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 باسم عواد علي حسين

 

 بحثال ملخص

 
ة فرري تحديررد القرردرات البدنيررة والمهاريررة تطرررق الباحررث الررى الميررة الدراسرر

م والمقارنة بين مستوى الفرق لخدمة الهدف التردريبي فري االعرال  لالعبي كرة القد

ة الى التعرف على مستوى بعض القدرات نقاع القوة والضعف، ولدفت الدراس على

وحددت الدراسات النظرية في شرر  وتوضريا القردرات البدنيرة . البدنية والمهارات،

القفروى، والقروة  السررعة)المستخدمة في البحرث كركلا انواعهرا وتفرنيفاتها ولري

االنفجاريرررة للررررجلين، والرشرررا ة، وسررررعة االسرررتجابة الحركيرررة، والقررروة المميررر ة 

كررررركلا القررررردرات المهاريرررررة ( بالسررررررعة، ومطاولرررررة السررررررعة، ومطاولرررررة القررررروة

، وتررم (التهررديف، والمناولررة، والدحرجررة، واالومرراد، وتنطرريل الكرررة بررالهوا )ولرري

 .الف والتشابه لهكه الدراسةمنا شة الدراسات المشابهة ونتائج االوت

واسررتخدم الباحررث المررنهج الوصررفي باسررلو  المقارنررة وحرردد مجتمرر  البحررث   

العبا تم اوتيارلم عمديا كمرا (02)بالعبي الدرجة االولى لمحافظتي االنبار وبغداد بـ

ترررم تحديرررد االسررر  العلميرررة لالوتبرررارات، وترررم فررري لررركه الدراسرررة اجررررا  تجرررربتين 

تجربرة الرئيسرة واسرتخدم الباحرث الوسرائ  االحفرائية بواسرطة استطالعيتين  بر  ال

 (.SPSS)الحقيبة االحفائية

وتحليلها تضمنت  يم االوساع الحسرابية واالنحرافرات  جداول(4)وتم عرض 

 .للقدرات البدنية والمهارية لك  من محافظتي بغداد واالنبار( ت)المعيارية و يم

عرردة كانررت المهررا، اى مسررتوى ومررن لرركه النتررائج وضرر  الباحررث اسررتنتاجات 

القدرات البدنية متقار  بين اندية بغداد واالنبار عردا القروة االنفجاريرة، فهنراق فررق 

التهرديف، )واضا بين مستوالما، اى مستوى القردرات المهاريرة متقرار  فري مهرارة

بين انديرة ( المناولة، والسيطرة، وتنطيل الكرة)ولناق تباين في مستوى( والدحرجة

واالنبار، اى مستوى القدرات البدنية الندية بغرداد افضر  مرن مسرتوالا  النديرة بغداد 

. االنبار، اى مستوى القدرات المهارية الندية بغداد افض  من مستوالا الندية االنبرار

واوصى الباحث بااللتمام بالقدرات البدنية الندية االنبار مقارنة باندية بغداد والعمر  

لركه القردرات نسربة الرى انديرة بغرداد بمسرتوالا الحرالي،  على تطويرلا كركلا تطروير

كرركلا معالجررة ضررعف المهررارات الترري بهرررت بالنسرربة النديررة االنبررار فيمررا يخررص 

المناولة، والسريطرة، وتنطريل الكررة كمرا يشرم  طلرا تطروير لركه المهرارات بالنسربة 

 .الندية بغداد
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Turning the researcher to the importance of the message  

to determine the physical abilities and skill of soccer  

players and the comparison between the level of the teams  

to serve the target training to see the strengths and  

weaknesses, , and identify the type of relations, relational  

them and to make a comparison to the type of this  

relations and links, and research hypothesis came in the  

presence of statistically significant between the capacity  

and skills in question, as well as the existence of variation  

in the level of these relations and identified areas of  

research in spatial venues for clubs.  

classifications, namely, (maximum speed and explosive  

power of the two men, and fitness, and speed of response  

kinetics, the force deals Bulsrah, Mtaulh speed, Mtaulh  

force) as well as capacity-skills, namely, (scoring,  

handling,  



olling, suppression , dribbling air), similar studies have  

been discussed and the   

results of the differences and similarities to this study. The  

researcher used the descriptive method-style relations  

relational interface and select the research community  

players first class for the provinces of Anbar and  

Baghdad, b (80) players have been selected intentional as  

well as selected scientific bases for the tests, were in this  

study, two experiments reconnaissance before the  

experiment the main researcher used statistical methods  

by the  

 bag statistical (SPSS). standard deviations and the results  

of bilateral relations and relational values (c) physical  

capacity and skill of each of the governorates of Baghdad,  

physical abilities are equally matched between the clubs,  

Baghdad and Anbar, except the power explosive, , the level  

of capacity skills are equally matched inskill (scoring, and  

Ro) A variation in the level of (handling, control,  

dribbling) between the clubs Baghdad clubs Anbar. and  

also includes the development of these skills for the clubs  

Baghdad.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 البا  األول

 التعريف بالبحث -0

 :مقدمة البحث وألميته 0-0
اى غايررة ومجمرر  العمليررة التدريبيررة الترري يقرروم بهررا المرردر  لفريقرره لررو أى 

يرتقرري بمسررتوى العبيرره علررى وفررا التسلسرر  المنطقرري لمجمرر  القرردرات الترري ترتكرر  

تفسررر عليهرا لعبرة كررة القرردم، ومرن لركه القردرات، القرردرات البدنيرة والمهاريرة التري 

النتائج التي يحف  عليها الفريا في أثنا  المنافسة، واى العر  كررة القردم يجر  أى 

يمتلرررا  ررردرات بدنيرررة واصرررة طات مسرررتوى عرررال لكررري يسرررتطي  أى ينفرررك المهرررارات 

األساسية  الخاصة باللعبرة، الى كر  مهرارة مرن مهاراتهرا تحتراق رلرى  ردر مرن القروة 

ركيرة والتروا،ى، وتر تي ألميرة البحرث مرن والسرعة والمرونة والرشرا ة والد رة الح

والل تحديد مسرتوى القردرات البدنيرة والمهاريرة ومقارنرة نتائجهرا لردى العبري كررة 

القدم في أندية االنبار وبغرداد لفررق الدرجرة األولرى واى االحتفراب بمسرتوى القردرات 

اة البدنية الخاصة على الرغم من التعررض رلرى الجهرد البردني علرى عرول مردة المبرار

يعررد مرشرررا واضررحا لترررجيا كفررة الالعبررين الرركين يمضلرروى الفريررا، فضررال عررن رى 

 .القدرات البدنية تعد عامال مرثرا في أدا  المهارات األساسية الخاصة باللعبة

 :مشكلة البحث 0-0

اى مشركلة البحررث لرري كيفيررة تحديررد نقرراع القرروة والضررعف الترري عليهررا بعررض  

وتحديد بعض القدرات البدنية الخاصرة والمهرارات أالندية من والل التعرف ودراسة 

األساسية واستخراق الفروق فيما بين لكه المتغيرات للو وف على ألميتها ومن ثرم 

  مرا يميرمقارنة لكه المتغيرات التي يمتلكها العبو لكه األندية والو وف على افض  

ليضعوا مفردات  لتكوى مرشرا واضحا للمدربين العاملين ت ثيرالكه الفروق واالكضر 

 . منالجهم التدريبية والمستقبلية على وفا ماسوف يشخص في لكا البحث

 :ألداف البحث 0-3

التعرف علرى مسرتوى بعرض القردرات البدنيرة الخاصرة والمهرارات األساسرية   .0

لرردى العبرري أنديررة االنبررار وبغررداد للدرجررة األولررى بكرررة القرردم للموسررم الرياضرري 

(0202–0200.) 



لقدرات البدنية الخاصة والمهارات االساسية بين العبري انديرة مقارنة بعض ا .0

 (.0200–0202)االنبار وبغداد للدرجة االولى بكرة القدم للموسم الرياضي 

  :مجاالت البحث 0-5

العبري أنديرة محافظرة االنبرار وبغرداد للدرجرة األولرى بكررة : المجال البشري 0-5-0

 (.0200–0202)القدم للموسم الرياضي 

ولغايرررررررة (. 05/4/0200)المررررررردة الوا عرررررررة برررررررين : المجرررررررال ال مررررررراني 0-5-0

(05/0/0200.) 

المالع  الخاصرة باألنديرة التري تجرري عليهرا الدراسرة فري : المجال المكاني 0-5-3

 (.0200ـ 0202)محافظة االنبار وبغداد للموسم الرياضي 

 

 

 البا  الضاني

 -:سات النظرية والدراسات المشابهةالدرا-0

 -:اسات النظريةالدر 0-0

 -:القدرات البدنية الخاصة 0-0-0

 -:السرعة القفوى 0-0-0-0

. تعررد السرررعة القفرروى مررن القرردرات البدنيررة المهمررة لرردى العبرري كرررة القرردم

اى المحافظة على السرعة القفروى تعرد مرن األمرور "ويشير بسطويسي احمد الى  

وألعرول مسرافة ممكنرة  الفعبة رط يحاول العدا  جالدا المحافظرة علرى تلرا السررعة

"م  طلا نجد لبوع ملحوب في منحني السرعة وتختلف طلا من عدا  الى اور
(0)

. 

أعلى معدل من السرعة المنتظمة "السرعة بانها ( عمر عمار احمد)ويعرف 

("يستطي  الفرد تحقيقه
(0)

  . 

 درة الفررد "بانها (   محمد صبحي حسنين واحمد كسري معاني)كما عرفها 

"حركات متتابعة من نو  واحد في ا فر ،من على أدا 
(3)

. 

