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 -التعريف بالبحث : -1
 -: مقدمة البحث وأهميته 1-1

ولكن  دفةصبال الكبيرة التي تحققت في مختلف الفعاليات لم تأت اإلنجازاتان 
عن طريق التخطيط العلمي السليم وتوظيف المختصين في المجال الرياضي للعلوم 

 .الرياضية واأللعابفي الفعاليات  اإلنجازكافة لخدمة 
تطورا كبيرا على نطاق دولي  األخيرةشهدت لعبة كرة القدم في السنوات و

وترابط هذه واسع في النواحي البدنية والمهارية والخططية والنفسية والوظيفية, 

بحيث أدى هذا الترابط والعالقات  النواحي في عالقات متداخلة الواحدة باألخرى

المتداخلة في النواحي أعاله الى تطور مستوى هذه اللعبة واصبحنا نشاهد مستويات 

 .لألداء في كرة القدم تثير األعجاب والتشويق والمتعة

وتعد القدرات البدنية الخاصة والمتغيرات الوظيفية والمهارية عامل مهم من  

لتقدم  األساسيةعوامل تحقيق تكامل اللياقة البدنية الشاملة, وهي من العناصر 

الالعب اذا ان ضعف هذه القدرات يودي إلى ضعف مستوى األداء ومن ثم عدم 

ع تطلب قوة األداء في الدفاالقدرة على مجاراة متطلبات اللعب الحديثة الذي ي

ان القدرات البدنية هي التي تمكن الالعب  كما ,والهجوم وسرعة رد الفعل وغيرها

بط بين القدرات يضع افان هذا التر, كافة الظروفاألساسية في من أداء المهارات 

وذلك لحاجة اللعبة لمثل هذه القدرات طول  عب في حاله تؤهله لتحقيق اإلنجازالال

 .أكثر( دقيقة أو 029( إلى )09من )وقت المباراة 

ء فيها والمتغيرات التي تحصل فيها لعبة كرة القدم وبسبب طبيعة االدا ن  إ
تتطلب العبين يمتلكون قدرات بدنية خاصة كالقوة والسرعة والمطاولة لكي ينفذوا 

مهارة تحتاج الى مستوى معين من القوة والسرعة مهارات هذه اللعبة الن كل 
فضال عن أن القدرات  والتوافق واالنسيابية رشاقة والدقة الحركية والتوازنلوالمرونة وا

 بكرة القدم. البدنية تعد عامال مؤثرا في اداء المهارات األساسية
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وعلى أساس هذا الفهم يصبح من الضروري تتبع تقدم الالعبين في النواحي  
جراء االختبارات الفترية سية والخططية والوظيفية من خالل إالبدنية والمهارية والنف

حتى نكون مطمئنين الى أحكامنا التي نصدرها بحق الالعبين وبحق المناهج 
 التدريبية كون هذه األرقام مبنية على أسس موضوعية وهي االختبارات.

القدرات البدنية  يمن معرفة نقاط القوة والضعف فوتكمن أهمية البحث 
والوظيفية والمهارية لدى العبي أندية النخبة بكرة القدم فضال عن أهمية استخدام 
المقارنات باستخدام الوسائل اإلحصائية التي تساهم في الحصول على أفضل 
االستنتاجات التي تخدم هدف التدريب للحصول على أحسن المستويات في 

 المستقبل.

 -مشكلة البحث: 1-2

في المنتخبات  اً عام( 11) لمدة بوصفه العبًا سابقاً ومن خالل خبرة الباحث 
الوطنية وأندية الزوراء والجوية والكرخ والصناعة وجد ان اغلب فرق النخبة ال ترتقي 

دوري المن حيث متطلبات اللعب الحديث في المراكز االولى بمستوياتها إلى فرق 
جمل والمهاري الذي له الدور البارز في م من حيث مجمل اإلعداد البدني والوظيفي

 .                                                                                                                         باتهاألداء أو بعض متطل
عن طريق االختبارات  ان مشكلة البحث تتجلى بتشخيص نقاط القوة والضعف

بشكل علمي دقيق من خالل تسجيل وتحديد بياناتها الرقمية لبعض القدرات  والقياس
استخراج العالقات االرتباطية البينية و  البدنية الخاصة والوظيفية والمهارات األساسية

فيما بين هذه المتغيرات التي يمتلكها الالعبون في هذه األندية والوقوف على ما 
نا مؤشرا ها, لتكون للتحليعمليات بعد إجراء  يميز هذه العالقات ومن ثم مقارنتها

, وكذلك تساعد في هذه القدرات قيد البحث هذه الفرق واضحا لما يمتلكه العبو
المدربين في وضع مفردات مناهجهم التدريبية وفقا للمؤشرات الحقيقية التي سيخرج 
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اداء ا إلى األمام للوصول إلى تطوير اللعبة ودفعهفي بها الباحث إسهاما منه 
المستوى العالي في مجمل قدرات الالعبين قيد البحث, وأيضا كل مشكلة تواجه 

 .العاملين في حقل االختصاص, وأضافه مصدر في مكتبة لعبة كرة القدم العراقية
 

 :أهداف البحث 1-3
 التعرف على مستوى بعض القدرات البدنية الخاصة والوظيفية والمهارات    -1

 العبي أنديه النخبة بكرة القدم للمستويات الثالثة للموسم األساسية لدى
 .1111/1111الرياضي  

التعرف على نوع العالقات االرتباطية البينية للمتغيرات المبحوثة لدى إفراد  -2
 عينة البحث.

إجراء مقارنة لنوع وقيمة العالقات االرتباطية البينية لمتغيرات الدراسة المبحوثة  -3
 بكرة القدم للمستويات الثالثة أفراد عينة البحث.بين أندية النخبة 

 

 فروض البحث: 1-4
عالقات ارتباطيه بينية ذات داللة إحصائية بين بعض القدرات البدنية  وجود  -1

الخاصة والوظيفية والمهارات األساسية لدى العبي أندية النخبة بكرة القدم 
 البحث.أفراد عينة  1111/1111للمستويات الثالثة للموسم الرياضي 

تباين في مستوى العالقات االرتباطية البينية لدى العبي أندية النخبة  وجود  -1
 بكرة القدم للمستويات الثالثة أفراد عينة البحث.
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 :جماالت البحث 1-5

أندية النخبة بكرة القدم للموسم الكروي  العبو البشري:المجال  1-5-1
1111/1111. 

 1/1/1111لغاية و  11/3/1111منالمدة   :المجال ألزماني 1-5-2
 المالعب الخاصة باألندية التي تجري عليها الدراسة. المجال المكاني: 1-5-3
 
 حتديد املصطلحات: 6_1

 : هو المستوى الراهن من الوظيفة سواء كان متأثر بالتدريب ام لم يكن.القدرة
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 الدراسات النظرية 2-1

 درات البدنية اخلاصة بكرة القدم:الق 2-1-1
بات مهما معرفة القدرات البدنية الخاصة بكرة القدم التي يحتاج إليها العبو 

ابعد مدى ممكن ألنها تعد كرة القدم تحديدا وذلك لتطوير القدرات المطلوبة إلى 
 األساس في تحسين األداء المهاري والوظيفي.

أال وهو القدرات البدنية  واحديئ   الحركية وجهان لشو  "تعد اللياقة البدنية
األداء الدقيق المتقن  خصلحركية هي ذلك الجانب الذي يويمكننا القول بان اللياقة ا

لجسم اإلنسان في المحيط الذي يوجد فيه، أما اللياقة البدنية فتنصب وتركز على 
االرتقاء بعناصر القوة والسرعة والتحمل والمرونة بهدف القيام بالمهام الحركية 

"وتعد لعبة كرة القدم من األلعاب الرياضية التي تحتم على ، (1")المطلوبة منه بكفاءة
بين القيام بالحركات المتنوعة والكبيرة العدد ذات الطابع السريع والمفاجئ في الالع

مكانية تغيير الالعبين ألماكنهم  حالة الحصول على الكرة أو سرعة تغيير االتجاه وا 
في الدفاع والهجوم لذا ال يستطيع الالعب إكمال المباراة بدون امتالك القدرات البدنية 

 .(2)مرار طول فترة المبارة"الخاصة التي توهله لالست
"ان أكثر القدرات البدنية الخاصة بالعبي كرة القدم هي التي ترتبط ارتباطا 
قويا بالقدرات الالهوائية وهذه القدرات يجب أن تتصف بها خطوط  اللعب جميعها 

 .(3)من المدافعين والعبي الوسط والمهاجمين"
                                                           

العلمية للتربية الحركية وتطبيقاتها لرياض األطفال األسس ( احمـد عبد الرحمن السرهيدي و فريدة عثمان؛ 1)
 .159ص( 1991) الكويت، دار القلم، :1، طوالمرحلة االبتدائية

الحكمة للطباعة والنشر،  )الموصل، دار،كرة القدم للصفوف الثالثةصباح رضا )وآخرون(؛ ( 2)
 .55ص(1991

ر الحكمة للطباعة والنشر، )بغداد، دا بكرة القدم،األعداد البدني ( كاظم عبد الربيعي وموفق مجيد المولى؛ 3)
 .115 –113ص(1911
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القدرات البدنية بأنه "مقدار ويذكر كل من قاسم حسن ومنصور جميل مفهوم  
ة الصفات البدنية حتاج إلى تنميي ذيضي الجسمي والوظيفي للعمل، الاستعداد الريا

 .(1)مطاولة("و  ،رشاقةو  ،مرونةو  ،سرعةو  ،األساسية ) قوة
أما أبو العال  فقد أشار إلى أن "القدرات البدنية تشكل الحجر األساسي في  
والوصول إلى أعلى المستويات  انهاوأتقمهارات الحركية للنشاط الرياضي تنمية ال

 .(2)الرياضية، إذ ترتبط إمكانية أداء الحركات بمستوى نمو الصفات البدنية"

  -:القوة االنفجارية للرجلني 2-1-1-1
اختلف الخبراء والباحثون في صفة القوة االنفجارية والسبب في هذا االختالف 

ان من ، "القوة والسرعة بنسب غير متساويةهو إن هذه الصفة مركبة تشترك فيها 
اشتراطات القدرة االنفجارية القدرة على دمج القوة مع السرعة في قالب واحد وهذا ال 

 أيضابسرعة عالية مستقلة وقوة عالية مستقلة  يعني بالضرورة ان الالعب الذي يتمتع
ان يكون لديه القدرة على  األمرإذ يتطلب  ئياانه يتمتع بمكون القدرة االنفجارية تلقا

   .(3)"يتطلب الكثير من المران والتدريبمزجهما معا في قالب واحد وهذا 
هذه  ة نسبة القوة فييلذلك تباينت اآلراء بشأنها فمنهم من يعتقد بأرجح" 

ة نسبة السرعة فكل من)هاره، وريسان خريبط، يالصفة في حين يعتقد اآلخرون بأرجح
عند  ومحمد حسن عالوي، وعصام عبد الخالق( لم يتطرقوا إلى القوة االنفجارية

 .سيمهم ألنواع القوة العضليةتق
                                                           

( 1911، ،) بغداد، مطبعة التعليم العالياللياقة البدنية وطرق تحقيقها؛ قاسم حسن حسين ومنصور جميل (1)
 .29ص

القاهرة، مطابع  ،)انتقاء الموهوبين في المجال الرياضيأبو العال احمد عبد الفتاح و احمد عمر سليمان؛  (2)
 .01ص(1911سجل العرب، 

مصــر، ) :1، طاألسسسس العلميسسة للكسسرة الطسسائرة وطسسرق القيسساس؛حمــدي عبــد المــنعم و  ( محمــد صــبحي حســانين3)
 . 115ص(1995، مركز الكتاب للنشر
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والشاطي، ومنصور  ،والمندالوي )ديك، وقاسم حسن، وعبد علي نصيفأما 
وعّد )محمد صبحي  جزءًا من القوة المميزة بالسرعة جميل، ومحمد رضا( فقد عدوها

نين، وعلي ألبيك، وعصام عبد الخالق، وسعد محسن إسماعيل( القوة االنفجارية احس
نوعًا مستقاًل من أنواع القوة العضلية لها خصائصها وأداؤها الذي يميزها عن غيرها 

 .(1)"من األنواع
)ماجي( فقد ذكرا "أن معظم الرياضيين الناجحين يمتلكون قدرًا أما )بارو( و

كبيرًا من القوة والسرعة ويمتلكون القدرة على الربط بين هذين العنصرين بشكل 
  .(2)متكامل إلحداث القوة المتفجرة من أجل تحقيق أداء أفضل"

بذل أقصى طاقة في عمل متفجر  ( بأنها "القابلية علىCrattyويعرفها)
 . (3)واحد"

فقد كان األخير متفقًا مع وديع ياسين لهذه الصفة من جانب بذل القوة 
القصوى ولكنه اختلف معهم في شرط التكرار، فلم يشترط األداء مرة واحدة بل اعتمد 
على زمن األداء فعرفها بأنها "أقصى مقاومة يمكن التغلب عليها في أقصر زمن 

 ، متفقًا بالرأي مع قاسم حسن حسين الذي عرفها بأنها "القابلية التي تصل(0)"ممكن
 .(5)لها القوة القصوى بأقصر زمن ممكن"

فقد تطرقا إلى القدرة المشتركة و)أحمد سعيد أحمد(  أما )قاسم المندالوي(
للجهاز العصبي والعضلي في إظهار هذه الصفة إذ عرفاها بأنها "قدرة الجهاز 

                                                           

التصويب تأثير أساليب تدريبية لتنمية القوة االنفجارية للرجلين والذراعين في دقة سعد محسن إسماعيل؛  (1)
 .11(ص.1991جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية، :)أطروحة دكتوراه،البعيد بالقفز عاليا في كرة اليد

A practical Approach of measurement  inphysical ), )Barrow and McGee (19732(
.lea, Fibiger, Philadelphia, P12 ,Education 

Cratty,B. J., Howell, Maxwell, Op. City. P110. (3) 
 . 52(، ص1911،) الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، اإلعداد البدني للنساء( وديع ياسين طه؛ 0)
 .151ص (1991الفكر العربي،  عمان، دار:)1، طتعليم قواعد اللياقة البدنيةقاســم حسن حسين؛  5))
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والعضلي في محاولة التغلب على مقاومة ما تتطلب درجة عالية من سرعة العصبي 
 ، (1")االنقباضات العضلية

"وتبــرز أهميــة القــوة االنفجاريــة لــدى العــب كــرة القــدم خــالل عمليــة التهــديف  
، ئــهرأس ويحتاجهــا الالعــب أيضـا فــي أداوكـذلك حركــات القفـز ل علــى ألداء ضــربة الـ

اوغــة واالنطــالق الســريع فضــاًل عــن حاجتــه لهــا مــن اجــل وكــذلك الحــال فــي إثنــاء المر 
 اأداء المهارات والواجبات الخططية بالسرعة المناسبة، هذا باإلضـافة إلـى حاجتـه إياهـ

خــالل الــركس الســريع مــن الثبــات أو شــبه الثبــات، وال يفوتنــا حاجتــه إياهــا فــي حالــة 
ويضـــيف الباحـــث ، (2)"أو اللعـــب فـــي ظــروف ريـــ  قويـــة لـــهحاألرضــية الصـــلبة أو المو 
فـي المكاتفـة والمزاحمـة لالسـتحواذ علـى الكـرة واستخالصـها  ةحاجة الالعب لهـذه القـدر 

 من المنافس.
من خالل التطرق إلى آراء الخبراء بشأن صفة القوة االنفجارية وما ذهب إليه  

كُل بحسب ما يراه فإن الباحث يتفق مع رأي )عادل عبد البصير( في متطلبات صفة 
ومن خالل ما تقدم فان الباحث يعرف القوة االنفجارية بأنها القيام النفجارية، القوة ا

 بحركة تستخدم فيها أقصى قوة في اقصر زمن إلنتاج الحركة.

 -:القوة املميزة بالسرعة 2-1-2-2

يفهم من اصطالح القوة المميزة بالسرعة "قدرة الرياضي في التغلب على 
 .(3)سريعة"المقاومات بانقباضات عضلية 

( Clarkوكالرك) Mc Gee( ومك جي)Mc Cloyوقد أشار مك كلوي ) 
إلى "أن توافر مكوني القوة والسرعة ال يعني بالضرورة قوة مميزة بالسرعة عالية إذ 

                                                           

 .05ص (1959مطبعة جامعة بغداد،  )بغداد،التدريب بين النظرية والتطبيق أحمد؛قاسم المندالوي وأحمد سعيد  1))

  .29،51ص (1911)دار الكتب للطباعة، الموصل 1،طكرة القدم؛ زهير قاسم الخشاب ) واخرون (( 2)

 ار الشروق للنشر والتوزيع،، )فلسطين، دتطبيقات في علم الفسيولوجي والتدريب الرياضيريسان خريبط ؛  (3)
 .012ص(1995
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يتوقف ذلك على قدرة الفرد على دمج هذين المكونين وربطهما بصورة توافقية 
 .(1)وبدرجة عالية من التكامل"

مميزة بالسرعة مهمة جدًا لكثير من األلعاب الرياضية ومنها لعبة "إن القوة ال 
كرة القدم، إذ إن الكثير من الحركات التي يؤديها الالعب داخل الملعب تتطلب توافر 
 القوة المميزة بالسرعة لديه ويجب على العب كرة القدم أن يتصف بها وهي تتطلب

 درجة عالية من القوة ومن السرعة
مفتي إبراهيم بأنها "المظهر السريع للقوة العضلية الذي يدمج كال من  ويعرفها 

 .(2)السرعة والقوة في حركة"
أما محمد صال  الوحش فعرفها على أنها "مقدرة العضلة في التغلب على  

  .(3)مقاومات باستخدام سرعة حركية عالية"
ن القصوى قوة اقل مال عبد الحميد فيراها على إنها "أما من وجهة نظر كم

، (0)"ر دون فترات انتظار لتجميع القوةفي سرعة اقل من القصوى وتتميز بالتكرا
على أنها "مقدرة الجهازين العضلي والعصبي في التغلب على مقاومة  اً ضوتعرف اي

أما )قاسم حسن حسين وعبد  ،(5)أو مقاومات بأعلى سرعة انقباس عضلي ممكن"
"قابلية الرياضي للتسلط على مقاومة باستخدام علي نصيف( فقد عرفاها بأنها 

 .(1)السرعة الحركية العالية"
                                                           

 .11( ص1991، )مصدر سبق ذكره قاسم حسن حسين؛  (1)
 .125(ص 1991)مصدر السابق نفسه ( مفتي إبراهيم حماد؛ 2)
 ( 1915القاهرة، دار الفكر العربي،)،ألعداد المتكامل لالعبي كرة القدم ؛( محمد عبده صال  ومفتي إبراهيم3)

 .93ص 
  115(، ص  1995:)دار الفكر العربي، القاهرة 1، طالرياضيأسس التدريب ( كمال عبد الحميد؛ 0)
 .115(، ص1999، )القاهرة، دار الفكر العربي، أسس ونظريات التدريب الرياضي( بسطويسي احمد؛ 5)
الموصل، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، )،علم التدريب الرياضي؛ قاسم حسنو  عبد علي نصيف(1)

 .11ص (،1911
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"إن حركة الالعب في الملعب مثل انتقاله من مكان إلى آخر بسرعة لتنفيذ  
هجمة أو االنتقال السريع لقطع كرة من العب خصم أو االنتقال لتغيير موقع 

عة حركات متكررة تؤدى بسر الالعب فإنها تدل على بذل قوة سريعة كذلك في أداء 
الالعب في هذه الفعالية إلى أداء القوة لمرات متعددة  يهالإوقوة عاليتين التي يحتاج 

 .(1)وبزمن قصير"
أهمية القوة المميزة بالسرعة ) القوة السريعة ( لالعب  طلق ندركنومن هذا الم

 االداء كرة القدم في حاالت التهديف القوي السريع والقفز ل على وفي سرعة
والمباغتة السريعة) المراوغة ( والخداع واالنطالق السريع وكذلك القدرة على أداء 

ونظر ألهمية هذا النوع من القوة لالعب كرة ، هارات المطلوبة بالسرعة المناسبةالم
وة العضلية في المناهج القدم فأنه يحتل نسبة كبيرة من الزمن المخصص لتنمية الق

 .التدريبية
  -:(2")والالعب الذي يتميز بهذا النوع من القوة يشترط به توافر ما يلي

 درجة عالية من القوة العضلية. .1
 درجة عالية من السرعة. .2
 درجة عالية من المهارة الحركية.  .3

ويعرف الباحث القوة المميزة بالسرعة بأنها قدرة بدنية حركية مركبة من ترابط 
معينة ناتجة عن قدرة الجهاز العصبي العضلي في عنصري القوة والسرعة بمستويات 

 .لعبة كرة القدممع طبيعة  إحداث انقباضات عضلية سريعة تتماشى
 
 

                                                           

 .111(، ص1991دار المعارف :)11، طعلم التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي؛  (1)
 .33ص(، 1911) ،1، طمصدر سبق ذكره( زهير الخشاب وآخرون؛ 2)
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 السرعة االنتقالية )القصوى( 2-1-2-3
الرئيســة التــي يحتاجهــا العــب كــرة القــدم  األنــواعان الســرعة االنتقاليــة هــي مــن     

فـي جميـع جوانـب  أخـرى إلـىالمباراة من اجل االنتقال بصورة سريعة من منطقـة  أثناء
 بأقصــىَاخــر  إلــىاالنتقــال مــن مكــان  ةبانهــا "إمكانيــالملعــب وتعــرف الســرعة االنتقاليــة 

ســـرعة بأنهـــا " فســلجيهقاســم حســـن حســـين مــن وجهـــة نظـــر  يراهـــاو ، (1)ســرعة ممكنـــة "
القصــوي إلثــارة العضــالت علــى االنقبــاس تفاعــل الجهــاز العصــبي المركــزي والتوجيــه 

معـــدل مـــن الســـرعة  أعلـــى"الســـرعة بانهـــا عمـــار احمـــد(  ويعـــرف )عمـــر، (2)واالنبســـاط"
 .(3)المنتظمة يستطيع الفرد تحقيقه("

( " هــي ســرعة Clarkeويــذكر محمــد صــبحي حســانين  وحســب رأي كــالرك )
عنهــا بأنهــا تلــك  عمــل حركــات مــن نــوع واحــد بصــورة متتابعــة، فالســرعة يمكــن التعبيــر

حالــــة االنقبــــاس وحالــــة  ناالســــتجابات العضــــلية الناتجــــة عــــن التبــــادل الســــريع مــــا بــــي
 .(0)االسترخاء العضلي"

، أي أن قــدرة العــب كــرة القــدم هــي نقطــة البدايــةعنــد فيــرى الســرعة  " نزةكــو  الفريــد أمــا
أو فــي حــاالت  مــن الحركــة البطيئــة أوالتعجيــل واالنطــالق بســرعة مــن وضــع الوقــوف 

                                                           

)بغداد، مطبعة التعليم  التدريب الرياضي واألرقام القياسية ؛الشاطئ قاسم حسن المندالوي ومحمود عبداهلل (1(
 .59ص(1915لي )العا
:) عمان، دار الفكر للنشر، 1، طعلم التدريب الرياضي في األعمار المختلفةحسين؛  قاسم حسن (2)

 .01(ص1991

تأثير التدريب بأسلوب المقاومات باإلطالة العضلية على المدى الحركي ومكونات عمر عمار احمد؛  (3)
 .35ص(2110الرياضية، :)رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية م شباب111الخطوة واإلنجاز بعد 

(  1999 :) القاهرة، دار الفكر العربي0، طالقياس والتقويم في التربية الرياضيةمحمد صبحي حسانين؛  (0)
 .359ص
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يكــون ســريعًا فــي مســافة قصــيرة والتحــول المفــاجئ مــن  أنمتعــددة يلــزم علــى الالعــب 
 .(1)"الهجوم وبالعكس إلىالدفاع 

 -:(2)وهناك عناصر مهمة لتحديد السرعة في هذه الفعالية منها
 سرعة  رد الفعل   .1

 سرعة الركس  .2

 يكيةنلتكاالسرعة الفعالية  .3

   لتكتيكيةالسرعة الفعالية ا .0

ـــى أداء بانهـــا الباحـــث فيـــرى الســـرعة فـــي كـــرة القـــدم  أمـــا      تعنـــي قـــدرة الالعـــب عل
   .بأقصر زمن ممكن ثنائيةحركات 

 :حتمل السرعة 2-1-2-4
يدل عليها، فهي مكون من صفتي التحمل والسرعة، ولهذه الصفة  اسمها

أهمية كبيرة في أداء لعبة كرة القدم فهي مهمة لالعب كرة القدم ويجب تطويرها في 
الحفاظ  أوفترة األعداد الخاص والمنافسات ودائما يحرص المدربون على تنميتها 

 .مراحل المذكورةالعليها في 
ية والسبب في ذلك  يمكن المحافظة عليها إلى النها"إن السرعة القصوى ال اذا

يعود إلى انخفاس المستوى بسبب تعب الجهاز العصبي الحاصل من جراء توالي 
قدرة مهي  "وكذلك، (3)"بير والذي يؤدي إلى حالة اإلعاقةالمثير الحركي بشكل ك

 .(0)المحافظة على سرعته ألطول فترة زمنية ممكنة" على الالعب

                                                           

 .1911، ترجمة ماهر البياتي وسليمان علي حسن،) الموصل، دار الفكركرة القدمألفريد كوتزة؛  (1)
،) دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل  البدني لكرة القدماألعداد كاظم الربيعي وموفق المولى؛  (2)

 .333(ص1911
 .111(، ص1999،)الموصل، دار الكتب والطباعة والنشر، 2، طكرة قدمزهير قاسم الخشاب وآخران؛  (3)
:)عمان، دائرة المطبوعات والنشر 1، طالتدريب الرياضي للقرن الواحد والعشرين؛ الربضيكمال جميل  (4)

 .11(،ص 2111
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"استمرار أداء النشاطات عالية الشدة بسهولة دون تأثير بعس  وتعني 
"أنها  (بهاء الدين إبراهيم سالمة)ويقول ، (1)المتغيرات الخارجية على مستوى األداء"

  .(2)قدرة العب كرة القدم في المحافظة على سرعته ألطول فترة زمنية ممكنة"
لالعب  تحمل السرعة في االنطالقات السريعة المتكررة  أهميةوتظهر  

ان كرة  وأساسا( دقيقة 91) أثناءسرعة  بأقصى ألخرواالنتقال بالملعب من مكان 
الهجوم  إلىالقدم الحديثة مبنية على السرعة والضغط المستمر واالنتقال من الدفاع 

  وبالعكس.
ن القدرات البدنية المهمة مان تحمل السرعة الباحث فهم يومن خالل ما تقدم 

والضرورية لالعبي كرة القدم إذ تجعل الرياضي يقاوم التعب الناتج من تراكم حامس 
ي استهلك من األوكسجين الذ توافرضالت العاملة والدم بسبب نقص الالكتيك في الع

كما  ،ومحاولة الحيلولة دون هبوطها ألطول فترة زمنية ممكنة، جراء شدة ذلك األداء
بتكرارات كثيرة و بيرة مهمة في لعبة كرة القدم عند أداء حركات اللعب بسرعة ك هاإن

الن طبيعة األداء في لعبة كرة القدم يتطلب أن يمتاز أداء الالعب  ولمدة طويلة
دقيقة بسرعة  121دقيقة وأحيانا  91 من بتحمل السرعة لكون وقت المبــــــاراة طويل

اة عالية بين االنتقال في الهجوم والدفاع وخاصة ظهورها في القسم  األخير من المبار 
 .أو في التمديد إلى أشواط أخرى

رة الالعب على المحافظة على سرعه أنها قد الباحث تحمل السرعةويعرف 
على مدى شوطي المباراة اداء الواجبات المهارية والخططية ألطول فترة ممكنة 

 وبنفس الكفاءة تقريبًا.

