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تأثٌر منهج تدرٌبً باستخدام الحبال المطاطٌة فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة 
 لالعبً خماسً كرة القدم فئة الشباب

 
 م.م علً ٌعقوب ٌوسف

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة -القادسٌة جامعة 
 مستخلص البحث

الى الصفات البدنٌة وأشتمل على المقدمة وأهمٌة البحث حٌث لعبة خماسً كرة القدم ٌحتاج الالعب فٌها     
، حٌث ان المدربٌن قاموا بوضع وسائل تدرٌبٌة فً كافة الفعالٌات التً من شأنها مساعدته فً تحقٌق الفائدة 
من التدرٌب ، لذى ارتأى الباحث دراسة وضع وسٌلة تدرٌبٌة )الحبال المطاطٌة( ومعرفة تأثٌرها فً تطوٌر 

فئة الشباب ، ومن خالل مالحظة الباحث ومتابعته لمبارٌات بعض الصفات لبدنٌة لالعبً خماسً كرة القدم 
وتدرٌبات بعض العبً خماسً كرة القدم ، وإجراءه الختبارات على عدد من العبً نادي االتفاق الرٌاضً 
فئة الشباب وجد الباحث هناك ضعف فً بعض عناصر اللٌاقة البدنٌة مما أدى الى وضع منهج تدرٌبً 

طٌة فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة لالعبً خماسً كرة القدم ، وٌهدف البحث إعداد باستخدام الحبال المطا
منهج تدرٌبً باستخدام الحبال المطاطٌة والتعرف على تأثٌره فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة ، وأما 

لبدنٌة فروض الباحث للمنهج التدرٌبً باستخدام الحبال المطاطٌة تأثٌراً معنوٌاً فً تطوٌر بعض الصفات ا
وفروق دالة لها وكذلك بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة لالعبً نادي االتفاق الرٌاضً بخماسً كرة القدم فئة 

 الشباب.
واشتمل الفصل الثانً على جمٌع المفردات التً من شأنها توضٌح بعض المعلومات المهمة فً هذه   

األجهزة واألدوات والوسائل التً تخدم الدراسة الدراسة ، بٌنما فً الفصل الثالث استخدم الباحث جمٌع 
للوصول الى أعلى مستوى من الدقة من التجربة االستطالعٌة واالختبارات المستخدمة بالبحث واالختبارات 
القبلٌة والبعدٌة وكذلك إجراءات البحث المٌدانٌة ، وجمع البٌانات الخاصة باالختبارات وإدخالها بالحقٌبة 

 إلظهار القٌم ومن ثم عرضها وتحلٌلها ومناقشتها بالفصل الرابع .( spssاإلحصائٌة )
وفً الفصل الرابع بعد إدخال البٌانات فً جداول إحصائٌة قام الباحث بعرضها وتحلٌلها ومناقشتها وفق    

األسس العلمٌة وهل هذه البٌانات ضمن االتجاه الصحٌح أم ال  للوصول للنتائج الحقٌقة وإظهارها للباحثٌن 
 والمختصٌن بهذا المجال .

 وبعد عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها توصل الباحث الى أهم االستنتاجات وهو :
للوسٌلة التدرٌبٌة باستخدام )الحبال المطاطٌة ( تأثٌر كبٌر فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة لدى العبً  -

 خماسً كرة القدم فئة الشباب . 
 وأما أهم التوصٌات فكان :

دام الوسٌلة التدرٌبٌة )الحبال المطاطٌة ( فً المناهج التدرٌبٌة التً ٌعدها مدربً خماسً كرة القدم استخ -
 فً جمٌع محافظاتنا لما حققته من انجاز وتحسن فً المستوى البدنً لالعبً خماسً كرة القدم فئة الشباب .
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The effect of a training program by using rubber ropes to 
development of some the physical attributes of the futsal youth 

players 
This research included the introduction and the importance of research 
where futsal  player  needs a physical attributes , as the coaches have put 
the means of training in all events that will help him achieve the benefit of 
training , inappropriate, felt researcher studying the development of a 
means of training ( rubber cords ) and see its effect in the development of 
some of the qualities of the physical futsal youth players category , and by 
observing the researcher and the follow-up to the games and exercises 
some futsal players, and conducted tests on a number of players the Altifaq  
club athletic young researcher found there is a weakness in some elements 
of fitness , which led to the development of curriculum training using rubber 
cords in the development of some of the physical attributes of the fusal 
youth players, and research aims preparation training curriculum using the 
rubber cords and get to know its effect on the development of some of the 
physical attributes , and the hypotheses of the researcher 's approach to 
training using rubber cords significant effect on the development of some of 
the physical attributes and significant differences have also between tests 
before and after the club agreed athletic players with time soccer youth 
The second chapter includes all the vocabulary that would clarify some 
important information in this study, while in the third quarter, the researcher 
used all the hardware and tools that serve the study to reach the highest 
level of accuracy of the experiment exploratory and tests used to research 
and pre and post tests as well as the procedures for search field and collect 
data on the tests and entered the bag statistical (spss) to show values 
Conclusions : 
There is a positive effect of a training program by using rubber ropes to 
development of some the physical attributes of the futsal youth players 
Recommendations : 
using rubber ropes in training program that put by coach very important to 
develop futsal youth players  
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 التعرٌف بالبحث -1
 مقدمة البحث وأهمٌته: 1ـ  1

ٌعد التقدم العلمً من ممٌزات عصرنا الحاضر اذ اشتمل على معظم الجوانب الحٌاة كافة بما فٌها الجانب     
الً متزناً للوصول الى الرٌاضً الذي تفعل مع العلوم الرٌاضٌة واإلنسانٌة الكثٌرة إلعداد الفرد إعداداً شام

 المستوٌات العلٌا فً المجال الرٌاضً .
اذ تحتل لعبة خماسً كرة القدم مكانة متمٌزة فً العالم شأنها شأن بقٌة األلعاب الرٌاضٌة األخرى ، ما    

تزال تنال الشعبٌة واإلعجاب الجماهٌري عند متتبعً الرٌاضة وأخذ االهتمام بما ٌتزاٌد وأصبحت تتأثر 
مام الكثٌرٌن مما جعلها من األلعاب ذات الشعبٌة الواسعة فً دول العالم لما لها من خصوصٌات باهت

ومتطلبات تتصف بالبساطة والتشوٌق اذ تعتمد مزاولتها على العمل الجماعً وال ٌخفى ان لعبة خماسً كرة 
ة الممٌزة بالسرعة ، ومطاولة القدم تعتمد على عناصر اللٌاقة البدنٌة كالقوة ، والسرعة ، والمطاولة ، والقو

القوة وغٌرها من العناصر ، كما ٌحتاج الالعب فٌها لالستجابة الحركٌة السرٌعة ، ، حٌث ان المدربٌن قاموا 
 بوضع وسائل تدرٌبٌة فً كافة الفعالٌات التً من شأنها مساعدته فً تحقٌق الفائدة من التدرٌب .

