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مهاريت لتطىير السرعت  -تأثري استخدام متريناث مركبه بدنيت
 احلركيت واالنتقاليت لبعض املهاراث األساسيت بكرة القدم

 اميميلرسول فالح  .مم.
Rasool9977r @ gmail. com 

  :الممخص

الميارية( لتطوير السرعة الحركية  -ىدف البحث إلى معرفة تأثير استخدام التمرينات المركبة )البدنية
واالنتقالية لبعض الميارات )المناولة، الدحرجة، التيديف( بالكره لالعبي رديف الزوراء بكرة القدم. 

دي رديف الزوراء  باعمار   استخدم البحث المنيج التجريبي لمالئمة مشكمة البحث وتم اختيار العبي نا
( العبا يمثمون النادي وبالتالي تمثيل 53سنو( بكرة القدم بالطريقة العشوائية من أصل ) 00_02)

( العبا وتم تورزيع الالعبين عشوائيا عمى 53( العب من أصل )02مجتمع البحث وبمغ عددىم )
( العبين 02لمجموعة الثانية )( العبين لممجموعة التجريبية وا02مجموعتين المجموعة األولى )

لممجموعة الضابطة. وبعد االنتياء من التجربة الرئيسية واالختبارات استخدم الباحث الحقيبة 
( في معالجة النتائج توصل الباحث إلى عدة استنتاجات نتيجة طريقو 21) voy (stssاإلحصائية )

ة الحركية واالنتقالية لمميارات )المناولة، استخدام التمرينات المركبة البدنية والميارية لتطوير السرع
الدحرجة، التيديف( ضمن المناىج التدريبية المخصصة لالعبي نادي رديف الزوراء بكرة القدم. من 
خالل ىدف البحث وفرضيتو وتحميل النتائج اإلحصائية ومناقشتيا يوصي الباحث االىتمام بطريقو 

لمكره   االعبينيارية( ألنيا تساعد عمى زيادة إدراك  الم –استخدام التمرينات المركبة )البدنية 
 والمسافة مما يؤدي إلى تعمم الميارة بشكل أفضل.

 . (تمرينات بدنية ميارية، السرعة الحركية واالنتقالية، كرة القدم)الكممات المفتاحية: 
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The effect of using compound physical-skill exercises to 

develop the kinetic and transitional speed of some basic 

football   skills 

M. Rasoul Faleh Amhalhal 

Abstract: 

The aim of the research is to know the effect of using compound exercises 

(physical - skill) to develop the kinetic and transitional speed of some skills 

(handling, rolling, scoring) with the ball for Al-Zawra players in football. 

The research used the experimental method to fit the research problem. The 

players of the Radeef Al-Zawra club, aged (20-22 years) in football, were 

selected randomly out of (35) players representing the club and thus 

representing the research community. Their number was (20) players out of 

(35) players were distributed The players were randomly assigned to two 

groups, the first group (10) players for the experimental group, and the 

second group (10) players for the control group. 

After completing the main experiment and tests, the researcher used the 

statistical bag (stss) voy(21) to process the results. 

The researcher reached several conclusions as a result of the method of using 

combined physical and skill exercises to develop the kinetic and transitional 

speed of skills (handling, rolling, scoring) within the training curricula 

intended for players of Radif Al-Zawraa Football Club. Through the 

objective and hypothesis of the research and the analysis and discussion of 

the statistical results, the researcher recommends paying attention to the 

method of using compound exercises (physical - skill) because it helps to 

increase the players' awareness of ball and distance, which leads to better 

learning of the skill. 

Keywords: (skill physical exercises, kinetic and transitional speed, football). 
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 المقدمة :  -1
ان غالبيو الدول في عصرنا الحديث تسعى جاىدا الى البروز في مجاالت 
مختمفو ابرزىا الجانب الرياضي اذ اخذ ىذا الجانب االىتمام الكبير فقد اشتيرت دول 
عديده من خالل انجازاتيا الرياضيو الباىره واصبح واضحا ان االنجازات الرياضيو 

ذا التطور وليد الصدفو بل كان نتيجو دليال عمى رقي الدول وتطورىا , ولم يكن ى
االعتماد عمى العموم ذات العالقو كعمم التدريب والفسمجو والبايوميكانيك وغيرىا من 
العموم ,وتربط ىذه العموم عالقات متداخمو الواحده باالخرى مما يجعميا دورا اساسيا في 

