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  البحثملخص 

  :عنوان الدراسة
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  .لكرة القدم لدى التالميذ الصم

  .الصم البكم - املهارات األساسية لكرة القدم - الصفات البدنية - ر�مج تدرييبب :الكلمات املفتاحية
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Research Summary 

Study Title; 

"The impact of a proposed training program to develop of Some Physical qualities 

and skills of football pupils deaf " 

to find program for development of physical qualities and basic skills the football for 

deaf dumbness recognition to role which can play software training from through the 

training program proposed. The purpose of the study was the development of some 

physical qualities and the basic skills of football pupils deaf (12-14 years). Where the 

approach was used, the experimental method of the relevance of research to design the 

adoption of  two groups , experimental and control group using pre-test and post-test , 

and formed the research sample of the pupils of disabled children school acoustically 

Relizane school year (2018/2019), numbered (28) Pupil is deaf and dumb in the rate of 

(31.11%) Of the total number of the research community, and their ages ranged between 

(12-14) year, were students excluded (08) to conduct exploratory study them, thus 

becoming a sample of the actual search (20) Students, were divided randomly into two 

groups, the first experimental and the other officer. 

The most tools Search are theoretical study, , the study exploratory, physical tests, skills 

tests, the proposed training program, team and statistical means. 

    After processing the raw statistical results, we found that the proposed training 

program has a positive impact statistically significant in the physical qualities and  basic 

skills of football development among students deaf.With the superiority of the 

experimental sample on the control  sample in the results of the tests. 

    Finally, we recommend the use of the proposed training program for the development 

of the physical qualities and basic skills of football deaf pupils. 

 

keywords; 

training program - physical qualities - basic skills of football - deaf. 
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Synthèse : 

Thème :  

“L’impact d’un programme d’entrainement proposé afin de développer les qualités  

physiques et les aptitudes de base du football chez les étudiants sourds et muets.” 

L’étude vise à concevoir un programme d’entrainement pour le développement des 

qualités physiques et certaines  aptitudes de base du football  chez les étudiants sourds 

et muets, et à identifier le rôle que les programmes d’entrainement peuvent jouer,  

L’objectif  de l’étude est de développer certaines caractéristiques physiques et les 

aptitudes de base du football pour les étudiants âgés  entre 12 et 14 ans.  

La méthode expérimentale a été utilisé, vue à son adaptation avec la nature de cette 

recherche, un plan d'un groupe expérimental et  un groupe ainsi que les  pré-test et post-

test. 

L’échantillon de l’étude comprenait des élèves de l’école d’enfants malentendants de 

Relizane pour l’année scolaire 2018/2019 et avait atteint (28) élèves sourds avec 

31,11% de l’effectif total de l ensemble de la recherche. (08) élèves ont été exclus de 

l’étude exploratoire, de sorte que l’échantillon de recherche (20) a été divisé au hasard 

en deux groupes égaux, l’un expérimental, l’autre témoin. 

 L'étude théorique se faisait à travers un grille d'évaluation, en revanche l'étude 

exploratoire se faisait en se basant sur outiles suivants: tests physiques, tests techniques, 

programme d’entrainement  proposé, moyens statistiques. 

Après le traitement statistique des résultats bruts, nous avons conclu que le programme 

d’entrainement proposé avait un effet positif statistiquement significatif sur le 

développement des qualités  physiques et des aptitudes ences de base du football , chez 

les élèves sourds et muets. 

Finalement, nous recommandons  que le programme de formation proposé soit utilisé 

pour développer quelques qualités physiques et les aptitudes de base du football chez les 

étudiants sourds. Lorsque l'échantillon expérimental dépasse l'échantillon de témoin 

dans les résultats des tests en question 

Mots-clés :  

Programme d’entraînement – attributs physiques – compétences de base du football – 

sourd-muet. 
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  :املقدمة -1

وإعـاقتهم تسـمى إعاقـة حسـية، كو�ـا تتعلـق حباسـة ، إن فئة الصم هي إحدى فئات شرحية املعـاقني 

الســمع الــيت ميتلكهــا اإلنســان، حيــث أن لــديهم فــروق عــن األصــحاء بســبب خلــل أصــاب أعصــا�م احلســية 

أفكـــارهم  لعهـــا مـــن اســـتقبال الصـــوت، إضـــافة إىل فقـــدا�م القـــدرة علـــى النطـــق إليصـــاناخلاصـــة �لســـمع فم

وتوضــيحها ممــا أثــر ســلبا علــى النمــو الشــامل لــديهم يف إطــار التكيــف املطلــوب مــنهم مــع ا�تمــع، ولكــن مــع 

ة اإلشــارة ، أصــبحت ابتكــار الطــرق الــيت عوضــتهم عــن فقــدان هــذه احلاســة يف التواصــل مــع الغــري، ومنهــا لغــ

شـرين ( .عليـه اهذه الفروق أقـل نسـبيا، وصـار تفـاعلهم مـع جمتمعـا�م أسـهل ممـا أعطـاهم دورا أكـرب  ممـا كـانو 

  )289، صفحة 2010لعييب، 

وتعلـم اللغـة  السـمعوالصم هم األفراد الذين يعانون من إعاقة مسعية شـديدة، ومعهـا يكونـوا غـري قـادرين علـى 

السـعيد جربيـل، ( .وفهم الكالم املنطوق مع استخدام املعني السمعي، ويطلق على هؤالء األفراد الصم البكم

  )34بدون سنة، صفحة 

ســـتوى امل، ســـواء علـــى الت جـــذ� وظهـــورا يف وقتنـــا احلـــايللقـــد غـــدا االهتمـــام �لصـــم الـــبكم مـــن أكثـــر ا�ـــاو 

، بـــل وأصـــبح مـــن أهـــم مقتضـــيات العصـــر، حيـــث أن هلـــذه الفئـــات مشـــكالت البحثـــي أو املســـتوى الرتبـــوي

ـــدة يف حاجـــة للتغلـــب عليهـــا وعالجهـــا ، ممـــا أدى إىل ابتكـــار أســـاليب ومســـالك عديـــدة لعـــالج هـــذه  عدي

هلم ، مــن املشــكالت، ممــا تســاعد علــى تنميــة قــدرات وشخصــيات األطفــال وإعــدادهم لفهــم العــامل مــن حــو 

  )1016سعيد عبد الرمحان، بدون سنة، صفحة ( .ج اإلرشادية والتدريبية املختلفةخالل الربام

األنشطة البدنية بكافة أشكاهلا ووسائلها مطلبا أساسيا للمجتمعات قاطبة، وأحد املؤشرات ملدى التقدم و 

كما تعترب مرآة تعكس مدى الرقي احلضاري .الدول املتقدمة وتتنافس عليهوالتطور والرقي الذي حتتله 

والثقايف ألفراد تلك ا�تمعات حيث أ�ا األداة الفعالة لتوجيه قدرات وإمكانيات األفراد وطاقا�م الكامنة 

رسة ومن هنا جاءت فكرة الر�ضة للجميع كفكر ومما. لديهم من خالل تربية الفرد ذهنيا وبدنيا وصحيا

وذلك إل�حة الفرصة أمام مجيع شرائح ا�تمع ملمارسة األنشطة الر�ضية املختلفة فالر�ضة ليست حكرا 

على شرحية أو فئة من ا�تمع دون سواها نظرا لآل�ر اإلجيابية اليت تعود �لنفع العام على مزاوليها مبن فيهم 

                               .)235، صفحة 2014ماجد الصاحل، صادق احلايك، ( .األفراد املعاقون

واليت مشلها التقدم العلمي  �تت ظاهرة للمجتمعات املتقدمة حضر�اليت  تو ر�ضة الصم من الر�ضيا
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مجيع جماالت احلياة كلها مبا يف ذلك ا�ال الر�ضي إلعداد الفرد  الذي حصل يف عصر� احلاضر ويف

األصم إعدادا شامال للوصول إىل املستو�ت العليا يف األنشطة الر�ضية،فالتدريب الر�ضي لألصم ذو فائدة  

كبرية حيث يستطيع الفرد التعبري عن نفسه من خالل النشاط الر�ضي املمارس مما يسهم يف بناء ثقة 

وقوت و �ى (. والنمو السوي عاق بنفسه، ومدربه وغريه من الناس ويصبح قادرا على التفاعل اإلجيايبامل

   )90، صفحة 2013حممود الصواف، 

عشر بطوالت عاملية  بلقاءات دولية وعاملية منها أكثر من 1924وقد بدأت ر�ضة الصم التنافسية عام 

وميكن مقارنة مستو�ت األداء احلركي الصم مبستو�ت األداء اخلاص �ألصحاء، وهذا ما نتوقعه من  .الصم

 الصم، حيث توافر لديه الصفات البدنية األساسية من مهارة، وقوة عضلية، وسرعة، ومرونة، وحتمل،

يصاحبها خبلل  ويف بعض حاالت الصم، قد. عصيب واليت ال خيتلف فيها عن الفرد السليم يوتوافق عضل

على مستوى اجلهاز السمع الداخلي واألذن الداخلية مما يؤدي إىل اضطراب يف التوازن احلركي للجسم مع 

ومن بني هذه  .صعوبة يف االحتفاظ بوضع اجلسم مع �ثري ذلك سلبيا على الصفات البدنية لألصم

كرة القدم العادية، القدم السداسية،كرة :التنافسية جند الصم ميارسون كرة القدم مبختلف أنواعها تالر�ضيا

فكرة القدم من األنشطة الر�ضية احملببة لصم . )241، صفحة 2000أسامة ر�ض، ( .القدم اخلماسية

  .فهي تنمي الطفل نفسيا وحركيا وبدنيا واجتماعيا ومعرفيا االبكم نظرا لبساطتها وفوائده

وتتميز كرة القدم بتنوع أدائها ومهارا�ا وتكرارا�ا احلركية األساسية املتنوعـة الدفاعيـة واهلجوميـة وتعتمـد       

 الصـفاتعلى ما يبذله الالعب من قدرات بدنية ومهارية وخططية ونفسية لتحقيق أفضل املستو�ت، وتعـد 

وهـــي القاعـــدة الواســـعة ملمارســـة " دم،البدنيـــة إحـــدى املتطلبـــات األساســـية الـــيت حيتـــاج إليهـــا العـــب كـــرة القـــ

البدنيــة اخلاصــة الــيت تعــين خصوصــية  الصــفاتاألنشــطة الر�ضــية يف مجيــع املراحــل الســنية والــيت تنبثــق عنهــا 

  )22، صفحة 2001كمال مجيل الربضي، ( ."شكل الر�ضة

درييب لتنميــــة الصــــفات البدنيــــة واملهــــارات تــــاملنطلــــق جــــاءت فكــــرة البحــــث يف اقــــرتاح بــــر�مج  اومــــن هــــذ    

  .األساسية يف لكرة القدم لدى التالميذ الصم البكم

  :املشكلة -2

إن التصنيف الذي وضعته املنظمات العاملية املختصة �لشؤون ذوي االحتياجات اخلاصة سهل الكثري من 

املعوقات أمام األنظمة واحلكومات اليت تسعى إىل حتسني وضع هذه الفئة يف ا�تمع عن طريق وضع 
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األوفر من هذا  الربامج التأهيلية تتناسب وحجم ونوع وشدة العوق، من بني الفئات اليت �لت احلظ

بدنيا، نفسيا، عقليا، (االهتمام هي فئة الصم  وذلك ألن هلم نفس احتياجات ومتطلبات األفراد العاديني 

، وتعد األنشطة الر�ضية إحدى أهم جماالت التأهيل وحتسني احلالة النفسية واالجتماعية للصم )نفسيا

  .)78، صفحة 2015حيدر كاظم، ( .والبكم

ميكـــن لألطفـــال الصـــم أن ميارســـوا ويتعلمـــوه املهـــارات احلركيـــة مـــن خـــالل األنشـــطة الر�ضـــية الفرديـــة 

واجلماعيــة بنجــاح كمــا ميكــنهم أن يشــاركوا يف بعــض املنافســات الر�ضــية يف كثــري مــن األلعــاب ككــرة القــدم 

عبـد ( .يتأثر بقصورهم السـمعي يف بعـض األلعـاب وكرة السلة والكرة الطائرة مع مالحظة أن إدراكهم احلركي

   )333، صفحة 2005املطلب القريطي، 

 وضعاف السمع، ويف حتقيـق املزيـد مـن األنشطة اإليقاعية احلركية ذات فائدة كبرية يف تنظيم حركات الصم و

ـــة الســـيطرة علـــى أعضـــاء جســـمهم والـــتحكم فيـــه ويف ـــل  تنمي إحساســـهم وتـــذوقهم اجلمـــايل، مـــع مراعـــاة حتوي

أمـني ( .و�العتماد على الوسائل الضـوئية اإليقاعات السمعية إىل إيقاعات بصرية حركية كالتصفيق �ليدين،

  )304-303، الصفحات 1998اخلوىل و أسامة كامل راتب، 

ة ضـرورة للفـرد السـليم فإ�ـا تصـبح أكثـر ضـرورة الر�ضـإذا كانـت ) 2005(ويشري عصـام الـدين عبـد اخلـالق 

وأمهية للصم والبكم وذلك نظرا للحاجة امللحة لألنشطة والتمرينـات اهلوائيـة الـيت تعمـل علـى حتسـن القـدرات 

  )2، صفحة �2013تة صربي، ( .البدنية والفسيولوجية

ة لصم ال ختتلف عن أغراضها لألسو�ء، ويستطيع ممارسة كافـة الر�ضويذكر حلمى وليلى السيد أن أغراض 

حلمــى و ( األنشــطة الر�ضــية دون إدخــال تعــديالت علــى املالعــب أو األدوات أو القــوانني اخلاصــة �للعــب

) 1998( ويضـيف بـن زيـدان حسـني نقـال عـن دمحم عفيفـي. )153، صـفحة 1998ليلى السيد فرحـات، 

الصــم يتميــزون عــن كافــة املعــاقني اآلخــرين �ن أعضــاءهم ســليمة وأجســامهم صــحيحة ولــديهم  الالعبــون أن

صـــحة عامـــة ويتمتعـــوا مـــع االســـتمرارية يف التـــدريب املـــنظم بلياقـــة بدنيـــة عاليـــة ولـــذلك فـــإن قواعـــد األلعـــاب 

ء مـــع اخـــتالف واملهـــارات الر�ضـــية اخلاصـــة �ـــذه الفئـــة تشـــبه قواعـــد املمارســـة لـــنفس ألعـــاب األفـــراد األســـو�

بـن زيـدان حسـني، ( .بسيط ينحسر �ستخدام لغة اإلشارة بدال من املثريات الصوتية األخرى مثال كالصـفارة

  )137، صفحة 2018
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أن األفـــراد الصـــم  الـــذين ميارســـون الـــربامج الر�ضـــية املناســـبة هلـــم بشـــكل  )1998(وفرحـــات  إبـــراهيمويشـــري 

وختلق نظرة إجيابيـة منتظم ومكثف نسبيا وفق قابليتهم وطاقتهم احليوية، يتغلبون على اآل�ر السلبية لإلعاقة، 

ســم أن الــربامج التدريبيــة أفضــل وســلة لتنميــة مجيــع أعضــاء اجل) 1995" (�صــر" ويضــيف. للمجتمــع حنــوهم

  .)494، صفحة 2014حيىي امليتمي، ( .لألفراد الصم وتقويتها حىت يتمكنوا من قضاء حاجيا�م

، دراسة بن زيدان حسني )2018(دراسة حسن دمحم حسنك  بعض الدراسات السابقةشارت وقد أ     

، )2015( دراسة علي عودة صاحل أمحد ،)2016(دراسة صالح بريسم صاحل التميمي  ،)2018(

، دراسة مىن عبد الستار هاشم )2013(، دراسة حيىي امليتمي )2015(دراسة كاظم عيسى الصاحلي 

، دراسة عتويت نور )2013(، دراسة صربي فتحي عبد الباري �ته )2013(عمار خالد حياوي و 

 ، إىل)2007(دراسة دمحم دمحم أبوهاشم ، )2011(، دراسة عبد العزيز عبد الرمحن أمحد )2011(الدين

أمهية ممارسة األنشطة الر�ضية للصم من خالل استخدام الربامج التعليمية والربامج التدريبية املختلفة اليت 

جل  املمارسة ككرة القدم، حيث أمجعتحتسني الصفات البدنية  وكذا املهارات املرتبطة �للعبة  تساهم يف

حة لفئة الصم املهارات األساسية لكرة القدم املقرت  القدرات البدنية ويف مستوى  هناك تطورالدراسات إىل 

  . املطبقة البكم بفضل الربامج التدريبية

م أن التالميذ الصالحظنا  املعاقني مسعيا بوالية غليزان األطفال من خالل الز�رات امليدانية  ملدارسو 

إىل  �إلضافةيفتقدون إىل املهارة األساسية اليت تتطلبها هذه اللعبة ميارسون كرة القدم بشكل عشوائي 

وقلة الدراسات  .وانعدام بر�مج تدرييب خاص �ملشرفني عليهملديهم، األداء البدين  يف مستوىضعف 

فئة  أن لعبة كرة القدم تعد اللعبة الشعبية األوىل يف العامل إال أن �لرغم ،احمللية اليت اهتمت �ذا اجلانب

البحث  فكرةومنه جاءت  .الصم يف اجلزائر مل �خذ حقها يف ممارسة هذه الر�ضة بشكل فعال ومالئم

القرتاح بر�مج تدرييب لتنمية بعض الصفات البدنية و املهارات األساسية لكرة القدم لدى التالميذ الصم 

  .سنة) 14-12( البكم

الصفات البدنية و املهارات بعض  تنمية املقرتح أثر إجيايب يفلرب�مج التدرييب هل ل :وعليه نطرح التساؤل التايل

  ؟ سنة )14 - 12( الصم البكم التالميذاألساسية لكرة القدم لدى 

  :األسئلة اجلزئية -2-1
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القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  نتائج هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بني - 

  ؟ةالتجريبي

القياسني القبلي نتائج هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية يف كرة القدم بني  - 

                                                                                      ؟ةوالبعدي للمجموعة التجريبي

القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  نتائج توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بنيهل  - 

  الضابطة؟                                                                                    

القياسني القبلي ئج نتاهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية يف كرة القدم بني  - 

  والبعدي للمجموعة الضابطة؟

نتائج هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بني ا�موعتني التجريبية والضابطة يف  - 

  القياس البعدي؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية يف كرة القدم بني ا�موعتني التجريبية  - 

  القياس البعدي؟نتائج والضابطة يف 

  :هدف البحثأ -3

لفائـدة التالميـذ الصـم  قـدمالبعض املهارات األساسية لكرة الصفات البدنية و  ةتدرييب لتنميتصميم بر�مج  -

  .البكم

  .الصم البكم التالميذلكرة القدم لدى مستوى بعض الصفات البدنية وبعض املهارات األساسية  تنمية - 

  .كشف الفروق اإلحصائية يف نتائج البحث بني العينة التجريبية والضابطة يف املتغريات قيد البحث  - 

من الناحية البدنية  الصم البكم التالميذلفائدة التعرف إىل الدور الذي ميكن أن تؤديه الربامج التدريبية  - 

  .، من خالل الرب�مج التدرييب املقرتحواملهارية

  :فرضيات البحث -4

  :الفرضية العامة -4-1

 التالميذالصفات البدنية و املهارات األساسية لكرة القدم لدى بعض  تنمية املقرتح أثر إجيايب يفلرب�مج التدرييب ل -

  .الصم البكم

  :اجلزئيةالفرضيات  -4-2
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القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  نتائج توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بني  - 

  .ةالتجريبي

القياسني القبلي والبعدي  نتائج توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية يف كرة القدم بني - 

  .ةللمجموعة التجريبي

القياسني القبلي والبعدي للمجموعة نتائج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بني  - 

  .الضابطة

القياسني القبلي نتائج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية يف كرة القدم بني - 

  .والبعدي للمجموعة الضابطة

القياس  نتائج صفات البدنية بني ا�موعتني التجريبية والضابطة يفتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف ال - 

  .البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية يف كرة القدم بني ا�موعتني التجريبية والضابطة  - 

  .القياس البعدينتائج يف 

  :صطلحات البحثالتعريف مب -5

حرموا من حاسة السمع منذ  ،خاصةهم التالميذ الذين يزاولون دراستهم مبدارس : الصم البكم التالميذ -

  . الوالدة أو هم الذين فقدوا املقدرة السمعية قبل تعلم الكالم

الباحثان بتخطيطها وتطبيقها على  الطالبان هو جمموعة من الوحدات التدريبية اليت قام  :الرب�مج التدرييب -

أفراد عينة الدراسة خالل فرتة زمنية حمددة من أجل الرقي �ملستو�ت البدنية واملهارية يف كرة القدم  لدى 

  .الصم البكم التالميذأفراد عينة الدراسة 

يف الرب�مج  الطالبان الباحثانهي جمموعة من الصفات البدنية األساسية اليت وضعها  :الصفات البدنية -

  :الصم البكم ، ومتثلت يف التالميذ لدىاملقرتح �دف تنميتها 

األصم على مقاومة التعب عند قيامه مبختلف التمرينات البدنية واملهارية لفرتة  التلميذهو قدرة  :التحمل -

  .طويلة من الزمن

يف أقل وقت مسافة معينة و مكان إىل أخر لقطع األصم على االنتقال من  التلميذهي قدرة  :السرعة -

  .ممكن
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األصم على القيام حبركة معينة تستخدم فيها القوة القصوى يف حلظة  التلميذهي قدرة : القوة االنفجارية -

  .قصرية إلنتاج احلركة

األصم على حتريك جسمه أو جزء من جسمه يف مدى واسع من احلركة دون  التلميذهي قدرة  :املرونة-

  .الشد املفرد أو إصابة للعضالت واملفاصل

األصم على تغري اجتاه احلركي بكل سرعة ودقة دون فقدانه لتوازنه والقيام  التلميذهي قدرة  :الرشاقة -

  .حبركات اللعبة �قل جهد ممكن

األصم على االحتفاظ بوضع جسمه أثناء االرتكاز على قدم واحدة ألطول  التلميذهو قدرة  :التوازن -

  .مدة ممكنة

األصم أداء حركة معينة �قصى درجة من اإلتقان وحتقيق نتيجة جيدة فيها  التلميذهي إمكانية  :املهارة -

  .مع االقتصاد يف اجلهد املبذول ويف أقل زمن ممكن

يت تؤدى بغرض معني يف إطار قانون  كل احلركات الضرورية واهلادفة ال  هي :األساسية يف كرة القدم املهارات -

الصم البكم من خالل تدريبات  التالميذالباحثان على تعليمها لدى  الطالبان اليت عمد و كرة القدم،

  :خاصة أعدت هلذا الغرض وتتمثل هذه املهارات يف

التعامــل مــع الكــرة والــتحكم �ــا والســيطرة عليهــا  علــى  األصــم هــي قــدرة التلميــذ: الســيطرة والــتحكم �لكــرة -

ألكـــرب عـــدد ممكـــن يف أوضـــاع خمتلفـــة، أثنـــاء حركتـــه �ســـتخدام أي جـــزء مـــن اجلســـم للســـيطرة عليهـــا ماعـــدا 

  .اليدين

علــى االنتقـــال مــع الكـــرة مــن مكـــان إىل آخــر يف امللعـــب مــع االحتفـــاظ  التلميـــذهــي قــدرة  :اجلــري �لكـــرة -

  .والسيطرة عليها لبلوغ هدف معني

إيصال الكرة إىل تبادل الكرات مع زمالءه ، حيث يعمل على  على األصم قدرة التلميذ وه :التمرير -

   .وسرعة زميله بدقة

إىل أبعد مسافة، وأن ال جتتاز  االثنني من فوق رأسههي قدرة التلميذ على رمي الكرة بيديه  :رمية متاس -

  .قدماه خط التماس أثناء الرمي

 هذه املهارة حتتاجكرة إىل أبعد مسافة مستعمال رأسه و ال على رميالتلميذ  قدرةهي  :ضرب الكرة �لرأس -

  .الكرة وشجاعة وثقة عالية �لنفس توقيت مناسب يف حلظة مالمسة إىل
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  .من أوضاع خمتلفة التلميذ من إسكان الكرة يف الشباك بكل قوة ودقة هي متكن :التصويب -

  :الدراسات السابقة -6

  :استعراض الدراسات السابقة -6-1

  .)2018(دراسة حسن دمحم حسن: الدراسة األوىل -6-1-1

علـــى حتســـني بعـــض األداءات املهاريـــة  هنميـــة بعـــض القـــدرات التوافقيـــة وأثـــر لت تـــدرييببـــر�مج  :عنـــوان البحـــث

  .ماملركبة لالعيب كرة القدم الص

املهارية املركبة   األداءات التعرف على �ثري بر�مج القدرات التوافقية على حتسني بعض :هدف البحث

  .لالعيب كرة القدم الصم

  :البحث رضف

  .رة القدم الصم للدرجة األوىلك  لالعيبحتسني بعض القدرات التوافقية  يفالرب�مج التدرييب يؤثر  - 

  .كرة القدم الصم للدرجة األوىل  لالعيبحتسني بعض األداءات املهارية املركبة  يفالرب�مج التدرييب يؤثر  - 

  .الواحدة للمجموعةالقبلي والبعدي  القياسنياستخدم الباحث املنهج التجرييب �عتماد  :منهج البحث

) 20(وعددهم ) مر بينمركز شباب ( العيبمت اختيار عينة البحث �لطريقة العمدية من  :البحثعينة 

  العًبا كمجموعة جتريبية 

 ،احلسايب املتوسط( اإلحصائية الوسائل، الرب�مج التدرييب، االستطالعيةالتجربة ، االستمارات :البحث أداة

  )) ت(اختبار ،املعياري االحنراف،االلتواء معامل ،االرتباط معامل

  : نتيجة أهم

 ي يفومتوسطات درجات القياس البعد يوجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات القياس القبل - 

كرة القدم لعينة البحث ولصاحل القياس   يفاملركب  يمستوى أداء القدرات التوافقية ومستوى األداء املهار 

  .يالبعد

املهارية املركبة حيث كانت أعلى معامل ارتباط  بني القدرات التوافقية واألداء ارتباطيةأن هناك عالقات  - 

قدرة االستجابة (وأقل معامل ارتباط بني ) واالستالم مث املراوغة مث اجلري مث التصويب ،قدرة التوازن( ما بني

  ).السريعة واالستالم مث التمرير

القدرات التوافقية (متغريات  يفعة التجريبية للمجمو  يالقياس البعد يفأظهرت نسب فروق التحسن  - 

  .املتغريين يفحتسن ) املركب  يواألداء املهار 
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  :أهم توصية

  .إجراء أحباث أخرى لتنمية القدرات التوافقية ومعرفة أثرها على اجلانب اخلططي - 

  .الالعبني العادينياألندية ومراكز الشباب مع يف إجراء دراسة بعنوان مدى فاعلية دمج املعاقني مسعيا  - 

    .إجراء املزيد من الدراسات املشا�ة لطبيعة البحث احلايل على أنشطة ر�ضية أخرى - 

  ).2018(دراسة بن زيدان حسني : الثانيةالدراسة  -6-1-2

- 14(لدى التالميذ الصم يف كرة القدم أثر بر�مج تدرييب لتحسني بعض القدرات البدنية  :عنوان البحث

  .سنة)16

  : هدف البحث

  .سنة)16-14(ميزين يف كرة القدم للصم اقرتاح بر�مج تدرييب لفائدة التالميذ املت - 

  .العمل على حتسني بعض القدرات البدنية هلذه الفئة من خالل بر�مج تدرييب مقرتح يف كرة القدم للصم - 

لبحث لدى التالميذ املتميزين يف كرة التعرف على �ثري الرب�مج التدرييب املقرتح يف القدرات البدنية قيد ا - 

  .القدم للصم

  .استخدم الباحث املنهج التجرييب �عتماد القياسني القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة: منهج البحث

حجاج  تلميذا معاق مسعيا من مدرسة الصغار الصم ببلدية) 12(تكونت عينة البحث من  :عينة البحث

ومت اختيار عينة البحث �لطريقة العمدية التالميذ املتميزين يف كرة سنة )16- 14(تراوحت أعمارهم من 

  .القدم

 املتوسط(اإلحصائية  الوسائل، االستطالعية ، الرب�مج التدرييب ةاالختبارات البدنية، التجريبي :أداة البحث

  )) ت(اختبار ،املعياري االحنراف،االرتباط معامل ،احلسايب

  :أهم نتيجة

  .البدنية قيد البحث لدى التالميذ املتميزين املمارسني لكرة القدم املصغرة للصمحتسن القدرات  - 

  .الرب�مج التدرييب املقرتح ساهم يف حتسني القدرات البدنية قيد البحث لدى التالميذ يف كرة القدم للصم - 

  : أهم توصية

  .حثاستخدام الرب�مج التدرييب املقرتح لتحسني القدرات البدنية لعينة الب - 

  .يف كرة القدم للصم) الالعبني( االهتمام �لقدرات البدنية للتالميذ  - 

  .تصميم برامج تدريبية على أسس علمية مبا يتناسب وخصائص لعبة كرة القدم للصم - 
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  .إقامة دورات تكوينية وندوات مستمرة لكل العاملني يف حقل الصم حول أمهية التدريب الر�ضي - 

  .عينات خمتلفة يف األعمار واجلنس إجراء حبوث أخرى على - 

  .)2016( صالح بريسم صاحل التميميدراسة : الثالثةالدراسة  -6-1-3

ساسية بكرة قدم احلاسب اآليل لتعلم بعض املهارات األ �ستخدامعالية بر�مج تعليمي ف :عنوان البحث

  .الصاالت للصم والبكم �لعراق

داء لبعض املهارات األساسية للصم والبكم يف كرة قدم الصاالت �لعراق من األحتسني : هدف البحث

احلاسب اآليل لتعلم بعض املهارات األساسية لكرة قدم الصاالت  �ستخدامخالل تصميم بر�مج تعليمي 

  .للصم والبكم

للصم  يؤثر الرب�مج التعليمي على حتسني بعض املهارات األساسية لكرة قدم الصاالت: فرض البحث

  .والبكم جبمهورية العراق

ستخدم الباحث املنهج التجرييب بتصميم �موعتني األوىل جتريبية واألخرى ضابطة ا :منهج البحث 

                                                                    .والبعيدةالقياسات القبلية  �ستخدام

�لطريقة العمدية من العيب اللجنة الباراملبية للصم والبكم بكرة قدم مت اختيار عينة البحث  :البحثعينة 

سنة مت تقسيمهم إىل )18-16(، أعمارهم العباً ) 10(ن �لعراق وبلغ عددهاالصاالت يف حمافظة ميسا

  .ةجمموعني ضابطة وجتريبي

ـــــة، االســـــتمارات :البحـــــث أداة حنـــــراف اال، احلســـــايباملتوســـــط (  اإلحصـــــائية الوســـــائل ،االســـــتطالعية التجرب

  ).اختبار ليفني للتجانس ،) ت(، اختبار النسب املئوية، التكرارات، معامل االرتباط لسبريمان، املعياري

  :نتيجة أهم

احلاسب اآليل الذي طبق على ا�موعة التجريبية أدى إىل حتسن جوهري  �ستخدامالرب�مج التعليمي  - 

   .لصاحل القياسات البعدية) لبحثقيد ا(وملحوظ يف مستوى األداء املهاري 

بكرة قدم الصاالت أثرت بشكل  األساسيةيف تعلم املهارات ) النموذج وأداءالشرح (الطريقة املتبعة  - 

  . للمجموعة الضابطة) قيد البحث(ات بسيط جداً وجزئي يف حتسن أداء املهار 

   :أهم توصية



 التعريف �لبحث

 

11 

 

احلاسب اآليل لتعلم بعض املهارات األساسية بكرة قدم  �ستخدامضرورة تطبيق الرب�مج التعليمي  - 

  .هذه املهارات أداءملا له من فعالية ودور كبري يف حتسني ،  الصاالت لدى العيب الصم والبكم

املزيد من الدراسات والبحوث العلمية على املعاقني عامة وفئة الصم والبكم بصفة خاصة من أجل  إجراء - 

 .كل مرحلة سنيةعلى مسات وخصائص   التعرف

  ).2015( أمحد صاحل ةعود عليدراسة : الرابعةالدراسة  -6-1-4

 اخلططي واألداء واملهارية البدنية القدرات بعض تطوير يف بطريقتني ةاملركب مترينات �ثري: عنوان البحث

  .القدم بكرة )الصم البكم(ة اخلاص االحتياجات لذوي الفردي اهلجومي

  :هدف البحث

  .والدائري �لفرتي املركب للتدريب تدريبيني منهجني إعداد - 

 اخلططي واألداء واملهارية البدنية القدرات تطوير يف والدائري �لفرتي املركبة التدريبات �ثري على التعرف - 

   .البكم لصمل القدم كرة لالعيب الفردي

 واألداء واملهارية البدنية للقدرات التجريبيتني ا�موعتني بني البعدية االختبارات بني الفروق على التعرف - 

  .ياخلطط

  .البكم لصمل القدم بكرةاهلجومي  الفردي اخلططي �ألداء خاصة اختبارات وتقنني تصميم - 

  :فرض البحث

وجود �ثري اجيايب للتدريبات املركبة �لفرتي والدائري بتطوير بعض القدرات البدنية واملهارية واألداء  - 

  .الفردي اهلجومي لالعيب الصم البكم بكرة القدماخلططي 

عض الفروق املعنوية بني االختبارات البعدية للقدرات البدنية واملهارية واألداء اخلططي الفردي بني بوجود  - 

  .ا�موعتني التجريبيتني

 عينه كمجتمع البصرة مدينة يفالصم البكم  اخلاصة االحتياجات ذوي العيب الباحث اختار :عينة البحث

ومت اختيار هذه العينة �لطريقة العشوائية ، سنة)22(متوسط أعمارهم  العبا) 24( عددهم والبالغ لبحثه

  .البسيطة عن طريق القرعة

  . استخدم الباحث املنهج التجرييب: منهج البحث
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فريق العمل،  ، االستطالعية التجربة املقابالت الشخصية، املصادر واملراجع، ،االستمارات :أداة البحث

  .)Spss( اإلحصائية الوسائل

 البدنية القدرات تطوير يف ساعد) الدائري و الفرتي(  �ملنهجني املركب التدريب استخدام :أهم نتيجة

 نأو  ،) البكم الصم(  اخلاصة االحتياجات ذوي العيب لدى اهلجومي الفردي اخلططي واألداء واملهارية

 بني الفردي اخلططي األداء و املهارية و البدنية للقدراتة البعدي االختبارات يف املعنوية الفروق بعض هناك

  .الدائري التدريب جمموعة لصاحل و ا�موعتني

  :أهم توصية

 البدنية القدرات لتنمية التدريب طرق مجيع يف التدريبية الوحدات يف املركبة التمارين استخدام ضرورة - 

  .�ملباراة لألداء ةمشا� بشكل �ديتها يكون وأن اخلططي األداء و واملهارية

  .)لبكما الصم(اخلاصة االحتياجات ذوي تدريب يف الدراسة يف املعد التدرييب املنهج استخدام ضرورة - 

  ).2015( كاظم عيسى الصاحليدراسة  : اخلامسةالدراسة  -6-1-5

املهارات األساسية بكرة القدم لدى �ثري بعض األلعاب الصغرية على التوازن احلركي وبعض : عنوان البحث

  .تالميذ معهد األمل الصم والبكم

  : هدف البحث

  .إعداد منهج تعليمي �سلوب األلعاب الصغرية لتعليم بعض املعارات األساسية بكرة القدم للصم البكم - 

ى تالمذة املعهد التعليمي على التوازن احلركي وبعض املهارات األساسية لكرة القدم لد جمعرفة �ثري املنه - 

  .سنة)15- 13(البكم ألعمار  مالص

  :فرض البحث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية والبعدية يف متوسط درجات بعض املهارات  - 

  .األساسية يف كرة القدم والتوازن للمجموعة التجريبية لدى التالميذ

االختبارات البعدية  يف متوسط درجات بعض املهارات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  - 

  .األساسية يف كرة القدم والتوازن للمجموعتني التجريبية والضابطة لدى التالميذ

استخدم الباحث املنهج التجرييب ذو جمموعتني الضابطة والتجريبية ذات االختبار القبلي : منهج البحث -

  .دي ملالئمته طبيعة مشكلة الدراسةوالبع
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تلميذا كانت إعاقتهم منذ الوالدة مت تقسيمهم �لطريقة ) 20(تكونت عينة البحث من : عينة البحث -

  .العشوائية إىل جمموعتني جتريبية وضابطة

اإلحصائية  الوسائل، فريق العمل، ة االستطالعية، التجربة األصليةالدراسة النظرية، الدراس ::أداة البحث - 

  ).) ت(النسب املئوية، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، اختبار(

  : أهم نتيجة -

  .تفوق ا�موعة التجريبية على ا�موعة الضابطة يف تعلم املهارات املختارة للتالميذ الصم البكم - 

  .الميذ الصم البكمتفوق ا�موعة التجريبية على ا�موعة الضابطة يف صفة التوازن احلركي للت - 

  .بني االختبارات القبلة والبعدية للمجموعة الضابطة) املناولة والدحرجة( توجود حتسن للمهارا - 

  .جامعة البيضاء اليمن) 2013( دراسة حيىي امليتمي: السادسةالدراسة  -6-1-6

العيب كرة القدم أثر بر�مج تدرييب مقرتح لتحسني مستوى بعض القدرات البدنية لدى  :عنوان البحث

  .الصم

  : هدف البحث

التحمل، القوة، السرعة، (حتديد أثر الرب�مج املصمم على حتسني مستوى بعض القدرات البدنية  - 

  .لدى العيب كرة القدم الصم) الرشاقة، املرونة

  .التعرف على الفروق يف مستوى بعض القدرات البدنية بني القياسني القبلي والبعدي - 

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياسيني القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي ألثر الرب�مج  :فرض البحث

لدى ) التحمل، القوة، السرعة، الرشاقة، املرونة( على مستوى بعض القدرات البدنية التدرييب املصمم 

  . العيب كرة القدم

  . القبلي والبعدي للمجموعة الواحدةاستخدم الباحث املنهج التجرييب �عتماد القياسني: منهج البحث

العب كرة القدم الصم جبمعية األمل الصم يف حمافظة أب ) 19(تكونت عينة البحث من  :عينة البحث

  .�ليمن، ومت اختيار عينة البحث �لطريقة العمدية وفق جمموعة من الشروط

ة، االختبارات البدنية، االستمارات، الدراسة النظرية، الدراسة االستطالعية، التجربة األصلي :البحث أداة

  ).) ت(املدى، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، اختبار(املعاجلة اإلحصائية 

  :أهم نتيجة
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  .الرب�مج التدرييب املقرتح له أثر يف حتسني مجيع القدرات البدنية قيد الدراسة - 

  .للتحسن كانت يف متغري الرشاقةأعلى نسبة للتحسن كانت يف متغري املرونة وأقل نسبة  - 

  :أهم توصية

استخدام الرب�مج التدرييب املقرتح خالل مراحل التدريب واإلعداد ملا له من نتائج إجيابية على املتغريات  - 

  .البدنية

االستفادة من نتائج هذه الدراسة وتوصيا�ا من قبل اجلهات املختصة يف وزاريت الشباب والر�ضة  - 

ماعية بضرورة االهتمام بر�ضة كرة القدم للصم وتصميم الربامج التدريبية وعدم إغفال هذه والشؤون االجت

  .الفئة من ا�تمع

  ).2013( دراسة مىن عبد الستار هاشم و عمار خالد حياوي: السابعةالدراسة  -6-1-7

�ثري مترينات خاصة يف تعلم واحتفاظ بعض املهارات األساسية يف كرة القدم للصم والبكم  :عنوان البحث

