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الدوران حالة تعتمد عمى ميارات تغيير االتجاىات لذا تعد ميارة االستالم و  ياولكون كبيرة,تمقى كرة القدم عناية    

عدم وجود جياز مشابو. ىي ىمية األ , أماتصميم جياز القرص الدوار خماسي الزوايا ولصعوبتيا تمميمة, 
أن  فكان فرضاما ال الدوران؟و االستالم  تطويرجياز يعمل عمى الىل أن التدريب باستخدام : مشكمة البحث

الدوران بكرة القدم حالة ميارة االستالم و  تطويرفي  )القرص الدوار خماسي الزوايا( جيازلىنالك تأثير ايجابي 
 , ميارة االستالم , حالة الدوران( . القرص الدوار خماسي الزوايا):الكممات المفتاحية لدى الالعبين الناشئين .
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Abstract 

 

Soccer has received considerable attention, but being depend on the skills 

of change directions so the receiving skill and the state of the rotation 

important, but difficulty is designed ( Rotor disk device with Five angles). 

The important is the absence of a similar device. The research problem: Is 

that the training using the device works on the development of the receiving 

and rotation? The hypothesis was that there is a positive effect ( Rotor disk 

device with Five angles) in the development of the skill of the receiving 

and the case of the rotation in soccer youth players. 
Key words: ( Rotor disk device with Five angles, receiving skill, rotation 

status ). 
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 الفصل االول

 المقدمة وأهمية البحث -1-1

مستويات التمقى لعبة كرة القدم العناية الكبيرة في شتى الدول العالمية والبمدان المتطورة من اجل الوصول إلى أعمى    
رياضي رياضية , ويعد التطور المستمر و التقنية الحديثة في ابتكار االجيزة واالدوات التي تم استخدميا في التدريب الال

من العوامل الرئيسة التي جعمت الرياضة ولعبة كرة القدم تخطو خطوات نحو االمام , وان ىذا التطور والتقدم لم يكن عن 
نما جـاء  األجيزة واألدوات والوسـائل المساعدة لموصول بالالعب إلى  من خاللعمـل الباحثين نتيجة طريق الصدفة وا 
 مستوى عالي من األداء .

جيزة والوسائل المساعدة لعبت دورا حيويا في اآلونة األخيرة في تدريب الكثير من الميارات الفنية , إذ يكون وان األ    
االنجاز الحاصل ىو اإلتقان األفضل في التطوير باإلضافة إلى اختصار الوقت والجيد المبذولين سواء من الالعبين او 

 المدربين .

كرة القدم في بمدان العالم, فرضت عمى المختصين والباحثين والقائمين عمى المعبة أن  إن األىمية المتزايدة التي تتمقاىا   
يجدوا استراتيجيات وطرائق وأساليب تساعد في رفع مستوى االداء )المياري( الن الوصول بمستوى الالعبين إلى 

ية عممية مقننة, فضال عن استخدام المستويات العميا يستوجب االىتمام بـ)الفئات العمرية( وتدريبيم وفق مناىج تدريب
االجيزة العممية المتطورة إذ تساعد عمى تسييل العممية التدريبة من خالل توفير عنصري السالمة واالمان وكذلك جانبي 

 التشويق واالثارة .

االتجاىات لمحفاظ ولكون لعبة كرة القدم تعتمد عمى العديد من ميارات السيطرة والتحكم بالكرة ومنيا االستالم وتغيير    
عمى الكرة وعدم فقدانيا لذا تعد ميارة االستالم والدوران ميارة ميمة لتحقيق متطمبات المعب وبأساليب متعددة حسب حاجة 

الدوران لما ليا من أىمية كبيرة في حالة المعب , لذا يسعى المدربون إلى تطوير أداء الالعبين المياري الخاص باالستالم و 
حتفاظ بالكرة او مراوةة الالعبين المنافسين من اجل المناولة او التيدي  , إذ يعطي المدربين وقتًا إلتقان تحقيق مبدأ اال
عممية  الدوران خالل الوحدات التدريبية اليومية , ممزوجا باستخدام بعض االفالم التوضيحية لتسييلحالة ميارة االسالم و 

 بالنسبة لمفئات العمرية . الميارة صعبة التدريب ذلك تبقى ىذهلالعبين الناشئين , مع  التدريب

وقد أجريت العديد من البحوث في لعبة كرة القدم عمى ميارة االستالم )االخماد, التحكم( ولكن في ىذه الدراسة        
ناشئين لما الدوران لالعبين الحالة ميارة االستالم و  ز القرص الدوار خماسي الزوايا لتطويريعمل الباحث عمى تصميم جيا

 ليا من اىمية في نقل المعب من جية الى اخرى وكذلك في التخمص من المنافس بسيولة وتغير أتجاه الالعب .

ومن ىنا تتجمى أىمية البحث وذلك لعدم وجود جياز مشابو لجياز القرص الدوار خماسي الزوايا ولمعرفة ىل ان ىذا    
       الميارة المدروسة .  تطويرالجياز لو أثر في 

حالة ميارة االستالم و  تطويرتدريب الالعبين ييد  الى للذا ارتأى الباحث تصميم جياز القرص الدوار خماسي الزوايا    
 الدوران لدى الناشئين خدمة لمفئات العمرية في لعبة كرة القدم .          
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  : مشكمة البحث 1-2

لعبة كغيرىا من ىذه اان و )الميارية( الناحية جميع النواحي ومنيا  شيدت لعبة كرة القدم تطورا كبيرًا وممحوظًا في   
 الدوران .حالة االستالم و  ةميار  اااللعاب االخرى تحتاج الى ان يمتمك العبييا مختم  الميارات بصورة جيدة ومني

لمعب الحديث ورةم ىذا التطور الذي حدث في االداء المياري ورفع قدرات الالعبين عمى أداء جميع ميارات ا   
واالستخدام األمثل ألسموب األداء االفضل وبكفاءة أكثر طوال وقت المباراة وقدرتيم عمى اخراج المستوى الفني من اداء 
الميارات الفنية واالستجابة لممؤثرات والمواق  المتغيرة , إال أن  ىناك بعض الجوانب لم تمق االىتمام المطموب ومنيا 

الدوران وبالرةم من لجوء معظم المدربين إلى تخصيص حالة اجيزة مبتكرة لميارة االستالم و  تدريب الالعبين باستخدام
 بعض أجزاء وحداتيم التدريبية ليذه الميارة من التدريب . 