                                                           

 :) الدوحة، الراية للنشر والتوزيع 2، ط فسيولوجيا التدريب بكرة القدم( موفق مجيد المولى وعلي خليل؛ 1)
 .105(، ص 1995     

، نشرة العاب التمثيل الحيوي للطاقة الهوائية والالهوائية لالعبي تحمل السرعة( بهاء الدين إبراهيم سالمة؛ 2)
  .31،ص1999، 20القوى، ع
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 املهارات األساسية بكرة القدم: 2-1-2
تعد المهارات األساسية بكرة القدم من أهم المميزات التي يجب ان يمتلكها 
الالعب فهي السالح المؤثر والفعال الذي يستطيع به الالعب مواجهة كافة 

خالل المباراة إلى جانب دور اللياقة  الصعوبات والمحاوالت كافة التي يتعرس لها
 .البدنية والحالة النفسية والذهنية المهمة لالعب

يعني القدرة على تحقيق الفوز في المباراة  للمهارات األساسية فامتالكه" 
وفقدانها يؤدي إلى خسارة المباراة ومن ثم فهي تلعب دورا مهما لدى الالعب والفريق 

إذ ذكر )رعد حسن حمزة( "أن المهارات األساسية إحدى ، (1)لتحقيق الهدف المنشود"
 .(2") مكونات لعبة كرة القدم وهي العامل المهم لتنفيذ خطط اللعب وحسم المباراة

لكون كرة القدم لعبة جماعية فإنها تحتاج إلى الدقة في أداء المهارات  "ونظراً  
لتنفيذ الواجبات المرسومة وتوجيهها لخدمة الفريق بأكمله حتى تصل بالفريق إلى 

 .(3)أفضل النتائج فالبد من إجادة المهارات وعلى مستوى الالعبين جميعهم"
وهذا يعني قدرته على  عبالحًا لالعب كرة القدم في المل"وتعد المهارة س  

التحكم في الكرة بسهولة وبدون مجهود زائد، فضاًل عن أنها تساعد الالعب في 
التغلب على أكثر من خصم، فضاًل عن أنها" تخلق لحظات عصيبة لفريق الخصم 

 .(0)إمام مرماه"
                                                           

الثابت والمتغير في تطوير بعض المهارات ونقلها  مريناثر التعلم التعاوني بالت( أثير عصام عبد الرزاق؛ 1)
 .01(ص2115، )رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية التربية الرياضية،إلى مهارة التهديف للناشئين بكرة القدم

:)رسالة            تنمية المهارات األساسية بكرة القدم اثر استخدام وسيلة المناطق المحددة فيرعد حسين حمزة؛ ( 2)
   . 9ص(1999بية الرياضية، جامعة بغداد،ماجستير، كلية التر 

: )رسالة تأثير تداخل التمرينات المركبة في تطوير بعض المهارات األساسية بكرة القدم( ضياء ناجي عبود؛ 3)
 .  11ص(2113بغداد،بية الرياضية، جامعة ماجستير، كلية التر 

( 1911) الموصل، دار الكتب للطباعة، رجمة ( ماهر ألبياتي وسليمان علي،) تكرة القدمكونزه، الفريد؛ ( 0)
 .11ص 
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ويذكر قاسم المندالوي وجيه محجوب "أن المستوى الرفيع للجانب الفني عند  
القدم يظهر من خالل أخذ القرارات السريعة في كيفية قيادة الكرة  العبي كرة

 .(1")والمناوالت كذلك لحاالت اللعب المختلفة
 :(2)ويتميز أداء المهارات األساسية الجيدة بما يلي

 السهولة واالنسيابية في أداء الحركة.  1
 الدقة والتحكم في أداء الحركة.  2
 التوافق في أداء الحركة.  3
 االقتصاد في أداء الحركة. .0

 :(3)وتنقسم المهارات األساسية بكرة القدم إلى
 المهارات األساسية البدنية أو المهارات األساسية بدون كرة وهي:  أوال :

 الجري وتغيير االتجاه. -1
 الوثب.   -2
 الخداع والتمويه بالجسم.   -3
 وقفة العب الدفاع.  -0

 : (0)بالكرة هيالمهارات األساسية  -ثانيًا :
 التهديف -3                  الدحرجة  -1
 )االحساس بالكرة(السيطرة  -0 المناولة   -2

                                                           

( 1912،:)بغداد، مطبعة1، جالمدخل في علم التدريب الرياضيقاسم حسن المندالوي ووجيه محجوب؛ ( 1)
   .51ص

 (1990لقاهرة، دار عالم المعرفة، )ا1، طأساسيات كرة القدمعبده صال  الوحش ومفتي إبراهيم؛  محمد( 2)
 .25ص
 . 15ص(1990 ، )القاهرة، دار الفكر العربي،األسس العلمية في تدريب كرة القدم( حنفي محمود مختار؛ 3)
:) الموصل، دار 2، طالرياضيةكرة القدم لطالب كليات وأقسام التربية زهير قاسم الخشاب) وآخرون (؛ ( 0)

 102(، ص 1999الكتب للطباعة والنشر، 
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 سضرب الكرة بالرأ -1                       اإلخماد   -5
 الرمية الجانبية -1  المراوغة والخداع          -5
 حراسة المرمى -11                       المكاتفه  -9
 

 :املناولة 2-1-2-1
ن الفريق إين، ف"تعد هذه المهارة من أكثر المهارات استخدامًا من قبل الالعب

يتمكن من تنفيذ الواجبات المكلف بها سواء  ةبإرسال مناوالت متقن وهالذي يتمتع العب
 وهى ان الفريق الذي ال يتمتع العبننا نر إاع أو الهجوم والعكس هو الصحي  ففي الدف

ن ذلك سوف يؤثر على نتيجة أدائه وقد يؤدي إلى خسارته إقنة فبإرسال مناوالت مت
 .(1)للمباراة"

مناوالت على الرغم من اختالف المدارس الكروية ال"وتسمى كرة القدم لعبة 
في تسمية الخطط والتشكيالت، ويبقى العامل المشترك والحاسم بينها هو المناولة وان 

ومن  أو تناول ألحد الزمالء في الفريقالكرة فأنها تلعب  %( عند استالم11نسبة )
هذا المنطلق نستخلص بأن الفريق الذي ال يجيد العبيه لعب المناوالت بشكل دقيق 

لذلك على الالعب المستحوذ على ، (2)فأنه بالتأكيد غير قادر على تحقيق الفوز"
ا ولكي تكون المناولة دقيقة الكرة ان يمرر الكرة بدقة عالية وبسرعة حتى ال يتم فقدانه

     -:(3)يجب ان تتوافر فيها ثالث عناصر هي"

                                                           

 .35(،ص1999دار الخليج، )األردن، ،المهارات األساسية في كرة القدم تعليم تدريبيوسف الزم كماش؛ ( 1)
:)عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، 1، طالتمارين التطبيقية بكرة القدمثامر محسن وموفق المولى؛ ( 2)

 .11( ص1999
ترجمة طارق الناصري،) بغداد، مطبعة جامعة بغداد   ، التكتيك وعمل الفريق في كرة القدم( جالروس هيوز؛ 3)

 . 59(، ص1950
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المناولة الدقيقة تساعد في اإلسراع باللعب وتقلل استحواذ المنافس على     س الدقة:1
 الكرة.

ان المناولة البسيطة تؤدي إلى كشف جبهة الدفاع في ثلثي المنافس   س البساطة: 2
 الوسطي والدفاعي. 

 سرعة المناولة تعد من أهم عناصر تفعيل اللعب وفت  الثغرات.س السرعة: 3
 أي درجة الصعوبة على المنافس لقطع الكرة.الصعوبة:  -4

 -:(1)وللمناوالت استخدامات عدة منها
 التمرير إلى الزميل.  .1
 التهديف نحو الهدف.  .2
 تشتيت الكرة.  .3
 ضربات البداية والحرة والركنية والجزاء. .0

)سعد منعم الشيخلي( "فيرى أن المناولة تعد من أهم مهارات  لعبة كرة أما 
القدم نظرا ألنها األكثر استخداما طول زمن المباراة، لذ وجب توافر الشروط الثالثة 

 .(2)الصحيحة المتمثلة بالدحرجة والتوقيت والقوة"
 

 -:(3)وتقسم المناوالت إلى
 المناوالت بباطن القدم .1
 الداخلي من القدم.المناوالت بالقسم  .2
 المناوالت بالقسم الخارجي من القدم. .3

                                                           

 .15،ص(1990)،  مصدر سبق ذكره( حنفي محمود مختار؛ 1)
،   المؤشرات الوظيفيةدراسة مقارنة لفعالية األداء لالعبي كرة القدم وعالقتها ببعض سعد منعم الشيخلي؛ ( 2)

 .31( ص2111) أطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 
 ..102(ص1952مطبعة الجامعة، )بغداد،،كرة القدم وعناصرها األساسيةثامر محسن وواثق ناجي ؛ (3)
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 -:(1)وتقسم المناولة إلى أقسام عديدة منها 
 المناولة حسب المسافة: هي المناوالت القصيرة والمتوسطة والطويلة. -
 المناولة حسب االرتفاع: هي المناوالت األرضية والمتوسطة االرتفاع والعالية. -
 .االتجاه: هي المناوالت القطرية والعرضية والخلفية وفي العمق المناولة حسب -

 

 :اإلمخاد 2-1-2-2
ن مهارة اإلخماد يقصد بها عملية إيقاف حركة الكرة أو كتمها وجعلها تحت إ  

تصرف الالعب ويتطلب من الالعب التحرك باتجاه الكرة إلخمادها والسيطرة عليها 
منه أو من دون ان يقف بانتظارها حتى تصل اليه وذلك الحتمال وجود خصم قريب 

اسية المهمة في كرة القدم "وتعني عد احد المهارات األستو  الكرة يحاول قطع الكرة
 .(2)حصول الالعب على الكرة وجعلها تحت تصرفه"

يجب ان يوضع  بأنه "عند التدريب على كتم الكرةويؤكد حسن عبد الجواد 
بحيث يستطيع السيطرة على الكرة سيطرة  لالعب في ظروف مشابهة لظرف اللعبا

الالعب من وضع الكرات القادمة  ويرى قاسم لزام صبر ان "اإلخماد يمكن ، (3)تامة"
جميعها تحت سيطرته سواء أكان استالمها بصورة متدحرجة أو عالية، وتتطلب 
عملية السيطرة على الكرة ان تتوافر لدى الالعب القدرة على استخدام أجزاء جسمه 

 .(0)كافة )عدا اليدين( وفي أي وضع كان"

                                                           

 .102ص، 1952،المصدر السابق نفسه ؛ثامر محسن وواثق ناجي( 1)
 159ص(1999)،  سبق ذكره مصدر( زهير قاسم الخشاب؛ 2)
:) بيروت، 2، ط القانون الدولي –األلعاب اإلعدادية  –المبادئ األساسية  –كرة القدم حسن عبد الجواد؛ (3)

 .29ص(1911علــــــم للمالييــــــن، دار ال
 .135ص(2111)،بق ذكره مصدر س( قاسم لزام صبر واخرون  0)
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 -:(1)على الكرة كما يأتي اإلخمادويمكن تقسيم 
 إيقاف الكرة األرضية والمتدحرجة وامتصاصها حتى تسكن. -1
إيقاف أو امتصاص الكرة العالية سواء على األرس أو في الهواء حتى تصل إلى  -2

 حالة السكون.
السيطرة على الكرة العالية أو المتدحرجة في أثناء جري الالعب مع عدم توقفه  -3

 وهذه من سمات العب كرة القدم الحديث.
 -:(2)اع اإلخماد إلى ما يأتيويتم تقسيم أنو 

        اإلخماد بأسفل القدم. -1
 اإلخماد بخارج القدم. -2
 اإلخماد داخل القدم.  -3
 اإلخماد بالفخذ.  -0
 اإلخماد بالصدر.  -5
 .)وسط جبهة الرأس اإلخماد بالرأس  -1
 اإلخماد بأعلى البطن)المعدة( -5
 اإلخماد أمام القدم -1
 اإلخماد خلف القدم )الكعب(. -9

 -:(3)اإلخماد يجب مراعاة ما يليولغرض نجاح عملية 
 غير المتصلب(.المرتخي من الجسم )  زءاستقبال الكرة بالج .1
 استقبال الكرة بالرجل يجب ان يكون وزن الجسم على قدم االرتكاز.  .2

                                                           

 .  15ص(2111قاهرة، مركز الكتاب للنشر، ،)الكرة القدمتدريب الناشئين في (حنفي مختار؛ 1)
 .159(،ص1999)، مصدر سبق ذكره ( زهير الخشاب واخرون؛2)
  .112(،ص1911، ترجمة ماهر ألبياتي وسليمان علي حسن،)الموصل، دار الفكر كرة القدم( الفريد كوتزة؛ 3)
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الجيدة والتوافق بين العين على الكرة والرجل المستقبلة لكرة )المالحظة  الرؤيا .3
 الجيدة لالعب( والتي ترتبط بدقة االستقبال.    

 التوازن عند استقبال الكرة.  .0
 التخلص من مزاحمة الخصم من خالل الدوران عند استقبال الكرة.  .5
 تمرير الكرة عند االستقبال مباشرة ) سرعة ل داء(. .1

لالعب الماهر والجيد هو الذي يستطيع ان يخمد الكرة القادمة باتجاه "ان ا
الجزء الذي يراه مناسبًا بأسرع وقت وبأقل جهد لغرس القيام بالمناولة أو الدحرجة أو 

ن هذه المهارة تتطلب توقيتًا سريعًا ودقيقًا وحساسية بالغة ألعضاء إوعليه ف التهديف،
باألداء وان أي خطأ في اإلخماد قد يكلف الفريق خسارة الجسم المختلفة التي تشترك 

 .(1)أو ضياع فرصة ال تعوس في تحقيق هدف"
ال أن هناك مواقف كبيرة إالحديث لكرة القدم يتطلب السرعة "وبما أن األداء  

أدق واسلم الن اللعب السريع في كرة القدم تحتاج السيطرة على الكرة ليكون التصرف 
 .(2")يؤدي إلى فقدان الكرةمراعاة الدقة دون 

واإلخماد كما يراه الباحث هو عملية استالم الكرة وبكافة أجزاء الجسم عدا 
اليدين من خالل امتصاص قوتها وسرعتها ومن االتجاهات كافة ووضعها تحت 

 .سيطرة الالعب سواء في حالة الثبات أو الحركة

 :الدحرجة 2-1-2-3
إن مهارة الدحرجة بالكرة من األساسيات الفنية بكرة القدم وهي "التحرك بالكرة 
ودفعها بقدم الالعب باستخدام أجزاء من القدم والتحكم بها في إثناء دحرجتها على 

                                                           

 .159ص( 1999)،مصدر سبق ذكره الخشاب زهير قاسم؛ ( 1)
:)القاهرة، دار عالم المعرفة 1، طأساسيات كرة القدم الوحش محمد عبده صال  و محمد مفتي إبراهيم؛( 2)
 .31(،ص1990،
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والدحرجة هي "عملية دمج بين قيادة الكرة والتحكم بها من خالل اكبر ، (1)األرس"
"مزيج من حركات قيادة  وكذلك أنها، (2)افة"عدد ممكن للمسات الكرة في أقل مس

والقيام الكرة والتوقف مع الكرة ثم معاودة االنطالق بها واالستدارة وتغيير االتجاه 
 .(3)"بمحاوالت وحركات التمويه

فالدحرجة بالكرة هي أساس المجهود الفردي لالعب في التقدم بها وعلية "
الالعبين، وفي كرة القدم الحديثة يؤكد على زيادة واختراق دفاع وخلق الفرص لزمالئه 

عدد المدافعين مما يتطلب من الالعب ان يتمتع بإمكانية عالية ومقدرة تحكم كبيرة 
 .(0)للدحرجة بالكرة والسيطرة عليها من أجل التخلص من مدافعي الفريق المنافس"

ب من الالعب "ان كرة القدم الحديثة يؤكد على زيادة عدد المدافعين مما يتطل
ان يتمتع بإمكانية عالية ومقدرة تحكم كبيرة للدحرجة بالكرة والسيطرة عليها من أجل 

 .(5)التخلص من مدافعي الفريق المنافس"
 وهناك عدة اشكال للدحرجة وهي 

 بشكل مستقيم -1
 بشكل متعرج -2
 بشكل دائري -3
 بشكل قوس -0
 

                                                           

 .  150( ص2115) مصدر سبق ذكره( قاسم لزام صبر ؛ 1)
 .  21( ص2113) مصدر سبق ذكره( ضياء ناجي عبود ؛ 2)
  بغداد،)،)ترجمة( وليد طيرة، تدريب كرة القدمالطريقة األوربية الحديثة في ؛ ( رون كرينوود و)آخرون(3)

 .91( ص1919مطبعة سلمى الحديثة، 
 .255- 250، ص(2111،) سبق ذكرهمصدر ( قاسم لزام صبر )وآخرون(؛ 0)
 .  150( ص2115) السابق نفسه مصدر( قاسم لزام صبر ؛ 5)
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 -:(1)ولمهارة الدحرجة أنواع عدة 
 بوجه القدم الخارجي.  دحرجة -1
 دحرجة بوجه القدم الداخلي.  -2
 دحرجة بوجه القدم األمامي. -3
 دحرجة بمقدمة القدم. -0

 -(:2)األهداف األساسية للدحرجة بالكرة 
 االحتفاظ بالكرة في محاولة بدء الهجوم أو بنائه.-1
ساحة االحتفاظ بالكرة إلتاحة الفرصة للزمالء ألخذ أماكن جيدة وخلق فراغات في -2

 الخصم .
 االحتفاظ بالكرة لتأخير اللعب وكسب الوقت.-3
 عملية تحضير لمراوغة الخصم والتخلص منه.-0

  -:(3)وعند أداء مهارة الدحرجة البد من إتباع النقاط المهمة وهي كاآلتي
ان تكون الكرة قريبة من قدم الالعب قدر اإلمكان وال يدعها تتدحرج بعيدًا  .1

 عنه. 
وتوزيع  أثناء الدحرجة لمالحظة فراغات الخصم األمام إلىان يكون النظر  .2

 .النظر الى الكرة والى األمام
لكي يحافظ الالعب على سيطرته على الكرة وموازنة جسمه يجب ان يكون  .3

 منحنيًا قلياًل إلى األمام. 

                                                           

 .11،ص 1999، مصدر سبق ذكره يوسف الزم كماش؛( 1)
 .151(.ص2115) مصدر سبق ذكره قاسم لزام صبر؛ (2)

(، 1911،)ترجمة(: سلطان جرجيس حامد،) بغداد، مطبعة منير،فنونها-كرة القدم أصولها بوب ويلسون؛ ( 3)
 . 10ص
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 المحافظة على التوازن وعدم التصلب لكي يستطيع الالعب التحرك. .0
  -:(1)الغرض منهاوللدحرجة أهداف تكتيكية 

 اجتياز الخصم والتخلص منه -1
  م والقيام بالمناولة أو التهديف اختراق صفوف الخص -2
 جال للمناولة في الوقت المناسب عندما ال يتوفر م -3
 بالكرة لتأخير اللعب وكسب الوقتاالحتفاظ  -0
 لخلق مساحة خالية لالعب الزميل سحب الالعب المنافس  -5

الدحرجة هي درجة اإلحساس التي يتمتع بها ومما تقدم يرى الباحث ان 
الالعب من خالل لمس الكرة والتحكم بها بوساطة السيطرة عليها في أثناء الجري 
وباتجاهات عدة وألغنى عنها في كثير من مواقف ومتطلبات اللعب الكثيرة والالعب 

 .هارة في الوقت والمكان المناسبينالجيد هو الذي يستطيع ان يستخدم هذه الم

 : التهديف 2-1-2-4
ن الالعب الذي  المنافسالقوي بيد الفريق لتهديد إن التهديف هو السالح  وا 

 يجيد التهديف يكون مصدر خطر على الفرق األخرى.
اللعب الهجومي بكرة القدم وهو  مهاراتالتهديف على المرمى من أهم  "يعد

 .(2)"من  أهم مهارات كرة القدم بل من أهم أساسيات لعبة كرة القدم على اإلطالق
"وعملية التهديف هي لتسجيل األهداف الشيء الذي يثير الجمهور ويجعل  

مهمًا من وقت الوحدة  المباراة مثيرة، وأصب  التركيز على مهارة التهديف يأخذ حيزاً 
  .(3)"إذ إن جميع التمرينات الفنية والخططية تنتهي دائمًا بالتهديف يةالتدريب

                                                           

 .100، ص(1991)  مصدر سبق ذكره الخشاب ) وآخرون (؛قاسم زهير  (1)
 .121(، ص1991، )مصدر سبق ذكرهوفق المولى؛ م (2)
 .112(ص2115، )مصدر سبق ذكرهقاسم لزام صبر؛  (3)
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في  أرسال الكرةوكلما ازدادت خبرة الالعب وتدريبه على التهديف أمكنه 
يقول كارل هينس هيدروكت "الهدف ، سب على المرمى وبالقوة المناسبةالمكان المنا

كل  الن الفريق الخصمإدخال الكرة في هدف النهائي في لعبة كرة القدم هو 
ان تخدم هذا الهدف لتسجيل اكبر عدد من  الفعاليات التي يقوم بها الفريق يجب

 اإلصابات على الرغم من المقاومة المنظمة التي يبديها الخصوم".
ويشير بهاء الدين سالمه  إلى "ان التهديف في القدم يعد أقوى أنواع التهديف 

باإلضافة إلى وصولها في اقل زمن ممكن وأليتم ألن الكرة تسير أطول مسافة ممكنة 
التهديف على المرمى بالقدم فقط بل يتم أيضا بالرأس وعن طريقه تحسم نتائج 
المباريات سواء أكانت من الكرات الثابتة أم المتحركة والفريق الذي ال يجيد العبوه 

 .(1)"مهارة التهديف يفقد الكثير من الفرص خالل سير المباراة
"المحاولة الفعلية والجادة لالعب المهاجم  )الخشاب( التهديف بأنه ويعرف 

ضمن إطار  لنفسية والبدنية والفنيةمستغال قابليته ا المنافسإلدخال الكرة إلى هدف 
 .(2)القانون"

وذكر يوسف الزم "ان عملية التهديف ليست بالعملية السهلة لما تتطلبه من 
التهديف هي إحراز األهداف و تأتي أهميته تحديد في خصوصية المهارة، وان غاية 

 .(3)لكونه يقرر نتيجة المباراة"
 
  
 

                                                           

 . 11(ص1915،)الرياس،  مكتبة الطالب الجامعي،  األعداد المهاري في كرة القدمبهاء الدين سالمة؛  (1)
 .251ص(1999) مصدر سبق ذكرهزهير قاسم الخشاب )وآخرون(؛  (2)

)رسالة ماجستير غير ، برنامج مقترح لتطوير المعرفة الخططية عند العبي كرة القدميوسف الزم كماش؛  (3)
 .09ص(1911)منشورة،  جامعة البصرة كلية التربية الرياضية، 
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 :(1)ويمكن أن تحقق المقدرة على التهديف بالقدمين األغراض اآلتية
 عنصر المفاجئة. -1
 عدم إعطاء الفرصة للدفاع للتغطية. -2
 السرعة والمباغتة. -3
 الهدف. عدم ضياع فرصة التهديف بالقدم التي تشكل زاوية مفتوحة مع -0

 -:(2)ويقسم التهديف بالقدم إلى
 التهديف بداخل القدم.  -1
 التهديف بخارج القدم.  -2
 التهديف بوجه القدم من الداخل.  -3
 التهديف بوجه القدم من الخارج. -0

ويرى ثامر محسن "ان الصفات العامة للتكنيك الجيد أثناء التهديف هي دقة 
ن إويقول رعد حسين حمزة " ،(3)سرعة التهديف" التهديف وقوة التهديف باإلضافة إلى

 أداء التهديف يتطلب أن يمتلك الالعب لياقة بدنية ومهارات فنية عالية وثقة
 .(0")بالنفس

"ومن الصعوبة أن يخسر الفريق إذا ما أدى عشر تصويبات على المرمى في 
الفوز ( من فرص %11) ( تصويبات نحو المرمى تعطي11مباراة ما ويعتقد أن )

 وفي تحليل لمئات المباريات لم تسجل على اإلطالق خسارة فريق أدى عشر تهديفات
 .(5)على هدف الخصم"

                                                           

)بغداد، مطبعة ،واقع التهديف عند العبي الدرجة األولى بكرة القدم في العراق( ثامر محسن إسماعيل؛ 1)
 .33( ص1910أركان، 

التربية البدنية والرياضية، الجزائر، لسنة ، )المدرسة العليا ألساتذة كرة القدمرشيد فيصل وعبد الخالق أحمد؛ ( 2)
 .91(،ص1995

 .33ص (1999)، مصدر سبق ذكرهثامر محسن وموفق المولى؛ ( 3)
 .12(،ص1999)،مصدر سبق ذكرهرعد حسن حمزة؛ ( 0)
 . 2111وأمم أوربا  2111تحليل مباريات كاس العالم  الفيفا( موقع االتحاد الدولي 5)
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دم ألنها تحدد نتائج ومما تقدم نجد ان التهديف أهم المهارات في كرة الق
اصة و تحت ظروف عليه يجب ان يحظى تدريب هذه المهارة بأهمية خالمباريات و 

ظروف مشابهة إلى ظروف متنوعة مع تصعيد التدريب وصواًل إلى تدريبيه مختلفة و 
وف وباألوضاع التي تجعل الالعب قادرًا على التهديف تحت تلك الظر المنافسة و 
األساسية لتنفيذ و     صفة دقة التهديف تعد من الصفات المهمة ، مع مراعاة المختلفة

التركيز ال يعطي نتيجة في عملية التهديف اذ ان التهديف الذي يفتقر إلى الدقة و 
 تسجيل األهداف حتى لو كانت صفتا القوة و السرعة متوفرة عند الالعب.

 :املتغريات الوظيفية 2-1-3
"لقد تطور علم التدريب الرياضي في العصر الحديث تطورا كبيرا نتيجة العلوم 

العلوم  األخرى التي ارتبطت به وساعدت على االرتقاء بالعملية التدريبية، ومن هذه
علم الفسلجة إذ أصب  علم التدريب الرياضي وعلم الفسلجة وجهين لعملة واحدة، مما 
ساعدت على تفسير التغيرات الوظيفية الناتجة عن التدريب بهدف تحسين استجابة 

( ناتجة عن التدريب المنظم، إذ م للنشاط الرياضي وظهور )تكيفاتأجهزة الجس
 بالتكيفاتخالل أداء التدريب لمرة واحدة ) نتسمى هذه التغيرات والتي تظهر م

( وتستمر لمدة قصيرة بعد انتهاء التمرين، أما التغيرات التي تكون ثابتة المؤقتة
 . (1")باستمرارية التدريب فتسمى ) التكيف المزمن (

دقيقة  لذلك فمتطلباتها  121إلى  91 منمباراة كرة القدم وقت ونظرا ألن 
ولة الجهاز الدوري التنفسي حيث "تعد قدرة الجسم في تكون عالية وبخاصة مطا

                                                           

، ا)لقاهرة، دار الفكر العربي، علم وظائف في التدريب الرياضي مدخل تطبيقيمحمد علي أحمد القط؛  ( 1)
 .11(، ص1999
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( مــن القدرات المهمة التــي Aerobic Powerاستهالك األوكسجين ) القدرة الهوائية 
 .(1)يتطلبها النشاط البدني والذي يتطلب تحمل األداء لمـدة طويلة "

 :القدرة الالهوائية 2-1-3-1
 توافرن ما يقصد بكلمة ال هوائية هو أداء العمل العضلي من دون إ

إن القدرة على الركس السريع وتغير االتجاه والوثب " ،األوكسجين عند تحليل الطاقة
والرمي أو أداء أي جهد بدني بشدة عالية وبزمن محدود يتطلب أن تتوافر لدى 

الالهوائية بالقوة العضلية وقابليتها الالعب قدرة الهوائية جيدة، حيث ترتبط القدرة 
ولذا فقد عرفت على إنهاء "قدرة العضلة  ،(2)"على إنجاز شغل معين في زمن محدود

إلنتاج الطاقة الالهوائية والتي يستخدمها الالعب ألداء الحركات القوية  أو كفايتها
على أداء ويعرفها آخرون بأنها "القدرة ، (3)والسريعة والتي تتطلبها ظروف اللعب"

ثواني عن طريق  11-5أقصى انقباس عضلي في أقل زمن ممكن تتراوح قدرته من 
  .(0)االنشطار الالهوائي للطاقة"

ة القصوى للفرد ويلعب ال يستهان به من القدرة الالهوائي اً تشكل الوراثة جزءو "
هوائية مؤثرا في هذه القدرة فقد كشفت البحوث العلمية ان درجة القدرة الال العمر دورا

                                                           

،) الرياس، جامعة الملك سعود، عمادة شؤون تجارب معملية في وظائف الجهد البدنيهزاع محمد الهزاع؛  ( 1)
 .15 – 11(، ص1992المكتبات، 

)القاهرة، دار الفكر العربي،  ،للطاقة في المجال الرياضيالتمثيل الحيوي بهاء الدين إبراهيم سالمة.  (2)
 .105م( ص1999

،) دار الفكر العربي، القاهرة،  فسيولوجية التدريب في كرة القدمأبو العالء عبد الفتاح و إبراهيم شعالن؛ ( 3)
 . 212(، ص1990

 23(،ص1993، )دار الفكر العربي، 1، ط فسيولوجيا اللياقة البدنية أبو العال احمد، احمد نصر الدين؛( 0)
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% من نفس درجة القدرة 11عاما" تبلغ حوالي  11للشخص الذي يبلغ من العمر 
 .(1)عاما " 21الالهوائية للشخص الذي يبلغ من العمر 

مفهوم القدرة الالهوائية من المفاهيم األكثر دقة "وعلى هذا األساس اعتبر  
وهذا ما ، (2)المتشابهة"لوصف الصفات البدنية المختلفة ذات الطبيعة الفسيولوجية 

أكده ووضحه جلد هيل وآخرون نقال عن أبي العال عبد الفتاح وأحمد نصر الدين 
"حول مفهوم اللياقة الفسيولوجية وما تضمنته من مكونات ومنها  تركيب الجسم القدرة 
الهوائية، القدرة الالهوائية، باإلضافة إلى المؤشر البيولوجي ضغط الدم المرتبط 

 .(3)لنشاط البدني وكذلك الحالة الصحية "بمستوى ا
يعبر عن العمل العضلي الذي يستمد  اً بما أن القدرة الالهوائية تعد مؤشر "

طاقته من طاقة متولدة دون االعتماد على األوكسجين وفي هذا السياق تشير 
يمكن أن يحصل عليها نظامان  أأوكسجينالحقائق العلمية إلى أن الطاقة المتولدة ال

هما النظام الفوسفاجيني ونظام التحلل الكاليكوجيني الالاوكسجيني )نظام حامس 
اللبنيك( اذ تقترن االنقباضات العضلية المتميزة بالقوة والسرعة بالنظام الفوسفاجيني 

لجهد معدودة ومع زيادة ا نظام فوسفات الكرياتين والذي غالبا ما يستمر بالعمل لثوان  
البدني وزيادة المدة الزمنية للعمل العضلي وانخفاس مستوى القوة والسرعة يبدأ هنا 
دور نظام التحلل الكاليكوجيني الالاوكسجيني اذ تزداد أهميته ويصب  النظام السائد 

 .(0)"في إمداد العمل العضلي بالطاقة الالزمة إلدامة االنقباس

                                                           

 .131ص (1991جامعة حلوان،القاهرة،(1ط طرق قياس الجهد البدني في الرياضة،( محمد نصر الدين، 1)
 .113(، ص1993،) المصدر السابق نفسهأبو العال أحمد و أحمد نصر الدين؛ ( 2)
 . 21-25(، ص1993 ،)المصدر السابق نفسهأحمد نصر الدين؛ احمد و  أبو العال( 3)
 .011-391م( ص1990)القاهرة، دار الفكر العربي، ،فسيولوجيا الرياضة ؛ بهاء الدين سالمة (0)
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 .(1)التالية" ويمكن قياس القدرة الالهوائية بالطرق 
 عن طريق استخدام اختبار صعود المدرجات األقصى. -1
 عن طريق اختبار الوثب العمودي من الثبات. -2
 ياردة. 51عن طريق اختبار العدو  -3
 عن طريق اختبار العشر ثواني لكوبيك. -0
 عن طريق اختبار الخطوة.  -5

القدم تتطلب من ( إلى أن بعس الرياضات ومنها كرة Tharpetal"ويشير ) 
الالعب أخراج أقصى قدرة لمدة قصيرة من الزمن مع عدم وجود األوكسجين وذلك 