  .سنة) 15-13(�عمار 

  :هدف البحث

  .سنة)15- 13(لقدم للصم والبكم �عمار إعداد مترينات خاصة يف تعلم بعض املهارات بكرة ا - 

  .املهارات بكرة القدم للصم والبكمالتعرف على �ثري هذه التمارين اخلاصة يف تعلم بعض  - 

  .األساسية بكرة القدم للصم والبكمالتعرف على نسبة االحتفاظ لتعلم بعض املهارات  - 

  :فرض البحث

هنالك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل االختبار  - 

  .البعدي

ة بني االختبار البعدي للمجموعتني لضابطة والتجريبية ولصاحل ا�موعة هنالك فروق ذات داللة إحصائي - 

  .التجريبية

نسبة االحتفاظ لتعلم بعض املهارات األساسية بكرة القدم للمجموعة التجريبية أكرب من نسبة االحتفاظ  - 

  .للمجموعة الضابطة

وىل جتريبية واألخرى ضابطة استخدم الباحثان املنهج التجرييب بتصميم �موعتني األ :منهج البحث

  .ةديستخدام القياسات القبلية والبع�
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ئي ترتاوح أعمارهم مابني مت اختيار عينة البحث �لطريقة العمدية من تالميذ السادسة ابتدا :عينة البحث

طالب مت  )16(م البكم ببغداد، وبلغ عددهم سنة يف املعهد العلمي لرعاية املعاقني الص)13-15(

  .جمموعني ضابطة وجتريبية إىل �لتساوي عن طريق القرعةقسيمهم ت

، الوسائل  التجربة االستطالعية، االستماراتاملقابالت الشخصية،  املصادر واملراجع، :أداة البحث

  ).Spss(اإلحصائية 

  : أهم نتيجة

التجريبية يف املهارات إن استخدام التمرينات اخلاصة اثر اجيابيا يف نتائج االختبارات البعدية للمجموعة  - 

  .موضوع البحث

  .أثر املنهج التعليمي والتمرينات اخلاصة بشكل اجيايب يف تفوق ا�موعة التجريبية - 

  :أهم توصية

  .االهتمام �لطالب املعاقني وتوفري كافة السبل الالزمة إلجناح عملية تعليم يف الرتبية الر�ضية - 

  .إجراءات حبثية مستقبلية لتطوير هذه الفئة من الطالب املعاقنيإجياد وسائل إيضاح واعتمادها يف  - 

  ).2013( �ته صربي فتحي عبد الباري دراسة :الثامنةالدراسة  -6-1-8

كرة القدم للصم   يف�ثري استخدام الوسائط الفائقة على تعلم بعض املهارات املندجمة : عنوان البحث 

  .والبكم

  :هدف البحث

لتحسني أداء بعض املهارات ) اهليربميد� ( تعليمي مقرتح �ستخدام الوسائط الفائقة تصميم بر�مج  - 

  .املندجمة لكرة القدم الصم والبكم 

. أثر الرب�مج املقرتح يف حتسن أداء بعض املهارات املندجمة لكرة القدم لدي عينة البحث ىالتعرف عل - 

  :فرض البحث

 املهارات يف البعدي القياس لصاحل والبعدي القبلي القياسني متوسطي بني إحصائياً  دالة فروق توجد - 

  . البحث قيد املندجمة

  .يؤدى الرب�مج التعليمي املقرتح إىل حتسن املهارات املندجمة �لبحث يف القياس البعدي - 

   .استخدم الباحث املنهج التجرييب �عتماد القياسني القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة :نهج البحثم
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 بشبني والبكم للصم األمل عهدمب تلميذ) 15(اختريت العينة �لطريقة العمدية ، وقوامها :ينة البحث ع

  .سنة ميثلون فريق املعهد املشارك يف دوري املعاهد املتخصصة يف كرة القدم) 15(حتت  ، أعمارهم الكوم

الدراسة النظرية، الدراسة االستطالعية، التجربة األصلية، االختبارات ، االستمارات، فريق   :أدوات البحث

النسبة املئوية، املتوسط احلسايب، (، املعاجلة اإلحصائية  (spss) اإلحصائي الرب�مج الباحثالعمل، 

  (z)) اختبار ،لبريسون االرتباط معامل ،االلتواء معاملاالحنراف املعياري، 

   :النتائج أهم

حتسن مستوى األداء  يف) احلاسب اآليل ( أسهم الرب�مج التعليمي �ستخدام أسلوب الوسائط الفائقة  - 

  .للمهارات املندجمة يف كرة القدم قيد البحث 

الرب�مج املقرتح له أثر إجيايب علي معدالت التحسن يف املهارات املندجمة قيد البحث يف درجة  - 

  .االختبارات 

ث من سائط الفائقة هلا �ثرياً إجيابياً وفعاًال على تعلم بعض املهارات املندجمة لدي أفراد عينة البحالو  - 

  .سنة)  15( الصم والبكم حتت 

   :أهم توصية

   .استخدام الرب�مج التعليمي املقرتح واملعد �ألسلوب اهليربميد� يف تعلم املهارات املندجمة لدي الصم - 

  .لقدم يف برامج تدريب الصم والبكمالتدريبات املقرتحة للمهارات املندجمة يف كرة ااالستفادة من  - 

  .ضرورة إدراج مادة الرتبية الر�ضية للمعاقني ضمن اخلطة الدراسية لكليات الرتبية الر�ضية - 

  ).2011(دراسة عتويت نور الدين: التاسعةالدراسة  -6-1-9

  .على تعليم بعض املهارات األساسية يف كرة القدم فئة الصم البكم أثر بر�مج تعليمي مقرتح :عنوان البحث

  : مشكلة البحث

هـــل للـــرب�مج التعليمـــي أثـــر علـــى تعلـــم بعـــض املهـــارات األساســـية لفعاليـــة كـــرة القـــدم لفئـــة الصــــم والـــبكم  -

  .سنـة) 12 -10(

ســية املقرتحــة يف لعبــة كــرة هــل هنــاك فــروق ذات داللـــة إحصــائية لنتــائج االختبــار يف بعــض املهــارات األسا -

  القدم بني ا�موعتني التجريبية والضابطة؟

   :هدف البحث
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 )12-10(بر�مج تعليمي مقرتح لتعلم بعض املهارات األساسية يف لعبة كرة القدم للفئة العمرية  تصميم - 

    .مبدارس الصم و البكم سنة 

كرة القدم للصم البكم على حتسني بعض املهارات   معرفة ما مدى �ثري الرب�مج التعليمي املقرتح لفعالية - 

   .األساسية لفعالية كرة القدم

  :البحث رضف

م بعض املهارات األساسية لفاعلية كرة القدم لفئة الصم يتعلتعليمي املقرتح يؤثر إجيابيا على الرب�مج ال - 

  .سنة )12- 10(والبكم 

األساسية املقرتحة يف لعبة كرة القدم إحصائية لنتائج االختبار يف بعض املهارات هناك فروق ذات داللة  - 

  .بني ا�موعتني التجريبية والضابطة لصاحل التجريبية يف االختبار البعدي

  .استخدم الباحث املنهج التجرييب �عتماد القياسني القبلي والبعدي للمجموعة الواحدة :منهج البحث

) 20(ومتثلت يف صغار الصم البكم وبلغ عددها  ،لعشوائيةاختيار عينة البحث �لطريقة امت  :البحثعينة 

  .تلميذا من مدرسة صغار الصم والبكم ببلدية حجاج والية مستغامن

الدراسة النظرية، املقابالت الشخصية، الدراسة االستطالعية، التجربة األصلية، االختبارات  :البحث أداة

النسبة املئوية، املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، ( ، فريق العمل، املعاجلة اإلحصائيةالبدنية، االستمارات

  ).) ت(اختبار ،بريسوناختبار 

توصل الباحث إىل أنه هناك تطور يف مستوى مجيع املهارات األساسية املقرتحة لفئة الصم  :نتيجة أهم

  .البكم

  :خرج الباحث مبجموعة من التوصيات أمهها :أهم توصية

  .ميول ورغبات وحاجات الصم البكم أثناء ختطيط بر�مج تعليمي ر�ضي متكامل ةدراس - 

  .توظيف مدربني خمتصني يف النشاط البدين والر�ضي لذوي اإلعاقة السمعية - 

  .القدم لفئة الصم تطبيق الرب�مج التعليمي املقرتح لتعليم املهارات األساسية يف كرة  -

  ).2008(طوطاح مصطفى دراسة: العاشرة الدراسة -6-1-10

فاعلية وحدات تعليمية مقرتحة يف تنمية بعض الصفات البدنية لدى فئة املعاقني مسعيا : عنوان البحث

  .سنة 12- 09
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  : مشكلة البحث

  .؟املعاقني مسعيا هل الوحدات التعليمية املقرتحة تساهم يف تنمية اجلانب البدين لدى فئة  - 

ب البدين لدى فئة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العينة الضابطة والتجريبية يف تنمية اجلان - 

  .  ؟املعاقني مسعيا 

  :هدف البحث

  .تنمية بعض عناصر األداء البدين لدى فئة املعاقني مسعيا - 

  .قني مسعياتصميم وحدات تعليمية خاصة �لرتبية البدنية املعدلة للمعا - 

  :فرض البحث

  .التعليمية املقرتحة هلا دور اجيايب يف تنمية بعض عناصر األداء البدين لدى املعاقني مسعيا تالوحدا - 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينيت البحث لصاحل العينة التجريبية يف تنمية بعض عناصر األداء  - 

  .البدين لدى فئة املعاقني مسعيا

جتريبية واألخرى ضابطة  األوىلموعتني � بتصميمالباحث املنهج التجرييب  استخدم  :منهج البحث

  . ةالبعديو  ةالقبلي اتالقياس �ستخدام

تالميذ مدرسة صغار لصم �حملمدية والية اجلزائر ، وبلغ عددها  عينة البحث من تكونت :عينة البحث

، ومت اختيار أفراد العينة الطريقة ةتلميذ مت تقسيمهم عشوائيا إيل جمموعة ضابطة وأخرى جتريبي )14(

  .  السن احملدد واجلنس ونوع وطبيعة اإلعاقة ومبراعاةالعمدية 

النسبة املئوية، املتوسط احلسايب، االحنراف ( االختبارات البدنية ، الوسائل اإلحصائية : أداة البحث

  ) ).ت(امل االرتباط لبريسون، معامل الصدق، اختبار املعياري، مع

  :أهم نتيجة

  .هناك إمكانية لتطوير اجلانب البدين لدى فئة املعاقني مسعيا وقابليتهم للتحسن حنو األفضل - 

  .اخلاصة هلا دور إجيايب وفعال على فئة املعاقني مسعيا ةالربامج التعليمي - 

  ).2007( هاشم  دمحم أبودمحم دراسة: عشر احلاديةالدراسة  -6-1-11

دقة و  الديناميكيعلى التوازن  يلتحسني الكفاءة الوظيفية جلهاز الدهليز  تدرييب�ثري بر�مج : عنوان البحث

  . لالعيب كرة القدم الصم البكم التصويب

  : هدف البحث
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 يحتسني الكفاءة الوظيفية للجهاز الدهليز  ه يف�ثري مدى  مقرتح للتعرف على تدرييبوضع بر�مج  - 

  .لالعيب عينة البحث من الصم البكم) يالتوازن الديناميك(

  .البكم الصم الالعبني عند التصويب دقة مستوى حتسني على الرب�مج �ثري - 

�ستخدام جتريبية واألخرى ضابطة  األوىلموعتني � بتصميمالباحث املنهج التجرييب  استخدم :منهج البحث

  . ةالبعدي ة والقبلي اتالقياس

كرة القدم من الصم البكم مبحافظة الشرقية واملقيدين مبركز   العيبعينة البحث من  تكونت :عينة البحث

 ) 48(م لكرة القدم وعدده املصريومركز شباب أبو محاد واملسجلني �إلحتاد  النموذجيشباب �صر 

عليهم وبذلك أصبحت عينة البحث الفعلية  االستطالعيةالدراسة  العبني إلجراء )8(استبعاد  ومتالعب، 

مركز شباب (واألخرى ضابطة ) مركز شباب �صر(مت تقسيمهم إىل جمموعتني األوىل جتريبية  ،العباً  )40(

  ).أبو محاد

  .التصويبالديناميكي و التوازن  اتاختبار ، يالكفاءة الوظيفية للجهاز الدهليز  اختبارات: األدوات البحث

 الوظيفية الكفاءة ملستوى التقدم نسب يف الضابطة ا�موعة على التجريبية ا�موعة تفوقت: أهم نتيجة

  .الديناميكي ومستوى األداء املهاري لدقة التصويب والتوازني الدهليز  للجهاز

للطالبان الباحثان أمكن  اليت السابقةدراسات المن خالل يتضح  :التعليق على الدراسات السابقة -6-2

وقد ، )2018(حىت ) 2007(من يف الفرتة  أجريتواليت  ،عربيةة دراس) 11(التوصل إليها وعددها 

من حيث  انالباحثالطالبان يقوم �ا  اليتحيث تتفق معظم الدراسات مع الدراسة ، الصمتناولت مجيعها 

  .طريقة اختيار عينة البحث املتبع واملنهج 

والعينة  العمل على تنمية الصفات البدنية واملهارات األساسية يف كرة القدم معادراسة يف بينما متيزت هذه ال

  .بوالية غليزان املختارة لفئة الصم والبكم

  :أوجه التشابه بني الدراسات السابقة -6-2-1

حيث أن . كل الدراسات سالفة الذكر كانت �دف إىل هدف واحد وهو االهتمام �لصم بشكل عام  - 

الدراسات هدفت إىل حتسني جمموعة من الصفات بدنية أو صفة واحدة لدى الصم، والبعض اآلخر منها 

بني يم املهارات األساسية يف كرة القدم لصم، فيحني بعض الدراسات عملت على اجلانتعلهدف إىل 

  .  الصفات البدنية واملهارية معا لدى الصم
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 بتصميم ا�موعتني التجريبيـة والضـابطةإما  املنهج التجرييب اعتمدت على منهج واحد هو املنهج التجرييب -

  .أو بتصميم جموعة واحدة

  .مت استعمال نفس أدوات الدراسة تقريبا يف الدراسات السابقة -

أو الناحيـــة البدنيـــة  ســـواء مـــننتـــائج اجيابيـــة علـــى املتغـــريات قيـــد دراســـتها  الســـابقة إىلتوصـــلت الدراســـات  -

  .وحتسن يف األداء أو كالمها يف كرة القدم  املهارية

  :أوجه االختالف بني الدراسات السابقة -2-2-2

 ،رختتلف الدراسات السابقة يف إجراءات الدراسة أي يف ا�ال الزمين فمنها مـن كانـت يف اجلزائـر ومنهـا مصـ

منـــة خمتلفـــة يف الفـــرتة أجريـــت يف أز  ةوأيضـــا االخـــتالف يف ا�ـــال الـــزمين فالدراســـات الســـابق .الـــيمن ،العـــراق

  .)2018 -2007( املمتدة مابني

  .اختيارها إما عمد� أو عشوائيا وطريقو عمرها الزمين وكذلك اختالف يف عينة البحث 

  :من الدراسات السابقة االستفادة أوجه -6-2-3

 .يف فهم مشكلة دراسته انالباحثالطالبان استفاد  -

 .وفروض دراسته بدقة أهدافساعدت الباحث على صياغة  -

 .يف الدراسة املستخدمةاختيار التصميم املناسب للدراسة احلالية واألدوات  -

 .اإلحصائية املناسبة للدراسة احلالية الوسائلاستخدام  -

 .على طريقة عرض النتائج وتفسريها التعرف -



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الباب األول

  اجلانب النظري



 

 

 

  :الفصل األول

خصائص الصم 

  البكم
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  :متهيد

حتتل حاسة السمع أمهية خاصة يف حياة الفرد لذلك ذكر هللا تعاىل هذه احلاسة يف أكثر من موضع يف     

  النحل﴾ ٧٨﴿ َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َواْألَْفِئَدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعلَ : القرءان الكرمي مؤكدا على أمهيتها لقوله تعاىل

   املؤمنون﴾ ٧٨﴿ َواْألَْفِئَدةَ  َواْألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ  َأْنَشأَ  الَِّذي َوُهوَ : وقال تعاىل

وتعد حاسة السمع مبثابة اجلسر الرابط بني الفرد وما حييط بع من أشياء وأشخاص، فإذا فقدت هذه      

احلاسة أو ضعفت فإن الفرد يتخذ من حماولته للتكيف مع العامل احمليط به أحد األمرين أوهلما هو إما أن 

تفاعل شخصي أو اجتماعي مع  يتقبل هذا الوضع ويعيش كفرد معوق وينعزل عن أفراد ا�تمع متجنبا أي

اآلخرين، و�نيهما هو أن يواجه ا�تمع وهو حمروم من أهم الوسائل اليت تسهل لع عملية االتصال 

�آلخرين، وهذا يؤدي بدوره إىل إعاقة منوه النفسي واملعريف، واحلد من مشاركته، وتفاعله مع غريه، 

    )2، صفحة 2005شرين عبد الوهاب، (. واندماجه يف ا�تمع

  :تعريفات اإلعاقة السمعية -1

هناك تباين يف استخدام املصطلحات اليت تتعلق مبوضوع اإلعاقة السمعية، فهناك من يستخدم     

مصطلح املعاقني مسعيا وهو يعين الصم، ومن يلتبس عليه األمر فيخلط بني معىن الصم وضعاف السمع 

لسمع أو لذلك جيب توضيح أن اإلعاقة السمعية تنقسم إىل فئتني أوهلما الصم وهم الذين فقدوا حاسة ا

دون املخاطبة   االستيعابمن كان مسعهم �قصا إىل درجة أ�م حيتاجون إىل أساليب تعليمية متكنهم من 

كالمية، و�نيهما ضعاف السمع وهم الذين لديهم مسع ضعيف إىل درجة أ�م حيتاجون يف تعليمهم إىل 

  )49، صفحة 2014وهدان،  خليفة و سريناس ربيع( .تدريبات خاصة

وتشمل اإلعاقة السمعية بصفة عامة املدى الواسع من فقدان السمع الذي يبدأ من اإلعاقة السمعية     

اإلعاقة السمعية : ، وهذا يعين أن هناك حالتان لإلعاقة السمعية ومها)الصمم(وميتد حىت اإلعاقة الكاملة 

ئية، وتلك احلالتني هلما �ثري على مدى إدراك الفرد وفهمه اللغة و اإلعاقة السمعية اجلز ) الصمم(الكلية 

  )287، صفحة 2011عبد ا�يد الشريف، ( .املنطوق

الطفل : أن اإلعاقة السمعية تتحدد مبصطلحني أوهلما" )1998(الروساننقال عن  يمرسويضيف     

األصم كليا وهو ذلك الطفل الذي فقد قدرته السمعية يف السنوات الثالثة األوىل من عمره ونتيجة لذلك مل 

يستطع اكتساب اللغة ويطلق على هذا الطفل األصم األبكم، أما الطفل األصم جزئيا فهو ذلك الطفل 

https://www.almaany.com/quran-b/16/78/
https://www.almaany.com/quran-b/23/78/
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السمعية ونتيجة لذلك فهو يسمع عند درجة معينة كما ينطق اللغة وفق مستوى  الذي فقد قدرا من قدرته

  )25، صفحة 2015مرسي، ( .."معني يتناسب ودرجة إعاقته السمعية

  :تعريف الصم -1-1

حباسة السمع يف أغراض هم الذين ال ميكنهم االنتفاع "األطفال الصم ��م ) 2014( القريطي عرفي    

احلياة العادية أو فقدوا كليا املقدرة على السمع، سواء من ولد منهم فاقدا للسمع متاما، أو بدرجة أعجز�م 

  )25، صفحة 2014عبد املطلب القريطي، ( . "عن االعتماد على آذ�م يف فهم الكالم وتعلم اللغة

أنه ذلك الطفل الذي ولد فاقدا حلاسة السمع، وترتب : "الطفل األصم الصحة العاملية للطفولة هيئة وتعرف    

على ذلك عدم استطاعته تعلم اللغة و الكالم، أو هو الطفل الذي أصيب �لصمم يف طفولته قبل 

 .بسرعةاكتساب اللغة والكالم، أو أصيب �لصمم بعد تعلم اللغة مباشرة حبيث فقد آ�ر ذلك التعلم 

  )75، صفحة 2013وقوت و �ى حممود الصواف، (

هو الشخص غري القادر على إدراك األصوات يف البيئة احمليطة بطريقة مفيدة �ستعمال السماعة الطبية     

أساسية الكتساب أو بدون استعماهلا، كما أنه غري قادر على استعمال حاسة السمع كطريقة أولية 

  (Smith, 2001). املعلومات

هو الطفل الذي ال يسمع، وفقد قدرته على السمع، ونتيجة لذلك مل يستطيع اكتساب اللغة بشكل     

  )33، صفحة 2000عبيد، ماجدة (. طبيعي حبيث ال تصبح لديه القدرة على الكالم وفهم اللغة

هو الطفل الذي يولد فاقدا للسمع متاما وبدرجة تكفي إلعاقة أن الطفل األصم  الطالبان الباحثانويرى 

الطفل الذي أصيب �لصمم يف طفولته قبل اكتساب اللغة والكالم، أو ذلك أو هو بناء الكالم واللغة، 

  .آ�ر ذلك التعلم بسرعةأصيب �لصمم بعد تعلم اللغة مباشرة حبيث فقد 

  :تعريف ضعاف السمع -2-2

هو ذلك الذي فقد جزءا من قدرته السمعية ونتيجة لذلك فهو يسمع ) األصم جزئيا(ضعيف السمع     

  )201، صفحة 2009أمحد عودة، ( .عند درجة معينة ، وينطق وفق مستوى معني

هو الشخص الذي ال تفتقد حاسة السمع لديه وظيفتها �لكامل، مما يساعده على القيام مبعاجلات     

ر ظعينات السمعية أم بدو�ا بغض الن�جحة للمعلومات اللغوية، من خالل حاسة السمع �ستخدام امل
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عند األفراد ضعاف عما إذا كان الضعف منذ الوالدة أو املراحل العمرية الالحقة، ويرتاوح مدى الفقدان 

  )28، صفحة 2006إبراهيم القريويت، ( .ديسبيل) 69- 25(السمع مابني 

ويتبىن تعريف املدرسة األمريكية للشخص ضعيف السمع وهو ) 1938(ويعود بنا القريويت إىل عام     

فهم الكالم من خالل جهاز السمع ) ولكنها ال تعوق(الشخص املعاق مسعيا لدرجة جتعل من الصعب 

   )84سليمان، بدون سنة، صفحة سيد (. سواء مع أو بدون استعمال املعينات السمعية

ويرى الطالبان الباحثان أن الطفل ضعيف السمع هو الذي يكون لديه قصور مسعي أو بقا� مسع ، ومع 

إىل حد ما ، وميكنه تعلم الكالم واللغة سواء �ستخدام  لك فإن حاسة السمع لديه تؤدي وظائفهاذ

  .املعينات السمعية  أو بدو�ا

   )Deci(املقطع األول ديسي  : يتكون مصطلح ديسبل من مقطعني ):  (Decibelديسبل -

إسكندر جراهام بل خمرتع التليفون، ويعين وهو اسم العامل  )Bel(مبعىن وحدة قياس، واملقطع الثاين بل 

  )42، صفحة 2009جاب � و وحيد السيد حافظ، ( .املصطلح وحدة قياس شدة الصوت

  :السمعية اإلعاقةاب بأس -2

أسباب خلقية أو والدية ) 1: (تصنف منظمة الصحة العاملية أسباب الصمم والضعف السمعي إىل    

) 2. (حيث يولد الطفل ولديه إعاقة مسعية أو أن  اإلعاقة السمعية حتدث لديه بعد الوالدة بفرتة وجيزة

، 2013مجال اخلطيب، ( .اليت تؤدي إىل اإلعاقة السمعية يف أي عمرأسباب مكتسبة وهي العوامل 

  )156صفحة 

  :وتشمل :األسباب اخللقية -2-1

حيث اإلعاقة السمعية نتيجة انتقال بعض الصفات احليوية أو احلاالت املرضية من : العوامل الوراثية - أ

طريق الوراثة ومن خالل الكروموزمات احلاملة هلذه الصفات كضعف اخلال�  الوالدين إىل أبنائهما عن

 رشوان نقال عن وتضيف. )311، صفحة 2005عبد املطلب القريطي، ( .السمعية أو العصب السمعي

عن الصمم هي من النوع املتنحي أي أن فرصة تالقي  املسئولةمعظم العوامل "أن  )1999( زينب شقري

عوامل متشا�ة للصمم من الزوجني لديهما صم أو يسمعان فرصة ضئيلة لكن هذه الفرصة تزداد إذا كان 

  )14، صفحة 2008أمحد رشوان، ( ."الزوجان بينهما قرابة
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إصابة األم ببعض األمراض من أمهها فريوس احلسبة األملانية والزهري  :مشكالت أثناء احلمل والوالدة - ب

) الثاليدوميد واألسرتبتومايسني(واألنفلونزا احلادة، تعاطي األم بعض العقاقري ومن تلك األدوية والعقاقري 

ه وأنواع أخرى من العقاقري قد تستخدم ملدة طويلة كاألسربين، وهناك بعض العوامل الوالدة وترجع هذ

العوامل إىل ظروف الوالدة وما يرتتب عليها �لنسبة للمواليد ومنها الوالدات العسرية أو الطويلة حيت 

  )79،80، صفحة 2005املوايف و فوقية دمحم راضي، ( ...يتعرض اجلنني لنقص األوكسجني 

تتمثل يف خمتلف األمراض اليت ميكن أن تصيب اإلنسان يف  :السمعيةاألسباب املكتسبة لإلعاقة  -2-2

خمتلف مراحل حياته و أيضا صدور أنسجة السمع و خاصة عند الشيخوخة إضافة إىل خمتلف احلوادث 

اليت قد يتعرض هلا الفرد يف حياته و اليت قد تؤثر على اجلهاز السمعي لديه ز�دة على ذلك استخدام 

  )69، صفحة 1993مجال اخلطيب، ( .ثر الفريوساتبعض العقاقري و أ

  :تصنيفات اإلعاقة السمعية -3

منها ما أشار إليها  سليمان عبد الواحد نقال ، مت تصنيف اإلعاقة السمعية من وجهات نظر متعددة    

، وعادل عبد )1998(إبراهيم الزهريي  ،)Easterbrooks,1997(، )1996(عن كل من فاروق الروسان 

أن تصنيفات اإلعاقة السمعية تتعدد على منظور التصنيف فهناك التصنيف الوظيفي، ) 2003(هللا 

، صفحة 2014سليمان عبد الواحد، (  .والتصنيف الفسيولوجي ، والتصنيف الطيب ، والتصنيف الرتبوي

184(  

ويعتمد التميز بني الصمم واملستو�ت األخرى من اإلعاقة السمعية على مهنة األخصائي الذي يقوم     

فالرتبوي يعرف الصمم من حيث �ثريه على األداء الرتبوي، وأخصائي التأهيل املهين يعرفه من ، �لتمييز

 .قاسا �لديسبل ونوعهحيث �ثريه على األداء املهين، والطبيب يعرفه من حيث شدة الفقدان السمعي م

   )26، صفحة 1998مجال اخلطيب، (

  :وعلى أي حال، فقد جرت العادة أن تصنف اإلعاقة السمعية تبعا لثالثة معايري هي

  .العمر عند اإلصابة  -                   

  .موقع اإلصابة -                   

   .شدة اإلصابة -                   
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  :التصنيف حسب العمر عند اإلصابة -3-1

  :صمم قبل تعلم اللغة -

حيدث منذ الوالدة أو يف مرحلة سابقة على تطور اللغة والكالم عند الطفل، ويعتقد أن العتبة الفارقة هلذا  

سنوات، ويف هذه احلالة تتأثر قدرة الطفل على النطق والكالم، ألنه ) 3(النمط من الصمم حيدث يف عمر 

وبناء على ذلك فإن الصمم قبل  مل يسمع اللغة احملكية �لشكل الذي يساعده على اكتسا�ا وتعلمها،

  .)14، صفحة 2002عبد احلميد يوسف، ( .اللغة يعرف �لصمم الوالدي

  :صمم بعد تعلم اللغة -

يطلق هذا التصنيف على تلك الفئة من الصم الذين فقدوا قدر�م السمعية كلها أو بعضها بعد اكتساب 

، 1998فاروق الروسان، ( .الفئة بقدر�ا على الكالم، أل�ا مسعت وتعلمت اللغة اللغة، وتتميز هذه

، وقد يفقد الفرد جانبا كبريا من الكالم الذي يكون قد اكتسبه سابقا وذلك بسبب عدم )142صفحة 

قراءة الشفاه إىل جانب لغة اإلشارة حيث قدرته على مساع كالمه هذا وهو األمر الذي يفرض عليه تعلم 

عبد هللا دمحم، ( .تعتمد قراءة الشفاه على مدى معرفة الفرد �ملفردات اللغوية مما قد يساعده يف اإلبقاء عليها

  )171، صفحة 2010

  :التصنيف حسب مكان اإلصابة -3-2

  : فقدان السمع التوصيلي -

ينتج هذا النوع عن االنسداد أو اإلعاقات اليت متنع األصوات من املرور طبيعيا عرب األذن اخلارجية 

والوسطى، فهو ينتج عن انسداد يف القناة السمعية اخلارجية أو تشوهات الصنوان أو وجود شذوذ يف األذن 

ن السمعي التوصيلي الوسطى اليت قد تصيب طبلة األذن أو سلسلة العظيمات الثالث ويقاس الفقدا

     )228، صفحة 2013مجال اخلطيب وآخرون ، ( ...بعتبات التوصيل اهلوائي

  :  فقدان السمعي احلسي العصيب  -

حتدث اإلعاقة السمعية احلس عصبية من اضطراب أو تلف يف األذن الداخلية أو يف العصب السمعي  

يوسف (املوصل إىل املخ مما يستحيل معه وصول املوجات الصوتية مهما بلغت شد�ا ، أو وصوهلا حمرفة 

فرص العالج تكون أقل ، وال بد للمصاب �ذا النوع كما أن .)141، صفحة 2001القريويت وآخرون، 

من اإلعاقة السمعية من استخدام املعينات السمعية، كما حيتاج إىل تدخل تربوي مكثف خاصة يف تنمية 

  )208، صفحة 2011ز�د كمال وآخرون، ( .مهارات التواصل لديه
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  :فقدان السمعي املختلط -

وحتدث هذه اإلعاقة نتيجة إلصابة األذن اخلارجية أو األذن الداخلية أو األذن الوسطى والعصب  

كوافحة و عمر فواز عبد العزيز، (. السمعي، ونتيجة لذلك حيدث خلل يف اجلهاز السمعي �كمله

  )102، صفحة 2010

  :فقدان السمعي املركزي -

تكمن املشكلة يف هذه احلالة يف التفسري اخلاطئ ملا يسمعه اإلنسان �لرغم من أن حاسة مسعه قد تكون 

طبيعية واملشكلة تكون يف توصيل السياالت العصبية من جذع الدماغ إىل القشرة السمعية املوجود يف 

دماغ وذلك نتيجة وجود الفص الصدغي يف الدماغ  إىل القشرة السمعية املوجودة يف الفص الصدغي يف ال

حسين (. أورام أو تلف دماغي واملعينات السمعية يف هذا النوع من اإلعاقة تكون ذات فائدة حمدودة 

  )112، صفحة 2002العزة، 

  :التصييف حسب شدة الفقدان السمعي -3-3

ديسبل، وهي متثل نسبة فقد مئوية ) 40- 26(حيث يرتاوح الفقدان السمعي بني  :فقد مسعي خفيف -

من مسعه الكلي، والفرد الذي لديه إعاقة مسعية على هذا املستوى قد يواجه  %27) (للسمع مقدارها 

صعوبة يف مساع كالم اهلمس،أو الكالم الصويت من على بعد طبيعي، ويكن هلذا الفرد تعلم الكالم الصويت 

  )35، صفحة 2001فتحي عبد احلي، ( .شكل تلقائي وطبيعيب

ديسبل، وهي متثل نسبة فقد مئوية ) 55- 41(حيث يرتاوح الفقدان السمعي بني  :فقد مسعي متوسط -

  .من مسعه الكلي %40) (للسمع مقدارها 

أمتار، وحيتمل أن يعاين من صعو�ت وضعف يف  )5-3(ميكن للفرد فهم احملادثة الكالمية من مسافة 

   )305، صفحة 2005عبد املطلب القريطي، ( .نطق بعض الكلمات

ديسبل، وهي متثل نسبة فقد مئوية ) 70- 56(حيث يرتاوح الفقدان السمعي بني  :فقد مسعي ملحوظ -

  .من مسعه الكلي %52) (للسمع مقدارها 

ميكن للفرد احملادثة أو الفهم ولكن هناك صعوبة يف تعلم اللغة والكالم والبد من استخدام وسائل خاصة 

وقوت و �ى (. �لسمع، وهم أقرب إىل حاالت الصمم الكلي حيث تكون القدرة على الكالم حمدودة

                                                                   )84، صفحة 2013حممود الصواف، 
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ديسبل، وهي متثل نسبة فقد مئوية ) 90- 71(حيث يرتاوح الفقدان السمعي بني : فقد مسعي شديد -

  .من مسعه الكلي%67) (للسمع مقدارها  

تعرف على أصوات البيئة من حوله، يسمع الفرد من هذه الفئة األصوات العالية، اليت مرتا واحدا عنه، وقد ي

ولذلك فهو حباجة إىل إحلاقه مبدارس للصم، مع �كيد تطوير . أما اللغة والكالم عنده متأثرة بشكل كبري

عواطف دمحم، بدون (مهارات اللغة والكالم، وقراءة الشفاه، والتدريب السمعي �ستخدام املعني السمعي 

  )54صفحة سنة، 

ديسبل فما فوق حىت يصل إىل ) 91(حيث يزيد مقدار الفقدان السمعي من: فقد مسعي شديد جداَ  -

من مسعه الكلي فإن نسبة الفقد املئوية  ) 91(ديسبل �اية التدرج السمعي، فإذا فقد مقدار قدرة ) 120(

  .على األقل من مسعه الكلي (%84) نسبة فقد مئوية 

العينة صم قد ال توجد لديهم سوى بقية ضئيلة من القدرة على السمع، فقد يشعرون �ألصوات أفراد هذه 

املرتفعة يف صورة ذبذ�ت واهتزازات فقط، ويعتمد هؤالء األفراد على حاسة البصر يف فهم الكالم 

  )42، صفحة 2015مرسي، ( .وحيتاجون إىل خدمات مكثفة جدا كي ميكن تعليمهم اللغة
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  تصنيفات اإلعاقة السمعية) 01(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :خصائص الصم -4

إن أصحاب اإلعاقات السمعية ال ميثلون فئة متجانسة حيث أن لكل فرد خصائصه الفردية، وترجع     

حدوثها وشدة اإلعاقة وسرعة حدوثه أو مقدار العجز إىل نوع اإلعاقة وعمر الفرد عند  االختالفمصادر 

السمعي وكيف ميكن االستفادة منه ووضع الوالدين السمعي وسبب اإلعاقة والفئة االجتماعية واالقتصادية 

اليت تتصف �ا األسرة وغري ذلك، وهلذه اإلعاقة �ثري ملحوظ على اخلصائص النمائية املختلفة لدى الفرد 

  )2009مجال اخلطيب و مىن احلديدي، (. رتابطة ومتداخلةألم مراحل النمو م

  

 فقد مسعي ملحوظ

  ديسبل) 56-70(

 فقد مسعي ملحوظ

  ديسبل) 41-55(

 خفيففقد مسعي 

  ديسبل) 26-40(

  يدفقد مسعي شد

)71 -90 (

  يدفقد مسعي شد

 فأكثر) 91( اجد

 شدة الفقدان السمعيحسب 

 حسب مكان اإلصابة

صمم قبل تعلم 

 اللغة

صمم بعد تعلم 

 اللغة

  تصنيفات االعاقة السمعية

 إلصابةا العمر عند حسب

 يفقدان السمع

 املختلط

فقدان السمعي 

 احلسي العصيب

 السمعيفقدان 
 املركزي

 يفقدان السمع

 التوصيلي
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  :اخلصائص اللغوية -4-1

يعد اجلانب اللغوي من أكثر اجلوانب النمو �ثريا �إلعاقة السمعية حيث يبدو التأخر فيه واضحا إىل     

الشخص األصم سيصبح  .)146، صفحة 2014السيد شريف، ( .جانب االفتقار إىل اللغة اللفظية

أبكما إذا مل تتوافر له فرص التدريب اخلاص والفعال، وذلك راجع لغياب التغذية الراجعة السمعية عند 

، صفحة 1998اخلطيب، مجال ( .صدور األصوات وعدم احلصول على تعزيز لغوي كاف من اآلخرين

85(.  

