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ملخص البحث
تضمن الباب اول مقدما البثاو لميمه ا مذ تطاق يهااب الببحاو الا الطقائا
العلمه ا الثديث ا ياات ال ااد يب القيبضاات لال اات تاابيمت ياات تط ا يقبعض الصااتب
الثقكها لالماب يا لتنماان م اانل البثااو ياات ةلا اتا سداي متاابلهب ال اابن ال د يبها
لخبص ا مااااب ال مقياااب الماب ي ا ياات تااد يب كااقت القاادي لاادا ا ت ا
تمقياب حقكه ماب ي ضمن متل

ال بن ال د يبها ليااد

الببحااو ا اادا

البثاو الا متا سداي

تمقياب ال بن ال د يبه ل ط يق بعض الصتب الثقكه لالماب ي بناقت القادي  ,اماب
البب الثبنت يقد بهن ايمه تاد يب كاقت القادي لالا ايمها ال مقيااب لتطاق الببحاو
ايضب ال او اء المااب

بناقت القادي  .لتا اخ هاب المااا ال جقيبات لمالئم ا ببهعا

الم نل لات سدي الببحاو اوهاا ت لاو لا ال ات تسال ملا اماب يات الباب القابا
يقد مت عقض الببحو الا ابئ ال ات ت صال الهااب لمابة ا اب لال طا
ذلك ببلمصب

لالمقاه العقبه امب يت البب السبمس ي ت ا

الثبصال معا ا

الببحو ب ن ل مقيااب

ال ااابن ال د يبهااا تااا يهق ايجاااببت يااات تطااا يق الصاااتب الثقكهااا لالماب يااا لال باااهن
الابشئهن بنقت القادي لملصا بب ماب تمقيااب خبصا ليا اتال
ضمن المابي ال د يبه السبص لال بهن الابشئهن بنقت القدي .

ال ابن ال د يبها

The impact of network training exercises skill in the
development of the implementation of the skill and speed
decision-making in football
Researcher: Qusay Hatem kalaf
Summary
Ensure Part I Introduction Search, relevance and touched
them to the scientific methods of modern sports training and that
contributed to the development of physical abilities and skills
and is the research problem in the lack of use of methods
network training and particularly the exercise of skill training
football so felt researcher preparing exercises skill implemented
in a manner network training and aims Find such a exercises to
develop the implementation of skill and speed decision-making
in football, either Part II shows the importance of football
training and the importance of exercise and the researcher also
touched performance skills in football. Was chosen as the
research methodology for suitability nature of the problem and
the researcher used devices and tools belonging to his work
either in Part IV displays researcher's findings and discuss the
evolution enhanced the sources and references Arabic either in
Part V Vstantj researcher that the exercises network training
positive influence in the development of performance skills and
tactical players junior football and recommends the adoption of
special exercises according to the style of network training into
the training curriculum for young football players.

الباب األول
 -1التعريف بالبحث:
 1-1المقدمة وأهمية بالبحث:
من ال طا

اليااقي لااادب اللعبا هاابء ن هجا متا سداي الطقائا العلمها الثديثا ياات

ال د يب القيبضت لال ت تبيمت يت تط يق القاد ا الثقكها لالماب يا لمن نجاب
ا

مله تد يبه تع مد ل االتس السبص يت اال دا الم نبمل لنل يعبله لصا ال

ببلال ب للمي

العبلت ببو اء لالتا الصثهح ب ثقه ال اهبب المابب با حقكهاب

لماب يااب ماان خااال المااد

لخل ا ا اءا ائعااب ياات تااابح لانيااهببه بثقك ا الال ااب

يق يب لهمب هب مع مدا ل ةقاءت االيناب باهن الال باهن مان هاا لالماد

مان هاا

اخق  ..لمن ياب تنمن ايمه البثو ك ن مثبلل بثثه تا يت تقتهخ ينقت متال
ال ابن ال د يبها السبصا ببل مقيااب الثقكها لالماب يا الم مها ت ببلدةا العبلها ياات
لاة اندي مثبيظ يبل بنقت القادي لمان خاال تطبهقااب ل ثقها يادا الااد  .لكادلك
يت تجقب ات سداي تاد يبب ال ابن ال د يبها السبصا ببو ادا المااب
ببل طبه اليقي لالدة العبله  ,لمعقي مد ت يهقيماب يات تطا يق تاق

ال ات ت مها
المااب ا

اوتبته بنقت القدي.
 2-1مشكلة البحث:
تنماان م اانل البثااو ياات ةلاا اتاا سداي متاابلهب ال اابن ال د يبهاا لخبصاا مااااب
ال مقياب الثقكه لالماب ي يت تد يب كقت القدي ..لدا ا ت

الببحو ا دا تمقياب

ال ااابن ال د يبهااا  ,بااااد

تطااا يق ا اء المااااب ا

حقكهااا لماب يااا ضااامن متااال
االتبته بنقت القدي.
 3-1هدفا البحث:

 – 1م ااادا تمقيااااب ال ااابن ال د يبهااا ل طااا يق الصاااتب الثقكهااا لالماب يااا
لال بت كقت القدي.

