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 قائمة المصادر و المراجع 

  المالحق 

 ممخص البحث 

 



 

في إتمام هذا البحث فنعمى المولى و    ناحمد اهلل تعالى عل توفيقن
نعم النصير و الحمد و الشكر هلل على فضله و نعمته سبحانه السميع  

 العليم.

أتقدم بجزيل الشكر و العطاء و االمتنان و التقدير و االحترام إلى  
" على المعلومات القيمة و  مساليتي لخضرالمشرف الدكتور "

 التوجيهات و اإلرشادات الهامة إلنجاز هذا العمل المتواضع.

كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى مدير معهد التربية البدنية و  
إلى  التدريب الرياضي  الرياضية بمستغانم و إلى إدارة ورئيس قسم  

 كل األساتذة و الدكاترة بالمعهد.  

دون استثناء و  و نشكر كل عمال معهد التربية البدنية و الرياضية  
 خاصة عمال المكتبة.

 



 االهداء

الحمد هلل الذي سلم لذوي األلباب و انزل علٌهم الكتب مبٌن للخطأ و     
الصواب و احمده حمدا من ٌعلم انه مسبب األسباب و اشهد أن محمدا 

 عبده و رسوله.

إلى البحر الزاخر إنه بحر  ندفعها قدم هذه القطرة التً نأن  ناٌطٌب ل
 العلم الذي ٌخلد اإلنسان إلى الدهر.

 

إلى الحضن الدافئ و القلب الحً إلى العٌن التً  ناثمرة جهد نهدي 
قاطعت النوم للسهر على راحتً إلى من أدفأتنً بضمها أغمرتنً 

بحنانها، إلى التً ال مثٌل و ال خلف لها ، إلى االسم الذي ٌخفً حقٌقة 
 نجاحً أمً العزٌزة.

 

الكرٌم إلى من إلٌك من كنت لً منبع الثقة و الصبر و حسن الخلق أبً 
أتمنى لهم السعادة الدائمة، إخوتً: "ابو بكر " "مصطفى"  حفظهم هللا 

 جمٌعا.
 

 ،الى الدكتور مسالٌتً لخضر باالخص إلى جمٌع األساتذة و المعلمٌن  و
الذٌن كانوا مصباح معرفتً إلى من كل أّطلع على هذا العمل و تزود به 

 معرفة إلى كل أصدقائً.
 

 بالمعهد و إلى كل من لدٌه حب فً الرٌاضة. نائو إلى جمٌع أصدقا

 العلم للغنً جمال والعلم للفقٌر مال " 

 

 

 

 



 . قائمة الجداول:1

 الصفحة العنوان الرقم

يوضح قيمة )ت( لدراسة الفروق بين المجموعتين )التجريبية،  11
 :8 الضابطة( في االختبار القبمي.

10 
يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 ;8 مهاري مركب )التمريرات الطويمة(.

10 
يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 97 مهاري مركب )قوة ودقة التمرير(.

10 
يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 99 مهاري مركب )دقة التهديف(.

يوضح داللة الفروق في نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في  10
مركب )التمريرات الطويمة(. اختبار مهاري  

9; 

يوضح داللة الفروق في نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في  10
 اختبار مهاري مركب )قوة ودقة التمرير(.

:8 

يوضح داللة الفروق في نتائج االختبار البعدي  ;8جدول رقم  10
 لعينتي البحث في اختبار مهاري مركب )دقة التهديف(.

:8 

 

 

 

 

 

 



 قائمة االشكال -0

 الصفحة العنوان الرقم

يوضح قيمة )ت( لدراسة الفروق بين المجموعتين )التجريبية،  11
 97 الضابطة( في االختبار القبمي.

10 
يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 97 مهاري مركب )التمريرات الطويمة(.

10 
والبعدي لعينة البحث في اختبار يوضح نتائج االختبار القبمي 

 99 مهاري مركب )قوة ودقة التمرير(.

10 
يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار 

 97 مهاري مركب )دقة التهديف(.

يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في اختبار  10
 مهاري مركب )سرعة التنفيذ(.

9: 

يوضح داللة الفروق في نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في  10
 اختبار مهاري مركب )التمريرات الطويمة(.

:8 

يوضح داللة الفروق في نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في  10
 اختبار مهاري مركب )قوة ودقة التمرير(.

