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امللخص:

الحػيلف ػف الف ػرؼ نمػة مدػبة دػيهسة نشياػر المييوػة ال دػاؾلؾاية ايلسسػيرات ا

تكسؽ اهسية البحػ

ي ػية

لالنبف كرة ودـ الري ت لمسفقد اؽ.
وتبخز مذكمة البحث في االجابة عن التداؤل التالي :

 -هل لمييوة ال داؾلؾاية ونشيارهي السحددة مدب ديهسة ا ض السسيرات ا

ي ية اكرة القدـ لمري ت

لالنباؽ السفقد اؽ ؟
ويهجف البحث الحالي الى التعخف عمى :

 -مدب ديهسة نشيار المييوة ال داؾلؾاية ونشيارهي اأداء ا ض السسيرات ا

ي ية لالنبف كرة القدـ

لمري ت السفقد اؽ.
ا فخدـ البيحثيف السشسج الؾا ف ايأل مؾباؽ السدحف وا رتبيطف لسالئسفسسي وطبي ة البح

وتكؾمت ناشة البح

الحيلف.

نمة نبف امدية (الذرطة  ،غيز الذسيؿ  ،ماشؾى ) وبؾاوع ( )75نب ؽ كل ميدي حا

اابح ال دد ( )55عبي ؽ جفسع البح
 ،اذ تؼ اخفيير ناشة البح

الكمف  ،وبذلػ بمغت مدبة ناشة البح

ايلظريقة ال سدية لفحقاق اهداؼ البح

واستشتج الباحثان ما يأتي:
 -واؾد نالوة ارتبيط

( )%55ؽ السجفسع الكمف لمبح

كؾمسؼ يسثمؾف السشظقفاؽ الؾ ظة والذسيلية.

شؾية يلبة باؽ اخفبير ثشف الجذع لأل يـ و سيرة الدحراة اكرة القدـ لمري ت.

 واؾد نالوة ارتبػيطاكرة القدـ لمري ت.
 -واػؾد نالوػػة ارتبػػيط

شؾيػة ػيلبة بػاؽ اخفبػير الجمػؾس ػؽ ووػع الروػؾد حفػة ا ػفش يذ الجسػد و سػيرة الدحراػة
شؾيػػة ؾابػة بػػاؽ اخفبػػير شحشػػة الف ػػب لكيرلدػؾف و سػػيرات الفسػػدي

اكرة القدـ لمري ت ل اشة البح .

ويهصي الباحثان بسا يأتي:

والفسريػػر وا خسػػيد

 الفأكاػػد نمػػة ػػدربف كػرة القػػدـ لمرػػي ت تشسيػػة اػ يت السرومػػة والفحسػػل ال زػػمف والسظيولػػة السؾائيػػة و ظيولػػةالجسيزيؽ الدوري والفش دف نشد تدريب السسيرات ا

ي ية اكرة القدـ لمري ت.
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The Identifying the Percentage of the Contribution of Physiological
Fitness Components in the Basic Skills of Futsal Players by
Applicants
Mohammed Zuhair Hasan
Nineveh Education Directorate

Asst. Prof. Dr. Ahmed Moayed
University of Mosul/ College of Basic Education
Dept. of Physical Education and Sport Science

Abstract:
The importance of the current research lies in identifying the percentage of
the contribution of physiological fitness components in the basic skills of
futsal players to applicants.
The research problem arises in answering the following question:
Does physiological fitness and its specific elements contribute to some
basic skills in gymnasiums for advanced players?
The current research aims to identify:
-Percentage of the contribution of physiological fitness components and
their components in performing some basic skills of soccer players for
advanced halls.
The researchers used the descriptive approach in both survey and
correlational methods, due to their suitability and the nature of the current
research.
The research sample consisted of club players (Police, North Gas,
Nineveh) and (15) players from each club, where the number became (45)
players from the total research community, and thus the percentage of the
research sample reached (25%) of the total community of research, as it
was done Selecting the research sample by the deliberate method to
achieve the research objectives as they represent the central and northern
regions.
The researchers concluded the following:
-The presence of a negative significant correlation between the test of
bending the trunk forward and the skill of rolling football for halls.
-The presence of a negative significant correlation between the sitting test
from the lying position until the exhaustion of effort and the skill of rolling
with football for halls.
-The existence of a positive significant correlation between Carlson
fatigue curve test and the skills of scoring, passing and putting down
football for halls for the research sample.
The researchers recommend the following:
Emphasizing gymnasium soccer coaches, developing the qualities of
flexibility, muscular endurance, aerobic prolongation, and the exercise of the
circulatory and respiratory systems when training basic gymnasium skills.
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التعريف بالبحث
1-1الممدمة واهمية البحث

ؽ الس مؾـ اف المييوة ال داؾلؾاية تديهؼ ف تظؾير ال رد ؽ الشيحية الرحية نؽ طريق
تأثارهي السبيشر ف ا اسزة الؾعيفية  ،اذ اثبفت ال ديد ؽ الد ار يت والبحؾث اف هشيؾ ارتبيطي وثيقي
باؽ المييوة البدمية والرحة ال ي ة لم رد  ،واف هذا ا رتبيط يكؾف عيهرة تدسة المييوة الرحية  ،وهف
ال ة واحة انزيء الجدؼ الحاؾية كيلجسيز الدوري  ،والفش دف  ،والسزسف  ،وال زمف ،والسر ؾمف
 ،وك ييفسي ف اداء وعيئ سي نمة الؾاه ا كسل ،وكسي روؼ اف وعيئف وانزيء ااسزة الجدؼ
وا فجيايتسي السخفم ة دائسة الفغاار نمة دار الاؾـ الؾاحد ونمة دار ا بؾع والذسر و ؽ ثؼ سف
تخفمف ف كل رحمة نسرية نؽ السرحمة ال سرية الفيلية وهذا الفشؾع والفغار ف تمػ ا فجيايت ثل
نسل القمب وا راز خفمف السر ؾميت ايلجدؼ ثال اثشيء الراحة او نشد اداء الفدريبيت البدمية السخفم ة
 ،اذ يفخذ نمة وؾئسي كثار ؽ ا ؾر الفف تف مق بؾوع وتقشاؽ ب ار ج الفدريب وطرؽ الف مؼ الحركف
اسي يديند نمة تحداؽ ك يءة الرييوااؽ .
ويشغر نمسيء داؾلؾايي الرييوة إلة كؾميت المييوة البدمية ؽ اتجيه اخر ي فسد نمة
جرد الخريئص الخيراية السسازة لألداء  ،بل يسفد ويزداد ت سقي ف الجدؼ ا مديمف  ،ويفؼ ذلػ ؽ
خالؿ الفحمال الؾعي ف لم سمييت ال داؾلؾاية السخفم ة الفف تدبب الذكل الخيراف لمجدؼ أو الشيتج
البدمف كسكؾف ؽ كؾميت المييوة ال داؾلؾاية .
ووػػد أعسػػرت مفػػيئج ال ديػػد ػػؽ البحػػؾث والد ار ػػيت ال ربيػػة وا اشبيػػة واػػؾد ؾائػػد اػػحية نديػػدة
مفيجة السسير ة الرييوية لمفدريب البدمف  ،وتغسر الد ار يت رػظمح المييوػة السرتبظػة ايلرػحة اذػكل
دائؼ و فكرر  ،وأادط ت ري لمييوة السرتبظة ايلرحة هػؾ وػدرة ااسػزة الجدػؼ (القمػب والرئفػيف واألوعيػة
الد ؾيػػة وال زػػالت ) نمػػة اف ت سػػل اك ػػيءة واف تكػػؾف وػػيدرة نمػػة السذػػيركة ػػف امذػػظة فشؾنػػة دوف
( ال ة ) 77 : 5003،
ت ب رط أو واوح .
وأووح امد هال وآخروف  7330 Gled hill etalسؾـ المييوػة ال دػاؾلؾاية اأمسػي لييوػة كػل
وعيئف الجدؼ السخفم ة وك يءة نسل اسيع أاسزته (ابؾ ال ال و اد) 52: 5002 ،
وي د قييس كؾميت المييوة ال داؾلؾاية ا ي ي ي فسد نميه السدرباؽ والالنباؽ وا دارياؽ وكل
السخفراؽ ف السجيؿ الرييوف بسدؼ تظؾير ا داء السسيري والبدمف ف بال الؾاؾؿ الة ا زل
الشفيئج  ،لذا اابحت ا خفبيرات ال داؾلؾاية والكيي يت الظبية الرييوية ازء حاؾي و كسل لشجيح اي
برمي ج رييوف او تدريبف يسدؼ الة ر ع دفؾى ا داء السسيري والبدمف لمرييوااؽ  ،لسذا اولت
الكثار ؽ الدوؿ السفقد ة اهفسي ي كبا ار بسذا السجيؿ و ت الة تؾ ار السخفبرات وزودتسي اأحدث
ا اسزة وا دوات ف بال تحقاق هذا السدؼ.
اف ا مذظة الرييوية و شسي لعبة كرة القدـ لمري ت ت فسد نمة السسيرات ا ي ية كقيندة
هي ة لمفقدـ احا تج ل السدرباؽ يقزؾف غؼ الؾوت ف الفدريب نمة اداء هذه السسيرات وت ميسسي
البر ج الفدريبية .
وانظيء حرة اكبر لسي ف ا
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ا

