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تأثري مترينات املساحات املصغرة يف تطوير بعض القدرات البدنية واملهارات األساسية لفئة الشباب بكرة 
 القدم

 كومار نعمت شوكت
 االساسية/جامعة كرميانكلية الرتبية 

Komar.nama@garmian.edu.krd    

 ملخص
اعداد مترينات على وفق املساحات املصغرة لتطوير بعض القدرات البدنية واملهارات األساسية يهدف البحث اىل التعرف على 

التمرينات على وفق املساحات املصغرة يف بعض القدرات البدنية لألفراد عينة التعرف على تأثري ولألفراد عينة البحث.
التعرف على تأثري التمرينات على وفق املساحات املصغرة يف بعض املهارات ،والبحث بني نتائج االختبارات القبلية والبعدية

هناك فروق ذات  الباحث عدة فرضيات منها ،وافرتضاألساسية لألفراد عينة البحث بني نتائج االختبارات القبلية والبعدية
دالله معنوية يف نتائج القدرات البدنية قيد الدراسة لألفراد عينة البحث بني نتائج االختبارات القبلية والبعدية ولصاحل 

بني نتائج هناك فروق ذات دالله معنوية يف نتائج املهارات األساسية قيد الدراسة لألفراد عينة البحث ،االختبارات البعدية
استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالءمته ملشكلة البحث إذ يعد  ،االختبارات القبلية والبعدية ولصاحل االختبارات البعدية

املنهج التجرييب واحدا من املناهج اليت تعتمد التغيري وضبط املالحظات احملددة للواقع أو الظاهرة مع مالحظة ما ينتج عن 

سنة( املشاركني ببطولة  19متثل جمتمع البحث بالعيب فئة الشباب )دون  ،هلذا الواقع او الظاهرةهذا التغري من ضبط 

( 24على ) اشتملت( العباً ، اما عينة البحث فقد 346( والبالغ عددهم )2018-2017كوردستان للموسم الرياضي )

 االستطالعيةالعبني مت استخدامهم للتجربة  (4)العباً من شباب نادي شريوانة الرياضي ومت اختيارهم بالطريقة العمدية و

( من اجملتمع %5.78) ( العباً مما شكل نسبة مئوية قدرها20لذا أصبحوا خارج عينة البحث لذا بلغت عينة البحث )

ومت التوصل اىل عدة spss) ، وبعد احلصول على البيانات متت املعاجلة االحصائية بإستخدام برنامج )األصلي للعينة
 استنتاجات منها:

للتمرينات املعدة من قبل الباحث األثر الكبري يف تطور بعض املهارات األساسية وبعض القدرات البدنية واليت كان له  -1
 األثر األجيابي يف ظهور الفروق املعنوية بني االختبارين القبلي والبعدي.

يف تطور بعض املهارات األساسية وبعض عناصر  إلستخدام التمرينات يف املساحات املصغرة بأبعادها املختلفة األثر -2
 الللياقة البدنية ألفراد عينة البحث يف األختبار البعدي.

                             مترينات املساحات املصغرة ،القدرات البدنية ،املهارات األساسية: الكلمات املفتاحية

 التعريف بالبحث -1

 مقدمة البحث وأهميته 1-1
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ل التقدم العلمي والتطور السريع يف جمال الرتبية البدنية والرياضية ووسائلها املتنوعة قد حظيت باهتمام ظيف 
خرباء الرياضة بكافة اختصاصاتهم، ونظراَ لتطور واملعارف يف كثري من اجملاالت ال سيما اجملال الرياضي، وقد نالت لعبة 

لدارسني يف جمال كرة القدم للتعرف على اجلديد يف عملية التدريب واكتساب كرة القدم نصيباَ كبرياَ من اهتمام الباحثني وا
املعلومات والقدرات البدنية واملهارات األساسية وتطويرها مما أنعكس ذلك على تطور أساليب اللعب واخلطط والقوانني اليت 

ملية التدريب الرياضي باملقام األول اىل ساهمت يف إعطاء مجالية يف أداء الالعبني وزيادة اثارة محاس اجلماهري، وتهدف ع
االرتقاء باملستويات الرياضية اىل أعلى مستوى ممكن يف ضوء اإلمكانيات املتاحة واستعمال خمتلف الوسائل واإلمكانيات 

على والطرق التقليدية منها املبتكرة يف سعيها اىل حتقيق اهلدف أعاله ويف جمال التدريب الرياضي بشكل عام وكرة القدم 
وجه اخلصوص، وتأتي لعبة كرة القدم لتحتل مساحة واسعة ملا هلا من شعبية تفوق باقي الفعاليات، وقد تطرق كثري من 
الدراسات السابقة يف تدريب كرة القدم اىل طرق التدريب بالوسائل االعتيادية وقل ما جند استعمال املساحات املصغرة يف 

قة كرميان، ومن هنا تكمن أهمية البحث يف استخدام التمرينات اخلاصة يف املساحات عملية التدريب من قبل األندية يف منط
املصغرة واليت من املمكن ان يعود استخدامها بالفائدة على مستوى الالعبني البدنية واملهارية واليت من خالهلا ميكن االرتقاء 

 مبستوى الالعبني وخصوصاَ الشباب منهم. 

 مشكلة البحث 1-2
ال الوسائل التدريبية هلا تأثري كبري لالرتقاء مبستوى الالعبني بكافة مكوناتها ومن ثم تصبح عملية التدريب أن استعم

اكثر فعالية وتأثري يف حتقيق أهدافها ومن خالل خربة الباحث كونه كان العباَ ومدرباَ سابقاَ يف جمال لعبة كرة القدم 

ائعة رغم فعاليتها قد حتقق تقدم ملموس األ أن استعمال الوسائل اجلديدة أن استعمال الوسائل التقليدية والش ()والحظ 
قد يكون اكثر فعالية وتأثري من خالل استخدام وسيلة املساحات املصغرة مع فئة الشباب يف لعبة كرة القدم وذلك لكشف على 

هنا جتلت مشكلة البحث يف أجياد وسيلة وسيلة تدريبية اكثر صعوبة لتطوير بعض القدرات البدنية واملهارات األساسية، ومن 
 الشباب بكرة القدم. العيبمن أجل االرتقاء مبستوى  تدريبية أكثر صعوبة

 أهداف البحث  1-3

 اعداد مترينات على وفق املساحات املصغرة لتطوير بعض القدرات البدنية واملهارات األساسية لألفراد عينة  .1
 البحث.

