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ملخص البحث
هددددفل الدراادددة التىدددري علدددى تدددأثير اادددتخدام التددددريبات الفرديدددة فدددي فتدددرة
المنافسات على االداء المهاري لالعبي كرة القدم بىمر  81-81انة واشتملل عيندة
البحث على  03العبا من نادي ديدالى وتدا اادتخدام المدنهت التيريبدي وتحديدد اربد
تمارين اااادية لتودرير االداء المهداري لالعبدي كدرة القددم وهدي باليدري بدالكرة –
المناولة اليدارية – المناولة الوريلة ) وترصلل الدرااة الى النتدائت وهدي صودر
تقدددم كبيددر فددي مسددترا االداء المهدداري لالعبددي كددرة القدددم بسددب تدداثير التمددارين
الفردية .

Abstract
This Study aimed to knowing effecting of singleness training
using in competition duration on the skill performance for
football players with age of 18-19 years . the sample of
research included on 30 players from Zeint club in Russia ,
whereas use the experimental method with four primary
practices for developing of skill performance for football
players , these practices are running with a ball , dodgy ,
pass (1-2) , and long pass . this study concluded that getting
of high progress in level of the skill performance for football
players because of effect of the singleness practices practices.
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الباب االو
 -8التىريف بالبحث :
 -8-8المقدمة واهمية البحث :
ان اداء رياضة كرة القددم علدى المسدتريين المحلدي والددولي فدي الرادل الحاضدر
يتول الكثير من الخوائص المهارية التدي تميدا االداء الفدردي واليمداعي لالعبدين
وان تددرافر ادددراي كبيددراي مددن اددرعة االداء المهدداري الفددردي يددلدي الددى القدددرة علددى
مياراة خوط واادالي اللىد الحدديث التدي تودررت فدي السدنرات االخيدرة وان هد ا
التورر في ااالي وخوط اللى ادا الى ضرورة تغيير الراائل التدريبية في اعداد
العبددي كددرة القدددم بمددا يددتالئا م د االيقاعددات السددريىة للمباريددات م د ضددرورة اتحدداد
القرارات تبىا ي لمتغيرات اللىد الحدديث  .ان جميد التودررات التدي صددثل فدي ميدا
كرة القدم فرضل على الالعبين ضرورة التىرد على التدريبات ذات الحمدل التددريبي
المرتف الشدة خال فترات زمنية اويرة م زيادة عدد الرصدات التدريبية في اليرم
الراصد.
كمدددا تلىددد التددددريبات الشخودددية بالفرديدددة) دوراي كبيدددراي فدددي تودددرير امكانيدددات
الالعبين من خال السيورة والتحكا بالكرة في المرااف واالتياهات المولربدة ومدن
ه ا المنولق جاءت اهمية البحث في الىمدل علدى تحقيدق هد و الراجبدات بحيدث تخددم
فددي النهايددة ادددرة الالعبددين وامكانيدداتها اثندداء المباريددات والتددي كانددل هددي الهدددي
النهائي ال ي يي الرصر اليه .

 -2-8مشكلة البحث :
لقددد ا ه درت كددل البوددرالت الىالميددة االخيددرة ان التدددريبات الشخوددية بالفرديددة
لالع كرة القدم هي المدخل الرئيسي الي انياز صقيقي فدي كدرة القددم وخدال عمدل
الباصثان في ميا كرة القدم في االتحاد الىرااي المركاي لكدرة القددم وجدد ان هندا
ضرورة ملحة الدخا ه و التدريبات فترة المنافسات لالعبي الشباب  81-81انة.
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 -0-8هدي البحث :
التىدري علدى تدأثير ااددتخدام التددريبات الشخودية بالفرديددة) فدي فتدرة النافسددات
على اداء العبي كرة القدم بىمر  81-81انة .

 -4-8فرض البحث :
للتدريبات الشخوية تداثير اييدابي علدى اداء العبدي كدرة القددم  81-81ادنة فدي
فترة المنافسات.

 -5-8مياالت البحث
الميا البشري :

العبر نادي ديالى للشباب بىمر  81-81ادنة بكدرة القددم وبىددد

ب )03العبا ي .
الميا الاماني :

للمدة من  2331/5/85الى . 2331/1/85

الميا المكاني :

ملى نادي ديالى الرياضي بكرة القدم.