ٌبٌة )الحبال المطاطٌة( ومعرفة تأثٌرها فً تطوٌر بعض لذى ارتأى الباحث دراسة وضع وسٌلة تدر   
 الصفات لبدنٌة لالعبً خماسً كرة القدم فئة الشباب .

 مشكلة البحث :  2ـ  1
تحتل لعبة خماسً كرة القدم مكانة متمٌزة فً العالم ، وتعتبر من األلعاب الشعبٌة والجماهٌرٌة وقد تحتل   

 عبة األولى وهً ) كرة القدم ( .المرتبة الثانٌة فً الشعبٌة بعد الل
ومن خالل مالحظة الباحث ومتابعته لمبارٌات وتدرٌبات بعض العبً خماسً كرة القدم ، وإجراءه    

الختبارات على عدد من العبً نادي االتفاق الرٌاضً فئة الشباب وجد الباحث هناك ضعف فً بعض 
باستخدام الحبال المطاطٌة فً تطوٌر بعض الصفات عناصر اللٌاقة البدنٌة مما أدى الى وضع منهج تدرٌبً 

 البدنٌة لالعبً خماسً كرة القدم .

 أهداف البحث :    3ـ  1
 ٌهدف البحث الى :     

 إعداد منهج تدرٌبً باستخدام الحبال المطاطٌة . -   
دنٌة لالعبً التعرف على تأثٌر المنهج التدرٌبً باستخدام الحبال المطاطٌة فً تطوٌر بعض الصفات الب -

 نادي االتفاق الرٌاضً بخماسً كرة القدم فئة الشباب .

 فروض البحث : 4ـ  1
 ٌفترض الباحث :

للمنهج التدرٌبً باستخدام الحبال المطاطٌة تأثٌراً معنوٌاً فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة لالعبً نادي  -
 االتفاق الرٌاضً بخماسً كرة القدم فئة الشباب.

دالة بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة لالعبً خماسً كرة القدم فئة الشباب فً نادي االتفاق  بأن هناك فروق -
 الرٌاضً .

هناك فروق دالة فً الصفات البدنٌة قٌد البحث لالعبً خماسً كرة القدم فئة الشباب بٌن المجموعتٌن)  -
 الضابطة ، والتجرٌبٌة ( .

 مجاالت البحث :  5ـ  1
 . 8100شري : العبً نادي االتفاق الرٌاضً لخماسً كرة القدم لفئة الشباب للموسم  المجال الب 0-5-0
 . 80/5/8100 -01/8/8100 المجال الزمانً :  0-5-8
جامعة  –المجال المكانً : القاعات الخاصة بنادي االتفاق الرٌاضً ، وكلٌة التربٌة الرٌاضٌة  0-5-0

 القادسٌة .
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 الدراسات النظرٌة :  -2
 خماسً كرة القدم : 2-1
هً الشكل الرسمً الوحٌد لكرة القدم داخل المالعب المغلقة دون استخدام الجدران الجانبٌة كما وافقت   

( 081( بلد من قبل ) 011( ، حٌث تلعب هذه اللعبة فً جمٌع القارات وفً أكثر من )FIFAعلٌه الـ) 
  ( 0)انٌة لعبها على سطوح مختلفة ملٌون العباً وتلعب فً ملعب كرة الٌد على الرغم من إمك

اال ان الكرة المستخدمة هً أصغر حجماً وأكثر ثقالً لذا ٌسهل عملٌة التهدٌف والتمرٌر وفً الحقٌقة أن    
التسمٌة السلٌمة للعبة هً كرة القدم داخل الصاالت ألنها تجمع ما بٌن كرة القدم الخماسٌة وكرة القدم 

القوانٌن ولكن االختالف بٌنما ٌكمن فً مساحة الملعب وطرٌقة تخطٌطٌة الداخلٌة وهً مشابهة جداً فً 
ومستوى الفرق التً تمارسها ، فداخل الصاالت لعبة احترافٌة جداً وٌصعب الفوز فً أي مباراة لو كان 

عب الفرٌق ضعٌف فنٌاً ، بٌنما الداخلٌة أو الخماسٌة قٌمكن للهواة ممارستها فً اي مكان وال ٌهم أحجام المل
 وطرٌقة اللعب ، وعلى العموم حالٌاً ٌمكن إطالق االسم على اللعبة سواء خماسٌة أو داخل الصاالت .

 الصفات البدنٌة الخاصة بخماسً كرة القدم : 2-2
 السرعة :  2-2-1
تعد السرعة من مكونات اللٌاقة البدنٌة ، وتلعب دوراً كبٌراً فً كثٌر من األنشطة الرٌاضٌة وخاصة التً    

( " قدرة الفرد على أداء حركات  0331تعنى بزمن ، وعرفها ) كمال عبد الحمٌد ومحمد صبحً حسنٌن 
 (8)متكررة من نوع واحد فً اقل زمن ممكن كالعدو فً العاب القوى والدراجات والسباحة والتجدٌف " 

  (0)اع التالٌة والسرعة فً خماسً كرة القدم تعد من أهم عناصر اللعبة وقد قسمت السرعة الى األنو
 ـ سرعة رد الفعل . 0
 ـ سرعة االنطالق . 8
 ـ سرعة الركض ) السرعة االنتقالٌة ( . 0
 ـ السرعة الحركٌة مع الكرة وبدونها . 2
 ـ سرعة تنفٌذ مهارات وخطط اللعب ) التكنٌكٌة والتكتٌكٌة ( . 5

فة مالزمة لالعب وتبرز أهمٌتها وموضوع السرعة ٌأخذ أهمٌة كبٌرة فً لعبة خماسً كرة القدم فهً ص   
فً خماسً كرة القدم كون الخصم فً كل لحظة ٌكون قرٌباً من الالعب الذي ٌمتلك الكرة فعلى هذا الالعب 
الذي ٌمتلك سرعة فائقة فً التغلب على الخصم ولو لمسافة متر واحد لٌستطٌع تنفٌذ كافة الحركات التً ٌرٌد 

 التهدٌف .  القٌام بها كالمناولة أو الحجز أو

 المطاولة : 2-2-2
وتعنً " مقدرة الفرد الرٌاضً على االستمرار فً األداء بفعالٌة دون هبوط فً كفاءته ، أو مقدرة    

 .(2) الالعب على مقاومة التعب "
إن المطاولة ضرورٌة لالعب خماسً كرة القدم إذ انه ٌؤدي فٌها المباراة بكفاءة عالٌة طٌلة زمن المباراة إذا 

ن مبارٌات خماسً  كرة القدم تتطلب من الالعب تأدٌة الواجبات الدفاعٌة والهجومٌة بفعالٌة عالٌة ونشاط إ
مستمر نظراً لما تتمتع به اللعبة من خصوصٌة و هً الهجوم و الدفاع فً آن واحد  وبذل كل العب جهدا 

ً اللٌاقة البدنٌة قد ٌؤثر سلبٌا كبٌرا فً سبٌل تنفٌذ هذه الواجبات الن أي خلل من الالعب نتٌجة لضعف ف
 (5)على أداء الفرٌق بأكمله من خالل التقصٌر فً أداء الواجبات المكلف بها ، وتقسم المطاولة إلى : 