 التعرف على تأثري التمرينات على وفق املساحات املصغرة يف بعض القدرات البدنية لألفراد عينة البحث بني نتائج  .2
 االختبارات القبلية والبعدية.

 التعرف على تأثري التمرينات على وفق املساحات املصغرة يف بعض املهارات األساسية لألفراد عينة البحث بني نتائج  .3
 لية والبعدية.االختبارات القب

 فرضيتا البحث  1-4

 هناك فروق ذات دالله معنوية يف نتائج القدرات البدنية قيد الدراسة لألفراد عينة البحث بني نتائج االختبارات  .1
 القبلية والبعدية ولصاحل االختبارات البعدية.

                                                           

( متابعة الباحث ).لمباريات دوري الشباب بكرة القدم 
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 هناك فروق ذات دالله معنوية يف نتائج املهارات األساسية قيد الدراسة لألفراد عينة البحث بني نتائج االختبارات  .2
 القبلية والبعدية ولصاحل االختبارات البعدية 

 جماالت البحث 1-5
 العبوا شباب نادي شريوانة الرياضي. اجملال البشري: 1-5-1

 .30/12/2017ولغاية  1/11/2017 للمدة من اجملال الزماني: 1-5-2

 ملعب نادي شريوانة الرياضي.اجملال املكاني:  1-5-3

استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالءمته ملشكلة البحث إذ يعد املنهج التجرييب واحدا من املناهج اليت  :منهج البحث 3-1
الواقع او  ما ينتج عن هذا التغري من ضبط هلذا تعتمد التغيري وضبط املالحظات احملددة للواقع أو الظاهرة مع مالحظة

 (.1988،12ناجي وشامل ،الظاهرة )

" ان العينة هي األمنوذج الذي جيري الباحث جممل وحمور عمله عليها ويف الرتبية الرياضية  :جمتمع البحث وعينه 3-2

سنة(  19فئة الشباب )دون متثل جمتمع البحث بالعيب ، (12، 1988 كامل،) ناجي و تكون العينة هي األنسان

 (،1( العباً كما يف جدول )346( والبالغ عددهم )2018-2017املشاركني ببطولة كوردستان للموسم الرياضي )

( العباً من شباب نادي شريوانة الرياضي ومت اختيارهم بالطريقة العمدية 24على ) اشتملتاما عينة البحث فقد 

( العباً 20لذا أصبحوا خارج عينة البحث لذا بلغت عينة البحث ) الستطالعيةاالعبني مت استخدامهم للتجربة  (4و)

 ( من اجملتمع األصلي للعينة .%5.78) مما شكل نسبة مئوية قدرها

 يبني عدد الفرق والالعبني املشاركني يف دوري الشباب (1جدول )  
 التسلسل  اسم النادي  عدد الالعبني 

 1 شريوانة 24
 2 خانقني 26
 3 سوالف 23
 4 نوروز 26
 5 بيشمه ركه ى سليماني 26
 6 حلبجة 25
 7 براييت 24
 8 هولري 26
 9 بيشمه ركه ى هولري 26
 10 هندرين 22
 11 زاخو 24
 12 دهوك 25

 13 زيرفاني 24

 14 ئارارات 25

 اجملموع  346
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اء وكانت قيمة االلتو، العمرالزمين(، الوزن، الطولواجرى الباحث التجانس على افراد عينة البحث يف املتغريات )

  .(151، 2000( )عالوي ورضوان، 3±) ( وهي مجيعها قيم حمصورة بني0.582-()0.347()0.194-) على التوالي

 يبني جتانس العينة يف متغريات )الطول، الوزن، العمر( (2جدول )

 معامل
 االحنراف الوسيط االلتواء

 املعياري
 الوسط

 احلسابي
 وحدة

 القياس
 املعامل االحصائية

 املتغريات

 الطول سم 172.6 3.719 173 0.194-

 الوزن كغم 65.70 1.417 65.5 0.347

 العمر سنة 17.45 0.604 17.5 0.582-

لغرض الوصول اىل حتقيق أهداف البحث استعانة الباحث بأدوات متعددة  :خدمةتالوسائل واالدوات واالجهزة املس 3-3
 :وكاآلتيلبحث متطلبات ا فيذنوخمتلفة لت

 :وسائل مجع املعلومات 3-3-1
 * املصادر واملراجع العربية واألجنبية

انواع معينة من املعلومات  استشارةإذ تعد املقابلة من أدوات البحث املهمة اليت يكون هدفها  :* املقابالت الشخصية
 والتشخيص والعالج. التوجيهيف البحث العلمي أو االستعانة بها يف  الستغالهلا

 * االختبارات البدنية واملهارية
 * استمارة التسجيل

 * التجربة االستطالعية
 :األجهزة واالدوات املستخدمة يف البحث 3-3-2

 صيين(.*حاسبة يدوية نوع )   * شواخص .                           
 الوزن.* ساعات توقيت الكرتونية.                  *جهاز لقياس 

 * ملعب كرة القدم.                           * جهاز لقياس الطول.
 .رتم 100* كرات قدم قانونية.                           * شريط  لقياس املسافات)

 .                        * حاسبة االلكرتونية )كومبيوتر( .رتم( 1* اعالم بطول )
 * صافرة.                * اهداف كرة قدم.             

 :حتديد املهارات األساسية والقدرات البدنية يف كرة القدم 3-4
 (*)اخلرباء واملختصني مت حتديد املهارات األساسية والقدرات البدنية بكرة القدم للشباب قيد البحث من قبل الباحث ورأي

 يف جمال كرة القدم.

                                                           
 امساء والقاب العلمية للسادة اخلرباء واملختصني: *
 .أ.د سعد منعم الشيخلي/ كلية العلوم السياسية/ جامعة بغداد 
 .أ.د جميد خدا خيش اسد/ كلية الرتبية الرياضية/ جامعة السليمانية 
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 (.مطاولة السرعة ،الرشاقة ،السرعة االنتقالية ،) القدرات البدنية -*
 اإلمخاد(. ،املناولة ،الدحرجة) املهارات األساسية -*
 االختبارات:مواصفات مفردات  3-5

 :رات البدنيةاختبارات القد 3-5-1

 .(1987،49من البداية العالية )شامل، الربيعي،  رتم 30الركض السريع ملسافة  :االختبار األول
  االنتقالية.قياس السرعة  :االختبارالغرض من 

 االدوات الالزمة: 
 (1كما مبني يف شكل )( للنهاية . رتم 30خبطني أحدهما للبداية واآلخر على بعد ) االختبارحتديد منطقة إجراء  -

 (. 2ساعة توقيت الكرتونية عدد ) -
 صافرة .  -

البدء  اإلشارةمساع  اجملال املخصص هلا وعند يقف الالعب خلف خط البداية من وضع البدء العالي يف: مواصفات االداء
 ينطلق الالعب بأقصى سرعة حتى جيتاز خط النهاية . 