:7 

يوضح داللة الفروق في نتائج االختبار البعدي  ;8جدول رقم  10
 لعينتي البحث في اختبار مهاري مركب )دقة التهديف(.

:9 
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  مقدمة: 

تعتبر رياضة كرة القدم من الرياضات الشعبية في  عالم تعتبر كرة القدم المعبة الشعبية في ال

يتغمب عمييا الطابع العالم اذ بمغت من الشيرة حدا لم تبمغو الرياضات األخرى حيث 

التنافسي والحماسي الكبير فأصبحت تكتسي أىمية  اكبرعند الشعوب عمى اختالف أجناسيم 

عن الرياضات  المعبة من خصائص ومميزات جعمتيا تختلذه و ألسنتيم ، لما تتميز بو ى

 االخرى.

التطور السريع في تحقيق المستويات العالية في كرة القدم أصبح يسير متواكبا مع  نا

تكنولوجيا عموم التدريب الرياضي حيث أّن المستوى  الذي وصمت اليو رياضة كرة القدم 

نتيجة جيود  العالمية في الوقت الحالي ليس صدفة بل نتيجة تطبيق مختمف  العموم و كذل

الالعبين من جميع النواحي سواء البدنية و  ىذا  لتطوير مستوى العمماء و الباحثين في

 العبيوȃ حيث أّن ىدف كل مدرب ىو الرفع من مستو الميارية

تحقيق االنجاز في كرة القدم عمى مجموعة من النواحي حيث  من جميع الجوانب اذ يتوقف

لميمة في تطوير و يعتبر الجانب المياري لالعب كرة القدم أحد ىذه الجوانب األساسية و ا

ى الالعبين لذا أولى المختصون أىمية كبرى ليذا الجانب بحيث يجب  الرفع من مستو

تحديد أىم الطرق واألساليب التدريبية الحديثة لمرفع من كفاءة الرياضي من الناحية الميارية 

 . يب المدمج، و من بين ىذه الطرق الجديدة طريقة التدر 
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الكرة في العمل البدني الذي يسمح باكتساب القدرات البدنية و وىو أيضا عبارة عن ادماج 

وكرة القدم من الرياضات التي تدمج الميارة (1، صفحة Dellal ،2008) الميارية لالعبين

 بالكرة .

وقد اختمفت طرق التدريب وفقا الختالف اليدف الذي يضعو المدرب، فقد أصبح التدريب 

الحديث يعتمد أساسا عمى استعمال برامج تدريبية مدمجة من أجل إعداد الالعبين بدنيا و 

 مياريا عمى حد سواء.

         لالعبي كرة القدم يجب أن يخضع ألسس عممية باستخدام أحدث ان االعداد المياري 

الرياضي أثناء المنافسة فمن أجل  بيا  الطرق التدريبية وفقا لنوعيةالمجيودات التي يقوم

تيدف عممية  حيث نجاح مؤكد في كرة القدم ال بد من مستوى عالي من االعداد المياري

تعميم الميارات الحركية الرياضية التي يستخدميا الفرد في غضون  االعداد المياري الى

 المنافسات الرياضية و اتقانيا و تثبيتيا حتى يمكن تحقيق اعمى المستويات الرياضية.

و من ىنا ظيرت مشكمة ىل البرنامج التدريبي  باستخدام التمارين المدمجة تاثير عمى االداء 

 المياري.

 اإلشكالية:-2

ل المتطورة إلى إنشاء مدارس لكرة القدم وىيئات خاصة لتسيير المنشآت عمدت الدو 

الرياضية وأشخاص ييتمون بجمب الالعبين والتكفل بيم من جميع النواحي المعنوية والمادية 

قصد الوصول إلى مستوى عال من األداء والتنافس لتحقيق نتائج جيدة، ويتزامن ىذا التطور 
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، من أجل التدريب المدمج طور الذي يشمل نواحي متعددة ومنيا في التنظيم واإلنشاء مع الت

تحقيق أسمى شكل لكرة القدم الذي ييدف إلى بموغ الرياضي أعمى درجات األداء المياري 

المتقن والعطاء الفني الجميل بأقل جيد وىذا ما يسعى إليو المختصون في كرة القدم من 

 خالل البرامج التدريبية والمنتيجة عمميا.