وتكسؽ اهسية البحػ الحػيلف ػف د ار ػة مدػب دػيهسة نشياػر المييوػة ال دػاؾلؾاية ايلسسػيرات
ي ية لالنبف كرة ودـ الري ت السفقد اؽ.

 2-1مشكلة البحث

تظؾر نمؼ داؾلؾايي الرييوة ف الدشؾات ا خارة ا زل الفقدـ ف و يئل الكييس السخفم ة
ايألدوات وا اس زة الحديثة الفف تكيس خفمف الفغارات ال داؾلؾاية والكيسييئية لمجدؼ ف حيلة الراحة
ونشد بذؿ السجسؾد البدمف ؾاء داخل سل الكييس او ف السالنب والري ت الرييوية وحسي يت
الدبيحة وغارهي ،اذ ادى الفظؾر الفكشؾلؾاف الة تظؾر و يئل تقؾيؼ الك يءة البدمية لمرييوااؽ سي د ع
البيحثيف الة ا فخداـ ا خفبيرات ال داؾلؾاية ف الف رؼ نمة دفؾى ا داء البدمف وتقؾيسه لسي له
ؽ دور كبار ف تظؾير ا داء السسيري لسؾاكبة الفظؾر ال مسف وبيلفيلف تحداؽ دفؾى ا داء
السسيري ف كرة القدـ لمري ت وال يلييت الرييوية السخفم ة لد ع نجمة الفقدـ ال مسف اسي يفالءـ
والفظؾر ال مسف الذي وال اليه ال يلؼ الاؾـ.
وتبخز مذكمة البحث في االجابة عن التداؤل التالي :
 هل لمييوة ال داؾلؾاية ونشيارهي السحددة مدبة ديهسة اأداء ا ض السسيرات ا ي ية اكرةالقدـ لمري ت لالنباؽ السفقد اؽ ؟

 3-1هدف البحث
ويهجف البحث الحالي الى التعخف عمى :

 1-0-1مدبة ديهسة نشيار المييوة ال داؾلؾاية اأداء ا ض السسيرات ا
لمري ت السفقد اؽ.

ي ية لالنبف كرة القدـ

 4-1مجاالت البحث
 1-4-1السجال البذخي  :نبؾ كرة ودـ الري ت السفقد اؽ ف السشظقفاؽ الؾ ظة والذسيلية
(ميدي ماشؾى ،ميدي غيز الذسيؿ ،ميدي الذرطة) لمسؾ ؼ الفشي دف
.5050/5073

 0-4-1السجال الدماني  :السدة ؽ 5073/70/51ـ لغيية 5050/2/55ـ
 0-4-1السجال السكاني :القينيت الداخمية لألمدية السذسؾلة ايلبح .
 5-1تحديد المصطلحات
 1-5-1الليالة الفسيولوجية

وت رؼ المياقة الفديهلهجية ايمسي :لييوة كل وعيئف الجدؼ السخفم ة (بدمية ،ادسية ،وعيفية) وك يءة

نسل اسيع ااسزته( .ابؾ ال ال ،و اد.)5002 ،
ويعخفهاااا الباحثاااان اجخائياااا بانهاااا :جسؾنػػة ػػي يسفمكػػه الرييوػػف ػػؽ نشياػػر المييوػػة البدميػػة والمييوػػة
الر ػػحية والمييو ػػة الؾعيفي ػػة ،والف ػػف تسكش ػػه ػػؽ اداء السس ػػيرات السفشؾن ػػة الف ػػف تفظم ػػب ال س ػػل السػ ػؾائف
والالهؾائف اك يءة نيلية .

 -2اجراءات البحث
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 1-2منهج البحث

ا فخدـ البيحثيف السشسج الؾا ف ايأل مؾباؽ السدحف وا رتبيطف لسالئسفسسي وطبي ة البح
الحيلف ،اذ ي د السشسج الؾا ف ؽ السشيهج السسسة ف السجي ت الفربؾية وا افسيعية والرييوية
(العبيدي . )27 ،5075،
والذي يسفؼ بؾاف الغيهرة السدرو ة وكذلػ تحديد السسير يت الذيئ ة والف رؼ نمة اآلراء
والس فقدات وا تجيهيت نشد ا راد والجسينيت وطرائقسي ف الشسؾ والفظؾر.

 2-2مجتمع البحث وعينته

اشفسل جفسع البح نمة نبف امدية الدراة ا ولة السذيركاؽ ف الدوري ال راوف لكرة ودـ
الري ت لمسؾ ؼ الفشي دف  5050/5073والبيلغ نددهؼ ( )75ميديي  ،وهذه ا مدية هف (الجيش
،الذرطة  ،غيز الذسيؿ ،م ط الؾ ط  ،م ط الجشؾب  ،شسربيف ،ا يمة اغداد  ،اوروؾ ،الحذد ،ماشؾى،
الجشدية ،ري ف الؾ ط )  ،اذ بمغ جفسع البح ( )720عبي يسثمؾف ا مدية الدياقة.
أ ي ناشة البح قد اشفسمت نمة نبف امدية (الذرطة  ،غيز الذسيؿ  ،ماشؾى ) وبؾاوع ()75
نب ؽ كل ميدي حا اابح ال دد ( )55عبي ؽ جفسع البح الكمف  ،وبذلػ بمغت مدبة ناشة
البح ( )%55ؽ السجفسع الكمف لمبح  ،اذ تؼ اخفيير ناشة البح ايلظريقة ال سدية لفحقاق اهداؼ
البح كؾمسؼ يسثمؾف السشظقفاؽ الؾ ظة والذسيلية.
وكذلػ تؼ ااراء الفجربة ا فظالعية لالخفبيرات والثبيت نمة ناشة ؽ ؤل ة ؽ ( )50نب
ؽ نبف شفخب كمية الفربية ا ي ية اكرة ودـ الري ت  ،وهؼ ؽ خيرج جفسع البح ،
والجدو ف ( )7و( )5يباشيف ت ياال جفسع البح وناشفه.
ججول ()1
يبين مجتسع البحث وعيشته
العيشة

العجد

الشدبة السئهية

التجخبة الخئيدية

55

%55

التجخبة االستظالعية

5

الثبات

50

مجتسع البحث

720
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ججول()0
يبين تفاصيل عيشة التجخبة الخئيدية
اسم الشادي

العجد الكمي

السدتبعجين

العيشة

الذخطة

72

7

75

غاز الذسال

71

5

75

نيشهى

71

5

75

السجسهع الكمي

55

1

55

والجدوؿ ( )5يباؽ انداد الالنباؽ ؽ ا مدية السذسؾلة ف الفجربة الرئيدية ،اذ ويـ البيحثيف
اي فب يد حراس السر ة خالؿ ااراء اخفبيرات الفجربة الرئيدية كؾف الالنباؽ يخفم ؾف نؽ حراس
السر ة ف السسيرات ا ي ية لمعبة .