ال لالعبين سواء كان تطوير مستوى المعبو. وتتطمب لعبو كره القدم الحديثة اعدادا شام
ذلك متعمقا باالعداد المياري او البدني اوالخططي او النفسي او الذىني او االجتماعي 
, الن ىذه العوامل تساعد االعبين عمى االستعمال الماىر والتطبيق الحاذق لفنون 
المعبو, وترفع من مستوى الالعبين الى حد التكامل مما يؤثر ثأثيراايجابيا في نجاحات 

 لفريق وانجازاتو .ا
ان تعدد الميارات االساسيو وتنوعيا في كره القدم جعل االعداد الفني ليذه 
الميارات ياخذ مزيدا من االىتمام والبحث دوما عن طرق تدريبيو جديده ىدفو  تطوير 

 ىذه الميارات وتطويرىا .
ر تطوي يكون ىدفياالتي  ةالمركبو احدى اىم تمرينات المعب وتعد التمرينات

في ظروف المنافسات وتجمع  لالداءالقدم كونيا مشابيو  ةالجانب المياري لالعب كر 
 .وتؤدى كذلك خالل مراحل االعداد المختمفو  في بعص التماريناكثر من مياره في 

 (99، صفحة 0991)محمد عبدة و مفتي ابراىيم ، 
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مياريو( -تتجمى اىميتو في استخدام تمرينات مركبو )بدنيوعميو جاء ىذا البحث الذي 
لتطوير السرعو الحركيو واالنتقاليو لبعض الميارات االساسيو بكره القدم لفرق الرديف 

 سنو(. 00-02باعمار)

 :مشكمو البحث 

ان الوصول الى االداء الجيد والنتيجو المطموبو وتحقيق الفوز بكرة القدم يتطمب 
ثيره جدا من بينيا مستوى عاليا في اداء مترابط ومتداخل لمقدرات توافق متطمبات ك

البدنيو والمياريو فيما بينيا اذ تعد القدرات البدنيو الركيزه االساسيو التي يبنى عمييا 
 تطوير الجانب النفسي والمياري والخططي واالجتماعي .

ومشاىدتو ولكون الباحث احد العبي كره القدم من خالل المتابعو الميدانيو 
لممباريات الحظ ان ىناك ضعفا في السرعو الحركيو لبعض الميارات االساسيو بكره 

التيديف ( عند اغمب العبي الرديف النديو بغداد عمى ضوء -الدحرجو–القدم ) المناولو
ذلك تابع الباحث الوحدات التدريبيو لبعض فرق الرديف والتقى ببعض مدربي * فرق 

مات التي جمعيا الباحث الحظ ان اغمب الفرق تنفذ التمرينات الرديف . وبحسب المعمو 
المركبو لكن بمعزل عن السرعو الحركيو باالداء مما يؤدي الى انخفاض االداء السريع 

 التيديف (. –الدحرجو–لمميارات االساسيو وخصوصا )المناولو

 : اىداف البحث

 يرمي البحث الــــــــــــــــــــــى:
 –الدحرجة  –التعرف عمى مستوى بعض الميارات االساسية ) المناولة  -0

 التيديف ( لدى عينة البحث 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
922 

مياريو( عمى وفق اسس عممية عمى عينة –وضع تمرينات مركبة )بدنيو  -0
 البحث .

مياريو( لتطوير السرعو الحركيو   لبعض –معرفو تأثير تمرينات مركبو )بدنيو  -5
 02التيديف ( لالعبي الرديف وباعمار)–الدحرجو–الميارات االساسيو )المناولو

 سنو ( بكره القدم .  00 –
 : فروض البحث

ىنالك فروق معنويو بين االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية في نتائج   
 اختبارات ميارات موضوع البحث .

الضابطو في عدم وجود فروق معنويو بين االختبارات القبميو والبعديو لممجموعو   
 نتائج اختبارات موضوع البحث .