الدوران لممواق  المتغيرة تحتاج إلى نوعية خاصة تتماشى حالة اداء ميارة االستالم و  تطويرومن وجية نظر الباحث إن    
ق  المعب المتغيرة باستمرار ألجل ان يكون الدوران عمى قدم االرتكاز بسيولة تامة وبطريقة انسيابية وسيمة تضمن مع موا

عدم وجود تمكؤ او توقفات اثناء الحركة او االلتفا  لمخم  او ألحد الجانبين , ومن ىنا ارتأى الباحث إجراء ىذه الدراسة 
 -والتي تكمن مشكمتيا باإلجابة عمى التساؤل اآلتي : بتصميم جياز القرص الدوار خماسي الزوايا

وحالة االستالم  االداء المياري ميارة تطويرىل أن التدريب باستخدام جياز القرص الدوار خماسي الزوايا يعمل عمى    
 الدوران لالعبين الناشئين بكرة القدم ؟

 :  هدفا البحث -1-3

الدوران بكرة القدم لدى الالعبين وحالة ميارة االستالم  تطويرزوايا( في تصميم جياز )القرص الدوار خماسي ال -1-3-1
 الناشئين .

الدوران بكرة القدم حالة ميارة االستالم و  تطويرالتعر  عمى تأثير جياز )القرص الدوار خماسي الزوايا( في  -1-3-2
 لدى الالعبين الناشئين .

 :  فرض البحث -1-4

وحالة ميارة االستالم  تطويرجياز )القرص الدوار خماسي الزوايا( في لك تأثير ايجابي يفترض الباحث أن ىنال -1-4-1
 الدوران بكرة القدم لدى الالعبين الناشئين .

  مجاالت البحث : -1-5

 المجال البشري : ناشئين نادي عفك الرياضي . -1-5

 . 7/8/2015/-1/4/2015المجال الزماني : / -2-5

 ممعب نفر في عفك . المجال المكاني : -3-5

عبارة  (Rotor disk device with Five – angles) القرص الدوار خماسي الزوايا : -:تحديد المصطمحات  -1-6
تدريب ميارة االستالم وحالة الدوران لعن جياز تدريبي ذو عمل ميكانيكي دائري بإمكانو الدوران يمينًا أو يسارًا ويستخدم 

 از قدم االستناد عميو ويحتوي عمى خمسة زوايا متحركة .في كرة القدم من خالل ارتك
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 الفصل الثاني
 -منهجية البحث واجراءاته الميدانية : -2
 منهج البحث :  -2-1
 استخدم الباحث المنيج التجريبي بأسموب المجموعتين المتكافئتين لمالءمتو طبيعة المشكمة .   
  : مجتمع وعينة البحث -2-2
يضعيا الباحث لبحثو واإلجراءات التي يستخدميا ىي التي ستحدد طبيعة المجتمع أو العينة التي إن األىدا  التي    

( نادي في 13. اشتمل مجتمع البحث عمى )( 217, ص 1999محمد حسن عالوي : أسامة كامل راتب , ) يختارىا
راءات البحث عميو بالطريقة م , حيث تم اختيار نادي لتنفيذ اج2016 –م 2015محافظة القادسية لمموسم الرياضي 

العشوائية البسيطة )القرعة( ووقع االختيار عمى نادي عفك الرياضي , وعميو فقد حدد الباحث  مجتمع البحث الحالي 
( العب لعدم التزاميم 2( العب , تم استبعاد )20ممثاًل بالعبي نادي عفك بكرة القدم فئة الناشئين إذ كان عدد الالعبين )

( العبين 9)( العبين, و9مجموعتين التجريبية )( العب تم تقسيميم الى 18غيب الكثير اصبحت العينة )بالحضور والت
%( الى أندية مجتمع 6,993لممجموعة الضابطة التي تعتمد عمى تمرينات المدرب , وكانت نسبة عينة النادي تساوي )

( من أفراد عينة النادي , ليتم تقسيميم الى %90ونسبة أفراد العينة ) (286( وعدد الالعبين )13من اصل ) البحث
وتم إدخال المتغير التجريبي باستخدام جياز القرص الدوار خماسي الزوايا عمى المجموعة  ,مجموعتين تجريبية وضابطة 

 في حين اقتصر تدريب المجموعة الضابطة بالتمرينات المستخدمة من قبل المدرب .بواسطة مساعد المدرب التجريبية 
 : تجانس أفراد العينة وتكافؤها -2-3

لمشروع من خط واحد ولضمان الضبط التجريبي وعدم وجود متغيرات دخيمة شرع الباحث بإجراء االختبار القبمي لعينة    
البحث لكافة المتغيرات وتم معاممة البيانات احصائيا وعمى ضوئيا تم تقسيم عينة البحث الى مجموعتين مجموعة تجريبية 

( العبين ومن اجل تجنب المؤثرات التي قد تؤثر في نتائج 9( العبين , ومجموعة ضابطة تتكون من )9)تتكون من 
التجربة من حيث الفروق الفردية الموجودة لدى العبي عينة البحث والتوصل إلى مستوى واحد ومتساٍو لمعينة , وبعد ذلك 

 في وتكافؤىا تجانسيا من لمتأكد العينة , والذي يمثل مواصفات تم تحديد اختبار ميارة االستالم وحالة الدوران  بكرة القدم
 باستخدام ليا االحصائية المعالجات اجراء تم وليذا ضبطيا يتم ان البد والتي التجربة في مؤثرة تعد التي المتغيرات تمك

 الدوار القرص جياز داماستخ بتطبيق البدء وقبل,  المعياري واالنحرا  الحسابي الوسط حساب عن فضال االلتواء معامل
 لمعينات(  t)  قانون الباحث استخدم ذلك من ولمتأكد التجريبية االولى لممجموعة الناشئين الالعبين عمى الزوايا خماسي
 ( .2) الجدول في مبين وكما المجموعتين بين المستقمة

 ( 2) جدول
 التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة أفراد وتكافؤ تجانس يبين

 القياسات واالختبارات ت
وحدة 
 القياس

 المجموعة الضابطة
 االلتواءمعامل 

 المجموعة التجريبية
 مستوى الداللة اختبار الفروق االلتواءمعامل 

 ±ع س   ±ع س  
 0,408 0,867 0,110 3,333 175,111 0,263 0,928 174,111 سم الطول 1

 0,204 1,370 0,191 3,317 72,667 0,216 0,782 71,111 كغم الوزن 2

 0,747 0,329 0,857 0,500 4,333 0,214 0,882 4,444 شهر العمر التدريبي 3

 0,653 0,459 0,857 0,500 15,667 0,857 0,500 15,667 سنة العمر 4

 0,435 0,800 0,254 0,667 2,222 0,000 0,500 2,000 درجة االستالم 5

 0,653 0,459 0,271 0,527 2,444 0,857 0,500 2,333 درجة الدوران 6

 ( .1,746) ىي = 16( درجو حرجو 0,05قيمة )ت( الجدولية  عند مستوى داللة )
 