ل ت يهق تمقياب ال بن ال د يبها يات تطا يق الصاتب الثقكها

 – 2ال عق

لالماب ي بنقت القدي.
 4-1فرضية البحث:
الل ا معا ي ا بااهن االخ بااب ين القبلاات لالبعااد للمجم ا

 .1ت هااد يااقل ذا

ال جقيبه ا للصاابلح اوخ بااب ا البعدي ا ياات تط ا يق بعااض الصااتب الثقكه ا
لالماب ي بنقت القدي .
 5-1مجاالت البحث
يابل القيبضات لتئا الابشائهن

 1-5-1المجال البشرري  :مجم ا مان ال بات ناب
بنقت القدي.

 2-5-1المجال الزماني  :المدت من  2112/11/1للغبي .2113/1/15
 3-5-1المجال المكاني  :ملعب نب

يبل القيبضت.

 6-1تحديد المصطلحات:
 الشرررربكة التدريبيررررة -:لياااات بااااب ت اااان( مجم اااا ماااان ال مقياااااب ت اااامل
المقبعب -حهو الط

النلت لل ابن  01ياب ت ل قضااب  01ياب ت تقيا ىلا

مقبعب حيب مابب اللعب) (القبهعت ,لالم ل )(.)1

الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والمشابهة:
 1-2الدراسات النظرية:
 1-1-2التدريب الحديث في كرة القدم:
ىن الاد
لالعمل الاب

العبي لل د يب يت كقت القدي ي ثق من خال ال د يب المي مق لالماظ
للمد

( )1كبظ بد القبهعت ,م ي
لالا ق,1811.ص .213

م ال به ل ن ين مجم
مجهد الم ل

لاب ميدا

م قك لان ال ا ن

؛ او دا البدنت بنقت القدي :الم صل ,هبمع الم صل ,ا

الن ب للطبب

يت تط يق يدب الصتب
الصتب

م ال ط يق البدنت و ضبء التقي

المعا ي لالقلحه لال ت تؤيق ب نل ىيجببت لهس ل مي

يقط بل ليت الثهبت العمله لااله مب ه ميضب.
القدي الثديث ي " مله تقب ي مباه

()1

ال ص

ل متس لمه تعمل ل تامه الصتب

ب جمه ال بت التقي ىل م ل مي
من ال د يب لي الت

ال مب ين لنا
من المد

القيبضت

ل له ي ضح ىن ال د يب يت كقت

البدنه لال ب لاال تتبع بمقد ت التاه لىكيبب السبقا
الاد

ييب د

ل

تامه

التاه لالسططه باد

يت او اء القيبضت بغقض تثقه

يت المبب ات "")2(.ان ال د يب الثديو لهس يقط ا طبء

مله معقدت هدا لان تط

يبض االنجب ت يق بع امل دت ت طلب

كتبي تمنا من المعقي لالسبقت يبل د يب يت كقت القدي الثديث ي

مله مسطط لاب ,مااجهب من مهل ال نبمل القيبضت ليدياب ال ص

ىل او اء مل

اإلنجب المثبلت لتاهئ الال ب لالتقي " (.)3
من يدا ي ضح من لعب كقت القدي الثديث تمه

ببليق

لالق ت لمصبح ل امب

ل ال بت التقي ال ثقك وخد المنبن المابتب لي ح الثغقا

يت يبع التقي

المابيس ليت ال ةت نتي ىيجب ال بهن مدايعهن مكثق من ال بت خط الاج ي للتقي
المابيس لضقل ت ام الك ال بت كقت القدي يت ال ةت الثبضق ةد ا كبيهب من الماب ت
ال ت تيمح لا ببليهطقت ل النقت لال ثن باب لكدلك القد ت ل المابلل يت ميابء
القكض ب ن ا

لال م ي لال اديف بدة لكدلك الق ت النبيه من مهل االت ث اذ ل

النقت لن خ

ليدا مب ييم ببللعب القه لت.

