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تأثري طول الشاخص على سرعة الالعب يف اختبار مهارة اجلري بالكرة

ملخص

يهدف البحث إلى معرفة تأثير طول الشاخص على سرعة العبي كرة القدم من خالل مقارنة نتائج 
اختبار مهارة الجري بالكرة بداللة تغير طول الشاخص حيث افترض الباحثون  وجود عالقة عكسية 
بين طول الشاخص و سرعة الالعب في مهارة الجري بالكرة أي أن زاد طول الشاخص واقترب من 
طول المنافس قلت سرعة الالعب عند أداء هذه المهارة، وقد اعتمد المنهج الوصفي وتمثلت عينة البحث 
في 15 العبا من فريق غالي  معسكر وتمثلت الدراسة األساسية في تطبيق أداة البحث والمتمثلة في 
اختبار الجري بالكرة بين الشواخص ، بعد الحصول على النتائج ومعالجتها إحصائيا باستعمال اختبار 
فرق المتوسطات استنتج الباحثون  أن لمتغير طول الشاخص تأثير على نتائج اختبار مهارة  الجري 
بالكرة  بين الشواخص  حيث كلما زاد طول الشاخص قلت سرعة الالعب في الجري بالكرة أي كلما 
كان الشاخص يحاكي الالعب السلبي في الطول والحجم كلما تحصلنا على سرعة الالعب الحقيقية 
في المقابلة، وعليه أوصى الباحثون  بضرورة اعتماد شواخص تحاكي حجم الالعب من حيث الحجم 

للحصول على نتائج حقيقية في االختبارات والتدريبات.
الكلمات  الدالة : السرعة، الجري بالكرة، االختبار، الشاخص.

Abstract   

The aim of the research is to know the impact of cone length on the speed of football players by comparing the results of 
the test to run with the ball in terms of changing the length of the cone, the researchers assumed an inverse relationship 
between the length of the cone and the speed of running with the player's ball. Where the researchers confirmed that 
the speed of the player when running this skill, the descriptive method was adopted and the search sample it is 15 Ghali 
Mascara team players the basic study has been the application of the search instrument for the running ball test between 
the individual, after obtaining the results and statistical processing using the intermediate difference test, the researchers 
concluded that the length cone variable had an effect on the proficiency test results run with the ball between the more 
particular or the longer cone length, the researchers concluded that the speed of the player's run with the ball plus 
the cone simulates the negative player of length and size every time you get the player's actual speed in the entry, the 
researchers have recommended the need for Antibes a Size that simulates the size of the player in terms of volume r get 
real results in tests and physical exercises.

Key words : Speed - Running the ball - the test  - cone.
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املقدمة

تطورت  العامل،إذ  يف  األوىل  الشعبية  اللعبة  القدم  كرة  تعد 
بشكل سريع، وأصبحت احلاجة إىل حتسني األداء املهاري فيها 
أمرا جوهريا للوصول بالعب كرة القدم إىل األداء بصورة آلية 
إال  يأتي  ال  املباراة،وهذا  ظروف  من  ظرف  أي  حتت  متقنة  و 
القياسات  و  نتائج اإلختبارات  املستندة إىل  التدريبية  بالربامج 
اليت تعطي املؤشر احلقيقي للواقع املهاري الذي يتميز به العبوا 

كرة القدم . )أ.لباد, معمر، 2012، صفحة 348(
وسيلة  املقننة  االختبارات  فإن  حسانني   صبحي  حممد  عن  و 
من وسائل التقويم يف اجملال الرياضي واليت تعود على املدربني 
بفائدة كبرية متكنهم من رفع الكفاءة العملية التدريبية وأن 
االختبارات اليت يتم بناؤها وتقنينها على عينات متثل جمتمع 
وتقنينها  بنائها  مت  اليت  غريها  من  أصلح  تعد  املستفيدين، 
التشابه بني  بلغت درجة  آخر مهما  على عينات متثل جمتمعا 

اجملتمعني. )د، زرف حممد، 2012-2011، صفحة 06(
و  املهارات  كثرة  غريها  عن  القدم  كرة  مييز  ما  أن  علما 
كرة  جوانب  بتطبيق  البد  املستويات  أفضل  تعددها،ولتحقيق 
أن  ميكن  القدم،إذ  بكرة  حتدد  واليت  وسرعة   بدقة  القدم 
تقتصر على حاالت أساسية من أهمها احلركات املتكررة مثل 
الركض بالكرة أو بدونها، وتلعب السرعة يف األداء دورا حيويا 
إمتالك  الالعب  على  حيتم  بالكرة  اجلري  مهارة  ومهما،فأداء 
مستوى عالي من السرعة القصوى و احلركية،وذلك باعتبار 
الرياضة، إذ  املهارات األساسية يف هذه  اجلري بالكرة من أهم 
يتمكن الالعب من خالهلا بالتحرك بكل أرجاء امللعب باإلنتقال 
الالعب  من  يتطلب  ما  اهلجوم،وهذا  إىل  الدفاع  من  بالكرة 
إتقان هذه املهارة مع السرعة. )د، زرف حممد، 2011-2012، 

