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جامعة الموصل–الریاضیةكلیة التربیة 

  ١٥/٤/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ١٥/٢/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
یأتي:ماع الكشفهدف البحث 

لالعبي المهارات األساسیةعدٍد من في لرشاقة الخاصةل مهاریة)-تمارین (بدنیة اثر انتقال-

.كرة القدم الشباب

عدٍد  فية داللة الفروق اإلحصائیة بین االختبارین البعدیین للمجموعتین التجریبیة والضابط-

.لالعبي كرة القدم الشبابالمهارات األساسیةمن

.المهارات األساسیة بكرة القدم بین المجموعتین التجریبیة والضابطةعدد مننسبة التطور في -

بحث بالطریقة ال عینة تحددو البحث، مشكلةلمالءمته وطبیعةالمنهج التجریبي مااستخدتم و 

) ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨( للموسم الكرويب نادي نینوى بكرة القدمشبا يمن العب ةالعمدیة والمؤلف

 إلى، قسموا العباً  )٢٠( فتكونت منالرئیسیة، أما عینة البحث) العباً ٢٨( والبالغ عددهم

في كل مجموعة ، وبذلك ین) العب١٠( مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة وبواقع

بین التكافؤ، وتم تحقیق  ةالكلیالبحث عینة ) من %٧١.٤٣( عینة البحثل المئویةنسبةالبلغت 

في المتغیرات المهاریة قید البحثو  لطول)واالوزن، و ( العمر، مجموعتي البحث في متغیرات

من تم االتفاق علیها التي )وهي (الدحرجة، والتمریرة القصیرة، والتمریرة الطویلة، والتهدیف القریب

تصمیم  "مالذي أطلق علیه اسلتصمیم التجریبياوأستخدم ،صینصختقبل السادة الم

."المجموعات الضابطة العشوائیة االختیار ذات االختبار القبلي والبعدي

التمارین من اً عدد عملیة تقنینالخطوة األولىفقد كانت الرئیسیةالبحثخطواتأما

الخطوة الثانیة كانتینفي ح، مع الكرة وبدون كرةلصفة الرشاقة الخاصةالمهاریة)-(البدنیة 

المالئمة لعینة التمارینفضل أالمختصین لتحدید المقابلة الشخصیة مع بعض السادة إجراء 

ألجراء المختصین السادةعرض على بعض و  المنهاج التدریبيوضعتموبعدها،البحث

لمعرفة األولىالتجربة فكانتتجارب استطالعیة، كما أجریت ثالثةالتعدیالت الالزمة علیه
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فقد  الثانیةالتجربة ، أما وتالفي الصعوبات التي تواجههمالمهاریةمكانیة تنفیذ االختبارات إ

راحة بین التكرارات ال المختارة والتأكد من أزمنةالتمارین ءلتعرف على إمكانیة إجراإلى اهدفت 

بیة كاملة لعینة البحث وحدة تدریإمكانیة تنفیذ معرفة التجربة الثالثة، في حین هدفت والمجامیع

.التجریبیة

وبأسلوب ) ٥/٢٠٠٩/ ٢٦( بتاریخواحدفي یومالقبلیةالمهاریةاالختبارات تم أجراء 

دورتین متوسطتینل تدریبات الرشاقة الخاصةل المنهاج التدریبينفذ وبعدها ،العمل المتبادل

كل دورة صغیرة ثالث ثماني دورات أسبوعیة إذ تضمنتبواقع) و ١:  ٣( وبتموج حركة حمل

االختبارات جراء أ وتم،التدریبي خالل المنهاج) وحدة تدریبیة٢٤( ذینفوعلیه تم توحدات تدریبیة 

والستخالص بنفس اإلجراءات التي تم اعتمادها في تنفیذ االختبارات القبلیةالبعدیةالمهاریة

النسبة ،االنحراف المعیاري، سابيالوسط الح(اآلتیة:المعالجات اإلحصائیةاستخدام النتائج تم

).المستقلةو  للعینات المرتبطة(ت)  ، اختبار، نسبة التطورالمئویة

االستنتاجات أهمها: وتوصل الباحثون إلى عدد من 

جمیع  إلى الخاصةلرشاقةالمهاریة) ل–مارین البدنیة ت(ال حدوث انتقال ایجابي جید من-

(التمریرة القصیرة، التمریرة الطویلة، التهدیف القریب، المهارات األساسیة قید البحث وهي

عند مقارنة والذي أدى إلى حصول تطورًا معنویًا لهذه المهارات)وضرب الكرة بالرأس،الدحرجة

نتائج االختبارات القبلیة والبعدیة ولصالح االختبار البعدي.

على  الخاصةلرشاقةالمهاریة) ل–مارین البدنیة ت(التفوقت المجموعة التجریبیة التي نفذت -

المجموعة الضابطة في معظم المهارات األساسیة وهي (التمریرة القصیرة، التمریرة الطویلة، 

بین المجموعتین التجریبیة عند مقارنة نتائج االختبارات البعدیة)وضرب الكرة بالرأس،الدحرجة

.والضابطة

من التوصیات أهمها: ةوتم وضع مجموع

في  لرشاقة الخاصةالمهاریة) ل–مارین (البدنیة تالاستخدام بعلى مدربي كرة القدمالتأكید -

الوحدات التدریبیة األسبوعیة ، وذلك لما أظهرته هذه التدریبات من تأثیرات إیجابیة جیدة في 

تحسین العدید من المهارات األساسیة في كرة القدم لالعبي المجموعة التجریبیة.

باستخدام الكرة ، لرشاقة الخاصةالمهاریة) ل–مارین (البدنیة تالعتماد على اال نمدربیلل یمكن-

وبدون استخدام  الكرة في تنمیة نظام الطاقة الفوسفاجیني من خالل زیادة كفاءة عمل النظام 

ن في أداء كافة المهارات األساسیة بكرة القدم.و إلنتاج الطاقة اآلنیة التي یحتاجها الالعب
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Abstract:
The aim of the research is to discover the :

- Transference of Physical and Skill Exercise effect of special Agility in

Some Basic Skills By youth footballers.

- statistical significanc at differences between the pre - and post - tests for

the two groups; the control and experimental group on some basic skills

by youth footballers.

- the percentage of development on some football basic skills between the

two groups; the experimental and control groups.

The descriptive approach was used for its appropriateness to the

nature of the study. The collection of the society of the chosen study was

randomly which consisted of youth players of Nineveh Club for the

season 2008-2009, and they were 28 players. As for the sample of the

study; it consisted of 20 players divided into two groups; one of them is

the experimental group and the other is the control group, with 10 players

for each group. So, the percentage was %71.34 out of the total collection

of the study. Homogeneity was achieved between the two groups under

study in the variables of age, weight and height. Equality was also

achieved between the two groups under study in the variables of skills

(rolling, short passing, long passing, short range targeting and head

striking), which the persons who are responsible for the experiment

agreed about. The experimental design was used and called (Designing of

Random Controlling Group That of Pre - and Post - Test).

As for the steps of the study; the first step was codifying a number

of (physical-skill) trainings concerning agility by using the ball and

without it, while the second was making personal interviews with some

specialists to identify the most appropriate trainings to the sample of the

study. The training approach was made and demonstrated to these

specialists in order to make the required revisions of it. Also, three pilot
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experiments were made to know the capability of executing the skill tests

and eliminate the difficulties that they might face, and to make sure of

rest times among repetitions and groups. As for the third experiment; it

aimed at the possibility of executing a full training unit for the sample of

the study.

The pre-skill test were executed in one day (26/5/2009) by the

interchangeable style. Then, a training approach was executed of agility

by using a ball with two medium circles and a swinging load movement

(3:1) represented and executed in eight weeks; each course included three

small training units, accordingly 24 training units were executed during

the training approach. The post-skill tests were also made by the same

procedures. For the sake of concluding the findings; the following

statistical means were used: arithmetical mean, standard deviation,

percentage, percentage of development, T-Test for the related and

independent samples.

The researchers concluded the following:
- The occurrence of a good positive transference Exercise by (Physical-

Skill) of specially Agility to all basic skills under study and the

(Designing of Random Controlling Group That of Pre - and Post - Test)

resulted in occurrence of significant development of these skills in

comparison with the results of the pre - and post - tests and for the

benefit of the post-test

- the experimental group which executed the Exercise by (Physical-Skill)

of specially Agility surpassed the controlling group in most of the basic

skills which are (short passing, long passing, rolling and head strike).

A group of recommendations were constructed, the most important

of which are:
1. Concentrating on football coaches to use the Exercise by (Physical-

Skill) of specially Agility in the weekly units of training, because these

trainings showed good and positive impacts in improving many basic

skills of football for the players of the experimental group

2. Concentrating on football coaches to use the Exercise by (Physical-

Skill) of specially Agility in training the players who suffer from

weaknesses in agility and low level of nerve-muscular accordance,

both of which affect directly the level of skill performance of those

players.
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التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث: ١-١

Transferیعد مبدأ انتقال اثر التدریب  of training principle أحد المبادئ المهمة

وسیلًة للوصول للهدف أعاله التي تشغل تفكیر الباحثین في مجال التدریب الریاضي، الستخدامه

ولقد اهتم الباحثون على اختالف بأقصر الطرق التي من شانها تطویر المستوى الریاضي 

مجاالتهم في دراسة هذا المبدأ كل حسب اختصاصه وكان النصیب األكبر من الدراسات هي في 

مجال التعلم الحركي في حین لم یول الباحثون في مجال التدریب الریاضي اهتماما كافیا للتعمق 

  ).٩،  ٢٠٠٩في دراسة هذا المبدأ بالقدر الذي یوازي أهمیته (جاسم ، 

مجال  في فالدراسات العلمیة المیدانیة النتقال أثر التدریب الریاضي تكاد تكون معدومة

تتصف بحاجتها إلى متطلبات بدنیة تتنوع ما بین صفة السرعة والقوة والتي كرة القدم لعبة

ب في والمطاولة، وكذلك صفة الرشاقة التي تلعب دورًا بارزًا في التأثیر على األداء المهاري لالع

أثناء المباراة من خالل المحافظة على مستوى األداء المهاري مع المحافظة على جمالیة هذا 

متنوعةوطرائق تدریبیةوسائلاختیارخاللمنالمهارياالهتمام باإلعدادذلكیتطلباألداء،  لذا

ضل.أفبشكلالمهارياألداءمستوىلتحسینوتنمیتهااألساسیةالمهاراتاكتسابهدفها

بعد اطالع الباحثین على العدید من الدراسات العلمیة السابقة، لم یجدوا أیة دراسة علمیة و 

بكرة القدم ، وهو مصدر الحداثة العلمیة في الدراسة الحالیة بحثت في صفة الرشاقة الخاصة

هدفًا التي تناولت انتقال أثر التدریب الریاضي بین المكون البدني والمكون المهاري والذي یعد 

اساسیًا یروم الباحثون الوصول إلیه والكشف عن التأثیرات االیجابیة أو السلبیة أو المحایدة لهذا 

االنتقال. 

-(بدنیةتمارین ومما سبق ذكره فإن أهمیة البحث تتركز في الكشف عن انتقال أثر 

على عددًا من لرشاقة الخاصة وبیان اآلثار االیجابیة في هذا االنتقال التدریبي لمهاریة)  

المهارات األساسیة بكرة القدم.

مشكلة البحث:٢-١
من المعروف أن هناك العدید من المشكالت والمعوقات التي تواجه المدرب الریاضي 

في أثناء سیر العملیة التدریبیة ، ومن أبرز هذه المشكالت هو عدم وجود الدافعیة لدى العبي 

نیة ومن ثم حدوث نوٌع من الملل والتباطؤ في تنفیذ كرة القدم في أداء مختلف الصفات البد

التمارین البدنیة ، قیاسًا بدافعیة نفس الالعبین في أداء كافة المهارات األساسیة بكرة القدم والتي 

لذا كان البد من التفكیر في وضع منهاج تلبي طموحاتهم وترضي رغباتهم بشكٍل كبیر ،

میدانیة مبنیة بطریقة علمیة لصفة الرشاقة مارینیز على تتدریبي تكون السمة الممیزة فیه الترك
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الخاصة بحیث یترابط فیه األداء البدني مع األداء المهاري لیسهم في تطویر صفة الرشاقة 

الخاصة ومن ثم حدوث انتقال تدریبي لهذا التطور من تدریبات الرشاقة الخاصة بالكرة إلى 

عددًا من المهارات األساسیة بكرة القدم.

