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 امللخص
 يهدف البحث الى الكشف عما يأتي:

 الفروق اإلحصائية في عدد من المتغيرات المهارية لالعبي المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارين القبمي والبعدي. -
 فروق اإلحصائية في عدد من المتغيرات المهارية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي.ال -

 ولمتحقق من أهداف البحث وضع الباحثان الفروض اآلتية:
مي وجود فروق ذات داللة معنوية في عدد من المتغيرات المهارية لممجموعتين التجريبية والضابطة بين االختبارين القب -

 والبعدي ولمصمحة االختبار البعدي.
وجود فروق ذات داللة معنوية في عدد من المتغيرات المهارية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي  -

 ولمصمحة المجموعة التجريبية.
عينة من العبي شباب نادي وقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمتة وطبيعة البحث، وتم تنفيذ التجربة عمى 

( سنة، اختيروا بالطريقة العمدية وقسموا بالطريقة 69-66( العبًا وباعمار )03نينوى الرياضي بكرة القدم والبالغ عددهم )
( 7( العبين منهم، )63( العبين لكل مجموعة، بعد ان تم استبعاد )63العشوائية الى مجموعتين )تجريبية وضابطة( وبواقع )

( العبين لكونهم حراسًا لممرمى.وتم تحقيق التجانس والتكافؤ بين مجموعتي البحث في 0متجربة االستطالعية و )العبين ل
)العمر، الطول، الوزن(، فضال عن المتغيرات البدنية والمهارية التي حددت من قبل السادة الخبراء  اآلتيةالمتغيرات 

يطمق عميه اسم تصميم المجموعة الضابطة العشوائية االختيار ذات والمتخصصين.وقد تم اعتماد التصميم التجريبي الذي 
االختبارين القبمي والبعدي..واستخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية االتية: )الوسط الحسابي، االنحراف المعياري،معامل االختالف، 

 .(لمعينات المستقمة  tاختبار  ،  لمعينات المرتبطة tالنسبة المئوية ، اختبار
 وصل الباحثان الى االستنتاجات اآلتية:وت
قيد البحث )الدحرجة، التهديف  األساسيةأدت التمارين البدنية المهارية باستخدام زمن المطاولة الخاصة الى تطوير المهارات  -

ل مقارنة نتائج القريب، التمريرة القصيرة، التمريرة المتوسطة، التمريرة الطويمة، اإلخماد، ضرب الكرة بالرأس(، وذلك من خال 
 االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية.

وهي )الدحرجة، التهديف القريب، التمريرة الطويمة،  األساسيةأدى المنهاج المعّد من قبل المدرب الى تطوير بعض المهارات  -
 وعة الضابطة.ضرب الكرة بالرأس(، وذلك من خالل مقارنة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجم

حققت المجموعة التجريبية تطورًا أفضل من المجموعة الضابطة في جميع المهارات األساسية التي تناولها البحث، وذلك من  -
 خالل مقارنة نتائج االختبارات البعدية بين المجموعتين التجريبية والضابطة.

تتيح لممدرب إمكانية العمل والسيطرة عمى مكونات الحمل ان المناهج التدريبية بطريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة  -
 الخاص بالتدريب وتؤدي إلى تطوير المهارات األساسية لالعبي كرة القدم.

  2012 –( 59) –العدد  –( 18) –اجمللد  –جملة الرافدون للعلوم الرواضية )نصف سنووة(
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ان أسموب اختيار خصوصية التمارين ونوعيتها وعددها وتوزيع المهارات بشكل متساوي كان له االثر الواضح في تطوير  -
 ير.جميع المهارات األساسية بشكل كب

 واوصى الباحثان بما يأتي:
 .إمكانية استخدام التمارين البدنية المهارية باستخدام زمن المطاولة الخاصة في تدريب العبي كرة القدم الشباب 
 .إمكانية استخدام طريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة في تطوير المهارات األساسية لالعبي كرة القدم 
 لتأكيد عمى األندية والمؤسسات بتوفير األجهزة واألدوات التي يحتاجها المدرب في الوحدات االهتمام بالفئات العمرية وا

 التدريبية وخاصة عند استخدامه هذا النوع من التمارين.
 .إمكانية إجراء بحوث ودراسات مشابهة عمى العاب منظمة اخرى ولفئات عمرية مختمفة 

 كرة القدم الشباب -مطاولة الخاصةال -تمارين بدنية مهارية *الكلمات المفتاحية :

 
The impact of skillful physical exercises by applying the time of special endurance on 

certain skillful variables of youth soccer players 
   Prof.Dr.ZuheerQ.Alkhashab      Assist lecturer. Mahmood Hamdoon YAlhyali 

                                                    

Abstract 
 

The research aims at revealing the following: 
 The differences in some skillful variables of both groups’ players, the experimental & the 

control in pre & post-tests. 
 The differences in some skillful variables between groups, the experimental & the control 

in post-test. 
To verify the research objectives; the researchers has established the following hypotheses: 

 Significant differences were shown in some skillful variables of the experimental & 
control group between both pre & post-tests in favor of pre-test. 

 Significant differences were shown in some skillful variables between the experimental & 
control group in post-tests and in favors of the experimental group. 

The researchers have adopted the empirical methodology for its convenience with the nature of 
the research and the experiment was performed on a population of young players from Ninevah 
soccer club consisted of (30) players aged between (16-19). They were intentionally chosen and 
randomly distributed into two groups, experimental & control, in the amount of (10) players for 
each. (10) Players were excluded as (7) of them were dedicated for pilot study and (3) were 
goalkeepers.Consistency & equivalence between both groups under discussion were achieved 
regarding variables such as age ,height ,weight as well as skillful variables that have been 
identified by experts and specialists.The researcher has also adopted the experimental planning 
which is called ‘designing the control group of a random choice with pre & post-test.’The 
researcher have applied statistical means such as the arithmetic mean, standard deviation 
Person’s simple correlation coefficient, percentage, T-test of correlated samples and T-test of 
independent samples.  
 
The researchers has concluded the following : 
-The training course with skillful and physical exercises style by applying special endurance 
has resulted in developing all basic skills such as dribbling, near scoring, short pass, medium 
pass, long pass, calming down and hitting the ball with the head out of comparing the findings 
of pre & post-tests of the experimental group: 
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 The course prepared by the coach has led to the development of well as some basic skills 
including dribbling, scoring, long pass and hitting the ball with the head out of comparing the 
findings of pre & post-tests of the control group. 

 The experimental group that applied skillful and physical exercises by using special 
endurance has developed better than the control group which has applied the training course 
prepared by the coach in all basic skillful under discussion, by comparing the findings of the 
post-tests between both groups. 

 Training courses that follow the interval training method allow the coach to operate and 
control the load components of training and would lead to develop basic skillful of soccer 
players. 

 The way of choosing exercises regarding their types, numbers and equal distribution of skills 
had an evident impact on developing all basic skillful. 

The researchers has recommended the following: 
    -The necessity of applying the skillful physical exercises by using special endurance in 
training soccer players. 
 -Low-intensity interval training method should be applied in developing special endurance as 
well as basic skills of soccer players. 
-Taking care of age groups and urging on sport clubs and institutions to supply necessary 
equipment that that coach needs in training units when he applies this kind of exercises in 
particular. 
- Similar studies and researches should be performed on other regulated games. 

*Keywords: skillful physical exercises- special endurance -youth soccer players 

 بالبحث التعريف -6
 المقدمة وأهمية البحث 6-6

أصبح التطور العممي سمة ىذا العصر، وىذا التطور فتح افاقًا جديدة لمتعرؼ عمى كؿ ما ىو جديد في مجاالت  
مسايرة التربية الرياضية ليذا التطور انعكاسًا طبيعيًا الرتباطيا بالعمـو األخرى، ويعد التدريب الرياضي الحياة كافة، وكاف ل

واحدًا مف العمـو األساسية التي يعتمد عمييا وقد تطور عمـ التدريب الرياضي بصورة سريعة واتخذت نظرياتو منحنيات 
كافة ، وكاف لتدريب كرة القدـ النصيب األكبر في ىذا المجاؿ جديدة اثرت بشكؿ كبير عمى مجاالت التربية الرياضية 

اعتماد  وبعد اف تطورت بشكؿ كبير، فيي تتطمب إعداد الالعبيف بدنيًا ومياريًا وخططيًا ونفسيًا مع األخذ بنظر االعتبار
الفريؽ، فأصبحنا نرى أسموب الكرة الشاممة )الشمولية في أداء الواجبات الخططية( واشغاؿ الالعب الكثر مف مركز في 

المدافع يسيـ بشكؿ فعاؿ في اليجـو والمياجـ يتراجع لمدفاع عف مرمى فريقو، وعمى الرغـ مف تحمؿ الالعب ليذا الجيد 
( دقيقة، وىنا تظير أىمية المطاولة 029-09العالي فاف عميو االحتفاظ بكفاءتو البدنية والميارية طيمة وقت المباراة )

اىـ العوامؿ المؤثرة في مستوى أداء الالعبيف خالؿ شوطي المباراة، " فالالعب ذو المطاولة الخاصة بوصفيا احد 
الخاصة دوف المستوى يواجو الديف االوكسجيني األكبر مما يؤدي إلى بطء حالة االستشفاء والتعب المبكر" )الربيعي 

لتكتيؾ وتكنيؾ كرة القدـ ومستوى نمو (،"ومف جانب آخر يوجد ترابط بيف مدى إتقاف الالعب 011، 0011والمولى، 
عنصر المطاولة الخاصة لديو اذ اف تحسيف االقتصاد في الجيد المبذوؿ مف اجؿ تأدية ميارة ما يقمؿ مف مقدار الطاقة 
الضرورية األمر الذي يشترط اال ينفذ الالعب سوى الحركات الضرورية لمسيطرة عمى الكرة واف يتصرؼ تصرفًا مناسبًا 

( " باف جميع أنواع تدريب المياقة في كرة 2992(.ويشير )عبد الفتاح، 09، 0010معب".  )إسماعيؿ واخراف، ال لحالة
القدـ يجب اف تتشابو مع طبيعة األداء في المباراة بقدر اإلمكاف، وىذا احد األسباب التي تؤكد عمى أىمية أداء تدريبات 
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الفرصة لكي ينمي مياراتو الفنية والخططية تحت ظروؼ تشابو ما يقابمو المياقة البدنية باستخداـ الكرة مما يعطي الالعب 
، 2992في المباراة، كما اف ىذا النوع مف التدريب تكوف لو دافعية أكثر مقارنة بالتدريب بدوف الكرة".  )عبد الفتاح، 

مدربيف اىمية ىذا النوع (.ومف ىنا تظير أىمية ىذا البحث في محاولة الباحثاف لمتوصؿ الى نتائج تكشؼ لم223-229
مف التماريف )التماريف البدنية الميارية باستخداـ زمف المطاولة الخاصة( وأثبات اف تطوير القابميات البدنية بمعزؿ عف 
الجانب المياري يعد مضيعة لموقت والجيد ويأمؿ الباحثاف التوصؿ الى نتائج تخدـ المعبة وذلؾ مف خالؿ ربط تدريبات 

 ة بالناحية الميارية و معرفة أثرىا في عدد مف المتغيرات الميارية لالعبي كرة القدـ الشباب.المطاولة الخاص
 مشكمة البحث 6-2

مف خالؿ خبرة الباحثاف الحظا اف اغمب المدربيف يركزوف في تدريباتيـ لممطاولة الخاصة بانيا تكوف بمعزؿ  
ية نحو التمريف بدوف كرات، فضاًل عف عدـ خمؽ حاالت عف الجانب المياري مما يخمؽ حالة مف الممؿ ويقمؿ الدافع

مشابية لما يحدث في المباراة مما يضع الالعب في بعض المواقؼ التي يصعب عميو حميا آنيًا خالؿ سير المباراة، وبما 
ومف اف الالعب في حركة مستمرة في الممعب فانو بحاجة إلى تماريف يمكف مف خالليا تطوير صفة المطاولة الخاصة، 

بيف تمؾ التماريف ما يسمى بالتماريف البدنية الميارية وذلؾ مف خالؿ منياج تدريبي يمكف مف خاللو رفع مستوى المطاولة 
الخاصة وعدد مف المتغيرات الميارية، ومف خالؿ ىذا المنياج يحاوؿ الباحثاف حؿ مشكمة البحث التي تتحدد في التساؤؿ 