وجود فروق معنويو في االختبارات البعديو بين المجموعتين التجريبيو والضابطو  
)عمي احمد،  .ي نتائج اختبارات متغيرات البحث ولصالح المجموعو التجريبيو ف

 وآخرون(
 : واجراءاتو الميدانية  البحث منيج  -2

من المعروف ان لكل بحث منيج خاص ينيجو الباحث  -منيج البحث : 2-1
لموصول الى الحقائق العمميو وقد اختار الباحث المنيج التجريبي ذات تصميم 

التجريبية( لمالئمتو لطبيعة المشكمة التي يريد الباحث  –المجموعتين) الضابطة 
 معالجتيا .
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 البحث : مجتمع 2-2

( العبا وبنسبو 02بالطريقةالعشوائية عينو البحث والتي بمغت )اختار الباحث       
(العبا يمثمون مجتمع البحث وىم 53%( من اصل )31.01مئويو بمغ مقدارىا )

سنو ( لمموسم 00-02مجموع العبي فريق رديف نادي الزوراء بكره القدم باعمار)
بالطريقةالعمدية كون ( . عمما ان تم اختيار نادي الزوراء 0200-0202الرياضي )

الباحث احد العبي رديف نادي الزوراء بكره القدم واالدارة متعاونة وىنالك ممعب خاص 
( العبا قسموا الى مجموعتين 02وقد تألفت عينو البحث من ) بيم عند التدريب  .

( العبين واألخرى ضابطو وكذلك 02بالطريقة العشوائية احدىما تجريبيو والتي بمغت )
  ( العبين .02بمغت )

 :ادوات واجيزه البحث  2-3

يقصد بادوات البحث الوسيمو التي يستطيع من خالليا الباحث جمع البيانات وحل      
)وجيو محجوب ، طرائق البحث  مشكمتو لتحقيق اىداف البحث ميما كانت تمك االدوات

 .(0220العممي ومناىجو ، 
 وقد استخدم الباحث وسائل جمع المعمومات االتيو: 

)صالح راضي ، شاكر الشيخمي ، يوسف عبد االمير ، ضياء  المقابالت الشخصيو-0
 ناجي ، و كاظم الربيعي (

 المصادر العربية واالجنبيو-0
 استماره تحديد االختبارات االنسب لقياس المياره-5
 االنترنيت .شبكو  -1
 (0استمارة تسجيل البيانات )ممحق رقم  -3
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 ( 1تأييد من قبل نادي الزوراء ممحق رقم )   -9
 وقد استعمل الباحث األجيزة واألدوات اآلتية :

 شريط قياس  -0
  02شواخص عدد  -0
 02كرات قدم  عدد -5
 ساعو توقيت الكترونيو+ صافره -1
 م 5مصطبو بعرض  -3
 شريط الصق  -9
 02يمكات عدد  -1
 ممعب لكره القدم الجراء االختبارات , التجربةالرئيسية. -8
 

 تحديد بعض الميارات االساسيو بكرة القدم. 2-4

من خالل خبرة الباحث كونو العبى وباحثآ ليذه المعبو وباالتفاق مع االستاذ المشرف 
الدحرجو, التيديف(( وتأييد المختصين  والخبراء تم تحديد الميارات االتيو )) المناولو, 

 كون ىذه الميارات ىي من اكثر الميارات استخدامآ عند الالعبين بكرة القدم.

 اختيار االختبار األنسب لقياس الميارة: 2-5

تعد االختبارات والقياس من اىم الوسائل تقويم الالعبين عامو سواء كان الوقوف عمى 
لالنشطو المتخصصة التي يمارسونيا مستوى قدراتيم البدنية العامة والخاصة وبالنسبة 

امابالنسبو إلى مستوى األداء الفني لتمك االنشطو, سواء كانت العاب جماعيو ام فرديو 
 (005، صفحة 0999)بسطويسي احمد ،  ام مناوالت



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
925 

احمد( الى ان االختبار" وسيمو تستمزم  ويضيف كل من ) قيس ناجي و بسطويسي
طرق البحث كالقياس والمالحظو والتجريب واالستقصاء والتحديد والتفسير واالستنساخ 

 (55)قيس ناجي و بسطويسي احمد ، صفحة  والتقسيم.