لذا تم ربط األداء البدني لالعب مع الكرة مع صفة الرشاقة الخاصة من خالل 

مهاریة) یرتبط أدائها بشروط تدریب صفة الرشاقة الخاصة في  ـ (بدنیةاالعتماد على تدریبات

كرة القدم من حیث نوعیة التدریبات المختارة والتي هدفت إلى تحسین هذه الصفة المهمة 

لك نظام الطاقة العامل والمسیطر على زمن أداء الالعب، فضًال عن لالعبي كرة القدم وكذ

الطریقة التدریبیة المستخدمة من اجل  إعطاء الالعب فرصة لكي ینمي صفاته البدنیة 

ومهاراته األساسیة في آن واحد مما یتیح للمدرب الوقت الكافي لتحقیق أكثر من هدف تدریبي 

د المبذول من الالعب والمدرب في الوحدة التدریبیة.واحد، فضًال عن استغالل الوقت والجه

في الكشف هذه الدراسة العلمیة قد تسهم بشكل أو بأخر ومن خالل ما سبق ذكره فإن

في عدٍد من)مهاریة–بدنیة (ارین ـالرشاقة الخاصة باالعتماد على تمتمارینعن انتقال أثر 

كمهارات في أدائها الخاصةكبیرًا من الرشاقةالتي تتطلب قدرًا بكرة القدمالمهارات األساسیة

لیكون األداء المهاري لالعب مثالیًا.(الدحرجة ، وضرب الكرة بالرأس ، والتهدیف من الحركة) 

أھداف البحث:٣-١
یهدف البحث إلى الكشف عما یأتي:

ألساسیةالمهارات افي عدٍد منلرشاقة الخاصةل مهاریة)-تمارین (بدنیة اثر انتقال١- ٣- ١

لالعبي كرة القدم الشباب.

داللة الفروق اإلحصائیة بین االختبارین البعدیین للمجموعتین التجریبیة والضابطة في ٢- ٣- ١

لالعبي كرة القدم الشباب.المهارات األساسیة عدٍد من

المهارات األساسیة بكرة القدم بین المجموعتین التجریبیة عدٍد مننسبة التطور في ٣- ٣- ١

ضابطة.وال

فروض البحث: ٤-١
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبارین القبلي والبعدي للمجموعة التجریبیة في ١- ٤- ١

المهارات األساسیة بكرة القدم ولصالح االختبار البعدي. عدٍد من

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین االختبارین البعدیین للمجموعتین التجریبیة  ٢- ٤- ١

.لالعبي كرة القدم الشبابالمهارات األساسیة عدٍد منلضابطة في وا
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المهارات األساسیة بكرة القدم بین عدٍد منوجود فروق في نسبة التطور في ٣- ٤- ١

المجموعتین التجریبیة والضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة.

مجاالت البحث: ٥-١
) سنة.١٩( تحت سنعینة من شباب نادي نینوىالمجال البشري: ١- ٥- ١

الموصل.لعب االنتصار الریاضي بكرة القدم/الساحل األیسر/مالمجال المكاني: ٢- ٥- ١

).٢٠٠٩/ ٧/ ٢٥( ولغایة)  ٢٠٠٩/ ٥/ ١٠( للفترة منالمجال الزماني:  ٣- ٥- ١

  :ةـالدراسات النظری-٢
:)Agility(الرشاقة١-٢

أهمیة صفة الرشاقة في األداء ) إلى Larson-الرسون((البطاوي) نقًال عنیشیر

الریاضي عندما یصبح  على درجة عالیة من التعقید خاصة في المهارات ذات التوافق المعقد، 

) ١٠٣ ،١٩٨٣،(البطاوي فكلما زادت رشاقة الالعب كلما أستطاع تحسین مستواه بسرعة

االختالف حولها فللرشاقة مكان بارز بین الصفات البدنیة وهي من الصفات التي یكثر الجدل و 

ویعود السبب في ذلك إلى الطبیعة المركبة لهذه الصفة وارتباطها ببعض الصفات البدنیة 

االرتباط الوثیق بین (مجید) نقًال عن (فائز) علىؤكد یإذ  والنواحي المهاریة لألداء الحركي،

.)٢٨٧ ،١٩٨٨،(مجید الرشاقة وجمیع عناصر السرعة والقوة العضلیة والتوافق

الرشاقة إلى ما یأتي:صفةكن تقسیمویم

وهي قدرة الریاضي على السیطرة على أداء سلسلة جدیدة من الحركات الرشاقة  العامة: - ١

المقدرة على أداء  "هي ) أو ٦٥، ١٩٨٦،الحجارو (التكریتي بشكلها الصعب وبسرعة جیدة

.لیم"واجب حركي یتسم بالتنوع واالختالف والتعدد بدقة وانسیابیة وتوقیت س

   )٢٠٠، ٢٠٠١( حماد،

الرشاقة الخاصة بفعالیة ) بأنها "Gerhardt( عن (الراشدي) نقالً شیرتالرشاقة الخاصة: - ٢

المقدرة  "هي أو  )٢٦، ٢٠٠٧(الراشدي،معینة كرشاقة اجتیاز المانع عند راكضي الموانع "

واجبات على أداء واجب حركي متطابق مع الخصائص والتركیب والتكوین الحركي ل

  .) ٢٠٠،  ٢٠٠١،د(حما"المنافسة في الریاضة التخصصیة
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أھمیة صفة الرشاقة في كرة القدم:١-١-٢
تعد صفة الرشاقة لدى العبي كرة القدم على درجة كبیرة من األهمیة فهي تظهر في 

كثیر من مواقف اللعب داخل أرض الملعب، وبخاصة عند مواجهة مدافعي الفریق المنافس وما 

سرعة تغیر االتجاه سواء أكان ، أو " نالمدافعیذله الالعب من مهارة حركیة للتخلص من یب

الهجوم وعند أثناءلكسب مسافة من سرعته في  أولمساعدة زمیل  أوالالعب في حالة التهدیف 

كما تظهر أهمیة الرشاقة  )٦١، ٢٠٠٤،إبراهیم("أداء المهارات المختلفة تحت ظروف مختلفة

القدم من خالل ارتباطها بأداء المهارات الفنیة المختلفة كالخداع والمراوغة والدحرجة  لالعب كرة

والتهدیف بأوضاع مختلفة، كذلك تظهر في قدرة الالعب على اتخاذ الوضعیات المناسبة بسرعة 

عالیة جدًا وقیامه بالتخلص من اإلصابة باتخاذ الوضع المناسب في حالة التصادم أو السقوط 

، ١٩٨٨والمولى ،(الربیعيه عبور الالعبین في مراحل المواجهة المتكررة أثناء اللعبومحاولت

أهمیة الرشاقة بكرة القدم في أثناء محاولة النجاح في إدماج مهارات ویشیر(الزهاوي) إلى " )٣٦٨

حركیة عدة في نسق واحد وأداء الحركات المختلفة تحت ظروف مختلفة ومتغیرة ومتباینة وذلك 

"كبیر من الدقة من خالل أداء حركات الخداع والمراوغة و أداء المهارات المختلفةبقدر

  .)٢٢، ٢٠٠٤،(الزهاوي

قدرة الالعب على أداء فعالیات كرة القدم ویمكن تعریف الرشاقة في كرة القدم  في أنها "

درة على تغییر كبیرة في اتجاهات مختلفة بطریقة سریعة ومفاجئة مع الق أمالمتنوعة صغیرة كانت 

(الخشاب "االتجاه بسرعة والوقوف المفاجئ مع استخدام الكرة أو أیة أداة تدریبیة أو بدون كرة

  ).١١٨، ١٩٩٩،وآخران

الرشاقة بكرة القدم: صفة كیفیة تدریب٢-١-٢
(الرشاقة العامة، ا صفتيمال بد لنا أن نمیز بین نوعین من الرشاقة في كرة القدم وه

في كیفیة تدریبها إذ تختلف تمارین الرشاقة العامة عن الرشاقة الخاصة الخاصة) والرشاقة 

وتحقیق الهدف التدریبي المنشود من خالل االعتماد على نوعیة التمرین التخصصي لهذه الصفة 

الخاصة والتي هي محور الدراسة *، وسنقوم بالتركیز على كیفیة تدریب صفة الرشاقةأو تلك

ل االعتماد على النقاط اآلتیة:الحالیة من خال

الرشاقة الخاصة في بدایة الجزء الرئیسي من الوحدة التدریبیة.تمارینإعطاء  - 

) تـــم كتابـــة محـــور كیفیـــة تـــدریب صـــفة الرشـــاقة الخاصـــة بكـــرة القـــدم مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى الخبـــرة العلمیـــة *(

.والعملیة التي یتمتع بها الباحثون في مجال تدریب كرة القدم
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مع ةً الرشاقة الخاصة یجب أن تربط مع المهارات األساسیة بكرة القدم وبخاصمارینإن كافة ت-

هدیف من أوضاع والتوضرب الكرة بالرأسوالتمریرةمهارات الدحرجة والمراوغة والخداع

.مختلفة

) دقیقة في كل وحدة ٣٠( ) دقیقة إلى٢٠( الرشاقة الخاصة ما بینتمریناتیمكن تحدید زمن -

تدریبیة.

الرشاقة الخاصة لثالث وحدات تدریبیة متفرقة یتخللها یومًا راحة بین تمارینیفضل إعطاء -

. ةر یوحدة تدریبیة وأخرى في كل دورة صغ

%) ٩٥ - % ٨٥( ا بینـ، ویفضل أن تكون مالرشاقة الخاصة عالیةارینتمتكون شدة أداء -

.في أثناء المنافسة في المباریات الرسمیة %)١٠٠( ویمكن أن تصل إلى

یكون عدد التكرارات المستخدمة مناسبًا لمستوى العینة المتدربة، ویمكن تحدید عدد التكرارات -

.لتحدید كل ذلكبة استطالعیة المناسبة وعدد المجامیع، من خالل إجراء تجر 

وفترات الراحة بین المجامیع كافیة الستعادة بین التكراراتتكون فترات الراحة البینیة-

االستشفاء.

أو حجمه فقط ، الحمل التدریبي من خالل شدة الحمل التدریبي یفضل أن یكون التدرج بدرجة-

.والهدف المراد تحقیقهریبیةالمستخدمة في الوحدة التدالتدریباتوهذا یعتمد على 

ات الرشاقة الخاصة من خالل عودة ـیمكن استخدام معدل نبض القلب كمؤشر في تدریب-

 )١٠٠-٩٠(وٕالى ما بین نبضة / دقیقة بین تكرار وأخر )١٢٠- ١١٠( النبض إلى ما بین

.بین مجموعة تدریبیة وأخرى

لرشاقة الخاصة.یفضل استخدام طریقة التدریب التكراري لتحسین صفة ا-

الرشاقة الخاصة عندما یكون الالعب قد تعلم أداء المهارات األساسیة بكرة تمارینتستخدم -

، وكذلك عندما یكتسب الالعب العدید من الصفات البدنیة كالقوة والسرعة القدم بشكٍل جید

والتوازن وغیرها من الصفات البدنیة األخرى.

، ویفضل (مع الكرة) وبدون وجود الكرةصة بوجود الكرةالرشاقة الخاتمارینیمكن أداء -

بوجود الكرة.)المهاریة–البدنیة (التركیز على التمارین 

المھارات األساسیة بكرة القدم(قید الدراسة) :٢-٢
ن عامًال مهمًا في تطویر لعبة كرة القدم التي و تعد المهارات األساسیة التي یمتلكها الالعب

الواجبات الخططیة، وسنقوم بإلقاء الضوء على المهارات  ألداءلى هذه المهارات ما زالت تعتمد ع

قید الدراسة وهي كما یأتي:األساسیة
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الدحرجة:١-٢-٢
وهي عملیة ربط لقیادة الكرة ولمس الكرة والتوقف واالستدارة وتغییر مسار الكرة والخداع

عب، وترتكز الدحرجة على أربعة مواصفات وانتقال الالعب مع الكرة من مكان إلى آخر في المل

مهمة هي:

السیطرة القریبة.-١

لقابلیة على الخداع والمراوغة.ا-٢

القابلیة على تغییر االتجاه. -٣

  ).٥٩، ٢٠٠٧(المولى،القابلیة على تغییر السرعة -٤

التھدیف:٢-٢-٢
هجومي الفردي من أجزاء اللعب الألنهاوهي واحدة من أهم المهارات في لعبة كرة القدم 

ة في تنفیذ التهدیف لكونه أصعب واجب ءوالالعب الذي یتمیز بهذه الصفة یكون أكثر كفا

) بذكره أن عملیة Hughes(خططي یكلف به الالعب والسیما إذا واجه دفاعًا وهذا ما یؤكده

التهدیف لیست بالعملیة السهلة لما تتطلبه من تحدید في خصوصیة المهارة حیث تكون كافة 

الغایة  " ) وهو1980,145Hughes,(وجه الهجوم مبنیة على غایة رئیسة وهي إحراز هدفأ

دون المقدرة على تنفیذ هذه الغایة الموجهة لتحقیق الفوز ، و لكل الفعالیات الهجومیةاألساسیة

  ).١٢٨، ١٩٩١،وآخران (رضا"فان كل الخطط المنفذة تكون دون فائدة

):(التمریرةالمناولة٣-٢-٢
تعد هذه المهارة من أكثر المهارات استخدامًا خالل مباراة كرة القدم كما تعد من األسس 

كرة قول الشائع (الالو  المهمة في اللعب الجماعي من خالل الربط بین خطط اللعب الجماعي