 :القوة االنفجارية للرجلين 0-0-0-0

أنتراق لقرابليتين حرركيتين لمرا القروة والسررعة "ب نهرا  ( محمد رضرا)عرفها 

ويمكن عردلما علرى أى تكروى  ابليتره علرى أدا   روة  فروى فري ا فرر ،مرن ممكرن 

"لمرة واحدة
(4)

. 
                                                           

 
 .42، ص(991 القاهرة، دار الفكر العربي، )؛ سبا ات المضمار ومسابقات الميداى وتعلم تكتيا التدري بسطويسي احمد؛  -
4
م 022ت ثير التدري  ب سلو  المقاومات باإلعالة العضرلية علرى المردى الحركري ومكونرات الخطروة واالنجرا، بعرد عمر عمار احمد؛  - 

 .4 ، ص(4002بغداد، كلية التربية الرياضية، رسالة ماجستير، جامعة : )شبا 
 
، (991 القااهرة، مركاا الفكار العرباي )  ، طموسروعة التردري  الرياضري التطبيقريمعاايي؛  كسريمحمد صبحي حسنين، واحمد  - 

 .17ص
2
، (4001بغاداد،  بغاداد، مكتاا الفيالي، جامعاة)،4،طالتطبيرا الميرداني لنظريرات وعرائرا التردري  الرياضريمحمد رضا إباراهي؛؛  - 

 .040ص



عبارة عن امكانية المجموعات العضرلية " ب نها ( ناجي بسطويسي)وعرفها 

"في تفجير أ فى  وة في ا   ،من ممكن
(5)

. 

القابلية على بكل أ فى عا رة فري "فهي  ( بي جي كريت)أما من وجهة نظر 

"عم  متفجر واحد
( )

  . 

 

 : الـرشـا ــــة 3 -0-0-0

  لي  درة الالع  على أدا  حركات كرة القدم بمنتهى اإلتقراى مر"الرشا ة   

"مقرردرة علررى تغييررر االتجرراه بسرررعة وبطريقررة سررهله وانسرريابية
( )

، وتعرررف أيضررا   

 درة الالعر  علرى تغييرر أوضرا  جسرمه أو سررعة تغييرر االتجراه فري بعرض "بانها 

"أج ا  جسمه أو كله في الهوا  أو على األرض
(0)

،  لكلا ت تي ألميتهرا مرن كونهرا   

ى فاى الحركرات التري يقروم بهرا العر  صفة جامعة لجمي  أو لمعظم الففات األور"

كرررة القرردم تتطلرر  القرروة الكافيررة المفررحوبة بسرررعة مناسرربة ومرونررة جيرردة وبرركلا 

يكرروى األدا  جميرر  ومتناسررا وعمليررة التوافررا العررالي والتناسررا لرري أدق مفهرروم 

"لرشا ة الالع 
( )

. 

 : سرعة االستجابة الحركية 0-0-0-4

ب نهررا القرردرة علررى االسررتجابة (  "شرراعي اسررم المنرردالوي ومحمررود ال)يعرفهررا 

"الحركية لمضير معين فري ا فرر ،مرن ممكرن
(02)

بانهرا (  "رعرد جرابر)، كمرا عرفهرا 

الو ت بين بهور المضير وبداية االستجابة الحركية وتشم  ،من الرجو  مضافا اليه 

"،من الحركة
(00)

الرى اى ( محمرد صرالا الروحم ومفتري ربرراليم)،  ويشير كر  مرن 

القردرة علرى االسرتجابة الحركيرة ب  ر  ،مرن ممكرن "ستجابة الحركية لري  سرعة اال

"مضال طلا االستجابة السريعة لحركة الكرة بعد أى تغير اتجالهرا
(00)

وتعررف ايضرا . 

"بانها الفترة ال منية بين االيعا، والحركة"
(03) 

ومن والل اعال  الباحث على الكضير مرن المفرادر والتعريفرات الخاصرة بسررعة 

تجابة الحركيررة علررى أنهررا  ابليررة الرياضرري علررى سرررعة االسررتجابة ورد الفعرر  االسرر

 .الحركي لحاف  أو مضير معين ب    ،من ممكن

 :القوة الممي ة بالسرعة 0-0-0-5

اى القوة الممير ة بالسررعة مهمرة جردا لكضيرر مرن األلعرا  الرياضرية ومنهرا "

ا الالعر  داور  الملعر  تتطلر  لعبة كرة القدم، رط اى الكضير من الحركات التري يرديهر

                                                           
7
مطبعاة السانبلة، التعلاي؛ العاالي، جامعاة )، االوتبارات ومبادئ اإلحفا  في المجال الرياضريقيس ياجي عبد الجبار بسطويسي احمد؛  - 

 . 42، ص(911 بغداد، 
6
- Grate. B. J.: Movement Behavior and motor learning, (philately Philae,Febyer, 1975). p.212. 

1
 .00، ص(990 القاهرة، دار الفكر العربي، )األس  العلمية في تدري  كرة القدم، حنفي محمود مختار؛  - 
1
  .22 ص( 999 القاهرة ، مركا الكتاب للنشر، )،  ، طالتدري  الرياضي في التكام  بين النظرية والتطبياعادل عبد البصير؛  -
9
 .22- 2، ص(4009بغداد، ) ، ، طالمناعا المحددة بكرة القدم ؛ نظرية االستعداد وتطبيقاتقاس؛ لاام صبر - 
 0
جامعاة الموصا ، دار الكتاا للطباعاة والنشار، ) :التردري  الرياضري واألر رام القياسريةقاسا؛ المناديوي ومحماود عباد ش الشااطي؛  - 

 .1 ، ص(م911 
  
اطروحاة دكتاورا ، ) ات البدنيرة والمهاريرة بكررة السرلة،ت ثير تدري  القوة الممير ة بالسررعة علرى بعرض المتغيرررعد جابر باقر؛  - 

 .1 ، ص(جامعة بغداد/ كلية التربية الرياضية
 4
 .90، ص(992 القاهرة، دار عال؛ المعرفة، : ) ، ط أساسيات كرة القدممحمد عبد  صالح الوحش ومفتي إبراهي؛؛  - 

13
 - Januszcz Enwinski: Pixkar eczna- edahsk. (1983), P.212. 



توافر القوة الممير ة بالسررعة لديره ويجر  علرى العر  كررة القردم أى ينفرف بهرا اط 

"تتطل  درجة عالية من القوة ومن السرعة
(04)

. 

اط اى ترردري  القرروة السررريعة متعلررا باالسررتعداد وسررالمة الجهررا، العفرربي "

"حركيةككلا وجو  تجن   بوالر التع  التي تقل  من السرعة ال
(05)

. 

لرري امكانيررة الجهررا، العضررلي "فررالقوة المميرر ة بالسرررعة أو القرروة السررريعة  

العفرربي فرري التغلرر  علررى مقاومررات تتطلرر  درجررة عاليررة مررن سرررعة االنقباضررات 

العضلية ولكا النو  له ألمية في الحركات المتكرررة مضر  العردو كركلا فري مسرابقات 

("كرة القدم وغيرلا من األلعا 
(0 )

 . 

 ابليرة الجهرا، "أى القروة الممير ة بالسررعة لري  ( محمد رضا ربراليم) وأكد

العضررلي العفرربي فرري التغلرر  علررى مقاومررة أو مجموعررة مقاومررات وارجيررة برر على 

"سرعة ممكنة ولمرات عدة
(0 )

. 

 :مطاولة السرعة  -0-0-0

لرري مرر يج مررن المطاولررة والسرررعة ولرركا الخلرريل مررن العناصررر البدنيررة الترري 

الرياضررية والفعاليررات الرياضررية الترري تعتمررد علررى السرررعة القفرروى تخررص االلعررا  

واأل رر  مررن القفرروى رط تسررمى بالمطاولررة االوكسررجينية الى األجهرر ة العضررلية تعمرر  

أنهررا تمضرر   رردرة التحمرر  (  "محمررد ربررراليم شررحاتة)بررنقص األوكسررجين ويعرفهررا 

  التردريبي ب  فرى المطلو  لمقاومة اإلرلاق والتع  التي غالبا ما تكوى عنرد الحمر

والسررائدة لنررا عمومررا لررو التمرينررات %( 022-%05)كضافررة أو مررا يقررار  منهررا 

"الاللوائية عند انتاق الطا ة
(00)

. 

ب نهررا  رردرة الرياضرري علررى مطاولررة التعرر  عنررد (  "مفترري ربررراليم)وعرفهررا 

القيام بمجهود وعلى مستوى السرعة القوية أو  ريبة مرن السررعة القفروى رط يرتم 

"ق الطا ة الال،مة على األغل  بالطرائا الاللوائيةانتا
(0 )

 . 

المقدرة البدنية على االستمرار في العمر  "ب نها ( ريساى وريبل) كما عرفها

تحررت متطلبررات النشرراع الرياضرري فرري الو ررت ولرري صررفة بدنيررة مركبررة مررن التحمرر  

"والسرعة
(02)

 . 

 :مطاولة القوة  -0-0-0

ة الفرررد علررى االسررتمرار فرري برركل الجهررد مقرردر"تعرررف مطاولررة القرروة ب نهررا  

"المتعا   م  وجود مقاومة على المجموعة العضلية المستخدمة
(00)

. 

                                                           
 2
 .41 ص( 991 دار الفكر العربي، القاهرة، : ) ، ط(تخطيل وتطبيا و يادة)التدري  الرياضي الحديث مفتي إبراهي؛ حماد؛  - 
 7
 .19 ، ص(990 بغداد، مطابع التعلي؛ العالي، : )عبد علي يصيف( ترجمة)، اصول التدري هارة؛  - 
 0
- 40، ص4001( دار الوفاا  الاادييا للطباعاة والنشاار، ايسااكندرية)، اضرريمبرادئ الميكانيكررا الحيويرة فرري المجرال الريأماال جااابر؛  - 

404. 
 1
 .040ص مفدر سبا طكره، محمد رضا إبراهي؛؛  -
 1
 .7 4ص( 4000ايسكندرية، المكتبة المصرية، )، أساسيات التدري  الرياضي؛ محمد إبراهي؛ شحاتة - 
 9
 .01 ، صمفدر سبا طكرهمفتي إبراهي؛ حماد؛  - 
40
 .29 ص( 911 جامعة الموص ، دار الكتا للطباعة والنشر، )؛ التدري  الرياضيخريبط؛ ريسان  - 
4 
 (.00 ، ص994 القاهرة، دار الفكر، : )4، طعلم التدري  الرياضيمحمد حسن عالوي؛  - 



( لرارا)نقرال عرن ( كمال درويم ومحمد صبحي)ويتفا الباحث م  ماجا  به 

مقرردرة العضررلة علررى القيررام بعمرر  لمرردة عويلررة ضررد مقاومررة "برراى تحمرر  القرروة لررو 

"ها، العضليمحددة بحيث يق  الع   على الج
(00)

. 