 .(2")باالعتماد على منظومات الطاقة الالهوائية
الالهوائية هي العمل الذي تكون  الباحث أن القدرة يرىومن خالل ما تقدم 

 أقل من الكمية الضرورية ألداء عمل شاق. المتوافرة بالجسمفيه كمية األوكسجين 
 

 :حامض الالكتيك 2-1-3-2
يتكون في  (C3H6O3)هو "مركب كيمائي يرمز له بالرمز حامس الالكتيك  

، ويتراكم حامس أوكسجينأالدم نتيجة تحلل الكلوكوز ال  إلىالعضالت، وينتقل 
اقل من القصوى، وتستمر لمدة اقل  أوالالكتيك في التدريبات ذات الشدة القصوى 

 .(3)"األوكسجين( دقائق، وتتم في ظروف نقص 3من )
 
 
 

                                                           

 (1991القاهرة،  حلوان، امعة)ج:1ط،طرق قياس الجهد البدني في الرياضةمحمد نصر الدين رضوان؛ ( 1)
   .11ص 

(2)Tharp ,G.D et, al, test , J sports med, & physical fitness, 1985, P:100-116 
 .255(ص2115،)الدوحة، ب م، األسس الفسيولوجية والكيمائية للتدريب الرياضي( جبار رحيمة الكعبي؛ 3)
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 وقد أطلق العلماء العديد من التعاريف لحامس الالكتيك منها: 
عرفه  وكذلك ، (1)"الناتج النهائي لعملية تحلل الكلوكوز بدون أوكسجين"بأنه 

David C.LA port )  بأنه ناتج عرضي لتحليل الالهوائي الكلوكوز والذي يمكن"
  .(2)ان يحوله الكبد مرة أخرى إلى الكلوكوز عن طريق عملية إعادة الكلوكوز"

"الصورة النهائية  ويرى ) بهاء الدين سالمة (ان حامس الالكتيك هو
تزيد عند بدون األوكسجين( أال ان تلك النسبة ستهالك الكاليكوجين الالهوائي )ال

أداء األنشطة الرياضية ذات الشدة العالية، أو انه الناتج النهائي لعملية تحلل 
بأنه "عبارة عن حامس ينتج من الخاليا  اً ايضوقد عرف  ،O2 "(3)الكلوكوز بدون

عن طريق سلسلة من التفاعالت الكيميائية والتي ال تحتاج إلى أوكسجين )األيس 
يحدث عندما تكون كمية األوكسجين المطلوبة ل يس الالهوائي( واأليس الالهوائي 

 .(0)الالهوائي قليلة "
الالكتيك لتقويم برنامج  في التدريب البدني الحديث يستخدم قياس حامس" 
والتعرف على تأثيرها في نظم إنتاج الطاقة الالهوائية، ولكن الحقيقة  التدريب

الميدانية تؤكد أنه نادرًا ما يستخدم المدربون مثل هذه الطرق عند التعرف على شدة 
إن تطبيق مثل هذا النظام ، مدون على الخبرة الشخصية في ذلكالتدريب، بل يعت

ولتحقيق ذلك يجب التعرف  ضييناالرتقاء بمستوى كفاءة الرياسوف يساعد على 

                                                           

 ، نشرة ألعاب ة الالهوائية لالعبي تحمل السرعةالتمثيل الحيوي للطاقة الهوائي بهاء الدين إبراهيم سالمة؛( 1)
 .150-151(، ص1999، )القوى

(2)Http /www.Davidc.laporte, lax tic Acid Department of Biochemistry university of 
Minneapolis mn55455 

(3)Http:/www.Aozoon.com Paula Johnson M. Healthy Advantage, Lactic Acid test   
(،  2111:) جامعة بغداد ،شركة ناس للطباعة، 1، طمبادئ الفسيولوجيا الرياضية( سميعة خليل؛ 0)

 .251ص
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على المرحلة التي يبدأ فيها حامس الالكتيك على الزيادة وأيضًا المرحلة التي يتركز 
 . (1)"فيها الحامس بدرجة تفوق القدرة على التخلص منه

"أما من وجهة نظر علم التدريب الرياضي فان حامس الالكتيك يتجمع في  
%( 85-100) اقل من القصوى، أوة القصوى دم الرياضي عندما ينفذ تدريب بالشد

 . (2)("دقائق 3ثواني، واقل من  10وتكون مدة تنفيذ هذه المسافة اكثر من نحو )
"وفي السنين األخيرة اعتقد الباحثون في علم الفسلجة الرياضية بأن مستوى  

حامس الالكتيك في الدم خالل التدريب قد يعطي مؤشرًا على ضغوط التدريب، 
على تكيف العضالت على الجهد، فحامس الالكتيك يتجمع بشكل مفاجئ وكذلك 

خالل الجهد العالي وهذا التغيير المفاجئ في نسبة الحامس يمكن أن يكون مقياسًا 
 .(3)لشدة الجهد "

 التدريب في الالكتيك حامس مـن األهميـة تحديـد يمكننـا عـام وبشـكل
  ـ(0)اآلتية بالنقاط الرياضي

 . التدريب مناهج وتخطيط البدنية الكفاية تقويم في الدم الكتات دور أهمية .1
 لعمليات الداخلية بالتغيرات مرتبطاً  كان وتركيزه الالكتيك مستوى في التغير .2

 الدموية واألوعية القلب في التكيف من أكبر بدرجة العضلية األنسجة في األكسدة
 بوظائف مباشرة عالقة له األوكسجين الستهالك األقصى الحد زيادة أن أساس على

                                                           

،) دار الفكر العربي، القاهرة فسيولوجيا الرياضة واألداء البدني ) الكتات الدم (بهاء الدين إبراهيم سالمة؛  ( 1)
 . 239-232-225(، ص 2111،

: شبكة حامض الالكتيك وتأثيره على مستوى اإلنجاز عند العبي العاب القوىجبار رحيمة الكعبي؛  (2)
 المعلومات العالمية _ األنترنيت 

(3) AnttiMero Heike Rossko and others, Aerobic characteristics, Oxygen debt    and 
blood Lactate in speed endurance athletes during sport medicine and physical 
fitness Vol. 33 No. 2. 1993. P. 130-135 

 .231-225ص (2111)،مصدر سبق ذكره بهاء الدين إبراهيم سالمة؛  (0)
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 عالقة له للمجهود الدم الكتات استجابة إن حين في الدموية واألوعية والرئة القلب
 . الجسم في للطاقة الحيوي وبالتمثيل العضلة في بالتغيرات مباشرة

 على للتعرف جيداً  مؤشراً  يعد الدم في الالكتيك حامس استجابة دراسة إن -0
 األقصى الحد من أهمية أكثر وهو والحركي البدني األداء في والتحسن التقدم

 داخل للطاقة الحيوي التمثيل عمليات تدرس أنها اعتبار على األوكسجين الستهالك
 . قلته عند أو األوكسجين وفرة حالة في وذلك العضلية األنسجة

 تدريباته الالعب يؤدي فعندما الزائد، التدريب بتحديد الالكتيك حامس قياس يرتبط  -5
 على عالمة فهذه الالكتيك حامس تركيز من عال   مستوى وجود مع قليلة بشدة

 المؤقتة التأثيرات تقليل أجل من عدة أليام راحة إعطاء يجب فهنا الزائد، التدريب
 يظهرون الذين الالعبون كذلك العضالت، كاليكوجين ونضوب الشديد للتدريب
 فمن لتر/  مول ملي( 0 - 2،5)بين الراحة في الالكتيك حامس من عالياً  مستوى
 .الزائد التدريب حالة لديهم يكون أن المحتمل
 نظرياته وتطوير التدريب علم دراسة تقتضي األساس هذا وعلى لذلك"و 
 األوكسجين مثل أخر اعتبار أي من أكثر الالكتيك حامس باستخدام االهتمام
 التمثيل عمليات في وتأثيره وتقويمه الزائد الحمل قياس أجل من وذلك المستهلك
 الصحي  بالشكل التدريبي الحمل تقنين ثم ومن والالهوائي الهوائي الغذائي
 .(1)واألمثل

"وللتأكد من دور وأهمية هذا المؤشر في التدريب فقد أجرى )انتي مورو 
( رياضيًا 21بحثًا بقياس الدين األوكسجين وحامس الالكتيك على ) وآخرون

( أشهر بقياس حامس 3متر ولمدة ) 011يمارسون تدريب تحمل السرعة وركس 
الالكتيك بعد كل شهر وبعد انتهاء التجربة وجد أن نسبة هذا التركيز قد ازدادت 

                                                           

 .111ص ( 2112؛ )بغداد، ب . م للطباعة، فسيولوجيا الرياضةوعلي تركي؛  خريبطريسان  (1)
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ول (، وفي الثاني  مللي م 15،9خالل مراحل التجربة، إذ كـان خالل الشهر األول )
مللي مول ومن ذلك نالحظ تزايد نسبة ارتفاعه مع استمرار االرتفاع بالشدة،  15،1

هذا يساعد المدربين في تقنين أحمالهم التدريبية، ومعرفة شدة الحمل، وتوزيعه على 
مدار مدة التدريب كمـا خلصت نتائج دراسات عديدة إلى أن التدريب البدني الـذي 

( يكون أكثر  BLC(، وتركيز االكتات الـدم )   LTتبة الالكتات  )يعتمـد على ع
 .(1)(" VO2 maxفعالية عـن التدريب القائـم على أساس الـ ) 

 حامض الالكتيك والتعب العضلي:  2-1-3-2-1
"إن تراكم حامس الالكتيك يتم في بداية العمل العضلي بالشدة األقل من  

( بسبب بطئ عمليات Oxygen Defic)القصوى خالل فترة عجز األوكسجين 
الطاقة الهوائية، وعدم كفاية توصيل األوكسجين إلى العضالت العامة بالقدر التي 
تتطلبه وبذلك تقوم العضالت باستهالك الكاليكوجين بدون وجود األوكسجين مما 

 .(2")يتسبب في زيادة تكوين حامس الالكتيك
 111ملغرام /  15-5بين ) ( أن هناك نسبة تتراوح ما ( FOX"لقد أورد

مللتر دم ( من حامس الالكتيك في الدم موجودة أصاًل في الجسم أثناء الراحـة، 
وبدون القيام بأي جهـد، ولكن هـذه النسبة تزداد عنـد القيام بأي جهـد يمكن أن يؤدي 

 .(3")مللتر دم (111ملغرام / 111إلـى التعب والسيمـا عندما تصـل النسبة إلى ) 
هو "ه النسبة يعـد حامس الالكتيك العال( إلى هذ يويشير كل من )عالوي وأب 

الصورة النهائية لتحليـل الكاليكوجين، وهـو يوجــد في الـدم في حالـة الراحـة بنسبة ال 
ملي مول / لتر دم ( إال أن هذه  1ملغرام / لتر دم ( أي حوالي ) 11تزيد عن )

                                                           

  .215،ص 1999،  مصدر سبق ذكرهبهاء الدين إبراهيم سالمة؛ ( 1)

 .133(، ص 1915القاهرة،  ، )دار الفكر العربي،بيولوجيا الرياضةأبو العال أحمد؛  ( 2)
(3) Fox. E. L,Sport physiology Saunders coollg epublishing .Japan 1984.P.114. 



  33                                   والمشابهة      والدراسات النظرية اتالباب الثاني _الدراس 

 

ومـرة أخرى يذكران بأن ، رياضية ذات الشدة العاليةالنسبة تزيد عند أداء األنشطة ال
ملليتـر دم (  111ملغرام /  12-9نسبة تركيـز حامس الالكتيك في الـدم من ) 

ملليتر دم ( في حالة الحمل  111غرام / 251ناء الـراحة إلى حوالي ) تقريبًا أث
 ، (1" )البدني المرتفع الشدة

ـدل الطبيعي لتركيز حامس الالكتيك فـي أمـا ) كيل ونيل ( فيذكران "بأن المع
مللتر دم( أثناء الـراحة، أمـا أثناء 111ملي غرام/  21-11الدم يتراوح ما بين )

  .(2")ملليتر دم (111مللي غرام /  211-111المجهود الشـاق فيزداد معدله ما بين )
أما ) مكار دل وآخرون ( يذكرون بأن "نسبة حامس الالكتيك في الدم تبقى 

قابلية األوكسجينية القصوى % من ال55واطئة خالل الجهد المنخفس الثابت ولغاية 
 (VO2MAX )"(3). 

 : (4)ويصف العالم ) فوكس وآخرون (  أن مصير حامض الالكتيك هو
 .تحويله إلى كلوكوز أو كاليكوجين 
 ن، وهذا أهم شيء ويتم بشكل رئيسكسيد الكربو أو ني تأكسده إلى ماء وثا 

العضالت الهيكلية، ولكن يحدث ذلك أيضا في داخل القلب، والكليتين، داخل 
 .بد وأنسجة الدماغوالك

                                                           

(، 1910،) دار الفكر العربي، القاهرة فسيولوجيا التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي وأبو العال أحمد؛  ( 1)
 .    111-151-151ص 

(2)Keele ,G,and Nell, E : Applied physiology ( 12th ed ) printed and bound by 
Hazel Watson. England , 1982 P. 208 

(3) M.C. Ardle W. D. , Catch F. I ,Klatch V. I. Blood Lactic acid  levels , 

Exercise physiology energy , Nutrition and human performance . Lea and 

Fibiger . U. S. A. 1981 p. 137 

(4) Fox E. L. Bowers R. W. ,Foss mel .the physiology Basis For exercise 

and sport. W CB Brown and Bench mark . U. S. A.1993.P600. 
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عالوي وأبو العال(في هذه النقاط ولكن يضيفون ويتفق مع ) فوكس( كل من )
 :(:1) وهي ثالثةنقطة أخرى إليها لتصب  

 .خروج حامس الالكتيك مع البول والعرق ويتم ذلك بدرجة طفيفة جدًا 

 :املدة الزمنية لسحب الدم 2-1-3-2-2
تباينت المصادر في المدة الزمنية المناسبة التي يتم فيها سحب الدم سواء  

 كان الوريدي أم الشرياني لغرس اختباره ومعرفة نسبة تركيز حامس الالكتيك.
وبهذا الخصوص يذكر )ماجلشو(  بأنه "يجب أن تكون مدة الراحة البينية من  

 ،(2")ليعطي فرصة لحامس الالكتيك لالنتقال من العضالتدقائق  3-5
ويذكر)حسن عصري( نقاًل عن )سريالرد( أن "أعلى تركيز لحامس الالكتيك في 

( دقيقة من 5،5الدم بعد االختبارات قصيرة األمد، ال يقاس عند نهاية الجهد بل بعد )
 .(3")االستشفاء
فذكر أنه "حينما يتوقف التمرين أما ) هيثم الراوي ( نقاًل عن ) كاربوتين (  

الشديد يستمر حامس الالكتيك في االنتشار من العضالت إلى الدم لبعس الوقت 
دقائق عقب التمرين العنيف مباشرة وفي أثناء هذه المدة يبقى مستوى  1-2من 

حامس الالكتيك العالي في الدم بدون تغيير ثم يبـدأ بالهبوط حتى يصل إلى مستـوى 
 .   (0")دقيقة طبقًا لشدة التمرين 91-31ن في مدة من قبل التمري

                                                           

 . 351-351، ص 1910، مصدر سبق ذكرهمحمد حسن عالوي وأبو العال أحمد؛  ( 1)
(2) Maglischo , E. W. : Swimming Faster , May FildPublishibg Co. California 
State U. S. A. 1982 .P.360 

دراسة مقارنة لبعض مؤشرات القدرة الهوائية والالهوائية بين العبي الخطوط حسن عصري عبد القادر؛ ( 3)
 .53(، ص 1999، )أطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد المختلفة بكرة اليد

تقويم البرامج التدريبية على وفق بعض المؤشرات الكيميائية و الفسلجة لدى هيثم عبد الرحيم محمد؛ ( 0)
  .15-10(،ص 1991،) أطروحة دكتوراه، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد العبي كرة الطائرة في العراق
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( دقائق جدًا مناسبة لغرس 5"ان مدة ) أما ) جول ناي، وآخرون ( يعدون
 .(1")سحب الدم من الالعبين الكبار بعد االنتهاء من المجهود

، ورمول( إلى "حامس الالكتيك يكون إنتاجه في ستراندكما أشار كل من )     
بعد أداء المجهود الرياضي قبل أن ينتشر بالدم في جميع أنحاء  العضالت أوالً 

الجسم كافة، أو لتحديد أعلى قيمة من حامس الالكتيك في الـدم، يجب سحب 
 . (2")دقائق مـن استعادة الشفاء 11-5عينات الدم من الـوريد في فتـرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(1) Gollnick .P.D. ,W. Bayly , and D. R. Hodgson . Exercise intensity , training 
diet and Lactate concentration in muscle and blood. Med, Sc , Sports Exercise, 
1986, P. 334,340 
(2) Astrand ,P .O .andRadahl ,K .Text book of work physiolgy, Megraw Hill book 
company . U .S .A .1977 .P.308 .309 
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 املشــــابهة: الدراسة 2-2
 -:(1)(2111باسم عواد علي حسين ) دراسة 2-2-1
دراسة تحليلية للعالقات االرتباطية البينية لبعض القدرات البدنية الخاصة ))

والمهارات األساسية لدى العبي أندية األنبار وبغداد لفرق الدرجة األولى بكرة 
 ((القدم

بحث مسحي على العبي أندية األنبار وبغداد بكرة القدم ويشمل )القوة 
 االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة ومطاولة السرعة(

 ومن األهداف التي وضعها الباحث:
  التعرف على مستوى بعس القدرات البدنية الخاصة والمهارات األساسية  لدى

العبي بعس فرق أندية األنبار وبغداد للدرجة األولى الواقعة في مقدمة الفرق 
 (. 2111–2111بكرة القدم للموسم الرياضي )

  التعرف على نوع العالقات االرتباطية البينية فيما بين القدرات البدنية الخاصة
والمهارات األساسية لدى العبي فرق أندية األنبار وبغداد للدرجة األولى بكرة 

 حث.( أفراد عينة الب2111-2111القدم للموسم الرياضي )
 وتوصل الباحث إلى جملة من االستنتاجات:

القدرات البدنية متقارب بين أندية بغداد واألنبار عدا متغير القوة ن مستوى إ( 1
 االنفجارية فهناك فرق واض  بين مستواهما.

ن مستوى القدرات المهارية متقارب في مهارة)التهديف، والدحرجة( وهناك تباين إ( 2
 في مستوى)المناولة، السيطرة، تنطيط الكرة( بين أندية بغداد واألنبار.

 وى القدرات البدنية ألندية بغداد أفضل من مستواها  ألندية األنبار.ن مستإ( 3
                                                           

تحليلية للعالقات االرتباطية البينية لبعض القدرات البدنية الخاصة دراسة باسم عواد علي حسين؛ ( 1)
،)رسالة ماجستير، جامعة والمهارات األساسية لدى العبي أندية األنبار وبغداد لفرق الدرجة األولى بكرة القدم

 (.2112بغداد ،كلية التربية الرياضية 
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 ن المستوى المهاري ألندية بغداد أفضل من مستواها ألندية األنبار.إ( 0
ن مستوى القدرات البدنية )االستجابة الحركية ومطاولة السرعة( كان من أفضل إ( 5

 القدرات لدى أندية بغداد.
نية)مطاولة السرعة ومطاولة القوة والرشاقة والقوة ن مستوى القدرات البدإ( 1

دحرجة االنفجارية( كانت من أفضل القدرات المؤثرة بمستوى مهارة)المناولة وال
 والسيطرة( في أندية بغداد.

ن االستجابة الحركية هي القدرة الوحيدة المؤثرة في مهارة الدحرجة ولم يكن إ( 5
 ندية األنبار.هناك تأثير لبقية القدرات بالنسبة أل

  نقد الدراسة السابقة
تحمل السرعة، وتحمـل اشتملت الدراسة على )القوة السريعة، والقوة االنفجارية، 

ـــــة ـــــى )الســـــرعة ( القـــــوة، والرشـــــاقة، واالســـــتجابة الحركي ـــــة عل واشـــــتملت الدراســـــة الحالي
 أوجــــهالســــرعة(، فكانــــت  تحمــــلالقصــــوى، القــــوة االنفجاريــــة، القــــوة المميــــزة بالســــرعة، 

وتحمـــــل الســـــرعة، والســـــرعة التشـــــابه تكمـــــن فـــــي )القـــــوة الســـــريعة، والقـــــوة االنفجاريـــــة، 
واشـــتملت الدراســـة الســـابقة علـــى المهـــارات  ،األخـــرى( واختلفـــت فـــي الصـــفات القصـــوى

األساســـية وتشـــمل اإلخمـــاد والمناولـــة والدحرجـــة والتهـــديف والتنطـــيط واختلفـــت الدراســـة 
ذلك اختلفـــت الدراســـة الحاليـــة بوجـــود المتغيـــر وكـــ ،الحاليـــة بعـــدم وجـــود مهـــارة التنطـــيط

 األولــىالعبــي الدرجــة الدراســة الســابقة علــى فــي حــين شــملت عينــة البحــث  الــوظيفي،
القطــر  انديــه(العبــا مــن جميــع 112الالعبــين ) أعــدادبلغــت  بكــرة القــدم فــي العــراق إذ

وكذلك اختلفـت  انديه النخبة، ( العبا من91أما الدراسة الحالية بلغت ) األولىللدرجة 
 الدراسة الحالية بالدراسة السابقة بإيجاد فروق بين االرتباطات البينية المبحوثة.
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 الباب الثالث )منهجية البحث وإجراءاته امليدانية(: -3
  منهج البحث: 3-1
الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المقارنات والعالقات االرتباطية  استخدم   

متغيرين أو أكثر لمعرفة مدى االرتباط ألنها تهتم بالكشف عن العالقة بين ) ،البينية
 .(1)"(بين هذه المتغيرات والتعبير عنها بصورة رقمية

 جمتمع البحث وعينته: 3-6
سم و المشاركين في الم النخبة من دوري اشتملت عينة البحث على العبي

تم  ( فريقا إذ11يمثلون ) العبا (011)البالغ عددهم  1111 -1111الكروي 
والبالغ عدد العبيهم  تقدمة والوسط والمتأخرةالمالمراكز يمثلون  انديه( 6اختيار )

المسجلة في  األسماء%( حيث اعتمد الباحث 11( العبا وبنسبة قدرها )01)
 )*( استمارات المباريات الرسمية المسجلة في سجالت االتحاد العراقي المركزي

 (1) جدول 
 جمتمع البحث وعينتهيبني 

 لمئويةالنسبة  العدد العينة ت
 %111 011 مجتمع األصل 1
 %01 101 مجتمع البحث 1
 %11 01 عينة البحث 0
 %6 01 العينة االستطالعية 4

 
                                                           

: )عمااان، دار المساايرة للنشاار والتوزيااع والطباعااة، 1، طمنننها البحننث لننب التربيننة وس نن  الننن  سااامي محمااد ملحاام   (1)
 .041( ص1111
 (8انظر إلى الم حق رق  ) )*(
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 (2) جدول 
   2112-2111النخبة للموسم الكروي أمساء أندية يبني 

سدد  اس  النادي ت
سدد  اس  النادي ت الالسبين

 الالسبين
 62 الصناسة 11 62 أربيل 1
 62 الكرخ 16 62 الجوية القوة 6
 62 كربالء 13 62 الط بة 3
 62 الن ط 14 62 دهوك 4
 62 الكهرباء  12 62 زاخو 2
 62 كركوك 12 62 النجف 2
 62 الشرقاط 17 62 الشرطة 7
 62 المصالب 18 62 الميناء 8
 62 التاجب  19 62 بغداد 9
 62 الحدود 61 62 الزوراء 11

  المستخدمة ووسائل جمع المع ومات األجهزة واألدوات 3-3
أدوات البحث "هي الوسائل التي من خاللها يستطيع الباحث جمع البيانات    

وحل المشكلة لتحقيق أهداف البحث مهما كانت تلك األدوات من بيانات وعينة 
 .  (1)وأجهزة"

 :ـوسائل مجع املعلوماتاستخدم الباحث  3-3-1
  واألجنبية.المصادر والمراجع العربية 
 ( األنترنتالشبكة العالمية للمعلومات.) 
 .االختبارات والمقاييس 

                                                           
) القاهرة ، دار الفكر العربي ،  : 0ط 1ج ،القياس والتقويم في التربية الرياضية محمد صبحي حسانين     - (1)

 .170( ص 1000
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 :والوسائل املستخدمة يف البحث واألجهزةاألدوات  3-3-6
 .)شريط قياس نسيجي)كتان 
 ( ساعة توقيت نوعSony(عدد)4.) 
 .حبال لتقسيم المرمى إلجراء االختبارات 
 (.0( حجم)11قدم قانونية من حيث الوزن والمحيط عدد) كرات 
 (11أقالم ملونه.) 
 (4صافرة عدد.)( نوع )فوكس 
 ( 11شواخص بالستيكية  عدد.) 
 .مالعب كرة قدم قانونية خاصة باألندية قيد البحث 
 (كاميرا تصوير وحاسبة الب توب نوعDELL.) 
 .جهاز لقياس حامض الالكتيك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



جراءاته    22                        الميدانية الباب لثالث _ منهجية البحث وا 
 

 إجراء البحث: خطوات 3-4
 :حتديد متغريات البحث 3-4-1
 حتديد القدرات البدنية: 3-4-6

يد أهم تحدو  ة الخاصة بكرة القدم واختباراتهاتحديد القدرات البدنيلغرض 
االستعانة بالمراجع والمصادر العلمية التي  إلىعمد الباحث  القدرات البدنية الخاصة

من خاللها تم تحديد أهم القدرات البدنية الخاصة بكرة القدم واختباراتها ومن ثم 
( يوضح 0والجدول رقم)، )*(على مجموعة من الخبراء والمختصينعرضها 

راء آ%( فما فوق من 70) اتفاقاالختبارات المرشحة والتي حازت على نسبة 
 . الخبراء

 (3)جدول
 يبين االختبارات البدنية واألهمية النسبية لالختبارات

 األهمية النسبية االختبارات األهمية النسبية القدرات
الركض من البدء العالب  %72 السرسة القصوى

 ( متر21)
81% 

اختبار الق ز العمودي  %82 القوة االن جارية
 )سرجنت(

78% 

القوة المميزة 
 بالسرسة

( 11ألقصى مسالة )الحجل  82%
 ثا

91% 

 %81 ( متر181ركض المرتد ) %81 تحمل السرسة
 

 
 

                                                           

 (5انظر الى ملحق رقم ) )*(
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 االختبارات البدنية
 .(1)( ثانية11الحجل ألقصى مسافة في ): اختبار سما

 .للرجلين قياس القوة المميزة بالسرعة: اهلدف من االختبار
 :األدوات املستخدمة

استمارة و ، وشريط قياس، وصافرة، ساعة توقيت 
 تسجيل

 :طريقة األداء
يقف الالعب المختبر خلف عالمة محددة على األرض وبعد         

سماع الصفارة يقوم الالعب بالحجل على رجل واحدة وباختيار الالعب وبخط 
 مستقيم محدد وبأسرع ما يمكن.

