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بعض المتغيرات البدنية والمهارية والقدرة في  في مداحة الممعب يرانتقال أثر مباريات بالتغي
 مراالتلقدم الالالههائية لالعبي كرة 

 
 أدهام صالح محمهد البيجهاني .م.د

 البجنية وعمـؾ الخياضةكمية التخبية / جامعة السؾصل 
   

 (55/5/1215، قبل لمشذخ في  51/51/1212)قجـ لمشذخ في 
 :ص البحثمخم

 ىجؼ البحث لمكذف عؽ:
 في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية لالعبي كخة قجـ الراالت.ـ( 12*02ضسؽ السداحة)ات مباريأثخ  -5
 في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية لالعبي كخة قجـ الراالت.ـ( 12*13ضسؽ السداحة)ات مباريأثخ  -1
 في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية لالعبي كخة قجـ الراالت. ـ(12*50مباريات ضسؽ السداحة)أثخ  -3
في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية لالعبي كخة قجـ  بية الثالثبيؽ السجاميع التجخيداللة الفخوؽ اإلحرائية  -0

 الراالت.
 ولمتحقق مؽ أىجاؼ البحث وضعت الفخوض اآلتية:

في بعض الستغيخات البجنية والسيارية سجسؾعة التجخيبية األولى وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لم -5
 قجرة الالىؾائية ولرالح االختبار البعجي.وال
في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة  سجسؾعة التجخيبية الثانيةوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لم -1

 الالىؾائية ولرالح االختبار البعجي.
في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة  سجسؾعة التجخيبية الثالثةوالبعجي لم وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي -3

 الالىؾائية ولرالح االختبار البعجي.
السجاميع التجخيبية وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية في االختبارات البعجية في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية بيؽ  -0

 .الثالث
استخجاـ السشيج التجخيبي لسالءمتو وطبيعة البحث، وتؼ تشفيح تجخبة البحث عمى عيشة شباب نادي نيشؾى بكخة قجـ الراالت السؤلفة  إذ تؼ
الشغخية  لبحثاؼ خظؾات ى( العبيؽ في كل مجسؾعة، وأ 4وبؾاقع) ةتجخيبي يعمامجثالث وتؼ تقديؼ عيشة البحث عمى ، ( العبا  14مؽ)
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قبل تشفيح و واحجة  ةاستظالعي ةإجخاء تجخبوالسشياج التجريبي و  السرادر العمسية والسقابمة الذخرية واالختبارات تحميل محتؾى والعسمية 
ثالث فقا  لو نفح السشياج مؽ ثؼ في يؾميؽ متتالييؽ، و قجرة الالىؾائية( البجنية والسيارية والالقبمية) االختباراتالسشياج التجريبي تؼ إجخاء 

( وحجة 13وعميو تؼ تشفيح) ةت تجريبيا( وحج3( دورات صغيخة تتزسؽ الجورة الرغيخة)5( وبؾاقع)5:  1حسل)بحخكة و  ةت متؾسظادور 
(:)الؾسط الحدابي، SPSSنفحت االختبارات البعجية، والستخالص الشتائج تؼ استخجاـ الحقيبة االحرائية)ومؽ ثؼ تجريبية خالؿ السشياج، 

  والشدبة السئؾية(.( L.S.Dتحميل التبايؽ، واقل فخؽ معشؾي)يشات السختبظة، االنحخاؼ السعياري، اختبار)ت( لمع
 وتؼ التؾصل الى أىؼ االستشتاجات اآلتية:

مظاولة الدخعة ومظاولة القؾة لمخجميؽ والجحخجة بالكخة و الدخعة االنتقالية القرؾى في) تفؾقا  معشؾيا   السجسؾعة التجخيبية األولىحققت   -
 تجخيبيتيؽ الثانية والثالثة.الالىؾائية( أفزل مؽ السجسؾعتيؽ الوالقجرة 

أفزل مؽ  (والتيجيف مؽ الحخكة  والقؾة السسيدة بالدخعة لمخجميؽ في)الخشاقة تفؾقا  معشؾيا   السجسؾعة التجخيبية الثانيةحققت  -
 تجخيبيتيؽ األولى والثالثة.السجسؾعتيؽ ال

واالخساد مؽ  والتسخيخ مؽ الحخكةفي)الدخعة الحخكية لمخجميؽ وسخعة االستجابة  فؾقا  معشؾيا  ت السجسؾعة التجخيبية الثالثةحققت  -
 تجخيبيتيؽ األولى والثانية.( أفزل مؽ السجسؾعتيؽ الالحخكة
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Abstract: 
The aim of the research is to detection: 
1- The effect of matches within the area (40 * 20 m) on some physical and skill variables and the 

anaerobic ability of futsal soccer players. 
2- The effect of matches within the area (27 * 20 m) on some physical and skill variables and the 

anaerobic ability of futsal soccer players. 
3- The effect of matches within the area (14 * 20 m) on some physical and skill variables and the 

anaerobic ability of futsal soccer players. 
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4- The significance of the statistical differences between the three experimental groups in some physical 

and skill variables and the anaerobic ability of Futsal footballers. 
To verify the research objectives, the following hypotheses were put in place: 
1- There are significant differences between the pre and post tests of the first experimental group in 

some physical and skill variables and anaerobic ability in favor of the post test. 
2- There are significant differences between the pre and post tests of the second experimental group in 

some physical and skill variables and anaerobic ability in favor of the post test. 
3- There are significant differences between the pre and post tests of the third experimental group in 

some physical and skill variables and anaerobic ability in favor of the post test. 
4- There are significant differences in the dimensional tests in some physical and skill variables and 

anaerobic ability between the three experimental groups.   
As the experimental method was used for its suitability and the nature of the research, the research 

experiment was carried out on the sample of the Nineveh club youth in the futsal consisting of (28) 

players, and the research sample was divided into three experimental groups and by (8) players in each 

group, and the most important theoretical and practical research steps Analyzing the content of scientific 

sources, personal interviews, tests and the training curriculum, and conducting one  exploratory 

experiments, and before implementing the training curriculum, tribal tests (physical, skill, and anaerobic 

ability) were conducted in two consecutive days, and then the curriculum was implemented according to 

three intermediate courses and a pregnancy movement (2: 1) and at the rate of (9) Small courses The 

small course includes(3)  training units, and accordingly(27) training units were implemented during the 

curriculum, and then the dimensional tests were carried out. To extract the results, the statistical bag 

(SPSS) was used: (arithmetic mean, standard deviation, test (t) Correlated samples, analysis of variance, 

least significant difference (LSD) and percentage). 

The following main conclusions were reached: 
- The first experimental group achieved a significant superiority in (the maximum transition speed, 

velocity elongation, two leg strength, ball rolling, and anaerobic ability) better than the second and third 

experimental groups. 

- The second experimental group achieved a moral superiority in (agility and strength characterized by 

speed for the two legs and scoring from movement) better than the first and third experimental groups. 

- The third experimental group achieved significant superiority in (the kinematic speed of the two men 

and the speed of response and passing from the movement and suppression of the movement) better than 

the first and second experimental groups. 
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 التعريف بالبحث: -1
  قدمة وأهمية البحث:الم 1-1

االحساؿ التجريبية السقششة وفقا  لظخؽ واساليب تجريبية متشؾعة ومختمفة تتشاسب مع الفئات التجريب الخياضي ىؾ 
العسخية والجشذ وطبيعة المعبة وكحلػ ىؾ تخجسة السعمؾمات واالفكار التجريبية بذكل متؾاصل ومحجث مؽ قبل 

االكاديسييؽ واالدارييؽ والباحثيؽ والسختريؽ)الييكل التجريبي( وعمى السدتؾيات القائسيؽ والسيتسيؽ بيحا السجاؿ مؽ 
ويعج الفكخ التجريبي لمسجرب وكادره الستكامل الحجخ االساس إلعجاد فخيق متكامل في جسيع جؾانب االعجاد ، كافة

تحقيق الشتائج يق و ضسؽ العبي الفخ  جساعيا  إلى أفزل مدتؾى مسكؽ فخديا  وتؾعيفو  الالعبوصؾال  بسدتؾى 
والتي تخجـ اجؾاء  الستاحةاألساليب التجريبية مدتخجما  لعسمية التجريبية السخسؾمة السخاد الؾصؾؿ إلييا مؽ خالؿ ا

 المعبة وطبيعتيا والتي تكؾف قخيبة ججا  لسا يحجث في الغخوؼ التشافدية.
ت كاف البج مؽ االشارة إلى أف اىؼ ما تتسيد بو ولكي نفيؼ اىؼ اىجاؼ وواجبات العسمية التجريبية في كخة قجـ الراال

ىحه المعبة ىؾ الؿياـ بالسيارات السختمفة في الغخوؼ الرعبة لؾجؾد مشاطق المعب الزيقة والرغيخة والتي تدسح 
لالعب بالديظخة عمى الكخة والتحكؼ فييا وادائيا بجقة عالية ومتشاـية السرحؾبة بالخكض الدخيع والبظيء والتؾقف 

جوراف وتغييخ االتجاه والسخاوغة والخجاع وىحا كمو متسثل بالجانب البجني مؽ خالؿ الدخعة والقؾة بأنؾاعيا والخشاقة وال
 والسظاولة العامة فزال  عؽ القجرة الالىؾائية التي تجعؼ األداء بذكل كبيخ مؽ خالؿ ما تؼ التظخؽ اليو.

يؽ مجربا مؽ خالؿ عسمشا كأكاديسييؽ و سكششتشيء ججيج كل  بحث فييا عؽنىي المعبة التي لراالت اكخة قجـ ولعبة 
ومؽ  الدبل لتظؾيخ الالعبيؽ والؾصؾؿ بيؼ الى افزل مدتؾى بجؾانبيؼ السختمفةاالساليب و الؾقؾؼ عمى اىؼ  مؽ

االساليب السيسة التي وردت في السرادر العمسية ىؾ اسمؾب المعب)اسمؾب السباريات( والتي قج تعؾد بفائجة كبيخة 
لمسجرب والالعبيؽ بشفذ الؾقت مؽ خالؿ اخترار االزماف التجريبية التي تدتغخؽ في تظؾيخ الستغيخات البجنية 
والسيارية والؾعيؽية والشفدية وغيخىا، فزال  عؽ ايراؿ السعمؾمات وافكار االداء التي تجور في ذىؽ السجرب برؾرة 

ة وحدب الغخوؼ والسعظيات السختمفة لمفخيق نفدو أو الفخيق مباشخة إلى الالعب وما يجب اف يقـؾ بو أثشاء السبارا 
السشافذ أو اية عخوؼ اخخى قج ترادؼ الالعب اثشاء السباراة، مع اف تظؾيخ الرفات البجنية والسيارات االساسية 

تؾفخه  ستكؾف قخيبة ججا  مؽ حيث شكل االداء واالستخجاـ االمثل في مؾاقف متشؾعة ومختمفة مؽ السباراة وكحلػ لسا
ىحه االجؾاء التجريبية)السباريات( مؽ ترخؼ خظظي دقيق لسا سيقؾـ بو الالعب مؽ اداء االستجابات الرحيحة في 
اختيار السيارة السشاسبة والترخؼ المحغي مع الدمالء مؽ حيث درجة االىسية واالولؾية لسكاف الدميل االخظخ عمى 
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االداء صحيحا  ومسيدا  مؽ التسخيخ والتيجيف واالسشاد والزغط مخمى السشافذ دوف الؾقؾع في االخظاء مسا يجعل 
 وخمق الفخاغ وغيخىا مؽ االمؾر السخافقة لسجخيات السباراة.

