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تأثير برنامج تدريبي باستخدام تمرينات الدقة على تطوير مهـارتي هدف هذه الدراسة التعرف إلى 
التمريــر والتصــويب بالقــدم لــدى العبــي منتخــب جامعــة اليرمــوك لكــرة القــدم، وتــم اســتخدام المــنهج 

) العبـــاً مـــن العبـــي 30التجريبـــي" نظـــام المجموعـــات المتكافئـــة "، و تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن (
اركين فــي دوري المحتــرفين األردنــي، وتــم اختيــار العينــة بالطريقــة مشــالمنتخــب جامعــة اليرمــوك غيــر 

) لكــل مجموعــة حيــث 15العمديــة وتقســيمهم إلــى مجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة بالتســاوي بواقــع (
خضعت المجموعة التجريبيـة للبرنـامج التـدريبي وخضـعت المجموعـة الضـابطة للتـدريب االعتيـادي. 

ــائج الدراســة وجــود فــروق د ــر اســتخدام تمرينــات الدقــة لتطــوير مهــارتي وأظهــرت نت ــة إحصــائيا ألث ال
التمرير و التصـويب بالقـدم لصـالح االختبـار البعـدي وكـذلك عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية 
بين القياسين القبلي و البعدي للمجوعة الضابطة التي استخدمت التـدريب االعتيـادي، كمـا أظهـرت 

  لمجموعة الضابطة في متغيرات الدراسة.أفضلية للمجموعة التجريبية على ا
  الكلمات المفتاحية: البرنامج التدريبي، تمرينات الدقة، مهارتي التمرير والتصويب.
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  مقدمة الدراسة: -1

جذبت لعبة كرة القدم اهتمام املاليني من شعوب العامل واستأثرت قلوب الناس من خمتلف 

املستويات، وأصبحت دول العامل تتنافس فيما بينها بلعبة كرة القدم، وذلك من خالل االهتمام بالشباب 

م ومهارام، ولتحقيق ذلك البد من توفري قياده هادفة مزوده باملادة العلمية والعملية، ومن وتطوير قدرا

ن تطوير جوانب لعبة كرة القدم املهارية، تضمالضروري االجتهاد وبذل اجلهد على عمل دراسات متنوعة 

ياضية القدمية الفنية، اخلططية، النفسية، االجتماعية، االقتصادية، والتنموية.  وكرة القدم من األلعاب الر 

جدًا اليت نالت االهتمام الكبري منذ آالف السنني، وذكر املؤرخون أن قدماء الرومان نقلوا هذه اللعبة إىل 

االجنليز واعتربهم الكثريون بأم صانعو اللعبة، وواضعو القوانني األولية ملظاهر لعبة كرة القدم بشكل عام، 

هي عليه اآلن، حيث كانوا ميارسوا هذه اللعبة لغايات إعداد  حيث بدأ التطور تدرجيياً حىت وصلت إىل ما

اجليوش وتقوية أجسامهم خلدمة الوطن وقد ذكر املؤرخون العرب وغريهم أن قدماء املصريني وشعوب ما 

بني النهرين (العراق) مارسوا هذه اللعبة، ويعود الفضل يف بداية اكتشاف لعبة كرة القدم إىل احلضارة 

  ).2011،الصينية (غازي

الواضح يف رياضة كرة القدم تطلب حتميا تطوير املهارات األساسية، من أجل إن التطور  

االرتقاء باملستوى الفردي واجلماعي، وذلك ملواكبة الفرق واملنتخبات املتقدمة سواء العربية أو األجنبية، 

و تثبيت املفاهيم واألسس  وذلك باستخدام البحث العلمي املمنهج الذي يسعى للنهوض بلعبة كرة القدم،

بصوره سهله ومبسطه لوضعها أمام العاملني يف لعبة كرة القدم ليتخذها كجانب علمي وعملي تطبيقي 

ودليال يستعني به املدرب يف إعداد الفرق الرياضية يف حياته التدريبية والعمل بكل ما هو جديد يف زيادة 

سس التدريب مبا يتناسب مع اخلربات الناجحة، وجيب قدرات املدربني من خالل مزج نظريات التدريب وأ

مراعاة التسلسل يف املعلومات ملا تتضمنه املهارة من أجل االرتقاء بالالعب واللعبة واملستوى العام للفرق 

  )1995الرياضية. (البساطي، 

ى إن استخدام التدريب احلديث ملختلف األلعاب اجلماعية يعترب عملية تربوية خمططة مبنية عل

أسس علمية وعملية هدفها الوصول بالالعبني إىل أرقى املستويات األدائية املتكاملة واملتطورة وينعكس 
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ذلك بوضوح على األساليب التدريبية املختلفة خالل عملية إعداد الالعبني وتطوير املهارات الرياضية 

  املختلفة لديهم.

ة اخلاصة واملشاة حلاجات األداء عند وضع برامج التدريب جيب استخدام التدريبات النوعي

احلركي العام للعبة كرة القدم بتوجيه التدريبات حنو ااميع الفعلية يف االجتاه الفين جلميع النواحي املهارية 

  )2005والرتكيز على احلاجات النوعية املعنية بالتدريب. (أبو زيد، 

نية) تستخدم لتنفيذ واجب معني بد -ويعترب عنصر الدقة يف كرة القدم صفة مركبة (مهارية 

للوصول لتحقيق اهلدف، وتعتمد الدقة على املكان الذي تنفذ فيه ومدة األداء(مكان وزمان احلركة)، 

وتساهم بشكل كبري يف حتقيق اإلجناز خصوصًا يف األلعاب اجلماعية اليت تتطلب دقة يف األداء احلركي 

ريباته على التمارين اليت تسهم يف تطوير عنصر الدقة ألنه واملهاري، هلذا جيب على املدرب أن يركز يف تد

كلما زادت دقة األداء عند الالعبني استطاعوا من خالهلا حتسني مستواهم احلركي واملهاري بسرعة، وللدقة 

أمهية كبرية يف األلعاب اليت تعتمد على األداء املهاري واخلططي من خالل حتديد نتائج املنافسات خصوصاً 

واقف اليت يتطلب فيها األداء احلركي واملهاري للتعاون والتنسيق وتغيري املراكز واملواقف وظروف حيازة يف امل