( 5لمياره من بين )اعد الباحث استمارة استبانو الختيار االختبار االنسب لقياس ا
 ( وتم عرض االستماره عمى عدد من االساتذه   0ممحق  اختبارات اعدت لكل مياره)

)أ.د قاسم لزام , أ.م.دكاظم الربيعي , أ.م.د رعد حسين حمزه ,  والمتخصصين والخبراء
الموسوي , أ.م.د ضياء ناجي عبود أ.د.م يوسف عبد االمير , أ.م محسن عمي نصيف 

في كمية م.د فارس سامي يوسف , أ. اسماعيل سميم عبد , د.م احمد عبد الخالق ((
( خبراء في مجال كرة القد 02التربيو البدنيو وعموم الرياضو,جامعة بغداد, بمغ عددىم )

واختصاصات اخرى وبعد تفريغ االستمارات واستخراج النسب المئويو تم ترشيح  
 صمت عمى تكرار اكثر وعمى االختبارات التي ح

( حيث يبين عدد التكرارات والنسب المئويو لالختبارات 0النحو المبين في الجدول رقم)
 المرشحو لقياس بعض الميارات االساسيو بكرة القدم.

 (0جدول رقم)

 
النسبو  التكرار االختبارات المستخدمو الميارات ت

 المئويو

 
0- 

 

 
 المناولو
 
 

 
 مصطبوالمناولو نحو 
 

 
1 

 
12% 
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0- 

 
 الدحرجو

 

 
 شواخص 02الدحرجو بالكره بين 
 

 
9 

 
92% 

 
5- 

 %82 8 التيديف نحو الحائط التيديف

 

 :اختبارات البحث  2-5-1

  34, ص  9111, ومٍط شامل ,بوطالمص بأتجاهالمناولو . 

  112,ص  1119سعد ,  فرات جبار,  شىاخص (91بالكره بٍن)الدحرجة . 

  73, ص عماد كاظم العطىانً,  الحائطالتهدٌف نحى . 

 

 التجربو االستطالعيو: 2-6

)وجيو محجوب و  التجربياالستطالعيو ىي" تجربو مصغره مشابيو لمتجربو الحقيقيو
وقد اجرى الباحث التجربو االستطالعيو  (0220احمد بدري حسين ، البحث العممي ، 

( العبين غير عينة 02( عمى عينة مكونو من )01/8/0200)يوم السبت الموافق 
 البحث وىم من مجتمع البحث.

وتكون التجربو االستطالعيو بالنسبو لمباحث تدريبا عمميآ لموقوف بنفسو عمى السمبيات 
وااليجابيات التي قد تقابمو في اثنا اجراء االختبار لتفادييا مستقبآل, وقد طبق الباحث 

 مايمي اً مرشحو من استمارة االستبانو ىادفاالختبارات ال

 معرفة مدى مالئمة االختبارات لمستوى العينو. -0
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المساعد في فيم طريقة تنفيذ االختبارات  *معرفة مدى كفائة فريق العمل -0
 وتسجيل النتائج.

 التوصل الى افضل طريقو الجراء االختبار. -5
 مدى سالمة وصالحية االدوات المستخدمو في االختبارات. -1
 عرفة الوقت المستغرق عند تنفيذ االختبارات.م -3

 االختبارات القبمية 2-7

( 01/8/0200)الموافق  الثالثاءتم اجراء االختبارات القبميو لعينة البحث يوم 
بغداد / الشالجيو( وقد قام الباحث بتثبيت  عمى ممعب نادي الزوراء الرياضي لكرة القدم)

باالختبارات وطريقة اجرائيا وفريق العمل من اجل تحقيق الظروف  الضروف الخاصو
 نفسيا قدر االمكان عند اجراء االختبارات البعديو.

 التجربو الرئيسيو: 2-8

( اسابيع بدأت في 8تم العمل في العينو الرئيسيو عمى عينة البحث مدة )
)االحد  ثالث وحدات في االسبوع تكونت من( 00/02/0200) ولغاية (01/8/0200)

لممجموعتين التجريبيو والضابطو, واستغرق زمن الوحده  الخميس(و  الثالثاءو 
الباحث  من الوحدة التدريبية لتمرينات( دقيقو 12( دقيقو فيما تم استخدام )92التدريبيو)

 . المرتفع والمنخفض في الشدة بنوعيو  وتم استخدام طريقة التدريب الفتري

 سم التمييديالق -0
 القسم الرئيسي -0

                                                           
*

حسام غازي  خرٌج  (    معتس رٌاض ) ماجستٍر تربٍة رٌاظٍة  (   مصطفى فالح ) 

 ) العب ( 
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 القسم الختامي -5

 وقد رأى الباحث ما يمي : 

تتم تنمية بعض الميارات االساسيو لممجموعيا لضابطو بالوسائل المتبعو مع كادر  -0
 تدريب فريق رديف الزوراء بكرة القدم وتحت اشراف الباحث.

