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 امللخص
 هدف البحث إلى الكشف عن أثر:

 التمارين المهارية بطريقة التدريب التكراري في بعض المهارات األساسية لالعبي كرة القدم الشباب. -1
 في بعض المهارات األساسية لالعبي كرة القدم الشباب. التمارين المهارية بطريقة التدريب الفتري  -2

( العبثا  مثن العبثي نثادي 16المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة البحث ، وتكونت عينة البحثث مثن  الباحثان استخدام       
ين ( ، تثثم تقسثثيم عينثثة البحثثث إلثثى مجمثثوعت2112/2113( سثثنة لمموسثثم الكثثروي  19قثثرق قثثوش بكثثرة القثثدم تحثثت ع مثثر  

( العبثثين لكثثل مجموعثثة ، وتثثم تحقيثثو التجثثانس والتكثثافا بثثين مجمثثوعتي البحثثث فثثي مت يثثرات  العمثثر، 8تجثثريبيتين وبواقثث   
والطول، والوزن( والمهارات األساسية  بكرة القدم قيد الدراسة وهي  التمريرة القصيرة وضرب الكرة بالرأس واإلخماد والتهثديف 

ان االستبيان والمقابمة الشخصية واالختبار كوسائل لجم  البيانات ، وقام الباحثان بتصثميم القريب والدحرجة( واستخدم الباحث
منهاجين تدريبيين األول بطريقة التدريب التكراري والثاني بطريقة التدريب الفتري ، وتم إجراء االختبارات المهاريثة القبميثة فثي 

( وبواقثث  ثمثثان دورات 1:3ورتين متوسثثطتين وبتمثثوج حركثثة حمثثل  يثثومين متتثثاليين ، وبعثثدها نفثثج المنهثثاجين التثثدريبيين لثثد
 ص يرة ، وتم إجراء االختبارات المهارية البعدية باإلجراءات نفسها التي تم اعتمادها في تنفيج االختبارات القبمية.

 وتوصل الباحثان إلى عدد من االستنتاجات أهمها:  
اسثثتخدمت طريقثثة التثثدريب التكثثراري عمثثى العبثثي المجموعثثة التجريبيثثة تفثثوق العبثثي المجموعثثة التجريبيثثة األولثثى التثثي  -1

 الثانية التي اعتمدت طريقة التدريب الفتري في مهارات  الدحرجة ، اإلخماد ، ضرب الكرة بالرأس(.
عمى العبثي المجموعثة األولثى المسثتخدمة  تفوق العبي المجموعة التجريبية الثانية المستخدمة لطريقة التدريب الفتري  -2 

 لطريقة التدريب التكراري في مهارتي  التهديف القريب، التمريرة القصيرة(.
 -وقد أوصى الباحثان بعدد من التوصيات أهمها:

كافثة  أهمية تطبيو المناهج التدريبية بطريقتي التدريب التكراري والفتري القائمثة عمثى األسثس العمميثة الصثحيحة فثي تطثوير 
 المهارات األساسية بكرة القدم.

 كرة القدم -المهارات األساسية  -التدريب التكراري والفتري  -التمارين المهارية  الكممات المفتاحية:
The effect of skillful exercises by both training  methods , The Repetition and 

Interval  in some basic skills of youth football players 

Assist.Prof. Dr. Maan Abdul Karim Jassem                    Mr. Al-Sayed. Adnan Saad Hanna 

Abstract 

The research aimed to detect  the effect of: 

1 .The  Skillful exercises by repetition training in some of the basic skills of youth football 

players. 

 2. The Skillful exercises by interval training in  some of the basic skills of youth football 

players. 

  3174 –( 62) –العدد  –( 31) –اجمللد  –جملة الرافدين للعلوم الرياضية )نصف سنوية(
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The researchers used the experimental method for its convenience to the research nature. The 

research sample was consisted of (16) players from  Qaraqosh  football club  players under 

(19) years age  for the Season (2012/2013) .The  research sample was divided into two 

experimental groups with (8) players per group , the  homogeneity and equivalence were  

achieved  between  both of the research groups  in (age, height and weight) variables and the 

basic skills under study which are ( short passing , (heading) hit the ball with the head , ball 

receiving , close shooting  and dribbling). 

The researchers had used questionnaire, personal interview and the test as a tools for data 

collection.  

The researchers had  designed  two training courses , the first with  the repetition training and 

the second with the  interval training . The  pre-skillful tests were carried out in two 

consecutive days, and then the training courses were performed in two intermediate cycles  

with undulation load movement (3: 1) in the amount of (8) short cycles , Next the post- skillful 

tests were  performed with  the same  procedures that followed in the pre-tests. 

The researchers had attained to number of conclusions and  the most important one were : 

1- The players of the first experimental group that used repetition training method were 

transcend on the players of the second experimental group that adopted the method interval 

training in the basic skills of football, that, (Dribbling, ball receiving , heading). 

2- The players of  the second experimental group  that used interval training method  were 

transcend on the players of the  first experimental group  that used repetition training method 

in  (close  shooting  and a short passing) skills. 

The researchers had recommended number of recommendations and the most important is : 

The importance of applying the training courses with both training  methods (The Repetition 

and Interval) based on correct scientific foundations in the developing  all football basic skills 

Keywords: Skillful Exercises - The Repetition and Interval -Basic Skills - Football 

 التعريف بالبحث: -1
 المقدمة واهمية البحث:1-1
يعد اإلعداد المياري في كرة القدم جزًء ميمًا من اجزاء الوحدة التدريبية ، فمن خالل الوحدات التدريبية يتمكن  

األساسية التي تبنى المدرب الرياضي وبشكل كبير من رفع مستوى األداء الفني لميارات كرة القدم التي تعد الدعامة 
عمييا المعبة ، وان إتقان ىذه الميارات يعمل عمى تحقيق أفضل النتائج وىي التي يتم اكتسابيا من خالل التدريب ، 
والعمل عمى إتقانيا ثم استخداميا بتحكم ودقة خالل مواقف المعب في أثناء المباراة وىي ال تتحقق اال بوجود اإلعداد 

والقيام باألداء الحركي لمميارة في أفضل صورة ممكنة، وذلك ألن الجمل الخططية  المياري الخاص والمناسب
الدفاعية واليجومية تعتمد عمييا بشكل كبير، إذ إن الالعب بدونيا ال يستطيع تنفيذ ىذه الواجبات التي يكمف بيا ، 

المعب وىي اساس ومبدأ ميم يجب كما انيا تسيم مع الصفات البدنية والنواحي الخططية والنفسية لالرتقاء بمستوى 
( أن كل ما سبق ذكره يشير ٕٕ-ٕٔ، ٜٜٛٔتحقيقو لالرتقاء بمستوى المعبة وتحقيق افضل االنجازات )البساطي، 

الى أىمية البحث من خالل تنفيذ منياجين تدريبيين مياريين يرتكز المنياج التدريبي األول عمى استخدام طريقة 
كز المنياج التدريبي الثاني عمى طريقة التدريب الفتري في تدريب الميارات األساسية التدريب التكراري في حين يرت

وبيان أىمية كل طريقة تدريبية من الطريقتين المذكورتين آنفًا في رفع مستوى األداء المياري لالعبي كرة القدم من فئة 
 الشباب. 

 مشكمة البحث: 1-2
ت والبحوث العممية السابقة ومن خالل المتابعة الميدانية لمعبة كرة القدم من خالل اطالع الباحثان عمى الدراسا      

من حيث الجوانب البدنية والفنية والخططية لتدريبات كرة القدم وال سيما فئة الشباب العمرية ، فقد وجدنا اعتماد مدربي 
اعتبار أن تطوير الجانب البدني ىو كرة القدم عمى اعطاء أىمية كبيرة لمجانب البدني والتركيز عميو بشكل كبير عمى 
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األساس لتطوير الجانب المياري والخططي ، بمعنى تطوير الجانب المياري من خالل الجانب البدني ، أو دمج 
األداء البدني لالعب مع األداء المياري في تمرين واحد ، وا غفال تطوير األداء الفني لكل ميارة من ىذه الميارات ، 

في استخدام الطريقة التدريبية المثالية لتثبيت واتقان الميارات األساسية بكرة القدم ، وعميو وجد فضاًل عن اإلختالف 
الباحثان ضرورة ايجاد انسب طريقة تدريبية تساعد في تحسين مستوى األداء المياري من خالل االعتماد عمى تمارين 

لقسم الرئيس من الوحدة التدريبية ، ومن ىنا برزت ميارية يكون التركيز فييا عمى األداء المياري كجزء مستقل في ا
مشكمة البحث في المحاولة الميدانية لمباحثان في عممية تجريب طريقتين تدريبيتين في تدريب الميارات األساسية بكرة 

طريقة القدم عن طريق تصميم منياجين تدريبيين مياريين يكون المنياج التدريبي المياري األول معتمدًا عمى استخدام 
التدريب التكراري ، بينما يعتمد المنياج التدريبي المياري الثاني عمى تجريب طريقة التدريب الفتري ألجل ايجاد 
الطريقة التدريبية المثمى التي يتم من خالليا احداث أفضل أثر تدريبي في تطوير الميارات األساسية لالعبي كرة 

 القدم  لفئة الشباب. 
 ف البحث لمكشف عن :ييداهداف البحث:  1-3
 أثر التمارين الميارية بطريقتي التدريب التكراري في بعض الميارات األساسية لالعبي كرة القدم الشباب. -ٔ
 أثر التمارين الميارية بطريقتي التدريب الفتري في بعض الميارات األساسية لالعبي كرة القدم الشباب. -ٕ
ت األساسية لالعبي كرة القدم بين المجموعتين التجريبيتين في االختبار داللة الفروق االحصائية في بعض الميارا-ٖ

 البعدي.
 فروض البحث:    1-4
وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي في الميارات األساسية لممجموعة التجريبية األولى  -ٔ

 بطريقة التدريب التكراري ولصالح االختبار البعدي. 
وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي في الميارات األساسية لممجموعة التجريبية الثانية   -ٕ

 بطريقة التدريب الفتري ولصالح االختبار البعدي .
في  التوجد فروق ذات داللة معنوية في بعض الميارات األساسية لالعبي كرة القدم بين المجموعتين التجريبيتين -ٖ

 االختبار البعدي.
 مجاالت البحث: 1-5
 المجال البشري :  العبي نادي قره قوش الرياضي بكرة القدم )فئة الشباب(. ٔ-٘-ٔ
 المجال المكاني : ممعبي ناديي قره قوش وبرطمة الرياضيين بكرة القدم. ٕ-٘-ٔ
 . ٖٕٔٓ/ٚ/ٔولغاية  ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜٔالمجال الزماني : ابتداًء من  ٖ-٘-ٔ
 االطار النظري والدراسات السابقة: -2
 المهارات األساسية   قيد البحث(: 2-1