 : التسجيل
وتعطى  ( ثا11المسافة التي قطعها المختبر خالل فترة ) تسجل              

 .للمختبر محاولة واحدة فقط

 
 
 
 
 
 

                                                           

، )بغداد، اليروتونب لب مجال ال عاليات الرياضيةا التدريب العض بقاسم حسن حسين وبسطويسي احمد   (1)
 .104م(، ص1070مطبعة الوطن العربي، 
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 .(1)القفز العمودي )سرجنت (: اسم اختبار 
 .للرجلين قياس القوة االنفجارية: اهلدف من االختبار
م وعرضاااها 1،0: سااابورة مدهوناااة بااااللون األساااود طولهاااا األدوات املســـتخدمة

 سم. 1ترسم عليها خطوط بيضاء اللون والمسافة بين خط وأخر  1،0
يقااف الالعااب إمااام الساابورة رافعااا ذراعيااه عليهمااا مااع مالح ااة  : طريقــة األداء

عاادم رفااع العقبااين عاان األرض وبعااد وضااع المغنساايوم أو التباشااير علااى أصااابع 
الالعاااب المختبااار يقااااوم باااالقفز إلااااى األعلاااى بكلتااااا الااارجلين لغاااارض الوثاااب إلااااى 

فاااااع ممكاااان األعلااااى مااااع مرجحااااة الااااذراعين بقااااوة ومحاولااااة الوصااااول ألقصااااى ارت
ووضااااع إشااااارة بالياااادين كلتاهمااااا ويجااااب التأكااااد علااااى إن القفااااز يجااااب إن يكااااون 

 سم(.1لألعلى من دون اخذ أي خطوة لإلمام ويؤخذ القياس ألقرب )
لاه األفضال  : تسجيل مسافة ارتفاع القفز وللمختبار محاولتاان تحسابالتسجيل

 .منهما )أكثر ارتفاعا(

       
 (2شكل رقم )

                                                           

، 1، طاالختبارات المهارية والن سية لب المجال الرياضبمحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين وآخرون   (1)
 .64ص(1111قاهرة، دار الفكر العربي، )ال
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 .(1)( م01) العدو اختبار: اسم االختبار
 قياس السرعة القصوى: اهلدف من االختبار
شاواخص و صاافرة، و ، 1سااعة توقيات عادد و أرضاية ملعاب، : األدوات املسـتخدمة

 استمارة تسجيل.و شريط قياس، و ، 0عدد 
 :طريقة األداء

يقوم  يقف الالعب المختبر خلف الشاخص األول وعند سماع الصافرة            
( م عند الشاخص األول 11حتى يكون إلى الشاخص الثاني والذي يبعد )بالركض 

م عن الشاخص (01ى الشاخص الثاني والذي يبعد )ويستمر بالركض حتى يصل إل
 ( م.01الثاني بحيث تكون المسافة الكلية التي يقطعها المختبر )

: يسجل الزمن لكل مختبر من لح ة الوصول إلى الشااخص الثااني حتاى التسجيل
 .واحدة فقط ( م وتعطى للمختبر محاولة01اجتيازه خط النهاية إي المسافة )

 
 (3شكل رقم )

                                                           

،)القاهرة، دار الفكر 1، ط1، جالتقوي  والقيا  لب التربية البدنية والرياضيةمحمد صبحي حسنين   (1)
 .70(، ص1017العربي، 
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 .(1)م111الركض المرتد : اسم االختبار  
 السرعة. تحملقياس : من االختبار اهلدف

( 4) شاااواخص عاااددو  ،سااااعة توقيااات يدوياااةو  ،شاااريط قيااااس: املســـتخدمة األدوات
 . صافرة، ( م10) خروآالمسافة بين شاخص 

البدء)الصااااافرة( يقااااوم الالعااااب باااااالنطالق ماااان  إشااااارةبعااااد اعطاااااء : األداءوصــــ  
البداياااة والاااركض نحاااو  إلاااىالشااااخص الثااااني والعاااودة  إلاااى)البداياااة(  األولالشااااخص 

 إلااىالبدايااة ثاام الااركض نحااو الشاااخص الرابااع والعااودة  إلااىالشاااخص الثالااث والعااودة 
   .االختبار أنهىذا يكون الالعب قد هالبداية ، وب
 :  التسجيل

 .الثانية% من 1قرب اليقوم المسجل بتدوين الوقت المستغرق بالثانية و  -    
 .قوم كل العب بمحاولة واحدة ناجحةي -   
 االرتداد(. إثناء)سقوط الالعب األداءتعاد المحاولة في حالة فشل الالعب في  -   

 
 (4شكل رقم )

                                                           

 .104(ص 1000: )الموصل، دار الكتب للطباعة، 1، طكرة القد اب )واخرون(  زهير الخش (1)
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 بكرة القدم  األساسيةحتديد املهارات  3-4-3
 إلىبغية تحديد أهم المهارات األساسية في كرة القدم واختباراتها عمد الباحث 

التي من خاللها تم تحديد أهم االختبارات  تعانة بالمراجع والمصادر العلميةاالس
، )*(على مجموعة من الخبراء والمختصينواختباراتها ومن ثم عرضها المهارية 

%( 70) اتفاقالتي حازت على نسبة ( يوضح االختبارات المرشحة 4) والجدول رقم
 .راء الخبراءآفما فوق من 

 
 (4) جدول

 يبني اختبارات املهارات واألهمية النسبية لالختبارات
 األهمية النسبية االختبارات األهمية النسبية المهارات األساسية

اختبار الدحرجة بالكرة بين  %82 التهديف
 والتهديفالشواخص 

91% 

 %78 االستال  والمناولة %81 المناولة
الدحرجة المستقيمة والمتعرجة  %82 الدحرجة

يابا  ذهابا وا 
81% 

  اإلخماد
91% 

قيا  الدقة لب إيقاف الكرة 
واستعادة التحك  ليها بجميع أجزاء 

 الجس  ماسدا اليدين

 
92% 

  
 
 

                                                           

 (5انظر الى الملحق ) )*(
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 :ةــــاالختبارات املهاري
  .االستالم والمناولة: اسم االختبار

  .(1)قياس دقة المناولة :اهلدف من االختبار
( م وارتفاااع            1أهااداف صااغيرة بعاارض )  ةخمسااو خمسااة العبااين،  :األدوات الالزمــة

 .  (م، خمس كرات قدم قانونية، شريط قياس 1.0) 
( العباين بخاط عرضاي مساتقيم والمساافة باين العاب  0يقاف )  :إجراءات االختبار

(م يقاااف  01م ويكاااون إماااام الالعباااين األهاااداف الخمساااة التاااي تبعاااد عااانهم ) 1أخااار و 
وعنااد سااماع إشااارة  (1)والهاادف رقاام  (1)الالعااب المختباار بالوسااط بااين الالعااب رقاام 

ثم الدوران الساريع ضامن  (1)البدء يقوم الالعب المختبر بتسلم الكرة من الالعب رقم 
الواقعاااااة فاااااي وساااااط المساااااافة باااااين األهاااااداف الخمساااااة والخاااااط  م 1المساااااافة المحاااااددة 

 وهكذا يكرر المحاولة مع زمالئه . ( 1رقم )العرضي، ثم مناولة الكرة باتجاه الهدف 
التحتساب أي درجاة فاي حالاة عادم إصاابة الهادف بينماا تحتساب : طريقة التسجيل

 .ة واحدةوتعطى محاول واحدة اذا لمست احد القائمين هودرجلكل إصابة  درجتان

 
 (5شكل رقم )

                                                           

 .107(ص1000:)الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر لسنة، 1، ط كرة القد   زهير الخشاب واخرون (1)
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   التهديفثم الدحرجة بالكرة بين الشواخص : اسم اختبار
 .(1)قياس دقة التهديف: اهلدف من االختبار

(، شريط لتقسايم المرماى، شاريط قيااس، 0كرة قدم قانونية عدد) :األدوات املستخدمة
 (.6شواخص عدد)

شاواخص المساافة باين كال  6تخطيط منطقاة االختباار  توضاع   :إجراءات االختبار
متارا  إلاى قاوس الجازاء . يقسام  14متر والمسافة الكلية هاي   1شاخص 

متاار عاان العمااود وكااذلك الثالااث  1الهاادف إلااى ثالثااة أقسااام األول يبعااد 
 .األول والثالث تمثل القسم الثانيوالمسافة بين القسم 

حرجااة باين الشااواخص ماان خاط البدايااة إلااى خااط يباادأ الالعااب بالد: وصــ  االختبــار
 . وتعطى محاولة واحدة فقط النهاية ويقوم بالتهديف نحو المرمى

 .العب نقطة واحدة في القسم الثانييعطى ال -   :التسجيل
 .في القسمين األول والثالث يعطى الالعب نقطتين -    
 .حالة خروج الكرة إلى خارج الهدف في ا  يعطى الالعب صفر  -           

 
 (6شكل رقم )

                                                           

 .160( ص1001)الموصل، مطبعة جامعة الموصل، االختبار والتح يل بكرة القد ثامر محسن و آخرون   (1)
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ياباالدحرجة المستقيمة والمتعرجة ذهابا   :اسم االختبار  .(1)وا 
 الدحرجة بالكرة . قياس مهارة  :اهلدف من االختبار

يابا: شروط تنفيذ االختبار  الدحرجة المستقيمة والمتعرجة ذهابا وا 
وكارات كارة القادم وسااعة توقيات وشاريط (  0شاواخص عادد )  :واألدوات اإلمكانات
 قياس وبورك

   :وص  االختبار
شاااواخص بالساااتيكية علاااى نحاااو تكاااون المساااافة باااين  ةتوضاااع خمسااا                 

وبااين الشاااخص الخااامس  األولم والمسااافة بااين خااط البدايااة والشاااخص 1الشااواخص 
 م.0وخط العودة 
 :األداءطريقة 

 األولالشااخص  إلاىالالعاب بالدحرجاة المساتقيمة مان خاط البداياة يبدا               
بالدحرجاااااة  يبااااادااألخير ثااااام يقاااااوم بالدحرجاااااة باااااين الشاااااواخص وعناااااد اجتيااااااز الشااااااخص 

 إلاااىم وبعااادها يقاااوم باالساااتدارة حاااول الشااااخص ويكمااال االختباااار 0المساااتقيمة لمساااافة 
 لح ة عبوره خط النهاية  

   :شروط االختبار
 يدحرج الكرة بين الشواخص.  إن* يجب              
 يعبر خط النهاية بشكل كامل كي يعود ويستكمل االختبار.  إن* يجب              

  فقد المختبر السيطرة على الكرة يعود ويكمل االختباار مان المكاان  إذا* 
 يعطي كل مختبر محاولتين. و الذي فقد فيه الكرة 

  محاولة ( أفضلبين المحاولتين )  األمثليحتسب الزمن  :التسجيل 
 التاليكما مبين في الشكل 

                                                           

 . 00ص( 1000، )المصدر السابق ن سهزهير الخشاب )وآخرون(   (1)
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 يوضح اختبار الدحرجة( 7)الشكل 
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  (1)ايقاف حركة الكرة ) االخماد( : اسم االختبار
 .بالقدم اوبالركبة او بالصدرقياس الدقة في ايقاف الكرة : اهلدف من االختبار

 قانونية.( خمس كرات قدم 0): ت املستخدمةاالدوا
 :  اجراءات االختبار 

يقااف الماادرب ومعااه الكاارة علااى الخااط ،وبعااد اعطاااء اشااارة الباادء                      
ترمااى )كاارة عاليااة لالعااب الااذي يتقاادم ماان خااط البدايااة )أ( الااى داخاال منطقااة االختبااار 
)ب( محاوال ايقاف الكرة باأي جازء مان أجازاء جسامه ماا عادا الاذراعين ومان ثام العاودة 
 الى خط البداية واالنطالق ثانية وهكذا يكرر الالعب المحاولة خمس مرات متتالية.

* يجااب ان يااتم ايقاااف الكاارة خلااف الخااط وضاامن للمنطقااة المحااددة لالختبااار علااى ان 
 .إحدى قدميه داخل منطقة االختبار تكون

تم * اذا أخطاأ المادرب فااي رماي الكاارة تعااد المحاولاة والتحتسااب لالعاب )رمااي الكارة ياا
بحركاااة اليااادين مااان االسااافل الاااى االعلاااى(، التحساااب المحاولاااة صاااحيحة فاااي الحااااالت 

 اآلتية :
 اذا لم ينجح الالعب في ايقاف الكرة. - 1       
 اذا إجتاز اي خط من خطوط منطقة االختبار. -1       
 اذا اوقف الكرة بطريقة غير قانونية في كرة القدم. -0       

( درجاااات لمجماااوع 11لكااال محاولاااة صاااحيحة، تعطاااى )تعطاااى درجتاااان : التســـجيل
 كما لب الشكل التالب المحاوالت الخمس.

                                                           

: )رسالة تحديد مستويات معيارية لبعض المهارات األساسية لالسب كرة القد قحطان جليل خليل العزاوي   (1)
 .77( ص1001بغداد، ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة 
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 يوضح اختبار اإلمخاد( 8رقم )الشكل 
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 د املتغريات الوظيفية حتدي 3-4-4
 إلىفي كرة القدم واختباراتها عمد الباحث  المتغيرات الو يفيةبغية تحديد 

التي من خاللها تم ) (*)والمقابالت الشخصية االستعانة بالمراجع والمصادر العلمية، 
 .واختباراتها الو يفية المتغيراتتحديد أهم 
  

 (1)"تلسار جن اختبار الوثب العمودي "

 .عمودي الشغل: اختبار الوثب الراسم االختبا 
 .: قياس القدرة الالهوائيةهدف االختبار

قبال بادء تنفياذ  اإلحمااء: يقوم المختبر بعمل بعض التمرينات لغارض األداءوص  
، يمسااك المختباار قطعااة ماان الطباشااير الملااون ثاام والتمطيااةلغاارض التهيئااة  اإلخبااار

يقاااوم فاااي الوقاااوف فاااي مواجهاااة الحاااائط بالجاناااب بحياااث يكاااون العقباااين متالصاااقين 
والقامة ممدودة واالرجل مفرودة ويقوم المختبر بمد الذراع القريبة من الحاائط لمادها 

م لكااي ياات لألعلااىممااا يمكاان لتحديااد عالمااة علااى الحااائط قباال القفااز  ألقصااىعاليااا 
 لألساافلالالعااب مرجحااة الااذراعين  أداءوبعااد  اإلشااارةتحديااد مسااتوى القفااز ماان هااذه 
وضاع القائماة  إلاىوثناي الاركبتين  األسافلوالاى  لإلمااموالى الخلاف ماع ثناي الجاذع 
 طة الطباشير على الحائط ابوس للتأشيرارتفاع ،  أقصىيقوم بالقفز عاليا للوصول 

 أفضالج ااامحااوالت متتالياة تحتساب لاه نتائيعطاى للمختبار ثاالث  :  لـــالتسجي
 :  اآلتية" سم ، ويتم حساب القدرة الالهوائية من خالل المعادلة 1" ألقربمحاولة 

 
 مسالة الوثب     × وزن الجس  ×  6261القدرة الالهوائية =    

                                                           

 (2رق  ) ( انظر إلى الم حق *)
:)القاهرة، مركز الكتاب للنشر، 1، ططرق قيا  الجهد البدنب لب الرياضة محمد نصر الدين رضوان   (1)

 .114(ص 1000
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 قياس تركيز حامض الالكتيك في الدم: اختباراسم  

 .(1)حامض الالكتيك في الدم بعد الجهدمعرفة مستوى تركيز : اهلدف من االختبار
 األدوات املستخدمة:

( المصنعة من Lactate pro LT-1710تم استخدام جهازين من نوع )  
 Check(، شريط فاحص )1( اليابانية، مثقاب ابري عدد )Arakrayقبل شركة )

Strip( عدد )(، شريط مدرج )1Calibration Strip( عدد )شرطه قياس (، ا1
(Test Strip( قطن طبي، مواد معقمة، منشفة يد صغيرة عدد ،)فريق عمل 1 ،)

 مساعد، استمارة تسجيل.
 :وص  األداء

م ويؤدي (111بعد انتهاء الالعب المختبر من أداء االختبار تحمل السرعة ) 
حامض الالكتيك في الدم يتم قياس مستوى تركيز  االختبار بأقصى سرعة ممكنة،

( دقائق، وهذه المدة تعد مناسبة 0أي بعد أداء االختبار الالعب بوقت ) الجهدبعد 
، واتبع الباحث الخطوات (1)لضمان انتقال حامض الالكتيك من العضالت إلى الدم

 األتية ألجراء االختبار:
 تهيئة الجهاز للعمل عن طريق:  -1

 (، ثم إخراجه.Check Stripوضع الشريط الفاحص ) - أ
 (، ثم إخراجه.Calibration Strip) وضع شريط المدرج - ب
 (، وتثبيته في الجهاز.Test Stripوضع شريط القياس ) - ت

                                                           

)القاهرة، دار الفكر  مدخل تطبيقب-وظائف أسضاء التدريب الرياضبعلي القط   محمد(1)
 .17(ص1000العربي،

 



جراءاته    79                        الميدانية الباب لثالث _ منهجية البحث وا 
 

تن يف األصبع المراد سحب الدم منه، ويفضل اصبع السبابة أو اإلبهام،   -1
 ومن ثم تعقيمه بالمواد المعقمة.

 وخز طرف األصبع بواسطة المثقاب اإلبري الموجود مع الجهاز.  -0
صبع توضع قطرة من الدم على شريط القياس المثبت بعد خروج الدم من األ  -4

 بالجهاز.
سيقوم الجهاز بإ هار صوت )بيب( بعدها سيبدأ الجهاز بالعد التنازلي من  -0

ثانية( حتى )ثانية واحدة( لت هر نتيجة القياس على شاشة الجهاز  00)
 بوحدة القياس هي )الملي مول/لتر(.

 الجهاز.: تسجل القراءة التي ي هرها التسجيل
 
 :االختباراتاداء  طريقة 3-4-2

العبا وما تطلبه  (01ن را لكثرة االختبارات وعدد أفراد العينة الذي يتراوح )
شكل ال كل ذلك تتطلب تسلسلها ب طويلةمن جهد للمختبرين، كذلك استغراقها مدة 

أصابتهم بالملل، لذا عمد الباحث إلى االستعانة  أو يؤدي إلى إجهاد المختبرين
بالمصادر والمراجع العلمية المختصة بالتدريب الرياضي واالختبار والقياس فضال 

مع الخبراء  عن مصادر التدريب الخاصة بكرة القدم وأجراء بعض المقابالت الخاصة
إذ كان عدد  بغية التسلسل المنطقي في إجراء االختبارات، *(*)والمختصين

 (4و) بدنيةاختبارات  (4) منها ت( عشرة اختبارا11) الدراسةد االختبارات قي
، وكان تسلسل االختبارات على وفق رأي ( اختباران و يفية1مهارية و)اختبارات 
 -على النحو االتي:المختصين 
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 (5) جدول
 تسلسل االختباراتيبني 

 اليوم الثالث اليوم الثاني اليوم األول

 اختبار السرعة القصوى اختبار التهديف
مسافة في اختبار الحجل ركض 

 ( ثا01)

 081اختبار تحمل السرعة  دقة المناولةاختبار  حرجةداختبار ال

اختبار القوة 
 االنفجارية

  اختبار حامض الالكتيك اختبار اإلخماد

 التجارب االستطالعية: 3-2
الغرض منها ،  بد من القيام بدراسة استطالعيةقبل القيام بالتجربة الرئيسة ال 

مع الباحث  اراتهإدلتعاون  الشرطة وقد تم اختيار نادياختيار وسائل البحث وأدواته، 
 .من منطقة تواجد الباحث لك لقربهوالنقل وكذ اإلمكاناتفر اولسهولة تو 

 :التجربة االستطالعية األوىل 3-2-1
، من نادي ا  (العب10تم القيام بتجربة استطالعية أولى على عينة مكونه من ) 
 السبتالرياضي وهم عينة من أفراد مجتمع البحث، أقيمت التجربة يوم  الشرطة

(عصرا وهدفت التجربة إلى ما 0:01( في تمام الساعة )0/0/1111الموافق )
 -يأتي:
 وسالمتها ومالئمتها التأكد من جاهزية األدوات. 
 التعرف على كفاية فريق العمل المساعد)*(. 
 االختبارات لتنفيذ الالزم الوقت معرفة . 

                                                           
 (8انظر الى الم حق رق  )  )*(
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  األخطاء حدوث وتالقي تحدث التي والصعوبات المعوقات معرفة. 
 كيفية استخدام جهاز حامض الالكتيك 

 :ةالتجربة الرئيس 33-7
ة التي أكدت ت التي تؤهل قيام التجربة الرئيسن را الستكمال اإلجراءا 

واألدوات، تم تطبيق ة صالحية االختبارات المرشحة للتطبيق وصالحية األجهز 
( إذ تم إجراء 1111/1111العبا للموسم ) (01) على عينة قوامها االختبارات

 بحث فضال عن بعض المالعب البديلةاالختبارات في مالعب األندية المعنية بال
( لغاية 11/0/1111الموافق ) الثالثاء( يوما بدأت يوم 41واستغرقت االختبارات )

ومتسلسل وزعت االختبارات وفق أسلوب متدرج و (، 1/0/1111الموافق ) الثالثاءيوم 
ي الغرض منها أوال عدم إحراج المدربين وثانيا التخلص من عملية التأثير التدريبو 

 .التي تؤثر في اختبارات العينة
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 :اإلحصائيةالوسائل  3-8
لمعالجة  (SPSS)الباحث الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  تعملاس 

 البيانات وتم استخدام الحقيبة في المواضع اآلتية:
 

       (1)                        111×النسبة المئوية =      الجزء 

  الكل                       
 

 الوسط الحسابب  
                       (6)                                       مجاااا س          

        ن               

 

 (3)                                                              نحراف المعيارياال 

 2مجـ )س(                                                

                                
                       

 (4)              (الوسيط الوسط الحسابب _ )    = معامل االلتواء 
 االنحراف المعياري                        

 

                                                           

 .46ص  (1111،)سبق ذكره مصدر علي سموم الفرطوسي   (1)
الوص ب واالستداللب لب التربية وس    اإلحصاء  أثناسيوسعبد الجبار توفيق البياتي وزكريا زكي  (1)

 .71(ص1077،)مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ،بغداد، لسنة الن  
القيا  لب التربية الرياضية وس   الن   محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان   (0)

 .107(ص 1111،)القاهرة، دار الفكر العربي، لسنة الرياضب
)بغداد، دار الكتب والوثائق،  1، طمبادئ الطرائق االحصائية لب التربية الرياضيةعلي سموم الفرطوسي   (4)

 .01( ص1111لسنة 

 س =

 ن

 1-ن

 ع = 
 1مجاا س  -
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 .)(1)                                معامل االرتباط البسيط )بيرسون 
 مج ص× _ مج س( ص مج)س    
 ن                               ر =

        1ص( _ )مج1 مج ص) (1_ )مج س1مج)س(              
 ن                                 ن                          

 
 (6)                               ل روق االرتباطات. الزائية االختبار 

 6رذ   – 1رذ             
 1          1         ز=

 3-6ن       3-1ن          
 

 علمًا ان :
 القيمة املعيارية ملعامل االرتباط األول.: 1رذ
 القيمة املعيارية ملعامل االرتباط الثاني. :2رذ
 عدد العينة االوىل.: 1ن
 عدد العينة الثانية.: 2ن
 : عدد ثابت.3

                                                           

 .41( ص1077، ،) مصدر سبق ذكرهعبد الجبار توفيق البياتي وزكريا زكي أثناسيوس   (1)
مدخل الى البحث لب الع و  التربوية واالجتماسية _ عبد اهلل زيد الكيالني ونضال كمال الشريفين   (1)

  100(ص 1110، األردن دار المسيرة للنشر والتوزيع لسنة أساسياته_ مناهجه_ تصاميمه_ أساليبه االحصائية
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عرض نتائج األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط  4-1
 ومعامل االلتواء للقدرات البدنية واملهارية والوظيفية وحتليلها:

عرض نتائج األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط  4-1-1
 االوىلاملراكز لفرق  واملهارية والوظيفية ومعامل االلتواء للقدرات البدنية

 :                            وحتليلها
 (6جدول )

للقدرات قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء يبني 
 (االوىلاملراكز لفرق ) واملهارية والوظيفية البدنية

      
 المعالجات          

 
 المتغيرات

 
وحدة 
 القياس

 
الوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
 الوسيط

 
 معامل االلتواء

 
 السرعة القصوى

 
 ثا

 
3.200 

 
1.337 

 
3.125 

 
1.026 

 
 القوة االنفجارية

 
 سم

 
62.333 

 
2.267 

 
62.500 

 
0.159 - 

 
القوة المميزة 

 بالسرعة

 
 متر

 
52.848 

 
3.000 

 
53.300 

 
- 0.154 

 
 تحمل السرعة

 
 ثا

 
03.03 

 
1.284 

 
31.100 

 
- 0.124 

 
 المناولة

 
 درجة

 
7.733 

 
1.172 

 
7.500 

 
- 0.698 

 
 التهديف

 
 درجة

 
7.100 

 
0.884 

 
7.000 

 
-1.165 

 
 الدحرجة

 
 ثا

 
9.850 

 
0.471 

 
9.700 

 
0.800 

 
 اإلخماد

 
 درجة

 
9.733 

 
0.691 

 
10.000 

 
- 2.273 

 
 القدرة الالهوائية

 
 ثا م. كغم.

 
130.300 

 
5.252 

 
130.656 

 
0.461 

 
 حامض الالكتيك

 
 ملي مول

 
12.116 

 
1.337 

 
11.950 

 
0.250 
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 حتليل النتائج 

بلغ الوسط الحسابي  في اختبار السرعة القصوى (6يتبين من الجدول رقم)
 ( بمعامل التواء مقداره3.125) ( والوسيط1.337(، بانحراف معياري )3.200)
(، بانحراف 62.333بلغ الوسط الحسابي ) في اختبار القوة االنفجاريةو ، (1.026)

في اختبار القوة و  .(-0.159) بمعامل التواء مقداره( 62.500( والوسيط )2.267معياري )
( والوسيط 3.000بانحراف معياري ) (،52.848بلغ الوسط الحسابي ) المميزة بالسرعة

بلغ الوسط  في اختبار تحمل السرعةو ، (0.154-( بمعامل التواء مقداره )53.300)
( بمعامل التواء 31.100( والوسيط )1.284بانحراف معياري ) (،30.907الحسابي)

                                                                (.0.124-) مقداره

اختبار  ان في (6اما بخصوص االختبارات المهارية يتبين من جدول )
( 7.500( والوسيط )1.172(، بانحراف معياري )7.733بلغ الوسط الحسابي) المناولة

(، 7.100) الوسط الحسابيبلغ  في اختبار التهديفو ، (0.698بمعامل التواء مقداره )
في و ، (1.165-) ( بمعامل التواء مقداره7.000) والوسيط( 0.884بانحراف معياري )

( 0.471بانحراف معياري ) (،9.850بلغ الوسط الحسابي ) الدحرجة اختبار
بلغ  في اختبار اإلخمادو ، (0.800) بمعامل التواء مقداره( 9.700)والوسيط 

( 10.000) ( والوسيط0.691معياري ) بانحراف(، 9.733الوسط الحسابي )
في  (6) ن من جدول ياما المتغيرات الوظيفية يتب، (2.273-)بمعامل التواء مقداره 
( 5.252بانحراف معياري ) (،130.300)بلغ الوسط الحسابي  اختبار القدرة الالهوائية

بلغ  الالكتيك في اختبار حامضو ، (0.461) بمعامل التواء مقداره( 130.656) والوسيط
( بمعامل 11.950) ( والوسيط1.337(، بانحراف معياري )12.116الوسط الحسابي)

  (.0.250) التواء مقداره
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عرض نتائج األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية  4-1-2
 واملهارية والوظيفية والوسيط ومعامل االلتواء للقدرات البدنية

 الوسط وحتليلها:كز ااملرلفرق 

 (7) جدول
قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء للقدرات يبني 

 (الوسطاملراكز لفرق )واملهارية والوظيفية البدنية 
 

معامل 

 االلتواء

 

 الوسيط

 

االنحراف 

 المعياري

 

الوسط 

 الحسابي

 

وحدة 

 القياس

 المعالجات      

 

 المتغيرات

 السرعة القصوى ثانية 3.471 0.294 3.450 0.308

 القوة االنفجارية سم 60.500 3.498 60.000 0.382 -

 متر 49.156 6.818 51.500 1.208-
القوة المميزة 

 بالسرعة

 تحمل السرعة ثانية 32.403 1.764 33.035 0.829 -

 المناولة درجة 6.700 1.022 6.700 0.037

 التهديف درجة 6.033 1.245 6.000 0.411 -

 الدحرجة ثا 10.492 0.856 10.200 1.189

 اإلخماد درجة 9.533 0.860 10.000 1.328-

 القدرة الالهوائية كغم .م .ثا 127.406 7.073 125.625 0.310

 حامض الالكتيك ملي مول 13.030 1.160 12.900 0.024
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 حتليل النتائج 

 (3.471الحسابي)بلغ الوسط  في اختبار السرعة القصوى (7) يتبين من الجدول
 فيو ، (0.308) ( بمعامل التواء مقداره3.450) والوسيط( 0.294بانحراف معياري )

( 3.498، بانحراف معياري )(60.500بلغ الوسط الحسابي) اختبار القوة االنفجارية
في اختبار القوة المميزة بالسرعة و ، (0.382 -) ( بمعامل التواء مقداره60.000) والوسيط

( 51.500) والوسيط ،(6.818، بانحراف معياري )(49.165الحسابي)بلغ الوسط 
 في اختبار تحمل السرعة بلغ الوسطو ، (1.208-)بمعامل التواء مقداره 

( بمعامل التواء 33.035) والوسيط ،(1.764)، بانحراف معياري (32.403الحسابي)
  (.0.829 -) مقداره

 في اختبار المناولة (7) اما بخصوص االختبارات المهارية يتبين من جدول
( 6.700) ( والوسيط1.022، بانحراف معياري )(6.700بلغ الوسط الحسابي)
 (6.033) بلغ الوسط الحسابي في اختبار التهديفو  (0.037) بمعامل التواء مقداره
في و  (0.411 -( بمعامل التواء مقداره)6.000( والوسيط)1.245بانحراف معياري )

 ( والوسيط0.856(، بانحراف معياري )10.492) الوسط الحسابيبلغ  اختبار الدحرجة
 بلغ الوسط الحسابي في اختبار اإلخمادو ، (1.189) ( بمعامل التواء مقداره10.200)
       ( بمعامل التواء مقداره10.000) ( والوسيط0.860(، بانحراف معياري )9.533)
في اختبار القدرة ( 7) جدولاما بخصوص االختبارات الوظيفية يتبين من  (1.328-)

 ( والوسيط7.073(، بانحراف معياري )127.406بلغ الوسط الحسابي) الالهوائية
بلغ الوسط  في اختبار حامض الالكتيكو ، (0.310) ( بمعامل التواء مقداره125.625)

( بمعامل التواء 12.900) ( والوسيط1.160(، بانحراف معياري )13.030الحسابي)
 (.0.024) مقداره
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عرض نتائج األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية  4-1-3
واملهارية والوظيفية  والوسيط ومعامل االلتواء للقدرات البدنية

 وحتليلها: لفرق املراكز األخرية

 (8جدول )
قيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية والوسيط ومعامل االلتواء للقدرات يبني 

 (املراكز األخريةلفرق ) واملهارية والوظيفية البدنية

معامل 
 االلتواء

 الوسيط
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

   وحدة 
 القياس

 المعالجات       
 

 المتغيرات

 السرعة القصوى ثانية 3.908 0.171 3.910 0.132

 القوة االنفجارية سم 55.750 5.729 55.000 0.010

 متر 46.893 5.002 48.250 0.828 -
القوة المميزة 

 بالسرعة

 تحمل السرعة ثانية 33.959 1.481 34.200 1.403 -

 المناولة درجة 5.200 1.936 5.000 0.338

 التهديف درجة 4.133 1.306 4.000 0.338

 الدحرجة ثا 11.201 0.838 11.200 0.174

 اإلخماد درجة 8.866 1.357 10.000 0.805 -

 القدرة الالهوائية كغم .م .ثا 122.114 7.531 122.760 0.150

 حامض الالكتيك ملي مول 13.930 1.278 13.800 0.723
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                                                                       حتليل النتائج 
 بلغ الوسط الحسابي في اختبار السرعة القصوى (8يتبين من الجدول)

 ( بمعامل التواء مقداره3.910) ( والوسيط0.171معياري )(، بانحراف 3.908)
(، بانحراف 55.750بلغ الوسط الحسابي) في اختبار القوة االنفجاريةو  (0.132)

في اختبار القوة و  (0.010)( بمعامل التواء مقداره55.000( والوسيط )5.729معياري )
( والوسيط 5.002معياري )بانحراف  (،46.893بلغ الوسط الحسابي) المميزة بالسرعة

بلغ الوسط  في اختبار تحمل السرعةو ، (0.828 -)( بمعامل التواء مقداره 48.250)
( بمعامل التواء 34.200( والوسيط )1.481(، بانحراف معياري )33.959الحسابي)

 .(1.403 -) مقداره
 في اختبار المناولة (8اما بخصوص االختبارات المهارية يتبين من جدول )

( بمعامل 5.000( والوسيط )1.936، بانحراف معياري )(5.200الوسط الحسابي) بلغ
(، بانحراف 4.133بلغ الوسط الحسابي) في اختبار التهديفو  (.0.338) التواء مقداره
في اختبار و ، (0.338) ( بمعامل التواء مقداره4.000) ( والوسيط1.306معياري )
 ( والوسيط0.838بانحراف معياري )(، 11.201بلغ الوسط الحسابي) الدحرجة