 المطاولة الخاصة .  والمطاولة العامة 

                                                           
 . 5، ص 8113، بغداد ،    مواد قانون كرة القدم للصاالتعلً صباح عداي :  -0
 22، ص 0331، القاهرة : دار الفكر العربً ،  0، ط  اللٌاقة البدنٌة ومكوناتهاـ كمال عبد الحمٌد ومحمد صبحً حسنٌن :  1
 .015، ص 8110، القاهرة ، دار الفكر العربً ،  0ط تدرٌب الرٌاضً الحدٌث ،المفتً إبراهٌم حمادة :  -8
 .010، ص0332، القاهرة ، مركز الكتاب للنشر،  موسوعة التدرٌب الرٌاضً التطبٌقًـ  محمد صبحً حسنٌن واحمد كسرى معالً : 0
 .010، ص0332القاهرة ، مركز الكتاب للنشر،  ، موسوعة التدرٌب الرٌاضً التطبٌقًـ محمد صبحً حسنٌن واحمد كسرى معالً :  2
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وهً مركب من مكونٌن : القوة والسرعة ، تعد من المكونات    القوة الممٌزة بالسرعة :  2-2-3

ة للٌاقة البدنٌة و مركباً أساسٌاً فً أداء معظم األنشطة الرٌاضٌة التً تتطلب األداء السرٌع وبقوة ، الضرورٌ
إذ ٌحتاج العب كرة القدم القوة الممٌزة للسرعة لعضالت الساقٌن، لكون معظم المهارات ٌتوقف أداؤها على 

ط بٌن القوة العضلٌة والسرعة الحركٌة هذا النوع من القوة .  وذكر )قاسم حسن ( نقالً عن بارو " إن الرب
 فً العضالت تعد من متطلبات األداء الحركً فً المستوٌات ، وان هذا العمل من أهم ما ٌمٌز الرٌاضٌٌن .

تعرف بأنها " أعلى قوة دٌنامٌكٌة ٌمكن أن تنتجها العضلة أو مجموعة     القوة االنفجارٌة : 2-2-4

نرى القوة االنفجارٌة من خالل كونها تأتً بأقصى قوة وسرعة ممكنة  ، ٌمكن أن (0) عضلٌة لمرة واحدة "
لمرة واحدة أي هً خلٌط من القوة والسرعة وتكون لمرة واحدة وهذا ٌوضح فرقها عن القوة الممٌزة 

 بالسرعة فنرى ان القوة الممٌزة بالسرعة ٌمكن تكرارها إال إن القوة االنفجارٌة ال تتكرر.
" إن القوة االنفجارٌة تعنً إمكانٌة المجموعات العضلٌة العاملة والمشاركة فً األداء وٌشٌر سالم جبار    

على تفجٌر أقصى قوة فً اقل زمن ممكن ، وهً عبارة عن قوة قصوى آنٌة نجدها عند األداء المهاري 
 .(8) الحركً كما هو الحال عند لحظة االرتقاء لضرب الكرة بالرأس أو لحظة التصوٌب فً كرة القدم "

 

 : منهجٌة البحث وإجراءاته المٌدانٌة -3
 أدوات البحث : 3-2
  منهج البحث : 3-2-1

 .استخدم الباحث المنهج التجرٌبً بأسلوب المجموعتٌن المتكافئتٌن لمالءمته لطبٌعة مشكلة البحث   

 مجتمع وعٌنة البحث :3-2
، وعددهم  8100-8108الشباب للموسم  تم تحدٌد مجتمع البحث وهم العبً نادي االتفاق الرٌاضً لفئة  
%( وقسمت 18،5( العبٌن نسبتهم من مجتمع البحث )01( العب ، حٌث اشتملت عٌنة البحث على )01)

( للمجموعة الضابطة ، وقد تم إجراء 5( العبٌن للمجموعة التجرٌبٌة و)5هذه العٌنة الى مجموعتٌن )
موعتٌن فً بعض المتغٌرات منها )الطول ، الوزن ، العمر التجانس فً المجموعة الواحدة والتكافؤ بٌن المج

، العمر التدرٌبً ، االختبارات ) السرعة القصوى ، القوة الممٌزة بالسرعة ، اختبار )نلسن( لالستجابة 
 الحركٌة ( .

 (1انجذول )

 ٌبٌن تجانس أفراد المجموعة التجرٌبٌة 

 انًخغُراث انًجًىعبث
وحذاث 

 انقُبش

 انىضط

 انحطببٍ

الَحراف ا

 انًعُبرٌ

يعبيم 

 االخخالف

 

ُت
َب
جر
نخ
ا

 

 26926 46969 16961 ضى انطىل

 16034 56029 6662 كغى انىزٌ

 46106 06194 1166 شهر انعًر

 206193 46604 2261 شهر انعًر انخذرَبٍ

 96059 06291 46122 ربَُت اخخببر انطرعت انقصىي

 56141 06531 106321 ربَُت اخخببر انقىة انًًُسة ببنطرعت

 اخخببر )َهطٍ( نالضخجببت انحركُت )ربَُت(
 26369 06046       16942 جهت انًٍُُ

 26352 06046 16956 جهت انُطبر

                                                           
 .21، ص0312، القاهرة ، مطابع الرجوي ،  التدرٌب العضلً االٌزومتريـ قاسم حسن حسٌن وبسطوٌسً احمد :  8
 . 21ص 0312، المصدر السابق ـ قاسم حسن حسٌن وبسطوٌسً احمد :  0
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 (2انجذول )

 َبٍُ حجبَص أفراد انًجًىعت انضببطت  

 

 انًجًىعبث

 

 انًخغُراث
 وحذاث انقُبش

 انىضط

 انحطببٍ
 يعبيم االخخالف االَحراف انًعُبرٌ

 

طت
بب
ض
ان

 

 36424 56919 169 ضى انطىل

 96905 66042 61 كغى انىزٌ

 26993 06549 1164 شهر انعًر

 166365 36633 2262 شهر انعًر انخذرَبٍ

 66031 06241 46112 ربَُت اخخببر انطرعت انقصىي

 66334 06692 10661 ربَُت اخخببر انقىة انًًُسة ببنطرعت

 اخخببر )َهطٍ( نالضخجببت

 انحركُت )ربَُت(

 36499 06066      16191 جهت انًٍُُ

 46049 06091 16926 جهت انُطبر

 
%( وهذا ٌدل على تجانس 01( إن قٌم معامل االختالف قد انحصرت تحت )0،8وكما مبٌن فً الجدول )

ا زاد %( ٌعد تجانساً عالٌاً وإذ0العٌنة فً المجموعة الواحدة " فكلما قرب معامل االختالف من )
 (0)%( ٌعنً أن العٌنة غٌر متجانسة " 01عن)

 (3انجذول )

 َبٍُ حكبفؤ أفراد عُُت انبحذ

 