" تعد الميارات األساسية الركيزة االولى لتحقيق االنتصار في مباريات كرة القدم اذ تحتل جانبًا ميمًا في وحدة       
اتقان الميارات األساسية لنوع  التدريب اليومية حيث يتم التدريب عمييا لفترات طويمة حتى يتم اتقانيا لكون درجة

النشاط المياري يعد من االمور الميمة التي يعتمد عمييا التنفيذ الخططي في مواقف المعب المختمفة " 
( وعميو فان ٕ٘، ٖٜٛٔ( كما يجب ان يمم الالعبون بالميارات األساسية الالزمة )سعد،ٔٚ، ٕٛٓٓ)الييتي،

ضرورية اليادفة التي تؤدي لغرض معين في إطار قانون كرة القدم سواء الميارات األساسية تعني " كل الحركات ال
( وسوف نتناول الميارات األساسية )قيد ٕٗٔ، ٜٜٜٔكانت ىذه الحركات بالكرة أم بدونيا " )الخشاب وآخران،

 البحث( في كرة القدم وىي:
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ي لالعبين وقد يتوقف نجاح لقد أصبح التدريب عمى التيديف من أىم أىداف التدريب اليوم التهديف: 2-1-1
( " فكثير ٚٛٔالمباراة عمى لحظة حاسمة يصّوب فييا الالعب الكرة إلى مرمى الخصم ليسجل ىدفًا )حنفي، ب ت،

من الفرق تكون في شوطي المباراة ىي االكثر استحواذًا عمى الكرة وتمعب في ساحة الخصم اال ان عدم اجادة 
ي إلى خسارة المباراة من ىجمة مرتدة ينقميا فريق الخصم ويسجل ىدفًا " التيديف من قبل العبي الفريق قد يؤد

( بذكره أن عممية التيديف ليست بالعممية السيمة لما تتطمبو من Hughes( وىذا ما يؤكده )ٔٙٔ،ٕٓٓٓ)المولى،
 ,Hughesتحديد في خصوصية الميارة حيث تكون أوجو اليجوم كافًة مبنية عمى غاية رئيسة ىي إحراز ىدف )

( ومن ىنا يرى الباحثان ان الفريق الذي لديو ضعف في ميارة التيديف فانو من الممكن ان يخسر 145 ,1980
 المباراة ألن الفريق الذي ال يسجل اىدافًا في المباراة فانو من الممكن ان يستقبل ىدفًا أو أىدافًا تؤدي الى خسارتو.

يارات الميمة بكرة القدم ، ألنيا األكثر استخدامًا طوال زمن المباراة وان تعد ميارة التمريرة من الم التمرير: 2-1-2
( كما انيا من أىم ٙٔ، ٕٜٜٔعممية إتقانيا مسالة ضرورية وميمة لنجاح الفريق والفوز بالمباراة )محسن والمولى،

أىمية التمريرات القول ( وان ما يؤكد ٜٗ،ٜٗٛٔمقومات االتصال بين الالعبين سواء كانت بالقدم أم بالرأس )حماد،
المأثور الكرة أسرع من الالعب ، أي أن التمريرة أسرع من الدحرجة والمعب الحديث يؤكد عمى المعب السريع الذي 

( ويرى الباحثان ٛ٘، ٕ٘ٓٓيكون طابعو التمريرات السريعة مع استخدام الخداع في اثناء التمريرة )الخشاب وذنون، 
ل كبير واساسي عمى ميارة التمرير ، وذلك النيا تعد الميارة االكثر استخداما في المعب ان لعبة كرة القدم تعتمد بشك

 الحديث بكرة القدم وىو يحقق عممية االستحواذ عمى الكرة بشكل افضل.
تعد ميارة االخماد من الميارات الميمة لمسيطرة عمى الكرة ووضعيا في المعب لمقيام بالدحرجة أو االخماد:  2-1-3

ولة أو التيديف ، ومن الميم عمى الالعب أن يتبع إخماد الكرة مع تغيير االتجاه ، أي أن يتحرك مع الكرة المنا
(Benhallou, 1998, 14 وان ليذه الميارة أىمية بالغة اذ يتوقف اداء اغمب الميارات األخرى عمى حسن تسمم )

المعب اليجومية والدفاعية ، ألنيا تعطي الالعب ( فيي المفتاح لنجاح خطط ٕٛ، ٜٓٛٔالكرة واخمادىا )عبد الجواد،
( ويعرف االخماد بأنو "عممية استقبال الكرة والسيطرة عمييا من قبل ٖ٘،ٕٔٓٓحرية التصرف بالكرة )المؤمن،

( ويرى الباحثان ان ٕٚ،ٕٚٓٓالالعب لوضعيا تحت تصرفو بيدف المناولة أو الدحرجة أو التيديف" )المولى،
 القدرة العالية في السيطرة عمى الكرة واخمادىا يمكنو ان يؤدي بقية الميارات األخرى بشكل جيد.الالعب الذي يمتمك 

تعد ميارة ضرب الكرة بالرأس من أىم الميارات حيث " يعد الرأس القدم الثالثة التي  ضرب الكرة بالراس: 2-1-4
( إذ يجب ٜٔ،ٕٕٓٓإلييا " )سالمي،يستعمميا الالعب في ضرب الكرات العالية التي تعجز القدم عن الوصول 

التأكيد عمى الجبية )مقدمة الرأس( بعممية ضرب الكرة بالرأس لكبر المساحة التي يشغميا فضاًل عن القوة والصالبة 
( ٔ٘ٔ،ٕٛٓٓالتي تمتاز بيا ىذه المنطقة من الرأس وتودي الضربات بالرأس لألمام ولمخمف ولمجانب )الييتي،

( ٔٛٔ،ٜٜٜٔعب الكرة بالرأس بيدف التمرير أو التيديف أو القطع " )الخشاب واخران،وقدعرفت بأنيا "عممية ل
والغاية من ضرب الكرة بالرأس ىي )التيديف والمناولة لمزميل وابعاد الكرة( وىذه من مميزات الدفاع )عياش 

واء لتسجيل ىدف في ( ويرى الباحثان انيا من الميارات الدفاعية واليجومية في ان واحد ، سٖٙ،ٜٜٚٔواألحمر،
 عممية اليجوم ، أم ألبعاد الكرة في عممية الدفاع عن المرمى.

ىي من الميارات األساسية التي يتحتم عمى جميع الالعبين اتقانيا ، وىي من الميارات الفردية  الدحرجة: 2-1-5
استخدام الالعب اجزاء من إذ يستخدميا الالعب من أجل التقدم باتجاه مرمى الخصم ، ويمكن تعريفيا بانيا " فن 

( او ىي" ٔٔ،ٕ٘ٓٓالقدم لمتحكم في الكرة اثناء دحرجتيا وىي تحت سيطرة الالعب والتقدم بيا " )الخشاب وذنون،
( ٓٛ،ٜٜٗٔالجري بالكرة ميارة أساسية فإذا أداىا الالعب بيدف خطة معينة تسمى المراوغة أو المحاورة " )مختار،

ىي الوسيمة لموصول إلى غاية معينة يبتغييا الالعب ويستخدميا عندما يكون وان الدحرجة ىي ليست غاية بل 
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( ويرى الباحثان بأن ميارة الدحرجة من ٖٖ،ٜٜٔٔزمالؤه الالعبون مراقبين من مدافعي الفريق الخصم )العزاوي،
ميو وبدرجة متقنة الميارات األساسية لالعبي كرة القدم ، وان الالعب الذي يحتفظ ويسيطر عمى الكرة قريبة من قد

 فانو قادر عمى التخمص من مدافعي الفريق المنافس.
 الدراسات السابقة: 2-2
 (:2111دراسة الحجية   2-2-1

"أثر تمارين بدنية ميارية الىوائية مركبة في عدد من المتغيرات البدنية والميارية والوظيفية لالعبي كرة القدم" ، وقد 
ق في عدد من المتغيرات البدنية الميارية والوظيفية لالعبي المجموعة التجريبية ىدفت الدراسة الى الكشف عن الفرو 

( العبًا من العبي ٕٗ، واستخدم الباحث المنيج التجريبي وذلك لمالءمتو لطبيعة البحث ، وتكونت عينة البحث من )
يبية وضابطة( ( وقسموا إلى مجموعتين )تجر ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓشباب نادي المستقبل المشرق الرياضي لمموسم )
 وتوصمت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات أىميا:

ان التمارين البدنية الميارية الالىوائية المركبة احدثت تطورًا معنويًا في جميع المتغيرات البدنية لممجموعة  -
 التجريبية.

 واوصى الباحث بعدد من التوصيات منيا :
 الالىوائية المركبة في تدريب العبي كرة القدم الشباب.إمكانية استخدام التمارين البدنية الميارية  -
 اجراءات البحث: -3
 تم استخدام المنيج التجريبي لمالءمتو وطبيعة مشكمة البحث . منهج البحثثثث : 3-1
 مجتم  البحث وعينته : 3-2

فظة نينوى ( في محأٜحدد مجتمع البحث بطريقة عمدية بالعبي شباب نادي قره قوش بكرة القدم تحت عمر )
( العبًا يمثمون نسبة ٙٔ( العبًا ، وتكونت عينة البحث من )ٕٕ( والبالغ عددىم )ٖٕٔٓ – ٕٕٔٓلمموسم الكروي )

%( من مجتمع البحث ، وقد قسمت ىذه العينة إلى مجموعتين تجريبيتين من خالل إتباع طريقة االختيار ٕٚ.ٕٚ)
 مجموعة تجريبية.( العبين لكل ٛالعشوائي باستخدام القرعة وبواقع )

 انتقاء المهارات األساسية واختباراتها :  3-3
لغرض انتقاء الميارات األساسية واختباراتيا التي تناسب أىداف البحث تم تصميم االستبيان الخاص بيذه        

وعمم ( ، وتم توزيعيا عمى مجموعة من المتخصصين في مجال )كرة القدم ٕ( و)ٔالميارات واالختبارات الممحق )
( بعد تحميل محتوى المصادر العممية وتحديد ىذه الميارات واختباراتيا كافًة ، والجدول ٗالقياس والتقويم( الممحق )

 ( يبين األىمية النسبية لمميارات األساسية واختباراتيا في كرة القدم وحسب تسمسل نسبيا.ٔ)
 كرة القدم وحسب تسمسل نسبها( يبين األهمية النسبية لممهارات األساسية في 1 رقم الجدول 

 المهارات األساسية االختبارات المهارية األهمية النسبية
 التهثديف القثريب ( ث31دقة وسرعة التهديف القريب خالل   % 111
 اإلخمثثثثثاد  إيقاف حركة الكرة  اإلخماد(   % 111
يابا   % 91.91  الدحرجثثثثة الركض المتعرج بالكرة جهابا  وا 
 التمريرة القصيرة (اقسام5دقة المناولة القصيرة عمى مسطبة مقسمة الى  % 91.91
 ضرب الكرة بالرأس ضرب الكرة بالرأس عمى ثالث دوائر مرسومة عمى االرض % 91.91
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%( فما فوق إذ يشير)بموم وآخرون( ٘ٚ( التي حصمت عمى نسبة اتفاق )ٔتم اعتماد الميارات األساسية في الجدول )
،  ٖٜٛٔ%( فأكثر من أراء المحكمين )بموم وآخرون ، ٘ٚعمى الباحث الحصول عمى الموافقة بنسبة )إلى أنو 

ٕٔٙ. ) 
 تجانس مجامي  البحث وتكافاها : 3-4
 تجانس مجامي  البحثث : 3-4-1

( ٕ)تم إجراء التجانس بين مجموعتي البحث التجريبيتين في متغيرات )العمر ، والطول ، والوزن( والجدول        
 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم )ت( المحسوبة واالحتمالية لممتغيرات المعتمدة في التجانس.