ثالثة أ�ر سلبية لإلعاقة السمعية على النمو اللغوي،  )Hallahan et.al.1981( ويذكر هلهان وزمالؤه     

  :وخاصة لدى األفراد الذين يولدون صما، هي

  .ال يتلق الطفل األصم أي رد فعل مسعي من اآلخرين، عندما يصدر أي صوت من األصوات - 

  .الطفل األصم أي تعزيز لفظي من اآلخرين ، عندما يصدر أي صوت من األصواتال يتلق  - 

القمش وخليل عبد (. يتمكن الطفل األصم من مساع النماذج الكالمية من قبل الكبار كي يقلدها ال - 

  )91، صفحة 2006الرمحن املعايطة، 

  :االنفعاليةاخلصائص االجتماعية  -4-2

إن اجلانب االجتماعي من شخصية الطفل املعاق مسعيا من اجلوانب اليت يصيبها التضرر والتأخر      

بشكل مباشر جراء اإلعاقة السمعية، وذلك ألن عملية االتصال �آلخرين يعرتيها الكثري من اخللل 

، 2006كفايف و جهاد عالء الدين، (. واالضطراب و�لتايل يتعطل النمو االجتماعي للطفل املعاق مسعيا

وكلما زادت درجة  اإلعاقة السمعية حدة، ازداد التباعد بني املعاق مسعيا والعاديني،  .)54صفحة 

وتضاءلت �لتايل فرص التفاعل فيما بينهم الفتقار الطرفني إىل لغة تواصل مشرتكة، وغالبا ما جند الصم 

العاديني أكثر نزوعا  أكثر اندماجا وتفاعال فيما بينهم كجماعة متفامهة، بينما يكون األصم �لنسبة جلماعة

وحني يصاب األصم  .)318، صفحة 2005عبد املطلب القريطي، ( لالنسحاب وميال لالنطواء

�إلحباط من تعرضه للعديد من املواقف اليت يظهر عجزه فيها عن التجاوب والتواصل فإنه قد يلجأ إىل 

استخدام العنف، فنجد صورة العدوانية مرتبطة حباالت الصم، ولذا يتصف األصم �لوحدة والتقدير 

  )37، صفحة 2010أحالم العقباوي، ( .املنخفض للذات واالعتمادية
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  :اخلصائص املرتبطة �لتحصيل الدراسي -4-3

أشارت الدراسات عن التحصيل الدراسي أن األطفال الصم متخلفني مبقدار يرتاوح مابني ثالثة إىل مخسة   

  أعوام، وأن هذا التخلف يزداد كما تقدم العمر، وقد ظهر هذا التخلف يف الدراسة لديهم من 

، صفحة 2016هال السعيد، ( ...�حية فهم املعاين الفقرات والكلمات والعمليات احلسابية واهلجاء

أن األطفال الصم الذين يولدون آل�ء من ) Bornstein et.al.1999(ويرى بورنثتاين وآخرون . )170

الصم يرتفع مستوى حتصيلهم يف القراءة وتكون مهارا�م اللغوية أفضل مقارنة �قرا�م الصم الذين يولدون 

آل�ء يسمعون، ويرى املختصون أن ذلك يرجع إىل التأثري االجيايب للغة اإلشارة فاآل�ء الصم ميكن أن 

فتحي جروان وآخرون، (. أطفاهلم الصم و أن يقدموا هلم كل ما حيتاجون إليهيتواصلوا على حنو أفضل مع 

   )314، صفحة 2013

جمموعة من اخلصائص املعرفية واالحتياجات التعليمة ) 2002(مطاوع ت خولة  أمحد نقال عن وذكر  

  :لألطفال الصم وهي

والتوجيهات، وحاجتهم إىل الرتكيز املعلومات وتكرارها وحتديد التوجيهات صعوبة احتفاظهم �ملعلومات  - 

  .واختصارها

بطئ وتباين سرعة تعلمهم، ومن مت حاجتهم إىل تفريد التعليم، أو تعليمهم يف جمموعات صغرية،  - 

  .وختفيض سرعة عملية التعلم، ووقت أطول لتكرار تعلم املفاهيم وتثبيتها يف ذاكر�م

  .االنتباه، ونقص الرتكيز وصعوبة يف إدراك وتعلم املثريات اللفظية ا�ردة والرمزيةتشتت  - 

اخنفاض دافعتيهم ملواصلة التعلم خالل فرتات طويلة، فهم حباجة إىل تنويع األنشطة القصرية والتعزيز  - 

  .املستمر

م الصحية والنفسية تباين سرعة تعلمهم تبعا لنسبة ذكائهم وعتبة مسعهم و�ريخ إصابتهم وظروفه - 

، صفحة 2006خولة أمحد حيىي، (. واالجتماعية فهم حباجة إىل تعديل األنشطة لتتناسب وحاال�م

120(  

  :اخلصائص اجلسمية واحلركية -4-4

منهما مير مبراحل إن الطفل املعاق مسعيا ال خيتلف عن الطفل العادي يف اخلصائص اجلسمية، فكل     

 والرعاية األسرية  الضرورية نفسها للحياة كالتغذية و النمو نفسها اليت مير �ا اآلخر، وحيصل على احلاجات
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وكل املقومات اليت تقدم فرصا للنمو اجلسمي لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية والعاديني على حد سواء، 

ف عن اآلخر، وهناك من يرى �ن النمو احلركي للطفل و�لتايل فإن اخلصائص اجلسمية لكل منهما ال ختتل

شاهني ( .رتبطة جبهاز النطق والكالماملعاق مسعيا ينمو مبعدل أقل عن الطفل العادي، وخاصة األعضاء امل

  )249، صفحة 2010رسالن، 

أنه قد يتأثر النمو اجلسمي لألطفال املعوقني مسعيا ولكن  إىل) 2014(طيب واحلديدي اخلويشري     

بشكل حمدود نسبيا، فاإلعاقة السمعية تضع عراقيل عديدة أمام اكتشاف الفرد لبيئته والتفاعل معها وهي 

حترمه من احلصول على التغذية الراجحة السمعية، األمر الذي يقود أحيا� إىل أوضاع جسمية غري 

  )283، صفحة 2014مجال اخلطيب و مىن احلديدي، ( .صحيحة

  :كما يشري قرشم إىل أن وجود فروق بني الطفل األصم والعادي يف كثري من اجلوانب منها     

األصم لديه قدرة أقل على التحكم يف تدفق النفس والصوت، و�لتايل فإن اجلهاز : اجلهاز التنفسي - 1

  .التنفسي أقل مرونة واستجابة من العادي

  .األصم يفضل استخدام اليد اليسرى بشكل له داللته اإلحصائية: اجلهاز احلركي - 2

حاسة السمع لدى األصم معطلة متاما، مما يرتتب عليه تعطل جهاز النطق والكالم : النطق والكالم - 3

  .لعدم استخدامه

األصم له عاداته احلسية اخلاصة حيث إن الشخص العادي تنمو لديه حاسة : احلس اإليقاعي - 4 

اإليقاع، وتتحسن لديه كثريا مقارنة �لشخص العادي، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن املعاق ال يستطيع 

  )31، صفحة 2004شم، عفت قر ( .مساع النماذج اإليقاعية يف البيئة من حوله

  :ويضيف عبد املعطي و أبو قلة يف اخلصائص اجلسمية واحلركية الصم ما يلي  

يفتقد األفراد ذوي اإلعاقة السمعية للتآزر احلركي، كصعوبة املشي، أو القفز، أو اإلمساك �لقلم، أو  - 1 

التقاط األشياء الصغرية �طراف األصابع، بسبب الضعف السمعي، أو فقدان السمع، فال يستفيد املعاق 

  .مسعيا من توجيهات اآلخرين فيما يتعلق �ألداء احلركي

سيب للنمو احلركي للصم عن العاديني يرتبط بعدم القدرة على مساع حركة القدمني، ورمبا التأخر الن - 2

ميشون بطريقة خاصة، فاألصم ال يرفع قدميه على األرض، ورمبا يرجع ذلك إىل عدم األمن إال عندما 

  .تكون القدمان على اتصال دائم �ألرض
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  .البدنية، وذلك لنقص حركا�م قياسا �قرا�م العادينيال يتمتع األفراد ذوي اإلعاقة السمعية �للياقة  - 3

حيتاج املعاق مسعيا إىل تعلم اسرتاجتيات للتواصل متكنهم من فهم األداء احلركي، حىت يتطور منوه احلركي  - 4

  .يف االجتاه الطبيعي

لعاب ولكن مع كل ما سبق فإن الصم يف مجيع أحناء العامل يتمكنون من منافسة السامعون يف األ - 5

  )117، صفحة 2007عبد املعطي و السيد أبو قلة، (. واألنشطة الر�ضية اجلماعية

كما ميكن التغلب على اآل�ر السلبية للصمم على النمو اجلسمي منذ البداية �لتدريب احلركي املوجه 

واملتواصل لدى الطفل ، وخباصة لألعضاء املتعلقة جبهاز الكالم والسمع كالصدر واحللق والرئتني واحلبال 

ىل اختالف النمو اجلسمي الصوتية والفم وذلك حىت ال تصاب تلك األعضاء بنوع من الركود ، يؤدي إ

  )2014الرتبية اخلاصة وذوو االحتياجات اخلاصة، (. واحلركي هلا

 حنن الباحثان قول، ميكننا السبق فيما خيص �ثري اإلعاقة السمعية على اجلانب اجلسمي واحلركي مماو     

يف النمو احلركي ال يعين ذلك عدم قدرته على وضعف الطفل األصم عن الطفل العادي أنه رغم �خر 

املشاركة يف األنشطة واأللعاب الر�ضية اليت تعتمد على اجلانب اجلسمي واحلركي كغريهم من األسو�ء ، بل 

هو مؤشر لضرورة االهتمام املبكر �لطفل األصم من خالل إشراكه يف األنشطة الر�ضية املتنوعة اليت 

  .نميه جسميا وحركياتساهم إىل حد كبري يف ت

طفل األصم خصائص فرضتها عليه إعاقته اليت أثرت بدورها على مجيع مظاهر منوه املعريف لل وبصفة عامة

را الرتباط هذه املظاهر بتعلم اللغة والكالم، وعندما يلتحق األصم �ملدرسة يكون قد ظواللغوي والنفسي ن

املفاهيم اليت اكتسبها، ومن حيث الفروق الفردية بينه مر قبل املدرسة مبرحلة منو هلا خصوصيتها من حيث 

ختالف يف أسباب اإلصابة واختالف درجة الفقدان السمعي، واجتاهات االوبني أقرانه، واليت ترجع إىل 

أسرته حنوه ن إضافة إىل الختالف البيئة اليت نشأ فيها كل طفل أصم، واألهم من كل ذلك نظرة ا�تمع 

  .يلة سنوات حياتهلألصم اليت تالزمه ط

  :لصماأهم أساليب التواصل مع األطفال  -5

يصدر  حيث ال يتمكن من مساع ما اآلخريناألصم للتواصل مع السمعية مبثابة عائق أمام  اإلعاقةتعد     

 ال يستطيع أن يتواصل معهم لفظيا ، ومييل إىل العزلة والوحدة ونظرا حلاجته إىل غنهم من أصوات، والتايل

 فهو يلجأ بدال من ذلك إىل التفاعل مع أقرانه املعاقني مسعيا حيث توجد بينهم أرضية مشرتكةالتقبل 
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كنهم من التواصل معا، والتفاعل اجليد مع بعضهم البعض، وأيضا يتمكن خالهلا من التواصل مع مت

      )150، صفحة 2009دمحم العيسوي، ( .معهم واالندماج اآلخرين

  :فيما بينهم أو مع غريهم نذكر منهالبصم ا األفرادأهم أساليب التواصل ومن 

وحيقق ذلك بتوجيه انتباه الطفل األصم إىل اإلشارات واحلركات اليت حتدث : قراءة حركة الشفتني -5-1

  )24، صفحة 2003أحالم عبد الغفار، ( .على الشفاه والوجه واليت تساعد على فهم الكالم

  طريقة قراءة حركة الشفاه بينب) 2(الشكل   

هي نظام من الرموز اليدوية اخلاصة متثل بعض الكلمات أو املفاهيم أو األفكار املعينة،  :لغة اإلشارة -5-2

تعتمد اعتمادا كبريا على حاسة اإلبصار، وهي مالئمة بصفة خاصة لألطفال صغار السن، وال تتطلب 

عبد احلميد العزايل، ( .تنسيقا عضليا دقيقا لتنفيذها، وقد فرضت لغة اإلشارة اآلن نفسها كلغة رمسية للصم

   )111، صفحة 2011

  لغة اإلشارةطريقة  يبني) 3(الشكل 

  
تشمل لغة هجاء األصابع استخدام اليد لتمثيل احلروف األجبدية ، وتستخدم  : هجاء األصابع -5-3

كطريقة مساندة للغة اإلشارة ، ومن النادر استخدامها مبعزل عنها، وميكن استخدامها يف تقدمي بعض 

املصطلحات واملفاهيم اجلديدة واألمساء اليت ال توجد هلا إشارة متعارف عليها من قبل جمتمع الصم ، كم 

�ا تتميز بكو�ا تساعد على رفع كفاية التالميذ الصم، ولكن األغلبية العظمى من أفراد ا�تمع ال أ

  )196، صفحة 2015حممود دمحم، ( .قراءة األجبدية اإلصبعية نظرا لسرعتها يستعطون
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  طريقة هجاء األصابع يبني) 4(الشكل 

تالقي هذه الطريقة قبوال كبريا من قبل املختصني والعاملني مع األفراد الصم،   :التواصل الكليطريقة  - 5-4

كما أ�ا تالقي قبوال واسعا من قبل األفراد الصم أنفسهم، ويعين التواصل الكلي استخدام أنواع متعددة من 

ستخدام كل من العبارات طرائق التواصل من أجل مساعدة األفراد الصم على التعبري والفهم، وتتضمن ا

، صفحة 2012عيد اجلوالده، ( .الكالم ، لغة اإلشارة ، قراءة حركة الشفتني: التالية مع بعضها البعض

86(  

  :مظاهر عامة لإلعاقة السمعية -6

  :مؤشرا على وجود صعوبة مسعيةقائمة لبعض األعراض اليت ميكن أن تعترب ) 1995(يورد لنا القريويت     

لصعوبة يف فهم التعليمات وطلب إعاد�ا، أخطاء يف النطق، إدارة الرأس إىل جهة معينة عند اإلصغاء ا

للحديث، عدم اتساق نغمة الصوت، امليل للحديث بصوت مرتفع،وضع اليد حول إحدى األذنني 

حدث، استخدام إشارات أثناء احلديث، لتحسني القدرة على السمع، احلملقة ومتابعة حركة شفاه املت

العزوف عن املناقشة لعدم قدرته على متابعة وفهم ما يقال، حتاشي املشاركة يف األنشطة اليت تتطلب 

  )229، صفحة 2001فيوليت إبراهيم وآخرون، ( .الكالم واالستغراق يف أحالم اليقظة

  :احتياجات الصم -7

  التعليم أن حني، مسعيا املعوق الطفل أمام وائقعال أهم هي التفاهم لغة إن :تعليمية احتياجات -

  . والصمت السكون جدران خالل من إنقاذه تستطيع ال العامة التعليم وسائل لكن منقذه،

  والعمل املعوق الطفل وإمكانيات قدرات وتقييم دراسة عملية �لتأهيل ويقصد :�هيلية احتياجات -

  والشخصية االجتماعية اجلوانب يف له ممكن نفع أكرب حيقق حبيث القدرات هذه تنمية على

  .والبدنية

  ال فهم �م، خاصة فريدة مشكالت يواجهون مسعياً  املعوقون األطفال :خاصة تدريبية احتياجات -
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  يف فهم ولذلك املنطوقة اللغة استيعاب يستطيعون وال ميالدهم منذ الكالم من نوع أي يسمعون

  )35، صفحة 2016حلمى خليل، ( .ات اخلاصة �لكالم لديهماملهار  وتطوير بتنمية االهتمام إىل حاجة

  :األصم الطفل مع للتعامل عامة إرشادات -8

  .قرب عن معه والتحدث جيداً  إليه ويستمع املتكلم وجه إىل ينظر األصم الطفل أن من التأكد - 

  .مرتفع بصوت وليس ومفهومه واضحة بطريقة أمامه التكلم - 

 به ويهتم حيبه شيء أي عن معه والتحدث األصم الطفل مع للعب األقل على يومياً  ساعة ختصيص - 

  .أحد من مقاطعته وبدون

  .الكالم على إجباره وعدم لغته تطوير على األصم الطفل مساعدة - 

  .طبيعية مواقف ويف جديدة كلمات األصم الطفل لتعليم دائمة حماوالت - 

  .قليلة كانت مهما لديه السمعية البقا� استغالل - 

  .اإلمكان قدر لوجه وجهاً  احلديث استخدام - 

 القمش وخليل عبد( .االجتماعية املهارات وعلمية املستقبلية �ألنشطة القيام على ماألص الطفل شجع - 

  )103، صفحة 2006الرمحن املعايطة، 
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  :امتةاخل

  و� �ا وأكرمهم لعباده هللا وهبها السمع نعمة أن تبنيو  الصم للتعريف ودراستنا تطرقنا خالل من

  وفهم لألصوات إدراكه وخصوصا النعمة هذه سالمة من حوله ما اإلنسان يدرك أن الصعب فمن احلمد

  الفئة هلذه وعجزا حرجا يسبب السمع حاسة فقدان حيث السمعي، اجلهاز سالمة يتطلب فهذا معانيها

 ،السمعية اإلعاقة تعريفات إىل الفصل هذا يف تطرقنا إذ اليومية، احلياة يف نشاطهم مزاولة عليهم يصعب مما

 أهم أساليب التواصل مع األطفالوتصنيفات وخصائص الصم وكذا أسباب املؤدية للصمم، إضافة إىل 

  .األصم الطفل مع للتعامل عامة إرشاداتوحاجيات الصم، و  الصم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

 :الثاينالفصل 

املتطلبات البدنية 

واملهارية يف كرة 

  القدم
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  :متهيد

لكي حيقق العب كرة القدم أعلى مستوى من األداء يف اللعب خالل املبار�ت جيب أن يعد إعدادا 

متكامال يف ضوء متطلبات ممارسة كرة القدم احلديثة واليت تتطلب مستوى عاليا من الكفاءة البدنية واملهارية 

  .أكمل وجه طيلة زمن املباراةحىت يتمكن الالعب من أداء الواجبات اخلططية املوكلة إليه على 

إىل أن كل مهارة أساسية يف كرة القدم حتتاج إىل قدر حمدد من الصفات ) 1989(ويشري حنفي خمتار 

البدنية حىت ميكن هلذه املهارة أن تؤدى �لشكل السليم واملطلوب وتلعب احلالة البدنية لالعب دور هاما 

القوة املناسبة، وكلما حتسنت احلالة البدنية لالعب استطاع يف أداء الالعب للمهارات األساسية �لسرعة و 

   .)10، صفحة 1989حنفي خمتار، ( أن يقتصد يف ا�هود أثناء املبار�ت

  .يف كرة القدم ةاملتطلبات البدني والأ -1

مفهوم الصفات البدنية لالعب الكرة، والـيت تعـد أحـد  تعد املتطلبات البدنية الركيزة األساسية اليت يبىن عليها

أساســيات مبــاراة كــرة القــدم ملــا تتطلبــه مــن جــري ســريع يف حماولــة االســتحواذ علــى الكــرة قبــل اخلصــم واألداء 

البســاطي، ( املســتمر طــوال املبــاراة وكــذا ســرعة تبــادل املراكــز وتغيــري االجتاهــات والوثــب لضــرب الكــرة �لــرأس

  )70، صفحة 1995

  وقد اتفق كثري من املهتمني بكرة القدم على أن املتطلبات البدنية لالعب كرة القدم تتمثل يف

  )11بطرس، بدون سنة، صفحة ( .السرعة، التحمل، القوة العضلية،الرشاقة، املرونة ، التوازن، التوافق

  .التحمل -1-1

 صفة التحمل من الصفات البدنية احليوية جلميع الر�ضيني، وخاصة �لنسبة هلؤالء الدين ميارسون تعترب

  .أنواع األنشطة الر�ضية اليت تتطلب أداء بدين لفرتات طويلة

 قدرة الفرد على العمل لفرتات طويلة"أن التحمل هو ) Simkin, 1960(ويشري عالوي نقال عن زميكن 

كما يعرفه البعض األخر �نه قدرة أجهزة اجلسم على مقاومة ".أو الفاعلية دون هبوط مستوى الكفاية

  )172، صفحة 1990عالوي، ( .التعب، نظرا الرتباط صفة التحمل ارتباطا وثيقا بظاهرة التعب

الالعب االستمرار طوال زمن املباراة مستخدما صفاته أن يستطيع "أن التحمل هو (Taelman)  ويرى

البدنية، وكذلك قدراته الفنية واخلططية �جيابية  وفاعلية، بدون أن يطرأ عليه التعب أو اإلجهاد الذي 

  (Taelman (R) , 1990, p. 25) .لقدر املطلوب طوال زمن املباراةيعرقله عن دقة وتكامل األداء �
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قابليــة األجهـزة الداخليـة علــى مقاومـة التعـب ألطــول فـرتة ممكنـه عنــد ويعـرف الطالبـان الباحثــان التحمـل �نـه 

 .أداء ا�هود البدين

  :أنواع التحمل  -

ويعتمد على حتسني عمل األجهزة الوظيفية وا�موعات العضلية  الكبرية لفرتة طويلة، ويقصد : حتمل عام  -

  )60، صفحة 2001البساطي، ( .احلمل اهلوائيبه 

والتحمل يف كرة القدم يعين مقدرة الالعب على االستمرار يف احملافظة على أداء العمل البدين لفرتة 

، 2002يوسف كماش، ( .طويلة،مع عمل األجهزة احليوية جلسم الالعب وا�موعات العضلية بكفاءة

  )52صفحة 

ويعين ارتباط التحمل �حد الصفات األخرى الالزمة لتحقيق متطلبات األداء يف النشاط : التحمل اخلاص -

  )60، صفحة 2001البساطي، ( .التخصصي

أما يف كرة القدم يعين قدرة الالعب على االستمرار يف األداء بكفاءة عالية للصفات البدنية والنواحي  

  )52، صفحة 2002يوسف كماش، ( .اخلططية طوال زمن املباراة ومواجهة التعب

  :وهناك تقسيم أخر للتحمل اخلاص

وهو قدرة العب الكرة على تكرار األداء املهاري واخلططي بكفاءة خالل زمن املباراة،  :حتمل األداء - أ

  .ويعترب حتمل األداء مركب من حتمل القوة وحتمل السرعة

، 2003الوقاد، ( وهو قدرة العب الكرة على تكرار السرعات خالل زمن املباراة :حتمل السرعة - ب

  )121صفحة 

  :القوة العضلية -1-2

تعترب القوة العضلية من أهم عناصر البدنية اليت حيتاج إليها العب كرة القدم نظرا ألن مجيع حتركاته تعتمد 

عل كيفية حترك جسمه والعضالت اليت تتحكم يف هذه احلركة عن طريق االنقباض واالنبساط وكلما كانت 

االنقباضات، وتلعب القوة العضلية دورا مؤثرا يف ز�دة السرعة العضالت قوية كلما زادت فعالية هذه 

مما ينعكس إجيابيا على األداء الفضل للمهارة، وجتنب تعرض الالعب لإلصا�ت، وتظهر  ةوالرشاق

احتياجات العب كرة القدم للقوة العضلية عند التصويب على املرمى والوثب عاليا لضرب الكرة برأسه 

  )76، صفحة 2007أبو عبده، ( اخل...ماسوعند تنفيذ رمية الت
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   .على أ�ا قدرة العضلة أو ا�موعة العضلية على إنتاج أقصى قوة ممكنة ضد مقاومة وتعرف القوة العضلية

  )83، صفحة 2003أبو العالء وأمحد نصر الدين، ( 

التمرينات البدنية العامة، �ألدوات أو بدو�ا، : أن من وسائل تنمية عنصر القوة) 2003(ويضيف الوقاد 

  )119، صفحة 2003الوقاد، ( .إخل...تدريبات األثقال، الكرات الطبية، تدريبات الوثب والقفز

العضلية ��ا هي قوة العضلة يف مقاومة احلمل الواقع عليها، فإذا متكنت ويعرف الطالبان الباحثان القوة 

  .العضلة من مقاومة الثقل الواقع عليها معىن ذلك أن العضلة تسري يف تطوير مستواها

  :أنواع القوة العضلية -

كما أ�ا وهي تعين قدرة اجلهاز العصيب العضلي على انتاج أقصى انقباض عضلي إرادي،  : القوة القصوى - أ

تعين قدرة العضلة يف التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها، ويتضح من ذلك أن القوة القصوى عندما 

تستطيع أن تواجه مقاومة كبرية  تسمى يف هذه احلالة �لقوة القصوى الثابتة، وهذا النوع من القوة عند 

دث يف بعض حركات اجلمباز االحتفاظ بوضع معني للجسم ضد �ثري اجلاذبية األرضية مثلما حي

واملصارعة، وعندما تستطيع القوة القصوى التغلب على املقاومة اليت تواجهها فهي يف تلك احلالة تسمى 

، صفحة 2003أبو العالء وأمحد نصر الدين، ( .القصوى املتحركة، وهذا ما يطلق على رفع األثقال ة�لقو 

84(  

وهي تعين قدر اجلهاز العصيب العضلي على إنتاج قوة سريعة، األمر الذي يتطلب : االنفجاريةالقوة  - ب

درجة من التوافق يف دمج صفة السرعة وصفة القوة يف مكون واحد، وترتبط القوة املميزة �لسرعة �ألنشطة 

املختلفة وألعاب العدو اليت تتطلب حركات قوية وسريعة يف آن واحد  كألعاب الوثب والرمي �نواعه 

  )89، صفحة 1993أبو العالء وأمحد نصر الدين، ( .السريع ومهارات ركل الكرة

هو القدرة على العمل بدون انقطاع مع االحتفاظ �لقوة العضلية لفرتة طويلة يسمى قدرة :حتمل القوة - ج

ا�هود الدائم يف املباراة اليت تتميز �رتفاع درجة القوة العضلية يف أجزاء الالعب على مقاومة التعب أثناء 

  .)17بطرس، بدون سنة، صفحة ( .مكو��ا

وخاصة متارين الوثب واحلجل املختلفة �نواعها واليت تكون بسيطة ومتناولة  االنفجارية إن متارين القوة 

جلميع املدربني ملنافسة اليت تتطلب أداء وثبات وقفزات متعددة وتكون بوترية متكررة، ويستحسن تدريب 

سنة إذ أن نتائج البحوث تشري إىل أن أفضل نتائج يف تطوير القوة )11 -9(عليها يف سن مابني 
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كانت يف هذا السن وقد حققت هذه الفئة من خالل توظيف تدريبات خاصة ، وال سيما    جاريةاالنف

صناديق، ( متارين القفز العميق مع ارتداد فوري مث صعودا أو إىل األمام والقفز فوق وسائل تدريبية املختلفة 

   )17، صفحة 2017سفاري سفيان، ( ).اخل...حواجز، كرات طبية، مقاعد سويدية 

  :املرونة -1-3

تعترب املرونة من العوامل البدنية األساسية والضرورية من أجل إتقان األداء البدين واحلركي واالقتصاد يف  

الطاقة، وحتدد املرونة مدى حركة املفصل، فاملرونة من الصفات املهمة لألداء احلركي، وتقاس املرونة �قصى 

  .خبط يقاس �لسنتمرت مدى بني بسط وقبض املفصل،ويعرب عنها إما بدرجة الزاوية أو

 .واملرونة هي إمكانية الر�ضي على أداء جمموعة من احلركات مبدى حركي واسع دون حدوث أي إضرار هلا

  )17، صفحة 2010هاشم �سر، (

احلركات املختلفة مبدى هي قدرة الالعب على أداء "املرونة يف كرة القدم أ�ا ) 2007(ويعرف أبو عبده 

، 2007أبو عبده، ( ".حركي واسع وحبرية يف اجتاهات معينة طبقا ملتطلبات األداء الفنية يف كرة القدم

  )115صفحة 

من احلركة ويعرف الطالبان الباحثان املرونة ��ا قابلية الالعب على حتريك اجلسم وأجزائه يف مدى واسع 

  .دون الشد املفرط أو إصابة العضالت واملفاصل

نقال عن عالوي أن االفتقار إىل املرونة يؤدي إىل الكثري من ) 1997(كمال عبد احلميد  و صبحيدمحم ويضيف 

  :الصعو�ت اليت من أبرزها

  .عدم قدرة الالعب على سرعة اكتساب وإتقان األداء احلركي - 

  .اإلصا�ت املختلفة سهولة تعرض الالعب لبعض - 

  .املختلفة كالقوة العضلية والسرعة والتحمل والرشاقة ةصعوبة تنمية و تطوير الصفات البدني - 

  )80، صفحة 1997دمحم صبحي وكمال عبد احلميد، ( .إجبار مدى احلركة وحتديده يف نطاق ضيق - 

  :تقسيمات للمرونة كما يليهناك عدة : تقسيمات املرونة-

  :املرونة العامة واملرونة اخلاصة - أ

يف حالة امتالكه للقدرات ) الشاملة ( وهي أن يصل الفرد إىل درجة طيبة من املرونة العامة : املرونة العامة -

  )190 ، صفحة1994عالوي، ( .ةاحلركية اجليدة جلميع مفاصل اجلسم املختلف
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طبقا للناحية الفنية اخلاصة  ةوهي القدرة على أداء احلركات مبدى واسع يف اجتاهات معين: املرونة اخلاصة -

  )30بطرس، بدون سنة، صفحة (. بنشاط ر�ضي معني

  :املرونة االجيابية واملرونة السلبية - ب

املدى الذي يصل إليه املفصل يف احلركة على أن تكون العضالت العاملة عليه هي هي : املرونة االجيابية-

  )195، صفحة 2001مفيت إبراهيم، ( .املسببة للحركة

�ثري قوة هي املدى الذي يصل إليه املفصل يف احلركة على أن تكون هذه احلركة �جتة عن : املرونة السلبية -

  )195، صفحة 2001مفيت إبراهيم، ( .خارجية

  :املرونة الثابتة واملرونة املتحركة - ج

إبراهيم، مفيت ( .املفصل أثناء احلركة وتتسم �لسرعة القصوى املدى الذي يصل إليه :املرونة املتحركة-

  )195، صفحة 2001

هي قدرة الالعب على إطالة العضالت العاملة على املفاصل إىل أقصى مدى ممكن والثبات : املرونة الثابتة-

   )192، صفحة 1995البساطي، ( .مبساعدة الالعب نفسه أو قوة خارجية

  :مبادئ تنمية املرونة -

سنة أل�م أفضل املراحل ) 14- 11(يفضل البدء يف تنمية املرونة لدى الالعبني الناشئني يف سن  - 

  .العمرية الكتساب وتنمية صفة املرونة

جيب أن تشمل الوحدة التدريبية اليومية على تدريبات املرونة يف اجلزء التمهيدي ويف �اية املسابقات ويف  - 

  .أثناء الفرتة االنتقالية 

تدريبات املرونة العامة حبجم كبري وسرعة أقل من املتوسط مث تزداد سرعة التدريبات تدرجييا على أن  تبدأ - 

  .حتل املرونة اخلاصة حمل املرونة العامة بعد فرتة زمنية مناسبة يف فرتة اإلعداد

ا تكرار  8جمموعات، يكرر فيها التدريب ) 5- 3(تدريبات املرونة على شكل جمموعات من  أن تعطى - 

  .مع إعطاء فرتة راحة إجيابية بني كل تكرار واآلخر

جيب الرتكيز على استخدام تدريبات املرونة أثناء اإلمحاء وذلك لتهيئة العضالت واملفاصل للعمل  - 

  .املطلوب أثناء الوحدة التدريبية 

  .جيب أن �خذ احلركة أقصى مداها يف التدريب ولكن بعدم شعور الالعب �ألمل - 
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  .تتناسب تدريبات املرونة من حيث الشدة واحلجم مع احلالة التدريبية لكل العب أن  - 

  .ةالتدريبي ةأن ال تعطي تدريبات املرونة بعد تدريبات حتمل أو يف �اية الوحد - 

حيث تساهم تدريبات القوة يف وصول أن يكون هناك تنسيق بني تدريبات القوة وتدريبات املرونة  - 

ي املطلوب ألداء الفين والذي يساهم يف صورة مباشرة يف تنمية املرونة، ولذلك يفضل الالعب للمدى احلرك

  .تالزم تدريبات املرونة مع القوة لضمان التنمية املتزنة للجهاز احلركي والعضلي 

جيب تنمية وإعطاء تدريبات املرونة قبل تدريبات السرعة حىت ال يتعرض الالعب لإلصابة وذلك عن  - 

  .ت اإلطالة لأللياف واألو�ر والعضالت العاملة على املفاصل لز�دة مدى حركتها طريق تدريبا

أن يستخدم التدريب األيزتوين املتحرك لتنمية املرونة حيث أن العضلة تعمل يف حاليت الطول والقصر  - 

  .وكذلك األربطة حول املفصل مما يساعد على ز�دة مرونة املفاصل وإطالة العضالت واألربطة

احلذر الشديد بعدم أدائها بشكل مفاجئ ) القسرية(جيب أن يراعي املدرب يف تنمية املرونة السلبية  - 

  وسريع وإعطائها بعد أداء اإلمحاء بشكل جيد وأن تسبق تدريبات املرونة السلبية تدريبات املرونة اإلجيابية 

هارية من حيث التصويب والتمرير ز�دة تدريبات املرونة اخلاصة بكرة القدم يف اجتاه التدريبات امل - 

   )131، صفحة 2016خالد السيد، ( .والسيطرة على الكرة ورمية التماس وضر�ت الرأس

  :السرعة -1-4

تعترب السرعة إحدى املتطلبات البدنية اليت حيتاج إليها العب كرة القدم، وتعين القدرة على أداء احلركات  

وتتضح أمهية السرعة عند مفاجئة ، بصورة متتابعة و�جحة يف أقل وقت ممكن) املتشا�ة أو غري املتشا�ة(

 زوتغيري املراك كاخلصم �هلجوم إلحداث ثغرات يف دفاع اخلصم من خالل سرعة أداء التمرير والتحر 

هي قابلية الالعب على قطع مسافة معينة " ويعرفها جميد املوىل ��ا.)129، صفحة 2001البساطي، (

  )342، صفحة 2000موفق جميد، (. "يف زمن معني

  .حركة معينة يف اقصر وقت ممكن أداءالسرعة ��ا قدرة الفرد على  ويعرف الطالبان الباحثان

  :السرعة إىل ثالثة أنواع هي كتايلميكن تقسيم  :أنواع السرعة-

هي حماولة االنتقال أو التحرك من مكان إىل آخر �قصى سرعة ممكنة، ما يعين التغلب  :السرعة االنتقالية -

على مسافة معينة يف أقصر زمن ممكن، ومتثل السرعة االنتقالية أحد املقومات األساسية لالعبني واليت جيب 

  )85، صفحة 2015فاضل غزير، ( .على الالعبني امتالكها
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يقصد �ا سرعة انقباض عضلة أو جمموعات عضلية معينة عند أداء ): سرعة األداء(السرعة احلركية -

احلركات الوحيدة، كسرعة ركل الكرة أو سرعة الوثب، وكذلك عند أداء احلركات املركبة كسرعة االستالم 

  )72،73، صفحة 2017عبد الرؤوف الروابدة، ( .إخل...أو سرعة االقرتاب والوثبوالتمرير 

وتتمثل يف قدرة الالعب على سرعة االستجابة ألي مثري خارجي كالكرة أو املنافس أو : سرعة رد الفعل-

 )58، صفحة 1974حنفي خمتار، ( .لتحركهمالزميل ومقدرة الالعب على سرعة التصرف نتيجة 

  :مبادئ  تنمية السرعة - 

تبدأ تدريبات السرعة بدون استخدام الكرة لتنمية السرعة القصوى مث تبدأ تدريبات السرعة اخلاصة  - 

.�ستخدام الكرة  

. �يئة الالعبني نفسيا لتدريبات السرعة بعمل فرتة إمحاء كافية لتجنب اإلصا�ت وليصبح التدريب مؤثرا -   

التدرج واإليضاح لكمية تدريبات السرعة من حيث البدء بتدريبات السرعة األقل من القصوى مث التدرج  - 

.للقصوى مع تكرار التمرين حىت بداية  ظهور مظاهر التعب على الالعب  

أن يبذل الالعب أقصى جهد ممكن أثناء التدريب على  السرعة  وذلك �لعدو �قصى سرعة أثناء  - 

.                              تكرار التدريب، على أن يعود إىل حالته الطبيعية قبل تكرار األداء مرة أخرى

ب بصورة مشا�ة للحالة األوىل  جيب إعطاء فرتات كافية الستعادة الّشفاء لالعب إلمكانية تكرار التدري - 

.من األداء  

.جيب تقوية العضالت  العاملة بشكل جيد قبل تدريبات السرعة جتنبا لتقلص العضالت و األربطة  -   

تعطي تدريبات السرعة  أثناء فرتة اإلعداد وتستمر طوال  فرتة  املنافسات وان يكون موقعها خالل اجلزء  - 

.تدريبات التحملإعطاء قبل و  بعد فرتة إمحاء جيدة ةالرئيسي  للوحدة  التدريبي  

 ةالسرعة أل�ا بسرعة عودة الالعب للحالة الوظيفياحلمل التكراري أفضل سبل تنمية  تعترب طريقة - 

.استثارة اجلهاز العصيب لالعب  لفرتة العمل الالحقةية بعد فرتة العمل دون أن تنخفض الطبيع  

أسبوعيا مع استخدام شدة  مرات )5 - 3(جيب أن ال يزيد عدد مرات التدريب على السرعة  من  - 

 )6 - 3(من أقصى مقدرة لالعب بتكرار لعدد جمموعات من  �ملئة) 100 -85(مابني  ترتاوح تدريبات

مابني  على أن ترتاوح مسافة اجلري قدقائ )6 - 2(جمموعات مع إعطاء فرتة راحة مناسبة ترتاوح مابني

.مرت) 30-50(  



 املهارية يف كرة القدمو البدنية  املتطلبات                                                                                        الفصل الثاين 

 

47 

 

جل التخلص من عامل امللل بات املستخدمة لتنمية السرعة من أجيب التنوع يف الطرق والوسائل والتدري - 

التنافسية بني السرعة  الذي قد يصيب الالعبني والعمل على ز�دة الدافعية عن طريق استخدام تدريبات

)39، صفحة 2016السيد، خالد ( .الالعبني  

  : الرشاقة - 5- 1 

القدرة على إتقان احلركات التوافقية املعقدة والسرعة يف تعلم األداء احلركي وتطويره "يعرفها هريتز ��ا 

بكو�ا سرعة تغري أوضاع اجلسم أو تغيري االجتاه على األرض أو "ويعرفها دمحم صبحي حسني " . وحتسينه

  )92، صفحة 2015فاضل غزير، ( ".على اهلواء

أساسية يف إطار واحد، أو  توحيتاج العب كرة القدم إىل صفة الرشاقة حملاولة النجاح يف إدماج عدة مهارا

  )60، صفحة 1974خمتار،  حنفي(. التغيري من مهارة إىل أخرى، أو التغيري من سرعته واجتاهه

والرشاقة يف كرة القدم تعين هي قابلية الالعب على تغيري اجتاهه بسرعة وتوقيت سليم  وهي عبارة عن 

تناسق حركات اجلسم عند أداء احلركة مع احملافظة على توازن اجلسم وتوافق الفعل العصيب و العضلي،إذ 

اخل، لذلك فأن الرشاقة ترتبط بشكل كبري ...طيط الكرة نشاهد هذه احلركات يف ضرب الكرة �لرأس وتن

�لسرعة والدقة، إذ ميكن قياس الرشاقة من خالل العمل السليم الذي يؤديه الالعب إضافة إىل الزمن الذي 

  )117، صفحة 1999زهري اخلشاب وأخرون، ( .يؤدي فيه تلك املهارة

  :أن للرشاقة عدة مكو�ت مميزة تساهم يف كفاءة الالعب وجناحه يف أداء الرشاقة منها) 2008(ويضيف أبو عبده 

  ،املقدرة على رد الفعل احلركي �الستجابة السريعة للمواقف املتغرية - 

  .املقدرة على التوجيه احلركي - 

  .ضبط احلركات املركبة بدقة حنو اهلدف - 

  .التنسيق احلركياملقدرة على  - 

  .التوافق احلركي عند إتقان بعض احلركات واملهارات وربطها يبعضها - 

  .املقدرة على االستعداد احلركي - 

  .املقرة على التوازن والتحكم املكاين للجسم يف احلركات املركبة - 

  .التكيف الصحيح لواجبات متغرية ومواقف ممكنة - 

  )228، صفحة 2008أبو عبده، ( .املقدرة على خفة احلركة - 
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  :هناك نوعان من الرشاقة مها: أنواع الرشاقة -

وتشري إىل مقدرة الالعب حل واجب حركي يف عدة أوجه خمتلفة من النشاط الر�ضي : الرشاقة العامة - أ

  )123، صفحة 2002 يوسف كماش،( .بتصرف منطقي سليم

وتشري إىل املقدرة على أداء واجب حركي متطابق مع اخلصائص والرتكيب والتكوين : الرشاقة اخلاصة - ب

  )200، صفحة 2001مفيت إبراهيم، ( .احلركي لواجبات املنافسة يف الر�ضة التخصصية

  :حتسني رشاقة العب كرة القدم تعطى األمثلة التاليةأن من وسائل  بطرسويرى 

  .مترينات تنطيط الكرة، مترينات تثبيت الكرة على الرأس أو القدم أو الفخذ- 

تدريبات املهارات األساسية مثل الوثب أماما لضرب الكرة مرتفعة �لرأس والتصويب املباشر من كرات  - 

  .عالية

  .الكرات الطبيةاجلري الزجزاجي بني األعالم أو بني - 

   )29بطرس، بدون سنة، صفحة (. تعليم مهارة اخلداع �جلذع - 

  :مبادئ تنمية الرشاقة -

جيب أن تعطى تدريبات الرشاقة يف الفرتات األخرية من مرحلة اإلعداد بعد اكتساب الالعب للصفات  - 

  .والقوة والدقة الحتياج أداء الرشاقة هلذه الصفاتالبدنية األخرى كالسرعة واملرونة 

اكتساب الالعبني �موعة كبرية من املهارات احلركية ميكن استخدامها يف تغيري  بلتطوير الرشاقة جي - 

  .خالل املواقف والظروف املختلفة توتشكيل التدريبا

رشاقة، والبدء بتدريبات الرشاقة مراعاة مبدأ التدرج من البسيط إىل املركب يف التدريب على تنمية ال - 

العامة مث الرشاقة اخلاصة، مع مراعاة أن تشتمل الوحدة التدريبية على تدريبات الرشاقة العامة يف اجلزء 

  .وتدريبات الرشاقة اخلاصة يف بداية اجلزء األساسي من وحدة التدريب) اإلمحاء( اإلعدادي 

اقة األداء املشابه ملواقف اللعب يف ظل ظروف متغرية أن يراعي تشكيل التدريبات أثناء تنمية الرش - 

ومتنوعة، و�ستخدام وسائل تدريبية خاصة بكرة القدم مما يساعد الالعب إىل الوصول إىل مرحلة اإلتقان 

  )109،108، صفحة 2007أبو عبده، ( .اآليل للمهارة أثناء �ديتها
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  :التوازن -1-6

هو قدرة الفرد على السيطرة على أجهزته العضوية من الناحية العضلية والعصبية، وهو �تج التعاون بني 

  )224، صفحة 2008حسن حممود وماهر حسن حممود، ( .اجلهازين العضلي والعصيب

على أنه القدرة على االحتفاظ بثبات اجلسم عند أداء أوضاع " كما يعرفانه مازن عبد اهلادي والطائي

خمتلفة، ويف وضع الوقوف على قدم واحدة مثال أو عند أداء حركات وهي حركة املشي على عارضة 

يف الثبات أو قدرة الفرد على �حلفاظ على مركز ثقله ضمن قاعدة االتزان "ويعرف أيضا �نه. مرتفعة

  )178، صفحة 2015مازن عبد اهلادي و مازن الطائي، (". احلركة

ويعــــرف الطالبــــان الباحثــــان التــــوازن �نــــه القــــدرة علــــى االحتفــــاظ بثبــــات اجلســــم عنــــد أداء خمتلــــف املهــــارات 

  .االنتقالواألوضاع احلركية والثابتة أو يف حالة الدوران أو 

  :هناك نوعان من التوازن :أنواع التوازن-

 ونيلسون   Johnsonوهو االتزان الذي حيدث أ�ء ثبات اجلسم، ويعرفه جونسون  :التوازن الثابت -

Nelson  ويعرفه آخرون بكونه " القدرة البدنية اليت متكن الفرد من االحتفاظ بوضع ساكن"كونه ب

 )334، صفحة 2001دمحم صبحي، ( "وحد للجسماحملافظة على االتزان يف وضع "

هو قدرة الفرد �حلفاظ على توازنه عند اجناز احلركات الر�ضية كاملشي على عارضة  :التوازن املتحرك -

  )178، صفحة 2015مازن عبد اهلادي و مازن الطائي، ( .التوازن

  :العوامل املؤثرة على التوازن -

 الوراثة.  