واإلتقان الكبیر لهذه المهارة ةالسرعالذي یتمیز باللعب الحدیث یحتم على )أسرع من الالعب

ه من إجادة المناولة بصورة ؤ عضاأإذ أن الفریق الذي یتمكن ومحاولة تطویرها،تمام بهاااله

ومما تقدم یبدو ،حسنة یتمكن العبوه من زعزعة دفاع الخصم والسیطرة على مجریات اللعب

واضحًا بان هذه المهارة تعد من أهم مقومات االتصال بین الالعبین خالل المباراة  سواء أكان 

الرأس، وأن إجادة الفریق للمناوالت تعد من العوامل التي تساعد على تنفیذ الخطط بدم أم ذلك بالق

  .)٥٧، ٢٠٠١عفیفي،(شعالن و الهجومیة والدفاعیة المختلفة



…لرشاقة الخاصةل مهاریة)-تمارین (بدنیة اثر انتقال

٥٦٤

ضرب الكرة بالرأس: ٤-٢-٢
تعد من المهارات األساسیة الصعبة التي تحتاج إلى توقیت سلیم في لحظة مالمسة الكرة 

إذا كانت ف) ٣٥ ،١٩٨٩(محمود،یة بالنفس ویتأثر ذلك عن طریق التدریبوشجاعة وثقة عال

القدم هي السالح األول للتهدیف عندما تكون الكرة على األرض أو قریبة منها، فالشك أن الرأس 

هو السالح األول للتهدیف عندما تكون الكرة مرتفعة أمام المرمى ولذلك فان إجادة اللعب بالرأس 

من األوقات تكون في الهواء إذ أن الكرة في كثیر )٧٩ة القدم (حماد، ب.ت، ألغنى عنها في كر 

   .)٢٧، ١٩٩٤ومحمد،خالل المباراة وهذا یتطلب لعبها بالرأس (الوحش

إجراءات البحث:-٣
البحث.مشكلةطبیعةو م المنهج التجریبي لمالءمته ااستخدتم :ثـمنھج البح١-٣

شباب نادي  يبحث بالطریقة العمدیة والمؤلف من العبال عینة تحدد:البحثعینة ٢-٣

) العبًا، أما عینة البحث٢٨( ) والبالغ عددهم٢٠٠٨/٢٠٠٩( للموسم الكروي*نینوى بكرة القدم

مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة  إلى، قسموا العباً  )٢٠( فتكونت منالرئیسیة

رهم بالطریقة العشوائیة وباستخدام القرعة، وبذلك في كل مجموعة تم اختیاین) العب١٠( وبواقع

) ١( والجدول، الكلیةالبحث عینة%) من ٧١.٤٣(الرئیسیة عینة البحثل المئویةنسبةالبلغت 

.بعض المعلومات عن عینة البحث الرئیسیة والكلیةیبین

  )١الجدول (

عینة البحث الكلیة والرئیسیة والالعبین المستعبدین ونسبهم المئویة

النسبة المئویةالعددمتغیرات البحث

%٢٨١٠٠عینة البحث الكلیة

%٢٠٧١.٤٣عینة البحث الرئیسیة

الالعبین

المستبعدین

%٥١٧.٨٦عینة التجربة االستطالعیة

%٣١٠.٧١حراس المرمى

:مجموعتي البحثتكافؤ٣-٣
لضابطة لضبط المتغیرات أجریت عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث التجریبیة وا

اآلتیة:

الوزن(مقاسًا ألقرب كغم)-الطول (مقاسًا ألقرب سنتمتر).   –العمر(مقاسًا بالشهر).   -

) یبین ذلك.٢(المهارات األساسیة) قید البحث ، والجدول (-

.)سنة ١٩ -١٦ناألعمار بیحسب تصنیف االتحاد الدولي لكرة القدم ()*(
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  )٢( الجدول

المعالم اإلحصائیة للتكافؤ بین مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة

المتغیرات
حدة و 

القیاس

قیم(ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة ع±-سع±-س

المواصفات 

الجسمیة

٠.٧٦-٩١.٣٨٠.٩١٩١.٦٦٠.٧٠شهرالعمر 

  ٠.٢٣-  ١٧٠.٥٠٦.٣٨١٧١.٢٠٦.٨٣  مسالطول

٠.٤٣  ٤.٢٤  ٦٢.٧١  ٣.٦١  ٦٣.٤٧غمكالوزن

المهارات

األساسیة

١.٨٦-٣.٧٠٠.٩٥٤.٥٠٠.٩٧ةدرجالتمریرة القصیرة

٨.٥٠١.٣٥٨.٢٠٠.٩٢٠.٥٨درجةالطویلةالتمریرة 

١.٨٣-١٥.٤٠١.٣٥١٧.١٠٢.٦٠درجةالتهدیف القریب

١.٢٩-٢٣.٧١١.٣٩٢٤.٥٠١.٣٥نیةثاالدحرجة

  ٠.١٨-  ١.٠٨  ٧.٤٠  ١.٤٢  ٧.٣٠درجةضرب الكرة بالرأس

   ٢.١٠) = ١٨وأمام درجة حریة( ٠.٠٥ ≤قیمة(ت) الجدولیة عند نسبة خطأ -

) یتبین أن قیم (ت) المحسوبة لجمیع المتغیرات السابقة الذكر كانت اصغر ٢من الجدول (

) مما ١٨) وأمام درجة حریة (٠.٠٥( ≤) عند نسبة خطأ ٢.١٠من قیمة (ت) الجدولیة البالغة (

المتغیرات المعتمدة في یدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین مجموعتي البحث في

التكافؤ وهذا یشیر إلى تكافؤ المجموعتین التجریبیة والضابطة.

وسائل جمع البیانات: ٤-٣
).االختبارات والقیاس، االستبیان، *المقابلة الشخصیةمحتوى المصادر العلمیة ، تحلیل(

:المستخدمةاألجھزة واألدوات ٥-٣
، ملعب لكرة القدم).كرات قدم، بورك، اعة توقیتس، شواخص، شریط قیاس(میزان طبي، 

واختباراتھا:مھارات كرة القدمتحدید ٦-٣
تحدید مھارات كرة القدم :١-٦-٣

یضم مجموعة من  )١(الملحقتصمیم استبیانلالمراجع العلمیة محتوى تحلیل تم 

ة المتخصصین في على مجموعة من الساداالستبیان ثم وزع، مهارات الخاصة بالعب كرة القدمال

شخصیة لتحدید شدد األداء وأفضل التدریبات للرشاقة الخاصة مع كًال من :تم إجراء مقابلة )*(

أ.د إیاد محمد عبد اهللا        علم التدریب الریاضي  /    كلیة التربیة الریاضیة   /   جامعة الموصل.

.أ.د معتز ذنون یونس         تدریب ریاضي / كرة قدم / كلیة التربیة األساسیة  /   جامعة الموصل
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ظهر حصول أتفریغ محتواه وبعد جمعه و ) ٤(الملحقمجالي علم التدریب الریاضي وكرة القدم

)والتمریرة الطویلة، وضرب الكرة بالرأسوالتهدیف القریب،،والتمریرة القصیرةالدحرجة ،( تمهارا

انه على الباحث "(بلوم وآخرون) حـیوضو ، من أراء المحكمین فأكثر )%٧٥(ة اتفاق ـعلى نسب

 )١٢٦، ١٩٨٣(بلوم وآخرون، "فأكثر من أراء المحكمین )%٧٥( الحصول على نسبة اتفاق

.ونسبهم المئویةمهارات اتفاق السادة المتخصصین حول تحدید الیبین ) ٣( والجدول

  )٣الجدول(

األساسیة بكرة القدمنسب اتفاق المتخصصین لتحدید المهارات

نسبة االتفاقعدد المتفقینعدد الخبراءالمهارات

%٩٩١٠٠الدحرجة 

%٩٨٨٨.٨٩التمریرة القصیرة

%٩٨٨٨.٨٩التهدیف القریب

%٩٧٧٧.٧٨ةیلو طالتمریرة ال

%٩٧٧٧.٧٨ضرب الكرة بالرأس

تحدید االختبارات المھاریة بكرة القدم:٢-٦-٣
) یضم ٢(الملحقاستبیانتصمیمتمبعد تحلیل محتوى الدراسات والمصادر العلمیة 

عرضه على مجموعة من السادة المتخصصین تم ، بكرة القدم مجموعة من االختبارات المهاریة

تفریغ محتواه وبعد) ٤(الملحقفي مجاالت علم التدریب الریاضي والقیاس والتقویم وكرة القدم

ركض المتعرج بالكرة ال، وهي (فأكثر )%٧٥( على نسبة اتفاقالمهاریةظهر حصول االختباراتأ

لقیاس دقة التمریرة القصیرة، التمریر على أربعة أهدافشواخص لقیاس الدحرجة ، و ) ١٠( بین

والتهدیف القریب على ثالث دوائر متداخلة مرسومة على الحائط لقیاس دقة التهدیف القریب، 

، رة الطویلةم) على ثالث دوائر متداخلة لقیاس دقة التمری٣٠( والتمریر الطویل من مسافة

) كرات لقیاس دقة ضرب الكرة بالرأس) ٥لـ( ةـثالث دوائر متداخلوضرب الكرة بالرأس على

.المذكورة) یبین اتفاق السادة المتخصصین حول تحدید االختبارات المهاریة٤( والجدول
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  )٤الجدول(

بكرة القدمالمتخصصین لتحدید االختبارات المهاریةالسادةنسب اتفاق

ة المراد المهار 

قیاسها
االختبارات المهاریة

عدد 

الخبراء

عدد 

المتفقین

نسبة 

االتفاق

دقة التمریرة 

القصیرة

  كرات)٨م)(١التمریر على أربعة أهداف(سعة الهدف

كرات یسار) ٤كرات یمین+٤(
٧٧١٠٠%

دقة التمریرة 

الطویلة

م) على ثالث دوائر ٣٠التمریر الطویل من مسافة(

 ٣(ترم )٧)،(٥)،(٣لمركز أقطارها(متداخلة ومتحدة ا

كرات)

٧٧١٠٠%

دقة التهدیف 

القریب

التهدیف القریب على ثالث دوائر متداخلة أنصاف 

م) مرسومة على الحائط من ١.٥، ١، ٠.٥أقطارها( 

كرات). )١٠(ـ )لم ١٢مسافة(

٧٦٨٥.٧١%

الدحرجة

شواخص) المسافة  ١٠الركض المتعرج بالكرة بین(

با وٕایابا وبین الشاخصین الرابع والخامس م) ذها٢بینهم(

م) والى الجانبین.٤المسافة(

٧٦٨٥.٧١%

ضرب الكرة 

بالرأس

ثالث دوائر متداخلةضرب الكرة بالرأس من القفز على

  كرات) ٥م)(٦م) وعلى بعد(٧، ٦، ٥( أقطارها
٨٥.٧١  ٦  ٧%  

الشروط العلمیة لالختبارات:٧-٣
تم هي اختبارات مقننة الحاليفي البحث ةة المستخدممهاریإن مجموعة االختبارات ال

البحوث والدراسات العلمیة السابقة في مجال لعبة كرة القدم والتي تم تطبیقها على استخدامها في 

فئات عمریة مشابهة للفئة العمریة لعینة الدراسة الحالیة.

