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 اجلماعي فاعلية االداءأثر برانمج تدرييب مقرتح على 
 لناشئي كرة القدم يف مدينة بنغاري

  :امللخص

كرة القدم يف   انشيئواخلططية لدى  أثر برانمج تدرييب مقرتح على حتسني بعض املتغريات البدنية" علىتعرف للت الدراسة فهد
مته لطبيعة الدراسة، ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها الئالتجرييب مل املنهج الباحثانوقد استخدم  اللييبالدوري 

إىل جمموعتني جتريبية وضابطة،  وزعت عمداي الرايضي، و النجمةرايضي واندي ال النصراندي  على ابلتساوي العبا قسمت 03
 النجمةعيب اندي الومثلت اجملموعة الضابطة  العبا 51و عددهم  الرايضي النصرعيب اندي الحيث مثلت اجملموعة التجريبية 

وأشارت  .لتحليل النتائج(  SPSS)حصائي إلعبا وبعد مجع البياانت مت استخدام برانمج الرزم اال 51 الرايضي والبالغ عددهم
يف القياس البعدي على مجيع  ( α ≥ 0.05)ة اللة إحصائية عند مستوى الداللدراسة إىل أنه توجد فروق ذات دنتائج ال

وجود فروق  سة إىلار توصلت هذه الدكما .  اجملموعة التجريبية املتغريات البدنية بني أفراد اجملموعتني التجريبية والضابطة ولصاحل
اجملموعتني التجريبية  يف القياس البعدي على مجيع املتغريات اخلططية ما عدا التصويب بني أفراد α ≥ 0.05 ة إحصائيااللد

ضرورة تطبيق مثل هذه الربامج التدريبية املقننة اليت هتتم  الباحثانومن أهم ما أوصى به . والضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية
 .الدوري اللييب  واخلططي على أنديةابجلانب البدين

Summary; 
The study aimed to identify "the impact of a proposed training program on improving some 

physical and planning variables among young footballers in the Libyan league. The 

researcher used the experimental approach to suit his nature of the study. To achieve this, the 

study was conducted on a sample of 30 players divided equally to Al-Nasr Sports Club and 

Al-Najma Sports Club, It was deliberately distributed into two experimental and control 

groups. The experimental group represented the 15 Al-Nasr Sports Club players. The control 

group represented the 15-star Al-Najma Sports Club players. After collecting data, the 

Statistical Packages Program (SPSS) was used to analyze the results. The results of the study 

indicated that there are statistically significant differences at the level of significance (α ≥ 

05.0) in the dimensional measurement on all physical variables between the members of the 

experimental and control groups and for the benefit of the experimental group. Post-

measurement on all the variables of the plan except for correction between the members of 

the experimental and control groups and for the benefit of the experimental group, and one of 

the most important recommendations recommended by the researcher is the need to apply 

such codified training programs that are concerned with the physical and planning aspect of 

the Libyan League clubs. 
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 التعريف ابلبحث -1
 : مقدمة البحث 1-1

 كرب عدد من عشاق، بل أهنا اجلالبة أللعاب شعبية  تعد لعبة كرة القدم من أكثر األ
 بقة، يشعر مبتعتها كل من الالعبطة، ال تتطلب حتضريات مسيبسمجاهريية  رايضة   ؛ لكوهناكرة القدم  )!!?[3]و يرى)
 . اءاب والقر  ل والنساء، حىت الكت  املشجع الرجاو 

املهارات احلركية اليت جيب أن ميتلكها  ميزها بتعددتب ؛لعاب الرايضيةألوىل بني مجيع األوحتتل كرة القدم أحد املراكز ا
ومع التطور الذي طرأ على   توفر احلد املطلوب من اللياقة البدنية، عب وبواسطتها ميكن تنفيذ الكثري من اخلطط عندالال

دة التنافس وتقارب املستوايت خرية من حيث أساليب اللعب وخططه وارتفاع شأل الفرتة ايف كرة القدم يف أغلب دول العامل
عملية التدريب للوصول  هتمام إىل مجيع جوانباله املزيد من اياستدعى توج مم االقوي يف حدود قانون اللعبة  داءألوا
 . [5]على املستوايت املمكنةىل ألعب إلاب

أساليب اللعب  خرية من حيثألغلب دول العامل يف الفرتة اأيف  طرأ على كرة القدم إن التطور الذي( كالم مكر ر ) 
قد استدعى توجيه املزيد من  يف حدود قانون اللعبة يداء القو ألوخططه وارتفاع شدة التنافس وتقارب املستوايت وا