طريقة  اماالمجموعو التجريبيو فتتم تنمية بعض الميارات االساسيو بأستخدام -0
 ( بأشراف الباحث وفريق العمل.ة ومياري – ةبدني التمرينات المركبو)

ان العمل مع المجموعو التجريبيو مقتصرآ عمى الجزئين التعميمي والتطبيقي فقط  -5
(د منيا لمجزء 02(دقيقو خصصت )12مدة ) من القسم الرئيسي لموحده التدريبيو

(د لمجزء التطبيقي وتم توزيع مدة العمل لمجموعات التمرينات المركبو 52التعميمي و)
 حسب ايام االسبوع مراعيآ)ماقبل المنافسات(

تعمل المجموعو التجريبو بعد ذلك في باقي اقسام الوحده التدريبيو مع كادر تدريب  -1
 ياضي بكرة القدم.فريق رديف الزوراء الر 

اعد الباحث مجموعة التمرينات ) البدنيو, المياريو( باالعتماد عمى المصادر الخاصو 
في مادة كرة القدم في كمية التربيو  *بمعبة كرة القدم فضآل عن اراء مجموعو من خبراء

                                                           
 ا.د صالح راضي -0*
 أ.د شاكر الشيخمي -0
 أ.م.د كاظم الربيعي -5
 أ.م.د يوسف عبد االمير -1
 أ.م.د ضياء ناجي عبود -3
 أ.م اسماعيل سميم -9
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البدنيو وعموم الرياضو جامعة بغداد لالستفاده من ارائيم ومالحظاتيم من اجل وضع 
 و من التمرينات البدنيو والمياريو بشكل يخدم تطوير المجموعو.مجموع

 االختبارات البعديو: 2-9

( وقد 09/02/0200الموافق) االربعاءتم اجراء االختبار البعدي لعينة البحث في يوم 
 اتبع الباحث شروط واجراءات االختبارات القبميو نفسيا.

 الوسائل االحصائيو:  2-11

  محيث استخد االحصائيو االتيو في معالجة النتائج الحقيبةاعتمد الباحث 
: (001، صفحة 0999)وديع، voy(21 )( stssالباحث الحقيبو االحصائيو )

  وىي
 الوسط الحسابي )س( -
 االنحراف المعياري -
 معامل االلتواء -
 النسب المئويو -
س في )عالوي و الدين، صفحة القيا  لمعينات المتناظره Test(Tاختبار ) -

 (099التربية البدنية صفحة 
)قيس ناجي و شامل كامل، مبادى   لمعينات غير المتناظره Test( Tاختبار ) -

 .(99االحصاء في التربية، صفحة 
 -: عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا  -3

الموضوعة معرفة تأثير التمرينات  البد منلكي يتحقق ىدف البحث وفرضيتو        
عرض النتائج الى الباحث  حيث ارتأىبعض الميارات لدى عينة البحث  تنمية في
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وتحميميا ومناقشتيا التي توصل الييا لمعرفة واقع الفروق وداللتيا االحصائيو في 
 .لمعينة اختبار الميارات االساسيو القبميو والبعديو 

 
 واالنحرافات المعياريو ومعامل االلتواء عرض االوساط الحسابيو 1_3

 (0الجــــــــــدول رقم )
 قيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء في متغيرات

 مجموعتين لمختبار القبمي بعدي الدراسة لؤل

 
 
 

 المجموعة
 الضابطة

وحدة  المتغيرات ت
معامل  ع س االختبار القياس

 االلتواء

 درجو المناولة 1
 1888 1.51 16.61 قبمي
 1861 1.92 16.91 بعدي

 زمن الدحرجة 2
 1861 1.47 17.9 قبمي
 1822 1.83 17.83 بعدي

 زمن التيديف 3
 1825 1.64 13.91 قبمي
 1834 1.29 15.71 بعدي

 
 