ات:اسیمواصفات االختبارات والق٨-٣
.)قیاس طول الجسم، قیاس وزن الجسم(:القیاسات الجسمیة١-٨-٣

وصف االختبارات المھاریة:٢-٨-٣
:اآلتیة *المهاریةاالختبارات تم اعتماد 

لقیاس  )كرات ٨م)(١على أربعة أهداف باتساع ( )م١٥( القصیرة من مسافة ةالتمریر اختبار-

  ).٨٥ - ٨٤، ٢٠٠٥، وذنون(الخشاب القصیرة ةدقة التمریر 

) لم یـذكر البـاحثون شـرحًا مفصـًال لالختبـارات المهاریـة بكـرة القـدم (قیـد البحـث) كونهـا مـن االختبـارات الشـائعة *(

.االستخدام في الدراسات العلمیة المیدانیة لبحوث كرة القدم
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م) على ثالث دوائر متداخلة ومتحدة المركز ٣٠( الطویلة من مسافة ةالتمریر اختبار-

  ).٨١، ٢٠٠٥كرات) لقیاس دقة التمریرة الطویلة(الخشاب وذنون، ٣م)( ٧، ٥، ٣أقطارها(

 )م١٢( القریب على ثالث دوائر متداخلة مرسومة على الحائط من مسافة فاختبار التهدی-

  ).٤٢، ٢٠٠١(الراوي، دیف القریبكرات لقیاس دقة الته) ١٠) لـ(م٢(لترتد

م)، ٦م) وعلى بعد(٧، ٦، ٥أقطارها( ثالث دوائر متداخلةضرب الكرة بالرأس من القفز على-

  ).٤٣، ٢٠٠١(الراوي، كرات) لقیاس ضرب الكرة بالرأس  ٥(

م) ذهابا وٕایابا وبین الشاخصین ٢( شواخص) المسافة بینهم ١٠الركض المتعرج بالكرة بین(-

.م) والى الجانبین لقیاس الدحرجة بالكرة٤( والخامس المسافةالرابع 

  )٢٧٨، ١٩٩٠،وآخران(الخشاب

التصمیم التجریبي:٩-٣
"المجموعات الضابطة العشوائیة االختیار ذات االختبار القبلي والبعدي"تصمیماستخدم 

) وقد تضمن التصمیم التجریبي مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ٣٩٨، ١٩٨٤، ان دالین(ف

كما یأتي.ضابطة و 

┌اختبار بعدي▬◄( تمارین الرشاقة الخاصة)المتغیر التجریبي▬◄اختبار قبلي▬◄المجموعة التجریبیة

قارنةم

└اختبار بعدي▬◄المنهاج المعتمد من قبل مدرب الفریق  ▬◄اختبار قبلي▬◄ضابطة المجموعة ال

خطوات اإلجراءات المیدانیة: ١٠-٣
:المستخدمة في البحثمارینالت١-١٠-٣

بعد تحلیل محتوى األدبیات من خالل الخبرة التدریبیة التي یتمتع بها الباحثون و 

التمارین المعتمدة على النظام الفوسفاجیني والتي تحمل في من عددٍ تصمیم والمصادر العلمیة تم 

التي ها تنمیة صفة الرشاقة الخاصة، إذ یضم التمرین الواحد للرشاقة استخدام الكرة وبدونها و طیات

توزیع استمارة استبیان لتمارین وتم ،هداف البحثألخدمة ها تعزیز الدراسة العلمیةمن شان

 )٤المتخصصین في مجالي التدریب الریاضي وكرة القدم (ملحق السادة الرشاقة الخاصة على

وهي كما یأتي:لعینة البحثالمالئمة دریباتوف على أهم التللوق

األول:التمرین

یتخذ الالعب وضع(الجلوس الطویل) خلف خط البدایة، ویبدأ الالعب بالنهوض 

) شواخص ٣( م) عن الكرة، ثم یقوم بالدحرجة من بین٢( والركض من خط البدایة الذي یبعد

م) عن ٢( ر إلى الخط المرسوم على األرض والذي یبعدم) ثم یتجه إلى الیسا١( المسافة بینهم

م) عن ذلك ٥(مسافة م) والذي یبعد١(بعرض الشاخص الرابع ویقوم بعملیة التمریر إلى الهدف
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الخط، ثم یرجع الالعب إلى الشاخص الرابع مرة أخرى لیستدیر من حوله ویعود إلى الكرة الثانیة 

ویكرر التمریر بنفس األسلوب للكرات الثالثة یر مرة ثانیة، الموقوفة على الخط لیقوم بعملیة التمر 

م) لیؤدي عملیة ٠.٥( المسافة بینهمالثالثةثم یركض سریعا باتجاه الشواخص والرابعة والخامسة 

الزكزاك المتعرج من بینها وبذلك ینتهي التمرین.

الثاني:مرینالت

الالعب بالنهوض والركض بین(االستلقاء) خلف خط البدایة، ویبدأیتخذ الالعب وضع

م)، ثم یتجه ٢( م) حیث یبعد الشاخص األول عن خط البدایة٠.٥شواخص المسافة بینهم( )٥(

م) عن الشاخص الخامس ویقوم بعملیة ١إلى األمام إلى الخط المرسوم على األرض والذي یبعد(

م) عن ذلك ١٠یبعد(م) والذي  ١×١) الموضوع إلى الیسار ومساحته(١( التهدیف إلى الهدف رقم

الخط، ثم یرجع الالعب إلى الشاخص الخامس مرة أخرى لیستدیر من حوله ویعود إلى الكرة 

) الموضوع إلى ٢( الثانیة الموقوفة على الخط لیقوم بعملیة التهدیف مرة ثانیة إلى الهدف رقم

من حوله ویعود األمام والیسار قلیال، ثم یرجع الالعب إلى الشاخص الخامس مرة ثالثة لیستدیر

) ٣( إلى الكرة الثالثة الموقوفة على الخط لیقوم بعملیة التهدیف مرة ثالثة إلى الهدف رقم

الموضوع إلى األمام والیمین قلیال، ثم یرجع الالعب إلى الشاخص الخامس مرة أخرى لیستدیر 

رة رابعة إلى الهدف من حوله ویعود إلى الكرة الرابعة الموقوفة على الخط لیقوم بعملیة التهدیف م

خط البدایة وبذلك ینتهي التمرین. ل مسرعایرجع الالعبو ) الموضوع إلى الیمین، ٤( رقم

الثالث:مرینالت

، ویبدأ الالعب (خط المرمى)یتخذ الالعب وضع(الوقوف نصف طائر) خلف خط البدایة

جانبیتجه إلى الم)، ثم٣بعد عن خط البدایة(ینحو الشاخص األول الذي إلى األمام  ركضبال

م) عن الشاخص األول، ثم یرجع الالعب إلى الخلف إلى ٢إلى الشاخص الثاني الذي یبعد(

م) عن الشاخص الثاني، ثم یركض الالعب إلى األمام إلى ١.٥الشاخص الثالث والذي یبعد(

م) عن الشاخص الثالث، ثم یركض الالعب جانبیا إلى ١.٥الشاخص الرابع والذي یبعد أیضا(

م) عن الشاخص الرابع، ثم یركض الالعب مسرعا ٢( یسار إلى الشاخص الخامس والذي یبعدال

، الشاخص الخامس  م) عن٣( بعدتي تالجزاء والعالمة على  عةو ضالمو كرة إلى األمام إلى ال

م) مرسومة عند خط المنتصف أقصى الجهة ٨التمریر الطویل إلى دائرة قطرها (لیقوم بعملیة 

للكرة الثانیة من عالمة الجزاء مریرع لیلتف حول الشاخص ویعود لیقوم بعملیة الت، ثم یرجالیمنى

م) مرسومة عند خط ٨أیضا إلى دائرة المنتصف، ثم یعود ویكرر نفس العمل إلى دائرة قطرها(

وبذلك ینتهي التمرین.المنتصف أقصى الجهة الیسرى 
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الرابع:مرینالت

شواخص  )٤( خط البدایة، ویبدأ الالعب بالركض بین(التهیؤ) خلف یتخذ الالعب وضع

والى  مینام)، ثم یتجه ی١م) حیث یبعد الشاخص األول عن خط البدایة(٠.٥( المسافة بینهم

إلى ثم یعود إلى الخلف عن الشاخص الرابع م)١( الخامس الذي یبعداألمام إلى الشاخص 

بالرأس إلى الدائرة المرسومة على األرض لیقوم بالتهیؤ ألداء مهارة ضرب الكرة الشاخص الرابع

م) بعد استالمه كرة عالیة من زمیله الذي یقف على ٥م) التي تبعد عن الالعب مسافة (٣بقطر (

، ویقوم بنفس العمل إلى جهة م) عن الدائرة المرسومة٢م) عن الشاخص الرابع ومسافة (٣بعد (

تكرار األداء بنفس الطریقة السابقة ویتم، لضرب الكرة الثانیةنحو الشاخص السادسسارالی

وبذلك بالتبادل مرة إلى جهة الیمین وأخرى إلى جهة الیسار لحین إكمال األداء ألربع كرات 

ینتهي التمرین.

التجارب االستطالعیة:٢-١٠-٣
التجربة االستطالعیة األولى: ١-٢-١٠-٣

)  ١٠/٥/٢٠٠٩( بتاریخالكلیة وكانت *البحثعینة) العبین من ٥( على أجریت

.وتالفي المعوقات التي تواجههمالمهاریة لمعرفة مدى إمكانیة تطبیق االختبارات 

التجربة االستطالعیة الثانیة: ٢-٢-١٠-٣
زمن األداء القصوي لالعبي المجموعة التجریبیة ) لتحدید١٨/٥/٢٠٠٩( كانت بتاریخ

لكل تمرین معتمد.

  ثة: التجربة االستطالعیة الثال٣-٢-١٠-٣
) لتطبیق وحدة تدریبیة متكاملة على العبي عینة البحث ٢٥/٥/٢٠٠٩( بتاریخأجریت

، وكذلك النهائیة ابصورته اووضعهتمارین الرشاقة الخاصةللتعرف على إمكانیة تنفیذ األساسیة 

التعرف على أزمنة الراحة المناسبة بین التكرارات وبین المجامیع من خالل االعتماد على معدل 

القلب كمؤشر في عودة مصادر الطاقة الفوسفاتیة ورجوع الالعب إلى مرحلة االستشفاء.نبض

من عینة البحث األساسیة.العبین  )٥(التي كانت عینة التجربة االستطالعیةتم استبعاد *
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:لتمارین الرشاقة الخاصةالمنھاج التدریبي٣-١٠-٣
وعرض على ، تم تصمیم منهاج تدریبي بعد تحلیل محتوى الدراسات السابقة واألدبیات العلمیة

وتم األخذ ببعض ) ٤(الملحقة القدم وكر  بعض المتخصصین في مجال علم التدریب الریاضي

  ).٣( الملحقكما هو موضح في أصبح بصورته النهائیةالتعدیالت المناسبة لعینة البحث و 

القبلیة:مھاریةاالختبارات ال ٤-١٠-٣
وبأسلوب العمل المتبادل في االختبار ) ٥/٢٠٠٩/ ٢٦( بتاریخواحدفي یوم هاتم أجراء

على النحو اآلتي: 

دقة التهدیف القریب. -٢مریرة القصیرة.                                دقة الت -١

الدحرجة بالكرة.  -٤دقة التمریرة الطویلة.                                  -٣

ضرب الكرة بالرأس. -٥

تنفیذ المنھاجین التدریبیین: ٥-١٠-٣
تنفیذ المنهاج التدریبي بتاریخالبدء بتم بعد االنتهاء من إجراء االختبارات المهاریة القبلیة 

وعلى النحو اآلتي:) ٢٣/٧/٢٠٠٩) وتم االنتهاء منه بتاریخ(٣١/٥/٢٠٠٩(

):التجریبیة(المجموعة األولى-

المعد من قبل الباحثین. مارین الرشاقة الخاصةتبالخاصالتدریبيالمنهاج تطبق

:المجموعة الثانیة(الضابطة)-

.*المدربالخاص بدریبيالتمنهاجت الطبق

تمارین الرشاقة الخاصة لالعبي المجموعة وقد تم مراعاة عددًا من النقاط األساسیة عند تنفیذ

:التجریبیة وهي

.التكراري في كافة الوحدات التدریبیة المنفذة طریقة التدریب اعتماد تم-

اج الطاقة الالهوائیة وهو یقع ضمن النظام األول من أنظمة إنتمارینزمن أداء هذه الت إن - 

.النظام الفوسفاجیني الذي یعد نظامًا مسیطرًا طوال فترة أداء الالعب

سن عطا اهللا / مدرب معتمد من قبل االتحاد الفرعي/ نینوى علي ح*
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شدة أداء التمارین عالیة ،أي كانت مقاربة لشدد أداء اللعب في المباراة بكافة التمارین المعتمدة -

، ومنذ بدایة المنهاج التدریبي ولحین االنتهاء من تنفیذه.

لتمارین الرشاقة الخاصة لالرتقاء بمستوى درجة الحمل لتكراراتیادة في عدد اتم اعتماد الز -

.التدریبي من دورة تدریبیة أسبوعیة إلى أخرى

) دقیقة بناًء ٥-٤) دقیقة، والراحة بین المجامیع (٣-٢بین التكرارات (لراحة افترات حددت-

على التجربة االستطالعیة لهذه التمارین.