 
5 

 -الوسائل واالجهزة واالدوات المستخدمة في البحث : -2-4
المالحظة  :المصادر والمراجع العربية واالجنبية .شبكة المعمومات االنترنت .وسائل جمع المعمومات  -2-4-1

.استمارة االستبيان الستطالع أراء الخبراء ()فريق العمل مساعد ت الشخصية المفتوحة واراء الخبراء . والمقابال
. استمارة استبيان الستطالع أراء الخبراء والمختصين لصالحية اختبار  ()والمختصين حول صالحية الجياز المصمم

 . رات الخاصة لجمع نتائج االختباراالستما . () القدم ميارة االستالم وحالة الدوران بكرة
كرة( .حاسوب  6ممعب كرة قدم قانوني .كرات قدم قانونية عدد ) األدوات واألجهزة  المستخدمة في البحث: - 2-4-2

.حبال عادية () ( .الجياز المصمم المستخدم في البحث )جياز القرص الدوار خماسي الزوايا( Dell)محمول نوع 
( .شريط قياس متري 2( .ساعة توقيت الكترونية يابانية المنشأ عدد)5عالم وشواخص( عدد ).صافرة .معالم اضافية )ا

 ( مصنوع من الكتان .ميزان طبي لقياس الوزن صيني الصنع .15بطول )
 القرص الدوار خماسي الزوايا :-
 المفصل : -
دريب وتعمـيم ومسـاعدة االفـراد فـي الميـدان من خالل الولوج في موضوع لو تأثير في استخدام ت االبتكارتظير اىمية ىذا    

 الرياضي .
وكذلك تساعد ىذه الدراسة البتكـار جيـاز مسـاعد فـي تـدريب وتعمـيم ميـارة االسـتالم وحالـة الـدوران فـي كـرة القـدم وايجـاد     

مم وايضــا تضــي  الحمـول المناســبة لمعمميــة التدريبيـة والتعميميــة وكــذلك وضــع  ظـرو  تدريبيــة وتعميميــة اســيل لالعـب والمــتع
ىـذه الدراســة عنصـر التشــويق واالثــارة والدافعيـة واالمــان الـذي يعــد مــن اىـم العناصــر الميمـة فــي تخطــي حـاجز الخــو  مــن 

   يوضح تصميم الجياز بمكوناتو .( 1رقم )اداء الميارات الفنية بكرة القدم , والشكل 
 مـع صـورحـيم ويثبـت بإحكـام كمـا فـي الشـكل المصـمم دوالب العجالت يثبـت عمـى احـد القرصـين مـن المنتصـ  بواسـطة الم

 ( .1)رقم  الجهاز
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجراءات البحث : -2-5
 تصميم االختبار : -2-5-1
 توصيف اداء االختبار والتقييم : -2-5-1-1

                                      
() -  ( .2)ينظر الممحق 

() -  ( 3ينظر ممحق )   . 

() - ( .4) ينظر الممحق 

() -  ( 7ينظر ممحق ) . 

 

 ( 1) الصورة
 تبين الجياز

 ( 1الشكل )
  مكونات جياز القرص الدوار خماسي الزواياو يبين القرصين العموي والسفمي 
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 : قياس ميارة االستالم وحالة الدوران  .  الهدف من االختبار -
 كرات قدم قانونية , شريط قياس . 5( العبين , 10) ـــ االدوات الالزمة

االختبار  يتكونميارة االستالم وحالة الدوران إذ تصميم اختبار بلعدم وجود اختبار قام الباحث  اجراءات االختبار: -
متر ( كل مجموعة تتضمن خمسة  30من عشرة اماكن مقسومة الى مجموعتين متوازيتين ) أ , ب ( تبعد المسافة بينيما )

متر( ويكون مركزىا منتص   2متر ( وتتوسط المجموعتين خمسة دوائر قطر الدائرة ) 2كل مكان وآخر )  أماكن بين
المسافة بين المجموعتين وتكون كل دائرة مقابمة لالماكن الخمس في المجموعتين ويق  الالعب المختبر في وسط الدائرة 

 تسميم الكرة الى الالعب المختبر بحيث يقابل الالعب رقمألداء االختبار, وفي االماكن العشر االخرى العبون يقومون ب
( من المجموعة ) أ ( الالعب رقم 2من المجموعة ) ب ( ويقابل الالعب رقم )( 6) من المجموعة ) أ ( الالعب رقم( 1)
 ( ويتم1قم )باستالم الكرة من الالعب ر  المختبر الالعب يقوم البدء اشارة سماع ( من المجموعة ) ب ( وىكذا , وعند7)

من خالل  زمالئو مع المحاولة يكرر وىكذا( 6) الالعب رقم باتجاه يقوم بمناولة الكرة الدائرة ثم ضمن السريع الدوران
( االخيرة فيؤدي وينتيي 5( وىكذا الى ان يصل الى الدائرة رقم )2( الى الدائرة )1انتقال الالعب المختبر من الدائرة )

 . ادناهالشكل االختبار , كما في 
 ( توضح اختبار االستالم الدوران بكرة القدم لالعبين الناشئين .2) الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 لتقييم األداء المياري لكل فرد من أفراد عينة البحث عند أدائيم ()تم اعتماد ثالثة مقيمين تقييم األداء المهاري : -2-6

درجة التقييم النيائية لكل جزء من أجزاء االختبار )االستالم ,  ويتم استخراج,  بكرة القدم  ميارة االستالم وحالة الدوران
الدوران ( من خالل جمع أوساط تقييم الخبراء عمى كل جزء )التمييدي , الرئيسي , الختامي ( من  تقسيمات أجزاء 

الثالث عمى كل  من جمع االوساط الحسابية لتقييم الخبراء نمتأتيتا ة( درج2) العب ناشئ, وبيذا يصبح لكل االختبار 
, إذ تم تصوير األداء لكل العب عمى حده   جزء )تمييدي , رئيسي , ختامي( من اجزاء االختبار )االستالم , والدوران(

ويتم عرض الفيديو عمى الخبراء والمختصين إذ يتم تقييم اداء الالعبين من خالل استمارة  (Sony)من خالل كاميرا نوع 
()  ( درجة ألجزاء حالة 6( درجة ألجزاء االستالم و )4والدوران كل جزء عمى حده اي تم اعطاء )تقييم اداء االستالم

 وكما موضح في استمارة تفريغ بيانات المقيمين .الدوران , 
 أجرى الباحث التجربة االستطالعية قبل الخوض في إجراءات البحث بتاريخ التجربة االستطالعية : -2-7
 :منيا  الغرض وكانت عصرا الثالثة الساعة في البحث مجتمع خارج من العبين (2)من مكونة عينة عمى 25/5/2015

