضعف فى مستوى األداء المهارى للناشئى ، والعكس ففي حالة اهتمام المدرب 
بالقدرات التوافقية وربطها بالمهارات المركبة يؤدى إلى رفع فى مستوى األداء 

 المهارى للناشئى في المباريات.

 هدف البحث :

قدرات الحركية على مستوى المهارات يهدف البحث إلى التعرف تأثير تنمية ال      
 االساسية لدى مبتدئي كرة القدم بدولة الكويت

 فروض البحث 

توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائيًا بدددين القياسدددين القبلدددي والبعددددي فدددي اتجددداه  -
 القياس البعدي في بعض المتغيرات البدنية قيد البحث . 
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البعدي في اتجاه توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بين القياسين القبلي و  -
 القياس البعدي في بعض المتغيرات المهارية قيد البحث . 

 مصطلحات البحث

 Coordinational Abilities                   القدرات التوافقية

هي قدرات توضح مستوى قدرة الفرد على الربط بين عدد من القدرات       
المنفصلة والتنسيق وسرعة الربط لعديد من المهارات الحركية في إطار حركي 
توافقي واحد والقدرة على التغيير من مهارة ألخرى بسالسة وانسيابية مع بذل اقل 

 ( 6: 65)                                                       جهد ممكن .

 منهج البحث :

المنهج التجريبي نظرًا لمالئمته لطبيعة البحث ، باستخدام  استخدم الباحث 
 احد التصميمات التجريبية وهو القياس القبلي والبعدي لمجموعة تجريبية واحدة .

 . مجتمع وعينة البحث :2

( سنه بدولة 11تدم اختيدار مجتمدع البحدث من مبتدئي كرة القدم تحدت )
عن عشر فرق مقسمة إلى م وهو عبارة  2016/  2015الكويت لموسم 

ناشئ لكل فريق ، فقد قام  30( ناشئ بواقع  300مجموعتين ومكونة من ) 
الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبي نادي العربي الكويتي 

م ، وبلغ حجم العينة  2020/  2019( سنة للموسم التدريبي 11الرياضي تحت )
 ناشئ . 30
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 عينة توزيعًا إعتداليًا :. توزيع أفراد ال3

قام الباحث بالتأكد من مدى اعتدالية توزيع أفراد عينة البحث في ضوء   
 ( يوضح ذلك .1المتغيرات التي قد تؤثر على نتائج البحث ، والجدول )

 

(1جدول )  

 المتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء لمعدالت النمو 

نية والمهارية قيد البحث واإلختبارات البد  
 وحدة المتغيرات

 القياس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  الوسيط
 المعياري

معامل 
 االلتواء

معدالت 
 النمو

2.41- 0.50 10.00 10.60 سنة السن  

0.41- 5.62 140.00 149.23 سم الطول  

0.34- 2.63 44.00 43.70 كجم الوزن  

0.38- 0.66 1.00 1.92 سنة العمر التدريبي  

االختبارات 
 البدنية

م 1500جري   0.78 0.17 6.24 6.28 دقيقة 

م 50عدو   0.33 0.23 6.58 6.61 ثانية 

 0.32 0.31 1.95 1.98 متر الوثب العريض من الثبات

 0.00 2.60 11.50 11.50 سم ثني الجزع أمامًا أسفل

10×    4الجري المكوكي   0.02 0.34 110.2 11.02 ثانية 

االختبارات 
 المهارية

0.27- 6.60 65.00 64.40 عدد تنطيط الكرة  

0.51- 3.31 93.50 38.93 متر ركل الكرة ألبعد مسافة  

( متر50الجري بالكرة مسافة ) 0.99- 0.58 7.50 7.31 ثانية   

 0.39 1.80 12.50 12.73 متر ضرب الكرة بالرأس

 0.11 0.89 2.00 2.03 درجة التصويب بالقدم على المرمى

 0.13- 3.03 20.00 19.87 متر رمية التماس ألبعد مسافة
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 ( ما يلي :1يتضح من جدول )

( مما يشير 3، + 3-د انحصرت معامالت االلتواء للمتغيرات قيد البحث ما بين )
  إلى أنها تقع داخل المنحنى االعتدالي وبذلك تكون العينة موزعة توزيعًا إعتداليًا .