دورة متوسطةلكل حمل حركة تموج لتدریبي للتمارین من دورتین متوسطتین وبتكون المنهاج ا-

) ٣) دورات صغرى، وتكونت كل دورة صغرى من (٤وتألفت كل دورة متوسطة من ( )١:٣(

وحدات تدریبیة تم تنفیذها في أیام (األحد، والثالثاء، والخمیس) من كل أسبوع، وعلیه كانت 

) وحدة تدریبیة.٢٤(خالل المنهاج عدد الوحدات التدریبیة المنفذة

.الجزء الرئیسي من الوحدة التدریبیةبدایة فيتم تنفیذ تمارین الرشاقة الخاصة  -

البعدیة:مھاریةاالختبارات ال  ٦-١٠-٣
بنفس اإلجراءات التي تم اعتمادها في تنفیذ االختبارات القبلیة، أجریت االختبارات 

  .)٢٠٠٩ /٧ /٢٥(بات وذلك بتاریختحت نفس الظروف والمتطلجمیعها

الوسائل اإلحصائیة: ١١-٣
في المعالجات اإلحصائیة اآلتیة:spssتم استخدام الحقیبة اإلحصائیة 

.ـ االنحراف المعیاريالوسط الحسابي-

  )٢٠٩ ، ١٥٤، ١٠١، ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي، المرتبطةو  للعینات المستقلة ي(ت)اختبار -

  ).٩٠- ٨٩، ٢٠٠١(عمر وآخران، النسبة المئویة-

  .)٥٣، ٢٠٠٢(الخیالني، قانون نسبة التطور -
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النتائج ومناقشتھا:وتحلیل عرض  -٤
وكما یأتي: ضو والفر  األهدافتم استخالص النتائج ومعالجتها بجداول إحصائیة وفق ترتیب 

عرض وتحلیل نتائج فروق االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة ١-٤
یبیة ومناقشتھا:التجر

  )٥( الجدول

(ت) المحسوبة لالختبارات القبلیة والبعدیة وقیماألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

للمجموعة التجریبیة

المهارات
وحدة 

القیاس

االختبار القبلي

لتجریبیةل

االختبار البعدي

لتجریبیةل
قیم(ت)

المحسوبة
ع±-سع±-س

*٤.٣١-٣.٧٠٠.٩٥٥.٣٠٠.٩٥رجةدالتمریرة القصیرة

*٣.٩٨-٨.٥٠١.٣٥١٠.٨٠١.٣٢درجةالتمریرة الطویلة

*٨.٧٢-١٥.٤٠١.٣٥١٨.٩٠١.٦٦درجةالتهدیف القریب

*٢٣.٧١١.٣٩٢١.٧٢٠.٧٥٦.٩٤ثانیةالدحرجة

  *٦.٢٥-  ١.٣٥  ١٠.٥٠  ١.٤٢  ٧.٣٠درجةضرب الكرة بالرأس

٣.٢٥)، قیمة(ت) الجدولیة =٩وأمام درجة حریة() ٠.٠١(≤معنوي عند نسبة خطأ *

ذات داللة معنویة في جمیع المهارات التي اً أن هناك فروق)٥( یتبین من خالل الجدول

، ضرب الكرة (التمریرة القصیرة، التمریرة الطویلة، التهدیف القریب، الدحرجةوهي  تناولها البحث

(ت) المحسوبة البالغة موعة التجریبیة وذلك الن قیم) بین االختبارات القبلیة والبعدیة للمجبالرأس

(ت) الجدولیة) هي اكبر من قیمة٦.٢٥-، ٦.٩٤، ٨.٧٢- ، ٣.٩٨-، ٤.٣١-( على التوالي

الذي ینص على وجود یحقق صحة الفرض األول وهذا) ٠.٠١( ≤عند حدود ثقة  )٣.٢٥(

الرشاقة الخاصة.تطور معنوي لالعبي المجموعة التجریبیة التي استخدمت تدریبات 

ویمكن للباحثین إعزاء هذه النتیجة العلمیة إلى التأثیرات االیجابیة الفعالة للتمارین 

المهاریة) بوجود الكرة ، وبدون وجود الكرة  لصفة الرشاقة الخاصة والتي أدت إلى -(البدنیة 

األساسیة بكرة حدوث انتقال ایجابي ألثر تدریبات الرشاقة الخاصة بالكرة على كافة المهارات

القدم(قید البحث) ومن ثم حدوث تحسٍن جیٍد في مستوى أداء هذه المهارات من قبل العبي عینة 

) في نفس الصدد بقوله "إن مبدأ ١٩٩٨المجموعة التجریبیة وهذا یتفق مع ما ذكره (محمد توفیق،

ة في مجال التدریب انتقال اثر التدریب یعد أحد المبادئ المهمة التي تناولتها المصادر العلمی

، ١٩٩٨الریاضي لما له من أهمیة في عملیة تطویر المهارات والقدرات الحركیة " (محمد توفیق،

) في نفس الموضوع بان " االنتقال یحدث عند تنمیة صفة بدنیة فان ١٩٨٨) ویضیف (مجید،٦
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صفة بدنیة الحمل المستخدم یهدف إلى تنمیة هذه الصفة ویمكن أن یسهم إلى حد ما في تنمیة 

) وان عملیة انتقال اثر التدریب االیجابیة من تمارین الرشاقة ١٧٣، ١٩٨٨أخرى " (مجید،

نتیجة لحدوث نوع من الخاصة إلى المهارات األساسیة بكرة القدم (قید البحث) كانت ربما

التكیفات الفسیولوجیة داخل األجهزة الوظیفیة لالعبین والتي كانت نتیجة لتدریبات صفة الرشاقة 

الخاصة والتي أثرت على تطویر المهارات األساسیة بكرة القدم بسبب وجود نوع من التشابه في 

شاقة الخاصة، وهذا ما یؤكده أداء المجامیع العضلیة العاملة واألجهزة الداخلیة في تدریبات الر 

(جاسم) في دراسته بقوله " إن انتقال اثر التدریب یختص بعلم التدریب الذي یعنى بالتكیفات التي 

تحدث داخل األجهزة الوظیفیة نتیجة التدریب لتنمیة صفة معینة واالستفادة من هذه التكیفات في 

  ).١٥، ٢٠٠٩تنمیة صفة أخرى " (جاسم ،

لعلمي السلیم لتمارین الرشاقة الخاصة المبني على مبادئ وأصول كما أن التقنین ا

التدریب الریاضي یعد أحد العوامل األساسیة في حدوث التطور المعنوي لكافة المهارات األساسیة 

المعتمدة وهذا یتفق مع ما ذكره (الحیالي) بأن اعتماد التقنین العلمي الصحیح للحمل التدریبي 

التدریبیة السلیمة بادئ علم التدریب الریاضي أدى إلى إحداث التأثیرات الذي اعتمد على أسس وم

)، ویجب أن ال نهمل اعتماد الباحثین على مبدأ ١٠٧، ٢٠٠٧لهذه المناهج التدریبیة(الحیالي،

الخصوصیة في تدریب نظام الطاقة الخادم ألداء هذه المهارة أو تلك وهذا ما یؤكده 

)Bernie,1979ة التدریب على أي فعالیة تتطلب التأكید على إحداث التكیف ) بقوله " إن عملی

Fox)ویضیف)،Bernie,1979,14في أنظمة الطاقة المساهمة في تلك الفعالیة"( &

Mathews) بأن " مبدأ الخصوصیة في نظام الطاقـة العـامل یعد من أهم المبـادئ التدریبیـة في

Fox)العملیة التدریبیـة "  & Mathews, 1976, Davis)كما یشیر(10 & Kimmet) بهـذا

Davis)المجـال أن " خصوصیة التدریب تزید من كفاءة عمل نظام الطاقة العامل "  &

Kimmet , 2001 , وذلك الن "جمیع أنظمـة إنتاج الطاقة تساهم في تحقیق اإلنجاز"(79

)Martin & Lumsden , 1987 , ثین في عملیة البد من اإلشارة إلى أن نجاح الباحو  )71

التحكم بحجم التدریب وتحدیدا من خالل التغییر في عدد تكرار المثیر وتناسبها مع شدد األداء 

العالیة وأزمنة  الراحة المعتمدة كان له دورا كبیرا في حصول التطور وهذا مایشیر إلیه (البشتاوي 

حكم فیه من خالل ) بأن المدرب الریاضي یستطیع ضبط الحمل التدریبي والت٢٠٠٥والخواجا،

التغییر بالزیادة أو النقصان في أٍي من مكونات(الشدة، والحجم، وفترات الراحة) والتغییر في أي 

مكون من هذه المكونات یؤدي إلى تغییر درجته، ویجب مراعاة العالقة بین مكونات حمل 

  ).٨٣،  ٢٠٠٥التدریب الثالثة عند ضبطه والتحكم فیه (البشتاوي والخواجا،

لتحقیق د من الذكر بأن كل أداء مهاري بكرة القدم یرتبط بمجموعة من الصفات البدنیةوالب

البدني والمهاري في آن واحد ومن ثم إمكانیة تطبیق خطط اللعب  نعملیة التكامل في األدائی
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الموضوعة بشكل جید ، بمعنى أن طبیعة نوعیة التدریبات المختارة التي حققت عملیة الدمج 

األداء البدني والمهاري بشدة تتناسب مع متطلبات أداء المهارة والذي كان له أثره في العملي بین 

إلیه (الحیالي) بذكره " أن  رحدوث التطور المهاري لدى العبي المجموعة التجریبیة وهذا ما یشی

د كل مهارة أساسیة في لعبة كرة القدم ترتبط بصفٍة بدنیٍة أو عدٍد من الصفات البدنیة التي تساع

في أداء هذه المهارة، وعلى هذا األساس فإن عملیة األداء المتكرر لمختلف المهارات بدرجة 

عالیة من الدقة واإلتقان یتم من خالل االعتماد على القابلیة البدنیة التي وصلها الالعب ومن ثم 

یؤدي تحقیق األداء الحركي األفضل مع بذل أقل جهٍد من العمل العضلي في أسرع زمٍن وهو ما 

إلى االقتصاد بالطاقة الالزمة من قبل العبي الفریق، الن معظم الالعبین یفقدون صفة التأثیر 

الفعال في تنفیذهم لمهارات اللعب في إطار أسالیب وطرائق اللعب المتنوعة في غیاب اإلعداد 

البدني الذي یقودهم إلى تحسین مستوى قابلیاتهم البدنیة ".

  )١٥١، ٢٠٠٧(الحیالي،

عرض وتحلیل نتائج فروق االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة ٢-٤
ومناقشتھا:ضابطةال

  )٦( الجدول

وقیم(ت) المحسوبة لالختبارات القبلیة والبعدیة األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

ضابطةللمجموعة ال

المهارات
وحدة 

القیاس

االختبار القبلي

للضابطة

االختبار البعدي

ضابطةلل
قیم(ت)

المحسوبة
ع±-سع±-س

٤.٥٠٠.٩٧٤.١٠٠.٧٤١.٠٨درجةالتمریرة القصیرة

٨.٢٠٠.٩٢٩.١٠١.٢٨٢.٠٧درجةالتمریرة الطویلة

*١٧.١٠٢.٦٠١٨.١١٣.٣١٣.٠١درجةالتهدیف القریب

٢٤.٥٠١.٣٥٢٤.٣١١.٢٦١.٦٥ثانیةالدحرجة

  ٢.٢٣-  ١.٣٤  ٨.٤٠  ١.٠٨  ٧.٤٠درجةضرب الكرة بالرأس

٢.٢٦)، قیمة(ت) الجدولیة =٩) وأمام درجة حریة(٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ *

یتضح ما یأتي: )٦( من خالل الجدول

(التمریرة وهي  ا البحثـالمهارات التي تناولهمعظم فروق ذات داللة معنویة في عدم وجود-

ین االختبارات القبلیة والبعدیة لرأس) ب، ضرب الكرة باالقصیرة، التمریرة الطویلة، الدحرجة

، ٢.٠٧، ١.٠٨( (ت) المحسوبة البالغة على التواليوذلك الن قیمضابطةللمجموعة ال

).٠.٠٥( ≤عند حدود ثقة  )٢.٢٦( من قیمة(ت) الجدولیةصغرهي ا )٢.٢٣- ، ١.٦٥
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بلي والبعدي الق ینبین االختبار مهارة التهدیف القریب فروق ذات داللة معنویة في وجود-

(ت)  من قیمةكبرهي ا )٣.٠١((ت) المحسوبة البالغةة وذلك الن قیمضابطةللمجموعة ال

   ).٠.٠٥( ≤عند حدود ثقة  )٢.٢٦الجدولیة(

إعزاء عدم وجود تطور معنوي لالعبي المجموعة الضابطة إلى عدم للباحثینویمكن 

یة التدریبیة من حیث تشكیل كفایة الفترة الزمنیة المخصصة للمدرب لتحسین جوانب العمل

األحمال التدریبیة المختلفة وكیفیة التعامل مع شدد الحمل التدریبي والحجوم التدریبیة وأوقات 

الراحة والذي أدى إلى عدم حدوث التطور في تدریب المهارات األساسیة في كرة القدم على الرغم 

میز بالتخطیط والتنظیم واالستمرار من التخطیط العلمي السلیم الن " التدریب في كرة القدم یت

على أسس عملیة بما یضمن معه التأثیر االیجابي على مستوى الالعب واستمرار تقدمه في 

الجوانب المختلفة لكرة القدم كمبدأ التدرج في ارتفاع مستوى الحمل التدریبي والتوقیت الصحیح 

  ).١٧٢، ١٩٨٩لتكراره " (إسماعیل وآخران، 

تطور المعنوي لمهارة التهدیف القریب وتمیزها عن بقیة المهارات ویعزو الباحثون ال

األساسیة التي لم یحدث فیها أي تطور یرتقي إلى مستوى المعنویة لدى العبي المجموعة 

الضابطة بأن كافة تدریبات المدرب كانت مرتكزة على تطویر وتحسین مهارة التهدیف لقناعته 

ن أهم المهارات األساسیة بكرة القدم، لذا فقد كانت كافة التامة بأهمیة هذه المهارة وكونها م

تدریباته المعتمدة تنتهي بعملیة التهدیف على المرمى.