ة الميارية باستخداـ زمف المطاولة الخاصة في عدد مف المتغيرات الميارية لالعبي كرة اآلتي:ىؿ ىناؾ اثر لمتماريف البدني
 القدـ؟

 هدفا البحث 6-0
 يهدف البحث إلى الكشف عما يأتي:      

الفروؽ اإلحصائية في عدد مف المتغيرات الميارية لالعبي المجموعتيف التجريبية والضابطة بيف االختباريف  0-2-0
 ي.القبمي والبعد

 الفروؽ اإلحصائية في عدد مف المتغيرات الميارية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي. 0-2-2
 فرضا البحث 6-4
وجود فروؽ ذات داللة معنوية في عدد مف المتغيرات الميارية لممجموعتيف التجريبية والضابطة بيف االختباريف  0-1-0

 ختبار البعدي.القبمي والبعدي ولمصمحة اال
وجود فروؽ ذات داللة معنوية في عدد مف المتغيرات الميارية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في  2 -0-1

 االختبار البعدي ولمصمحة المجموعة التجريبية.
 مجاالت البحث 6-5
 .)*(( سنة00 -03المجاؿ البشري: العبو شباب نادي نينوى بكرة القدـ مف) 0-5-0
 لمجاؿ المكاني: ممعب المعيد التقني / الموصؿا 0-5-2
 .9/5/2991ولغاية  22/2/2991المجاؿ الزماني:ابتداء مف  0-5-2
 االطار النظري والدراسات المشابهة-2
 االطار النظري 2-6
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إف جميع النظريات في مجاؿ التدريب الرياضي جعمت مف التمريف الطريقة : التمارين البدنية المهارية  2-6-6 
ساسية لمتوصيؿ ما بيف  العمـو النظرية والتي مف الممكف أف تكوف تنظيرية لوال وجود التمريف الذي يعطي الصبغة األ

( ويرى 31، 2995العممية واالختبارية ليذه النظريات والتي تكتب عمى الورؽ ثـ تطبؽ في الميداف. )عبد اهلل وجاسـ، 
واء الفعاؿ لكؿ أنواع المشاكؿ التي يواجييا الفريؽ خالؿ صراعو السنوي، ( باف التماريف التدريبية ىي الد2999)المولى، 

(، 0، 2999وكمما زادت قيمة تمؾ التماريف واقتربت مف واقع ومستوى الالعبيف، كانت ذات تأثير فعاؿ وحيوي. )المولى، 
المدربوف خالؿ وحداتيـ التدريبية وفي وتعد التماريف البدنية الميارية احدى أنواع التماريف التطويرية التي اليستغنى عنيا 

جميع فترات اإلعداد، ويعد ىذا األسموب مزيج مف نماذج التدريبات ذات االثر اليادؼ لرفع الناحية البدنية والميارية او 
كمييما، ويتوقؼ ذلؾ عمى محتواىا وىدفيا األساس والفرعي الذي يضعو المدرب وتناسب ذلؾ مع مرحمة وفترة التدريب، 

ه التدريبات ذات اثر جيد لتنمية االحساس الحركي ورفع درجات تكيؼ الالعب لمتطمبات المباراة في اقؿ وقت متاح، وىذ
وزيادة قدرة الالعب عمى االستجابة الصحيحة والتوقعات التي تتميز بيا طبيعة األلعاب الجماعية )كرة القدـ( فضال عف 

لتدريب وتنمية العناصر البدنية المختارة مف حيث )حجـ وشدة وفترة ضرورة مراعاة المدرب لالسس والقواعد العممية 
الراحة( لمتمريف اثناء ربطو بالتدريب عمى الميارات ليتـ تحقيؽ االغراض المرجوة والتصبح مجرد تدريبات شكمية فقط، 

عمييا".  )كشؾ والبساطي،  وايضًا عدـ اغفاؿ شروط وقواعد المتطمبات الفنية لمميارة الخاصة المراد تعميميا او التدريب
2999،010) 

 المطاولة الخاصة وأهميتها في كرة القدم 2-6-2 
لممطاولة الخاصة دور كبير وفعاؿ في اإلنجازات الرياضية كافة النيا تتعمؽ بنوع الفعالية الرياضية ومدى  

فية والمناسبة لمواجية الجيد البدني الحاجة ليا لكي يتمكف الالعب مف االستمرار في األداء مف خالؿ توفر المطاولة الكا
والوظيفي والنفسي وكذلؾ مقاومة المؤثرات الخارجية كافة والتي تواجو الالعب خالؿ األداء لمفعاليات الرياضية مف بدايتيا 
د إلى نيايتيا، لذا يبدوا لنا اف أىمية المطاولة الخاصة تظير عمى أساس عالقتيا بنوع التخصص لمفعاليات الرياضية.وق

( المطاولة الخاصة بأنيا " مقدرة الجسـ في التغمب عمى التعب واداء الواجب الحركي الطوؿ 0001عرؼ )اليرىوري، 
فترة زمنية ممكنة مف دوف اف يؤدي ذلؾ إلى ىبوط في مستوى األداء سواء مف حيث سرعتو او قوتو او التوافؽ الذي 

( ،ويرى كؿ مف )البشتاوي والخواجا، 292، 0001)اليرىوري،   يصاحبو او دقة تطبيؽ الميارات الفنية المكونة لو".
( المطاولة الخاصة بانيا " مقدرة الالعب عمى األداء المياري والفني بدرجة عالية ولفترة طويمة، ويجب اف تتفؽ 2995

لميارة" . )البشتاوي مع )طبيعة مكونات المعبة والميارة،االتجاه الحركي لمعبة او الميارة،العضالت األساسية لمعبة او ا
 (.210، 2995والخواجا، 

 وتمتاز المطاولة الخاصة بما يأتي :
 .االحتفاظ بمستوى سرعة األداء ومستوى األداء خالؿ المنافسة والطوؿ فترة ممكنة 
 .زيادة عدد مرات اليجـو الفعاؿ في األنشطة التي تتطمب ذلؾ 
 .امكانية مواجية التدرج في شدة األداء 
 (.019-090، 0009توى عاؿ لالداء المياري اثناء  المنافسة. )عبد الفتاح، االحتفاظ بمس 

"وتظير أىمية المطاولة الخاصة في ارتباطيا بصورة مباشرة بطبيعة لعبة كرة القدـ، وبما يحقؽ متطمبات األداء  
ذب الحمؿ ارتفاعًا وكرة القدـ احدى الفعاليات التي تستدعي تذب (،52، 2992فييا طواؿ زمف المباراة". )كماش، 
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وانخفاضَا، وىذا يتطمب مف الالعب درجة عالية مف المطاولة، ومع بدء المباراة يبذؿ الالعب مجيودًا بدوف ديف 
% مف وقت المباراة نجد انو يبدأ في بذؿ الجيد مع نقص االوكسجيف، ويظير 29اوكسجيني ولكف بعد مرورما يقرب مف 

( فضاًل عف ذلؾ فاف طبيعة المعبة تحتـ عمى الالعب الحركة 93، 0019)مختار، الديف االوكسجيني ويزداد تدريجيًا 
( انطالقة سريعة 99-19المستمرة في الممعب فعمى سبيؿ المثاؿ فاف الالعبيف في المباراة وكمعدؿ وسطي يقوموف باداء )

تطمبات العالية في تنفيذ ( حركة قفز مختمفة، فضاًل عف الم229-229( حركة تتميز بسرعة الركض ومف )39-19ومف)
ميارات المعب المرسومة لو وخططيا، ومف ىنا تظير أىمية المطاولة الخاصة ودورىا في تمكيف الالعب مف أداء 
متطمبات المعب بفعالية وكفاءة وكذلؾ القدرة عمى إظيار اعمى طاقة مف العمؿ والمحافظة عمييا في ظروؼ المعب وقدرة 

( وكذلؾ تظير أىمية Лаптев ،А,П  ،Сучили ،А,A, 1983 , 124لميارية والخططية )االحتفاظ بفعالية الحركات ا
اختيار المدرب لمتمرينات التي تطور المطاولة الخاصة بحيث تعمؿ العضالت المستخدمة في اثناء المباراة مع النقص في 

الطاقة المطموبة في ىذا الوقت الحرج االوكسجيف والسيما قرب نياية المباراة، وذلؾ يمكف الالعب في ىذه األوقات بذؿ 
 (.99، 0019مف المباراة. )مختار، 

 مكونات )أقساـ( المطاولة الخاصة -
تختمؼ كؿ فعالية رياضية في النوع الذي تتطمبو مف صفة المطاولة الخاصة طبقًا لمخصائص التي تتميز بيا،  

يا بنوع معيف مف أنواع الفعاليات الرياضية، ومف وعمى ذلؾ توجد عدة أنواع مف صفة المطاولة الخاصة ترتبط كؿ من
خالؿ مراجعة الباحثاف لعدة مصادر في مجاؿ تدريب كرة القدـ وبناًء عمى ذلؾ يمكف تحديد أنواع او مكونات المطاولة 

خرف، الخاصة مف حيث التطبيؽ في كرة القدـ إلى ما يأتي))مطاولة السرعة،مطاولة القوة،مطاولة األداء((. )اسماعيؿ وا
0010 ،00  ) 

 اإلعداد المهاري في كرة القدم 2-6-0
يعد اإلعداد المياري جانبًا مف الجوانب الميمة في إعداد العب كرة القدـ وييدؼ أساسًا إلى إتقاف وتثبيت  

ذ الميارات األساسية الخاصة بالمعبة لموصوؿ بيا إلى أعمى مستوى ممكف، كما انو يعد إحدى الجوانب الميمة في تنفي
خطط المعب المختمفة، فبدوف إتقاف الالعبيف لمميارات األساسية بصورة جيدة يكوف مف الصعب عمييـ تنفيذ الخطط 
بصورة فعالة مما اليمّكف الفريؽ مف األداء بشكؿ جيد، فالالعب الذي "يمتمؾ قابمية ميارية خاصة تساعده عمى التصرؼ 

حمواًل غير معقدة وبالوقت نفسو مفيدة ومؤثرة".  )حسيف ونصيؼ، الصحيح في األوضاع المختمفة وفي السباقات يجد 
0019 ،22.) 

" وتعد الميارات األساسية الركيزة االولى لتحقيؽ اإلنجاز في مباريات كرة القدـ اذ تحتؿ جانبًا ميما في وحدة  
ف الميارات األساسية لنوع النشاط التدريب اليومية حيث يتـ التدريب عمييا لفترات طويمة حتى يتـ إتقانيا لكوف درجة إتقا

(، 90، 2991الممارس يعد مف االمور الميمة التي يعتمد عمييا التنفيذ الخططي في مواقؼ المعب المختمفة". )الييتي، 
ويجب اف يمـ الالعبوف بالميارات األساسية الالزمة وبدوف ىذه الميارات فاف كال مف المدرب والالعبيف يضيعاف وقتيما 

(، ويعرؼ اإلعداد المياري بانو " اكساب الالعبيف الميارات األساسية مف خالؿ 25، 0012تفادة.  )سعد، دوف االس
(، 20، 2990التدريب والعمؿ عمى إتقانيا ثـ استخدميا بتحكـ ودقة خالؿ مواقؼ المعب واثناء المباراة" )شعالف وعفيفي، 

( ، Joseph, 1981, 31ري ىو زيادة التحكـ بالكرة )(( اف اليدؼ األساس مف اإلعداد المياJoseph,1981ويرى 
والميارات األساسية بكرة القدـ كثيرة ومتشعبة ومترابطة وقد حاوؿ الكثير مف الخبراء والمتخصصيف تصنيفيا كؿ حسب 
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جة رأيو، واتفقت الكثير مف المصادر العممية عمى تقسيـ الميارات األساسية في كرة القدـ عمى النحو االتي ))الدحر 
)الجري بالكرة(،التيديؼ )التصويب(،التمرير )المناولة(،اإلخماد )استقباؿ الكرة والسيطرة عمييا(،ضرب الكرة بالرأس،التحكـ 
بالكرة )تنطيط الكرة في اليواء(،الخداع والتمويو )المراوغة(،الرمية الجانية.المياجمة )القطع(،ميارات حراس 

( )الخشاب وآخراف، 9( )شعبة كرة القدـ، ب.ت، 29، 2990عفيفي، ( )شعالف و 91، 2991المرمى((.)الييتي، 
 (.03، 0009( )مختار، 012-012، 0000

 الدراسات المشابهة 2-2
(" اثر تمارين مهارية بدنية مبنية عمى اسس التدريب الفتري عمى 2334دراسة الزهاوي، هه فال خورشيد ) 2-2-6

 "ية لالعبي كرة القدم الشبابعدد من المتغيرات البدنية والمهارية والوظيف
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف اثر استخداـ تماريف ميارية بدنية عمى اسس التدريب الفتري عمى عدد مف المتغيرات 
البدنية والميارية والوظيفية لالعبي كرة القدـ، فضاًل عف الكشؼ عف داللة الفروؽ االحصائية في عدد مف المتغيرات 

الوظيفية لالعبي كرة القدـ الشباب. وفي اجراءات البحث استخدـ الباحث المنيج التجريبي وذلؾ البدنية والميارية و 
( العبًا مف العبي شباب نادي الشرطة الرياضي لمموسـ 22لمالءمتو لطبيعة البحث وأىدافو، وتكونت عينة البحث مف )

ئؿ االحصائية المستخدمة في البحث فقد وقسموا إلى مجموعتيف )تجريبية وضابطة(.اما الوسا 2992-2992الرياضي 
استخدـ الباحث الوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، واختبار )ت( لمعينات المرتبطة، واختبار )ت( لمعينات غير 

 المرتبطة.
 وتوصمت الدارسة إلى االستنتاجات االتية:

تائج مرجوة، كونو غير منتظـ واليعتمد عمى المنياج التدريبي المعّد مف قبؿ مدرب المجموعة الضابطة لـ يؤِد إلى ن -
 االسس العممية.