تطوير ل فإنالمياري  األداءعمى مباشرا  االجيد تأثير  لمتدريب المدمج حيث أن 

عبي كرة القدم باإلضافة إلى مستوى التحضير التقني والتكتيكي العند  الصفات الميارية 

عطائيا الشكل في إ دون أن نيمل الدور الذي يمعبو المدرب ،وتطوير الصفات البدنية

 الميارية  نين وتنظيم مختمف التمرينات التدريبية و القدراتتق مع  ئمالمناسب الذي يتال

لالعبين وكذا المدة والجيد المناسبين لتفادي مظاىر التعب واإلجياد بما يتماشى مع اختيار 

والبدنية المعروفة "الذي يعد احد العناصر  الميارات الحركية مدة الحمل والشدة الموافقة ليذه 

والخاص نحو التطور الكمي لعناصر المياقة البدنية، ورفع كفاءة  األساسية في التحضير العام

أعضاء الجسم وأجيزتو الوظيفية وتكامل أدائيا من خالل التمرينات البنائية العامة والخاصة" 

 .(21، صفحة 1991)أمر اهلل أحمد البساطي، 

 خاللمن جيد عضمي  الالعبونيبذلو  وما وبالنظر لمتطمبات كرة القدم الحديثة

المعب  الالعبينأصبح يتوجب عمى  البطوالتالمباريات، ومع تطور التنظيم وتشكيل مختمف 

 من الحالة البدنية و الالعبينتؤثر عمى  حاالتعدد كبير من المباريات مما ينجر عن ذلك ب

 الميارية.
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برنامج تدريبي ـتأثير مدى ما " :يتناولوفي ىذا الصدد كان اختيارنا لموضوع بحثنا الذي 

مقترح باستخدام التمارين المدمجة في تنمية األداء المهاري في كرة القدم لفئة أقل من 

 " ؟سنة 44

 االسئمة الفرعية :

ىل الرنامج التدريبي باستخدام التمارين المدمجة تاثير عمى ميارة التمرير لالعبي كرة القدم 

 سنة؟ 15اقل من 

ىل البرنامج التدريبي باستخدام تمارين مدمجة  تاثير عمى ميارة التصويب العبي كرة القدم 

 سنة؟15اقل من 

 اهداف البحث :-3  

  معرفة تأثير البرنامج التدريبي المقترح )التمارين المدمجة( في تحسين ميارة التمرير

 لدى العبي كرة القدم لمناشئين.

  المقترح )التمارين المدمجة( في تحسين دقة التصويب معرفة تأثير البرنامج التدريبي

 الشبانية .العبي كرة القدم لمفئات 

  معرفة تأثير البرنامج التدريبي المقترح )التمارين المدمجة( في تحسين دقة التمرير

 .لدى العبي كرة القدم 

 .محاولة حل مشاكل ضعف األداء المياري لدى العبي كرة القدم الجزائرية 

 البحث: فرضيات-4
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 الفرضية العامة4-4

  لمبرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمارين المدمجة تأثير إيجابي في تنمية األداء

 سنة. 14المياري في كرة القدم لفئة أقل من 

 الفرضيات الجزئية:4-2

 تأثير إيجابي في تحسين دقة قترح باستخدام التمارين المدمجة لمبرنامج التدريبي الم

 سنة. 14التمرير لفئة أقل من 

  مياري( تأثير إيجابي  –لمبرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمارين المدمجة )بدني

 سنة. 14في تحسين دقة التصويب في كرة القدم لفئة أقل من 

 مصطمحات الدراسة:-5

 :البرنامج التدريبي-6-4

في صورة األنشطة التفصيمية  من الواجب القيام بيا لتحقيق اليدف و  ىو الخطوات التنفيدية

كذلك يعتبر مجموعة الخيارات التعميمية المقترحة التي تنبع من المنيج كل ما يتعمق بتنفيذه و 

يشمل الزمن،المدرب،الالعب،الطريقة،االمكانيات،المحتوى،التنظيم،وغيرىا من األمور التي تزيد 

 .(40، صفحة 1993)قادوس،  المنيج.من امكانية تنفيد 

ىو تدريب بالدمج بتمارين البدنية و الميارية و التكتيكية من  :التمارين المدمجة -6-2

