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 امللخص

بيؽ االختباريؽ لالعبي السجسؾعة التجخيبية  السيارات االساسيةالفخوؽ في عجد مؽ  عؽ ييجؼ البحث إلى الكذف
ة بيؽ االختباريؽ القبمي لالعبي السجسؾعة الزابظ السيارات االساسيةوؽ في عجد مؽ الفخ , القبمي والبعجؼ

 ,ختبار البعجؼبيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في اال السيارات االساسيةوؽ في عجد مؽ الفخ , والبعجؼ
السشيج التجخيبي لسالئستو وطبيعة البحث، وتؼ تشفيح التجخبة عمى عيشة مؽ العبي مشتجػ شباب  الباحثافواستخجـ 

( سشة، تؼ تقديسيؼ الى مجسؾعتيؽ )تجخيبية وضابظة( 99عسار ) تحتأ( العبًا وب00االنجلذ والبالغ عجدىؼ )
( 0و ) لؼ يكسمؾا االختبارات( العبيؽ 0( العبيؽ مشيؼ، )4( العبيؽ لكل مجسؾعة، بعج اف تؼ استبعاد )8وبؾاقع )

لتجريبي(، العسخ ا و الؾزف, و الظؾؿ، و وتؼ تحقيق التجانذ في متغيخات )العسخ،، العبيؽ لكؾنيؼ حخاسًا لمسخمى
 الستخرريؽ.والتكافؤ بيؽ مجسؾعتي البحث في الستغيخات البجنية والسيارية التي حجدت مؽ قبل الدادة 

وقج تؼ اعتساد الترسيؼ التجخيبي الحؼ يظمق عميو اسؼ ترسيؼ السجسؾعة الزابظة العذؾائية االختيار ذات 
 االختبار القبمي والبعجؼ.

( والتي طبقت عمى السجسؾعة التجخيبية، وكحلػ S.A.Qات بأسمؾب )وتزسشت اجخاءات البحث ترسيؼ تسخيش
اجخاء عجد مؽ التجارب االستظالعية لتحجيج التساريؽ السدتخجمة وكحلػ الذجد السالئسة، فزاًل عؽ التكخارات 

تؼ تشفيح تسخيشات واوقات الخاحة السشاسبة ليحه التساريؽ، وبعج ذلػ تؼ إجخاء االختبارات البجنية والسيارية القبمية، ثؼ 
(، بيشسا نفحت السجسؾعة الزابظة S.A.Qاالسمؾب التجريبي، اذ نفحت السجسؾعة التجخيبية تسخيشات اسمؾب )

( 9خالؿ ثالث دورات متؾسظة وبؾاقع ) ,( اسابيع9) التجخبةواستغخؽ تشفيح ، السشياج السعج مؽ قبل مجرب الفخيق
( وحجات تجريبية في االسبؾع، وبعج 3وبؾاقع ) ,دورة متؾسظة ( في كل9:  0وبتسؾج حخكة حسل ) ,دورات صغخػ 

السيارية البعجية باإلجخاءات والخظؾات نفديا التي اتبعت في االختبارات باجخاء االختبارات  الباحثافذلػ قاـ 
 القبمية.

االنحخاؼ السعيارؼ، و ( لمحرؾؿ عمى )الؾسط الحدابي، SPSSتؼ معالجة البيانات إحرائيًا باستخجاـ بخنامج )
لمعيشات  (t)اختبار و معيشات السختبظة، ل  (t) اختبارو الشدبة السئؾية، و معامل االختالؼ, و معامل االلتؾاء، و 

( التي نفحتيا السجسؾعة التجخيبية تظؾرا في S.A.Q) اسمؾب حققت تسخيشات ،وكانت ابخز الشتائج ،(السدتقمة
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مقارنة نتائج جسيع الستغيخات القبمية والبعجية لالعبي السجسؾعة  وذلػ مؽ خالؿ جسيعيا السيارات االساسية
 .التجخيبية

 (.راالتالكخة قجـ  (، ميارات اساسية،S.A.Q))اسمؾب سفتاحية: الكمسات ال
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 ABSTRACT 

The research aims to reveal the following: 

- The differences in a number of basic skills for the experimental  group players between 

the pre and post-tests. 

- The differences in a number of basic skills for the control group players between the pre 

and post-tests. 

- The differences in a number of basic skills between the experimental and control groups 

in the post-test. 

To verify the objectives of the research, the researcher put the following hypotheses: 

- The presence of significant differences in a number of physical and skill variables for the 

experimental group between the pre and post-test, for the post test. 

- The presence of significant differences in a number of physical and skill variables for the 

control group between the pre and post-test. 

- The presence of significant differences in a number physical and skill variables in the post 

tests between the experimental and control groups, for  the experimental group. 

The researchers used the experimental method for  its convenience to the research nature, and 

the experiment was carried out on a sample of (20) players from Andalusia Youth Forum 

with  ages (under 19) years, they are divided in to two groups experimental and control with 

& player for each group, (4) players were excluded from the research sample , (2) players 

were excluded because they didn’t complete the test. and (2) players were excluded for being 

goalkeepers, Homogeneity was achieved in the variables (age, height, weight, and training 

age), and parity between the two research groups in the physical and skill variables that were 

determined by the specialists. An experimental design called the pre- and post-test 

randomized control group design was adopted. 

The research procedures included designing (SAQ) exercises that were applied to the 

experimental group, as well as conducting a number of exploratory experiments to determine 

the used exercises as well as the appropriate ( intensities , repetitions and rest times) for these 

exercises,  after that the physical and skill pre-tests were implemented, then training style 

exercises were carried out. Then the training method exercises were implemented, the 

experimental group implemented (SAQ) style exercises, while the control group implemented 

the curriculum prepared by the team coach. 



  5255 –( 67العذد ) –( 52اجمللذ ) –جملت الرافذين للعلوم الرياضيت 
 ( في عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالتS.A.Qتأثير تسريشات اسمهب )

999 

 

The implementation of the experiment took (9) weeks during three intermediate cycles with 

(9) small cycles and with a wave movement of (2: 1) in each intermediate session and with 

(3) training units per week. After that, the researchers conducted the skills tests with the same 

procedures and steps that were followed in the pre-tests, The researchers used the following 

statistical methods: (the arithmetic mean, standard deviation, skew coefficient, coefficient of 

variation, percentage, (T) test for related samples .T-test for independent samples). 

The data were statistically handled  using the (SPSS) program to obtain (the arithmetic mean, 

standard deviation, coefficient of variation, skew coefficient , T-test for related samples and 

T-test for independent samples ). 

The researchers concluded: (S.A.Q) style exercises carried out by the experimental group 

achieved an improvement in all the physical and skill variables by comparing the results of 

all the pre and post variables of the experimental group players. 

Keyword: ( S.A.Q Style, Basic Skills, Futsal Players).  

 التعريف بالبحث -1
 :واهسية البحثالقدمة 1-1

( احج االساليب التجريبية شائعة االستخجاـ في الفتخة االخيخة مؽ قبل S.A.Qيعج االسمؾب التجريبي )
( (Agilityوالخشاقة  (Speed)مرظمح مذتق مؽ الحخوؼ االولى لكل مؽ الدخعة االنتقاليةالخياضيؽ، وىؾ 
البجنية والحخكية والديظخة  الرفاتييجؼ إلى تظؾيخ  يكسا انو اسمؾب تجريب (Quickness) والدخعة الحخكية

حخكات متفجخة االيعاز العربي العزمي وتحديؽ قجرة الخياضي عمى أداء  تحديؽعمى حخكة الجدؼ مؽ خالؿ 
الجياز العربي والعزمي لمعسل بفعالية، ويتسيد بتعجد استخجامو ضسؽ  ؿ تحديؽمتعجدة االتجاىات مؽ خال

لبخنامج  ئيذالؾحجة التجريبة فقج يكؾف جدء مؽ االحساء البجني لتسيده بالجيشاميكية والسخونة او كجدء مؽ القدؼ الخ 
التجريب او كبخنامج مدتقل او مشفخد اؼ التجريب عمى كل عشرخ او استخجامو بذكل مخكب داخل الؾحجة 

 ,Zoran et alة، كسا يسكؽ استخجامو مؽ قبل الخياضيؽ حيث يسارسو السبتجئيؽ وذوؼ السدتؾػ العالي يالتجريب
ة ارتباطية بيؽ العشاصخ التجريبة ( الى اف ىشالػ عالق (baechle et alويزيف ، ((197-198 ,2014

وقج تظخقت العجيج مؽ  ( (baechle et al,2000,14.الثالثة )الدخعة االنتقالية والخشاقة والدخعة الحخكية(
ثيخ اسمؾب أ( والتي كانت حؾؿ تEmeish,2015الجراسات الى تأثيخ ىحا االسمؾب التجريبي كجراسة كل مؽ )

(S.A.Q عمى التيجيف مؽ القفد بكخ )( ة اليج ، اماjovanovic et al,2011فقج تظخؽ الى ت )ثيخ الدخعة أ
( حؾؿ Azmi&Kusnanik,2018والخشاقة والدخعة الحخكية عمى قجرة االداء لالعبي كخة القجـ، وكانت دراسة )

( 90ثيخ )أ( الى تZoran et al,2013ثيخ ىحا االسمؾب عمى الدخعة والخشاقة والتدارع، في حيؽ تظخؽ )أت
, كسا تظخقت بعض ( عمى الخشاقة بالكخة وبجوف كخة لالعبي كخة القجـ الذبابS.A.Qع لبخنامج تجريب )اسبؾ 

( حؾؿ تأثيخ ىحه التجريبات عمى المياقة البجنية 0099( كجراسة )ميخاف S.A.Qالجراسات العخبية الى اسمؾب )
( عمى S.A.Qالى تأثيخ تجريبات ) ( التي تظخقت0097والسيارات اليجؾمية بكخة الدمة, ودراسة )طؾس وىساـ,

( عمى استخجاـ ىحه التجريبات في كخة القجـ لمشاشئيؽ عمى 0095القجرات التؾافقية بكخة اليج في حيؽ تظخؽ)حدؽ,
( فكانت حؾؿ ىحه التجريبات وفي سباؽ 0099الجؾانب البجنية والسيارات اليجؾمية الفخدية, اما دراسة )عبجالدسيع,

، اما دراستشا سؾؼ تشفخد بجراسة تأثيخ فرل الكيخبائي والجانب البجني والسدتؾػ الخقسيحؾاجد عمى ال (ـ900)
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في  السيارات االساسيةاذ تعج ، سيارية لالعبي كخة القجـ لمراالت( عمى الستغيخات البجنية والS.A.Qاسمؾب )
اد عمى الظخائق واالساليب لعبة كخة القجـ لمراالت احج اىؼ الستغيخات التي يدتظيع السجرب تظؾيخىا باالعتس

والتسخيشات واالسذ العمسية السشاسبة والحجيثة في التجريب، كسا اف السيارات االساسية بكخة قجـ الراالت تعج 
الفيرل في كثيخ مؽ االحياف لحدؼ نتيجة السباراة مؽ خالؿ االستحؾاذ والديظخة عمى مجخيات السباريات 

االىجاؼ ومؽ ثؼ تحقيق الفؾز ، ومؽ خالؿ ما تقجـ تبخز أىسية ىحا واستثسار الفخص وتدجيل اعمى ندبة مؽ 
لراالت ومعخفة تأثيخه عمى الجؾانب السيارية ومؽ خالؿ ا( لالعبي كخة قجـ S.A.Qالبحث في دراسة اسمؾب )

 التؾصل إلى نتائج تكذف لمسجربيؽ والعامميؽ في ىحا السجاؿ أىسية ىحا الشؾع مؽ التجريب الباحثافذلػ يأمل 
 وىي محاولة بحثية نأمل مؽ خالليا التؾصل إلى نتائج تخجـ المعبة. 