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  ت( المحسوبة واالحتمالية لمتجانس بين مجموعتي البحث( 2 رقمالجدول 

وحدة  المت يرات
 القياس

التجريبية المجموعة 
 االولى  تدريب تكراري(

المجموعة التجريبية 
قيمة  ت(  الثانية  تدريب فتري(

 المحسوبة
 قيمة*

 النتيجة االحتمالية
 ع+ س   ع+ س  

 غير معنوي  1.61 1.51 1.46 17.37 1.51 17.25  سنة( العمر
 غير معنوي  1.42 1.83 3.42 173.51 4.35 171.87  سم( الطول
 غير معنوي  1.64 1.47 6.14 65.11 7.42 66.62  ك م( الوزن 

 ( والتي تعبر عن قيمة  ت( الجدولية.Spss* القيم االحتمالية مأخوجة من البرنامج االحصائي  
(( ٚٗ.ٓ(، )ٖٛ.ٓ(، )ٓ٘.ٓ( يتضح أن قيم )ت( المحسوبة كانت عمى التوالـي ))ٕمن خالل مالحظتنا لمجدول )
( عند Spssوالوزن( وىي كميا أصغر من قيم االحتمالية الخاصة بالبرنامج االحصائي )لمتغيرات )العمر، والطول، 

( مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين المجموعتين وىو ٘ٓ.ٓ( وأمام مستوى معنوية )ٗٔدرجة حرية )
 يدل عمى تجانس مجموعتي البحث التجريبيتين في المتغيرات المعتمدة في التجانس.

 تكافا مجامي  البحث : 3-4-2
تم إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبيتين في الميارات األساسية  تكافا المهارات األساسية:  3-4-2-1

بكرة القدم التي تم اعتمادىا في البحث والتي شممت: )الدحرجة واالخماد والتيديف القريب والتمريرة القصيرة وضرب 
 (.ٖفي الجدول ) الكرة بالراس( وكما ىو مبين

يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  ت(المحسوبة واالحتمالية لمتكافا في المهارات االساسية  (3 رقم الجدول
 بين مجموعتي البحث

 وحدة المهارات االساسية
 القياس

 المجموعةاالولى
  تدريب تكراري(

 المجموعةالثانية
قيمة  ت(   تدريب فتري(

 المحسوبة
 قيمة*

 النتيجة االحتمالية
 ع+ س   ع+ س  

 غير معنوي  1.74 1.32 1.94 12.31 1.15 12.14 ثانية الدحرجة
 غير معنوي  1.16 1.98 2.17 5.51 1.38 7.25 درجة االخماد

 غير معنوي  1.23 1.23 4.29 29.12 3.77 31.62 درجة التهديف القريب
 غير معنوي  1.48 1.72 4.11 29.11 1.81 27.87 درجة التمريرة القصيرة
 غير معنوي  1.91 1.12 1.51 3.51 2.51 3.62 درجة ضرب الكرة بالراس
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 ( تعبر عن قيمة  ت( الجدولية.Spss* القيم االحتمالية المأخوجة من البرنامج االحصائي  
( لجميع الميارات األساسية وىي  ٜٛ.ٔ – ٕٔ.ٓ)  ( يتبين أن قيم )ت( المحسوبة كانت مابينٗمن خالل الجدول )

( وأمام مستوى معنوية ٗٔ( عند درجة حرية )Spssكميا أصغر من قيم االحتمالية الخاصة بالبرنامج االحصائي )
( مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين المجموعتين وىو يدل عمى تكافؤ مجموعتي البحث ٘ٓ.ٓ)

 تغيرات المعتمدة في التكافؤ.التجريبيتين في الم
 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث : 5 – 3

)ميزان الكتروني لقياس كتمة الجسم وساعات إيقاف لقياس الزمن وشريط قياس وســـبورة زيتيـــة مدرجـــــة وشـواخص 
 وكـــــرات قــــدم وأشرطـــــــــة  وصافرة  وأىداف كرة قدم قانونية(. 

 وسائل جم  البيانات  أدوات البحث(:   6 – 3
 كانت )تحميــل المحتــوى  والمقابمــة الشخصيـة  واستمـارة االستبيــان واالختبـارات والمقاييس(.  
 االختبثارات والمقثاييس المستخدمة في البحث : 1 – 6 – 3
 )قيـاس طـول الجسم ، وقياس كتمـة الجسـم(.شممت القياسات الجسمية قياسين ىما: القياسات الجسمية:  3-6-1-1
 وقد شممت االختبارات الميارية ما يأتي: االختبثارات المهثاريثة : 3-6-1-2

  ( يابًا لقياس قدرة الالعب عمى التحكم بدحرجة الكرة ٙاختبار دحرجة الكرة بشكل متعرج بين ( شواخص ذىابًا وا 
  (.William , 1980 , 160بكمتا قدميو بين الشواخص )

 ( حركة الكرة من الحركة داخل مربع )( متر لقياس الدقة في إيقاف حركة الكرة واستعادة ٕ×ٕاختبار إيقاف)اخماد
 . (ٕٓٔ-ٜٕٓ،ٜٜٜٔالتحكم بيا )الخشاب وآخران،

  ( ثانية )خالد، ٖٓ)سومة عمى الحائط لمدةاختبار سرعة ودقة التيديف القريب عمى مستطيالت مرٜٜٔٚ ،ٖٛ-
ٖٜ.)  
 ( أمتار لقياس دقة التمريرات القصيرة ٓٔ( اقسام لمسافة )٘اختبار دقة التمريرة القصيرة نحو مسطبة مقسمة الى )

 . (ٙٛ-٘ٛ،  ٕ٘ٓٓ( أمتار )الخشاب وذنون ، ٓٔمن مسافة )
  ٜٛٚٔكرات( لقياس دقة ضرب الكرة بالرأس)مختار،  ٖ)لنطح()اضرب الكرة بالرأس عمى ثالث دوائراختبار ،

ٖ٘٘.)  
تم استخدام التصميم التجريبي الذي يطمق عميو اسم )تصميم المجموعات المتكافئة( التصميم التجريبي:  7 –3

 (. ٕٖٕ،  ٜٜٜٔالعشوائية االختيار ذات االختبارين القبمي والبعدي  )عالوي وراتب ، 
 اإلجراءات الميدانية في البحث :  8 – 3
 بالكرة لكل تمرين مهاري :تحديد ازمنة وعدد مرات االداء  3-8-1

( عمى العبي عينة البحث لمتعرف عمى زمن وعدد مرات ٖٕٔٓ/ ٕ/ ٜٔ-ٛٔتم تنفيذ ىذا اإلجراء بتاريخ )      
( ثانية وكذلك ٔٔ-ٜاألداء بالكرة لكل تمرين مياري معتمد ليتم في ضْوُءىا تحديد زمن األداء الفعمي وىو ما بين )

لكل تمرين مياري في المنياجين التدريبيين بطريقتي التدريب التكراري والفتري والممحق  توحيد عدد مرات األداء بالكرة
 ( يبين ذلك.ٖ)
 تحديد فترات الراحة المعتمدة بين التكرارات وبين المجامي  : 2 – 8 – 3

لالعبي ( ٖٕٔٓ/ ٖ/ ٔٔ-ٓٔتم تحديد فترات الراحة المعتمدة في تمارين المنياجين التدريبيين بتاريخ )      
المجموعتين التجريبيتين بطريقتي التدريب التكراري والفتري وحسب شروط كل طريقة تدريبية عن طريق قياس معدل 

( نبضة ٓٓٔ-ٜٓالنبض كمؤشر ليتم من خالليا تحديد فترات الراحة بين التكرارات من خالل عودة النبض ما بين )
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( نبضة بالدقيقة الواحدة بطريقة التدريب الفتري ، اما ٖٓٔ-ٕٓٔفي الدقيقة بطريقة التدريب التكراري ، وما بين )
 فترات الراحة بين المجاميع فقد كانت كافية الستعادة االستشفاء في الطريقتين المعتمدتين في البحث.

 التجارب االستطالعية : 3-8-3
 تجربة استطالعية لالختبارات المهارية: 3-8-3-1

 العبين من مجتمع البحث وبمساعدة فريق العمل المساعد(٘( عمى )ٖٕٔٓ/ٖ/ٚ) أجريت ىذه التجربة بتاريخ
والتأكد من مدى صالحية األجيزة واألدوات  تأكد من كفاءة فريق العملوقد كان الغرض منيا ال( ٘الممحق)

والتعرف عمى كافة المعوقات والصعوبات الممكن  المستخدمة ومدى مالءمة ىذه االختبارات لمستوى عينة البحث
 ورىا ومحاولة تذليميا.ظي
 تجربة استطالعية إلجراء وحدة تدريبية : 3-8-3-2 

( وبمساعدة فريق العمل المنفذ ٖٕٔٓ/  ٖ/  ٘ٔتم إجراء وحدة تدريبية لعينة البحث األساسية بتاريخ )     
اء المطموبة وتكراراتو لممنياجين التدريبيين وكان اليدف من تنفيذ ىذه التجربة تعويد الالعبين عمى اإلحساس بشدة األد

، فضاًل عن معرفة الالعبين بطبيعة التمارين المستخدمة في المنياجين التدريبيين وا عطائيم الفكرة الكاممة عن كيفية 
 أدائيا.