بلغ الوسط  في اختبار اإلخمادو ، (0.174( بمعامل التواء مقداره)11.200)
( بمعامل التواء 10.000) ( والوسيط1.357(، بانحراف معياري )8.866الحسابي)

في  (8اما بخصوص االختبارات الوظيفية يتبين من جدول ) ،(0.805 -) مقداره
 ،(7.531(، بانحراف معياري )122.114بلغ الوسط الحسابي) الالهوائيةقدرة اختبار ال
بلغ  في اختبار حامض الالكتيك، (0.150) ( بمعامل التواء مقداره122.760) والوسيط

( بمعامل 13.800) ( والوسيط1.278(، بانحراف معياري )13.930الوسط الحسابي)
 (.0.723) التواء مقداره
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احلسابية واالحنرافات املعيارية للقدرات عرض نتائج األوساط  4-1-4
 واملراكز األخريةوالوسط  االوىلاملراكز  ألندية واملهارية والوظيفية البدنية

 بكرة القدم وحتليلها:
 (9جدول )

والوسط االوىل  املراكز ألنديةقيم األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية يبني 
 واملهارية والوظيفية يف القدرات البدنية واملراكز األخرية

 المعالجات      

 
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 األخيرةالمراكز  الوسطالمراكز   المتقدمةالمراكز 

 ع س ع س ع س

 
السرعة 
 القصوى

 
 ثا

 
3.200 

 
0.176 

 
3.471 

 
0.294 

 
3.908 

 
0.171 

 
 القوة االنفجارية

 
 سم

 
62.333 

 
2.267 

 
60.500 

 
3.498 

 
55.750 

 
5.729 

 
القوة المميزة 

 بالسرعة

 
 متر
 

 
52.848 

 
3.000 

 
49.165 

 
6.818 

 
46.893 

 
5.002 

 
 تحمل السرعة

 
 ثا

 
30.907 

 
1.284 

 
32.403 

 
1.764 

 
33.959 

 
1.481 

 
 المناولة

 
 درجة

 
7.733 

 
1.172 

 
6.700 

 
1.022 

 
5.200 

 
1.936 

 
 اإلخماد

 
 درجة

 
9.733 

 
0.691 

 
9.533 

 
0.860 

 
8.866 

 
1.357 

 
 الدحرجة

 
 ثا

 
9.850 

 
0.471 

 
10.492 

 
0.856 

 
11.201 

 
0.838 

 
 التهديف

 
 درجة

 
7.100 

 
0.884 

 
6.033 

 
1.245 

 
4.133 

 
1.306 

القدرة 
 الالهوائية

 
 ثا م. . مكغ

 
130.300 

 
5.252 

 
127.406 

 
7.073 

 
122.114 

 
7.531 

 
 حامض الالكتيك

 
 ملي مول

 
12.116 

 
1.337 

 
13.030 

 
1.160 

 
13.930 

 
1.278 
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 حتليل النتائج                                                             
بلغ الوسط الحسابي  في اختبار السرعة القصوى (9)ين من الجدول يتب

(، في حين بلغ الوسط 0.176(، بانحراف معياري )3.200) قدمةتالم مراكزال ألندية
حين بلغ الوسط وفي  ،(0.294(، بانحراف معياري)3.471) الوسط الحسابي ألندية
ختبار في او ، (0.171(، بانحراف معياري )3.908) خرةالمراكز المتأالحسابي ألندية 
(، بانحراف 62.333) قدمةتالمالمراكز بلغ الوسط الحسابي ألندية  القوة االنفجارية

(، بانحراف 60.500) ألندية الوسط(، في حين بلغ الوسط الحسابي 2.267معياري )
 (55.750) خرةالمراكز المتأين بلغ الوسط الحسابي ألندية (، وفي ح3.498) معياري

بلغ الوسط الحسابي  ميزة بالسرعةفي اختبار القوة المو ، (5.729وبانحراف معياري )
 (، في حين بلغ الوسط3.000(، بانحراف معياري )52.848) قدمةتالم المراكز ألندية

(. وفي حين بلغ الوسط 6.818(، بانحراف معياري)49.165) الحسابي ألندية الوسط
في اختبار و ، (5.002(، بانحراف معياري )46.893) خرةالمراكز المتأالحسابي ألندية 
(، بانحراف 30.907) قدمةتالمالمراكز بلغ الوسط الحسابي ألندية  تحمل السرعة

(، بانحراف 32.403) الحسابي ألندية الوسط(، في حين بلغ الوسط 1.284معياري )
 (33.959) خرةالمتأ المراكز في حين بلغ الوسط الحسابي ألندية، (1.764معياري)

 (.1.481بانحراف معياري )
في اختبار المناولة ( 9اما بخصوص االختبارات المهارية يتبين من جدول )

(، 1.172بانحراف معياري )(، 7.733) قدمةتالمالمركز بلغ الوسط الحسابي ألندية 
(. 1.022) (، بانحراف معياري6.700) في حين بلغ الوسط الحسابي ألندية الوسط

(، بانحراف معياري 5.200) خرةالمراكز المتأبلغ الوسط الحسابي ألندية وفي حين 
(1.936.) 
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(، 9.733) قدمةتالمالمراكز بلغ الوسط الحسابي ألندية  في اختبار اإلخمادو 
(، 10.492) (، في حين بلغ الوسط الحسابي ألندية الوسط0.471معياري ) بانحراف

 خرةالمراكز المتأ(، وفي حين بلغ الوسط الحسابي ألندية 0.856بانحراف معياري)
بلغ الوسط الحسابي  في اختبار الدحرجةو ، (1.357(، وبانحراف معياري )8.866)

(، في حين بلغ الوسط 3.000) (، بانحراف معياري9.850) قدمةتالمالمراكز ألندية 
(. وفي حين بلغ الوسط 6.818(، بانحراف معياري)49.165) الحسابي ألندية الوسط

في اختبار و ، (0.838(، بانحراف معياري )11.201) خرةالمراكز المتأالحسابي ألندية 
(، بانحراف معياري 7.100) قدمةتالمالمراكز بلغ الوسط الحسابي ألندية  التهديف

(، بانحراف 6.033) (، في حين بلغ الوسط الحسابي ألندية الوسط0.884)
(، بانحراف 4.133في حين بلغ الوسط الحسابي ألندية المؤخرة )، (1.245معياري)
              (.1.306معياري )

في اختبار  (9ن من جدول رقم )ييتببخصوص االختبارات الوظيفية  اما
(، بانحراف 130.300) قدمةتالمالمراكز بلغ الوسط الحسابي ألندية  القدرة الالهوائية

(، بانحراف 127.406) في حين بلغ الوسط الحسابي ألندية الوسط (5.252معياري )
 (122.114) خرةالمراكز المتأوفي حين بلغ الوسط الحسابي ألندية  (7.073) معياري

بلغ الوسط الحسابي ألندية  (، وفي اختبار حامض الالكتيك7.531بانحراف معياري )
(، في حين بلغ الوسط الحسابي 1.337(، بانحراف معياري )12.116) قدمةتالمالمراكز 

(.في حين بلغ الوسط الحسابي 1.160) (، بانحراف معياري13.030) ألندية الوسط
 (.1.278(، بانحراف معياري )13.930) خرةالمراكز المتأألندية 

التعرف على وكل ما ذكر سلفًا فان يحقق الهدف األول للبحث الذي يتضمن 
مستوى بعض القدرات البدنية الخاصة والوظيفية والمهارات األساسية لدى العبي 

 ث.ة القدم للمستويات الثالأنديه النخبة بكر 
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نية دعرض العالقات االرتباطية بني القدرات الب 4-1-5
 وحتليلها:                            املراكز االوىلواملهارات األساسية لفرق 

 (11جدول )

 االوىلاملراكز رتباطية بني القدرات البدنية واملهارات األساسية لفرق العالقات اال

 3.990(3.39) **مستوى داللة 3.099(  3.39*مستوى الداللة)

 حتليل النتائج 
عالقة هناك  أن في متغير السرعة القصوى (01يتبين من الجدول)

اذ بلغت قيمة  والسرعة القصوى ومهارة المناولةبين  ارتباط غير معنوية
بين  عالقة ارتباط غير معنويةهناك وكذلك ، (-0.232) معامل االرتباط

، (-0.226) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط السرعة القصوى ومهارة اإلخماد

اذ  بين السرعة القصوى ومهارة الدحرجة عالقة ارتباط غير معنويةهناك و 
 عالقة ارتباط غير معنويةهناك وكذلك  ،(0.134) بلغت قيمة معامل االرتباط

 اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بين السرعة القصوى ومهارة التهديف
(0.053). 

 التهديف الدحرجة اإلخماد المناولة المتغيرات

 0.053 0.134  -0.226 -0.232 السرعة القصوى

 **0.495 0.101 -0.249 0.015 القوة االنفجارية

 *0.457 0.078  -0.122 0.161 القوة المميزة بالسرعة

 0.018 0.139  0.348 0.282 تحمل السرعة
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بين القوة  عالقة ارتباط غير معنويةهناك  في متغير القوة االنفجاريةاما 
هناك وكذلك  (0.015) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط االنفجارية ومهارة المناولة
اذ بلغت قيمة  بين القوة االنفجارية ومهارة اإلخماد عالقة ارتباط غير معنوية

بين القوة  عالقة ارتباط غير معنويةهناك وكذلك (، -0.249) معامل االرتباط
عالقة هناك و  ،(0.101) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط االنفجارية ومهارة الدحرجة

 اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بين القوة االنفجارية ومهارة التهديف ارتباط  معنوي
(0.495**). 

بين  عالقة ارتباط غير معنويةهناك  في متغير القوة المميزة بالسرعةاما 
(، 0.161) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط القوة المميزة بالسرعة ومهارة المناولة

اذ  بين القوة المميزة بالسرعة ومهارة اإلخماد ارتباط غير معنويةعالقة هناك و 
بين  عالقة ارتباط غير معنويةهناك ، وكذلك (- 0.122) بلغت قيمة معامل االرتباط

، (0.078) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط القوة المميزة بالسرعة ومهارة الدحرجة
اذ بلغت  بالسرعة ومهارة التهديفبين القوة المميزة  عالقة ارتباط معنويهناك و 

  .(*0.457) قيمة معامل االرتباط
بين تحمل  عالقة ارتباط غير معنويةهناك  في متغير تحمل السرعة اما

عالقة هناك و (، 0.282اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) السرعة ومهارة المناولة
اذ بلغت قيمة معامل  بين تحمل السرعة ومهارة اإلخماد ارتباط غير معنوية

بين تحمل السرعة ومهارة  عالقة ارتباط غير معنويةهناك و (، 0.348) االرتباط
 عالقة ارتباط غير معنويةهناك و ، (-0.139) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط الدحرجة

 (.0.018اذ بلغت قيمة معامل االرتباط) بين وتحمل السرعة مهارة التهديف
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عرض العالقات االرتباطية بني القدرات البدنية  4-1-6
 وحتليلها:  املراكز االوىلواملتغريات الوظيفية لفرق 

 (11جدول )
العالقات االرتباطية بني القدرات البدنية واملتغريات الوظيفية لفرق يبني 

 االوىلاملراكز 

 

 

 

 

 0463.(0.1.مستوى داللة ) ** 0361.(  0.5.) *مستوى الداللة

  حتليل النتائج 
عالقة ارتباط هناك أن  في متغير السرعة القصوى (00يتبين من الجدول)       

اذ بلغت قيمة معامل االرتباط  معنوية بين السرعة القصوى والقدرة الالهوائيةغير 
عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة السرعة القصوى وحامض هناك و ، (0.091)

 في متغير القوة االنفجاريةاما (، 0.262) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط الالكتيك
اذ بلغت قيمة  جارية والقدرة الالهوائيةعالقة ارتباط معنوي بين القوة االنفهناك 

عالقة ارتباط غير معنوية بين القوة االنفجارية هناك و (، **0.769) معامل االرتباط
 .(0.177اذ بلغت قيمة معامل االرتباط) وحامض الالكتيك

 حامض الالكتيك القدرة الالهوائية المتغيرات

 0.262 0.091 السرعة القصوى

 0.177 **0.769 القوة االنفجارية

 0.292 **0.565 القوة المميزة بالسرعة

 -*0.404 0.314 تحمل السرعة
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بين القوة  عالقة ارتباط معنويهناك فإن  في متغير القوة المميزة بالسرعةاما 
هناك و (، **0.565) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط المميزة بالسرعة والقدرة الالهوائية

 اذ بلغت قيمة عالقة ارتباط غير معنوية القوة المميزة بالسرعة وحامض الالكتيك
 .(0.292) معامل االرتباط

عالقة ارتباط غير معنوية بين تحمل هناك فإن  في متغير تحمل السرعةاما 
عالقة هناك  (،0.314اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) السرعة والقدرة الالهوائية

 اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بين تحمل السرعة وحامض الالكتيك ارتباط معنوي
(0.404*-). 

 

عرض العالقات االرتباطية بني املهارات األساسية  4-1-7
 وحتليلها:  املراكز االوىلاملتغريات الوظيفية لفرق 

 (11جدول )
 املراكز العالقات االرتباطية بني املهارات األساسية واملتغريات الوظيفية لفرقيبني 

 االوىل
 

 3.990(3.39) **مستوى داللة 3.099(  3.39الداللة)*مستوى 

 
 

 حامض الالكتيك لقدرة الالهوائيةا المتغيرات

 0.084  0.207 المناولة

 -0.137 -0.024 اإلخماد

 -0.061 -0.025 الدحرجة

 0.299 0.114 التهديف
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 حتليل النتائج 
غير عالقة ارتباط هناك ن فإ في متغير المناولة (01) يتبين من الجدول     

 اذ بلغت قيمة معامل االرتباط  يةبين مهارة المناولة والقدرة الالهوائ ةمعنوي

 المناولة وحامض الالكتيكعالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة هناك و  ،(0.207)
 .(0.084) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط

عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة هناك فأن  في متغير اإلخماداما 
عالقة هناك و  (-0.024) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط اإلخماد والقدرة الالهوائية

اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين مهارة اإلخماد وحامض الالكتيك
 .(-0.137)االرتباط

عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة هناك فأن  في متغير الدحرجةاما 
عالقة هناك و (، -0.025) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط الدحرجة والقدرة الالهوائية

اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين مهارة الدحرجة وحامض الالكتيك
 .(-0.061االرتباط)

عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة هناك فأن  في متغير التهديفاما 
عالقة هناك و (، 0.114اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) التهديف والقدرة الالهوائية

اذ بلغت قيمة معامل  معنوية بين مهارة التهديف وحامض الالكتيك ارتباط غير
 (.0.299االرتباط)
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نية دعرض العالقات االرتباطية بني القدرات الب  4-1-8
 الوسط وحتليلها:                           املراكز واملهارات األساسية لفرق 

 (11) اجلدول
املراكز القدرات البدنية واملهارات األساسية لفرق رتباطية بني العالقات االيبني 

 الوسط

 3.990(3.39) **مستوى داللة 3.099(  3.39الداللة)*مستوى 

  حتليل النتائج 
عالقة ارتباط اك هنفإن  في متغير السرعة القصوى (13) يتبين من الجدول      

 اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ولةالسرعة القصوى ومهارة المناغير معنوية بين 
 السرعة القصوى ومهارة اإلخمادعالقة ارتباط غير معنوية بين هناك و  (،-0.078)

عالقة ارتباط غير معنوية بين هناك و (، -0.123) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط
هناك و (، -0.001) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط السرعة القصوى ومهارة الدحرجة

اذ بلغت قيمة  عالقة ارتباط غير معنوية بين السرعة القصوى ومهارة التهديف
 .(-0.334) معامل االرتباط

عالقة ارتباط غير معنوية بين القوة هناك  فأن اما في متغير القوة االنفجارية
عالقة هناك  ،(0.019) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط االنفجارية ومهارة المناولة

 التهديف الدحرجة اإلخماد المناولة المتغيرات

 -0.334 -0.001 -0.123 -0.078 السرعة القصوى

 *0.394 0.274 -0.206 0.019 القوة االنفجارية

 -** 0.470 -0.299 0.110 -0.175 القوة المميزة بالسرعة

 0.078 -0.048 -0.132  0.089 تحمل السرعة
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اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين القوة االنفجارية ومهارة اإلخماد
عالقة ارتباط غير معنوية بين القوة االنفجارية ومهارة هناك و (، -0.206) االرتباط
بين  معنويعالقة ارتباط هناك و  ،(0.274) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط الدحرجة

 .(*0.394) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط القوة االنفجارية ومهارة التهديف
عالقة ارتباط غير معنوية بين هناك فأن  القوة المميزة بالسرعةفي متغير اما 

 (-0.175) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط القوة المميزة بالسرعة ومهارة المناولة
اذ  عالقة ارتباط غير معنوية بين القوة المميزة بالسرعة ومهارة اإلخمادهناك و 

ارتباط غير معنوية بين القوة عالقة (، هناك 0.110) بلغت قيمة معامل االرتباط
(، هناك 0.299-) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط المميزة بالسرعة ومهارة الدحرجة

اذ بلغت قيمة  عالقة ارتباط  معنوي بين القوة المميزة بالسرعة ومهارة التهديف
 .(-**0.470) معامل االرتباط

معنوية بين تحمل عالقة ارتباط غير هناك فأن  في متغير تحمل السرعةاما 
ن و (، 0.089اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) السرعة ومهارة المناولة عالقة هناك ا 

 اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ارتباط غير معنوية بين تحمل السرعة ومهارة اإلخماد
ن و (، -0.132)  عالقة ارتباط غير معنوية بين تحمل السرعة ومهارة الدحرجةهناك ا 

ن و (، -0.048) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط عالقة ارتباط غير معنوية بين هناك ا 
 .(0.078اذ بلغت قيمة معامل االرتباط) وتحمل السرعة مهارة التهديف
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عرض العالقات االرتباطية بني القدرات البدنية  4-1-9
 الوسط  وحتليلها:املراكز واملتغريات الوظيفية لفرق 

 (14جدول )
العالقات االرتباطية بني القدرات البدنية واملتغريات الوظيفية لفرق يبني 

 طالوسأندية 

 0463.(0.1.مستوى داللة ) ** 0361.(  0.5.الداللة)*مستوى 

  حتليل النتائج 
عالقة ارتباط هناك فأن  في متغير السرعة القصوى (01يتبين من الجدول)          

 اذ بلغت قيمة معامل االرتباط غير معنوية بين السرعة القصوى والقدرة الالهوائية
مهارة السرعة القصوى وحامض  عالقة ارتباط غير معنوية بينهناك  ،(-0.254)

 .(0.111) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط الالكتيك
عالقة ارتباط معنوي بين القوة هناك فأن  في متغير القوة االنفجاريةاما          

هناك و (، **0.575) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط االنفجارية والقدرة الالهوائية
اذ بلغت قيمة  القوة االنفجارية وحامض الالكتيكعالقة ارتباط غير معنوية بين 

 .(0.150-) معامل االرتباط

 حامض الالكتيك القدرة الالهوائية المتغيرات

 0.111 -0.254 السرعة القصوى

 -0.150 **0.575 القوة االنفجارية

 0.231 0.144 القوة المميزة بالسرعة

 0.352 0.203 تحمل السرعة
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عالقة ارتباط غير معنوية بين هناك فأن  في متغير القوة المميزة بالسرعةاما       
( 0.144) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط القوة المميزة بالسرعة والقدرة الالهوائية

اذ بلغت  القوة المميزة بالسرعة وحامض الالكتيكعالقة ارتباط غير معنوية هناك 
  .(0.231قيمة معامل االرتباط)

بين تحمل  ةمعنويغير عالقة ارتباط هناك فأن  في متغير تحمل السرعةاما     
عالقة هناك و  ،(0.203اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) السرعة والقدرة الالهوائية

معامل االرتباط  اذ بلغت قيمة بين تحمل السرعة وحامض الالكتيك ارتباط معنوي
(0.352). 
 

عرض العالقات االرتباطية بني املهارات األساسية  .4-1-1
 الوسط وحتليلها:املراكز واملتغريات الوظيفية لفرق 

 (11جدول )
 الوسطالعالقات االرتباطية بني املهارات األساسية واملتغريات الوظيفية لفرق يبني 

 

 3.990(3.39) **مستوى داللة 3.099(  3.39*مستوى الداللة)

 

 حامض الالكتيك لقدرة الالهوائيةا املتغريات

 0.194 -0.259 املناولة

 0.077 -0.328 اإلمخاد

 -0.022 0.182 الدحرجة

 -0.015 0.012 التهديف
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 حتليل نتائج 
عالقة ارتباط غير معنوية هناك أن    في متغير المناولة (01يتبين من الجدول)     

( -0.259) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بين مهارة المناولة والقدرة الالهوائية
اذ بلغت  عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة المناولة وحامض الالكتيكهناك و 

 (.0.194) قيمة معامل االرتباط
معنوية بين مهارة اإلخماد عالقة ارتباط غير هناك  أن   اما في متغير اإلخماد

عالقة ارتباط غير هناك و (، -0.328) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط والقدرة الالهوائية
 اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بين مهارة اإلخماد وحامض الالكتيك معنوي

(0.077).. 
عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة هناك ن  أ اما في متغير الدحرجة

عالقة هناك و (، 0.182) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط والقدرة الالهوائيةالدحرجة 
اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين مهارة الدحرجة وحامض الالكتيك

 (-0.022) االرتباط
عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة هناك أن   في متغير التهديفاما 

عالقة هناك و (، 0.012اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) التهديف والقدرة الالهوائية
اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين مهارة التهديف وحامض الالكتيك

 .(-0.015) االرتباط
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 نيةدعرض العالقات االرتباطية بني القدرات الب 4-1-11
 :                           وحتليلها األخريةاملراكز واملهارات األساسية لفرق 

 (16) جدول
رتباطية بني القدرات البدنية واملهارات األساسية لفرق العالقات االيبني 

 األخريةاملراكز 

 3.990(3.39) **مستوى داللة 3.099(  3.39*مستوى الداللة)

 جئحتليل نتا 
عالقة ارتباط هناك  فإن في متغير السرعة القصوى (01) يتبين من الجدول

 اذ بلغت قيمة معامل االرتباط المناولة غير معنوية بين والسرعة القصوى ومهارة
اذ  عالقة ارتباط غير معنوية بين السرعة القصوى ومهارة اإلخمادهناك و ، (0.246)

عالقة ارتباط غير معنوية بين السرعة هناك و (، -0.004)بلغت قيمة معامل االرتباط 
عالقة هناك و (، -0.041) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط القصوى ومهارة الدحرجة

اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين السرعة القصوى ومهارة التهديف
 .(-0.170) االرتباط
 

 التهديف الدحرجة اإلخماد المناولة المتغيرات

 -0.170 -0.041 -0.004 0.246 السرعة القصوى

 0.263 0.098 -0.219 -0.123 القوة االنفجارية

 0.147 0.091 -0.235 -0.187 القوة المميزة بالسرعة

 -0.036 0.040 -0.132 0.283 تحمل السرعة
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عالقة ارتباط غير معنوية بين القوة هناك  فإن في متغير القوة االنفجاريةاما 
عالقة هناك و  ،(-0.123) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط االنفجارية ومهارة المناولة

اذ بلغت قيمة معامل  معنوية بين القوة االنفجارية ومهارة اإلخماد ارتباط غير
عالقة ارتباط غير معنوية بين القوة االنفجارية ومهارة هناك و (، -0.219االرتباط )
عالقة ارتباط غير معنوية هناك و ، (0.098) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط الدحرجة

 .              (0.263) غت قيمة معامل االرتباطاذ بل بين القوة االنفجارية ومهارة التهديف

ارتباط غير معنوية بين  عالقةهناك  فأن في متغير القوة المميزة بالسرعةاما 
( 0.187-) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط القوة المميزة بالسرعة ومهارة المناولة

اذ  اإلخمادعالقة ارتباط غير معنوية بين القوة المميزة بالسرعة ومهارة هناك و 
عالقة ارتباط غير معنوية بين القوة هناك و (، -0.235) بلغت قيمة معامل االرتباط

هناك و  (،0.091) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط المميزة بالسرعة ومهارة الدحرجة
اذ بلغت قيمة  عالقة ارتباط غير معنوية بين القوة المميزة بالسرعة ومهارة التهديف

 .(0.147معامل االرتباط)

عالقة ارتباط غير معنوية بين تحمل هناك  فأن في متغير تحمل السرعةاما 
عالقة هناك و (، 0.283اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) السرعة ومهارة المناولة

اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين تحمل السرعة ومهارة اإلخماد
معنوية بين تحمل السرعة ومهارة عالقة ارتباط غير هناك و (، -0.132)االرتباط
عالقة ارتباط غير معنوية هناك و  (،0.040) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط الدحرجة

 .(-0.036)اذ بلغت قيمة معامل االرتباط بين وتحمل السرعة مهارة التهديف
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عرض العالقات االرتباطية بني القدرات البدنية  4-1-12
 وحتليلها:  األخريةاملراكز واملتغريات الوظيفية لفرق 

 (17جدول )
العالقات االرتباطية بني القدرات البدنية واملتغريات الوظيفية لفرق يبني 

 األخريةاملراكز 

 

 3.990(3.39) **مستوى داللة 3.099(  3.39*مستوى الداللة)

 حتليل النتائج 
عالقة ارتباط غير هناك فإن في متغير السرعة القصوى  (07يتبين من الجدول)     

اذ بلغت قيمة معامل االرتباط  معنوية بين السرعة القصوى والقدرة الالهوائية
عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة السرعة القصوى وحامض هناك و  (،0.063)

 .(-0.291)اذ بلغت قيمة معامل االرتباط الالكتيك
عالقة ارتباط معنوي بين القوة هناك فإن  في متغير القوة االنفجاريةاما 

 عالقةهناك و  ،(*0.400) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط االنفجارية والقدرة الالهوائية
اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين القوة االنفجارية وحامض الالكتيك

  .(-0.060) االرتباط

 حامض الالكتيك القدرة الالهوائية المتغيرات

 -0.291 0.063 السرعة القصوى

 -0.060 *0.400 القوة االنفجارية

 -0.318 -0.128 القوة المميزة بالسرعة

 -0.080 0.083 تحمل السرعة
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 ةمعنويغير عالقة ارتباط  هناك  فإن في متغير القوة المميزة بالسرعةاما 
( 0.128) امل االرتباطاذ بلغت قيمة مع بين القوة المميزة بالسرعة والقدرة الالهوائية

اذ بلغت  ارتباط غير معنوية القوة المميزة بالسرعة وحامض الالكتيكعالقة هناك و 
 .(0.318قيمة معامل االرتباط)

عالقة ارتباط غير معنوية بين تحمل هناك فإن في متغير تحمل السرعة اما 
عالقة (، هناك 0.083اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) السرعة والقدرة الالهوائية
اذ بلغت قيمة معامل  تحمل السرعة وحامض الالكتيكارتباط غير معنوية بين 

 .(-0.080) االرتباط

عرض العالقات االرتباطية بني املهارات األساسية  4-1-13
 وحتليلها:  املراكز األخريةاملتغريات الوظيفية لفرق و

 (18جدول )
العالقات االرتباطية بني املهارات األساسية واملتغريات الوظيفية يبني 

 األخريةاملراكز لفرق 

 

 3.990(3.39) **مستوى داللة 3.099(  3.39*مستوى الداللة)

 

 حامض الالكتيك لقدرة الالهوائيةا المتغيرات

 0.275 0.041 المناولة

 0.000 -0.251 اإلخماد

 -0.180 0.251 الدحرجة

 0.059 0.004 التهديف
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 حتليل النتائج 
عالقة ارتباط غير معنوية هناك  نفإ في متغير المناولة (01يتبين من الجدول)   

هناك ، (0.041اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) بين مهارة المناولة والقدرة الالهوائية
اذ بلغت قيمة  عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة المناولة وحامض الالكتيك

 .(0.275معامل االرتباط)
معنوي بين مهارة غير عالقة ارتباط هناك  فإن في متغير اإلخماداما 

عالقة (، هناك -0.251) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط اإلخماد والقدرة الالهوائية
اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين مهارة اإلخماد وحامض الالكتيك

  .(0.000) االرتباط
عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة هناك  فإن اما في متغير الدحرجة

عالقة هناك و (، 0.251) اذ بلغت قيمة معامل االرتباط والقدرة الالهوائيةالدحرجة 
اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين مهارة الدحرجة وحامض الالكتيك

 .(0.180-) االرتباط
عالقة ارتباط غير معنوية بين مهارة هناك  فإن اما في متغير التهديف

عالقة هناك و (، 0.004اذ بلغت قيمة معامل االرتباط ) التهديف والقدرة الالهوائية
اذ بلغت قيمة معامل  ارتباط غير معنوية بين مهارة التهديف وحامض الالكتيك

 .(0.059) االرتباط
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املركز االوىل نتائج الفروق ملعامالت االرتباط بني  4-1-14
 للقدرات البدنية واملهارات األساسية  واملراكز األخريةوالوسط 

 (19جدول )
القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف القدرات البدنية 

 واملهارات األساسية
 

 املتغريات
 

 املقارنة
 

 معامل االرتباط
 

 القيمة احملسوبة
 الزائية القيمة

 اجلدولية
 
 الداللة

 
 

 السرعة القصوى 
 و 
 املناولة

 
 االولى

 
0.232 

 
0.05 

 
 
 

 
1.96 

 
 غير معنوي

 0.078 الوسط

 
 االولى

 
0.232 

 
0.05 

 
 معنويغير  

 0.246 األخيرة

 
 الوسط

 
0.078 

 
0.62 

 
 غير معنوي

 0.246 األخيرة

 
 

 السرعة القصوى
 و  

 اإلمخاد

 
 االولى

 
0.226  

 
0.37 

 
 
 
 

1.96 

 
 غير معنوي

 0.123 الوسط

 
 االولى

 
0.226  

 
0.82 

 
 غير معنوي

 0.004 األخيرة

 
 الوسط

 
0.123 

 
0.44 

 
 غير معنوي

 0.004 األخيرة

 
 