عرض وتحلیل نتائج االختبارات البعدیة للمجموعتین التجریبیة والضابطة ٣- ٤
ومناقشتھا:

  )٧( الجدول

لالختبارات البعدیة للمجموعتین (ت) المحسوبة األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیم

التجریبیة والضابطة

المهارات
وحدة 

القیاس

االختبار البعدي 

التجریبیةللمجموعة

االختبار البعدي 

الضابطةللمجموعة
قیم(ت)

المحسوبة
ع±-سع±-س

* ٣.١٦  ٠.٧٤  ٥.٣٠٠.٩٥٤.١٠درجةالتمریرة القصیرة

* ١٠.٨٠١.٣٢٩.١٠١.٢٨٢.٩٢درجةالتمریرة الطویلة

١٨.٩٠١.٦٦١٨.١١٣.٣١٠.٦٨درجةالتهدیف القریب

*٢١.٧٢٠.٧٥٢٤.٣١١.٢٦٥.٦٠ثانیةالدحرجة

  *٣.٤٧  ١.٣٤  ٨.٤٠  ١.٣٥  ١٠.٥٠درجةضرب الكرة بالرأس

  ٢.١٠ت) الجدولیة =()، قیمة١٨) وأمام درجة حریة(٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ *

یأتي:یتضح ما )٧( من خالل الجدول
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(التمریرة القصیرة، وهي  المهارات التي تناولها البحثمعظم فروق ذات داللة معنویة في وجود-

تین التجریبیةالبعدیة للمجموع ت) بین االختبارا، ضرب الكرة بالرأسالتمریرة الطویلة، الدحرجة

، ٥.٦٠، ٢.٩٢، ٣.١٦( (ت) المحسوبة البالغة على التواليوذلك الن قیمضابطةالو 

).٠.٠٥( ≤عند حدود ثقة  )٢.١٠( (ت) الجدولیةمن قیمةكبرهي ا )٣.٤٧

ینالبعدیینبین االختبار مهارة التهدیف القریب فروق ذات داللة معنویة في عدم وجود-

صغرهي ا )٠.٦٨( (ت) المحسوبة البالغةة وذلك الن قیمضابطةالو  تین التجریبیةللمجموع

  ).٠.٠٥( ≤عند حدود ثقة  )٢.١٠( (ت) الجدولیةمن قیمة

إلى المنهجیة العلمیة المبنیة على أسس المهاراتلمعظمائج المعنویةوجاءت هذه النت

علمیة رصینة والتي تم إتباعها في تنفیذ التمارین على طول المنهاج من حیث التكیف والتثبیت 

لصحیح لتكرار وكذلك التدرج بالتمارین من حیث زیادة عدد التكرارات  فضال عن التوقیت ا

التمرین الواحد وكذلك إلى خصوصیة التمارین المعطاة والتي تحمل في طیاتها طابع الرشاقة 

مهاریة) فقط نتناوب في إعطاء تمرینین فقط ما بین -الخاصة والمكونة من أربعة تمارین (بدنیة

بل المدرب وحدة تدریبیة وأخرى وهذه األسس أو ربما بعضها مفقودة لدى المنهاج المعد من ق

لهذا ظهر التطور المعنوي في أغلبیة المهارات األساسیة لصالح المجموعة التجریبیة.

بنسب التطور في األوساط تعرض وتحلیل ومناقشة الفروقا ٤-٤ 
الحسابیة للمھارات األساسیة بین االختبارات القبلیة والبعدیة لمجموعتي 

البحث:
ر في األوساط الحسابیة بنسب التطوتعرض وتحلیل الفروقا١-٤-٤

للمھارات األساسیة بین االختبارات القبلیة والبعدیة لمجموعتي البحث:
  )٨جدول(ال

األساسیة لالختبارات القبلیة في نسب التطور في األوساط الحسابیة للمهارات تالفروقا

والبعدیة لمجموعتي البحث

المھارات 
األساسیة

وحدة 
القیاس

وعة الضابطةالمجالمجموعة التجریبیة
الفرق في 
نسب التطور

%
االختبار 

القبلي
االختبار 
البعدي

نسب 
التطور

%

االختبار 
القبلي

االختبار 
البعدي

نسب 
التطور

%

٣.٧٠٥.٣٠٤٣.٢٤٤.٥٠٤.١٠٨.٨٩٣٤.٣٥درجةالتمریرة القصیرة

٨.٥٠١٠.٨٠٢٧.٠٦٨.٢٠٩.١٠١٠.٩٨١٦.٠٨درجةالتمریرة الطویلة

١٥.٤٠١٨.٩٠٢٢.٧٣١٧.١٠١٨.١١٥.٩١١٦.٨٢درجةیف القریبالتھد

٢٣.٧١٢١.٧٢٨.٣٩٢٤.٥٠٢٤.٣١٠.٧٨٧.٦١ثانیةالدحرجة

ضرب الكرة 
بالرأس

١٣.٥١٣٠.٣٣  ٨.٤٠  ٤٣.٨٤٧.٤٠  ١٠.٥٠  ٧.٣٠درجة

) یتضح ما یأتي:٨من خالل الجدول (
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كافة المهارات األساسیة المعتمدة في حدوث نسب تطور جیدة لالعبي المجموعة التجریبیة في -

، ضرب الكرة التمریرة القصیرة، التمریرة الطویلة، التهدیف القریب، الدحرجةالبحث وهي (

%، ٤٣.٢٤بالرأس) والتي استخدمت تدریبات الرشاقة الخاصة بالكرة وهي على التوالي (

٤٣.٨٤%، ٨.٣٩%، ٢٢.٧٣%، ٢٧.٠٦.(%  

عبي المجموعة الضابطة في المهارات األساسیة وهي حدوث نسب تطور ضئیلة جدًا لال-

، ضرب الكرة بالرأس) والتي التمریرة القصیرة، التمریرة الطویلة، التهدیف القریب، الدحرجة(

%، ٥.٩١%، ١٠.٩٨%، ٨.٨٩استخدمت التدریبات التي أعدها المدرب وهي على التوالي (

١٣.٥١%، ٠.٧٨.(%  

مختلفة بین العبي المجموعتین التجریبیة والضابطة وجود فروقات في نسب التطور وبنسب-

التمریرة القصیرة، التمریرة الطویلة، التهدیف في كافة المهارات األساسیة (قید البحث) وهي (

، ضرب الكرة بالرأس) ولصالح العبي المجموعة التجریبیة الذین استخدموا القریب، الدحرجة

%، ١٦.٨٢%، ١٦.٠٨%، ٣٤.٣٥لتوالي (تدریبات الرشاقة الخاصة بالكرة وهي على ا

%) وبذلك یتحقق الفرض الثالث.٣٠.٣٣%، ٧.٦١

بنسب التطور في األوساط الحسابیة للمھارات تمناقشة الفروقا٢-٤-٤
األساسیة بین االختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعتین التجریبیة 

والضابطة:
أوًال: مهارة الدحرجة : 

وجود تفوق في نسبة التطور للمجموعة التجریبیة على ) یتضح٨من خالل الجدول (

المجموعة الضابطة في مهارة الدحرجة، ویمكن للباحثین أعزاء هذه النتیجة العلمیة إلى تشابه 

تمارین الرشاقة الخاصة في مضمونها مع مهارة الدحرجة في كرة القدم مما أدى إلى حدوث 

تمارین الرشاقة الخاصة إلى مهارة الدحرجة في هذه انتقال اثر ایجابي ألثر التدریب الریاضي من

االنتقاالت القائمة على استخدام نفس المجامیع العضلیة العاملة في الجسم وهذا ما یؤكده (جاسم) 

بنفس الخصوص بقوله "إن مفهوم انتقال اثر التدریب یوضح أن االنتقاالت كانت مبنیة على 

حد ما المثیر السابق حیث كلما تشابهت المثیرات أساس من االستجابة لمثیر آخر یشبه إلى 

) إذ أن اعتماد الباحثین على ١٥، ٢٠٠٩،كانت هناك إمكانیة لحدوث انتقال اكبر"(جاسم

مهاریة) الرشاقة الخاصة بوجود الكرة ، وبعدم وجود الكرة كان لها األثر -تمرینات (بدنیة 

اثر التدریب هو احد المبادئ األساسیة لما الواضح في تطویر مهارة الدحرجة الن "مبدأ انتقال 

) كما إن مهارة ١٤،  ٢٠٠٩لها من أهمیة في عملیة تطویر المهارات والقدرات الحركیة"(جاسم ، 

الدحرجة تعتمد على صفة الرشاقة الخاصة في أدائها لذا فإن كافة التمارین المستخدمة كانت 
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شكل أو بآخر على تنمیة مهارة الدحرجة وهذا تعتمد على تنمیة هذه الصفة البدنیة والتي أثرت ب

یتفق مع ما توصل إلیه (الطائي) في دراسته بان " مهارة الدحرجة تعتمد على سرعة الالعب 

) ومما الشك فیه إن استخدام الكرة في كافة التمارین المعتمدة ٦٤، ٢٠٠١ورشاقته " (الطائي ، 

ثیر على تحسین مهارة الدحرجة بالكرة وهذا ما في الدراسة الحالیة كان له األثر الواضح في التأ

یذكره (الحیالي) في أنه " یعد وجود الكرة أثناء تنفیذ التمارین عامال مهما لزیادة تطویر مهارة 

وجودها یؤدي إلى اإلحساس بها والسیطرة علیها أثناء تنفیذها في المباراة "  ثالدحرجة حی

التدریبي إذا احتوى على تمارین خاصة بمهارة ) وذلك الن " المنهج٥٦،  ٢٠٠٨(الحیالي ، 

الدحرجة مع الكرة یكون له األثر الواضح في التوافق والربط الحركي من خالل دمج الركض مع 

  ).٥٤، ٢٠٠٣الكرة والذي كان له األثر الواضح على تطور هذه المهارة " (جبار وآخرون،

تطور المعنوي للمجموعة ویرى الباحثون إن أحد أهم األسباب الرئیسیة لحدوث ال

التجریبیة وتفوقها على المجموعة الضابطة في مهارة الدحرجة بالكرة هو حدوث انتقال اثر 

التدریب االیجابي من تمارین الرشاقة الخاصة إلى مهارة الدحرجة وهو مایحقق فرضیة البحث 

الخاصة بانتقال اثر التدریب. 

ثانیًا: مناقشة مهارة التمریر:

) یتضح تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة عند المقارنة ٨( من الجدول

في االختبار البعدي وهذا یؤكد على وجود فروق معنویة في مهارة التمریرة بنوعیها (القصیرة 

والطویلة) ولصالح المجموعة التجریبیة.

منهاج التدریبي ویمكن إعزاء هذه النتیجة العلمیة إلى خصوصیة التمارین المعتمدة في ال

في البحث الحالي والتي تحمل في طیاتها أداء مهارة التمریرة (القصیرة والطویلة) بظروف 

ووضعیات لعب مختلفة من حیث تقنین التمارین أو المسافات المخصصة ألداء هذه التمارین 

یر فضال عن تكرار الالعبین لتمارین الرشاقة الخاصة التي تحمل في مضمونها تمارین التمر 

لعدد كبیر من المرات على طول الوحدة التدریبیة أدى إلى حدوث التطور المعنوي لالعبي 

المجموعة التجریبیة وهذا ما یؤكده(الطائي) بنفس الصدد بقوله " إن تكرار المناولة بأنواعها في 

األداء  هذه التمارین تساعد الالعب على تقدیر المسافة ونوع المناولة التي یستخدمها مع الدقة في

) كما توصل (الحیالي) في دراسته إلى حدوث تطور معنوي في مهارة ٥٢،  ٢٠٠١" (الطائي ، 

التمریرة (القصیرة والطویلة) لدى المجموعة التجریبیة بسبب كثرة التكرارات المستخدمة في 

) وهذا یتفق مع ماتوصل إلیه٨٧، ٢٠٠٨التمارین المعتمدة في المنهاج التدریبي (الحیالي ، 

بحصول تطور معنوي لمهارتي المناولة القصیرة والمتوسطة بسبب (االتروشي) في دراسته "
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في التمارین المستخدمة في منهاجه التدریبي " (االتروشي ، االعتماد على صفة الدقة الحركیة

٥٧،  ٢٠٠٨.(  

ویرى الباحثون إن مهارة التمریر على درجة عالیة من األهمیة في مباریات كرة القدم

فالالعب أو الفریق الذي یجید العبیه مهارة التمریر  یتمكن من زعزعة الفریق الخصم في عملیة 

الهجوم واختراق دفاعاته وكذلك السیطرة على مجریات المباراة مع إمكانیة االحتفاظ بمستوى عاٍل 

الخصم من اللیاقة البدنیة فالمناولة الصحیحة تقود إلى االقتصاد بالجهد والوصول إلى مرمى 

بأسرع وقت. 