 3-2وسائل جمع البيانات والمعلومات

ؽ اال الحرؾؿ نمة الس مؾ يت والحقيئق ال مسية الرحيحة السف مقة اسؾوؾع البح ،
ا ف يف البيحثيف ا دة و يئل لجسع البييميت والس مؾ يت و شسي:

 1-3-2االستبيان
 1-1-3-2استبيان تحديد عناصر الليالة الفسيولوجية المغلك

ا د اسع اراء الديدة الخبراء والسخفراؽ وتحديد نشيار المييوة ال داؾلؾاية ؽ خالؿ
ا فبييف الس فؾح ويـ البيحثيف بفؾزيع ا فبييف فيه اهؼ ال شيار السحددة ؽ اال اخفيير ال شيار
ا مدب لغرض قيي سي ود ار فسي وااراء اخفبيرات لسي .

 2-1-3-2استبيان تحديد اختبارات عناصر الليالة الفسيولوجية

ا د اخفيير اهؼ ال شيار السكؾمة لمييوة ال داؾلؾاية ؽ وبل الديدة الخبراء والسخفراؽ  ،ويـ
البيحثيف اإنداد ا فسيرة ا فبييف خفيير ا خفبيرات ال داؾلؾاية السشي بة لسذه ال شيار و ؽ خالؿ
اراء الديدة الخبراء والسخفراؽ لافؼ انفسيدهي ود ار فسي ف البح .

 3-1-3-2استبيان تحديد اهم المهارات االساسية واختباراتها

ا د تحديد نشيار المييوة ال داؾلؾاية واخفبيراتسي ويـ البيحثيف اإنداد ا فسيرة ا فبييف لفحديد
اهؼ السسيرات ا ي ية الفف يسكؽ د ار فسي ف البح الحيلف نؽ طريق اراء الديدة الخبراء
والسخفراؽ ع تحديد ا خفبيرات الخياة اكل سيرة ؽ السسيرات السخفيرة .

 2-3-2االختبارات الفسيولوجية والمهارية

اذ تؼ اخفيير ( )2اخفبيرات لكييس نشيار المييوة ال داؾلؾاية و ( )5اخفبيرات لكييس
السسيرات ا ي ية لكرة ودـ الري ت ؽ وبل الديدة الخبراء والسخفراؽ .

 4-2االختبارات الفسيولوجية والمهارية المختارة
 1-4-2االختبارات الفسيولوجية

اذ ويـ البيحثيف بفؾزيع ا فبييف فؾح نمة الديدة الخبراء والسخفراؽ لفحديد اهؼ نشيار
المييوة ال داؾلؾاية ومفج نؽ هذا ا اراء اخفيير ال شيار الفيلية :
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 -7السرومة
 -5تركاب الجدؼ
 -7القؾة ال زمية
 -5الفحسل ال زمف
 -5القدرات الالهؾائية
 -2القدرات السؾائية
 -1الدرنة
 -2الرشيوة
وب د ذلػ ويـ البيحثيف اينداد ا فسيرة ا فبييف لفحديد اهؼ نشيار المييوة ال داؾلؾاية الفف
يسكؽ د ار فسي ف البح الحيلف والفف لسي تيثار ف ال يلية السدرو ة  ،ومفج نؽ هذه ال سمية اخفيير
ال شيار الفيلية والفف حرمت نمة انمة مدبة ات يؽ الخبراء ( )%55سي ؾؽ وكسي باؽ ف الجدوؿ
(.)7
ججول ()0
يبين ندب اتفاق الدادة الخبخاء حهل اختيار وتحجيج اهم عشاصخ المياقة الفديهلهجية
عجد الخبخاء الكمي

الستفقهن

ال اخفزهن

الشدبة السئهية

1

السرومة

73

72

7

%25.57

0

تركاب الجدؼ

73

5

75

%57.05

0

القؾة ال زمية

73

71

5

%23.51

4

الفحسل ال زمف

73

72

7

%25.57

5

القدرات الالهؾائية

73

75

5

%12.35

6

القدرات السؾائية

73

75

5

%12.35

7

الدرنة

73

5

75

%57.05

8

الرشيوة

73

7

72

%75.12

العشاصخ

ت

و ؽ خالؿ الجدوؿ ( )7تباؽ لشي اف ال شيار السخفيرة ؽ وبل الخبراء هف:
 -7السرومة
 -5القؾة ال زمية
 -7الفحسل ال زمف
 -5القدرات الالهؾائية
 -5القدرات السؾائية
ا د ذلػ ويـ البيحثيف اينداد ا فسيرة ا فبييف لمديدة الخبراء والسخفراؽ خفيير ا خفبيرات
ال داؾلؾاية السسثمة لم شيار السخفيرة (السمحق  ،)5ومفج نؽ هذه ال سمية اخفيير ا خفبيرات الفف
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حرمت نمة ؾا قة ( )%15سي ؾؽ ؽ راء الديدة الخبراء لكل نشرر ؽ ال شيار الدياقة  ،وكسي
باؽ ف الجدوؿ (.)5
ججول ()4
يبين الشدب السئهية التفاق الدادة الخبخاء حهل االختبارات الفديهلهجية
لعشاصخ المياقة الفديهلهجية
عجد الخبخاء الكمي الستفقهن الخافزهن الشدبة السئهية

ت

العشاصخ

االختبارات السخشحة

1

السخونة

ثشف الجذع لأل يـ
الجمؾس الظؾيل

73

71

5

%23.51

0

القهة العزمية

الؾثب الظؾيل ؽ الثبيت

73

72

7

%35.17

0

التحسل العزمي

 الجمؾس ؽ الروؾد حفةا فش يذ الجسد

73

71

5

%23.51

 الف مق ؽ ووع دالذراناؽ حفة ا فش يذ الجسد

73

72

7

%25.57

4

القجرات الالههائية -اخفبير ندو  50ييردة

73

75

5

%12.35

 اخفبير الؾثب ال سؾديؽ الثبيت ؿ(الذغل)

73

72

7

%25.57

ذف او

73

75

5

%12.35

شحشة الف ب

73

75

5

%12.35

5

القجرات الههائية

 اخفبير كؾبرركض  75دقيقة
 اخفبيرلكيرلدؾف

ؽ

وبسذا ا اراء يكؾف البيحثيف ود تؾال الة ا خفبيرات ال داؾلؾاية الفف افزسشسي البح
اخفبيرات وكسي باؽ ايلجدوؿ (.)5
ججول ()5
يبين اسساء االختبارات الفديهلهجية السختارة ووحجات القياس الخاصة بها

وهف ()2

ت

اسم االختبار

وحجة القياس

العشرخ الحي يقيده

1

ثشف الجذع لأل يـ ؽ الجمؾس الظؾيل

السفر واازائه

السرومة

0

الؾثب الظؾيل ؽ الثبيت

السفر واازائه

القؾة ال زمية

0

الجمؾس ؽ الروؾد حفة ا فش يذ الجسد

ندد السرات

الفحسل ال زمف
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4

الف مق ؽ ووع د الذراناؽ حفة ا فش يذ الجسد

5

اخفبير ندو  50ييردة

الفحسل ال زمف

دقيقة
ثيمية

القدرة الالهؾائية

6

اخفبير الؾثب ال سؾدي ؽ الثبيت (الذغل)