 السرعة القصوى
 و  

 الدحرجة

 
 االولى

 
0.134 

 
0.50 

 
 
 

 
1.96 

 
 غير معنوي

 0.001 الوسط

 
 االولى

 
0.134 

 
0.35 

 
 غير معنوي

 0.041 األخيرة

 
 الوسط

 
0.001 

 
0.14 

 
 غير معنوي

 0.041 األخيرة
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 (11جدول )
 القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف القدرات البدنيةيبني 

 واملهارية

 
 املتغريات

 
 املقارنة

 
 معامل االرتباط

 
 احملسوبة القيمة

 الزائية القيمة
 اجلدولية

 
 الداللة

 
 

 السرعة القصوى 
 و

 التهديف

 
 االولى

 
0.053 

 
1.07  

 
 

1.96 

 
 0.334 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.053 

 
0.43  

 0.170 األخيرة غير معنوي
 

 الوسط
 

0.334 
 

0.64 
 

 0.170 األخيرة غير معنوي
 

 
 القوة االنفجارية

 و  
 املناولة

 
 االولى

 
0.015 

 
0.01 

 
 

1.96 

 
 0.019 الوسط معنويغير 

 
 االولى

 
0.015 

 
0.40 

 
 0.123 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.019 

 
0.38  

 0.123 األخيرة غير معنوي
 
 

 القوة االنفجارية
 و  

 اإلمخاد

 
 االولى

 
0.249 

 
0.17 

 
 

 
1.96 

 
 0.206 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.249 

 
0.11 

 
 0.219 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.206 

 
0.05 

 
 غير معنوي

 0.219 األخيرة
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 (11جدول )
القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف القدرات البدنية يبني 

 واملهارات األساسية
 

 املتغريات
 
 ملقارنةا

 
 معامل االرتباط

 
 احملسوبة القيمة

 الزائية القيمة
 اجلدولية

 
 الداللة

 
 

 القوة االنفجارية
 و 
 الدحرجة 

 
 االولى

 
0.101 

 
0.66  

 
 

 

1.96 

 
 0.274 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.101 

 
0.01 

 
 0.98 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.274 

 
0.66 

 
 0.098 األخيرة غير معنوي

 
 

 القوة االنفجارية 
 و

 التهديف 

 
 االولى

 
0.495 

 
0.45 

 
 

 
 
 

1.96 

 
 0.394 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.495 

 
0.82 

 
 0.263 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.394 

 
0.54 

 
 0.263 األخيرة غير معنوي

 
القوة املميزة 
 بالسرعة 
 و
 املناولة 

 
 االولى

 
0.161 

 
0.05  

 
 

1.96 

 
 0.175 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.161 

 
0.09 

 
 0.187 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.175 

 
0.03 

 
 0.187 األخيرة غير معنوي
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 (11جدول )
القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف القدرات البدنية يبني 

 رات األساسيةاوامله
 

 املتغريات
 

 املقارنة
 

 معامل االرتباط
 
 احملسوبة القيمة

 الزائية القيمة
 اجلدولية

 
 الداللة

 
القوة املميزة 
 بالسرعة
 و 
 اإلمخاد

 
 االولى

 
0.122 

 
0.04 

 
 

 
1.96 

 
 0.110 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.122 

 
0.43  

 0.235 األخيرة غير معنوي
 

 الوسط
 

0.110 
 

0.47 
 

 0.235 األخيرة غير معنوي
 

املميزة القوة 
 بالسرعة
 و  

 الدحرجة

 
 االولى

 
0.078 

 
0.84 

 
 

 
1.96 

 
 0.299 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.078 

 
0.03 

 
 0.091 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.299 

 
0.80 

 
 0.091 األخيرة غير معنوي

 
القوة املميزة 
 بالسرعة 
 و 

 التهديف

 
 االولى

 
0.457 

 
0.06 

 
 

 
1.96 

 
 0.470 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.457 

 
1.26 

 
 غير معنوي

 0.147 األخيرة

 
 الوسط

 
0.470 

 
1.33 

 
 0.147 األخيرة غير معنوي
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 (11جدول )
القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف القدرات البدنية واملهارات يبني 

 األساسية
 

 املتغريات
 

 املقارنة
 

 معامل االرتباط
 
 احملسوبة القيمة

الزائية القيمة 
 اجلدولية

 
 الداللة

 
 

 حتمل السرعة 
 و
 املناولة 

  0.282 االولى
0.72 

 
 

 
1.96 

 غير معنوي
 0.089 الوسط

 
 االولى

 
0.282 

 
0.01  

 0.283 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.089 

 
0.74 

 
 

 0.283 األخيرة غير معنوي

 
 حتمل السرعة 

 و 
 اإلمخاد

 
 االولى

 
0.348 

 
0.86 

 
 

 
1.96 

 
 0.132 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.348 

 
0.86 

 

 غير معنوي
 0.132 األخيرة

 
 الوسط

 
0.132 

 
0.00 

 

 غير معنوي
 0.132 األخيرة

 

  
 حتمل السرعة    

 و 
 الدحرجة

 
 االولى

 
0.139 

 
 

0.33 
 

 
 

 
1.96 

 
 0.048 الوسط غير معنوي

  0.139 االولى
0.37 

 
 0.040 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.048 

 
0.03 

 
 0.040 األخيرة غير معنوي

 
 حتمل السرعة 

 و 
 التهديف

 
 االولى

 
0.018 

 
0.22 

 
 
 

 
1.96 

 
 0.078 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.018 

 
0.05 

 
 0.036 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.078 

 
0.16 

 
 0.036 األخيرة غير معنوي



  999                                             الباب الرابع _ عرض وتحليل ومناقشة النتائج

املراكز االوىل نتائج الفروق ملعامالت االرتباط بني  4-1-15
 للقدرات البدنية واملتغريات الوظيفية واملراكز األخريةوالوسط 

 (14جدول )
االرتباط بني الفرق يف القدرات البدنية القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل يبني 

 واملتغريات الوظيفية

 
 املتغريات

 
 املقارنة

 
 معامل االرتباط

 
 احملسوبة القيمة

 الزائية القيمة
 اجلدولية

 
 الداللة

 
 

 السرعة القصوى 
 و

 القدرة الالهوائية

 
 االولى

 
0.091 

 
0.62 

 

 

 

1.96 

 
 0.254 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.091 

 
0.09 

 
 غير معنوي

 0.063 األخيرة

 
 الوسط

 
0.254 

 
0.72 

 
 0.063 األخيرة غير معنوي

 
 

 السرعة القصوى
 و 

 حامض الالكتيك 

 
 االولى

 
0.262 

 
0.57 

 
 

1.96 

 
 0.111 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.262 

 
0.12 

 
 غير معنوي

 0.291 األخيرة

 
 الوسط

 
0.111 

 
0.69 

 
 0.291 األخيرة غير معنوي

 
 

 القوة االنفجارية 
 و 

 القدرة الالهوائية

 
 االولى

 
0.769 

 
1.34 

 
 
 

1.96 

 
 غير معنوي

 0.575 الوسط

 
 االولى

0.769  
1.87 

 
 غير معنوي

 0.400 األخيرة

 
 الوسط

 
0.575 

 
 

0.84 
 

 غير معنوي
 0.400 األخيرة
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 (11جدول )
القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف القدرات البدنية يبني 

 واملتغريات الوظيفية
 

 املتغريات
 

 املقارنة
  

 معامل االرتباط
 
 احملسوبة القيمة

الزائية القيمة 
 اجلدولية

 
 الداللة

 
 

 القوة االنفجارية 
 و 

 حامض الالكتيك

 
 االولى

 
0.177 

 
 

0.09 
 

 
 
 

 
 

1.96 

 
 0.150 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.177 

 
0.43 

 
 0.060 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.150 

 
0.33 

 
 0.060 األخيرة غير معنوي

 
القوة املميزة 
 بالسرعة 
 و 

 القدرة الالهوائية

 
 االولى

 
0.565 

 
1.81 

 

 
 
 

1.96 

 
 0.144 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.565 

 
1.87  

 0.128 األخيرة غير معنوي
 

 الوسط
 

0.144 
 

0.05 
 

 0.128 األخيرة غير معنوي
 
 

القوة املميزة 
 بالسرعة 
 و 

 حامض الالكتيك

 
 االولى

 
0.292 

 
0.23 

 
 
 

 

1.96 

 
 0.231 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.292 

 
0.12  

 0.318 األخيرة غير معنوي
 

 الوسط
 

0.231 
 

0.36 
 

 0.318 األخيرة غير معنوي
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 (16جدول )
القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف القدرات البدنية يبني 

 واملتغريات الوظيفية
 

 املتغريات
 

 املقارنة
  

 معامل االرتباط
 
 احملسوبة القيمة

الزائية القيمة 
 اجلدولية

 
 الداللة

 
 

 حتمل السرعة
 و 

 القدرة الالهوائية
 

 
 االولى

 

0.314 

 

0.43 

 

 

 

 

 

1.96 

 
 

 
 غير معنوي

 0.203 الوسط

 

 االولى

 

0.314 

 

0.88 
 

 غير معنوي
 0.083 األخيرة

 

 الوسط

 

0.203 

 

0.45 
 

 غير معنوي
 0.083 األخيرة

 
 

 حتمل السرعة 
 و

 حامض الالكتيك

 
 االولى

 

0.404 
 

0.13 

 

 

 

 

1.96 

 
 

 
 غير معنوي

 0.352 الوسط

 

 االولى

 

0.404 

 

1.28 
 

 غير معنوي
 0.080 األخيرة

 

 الوسط

 

0.352 
 

1.04 
 

 غير معنوي
 0.080 األخيرة
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املراكز االوىل نتائج الفروق ملعامالت االرتباط بني  4-1-16
واملتغريات املهارات األساسية يف  واملراكز األخريةوالوسط 
 الوظيفية

 (17جدول )
القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف املهارات األساسية يبني 

 واملتغريات الوظيفية
 

 املتغريات
 

 املقارنة
 

 معامل االرتباط 
 
 احملسوبة القيمة

 الزائية القيمة
 اجلدولية

 
 الداللة

 
 
 املناولة
 و 

 القدرة الالهوائية

 
 االولى

 
0.307 

 
0.18 

 
 
 

 
 

1.96 

 
 0.259 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.307 

 
1.01 

 
 0.041 األخيرة غير معنوي

  لوسطا
0.259 

 
0.83 

 
 0.041 األخيرة غير معنوي

 
 
 املناولة
 و  

 حامض الالكتيك

  االولى
0.084 

 
0.41  

 
 

1.96 

 
 0.194 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.084 

 
0.72 

 
 0.275 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.194 

 
0.30 

 
 0.275 األخيرة غير معنوي

 
 اإلمخاد
 و  

 القدرة الالهوائية

 
 االولى

 
0.024 

 
1.16  

 
 

1.96 

 
 0.328 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.024 

 
1.69 

 
 0.251 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.328 

 
0.52 

 
 0.251 األخيرة غير معنوي
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 (18جدول )
املهارات األساسية القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف 

 واملتغريات الوظيفية

 
 املتغريات

 
 املقارنة

 
 معامل االرتباط 

 
 احملسوبة القيمة

الزائية القيمة 
 اجلدولية

 
 الداللة

 
 

 اإلمخاد 
 و

 حامض الالكتيك

 
 االولى

 
0.137 

 
0.22 

 
 
 
 

 

1.96 

 
 0.077 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.137 

 
0.50 

 
 0.000 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.077 

 
0.27 

 
 0.000 األخيرة غير معنوي

 
 

 الدحرجة
 و 

 القدرة الالهوائية

 
 االولى

 
0.025 

 
0.57 

 
 

 
1.96 

 
 0.182 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.025 

 
0.84 

 
 0.251 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.182 

 
0.26 

 
 0.251 األخيرة غير معنوي

 
 

 الدحرجة 
 و

 حامض الالكتيك

 
 االولى

 
0.061 

 
0.14 

 
 

1.96 

 
 0.022 الوسط غير معنوي

 
 االولى

 
0.061 

 
0.44 

 
 0.180 األخيرة غير معنوي

 
 الوسط

 
0.022 

 
0.59 

 
 0.180 األخيرة غير معنوي
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 (19جدول  )
القيمة الزائية لداللة الفرق يف معامل االرتباط بني الفرق يف املهارات األساسية 

 واملتغريات الوظيفية

 
 املتغريات

 
 املقارنة

 
 معامل االرتباط 

 
 احملسوبة القيمة

الزائية القيمة 
 اجلدولية

 
 الداللة

 
 

 التهديف
 و

 القدرة الالهوائية

 
 االولى

 

0.114 

 

0.38 

 

 

 

 

1.96 

 
 غير معنوي

 0.012 الوسط

 

 االولى

 

0.114 

 

0.40 
 

 غير معنوي
 0.004 األخيرة

 

 الوسط

 

0.012 

 

0.01 
 

 غير معنوي
 0.004 األخيرة

 
 التهديف

 و 
 حامض الالكتيك

 
 االولى

 

0.299 

 

1.08 
 

 

1.96 

 

 
 غير معنوي

 0.015 الوسط
 

 االولى

 

0.299 

 

0.91 
 

 غير معنوي
 0.059 األخيرة

 

 الوسط

 

0.015 
 

0.16 
 

 غير معنوي
 0.059 األخيرة
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قيم األوساط احلساابية واالحنرافاات املعيارياة مناقشة نتائج  4-2
والوساط املراكاز االوىل للمتغريات البدنية بني العبي أندية فارق 

 ةريخواملراكز واأل
 من اجل التعرف على طبيعة نتائج أفراد عينة البحث في االختبارات البدنية

ولكون األوساط ، العينة في كل اختبار إنجازكان البد للباحث من معرفة متوسط 
 ،الحسابية وحدها غير كافية إلعطاء الوصف الدقيق  لطبيعة البيانات التي تمثلها

كان لزاما على الباحث استخدام مقياس االنحراف الذي يعبر عن تشتت )التقارب 
والتباعد( بين قيم مفردات االختبارات البدنية قيد البحث والذي يساعد في إجراء 

 .المقارنة التي حددها الباحث كهدف من مجمل األهداف التي وضعها لبحثه
 الحسابية لنتاائج االختباارات ( بان جميع قيم األوساط9يتضح لنا من الجدول )

مان قايم األوسااط الحساابية  افضلهي  المراكز االولىالتي سجلها العبوا أندية  البدنية
المعيارياة هاي اقال أيضاا أي  اانحرافاتهاأماا  المراكاز األخيارة،التي سجلها العباوا أندياة 

فاي   األخيارةالمراكاز أندياة  اقال مان تشاتت عيناة المراكاز االولاىأندياة أن تشتت عينة 
 .مجمل القيم البدنية

فييي متغييير السييرعة القصييوى ان الوسييط الحسييابي اقييل ممييا هييو عليييه ميين 
وكيذلك فيي متغيير القيوة  ،المراكز األخيرة وهذا يعنيي ان أفضيلية اليى المراكيز االوليى

وكيذلك فيي  ،االنفجارية كان قوة القفز لفرق المراكز االولى اكبر من المراكز األخييرة
كييان المسييافة التييي قطعوهييا المراكييز االولييى اكبيير ميين  متغييير القييوة المميييزة بالسييرعة

اما في متغير تحمل السرعة كانت المسافة المقطوعة من قبل فيرق  ،المراكز األخيرة
وهيذا ييدل عليى أفضيلية المراكيز االوليى المراكز االولى اقل زمن من المراكيز األخييرة 

 ان افضل.الن كلما قل الوقت ك
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بقااايم األوسااااط الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة هاااي فاااروق   هاااذه الفاااروق ن  إ 
علااى  المراكاز االولاى التاي ظهارت لصاالح العبااي أندياة ظاهرياة باألرقاام لعيناة البحااث

فاااي نتاااائج البحاااث البدنياااة هاااو لااايس بالضااارورة  واألخيااارةالوساااط حسااااب العباااي أندياااة 
الوساط أندياة فارق يعطي لمبدأ الفروق  بان العبي هذه األندياة هام أفضال مان العباي 

هاو أفضال مان ناواحي  راكز االولىالمولكن الظرف التي  عليها العبي أندية  واألخيرة
فيرق شته للمدربين العاملين في تيدريب وكذلك من خالل مالحظة الباحث ومعايعدة 

 أندية النخبة وجد ان:
افضال مان الناحياة  المراكاز االولاىمستوى المدربين المشارفين العااملين فاي أندياة  -0

أو A  التدريباة وان المادربين فاي هاذه الفارق لاديهم شاهادات تدريباة ساواء كانات )
B  أوC الخبااارة  فقاااط الاااذين لاااديهم األخيااارةالمراكاااز ( عكاااس المااادربين فاااي الفااارق

 السابقة من خالل تمثيله للفرق أو المنتخب كالعب فقط.
 المراكز االولى مستوى مراحل األعداد في الموسم الرياضي لالعبي أندية  -1

معسكرات تدريبية في أماكن أو مناطق تجعل  وذلك لتوافر افضلبمستوى 
الالعبين مستعدين لتقديم مجهودات عالية بغض النظر عن الحمل التدريبي 

قليلة تكون  المراكز األخيرةفرق دون ملل أو الشعور بالتعب عكس  المعطاة
 المستوى العلمي للمناهج التدريبية ال يرتقي بمستوى دوري النخبة.

لشعورهم بمكان ومستوى النادي الذي ء الوحدات التدريبية اندفاع الالعبين أثنا -3
 ينتمون اليه كونها أندية جماهيرية تدعم الالعبين باستمرار.

الن  المراكز األخيرةهم افضل من الفرق المراكز االولى فرق  مستوى العبين -1
هذه الفرق تدفع األموال لالعبين األفضل لضمهم من الفرق األخرى بمعنى 
حصر الالعبين الموهوبين في هذه الفرق وشعور الالعبين ان الوصول إلى 

 موجوده في هذه الفرق.المنتخبات عن طريق هذه الفرق الن األضواء والشهرة 
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نه هذه الفروقات ومما تقدم ومن خالل وجهة نظر الباحث في هذا المجال با
وذلك الن مستوى هذه القدرات يعتمد على  المراكز االولى أنديةظهرت لصالح 

عمليات  ألنهالبدني الذي ظهر عليه الالعبون في المناسبات  األعدادمستوى 
تنظيم التدريب تعطي تأثير إيجابيا لتطوير مستوى هذه القدرات، وهذا جاء 

وتوفير األدوات والمستلزمات اإلضافية نتيجة األعداد الجيد لمكان التدريب 
 .التي استخدمت في الوحدات التدريبية خالل فترات األعداد المختلفة

يرًا فإن "للتمرين المنظم والعلمي المدروس تأثوهذا ماكده محسن علي نصيف 
 .(0)"كبيرًا في نتائج االختبارات

العلمي  األعدادالتنظيم الذي ذكر سابقا هو نتيجة لمستوى ويعزو الباحث 
للمناهج التدريبية التي نظمت من قبل الهيئات التدريبية بحيث نجد هناك ترابطا 

تقنين األحمال رية والخططية والنفسية من خالل اواضحا بين القدرات البدنية والمه
التدريبية مما أدى إلى تحسين أو تطوير اإلمكانات المختلفة لالعب من خالل 

طريق االختبار والقياس التي يستخدمها بعض المدربين تقنين هذه األحمال عن 
  ير مستواهم من الناحية التدريبية،في تطو  هذا السبب الرئيسبين فتره وأخرى و 

المهمة في كرة القدم  األسسالبدني هو احد  األعدادان "الخشاب زهير وهذا ما أكده 
 األخرفالتكتيك والتكنيك والناحية البدنية والعوامل النفسية عوامل يكمل كل منها 

 .(1)"األمثلالمباراة بالشكل  أداءمن  ال يتمكنالبدني فان الالعب  األعدادولكن بدون 
الوسط  أنديةعلى  المراكز االولى ألندية افضليه إلعطاءسبب مباشر وهذا 

 أعدادالعلمية في  إلىتفتقر  المراكز األخيرة أنديةاغلب تدريبات  ألن األخيرةوالمراكز 
وتنظيم البرامج التدريبية التي يعملون بها ان وجدت مما دفع مدربي هذه الفرق 

                                                           

منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية الخاصة باختبارات كوبر لحكام ؛ محسن علي نصيف( 0)
. 11(ص1111، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد ،)كرة القدم  

 (1( زهير قاسم الخشاب )وآخرون(؛ كرة القدم؛ ط1، )الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 0999(ص09.
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باعتماد وحداتهم التدريبية على اللعب فريقين والتنافس فيما بين الالعبين ولذلك 
من خالل المشاهدات الحية لهذه الفرق  لمنسقةالعشوائية الغير ا أدائهميظهر على 

"يتميز  عماد الدين عباس أكدهوهذا ما  وعلمًا ان الباحث كان احد العبي هذه الفرق
أسلوب األداء التنافسي كونه يسهم بالتأثير في تطوير القدرات البدنية لدى 

 .(0)الالعب"
وجعلهيييا المقننييية  المنييياهج التدريبييية بأعيييداديييرى الباحيييث ضيييرورة االهتمييام 

 الذي يستند عليه في تطبيق التمارين التنافسية.األساس 

ة واالحنرافات املعيارياة قيم األوساط احلسابيمناقشة نتائج  3- 4
 فرقلل للمهارات األساسية

( بان جميع قيم األوساط الحسابية لنتائج االختبارات 9من الجدول) يتضح
من قيم األوساط  افضلهي المراكز االولى المهارية التي سجلها العبوا أندية 
المعيارية هي اقل  اانحرافاتهأما ، المراكز األخيرةالحسابية التي سجلها العبوا أندية 

اقل من وكذلك الوسط أندية عن  المراكز االولىأندية أيضا أي أن تشتت عينة 
 المهارية.في مجمل القيم  األخيرةالمراكز أندية تشتت عينة 

المناولة والتهديف كانت األوساط الحسابية للمراكز االولى اكبر في متغير 
الدحرجة  اما في متغير ،الن هذه الفرق كانت اكثر دقة من المراكز الوسط واألخيرة

الزمن المقطوع لفرق المراكز االولى اقل من المراكز الوسط واألخيرة وهذا يفسر  فكان
الحسابية  ر اإلخماد كانت األوساطوأما في متغي ،لنا كل ما قل الوقت كان افضل

ويرى الباحث أن هذه الفروق  ،لفرق المراكز االولى كان اكبر من المراكز األخيرة

                                                           

، ي تطبيقياتلفيرق فيي األلعياب الجماعيية نظرياتيالتخطيط واألسس العلمية لبناء وأعيداد اس؛ عماد الدين عبا(0)
 .111ص(1117شاة المعارف ،من ،)اإلسكندرية:1ط
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وكذلك اعتماد هذه المهارات بشكل التي ظهرت ألسباب تم ذكرها في الجانب البدني 
 .كبير على الجانب البدني

"ان تنمية  (وعبد الكريم قاسم الخياطضياء )وهذا ينطبق على ما ذكره  
، حيث الحركيةالمهارات  القدرات البدنية الضرورية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتنمية أداء

يعتمد فن األداء في اللعبة على القدرات البدنية لالعب فال يستطيع العب الفرق 
طة بتلك مهارة ما لم تتوافر لديه القدرات البدنية الخاصة والمرتب أيالجماعية اتقان 

المهارة، فضاًل عن القدرات البدنية األخرى التي تشكل حلقات مرتبطة بعضها مع 
 .(0)تلك" أوالبعض اآلخر، لتشكل سلسلة واحدة تخدم هذه اللعبة 

مارسها هي مهارات مهارات الحركية للعبة كرة القدم الباحث هنا بأن ال ويرى
في حركاتهم  أداءهاجيدة لكثرة تكرار  غر ولهم فيه الية التعلمالالعبون منذ الص

وهذا ما يساعد المدربين في اختزال الزمن  الفرق الشعبيةاللعب في  أثناءاليومية 
 المختلفة. األعدادفترات  أثناءهذه المهارات  لإلتقان

 لظروفويرى الباحث بان تكرار األداء للمهارات في المواقف المشابهة 
وكذلك دعوة  ،ات البدنية الخاصة بهذه المهارةفدورا رئيسا في تنمية الص اللعب
إلى المنتخبات الوطنية والتدريب بأشراف مدربي خبرات  المراكز االولىأندية  العبي

عالية أو مدربي أجانب واشتراكهم في منافسات دولية مما يزيد في تطوير هذه 
والمراكز القدرات لديهم والذي ساهم بشكل كبير بإعطاء الفروق عن أندية الوسط 

ة البحث في أندية الوسط تفوق طبيعي ومنطقي ومتوقع عن عين وهو األخيرة
وهذا يعلل الفروقات التي خرج بها الباحث في بحثه هذا لصالح العبي  واألخيرة
في القدرات البدنية والمهارية باإلضافة إلى ذلك وبسب كثرة  المراكز االولىأندية 

لالعب خالل سير المباراة التي يشترك بها المواقف الحركية التي يتعرض لها ا
                                                           

 .119(. ص0911)الماوصل، دار الكتاب للطباعاة والنشر،  كرة اليدضياء الخياط وعبد الكريم قاسم؛  (0)
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لردود أفعال  هؤالء الالعبين والتي تعتمد بصورة كبيرة على االستجابة العالية
 .حركات الالعب الخصم

قيم األوساط احلساابية واالحنرافاات املعيارياة مناقشة نتائج  4-4
 للفرق للمتغريات الوظيفية
افضال  المراكاز االولاى ان المتغيرات الوظيفياة لفارق  (9يتبين من جدول رقم )

ان فاااي متغياار القااادرة الالهوائياااة أي  والمراكاااز االخياارة الوساااط ممااا هاااو عليااه فاااي فاارق
وكاذلك  ،كانت االوساط الحسابية لفارق المراكاز االولاى اكبار مان فارق المراكاز االخيارة

فااي متغيااار حااامض الالكتياااك كااان االوسااااط الحساااابية لفاارق المراكاااز االولااى اقااال مااان 
المراكز االخيرة أي ان تجمع حامض الالكتياك عناد اصاحاب المراكاز االولاى اقال مان 

لمييدربي هييذه ان المنيياهج التدربييية  نيياالباحييث كمييا ذكر  وويعييز ، فاارق المراكااز االخياارة
المنياهج مفيردات  ان أي ،المتغيرات الوظيفية المبحوثةضعيفة وبدليل ضعف الفرق 

وهيذا  ليم تيودي اليى تحسين المتغييرات الوظيفيية، المراكز االخيرةفي فرق ان وجدت 
التيدريب المنيتظم المبنيي عليى األسيس العلميية مين خيالل إعطياء الينطبق عليى ان 

 لمجموعيةب مع قابليات أفراد هيذه احمل بدني يحتوي على شدة وحجم وراحة يتناس
بوسياطة التغييرات مما عمل على تطوير قدرات األجهزة الحيوية والوظيفيية المختلفية 

   التي طرأت عليها.
تعاااد ي عباااد المااانعم ومحماااد عباااد الغناااي( "وياااذكر بهاااذا الصااادد كااال مااان ) حماااد

عملية التدريب الرياضي عملية تربوية منظمة تخضاع لسسالوب العلماي، وتعتماد علاى 
وتهدف الى إعداد الرياضي إعدادًا كاامال مان الناواحي جميعهاا ودفعاه القوانين العلمية 

وهييييذا ، (0)للوصااااول الااااى المسااااتويات العاليااااة ماااان خااااالل اإلسااااتعانه بالحماااال الباااادني "

                                                           

 )0(حمدي عبد المنعم و محمد عبد المغني ؛مصدر سبق ذكره )0999( ص31. 
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ي الباحييث فييي ان تكامييل االعييداد البييدني والمهيياري والخططييي اضييافة يتطييابق مييع رأ
 االداء.الى العوامل النفسية والتربوية تعمل على تكامل 

 مناقشااة النتااائج ا ااااة بالعالقااات االرتباطيااة البينيااة 4-5
للقاادرات البدنيااة واملهااارات األساسااية بااني الفاارق أفااراد عينااة 

 البحث
 المراكز االولى( بالنسبة لفرق 01و) (03و) (01يتبن من جدول رقم )

ارتباطات عدم وجود إلى حد كبير بشابهة تكانت النتائج م والمراكز األخيرةوالوسط 
 األساسية المبحوثة.والمهارات  القدرات البدنيةبينية بين 

برمجة بين سبب ذلك كون عدم وجود وجهة نظرا شخصية  ويعزو الباحث
حيث تكون فترة االنتقال بحدود  فترة الراحة االنتقالية وبين فترة األعداد الجديدة

تكون قصيرة  الجديدة األعدادمما يعني ان هذه فترة  أسابيع راحة سلبية 3_2
الجانب األخر فان  أماوغير كافية لتطوير عالقات ارتباطية جيدة هذا من جانب 

الالعب منذ بداية ظهوره ناشئا لم يتدرب تدريبا علميا مبرمجا وفق منهاج تدريبي 
رعة والدقة مقنن ومعد مسبقا وقد ظهر ذلك جليا من خالل ضعف االرتباط بين الس

ومثال ذلك إن النجاح في إحراز األهداف يتطلب دقة وعدم ولة، في التهديف والمنا
ن السرعة ودقة التسرع باألداء وهذا ما ظهر من ضعف في وجود ارتباط بي

وهذا ما أكده محمد محمود كاظم " إذ كلما تزداد سرعة أداء  ،التهديف والمناولة
 .(0)ساب الدقة في أداء تلك المهارة "مهارة يكون ذلك على ح

                                                           

 منهج تدريبي مقترح لتطوير سرعة ودقة التصويب من الخط الخلفي لالعبي كرة اليد؛ محمد محمود كاظم (1)
 .31ص (0993بغداد ا كلية التربية الرياضية ،  ، جامعةرسالة ماجستير)
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بينما نجد ان العالقة بين القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة لها ارتباط 
جانب معنوي عند الالعب من خالل  إلىويعزو الباحث سبب ذلك معنوي بالتهديف 

حيث يقوم المدرب بإعطاء تمارين للتهديف خالل الوحدات التدريبية  أهميةاعطاء 
يف من خالل تطوير القوة االنفجارية مما اثر في تطوير التهد لالعبينإضافية 

القوة االنفجارية في الضربات "ان أهمية وهذا ما أكده البليسي والقوة المميزة بالسرعة،
 أثناءمرمى الخصم وكذلك التمريرات الطويلة وفي ضربات الراس  إلىالقوية المسددة 