واتجو الباحث بفكخه إلى اجخاء الؾحجات التجريبية لمفخيق ككل عبخ ثالث مجاميع تجخيبية، كل مجسؾعة تجخيبية 
ومؽ ىشا  ـ(12*50ـ( )12*13ـ( )12*02ؽ السداحات الثالث)تخؾض مباراة طبقا  لسداحة تجريبية مختمفة م

التجريبية ومعخفة مجى تأثيخ كل مداحة مؽ ىحه السداحات سداحات يحه الفي تجخيب المعب ب كتدب البحث أىسيتوا
 التجريبية عمى الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية لالعبي كخة قجـ الراالت.

 مذكمة البحث: 1-2
الؾحجة التجريبية عشجما يخظط ليا البج مؽ وجؾد اىجاؼ رئيدية ليا لتشسية الرفات البجنية فقط أو السيارات االساسية 
أو تجريبات مخكبة وتحت مفاـيؼ متعجدة أو تظبيق مفخدات تكتيكية يخاد بيا معخفة كيؽية الؿياـ بالجفاع أو اليجؾـ بشاء  

والفخيق السشافذ وحدب تعميسات وتؾجييات الديج السجرب، ومؽ وجية نغخ عمى متظمبات وامكانيات العبي الفخيق 
الباحث اف الجافع الشفدي لالعبيؽ في عسمية التجريب تمعب دورا  كبيخا  في االنتغاـ لسؾاصمة التجريب بذكل مدتسخ 

 خيق ككل.ودوف انقظاع مع الججية التامة في االداء ألنيا تعظي جانبا  إيجابيا  لتظؾر الالعبيؽ والف
ومؽ خالؿ الدشؾات الثالث أو األربع الساضية والعسل السدتسخ مع فئة الذباب بيحه المعبة تست مالحغة اف الالعبيؽ 
يعسجوف عمى الػياب والتيخب مؽ حزؾر الؾحجات التجريبية التي تكؾف اىجافيا عمسية ومقششة بذكل سميؼ لتظؾيخ 

ء إلى مسارسة أو إجخاء بعض السباريات في الؾحجة التجريبية)بجايتيا أو الرفات البجنية والسيارات وغيخىا دوف المجؾ 
نيايتيا أو كميا( أو خارجيا، ومؽ ىشا كاف رأي الباحث في رسؼ الؾحجات التجريبية كسباريات تؤدى كؾحجات تجريبية 

سؾعة الثانية طبقا  ـ(، والسج12*02السجسؾعة األولى مباراة طبقا  لمسداحة) وطبقا  لثالث مجاميع تجخيبية تؤدي
ـ(، وذلػ لعجة اسباب قج يكؾف الدبب الخئيدي مشيا 12*50ـ(، والسجسؾعة الثالثة طبقا  لمسداحة)12*13لمسداحة)

ىؾ الجانب العمسي في تظؾيخ الجؾانب االعجادية السختمفة)البجني والسياري والخظظي والشفدي( وبعشاصخىا الستعجدة 
لسا يحجث في أجؾاء شبيية بالسباراة بشدبة كبيخة ججا ، فزال  عؽ الدبب األكثخ أىسية وىي تظؾيخا  شامال  ومتدنا  وقخيبا  

أف الالعبيؽ سيتعخضؾف إلى مثل ىكحا مداحات تجريبية نتيجة السؾاقف الستعجدة والستبايشة اثشاء السباراة لحلػ وجب 
ا ومؽ خالليا سيكتذف الباحث ما ستظؾره مسارسة تجريبات وعمى االقل ثالث مداحات تجريبية كؼ تست االشارة اليي

 كل مداحة مؽ الجؾانب البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية.
 :يؽاآلتي يؽفي اإلجابة عمى التداؤلتكسؽ مذكمة البحث سا تقجـ فإف وم
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في تظؾيخ  ليا تأثيخا  سيكؾف ىحه السباريات وطبقا  لسداحات المعب التجريبية وتبعا  لكل مجسؾعة تجخيبية ىل أف  -
فإذا كاف ىشاؾ تأثيخ مؽ قبل السجاميع ؟ أـ ال والقجرة الالىؾائية لالعبي كخة قجـ الراالتية البجنية والسيار ستغيخات ال

 ؟ستغيخات التابعة قيج البحثفي تظؾيخ الإيجابي عؽ غيخىا مخدود ات كؾف ذتسالثالث، فأي مؽ مداحات المعب 
 أهداف البحث: 1-3
في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية ـ( 12*02ضسؽ السداحة)ات مباريأثخ  لكذف عؽا 5-3-5

 الراالت.لالعبي كخة قجـ 
في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية ـ( 12*13ضسؽ السداحة)ات مباريأثخ  الكذف عؽ 1-3-2

 الراالت.لالعبي كخة قجـ 
في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية  ـ(12*50اريات ضسؽ السداحة)مبأثخ  الكذف عؽ 1-3-3

 الراالت.لالعبي كخة قجـ 
في بعض الستغيخات البجنية والسيارية  بيؽ السجاميع التجخيبية الثالثداللة الفخوؽ اإلحرائية  الكذف عؽ 1-3-4

 الراالت.لالعبي كخة قجـ والقجرة الالىؾائية 
 وض البحث:فر  1-4
في بعض األولى  سجسؾعة التجخيبيةوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لم 1-4-1

 الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية ولرالح االختبار البعجي.
في بعض  التجخيبية الثانيةسجسؾعة وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لم 1-4-2

 الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية ولرالح االختبار البعجي.
في بعض  سجسؾعة التجخيبية الثالثةوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي لم 1-4-3

 البعجي.الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية ولرالح االختبار 
وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية في االختبارات البعجية في بعض الستغيخات البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية  5-0-0

 .السجاميع التجخيبية الثالثبيؽ 
 مجاالت البحث: 1-5
 لراالت.االسجاؿ البذخي: العبؾا شباب نادي نيشؾى بكخة قجـ  -
 في مشتجى األنجلذ الخياضي. السجاؿ السكاني: القاعة السغمقة -
 (.12/55/1254( ولغاية)5/5/1254السجاؿ الدماني: لمفتخة مؽ) -
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 إجراءات البحث:    -2
 تؼ استخجاـ السشيج التجخيبي لسالءمتو وطبيعة البحث. منهج البحث: 2-1
جـ الراالت لمسؾسؼ والستسثل بذباب نادي نيشؾى بكخة قا  عسجياألساسية البحث  عيشةتؼ تحجيج  البحث:عينة  2-2

 ( العبا  10مؽ) التجخيبية عيشة البحثوتكؾنت ( العبا ، 14( والبالغ عجدىؼ)1255 -1254الكخوي)
( 4تزؼ) كل مجسؾعة تجخيبيةة، تجخيبيثالث مجاميع عمى وقدست  %( مؽ العيشة األساسية،41.35وندبتيؼ)

ندبتيؼ و حخاسا  لمسخمى كؾنيؼ  العبيؽ( 0بعج استبعاد) ،ستخجاـ القخعةبا ا  تؼ تؾزيعيؼ عذؾائي العبيؽ
 ( يبيؽ ذلػ.5%(، والججوؿ)50.15السئؾية)
 والالعبين المدتبعدين وندبهم المئهيةالتجريبية وعينة البحث  االساسية البحث عينة( عدد 1الجدول)

 الندبة المئهية العدد البحث تفاصيل عينة

 %111 28 االساسية البحث عينة

 %85.71 24 التجريبية عينة البحث
 %14.29 4 حراس المرمى الالعبين المدتبعدين

تخزع كل  ةت تجخيبيامجسؾعالتجخيبي السدتخجـ في البحث ثالث  تزسؽ الترسيؼي الترميم التجريبي: 2-3
 كليتؼ إجخاء االختبار البعجي ل ذلػ إلى اختبار قبمي قبل إدخاؿ الستغيخ التجخيبي عمييا وبعجمجسؾعة تجخيبية 

في مداحة  يخنتقاؿ أثخ مباريات بالتغيا)ؼيكؾف الفخؽ في االختبار البعجي ىؾ معخفة اثخ الستغيخ التجخيبي ةمجسؾع
"السجسؾعات الستكافئة العذؾائية االختيار ذات االختباريؽ القبمي  استخجاـ الترسيؼ التجخيبيتؼ  (، وعميوالسمعب

 .االتي كسا في الذكلو  (،131، 5555وراتب،والبعجي")عالوي 
                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
  وسائل جمع البيانات والمعمهمات: 2-4

 1 المجمهعة التجريبية

 2 المجمهعة التجريبية

مقارنة 
لمعرفة اثر 

المتغير 
 التجريبي

 م(21*14مداحة الممعب) 3 المجمهعة التجريبية

 م(21*41عب)مممداحة ال

 م(21*27مداحة الممعب)

 
اختبار 

 قبمي

 

 
اختبار 

 بعدي
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ىؾ جسع السعمؾمات العمسية الشغخية والعسمية التي تسكششا مؽ اختيار متغيخات البحث التابعة  لبحثاؼ خظؾات ىأ  مؽ
السشاسبة وؾياسيا بذكل دقيق مؽ خالؿ التظبيق العسمي لالختبارات السختارة وتشفيح السشياج التجريبي السشاسب عمسيا  

السقابمة الذخرية الخبخاء( مؽ خالؿ  االستبياف أو  وعسميا  عؽ طخيق االستفادة واالستدادة مؽ اراء السحكسيؽ)الدادة
، وقج االختبارات والؿياس(و السقابمة الذخرية، و ستبياف، االستسارة وا)تحميل محتؾى السرادر العمسية، وىحا يعتسج عمى
 .(االختبارات والؿياسو السقابمة الذخرية، و تحميل محتؾى السرادر العمسية، استخجـ الباحث)

  :مبحثالتابعة لمتغيرات التحديد  2-5
بعمؼ التجريب  مع بعض الدادة الستخرريؽ (1السمحق) إجخاء السقابمة الذخريةو العمسية  اجعخ ستحميل محتؾى البعج 

والسيارات السيسة تحجيج الرفات البجنية لوكخة القجـ والؿياس والتقؾيؼ، وذلػ لمراالت كخة القجـ الخياضي ولعبة 
)القجرة الالىؾائية( وامكانية إدخالو عمى السجاميع أىجاؼ البحث، فزال  عؽعمى متظمبات و  السشاسبة بشاءا  األساسية 

والدخعة الحخكية الدخعة االنتقالية القرؾى، الخشاقة، و تؼ الؾقؾؼ عمى)التجخيبية الثالث كستغيخ ميؼ ججا ، وعميو 
 دقة التسخيخو  مظاولة القؾة لمخجميؽ،و الدخعة، مظاولة ، و القؾة السسيدة بالدخعة لمخجميؽلمخجميؽ، وسخعة االستجابة، و 

 القجرة الالىؾائية(.، و الجحخجة بالكخةو ، مؽ الحخكة اإلخسادو ، مؽ الحخكة دقة التيجيفو ، مؽ الحخكة
يتؼ فييا تؾحيج االختبارات السقششة ىي االختبارات التي  لبحث:امتغيرات الخاصة لكياس  تحديد االختبارات 2-6

ييا عسمية التقشيؽ ومشع أي مؽ العؾامل الجانبية او الجخيمة مؽ التأثيخ في اداء السفحؾصيؽ الغخوؼ التي تتؼ ف
واستخجاـ معاييخ مؾحجة في تظبيق االختبار وتفديخه، فزال  عؽ انيا االختبارات التي تبشى عمى معاييخ محجدة 

الؾاحج وفقا  لمذخوط العمسية وتظبق ايزا  في عخوؼ وشخوط معيارية مؾحجة لجسيع مؽ يظبق عمييؼ االختبار 
يقؾـ بؾضعيا وإعجادىا خبخاء ( بقؾليسا اف "االختبارات السقششة ىي التي 1222لالختبار، ويؤكج ذلػ)عالوي ورضؾاف،