الباب الثاني
 -8-2الدرااات النظرية :
 -8-8-2الرصدة التدريبية الشخوية بكرة القدم :
 -8-2-8-2مفهرم الرصدة التدريبية الشخوية :
تىتبر الرصدة التدريبية الشخوية هي اصدا المراصل المهمة من البنداء التددريبي
وتكرن جاء من دورة التدري الوحية علدى ااداس المدنهت التددريبي والد ي يكدرن
ميمرع الرصدات التدريبيدة والتدي تىدد ااداس عمليدة التخوديط اليدرمي وينظدر اليهدا
كأصغر وصدة في السلا التنظيمي لىملية تخويط التدري .
وتختلددف الرصددددات التدريبيدددة الشخودددية بالفرديدددة) الراصددددة عدددن االخدددرا تبىدددا ي
لمراا الالعبين في الملى وكد ل الراجبدات المنا دة الديها فىلدى ادبيل المثدا فدان

3

مرا د الالع د المهدداجا فددي الملى د يختلددف عددن مرا د الينددا وواجبددات المهدداجا
تختلف عن واجبات الع الينا وه ا يشمل بااي خورات اللى .
وينبغي ان تحتري الرصدة التدريبية الشخوية بالفردية) على االتي :
 تحديد مكان كل الع في الملى . تحديد واجبات الالع في الملى . تحديد محل التمارين بشدة التمارين وفترة ااتمرارها وعددد التكدرارات وفتدرةالراصة االييابية) .
 تحديد اها النقا في تىليا وتدري فن االداء الحركي والخووي اثناء التدري .ان اهميددة الرصدددة التدريبيددة الشخوددية بالفرديددة) يكددرن اكثددر فىاليددة اذا مددا تددا
تخودديص الراددل المناا د والكددافي لهددا م د تددرفر مسددتلامات التدددري فىنددد وض د
مفردات الرصدة التدريبية الشخوية بالفردية) يي ان يراعي الالعبدين ومسدتراها
البدني والمهاري وان للمدرب دوراي كبيراي في نيا الرصدات التدريبية .

 -2-2-8-2متولبات بناء الرصدة التدريبية الشخوية بالفردية) :
ان متولبات الرصدة التدريبية الشخوية يىتمد على االاداس التىليمدي والتددريبي
للمسددتريات الرياضددية مددن صيددث التخودديط لوبيىددة المنافسددة وشدددتها ويرجددد اهددداي
متنرعة للرصدة التدريبية الشخوية بالفردية) :
 وصدات تدريبية تهدي على اااس تورير الوفات البدنية المختلفة . وصدات تدريبية تهدي الى تىليا فن االداء الحركي واكتسابه واتقانه . وصدات تدريبية تهدي الى تىليا القدرات والخوط واكتسابها . وصدات تدريبية ذات اهداي مشتركة وواجبات متىددة .ويددتا بندداء التدددريبات الشخوددية بالفرديددة) علددى اادداس المسددترا المسددتهدي
تغييددرو او توددريرو وفق دا ي للحاجددة التددي يسددلبها ه د ا البندداء م د االخ د بنظددر االعتبددار
االشكا الثالثة التي تساعد في رف مسترا الالعبين .
وتستخدم في الرصدة التدريبية الشخوية بالفردية) تمارين مختلفة منها :
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 تمارين بدنية وتستخدم لتورير السرعة والقرة والمواولة . التمدددارين المهاريدددة الخاصدددة بكدددرة القددددم والتدددي تسددداعد فدددي تودددرير الناصيدددةالمهارية لالعبين .
 -التمارين الخووية يتا فيها ااتخدام التمارين الحركية الخاصة بخوط اللى .

 -2-2-2التدري في كرة القدم :
ان التدددري فددي كددرة القدددم يىتمددد فددي االادداس علددى مبدداد عمليددة ااددتمدت مددن
علرم اخرا القياس و التقدريا وعلدا التددري وعلدا الحركدة وعلدا الدنفض الرياضدي
والتىلا الحركي واالداة والتنظيا وغيرها من الىلرم التي ال يمكن التغاضي عنهدا فدي
عمل المدربين اذ ان ه و الىلرم التي تا ذكرها اذا تمدل بشدكل جيدد مدن ابدل المددرب
فسري تكرن له ااعدة عملية تخدمه في اليان الىلمي .
ويىتمددد التدددري الرياضددي بكددرة القدددم علددى عدددة امددرر يقددف فددي مقدددمتها كفدداءة
المدددرب واابليتدده علددى اداء ه د و الر يفددة والتددي تىددد مددن اهددا الر ددائف التددي تددلثر
بشددكل مباشددر فددي ايددادة الالعبددين اددراء كددان ذلد علددى مسددترا المماراددة ام علددى
مسترا المنافسة في البورالت وان االمرر التي يي على المدرب اتقانها هي :
 االاض والمباداء الىلمية للىلرم المرتبوة بالىمليدات التوبيقيدة والتدي تدلثربشكل مباشر .
 المىرفة الرااىة بااض تخويط التدري الرياضي . -القدرة الرااىة على القيادة التوبيقية للىملية التدريبية .