 أجل تحقيق اليدف المرجو.
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ىي لعبة تتم بين فريقين يتألف كل فريق عمى احد عشر العب يستعممون كرة كرة القدم: 

منفوخة فوق أرضية الممعب مستطيل الشكل في نياية كل طرف من طرفييا مرمى اليدف 

يحول الالعبين ادخال كرة عمى حارس المرمى لمحصول عمى نقطة اليدف لمتفوق في 

 (9، صفحة 1998)سميمان،  المنافسة في احراز النقاط

   وىو أيضا عبارة عن ادماج الكرة في العمل البدني الذي يسمح باكتساب القدرات

 (1، صفحة Dellal ،2008) البدنية و الميارية لالعبين

 6-3-:األداء المهاري 

ىي مقدرة الفرد عمى التوصل إلى نتيجة من خالل القيام  التعريف اإلصطالحي:-6-3-4

 بأداء واجب حركي بأقصى ى درجة من اإلتقان مع بدل أقل من الطاقة في زمن ممكن

 (marion.a, 2000, p. 35). 

المراوغة،  ىي مجموعة من الميارات الرئيسية )الجري بالكرة،التعريف اإلجرائي: -6-3-2

التصويب( يؤدييا الالعب لتحقيق المستويات العالية واإلنجاز الجيد ويمكن تنمية وتطوير 

 ىذه الميارات من خالل التدريب.

 الدراسات السابقة: -6

 6-4-لمطالبان زكري صالح  : مذكرة تخرج لنيل شيادة الماسترالدراسة األولى

دراسة أثر ''بأم البواقي بعنوان:  '' جامعة العربي بن مييدي''وحيمدات صالح الدين
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التدريب المدمج )الشامل( عمى تنمية العمل ذو الشدة العالية حسب منطق كرة القدم 

 .''سنة 18-16لدى األواسط 

 ىل لمبرنامج التدريبي المدمج اثر في تنمية السرعة و القوة لدى العبي كرة : التساؤالت

 سنة. 18-16القدم صنف األواسط 

 :اإلستنتاجات و التوصيات 

  إن البرنامج التدريبي المقترح بطريقة التدريب المدمج لو اثر في تنمية السرعة والقوة لدى

 العبي كرة القدم صنف أواسط.

 تعميم إجراء البرنامج التدريبي المدمج عمى كل الفئات الشبانية في كرة القدم.  

 ياالعمل بالتدريب المدمج لمفرق التي ال تتدرب يوم.  

  إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول التدريب المدمج وأثره في تحسين الجانب المياري

 .و الخططي لدى العبي كرة القدم

 6-2- :فغمول سنوسي جامعة مستغانم تحت  2011 الدكتوراهمذكرة الدراسة الثانية

وير تحمل اقتراح برنامج تدريبي باستخدام التمارين المدمجة بالكرة في تط''عنوان 

 '' سنة (19-17السرعة لدى العبي كرة القدم أواسط )

 في تطوير المدمجة(معرفة مدى تأثير البرنامج التدريبي المقترح )التمارين  هدف الدراسة:

 .تحمل السرعة

 مالئمتو لطبيعة الدراسةلالتجريبي  المنيجاستخدم الباحث  : المستخدم المنهج . 
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 :العب من ترجي مستغانم و وداد مستغانم. 30عمديا اختار الباحث العينة  العينة  

 دور ىام في تطوير تحمل  المدمجةبالتمرينات  المقترحلمبرنامج التدريبي : الفروض

 .17-19سنة، السرعة لدى العبي كرة القدم 

بين العينة الضابطة والتجريبية  إحصائية داللةتوجد فروق ذات : االستنتاجاتأهم 

 .األخيرةولصالح ىده 

  : نتائج الدراسة

  الالعبين.حدوث تطور في تحمل السرعة لدى  

  البدني. المستوىمع تحسن في  الالعبينتطور في القدرات البدنية لدى 

، بجامعة سمذكرة تخر ج الطالبان مرسمي العربي ومقدس إدريالدراسة الثالثة: -6-3

عمى تنمية بعض  المنافسةمواقف  بإستراتيجية المدمجفاعمية التدريب ''الشمف تحت عنوان: 

 '' سنة 13مولودية سعيدة تحت ل الناشئينفي كرة القدم لدى  األساسية الميارات

  :التعرف عمى فاعمية التدريب المدمج عمى تنمية بعض الميارات األساسية هدف الدراسة

 . في كرة القدم لدى الناشئين

 :لطبيعة الدراسة. المنيج التجريبي لمالءمتو المنهج المستخدم 

 :كرة  لمتدريب المدمج دور ىام في تنمية الميارات األساسية لدى ناشئ الفروض

 القدم.