 .(0)"التهديف وفي القفز للحصول على الكرات العالية
في حين يرى الباحيث إن هنياك أهميية للقيوة الممييزة بالسيرعة فيي كيرة القيدم 

فيي اللعبية  اإلنجازمن خالل بناء القوة االنفجارية التي تؤدي دور كبيرا في تحقيق 
وفييي إثنيياء المباريييات تتحمييل العضييالت مسييؤولية التغلييب علييى مقاومييات مختلفيية 

الجيري السيريع  –والتهيديف  –كرة بواسطة االنقباضات العضلية السريعة )الجري بال
( "ان القاااوة المميااازة 0911وهاااذا ماااا أشاااار الياااه )كاااومبس وفراناااك ، القفيييز الطوييييل( –

األساساية التاي يتمياز بهاا الالعباون والتاي يجاب التركياز عليهاا  مكونااتبالسرعة من ال
 .(1)في مناهج التدريب"

اإلخماد وبين السرعة  تحمل بين عدم ظهور عالقات ارتباطية وكذلك 
وهذا يدل على أن هناك قدرات بدنية تكون عالقة  والمناولة والدحرجة والتهديف

نتائج االرتباط بينها وبين المهارات ضعيفة ال تأثير فيها وهذا ما أدى إلى ظهور ال
 .لهذا االختبار بهذه الصورة

                                                           

البدنية والمهارات الحركية  اثر استخدام أسلوب التدريب الدائري في بعض الصفات؛ سالم عمر ( البليسي0)
11ص(، )رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة الموصللدى العبي كرة القدم  

(1 ) John Cornianue, Planning of Training CS, Rumania, 1976. PP13. 
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توافر المتواضعة في مجال كرة القدم ان ويرى الباحث من خالل خبرته 
بسبب ان الالعب  قليلة تكاد تكون المهارات في الدوري العراقي أداءالسرعة مع 

السرعة مع الدقة التي نراها علمية معتمدا س ا على أستدريب امدرب ي غيرالعراق
 أساسيةالالعب العراقي ليس لديه قاعده  وكذلك ان حاليا في كرة القدم الحديثة

ال  األخيرةدليل ان اغلب العبين الدوري العراقي في الفترة الو  ة يستند عليهقوي
علمية وعملية موضوعة في  أسسوفق  أخرى إلىيوجد انتقال من فئة عمرية 

الذي يساعد المدربين على بناء الخطط وفق ذلك مناهج تدريبية مرتبطة فيما بينها 
سبب عدم وجود دوري النخبة وذلك بلعبوا مباشرة في  أي بمعنى ان اغلب الالعبين

( مواسم .1دوريات للفئات العمرية من األشبال والناشئين والشباب لفترة امتدت )
عدم و  إلى أدىمما الكرة بالعراق مستوى قاعدة وهذا أدى بشكل كبير إلى تدني 

وهذا مؤشر حقيقي لعدم فاعلية المفردات التطبيقية  ،ظهور العالقات االرتباطية
التي تقوم بها هذه الفرق في مجمل الحالية وذلك لعدم وجود تكيفات لهذه األعداد 

مناهجها التي يضعها المدربين العاملين المشرفين على إعداد هذه الفرق الرياضية 
 .هذه الفرقفي 

مناقشااة النتااائج ا ااااة بالعالقااات االرتباطيااة البينيااة  4-6
باني الفارق أفاراد عيناة  الوظيفياةللقدرات البدنية واملتغاريات 

 البحث 
هناك عدم وجود عالقات ارتباطية  (07( و)01و) (00يتبن من جدول رقم )

بين جميع  بين متغير السرعة القصوى والقدرة الالهوائية وكذلك مع حامض الالكتيك
في ذلك ان األداء بالسرعة القصوى يعتمد على الدين ويعزو الباحث السبب الفرق، 

عن طريق التدريب العلمي المبرمج  يأتيالهوائيا والذي  األداءفيكون  االوكسجيني
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بسبب وجود مدربي ليسوا من أصحاب االختصاص  أنديتناالذي يفتقر اليه اغلب 
العلمي الدقيق وهذا ما أظهرت نتائج االختبارات بعدم وجود ارتباط بين السرعة 

يعتمد على أداء القصوى للفترة القصوى والقدرة الالهوائية وحامض الالكتيك الذي 
  ( دقائق لتجمع هذا الحامض.3اكثر من )

وأما بخصوص القوة االنفجارية فهناك عالقة ارتباط قوية مع القدرة الالهوائية 
حركة باقل  أووذلك بسبب ان كالهما يصبان في اتجاه واحد وهو اقصى انقباض 

مخطط لهل العالقة بينهما هي ليست عملية تنظيمية  إلىويعزو الباحث  ،الوقت
نما جاءت من خالل التدريبات العشوائية التكرارية والتحفيزية   ألداءسابق وا 

الالعبين لمهارة التهديف والقفز في مجمل وقت الوحدات التدريبية اليومية مما 
ي كون هذا النوع من العالقات المرتبطة مع بعضها بشكل ديناميكالى وجود  أدى

القدرات الالهوائية تعتمد بالضرورة على االداء اإليعازي لتقلص العضالت العاملة 
 أداءاعتماد الالعب على  من خالل  في اداء الحركات المطلوبة للعبة كرة القدم

اعلى قوة من خالل استخدام الدين قوة لحظية للحصول على  بأقصىالفعالية 
 االوكسجيني الموجود في الجسم.

وجود  الضروريالقوة المميزة بالسرعة هي احدى مكونات القوة االنفجارية فمن  إذ ان
وة قعن مفهوم ال أخيراعالقات ارتباطية الن مفهوم القوة المميزة بالسرعة انفصل 

يعتبرون االنفجارية الن اغلب العلماء السبعينات والثمانينات من القرن الماضي كانوا 
لم تظهر لنا عالقات زة بالسرعة وجهان لعملة واحدة ولهذا والقوة الممي القوة االنفجارية
ادراك اغلب  أوفهم  قلة إلىويعزو الباحث ذلك  حامض الالكتيكارتباطية مع 

ج ناهاعطاء القوة المميزة بالسرعة في الم أوكيفية تطوير  إلىالمدربين في العراق 
 في مجال االختصاصيةشهادات من غير حملت ال همالتدريبية بسبب ان اغلب
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على عدم ظهور  سما أنعكشهادات التدريب المختلفة وهذا ال أوالتربية الرياضية 
 عالقات ارتباطية.

مناقشة النتائج ا ااة بالعالقات االرتباطية البينية  4-7
واملتغريات الوظيفية بني الفرق أفراد عينة  املهارات األساسية

  البحث
بان عدم وجود عالقات  (01( و)01و) (01من جدول رقم ) يتضح

 .والمتغيرات الوظيفية األساسيةمهارات االرتباطية بين ال
 الصحيحان المهارة تتطور بالتعلم الحركي والتكرار ويعزو الباحث ذلك  

وكذلك هي عمليات عقلية تحدد ، العالي اإلنجازوالخصوصية بالتدريب في رياضة 
 األحيانفي بعض  والخططي  المهاري األداء أوتوماتيكيةوتثبت وتطور من خالل 
ائية داخل الخلية يحدوث تغيرات فسيولوجية وكيم إلىيودي التدريب الرياضي 

ويتوقف مستوى البدني والمهاري  لألداءالعصبية لغرض اطالق الطاقة الالزمة 
 ألجهزةائية بما يحقق التكيف يالتغيرات الكيم إيجابياتالعب كرة القدم على مدى 

ني الناتج عن التدريب الجسم لمواجهة الجهد والتعب الوظيفي والبد وأعضاء
 ،والمنافسات

المهارات كرة القدم  أنواعالتدريب على ان كل  فسلجه"وقد يتفق اغلب علماء  
الهجوم تقع ضمن الفترة الزمنية التي تستغرق اقل من  أوسواء كانت في الدفاع 

وسفاتي الذي يعمل ف( ثانية )وقت المهارة وليس ارتباطها( وهذا يعني النظام ال31)
تين الموجود في الفوسفو كريا بثالثي ادنيوسين الفوسفات وكذلك على جزئي

 .(0)العضالت والغني بالطاقة

                                                           

(1)Scott k,powers,Edward T, Howley.regulation of Acid-Base balance during 
exercise in Exercise phgsioigy. McGraw hill companies,USA.2001>P.218. 
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عند العبي كرة  األداءوالمناولة والتهديف مهارات مكررة ونمطية  فاإلخماد 
المهارة بشكل كبير من حيث الجودة  أداءالقدم المحترفين وهذا بطبيعة الحال يقنن 

رة الالهوائية والتي تتضمن ، ومن المعروف ان القدوالدقة ورشاقة المهارة....الخ
حيث مصادر الطاقة ( ثانية 01-0من ) أداوهاتغرق سالرياضية التي ي أنشطةاغلب 

وكل مما تقدم من الصعوبة ان نجد  .PCوالفوسفو كرياتين  ATP)الوقود( هو 
 عالقات ارتباط بين المهارات والمتغيرات الوظيفية.

 

مناقشااة النتااائج ا ااااة بفروقااات العالقااات االرتباطيااة  4-8
 البينية بني الفرق أفراد عينة البحث

فروقاااات فاااي  لااام تظهااار (  31جااادول رقااام ) إلاااى( 09مااان جااادول رقااام ) يتباااين
ويرى الباحيث السيبب فيي ذليك ان العالقات االرتباطية بين الفرق للمتغيرات المبحوثاة 

 إليىوكذلك  أوالعدم وجود فروق  إلى أدىضعف العالقات االرتباطية بين المتغيرات 
الن كيل الفيرق تعياني مين نمطية التدريب لدى مدربي كل فيرق عينية البحيث تشابه 

نفيس المشيياكل وهييو ضييعف الالعييب العراقييي بسييبب عييدم تدرجييه بشييكل صييحيح ميين 
األشبال والناشئين والشباب وحتى لو كيان هنياك تتيدرج فالتمرينيات أو البيرامج غيير 

 الطييواقم وقلييةعلييى الخبييرات السييابقة فقييط  مالعتمييادهصييحيحة وغييير مقننيية وذلييك 
متطلبيات و  فيي جمييع نيواحي ى جعيل الالعبيين مكتمليينعلي القيادرةالتدريبية الجييدة 
وفااي مجماال المناقشااات السااابقة لتفاصاايل البيانااات الرقميااة والعالقااات ، اللعييب الحييديث

المراكااااز لالعبااااي أنديااااة  والمهاريااااة والوظيفيااااة االرتباطيااااة فيمااااا بااااين المتغياااارات البدنيااااة
إلاااى  (00)مااان جااادول رقااام  الجاااداول وضاااحها التاااي والمراكاااز األخيااارةوالوساااط  االولاااى

هاو السامة الغالباة و  عالقة ضعفنالحظ بأنه صغر القيم يدل على ، (09)جدول رقم 
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على نوع العالقات االرتباطية البينية الخطية فيما بين المتغيرات حيث بينت لناا اغلاب 
المصااادر علااى ضاارورة وأهميااة التاارابط لقيمااة ومتانااة العالقااات االرتباطيااة البينيااة فيمااا 

البادني الاذي يقاوم باه الالعاب إثنااء  األداءبين القدرات البدنية في لعبة كرة القدم كاون 
تأدية أي مهارة من المهارات التي يكون شكلها الخاارجي واضاح للمشااهد علاى إتقانهاا 
أو عااادم إتقانهاااا أو سااارعتها أو عااادم سااارعتها أو قوتهاااا أو عااادم قوتهاااا وترجمتهاااا علاااى 

ت هااذه الصاافات إثناااء ديااة خطااط اللعااب وان هبااوط منحنياااتأإثناااء  اسااتراتيجياتشااكل 
ت التعااااب يكااااون واضااااح بشااااكل جلااااي لالعبااااين والماااادربين والمشاااااهدين إثناااااء المنافسااااا

 .الرياضية
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 االستنتاجات والتوصيات -5
 االستنتاجات: 5-1

 من خالل النتائج التي توصل إليها الباحث استنتج ما يأتي:
افضل مما لفرق المراكز االولى  والمهارية والوظيفية ن مستوى القدرات البدنيةإ (1

 ي أندية الوسط والمراكز األخيرة هو عليه ف

ن للمناااااهت التدريبيااااة المواااادة بقساااالور علمااااي دطيااااق تااااق ير كبياااار علااااى تطااااور إ (2
 .القدرات البدنية والمهارية وطد ظهر واضحا لدى فرق أندية المراكز االولى

ن عمليااااة التبااااادل الولمااااي الاااااحيا بااااين الراحااااة فااااي الفتاااارة االنتقاليااااة وفتاااارة إ (3
الالعر اإلمكانياة لاادام مان اجال تطاوير هادر القادرات  األعداد الجديدة يوطي

 .بشكل واضا

باين  والوظيفياة يوجد تباين في مستوى أدام القدرات البدنية والمهارات األساساية (4
 .المراكز األخيرةالعبي أندية 

بااااين  لضااااوع الوالطاااااتودلاااا   الوالطااااات االرتباطيااااةالفااااروق فااااي  عاااادا تااااوافر (5
 المتغيرات.

 :التوصيات 5-2 
طاارارات ماان االتحاااد الوراطااي المركاازد بكاارة القاادا بواادا ياارى الباحاا  ان توضاا   (1

الساامال للماادربين بتاادرير فاارق النخبااة أال ادا حااال علااى شااهادة تدريبيااة علااى 
 ( وهدا سينوكس إيجابا على مستوى اللوبة في الوراق.Bاطل تقدير شهادة )

ج اهااللماادرر ودراسااة المنساايرة الداتيااة األنديااة دراسااة ال إداراتضاارورة دراسااة   (2
التدريبياااة الااادد يقدماااه خاااالل السااانة والهااادع مااان خاااالل المشااااركة ومناطشاااتها 

 األندية. تضمن اللجنة الفنية لإلدارا
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ضرورة التدرير المبرمت وفاق المنااهت الولمياة الااحيحة لمادربي أندياة النخباة  (3
القاادرات علااى طااول فتاارة الموسااا الرياضااي لخلااق التكيفااات الوظيفيااة واالرتقااام ب

البدنيااة والمهاريااة لاادى العبااي هاادر الفاارق لإليجاااد الوالطااات االرتباطيااة البينيااة 
 الاحيحة فيما بين هدر المتغيرات.

لااا يتساانى للباحاا   ظيفيااةالو و  مهاريااةالو  يواااي الباحاا  بدراسااة القاادرات البدنيااة (4
 من اجل نتائت أدق واشمل بالنسبة للفرق الوراطية.دراستها في هدا البح  

وساائل األعاالا الرياضاية المختلفاة إباراز الادور الكبيار للمادربين أااحار  على (5
الشااهادات الولميااة األكاديميااة واإلااارار علااى فااتا المجااال لهااا كااي يوملااوا ماا  

 األندية المختلفة وبالخاوص م  فرق الفئات الومرية.

 لمحافظااات  األنديااة لفاارق الومريااة الفئااات علااى البحااو  ماان النااو  هاادا توماايا (6
 .الفئات هدر حسر اختبارات وبقجرام كافة الوراق
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 العربيةواملراجع املصادر 

 القران الكريم 
 (.5891، القاهرة العربي، الفكر دار) ،الرياضة بيولوجيا أحمد؛ العال أبو  
 في الموهوبين انتقاء سليمان؛ عمر احمد و الفتاح عبد احمد العال أبو 

 (.5891 العرب، سجل مطابع القاهرة،) ،الرياضي المجال
 دار، )5ط، البدنية اللياقة فسيولوجيا الدين؛ نصر احمد، احمد العال أبو 

 .(5881، العربي الفكر
 القدم كرة في التدريب فسيولوجية شعالن؛ إبراهيم و الفتاح عبد العالء أبو ، (

 (.5881 القاهرة، العربي، الفكر دار
  في والمتغير الثابت بالتمرين التعاوني التعلم اثر الرزاق؛ عبد عصام أثير 

 ،القدم بكرة للناشئين التهديف مهارة إلى ونقلها المهارات بعض تطوير
 (.7002الرياضية، التربية كلية بغداد، جامعة ماجستير، رسالة)
 الحركية للتربية العلمية األسس عثمان؛ فريدة و السرهيدي الرحمن عبد احمـد 

 القلم، دار الكويت،:) 5ط ،االبتدائية والمرحلة األطفال لرياض وتطبيقاتها
5880 .) 

  حسن، علي وسليمان البياتي ماهر ترجمة ،القدم كرة كوتزة؛ ألفريد          
 .5895الفكر دار الموصل،) 
 الحكمة دار)بغداد، ،القدم بكرة الخططية األساليب مجيد؛ موفق لمولىأ 

 (.5880 لسنة والنشر للطباعة
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 لبعض البينية االرتباطية للعالقات تحليلية دراسة حسين؛ علي عواد باسم 
 األنبار أندية العبي لدى األساسية والمهارات الخاصة البدنية القدرات
 ،كلية بغداد جامعة ماجستير، رسالة)،القدم بكرة األولى الدرجة لفرق وبغداد
 (.7057 الرياضية التربية

  والتطبيق النظرية بين العملية العلمية المعامالت حسين؛ مصطفى  باهي، 
 (5888، القاهرة للنشر، الكتاب مركز) 5ط
  الفكر دار القاهرة،) ،الرياضي التدريب ونظريات أسس احمد؛ بسطويسي 

 .(5888 العربي،
  بعض في الدائري التدريب أسلوب استخدام اثر عمر؛ سالم البليسي 

 ماجستير رسالة) ،القدم كرة العبي لدى الحركية والمهارات البدنية الصفات
 (الموصل جامعة الرياضية، التربية كلية منشورة، غير

  الالهوائية الهوائية للطاقة الحيوي التمثيل سالمة؛ إبراهيم الدين بهاء 
  (5888العاب القوى،  ألعاب نشرة) ،السرعة تحمل لالعبي

  الرياضي المجال في للطاقة الحيوي التمثيل؛ سالمة إبراهيم الدين بهاء، 
 (.م5888 العربي، الفكر دار القاهرة،)
  الدم الكتات) البدني واألداء الرياضة فسيولوجيا سالمة؛ إبراهيم الدين بهاء 

 .(7000، القاهرة العربي، الفكر دار) ،
  الطالب مكتبة  الرياض،)، القدم كرة في المهاري األعداد سالمة؛ الدين بهاء 

 .(5892 الجامعي،
 العربي، الفكر دار القاهرة،)،الرياضة فسيولوجيا سالمة؛ الدين بهاء 

 .(م5881
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  حامد، جرجيس سلطان(: ترجمة)،فنونها- أصولها القدم كرة ويلسون؛ بوب 
 (.5895منير، مطبعة بغداد،) 
 مطبعة، بغداد)،األساسية وعناصرها القدم كرة ناجي؛ وواثق محسن ثامر 

 (.5827،الجامعة
 القدم بكرة األولى الدرجة العبي عند التهديف واقع إسماعيل؛ محسن ثامر 

 (.5891 أركان، مطبعة بغداد،)،العراق في
 دار الموصل،) ، القدم كرة في التدريب أصول الصفار؛ وسامي محسن ثامر 

 (5899 والنشر، للطباعة الكتب
  مطبعة الموصل،) القدم بكرة والتحليل االختبار آخرون؛ و محسن ثامر 

 (.5885الموصل، جامعة
 دار عمان،:)5ط ،القدم بكرة التطبيقية التمارين المولى؛ وموفق محسن ثامر 

 (.5888 والنشر، للطباعة الفكر
 طارق ترجمة ، القدم كرة في الفريق وعمل التكتيك هيوز؛ جالروس 

 .(5821 ، بغداد جامعة مطبعة بغداد،) الناصري،
  للتدريب والكيمائية الفسيولوجية األسس الكعبي؛ رحيمة جبار 

 (.7002 م، ب الدوحة،)،الرياضي
  عند اإلنجاز مستوى على وتأثيره الالكتيك حامض الكعبي؛ رحيمة جبار 

  األنترنيت_  العالمية المعلومات شبكة: القوى العاب العبي
 اإلعدادية األلعاب – األساسية المبادئ – القدم كرة الجواد؛ عبد حسن – 

 (.5890 للمالييــــــن، العلــــــم دار بيروت،:) 7 ط ،الدولي القانون
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  الهوائية القدرة مؤشرات لبعض مقارنة دراسة القادر؛ عبد عصري حسن 
 كلية دكتوراه، أطروحة) ،اليد بكرة المختلفة الخطوط العبي بين والالهوائية

 (.5888 بغداد جامعة الرياضية، التربية
 (.  5890 العربي، الفكر دار القاهرة،) القدم كرة مدرب مختار؛ حنفي 
  دار القاهرة،) ،القدم كرة تدريب في العلمية األسس مختار؛ محمود حنفي 

 (. 5881 العربي، الفكر
 للنشر، الكتاب مركز القاهرة،) ،القدم كرة في الناشئين تدريب مختار؛ حنفي 

7005  .) 
 التربية ألساتذة العليا المدرسة) ،القدم كرة أحمد؛ الخالق وعبد فيصل رشيد 

 (.5882 لسنة الجزائر، والرياضية، البدنية
 المهارات تنمية في المحددة المناطق وسيلة استخدام اثر حمزة؛ حسين رعد 

 جامعة الرياضية، التربية كلية ماجستير، رسالة:)القدم بكرة األساسية
 (.   5888بغداد،

  القدم كرة تدريب في الحديثة األوربية الطريقة ؛( آخرون) و كرينوود رون، 
  (5888 بغداد،)طيرة، وليد( ترجمة)
  للطباعة، م. ب بغداد،)،الرياضة فسيولوجيا تركي؛ وعلي خريبط ريسان 

7007 .) 
   الرياضي والتدريب الفسيولوجي علم في تطبيقات خريبط؛ ريسان، 

 (.5882 والتوزيع، للنشر الشروق دار فلسطين،)
 الموصل للطباعة، الكتب دار)5ط ،القدم كرة ؛(واخرون) الخشاب قاسم زهير 

5899 .) 
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 للطباعة الكتب دار الموصل،:)7ط ،القدم كرة ؛واخرون الخشاب زهير 
 (.5888 لسنة، والنشر

 التربية وأقسام كليات لطالب القدم كرة ؛( وآخرون) الخشاب قاسم زهير 
  .( 5888 والنشر، للطباعة الكتب دار الموصل،:) 7ط ،الرياضية

 دار عمان،: )5ط ،النفس وعلم التربية في البحث منهج ملحم؛ محمد سامي 
 (.7000 والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة

  االنفجارية القوة لتنمية تدريبية أساليب تأثير إسماعيل؛ محسن سعد 
 كرة في عاليا بالقفز البعيد التصويب دقة في والذراعين للرجلين

 (.5881الرياضية، التربية كلية بغداد، جامعة دكتوراه، أطروحة:)اليد
  وعالقتها القدم كرة لالعبي األداء لفعالية مقارنة دراسة الشيخلي؛ منعم سعد 

 جامعة الرياضية، التربية كلية دكتوراه، أطروحة) ،الوظيفية المؤشرات ببعض
 (.7000 بغداد،

  شركة بغداد، جامعة:) 5ط ،الرياضية الفسيولوجيا مبادئ خليل؛ سميعة 
 (. 7009 للطباعة، ناس

  الحكمة دار الموصل،) ،الثالثة للصفوف القدم كرة ؛(وآخرون) رضا صباح 
 (.5885 والنشر، للطباعة

  للطباعـة الكتـب دار المـوصل،) اليد كرة ؛قاسم الكريم وعبد الخياط ضياء 
 .(5899 والنشر،

  بعض تطوير في المركبة التمرينات تداخل تأثير عبود؛ ناجي ضياء 
 الرياضية، التربية كلية ماجستير، رسالة: )القدم بكرة األساسية المهارات

 (.7001بغداد، جامعة
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  القدرة – القوة التدريب في العلمية الموسوعة واخرون؛ الدين حسام طلحة 
 (.5882 للنشر الكتاب مركز القاهرة،) ،المرونة – القوة تحمل –
 والتطبيق النظرية بين والتكامل الرياضي التدريب البصير؛ عبد عادل،      

 (.5888 العربي، الفكر دار القاهرة،) 
  الوصفي اإلحصاء أثناسيوس؛ زكي وزكريا البياتي توفيق الجبار عبد 

 ،بغداد، العمالية الثقافة مؤسسة مطبعة)،النفس وعلم التربية في واالستداللي
 (.5822 لسنة

 العلوم في البحث الى مدخل الشريفين؛ كمال ونضال الكيالني زيد اهلل عبد 
 ،االحصائية أساليبه_ تصاميمه_ مناهجه_ أساسياته_ واالجتماعية التربوية
 .(7001 لسنة والتوزيع للنشر المسيرة دار األردن

 مديرية الموصل،) ،الرياضي التدريب علم حسن؛ وقاسم نصيف علي عبد 
 (.5891 والنشر، للطباعة الكتب دار
  الرياضية التربية في االحصائية الطرائق مبادئ الفرطوسي؛ سموم علي، 

 (.7057 لسنة والوثائق، الكتب دار بغداد،) 7ط
 في الفرق وأعداد لبناء العلمية واألسس التخطيط عباس؛ الدين عماد 

 المعارف منشاة، اإلسكندرية:)7ط ،تطبيقات نظرياتـ الجماعية األلعاب
،7002.) 
 على العضلية باإلطالة المقاومات بأسلوب التدريب تأثير احمد؛ عمار عمر 

 رسالة:)شباب م011 بعد واإلنجاز الخطوة ومكونات الحركي المدى
 .(7001 الرياضية، التربية كلية بغداد، جامعة ماجستير،

  المكتب) سوريا، ،القدم كرة تدريب في الحديثة االتجاهات: معتصم غوتوق 
 (.5881 لسنة العام الرياضي لالتحاد التنفيذي
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   بغداد،) ،والتطبيق النظرية بين التدريب أحمد؛ سعيد وأحمد المندالوي قاسم 
 (.5828 بغداد، جامعة مطبعة

  الرياضي التدريب علم في المدخل محجوب؛ ووجيه المندالوي حسن قاسم، 
 (.  5897مطبعة، بغداد،:)5ج
  مجال في االيروتوني العضلي التدريب احمد؛ وبسطويسي حسين حسن قاسم 

  .(م5828 العربي، الوطن مطبعة بغداد،) ،الرياضية الفعاليات
 بغداد،) ،تحقيقها وطرق البدنية اللياقة جميل؛ ومنصور حسين حسن قاسم 

 (.5899 العالي، التعليم مطبعة
   الفكر دار عمان،:)5ط ،البدنية اللياقة قواعد تعليم حسين؛ حسن قاســم 

 (.5889 العربي،
 5ط ،المختلفة األعمار في الرياضي التدريب علم حسين؛ حسن قاسم (:

 (.5889 للنشر، الفكر دار عمان،
 بغداد،) ،قدملا كرة في وتطبيقاته والتعليم التعلم أسس صبر؛ لزام قاسم 

 .  (7001 بغداد، مطبعة
  المهارات لبعض معيارية مستويات تحديد العزاوي؛ خليل جليل قحطان 

 جامعة الرياضية، التربية كلية ماجستير، رسالة: )القدم كرة لالعب األساسية
 ( .5885 بغداد،

 للطباعة الكتب دار) ،القدم لكرة البدني األعداد المولى؛ وموفق الربيعي كاظم 
 (.5899 الموصل جامعة والنشر،

  والعشرين الواحد للقرن الرياضي التدريب الربضي؛ جميل كمال، 
 (.7005 والنشر المطبوعات دائرة عمان،:)5ط
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 القاهرة العربي، الفكر دار:)5ط ،الرياضي التدريب أسس الحميد؛ عبد كمال 
5882 ) 

  الموصل)نصيف، علي عبد( ترجمة)7ط ،الحركي التعلم ماينل؛ كورت 
 (. 5892 الكتب، دار الموصل جامعة مطبعة

 مركز القاهرة،) ،الرياضية التربية في واالختبار القياس فرحات؛ السيد ليلى 
 (.7005 للنشر، الكتاب

  منهج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية محسن علي نصيف؛
رسالة ماجستير، كلية التربية )الخاصة باختبارات كوبر لحكام كرة القدم. 

 (.1111الرياضية، جامعة بغداد، 
  دار) ،الرياضي التدريب فسيولوجيا أحمد؛ العال وأبو عالوي حسن محمد 

 (.5891 القاهرة العربي، الفكر
 (. 5880 المعارف دار:)55ط ،الرياضي التدريب علم عالوي؛ حسن محمد 
 المهارية االختبارات وآخرون؛ الدين نصر ومحمد عالوي حسن محمد 

     .(7000 العربي، الفكر دار القاهرة،) ،7ط ،الرياضي المجال في والنفسية
  التربية في القياس رضوان؛ الدين نصر ومحمد عالوي حسن محمد 

  (.7009 لسنة العربي، الفكر دار القاهرة،)،الرياضي النفس وعلم الرياضية
 الطائرة للكرة العلمية األسس؛ المنعم عبد وحمدي حسانين صبحي محمد 

 (. 5882 للنشر، الكتاب مركز مصر،: )5ط ،القياس وطرق
  5جزء ،البدنية التربية في والقياس التقويم حسانين؛ صبحي محمد، 

 .      (5888العربي، الفكر دار القاهرة،:)7ط
 1ط ،الرياضية التربية في والتقويم القياس حسانين؛ صبحي محمد:        

 .( 5888 العربي، الفكر دار القاهرة،) 
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 القدم كرة لالعبي المتكامل األعداد إبراهيم؛ ومفتي صالح عبده محمد، 
 (. 5891العربي، الفكر دار القاهرة،)
 القاهرة،: )5ط ،القدم كرة أساسيات إبراهيم؛ ومفتي الوحش صالح عبده محمد 

 .(5881 المعرفة، عالم دار
 تطبيقي مدخل الرياضي التدريب في وظائف علم  القط؛ أحمد علي محمد، 

 (.5888 العربي، الفكر دار لقاهرة،)ا
 من التصويب ودقة سرعة لتطوير مقترح تدريبي منهج كاظم؛ محمود محمد 

 التربية كلية ـ بغداد جامعة ماجستير، رسالة) اليد كرة لالعبي الخلفي الخط
 (.5881 ، الرياضية

 الرياضة في البدني الجهد قياس طرق رضوان؛ الدين نصر محمد، 
 (.  5889 القاهرة، حلوان، جامعة:)5ط
 الرياضة في البدني الجهد قياس طرق رضوان؛ الدين نصر محمد ، 

 (. 5888 للنشر، الكتاب مركز القاهرة،:)5ط
 ( وقيادة وتطبيق تخطيط)  الحديث الرياضي التدريب حماد؛ إبراهيم مفتي،  

 .(5889 القاهرة، العربي، الفكر دار) 
 لالعب والخططي والمهارى البدني األعداد في الجديد حماد؛ إبراهيم مفتي 

 (.5881،العربي الفكر دار، القاهرة: )القدم كرة
 7 ط ،القدم بكرة التدريب فسيولوجيا خليل؛ وعلي المولى مجيد موفق:      

  .5889، لسنة والتوزيع للنشر الراية الدوحة،) 
  أوربا وأمم 7050 العالم كاس مباريات تحليل الفيفا الدولي االتحاد موقع 

7009 . 
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  في األبحاث لكتابة الباحث دليل فتحي؛ صالح ورافع الشوك إبراهيم نوري 
 (.7001. م. ب بغداد،: )الرياضية التربية

  الرياض،) ،البدني الجهد وظائف في معملية تجارب  الهزاع؛ محمد هزاع 
 (.5887 المكتبات، شؤون عمادة سعود، الملك جامعة

  المؤشرات بعض وفق على التدريبية البرامج تقويم محمد؛ الرحيم عبد هيثم 
 دكتوراه، أطروحة) ،العراق في الطائرة كرة العبي لدى الفسلجة و الكيميائية

  .(5881 بغداد جامعة الرياضية، التربية كلية
  للطباعة الكتب دار الموصل،) ،للنساء البدني اإلعداد طه؛ ياسين وديع 

 (.5891 والنشر،
 كرة العبي عند الخططية المعرفة لتطوير مقترح برنامج كماش؛ الزم يوسف 

 الرياضية، التربية كلية البصرة جامعة  منشورة، غير ماجستير رسالة)، القدم
5899.) 