في الؿياس وىحه االختبارات تتيح الفخصة الستخجاـ طخؽ وأدوات لمحرؾؿ عمى عيشات مؽ الدمؾؾ بإستخجاـ 
اءات السشتغسة والستدقة تعشي أف نفذ محتؾى االختبار يظبق طبقا  لشفذ التعميسات إجخاءات مشتغسة ومتدقة، واإلجخ 

وطبقا  لمتؾقيت السحجد لألداء، كسا إف طخيقة احتداب الشتائج تتزسؽ إجخاءات مشتغسة وثابتة وبرؾرة مؾضؾعية، 
كسا أف ىحه االختبارات تكؾف فزال  عؽ تؾافخ السؤشخات األساسية لالختبار الجيج مثل الرجؽ والثبات والسؾضؾعية، 

بالعادة قج جخى تظبيقيا عمى مجسؾعة معيارية حتى يسكؽ تفديخ أداء الفخد في ضؾء ىحه السعاييخ")عالوي 
( وبعض االدبيات العمسية التي تتشاوؿ 1225( و)الدىيخي، 1224وبعج تحميل)الجبؾري، (، 353، 1222ورضؾاف،

في بحؾث يا مااستخجالسشاسبة لعيشة البحث التي تؼ تؼ تحجيج االختبارات يؽية اىؼ االختبارات السيارية والبجنية والؾع
معيشة الحالية، وفي ضؾء لعيشة بكخة قجـ الراالت أو فئات مذابية العمى نفذ أفخاد إذ تؼ تظبيقيا ودراسات سابقة 

 اختيار االختبارات اآلتية:تؼ ذلػ 
 االختبارات البدنية: 2-6-1
 (.20، 1225شؾاخص لؿياس الخشاقة)الدىيخي،( 1باتجاىات مختمفة حؾؿ)الجخي  -
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 (.25، 1225ـ( مؽ بجاية متحخكة لؿياس الدخعة االنتقالية)الدىيخي، 12ركض) -
 (.15، 1225تجويخ الخجميؽ حؾؿ كخة قجـ خساسي لؿياس الدخعة الحخكية لمخجميؽ)الدىيخي، -
 (.40، 1225ستجابة)الدىيخي،الخكض عكذ االشارة الحخكية لؿياس سخعة اال -
 (30، 1225( قفدات بالتعاقب ألبعج مدافة لؿياس القؾة السسيدة بالدخعة لمخجميؽ)الدىيخي،52) -
 (.35، 1225ـ( مختج لؿياس مظاولة الدخعة)الدىيخي، 552.42ركض ) -
 (.554، 1225القفد الستكخر لشظح الكخة السعمقة لؿياس مظاولة القؾة لمخجميؽ)الدىيخي، -
 :مهاريةاالختبارات ال 2-6-2
، 1224)الجبؾري،ثانية لؿياس سخعة ودقة تسخيخ الكخة بالقجـ مؽ الحخكة (32بالقجـ مؽ الجحخجة لسجة)كخة التسخيخ  -

01.) 
عمى التقديسات الستجاخمة والسخسؾمة داخل اليجؼ لؿياس دقة التيجيف مؽ مؽ الحخكة  التيجيف -

 (.15، 1224)الجبؾري،الحخكة
 (.42، 1224)الجبؾري،ظخيقة بارو لؿياس الجحخجة بالكخة( شؾاخص ب1الجحخجة بالكخة حؾؿ) -
 (11، 1224ـ()السؤمؽ، 5اإلخساد: إيقاؼ وإمتراص الكخة األرضية حتى تدكؽ داخل مخبع) -
 :هعيفيةاالختبارات ال 2-6-3
 (.320، 1222()الجباغ وآخخاف،Rastالقجرة الالىؾائية: اختبار راست) -
 :وتكافؤهم مبحثالتجريبية الثالث لع يمامجالتجانس  2-7
 ع البحث:يماتجانس مج 2-7-1

( يبيؽ 1، والججوؿ)(الؾزف و الظؾؿ، و العسخ، )في متغيخاتالثالث  تجخيبيةال يعماسجالعبي التؼ إجخاء التجانذ بيؽ 
 ذلػ.

 جاميع التجريبية الثالث( األوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية في متغيرات التجانس لمم2الجدول)
 المعالم االحرائية

 التجانس متغيرات
وحدة 

 الكياس
 المجمهعة الثالثة المجمهعة الثانية المجمهعة األولى

 ع ± س   ع ± س   ع ± س  
 1.91 17.39 1.88 17.53 1.62 17.61 )سنة( العمر

 4.64 172.88 4.81 171.25 6 171 )سم( الظهل
 6.82 68.11 3.26 69.16 7.64 65.23 )كغم( الهزن 

إجخاء تحميل مؽ خالؿ  االحرائيةلتعخؼ عمى داللة الفخوؽ ولمؾقؾؼ عمى تجانذ العيشة مؽ عجميا كاف البج مؽ ا
 .يبيؽ ذلػ (3الججوؿ)و سجاميع الثالث التجانذ بيؽ الفي متغيخات  التبايؽ

 الثالث( تحميل التباين لمتغيرات التجانس بين المجاميع التجريبية 3الجدول)
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 مردر التجانس متغيرات
 التبــاين

درجة 
 الحرية

مجمهع 
 المربعات

متهسط المربعات 
 )التباين(

 )ف(
 المحدهبة

 )ف(
 الجدولية

 
 العمر

 

 1.113 1.216 2 بين المجمهعات
1.16 

3.46 

 1.661 13.864 21 داخل المجمهعات
  14.171 23 المجمهع الكمي

 
 الظهل

 

 16.625 33.251 2 بين المجمهعات
 26.875 564.375 21 داخل المجمهعات 1.62

  597.625 23 المجمهع الكمي
 

 الهزن 
 

 31.465 62.931 2 بين المجمهعات
 38.478 818.143 21 داخل المجمهعات 1.82

  871.973 23 المجمهع الكمي
 (.3.46وقيمة)ف( الجدولية =)( 21، 2( وأمام درجة حرية)1.15)≤معنهي عند ندبة خظأ  *

، 2.21، 2.52عمى التؾالي)كانت لستغيخات)العسخ، والظؾؿ، والؾزف( يتزح أف ؾيؼ)ؼ( السحدؾبة  (3لججوؿ)امؽ 
، (2.21مدتؾى معشؾية) عشج( و 15، 1( عشج درجة حخية)3.02الججولية البالغة)أصغخ مؽ ؾيسة)ؼ( ( وىي 2.41
 .التجخيبية الثالثتجانذ السجاميع و عجـ وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية  يجؿ عمىوىحا 

 ع البحث:يمامج كافؤت 2-7-2
والسيارية والقجرة الالىؾائية(  ،البجنيةمتغيخات البحث التابعة) سجاميع التجخيبية الثالث فيالالتكافؤ بيؽ تؼ إجخاء 

 المعتمدة في التكافؤلمبحث ( األوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية لممتغيرات التابعة 4الجدول)  ( يبيؽ ذلػ.0والججوؿ)
 المعالم االحرائية

 
 المتغيرات التابعة

وحدة 
 الكياس

المجمهعة التجريبية 
 األولى

المجمهعة التجريبية 
 الثانية

المجمهعة التجريبية 
 الثالثة

 ع±  س   ع±  س   ع±  س  
 1.19 11.71 1.18 11.73 1.13 11.82 ثانية الرشاقة

 1.28 2.59 1.31 2.62 1.26 2.68 ثانية الدرعة االنتقالية القرهى 
 1.57 8.38 1.75 8.24 1.86 8.15 ثانية الدرعة الحركية لمرجمين

 1.41 4.57 1.39 4.38 1.41 4.34 ثانية سرعة االستجابة
 2.52 23.12 2.61 22.93 2.56 21.74 متر القهة المميزة بالدرعة لمرجمين

 1.87 26.12 1.41 24.92 1.48 26.21 ثانية مظاولة الدرعة
 13.51 41.75 13.47 45.13 11.18 42.51 تكرار مظاولة القهة لمرجمين



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 

 

- 545 - 

 

 1.51 7.63 1.58 7.75 1.69 9.38 درجة دقة التمرير من الحركة
 6.67 22.38 6.92 26.25 4.62 21.25 درجة دقة التهديف من الحركة

 2.51 21.63 1.91 19.26 1.93 21.16 ثانية الدحرجة بالكرة
 1.36 6.13 1.16 6.75 1.31 7 درجة االخماد من الحركة

 67.23 512.37 46.23 494.65 49.71 513.56 واط القدرة الالههائية
ستغيخات الإجخاء تحميل التبايؽ في االحرائية مؽ خالؿ لتعخؼ عمى داللة الفخوؽ ولمؾقؾؼ عمى تكافؤ العيشة تؼ ا

 .يبيؽ ذلػ (1الججوؿ)البجنية والسيارية والقجرة الالىؾائية و 
 المعتمدة في التكافؤقدرة الالههائية ( تحميل التباين لممتغيرات البدنية والمهارية وال5الجدول)

 مردر المتغيرات التابعة
 التبــاين 

درجة 
 الحرية

مجمهع 
 المربعات

متهسط المربعات 
 )التباين( 

)ف( 
 المحدهبة

)ف( 
 الجدولية

 الرشاقة
 1.125 1.151 2 بين المجمهعات

1.122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.46 

 1.142 23.991 21 داخل المجمهعات
  24.141 23 المجمهع الكمي

 الدرعـة
 االنتقالية القرهى 

 1.116 1.133 2 بين المجمهعات
 1.181 1.684 21 المجمهعاتداخل  1.214

  1.717 23 المجمهع الكمي

الدرعة الحركية 
 لمرجمين

 1.199 1.198 2 بين المجمهعات
 1.541 11.336 21 داخل المجمهعات 1.183

  11.534 23 المجمهع الكمي

 سرعة االستجابة
 1.115 1.231 2 بين المجمهعات

 1.164 3.438 21 داخل المجمهعات 1.712
  3.668 23 المجمهع الكمي

 القهة المميزة 
 بالدرعة لمرجمين

 4.158 8.116 2 بين المجمهعات
 6.556 137.672 21 داخل المجمهعات 1.619

  145.788 23 المجمهع الكمي

 مظاولة الدرعة
 4.173 8.345 2 بين المجمهعات

 2.551 53.558 21 داخل المجمهعات 1.636
  61.913 23 المجمهع الكمي

 1.249 38.792 77.583 2 بين المجمهعات مظاولة القـهة 
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 155.827 3272.375 21 داخل المجمهعات لمرجمين
  3349.958 23 المجمهع الكمي

دقة التمرير من 
 الحركة

 7.625 15.251 2 بين المجمهعات
 2.536 53.251 21 داخل المجمهعات 3.117

  68.511 23 المجمهع الكمي

دقة التهديف من 
 الحركة

 55.142 111.183 2 بين المجمهعات
 37.946 796.875 21 داخل المجمهعات 1.451

  916.958 23 المجمهع الكمي

 الدحرجة بالكرة
 3.795 7.591 2 بين المجمهعات

 3.612 75.651 21 داخل المجمهعات 1.153
  83.241 23 المجمهع الكمي

 االخماد من الحركة
 1.625 3.251 2 بين المجمهعات

 1.637 34.375 21 داخل المجمهعات 1.993
  37.625 23 المجمهع الكمي

 القدرة الالههائية
 627.826 1255.652 2 بين المجمهعات

 3142.481 63892.177 21 داخل المجمهعات 1.216
  65147.729 23 المجمهع الكمي

 (.3.46( وقيمة)ف( الجدولية =)21، 2( وأمام درجة حرية)1.15)≤معنهي عند ندبة خظأ  *
والسيارية والقجرة الالىؾائية كانت محرؾرة  لبجنيةستغيخات اأف ؾيؼ)ؼ( السحدؾبة لميتزح ( 1لججوؿ)اؽ م