 ث
 انًخغُراث

وحذاث 

 انقُبش

 قًُت )ث( *  انضببطتانًجًىعت  انًجًىعت انخجرَبُت

 انًحطىبت

 دالنت 

 ±ع ش   ±ع ش   انفروق

 عشىائٍ 06234 56919 169 46969 16961 ضى انطىل 1

 عشىائٍ 06455 66042 61 56029 6662 كغى انىزٌ 2

 عشىائٍ 06426 06549 1164 06194 1166 شهر انعًر 3

 عشىائٍ 06229 36633 2262 46604 2261 شهر انعًر انخذرَبٍ 4

 عشىائٍ 06051 06241 46112 06291 46122 ربَُت اخخببر انطرعت انقصىي 5

6 
اخخببر انقىة انًًُسة 

 ببنطرعت
 عشىائٍ 06935 06692 10661 06531 106321 ربَُت

9 

اخخببر )َهطٍ( 

نالضخجببت انحركُت 

 )ربَُت(

 عشىائٍ 16493 06066 16191 06046 16942 جهت انًٍُُ

 عشىائٍ 06940 06091 16926 06046 16956 جهت انُطبر

 ،2086( = 8( ودرجة حرٌة )0،5،* قٌمة )ت( الجدولٌة عند مستوى داللة )

 

 البٌانات :وسائل جمع  3-2-2
 المصادر والمراجع العربٌة واألجنبٌة . -
 المالحظة . -
 استمارة جمع وتفرٌغ المعلومات . -
 استمارة تحدٌد متغٌرات البحث . -
 . (0)استمارة تحلٌل مبارٌات خماسً كرة القدم  -

                                                           
, الموصل , دار  ئٌة واستخدامات الحاسوب فً بحوث التربٌة الرٌاضٌة التطبٌقات اإلحصاودٌع ٌاسٌن وحسن محمد عبد العبٌدي :  -0

 .010، ص 0333الكتب للطباعة والنشر , 
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 األجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث : 3-2-2
 شرٌط قٌاس الطول ) نوع صٌنً ( . -
 مٌزان طبً ) نوع ٌابانً ( . -
 الختبارات والقٌاس .ا -
 . 5عدد /  حبال مطاطٌة -  
 أشرطة خاصة للربط للرجلٌن ) تم تصمٌمها بما ٌتناسب مع كل حجم للرجلٌن ( .  -  
 . 8كرة خماسً عدد /  - 
  0صٌنٌة الصنع عدد /    sonyكأمٌرة فٌدٌوٌة نوع  - 
 صافرة + كارت )أصفر ، أحمر( . - 

 . فرٌق العمل المساعد  - 
 

 ـ إجراءات البحث :4ـ3
 الصفات البدنٌة : ـ تحدٌد أهم1ـ4ـ3

لغرض تحدٌد أهم الصفات البدنٌة عمد الباحث الى االستعانة بالمراجع والمصادر العلمٌة والتً من     

*  خاللها تم تحدٌد الصفات وإدراجها فً استمارة استبٌان ومن ثم تم عرضها على ) الخبراء والمختصٌن (
مختصٌن فً خماسً كرة القدم لغرض استطالع فً االختبار والقٌاس والتدرٌب الرٌاضً فضالً عن ال

آراءهم فً تحدٌد الصفات البدنٌة التً تتركز علٌها اللعبة ، حٌث تم اعتماد االختبارات التً حصلت على 
 أعلى نسبة مئوٌة .

 (4جذول )  

 َبٍُ انُطب انًئىَت الخخببراث بعض انصفبث انبذَُت انخٍ حذدهب انخبراء وانًخخصٍُ             

 
 
 
 

 االختبارات المستخدمة بالبحث : 3-5 
                                                                                                                                                                      

 ( .0ٌنظر ملحق ) -0
   جامعة القادسٌة . –كلٌة التربٌة الرٌاضٌة           م . عامر موسى عباس 
 القادسٌة .جامعة  –م.م حسن عبد الهادي              كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   
 جامعة القادسٌة .   –م.م ثامر حسٌن كحط             كلٌة التربٌة الرٌاضٌة   

*  ( 8ٌنظر الملحق  ) 

 انُطبت انًئىَت االخخببراث انبذَُت انصفت ث

1 

 انقىة انًًُسة ببنطرعت

 %10 عًم رالد ورببث يخخببعت

 %10 ( رب 10انحجم ألقصً يطبفت فٍ )  2

 %10 ( ببنرجم انُطري11( ببنرجم انًًُُ و)11(و ) 36انحجم )  3

 %10 ( و30اخخببر انحجم عهً رجم واحذة ) 4

1 
 

 انقىة انقصىي

 %30 ( و20) اخخببر عذو

 %90 (و يٍ انبذاَت انعبنُت 30انعذو نًطبفت )  2

 %0 رىاٍَ 4انعذو نـ  3

1  

 االضخجببت انحركُت

 %40 اخخببر انركض ببحجبِ االشبرة َحى خط يعهى

 %90 اخخببر َهطٍ نالضخجببت انحركُت 2
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 (  0اختبار السرعة القصوى )عدو ثالثٌن متراً من البداٌة العالٌة ( : ) 1ـ3-5
 الغرض من االختبار : قٌاس السرعة القصوى . -
األدوات : ساعة إٌقاف ، ثالثة خطوط متوازٌة مرسومة على األرض المسافة بٌن الخط األول والثانً  -

 ( م .  01، وبٌن الخط الثانً والثالث )  عشرة أمتار
مواصفات األداء : ٌقف المختبر خلف الخط األول ، عند سماع إشارة البدء ٌقوم بالعدو الى ان ٌتخطى  -

 ( م .  01الخط الثالث ، ٌحسب زمن المختبر ابتداًء من الخط الثانً حتى وصوله الى الخط الثالث ) 
( م من الخط الثانً حتى الخط  01ن الذي ٌستغرقه فً قطع مسافة ) التسجٌل : ٌسجل للمختبر الزم - 

 الثالث .

 
 (1شكل )

 ٌوضح اختبار السرعة القصوى 

 

 18( م بالرجل الٌمنى و)  18( م )  36اختبار القوة الممٌزة بالسرعة ) الحجل )  2ـ3-5  
( م بالرجل الٌسرى ( : 

(2)
 

 
 زة بالسرعة للرجلٌن . الغرض من االختبار : قٌاس القوة الممٌ -
 ( م ، شرٌط قٌاس ، ساعة إٌقاف .  02األدوات : صافرة ، خط البداٌة وخط النهاٌة المسافة بٌنهما )  -
مواصفات األداء : ٌقف المختبر على خط البداٌة ، عند سماع الصافرة ٌنطلق باستخدام الحجل على الرجل  -

 من بالثانٌة . الٌسرى والعودة على الرجل الٌمنى ، وٌسجل الز
 ثا .   2.5نقطة عن كل   011التسجٌل : *  -

 من الثانٌة تقل عن المعدالت السابقة . 1.0*  تضاف نقطتان عن كل               
 من الثانٌة تزٌد عن المعدالت السابقة . 1.0*  تخصم نقطتان عن كل               

 

 
 (2شكم )

 ( و عهً انرجم انًٍُُ(11و عهً انرجم انُطبر )11و )  36انحجم  َىضح اخخببر انقىة انًًُسة ببنطرعت ) 

                                                           
 .  010، ص 0321، القاهرة ، دار الفكر العربً ،  8، ط 0، ج التقوٌم والقٌاس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌةـ محمد صبحً حسانٌن :  1
األسس العلمٌة للكرة الطائرة وطرق القٌاس للتقوٌم البدنً ، مهاري ، معرفً ، نفسً ، دي عبد المنعم : ـ محمد صبحً حسانٌن وحم 2

 .  021، ص 0322، القاهرة ، مطبعة ٌوزر سٌف ،  تحلٌلً 
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...........  