  )2011الكرة أثناء اللعب.(حسن،

تعترب مهارة مترير الكرة من أهم مهارات كرة القدم نظرا ألا األكثر استخداما طوال زمن املباراة، 

اح غالبا ما يتصف باللعب اجلماعي ولعل التمريرات غري الدقيقة والفريق الذي جييد أفراده التمرير بنج

تؤدي إىل أداء ضعيف يف لعبة كرة القدم، كما أن التمرير الدقيق بني الالعبني يعمل على زيادة الثقة بينهم 

إىل أن مهارة التمرير من أكثر املهارات استخدامًا من قبل ) 1999). وأشار كماش (2002(إبراهيم، 

 وهذه املهارة األكثر أمهية يف  كرة القدم، والفريق الذي يتمتع أفراده بإرسال التمريرات املتقنة الالعبني

يتمكن من تنفيذ الواجبات املكلف ا، و الفريق الذي ال يتمتع أفراده بإرسال متريرات متقنة فان ذلك 

ــــــــــة التمرير املتقن على الرغم من سوف يؤثر على أدائه وبالتايل على نتيجة املباراة، وتسمى كرة القدم لعب

  ).1999اختالف املدارس الكروية يف تسمية اخلطط والتشكيالت.(كماش،

يف األلعاب الرياضية اليت تلعب على مساحات صغرية تعترب القدرة على التمرير من األمور اهلامة 

لعب كبري وواسع من حيث و لكنها ليست جوهرية أو أساسية واألمر خيتلف يف لعبة كرة القدم، فامل
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املساحة طوًال وعرضًا فهذا يتيح الفرصة للتمرير اجليد ألا هي الطريقة الوحيدة لوصول الكرة من العب 

  ).2004وبريقع، يإىل آخر بدون أن يقطعها أو يعيق وصوهلا العبو الدفاع.(السكر 

ولقد أصبح التدريب التصويب هو السالح القوي الذي ميلكه الفريق للوصول ملرمى املنافس 

على التصويب من أهم أهداف التدريب اليومي لالعبني إذ قد يتوقف جناح املباراة على حلظة واحدة 

). يؤكد السيد 1989حامسة يصوب فيها الالعب الكرة على مرمى املنافس ليسجل هدفاً.( خمتار،

تصويب وهي املهارة الفائقة يف ) أن أهم الصفات اليت جيب توافرها لدى الالعبني هي الدقة يف ال2008(

تصويب الكرة إىل نقطة وصول الكرة الذي حيدده الالعب ويصل به إىل إحراز اهلدف وتكون الكرة بعيده 

عن متناول حارس املرمى، فالدقة تبدأ بالتصويب حبيث تصل الكرة إىل مرمى املنافس بعيدا عن متناول 

يف التصويب ابعد نقطة ممكنه عن حارس املرمى. أشار حارس املرمى وتزداد مهارة الالعب حينما يبلغ 

) إىل أن التصويب بأنواعه املختلفة من أهم املهارات األساسية لالعيب كرة القدم وأا 1995األفندي(

تؤدي الدور الفعال املؤثر يف مباريات كرة القدم، حيث إن إتقان الالعب ملهارة التصويب وفقًا ملا حتتاجه 

  عترب عامالً أساسياً يف حتقيق الفوز.ظروف املباراة ي

) التصويب بأنه "الوسيلة اليت يظهر ا املهاجم مهاراته عن طريق 2001عرف بيومي (

استخدام قدميه أو رأسه لتحقيق وتطبيق األساليب اخلططية لزمن التفوق يف إحراز أهداف مباريات كرة 

  القدم".

هاماً يف حتقيق النتائج اجليدة يف مباريات كرة  ) أن التصويب أخذ دوراً 2002كما يرى إبراهيم (

القدم إذ إن استخدامها لتحقيق األهداف يعمل على تغري إجيايب يف بعض نتائج سري املباريات ومن 

املعروف أن التصويب من الثبات أو من احلركة يؤدي دورًا هامًا يف التحكم يف سري كثري من مباريات كرة 

) أن أكثر الالعبني استخداماً ملهارة التصويب هم العبو الوسط واملهامجون 1995القدم، ويؤكد األفندي (

لقرم من مرمى اخلصم وهذا حباجة إىل قيام املدربني بتدريبات خاصة لتحسني مهارة دقة التصويب 

  لديهم.
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) أن التدريبات على مهارة دقة التصويب والرتكيز عليها أثناء تنشئة 2001( أشار بيومي

  مل على  حتسني قدرة الالعب يف إصابة اهلدف بشكل أدق.الالعب تع

ونظرًا ألمهية مترينات الدقة لالرتقاء مبستوى األداء لدى العيب كرة القدم، فقد ارتأى الباحث 

القيام بدراسة للتعرف على أثر برنامج تدرييب باستخدام مترينات الدقة يف تطوير مهاريت التمرير والتصويب 

  خب جامعة الريموك يف كرة القدم.بالقدم لالعيب منت

  أهمية الدراسة: -2

تتميز لعبة كرة القدم بأا من األلعاب اجلماعية اليت حتتوي على العديد من        

األساسية واملتنوعة سواء أكانت مهارات هجومية أم دفاعية، حيث تعتمد  املهارات

واليت حتتاج إىل ة ومهارية، بالنهاية على ما يبذله الالعب أثناء املباراة من قدرات بدني

  العديد من الوسائل احلديثة اليت تسهم يف تطوير هذه القدرات.

لتمرير والتصويب بالقدم أمهية ودور فعال أثناء جمريات املباراة وذلك ملا         وملهاريت ا

لتمرير بني  لنهائية للعديد من املباريات، حيث إن دقة ا لنتيجة ا هلا من دور يف حسم ا

بني هلا أثر واضح يف بناء اهلجمات وإيصال الكرة بسرعة إىل مرمى املنافس وتتضح الالع

أمهية مهارة التصويب يف حسم نتائج مباريات كرة القدم حيث إن نتيجة املباراة تعتمد 

  على عدد األهداف املسجلة للفريق، ومن هنا جاءت أمهية الدراسة ألا:

لري - 1- 2 اضي وهم العبو منتخب جامعة تتعامل مع شرحية مهمة يف اتمع ا

 الريموك لكرة القدم والذين ميثلون العديد من األندية األردنية املختلفة.