 البيانات :. أدوات جمع 4

 ثانيًا : االستمارات :

استمارة لتسجيل البيانات الشخصية لالعبين )االسم ، تاريخ الميالد ، محل  .1
الميالد، المدرسة ، الحالة االجتماعية ، الطول ، الوزن ، النادي السابق ، 

 ( .  2العمر التدريبي (      ) ملحق : 

 ( . 4ملحق : استمارة لتسجيل االختبارات البدنية لكل العب )  .2

 ( . 6استمارة لتسجيل االختبارات المهارية لكل العب ) ملحق :  .3
 ثالثًا : االختبارات :

 ( : 3. االختبارات البدنية ) ملحق : 1

 م في أقل زمن لقياس عنصر السرعة . 50اختبار : عدو  -

 م لقياس عنصر التحمل الدوري التنفسي . 1500اختبار : جري  -

العمود الفقري من الوقوف ) ثني الجزع أمامًا أسفل ( اختبار : مرونة  -
 لقياس المرونة 

 م لقياس الرشاقة . 10×  4اختبار : الجري المكوكي  -

 اختبار : الوثب العريض من الثبات لقياس القدرة العضلية . -
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 ( : 5. االختبارات المهارية ) ملحق : 2

 الكرة . اختبار تنطيط الكرة لقياس اإلحساس والتحكم في -

 اختبار ركل الكرة ألبعد مسافة لقياس قدرة أداء ركل الكرة ألبعد مسافة . -

اختبار ضرب الكرة بالرأس لقياس القدرة على ضرب الكرة بالرأس ألبعد  -
 مسافة .

( متر لقياس التحكم في الكرة من  50اختبار الجري بالكرة لمسافة )  -
 الحركة .

 المرمى لقياس دقة التصويب .اختبار التصويب بالقدم على  -

اختبار رمية التماس ألبعد مسافة لقياس القدرة على أداء رمية التماس  -
 ألبعد مسافة .

 خطوات تنفيذ البرنامج التدريبي

 قام الباحث بتنفيذ البرنامج التدريبي على النحو التالي : د      
 القياسات القبلية للمجموعة قيد البحث

أجريت القياسات القبلية على مجموعة البحث للمتغيرات البدنية والمهارية       
  11،12/10/2019وكذلك القدرات التوافقية وذلك أيام 

 تطبيق البرنامج

تم تطبيق وحدات البرنامج على عينة البحث حيث تم التنفيذ بواسطة       
أسبوع( بواقع ثالث  12المساعدين وتحت إشراف الباحث، وكانت مدة التطبيق )

وبذلك  1/2019/ 4حتى األحد  14/10/2019وحدات أسبدددوعية اعتبارًا من يوم 
 ( وحدة أيام األحد ،الثالثاء ،الخميس .36يكون عدد الوحدات التدريبية للبرنامج  )



 

 Page 189 
 

 مجلة العلمية لعلوم التربية البدنية والرياضية المتخصصة

عشرادي حلاالعدد التاسع _ البحث   

 القياسات البعدية للمجموعة قيد البحث

يق البرنامج وذلك يومى أسبوع( من بدأ تطب 12أجريت القياسات البعدية بعد )      
وذلك لجميع االختبارات قيد البحث  7/1/2019، 6الثالثاء واألربعاء الموافق 

)األداء المهارى واختبارات القدرات التوافقية( وذلك بنفس أسلوب التطبيق للقياس 
 القبلي وتحت نفس الظروف ثم تم جمع البيانات وجدولتها لمعالجتها إحصائيًا.

 ائجعرض ومناقشة النت
 النتائج الخاصة بالفرض األول والذي ينص على :

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات البدنية قيد 
 البحث في اتجاه القياس البعدي .               