السفر واازائه

القدرة الالهؾائية

7

اخفبير كؾبر ذف او ركض  75دقيقة

السفر واازائه

القدرة السؾائية

8

اخفبير شحشة الف ب لكيرلدؾف

ندد السرات  +الشبض

القدرة السؾائية

2-4-2االختبارات المهارية

اند البيحثيف ا فسيرة ا فبييف ألهؼ السسيرات ا ي ية واخفبيراتسي ونروسي الديدة الخبراء
والسخفراؽ لحديد اهؼ ا خفبيرات السسيرية الفف يسكؽ اف يذسمسي البح الحيلف  ،ومفج نؽ هذا
ا اراء اخفيير ( )5سيرات ا ي ية و( )5اخفبيرات سيرية لكييس السسيرات وكسي ؾوح ف الجدوؿ
( .)2اذ تؼ انفسيد مدبة ( )%15سي ؾؽ .
ججول ()6
يبين ندب االتفاق حهل السهارات االساسية واختباراتها
ت

السهارة

1

التهجيف

اسم االختبار
الفسدي

عجد الخبخاء الكمي الستفقهن الخافزهن الشدبة السئهية
73

71

5

%23.51

ؽ الكرات الثيبفة نمة
فة تقديسيت

0

الجحخجة

الدحراة ايلكرة حؾؿ ()5
شؾاخص اظريقة ايرو.

73

72

7

%25.57

0

التسخيخ

تسرير كرة أروية ايلقدـ ؽ
الدحراة نمة دظبة قدسة

73

72

7

%35.17

4

االخساد

إخسيد الكرة األروية ايلقدـ ؽ
الحركة.

73

75

5

%12.35

5

الزخبة
الجانبية

الزربة الجيمبية نمة أهداؼ
ؾوؾنة اذكل وؾس.

73

3

70

%51.72

6

الزخبة
الخكشية

الزربة الركشية نمة ( )7أهداؼ
اسدي يت خفم ة

73

3

70

%51.72

ومفج نؽ هذه ال سمية اخفيير( )5سيرات ا ي ية وهف (الفسدي  ،الدحراة ،الفسرير ،ا خسيد) ،وكذلػ
تحديد ( )5اخفبيرات لكييس هذه السسيرات وهذه ا خفبيرات هف -:
ؽ الكرات الثيبفة نمة فة تقديسيت لكييس سيرة الفسدي .
 اخفبير الفسدي
 اخفبير الدحراة ايلكرة حؾؿ ( )5شؾاخص اظريقة ايرو لكييس سيرة الدحراة.
 اخفبير تسرير كرة اروية ايلقدـ ؽ الدحراة نمة دظبة قدسة لكييس سيرة الفسرير.
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 اخفبير اخسيد الكرة ا روية ايلقدـ ؽ الحركة.

 5-2المعامالت العلمية لالختبارات المختارة(الفسيولوجية والمهارية)
 1-5-2صدق االختبارات
 1-1-5-2الصدق الظاهري

والذي تحقق ؽ خالؿ مدبة ات يؽ الديدة الخبراء والسخفراؽ حؾؿ نشيار المييوة ال داؾلؾاية
واخفبيراتسي وكذلػ ات يؽ الديدة الخبراء والسخفراؽ حؾؿ السسيرات ا ي ية واخفبيراتسي اذ تؼ انفسيد
مدبة ( )%55خفيير نشيار المييوة ال داؾلؾاية  ،وتؼ انفسيد ( )%15سي ؾؽ خفيير اخفبيرات
المييوة ال داؾلؾاية وكذلػ اخفبيرات السسيرات ا ي ية السدرو ة ف البح .

 2-1-5-2صدق المحتوى (تحليل المحتوى)

ي د ؽ امؾاع الردؽ الشغري وي فسد نمة تحمال حفؾى السريدر ال مسية والد ار يت والبحؾث
الدياقة والسفذيبسة ،وهذا ي ويـ اه البيحثيف ؽ خالؿ تحمال لسحفؾى السريدر والسرااع ال ربية
وا اشبية حؾؿ ؾوؾع المييوة ال داؾلؾاية وتحديد السسيرات ا ي ية اكرة ودـ الري ت.

 2-5-2ثبات االختبارات

ويـ البيحثيف اإيجيد ثبيت ا خفبيرات السدرو ة ف البح (ال داؾلؾاية والسسيرية) وذلػ ؽ
خالؿ تظباق ا خفبير وانيدة تظبيقه نمة ناشة الثبيت البيلغة ( )50عبي ؽ نبف كمية الفربية
ا ي ية اكرة ودـ الري ت اذ اارى ا خفبير ا وؿ (الفظباق ا وؿ بفيريخ  5و) 5050/ 7 / 7
وويـ اينيدة ا خفبيرات ف (الفظباق الثيمف بفيريخ  2و ) 5050 / 7 / 3و ؽ ثؼ ا فخرج قيسة
ي ل الثبيت ( ي ل ا رتبيط البديط) باؽ الفظباق ا وؿ والثيمف فخراج الثبيت  ،وكسي باؽ ف
الجدوؿ (. )1
ججول ()7
يبين ثبات االختبارات الفديهلهجية والسهارية
ت
1

معامل الثبات

اسم االختبار

0.23

0.35

0

الؾثب الظؾيل ؽ الثبيت

0.23

0.35

0

الجمؾس ؽ الروؾد حفة ا فش يذ الجسد

0.30

0.35

4

الف مق ؽ ووع د الذراناؽ حفة ا فش يذ الجسد

0.22

0.35

5

اخفبير ندو  50ييردة

0.25

0.30

0.27

0.37

7

اخفبير كؾبر ذف او ركض  75دقيقة

0.22

0.35

8

اخفبير شحشة الف ب لكيرلدؾف

0.20

0.23

0.25

0.35

6

9

ثشف الجذع لأل يـ ؽ ووع الجمؾس الظؾيل

الرجق الحاتي

اخفبير الؾثب ال سؾدي ؽ الثبيت (الذغل)

الفسدي

ؽ الكرات الثيبفة نمة فة تقديسيت
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12

0.25

0.30

الدحراة ايلكرة حؾؿ ( )5شؾاخص اظريقة ايرو

0.20

0.23

 10إخسيد الكرة السفدحراة داخل دفظال قدؼ ؽ ووع 0.27
الحركة

0.37

 11تسرير كرة أروية ؽ الدحراة نمة دظبة قدسة

اذ تباؽ ؽ الجدوؿ ( )1اف سل ادؽ الذاتف لالخفبيرات تراوح (  ) 0.35 _ 0.23وهؾ
ي ل ادؽ نيلف يسكؽ انفسيد ا خفبيرات ايمسي اخفبيرات ايدوة وثيبفة وذات ؾاا يت نمسية
دقيقة يسكؽ ا نفسيد نماسي ف البح الحيلف .