لقليلة جدا اليت استخدمت تدريبات نوعية خاصة  - 2- 2 تعترب من الدراسات ا

لتمرير والتصويب بالقدم لدى العيب   لالرتقاء مبستوى الدقة يف مهاريت ا

 كرة القدم.

املعريف وتثقيف املدرسني واملدربني املختصني  تعمل على زيادة اجلانب - 3- 2

لنوعية اخلاصة لعنصر الدقة يف كرة القدم.  بالفرق الرياضية بالتدريبات ا
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لباحثان أن تكون هذه الدراسة مرجعا يستفاد منه من قبل  - 4- 2 يأمل ا

  املختصني يف جمال كرة القدم.

  مشكلة الدراسة : -3

قدم األردنية  اهلدف األساسي الذي يسعى إىل حتقيقه مجيع يعد االرتقاء والنهوض مبستوى كرة ال        

أركان اللعبة من (الالعبني مبختلف املراحل العمرية، اإلداريني، املدربني، الباحثني) ولن يتحقق هذا االرتقاء 

للوصول إىل اإلجناز الرياضي إال إذا توافرت عوامل النجاح (البدنية، املهارية، اخلططية، النفسية، 

  ماعية، العقلية).االجت

ويرى الباحثان كوما متابعني جلميع البطوالت اليت يشرفان على تنظيمها االحتاد األردين لكرة         

بالعمل كمحاضرين غري متفرغني بتدريس مساقات كرة القدم يف جامعة الريموك وحضور  القدم وقاما

ة يف كرة القدم والتقائه بالعديد من الالعبني العديد من الدورات التدريبية احمللية و األسيوية و الدولي

أن هناك ضعفاً يف مستوى التصويب على املرمى ويف مترير الكرة بني الالعبني  واملدربني يف جمال كرة القدم

الذي يعترب أحد أهم عوامل النجاح يف املباريات، ما أدى إىل تواضع مستوى األداء لدى فرق كرة القدم 

نطلق ارتأى الباحثان ضرورة القيام ذه الدراسة للتعرف على أثر برنامج تدرييب املختلفة،ومن هذا امل

باستخدام مترينات الدقة لتطوير مهاريت التمرير والتصويب بالقدم لالعيب منتخب جامعة الريموك لكرة 

  القدم.

  أهداف الدراسة: -4

  :هدفت هذه الدراسة التعرف إلى

الدقة على تطوير مهارة التمرير بالقدم لدى  برنامج تدرييب باستخدام متريناتتأثري  -4-1

 العيب منتخب جامعة الريموك لكرة القدم.

الدقة على تطوير مهارة التصويب بالقدم لدى  برنامج تدرييب باستخدام مترينات تأثري -4-2

 العيب منتخب جامعة الريموك لكرة القدم.
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لقدم لدى العيب التدريب االعتيادي على تطوير مهاريت التمرير والتصويب با تأثري -4-3

 منتخب جامعة الريموك لكرة القدم.

  فرضيات الدراسة: -5

بني القياسني  )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -5-1

(القبلي والبعدي) لتطوير مهاريت التمرير والتصويب بالقدم لدى العيب منتخب 

  .لقياس البعديجامعة الريموك لكرة القدم لدى اموعة الضابطة ولصاحل ا

بني القياسني )α≥0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة -5-2

(القبلي والبعدي) لتطوير مهاريت التمرير والتصويب بالقدم لدى العيب منتخب 

  .جامعة الريموك لكرة القدم لدى اموعة التجريبية ولصاحل القياس البعدي

) بني أداء أفراد α≥0.05( توى الداللةتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس -5-3

اموعتني (التجريبية، الضابطة) على مهاريت (التمرير، التصويب) يف القياس البعدي 

 .ولصاحل اموعة التجريبية

  محددات الدراسة: -6

 مالعب وصاالت جامعة الريموك.: المحدد المكاني •

  م.2/6/2013م ولغاية 4/4/2013المحدد الزماني: الفترة من  •

 .احملرتفني أندية مجيع العيب منتخب جامعة الريموك لكرة القدم باستثناء العيبالمحدد البشري:  •

  مصطلحات الدراسة: -7

عملية تنسيق األداء من خالل املكان والزمان واجلهد املستخدم تبعا لطول فرتة الشد واالرختاء الدقة: 

 )2011(حسن، ركات الرياضيةالعضلي حبيث يتناسب مع الواجب احلركي، وأا تشمل مجيع احل

هي إمكانية الفرد  أداء حركة معينة بأقصى درجة من اإلتقان وحتقيق نتيجة جيدة فيها مع  المهارة:

 )2008االقتصاد يف الطاقة املبذولة ويف أقل زمن.(حممود،

ئص زمالئهم هو حلقة االتصال بني الالعبني للوصول إىل املرمى ويتطلب من الالعبني املعرفة خلصاالتمرير:

 )2001البيومي،إلمكانيات الزميل املستقبل ( من حيث سرعتهم و لياقتهم البدنية ،حىت ترسل الكرة وفقاً 
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 والتمرير هو نقل الكرة من العب إىل آخر بنفس الفريق لبناء اهلجمات والسيطرة على جمريات املباراة.

على مرمى املنافس إلحراز هدف بطريقة هو نتاج تكتيكي فردي أو مجاعي حملاولة ركل الكرة التصويب: 

 ). 1990قانونية من أجل حتديد نتيجة املباراة بني الفريقني املتنافسني مبباراة كرة القدم ( إمساعيل، 

والتصويب هو ركل الكرة حملاولة تسجيل هدف يف مرمى املنافس مع األخذ بعني االعتبار النواحي القانونية 

 للعبة.

  الدراسات السابقة: -8

بدراسة هدفت إىل تعرف  تأثري بعض الوسائل التدريبية من  )2013م جاسم وآخرون (قا -

خالل إعداد تدريبات باستخدام بعض الوسائل املساعدة لتطوير دقة مهاريت املناولة والتهديف 

بكرة القدم، واستخدم الباحث املنهج التجرييب، ومت اختيار العينة بالطريقة العمدية من العيب 

يخ الرياضي بكرة القدم، وقسمت العينة إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية وخضعت نادي الصل

اموعة التجريبية إىل التدريبات املعدة من قبل الباحثني، وتوصل الباحثون إىل وجود تـأثري إجيايب 

  للوسائل التدريبية يف تطوير دقة مهاريت املناولة والتهديف بكرة القدم.