داللة الفروق بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة قيد  (2جدول )
 البحث

 المتغيرات البدنيةفي 

(30) ن =     

 مستوي الداللة قيمة ت القياس البعدي القياس القبلي المتغيرات

 ع م ع م

 0.000 20.55 0.12 5.96 0.17 6.28 التحمل

 0.000 14.27 0.23 6.48 0.23 6.61 السرعة

 0.000 18.40 0.29 2.29 0.31 1.98 الوثب

 0.000 12.84 2.45 13.17 2.60 11.50 المرونة

 0.000 38.35 0.33 10.36 0.34 11.02 الرشاقة
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 2.05( =  0.05قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوي داللة ) 

 

 ( ما يلي :2د يتضح من جدول )

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة قيد البحث في 
 البعدي .المتغيرات البدنية قيد البحث وفي اتجاه القياس 

معدل التغير بين متوسطي القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة قيد  (3جدول )
 البحث

 في المتغيرات البدنية

 (30) ن =   

نسبة التغير  متوسط القياس البعدي متوسط القياس القبلي المتغيرات
 المئوية

 5.10 5.96 6.28 التحمل

 1.97 6.48 6.61 السرعة

 15.66 2.29 1.98 الوثب

 14.52 13.17 11.50 المرونة

 3.27 10.66 11.02 الرشاقة
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 ( ما يلي : 3د يتضح من جدول ) 

تراوحت النسبة المئوية لمعدل التغير بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة قيد 
% ( مما 15.66% : 1.97البحث في المتغيرات البدنية قيد البحث ما بين ) 

 المقترح في تحسين القدرات البدنية قيد البحث .يشير إلى ايجابية البرنامج 
 . النتائج الخاصة بالفرض الثاني والذي ينص على :2

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين القبلي والبعدي في المتغيرات المهارية قيد 
 البحث في اتجاه القياس البعدي .   

والبعدي للمجموعة  داللة الفروق بين متوسطي القياسيين القبلي ( 4جدول ) 
 قيد البحث

 في المتغيرات المهارية

 (30) ن =         
 مستوي الداللة قيمة ت القياس البعدي القياس القبلي المتغيرات

 ع م ع م

 0.000 32.04 6.08 70.13 6.60 64.40 تنطيط الكرة والتحكم بالكرة

 0.000 25.25 3.43 42.70 3.31 38.93 ركل الكرة ألبعد مسافة

 0.000 42.07 0.57 8.20 0.58 7.31 ( متر50الجري بالكرة مسافة )

 0.000 20.15 1.83 15.53 1.80 12.73 ضرب الكرة بالرأس

 0.000 15.83 0.90 3.50 0.89 2.03 التصويب بالقدم على المرمى

 0.000 15.89 2.93 22.03 3.03 19.87 رمية التماس ألبعد مسافة

 2.05( =  0.05الجدولية عند مستوي داللة ) قيمة ) ت ( 

 ( ما يلي : 4د يتضح من جدول ) 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسيين القبلي والبعدي للمجموعة قيد البحث في 
 المتغيرات المهارية قيد البحث في اتجاه القياس البعدي .
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لبعدي للمجموعة قيد معدل التغير بين متوسطي القياسيين القبلي وا ( 5جدول ) 
 البحث

 في المتغيرات المهارية

(30) ن =     

متوسط القياس  المتغيرات
 القبلي

متوسط القياس 
 البعدي

نسبة التغير 
 المئوية

% 8.90 70.13 64.40 تنطيط الكرة والتحكم بالكرة  

% 9.68 42.70 38.93 ركل الكرة ألبعد مسافة  

( متر50الجري بالكرة مسافة )  7.31 8.20 12.18 %  

% 22.00 15.53 12.73 ضرب الكرة بالرأس  

% 72.41 3.50 2.03 التصويب بالقدم على المرمى  

% 10.87 22.03 19.87 رمية التماس ألبعد مسافة  

 ( ما يلي : 5د يتضح من جدول ) 

تراوحددت النسددبة المئويددة لمعدددل التغيددر بددين القياسدديين القبلددي والبعدددي للمجموعددة قيددد 
% ( ممددا 72.41% : 8.90المتغيددرات المهاريددة قيددد البحددث مددا بددين ) البحددث فددي 

 يشير إلى ايجابية البرنامج المقترح في تحسين القدرات المهارية قيد البحث .