 :مذكمة البحث 4-1
 تتسيد المعبةاف ىحه  اومتابعتو لمعبة كخة القجـ لمراالت الحغ الباحثافمؽ خالؿ مسارسة واىتساـ 

 ىحه المعبة مؽ تحخكات كثيخة وتغييخ االتجاىات والخكض ألخح الفخاغ داخل تتظمبةبجنيا عاليا وذلػ لسا  تبإعجادا
عؽ تبادؿ السخاكد برؾرة مدتسخة وتشفيح  الحخكة فزالً  ,الستكخر وسخعة واالنظالؽوكحلػ  ,مداحة صغيخة

عؽ  فزالً ,السيارات األساسية تحت ضغط السشافذ سؾاء كانت بالكخة او بجونيا وخظط المعب الكثيخة والسعقجة 
تكؾف مخكبو مؽ اكثخ مؽ صفة والسيسا في بجاية الحخكة، ومؽ  أف طبيعة اداء العب كخة القجـ لمراالت غالبا ما

تقجـ ذكخه  لمتظؾر الحاصل في لعبة كخة القجـ لمراالت وجج اف ىشالػ بظئ في كل ما الباحثافخالؿ متابعة 
ايجاد حل ليحا  يجعؾ الىوىحا ما  ,القجـ لمراالتخالؿ االداء لجػ اغمب العبي االنجية والسؤسدات بكخة 

يعسل عمى تظؾيخ االمكانيات السيارية لالعبي  مسيدفي االداء وذلػ مؽ خالؿ االعتساد عمى اسمؾب  البظيء
عمى العجيج مؽ البحؾث والجراسات وعمى  الباحثافخخ وبعج اطالع آلراالت ىحا مؽ جانب، ومؽ جانب اكخة قجـ 
عؽ اف اغمب  فزالً  ,راالتاللؼ يجج اؼ دراسة تتشاوؿ استخجاـ ىحا االسمؾب في لعبة كخة قجـ  الباحثافحج عمؼ 

 ،الخكيدة االساسية في ىحه المعبةفي ىحا االسمؾب الحؼ يجسع ثالث صفات بجنية تعج  ةالسجربيؽ ليذ لجييؼ دراي
ىل ىشاؾ تأثيخ  -:اآلتيفي التداؤؿ  تحل مذكمة البحث والتي تحجد الباحثافتقجـ يحاوؿ  ومؽ خالؿ كل ما

  ؟لالعبي كخة القجـ لمراالت السيارات االساسية( في عجد S.A.Q) التجريبي لألسمؾب

  :اهداف البحث 9-3
 ييجؼ البحث إلى الكذف عسا يأتي: 

 لالعبي السجسؾعة التجخيبية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجؼ. السيارات االساسيةفخوؽ في عجد مؽ ال -
 بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجؼ. الزابظةلالعبي السجسؾعة  السيارات االساسيةالفخوؽ في عجد مؽ  -
 بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في االختبار البعجؼ. السيارات االساسيةالفخوؽ في عجد مؽ  -

 فروض البحث: 1-2
لمسجسؾعة التجخيبية بيؽ االختباريؽ القبمي  السيارات االساسيةؾية في عجد مؽ وجؾد فخوؽ ذات داللة معش -

 .ولسرمحة االختبار البعجؼ والبعجؼ
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بيؽ االختباريؽ  الزابظةلمسجسؾعة  السيارات االساسيةوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية في عجد مؽ  -
 القبمي والبعجؼ.

 يؽ السجسؾعتيؽفي االختبارات البعجية ب السيارات االساسيةشؾية في عجد مؽ وجؾد فخوؽ ذات داللة مع -
 .ولسرمحة السجسؾعة التجخيبيةالزابظة و   التجخيبية

 :مجاالت البحث 1-5
 لراالت.ابكخة قجـ  االنجلذشباب مشتجػ السجاؿ البذخؼ: العبؾ  -
 / السؾصل مشتجػ شباب االنجلذالسجاؿ السكاني: قاعة  -
 .(04/99/0000لغاية )و ( 90/9/0000) ابتجاًء مؽ السجاؿ الدماني: -

 السرطمحات: تحديد 1-6
و اسمؾب تجريبي تكاممي يتؼ فيو التشاوب بيؽ تجريبات الدخعة االنتقالية أ: ىؾ شكل (S.A.Qاسمهب ) 1-6-1

وييجؼ ىحا التجريب إلى تحديؽ حخكة  ,في نفذ الؾحجة التجريبية ةو مخكبأ ةوالخشاقة والدخعة الحخكية برؾرة مشفخد
     (Murray , 2016,1)خمجة نغاميؼ العربي العزمي.الخياضييؽ متعجدة االتجاىات مؽ خالؿ إعادة ب

 اجراءات البحث -2
 .ستو طبيعة البحثئالسشيج التجخيبي لسال الباحثافاستخجـ  مشهـــج البحــــث: 2-1
ُحِجَدت عيشة البحث الخئيدة بالظخيقة العسجية مؽ العبي مشتجػ االنجلذ لمذباب بكخة قجـ  عيشة البحث: 2-4
 تي( العبُا يسثمؾف عيش96( العبًا، وتؼ اختيار )00( وكاف قؾاميا )0000 -0099الخياضي )لراالت لمسؾسؼ ا

، وقج قدست العيشة عمى مجسؾعتيؽ )تجخيبية وضابظة( مؽ خالؿ أتباع طخيقة  والزابظة البحث التجخيبية
يؽ الحيؽ لؼ يكسمؾا ( العبيؽ لكل مجسؾعة، وتؼ استبعاد الالعب8االختيار العذؾائي باستخجاـ القخعة بؾاقع )

 يبيؽ ذلػ.( 9والججوؿ )(, 0فزاًل عؽ استبعاد حخاس السخمى وعجدىؼ ) ,(0االختبارات وكاف عجدىؼ )

 عيشة البحث والالعبين السدتبعدين وندبهم السئهية (1جدول )
 العدد والشدب السئهية           

 العيشة
 الشدبة السئهية العدد

 %900 00 عيشة البحث الرئيدية
 %80 96 والزابطة عيشـــة البحـــث التجريبية

 %00 4 الالعبين السدتبعدين

، االستبيافو  حميل السحتؾػ ت) تيةادوات البحث اآل الباحثافاستخجـ  :وسائل جسع السعمهمات والبيانات 2-2
 (االختبارات والقياساتو  السقابالت الذخريةو 
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لالعبي كخة قجـ الراالت التي تتعمق  السيارات االساسيةلغخض تحجيج أىؼ  :السهارات االساسيةتحديد  2-2-1
( وتؼ وتؾزيعو عمى مجسؾعة 9بسؾضؾع البحث وبعج تحميل محتؾػ السرادر العمسية ، تؼ ترسيؼ استبياف ممحق )

السيارات ( واعيخ االستبياف حرؾؿ 4وكخة قجـ الراالت  ممحق ) ,مؽ الدادة السختريؽ في مجاؿ كخة القجـ
( % 75التيجيف( عمى ندبة اتفاؽ )و  التسخيخ ،و التحكؼ بإيقاؼ حخكة الكخة ) اإلخساد( ، و الجحخجة ، )   االساسية
 ريؽ وحدب تدمدل ندبيا .تخر( يبيؽ الشدب السئؾية التفاؽ الدادة الس0الججوؿ )و  فأكثخ .

 السهارات االساسيةرين حهل تحديد تخرالشدب السئهية التفاق الدادة الس (4جدول )
 النسبة المئوية المتفقين العدد المهارات االساسية ت

 %900 14 14 الجحخجة 1
 % 900 14 14 التحكؼ بإيقاؼ حخكة الكخة )اإلخساد( 2
 % 900 14 14 التسخيخ 3
 % 900 14 14 التيجيف 4
 %94,08 2 14 السخاوغة والخجاع 5
 %7,94 1 14 قظع الكخة 6

بعج تحميل محتؾػ السرادر العمسية، تؼ اعتساد مجسؾعة مؽ  :االساسيةالسهارات تحديد اختبارات  2-2-4
( وتؾزيعيا عمى مجسؾعة مؽ الدادة 0االختبارات السشاسبة لظبيعة البحث، ووضعيا في استسارة استبياف ممحق )

والقياس والتقؾيؼ الختيار االختبارات السالئسة  ,وكخة قجـ الراالت ,( في مجالي كخة القجـ4) يؽ ممحقررتخالس
( 3( فأكثخ والججوؿ )%75لمجراسة وبعج جسع االستبيانات ، تؼ اعتساد االختبارات حرمت عمى ندب اتفاؽ )

 يبيؽ االختبارات وندب االتفاؽ وحدب تدمدل ندبيا.
 وندبها السئهية رين في تحديد االختبارات السهاريةتخرندب االتفاق لمدادة الس (2الجدول )

 الشدبة السئهية الستفقين العدد السهارة السقاسة االختبارات السهارية ت

اخساد الكخة الستجحخجة داخل مدتظيل مقدؼ  1
 مؽ وضع الحخكة

الديظخة عمى الكخة 
 )اإلخساد(

17 15 88,42% 

 %80,35 94 97 الجحخجة بالكخة ( شؾاخص بظخيقة بارو5الجحخجة بالكخة حؾؿ) 4

تسخيخ كخة ارضية مؽ الجحخجة عمى مدظبة  2
 %80,35 94 97 السشاولة مقدسة

التيجيف مؽ الحخكة عمى التقديسات الستجاخمة  2
 السخسؾمة داخل اليجؼ

 %76,47 93 97 التيجيف
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 الكياسات واالختبارات السدتخدمة: 2-2-2
 الكياسات الجدسية: 2-2-2-1
جػػجار مػػجرج لقيػػاس طػػؾؿ الجدػػؼ, وعشػػج القيػػاس يقػػف الالعػػب حػػافي تػػؼ اسػػتخجاـ : قيــاس لــهل الجدــم 2-2-2-1-1

ألمػػاـ ا الػػى القػػجميؽ وعيػػخه مالصػػق لمجػػجار عمػػى أف تسػػذ الجػػجار مؤخختػػا القػػجميؽ والؾركػػاف ولؾحػػا الكتفػػيؽ, والشغػػخ متجػػو
  ويقاس طؾؿ الجدؼ مؽ األرض وألعمى نقظة في الجسجسة .

الالعػب عمػى السيػداف وىػؾ مختػجؼ الدػخواؿ فقػط, ويػتؼ  يػاس وزف  : لقياس الكتمػة يقػفقياس كتمة الجدم 2-2-2-1-4
 جدسو ألقخب مائة غخاـ.