أثر برنامج تدرييب مقرتح لتحسني  إىلفت هذه الدراسة التعرف وهد )2012دراسة ذيابات ( -

دقة التصويب لالعيب كرة القدم ألندية احملرتفني يف مدينة اربد، واستخدم الباحث املنهج 

) العبا من أندية العريب واحلسني و مت اختيارهم 30التجرييب، واشتملت عينة الدراسة على(

وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه بني القياسني عشوائيا مثلوا خطي الوسط و اهلجوم 

القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي، كما أظهرت متيز العيب النادي العريب على العيب نادي 

  احلسني و جبميع األماكن احملددة للتهديف.

اللياقة بدراسة هدفها التعرف إىل أثر الربنامج التدرييب لتطور عناصر  )2011قام الداود ( -

مت  ) العباً 32البدنية واملهارية لدى العيب نادي احلسني الرياضي، تكونت عينة الدراسة من (

اختيارها بالطريقة العمدية، واستخدم الباحث املنهج التجرييب، أظهرت نتائج الدراسة  وجود 

واملهارية بني فروق ذات داللة إحصائية ألثر الربنامج التدرييب يف تطوير عناصر اللياقة البدنية 
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القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل القياس البعدي، كما دلت النتائج على 

وجود فروق دالة إحصائيًا يف مجيع االختبارات لعناصر اللياقة البدنية واملهارية يف القياسات 

  البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة ولصاحل اموعة التجريبية.

تأثري الربنامج التدرييب  إىلوهدف هذه الدراسة التعرف  )2009ة الحايك وآخرون (دراس -

املقرتح ملهارة دقة التصويب يف كرة السلة، واستخدم الباحث املنهج التجرييب، واشتملت عينة 

) ومت تقسيمهم إىل جمموعتني جمموعة 17من الناشئني حتت ( ) العباً  40الدراسة على ( 

ضابطة وكانت أهم نتائج الدراسة ضرورة زيادة الوقت املخصص للتدريب على جتريبية وجمموعة 

  مهارة دقة التصويب يف ظروف خمتلفة منها الصعبة والسهلة.

بدراسة هدفها التعرف إىل تنمية القدرات التوافقية يف تطوير  )2009كما قام الجوهري ( -

احث املنهج التجرييب على عينة مستوى أداء بعض املهارات األساسية بكرة القدم. استخدم الب

) سنة واشتملت عينة الدراسة 15من العيب كرة القدم ملنتخب جامعة الزقازيق الناشئني بعمر (

لكل جمموعة توصلت  ) ناشئاً 24مقسمني على جمموعتني جتريبية وضابطة بعدد ( ) ناشئاً 48(

افقية املختلفة وساهم يف تطوير نتائج الدراسة إىل تأثري الربنامج املعد على تنمية القدرات التو 

  مستوى األداء باملهارات األساسية قيد البحث.

بدراسة هدفت إىل تعرف  مدى تأثري تدريب بعض املهارات النفسية  )2008( وقام عون -

) سنة. تكونت 18-15والبدنية على األداء املهاري لالعيب كرة القدم اليت ترتاوح أعمارهم بني (

. قسمت إىل جمموعتني متساويتني، وقد طبق الباحث الربنامج العباً  )30عينة الدراسة من (

املقرتح لتدريب املهارات النفسية على اموعة التجريبية، وطبق برنامج اإلعداد البدين واملهاري 

على اموعة الضابطة. وقد خرج الباحث بنتائج أمهها أن برنامج التدريب املستخدم أثر تأثرياً 

فع مستوى األداء املهاري لكرة القدم لدى اموعة التجريبية، كما وجدت فروق دالة إجيابياً يف ر 

بني جمموعيت البحث التجريبية والضابطة يف القياس البعدي يف املهارات األساسية  إحصائياً 

  ولصاحل اموعة التجريبية.
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 ت البليومرتيةدراسة هدفها التعرف إىل تأثري استخدام التدريبا )2005كما أجرى رمضان ( -

املهارية على تنمية القدرة العضلية وبعض املتغريات الفسيولوجية واملهارية يف كرة القدم. واستخدم 

مت اختبارهم  العباً  24الباحث املنهج التجرييب ملالءمته للدراسة وتكونت عينة الدراسة من 

ت نتائج الدراسة تفوق بالطريقة العمدية ومت تقسيمها إىل جمموعتني (ضابطة، جتريبية) وأظهر 

  اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف مجيع القياسات البعدية وتقدماً ملحوظاً.

بدراسة هدفها التعرف إىل  )Cameron&Adams,2003قام كاميرون وآدمز ( -

املدى الذي تصل إليه الرجل الضاربة أثناء الوقوف على الرجل األخرى ووضع آلية من مخس 

صويب، حيث بني الباحث أن ركل الكرة بدقة، وبسرعة معينة على مسافة مرغوبة، أوضاع للت

يعتمد على سرعة القدم الراكلة، وجود االتصال بني القدم الراكلة، وجود االتصال بني القدم 

) العب كرة اسرتايل وأظهرت النتائج أنه كان للمصوب 20( والكرة، تكونت عينة الدراسة من

أكرب من املصوب بالقدم اليمىن، حيث أظهرت النتائج متيز مستخدمي  بالقدم اليسرى ميزة

  القدم اليسرى عن مستخدمي القدم اليمىن.