 ردرة الرياضري علرى القيرام "ب نها  ( ريساى وريبل وعلي تركي)كما يعرفها 

بمجهرررود متواصررر  لمررردة عويلرررة نسررربيا دوى أى يرررنخفض مسرررتوى القررروة بفرررورة 

"ملحوبة نتيجة التع 
(03)

. 

 

 

 :التهديف 0-0-0-0

ورر فالتهديف الجيد لرو السرال  القروي الركي يمتلكره الفريرا لتهديرد الفريرا األ"

"والالع  الكي يجيد التهديف لو الع  تخشاه الفرق األورى
(04)

. 

المحاولررة الفعليررة والجررادة لالعرر  المهرراجم "التهررديف ب نرره  ( الخشررا )ويعرررف 

الدوال الكررة رلرى لردف الخفرم مسرتغال  ابليتره النفسرية والبدنيرة والفنيرة والكلنيرة 

"ضمن اعار القانوى
(05)

التهديف الكي يعرد الخطروة ، رى نتيجة المباراة تتو ف على 

 .االويرة في سلسلة من الفعاليات

 

 :المهارات االساسية 0-0-0

 :المنـاولـــة 0-0-0-0

من والل المناولة يمكن للفريا نقر  الكررة فري  أنحرا  الملعر  كلره كمرا انره "

ومررن واللهررا يمكررن البررد  بهجمررة واالنتهررا  بالتهررديف، فمررن غيررر المعقررول أى يقرروم 

غررة فريررا المنرراف  بالكامرر  وتسررجي  لرردف دوى رعطررا  مناولررة مرر  الالعرر  بمراو

"،مالئرره
(0 )

رط أنهررا تسررتخدم فرري اثنررا  التفرروي  علررى المرمررى والمناولررة رلررى .  "

ال مير  فضرال عرن تشرتيت الكررة الى نسرربة ركر  الكررة بالقردم بهردف المناولرة تكرروى 

"أكضر استخداما من التفوي  والتشتيت
(0 )

. 

 :الدحرجـــة 0-0-0-3

ولري عمليرة انتقرال الالعر  مر  الكررة "تعد الدحرجة من أساسريات كررة القردم،  

"من مكاى رلى مكاى اور في الملع 
(00)

تستخدم الدحرجة عندما ال يسرتطي  "و د  . 

الالع  اعطا  مناولة ألحد ،مالئه لضغل المناف  عليه رط يحتراق الالعر  الدحرجرة 

ناولة لل مي ، ويجر  علرى الالعر  أى بطول الملع  وعرضه، والغاية منها رعطا  م

يقرروم بالدحرجررة ب  فررى سرررعة ويرا رر  تحركررات ،مالئرره إلعطررا  مناولررة بالو ررت 
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 .70ص( 912 القاهرة، دار الفكر العربي، : ) ط ،التدري  الرياضي كمال درويش ومحمد صبحي حسنين،  -
4 
 .1 ص( 4004بغداد، بن : )نظريات تدري  القوة ن خريبط وعلي تركي مصلح؛ريسا -
42
اثررر الجهررد البرردني علررى بعررض القرردرات البدنيررة الخاصررة والمتغيرررات البايوكينماتيكيررة ومسررتوى أدا  مهررارة وسااام شااام  كاماا ؛  - 

 .  7 – 29ص( 4001اد، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغد)، التهديف في وماسي كرة القدم
47
 .410ص( 999 الموص ، دار الكتا للطباعة والنشر، )، 4؛ طكرة القدم؛ (وآخرون)زهير قاس؛ الخشاب  - 
40
 .0 ص( 999 عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، : ) ، طالتمارين التطبيقية بكرة القدم؛ ثامر محسن وموفق المولى - 
41
يبي بنس  مختلفة من االعداد المهاري والبدني في بعض القردرات البدنيرة والمهاريرة الخاصرة منهج تدر تاثيركام  ملبوخ حسين؛  - 

 .44،ص(4009رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية، جامعة القادسية، )بكرة القدم للناشئين،
41
 .27 ، صمفدر سبا طكره؛ (وآخرون)زهير قاس؛ الخشاب - 



المناس  والالع  يتحررق بردوى الكررة أسرر  بكضيرر منره مر  الكررة لركلا يجر  عردم 

القيررام بالدحرجررة رال فرري الحرراالت الضرررورية الترري ال يمتلررا الالعرر  امكانيررة رعطررا  

"ي االحتفاب بالكرة رلى ت وير الهجوممناولة ويرد
(0 )

 . 

 :اإلومـــاد 0-0-0-4

تحكم الالع  في الكرات القادمة رليره سروا  اكانرت الكررة  ادمرة "رى اإلوماد لو 

"أرضية أو عالية أو نفف عالية في رعار  انوى اللعبرة
(32)

فعرفهرا ( الخشرا )امرا . 

مرن  بر  الالعر  لوضرعها  عمليرة اسرتحواط علرى الكررة والسريطرة عليهرا"على أنها 

"تحررت تفرررفه بالطريقررة المناسرربة بهرردف المناولررة أو الدحرجررة أو التهررديف
(30)

  .

مرن المهرارات األساسرية الفرعبة التري "رلى رى اإلوماد  ( حسن عبد الجواد)ويشير 

تتطل  أحساسا عاليا من الالع  نحو الكرة حتى يستطي  التحكم بها، الى الفش  فري 

ة يعني فقدانها، وبدوى رتقاى اإلوماد ال يسرتطي  الالعر  رى يقروم السيطرة على الكر

"بالتهديف والمراوغة بطريقة صحيحة
(30)

. 

 :تنطيل الكرة بالهوا  0-0-0-5

والتري "تعد مهارة تنطيل الكرة في الهوا  مرن المهرارات الفرعبة والفعالرة   

"تتطل   درة كبيرة من اإلحساس بالكرة والضقة بالنف 
(33)

 . 

اى مهررارة تنطرريل الكرررة فرري الهرروا  مررن المهررارات "الررى ( اسررعد ال،م علرري) ويشررير

المطلوبررة والمهررم وعلررى الالعرر  رتقانهررا ألنهررا مطلوبررة فرري بررروف المباريررات كلهررا 

فعلى المدربين الكين يتعاملوى مر  الالعبرين المهراجمين رعطائهرا الو رت الكرافي الى 

"الهجومية الفردية وجودلا ي ر  الضقة بالنف  وينفك الالع  الخطل
(34)

. 

 

 

 :الــدراســات المشــــابهة 0-0
(04 0()دراسة ياسين وضير) 0-0-0

(35)
: 

دراسة مقارنة لففة القوة العضلية عند العبري الدرجرة االولرى بكررة القردم حسر  ((

 ((.مراك لم في العراق

بحررث مسررحي علررى العبرري القطررر النديررة الدرجررة االولررى بكرررة القرردم ويشررم  

 (.لسريعة، والقوة االنفجارية، ومطاولة القوةالقوة ا)

 :ومن االلداف التي وضعها الباحث
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-41 ص(  99 بغاداد، دار الحكماة للطباعاة والنشار، جامعاة بغاداد، : )للفرفوف الضالضرةكرة القدم ؛ (وآخرون)صباح رضا جبر   -

 41. 
 0
 4 ص( 917 القاهرة، دار الفكر العربي، ) ؛4، طاألعداد المهاري الخططي لالع  كرة القدممفتي إبراهي؛ حماد؛   - 
  
 .79 ،  صمفدر سبا طكره؛(وآخرون)زهير الخشاب  - 
 4
رسااالة ) ،(اسااعد يزم)، اقتبساا  7، طالقررانوى الرردولي –األلعررا  واألعررداد  –المبررادئ األساسررية  –القرردم  كرررةحساان عبااد الجااواد؛  - 

 . 49ص( ماجستير
  
رساالة ماجسااتير كلياة التربيااة :)تر ثير ألررم عناصرر لليا رة البدنيررة والمهرارات الرياضررية فري مسرتوى االنجررا،صاالح راضاي اماايش؛  - 

 .1 ص(990 ،جامعة بغداد-الرياضية
 2
تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات البدنية والمهارية كمرشر النتقرا  ناشرئي كررة القردم فري العرراق ب عمرار اسعد يزم علي ؛ - 

 .4 ص( 4002رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، ) سنة؛( 0- 05)
 7
رساالة )بي الدرجة االولى بكرة القدم حس  مراك لم فري العرراقدراسة مقارنة لففة القوة العضلية عند العياسين خيير عباس؛  - 

 (.912 ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 



  الحفول على معلومات حول وا   جوانر  القروة العضرلية لالعري القطرر للدرجرة

 .االولى بكرة القدم

 تضبيت مستوى التفاوت بتلا الجوان  بين المراك  التي يشغلها الالعبوى. 