المنياج التدريبي المقترح كانت لو اثاره االيجابية في تحسيف مستوى المجموعة التجريبية في المتغيرات البدنية والميارية  -
 والوظيفية كافة.

 المجموعة الضابطة ليا.احدث المنياج التدريبي الذي نفذتو المجموعة التجريبية تطورًا مقارنة ب -
التمرينات المستخدمة في المنطقتيف االولى والثانية مف مناطؽ التدريب الفتري ليـ دورا فعاال في تطوير المتغيرات  -

 البدنية والميارية والوظيفية عمى افراد العينة )المجموعة التجريبية(.
 وأوصى الباحث بما يأتي:  
 ح في تدريب فرؽ الشباب بكرة القدـ في العراؽ.استخداـ المنياج التدريبي المقتر  -
تقنيف األحماؿ التدريبية عمى وفؽ االسس العممية، واعتماد المؤشرات الوظيفية أساسًا لتحديد األحماؿ والشدد وفترات  -

 الراحة.
مرية وباالشكاؿ التي التركيز عمى استخداـ التماريف الميارية البدنية في اثناء الوحدات التدريبية الخاصة بالفئات الع -

 تناسبيا.
 وضع مناىج تدريبية أخرى عمى وفؽ استخداـ مناطؽ أخرى مف مناطؽ انظمة الطاقة . -
 اجراءات البحث -0
 استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمالءمتو و طبيعة البحث. منهج البحث: 0-6 
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-2999نينوى بكرة القدـ لمموسـ الكروي )تألؼ مجتمع البحث مف العبي شباب نادي :  مجتمع البحث وعينته 0-2
( مف مجتمع 33. 33( العبًا يمثموف نسبة )29( العبًا، اما عينة البحث فتكونت مف )29( والبالغ عددىـ )2991

البحث، وقد قسمت العينة عمى مجموعتيف )تجريبية وضابطة( مف خالؿ اتباع طريقة االختيار العشوائي باستخداـ القرعة 
عبيف لكؿ مجموعة. وقد راعى الباحثاف عند اختيارىـ لعينة البحث ما يأتي )جميع الالعبيف يمثموف الفئة ( ال09بواقع )

( العبيف مف عينة البحث و تـ 9( سنة وتـ استبعاد عينة التجربة االستطالعية وكاف عددىـ )00 -03العمرية مف)
 ( يبيف ذلؾ.0لجدوؿ رقـ )( حراس مف عينة البحث(، وا2استبعاد حراس المرمى وكاف عددىـ )

 ( عدد مجتمع البحث وعينة البحث والالعبين المستبعدين ونسبهم المئوية6الجدول رقم )
 المئوية والنسبة العدد

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 %099 29 مجتمع البحث
 %33.33 29 عينة البحث

 الالعبيف المستبعديف
 %22.22 9 التجربة االستطالعية عينة

 %09 2 حراس المرمى
 تحديد المهارات األساسية واختباراتها 0-0
 تحديد المهارات األساسية 0-0-6

بعد تحميؿ محتوى المصادر العممية لتحديد الميارات األساسية في كرة القدـ، تـ تصميـ استمارة استبياف  
( الجؿ 5يف في مجاؿ كرة القدـ )الممحؽ( وقد تـ توزيع االستبياف عمى مجموعة مف السادة الخبراء والمتخصص0)الممحؽ

( يبيف اتفاؽ السادة الخبراء والمتخصصيف 2تحديد الميارات األساسية الميمة والتي تخدـ اىداؼ البحث ، والجدوؿ رقـ )
 حوؿ تحديد الميارات األساسية ونسبيـ المئوية وحسب تسمسؿ نسبيا.

 والمتخصصين حول تحديدالمهارات األساسية ( النسب المئوية التفاق السادة الخبراء2الجدول رقم )
 النسبة المئوية عدد المتفقين عدد الخبراء األساسية  المهارات

 %099 02 02 الدحرجة بالكرة
 %099 02 02 التيديؼ القريب
 %099 02 02 التمريرة القصيرة

 %099 02 02 التمريرة المتوسطة
 %00.33 00 02 التمريرة الطويمة

 %12.22 09 02 االخماد
 %12.22 09 02 الكرة بالرأس ضرب

%( فأكثر، "وعمى الباحث 95( التي حصمت عمى نسبة اتفاؽ )2وتـ اعتماد الميارات األساسية في الجدوؿ رقـ )
 (.0012،023%( فأكثر مف أراء المحكميف")بمـو وآخروف،95الحصوؿ عمى الموافقو بنسبة )

 تحديد االختبارات المهارية 0-0-2
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يؿ محتوى المصادر العممية تـ تحديد االختبارات الميارية المالئمة لعينة البحث والمناسبة لكؿ ميارة، ثـ تـ بعد تحم
وقد تـ توزيع (، ضـ مجموعة مف االختبارات الميارية الخاصة بالميارات األساسية المختارة.2تصميـ استبياف )الممحؽ

( يبيف 2( والجدوؿ رقـ )5ف في مجالي القياس والتقويـ وكرة القدـ )الممحؽاالستبياف عمى مجموعة مف السادة الخبراء والمتخصصي
نسب اتفاؽ السادة الخبراء والمتخصصيف حوؿ تحديد االختبارات الميارية لقياس الميارات األساسية المختارة وحسب تسمسؿ 

 .نسبيا
 اختبارات المهارات المختارة (النسب المئوية التفاق السادة الخبراء والمتخصصين حول تحديد0الجدول رقم )

عدد  االختبارات المختارة  المهارات
 الخبراء

عدد 
 المتفقين

النسبة 
 المئوية

 %05 00 29 دوائر  ثالث عمى بالرأس الكرة ضرب الكرة بالرأس ضرب
 (2) بينيما المسافة (شواخص 10) بيف (الدحرجة) بالكرة المتعرج الركض الدحرجة بالكرة

 متر 
29 01 09% 

 %09 01 29 ( متر09) بينيما المسافة متوازييف خطيف بيف مسافة البعد الكرة ركؿ التمريرة الطويمة
 %15 09 29 لمسافة  االرض عمى مرسومة دوائر ثالثة نحو المتوسطة تمرير دقة التمريرة المتوسطة
 ااقطارى انصاؼ الحائط عمى مرسومة دوائر ثالث عمى القريب التيديؼ التيديؼ القريب

 كرات( 09) متر (2) لترتد متر (12) مسافة مف متر (1.5 ، 1 ، 0.5)
29 03 19% 

 %19 03 29 ( متر09) مسافة مف دائرتيف داخؿ (االخماد) الكرة حركة ايقاؼ االخماد
 %95 05 29 اىداؼ  اربعة عمى ـ (15) مسافة مف القصيرة التمريرة التمريرة القصيرة

 %( فاكثر.95( عمى نسبة اتفاؽ )2ية المذكورة في الجدوؿ رقـ )وقد حازت االختبارات الميار 
 تجانس مجموعتي البحث وتكافؤهما 0-4
 تجانس مجموعتي البحث 0-4-6

( يبيف االوساط الحسابية 1تـ اجراء التجانس بيف مجموعتي البحث في متغيرات )العمر، الطوؿ، الوزف( والجدوؿ )
 خالؼ لممتغيرات المعتمدة في التجانس.واالنحرافات المعيارية وقيمة معامؿ اال

 ( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل االختالف لمتجانس بين مجموعتي البحث4الجدول رقم )

 وحدة القياس المتغيرات
معامل  قيمة العيتة

 ع+ س   االختالف
 %1.95 9.12 09.15 )سنة( العمر
 %2.13 3 092 )سـ( الطوؿ
 %00.00 9.01 39 )كغـ( الوزف

(يتبيف اف قيمة معامؿ االختالؼ لمتغيرات )العمر، الطوؿ، الوزف( كانت اقؿ 1مف خالؿ مالحظتنا لمجدوؿ رقـ )
 %( وىذا يدؿ عمى اف العينة متجانسة في ىذة المتغيرات29مف )



 .......اخلاصت  املطاولت" أثر متارين بذنيت مهاريت باستخذام زمن 

 10 

 تكافؤ مجموعتي البحث 0-4-2
 5ات األساسية والصفات البدنية وكما ىو مبيف في الجدوليف المرقميف )تـ إجراء التكافؤ بيف مجموعتي البحث في الميار 

 (3و
( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة لمتكافؤ في المهارات األساسية بين 5الجدول رقم )

 مجموعتي البحث

 المهارات األساسية
وحدة 
 القياس

)ت(  يمةق المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع+ س   ع+ س   المحسوبة

 9.90 0.95 20.53 0.90 20.53 ثانية الدحرجة بالكرة
 0.09 1.10 09.29 2.13 00.0 درجة القريب  التيديؼ

 0.02 9.00 2.1 0.95 1.2 درجة التمريرة القصيرة
 9.33 5.01 29.29 1.09 01.99 درجة التمريرة المتوسطة
 9.19 3.91 25.9 3.33 22.92 متر التمريرة الطويمة

 9.02 01.15 39 01.52 30 درجة االخماد
 9.33 9.01 1.99 0.95 5 درجة الكرة بالرأس ضرب

  2.09( = 01( ودرجة حرية )9.95) ≥قيمة )ت( الجدولية عند نسبة خطأ 
األساسية وىي ( لجميع الميارات 0.09 – 9.90( يتبيف اف قيمة )ت(المحسوبو كانت ما بيف )5مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

(، مما يدؿ عمى عدـ 01( وأماـ درجة حرية )9.95) ≥( عند نسبة خطأ 2.09اصغر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )
 وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجموعتي البحث وىو يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في جميع الميارات.