صفحة 03( 
تأدية حركات  الالعب من ضرورة  أهمية سرعة  "لذا تتضح 
املتطلبات  املتاحة و  اللعب يف أسرع وقت ممكن حتت الظروف 
وآخرون،  )ت,د,هريينسوك  الفردية".  اإلمكانات  و  التكتيكية 

)03 2003، صفحة 

(أشكال  الشاخص  تنوع  مدى  ملعرفة  سنتطرق  هذا  حبثنا  ويف 
يف  الالعب  سرعة  على  التنوع  هذه  أثر  دراسة  مع  أحجام)  و 
السليب  العمل  مرحلة  خالل  بالكرة  اجلري  مهارة  اختبار 
كتدريب متقدم يستهدف إجيابية املرور إىل مرحلة اإلعاقة 
احلقيقة 1ضد1  إذ أن هذه املهارة تعد من احللول الفردية اليت 
أضحت اهتمام كل ناخب أو مدرب يبحث عن كسر اخلطط 

الدفاعية.
مشكلة البحث

من خالل النتائج و املالحظات املتخذة من كل املباريات و جد 
أن صيغة اللعب البطيء   وعدم سرعة الالعب يف اجلري بالكرة 
عدمية  و  بطيئة  هجمات  بناء  إىل  أدى  املنافس  أمام  خصوصا 
الفعالية،وهذا ما ينايف ما توصلت إليه كرة القدم احلديثة يف 
تأكيدها على اللعب الفعال و اإلنتشار السريع و هذا ما يؤكده 

موفق املوىل"ال مكان لالعب بطيء بكرة القدم احلديثة". )موفق 
املوىل، 1999، صفحة 183(

الشاخص(قصرية-  نوعية  أن  الباحثون  يرى  أساسه  وعلى 
اختبار  قيم  يف  تؤثر  سليب)  العب  مستوى  من  دمى  طويلة- 
السرعة ملهارة اجلري بالكرة ويرجع ذلك إىل أبعاد الشاخص(

بني  املوازنة  قدرة  على  بدورها  تأثر  اليت  ارتفاع)  عرض  طول 
الوقوع حتث ضغط  احلركات ونواجتها(نسبة اإلزاحة) حالة 
يتطلب  سليب  مدافع  لدوار  الشاخص  متثيل  أن  حيث  املدافع 
توظيف هذه التعليمة مبا خيدم أغراض هذه املهارة اليت حيددها 
يف:اجتياز    )199 صفحة   ،1988 اخرون،  و  اخلشاب  )زهري 
اخلصم و التخلص منه /اهلروب من اخلصم عن طريق اجلري 
صفوف  اخرتاق  األمام/  إىل  بالكرة  والدفع  السريع  بالكرة 
جمال  توفر  /عدم  التهديف  أو  باملناولة  القيام  و  دفاع اخلصم 
للتمرير يف الوقت املناسب/ سحب متركز اخلصم مع حترير 
زميل من الرقابة /تأخري اللعب و كسب الوقت عند التقدم يف 
تؤثر  الشاخص  نوعية  أن  الباحث  يرى  ذلك  على  و   ، النتيجة 
على سرعة تغري أوضاع اجلسم حالة الشاخص القصري الطويل 
و من مستوى العب سليب كما أن شكل وحجم الشاخص يؤثر 
و  حسانني  صبحي  )حممد  املهارة.  تلك  تأدية  من  اهلدف  على 

آخرون، 1997، صفحة 82(
ومن هنا يأتي التساؤل التالي:

-هل ملتغري طول الشاخص تأثري على سرعة الالعب يف اختبار 
مهارة اجلري بالكرة؟ 

أهداف البحث

اهلدف الرئيسي

قوام  بنفس  شواخص  وضع  خالل  من  املباراة  جو  -حماكاة 
الالعب .

-املقارنة بني سرعة الالعب أثناء اجلري بالكرة بني الشواخص 
العادية و سرعته أثناء اجلري بني الشواخص املقرتحة.