                                      
() - ( .3) الممحق ينظر 
() - ( 6وممحق )( 5) الممحق ينظر. 
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   .الجياز  صالحية من التأكد-2  .التجربة  اثناء العمل تواجو التي المعوقات عمى التعر -1
 .المساعد  العمل فريق كفاية من التأكد-4  .لالختبار  الفعمي الزمن عمى التعر -3
 : عممية لالختبارالمعامالت ال -2-8
 : يعـــد صـــدق االختبـــار شـــرط اساســـي مـــن شـــروط ادوات االختبـــار الفعالـــة فـــي قيـــاس الظـــاىرة صـــدق االختبـــار -2-8-1

موضــوع القيــاس , ويقصــد بصــدق االختبــار   أنت يقــيس االختبــار مــا وضــع مــن اجمــو , وبكممــة اخــرى فــإن المقصــود بصــدق 
فـاروق الروسـان ) نب محدد , وتبدو ىذه الصـالحية فـي اشـكال متعـددة  االختبار مدى صالحية االختبار لقياس ىد  وجا

 الباحث صدق المحتوى لالختبار كما موضح ادناه : استخرج وقد, (  210, ص 2000, 
 المحسوبة لصدق االختبار  2( يبين قيمة كا3جدول )

 الداللة الجدولية 2قيمة كا المحسوبة 2قيمة كا ال يصمح يصمح االختبار ت
 معنوي 3,58 11,22 1 13 تبار مهارة االستالم وحالة الدوراناخ 1

ــات االختبــار :  -2-8-2  االختبــار الثابــت ىــو الــذي يعطــي نفــس النتــائج تقريبــًا إذا طبــق نفــس االشــخاص فــي فتــرتينثب
اليـة واالختبار الثابـت ىـو الـذي لـو درجـة ع ,( 156, ص  2006,  ىادي مشعان ربيع) زمنيتين , وفي ظل ظرو  واحدة

 وضع من اجل قياسو . من الدقة والموضوعية فيما
(  28تم ايجاد معامل الثبات وذلك عن طريق إعادة االختبـار إذ طبـق االختبـار عمـى عينـة التجربـة االسـتطالعية وىـم )    

ك الرياضـي وعمـى ممعـب نـادي عفـ(  2115/   6/ 11من الالعبين الناشئين بكـرة القـدم وتـم اجـراء ىـذا االختبـار بتـاريخ   )
فــي محافظـــة القادســية بعـــدىا تـــم إعــادة تطبيـــق االختبــار عمـــى العينـــة نفســيا مـــع مراعــاة الظـــرو  نفســـيا التــي اجريـــت فـــي 

 ( أي بعد سبعة ايام . 2115/ 6/ 18االختبار االول بتاريخ )
ـــاني إذ كانـــت     ـــاط البســـيط ) بيرســـون ( بـــين االختبـــارين االول والث قـــيم معامـــل االرتبـــاط بعـــدىا تـــم حســـاب معامـــل االرتب

( 1015( ومسـتوى داللـة )54ة حريـة )( عند درج10414مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة) وعند( 0,966)تساوي  المحسوبة 
وبما ان القيمة المحسوبة أعمى من القيمة الجدولية فيذا يعني ان االختبـار يتمتـع بدرجـة ثبـات ودال معنويـا. وكمـا مبـين فـي 

 ( .4جدول )
 ( يبين الثبات لعينة البحث الختبار االستالم الدوران .4) جدول

 الداللة قيمة الثبات عدد العينة االختبار ت

 اختبار مهارة االستالم وحالة الدوران 1
 معنوي 1,235 25 االستالم
 معنوي 1,222 25 الدوران

 (.1,354( )1,273( =)54= )2-56=2-( ودرجة حرية ن1,11,  1,15قيمة معامل االرتباط عند قيمة خطأ)
إن إجراءات البحث الميدانية تمثمت باالختبارات القبمية والتمرينات المستخدمة عمى إجراءات البحث الميدانية :  -2-9

 ومن ثم إجراء االختبار البعدي .والمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
المصاد    ولغاية يوم االثنين 30/6/2015المصاد   اء أجريت التجربة الرئيسة يوم الثالث التجربة الرئيسة : -2-9-1
 , واشتممت عمى تطبيق المنيج التدريبي وعمى ثالثة تقييمات وكما يمي : 31/8/2015

تم إجراء القياسات واالختبارات القبمية لعينة البحث )الضابطة والتجريبية( في الساعة  االختبارات القبمية : -2-9-1
في ممعب نادي عفك الرياضي . لقد تم تثبيت الظرو  المتعمقة   30/6/2015الثالثاء المصاد   الثالثة عصرًا من يوم 

باالختبارات من حيث المكان والزمان واالدوات المستخدمة وطريقة التنفيذ وفريق العمل المساعد لغرض تحقيق الظرو  
 نفسيا او قريبة قدر االمكان من ظرو  االختبار البعدي . 
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  )*(: هج التدريبيالمن -2-9-2
المعد من  التدريبيالمنيج  حول مالئمةفي مجال رياضة كرة القدم ,  )**(اعتمد الباحث عمى آراء بعض المختصين    

 وحدات ثالثبواقع  تدريبيةدقيقة( لكل وحدة  91وتّم تحديد ) . بكرة القدم لميارة االستالم وحالة الدورانقبل المدرب 
 تدريبيا, إليضاح الميارة وكيفية  (***) الفريق مدربوتّم اعتماد الشرح المقدم من قبل  ابيع .( أس 8باألسبوع ولمدة ) 

 لكل من المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة , مع مراعاة ما يمي : المعدة التمريناتحسب 
 . تمرينات االعتيادية المعدة من قبل المدربالمجموعة الضابطة بال تدريب-1
بواسـطة القـرص الـدوار خماسـي الزوايـا( جيـاز ) اسـتخداماالضافة الـى بتمرينات االعتيادية بالية جموعة التجريبالم تدريب-2

 . مساعد المدرب
,  التدريبيـة, ورفعـو بعـد االنتيـاء مـن الوحـدة  أما عمل الباحث فكان مقتصرًا عمى تييئة الجياز لممجموعـة التجريبيـة فقـط   

 جميعًا . التدريبيةالزمن , وعدد التكرارات , واإلشرا  عمى سير العمل في الوحدات ومتابعة سير التجربة , وضبط 
( بــين 1-2( كمــا اســتخدم اســموب التمــوج )1( بــين االســابيع كمــا موضــح فــي الشــكل رقــم )1-3م اســموب التمــوج )ااســتخدتــم 

 ( .7( يوضح ايام التدريب خالل االسبوع )2ايام التدريب والشكل رقم )
 ( بين االيام1-2( يوضح اسموب التموج )5الشكل رقم ).  ( بين االسابيع1-3( يوضح اسموب التموج )4)الشكل رقم 