عيارية وقيمة )ت( المحسوبة لمتكافؤ في الصفات البدنية بين ( االوساط الحسابية واالنحرافات الم6الجدول رقم )
 مجوعتي البحث

 الصفات البدنية
وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع+ س   ع+ س   المحسوبة

 9.99 0.22 21.50 0.51 21.90 ثانية مطاولة السرعة
 صفر 1.92 29 2.52 29 تكرار مطاولة القوة لمرجميف

القوة االنفجارية 
 لمرجميف

 9.90 2.05 23.09 1.90 21.99 سـ

القوة المميزة بالسرعة 
 لمرجميف

 9.15 9.11 3.00 9.11 3.90 متر

 0.21 9.03 2.02 9.01 2.10 ثانية السرعة االنتقالية
 9.90 0.90 20.19 9.33 20.11 ثانية الرشاقة
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 9.99 51.91 5.3.12 00.02 102.10 ثانية المطاولة العامة
  2.09( = 01( ودرجة حرية )9.95) ≥قيمة )ت( الجدولية عند نسبة خطأ  

( وىي  0.21-( يتبيف إف قيـ )ت( المحسوبة كانت محصورة بيف )صفر3مف خالؿ مالحظتنا لمجدوؿ رقـ )
يدؿ عمى عدـ  (، مما01( وأماـ درجة حرية )9.95) ≥( عند نسبة خطأ 2.09اصغر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )

 وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف مجموعتي البحث وىذا يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في ىذه الصفات.
 االجهزة واألدوات المستخدمة في البحث 0-5

(،وبورؾ، وطباشير، 0(،وشريط قياس عدد )59(، وشواخص عدد )05(، وساعة توقيت عدد )25)كرات قدـ عدد )
(، وساعة رقمية ذات 0سـ(، وميزاف طبي عدد )59( بارتفاع )59(، وحواجز عدد )2حركة عدد )واىداؼ كرة قدـ مت

 (.09عدد )  KPPM46/39209( موديؿ Runtecاقطاب لقياس معدؿ ضربات القمب نوع )
 وسائل جمع البيانات  0-6

 االستبياف، واالختبارات والمقاييس(. استخدـ الباحثاف أدوات البحث االتية )تحميؿ المحتوى، والمقابمة الشخصية،واستمارة 
 االختبارات المهارية0-7

 ( بيف )( متر ذىابًا وايابًا ، لقياس القدرة 2( شواخص المسافة بينيما )09اختبار الركض المتعرج بالكرة )الدحرجة
 (.291، 0009عمى التحكـ بدحرجة الكرة. )الخشاب وآخراف، 

 ( 2( مترا لترتد )02ئر متداخمة ومرسومة عمى الحائط مف مسافة )اختبار دقة التيديؼ القريب عمى ثالث دوا
 (.12، 2990كرات( لقياس دقة التيديفالقريب. )الرواي،  09متر )

 ( كرات لقياس دقة التمريرات 1( اىداؼ باتساع مترواحد، )1( مترا عمى )05اختبار التمرير القصيرة مف مسافة )
 (.15-11، 2995)الخشاب وذنوف،    القصيرة. 

 ( )كرات( لقياس دقة ضرب الكرة بالرأس.  2اختبار ضرب الكرة بالرأس عمى ثالث دوائر )النطح 
 (.255، 0091)مختار، 

 ( داخؿ دائرتيف مف مسافة )( متر لقياس مدى قدرة الالعب عمى التحكـ 09اختبار ايقاؼ حركة الكرة )االخماد
عب عمى التحكـ في الكرة عف طريؽ االمتصاص ( متر لقياس مدى قدرة الال09داخؿ دائرتيف مف مسافة )

 (.59-53، 2995)الخشاب وذنوف،   اوالكتـ
 ( متر، لقياس دقة التمريرات 29اختبار التمريرة المتوسطة نحو ثالث دوائر مرسومة عمى االرض لمسافة )

 (.20، 0002النعيمي، ) المتوسطة
 ( امتار، 09ممكنة بيف خطيف متوازييف المسافة بينيما ) اختبار التمريرة الطويمة مف خالؿ ركؿ الكرة البعد مسافة

 (.203، 0000)الخشاب وآخراف،  ممكنة لقياس دقة وقوة ضرب الكرة بالقدـ والبعد مسافة
 االجراءات الميدانية المستخدمة في البحث0-8 

 التمارين البدنية المهارية المستخدمة 0-8-6
ة، وذلؾ بعد تحميؿ محتوى المصادر العممية والدراسات العممية وضعت مجموعة مف التماريف البدنية المياري 

فضاًل عف االستعانة بشبكة المعمومات )االنترنت( ، وتـ عرضيا عمى مجموعة مف السادة الخبراء والمتخصصيف في 
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عد اجراء بعض ( تماريف ب3(، وبعد جمع استمارة االستبياف تـ اعتماد )5مجالي عمـ التدريب الرياضي وكرة القدـ )الممحؽ
 %( فأكثر.95( يوضح التماريف المقترحة والتي حصمت عمى نسبة اتفاؽ )2التعديالت عمييا والممحؽ رقـ )

 
 التجارب االستطالعية 0-8-2

وىي تجربة تـ فييا اعتماد التماريف التي ستؤدى  09/0/2991-0: كانت بتاريخ التجربة االستطالعية االولى 
لؾ بعد التعرؼ عمى كيفية تطبيؽ التماريف والكشؼ عف االخطاء والمعوقات التي تحدث، فضاًل داخؿ المنياج التدريبي وذ
 عف تحديد زمف كؿ تمريف.

 ( العبيف وىي تجربة بينت امكانية اعتماد 9وعمى ) 02/0/2991: كانت بتاريخ التجربة االستطالعية الثانية
رؼ عمى الوقت المناسب والمستغرؽ الداء االختبارات وامكانية االختبارات البدنية والميارية المختارة في البحث والتع

 ومدى تفيميـ لكيفية العمؿ وطريقة التسجيؿ،ادائيا مف الجميع فضاًل عف تعرؼ فريؽ العمؿ المساعد 
 وىي تجربة كاف اليدؼ منيا التعرؼ عمى زمف  09/0/2991-03: وكانت بتاريخ التجربة االستطالعية الثالثة

البينية بيف التكرارات وكذلؾ التعرؼ عمى التكرارات المناسبة لمتماريف المستخدمة في المنياج التدريبي،  فترات الراحة
 مف خالؿ قياس مؤشر النبض.

 وبعد االخذ بالتوجييات والتعديالت الالزمة  29/2/2991: وكانت ىذه التجربة بتاريخ التجربة االستطالعية الرابعة
لسادة الخبراء والمتخصصيف، تـ اجراء وحدة تدريبية وبمساعدة فريؽ العمؿ بخصوص المنياج التدريبي مف ا

المساعد، وكاف اليدؼ مف ىذه التجربة ىو التأكد مف كفاءة فريؽ العمؿ المساعد ومدى إتقانو ألداء التماريف وكذلؾ 
 لتدريبيتحديد الواجبات المناطة بكؿ مدرب والتي سيقـو بتنفيذىا طواؿ الفترة المخصصة لممنياج ا

 اإلجراءات النهائية لمبحث 
 االختبارات البدنية والمهارية القبمية 0-9-6

 . 29/2/2991ولغاية  22/2/2991تـ إجراء االختبارات البدنية والميارية القبمية ابتداء مف  
 تصميم وتنفيذ التمارين المستخدمة في البحث 0-9-2

( وقد تـ 1مية تـ تصميـ التماريف الخاص بالبحث )الممحؽبعد تحميؿ محتوى المصادر والبحوث والدراسات العم 
وضع ىذه التماريف في استمارة االستبياف وتـ توزيعيا عمى السادة ذوي الخبرة واالختصاص في مجالي عمـ التدريب 

ارات (  لتحديد مدى صالحية التماريف المستخدمة،وبعد انتياء الباحث مف تطبيؽ االختب5الرياضي وكرة القدـ )الممحؽ
( وقد راعى 29/1/2991/ ولغاية 1/2القبمية البدنية والميارية كافة تـ تنفيذ التماريف عمى المجموعة التجريبية بتاريخ )

 الباحثاف مجموعة مف النقاط الميمة عند تنفيذ التماريف وىي:
اـ باجراء االحماء الخاص بدء الوحدات التدريبية كافة باالحماء العاـ مف اجؿ تييئة جميع عضالت الجسـ، ثـ القي -

 لمعضالت المشاركة في االداء ضمف الوحدة التدريبية، وانياء الوحدات التدريبية بتماريف تيدئة واسترخاء العضالت.

                                                 

بية الرواضية/جامعة عمر مسري ذنون/كلية الرتبية الرواضية/جامعة املوصل، م.م ادهام صاحل/ كلية الرتبية الرواضية/جامعة املوصل، م.م عمر ووسف/ كلية الرت م.م 

السيد خالد مجال/ مساعد مدرب نادي نينوى املوصل،السيد عمر امحد/ كلية الرتبية الرواضية/جامعة املوصل، السيد حممد خالد/ كلية الرتبية الرواضية/جامعة املوصل،

 بكرة القدم،السيد امحد وليد/ مدوروة تربية نينوى. 
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تـ تطبيؽ التمرينات المقترحة كجزء مف الوحدات التدريبية الكاممة، والتي طبقت في جزء مف القسـ الرئيس لموحدة  -
 التدريبية.

( دورات صغرى في كؿ دورة متوسطة، حيث كاف تموج حركة الحمؿ 1تماريف في دورتيف متوسطتيف، وبواقع )طبقت ال -
 (.0: 2في الدورات المتوسطة )

( وحدة تدريبية خالؿ مدة 21( وحدات تدريبية في االسبوع، أي نفذت عينة البحث )2تكونت كؿ دورة صغرى مف ) -
 في االياـ )السبت، االثنيف، االربعاء( مف كؿ اسبوع.التجربة،وتـ اجراء الوحدات التدريبية 

تـ تحديد زمف االداء لكؿ تمريف مف التمرينات المقترحة مف خالؿ التجربة االستطالعية وذلؾ عف طريؽ قياس زمف  -
 اداء كؿ تمريف وكذلؾ قياس مؤشر النبض بعد االنتياء مف اداء كؿ تمريف مباشرًة.

 الفتري المنخفض الشدة في تطبيؽ التماريف.تـ استخداـ طريقة التدريب  -
كاف التحكـ بدرجة الحمؿ باالعتماد عمى التغير في الحجـ )أي رفع الحجـ وتثبيت كؿ مف الشدة وفترات الراحة،اذ  -

تشير العديد مف المصادر إلى انو "يفضؿ عند استخداـ طريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة التحكـ بحجـ الحمؿ 
( )البشاوي، 20، 2991يادة عدد التكرارات او عف طريؽ تقميؿ فترات الراحة مع ثبات الشدة". )بيف، عف طريؽ ز 
&  Epley ،2999 ،01( )Wilmir( )219، 2995( )ابو زيد، 209، 2991( )الربضي، 291، 2995والخواجا، 
Costell ،0001 ،09 ) 

االدبيات التي تطرقت إلى التدريب الفتري المنخفض الشدة،  تـ تحديد شدة الحمؿ في التماريف المقترحة باالعتماد عمى -
فضاًل عف اجراء مقابالت شخصية مع عدد مف السادة الخبراء، ونظرًا لخصوصية التماريف المقترحة مف حيث الترابط 

خدمة الموجود بيف الجيد البدني والمياري تطمب ذلؾ اجراء تجارب استطالعية لموقوؼ عمى انسب مستوى لمشدد المست
في التماريف والتي التبتعد عف المديات التي ذكرتيا المصادر العممية ففي تحديد شدة الحمؿ لتماريف مطاولة السرعة 

%( مف القيمة القصوى لمتمريف تعد مناسبة لرفع معدؿ النبض إلى 19-39اشارت المصادر إلى اف العمؿ بنسبة )
%( 99-39اريف مطاولة القوة، تشير المصادر إلى العمؿ بنسبة)( ف/د، اما فيما يتعمؽ بتحديد شدة العمؿ لتم039)

( ف/د ، فضاًل عف استخداـ طريقة 039مف القيمة القصوى لمتمريف تعد مناسبة لرفع معدؿ النبض الى )
(Karvonen %لمتأكد مف الشدد المستخدمة وىي:    قيمة النبض = درجة الحمؿ ) × احتياطي النبض + نبض(

 (15، 0001( ف/ؽ      )البساطي،   الراحة( = )     
تـ تحديد فترات الراحة بيف التكرارات باالعتماد عمى التجارب االستطالعية وذلؾ باالعتماد عمى عودة مؤشر النبض  -

 ( ف/د. 029-029إلى )
 اف تموج حركة الحمؿ المستخدمة كاف معتمدًا عمى زمف الحمؿ التدريبي لكؿ دورة صغرى . - -
 ارات المهارية البعديةاالختب 0-9-0

( 9/5/2991( ولغاية )2/5/2991تـ إجراء االختبارات الميارية البعدية عمى العبي عينة البحث في ابتداء مف )
 وبطريقة تسمسؿ االختبارات الميارية القبمية .