تكوين  يف  األمثل  االستثمار  يف  تساهم  مساعدة  أدوات  -صنع 
الالعبني احمللني.

فرضيات البحث

الفرض الرئيسي

اختبار  يف  الالعب  سرعة  على  تأثري  الشاخص  طول  ملتغري   -
مهارة اجلري بالكرة 

التعريف مبصطلحات البحث

اإلختبار

وكلمة  االمتحان،  أو  )التجربة(  معنى  حيمل  لغة:  االختبار 
اختربه تعين )جّربه أو امتحنه(، ويف لسان العرب )خربت باألمر 

أي علمته، وخربت األمر أخربه، إذا عرفته على حقيقته(.
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تأثري طول الشاخص على سرعة الالعب يف اختبار مهارة اجلري بالكرة

إجرائيا

هو مالحظة استجابات الفرد يف موقف يتضمن منبهات منظمة 
تنظيمًا مقصوداً وذات صفات حمددة ومقدمة للفرد بطريقة 
خاصة متكن الباحث من تسجيل وقياس هذه اإلجابات تسجياًل 

دقيقًا. 
مهارة اجلري بالكرة

من  خالية  مساحات  يف  والكرة  الالعب  انتقال  عملية  هي 
خلفها  واجلري  الكرة  ضرب  خالل  من  ذلك  ويتم  املنافسني 
اهلجمات  يف  املهارة  من  النوع  هذا  ويتم   ، سريعة  خبطوات 
، ويتطلب أداؤه توقيتا سليما مع قراءة جيدة  املرتدة السريعة 
خالل  من  سواء  حد  على  واملنافسني  الزمالء  الالعبني  ملواقع 
النظرة املستمرة للملعب ، وجيب أن يتم دفع الكرة إىل مسافة 
، وبذلك يتم  املنافس  بها قبل وصول  اللحاق  الالعب  يستطيع 
قطع مسافة كبرية تسمح للزمالء من إدامة اهلجمة واللحاق 
بسرعة إلسناد الالعب احلائز على الكرة. ) عادل تركي حسن,و 

آخرون، 2014، صفحة 60(
شاخص

املاثل  الشيء  بأنه  )2001 احملدد  الوسط،  لغة: يعرف (قاموس 
و يطلق على اهلدف و العالمة البارزة للحد و القائم حيدد به 
délimiter أو  القياس يندرج ضمن العتاد الرياضي و األدوات. 

 plot

بكلمة  األغلبية  عند  فيعرف  الرياضي  اجملال  يف  إصطالحا: 
 ،1984 ، فضيلة حسني،  )يوسف  اليت يعرفه  املساعدة  أو  قمع 
متاحة  إمكانات  من  استخدامه  ميكن  "ما  بأنها   )22 صفحة 
تساهم بدرجة كبرية يف اكتساب املتعلم للمهارات احلركية 
وإتقانها" ويف كرة القدم تعمل الشواخص على حتديد معامل 

التمرين أو االختبار من الناحية الشكلية . 
-الدراسات املشابهة

دراسة زرف حممد 2012

حتت عنوان: أثر نوعية الشاخص كممثل أساسي ألدوار املدافع 
يف قيم التقويم لتخطيط عملية تدريب مهارة اجلري بالكرة و 

دونها لناشئي ما قبل التكوين يف كرة القدم.
مشكلة البحث

1- هل متغري نوعية الشاخص تؤثر يف قيم نتائج اختبار مهارة 
اجلري املتعرج بالكرة ودونها بدافع متثيلها الدوار املدافع ؟

2- هل متغري نوعية الشاخص كربنامج معدل يؤثر يف نسب 
املرتبطة مبهارة  التوافقية  العناصر  و  البدنية  الصفات  تنمية 

اجلري بالكرة ودونها ؟
أهداف البحث

 – )تدريب  استخداماتها  جمال  ضمن  األداة  دور  تقييم   -1
اختبار(.

2- حتديد معايري لالستخدام األمثل لألجهزة املساعدة لتطوير 
األداء احلركي وحل مشكلة صعوبات التعلم و التدريب.

3- اقرتاح بعض التعديالت كمعايري الختبار يفرق بني مستوى 
التحصيل و التكوين يف االنتقال بني األصناف.