 لكل العبني معاً يعطى الالعبان حماولة واحدة.  االختبارخللق روح املنافسة يتم اجراء  :االختبارتعليمات 
 ادارة االختبار: 

 ثانياً .  االختباريقوم بالنداء على االمساء اوالَ وتسجيل زمن االداء  :مسجل
 البدء والنهاية مع التوقيت ومالحظة صحة االداء . اإلشارة( يعطي 2عدد ) :مؤقت

 ثانية. 1/100حيتسب الزمن ألقرب  التسجيل:

 
 

  
 

خط                                                                              خط   
 البداية                                                                            النهاية

 
 

( أختبار السرعة االنتقالية   1شكل )  

 (.427-1987،426)ناجي وامحد، اختبار جري الزكزاك بطريقة يارو الثاني: االختبار

                                                                                                                                                                                                 

  كرميانم.د .حيدر باوةخان امحد/ كلية الرتبية االساسية/ جامعة. 
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 قياس الرشاقة الكلية للجسم أثناء حتركة حركة انتقالية . :االختبارالغرض من 
 االدوات املستخدمة:

 ميدان للجري مستطيل الشكل . -
 ساعة ايقاف .  -

 .  رتم 1( طول العلم اليقل عن 5اعالم عدد ) -
 :  اإلجراءات

 (2كما مبني يف شكل ) .طيط منطقة االختبارخت -
 حيدد خط البدء واالنتهاء بشكل واضح .  -

 وصف االداء :
 يتخذ الالعب وضع االستعداد من البدء العالي خلف خط البداية .-
 . لقوائم اخلمسة ثالث مرات متتاليةالبدء يقوم الالعب باجلري املتعرج بني ا أشارهعند اعطاء -

 االختبار  :تعليمات 
 يبدأ الالعب باجلري من وضع الوقوف عند خط البداية )أ(.  -
بها وامنا املطلوب الدوران  االصطدامجيب عدم شد او دفع أو نزع االعالم أو الشواخص أو نقلها من اماكنها او  -

 حوهلا . 
 عندما يكما الالعب اجلري ثالث دورات عليه ان يستمر باجلري حتى يقطع خط النهاية )ب( .  -
 عند الفشل يف اداء االختبار أو عند حدوث خطأ يف شروط االداء يعاد االختبار مرة ثانية.  -
 يعطي لالعب حماولة واحدة فقط .  -
 وعمل منوذج له قبل التطبيق .  االختبارجيب توضيح  -

 ارة االختبار: اد
 يقوم بالنداء على الالعبني وتسجيل الزمن .  :مسجل -
 إشارة البدء ومالحظة االداء وعدد التكرار .  بإعطاءيقوم  مراقب: -

 اشارة إعطاء حلظة من ويبدأ 1/10يسجل الزمن الذي يستغرقه الالعب يف قطع املستطيل ثالث مرات ألقرب التسجيل: 
 .الثالث التكرار من انتهاء بعد النهاية خط يقطع حتى البدء

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
نقطة البداية والنهاية      
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 اختبار الرشاقة (2شكل)

 
 (. 1984،44مرتا )اخلشاب،  180الثالث : ركض  االختبار

 (3كما مبني يف شكل )قياس مطاولة السرعة . :االختبارالغرض من 
 :االدوات الالزمة

 ساعة ايقاف . -

 . رتم 15اربعة شواخص املسافة بني شاخص واخر  -
من خط البداية اىل الشاخص  باالنطالقيقف الالعب خلف اخلط وعند اعطاء إشارة البدء يقوم الالعب  موصفات االداء:

األول والدوران حوله والعودة للبداية ومن ثم الركض حنو الشاخص الثاني والدوران حوله والعودة للبداية ومن ثم 

 . رتم 180ملسافة  االختبارون املخترب قد أنهى الركض حنو الشاخص الثالث والدوران حوله والعودة للبداية وبهذا يك
 ادارة االختبار:

 . الثانية من 1/100 يسجل الزمن بالثانية وألقرب: يلالتسج
 

 

 النهاية        

 

 البداية       

 مرت 15                                      مرت       30                                                      مرت     45                           

 م180( اختبار ركض 3شكل )

 األساسية:اختبار املهارات  3-5-2

 (. 1991،159األول: اختبار الدحرجة )حمسن واخرون، االختيار
 . (4)كما يف شكل قياس القدرة على التحكم بالكرة أثناء التقدم يف امللعب  :االختبارالغرض من 

 األدوات الالزمة:
 ( أو قوائم خشبية . 8شواخص عدد ) -

 ( . 10كرة قدم قانونية عدد ) -
 ساعة ايقاف .  -

 :  اإلجراءات
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 ( ياردة.50يرسم خطان متوازيان على ارض ملعب كرة القدم حبيث تكون املسافة بني اخلطني ) -

( ياردة 9األول على بعد )حبيث يكون القائم او الشاخص نثبت الشواخص أو القوائم اخلشبية يف مواجهة خط البداية  -

وبذلك تكون املسافة بني الشاخص األخري وخط البداية  يارداه( 8، وتكون املسافة بني كل الشاخص وآخر )يف اخلط

 ( ياردة .25)
 توضع الكرة على خط البداية يف مواجهة الشاخص األول  . -
اخص الثاني بالركض بالكرة من على ميني الشاخص األول ثم من على  يسار الشعند اعطاء الالعب إشارة البدء يقوم  -

 ( بدون توقف الكرة .)الزكزاك بني الشواخص
 سرعة ممكنة . بأقصىينتهي االختبار بأن يقطع الالعب خط البداية ومعها الكرة  -

 ( .  واإليابزمن الذهاب لالعب ) االختباريسجل الزمن أداء  التسجيل:
        

 

 

 

ياردة 9                        ياردة                  8                      ياردة                      8                         
 

( اختبار الدحرجة4شكل )  