 الوسائل اإلحصائية 0-63
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( بواسطة الحاسوب اآللي SPSSة )تـ استخراج الوسائؿ اإلحصائية مف خالؿ االعتماد عمى الحقيبة اإلحصائي 
)الكومبيوتر( باستخداـ الوسائؿ اآلتية:)الوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري،ومعامؿ االختالؼ،واختبار)ت( لمعينات 

 (.09-10، 2990( لمعينات المستقمة، و النسبة المئوية.  )عمر وآخراف، Tالمرتبطة، واختبار )
 
 اعرض النتائج وتحميمها ومناقشته -4
 عرض وتحميل نتائج االختبارات المهارية القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية ومناقشتها 4-6

( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة لالختبارات المهارية القبمية 7الجدول رقم )
 والبعدية لممجموعة التجريبية

 اإلحصائية المعالم
 المهارات

)ت(  قيمة االختبار البعدي االختبار القبمي لقياسوحدة ا
 ع+ س   ع+ س   المحسوبة

 *2.05 9.19 29.90 0.90 20.53 ثانية الدحرجة
 *0.20 2.03 21.29 2.13 00.09 درجة التيديؼ القريب
 *1.11 9.00 5.19 0.95 1.29 درجة التمريرة القصيرة

 *1.10 2.95 25.59 1.09 01.99 درجة التمريرة المتوسطة
 *1.90 3.02 11.11 3.33 22.92 متر التمريرة الطويمة

 *1.51 0.01 12 01.52 30 درجة االخماد
 *1.51 9.00 9.09 0.95 5 درجة الكرة بالرأس ضرب

 2.23( ، قيمة )ت( الجدولية =0( واماـ درجة حرية )9.95) ≥* معنوي عند نسبة خطأ 
 تي :( يتبيف لنا مايأ9مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

  وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية ولمصمحة االختبار البعدي في
جميع الميارات األساسية )الدحرجة، والتيديؼ القريب، والتمريرة القصيرة، والتمريرة المتوسطة، والتمريرة الطويمة، واإلخماد، 

(، 1.90(، )1.10(، )1.11(، )0.20(، )2.05ة )ت( المحسوبة عمى التوالي )وضرب الكرة بالرأس( اذ كانت قيم
 ≥( واماـ مستوى معنوية 0( عند درجة حرية )2.23( وىي اكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )1.51(، )1.51)
(9.95. ) 

تدريبي وما تضمنو إلى المنياج ال الدحرجةيعزو الباحثاف التطور الحاصؿ في ميارة  وعند مناقشة كل مهارة:
مف تماريف بدنية ميارية وقد تـ التركيز عمى ىذه الميارة في اكثر مف تمريف ووحدة تدريبية وذلؾ الىميتيا لالعب كرة 

فاظ بالكرة الطوؿ فترة ممكنة وكذلؾ لخمؽ الفرص المناسبة لو ولزمالئو في الفريؽ، وتؤكد ذلؾ القدـ ليتمكف مف االحت
ت( بأنو كثيرًا ما يستخدـ الالعب الجري بالكرة كخطة فردية ويجب عمى كؿ العب اتقانيا حتى -)شعبة كرة القدـ، ب

(، فضاًل 52ت، -مدافع )شعبة كرة القدـ، بيمكنو التصرؼ بالكرة حسب الخطة الموضوعة ويتساوى في ذلؾ المياجـ وال
عف مراعاة الباحثاف عند أداء التماريف في الوحدات التدريبية السيولة واالنسيابية والدقة في أداء الميارات، اذ يؤكد كؿ مف 

وحماد، ( عمى مراعاة السيولة واالنسيابية والدقة وكذلؾ التوافؽ في أداء ىذه الميارة. )الوحش 0015)الوحش وحماد، 
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التي تعد اليدؼ النيائي في لعبة كرة القدـ ، فيعزو الباحثاف التطور الحاصؿ في  التهديف(، اما ميارة 29، 0015
التيديؼ القريب إلى مراعاة المنياج التدريبي إلى ىذه الميارة مما سعى إلى توفير فرصة كافية لتطويرىا، وىذا ما يؤكده 

تدريبية االعتيادية اليومية يجب اف تحتوي عمى شكؿ مف اشكاؿ تماريف التيديؼ" ( باف "الوحدة ال0011)محسف وناجي، 
( كما اف تكرار ىذه التماريف زاد مف خبرة الالعبيف وتدريبيـ عمى التيديؼ بالدقة والقوة 1، 0011)محسف وناجي، 

احد الفريقيف وجب التأكيد عمى ( بما اف المباراة يجب اف تحسـ لمصمحة 2991المناسبة عمى المرمى، اذ يشير )الييتي، 
الجمع بيف ىذه العناصر خالؿ التدريب عمى ميارة التيديؼ، واف العب كرة القدـ يجب اف يتيمز اداؤه لمميارات األساسية 

بأنواعيا  التمريرة(،كما يعزو الباحثاف تطور ميارة 095، 2991بالسرعة والقوة والدقة وكماؿ األداء المياري. )الييتي، 
رة، المتوسطة، الطويمة( لدى المجموعة التجريبية والتي تعد مف اكثر الميارات أىمية واكثر استخدامًا لموصوؿ إلى )القصي

ىدؼ الخصـ بأقؿ وقت ممكف، إلى كثرة تكرار ىذه الميارة في التماريف المستخدمة ويكاد اليخمو تمريف مف ىذه الميارة 
تكرار ميارة المناولة في ىذه التماريف تساعد الالعب عمى تقدير  وتحت ظروؼ مشابيو لما يحدث في المباراة، واف

( 0000(.ويشير )اسماعيؿ والمولى، 51، 2990المسافة ونوع المناولة التي يستخدميا مع الدقة في األداء".  )الطائي، 
يب عف باؿ المدرب "باف التدريب عمى تطبيؽ المناولة في التدريب وايجاد تماريف خاصة بيا ضرورة ممحة يجب اف التغ

إلى التمرينات البدنية  االخماد(، ويعزو الباحثاف تطور ميارة 20، 0000خالؿ الوحدات التدريبية" )اسماعيؿ والمولى، 
الميارية المستخدمة اذ اف التدريب باستخداـ الكرة يزيد مف عممية االحساس والسيطرة والتحكـ بالكرة، فضاًل عف مراعاة 

لتماريف المستخدمة خالؿ الوحدات التدريبية باف تكوف عممية االخماد او السيطرة عمى الكرة مف وضع الباحثاف عند أداء ا
( بانو "لقد اصبح ايقاؼ الكرة او كتـ الكرة في حد 2991الحركة تماشيًا مع متطمبات المعب الحديث، اذ يشير )الييتي، 
الالعبيف االف يعمموف عمى الجري بالكرة في المحظة نفسيا  ذاتو اليتماشى كثيرًا مع متطمبات المعب الحديث، ولذلؾ نرى

( " اف االحساس بالكرة عند الالعب 0019(، كما يشير )مختار، 020، 2991التي يسيطروف فييا عمى الكرة" )الييتي، 
وينشأ عف ذلؾ  ينمو مع التمريف ويكوف نوعًا خاصًا مف المالحظة العالية التي تجعمو يستطيع اف يتعامؿ مع الكرة بخبرتو

( ذلؾ باف "تكرار أداء أي نوع 2991(.ويؤكد )الزىاوي، 001، 0019اف يدرؾ الالعب بدقة خواص الكرة".  )مختار، 
ضرب الكرة (. اما فيما يتعمؽ بميارة 02، 2991مف الميارة ينمي لدى الالعب حالة االحساس مع الكرة". )الزىاوي، 

لى اعطاء ىذه الميارة أىمية اسوة بالميارات األخرى، مما ساعد عمى تثبيت فيعزو الباحثاف اسباب التطور إ بالرأس
( بانو " تعد ميارة ضرب الكرة بالرأس احد الميارات األساسية 2999التكنيؾ الصحيح الدائيا، اذ يشير )كشؾ والبساطي، 

في مراكز وخطوط المعب  الخاصة التي يجب اف يتميز بيا العب كرة القدـ وىي تمثؿ أىمية خاصة لجميع الالعبيف
(.فضاًل عف اف "االعادة المستمرة والمكثفة لمتماريف تساعد عمى تحسيف التوافؽ 29، 2999المختمفة". )كشؾ والبساطي، 

(، 091، 0011بيف حركة الرجميف والذراعيف وتساعد عمى تحسيف القوة الخاصة لعضالت الرجميف" )ابراىيـ واخروف، 
لمياره تحتاج إلى شجاعة وتوقيت سميـ لكي يؤدييا الالعب بشكؿ صحيح وسميـ، ويتوقؼ ذلؾ ويرى الباحثاًف باف ىذه ا

( بانو "تعد ىذه 2991عمى التدريب العممي واختيار التماريف المناسبة لقدرات وامكانيات الالعبيف، اذ يؤكد ذلؾ )الييتي، 
ي لحظة مالمسة الكرة وشجاعة وثقة بالنفس ويأتي الميارة مف الميارات الصعبة والتي تحتاج إلى توقيت سميـ ومناسب ف

ذلؾ عف طريؽ التدريب باستخداـ االساليب الصحيحة واختيار التماريف السيمة التي تعمؿ عمى تشجيع الالعب 
 (.059، 2991لممارستيا".  )الييتي، 

 اقشتهاعرض وتحميل نتائج االختبارات المهارية القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة ومن 4-6-5
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( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة لالختبارات المهارية القبمية والبعدية 8الجدول رقم )
 لممجموعة الضابطة

 اإلحصائية المعالم
 المهارات

)ت(  ةقيم االختبار البعدي االختبار القبمي وحدة القياس
 ع+ س   ع+ س   المحسوبة

 *2.39 0.19 20.05 0.95 20.53 ثانية الدحرجة
 *5.90 1.23 00 1.10 09.29 درجة التيديؼ القريب
 0.59 9.12 1.29 9.00 2.19 درجة التمريرة القصيرة

 2.92 2.99 20.19 5.01 29.29 درجة التمريرة المتوسطة
 *2.91 5.10 21.92 3.91 25 متر التمريرة الطويمة

 0.09 02.01 31 01.15 39 درجة االخماد
 *2.90 9.12 5.29 9.01 1.99 درجة الكرة بالرأس ضرب

 2.23( ، قيمة )ت( الجدولية =0( واماـ درجة حرية )9.95) ≥* معنوي عند نسبة خطأ 
 ( يتبيف لنا مايأتي :1مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

 ر البعدي في وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة ولمصمحة االختبا
الميارات األساسية )الدحرجة، والتيديؼ القريب، والتمريرة الطويمة، وضرب الكرة بالرأس( اذ كانت قيـ )ت( 

( وىي اكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة 2.90( ، )2.91(، )5.90(، )2.39المحسوبة عمى التوالي )
 (.9.95) ≥( واماـ مستوى معنوية 0( عند درجة حرية )2.23)

  عدـ وجود فروؽ ذات داللة معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة الضابطة في الميارات
(، 0.59األساسية )التمريرة القصيرة، والتمريرة المتوسطة، واالخماد( اذ كانت قيـ )ت( المحسوبة عمى التوالي )

( واماـ مستوى 0( عند درجة حرية )2.23( وىي اصغر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )0.09(، )2.92)
 (.9.95) ≥معنوية 

( يتبيف لنا اف ىناؾ فروقًا ذات داللة معنوية في بعض الميارات األساسية لدى 1مف خالؿ مالحظتنا لمجدوؿ رقـ )
المجموعة الضابطة اال انيا الترتقي إلى التطور الذي حصؿ لدى المجموعة التجريبية، ويعزو الباحثاف ذلؾ إلى 
المنياج التدريب المعد مف قبؿ المدرب وعدـ اعطاء الوقت الكافي في تدريب ىذه الميارات، فضاًل عف االبتعاد عف 
األسس العممية في تدريب الميارات األساسية بكرة القدـ، وعدـ التكرار المنظـ لمتماريف الميارية المستخدمة في 

حدات التدريبية يجعؿ الالعبيف اقؿ خطأ في فقداف الكرة او اكثر الوحدات التدريبية، " اذ اف تكرار التماريف في الو 
تحكمًا بيا نتيجة لزيادة احساس الالعب بالكرة، مما يجعؿ الالعب يأخذ الوضع الصحيح ألداء الميارة، ومف ثـ 

ذكر )اسماعيؿ (.وي22، 0001تجنب االخطاء التي يقع فييا كما انيا تكسبو التوافؽ الجيد ألداء الميارة".  )ابراىيـ، 
( بانو "يتميز التدريب بكرة القدـ بالتخطيط والتنظيـ واالستمرار عمى أسس عممية مما يضمف معو 0010وآخراف، 