 (15، 1)عشج درجة حخية (3.02الججولية البالغة) )ؼ(أصغخ مؽ ؾيسة( وىحه الؿيؼ جسيعيا 3.223 – 2.211بيؽ)
 .التجخيبية الثالث سجاميعالتكافؤ و  ( وىحا يجؿ عمى عجـ وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية2.21وأماـ مدتؾى معشؾية)

 األجهزة واألدوات المدتخدمة: 2-8
/ 12تؾقيت/ شؾاخص عجد/ ساعة 51 كخة صاالت عجد/ 1صافخة عجدأىجاؼ متحخكة/ الراالت/ قجـ كخة ل)ممعب 

 شخيط ؾياس/ أشخطة الصقة ممؾنة/ ميداف طبي(.
 خظهات اإلجراءات الميدانية: 2-9
  المنهاج التدريبي: 2-9-1

قائؼ عمى زمؽ االداء في السباريات ومؽ  ترسيؼ مشياج تجريبيبالذخرية الستؾاضعة مؽ خالؿ خبختو  قاـ الباحث
خالؿ السقابمة الذخرية مع عجد مؽ الدادة السختريؽ في مجالي عمؼ التجريب الخياضي وكخة قجـ الراالت)السمحق 
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الشيائية كسا  تورؾر الؾقؾؼ عمى أىؼ االمؾر التي تسكؽ مشيا الباحث مؽ وضع السشياج التجريبي ليربح بتؼ ( 1
 .(5 في)السمحق

 :عند تنفيذ المنهاج التدريبي النقاط اآلتيةاالخذ بعين االعتبار تم و 
 (.12*02السجسؾعة التجخيبية االولى تسارس تجريبات السباريات وفقا  لسداحة السمعب) -
 (.12*13السجسؾعة التجخيبية الثانية تسارس تجريبات السباريات وفقا  لسداحة السمعب) -
 (.12*50س تجريبات السباريات وفقا  لسداحة السمعب)السجسؾعة التجخيبية الثالثة تسار  -
 تمعب السباريات وفقا  لقانؾف المعبة، ماعجا زمؽ السباراة يكؾف دوف تؾقف. -
 االحساء قبل أف تبجأ السباراة، واالستخخاء والسخونة في نياية السباراة.  -
 .السباراة مؽ خالؿ زمؽ اداء يكؾف ي)تسؾج حخكة الحسل( حسل التجريبالالتحكؼ ب -
 يتزسؽ السشياج التجريبي ثالث دورات متؾسظة. -
 (.5:  1)الؾاحجة الجورة الستؾسظةفي الحسل حخكة تسؾج  -
 (.والخسيذ، حج، والثالثاء)االاالياـخالؿ  )السباريات(الؾحجات التجريبيةإجخاء تؼ  -
العبيؽ(، والحارس السدتبعج مؽ عيشة  0( العبيؽ تقدؼ الى فخيقيؽ كل فخيق يزؼ )4السجسؾعة التجخيبية الؾاحجة) -

 البحث.
 :االستظالعية ةالتجرب 2-9-2

واحجة لمسجاميع التجخيبية الثالث، إذ تخؾض كل مجسؾعة تجخيبية مباراة  يةاستظالع ةقاـ الباحث بإجخاء تجخب
االحساء في بجاية السباراة تشفيح دؾيقة لكل شؾط مؽ شؾطي السباراة(، والتعخؼ عمى امكانية اداء السباريات و  12لسجة)

 .2/5/2118 بتاريخكانت ومؾاجيتيا و وتالفي الرعؾبات وتساريؽ االستخخاء والسخونة في نياية السباراة 
متتالييؽ  ؽ( في يؾميقجرة الالىؾائيةتؼ إجخاء االختبارات القبمية)البجنية والسيارية وال االختبارات القبمية: 2-9-3

 وعمى الشحؾ اآلتي: (53/5/1254و  55)بتاريخ
القؾة السسيدة بالكخة،  الجحخجةمؽ الحخكة،  دقة التسخيخ، الدخعة االنتقالية القرؾى )سخعة االستجابة، (اليهم األول)

 (.دخعةمظاولة ال بالدخعة لمخجميؽ،
قؾة مظاولة ال،  مؽ الحخكة ، دقة التيجيفمؽ الحخكة اإلخسادالدخعة الحخكية لمخجميؽ، الخشاقة، ()اليهم الثاني)

    القجرة الالىؾائية(. لمخجميؽ،
( 5:  1وبتسؾج حخكة الحسل)لثالث دورات متؾسظة ح السشياج التجريبي يشفتتم تنفيذ المنهاج التدريبي:  2-9-4

، إذ تؼ ( وحجة تجريبية13ميو تؼ تشفيح)وعفي الجورة الرغيخة الؾاحجة  تجريبيةت اوحجثالث وبؾاقع ( أسابيع 5ولسجة)
 (.51/55/1254( وتؼ االنتياء مؽ السشياج بتاريخ)52/5/1254اجخاء اوؿ وحجة تجريبية بتاريخ)

ؽ متتالييؽ ( في يؾميقجرة الالىؾائيةتؼ إجخاء االختبارات البعجية)البجنية والسيارية وال االختبارات البعدية:  2-9-5
 قبمية.االختبارات الواجخاءات وتحت نفذ عخوؼ  (12/55/1254و  54)بتاريخ

 :تؼ استخجاـالستخالص نتائج البحث  الهسائل اإلحرائية: 2-11
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اختبار)ت( لمعيشات و االنحخاؼ السعياري، و )الؾسط الحدابي، لمسعالجات االحرائية (SPSSالحقيبة االحرائية) -
 وتحميل التبايؽ(.السختبظة، 

 (. 135، 5555)التكخيتي والعبيجي،(L.S.Dؾيسة) -
 (.45، 1225وآخخاف، الشدبة السئؾية)عسخ -
 عرض وتحميل النتائج ومناقذتها: -3
  عرض وتحميل النتائج: 3-1
 ةلممجمهع قدرة الالههائية(البدنية والمهارية والالقبمية والبعدية) نتائج فروق االختباراتعرض وتحميل  3-1-1

 :ة االولىالتجريبي
 لمحدهبةوقيم)ت( ااألوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية  (6جدول)ال
 ( لممجمهعة التجريبية االولىقدرة الالههائيةلألختبارات القبمية والبعدية)البدنية والمهارية وال 

 المعالم اإلحرائية     
 المتغيرات التابعة

قيم)ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي وحدة الكياس
 ع ± -س ع±  -س المحدهبة

 *6.89 1.14 11.19 1.13 11.82 ثانية الرشاقة
 *11.94 1.19 2.16 1.26 2.68 ثانية الدرعة االنتقالية القرهى 

 *6.85 1.79 7.88 1.86 8.15 ثانية الدرعة الحركية لمرجمين
 *4.14 1.27 4.17 1.41 4.34 ثانية سرعة االستجابة

 *11.36 2.25 24.32 2.56 21.74 متر القهة المميزة بالدرعة لمرجمين
 *7.64 1.95 23.11 1.48 26.21 ثانية مظاولة الدرعة

 *3.25 6.58 61.13 11.18 42.51 تكرار مظاولة القهة لمرجمين
 *3.01 1.61 11 1.69 9.38 درجة دقة التمرير من الحركة

 *53.53 4.76 25.13 4.62 21.25 درجة دقة التهديف من الحركة
 *55.00 1.23 16.25 1.93 21.16 ثانية الدحرجة بالكرة

 *2.76 1.52 8.38 1.31 7 درجة االخماد من الحركة
 *4.64 41.57 617.45 49.71 513.56 واط القدرة الالههائية

 (.2.36( وقيمة)ت( الجدولية =)7( وأمام درجة حرية)1.15)≤معنهي عند ندبة خظأ  * 
في  األولى لمسجسؾعة التجخيبيةفخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختبارات القبمية والبعجية يتبيؽ وجؾد ( 2مؽ الججوؿ)

والدخعة الحخكية لمخجميؽ، وسخعة االستجابة، الخشاقة، والدخعة االنتقالية القرؾى، )الستغيخات التابعة لمبحثجسيع 
، ودقة التسخيخ مؽ الحخكة، ودقة التيجيف مؽ مظاولة القؾة لمخجميؽو  ،مظاولة الدخعةو  ،القؾة السسيدة بالدخعة لمخجميؽو 

، 2.45)عمى التؾاليبمغت )ت( السحدؾبة ؼالف ؾيالجحخجة بالكخة، واإلخساد مؽ الحخكة، والقجرة الالىؾائية(، الحخكة، و 
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ىي اكبخ مؽ و  (0.20، 1.32، 55.00، 53.53، 3.01، 3.25، 3.20، 52.32، 0.20، 2.41، 55.50
 .، وىحه السعشؾية حققت صحة الفخض األوؿ(1.32)البالغة ؾيسة)ت( الججولية

 ةلممجمهع قدرة الالههائية(البدنية والمهارية والالقبمية والبعدية) نتائج فروق االختباراتعرض وتحميل  3-1-2
 :ة الثانيةالتجريبي

 وقيم)ت( المحدهبةاألوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية  (7جدول)ال
 لممجمهعة التجريبية الثانية( قدرة الالههائيةلألختبارات القبمية والبعدية)البدنية والمهارية وال 

 المعالم اإلحرائية     
 المتغيرات التابعة

قيم)ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي وحدة الكياس
 ع ± -س ع±  -س المحدهبة

 *5.57 1.54 8.98 1.18 11.73 ثانية الرشاقة
 *7.75 1.29 2.39 1.31 2.62 ثانية الدرعة االنتقالية القرهى 

 *5.38 1.92 7.41 1.75 8.24 ثانية الحركية لمرجمينالدرعة 
 *9.51 1.43 3.95 1.39 4.38 ثانية سرعة االستجابة

 *12.51 1.85 28.14 2.61 22.93 متر القهة المميزة بالدرعة لمرجمين
 *7.44 1.22 24.13 1.41 24.92 ثانية مظاولة الدرعة

 *4.03 11.36 55.63 13.47 45.13 تكرار مظاولة القهة لمرجمين
 *2.51 1.21 11 1.58 7.75 درجة دقة التمرير من الحركة

 *0.11 4.61 31.88 6.92 26.25 درجة دقة التهديف من الحركة
 *2.02 1.66 17.37 1.91 19.26 ثانية الدحرجة بالكرة

 *5.58 1.76 8.51 1.16 6.75 درجة االخماد من الحركة
 *4.31 11.38 572.96 46.23 494.65 واط القدرة الالههائية

 (.2.36( وقيمة)ت( الجدولية =)7( وأمام درجة حرية)1.15)≤معنهي عند ندبة خظأ  *
في  الثانية فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختبارات القبمية والبعجية لمسجسؾعة التجخيبيةيتبيؽ وجؾد ( 3مؽ الججوؿ)

والدخعة الحخكية لمخجميؽ، وسخعة االستجابة، الخشاقة، والدخعة االنتقالية القرؾى، )الستغيخات التابعة لمبحثجسيع 
، ودقة التسخيخ مؽ الحخكة، ودقة التيجيف مؽ مظاولة القؾة لمخجميؽو  ،مظاولة الدخعةو  ،القؾة السسيدة بالدخعة لمخجميؽو 

، 1.13)عمى التؾاليبمغت )ت( السحدؾبة ؼف ؾيالالحخكة، والجحخجة بالكخة، واإلخساد مؽ الحخكة، والقجرة الالىؾائية(، 
ىي اكبخ مؽ ؾيسة)ت( و  (0.32، 1.14، 2.02، 0.11، 2.51، 4.03، 3.00، 51.12، 5.15، 1.34، 3.31