 النتائج :  
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 .توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية 

 .وجود تطور فالجانب المياري لمناشئين 

 التوصيات : 

 عمى الدور اليام لمتدريب المدمج في تنمية بعض الميارات األساسية لدى  التأكيد

 .سنة 13العبي كرة القدم الناشئين تحت 

 التأكيد عمى بناء برامج تدريبية عممية ومدروسة . 

 نقد الدراسات:

 :دراسات الحظ الباحثان اآلتي 3بعد استعراض الدراسات السابقة والتي بمغت 

  اختارت ىذه الدراسات العينات من فئات عمرية مختمفة سواء من ممارسين لعبة كرة قدم

 نوعت الفئات العمرية ما بين العبينمن حيث السن فقد ت أماوغير ممارسين ليا، 

 ...ناشئين، أصاغر، شباب، طمبة، أكابر

  التي  ناىجالمالتجريبي لحل مشكمتيم لكونو أدق  المنيجاستخدمت كل الدراسات السابقة

 .تسمح بفعل ذلك والذي استخدمناه نحن في ىذه الدراسة الحالية

 ميارية لدى لالبدنية وا المتغيراتأىمية البرامج التدريبية في تعميم وتطوير بعض  مدى

 .عبي كرة القدمال

  التجريبية  المجموعةالتجريبي ذو  المنيجالدراسات التي استخدمت  خاللظير من

 .التجريبية المجموعةالضابطة أن معظم النتائج كانت دالة لصالح  والمجموعة
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  ميارية ومنيا لا االختباراتمنيا من استخدمت  االختباراتاختمفت الدراسات في استخدام

 .من استخدمت البدنية

  موب أفاد الباحثان في استخدام األسمتعددة مما  إحصائيةتناولت الدراسات كل معالجات

 .مناسبلا اإلحصائي

  صعوبات البحث:-7

 : من بين أىم الصعوبات التي واجيتنا ووقفت عائقا أمام عممنا

 قمة الوسائل و العتاد الرياضي  -

 قمة المراجع العربية في  التدريب المدمج . -

 . ه الفئة التي تمر بمرحمة المراىقة صعوبة التعامل مع ىذ -

 خالصة :

ة تعرفنا عمى بيخالل التعرض و االىتداء بالبحوث و الدراسات السابقة و المشا من

 سميمة و استدراك النقائص من خاللالطرق المنيجية و الصحيحة لصياغة بحثنا بطريقة 

ة مع مشكمة و بيالدراسات المشا المقارنة بين البحوث وىذا راجع الى توافق مواضيع ىذه

 .أىداف بحثنا
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 تمهيد : 

، وشيد تطورا كبيرا، خطى التدريب الرياضي الحديث خطوات واسعة في طريق العمم

، فاستخدميا في تطوير ذاتو، وتوسعا في استخدام العموم المرتبطة التي تؤثر في عممياتو

وكان نتيجة ذلك ، وفي ذات الوقت تم تدعيم الكثير من مبادئو واستحدث الكثير من قواعده

 التطور غير المسبوق في نتائج رياضات المستويات العميا.

،  الحديث من حيث المفيوم الرياضيولقد تطرقنا في ىذا الفصل إلى التدريب  

،  الرياضيوقواعد التدريب ، الرياضيواألىداف المختمفة لتدريب ، الرياضيوواجبات التدريب 

لتدريب المدمج )الشامل( الذي يعتبر محور دراستنا و باألخص ا، وطرق التدريب المستعممة

من حيث مميزاتو وكذلك إلى أىم خصائصو و مختمف األسس والمبادئ العممية لمتدريب 

 .وفي األخير تطرقنا إلى بعض نماذج التدريب الرياضي المدمج الحديث،  الرياضي المدمج
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  التدريب الرياضي:.1-1