التأثير االيجابي عمى مستوى الالعب واستمرار تقدمو في الجوانب المختمفة بكرة القدـ، كمبدأ التدرج في ارتفاع 
(.كما "اف البرامج التدريبية يقاس نجاحيا 09، 0010)اسماعيؿ وآخراف، مستوى الحمؿ والتوقيت الصحيح لتكراره". 
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بمدى التقدـ الذي يحققو الفرد الرياضي في نوع النشاط الرياضي الممارس مف خالؿ المستوى المياري والبدني 
 (.02، 0000والوظيفي وىذا يعتمد عمى التكيؼ الذي يحققو الفرد مع المنياج التدريبي الذي يطبقو". )القط، 

 عرض وتحميل نتائج االختبارات المهارية البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة ومناقشتها 4-6-6
( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة لالختبارات المهارية البعدية 9الجدول رقم ) 

 لممجموعتين التجريبية والضابطة
 اإلحصائية المعالم

 المهارات
وحدة 
 القياس

 التجريبية المجموعة
 االختبار البعدي

 الضابطة المجموعة
 االختبار البعدي

)ت(  قيمة
 المحسوبة

 ع+ س   ع+ س  
 *2.22 0.19 20.05 9.19 29.90 ثانية الدحرجة

 *2.59 1.23 00 2.03 21.29 درجة التيديؼ القريب
 *5 9.12 1.29 9.00 5.19 درجة التمريرة القصيرة

 *2.99 2.99 20.19 2.95 25.59 درجة يرة المتوسطةالتمر 
 *2.55 5.10 21.92 3.02 11.11 متر التمريرة الطويمة

 *2.31 02.01 31 0.01 12 درجة االخماد
 *1.19 9.12 5.29 9.00 9.09 درجة الكرة بالرأس ضرب

 2.63( ، قيمة )ت( الجدولية =68( وامام درجة حرية )3.35) ≥* معنوي عند نسبة خطأ 
 ( يتبيف لنا ما يأتي:0مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

  وجود فروؽ ذات داللة معنوية في االختبار البعدي بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة ولمصمحة المجموعة
التجريبية في جميع الميارات األساسية )الدحرجة، والتيديؼ القريب، والتمريرة القصيرة، والتمريرة المتوسطة، 

(، 2.59(، )2.22لطويمة، واالخماد، وضرب الكرة بالرأس( اذ كانت قيـ )ت( المحسوبة عمى التوالي )والتمريرة ا
( عند درجة 2.09( وىي اكبر مف قيمة )ت( الجدولية البالغة )1.19(، )2.31(، )2.55(، )2.99(، )5)

 (.9.95) ≥( واماـ مستوى معنوية 01حرية )
ؿ الميارات األساسية )قيد الدراسة( ولمصمحة المجموعة التجريبية إلى ويعزو الباحثاف اسباب تمؾ الفروؽ ولمجم

المنياج التدريبي المستخدـ بأسموب التماريف البدنية الميارية وباستخداـ زمف المطاولة الخاصة وطريقة التدريب 
الىتماـ بتوزيع الفتري المنخفض الشدة، وما تضمنو مف تماريف موجية نحو تطوير الميارات األساسية، فضاًل عف ا

الحمؿ واالنتظاـ واالستمرار في التدريب عمى وفؽ أسموب عممي وتخطيط سميـ، اذ يعد التدريب العممي الوسيمة 
المثمى التي يتبعيا المدرب في بناء العبيو وتعويدىـ عمى مواجية الصعوبات المحتممة في المباراة، فضال عف التدرج 

( Owen  &Clark, 1975مما ادى إلى اتقاف الالعبيف لمميارات اذ يشير )الصحيح في اعادة التماريف وتكرارىا 
"باف اعادة التمريف عدة مرات تمكف الالعب مف اتقاف الميارة وادائيا بشكؿ احسف وذلؾ الف التمريف الكثير عمى 

 ,Owen  &Clark, 1975الميارات الحركية واعادتيا بصورة صحيحة يساعد عمى ادائيا بشكؿ سميـ خالؿ المعب)
( كما اف تماريف المطاولة الخاصة مع الكرة وفرت لالعبيف اجواء مشابية لما يحدث في المباراة مما اعطى 13

( باف "التدريب عمى الميارات يجب اف 0091الالعبيف جدية اكثر نحو التدريب وىذا يتفؽ مع ما اشار اليو )مختار، 
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(، فضاًل عف مراعاة الطريقة التدريبية المناسبة 002، 0091 يكوف تحت ظروؼ مشابية الجواء المباراة" )مختار،
( بانو لمحصوؿ عمى نتائج سريعة مف تدريب 2999التي تتالئـ مع ىذا األسموب مف التماريف، اذ يشير )المولى، 

".   التكنيؾ يتـ التدريب تحت شروط ثابتة وقميمة المجيودات فيكوف الحمؿ الخارجي متوسط ومناسب لمستوى الالعبيف
(، كما اف التدرج العممي الصحيح الذي استخدمو الباحثاف في العممية التدريبية مف السيؿ إلى 99، 2999)المولى، 

الصعب ادى إلى زيادة الثقة عند الالعبيف والرغبة في التدريب ودفعتيـ إلى أداء التمرينات بشكؿ جدي كؿ ذلؾ 
( باف 0001رانيـ في المجموعة الضابطة، اذ يشير )الحياني، انعكس عمى سرعة اتقانيـ لمميارات وتفوقيـ عمى اق

احساس الالعبيف بالرضا واالشباع نتيجة الدائيـ الحركات البدنية والميارة المختمفة يؤدي إلى شعورىـ باالرتياح 
ريب، لممارسة تمؾ الحركات والفعاليات، فضاًل عف التغمب عمى كثير مف الصعوبات التي تواجييـ عند عممية التد

( .ويتفؽ الباحث 22، 0001وكذلؾ اثارة الدافعية لدييـ نحو االستمرار في مزاولة ىذه االنشطة الرياضية. )الحياني، 
(" باف استخداـ االدوات المساعدة في التدريب عمى الميارات الحركية كاف لو 92، 2999مع ما ذكره )البمبيسي، 

( وتؤيد ذلؾ )شعبة كرة القدـ، 92، 2999الالعبيف" )البمبيسي، االثر الفعاؿ في تطوير الميارات الحركية لدى 
ب.ت( بانو عف طريؽ االدوات يستطيع المدرب اف يعطي التمرينات السيمة او الصعبة وبدقة، كما يستطيع اف يعمـ 

الصفات الالعب فضاًل عف النواحي الفنية الميارية النواحي الخططية وكذلؾ يستطيع ايضًا اف ينمي في الوقت نفسو 
 (020البدنية. )شعبة كرة القدـ، ب.ت، 

 االستنتاجات 5-6
 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، توصل الباحثان إلى االستنتاجات اآلتية:     
  أدت التماريف البدنية الميارية باستخداـ زمف المطاولة الخاصة الى تطوير الميارات االساسية قيد البحث

لقريب، والتمريرة القصيرة، والتمريرة المتوسطة، والتمريرة الطويمة، واإلخماد، وضرب الكرة )الدحرجة، والتيديؼ ا
 بالرأس(، وذلؾ مف خالؿ مقارنة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية.

 القريب،  أدى المنياج المعّد مف قبؿ المدرب الى تطوير بعض الميارات االساسية وىي )الدحرجة، والتيديؼ
والتمريرة الطويمة، وضرب الكرة بالرأس(، وذلؾ مف خالؿ مقارنة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة 

 الضابطة.
  حققت المجموعة التجريبية تطورًا أفضؿ مف المجموعة الضابطة في جميع الميارات األساسية التي تناوليا

 ات البعدية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة.البحث، وذلؾ مف خالؿ مقارنة نتائج االختبار 
  اف المناىج التدريبية بطريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة تتيح لممدرب إمكانية العمؿ والسيطرة عمى

 مكونات الحمؿ الخاص بالتدريب وتؤدي إلى تطوير الميارات األساسية لالعبي كرة القدـ.
 وعيتيا وعددىا وتوزيع الميارات بشكؿ متساوي كاف لو االثر الواضح اف أسموب اختيار خصوصية التماريف ون

 في تطوير جميع الميارات األساسية بشكؿ كبير.
 التوصيات 5-2

 يوصي الباحثان بما يأتي:    
امكانية استخداـ التماريف البدنية الميارية باستخداـ زمف المطاولة الخاصة في تدريب العبي كرة القدـ  5-2-0

 الشباب.
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 امكانية استخداـ طريقة التدريب الفتري المنخفض الشدة في تطوير الميارات األساسية لالعبي كرة القدـ. 5-2-2
االىتماـ بالفئات العمرية والتأكيد عمى األندية والمؤسسات بتوفير األجيزة واألدوات التي يحتاجيا المدرب في  5-2-1

 ع مف التماريف.الوحدات التجريبية وخاصة عند استخدامو ىذا النو 
 إمكانية إجراء بحوث ودراسات مشابية عمى العاب منظمة اخرى ولفئات عمرية مختمفة.  5-2-5

 المصادر 
 ( عداد الفريؽ في األلعاب الجماعية 2995أبو زيد، عماد الديف عباس (: التخطيط واألسس العممية لبناء وا 

 كندرية، مصر.)نظريات، تطبيقات(، الطبعة األولى، منشأة المعارؼ، اإلس
 ( تأثير تمرينات القفز العميؽ عمى القفز العمودي لالعبي كرة السمة مف 0011إبراىيـ، محمد رضا وآخروف :)

الدرجة الثانية، بحث منشور في مجمة المؤتمر العممي الرابع لكميات التربية الرياضية في العراؽ، الجزء الثاني، 
 مطبعة التعميـ العالي.

 ( الجديد في اإلعداد المياري والخططي لالعب كرة القدـ، دار الفكر العربي، القاىرة، 0001إبراىيـ، مفتي :)
 مصر.

 ( التماريف التطويرية بكرة القدـ، الطبعة األولى، دار الفكر 0000إسماعيؿ، ثامر محسف والمولى، موفؽ مجيد :)
 لمطباعة والنشر، عماف، بيروت.

 ( كرة القدـ ب0010إسماعيؿ، طو واخراف :).يف النظرية والتطبيؽ، دار الفكر لمطباعة والنشر، عماف، األردف 
 ( أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاتو، كمية التربية الرياضية، جامعة 0001البساطي، امر اهلل احمد :)

 اإلسكندرية، مصر.
 
 ( مبادئ التدريب الرياضي، الطبع2995البشتاوي، ميند حسيف والخواجا، احمد إبراىيـ :) ة األولى، دار وائؿ لمنشر

 والتوزيع، عماف، األردف.
 ( اثر استخداـ أسموب التدريب الدائري في بعض الصفات البدنية والميارات 2999البمبيسي، سالـ عمر محمد :)

 الحركية لدى العبي كرة القدـ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصؿ.
 ( أسس إعداد العبي كرة القدـ واأللعاب الجماعية، منشأة دار المعارؼ، اإلسكندرية، 2991البيؾ، عمي فيمي :)

 مصر.
 ( العامري خالد، دار الفاروؽ لمنشر 2991بيف انيتا )(: تدريبات بناء العضالت وزيادة القوة، الطبعة الثانية، )ترجمة

 والتوزيع، القاىرة.
 ( اثر أسموب0001الحياني، محمد خضر اسمر :)  المنافسات والتربية الراجعة المقارنة في الرضا الحركي

 والتحصيؿ بكرة القدـ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصؿ.
 ( تصميـ وتقنيف اختبارات لقياس بعض الميارات الحركية االساسية بكرة 0009الخشاب، زىير قاسـ وآخراف :)

 تمر العممي السادس لكميات واقساـ التربية الرياضية.القدـ، بحث منشور، المؤ 
 ( كرة القدـ، الطبعة الثانية محدثة، دار الفكر لمطباعة والنشر، موصؿ، 0000الخشاب، زىير قاسـ وآخراف :)

 العراؽ.
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 ( كرة القدـ 2995الخشاب، زىير قاسـ وذنوف، معتز يونس :)–  قانوف، دار ابف الييثـ  –اختبارات  –ميارات
 باعة والنشر، الموصؿ.لمط

 ( بناء بطارية اختبار الميارات األساسية بكرة القدـ لالعبي شباب محافظة 2990الراوي، مكي محمود حسيف :)
 نينوى )دراسة عممية(، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصؿ.

 ( التدريب الرياضي لمقرف الحا2991الربضي، كماؿ جميؿ :) ،دي والعشريف، الطبعة الثانية، دار وائؿ لمنشر
 عماف، األردف.