 6-2التجربة االستطالعية

ا د تحديد ا خفبيرات ال داؾلؾاية والسسيرية الفف يقؾـ البيحثيف بد ار فسي والفيكد ؽ ادوسي
وثبيتسي  ،ويـ البيحثيف اياراء تجربة ا فظالعية نمة ناشة الفجربة ا فظالعية البيلغة ( )5ؽ
نبف شفخب كمية الفربية ا ي ية اكرة ودـ الري ت وذلػ بفيريخ(  5و ) 5050 / 7 / 7وكيف
السدؼ ؽ الفجربة ا فظالعية هؾ الفيلف :
 الفيكد ؽ الئسة ا خفبيرات و سؾلفسي او ا ؾبفسي ايلشدبة ل اشة البح .
 الف رؼ نمة السذيكل والس ؾويت الفف ود تؾااه البيحثيف ف تظباق ا خفبيرات ف الفجربة
الرئيدية و حيولة تال اسي دبقي.
 الفيكد ؽ دى االحية ا دوات وا اسزة السدفخد ة ف الفجربة وا كيمية قيي سي لالخفبيرات
ارؾرة احيحة
 تدريب ريق ال سل* حؾؿ كيفية ااراء ا خفبيرات وتدجامسي ف ا فسيرة الفدجال
 الف رؼ نمة الؾوت الالزـ لفظباق ا خفبيرات وكيفية تؾزي سي نمة اييـ الفجربة وتدمدل
تظبيقسي
و ؽ خالؿ الفجربة ا فظالعية وا فرشيد ايراء جسؾنة ؽ الديدة الخبراء والسدرباؽ تؼ تقديؼ
ا خفبيرات نمة يؾ يف لمفظباق وكسي باؽ ف الجدوؿ (.)2

* االسم

مكان العسل

م .ربيع خمف

كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة  /جامعة السهصل /مجرب نادي غاز الذسال

م.م دمحم يقزان

كمية التخبية االساسية  /جامعة السهصل

دمحم يهنذ

احسج طارق

عسخ عبج الحكم
وائل هقداد شاهين

طالب ماجدتيخ /قدم التخبية البجنية وعمهم الخياضة  /كمية التخبية االساسية

طالب ماجدتيخ /قدم التخبية البجنية وعمهم الخياضة  /كمية التخبية االساسية

طالب ماجدتيخ /قدم التخبية البجنية وعمهم الخياضة  /كمية التخبية االساسية
طالب هاجستير /قسن التربية البدنية وعلوم الرياضة  /كلية التربية االساسية
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ججول ()8
يبين تهزيع االختبارات عمى ايام التجخبة وتدمدل تظبيقها
ت

االيام

االختبارات

1

الاؾـ ا وؿ








.7
.5
.7
.5
.5
.2

ثشف الجذع الة ا يـ ؽ الجمؾس الظؾيل.
الجمؾس ؽ الروؾد حفة ا فش يذ الجسد.
اخفبير ندو ( )50ييردة.
اخفبير كؾبر ذف وركض  75دقيقة.
ؽ الكرات الثيبفة نمة ( )2تقديسيت.
الفسدي
الدحراة حؾؿ ( )5شؾاخص اظريقة ايرو.

0

الاؾـ الثيمف








.7
.5
.7
.5
.5
.2

الؾثب الظؾيل ؽ الثبيت.
الف مق ؽ ووع د الذراناؽ حفة ا فش يذ الجسد.
اخفبير الؾثب ال سؾدي (الذغل).
اخفبير شحشة الف ب لكيرلدؾف.
اخفبير تسرير كرة اروية ؽ الدحراة نمة دظبة.
اخسيد كرة ايلقدـ ؽ الحركة.

تؼ اخذ رأي الديدة الخبراء والسدرباؽ الفيلية ا سيئسؼ حؾؿ تقديؼ ا خفبيرات

*

______________________
*
مكان العسل
االسم
كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة
أ  .د مكي محسهد
كمية التخبية االساسية قدم التخبية البجنية وعمهم الخياضة
أ  .د سعج فاضل
كمية التخبية االساسية قدم التخبية البجنية وعمهم الخياضة
أ  .م  .د احسج هذام
كمية التخبية االساسية قدم التخبية البجنية وعمهم الخياضة
م  .د عسار مؤيج
مجرب نادي غاز الذسال واكاديسي في كمية التخبية البجنية وعمهم الخياضة
م  .ربيع خمف

 7-2االجهزة واالدوات المستخدمة








اسيز الكفرومف لكييس الظؾؿ والؾزف
لؾحة ادارية اا يدهي  570x 770ؼ
ال دد 7
دظبة قدسة  5رب يت اا يد كل ربع  75 x75ؼ ال دد 7
اشدوؽ قييس السرومة ويحفؾي ف اناله نمة دظرة دراة ال دد 7
كرة ودـ اي ت مؾع يكي ي ال دد 70
شؾاخص ال دد 2

ال دد 7
ر ؾـ نماسي هدؼ
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ينة تؾوات ال دد 7
اي رة ال دد 7
شريط قييس اظؾؿ(  50ـ) ال دد 7
سينة طبية مؾع  Ross maxال دد 7
شريط اق مؾف
ال دد 2
م ب لكرة ودـ الري ت

 8-2التطبيك النهائي لالختبارات

ا د تحديد ا خفبيرات ال داؾلؾاية والسسيرية وتدريب رؽ ال سل نماسي  ،ويـ البيحثيف
وبسديندة الداد السذرؼ و ريق ال سل بفظباق ا خفبيرات ال داؾلؾاية والسسيرية ونددهي ( )75اخفبير
نمة ناشة الفظباق الشسيئية وهؼ نبؾ امدية (الذرطة  ،غيز الذسيؿ  ،ماشؾى)
وذلػ لمسدة ؽ  5050/5/55ولغيية  5050 /7/2ف الري ت السغمقة لالمدية السذكؾرة ،
والجدوؿ ( )3يباؽ الخظة الز شية لمفظباق الشسيئف وااراء ا خفبيرات.
ججول()9
يبين الخظة الدمشية الجخاء االختبارات عمى االنجية السذسهلة في البحث
ت

اسم الشادي

الفتخة الدمشية لالختبارات

1

غاز الذسال

00و0202/0/00

0

نيشهى

06و0202/0/07

0

الذخطة

4و0202/0/5

 9-2الوسائل االحصائية

 .7الشدبة السئؾية
 .5الؾ ط الحديبف
 .7ا محراؼ السعييري
 .5ي ل ا رتبيط البديط بار ؾف
 .5ي ل تحمال ا محدار اظريقفاؽ كل ا محدارات.
 .2انمة قيسة واوطأ قيسة
 .1السشؾاؿ
اذ ا فخدـ البيحثيف الحقابة ا حريئية  SPSSف ا فخراج الشفيئج .
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 -3عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 1-3عرض نتائج املتغريات الفسيىلىجية واملهارية
ججول ()12
يبين الهصف االحرائي لمستغيخات الفديهلهجية والسهارية
ت

الستغيخات

وحجة القياس

الهسط
الحدابي

االنحخاف
السعياري

اوطأ قيسة

اعمى قيسة

1
0

ثشي الجحع لالمام من
الجمهس الظهيل

سم

70.22

5.72

5.00

55.00

0

الهثب الظهيل من الثبات

55.57

77.37

75

4

الجمهس من الخقهد حتى
استشفاذ الجهج

الستخ واجدائه

5.55

0.77

5.02

5.12

التعمق من وضع مج الحراعين
حتى استشفاذ الجهج

ثانية

10.57

75.05

75

35

6

اختبار الهثب
العسهدي(الذغل)

ثانية

5.33

0.73

5.55

5.57

5

اختبار عجو  42ياردة

7

اختبار كهبخ مذي او ركض
 10دقيقة

9

التهجيف من الكخات الثابتة
عمى ستة تقديسات

8

اختبار مشحشى التعب
لكارلدهن

12

الجحخجة بالكخة حهل ()5
شهاخص بظخيقة بارو.

10

إخساد الكخة األرضية بالقجم
من الحخكة.