 اإلجراءات النهائية لمبحث : 9 – 3
( وكما  ٕٕٔٓ/  ٖ/  ٕٔ-ٕٓتم إجراء االختبارات الميارية في يومي ) االختبارات القبمية المهارية: 1 -9  -3

 يأتي:
 ( ثانية.ٖٓ( قدم خالل )ٕٓاختبار التيديف القريب من مسافة ) 
 .اختبار االخماد من الحركة 
 ( شواخص ذىابا وايابا.ٙاختبار الدحرجة بين ) 
 .اختبار التمريرة القصيرة عمى مسطبة مقسمة الى خمسة اقسام متساوية 
  دوائر مرسومة عمى االرض.اختبار ضرب الكرة بالرأس عمى ثالث 
 تصميم وتنفيج المناهج التدريبية: 2 –9 – 3

( تتضمن عددًا ٖبعد تحميل محتوى المصادر والبحوث والدراسات العممية تم تصميم منـياجين تدريبيـين الممحق )     
من التمارين التي يخدم كاًل منيا ىدفًا تدريبيًا محددًا بحسب خصوصية البحث الحالي وقد تم وضع ىذين المنياجين 

االختصاص في مجالـي )عمم التدريب الرياضي وكرة القدم( الممحق  في استمارة استبيان وتم توزيعيا عمى السادة ذوي 
 ( لتحديد مدى صالحية ىذين المنياجين ، وتم تطبيق المنياجين التدريبيين المياريين وكما يأتي:ٗ)

 سية بطريقة التدريب التكراري ساألنفذت المنياج التدريبي الخاص بتدريب الميارات االعبين  (ٛ) األولى المجموعة.  
 فتري.ساسية بطريقة التدريب الألنفذت المنياج التدريبي الخاص بتدريب الميارات ا ( العبينٛ) الثانية المجموعة  

 وقد راعى الباحثان مجموعة من النقاط المهمة عند تنفيج المنهاجين التدريبيين وهي:
  ( في تمارين االداء المياري.تم اعتماد طريقتي )التدريب التكراري ، والتدريب الفتـري 
  بدء الوحدات التدريبية كافًة باإلحماء العام ثم الخاص من أجل تييئة جميع عضالت الجسم لالعبي المجموعتين

 التجريبيتين ثم تؤدي كل مجموعة عمى حدا التمارين المعتمدة في البحث وفي آن واحد. 
 ( وحدات في األسبو ٖبمغ عدد الوحدات التدريبية )( أسابيع وبذلك يكون مجموع ٛع الواحد وتم تنفيذىا لمدة )

 ( وحدة تدريبية.ٕٗالوحدات التدريبية لكل منياج تدريبي )
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 تضمن المنياجين التدريبيين لمجموعتي البحث التجريبيتين عمى دورتين متوسطتين ، وتكونت كل دورة متوسطة 
 (.ٔ:  ٖطة )( دورات صغرى وبتموج حركة حمل في كل دورة متوسٗمن )
  تم اعتماد شدد األداء المثالي لمميارات لالعبي عينة البحث في تمارين )التيديف القريب والتمريرة القصيرة

 واالخماد، الدحرجة وضرب الكرة بالرأس( وبما يشابو قدر االمكان اداء الميارة اثناء المباراة.
  الثاء والخميس( من كل اسبوع تدريبي وعمى ممعب نادي )السبت والثفي أيام أجريت الوحدات التدريبية الثالثة

 برطمة. 
 ( وتم االنتياء منيما ٕٕٔٓ/ٖ/ ٕٙفترة تنفيذ المنياجين التدريبيين: تم البدء بتنفيذ المنياجين التدريبيين بتاريخ )

لالعبي المجموعتين  ( اذ تم تطبيق جميع الوحدات التدريبية الخاصة بالتمارين المياريةٕٕٔٓ/ ٘/ٜٔبتاريخ )
 التجريبيتين. 

 االختبارات البعدية المهارية: 3-9-3
بعد االنتياء من تنفيذ المنياجين التدريبيين لمجموعتي البحث تم إجراء االختبارات البعدية الميارية عمى العبي     

 لميارية.( وبنفس طريقة وتسمسل تنفيذ االختبارات القبمية إٕٔٓ/٘/ٖٕ-ٕٕعينة البحث في يومي )
 الوسائل اإلحصائية: 11 – 3

( بوساطة الحاسوب اآللي SPSSتم استخراج الوسائل اإلحصائية من خالل االعتماد عمى الحقيبة اإلحصائية)     
لمعينات المرتبطة والمستقمة ، والنسبة  (t - test)الكومبيوتر( وىي )الوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واختبار)

 (ٜٓ-ٜٛ, ٕٔٓٓـر واخرآن, المئـوية. )عم
 عرض وتحميل النتائج ومناقشتها: -4

ألجل التحقق من أىداف البحث واختبار فروضو العممية تم استخالص النتائج التي تم الحصول عمييا من االختبارات 
 القبمية والبعدية ومعالجتيا بجداول إحصائية وكما يأتي :

 االختبارين القبمي والبعدي ومناقشتها: عرض وتحميل نتائج المهارات االساسية بين 4-1
 عرض نتائج المهارات االساسية بين االختبارين القبمي والبعدي وتحميمها: 4-1-1

 وقيم  ت( المحسوبة لممهارات( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 4 رقمالجدول 
 األساسية في االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية األولى التي استخدمت طريقة التدريب التكراري  

وحدة  المهارات األساسية
 القياس

قيمة  ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحسوبة

 النتيجة
 ع س   ع س   االحصائية

 معنوي  *5.77 1.32 11.18 1.15 12.14 ثانية الدحرجة
 معنوي  *3.88 1.71 9.25 1.38 7.25 درجة االخماد

 معنوي  *5.81 3.49 34.75 3.77 31.62 درجة التهديف القريب
 معنوي  *8.77 2.82 37.11 1.81 27.87 درجة التمريرة القصيرة
 معنوي  *6.79 1.76 8.62 2.51 3.62 درجة ضرب الكرة بالراس

 ( .1.11  ≤( وأمام مستوى معنوية 7( عند درجة حرية  3.49قيمة  ت( الجدولية تساوي   *  
 ( يتبين لنا أن النتائج دلت عمى ما يأتي:ٗمن خالل مالحظتنا لمجدول)

وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطي االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي في الميارات  -
االساسية المعتمدة في البحث وىي ) االخماد، الدحرجة، والتيديف القريب، والتمريرة القصيرة، وضرب الكرة بالرأس( 
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( عند درجة ٜٗ.ٖكبر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )( وىي أٚٚ.ٛ-ٛٛ.ٖإذ بمغت قيم )ت( المحسوبة ما بين )
 (.ٔٓ.ٓ) ≥( وأمام مستوى معنويةٚحرية )

 وقيم  ت( المحسوبة لممهارات( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 5  رقم الجدول
 ة التدريب الفتري األساسية في االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت طريق

وحدة  المت يرات
 القياس

قيمة  ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي
 المحتسبة

 النتيجة
 ع س   ع س   العممية

 معنوي  *2.39 1.19 11.33 1.94 12.31 ثانية الدحرجة
 معنوي  *3.23 1.51 7.37 2.17 5.51 درجة االخماد

 معنوي  *6.13 1.81 38.87 4.29 29.12 درجة التهديف القريب
 معنوي  *11.11 2.44 42.37 4.11 29.11 درجة التمريرة القصيرة
 معنوي  *5.12 2.26 6.51 1.51 3.51 درجة ضرب الكرة بالراس

 ( .1.15  ≤( وأمام مستوى معنوية 7( عند درجة حرية  2.36قيمة  ت( الجدولية تساوي  *
 النتائج دلت عمى ما يأتي:( يتبين لنا أن ٘من خالل مالحظتنا لمجدول )

وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطي االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي في الميارات  -
االساسية المعتمدة في البحث وىي )االخماد، الدحرجة، والتيديف القريب، والتمريرة القصيرة، وضرب الكرة بالرأس( إذ 

( عند درجة ٖٙ.ٕ( وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية البالغة )ٔٓ.ٓٔ-ٜٖ.ٕما بين )بمغت قيم )ت( المحسوبة 
 (.٘ٓ.ٓ) ≥( وأمام مستوى معنوية ٚحرية )

مناقشة نتائج المهارات االساسية بين االختبارين القبمي والبعدي لمجموعتي البحث التجريبيتين بطريقتي  4-1-2
 التدريب التكراري والفتري:

( يتبين وجود تطور معنوي لالعبي عينة البحث في كافة الميارات األساسية المعتمدة ٘،ٗجدولين )من خالل ال      
في البحث وىي )الدحرجة بالكرة، واالخماد، والتيديف القريب، والتمريرة القصيرة، وضرب الكرة بالرأس( عند المقارنة 

ية األولى التي استخدمت في تدريباتيا طريقة التدريب بين االختبارين القبمي والبعدي ، لالعبي عينة المجموعة التجريب
التكراري ، والعبي المجموعة التجريبية الثانية التي اعتمدت في تدريباتيا عمى طريقة التدريب الفتري ، وىو يدل عمى 

انية في تدريب سالمة وصحة األسس العممية في تقنين المنياجين التدريبيين المنفذين باتباع كافة المبادئ العممية الميد
العبي شباب نادي قره قوش بكرة القدم بطريقتي التدريب التكراري والفتري في الوحدات التدريبية كافًة وىذا يتفق مع 
كُل من )إسماعيل وآخران( و)الطائي( عمى أن التدريب في كرة القدم " يتميز بالتخطيط والتنظيم واالستمرار عمى 

ر اإليجابي عمى مستوى الالعب واستمرار تقدمو في الجوانب المختمفة لكرة القدم أسس عممية ، مما يضمن معو التأثي
( ٕٚٔ، ٜٜٛٔكمبدأ التدرج في ارتفاع مستوى الحمل التدريبي والتوقيت الصحيح لتكراره " )إسماعيل وآخران،

يين في تحسين مستوى ( كما يمكن لمباحثان اعزاء التطور المعنوي الى فاعمية المنياجين التدريبٛٗ،ٕٔٓٓو)الطائي،
اداء الميارات االساسية لالعبي عينة البحث، إذ " إن البرامج التدريبية يقاس نجاحيا بمدى التقدم الذي يحققو الفرد 

( ٕٔ،ٜٜٜٔالرياضي في نوع النشاط الرياضي الممارس من خالل المستوى المياري والبدني والوظيفي " )القط،
ثاني في حصول التطور المعنوي لالعبي مجموعتي البحث وىو عممية التدرج ويجب ان ال نغفل السبب الرئيسي ال

في زيادة الحمل التدريبي في منياجي البحث إذ يسيم في حدوث زيادة درجة الحمل التدريبي لمتمارين الميارية بشكل 
ميارية في المنياجين عممي منظم وبما يناسب العبي المجموعتين التجريبيتين ويالئم مستوى امكانياتيم وقدراتيم ال
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التدريبيين من خالل الزيادة في زمن درجة الحمل التدريبي من دورة اسبوعية الى أخرى ، ومن دورة متوسطة الى دورة 
في أن مبدأ التدرج في الحمل  متوسطة أخرى ومن ثم تحقيق التكيف المطموب ، وىذا يتفق مع ما ذكره )الحجار(