 .، وىحه السعشؾية حققت صحة الفخض الثاني(1.32)البالغة الججولية
 ةلممجمهع قدرة الالههائية(والمهارية والالبدنية القبمية والبعدية) نتائج فروق االختباراتعرض وتحميل  3-1-3

 :ة الثالثةالتجريبي
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 وقيم)ت( المحدهبةاألوساط الحدابية واالنحرافات المعيارية  (8جدول)ال
 ( لممجمهعة التجريبية الثالثةقدرة الالههائيةلألختبارات القبمية والبعدية)البدنية والمهارية وال

 المعالم اإلحرائية     
 التابعةالمتغيرات 

قيم)ت(  االختبار البعدي االختبار القبمي وحدة الكياس
 ع ± -س ع±  -س المحدهبة

 *3.36 1.61 9.51 1.19 11.71 ثانية الرشاقة
 *7.87 1.26 2.44 1.28 2.59 ثانية الدرعة االنتقالية القرهى 

 *17.16 1.45 6.84 1.57 8.38 ثانية الدرعة الحركية لمرجمين
 *7.28 1.27 3.61 1.41 4.57 ثانية االستجابةسرعة 

 *4.62 2.35 24.11 2.52 23.12 متر القهة المميزة بالدرعة لمرجمين
 *3.24 1.39 25.21 1.87 26.12 ثانية مظاولة الدرعة

 *3.50 13.41 46.75 13.51 41.75 تكرار مظاولة القهة لمرجمين
 *3.22 1.19 11.63 1.51 7.63 درجة دقة التمرير من الحركة

 *1.53 5.38 24.13 6.67 22.38 درجة دقة التهديف من الحركة
 *1.21 2.57 19.16 2.51 21.63 ثانية الدحرجة بالكرة

 *4.89 1.71 9.25 1.36 6.13 درجة االخماد من الحركة
 *2.38 21.59 569.94 67.23 512.37 واط القدرة الالههائية

 (.2.36( وقيمة)ت( الجدولية =)7وأمام درجة حرية)( 1.15)≤معنهي عند ندبة خظأ  *
في  الثالثة فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ االختبارات القبمية والبعجية لمسجسؾعة التجخيبيةيتبيؽ وجؾد ( 4مؽ الججوؿ)

ابة، والدخعة الحخكية لمخجميؽ، وسخعة االستجالخشاقة، والدخعة االنتقالية القرؾى، )الستغيخات التابعة لمبحثجسيع 
، ودقة التسخيخ مؽ الحخكة، ودقة التيجيف مؽ مظاولة القؾة لمخجميؽو  ،مظاولة الدخعةو  ،القؾة السسيدة بالدخعة لمخجميؽو 

، 3.32)عمى التؾاليبمغت )ت( السحدؾبة ؼالف ؾيالحخكة، والجحخجة بالكخة، واإلخساد مؽ الحخكة، والقجرة الالىؾائية(، 
ىي اكبخ مؽ ؾيسة)ت( و  (1.34، 0.45، 1.21، 1.53، 3.22، 3.50، 3.24، 0.21، 3.14، 53.52، 3.43

 .، وىحه السعشؾية حققت صحة الفخض الثالث(1.32)البالغة الججولية
ة ع التجريبييمالممج قدرة الالههائية(البدنية والمهارية والالبعدية) نتائج فروق االختباراتعرض وتحميل  3-1-4

 :الثالث
 في االختبارات البعدية لممجاميع التجريبية الثالث واالنحرافات المعيارية( األوساط الحدابية 9الجدول)

 المعالم االحرائية
 

 المتغيرات التابعة
وحدة 

 الكياس
المجمهعة التجريبية 

 األولى
المجمهعة التجريبية 

 الثانية
المجمهعة التجريبية 

 الثالثة
 ع±  س   ع±  س   ع±  س  
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 1.61 9.51 1.54 8.98 1.14 11.19 ثانية الرشاقة
 1.26 2.44 1.29 2.39 1.19 2.16 ثانية الدرعة االنتقالية القرهى 

 1.45 6.84 1.92 7.41 1.79 7.88 ثانية الدرعة الحركية لمرجمين
 1.27 3.61 1.43 3.95 1.27 4.17 ثانية سرعة االستجابة

 2.35 24.11 1.85 28.14 2.25 24.32 متر القهة المميزة بالدرعة لمرجمين
 1.39 25.21 1.22 24.13 1.95 23.11 ثانية مظاولة الدرعة

 13.41 46.75 11.36 55.63 6.58 61.13 تكرار مظاولة القهة لمرجمين
 1.19 11.63 1.21 11 1.61 11 درجة دقة التمرير من الحركة

 5.38 24.13 4.61 31.88 4.76 25.13 درجة دقة التهديف من الحركة
 2.57 19.16 1.66 17.37 1.23 16.25 ثانية الدحرجة بالكرة

 1.71 9.25 1.76 8.51 1.52 8.38 درجة االخماد من الحركة
 21.59 569.94 11.38 572.96 41.57 617.45 واط القدرة الالههائية

االحرائية مؽ خالؿ لتعخؼ عمى داللة الفخوؽ ولمتأكج مؽ عجـ وجؾد الفخوؽ أو وجؾدىا ومعشؾيتيا كاف البج مؽ ا
 .يبيؽ ذلػ (52الججوؿ)التابعة جسيعيا و ستغيخات الفي بيؽ السجاميع التجخيبية الثالث إجخاء تحميل التبايؽ 

 ختباراتالفي ا لممجاميع التجريبية الثالث ( تحميل التباين11الجدول)
 البعدية  قدرة الالههائية(والمهارية وال البدنية)

 مردر المتغيرات التابعة
 التبــاين 

درجة 
 الحرية

مجمهع 
 المربعات

متهسط المربعات 
 )التباين( 

)ف( 
 المحدهبة

)ف( 
 الجدولية

 الرشاقة
 2.451 4.913 2 بين المجمهعات

4.22* 

3.46 

 1.582 12.215 21 داخل المجمهعات
  17.118 23 المجمهع الكمي

 الدرعـة
 االنتقالية القرهى 

 1.339 1.677 2 بين المجمهعات
 1.164 1.341 21 المجمهعاتداخل  *5.31

  2.118 23 المجمهع الكمي

الدرعة الحركية 
 لمرجمين

 2.143 4.286 2 بين المجمهعات
 1.557 11.691 21 داخل المجمهعات *3.85

  15.976 23 المجمهع الكمي

 1.111 2.329 21 داخل المجمهعات *4.14 1.448 1.896 2 بين المجمهعات سرعة االستجابة
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  3.225 23 المجمهع الكمي

 القهة المميزة
 بالدرعة لمرجمين

 42.412 84.825 2 بين المجمهعات
 4.674 98.147 21 داخل المجمهعات *9.18

  182.972 23 المجمهع الكمي

 مظاولة الدرعة
 8.844 17.688 2 بين المجمهعات

 1.437 31.184 21 داخل المجمهعات *6.15
  47.872 23 المجمهع الكمي

 مظاولة القـهة
 لمرجمين

 421.875 841.751 2 بين المجمهعات
 111.117 2312.251 21 داخل المجمهعات *3.82

  3154.111 23 المجمهع الكمي

دقة التمرير من 
 الحركة

 7.142 14.183 2 بين المجمهعات
 1.814 37.875 21 داخل المجمهعات *3.91

  51.958 23 المجمهع الكمي

دقة التهديف من 
 الحركة

 116.167 212.333 2 بين المجمهعات
 24.315 511.625 21 داخل المجمهعات *4.37

  722.958 23 المجمهع الكمي

 الدحرجة بالكرة 
 16.158 32.115 2 بين المجمهعات

 3.612 75.862 21 داخل المجمهعات *4.45
  117.977 23 الكميالمجمهع 

 االخماد من الحركة
 1.792 3.583 2 بين المجمهعات

 1.446 9.375 21 داخل المجمهعات *4.11
  12.958 23 المجمهع الكمي

 القدرة الالههائية
 3474.136 6948.272 2 بين المجمهعات

 774.611 16266.618 21 داخل المجمهعات *4.49
  23214.891 23 المجمهع الكمي

 (.3.46( وقيمة)ف( الجدولية =)21، 2( وأمام درجة حرية)1.15)≤معنهي عند ندبة خظأ  *
جسيع ل ثالثال ع التجخيبيةيماسجبيؽ الاالختبارات البعجية في فخوؽ ذات داللة معشؾية يتبيؽ وجؾد ( 52مؽ الججوؿ)

القؾة والدخعة الحخكية لمخجميؽ، وسخعة االستجابة، و الخشاقة، والدخعة االنتقالية القرؾى، )وىي لبحث التابعةامتغيخات 
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، ودقة التسخيخ مؽ الحخكة، ودقة التيجيف مؽ مظاولة القؾة لمخجميؽ، و ومظاولة الدخعة ،السسيدة بالدخعة لمخجميؽ
، 0.11)عمى التؾاليبمغت ( السحدؾبة ؼ)ؼف ؾيالالحخكة، والجحخجة بالكخة، واإلخساد مؽ الحخكة، والقجرة الالىؾائية(، 

ىي اكبخ مؽ ؾيسة)ت( و  (0.05، 0.25، 0.01، 0.33، 3.52، 3.41، 2.51، 5.24، 0.20، 3.41، 1.32
 .خابع، وىحه السعشؾية حققت صحة الفخض ال( 3.02)البالغة الججولية

ؾيسة اقل فخؽ جاـ استخ ميو يجبالبحث عمتغيخات (  لجسيع 52الججوؿ) الفخوؽ فيمعشؾية مؽ خالؿ عيؾر و  -
كل تحميل ، لحلػ قاـ الباحث باألوساط الحدابية فيلثالث التجخيبية اسجاميع السعشؾية بيؽ اللسعخفة  (L.S.Dمعشؾي)

 :متغيخ تابع لمبحث ووضعو في ججوؿ
 في متغير الرشاقة ( داللة الفروق اإلحرائية11الجدول)

 والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدة (L.S.Dقيمة) بين المجاميع التجريبية الثالث في
 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية التجريبية الثالثمجاميع ال
 معنهي  1.79 1.11=  8.98 – 11.19 2   -  1
 معنهي غير  1.79 1.59=  9.51 – 11.19 3   -  1
 معنهي غير  1.79 1.52=  9.51 – 8.98 3   -  2

 .رالح السجسؾعة الثانيةولولى والثانية اال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .ولى والثالثةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -
 .الثانية والثالثة ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -

 
 في متغير الدرعة االنتقالية القرهى  ( داللة الفروق اإلحرائية12الجدول)

 والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدة (L.S.Dقيمة) بين المجاميع التجريبية الثالث في
 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية التجريبية الثالثمجاميع ال
 معنهي  1.26 1.33=  2.39 – 2.16 2   -  1
 معنهي  1.26 1.38=  2.44 – 2.16 3   -  1
 معنهي غير  1.26 1.15=  2.44 – 2.39 3   -  2

 .رالح السجسؾعة االولىولولى والثانية اال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .رالح السجسؾعة االولىول ولى والثالثةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .الثانية والثالثة ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -

 في متغير الدرعة الحركية لمرجمين ( داللة الفروق اإلحرائية13الجدول)
 والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدة (L.S.Dقيمة) بين المجاميع التجريبية الثالث في

 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الحدابيةالفرق بين األوساط  التجريبية الثالثمجاميع ال
 معنهي غير  1.78 1.47=  7.41 – 7.88 2   -  1
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 معنهي  1.78 1.14=  6.84 – 7.88 3   -  1
 معنهي غير  1.78 1.57=  6.84 – 7.41 3   -  2