2-1-2الشبكة التدريبية:
تع مد مله ال بن ال د يبه وتل
مس لت تعمل

ل

يب ت تقكه

اللعب يت المابب المثد ت ل ( )8ابصق
الال بهن ب امه ماب اتا العصبه لاال اكه

( )1التبال ل ك تهنت ؛ تد يب ال ب كقت القدي  ,تقهم صبب
,1881,ص.1

ضب لصبب مثمد مصطت  ,مطبع ال عله العبلت  ,بغدا

( )2مع ي نس الطبئت؛ ميق بقنبمجهن ب تل بت ال مب ين المقكب لتمب ين اللعب يت بعض الصتب
ابقلح ك اب حهق ما ت  ,هبمع الم صل ,2111,ص .15
()3االتثب االته لنقت القدي  ,الماابج ال د يب لل اب ت يئ () )) Bتقهم كبظ القبهعت  ,بغدا , 1881 ,ص01

البدنه لالماب ي بنقت القدي ,

لال ايقه لمس لف الماب ا االخق  ,يبلطقيق الجديدت لل د يب يت بث ي ت ل
الطق ال قلهدي اذ تع مد يدب الطقيق

ل ات سداي بعض االها ت لاال لا

االها ت االلن قلنه ان تطلب االمق لال ت تامت مد كب
تتبيمب يت الملعب ,يلاب ان ن ص

لح

الال بهن لتجعلا اكثق

لعب التقي حهامب ين ن كل من الال بهن يتا مب

يتنق يه االخق ب نل تبي م هقا ال ان ي ة ان تثق الطقيق صد لات هدا
ل مي

التق القيبضه .

للااادب ال مقياااب ميمهاا كبهاااقت ياات تامهاا الصاااتب الثقكهاا لالبدنهاا لالماب يااا
لالسططه كبلقشبة لال ايا لالمقلنا لالدةا الثقكها لالن يادب ال مقيااب مثببا
ىلا نتا ال الال بااهن لةااد تعطا ياات مقحل ا تعلا الماااب ا اوتبتااه لياادا مااب مكاادب
(حاتاات مثم ا

 )1880بق ل ا " يجااب ل ا المااد

مل المعل ا من ين ا ن ملمااب بااادب

ال مقياب لالعابي ال بم باب لاال ابء بإ دا اللعب من حهو الملعب لاو لا "(.)1
ليق (تعد ماع لي يب خ شاهد" )2112,با ن تلاك ال اد يبب يجاب من تاياج
م ةد ا لةببلهب الال ب من حهو الن لالنهته ال ت تعط باب لالمقحلا العمقيا
ياات اوخااق يجااب مخااديب باظااق الثيااببن ياات ميااابء مله ا ال ااد يب بمااب يايااج م ا
ةد ات لةببلهبت لل ص

مل

مله او دا الم نبمل لالم ا ن  ,لالغاقض ماا تامها

القد ا البدنه لال ظهته الم مثل يت الجاب ين الدل

لال اتيت"(.)2

ويرى الباحث ب ن يدب ال مقياب لاب ميمه كبهقت لمب لاب من ت يهق مببشق يت حبلا
ال ااد يب لااد الال بااهن ,ليمناان تطبهقاااب ياات مياابح كبهااقت ماان الملعااب لياات حاابال
م ببا لمب يثدث ىيابء اللعب من خال تاتهد ال مقياب بب مب اوتس العلمه لبادلك
تعمل لا تطا يق الصاتب البدنها لىتقابن المااب ا اوتبتاه ال ات تا تعلمااب تاببقب
ليت ال ةت نتي تامت خبقا الال باهن السططها  ,يضاال ان ىنااب مثببا يات نتا ال
الال بهن ك ناب تس بعمله ال اديف ل المقم ممب ي يد الال بهن م ع لىياب ت ااد
م اء يدب ال مقياب .
( )1حاتت مثم مس ب ؛ اوتس العلمه يت تد يب كقت القدي  :القبيقت  ,ا التنق العقبت  ,1880 ,ص. 135
( )2تعد ماع ال هسلت  ,ي يب خ شهد ؛ تد يب كقت القدي المبب ئ لال طبهقب  ,ب : 1العقا  ,اليلهمبنه  ,من ب ب ي ب ند للطبب
لالا ق  ,2112,ص.01

 1-3-1-2عناصر الية الشبكة التدريبية(:)1
 -1ال مقك يت الم اة الصثهث :
من الم عب

له ان ابعب الملعب يت (13ي قض ×111ي ب ) لبابء ل
تقيه الملعب ال

الطقيق الجديدت ته

يالي اةيبي ببل يبل

يت الميبح ( الط

لالعقض) ا ي ن ن الملعب من ( الثلو الاج مت لال تط لالثلو الديب ت) لنيمت كل
ماطق يمثلاب مي طهل معهن ل حيب م ةعاب ببلثقل

العقبه (م. .هـ) مققلن ب حد

اال ةبي ( )3.2.1ببإلضبي لدلك ي تقيه كل نصف ملعب ال يالث ميبحب .
ويرى الباحث ب ن التقي الجهد له اوي مبي ب لك المتبيه من حهو مابب لميبحب
الملعب ماد المقاحل ال د يبه اولل لسل ات قاتهجه خبص يت التقي ميابء المبب ات.
 -2ال اهد يت الم ة المثد ليت من مثد :
تع مد يدب القب دت ل تد يب الال بهن ل اتسبذ الم اة اليلهم يت ا ما مثد ت
النقت ال ماطق مب يت نتياب لثظ لص

بثهو تن ن لثظ لص

الال ب.