 قطر للدرجة االولى بكررة القردم لجوانر  القروة وض  مستويات معيارية لالعبي ال

 .العضلية الخاصة باللعبة

  في حين شملت عينة البحث العبري الدرجرة االولرى بكررة القردم فري العرراق حيرث

 .العبا من جمي  اندية القطر للدرجة االولى( 03)بلغت اعداد الالعبين 

 :وتوص  الباحث الى جملة استنتاجات

 فضر  فري مطاولرة عضرالت الررجلين واى حرراس اى العبي ول الوسل لم اال

 .المرمى لم االضعف

  اى العبي ول الدفا  لم االكضر في رف  الكررة بقردمي اليمرين واليسرار البعرد

 .مسافة

  نتائج اوتبار  روة الررف  بالقردم اليمرين افضر  مرن نترائج  روة الررف  بالقردم

 .اليسار

  وة الرجلين اوتبارات القوة العضلية للكراعين ضعيفة العال ة م  . 

 

 البا  الضالث

 -:منهجية البحث ورجرا اته الميدانية -3

 -:منهج البحث 3-0
 .استخدم الباحث المنهج الوصفي ب سلو  المقارنات

 :مجتم  البحث وعينته 3-0

اشتملت عينرة البحرث علرى العبرين الدرجرة األولرى لمحرافظتي االنبرار وبغرداد 

م  األص ، وتم اوتيار األندية المتقدمرة الع  من المجمو  الكلي لمجت( 02)وضمت

 .في ترتي  الدوري ويمضلوى المحافظتين، تم اوتيارلم عمديا

 :األدوات والوسائ  المستخدمة في البحث  3-3

 (.كتاى)شريل  ياس نسيجي 

   ساعة تو يت نو(Sony)(.4)عدد 

 حبال لتقسيم المرمى إلجرا  االوتبارات. 

 (.02)المحيل عددكرات  دم  انونية من حيث الو،ى و 

  بورق لتخطيل الملع. 

 (.00)أ الم ملونه 

 (.فوك )نو  ( 4)صافرة عدد 

  (.02)عدد ( أعالم)شواوص بالستيكية 

 مالع  كرة  دم  انونية واصة باألندية  يد البحث. 

 



 :االوتبارات البدنية والمهارية الخاصة المستخدمة في البحث 3-4

 

 

 

 

 

 

 (0)الجدول

 اوتبارات القدرات 

 االوتبارات قدراتال

م(32)اوتبار العدو  السرعة القفوى
(3 ) 

(سرجنت)اوتبار القف  العمودي  القوة االنفجارية للرجلين
(3 ) 

ثا(02)اوتبار الحج  أل فى مساحة في  القوة الممي ة بالسرعة
(30) 

اوتبار نيلسوى لالستجابة الحركية سرعة االستجابة الحركية
(3 )

 

م(02)وص الركض بين الشوا الرشا ة
(42) 

م(42×5)الركض المكوكي  مطاولة السرعة
(40) 

 مطاولة القوة
القف  العمودي من وض  القرففا  لمدة 

ثا (32)
(40) 

                                                           
 0
 ، ص(911 القاهرة، دار الفكر العربي، )، ، ط ، جالتقويم والقياس في التربية البدنية والرياضيةمحمد صبحي حسنين؛   - 
 1
القااهرة، دار الفكار )، 4، طاالوتبرارات المهاريرة والنفسرية فري المجرال الرياضريآخرون؛ محمد حسن عالوي ومحمد يصر الدين و - 

 .02، ص(4000العربي، 
 1
بغاداد، مطبعاة الاوطن العرباي، : )اليروتروني فري مجرال الفعاليرات الرياضريةا  التدري  العضرليقاس؛ حسن حسين بسطويسي احمد؛   -

 .72 ، ص(م919 
 9
 .402، صنف  المفدرالدين وآخرون؛  محمد حسن عالوي ومحمد يصر - 
20
، (910 بغااداد، مطااابع التعلااي؛ العااالي، : ) ؛ جموسرروعة القياسررات واالوتبررارات فرري التربيررة البدنيررة والرياضررية؛ ريسااان خااريبط - 

 .77 ص
2 
 .410ص مفدر سبا طكرهكاظ؛ الربيعي وموفق المولى؛  - 
24
رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلياة التربياة : )جا، ركض المسافات المتوسطةت ثير تطوير مطاولة القوة على انأثير محمد صبري؛  -

 .0  ص(  91 الرياضية، 



 

 

 

 

 

 

 

 (0)الجدول

 اوتبارات المهارات 

 االوتبارات المهارات

م(00)التهديف على لدف مقسم بدرجات من على بعد  التهديف
(43) 

وسطةاوتبار المناولة المت المناولة
(44)

 

 الدحرجة
مدى مقدرة الالع  على التحكم بالكرة في رثنا  الدحرجة بين 

الشواوص
 (45)

  

 اإلوماد
مدى  درة الالع  على التحكم بالكرة عن عريا االمتفاص 

والكتم
(4 )

 

تنطيل الكرة في 

 الهوا 
التحكم في تنطيل الكرة في الهوا 
(4 )

 

 :التجار  االستطالعية 3-5

                                                           
2 
رساالة ماجساتير ، كلياة التربياة الرياضاية، جامعاة : )اثر برنامج تدريبي مفتو  في تطوير مهرارة التهرديف بكررة القردمعماد ياظ؛؛  - 

 .20ص( 999 بغداد، 
22
 . 1ص( 4007الموص ، دار ابن األثير للطباعة والنشر، : )كرة القدم مهارات اوتبارات  انوىن؛ زهير قاس؛ ومعتا يويس ذيو -
27
 .  4، صنف  المفدرزهير قاس؛ الخشاب ومعتا يويس ذيون؛  - 
20
 71، صنف  المفدرزهير قاس؛ الخشاب ومعتا يويس ذيون؛  - 
21
 .411ص( 0 40، . م. اربي ، ب: ) ، طالرياضياإلحفا  واالوتبار في المجال ؛ لؤي غاي؛ الص؛ يدعي وآخرون - 

 



العبررين مررن ( 02)بتجربررة اسررتطالعية أولررى علررى عينررة مكونرره مررن تررم القيررام : اوال

نادي الفرمود الرياضري ولرم عينرة مرن أفرراد مجتمر  البحرث ، أ يمرت التجربرة يروم 

 (. 4:32)في تمام الساعة 04/4/0200األحد الموافا 

( 00)عمد الباحث رلى رجرا  تجربرة اسرتطالعية ثانيرة علرى عينرة مكونرة مرن : ثانيا

كرراى . ى نررادي الجرروالى الرياضرري ولررم عينررة مررن أفررراد مجتمرر  البحررث العبررا يمضلررو

أجريررت التجربررة يرروم السرربت . الغرررض منهررا اسررتخراق األسرر  العلميررة لالوتبررارات

وأعيردت بعرد ومسرة أيرام ونظررا ( 4:32)فري تمرام السراعة  32/4/0200الموافا 

كا عمرد الباحرث لطول مدة االوتبارات والتي استغر ت ثالثة أيام ولي مردة عويلرة، لر

 .رلى تقسيمها لضالثة ايام ورعادتها بعد ومسة أيام

 :األس  العلمية  -3

 

 

 (3)الجدول

 .مفردات االوتبارات ومعامال الضبات والفدق الكاتي  والموضوعية 

 الضبات االوتبارات ت
الفدق 

 الكاتي
 الموضوعية

 2805 4 28  280 م(00)التهديف على لدف مقسم بدرجات من على بعد  0

 2800 2800   28 اوتبار المناولة المتوسطة 0

 2805  280 5 28 (اإلوماد)اوتبار ريقاف حركة الكرة  3

 2 28  280   28 اوتبار التحكم في تنطيل الكرة في الهوا  4

  280 3 28  280 اوتبار الدحرجة 5

  280 3 28  280 م(32)اوتبار السرعة القفوى العدو   

 2804 2 28 2800 م(02)واوص الركض بين الش  

0 
( القف  العمودي في وض  القرففا )مطاولة القوة 

 ثا(32)لمدة 
28 0 2800 2800 

 2803 0 28 2804 استجابة حركية  



  280 2800   28  وة انفجارية 02

  280 2 28 00 ثا(02)الحم  أل فى مسافة في  00

 2800  280   28 م(42×  5)مطاولة السرعة الركض المكوكي  00

( 0 –ى )ودرجة الحرية  2825عند مستوى داللة ) ( الجدولية ( ر)بلغت  يمة  -*

 ( .02= 0 -00)ولي 

 :التجربة الرئيسية   -3

نظرررا السررتكمال اإلجرررا ات الترري ترلرر   يررام التجربررة الرئيسررية الترري أكرردت  

طبيررا صررالحية االوتبررارات المرشررحة للتطبيررا وصررالحية األجهرر ة واألدوات، تررم ت

، رط ترم رجررا  (0200-0202)العبرا للموسرم ( 02)االوتبارات على عينرة  وامهرا 

. االوتبررارات فرري مالعرر  األنديررة المعنيررة بالبحررث فضررال عررن بعررض المالعرر  البديلررة

لغايرة يروم   0/5/0200يوما بدأت يروم األحرد الموافرا ( 00)واستغر ت االوتبارات

وتبارات وفا أسلو  متدرق ومتسلس  ، و،عت اال(32/5/0200)االثنين الموافا 

ونظرا لكضرة االوتبارات، عمر  الباحرث علرى تو،يعهرا علرى شرك  أيرام فري كر  نراد  رط 

يعم  ك  ثالثة أيام فري نرادي ثرم ينتقر  رلرى نراد  أورر، الغررض منهرا أوال عردم رحرراق 

. ينرةالمدربين وثانيا التخلص من عملية الت ثير التدريبي التي ترثر فري اوتبرارات الع

وتررم العمرر  ب شررراف الباحررث ومسرراعدة فريررا العمرر  وبعررد رتمررام التجربررة تررم تفريرر  

 .االستمارات واستحفال البيانات، واتجه الباحث رلى رجرا  المعالجات اإلحفائية

 :الوسائ  االحفائية 3-0

لمعالجة ( SPSS)استخدم الباحث الحقيبة اإلحفائية للعلوم االجتماعية  

 :دام الحقيبة في المواض  اآلتيةالبيانات وتم استخ

 الوسل الحسابي. 

 االنحراف المعياري. 