أختبار نلسن لألستجابة الحركٌة :  3ـ3-5
(1)

 
 الغرض من االختبار : قٌاس القدرة على االستجابة .  -
م( خالٌة من العوائق ، شرٌط قٌاس  ، ساعة 8م( وعرض )81األدوات المستخدمـة : مساحة بطول ) -

 توقٌت . 
ــــة األداء :  ٌقف المختبر عند إحدى نهاٌتً خط المنتصف فً مواجهة المؤقت الذي ٌقف عند نهاٌة طرٌقـ -

الطرف اآلخر للخط وٌمسك ساعة توقٌت بإحدى ٌدٌه وٌرفعها لألعلى ثم ٌقوم بسرعة بتحرٌك ذراعه ، إما 
قت ٌقوم المختبر بالركض إلى جهة الٌسار أو الٌمٌن وفً الوقت نفسه ٌقوم بتشغٌل الساعة ، وفً ذلك الو

م( ٌقوم 1.2بأقصى سرعة إلى  خط الجانب الذي أشار إلٌه المؤقت وعندما ٌصل إلى الخط الذي ٌبعد )
 (. 01بإٌقاف الساعة . ٌنظر الشكل ) 

 التسجٌــــــل: ٌسجل لالعب اقل زمن لجهة الٌمٌن واقل زمن لجهة الٌسار من ثالث محاوالت لكل جانب . -
 

 
 ( 3شكم )

 َىضح اخخببر َهطٍ نألضخجببت انحركُت 

 

 التجربة االستطالعٌة :  6ـ 3
تعد التجربة االستطالعٌة واحدة من أهم اإلجراءات الضرورٌة التً ٌقوم بها الباحث قبل القٌام بالتجربة     

حثه الرئٌسٌة لذلك فهً عبارة عن دراسة تجرٌبٌة أولٌة ٌقوم بها الباحث على عٌنة صغٌرة قبل قٌامه بب
 .  (8)بهدف اختبار أسالٌب البحث وأدواته 

( العبٌن من نادي االتفاق 1قام الباحث بإجراء التجربة االستطالعٌة األولى على عٌنة مكونة من )   
/ 8/ 01الرٌاضً بخماسً كرة القدم من مجتمع البحث ، أقٌمت التجربة االستطالعٌة ٌوم األحد الموافق 

 ٌأتً : وهدفت التجربة الى ما  8100
 ـ التعرف على المعوقات والصعوبات التً قد تحدث بالبحث والتهٌئة لها . 0
 ـ التعرف على مدى ومالئمة االختبارات للعٌنة . 8
 ـ التأكد من جاهزٌة األدوات المستخدمة فً البحث . 0
 ـ التعرف على الوقت الذي ٌستغرقه كل اختبار. 2
 .ـ التعرف على كفاءة فرٌق العمل المساعد 5

 االختبارات القبلٌة : 3-7
االختبارات القبلٌة على عٌنة البحث بعد  8/8100/ 80أجرى الباحث فً ٌوم الخمٌس المصادف     

تحدٌدها من قبل الخبراء والمختصٌن واالستفادة من التجربة االستطالعٌة وفً الٌوم التالً أجرى الباحث 
تٌن ) التجرٌبٌة والضابطة ( مباراة فً خماسً كرة القدم وتم تصوٌرها بكامٌرة فٌدٌوٌة لكً ٌتم للمجموع

 تحلٌل هذه المباراة وجمٌع هذه اإلجراءات بدون استخدام الوسٌلة التدرٌبٌة .

                                                           
 .852، ص0328. القاهرة، دار الفكر العربً .  0، ط اختبارات األداء الحركً ـ  محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن رضوان :0
 .  13، ص 0322، القاهرة ، الهٌئة العامة لشؤون المطابع االمٌرٌة ،  0، ج مجمع علم النفس والتربٌةـ مجمع اللغة العربٌة :  1
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 التجربة الرئٌسة :  8 -3
لٌة لعٌنة البحث فً نادي االتفاق بعد إجراء التجربة االستطالعٌة واالستفادة منها وإجراء االختبارات القب   

الرٌاضً ، تم تطبٌق المنهاج التدرٌبً الخاص بهذه العٌنة وللمجموعة التجرٌبٌة بإدخال الوسٌلة التدرٌبٌة 
 وهً استخدام ) الحبال المطاطٌة ( بعد تثبٌتها بالرجلٌن بأربطة خاصة تم تصمٌمها لهذا الغرض بواقع :

 ( وحدة تدرٌبٌة باألسبوع .0قع )( أسابٌع بوا2منهاج تدرٌبً لـ )
 أٌام التدرٌب هً : السبت ، الثالثاء ، الخمٌس .

 إدخال الوسٌلة التدرٌبٌة فً القسم الرئٌسً بعد إجراء اإلحماء الخاص لتهٌئة العضالت والمفاصل 
 

 
 

 ( 4شكم )

 عبٍَُىضح انىضُهت انخذرَبُت انًقخرحت وكُفُت ربطهب ببنال

 
 دقٌقة . 31زمن الوحدة التدرٌبٌة : 

 بعد االنتهاء من استخدام الوسٌلة بالتمارٌن والتدرٌب القٌام بتمارٌن التهدئة بعد التدرٌب .
 المجموعة الضابطة تعمل وفق المنهاج الخاص الذي ٌتبعه المدرب لنادي االتفاق الرٌاضً .

 سٌلة التدرٌبٌة إجراء االختبارات البعدٌة لعٌنة البحث . بعد االنتهاء من المنهاج التدرٌبً باستخدام الو
 

 االختبارات البعدٌة : 3-9
االختبارات البعدٌة على عٌنة البحث وفً الٌوم  02/2/8100أجرى الباحث فً ٌوم السبت المصادف     

صوٌرها التالً أجرى الباحث للمجموعتٌن ) التجرٌبٌة والضابطة ( مباراة فً خماسً كرة القدم وتم ت
 بكامٌرة فٌدٌوٌة لكً ٌتم تحلٌل هذه المباراة وتمت جمٌع اإلجراءات بنفس الظروف لالختبارات البعدٌة .

 الوسائل اإلحصائٌة المستخدمة بالبحث : ،3-1
 

 ( لمعالجة البٌانات وتم استخدام القوانٌن اآلتٌة :  SPSSاستخدم الباحث الحقٌبة اإلحصائٌة )     
 . ـ الوسط الحسابً 0
 ـ االنحراف المعٌاري . 8
 ـ معامل االختالف . 0
 ـ اختبار )ت( للعٌنات المترابطة . 2
 ـ اختبار )ت( للعٌنات المستقلة .5
 
 

 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها : -4
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...........  