 ( اإلعداد البدني لكرة القدـ، دار الكتب لمطباعة والنشر، جامعة 0011الربيعي، كاظـ عبد والمولى، موفؽ مجيد :)
 الموصؿ.

 ( اثر تماريف ميارية بدنية مبنية عمى أسس التدريب الفتري ع2991الزىاوي، ىو فاؿ خورشيد :) مى عدد مف
المتغيرات البدنية والميارية والوظيفية لالعبي كرة القدـ الشباب، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية 

 الرياضية، جامعة الموصؿ.
 ( العالقة بيف بعض المتغيرات البدنية والفنية لجميورية مصر العربي، أطروحة 0012سعد، محمود يحيى :)

 التربية الرياضية، جامعة حمواف، القاىرة.دكتوراه غير منشورة، كمية 
  كمية التربية الرياضية، قسـ التدريب الرياضي، مطبعة  -النظريات األساسية  –شعبة كرة القدـ )ب.ت(: كرة القدـ

 اإلسراء، القاىرة، مصر.
 ( كرة القدـ لمناشئيف، الحديث في اإلعداد المياري والفني 2990شعالف، إبراىيـ وعفيفي، محمد :) والخططي– 

 ( تمريف عممي وتطبيقي، مركز الكتاب لمنشر، القاىرة، مصر.599)
 ( اثر برنامجيف تدريبييف بأسموبي التماريف المركبة وتماريف المعب في بعض 2990الطائي، معتز يونس ذنوف :)

 امعة الموصؿ.الصفات البدنية والميارية بكرة القدـ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية الرياضية، ج
 ( التدريب الرياضي األسس الفسيولوجية، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.0009عبد الفتاح، ابو العال احمد :) 
 ( فسيولوجيا التدريب والرياضية، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.2992عبد الفتاح، ابو العال :) 
 (: تماريف ميارية مقترحة لتطوير مطاولة السرعة لدى العبي كرة 2995ح )عبد اهلل، خالد نجـ وجاسـ، سمواف صال

السمة، بحث منشور، مجمة التدربية الرياضية، المجمد الرابع عشر، العدد الثاني، كمية التربية الرياضية، جامعة 
 بغداد.

 ( وظائؼ اعضاء التدريب الرياضي، الطبعة األولى، دار الف0000القط، محمد عمي احمد :) ،كر العربي، القاىرة
 مصر.

 ( أسس اإلعداد المياري والخططي في كرة القدـ، دار الفكر العربي، 2999كشؾ، محمد والبساطي، امر اهلل :)
 القاىرة، مصر.

 ( في دوري كرة القدـ 0011محسف، ثامر وناجي، واثؽ :)مشكمة تكنيكية، مطبعة اركاف، بغداد. 00 
 ( األسس ا0091مختار، حنفي محمود :).لعممية في تدريب كرة القدـ، دار الكتاب الحديث، الكويت 
 ( مدرب الفريؽ بكرة القدـ، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.0019مختار، حنفي محمود :) 
 ( كرة القدـ لمناشئيف، دار الفكر العربي، القاىرة، مصر.0009مختار، حنفي محمود :) 
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 ( األساليب الحديثة2999المولى، موفؽ مجيد :)  في تدريب كرة القدـ، الطبعة األولى، دار الفكر لمطباعة والنشر
 والتوزيع، عماف،األردف.

 ( الفكر التدريب االلماني بكرة القدـ، الجزء األوؿ، مصادر الدورات التدريبية الكروية 2999المولى، موفؽ مجيد :)
 لالتحاد األلماني بكرة القدـ، الدوحة، قطر.

 (: وضع درجات معيارية لبعض الميارات األساسية بكرة القدـ لطالب كمية 0002) النعيمي، ضرغاـ جاسـ محمد
 التربية الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية الرياضية، جامعة الموصؿ.

 ( عمـ التدريب الرياضي، جامعة قاز يونس، بنغازي.0001اليرىوري، عمي صالح :) 
 ( 2991الييتي، موفؽ اسعد محمود:)  ،التعمـ والميارات األساسية في كرة القدـ، الطبعة األولى، دار دجمة، عماف

 األردف.
 Epley, Boyed (2007): The Bath to Athletic Power, (Principle 10: Interval Training, 

www.HumanKinetics.) 
 Joseph, Mercire (1981): Football and currefour do Methods, Edition Peven, E.P.S., 

Paris. 
 Owen, B., and Clark, N., (1975): Beginners outdo to Scoring and Caching, Pelhan 

book, ltd. London. 
 Wilmor, I., H & Costell, D.L., (1994): Athletic Training and Physical Fitness, Human 

Kinetics, Champaign, Boston, London. 
 Лаптев ،А،П  ،Сучили ،А،  (0012 ;)йынЮ тутлолиут  .М.тиС. 
 

 (1) رقم الممحق
 آراء السادة الخبراء والمتخصصيف في لعبة كرة القدـ حوؿ تحديد أىـ الميارات األساسية في كرة القدـ.

 المحتـر……………………………… األستاذ الفاضؿ: 
اثر تمارين بدنية مهارية باستخدام زمن المطاولة الخاصة في عدد من بحث الموسـو " تحية طيبة :في النية اجراء ال

( سنة، وبعد اجراء تحميؿ 00" عمى عينة مف فئة الشباب دوف سف )المتغيرات المهارية لالعبي كرة القدم الشباب 
القدـ ولكونكـ مف ذوي الخبرة  محتوى المصادر العممية والدراسات السابقة تـ تحديد الميارات األساسية لالعبي كرة

واالختصاص في لعبة كرة القدـ، يرجى بياف رأيكـ في تحديد أىـ ىذه الميارات واضافة أي ميارة ترونيا مناسبة ولـ يتـ 
 ولكم منا فائق االحترام والتقدير       ادراجيا في أستمارة االستبياف.

 الكمية والجامعة                                 االسـ الكامؿ:                                     
 المقب العممي:                                                                     التاريخ:

 
 اختيار المهارات كرة القدم في األساسية المهارات ت
  الدحرجة بالكرة (0)

http://www.humankinetics/
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  الكرة )االخماد( حركة بإيقاؼ التحكـ (2)
  التيديؼ القريب (2)
  التيديؼ البعيد (1)
  التمريرة القصيرة (5)
  التمريرة المتوسطة (3)
  التمريرة الطويمة (9)
  الكرة بالرأس ضرب (1)
  الرمية الجانبية (0)
  قطع الكرة (09)
 يرجى التأشير بعالمة )      ( اماـ كؿ ميارة مختارة في المكاف المخصص ليا. مالحظة:

 
 
 
 

 (2)رقملممحق ا
آراء السادة الخبراء والمتخصصيف في القياس والتقويـ وكرة القدـ حوؿ تحديد االختبار االنسب لمميارات األساسية 

 المختارة.
 المحتـر……………………………… األستاذ الفاضؿ: 

اصة في عدد من اثر تمارين بدنية مهارية باستخدام زمن المطاولة الختحية طيبة :في النية اجراء البحث الموسـو " 
( سنة، ونظرًا لما تتمتعوف بو 00" عمى عينة مف فئة الشباب دوف سف )المتغيرات المهارية لالعبي كرة القدم الشباب 

مف خبرة ودراية في ىذا المجاؿ لذا يرجى التفضؿ باختيار االختبار االنسب لمميارات األساسية المختارة والمالئمة ليذه 
 و  لكم منا فائق االحترام التقدير                        الفئة العمرية.

 االسـ الكامؿ:                                                                     الكمية والجامعة:
 المقب العممي:                                                                    التاريخ:

 
المهارات  ت

 األساسية
وحدة  االختبــــــــارات

 القياس
 اإلشارة

الدحرجة  0
 بالكرة

 بينيـ المسافة شواخص (5) بيف متعرج بشكؿ الكرة دحرجة (فرنوف) اختبار
 ذىابًا واياباً  قدـ (9)

 )        ( الزمف

 ( )        الزمف ـ(2) بينيما المسافة شواخص (10) بيف متعرج بشكؿ الدحرجة اختبار
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يابا  ذىابًا وا 
ذىابًا  ـ(2) بينيما المسافة شواخص (6) بيف متعرج بشكؿ الدحرجة اختبار
 إيابا.

 )        ( الزمف 

 التحكـ 2
 حركة بإيقاؼ
الكرة 

 )االخماد(

 )        ( الدرجة ( متر09) مسافة مف الدائرتيف داخؿ الكرة حركة بإيقاؼ التحكـ
( 2) مربع داخؿ متر (6) فةمسا مف الحركة مف الكرة حركة بإيقاؼ التحكـ
 متر

 )        ( الدرجة

 )        ( الدرجة ( ياردة3) مسافة مف الكرة حركة بإيقاؼ التحكـ
التيديؼ  2

 القريب
 (10) ـ(12) مسافة مف الحائط عمى مرسومة دوائر ثالث عمى التيديؼ
 كرات 

 )        ( الدرجة

 خالؿ قدـ (20) لمسافة متداخمة مستطيالت عمى التيديؼ وسرعة دقة
 ( ثانية29)

 )        ( الدرجة

 )        ( الدرجة ( قدـ.03) مسافة مف مقسـ ىدؼ عمى القريب التيديؼ وسرعة دقة
التمريرة  1

 القصيرة
 )        ( الدرجة متساوية  اقساـ (5) الى مقسمة (سـ50×متر2.5) المسطبة اختبار
 )        ( الدرجة ( ثواني2) خالؿ متر (10) لمسافة القصيرة المناولة
 )        ( الدرجة ( كرات1) متر (15) مسافة مف متر باتساع أىداؼ (4) نحو الكرة ضرب

التمريرة  5
 المتوسطة

 )        ( الدرجة ( متر29) مسافة يبعد صغير ىدؼ نحو التمريرة
 )        ( رجةالد عمى االرض. مرسـو ىدؼ نحو الكرة تمرير دقة اختبار
 )        ( الدرجة ( متر29) تبعد متداخمة دوائر (3) المتوسطة التمريرة دقة اختبار

التمريرة  3
 الطويمة

 )        ( المسافة متر  (1) قطرىا نصؼ دائرة مف مسافة ابعد الى الكرة ضرب
( 09) بينيما المسافة المتوازييف الخطيف بيف مسافة ابعد الى الكرة ضرب
 متر

 )        ( المسافة

 )        ( المسافة الكرة باليديف مسؾ مف الالعب يحققيا مسافة ابعد الى الكرة ضرب
الكرة  ضرب 9

 بالرأس
 )        ( المسافة يرمي الكرة نفسو الالعب ممكنة مسافة ابعد الى بالرأس الكرة ضرب
 عمى المرسومة دوائرال داخؿ وسقوطيا القفز مف بالرأس الكرة ضرب دقة

 ( متر3) مسافة مف االرض
 )        ( الدرجة

 )        ( الدرجة عمى االرض سقوطيا دوف ثانية (15) لمدة بالرأس الكرة ضرب
 

 (0) رقم الممحق
 تمارين المطاولة الخاصة )البدنية المهارية( المستخدمة في البحث
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  رعة، الدحرجة، التمرير، التيديؼمطاولة السالتمرين االول:الهدف من التمرين : 
( متر عف خط 09يقـو الالعب االوؿ مف كؿ مجموعة بالجري بالكرة الى الشاخص االوؿ الذي يبعد مسافة ) 

( متر عف نقطة البداية ، ثـ 29البداية، ثـ العودة الى نقطة البداية، ثـ الجري الى الشاخص الثاني الذي يبعد مسافة )
( متر عف نقطة البداية ، ثـ العودة الى 29وؿ ثـ الجري الى الشاخص الثالث الذي يبعد مسافة )العودة الى الشاخص اال

الشاخص الثاني، بعدىا العودة الى الشاخص الثالث وعمؿ تمريرة متوسطة الى المدرب او المساعد، ثـ الركض مسافة 
 .( متر009( متر واستقباؿ كرة ثـ التيديؼ، عممًا اف مسافة األداء )29)
 

 مطاولة السرعة، الدحرجة، التمرير، التيديؼ.التمرين الثاني:الهدف من التمرين: 
( متر ، ثـ اعطاء تمريرة قصيرة لمزميؿ والركض بدوف كرة 05يقـو الالعب االوؿ مف كؿ مجموعة بالجري بالكرة مسافة )

( 05الى جية اليسار والركض مسافة ) ( متر بعد ذلؾ االستدارة05( متر ثـ استقباؿ الكرة والجري مسافة )05مسافة )
( متر بعدىا اعطاء تمريرة قصيرة الى نفس الزميؿ والركض بدوف كرة 05متر ثـ االستدارة الى جية اليسار مسافة )