 القوة العضلية. 

 القدرات العقلية. 

  احلركي -اإلدراك احلسي 

 115، صفحة 2015فاضل غزير، ( .مركز الثقل وقاعدة االرتكاز(                

  :لتطوير التوازن البد من إتباع ما يلي :تطوير التوازن -

  :تطوير التوازن الثابت - أ

  .تطوير مقاومة القوة الثابتة لألجزاء اليت تستند عليها احلركة-       
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  .تطوير مرونة املفاصل اليت تكون حمور ارتكاز احلركة املتزنة -       

  .ة االتزانتطوير مرونة العضالت العكسية للعضالت العاملة يف حرك-       

  :تطوير التوازن املتحرك - ب

  .استخدام أجهزة منخفضة أو وضعها على األرض-       

  .استخدام أجهزة مساعدة لألمان -       

  :تطوير التوازن الثابت املتحرك - ج

  .ممارسة احلركات اليت جتعل اجلسم يف حاالت خمتلفة من التوازن -       

  .التدريب على الدوران املتشابه ألداء احلركة املطلوبة -       

  .التدريب على السقوط ضمن ارتفاع معني -       

  )356، صفحة 2005مهند البشتاوي وأمحد إبراهيم اخلواجا، ( .االتزان على قدم واحدة -         

  .يف كرة القدم املتطلبات املهارية: �نيا -2

  :املهارات األساسية يف كرة القدمتعريف  -2-1

املهارات األساسية هي الركيزة األوىل لتحقيق االجناز يف مبار�ت كرة القدم إذ حتتل جانبا مهما يف وحدة 

التدريب اليومية حيث يتم التدريب عليها لفرتات طويلة حىت يتم إتقا�ا لكونه درجة إتقان املهارات 

ها التنفيذ اخلططي يف مواقف اللعب األساسية لنوع النشاط املمارس يعد من األمور املهمة اليت يعتمد علي

  )71، صفحة 2008موفق أسعد، ( .ملختلفةا

الالعب �دف خدمة هذه اللعبة يف إطار قانون فاملهارة هي كل احلركات الضرورية واهلادفة اليت يؤديها  

مستخدما يف ذلك مجيع أجزاء جسمه ماعدا  بغرض ، سواء كانت هذه احلركات �لكرة أو بدو�االلعبة 

  )16، صفحة 1997حنفي خمتار، ( .)يستثىن من ذلك حارس املرمى(يديه 

املهارات األساسية للعبة واألداء " املهارات األساسية بكرة القدم ��ا ) 1998( كماشويعرف يوسف  

الذي يقوم به الالعب مع الكرة مباشرة أو احلركات اليت يؤديها يف املنطقة القريبة من الكرة أو كالمها 

  )15، صفحة 1998كماش، يوسف  (" بشكل أساسي لتحقيق األداء املهاري العايل

األساسية مبثابة األساس الذي يتشكل عليه  املهاراتويرى الباحثان أن إجادة أعضاء الفريق لكافة أشكال 

فاملهارات األساسية تعد أساس األداء خالل مبار�ت كرة القدم وتعتمد بدرجة كبرية  .وتفوق الفريق جناح
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عليها يف سن مبكرة حىت اعتزال الالعب، إذ ال ختلو وحدة تدريبية من  بعلى اجلانب البدين ويبدأ التدري

  .التمرينات فهي �دف أساسا لتحسني املهارات األساسية لدى الالعب

 :تقسيم املهارات األساسية يف كرة القدم -2-2

املهارات ويف حقيقة األمر فإن كثريا من اخلرباء يف جمال ر�ضة كرة القدم قد حرصوا على إبراز أمهية 

�حج ذ��ت و�يف  األساسية، إال أن هناك تباينا يف عملية تصنيف هذه املهارات املتفق عليها ويرى

  :ميكن تصنيف املهارات األساسية إىل أنه اآلراءمن خالل جتميع هذه  )2013(اجلبور

  .مهارات أساسية بدون كرة - 

  )88،87، صفحة 2013دمحم ذ��ت و �يف مفضي اجلبور، (. مهارات أساسية �لكرة - 

  :شكل التايل يوضح املهارات األساسية يف كرة القدم وتقسيما�االو 
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  يبني املهارات األساسية يف كرة القدم وتقسيما�ا) 05(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اجلري �لكرة

 كرة القدماملهارات األساسية يف  

 مهارات أساسية �لكرة  ةمهارات أساسية بدون كر 

  .اجلري وتغيري االجتاه -

  .الوثب -

  والتمويه �جلسماخلداع  -

  .وقفة العب الدفاع -

 ضرب الكرة �لرأس التمرير

  .بوجه القدم الداخلي -

  .بوجه القدم اخلارجي -

  . بباطن القدم -

  .القدم األماميبوجه  -

  .بوجه القدم األمامي -

  .بوجه القدم الداخلي -

  . بباطن القدم -

  .بوجه القدم اخلارجي -

  .من الثبات -

  .من احلركة -

  

 رمية التماس   املراوغة  حراسة املرمى

 لكرةالسيطرة على ا التصويب

  .مسك الكرات األرضية -

  .مسك الكرات العالية -

إبعاد الكرات اجلانبية أو  -

  .العالية

  .االرتقاء -

  .التحرك لسد الزوا� -

  .ركلة املرمى -

 .تنطيط الكرة -

  .مترير الكرة �ليد  -

  .إيقاف �سفل القدم -

  .إيقاف بباطن القدم -

  .كتم �سفل القدم  -

  .كتم بوجه القدم اخلارجي  -

  .كتم بباطن القدم  -

  .امتصاص �لرأس -

  .�لصدر امتصاص -

  .امتصاص �لفخذ -

امتصاص بوجه القدم  -

  األمامي

  .من االقرتاب -

  .من الثبات -
  .بوجه القدم األمامي -

  .بوجه القدم الداخلي -

  .بوجه القدم اخلارجي -

  بباطن القدم -

  

  املهامجة

  .من األمام -

  .من اخللف -

  . من اجلانب -
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  :املهارات األساسية بدون كرة -2-2-1

تلعب املهارات األساسية بدون استخدام الكرة دورا �رزا يف اإلعداد املهاري لالعب وإعداده ملواجهة 

املواقف اللعبية اليت تستدعي منه التحرك بدون كرة لفتح ثغرة يف الفريق املنافس أو بغرض تكتيكي لسحب 

ومنعه من الوصول إىل الكرات  اخلصم بعيدا عن جمال سري الكرة، أو الوثب عاليا يف حماولة لشغل اخلصم

العرضية، أو القيام �حد حركات اخلداع واملناورة بدون كرة يف حماولة للتخلص من مراقبة اخلصم واهلروب 

زمالئهم يف منه، وهذه املهارات األساسية بدون كرة تستدعي حتركات مستمرة من الالعبني بغرض مساعدة 

: ى حد سواء، وتتمثل هذه املهارات األساسية بدون كرة يفالعب للقيام �لدور الدفاعي واهلجومي عل

، صفحة 2002أبو عبده، ( .والتمويه �جلسم، وقفة العب الدفاعاخلداع  ،الوثب ،اجلري وتغيري االجتاه

41(  

  :املهارات األساسية �لكرة -2-2-2

  :يف ومتثلتيف دراستنا احلالية  االهتمامذات  �لكرة األساسيةنتطرق بتفصيل  للمهارات سوف 

  :)تنطيط الكرة يف اهلواء(اهلواء  على الكرة يف التحكم والسيطرة - 2-2-2-1

تعد مهارة تنطيط الكرة يف اهلواء من املهارات األساسية الصعبة والفعالة وميكن عن طريق هذه املهارة معرفة  

مع الكرة والتحكم �ا والسيطرة عليها يف أوضاع خمتلفة، وتكمن أمهية السيطرة قدرة الالعب على التعامل 

على الكرة يف كرة القدم احلديثة إال أن الالعب جيب أن يتحكم �لكرة أثناء حركته مع القدرة على 

استخدام أي جزء من اجلسم ويف أي وضع للسيطرة على الكرة، فالالعب الذي يستطيع تنطيط الكرة 

 .عدد من املرات سيكون حتماً أفضل من الالعب الذي ال يستطيع تنطيط الكرة �لكفاءة نفسها�كثر 

  )37، صفحة 1990صاحل راضي، (

إن الســيطرة علــى الكــرة يف اهلــواء واإلحســاس �ــا ينمــو عنــد الالعبــني مــع التمــرين ويكــون نوعـــاً خاصــاً مــن  

املالحظة العالية واليت جتعله يستطيع أن يتعامل مع الكـرة خبربتـه، وينشـأ عـن ذلـك أن الالعـب يـدرك خـواص 

) جتاهـا بســبب الـريح املضــادة أو املواتيــة شــكلها، وز�ـا، مرونتهــا، سـرعتها، اجتاههــا يف اهلـواء، تغيــري ا( الكـرة 

، 1981حنفـــي خمتـــار، كـــرة القـــدم للناشــــئني، (. وهـــذا يســـاعده وميكنـــه مـــن أن يـــتحكم يف توافقــــه احلركــــــي

  )114صفحة 
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حتت أسس السيطرة على الـرغم مـن قلـة )  1991قحطان ( وتنطوي مهارة تنطيط الكرة يف اهلواء حسب ما يراها  

  : استخدامها يف اللعب، فإ�ا تستخدم يف حاالت منها

  .أ�نية الالعب الذي يريد أن يتمتع وحده �للعب -

  .حب الظهور أمام اجلمهور -

  .�خري اللعب -

  .ذي يقوم بتنطيط الكرة زمالئه يف موقع مناسب لكي ميررها هلمقد ال جيد الالعب ال -

  .الظروف اخلارجية ومنها وعورة األرض أو امتالئها �ملياه -

  )35، صفحة 1991قحطان خليل، ( .التخلص من اخلصم -

من خالل ) التنطيط(أنه ميكن قياس السيطرة على الكرة ) 2008(نقال عن أسعد  غنام ويضيف حممود

حممود غنام، ( .عدة اختبارات منها التحكم �لكرة يف اهلواء ألكرب عدد من املرات أو ملسافة معينة

  )30، صفحة 2016

من املهارات األساسية واملهمة جدا يف لعبة كرة القدم وإتقا�ا ميثل  طفيما يرى الباحثان أن مهارة التنطي

اخلطوة األوىل لنجاح الالعب، وتعين قدرة الالعب على تنطيط الكرة يف اهلواء ألكرب عدد من املرات 

  . مبختلف أجزاء جسمه ماعدا اليدين، وإتقان هذه املهارة تكسب الالعب الثقة بنفسه وجتعل تصرفه دقيقا

  :اجلري �لكرة -2-2-2-2

اجلري و يلجا  أثناءويقصد �ا حترك الالعب و سيطرته على الكرة  �لكرة،الدحرجة البعض يطلق عليها 

الزميل و عندما يريد  إىلاستعمال هذه املهارات يف حالة عدم وجود فرصة لتمرير الكرة  إىلالالعب 

التقدم و استخدام  أثناءستخدم اجلري �لكرة كما يالتغطية   عن منطقة إلبعادهالالعب جذب مدافع 

  )106، صفحة 2011عتويت نور الدين، ( .اخلاليةاملساحات 

ة اليت جيب على ي�ن مهارة اجلري �لكرة من املهارات األساسية والضرور ) 2006(دمحم حجار  ويرى

، وهي مهارة تتم بطرق خمتلفة، خيتار الالعب الطريقة مدافعني أو مهامجني االالعبني إتقا�ا سواء كانو 

املناسبة لطبعة املوقف املهاري واخلططي أثناء �ديته للمهارة، واجلري �لكرة يتطلب قدر كبري من السرعة 

، صفحة 2006دمحم حجار، ( حتفاظ �ا بعيدا عن متناول اخلصموالقدرة على االنطالق �لكرة واال

16(.   
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 اجلرين تكرار إو  ة�لكر  اجلريو  الدحرجةهناك فرق كبري بني  إن"  1999يرى �مر حمسن واملوىل فيما 

 ة�لكر  حماولة السريبدون  األرضمن  مسافةيعين تغطيه  ةمع الكر  فاجلري الدحرجة،من تكرار  أكثر �لكرة

على عاملني حامسني مها الفراغ  ةويعتمد الركض �لكر  ة،فتعين عبور اخلصم �لكر  الدحرجة أماعرب اخلصم 

، أما الدحرجة فرتتكز على أربع صفات تتمثل يف السيطرة القريبة على الكرة، احلركةيف  والسرعةاملتوفر 

�مر إمساعيل و ( ."السرعةاألداء الفين ملهارة اخلداع واملراوغة، القابلية على تغيري االجتاه، القابلية على تغيري 

  )43، صفحة 1999املوىل موفق جميد، 

  :على عدة عوامل أمههايتوقف أداء مهارة اجلري �لكرة  جناحأن   إبراهيم شعالن و دمحم عفيفيويرى 

  .الثقة �لنفس واجلرأة على القيام بتحركات فردية - 

ري سرعة جلري يف خمتلف على الكرة وهو جيري بسرعة مع �دية حركات اخلداع وتغيمدى سيطرة الناشئ  - 

  .االجتاهات

إبراهيم ( .حسن توقيت اجلري �لكرة مبعىن اختيار اللحظة املناسبة ليقوم املهاجم �ملراوغة ومباغتة منافسه - 

  )54، صفحة 2001شعالن ودمحم عفيفي، 

  :أن أنواع اجلري �لكرة هي خمتارحنفي  ويرى

  .وجه القدم األمامي اجلري �لكرة �ستخدام - 

  .وجه القدم الداخلي  اجلري �لكرة �ستخدام - 

  . �طن القدم اجلري �لكرة �ستخدام - 

  )80خمتار، بدون سنة، صفحة حنفي ( .وجه القدم اخلارجي اجلري �لكرة �ستخدام - 

الباحثان أن مهارة اجلري �لكرة من املهارات األساسية يف كرة القدم وتعرب عن قدرة جري  الطالبان ويرى

   .وتعتمد هذه املهارة على سرعة الالعب وعلى شخصيته وفرديتهالالعب �لكرة خالل املساحات الشاغرة 

يف ويلجأ الالعب إىل هذه املهارة عندما ال يكون أمامه فرصة التمرير أو كذالك عندما يريد الالعب التقدم 

   .الكرة مع الفريق إبقاءمساحة خالية أو 

  :)املناولة(التمرير 2-2-2-3

الكـرة إىل الزميـل واألجنـع يف  إيصـالة األسـرع يف لتعترب مهـارة التمريـر املهـارة األكثـر تكـرارا يف امللعـب والوسـي 

ـــل  إيصـــال علـــىوهـــي تعـــين القـــدرة . ختطـــي اخلصـــوم واألســـهل يف الوصـــول إىل مرمـــى اخلصـــم الكـــرة إىل الزمي
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تركي حسن و سـالم جبـار ( .أكان يف الفراغ أو يف شكل مباشربسهولة ويسر وبشكل مؤثر ومقصود سواء 

ويشـــار يف كثـــري مـــن األحيـــان إىل أن لعبـــة كـــرة القـــدم متريـــرات، والتمريـــرة . )28، صـــفحة 2010صـــاحب، 

، فدقـة التمريـرة وتوقيتهـا وقو�ـا بـني )الدقـة، التوقيـت، القـوة ( الصحيحة هي اليت تتوافر فيها الشروط الثالثة 

مفـــيت ( .وقـــتالعـــيب الفريـــق الواحـــد هـــي عصـــب اللعـــب اجلمـــاعي يف نقـــل الكـــرة جتـــاه مرمـــى اخلصـــم �ســـرع 

  )12، صفحة 1985إبراهيم، 

  :التمريرات إىل ثالثة أنواع وهي) 1999(املوىل و قسم �مر إمساعيل و 

  :التمريرات حسب االجتاه -1

�جتاه منطقة واليت تلعب هلزمية أكرب عدد من املدافعني، ويف الغالب تلعب ): االخرتاق( التمرير العميق - أ

  .جزاء اخلصم وحوهلا

واليت تلعب يف مناطق اإلعداد للهجوم أو يف مرحلة تغيري اجتاه اللعب، ويعترب اإلكثار : التمريرة العرضية - ب

  .منها يف اللعب من أنواع اللعب السليب

جلانب البعيد واليت تلعب لتحويل اجتاه اللعب أو استغالل الالعب غري املتحرك يف ا: التمريرة القطرية - ج

  .عن الكرة

واليت تلعب يف أغلب األحوال عند عدم توفر فرصة للعب الكرة أماما أو من أجل : التمريرة اخللفية -د

  .سحب الفريق املتكتل أمام منطقة دفاعه

  :التمريرات حسب االرتفاع -2

ف �لسرعة والسهولة عند وهي من املهارات الشائعة االستعمال بكرة القدم، أل�ا تتص: التمريرة األرضية - أ

  .االستالم

وهي من املناوالت املهمة يف عبور أكرب جمموعة من اخلصوم وشائعة االستخدام يف : التمريرة العالية - ب

  .اللعب الثابت، كالضر�ت احلرة وضربة املرمى والزاوية

  :التمريرات حسب املسافة -3

مرت، يفضل استخدامها يف الثلث الوسطي واهلجومي  )12(واليت ال تزيد مسافتها عن : التمريرة القصرية - أ

فقط، وهي سالح فعال لتطبيق األسلوب اخلططي املعرف بلعب الكرة بلمسة واحدة ألجل حيازة الكرة 

  .ألطول وقت ممكن



 املهارية يف كرة القدمو البدنية  املتطلبات                                                                                        الفصل الثاين 

 

57 

 

من الثلث الدفاعي إىل الثلث ،وهي اليت تستخدم لنقل اللعب من ثلث إىل ثلث آخر :التمريرة الطويلة - ب

وهي من املهارات الصعبة جدا لكن الفعالة يف هزمية ، من خط التماس األيسر إىل األميناهلجومي، أو 

  )17، صفحة �1999مر إمساعيل و املوىل موفق جميد، ( .اخلصم وعلى اخلصوص يف اهلجوم املرتد السريع

حيث أ�ا أكثر املهارات شيوعا واستخداما  كرة القدمويرى الباحثان أن  مهارة التمرير من أساسيات لعبة  

متكن مهارة و  ،يف أحسن الظروفالكرة لزميله يف الفريق  إيصالوهي قدرة الالعب على  ، ةاطيلة زمن املبار 

عداد للهجمات، استمرار االستحواذ على الكرة، اهلجمة اللعب، اإل اجتاهتغري  أعضاء الفريق من التمرير

  .�لتمريرة احلامسة املرتدة، القيام

  :رمية متاس - 2-2-2-4

يتم منح رمية متاس ن تسجيل هدف مباشرة من رمية متاس ،ال ميك. رمية متاس هي طريقة الستئناف اللعب

ويكون تنفيذها من النقطة اليت ماس سواء على األرض أو يف اهلواء، عندما جتتاز الكرة بكاملها خط الت

ومتنح  إىل خصم الالعب الذي كان آخر من ملس الكرة قبل اجتيازها اجتازت فيها الكرة خط التماس، 

  )290، صفحة 2008موفق أسعد، ( .خط التماس

وميكننا القول �ن رمية التماس من املهارات اليت ينبغي على الالعب إجاد�ا حىت يتمكن من استغالهلا يف 

وتعد املهارة الوحيدة اليت يسمح فيها للمدافع واملهاجم �ستخدام اليدين جناح خطة فريقه يف اللعب، 

اغت ألن لعب الكرة من التماس وأصبحت رمية التماس من املهارات اليت يستعملها الفريق للهجوم املب،

  . كضربة زاوية يف بعض األحيانلالعب يف وضعية التسلل يسمح �ا القانون، كما أصبحت تستعمل  

  :أنواع رمية التماس -

  .من الثباترمية التماس  - )1

  .و القدمان ملتصقانرمية التماس  -أ                 

  .متجاورتني متباعدانرمية التماس والقدمان  -ب                 

  .خلفا و األخرىرجل أماما و رمية التماس  - ج                 

  :االقرتابرمية التماس من  - )2

  .�ملشي االقرتابرمية التماس من  - أ                  

  .�جلري االقرتابرمية التماس من  -ب                 
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مفيت ( .وضع الرجلني النقاط الفنية متشا�ة تقريبا �ستثناءيف كافة أنواع رميات التماس السابقة تكون و 

  )170، صفحة ،2011إبراهيم، 

  :ضرب الكرة �لرأس - 2-2-2-5

بكرة القدم وقليل من الالعبني الذين جييدون اللعب �لرأس األساسية يعد ضرب الكرة �لرأس من املهارات 

خصوصاً يف خط اهلجوم حيث يعترب وجود مثل هؤالء الالعبني ميزة مهمة وفعالة يف كسب الكثري من 

  )100، صفحة  1989كرينورد، ( حاالت الصراع على الكرة

راة، وامليزة الكربى واعترب الكثري من خرباء كرة القدم أن الرأس يف كرة القدم قدم �لثة لالعب خالل املبا

. للرأس يف املبار�ت هي مقدر�ا للوصول للكرات العالية حيث كثريا ما حيدث هذا املوقف خالهلا

املرمى و التمرير إىل الزميل وتشتيت الكرة خاصة  حنووتستخدم مهارة ضرب الكرة �لرأس يف التصويب 

  )222، صفحة 1998مفيت إبراهيم، ( .داخل منطقة جزاء الفريق املدافع

  : وهناك شروط جيب أن تتوفر يف الالعب حىت جييد ويتقن أداء هذه املهارة تتمثل يف

  . القدرة على الوثب ملسافة عالية - 

  .التمتع بقدر كبري من الرشاقة ألداء املهارة - 

  .التوقيت السليم للتحرك لضرب الكرة �لرأس - 

  )97، صفحة 2002أبو عبده، ( .الشجاعة الكافية أثناء االلتحام مع املنافس لضرب الكرة �لرأس - 

ويرى الباحثان أن  ضرب الكرة �لرأس مهارة تتفرد �ا لعبة كرة القدم، وال ميكن االستغناء عنها حبيث 

العالية اليت يعجز الالعب الوصول إىل �العتماد على القدم من أجل يستعمل يف ضرب الكرات اهلوائية 

مترير الكرة أو تشتيتها أو تصويبها حنو مرمى املنافس، وغالبا ما تسجل أهداف مجيلة من ضرب الكرة 

  .العالية لصاحل الالعب ذو القامة الطويلة ةوغالبا ما التفوق يف الكرات اهلوائي. �لرأس ومن مواقف صعبة

   :التصويب - 2-2-2-6

هو الغاية األساسية لكل الفعاليات " التصويب �نه) 2012(يعرف علي عودة نقال عن عبد هللا حسني 

علي عودة، ( "اهلجومية واليت يرمسها الفريق ومن خالله يتم احلصول على أهداف للفريق الذي يؤهله للفوز

   )38، صفحة 2015
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لناحية البدنية والنفسية واخلططية تعترب من العوامل األساسية اليت تتوقف عليها دقة اأن  2001ويضيف  أبو عبده 

  :التصويب وهي وفعاليةالتصويب، وأن هناك ثالثة نقاط أساسية يتوقف عليها جناح 

  : يصوب الالعبىتم - أ

  .املرمىعندما يكون املرمى مفتوح أو خاليا من حارس  -            

  .يف اللحظة اليت ال يتوقع فيها حارس املرمى أن يقوم املهاجم �لتصويب -            

  .قبل أن يشتت الالعب الكرة من أمام املهاجم أو الضغط عليه -            

  .أو دقتها التصويبعند اختيار سرعة وقوة  -            

  .على حارس املرمى عند وجود مدافع أو أكثر حيجب الرؤية -            

  :أين يصوب الالعب -ب 

  .وليس الزاوية القريبة الضيقة ةاملفتوحأن يكون التصويب يف الزاوية البعيدة  -            

  .أن يكون التصويب من مسافة معقولة -            

  األرضية، وإذا كان حارس املرمى قصريا فيفضل أن يتم املرمىأن يتم التصويب يف زوا�  -            

  .لتصويب يف الزوا� العليا للمرمىا             

  .أن يتم التصويب يف اجتاه عكس اجلهة اليت يتحرك إليها حارس املرمى -              

  :كيف يكون التصويب  - ج

  اختيار التكنيك املناسب للتصويب سواء من الثبات أو من احلركة و�ي جزء من القدم  -               

  .و�ي نوع من الركالت               

  .اختيار السرعة والقوة املناسبة للتصويب على املرمى  -              

  .االقرتابكرة وزاوية رى حسب مكان الساختيار القدم املصوبة للكرة إما اليمىن أو الي -              

  .أن يقوم الالعب املهاجم بعملية خداع ومتويه ومباغته للمنافس عند التصويب -              

  )182، صفحة 2001أبو عبده، ( .عدم املبالغة يف توسيع جمال احلركة عند التصويب -              

  :التصويبأنواع  -

ضربة حرة  أو من احلاالت الثابتة، كضربة اجلزاء التصويبويكون هذا النوع من : الثابت التصويب -1

مترير املباشر أو �لتصويب  مباشرة وغري مباشرة، وهذه احلاالت تعطي لالعب حرية التصرف �لكرة سواء

 .ن الكرة املتحركةم واالتزانالزميل، وأن ضرب الكرة الثابتة أحسن من حيث الرتكيز  إىلالكرة 
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 التصويبمن احلاالت املتحركة، ويعد من أهم أنواع  التصويبويكون هذا النوع من : املتحرك التصويب -2

ذ يؤديه الالعب ضمن ظروف حميطية صعبة وخاصة ومعقدة من خالل مزامحة املنافس وحترك إ وأصعبها

اجلمهور فضالً عن مشاهدة  الالعب و�ثريالكرة وحتركات حارس املرمى وضرورة وجود الدقة والرتكيز عند 

 :قسمني إىلاملتحرك  التصويبويقسم . الظروف األخرى ورؤية حتركات الزمالء يف الفريق، وغريها من

القدمني يشكل خطورة كبرية على الفريق     املنافس  استعمال جادة الالعبإ إن: �لقدمني التصويب - أ

الالعب الذي يستعمل قدماً واحدة  فأنه  يفقد فرصاً مثينة أما  التصويبويقلل من ضياع الفرص عن 

�لقدم القوية،  للتصويبإلصابة مرمى املنافس عندما حياول �يئة الكرة �لشكل الذي يفسح ا�ال أمامه 

�لكفاءة نفسها صعب التحقيق ولكن املهم جعل املستوى متقار�ً  التصويبوأن الوصول �لقدمني يف أثناء 

 .تنييف احلال

لرأس � التصويب جادة إالكرات العالية �لقدم لذلك فأن  إىلمن الصعب الوصول : �لرأس التصويب - ب

العرضية يف منطقة اجلزاء، ولذلك  الكرات إ�اءالرأس حيوية يف  تصويباتلالعب كرة القدم، وتبدو ي ضرور 

اهلجومي من امللعب مثل حاالت الضر�ت الركنية  املواقف الثابتة هجومياً والسيما يف الثلث استغالل

 للتصويبالطويلة، لذلك أصبح  التماسوالضر�ت الركنية والضر�ت احلرة  املباشرة وغري املباشرة ورميات 

�لرأس دور �رز يف كرة القدم احلديثة وأثر مهم يف اللعب اهلجومي إلحراز النصر وهناك مواقف هجومية 

علي حسني، ( .ضر�ا �لرأسعن طريق ال إالكرة حنو مرمى فريق املنافس  تصويبميكن فيها  متعددة ال

  )40،39، صفحة 2015

أن مهارة التصويب من املهارات األساسية املهمة يف لعبة كرة القـدم، حيـث هلـا أمهيـة  الباحثان  الطالبان ويرى

ومـن دو�ـا ال يتحقـق النجـاح، وأصــبح الرتكيـز علـى مهـارة التصـويب �خـذ حيـزا مهمــا كبـرية يف حتقيـق الفـوز 

جيـــب االهتمـــام لـــذا  .مـــن احلصـــة التدريبيـــة إذ أن مجيـــع التمرينـــات الفنيـــة واخلططيـــة تنتهـــي دائمـــا �لتصـــويب

  .فسةومسافات وزوا� خمتلفة وحتت ظروف املنا أماكنعلى املرمى من عدة  التصويباملتزايد بتدريبات 

  :ةأساليب وطرق التدريب على املهارات األساسي -3

على املهارات األساسية جيب أن يكون بعد اإلمحاء مباشرة، ألن تعليم وحتسني العناصـر املهاريـة إن التدريب 

يتطلــب مقــدرة عاليــة مــن الرتكيــز وال ميكــن أن يــتم هــذا تركيــز عنــدما يكــون الالعــب جمهــدا،وهناك عــدة طــرق 

  :التدريب على املهارات األساسية تتمثل يفوأساليب 
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هذه الطريقة أساسية ومهمة لتعليم املهارات فهي تساعد على خلق  :تدريبات اإلحساس �لكرة -3-1

مما جيعلها حتت ، صداقة بني الناشئ والكرة، وتزداد هذه الصداقة كلما تعرف الالعب على أسرار الكرة

ب، و�خذ اهلواء ومن مجيع االجتاهات ويف أي وضع �خذه الالعسيطرته سواء وهي على األرض، أو يف 

هذه الطريقة دورا �بتا يف جلزء األساسي من وحدة التدريب اليومية �لنسبة للصغار واألشبال نظرا ملا هلذه 

  )103بدون سنة، صفحة حنفي خمتار، ( .الطريقة من أمهية ملثل هذه السن يف تعلم املهارات

وتوضح هذه التدريبات مسـتوى دقـة الالعـب يف أداء املهـارة األساسـية وتوضـع  :تدريبات فنية إجبارية -3-2

خـالل واجبـات معينـة لالعـب سـواء مـن الوقـوف أو احلركـة، وتعطـى هـذه التـدريبات مـن يف الرب�مج التدرييب 

  .صحة أداء الالعب بدقةوعلى املدرب أن يالحظ وبعده،  اإلمحاءأثناء 

يســاعد هــذا األســلوب الالعــب علــى ســرعة األداء للمهــارة األساســية بدقــة  :تــدريبات �كثــر مــن كــرة -3-3

يف اجلـزء الرئيسـي  تالتـدريباويرفع من قدرته على املالحظة أثنـاء اللعـب ويزيـد كفاءتـه اخلططيـة وتعطـى هـذه 

  .من الوحدة التدريبية

يعترب هذا األسلوب مدخال للتمرينات املركبة وتعطى  :املهارة مع ربطها �لقدرات البدنيةتدريبات لتنمية  -3-4

هذه التدريبات يف بداية و�اية اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية، فعند التدريب علـى أداء املهـارات املرتبطـة 

ئيســي مــع مالحظــة طــول فــرتة بتطــوير عنصــر الســرعة مــثال جيــب أن تــؤدى هــذه التــدريبات يف بدايــة اجلــزء الر 

  .الراحة النسبية

يعترب هذا النوع من التـدريبات األساسـية يف بنـاء اجلـزء الرئيسـي يف الوحـدة  :واملندجمةالتدريبات املركبة  -3-5

دقـــــة األداء املهـــــاري لالعـــــب، وتـــــؤدى هـــــذه  تالتـــــدريبات لتثبيـــــالتدريبيـــــة، ويســـــتخدم هـــــذا األســـــلوب مـــــن 

ن وميكــن حتديــد مســافة وزمــن أداء هــذه التــدريبات ومــن مث ميكــ إجيــايبالتــدريبات مــع وجــود مــدافع ســليب أو 

  .احلكم على قدرة الالعب ومهارته

عـن وتستخدم فيها بعض األدوات واألجهزة املساعدة و  :تدريبات فنية لتنمية املهارة �ستخدام األجهزة -3-6

طريقها ميكن للمـدرب أن يعطـي تـدريبات سـهلة أو صـعبة أو يتـدرج مـن السـهل إىل الصـعب وذلـك حسـب 

إمكانيــات وقــدرات العبيــه، وميكــن أن يــتعلم الالعــب بعــض النــواحي اخلططيــة وينمــي الصــفات البدنيــة جنبــا 

  .إىل جنب مع النواحي الفنية املهارية

ــ -3-7 تســتخدم األلعــاب الصــغرية لتنميــة املهــارات  :�ســتخدام األلعــاب الصــغريةدريبات فنيــة لتنميــة املهــارة ت

األساسية وحسن تطبيق خطط وطرق اللعب املختلفة، وينظر إليها كأحد الوسـائل اهلامـة الـيت تصـبغ الوحـدة 

، القـدمالتدريبية بطابع التشويق واإل�رة، كمـا تعـد كـم الوسـائل الرتبويـة اهلامـة يف أعـداد الالعـب ملمارسـة كـرة 

واأللعــاب الصــغرية والتمهيديــة تعــد مــن أجنــع وســائل التــدريب احلــديث حيــث تراعــي التــدريب علــى املهــارات 
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أبـو عبـده، ( .األساسية يف مواقف مماثلة للمواقف اليت تقابل الالعب أثناء املباراة مما تكسـبه حسـن التصـرف

  )34-33-32، الصفحات 2002

  :طرق التدريب يف كرة القدم -4

طرق التدريب الر�ضي هي الوسائل واخلطوات الالزمة لتنفيذ الرب�مج لتنمية وتطوير احلالة التدريبية لالعب 

   :تتمثل يفلتحقيق اهلدف املطلوب، هناك عدة طرق لتدريب كرة القدم  ةإىل أقصى درجة ممكن

  .طريقة التدريب املستمر - 

  .طريقة التدريب الفرتي - 

  .طريقة التدريب التكراري - 

  .طريقة التدريب الدائري - 

ولكل طريقة من الطرق السابقة أهدافها و�ثريها وخصائصها اليت تتميز �ا، وينبغي للمدرب اإلملام �ا 

مهند البشتاوي وأمحد ( .مجيعا حىت يستطيع النجاح والوصول بالعبيه إىل أعلى املستو�ت البدنية واملهارية

  )267، صفحة 2005إبراهيم اخلواجا، 

مستو�ت العيب   تالءمهي عبارة عن جمموعة من التمرينات املختلفة اليت  :طريقة التدريب املستمر -4-1

تصل نبضات  وغالبا ما. كرة القدم وذات جرعات ومحل مبستوى شدة متوسطة مع تقليل فرتات الراحة

ضربة يف الدقيقة والواحدة ) 145-30(يقة ال تتعدى ر الط هذهالقلب عند الالعب أثناء التدريب يف 

وهذه طريقة التدريب �خذ امسها يف االستمرارية احلركية بواسطة مترينات وحركات  ،مبستوى شدة غري كبري

ختدم اجلانب البدين لالعبني وتستمر لفرتات طويلة ذات الشد الثابت املستمر دون أن تتخللها فرتات راحة 

  )46،45، صفحة 2013حسن،  غازي صاحل و هاشم �سر( .خالل أداء التمرينات

تتمثل طريقة التدريب الفرتي يف سلسلة من تكرار فرتات التمرين بني كل : طريقة التدريب الفرتي -4-2

تبعا الجتاه التنمية، وتكمن ) فرتات الراحة(تكرار واآلخر فواصل زمنية للراحة، وتتحدد الفواصل الزمنية 

ني مرجحات الرجل -جرى خفيف  - املشي(أمهية زمن فرتة الراحة وطبيعتها يف إمكانية الالعب على تكرار 

) اجلري اخلفيف( ا�موعات التدريبية قبل حلول التعب، واستخدام التمرينات البسيطة ) اخل...والذراعان

يساعد من التخلص من حامض اللبين املتجمع يف العضالت وتقليل اإلحساس �لتعب وكذا استعادة 
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دل عايل من الشدة ولفرتات تكوين مصادر الطاقة املستهلكة أثناء األداء، ومن مث القدرة على التكرار مبع

  )88، صفحة 1998البساطي، ( .قصرية نسبيا

هو عبارة عن أداء محل بدرجة من السرعة القصوى أو  التدريب التكراري :ريطريقة التدريب التكرا -4-3

أقل من القصوى، مع أداء فرتة راحة كاملة بني التكرارات، ونظرا ألن األداء يتم بدرجة الشدة العالية ال 

، 1992عوض بسيوين و فيصل �سني الشاطئ، ( ).6-1(ميكن أداء إال عدد بسيط من التكرارات 

 )167صفحة 

هي طريقة تنظيمية لطرق التدريب املختلفة كالتدريب املستمر والفرتي والتكراري،  :التدريب الدائري -4-4

ويوحي االسم �ن التدريبات �خذ شكل دائرة وتكون فرتة الراحة غري �مة بني كل دورة وأخرى حيث 

ترتب التمرينات حسب أهداف وأغراض وحدة التدريب يف شكل دائرة يبدأها الالعب �لتمرين األول مث 

  )144، صفحة 1999دمحم صبحي و كمال درويش، ( .الثاين وهكذا

أهداف وخصائص كل طريقة من الطرق التدريب سالفة  إىل )2013(ذ��ت و�يف اجلبور  دمحما وتطرق

- 86، الصفحات 2013دمحم ذ��ت و �يف مفضي اجلبور، ( :وقمنا بتلخيصها يف اجلدول التايلالذكر 

87-88 -89 -90(  
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  يوضح أهداف وخصائص طرق التدريب) 01(جدول رقم 