تضمن عرض النتائج من خالل عرض األوساط الحسابٌة وانحرافاتها للمجموعتٌن )التجرٌبٌة ،    
 ل توضٌحٌة .والضابطة( فً جداو

عرض نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة لمتغٌرات البحث وللمجموعتٌن ) التجرٌبٌة 0  4-1
 والضابطة ( وتحلٌلها :                  

عرض نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة لمتغٌرات البحث وللمجموعة ) التجرٌبٌة (  4-1-1
 وتحلٌلها :

 (5انجذول )

 انقُبضٍُ انقبهٍ وانبعذٌ نالخخببراث انبذَُت نهًجًىعت انخجرَبُت .َبٍُ انفروق بٍُ 

 انًخغُراث ث
وحذاث 

 انقُبش

 قًُت )ث( * انبعذٌ انقبهٍ

 انًحطىبت

دالنت 

 ±ع ش   ±ع ش   انفروق

 يعُىٌ 2693 06256 46046 06291 46122 ربَُت اخخببر انطرعت انقصىي 1

 يعُىٌ 26949 06396 106116 06531 106321 ربَُت اخخببر انقىة انًًُسة ببنطرعت 2

3 
اخخببر )َهطٍ( نالضخجببت 

 انحركُت )ربَُت(

 يعُىٌ 36516 06031 16112 06046 16942 جهت انًٍُُ

 يعُىٌ 46102 06045 16921 06046 16956 جهت انُطبر

 20132( = 4( ودرجة حرٌة )0،5،* قٌمة )ت( الجدولٌة عند مستوى داللة )

   
( أظهرت النتائج لالختبارات القبلٌة والبعدٌة الختبارات ) السرعة القصوى ، والقوة الممٌزة 5دول )من الج 

بالسرعة ، واختبار )نلسن( لالستجابة الحركٌة ) الٌمٌن ، والٌسار ( للمجموعة التجرٌبٌة أوساطاً حسابٌة 
راف معٌاري قدره على ( ، وبانح0،351-0،328-01،082-2،088لالختبارات القبلٌة على الترتٌب )

( ، بٌنما األوساط الحسابٌة لالختبارات البعدٌة على الترتٌب  1،121-1،121-1،500-1،830الترتٌب )
-1،011-1،851( ، وبانحراف معٌاري قدره على الترتٌب )0،382 -2،121-01،001-0،228)

( وعند 2،218-0،521-8،321-8،10( ، وبلغت قٌمة )ت( المحسوبة على الترتٌب ) 1،100-1،125
( نجد ان 2( وبدرجة حرٌة ) 1،15( عند مستوى داللة )  8,008مقارنتها مع قٌمة )ت( الجدولٌة والبالغة )

قٌمة )ت( المحسوبة أكبر من قٌمتها الجدولٌة ، مما ٌدل على معنوٌة الفروق بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة 
 فرض األول . ولصالح االختبارات البعدٌة وهذا ٌحقق الهدف وال

 

عرض نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة لمتغٌرات البحث وللمجموعة ) الضابطة (  4-1-2
 وتحلٌلها :

 (6الجدول )
 .البدنٌة للمجموعة الضابطة لالختبارات والبعدي الفروق بٌن القٌاسٌن القبلً ٌبٌن 

 

 ث

 

 انًخغُراث

 

وحذاث 

 انقُبش

 انقبهٍ
 

 انبعذٌ

 

 قًُت )ث( *

 بتانًحطى

دالنت 

 انفروق
 ±ع ش   ±ع ش  

 يعُىٌ 36934 06231 46090 06241 46112 ربَُت اخخببر انطرعت انقصىي 1

 يعُىٌ 26906 06651 106531 06692 10661 ربَُت اخخببر انقىة انًًُسة ببنطرعت 2

3 
اخخببر )َهطٍ( نالضخجببت 

 انحركُت )ربَُت(

 يعُىٌ 56915 06046 16114 06066 16191 جهت انًٍُُ

 يعُىٌ 6 06096 16914 06091 16926 جهت انُطبر

 
 20132( = 4( ودرجة حرٌة )0،5،* قٌمة )ت( الجدولٌة عند مستوى داللة )
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تأثٌر منهج تدرٌبً بأستخدام الحبال المطاطٌة م علً ٌعقوب ٌوسف                                                م.

...........  

( أظهرت النتائج لالختبارات القبلٌة والبعدٌة الختبارات ) السرعة القصوى ، والقوة 1من الجدول )   
ابة الحركٌة ) الٌمٌن ، والٌسار ( للمجموعة الضابطة أوساطاً الممٌزة بالسرعة ، واختبار )نلسن( لالستج
( ، وبانحراف معٌاري قدره 0،381-0،232-01،10-2،008حسابٌة لالختبارات القبلٌة على الترتٌب )

( ، بٌنما األوساط الحسابٌة لالختبارات البعدٌة على 1،112-1،111-1،118-1،822على الترتٌب )
-1،150-1،802( ، وبانحراف معٌاري قدره على الترتٌب )0،302-0،222-01،502-2،111الترتٌب )

( وعند مقارنتها 1-5،105-8،311-0،302( ، وبلغت قٌمة )ت( المحسوبة على الترتٌب )1،121-1،111
( نجد ان قٌمة 2( وبدرجة حرٌة ) 1،15( عند مستوى داللة )  8,008مع قٌمة )ت( الجدولٌة والبالغة )

ن قٌمتها الجدولٌة ، مما ٌدل على معنوٌة الفروق بٌن االختبارات القبلٌة والبعدٌة )ت( المحسوبة أكبر م
 ولصالح االختبارات البعدٌة وهذا ٌحقق الهدف والفرض األول  . 

 

عرض نتائج االختبارات البعدٌة لمتغٌرات البحث وللمجموعتٌن)التجرٌٌبٌة 0  4-1-3
 والضابطة ( وتحلٌلها :

 (9انجذول )

 ق فٍ انقُبش انبعذٌ نالخخببراث انبذَُت نهًجًىعخٍُ ) انخجرَبُت 6وانضببطت ( .َبٍُ انفرو

 

 ث

 

 انًخغُراث

 

وحذاث 

 انقُبش

 انقبهٍ
 

 انبعذٌ

 

 قًُت )ث( *

 انًحطىبت

دالنت 

 انفروق
 ±ع ش   ±ع ش  

 عشىائٍ 06031 06231 46090 06256 46046 ربَُت اخخببر انطرعت انقصىي 1

 عشىائٍ 16253 06651 106531 06396 106116 ربَُت ًُسة ببنطرعتاخخببر انقىة انً 2

3 
اخخببر )َهطٍ( نالضخجببت 

 انحركُت )ربَُت(

 عشىائٍ 06010 06046 16114 06031 16112 جهت انًٍُُ

 عشىائٍ 06350 06096 16914 06045 16921 جهت انُطبر

  ،1086( = 8( ودرجة حرٌة )0،5،* قٌمة )ت( الجدولٌة عند مستوى داللة )
 