 الوسيل. 

  معام  االلتوا. 

  (. بيرسوى)معام  االرتباع البسيل 

  للعينات المتنابرة( ت)اوتبار . 

 

 

 البا  الراب 

 :عرض النتائج وتحليلها ومنا شتها-4
الوسرريل ومعامرر  عرررض نتررائج األوسرراع الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة و 4-0

 :االلتوا  للقدرات البدنية والمهارية وتحليلها



عررض نترائج األوسراع الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة والوسريل ومعامرر   4-0-0

 :االلتوا  للقدرات البدنية وتحليلها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)الجدول 

لقدرات  يم األوساع الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيل ومعام  االلتوا  ل

 البدنية

معام  

 االلتوا 
 الوسيل

االنحراف 

 المعياري
 الوسل الحسابي

وحدة 

 القياس

         

 المعالجات

 المتغيرات

 ثانية 3.519 0.129 3.150 0.577
السرعة 

 القفوى

 سم 57.575 4.809 58.000 -0.146

القوة 

االنفجارية 

 للرجلين

 ثانية 34.240 2.505 34.005 0.236
 ة القوة الممي

 بالسرعة

 الرشا ة ثانية 6.030 0.562 6.100 -0.617

 ثانية 1.828 0.072 1.815 0.270
االستجابة 

 حركية



 ثانية 34.654 2.391 35.150 -0.278
مطاولة 

 السرعة

 مطاولة القوة تكرار 19.737 2.574 20.000 0.778

 (:4)يتبين من الجدول   

 :في اوتبار السرعة القفوى

والوسرررريل (  2800)ثررررا، بررررانحراف معيرررراري ( 3850)بي بلرررر  الوسررررل الحسررررا

 (.  285)بمعام  التوا  مقداره ( 38052)

 :في اوتبار القوة االنفجارية

( 4.809)ثررررررا، بررررررانحراف معيرررررراري (57.575)بلرررررر  الوسررررررل الحسررررررابي   

 (.-0.146)بمعام  التوا  مقداره ( 58.000)والوسيل

 : في اوتبار القوة الممي ة بالسرعة

( 34.005)والوسريل( 2.505)ثا، بانحراف معياري (34.240)الحسابي  بل  الوسل

 (.0.236)بمعام  التوا  مقداره

 : في اوتبار الرشا ة

( 6.100)والوسرريل ( 0.562)ثررا، بررانحراف معيرراري (6.030)بلرر  الوسررل الحسررابي 

 (.-0.617)بمعام  التوا  مقداره 

 :في اوتبار االستجابة الحركية

( 1.815)والوسرريل ( 0.072)ثررا، بررانحراف معيرراري (1.828)بلرر  الوسررل الحسررابي 

 (.0.270)بمعام  التوا  مقداره 

 : في اوتبار مطاولة السرعة

والوسررررريل ( 2.391)ثررررا، برررررانحراف معيررررراري (34.654)بلرررر  الوسرررررل الحسرررررابي 

 (.-0.278)بمعام  التوا  مقداره ( 35.150)

 : في اوتبار مطاولة القوة

والوسررررريل ( 2.574)ثررررا، برررررانحراف معيررررراري (19.737)بلرررر  الوسرررررل الحسرررررابي 

 (.0.778)بمعام  التوا  مقداره ( 20.000)

عررض نترائج األوسراع الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة والوسريل ومعامرر   4-0-0

 :االلتوا  للقدرات المهارية وتحليلها

 (5)الجدول

ا  للقدرات  يم األوساع الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيل ومعام  االلتو 

 المهارية

وحدة  المعالجات        

 القياس

الوسل 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الوسيل

معام  

 االلتوا 



 المتغيرات

 4 280 08222 4  08 08052 درجة التهديف

    284- 528222  3832 528000 درجة المناولة

  2830 028022 08220 028540 ثانية الدحرجة

  2850 528222 8200 0 8222 4 درجة (اإلوماد)السيطرة

 28020 2  0008 0 083 0 8455  0 ثانية تنطيل الكرة

 

 (:5)يتبين من الجدول

 : في اوتبار التهديف 

والوسرررريل ( 4  08)ثررررا، بررررانحراف معيرررراري (08052)بلرررر  الوسررررل الحسررررابي 

 (.4 280)بمعام  التوا  مقداره ( 08222)

 

 : في اوتبار المناولة

والوسرررريل (  3832)ثررررا، بررررانحراف معيرررراري (528000)حسررررابي بلرررر  الوسررررل ال

 (.  284 -)بمعام  التوا  مقداره ( 528222)

 : في اوتبار الدحرجة

والوسرررريل ( 08220)ثررررا، بررررانحراف معيرررراري (028540)بلرررر  الوسررررل الحسررررابي 

 (. 2830)بمعام  التوا  مقداره ( 028022)

 (:اإلوماد)في اوتبار السيطرة

والوسرررريل ( 8200 0)ثررررا، بررررانحراف معيرررراري(8222 4)بلرررر  الوسررررل الحسررررابي

 (. 2850)بمعام  التوا  مقداره ( 528222)

 : في اوتبار تنطيل الكرة في الهوا 

( 0 083 0)ثرررررررا، برررررررانحراف معيررررررراري(8455  0)بلررررررر  الوسرررررررل الحسرررررررابي

 (.28020)بمعام  التوا  مقداره ( 2  0008)الوسيل

 

نيرة برين أنديرة بغرداد و االنبرار بكررة عرض نتائج الفروق في المتغيرات البد 4-0-3

 :القدم وتحليلها

 ( )الجدول



المحسوبة بين أندية بغداد واالنبار ( ت) يم األوساع واالنحرافات المعيارية و يم 

 للقدرات البدنية

 المعالجات       

 

 المتغيرات

وحدة 

 القياس

 (ت) يمة االنبار بغداد

 الداللة

- س
±

- س  
±

 المحسوبة  
نسبة 

 لخط  ا

السرعة 

 القفوى
 عشوائي 2834 2  28 4 280 38534 28200  3852 ثانية

 معنوي 2822   83  38050 548435 38505 0 285  سم القوة االنفجارية

القوة الممي ة 

 بالسرعة
 معنوي 2822 58400 08000 4 3585  0820 0  308 ثانية

 معنوي 2822 8502   2840 2 83   2840  2 58 ثانية الرشا ة

االستجابة 

 الحركية
 معنوي 2822 42 08 5 282 08050 3 282  0802 ثانية

 معنوي 2822 08050 08450  832 3 08203 338200 ثانية مطاولة السرعة

 معنوي 2822 4 482 0 080 40 008 05 08 02 028 تكرار مطاولة القوة

( 2820)مسررررتوى داللررررة(.     **0 )وبدرجررررة حريررررة( 2825)مسررررتوى الداللررررة*

 (.0 )وبدرجة حرية

 (: )يتبين من الجدول

 :في متغير السرعة القفوى

لنررررراق فرررررروق طات داللررررررة غيرررررر معنويرررررة، اط بلرررررر  الوسرررررل الحسرررررابي ألنديررررررة 

، فرري حررين بلرر  الوسررل الحسررابي (28200)ثررا، بررانحراف معيرراري ( 3852)بغررداد

محسروبة ال( ت)، وكانت  يمرة(4 280)ثا، بانحراف معياري(38534)ألندية االنبار

 (.2834)، بنسبة وط  مقدارلا(2  28)

 

 : في اوتبار القوة االنفجارية

لناق فروق طات داللة معنوية ولفالا العبري أنديرة بغرداد، اط بلر  الوسرل الحسرابي 

، فرري حررين بلرر  الوسررل (38505)سررم، بررانحراف معيرراري (0 285 )ألنديررة بغررداد



، وكانررررت (38050)ريسررررم، بررررانحراف معيررررا(548435)الحسررررابي ألنديررررة االنبررررار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(  83 )المحسوبة ( ت) يمة

 :في اوتبار القوة الممي ة بالسرعة

لناق فروق طات داللة معنوية ولفالا العبي أنديرة بغرداد ، اط بلر  الوسرل الحسرابي 

، فررري حرررين بلررر  الوسرررل ( 0820)ثرررا، برررانحراف معيررراري(0  308)ألنديرررة بغرررداد

( ت)، وكانت  يمرة(08000)ثا، بانحراف معياري(4 3585)النبارالحسابي ألندية ا

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(58400)المحسوبة

 : في اوتبار الرشا ة

لناق فروق طات داللة معنوية ولفالا العبري أنديرة بغرداد، اط بلر  الوسرل الحسرابي 

حسرابي ، في حين بل  الوسل ال( 2840)ثا، بانحراف معياري( 2 58)ألندية بغداد

المحسروبة ( ت)، وكانت  يمرة( 2840)ثا، بانحراف معياري(2 83 )ألندية االنبار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(8502 )

 :في اوتبار االستجابة الحركية

لنرراق فررروق طات داللررة معنويررة ولفررالا العبرري أنديررة بغررداد، اط بلرر  الوسررل   

، في حين بل  الوسرل (3 282)ثا، بانحراف معياري( 0802)الحسابي ألندية بغداد

( ت)، وكانرت  يمرة(5 282)ثرا، برانحراف معيراري(08050)الحسابي ألندية االنبرار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(42 08)المحسوبة 

 :في اوتبار مطاولة السرعة

لناق فروق طات داللة معنوية ولفالا العبري أنديرة بغرداد، اط بلر  الوسرل الحسرابي 

، فررري حرررين بلررر  الوسرررل (08203)ا، برررانحراف معيررراريثررر(338200)ألنديرررة بغرررداد

( ت)، وكانت  يمرة(08450)ثا، بانحراف معياري( 832 3)الحسابي ألندية االنبار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(08050)المحسوبة 

 : في اوتبار مطاولة القوة

لناق فروق طات داللة معنوية ولفالا العبري أنديرة بغرداد، اط بلر  الوسرل الحسرابي 

، في حين بل  الوسل الحسابي (05 08)، بانحراف معياري(02 028)ألندية بغداد

المحسروبة ( ت)، وكانت  يمرة(0 080)، بانحراف معياري(40 008)ألندية االنبار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(4 482)

