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بتضححي هي حبححأل ي يتحيا ححيقب حببطيتحمب حبححيويادينححيببويتح حيي ايتح.ح ح

مةةي ححيبيينةةينحبةإج حءحب ح ةةقه ح ة ح يوةةتحم ح هةةيح )73حط بةينحوياةةدينحاح بتةةبححقجةةياححاجة حءحبححأل ي ةةيتحفةةلحقطبيةةدح
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 -1إنحج يعححيقب حبححي بي نتح وي بتحي ف بحبححيتيوتحاح حوهيحاحبح

ميبحح قبيطيهحبحيتح عحبتضهيححيبتضح.ح ح

 -2أصةةبمح ةةنححي اةةنححيقوبةةؤحبةةيألبحءححي هةةي وحيوياةةدلحا ة ححيقةةب حببطيةةتححيقةةب حبححيببويةةتح حيي ايةةتح حنح تيبطقهةةيح
صيييتحي قطبيدح.ح ح

فلحض ءححط قوقيجيبحأ
ةةنححيض ة

هحج جححيبييعحببتضح نححيق صييبح وهيح:ح

حب اةةينححط ق ةةيبح ة ححيقةةب حبححيببويةةتح حيي ايةةتحاحط ةةي يححيبحيةةتح تو ي ةينحفةةلح

حي هي وحيويادلحا ححيقب ح.ح ح

مقهةةيحي قوبةةؤحبةةيألبحءح

ح

)(Abstract
Quantification of performance skills in terms of some physical abilities and
motor for beginners football club in my school (Hilla & Babylon).
Ass. Dr. Khalil Hamid

A. Dr. Mohammed Jassim Al-Yasiri.
Mohamed Ali

Order to achieve the objectives of the research to identify the level of
performance skills and physical abilities and motor for beginners football belonging to
my school clubs Hilla and Babel, and the relationship between them to derive the
equation of predictive means of quantifying the performance of some of the basic
skills of football in terms of the capacity of youth physical and kinetic.

The researchers conducted their study on a sample of (73) emerging as a player, and
after taking the basic procedures in the application of tests on the research and
treatment variables, the results statistically, the results of research as follows :
1- All the surveyed capacity suitable for the sample, and had relations with a
correlation function with each other.
2- It became possible to predict the performance skills for beginners football in terms
of physical abilities and motor equivalents and are valid for the application.
In light of the findings above, the researcher came out with some of the
recommendations, including :
Of necessity place Dependence on physical abilities and mobility, especially in
relation to the moral function to predict the performance skills to beginners of football.

 -1التعريف بالبحث

1-1مقدمة البحث وأهميته:
اةينحياة ححيقةب حوصةةيبيحابية حح ةنححيقطة ححيةةاوحاةهبقهححأليتةيلححي ييضةيتححيف بيةةتح وهةيح حيف ميةتحإاح ةلححي تبةةتح
حأل ي حفلححيتيي حج ه حح ح ق ي يحي يحقي هح نحإني ح

تح قا يدحوقيجتحيقط ح ق ححي

بينحببوييح هي ييح

جططييح يحجت ححي توينحيط ق نح يهيحيتبتححي ح لححي قتبب اح بييوظ حإي حطبيتتححي تبتحوجبحإوهةيحقق يةبحبتةب ح

نبيقهيح ةنحييةعحقاة ح ححيي اةتح قو هةيح حنحي اةيبححي
حيقب ح قي وتح عحبقيتححأليتيلححيف ميتححألج ح

ةلحققغية ح فقةيحي حمةثححي تةلحأضةثحإية حإنح تةلحاة ح

تايباطيد )حيتبححألاب ح

ححاط دحفةلححي مةبححيةاوحقاة نحفيةهح

حي قط بيبح ضة يتححيبيةعحانية ح قو ةتح ي ةب حق حف ةيحب ةق ح ةي ح ةاححيقط ةلححيةقيا ححي ة يعح ةنححي

ةلح

بج يةعحي ايقةةهح ة حءحايوةةبحبفي يةتحأ ح ج يةةت.ح طبقةيحي ب ح ةةيبححيتبيةب ح طبيتةةتححطوجةيبحفةةلحيتبةتحاة ححيقةب حفةةينح

قق ي ححي

بينحبي ةلححي حصةفيبححيببويةتحفقةطحيتطةلحصة ح حضةيتح ةنحصةفيبحاة حط ةلحياةنح بةطححيصةفيبح

حيببويتحبييطبيتتححيفويتح حيي ايتح حجبيبححي

وف هححيق ايبح

لحضة نححيف يةدحيتطةلححيصة ححألانة ح ضة ييح يتةببحفةلححي مةبح

حقب يلحق كححيصفتح وبح احححي

لحأان ح وهحي

لححألج  .ح

يةةاححبة ببحأ يةةتححيبيةةعحفةةلحب ح ةةتححيت مةةتح ةةيبينححألبحءححي هةةي وح حيصةةفيبححيببويةةتح حيي ايةةتححي جقةةي ححيقةةلح

قتط ة حي

بب

بةةينحإنوةةيءححي يةةبحبححيقب يبيةةتح جيصةةتححي

بةةينححيوياةةدينح وةةاححي حي ة ححأل ي ة حي قةةب يلاح حيقةةلحقةةؤبوح

يحإي حقط ي حايكححألبحءححي هي وحإنويءححي بي ييبح فلححي ويف يبححي
ح

يتح غي ححي

يت .ح

 2-1مشكمة البحث
إنحب جتححطوجيبححي ييضلحق قبطح ا يح ح ت ثحب ق ححيقب حبححيببويتح حيي ايتح

حألبحءححي هةةي وحبييو ةةبتحي

بةةلحا ة ححيقةةب اح حنح

حيف يدحي حص حألفض ححيوقيدجاحفض ح نحب

يه يحيق مثح ةق ح

يةةتححيق ة حبطح حيقاي ة حبيوه ةةيحيةةؤبوحإي ة ححط ققةةيءحب ةةق حأبحءح

يححي ه حفلحوجيححجططححي تلححيف بيتح حيج ي يت .ح

ةةنحج ة

ححي يظةةتححيبميقةةتح حط ةةقط عححي يةةبحولحوجةةبحإنح ةةاحححط قبةةيطحطحيجضةةعحإي ة ح ت فةةتحبميقةةتحأ ح

مييسح وطقلح

يهحاينححط ق ةي ح وصةبيحفةلحب ح ةقويح ةاهح ة ح ت فةتحبتةضححيصةفيبح حطجقبةي حبححيقةلحجصةقهيح

ب حأ يقهيح

ي قهيحب ةق ححألبحءححي هةي وحي

بةلححي ب ةقينححيا يقين حيي ةتابيب )حجب ةتحي ةب بلححيفة دح

حي ةةاا ح ي مة ة ثح ة ة ححي ةةق ح حيب ةةبولح حيي ا ةةلح حي ه ةةي و)حي

ب ةةينح ةةعحقيبي ةةبحوق ةةيطححيض ةةتثح حيقة ة حيق ةةكح

حيصفيبحبهبثححي ص حإي ح ق ح نححألبحءححي ق انح حيويجم .ح
 3-1أهداف البحث:
-1ححيقت ة ثح ة ح ةةق ححألبحءححي هةةي وح حيقةةب حبححيببويةةتح حيي ايةةتحيوياةةدحا ة ححيقةةب حفةةلح ب ةةقلحوةةيبوح حيي ةةتح
بيب ) .ح

ححيت متح يبينححألبحءححي هي وحيويادحا ححيقب ح مب حقه ححيببويتح حيي ايت .ح

-2ححيقت ثح

-3حح قوبيطح تيبيتحقوبؤيتحي ققبي ححيا ةلححي توةلحبةابحءحبتةضححي هةي حبححأل ي ةيتحيوياةدحاة ححيقةب حببطيةتحمةب حقه ح
حيببويتح حيي ايت .ح
 4-1مجاالت البحث :
1-4-1ححي جي ححيبا و:ححي

ب نححيوياد نحفلححي ب قينححيا يقين حيي تاحبيب )حفلح ابححيي ت .ح

2-4-1ححي جي حأيب يول:ححي ب ح نح2111/5/6حإي ح2111/9/15ح .ح
3-4-1ححي جي ححي ايول:ح تلححابح ححي ي يتحفلح ييفظتحبيب  .ح
ح