 :(281،1989: اختبار املناولة )املندالوي،الثاني االختبار        

 ( . 5) وكما يف الشكل املناولة للكرة حنو هدف مرسوم على احلائط قياس دقة: االختبارالغرض من 
 (20كرات قدم قانونية عدد )األدوات الالزمة: 

 : اإلجراءات
 ترسم أربعة مستطيالت متداخلة متحدة املركز ابعادها كالتالي : -

 ( قدم . 6×  2املستطيل األول أبعاده )  -

 م .( قد 12×  4املستطيل الثاني أبعاده )  -

 ( قدم . 18×  6املستطيل الثالث أبعاده )  -

 ( قدم . 24×  8املستطيل الرابع أبعاده )  -

 (.5( قدماً منهما )كما يف شكل 20يرسم خط على األرض موازي للحائط وعلى بعد ) -
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القدمني حنو  بإحدىرة البدء يقوم بركل الكرة فاصيقف الالعب ومعه الكرة خلف خط البداية وعندما يعطي املدرب  -

 لالختبارالتكرارات خالل الزمن املقرر  ( اقدام اكرب عدد من6×2احلائط حماولة مناوالتها على اهلدف الصغري )

 ثانية . 30وهو يف 
 :  االختبارتعليمات 
 يسمح بركل الكرة بأي طريقة بأي قدم من القدمني .  -
 رة اىل خط النهاية . اليقوم الالعب بركل الكرة حنو اهلدف اال بعد رجوع الك -
 فيكون لالعب احلق يف استخدام إحدى الكرات االحتياطية بسرعة .  االختبارعندما خترج الكرة بعيداً عن منطقة  -
 يعطي لكل العب حماولتان متتاليتان . -

 حساب الدرجات: 
 :سب التقاط لكل كرة صحيحة كالتاليحتت -

 ( نقاط إذا ملست الكرة املستطيل األول . 4)

 ( نقاط إذا ملست الكرة املستطيل الثاني . 3)

 ( نقاط إذا ملست الكرة املستطيل الثالث . 2)

 ( نقاط إذا ملست الكرة املستطيل الرابع.1)
 )صفر( إذا خرجت الكرة بعيداً عن املستطيل الرابع )الكبري(.   

 االكرب .إذا وقعت الكرة على احدى اخلطوط املشرتكة بني مستطيلني حتتسب الدرجة  -
 درجات الالعب هي جمموع التقاط اليت حيصل عليها يف احملاولتني معاً . -

 
 

 
 

 نقاط 4
 
 

 نقاط3

 نقطتان 2

 نقطة 1
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 ( اختبار املناولة5شكل )

 (. 1991،150()حمسن واخرون،اإلمخاد: ايقاف حركة الكرة )الثالث االختبار
 قياس الدقة يف ايقاف الكرة والسيطرة عليها بأسفل القدم .  :االختبارالغرض من 

 ( كرات 10كرات قدم قانونية عدد ) االدوات الالزمة:
 اإلجراءات:

 .( 6كما مبني يف الشكل ) ياردة( 6ب( املسافة بينهما )-)أ متوازينييرسم خطني  -
 يقف الالعب خلف خط )ب( -
( لالعب مبستوى الدرك اليت حياول إيقاف الكرة )أ( ثم يرمى الكرة )كرة عالية يقف املدرب ومعه الكرة على اخلط -

  بأسفل القدم . 
 :االختبارتعليمات 

 يرمى مخس كرات عالية ومتتالية لالعب . -
 يف كل مرة حياول فيه الالعب إيقاف الكرة تكون إحدى قدمية خلف اخلط.  -
 جيب ان يتم إيقاف الكرة خلف اخلط .  -

 الدرجات:حساب 
 يعطى درجات لكل حماولة صحيحة .  -

 درجات جملموع احملاوالت اخلمسة .  10حيتسب -
 :اولة صحيحة يف احلاالت التاليةال حيتسب احمل -

 اذا مل ينجح الالعب يف ايقاف الكرة .  -أ
 اذا اجتازت اخلط )ب( بأكثر من قدم واحد .  -ب
 يف كرة القدم .  ةاذا أوقف الكرة بالطريقة غري قانوني -ج

  
  

 املدرب
           الالعب 

ياردة             6  
  

 ( إختبار األمخاد6شكل )
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املوضوعة للمهارات والقدرات البدنية على عينة  لالختبارات استطالعيةعبارة عن جتربة  :االستطالعيةالتجربة  3-6

إذ االستطالعية، والذين ميثلون العينة  1/11/2017بالطريقة العشوائية بتأريخ  اختريوا( العبني 4مكونة من )
 هو: االستطالعيةكان الغرض من التجربة 

 .االختباراتمعرفة الوقت املستغرق لتنفيذ  .1
 معرفة مدى صالحية األدوات املستخدمة يف البحث. .2
 والتمرينات املستخدمة. االختباراتمعرفة مدى مالئمة  .3
 .االختباراتصالحية امللعب للقيام بإجراء مفردات  التعرف على .4
 لعملية القياس وتدوين النتائج. ()ة فريق العمل املساعداءمعرفة كف .5
 التعرف على املشاكل والصعوبات لغرض جتاوزها. .6
 املرشحة يف صدق وثبات وموضوعية. لالختباراتاجياد الثقل العلمي  .7

حتقيق األهداف املنشودة وتكوين صورة واضحة لدى الباحث وفريق العمل  االستطالعيةوكان من نتائج التجربة 
بالنسبة للباحث هو تدريب عملي للوقوف بنفسه  االستطالعيةد عن طبيعة العمل وكيفية التطبيق إذ تعد " التجربة عاملسا

)املندالوي  " لتفاديها مستقبالً االختبارات اليت تقابله يف أثناء إجراء واإلجيابياتعلى السلبيات 

 .(107،1988واخرون،

( العبني من غري عينة 4بعد ان مت التجربة االستطالعية على عينة مكونة من ) لالختبارات:املعامالت العلمية  3-7
املرشحة لألسس العلمية وذلك قبل إجراء  االختباراتذلك من اجل التأكد من حتقيق  *(التجربة األساسية و

 :وكاالتيلعينة البحث  االختبارات هالقبلية ملعرفة صالحية هذ االختبارات

اليت مت استخدامها من خالل األخذ بالرأي اخلرباء  االختباراتمن اجل تأكد الباحث من صدق  االختبار:صدق  3-7-1
املتعلق بالدرجات  لالختباربية يوذوي االختصاص، اذ مت استخدام الصدق الذاتي" وهو صدق الدرجات التجر