التحليل احلركي كوسيلة ملعرفة طرائق  االعتماد على   -4
على  والعمل  األداء  يف  اخلطأ  اكتشاف  و  الصحيحة  األداء 

إصالحه.
5- صنع أدوات مساعدة تساهم يف االستثمار األمثل يف تكوين 

الالعبني احمللني.
6- حتليل الواجب احلركي مع االهتمام بيئة االجناز(الداخلية 

و اخلارجية)كمؤشرات لألداء النموذجي.
فرضيات البحث األساسية

دونها(زمن  و  بالكرة  املتعرج  اجلري  مهارة  اختبار  قيم  يف   -1
احملدد  نوعية  متغري  يؤثر  لصاحل  هو  و   ( حركية  نواتج  و 
délimiter شاخص مبوصفات الالعب السليب مقارنتا بتمثيلها 

الدوار املدافع.
منو  نسب  مستوى  يف  للشواخص  املختلفة  أنواع  تؤثر   -2
مبهارة  الفنية)املرتبطة  و  احلركية  و  البدنية  متطلبات( 
ملوصفات  احلامل  الشاخص  ملصاحلة  هي  و  بالكرة  اجلري 

الالعب السليب ضمن مجيع املقارنات.
أهمية البحث

1- إبراز أهمية الوسائل املساعدة يف حتقيق أهداف التخطيط 
لتدريب و تقويم مهارة اجلري بالكرة يف رياضة كرة القدم.

2- إبراز دور التحليل احلركي كوسيلة تضع األساس العلمي 
لرتشيد جوهر عملية تعليم وتدريب هذه املهارة.

اليت  الصحيحة  التمارين  اشتقاق  يف  التقويم  أهمية  إبراز   -3
تتالءم مع خصائص املهارة وقدرات الناشئني وإمكانياتهم.

4-  جتسيد األسس العلمية النظرية يف صورة تطبيقية ختدم 
العمل امليداني ضمن عمليات التخطيط للمدى الطويل.

5- إبراز أهمية التنسيق بني قطاع البحث العلمي و املؤسسات 
الرياضية يف حل بعض مشاكل امليدانية.

للمتطلبات  تبعا  املصممة  املساعدة  األدوات  أهمية  إبراز   -6
البدنية و احلركية يف تنمية األداء النموذجي لتلك املهارة.

يف  نفسه  باألداء  مقارنتا  األداء  متاثل  مبدأ  أهمية  إبراز   -7
املنافسة على عملية التخطيط لتدريب املهارات األساسية.

منهج البحث

التجرييب وهذا ملالئمته و طبيعة  املنهج  الباحث  استخدم  لقد 
البحث.

عينة البحث

حبث جترييب أجري على العيب كرة القدم فئة األصاغر اقل 
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من 15سنة فريق بلدية عني تادلس والية مستغامن.
أهم التوصيات

1- إدراج تعليمة نوعية الشاخص كأسس علمي لتقويم مهارة 
اجلري املتعرج بالكرة ودونها يف كرة القدم. 

2- االهتمام مبتطلبات املهارة كأسس إلتقان األداء احلركي. 

3- االهتمام بالتحليل احلركة كأسس للوصول إىل دقائق و 
تفاصيل احلركة. 

4- استخدام التدريبات اخلاصة بالوسائل املساعدة اليت ختدم 
األداء املهاري التنافسي. 

و  ندوات  و  املمتهنني  للمدربني  تكوينية  دورات  إجراء   -5
مؤمترات تستهدف التحليل احلركي ووسائله . 

6- إجراء حبوث جتريبية مشابهة تتضمن إثر نوعية الشاخص 
الفردية  األلعاب  يف  املتعرج  اجلري  ملهارة  التخطيط  يف 

واجلماعية.
منهجية البحث وإجراءاته امليدانية

البحث - منهج   1

املسحي، وذلك ملالئمته  بأسلوبه  الوصفي  املنهج  الباحثون  اتبع 
مرحلة  الدراسة  منهج  اختيار  يعترب  حيث  الدراسة  طبيعة  و 
هامة يف عملية البحث العلمي إذ حيدد كيفية مجع البيانات 
 ،1991 حمجوب،  )وجيه  البحث.  موضوع  حول  املعلومات  و 

صفحة 219(
متغري  تأثري  دراسة  تناول  على  املسحية  الدراسة  اقتصرت  و 
الالعبني يف إختبار مهارة اجلري  الشاخص على سرعة  طول 

بالكرة لدى العيب كرة القدم.
و ألجل إصدار أحكام موضوعية حول فاعلية املتغري املستقل و 
مدى تأثريه على املتغري التابع طبق على الالعبني إختبار مهارة 
الدرجات  حتصيل  و  القدم،  كرة  العيب  لدى  بالكرة  اجلري 
بعض  باستخدام  احصائيا  معاجلتها  ثم  عليها  املتحصل  اخلام 