 -2الدراسات النظرية:
حطح ي انحي

ححيقب حبححيببويتح حيي ايتحي

بلحا ححيقب ح ب

يحفلحأبحدهححي هي وح)) ح

بلحا ححيقب حأنحيب غححي ق ححيجيبحإاححاينحضتيفيحفةلححي ا وةيبححيببويةتح حيي ايةتح حي هي يةتح

حي ب لححيويجمح ححياوحية يلح ةاهححي ا وةيبحح ق ي ةهح يت ة حب نةيب ح ة ححط ققةيءحبهةيحوية ححألفضة ح حنحح ققةيءح
ةةق ححي

ةةلححيوياةةدحفةةلحأوح اة نح ةةنح ةةاهححي ا وةةيبحيبفتةةهحإية ححي ا وةةيبححألجة حبي ةةيسححابة ح يةةؤن حفةةلح

ق حهحأنويءححي بي ييب .ح

ةةلحفةةلح

حإاحيةةاا ح ةةي لححيصةةفي )حإن:ح حح ققةةيءحأوحجةةبءح ةةنح ا وةةيبححي تبةةتحيفةةقمحأفيمةةيحجبيةةب حأ ةةي ححي

حي ا ويبححألج حي تبت))ح )1حبتةبححططة عح ة ححيتبيةبح ةنححي صةيب ح حيبية عح جةبويحإنح وةيكححيتبيةبح ةنححيقةب حبح
حيببويةةتح حيي ايةةتح حي هي يةةتحفةةلحيتبةةتحا ة ححيقةةب حاإاح ةةلحيتبةةتححي ويف ةةيبحيةةاححيجةةلحأنحياة نححي

ةةلححيوياةةدح ة ح

ب جتح يييتح نححي ويف تححأل ححياوحيقط لح ق ح ةنححيقة ححيببويةتححيايفيةتح حيقةلحيتق ةبح يهةيحفةلححيقفةبح حي اة ح
حيقهةةبيثح بةةوفسححي مةةبحييقيجهةةيححي

ةةلحضةةبححيجصة حفةةلح حمةةثح يةةيطبححي تةةلاحايي ايقفةةتح حيقفةةبح ةةعححيجصة ح

حيقغطيتح فلحج يعحييطبححيقويفسححينويدلح يحيؤابح نحأ يقهيح ض ح ححيقب يلح يهي .ح
ةةنححي قط بةةيبححيضة

يتح حيقةةلحطحققة حأ يةةتح ةةنح ةةيبققهيح ةةل ححي ة ت)ح ي ة تحقق ةةي يبح بيةةب ح وهةةيح

حي ة تححطوققيييةةتحأل يقهةةيحفةةلحيتبةةتحا ة ححيقةةب حإاحييقيجهةةيححي

ةةلح وةةبححطوققةةي ح ةةنح اةةينحألج ة حبامص ة ح مةةبح

اةةناح قظهة حأ يةةتححي ة تحفةةلححيي اةةيبححي اة ح نة ححية اضح ةةعححياة حأ حبةةب وهيح اةةايكحفةةلححيفتيييةةيبحاحبح

حيي اتححي حيب ح حايي وي يتاححيقهبيث)حأيضيحفلححيفتيييةيبححي ابةتحاي اةتحح ةق ح ق ية ححياة ...ح ضة نححيصةفتح
وف هيحييقيجححي

لحإي ححي حب جتحبينححي

تح حي طي يت ح طي يتححي

ت)ح حيقلحق ي بهح ةنحإنحية اضحبامصة ح

تحفلحأوح مبح نححي بي ح ح ط ي يحفلحأ ميبححي تلححيي جتححيقةلحغييبةيح ةيحقاة نح وةبحوهييةتححي بةي ح حإاحقظهة ح

مب ححي

لح

ححي ييفظتح

ححي

تححيتيييتحألاب ح ةيفتح اوةتح اةايكحبيةيب حمب قةهح ة ح قي ةتححيقتةلح...ح

أ يحبييو بتحإي ح وص ح ححي طي يت)حفهلح نححأل سححي ه تحفلححا بحبححيببولح مبح فهيححيجايلح ل.
حمب ححي

ح

لح نححيقيي حبي ايبحققصةثحبواةيطححي تةلححيصةتلحباةب ح يييةتح ي ةب حط ي ةتح حي ييفظةتح ة ح
))  )2ح

ن ح احححيوايطحب نححيهب طحفلحفتيييتححي هي حبححيقاويايتح حيقاقيايت ح
قظه حأ يقهيحا وهيحقيق ح

ححي

لححيي اتححي ق ح نححيهج حإي ححيبفيعح بييتاسحفض ح نحميي هح

ب حجبةةيبحأج ة حبةةييا حأ حبةةب وهيحطة ح حب ةةنححي بةةي ح ح ياةةي ح

حي طي يتححيجيصت .ح

ةةيءححيقةةب يلح ة حقط ة ي ححي طي يةةتححيتي ةةتحأ طحن ة ح

أ يحفي يحيقت ةدحبتوصة ححي اةيمتحفهةلح ةنحأانة ححيتويصة ححي ط بةتحفةلححيي اةيبححيق حفقيةتححي تقةب ح حيي اةيبح

حيق ةةلحققط ةةةلح ب ةةطححيي اةةةتح ةةعححي هةةةي ح ة ة حء حبي ج ةةتحاح وي يةةةتحاحقه ةةبيثا)....ح ي ةةاا يوفلح جقةةةي )ح:ح حإنح
ي ق يويبححيببويتحب ححابي ححفلحقو يتححي ايمتح حي هي حيب حط لحا ححيقب ح))ح )3ح ح

فلحيتبتحق قيبحبقتببح هي حقهيح ي ايقهيحاينحطببح نححيقو يدح حي بطحأوحب تو ححيب جححي قب جحي طيميبححي ط بتح
وجبحح

ح قيبحححي

تح نححيي ايبحبافيء ح يييتح جه بححمقصيبيتاحف هي ححيقهبيثح ن حققط لح نححي

ةلح

أنحي ق ةةكحق حفقةةيحجيصةةيحبةةينححيا ة ح قيبيةةبح اةةينحض ة لححيا ة حبياضةةيفتحإي ة حقتةةينححي حب يةةتحي ق ةةبيبح اةةاحححييةةي ح

بييو بتحيبقيتححي هي حب .ح

-1ح ي لححيصفي ا آج ن):ا ححيقب حاحج1احط1احجي تتححي ص احبح ححياقلحي طبي تح حيوا اح1987حص 9.ح
 -1ب ي حمي ححيجايلاح آج ن):حا ححيقب حاححي ص اح بي يتححياقلحي طبي تح حيوا اح1988حاحصح219ح.
-2حيوفلح ي بح جقي :ححأل سححيت يتحفلحقب يلحا ححيقب حاححيقي احبح ححيفا ححيت بلاحلحباصح68ح.ح ح

ح

تح حي اةيمتح........ح ةنحأ يةتحفةلحيتبةتحاة ححيقةب حفقةبحأظهة بححألبيةيعحإنحي

ن ح يح حي ق ح حي

ابية ححف ةةنححيويييةةتححيوف ةةيتححقجتة ححي
حي

لح

حقت ححيقاويكحبيي

إضةةيفتحإية حإنححي

ةةلحيقصةةثحبيياةةجي تح حيجة أ حفةةلححي تةةلح حيتاةةسح ةةنحايةةكح ة ح ةةب حمةةب ح

تححي ط بتح حنح ويص ححي ييمتححيببويتح نح حم اح طي يتاح اةيمت....حققةان حبهةي)ح

وةةتحقجق ةةثحفةةلحب جيقهةةيح بي ةةلحجط ة طححي تةةلحفيييةةي سحقجق ةةثحب جةةتح

حألجي حقجق ثحفلحب جتححي

وةتحب حح

وقةةهح ةةنححي ةةبحفعح

وتح نحجطححي طح ااح .ح

يهحفينححا بحبححيجيبح حي ب سحيتويص ححي ييمتححيببويتح فقيحي ط دححيت يتححييبينةتاحوجةبحإوهةيححيتوصة ححييي ة ح

