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  العنوان

 لالعبين األداء تحمل و سرعة و األساسية الميارات بعض تطوير في التدريب اساليب بعض استخدام تأثير) 
 ( القدم بكرة ( 19-17 )بأعمار الشباب

  المستخمص 
 مستوى تطوير في التدريب أساليب إستخدام أىمية فييا الباحث تناول حيث البحث أىمية الدراسة تضمنت       
 ليذه والتدريب التعمم أساس تعتبر والتي التدريب في المتنوعة واألساليب الطرائق اتباع إلى إضافة المياري األداء
 الجانب تطوير في والمركب المعب أسموبي تأثير مدى عمى التركيز في البحث مشكمة تكمن و 0 العمرية الفئات
 ىدفت و المياري األداء تطوير في التدريبية األساليب ىذه استخدام أىمية بيان في منو مساىمة المياري
 لدى المياري األداء مستوى تنمية في المركب و المعب بأسموبي التدريب تأثير مدى عمى التعرف الى الدراسة
 يمثمون  عباً ( 28 )شممت والتي العشوائية بالطريقة اختيرت فقد البحث عينة أما 0 القدم بكرة الشباب الالعبين
   ضابطة ثالثة و تجريبيتين مجموعتين الى مقسمين الرياضي الجنوب نادي و الجنوب نفط نادي شباب  عبي

 المعب أسموب بإستخدام التدريبي البرنامج إن أىميا كان اإلستنتاجات من مجموعة الى الدراسة توصمت قد و ،
   0  الدراسة قيد ( األساسية الميارات ) المياري األداء عمى ايجابي تأثير لو
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      The study included the importance of research , where the researcher the 
importance of the use of training methods in developing the level of 
performance skills Add to follow the various methods and techniques in training 
, which is the basis of learning and training for these age groups And research 
problem lies in focusing on the impact of my playing style compound in the 
development of the skills as a contribution to the statement of the importance 
of the use of these training methods in the development of performance skills 
The study aimed to identify the extent of the impact of training in two ways 
playing and in the development of composite level of performance skills of 
young football players The sample was randomly selected , which included 28 
players representing the club youth players and SoC South Sports Club , divided 
into two experimental groups , and a third officer The study findings to a set of 
conclusions was the most important training program using the style of play has 
a positive effect on performance skills ( basic skills ) under study 

 
 
 
 
 
 
   