 .ولى والثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -
 .رالح السجسؾعة الثالثةول ولى والثالثةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .الثانية والثالثة ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -

 في متغير سرعة االستجابة ( داللة الفروق اإلحرائية14الجدول)
 والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدة (L.S.Dقيمة) بين المجاميع التجريبية الثالث في

 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية التجريبية الثالثمجاميع ال
 معنهي غير  1.35 1.12=  3.95 – 4.17 2   -  1
 معنهي  1.35 1.46=  3.61 – 4.17 3   -  1
 معنهي غير  1.35 1.34=  3.61 – 3.95 3   -  2

 .ولى والثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -
 .رالح السجسؾعة الثالثةول ولى والثالثةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .الثانية والثالثة ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -

 في متغير القهة المميزة بالدرعة لمرجمين  ( داللة الفروق اإلحرائية15الجدول)
 والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدة (L.S.Dقيمة) بين المجاميع التجريبية الثالث في

 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية التجريبية الثالثمجاميع ال
 معنهي  2.25 3.82=  28.14 – 24.32 2   -  1
 معنهي غير  2.25 1.31=  24.11 – 24.32 3   -  1
 معنهي  2.25 4.13=  24.11 – 28.14 3   -  2

 .ولى والثانية ولرالح السجسؾعة الثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .ولى والثالثةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -
 .ولرالح السجسؾعة الثانية الثانية والثالثة ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -

 في متغير مظاولة الدرعة ( داللة الفروق اإلحرائية16الجدول)
 والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدة (L.S.Dقيمة) بين المجاميع التجريبية الثالث في

 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) بين األوساط الحدابيةالفرق  التجريبية الثالثمجاميع ال
 معنهي غير  1.25 1.92=  24.13 – 23.11 2   -  1
 معنهي  1.25 2.19=  25.21 – 23.11 3   -  1
 معنهي غير  1.25 1.17=  25.21 – 24.13 3   -  2

 .ولى والثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -
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 .ولرالح السجسؾعة االولى ولى والثالثةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .الثانية والثالثة ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -

 في متغير مظاولة القهة لمرجمين ( داللة الفروق اإلحرائية17الجدول)
 والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدة (L.S.Dقيمة) بين المجاميع التجريبية الثالث في

 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية التجريبية الثالثمجاميع ال
 معنهي غير  11.91 5.5=  55.63 – 61.13 2   -  1
 معنهي  11.91 14.38=  46.75 – 61.13 3   -  1
 معنهي غير  11.91 8.88=  46.75 – 55.63 3   -  2

 .ولى والثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -
 .ولرالح السجسؾعة االولى ولى والثالثةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .الثانية والثالثة ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -

 في متغير دقة التمرير من الحركة( داللة الفروق اإلحرائية 18الجدول)
 ( والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدةL.S.Dبين المجاميع التجريبية الثالث في قيمة)

 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية المجاميع التجريبية الثالث
 معنهي غير  1.41 1=  11 – 11 2   -  1
 معنهي  1.41 1.63=  11.63 – 11 3   -  1
 معنهي  1.41 1.63=  11.63  – 11 3   -  2

 .ولى والثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -
 .ولرالح السجسؾعة الثالثة ولى والثالثةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .ولرالح السجسؾعة الثالثة والثالثةالثانية  ؽسجسؾعتيالجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ و  -

 ( داللة الفروق اإلحرائية في متغير دقة التهديف من الحركة19الجدول)
 ( والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدةL.S.Dبين المجاميع التجريبية الثالث في قيمة)

 الفروق داللة  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية المجاميع التجريبية الثالث
 معنهي  5.13 5.75=  31.88 – 25.13 2   -  1
 معنهي غير  5.13 1=  24.13 – 25.13 3   -  1
 معنهي  5.13 6.75=  24.13 – 31.88 3   -  2

 .ولى والثانية ولرالح السجسؾعة الثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .ولى والثالثةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -
 .ولرالح السجسؾعة الثانية الثانية والثالثة ؽسجسؾعتيالجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ و  -

 ( داللة الفروق اإلحرائية في متغير الدحرجة بالكرة21الجدول)
 بين كل وسظين حدابيين عمى حدة( والفرق L.S.Dبين المجاميع التجريبية الثالث في قيمة)
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 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية المجاميع التجريبية الثالث
 معنهي غير  1.98 1.12=  17.37 – 16.25 2   -  1
 معنهي  1.98 2.81=  19.16 – 16.25 3   -  1
 غير معنهي  1.98 1.69=  19.16 – 17.37 3   -  2

 .ولى والثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  عجـ -
 .ولرالح السجسؾعة االولى االولى والثالثة ؽسجسؾعتيالجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ و  -
 .ثانية والثالثةال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ عجـ  -

 خماد من الحركة( داللة الفروق اإلحرائية في متغير اال21الجدول)
 ( والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدةL.S.Dبين المجاميع التجريبية الثالث في قيمة)

 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية المجاميع التجريبية الثالث
 معنهي غير  1.71 1.12=  8.51 – 8.38 2   -  1
 معنهي  1.71 1.87=  9.25 – 8.38 3   -  1
 معنهي  1.71 1.75=  9.25 – 8.51 3   -  2

 .ولى والثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  عجـ -
 .ولرالح السجسؾعة الثالثة االولى والثالثة ؽسجسؾعتيالجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ و  -
 .ولرالح السجسؾعة الثالثة والثالثةالثانية  ؽسجسؾعتيالجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ و  -

 ( داللة الفروق اإلحرائية في متغير القدرة الالههائية 22الجدول)
 ( والفرق بين كل وسظين حدابيين عمى حدةL.S.Dبين المجاميع التجريبية الثالث في قيمة)

 داللة الفروق  (L.S.Dقيمة ) الفرق بين األوساط الحدابية المجاميع التجريبية الثالث
 معنهي  28.95 34.49=  572.96 – 617.45 2   -  1
 معنهي  28.95 37.51=  569.94 – 617.45 3   -  1
 غير معنهي  28.95 3.12=  569.94 – 572.96 3   -  2

 .ولرالح السجسؾعة االولى ولى والثانيةاال ؽسجسؾعتيالوجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ  -
 .ولرالح السجسؾعة االولى االولى والثالثة ؽسجسؾعتيالجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ و  -
 .الثانية والثالثة ؽسجسؾعتيالجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ و  عجـ -

 :نتائجالمناقذة  3-2
 القبمية والبعدية لممجاميع التجريبية الثالث: االختبارات مناقذة نتائج  3-2-1

( نالحظ معشؾية الفخوؽ في جسيع االختبارات القبمية والبعجية)البجنية والسيارية 4( و )3( و )2مؽ الججاوؿ الثالث)
لمسشياج التجريبي لكل مجسؾعة  يجؿ عمى ايجابية التأثيخ الستكامل ىحا( لمسجاميع التجخيبية الثالث و قجرة الالىؾائيةوال
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ـ( 12*13ـ()12*02فقا  لكل مداحة مؽ مداحات المعب السختمفة)تجخيبية إذ تؼ تظبيق اسمؾب السباراة وو 
وحجة تجريبية( أدى إلى التكيف الكبيخ لمحسل  13ـ(، ويعدو الباحث ذلػ إلى اف اسمؾب السباريات لػ)12*50)

ف مؽ مؾاقف مزاـية لسؾاقتتكؾف السباراة التجريبي الحي اعتاد عميو الالعبيؽ مؽ شجتو وحجسو وفتخات الخاحة ألف 
السختمفة مؽ الحخكة مؽ السيارات االساسية مؽ خالؿ أداء سمدمة واقعية يقؾـ فييا الفخيقيؽ الستبارييؽ بالتشافذ 

بأشكاليا السختمفة )الفخدي والدوجي والجساعي(  كالتسخيخ والتيجيف والجحخجة واالخساد وتحت طائمة الجانب الخظظي
أعزاء الفخيق جسيع عمى والؾاجبات الجفاعية واليجؾمية يع األدوار تؾز لالعبي الفخيق مؽ خالؿ التحخكات السدتسخة و 

ويؤكجاف ذلػ)عبج الفتاح وداؤد( بقؾليسا أف أفزل تجريب لمسشافدة ىؾ التجريب عمى السشافدة ذاتيا فكمسا تعؾد  ،الؾاحج
و الخياضي في السشافدة الخياضي عمى اداء مباريات كاف ىحا اكثخ فائجة لتكيف الخياضي مع تمػ الستغيخات التي تؾاج

( إلى أف السباريات تحقق اليارمؾني)التؾافق االدائي 1224(، ويذيخ)البيػ، 34، 1255الحؿيؿية)عبج الفتاح وداؤد،
الستكامل( الخاص بالفخيق ويجعل الالعب يفيؼ اسمؾب وطبيعة التحخؾ بذكل فخدي وجساعي في ضؾء تحخكات 

(، كسا اف اسمؾب السباراة يظؾر 515، 1224الكخة مؽ مكاف آلخخ)البيػ، االخخيؽ مؽ الدمالء والسشافديؽ وانتقاؿ
والسعدز بالجانب الشفدي الخادمة ليحه السيارات السذار الييا بالعجيج مؽ الرفات البجنية الجانب البجني الستسثل 

مؽ خالؿ الفخيق وذلػ والحي يشعكذ ايجابيا  عمى اداء مجسل العبي  والؾعيفي الستسثل بالقجرة الالىؾائية والحىشي
تحقيق اجؾاء السشافدة بيؽ الفخيقيؽ الستبارييؽ االمخ الحي يجعل الالعبيؽ في اداء مدتسخ لعسميتي الجفاع واليجـؾ 

وبحؿ الكثيخ مؽ الجيج في سبيل االرتقاء بالسدتؾى لالعب الؾاحج تفيؼ األداء بذكل اوضح مؽ لالعبيؽ والحي يسكؽ ا
ات التي يخمي الييا فكخ الكادر التجريبي ؾاجبالىجاؼ و ذكل مسيد وىحا يأتي مؽ تظبيق االوصؾال  إلى اداء جساعي وب

( ذلػ بأف اسمؾب السباراة يذتخط ؼيو وجؾد عامل التشافذ بيؽ الالعبيؽ لمؾصؾؿ إلى احدؽ 5555ويؤكج)الخذاب، 
رفات البجنية والشفدية مجيؾد فخدي واعمى مدتؾى مؽ المعب الجساعي وىحا االسمؾب يتظمب تظؾيخ عجد مؽ ال

(، والبج 003، 5555والؾعيؽية وبذكل مذابو لحاالت المعب التي تتزسؽ االداء بالكخة وبجرجات مختمفة)الخذاب،
مؽ االشارة أيزا  إلى مداحات السمعب التجخيبية التي ىي في الغالب مداحات صغيخة ندبيا  يتؾجب فييا عمى جسيع 

حرؾؿ عمى الكخة واالستحؾاذ عمييا والعسل في الؾصؾؿ لسخمى السشافذ، الالعبيؽ التحخؾ السدتسخ بػية ال
( اف ممعب كخة الراالت ىؾ أساسا  ذو مداحة صغيخة ندبيا  وعميو يكؾف الالعبيؽ في درجة 1221ويحكخ)احسج، 

الالعب  عالية مؽ الحخكة الدخيعة والترخؼ الدخيع السرحؾب باتخاذ القخار الشاجح الف في ىحه السداحة البج مؽ
اف يتحخؾ بذكل دائؼ ومدتسخ، واسمؾب السباراة يتظمب الزغط وتشسية سخعة الخكض وتحسل الدخعة فزال  عؽ 
العشاصخ البجنية االخخى ذات العالقة بسا يشدجؼ وتحقيق الحاالت السذابية لمترخفات التي تحجث في حاالت المعب 