ل استثمار فروع العلوم المن خ كنة،إىل أعلى املستوايت املم عبالهتمام إىل مجيع جوانب عملية التدريب للوصول ابلالا
د ايداز  يف ا  ر خرية تطو ألرة القدم يف السنوات اخدمة العملية التدريبية، وشهدت كيف  امجيع نسانية والفسيولوجية ووضعهاإلا

لى ععبني إىل أالللوصول ابل فهذه النواحي تنصهر وتتداخل ببعضها البعض ،النواحي البدنية والنفسية واخلططية واملهارية
اليت ساسية ألهتمام الكبري ابملهارات االالعلمية وينصب ا سس واملبادئألل التدريب املبين على االاملستوايت الرايضية من خ

مثل القوة والتحمل  بدنية   ن هناك قدرات  أذ املهام الرئيسة يف اللعبة كما يف تنفي عبنياللقدرات ال ةمؤشرا ذا قيم د  تع
 .[4]داء املهام الفنيةأب ات والفرقعيب املنتخبالت هامة لقيام الالذات د والسرعة والرشاقة

ن أي ألداء املهاري واخلططي، ألاملهمة اليت حتدد كفاءة ا سسعيب كرة القدم تعترب أحد االالة لأن احلالة البدني [1]و يؤكد 
ميكن تنفيذ  العتبار، كذلك الاأن تفشل إذا مل يتم أخذ القدرات البدنية بعني  خطة مهما كانت درجة اختيارها ميكن

 داء احلركيألعب للسمات واخلصائص البدنية اليت من شأهنا أن ختدم االية بدون امتالك الآل داء املهاري بطريقةاال
 .ساسيةألللمهارات ا

مل أنواع هذه فتكا .لبدين، املهاري، النفسي، املعريفا،  كاف ة  عدادتزج فيه أنواع االمتاء الذي عداد اخلططي هو الوعن االإ
جياب يف إعداد خططي هو الفوزإبدف التدريب الرايضي و ذلك كله يساهم يف حتقيق ه ،بطها جيداها وتراعدادات ومزجاإل

الكبرية والضرورية إىل  عاب املهمة واملميزة ومن أنواع الرايضات ذات احلاجةلألابملنافسات، وتعد لعبة كر ة القدم من ا جيد
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داء الفريق يف ألابلتدريب على وضع اخلطط املناسبة  كبري وذات خربة وممارسة من القائمنيإعداد خططي وحسن وتصرف  
 .املواقف اليت حتتاج إىل قرارات سريعة وانجحة مثل يفألاملبارايت والقدرة على التصرف ا

  :مشكلة البحث  1-2
التطور احلاصل يف العامل، و من خالل عمل على  ة وتطور خطط اللعب بناء  رابات اللعب البدنية اخلاصة ابملبامتطل لتغري نظرا

للرتبية الرايضية يف اجلامعة  نير ضحما ماكرة القدم وخربهت  لناشئي نيإحدى أندية الدوري اللييب ومدرب يف نيسابق العبني نيالباحث
والرشاقة واملرونة  حمليف مستوى اللياقة البدنية متمثلة جبميع عناصرها السرعة والقوة والت اوقصور   ان هناك ضعف  أ اقد الحظف

وكيفية التصرف وعدم القدرة على اختاذ القرار السليم يف املواقف املختلفة والتصرف اخلططي لدى معظم  ،والقدرات اخلططية
عيب أندية احملرتفني، وهذا يدل على عدم وجود االهتمام الكايف ابلقدرات البدنية واخلططية من قبل املدربني واملهتمني يف كرة ال
الربامج أن مدريب الفرق يف ليبيا ال ميلكون الدراية العلمية الكافية أبمهية ......ربامج اخلططية ال نأ أيضا اقدم، وقد الحظال

عيب كرة القدم املوضوع ملدريب وال مهية هذاالقيام إبجراء هذه الدراسة ال الباحثانوالبدنية يف كرة القدم، لذا ارأتى اخلططية 
داء البدين سات واالحباث قد تناولت تطوير األبرامج التدريب والدرا أن معظم الباحثانحظ اللييب، كما ال احملرتفني يف الدوري