 االختبارات السدتخدمة في البحث: 2-2-4-4
%( 75بأخػػح االختبػػارات التػػي حرػػمت عمػػى ندػػبة اتفػػػاؽ ) الباحثػػافقػػاـ  االختبــارات السهاريــة: 2-2-4-4-4

 .لبحثوفيسا يمي تؾضيح لالختبارات السدتخجمة في افاكثخ 
  ( شؾاخص بظخيقة بارو لقياس الجحخجة بالكخة.5الجحخجة بالكخة حؾؿ)اختبار 

  التيجيف مؽ الحخكة عمى التقديسات الستجاخمة السخسؾمة داخل اليجؼ لقياس التيجيف. اختبار 

  السشاولة.  تسخيخ كخة ارضية مؽ الجحخجة عمى مدظبة مقدسة لقياساختبار 
 (50,95,75، 0008)الجبؾرؼ، 

  اخسػػػػػاد الكػػػػػخة الستجحخجػػػػػة داخػػػػػل مدػػػػػتظيل مقدػػػػػؼ مػػػػػؽ وضػػػػػع الحخكػػػػػة لقيػػػػػاس الدػػػػػيظخة عمػػػػػى اختبػػػػػار
 (935, 0009)العداوؼ,. (الكخة)اإلخساد

الكتمػػة ، و الظػػؾؿ، و تػػؼ اجػػخاء التجػػانذ بػػيؽ مجسػػؾعتي البحػػث فػػي متغيػػخات )العسػػخ،  البحــث: عيشــةتجــانس  2-2
الحدػػػابية واالنحخافػػػات السعياريػػػة  ػػػيؼ معامػػػل االخػػػتالؼ وااللتػػػؾاء ( يبػػػيؽ االوسػػػا  4العسػػػخ التػػػجريبي( والجػػػجوؿ )و 

 لمستغيخات السعتسجة في التجانذ.

 األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم معامل االختالف وااللتهاء لمتجانس  ( 2الجدول )

 الستغيرات
وحدة 
 الكياس

قيم معامل  العيشة
 االختالف

قيم معامل 
 ع + َس  االلتهاء

 0,079 %0,936 0,590 97,437 سشة العسر
 0,568 %0,009 3,794 968,065 سؼ الطهل
 0,038 %6,390 4,906 64,050 كغؼ الكتمة

 0,990 %98,509 0,798 3,875 سشة العسر التدريبي

العسػخ التػػجريبي(  كانػػت و الكتمػػة ، و الظػػؾؿ، و ( يبػػيؽ إف  ػػيؼ معامػل االخػػتالؼ لستغيػػخات )العسػخ، 4الجػجوؿ )      
% ( وىػػػحا يػػػجؿ عمػػػى إف العيشػػػة متجاندػػػة فػػػي ىػػػحه الستغيػػػخات كسػػػا إف  ػػػيؼ معامػػػل االلتػػػؾاء  كانػػػت 30اقػػػل مػػػؽ )
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 +ف معامل االلتؾاء كمسا كاف بيؽ )إ( وىحا يجؿ عمى إف العيشة متجاندة في ىحه الستغيخات، إذ 9+محرؾرة بيؽ )
 ( 89،  0008كل طبيعي. ) جالؿ، ( دؿ ذلػ عمى اعتجالية تؾزيع العيشة بذ9

وكسػا ىػؾ مبػيؽ  ,السيػارات االساسػيةتؼ إجخاء التكافؤ بػيؽ مجسػؾعتي البحػث فػي    تكافؤ مجسهعتي البحث: 5–2
 (  5)في الججوؿ
السهارات األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم )ت( السحدهبة ومدتهى االحتسالية لمتكافؤ في  (5الجدول )

 بين مجسهعتي البحث االساسية

 السعالم  االحرائية
  السهارات االساسية

وحدة 
 الكياس

) ت (  السجسهعة الزابطة السجسهعة التجريبية
 السحدهبة

مدتهى 
 ع + س   ع + س   االحتسالية

 0,595 0,545 0,809 9,395 9,085 9,000 ثانية الدحرجة 

 0,694 0,595 3,044 99,875 9,589 99,050 درجة التهديف            

 0,639 0,499 0,309 97,000 9,690 97,500 درجة التسرير

 0,445 0,785 3,399 94,905 0,003 93,000 درجة اإلخساد 

(، 0,595(, )0,545( تبػػػػػيؽ أف  ػػػػػػيؼ )ت( السحدػػػػػؾبة كانػػػػػػت عمػػػػػى التػػػػػػؾالي )5مػػػػػؽ خػػػػػالؿ الجػػػػػػجوؿ )
(، 0,694(، )0,595كانػػػػػت عمػػػػػى التػػػػػؾالي )( وبسالحغػػػػػة  ػػػػػيؼ مدػػػػػتؾػ االحتساليػػػػػة والتػػػػػي 0,785(، )0,499)
(  اؼ عػػػجـ وجػػػؾد فػػػخوؽ ذات داللػػػة 0,05( وجسيعيػػػا اكبػػػخ مػػػؽ مدػػػتؾػ الجاللػػػة السعتسػػػجة )0,445(، )0,639)

  .السيارات االساسيةوىحا يجؿ عمى تكافؤ مجسؾعتي البحث في  ,معشؾية بيؽ مجسؾعتي البحث

 :االجهزة واألدوات السدتخدمة في البحث 2-6
لقيػػاس مؤشػػخ الشػػبض عػػجد  (ox meter)جيػػاز  -(.4سػػاعة تؾقيػػت عػػجد ) -(.90قػػجـ صػػاالت عػػجد )كػػخات  -
شػػخيط  -(.9شػػخيط  يػػاس عػػجد ) -(.90اعسػػجة رشػػاقة عػػجد ) -(.05شػػؾاخص مختمفػػة االرتفاعػػات عػػجد ) -(.0)

اطػػػؾاؽ  -(.9ميػػػداف طبػػػي عػػػجد ) -ر.امتػػػأ( 9( بظػػؾؿ )0سػػػاللؼ عػػػجد ) -(5اقػػػالـ تخظػػػيط.) -(.5الصػػق عػػػجد)
 (.0سؼ( عجد)00حؾاجد افقية  بأرتفاع ) -(.90تجريب عجد )

تتسيد البحؾث التجخيبية بؾجؾد الستغيخات التابعة والسدتقمة ، وىشا البج  :متغيرات البحث وكيفية ضبطها   2-7
 A.Q.(Sالستغيخات السدتقمة تسخيشات اسمؾب ) مؽ تحجيج ىحه الستغيخات في البحث ألىسيتيا البالغة وىسا:

 .   السيارات االساسية الستغيخات التابعةو 

 اإلجراءات السيدانية السدتخدمة في البحث: 8 -2
 التجارب االستطالعية: 1 – 8 –2

( تؼ فييا اعتساد التساريؽ بعج التعخؼ عمى كيفية 90/9/0000: كانت بتاريخ )التجربة االستطالعية األولى -
 تظبيق التساريؽ والكذف عؽ األخظاء التي قج تحجث ، فزاًل عؽ تحجيج زمؽ كل تسخيؽ.  
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( بيشت إمكانية اعتساد االختبارات السختارة ، فزاًل 90/9/0000: كانت بتاريخ )التجربة االستطالعية الثانية -
وعمى ضؾء ذلػ تؼ تؾزيع  ,( ومجػ تفيسيؼ لكيفية العسل وطخيقة التدجيل9تعخؼ فخيق العسل السداعج)ممحقعؽ 

 االختبارات عمى ثالثة اياـ . 
( وكاف اليجؼ مشيا التعخؼ عمى القيؼ القرؾػ لمتساريؽ 93/9/0000بتاريخ ) التجربة االستطالعية الثالثة: -

 السدتخجمة.
( وكاف اليجؼ مشيا التعخؼ عمى زمؽ فتخات الخاحة 94/9/0000بتاريخ ) لرابعة:التجربة االستطالعية ا -

 وكحلػ التكخارات السشاسبة لكل تسخيؽ وفقا لمذجد السدتخجمة. ,البيشية بيؽ التكخارات والسجاميع
 ( السدتخدم في البحث:S.A.Qترسيم تسريشات اسمهب ) 2-8-4

(  الخاص بالبحث (S.A.Q مسية تؼ ترسيؼ تسخيشات اسمؾببعج تحميل محتؾػ السرادر والجراسات الع     
ريؽ في مجالي عمؼ التجريب الخياضي وكخة تخر( في استسارة االستبياف وتؼ تؾزيعو عمى الدادة الس7)السمحق 

 القجـ  لتحجيج مجػ صالحيتو.
 السهارية القبمية :االختبارات  2–8–2

 االحج :وكسا يأتي الداعة الثالثة عرخاً  (95/9/0000) ؾافقيـؾ االحج الس فيالسيارية القبمية تؼ إجخاء االختبارات       
 الجحخجة(.و االخساد, و التسخيخ, و ( : تؼ اجخاء اختبارات )التيجيف, 95/9/0000)
 
 ( السدتخدم في البحثS.A.Qتشفيذ تسريشات اسمهب ) 2 – 8 –2 

عمى  الباحثاف( السعجة مؽ قبل S.A.Qتؼ تشفيح تسخيشات اسمؾب ) كافة بعج االنتياء مؽ تظبيق االختبارات القبمية       
(  في حيؽ نفحت السجسؾعة الزابظة البخنامج 99/99/0000( ولغاية ) 00/9/0000السجسؾعة التجخيبية بتاريخ )

 وىي :( S.A.Qتية عشج تشفيح تسخيشات اسمؾب )، وقج تؼ مخاعاة الشقا  اآل ()الخاص والسعج مؽ قبل مجربا الفخيق

 ( الخاصة بالبحث ألغخاض البحث العمسي. S.A.Qتؼ تظبيق اسمؾب تسخيشات) -
، يميو اإلحساء الخاص  جسيعيا باإلحساء العاـ مؽ اجل تييئة عزالت الجدؼ كافة تؼ تبجأ الؾحجات التجريبية -

 وبسا يخجـ الجدء الخئيذ السدتخجـ.

كل  وليإوىحا ما اشار  ,( السدتخجمة S.A.Qيشات)تؼ استخجاـ طخيقة التجريب التكخارؼ في تشفيح اسمؾب تسخ  -
 .(ovanovic et al ,2011,1294 Jمؽ )

 وبؾاقع ثالث دورات متؾسظة. ,( دورات صغخػ ) أسبؾعية (9( خالؿ ) S.A.Qتؼ تشفيح اسمؾب تسخيشات ) -

 كل دورة متؾسظة تتكؾف مؽ ثالث دورات صغخػ . -

 Sporis etوىحا ما اكج عميو ) ,ىحا االسمؾب( وحجات تجريبية في 3تتكؾف كل دورة صغخػ مؽ ) -

al,2011,66 ) 

                                         
()       (0.05) ≥اعتسج الباحثاف ندبة خظأ 
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 والخسيذ(. ,والثالثاء ," وحجة تجريبية ويكؾف إجخاء الؾحجات التجريبية في األياـ )االحج 07تؼ تشفيح "  -

 ( .9:  0تؼ استخجاـ التحسيل بتسؾج حخكة الحسل في كل دورة متؾسظة ) -

 فقط. ةإف التحكؼ بالحسل عؽ طخيق التغييخ بالذج -

تؼ تحجيج فتخات الخاحة بيؽ التكخارات والسجاميع باالعتساد عمى الظخيقة التجريبية السدتخجمة ، وذلػ مؽ خالؿ إجخاء  -
اذ اكج )حدؽ(  ,( ف/د بيؽ السجاميع90( ف/د بيؽ التكخارات و)900التجارب االستظالعية بعؾدة مؤشخ الشبض الى)
، 0095مع اعظاء فتخات الخاحة الستدعة الستعادة الذفاء )حدؽ، عمى استخجاـ الذجد السختفعة في ىحا االسمؾب

570. ) 