  التعليق على الدراسات السابقة:

 من الباحثان أفادت واملعلومات اليت املعرفة من كثري  تقدمي يف مسامهتها مدى السابقة الدراسات من يتضح

 علمية ونتائج وأدوات نظرية معلومات من تضمنته ما ومن خالل هوإجراءات ومنهجه البحث خطة حيث

الدراسات  توصلت فقد إليه توصلت وما نتائجها ومقارنة الدراسات هذه يف تناول الباحثني ساعد مما

 أوضحت كما  العلمية البحوث من هذه األنواع لطبيعة التجرييب املنهج استخدام مناسبة السابقة إىل مدى

فكلما ارتفع مستوى الدقة ارتفع مستوى  وجود عالقة طردية بني الدقة واألداء املهاري قةالساب الدراسات

  وأوصت بعض الدراسات باالهتمام بتطوير الدقة ملا هلا ارتباط كبري بتطوير األداء املهاري. األداء املهاري

  وعليه فقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة ما يلي:

  املناسب.حتديد املنهج العلمي  -

  الوسائل واألدوات املستخدمة يف الدراسة. -
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  اخلطوات الواجب اتباعها يف الدراسة. -

  األسلوب اإلحصائي املستخدم يف هذه الدراسات وحتديد ما يناسب الدراسة. -

  طرق عرض اجلداول اإلحصائية و تفسريها. -

  وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بـ:

 الدقة. متريناتخاص بلعبة كرة القدم باستخدام بناء برنامج تدرييب  -

على منتخب جامعة الريموك لكرة القدم حيث مل جيد الباحث دراسة أجريت على  تطبيقها -

 طالب منتخب جامعة الريموك لكرة القدم.

  إجراءات الدراسة -9

  منهج الدراسة: - 9-1

  مت استخدام املنهج التجرييب ملالءمته لطبيعة الدراسة وأهدافها.

  لدراسة:مجتمع ا - 9-2

  .) العباً 47تكون جمتمع الدراسة من مجيع العيب منتخب جامعة الريموك لكرة القدم وكان عددهم (

  عينة الدراسة: - 9-3

 2013مت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية من العيب منتخب جامعة الريموك لكرة القدم خالل العام 

  وكانت الشروط على النحو التايل:

 .الدراسة إجراء وقت ت النشاط الرياضي و ضمن أمساء العيب كرة القدمبسجال مسجالً  يكون أن •

  .الالعب مشاركا مع أندية احملرتفني ال يكون أن •

العباً مت تقسيمهم إىل جمموعتني متساويتني ضابطة وجتريبية بواقع  )30العينة ( ألفراد الكلي العدد بلغ وقد

  مخسة عشر العب لكل جمموعة.

 

  المجموعات تكافؤ - 9-4

 Independentالستخراج التكافؤ بني جمموعيت الدراسة (الضابطة، التجريبية) مت تطبيق اختبار (   

Samples t-test موعة، وعلى أداء أفرادعلى املتغريات الشخصية ألفراد عينة الدراسة تبعًا ملتغري ا (
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) توضح 1-2موعة، جداول (عينة الدراسة ملهاريت (التمرير، التصويب) يف القياس القبلي تبعًا ملتغري ا

  ذلك.

  )1جدول (

) على المتغيرات الشخصية Independent Samples t-testتطبيق اختبار (

  تبعاً لمتغير المجموعة

  املتغري
وحدة 

  القياس
  اموعة  ن

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
t 

درجات 

  احلرية

الداللة 

  اإلحصائية

 15 سم  الطول
 4.47 173.00 ضابطة

1.54 28 0.13 
ةجتريبي  169.13 8.63 

 كغم  الوزن
15 

 4.47 73.00 ضابطة
0.24 28 0.81 

ةجتريبي  72.27 10.72 

 سنة  العمر
- 1.12 19.40 ضابطة

0.16 
28 0.88 

ةجتريبي 15  19.47 1.19 

) للمتغريات الشخصية تبعاً ملتغري اموعة، كانت غري دالة t) أن قيم (1يظهر من اجلدول رقم (

)، وهذا يدل على تكافؤ املتغريات الشخصية موعتني α≥ 0.05إحصائيًا عند مستوى الداللة (

  الدراسة.

  :التكافؤ لمتغيرات األداء المهاري -9-4-1

  )2جدول (

عينة  ) على أداء أفرادIndependent Samples t-testتطبيق اختبار (

  الدراسة لمهارتي (التمرير، التصويب) في القياس القبلي تبعاً لمتغير المجموعة

  اموعة  املهارة
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
t 

درجات 

  احلرية

الداللة 

  اإلحصائية

 0.92 28 0.09 3.83 10.60 ضابطة  التمرير
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    3.70 10.46 جتريبية

  التصويب
 0.67- 2.45 6.47 ضابطة

 

28 

 

0.51 

 3.00 7.13 جتريبية 

) ألداء أفراد العينة يف مهاريت (التمرير، التصويب) يف t) أن قيم (2( يظهر من اجلدول رقم

)، وهذا يدل α≥ 0.05القياس القبلي تبعاً ملتغري اموعة، كانت غري دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (

  ياس القبلي.على تكافؤ جمموعتني الدراسة يف الق

  خطوات إجراء الدراسة: - 9-5

  قام الباحثان مبا يلي:

من أجل حتديد جمتمع الدراسة قام الباحثان حبصر العدد الكلي لالعيب منتخب جامعة الريموك وذلك  •

 عن طريق السجالت اخلاصة بالالعبني من دائرة النشاط الرياضي.

ب ممن انطبقت عليهم الشروط ومت ) الع30اختيار العينة بالطريقة العمدية حيث اشتملت على ( •

 تقسيمهم إىل جمموعتني متساويتني متكافئتني ضابطة وجتريبية بواقع مخسة عشر العب لكل جمموعة.

  المجموعة األولى: (العينة التجريبية) وخضعت للبرنامج التدريبي المقترح باستخدام تمرينات الدقة.

امج التدريبي االعتيادي بدون استخدام التمرينات المجموعة الثانية: (العينة الضابطة) وخضعت للبرن

 الخاصة بالدقة.

متابعة العينة من أجل أغراض تطبيق التدريب والتعرف على ظروفهم من اجل حتديد املواعيد املناسبة  •

 للتطبيق.