 (.32-25، 1221التي تزسؽ اداء العسل بالكخة)احسج،
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مؽ سشافذ تدجيل األىجاؼ ومشع الأساسيتيؽ ىسا)مؽ فكختيؽ تتذكل قاعجة كخة القجـ ف ب مشغؾر الباحث أوحد
مؽ التجريب وبخاصة السخجؾة ألىجاؼ التحقيق التجريبية ل ائؾسال حأنجيعتبخ اسمؾب السباريات مؽ عميو ( و التيجيف

عمى سشافذ فعاليتيا بفزل الزغط الحي يسارسو ال يسكؽ تمقيؽ ىحه السيارات وتحديؽإذ الفشية  جسيع السياراتاداء 
معبة، وخمؽية ىحا الكالـ تذيخ إلى أف ىشاؾ قانؾف الو قؾاعج وبسا يتساشى مع  ؾضعية الشج لمشجبالالعب اثشاء االداء 

أو بجوف حخكة مدتسخة داخل مداحة السمعب الؾاحجة سؾاءا  كاف بالكخة لتشفيح السيارة السظمؾبة بالسؾقف السعيؽ أو غيخه 
كخة كالتحخؾ لخمق الفخاغ أو السدانجة أو غيخىا مؽ اجل تشفيح خظة معيشة أو واجب تكتيكي بػية الؾصؾؿ الى مخمى 
السشافذ لغخض التيجيف وىؾ الجانب الحؿيقي والؾاقعي لؾجو السشافدة الحؿيؿية والحي ادى إلى معشؾية الفخوؽ 

 الستكامل لمسجاميع التجخيبية الثالث.
 البعدية بين المجاميع التجريبية الثالث: االختبارات اقذة نتائج من 3-2-2

لسجاميع بيؽ انالحظ معشؾية الفخوؽ في جسيع االختبارات البعجية)البجنية والسيارية والؾعيؽية( ( 52مؽ الججوؿ)
لسداحات المعب  أولؾية السشياج التجريبي القائؼ عمى انتقاؿ اثخ السباريات وفقا  لى يذيخ ذلػ إالتجخيبية الثالث و 

 تؼ التعخؼ عمى اقل فخؽ معشؾي وكسا يأتي:  (L.S.D)ومؽ خالؿ ؾيسة ـ(،12*50ـ( )12*13ـ()12*02التجخيبية)
مظاولة الدخعة ومظاولة القؾة و الدخعة االنتقالية القرؾى ( تظؾر)11، 12، 53، 52، 51)الججاوؿأعيخت  -

 تجخيبية االولى.ولرالح السجسؾعة اللمخجميؽ والجحخجة بالكخة والقجرة الالىؾائية( 
 (والتيجيف مؽ الحخكة  والقؾة السسيدة بالدخعة لمخجميؽ فقج أعيخت تظؾر)الخشاقة (55، 51، 55أما الججاوؿ) -

 تجخيبية الثانية.ولرالح السجسؾعة ال
والتسخيخ مؽ ( أعيخت تظؾر)الدخعة الحخكية لمخجميؽ وسخعة االستجابة 15، 54، 50، 53في حيؽ اف الججاوؿ) -

 تجخيبية الثالثة.ولرالح السجسؾعة ال (واالخساد مؽ الحخكة الحخكة
تجريبية تجخيبية ثالث مداحات في مباريات السشياج التجريبي الستزسؽ طبيعة إلى جسمة ىحه التظؾرات ويعدو الباحث 

يعج وسيمة تحفيدية تعسل  المعبميجاف كاف ليا االثخ الكبيخ في ذلػ التظؾر وكل حدب مداحتو السحجدة الف والتي 
مؽ السيارات واالفكار  ةتؾعيف جسممؽ خالؿ الراالت  عمى استثارة دوافع وطاقات الالعب الستجرب في كخة قجـ

عؽ تييئة الجؾ السشاسب والتذؾيق  فزال  التجريبية السجعؾمة بالجانب البجني والسؾضؾعة ضسؽ االطار الخظظي 
الستسخار لرغبة الالعبيؽ مع زيادة ل التخؽيف عؽ شجة الحسل البجني والشفدي لالعب مؽ اجاالداء واإلثارة لسسارسة 

أي اف الالعب يرل الى درجة عالية مؽ الثبات في االداء السياري ىحه المعبة، التظؾر نحؾ االفزل في مجاؿ ب
 ذات الظابع الستغيخ والستشؾعات سباريعمى التخكيد بال واألوتؾماتيكية عشجما يكؾف التجريب مدتسخا وبجوف انقظاع فزال  

مؾاصمة االداء والؾاجبات بذكل األسباب التي تؤكج عمى  ىحجلمكثيخ مؽ السؾاقف والسرحؾبة باستخجاـ الكخة وىي إ
مياراتو الفشية والخظظية تحت الجانب البجني و ىسية مسا يعظي الالعب الفخصة لكي يشسي مدتسخ وعمى مدتؾى األ
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لالعب اإلحداس بأوجيو االخخى والتي تعظي ابالتجريب  مقارنةالكبيخة جافعية ؽ خالؿ المعخوؼ مذابية لمسباراة 
 الراالت. الى السدتؾى الحي يظسح لو العب كخة قجـالؾصؾؿ بالكخة والستعة في التجريب مؽ اجل 

غيخات البحث التابعة ولؾ نغخنا بجقة أكثخ عمى الججاوؿ لؾججنا معشؾية التظؾر لمسجاميع التجخيبية الثالث في جسيع مت
ولكؽ ىشاؾ أفزمية ألداء معيؽ عمى آخخ ضسؽ مداحة تجريبية معيشة تختمف عؽ االخخى وما يراحبيا مؽ تظؾر 
لرفات بجنية أو ميارية أو وعيؽية مختمفة وعميو يعدو الباحث ذلػ التظؾر السعشؾي في ؾيسة اقل فخؽ معشؾي إلى 

وفشية ووعيؽية تبعا  لشظاؽ مداحة األداء التي تحتؼ عمى الالعبيؽ خرؾصية االداء وما تحسمو مؽ صفات بجنية 
الؿياـ باألداء البجني والسياري والخظظي السشعكذ في أجؾاء مباريات تحسل طابع الشجية والسشافدة الحؿيؿية ليا، 

كبيخ في نجاح كل مؽ فزال  عؽ الػتأثيخ الستبادؿ بيؽ الجؾانب االعجادية كل في اآلخخ)فالجانب البجني لو التأثيخ ال
الجانبيؽ السياري والخظظي، وكحلػ أداء السيارات بذكل صحيح ومتكخر مؽ خالؿ الكخة يعسل عمى تظؾر الجانب 
البجني وفقا  لتحخكات خظظية متفق عمييا مدبقا ، فزال  عؽ الجانب الخظظي والحي ىؾ عبارة عؽ مجسؾعة مؽ 

وبجوف الكخة األمخ الحي يجعؾ الى رفع السدتؾييؽ البجني والسياري  التحخكات تشظؾي تحت شقيؽ رئيدييؽ ىسا بالكخة
عمى حج سؾاء(، ويذيخ الباحث إلى أف جسيع ىحا الكالـ تؼ ادائو في مشياج تجريبي متكامل قائؼ عمى اسذ ومبادئ 

مبجأ سبؾرت، تجريبية مختمفة ومتخابظة مؽ اىسيا مبجأ تجريبي يزؼ خسدة مبادئ تجريبية تعسل جشبا  إلى جشب وىؾ 
( ىؾ مجخد كؾد أو رمد لسبادئ تجريبية مختبظة، حيث يخمد كل حخؼ مؽ ىحه الكمسة إلى أحج SPORT")فالسبجأ 

(، وعشجما نقؾؿ مباريات ضسؽ مداحات تجريبية مختمفة ومشافدة ىحا 40، 1255ىحه السبادئ")عبج الفتاح وداؤد، 
لتخررية في العزالت العاممة والسيارات والرفات البجنية يعشي وجؾد تذابو كبيخ في الكثيخ مؽ االمؾر مشيا ا

( "ويعشي ىحا السبجأ أف يقـؾ الخياضي بتشفيح نؾع Specificity( مؽ مبجأ سبؾرت ىؾ)Sوغيخىا مؽ االمؾر، فالحخؼ)
معيؽ خاص مؽ أنؾاع التجريب لكي يظؾر أجداء معيشة مؽ الجدؼ بظخؽ خاصة حيث تختمف متظمبات االداء البجني 

كل رياضة عؽ األخخى مؽ عجة نؾاٍح مشيا نؾعية العزالت العاممة ونؾعية مكؾنات المياقة البجنية وطبيعة األداء  في
( فيؾ P(. "أما الحخؼ)40، 1255السياري والخظظي ونغؼ الظاقة ونسط األداء الحخكي وغيخىا")عبج الفتاح وداؤد، 

ل التجريب)تجرج الحسل(، إذ تداعج عسمية التجرج بديادة ( ويعشي التجرج في زيادة حسProgerssionمخترخ لكمسة )
حسل التجريب عمى الشجاح في تحقيق التكيف الفديؾلؾجي والسؾرفؾلجي مع الؾقت، ويتؼ التجرج في زيادة حسل التجريب 

يت عؽ طخيق الديادة في إحجى مكؾنات حسل التجريب، ويجب أف يتؼ التجرج بديادة حسل التجريب متالزما  مع التؾق
(، في حيؽ يذيخ 55، 1255الدمشي السشاسب إلتاحة الفخصة لحجوث التكيف الفديؾلؾجي")عبج الفتاح وداؤد، 

( ويعشي زيادة حسل التجريب إذ أنو "لؽ يحجث تقجـ في السدتؾى Over load( إلى مبجأ أكثخ أىسية وىؾ)Oالحخؼ)
ات حسل تجريبي ال تتغيخ، فمكي يحجث التظؾر الخياضي إذا عل الخياضي يتجرب ببخنامج تجريبي يعتسج عمى مكؾن

(، 50، 1255والتكيف يجب أف تكؾف ىشاؾ زيادة مدتسخة ومتجرجة في مكؾنات حسل التجريب")عبج الفتاح وداؤد،
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ومؽ خالؿ الشغخ إلى السشياج التجريبي السعج مؽ قبل الباحث نخى اف التحكؼ ؼيو كاف مؽ خالؿ زمؽ دواـ السباراة 
ؼ مسيد ومتجرج في ىحا السكؾف التجريبي السيؼ الحي أضاؼ الكثيخ مؽ التظؾر لستغيخات البحث، أما وكاف ىشاؾ تشاغ

( The Recovery Principle( ىؾ مخترخ لكمسة)Rعؽ السبجأ اآلخخ األكثخ أىسية وىؾ مبجأ االستذفاء فالحخؼ)
سشافدة واألخخى إلستعادة قؾاه وتدداد وىؾ "أف الخياضي يحتاج إلى وقت ما بيؽ الجخعة التجريبية واألخخى وبيؽ ال

(، والسبجأ األخيخ ضسؽ مبجأ سبؾرت 51، 1255أىسية االستذفاء بسا يعادؿ أىسية التجريب ذاتو")عبج الفتاح وداؤد، 
(، "إذ تؾجج Type Of Training( ويعشي)Tىؾ مبجأ نسط التجريب)نؾع التجريب( الحي يذار إليو مؽ خالؿ الحخؼ)

نساط التجريب نغخا  لكثخة تفخعات وتجاخل وأنؾاع ىحه التجريبات ولكششا يسكؽ أف نتخح تقديسا  أكثخ تقديسات مختمفة أل
شسؾلية وىؾ يتكؾف مؽ التجريب اليؾائي والتجريب الالىؾائي وتجريبات االثقاؿ وتجريب السخونة، وكل مؽ ىحه األنساط 