الباب الثالث
 -0منهت البحث واجراءاته الميدانية :
 -8-0منهت البحث :
وهر االالرب المتب لحدل المشدكلة وذلد لغدرض الرصدر الدى الحقيقدة ولكدرن
ه ا البحث يهدي الى مىرفة تأثير ااتخدام التدريبات الشخوية بالفرديدة) فدي فتدرة
المنافسات على اداء العبي كرة القدم للشباب بىمر  81-81ادنة ولهد ا تدا اادتخدام
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الباصثان المنهت التيريبي لمالئمة متولبات البحث ولكرنده الوريدق المنااد الثبدات
فرضيته باعتبارو تىبيراي مىتمداي ومضبر للشرو المحدودة لحدث ما.
 -2-0عينة البحث :
اشتملل عينة البحث على ب )03العبا ي يمثلرن فريق شباب نادي ديدالى المشدار
في دوري اندية الشباب في الىراق للمراا  2331-2332اذ تدا اختيدارها بالوريقدة
الىمديددة واددد اسددمل الىينددة الددى ميمددرعتين عشددرائيا ي ببااددتخدام ريقددة الوددرر
المتكافئة) اصداهما ضابوة واالخرا تيريبية براا  85العبا ي لكل ميمرعة.

 -8-2-0تكافل الىينة :
ان من االمرر المهمة التي يي ان يىيها الباصثان هر ارجاع الفروق الدى الىامدل
التيريبي فىلدى هد ا االاداس البدد ان تكدرن كدل مدن الميمدرعتين متكافئدة تمامدا ي فدي
جمي الظدروي مدا عددا المتغيدر التيريبدي الد ي يدلثر علدى الميمرعدة التيريبيدة اذ
يشدددير اليددددو رادددا ب )8عددددم وجدددرد فدددروق ذات داللدددة اصودددائية بدددين مترادددوات
االختبارات وه ا مما يلكد تكافل افراد الميمرعتين في المتغيرات كافة .
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جدو راا ب)8
يرضح تكافل ميمرعتي البحث في االختبارات المهارية بكرة القدم
ت

االختبارات المهارية

الميمرعة

الميمرعة

ايمةT

الضابوة

التيريبية

المحتس

س

س

+ع

+ع

بة

ايمةT
اليدولية

الداللة

اليري بالكرة
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لمسافة 85م ثا
التوري على

0.00

3.05

0.03

2.35

3.53

2.35

غير
مىنري

المرمى
اليري المتىرج
2

بالمراوغة) 85م ثا
التوري على

5.31

3.82

5.32

2.35

8.23

2.35

غير
مىنري

المرمى
المناولة اليدارية
0

القويرة 85م ثا
التوري على

4.52

3.88

4.38

2.35

3.14

2.35

غير
مىنري

المرمى
المناولة الوريلة
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85م ثا التوري

2.31

2.21

3.48

2.35

3.42

على المرمى

 -0-0واائل وادوات جم المىلرمات :
تا ااتخدم الراائل التالية ليم المىلرمات الخاصة بالبحث وهي :
 المقابالت الشخوية . فريق الىمل . الموادر والمراج . االختبارات المهارية .7

2.35

غير
مىنري

كماتا االعتماد على االجهاة واالدوات االتية لتنفي البحث :
 .8ااعة ترايل .
 .2شريط اياس .
 .0كرات بية .
 .4شراخص .
 .5كرة ادم .
 .3صائط صد بور 5م.
 .2هدي كرة القدم .
 .1صافرة .