فةلححي صة حإية ح ةاهححي تبةتح بييوقيجةةتح ة حق ظيةةثحيإل ايويةيبححيفويةتح حيقاقيايةةتحبقصةبححي صة حإية ح ةق ح ةةنح
حألبحءححيا وحبهبثحقيقيدححيقط ح حيققب حوي ححألي ن.ح ح

 -3منهجية البحث واجراءاته الميدانية
 1-3منهج البحث

بيت ححيب ح يبححي ييتح حيت ميبححط قبيطيت) ايكحي

ق حح قجبح ححي وهجححي صفلحبا

 2-3مجتمع البحث وعينته

حححححح يببح جق عححيبيعحبةيي

قهيح طبيتتححيبيع.ح ح

بينححيوياةدينحفةلححي ب ةقينححياة يقينحفةلحوةيبوح حيي ةتاحبيبة )ححي ييضةيينح اةبح

بيوتححيي تح حيبييغح بب ح )77حويادي.ح ط قبتيبح )4حط بينح وه حألصيبقه حأصةبمح ج ة عح يوةتححيبيةعح )73ح

ط بيحويادياحيوق لح وه ح )25حط بيحإي ح ب تحويبوحبيب حاح )48حط بيحإي ح ب تحويبوححيي ت .ح

 3-3أدوات البحث والوسائل واألدوات المساعدة في البحث.
 1-3-3أدوات البحث

-1ححطجقبي حبححيببويتح حيي ايتح حي هيحيتحيا ححيقب .ح ح
-2ححط قبيين .ح

-3ححي يظت.ح ح

 2-3-3األدوات واألجهزة المساعدة و المستخدمة في البحث:
-1ح تلحا حمب حوظي لح ح تلحويبوحبيب ححي ييضلاحابح ححي ي يتحفلححيي تح يبقيح) .ح
-2حا حبحمب حميو ويتح ببح  .)11ح
-3حيب ح طيطحيقق ي ححيهبث .ح
-4حا حجصح أم يعحب

قيايت)ح ببح 8ح)ح عحأ

-5حجهيبحيقييسححي بنح يبحنحطبل)حصوعحصيول .ح
-6حا يطح حمييسحو عحاقين)حيقييسححيط  .ح

-7ح ي تحق ميبححياق ويتحو عح )Casioح بب  .)2ح
-8حب كاحيقجطيطححي ييتح أ يانححطجقبي حب .ح
-9حصيف حو عح) (Agmaبب  .)2ح

ح وتح بب  .)41ح

 4-3إجراءات البحث الميدانية
بغيةةتحقيقيةةدحأ ةةبحثححيبيةةعاحطبةةبحي بةةيينينح ةةنححقجةةياححاجة حءحبححي ب ةةتحباةةينححجقيةةي ححيقةةب حبح قيبيةةب يح

ةةنحنة حقطبيةةدححجقبي حقهةةيح ة ح يوةةتححيبيةةعح بيأل ة لححيةةاوحيجتة حوقيدجهةةيح ن مةةتح بميقةةت.ح يبيةةينح ي يةةتح ةةاهح
حاج حءحبحوب جهيح

ححيق حيلح ا يحفلححألقلح :ح

-1حقة حقيبيةةبحأ ة ححيقةةب حبححيببويةةتح حيي ايةةتح حي هي يةةتحبي ةةقجبح حح ةةق ي ححأل يةةتححيو ةةبيتححي ب جةةتح ةةنح حيصةةف -
ةةتح ةةنححيجبة حءح ةةبب ح )11حجبية حح جقصةةياح بتةةبححي تييجةةتححايصةةيديتاحأ ةةف بح

)11احإاح ضةبح ة ح ج

حيوقيدجح نحق ايم )4حمب حبحببويةتا ل ححيقةب ححطوفجي يةتحياطة حثححي ةف اححي ةح تححطوققيييةتاح طي يةتححي ة تاح

حي طي يتححيتي ت)ح ق ايمح )3حمب حبحي ايتاح لح حي

وتححيتي تاححيق حفداححي اةيمت)اح اةايكحق اةيم )3ح هةي حبح

أ ي ةةيتحبا ة ححيقةةب اح ةةل ححيبي جةةتاححي وي يةةتاححيقص ة يلحأ ححيقهةةبيث)حإاحيققةةبحا ة ح وهةةيحأ يةةتحو ةةبيتح قةةبح يح

ي ةةي وحأ حيبيةةبح ةةن ح)%55ح

ة ح ةةاححفقةةبحيققةةبححيقةةب حبححيببويةةتح ة ححيق ة حيلح -86,26ح-78,18ح-75,45ح

82ا)71اح حيقب حبححيي ايةتح 45ا18-65ا36-68ا76ح)اح اةايكححي هةي حبح 82ا45-81ا-85ح27ا)77افةلح
يةةينحية حقيقةةدح ةةاهححيو ةةبتحبتةةضح ةةنححيقةةب حبححيببويةةتح ل حيقة ححيتضة يتاح طي يةةتححيقة اححيقة ححي يةةب حبيي ة ت)اح
حيي ايتح حيقة حبناححيبمةت)احأ ةيححي هي يةتحفايوب حي ةيط ح ة ححياة احضة لححياة حبةيي أساححيجةبحعاح هيج ةتححياة اح

حاج يباححي ايقفتاححي يتححيجيوبيت) .ح

-2حفلحض ءححيقب حبححي ايتحي بيعحق حقيبيبحأ ححجقبي حبححيقب حبح ححيببويتاححيي ايتاححي هي يت)* ح
بةةاحبححأل ة لح حأل يةةتححيو ةةبيت)احإاحق ة حق اةةيمح )3ححجقبةةي حبحي قةةب ححطوفجي يةةتاححجقي ة ح وهةةيححجقبةةي ح حيةةبح ة ح
حي ن ةةلححيط ية ة ح ةةنححينب ةةيب)ح با ي ةةتحو ةةبيتح ق ةةبح ي 27ا)87اح )3ححجقب ةةي حبحي ة ة تححطوققييي ةةتححجقية ة ح وه ةةيح
اةةضح31ح ق ة ح ةةنححيببحيةةتححيتيييةةت)ح با يةةتحو ةةبيتح قةةبح يح 64ا)93اح اةةاحححجقي ة ح 1ح)ح ةةنح )3حي طي يةةتح

حي

تح حي طي يتححيتي تاح

ي ح اضح151ح ح نححيببحيتححيتيييتاح اضح1111ح ح)حإاحيققيح

ححيقة حيلحأ يةتح

و ةةبيتح ق ةةبح يح ح92ا91ح–ح18ا.)88ح حيي ةةي حوف ةةهحبييو ةةبتحي ق ةةب حبححيي اي ةةتح حي ه ةةي حباحإاح ةةنحق ا ةةيمح )3ح
حجقب ةةي حبحقة ة ححجقي ةةي حأ

ةةيحبيأل ي ةةتححيو ةةبيتححي قيقق ةةتحي ةةهاحفت ة ة حص ةةتيبححجقب ةةي حبححيق ةةب حبححيي اي ةةتححجقية ة بح

حطجقبةةي حبححي ة اضححي قةةبح )11×4ح ق ة حي اةةيمتح با يةةتحو ةةبيت ح1ا)91حاح حجقبةةي ح حيةةب حد ححي م يةةتح)حي ق حفةةدح
با ي ة ةةتحو ة ةةبيتح 73ا)82اح حجقب ة ةةي ححي

و ة ةةتححيي اي ة ةةت حي ة ةةسححأل ضح حيج ة ةةبح حف ة ةةلح31حنيوي ة ةةت)حبا ي ة ةةتحو ة ةةبيتح