 -3ال اخل لاال لا :
يقصد باب ات سداي اةمبع لش اخل لح اه ب شنب مس لت لح
م ثقك ان ات د

ايضب ش اخل

االمق لي ال ثن يهاب ب اتط لحدت تثن ماتصل  ,لمن الممنن

تثقيك يدب الث اه بط

ل قض الملعب مل متهب م تتب ب لمنستبضب.

 -0االح تبظ ببل ا ن ايابء اللعب :

يقصد باب تد يب الال بهن ل تمقياب
العبلت لعمل حقكب

مس لت يت اتجبيب

تعمل ل حتظ ال ا ن لال اي
مضب ت لن اليق ب ل

اال ض

لتن ن من مقحل هن.
 االلل -:
م -يت هعل الال ب ان يجق بيق

معها ( كبهقت ال م تط ) يت خط ب

م عقه ي خط ب شديدت ال عقج بدلن ح اه .
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 -لض ح اه يبب

م بب دت ي

ل ميبيب

ل ميبيب

م قب ب ي

السط ب الم عقه .
هـ -لض

ح اه

م ثقك

ميبيب

ل

لبيق ب مس لت ( م تط لكبهقت ) ي

مس لت ( م قب ب ال م بب دت)
السط ب الم عقه .

2-2دراسة (ناجي كاظم علي:)1()2212 ,
ا ان االبقلح  :ت يهق تمقياب خبص ب تل

اللعب اليقي يت تط يق تق

او اء السططت ل ة بنقت القدي
اهداف البحث
 – 1لض تمقياب خبص ب تل
 -2م دا اخ بب ا لقهبال تق
 – 3تعق

اللعب اليقي بنقت القدي .
اال اء السططت ل ة معب بنقت القدي.

تا يهق ال مقيااب السبصا ب تال

اللعاب الياقي يات تاق

او اء

السططت ل ة بنقت القدي .
اما عينة البحث:
يات مجم

مان ال بات يئا ال ابب لااب

المم اب ) ب ماب (-11

بغادا (الادل

)*()18تا للم ت .2111/2118
اما استنتاجات البحث:
 .1ىن تمقياب اإل ادا السططات المقكاب كابن لااب ل ىيجاببت يات تطا يق ميا
اال اء الماب

لتق

تاتهدب م مثال ب ط

من يدا اال اء ل ة ليدا مب اشاب ت

اله التقل المعا ي بهن االخ بب ين القبلت لالبعد للمجم

( )1نبهت كبظ لت ؛ ت يهق تمقياب خبص ب تل
ك اب  ,هبمع بغدا  ,كله ال قبه القيبضه .2111,
(*) حيب تقيهمب االتثب الدللت لنقت القدي .

اللعب اليقي يت تط يق تق

ال جقيبه .

او اء السططت ل ة بنقت القدي  ,ابقلح

 .2ىن ال مقياب ال ات ببقات كابن لااب ل ىيجاببت يات تامها الدةا لالا من ,اذ ظااق
ال ثين يت يدا المؤشق بتعل تطبه ال نقا الصثهح خال اال اء السططت .
 .3ان ال مقياب المي سدم كبن لااب ل ايجاببت يات تطا يق الياق

يات يادا اال اء

لكدلك تثقه الدة المطل ب ل .

الباب الثالث
 - 3منهج البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-3منهج البحث:
ات سدي الببحو الماا ال جقيبت لمالءم لببهع البثو.
 2-3عينة البحث:
مش ملت ها البثو ل  11ال بب من ال بت نب

يبل القيبضت لتئ الابشئهن

بنقت القدي لةد اخ هقلا ببلطقيق العمدي من مصل22ال بب مذ ت مت بعب ( )3ال بهن
ك نا

ها ال جقب اوت طال ه ل( )2ال بهن ي حقاال المقم لادا بلغت الايب

المئ ي لعها البثو(.)%11.11
 1-3-3االجهزة واالدوات


شقيط ةهبال لحبل



كقا ةدي د 11



ش اخل د 11

 تب

ت ةهت الهن قلنه

 2-4-3وسائل جمع البيانات



المقببال ال سصه
المصب

لالمقاه لالد اتب اليببق .



شبن المعل مب العبلمه .



االخ بب ا لالقهبتب .