 جل التأكد من صالحيتها وإمكانية تطبيق الربنامج ا.أتفقد  مالعب جامعة الريموك من  •

 من اجل تطبيق الدراسة.توفري األدوات  •

 استعان الباحثان بعدد من املساعدين من أجل إجراء القياسات القبلية والبعدية هلذه الدراسة. •

  الدراسة االستطالعية: •

) العبني من خارج عينة الدراسة يف الفرتة 10قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية على عينة من ( •

 فت إىل:هد 28/3/2013-21/3/2013الواقعة ما بني 
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 التأكد من مدى فهم فريق العمل لطبيعة االختبارات وكيفية أدائها. -

 الصعوبات اليت تواجه االختبار وإمكانية تالفيها. -

 مدى مالءمة االختبارات املستخدمة لعينة البحث. -

 مدى مالءمة التجهيزات واألدوات الالزمة ألداء االختبارات. -

 معرفة الوقت املستغرق ألداء االختبارات. -

  صدق االختبارات: - 9-6

قام الباحثان باستخدام صدق االختبار وذلك بعرض االختبارات والربنامج التدرييب املستخدم يف 

الدراسة على جمموعة من اخلرباء من محلة درجة الدكتوراه يف الرتبية الرياضية باإلضافة إىل عدد من املدربني 

هم حول االختبارات ومدى مالءمتها للبيانات واملعلومات أرائ املعروفني على املستوى العاملي و احمللي ملعرفة

  املراد قياسها وقام الباحثان بأخذ مالحظات اخلرباء وإجراء بعض التعديالت املقرتحة.

  ثبات االختبار: - 9-7

دف التحقق من ثبات اختباري الدراسة قام الباحثان باستخدام طريقة (تطبيق االختبار وإعادة 

) العيب 10، إذ مت تطبيق االختبارين على العينة االستطالعية البالغ عددها () test–Re-testتطبيقه (

وإعادة تطبيقها بعد أسبوع من التطبيق األول على نفس العينة وهم من خارج  العينة األصـلية للدراسـة، مث 

  ) يوضح ذلك.4مت استخراج معامل االرتباط بني التطبيقني، جدول (

  

  )3جدول (

  )10مل االرتباط بين التطبيقين) الختباري الدراسة (ن=معامالت ثبات (معا

 معامل الثبات املهارة

 *0.85  التمرير

  *0.92  التصويب

  ).α≥ 0.05عند مستوى الداللة ( *دالة إحصائياً 
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يظهر من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط بني التطبيقني الختباري الدراسة كانت دالة 

  ، وهذا يدل على ثبات االختبارين للتطبيق.)α≥ 0.05( إحصائية عند مستوى

  إجراء االختبارات القبلية: - 9-8

قام الباحثان بإجراء االختبارات القبلية لعينة الدراسة (التجريبية والضابطة) على ملعب جامعة 

  .4/4/2013الريموك بتاريخ

  تطبيق البرنامج: -1- 9-8

م مترينات الدقة حيث مت اشتملت هذه املرحلة على مرحلة تطبيق الربنامج التدرييب باستخدا

دقيقة) للوحدة  90) وحدات تدريبية أسبوعية و بواقع (3تطبيق الربنامج ملدة مثانية أسابيع وبواقع (

وحدة) تدريبية  24واشتمل الربنامج على (  30/5/2013 ىلإ 7/4/2013الواحدة استمرت من

  موعة البحث التجريبية.

  للمجموعة الضابطة: التدريبيالبرنامج  -2- 9-8

تــابع الباحثــان تطبيــق الربنــامج التــدرييب للمجموعــة الضــابطة حيــث كانــت اموعــة الضــابطة تقــوم 

بتطبيق الربنامج التدرييب االعتيادي، ويشرتك برنامج اموعة الضابطة مع برنامج اموعة التجريبية يف زمن 

راعاة تطبيق اخلطة التدريبية اليت قام الوحدة، عدد الوحدات التدريبية يف األسبوع، فرتة تطبيق الربنامج ومت م

بإعدادها الباحثان، ومت تطبيـق الربنـامج علـى اموعـة الضـابطة مـن قبـل البـاحثني بـدون اسـتخدام تـدريبات 

  الدقة اليت استخدمت مع اموعة التجريبية.

  

 إجراء االختبارات البعدية : - 9-9

طبيق نفس االختبارات اليت قاما بتطبيقها بعد االنتهاء من فرتة تطبيق الربنامج،  قام الباحثان بت

يف القياس القبلي، وذلك مبساعدة نفس املساعدين يف القياس القبلي وبنفس مكان االختبار القبلي ملعب 

  .2/6/2013جامعة الريموك للحصول على أدق النتائج بتاريخ 

  متغيرات الدراسة: - 9-10

  ام مترينات الدقة.املتغريات املستقلة: الربنامج التدرييب املقرتح باستخد •
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  يف اختباري مهاريت التمرير والتصويب بالقدم. املتغريات التابعة : مستوى أفراد عينة الدراسة •

  المعالجة اإلحصائية: - 9-11

  للوصول إىل أهداف الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية:

املتغريات  للتعرف على المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم التفلطح وااللتواء: -9-11-1

  الشخصية لعينة الدراسة.

للتعرف على الفروق بني  ):Independent Samples t-testاختبار ( -9-11-2

 اموعتني (الضابطة والتجريبية) يف القياس البعدي.

للتعرف على الفروق بني القياسني  ):Paired Samples t-testاختبار ( -9-11-3

  (القبلي، البعدي) للمجموعة الواحدة.

  تائجعرض ومناقشة الن - 10

يتضمن هذا الفصل عرض نتائج الدراسة اليت دف إىل التعرف على أثر برنامج تدرييب 

باستخدام مترينات الدقة لتطوير مهاريت التمرير والتصويب بالقدم لالعيب منتخب جامعة الريموك لكرة 

 القدم، ومت عرض نتائج الدراسة وفقاَ ملا مت طرحه من فرضيات، وهي على النحو اآليت:

) بين القياسين α≥ 0.05فرضية األولى: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(ال

(القبلي والبعدي) لتطوير مهارتي التمرير والتصويب بالقدم لدى العبي منتخب جامعة اليرموك لكرة 

  القدم لدى المجموعة الضابطة ولصالح القياس البعدي.

) على أداء Paired Samples t-testاختبار (للتحقق من صحة هذه الفرضية مت تطبيق 

أفراد عينة الدراسة  يف اموعة الضابطة ملهاريت التمرير والتصويب بالقدم يف القياسني (القبلي، البعدي)، 

  ) يوضح ذلك.4جدول (
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  )4جدول (

) على أداء أفراد عينة الدراسة  في Paired Samples t-testتطبيق اختبار (

  ة لمهارتي التمرير والتصويب بالقدم في القياسين (القبلي، البعدي)المجموعة الضابط

  القياس  املهارة
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

معامل 

  االرتباط
t 

الداللة 

  اإلحصائية

  التمرير
 3.83 10.60  القبلي

0.75 -1.46  0.16 
 4.10 11.67  البعدي

  التصويب
 2.45 6.47  القبلي

0.68 -1.14 0.27 
 1.96 7.00  البعدي

) ألداء أفراد اموعة الضابطة ملهارات التمرير والتصويب t) أن قيم (4يظهر من اجلدول رقم (

)، ولكن هناك α≥ 0.05بالقدم يف القياسني (القبلي، البعدي) غري دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (

 القياسني (القبلي والبعدي) للمجموعة فروق يف املتوسطات احلسابية ولكنها غري دالة إحصائيا بني

  الضابطة. مما سبق ترفض الفرضية األوىل للدراسة.