ثالثا: مناقشة مهارة التهدیف القریب:

) یتضح تفوق العبي المجموعة التجریبیة على العبي المجموعة الضابطة ٨من الجدول (

في مهارة التهدیف القریب بكرة القدم ویمكن للباحثین إعزاء هذه النتیجة العلمیة إلى طبیعة تشكیل 

دریبي إذ تم تقنین تمارین التهدیف القریب بطریقة علمیة مبنیة التمارین المستخدمة في المنهاج الت

على تحقیق عملیة التطور االیجابي لمهارة التهدیف لالعبي المجموعة التجریبیة الن نهایة كل 

تمرین للرشاقة الخاصة باستخدام الكرة كان ینتهي بعملیة التهدیف على المرمى، إذ كان لمبدأ 

ارة العامل الحاسم في تحسین مهارة التهدیف القریب لالعبي المجموعة التكرار الكبیر  لهذه المه

التجریبیة وهذا یتفق مع ما توصل إلیه (الحیالي) في دراسته بحدوث التطور المعنوي لمهارة 

المعتمدة في المنهاج التدریبي یضیف أن التهدیف القریب إلى كثرة تكرار هذه المهارة في تمارینه 

) كما إن دمج تمارین الرشاقة ٨٧،  ٢٠٠٨زاد من خبرة الالعبین (الحیالي ، تكرار هذه التمارین

الخاصة بالكرة مع مهارة التهدیف القریب كان له األثر الفعال في تطویرها من خالل التحرك 

السریع لالعب مع الكرة من جهة وقدرته على ضرب الكرة بسرعة وقوة إلى المرمى وهذا ما یؤكده 

)Taelmann,1990( في نفس الخصوص بأنه "یجب أن یتوفر عند أداء التهدیف الدقة

Taelmann("والسرعة والقوة لتحقیق التصویب الناجح  , 1990 , 58(.

ویرى الباحثون أن مهارة التهدیف تعد من أهم المهارات األساسیة بكرة القدم لذا یجب على 

ل العملیات الدفاعیة والهجومیة بكرة المدربین االهتمام بتدریب هذه المهارة التي تعد خالصة ك

القدم فهي الهدف النهائي لكافة المهارات التي یقوم بها الالعب داخل ارض الملعب، كما یجب 

التركیز على التهدیف بنوعیه (القریب والبعید) عند إعطاء هذه التمارین وبأوضاع لعب مختلفة 

ات أو من حالة الحركة.كالتهدیف األرضي والعالي والواطئ أو التهدیف من الثب
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رابعا: مناقشة مهارة ضرب الكرة بالرأس:

) یتضح وجود تفوق في نسبة التطور للمجموعة التجریبیة على ٨من خالل الجدول (

حساب المجموعة الضابطة في مهارة ضرب الكرة بالرأس ، ویمكن للباحثین اعزاء هذه النتیجة 

لمنهاج التدریبي المعد لتطویر مهارة ضرب الكرة العلمیة إلى خصوصیة التمرین المعتمد في ا

بالرأس من خالل وجود التداخل البدني والمهاري في أداء العبي المجموعة التجریبیة وتوافر 

عنصر الدقة الحركیة فضًال عن التكرارات المناسبة لهذا التمرین والتي ولدت درجة جیدة من 

تكرار ذا ما یؤكده (الزهاوي) في دراسته بـأن " اإلحساس بالكرة لالعبي المجموعة التجریبیة وه

) ٦٢،  ٢٠٠٤(الزهاوي ، بها " اسـة اإلحسـب حالـدى الالعـارات یخلق لـأداء أي نوع من المه

" اإلحساس بالكرة ینمو مع التمرین ویكون نوعا ویضیف (مختار) بنفس الموضوع على أن 

تعامل مع الكرة بخبرته وینشا من ذلك أن خاصا من المالحظة العالیة التي تجعله یستطیع أن ی

."یدرك الالعب بدقة خواص الكرة

  ).١١٤، ١٩٧٨(مختار  ،

داخل  في اللعب األساسیةتعد من المهارات ویرى الباحثون أن مهارة ضرب الكرة بالرأس 

ودرجة عالیة من ضليالع - العصبي وتحتاج إلى قدر كبیر من التوافق، ارض الملعب

ألدائها بشكل جید.كرة بالاإلحساس

االستنتاجات والتوصیات والمقترحات: -٥
:االستنتاجات١-٥
جمیع الخاصة إلىالمهاریة) للرشاقة–حدوث انتقال ایجابي جید من (التمارین البدنیة -

المهارات األساسیة قید البحث وهي (التمریرة القصیرة، التمریرة الطویلة، التهدیف القریب، 

عند ب الكرة بالرأس) والذي أدى إلى حصول تطور معنوي لهذه المهاراتالدحرجة، وضر 

مقارنة نتائج االختبارات القبلیة والبعدیة ولصالح االختبار البعدي.

الخاصة على المهاریة) للرشاقة–تفوقت المجموعة التجریبیة التي نفذت (التمارین البدنیة -

ة وهي (التمریرة القصیرة، التمریرة الطویلة، المجموعة الضابطة في معظم المهارات األساسی

بین المجموعتین عند مقارنة نتائج االختبارات البعدیةالدحرجة، وضرب الكرة بالرأس) 

.التجریبیة والضابطة

المهاریة) للرشاقة الخاصة–المجموعة التجریبیة التي طبقت منهاج (التمارین البدنیة تفوق -

ة المهارات األساسیة وهي (التمریرة القصیرة، التمریرة الطویلة، على المجموعة الضابطة في كاف

بجمیع  نسب التطور الخاصة باالختبارین البعدیین الدحرجة، وضرب الكرة بالرأس) 

.للمجموعتین المذكورتین
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:التوصیات٢-٥
في  ةالمهاریة) للرشاقة الخاص–(التمارین البدنیة استخدام بالتأكید على مدربي كرة القدم-

الوحدات التدریبیة األسبوعیة ، وذلك لما أظهرته هذه التدریبات من تأثیرات إیجابیة جیدة في 

تحسین العدید من المهارات األساسیة في كرة القدم لالعبي المجموعة التجریبیة.

، باستخدام الكرةالمهاریة) للرشاقة الخاصة–(التمارین البدنیة االعتماد على  نمدربیلل یمكن-

وبدون استخدام  الكرة في تنمیة نظام الطاقة الفوسفاجیني من خالل زیادة كفاءة عمل النظام 

إلنتاج الطاقة اآلنیة التي یحتاجها الالعبین في أداء كافة المهارات األساسیة بكرة القدم.

مع المهاریة) للرشاقة الخاصة –(التمارین البدنیة التأكید على مدربي كرة القدم باستخدام -

الالعبین الذین یعانون من ضعف في هذه الصفة البدنیة المهمة في لعبة كرة القدم .

المقترحات :٣-٥
المهاریة للرشاقة الخاصة مع البراعم والفرق الناشئة –التمارین البدنیة تطبیق أمكانیة-

والمتقدمین أیًضا.

مختلفة في أثناء تنفیذ المنهاج ضرورة مراعاة مبدأ الفروق الفردیة بین الفئات العمریة ال-

التدریبي من حیث شدد األداء ، والحجوم التدریبیة المستخدمة فضًال عن أزمنة الراحة 

.المعتمدة 

المصادر العربیة واألجنبیة:
المصادر العربیة:

دار ، ): كرة الید للجمیع التدریب الشامل والتمیز المهاري٢٠٠٤( منیر جرجیس،إبراهیم.١

.، مصرالقاهرة، يالفكر العرب

): كرة القدم بین النظریة والتطبیق، دار الفكر العربي للطباعة ١٩٨٩إسماعیل، طه وآخران(.٢

والنشر، عمان، األردن.

) : " مبادئ التدریب الریاضي "  ٢٠٠٥البشتاوي ، مهند حسین والخواجا ، احمد إبراهیم (.٣

األردن . - ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان  ١ط

دراسة لتحدید أهم الصفات البدنیة لكل من مادة تمرینات  :)١٩٨٣( أمال حامد، يالبطاو .٤

، المؤتمر العلمي لدراسات وبحوث التربیة الریاضیة باإلسكندریة، الجمباز والتعبیر الحركي

.بحث منشور، ١ج

): تقییم تعلم الطالب التجمیعي والتكویني، (ترجمة): محمد ١٩٨٣بلوم، بنیامین س وآخرون(.٥

مین مفتي وآخرون، دار ماكروهیل، القاهرة، مصر.أ
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مهاري) في بعض –اثر منهاج تدریبي هوائي ( بدني ):"٢٠٠٨األتروشي ، دلدار أمین (.٦

رسالة ماجستیر غیر منشورة، "الصفات البدنیة والمهارات األساسیة لالعبي كرة القدم الشباب

كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، العراق.

): اإلعداد البدني للنساء، دار ١٩٨٦ریتي، ودیع یاسین والحجار، یاسین طه محمد علي(لتكا.٧

الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق.

):التطبیقات اإلحصائیة واستخدام ١٩٩٩( التكریتي،ودیع یاسین والعبیدي،حسن محمد عبد.٨

لطباعة والنشر،الموصل، الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة، طبعة مزیدة،دار الكتب ل

  العراق.

): " إنتقال أثر التدریب من الجانب المهاري إلى الجانب ٢٠٠٩جاسم ، فارس عبد اهللا (.٩

البدني وأثره في بعض متغیرات البناء الجسمي والمتغیرات الوظیفیة على العبي كرة السلة 

لموصل.الشباب" أطروحة دكتوراه غیر منشورة ،كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة ا

):"تنمیة القدرة العضلیة وتأثیرها على سرعة األداء لبعض ٢٠٠٣جبار،فرات وآخرون (.١٠

، كلیة التربیة ٢المهارات بكرة القدم" مجلة دیالى الریاضیة، المجلد األول ، العدد

الریاضیة،جامعة دیالى.

لفكر ،دار ا٢(ب،ت):األعداد المھاري والخططي لالعب كرة القدم ،طإبراھیم حماد،مفتي .١١
القاھرة.العربي ،

، ٢): التدریب الریاضي الحدیث، تخطیط وتطبیق وقیادة، ط٢٠٠١( حماد، مفتي إبراهیم.١٢

مزیدة ومنقحة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.

) : " اثر اختالف أسالیب التحكم بمكونات حمل ٢٠٠٧الحیالي ، معن عبد الكریم جاسم (.١٣

لبدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم الشباب " أطروحة التدریب البدني في بعض المتغیرات ا

دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل .

اثر تمارین بدنیة مهاریة باستخدام زمن المطاولة ):"٢٠٠٨الحیالي ، محمود حمدون (.١٤

رسالة ماجستیر "الخاصة في عدد من المتغیرات البدنیة والمهاریة لالعبي كرة القدم الشباب

.، الموصل،العراقغیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

): "تصمیم وتقنین اختبارات لقیاس بعض المهارات ١٩٩٠( الخشاب، زهیر قاسم وآخران.١٥

الحركیة األساسیة بكرة القدم"، بحث منشور في مجلة المؤتمر العلمي السادس لكلیات وأقسام 

  لعراق.اامعة الموصل، التربیة الریاضیة، ج

محدثة، دار الكتب للطباعة والنشر،  ٢): كرة القدم، ط١٩٩٩( الخشاب، زهیر قاسم وآخران.١٦

الموصل، العراق.
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، ، اختبارات(مهارات ): كرة القدم٢٠٠٥( ، معتز یونس، زهیر قاسم وذنونالخشاب.١٧

قانون) دار ابن األثیر للطباعة والنشر، الموصل، العراق.

ن (باألسلوب المنفرد یأثر استخدام منهجین تدریبی" ): ٢٠٠٢، شروق مهدي (الخیالني.١٨

رسالة ماجستیر غیر "والمتعدد) في تطویر بعض المهارات األساسیة في لعبة كرة الید

، جامعة بغداد.، كلیة التربیة الریاضیةمنشورة

عض عناصر تدریبي مقترح لتطویر ب): "منهاج٢٠٠٧( الراشدي، نغم مؤید محمد یونس.١٩

اللیاقة البدنیة الخاصة ومستوى األداء المهاري في الحركات األرضیة"، رسالة ماجستیر غیر 

منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل، العراق.

): "بناء بطاریة اختبار المهارات األساسیة بكرة القدم ٢٠٠١الراوي، مكي محمود حسین(.٢٠

عاملیه)"، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة لالعبي شباب محافظة نینوى(دراسة 

الریاضیة، جامعة الموصل، العراق.

): اإلعداد البدني بكرة القدم، دار الكتب ١٩٨٨الربیعي، كاظم عبد والمولى، موفق مجید(.٢١

للطباعة والنشر، جامعة الموصل، العراق.