 5-3إجراءات البحث:
 1-5-3تحديد متغيرات البحث:
بعااد االبااالع ل ا المصااب

العقبها ل تاابئل المبهي ا هق لمبااب يح الاادك

البث ا ث العلمه ا ال اات ات ا سدمت لاح ا

اب لبعااض

ل ا كهته ا لميمه ا مؤشااقا ال اي ا الثقكاات

لالمااب ا اوتبتااه بناقت القاادي لاخ بب اتاماب للنا ن" االخ باب ا ماان ميا لتاابئل تقا ي
الال بااهن تاا اء لل ة ا
لمي اي الماب

لاا مي ا

ةااد اتا ( البدنه ا  ,الثقكهاا ,الاتيااه ,الدياهاا )

ببلايب لألن ط ال سصصه ال ت يمب ت ناب"

()1

 2-5-3التجربة االستطالعية:
ليت بب ت ن تجقب صغهقت مل مل مصغق للد ات العبم يق ي باب الببحو بغه
ال ة

ل

اليلبهب

لااليجببهب

ال ت تقاي ىهقاء ال جقب القئهي للبثو" ,ىذ ت

ىهقاء يدب ال جقب لذلك يت ي ي الثاليبء الم اي  , 2112/11/15لذلك ل
من ( )3ال بهن لمن خال يدب ال جقب ت ال عق

ها من ن

ل مب ي تت-:

-1

معقي صالحه اوها ت لاو لا المي سدم .

-2

ال كد من مد مالئم ات مب ت االخ بب ا المي سدم لعها البثو.
ل كتبءت يقي العمل الميب د.

-3

ال ة

-0

معقي الصع بب لالم بكل ال ت ت اه الببحو.

3ـ 8االختبارات القبلية -:
تا ىهااقاء االخ بااب ا القبلها لعهاا البثااو بعااد تثديااد لتثبهاات كبيا الظااقل

ماان

حهااو المناابن لال ماابن لاو لا المي ا سدم ليقي ا العماال الميااب د لذلااك ياات ي ا ي
السمهس الم اي .2112/11/11

( )1بيط ييت احمد ؛ متس نظقيب الثقك  :القبيقت  ,ا التنق العقبت  , 1880 ,ص. 211

3ـ11التجربة الرئيسة-:
ت تطبه الماا

ل

ها البثاو ال جقيبها خاال لحاداتا ال د يبها ليات اويابي

لاولةب المسصص لا  ,اذ بلغ د ال حدا ال د يبه ( )30لحادت تد يبها لب اةا
( )3لحدا تد يبه يت اوتب ع ال احد م

ل ( )12متب ع اذ ان لةت ال حدت

ال د يبه ( ) 81اذ ان من ال مقياب كبنت ت قال مب بهن ( , ) 15 – 1لتا العمال
يت ال جقب القئهي يت ي ي السماهس الم ايا  2112/11/21لاالن اابء ماااب يات يا ي
او بعبء الم اي .2113/1/2
3ـ 12االختبارات البعدية -:
ت ىهقاء االخ بب ا البعديا لعهاا البثاو بعاد تثدياد لتثبهات كبيا الظاقل

مان

حهااو المناابن لال ماابن لاو لا المي ا سدم ليقي ا العماال الميااب د لذلااك ياات ي ا ي
اليبت الم اي . 2113 /1/5
3ـ 13الوسائل اإلحصائية :
ات سدي الببحاو ال تابئل اإلحصابئه المابتاب لمعبلجا البهبناب الابتجا مان خاال
االخ بب ا القبله لالبعدي

ن بقي نظبي(. )spss

الباب الرابع
 1-4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:
 1-1-0قض اولتبب الثيببه لاالنثقايب
الثقكه يت القهبتهن القبلت لالبعد للمجم

المعهب ي لنيب ال ط
ال جقيبه لتثلهلاب:

لالخ بب ا

الجدول ()1
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي
وفرق األوساط الحسابية ونسبة التطور الختبارات الصفات الحركية بكرة القدم.
االخ بب ا

القبلت

لحدت

التق بهن

البعد

نيب ال ط

القهبال

س-

ع

س-

ع

اولتبب

القشبة

زمن

8.797

1.067

7.662

0.898

1.135

%12..22

ال اي

زمن

11.712

1.307

..52.