* نغرع انتؼرف ػهٗ تٕطٛفٓا َراجغ انًظادر اٜتٛح:
 -1يحًذ طثح ٙحطاَ .ٍٛانتقٕٚى ٔانقٛاش ف ٙانترتٛح انثذَٛح :انقاْرج ،دار انفكر انؼرت. 1995 ، ٙص. 444-399
 -2كاظى ػثذ انرتٛؼ ،ٙيٕفق يجٛذ انًٕنٗ .اإلػذاد انثذَ ٙتكرج انقذو ،دار انكتة نهطثاػح ٔانُشر جايؼح انًٕطم ،1911 ،ص 136
 -3يحًذ طثح ٙحطاَ :ٍٛانتقٕٚى ٔانقٛاش ف ٙانترتٛح انثذَٛح ٔانرٚاػٛح،ج،1ط ،2انقاْرج ،دار انفكر انؼرت ، 1911،ٙص 351.
 -4تططٕٚط ٙاحًذ تططٕٚط .ٙأضص َٔظرٚاخ انتذرٚة انرٚاػ،ٙانقاْرج ،دار انفكر انؼرت ،ٙص 363.
 -5زْٛر قاضى انخشاب (ٔآخرٌٔ) :كرج انقذو ،ط ،2انًٕطم ،دار انكتة نهطثاػح ٔانُشر ،1999 ،ص 144.
 -6يحًذ طثح ٙحطاَ:ٍٛانقٛاش ٔانتقٕٚى ف ٙانترتٛح انثذَٛح ٔانرٚاػٛح ،ج ،1ط ،4انقاْرج ،دار انفكر انؼرت ،2441 ،ٙص329.
 -1يحًذ طثح ٙحطاَ:ٍٛانقٛاش ٔانتقٕٚى ف ٙانترتٛح انثذَٛح ٔانرٚاػٛح ، ،ط ،5انقاْرج ،دار انفكر انؼرت ،2443 ،ٙص241.
 -1ػٛاء جاتر يحًذ :اثر فاػهٛح انتًر ٍٚخالل يرحهت ٙدٔرج اإلٚقاع انحٛوٕ٘ انثذَٛوح فو ٙتًُٛوح ٔتؼهوٛى تؼوغ انظوفاخ انثذَٛوح ٔانًٓواراخ ا ضاضوٛح نوذٖ َا و
كرج انقذو  ،أطرٔحح دكتٕراِ ،جايؼح تاتم ،كهٛح انترتٛح انرٚاػٛح،2446 ،ص.19-11
 -9رٚطاٌ خرٚثط يجٛذ :يٕضٕػح انقٛاضاخ ٔاالختثاراخ ف ٙانترتٛح انثذَٛح ٔانرٚاػٛح ،ج ،1انثظرج ،يطاتغ انتؼهٛى انؼان ،1919 ،ٙص311.-316
 -14احًذ ػثذ ا يٛر حًسج :اثر تًار ٍٚيقترحح ف ٙتطٕٚر اإلدراك انحص حرك ٙتانكرج نثؼغ انًٓواراخ ا ضاضوٛح نالػوة كورج انقوذو انُا و  ،ٍٛتحو يُشوٕر
ف ٙيجهح انقادضٛح نؼهٕو انترتٛح انرٚاػٛح ،انًجهذ انثايٍ انؼذد انثان  ،2441ص.1-1

54ا.)84حأ ةيححي هةةي حبحفقةةبححجقي ة بححجقبي حقهةةيحبي ةةلحأ يةةتحا ة ح وهةةياحفبييو ةةبتحي هةةي ححي وي يةةتحيقةةدححجقبةةي ح

حي وي يةةتححي قةةب ح ةةنححييةةيدط)ح ةةيحو ةةبقهح ح91ا81ح)ح ي هةةي ححيبي جةةتحيقةةدححجقبةةي ح حيج ة وححي قت ة جحبةةييا حبةةينح
حيا حجص)ح يحو بقه 27ا87ح)ح أجي حح هي ححيقص يلح حيقهبيث)يقدححجقبيح يح حيقص يلحبتةببح ةنححياة حبحوية ح
بثح ق حإي ح بتيب)ح يحو بقهح 54ا84ح).ح ح

 -3التجربة االستطالعية:
ح ةةقط

يغ ة ضححي ص ة حإي ة حص ة ييتححطجقبةةي حبححي اةةيتحي ت ة ح قجةةي بح اةةا بحقوفيةةا ياحق ة حإج ة حءحقج بةةتح
ة ح يوةةتح قةةبح يح 15ح)حط بةةيحوياةةديححجقي ة حح ةةنح

يتحبقةةي ي 2111/5/9ح ي ةةب ح ةةبتتحأيةةي ح ق حص ة تح

جق ةةعححيبيةةعح ا ة حديياح ايةةكحيج ةةتح ةةنححأل ةةبحثاح وهةةيحقوفيةةاححطجقبةةي حباحإاحوفةةابحفةةلحق ةةي ححي ةةي تححيجي ةةتح
ص حح نحا حي ح نحأيي ححيقج بتاح بهاححقيقدححيبيينينح نحج تحأغ حضح وهي :ح

أ /حية حقاةةنح وييةةكحصةةت بيبحأ ح اةةا بح حجهةةبححي

بةةينحفةةلحإنوةةيءحقوفيةةاححطجقبةةي حبح ة حأ ضةةيتح تةةلحوةةيبوح

بيب ححي ييضل .ح

ب /إنحأفض ح مبحقطبدحفيهححطجقبي حبحاينححي ي تححيجي تح ص حح ب ححيت حاينح )2ح ي ت .ح
ج/ح نحج

ح

يتححيفيصح حيقج يلحاايوبحج يعححألب حبح حألجهب ححي قجب تحصيييتح
قهيح صبدح نبيبح

د/حق حقطبيدححطجقبي حبحاغ حضححيقاابح نح

ض يتحوقيدجهي .ح

ن متححيوقيدج .ح

هـ/حايوبحأفض حط يقتحيق جي حوقيدجححطجقبي حباح لححيط يقتححي ابيت .ح
و/حأظه بححيقج بتحافيء حف يدححيت ححي ي ب

 )ح

ح

/3أ األسس العممية لالختبارات:
ححح غ حإنححطجقبةي حبححي اةيتحي ت ة ح وققةي ح ةنح حجةعح

يةتح ن مةتح اةايكحا وهةيح ةنححطجقبةي حبححي ةقجب تح

فلححيتبيبح نححيبي عحإطحإنححيبيينينحيي طح تيي قه يحي قااةبح ةنحي ةنحقطبيقهةيح صة ييقهيحي ت ة ح بة ححي مة ثح
ة ة حصة ةةبمهيح نبيقهة ةةيح

حط قط

ض ة ة يقهي.ح بتة ةةبحق اة ةةييهيح ة ةةنحمب ة ة ححيجب ة ة حءح قطبيقهة ةةيحي ة ة قينح ة ة ح يوة ةةتححيقج بة ةةتح

يتح–حا يححا ويحإي حايكحأوفةي-حقة ححيقااةبح ةنحنبيقهةيح

حألقلحيبينح تي بححطجقبي حي قتبي ح نححيص ييتح حيققويين.ح ح

ضة يقهيح بة ححط ةقتيوتحب يا ةين  )حيجةب ح

ح
ح
 تكٌٕ فرٚق انؼًم انًطاػذ يٍ انطادج:
 -1ضؼذ َا ّٚػثذ -ياجطتٛر ترتٛح رٚاػٛح -انًذٚرٚح انؼايح نترتٛح تاتم.
 -2يحًذ تٕفٛق ػثاش تكانٕرٕٚش ترتٛح رٚاػٛح -انًذٚرٚح انؼايح نترتٛح تاتم.
 -3يحًذ حط ٍٛغان -ٙتكانٕرٕٚش ترتٛح رٚاػٛح -انًذٚرٚح انؼايح نترتٛح تاتم.
 -4ضؼذ٘ يطهى ُذل -تكانٕرٕٚش ترتٛح رٚاػٛح -انًذٚرٚح انؼايح نترتٛح تاتم.
 تى االضتؼاَح تانًحكً ٍٛأدَاِ نهتأكذ يٍ يٕػٕػٛح االختثاراخ.
انذكتٕر احًذ ػثذ ا يٛر حًسج أضتار يطاػذ ف ٙكهٛح انترتٛح انرٚاػٛح /تاتم .تخظض (كرج قذو)
حيباق ح حفبح ببححأل ي حويجلحححي ب سحفلحا يتححيق بيتححي ييضيت/حبيب .حقجصصح ا حمب ) ح