الوسائل االحصائية املناسبة.
2- جمتمع البحث

16-17 سنة  القدم فئة  متثل جمتمع البحث يف العيب كرة 
ألندية الرابطة اجلهوية بسعيدة 

3- عينة البحث

إىل  الوصول  قصد  عشوائية  بطريقة  البحث  عينة  إختيار  مت 
تكونت  حيث  للواقع  ومطابقة  وموضوعية  دقة  أكثر  نتائج 
عينة الدراسة من 15 العبا من نادي غالي معسكر حيث ترتاوح 

أعمارهم بني 16-17 سنة.
4- متغريات البحث

املتغري املستقل  1-4

و هو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى تأثريه يف الظاهرة 

املدروسة و عامة ما يعرف باسم العامل التجرييب، و يتمثل يف 
دراستنا يف مقياس طول الشاخص.

التابع املتغري   2-4

و هذا املتغري هو نتاج تأثري العامل املستقل يف الظاهرة، و يتمثل 
يف دراستنا هذه يف نتائج اختبار مهارة اجلري بالكرة.

5- جماالت البحث

البشري 5-1 اجملال 

 17 –  16 15 العب من غالي معسكر  البحث يف  متثلت عينة 
سنة .

5-2 اجملال املكاني

عواد  مفلح  البلدي  امللعب  للبحث  امليدانية  الدراسة  متت 
مبعسكر.

الزماني 5-3 اجملال 

 2018/01/19 للبحث  امليدانية  الدراسة  إستغرقت  لقد 
إىل2018/07/28 .

6- أدوات البحث

لقد استعان الباحثون  باألدوات التالية:
املراجع 6-1 املصادر و 

إن االستناد على املصادر العلمية العربية و األجنبية من دراسات 
سابقة و مشابهة و كتب وجمالت و حماضرات، واليت وضفت 
يف اجلانب النظري من البحث العلمي أكسب الباحثان خلفية 
نظرية أقوى حول موضوع البحث و أهميته العلمية مما جعل 
و  إمكانية  أكثر  البحث  هدف  حتقيق  إىل  للوصول  الطريق 
املدرب اجلزائري على  إعتماد  و ذلك يف ضل  سهولة من قبل، 
لنا  جتلى  ما  وهذا  األقماع  يف  املتمثلة  و  القصرية  احملددات 
املوزع يف دراسة األستاذ زرف حممد مما  من خالل اإلستبيان 
تركب عنه ركود سرعة مهارة اجلري يف كرة القدم  لالعب 
اجلزائري عند مستوى حمدد و احليلولة دون تطويرها و هذا 

واضح من خالل اللعب البطيء يف املالعب اجلزائرية.
6-2 اإلختبارات

من أجل معرفة تأثري متغري طول الشاخص )قمع،عمود،دمية( 
على سرعة أداء الالعب يف مهارة اجلري بالكرة إعتمد الباحثان 
على إختبارات ميدانية وهذا بعد التطرق لإلختبارات املدرجة 
ضمن حبوث املصادر و املراجع و الدراسات السابقة و املشابهة، 
إذ أن اإلختبار األنسب لقياس مهارة اجلري بالكرة  هو إختبار 
اجلري املتعرج بني األقماع، حيث تشمل طريقة تنفيذ اإلختبار 

جري الالعب بالكرة بتجاوز القوائم األربعة.
ومما ذكره )د زرف حممد، 2012، صفحة 291(  يف أطروحته 
أن موفق اسعد 2005 ذكر أن هذا النوع من االختبارات يعتمد 
على التقنني و هلذا اختلفت صور هذا االختبار من ناحية الشكل 
منهم  و  القوائم  يستخدم  من  فمنهم  احملدد  ونوعية  وملسافات 
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تأثري طول الشاخص على سرعة الالعب يف اختبار مهارة اجلري بالكرة
الطبية  الكرات  يستخدم  من  هم  من  و  الكراسي  يستخدم  من 
كممثلة الدوار املدافع، مما دفع الباحث إىل دراسة أثر متغري 
يعمم يف  أن  االختبار كتقنني ميكن  نوعية احملدد ضمن هذا 
بالكرة  اجلري  مهارة  كرة  اختبارات  ثراء  إن  أخرى.  دراسة 
التصميم  إن  و  اهتمام  مدى  يعكس  القدم  كرة  يف  ودونها 
متعرج                                  و  مستقيم  خط  صورة  يف  بتطبيقها  اهتم  احلالي 
و هذا ملعرفة داللة الفروق بني أشكال اجلري و فارق املشاكل 
املصاحبة و إن خلفية الباحث تتمشى مع من حدث باستخدام 
يؤكد   حيث  مرت   20 مسافة  بتساوي  موزعة  شواخص  أربعة 
Thomas Reilly,A. Mark Williams, 2003-p40 تفضيل هذا 
االختبار من قبل  وين و أول 1997 كما يشري الباحث أن اهتمام 
الدول املتقدمة بتصميم أنواع خمتلفة من هذه احملددات ال سر 