1.222

2.203

%18.809

الثقكت

ي ضح لاب من الجدل ( )1ةه اولتبب الثيببه لاالنثقايب
اولتبب الثيببه لنيب ال ط

المعهب ي ليق

يت االخ بب ين القبلت لالبعد الخ بب ا

الصتب

الثقكه ةهد البثو  .ىذ كبن ال تط الثيببت يت االخ بب القبلت للقشبة ()8,797
لاالنثقا

( )1,067يت حهن كبن ال تط الثيببت يت االخ بب البعد

المعهب

( )7,662لاالنثقا

المعهب

(  )0,898يت حهن كبن ال تط الثيببت يت

االخ بب القبلت لل اي الثقكت ( )11,712لاالنثقا

المعهب

كبن ال تط الثيببت يت االخ بب البعد ( ).052.لاالنثقا

( )1,307يت حهن
المعهب

لكبن التق يت اولتبب الثيببه لالخ بب ين القبلت لالبعد
لنيب ال ط
القبلت لالبعد

كبنت( )%120.22لبلغ التق
لل اي

الجدول ()2

للقشبة ()1,135

يت اولتبب الثيببه لالخ بب ين

الثقكت ( )2,203لنيب

كبنت()%18,809

(.)10222

ال ط

يت يدا المؤشق

يبين قيم األوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات انحرافات الفروق عن
متوسط تلك الفروق وقيمة ( )Tالمحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي الختبارات الصفات الحركية
االخ بب ا

لحدت
القهبال

القشبة
ال اي الثقكت

زمن/ثا

ال

م

2

()T

()T

الل

المثي ب

الجدلله

التقل

1,135

1,026

4,695

2,203

1,221

7,652

معنوي

10,4

معنوي

قيمة ( )Tالجدولية ( )10,4عند مستوى داللة( )0,05ودرجة حرية (. )1,
ي ضح لاب من الجدل ( )2لالد يبهن لااب ةاه اولتابب الثياببه للتاقل لمجما ع
مقبعب انثقايب التقل

ن م تط تلاك التاقل لةهما ( )Tالمثيا ب لالجدللها

ل الل التقل بهن االخ بب ين القبلت لالبعد الخ باب ا القشابة ل ال ايا الثقكات
ةهد البثو .
مذ بلغااات ةهمااا ال تاااط الثياااببت للتاااقل يااات اخ باااب القشااابة ( )1,135لمجمااا ع
مقبعااب انثقايااب التااقل

اان م تااط تلااك التااقل ( )1,026لبلغاات ةهماا ()T

المثي ب ( )4,695لال ات ةهم ااب اكباق مان ةهما ( )Tالجدللها لالببلغا ( )10,4ااد
مي ا

الل ا ( )0,05ل ه ا حقي ا ( , )1,لياادا يعااات له ا

يااقل ذا

اللاا

معا ي بهن االخ بب ين القبلت لالبعد للصبلح االخ بب البعد .
لبلغت ةهم ال تط الثيببت للتقل يت اخ بب ال اي الثقكت ( )2,203لمجم ع
مقبعااب انثقايااب التااقل

اان م تااط تلااك التااقل ( )1,221لبلغاات ةهماا ()T

المثي ب ( )7,652لال ات ةهم ااب اكباق مان ةهما ( )Tالجدللها لالببلغا ( )10,4ااد
مي ا

الل ا ( )0,05ل ه ا حقي ا ( , )1,لياادا يعااات له ا

يااقل ذا

معا ي بهن االخ بب ين القبلت لالبعد للصبلح االخ بب البعد .

 4ـ  2-1عرض وتحليل نتائج اختبارات المهارات األساسية لعينة البحث:

اللاا

لغقض معقي التاقل باهن اولتابب الثياببه يات االخ باب ين القبلات لالبعاد يات
يات تلاك المااب ا

اخ بب ا الماب ا اوتبته لعها البثو  ,لمعقي نيب ال طا

 ,اتا سدي الببحااو القا انهن اإلحصاابئه السبصا لمعبلجا البهبنااب لات ا سقاج الايااب
المطل ب لحيب مب مبهن يت الجدل (. )3
الجدول ()3
قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي وفرق
األوساط الحسابية ونسبة التطور الختبارات المهارات األساسية .
الماب ا

القهبال

س-

ع

س-

ع

اولتبب

نيب ال ط

الدحقه

زمن /ثا

12,618

1,213

.0.61

0,882

2065,

%21025,

المابلل

درجة

4,20

1,42

5,10

1,18

0,90

% 21,43

اوتبته
1

2

القبلت

لحدت

البعد

التق بهن

ي ضح لاب من الجدل ( )3ةه اولتبب الثيببه لاالنثقايب
اولتبب الثيببه لنيب ال ط

المعهب ي ليق

يت االخ بب ين القبلت لالبعد للماب ا

اوتبته

ةهد البثو  ,ىذ كبن ال تط الثيببت يت االخ بب القبلت لماب ت الدحقه ()12,618
لاالنثقا