(، وبذلك تصبح الدرجات احلقيقية 275،2000احلقيقية اليت خلصت من أخطاء القياس" )عالوي رضوان،
هي احملك الذي نسب اليه صدق االختبار ويقاس الصدق الذاتي حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات  لالختبارات

 (3االختبار وكما مبني يف اجلدول )
 إذ يقيس به االختبار الظاهرة اليت وضع من اجلها االتساقاو  اإلتقانويقصد به " مدى الدقة او  ر:االختباثبات  3-7-2

وبفاصل زمين قدره  االختباروإعادة  االختبار( وقد استخدم حلساب معامل ثبات طريقة 393،1993)عودة، 

على العينة نفسها  االختباراتثم اعيد تطبيق  ،4/11/2017االوىل بتأريخ  االختبارات( ايام اي مت تطبيق 5)

                                                           
 يحيى كريم قادر ،طالب ماجستير،جامعة كرميان.-1

 كومار خوداداد حسن،طالب ماجستير،جامعة كرميان. -2

 هيرش خالد امين،طالب ماجستير،جامعة كرميان. -3
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وعلى اساس ما تقدم مت احتساب الثبات عن طريق قانون معامل االرتباط البسيط بريسون  9/11/2017بتاريخ 

 (.3كما مبني يف اجلدول ) االختباراتملعرفة مدى ثبات 

 يبني األسس العلمية لالختبارات املستخدمة (3جدول)

 

املعتمدة واضحة ومفهومة وبعيدة عن التقويم الذاتي إذ إن التسجيل  االختباراتاذ كانت  االختبارات:موضوعية  3-7-3
او  االختبارات نتائجوحدات الزمن واملسافة والتكرار وعدد مرات النجاح، ويقصد باملوضوعية " عدم تأثري  باعتماديتم 

 (.140، 2002املقياس بالعوامل الذاتية للمنهج مثل حالته املزاجية وتقديره النسيب" )خليفة  والعدوى، 

 االجراءات امليدانية: 3-8

-8اء واخلميس املصادف عالقبلية لعينة البحث يومي االرب االختباراتمت إجراء  :القبلية االختبارات 3-8-1

من حيث املكان والزمان واألسلوب من اجل حتقيق  باالختباراتوقام الباحث بتثبيت الظروف اخلاصة  9/11/2017
 البعدية. االختباراتظروف مشابهة عند إجراء 

جمموعة من التمارين املعدة يف  باستخدامبعد ان مت حتديد عينة البحث طبق الباحث املنهج  :املنهج التجرييب 3-8-2
ت األساسية والقدرات البدنية استناداً يف اعدادها على اواليت تهدف اىل تطوير بعض املهار،  املساحات املصغرة

 التدريب وكرة القدم وبعد عرضها على جمموعة من اخلرباء واملختصني يف جمال كرة القدم،املناهج اخلاصة يف علم 

( اسابيع 6تطبيـق املنــهج الـتدرييب ملدة ) إذ تـم، مع قدرات وقابليات افراد العينةلكي يتالئم 

ألسبوع، وتضمنت الوحدات التدريبية ثالث وحدات تدريبية يف ا 20/12/2017ولغاية  11/11/2017بتاريخ
 أيام )السبت، األثنني، األربعاء( حبيث 

% 55% واالسبوع الرابع 65% واالسبوع الثالث 60% واالسبوع الثاني 55كان شدة التدريب يف األسبوع االول             

% وطبق التمرينات يف قسم من اجلزء الرئيسي للوحدة التدريبية " 70% واالسبوع السادس 65واالسبوع اخلامس 

 كن ظهور التطور"( أسابيع حتى مي6عن ) ال يقل( وحدات وعدد االسابيع 3، 2يف األسبوع )  داتان عدد الوح على

القدرات البدنية ومت تطبيق التمرينات على وفق )املساحات املصغرة( لغرض تطور ، (90، 2014)شوكت،
 ( اإلمخاد)الدحرجة، املناولة، االساسية املهاراتو،الرشاقة،مطاولةالسرعة(.االنتقالية)السرعة

 معامل الصدق معامل الثبات االختبارات البدنية واملهارية ت

 0.98 0.98 الرشاقة 1

 0.98 0.99 السرعة االنتقالية 2

 0.97 0.95 مطاولة السرعة 3

 0.97 0.93 الدحرجة 4

 0.95 0.92 املناولة 5

 0.98 0.97 (اإلمخادايقاف حركة الكرة ) 6
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-23 البعدية بتأريخ االختباراتمن تطبيق املنهج التدرييب مت أجراء  االنتهاءبعد  :البعدية االختبارات 3-8-3

القبلية لغرض احلصول على نتائج ذات  االختباراتنفس ظروف  اإلمكانوقد راعى الباحث قدر  24/12/2017
 مصداقية.

اخلاصة  اإلحصائيةمتام املعاجلات إمن أجل  SPSSاجلاهز  اإلحصائيالنظام  استخداممت اإلحصائية: الوسائل  3-9
 البحث. بنتائج

 :النتائج ومناقشتهاوحتليلها عرض  -4

 :نتائج اختبارات القدرات البدنية القبلية والبعدية املبحوثة لألفراد عينة البحث ومناقشتهاوحتليل عرض  4-1

 :نتائج اختبارات القدرات البدنية القبلية والبعدية املبحوثة لألفراد عينة البحثوحتليل عرض  4-1-1

 
 ية قيد الدراسة إلفراد عينة البحثبدنات القدرات الاالختباريبني املعامل اإلحصائية النتائج  (4جدول )

 املعامل االحصائية
 اتقدرال

وحدة 
 القياس

الوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

فروق 
 االوساط

جمموع 
تربيعات فروق 

 االوساط

 قيمة  ت
 الداللة

 اجلدولية احملتسبة

 ثانية السرعة
3.855 0.202 

0.07 0.016 4.306 

1.73* 

 معنوي
3.785 0.199 

 ثانية الرشاقة
31.13 0.605 

 معنوي 9.778 0.099 0.97
30.225 0.683 

 ثانية ةمطاولة السرع
33.67 0.428 

 معنوي 5.893 0.106 0.625
33.32 0.552 

 %5ونسبة خطا  19=1-20* قيمة )ت( اجلدولية حتت درجة حرية 

ات قدرات القبلية والبعدية للالختبار( قيمة )ت( احملسوبة اليت حصل عليها الباحث من نتائج ا4ويبني اجلدول )