 
 بعد 31/8/2115 المصاد  االثنين يوم في البحث لعينة البعدي االختبار إجراء تم االختبارات البعدية : -3-9-4

 وقد,  أسابيع( 8) استغرقت والذي ر خماسي الزواياالمستخدمة وجياز القرص الدوا التمرينات تطبيق مدة من االنتياء
جراءاتو القبمي االختبار ظرو  توفير عمى الباحث حرص  . العمل فريق لالختبار وبمساعدة المتبعة وا 

 الوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث : -3-10
 : (SPSS) اإلحصائية بعد جمع البيانات والمعمومات التي قام الباحث  اجراء التحميالت

 . (2معامل )كا -
 الحسابي . الوسط -
  المعياري . االنحرا -
 . الوسيط-
 االلتواء . معامل-
 . (بيرسون) البسط االرتباط-
 . المئوية النسبة-. والمترابطة المستقمة لمعينات (t-test) اختبار-

 

                                      
 ( .8. ينظر ممحق )(*)

 ( .4ينظر ممحق ).  (**)

 ادي عفك بكرة القدم .. السيد عمي حسين فرحان / مدرب ن(***)
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 الفصل الثالث : عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها

يل ومناقشة النتائج , بعد ان استكمل الباحث جمع البيانات الناتجة عن االختبارات يتضمن ىذا الباب عرض وتحم   
المستخدمة والتي تم وضعيا عمى شكل جداول لما تمثمو من سيولة في استخالص االدلة العممية وألنيا أداة توضيحية 

 التي قام بيا الباحث . مناسبة لمبحث تمكننا من تحقيق أىدا  وفرضيات البحث في ضوء اإلجراءات الميدانية
 -عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها : 3-1
 بية لمهارة االستالم والدورانعرض وتحميل ومناقشة نتائج االختبار القبمي والبعدي  لممجموعتين الضابطة والتجري 3-1

 . يبين نتائج االختبارين القبمي و البعدي لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية( 5جدول رقم )

 وحدة القياس المهارات المجموعات
  tقيمة بعدي قبمي

 مستوى داللة المحسوبة
 ±ع س   ±ع س  

المجموعة 
 الضابطة

 0,000 5,657 0,707 3,333 0,500 2,000 درجه االستالم
 0,004 4,000 0,500 3,000 0,500 2,333 درجه الدوران

المجموعة 
 التجريبية

 0,000 5,965 0,500 3,667 0,667 2,222 درجه االستالم
 0,000 8,222 0,782 3,889 0,527 2,444 درجه الدوران

 ( . 2,31ىي = )  8( درجو حرجو 0,05قيمة )ت( الجدولية  عند مستوى داللة )
 2,000( ان الوسط الحسابي لميارة االستالم والدوران لممجموعة الضابطة ظير لالختبار القبمي )5تبين من الجدول )    
( 0,500,  0,500( اما االنحرا  المعياري فقد بمغ )3,000,  3,333( وقد بمغ في االختبار البعدي )2,333, 
( وىي دالة عند مستوى 4,000,  5,657( المحسوبة البالغة )tوعمى التوالي وعند استخراج قيمة )( 0,500,  0,707)

الحسابي لميارة االستالم والدوران لالختبار القبمي  ( .اما المجموعة التجريبية فقد كان الوسط0,004,  0,000داللة )
,  0,667( اما االنحرا  المعياري فقد بمغ )3,889 , 3,667( وقد بمغ في االختبار البعدي )2,444,  2,222)

( وىي دالة 8,222,  5,965( المحسوبة البالغة )t( وعمى التوالي وعند استخراج قيمة )0,782,  0,500( , )0,527
 .( 0,000,  0,000توى داللة )عند مس

 لممجموعتين الضابطة والتجريبية مناقشة نتائج االختبارات القبمية والبعدية لمهارة االستالم والدوران في كرة القدم -3-2
ان لجيــاز القــرص الــدوار الخماســي الزاويــة تــأثير النتــائج ( اظيــرت 5مــن خــالل عــرض وتحميــل النتــائج فــي جــدول رقــم )   

عديــة ولصــالح الــدوران فــي كــرة القــدم وذلــك لمعنويــة الفــروق بــين االختبــارات القبميــة والبحالــة  تطــويرمســتوى  ايجــابي عمــى
بشـكل عممـي مـدروس مـن حيـث تـوفر  حالة الـدورانويغرو الباحث ىذا التأثير االيجابي الى مدى تطبيق االختبارات البعدية 

ة اداء الالعـــب وتركيـــزه لمميـــارة الحركيـــة ويولـــد االىتمـــام ويحـــرك األجيـــزة واالدوات ودور المـــدرب ىـــذا كمـــو يـــؤدي الـــى زيـــاد
مـن التفاعـل   ةتنظيم عممية التـدريب وخمـق عالقـ الدوافع لممتدرب كما ان المنيج التدريبي اذا ما طبق عمى اسس عممية  في

ا وان اختيـار اي مفـردة او تدريبيـة مناسـبو فانيـا تحقـق اىـدافيا الموضـوعة مسـبق بين المدرب والالعب واذا ما طبق بأسـاليب
من قبل الالعب تقوده الـى تطـور ادائـو وبـالرةم مـن ان ىـذا التطـور البسـيط الـذي يمتمكـو الالعـب يكـون   لمتدرب عمييامياره 

االنســيابية  ومــن خــالل تكــرار االداء والممارســة وبالتــالي يســتطيع اداؤىــا بشــكل افضــل مــن الســابق مــع وجــود  بــدون جماليــة 
 .(  27ص , م2011,موفق اسعد محمود )  الحركة  وبالتالي االنجاز الجيد وتقديم االفضل والجمالية في

الـدوران لالختبـار القبمـي والبعـدي حالـة ي نتـائج االختبـار ل( نجـد أن ىنـاك فروقـًا معنويـة فـ5من خالل مالحظـة الجـدول )   
ين إلــى اســتخدام التــدريبات والتمرينــات مــن خــالل ويعــزو الباحــث ىــذا التطــور لممجمــوعت لممجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة .

لمــا ليــا مــن تــأثير فعــال وواضــح فــي اكتســاب المقــدرة عمــى اداء حالــة الــدوران بكــرة القــدم , إذ ان  والكــادر التــدريبي المــدرب
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االداء الـذي وضع الالعبين الناشئين في حالة تدريب وتشويق األمر الذي ادى الى زيـادة الحركـة والتكـرار والفاعميـة فـي دقـة 
(  أن مــن المبــادئ االساســية لتــدريب الدقــة ىــذا الصــدد يشــير )عمــي جــالل الــدين بــدوره أدى الــى تطــوير حالــة الــدوران , وفــي
ـــرًا مـــن  ـــب حجمـــا كبي ـــة تتطم ـــدين, )  التكـــرار ىـــو أن الدق ـــي جـــالل ال كمـــا يعـــزو الباحـــث التطـــور  .(  38, ص  2005عم

 تمرينـــاتالت التدريبيـــة ولمـــدة اربعـــة اســـابيع وفييـــا مـــارس الالعبـــين الناشـــئين الحاصـــل لممجمـــوعتين لالســـتمرار فـــي الوحـــدا
فـي الوحـدات االعتياديـة , وكـذلك التكـرار فـي أداء التمـارين والتـدرج فـي التمـرين مـن  لـم يكـن متعارفـا عميـو باستخدام الجيـاز

( وحـــدة مــع ثبـــات زمــن الوحـــدة 24الســيل إلـــى الصــعب ووجـــود تمرينــات مســـتمرة وةيــر متقطعـــة لموحــدات التدريبيـــة وىــي )
ات مسـتمرة ومنتظمـة يسـاعد لممجمـوعتين , فـأن التمـرين المسـتمر عمـى األداء لفتـر  طـورالتدريبية قد ساعد في ظيـور ىـذا الت

 أن الممارســة عمــى التمــرين  (Luiselli,2011)األداء الميــاري مــن ناحيــة الســرعة والدقــة وىــذا مــا أشــار أليــو  طــويرعمــى ت
ىو لبناء )السرعة والدقة( في الميارات الحركية, حيث يتحقق التنفيذ التمقائي لمميارة المعقدة والمركبـة فـي ظـل لفترات طويمة 

إلـى تطـوير ميـارة مثيرات مشابية أو قريبة من ظرو  المعب, وان التغيير في أشكال وأنواع المحفزات بصـورة مركبـة يـؤدي 
وكـذلك )تتطمـب الدقـة اسـتخدام تـدريبات نوعيـة , تمـك  Luiselli, 2011.P.162-164)) الالعب من ناحية السرعة والدقة 

فضــاًل عــن زيـــادة   .(  16, ص  2005,  عمــي جــالل الـــدين)  التــي تقتــرب الـــى أقصــى حــد مـــن الظــرو  أثنــاء المعـــب(
ة وبالنتيجـة ىـو معنوية الحركات واستيعابيا من خالل االسـموب المسـتخدم وىـذه الحالـة تعطـي ثباتـًا ورسـوخًا واسـتيعابا لمحركـ

زيادة خبرة الالعبين الناشئين وبالتالي نتمكن من التسريع مـن جعـل العمميـة التدريبيـة  تأخـذ مبـدأ االقتصـاد بالوقـت واسـتثماره 
فـي العمميـة التدريبيـة وان ىـذه الطرائـق واألسـاليب تـؤثر فـي  لطرائـق واالسـاليب اىميـة بالغـة  إذ يشير )نزار الطالـب( إلـى أن

فضاًل عن ان مالئمة التمرينات المسـتخدمة ألعمـار المتـدربين  .(  41, ص  1976,  نزار مجيد الطالب)  ر سرعة التطو 
تمرينات كـل ذلـك قـد سـاعد عمـى والتي تعمل عمى الزيادة من متعة المتدرب وتشويقو وتؤدي الى التخمص من الممل خالل ال

لالعبـــين الناشــئين خـــالل الوحـــدات التدريبيــة كانـــت تمثـــل أىـــم كمــا يعـــزو الباحـــث الــى ان اســـتجابة ا . حالـــة الـــدوران تطــوير
الوســائل الفاعمــة إلبــراز الطاقــات والمحافظــة عمــى المســتوى وتحقيــق األىــدا  وقــد أشــار )نــزار الطالــب , كامــل لــويس(  أن 
ب الرياضي الذي يتمرن نحو ىـد  معـين سـيكون لـو حـافز فـي عممـو وان العمـل مـن دون ىـد  ىـو عمـل عقـيم وممـل فيجـ

عمى المدرب ان يساعد الرياضي في وضع ىد  مناسب لو يستطيع تحقيقو كـي يكـون لمتمـرين قيمـة وكـي يعـر  الرياضـي 
ويرى الباحث ان مـن اسـباب التطـور لعينـة البحـث ىـو  .(  120, ص  2000,  نزار الطالب , كامل لويس)  مدى تقدمو 

التغيرات في شكل التمارين سواء كانـت , المسـافات , االتجاىـات ان الوحدات التدريبية كانت تحتوي عمى التنويع من خالل 
, والزوايا وكذلك التنويع في زوايا الجياز المستخدم في البحث كالزيادة بتوسيع مجال دوران الجياز وبعـد وقـرب مكـان الكـرة 

 رة القدم .الدوران بكحالة عن الالعب وةيرىا من التمرينات التي تجعل من الناشئ أكثر قدرة عمى أداء 
 الدوران حالة لممجموعتين الضابطة والتجريبية لمهارة االستالم و   يننتائج االختبارين البعدي عرض وتحميل ومناقشة -3-2

 . يبين نتائج االختبارين البعدي و البعدي لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية( 6جدول )

 ( .1,746ىي = ) 16( درجو حرجو 0,05قيمة )ت( الجدولية  عند مستوى داللة )
روقــًا معنويــة فــي نتــائج اختبــار حالــة الــدوران لالختبــار البعــدي والبعــدي ( نجــد أن ىنــاك ف5مــن خــالل مالحظــة الجــدول )   

إلــــى تكــــوين العديــــد مــــن ادى ويعــــزو الباحــــث ســــبب التطــــور إلــــى أن العمــــل التربــــوي  لممجمــــوعتين الضــــابطة والتجريبيــــة .
و اسـباب تطـور أداء االتجاىات التي يرةب بيا الالعب الناشئ وىي اتجاىـات جيـدة نحـو اتخـاذ القـرار لحـل المشـاكل ومعرفـ

 المهارة ت
  tقيمة  التجريبية الضابطة

 النتيجة الداللة مستوى المحسوبة
 ±ع س   ±ع س  

 عشوائي 0,267 1,155 0,500 3,667 0,707 3,333 االستالم 1
 معنوي 0,011 2,874 0,782 3,889 0,500 3,000 الدوران 2
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(   عمــى أن التــدريب 1975حالــة الــدوران , مــن اجــل الوصــول إلــى األداء المثــالي ويــذكر بيــذا الصــدد )محمــود البســيوني , 
محمـود )  الذي يؤدي إلى تكوين اتجاىات مرةوبة بالمتدرب أكثر جدوى من التدريب الذي يـؤدي إلـى كسـب المعرفـة فقـط   