أثشاء العسل والتي مؽ خاللو يتؼ الديظخة عمى  ( الحؼ يقيذ مؤشخ الشبضpulse oximeterتؼ أستخجاـ جياز ) -
 ت والسجاميع.اثشاء الخاحة بيؽ التكخاراوفي اثشاء العسل في معجؿ  يسة الشبض برؾرة مباشخة لمتأكج مؽ مؤشخ الشبض 

 .تؼ اخح القيؼ القرؾػ لمتساريؽ السدتخجمة والتي يتؼ عمى اساسيا العسل بالذجد السدتخجمة -
تؼ انياء الؾحجات التجريبية باالتفاؽ مع السجرب لمسجسؾعتيؽ بتساريؽ التيجئة واالرستخخاء ولحلػ لعؾدة الجدؼ  -

 .الى الحالة الذبة طبيعية

السدتخجمة في البحث الى ستة ترشيفات وذلػ حدب ماذكخ في السرادر الخاصة  تؼ ترشيف التساريشات -
 :أتيلزساف التشؾيع وتغييخ السثيخات في التجريب وكسا ي(  S.A.Q) بأسمؾب

الدخعة و  الدخعة الحخكيةو الدخعة االنتقالية، و الخشاقة،  و الدخعة االنتقاليةو الخشاقة، و الدخعة الحخكية، )
الدخعة الحخكية، و  الدخعة الحخكيةو  الخشاقة،و الدخعة االنتقالية، و  الخشاقةو الدخعة الحخكية، و  االنتقالية،

 الدخعة االنتقالية.و  الخشاقة، الدخعة الحخكية، الخشاقةو الدخعة االنتقالية، 
( د يقة والجورة 087,03-033,43الجورة الستؾسظة األولى)) اف زمؽ أداء الجورات الستؾسظة االثالثة ىؾ -

 ( د يقة .077,08-008,09( د يقة والجورة الستؾسظة الثالثة )079,5-009,55لستؾسظة الثانية)ا
 .( د يقة844,09-699,99إف مجسؾع زمؽ الحسل الكمي ىؾ)  -

( ولغاية 0000/ 00/99: تؼ إجخاء االختبارات البعجية لمسجة مؽ )السهارية البعديةاالختبارات  5–8–2
 ختبارات القبمية .لأل وبالتدمدل نفدو( 04/99/0000)

 ( وىي:SPSSتؼ استخخاج الؾسائل اإلحرائية مؽ خالؿ االعتساد عمى الحقيبة اإلحرائية )  الهسائل اإلحرائية: 9–2
اختبار )ت( لمعيشات و , معامل االلتؾاءو  ,معامل االختالؼو  ,االنحخاؼ السعيارؼ و  ,الؾسط الحدابيو  ,الشدبة السئؾية)

 .(لمعيشات السختبظةاختبار)ت( و , السدتقمة
 
 
 
 
 



  5255 –( 67العذد ) –( 52اجمللذ ) –جملت الرافذين للعلوم الرياضيت 
 ( في عدد من السهارات االساسية لالعبي كرة قدم الراالتS.A.Qتأثير تسريشات اسمهب )

999 

 

 عرض وتحميل الشتائج: 2-1
 القبمية والبعدية لمسجسهعة التجريبية السهارات االساسيةعرض وتحميل نتائج  2-1-1

األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم )ت( السحدهبة و مدتهى االحتسالية لمستغيرات السهارية  (6الجدول )
 التجريبية القبمية والبعدية لمسجسهعة

 السعالم  االحرائية       
 السهارات االساسية

وحدة 
 الكياس

)ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س   ع س   االحتسالية

 *0,090 3,360 0,545 7,700 9,085 9,000 ثانية الدحرجة
 *0,009 5,088 4,334 06,050 9,589 99,050 درجة التهديف
 *0,004 4,930 0,997 03,905 9,690 97,500 درجة التسرير
 *0,009 5,945 9,770 98,500 0,003 93,000 درجة اإلخساد

 (2.25) ≥ معشهي عشد مدتهى احتسالية 

 ( يتبيؽ لشا مايأتي :6مؽ خالؿ الججوؿ )
لػجػ السجسؾعػة  السيػارات االساسػيةوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ متؾسظات االختباريؽ القبمي والبعجؼ في جسيػع  -

( عشػج مدػتؾيات احتساليػة 5,945، 4,930،  5,088، 3,360التجخيبية ، إذ بمغت  يؼ )ت( السحدؾبة عمى التػؾالي )
 .( 0,05)مؽ حه القيؼ ىي أصغخ ىو ( 0,009، 0,004، 0,009، 0,090عمى التؾالي )

 عدية لمسجسهعة الزابطةالقبمية والب السهارات االساسيةعرض وتحميل نتائج  2-1-4
( االوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم ) ت ( السحدهبة و مدتهى االحتسالية لمستغيرات السهارية 7الجدول ) 

 القبمية والبعدية لمسجسهعة الزابطة
 السعالم  االحرائية

  السهارات االساسية
وحدة 
 الكياس

)ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س   ع س   االحتسالية

 *0,006 0,806 0,879 9,075 0,809 9,395 ثانية الدحرجة 
 0,066 0,975 0,695 00,375 3,044 99,875 درجة التهديف
 *0,009 0,958 0,507 99,500 0,309 97,000 درجة التسرير
 *0,048 0,393 9,995 96,375 3,399 94,905 درجة اإلخساد

 (2.25) ≥ معشهي عشد مدتهى احتسالية 
 ( يتبيؽ لشا مايأتي :7مؽ خالؿ الججوؿ )

لجػ السجسؾعة  السيارات االساسيةوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ متؾسظات االختباريؽ القبمي والبعجؼ في اغمب  -
، 0,006)( عشج مدتؾيات احتسالية 0,806،0,958،0,393الزابظة ، إذ بمغت  يؼ )ت( السحدؾبة عمى التؾالي )

 .( 0,05)مؽ حه القيؼ ىي أكبخ ىو ( 0,048، 0,009

وجؾد فخوؽ ذات داللة غيخ معشؾية بيؽ متؾسظات االختباريؽ القبمي والبعجؼ في متغيخ التيجيف لجػ السجسؾعة  -
 .(0,05)مؽ حه القيؼ ىي أكبخ ىو ( 0,066)( عشج مدتؾػ احتسالية 0,975زابظة، إذ بمغت  يسة )ت( السحدؾبة )ال
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 ة والزابطة. يالبعدية لمسجسهعتين التجريب السهارات االساسيةعرض نتائج  2-1-2

االحتسالية لمستغيرات السهارية األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية وقيم )ت( السحدهبة و مدتهى  (8الجدول )
 البعدية لمسجسهعتين التجريبية والزابطة

 السعالم  االحرائية
  السهارات االساسية

وحدة 
 الكياس

)ت(  الزابطة التجريبية
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س   ع س   االحتسالية

 *0,000 3,784 0,879 9,075 0,545 7,700 ثانية الدحرجة 
 *0,048 0,965 0,695 00,375 4,334 06,050 درجة التهديف
 *0,000 0,604 0,507 99,500 0,997 03,905 درجة التسرير
 *0,049 0,050 9,995 96,375 9,770 98,500 درجة اإلخساد

 (2.25) ≥ معشهي عشد مدتهى احتسالية 

وجػػؾد فػػخوؽ ذات داللػػة معشؾيػػة بػػيؽ متؾسػػظات االختبػػاريؽ القبمػػي والبعػػجؼ فػػي ( يتبػػيؽ لشػػا 8مػػؽ خػػالؿ الجػػجوؿ )
بػػيؽ مجسػػؾعتي البحػػث ولسرػػمحة السجسؾعػػة التجخيبيػػة ، إذ بمغػػت  ػػيؼ )ت( السحدػػؾبة  السيػػارات االساسػػيةجسيػػع 

،  0,048، 0,000عمػػػى التػػػؾالي )( عشػػػج مدػػػتؾيات احتساليػػػة 0,050، 0,604، 0,965، 3,784عمػػػى التػػػؾالي )
 .( 0,05)مؽ حه القيؼ ىي أصغخ ى( و 0,049، 0,000،

  :مشاقذة الشتائج 2-4
ؽ ي( والمح6( و)8في كل مؽ الججوليؽ ) السيارات االساسيةالتظؾر الحاصل في نتائج  افالباحثيعدو 

فزال عؽ تفؾؽ العبي السجسؾعة التجخيبية  السيارات االساسيةيذيخاف الى تظؾر العبي السجسؾعة التجخيبية في 
الى التأثيخات االيجابية الفعالة لتسخيشات  ,السيارات االساسيةعمى العبي السجسؾعة الزابظة في جسيع 

 لألداءمؽ تساريؽ ليا طابع خاص في التجريب عمى الجؾانب البجنية مذابية  تزسشو ( وماS.A.Qاسمؾب)
راة كسا اف طبيعة أداء ىحه التساريؽ تحتؾؼ عمى اكثخ مؽ صفة بجنيو تخجـ اثشاء السبافي الحخكي الحؼ يحجث 

( أف الشجاح (Louiseوىحا ما أكجتو  ,اداء السيارات في لعبة كخة قجـ الراالت ويتظمب وىحا ما ,الجانب السيارؼ 
، ((Louise ,2011,123 .ميارة يحتاج إلى السداىسة في السكؾنات البجنية لألداء بذكل مثالي في أداء أؼ

)صبخ وآخخاف( بأنو عمى العب كخة قجـ الراالت إذا ما أراد أف يكؾف لجيو  عؽ وىحا ما اكجه البيجؾاني نقالً 
التحدؽ في أداء السيارات الحخكية وجب أف يكؾف ذا مقجرة عالية وجيجة في أداء التحسل والقؾة والدخعة والقؾة 

ة الخاصة يتأسذ (، "وإف التشسية الستدنة لجسيع الرفات البجني64، 0095السسيدة بالدخعة والسخونة)البيجؾاني،
 (.966، 0000 )كذػ والبداطي، .عمييا زيادة مقجرة الالعب لألداء السيارؼ الستقؽ"

( و Polman,2009( و )Singh, 2008كسا تتفق نتائج ىحه الجراسة مع نتائج دراسات كل مؽ")
(Jovanovic,et al,2011( و ) Velmurugan& Palanisamy,2012( )Zoran, et al,2012 في )

واف استسخار التقجـ بالبخنامج التجريبي  ,(S.A.Qيخ االيجابي لمبخنامج التجريبي السقتخح باستخجاـ تجريبات )التاث
عيخ مؽ  وىحا ما ,في تحديؽ االداء السيارؼ  تأثيخالبجنية الخاصة مسا كاف لو  تالستغيخااحجث تغيخ ممحؾظ في 
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واف التحدؽ كاف برؾرة تراعجية مع تظبيق البخنامج التجريبي السقتخح  ,الفخوقات بيؽ القياسات القبمية والبعجية
 .عمى السجسؾعة التجخيبية

ف التظؾر والتفؾؽ الحاصل لجػ العبي إ أذ الباحثافيخػ  اوعشج مشاقذة كل متغيخ ميارؼ عمى حج
تزسشت اداءات ( والتي S.A.Qالسجسؾعة التجخيبية في ميارة الجحخجة يعؾد الى استخجاـ تسخيشات اسمؾب )

يخ في جسيع والجوراف فزال عؽ تأثيخىا بذكل كب االتجاهالنظالؽ واالستجارة وتغييخ احخكية تخجـ ىحه السيارة ك
ذ أف ميارة الجحخجة تعتسج في ادائيا عمى الرفات البجنية كالدخعة بأنؾاعيا ) االنتقالية إالستغيخات البجنية ، 