11

تسخيخ كخة أرضية بالقجم من
الجحخجة عمى مدظبة مقدسة

عجد السخات

25

كغم.م/ثا

35.33

75.50

25.21

755.30

مممتخ/كغم/دقيقة

55.70

7.55

71.27

57.23

عجد السخات +

27.51

2.13

57.00

17.00

درجة

2.57

7.57

5.00

77.00

ثانية

2.35

0.25

1.53

70.35

درجة

50.20

5.12

77.00

52.00

درجة

77.50

7.75

55.00

72.00

الشبض

و ؽ اال ا فكسيؿ الشفيئج وتحقاق السدؼ ا وؿ ؽ البح  ،ويـ البيح اي فخراج ر ؾ ة
ا رتبيطيت باؽ السفغارات ال داؾلؾاية والسسيرية السدرو ة وكسي باؽ ف الجدوؿ (.)77
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الججول ()11
يبين مرفهفة االرتباطات واحتسالية الخظأ بين الستغيخات الفديهلهجية والسهارية
ت

التهجيف

السهارات
الستغيخات
الفديهلهجية

.7

ثشي الجحع لالمام من
الجمهس الظهيل

.7

الجمهس من الخقهد حتى

.5

الهثب الظهيل من الثبات
استشفاذ الجهج

الجحخجة

معامل
االرتباط

السعشهية

معامل
االرتباط

السعشهية

معامل
االرتباط

السعشهية

معامل
االرتباط

-0.005

0.337

-0.521

0.007

0.053

0.152

0.017

0.257

-0.705

0.535

0.527

0.020

0.055

0.157

0.005

0.315

0.050

0.155

-0.525

0.007

0.721

0.550

-0.005

0.330

-0.777

0.523

0.072

0.373

0.575

0.750

0.507

0.720

0.225

0.755

0.571

-0.525

0.027

-0.552

0.707

0.575

0.755

0.057

0.172

-0.752

0.502

0.757

-0.051

0.153

-0.072

0.371

0.575

0.507

0.007

0.557

0.007

.5

اختبار عجو  42ياردة

-0.055

.2

اختبار الهثب
العسهدي(الذغل)

-0.727

0.575

-0.053

0.233

0.572

0.502

0.007

-0.727

.1
.2

اختبار كهبخ مذي او ركض
 10دقيقة
اختبار مشحشى التعب
لكارلدهن

التسخيخ

السعشهية

التعمق من وضع مج الحراعين
حتى استشفاذ الجهج

.5

االخساد

 0-0عخض نتائج ندب مداهسة عشاصخ المياقة الفديهلهجية بالسهارات االساسية بظخيقة كل
االنحجارات
ججول ()10
يبين ندب مداهسة اختبارات عشاصخ المياقة الفديهلهجية بسهارة التهجيف بظخيقة كل االنحجارات
الظخيقة

كل
االنحجارات

الستغيخات

الخقم
الثابت

السعامل

ثشي الجحع لالمام من الجمهس الظهيل

0.077

الهثب الظهيل من الثبات

-0.172

الجمهس من الخقهد حتى استشفاذ
الجهج

التعمق من وضع مج الحراعين حتى
استشفاذ الجهج
اختبار عجو  42ياردة

اختبار الهثب العسهدي(الذغل)

5.155

-0.005
-0.075
0.755

-0.051
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ف
السحدهبة

5.72

احتسال
الخظأ

0.072

االرتباط
الستعجد

0.522

معامل
التحجيج

0.752
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اختبار كهبخ مذي او ركض 10

3.17

اختبار مشحشى التعب لكارلدهن

0.755

دقيقة

و ؽ الجدوؿ ( )75ونشد ا فخداـ طريقة كل ا محدارات ايدخيؿ اسيع السفغارات ال داؾلؾاية
بمغت قيسة مدبة السديهسة ( )%75.2باشسي بمغت قيسة ؼ السحدؾبة ( )5.72وبس شؾية ()0.072
وهف قيسة شؾية سي يسكششي ؽ ا فخالص يدلة الفشبؤ الفيلية لسسيرة الفسدي بد لة السفغارات
ال داؾلؾاية:
التهجيف = ( 2.201 + 4.745ثشي الجحع لالمام) ( -2.716 +الهثب الظهيل من الثبات) +
( -2.220الجمهس من الخقهد حتى استشفاذ الجهج) ( -2.210 +التعمق من وضع مج الحراعين
حتى استشفاذ الجهج) ( 2.150 +عجو 42ياردة) ( -2.207 +الهثب العسهدي  -الذغل) +
( 9.70مذي وركض  10دقيقة  -كهبخ) ( 2.100 +مشحشى التعب لكارلدهن).
و ؽ خالؿ ي تقدـ مجد اهسية نشيار المييوة ال داؾلؾاية السدرو ة وتأثارهي ف سيرة
الفسدي  ،اذ تحفيج سيرة الفسدي الة امغسة الظيوة السؾائية والالهؾائية ألدائسي خالؿ السبيرييت و
ت فسد نمة امغسة امفيج الظيوة الالهؾائية ف نسمية تدديد الكرة محؾ السدؼ واف زييدة ندد تك اررات
اداء هذه السسيرة تحفيج الة اف يفسفع الالنب ايلظيوة السؾائية ألال اف يدفسر ف اداء هذه السسيرة
بدوة ووؾة ألطؾؿ فرة سكشة وبجؾدة ا داء م دسي وا تقيف ف نسمية الفسدي  ،اذ اف السبيراة تدفسر
ألكثر ؽ ينة ا ض ا حييف وتحفيج الة طيوة هؾائية ومغيـ اوكدجاشف ٍ
نيؿ لدى الالنب لكف
يدفسر بش س ا داء والدوة ف الفسدي  ،اذ يذكر زاهر  ( 5077،ايف الك يءة الالهؾائية هف ودرة ال رد
ف تكرار امكبيويت نزمية وؾية كيلفسدي لسرة واحدة او ندد ومال ؽ السرات وي فسد الالنب
خاللسي نمة امفيج الظيوة اظريقة هؾائية وبس دؿ يزيد نؽ  5-7دقيقة خالؿ السبيراة او ؽ خالؿ
ندد تكرار الفسدي  ،واف الك يءة السؾائية لالنب ت د ودرة الجدؼ نمة ا فسالؾ اكبر ودر ؽ
ا وكدجاؽ خالؿ وحدة ز شية اشة اكثر ؽ دقيقفاؽ اي خالؿ السبيراة كي مة وبيلفيلف ي فسد امفيج
الظيوة خاللسي نمة الشغيـ السؾائف مفيج الظيوة يسكشه ف ا فسرار ف اداء الفسدي ل فرة اطؾؿ
وبفك اررات كثارة ع تيخر عسؾر الف ب نمة الالنب ) (زاهر)73 :5077 ،
ججول ()10
يبين ندب مداهسة اختبارات عشاصخ المياقة الفديهلهجية بسهارة الجحخجة
بظخيقة كل االنحجارات
الظخيقة
كل
االنحجارات

الستغيخات
ثشي الجحع لالمام من الجمهس الظهيل
الهثب الظهيل من الثبات
الجمهس من الخقهد حتى استشفاذ

الخقم
الثابت

السعامل
0.011

-0.025 5.255
-0.073
122

ف
السحدهبة
7.715

احتسال
الخظأ
0.005

االرتباط
الستعجد
0.255

معامل
التحجيج
0.553
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الجهج

التعمق من وضع مج الحراعين حتى
استشفاذ الجهج
اختبار عجو  42ياردة
اختبار الهثب العسهدي(الذغل)
اختبار كهبخ مذي او ركض 10
دقيقة
اختبار مشحشى التعب لكارلدهن