  خصائصها  أهدافها  الطريقة

ب 
دري

الت

مر
ست

امل
  

  .تنمية وتطوير التحمل العام -

يف بعض األحيان تستخدم لتطوير  -

  .التحمل اخلاص لدرجة معينة

  .من أقصى مستوى للفرد %)75 -25(شدة التمرينات ترتاوح مابني -

  .ز�دة يف حجم التمرينات من خالل ز�دة طول فرتة األداء املستمر -

  .الراحات معدومة أثناء األداء -

ع 
رتف

 امل
رتي

الف
ب 

دري
الت

دة
ش

ال
  

حتمل سرعة أو (تنمية التحمل اخلاص  -

  )حتمل قوة

  .تنمية السرعة -

  .االنفجاريةتنمية القوة -

  .تنمية القوة القصوى -

  .%)75 -70(و %)90 -80(ترتاوح مابني القوة متريناتشدة  -

  .يقل احلجم يف هذه الطريقة نتيجة ز�دة الشدة -

 )240 -110(للمتقدمني و�نية  )180 -90(فرتات الراحة ترتاوح بني  -

  .�نية للناشئني

  .د/ضربة )120 -110(عدم هبوط معدل ضر�ت القلب أقل من -

  .ميكن استخدام الراحة االجيابية يف الراحة البينية -

ي 
رت

الف
ب 

دري
الت

ض
خف

من
 

دة
ش

ال
  

من أقصى مستوى للفرد ويف  %)80 -60(شدة التمرينات ترتاوح مابني -  .تنمية التحمل العام واخلاص والقوة -

  .%)60 -50(مترينات القوة تصل إىل 

 )30 -20(ميكن استخدام مترينات التقوية �ألثقال أو بدو�ا إىل حوايل  -

  .�نية �لنسبة للقوة سواء �ستخدام أثقال أو بدون أثقال

 .�نية )30 - 15(�نية ركض و  )90 -15( فرتة التمرين ترتاوح من -

  .ثقال أو بدون أثقال�لنسبة للقوة سواء استخدم أ

د /ضربة)130 -120( �نية للمتقدمني أي )90 -45(الراحة تكون مابني -

  .د/ضربة)120 -110(أي نية �)120 -60(والناشئني

ب 
دري

الت
ري

كرا
الت

  

  )السرعة االنتقالية( السرعة  -

  القوة القصوى -

  القوة االنفجارية -

  )والقوة حتمل سرعة(التحمل اخلاص  -

  .%)100(وتصل إىل  %)80(شدة عالية ال تقل عن  -

  .%)100 -90(  مترينات القوةشدة  -

  .�نية)6 - 3(أو )3 -2(زمن األداء قصري جدا يرتاوح -

  .مترينات القوة ثوان قليلة أثناء األداء -

  .راحات طويلة نسبيا-

ري
كرا

الت
ب 

دري
الت

  

تنمية العضلة وحتسني مقدر�ا  -

  .الوظيفية

  .االقتصاد �جلهد �ألداء والتأثري -

  .ز�دة مبدأ احلمل -

  .حيدد اجلرعة التدريبية إما بتكرار أو زمن معني -

  معرفة احلد األقصى للتكرار لكل نوع معني من التمرين -

  .تقسيم الالعبني على حمطات -

  .راحة بينية بني مترين وآخر أو بدون راحة -

من طرائق التدريب دريب الدائري �ستخدام أي طريقة ميكن تشكيل الت -

  .األخرى

  والقدرات اخلططية البدنيةتشكيل مترينات تسهم يف تطوير الصفات  -

  .يساعد يف فهم الفروق الفردية بني الالعبني -

  .ميكن استخدام التدرج والتموج -

  .يوجد به التشويق واإل�رة والتغيري -
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:امتةاخل  

بدين ومهاري خالل املباراة ولقد تتوقف نتائج املبار�ت إىل حد كبري على ما يبذله الفريق الواحد من أداء 

�كد علميا أمهية توفر الصفات البدنية لالعب كرة القدم جبانب النواحي املهارية، فلم يعد هناك جماال 

لالعب الذي يتمتع مبستوى عايل من املهارة دون أن يكون على نفس املستوى من الناحية البدنية، كما أن 

ؤدي إىل نتائج مقبولة �للعبة بدون مستوى مماثل من الناحية املهارية ، النواحي البدنية وحدها ال ميكن أن ت

ولذالك فأن املتطلبات البدنية ال ميكن فصلها عن املتطلبات املهارية يف خالل مراحل التدريب وكذلك 

.أثناء املباراة  

يل وأســاليب وطــرق وتطرقنــا يف هــذا الفصــل إىل خمتلــف املتطلبــات البدنيــة وبعــض املتطلبــات املهاريــة �لتفصــ

  .و طرق التدريب يف كرة القدم ةالتدريب على املهارات األساسي

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الثاينالباب 

  امليدايناجلانب 



 

 

 

  :الفصل األول

منهجية البحث 

واإلجراءات 

  امليدانية



 امليدانية واإلجراءاتمنهجية البحث                                                                                        الفصل األول  

 

68 

 

  :متهيد

�دف البحوث العلمية عموما إىل الكشف عن احلقائق وتكمن قيمة هذه البحوث وأمهيتها يف التحكم يف 

جمموعة املناهج والطرق اليت تواجه الباحث يف حبثه و�لتايل فإن " املنهجية املتبعة فيها، وهذه األخرية تعين

و ترتيبها وقياسها وحتليلها من أجل  وظيفة املنهجية هي مجع املعلومات ، مث العمل على تصنيفها

، صفحة 1998فريد ريك معتوق، ( "استخالص نتائجها والوقوف على ثوابت الظاهرة املراد دراستها

231(  

خالل التعريف  منتطرقنا يف هذا الفصل إىل تبيان إجراءات الدراسة امليدانية وحمددا�ا، وذلك من خالل 

العينة إضافة إىل جماالت البحث  االختيار�ملنهج املستخدم يف الدراسة وكذا جمتمع وعينة البحث وكيفية 

  .وأدواته، واألساليب اإلحصائية املناسبة لفرضيات البحث احلايل

  :منهج البحث -1

إتباع خطوات منطقية " يعينتوجد العديد من املناهج اليت تستخدم يف البحث العلمي ، وملا كان املنهج  

 ".ة يف تناول املشكالت أو الظواهر أو معاجلة القضا� العلمية للوصول إىل اكتشاف احلقيقة نمعي

، فهذا يعين أن لكل حبث منهجا خاصا يتبع حلل )107، صفحة 1999الكندري و أمحد عبد الدامي، (

  .املشكالت

املنهج التجرييب بتصميم ا�موعتني املتكافئتني ذات االختبارين القبلي  الطالبان الباحثانوقد استخدم  

والبعدي ملالءمته طبيعة مشكل البحث املتمثل يف معرفة أثر الرب�مج التدرييب املقرتح يف تنمية الصفات 

  .الصم البكم للتالميذالبدنية واملهارات األساسية يف كرة القدم 

منهج البحث الوحيد  " فاملنهج التجرييب هو . إذ أن هذا املنهج يعطي أرقام حقيقية حول تقدم األداء 

ميكنه االختبار احلقيقي لفروض العالقات اخلاصة �لسبب أو األثر ، كما أن هذا املنهج ميثل االقرتاب 

العالوي و أسامة  ( .م الر�ضةاألكثر صدقا حلل العديد من املشاكل اإلنسانية واالجتماعية من بينها عل

  .)217، صفحة 1999كامل راتب، 

  :جمتمع وعينة البحث -2

  :جمتمع البحث - 2-1
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إن جمتمع البحث يعين مجيع األفراد الذين يكونون موضوع البحث، والعينة متثل ا�تمع األصلي وحتقيق  

  .أغراض البحث فهي جزء من جمتمع البحث األصلي وتضم عددا من أفراده

الشهيدة "املعاقني مسعيا  األطفال قبيل حتديد عينة البحث قمنا �حصاء جمتمع البحث وهم تالميذ مدرسة

موزعني بني  تلميذ )90(، والبالغ عددهم )2018/2019( ببلدية غليزان، للسنة الدراسية" درقاوي العالية

  . سنة )17 -7(إىل السنة الثالثة متوسط إذ ترتاوح أعمارهم من  السنة األوىل ابتدائيالقسم 

  :عينة البحث - 2-2

�تمع  يمن العدد الكل% )31.11( بنسبة  أبكم تلميذ أصم )28( اشتملت العينة األساسية على

 )08(اختيارهم �لطريقة العمدية، ومت استبعاد  متسنة،  )14 -12(وتراوحت أعمارهم مابني البحث، 

، مت تلميذ )20(عينة البحث الفعلية عليهم، وبذلك أصبحت  االستطالعيةتالميذ إلجراء الدراسة 

، ومت األخذ بعني االعتبار  .األوىل جتريبية واألخرى ضابطةمتساويتني  إىل جمموعتني عشوائيا تقسيمهم

  :بعض الشروط يف اختيار عينة البحث متثلت يف

    .سنة )14 -12(يرتاوح العمر الزمين ألفراد العينة مابني  -       

  .ديسبيل )70(شدة الفقدان السمعي أكثر من  -       

  .اقة مصاحبة لإلعاقة السمعيةعدم وجود إع -       

  يبني إحصائيات جمتمع البحث وعينته )02(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

 )الوزن ،الطول، السن( ألنرتوبومرتيةا تغرياتاملومن أجل التكافؤ بني أفراد ا�موعتني التجريبية والضابطة يف 

  :التايلاجلدول ونتائج موضحة يف  ،سيودنت �موعتني مستقلتني) t(استخدمنا اختبار 

  

تالميذ العدد   املدرسة

  الكلي

عدد   عينات البحث

  التالميذ

  النسب املئوية

%  

مدرسة املعاقني 

  مسعيا بغليزان

  

90  

  % 8.88   8  االستطالعية

  % 11.11  10  التجريبية

  % 11.11   10  الضابطة

  % 31.11  28  ا�موع  
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  )السن، الطول،الوزن( ألنرتوبومرتيةيبني جتانس ا�موعتني من حيث املتغريات ا) 03(جدول رقم 

  

  املتغريات

وحدة 

  القياس

ا�موعة التجريبية 

  )10=ن(

  ا�موعة الضابطة

  )10=ن(

ت 

  احملسوبة

ت 

  اجلدولية

الداللة 

  االحصائية

  ع  س  ع  س

ا
رتية

وم
رتوب

ألن
  

  غري دال  2.1  0.52  0.76  12.1  0.67  12.3  سنة  السن

  غري دال  2.1  0.79  0.003  1.46  0.003  1.48  مرت  لطولا

  غري دال  2.1  0.70  12.17  42.65  13.26  43.78  كلغ  الوزن

  )9(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )1.83= (اجلدولية  )t(ة قيم

  :متغريات البحث -3

  .الرب�مج التدرييب املقرتح :املتغري املستقل - 3-1

   :املتغري التابع - 3-2

  .الصفات البدنية يف كرة القدم - 

  .املهارات األساسية يف كرة القدم - 

  :وهي متعددة ومت ضبطها والتحكم فيها كما يلي :املشوشةاملتغريات  - 3-3

  .سنة)14 -12(مت أخذ أفراد العينات من نفس األعمار  - 

  .مث أخذ أفراد العينات لديهم صمم كامل - 

  .يتم يف نفس وقت إجراء احلصص التدريبية توقت إجراء االختبارا - 

  .الرب�مج تطبيق وىل من بدايةآخر يف األ�م األ بتلميذغري منضبط وتعويضه  تلميذمت إبعاد كل  - 

  :جماالت البحث -4

  .أصم أبكم تلميذا 28مشلت عينة البحث  :ا�ال البشري - 4-1

  .املعاقني مسعيا ببلدية غليزان األطفال مت إجراء البحث امليداين على مستوى مدرسة :ا�ال املكاين - 4-2

  :أجرينا البحث وفق التسلسل الزمين التايل :ا�ال الزمين - 4-3

  .2018نوفمرب  28من  ابتدءا :اجلانب النظري -                 

 جانفي 23 ابتدءا من، مت ختطيط وبناء الرب�مج التدرييب املقرتح وتطبيقه :اجلانب التطبيقي -               

   .      2019 أفريل 29إىل غاية  2019
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                                                                                :استخدمنا عدة أدوات حبثية للحصول على املعلومات والبيا�ت املطلوبة وهي  :أدوات البحث -5

  .     العربية واألجنبية والدراسات السابقة املصادراملراجع و ومتثلت يف  :الدراسة النظرية - 

  .االختبارات املهارية -  دنيةاالختبارات الب - 

  .الرب�مج التدرييب املقرتح - 

 البدينلنشاط اأستاذة مشرفة على األول  ،الباحثان ومساعدان آخران الطالبان يتكون من :فريق العمل - 

  .                 متحصل على شهادة ماسرت يف التدريب الر�ضي زميل لنا اخل املدرسة والثايناملكيف د

  .اإلحصائية الوسائل - 

  :األدوات واألجهزة املستخدمة -6

  .ملعب كرة القدم - 

  . صدر�ت - 

  .مقعد سويدي - 

  .سنتمرت 40 ارتفاعهصندوق  - 

  .شريط الصق ملون حجم كبري - 

  .مرت)30(شريط قياس - 

   .ميزان - 

  .ساعة توقيت الكرتونية - 

  .كرات قدم- 

  .شواخص بالستيكية وأقماع جبميع أشكاهلا - 

  .أمحر وعلم أصفر إلعطاء اإلشارةعلمني  - 

  .نط حبل - 

  :االختبارات املستخدمة اتصفموا -7

  :االختبارات البدنية -7-1

  : اختبار التحمل -7-1-1

  .مرت من وضع الوقوف 540 جرياختبار : اسم االختبار
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  ).املطاولة(قياس التحمل  :الغرض من االختبار

  .ساعة إيقاف، أقماع :األدوات املستخدمة يف االختبار

يتخذ املخترب وضع االستعداد على خط البداية وعندما تعطى له إشارة البدء جيري  :تعليمات االختبار

  .مرت إىل خط النهاية) 540(املخترب �لركض من خط البداية مبسافة قدرها 

  .�قصى سرعة ليقطع خط النهاية 

  )79، صفحة 1988موفق جميد، (. �نية 1/100يسجل الزمن  :تسجيل االختبار

  مرت540اختبار جري ) 06(شكل 

  

  : اختبار السرعة -7-1-2

  مرت من الوقوف 30اختبار جري : اسم االختبار

  .قياس السرعة القصوى االنتقالية :الغرض من االختبار

  .ساعة إيقاف، شريط قياس :األدوات املستخدمة يف االختبار

يتخذ املخترب وضع البدء العايل خلف خط البداية وعندما تعطى له إشارة البدء ينطلق  :تعليمات االختبار

  .�قصى سرعة ليقطع خط النهاية

   :تسجيل االختبار

  .لضمان عامل املنافسة جيب أال يقل عدد املختربين عن خمتربين يف وقت واحد -   

  .ار من البدء العايل للحد من سرعة رد الفعليؤدي االختب -   

هاشم اخلطيب و علي ( .يسمح للمخترب مبحاولة واحدة فقط، ويسجل مسافة العدو �لزمن لكل �نية -   

  )302، صفحة 2000اخلياط، 
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  مرت 30اختبار جري ) 07(شكل 

  
  : اختبار الوثب العريض من الثبات -7-1-3

  .قياس القدرة العضلية للرجلني يف الوثب لألمام: الغرض من االختبار

منطقة فضاء مستوية بطول ثالثة ونصف مرت وعرض واحد ونصف مرت، شريط قياس،  :األدوات واألجهزة

سافة بني كل مرت خبطوط عالمات أو طباشري، خيطط مكان الوثب خبطوط أخرى متوازية �ملرت ، تقسيم امل

  .سم5أخرى متوازية بني كل منها 

  :التعليمات

  .يقف املخترب خلف خط البداية حبيث تكون القدمان متوازيتني ومتباعدتني قليال - 

يقوم املخترب بثين الركبتني ومرجحة الذراعني خلفا، والوثب لألمام ألبعد مسافة ممكنة، وذلك برفع  - 

  .جحة الذراعنيالقدمني ومد الركبتني ومر 

يتم قياس خط البداية إىل آخر جزء من اجلسم يلمس األرض من اجتاه خط البداية، كما : حساب الدرجة

  .سم 5يدخل خط القياس يف املسافة ويتم القياس ألقرب 

  .للمخترب ثالث حماوالت وحتسب أحسن حماولة

  :نقاط إضافية

  .يتم االرتقاء �لقدمني معا - 

  .اء االختباريتم اإلمحاء قبل أد - 

  .يفضل أن تكون األرض غري ملساء لتساعد على الدفع - 

  )233، صفحة 2003ليلى السيد، ( .يتم مرجحة الذراعني لألمام ولألعلى إلعطاء الدفع - 
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  اختبار الوثب العريض من الثبات) 08(الشكل 

 
  :اختبار التوازن -7-1-4

  ):وقفة اللقلق(اختبار الوقوف على قدم واحدة : إسم اإلختبار

  .قياس التوازن الثابت :هدف االختبار

  .ساعة إيقاف ، أرض مسطحة أو ملساء، وجيب خلع اجلوراب واحلذاء :األدوات واألجهزة

ن داخل يتم الوقوف على القدم املفضلة وترفع القدم األخرى مثبتة من الركبة حبيث يكو  :طريقة األداء 

  .توضع اليدين يف الوسط، مفصل الركبة

عند إشارة البدء يتم رفع كعب القدم بعيدا عن األرض مع حماولة االحتفاظ  �لتوازن على قدر املستطاع  - 

  .دون حركة 

  :ينتهي االختبار يف احلاالت التالية - 

  .حتريك القدم املستخدمة عن موضعها -                                      

  .ملس الكعب املرفوع عن األرض -                                      

  .حتريك اليدين على الفخذ -                                      

  .زمنمضى دقيقة من ال -                                      

يتم تسجيل عدد الثواين اليت حافظ الفرد على اتزانه على القدم املختارة منذ بداية االختبار  :حساب الدرجة

  .                           من الثانية 0.1ويتم تقريب الزمن إىل  .حىت انتهائه

  )310، صفحة 2003ليلى السيد، ( .لكل فرد حماولتني حيتسب أفضل زمن ألي منهما
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  اختبار وقوف على قدم واحدة) 09(شكل 

  :اختبار الرشاقة -7-1-5

    مرت10×4اختبار اجلري االرتدادي : اسم االختبار

  .قياس الرشاقة :الغرض من االختبار

  .أمتار) 10(ساعة إيقاف، خطان متواز�ن املسافة بينهما  :األدوات

يقف املخترب خلف خط البداية، عند مساع إشارة البدء يقوم �جلري �قصى سرعة إىل  :مواصفات األداء

اخلط املقابل ليتجاوز بكلتا قدميه مث يستدير ليعود مرة أخرى ليتخطى خط البداية بنفس األسلوب، مث 

  .مرتا ذها�  وعودة) 40(يكرر هذا العمل مرة أخرى، أي أن املخترب يقطع مسافة 

  .ب أن يتخطى املخترب خط البداية واخلط املقابل له بكلتا القدمنيجي :توجيهات 

من حلظة إشارة البدء ) 4× م10(يقطعه يف جري املسافة احملددة يسجل للمخترب الزمن الذي  :التسجيل 

، صفحة 2004دمحم صبحي، ( .مرتا ذها� وإ�� 40حىت جتاوزه خلط البداية بعد أن يكون قد قطع مسافة 

283(  

  )4× م10(اختبار اجلري االرتدادي ) 10(شكل 
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  :اختبار املرونة -7-1-6

  .اختبار ثين اجلذع لألمام من اجللوس طوال: اسم االختبار

  .قياس مرونة العمود الفقري على احملور األفقي :الغرض من االختبار

سم مثبتة ) 100(، مسطرة غري مرنة مقسمة من صفر إىل )سم 40(مقعد بدون ظهر ارتفاعه  :األدوات

                       . مؤشر خشيب يتحرك على سطح املسطرة. أفقيا على املقعد ، وموازية للحافة السفلى للمقعد

د مع االحتفاظ �لركبتني جيلس املخترب والقدمان مضمومتان مع تثبيت القدمني على املقع :مواصفات األداء 

يقوم املخترب بثين جذعه لألمام ولألسفل حبيث يدفع املؤشر �طراف أصابعه إىل أبعد مسافة . مفرودتني

  .ممكنة، على أن يثبت عند آخر مسافة يصل هلا ملدة �نيتني

  .جيب عدم ثين الركبتني أثناء األداء - : توجيهات 

  .له أفضلهماللمخترب حماولتان تسجل  -            

  .جيب أن يتم ثين اجلذع ببطء -            

  . جيب الثبات عند آخر مسافة يصل إليها املخترب ملدة �نيتني -            

 دمحم( .تسجل للمخترب املسافة اليت حققها يف احملاولتني وحتسب له املسافة األكرب �لسنتيمرت  :التسجيل  

  )266، صفحة 2004صبحي، 

  اختبار ثين اجلذع لألمام من اجللوس طوال) 11(شكل 

  

 :االختبارات املهارية -7-2

  :اختبار السيطرة والتحكم يف الكرة -7-2-1

  .�لزمناختبار اإلحساس �لكرة : اسم االختبار
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  .قياس حساسية الالعب على الكرة ومقدرته على التحكم فيها :الغرض من االختبار

  .كرة قدم، ساعة توقيت:األدوات

  .مرت) 3(دائرة نصف قطرها : امللعب

يقف الالعب يف مركز الدائرة �لكرة، وعندما تعطى له إشارة البدء برفع الكرة عن  :طريقة أداء االختبار

دمني أو بقدم واحدة ملدة دقيقة واحدة وإذا سقطت الكرة األرض ويقوم بتنطيطها داخل حدود الدائر �لق

  .على األرض أو خرجت من حدود الدائرة قبل انتهاء الوقت يكرر من جديد

عدد  مرات ملس الكرة من حلظة  إشارة البدء حىت سقوط الكرة على   ةيقاس أفضل نتيج :التسجيل

  )256،255، صفحة 1994مفيت إبراهيم، ( .األرض أو خروجها خارج الدائرة خالل زمن األداء

  .اختبار اإلحساس �لكرة �لزمن) 12(شكل 

  

  :اختبار اجلري �لكرة -7-2-2

  .اختبار اجلري املتعرج �لكرة بني األقماع :اسم االختبار

  .قياس مدى مقدرة الالعب على التحكم يف الكرة أثناء اجلري �ا :الغرض من االختبار

  .أقماع، كرة قدم، ساعة توقيت) 9: (األدوات

م ، واملسافة ) 2(توضع األقماع التسعة يف خط مستقيم واملسافة بني كل قمع واألخر  :طريقة أداء االختبار

  .م)2(بني خط البداية وأول قمع 

لقوائم جر� االبداية، وعند إعطاء إشارة  البدء، جيري الالعب بني يقف الالعب �لكرة على خط  - 

  .متعرجا حىت يصل إىل أخر قمع يدور حوله ويعود إىل خط البداية بنفس الطريقة
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يسجل لالعب أحسن زمن ألقرب �نية من حلظة إعطائه إشارة البدء وحىت عودته إىل خط  :التسجيل

  )261، صفحة 1994مفيت إبراهيم، ( .البداية مرة أخرى

  .اجلري املتعرج �لكرة بني األقماع) 13(شكل 

  

  :التمرير اختبار -7-2-3

  .األرضي اختبار دقة التمرير القصري: اسم االختبار

  .قياس دقة مترير الكرة :هدف االختبار

م ، يوضع قائم عليه علم يف مركز املربع، توضع الكرة على بعد )6(مربع طول ضلعه  :امللعب واألدوات

م من منتصف كل )10(م على بعد )1(مرت من ركن املربع من كال جانبيه، يوضع مرمى اتساعه  1،5

  . ضلع من أضالع املربع

يقف الالعب جبانب القائم يف مركز املربع، عند إعطاء اإلشارة جيري الالعب إىل الكرة  :طريقة أداء االختبار

على يسار ضلع املربع ويصو�ا حنو املرمى مث جيري إىل الكرة مثيلها يف األضالع الثالثة من املربع، وبعد 

يف أداء ركل �قي  ركل الكرة اليسرى األخرية جيري إىل ضلع املربع األول لريكل الكرة اليمىن ويستمر

  .الكرات

  )221، صفحة 2013دمحم شرجبي، ( .حيسب لالعب عدد األهداف اليت سجلها: التسجيل
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  .دقة التمرير القصري راختبا) 14(شكل رقم 

    

  :اختبار رمية التماس -7-2-4

  :رمية التماس ألبعد مسافة اختبار 

  .قياس طول رمية التماس: االختبارالغرض من 

  .كرة القدم، شريط قياس: األدوات املستخدمة

  .يستخدم خط التماس القانوين :امللعب

حيمل الالعب الكرة ويقف على خط التماس وعندما تعطى له إشارة البدء  ِيؤدي رمية  :طريقة األداء

  .التماس القانونية

  .من املرت 0.1حىت نقطة سقوط الكرة ألقرب  تقاس املسافة من مكان رمية التماس :القياس

  )262، صفحة 1994مفيت إبراهيم، ( .يعطي لالعب ثالث حماوالت وتسجيل أطول مسافة

  .رمية التماس ألبعد مسافة اختبار) 15(شكل 
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  :اختبار ضرب الكرة �لرأس -7-2-5

  .الكرة �لرأس ألبعد مسافةاختبار ضرب  :اسم االختبار

  .قياس القدرة على ضرب الكرة �لرأس ألبعد مسافة: هدف االختبار

  .، علم اإلشارة)مرت(كرة قدم قانونية، شريط قياس: األدوات

  .ان متقابالن من جانيب خط البدايةويرسم خط أمتار) 3(يرسم خط البداية بطول  :اإلجراءات

  :طريقة األداء

  .الكرة ممسكا �ا بيديه خلف خط البداية يقف املخترب ومعه - 

  .يقوم املخترب بضرب بقذف الكرة ألعلى مث ضرب الكرة ألبعد مسافة- 

:                                                                                                      تعليمات االختبار 

  .             عند أداء االختبار إال بعد ضرب الكرة �لرأس جيب أال يتجاوز املخترب خط البداية - 

  .تقاس املسافة اليت حققها املخترب من خط البداية ونقطة أول ملسة للكرة عند سقوطها على األرض  - 

  )139، صفحة 2011عتويت نور الدين، ( .د حماولتني وتسجل أحسن حماولةتعطى لكل واح - 

  
  .اختبار ضرب الكرة �لرأس ألبعد مسافة) 16(الشكل 

  :اختبار التصويب -7-2-6

  .اختبار دقة التصويب على مرمى مقسم: اسم االختبار

  .املرمى الكرة إىلتصويب قياس دقة و : هدف االختبار

) 5(قانوين، شريط الصق ملون مسيك لتعيني مناطق التصويب، هدف كرة القدم : األدوات املستعملة

  .كرات قدم
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  )17(مرمى مقسم إىل مناطق كما يف الشكل  :امللعب

مرت عن خط املرمى واملسافة بني كرة 18كرات على خط اجلزاء الذي يبعد ) 5(توضع : طريقة األداء

حيث يقوم الالعب �لتصويب يف املناطق املؤشرة �الختبار وحسب أمهيتها ، مرت  1واحدة وأخرى 

  .ل متسلسل الكرة بعد األخرى على أن  يتم االختبار من وضع الركضوصعوبتها وبشك

حتسب عدد اإلصا�ت اليت تدخل األهداف احملددة من كال اجلانبني حبيث حتسب  :طريقة التسجيل

  :درجات كل كرة من الكرات اخلمسة كاآليت

يف حال مس الكرة للشريط حتسب للمنطقة  مراعاةحتسب كل كرة �لنقاط احملددة للمنطقة احملسوبة مع  - 

  .األعلى حسب املناطق املرقمة، وصفر عند خروجها خارج حدود املرمى

  ).5( درجات للمنطقة رقم 5 - 

  ).4( درجات للمنطقة رقم 4 - 

  ).3(درجات للمنطقة رقم  3 - 

  ).2(درجات للمنطقة رقم  2 - 

  ).1( درجة واحدة للمنطقة رقم 1 - 

  )260، صفحة 1994مفيت إبراهيم، (. صفر خارج حدود املرمى 0 - 

  اختبار تصويب الكرات حنو مرمى مقسم) 17(شكل 
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  :التجربة االستطالعية -8

على عينة من  على الساعة الواحدة زواال، 2018ديسمرب  10 - 9استطالعية يومي جتربة�جراء  قمنا

وخصصنا  مت اختيارهم عشوائيا من عينة البحث املختارة سابقا، )08(التالميذ الصم البكم وبلغ عددهم 

وأعيدت االختبارات بعد أسبوع من ذلك  .ليوم الثاين لالختبارات املهاريةوا. اليوم األول لالختبارات البدنية

  :يلي ما من هذه التجربةوكان اهلدف  ، على نفس أفراد العينة يف نفس الظروف

  .وطرق القياس والتسجيل تعريف فريق العمل املساعد على ماهية االختبارات - 

   .التعرف على املشاكل والصعو�ت اليت قد ترافق تطبيق االختبارات - 

  .التعرف على مدى كفاءة األدوات املستعملة يف إجراء االختبارات - 

  .حتديد الوقت الذي يستغرقه االختبار - 

  .التعرف على مدى مناسبة مكان تطبيق االختبار ملا اختري من أجله - 

  .الصم البكم واستجابتهم لالختبارات التالميذالتعرف على مدى تفاعل  - 

وقد تبني من نتائج هذه التجربة االستطالعية ضرورة توزيع االختبارات إىل يومني كاملني على أن يراعى 

أثناء عمل االختبارات التسلسل العلمي، وإعطاء راحة كافية الستعادة الشفاء يف حالة التعب بعد أداء كل 

  .�لعتاد اخلاصنا �الستنجاد نقص العتاد الر�ضي مما دفع وكذااختبار وخاصة االختبارات البدنية، 

  :األسس العلمية لالختبارات -9

  :صدق االختبار -9-1

يعترب الصدق أهم شروط االختبار اجليد الذي يدل على مدى حتقيق االختبار هلدفه الذي وضع من أجله 

، 1993مقدم عبد احلفيظ، ( مدى صالحية االختبار لقياس فيما وضع لقياسه"ويقصد بصدق االختبار 

  .)146صفحة 

قام الباحثان بتحديد وترشيح جمموعة من االختبارات البدنية واملهارية يف كرة القدم املراد تطبيقها على 

 - القوة االنفجارية  - السرعة ( ومتثلت االختبارات البدنية يف ، سنة ) 14 -12(الصم البكم  التالميذ

السيطرة والتحكم ( رة القدم متثلت يف لكأما االختبارات املهارية ) التحمل  - املرونة  -الرشاقة  - التوازن 

، مت قمنا بعرض )ويبالتص - ضرب الكرة �لرأس - رمية متاس - التمرير  -اجلري �لكرة  - يف الكرة 

االستمارة التحكمية على جمموعة من الدكاترة املختصني يف  النشاط البدين املكيف من معهد الرتبية البدنية 
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حيث أكدوا على . والر�ضية ودكتور خمتص يف كرة القدم قصد حتديد االختبارات املناسبة هلذا الغرض

 01اس ما وضعت ألجله، انظر للمالحق رقم مدى مالئمة االختبارات املستخدمة وقدر�ا على قي

  .03و02و

أصدق الدرجات التجريبية و�لنسبة للدرجات احلقيقية اليت "وكذا استخدمنا الصدق الذايت �عتباره 

نبيل ( "والذي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبارخلصت من شوائبها أخطاء القياس، 

و�العتماد على هذا النوع من الصدق توصلنا إىل النتائج . )171، صفحة  1999عبد اهلادي، 

  ). 04(املوضحة يف اجلدول رقم 

  :ثبات االختبار -9-2

إن ثبات االختبار هو أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما استخدم أكثر من مرة حتت نفس الظروف 

 االختبار، وعليه قمنا بتطبيق )106، صفحة 2009بوداود و عطا هللا أمحد، ( .وعلى نفس األشخاص

، 10/12/2018 -09تالميذ وذلك بتاريخ ) 08(األول على أفراد العينة االستطالعية املكونة من 

معامل  ج�ستخرا بعد أسبوع من ذلك على نفس أفراد العينة يف نفس الظروف، مث قمنا  االختباروأعيد 

  ).04(االرتباط البسيط لبريسون، والنتائج املتحصل عليها مبينة يف اجلدول رقم 

  ت البدنية واملهاريةيبني معامل الصدق والثبات لالختبارا) 04(جدول رقم 

حجم   اسم االختبار  االختبارات

  العينة

معامل 

  الثبات

معامل 

  الصدق

القيمة ر 

  اجلدولية 

درجة 

  احلرية

مستوى 

  الدالة
نية

بد
 ال

ت
ارا

ختب
اال

  

    م 540اختبار جري

  

8  

0.86  0.93    

  

  

0.66  

  

  

  

7  

  

  

  

0.05  

  

  

  0.94  0.90  اختبار الوثب العمودي من الثبات 

  0.99  0.99  اختبار ثين اجلذع لألمام جلوسا  

  0.98  0.96  م من الوقوف   30اختبار جري 

  0.99  0.99   4×م10اختبار اجلري االرتدادي 

  0.99  0.99  اختبار التوازن وقفة اللقلق

رية
ها

 امل
ت

ارا
ختب

اال
  

    اختبار تنطيط الكرة

  

  

8  

0.69  0.83    

  

  

0.66  

  

  

  

7  

  

  

  

0.05  

  0.99  0.99  اختبار اجلري املتعرج �لكرة

  0.82  0.67  اختبار مترير الكرة

  0.99  0.99  اختبار رمية التماس ألبعد مسافة

  0.88  0.78  اختبار ضرب الكرة �لرأس ألبعد مسافة
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  0.85  0.72  اختبار التصويب حنو مرمي مقسم

  )7(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )0.66= (اجلدولية  )ر(قيمة 

أن معامالت الثبات لالختبارات البدنية واملهارية قيد الدراسة تراوحت مابني ) 04(اجلدول رقم يتضح من 

) ر(قيمة اكرب من  قيم وهي) 7(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 0.67و 0.99(القيمتني 

  .مما يؤكد أن االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالية، )0.66(اجلدولية واليت قدرت ب

عند مستوى ) 0.82و  0.99(وفيما يتعلق �لصدق الذايت تراوحت قيم معامل االرتباط مابني القيمتني  

فهي تعرب ، )0.66(اجلدولية واليت قدرت ب) ر(قيمة اكرب من  قيم وهي )7(ودرجة حرية ) 0.05(داللة 

  .عن درجة صدق جيد ألغراض الدراسة

  : موضوعية االختبار -9-3

اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط املوضوعية والذي يعين التحرر من التحيز أو  من العوامل املهمة

التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب فاملوضوعية تعين أن تصف قدرات الفرد كما هي 

             )145، صفحة 1999عبد ا�يد إبراهيم، ( .موجودة فعال ال كما نريدها أن تكون

  :االختبارات القبلية -10

على الساعة الواحدة زواال،  2019 جانفي 21- 20 االختبارات القبلية لعينة البحث يومي إجراءمت  

لالختبارات البدنية واليوم الثاين خصص لالختبارات املهارية، داخل ملعب املدرسة  اليوم األول خصص

االختبارات وفريق العمل املساعد من أجل حتقيق  إجراءوقد قاما الطالبان الباحثان بتثبيت الظروف وطريقة 

   :وقد مت من خالهلا. الظروف نفسها عند إجراء االختبارات البعدية

  .كل اختبار وطريقة أدائه للتالميذ الصم البكم مبساعدة مشرفني عليهم   حماولة توصيل فكرة - 

  .أداء االختبار من قبل أحد الطالبان الباحثان حىت يتمكن أفراد العينة من فهمه وصحة تطبيقه - 

  .مت تسجيل النتائج طبقا للشروط واملواصفات احملددة لكل اختبار - 

  :الرب�مج التدرييب -11

 :املقرتح الرب�مج التدرييبأسس بناء  -

 .وضع من اجلها اليتيتناسب حمتوى الرب�مج مع األهداف  أن -

 .عن امللل وجيذب اهتمام الالعبني أن يكون الرب�مج بعيدا -
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 .أن يعمل الرب�مج على ز�دة عوامل الدافعية والتشويق واملتعة واإل�رة -

 .اهلدفلتحقيق  دافعتيهم �ستثارةأن يتحدى الرب�مج قدرات الالعبني مبا يسمح  -

 .التطبيق العملي لرفع كفاءة الالعبني أثناءأن يتصف الرب�مج �ملرونة  -

 .أن يتصف الرب�مج �لبساطة والتنوع والشمول -

 .أن يراعى مبدأ الفروق الفردية بني الالعبني -

 .أن يراعى الرب�مج التدرج من السهل إىل الصعب -

 .واملمارسة لكل الالعبني االشرتاكفرص  إ�حةمج أن يراعى الرب� -

 .أن يراعى توفري املكان املناسب واإلمكا�ت الالزمة لتنفيذ الرب�مج -

 .أن يراعى الرب�مج العامل النفسي لدى الالعبني -

 .أن يتضمن تنفيذ الرب�مج عوامل األمن والسالمة حرصاً على سالمة الالعبني -

 .حاجات املتعلمني من احلركة والنشاط إشباعى أن يعمل الرب�مج عل -

  .واملمارسة لكل الالعبني يف وقت واحد االشرتاكأن يتيح الرب�مج فرص  -

  :املقرتح حتديد أهداف الرب�مج التدرييب -

لكـرة القـدم لـدى التالميـذ  ةيهـدف الـرب�مج لتنميـة الصـفات البدنيـة واملهـارات األساسـي :اهلدف العام -أ

  .سنة) 14 -12(الصم البكم 

  :األهداف اخلاصة -ب

  .تنمية التحمل لدى التالميذ الصم -

  .تنمية القوة االنفجارية  لدى التالميذ الصم -

  .تنمية املرونة لدى التالميذ الصم -

  .تنمية السرعة لدى التالميذ الصم -

  .تنمية الرشاقة لدى التالميذ الصم -

  .التوازن لدى التالميذ الصم ميةتن -

  .تعليم مهارة اإلحساس �لكرة -

  .تعليم مهارة اجلري �لكرة -
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  .تعليم مهارة مترير الكرة -

  .تعليم مهارة رمية التماس -

  .تعليم مهارة ضرب الكرة �لرأس -

  .تعليم مهارة التصويب -

  :حتديد حمتوى الرب�مج املقرتح -

  :التدرييب املقرتح بناءا على األهداف اليت مت اإلشارة إليها سابقا كما يلىمت حتديد حمتوى الرب�مج 

حصص تدريبية ) 3(بواقع  أسابيع،) 10(مدة الرب�مج بـ  مت حتديد: املقرتح مدة الرب�مج التدرييب -

، وبذلك بلغ إمجايل عدد احلصص التدريبية يف )األربعاء - االثنني - األحد( وذلك أ�مأسبوعياً، 

 3/02/2019 من يف الفرتة املمتدةالرب�مج التدرييب  ومث تنفيذ صة تدريبية،ح )30( الرب�مج املقرتح

للحصة  دقيقة75، مبعدل دقيقة 2250وبلغ الوقت الكلي للرب�مج  ،23/4/2019 إىل غاية

   .بغليزان مدرسة األطفال املعاقني مسعياالتدريبية  ولقد مت تطبيق وحدات الرب�مج التدريبـي مبلعب 

كمــا تتكــون حصــة التــدريب اليوميــة مــن ثــالث أجــزاء رئيســية  :تصــميم احلصــة التدريبيــة للــرب�مج التــدرييب -

  : يلي

درجـة حـرارة  حالـة ( يتوقف هذا اجلزء على اجلانب الرئيسي للحصة التدريبية وعلى :اجلزء التحضريي -أ

اإلمحـاء العـام واخلـاص وذلـك بتهيئـة العضـالت  والذي يتم فيـه) الالعب التدريبية، العمر الزمين، اجلنس 

 .واألربطة وتنشيط الدورة الدموية واجلهاز العصيب، لتقبل ا�هود ودرجة احلمل والشدة يف اجلزء الرئيسي

ـــة"ويـــذكر دمحم حســـن عـــالوي  ـــزمن الكلـــي املخصـــص للوحـــدة التدريبي  "أن هـــذا اجلـــزء يســـتغرق مخـــس ال