لحكمة للطباعة والنشر، ): كرة القدم للصفوف الثالثة، دار ا١٩٩١(وآخرونرضا، صباح .٢٢

، العراق.بغداد

): "اثر تمارین مهاریة بدنیة على أسس التدریب ٢٠٠٤( الزهاوي، هه فال خورشید رفیق.٢٣

الفتري على عدد من المتغیرات البدنیة والمهاریة والوظیفیة لالعبي كرة القدم الشباب" 

.لأطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموص

): كرة القدم للناشئین، الحدیث في اإلعداد المهاري ٢٠٠١( شعالن، إبراهیم وعفیفي، محمد.٢٤

تمرین عملي وتطبیقي، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، مصر. ٥٠٠ –والفني والخططي 

): "اثر برنامجین تدریبیین بأسلوبي التمارین المركبة ٢٠٠١الطائي، معتز یونس ذنون (.٢٥

عض الصفات البدنیة والمهاریة بكرة القدم"، أطروحة دكتوراه غیر وتمارین اللعب في ب

  العراق. منشورة، جامعة الموصل،

): اإلحصاء التطبیقي في التربیة البدنیة والریاضیة، ٢٠٠١( عمر، محمد صبري وآخران.٢٦

، مصر.٢ط

): مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، ترجمة: ١٩٨٤( فان دالین، دیوبولد.٢٧

.، مصر، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة٣نوفل وآخرون، ط محمد نبیل 

) : " انتقال اثر التدریب بین اوجه القوة العضلیة ١٩٩٨عثمان (محمد توفیق محمد توفیق ، .٢٨

الرئیسیة واثرها على معدل سرعة النبض بعد الجهد في فترة االستشفاء" رسالة ماجستیر غیر 

معة الموصل .منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جا
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):التدریب الریاضي، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر جامعة ١٩٨٨مجید، ریسان خریبط (.٢٩

الموصل، العراق.  

:األسس العلمیة في تدریب كرة القدم ،دار الفكر العربي ،القاهرة. )١٩٧٨( مختار،حنفي.٣٠

ساسیة بكرة اال) :برنامج تدریب مقترح لتطویر بعض المهارات ١٩٨٩( موفق أسعدمحمود ،.٣١

القدم :رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة الریاضیة ،جامعة البصرة.

، مصادر الدورات ١): الفكر التدریبي األلماني بكرة القدم، ج٢٠٠٧المولى، موفق مجید (.٣٢

التدریبیة الكرویة لالتحاد األلماني بكرة القدم، الدوحة، قطر.

، ١): أساسیات كرة القدم، ط١٩٩٤( الوحش ،محمد عبده صالح، و محمد مفتي إبراهیم.٣٣

.القاهرة، دار عالم المعرفة
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Conditioning for sports and General Fitness " W. B. Saunders Co.
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behavioral approach " Time Mirror Mosby , College Publishing
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39. Tealman , Rene (1990): " football performance " edition amphora ,

Paris.
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  )١الملحق(

استبیان أراء

قید البحثت األساسیةاالسادة المختصین بكرة القدم لتحدید أهم المهار 

:........................................ المحترمالمختصحضرة السید 

تحیة طیبة ...

لرشاقة الخاصة ل مهاریة)-(بدنیة تمارین اثر " انتقالالموسوم بـ همإجراء بحث ونیروم الباحث

.لالعبي كرة القدم الشباب "المهارات األساسیةفي عدٍد من

في المهاریة للرشاقة الخاصة  –هذه التمارین البدنیة سة إلى الكشف عن اثر هذه الدرا وتهدف

لالعبي كرة القدم الشباب، ونظرًا لما تتمتعون به من الخبرة والمكانة العلمیة المهاراتعدد من 

ولكونكم من ذوي االختصاص في مجال التدریب الریاضي ولعبة كرة القدم یرجى تفضلكم ببیان 

والتي یمكن تطویرها من خالل التي تخدم أهداف البحث المهاراتفي تحدید أهم أرائكم القیمة

هذه التدریبات.

.أخرى یراها السید الخبیر مالءمة ومناسبة لعینة البحثمهارة یرجى إضافة أیة مالحظة :

...والتقدیر.مع وافر الشكر 

اسم الخبیر:

اللقب العلمي:

الجامعة والكلیة:

التوقیع:

االختیار  تالمهارا

التمریرة بأنواعها

التمریرة القصیرة

التمریرة المتوسطة

التمریرة الطویلة

التهدیف بأنواعه
التهدیف القریب

التهدیف البعید

ضرب الكرة بالرأس

الدحرجة

اإلخماد

(تنطیط الكرة)السیطرة على الكرة

الرمیة الجانبیة

المراوغة والخداع

    (القطع) جمةالمها

الباحثون
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)٢الملحق(

استبیان أراء

السادة المختصین بكرة القدم لتحدید أهم االختبارات المهاریة قید البحث

  : رم....................................... المحتالمختصحضرة السید 

تحیة طیبة:

لرشاقة الخاصة ل مهاریة)-(بدنیة تمارین اثر " انتقالالموسوم بـ همإجراء بحث ونیروم الباحث

.لالعبي كرة القدم الشباب "المهارات األساسیةفي عدٍد من

في عدد من هذه التدریبات الخاصة للرشاقة هذه الدراسة إلى الكشف عن اثر وتهدف

لقدم الشباب، ونظرًا لما تتمتعون به من الخبرة والمكانة العلمیة ولكونكم من لالعبي كرة االمهارات

التدریب الریاضي ولعبة كرة القدم یرجى تفضلكم القیاس والتقویم و ذوي االختصاص في مجال 

المختارةالمهارات التي تقیس المالئمة المهاریةأهم االختبارات :ببیان أرائكم القیمة في تحدید

أهداف البحث.والتي تخدم

یراه السید الخبیر مالئمًا ویخدم أهداف البحث.مهاريیرجى إضافة أي اختبار مالحظة:

اسم الخبیر:

اللقب العلمي:

الجامعة والكلیة:

التوقیع:                                                                                         

االختیارمهاریة المرشحةاالختبارات الالمهارة

التمریرة

القصیرة

  )كرات٨) متر على الشواخص في الجهات األربعة(١٥دقة التمریرة القصیرة من مسافة(-

  ) كرات.٩) متر (١٠دقة التمریرات القصیرة على المسطبة من مسافة(-

التمریرة

الطویلة

قة الهدف(محاولة واحدة فقط)ضرب الكرة إلى ابعد مسافة بین خطین على امتداد منط-

) ٧)و(٥)و(٣رها(اقطأف انصأ) متر على ثالث دوائر متداخلة ٣٠دقة التمریرة الطویلة من مسافة(-

  ) كرات.٣متر على التوالي(

التهدیف

القریب

) متر على ١.٥،١,٠.٥دقة التهدیف القریب على ثالث دوائر مرسومة على الحائط أنصاف أقطارها(-

  ) كرات.١٠) متر، (٢) متر لترتد(١٢من مسافة(التوالي 

) قدم ٩قدم) على حائط من مسافة(٣٠-١١,٥دقة وسرعة التهدیف القریب على هدف مرسوم(-

) ثانیة.٣٠خالل(

الدحرجة
) متر ذهابًا وٕایابًا.٢(ا) شواخص المسافة بینهم١٠دحرجة الكرة المتعرجة بین(-

.(8)واخص على شكل رقم) ش٥دحرجة الكرة المتعرجة حول(-

ضرب الكرة 

بالرأس

أ. ضرب الكرة بالرأس على ثالث دوائر(خمس محاوالت). 

ب. ضرب الكرة بالرأس إلى ابعد مسافة ممكنة(الالعب نفسه یرمي الكرة)(خمس محاوالت)

الباحثون
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  )٣الملحق(

استبیان آراء

رة القدم حولالسادة المختصین بمجالي علم التدریب الریاضي وك

المهاریة) للرشاقة الخاصة-صالحیة المنهاج التدریبي للتمارین (البدنیة

األستاذ الفاضل................................................المحترم

لرشاقة ل مهاریة)-(بدنیة تمارین اثر " انتقالبـالموسوم همإجراء بحث ونیروم الباحث

.لالعبي كرة القدم الشباب "مهارات األساسیةال في عدٍد منالخاصة 

ولكونكم من ذوي االختصاص في مجال التدریب الریاضي یرجى تفضلكم باالطالع على 

المنهج التدریبي المرفق طیا وٕابداء مالحظاتكم التي تسهم في إعداده وترصینه بشكل علمي.

...التقدیراالمتنان و  وافر مع

لتوقیع:ا

العلمي:اللقب و  االسم

االختصاص:

الكلیة:و  الجامعة

الباحثون



وآخرانزهیر قاسم 

٥٨٩

المنهاج التدریبي للتمارین

المهاریة) للرشاقة الخاصة-(البدنیة

الدورة التدریبیة المتوسطة األولى:

الدورة 
األسبوعیة

الوحدة 
التدریبیة

عدد *الشدةالتمرین
التكرارات

عدد المجامیع
راحة بین 
التكرارت

راحة بین 
المجامیع

ألولىا

األولى
أداء )١(

  مثالي

٣٢
د ٥-٤  د٣-٢

)٣٢)٢

الثانیة
أداء )٣(

مثالي
٣٢

د ٥-٤  د٣-٢
)٣٢  )٤

الثالثة
أداء )١(

مثالي

٣٢
د ٥-٤  د٣-٢

)٣٢)٢

الثانیة

الرابعة
أداء )٣(

مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٤

الخامسة
أداء )١(

مثالي
٢  ٤

د ٥-٤  د٣-٢
)٢  ٤  )٢

السادسة
أداء )٣(

مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٤

الثالثة

السابعة
أداء )١(

مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٢

الثامنة
أداء )٣(

مثالي
٢  ٤

د ٥-٤  د٣-٢
)٢  ٤  )٤

التاسعة
أداء )١(

مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٢

الرابعة

العاشرة
أداء )٣(

مثالي

٣٢
د ٥-٤  د٣-٢

)٣٢  )٤

الحادیة 
عشرة

أداء )١(
مثالي

٣٢
د ٥-٤  د٣-٢

)٣٢)٢

الثانیة عشرة
أداء )٣(

مثالي

٣٢
د ٥-٤  د٣-٢

)٣٢  )٤

) ثانیـة ، وهـذه ١٢-٩شـدة أداء الالعـب كانـت أداء مثالیـًا ، إذ كـان زمـن أداء كافـة التمـارین محصـورًا مـا بـین (*

األزمنة تقع تحت نظام الطاقة الفوسفاجیني الذي یكون مسیطرًا طوال فترة األداء.



…لرشاقة الخاصةل مهاریة)-تمارین (بدنیة اثر انتقال

٥٩٠

المتوسطة الثانیة:التدریبیة الدورة 

الدورة 
األسبوعیة

الوحدة 
  ةالتدریبی

الشدةالتمرین
عدد 

التكرارات
عدد 

المجامیع
راحة بین 
التكرارت

راحة بین 
المجامیع

الخامسة

الثالثة عشرة
أداء )١(

  مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٢

الرابعة 
عشرة

أداء )٣(
مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٤

الخامسة 
عشرة

أداء )١(
مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٢

السادسة

السادسة 
عشرة

أداء )٣(
مثالي

٢  ٥
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٥  )٤

السابعة 
عشرة

أداء )١(
مثالي

٢  ٥
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٥  )٢

الثامنة عشرة
أداء )٣(

مثالي

٢  ٥
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٥  )٤

السابعة

التاسعة 
عشرة

أداء )١(
مثالي

٢  ٥
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٥  )٢

العشرون
أداء )٣(

مثالي
٢  ٥

د ٥-٤  د٣-٢
)٢  ٥  )٤

إحدى
وعشرون

أداء )١(
مثالي

٢  ٥
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٥  )٢

الثامنة

اثنتا 
وعشرون

أداء )٣(
مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٤

ثالثة 
وعشرون

أداء )١(
مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٢

أربعة
وعشرون

أداء )٣(
مثالي

٢  ٤
د ٥-٤  د٣-٢

)٢  ٤  )٤



وآخرانزهیر قاسم 

٥٩١

  )٤الملحق (

علم التدریب الریاضي تفي مجاالمتخصصینلسادة الا

الستبیان علیهماعرض تم والقیاس والتقویم وكرة القدم الذین 

متخصصاسم ال

العلمي ـهقبلو 
المهاراتمكان العملاالختصاص

االختبارات 

المهاریة

نهاج الم

التدریبي

علم التدریب الریاضيعناد جرجیس عبد الباقي  أ.د
كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة 

الموصل
**

كرة قدمأسمر الحیانيخضرأ.د محمد
كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة 

الموصل
**

التدریب الریاضي علمالزبیدي اهللا أ.م.د أیاد محمد عبد
جامعة كلیة التربیة الریاضیة/

الموصل
**

أ.م.د معتز یونس الطائي
علم التدریب 

الریاضي/ كرة قدم

/ جامعة األساسیةكلیة التربیة 

الموصل
***

ا.م.د مكي محمود الراوي
قیاس وتقویم / كرة 

قدم

كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة 

الموصل
***

زیاد یونس الصفارم.د أ.
علم التدریب 

الریاضي/ كرة قدم

لیة التربیة الریاضیة/ جامعة ك

الموصل
***

كرة قدمنوفل فاضل رشیدم.د 
كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة 

الموصل
**

ولید خالد رجبم.د 
/ كرة  قیاس وتقویم

قدم

كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة 

الموصل
**

عمار شهابم.م 
كرة /  قیاس وتقویم

قدم

ة كلیة التربیة الریاضیة/ جامع

الموصل
**