( أظهرت النتائج لالختبارات البعدٌة الختبارات ) السرعة القصوى ، والقوة الممٌزة 1من الجدول )   
بالسرعة ، واختبار )نلسن( لالستجابة الحركٌة ) الٌمٌن ، والٌسار ( بٌن المجموعتٌن   ) التجرٌبٌة ، 

( ، 0،382-0،228-01،001-2،121ب )والضابطة ( أوساطاً حسابٌة للمجموعة التجرٌبٌة على الترتٌ
( ، بٌنما األوساط الحسابٌة 1،125-1،100-1،011-1،851وبانحراف معٌاري قدره على الترتٌب )

( ، وبانحراف معٌاري قدره على 0،302-0،222-01،502-2،111للمجموعة الضابطة على الترتٌب )
-1،102ة على الترتٌب )( ، وبلغت قٌمة )ت( المحسوب1،111-1،121-1،150-1،802الترتٌب )

( عند مستوى داللة)  0,211( وعند مقارنتها مع قٌمة )ت( الجدولٌة والبالغة )0،850-1،121-1،051
( نجد ان قٌمة )ت( المحسوبة أصغر من قٌمتها الجدولٌة ، مما ٌدل على عدم 2( وبدرجة حرٌة ) 1،15

، والضابطة ( بالرغم من وجود فروق بسٌطة وجود فروق بٌن االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن ) التجرٌبٌة 
 ال تظهر إحصائٌاً ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .

 

مناقشة نتائج االختبارات القبلٌة والبعدٌة لـ ) السرعة القصوى 0 والقوة الممٌزة  4-3
بالسرعة 0 واختبار )نلسن( لالستجابة الحركٌة ) الٌمٌن 0 والٌسار ( للمجموعتٌن ) 

 الضابطة ( :التجرٌبٌة 0 و
( أظهرت النتائج لالختبارات القبلٌة والبعدٌة لـ ) السرعة 5،1،1من خالل عرض وتحلٌل الجداول)    

القصوى ، والقوة الممٌزة بالسرعة ، واختبار )نلسن( لالستجابة الحركٌة ) الٌمٌن ، والٌسار ( للمجموعتٌن   
والضابطة ( معنوٌة الفروق بٌن االختبارات القبلٌة ) التجرٌبٌة ، والضابطة ( وللمجموعتٌن ) التجرٌبٌة ، 



 

 
 
 
001 

 8102دد الثانً/ مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                                                                        المجلد الثانً / الع
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...........  

والبعدٌة ولصالح االختبارات البعدٌة ، وٌعزو الباحث ذلك الى التمرٌنات المستخدمة بالتدرٌب ضمن األسس 
العلمٌة سواء باستخدام الوسٌلة التدرٌبٌة ام باستخدام تمرٌنات ذات صلة بها لتطوٌر بعض الصفات البدنٌة 

)  ( أظهرت النتائج لالختبارات البعدٌة بٌن المجموعتٌن1كرة القدم ، ومن الجدول )لالعبً خماسً 
التجرٌبٌة ، والضابطة ( عشوائٌة الفروق بٌن المجموعتٌن أعاله ، ولكن هناك فروق محسوسة بٌن هذه 

 االختبارات من خالل األوساط الحسابٌة بٌن المجموعتٌن ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .
لباحث ذلك للوسٌلة التدرٌبٌة المقترحة لتطوٌر بعض الصفات البدنٌة من خالل المنهاج التدرٌبً ٌعزو ا   

المستخدم من قبل الباحث له أثر محسوس على االختبارات البعدٌة والتحسن الحاصل نتٌجة الوسٌلة 
العمل سوٌة فً توجٌه المستخدمة . "  التوافق الحركً للقوانٌن والنظم المٌكانٌكٌة للجهاز العصبً العضلً و

 .(0)النشاط الحركً وتنظٌمه وتحدٌد شكله " 
" أن استخدام التدرٌبات التً تتفق فً طبٌعة أدائها مع الشكل العام ألداء المهارات التخصصٌة ٌؤّدي إلى    

 .(8)نتائج أفضل فً اكتساب القوة " 
الجهاز العضلً وٌظهر ذلك بصورة  حٌث " أن التدرٌب الرٌاضً المنّظم ٌؤّدي إلى زٌادة كفاءة عمل  

  (0)مباشرة فً قدرة العضالت على إنتاج القوة سواء كانت حركٌة أو ثابتة " 
 

 االستنتاجات والتوصٌات : -5
 االستنتاجات : 5-1
 من خالل عرض وتحلٌل البٌانات ومناقشتها توصل الباحث لالستنتاجات التالٌة :   
طاطٌة ( تأثٌر كبٌر فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة لالعبً خماسً كرة للوسٌلة التدرٌبٌة ) الحبال الم -0

 القدم فئة الشباب . 
بالرغم التطور الذي حصل للمجموعتٌن باالختبارات البعدٌة فً جمٌع االختبارات المستخدمة بالبحث  -8

ث للمجموعة نتٌجة المنهج التدرٌبً المستخدم من قبل المدرب للمجموعة الضابطة ، أو من قبل الباح
 التجرٌبٌة كان المنهج ذات الوسٌلة التدرٌبٌة هو ذو التحسن األكبر. 

 

 التوصٌات :  5-2
 ومن االستنتاجات التً تم التوصل إلٌها الباحث ٌوصً بما ٌلً : 
استخدام الوسٌلة التدرٌبٌة )الحبال المطاطٌة( فً المناهج التدرٌبٌة التً ٌعدها مدربً خماسً كرة القدم  -0

جمٌع محافظاتنا لما حققته من انجاز وتحسن فً المستوى البدنً والمهاري لالعبً خماسً كرة القدم فئة  فً
 الشباب .

إجراء اختبارات دورٌة لبعض الصفات البدنٌة التً لها أهمٌة بالغة فً تطوٌر الجوانب البدنٌة لدى   -8
 ٌة من شانه تطوٌر وتحسن هذه الصفات .الالعبٌن لمعرفة مكامن القوة والضعف لدٌهم ووضع مناهج تدرٌب

إجراء بحوث مماثلة على فعالٌات أخرى بوضع هذه الوسٌلة التدرٌبٌة المقترحة  للوصول الى أفضل النتائج  
 من خالل تطوٌر بعض الصفات البدنٌة التً من شأنها تغٌٌر نتٌجة المبارٌات . 