  )328، صفحة 1990عالوي، (

وحيتــوي هــذا اجلــزء علــى التمرينــات الــيت حتقــق الواجبــات األساســية لوحــدة التــدريب  :اجلــزء الرئيســي -ب

ـــة التدريبيـــة لالعـــب وزمنهـــا تقريبـــا مـــا يعـــادل  حســـب اهلـــدف منهـــا  -75(والـــيت تســـهم يف تطـــوير احلال

  )284، صفحة 1997مفيت ابراهيم، ( .من زمن وحدة التدريب %)80

يــتم فيــه �دئــة أجهــزة أجــزاء اجلســم املختلفــة، واالخنفــاض التــدرجيي واســتعادة الشــفاء  :اجلــزء اخلتــامي -ج

واهلدف الرئيسـي ).مترينات التنفس  –االسرتخاء  –اإلطالة ( التدرجيي، ويتم �ستخدام مترينات خاصة 
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هلــذا اجلــزء هــو العــودة �لالعبــني إىل احلالــة الطبيعيــة تقريبــاً بعــد أن وصــلت أجهــز�م احليويــة يف األداء إىل 

  من الزمن املخصص للوحدة %)07 -05(درجات عالية، ويستغرق هذا اجلزء حوايل من 

  الوحدة التدريبية يبني الزمن املخصص ألقسام) 05(جدول رقم 

  وحدة تدريبية) 30(الزمن خالل ل   خالل الوحدة التدريبية الزمن  أقسام الوحدة الرئيسة

  د 450  د 15  القسم التحضريي

  د 1650    د 60  القسم الرئيسي

  د 150  د 5  القسم اخلتامي

  :اإلطار العام حملتوى الرب�مج -

  التدرييب املقرتحيبني اإلطار العام حملتو�ت الرب�مج ) 06(جدول رقم 

  اإلطار العام حملتوى التمرينات  واملهاريةاملتطلبات البدنية 

  متارين اجلري احلر ملختلف املسافات -  التحمل

  متارين اجلري �لكرة ملختلف املسافات -

  ألعاب موجهة -

  متارين القفز يف املكان -  القوة االنفجارية

  متارين القفز على احلواجز خمتلفة واجلري بسرعة -

  العضلية ومرونة للمفصلمتارين اإلطالة  -  املرونة

  متارين الثين واملد للمفاصل واألربطة -

  متارين اجلري ملسافات خمتلفة -  السرعة 

  .وقوف ، اجللوس ، أماما خلفا( متارين اجلري من وضعيات خمتلفة  -

  .متارين اجلري �لكرة -

  متارين اجلري وتغيري االجتاه �لكرة وبدو�ا  -  الرشاقة 

  متارين اجلري بني احلواجز  -

  متارين القفز والوثب مع إتقان املهارات احلركية  -

  متارين التوازن من احلركة -  التوازن

  متارين التوازن من الثبات -

  خمتلف أعضاء اجلسم ممتارين اإلحساس �لكرة �ستخدا -  مهارات أساسية �لكرة  
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  متارين اجلري �لكرة مبختلف أنواعها -

  متارين التمرير مبختلف أنواعه -

  متارين رمية التماس -

  متارين ضرب الكرة �لرأس مبختلف أنواعه -

  متارين التصويب  -

  متارين مركبة -

  :أهداف الوحدات التدريبية -

  يبني األهداف الرئيسية للوحدات التدريبية) 07(جدول رقم 

 تالوحدا  األسابيع

  ةالتدريبي

  التدريبية للوحدة الرئيسي اهلدف

  املهاري  البدين

  �لكرة اإلحساس  املرونة  01  األول

  �لكرة اإلحساس  التوازن+ املرونة   02

  �لكرة اإلحساس  القوة االنفجارية  03

  اجلري �لكرة  السرعة  04  الثاين

  اجلري �لكرة   الرشاقة  05

  اجلري �لكرة  التحمل  06

  التمرير  التوازن+ القوة االنفجارية   07  الثالت

  التمرير  املرونة  08

  التمرير  التحمل  09

  اجلري �لكرة والتمرير  السرعة  10  لرابع

  التصويب  التوازن+ املرونة   11

  التصويب  التحمل  12

  اجلري �لكرة والتصويب  الرشاقة  13  اخلامس

  التمرير والتصويب  السرعة   14

  �لرأساإلحساس �لكرة وضرب الكرة   التحمل  15

  اإلحساس �لكرة وضرب الكرة �لرأس  القوة االنفجارية  16  السادس

  اإلحساس �لكرة وضرب الكرة �لرأس  الرشاقة  17

  اجلري �لكرة والتمرير  السرعة  18
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  :االختبارات البعدية -12

اليوم األول خصصناه  2019أفريل  29 - 28مت إجراء االختبارات البعدية لعينة البحث يومي 

لالختبارات البدنية واليوم الثاين خصص لالختبارات املهارية، وقد اتبع الطالبان الباحثان الطريقة نفسها يف 

االختبارات القبلية وذلك بعد االنتهاء من تطبيق الرب�مج التدرييب املقرتح واملطبق على العينة التجريبية 

رص الطالبان الباحثان يف االختبارات البعدية على تثبيت الظروف أسابيع، وقد ح) 10(والذي دام ملدة 

االختبارات البعدية من �حية الزمان واملكان  إجراءنفسها اليت استعملها يف االختبارات القبلية عند 

  . واألدوات املستخدمة وطريقة أداء كل اختبار

  :املستخدمة يف البحث اإلحصائيةالوسائل  - 13

                                = : النسبة املئوية -

       )77، صفحة 2000صبحي أبو صاحل، (                     

  

 ):    س(املتوسط احلسايب  -

  )56، صفحة 1999حسني �هي، (             

                  ) :          ²ع( التباين -

  رمية التماس  التوازن+ القوة االنفجارية   19  السابع

  رمية التماس  املرونة  20

  الكرة �لرأسضرب + رمية التماس  التحمل  21

  اجلري �لكرة والتمرير  الرشاقة   22  الثامن

  اجلري �لكرة والتصويب  السرعة  23

  التمرير والتصويب  التحمل  24

  ضرب الكرة �لرأس+ رمية التماس   املرونة  25  التاسع

  ضرب الكرة �لرأس+ رمية التماس   القوة االنفجارية   26

  الكرة �لرأسضرب + رمية التماس   التحمل  27

  اجلري �لكرة والتمرير  السرعة  28  العاشر

  اجلري �لكرة والتصويب  الرشاقة  29

  التمرير والتصويب  القوة االنفجارية  30

  = س
  ن
  س مج

  = ²ع
  ن  

 ²) س -س( مج 

 اجلزء
 ×100 

 الكل
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  :                                                      حبيث 

 .القيمة :س          

  .املتوسط احلسايب :س  

 )138، صفحة 2017أمحد فرج هللا، ( .عدد أفراد ا�موعة :ن  

   ):ع(اإلحنراف املعياري  - 

                   

                                                       

    

  ):ر(االرتباط بريسون معامل  -

  

  :حبيث

  .قيم س :س          

  .قيم ص: ص          

  .املتوسط احلسايب لقيم س: س          

  .املتوسط احلسايب لقيم ص: ص          

   .عدد قيم س أو ص  :ن          

ع          
س
  .احنراف معياري لقيم س: .

ع         
ص

.
   )124، صفحة 2008عبد السميع طيبه، ( .احنراف معياري لقيم ص: 

              

  :ستيودنت لعينتني مرتبطتني) ت(إختبار  -

  

  

  )65، صفحة 2001إبراهيم و دمحم جاسم الياسري، (                                               

                                                         :حيث

  :متوسط الفروق وحيسب من العالقة :ف م         

  م ف –ف  :ح ف         

ع× ن  =ر
س

.
ع  × 

ص

.
  

 

 ) ص -ص(  ) س -س( مج 

  =ف  م
  ن
  ف مج

  ن  
  = ع

 ²) س -س( مج 
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  2س – 1س :ف         

 .درجات االختبار األول=  1س         

 .درجات االختبار الثاين :2س         

  .عدد األفراد يف أي من االختبارين :ن         

  ):2ن=  1ن(ستيودنت لعينتني مستقلتني ) ت(إختبار  -

  :حيث

  .للمجموعة األوىل احلسايباملتوسط  :1م         

  .املتوسط احلسايب للمجموعة الثانية :2م         

ع        
�

�
   .تباين ا�موعة األوىل: 

ع         
�

�
  .ا�موعة الثانيةتباين : 

  .عدد أفراد ا�موعة األوىل :1ن         

  )250، صفحة 2000دمحم عبد احلفيظ، ( .عدد أفراد ا�موعة الثانية=  2ن         
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  :اخلامتة

الدراسة األساسية حيث اشتمل لقد تضمن هذا الفصل منهجية البحث وخمتلف اإلجراءات امليدانية يف 

ذلك على منهجية البحث املستعملة والعينة وكيفية اختيارها وجماالت البحث واألدوات اليت استعملت يف 

ختبارات القبلية لالكما تطرق الطالبان الباحثان ذا مواصفات االختبارات املستخدمة،هذا البحث وك

ن وسائل إحصائية مناسبة اليت تساعد يف عملية عرض والبعدية وكذا املعاجلة اإلحصائية وما تتضمنه م

  .للتحقق من صحة الفرضيات املطروحة وحتليل النتائج

  

  

 



  

 

 

  :الثاينالفصل 

عرض وحتليل 

  النتائج
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  :متهيد

مــن  خــالل هــذا الفصــل ســنقوم بعــرض وحتليــل ومناقشــة النتــائج الــيت مت مجعهــا والتحصــل عليهــا مــن خــالل 

الدراســة امليدانيــة الــيت أجريــت علــى عينــة الدراســة، وســنحاول مــن خــالل هــذا الفصــل إعطــاء بعــض التفاســري 

  .حلل اإلشكالية املطروحة

ناقشـــــة بطريقــــة علميـــــة ومنظمـــــة حيـــــث ســـــنقوم بعـــــرض نتـــــائج املولقــــد حرصـــــنا أن تكـــــون عمليـــــة التحليـــــل و 

واهلــدف مــن  اإلحصــائيةالبدنيــة واملهاريــة القبليــة والبعديــة للمجمــوعتني وحتليلهــا وفــق األســاليب  االختبــارات

ذات قيمـة علميـة وعمليـة ميكـن االعتمـاد عليهـا يف تـدريب هذه العملية هو حتويل النتـائج امليدانيـة إىل نتـائج 

  .ذات صلة �ملوضوعيف اجناز دراسات أخرى وأيضا الصم البكم ، 
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  :يف االختبارات القبلية جتانس وتكافؤ عينة البحث -1

املتحصل عليها قام الطالبان بعد إجراء االختبارات البدنية واملهارية القبلية  لعينة البحث وعلى اثر النتائج 

ستيودنت، والنتائج موضحة يف  )t(هذه العينة مستخدما اختبار  وتكافؤ الباحثان بدراسة مدى جتانس

  :اجلدولني التاليني

  :�لنسبة لالختبارات البدنية -1-1

  االختبارات البدنية القبلية للمجموعتني التجريبية والضابطةنتائج يبني ) 08( جدول رقم 

وحدة   متغريات الدراسة

  القياس

ا�موعة التجريبية 

  10=ن

الضابطة  ا�موعة

  10=ن

t 

  احملسوبة

t 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  ع  س  ع  س

  غري دال  2.1  0.025  0.007  3.181  0.006  3.179  الدقيقة  اختبار التحمل

  غري دال  2.1  0.26  0.008  1.306  0.005  1.316  املرت  اختبار القوة

  غري دال  2.1  0.25  0.05  5.785  0.025  5.763  الثانية  اختبار السرعة

  غري دال  2.1  0.088  0.63  13.46  0.66  13.43  الثانية  اختبار الرشاقة

  غري دال  2.1  0.023  0.86  1.27  1  1.26  السنتمرت  اختبار املرونة

  غري دال  2.1  0.12  15.45  17.31  14.46  17.1  الثانية  اختبار التوازن

  )18(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )2.1= (اجلدولية  )t(قيمة 

ستيودنت احملسوبة للفروق بني املتوسطات ) t(أن قيمة  )08( يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم - 

) t(أصغر من قيمة قيم وهي ) 0.26(و ) 0.052( القيمتني جلميع االختبارات البدنية تراوحت بني

أي أنه ال توجد ). 18(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 2.1(ستيودنت اجلدولية اليت بلغت 

، القياس القبلي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف االختبارات البدنية نتائج فروق ذات داللة إحصائية يف 

  .ات البدنيةمما يدل ذلك على التكافؤ و التجانس بني أفراد ا�موعتني يف االختبار 
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  :لنسبة لالختبارات املهارية� -1-2

  القبلية للمجموعتني التجريبية والضابطة املهاريةاالختبارات  نتائجيبني   )09( جدول رقم

وحدة   متغريات الدراسة

  القياس

ا�موعة التجريبية 

  10=ن

الضابطة  ا�موعة

  10=ن

t 

  احملسوبة

t 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  ع  س  ع  س

  غري دال  2.1  0.17  5.95  5.8  6.93  5.6  تكرار  اختبار التنطيط

  غري دال  2.1  0.56  1.78  17.01  1,56  16.68  الثانية  اختبار اجلري �لكرة

  غري دال  2.1  0.18  1.12  2.7  1.95  2.8  الدرجة  اختبار التمرير

  غري دال  2.1  0.45  2.14  7.98  2.28  7.68  املرت  اختبار رمية التماس

  غري دال  2.1  0.14  0.61  5.71  0.66  5.76  املرت  ضرب الكرة �لرأساختبار 

  غري دال 2.1 0.54  5.37 9.4 6.66  10  الدرجة  اختبار التصويب

  )18(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )2.1= (اجلدولية  )t(قيمة 

ستيودنت احملسوبة للفروق بني املتوسطات ) t(أن قيمة ) 09( يتضح من خالل نتائج اجلدول رقم  - 

) t(أصغر من قيمة  قيم وهي )0.56(و  )0.14( القيمتني  تراوحت بني املهاريةجلميع االختبارات 

أي أنه ال توجد ). 18(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة ) 2.1(ستيودنت اجلدولية اليت بلغت 

، املهاريةالقياس القبلي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف االختبارات نتائج فروق ذات داللة إحصائية يف 

  .املهاريةمما يدل ذلك على التكافؤ بني أفراد ا�موعتني يف االختبارات 

التجريبية  نستنج أنه هناك جتانس بني العينتني) 09و08(ل مناقشة وحتليل نتائج اجلدولني من خال

  .قبل الشروع يف تطبيق الرب�مج املقرتحواملهاري أي أن أفراد العينتني هلم نفس املستوى البدين   والضابطة
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   :للمجموعة التجريبيةاخلاصة �الختبارات البدنية واملهارية عرض ومناقشة نتائج القياسني القبلي والبعدي  -2

  :ة لالختبارات البدنية�لنسب -2-1

  االختبارات البدنية القبلية والبعدية اخلاصة ��موعة التجريبية  نتائجيبني   )10(جدول رقم 

وحدة   متغريات الدراسة

  القياس

لقياس القبلي ا

  10=ن

  القياس البعدي

  10=ن 

t 

  احملسوبة

t 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  ع  س  ع  س

  دال  1.83  15.13  0.003  3.055  0.006  3.179  الدقيقة  اختبار التحمل

  دال  1.83  14.19  0,012 1.551 0,005 1.316  املرت  القوة اختبار

  دال  1.83  10.79  0.013 5.55  0.025 5.763  الثانية  اختبار السرعة

 دال  1.83  8.67 0.31 12.37 0.66 13.43  الثانية  اختبار الرشاقة

  دال  1.83  11.02 0.94  3.57  1 1.26  السنتمرت  اختبار املرونة

  دال  1.83  14.30  35.41 28.12 14.46 17.1  الثانية  اختبار التوازن

  )9(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )1.83= (اجلدولية  )t(قيمة 

االختبارات البدنية القبلية والبعدية اخلاصة ��موعة التجريبية  يبني نتائجالذي ) 10(من خالل نتائج اجلدول رقم 

  :نالحظ أنه، )9(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة 

واحنرافا ) 3.179(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار التحمل -

) 3.055(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )0.006(معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب من  )15.13(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.003(واحنراف معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

واحنرافا ) 1.316(املتوسط احلسايب قدره يف القياس القبلي حققت ا�موعة التجريبية  القوةيف اختبار  -

) 1.551(فقد متوسطا حسابيا قدره  يف القياس البعدي فقد حققت أما  ،)0.005(معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب من  )14.19(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.012(واحنراف معياري 

   . لقياس البعدي، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل ا)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

واحنرافا ) 5.763(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار السرعة -

) 5.55(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )0.025(معيار� قدره 
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) t(قيمة وهي اكرب من  )10.79(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.013(واحنراف معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

واحنرافا ) 13.43(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار الرشاقة -

واحنراف ) 12.37(أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره ) 0.66(معيار� قدره 

 ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )8.67(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.31(معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(دولية واليت قدرت باجل

واحنرافا ) 1.26(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار املرونة -

واحنراف ) 3.57(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )1(معيار� قدره 

 ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )11.02(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.94(معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب

واحنرافا ) 17.1(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار التوازن -

) 28.12(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )14.46(معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب من  )14.30(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )35.41(واحنراف معياري 

  . القياس البعديولصاحل  ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

 نتائج توجد فروق ذات داللة إحصائية للمتوسطات بني هأن ومن خالل حتليل النتائج السابقة نستنتج 

) 0.05(البعدي  للمجموعة التجريبية جلميع االختبارات البدنية عند مستوى داللة  والقبلي  نيالقياس

  . القياس البعدي نتائج وهذه الفروق لصاحل) 9(ودرجة حرية 

ونرجع حتسن نتائج  ا�موعة التجريبية يف االختبارات البدنية يدل على فعالية الرب�مج التدرييب املقرتح من 

واملطبق على هذه ا�موعة إذ أن الرب�مج أدى إىل حدوث تطور يف املستوى البدين قبل الطالبان الباحثان 

  .لدى التالميذ الصم البكم
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  :�لنسبة لالختبارات املهارية -2-2

  االختبارات املهارية القبلية والبعدية اخلاصة ��موعة التجريبية  نتائج  )11(جدول رقم 

وحدة   متغريات الدراسة

  القياس

القياس القبلي 

  10=ن

  القياس البعدي

  10=ن

t 

  احملسوبة

t 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  ع  س  ع  س

  دال  1.83  11.22  13.28  11.2  6.93  5.6  العدد  الكرة نطيطتاختبار 

  دال  1.83  18.47  2.01  14.63  1.56  16.68  الثانية  اختبار اجلري �لكرة

  دال  1,83  6.7  2.67  5.3  1.95  2.8  الدرجة  اختبار التمرير

  دال 1.83  9.5  13.11 9.14 2.28 7.68  املرت  اختبار رمية التماس

  دال  1.83  15.35 0.84 7.37 0.66 5.76  املرت  ضرب الكرة �لرأساختبار 

 دال  1.83 12.72  7.37 15.4 5.37 9.4  الدرجة  اختبار التصويب

  )9(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )1.83= (اجلدولية  )t(قيمة 

القبلية والبعدية اخلاصة ��موعة التجريبية  املهاريةاالختبارات  نتائجيبني الذي ) 11(من خالل نتائج اجلدول رقم 

  :، نالحظ أنه)9(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة 

واحنرافا ) 5.6(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار تنطيط الكرة -

واحنراف ) 11.2(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )6.93(معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب بكثري من  )11.22(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )13.28(معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب نتستيود

) 16.68(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار اجلري �لكرة -

) 14.63(يا قدره ، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حساب)1.65(واحنرافا معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب بكثري من  )18.47(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )2.01(واحنراف معياري 

فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس  أن ، وهدا يدل على)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

   . البعدي

واحنرافا ) 2.8(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار التمرير -

واحنراف ) 5.3(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )1.95(معيار� قدره 
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 ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب بكثري من  )6.7(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )2.67(معياري 

   . ، وهدا يدل على أن الفرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(جلدولية واليت قدرت با

) 7.68(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار رمية التماس -

) 9.14(ا قدره ، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابي)2.28(واحنرافا معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب بكثري من  )9.5(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )13.11(واحنراف معياري 

، وهدا يدل على أن الفرق دال إحصائيا ولصاحل القياس )1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

   . البعدي

) 5.76(قياس القبلي املتوسط احلسايب قدره حققت ا�موعة التجريبية يف ال يف اختبار ضرب الكرة �لرأس -

) 7.37(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )0.66(واحنرافا معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب بكثري من  )15.35(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.84(واحنراف معياري 

، وهدا يدل على أن الفرق دال إحصائيا ولصاحل القياس )1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

   . البعدي

واحنرافا ) 9.4(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار التصويب -

واحنراف ) 15.4(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )5.37(معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب بكثري من  )12.72(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )7.37(معياري 

، وهدا يدل على أن الفرق دال إحصائيا ولصاحل القياس )1.83(اجلدولية واليت قدرت ب تستيودن

   . البعدي

 نتائج توجد فروق ذات داللة إحصائية للمتوسطات بني هأن  ومن خالل حتليل النتائج السابقة نستنتج

) 0.05(عند مستوى داللة  املهاريةالبعدي  للمجموعة التجريبية جلميع االختبارات  والقبلي  نيالقياس

وحتسن نتائج  ا�موعة التجريبية يف . القياس البعدي نتائج وهذه الفروق لصاحل) 9(ودرجة حرية 

االختبارات املهارية يدل على فعالية الرب�مج التدرييب املقرتح من قبل الطالبان الباحثان واملطبق على هذه 

  .يف املستوى املهاري لدى التالميذ الصم البكم ا�موعة إذ أن الرب�مج أدى إىل حدوث تطور
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  :عرض ومناقشة نتائج القياسني القبلي والبعدي اخلاصة �الختبارات البدنية واملهارية للمجموعة الضابطة -3

  :�لنسبة لالختبارات البدنية -3-1

   الضابطةالقبلية والبعدية اخلاصة ��موعة  البدنيةاالختبارات  نتائجيبني  )12(جدول رقم 

متغريات 

  الدراسة

وحدة 

  القياس

القياس القبلي 

  10=ن

  القياس البعدي

  10=ن 

t 

  احملسوبة 

t 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  ع  س  ع  س

  دال  1.83  3.76  0.007  3.162  0.007  3.181  الدقيقة  اختبار التحمل

  دال  1.83  4.4  0.014 1.37 0.008 1.306  املرت  اختبار القوة

  دال  1.83  7.81  0.044 5.724  0.05 5.785  الثانية  اختبار السرعة

 دال  1.83  4.77 0.61 13.416 0.63 13.465  الثانية  اختبار الرشاقة

  دال  1.83  5.47 0.9  1.47  0.86 1.27  السنتمرت  اختبار املرونة

  دال  1.83  2.94  16.14 17.48 15.45 17.31  الثانية  اختبار التوازن

  )9(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )1.83= (اجلدولية  )t(قيمة 

 الضابطةالقبلية والبعدية اخلاصة ��موعة  البدنيةاالختبارات  نتائجيبني الذي ) 12(من خالل نتائج اجلدول رقم 

  :، نالحظ أنه)9(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة 

واحنرافا ) 3.181(حققت ا�موعة الضابطة يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار التحمل -

) 3.162(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )0.007(معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب من  )3.76(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.007(واحنراف معياري 

   . ا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعديذ، وه)1.83(دولية واليت قدرت باجل ستيودنت

واحنرافا ) 1.306(حققت ا�موعة الضابطة يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار القوة -

) 1.37(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )0.008(معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب من  )4.4(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.014(واحنراف معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(ولية واليت قدرت باجلد ستيودنت

واحنرافا ) 5.785(حققت ا�موعة الضابطة يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار السرعة -

 )5.724(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )0.05(معيار� قدره 



 عرض وحتليل النتائج                                                        الفصل الثاين                                                 

 

102 

 

) t(قيمة وهي اكرب من  )7.81(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.044(واحنراف معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

واحنرافا ) 13.465(حققت ا�موعة الضابطة يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار الرشاقة -

واحنراف ) 13.416(أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره ) 0.63(معيار� قدره 

 ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )4.77(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.61(معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب

واحنرافا ) 1.27(يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  الضابطةحققت ا�موعة  يف اختبار املرونة -

واحنراف ) 1.47(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )0.86(معيار� قدره 

اجلدولية  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )5.47(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.9(معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(واليت قدرت ب

واحنرافا ) 17.31( يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره الضابطةحققت ا�موعة  يف اختبار التوازن -

) 17.48(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )15.45(معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب من  )2.94(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )16.14(واحنراف معياري 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

 نتائج توجد فروق ذات داللة إحصائية للمتوسطات بني هأن ومن خالل حتليل النتائج السابقة نستنتج 

) 0.05(عند مستوى داللة  البدنيةجلميع االختبارات  الضابطةالبعدي  للمجموعة  والقبلي  نيالقياس

  . القياس البعدينتائج وهذه الفروق لصاحل ) 9(ودرجة حرية 

رغم خضوع أفراد  ويعزو الطالبان الباحثان التحسن الطفيف نتائج  ا�موعة الضابطة يف االختبارات البدنية

ة أفراد ا�موعة إىل استمراري العينة الضابطة للتدريب بشكل عشوائي وغري مبين على أسس علمية سليمة،

ن هذه وكان هذا التحسن طفيفا أل.البدين الضابطة وتدر�م ألول مرة أدى إىل حتسن طفيف يف مستواهم

الصفات البدنية حباجة إىل تدريبات مقننة و�ستخدام أساليب تدريب مناسبة حىت يتمكن املدرب من 

  .تطويرها يف حدود مستوى التالميذ
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  :املهارية�لنسبة لالختبارات  -3-2

  االختبارات املهارية القبلية والبعدية اخلاصة ��موعة الضابطة  نتائجيبني   )13(جدول رقم 

وحدة   متغريات الدراسة

  القياس

القياس القبلي 

  10=ن

  القياس البعدي

  10=ن 

t 

  احملسوبة

t 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  ع  س  ع  س

  دال  1.83  2.25  5.37  6.4  6.4  5.8  العدد  اختبار التنطيط

  غري دال  1.83  0.61  2.25  17.077  1.78  17.016  الثانية  اختبار اجلري �لكرة

  غري دال  1.83  0.89  1.55  3  1,12  2.7  الدرجة  اختبار التمرير

  دال  1.83  8.4  2.14  8.25  2.14 7.98  املرت  اختبار رمية التماس

  دال  1.83  2.66 0.56 5.86 0.61 5,71  املرت  اختبار ضرب الكرة �لرأس

 غري دال  1.83 1.81  4,32 11.1 6.66 10  الدرجة  اختبار التصويب

  )9(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )1.83= (اجلدولية  )t(قيمة 

القبلية والبعدية اخلاصة ��موعة  املهاريةاالختبارات  نتائجيبني قيمة الذي ) 13(من خالل نتائج اجلدول رقم 

  :، نالحظ أنه)9(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  الضابطة

واحنرافا ) 5.8(حققت ا�موعة الضابطة يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار تنطيط الكرة -

واحنراف ) 6.4(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )6.4(معيار� قدره 

 ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب بقليل من  )2.25(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة غت وبل، )5.37(معياري 

   . فرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعديال أن ا يدل علىذ، وه)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب

) 17.016(يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  الضابطةحققت ا�موعة  يف اختبار اجلري �لكرة -

، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )1.78(واحنرافا معيار� قدره 

من  أصغروهي  )0.61(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )2.25(واحنراف معياري ) 17.077(

   . دال إحصائياغري فرق ال، وهدا يدل على أن )1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت) t(قيمة 

واحنرافا ) 2.7(يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  الضابطةحققت ا�موعة  يف اختبار التمرير -

واحنراف ) 3(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )1.12(معيار� قدره 
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 ستيودنت) t(قيمة من  أصغروهي  )0.89(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )1.55(معياري 

   . دال إحصائيا غري ا يدل على أن الفرقذ، وه)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب

) 7.98(يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  الضابطةحققت ا�موعة  يف اختبار رمية التماس -

) 8.25(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )2.14(واحنرافا معيار� قدره 

 ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )8.4(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )8.4(واحنراف معياري 

   . ، وهدا يدل على أن الفرق دال إحصائيا ولصاحل القياس البعدي)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب

) 5.71(ط احلسايب قدره يف القياس القبلي املتوس الضابطةحققت ا�موعة  يف اختبار ضرب الكرة �لرأس -

) 5.86(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )0.61(واحنرافا معيار� قدره 

) t(قيمة وهي اكرب من  )2.66(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.56(واحنراف معياري 

ا يدل على أن الفرق دال إحصائيا ولصاحل القياس ، وهذ)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت

   . البعدي

واحنرافا ) 10(حققت ا�موعة التجريبية يف القياس القبلي املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار التصويب -

واحنراف ) 11.1(، أما يف القياس البعدي فقد حققت  فقد متوسطا حسابيا قدره )6.66(معيار� قدره 

 ستيودنت) t(قيمة من  أصغروهي  )1.81(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )4.32(معياري 

   . دال إحصائيا غري ا يدل على أن الفرق، وهذ)1.83(اجلدولية واليت قدرت ب

نتائج توجد فروق ذات داللة إحصائية للمتوسطات بني  هأن ومن خالل حتليل النتائج السابقة نستنتج 

اختبار التنطيط والسيطرة : املهارية التاليةاالختبارات يف  الضابطةالبعدي  للمجموعة  والقبلي  نيالقياس

ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  .على الكرة، اختبار رمية التماس، إختبار ضرب الكرة �لرأس 

  . وهذه الفروق لصاحل القياس البعدي) 9(

إىل املهارية  يعود االختبارات اهذه ا�موعة الضابطة يف ويعزو الطالبان الباحثان التحسن الطفيف نتائج  

الصم البكم، إضافة إىل تطور صفة التوازن لديهم أدت إىل حتسن  استمرارية  أفراد العينة الضابطة التالميذ

يف حني نالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف   .نسيب يف مهارة التنطيط والسيطرة على الكرة

رة اجلري �لكرة والتمرير والتصويب ، ويرجع الطالبان الباحثان سبب ذالك إىل إتقان هذه كل من مها

    .والذي مل يتوفر يف ا�موعة الضابطة. املهارات تتطلب تدريب مستمر ومتواصل ملدة طويلة
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  : عرض ومناقشة نتائج القياس البعدي اخلاصة �الختبارات البدنية واملهارية للمجموعتني التجريبية و الضابطة -4

  :�لنسبة لالختبارات البدنية -4-1

  للمجموعتني التجريبية والضابطة  البعدية  البدنيةاالختبارات  نتائجيبني   )14( جدول رقم

وحدة   

  القياس

 ا�موعة التجريبية

  10=ن

 الضابطة ا�موعة

  10=ن

t 

  احملسوبة

t 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  ع  س  ع  س

  دال  2.1  3.21  0.007  3.162  0.003  3.055  الدقيقة  اختبار التحمل

  دال  2.1  3.50  0.014  1.37  0.012  1.551  املرت  اختبار القوة

  دال  2.1  2.28  0.04  5.724  0.01  5.55  الثانية  اختبار السرعة 

  دال  2.1  3.38  0.6  13.41  0.31  12.37  الثانية  اختبار الرشاقة

  دال  2.1  4.88  0.9  1.47  0.94  3.57  السنتمرت  اختبار املرونة

  دال  2.1  4.68  16.14  17.48  35.41  28.12  الثانية  اختبار التوازن

  )18(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )2.1= (اجلدولية  )t(قيمة 

للمجموعتني التجريبية والضابطة البعدية  البدنية االختبارات نتائجيبني الذي ) 14(اجلدول رقم من خالل نتائج 

  :، نالحظ أنه)18(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة 

واحنرافا معيار� قدره ) 3.055(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار التحمل -

واحنراف معياري ) 3.162(الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره أما ا�موعة ) 0.003(

اجلدولية  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )3.21(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.007(

   . فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبيةال أن ، وهدا يدل على)2.1(واليت قدرت ب

واحنرافا معيار� قدره ) 1.551(قدره املتوسط احلسايب حققت ا�موعة التجريبية  يف اختبار القوة -

واحنراف معياري ) 5.724(أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ) 0.01(

واليت  اجلدولية ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )3.5(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.04(

   . فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبيةأن ال، وهدا يدل على )2.1(قدرت ب

واحنرافا معيار� قدره ) 5.55(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار السرعة -

واحنراف معياري ) 1.37(أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ) 0.012(
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اجلدولية  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )2.28(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.014(

   . فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبية أن ، وهدا يدل على)2.1(واليت قدرت ب

واحنرافا معيار� قدره ) 12.37(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار الرشاقة -

، )0.6(واحنراف معياري ) 13.41(ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره  أما) 0.31(

اجلدولية واليت قدرت  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )3.38(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت 

   . فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبيةال أن ، وهدا يدل على)2.1(ب

واحنرافا معيار� قدره ) 3.57(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار املرونة -

، )0.9(واحنراف معياري ) 1.47(أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ) 0.94(

اجلدولية واليت قدرت  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )4.88(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت 

   . فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبيةأن وهدا يدل على ، )2.1(ب

واحنرافا معيار� قدره ) 28.12(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار التوازن -

واحنراف معياري ) 17.48(أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ) 35.41(

اجلدولية  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )4.68(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )16.14(

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبية)2.1(واليت قدرت ب

 االختباراتتوجد فروق ذات داللة إحصائية للمتوسطات بني  هأن ومن خالل حتليل النتائج السابقة نستنتج 

ودرجة ) 0.05(للمجموعتني التجريبية والضابطة جلميع االختبارات البدنية عند مستوى داللة  ةالبعدي

  ا�موعة التجريبية نتائج وهذه الفروق لصاحل) 18(حرية 

البعدية  البدنيةيف مجيع االختبارات  الضابطةويعزو الباحثان سبب تفوق ا�موعة التجريبية على ا�موعة 

ساهم بشكل كبري يف حتسني الصفات البدنية لديهم  درييب واملطبق على ا�موعة التجريبيةالرب�مج التأن إىل 

نوعية ومميزة و�ستخدام طرق التدريب املناسبة، إضافة إىل  متريناتحيث اشتمل الرب�مج املقرتح على 

س ا�موعة على عك .وحدات تدريبية يف األسبوع) 03(أسابيع بواقع ) 10(االنتظام يف التدريب ملدة 

  .اليت مل ختضع للرب�مج املقرتح ةالتجريبي
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  :�لنسبة لالختبارات املهارية -4-2

  االختبارات املهارية البعدية  للمجموعتني التجريبية والضابطة  نتائجيبني   )15(جدول رقم 

وحدة   متغريات الدراسة

  القياس

 ا�موعة التجريبية

  10=ن

 الضابطة ا�موعة

  10=ن

t 

  احملسوبة

t 

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة

  ع  س  ع  س

  دال  2.1  3.51  5.37  6.4  13.28  11.2  العدد  اختبار التنطيط

  دال 2.1 3.73 2.25 17.07 2.01  14.63  الثانية  اختبار اجلري �لكرة

  دال  2.1  3.53  1.55  3  2.67  5.3  الدرجة  اختبار التمرير

  غري دال  2.1  1.22  2.17  8.25  3.11  9.14  املرت  اختبار رمية التماس

  دال  2.1  4.02  0.56  5,86  0.84  7.37  املرت  اختبار ضرب الكرة �لرأس

  دال 2.1 3.97 4.32 11.1 7.37  15.4  الدرجة  اختبار التصويب

  )18(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة  )2.1= (اجلدولية  )t(قيمة 

للمجموعتني التجريبية والضابطة البعدية  املهارية االختباراتنتائج يبني الذي ) 15(من خالل نتائج اجلدول رقم 

  :، نالحظ أنه)18(ودرجة حرية ) 0.05(عند مستوى داللة 

واحنرافا معيار� قدره ) 11.2(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  الكرةيف اختبار تنطيط  -

، )5.37(واحنراف معياري ) 6.4(أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ) 13.28(

اجلدولية واليت قدرت  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )3.51(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت 

   . وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبية، )2.1(ب

واحنرافا معيار� قدره ) 14.63(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره   يف اختبار اجلري �لكرة -

، )2.25(واحنراف معياري ) 17.07(أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ) 2.01(

اجلدولية واليت قدرت  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )3.73(احملسوبة  ستيودنت) t( قيمةوبلغت 

   . ، وهدا يدل على فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبية)2.1(ب

) 2.67(واحنرافا معيار� قدره ) 5.3(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار التمرير -

) t(قيمة وبلغت ، )1.55(واحنراف معياري ) 3(أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره 

ا يدل ، وهد)2.1(اجلدولية واليت قدرت ب ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )3.53(احملسوبة  ستيودنت

   . على فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبية
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واحنرافا معيار� قدره ) 9.14(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  يف اختبار رمية التماس -

، )2.17(واحنراف معياري ) 8.25(أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ) 3.11(

اجلدولية واليت قدرت  ستيودنت) t(قيمة وهي أصغر من  )1.22(احملسوبة  يودنتست) t(قيمة وبلغت 

   . ا يدل على الفرق غري دالذ، وه)2.1(ب

واحنرافا معيار� ) 7.37(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  ضرب الكرة �لرأسيف اختبار  -

واحنراف معياري ) 5.86(حسابيا قدره أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا ) 0.84(قدره 

اجلدولية واليت  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )4.02(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت ، )0.56(

   . فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبيةأن ال ا يدل علىذ، وه)2.1(قدرت ب

واحنرافا معيار� قدره ) 15.4(حققت ا�موعة التجريبية املتوسط احلسايب قدره  التصويبيف اختبار  -

، )4.32(واحنراف معياري ) 11.1(أما ا�موعة الضابطة فقد حققت متوسطا حسابيا قدره ) 7.37(

اجلدولية واليت قدرت  ستيودنت) t(قيمة وهي اكرب من  )3.97(احملسوبة  ستيودنت) t(قيمة وبلغت 

   . فرق دال إحصائيا ولصاحل ا�موعة التجريبيةال أن ا يدل علىذ، وه)2.1(ب

 االختباراتتوجد فروق ذات داللة إحصائية للمتوسطات بني  هأنخالل حتليل النتائج السابقة نستنتج  

عند مستوى  ماعدا اختبار رمية التماس املهاريةللمجموعتني التجريبية والضابطة جلميع االختبارات  ةالبعدي

  ا�موعة التجريبيةنتائج وهذه الفروق لصاحل ) 18(ودرجة حرية ) 0.05(داللة 

ويعزو الطالبان الباحثان سبب تفوق ا�موعة التجريبية على ا�موعة الضابطة يف مجيع االختبارات املهارية 

موعة التجريبية ساهم بشكل كبري يف حتسني املهارات البعدية إىل أن الرب�مج التدرييب واملطبق على ا�

نوعية ومميزة و�ستخدام طرق التدريب املناسبة،  متريناتلديهم حيث اشتمل الرب�مج املقرتح على  األساسية

على عكس  .وحدات تدريبية يف األسبوع) 03(أسابيع بواقع ) 10(إضافة إىل االنتظام يف التدريب ملدة 

  .ية اليت مل ختضع للرب�مج املقرتحا�موعة التجرب

  :مناقشة الفرضيات -5

بتفسري النتائج ا قام، إحصائيامت معاجلتها  اليتو من نتائج البحث الطالبان الباحثان يه إليف ضوء ما توصل 

  :البحث وفروضه كما يلي ألهدافطبقاً 

  :مناقشة نتائج الفرضية األوىل -5-1
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القياسني القبلي والبعدي للمجموعة  نتائج ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بني فروق واليت تنص عن وجود 

  .ةالتجريبي

نتائج بني  إحصائية داللةوقد أثبتت النتائج املتحصل عليها صحة هذه الفرضية حيث مت وجود فروق ذات 