(، إذ 1،73% والبالغة )5( واحتمال خطأ 19قيد الدراسة، وكذلك قيمة )ت( اجلدولية حتت درجة حرية ) بدنيةال
إلفراد  بدنيةات القدرات القبلية والبعدية يف تلك للالختبارأظهرت لنا النتائج هناك فروق ذات داللة معنوية بني نتائج ا

احملسوبة لتلك القدرات البدنية على  إذ كانت قيمة )ت( ،لسرعة(املتمثلة بـ )السرعة، والرشاقة، ومطاولة ا عينة البحث

( وهي مجعها اكرب من قيمة )ت( اجلدولية مما يدل على وجود فروق ذات داللة 5.893، 9.778، 4.306التوالي )
 ات البعدية.ختبارولصاحل االمعنوية 

 :حوثة لألفراد عينة البحثمناقشة نتائج اختبارات القدرات البدنية القبلية والبعدية املب 4-1-2
يعزو الباحث التطور احلاصل يف عنصر السرعة االنتقالية اىل فاعلية التمرينات املستخدمة يف املنهج التدرييب فضالَ           

عن مترينات االنطالق بالكرة من خالل الدحرجة وتبادل املراكز بالكرة وبدونها والتحرك يف املساحات املصغرة ساهم يف 
تطوير اجلانب املهاري مما كان له الدور الكبري يف تطوير هذه الصفة وتتفق نتيجة البحث يف ذلك مع )قاسم حسن 
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تأثريها يف قدرة الفرد على تنفيذ ( الذي يؤكد على ان "تأتي اهمية السرعة االنتقالية من خالل 1998،171حسني،
للحركات يف اقل زمن ممكن سواء كان انتقالياَ ام حركياَ يدل  عمل حركي حتت ظرف زمين يف أقصر وقت ممكن وأكثر تكراراَ

على الرتابط بني السرعة بشكل عام وبني انتقال اجلسم من مكان اىل اخر خالل املدة الزمنية املعينة يدل على تطور السرعة 
 االنتقالية"

ت املوضوع من قبل الباحث يف املنهج من ويعزو الباحث التطور احلاصل يف صفة الرشاقة مبا تضمنت تلك التمرينا         
تغري يف االجتاهات فضالَ عن تطور صفة السرعة قد ساعد يف تطوير صفة الرشاقة ألرتباطهما ببعضهما وتتفق نتيجة 

 رتبط الرشاقة بقوة مع صفة السرعة.( الذي اكد على انه "ت1988،278البحث يف ذلك مع )ريسان خريبط،
تطور احلاصل يف صفة مطاولة السرعة اىل تأثري ما حصل لدى افراد عينة البحث تكيفاَفسلجياَ اسهم ويعزو الباحث ال          

يف عملية التطبع الوظيفي للجهازيني الدوري والتنفسي يف خالل التكرارات الكثرية يف املنهج التدرييب، وهذا ما يؤكده 
يف التدريب وبشكل مستمر ومنتظم حتدث ألجهزة اجلسم املختصون يف علم التدريب والفسلجة "نتيجة للفرتات الطويلة 

 (.Wilmore,1978,26تغريات وظيفية واليت يطلق عليها اسم التكيف الوظيفي املزمن")

 :د عينة البحث ومناقشتهاالقبلية والبعدية لألفراقيد الدراسة نتائج اختبارات املهارات األساسية وحتليل عرض  4-2

 البحث: عينة لألفراد والبعدية القبلية الدراسة قيد األساسية املهارات اختبارات نتائج وحتليل عرض 4-2-1

( يوضح تلك النتائج اليت 5ات القبلية والبعدية واليت حصل عليها واجلدول )ختبارقام الباحث بعرض نتائج اال         
فيه األوساط احلسابية واالحنراف املعياري ات القبلية والبعدية إلفراد عينة البحث والذي تظهر ختبارتوصل إليها يف اال

 ية قيد الدراسة، فضال عن قيمة )ت( احملسوبة واجلدولية ومستوى الداللة .البدنات قدرلل

 قيد الدراسة إلفراد عينة البحث األساسية املهاراتات االختباريبني املعامل اإلحصائية النتائج  (5جدول )

 املعامل االحصائية
 االساسية اتهارامل

وحدة 
 القياس

الوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

فروق 
 االوساط

جمموع تربيعات 
 فروق االوساط

 قيمة  ت
 الداللة

 اجلدولية احملتسبة

 ثانية الدحرجة
10.94 0.74 

0.97 0.084 11.53 

1.73* 

 معنوي
9.882 0.515 

 درجة املناولة
17 2.5 

 معنوي 9.189 0.435 4
22 2.48 

 درجة اإلمخاد
5.5 1.25 

 معنوي 5.811 0.344 2
7 0.81 

 %5ونسبة خطا  19=1-20* قيمة )ت( اجلدولية حتت درجة حرية 

 للمهاراتات القبلية والبعدية الختبار( قيمة )ت( احملسوبة اليت حصل عليها الباحث من نتائج ا5ويبني اجلدول )

(، إذ 1.73% والبالغة )5( واحتمال خطأ 19)ت( اجلدولية حتت درجة حرية )قيد الدراسة، وكذلك قيمة  األساسية
إلفراد  األساسية املهاراتات القبلية والبعدية يف تلك الختبارأظهرت لنا النتائج هناك فروق ذات داللة معنوية بني نتائج ا

احملسوبة لتلك املهارات على التوالي  إذ كانت قيمة )ت( ،املتمثلة بـ )الدحرجة، واملناولة، واالمخاد(عينة البحث 
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( وهي مجعها اكرب من قيمة )ت( اجلدولية مما يدل على وجود فروق ذات داللة معنوية 5.811، 9.189، 11.53)
 ات البعدية.ختبارولصاحل اال

 البحث: عينة لألفراد والبعدية القبلية الدراسة قيد األساسية املهارات اختبارات نتائجمناقشة  4-2-2
يعزو الباحث التطور احلاصل يف مهارة الدحرجة اىل كمية ونوعية التمرينات املستخدمة وزيادة حترك الالعب بالكرة          

من مهارة يف التمرين الواحد وأن لتطبيق مهارة  داخل املساحة املقررة فضالَ عن اسلوب املركب الذي يعمل على ادخال اكثر

( ان املدرب حياول أن 1988،393تأثري، وهذا ما اشار )سامي الصفار وثامر حمسن،الدحرجة وتكراراها هو االخر له 
خيلق اثناء التدريب ظروف قريبة من ظروف التنافس الفعلي اثناء املباراة. و"جيب على الالعبني أتقان مهارة الدحرجة 