 التدريب الرياضي: مفهوم-/1-1

ليس بعممية عشوائية تعتمد عمى المصادفة أو  و نشاط بدني الرياضيإن التدريب  

ولكنيا عممية مدروسة ومخططة تخطيطا سميما تعتمد ،  تقوم عمى مبدأ المحاولة والخطأ

كما أشار إليو عصام  الرياضيعمى أسس عممية مدروسة في إطار تربوي متقن فالتدريب 

عبد الخالق بأنو تمك االتجاىات واألساليب التربوية الني تيدف إلى رفع كفاءة وقدرات 

الالعبين البدنية والميارية والخططية والنفسية ليكون قادرا عمى بذل الجيد المطموب بطريقة 

 .(01، صفحة 2002سبد الحاوي، )د يحي الاقتصادية وصوال إلى مستوى أفضل 

عمى أنو جميع العمميات  الرياضيويعرف عمي نصيف وقاسم حسن حسين التدريب  

التي تشمل بناء وتطوير عناصر المياقة البدنية وتعمم التكنيك )الميارات األساسية( و التكتيك 

خاضع لألسس وتطوير القابمية العقمية ضمن برنامج عممي ىادف ، ) )الميارات الخططية

)قاسم حسن إلى أعمى المستويات الرياضية الممكنة  الرياضيالتربوية بقصد الوصول ب

 .(04، صفحة 1990حسين ، 

 المبادئمدارة وفق لإلى عممية التكميل الرياضي ا الرياضيويشير مفيوم التدريب  

عن طريق  والمسابقات األلعابإلى مستويات مثمى في إحدى  المستيدفةالعممية والتربوية 

التدريبية  الميامو جاىزيتو أللداء وعميو فإن  الالعبفي كل من قدرة  والمنظم المبرمجالتأثير 

بالدور القيادي في عممية  المدربالتربوية ارتباطا وثيقا وأن يقوم  بالميامأن ترتبط  البد



جالفصل األول : التدريب المدم  

16 

 

دارة ى بصورة مبرمجة ومنتظمة وبشكل فردي بحيث ينظم  الميامذه التدريب من حيث تنفيذ وا 

)د مفتي  بما يناسب مقتضيات التدريب لتحقيق إنجازات مثمى لالعبالحياتي  األسموب

 .(21، صفحة 2001إبراىيم حماد، 

 . واجبات التدريب الرياضي الحديث:-1-2

واجبات التدريب الرياضي يمكن تحديدىا في الواجبات التربوية والواجبات  إن 

فمن أىم الواجبات التربوية التي يسعى المدرب إلى تحقيقيا ىو العمل عمى تربية ، التعميمية

 .وتطوير السمات الخمقية من تسامح و تواضع و ضبط النفس و الخمق الرياضي

لمدرب تحقيقيا فتتخمص في عممية اإلعداد البدني أما الواجبات التعميمية التي يحاول ا

واإلعداد الخططي( تعمم ، )التحمل ـ القوة ـ السرعة ـ المرونة ـ الرشاقة )وكذا اإلعداد المياري

، 1980)حنفي محمود مختار، الخطط الفردية و الجماعية وفق اإلمكانيات الحقيقية لالعب 

 .(15صفحة 

 . أهداف التدريب الرياضي:13-

فإن مفيوم أىداف ،  يتطمب قواعد التنظيم و اإلدارة الرياضيإذا كان التدريب  

تكمن في اكتساب حالة التغير و التثبيت و مراقبة ظواىر الصفات و  الرياضيالتدريب 

 القابمية و القدرة و المعمومات التي ينبغي أن يصميا المتدرب بعد فترة معينة
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في بديييات و عموميات أي شكل من  الرياضيإن عدم وضوح أىداف التدريب 

أشكال ظواىر مستوى التعمم الحركي المعقد و المستمزمات العقمية و االستعداد التام وترتيب 

 .في تصرفات الرياضية الرياضيفتحقق أىداف التدريب ،  القيم المعينة

 :في اآلتي الرياضيوتكمن أىداف التدريب 

 إحراز المنتخبات الوطنية المستوى المتقدم في البطوالت العربية والقارية واألولمبية.  

 الوصول إلى المنافسات النيائية. 