(  فال " بد من زيادة الحمل التدريبي ٜٜٜٔية في نجاح المناىج التدريبية )الحجار،التدريبي يعد من العوامل األساس
في صورة تدريجية عن طريق تحديد الفترة الزمنية لحدوث التكيف ، عمى أن تكون ىذه الزيادة في الحمل التدريبي 

، ٖٕٓٓجدًا )عبد الفتاح وسيد، مناسبة لمستوى وقدرات الالعبين بحيث ال يكون مقدار الزيادة كبيرًا جدًا أو صغيراً 
( كما أثبتت البحوث العممية والخبرات الميدانية أفضمية التدرج في تصعيد الحمل التدريبي بعد تثبيتو لحين حدوث ٖٖ

عممية التكيف ويثبت التقدم في مستوى إنجاز الالعب الوظيفي وبذلك تكون زيادة حمل التدريب عمى شكل خطوات 
يتين منفصمتين عن بعضيما وىما : اكتساب التكيف الجديد و تثبيت التكيف الجديد التعمم وتبعًا لذلك تحدث عمم

( كما يتفق كٌل من )عالوي وعبد الفتاح( بيذا المجال إلى أن " زيادة حمل التدريب ٖٚ،ٕ٘ٓٓ)البشتاوي والخواجا،
، وىذه الفترات تتراوح ما بين  يجب أن تحدث بطريقة تدريجية وعمى فترات زمنية تسمح بحدوث التكيف الفسيولوجي

األسابيع واألشير، ولتحقيق زيادة الحمل التدريبي يفضل دائمًا التدرج بزيادة إحدى مكونات الحمل التدريبي ")عالوي 
( وفي البحث الحالي كانت الزيادة التدريجية بزمن الحجم التدريبي في االسابيع التدريبية ٕٛ،ٕٓٓٓوعبد الفتاح،
( ٖ:ٔث، والخامس، والسادس، والسابع( من خالل استخدام الوثبات في تموج حركة الحمل التدريبي ))الثاني، والثال

في الدورات األسبوعية لموصول الى درجة الحمل العالية ثم الشبو قصوى ، واخيرًا درجة الحمل االقصى وىو ما يؤكده 
الزيادة التدريجية في حمل التدريب الرياضي ،  )إسرائيل( بالصدد نفسو إذ يؤكد عمى " ضرورة العمل عمى تأمين مبدأ

والوثبات في الحمل التدريبي خالل فترات تدريبية معينة يتم من خالليا الوصول إلى الحد األقصى لمحمل التدريبي 
، الشبكة المعموماتية، موقع البيان( مع وجود مبدأ االستمرارية في عممية ٕٔٓٓلتحقيق التكيف المطموب " )إسرائيل،

تدريب لمدة شيرين متتاليين وىذا ما يؤيده )سالمة( عندما أوضح أنو " يجب مراعاة عاممين أساسيين في مبدأ التدرج ال
ن نجاح المنياج التدريبي يتوقف  في زيادة الحمل التدريبي وىما التدرج في زيادة حمل التدريب واستمرار التدريب ، وا 

 (.ٜٕ،ٕٓٓٓتدريبية إلى مرحمة أخرى أكثر تقدمًا " )سالمة، عمى تطبيق ىذا المبدأ عند االنتقال من مرحمة
 عرض وتحميل نتائج المهارات االساسية بين االختبارين البعديين ومناقشتها: 4-2
 عرض نتائج المهارات االساسية بين االختبارين البعديين لمجموعتي البحث وتحميمها: 4-2-1

 وقيم  ت(المحسوبة لالختبارات المهارية البعدية لممجموعتين التجريبيتين( يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 6  رقم الجدول

وحدة  المت يرات
 القياس

 المجموعة األولى
 االختبار البعدي

 المجموعة الثانية
قيمة  ت(  االختبار البعدي

 المحتسبة
 النتيجة
 العممية

 ع س   ع س  
 معنوي  *2.83 1.19 11.33 1.32 11.18 ثانية الدحرجة
 معنوي  *3.18 1.51 7.37 1.71 9.25 درجة االخماد

 معنوي  *2.96 1.81 38.87 3.49 34.75 درجة التهديف القريب
 معنوي  *4.16 2.44 42.37 2.82 37.11 درجة التمريرة القصيرة
 غير معنوي  2.19 2.26 6.51 1.76 8.62 درجة ضرب الكرة بالراس

 ( .1.15  ≤( وأمام مستوى معنوية 14( عند درجة حرية  2.14قيمة  ت( الجدولية تساوي  * 

                                         


 لطمبة الدكتوراق ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصل.(: محاضرات تدريب رياضي 1999الحجار ، ياسين طه دمحم عمي    
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 ( يتبين لنا أن النتائج دلت عمى ما يأتي:ٙمن خالل مالحظتنا لمجدول )
وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطي االختبارين البعديين لمجموعتي البحث في ميارتي الدحرجة بالكرة  -

واالخماد ولمصمحة المجموعة التجريبية األولى التي استخدمت طريقة التدريب التكراري ، إذ بمغت قيم)ت(المحسوبة 
 ≥( وأمام مستوى معنوية ٗٔ( عند درجة حرية )ٗٔ.ٕ)( وىي أكبر من قيمة )ت( الجدولية البالغة ٛٔ.ٖ،  ٖٛ.ٕ)
(ٓ.ٓ٘.) 
وجود فروق ذات داللة معنوية بين متوسطي االختبارين البعديين لمجموعتي البحث في ميارتي التيديف القريب  -

والتمريرة القصيرة ولمصمحة المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت طريقة التدريب الفتري ، إذ بمغت 
وأمام (ٗٔ( عند درجة حرية)ٗٔ.ٕية البالغة )الجدول(وىي أكبر من قيمة)ت(ٙٓ.ٗ،  ٜٙ.ٕت(المحسوبة )قيم)

 (.٘ٓ.ٓ) ≥مستوى معنوية 
وجود فروق بين متوسطي االختبارين البعديين لمجموعتي البحث في ميارة ضرب الكرة بالرأس ولكنيا لم ترتِق الى  -

التجريبية األولى التي استخدمت طريقة التدريب التكراري ، إذ بمغت قيمة )ت( مستوى المعنوية ولمصمحة المجموعة 
 ≥وأمام مستوى معنوية (ٗٔ(عند درجة حرية)ٗٔ.ٕية البالغة)الجدول(وىي أصغر من قيمة)ت(ٜٓ.ٕلمحسوبة)ا
(ٓ.ٓ٘.) 
 يتين:مناقشة نتائج المهارات االساسية بين االختبارين البعديين لمجموعتي البحث التجريب 4-2-2

( والتحميل العممي الذي اظير وجود تطور معنوي عند المقارنة بين ٙمن خالل ما تقدم عرضو في الجدول )      
متوسطي االختبارين البعديين لمجموعتي التدريب التكراري والفتري في ميارتي الدحرجة واالخماد بالكرة ولمصمحة 

تدريباتيا عمى طريقة التدريب التكراري ، بمعنى تفوق العبي العبي المجموعة التجريبية األولى التي اعتمدت في 
طريقة التدريب التكراري عمى العبي طريقة التدريب الفتري في حصول التطور لميارتي الدحرجة واالخماد ، فضاًل 

أس عمى عن تفوق العبي المجموعة التجريبية األولى عمى العبي المجموعة التجريبية الثانية بميارة ضرب الكرة بالر 
الرغم من ان ىذا التطور لم يصل الى درجة المعنوية حيث كان قريبًا جدًا من مستوى المعنوية ، ويمكن لمباحثين 
اعزاء ىذه النتيجة العممية الى فاعمية  طريقة التدريب التكراري التي تعمل عمى تنظيم وتطوير عممية تبادل 

مية الطاقة المخزونة ، وبذلك فيي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في االوكسجين في العضالت العاممة ، فضال عن زيادة ك
المجموعة العضمية أو المجاميع العضمية المشاركة في العمل العضمي ألداء اي واجب حركي وىذ ما يشير اليو 
ا )البشتاوي والخواجا ( بأن " طريقة التدريب التكراري تعمل عمى تنظيم عممية تبادل األوكسجين بالعضالت وتطويرى

وزيادة الطاقة المخزونة , وأنيا تؤثر تأثيرًا كبيرًا في الجسم ألنيا تستدعي أثارة الجياز العصبي المركزي وسرعة 
( اذ ان تطبيق الشروط والقواعد واالسس العممية لمبادئ ٕٙٚ, ٕٓٔٓحدوث التعب المركزي " )البشتاوي والخواجا, 

التفوق في التطور االيجابي لميارات )الدحرجة، واالخماد، وضرب التدريب التكراري كان لو اثره البالغ في تحقيق 
الكرة بالرأس( من خالل االعتماد عمى الشدد العالية )االداء بالشدد المثالية( المستخدمة في المنياج التدريبي بطريقة 

بينية المناسبة ليذه ( تكرارات ، فضاًل عن فترات الراحة الٛالتدريب التكراري ، وعدد التكرارات التي وصمت إلى )
الشدد التدريبية ، وفترات الراحة بين المجاميع التي كانت كافية الستعادة استشفاء الالعبين بصورٍة جيدة من خالل 

( نبضة / دقيقة وىذا كمو يسيم في عممية اداء التكرار بعد التكرار بدون ٓٓٔ - ٜٓعودة معدل النبض إلى ما بين )
لميارات األساسية بكرة القدم بسبب عودة مصادر الطاقة الفوسفاجينية وكذلك ازالة لقسم ىبوط كبير في مستوى اداء ا

كبير من حامض المبنيك في العضمة ، وىذا يتفق مع ما ذكره )الحيالي( بدراستو بأن " طريقة التدريب التكراري تعد 
إلى مصادرىا الطبيعية مع إزالة لقسم من أفضل الطرائق التدريبية المستخدمة في عودة مصادر الطاقة الفوسفاجينية 

كبير من حامض المبنيك مما يؤدي إلى استمرارية أداء التكرارات من قبل الالعبين بنفس األزمنة المحددة " 
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( وىو ما يؤيده )بسطويسي( في ىذا الصدد بأن طريقة التدريب التكراري تتميز بأن الشدد ٖٗٔ،ٕٚٓٓ)الحيالي،
( إذ إن استخدام طريقة التدريب التكراري في تدريب الميارات ٖٗٔ، ٜٜٜٔ)بسطويسي، التدريبية فييا تكون عالية