 .عتباراخلططي يف اال واملهاري دون وضع اجلانب
 :أهداف البحث  1-3

 :أهداف الدراسة
 :تيةآلهداف األا علىلتعرف لسعت الدراسة احلالية 

 .كرة القدم انشئيت البدنية لدى اية بعض املتغري مأثر برانمج تدرييب مقرتح على تن - 5
 .كرة القدم  انشئياثر برانمج تدرييب مقرتح على تنمية بعض املتغريات اخلططية لدى  - 2
 :الدراسة ضو فر  1-4
 د اجملموعتنيار ت البدنية بني أفاحصائية يف القياس البعدي للمتغري لة إالتوجد فروق ذات د - 1

 .التجريبية والضابطة
 .التجريبية والضابطة د اجملموعتنيار ت اخلططية بني أفالمتغري لة إحصائية يف القياس البعدي لالتوجد فروق ذات د - 2
 :جماالت البحث 5-5

البالغ عددهم ،  ن يف الئحة االحتاد العام لكرة القدماملسجلو  ببلدية بنغازي كرة القدم  انشئو: البشري الاجمل 1-5-1
093  . 

 ملعب اندي النجمة/ دي النصر انملعب : املكاين الاجمل  5-5-2
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 .0/1/2357إىل 0/0/2357مت تطبيق برانمج الدراسة يف الفرتة الزمنية الواقعة ما بني  :الزماين الاجمل  5-5-3
 :مصطلحات البحث  1-6

الرايضي  املوسم بل بدءخلططية اليت يضعها املدرب قهو جمموعة من التمارين البدنية و املهارية و ا: الربانمج التدرييب 
 .لدخول يف املوسم الرايضي جباهزية اتمةة الفريق قبل ااءلرفع كف

 .هي جمموعة من عناصر اللياقة البدنية املراد تطويرهاو : املتغريات البدنية 
 .هي التحركات الفردية و اجلماعية اليت يقوم هبا الفريق لتحقيق اهلدف:  اخلططية املتغريات

 :سابقة الدراسات ال 1-7
 Iñigo Mujika & Others (2335 ) أخرون موجكا وإنيقو 

 ".أتثري تنمية بعض القدرات البدنية اخلاصة على مستوى االداء املهارى لناشئ كرة القدم"
. كرة القدم  ئيداء املهارى لناشرات البدنية اخلاصة على مستوى األالتعرف على أتثري تنمية بعض القدكان هدف الدراسة 

داء املهارى ر إجيابيا  على مستوى األأن تنمية القدرات البدنية اخلاصة أث   :هم النتائج ن أو م .دم الباحث املنهج التجريىبستخاو 
 .كرة القدم  ئيلناش

 .كرة القدم  ئيلناش يداء املهار تغريات البدنية اخلاصة ومستوى األرتباطية دالة إحصائيا  بني املاوجود عالقة  -
 :Liu W. Corvan  (2002)كورفان   ليو

 .كرة القدم  يأتثري تنمية املهارات االساسية على مستوى أداء بعض املبادئ اخلططية الفردية اهلجومية لناشئ
 ،كرة القدم  يساسية على مستوى أداء بعض املبادئ اخلططية الفردية اهلجومية لناشئتنمية املهارات األكان اهلدف من الدراسة 

 ساسية أثر أتثريا  إجيابيا  على مستوى أداء املبادئ اخلططية اهلجوميةاألهم النتائج من أ....... ، هج التجريىباملناستخدم الباحث 
كرة   يلناشئ ي  واجلماع ي  الفرد ي  داء اخلططساسية ىف تنمية  األنعكاسا  على أمهية املهارات األاالفردية واجلماعية ، الذى يعطى 

 .القدم
  :منهج البحث 2-1
 :مته للدراسة وأهدافها وفرضياهتاالئمل؛ لهرييب إبحدى أشكااعتماد املنهج التج مت
 اجملموعة التجريبية -
 اجملموعة الضابطة -
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 :البحث و عينتهجمتمع  2-2
ضي لكرة القدم للموسم الراي اللييبحتاد القوائم ايف  واملسجلني رمسيا الناشئنييف دوري العبَا  093سة من ار يتكون جمتمع الد

 .م2357 -م2356
م، 2357 -م2356الرايضي للموسم الرايضي  النجمةواندي انشئني اندي النصر الرايضي مت اختيار العينة ابلطريقة العمدية من 