المجموعة 
 التجريبية

 درجة مناولة 4
 1835 1.17 17.61 قبمي
 1823 1.92 19.81 بعدي

 زمن الدحرجة 5
 1852 1.47 18.91 قبمي
 1818 1.83 16.91 بعدي

 زمن التيديف 6
 1861 1.64 13.61 قبمي
 1822 1.29 15.91 بعدي

 
( واالنحــــــراف 09.92( نالحــــــظ ان قيمــــــة الوســــــط الحســــــابي )0مــــــن خــــــالل الجــــــدول )

ــــــي 2.88(  ومعامــــــل االلتــــــواء)0.30المعيــــــاري) ( لميــــــارة المناولــــــة فــــــي االختبــــــار القبم
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( 09.92لممجموعــة الضــابطة ام االختبــار البعــدي نالحــظ قيمــة الوســط الحســابي ىــي )
(. وقد بمـغ الوسـط الحسـابي لميـارة 2.92( ومعامل االلتواء )2.90واالنحراف المعياري)

( امـــا االختبـــار 2.92االلتـــواء)( ومعامـــل 0.11( واالنحـــراف المعيـــاري)01.9الدحرجـــة)
( واالنحـــــراف 01.85البعـــــدي لميـــــارة الدحرجـــــة نالحـــــظ قيمـــــة الوســـــط الحســـــابي ىـــــي)

(. امـــــا ميــــــارة التيـــــديف فقـــــد بمـــــغ وســــــطيا 2.00( ومعامـــــل االلتـــــواء)2.85المعيـــــاري)
( امــا االختبــار 0.03( ومعامــل االلتــواء)0.91( واالنحــراف المعيــاري)05.92الحســابي)

ـــــغ ال ـــــد بم ـــــا03.12وســـــط الحســـــابي )البعـــــدي ق ( ومعامـــــل 0.09ري)( واالنحـــــراف المعي
 (.0.51االلتواء)

اما المجموعو التجريبيو فقد بمغ وسطيا الحسابي في االختبار القبمي لميارة 
( وقد بمغ الوسط 0.53( ومعامل االلتواء)0.01( واالنحراف المعياري)01.92المناولو)

( واالنحراف 2.90المعياري) ( واالنحراف09.82الحسابي لالختبار البعدي)
(, اما ميارة الدحرجو فقد بمغ وسطيا الحسابي في االختبار 2.05المعياري)

( بينما في 2.30( ومعامل االلتواء)0.11( واالنحراف المعياري)08.92القبمي)
( ومعامل 2.85( واالنحراف المعياري)09.92االختبار البعدي بمغ الوسط الحسابي)

ميارة التيديف في االختبار القبمي فقد بمغ وسطيا  (, اما2.08االلتواء)
( واختبارىا 2.90( ومعامل االلتواء)0.91( واالنحراف المعياري)05.92الحسابي)

( ومعامل 0.09( واالنحراف المعياري)03.92البعدي بمغ وسطو الحسابي)
 (.2.00االلتواء)
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 لممجموعة الضابطو ةوالبعدي ةالقبمي اتلالختبار  T-Testعرض قيمة 2_3
 لنفس المجموعة ةوالبعدي ةعرض نتائج االختبارات القبمي

 ( وقيمة الداللو والداللو ودرجة الحريوTقيمة )
 (5جدول رقم )

 

المحتسبة بين االختبارين القبمي والبعدي  t( نالحظ ان قيمة 0من خالل الجدول )
( وكانت الداللة غير معنوية تحت 2.302( وقيمة الداللة )2.999لميارة المناولة )

( المحتسبة بين االختبارين القبمي t%, اما قيمة )3( ومستوى خطا 9درجة حرية )
ر معنوي ( وكانت الداللة غي2.558( وقيمة الداللة)0.200والبعدي لميارة الدحرجة )

( 1.505( لميارة التيديف)t%. وقد بمغت قيمة)3( ومستوى خطأ 9تحت درجة حريو)

 

 المتغيرات

 

 االختبار القبمي

 

 االختبار البعدي

 

  Tقيمة 
 المحتسبو

 

درجة 
 الحريو

 

 قيمة

 الداللة

 

 الداللة
 ع س ع س

 
 المناولة
 

 
09.92 

 
0.30 

 
09.92 

 
0.02 

 
2.999 

 
9 

 
2.302 

 

 
غير 
 معنوي

 
 الدحرجو

 
01.9 

 
2.98 

 
01.85 

 