بالدخعة والقؾة االنفجارية والخشاقة والتؾافق وغيخىا مؽ الرفات البجنية األخخػ والحخكية واالستجابة( والقؾة السسيدة 
أف تجريب  (Zoran,et alوالتي يدتظيع الالعب مؽ خالليا التفؾؽ في اداء السيارة  ، وىحا ما اشار اليو )

(S.A.Q)  القجـ والحخكات كاف لو تأثيخ إيجابي عمى الخشاقة بالكخة )الجحخجة( وبجوف كخة في اختبارات كخة
بجونيا يؾفخ دعًسا قؾًيا لفعالية ىحا  ـاألكثخ تعقيًجا مع الجوراف في اتجاىات مختمفة  سؾاء مع الكخة أ

الحاصل لجػ العبي  التظؾر الباحثافيعدو  اما ميارتي التيجيف والتسخيخ ،(Zoran,2013,102التجريب)
الى اسمؾب التسخيشات السدتخجـ والحؼ اثخ بذكل فعاؿ بالستغيخات البجنية )القؾة االنفجارية  السجسؾعة التجخيبية

الرتباطيسا والقؾة السسيدة بالدخعة والتؾافق العربي العزمي( والتي ليا دور كبيخ في ميارتي التيجيف والتسخيخ 
تشسية القؾة االنفجارية والقؾة السسيدة بالقؾة العزمية لعزالت الخجميؽ والتؾافق بيؽ كافة اعزاء الجدؼ، ألف 

بالدخعة لعزالت الخجميؽ يؤدؼ إلى زيادة كفاءة القجـ الزاربة في التحكؼ بعسمية ضخب الكخة بالقؾة السشاسبة 
إف ىشاؾ عالقة وثيقة بيؽ ىاتيؽ السيارتيؽ والتؾافق العربي العزمي مؽ حيث التؾقع الرحيح كسا والجقة العالية 
 (S.A.Q) يباتتجر  "استخجاـ )دمحم( بأفوزمؽ وصؾؿ الكخة في الؾقت والسكاف السشاسب ،اذ يذيخ  وتقجيخ السدافة

عؽ تظؾيخ االداء  فزالً  ,يؤدؼ الى تشسية ميارات المعبة لسا يتزسشو مؽ اداء حخكي يخجـ الجانب السيارؼ   
والتي اشارت الى اف تجريبات  وتتفق نتيجة ىحه الجراسة بجراسة )حدؽ( ،(966، 0097)دمحم،. البجني بذكل عاـ

(S.A.Qكاف ليا تأثيخ فعاؿ في ميارتي التسخيخ والتيجيف لالعبي كخة القجـ الشاشئيؽ ) . 
  (009، 0095)حدؽ،

ب بكاف بد التجخيبيةالعبي السجسؾعة  الحاصل لجػ  اف التظؾر الباحثافيخػ  االخسادوفيسا يخص 
اداءات حخكية مخكبة وسخيعة تتظمب قجر كبيخ مؽ التؾافق والتي تتزسؽ  (S.A.Qاستخجاـ تسخيشات اسمؾب )

وىحا ما أدػ إلى خمق نؾع مؽ التشاسق والتؾافق الحخكي العالي بيؽ  ,كافة العزمي العربي بيؽ اعزاء الجدؼ
اذ إف ميارة االخساد تتظمب القجرة عمى التحكؼ في مختمف أجداء الجدؼ وىحا يتظمب تؾافقا  ,مختمف أجداء الجدؼ

التي مؽ  السيسة( احج االساليب S.A.Q)طؾس وىساـ( باف اسمؾب تجريب) وليإوىحا ما اشار  ,ا عالياً حخكي
)طؾس وىساـ، ،  خالليا يسكؽ التغمب عمى القرؾر في مدتؾػ القجرات التؾافقية لتحديؽ االداء السيارؼ 

( كاف ليا تأثيخ S.A.Q) وتتفق نتيجة ىحه الجراسة بجراسة )حدؽ( والتي اشارت الى اف تجريبات( 69،0097
كسا كاف لتقشيؽ االحساؿ التجريبية مؽ ، (009، 0095ة القجـ الشاشئيؽ)حدؽ،فعاؿ في ميارة االخساد لالعبي كخ 

حيث شجة وحجؼ التسخيشات والخاحة البيشية واالعتساد عمى الخرؾصية في التجريب مؽ حيث نغاـ انتاج الظاقة 
العامل ونؾعية التساريؽ السدتخجمة ، فزال عؽ السجسؾعات العزمية العاممة الجور االيجابي في التكيفات 
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ا، اذ اف لكل متغيخ في لعبة كخة قجـ الراالت متظمبات خاصة يجب االىتساـ بو الفديؾلؾجية التي نحؽ برجدى
السشاسبة )التكخارؼ( التي تخجـ كل مؽ الدخعة والخشاقة  التجريبيةاختيار الظخيقة  كسا اف عشج تقشيؽ التجريب،

اذ  ,عربي السخكدؼ والدخعة الحخكية والتي تعج مؽ افزل الظخؽ التجريبية لمرفات التي تعتسج عمى الجياز ال
( ثانية مع التكخارات القميمة ندبيًا ليحا 95) ال تتجاوز%( وبأزمشة 900-85أداء التسخيشات بالذجد التجريبية ) كاف

حتى استعادة الذفاء بيؽ التكخارات والسجاميع مسا يعشي عؾدة مرادر الظاقة  الخاحةعؽ  فزالً  ,األداء
األزمشة السحجدة با يؤدؼ إلى استسخارية أداء التكخارات مؽ قبل الالعبيؽ الفؾسفاجيشية إلى مرادرىا الظبيعية وىح

( السدتخجمة، S.A.Qتؼ مخاعاتو في تسخيشات اسمؾب ) وىحا ما اعتسادا عمى طخيقة التجريب التكخارؼ ،نفديا 
عسمية التجريب ميؼ ججًا، إذ تتؼ ىحه العسمية مؽ خالؿ محاولة  وبيحا الخرؾص يحكخ )الجبالي( "أف مبجأ نسحجة

الظخيقة او االسمؾب ومكؾنات الحسل في العسمية  واختيارالسجرب تشغيؼ عسمية التجريب عؽ طخيق تحجيج اليجؼ 
، 0003التجريبية، وىشا يجب أف تراغ ىحه العسمية بسا يتذابو مع السشافدة السخاد تحقيق اإلنجاز فييا)الجبالي، 

ويذيخ كل مؽ )خخيبط وعبج الفتاح( بأنو تحت تأثيخ التجريب الالىؾائي تدداد قجرة االلياؼ العزمية  ( .73
)بدظؾيدي(  اكج  كسا ,(973، 0096الظاقة في عجـ وجؾد االوكدجيؽ )خخيبط وعبج الفتاح،  إلنتاجالدخيعة 

نية التي تعتسج عمى الشغاـ الفؾسفاجيشي ىي طخيقة بأف أفزل الظخائق التجريبية السدتخجمة في تشسية الرفات البج
خخ اما الدبب اآل ،(394،  9999التجريب التكخارؼ التي تتسيد بأف الذجد التجريبية فييا عالية. )بدظؾيدي، 

والحؼ يعؾد الى تظؾر وتفؾؽ العبي السجسؾعة التجخيبية فيؾ التجرج في زيادة الحسل التجريبي عشج االنتقاؿ مؽ 
والحؼ يعج مؽ السبادغ السيسة واألساسية في التجريب الخياضي، لحلػ حرمت  ,تجريبية صغخػ الى اخخػ دورة 

درجة الحسل التجريبي )التكيف( في الجورات التجريبية الرغخػ )الثانية والخامدة والثامشة( في و  شجة الديادة في
لتحكؼ في شجة الحسل التجريبي كاف لو ( لالعبي السجسؾعة التجخيبية، فزاًل عؽ اف اS.A.Qتسخيشات اسمؾب)

الجور االيجابي والعامل األساسي في حرؾؿ التظؾر السعشؾؼ لمستغيخات قيج الجراسة وذلػ الف الدخعة بأنؾاعيا 
انقباضات عزمية سخيعة  ألداءوالخشاقة تعتسج عمى شجة الحسل التجريبي التي ترل الى االداء القرؾؼ وذلػ 

عربي لمعزالت العاممة، اذ يذيخ)ابؾ جسيل( اف عسمية تخظيط حسل التجريب عسمية مؽ خالؿ سخعة االيعاز ال
وليحا يجب عمى السجرب اف يتقؽ الحسل التجريبي لالعب بأسمؾب  ,د يقة تحتاج الى الجراسة والخبخة واالمانة

بجوف اؼ اثار حتى يتؼ تحقيق اليجؼ بأقرى فاعمية مسكشو و  ةوخبخاتو العسمي التخرريةعمسي في ضؾء دراستو 
، ويزيف)عبج الغاىخ ،(43، 0095)ابؾ جسيل ، والسدتقبمية.  الخاىشةسمبية عمى صحة الالعب وقجراتو 

( بانو" يسكؽ اف يتؼ االرتفاع بحسل التجريب بذكل تجريجي او في شكل وثبات فاالرتفاع التجريجي بحسل 0094
والتي تترل  بتشفيحهالسذاكل واالضخار التي تتعمق التجريب يسكؽ اف يفيج الالعب في معغؼ االحؾاؿ نغخا لقمة 

( بانو يعج استخجاـ اسمؾب التحسيل 0098، كسا اكج)عبج الغاىخ (900، 0094)عبج الغاىخ ،. بحالة الخياضي"
الحيؽ لؼ يعتادوا عمى التجريب باستخجاـ شجة  ألولئػو أ السبتجئيؽمؽ االساليب السستازة لمخياضييؽ  التجرجي

الية واف وجؾد اسبؾع االستذفاء بعج كل اسبؾعيؽ او ثالثة يديل مؽ اليات الؾصؾؿ الى مدتؾيات التجريب الع
وقج كاف النتغاـ واستسخار ، (964، 0098التكيف السظمؾبة ويحافع عمى كفاءة الالعب الرحية)عبج الغاىخ، 

وحجات تجريبية في كل أسبؾع  (3( أسابيع وبؾاقع )9( وحجة تجريبية ولسجة )07العبي السجسؾعة التجخيبية في )
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األثخ الفّعاؿ في حرؾؿ تغيخات في أجيدة الجدؼ الؾعيفية والسيسا نغاـ الظاقة الفؾسفاجيشي، اذ يذيخ 
(Wilmore)  الجاخمية في الجدؼ  لألجيدةبانو "نتيجة لمفتخات الظؾيمة في التجريب وبذكل مدتسخ ومشغؼ تحجث

ويحكخ)حسج( عؽ مبجأ  (Wilmore, 1978, 26)في السدمؽ" تغيخات وعيفية يظمق عمييا التكيف الؾعي
ال يختقي وال يتقجـ الالعب إال مع االستسخار في العسل عمى تظؾيخ ىحه الرفات ويعتبخ التكخار " االستسخارية بأنو

(، كسا كاف لسبجأ 90، 0009الالعب معخفة وخبخة ججيجة")حسج، اكتدابًا في يسالسدتسخ ألؼ تسخيؽ عاماًل م
اذ تؼ التشؾيع في  تدمدل كل  ,التشؾيع والتغييخ في الؾحجات التجريبية الجور الفعاؿ في الشتائج التي نحؽ برجدىا