القياس البعدي يف مجيع االختبارات البدنية نتائج لبعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل القياسني القبلي و ا

مرت، اختبار اجلري 30ي م ، اختبار الوثب العمودي من الثبات، اختبار جر 540جري  اختبار: املتمثلة يف

كما هو موضح يف . اختبار ثين اجلذع لألمام من اجللوس، اختبار الوقوف على قدم واحدة ،االرتدادي

 صفات البدنيةهناك تطور يف مستوى مجيع  هأن الطالبان الباحثان إىلتوصل حيث  ).10(اجلدول رقم 

  .الصم البكم التالميذ لدى أفراد العينة التجريبية

إىل أن الرب�مج   البدنيةالباحثان سبب حتسن نتائج  ا�موعة التجريبية يف مجيع االختبارات  ويعزو الطالبان

هم بشكل كبري يف حتسني الصفات البدنية سالفة الذكر،حيث التدرييب واملطبق على ا�موعة التجريبية سا

مع مراعاة ، التدريب مناسبةأساليب وطرق اشتمل الرب�مج املقرتح على مترينات نوعية ومميزة و�ستخدام 

) 03(أسابيع بواقع ) 10(، إضافة إىل االنتظام يف التدريب ملدة حجم وكثافة وشدة احلمل التدرييب

  . وحدات تدريبية يف األسبوع

ويرى عبد احلميد شرف أن األنشطة احلركية هلا �ثريات على املعاقني فهي تساعدهم على رفع مستوى 

  )56، صفحة 2001شرف ، عبد احلميد ( القدرات البدنية بعناصرها املتعددة

أن الربامج التدريبية أفضل وسيلة لتنمية مجيع أعضاء اجلسم لألفراد الصم  )1995" (�صر" وهذا ما أكده

 )494، صفحة 2014حيىي امليتمي، ( .من قضاء حاجيا�م اوتقويتها حىت يتمكنو 

ممارسة املعاق لألنشطة الر�ضية حتسن " وهذه النتائج اتفقت مع ما أكده اخلويل وأسامة كمال راتب أن 

سات والبحوث ، ومع العديد من الدرا)1982اخلويل وأسامة كمال راتب، (" من قدراته البدنية واحلركية

، حيىي امليتمي )2015(محد، علي عودة صاحل أ)2018(بن زيدان حسني دراسة كل املشا�ة مثل 

اليت أشارت نتائجها إىل أن الربامج التدريبية املستخدمة أدت إىل و ) 2008(، طوطاح مصطفى )2013(

  .حتسني الصفات البدنية لدى الصم البكم

  

  



 عرض وحتليل النتائج                                                        الفصل الثاين                                                 

 

110 

 

  :الثانيةمناقشة نتائج الفرضية  -5-2

القياسني القبلي  نتائج كرة القدم بنيلواليت تنص عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية 

  .والبعدي للمجموعة التجريبية

 نتائج بني إحصائيةوقد أثبتت النتائج املتحصل عليها صحة هذه الفرضية حيث مت وجود فروق ذات داللة 

القياس البعدي يف مجيع االختبارات املهارية نتائج لبعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل االقياسني القبلي و 

اختبار التنطيط والسيطرة على الكرة ، اختبار اجلري �لكرة، اختبار التمرير، اختبار رمية : املتمثلة يف

 حيث توصل.)11(كما هو موضح يف اجلدول رقم   .التماس، اختبار ضرب الكرة �لرأس،اختبار التصويب

 يف كرة القدم سالفة الذكر لدى ةاملهارات األساسيالطالبان الباحثان إىل أنه هناك تطور يف مستوى مجيع 

  .الصم البكم

ويعـزو الطالبــان الباحثـان ســبب حتسـن نتــائج  ا�موعـة التجريبيــة يف مجيـع االختبــارات املهاريـة البعديــة مقارنــة 

�الختبــارات القبليــة إىل أن الــرب�مج التــدرييب واملطبــق علــى ا�موعــة التجريبيــة ســاهم بشــكل كبــري يف حتســني 

املقــرتح علــى مترينــات نوعيــة ومميــزة و�ســتخدام لكــرة القــدم لــديهم حيــث اشــتمل الــرب�مج  األساســيةاملهــارات 

،  مــع مراعــاة حجــم وكثافــة وشــدة احلمــل مناســبة ومتنوعــة ةأســاليب وطــرق التــدريب علــى املهــارات األساســي

  .وحدات تدريبية يف األسبوع) 03(أسابيع بواقع ) 10(، إضافة إىل االنتظام يف التدريب ملدة  التدرييب

اليت أشارت نتائجها إىل ). 2011(دراسة كل من دراسة نور الدين عتويت وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 

  .البكم ة لكرة القدم لدى الصمتخدمة أدت تعليم املهارات األساسيأن الربامج التدريبية املس

   :نتائج الفرضية الثالثةمناقشة  -5-3

القياسني القبلي والبعدي نتائج ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بني فروق وجود  عدم واليت تنص عن

  .للمجموعة الضابطة

 صحة هذه الفرضية حيث مت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني عدم وقد أثبتت النتائج املتحصل عليها

القياس البعدي يف مجيع االختبارات نتائج ولصاحل  الضابطةلبعدي للمجموعة االقياسني القبلي و  نتائج

مرت، 30م ، اختبار الوثب العمودي من الثبات، اختبار جري 540بار جري اخت: البدنية املتمثلة يف

كما هو . اختبار اجلري االرتدادي ،اختبار ثين اجلذع لألمام من اجللوس، اختبار الوقوف على قدم واحدة

حيث توصل الطالبان الباحثان إىل أنه هناك تطور طفيف يف مستوى مجيع ). 12(موضح يف اجلدول رقم 

  .التالميذ الصم البكم الضابطةصفات البدنية لدى أفراد العينة 



 عرض وحتليل النتائج                                                        الفصل الثاين                                                 

 

111 

 

ويعزو الطالبان الباحثان التحسن الطفيف نتائج  ا�موعة الضابطة يف هذه االختبارات البدنية  يعود إىل 

  أفراد العينة الضابطة التالميذ الصم البكم، ضي من طرف يف ممارسة النشاط الر�استمرارية  

  :الرابعة الفرضية نتائج  مناقشة  -5-4

القياسني القبلي نتائج لكرة القدم بني  األساسيةذات داللة إحصائية يف املهارات  فروق وجودعدم واليت تنص عن 

  .والبعدي للمجموعة الضابطة

القياسني نتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  )13(اجلدول وقد تبني من النتائج  املوضحة يف 

ولصاحل ) اختبار التنطيط، اختبار رمية التماس، اختبار ضرب الكرة �لرأس:(القبلي لالختبارات املهارية

: توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االختبارات القياس البعدي لدى أفراد ا�موعة الضابطة ، بينما ال

  ).اختبار جري �لكرة، اختبار التمرير، اختبار التصويب(

تنطيط الكرة والسيطرة عليها، ضرب الكرة ( ويعزو الطالبان الباحثان هذا التحسن يف األداء املهاري 

إىل استمرارية  أفراد العينة الضابطة التالميذ الصم البكم، وحتسن املستوى البدين ) �لرأس، رمية التماس

املهارة تنطيط الكرة مرتبطة أيضا بتوازن جسم الالعب فتطور صفة التوازن لديهم أدت إىل لديهم فهذه 

أساسا �لقوة االنفجارية حتسن نسيب يف مهارة التنطيط والسيطرة على الكرة، أما رمية التماس فهي تتعلق 

مرتبطة �لقوة ، كما أن مهارة ضرب الكرة �لرأس مرتبطة كذلك مبدى ارتقاء الالعب إذن هي لذراعني

  .االنفجارية للرجلني

، أل�ا حباجة إىل )اجلري �لكرة ، التمرير، التصويب(بينما هناك بعض املهارات مل يطرأ عليها أي حتسن 

وهذا ما . مناسبة ومتنوعة ةتدريبات مقننة و�ستخدام أساليب وطرق التدريب على املهارات األساسي

 والتخطيط التنظيم بعملية يتمأن  جيب القدم كرة يف الر�ضي التدريب أن أي" افتقدته ا�موعة الضابطة 

طه امساعيل ( "القدم كرة العيب مستوى على اإلجيايب والتأثري التطوير على تعمل علمية أسس وعلى اجليد

  )1989وآخرون، 

  :اخلامسةمناقشة نتائج الفرضية  -5-5

نتائج ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بني ا�موعتني التجريبية والضابطة يف  فروق واليت تنص عن وجود

  .القياس البعدي

وقد أثبتت النتائج املتحصل عليها صحة هذه الفرضية حيث مت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

 اختبار: بارات البدنية املتمثلة يفا�موعتني التجريبية والضابطة ولصاحل ا�موعة التجريبية يف مجيع االخت
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، اختبار اجلري االرتدادي ،اختبار م30مودي من الثبات، اختبار جري ، اختبار الوثب العم540جري 

  ). 14(كما هو موضح يف اجلدول رقم . ثين اجلذع لألمام من اجللوس، اختبار الوقوف على قدم واحدة

علــى ا�موعــة الضــابطة يف مجيــع االختبــارات البدنيــة البعديــة ويعــزو الباحثــان ســبب تفــوق ا�موعــة التجريبيــة 

إىل أن الرب�مج التدرييب واملطبق على ا�موعة التجريبية ساهم بشكل كبري يف حتسني الصفات البدنية لـديهم 

حيـــث اشـــتمل الـــرب�مج املقـــرتح علـــى مترينـــات نوعيـــة ومميـــزة و�ســـتخدام طـــرق التـــدريب املناســـبة، إضـــافة إىل 

علــى عكــس  ا�موعــة . وحــدات تدريبيــة يف األســبوع) 03(أســابيع بواقــع ) 10(ظــام يف التــدريب ملــدة االنت

  .املقرتح  ومتيز تدريبها �لعشوائية الضابطة اليت مل ختضع للرب�مج التدرييب

ويرى عبد احلميد شرف أن األنشطة احلركية هلا �ثريات على املعاقني فهي تساعدهم على رفع مستوى 

  )56، صفحة 2001عبد احلميد شرف ، ( ات البدنية بعناصرها املتعددةالقدر 

أن الربامج التدريبية أفضل وسيلة لتنمية مجيع أعضاء اجلسم لألفراد الصم  )1995" (�صر" وهذا ما أكده

 )494، صفحة 2014حيىي امليتمي، ( .من قضاء حاجيا�م اوتقويتها حىت يتمكنو 

ممارسة املعاق لألنشطة الر�ضية حتسن " وهذه النتائج اتفقت مع ما أكده اخلويل وأسامة كمال راتب أن 

، ومع العديد من الدراسات والبحوث )1982اخلويل وأسامة كمال راتب، (" من قدراته البدنية واحلركية

، حيىي امليتمي )2015(محد، علي عودة صاحل أ )2018(بن زيدان حسني كدراسة كل املشا�ة  

واليت ركزت على أمهية و�ثري الربامج التدريبية إجيا� يف حتسني ) 2008(، طوطاح مصطفى )2013(

  .القدرات البدنية لدى الصم البكم

  :السادسةمناقشة نتائج الفرضية  -5-5-6

ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية لكرة القدم بني ا�موعتني التجريبية  فروق واليت تنص عن وجود

  .القياس البعدي نتائج والضابطة يف

وقد أثبتت النتائج املتحصل عليها صحة هذه الفرضية حيث مت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 

  : ا�موعتني التجريبية والضابطة ولصاحل ا�موعة التجريبية يف مجيع االختبارات املهارية  املتمثلة يف

ة ، اختبار اجلري �لكرة، اختبار اختبار التنطيط والسيطرة على الكر : مجيع االختبارات املهارية املتمثلة يف

كما هو موضح يف اجلدول رقم . التمرير، اختبار رمية التماس، اختبار ضرب الكرة �لرأس،اختبار التصويب

)15.(  
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ويعـزو الباحثــان ســبب تفــوق ا�موعــة التجريبيــة علـى ا�موعــة الضــابطة يف مجيــع االختبــارات املهاريــة البعديــة 

 واملطبــق علــى ا�موعــة التجريبيــة ســاهم بشــكل كبــري يف حتســني املهــارات األساســية إىل أن الــرب�مج التــدرييب

لكـــرة القـــدم لـــديهم حيـــث اشـــتمل الـــرب�مج املقـــرتح علـــى مترينـــات نوعيـــة ومميـــزة و�ســـتخدام أســـاليب وطـــرق 

  .مع مراعاة حجم وكثافة وشدة احلمل التدرييبمناسبة ومتنوعة،  ةالتدريب على املهارات األساسي

أن التطور احلاصل يف املهارات األساسية يعود إىل استخدام التمرينات املتنوعة ومبساحات صغرية حبيث و  - 

 إىلعلى التكرار والتدرج من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املركب و مبنية على وفق أسس علمية 

وير دقة األداء احلركي أن الطرق اخلاصة لتط) 2011(املشا�ة للعب وهذا ما أكده هاشم �سر املواقف 

  :هي واملهاري

والتسليم واجلري  أداء احلركات املركبة كاجلري واحملاورة واالستالم( التغري يف سرعة وتوقيت احلركات  –أ 

  ) .�لكرة مث التصويب على املرمى 

احات ز�دة يف صعوبة إجراء التمارين من خالل تقصري مس( تغري حدود امللعب عند إجراء التمارين  -ب 

  )اللعب مع االحتفاظ بسرعة األداء احلركي واملهاري

ويهدف إىل الوصول �ألداء احلركي واملهاري إىل ( ز�دة عد تكرارات التمارين يف الوحدة التدريبية  - ج

  )35، صفحة 2011هاشم �سر، ( ).احلالة األوتوماتيكية 

أن هـــذه التمرينـــات املقرتحـــة مت إعطاؤهـــا بشـــكل موجـــه حنـــو أهـــداف معينـــة فضـــال عـــن التكـــرار مـــع  كمـــا  -

وهــذا مــا يؤكــده ، ، تصــحيح األخطــاء ممــا جيعــل الالعــب أن يصــل ويتطــور مــن خــالل تنفيــذ هــذه التمرينــات

مفــيت إبــراهيم، ( ".الالعــب يصــل إىل أداء املهــارة بصــورة آليــة مــن خــالل التكــرار الــدائم" إذ إنمفــيت إبــراهيم 

إن إجادة الالعب للمهارات األساسية يف كـرة القـدم يـرتبط " ، ويضيف مفيت إبراهيم )23، صفحة 1994

مبــدى اجلهــد املبــذول يف الــتعلم علــى املهــارات خــالل فــرتة زمنيــة قصــرية يتحقــق مــن خالهلــا معــدل عــايل مــن 

أخطاء األداء �ستخدام التغذية الراجعـة وتكـرار األداء الصـحيح لعـدد كـاف مـن  اإلجناز كما يلعب تصحيح

مفــيت إبــراهيم، ( "املــرات حتــت ظــروف خمتلفــة ومتدرجــة يف الصــعوبة دورا هامــا يف االرتقــاء �ملســتوى املهــاري

  )65، صفحة 1996

األساسية يعـود إىل التمرينـات املتنوعـة و�سـتخدام املسـاحات املصـغرة الـيت ن التطور احلاصل يف املهارات إ -

املشــا�ة املواقــف  أدخلــت يف املــنهج التــدرييب فضــالً عــن أن التمرينــات ضــمت جمموعــة متنوعــة منهــا املركبــة و
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أخطـاء  أدى إىل تطور الالعبني حىت يف توافـق حركـا�م مـع الكـرة ومـن مث أداء املهـارات بـدونما للعب وهذا 

كلمـا زاد االهتمــام بتقـدمي تــدريبات مماثلـة ملوقــف املنافسـة أمكــن   "أنــه) 1998(وهـذا مــا أكـده حنفــي خمتـار 

  )46، صفحة 1998حنفي خمتار، ( "تعليم الالعبني املهارة الصحيحة على حنو أفضل

إىل مدة الرب�مج التدرييب �ضافة  األساسية املهارات يف احلاصل التطور الباحثانالطالبان  زويع وكذلك - 

، والتزام أفراد ا�موعة وحدات تدريبية يف األسبوع) 03(ع أسابيع بواق) 10(إىل االنتظام يف التدريب ملدة 

 األمر �دئ يف كبري بشكل الزمن على التأكيد مع فالتدريب ، التجريبية �لتدريبات على أكمل وجه

 وحتسن وتفعيلها احلركية الربامج وتثبيت الرتكيز ز�دة إىل يؤدي خمتلفة مسافات ومن متنوعة وبتمارين

جون  أكده ما وهذا الدقة مستوى تطور يف يصب ذالك وكل اخلربة ز�دة مث ومن احلركية السيطرة

 John)" الدقة مع طرد�ً  تتناسب اخلربة نأو  الدقة حتسني إىل يؤدي طويلة ملدة التدريب إن"  )2011(

Delaney, 2011, p. 110) .  

 قلــــةاملقــــرتح  ومتيـــز تــــدريبها �لعشـــوائية و  وعلـــى عكـــس  ا�موعــــة الضـــابطة الــــيت مل ختضـــع للــــرب�مج التـــدرييب

 الــيت املبحوثــة �ملتغــريات االهتمــام عــدم وكــذلك الضــابطة ا�موعــة العــيبعلــى  واملطبقــة املخصصــة التمرينــات

التمريــر وضــرب   اجلــري �لكــرة مــن لكــل ، القــدم بكــرة األساســية املهــارات بعــض تطــوير إىل بــدورها تــؤدي

 املهــــاراتإتقـــان  يتطلــــب إذ .عاليـــة وكفــــاءة بصـــورة املهــــارات أداء يكـــون حــــىتو التصـــويب ،  الكـــرة �لــــرأس

 يف الالعبــني أداء ارتفــع �لتــدريب االهتمــام زاد فكلمــا طويلــة مــدة واملتواصــل املســتمر التــدريب يف األساســية

  . األساسية املهارات تطبيق

التمرينــات تعمــل علــى �يئــة الفــرد للنشــاط الر�ضــي "إذ إن ) 2005(يتفــق مــع مــا ذكــره عصــام عبــد اخلــالقو 

املمـــارس وتطـــور القـــدرات احلركيـــة الالزمـــة هلـــذا النشـــاط حـــىت يتحســـن أداء الفـــرد للنـــواحي احلركيـــة وكـــذلك 

  .)127، صفحة 2005عصام عبد اخلالق، ( ".طية للنشاط املمارساخلط

وهذه النتائج اتفقت مع العديد من الدراسات والبحوث املشا�ة مثل دراسة كل من  حسن دمحم حسن 

، )2015(كاضم عيسى صاحل  ،)2015( ، صالح بريسم التميمي، علي عودة صاحل أمحد)2018(

، نور الدين )2013(، صربي فتحي عبد الباري �ته )2013(مىن عبد الستار وعمار خالد حياوي 

، واليت ركزت على أمهية و�ثري الربامج التدريبية والتعليمية إجيا� يف تعليم  املهارات )2011(عتويت 

  .األساسية لكرة القدم لدى الصم البكم
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  :الستنتاجاتا -6

امليدانية اليت قمنا �ا على التالميذ الصم البكم مبدرسة املعاقني مسعيا ببلدية غليزان، ومن  من خالل الدراسة

ويف حدود املنهجية  خالل عرض النتائج وحتليلها �ستخدام األساليب اإلحصائية ومن خالل مناقشتها،

توصلنا إىل مجلة من االستنتاجات  البدنية واملهارية عليها االختباراتوالعينة اليت قمنا بتطبيق  املتبعة العلمية

  :نذكر كاآليت

 القياسني القبلي والبعدي نتائج ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بني  فروق وجود

  .ولصاحل القياس البعدي ةللمجموعة التجريبي

  القياسني القبلي  نتائج كرة القدم بنيلوجود فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية

 .ولصاحل القياس البعدي والبعدي للمجموعة التجريبية

  القياسني القبلي والبعدي للمجموعة نتائج وجود ذات داللة إحصائية يف الصفات البدنية بني

  .ولصاحل القياس البعدي الضابطة

  التحكم والسيطرة على الكرة ، رمية التماس، : (مهارة كل من  ذات داللة إحصائية يففروق وجود

نتائج ولصاحل  القياسني القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة نتائج بني) ضرب الكرة �لرأس

اجلري �لكرة، مترير : (القياس البعدي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف كل مهارة من

 .)الكرة، التصويب

 نتائج ائية يف الصفات البدنية بني ا�موعتني التجريبية والضابطة يفوجود فروق ذات داللة إحص 

 .القياس البعدي ولصاحل ا�موعة التجريبية

  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات األساسية لكرة القدم بني ا�موعتني التجريبية

  .ولصاحل ا�موعة التجريبية القياس البعدينتائج والضابطة يف 

 الصفات البدنية و املهارات األساسية لكرة بعض  تنمية املقرتح أثر إجيايب يفمج التدرييب لرب�ل

 .القدم لدى التالميذ الصم البكم

  :التوصــــيات -7

 يوصى النتائج خالل ومن وفروضه البحث أهداف ضوء ويف املختارة والعينة البحث جمتمع حدود يف

  : ييل مبا الطالبان الباحثان
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  .الرب�مج التدرييب يف تنمية القدرات البدنية واملهارات األساسية لكرة القدم لدى التالميذ الصم استخدام - 

  .االهتمام �أللعاب اجلماعية للصم ككرة القدم وتوسيع مشاركتها يف خمتلف املراحل العمرية - 

  .اهتمام املختصني ببناء برامج ر�ضية مناسبة للصم وفق أحدث األساليب العلمية ضرورة - 

 يف الرتبية البدنيةوالتدريب االهتمام �لتالميذ الصم البكم وتوفري كافة السبل الالزمة إلجناح عملية التعليم  - 

  .والر�ضية

  .تلفة وللجنسنيدراسات مشا�ة للدراسة احلالية على الصم من فئات عمرية خم إجراء - 
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  قائمة املصادر واملراجع

  

  املصادر: أوال    

  القرآن الكرمي  

  ) 78(سورة املؤمنون اآلية   01

  )78(سورة النحل اآلية    02

  املراجع: �نيا

  العربية املراجع �للغة/ 1

  الكتب/ أ

  .دار �فا العلمية للنشر والتوزيع: عمان. اإلعاقة السمعية). 2006. (ابراهيم القريويت  03

دار : القاهرة. 1الرتبية الر�ضية والرتويح للمعاقني، ط). 1998. (ابراهيم حلمى و ليلى السيد فرحات  04

  .الفكر العريب

اخلططي و يث يف االعداد املهاري و الفين احلد: كرة القدم للناشئني). 2001. (ابراهيم شعالن ودمحم عفيفي  05

  .للنشرمركز الكتاب : القاهرة. تدريب عملي و تطبيقي 500

  .دار وائل: عمان. 1مبادئ التدريب الر�ضي، ط). 2005. (ابراهيم مهند البشتاوي وأمحد إبراهيم اخلواجا  06

:  القاهرة. الطفل األصم ، برامج اإلرشاد وحل مشكالت العزلة واالنطواء). 2010. (أحالم العقباوي  07

  .مكتبة األجنلو املصرية

  .دار الفجر: القاهرة. الرعاية الرتبوية للصم والبكم وضعاف السمع). 2003. (أحالم عبد الغفار  08

  .دار البداية: عمان. 1مبادئ اإلحصاء، ط). 2008. (أمحد عبد السميع طيبه  09

. 1النظرية والتطبيق، ط:مهارات التدريس ملعلمي ذوي االحتياجات اخلاصة). 2004. (أمحد عفت قرشم  10
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  .مكتبة ا�تمع العريب: عمان. األوىل

دار : األردن . القياس والتقومي الرتبوي واستخدامه يف جمال التدريس الصفي).  1999. (نبيل عبد اهلادي  119

  .وائل للنشر 
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 :مكتبة األجنلو املصرية .اإلعاقة السمعية دليل علمي وعملي لأل�ء واملختصني .(2016) .هال السعيد  120
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�ثري التمرينات املركبة بطريقتني يف تطوير بعض القدرات البدنية واملهارية ). 2015. (صاحل أمحد علي عودة  128

رسالة ماجستري غري منشورة يف . حتياجات اخلاصة بكرة القدمواألداء اخلططي اهلجومي الفردي لذوي اإل

  .الرتبية البدنية وعلوم الر�ضية، جامعة البصرة العراق

رسالة ( �ثري أهم عناصر اللياقة البدنية واملهارات الر�ضية يف مستوى االجناز،). 1990. (صاحل راضي  129
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  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  جامعة عبد احلميد بن �ديس مستغامن              

  معهد الرتبية البدنية والر�ضية 

  قسم النشاط البدين الر�ضي املكيف

  

  استمارة حتكيم االختبارات البدنية و املهارية يف كرة القدم

  

  : .............................الدكتور الفاضل

  :حتية طيبة وبعد

علوم الباحثان بن كحلة العريب ورقيق محزة �جراء دراسة علمية لنيل شهادة ماسرت يف  الطالبان يقوم       

  :بعنوان .والصحة كيفالر�ضي املبدين النشاط الختصص . وتقنيات األنشطة البدنية والر�ضية

  ."كرة القدم لدى التالميذ الصم البكملالصفات البدنية واملهارية بعض  أثر بر�مج تدرييب مقرتح لتنمية "

  .حتت إشراف الدكتور بن زيدان حسني

ونظرا ملستواكم العلمي وخربتكم يف جمال البحث العلمي، يشرفنا أن نضع بني أيديكم هذه االستمارة 

 �لتالميذالتحكمية املتضمنة لالختبارات البدنية واملهارية يف كرة القدم املرشحة من قبل الباحثني واخلاصة 

  .سنة) 14 - 12(الصم البكم 

املرشحة بعناية وإبداء رأيكم يف حتديد االختبار  املناسب من  نرجو من سيادتكم اإلطالع على االختبارات

أمام االختبار ) ×(لك �لتأشري بعالمة اليت هلا عالقة مبوضوع البحث، وذاالختبارات البدنية واملهارية و 

الذي ترونه مناسبا ،كما يرجى إبداء مالحظاتكم يف إضافة أو تعديل أو حذف ما ترونه مناسبا هلذه 

  .ولكم جزيل الشكر .الدراسة

  

  بن كحلة، رقيق: الطالبان الباحثان
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  .استمارة حتكيم االختبارات البدنية: أوال

.............................................................................................. :املالحظات  -

.............................................................................................................

.................................................... .........................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................  

  االختبار املناسب  اسم االختبارات املقرتحة  املهارة  الرقم

  

1  

  

  

  السرعة

  

    مرت من الوقوف 30اختبار جري  -1

    مرت من الوقوف 40اختبار جري  -2

    الوقوفمرت من  50اختبار جري  -3

  

2  

  

  القوة

  االنفجارية

    اختبار الوثب الطويل من الثبات  -1

    اختبار الوثب العمودي من الثبات -2

    ثواين) 10(اختبار اجلحل ألقصى مسافة خالل  -3

  

3  

  

  

  التوازن

    )طولية(اختبار الوقوف على قدم واحدة  -1  �بت

    )اللقلقوقفة (اختبار الوقوف على قدم واحدة  -2  �بت

    اختبار الوثب فوق العالمات -3  متحرك

  

4  

  

  الرشاقة

   مرت10 4اختبار اجلري االرتدادي   -1

    .اختبار اجلري املكوكي  -2

    ).�رو(اختبار اجلري املتعرج  -3

  

5  

  

  

  

  

  املرونة

    اختبار  ثين اجلذع لألمام واألسفل من اجللوس -1

ـــــــار  ثـــــــين اجلـــــــذع أمامـــــــا  -2 أســـــــفل مـــــــن الوقـــــــوف علـــــــى اختب

  الصندوق

  

ــــــــــف  -3 ــــــــــة مفصــــــــــل الكت ــــــــــار مرون رفــــــــــع العصــــــــــا مــــــــــن ( اختب

  ) االنبطاح

  

  

6  

  

  التحمل

    مرت 1000اختبار جري  -1

    مرت 800اختبار جري  -2

    مرت 540اختبار جري    -3
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  استمارة حتكيم االختبارات املهارية: �نيا

............ ........... ......: ................................................................املالحظات -

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................  

  االختبار املناسب  اسم االختبارات املقرتحة  املهارة  الرقم

  

1  

  

  

السيطرة والتحكم يف 

  الكرة

    )�لزمن(اختبار اإلحساس �لكرة  -1

    )�لعدد(اختبار اإلحساس �لكرة  -2

    )�ملسافة(اختبار اإلحساس �لكرة   -3

  

2  

  

  اجلري �لكرة

    ) �لثانية(اختبار  اجلري املتعرج �لكرة بني األقماع  -1

    �نية 10×2اختبار  اجلري االرتدادي �لكرة  -2

    اختبار  اجلري �لكرة حول دائرة -3

  

3  

  

  

  التمرير

    اختبار دقة التمرير القصري -1

    املرتفعاختبار دقة التمرير الطويل  -2

    تمرير حنو دوائر متداخلة مرسوم على األرض ال اختبار -3

  

4  

  

  

  التصويب

   اختبار �ديف الكرات حنو املرمى -1

    اختبار دقة التصويب  على مرمى مقسم إىل مربعات -2

    التصويب حنو هدف مرسوم على اجلدار -3

  

5  

  

  

  ضرب الكرة �لرأس

    ألبعد مسافةاختبار ضرب الكرة �ألس  -1

    ملربعاتاختبار ضرب الكرة �لرأس حنو مرمى مقسم  -2

اختبــــــار ضــــــرب الكــــــرة �لــــــرأس حنــــــو دوائــــــر مرســــــومة علــــــى  -3

  األرض

  

  

6  

  

  

  رمية التماس

    اختبار رمية التماس ألبعد مسافة من الثبات -1

    اختبار رمية التماس ألبعد مسافة من احلركة -2

    التماس اختبار دقة رمية -3
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  قائمة األساتذة الذين قاموا بتحكيم االختبارات البدنية واملهارية 

  التوقيع  التخصص  الدرجة العلمية  االسم واللقب  الرقم

    نشاط ر�ضي مكيف  اهدكتور   زبشي نور الدين  01

    تدريب ر�ضي  اهدكتور   سنوسي عبد الكرمي  02

    مكيفر�ضي نشاط   اهدكتور   عتويت نور الدين  03

    نشاط ر�ضي مكيف  اهدكتور   قدور �يبلخري   04

    نشاط ر�ضي مكيف  اهدكتور   دويلي منصورية  05
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  املناسب  بيالرتت  %النسبة   التكرار  االختبارات املقرتحة  املتغريات

نية
بد

ال
  

  

  السرعة

  ×  1  100  5  مرت من الوقوف 30اختبار جري  -1
    2  0  -  مرت من الوقوف 40اختبار جري  -2
    2  0  -  مرت من الوقوف 50اختبار جري  -3

  القوة

  االنفجارية

  ×  1  60  3  اختبار الوثب الطويل من الثبات -1
    2  20  1  اختبار الوثب العمودي من الثبات -2
    2  20  1  ثواين) 10(اختبار اجلحل ألقصى مسافة خالل  -3

  

  التوازن

    2  20  1  )طولية(اختبار الوقوف على قدم واحدة  -1
  ×  1  60  3  )وقفة اللقلق(اختبار الوقوف على قدم واحدة  -2
    2  20  1  اختبار الوثب فوق العالمات -3

  

  الرشاقة

  2 20 1  اجلري املكوكياختبار   -1

  ×  1  60  3  مرت10×4االرتدادي  اختبار اجلري  -2

    2  20  1  .)�رو(اجلري املتعرج اختبار  -3

  

  املرونة

  ×  1  60  3  من اجللوس واألسفل لألمامثين اجلذع  اختبار  -1

    2  40  2  اختبار  ثين اجلذع أماما أسفل من الوقوف -2

    3  0  -  اختبار مرونة مفصل الكتف -3

  

  التحمل

    2  0  -  مرت 1000اختبار جري  -1

    2  0  -  مرت 800اختبار جري  -2

  ×  1  100  5  مرت 540اختبار جري    -3

رية
ها

 امل

السيطرة 

والتحكم يف 

  الكرة

    2  40  2  )�لعدد(اختبار اإلحساس �لكرة  -1

  ×  1  60  3  )�لزمن ( اختبار اإلحساس �لكرة -2

    3  0  -  )�ملسافة(اختبار اإلحساس �لكرة   -3

  

  اجلري �لكرة

  ×  1  80  4  األقماعبني �لكرة اجلري املتعرج  اختبار  -1

    3  0  -  10×2اجلري االرتدادي �لكرة  اختبار  -2

    2  20  1  اجلري �لكرة حول دائرة اختبار  -3

  

  التمرير

  ×  1  100  5  التمرير القصرياختبار دقة  -1

    2  0  -  اختبار دقة التمرير الطويل املرتفع -2

    2  0  -  اختبار مترير الكرة حنو دوائر متداخلة مرسوم -3

  

  التصويب

    1  40  2  اختبار �ديف الكرات حنو املرمى -1

  ×  1  40  2  دقة التصويب  على مرمى مقسماختبار  -2

    2  20  1  مرسوم على اجلدارالتصويب حنو هدف  -3

ضرب الكرة 

  �لرأس

  ×  1  80  4  ضرب الكرة �ألس ألبعد مسافةاختبار  -1

    2  20  1  ضرب الكرة �لرأس حنو مرمى مقسماختبار  -2

    3  0  -  ضرب الكرة �لرأس حنو دوائر مرسومةاختبار  -

  

  رمية التماس

  ×  1  80  4  رمية التماس ألبعد مسافة من الثباتاختبار  -1

    3  0  -  رمية التماس ألبعد مسافة من احلركةاختبار  -2

    2  20  1  اختبار دقة رمية التماس -3



تسهيل مهمة حبث): 04(ملحق  
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  والضابطةالتجريبية  القبلية والبعدية للمجموعتني االختباراتبطاقة تسجيل نتائج  منوذج): 05(ملحق 
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  تسجيل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة بطاقة منوذج

  

  .........: عدد احملاوالت/ ................: وحدة القياس/  ...........: ......................اراسم االختب

  البعدي  / القبلي :االختبار  ا�موعة الضابطة

  النتيجة النهائية  احملاولة الثالثة  احملاولة الثانية  احملاولة األوىل  االسم واللقب  الرقم

01  .......................                  

02  .......................                  

03  .......................                  

04  .......................                  

05  .......................                  

06  .......................                  

07  .......................                  

08  .......................                  

09  .......................                  

-  

 --------------------------------------------------------------------------  

  : .........عدد احملاوالت: ................/ وحدة القياس: ................................. / اسم االختبار

  البعدي  / القبلي :االختبار  موعة الضابطةا�

  النتيجة النهائية  احملاولة الثالثة  احملاولة الثانية  احملاولة األوىل  االسم واللقب  الرقم

01  .......................                  

02  .......................                  

03  .......................                  

04  .......................                  

05  .......................                  

06  .......................                  

07  .......................                  

08  .......................                  

09  .......................                  

10  .......................                  