المعهب

( ).0.61لاالنثقا
للادا بلغت نيب ال ط

( )1,213يت حهن كبن ال تط الثيببت يت االخ بب ا البعدي
المعهب

(  )0,882ممب يق اولتبب الثيببه يبلغ ()2065,

لماب ت الدحقه ( ,)%21025,لبلغ ال تط الثيببت يت

االخ بب القبلت لماب ت المابلل ( )4,20لاالنثقا
ال تط الثيببت يت االخ بب ا

المعهب

( )1,42يت حهن كبن

البعدي ( )5,10لاالنثقا

( )1,18ممب

يق اولتبب الثيببه يبلغ ( )0,90لبلغت نيب ال ط
.)%

المعهب

لماب ت المابلل (21,43

للغااقض معقياا اللاا التااقل بااهن االخ بااب ين القبلاات لالبعااد ياات الماااب ا
اوتبته ةهد البثو  ,ات سدي الببحاو القا انهن اإلحصابئه المابتاب لمعبلجا البهبناب
لحيب مب مبهن يت الجدل (.)0
الجدول ()4
يبين قيم األوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات انحرافات الفروق عن
متوسط تلك الفروق وقيمة ( )Tالمحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي الختبارات المهارات األساسية .
االخ بب ا

لحدت
القهبال

ال-

م

2

()T

()T

الل

المثي ب

الجدلله

التقل

1

الدحقه

زمن/ثا

2,657

1,119

10,075

2

المابلل

درجة

2,5

40,8

7,58

معنوي
10,4
معنوي

قيمة ( )Tالجدولية ( )10,4عند مستوى داللة( )0,05ودرجة حرية (. )1,
ي ضح لاب من الجدل ( )0لالد يبهن لاب ةه اولتابب الثياببه للتاقل لمجما ع
مقبعااب انثقايااب التااقل

اان م تااط تلااك التااقل لةهم ا ( )Tالمثي ا ب ل()T

الجدللهااا ل اللااا التاااقل باااهن االخ باااب ين القبلااات لالبعاااد الخ باااب ا المااااب ا
اوتبتااه ةهااد البثااو  .مذ بلغاات ةهماا ال تااط الثيااببت للتااقل ياات اخ بااب ماااب ت
الدحقه ا ( ) 2,657ياات حااهن كبناات ةهم ا مجم ا ع تلااك التااقل للماااب ت ()1,119
لكبناات ةهما ( )Tالمثيا ب ( )12,075لياات اكبااق ماان ةهما ( )Tالجدللها ممااب يااد
لااا لهااا

ياااقل ذا

اللااا معا يااا باااهن االخ باااب ين القبلااات لالبعاااد للدحقهااا

للصاابلح االخ بااب البعااد  .لبلغاات ةهما ال تااط الثيااببت للتااقل ياات اخ بااب ماااب ت
المابلل ( )2,5يت حهن كبنت ةهم مجم ع تلك التقل للمااب ت ( )40,8لكبنات ةهما
( )Tالمثي ب ( )7,58ليت اكبق من ةهم ( )Tالجدلله مماب ياد
ذا

لا لها

ياقل

الل معا ي بهن االخ بب ين القبلت لالبعد للمابلل للصبلح االخ بب البعد .

 2-4مناقشة النتائج:
يرررى الباحررث ال مقياااب ال اات ببقاات ل ا المجم ا ال جقيبه ا ب تاال
ال د يبه ا لظا ا

ال ت ا

ال اابن

ال اضااح لااد ال باات المجم ا ال جقيبه ا لالااد يع ا لب

الببحو ال المااجه ال ت متبعاب يت صهبح متق ا لحادا ال مقيااب ليا متال
لمت لال اد ج الصاثهح يات ى اب ت ال ماب ين لتنقا ياب مماب م
اال اء الماااب

الا ىتقابن الال باهن

لىن اتا سداي اوتاابلهب ال د يبها ليااق لال بااهن مها اء م ااببا للعااب

الثقهقت م ى طبء ايعه مكثق نث ال د يب ليدا مب ي ت م مب مشب ىله (البلبهيات)
نقااال اان (مس ااب ) ىل ا "من ال ااد يب ل ا الماااب ا يجااب من ين ا ن تثاات ظااقل
م ببا وه اء المبب ات  ,يضال ن ذلك ي ن تصاغهق الميابحب

لا شانل مقبعاب

ال لائق مل م شنل يادتت اخق يجعل من همه ال ثقكب ال ت يؤ ياب الال ب تق
ياات بااؤ ت ى اك همه ا الال بااهن بمعا ا مخااق يقااف الال ب ا ن ياات ت اانهل نتي ا الااد
ته ثقك ن ب يت ميبحب صغهقت تلك ال ت تعمل كبديل لل ق

ل الياب ت بثهاو

ين ا ن االنم ا ذج مجياادا لمثي تااب ماان الال بااهن منتيااا "( , )1يضااال اان ذلااك ياابن
الاااد
المجم

ماان تاتهااد ال مقياااب السبص ا

ل ا المجم ا ال جقيبه ا ل منااهن ايااقا ياادب

من ال م ا ببلم اب ك يات اللعاب بصا ت هديا لاتا هعببا لاما ذج لاأل اء

التات للماب ا من خال اللعب لالمعقي السططه لات هعبباب.