ألهميتها يف تعليم و تدريب هذه املهارة و اليت و يؤكد الباحث 
أن الكل من سبقه يف استخدام هذا االختبار يعتمد على حساب 
زمن الكلي ملسافة االختبار و بأجزاء الثانية كمؤشر للسرعة.

اجلري  مهارة  وقياس  إختبار  يف  املساعدة  األدوات   1-2-6
بالكرة 

يعترب احملدد احد أهم الوسائل املساعدة يف مجيع أنواع متارين 
الباقي  غياب  و  منه  بعض  لتوفر  نظرا  و  بالكرة  اجلري  مهارة 
قام البحثان بإدخال حمددات مقرتحة و اليت جندها تتناسب و 
قاعدة تناسب طول الالعب باحملدد واليت تؤدي دور مدافع سليب 
التالي يوضح األدوات املساعدة  واقف دون أي حراك واجلدول 

يف إختبار و قياس مهارة اجلري بالكرة يف كرة القدم.

6-2-2 مواصفات االختبار

أو  األعمدة  بني  بالكرة  اجلري  مهارة  اختبار  اإلختبار:  إسم 
األقماع أو دما: )د زرف حممد، 2012، صفحة 295(

يف  والتحكم  والسيطرة  القدرة  حساب  اإلختبار:  من  الغرض 
الكرة باملراوغة، 

األدوات املستخدمة

شواخص.   )5(.3 توقيت.  ساعة   .2 قانونية.  قدم  1.كرة 
5.صافرة.  البداية.  4.شريط الصق أو صباغ لتحديد خط 

طريقة اإلجراء

 5 باستعمال  الالعب  سيطرة  حتت  20مرت  مسافة  اجلري 
و  الشاخص  بني  مرت   2 مسافة  بالتساوي  مقسمة  شواخص 
بالنسبة  أما   ،) ياسني  ابراهيم  )حمجوب  إيابا  و  ذهابا  اآلخر 
املنتهج يف دراسة األستاذ زرف  للباحثان فقد مت إختاذ إختبار 
ويتم ذلك بتقسيم مسافة 20مرت على 4 أقماع املسافة بني كل 

قمع و آخر هي 4 أمتار و بني خط البداية و القمع األول 4 مرت 
الشاخص  طول  بتغيري  التمرين  صعوبة  درجة  يف  الزيادة  مع 
وميكن لالعب استخدام الرجل اليمنى أو اليسرى أو كلتيهما 

حتى يصل إىل آخر شاخص.
احملاوالت املطلوبة

إعطاء  وميكن  األفضل  وحتسب  حماولتني  لالعب  يعطى 
الالعب  قبل  من  مقصود  غري  خطا  وقع  ما  إذا  أخرى  حماولة 

كاجتياز شاخصني معا أو إسقاط احد الشواخص .
 القياس : حيتسب الزمن املستغرق ذهابا ويسجل الزمن 1/10 

من الثانية .
الوسائل اإلحصائية  1-7

بهدف إصدار أحكام موضوعية حول تأثري متغري طول الشاخص 
الطالبان  عمل   ، بالكرة  اجلري  مهارة  يف  الالعب  سرعة  على 
الباحثان على حتويل جمموعة الدرجات اخلام املتحصل عليها 

من التجربة األساسية إىل درجات معيارية



د. سنوسي عبد الكريم  | د. حرباش براهيم  | أ.د . بن قوة علي

جملة النشاط البدني و الرياضي اجملتمع، الرتبية و الصحة.  العدد 02  - سبتمرب   2018 . ص 25 - 32 30

8- عرض و مناقشة نتائج الدراسة

الفرضية األوىل

اختبار  يف  الالعب  سرعة  على  تأثري  الشاخص  طول  ملتغري   -
مهارة اجلري بالكرة؟ 