 -4-0اختيار االختبارات :
ان اهددا مددا يحتاجدده الباصثددان هددر اختبددار او وضدد اختبددارات متىددددة لقيدداس بىدد
المتغيرات التي ترتبط بالظاهرة المراد ايااها وبناء على ذل تدا اعدداد اادتمارة االختبدار
جدو راا ب )2لتحديد االختبارات المناابة لكل صفة مهارية تمثل جميىها تمارين صركيدة
مركبة يتا من خاللها ايداس الودفات المهاريدة لالعبدين وثدا عدرض هد و االادتمارة علدى
ميمرعة من الخبراء والمختوين في ميا كرة القدم وعلا التددري الرياضدي واالختبدار
والقياس وبىد جم االاتمارات ثا تفريغ البيانات التي دونل من ابل الخبدراء تدا تحديدد
االهميدة النسددبية لكددل اختبددار مددن االختبددارات بقدا ي الرائهددا اذ تددا اختيددار االختبددارات التددي
صولل على نسبة  %23من ميمرع اراء الخبراء وكما هر مبين في اليدو راا ب: )2
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جدو راا ب)2
يبين تفاصيل االختبارات البدنية والمهارية
ت
8
2
0
4

االختبار
اليري بالكرة لمسافة 85م
اليري المتىرج بالمراوغة)
85م

صفة اختبار

التكرار

النسبة
المئرية

اياس ارعة االداء بالكرة

8

%13

اياس ارعة االداء لمهارة المراوغة

8

%23

8

%13

8

%23

المناولة اليدارية القويرة 85م اياس ارعة االداء لمهارة الماولة
م صائوي صد بور 0م

القويرة

المناولة الوريلة 85م ثا

اياس ارعة االداء لمهارة المناولة

االنوالق

الورلية

 -4-0االاض الىلمية لالختبارات :
لقد تا اجراء تقريا علمي لالختبار ابل البدء بىملية تنفي اجراءات البحث من
اجل الراري على صدق وثبات ومرضرعية مفردات االختبار والتي تا اختيارها .

 –5-0ثبات االختبار :
لقد تا ااتخدم ريقة اعادة االختبار للتحقق من ثباته صيث بقل االختبارات
على عينة مكرنة من ب )83العبين تا اختيارها عشرائيا ي من غير عينة البحث
ويمثلرن نادي الخالص للشباب وبىد مرور  5ايام تا اعادة االختبار على الىينة
نفسها ثا تا ااتخراج مىامل االرتبا البسيط بوريقة ببيرارن) بين نتائت االختبار
االو والثاني لمىرفة مدا ثبات االختبار .

 – 3-0خورات اجراء البحث :
االختبار القبلي لىينة البحث :
تا اجراء االختبارات لىينة البحث في يرم الخميض  2331/5/85في الساعة
الثانية هراي في ملى نادي ديالى .
 -2-0ااض وض التدريبات بالشخوية والفردية) :
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ان االاض التي اعتمدها الباصثان برض التدريبات الشخوية لالعبين الشباب
في فترة المنافسات وذل من خال ما يأتي :
 التنري بالتمارين التي تا اختبارها بحيدث تدلدي هد و التمدارين بدالكرة والتديتتول د اددرعة اداء صركددي عنددد االداء وه د ا يتول د مسددترا عالي دا ي لمىدددالت
ااتهال الوااة.
 اتباع مبدأ التناوب المثدالي الفدردي للىمدل والراصدة بحيدث يسدتوي كدل رعداداء جمي التمارين بكفاءة عالية .
 تحديد مسترا الىالاة المثالية بين مكرنات الىمل التدريبي بالحيا الشددةالراصدددة) التدددي تسددداعد الالعددد علدددى االصتفدددا بددداعلى مسدددترا عندددد تنفيددد
التمارين .
 الىدد المناا للتكرار بين تمرين واخر . تحديد افضل زمن للراصة بين التكرارات عند اداء التمارين .وفيما ياتي التمارين التي ااتخدمل على افراد عينة البحث :
التمرين االو :
الدصرجة بالكرة لمسافة 85م ثا تمرير الكرة بين ثدالث اهدداي متتاليدة البىدد بدين
هدددي واخددر 2م ثددا المددرور بددين خمسددة شددراخص لمسددافة 5م ثددا االنوددالق 1م ثددا
التوري على المرمى .
التمرين الثاني :
االنوالق بالكرة 83م ثا تمرير واالاتالم م صائط الود لمسافة 83م ثا الدرك
بالسيورة 85م ثا تمرير الكرة بين هدفين لمسافة 5م ثا التوري على المرمى .
التمرين الثالث :
الدصرجددة بددالكرة لمسددافة 1م ثددا المددرور بددين اددتة شددراخص 85م مكددركي ثددا
االنوالق بالكرة 83م ثا التوري على المرمى .
المرين الراب :
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الدصرجة بالكرة 83م ثا المرور بين ثمانية شراخص 83م متىرج ثا المرور بدين
ثالثة اهداي متتالية لمسافة 5م ثا االنوالق 83م ثا التوري على المرمى .
 -1-0الراائل االصوائية :
ااتخدم الباصثان لراائل االصوائية االتية :
 الراط الحسابي . االنحراي المىياري . مىامل ارتبا ببيرارن) . اختبار بت) للىينات المتنا رة . اختبار بت) للىينات الغير المتنا رة . الودق ال اتي . -النسبة المئرية .