من  جتريبية: إىل جمموعتني ومت توزيعهم عمداي من اجملموع الكلي للمجتمع % 7.7عبا أي ما نسبته ال 03وبلغ عدد أفراد العينة 
 .العب ا51الرايضي لكرة القدم بواقع النجمة عيب اندي العبا ، وضابطة من ال 51الرايضي لكرة القدم وبواقع النصر دي عيب انال
 :التجانس 2-3

 .(03= ن)ت العمر والطول والوزن اسة تبعا إىل متغري ار توزيع عينة الد :( 5)اجلدول رقم 

 
انس عينة البحث من حيث جتوهي درجات تدل على  0± نيكانت تقع ب  مجيعها اءلتو القيم ا أن(  5) دول رقم جليتضح من ا

 .العمر والطول والوزن تاري متغ
 الوزن وملتغري ،±  0.33، 0.33الطول ،وملتغري ±  21.36،0.90 حنراف املعياري ملتغري العمرالأن قيمة الوسط احلسايب وا و
±70.33،0.32. 

وابلتايل مت توزيع أفراد عينة الدراسة على  واليت تدل على جتانس عينة الدراسة، 3 ، 5-ني تواء ما بلالوقد تراوحت قيم معامل ا
جملموعتني مستقتلتني  (ت)واخلططية، وبعد ذلك مت تطبيق اختبار  جمموعتني متكافئتني يف القياس القبلي للمتغريات البدنية

 .يوضح ذلك ( 2(اجملموعتني واجلدول رقم  للتأكيد على التكافؤ بني أفراد
 :صدق التمايز -

ولصاحل الربيع األعلى حيث االختبارات املهارية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الربيع األعلى والربيع األدىن يف 
مما يدل على  3.31اجلدولية عند مستوى ( ت)و هي أكرب من قيمة ( 57.03اىل  6.00)احملسوبة ما بني ( ت)بلغت قيمة 

 .صدق االختبارات
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 : عادة التطبيقثبات إ -
للتأكد من ثبات إعادة تطبيق  ؛ايم من التطبيق االولأ 7على اجملموعة االستطالعية بعد عادة تطبيق االختبارات مت  إ

وجود فروق معنوية بني التطبيق األول والتطبيق عدم ل االرتباط بني التطبيقني األول والثاين إجياد معاملومت ختبارات املهارية اال
كما بلغ معامل . 3.31وهذه القيم غري معنوية عند مستوى ( 3.33اىل  3.32)حيث بلغت قيمة ت احملسوبة ما بني  ،الثاين

نفسها إذا أُعيد تطبيقها مرة  هنا تعطى النتائجمما يؤكد أن االختبارات تتسم ابلثبات وأ( 3.91اىل  3.39)بني   االرتباط ما
 .داءات املهارية املركبة وتقنينهاوبذلك مت حتديد األ ا؛نفسه وىف الظروف نفسها خرى على العينةأ

 .(30= ن(الضابطة والتجريبية  التكافؤ يف القياس القبلي للمتغريات البدنية واخلططية بني أفراد اجملموعتني:  )2(اجلدول رقم 
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(  2) تائج اجلدول رقم كما يظهر يف ن) test-t Independent) للمجموعتني املستقلتني( ت ) وقد مت استخدام اختبار 
قيد  تاف ة إىل القياسات القبلية للمتغري ت العمر والطول والوزن إضاااجملموعتني التجريبيتني يف متغري  جل التكافؤ بني أفرادألوذلك 
 .الدراسة

 .(33.2(اجلدولية  )ت(، )23(درجات احلرية  (، α ≥ 3.31 (عند مستوى دال إحصائيا * 
 التكافؤ بني أفراد اجملموعتني يف القياس القبلي للمتغريات البدنية ( 2(تبني نتائج اجلدول 

 ≤ αفروق دالة إحصائيا  اجملدولة واليت تدل على عدم وجود )ت(احملسوبة أقل من قيمة  )ت(واخلططية، حيث كانت قيم 
 .يف القياس القبلي على مجيع املتغريات البدنية واخلططية بني أفراد اجملموعتني ( 3.31