1- املقارنة بني القمع والعمود

أعاله  املقارن  اجلدول  يف  املوضحة  النتائج  خالل  من  تبني 
20مرت باستخدام  لإلختبار األول ملهارة اجلري املتعرج بالكرة 
القمع، و احملدد الطويل و املتمثل يف العمود أن قيمة ت احملسوبة 
اليت بلغت  و  9.05 و هي أكرب من ت اجلدولية  اليت بلغت  و 
قيمتها 2.048 عند مستوى الداللة 0.05 و درجة احلرية 2ن-

2=28، وهذا يدل على وجود فرق معنوي دال إحصائيا لصاحل 
احملدد الطويل و املتمثل يف العمود الذي ال يقل طوله عن 1.50 
مرت، وهذا ما يؤكده الفرق املوجود بني املتوسطات احلسابية، 
 319 الصفحة  أطروحته  يف  حممد  زرف  األستاذ  يقول  حيث 

أن زيادة حدود الشاخص تزيد من قيمة املسافة و اإلزاحة اليت 
عليه  و  الشاخص،  مع  للتصادم  تفاديا  الالعب  جسم  يتخذها 
نفسر زيادة زمن أداء الالعب يف مهارة اجلري بالكرة يف حالة 
استخدام احملدد الطويل عنها عند استخدام القمع بزيادة أبعاد 
احملدد الطويل و املتمثل يف العمود، وهو ما توصل إليه األستاذ 
اليت جاءت حتت عنوان  و  الدكتور زرف حممد يف أطروحته 
أثر نوعية الشاخص كممثل أساسي يف قيم التقويم لتخطيط 
التكوين يف  بالكرة ودونها لناشئ ما قبل  عملية مهارة اجلري 

كرة القدم سنة 2012.

-اجلدول رقم 04 يوضح املقارنة بني املتوسطات احلسابية الختبار مهارة اجلري املتعرج بالكرة )قمع/عمود(.

درجة احلريةمستوى الداللةت اجلدوليةت احملسوبةعمودقمعن
عس¯عس¯

154.880.406.310.449.052.0480.0528

- املقارنة بني القمع والدمية:

-اجلدول رقم 05 يوضح املقارنة بني املتوسطات احلسابية الختبار مهارة اجلري املتعرج بالكرة لعينة البحث )قمع/دمية(.

درجة احلريةمستوى الداللةت اجلدوليةت احملسوبةدميةقمعن
عس¯عس¯

154.880.406.950.4612.772.0480.0528
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تأثري طول الشاخص على سرعة الالعب يف اختبار مهارة اجلري بالكرة
أعاله  املقارن  اجلدول  يف  املوضحة  النتائج  خالل  من  تبني 
لإلختبار األول ملهارة اجلري املتعرج بالكرة 20مرت بني إختبار 
سليب(  العب  مستوى  من  شاخص   ( الدمية  إختبار  و  القمع 
12.77 و هي أكرب من ت  أن قيمة ت احملسوبة و اليت بلغت 
الداللة  مستوى  عند   2.048 قيمتها  بلغت  اليت  و  اجلدولية 
2ن2-=28، وهذا يدل على وجود فرق  0.05 و درجة احلرية 
معنوي دال إحصائيا لصاحل الشاخص من مستوى العب سليب 
و املتمثل يف الدمية اليت حتاكي أبعد املدافع من حيث الطول 
و العرض، وهذا ما يؤكده الفرق الكبري املوجود بني املتوسطات 
أطروحته  يف  حممد  زرف  األستاذ  يقول  حيث  احلسابية، 
الصفحة 319 أن زيادة حدود الشاخص تزيد من تزيد من قيمة 

املسافة و اإلزاحة اليت يتخذها جسم الالعب تفاديا للتصادم مع 
الشاخص، و عليه نفسر زيادة زمن أداء الالعب يف مهارة اجلري 
بالكرة يف حالة استخدام دمية من مستوى مدافع سليب عنها 
عند استخدام القمع بتماثل ظروف اإلختبار بالبيئة امليكانيكية 
لألداء احلقيقي لالعب خالل املباراة مقارنتا بالنموذج الصحيح 
للحركة مما زاد من أعباء الالعب و حد من حركته أكثر، 
وهو ما توصل إليه األستاذ الدكتور زرف حممد يف أطروحته 
و اليت جاءت حتت عنوان أثر نوعية الشاخص كممثل أساسي 
يف قيم التقويم لتخطيط عملية مهارة اجلري بالكرة ودونها 

لناشئ ما قبل التكوين يف كرة القدم سنة 2012.