 : ثانيًا تفسير النتائج

( وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيًا بدددين متوسدددطات درجدددات 3دددد  يتضدددح مدددن جددددول )   
متغيدددرات البدنيدددة   ويرجدددع الباحدددث ذلدددك إلدددى القياسدددات القبليدددة والقياسدددات البعديدددة ال

اسدددتخدام التددددريبات التوافقيدددة المقنندددة المتنوعدددة والموجهدددة بصدددورة مباشدددرة نحدددو تنفيدددذ 
طريقة الحركة وتنويدع التنبيهدات واإلشدارات كدذلك تأديدة الحركدات بعدد القيدام بأعمدال 
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بالت للتنبيهددات متعبددة بدددنيا أو نفسدديا و بالتددالى تددزداد المسددتقبالت البصددرية والمسددتق
الخاصددددة بتغييددددر السددددرعة واالتجدددداه ووضددددع الجسددددم  ويتحسددددن التوافددددق بددددين منطقددددة 
مختصة وأخرى للجهاز العصدبى المركدزى مدن جهدة وبدين هدذه المنداطق والعضدالت 
من جهة أخرى وهو ما تم مراعاتده أثنداء تأديدة التددريبات والحركدات فدى وقدت ضديق 

 كذلك تأدية حركات مترابطة .

كمددا راعددى الباحددث التدددر  فددى شدددة وحجددم األحمددال المسددتخدمة فددى التدددريبات       
ممددددا أثددددر ذلددددك علددددى االرتفدددداع بمسددددتوى القدددددرات التوافقيددددة حيددددث يددددذكر ستاروسددددتا 

Starosta(79( )1984 أن حجددددم التدددددريب الزائددددد يددددؤثر عكسدددديا علددددى المسددددتوى )م
ادة فدددى مسدددتوى ( أن الزيددد1994( )45التدددوافقى ، كمدددا يشدددير محمدددد حسدددن عدددالوى )

 الالعب ال تحدث أال تدريجيا. 

م( ، 1998( )35ويتفق ذلك مع نتائج دراسات كل من عصام حلمى )      
م( ، هبة عبد العظيم 78 ( )2005) Stanislaw  &  Henrkستانيستوا وهنريك 

م( ، حيث 81 ( )2005)Teresa Zwierkoم ( ، تيريسا  زيوركو 2005( )65)
مستوى القدرات التوافقية يتم من خالل تدريبات خاصة موجهة  أشاروا إلى أن رفع
 إلى هذا الغرض .

ومن هنا يرجع الباحث زيادة نسبة التحسن بين القياس القبلى والبعدى إلى ما       
أحتوى علية البرنامج من تمرينات توافقية متنوعة أدت إلى زيادة معدل األداء 

 .   بحثللقدرات وبذلك يتحقق الفرض األول لل

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسدين 11،12يتضح من جدول )
 القبلي والبعدي في جميع االختبارات المهارية لصالح القياس البعدي 

 : وبخصوص اختبار ركل الكرة بالقدم لمسافة
يفسددر الباحددث الفددروق فددي التمريددر إلددى اهتمددام البرنددامج مددن خددالل التدددريب 

يددتم مددن خاللدده التركيددز علددى التمريددر القصددير علددى األرض حيددث أن الطددولي والددذي 
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إتقدان التمريددر القصددير يددؤدي إلدى سددرعة الددتحكم فددي الكدرة والسدديطرة عليهددا بددين أفددراد 
 الفريق الواحد ألطول فترة ممكنة .

كدددددذلك اهتمدددددام الباحدددددث بالتددددددريبات المختلفدددددة للتمريدددددر الطويدددددل مدددددن خدددددالل 
عرضددية بطريقددة التدددريب الطددولي هددام جدددا فددي كددرة تقسدديمات الملعددب الطوليددة أو ال

القدم حيث سرعة نقل الكدرة مدن الخلدف لممدام أو مدن جاندب إلدى جاندب أخدر تعتمدد 
علددى التمريددر الطويددل المددتقن حتددى يسددهل علددى العبددي الفريددق سددرعة السدديطرة علددى 
ما الكرة وظهر ذلك خالل الربط بين تقسيم الملعب إلى أجزاء مختلفة وهذا يتفق مع 

أشددار إليدده طدده إسددماعيل وآخددرون بددأن كددرة القدددم يتطلددب فيهددا األداء جهدددا متواصددال 
 (100: 44ولفترات طويلة لمداء المهاري .) 

 أما اختبار التصويب :

يعلدددل الباحدددث ذلدددك إلدددى تندددوع تددددريبات التصدددويب وكثرتهدددا داخدددل الوحددددات 
دافعين علددى التقدددم التدريبيددة مددن جميددع المسددافات ومختلددف الزوايددا كددذلك تشددجيع المدد

والتصويب من الخلف وحث العبي خط الوسط والمهاجمين على التصدويب مدن أي 
جددزء قريددب مددن منطقددة الجددزاء ومددن أي زاويددة فددالفريق الددذي يمتلددك العبددوه القدددرات 
على تنفيذ مهارة التصويب يصبح فريقا تخشاه معظم الفرق ألنه يلعب دورا هاما في 

 تحديد نتيجة المباراة .