الباب الخامس
()1

تالي مق مثمد البلبهيت :ميق ات سداي متل

القدي ,تبل مبهي هق حهق ما

ال د يب الدائق يت بعض الصتب

ت ,هبمع الم صل 2111ص11

البدنه لالماب ا

الثقكه لد ال بت كقت

 -5االستنتاجات والتوصيات:
1-5

االستنتاجات:

 -1ل مقياب

ال بن ال د يبه ت يهق ايجببت يت تط يق اال اء الثقكت لالماب

لال بهن الابشئهن بنقت القدي .
 -2ات سداي ال مقياب ضمن الماا ال د يبت يت مقحل اال دا السبص ل االيق
االيجببت التعب يت تط يق اال اء الثقكت لالماب

.

 2-5التوصيات:
يت ض ء الا بئ ال ت ت صل الهاب الببحو ي صت بمب ي تت:
 -1ي صت الببحو بب مب تمقياب

خبص لي اتل

ال بن ال د يبه ضمن

المابي ال د يبه السبص لل بب بنقت القدي .
 -2يجب االي مبي بادب ال مقياب

لي مابب مثد ت وناب تيب د لب نل يعب

الال بهن ماب يب لخططهب.

المصادر



لنااقت القاادي  ,الماااابج ال ااد يب لل اااب ت يئا () )) Bتقهما

االتثااب االتااه

كاابظ القبهعاات  ,بغاادا , 1881 ,ص 01يهااق ةبت ا الس ااب لاخااقلن :مصااد
تب ذكقب . 1888 ,


لنقت القدي  ,الماابج ال د يب لل اب ت يئ () )) Bتقهم

االتثب االته

كبظ القبهعت  ,بغدا .1881 ,


يبمق مثين للاي نبهت ؛ االلعب السبصا يات تاد يب كاقت القادي ( ,بغادا ,

ال قك المقك ي للطبب


حب ث حت

لاال الي .) 1815 ,

هبت  :ت يهق تمقياب

خبص يت تط يق ة تاتهد القكل

الثقت بنقت القدي ,تبل مبهي هق هبمع يبل .2111


تالي مق مثمد البلبهيت :ميق ات سداي متل
البدنه لالماب ا

الصتب
ما


ال د يب الدائق يت بعض

الثقكه لد ال بت كقت القدي ,تبل مبهي هق حهق

ت ,هبمع الم صل. 2111
ضهبء ماهق يبضل ش كت ؛ ت يهق تمقياب خططه تعلهمه ب تل

تعل لاح تبظ لتق ي اال اء لبعض الماب ا
ك

بنقت القدي للطال

اللعب يت
 ,ابقلح

اب  ,هبمع بغدا .2110,

 التاابال

ل ك تااهنت ؛ تااد يب ال ااب كااقت القاادي  ,تقهما صاابب

ضااب لصاابب

مثمد مصطت  ,مطبع ال عله العبلت  ,بغدا .1881,


التبال

ل ك تهنت ؛ تد يب ال ب كقت القدي  ,تقهم صبب

ضب

لصبب مثمد مصطت  ,مطبع ال عله العبلت  ,بغدا ,1881,ص.1


مثمد شعالن ؛ ما ديب

.2111

حقابهل  :اال دا الماب

يت ال د يب القيبضت ,

 مع ي نس الطبئت؛ ميق بقنابمجهن ب تال بت ال ماب ين المقكبا لتماب ين اللعاب يات
بعااض الصااتب البدنها لالماب يا بنااقت القاادي  ,ابقلحا ك ا اب حهااق ما ا ت ,
هبمع الم صل .2111,


مع

ي نس الطبئت؛ ميق بقنبمجهن ب تل بت ال مب ين المقكب لتمب ين اللعب

يت بعض الصتب البدنه لالماب ي بنقت القدي  ,ابقلح ك

اب حهق ما

ت,

هبمع الم صل ,2111,ص .15


نبهت كبظ
تق

لت ؛ ت يهق تمقياب

خبص ب تل

او اء السططت ل ة بنقت القدي  ,ابقلح

اللعب اليقي يت تط يق
ك

اب  ,هبمع بغدا  ,كله

ال قبه القيبضه .2111,


ي تف ال ي كمبش؛ الماب ا

االتبته يت كقت القدي تعله –تد يب (:مبن

 ,ا السله للطبب .)1888,


ي تف ال ي كمبش؛ الماب ا

االتبته يت كقت القدي تعله –تد يب (:مبن

 ,ا السله للطبب .)1888,
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