0.005
0.251
0.003
0.000
-0.075

و ؽ الجدوؿ ( )77ونشد ا فخداـ طريقة كل ا محدارات ايدخيؿ اسيع السفغارات ال داؾلؾاية
بمغت قيسة مدبة السديهسة ( )%55.3باشسي بمغت قيسة ؼ السحدؾبة ( )7.715وبس شؾية ()0.005
وهف قيسة شؾية سي يسكششي ؽ ا فخالص يدلة الفشبؤ الفيلية لسسيرة الدحراة بد لة السفغارات
ال داؾلؾاية:
الجحخجة = (2.277 + 4.805ثشي الجحع لالمام) ( -2.285 +الهثب الظهيل من الثبات) +
( -2.219الجمهس من الخقهد حتى استشفاذ الجهج) ( -2.224 +التعمق من وضع مج الحراعين
حتى استشفاذ الجهج) ( 2.647 +عجو 42ياردة) (2.229 +الهثب العسهدي  -الذغل) 2.222 +
(مذي وركض  10دقيقة  -كهبخ) ( -2.215 +مشحشى التعب لكارلدهن).
و ؽ خالؿ الجدوؿ ( )72مجد اف نشيار المييوة ال داؾلؾاية تؤثر ف سيرة الدحراة تأثا ار
بيش ار وبشدبة ديهسة نيلية بمغت ( )%55.3مة الالنب اف يفسفع اسؾاا يت داؾلؾاية نيلية
ولديه مغيـ هؾائف و هؾائف ااد كف يفسكؽ ؽ ا فسرار اأداء سيرة الدحراة ألطؾؿ فرة سكشة
وبيألداء الجاد م ده ولافسكؽ ؽ الفحرؾ ف السم ب ع الكرة ارؾرة فقشة واادة وندـ وييع الكرة
شه  ،اذ اف الالنب يحفيج الشغيـ الالهؾائف ف بداية السبيراة و ف السدي يت القرارة لمدحراة وب د
رور الؾوت خالؿ السبيراة واشفداد السشي دة ووغط الخرؾـ والشفيجة يمه يحفيج الة الشغيـ السؾائف
ا وكدجاشف لكف يفسكؽ ؽ ا فس ارره ف دحراة الكرة ؾاء ف السشيطق الخيلية ؽ الخرؾـ او
الدحراة ف عل واؾد خرؼ له (كسي ف السراوغة ) لكف يرل الة يحة ريق الخرؼ والسدؼ
وايريؿ الكرة الة شيطق ال ريق الخرؼ اأ يف  ،اذ اف الدحراة ت د ؽ السسيرات الحركية السق مة
ولكؽ اسجرد اف يسرر الالنب الكرة لمز ال او يددد محؾ السر ة تربح سيرة فؾحة (ايهف وايد
 ،)50 :5002 ،وكذلػ هف ؽ السسيرات الفف يجب نمة نب كرة القدـ لمري ت اتقيمسي
فخدا سي نشد ي يكؾف ز الؤه راوباؽ ؽ ال ريق الخرؼ ويحيوؿ ايجيد راغ لسشيولة الكرة او الفسدي
محؾ السر ة ( الؾحش وابراليؼ )75 :7335،
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ججول ()14
يبين ندب مداهسة اختبارات عشاصخ المياقة الفديهلهجية بسهارة التسخيخ بظخيقة كل االنحجارات
الظخيقة

الستغيخات

الخقم
الثابت

ثشي الجحع لالمام من الجمهس
الظهيل

0.072

الهثب الظهيل من الثبات

كل
ا محدارات

5.220

الجمهس من الخقهد حتى
استشفاذ الجهج

التعمق من وضع مج الحراعين
حتى استشفاذ الجهج
اختبار عجو  42ياردة

اختبار الهثب العسهدي(الذغل)

اختبار كهبخ مذي او ركض 10
دقيقة
اختبار مشحشى التعب لكارلدهن

السعامل

ف
السحدهبة

احتسال
الخظأ

االرتباط
الستعجد

معامل
التحجيج

0.073
77.255

0.052

5.517

0.070

0.532

0.755

-5.710
-0.005
-0.007
0.730

و ؽ الجدوؿ ( )75ونشد ا فخداـ طريقة كل ا محدارات ايدخيؿ اسيع السفغارات ال داؾلؾاية
بمغت قيسة مدبة السديهسة ( )%75.5باشسي بمغت قيسة ؼ السحدؾبة ( )5.51وبس شؾية ()0.070
وهف قيسة شؾية سي يسكششي ؽ ا فخالص يدلة الفشبؤ الفيلية لسسيرة الفسرير بد لة السفغارات
ال داؾلؾاية:
التسخيخ= ( 2.218 +10.840ثشي الجحع لالمام) ( 0.862 +الهثب الظهيل من الثبات) +
( 2.219الجمهس من الخقهد حتى استشفاذ الجهج) ( 2.208 +التعمق من وضع مج الحراعين حتى
استشفاذ الجهج) ( -0.072 +عجو 42ياردة) ( -2.224 +الهثب العسهدي  -الذغل) +
( -2.221مذي وركض  10دقيقة  -كهبخ) ( 2.192 +مشحشى التعب لكارلدهن).
ؽ خالؿ مفيئج ادوؿ ( )75مجد امه هشيؾ مدبة ديهسة خفبيرات المييوة ال داؾلؾاية اسسيرة
الفسرير اذ ت د سيرة الفسرير ؽ السسيرات الفف تجسع باؽ الشغي اؽ الالهؾائف والسؾائف يلالنب يقؾـ
اأداء سيرة الفسرير طؾاؿ فرة السبيراة و بفك اررات كثارة نمة اف تكؾف الكرة خالؿ الفسرير ري ة
ودقيقة ويجب اف يؾاد اي احفسيؿ لمخظأ اذ اف اي خظأ ف تسرير الكرة لمز ال اؤدي الة قدامسي
وبدء هجسة زيدة ود ال ريق وود يفدبب ف خديرة هدؼ  ،إذ ت ّد سيرة الفسرير ؽ اهؼ سيرات
كرة القدـ لمري ت ويجب نمة اسيع الالنباؽ اتقيمسي واايدتسي ايلسدفؾى الذي يفشي ب ع ا كيمييتسؼ
 ،سف تحفيج الة وؾة نزمية ف نزالت الراماؽ و ظيولة ألدائسي كسي تفظمب رنة ف ا داء
و رومة يال اادة حفة تفؼ نمة اكسل واه وبرؾرة ثيلية  ،اذ يذكر دمحم ( )7335ايف الفسرير
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الدميؼ والسفقؽ هسي الؾ امة الؾحادة لربط الم ب وتش اذ الخظط وي د ال ريق سياسي طيلسي كيمت الكرة
ف حؾزة اي رد ؽ الالنباؽ (دمحم  ،)75 :7335،ويؤكد كسيش ( )7333ذلػ إذ يذكر ف هذا
السجيؿ اف ال ريق الذي يجاد ا راده الفسرير ارؾرة احيحة يدفظيع تش اذ واابيته الد يعية والسجؾ ية
ارؾرة اادة (كسيش ،)72 :7333،وهذ ي ات ق ع ي ذكر السافف ( )5002الذي يذكر ايف كرة
القدـ الحديثة تفساز ايلدرنة والقؾة والدوة ف ا داء ويفظمب هذا ؽ الالنب اف يكؾف ذا ا كيمية نيلية
ف تدمؼ الكرة و رنة الفررؼ بسي و يظرة الالنب نمة الكرة تزيد ثقفه بش ده وتج مه يفررؼ اذكل
دواق ( السافف . )52 :5002،
ججول ()15
يبين ندب مداهسة اختبارات عشاصخ المياقة الفديهلهجية بسهارة االخساد
بظخيقة كل االنحجارات
الظخيقة