ومــن خــالل مــا تقــدم يمكــن القــول أن التطــور فــي أداء حالــة الــدوران يعــود إلــى ســبب فنــي  .(  76, ص 1975,  البســيوني
ــة الــدوران تحتــاج إلــى معرفــة تفاصــيل األداء الواحــد بعــد األخــر وبالتــالي يــتم حــل المشــكالت مــن خــال  الن طبيعــة أداء حال

يــة الراجعـة بيـد  تطــوير مسـتوى اكمــال تصـحيح األخطـاء دوران قــدم االرتكـاز او القــدم المفضـمة )المميـزة( عــن طريـق التغذ
الميمة التدريبية لالعبين الناشئين . مما يدل بان جياز القرص الدوار خماسي الزوايا قـد أثـر تـأثيرًا ايجابيـًا فـي تطـوير حالـة 

الجيــاز المصــمم يعتمــد فيــو التــدريب عمــى إن كــل العــب تقــع عميــو مســؤولية  االــدوران ويــرى الباحــث إن ســبب ذلــك أن ىــذ
نفسو من خالل االحساس بزوايا الجياز وانسيابية دوران قدم االرتكاز عمى القرص المتحرك وعميو سـنرى إن مسـتوى  ويرتط

بشـكل فعـاًل . ويعـزو الباحـث أن ســبب ذلـك يعـود إلـى أن الالعبـين فـي ىــذا  طـورلـة الـدوران فـي ىـذا الجيـاز قــد تاألداء لحا
الــذي يعطــي حــافزًا نحــو تكــرار حالــة الــدوران وبشــكل محــدد وبمعنــى أخــر أن الجيــاز يعممــون بــروح التشــويق واالثــارة األمــر 

ىـذا مـن جيـة ومـن جيـة اخـرى . ىد  التدريب قد تم تحديده من قبل المدرب مسبقًا ومن خالل ذلك يعمل الالعـب الناشـئ 
بسـبب زيـادة  طـورالتعمى حـدة أعطـى ذلـك حالـة مـن  يعتبر تقسيم الالعبين الناشئين إلى مجموعات صغيرة تعمل كل واحدة

حالة الدوران فضـاًل عـن أن لعبـة كـرة القـدم تحتـاج العمـل بـروح  تطويرعدد مرات االداء بين العبي المجموعة التجريبية في 
 الجماعة عند المعب . 

الالعبين ىذه المجموعة جاء بسبب الخصوصية في تحقيق اليد  التدريبي أي أن  تطويركذلك يعزو الباحث أن    
ت المعطاة لكل عينة البحث مركزه في األداء وىذا ساىم في التدريب لحالة الدوران الن كل العب ناشئ من العبي الواجبا

المجموعة التجريبية يعمل عمى استيعاب المعمومات المعطاة كتغذية راجعة بشكل جيد مع التركيز في إيصال تمك 
حالة الدوران. ويرى الباحث إن من  تطويركبيرًا نحو  المعمومات عندما يكون ىناك أكثر من ىد  الذي أضا  حافزاً 

لتغذية الراجعة ضمن األسباب التي أدت إلى تفوق مستوى أداء الالعبين الناشئين في ىذه المجموعة ىو استخدام ا
فان ىذه حول اداء حالة الدوران, فالتغذية الراجعة تعد من أىم المتطمبات األساسية في عممية التدريب وبالتالي  المستمر

( إلى 2001العممية تساعد عمى ارتفاع مستوى الالعبين الناشئين الضعفاء وفي ىذا الخصوص يذكر )وجيو محجوب , 
إن جمع المعمومات التي يمكن إن يحصل عمييا المتعمم من مصادر مختمفة سواء أكانت داخمية أم خارجية قبل أو أثناء 

ستجابات الحركية وصواًل إلى االستجابات المثمى وىي احدى الشروط أو بعد األداء الحركي اليد  منيا تعديل اال
موعة وكذلك يعزو الباحث السبب في أفضمية ىذه المج . ( 85, ص  201,  وجيو محجوب)  األساسية لعممية التدريب
بما ينسجم  طويرةوتات ىو تعديل مستوى األداء إذ أن اليد  الذي تسعى إليو ىذه التمرين مع الجيازإلى فاعمية التمرينات 

افضل والوصول إلى مستوى جيد ألداء حالة الدوران وبخصوص  تطويرمع قدرات عينة البحث من اجل الحصول عمى 
مجموعة من القدرات الميارية التي تمكنو من  الالعبىذا الموضوع يعتبر من اساسيات العممية التدريبية   ىو اكتساب 

ومن ضمن األسباب التي أدت . ( 71., ص 2002,  فراس أكرم سمير) اد تعمميا  تحقيق مستوى جيد ألداء الميارة المر 
إلى تفوق مستوى أداء ىذه المجموعة ىو استخدام التغذية الراجعة المستمر من قبل الالعبين بعد األداء فالتغذية الراجعة 

( بأنو   ال يكون ىناك تعمم 2002يون ,تعد من أىم العوامل الرئيسية في العممية التربوية التدريبية بل يعتقد )يعرب خ
 ويشير )مروان .(  91, ص 2002يعرب خيون ,) بدون تغذية راجعة وأنيا التغير األقوى المسيطر عمى التدريب واألداء  

الذي تنقصو الدافعية لمتعمم لن يقوم بأداء االستجابة التي تدفعو لمتعمم   الالعب( إلى أن  2000عبد المجيد ابراىيم , 
كذلك في نفس الصدد يذكر )مروان( ان  من المميزات الميمة التي يجب أن ييتم بيا في عممية التعمم الحركي ىي مبدأ و 

العمل مثل إعطاء التشويق واألثارة ألن أي عمل يقوم بو االنسان ال يمكن أن يتقن إذا ما كانت ىنالك إثارة أو رةبة في 
 . ( 212 -209, ص  2000,  د ابراىيممروان عبد المجي )بعض المسؤوليات لألفراد
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 جامعة القادسية-كمية التربية البدنية وعموم الرياضة كرة قدم-اختبارات عالء جبار عبود أ. 1
 جامعة القادسية-كمية التربية البدنية وعموم الرياضة جمناستك-طب رياضي عمي بديوي طابور دا. م . 2

 جامعة القادسية-كمية التربية البدنية وعموم الرياضة مصارعة–تدريب و فسمجة  عباسعامر موسى  أ.م. 3

 جامعة القادسية-وم الرياضةكمية التربية البدنية وعم بناء اجسام–تدريب و فسمجة  عمار مثنى جميل أ. م .د 4

 جامعة القادسية-كمية التربية البدنية وعموم الرياضة ساحة وميدان -تدريب اكرم حسين جبر .د ا.م 5