ويعزو الباحثان هذه النتيجة إىل أن أفراد اموعة الضابطة خضعوا للربنامج التدرييب املقرتح من قبل 

رق والوسائل الباحثني بدون استخدام مترينات الدقة، وبشكل منتظم ومستمر ودون االعتماد على الط

العلمية اجليدة لتنمية عنصر الدقة؛ مما كان له أثر يف عدم تطوير دقة أداءهم ملهاريت (التمرير، التصويب) 

) اليت توصلت إىل عدم تطور 2000بني القياسني القبلي والبعدي. وهذا يتفق مع دراسة البلبيسي (

) اليت 2009املهارات احلركية، واجلوهري (اموعة الضابطة يف متغريات عناصر اللياقة البدنية و بعض 

أظهرت عدم وجود فروق دالة إحصائية يف تنمية القدرات التوافقية املختلفة بني القياسني القبلي والبعدي 

  يف اموعة الضابطة.

) بين القياسين α≥ 0.05الفرضية الثانية:توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(

) لتطوير مهارتي التمرير والتصويب بالقدم لدى العبي منتخب جامعة اليرموك لكرة (القبلي والبعدي

  البعدي. القدم لدى المجموعة التجريبية ولصالح القياس
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) على أداء Paired Samples t-testللتحقق من صحة هذه الفرضية مت تطبيق اختبار (

ير والتصويب بالقدم يف القياسني (القبلي، البعدي)، أفراد عينة الدراسة  يف اموعة التجريبية ملهاريت التمر 

  ) يوضح ذلك.5جدول (

  )5جدول (

) على أداء أفراد عينة الدراسة  في Paired Samples t-testتطبيق اختبار (

  المجموعة التجريبية لمهارتي التمرير والتصويب بالقدم في القياسين (القبلي، البعدي)

  القياس  املهارة
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

معامل 

  االرتباط
t 

الداللة 

  اإلحصائية

  التمرير
 3.70 10.47  القبلي

-0.22 -3.36 0.00 
 1.36 14.13  البعدي

  التصويب
 3.00 7.13  القبلي

0.53 -2.46 0.02 
 2.87 8.93  البعدي

ات التمرير والتصويب بالقدم يف ) ألداء أفراد اموعة التجريبية ملهار t) أن قيم (5يظهر من اجلدول رقم (

)، وهذا يدل على وجود فروق α≥ 0.05القياسني (القبلي، البعدي) دالة إحصائياً عند مستوى الداللة (

ذات داللة إحصائية بني القياسني (القبلي والبعدي) للمجموعة التجريبية، ولصاحل القياس البعدي حيث 

) على 8.93، 14.13( املهارات (التمرير، التصويب)بلغت املتوسطات احلسابية للقياس البعدي يف 

  التوايل. مما سبق تقبل الفرضية الثانية للدراسة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن أفراد اموعة التجريبية قد خضعوا لربنامج متقن خاص 

هي تعترب مدة  ) أسابيع و 8بتمرينات الدقة وبشكل منتظم ومستمر؛ إذ إن مدة الربنامج التدرييب كانت (

كافية لتطوير مهاريت التمرير والتصويب، كما يعزو الباحثان هذه النتيجة إىل عدد الوحدات التدريبية 

) 90) وحدات يف األسبوع الواحد وزمن كل منها (3املستخدمة يف الربنامج التدرييب اليت كانت مبعدل (

من جزء متهيدي ورئيسي وختامي، ما يزيد من  دقيقة ويعترب هذه الزمن كافيا لتطبيق الوحدة بكافة أجزائها
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قدرة الالعب على أداء املهارة.  كما يعزو الباحثان سبب التطور احلاصل لدى أفراد اموعة التجريبية 

ملهاريت التصويب والتمرير بكرة القدم إىل التمرينات املقرتحة يف الربنامج التدرييب املطبق من قبل الباحثان 

) أن التمرينات اخلاصة ليست وسيلة بديلة من وسائل التدريب ، وإمنا هي وسيلة 1988خريبط ( يؤكد

هامة جداً ال ميكن االستغناء عنها وهلا دور فعال أثناء فرتة اإلعداد اخلاص. كما أن االختيار اجليد لنوعية 

العالية والتشويق  التمرينات املطبقة يف الربنامج املقرتح أعطت تفاعًال مع أجواء التدريب من خالل الروح

أثناء فرتة تطبيق الربنامج. كما أن التكرارات املستخدمة يف إعادة التمرينات عوامل سامهت يف تطوير صفة 

) إذ ينبغي على املدرب إعطاء اكرب كمية ممكنة من 2004الدقة وهذا ما يتفق مع ما ذكره سليمان (

واتفقت هذه النتيجة مع دراسات كل من ذيابات التكرارات عند أداء أي مترين لتطوير الصفة املطلوبة. 