الستغيخات

الخقم
الثابت

ثشي الجحع لالمام من الجمهس
الظهيل

0.075
7.272

الهثب الظهيل من الثبات

كل
ا محدارات

الجمهس من الخقهد حتى استشفاذ
الجهج

التعمق من وضع مج الحراعين حتى
استشفاذ الجهج
اختبار عجو  42ياردة

اختبار الهثب العسهدي(الذغل)

اختبار كهبخ مذي او ركض 10
دقيقة
اختبار مشحشى التعب لكارلدهن

السعامل

ف
السحدهبة

احتسال
الخظأ

االرتباط
الستعجد

معامل
التحجيج

-0.073
75.552

0.053

7.511

0.005

0.220

0.572

-7.105
-0.025
0.000
0.517

و ؽ الجدوؿ ( )75ونشد ا فخداـ طريقة كل ا محدارات ايدخيؿ اسيع السفغارات ال داؾلؾاية
بمغت قيسة مدبة السديهسة ( )%57.2باشسي بمغت قيسة ؼ السحدؾبة ( )7.51وبس شؾية ()0.005
وهف قيسة شؾية سي يسكششي ؽ ا فخالص يدلة الفشبؤ الفيلية لسسيرة ا خسيد بد لة السفغارات
ال داؾلؾاية:
االخساد = ( 2.205 +04.408ثشي الجحع لالمام) ( 1.608 +الهثب الظهيل من الثبات) +
( -2.209الجمهس من الخقهد حتى استشفاذ الجهج) ( 2.209 +التعمق من وضع مج الحراعين
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حتى استشفاذ الجهج) ( -0.720 +عجو 42ياردة) ( -2.260 +الهثب العسهدي  -الذغل) +
(2.222مذي وركض  10دقيقة  -كهبخ) ( 2.070 +مشحشى التعب لكارلدهن).

ويفباؽ ؽ مفيئج الجدوؿ ( )75اأف ل شيار المييوة ال داؾلؾاية تأثا ار بيش ار ومدبة ديهسة
بب عسؾر هذه
بمغت ( )%57.2اسسيرة ا خسيد ف يلية كرة القدـ لمري ت  ،ويراع البيح
الشفيجة الة اهسية سيرة ا خسيد بؾا سي احد اهؼ السسيرات ا ي ية ف هذه ال يلية والفف يجب نمة
الالنب اف يفسفع ار يت داؾلؾاية نيلية ؽ وؾة و رنة و رومة و ظيولة هؾائية و هؾائية اادة
كف يفسكؽ ؽ ادائسي ل فرات طؾيمة ايلسدفؾى الجاد م ده  ،اذ ت د ؽ احد ا بيب ال ؾز ايلسبيراة هف
ودرة الالنباؽ ف الديظرة نمة الكرة القيد ة ؽ الز ال وحدؽ الفررؼ بسي ا د ذلػ  ،ونمة الالنب
اف تكؾف لديه القؾة ال زمية الالز ة فالـ الكرة والديظرة نماسي و رنة اداء ا خسيد والديظرة نمة
الكرة اي رع ووت لزسيف حسييفسي والفررؼ بسي ري ي  ،اف سيرة ا خسيد يجب اف تؤدى وادؼ
الالنب ف ووع ااد وودرة سفيزة ؽ رومة يال الجدؼ وكيفية ا فكبيؿ الكرة  ،واف تكرار اداء
هذه السسيرة خالؿ ووت السبيراة والجسد الذي يقع نمة نيتق الالنب يمزـ الالنب اف يكؾف لديه مغيـ
هؾائف اوكدجاشف ااد حفة يفسكؽ ؽ تكرار اداء هذه السسيرة ل فرات طؾيمة دوف وييع الفركاز
و قداف الكرة ،اذ اف سيرة ا خسيد ت د ا ي ي لمبدء اكييـ اكية السسيرات ا خرى كيلفسرير والدحراة
والفسدي بدوف اخسيد ااد لؽ يكؾف هشيؾ تسدي او تسرير او دحراة اادة وهف سيرة يخفص بسي
الالنبؾف ا كثر سيرة ف ال ريق اذ يفؾوف مجيح الالنب ف اداء اكية السسيرات نمة مجيحه ف
اخسيد الكرة والديظرة نماسي ،ويرى ابراليؼ ( )7335ايف ا خسيد هؾ تحكؼ الالنب ف الكرات القيد ة
اليه ؾاء كيمت الكرة اروية او نيلية او مرف نيلية ف اطير ويمؾف المعبة (ابراليؼ )11 :7335 ،
 -4االستشتاجات والتهصيات
 1-4االستشتاجات
استشتج الباحثان ما ياتي:
 7-7-5يؤثر اخفبير ثشف الجذع لال يـ تأثا اًر طردييً نمة سيرة الدحراة اكرة ودـ الري ت لمسفقد اؽ
ف السشظقفاؽ الؾ ظة والذسيلية .
 5-7-5يؤثر اخفبير الجمؾس ؽ الروؾد حفة ا فش يذ الجسد تأثا اًر طردييً نمة سيرة الدحراة اكرة ودـ
الري ت لمسفقد اؽ ف السشظقفاؽ الؾ ظة والذسيلية.
 7-7-5يؤثر اخفبير شحشة الف ب لكيرلدؾف تأثا اًر طردييً نمة سيرات الفسدي والفسرير وا خسيد
اكرة ودـ الري ت لمسفقد اؽ ف السشظقفاؽ الؾ ظة والذسيلية.
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 0-4التهصيات
ويهصي الباحثان بسا ياتي:

 7-5-5الفيكاد نمة دربف كرة القدـ لمري ت تشسية ا يت السرومة والفحسل ال زمف والسظيولة
السؾائية و ظيولة الجسيزيؽ الدوري والفش دف نشد تدريب السسيرات ا ي ية اكرة القدـ لمري ت.

السرادر:
 ابؾ ال ال  ،نبد ال فيح احسد و اد  ،احسد مرر الديؽ ( : )5002داؾلؾايي المييوة
البدمية ،دار ال كر ال ربف ،القيهرة .
 ايهف  ،رظ ة و ايد،

سار( :)5002

يكؾلؾاية ا داء الرييوف ،ط ،7كفبة

ا مجمؾ السررية  ،القيهرة .
 حدؽ ،نيدؿ تركف و ايحب  ،الـ ابير (ب ت)  :كرة القدـ ت ميؼ وتدريب .
 حسيد ،فف إبراليؼ ( :)7335الجديد ف اإلنداد السسيري و الخظظف لالنبف كرة القدـ،
دار ال كر ال ربف ،القيهرة.
 زاهر ،نبد الرحسؽ نبد الحساد( :)5077ؾ ؾنة داؾلؾايي الرييوة ،ط ،7ركز الكفيب
لمشذر ،القيهرة.


ال ة ،بسيء الديؽ ابراليؼ ( : )5003داؾلؾايي الجسد البدمف ،ط ،7دار ال كر ال ربف ،
القيهرة .

 العبيدي ،حادر نبد الرزاؽ كيعؼ(: )5075ا ي ييت كفياة البح
البدمية ونمؾـ الرييوة ،ط،7دار الكفب والؾثيئق ،اغداد.
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 كسيش  ،يؾ ف زـ  : )7333( ،السسيرات األ ي ية ف كرة القدـ  ،ت ميؼ –تدريب ،
دار الخميج  ،نسيف  ،األردف .
 السزاع ،دمحم نبدهللا وايشؾبمف ،خفير احسد (ب ت)  :السسيرات ا

ي ية لكرة القدـ

 السافف ،ؾ ق أ د حسؾد ( :)5002الف مؼ والسسيرات األ ي ية ف كرة القدـ ،ط ،7دار
دامة ،نسيف ،األردف.
 الؾحش ،دمحم ايلح و ابراليؼ  ،فف(:)7335ا ي ييت كرة القدـ ،ط،7نيلؼ الس ر ة،
القيهرة.
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