أسمؾب وأخيخا  فإف (، 52، 1255عبج الفتاح وداؤد، يشقدؼ إلى العجيج مؽ التقديسات الفخعية األخخى الستعجدة")
السباريات واحج مؽ األساليب التجريبية السيسة ذات الدسات الخاصة إذ أنيا تختمف عؽ األساليب األخخى مؽ حيث 

ج أنيا ال تتظمب الكثيخ مؽ السؾارد وكحلػ خمق أو إيجاع فكخة أثشاء المعب والجانب السيؼ ىشا ىؾ السشاقذة التي تداع
عمى خمق الؾاقعية واالىتساـ مؽ قبل الالعبيؽ وذلػ لديؾلة تؾصيل السفيؾـ أو السيارة مؽ خالؿ االداء التشافدي 

حلػ ندتظيع اف نرل بو ، لالعبيؽ وعامل السشافدة ىحا قج يقمل مؽ تذتيت التخكيد لالعبيؽ اثشاء السشافدة الحؿيؿية
لى نتائج مخضية تبعا  ووفقا  إلرشادات وتؾجييات مدبقة مؽ قبل الكادر التجريبي سؾاءا  كاف عمى شكل فخدي أو إ

جساعي مسا يؤدي الى زيادة الثقة بالشفذ والتعمؼ الحاتي وحدؽ الترخؼ بالؾقف السعيؽ واالىؼ مؽ كل شيء انو 
 .سيكؾف قخيبا  مؽ الؾاقع إف لؼ يكؽ واقعيا  

 ات والتهصيات:اإلستنتاج -4
 اإلستنتاجات: 1 -4
تظؾرا  معشؾيا  في جسيع الستغيخات البجنية والسيارية ية السختمفة التجريبالسجاميع التجخيبية الثالث بسداحاتيا أحجثت  -5
 عشج مقارنة نتائج االختبارات القبمية والبعجية ولرالح االختبار البعجي.قجرة الالىؾائية وال
عشج مقارنة نتائج االختبارات البعجية  قجرة الالىؾائيةوالوالسيارية جسيع الستغيخات البجنية  حجوث تظؾر معشؾي في -1

 .وكل حدب مداحتيا التجريبية بيؽ السجاميع التجخيبية الثالث
مظاولة الدخعة ومظاولة القؾة و الدخعة االنتقالية القرؾى في) تفؾقا  معشؾيا   السجسؾعة التجخيبية األولىحققت   -3
 .تجخيبيتيؽ الثانية والثالثةأفزل مؽ السجسؾعتيؽ الجميؽ والجحخجة بالكخة والقجرة الالىؾائية( لمخ 
 (والتيجيف مؽ الحخكة  والقؾة السسيدة بالدخعة لمخجميؽ في)الخشاقة تفؾقا  معشؾيا   السجسؾعة التجخيبية الثانيةحققت  -0

 .تجخيبيتيؽ األولى والثالثةأفزل مؽ السجسؾعتيؽ ال
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 والتسخيخ مؽ الحخكةفي)الدخعة الحخكية لمخجميؽ وسخعة االستجابة  تفؾقا  معشؾيا   السجسؾعة التجخيبية الثالثةحققت  -
 .تجخيبيتيؽ األولى والثانيةأفزل مؽ السجسؾعتيؽ ال (واالخساد مؽ الحخكة

 التهصيات: 4-2
 ةالبجنييجابية التأثيخ في الستغيخات اسمؾب السباريات كأسمؾب تجريبي متسيد لسا لو مؽ إإمكانية استخجاـ  -5

 أخخى. وفعاليات لالعبي كخة قجـ الراالت عمى العابقجرة الالىؾائية وال ةوالسياري
عمى فئات عسخية أخخى)الشاشئيؽ، الفئات العسخية، العبي الجرجة األولى إستخجاـ ىحا األسمؾب التجريبي إمكانية  -1

 الجشديؽ.أو الثانية أو السستازة( ولكال 
الكبيخ بيحا األسمؾب التجريبي لسا يحسل مؽ خرؾصية كبيخة متقاربة لخرؾصية السشافدة الحؿيؿية في اإلىتساـ  -3

  .جسيع جؾانب االعجاد وكحلػ العزالت العاممة وطبيعة االداء ونغؼ نتاج الظاقة
 المرادر العربية:

 بغجاد، العخاؽ. ، شخكة الدشجباد لمظباعة،5كخة القجـ، ط(: التكشيػ والتكتيػ في خساسي 1221حسج، عساد زبيخ)أ -5
(: أسذ إعجاد العبي كخة القجـ واأللعاب الجساعية، مشذأة دار السعارؼ، اإلسكشجرية، 1224)يالبيػ، عمي فيس -1

 مرخ.
، 1ط(: التظبيقات اإلحرائية في بحؾث التخبية الخياضية، 5555التكخيتي، وديع ياسيؽ والعبيجي، حدؽ دمحم) -3

 دار الكتب لمشذخ، السؾصل، العخاؽ.
(: "ترسيؼ وبشاء بعض اإلختبارات السيارية اليجؾمية لالعبي خساسي كخة القجـ"، 1224الجبؾري، عسار شياب) -0

 رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة السؾصل، العخاؽ.
(: "تحميل لعب الفخيق الفائد األوؿ والثاني والثالث في بظؾلة دوري أنجية القظخ 5555الخذاب، زىيخ قاسؼ) -1

، العجد 1"، بحث مشذؾر في مجمة الخافجيؽ لمعمؾـ الخياضية، السجمج 5550 -5553لمجرجة األولى بكخة القجـ لسؾسؼ 
 ، السؾصل، العخاؽ. 50

(: "أثخ تخاكؼ جيج الىؾائي في بعض متغيخات الجـ وبعض الستغيخات 1222الجباغ، أحسج عبج الغشي وآخخاف) -2
 (، جامعة السؾصل، العخاؽ.3(، العجد)3الؾعيؽية"، بحث مشذؾر في مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية، السجمج)

لخاصة ترسيؼ وبشاء اختبارات لؿياس بعض عشاصخ المياقة   البجنية ا" (:1225الدىيخي، ربيع خمف جسيل) -3
 لالعبي خساسي كخة القجـ"، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية التخبية الخياضية، جامعة السؾصل، العخاؽ.

(: التجريب لألداء الخياضي والرحة، دار الفكخ 1255عبج الفتاح، أبؾ العال احسج وداؤد، ىيثؼ عبج الحسيج) -4
 ، القاىخة، مرخ. 5العخبي لمظباعة والشذخ والتؾزيع، ط
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(: البحث العمسي في التخبية الخياضية وعمؼ الشفذ الخياضي، دار الفكخ 5555عالوي، دمحم حدؽ وراتب، أسامة) -5
 العخبي، القاىخة، مرخ.

(: الؿياس في التخبية الخياضية وعمؼ الشفذ الخياضي، دار 1222عالوي، دمحم حدؽ ورضؾاف، نرخ الجيؽ) -52
  الكتب، القاىخة، مرخ.

 ، مرخ.1(: اإلحراء التظبيقي في التخبية البجنية والخياضية، ط1225، وآخخاف)خي دمحم صب عسخ، -55
(: "تأثيخ مشيج تجريبي في تظؾيخ بعض القجرات الحخكية والسيارات األساسية 1224السؤمؽ، حداـ سعيج كخيؼ) -51

مية التخبية الخياضية، والتظبيقات اليجؾمية لالعبي خساسي كخة القجـ لمذباب"، أطخوحة دكتؾراه غيخ مشذؾرة،  ك
 جامعة بابل، العخاؽ.

 
 الثالثع التجريبية يما( المنهاج التدريبي لممج1الممحق)

 م( 21*  41المجمهعة التجريبية األولى مداحة الممعب التدريبية)
 م( 21*  27المجمهعة التجريبية الثانية مداحة الممعب التدريبية)

 م( 21*  14التدريبية) المجمهعة التجريبية الثالثة مداحة الممعب
 
 )الدورة المتهسظة األولى)

الدورة 
 الرغيرة

رقم الهحدة  
 ويهمها التدريبية

زمن 
 أداء

الذهط 
  الهاحد

عدد 
 شهاطاال

فترة 
الراحة بين 

 الذهطين

زمن الجزء 
الرئيدي من 
الهحدة التدريبية 

 الهاحدة

 زمن الدورة
 الرغيرة الهاحدة

 
 األولى

االحد (1)   د 55 د 15 2 د 21 
 د 55 د 15 2 د 21 ( الثالثاء2) د 165

 د 55 د 15 2 د 21 ( الخميس3)

 
 الثانية

  د 65 د 15 2 د 25 ( االحد4)
 د 65 د 15 2 د 25 ( الثالثاء5) د 195

 د 65 د 15 2 د 25 ( الخميس6)

 
 الثالثة

  د 55 د 15 2 د 21 االحد (7)
 د 55 د 15 2 د 21 الثالثاء (8) د 165

 د 55 د 15 2 د 21 ( الخميس9)

 )الدورة المتهسظة الثانية(
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الدورة 
 الرغيرة

رقم الهحدة  
 ويهمها التدريبية

زمن 
 أداء

الذهط 
  الهاحد

عدد 
 شهاطاال

فترة 
الراحة بين 

 الذهطين

زمن الجزء 
الرئيدي من 
الهحدة التدريبية 

 الهاحدة

 زمن الدورة
 الرغيرة الهاحدة

 
 رابعةال

االحد (11)   د 65 د 15 2 د 25 
 د 65 د 15 2 د 25 ( الثالثاء11) د 195

 د 65 د 15 2 د 25 ( الخميس12)

 
 ةخامدال

  د 75 د 15 2 د 31 ( االحد13)
 د 75 د 15 2 د 31 ( الثالثاء14) د 225

 د 75 د 15 2 د 31 ( الخميس15)

 
 ةدادسال

  د 65 د 15 2 د 25 االحد (16)
 د 65 د 15 2 د 25 الثالثاء (17) د 195

 د 65 د 15 2 د 25 ( الخميس18)

 )الدورة المتهسظة الثالثة(
الدورة 

 الرغيرة

رقم الهحدة  
 ويهمها التدريبية

زمن 
 أداء

الذهط 
  الهاحد

عدد 
 شهاطاال

فترة 
الراحة بين 

 الذهطين

زمن الجزء 
الرئيدي من 
الهحدة التدريبية 

 الهاحدة

 زمن الدورة
 الرغيرة الهاحدة

 
 دابعةال

االحد (19)   د 75 د 15 2 د 31 
 د 75 د 15 2 د 31 ( الثالثاء21) د 225

 د 75 د 15 2 د 31 ( الخميس21)

 
 ةثامنال

  د 85 د 15 2 د 35 ( االحد22)
 د 85 د 15 2 د 35 ( الثالثاء23) د 255

 د 85 د 15 2 د 35 ( الخميس24)

 
 ةلتاسعا

  د 75 د 15 2 د 31 االحد (25)
 د 75 د 15 2 د 31 الثالثاء (26) د 225

 د 75 د 15 2 د 31 ( الخميس27)
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 )المقابمة الذخرية( الدادة الخبراء والمختريناسماء ( 2الممحق)

 مكان العمل              االختراص اسم الخبير والمقب العممي

متغيرات 
البحث 
 التابعة

المنهاج 
 التدريبي

 * * ك التربية البدنية وعمهم الرياضة/ج المهصل رياضي/ كرة القدمالتدريب ال أ.م.د معن عبد الكريم 

  * ك التربية البدنية وعمهم الرياضة/ج المهصل البايهميكانيك/ كرة القدم أ.م.د نذأت بذير

  * الرياضة/ج المهصلك التربية البدنية وعمهم  لراالتاقياس وتقهيم/ كرة قدم  عمار شهاب احمد م.د 

  * ك التربية البدنية وعمهم الرياضة/ج المهصل قياس وتقهيم/ كرة قدم الراالت م. ربيع خمف الزهيري 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