 

عرض نتائج الفروق في المتغيرات المهارية بين أندية بغرداد واالنبرار بكررة  4-0-4

 :وتحليلهاالقدم 

 ( )الجدول

المحسوبة بين أندية بغداد واالنبار ( ت) يم األوساع واالنحرافات المعيارية و يم 

 للمهارات األساسية

 الداللة (ت) يمة االنبار بغدادوحدة  المعالجات       



 المتغيرات
 القياس

- س
±

- س  
±

 المحسوبة  
نسبة 

 الخط 

 معنوي 2822 3 83   0842  832  08000   0282 درجة التهديف

 معنوي 2822 48000  0855    408 38303 508505 درجة المناولة

 معنوي 2822   580 0 080 0  008 4 084   84 0 ثانية الدحرجة

 معنوي 2822  4822 008000  42805 8420 0 538404 درجة (اإلوماد)السيطرة

 معنوي 2822 5 80  0008503  3800 0  030842 8254 30 ثانية تنطيل الكرة

( 2820)مسررررتوى داللررررة(.     **30)وبدرجررررة حريررررة( 2825)مسررررتوى الداللررررة*

 (.30)وبدرجة حرية

 (: )يتبين من الجدول

 :في اوتبار التهديف

لنراق فرروق طات داللررة معنويرة ولفررالا العبري أنديرة بغررداد ، اط بلر  الوسررل   

، فرري حررين بلرر  (08000)د، بررانحراف معيرراري(  0282)الحسررابي ألنديررة بغررداد

، وكانررت ( 0842)د، بررانحراف معيرراري( 832 )الوسررل الحسررابي ألنديررة االنبررار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(3 83 )المحسوبة ( ت) يمة

 : في اوتبار المناولة

لناق فروق طات داللة معنوية ولفالا العبري أنديرة بغرداد، اط بلر  الوسرل الحسرابي 

، فررري حرررين بلررر  الوسرررل (38303)اف معيررراريد، برررانحر(508505)ألنديرررة بغرررداد

( ت)، وكانرت  يمرة( 0855)د، بانحراف معيراري(   408)الحسابي ألندية االنبار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(48000)المحسوبة 

 :في اوتبار الدحرجة

لنراق فرروق طات داللررة معنويرة ولفررالا العبري أنديرة بغررداد ، اط بلر  الوسررل   

، فرري حررين بلرر  (4 084)ثررا، بررانحراف معيرراري(  84 0)الحسررابي ألنديررة بغررداد

، وكانرت (0 080)ثرا، برانحراف معيراري(0  008)الوسل الحسرابي ألنديرة االنبرار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(  580)المحسوبة ( ت) يمة

 : في اوتبار اإلوماد

ابي لناق فروق طات داللة معنوية ولفالا العبري أنديرة بغرداد، اط بلر  الوسرل الحسر

، فرري حرررين بلررر  الوسرررل (8420 0)د، برررانحراف معيررراري(538404)ألنديررة بغرررداد

، وكانررررت (008000)د، بررررانحراف معيرررراري( 42805)الحسررررابي ألنديررررة االنبررررار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا( 4822)المحسوبة ( ت) يمة

 :في اوتبار تنطيل الكرة في الهوا 



أنديرة بغرداد، حيرث بلر  الوسرل  لناق فروق طات داللة معنوية ولفالا العبي  

، في حين بلر  ( 030842)ثا، بانحراف معياري(8254 30)الحسابي ألندية بغداد

، (0008503)ثررا، بررانحراف معيرراري( 3800 0)الوسررل الحسررابي ألنديررة االنبررار

 (.2822)، بنسبة وط  مقدارلا(5 80 )المحسوبة( ت)وكانت  يمة

 

ابية واالنحرافررات المعياريررة للمتغيرررات منا شررة نتررائج  رريم األوسرراع الحسرر 0ـررـ  4

البدنيرة برين العبرري أنديرة بغرداد وأنديررة االنبرار و يمرة ـررـ ت ـرـ المحسروبة والجدوليررة 

 : وحدود الضقة ومستوى الداللة

من اج  التعرف على عبيعرة نترائج أفرراد عينرة البحرث فري االوتبرارات البدنيرة، كراى 

ة فرري كرر  اوتبررار، ولكرروى األوسرراع البررد للباحررث مررن معرفررة متوسررل انجررا، العينرر

الحسابية وحدلا غير كافيرة إلعطرا  الوصرف الرد يا  لطبيعرة البيانرات التري تمضلهرا، 

التقرار  )كاى ل اما على الباحرث اسرتخدام مقيراس االنحرراف الركي يعبرر عرن تشرتت 

بين  يم مفرردات االوتبرارات البدنيرة  يرد البحرث والركي يسراعد فري رجررا  ( والتباعد

 .رنة التي حددلا الباحث كهدف من مجم  األلداف التي وضعها لبحضهالمقا

برراى جميرر   رريم األوسرراع الحسررابية لنتررائج االوتبررارات (  )يتضررا لنررا مررن الجرردول 

البدنيررة الترري سررجلها العبرروا أنديررة بغررداد لرري اكبررر مررن  رريم األوسرراع الحسررابية الترري 

وتبرار السررعة القفروى لرم سجلها العبوا أندية االنبار عردى  يمرة واحردة لري فري ا

تسج  فروق لفالا أندية بغداد  أما انحرافتها المعيارية لي ا   أيضا أي أى تشرتت 

عينة بغداد عرن الوسرل ا ر  مرن تشرتت عينرة االنبرار فري مجمر  القريم البدنيرة، ولركا 

المحسرروبة لررو اكبررر مررن القيمررة الجدوليررة  ( ت)ماجعرر  المعالجررة اإلحفررائية لقيمررة 

 .ولفالا أندية بغداد ( 2820)و( 2825)اللة وتحت مستوى د

أى لرركه الفررروق الترري بهرررت لفررالا العبرري أنديررة بغررداد علررى حسررا  العبرري أنديررة 

االنبررار فرري نتررائج البحررث البدنيررة عرردى متغيررر صررفة السرررعة القفرروى لررو لرري  

بالضرورة يعطي لمبدأ الفروق  باى العبي لكه األندية لرم أفضر  مرن العبري االنبرار 

 : الظرف التي  عليها العبي أندية بغداد لو أفض  من نواحي عدة منهاولكن 

 .مستوى البنية التحتية لهكه األندية أفض  من أندية االنبار -0

مسررتوى الالعبررين والقاعرردة العريضررة لهرررال  الالعبررين لرري اكبررر مررن محافظررة      -0

 .االنبار

فرصررهم اكبررر مررن أنديررة  مسررتوى المرردربين المشرررفين العرراملين فرري أنديررة بغررداد -3

 .االنبار

 . التخفيص المالي وفرصة االستضمار ألندية بغداد أفض  من أندية االنبار -4

مسررتوى مراحرر  األعررداد فرري الموسررم الرياضرري لالعبرري أنديررة بغررداد أفضرر  مررن  -5

 .العبي أندية االنبار

عبرري مسررتوى المباريررات التجريبيررة ومسررتوالا لالعبرري أنديررة بغررداد أفضرر  مررن ال - 

 .أندية االنبار

 .الوض  االجتماعي واألمني أفض  لالعبي أندية بغداد من العبي أندية االنبار - 

 . مستوى الدعم الحكومي المرسساتي ألندية بغداد أفض  من الدعم ألندية االنبار -0



ومجم  لكه النقاع سالمت باى بهرت الفرو رات لفرالا أنديرة بغرداد، واى مسرتوى 

 .تك  بالضرورة على مستوى األدا  البدني الكي عليه الالعبينلكه القدرات ير

ويع و الباحث طلا رى اغل  تدريبات لكه الفرق تكوى غير مدروسة وغيرر مبرمجرة 

واغلرر  التمرينررات لهرركه الفرررق تررتم عررن عريررا اللعرر  فررريقين والتنرراف  فيمررا بررين 

منسرررا واى  الالعبرررين ولررركا يسرررالم فررري تطررروير القابليرررة البدنيرررة عشررروائيا وغيرررر

االسررتنتاق الرركي يتبنرراه الباحررث فرري لرركا الخفرروص، لررو رى التمرينررات التنافسررية 

وأسررلو  تنفيرركلا مررن  برر  العبرري أنديررة بغررداد كرراى لرره االثرالواضررا  بتفرروق  رريم 

 .األوساع الحسابية لهم عن ا رأنهم في االنبار

التر ثير فري يتمير  أسرلو  األدا  التنافسري كونره يسرهم ب"ويككر عماد الردين عبراس 

"تطوير القدرات البدنية لدى الالع 
(40)

. 