ات متشؾعة داءأتزسشتو مؽ  عؽ التسخيشات السدتخجمة وما فزالً  ,مؽ الدخعة االنتقالية والخشاقة والدخعة الحخكية
( اذ يؤكج )ابؾ جسيل( اف االنذظة التجريبية السدتخجمة يسكؽ S.A.Qسمؾب )ومتغيخه تخجـ الستغيخات البجنية أل

كالتشؾيع في الرفات البجنية التي يتؼ تشسيتيا خالؿ عسمية التجريب والتشؾيع في تذكيل  أوجواف تتشؾع مؽ عجة 
رفات والتشؾيع في السجسؾعات العزمية السقرؾدة لمتجريب لتشسية كل صفة مؽ ال ةاالحساؿ البجنية السؾجي

والتشؾيع في السيارات والخظط التجريبية والتشؾيع في وسائل التجريب السدتخجمة والتباع مبجأ التشؾيع في التجريب 
ؽ اثار ايجابية عجيجة فيؾ يعسل عمى تخفيف العبء الشفدي الؾاقع عمى الالعبيؽ مسا يديج مؽ تقبميؼ لمسديج م

. التجريبية السختمفة فتدداد بالتالي كفاءة العسمية التجريبية في تحقيق اىجافيا لألحساؿالتجريب ويخفع كفاءة تظبيقيؼ 
 (00، 0095)ابؾ جسيل،

"السشاىج التجريبية يقاس نجاحيا بسجػ التقجـ الحؼ يحققو الخياضي في نؾع الشذا  السسارس  بأفىحا ويخػ )القط( 
وىحا يعتسج عمى التكيف الحؼ يحققو الفخد في البخنامج التجريبي  ,البجنية والسيارية والؾعيفيةمؽ خالؿ السدتؾيات 

 (.90، 9999الحؼ يظبقو" )القط،
ف ىحه الشتائج إلى الباحثاوالخاص بشتائج السجسؾعة الزابظة فيعدو  (7) الجدولأما فيسا يخص 
 السشياج الخاص بالسجرب.

 االستشتاجات والتهصيات: -5
 االستشتاجات: 5-1
السيارية وذلػ مؽ  تظؾرا في جسيع الستغيخات  ( التي نفحتيا السجسؾعة التجخيبيةS.A.Qحققت تسخيشات اسمؾب) -

 خالؿ مقارنة نتائج جسيع الستغيخات القبمية والبعجية لالعبي السجسؾعة التجخيبية.
وذلػ مؽ خالؿ مقارنة نتائج الستغيخات  باستثشاء التيجيف السيارات االساسيةحققت السجسؾعة الزابظة تظؾرا في  -

 . لالعبي السجسؾعة الزابظة جسيعيا القبمية والبعجية
السيارات ابظة في ( تظؾرا أفزل مؽ السجسؾعة الزS.A.Qحققت السجسؾعة التجخيبية التي نفحت تسخيشات اسمؾب) -

 وذلػ مؽ خالؿ مقارنة نتائج االختبارات البعجية لمسجسؾعتيؽ . جسيعيا االساسية

 التهصيات: 5-4
( لالعبي كخة قجـ الراالت مؽ قبل السجربيؽ لسا أعيختو نتائج S.A.Qضخورة االىتساـ واستخجاـ تسخيشات اسمؾب ) -

 .السيارات االساسيةواضح في جسيع البحث مؽ تحدؽ 
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(  وذلػ لسا أعيخه ىحا البحث مؽ نتائج مؽ خالؿ S.A.Qالتشؾيع في تدمدل الستغيخات والتسخيشات السمؾب ) -
التشؾيع في تدمدل الستغيخات داخل الؾحجات التجريبية فزال عؽ التشؾيع في االداءات الحخكية داخل التسخيشات 

 السدتخجمة وفقا لمستغيخات السعتسجه .
ية عمى فئات عسخية أخخػ ولكال الجشديؽ بكخة قجـ الراالت فزال عؽ اجخاء دراسات أمكانية إجخاء بحؾث مذاب -

 مذابيو عمى االلعاب السشغسة االخخػ.
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 (1السمحق)

 في االساسية السهاراتين حهل تحديد أهم رخرتن أراء الدادة الساستسارة استبيا
 كرة قدم الراالتو  كرة القدم لعبة 

 
 األستاذ الفاضل : ................................................. السحترم 

 تحية ليبة :
الستغيـرات البدنيـة والسهاريـة لالعبـي كـرة ( في عـدد مـن S.A.Qتأثير تسريشات أسمهب ) "في الشية أجخاء البحث السؾسػـؾ 

عمػػى عيشػػة مػػؽ فئػػة الذػػباب ، وبعػػج إجػػخاء تحميػػل محتػػؾػ السرػػادر العمسيػػة والجراسػػات الدػػابقة تػػؼ تحجيػػج  قــدم الرــاالت "
، يخجػى  الرػاالت لراالت ، ولكػؾنكؼ مػؽ ذوؼ الخبػخة واالخترػاص فػي لعبػة كػخة قػجـاالستغيخات السيارية لالعبي كخة قجـ 

بياف رأيكؼ في تحجيج أىؼ ىحه الستغيخات السيارية التي تخػجـ ىػجؼ البحػث وإضػافة أؼ متغيػخ ميػارؼ تخونػو مشاسػب ولػؼ يػتؼ 
 إدراجيا في استسارة االستبياف . 

ىؾ شكل او اسمؾب تجريبي تكاممي يتؼ فيو التشاوب بػيؽ تػجريبات الدػخعة االنتقاليػة والخشػاقة والدػخعة  ( :S.A.Qاسمهب ) 
التجريبيػػػة وييػػػجؼ ىػػػحا التػػػجريب إلػػػى تحدػػػيؽ حخكػػػة الخياضػػػييؽ متعػػػجدة  الؾحػػػجةالحخكيػػػة برػػػؾرة مشفػػػخده او مخكبػػػو فػػػي نفػػػذ 

 االتجاىات مؽ خالؿ إعادة بخمجة نغاميؼ العربي العزمي 
 ولكم مشا فائق االحترام والتقدير                                                          

 االسؼ الكامػػػػل :      
 المقب العمسػػػػي :      

 تاريخ الحرؾؿ عمى أخخ لقب عمسي :     
 الجامعة والكمية :       
 التاريػػػػػػػػػػخ :   

 التؾقيػػػػػػػػػػع :   
 
 

 االختيار السهاريةالستغيرات  ت

 )         ( الجحخجة 9

 )         ( التسخيخ 0
 )         ( التيجيف 3
 )         ( االخساد 4

 )         ( السخاوغة والخجاع 5

 )         ( قظع الكخة 6
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 (4السمحق )
 أراء الدادة السخترين في لعبة كرة القدم حهل تحديد أهم االختبارات السهارية

 لعبة كرة قدم الراالتفي 

 األستاذ الفاضل : ................................................. السحترم 

 تحية ليبة :
( في عدد من الستغيرات البدنية والسهارية S.A.Qتأثير تسريشات أسمهب ) "في الشية أجخاء البحث السؾسـؾ 

عمى عيشة مؽ فئة الذباب ، وبعج إجخاء تحميل محتؾػ السرادر العمسية والجراسات الدابقة تؼ  لالعبي كرة قدم الراالت "
تحجيج االختبارات السيارية لالعبي كخة القجـ لمراالت لكل ختار ، ولكؾنكؼ مؽ ذوؼ الخبخة واالختراص في لعبة كخة القجـ 

ي تخجـ ىجؼ البحث وإضافة أؼ اختبار تخونو مشاسب ولؼ ، يخجى بياف رأيكؼ في تحجيج أىؼ ىحه االختبارات السيارية الت
 كم مشا فائق االحترام والتقديرول                                   يتؼ إدراجيا في استسارة االستبياف .

 تاريخ الحرهل عمى أخر لقب عمسي :                 المقب العمســــي :                          االسم الكامــــل :      
 التهقيــــــــــع :                          التاريــــــــــخ :                      الجامعة والكمية :       

 االختيار االختبار السهارات ت

 الدحرجة 1

 )     ( الجحخجة السدتقيسة والستعخجة ذىابا وايابا.

 )     ( ( شؾاخص بأبعاد مختمفة ذىابًا وإيابًا.6حؾؿ )الجحخجة بالكخة 

 )     ( ( شؾاخص بظخيقة بارو.5الجحخجة بالكخة حؾؿ )

 التسرير 4
 )     ( تسخيخ كخة أرضية مؽ الجحخجة عمى مدظبة مقدسة.

 )     ( الحائط مؽ الكخات الثابتة. تسخيخ الكخة عمى الجوائخ الستجاخمة السخسؾمة عمى

 )     ( تسخيخ الكخة عمى اربع اىجؼ

 التهديف 2

 )     (  مؽ الحخكة عمى التقديسات الستجاخمة السخسؾمة داخل اليجؼ التيجيف

 )     ( التيجيف مؽ الحخكة مؽ الكخة القادمة مؽ جانب الخجل السديظخة

 )     ( التيجيف مؽ الحخكة مؽ الكخة القادمة مؽ الخمف

 االخساد 2

 )     ( الكخة االرضية بالقجـ مؽ الحخكة اخساد

 )     ( اخساد الكخة االرضية بالقجميؽ مؽ وضع الحخكة ثؼ تسخيخىا الى اىجاؼ عمى الجانبيؽ

 )     ( اخساد الكخة الستجحخجة داخل مدتظيل مقدؼ مؽ وضع الحخكة
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 ( يؾضح التسخيؽ االوؿ9الذكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني( يؾضح التسخيؽ 0الذكل )                                    

 

 

 

 التسرين الثاني:
 الدخعة الحخكية، الخشاقة، الدخعة االنتقالية الهدف من التسرين :

( العبيؽ يقـؾ 4مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ) لريقة اداء التسرين :
الالعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بإدخاؿ القجميؽ بالتعاقب داخل 

سؼ( وعشج كل 50*50الدمؼ السثبت عمى االرض والحؼ ابعاده )
دمؼ  دخؾؿ لمقجميؽ يجب عبؾر الذاخص الحؼ يكؾف بجانب ال

ومؽ ثؼ الجخؾؿ مخة اخخػ لمدمؼ ثؼ الجخؼ الستعخج بيؽ ستة اعسجة 
ـ( وبيؽ الثاني والثالث 9والحؼ تكؾف السدافة  بيؽ االوؿ والثاني )

ـ( 0ـ( وبيؽ الخابع والخامذ )9ـ( اما بيؽ الثالث والخابع )0)
ـ( وانياء 05ـ( ثؼ الجخؼ واالنتقاؿ مدافة )9والخامذ والدادس )

  التسخيؽ.