 .(1999،16الزم كماش،)يوسف وجيد وذلك لكون الالعب يلجأ اليها كثري من احوال الللعبللكرة بشكل متقن 
ويعزو الباحث التطور احلاصل يف مهارة املناولة اىل اهمية التمرينات املعطاة لالعبني أذ كان الرتكيز عليها خالل مدة          

أنه  (2000،28)سعد منعم الشيخلي،املنهج ألنها تعد من اهم املهارات واكثرها استخداماَ يف لعبة كرة القدم وأتفق معه 
من العب كرة القدم أن يكون ادائه للمهارات سريعاَ ودقيقاَ فاملستلزمات األساسية لتنفيذ تلك املهارات بأقل جهد  يتطلب"

بأنه " تعد مهارة املناولة من املهارات  (1992،129صر وقت واشار )حممد عبداهلل هزاع وستار امحد النيوبيلي،ممكن وأق
 .ومؤشر لتعاون أفراد الفريق لقدم وهي وسيلة لتنفيذ خطط اللعباألساسية املهمة واألكثر تكراراَ يف كرة ا

ويعزو الباحث التطور احلاصل يف مهارة األمخاد اىل التدريبات املنفذة يف املساحات املصغرة بأشكاهلا املتنوعة وتركيز          
اليه وان تكراراها يساعد على زيادة الالعب يف اختاذ االوضاع املناسبة ألستقبال الكرة مهما كانت نوعية الكرة املوجه 

األحساس بالكرة واالستمرارية يف االداء مما يزيد من خربته يف التعامل مع الكرة ويتفق الباحث مع )حسن 

ان (الذي يؤكد على انه "جيب على مجيع الالعبني اتقان مهارة االمخاد فبدونها ال يستطيع الالعب 1976،27عبداجلواد،
لتمرير او اخلداع يطريقة صحيحه ،اذ يتوقف اداء اغلب املهارات االخرى على حسن تسلم الكرة يقوم بالتهديف او ا

 وامخادها فهي تعد عنصراَ مهماَ من عناصر سري املباراة.

 :االستنتاجات والتوصيات -5

 :االستنتاجات 5-1
 من نتائج الدراسة توصل الباحث اىل مايأتي:     

البدنية واليت كان  القدراتللتمرينات املعدة من قبل الباحث األثر الكبري يف تطور بعض املهارات األساسية وبعض  -1
 له األثر األجيابي يف ظهور الفروق املعنوية بني االختبارين القبلي والبعدي.

 القدراتهارات األساسية وبعض يف املساحات املصغرة بأبعادها املختلفة األثر يف تطور بعض املتمرينات الإلستخدام  -2
 البدنية ألفراد عينة البحث يف األختبار البعدي.

 :التوصيات 5-2

اثناء الوحدات التدريبية ملا هلا تأثري كبري يف تطور القدرات وسيلة املساحات املصغرة  ضرورة األهتمام بتطبيق -1
 البدنية واملهارات األساسية.
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 احلالية بأستخدام مساحات مصغرة تتناول تأثريها على املتغريات الوظيفية.ضرورة اجراء دراسة مشابهة للدراسة  -2
 اهلوامش

( 1988الي،ــيم العـعة التعلـغداد، مطبـية: )بـرياضـبية الـرتي الـاء فـادى اإلحصـي وشامل كامل؛ مبـيس ناجـق1-

 .12ص،
 .12ص،( 1988،مصدر سبق ذكرهي وشامل كامل؛ ـيس ناجـق2-

 حممد حسن عالوي، حممد نصرالدين رضوان؛ القياس يف الرتبية الرياضية وعلم النفس الرياضي: )القاهرة، دار الفكر -3

 .151(، ص2000العربي، 

 قيس ناجي  وبسطوسي امحد؛ االختبارات ومبادى االحصاء يف اجملال الرياضي: )بغداد، مطبعة التعليم العالي، جامعة  4-

 .427-426ص(، 1987بغداد،

زهري قاسم اخلشاب؛ خصائص االختبارات امليدانية حلالة التدريب اخلاصة لالعيب كرة القدم الشباب،)اطروحة  -5
 دكتوراه، 

 .44ص(، 1984موسكو، 

 .015ص(، 1991ثامر حمسن واخرون؛ االختبار والتحليل بكرة القدم: )املوصل، مطبعة جامعة املوصل،  -6

 املندالوى واخرون؛ االختبارات والقياس والتقويم يف الرتبية الرياضية: )جامعة املوصل،مطبعة التعليم حسن  قاسم  -7

 107ص(،1989العالي، 

 .150ص، 1991ثامر حمسن: مصدر سبق ذكره، -8

 .107مصدر سبق ذكره ،صقاسم حسن املندالوى واخرون؛  -9

 .393(، ص1993: )االردن، دار االمل، 2ة، طامحد عودة؛ القياس والتقويم يف العملية التدريسي -10

 ية )إدارة،ـرياضـية والـدنـة البــربيـات التــسي تطبيقــاء النفــابراهيم عبد ربه خليفة وحبيب العدوى: االنتق -11

 .140ص( 2002تدريب، تعليم: )القاهرة، مطبعة العمرانية،  

 القدرات  ضـوير بعــي تطـرها فـيـة وتأثـل تدريبية متنوعـدام وسائـي باستخــــــــــكومار نعمت شوكت؛ منهج تدريب  -12

(، 2014السليمانية،  البدنية واملهارية لالعبني الشباب بكرة القدم: )اطروحة دكتوراه، كلية الرتبية الرياضية، جامعة

 .90ص

( 1998اعة والنشر والتوزيع،)عمان ،دار الفكر العربي للطب 1تعلم قواعد اللياقة البدنية،ط ؛قاسم حسن حسني -13

 .  171ص

 .278( ص1988ريسان خريبيط جميد؛ التدريب الرياضي،)املوصل،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، - -14

15-Wilmore,J,H;Athletic Training and physical fitness. Boston,1978.p26. 
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سامي الصفار وثامر حمسن:أصول التدريب يف كرة القدم )املوصل،مديرية دار الكتب للطباعة  -16 

 .393ص(1988والنشر،

 .16( ص1999يوسف الزم كماش: املهارات األساسية بكرة القدم، )عمان،دار الشروق للطباعة، -17

الوظيفية لالعيب كرة القدم:)اطروحة دكتوراه غري سعد منعم الشيخلي؛ دراسة فاعلية االداء وعالقتها ببعض املؤشرات  -18

 .38(.ص2000منشورة ،كلية الرتبية الرياضية،جامعة بغداد ،

 .129( ص1992حممد عبد هزاع: ستار النيوبيلي:املهارات األساسية لكرة القدم ،)مطابع جون اخلليج، -19

)دار العلم للماليني  2القانون الدولي،ط-االعداديةااللعاب -املهارات األساسية–حسن عبداجلواد :كرة القدم  -20

 .27(ص1976،

 املصادر 

 1 - ية )إدارة،ـرياضـية والـدنـة البــربيـات التــسي تطبيقــاء النفــابراهيم عبد ربه خليفة وحبيب العدوى: االنتق 

  ،140ص( 2002تدريب، تعليم: )القاهرة، مطبعة العمرانية. 