 :دوات الدراسةأ 4 -2
 :ختبارات البدنيةاال اًل أو  2-4-1
 .(م5133)اختبار التحمل العام  -
 .(م03عدو )اختبار السرعة  -
 .(سم -مرونة اجلذع من وضع اجللوس الطويل) اختبار املرونة  -
 .(اثنية -اجلري املتعرج البارو) اختبار الرشاقة  -
 .(من الثبات الوثب العريض) نفجارية الاختبار القوة ا -
 :ختبارات اخلططيةالا -
 .التمرير -
 .التصويب -
 .عبالوضعية ال -
 .احملاورة -
 .الكفاح على الكرة -
 :دوات املستخدمةألا : اثنيا 2-4-2
 .بملعب كرة قدم معش   -
 (.Fox)صافرة  -
 (Diamond)ساعة توقيت  -
 .لقياس املسافات امرت  (  13)كركر بطول   -
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 .(صندوق خشيب)نة أداة لقياس للمرو  -
 .كرات قدم  -
 .أهداف صغرية متنقلة -
 .كامريا  -
 .(شواخص وأقماع) ية لالإشارات استد -
 .شاشة عرض -
 .استمارة -
 .مالأق -
 .أطواق دائرية -
 ..قميص للتدريب -

 :البحث امليدانيةإجراءات  -2-5
 :القياسات القبلية 2-5-1

بعد إجراء التجربة  عيت الدراسة الضابطة والتجريبية، وقد أخذ هذه القياساتأبخذ القياسات القبلية جملمو  الباحثانقام 
- 21/32/2357(الفرتة الواقعة ما بني  عية والتحقق من صدقها وثباهتا، وقد مت إجراء القياسات القبلية يفالستطاال

اراة مسجلة ل متابعة مبالية من خا مت أخذ القياسات اخلططامللعب بينم حيث مت أخذ القياسات البدنية يف (، 23/32/2357
 .الرايضة ء املختصني يف جمالالزممن الة لثمبساعدة  ةعب على حدالاملتغريات اخلططية لكل  هلا رصدالمت من خ

 :الربانمج التدرييب 2-5-2
والسرعة،  التحمل العام، :واخلططية ومدى أثرها على بعض املتغريات البدنية ت البدنيةابعض املتغري ضم ب الباحثانقام 

ب، اعلاال نفجارية وأثره على بعض املتغريات اخلططية التمريرات، والتصويب، واحملاورة، ووضعيةالوالقوة ا والرشاقة، واملرونة،
فتم يتناسب مع حدث التمرين،  طرق تدريبية متعددة ومتنوعة مبا الباحثان، ولتحقيق ذلك استخدم )والكفاح على الكرة

د اجملموعة ار الدائري، وطبق الربانمج على أف الشدة، والتدريب ري والتدريب الفرتي مرتفع ومنخفضار التكاستخدام طريقة التدريب 
 عتيادي للمجموعةالم، ومت تطبيق الربانمج ا30/31/2356م إىل 30/30/2356بني  التجريبية يف الفرتة الزمنية الواقعة ما

 .دقيقة ( 523) أسابيع بواقع 3خصيص مدة زمنية مقدارها بت الباحثانالضابطة يف نفس الفرتة الزمنية، حيث قام 
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 :القياسات البعدية  2-5-3
أسابيع، قام  3أيضا  أسابيع، والربانمج التقليدي الذي استمر   ( 3)ملدة  الذي استمر   نتهاء من تطبيق الربانمجالبعد ا

ل الفرتة الزمنية الواقعة ما بني البطة خلمجموعتني التجريبية والضاأبخذ القياسات البعدية ل اومساعدومه الباحثان
ل المن خ املهاريةأخذ القياسات البدنية يف امللعب بينما مت أخذ القياسات  م، حيث مت2357-36/31–م 33/31/2357

يف جمال  ء من املختصنيالزممن الة لمبساعدة ث ةعب على حدالاخلططية لكل هلا رصد املتغريات الخ تمتابعة مباراة مسجلة مت
 .لرايضةا

 :املعاجلات اإلحصائية 2-6
 (Spss.10)إلحصائية اخلام عن طريق احلاسب اآليل ابستخدام برانمج االحصاء ا مايف معاجلة بياانهت الباحثاناستخدم 

 :يتوذلك الستخراج األ
 .الوسط احلسايب -
 .االحنراف املعياري -
 .النسبة املئوية -
 .معامل االلتواء -
 .التفلطح -
 .T Testاختبار  -
 .التحسننسبة  -
 :ومناقشتها عرض النتائج -3