  حنفي محمود مختار، استقرار الصفات البدنية وثباتيا و اإلنجاز الحركي و البدني(

 .(15، صفحة 1980

 األساسية لمتدريب الرياضي:. القواعد 4-1

 . قاعدة التنظيم:1-4-1

<إن تنمية صفة بدنية أو ميارة أساسية،  أو تدريب عمى خطة ال يأتي بدفعة واحدة بل 

يتحتم عمى المدرب تكرار التدريب،  وتنظيم وحداتو بشكل يسمح لالعبين بالتعمم الصحيح،  

 ة بيدف وحدة التدريب الالحقة.وأن يربط ىدف وحدة التدريب السابق .وتطوير مستواىم

 . قاعدة اإليضاح:2-4-1

يحتمل اإلدراك الحس ي الجزء األكبر و الحمقة األولى في عممية التعمم الحركي، و  

اإليضاح يعني توصيل المعمومات النظرية وطريقة تبديميا وتطبيقيا بشكل صحيح األجيزة 

 ا بسيولة.اإلدراك الحس ي لدى الممارس بحيث يتفيميا و يستوعبي
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ولضمان عممية اإليضاح في التعمم وجب عمى المدرب أن يحدد الميارة ويحاول أن 

يقدميا بطريقة واضحة أمام الالعبين باستخدام أساليب التوضيح كالوسائل السمعية البصرية 

 عمى سبيل المثال.

 . قاعدة التدرج:3-4-1

لداء القاعدة اليامة لقد أصبح التدرج في الحمل لموصول إلى أحسن مستوى من األ 

الحديث،  والتدرج يعني سير خطة التدريب من السيل إلى الصعب  الرياضيفي التدريب 

   .(47، صفحة 1992)د محمود عوض بسيوني، ومن البسيط إلى المعقد 

 . قاعدة اإلستعداد و اإلستمرار:4-4-1

إن عممية االستعداد ليا أىميتيا في عممية التدريب، فالالعب الذي يتمرن دون أن  

يستوعب أىداف التدريب وفن الحركة وقواعد الخطط ال يستطيع أن يؤدي أدوار ناجحة في 

 .(156، صفحة 1988)حامي الصغار، المباريات 

التدريبية وجب عمى المدربين احترام جممة القواعد السابقة  وعميو فإنو لنجاح العممية 

 .الذكر مال ليا من أىمية في تنمية و تطوير الرياضي

 . طرق التدريب الرياضي:1-5

إن االختبار األمثل ألساليب وطرق التدريب الرياضي المناسب يعمل يشكل إيجابي  

فعمى المدرب معرفة الطرق و المتغيرات التي ، عمى تحسين ورفع مستوى اإلنجاز الرياضي
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مكانية استخداميا بشكل يتناسب واتجاىات التدريب، تشتمل عمييا كل طريقة يمكن بذلك  ، وا 

 : تقسيم طرق التدريب إلى

 . التدريب الرياضي المستمر:1-5-1

 تميز ىذه الطريقة التدريبية باستمرار الحمل البدني لفترة طويمة من الوقت دون أن 

يتخمميا فترات راحة بينية وييدف ىذا النوع من التدريب إلى االرتفاع بمستوى القدرات 

والحد األقصى الستيالك األوكسجين من خالل ترقية عمل أجيزة الجسم الوظيفية  ، اليوائية

تحمل السرعة( ويظير  -)أي تطوير التحمل القاعدي، و )التحمل الخاص، تحمل القوة 

عمى االحتفاظ بمعدل عال من األداء طوال زمن  الرياضيجميا في قدرة تأثير ىذه الطريقة 

 .وبالتالي تأخير ظيور التعب ، الجيد أو المنافسة

كرة –السباحة  – )المداومةالتي تستمر لفترة طويمة  األنشطةويكون ذلك خاصة في  

لمستمر اويعد معدل النبض أفضل وسيمة لتحديد درجة الشدة في تدريبات الحمل  ( القدم

ن/د بدون فواصل زمنية لمراحة وتتراوح شدة  180-130حيث تسمح بوصول النبض من 

%من أقص ى مستوى لمفرد كما يمكن زيادة حجم  60-25مابين  المستخدمةالتمرينات 

بواسطة زيادة  أوالمستمر  األداءسواء بواسطة  األداء، التمرينات عن طريق زيادة طول فترة 

 يراعى أن يؤدى التمرينات بدون فترات راحة أي تؤدى بصورة مستمرةعدد مرات التكرار، و 

 .(47، صفحة 1992)د محمود عوض بسيوني، 
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ولزيادة خصوصية وفاعمية ىذا النوع من التدريب فقد أمكن تقسيمو لعدة أساليب  

 : متنوعة منيـا

  منخفض الشدةالمستمر التدريب. 