 (2السمحق )
 التجريبية ( السدتخدمة في البحث التي ستشفذها السجسهعةS.A.Qتسريشات اسمهب )

 التسرين االول:
 الدخعة االنتقالية، الدخعة الحخكية، الخشاقةالهدف من التسرين: 

( العبيؽ يقـؾ 4مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة )لريقة اداء التسرين: 
ـ( الى  00االعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بالقياـ بالجخؼ لسدافة )

ـ( واالستجارة جانبا 0سؼ( وطؾلو )00الحاجد الحؼ ارتفاعو )
( تكخار والؾصؾؿ الى االعسجة 5لقجميؽ لألماـ والخمف )وتعاقب ا

ـ( 9والقياـ بالجخؼ الستعخج بيشيؼ السدافة بيؽ كل زوج لالعسجه )
 ـ( وانياء التسخيؽ.0وبيؽ الثاني والثالث والخابع والخامذ )
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الثالث( يؾضح التسخيؽ 3الذكل )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخابع( يؾضح التسخيؽ 4الذكل )

 

 

 

 

 

 التسرين الرابع: 
 الخشاقة، الدخعة االنتقالية، الدخعة الحخكية  الهدف من التسرين:

( العبيؽ يقـؾ 4مجسؾعتيؽ  كل مجسؾعة ) لريقة اداء التسرين:
ـ( بيؽ 3*4االعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بالقياـ بالجخؼ السختج)

ـ( اؼ الجخؼ مؽ العسؾد االوؿ الى 3عسؾديؽ السدافة بيشيؼ )
وؿ ثؼ الجخؼ مخة العامؾد الثاني ومؽ ثؼ العؾدة الى العسؾد اال

اخخػ الى العسؾد الثاني والعؾدة الى العسؾد االوؿ ثؼ االنتقاؿ 
بدخعة مؽ خالؿ الجخؼ الى الذاخص السؾضؾع عمى االرض 

ـ( وبعج ذلػ القياـ باستجارة الجدؼ الى الجانب وبتعاقب 05مدافة )
سؼ( 50( حمقات الحؼ قظخ كل واحجه )5دخؾؿ القجميؽ داخل )

 ومؽ ثؼ االنياء.

 التسرين الثالث: 
 الدخعة الحخكية  الدخعة االنتقالية، الخشاقة، الهدف من التسرين:

( العبيؽ يقـؾ 4مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ) لريقة اداء التسرين:
ـ( 00االعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بالجخؼ الدخيع بالتقاطع مدافة )

ـ( والسدافة بيؽ العسؾد 9والؾصؾؿ الى االعسجة السدافة بيشيؼ )
ـ( اذ يقـؾ الالعب بالجخؼ الستعخج بيؽ االعسجة  3الثالث والخابع )

سؼ( والدمؼ 50والؾصؾؿ الى ثالث حمقات قظخ الؾاحجة )
سؼ( السثبتاف عمى االرض وادخاؿ القجميؽ بالتعاقب لالماـ 50×50)

داخل الدمؼ وبالتعاقب الى الجانب داخل الحمقات ومؽ ثؼ انياء 
 التسخيؽ.
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 الخامذ( يؾضح التسخيؽ 5الذكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدادس( يؾضح التسخيؽ 6الذكل )

 

 

 

 

 

 التسرين الخامس: 
 الدخعة الحخكية، الدخعة االنتقالية، الخشاقة  الهدف من التسرين:

( العبيؽ يقؾـ 4مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ) لريقة اداء التسرين:
الالعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بأداء الدخعة الحخكية مؽ خالؿ 

سؼ( بتعاقب  50×50السخبع السثبت عمى االرض الحؼ ابعاده )
دخؾؿ القجميؽ لألماـ ثؼ الى جية اليسيؽ ثؼ الى جية اليدار ثؼ 

 ـ(00الخجؾع الى نقظة البجاية وثؼ الجخؼ الدخيع لسدافة)
واالنتقاؿ لألعسجة الخاصة بالخشاقة والجخؼ الستعخج بيشيا والتي 

 ـ( ثؼ انياء التسخيؽ.9تكؾف السدافة بيشيؼ )
 
 

 التسرين الدادس: 
 الدخعة االنتقالية الخشاقة، الدخعة الحخكية،الهدف من التسرين: 

(العبيؽ  يقؾـ 4مجسؾعتيؽ كل مجسؾعة ) لريقة اداء التسرين:
االعب االوؿ مؽ كل مجسؾعة بالجخؼ الستعخج  بيؽ اربعة اعسجة  

ـ( 0ـ( وبيؽ الثالث والخابع )9السدافة بيؽ االوؿ والثاني والثالث )
ـ( 9في حيؽ  السدافة بيؽ الخابع والدمؼ الخاص بالدخعة الحخكية )

بتعاقب القجميؽ الى االماـ  وعشج الؾصؾؿ الى الدمؼ القياـ باجتيازه
سؼ( ومؽ ثؼ 50× 50والخجؾع الى الخمف والتي تكؾف ابعاده )

ـ( نحؾ شاخص الشياية والحىاب الى السجسؾعة 05الجخؼ لسدافة )
 السقابمة  .
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 الدورة الستهسطة االولى )الدورات الرغرى االولى والثانية والثالثة(

ى  ر
رغ

ة ال
ور

الد
 

اليهم
 

دة 
هح

ال
ا

بية
دري

لت
 

التسرين 
السدتخدم 
في الهحدة 

 التدريبية

 الذدة القرهى بالثانية هدف التسرين السدتخدم في الهحدة التدريبية

مة 
خد

دت
الس

دة 
الذ

 

زمن اداء التسرين 
 بالثانية

رات
تكرا

د ال
عد

ميع 
سجا

د ال
عد

 

زمن الراحة 
بين 

التكرارات 
 بالثانية 

زمن الراحة بين 
السجاميع 
والتسارين 

 بالثانية

الكمي زمن التسرين 
 بالثانية

زمن التسرين الكمي 
 بالدقيقة

الزمن الكمي لمجزء 
الرئيدي من الهحدة 

 التدريبية بالدقيقة

ولى
اال

 

 9 االحد
 97,94-94 9000,4 -896,4  090-980 80-60 0 4  93,05 -90,05 %85 99.90-90.05 الدخعة االنتقالية ،  الدخعة الحخكية ، الخشاقة 9

06,9-30,34 
 94,53-90,90 870,9-706,9  090-980 90-70 0 3 95,35-94,35 %85 93.05-90.00 الدخعة االنتقالية ،الخشاقةا ،الدخعة الحخكية  0

 0 الثالثاء
 97,97-94,03 9006,30-898,30  090-980 80-60 0 4 93,09-90,09 %85 99.30-90.45 الدخعة االنتقالية ، الخشاقة ، الدخعة الحخكية 3

06,95-30,90 
 94,55-90,90 873,3-707,3  090-980 90-70 0 3 95,55-94,55 %85 93,00-90.37 الخشاقة ، الدخعة االنتقالية ، الدخعة الحخكية 4

 3 الخسيس
 97,95-94,00 9,005,36-897,08  090-980 80-60 0 4 93,97-90,96 %85 99.00-90.34 الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية ، الخشاقة 5

06,93-30,99 
 94,54-90,99 770,80-706,80  090-980 90-70 0 3 95,47-94,47 %85 93.95-90.30 الخشاقة ، الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية 6

نية
الثا

 

 4 االحد
 96,64-93,59 998,64-899,04  090-980 80-60 0 4 90,33-99,38 %90 99.90-90.05 الدخعة االنتقالية ،  الدخعة الحخكية ، الخشاقة 9

05,53-39.09 
 94,45-90,00 867-709,3  090-980 90-70 0 3 94,5-93,55 %90 93.05-90.00 الدخعة االنتقالية ،الخشاقةا ،الدخعة الحخكية  0

 5 الثالثاء
 96,67-93,54 9,000,4-890,88  090-980 80-60 0 4 90,55-99,69 %90 99.30-90.45 الدخعة االنتقالية ، الخشاقة ، الدخعة الحخكية 3

05,58-39,93 
 94,46-90,04 868,08-700,44  090-980 90-70 0 3 94,68-93,74 %90 93,00-90.37 الخشاقة ، الدخعة االنتقالية ، الدخعة الحخكية 4

 6 الخسيس
 96,65-93,53 999,50-899,84  090-980 80-60 0 4 90,44-99,48 %90 99.00-90.34 الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية ، الخشاقة 5

05,56-39,99 
 94,46-90,03 867,66-709,96  090-980 90-70 0 3 94,69-93,66 %90 93.95-90.30 الخشاقة ، الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية 6

لثة
الثا

 

 7 االحد
 97,94-94 9000,4 -896,4  090-980 80-60 0 4  93,05 -90,05 %85 99.90-90.05 الخشاقةالدخعة االنتقالية ،  الدخعة الحخكية ،  9

06,9-30,34 
 94,53-90,90 870,9-706,9  090-980 90-70 0 3 95,35-94,35 %85 93.05-90.00 الدخعة االنتقالية ،الخشاقةا ،الدخعة الحخكية  0

 8 الثالثاء
 97,97-94,03 9006,30-898,30  090-980 80-60 0 4 93,09-90,09 %85 99.30-90.45 ، الدخعة الحخكية الدخعة االنتقالية ، الخشاقة 3

06,95-30,90 
 94,55-90,90 873,3-707,3  090-980 90-70 0 3 95,55-94,55 %85 93,00-90.37 الخشاقة ، الدخعة االنتقالية ، الدخعة الحخكية 4

 9 الخسيس
 97,95-94,00 9,005,36-897,08  090-980 80-60 0 4 93,97-90,96 %85 99.00-90.34 الدخعة االنتقالية ، الخشاقة الدخعة الحخكية ، 5

06,93-30,99 
 94,54-90,99 770,80-706,80  090-980 90-70 0 3 95,47-94,47 %85 93.95-90.30 الخشاقة ، الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية 6
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 الستهسطة الثاني )الدورات الرغرى الرابعة والخامدة والدادسة(الدورة 

ى  ر
رغ

ة ال
ور

الد
 

 اليهم

بية
دري

 الت
حدة

اله
 

التسرين 
السدتخدم 
في الهحدة 

 التدريبية

الذدة القرهى  هدف التسرين السدتخدم في الهحدة التدريبية
 بالثانية

مة 
خد

دت
الس

دة 
الذ

 

زمن اداء التسرين 
 بالثانية

رات
تكرا

د ال
عد

 

 عدد
ميع

سجا
ال

 

زمن الراحة 
بين التكرارات 

 بالثانية 

زمن الراحة بين 
السجاميع 
 والتسارين

زمن التسرين الكمي 
 بالثانية

زمن التسرين الكمي 
 بالدقيقة

الزمن الكمي لمجزء 
الرئيدي من الهحدة 

 التدريبية

بعة
الرا

 

 90 االحد
 96,64-93,59 998,64-899,04  090-980 80-60 0 4 90,33-99,38 %90 99.90-90.05 الدخعة االنتقالية ،  الدخعة الحخكية ، الخشاقة 9

05,53-39.09 
 94,45-90,00 867-709,3  090-980 90-70 0 3 94,5-93,55 %90 93.05-90.00 الدخعة االنتقالية ،الخشاقةا ،الدخعة الحخكية  0

 99 الثالثاء
 96,64-93,59 998,64-899,04  090-980 80-60 0 4 90,33-99,38 %90 99.30-90.45 الدخعة االنتقالية ، الخشاقة ، الدخعة الحخكية 3

05,58-39,93 
 94,45-90,00 867-709,3  090-980 90-70 0 3 94,5-93,55 %90 93,00-90.37 الخشاقة ، الدخعة االنتقالية ، الدخعة الحخكية 4

 90 الخسيس
 96,67-93,54 9,000,4-890,88  090-980 80-60 0 4 90,55-99,69 %90 99.00-90.34 الخشاقةالدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية ،  5

05,56-39,99 
 94,46-90,04 868,08-700,44  090-980 90-70 0 3 94,68-93,74 %90 93.95-90.30 الخشاقة ، الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية 6

دة
خام

ال
 

 93 االحد
 96,55-93,43 993,44-806,04  090-980 80-60 0 4 99,68-90,78 %95 99.90-90.05 ،  الدخعة الحخكية ، الخشاقة الدخعة االنتقالية 9