 
2.88 

 
0.200 

 
9 

 
2.558 

 
غير 
 معنوي

 
 التيديف

 
05.92 

 
2.99 

 
30.19 

 
0.10 

 
1.505 

 
9 

 
2.220 

 
 معنوي
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( ومستوا خطأ اقل 9( وكانت الداللة معنوية تحت درجة حرية)2.220وقيمة الداللة)
 %3من 

 لالختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبيو T-Testعرض قيمة  3_3

 (4جدول رقم )
 عرض نتائج االختبارات القبمي والبعدي لممجموعة التجريبيو

 ( وقيمة الداللو والداللو ودرجة الحريوTقيمة )

 

 

 المتغيرات

 

 االختبار القبمي

 

 االختبار البعدي

 

  Tقيمة 
 المحتسبو

 

درجة 
 الحريو

 

 قيمة

 الداللة

 

 الداللة
 ع س ع س

 
 المناولة
 

 
01.92 

 
0.0
1 

 
09.8

2 

 
2.90 

 
1.19 

 
9 

 
2.22

0 

 
 معنوي

 
 الدحرجو

 
08.92 

 
0.1
1 

 
09.9

3 

 
2.85 

 
3.10 

 
9 

 
2.22

2 

 
 معنوي

 
 التيديف

 
05.92 

 
0.9
1 

 
03.9

2 

 
0.09 

 
02.11 

 
9 

 
2.22

2 

 
 معنوي
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المحتسبة بين االختبارين القبمي والبعدي  t( نالحظ ان قيمة 1من خالل الجدول )
( وكانت الداللة معنويو تحت درجة 2.220( وقيمة الداللة )1.19لميارة المناولة )

( المحتسبو بين االختبارين القبمي t%, اما قيمة )3( ومستوى خطا اقل من 9حرية )
عنوي تحت ( وكانت الداللو م2.222( وقيمة الداللو)3.10والبعدي لميارة الدحرجو )

( لميارة t%. وقد بمغت قيمة)3( ومستوى خطأ اقل من 9درجة حريو)
( 9( وكانت الداللو معنويو تحت درجة حريو)2.222( وقيمة الداللو)02.11التيديف)

 % 3ومستوا خطأ اقل من 

 لالختبار لمبعدي بعدي لممجموعتين الضابطو والتجريبيو T-Testعرض قيمة  1_1
 (3جدول رقم )

 ( وقيمة الداللو والداللو ودرجة الحريوT) عرض قيمة
 لالختبار البعدي بعدي لممجموعتين الضابطو والتجريبيو

 

 المتغيرات

المجموعة  المجموعة الضابطة
 التجريبيو

 

 T قيمة 

 

 درجة

 الحريو

 

قيمة 
 الداللو

 

 الداللة
 ع س ع س

 
 09.92 المناولة

 
0.02 

 
09.82 

 
2.90 

 
9.219 

 
08 

 
2.222 

 
 معنوي

 
 الدحرجة

 
01.85 

 
2.88 

 
09.93 

 
2.85 

 
0.08 

 
08 

 
2.253 

 
 معنوي

 
 التيديف

 
03.12 

 
0.10 

 
03.92 

 
0.09 

 
2.552 

 
08 

 
2.11 

 غير  معنوي
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( نتائج عينة البحث لالختبار البعدي بعدي لممجموعتين الضابطو 3يبين الجدول رقم)
( والداللو 2.222( وقيمة الداللو)9.219)( لميارة المناولوtوالتجريبيو فقد بمغت قيمة )

( لميارة t% , فقد بمغت قيمة )3( وتحت مستوى خطأ 08معنوي ودرجو الحريو)
( وتحت 08( والداللو معنوي ودرجو الحريو)2.253( وقيمة الداللو)0.08الدحرجو)

( 2.113( وقيمة الداللو)2.552( لميارة التيديف)t% اما قيمة )3مستوى خطأ 
 %.3( وتحت مستوى خطأ 08غير معنوي ودرجو الحريو)والداللو 

  -:مناقشة نتائج متغيرات البحث 4_3

المدروسو بالوسائل االحصائيو الخاصو تبين لمباحث ان  النتائجمن خالل معالجة      
ظيور معنوية الفروق بين االختبارات القبمي والبعدي لدى عينة البحث لممجموعو 

ويعزو الباحث سبب ذلك الى ان التمرينات المعدة من قبمو وفق االسس  التجريبيو
 العمميو واستمرارية التمرينات وتنويع التمارين وتحفيز الالعبين.