الباب الراب
 -4عرض النتائت ومنااشتها :
 -8-4عرض نتائت االختبارات القبلية والبىدية لميمرعتي البحث :
 -8-8-4عدددرض نتدددائت االختبدددارات المهاريدددة للميمرعدددة التيريبيدددة فدددي
االختبارين القبلي والبىدي :
مدددن خدددال اال دددالع علدددى جددددو رادددا ب )0والددد ي يرضدددح االوادددا الحسدددابية
واالنحرافددات المىياريددة لميمرعددة االختبددارات المهاريددة والبدنيددة ايددد البحددث وهددي
اليددري بددالكرة لمسددافة 85م ثددا التهددديف علددى المرمددى المناولددة المرتدددة القودديرة
لمسافة 85م ثا التودري علدى المرمدى اليدري المتىدرج بدين الشدراخص لمسدافة
85م ثددا التهددديق علددى المرمددى المناولددة الوريلددة لمسددافة 85م ثددا التوددري علددى
المرمى .
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جدو راا ب)0
يرضح االواا الحسابية واالنحرافات المىيارية وايا  Tاليدولية وداللتها االصوائية
لنتائت االختبارات المهارية للميمرعة التيربية في االختبارين القبلي والبىدي
االختبار القبلي
ت

االختبارات المهارية

س

+ع

االختبار البىدي
س

+ع

ايمةT

ايمةT

ب*

المحتس

)

بة

اليدولية

الداللة

اليري بالكرة لمسافة
8

85م ثا التوري على

0.05

3.55

0.82

2.35

5.32

2.84

مىنري

المرمى
اليري المتىرج
2

بالمراوغة) 85م ثا

4.38

3.83

4.23

2.35

3.25

2.84

مىنري

التوري على المرمى
المناولة اليدارية
0

القويرة 85م ثا

5.32

3.84

5.04

2.35

83.54

2.84

مىنري

التوري على المرمى
المناولة الوريلة 85م
4

ثا التوري على

2.21

3.82

المرمى

* عند درجة صرية  84ومسترا داللة . 3.35
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2.05

2.35

83.25

2.84

مىنري

 -2-8-4عدددرض نتدددائت االختبدددارات المهاريدددة للميمرعدددة الضدددابوة فدددي
االختبار القبلي والبىدي :
اما في يتىلق بالميمرعة الضابوة فيظهر لنا من خال اليدو راا ب)4
جدو راا ب)4
يرضح االواا الحسابية واالنحرافات المىيارية وايا  Tاليدولية وداللتها االصوائية
لنتائت االختبارات المهارية للميمرعة الضابوة في االختبارين القبلي والبىدي
ت

االختبارات المهارية

الميمرعة

الميمرعة

ايمة TايمةT

الضابوة

التيريبية

المحت

ب*)اليد

ابة

ولية

س

+ع

س

+ع

الداللة

اليري بالكرة لمسافة
8

85م ثا التوري على

0.00

3.05

0.00

2.35

3.30

2.84

مىنري

المرمى
اليري المتىرج
2

بالمراوغة) 85م ثا

4.52

3.88

4.54

2.35

8.12

2.84

التوري على المرمى

غير
مىنري

المناولة اليدارية
0

القويرة 85م ثا

5.31

3.82

5.58

2.35

5.35

2.84

مىنري

التوري على المرمى
4

المناولة الوريلة 85م ثا
التوري على المرمى

2.31

3.84

* عند درجة صرية  84ومسترا داللة . 3.35
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2.52

2.35

88.25

2.84

مىنري

 -2-4فرواات نتائت اختبارات الميمرعة الضابوة والتيريبية في القيداس
البىدي :
مدددن خدددال اال دددالع علدددى جددددو رادددا ب )5والددد ي يرضدددح االوادددا الحسدددابية
واالنحرافددات المىياريددة وادديا  Tوداللتهددا االصوددائية للنتددائت االختبددارات المهاريددة
والبدنية للميمرعتين الضابوة والتيريبية في االختبار البىدي .
جدو راا ب)5
يرضح االواا الحسابية واالنحرافات المىيارية وايا  Tوداللتها االصوائية
لنتائت االختبارات المهارية للميمرعتين التيربية والضابوة في االختبار البىدي
ت