جدول ()1
يبينححطجقبي حبححي قت تح تي بحنبيقهيح
انقذراخ

انثذنُح

انحركُح

انمهارَح

االخرثاراخ

ض يقهيحبي لححيقب حبححي بي نتح بطيقهيححايصيديت ح

وحذج انقُاش

معامم انثثاخ

دالنره (خ ر)
انمحطىتح

معامم
انمىظىعُح

دالنره

انىثة انطىَم من انثثاخ

انمرر وأجسائه

08,0

48,1

08,4

585,

ركط من انثذاَح انعانُح
 30مرر
ركط من انثذاَح انعانُح
 150مرر
ركط  1000مرر

انثانُح وأجسائها

08,2

5816

08,5

58,2

انثانُح وأجسائها

08,4

585,

08،0

4844

انذقُقح وأجسائها

08،1

48،1

08,2

5826

انذوائر انرقمُح

انثانُح وأجسائها

08،3

،812

08،2

,846

انركط انمرذذ ()10×4
مرر
انمرونح انحركُح (نمص
األرض وانجذار تانرراتع
)
انمناونح انمرذذج من
انحائط

انثانُح وأجسائها

08,,

686,

08,4

6836

عذد انمراخ

08,6

6804

08،4

،8،3

عذد انمراخ

08,،

4803

08,5

58,2

انثانُح وأجسائها

08,3

5836

08،2

,846

درجح

08،6

12836

08،2

,846

انجرٌ انمرعرج
تانكرج تُن
انشىاخص
انرصىَة تعذد من
انكراخ نحى هذف مقطم
إنً مرتعاخ

)*( قًٛح ( )tانجذٔنٛح ػُذ درجح حرٚح (ٔ )14يطتٕٖ دالنح ( )4،45تثهغ ()2،16

 -4قياس القدرات:
حححح ق حإج حءححيقييسححي تولحبييقب حبح حيببويتح حيي ايتح حي هي حب)ح ةنحجة

حقطبيةدححطجقبةي حبححي ن ةتحيهةيح ة ح

يوتححيبيعححي دي ةتح حيبةييغح ةبب يح )73حط بةيحوياةديحباة ححيقةب احإاحح ةقغ مبححطجقبةي حبح ةقتحأيةي ح ققيييةتحي ةب ح

-19ح24ح/ح/5ح2111ح)اح مبحق حإج حدهةيحبن نةتح حية احقضة وبححي ي ةتححأل ية حقطبيةدححطجقبةي حب ححي وي يةتاح

حي ة تححطوققيييةتاححجقبةي ححيق حفةداححي نةلححيط ية ح ةنححينبةيب)ح

ة ح ةب ححيية ين /21-19ح/5ح)2111حبييةةعح

قببأحفلحق ي ححي ي تححيجي تح ص حح نحا حي .ح اهحمي ب حاة بححي ة ي قينححي يققةيناحإاحفةلححي ي ةتححينيويةتح
طبقبححطجقبي حبح حيبي جتاححي

حيقص يلاححي طي يتححيتي ت)ح ح

وتححيي ايتاح طي يتححي ة ت)ح فةلححي ي ةتححينيينةتحطبقةبححطجقبةي حب ححي اةيمتاح

ح

5 -3الوسائل اإلحصائية المستعممة في البحث
ق ححط قتيوتحبيي يد ححايصيديتحط قج حجححيققبي حبح حيوقيدجححي تويتحبا بحثححيبيةعح ةنحجة

حايصيديتح )spssحي تييجتححيبييويباح بقطبيدحي ق حوينححي تويتحبيي ؤا حبححآلقيت :ح

حح ةقجبح ححييقيبةتح

 حي طححيي يبلح .ح

 حطوي حثححي تيي و.


تي ححط قبيطححيب يط.



تي ححطويبح .

 حطجقبي ححيقيدلحي تو يتححط قبيط.ح
ح
ح
 -4نتائج البحث عرضها ،تحميمها ،مناقشتها
بتةةبحإنحطبةةدححيبيينةةينححطجقبةةي حبححي تويةةتح ة حأف ة حبح يوةةتححيبيةةعاح ةةلححجقبةةي حبححألبحءححي هةةي واح حجقبةةي حبح

حيقب حبححيببويتح حيي ايتاحطببح ةنح ة ضحوقيدجهةيحبصةيغتحجةبح حبغيةتحقي ي هةيح ويماةقهيح بييقةييلحإق ةي ح

حيقي ي ححايصيدلححي يقتحيقيقيدحأ بحثححيبيع.ح ح

يةيبح

ح

 1-4التقدير اإلحصائي لنتائج أفراد العينة في المتغيرات( القدرات البدنية والحركية واألداء المهاري )
ححححححححيغ ضحبيينحقفيصي ححيوقيدجححيجيصتحب قغي حبححيبيعاحطببح نح ضهيحفةلحجةب حيبةينحققةبي حقهيححيا يةتح
يق هي ح

يتححيقاابح نحي نحق بيعحأف حبححيتيوتح

حيجب ح )2حيبينح اهححيقفيصي حفلححيوقيدج .ح

ح
ح
ح
ح

حا ح نححي قغي حبححي بي نتح بييقييلح صفهيحإيصيديي .ح

جذول ()2
يبينححي صثححايصيدلحيوقيدجحأف حبححيتيوتحفلح قغي حبححيبيعح حيببويتح حيي ايتح حي هي يت) ح
انقذراخ
انثذنُح

خ

انخطأ
انمعُارٌ
08665

1

ركط ( )30مرر

انىضط
انحطاتٍ
5826

االنحراف
انمعُارٌ
0856,

5823

081,4-

اعرذانٍ

482،

2

ركط ( )150مرر

25836

1834

26800

08154

2582,

08،2،

اعرذانٍ

3

انىثة انطىَم من
انثثاخ
ركط()1000مرر

1865

08123

1860

08144

1865

08505

اعرذانٍ

4863

082،4

5800

08344

4855

08546

اعرذانٍ

5

ركط مرذذ
( )10×4مرر
انذوائر انرقمُح

11863

08451

12800

080,,

118,4

08،،4-

اعرذانٍ

،81,

08431

10810

080,6

،815

08302-

اعرذانٍ

4

نمص األرض
وانجذار تانرراتع

1,866

18،2

1،80

08225

1،800

08216

اعرذانٍ

انرصىَة نحى
انهذف
مناونح مرذذج من
انحائط
انجرٌ انمرعرج
تانكرج

4844

1861

6800

081,,

5800

08510-

اعرذانٍ

1181,

1852

12800

0814,

12800

083,3-

اعرذانٍ

15853

1816

15800

08135

15831

08405

اعرذانٍ

4
انحركُح

6

انمهارَح ,
،
10

االخرثاراخ

انمنىال

انىضُط

االنرىاء

دانح انرىزَع

أنح ةةيحيبيوةةهححيجةةب ح )2ح ة ححيق ةةتحفةةلحمةةي ححيجطةةاححي تيةةي وح ةةيحياةةي حإية حي ةةنححجقيةةي ححيتيوةةتح وي ةةبتحيج هةةيح
ي بيةةعاح بهةةاححقا ة نححيتيوةةتح ن ةةتحي جق تهةةيححألص ة لححصةةبدحق ني ة ح ةةيحيجت هةةيحصةةيييتحيقت ةةي حوقيدجهةةيح ة ح

حي جق ةةعح حيتةةبححيجطةةاححي تيةةي وح قيي ةةيحيب جةةتححط ق ةةيبح ة ح ق ةةطححيتيوةةتاحفا ةةيحصةةغ بحمي قةةهحا ةةيححببحبح
حط ق ةةيبح يةةهح))ح 4ح)حاةةايكحي يةةظحإنحج يةةعح تي ة حمةةي ححطيق ة حءححم ة لحإي ة ححيصةةف يتاح ةةيحيؤاةةبحأنحق بيةةعحوقةةيدجح
حطجقبةةي حبححيقةةلحجضةةتبحيهةةيح يوةةتححيبيةةعحجةةيءححمة لحإية ححط قبحييةةتاح حإاحيجةةلحأنحقاة نححطجقبةةي حبححي حاةةيتح