األساسية ربما ادى الى تطوير المجاميع العضمية المشاركة في األداء المياري ، وىذا ما يؤكده )عالوي ( بقولو " إن 
اميع عضمية مختمفة " )عالوي, التدريب بطريقة التدريب التكراري بتمرينات مختمفة يؤدي إلى تنمية وتطوير مج

( إذ " تعّد طريقة التدريب التكراري والتي تسمى )االعادات والتكرارت( واحدة من طرائق التدريب ٕٕٛ, ٜٜٚٔ
( إذ إن " التكرار إذا ما استخدم بحدود معينة يحقق فعالية وتأثيرًا كبيرًا مما إذا ٚٔ، ٕٔٔٓالرياضي الرئيسة )دمحم ، 

( ويذكر)الربضي( أن ىذه الطريقة من التدريب ٘ٗ،ٜٛٛٔحدوده الدنيا والعميا في الكم " )سبع،تجاوز ذلك لتكرار 
تؤثر في أجيزة جسم الالعب واعضائو المختمفة ، وبعممية زيادة مخزون الطاقة في العضالت ، وزيادة حجم األلياف 

، وزيادة القوة العضمية لالعب طبقًا لحاجة  العضمية ، وزيادة الطاقة الحيوية الالىوائية والتي تتم بغياب االوكسجين
( ويمكن القول ان استخدام طريقة التدريب التكراري في تدريب الميارات ٕٕٗ-ٖٕٕ, ٕٗٓٓالفعالية )الربضي،

األساسية تعد من افضل الطرائق التدريبية التي تحقق لنا اليدف المطموب ، وىو تطوير الالعبين في ىذه الميارات 
 خدم طموحات المدرب والعبيو. بشكل جيد بما ي

( والذي اظير وجود تطور معنوي عند المقارنة بين ٙوفي ضوء ما تقدم عرضو وتحميمو ايضًا في الجدول ) 
متوسطي االختبارين البعديين لمجموعتي التدريب التكراري والفتري في ميارتي التيديف القريب والتمريرة القصيرة 

التجريبية الثانية التي اعتمدت في تدريباتيا عمى طريقة التدريب الفتري ، بمعنى بالكرة ولمصمحة العبي المجموعة 
تفوق العبي طريقة التدريب الفتري عمى العبي طريقة التدريب التكراري في حصول التطور لدييم لميارتي التيديف 

االيجابي لطريقة التدريب الفتري وىذا  القريب والتمريرة القصيرة ، ويمكن لمباحثان اعزاء ىذه النتيجة الى األثر التدريبي
يتفق مع ما أشار إليو )الشيخمي( من " إن المنياج التدريبي لمتدريب الفتري يسمح لمرياضي بتحقيق أعمى حمل ممكن 
بأقل كمية من التعب إذ إن الجسم يتحمل عبء الشغل المنجز عندما يؤدي متقطعًا أكثر بثالثة أضعاف عما يؤدى 

( كما ان سالمة تقنين االحمال التدريبية لممنياج التدريبي باتباع االسس والمبادئ ٔٙ،ٜٜٔٔشيخمي،باستمرار " )ال
العممية الخاصة بطريقة التدريب الفتري يعد عاماًل اساسيًا في حدوث التفوق في ميارتي التيديف القريب والتمريرة 

الزىاوي( بتوصمو في دراستو الى )حدوث التطور القصيرة لالعبي المجموعة التجريبية الثانية ، وىذا ما يؤكده )
المعنوي لالعبي المجموعة التجريبية في الميارات االساسية )قيد البحث( حيث تم اعتماده عمى توزيع حمل التدريب 
بصورة صحيحة من حيث الحجم وفترات الراحة البينية بسبب اعتماده عمى األسس العممية لطريقة التدريب الفتري( 

( وذىب )عثمان( إلى أن طريقة التدريب الفتري تعتمد عمى إيجاد التجانس ما بين شدة ٗٙ-ٖٙ، ٕٗٓٓ،)الزىاوي 
التدريب وفترة دوامو والراحة البينية ما بين التكرارات والمجاميع لقطع مسافة معينة ... وتتميز بأنيا عممية تبادل 

( واضاف )دمحم( بدراستو بأن " طريقة التدريب ٗ٘،ٜٜٓٔمنتظم ومستمر بين العمل والراحة غير الكاممة )عثمان،
الفتري تعد إحدى الطرائق التدريبية الرئيسة التي ليا دور ايجابي في الفعاليات الرياضية في األلعاب الفردية 

( كما أوضح )أبو زيد( بان مصطمح التدريب الفتري مرتبط أساسًا بكل من فترات ٕٓ، ٕٔٔٓوالجماعية " )دمحم،
( كما أن استخدام ىذا النوع من التدريب في الفعاليات الفرقية ٕٖٓ،ٕ٘ٓٓة بين فترات العمل )أبو زيد،الراحة النشط

أفضل من استخداميا في الفعاليات المستمرة، وتتميز ىذه الطريقة بتأخير ظيور التعب لوقت أكثر، كما يمكن 
من التدريب عمى متغيرات التدريب كميا المحافظة عمى سرعة النبض إلى حد معين، وتكون السيطرة في ىذا النوع 

( وقد أكد )الخشاب وآخران( بان ٖٚ-ٖٙ، ٕٕٓٓمثل زمن األداء والتكرار ومدة الراحة ومعدل النبض )البقال، 
)الحاجة دعت الى استخدام طريقة التدريب الفتري فضال عن الطرائق األخرى في تدريبات لعبة كرة القدم، الن الحركة 

الركض بالكرة او بدون كرة وتحديدًا السرعة في الركض ، إذ أجريت تجارب عديدة عمييا وقد حاول الرئيسة فييا ىي 



 ..............أثر التمارين املهاريح تطريقتي التدرية التكراري والفرتي يف تعض املهاراخ

511 

 

المدربون ايجاد افضل االساليب التدريبية لتطوير االداء البدني والمياري بطريقة التدريب الفتري بعد أن اىتموا بدراسة 
في تطوير العبي كرة القدم ، ألنيم يتعرضون الحمال  العالقة العممية بين العمل والراحة وتوصموا الى أنيا تساعد

مختمفة خالل المباراة اذ تكون مراحل العمل والراحة غير منتظمة ، ولغرض اإلعداد الجيد ييتم المدربون بيذه الناحية 
دائما  عند وضع التمارين الخاصة )بالتكنيك والتكتيك( والتمارين الخاصة والمشابية لممباريات ، ويحاول المدربون 

( وال بد من االشارة الى ٕٖٗ،ٜٜٜٔجعل الالعبين يؤدون الركضات القصيرة والسريعة والمحاورة( )الخشاب وآخران،
ان اىمية طريقة التدريب الفتري في تدريب الميارات األساسية بكرة القدم تكمن في ان تطبيق اداء الميارات االساسية 

بيق تدريب الميارات االساسية بطريقة التدريب الفتري في الوحدات داخل ارض الممعب تشابو الى درجة كبيرة تط
التدريبية اليومية ، بمعنى آخر ان االداء المياري داخل ميدان المعب وفي حاالت المعب المختمفة يتم من خالل اداء 

الى الشدد واجب معين كأن يكون بدني او مياري او مجموعة من الميارات بشدد قريبة من القصوى ، اي الوصول 
المثالية في اداء الالعبين ، ويتخمل مجمل ىذا االداء فترات راحة ناقصة تكون غير كافية الستعادة االستشفاء 
لالعبين ، وىذا ىو واقع التدريب الفتري الذي يستند في اصولو ومبادئو العممية عمى ان تكون الراحات المعطاة 

من ثم تكون ازمنة الراحة غير كافية الستعادة االستشفاء بين تكرار لالعبين عبارة عن راحات ناقصة غير كاممة ، و 
وأخر، وىذا يتفق مع ما ذكره )الحيالي( بدراستو العممية في " ان أداء أي ميارة يكون بشدة أقل من القصوى أو شدة 

من المياقة البدنية ، تتناسب مع متطمبات أداء الميارة )شدة مثالية( في معظم حاالت المعب وىذا يتطمب مستوًى عاٍل 
بمعنى إن أداء الميارات األساسية يكون بشكٍل متقطع يتخممو فترات راحة بينية بين أداء )بدني، مياري( وأخر من 

( ثانية مما يعني أن فترة ٘-ٔلحظة بدء المباراة إلى نيايتيا، كما أن زمن أداء ىذه الميارات يكون محصورًا ما بين )
( ومما يعزز كالم الباحثان ما توصل إليو )اليابانيون ٔ٘ٔ، ٕٚٓٓوبشدد عالية " )الحيالي، دوام المثير تكون قميمة

( ثانية يعد زمنًا مسيطرًا ٘-ٖوالينكاريون( في دراستيم وتحميميم لألداء البدني والمياري لالعبي كرة القدم بأن زمن )
ذلك )رايمي وتوماس( إذ توصال في دراستيما بأن عمى زمن األداء لالعب كرة القدم ثم يتخمل ذلك راحة بينية ويؤكد 

الميارات األساسية بكرة القدم تؤدى بشدد قصوى أو أقل من القصوى تتخمميا فترات راحة بينية مختمفة تكون بحسب 
 (. ٜٙٚٔظروف المعب وىذه ىي طبيعة أداء الميارات بكرة القدم التي تعد من الفعاليات المتقطعة )رايمي وتوماس،

 تاجات والتوصيات:االستن
 االستنتاجات: 5-1
حقق المنياج التدريبي بطريقة التدريب التكراري الذي نفذتو المجموعة التجريبية األولى تطورًا معنويًا في الميارات  -

 األساسية كافًة )قيد البحث( عند المقارنة بين متوسطات االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية.
ق المنياج التدريبي بطريقة التدريب الفتري الذي نفذتو المجموعة التجريبية الثانية تطورًا جيدًا في الميارات حق -

 االساسية كافًة )قيد البحث( عند المقارنة بين متوسطات االختبارات القبمية والبعدية ولصالح االختبارات البعدية.
ستخدمت طريقة التدريب التكراري عمى العبي المجموعة التجريبية تفوق العبي المجموعة التجريبية األولى التي ا -

الثانية التي اعتمدت طريقة التدريب الفتري في الميارات األساسية بكرة القدم وىي)الدحرجة، واالخماد، وضرب الكرة 
 بالرأس(.