 2- 393(، ص1993: )االردن، دار االمل، 2والتقويم يف العملية التدريسية، طامحد عودة؛ القياس 

  ،150ص(، 1991ثامر حمسن واخرون؛ االختبار والتحليل بكرة القدم: )املوصل، مطبعة جامعة املوصل. 

  للماليني )دار العلم  2القانون الدولي،ط-االلعاب االعدادية-املهارات األساسية–حسن عبداجلواد :كرة القدم

 .27(ص1976،
 - ،278( ص1988ريسان خريبيط جميد؛ التدريب الرياضي،)املوصل،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر. 

  زهري قاسم اخلشاب؛ خصائص االختبارات امليدانية حلالة التدريب اخلاصة لالعيب كرة القدم الشباب،)اطروحة
 دكتوراه، 

  ،44ص(، 1984موسكو. 

 وثامر حمسن:أصول التدريب يف كرة القدم )املوصل،مديرية دار الكتب للطباعة  سامي الصفار

 .393(ص1988والنشر،

  سعد منعم الشيخلي؛ دراسة فاعلية االداء وعالقتها ببعض املؤشرات الوظيفية لالعيب كرة القدم:)اطروحة دكتوراه غري

 .38(.ص2000منشورة ،كلية الرتبية الرياضية،جامعة بغداد ،

 ( 1998)عمان ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 1تعلم قواعد اللياقة البدنية،ط ؛قاسم حسن حسني

 .  171ص

  ،(،1988قاسم حسن املندالوى واخرون؛ االختبارات والقياس يف الرتبية الرياضية، )املوصل، مطبعة التعليم العالي 

 107ص. 
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 -11يم ـعة التعلـغداد، مطبـية: )بـرياضـبية الـرتي الـاء فـاإلحصادى ـي وشامل كامل؛ مبـيس ناجـق

 .12ص( ،1988الي،ــالع

 -12  ،قيس ناجي  وبسطوسي امحد؛ االختبارات ومبادى االحصاء يف اجملال الرياضي: )بغداد، مطبعة التعليم العالي
 جامعة 

 ،427-426(، ص1987بغداد. 

 13-  ضـوير بعــي تطـرها فـيـة وتأثـل تدريبية متنوعـدام وسائـباستخ يــــــــــكومار نعمت شوكت؛ منهج تدريب 
 القدرات 

 السليمانية،  البدنية واملهارية لالعبني الشباب بكرة القدم: )اطروحة دكتوراه، كلية الرتبية الرياضية، جامعة

 .90(، ص2014

 14-م النفس الرياضي: )القاهرة، دار حممد حسن عالوي، حممد نصرالدين رضوان؛ القياس يف الرتبية الرياضية وعل
 الفكر 

  ،151(، ص2000العربي. 

 15- ،129( ص1992حممد عبد هزاع: ستار النيوبيلي:املهارات األساسية لكرة القدم ،)مطابع جون اخلليج. 

 16- ،16( ص1999يوسف الزم كماش: املهارات األساسية بكرة القدم، )عمان،دار الشروق للطباعة. 

 Wilmore,J,H;Athletic Training and physical fitness. Boston,1978.p26. 
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The effect of mini-space exercises in developing some of the physical 

abilities and basic skills of the young football team 

Komar Namat Shawkat 

 College of Basic Education / Garmian University 

Komar.nama@garmian.edu.krd 

Abstract    

      The aim of the research is to identify the preparation of exercises according to the 

mini spaces to develop some of the physical abilities and basic skills of individuals in 

the research sample. To identify the effect of exercise on the small spaces in some of 

the physical abilities of individuals in the research sample between the results of 

tribal and remote tests, In some basic skills of the individuals of the research sample 

between the results of tribal and remote tests, the researcher hypothesized several 

hypotheses of which there are significant differences in the results of physical 

abilities under study for individuals of the research sample between the results of 

tribal tests The researcher used the experimental method to suit the problem of 

research as the experimental method is one of the methods that adopt change and 

control the specific observations of reality or The phenomenon of this phenomenon is 

the result of this change of control for this reality or phenomenon, the research 

community represents the players of the youth category (under 19 years) participating 

in the championship of Kurdistan for the sports season (2017-2018), the number 

(346) players, (24) players from the youth club Sherwana sport and were chosen by 

the deliberate way and (4) players were used for the pilot experience so they became 

outside the sample of the research so the sample of the research (20) players, which 

constituted a percentage (5.78%) of the original community of the sample , And after 

obtaining the data was processed statistical using the program ((spss) and reached 

several conclusions, including: 

1- The exercises prepared by the researcher the great impact in the development of 

some basic skills and some physical abilities, which had a positive impact in the 

emergence of moral differences between the tests - 

2-exercises in small areas with different dimensions impact in the development of 

some basic skills and some elements of fitness for  members of the research sample in 

the post-test. 
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 (1ملحق رقم )
 

 اخلرباء واملختصنييوضح أمساء السادة 
 

 املؤسسة اللقب العلمي االسم ت

 العلوم السياسيةجامعة بغداد/ كلية  أستاذ د.سعد منعم الشيخلي 1

 / كلية الرتبية الرياضيةصالح الدين جامعة أستاذ د. صفاء الدين طه حممد  2

 / كلية الرتبية الرياضيةالسليمانيةجامعة   أستاذ د. جميد خداخيش اسد 3

 / كلية الرتبية الرياضيةالسليمانيةجامعة  مساعد أستاذ د. هوشيار عبدالرمحن 4

 الساسية/ كلية الرتبية اكرميانجامعة  مدرس د.حيدر باوةخان امحد 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