اما ظيور المعنويو بختبار التيديف لمعينو الضابطو في االختبارين القبمي والبعدي 
التمرينات المتكرره حيث يعزو الباحث سبب ذلك الى اىتمام المدرب في استخدام 

لميارة التيديف واعطاءىا نسبو اعمى من الميارات االخرى وقيام الالعبون بأداء 
التيديف عمى المرمى في كل اوقات الوحدات التدريبيو كونيا المياره االجمل والحاسمو 

 في الوحدات التدريبيو والمباريات وتعطى فرحو كبيره عنده نجاحيا.

بعديو لممجموعتين الضابطو والتجريبيو وظيور معنوية في فيما يخص االختبارات ال
ميارتي المناولو والدحرجو يعزو الباحث سبب ذلك ان التمرينات المعده قد اخذت بنظر 
االعتبار التوازن بين الميارات كافو واداء تمرينات بدقو عاليو مع تجديد اوقات كل 
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واعطاء فترة راحو مناسبو بأستخدام  تكرار وفق اليدف المحدد مسبقا في الوحده التدريبيو
 الطرق العمميو الحديثو ) االستشفاء ( اما بالنسبو لمتيديف فذكرة اسبابو اعاله.

 االستنتاجات 

استنادا الى نتائج البحث التي تم الحصول عمييا توصل الباحث الى        
 االستنتاجات االتيو : 

مياريو( ىي افضل من الطرق  –استخدام تمرينات مركبو )بدنيو  ظير نتيجو -0
 االعتياديو لتطوير بعض الميارات االساسيو بكره القدم .

مياريو(قد اثرت ايجابيا في نتائج االختبارات  –استخدم تمرينات مركبو )بدنبو  -0
 البعديو لممجموعو التجريبيو في بعض ميارات البحث .

ان المنياج التدريبي المعد لممجموعو الضابطو لم تؤدي الى تطوير ميارات  -5
التيديف( كما حصل لممجموعو التجريبيو التي استخدمت طريقو  –الدحرجو  –)المناولو 

 المياريو( بكره القدم –التمرينات المركبو )البدنيو 

 التوصيات 

الحصائيو ومناقشتيا يوصي من خالل ىدف البحث وفرضيتو وتحميل النتائج ا      
 الباحث باالتي :

مياريو( ضمن المنيج التدريبي  –اعتمد الباحث استخدام تمرينات مركبو )بدنيو  -0
 سنو( بكره القدم .00 – 02المخصص لنادي رديف الزوراء باعمار )
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اجراء دراسات مشابيو عمى الميارات االخرى وربطيا بالجانب البدني لمعرفو تاثير  -0
 مياريو( فييا بالنسبو لفرق الرديف النديو . –دام تمرينات مركبو )بدنيو استخ

 مقارنة نتائج البحث مع نتائج الدول المجاوره -5

 المصادر 

  القران الكريم 

  القاىره.دار الفكر اسس ونظريات التدريب الرياضيبسطويسي احمد, أ.د.
 .0999العربي,

  االختبارات ومبادءاالحصاء في المجال بسطويسي احمد, أ.د  قيس ناجي وأ.د
 .55,ص0981,بغداد,مطبعة التعميم العالي,الرياضي

 مبادئ االحصاء في التربيو  شامل كامل,أ.م  س ناجي وــقي.د أ
 (0988:)بغداد,مطابع التعميم العالي,البدنيو

  القياس في التربيو البدنيود حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان,ـمـمحأ.د 
 (0988:)القاىره,دار الفكر العربي, 0,طوعمم النفس الرياضي

  المنصور ,  اساسيات كره القدم مفتي ابراىيم؛أ.د  محمد عبده صالح وأ.د(:
 (.0991مطبعو الوفاء ,

  بغداد , دار 0. ططرائق البحث العممي ومناىجو  وب ,ــو محجــوجيأ.د(:
 (.0988الحكمو, 

  التطبيقات حسن محمد عبد العبيدي , أ.م  ديع ياسين التكريتي وو أ.د
: )الموصل, دار الكتب لمطباعو االحصائيو في بحوث التربيو الرياضيو

 (.0999والنشر,