- املقارنة بني العمود و الدمية

-اجلدول رقم 06 يوضح املقارنة بني املتوسطات احلسابية لإلختبار األول ضمن إختبار مهارة اجلري املتعرج بالكرة لعينة البحث 
ضمن فارق نوعية الشاخص أو احملدد )عمود/دمية(.

أعاله  املقارن  اجلدول  يف  املوضحة  النتائج  خالل  من  تبني 
لإلختبار األول ملهارة اجلري املتعرج بالكرة 20مرت بني إختبار 
الدمية ) شاخص  العمود و إختبار  املتمثل يف  الطويل و  احملدد 
بلغت  اليت  و  احملسوبة  ت  قيمة  أن  سليب(  العب  مستوى  من 
3.76و هي أكرب من ت اجلدولية و اليت بلغت قيمتها 2.048 
2ن2-=28، وهذا  و درجة احلرية   0.05 الداللة  عند مستوى 
الشاخص  لصاحل  إحصائيا  دال  معنوي  فرق  وجود  على  يدل 
حتاكي  اليت  الدمية  يف  املتمثل  و  سليب  العب  مستوى  من 
أبعد املدافع من حيث الطول و العرض، وهذا ما يؤكده الفرق 
زرف  األستاذ  يقول  حيث  احلسابية،  املتوسطات  بني  املوجود 

الشاخص  حدود  زيادة  أن   319 الصفحة  أطروحته  يف  حممد 
تزيد من تزيد من قيمة املسافة و اإلزاحة اليت يتخذها جسم 
الالعب تفاديا للتصادم مع الشاخص، و عليه نفسر زيادة زمن 
دمية  استخدام  حالة  يف  بالكرة  اجلري  مهارة  يف  الالعب  أداء 
بتماثل  العمود  استخدام  عند  عنها  سليب  مدافع  مستوى  من 
لالعب  احلقيقي  لألداء  امليكانيكية  بالبيئة  اإلختبار  ظروف 
خالل املباراة مقارنتا بالنموذج الصحيح للحركة مما زاد من 
أعباء الالعب و حد من حركته أكثر،مع العلم أنه يكون تبعا 
باملنافسة  التدريب  اإلختبار و متاثل ظروف  الصعوبة  لدرجة 
وهو ما توصل إليه األستاذ الدكتور زرف حممد يف أطروحته 

درجة احلريةمستوى الداللةت اجلدوليةت احملسوبةدميةعمودن
عس¯عس¯

156.310.446.950.463.762.0480.0528
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و اليت جاءت حتت عنوان أثر نوعية الشاخص كممثل أساسي 
يف قيم التقويم لتخطيط عملية مهارة اجلري بالكرة ودونها 

لناشئ ما قبل التكوين يف كرة القدم سنة 2012.

االستنتاجات

استنتاج ما يلي :
 متغري طول الشاخص يؤثر يف تنمية مهارة اجلري بالكرة و 
املدافع  دور  اليت حتاكي  و  املمثل بدمية  الشاخص  هو لصاحل 

السليب من حيث أبعاده الطول و العرض
حتت  يتم  الذي  هو  للمهارة  دقة  األكثر  و  األمثل  القياس   

ظروف حتاكي األداء التنافسي احلقيقي جلو املباراة
املمثلة  و  القصرية  احملددات  على  اجلزائري  املدرب  اعتماد   
حال  بالكرة  اجلري  مهارة  الالعب  تعليم  و  تدريب  يف  بالقمع 

دون تطوير هذه املهارة. 
 من أهم شروط تدريب و تعليم مهارة اجلري بالكرة التدريب 
على األداء الصحيح للمهارة بإسرتاتيجية متاثل طول املدافع، 
املنافسة لتنمية و  التدريب و  وهذا تطبيقا ملبدأ متاثل ظروف 
تطوير نقاط الضعف حتى تتحقق مجيع املؤشرات النموذجية. 
و  املهارة  تنمية  يف  بأدواره  العتاد  عالقة  متثيل  أهمية  إبراز   

متطلباتها.
االقرتاحات 

و  تقويم  و  لقياس  علمي  كأساس  الشاخص  نوعية  -إدراج 
تطوير مهارة احلري بالكرة

 -تصميم و توفري أدوات تعليمية تدريبية تتوافق و متطلبات 
املهارة

 -زيادة االهتمام بالوسائل و األدوات باعتبارها من العوامل اليت 
تساعد على الوصول بالالعب إىل األداء األمثل و النموذجي.

 -استخدام التدريبات اليت حتاكي األداء الديناميكي احلقيقي 
للمهارة خالل املنافسات
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