عمى العبي المجموعة التجريبية  تفوق العبي المجموعة التجريبية الثانية التي استخدمت طريقة التدريب الفتري  -
 األولى التي اعتمدت طريقة التدريب التكراري في ميارتي التيديف القريب ، والتمريرة القصيرة.
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 التوصيات: 5-2
اىمية تطبيق المناىج التدريبية بطريقتي التدريب التكراري والفتري القائمة عمى األسس العممية الصحيحة في تطوير  -

 سية كافًة بكرة القدم. الميارات األسا
 التأكيد عمى مدربي لعبة كرة القدم بان تكون شدد اداء الالعبين شددًا مثالية في األداء المياري.  -
التأكيد عمى مدربي لعبة كرة القدم بان تكون أزمنة دوام التمرين مقاربة من أزمنة العمل الرئيسة في المباراة وبما  -

 ت المعب المختمفة.يشابو األداء المياري في حاال
امكانية تطبيق المنياجان التدريبيان بطريقتي التدريب التكراري والفتري عمى فئات عمرية اخرى مع االخذ بنظر  -

 االعتبار امكانية وقدرات الالعبين.
 ادرثثثالمص

عداد الفريو في األلعاب ( : ٕ٘ٓٓأبو زيد، عماد الدين عباس)  -1 التخطيط واألسس العممية لبناء وا 
 ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر. ٔ، طالجماعية نظريات ، تطبيقات( 

 " ، مقالة عممية ، الشبكة المعموماتية. حمل التدريب الرياضي( : " ٕٔٓٓإسرائيل )  -2
 القاىرة. ، دار الفكر العربي"  والتطبيو ةثدم بين النظريثرة القثك"  ( :ٜٜٛٔ) وآخرون  طو ، سماعيلإ  -3
،  ، كمية التربية الرياضية أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته : (ٜٜٛٔ) البساطي ، أمر هللا احمد  -4

 جامعة اإلسكندرية ، مصر.
، دار الفكرالعربي ، القاىرة ،  أسس ونظريات التدريب الرياضي( : ٜٜٜٔبسطويسي ، احمد بسطويسي )  -5

  مصر.
دار وائل لمنشر  ، ٔط " مبادىء التدريب الرياضي"( : ٕ٘ٓٓالبشتاوي ، ميند حسين والخواجا ، أحمد إبراىيم )  -6

 ، عمان. والتوزيع
 ،دار وائل لمنشر، األردن.ٕ،ط مبادئ التدريب الرياضي(:ٕٓٔٓالبشتاوي ، ميند حسن والخواجا، احمد إبراىيم)  -7
استخدام التدريبات التكراري والفتري والمختمط في انجاز وسرعة اثر ( : ٕٕٓٓالبقال ، ياسر منير طو )  -8

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة  متر 111استشفاء مسافات محددة في عدو 
 الموصل.

، )ترجمة(: دمحم أمين المفتي  " تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكويني "( : ٖٜٛٔبموم ، بنيامين ، وآخرون )  -9
 وآخرون ، دار ماكروىيل ، القاىرة.

، دار الفكر العربي ، ٔ، طاإلعداد المهاري والخططي لالعب كرة القدم ( : ٜٗٛٔحماد ، مفتي إبراىيم )  -11
 القاىرة ، مصر.

" اثر اختالف أساليب التحكم بمكونات حمل التدريب البدني في بعض ( : ٕٚٓٓالحيالي ، معن عبد الكريم )  -11
" أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ،  المت يرات البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم الشباب

  جامعة الموصل.
في تعمم بعض أثر استخدام بعض االجهزة واالدوات المساعدة ( : ٜٜٚٔخالد ، عبد الغني صبحي )  -12

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصل. المهارات االساسية بكرة القدم
محدثة ، دار الفكر لمطباعة والنشر، موصل ،  ٕ، ط كرة القدم( : ٜٜٜٔالخشاب ، زىير قاسم وآخران )  -13

 العراق.
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،دار ابن الييثم لمطباعة لقدم، مهارات،اختبارات،قانون كرة ا(:ٕ٘ٓٓالخشاب ، زىيرقاسم وذنون ، معتز يونس)  -14
 والنشر، الموصل.

 " الشبكة المعموماتية. تحميل مباراة كرة القدم(: " ٜٙٚٔرايمي ، وتوماس )  -15
، دار وائل لمنشر، عمان ٕ، طالتدريب الرياضي لمقرن الحادي والعشرين ( : ٕٗٓٓالربضي ، كمال جميل )  -16

 ، األردن.
أثر تمارين مهارية بدنية مبنية عمى أسس التدريب الفتري عمى عدد "  ( :ٕٗٓٓ) فال خورشيدىو  ، الزىاوي   -17

كمية التربية  ، أطروحة دكتوراه غير منشورة"  من المت يرات البدنية والمهارية والوظيفية لالعبي كرة القدم الشباب
 ٓجامعة الموصلالرياضية ، 

المهاري باستخدام طرائو التدريب المتجم  والمتوزع تحت نظم التعمم  " ( : ٜٜٛٔسبع ، عامر رشيد )   -18
 أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد . "تدريب وظروف جهد مختمفة 

،  العالقة بين بعض المت يرات البدنية والفنية لجمهورية مصر العربية( : ٖٜٛٔسعد ، محمود يحيى )  -19
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 المالحو
 (  1 رقم الممحو 

 بكثرة القثدم واختباراتها انموجج استبيثثان أراء المتخصصيثن حثثول تحديثد أهثثم المهثثارات األساسيثثة
 المحترم :……………………....... األستاج الفاضل

 تحية طيبة:
المهارية بطريقتي التدريب التكراري والفتري عمى بعض المهارات " أثر التمارين يروم الباحثان إجراء البحث الموسوم 

( سنة، إذ تم إجراء تحميل المحتوى ٜٔعمى عينة من الشباب تحت سن )االساسية لالعبي كرة القدم الشباب " 
صاص لممصادر العممية لغرض تحديد أىم الميارات األساسية واختباراتيا بكرة القدم ولكونكم من ذوي الخبرة واالخت

في كرة القدم يرجى بيان أراءكم في التعرف عمى أىم الميارات األساسية واالختبارات الخاصة بيا لالعبي كرة القدم 
 الشباب.  

شاكرين                                                                                                         
 حسن تعاونكم
 المقب العممي وتاريخه:                                              االسم الكامل:

 الجامعثثة :                                                 التأريثثخ : 
 التوقيثث  :                       

 الباحثان                                                                                     
                                                                        

 
\ 

 
 

 المهارات األساسية
 المختارة في كرة القدم 

 اختبارات المهارات
 االساسية المختارة من المختصين 

( 31( قدم خالل 21دقة وسرعة التهديف عمى مستطيالت متداخمة من مسافة   التهديف القثثثثثريب
 ثانية

 ترم (2داخل مرب   ترم (6إيقاف حركة الكرة من الحركة من مسافة  اإلخمثثثثثثاد
يابا   (2( شواخص المسافة بينهما  6بين   الركض المتعرج بالكرة الدحرجثثثة  متر جهابا  وا 

 ( أقسام متساوية5مسطبة مقسمة إلى   دقة المناولة القصيرة نحو اختبار المناولثثثة القصيثثرة
 دقة ضرب الكرة بالرأس من القفز وسقوطها داخل دائرة مرسومة عمى األرض  ضرب الكرة بالرأس
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 (2  رقم الممحو

 التمارين المهارية المستخدمة في البحث
 :االخماد /اوال  

 .االخماد بكرة القدم تطوير ميارة : ين االول والثانيالتمرين من الهدف
 والمسافة( م، ٘)الصغير المربع العبي بين والمسافة )صغير وكبير( ، مربعين المجموعتين تشكل : االول التمرين

 الستقبال التحرك خالل من اوال الصغير المربع العبوا يطبق ( م،٘الكبير) المربع والعبي الصغير المربع العبي بين
 الالعب يؤدي أي وىكذا، )دوران( المجاور الزميل الى التحرك ثم وارجاعيا واخمادىا المقابل الزميل من القادمة الكرة

 .المجاميع بين التبديل ثم ( مرات اخماد٘)
 ( م ويقفٓٔ) بينيما المسافة الوسط في اثنين العبين ويقف واحد خط عمى العبين اربعة كل يقف : الثاني التمرين
 الزمالء مع بالتبادل االخماد الوسط العبي يطبق عنيما، ( م٘) بعد وعمى الوسط العبي من العب كل مقابل العب
 .وىكذا الالعبين بين التبديل ثم اخماد ( مرات٘) يؤدي العب كل
 :القصيرة التمريرة /ثانيا

 .التمريرة القصيرة بكرة القدم تطوير ميارة : ين االول والثانيالتمرين من الهدف
 بين ( م والمسافةٙ) الصغير المربع العبي بين والمسافة مربعين )صغير وكبير( المجموعتين تشكل  :االول التمرين
 الستقبال التحرك خالل من اوال الصغير المربع العبوا يطبق ( م ،ٛالكبير) المربع والعبي الصغير المربع العبي
 أي ، المجاور)دوران( وىكذا الزميل الى التحرك ثم الزميل مع قصيرة تمريرة وعمل المقابل الزميل من القادمة الكرة
 .المجاميع بين التبديل ثم قصير ( مرات تمرير٘) الالعب يؤدي

 ويقف( م ٓٔ) بينيما المسافة الوسط في اثنين العبين ويقف واحد خط عمى العبين اربعة كل يقف  :الثاني التمرين
 بالتبادل القصيرة التمريرة الوسط العبي يطبق ، ( م عنيماٛ) بعد وعمى الوسط العبي من العب كل مقابل العب

 ..وىكذا الالعبين بين التبديل ثم قصير تمرير ( مرات٘) يؤدي العب كل الزمالء مع
 :الدحرجة /ثالثا

 .القدم الدحرجة بكرة تطوير ميارة  :ين االول والثانيالتمرين من الهدف
 بين والمسافة وايابا ذىابا ( مٕٓ)لمسافة الشواخص بين مجموعة كل من االول الالعب يدحرج  :االول التمرين

 .الالعبين لبقية وىكذا المجموعة خمف ويذىب الثاني لالعب الكرة يسمم ( م ثمٕالشواخص )
 خط ( م عنٖيبعد ) الذي االول الشاخص باتجاه الدحرجة مجموعة كل من االول الالعب يؤدي  :الثاني التمرين 

 حولو ويدور الثالث الشاخص باتجاه يدحرج ثم حولو ويدور الثاني الشاخص باتجاه يدحرج ثم حولو يدور ثم البداية
 ( م.ٛٔ)  االداء مسافة تكون  بحيث الثاني لالعب الكرة مسمما البداية خط الى عائدا
 :القريب التهديف /رابعا