االختبارات
المهارية

االختبار القبلي
س

االختبار البىدي
س

+ع

+ع

ايمةT
المحتسبة

ايمةT

ب*)

اليدولية

الداللة

اليري بالكرة
8

لمسافة 85م ثا
التوري على

0.20

0.82

3.30

3.33

0.42

2.35

مىنري

المرمى
اليري المتىرج
2

بالمراوغة) 85م
ثا التوري على

5.58

5.04

3.35

3.33

1.40

2.35

مىنري

المرمى
المناولة اليدارية
0

القويرة 85م ثا
التوري على

4.54

4.23

3.30

3.31

80.11

2.35

مىنري

المرمى
المناولة الوريلة
4

85م ثا التوري

2.52

2.05

3.35

على المرمى

* عند درجة صرية  21ومسترا داللة . 3.35
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3.31

1.21

2.35

مىنري

ويىدداو الباصثددان اددب ذلد التفددرق للميمرعددة التيريبددة الددى ااددتخدام التمددارين
الشخودية المركبدة التدي كاندل تركدا علدى الخودائص االااادية للمهدارات الحركيددة
فمددثالي كددان التأكيددد علددى تنميددة المهددارات االاااددية المفددردة ادددر تىلقهددا بالمهددارات
الحركيدددة المركبدددة ممدددا هدددر واضدددحا ي فدددي نتدددائت االختبدددارات البىديدددة للميمرعدددة
التيريبية من خال تورر االداء المهاري لالعبي كرة القدم .

الباب الخامض
 -5االاتنتاجات والترصيات :
 -8-5االاتنتاجات :
مددددن خددددال عددددرض ومنااشددددة الباصثددددان لنتددددائت االختبددددارات القبليددددة والبىديددددة
للميمرعتين الضابوة والتيريبية ترصل الباصثان الى االاتنتاجات االتية :
 .8ان التقددددم الددد ي صودددل فدددي االوادددا الحسدددابية للميمرعدددة التيريبيدددة فدددي
االختبددار البىدددي كددان اددريىا ي وفىدداالي نتييددة للفىددل المددلثر الخددا

بمفددردات

التمارين الشخوية بالفردية) المستخدمة على افراد ه و الميمرعة .
 .2هرت ان نتائت التقددم الد ي صودل علدى ادرعة االداء المهداري للميمرعدة
التيريبية كانل بسب اادتخدام التمدارين الشخودية بالفرديدة) وكد ل تحديدد
مسدددترا الرتبدددا المثدددالي لمكرندددات هددد و التمدددارين وتنريىهدددا يالئدددا فتدددرة
المنافسات .
 .0لقددد هددرت فائدددة التمددارين الشخوددية فددي توددرير االداء المهدداري لالعبددي
الشددباب بكددرة القدددم مددن خددال وجددرد الفددروق المىنريددة بددين الميمددرعتين
الضابوة والتيريبية والتي ا هرتها نتائت اختبار ب. )T

 -2-5الترصيات :
في ضرء نتائت البحث يرصي الباصثان بما يلي :
 .8يرصددي الباصثددان تىمدديا التمددارين الشخوددية بالفرديددة) علددى مدددربي الشددباب
والناشئين كما لها من تأثير على الالعبين .
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 .2ضدددرورة الىمدددل علدددى تودددرير االداء المهددداري لالعبدددين الشدددباب باادددتخدام
التمدددارين الشخودددية برجدددرد اداة اللىددد بكدددرة القددددم) الن مىظدددا الراجبدددات
الحركية يليدها الالعبين يي انيازها اثناء المباريات بااتخدام كرة القدم .
 .0ضددرورة اهتمددام مدددربي فددرق الشددباب بالتمددارين الشخوددية لمددا لهددا مددن اثددر
اييابي في تورير النراصي البدنية والمهارية لالعبين .
 .4اجراء بحرث توبيقيدة لالعبدين المتقددمين لمىرفدة تدأثير التمدارين الشخودية
على تورير االداء المهاري لالعبين .
 .5اعتماد االختبارات المستخدمة لقياس ارعة االداء المهاري لالعبين الشباب
بىمر  81-81انة .

الموادر
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 . 0اراتري ي.أ اعداد العبي كرة القدم للشباب بىمر  81-81انة . 8113
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 . 5بيلياكري أ.
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