) اليت أظهرت وجود عالقة ارتباطيه بني القياسني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي يف دقة  2012(

) اليت استنتجت ضرورة زيادة الوقت املخصص للتدريب على 2009( التصويب، واحلايك وآخرون

) اليت أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية 2011داود ( مهارات دقة التصويب يف كرة السلة، ودراسة

ألثر الربنامج التدرييب يف تطوير عناصر اللياقة البدنية واملهارية بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة 

) اليت توصل إىل أن برنامج التدريب املستخدم أثر 2008التجريبية ولصاحل القياس البعدي، ودراسة عون (

  يف رفع مستوى األداء املهاري لكرة القدم لدى اموعة التجريبية. إجيابياً  تأثرياً 

) بين أداء أفراد α≥ 0.05الفرضية الثالثة: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة(

المجموعتين (التجريبية، الضابطة) على مهارتي (التمرير، التصويب) في القياس البعدي ولصالح 

  تجريبية.المجموعة ال

على أداء  Independent Samples t-test )للتحقق من صحة هذه الفرضية مت تطبيق اختبار (

) 6أفراد عينة الدراسة ملهاريت (التمرير، التصويب) يف القياسني البعديني تبعًا ملتغري اموعة، جدول (

  يوضح ذلك.
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  )6جدول (

لى أداء أفراد عينة ) ع Independent Samples t-testتطبيق اختبار ( 

  الدراسة لمهارتي (التمرير، التصويب) في القياس البعدي تبعاً لمتغير المجموعة

  املهارة 
  اموعة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
t 

درجات 

  احلرية

الداللة 

  اإلحصائية

  4.09  11.66 ضابطة التمرير
-2.21 28 0.02 

 1.35  14.13 جتريبية 

 0.04 28 2.15- 1.96 7.00 ضابطة التصويب

    2.87 8.93 جتريبية 

) ألداء أفراد العينة يف مهارة التمرير يف القياس البعدي تبعاً t) أن قيمة (6نالحظ من اجلدول رقم (

) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى 0.02) وبداللة إحصائية (2.21-ملتغري اموعة بلغت (

صائيًا بني املتوسطات احلسابية على وجود فروق ذات داللة إح )، وهذا يدلα≥ 0.05الداللة (

داء أفراد العينة يف مهارة التمرير تعزى ملتغري اموعة ولصاحل اموعة التجريبية مبتوسط حسايب أل

)، وبالتايل هناك أثر ذو داللة 11.66( )، بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة14.13(

) الستخدام برنامج تدرييب باستخدام مترينات الدقة على α≥ 0.05وى الداللة (إحصائية عند مست

تطوير مهارة التمرير بالقدم لدى العيب منتخب جامعة الريموك لكرة القدم. ويعزو الباحث هذه 

النتيجة إىل أن الربنامج التدرييب املستخدم حيتوي على جمموعة من التمرينات اليت ختص الدقة يف 

للفروق الفردية بني أفراد عينة الدراسة واستخدام مبدأ التموج والتدرج يف احلمل، ما  مراعاتهالتمرير و 

أدى إىل تطور واضح يف أداء أفراد العينة التجريبية باملقارنة مع أفراد العينة الضابطة. كما يالحظ من 

البعدي تبعًا ملتغري ) ألداء أفراد العينة يف مهارة التصويب يف القياس t) أن قيمة (6جدول رقم (

) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 0.04) وبداللة إحصائية (2.15-اموعة بلغت (

)α ≥ 0.05داء صائيًا بني املتوسطات احلسابية أل)، وهذا يدل على وجود فروق ذات داللة إح
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التجريبية مبتوسط حسايب أفراد العينة يف مهارة التصويب تعزى ملتغري اموعة ولصاحل اموعة 

)، وبالتايل هناك أثر ذو داللة 7.00( )، بينما بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة8.93(

) الستخدام برنامج تدرييب باستخدام مترينات الدقة على α ≥ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة (

ة القدم، ومما سبق تقبل الفرضية تطوير مهارة التصويب بالقدم لدى العيب منتخب جامعة الريموك لكر 

الثالثة للدراسة. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن حمتوى الربنامج التدرييب بالرتكيز على اجلانب 

التكراري يعمل على خلق التوافق العضلي والعصيب يف الصفات اليت متيز هذه اللعبة لألداء املهاري 

يف تنفيذ أساليب التصويب وهذا يدل على فاعلية  اخلاص بالتصويب ويساعد على رفع مستوى الدقة

) 2002الربنامج يف تطوير مهارة التصويب بالقدم لدى اموعة التجريبية وهذا ما يؤكده  حممد (

"إىل أن استخدام برامج مصممة جيدا ومنفذة بطريقة تؤدي إىل تطوير األداء البدين واملهاري، ويعد 

  اضي".أحد أسباب التفوق يف اال الري

) اليت توصلت إىل وجود تأثري إجيايب للوسائل التدريبية يف 2013وهذا يتفق مع دراسة جاسم (

) اليت توصلت إىل تفوق 2000( تطوير دقة مهاريت التمرير والتصويب لكرة القدم، ودراسة البلبيسي

ات املستخدمة يف اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف بعض املهارات احلركية بفضل التمرين

) اليت أظهرت وجود فروق دالة إحصائيًا يف مجيع االختبارات لعناصر 2011الربنامج، ودراسة داود (

اللياقة البدنية واملهارية يف القياسات البعدية موعتني التجريبية والضابطة ولصاحل اموعة التجريبية. 

إحصائيًا بني جمموعتني البحث (التجريبية  ) واليت توصلت إىل وجود فروق دالة2008ودراسة عون (

) واليت 2005والضابطة) لقياس البعدي يف املهارات األساسية لصاحل اموعة التجريبية، ودراسة رمضان (

توصلت إىل تفوق اموعة التجريبية على اموعة الضابطة يف مجيع القياسات البعدية يف تنمية القدرة 

  لفسيولوجية واملهارية يف كرة القدم.العضلية وبعض املتغريات ا

  االستنتاجات: - 11

  يف ضوء أهداف الدراسة ومن خالل عرض النتائج ومناقشتها توصل الباحثان إىل االستنتاجات التالية :

  مترينات الدقة ختدم مهاريت التمرير والتصويب لدى العيب كرة القدم. -11-1

  مهاريت التمرير والتصويب بالقدم. الوقت املستخدم يف تنفيذ الربامج التدرييب مناسب لتطور -11-2
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  التوصيات: - 12

  يف ضوء استنتاجات الدراسة يوصي الباحثان مبا يلي:

العمل على استخدام مترينات الدقة، ولوقت كاف كجزء من التدريب يف كرة القدم ملا هلا من  -12-1

 أثر إجيايب على تطوير وحتسني األداء املهاري.

مج التدرييب لتطوير دقة التمرير و التصويب بلعبة كرة اعتماد التمرينات ا املستخدمة يف الربنا -12-2

 القدم.

وضع هذه الدراسة أمام العاملني يف جمال تدريب كرة القدم لالستعانة ا لتطوير مهاريت  -12-3

  التمرير و التصويب.
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