ي ت ة )حب ةةق ح ققةةي لح ةةنححطجةةق ثح حيصةةت بتاح ايةةكحطنحصةةت بتححطجقبةةي حبحقق ة ح ةةنححط قبةةيطحبيوه ةةي)) )5حح
ح احح قجضعحج يعح قغي حبححيبيعحإي ححي تييجتححايصيديتحباينححيت ميبححط قبيطيتح عحبتضهيحيقيقيدح

أ بحثححيبيع .ح

4ح)ح ي ةةبحجي ة ححييي ة وح:حبوةةيءح ققوةةينحبطي يةةتححجقبةةي ححي ييمةةتححيببويةةتحطوققةةيءححيوياةةدينحبا ةةي ح )12-11ح ةةوت.حأط يةةتحباقة حهاحجي تةةتحبغةةبحباحا يةةتححيق بيةةتح
ي ييضيتاح1995احص .273ح
)2حصف بحف جح:ححيقي ي حأيتي لحفلححيت ححي

ايتاححيقي احبح ححيفا ححيت بلاح1981اص .92ح

 2-4مصفوفة االرتباطات( العالقات) مابين متغيرات البحث( القدرات البدنية والحركية والمهارية)
بغيةةتححييص ة ح ة ح تةةي بححط قبةةيطحاححي تب ة ح ةةنححيت مةةيبححيبيويةةتح ةةيحبةةينحوقةةيدجح قغي ة حبححيبيةةع.ح

ح ةةقجب ححيبيينةةينح تي ة ححط قبةةيطححيب ةةيطحبي ة ن)ح حي قتةةببح ةةنحن ة ححجقبي ةةيحبيطجقبةةي ححيقةةيدلحي
تو يقهي.ح حيقاني حققبي حبح اهححي تي بحو طححيض ءح

ةةقبط ح ة ح

ححي صف فتححآلقيت :ح

جدول ()3

يبينح تي
االختبارات
ركض 03م
ركض053م
لوثب الطويل
ركض0333م
ركض مرتد
الدددددددددددددددددددددوائر
الرقمية
لمددددس األرض
والجدار
التصويب نحو
الهدف
مناولة مرتدة
الجدددددددددددددددددددددري
المتعدددددددددددددددددرج
بالكرة

ركض
03م
33205
330.233322
3300.
33053

ركض
053م

بححط قبيطححيبيويتحي قب حبححيببويتح حيي ايتح حي هي يتححي بي نت ح
الوثب
الطويل

ركض
0333م

ركض
مرتد

الدوائر
الرقمية

لمس
األرض
والجدار

33353
33332
33202
33025

330.53303.
33030-

3303.
333.5-

3302-

330.2-

330..-

333..-

333..

33050-

3300.

3332.

33005-

330..-

3333.-

333.3-

333..

3323.

333..333.3-

3330.330.5

330.03335.

33305
33053-

3330.
3303.-

33030
33205

33020
333.0

التصويب
نحو
الهدف

332.0
330..

مناولة
مرتدة

الجري
المتعرج
بالكرة

33055

ح

إنح ة ةةيحيبيو ة ةةهححيج ة ةةب ح )3ح ة ة ة حب جة ة ة ب )45ح

م ة ةةتحح قبيطي ة ةةهح ة ةةيحب ة ةةينح قغية ة ة حبححيبي ة ةةعاحإاحقضة ة ة وبح

حي صةةف فت )26حح قب ةةيطح جةةلح بو ةةبتح قةةبح يح ح8ا)%57ح )19حح قب ةةيطح ةةييلح بو ةةبتح ق ةةبح ي ح2ا)%42اح
اايكحقض وبح )11ح تي حح قبةيطح توة و ح)اح وهةيح )3ح تي ة حح قبةيطح ةيبينححي هةي حبحفةلحاة ححيقةب ح حيقةب حبح

حيببويةةتح حيي ايةةتاحإاحاةةينح )2ح تي ة حح قبةةيطح تو ة واح ةةيبينححيقص ة يلحوي ة ح ةةبثح ق ة ح حيقةةب حبححيببويةةت اضح
151ح ق احي نلححيط ية ح ةنححينبةيب)حإاحب غةبح ة ححيقة حيل 335-ا1ح)ح 364-ا)1ح )1حح قبةيطح توة وح ةيبينح
حجقبي ح حيج وححي قت جحبييا )ح حجقبي ححيب حد ححي م يت)ححي تولحبقييسححيق حفدحإاحب غبحمي قه ح235ا.)1ح احح نح
جهتاح نحجهةتحأجة حجةيءبححيت مةيبححي تو يةتح ةيبينححي هةي حبح ةعحبتضةهياحإاحيققةبح تةي بحح قبةيطحبققةبي ح
273ا1ح ة ةةح388ا)1حح ةةيبينححيقص ة يلح ا ة ح ةةنححي وي يةةتححي قةةب احيج وححي قت ة جحبةةييا ح ة ححيق ة حيلاح ةةيبين ح

حي وي يتححي قب ح حيج وححي قت جحبييا )حب قةبح 355ا1ح)اح اةايكحجةيءبححيت مةيبح تو يةتح ةيبينححيقةب حبححيببويةتح
حيي ايةةتح ةةعحبتضةةهياحإاحيققةةبححيت مةةتح ةةيبينحوقةةيدجححجقبةةي ح اةةضح31ح ق ة )ح ةةعحا ة ح ةةنححجقبةةي 151ح ق ة اح

حية اضححي قةةب)حب قةةبح 235ا 1ة ةةح317ا1ح)ح ة ححيقةححيلاح ةةيبينححجقبةةي

( ) انقًٛح انؼشٕائٛح انؼظًٗ نًؼايم االرتثاط تطأ٘ ( ) 4،22ػُذ حجى ػُٛح (. )12

اضح151ح قة )ح اة ح ةةنح حية اضح

حي قةةباحي ةةسححأل ضح حيجةةبح حبييققةةيبع)ححب قةةبح ح 232ا1ة ة ةةحح-ح387ا)1ح ة ححيق ة حيلحأيضةةي.ح أجي ة ححجةةيءحمي ةةتح
تي ححط قبيطح يبينح حي نلححيط ي ح نححينبيباححيب حد ححي م يت)حب قبح ح 313-ا .)1ح

 3-4عالقة األداء المهاري بالقدرات البدنية والحركية لالعبي كرة القدم

 1-3-4عالقة أداء مهارة التصويب(التهديف) بالقدرات البدنية والحركية ألفراد عينة البحث
ححححححححححفلححيب ح يبححط قبيطيتحي انحأنحيتب ح نح قبح ححيت متح يبينححي قغي حبححي بي نتحب تي حي

ح تي ح

حط قبيط).ح نححج ح ت فتح قبح ح طبيتتححيت متححي تو يتح يبينحأبحءحويادلحا ححيقب حي هي ححيقص يلح مب حقه ححيببويتح
حيي ايتاحو طححيض ءح

ح يحجيءحبهححيجب ححطقل :ح
جذول()4
ٚث ٍٛػالقح أداء يٓارج انتظٕٚة تانقذراخ انثذَٛح نُا  ٙكرج انقذو.