05,38-30,90 
 94,37-99,95 860,33-779,04  090-980 90-70 0 3 93,73-90,84 %95 93.05-90.00 الدخعة االنتقالية ،الخشاقةا ،الدخعة الحخكية  0

 94 الثالثاء
 96,58-93,46 995,90-808  090-980 80-60 0 4 99,89-99 %95 99.30-90.45 الدخعة االنتقالية ، الخشاقة ، الدخعة الحخكية 3

05,40-30,97 
 94,39-99,96 863,46-798,90  090-980 90-70 0 3 93,99-93,00 %95 93,00-90.37 الخشاقة ، الدخعة االنتقالية ، الدخعة الحخكية 4

 95 الخسيس
 96,57-93,45 994,04-807,07  090-980 80-60 0 4 99,78-90,88 %95 99.00-90.34 الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية ، الخشاقة 5

05,49-30,95 
 94,38-99,96 863,04-797,64  090-980 90-70 0 3 93,84-90,94 %95 93.95-90.30 الخشاقة ، الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية 6

سة
داد

ال
 

 96 االحد
 96,64-93,59 998,64-899,04  090-980 80-60 0 4 90,33-99,38 %90 99.90-90.05 الدخعة االنتقالية ،  الدخعة الحخكية ، الخشاقة 9

05,53-39.09 
 94,45-90,00 867-709,3  090-980 90-70 0 3 94,5-93,55 %90 93.05-90.00 الدخعة االنتقالية ،الخشاقةا ،الدخعة الحخكية  0

 97 الثالثاء
 96,64-93,59 998,64-899,04  090-980 80-60 0 4 90,33-99,38 %90 99.30-90.45 الدخعة االنتقالية ، الخشاقة ، الدخعة الحخكية 3

05,58-39,93 
 94,45-90,00 867-709,3  090-980 90-70 0 3 94,5-93,55 %90 93,00-90.37 الخشاقة ، الدخعة االنتقالية ، الدخعة الحخكية 4

 98 الخسيس
 96,67-93,54 9,000,4-890,88  090-980 80-60 0 4 90,55-99,69 %90 99.00-90.34 الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية ، الخشاقة 5

05,56-39,99 
 94,46-90,04 868,08-700,44  090-980 90-70 0 3 94,68-93,74 %90 93.95-90.30 الخشاقة ، الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية 6
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 الدورة الستهسطة الثالثة  )الدورات الرغرى الدابعة والثامشة والتاسعة(

ى  ر
رغ

ة ال
ور

الد
 

 اليهم

بية
دري

 الت
حدة

اله
 

التسرين 
السدتخدم 
في الهحدة 

 التدريبية

القرهى الذدة  هدف التسرين السدتخدم في الهحدة التدريبية
 بالثانية

دمة
دتخ

الس
دة 

الذ
 

زمن اداء التسرين 
 بالثانية

رات
تكرا

د ال
عد

ميع 
سجا

د ال
عد

 

زمن الراحة 
بين التكرارات 

 بالثانية

زمن الراحة 
بين السجاميع 

 والتسارين

زمن التسرين الكمي 
 بالثانية

زمن التسرين الكمي 
 بالدقيقة

الزمن الكمي لمجزء 
الرئيدي من الهحدة 

 التدريبية

ا
بعة

لدا
 

 99 االحد
 96,55-93,43 993,44-806,04 090-980 80-60 0 4 99,68-90,78 %95 99.90-90.05 الدخعة االنتقالية،  الدخعة الحخكية، الخشاقة 9

05,38-30,90 
 94,37-99,95 860,33-779,04 090-980 90-70 0 3 93,73-90,84 %95 93.05-90.00 الدخعة االنتقالية ،الخشاقةا ،الدخعة الحخكية 0

 00 الثالثاء
 96,58-93,46 995,90-808 090-980 80-60 0 4 99,89-99 %95 99.30-90.45 الدخعة االنتقالية، الخشاقة، الدخعة الحخكية 3

05,40-30,97 
 94,39-99,96 863,46-798,90 090-980 90-70 0 3 93,99-93,00 %95 93,00-90.37 الخشاقة، الدخعة االنتقالية ، الدخعة الحخكية 4

 09 الخسيس
 96,57-93,45 994,04-807,07 090-980 80-60 0 4 99,78-90,88 %95 99.00-90.34 الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية ، الخشاقة 5

05,49-30,95 
 94,38-99,96 863,04-797,64 090-980 90-70 0 3 93,84-90,94 %95 93.95-90.30 الخشاقة، الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية 6

مشة
الثا

 

 00 االحد
 96,48-93,36 988,8-800 090-980 80-60 0 4 99,90-90,05 %900 99.90-90.05 الدخعة االنتقالية،  الدخعة الحخكية، الخشاقة 9

05,04-30,78 
 94,30-99,88 858,3-793,0 090-980 90-70 0 3 93,05-90,00 %900 93.05-90.00 الدخعة االنتقالية ،الخشاقةا ،الدخعة الحخكية  0

 03 الثالثاء
 95,50-93,39 930,4-803,6 090-980 80-60 0 4 99,30-90,45 %900 99.30-90.45 الدخعة االنتقالية ، الخشاقة ، الدخعة الحخكية 3

05,09-09,80 
 94,30-99,90 859,30-794,00 090-980 90-70 0 3 93,00-90,37 %900 93,00-90.37 الخشاقة، الدخعة االنتقالية ، الدخعة الحخكية 4

 04 الخسيس
 96,49-93,37 989,6-800,70 090-980 80-60 0 4 99,00-90,34 %900 99.00-90.34 الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية ، الخشاقة 5

05,06-30,8 
 94,39-99,89 858,9-793,8 090-980 90-70 0 3 93,95-90,30 %900 93.95-90.30 االنتقاليةالخشاقة، الدخعة الحخكية ، الدخعة  6

سعة
التا

 

 05 االحد
 96,55-93,43 993,44-806,04 090-980 80-60 0 4 99,68-90,78 %95 99.90-90.05 الدخعة االنتقالية،  الدخعة الحخكية، الخشاقة 9

05,38-30,90 
 94,37-99,95 860,33-779,04 090-980 90-70 0 3 93,73-90,84 %95 93.05-90.00 الدخعة االنتقالية ،الخشاقةا ،الدخعة الحخكية  0

 06 الثالثاء
 96,58-93,46 995,90-808 090-980 80-60 0 4 99,89-99 %95 99.30-90.45 الدخعة االنتقالية ، الخشاقة ، الدخعة الحخكية 3

05,40-30,97 
 94,39-99,96 863,46-798,90 090-980 90-70 0 3 93,99-93,00 %95 93,00-90.37 الدخعة االنتقالية ، الدخعة الحخكيةالخشاقة،  4

 07 الخسيس
 96,57-93,45 994,04-807,07 090-980 80-60 0 4 99,78-90,88 %95 99.00-90.34 الدخعة الحخكية، الدخعة االنتقالية ، الخشاقة 5

05,49-30,95 
 94,38-99,96 863,04-797,64 090-980 90-70 0 3 93,84-90,94 %95 93.95-90.30 الخشاقة، الدخعة الحخكية ، الدخعة االنتقالية 6
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 (2السمحق )
م الخاصة بأنتقاء الستغيرات البدنية والسهارية الدادة السخترهن بسجاالت عمم التدريب الرياضي والكياس والتقهيم وكرة القدم وكرة قدم الراالت الذين تم عرض استسارات االستبيان عميه

 ( والسقابالت الذخرية السدتخدمة في البحث S.A.Qواختباراتهسا وتسريشات اسمهب )

 االختبارات السهارات ة السخترينأسساء الداد
السقابمة 
 الذخرية

تسريشات اسمهب 
(S.A.Q) 

 اسم الكمية والجامعة المقب العمسي االختراص

 /جامعة السؾصلتخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ /ساحة وميجافرياضي تجريب * *   عشاد جرجيس عبد الباقيد. 
 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ قجـتجريب رياضي/كخة  *  *  هاشم احسد سميسان د.

 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ يج/كخة  ياس وتقؾيؼ * * *  د. ثيالم يهنس عالوي 
 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ ساحة ميجاف/تجريب رياضي * *   . اياد دمحم عبدهللاد

 السؾصلجامعة/  تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ كخة قجـ/ ياس وتقؾيؼ * * * * حديند. . مكي محسهد 
 السؾصل رياضية/جامعة تخبية استاذ تجريب رياضي/مبارزة * *   د. زياد يهنس الرفار

 السؾصل رياضية/جامعة تخبية أستاذ كخة قجـ/ ياس وتقؾيؼ   * * .وليد خالد رجب د
 رياضية /جامعة السؾصل تخبية أستاذ يج/كخة  ياس وتقؾيؼ   *  سعد باسم جسيلد. 
 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ قجـ/كخة تعمؼ حخكي   * * نهفل فاضل رشيدد. 
 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ تجريب رياضي /كخة يج *   * نهفل دمحم الحياليد. 
 السؾصل/جامعة  تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ تجريب رياضي/ساحة وميجاف *    ياسر مشير البقال د.

 السؾصل/جامعة  تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ تجريب رياضي/كخة سمة * *   نبيل دمحم عبدهللا
 /جامعة السؾصل الخياضةتخبية بجنية وعمـؾ  مداعج أستاذ كخة قجـ/تجريب رياضي * * * * معن عبد الكريم جاسمد. 
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 االختبارات السهارات ة السخترينأسساء الداد
السقابمة 
 الذخرية

تسريشات اسمهب 
(S.A.Q) 

 اسم الكمية والجامعة المقب العمسي االختراص

 جامعة البحخيؽ/ تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ مداعج  ياس وتقؾيؼ/كخة قجـ   *  د. عمي حدين لبيل
 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة أستاذ مداعج  ياس وتقؾيؼ/اثقاؿ   *  .عسر سسير ذنهن د

 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مداعج أستاذ قجـتجريب رياضي/كخة  *    عثسان عدنان عبدالرسدد.
 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مداعج أستاذ قجـ/ كخة بايؾ ميكانيػ   * * نذأت بذير الحداوي د. 
 بغجاد/جامعة  تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مداعج أستاذ كخة قجـ صاالت/تجريب رياضي   * * وميض شامل كاملد. 

 تكخيت/جامعة  تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مداعج أستاذ كخة قجـ/تجريب رياضي    * د.عبدهللا دمحم لياوي 
 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مداعج أستاذ كخة قجـ/تجريب رياضي *  * * د. هادي احسد خزر

 /جامعة السؾصل بجنية وعمـؾ الخياضة تخبية أستاذ مداعج / جسشاستػتجريب رياضي     د.حيدر غازي 
 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مجرس دكتؾر / كخة قجـتجريب رياضي   * * د.عمي زهير صالح

 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مجرس دكتؾر كخة قجـ /تجريب رياضي *  * * لارق حدين دمحمد. 
 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مجرس دكتؾر كخة قجـ /رياضيتجريب  *    . عبدهللا حدند

 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مجرس دكتؾر كخة قجـ صاالت ياس وتقؾيؼ/  * * * * عسار شهاب احسدد.
 /جامعة السؾصل الخياضة تخبية بجنية وعمـؾ مجرس دكتؾر كخة قجـ صاالت /تجريب رياضي   * * د. ادهام صالح البيجهاني

 /جامعة السؾصل تخبية بجنية وعمـؾ الخياضة مجرس دكتؾر تجريب رياضي/كخة قجـ * * * * د.دمحم شاكر عمي
 

 