يككر أى التدري  ب سلو  األدا  الكي يتمي  بالتنراف  يعرد "أما حنفي محمود مختار 

ناجحررا جرردا مرر  الالعرر  فهررو مرربهج ويضيررر حماسررهم وفيرره تنرراف  ورثررارة ممررا يجعرر  

ا مر  شردة ويجعر  التردري  مرتفر  الشردة متناسرب،الالعبين يظهروى أ فى  ردراتهم 

"المباراة
(4 )

  

يرى الباحث ضرورة االلتمام بالتدريبات التنافسية لكن ضرمن منرالج تدريبيرة معردة 

جيدا من  ب  مدربي لكه األندية لتنعك  بدورلا علرى  ريم العال رات االرتباعيرة التري 

 .بهرت لنا ضعيفة فيما بينها

معياريررة للمتغيرررات منا شررة نتررائج  رريم األوسرراع الحسررابية واالنحرافررات ال 3ـررـ  4

المهارية بين العبي أندية بغداد وأنديرة االنبرار و يمرة ـرـ ت ـرـ المحسروبة والجدوليرة 

 :وحدود الضقة ومستوى الداللة

من اج  التعرف على عبيعة نتائج أفراد عينة البحث فري االوتبرارات المهاريرة، كراى 

كرروى األوسرراع البررد للباحررث مررن معرفررة متوسررل انجررا، العينررة فرري كرر  اوتبررار، ول

الحسابية وحدلا غير كافيرة إلعطرا  الوصرف الرد يا  لطبيعرة البيانرات التري تمضلهرا، 

التقرار  )كاى ل اما على الباحرث اسرتخدام مقيراس االنحرراف الركي يعبرر عرن تشرتت 

بين  يم مفردات االوتبارات المهارية  يد البحث والركي يسراعد فري رجررا  ( والتباعد

 .باحث كهدف من مجم  األلداف التي وضعها لبحضه المقارنة التي حددلا ال

برراى جميرر   رريم األوسرراع الحسررابية لنتررائج االوتبررارات (  )ويتضررا لنررا مررن الجرردول

المهارية التي سجلها العبوا أنديرة بغرداد لري اكبرر مرن  ريم األوسراع الحسرابية التري 

أي أى تشررتت سررجلها العبرروا أنديررة االنبررار، أمررا انحرافتهررا المعياريررة لرري ا رر  أيضررا 

عينة بغداد عرن الوسرل ا ر  مرن تشرتت عينرة االنبرار فري مجمر  القريم البدنيرة، ولركا 

المحسرروبة لررو اكبررر مررن القيمررة الجررد وليررة  ( ت)ماجعرر  المعالجررة اإلحفررائية لقيمررة 

 .ولفالا أندية بغداد( 2820)و( 2825)وتحت مستوى داللة 

كرلا في الجان  البدني ولكن ويرى الباحث أى لكه الفروق التي بهرت ألسبا  تم ط

يضيف الباحث لنا ب ى المهارات الحركية للعبة كرة القدم فهري مهرارات متعلمرة منرك 

الفرررغر وفيهرررا رليرررة الرررتعلم جيررردة أي أى رتقررراى لررركه المهرررارات يكررروى عرررن عريرررا 
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التكرارات الكبيرة والكضيرة التي يقوم بها الالعبين رثنا  عمررلم التردريبي رطا علمنرا 

(  )أو(5)ر التردريبي ألغلر  الالعبرين يتمير وى ب عمرار تدريبيرة اليقر  عرن باى عمر

سنوات في مرحلة المتقدمين ولكا يعطي أيضا بررو، الفرروق الفرديرة برين الالعبرين 

وا رررأنهم مررن المحافظررات األورررى، ومررن البررديهيات المعروفررة فرري مجررال الترردري  

يبي لالعرر  كلمرا أسرهم طلرا فرري الرياضري والرتعلم الحركري انرره كلمرا ،اد العمرر التردر

،يررادة وبرترره وتطررور مسررتواه المهرراري والبرردني معررا فرري حالررة الترردري  الفررحيا 

ومن المالحظ لالعبي أندية البحرث فري محافظرة ،والمنظم والمستمر بمنهجية علمية 

بغررداد واالنبررار ألتقرر  أعمررارلم التدريبيررة كمعرردل وسررطي عررن ومرر  سررنوات لرركلا 

 .الفروق في  يم االوتبارات المهارية  النستغر  من بهور لكه

أى للعمر التدريبي له الدور البار، والكبير في بهرور (  "ل عومسوى.ق.بيتر)ويككر

الفروق الفردية فنالحظ لناق عال ة بين  درات واستعداد المرتعلم وعمليرة الرتعلم، رط 

عرردد أى كرر  العرر  لرره مسررتوى مختلررف مررن الليا ررة البدنيررة وفرري الخبرررة وكلمررا ،اد 

سررررنوات الترررردري  اثررررر طلررررا فرررري مسررررتوى الليا ررررة البدنيررررة والقرررردرة علررررى العمرررر  

"المهاري
(52) 

ويرى الباحرث براى تكررار األدا  للمهرارات فري الموا رف المشرابهة لموا رف المبراراة 

ولركا يعلر  الفرو رات ،دورا رئيسا في تنمية الففات البدنيرة الخاصرة بهركه المهرارة 

ه لركا لفرالا العبري أنديرة بغرداد فري القردرات البدنيرة التي ورق بها الباحث في بحضر

والمهارية باإلضافة رلى طلا وبس  كضرة الموا ف الحركية التي يتعرض لها الالع  

والل سير المباراة التي يشترق بها لرال  الالعبين والتي تعتمد بفورة كبيررة علرى 

 .االستجابة العالية لردود أفعال حركات الالع  الخفم

رى أنشررطة الالعرر  الحركيررة (  "كمررال الرردين عبررد الرررحمن درويررم و وررروى)ويررككر

والل المباراة ليست دائما مكررة فقد يوض  الالع  أحيانا في برروف يكروى مسررال 

بمفرده أو م  ،مالئه من الالعبين عن تسجي  لدف أو رنقاط مرمراه ومنر  لجروم أو 

"تسجي  لدف مضاد 
(50)

. 

اريررة الترري بهرررت لرردى العبرري أنديررة بغررداد وتفو هررا ويرررى الباحررث رى النتررائج المه

بالمجم  على العبي أندية االنبرار لرو تفروق منطقري وعبيعري متو ر  للظرروف التري 

عليها لرال  الالعبين في أنديتهم ومدينتهم التي بروفها أفض  مرن محافظرة االنبرار 

ة ولكرن وعليه فقد تم تشخيص القوة والضعف فري مجمر  القردرات البدنيرة والمهارير

يوضا ويسج  الضعف على عدم وجود ترابل منطقي للعال ات االرتباعيرة فيمرا برين 

المتغيرررات المبحوثررة ولجميرر  رفررراد عينررة البحررث وبرركلا تحققررت لنررا الفررروض الترري 

فرضها الباحث على وفا األلرداف التري وضرعها فري بحضره لركا ومرن واللهرا توصر  

المنطقية التي سالمت بدورلا بتحديرد الباحث رلى صياغة مجموعة من االستنتاجات 

مجموعة توصريات عامرة وتوصريات واصرة وتوصريات بحضيرة وردمتا للبحرث العلمري 

 .الد يا 
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القااهرة، مركاا ) ط،نظريرات تطبيقرات  -القيراس والتقرويم وتحلير  المبراراة بكررة اليردكمال الدين عبد الارحمن دروياش وآخارون؛  - 

 .  20، ص(4004الكتاب للنشر، 

 



 

 البا  الخام 

 -:ستنتاجات والتوصياتاال-5

 :االستنتاجات 5-0

 :من والل النتائج التي توص  رليها الباحث استنتج ما ي تي

أندية بغداد واالنبار عدا متغير القروة أى مستوى القدرات البدنية متقار  بين  (0

 .االنفجارية فهناق فرق واضا بين مستوالما

( التهررديف، والدحرجررة)أى مسررتوى القرردرات المهاريررة متقررار  فرري مهررارة (0

برين أنديرة بغرداد ( المناولة، السيطرة، تنطريل الكررة)ولناق تباين في مستوى

 .واالنبار

 .فض  من مستوالا  ألندية االنبارأى مستوى القدرات البدنية ألندية بغداد أ (3

 .أى مستوى القدرات المهارية ألندية بغداد أفض  من مستوالا ألندية االنبار (4

كراى مرن ( االستجابة الحركية ومطاولرة السررعة)أى مستوى القدرات البدنية  (5

 .أفض  القدرات لدى أندية بغداد

رشرررا ة مطاولرررة السررررعة ومطاولرررة القررروة وال)أى مسرررتوى القررردرات البدنيرررة ( 

كانرررررت مرررررن أفضررررر  القررررردرات المررررررثرة بمسرررررتوى ( والقررررروة االنفجاريرررررة

 .في أندية بغداد( المناولة والدحرجة والسيطرة)مهارة

لم يكن لناق ت ثير للقدرات البدنية المتبقية فري المهرارات المرككورة ولرم يكرن  ( 

 .لناق ت ثير للقدرات البدنية على با ي المهارات في أندية بغداد

ي مسرتوى أدا  القردرات البدنيرة والمهرارات الحركيرة األساسرية يوجد تباين ف (0

 .بين العبي أندية بغداد والعبي أندية االنبار 

 :التوصيات 5-0

االلتمام بالقدرات البدنية ألندية االنبرار بشرك  أكضرر ضرمن المنرالج التدريبيرة  (0

 .وباألوص متغير القوة االنفجارية

ألنديرة االنبرار ( ، السيطرة، تنطيل الكررةالمناولة)االلتمام بالقدرات المهارية  (0

 .وتطويرلا ألنها ستسالم في تطوير المهارات األورى

تطرروير المهررارات الترري لررم تضبررت لهررا عال ررة رحفررائية مرر  القرردرات البدنيررة  (3

 .المككورة وااللتمام ببقية المهارات وبقية القدرات بالنسبة ألندية بغداد



القرردرات البدنيررة بشررك  عررام بالنسرربة االلتمررام بتطرروير القرردرات المهاريررة و (4

 .لالعبي األندية في محافظة االنبار

يج  على أندية بغداد تطوير المهارات والقدرات بشرك  اكبرر وأفضر  وريجراد  (5

 .وسائ  تدريبية أفض  لتطوير الالعبين لهكه األندية 

التمام الباحضين بتوسي  دائرة البحث رلى مجرال أوسر  وألنديرة أكضرر بالنسربة  ( 

 .قطر العرا يلل

تعمررريم لررركا النرررو  مرررن البحررروت علرررى فررررق الفئرررات العمريرررة لفررررق األنديرررة   ( 