 



 ج اخلام املتحصل عليها يف االختبارات البدنية واملهارية اخلاصة بعينة الدراسةئنتا ):06(ملحق 
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  االستطالعية  يف االختبارات البدنية لدراسةالنهائية  النتائج اخلام  

  

  

    

يذ
الم

الت
 

مرت  30اختبار جري 

 )الثانية(من الوقوف  

اختبار الوثب العمودي من 

 )املرت(الثبات 

  اختبار التوازن وقفة اللقلق

 )الثانية( 

 4×م10اختبار اجلري االرتدادي 

 )الثانية(

اختبار ثين اجلذع لألمام من 

 )السنتمرت(اجللوس  
 )الدقيقة(مرت  540اختبار جري

  التطبيق  التطبيق  التطبيق  التطبيق التطبيق  التطبيق

 الثاين األول الثاين األول الثاين األول الثاين األول الثاين األول الثاين األول

1 5.81 5.78 1.3 1.28 15.65 15.6 13.58 13.54 1.1 1.2 3.22 3.18 

2 5.71  5.69 1.35 1.33 16.05 16.15 13.43 13.45 1.6 1.6 3.19 3.22 

3 5.63 5.6 1.38 1.41 22.56 22.5 12.95 12.99 2.4 2.5  3.1 3.07 

4 5.85 5.83 1.25 1.27 14.15 14.1 13.86 13.88 0.5 0.5 3.28 3.25 

5 5.92 5.94 1.2 1.23 13.22 13.25 14.04 14.01 0 0 3.31 3.26 
6 5.89 5.87 1.22 1.25 13.45 13.6 13.98 13.95 0.2 0.3 3.33 3.35 
7 5.7 5.72 1.35 1.35 18.22 18.28 13.16 13.12 2.2 2.1 3.15 3.16 

8 5.69 5.66 1.35 1.37 21.87 21.95 13.08 13.09 2.3 2.3 3.12 3.14 



 ج اخلام املتحصل عليها يف االختبارات البدنية واملهارية اخلاصة بعينة الدراسةئنتا ):06(ملحق 
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  املهاريةالنتائج اخلام  النهائية لدراسة االستطالعية  يف االختبارات 

يذ
الم

الت
 

  اختبار تنطيط الكرة

 )تكرار( 

  اختبار اجلري �لكرة

 )�لثانية(

  اختبار مترير الكرة

 )الدرجة(  

  اختبار رمية التماس

 )�ملرت( 

اختبار ضرب الكرة �لرأس 

 )�ملرت(

اختبار التصويب حنو مرمي 

 )درجة(مقسم 

  التطبيق  التطبيق  التطبيق  التطبيق  التطبيق  التطبيق

 الثاين األول الثاين األول الثاين األول الثاين األول الثاين األول الثاين األول

1 4 5 16.52 16.48 1 2 7.5 7.7 7.05 6.8 11 11 

2 5  4 16.29 16.33 2 1 8.5 8.5 6.7 6.6  10  12  

3 8 9 15.68 15.65 3 3 9.8 10.1 7.3 7.5 17  16  

4 5 3 17.26 17.29 4 5 8.25 8.2 6.7 5.65 15 14 

5 4 5 18.93 18.9 2 2 6.3 6.25 5 4.9 7  9 

6 6 7 17.6 17.58 1 1 6.65 6.7 5.2  5.1 9 7 

7 5 5 16.14 16.17 3 3 9.15 9.25 5.6 5.85 14 15 

8 7 8 15.97 16 4 3 8 8.1 6 6.2  15 12  

  

  

  



 ج اخلام املتحصل عليها يف االختبارات البدنية واملهارية اخلاصة بعينة الدراسةئنتا ):06(ملحق 
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  التجريبية يف االختبارات البدنية القبلية والبعدية للمجموعة النهائية النتائج اخلام

  

  

يذ
الم

الت
 

مرت  30اختبار جري 

 )الثانية(من الوقوف  

اختبار الوثب العمودي من 

 )املرت(الثبات 

  اختبار التوازن وقفة اللقلق

 )الثانية( 

 4×م10اختبار اجلري االرتدادي 

 )الثانية(

اجلذع لألمان من اختبار ثين 

 )السنتمرت(اجللوس  
 )الدقيقة(مرت  540اختبار جري

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

1 5.58 5.41 1.42 1.66 18.12 30.2 12.54 12.08 2 4.3 3.03 2.95 

2 5.75  5.59 1.28 1.42 14.85 22.32 13.66 12.50 2.5 5.1 3.15 3.04 

3 5.83 5.62 1.25 1.5 17.22 26.02 14.15 12.96 0.2 2.1 3.24 3.1 

4 5.91 5.7 1.25 1.4 13.02 22.43 14.90 13.1 0.2 2.7 3.25 3.12 

5 5.72 5.55 1.3 1.55 14.17 25.36 12.60 11.67 2 3.4 3.16 3.05 

6 5.60 5.42 1.33 1.58 22.31 35.02 12.88 12.09 1.3 3 3.13 3.02 

7 5.69 5.51 1.40  1.68 19.78 32.98 12.80 11.77 2.1 5 3.18 3.05 

8 5.77 5.52 1.33 1.6 16.27 28.12 13.12 12.5 0.2 3,5 3.2 3.08 

9 6.12 5.75 1.2 1.42 12.04 20.5 14.42 13.22 0 3 3.33 3.15 

10 5.66 5.43 1.4 1.7 23.28 38.5 13.26 11.9 2.1 3.6 3.12 2.99 



 ج اخلام املتحصل عليها يف االختبارات البدنية واملهارية اخلاصة بعينة الدراسةئنتا ):06(ملحق 
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  التجريبية يف االختبارات املهارية القبلية والبعدية للمجموعة النهائية النتائج اخلام

يذ
الم

الت
 

  اختبار تنطيط الكرة 

 )تكرار( 

  اختبار اجلري �لكرة

 )لثانيةا(

  ر الكرة  مترياختبار 

 )الدرجة(

  ية التماسرم اختبار

 )ملرتا( 

اختبار ضرب الكرة �لرأس 

 )رتامل(

و مرمي اختبار التصويب حن

 )رجةالد(مقسم 

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

1 7 15 15.41 13.2 3 7 8 9.5 6 8 11 19 

2 4  10 17.28 14.65 2 6 6.7 7.9 5.5 6.9 8 15 

3 10 16 18.25 16.72 4 5 7 9.6 5.6 7.1 12 20 

4 3 7 17.2 15.5 3 5 10.3 12.1 7 8.5 10 16 

5 6 11  15.57 13.55 2 6 9.6 11.3 6.9 8.2 8  12 

6 4 8 15.7 13.59 5 7 8.6 9.9 4.5 6.2 11 15 

7 5 11 16.65  14.17 0 2 7.45 8.85 6,2 8.5 7 13 

8 3 10 15.48 13.25 3 4 5.1 6 4.7 5.9  5 12 

9 4 7 19.05 17.19 2 4 6.8 7.8 5.5 7 10 15 

10 10 17 16.3 14.56 4 7 7.25 8.5 5.7 7.4 12 17 
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  الضابطة يف االختبارات البدنية القبلية والبعدية للمجموعةالنهائية النتائج اخلام 

يذ
الم

الت
 

مرت  30اختبار جري 

 )�لثانية( من الوقوف  

اختبار الوثب العمودي من 

 )�ملرت(الثبات 

  اختبار التوازن وقفة اللقلق

 )الثانية( 

 4×م10اختبار اجلري االرتدادي 

 )الثانية(

اختبار ثين اجلذع لألمان من 

 اجللوس

مرت  540اختبار جري

 )�لدقيقة(

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

1 5.85 5.82 1.3 1.35 13.93 14.05 13.77 13.73 0.7 0.8 3.24 3.2 

2 5.66  5.6 1.35 1.45 17.41 17.66 13.23 13.21 1.3 1.4 3.08 3.08 

3 6.22 6.1 1.2 1.2 13.05 13.08 14.88 14.77 0 0.2 3.26 3.26 

4 5.65 5.61 1.34 1.38 19.19 19.22 12.87 12.8 1.8 2.1 3.11 3.11 

5 5.55 5.51 1.45 1.53 24.02 24.1 12.52 12.5 2.5 2.7 3.09 3.05 

6 5.92 5.86 1.25 1.25 14.32 14.35 14.03 13.98 0.6 0.6 3.23 3.2 

7 5.62 5.56 1.35  1.4 19.84 20.1 12.83 12.79 2.1 2.3 3.16  3.14 

8 6.08 6.01 1.15 1.24 13.14 13.28 14.44 14.38 0 0.3 3.35 3.32 

9 5.71 5.65 1.27 1.35 15.86 15.95 13.44 13.44 1.3 1.7 3.19 3.18 

10 5.59 5.52 1.4 1.55 22.42 23.03 12.64 12.56 2.4 2.6 3.1 3.08 
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  الضابطة يف االختبارات املهارية القبلية والبعدية للمجموعة النهائية النتائج اخلام

  

  

 

يذ
الم

الت
 

  اختبار تنطيط الكرة

 )تكرار( 

  اختبار اجلري �لكرة

 )�لثانية(

  اختبار مترير الكرة

 )الدرجة(  

  اختبار رمية التماس

 )�ملرت( 

اختبار ضرب الكرة �لرأس 

 )�ملرت(

ب حنو مرمي اختبار التصوي

 )درجة(مقسم 

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

1 6 5 16.5 16.48 4 3 6.6 7.0 5.5 5.8 13 12 

2 5  7 16.08 16.05 3 4 5.9 6.3 5.2 5.3  10  13  

3 3 4 18.9 18.85 2 2 6.5 6.7 4.6 4.8 6  8  

4 7 6 18.6 18.48 3 2 10.1 10.5 7 7.2 14 12 

5 11 11 15.85 15.82 3 4 9.2 9.5 6.8 7 12  14 

6 6 5 16.32 16.28 1 3 8,5 8.75 6.2 6 8 8 

7  9 8 15.77  15.77 3 2 8  8.2 5.4 5.7 7 10 

8 4 4 18.5 18.47 3 4 7.3 7,5 5.5 5.5 9 11 

9 3 4 18.09 18.05 1 1 7.7 7.8 4.9 5.3 11 10 

10 7 7 15.55 15.52 4 5 10 10,3 6 6  10 13  
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 03/02/2019: التاريخ  األسبوع األول 01:الوحدةرقم   دقيقة 75: املدة

�لكرة  اإلحساس+   املرونةتنمية   اهلدف 

دة
ش

ال
 

فة
كثا

ال
  

جم
احل

  

  

  احملتوى

 

لة
رح

امل
 

30%   30�  1  

  

  

  جري خفيف حول امللعب مراقبة التالميذ،، االصطفاف

  القيام بتمارين عامة متنوعة 

  للوحدة  يمث الرتكيز على متارين املرونة يف اجلزء الرئيس املكان القيام بتمارين خاصة يف

ريية
ض

ح
الت

ة 
حل

ملر
ا

  

  

  

  

  

  

  

  

40%  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

د 4  

  

  

  

  

  

  

  

3  

  � للتمرين 20م بني كل العبني و  1.5يصطف الالعبون على خط التماس مع ترك مسافة 

�ليد حملاولة  من وضع الوقوف مسك القدم مرة اليمىن مرة اليسرى خلفا جذب  لقدم -

  .ملس الكعب �ملقعد

ثين اجلذع أماما أسفل وحماولة ملس األرض جبانب وخلف القدمني  بكفى : وقوف فتحا -

  اليدين مع عدم ثنيي مفصل الركبة

ثبات الوسط �لذراع اليمى ورفع اليسرى عاليا مع ثين اجلذع جانبا والدفع : وقوف فتحا -

  أسفل، مث اجلهة األخرى �لذراع اليسرى أعلى الرأس وجانبا

ثين اجلذع أماما أسفل وتبادل لف اجلدع جانبا للمس : وقوف فتحا ميل الذراعني جانبا -

  مشط القدم �ليد العكسية

تباعد القدمني جانبا مع تبادل ثين اجلذع جانبا وملس الرأس �ليدين مث مد املرفقني عاليا  -

  .وخفض الذراعني متقاطعني مائال أماما أسفل

  .ثين اجلذع أماما أسفل مع حماولة ملس األرض �ملرفقني: جلوس طويل فتحا ملس الرقبة -

ثين اجلذع أماما أسفل مع رفع الذراعني مائال أماما عاليا : جلوس طويل الذراعان أماما -

  .ومسك املشطني �ليدين

ني ثين اجلذع أماما أسفل مع خفض املشطني خارجا ورفع الذراع: جلوس طويل فتحا -

 .مائال أماما عاليا للمس القدمني �ليدين

ية
اس

ألس
ة ا

حل
ملر

ا
 

  

  

  

40%  

 

  

90 �  

90 �  

90 �  

90 �  

90 �  

  

3  

3  

3  

3  

3 

  د 1ومدة كل مترين  يقف كل العب يف مساحة حمددة ومعه الكرة

  .ضرب الكرة �سفل القدم عند ارتدادها من األرض -

   .االرتكاز على قدم واحدةتنطيط الكرة بوجه القدم األمامي مع  -

  تنطيط الكرة بوجه القدم �لتبادل بني القدمني -

  تنطيط الكرة �على الفخذ مع االرتكاز على قدم واحدة -

 تنطيط الكرة بوجه القدم األمامي وأعلى الفخذ -

30%  30 �  .مترينات اسرتخائية -  1 

  .مجع العتاد واالنصراف - 

ية
ام

خلت
ة ا

حل
ملر

 ا
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 04/02/2019: التاريخ  األسبوع األول 02:الوحدةرقم   دقيقة 75: املدة

االحساس �لكرة + التوازن +   املرونةتنمية   اهلدف 

دة
ش

ال
 

فة
كثا

ال
  

جم
احل

  

  

  احملتوى

 

لة
رح

امل
 

30%   30�  1  

  

  

  جري خفيف حول امللعب مراقبة التالميذ،، االصطفاف

  القيام بتمارين عامة متنوعة 

للوحدة  يمث الرتكيز على متارين املرونة يف اجلزء الرئيس املكانالقيام بتمارين خاصة يف 

  التدريبية

ريية
ض

ح
الت

ة 
حل

ملر
ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

40%  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د 4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3  

� مدة  20م بني كل العبني و  1.5يصطف الالعبون على خط التماس مع ترك مسافة 

  :كل مترين

وقوف فتحا  ثين اجلدع أماما أسفل وحماولة ملس األرض جبانب و خلف القدمني بكفي  -

  . اليدين مع عدم ثين مفصل الركبة

ثين إحدى الركبتني خلفا مع ثين اجلذع أمام والضغط مع مسك الساق "جلوس طوال  -

  .األخرى �لذراعني

ا مع ثين اجلذع جانبا والدفع وقوف فتحا  ثبات الوسط �لذراع اليمىن ورفع اليسرى عالي -

  .�لذراع اليسرى أعلى الرأس وجانبا أسفل

وقوف فتح امليل الذراع جانبا    ثين اجلذع أمام أسف وتبادل لف اجلذع جانبا للمس  -

 .مشط القدم �ليد العكسية 

 وقوف فتح   ثين إحدى الذراعني خلف الرأس والضغط �لذراع األخرى مع املرفق ألسفل  -

  .وقوف فتحا وكلتا اليدين معا خلف الرأس مع حركة اجلذع لليمني واليسار -

  .الوقوف فتحا وكلتا اليدين على منطقة احلزام مع حركة دائرية للورك -

  .الوقوف فتحا تدوير اجلذع مع حركة دائرية لكلتا اليدين -

راعني ثين اجلذع أماما أسفل مع خفض املشطني خارجا ورفع الذ: جلوس طويل فتحا -

  .مائال أماما عاليا للمس القدمني �ليدين

ثين إحدى الركبتني خلفا مع ثين اجلذع أمام والضغط مع مسك الساق "جلوس طوال  -

  .األخرى �لذراعني 

  .الوقوف على قدم واحدة مع فتح اليدين -

  م20سم ملسافة  5ميشي الالعب يف مسار منحين لألمام على ألواح خشبية �رتفاع  -

 شي الالعب مبحاذاة احلبل على خط مستقيم مي -

ية
اس

ألس
ة ا

حل
ملر

ا
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40%  

 

  

90 �  

90 �  

90 �  

90 �  

90 �  

  

3  

3  

3  

3  

3 

  د 1ومدة كل مترين  يقف كل العب يف مساحة حمددة ومعه الكرة

  تنطيط الكرة �ستخدام أي جزء من اجلسم  -

  .واحدة على قدم االرتكاز القدم األمامي من  بوجهتنطيط الكرة  -

  .وأعلى الفخذ  القدم األمامي وجهتبادل تنطيط الكرة بني  -

  القدم �لتبادل بني القدمني بوجهتنطيط الكرة  -

 تنطيط الكرة �لرأس -

30%  30 �  .مترينات اسرتخائية -  1 

  .مجع العتاد واالنصراف - 

ية
ام

خلت
ة ا

حل
ملر

 ا
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  10/02/2019: التاريخ  الثايناألسبوع   04:الوحدة رقم  دقيقة 75: املدة

اجلري �لكرة+   السرعةتنمية   اهلدف 

دة
ش

ال
فة 

كثا
ال

  

جم
احل

  

  

 احملتوى

 

لة
رح

امل
 

40% 30 �   مراقبة التالميذ، جري خفيف حول امللعب، االصطفاف -  1 

  القيام بتمارين عامة متنوعة   -

ريية  القيام بتمارين خاصة  -
ض

ح
الت

ة 
حل

ملر
ا

 

50% 90 �  3  

  

يوضع صفان من الكرات ملسافة  -م 22يقف الالعبون بصفني متقابلني املسافة بينهم  -

عند إعطاء اإلشارة يركض الالعبون بوقت واحد  -م  2م عن كل صف واملسافة بينهما 10

كل واحد يعمل دوران حول كرته مث يعود بسرعة   -من وضع اجللوس مث يتقابلون يف املنتصف

 .إىل مكان االنطالق

ية
اس

ألس
ة ا

حل
ملر

ا
 

50% 90 �  3  

 

م 20على خط البداية مع وضع صف من الكرات يف منتصف املسافة  نيستلقي الالعبو  -

يلتقط الكرة وجيري �ا إىل النهاية  مث  -ينهض الالعبون مث عمل الركض السريع إىل الكرة 

 .الرجوع إىل البداية بعد وضع الكرة يف املنتصف

50% 90 �  

 

1  

 

ينطلق األول من كل جمموعة يف نفس  -الالعبون يف جمموعتني متساوييت العدد يقف  -

م مت يدور على املعلم ويعود إىل موضع االنطالق فيلمس زميله 25الوقت لقطع مسافة 

والفريق الذي ينهي السباق أوال يعترب  -الذي ينطلق بدوره لعمل نفس الشيء وهكذا 

  .الفائز

50% 90�   4توضع يف منتصف املسافة سالل حتوي  -جيلس صف من الالعبني على خط البداية  - 1 

عند إعطاء اإلشارة  -مرت 40كرات صغرية  وكذالك وضع سالل فارغة يف النهاية على بعد 

يفوز الالعب الذي  -ينطلق مجيع الالعبون �لركض مع نقل الكرات إىل السالل الفارغة 

  ينهي نقل الكرات أوال 

50% 90 � ويعود  العلم أو القمع ويدور حوله اجتاهرة يف ك�ل) 1(بدأ التمرين �ن جيري الالعب رقم  -  3 

يكرر  حيث الكرة وجيري ليقف خلف آخر العب القطارإليه ليسلم ) 2(الالعب  اجتاهيف 

  ) 01شكل( .وهكذا) 1(الالعب �دائه ما قام ) 2(الالعب 

50% 90 � ويسلمه ه يصل إلي حىت) 2(الالعب  اجتاه�لكرة يف ) 1(يبدأ التمرين �ن جيري الالعب  -  3 

وهكذا  .�جلري )2(ويبدأ الالعب ) ب(الكرة ويكمل اجلري ليقف خلف قطار ا�موعة 

  )02شكل (

  

50%  

  

 

  

90 �  

  

3  

3  

الالعب  اجتاه�لكرة يف  )1(دأ التمرين �ن جيري الالعب م، يب8يف دائرة نصف قطرها  -

 ةبنفس األداء ليسلم الكر ) 2(الكرة ويقف مكانة على أن يقوم الالعب  ويسلمه) 2(

  )03شكل . (و يقف مكانة وهكذا) 3(لالعب 
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50% 90 � تكون املسافة بني كل علم  األقماع حبيث �لكرة بني املتعرج �جلري) 1(يقوم الالعب رقم   3 

  )04شكل . (نفس األداء الذي يكرر) 4(مث يسلم الكرة لالعب م  1 واآلخر

40%  30 �  .مترينات اسرتخائية -  1 

  .مجع العتاد واالنصراف - 

ية
ام

خلت
ة ا

حل
ملر

 ا
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 13/02/2019: التاريخ  الثايناألسبوع   06:الوحدةرقم   دقيقة 75: املدة

ضرب الكرة �لرأس+   التحملتنمية   اهلدف 

دة
ش

ال
 

فة
كثا

ال
  

جم
احل

  

  

  احملتوى

 

لة
رح

امل
 

40%   30�  1  

  

  

  جري خفيف حول امللعب مراقبة التالميذ،، االصطفاف -

  القيام بتمارين عامة متنوعة  ، جري خفيف حول امللعب -:      اإلمحاء -

ريية  القيام بتمارين خاصة -                 
ض

ح
الت

ة 
حل

ملر
ا

  

د 1 50%  1  

  

م مث جري خفيف مث 30م مث جري سريع 30ملسافة  اجلري حول امللعب بسرعة متوسطة -

 دقائق5م وهكذا ملدة 30مشي 

ية
اس

ألس
ة ا

حل
ملر

ا
 

  

  

50%  

 

 

د 2  

 

 

  

  

4  

  

أقماع بشكل مكوكي حيث تكون املسافة  6يقف الالعبون الواحد تلوى اآلخر وتوضع   -

اعطاء ع ، عند 2م واملسافة من خط البداية إىل القمع األول 5بني األقماع متساوية 

�جلري السريع إىل  نالالعبو  ااإلشارة يبدأ الالعبون �جلري املتوسط بني األقماع، ويعودو 

  دقيقة 1خط البداية وهكذا ملدة 

  

  

  

50%  

 

  

  

  

د 4  

  

  

  

4 

يقف الالعبون على خط البداية،  الواحد تلوى اآلخر وتوضع  األقماع بشكل مكوكي  -

النصف الثاين توضع األقماع على شكل مربع يف على طول النصف األول من امللعب، ويف 

اجلهة اليمىن ، وعلى شكل مثلث يف اجلهة اليسرى، عند إعطاء اإلشارة  يبدأ الالعبون 

�جلري اخلفيف بني األقماع للوصول إىل املربع مث املرور �جلري السريع بني األقماع املشكلة 

واملرور �جلري املتوسط حول األقماع قم  للمربع ويستمر �جلري إىل املثلث يف اجلهة األخرى

ينتقل إىل األقماع املوضوعة بشكل مكوكي، ويبدأ �ملرور �جلري السريع، بعد ذلك يعود 

 د�2ملشي إىل خط البداية وهكذا ملدة 

د 1  50% لكن يبدأ اإلرسال  -العبني يلعبون مباراة يف ملعب كرة الطائرة  5فريقان مكو�ن من  -  1 

الكرة نصف طائرة �لقدم ليقابلها الالعبون �لرأس ويسمح هلم بتمرير الكرة �لرأس بلعب 

  د7فيما بينهم ، وتستمر املبارة ملدة 

50%  90 � م يف منتصف الدائرة املدرب ومساعده 7يتوزع الالعبون على حميط دائرة نطف قطرها -  3 

يبدأ التمرين �ن يرمي املدرب  - العبني معينني 5ومعهم كرتني وكل منهما يتعامل مع 

ومساعده الكرة عاليا �جتاه أحد الالعبني الذي يضرها برأسه ويعيدها من حيث جاءت، 

  د2يثم مت إعادة نفس الشيء مع العب أخر، وهكذا يستمر التمرين ملدة 
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جمموعتني من الالعبني تقف خارج منطقة اجلزاء ويف مواجهة أحد القائمني أمام كل  -     

 -جمموعة يقف املدرب أو مساعده جبانب أحد قائمي املرمى ومعه جمموعة من الكرات 

يبدأ التمرين �ن يرمي املدرب الكرة عاليا لالعب األول الذي يقف يف القطار املواجه له 

ليقوم �لوثب وضب الكرة �لرأس يف املرمى اخلايل مث جيري ليقف خلف زمالءه ، ويقوم 

  د 2ويستمر التمرين ملدة . هة األخرى بتكرار نفس األداء مع جمموعنهمساعد املدرب يف اجل

40%  30 �  .مترينات اسرتخائية -  1 

  .مجع العتاد واالنصراف - 

ية
ام

خلت
ة ا

حل
ملر

 ا
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 17/02/2019: التاريخ  الثالثاألسبوع  07:الوحدةرقم   دقيقة 75: املدة

التمرير+ التوازن +   القوة النفجاريةتنمية   اهلدف 

دة
ش

ال
 

فة
كثا

ال
  

جم
احل

  

  

  احملتوى

 

لة
رح

امل
 

40%   30�  1  

  

  

  جري خفيف حول امللعب مراقبة التالميذ،، االصطفاف

  القيام بتمارين عامة متنوعة 

ريية  القيام بتمارين خاصة 
ض

ح
الت

ة 
حل

ملر
ا

  

50%  45 �   العبنيم بني كل 1.5يصطف الالعبون على خط التماس مع ترك  3 

 � 30. الوثب يف املكان من وضع القرفصاء لألعلى مث اهلبوط على القدمني معا -

ية
اس

ألس
ة ا

حل
ملر

ا
  

50%  45 �   � 30.  الوثب يف املكان لألعلى �لقدمني معا بثىن الركبتني مع ضرب القدمني للورك -  3 

 �30 الرجلني لألعلىالوثب يف املكان  لألعلى �لقدمني معا مع ثىن  - 3 � 45 50%

  م10الوثب لعدة مرات للخلف �لقدمني معا ملسافة  -  3  � 90  50%

معا لألمام مع رفع الركبة إىل الصدر مث الوثب برفع الركبتني إىل الورك  �لقدمنيالوثب  -  3  � 90  50%

  م 10ملسافة 

  م 10الركض مع الوثب لألمام ملسافة  -  3  � 90  50%

  م10الركض مع الوثب لألعلى ملسافة  -  3  � 90  50%

  م10الوثب لعدة مرات للجانل �لقدمني معا ملسافة  -  3  � 90  50%

  د 1ملدة  م بينهما ويتم مترير الكرة بينهما)7(تقابل كل العبان يف امللعب مع ترك  -  3  � 90  50%

 5خط مستقيم ، حيث تضم كل جمموعة  متقابلتان يف إىل جمموعتني الالعبون يتوزع -  3  � 90  50%

�لوجه  املقابلةاألول بتمرير الكرة إىل الالعب األول من ا�موعة  الالعبالعبني يقوم 

  د2يستمر التمرين ملدة  األمامي القدم وجيري �جتاه الكرة وهكذا

إىل  )أ(جمموعات متقابلة حبيث يرمي الالعب األول من ا�موعة  3يتوزع التالميذ إىل   3  � 90  50%

وهكذا يرمي العب ا�موعة ) ج(وجيري بسرعة إىل ا�موعة ) ب(من ا�موعة  الالعب

  د 2يستمر التمرين ملدة  )أ(وجيري يف اجتاه ا�موعة ) ج(الكرة إىل العب ا�موعة ) ب(

 2يتم وضع  18كرة خلف خط ال  هيقف كل منهم ومع العبني 5جمموعة من الالعبني من   3  � 90  50%

التدريب �ن يضع الالعب رقم  من كل قائم، يبدأ م 1املرمى يبعد  قمع بالستيك على خط

القمعني  إحدىبباطن القدم على  على نقطة اجلزاء ويطلب منه تسديد الكرةكرتني ) 1(

  05شكل  .نفس الشىي مع الكرة الثانية حنو القمع االخر عملبني القائم و  لتمر الكرة

40%  30 �  .مترينات اسرتخائية -  1 

  .مجع العتاد واالنصراف - 

ية
ام

خلت
ة ا

حل
ملر

 ا
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 20/02/2019: التاريخ  الثالثاألسبوع  09:الوحدةرقم   دقيقة 75: املدة

التمرير+ تنمية التحمل  اهلدف 

  

  

  

دة
ش

ال
 

فة
كثا

ال
  

جم
احل

  

  

  احملتوى

 

لة
رح

امل
 

50%   30�  1  

  

  

  مراقبة التالميذ، جري خفيف حول امللعب، االصطفاف -

  جري خفيف حول امللعب،  القيام بتمارين عامة متنوعة  -:      اإلمحاء -

ريية  القيام بتمارين خاصة -                 
ض

ح
الت

ة 
حل

ملر
ا

  

60% 

 

د  3  3  

  

تقريبا ويقف الالعبون خلف  07يقسم امللعب إىل مناطق كما هوى موضح �لشكل  -

خط املرمى ويقوم الالعبون  �جلري بعد إشارة املدرب بسرعة فوق املتوسطة حىت الوصول 

للخط األول مث العود �جلري اخلفيف  إىل خط املرمى و يكرر اجلري للخط الذي يليه 

ة اجلانب والعودة يف كل مرة خلط املرمى هكذا حىت خط املرمى املقابل مث اللف حول راي

 .واجلري للوصول إىل خط البداية مرة �نية

ية
اس

ألس
ة ا

حل
ملر

ا
 

60%  

  

د 3  

 

3  

  

�جلري �لكرة وبعد الدوران حول العلم ) ا(م يقوم الالعب  50*50مساحة من امللعب  -

يكمل دوران العلم الثالث وحىت نقطة البداية وبدون ) ب(الثاين يقوم بتمرير الكرة لزميليه 

وبعد النتهاء من ) ا(�ستالم الكرة و اجلري �ا مثل ) ب(ووقت نفسه يقوم الكرة يف 

الذي يكرر العمل �نية وهكذا يكرر ملدة ) ا(الدوران حول العلم الثاين يقوم بتمرير الكرة اىل 

  08شكل . د4

60%  

  

  

 

90 �  

 

3 

 

-10الواقف الستالم الكرة على بعد من ) ب(بتمرير الكرة اىل الالعب ) ا(يقوم الالعب 

يف الوقت نفسه يقوم ) ا(مث اجلري �ا على شكل قوس خارج العالمة الحتالل مكان  15

 د  3يستمر التمرين ملدة ) ب(�جلري بدون الكرة خلتالل مكان ) ا(

د1  60% م مقسم إىل ممرين واملسافة بني  )20*40(يف ملعب ) 5*5( ينقسم الالعبون إىل فريقني -  1 

عند إعطاء إشارة يبدأ الفريق احلائز على الكرة   - 09م كما يف الشكل  5كل خط واآلخر 

�جلري وتبادل التمرير مع حماولة أن جتتاز اجلرة املمرين يتم تسجيل نقطة للفريق كلما متكن 

  .لنفس العب الفريق العيب الفريق من مترير الكرة واجتيازها

50%  30 �  .مترينات اسرتخائية -  1 

  .مجع العتاد واالنصراف - 

ية
ام

خلت
ة ا

حل
ملر

 ا
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 11/03/2019: التاريخ  اخلامساألسبوع  15:الوحدةرقم   دقيقة 75: املدة

ضرب الكرة �لرأس + االحساس �لكرة +   التحملتنمية   اهلدف 

  

  

  

  

دة
ش

ال
 

فة
كثا

ال
  

جم
احل

  

  

  احملتوى

 

لة
رح

امل
 

60%   30�  1  

  

  

  جري خفيف حول امللعب مراقبة التالميذ،، االصطفاف

  القيام بتمارين عامة متنوعة 

ريية  اإلحساس �لكرةالقيام بتمارين 
ض

ح
الت

ة 
حل

ملر
ا

  

70% د 4   حول امللعب مرت 400مسافة  يقوم الالعبون جبري  - 2 

ية
اس

ألس
ة ا

حل
ملر

ا
 

70% د 3     حول امللعب مرت 200مسافة  يقوم الالعبون جبري  -  3 

  

70% 

  د 3

 

يبدأ مترين �ن جيري  -يف مساحة امللعب تثبيت أعالم يف كل ركن من األركان األربعة  - 2

 الالعبون سريعا عل طول اخلط اجلانيب مث جرى خفيف على طول خط املرمى

يقوم الالعب برمي الكرة  -يقف كل العب ومعه كرة مع ترك مساحة بينة وبني زميله   3  � 90  70%

لألعلى مث يسيطر عليها �متصاصها �لرأس مث يقوم الكرة ألعلى وضر�ا أعرب عدد من 

  دقيقة 1املرات �لرأس ملدة 

م ويقوم الالعب األول برمي الكرة  5يقف كل العبان أمام بعضهما البعض واملسافة بينهما   3  � 90  70%

  د يتم تغري األدوار1يعيدها إليه �لرأس، وبعد مرور بيده إىل الالعب الثاين الذي 

م يقوم الالعب  4ثالثة العبني يقفون على خط واحد واملساقة بني كل العب واألخر   1  د 3  70%

الكرة بيده إىل الالعب األوسط الذي ميررها للخلف برأسه لالعب الثالث ،  برمياألول 

  د دقيقة يتم تغيري الدور1الذي حياول متريرها إىل الالعب األول ، وهكذا بعد مرور كل 

م يقوم الالعبان األول  5يقف ثالثة العبني على خط واحد واملساقة بني كل العب واألخر   2  � 90  70%

مبسك الكرة ويبدأ التدريب �ن جيري الالعب الثاين اجتاه الالعب األول الذي و الثالث  

يرمي الكرة عاليا إليه فيقوم �لوثب لريد الكرة �لرأس، مث يستدير وجيري �جتاه الالعب 

الثالث الذي يرمي الكرة عاليا لالعب الثاين ليكرر نفس األداء مث يتم تبادل املركز مع العب 

  د1ر كل الوسط بعد مرو 

60%  30 �  .مترينات اسرتخائية -  1 

  .مجع العتاد واالنصراف - 

ية
ام

خلت
ة ا

حل
ملر

 ا
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 20/03/2019: التاريخ  السابعاألسبوع  19:الوحدةرقم   دقيقة 75: املدة

رمية التماس+ التوازن +  تنمية القوة االنفجارية  اهلدف 

  

  

دة
ش

ال
 

فة
كثا

ال
  

جم
احل

  

  

  احملتوى

 

لة
رح

امل
 

60%   30�  1  

  

  

  جري خفيف حول امللعب مراقبة التالميذ،، االصطفاف -

  القيام بتمارين عامة متنوعة  ، جري خفيف حول امللعب -:      اإلمحاء -

ريية  القيام بتمارين خاصة -                 
ض

ح
الت

ة 
حل

ملر
ا

  

70% 90 � عادية داخل السلم ينطلق يقف الالعب أمام القمع وعند رؤية إشارة يقوم �جلري خبطوة  -  3 

 )06شكل (.�جلري اخلفيف إىل أخر القاطرة �قصى سرعة حىت يصل للقمع األخر مث يعود

ية
اس

ألس
ة ا

حل
ملر

ا
 

70%  

 

90 �  

 

يقف الالعب أمام القمع وعند رؤية إشارة يقوم �حلجل �لقدم اليمىن داخل السلم  - 3

 .�جلري اخلفيف إىل أخر القاطرةينطلق �قصى سرعة حىت يصل للقمع األخر مث يعود 

80%  

  

90 � يقف الالعب أمام القمع وعند رؤية إشارة يقوم  �حلجل �لقدم اليسرى داخل السلم  -  3 

  ينطلق �قصى سرعة حىت يصل للقمع األخر مث يعود �جلري اخلفيف إىل أخر القاطرة 

80%  

  

90� يقف الالعب أمام القمع وعند رؤية اإلشارة يقوم �لوثب �لقدمني معا داخل السلم  -  3 

وعند �اية السلم ينطلق �قصى سرعة حىت يصل للقمع األخر مث يعود �جلري اخلفيف إىل 

  . أخر القاطرة

80%  

  

90 � الالعبان يقوم  -م 3يف منتصف امللعب يقف كل العبان متقابالن املسافة بينهما   -  3 

بتبادل تنفيذ رمية التماس وبعد كل رمية يقوم الالعب والرجوع خطوة إىل الوراء، وعند 

  د1استحالة توصيل الكرة إىل الزميل يتم تثبيت املكان،  يستمر التمرين ملدة 

80%  90 �  5م كل قطار يتكون من 8يقف الالعبون على شكل قطارين متقابالن املسافة بينهما  -  3 

بتنفيذ رمية التماس يف اجتاه ) أ(يبدأ التمرين �ن يقوم الالعب األول من القطار  - العبني  

وهكذا ملدة ) أ(الذي يقوم برميها لالعب التايل يف القطار ) ب(الالعب األول من القطار 

  د 3

د 1  80% ولكن مبهارة رمية  -د 5ملدة  الالعنب قابلة صغرية بني يتوزع الالعبون إىل فريقني للعب م  1 

التماس فقط حيث يكون التمرير الكرة للزميل من الثبات وعدم اجلري �لكرة وكذالك احراز 

  .م18لمنطقة األهداف من خالل رمية التماس ومن خارج 

60%  30 �  .مترينات اسرتخائية -  1 

  .مجع العتاد واالنصراف - 

ية
ام

خلت
ة ا

حل
ملر

 ا
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 24/03/2019: التاريخ  الثامناألسبوع  23:الوحدةرقم   دقيقة 75: املدة

التصويب+  جري �لكرة+  السرعة  اهلدف 

  

دة
ش

ال
 

فة
كثا

ال
  

جم
احل

  

  

  احملتوى

 

لة
رح

امل
 

60%   30�  1  

  

  

  جري خفيف حول امللعب مراقبة التالميذ،، االصطفاف -

  القيام بتمارين عامة متنوعة  ، جري خفيف حول امللعب -:      اإلمحاء -

ريية  القيام بتمارين خاصة -                 
ض

ح
الت

ة 
حل

ملر
ا

  

70% 90 �  3  

  

الصف األول من اجللوس  -مرت 10صفني من الالعبني  �وضاع خمتلفة املسافة بينهما  -

عند إعطاء اإلشارة ينطلق مجيع الالعبني مسرعة يف  -والصف الثاين من اجللوس الطويل 

 .مرت 15نفس االجتاه  لقطع مسافة 

ية
اس

ألس
ة ا

حل
ملر

ا
 

70%  90 � م ومع كل العب كرة وعند إعطاء اإلشارة ينطلق مجيع 18يقف الالعبون على خط  -  3 

الالعبني �جلري املتوسط �لكرة  وعند بلوغ دائرة املنتصف تزاد سرعة الالعبني حىت بلوغ 

  م من اجلهة األخرى18خط 

80%  

  

90 �  

 

3  

  

م من القمع 10يقف الالعب األول ومعه كرة وعلى بعد العبني  5قطار يتكون من  -

يبدأ التمرين �ن جيري الالعب األول �لكرة �جتاه القمع ويدور حوله ويعود إىل  -املقابل

خط االنطالق ليسلم الكرة لالعب الثاين وجيري ليقف خلف آخر العب �لقطار، ويكرر 

  د 2الالعب الثاين نفس األداء وهكذا ملدة 

70%  

  

 

90 �  

  

 

 5م كل قطار يتكون من 20يقف الالعبون على شكل قطارين متقابالن املسافة بينهما  3

�لكرة يف اجتاه الالعب ) أ(يبدأ التمرين �ن جيري الالعب األول من القطار  - العبني  

مث العودة  إىل جمموعته اليت ) ب(ليسله وجيري ليلف حول القطار ) ب(األول من القطار 

 د 3، وهكذا ملدة )أ(ا ويقف خلف آخر العب �لقطار انطق منه

80%  

  

90 � لتصويب الكرة الالعب م ويقوم 5ـ وضع عالمتني بشكل خط مستقيم يبعدان عن بعضهما   3 

  د2يستمر التمرين ملدة  بني العالمتني للتهديف من وضع الثبات

80%  

  

90� م يقف خلف لكل كرة العب 2م بني كل منها مسافة 18كرات على خط   4توضع  -  3 

مث تقوم بتصويب الكرات األربع  لكرة ويصوب على املرمى�م يرجي الالعب 15على بعد 

  د4يستمر التمرين ملدة  -

د1  70%   .م للتصويب18مع عدم دخول منطقة د 5ملدة  التالميذمقابلة صغرية بني   1 

60%  30 �  .مترينات اسرتخائية -  1 

  .مجع العتاد واالنصراف - 

ية
ام

خلت
ة ا

حل
ملر

 ا
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01شكل رقم    02 ل رقمشك  

  

 

 

 

03شكل رقم  04 شكل رقم  

   

 

 

   
05شكل رقم   06شكل رقم   

  

 

 
   

  07شكل رقم    08شكل رقم 

 

  

  
 09شكل رقم  
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  :مصلل القدم كرة

  :التالية العامة املالحظات بعض مع الصم، مالقد كرة ر�ضة يف العامة القواعد تطبق

  .القدم لكرة الدويل االحتاد قواعد تطبق - أ

  . للصم القدم كرة يف حملية ووطنية دولية دورية مسابقات تقام - ب

  )األخرى الدول وبعض بريطانيا يف مطبقة( املغلوب خروج بطريقة القدم كرة بطولة تقام - ج

  :للصم) فريق لكل أفراد مخسة( اخلماسية القدم كرة

 الصاالت يف أو املفتوحة املالعب يف للصم) فريق لكل أفراد مخسة( اخلماسية القدم كرة ر�ضة ممارسة تتم

  .املغلقة

 وفيما). املرمى أمام من الكرة وركل تثبيت( مرمى ضر�ت وبدون ركنية، ضر�ت بدون الر�ضة هذه وتتم

  :التالية و�ملالحظات القدم لكرة الدويل �الحتاد اخلاصة القواعد نفس نطبق ذلك عدا

  .أقدام 4 وارتفاع قدما 17بعرض : املرمى - 1

 مركز من قدما 20 بعد على اجلزاء ضربة ونقطة ،قدما 25 مبساحة قطرها دائرة نصف :املرمى منطقة -  2

  املرمى

  4 حجم من بكرة الر�ضة هذه متارس: الكرة - 3

 الرتجيح يتم التعادل حالة ويف شوط، لكل دقائق ثالث )دقائق ست( اإلضايف للوقت : الزمنية املدة - 4

  فقط واحدة جزاء ضربة من أكثر �داء لالعب يسمح وال اجلزاء، بضر�ت

  :للعبة عامة قواعد 

  .الكرة التقاط يف يديه �ستخدام املرمى منطقة داخل املرمى حلارس فقط بسمح - 1

  .�مللعب مكان أي يف �لتواجد لالعب ويسمح التسلل على عقوبة تطبق ال - 2

  .املرمى منطقة عدا فيما �مللعب مكان أي من اإلصا�ت بتسجيل يسمح - 3

  .بيديه برميها امللعب إىل الكرة املرمى حارس يعيد أن يلزم - 4

  :للصم) العبني ستة( السداسية القدم كرة

 لقةغامل والصاالت املفتوحة املالعب يف للصم) فريق بكل أفراد ستة( السداسية القدم كرة ر�ضة ممارسة تتم

  :يلي ما منها قواعدبو 
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  .11 ،7 ،3 رقم املواد عدا فيما القدم لكرة الدويل االحتاد قوانني نطيق -  1

 حارس ذلك يف مبا املباراة يف للمشاركة منهم سنة اختيار يتم فريق، لكل العبني مثانية تسجيل يتم - 2

  .املرمى

  .التغيري قبل احلكم إبالغ بعد له بزميل املرمى حارس يستبدل أن ميكن - 3

  .اإلصابة حالة يف فريق كل من واحد العب �ستبدال فقط بسمح - 4

  .ال حيتسب التسلل - 5

 حالة ويف فريق لكل الركنية الضر�ت احتساب يتم �لتعادل للمباراة األصلي الوقت انتهاء حالة يف - 6

  .دقائق ثالث منهما كل شوطني على دقائق ست من إضايف بوقت الرتجيح يتم أيضا التعادل

 إليها ويضاف دقائق عشر منهما كل شوطني على دقيقة عشرين األساسية السداسية املباراة مدة - 7

 احلكم بواسطة حسابه ويتم امللعب من الكرة خروج أو الالعبني أحد إصابة مثل حالة يف املستقطع الوقت

  . دقائق مخس الزمنية مد�ا الشوطني بني ما وفرتة فقط،

  .واحد حبكم املباراة حتكم -  8

  :خيص فيما متت القدم لكرة الدويل القانون من االستثناءات أن إىل هنا شرينو 

  . الالعبني بعدد واخلاصة 3 رقم املادة - 

  .املباراة مبدة واخلاصة 7 رقم املادة - 

  .التسلل احتساب الئحة 11 رقم املادة - 
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