 :اتمناقشة النتائج املتعلقة ابلفرضي 3-1
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أظهرت .اجملموعة التجريبية دات البدنية لدى أفر اة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي يف املتغري اللتوجد فروق ذات د
توجد فروق  ( α ≥ 3.31)لة الدال أنه عند مستوى 3زواج الظاهرة يف اجلدول رقم ألنتائج استخدام اختبار ت ل

املتغريات البدنية ولصاحل القياس البعدي لدى أفراد اجملموعة  لة إحصائية بني القياسني القبلي والبعدي جلميعالذات د
 7.22 الرشاقة %.10السرعة  %67.3)التحمل العام : للمتغريات البدنية كما يلي التجريبية، وكانت النسبة املئوية

  .%0.31 املرونة، %1.36ارية نفجالاالقوة  %

ف يف الختال ا  نظر  ؛التجريبية ذلك التحسن يف املتغريات البدنية يف القياس البعدي لصاحل أفراد اجملموعة الباحثانيعزو 
السرعة، القوة،  :وتطوير القدرات البدنية مجيعها حمتوى الربانمج التدرييب املقرتح الذي ركز بشكل كبري على حتسني

املقرتح قد ساهم  ت البدنية إىل أن الربانمج التدرييباهذا التحسن يف املتغري  ل استخدامالاملرونة، التحمل من خالرشاقة، 
املقرتح على مترينات نوعية ومميزة  عب حيث اشتمل الربانمجوساعد بشكل واضح على رفع القدرات البدنية لال

 الباحثانيعزو  يبية، كماورالقدرات البدنية للمجموعة التجر مر الذي أدى إىل تطألوابستخدام طرق التدريب املناسبة، ا
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واتفقت هذه النتيجة مع  .وحدات تدريبية أسبوعية 0 أسابيع وبواقع  3 نتظام يف التدريب ملدةالهذا التحسن إىل ا
 .[6]و   [8]

  .التجريبية والضابطة تنيد اجملموعار ت اخلططية بني أفاحصائية يف القياس البعدي للمتغري لة إالات دتوجد فروق ذ 3-2
 .توضح ذلك (1)تني مستقلتني، ونتائج اجلدول رقم لفحص هذه الفرضية مت استخدام اختبار ت جملموع

 .(30= ن)والضابطة  اجملموعتني التجريبية فرادأت اخلططية بني االفروق يف القياس البعدي للمتغري  (5)اجلدول رقم 

 

 :و التوصيات ستنتاجاتالا -4
 :الستنتاجاتا 4-1

 لالقدم ويف حدود عينة البحث ومن خت الدراسة واملنهج املاليف ضوء أهداف وتساؤ 
 :ص ما يليالاليت مت التوصل إليها ميكن استخالنتائج  

 .داءيف فاعلية األ وتؤدي إىل زايدة بنيعالأثر إجيايب على ال االتدريبات البدنية واخلططية هل . 5
 أثر إجيايب يف إزالة التعب وله دور متهيدي إجيايب قبل اططية هلالتدريبات البدنية واخل . 2

 .اللعب
 ؟؟؟؟ .قبل تطبيق الربانمج ال  كان ضئي  بههتمام الن األ ؛التحسن امللحوظ يف اجلانب اخلططي . 0
 النواحي اخلططية لة إحصائية يف القياس البعدي بني اجملموعة التجريبية والضابطة يفالتوجد فروق ذات د(  1) يف اجلدول  . 4
 .لصاحل اجملموعة التجريبية( و ضعية الالعب، الكفاح على الكرة، اورةاحمل ،التمريرات)
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النواحي البدنية ولصاحل اجملموعة  لة إحصائية يف القياس البعدي بني اجملموعة التجريبية والضابطة يفالتوجد فروق ذات د . 5
 .التجريبية

 :التوصيات 3-2
 :ا يلىمب الباحثانيوصي 

 .ندية احملليةأليف ا عيب ومدريب كرة القدمالشاهبة وتطبيق هذه الربامج على هتمام ابلربامج التدريبية املالضرورة ا. 5
 ستفادة منهالعبني على االرة تركيز الالرتكيز على اجلانب اخلططي من قبل املدربني وضرو . 2

 .قدر املستطاع
 .استخدام أساليب وطرق خمتلفة يف التدريبو  عاهتاار عبني وحرصه على مالفردية بني الاملدرب ابلفروق ال التأكيد على معرفة. 0
 .قيق نتائج أفضل ومستوى أداء عال  الرتكيز على اجلانب اخلططي والبدين يؤدي إىل حت .3
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