خ

انمرغُراخ انمرذثطح
معنىَا

1

انىثة انطىَم من
انثثاخ
ركط( )150مرر

2

إنح يحواي بهح نح

معامم االرذثاط

معامم انرعُن

( ر)

( ر) 2

معامم االغرراب
 -1ر

2

نطثح انثقح تمعامم االرذثاط
-1

 -1ر

مطرىي انذالنح

2

08364-

081325

08،31

%68,6

08001

08335-

081122

08،42

%584,

08002

ميبحح قبيطيتحب يطتح يبينح هي ححيقص يلح نحجهتح ا ح نحوقيدجححجقبي ححي نلححيط ي ح

ةةنححينبةةيباح اةةضح151ح ق ة )حيوياةةدلحا ة ححيقةةب حبح حإيصةةيديياحأوحإنحمي ةةتح تي ة ححط قبةةيطحيا ة ح وهةةيحمي ةةتح

يقيقيتح تو يتحي انححي ن دحبهي.ح بويءحح

ح اححأصبمحبيا اينحأنحو قوبطح تيبطبحقوبؤيتح وهي.حب توة حأجة ح

بيا اينححيقوبؤحبقي تح هي ححيقص يلحألوح نحويادلحا ححيقب ح نحج
حي اي حإييه يحفلححيجب

ح ت فتحب جقهحأ حميي يقهح وبححطجقبي ينح

.)4ح ح

يقيقيدح يحووابهح نح ت فةتحياةا ححيت مةتح حطويةبح )ححيةاوحغييقةهح ةلحققةبي ح حيقوبةؤ)حيقةي ح قغية ح تةينح قغية ح

ق ةةيبع)ح و ةةب يحقاة ة نح وة ةيكحم ةةي حي قغية ة حبحأجة ة ح حي قغية ة حبححي ةةقق ت)حطب ةةبحي ب ةةيينينح ةةنحأنحي ةةقتيويحب ت ةةيبطبح
حطويبح ححيجطيتح حيب ةيطتح حي قتةبب )حيغة ضححي صة حإية ح تةيبطبحقوبؤيةتاح حيجةب ححيقةييلحيبةينححيقةي ححيجيصةتح

ب تي بححطويبح ححي تويتحبييت متح يحبينححألبحءححي هي وحي هي ححيقص يلح حجقبي وح حي نلححيط ي ح نححينبةيباح
اضح151ح ق )حي

ح
ح
ح
ح
ح

بلحا ححيقب ححيويادين .ح

جدول ()5
يبينححيقي ححيجيصتحب ت يبح تيبيتححطويبح ححيقوبؤيتحي هي ححيقص يلحببطيتححيقب حبححيببويتحيويادلحا ححيقب  .ح
خ

انمرغُراخ انمرذثطح

انمعهماخ

1

انىثة انطىَم من
انثثاخ

طثُعرها
انثاتد ا

مقذارها
128552

2

انىثة  +ركط
150

ب1
انثاتد ا
ب1
ب2

48440218,30
485320834، -

انعالقح
طثُعرها
تطُطح
مرعذدج

مقذارها
08364084,2

قُمح()F
انمحطىتح
108,10

،8154

نطثح
انمطاهمح
% 13825

% 23823

إنح تيبطبححيقوبؤححيجيصتحبيي قغي حبححي ي تحفت حفلحأبحءح هي ححيقص يلاحي انحأنحوجب يحفلححي تيبيقينح

حآلقيقين :ح

حي تيبيتححأل ي :حأبحءح هي ححيقص يل ص)=ح552ا12ح741- +ا4ح)×حسح مي تححجقبي ححي نل) ح

ي قطبيدح

حأ يسححأل يطححيي يبيتحي قغي حبححي تويتاحويص ح

ححيوقيدجححآلقيت :ح

حححححححححححححح74ا4ح=552ا12ح741-ا4ح×65ا 1ح

حي تيبيتححينيويتح:حأبحءح هي ححيقص يل ص)ح=ح831ا+21ح 532-ا4ح)×حسح+ح 379-ا1ح)×حس 1ح

بتبححيقطبيدحقصبم:ح74ا4ح=ح831ا532- +21ا×)4ح65ا379- +1ا36×)1ا 25ح

ح

 2-3-4عالقة أداء مهارة( الجري المتعرج بالكرة) بالقدرات البدنية والحركية ألفراد عينة البحث
ححححححححإن ح ييققه ح هي ح حيج و ححي قت ج حبييا ) ح ن ح

مت ح تو يتا ححمقص ب ح

ححجقبي ح حيب حد ححي م يت)ح

حي تولحبقييسحمب ححيق حفداح ي ت فتحاا ح اهححيت متححيب يطتاح و جاحإي ح تي ححطويبح اح حياوحيتولحبةح

ح

ب ح تححيت متحبينححي قغي ينححي قق ح حيقيبعاح قيبيبحاا ححيت متحبيوه يحبغ ضحق اينححيبييعح نححيقوبؤحبقي ح

حي قغي ححيقيبعح وبح ق ييبح تيوتح ققب يتحي قغي ححي قق )) ح  )6ح ححيجبح ححآلقيتحقبينححيقي ححيجيصتحبييت متح
يبينح هي حيج وححي قت جحبييا ) حجقبي ح حيب حد ححي م يت)ا تيبيتححطويبح ححي تويتحبه ي .ح

ح
ح
ح
ح
ح

)6ح)ح ةةلح ة ة حجة ة حبححييا ةةي اح ةةيبنحي ةةنحجي ة ة :ححايص ةةيءح قطبيقيق ةةهحف ةةلححي ج ةةي ححي ييض ةةلحبي ةةقجبح حب و ةةي جح )spssاححيوج ةةثححطاة ة ثح طبت ةةتححيغة ة وح
حييبينتا2118اص .219ح ح

جدول()6
يبينح

متحأبحءح هي حيج وححي قت جحبييا )حبييقب ححيي ايتححيق حفقيتحاحيويادلحا ححيقب  .ح

خ

انمرغُراخ انمرذثطح
معنىَا

معامم االرذثاط(ر)

معامم
انرعُن(ر) 2

1

انذوائر انرقمُح

08235

08055

معامم
االغرراب
 -1ر

ي يةةظح ةةنححيجةةب

2

08،42

نطثح انثقح تمعامم
االرذثاط
-1

 -1ر

مطرىي
انذالنح

2

% 284،

08023

)6حإنح تي ة ححط قبةةيطح ةةيحبةةينحأبحءحأفة حبححيتيوةةتحي هةةي ححيبي جةةتح بة ححجقبةةي حيج وححي قتة جح

بةةييا )ح حجقبةةي ححيقةةب ححيي ايةةتححيق حفقيةةتح ةةنحج ة

ححجقبي حيةةب حد ححي م ةةت)حب ةةغ 235ا)1اح ةةلح

مةةتح تو يةةتح

ققط لح ت فتح قبح ححينقتحب تي هيححي ي ل .نححج ح اححح قجب ح ؤا بيي ححيقوبؤ)اح بتبحقطبيةدح تيبيةتح ةاحح

حي ؤا -حا يحيبيوهيححيجب -حجيءبححيوقيدجحقاي حإي حو بتحب يطتح نححينقتح قبح ي ح79ا2ح.)%ح غ ح اححفينح
حيت متحققةيمحيوةيحابةيينينحأنحوقوبةاحبب جةتحأبحءح هةي ح حيبي جةت)ح ةنحجة

ححجقبي ةي حيج وححي قتة جحبةييا )حببطيةتح

حجقب ةةي ححيق ةةب ححيي اي ةةتححيق حفقي ةةتح بة ة ححجقبي ي حي ةةب حد ححي م ي ةةت)ح حيج ةةب ححألق ةةلحيب ةةينححيق ةةي ححيجيص ةةتحب ت ةةي بح

حطويبح ححي تويتحبهاهححيت مت .ح
ح
ح

جدول ()7
ح

يبينححيقي ححيجيصتحب ت يبح تيبيتححطويبح ححيقوبؤيتحي هي حيبي جت)حببطيتححيقب ححيي ايتححيق حفقيتحيويادلحا ح
حيقب  .ح

خ

انمرغُراخ
انمرذثطح

1

انذوائر انرقمُح

انمعهماخ
طثُعرها
انثاتد أ

مقذارها
128126

ب1

08341

انعالقح
طثُعرها
تطُطح

مقذارها
08235

قُمح ( )Fانمحطىتح
48134

نطثح انمطاهمح
%585

نححيجب ح )7حي اوويحأنحو قوبطح تيبيتححيقوبؤاح وهيحيقبينح قبح ححي ي تححيفت يتحي قغي ححيقب ححيي ايتح

حيق حفقيتحفلحأبحءح هي ح حيبي جتحبييا )حا يحفلحأبويه ح

أبحءح هي ححيبي جت ص)ح=ح126ا+12ح371ا1ح×حس ح

حأ يسحح قجبح ححأل يطححيي يبيتحي قغي حباحويص ح

بتبحقطبيقهيح

ح53ا15ح=ح126ا+12ح371ا1ح×ح18ا9ح ح

حح

ححألقل:حح ح

بهاححيا نححيبيينينحمبحيققيحأ بحثحبينه يح اح.ح
 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
نحج

ححيوقيدجححيقلحق ص حإييهيححيبيينيناحي انحح قوقيجححألقل :ح

 -1إنحج يعححيقب حبححي بي نت حيببويتاححيي ايت)ح حي هي يتحايوةبح وي ةبتحي فة بحبح يوةتححيبيةعاإاحايوةبحبحيةتحق بيتهةيح
تو يت ح قبحييت) .ح

 -2ظه ة ح

مةةيبحح قبيطيةةتحح تو يةةتح ةةيبينحأبحءححي هةةي حبح حيقةةب حبححيببويةةتح حيي ايةةتح حيقةةلحقق قةةعحبهةةيح يوةةتححيبيةةعح

ايطقل :ح

أ-ح ج ة بح

مةةتحح قبةةيطح تو يةةتح ةةيبينح هةةي ححيقص ة يل حيقهبيث)ح ا ة ح ةةنح حي نةةلححيط ي ة ح ةةنححينبةةيباح اةةضح

151ح ح)حيويادلحا ححيقب ح

حل-ح ج بح

متحح قبيطح تو يتح يبينح هي ححيبي جتح حيقب ححيق حفقيتحيويادلحا ححيقب .