 .التيديف القريب بكرة القدم تطوير ميارة: ين االول والثانيالتمرين من الهدف
 الالعب ويؤدي ، المرمى خط عن( م ٕٔ) بعد االخر عمى خمف واحد مجموعتين في الالعبين يقف : االول التمرين
 بحيث ( مرات تيديف٘يؤدي ) العب ىدف كل عمى مجموعة التيديف وكل واحد وقت في مجموعة كل من االول
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 يعود ثم االولى الكرة لييدف تقربية خطوات الالعب ياخذ المباراة )اي في لمتيديف مشابية التيديف طريقة تكون 
 .االداء نفس الالعبين بقية يطبق ثم (وىكذا الثانية الكرة وييدف لمخمف
( ٘ٔبعد ) االخر عمى خمف واحد لمتكراري )واربعة مجاميع لمفتري( مجموعتين في الالعبين يقف  :الثاني التمرين
 ىدف عمى مجموعة وكل التيديف واحد وقت في مجموعة كل من االول الالعب ، ويؤدي المرمى خط متر عن
 لمخمف يعود ثم االولى الكرة لييدف تقربية خطوات الالعب ياخذ اي) الحركة من(   ( كرات٘العب ) كل ويؤدي
  الالعبين لبيقة وىكذا  مباشرة التيديف ثم لمكرة بسيطة دحرجة اي ، ةالثالثو  الثانية الكرة وييدف
 :بالرأس الكرة نطح  /خامسا
 .بالراس الكرة نطح تطوير ميارة  :ين االول والثانيالتمرين من الهدف

 والمسافة ( مٙ)الصغير المربع العبي بين والمسافة ، )صغير وكبير( مربعين المجموعتين تشكل : االول التمرين 
 التحرك خالل من الصغير اوال المربع العبوا يطبق ، ( م٘) الكبير المربع والعبي الصغير المربع العبي بين

 (المجاور )دوران الزميل الى التحرك ثم الزميل مع بالراس لمكرة نطح وعمل المقابل الزميل من القادمة الكرة الستقبال
 .المجاميع بين التبديل ثم بالراس نطح ( مرات٘) الالعب يؤدي أي ، وىكذا

( متر ، ٓٔبينيما ) المسافة الوسط في اثنين العبين ويقف واحد خط عمى العبين اربعة كل يقف :الثاني التمرين
 الكرة نطح الوسط العبي يطبق ، ( امتار عنيماٙبعد ) وعمى الوسط العبي من العب كل مقابل العب ويقف
 .وىكذا الالعبين بين التبديل ثم بالراس نطح ( مرات٘) يؤدي العب كل الزمالء مع بالتبادل بالراس

 
 (3الممحو  

 في عمم التدريب الرياضي و كرة القدم أراء المتخصصين
 مدى صالحية المنهاجين التدريبيين بطريقة التدريب التكراري والفتري حول 

 المحترم. ………………………األستاج الفاضل
 تحية طيبة:
أثر التمارين المهارية بطريقتي التدريب التكراري والفتري عمى بعض "  إجراء بحثو الموسوم الباحثان يروم         

والذي سيتم تطبيقو عمى العبي شباب نادي قره قوش الرياضي  "المهارات االساسية لدى العبي كرة القدم الشباب 
عمم التـدريب في مجال  عممية وعممية ونظرا لما تتمتعون بو من خبرة ودراية( سنة ، ٜٔبكرة القدم لألعمار دون سن )

حول مدى صالحية المنياجين التدريبيين  القيمة ى التفضل بإبداء آرائكم ومالحظاتكمـلذا يرجالرياضي وكـرة القـدم ، 
لتدريب الميارات االساسية االول بطريقة التدريب التكراري والثاني بطريقة التدريب الفتري والمذان سينفذان من قبل 

 ريبيتين.مجموعتي البحث التج
 شاكرين حسن تعاونكم                                                       

 
 االسم الكامل:                                              المقب العممي وتاريخه:

 الجامعثثة :                                                 التأريثثخ :
                                                                                                     التوقيثث :

 
 

 الباحثان  
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 دقيقة

 5.15 )
 دقيقة

التمرين الثاني  الدحرجة
 ( متر18 

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  47.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 5.15 )
 دقيقة

الخمي
 س

التهديف 
 القريب

( 5التمرين االول  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  42.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.58 )
 دقيقة

 
 
 34.14 )

 دقيقة
التمريرة 
 القصيرة

( 5التمرين االول  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  42.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.58 )
 دقيقة

( 5التمرين االول   االخماد
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  42.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.58 )
 دقيقة

نطح الكرة 
 بالراس

( 5التمرين االول  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  47.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 5.15 )
 دقيقة

التمرين االول  الدحرجة
 ( متر21 

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  47.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 5.15 )
 دقيقة
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المهارات  اليوم
 االساسية

التمرينات 
 الشدة المستخدمة

متوسط 
 زمن أداء
 التمرين

التك
 رار

عدد                 
المجامي
 ع

متوسط 
 زمن الراحة
بين 
 التكرارات

زمن متوسط 
الراحة بين 
المجامي  
 والتمارين

متوسط زمن 
اداء 

التمرين 
 الكمي

متوسط زمن 
الحمل 
الكمي 
لمتمارين 
 المهارية

 السبت

التهديف 
 القريب

( 5التمرين االول  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  27.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.18 )
 دقيقة

 31.39 )
 دقيقة

التمريرة 
 القصيرة

( 5االول  التمرين 
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  25.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.11 )
 دقيقة

( 5التمرين االول   االخماد
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  31.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.18 )
 دقيقة

نطح الكرة 
 بالراس

( 5التمرين االول  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  34.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.31 )
 دقيقة

التمرين االول  الدحرجة
 ( متر21 

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  37.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.41 )
 دقيقة

الثالثا
 ء

التهديف 
 القريب

( 5التمرين الثاني  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  27.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.18 )
 دقيقة

 31.39 )
 دقيقة

التمريرة 
 القصيرة

( 5التمرين الثاني  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  25.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.11 )
 دقيقة

( 5التمرين الثاني   االخماد
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  31.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.18 )
 دقيقة

نطح الكرة 
 بالراس

( 5التمرين الثاني  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  34.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.31 )
 دقيقة

التمرين الثاني  الدحرجة
 ( متر18 

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  37.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.41 )
 دقيقة

الخمي
 س

التهديف 
 القريب

( 5التمرين االول  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  27.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.18 )
 دقيقة

 31.39 )
 دقيقة

التمريرة 
 القصيرة

( 5التمرين االول  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  25.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.11 )
 دقيقة

( 5التمرين االول   االخماد
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  31.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.18 )
 دقيقة

نطح الكرة 
 بالراس

( 5التمرين االول  
 كرات

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  34.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.31 )
 دقيقة

التمرين االول  الدحرجة
 ( متر21 

اداء 
 مثالي

 11 )
 ثانية

2 2  37.5 )
 ثانية

 2.5 )
 دقيقة

 4.41 )
 دقيقة
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الخاص بالمجموعة التجريبية الثانية المستخدمة لطريقة التدريب الفتري*الدورة  منهاج التمارين المهارية
 المتوسطة االولى / األسبوع االول

 * تم اعتماد ماشر النبض لتحديد فترات الراحة بين التكرارات والمجامي  في كافة التمارين المهارية المعتمدة.
 (4  رقم الممحو

القياس والتقويم وكرة القدم  الجين تم عرض استمارات االستبيان و مجاالت عمم التدريب الرياضي برة واالختصاص بالخ وجو السادة 
واختباراتهثا الخاصة بها في كرة القدم والتمارين المهارية والمناهج التدريبية المستخدمة في  عميهمالنتقاء أهم المهارات األساسية

 البحثث الحالثثي

 سادةأسماء ال
 صينصختالم

 الصفات
 المهارية

االختبارات 
 المهارية

المنهاجي
ن 

 التدريبيين

التماري
 ن

المهاري
 ة

المقب  ثيثثثثثثالعمم التخصص
 اسم اسم الكميثثثثثة العممثثثثثي

 الجامعثثة

 الموصل التربية الرياضية أستاج فسمجة تدريب     د.ياسين طه دمحم عمثثي
د.لاي غانم 
 الموصل التربية الرياضية أستاج قدمكرة  -بايوميكانيك      الصميدعثي

 الموصل التربية الرياضية أستاج تدريب رياضي     د.أياد دمحم عبدهللا
 الموصل التربية الرياضية أستاج كرة قدم -تدريب رياضي     د.زهير قاسم الخشثثثاب
 الموصل التربية الرياضية أستاج كرة قدم -تعمم حركي     د.دمحم خضر أسمثثثثر
 الموصل التربية الرياضية أستاج كرة قدم -تدريب رياضي     د.معتز يونس جنون 

     د.مكي محمود حسين
كرة  -قياس وتقويم 
 الموصل التربية الرياضية أستاج القدم

أستاج  تدريب رياضي     د.نبيل دمحم الشاروك
 الموصل التربية الرياضية مساعد

أستاج  تدريب رياضي     د.مكي حمودات
 الموصل التربية الرياضية مساعد

أستاج  تدريب رياضي     د.زياد يونس الصفار
 الموصل التربية الرياضية مساعد

أستاج  كرة قدم -تعمم حركي     د.نوفل فاضل رشيد
 الموصل التربية الرياضية مساعد

أستاج  قياس وتقويم     د.وليد خالد رجب
 الموصل الرياضيةالتربية  مساعد

 الموصل التربية الرياضية مدرس كرة قدم -تدريب رياضي     د.عمي زهير
 الموصل التربية الرياضية مدرس كرة قدم -بايوميكانيك      د.عبد الممك سميمان

 الموصل التربية الرياضية مدرس كرة قدم -بايوميكانيك      د.نشأت بشير
 الموصل التربية الرياضية مدرس كرة قدم -تدريب رياضي     د.طارق الحجية
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 (5 رقم الممحو 

 فريو العمل المساعد لمباحث في تنفيج االختبارات البدنية والمهارية والمنهاجين التدريبيين

التخصص  الواجب المنثثثاط  بثثثه االسم والمقب العممثثي
 العممثثي

الشهادة 
اسم  اسم الكمية العممية

 الجامعة

التربية  دكتوراق تدريب رياضي المشرف العام أ.م.د معن عبدالكريم جاسم
 الموصل الرياضية

التربية  دكتوراق عمم النفس االختبارات البدنية والمهارية د.وليد جنون 
 الموصل الرياضية

التربية  دكتوراق تدريب رياضي االختبارات البدنية والمهارية م.عمار دمحم خميل
 الموصل الرياضية

التربية  ماجستير تدريب رياضي االختبارات البدنية والمهارية م.م أدهام صالح
 الموصل الرياضية

التربية  ماجستير تدريب رياضي ميقاتي م.م عمر أحمد جاسم
 الموصل الرياضية

التربية  ماجستير عمم النفس ميقاتي م.م دمحم خالد دااد
 الموصل الرياضية

التربية  بكالوريوس . تهيئة وتخطيط الممعب عبد الرحيمالسيد رامي 
 الموصل الرياضية

 الموصل المعهد التقني دبموم . تهيئة مستمزمات االختبارات السيد نشوان صباح
 الموصل المعهد التقني دبموم . تهيئة مستمزمات االختبارات السيد عنان سعد
 - - - . مدرب شباب نادي قرق قوش السيد عدنان كريم

 
 