 .لمحافظات العراق كافة 

دراسة  درات بدنية ومهارية لم يتسنى للباحرث دراسرتها فري لركا البحرث مرن  (0

 .اج  نتائج أدق واشم  بالنسبة للفرق العرا ية

أو عالمية من والل نترائج التوس  في جع  دائرة البحث تقارى بنتائج ر ليمية  ( 

 .اوتبارات الفرق المتقدمة بالنسبة لألندية أو بالنسبة للمنتخبات الوعنية

استحدات وسرائ  رحفرائية أوررى فري نترائج البحرث مضر  التنبرر ألجر   (02

 .معرفة تطوير المتغيرات طات العال ة وتطويرلا بشك  أفض 

 

 المفـــادر 

 قرروة علررى انجررا، ركررض المسررافات أثيررر محمررد صرربري؛ ترر ثير تطرروير مطاولررة ال

 (03 0رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، : )المتوسطة

  اسررعد ال،م علرري ؛تحديررد مسررتويات معياريررة لرربعض القرردرات البدنيررة والمهاريررة

رسررالة )سرنة؛ ( 0- 05)كمرشرر النتقررا  ناشرئي كرررة القردم فرري العرراق ب عمررار 

 (0224اضية، جامعة بغداد، ماجستير، كلية التربية الري

  دار الوفررا  الرردنيا )، مبررادئ الميكانيكررا الحيويررة فري المجررال الرياضرريأمرال جررابر؛

 (للطباعة والنشر، اإلسكندرية

  ؛ سرربا ات المضررمار ومسررابقات الميررداى وتعلررم تكتيررا الترردري بسطويسرري احمررد؛

 (   0القالرة، دار الفكر العربي، )

 القررالرة، ترجمررة مركرر  ) نظريررات الترردري ، المرردو  رلررى : عومسرروى.ل.بيتررر ق

 (   0التنمية اإل ليمي،

 عمراى، دار : )0، ع؛ التمرارين التطبيقيرة بكررة القردمثامر محسن وموفرا المرولى

 (   0الفكر للطباعة والنشر، 

  القرانوى  –األلعرا  واألعرداد  –المبادئ األساسية  –كرة القدم حسن عبد الجواد؛

 (رسالة ماجستير) ،(د ال،ماسع)، ا تبسه 5، عالدولي



  القرالرة، دار الفكرر )األس  العلمية في تدري  كرة القردم، حنفي محمود مختار؛

 (2  0العربي، 

  رعررد جررابر بررا ر؛ ترر ثير ترردري  القرروة المميرر ة بالسرررعة علررى بعررض المتغيرررات

/ اعروحررة دكترروراه، كليررة التربيررة الرياضررية)البدنيررة والمهاريررة بكرررة السررلة، 

 (دادجامعة بغ

 (0220بغداد، بن : )نظريات تدري  القوة ريساى وريبل وعلي تركي مفلا؛ 

  جامعة الموص ، دار الكت  للطباعة )؛ التدري  الرياضيريساى وريبل؛

 (00 0والنشر، 

  ؛ موسوعة القياسات واالوتبارات في التربيرة البدنيرة والرياضريةريساى وريبل؛

 ( 0 0بغداد، مطاب  التعليم العالي، : )0ق

   الموصر ، دار الكتر  للطباعرة )، 0؛ عكرة القدم؛ (و وروى)،لير  اسم الخشا

 (   0والنشر، 

  الموصر ، : )كرة القدم مهارات اوتبرارات  رانوى،لير  اسم ومعت  يون  طنوى؛

 (0225دار ابن األثير للطباعة والنشر، 

 فري  صالا راضي اميم؛ ت ثير ألرم عناصرر لليا رة البدنيرة والمهرارات الرياضرية

 (2  0،جامعة بغداد-رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية:)مستوى االنجا،

  بغرداد، دار الحكمررة : )كررة القرردم للفرفوف الضالضررة؛ (و وررروى)صربا  رضررا جبرر

 (0  0للطباعة والنشر، جامعة بغداد، 

  0، عالتردري  الرياضري فري التكامر  برين النظريرة والتطبيراعادل عبد البفير؛ ،

  (   0، مرك  الكتا  للنشر،  القالرة)

  التخطريل واألسر  العلميرة لبنرا  وأعرداد الفررق فري األلعرا  :عماد الدين عباس

 ( 022،منشاة المعارف ،اإلسكندرية )، 0، عالجماعية نظريات ـ تطبيقات

 عماد نابم؛ اثر برنامج تردريبي مفترو  فري تطروير مهرارة التهرديف بكررة القردم :

 (   0التربية الرياضية، جامعة بغداد، رسالة ماجستير ، كلية )

  عمررر عمررار احمررد؛ ترر ثير الترردري  ب سررلو  المقاومررات باإلعالررة العضررلية علررى

رسرالة ماجسرتير، : )م شبا 022المدى الحركي ومكونات الخطوة واالنجا، بعد 

 (0224جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، 

  دري  الرياضي واألر ام القياسريةالت اسم المندالوي ومحمود عبد هللا الشاعي؛ :

 (م 0 0جامعة الموص ، دار الكت  للطباعة والنشر، )

  اليروترروني فرري مجررال ا  الترردري  العضررلي اسررم حسررن حسررين بسطويسرري احمررد؛

 (م   0بغداد، مطبعة الوعن العربي، : )الفعاليات الرياضية

 0، عرة القردم؛ نظرية االستعداد وتطبيقات المناعا المحددة بك اسم ل ام صبر، (

 ( 022بغداد، 

  االوتبررارات ومبررادئ اإلحفررا  فرري  رري  نرراجي عبررد الجبررار بسطويسرري احمررد؛

 ( 0 0مطبعة السنبلة، التعليم العالي، جامعة بغداد، )، المجال الرياضي



  كامرر  ملبرروي حسررين؛ ترراثير مررنهج ترردريبي بنسرر  مختلفررة مررن االعررداد المهرراري

المهاريرررررة الخاصرررررة بكررررررة القررررردم والبررررردني فررررري بعرررررض القررررردرات البدنيرررررة و

 ( 022رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية، جامعة القادسية، )للناشئين،

  القيرراس والتقررويم وتحليرر  المبرراراة كمررال الرردين عبررد الرررحمن درويررم و وررروى؛

 (0220القالرة، مرك  الكتا  للنشر، )0ع،نظريات تطبيقات  -بكرة اليد

 ،القررالرة، دار : )0ع الترردري  الرياضرري، كمررال درويررم ومحمررد صرربحي حسررنين

 (04 0الفكر العربي، 

 0، ع؛ اإلحفا  واالوتبار في المجرال الرياضريلري غانم الفم يدعي و وروى :

 (0202، . م. اربي ،  )

 اإلسكندرية، المكتبة )، ؛ أساسيات التدري  الرياضيمحمد ربراليم شحاتة

 ( 022المفرية، 

 االوتبارات المهارية والنفسرية ن و وروى؛ محمد حسن عالوي ومحمد نفر الدي

 (0222القالرة، دار الفكر العربي، )، 0، عفي المجال الرياضي

  0  0القالرة، دار الفكرر، : )0، ععلم التدري  الرياضيمحمد حسن عالوي؛ ،

 (.022ص

  التطبيرررررا الميرررررداني لنظريرررررات وعرائرررررا التررررردري  محمرررررد رضرررررا ربرررررراليم؛

 (0220ضلي، جامعة بغداد، بغداد، مكت  الف)،0،عالرياضي

  موسرروعة الترردري  الرياضررري معرراني؛  كسرررريمحمررد صرربحي حسررنين، واحمررد

 0  0القالرة، مرك  الفكر العربي ) 0، عالتطبيقي

  0، قالتقررويم والقيرراس فرري التربيررة البدنيررة والرياضرريةمحمررد صرربحي حسررنين؛ ،

 ( 0 0القالرة، دار الفكر العربي، )،0ع

 القرالرة، : )0، ع أساسيات كرة القدمتي ربراليم؛ محمد عبده صالا الوحم ومف

 (4  0دار عالم المعرفة، 

  القرالرة، ) ؛0، عاألعداد المهاري الخططي لالع  كرة القدممفتي ربراليم حماد؛

 (05 0دار الفكر العربي، 

  0، ع(تخطريل وتطبيرا و يرادة)التدري  الرياضري الحرديث مفتي ربراليم حماد؛ :

 (0  0لقالرة، دار الفكر العربي، ا)

  بغداد، مطاب  التعليم العرالي، : )عبد علي نفيف( ترجمة)، اصول التدري لارة؛

0  2) 

  وسررام شررام  كامرر ؛ اثررر الجهررد البرردني علررى بعررض القرردرات البدنيررة الخاصررة

والمتغيرررات البايوكينماتيكيررة ومسررتوى أدا  مهررارة التهررديف فرري وماسرري كرررة 

 ( 022ية الرياضية، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، كلية الترب)القدم، 

 

 :المفادر األجنبية

 , Movement Behavior and motor learningGrate. B. J.: 

(philately Philae,Febyer, 1975) 

 . (1983)edahsk -Pixkar ecznaJanuszcz Enwinski:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (0)ملحا 

 االوتبــــارات البدنيــــــــة

 قفوىاوتبار السرعة ال( 0)

 



 م32                                           

 اوتبار القوة االنفجارية لعضالت الرجلين( 0)

 

 

 

اوتبار القوة الممي ة بالسرعة( 3)
 

 



 

اوتبار االستجابة الحركية( 4)
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

                                                  

 

 المختبر     

 

         

م           42، م                                   842        م             0             

 م0

 المحكم        

    

 اوتبار الرشا ة( 5) 

 



 م0م                                            02                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اوتبار مطاولة القوة(  )
 

 

 

 

 اوتبار مطاولة السرعة(  )

 النهاية                                                            البداية                           
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 (0)ملحا 

 اريــــــــةاالوتبــــارات المه



اوتبار التهديف( 0)
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 اوتبار د ة المناولة( 0)

 م0م   4م        م      0        



 

       م         02                                    

 اوتبار الدحرجة( 3)

 

 م0م                                          02                

                                                 

                                           

 التحكم بالكرة( 4) 

 م02م                                0م          4               



 

 تنطيل الكرة في الهوا ( 5) 

 

 

 

 