 األردن، )تدريب تعليم القدم كرة في األساسية المهارات كماش؛ الزم يوسف ،
 (.5888،الخليج دار
  دار عمان، األردن،) ،القدم كرة في البدنية اللياقة كماش؛ الزم يوسف 

 .(7007 والنشر للطباعة العربي الفكر
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)(3حلق ) امل
 في كرة القدم تحديد القدرات البدنية األكثر شيوعا ستمارةا

 ...................... المحترم.األستاذ الفاضل........
يروم طالب الماجستير رياض مزهر خريبط  في كلية التربيةة الرياضةية جام ةة 

 األكثةةر وةةيوغا لاةةرض اسةةتخدامثا فةةي بحثةة  الموسةةومالقةةدراا البدةيةةة ديةةالف فةةي تحديةةد 

دراسةة)لحليحليةة)ارار ةة)الحلات ةات)اارتةاايةة)االةيبيةة)الةةاا)االرةةدرات))
فةق )االببةةة)بني)اعةي))االةد ية)واملتغريات)االوظيفية)واملهارات)األساسية

 (.بكقة)االردم

وةظرا لما تتمت ون ب  من مكاةة غلمية مرموقة وذوي الخبرة واالختصاص 
 -:مثم في دغم البحث يرجف التفضلولرأي حضارتكم األثر البالغ وال

  ة.المةاسب القدرةبوضع إوارة )صح( إمام اختيار القدرة األةسب  -1
المختارة بوضع إوارة )صح( إمام االختبار  قدرةاختيار االختبار لل -2

 المةاسب أو ترويح إي اختبار أخر تروة  مةاسبا.
 ولكم جزيل الوكر والتقدير........

 

 

 

 

 اسم الخبير:                                                                      

                       اللقب العلمي:                                       

 االختصاص:

 الباحث                              التاريخ والتوقيع:                             

)رياض مزهر خريبط                                                                 
(
(
(
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(
)اختةارات)االردرات

)غري)اواف )اواف )ااختةارات)غري)اواف )اواف )االردرات
 

)التحمل العام
   (م084ركض) 

 (م004ركض) 
 (م044ركض)(

  

 
السرعة 
 االنتقالية

   (البداية  من م04ركض
 (العالي

 (م من البدء 04ركض
 العالي(

 ( م من البدء 04ركض
 العالي(

  

 
 تحمل السرعة

   (084ركض) المرتد 
 (0×م04ركض) 
 (0×م04ركض) 

  

 
القوة المميزة 

 بالسرعة

    الحجل على الرجل
 متر  04لمسافة 

  الحجل ألقصى مسافة في
 ثانية 04

  

 
القوة 

 االنفجارية

    الوثب العريض من
 الثبات )سرجنت(

  الوثب العمودي من
 الثبات

  

 
 الرشاقة

 

    04×0الجري المكوكي 
 جري الزكزاك بطريقة بارو 

 

  

 
 سرعة استجابة

 

    نلسون لالستجابة
 الحركية االنتقالية
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)(4حلق ) امل
 األكثر ويوغا في كرة القدم المثاراا األساسيةاستمارة تحديد 

 األستاذ الفاضل.............................. المحترم.
يروم طالب الماجستير رياض مزهر خريبط  في كلية التربية الرياضية جام ة ديالف 

دراسة بحث  الموسوم )في تحديد القدراا البدةية األكثر ويوغا لارض استخدامثا في 
تحليلية مقارنة للعالقات االرتباطية البينية لبعض القدرات البدنية والمتغيرات 

 فرق النخبة بكرة القدم(. بين العبي الوظيفية والمهارات األساسية
وةظرا لما تتمت ون ب  من مكاةة غلمية مرموقة وذوي الخبرة واالختصاص ولرأي 

 -في دغم البحث يرجف التفضل:حضارتكم األثر البالغ والمثم 
 .ةالمةاسب المثارةبوضع إوارة )صح( إمام األةسب  المثارةاختيار  -1
المختارة بوضع إوارة )صح( إمام االختبار  المثارةاختيار االختبار  -2

 المةاسب أو ترويح إي اختبار أخر تروة  مةاسبا.
 ولكم جزيل الوكر والتقدير........

 
 :                                                                      اسم الخبير

 اللقب ال لمي:                                                             
 االختصاص:

       الباحث                      التاريخ والتوقيع:                              
)رياض مزهر خريبط                                                              

(
(

(
(
(
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)هلا)املباسبوااختةارات))األساسيةهارات)امل
)غري)اواف )اواف )ختةاراتاا)غري)اواف )اواف )االردرات

 
 

 المناولة

    االستالم والمناولة نحو خمس
(م 0صغيرة بعرض ) أهداف

 (4,0وارتفاع )
   الدحرجة والمناولة على شواخص

 متعددة

  

 
 
 
 

 الدحرجة

    خط  إلىالدحرجة من خط الهدف
ياباياردة ذهابا  08  وا 

 ( 04دحرجة الكرة بين )شواخص
 وأخرالمسافة بين شاخص 

يابا(م ذهابا 0,0)  وا 
  دحرجة الكرة المتعرج

شواخص(المسافة بين 0بين)
يابام( ذهابا 0) وأخرشاخص   وا 

  

 
 

 التهديف

    إلى.التهديف  نحو مرٍم مقسم 
 مربعات

  اختبار تهديف الكرة بدقة نحو.
 المرمى

  الجري بالكرة والتهديف من مسافة
 ياردة نحو المرمى 08

  

 
 
 

 اإلخماد

   .( اإلخمادحركة الكرة) إيقاف 
 م 2الكرة بالرأس داخل مربع إخماد

 م0ولمسافة
  إيقاف الكرة بمختلف أجزاء الجسم

 م 2داخل مربع 

  

السيطرة 
 بالكرة

)التنطيط 
 بالكرة(

   (ث 04السيطرة على الكرة مدة)
 بالقدمين

  السيطرة الحرة على الكرة لمدة
 (ث04)

  

(
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)(5 )املحلق 
االةد ية)واملهارية)االذين)عقضت)عحليهم)ااختةارات))أمساء)اخلرباء

)املستبداة)باالةقث
 لمكان العم االختصاص اللقب العلمي االسم ت
جامعة بغداد/كلية  تدريب قدم د م.أ. كاظم الربيعي 0

 التربية الرياضية
جامعة بغداد/كلية  تدريب قدم أ.م. د األميريوسف عبد  2

 التربية الرياضية
جامعة بغداد/كلية  تدريب قدم أ.م. د صباح قاسم  0

 التربية الرياضية
جامعة بغداد/كلية  تدريب قدم أ.م. د ضياء ناجي عبود 0

 التربية الرياضية
جامعة بغداد/كلية  تعلم قدم أ.م. د نيمحمد عبد الحس 0

 التربية الرياضية
جامعة بغداد/كلية  تدريب قدم د م. ناجي كاظم 0

 التربية الرياضية
جامعة بغداد/كلية  تدريب قدم  د م. وميض شامل 7

 التربية الرياضية
جامعة بغداد/كلية  تدريب قدم د م. فارس سامي 8

 التربية الرياضية
جامعة بغداد/كلية  تدريب قدم  مم. محسن علي نصيف 9

 التربية الرياضية

(
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)(6حلق ) امل
أمساء)اخلرباء)االذي)أجقيت)ااهم)املرابتت)االشبصية)بشان)

)لديد)املتغريات)االوظيفية
اللقب  الخبراء)ت

 العلمي
 مكان العمل االختصاص

 كلية التربية الرياضية/ جام ة باداد.)                              / كرة قدمفسلج     أ. د رافع الكبيسي)1

/ ال اب فسلج  أ. د)حسين غلي ال لي)2
)القوى

)كلية التربية الرياضية/ جام ة باداد.

)كلية التربية الرياضية/ جام ة باداد)األثقال/)فسلج  أ. د)حامد صالح)3

)(7املحلق ) 
)ااختةارات)التسحلسل)ااختةاراتاخلرباء)االذين)عقضت)عحليهم)

 مكان العمل االختصاص  اللقب العلمي االسم ا

كرة تدريب  د م.أ. كاظم الربيعي)1
 قدم

جامعة بغداد/كلية 
 التربية الرياضية

كرة تدريب  أ.م. د ضياء ناجي عبود)2
 قدم

جامعة بغداد/كلية 
 التربية الرياضية

كرة تدريب  أ.م. د يوسف عبد األمير)3
 قدم

جامعة بغداد/كلية 
 التربية الرياضية

 كرة  تدريب أ.م. د صباح قاسم )4
 قدم

جامعة بغداد/كلية 
 التربية الرياضية

جامعة بغداد/كلية  قدم كرة تعلم أ.م. د نيمحمد عبد الحس)5
 التربية الرياضية
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)(8املحلق ) 
)أمساء)احملكمني

).املستبصقيةاااة)اجل)–كحلية)االرتبية)االقياضية) ااالب)دكتوراه عحلي)سةهانم.)

)جاااة)االبهقين)–كحلية)االرتبية)االقياضية))–)ااالب)دكتوراه) صري)ازهقم.)م.)

)(9املحلق ) 
ااستمارة)اخلاصة)الحلمةاريات)االدوري)االتي)عحلى)ضوءها)مت)

)اختيار)االتعةني)األكثق)اشاركة)يف)اةاريات)االدوري

 
 



  212                                                                                         المالحق 

 

)(11املحلق ) 
)اواصفات)اجلهاز)واألورا )اخلاصة)باسترياده

 اواصفات)جهاز) ياس)حااا)االتكتيك: 

( ARKRAYكةدا وهو ياباةي المةوأ مجثز من وركة )تم استيراد الجثاز من 
 (.2100011ويحمل رقم )

 (:األجزاء)اخلاصة)جبهاز) ياس)حااا)االتكتيك 
 (.Lactate Pro Test Meterمض الالكتيك )جثاز قياس حا .1
 ( وهو ألماةي المةوأ.Lancing deviceالجثاز الثاقب ) .2
 .(Lancetsالمثاقب )اإلبر( ) .3
 (.Check Stripالوريط الفاحص ) .4
 (.Calibration Stripالوريط المدرج ) .5
 (.Test Stripورائط قياس حامض الالكتيك ) .6
( مصةوغة في Volt lithium-3) ليثوم( -فولا 3بطاريتان لتوايل الجثاز ) .7

 المةوأ. ةإةدوةيسي( CR2032( ةوع )Panasonicوركة )
 (Carrying Caseحقيبة حاملة للجثاز ) .8

 وزن)اجلهاز)وأبااده: 
مليمتر(  1030×1331×00غرام( وبأب اد ثالثية )00يبلغ وزن الجثاز بحدود )

 سمك( غلف التوالي.  ×طول ×)غرض

 :بيئة)عمل)اجلهاز 
( 00-10( فثرةثايا أي ما ي ادل )100-00الجثاز ي مل بدرجة حرارة من )

 %(.10-20درجة مئوية وبرطوبة من )
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 :ادى)االرتكيز)الرياس)حااا)االتكتيك 
ملي مول/لتر( وفي  2332 – 031إن مدى القياس لثذا الجثاز محصور بين )

( LOملي مول/ لتر( فستظثر غلف الواوة كلمة ) 031حالة ظثور تركيز أقل من )
ملي مول/  2332بم ةف أوطأ من الحد المقرر وفي حالة ظثور تركيز أغلف من )

 ( بم ةف أغلف من الحد المقرر.HIلتر( فستظثر غلف الواوة كلمة )

 :املدى)االذي)يستغق ه)ظهور)االرتكيز)عبد)االرياس 
غةد مالمسة قطرة الدم وريط االختبار فإن تركيز حامض الالكتيك سيظثر 

ثاةية( حتف 1 -05ثاةية( وغلي  يبدأ ال د التةازلي للثواةي من )00غلف الواوة ب د )
 ظثور القراءة.

 :درة)اجلهاز)ااستياابية)عحلى)خزن)االرقاءات)االسابرة  
( قياس من القراءاا 20إن جثاز قياس حامض الالكتيك ل  القدرة غلف خزن )

وريط الفاحص وترك  لمدة السابقة التي يمكن استرجاغثا غن طريق وضع ال
( قراءة والتي ي طيثا الجثاز رمز 20ثواةي( ب دها سوف يظثر أواًل م دل )10)

( وهو 20( وهو احدث قياس إلف الرقم )1( ب دها تتسلسل القراءاا من )Aحرف )
 أول قياس تم أخذه.

 بدام)اجلهاز:اقيرة)است 
ب د وضع بطاريتي الليثيوم في الحجرة الخاصة بثما داخل الجثاز، يتم أواًل 

( في الفتحة الخاصة بالوريط، إذ يقوم هذا Check stripوضع الوريط الفاحص )
أزرار لتوايل  إةما يتم توايل  بواسطة  الوريط بتوايل الجثاز كوة  ال يحتوي غلف

ملي  230 – 231هذا الوريط. وغةد وضع هذا الوريط يجب أن تظثر قراءة  بين )
مول/لتر( إذ إن القراءة المحصورة بين هذين الرقمين تدل غلف إن الجثاز متحسس 
 بدرجة الحرارة والرطوبة وهو مست د للبدء بالقياس وفي أغلب األحيان ي طي الجثاز

ملي مول/لتر(. وفي حالة ظثور قراءة للجثاز أكثر من المدى  233قراءة مقدارها  )
المحدد للوريط الفاحص أو أقل فثذا يدل غلف إن الجثاز غير متالئم مع درجة 



  211                                                                                         المالحق 

 

دقيقة( حتف  20الحرارة والرطوبة للجو المحيط ب ، وغلي  يجب ترك الجثاز لمدة )
ثاز بالجو المحيط ب . وب دها يتم إخراج تستو ر المتحسساا الموجودة بمقدمة الج
دخال الوريط المدرج ) (، إذ يوجد هذا الوريط Calibration stripالوريط الفاحص وا 

في كل صةدوق من صةاديق أورطة قياس حامض الالكتيك الذي يحمل أرقامًا بين 
(F-0  إلفF-12 مطبوغة غلف الوريط المدرج، إذ إن الرقم للوريط المدرج يجب )

يتطابق مع الرقم المطبوع غلف الجزء الخلفي لصةدوق أورطة قياس حامض أن 
الالكتيك. ومن أجل التأكد من دقة الةتائج يجب أن يةسجم رقم الوريط المدرج مع 
دخال  رقم الوريط الخاص بقياس حامض الالكتيك ب دها يتم إخراج الوريط المدرج وا 

( ولكن يجب ان Test strip)  الوريط الثالث الخاص بقياس حامض الالكتيك     
تسبق غملية إدخال الوريط الثالث غملية وضع الثاقب بجثاز المثقاب ومن ثم ت قيم 
إحدى األصابع بالكحول الم قم ومسحثا جيدًا )تجفيفثا( ثم الضاط بجثاز المثقاب 
غلف إحدى أطراف األصابع ومن ثم ضاط الزر الجاةبي لجثاز المثقاب إذ ستؤدي 

ة إلف خروج الثاقب واختراق  )ثقب ( للجلد التي ستؤدي إلف خروج قطرة دم هذه ال ملي
( وهو موجود في فتحة الجثاز Test stripتوضع مباورة غلف الوريط الثالث)

األمامية الخاصة باألورطة الثالثة، إذ إن ةثايت  ستكون ظاهرة، والتي سيتم وضع 
ريط إلف بداية المةطقة المؤور قطرة الدم غليثا والتي يجب أن تسيل من بداية الو

غليثا ب المة )+(، وب د وصول الدم إلف هذه المةطقة سوف تظثر قراءة تةازلية 
( ثاةية ب دها سوف تظثر 1( ثاةية ةزواًل إلف )05للثواةي غلف واوة الجثاز من )

 القراءة الخاصة بتركيز حامض الالكتيك.
 :حماذيق)استبدام)اجلهاز 

هةاك محاذير غدة يجب التركيز غليثا غةد استخدام جثاز قياس حامض 
 الالكتيك من أجل الحصول غلف ةتائج دقيقة وصحيحة وهذه المحاذير كما يأتي:

الختبار إلف الابار أو األوساخ وغةد االةتثاء من استخدام  غدم ت ريض جثاز ا .1
 يجب إغادت  إلف الحقيبة الحاملة.

 غدم استخدام الجثاز بالقرب من الثاتف الخلوي. .2
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 ( درجة مئوية.00-0يجب أن يخزن الجثاز في درجة حرارة تتراوح بين )  .3
رطوبة تتكاثف تجةب حاالا التاير السريع في درجة الحرارة التي قد تؤدي إلف  .4

 داخل الجثاز.
( دقائق من 10يجب وضع الجثاز في المكان المراد إجراء القياس في  قبل ) .5

 االختبار.
يجب غدم مسك الجثاز بالقرب من دخول الوريط وذلك الن المتحسس الحراري  .6

 مخزون داخل مكان دخول الوريط.
اريتان ( غلف الواوة فثذا دليل غلف ض ف البطBATTفي حالة ظثور كلمة ) .7

 لذلك يجب تبديلثما.
يجب فتح الاالف الم دةي لوريط االختبار ب ةاية وسحب الاالف إلف المةطقة  .8

المحددة بخطوط غرضية بيضاء، ثم وض   بالفتحة المخصصة من دون لمس  
أو ترك  م رض إلف الثواء لمدة طويلة، وب د وض   يتم سحب باقي الاالف 

 الموجود.
االختبار )التي تخرج من مكان خروج الوريط( يجب أن ةج ل حافة وريط  .9

تالمس الدم الموجود غلف حافة اإلصبع ويبقف اإلصبع قريبًا من الوريط حتف 
سماع صوا )المةب ( وهو دليل غلف بدء غملية القياس مع تجةب إسقاط قطرة 

 الدم من فوق وريط االختبار الخاص بالقياس.
كةةا استخدام وريط اختبار في حالة غدم ظثور قيمة الوريط الفاحص يم .11

جديد )قبل ت ريض  للدم( غوضًا غن الوريط الفاحص، ففي هذه الحالة فالذاكرة 
 ( دقائق من إدخال وريط االختبار.3المتسلسلة سوف تظثر ب د مرور )

( فثرةثايا أي 10-3331يجب أن تخزن أورطة االختبار بدرجة حرارة من) .11
الزيادة في درجاا الحرارة والبرودة ( درجة مئوية ، إذ إن 30-1ما ي ادل )

 ستؤدي إلف تدمير أورطة االختبار.
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يجب اإلبقاء غلف الاالف الم دةي لوريط االختبار األخير من أجل  .12
استخدام  مرة أخرى في سحب وريط االختبار من داخل الجثاز وتجةب لمس 

 قطرة الدم الموضوغة.
الحقيقية لتركيز حامض  يتفاغل ال رق ويتداخل مع القياس ويؤثر في القيمة .13

، لذلك فأول قطرة كالالكتيالالكتيك كون ال رق يحتوي غلف ةسبة من حامض 
دم تمسح و تثمل ويتم الضاط غلف اإلصبع وأخذ قطرة دم أخرى )هذه الةقطة 
تطبق غلف باقي الف الياا وليس في السباحة لكون إن ال رق في السباحة غير 

 محسوس(.
 وريط الخاص باالختبار.التأكد من مدة صالحية ال .14
يجب أن تكون كمية الدم التي تالمس وريط االختبار كافية والتي تقدر بحدود  .15
(UL0.) 
غةد ظثور الثواةي في بداية القياس قبل مالمسة الدم لوريط القياس يجب أن  .16

دخال  مرة أخرى وذلك لوجود وحةاا كثربائية غير  ةقوم بسحب الوريط وا 
 مةتظمة.

 :اتحظات)عااة)عن)جهاز) ياس)حااا)االتكتيك 
يحتوي الجثاز غلف صوا مةب  ي مل غةد وضع الوريط الفاحص والتي غةدها  .1

وا )المةب ( مرة أخرى غةدما ( ب دها سةسمع ص111ستظثر غلف الواوة )
تظثر قيمة الوريط الفاحص. والويء ةفس  غةد وضع الوريط المدرج سيظثر 

( غلف الواوة وغةد ظثور رقم الوريط المدرج 111صوا)المةب ( مع ظثور )
سيظثر صوا )المةب ( مرة أخرى أيضًا، كذلك الوريط الخاص باالختبار غةد 

قطرة الدم المةاسبة وبالطريقة  وض   يظثر صوا )المةب ( وغةد وصول
الصحيحة سوف يظثر صوا )المةب ( أيضًا وهو دليل غلف البدء ب ملية 

 القياس.
يمكةةا مسح الةتائج المخزوةة كلثا باستخدام الوريط الفاحص، ففي الوقا التي  .2

تظثر في  الةتائج ةقوم بإزالة الوريط الفاحص من جثاز االختبار وةقوم بسرغة 
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ثاةية إلف مكان دخول الوريط )خالل ثاةيتين(، إذ سيظثر غلف بإدخال  مرة 
( خمسة مراا وبصورة مت اقبة والواوة   ستصبح del( و )ALLالواوة كلمة )

 غمياء لكون االختباراا ال ورين قد مسحا.
( في حالة ALL( و )delوفي حالة إزالة الوريط الفاحص غةدما تكون كلمتي )

 الةتائج المخزوةة سوف لن تمسح.فالش )ظثور واختفاء( فإن 
أما في حالة المسح المفرد لةتيجة م يةة ةقوم باستخدام الحافظة الم دةية لوريط  .3

دخال  مرة أخرى إذ سوف تظثر  االختبار إذ ةقوم فورًا بإخراج الوريط الفاحص وا 
 ( بم ةف إن الةتيجة لم تخزن.delغلف الواوة كلمة )

( ةتيجة اختبار وقمةا بإجراء 20وي غلف )أما في حالة ترك الجثاز وهو يحت .4
 ( فإن ةتيجة أقدم اختبار سوف تمسح.21اختبار الة )

( 3غةد ترك الوريط المدرج بالجثاز فإن الجثاز سوف يطفئ ب د مرور ) .5
 دقائق.

 :حماذيق)االتااال)اع)االدم 
ن إهمال الوروط الصحية قد تسبب اإلصابة  إن الت امل مع الدم خطر جدًا وا 
باألمراض وفي ب ض الحاالا الوديدة قد تسبب الوفاة لذلك يجب إتباع الةقاط اآلتية 

 غةد الت امل مع الدم:
جفيفثا جدًا من قبل الوخص الذي سيقوم غسل اليدين بالماء الفاتر والصابون وت .1

 الوخز بالجثاز الثاقب(. أوب ملية سحب الدم )
ت قيم مكان الوخز للوخص المختبر بالكحول من أجل ضمان غدم حصول  .2

 حاالا التلوث بالبكتريا.
 غدم است مال المثقاب أكثر من مرة واحدة. .3
لقطن الطبي التخلص من المواد المستخدمة كلثا في غملية االختبار من ا .4

 ووريط االختبار ...الخ.
إن الةقاط المذكورة جمي ثا سوف تجةب غملية تلوث اآلخرين بالبكتريا المسببة 
لألمراض المختلفة، ومن ثم ضمان صحة الوخص الفاحص والوخص 
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المختبر، وب د ذكر مواصفاا الجثاز ومن أجل التوضيح الوامل والكامل 
ملحقات  بصور فوتوغرافية مع وضع  سيقوم الباحث ب رض الجثاز مع كافة

 غباراا توضيحية تحا كل صورة.
 :إن الم لوماا الخاصة بوروط استخدام الجثاز تم الحصول غليثا من  مالحظة

الكتيب المرفق بالجثاز الذي يحتوي غلف الم لوماا الواردة والسابقة الذكر كلثا 
 والياباةية. اإلةكليزيةإذ إن هذا الكتيب يحتوي غلف هذه الم لوماا باللاتين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

 (2الصورة )

 توضح جهاز قياس حامض الالكتيك

توضح الرقم التسلسل للجثاز  (3الصورة )
 والموضوع أغلف حجرة البطاريتين

 ( 4الصورة )

حجرة البطاريتين قبل وضعهما في داخل  توضح

 الحجرة

 (5الصورة )

 توضح الشريط الفاحص
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 (7الصورة )

 توضح الشريط المدرج

 

 

 (6الصورة )

 توضح القراءة الخاصة بالشريط الفاحص

 (8الصورة )

 بالشريط المدرجتوضح القراءة الخاصة 

 (9الصورة )

 الالكتيكال لبة الخاصة بورائط قياس حامض  توضح
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 (01الصورة )

توضح األشرطة الخاصة بقياس حامض 

 الالكتيك مع الشريط المدرج الخاص بهما

 

 (10الصورة )

توضح أنموذجان من شريط قياس حامض الالكتيك وهما 

 موضوعان داخل الغالف المعدني الخاص بهما

 

 

 (12الصورة )

توضح شريط القياس بعد فتح الغالف 

 المعدني المحيط بها

 (13الصورة )

 توضح الجهاز الثاقب

 (14الصورة )

توضح الجهاز الثاقب مع المثقاب قبل 

 وضعه في داخله
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 (15الصورة )

 توضح الجهاز الثاقب وقد وضع بداخله المثقاب

 (16)الصورة 

 توضح الجهاز الثاقب وقد وضع بداخله المثقاب مع سحب غطاء رأس المثقاب

 (17الصورة )

 توضح المثاقب قبل االستخدام وبعده

 (18الصورة )

 اإلبر(توضح العلبة الخاصة بالمثقاب )
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 (19الصورة )

 الدم الخارج بواسطة الجهاز الثاقب توضح حجم

 (20الصورة )

 توضح أماكن اخذ غيةة الدم

 (21الصورة )

القياس وهو موضوع في الجثاز مع  توضح وريط
 ثاةية من ظثور القراءة 30قطرة الدم وقبل 

 (22الصورة )

توضح وريط القياس مع قطرة الدم وقبل ثاةية 
 من ظثور القراءة
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 (23الصورة )

 توضح القراءة الخاصة بتركيز حامض الالكتيك
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The present study emphases the importance of specifying the 

physical, skill, and functional abilities of football players, also 

conducting comparison among levels of clubs in order to reveal the 

strong and weak points. In addition, the present study aims at 

recognizing the level of some basic physical and skills abilities and 

functional variables, also to recognize the type of inter-relation 

correlations among them and to apply a comparison of the type and 

value of these relations.  
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The present study hypothesize that there is statistically significance 

among skills, variables and functional abilities, the second hypothesis 

shows that there is a significance differences among abilities, skills, and 

functional variables, the third hypothesis reveals a difference in the level 

of these relations. The spatial of the present study is limited to the 

playgrounds of the clubs.  

The theoretical background explains and clarifies the physical 

abilities used in the present study, also its types and classifications 

which are (maximum speed, explosive power of legs, speed specialized 

by power, and bearing force).  

The theoretical background, also mentioned to the basic skills 

(scoring, handling, rolling, and suppression) and the functional variables 

(anaerobic ability and lactic acid), then discussion of the similarities and 

differences of some previous related studies. 

The present study uses the descriptive method of inter-relation 

correlations. The sample specified to the players of elite club (90 player) 

randomly chosen. Two pilot studies conducted before the main test, then 

the results has been computed by using the statistical program entitled 

(SPSS).  

The results shows 22 tables with their analysis by using waited 

means, standard devotions, and results of inter-relations correlations, 

depending on these results, a discussion of the strength and weakness of 

the relations has been made.  

The first conclusion of the present study is that the level of 

physical, skill and functional abilities to the first teams is better than the 

clubs in the middle and last positions, and this is a common because the 

first teams get interest more than the rest teams, they have better 

equipments, financial support and highly advanced coaching stuff. Also 
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emphases on the repetition of skills simulated the same situations in the 

game and participating players with national teams could increase these 

abilities used by first positions teams. The other conclusion is that the 

certificate coaches and the teams coached by foreigner’s coaches also 

could increase these abilities, another conclusion is the scientific 

coaching program could have a great influence on the improvement of 

these abilities, while the final conclusion shows that there is no 

significant differences among inter-relation correlations of clubs. 

The present study recommends establishing new rules by Iraqi 

Federal Association of Football to prevent non-certificate coaches from 

coaching any club unless having a certification not less than (B) and this 

could have a positive effect on the overall improvement of the game in 

Iraq. Also it recommends to the importance of study curriculum vita and 

coaching program that the coach will apply and should be under 

discussion of specialized committee, also should follow the scientific 

method when choosing the coaching stuff and this could be best apply 

by matching between experience and non-experience stuff. Also it 

recommends on the importance of the media to reveal and assure on the 

importance of experienced certificate coaches to coach young and joiner 

players. Also recommends applying such type of studies on different 

ages. Finally the present study recommends studying other physical, 

skill and functional abilities in order to get accurate results for Iraqi 

Teams.  

 

        