م( أن الكرة الحديثة 1996ث يشير إبراهيم شعالن ، عمرو أبو المجد )حي
تهدف إلى إتقان المهارات الهجومية والدفاعية في نفس الوقت انطالقا من أن كل 

: 1العب مدافع مهاجم وكل مهاجم مدافع حسب ظروف اللعب وحيازة الكرة ) 
123) 

التدريب من خالل  م( أن1994ويتفق هذا مع ما أشار إليه مفتي إبراهيم )
تمرينات التدريب الطولي تستخدم المدافع بشكل إيجابي عند التدريب على خطط 
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اللعب الهجومية ، كما أنها تصل في نهاية مراحلها إلى التحركات الحرة المرنة 
 المرونة الخططية ل الي والتي يمكن من خاللها الوصو 

                                                            (79 :80) 
اختبار الجري المتعرج  –اختبار الجري بالكرة  –السيطرة على الكرة  أما اختبار

 بالكرة :

يري الباحث التحسن في الفروق بين القياسات القبلية والبعدية يرجع إلى 
التأثير اإليجابي البرنامج التدريبي نظرا ألداء المبادئ الخططية بطريقة سليمة حيث 

لكرة بالطريقة السليمة إال بعد سيطرته ال يستطيع أن يقوم الالعب بالتصرف في ا
عليها حتى يتحقق التصرف الخططي السليم ، والوصول إلى مرحلة اإلتقان واآللية 
في األداء من خالل التكرارات المتعددة للتمرينات المختلفة سواء كانت من خالل 
التدريبات النمطية أو من خالل التدريبات المستخدمة في التدريب الطولي حيث 

لجري بالكرة والمراوغة من أهم المهارات األساسية للتقدم بالكرة لكسب مساحة من ا
 الملعب وخلق أفضل الظروف للتمرير الدقيق أو التصويب على المرمي .

م( أن كرة القدم الحديثة 1985ويتفق هذا مع ما أشار إليه حنفي مختار )
القدرة على استخدام أي  يجب على الالعب فيها أن يتحكم في الكرة أثناء حركته مع

 (77:  26جزء من الجسم وفي أي وضع للسيطرة على الكرة ) 

م( أن 2001()61وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه محمد عبد الرحمن )
 طريقة التدريب الطولي تعمل على رفع مستوي األداء المهاري 

 بخصوص اختبار رمية التماس :

القياسين القبلي والبعدي إلى أحتواء  يرجع الباحث التحسن في الفروق بين
البرنامج على تقسيمات خططية والتي ظهر بها معظم المواقف الثابتة وفيها رمية 
التماس كذلك التدريب على المبادئ الخططية الدفاعية أثناء رمية التماس من قبل 
م الفريق المهاجم مع مراعاة تلك المبادئ وتأديتها بالطريقة الصحيحة حيث استخدا
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رمية التماس من المواقف المؤثرة التي قد تسهم في إحراز هدف في أقل وقت لذا 
وجب إتقان تأدية رمية التماس أثناء تنفيذ البرنامج وكذلك أن معظم الالعبين 

المنفذين لرمية التماس غالبا ما يكونوا مدافعين فظهر عليهم التحسن نتيجة التحسن 
 .في أداء المبادئ الخططية الدفاعية 

وبالرجوع إلى نتائج القياسات المهارية لالعبين عينة الدراسة ومدي تأثير 
البرنامج التدريبي للمبادئ الخططية وقد ساهم في تطوير مستوي األداء المهاري 

م( ، فتح اهلل الشوره 2001وهذا يتفق مع ما أشار إليه راندي عبد العزيز )
 توي   األداء المهاري .م( أن التدريب الطولي قد ساهم في رفع مس2003)

م( ففي الوقت الذي يتدرب فيه الالعب على 1980ويشير حنفي مختار )
 جانب خططي فهو ينمي ويطور مهاراته األساسية وصفاته البدنية الخاصة .

    (14: 24)                                   وبذلك يتحقق الفرض الثانى
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