( متر باتجاه 29( متر ثـ استقباؿ الكرة وعمؿ تمريرة طويمة الى المدرب او المساعد والركض مسافة )05مسافة )
 ( متر.009كرة والقياـ بعممية التيديؼ، عممًا اف مسافة األداء ) المدرب، ثـ استقباؿ

 مطاولة السرعة، التمرير.التمرين الثالث:الهدف من التمرين: 
( متر عف نقطة البداية ، ثـ 09يقـو الالعب االوؿ مف كؿ مجموعة بالركض الى الشاخص االوؿ الذي يبعد مسافة )

( متر، بعدىا الركض الى الشاخص الثاني 5بالرأس الى المدرب والذي يبعد مسافة )العودة الى نقطة البداية وعمؿ تمريرة 
( متر عف نقطة البداية ، ثـ العودة الى نقطة البداية وعمؿ تمريرة بالرأس، ثـ الركض الى الشاخص 29الذي يبعد مسافة )

وعمؿ تمريرة بالرأس ، عممًا اف مسافة  ( متر عف نقطة البداية والعودة الى نقطة البداية25الثالث الذي يبعد مسافة )
 ( متر.029األداء )

 مطاولة القوة، الدحرجة، التمرير.التمرين الرابع:الهدف من التمرين : 
( متر 2يقـو الالعب االوؿ مف كؿ مجموعة بعمؿ تمرير الكرة بالرأس القادمة مف المساعد الذي يبعد مسافة )

حواجز( المسافة بيف  5متر( والقياـ بتمريرة متوسطة الى المدرب واجتياز ) 5ة )تكرار(، ثـ دحرجة الكرة مساف09بالقفز )
( متر ، بعد ذلؾ العودة بنفس طريقة األداء، عممًا اف 5( متر ثـ استقباؿ الكرة وعمؿ دحرجة مسافة )0حاجز وآخر )
 ( متر ذىابًا وايابًا.21مسافة األداء )

 ة القوة، الدحرجة، التمرير، التيديؼ.مطاولالتمرين الخامس:الهدف من التمرين : 
 يقـو الالعب االوؿ مف كؿ مجموعة بعمؿ تمريرة قصيرة الى الزميؿ ثـ اجتياز

 ( متر والمسافة بيف حاجز وآخر0حواجز( المسافة بيف الحاجز االوؿ ونقطة البداية ) 9)
متر( الى المدرب  29يرة طويمة مسافة )( متر بعد ذلؾ اعطاء تمر 05متر( ، ثـ استقباؿ الكرة وعمؿ دحرجة مسافة ) 0)

( متر 09( متر ، ثـ يقـو الالعب بالحجؿ لمسافة )0حواجز اخرى( المسافة بيف حاجز وآخر ) 9او المساعد واجتياز )
( متر ثـ استقباؿ كرة مف المدرب والقياـ بعممية التيديؼ 09عمى رجؿ اليميف بعد ذلؾ الحجؿ عمى رجؿ اليسار مسافة )

 ( متر.52ف مسافة األداء )، عممًا ا
 مطاولة القوة، التمرير، التيديؼ.التمرين السادس:الهدف من التمرين : 
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( 2يقـو الالعب االوؿ مف كؿ مجموعة بعمؿ تمريرة قصيرة بداخؿ القدـ اليميف الى المساعد الذي يبعد مسافة )
( متر وبيف حاجز 0جز االوؿ ونقطة البداية )حواجز( المسافة بيف الحا 1تكرار(، ثـ القفز مف فوؽ ) 09متر بالقفز )

تكرار( ، ثـ القياـ بعممية  09( متر، ثـ عمؿ تمريرة قصيرة بداخؿ القدـ اليسار الى المدرب بالقفز ايضًا )0وآخر )
 ( متر.00التيديؼ، عممًا اف مسافة األداء )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4) رقم الممحق
يب الرياضي وكرة القدـ حوؿ مدى صالحية تطبيؽ التماريف آراء السادة الخبراء والمتخصصيف في عمـ التدر 

 المستخدمة بالبحث .
 المحتـر………………………………….. األستاذ الفاضؿ 

" أثر تمارين بدينة مهارية باستخدام زمن المطاولة الخاصة في عدد من تحية طيبة: في النية اجراء البحث الموسـو بػ 
( سنة، ونظرًا 00" والذي سيتـ تطبيقو عمى عينة مف فئة الشباب دوف سف ) شبابال المتغيرات المهارية لالعبي كرة القدم

.                           لما تتمتعوف بو مف خبرة ودراية عممية وعممية في ىذا المجاؿ لذا يرجى بياف رأيكـ حوؿ مدى صالحية المنياج ادناه
 ولكم منا فائق االحترام والتقدير.

 الجامعة والكمية                                            االسـ الكامؿ:     
 المقب العممي:                                                التاريخ:

التمرينات  اليوم
أداء  زمن الشدة المستخدمة

 التكرار التمرين
عدد 

المجامي
 ع

 زمن
بين  الراحة

 التكرارات

 زمن
بين  الراحة

 المجاميع

 ءادا زمن
التمرين 

 الكمي

 لكل الحمل زمن
القسم  من جزء

 الرئيسي

 االوؿ التمريف السبت
 التمريف الرابع

95% 
35% 

 ثا19.19
 ثا15

2 
2 

2 
2 

 ثا 80
 ثا 95

 د 4
 د 1

 د09.12
 د 29.11 د02.95

 االثنين
 الثاني التمريف

التمريف 
 الخامس

95% 
35% 

 ثا20.00
 ثا10.01

2 
2 

2 
2 

 ثا 80
 ثا 95

 د 4
 د 1

 د09.91
 د 29.02 د02.00

 د 29.22 د09.00 د 4 ثا 80 2 2 ثا29.99 %95 الثالث التمريفاالربعا
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التمريف  ء
 السادس

 د02.20 د 1 ثا 95 2 2 ثا12.09 35%

 الدورة المتوسطة الدورة المتوسطة االولى / األسبوع االول
 الدورة المتوسطة الثانية / االسبوع الخامس  

التمرينات  اليوم
أداء  زمن شدةال المستخدمة

 التكرار التمرين
عدد 

المجامي
 ع

 زمن
بين  الراحة

 التكرارات

 زمن
بين  الراحة

 المجاميع

 اداء زمن
التمرين 

 الكمي

 لكل الحمل زمن
القسم  من جزء

 الرئيسي

 االوؿ التمريف السبت
 التمريف الرابع

95% 
35% 

 ثا19.19
 ثا15

1 
1 

2 
2 

 ثا 80
 ثا 95

 د 4
 د 1

 د20.20
 د 21.10 د09.5

 االثنين
 الثاني التمريف

التمريف 
 الخامس

95% 
35% 

 ثا20.00
 ثا10.01

1 
1 

2 
2 

 ثا 80
 ثا 95

 د 4
 د 1

 د20.20
 د 21.29 د09.90

االربعا
 ء

 الثالث التمريف
التمريف 
 السادس

95% 
35% 

 ثا29.99
 ثا12.09

1 
1 

2 
2 

 ثا 80
 ثا 95

 د 4
 د 1

 د20.92
 د 21.01 د09.00

 (5) رقم الممحق 
ء والمتخصصين بمجاالت عمم التدريب الرياضي والقياس والتقويم وكرة القدم الذين تم عرض استمارات االستبيان السادة الخبرا

عميهم النتقاء المهارات األساسية واختباراتها والتمارين المستخدمة والمنهاج التدريبي والمقابالت الشخصية التي اجراها 
 الباحثان.

السادة  أسماء
 المتخصصيف

الميارات 
 األساسية

االختبارات 
 الميارية

التماريف 
 المستخدمة

المنياج 
 التدريبي

المقابمة 
المقب  االختصاص الشخصية

 الكمية والجامعة اسـ العممي

ياسيف  وديع .د
 التكريتي

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ أستاذ عمـ الحركة/اثقاؿ     

غانـ  لؤي .د
 الصميدعي

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ أستاذ بايوميكانيؾ/كرة قدـ   * * *

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ أستاذ فسمجةتدريب/ساحةوميداف * * *   محمد عمي ياسيف .د

مجيد  ضياء .د
 الطالب

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ أستاذ تدريبرياضي/ساحة وميداف     

خضر  محمد .د
 اسمر

 الموصؿتربية رياضية/جامعة أستاذ حركي/كرة قدـ تعمـ * * * * *

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ أستاذ تدريبرياضي/ساحة وميداف * *    جرجيس عناد .د
احمد  ىاشـ .د

 سميماف
 تربية رياضية/جامعةالموصؿ أستاذ وتقويـ/كرة سمة قياس    * 
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 صالح الديف جامعة/رياضية تربية أستاذ تدريبرياضي/ساحة وميداف      الديف طو صفاء .د
س يون ثيالـ .د

 عالوي
 تربية رياضية/جامعةالموصؿ أستاذ قياس وتقويـ    * 

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ أستاذ تدريبرياضي/ساحة وميداف * * *   عبد اهلل محمد اياد .د
 تربيةرياضية/جامعةحمواف أستاذ تدريب ياضي/كرةقدـ    * * مصطفى ماجد .د

بشير  فائز .د
 حمودات

أستاذ  رياضي/كرة سمة تدريب     
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

محمد  مصطفى .د
 بدرالديف

أستاذ  كرة قدـ /رياضي تدريب    * *
 مساعد

 رياضية/جامعة حمواف تربية

قاسـ  الكريـ عبد .د
 غزاؿ

أستاذ  وتقويـ/كرة يد قياس    * 
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

أستاذ  يد رياضي/كرة تدريب * *    محمد محمود نوفؿ .د
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

الكريـ  عبد ايثار .د
 قاسـ

وتقويـ/العب  قياس    * 
 المضرب

أستاذ 
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

محمود  مكي .د
 حسيف

أستاذ  وتقويـ/كرة قدـ قياس * * * * *
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

عبد  نجـ طالؿ .د
 اهلل

أستاذ  دريس/كرة قدـت طرائؽ    * *
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

أستاذ  رياضي/كرة قدـ تدريب * * * * * يونس ذنوف معتز .د
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

جاسـ  ضرغاـ .د
 النعيمي

أستاذ  وتقويـ/كرة قدـ قياس   * * *
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

لستاذ  ياضي/ساحة وميدافتدريبر       سعيد الدباغ موفؽ .د
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

عبد  محمود كنعاف .د
 الرزاؽ

أستاذ  رياضي/كرة يد تدريب * *   
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

عبد  فاضؿ سعد .د
 القادر

أستاذ  قياس وتقويـ    * 
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

لستاذ  رياضي/مبارزةتدريب * *    يونس الصفار زياد .د
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

احمد  سبياف .د
 الزىيري

وتقويـ/العب  قياس    * 
 المضرب

أستاذ 
 مساعد

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ

فاؿ  ىو .د
 خورشيدالزىاوي

أستاذ  كرة قدـ /رياضي تدريب    * 
 مساعد

 تربيةرياضية/جامعةالسميمانية

عبد  محمد نبيؿ .د
 اهلل

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ مدرس كرة سمة /رياضي تدريب * *   

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ مدرس تدريبرياضي/ساحة وميداف      احمد فتحي كسرى .د
 تربية رياضية/جامعةالموصؿ مدرس رياضي جمناستؾ تدريب * *   عبد  الجبار عبد .د
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 الرزاؽ

محمد  مكي .د
 حمودات

احة  /رياضي تدريب  *   
 وميداف

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ مدرس

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ مدرس كرة قدـ /وتقويـ قياس   * * * خالد رجب وليد
 تربية رياضية/جامعةالموصؿ مدرس كرة قدـ /حركي تعمـ   * * * فاضؿ رشيد نوفؿ .د

 موصؿتربية رياضية/جامعةال مدرس قياسوتقويـ/تايكوندو    *  محمود شكر .د
 تربية رياضية/جامعةالموصؿ مدرس كرة يد /وتقويـ قياس    *  باسـ جميؿ سعد .د
الكريـ  عبد معف .د

 الحيالي
 تربية رياضية/جامعةالموصؿ مدرس كرة قدـ /رياضي تدريب  * * * *

احمد  المنعـ عبد .د
 جاسـ

 تربية رياضية/جامعةالموصؿ مدرس كرة قدـ /وتقويـ قياس     *

 
 