 
 
 
 

                                                           
األداء المهاري للناشئٌن   البدنٌة و الفسٌولوجٌة و  تأثٌر مناهج تدرٌبٌة بحجوم مختلفة على المتغٌرات عبد هللا حوٌل فرحان ألكعبً : -1

 . 28، ص8112جامعة القادسٌة ،  –، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ة القدم بكر
 .32، ص 0330, القاهرة , دار الفكر العربً ,   فسٌولوجٌا اللٌاقة البدنٌةأبو العال احمد عبد الفتاح وأحمد نصر الدٌن :  -2
 . 05، ص 0322, القاهرة ، دار الفكر العربً , درٌب الرٌاضًفسٌولوجٌا التأبو العال أحمد ومحمد حسن عالوي :  -3
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 المصادر العربٌة واألجنبٌة : -
, القاهرة ، دار الفكر العربً  فسٌولوجٌا التدرٌب الرٌاضًومحمد حسن عالوي :  أبو العال أحمد -0
 م . 0322,
, القاهرة , دار الفكر العربً ,   فسٌولوجٌا اللٌاقة البدنٌةأبو العال احمد عبد الفتاح وأحمد نصر الدٌن :  -8

 م .0330
، القاهرة ، مطابع الرجوي ،  التدرٌب العضلً االٌزومتريـ قاسم حسن حسٌن وبسطوٌسً احمد :  0

 م .0312
البدنٌة  الفسٌولوجٌة و  تأثٌر مناهج تدرٌبٌة بحجوم مختلفة على المتغٌرات عبد هللا حوٌل فرحان ألكعبً : -2
جامعة  –، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة األداء المهاري للناشئٌن  بكرة القدم  و

 م . 8112القادسٌة ، 
 م  . 8113، بغداد ،  مواد قانون كرة القدم للصاالت   علً صباح عداي : -5
، القاهرة : دار الفكر العربً ،  0، ط  اللٌاقة البدنٌة ومكوناتهاـ كمال عبد الحمٌد ومحمد صبحً حسنٌن :  1

 م .   0331
، القاهرة ، دار الفكر  8ط ، 0، ج التقوٌم والقٌاس فً التربٌة البدنٌة والرٌاضٌةـ محمد صبحً حسانٌن :  1

 م .  0321العربً ، 
األسس العلمٌة للكرة الطائرة وطرق القٌاس للتقوٌم البدنً ، ـ محمد صبحً حسانٌن وحمدي عبد المنعم :  2

 م  0322، القاهرة ، مطبعة ٌوزر سٌف ،  مهاري ، معرفً ، نفسً ، تحلٌلً 
. القاهرة ، مركز  التدرٌب الرٌاضً التطبٌقًموسوعة ـ محمد صبحً حسنٌن واحمد كسرى معالً :  3

 م .0332الكتاب للنشر، 
. القاهرة، دار الفكر  0.طاختبارات األداء الحركً ـ  محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدٌن رضوان :01

 م .0328العربً . 
ون المطابع ، القاهرة ، الهٌئة العامة لشؤ 0، ج مجمع علم النفس والتربٌةـ مجمع اللغة العربٌة :  00

 م .  0322األمٌرٌة ، 
 م . 8110، القاهرة ، دار الفكر العربً ،  0ط التدرٌب الرٌاضً الحدٌث ،ـ  مفتً إبراهٌم حمادة .  08
التطبٌقات اإلحصائٌة واستخدامات الحاسوب فً بحوث التربٌة ودٌع ٌاسٌن وحسن محمد عبد العبٌدي :  -00

 م .0333اعة والنشر , , الموصل , دار الكتب للطب الرٌاضٌة 
 

 (0ملحق )
 ٌبٌن أسماء الخبراء والمختصٌن الذٌن حددوا اختبارات أهم الصفات البدنٌة 

 يكبٌ انعًم انخخصص االضى انزالرٍ ث

 جبيعت انقبدضُت –كهُت انخربُت انرَبضُت  كرة قذو –حذرَب  أ.د عبذ هللا حطٍُ اناليٍ 1

 جبيعت انقبدضُت –كهُت انخربُت انرَبضُت  قُبشاالخخببراث وان أ.و.د ضالو جببر صبحب 2

 جبيعت انقبدضُت –كهُت انخربُت انرَبضُت  االخخببراث وانقُبش أ.و عالء جببر عبىد 3

 جبيعت انقبدضُت –كهُت انخربُت انرَبضُت  كرة قذو -عهى انُفص و.د عهٍ حطٍُ هبشى 4

 جبيعت انقبدضُت –ضت كهُت انهُذ كرة قذو –حذرَب  و.د عبذ هللا حىَم فرحبٌ 5

 جبيعت انقبدضُت –كهُت انخربُت انرَبضُت  كرة قذو –اخخببراث  و. رأفج عبذ انهبدٌ كبظى 6

 جبيعت انقبدضُت –كهُت انخربُت انرَبضُت  كرة قذو -عهى انُفص و. حُذر كرَى ضعُذ  9

 جبيعت انقبدضُت –كهُت انعهىو  إدارة وحُظُى  و.و َبُم حطٍُ  1

 جبيعت انقبدضُت –كهُت انخربُت انرَبضُت  خًبضٍ قذو  -اخخببراث ذ فبهى َغًُشو.و أحً 9

 جبيعت انقبدضُت –كهُت انخربُت انرَبضُت  كرة قذو –حعهى  و.و يهُذ َبضر انعىادٌ 10
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 8102دد الثانً/ مجلة المثنى لعلوم التربٌة الرٌاضٌة                                                                        المجلد الثانً / الع
 

تأثٌر منهج تدرٌبً بأستخدام الحبال المطاطٌة م علً ٌعقوب ٌوسف                                                م.

...........  

 ( 0ملحق  ) 
 

 استمارة استطالع آراء الخبراء والمختصٌن لتحدٌد اختبارات أهم الصفات البدنٌة لالعبً خماسً كرة القدم
 

 المحترماألستاذ الفاضل ................................................................... 
 تحٌة طٌبة . . .

 
تأثٌر منهج تدرٌبً باستخدام الحبال المطاطٌة فً تطوٌر بعض ) أجراء بحثه الموسومٌروم الباحث    

 م  . 8100 – 8108( للموسم الصفات البدنٌة لالعبً خماسً كرة القدم فئة الشباب
 

ستشارتكم فً ذلك . ٌرجى التفضل ولما كان لرأي حضرتكم أثره البالغ والهام ، فقد حرص الباحث على ا   
 ( أمام االختبارات التً ترونها مناسبة ، وإضافة أي اختبار ترونه ضرورٌاً وهاماَ .  بوضع عالمة ) 

 مع فائق الشكر والتقدٌر
 

 اسم المختص:
 اللقب العلمً :
 االختصاص:

 التارٌخ :
 التوقٌع :

 
 
 

                                                                                        
 
 

 اإلشبرة االخخببراث انبذَُت انصفت ث

1 
 

انقىة انًًُسة 

 ببنطرعت

  عًم رالد ورببث يخخببعت

  ( رب 10يطبفت فٍ ) انحجم ألقصً  2

  ( ببنرجم انُطري11( ببنرجم انًًُُ و)11(و ) 36انحجم )  3

  ( و30اخخببر انحجم عهً رجم واحذة ) 4

1 
 

 انقىة انقصىي

  ( و20اخخببر عذو )

  (و يٍ انبذاَت انعبنُت 30انعذو نًطبفت )  2

  رىاٍَ 4انعذو نـ  3

االضخجببت  1

 انحركُت

  حجبِ اإلشبرة َحى خط يعهىاخخببر انركض بب

  اخخببر َهطٍ نالضخجببت انحركُت 2

 الباحث
 علً ٌعقوب ٌوسف