-3حأصبمحبيا اينححيقوبؤحبيألبحءححي هي وحيويادلحا ححيقب اح ايطقل :ح

أ-ححيقوبؤحبيألبحءححي هي وحي هي ححيقص يلحببطيتححيقب ححطوفجي يتحيتض بححي ج ينح حي
حي قغي حب حي نلححيط ي ح نححينبيبح اضح 151ق )حفلحأبحءح اهححي هي .ح ح

تححطوققيييتحإاح ي بح

ل-ححيقوبؤحبيألبحءححي هي وحي هةي ححيبي جةتحببطيةتححيقةب ححيق حفقيةتاحإاح ةي ح قغية ح حيةب حد ححي م يةت)حفةلحأبحءح ةاهح
حي هي  .ح

-4حأظه ة بححي تةةيبطبححيقوبؤيةةتح صةةبحميتحفةةلححيص ة ييتح حيقطبيةةداحإاحح ةةقوبطبحببحيةةتحإيصةةيديتح ةةنححيت مةةيبح
حيبيويتح يبينححي قغي حبححي بي نتح حيببويتاححيي ايتاححي هي يت) .ح

 2-5التوصيات

فلحض ءححط قوقيجيبححيقلحق ص حإييهيححيبيينينحي انححيق صيتحبيطقل :ح
 -1نححيض

حب اينحح ق يبححيقب حبححيببويتح حيي ايتحاحبححيبطيتححي تو يتحي قوبؤحبيألبحءححي هي وحيويادلحا ححيقب  .ح

 -2نححأل يةتححط ق ةي حبقةب يلححيقةب حبححيببويت حيقةب ححطوفجي يتاحي ة تححيي ايةت)ح حيقةب حبححيي ايت حيقةب ححيق حفقيةت)ح
يوياةةدلحاة ححيقةةب حي ةةيحيهةةيح ةةنحب حفتةةي حفةةلحأبحءحبتةةضححي هةةي حباح وهةةيح هةةي ححيقصة يلح حيبيحجةةتاحفضة ح ةةنح

حي هي حبححألج  .ح

 -3طببح نحإج حءحبتضححيب ح يبححيقوبؤيتحببطيتحبتضححي قغي حبححألج احاييقب حبححيتض يتح حي ظيفيتح حيوف يت.
 -4بيا اينحح قت ي ححي تيبطبححيقوبؤيتححي قيص تح نح اهححيب ح تحفلححجقيةي ححي ق يةبينح ةنحوياةدلحاة ححيقةب حفةلح
أوبيتح ييفظتحبيب حايفت.ح ح

المراجع والمصادر العربية
ح

-1ححي بح ببححأل ي حي ب :ححن حق ي ينح قق يتحفلحقط ي ححاب حكححييسحي الحبييا حيبتضححي هي حبححأل ي يتح
ي

لحا ححيقب ححيوياةدينحبيةعح واة حفةلح ج ةتححيقيب ةيتحيت ة ححيق بيةتححي ييضةيتاححي ج ةبححينةي ناححيتةببححينييةعاح

 .2118ح

-2حب ط ي لححي بحب ط ي ل.حأ سح وظ ييبححيقب يلححي ييضلاحيقي حاحبح ححيفا ححيت بل.ح ح

-3حيوفلح ي بح جقي :ححأل سححيت يتحفلحقب يلحا ححيقب حاححيقي حاحبح ححيفا ححيت بلحاحلحب.ح ح
-4ح ي ةةينحج ة يبطح جيةةبح:ح

ة تححيقيي ةةيبح حطجقبةةي حبحفةةلححيق بيةةتححيببويةةتح حي ييضةةيتحاج1احجي تةةتححيبص ة اح

طيبعححيقت ي ححيتييلحاح.1989حح

-5حب ي حمي ححيجايلاح آج ن):حا ححيقب اححي ص اح بي يتححياقلحي طبي تح حيوا اح .1988ح
-6حب ي حمي ححيجايلح آج ن):حا ححيقب احط2اححي ص احبح ححياقلحي طبي تح حيوا اح.1999ح ح

-7ح ي لححيصفي ا آج ن):ا ححيقب احج1احط1احجي تتححي ص احبح ححياقلحي طبي تح حيوا اح1987ح .ح
-8حصف بحف ج:ححيقي ي حأيتي لحفلححيت ححي

-9حضةةييءحجةةيب ح ي ةةب:ححنة حفي يةةتححيق ة ينحجة

ايتاححيقي احبح ححيفا ححيت بلاح .1981ح

ح ي قةةلحب ححايقةةيعححييية وححيببويةةتحفةةلحقو يةةتح قت ةةي حبتةةضحححح

حيصة ةةفيبححيببوية ةةتح حي هة ةةي حبححأل ي ة ةةيتحي ة ةب حوياة ةةدحا ة ة ححيقة ةةب احأط ية ةةتحباق ة ة حهاحجي تة ةةتحبيب ة ة احا ية ةةتححيق بية ةةتح

حي ييضيتا .2116ح

-11ح ة ةةلح ة ة حج ة ة حبححيياة ةةي اح ة ةةيبنحي ة ةةنحجي ة ة :ححايصة ةةيءح قطبيقيقة ةةهحفة ةةلححي جة ةةي ححي ييضة ةةلحبي ة ةةقجبح ح

ب وي ج )spssاححيوجثححطا ثاح طبتتححيف وححييبينتحا .2118ح

-11حاةةيظ ح بةةبححي بيتةةلاح فةةدح جيةةبححي ة ي :ححا ةةبحبححيبةةبولحبا ة ححيقةةب احبح ححياقةةلحي طبي ةةتح حيوا ة حجي تةةتح

حي ص حاح1988ح.ح ح

-12ح ي ةةبحجي ة ححييي ة و:حبوةةيءح ققوةةينحبطي يةةتححجقبةةي ححي ييمةةتححيببويةةتحطوققةةيءححيوياةةدينحبا ةةي )13-11ح ةةوتاح
أط يتحباق حهاحجي تتحبغبحباحا يتححيق بيتححي ييضيتاح.1995حح ح

-13ح ي بحصبيلحي يوين.ححيقق ي ح حيقييسحفلححيق بيتححيببويت:ححيقي احبح ححيفا ححيت بلحاح .1995ح
-14ح ي بحصبيلحي يوين:ححيقق ي ح حيقييسحفةلححيق بيةتححيببويةتح حي ييضةيتاج1اط2اححيقةي احبح ححيفاة ححيت بةلاح

1987ح.ح ح

-15ح ي ةةبحص ةةبيلحي ةةيوين:ححيقي ةةيسح حيققة ة ي حف ةةلححيق بي ةةتححيببوي ةةتح حي ييض ةةيتاحجح1احط4اححيق ةةي احبح ححيفاة ة ح

حيت بلاحح.2111حح ح

16ح-ح ي ةةبحصةةبيلحي ةةيوين:ححيقيةةيسح حيقق ة ي حفةةلححيق بيةةتححيببويةةتح حي ييضةةيتاحط5اححيقةةي احبح ححيفا ة ححيت بةةلح

ا .2113ح
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