 جامعة القادسية-كمية التربية البدنية وعموم الرياضة احتياجات خاصة – عمم نفسادارة وتنظيم /  صالححيدر توفيق  م. م. 6

 ( 2ممحق ) 
 ة المقيميينأسماء الساد

 مكان العمل االختصاص االسم ت

 نادي الديوانية االسيوية بكرة القدم   Aوي حاصل عمى شهادة تدريبية صنفيسآمحاضر  السيد حميد مخيف الكرعاوي 1
 نادي الدغارة االسيوية بكرة القدم   Bحاصل عمى شهادة تدريبية صنف السيد صباح عمي التميمي 2

 نادي االتفاق االسيوية بكرة القدم  Cصل عمى شهادة تدريبية صنف حا السيد شامل داوود 3
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 ( 3ممحق ) 
 استمارة االستبيان الستطالع آراء الخبراء والمختصين حول صالحية االختبار

 مكان العمل االختصاص اسم الخبير المقب العممي ت
 بية البدنية وعموم الرياضةكمية التر  -جامعة القادسية اختبارات / كرة قدم عالء جبار عبود أ. 1
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة المثنى  تدريب / كرة قدم الجنابيسرحان سممان عكاب  . دأ 2
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية اختبارات / كرة قدم سالم جبار الحمزاوي أ.م .د 3

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية اختبارات / كرة قدم رافت عبد الهادي الكروي أ.م .د 4

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية اختبارات / كرة قدم عبد اهلل حويل أ.م .د 5
 ضةكمية التربية البدنية وعموم الريا -جامعة القادسية اختبارات / كرة قدم عمي حسين هاشم أ.م. د 6

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية عمم نفس/كرة قدم حيدر كريم سعيد م. د. 7

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية تدريب / كرة قدم عماد عودة م. د. 8

 وعموم الرياضة كمية التربية البدنية -جامعة القادسية تدريب / كرة قدم نبيل حسين عباس م. د. 9

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية اختبارات / كرة قدم واثق محمد عبد م. د. 10

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية اختبارات / كرة قدم احمد فاهم نغيش م. د. 11

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -قادسيةجامعة ال اختبارات / كرة قدم مهند ياسر دايخ م. د. 12

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية اختبارات / كرة قدم حسن عبد الهادي لهيمص م. 13

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية تدريب / كرة قدم ماجد عبد الحميد م. م. 14

 ( 4ممحق ) 
 .بكرة القدم  الدورانحالة لميارة االستالم و  التدريبيوضع المنيج في  دة الخبراءأسماء السا

 مكان العمل االختصاص االسم  ت

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة بغداد  تعمم حركي / كرة قدم قاسم لزام صبر أ. د. 1

 مية التربية البدنية وعموم الرياضةك -جامعة بابل عمم نفس/ كرة قدم عامر سعيد الخيكاني أ. د. 2

 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية اآلسيوية Cالتدريب الرياضي / مدرب كرة قدم حاصل عمى الشهادة  اكرم حسين جبر  أ. م. د. 3

 السيوي محاضر لدى االتحاد ا  –االردن  محاضر دولي / كرة القدم وليد حسين خميل الفطافطة السيد 4
 كمية التربية البدنية وعموم الرياضة -جامعة القادسية عمم نفس/ كرة قدم حيدر كريم سعيد م. د.أ.  5

 نادي المهناوية الرياضي  كرة قدم/  نادي المهناويةمدرب  فايز حسن عبد السادة م. د. 6

 ( 5ممحق ) 
 الدوران بكرة القدمحالة االستالم و  اختبار ميارة في المقيمين ألداء العينة  ءتفريغ آلرااستمارة 

 المعدل المجموع الثالث الثاني االول الدرجة القسم اسم الميارة  والحالة ت اجزاء االختبار ت الالعب

1 
 

 االستالم 1
 

      1 القسم التمييدي
      2 القسم الرئيسي
      1 القسم الختامي

  الممجموع التقييم النيائي ألجزاء االست

 حالة الدوران 2

      2 القسم التمييدي
      3 القسم الرئيسي
      1 القسم الختامي

  مجموع التقييم النيائي ألجزاء حالة الدوران

2 

 االستالم 1
 

      1 القسم التمييدي
      2 القسم الرئيسي
      1 القسم الختامي

  جزاء االستالممجموع التقييم النيائي أل

 حالة الدوران 2

      2 القسم التمييدي
      3 القسم الرئيسي
      1 القسم الختامي

  مجموع التقييم النيائي ألجزاء حالة الدوران
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  ( 6ممحق ) 
 الدوران بكرة القدمحالة اختبار ميارة االستالم و  جمع البيانات لالعبين  فياستمارة 

 ت الالعبين

 درجة القسم

 اسم الميارة  والحالة
 حالة الدوران االستالم

 القسم الختامي القسم الرئيسي القسم التمييدي القسم الختامي القسم الرئيسي القسم التمييدي
1 2 1 1 3 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

  ( 8 ممحق )
 ( ياردة4لكل  زاوية من التمرينات لمسافة ) المؤية باستخدام الزمن )ثا( التدريبية لجدول يوضح مقدار الشدةا

يااالزو  ت  100% الشدة %85 %80 %75 %70 %65 
1 45 2,85 2,64 2,47 2,31 2,18 1,85 
2 90 4,85 4,50 4,20 3,94 3,71 3,15 
3 135 6,15 5,71 5,33 5,00 4,71 4 
4 180 8,77 8,14 7,60 7,13 6,71 5,7 
5 360 11,54 10,71 10,00 9,38 8,82 7,5 

 ( ياردة7لكل  زاوية من التمرينات لمسافة ) المؤية باستخدام الزمن )ثا( التدريبيةالجدول يوضح مقدار الشدة 
يااالزو  ت  100% الشدة %85 %80 %75 %70 %65 
1 45 3,86 3,59 3,35 3,14 2,95 2,51 
2 90 6,51 6,04 5,64 5,29 4,98 4,23 
3 135 8,15 7,57 7,07 6,63 6,24 5,3 
4 180 10,46 9,71 9,07 8,50 8,00 6,8 
5 360 12,77 11,86 11,07 10,38 9,76 8,3 

 ( ياردة10لكل  زاوية من التمرينات لمسافة ) المؤية باستخدام الزمن )ثا( التدريبيةالجدول يوضح مقدار الشدة 
يااالزو  ت  100% الشدة %85 %80 %75 %70 %65 
1 45 4,62 4,29 4,00 3,75 3,53 3 
2 90 7,85 7,29 6,80 6,38 6,00 5,1 
3 135 9,20 8,54 7,97 7,48 7,04 5,98 
4 180 11,54 10,71 10,00 9,38 8,82 7,5 
5 360 14,77 13,71 12,80 12,00 11,29 9,6 
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