  مرتفع الشدةالمستمر التدريب. 

 تدريب تناوب الخطوة. 

  المتنوعة.تدريب السرعات 

 تدريب اليرولة. 

 . التدريب الفتري:1-5-2

تتمثل طريقة التدريب الفتري في سمسمة من تكرار فترات التمرين بين كل تكرار و  

 ، التجاه التنميةوتحدد الفواصل الزمنية )فترات الراحة( طبقا ، آخر فواصل زمنية لمراحة

الجري  ، وتمكن أىمية زمن فترة الراحة وطبيعتيا في إمكانية الالعب عمى تكرار)المشي

 ، إلخ( المجموعات التدريبية قبل حمول التعب...مرجحات الرجمين والذراعين ، المنخفض

يساعد في التخمص من حامض ألمبنيك ) واستخدام التمرينات البسيطة )الجري الخفيف

في العضالت وتقميل اإلحساس بالتعب وكذا استعادة تكوين مصادر الطاقة  المتجمع

ومن ثم القدرة عمى التكرار بمعدل عالي من الشدة لفترات قصيرة  ، المستيمكة أثناء األداء

 نسبيا.
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ويعتمد التدريب الفتري بصفة أساسية عمى النظام الفوسفاتي إلنتاج الطاقة )باإلضافة  

، السباحة...(–الطائرة  -اليد–السمة –كرة القدم –التنس –بأنواعو  لمنظم األخرى )الجري

ويستخدم في معظم الرياضات إن لم يكن جميعيا حيث يؤثر عمى القدرة اليوائية والالىوائية 

وىو بذلك يسيم كثيرا في إحداث عممية التكيف بتأثيره الفعال من خالل التحكم في متغيرات 

 .(216، صفحة 2004)أ .د كمال جميل الريضي، في جميع األنشطة الرياضية 

 . التدريب التكراري:1-5-3

وىي تتشابو مع التدريب الفتري في  ، تتميز ىذه الطريقة بالمقاومة أو السرعة لتمرين

  : تبادل األداء و الراحة ولكن تختمف عنو في

  طول فترة أداء التمرين وشدتو وكذا عدد مرات التكرار 

 فترة استعادة الشفاء بين التكرارات 

حيث تتميز ىذه الطريقة بالشدة القصوى أثناء األداء الذي ينفذ بشكل قريب من 

مع إعطاء فترات راحة طويمة نسبيا بين التكرارات القميمة  ، المنافسة من حيث المسافة والشدة

ء بدرجة شدة عالية، وييدف ىذا النوع من التدريب إلى تطوير السرعة االنتقالية لتحقيق األدا

)أ .د و القوة العظمى و القوة المميزة بالسرعة وتحمل السرعة لمسافات متوسطة وقصيرة 

 .(217، صفحة 2004كمال جميل الريضي، 

 . التدريب الدائري:1-5-4
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عبارة عن وسيمة تنظيمية تشكل باستخدام أي طريقة من طرق التدريب ألداء  ىي 

 التمرينات المختمفة في شكل دائري طبقا لخطة متقنة.

وتيدف ، تيدف ىذه الطريقة إلى تطوير وتنمية التحمل وقوة العضالت في وقت واحد

ينات المختارة وتتميز ىذه الطريقة ببساطة في التمر ، بصفة خاصة إلى تنمية تحمل القوة

وذلك باستخدام التمرينات التي تيدف إلى التغمب عمى مقاومات متوسطة القوة التي يمكن 

)د  كما أنيا تيدف إلى تنمية قوة العضالت و المداومة في وقت واحد، تكرار ىا عدة مرات

 .(161، صفحة 1992محمود عوض بسيوني، 

 التدريب الرياضي المدمج:. 1-5-5

اختمفت تصورات تعريف التدريب المدمج لكن كميا احتوت جوانب التحضير البدنية  

 : والتقنية و الخططية ككل متكامل ومن ابرز ىذه التعاريف ما يمي

التدريب الشامل والمدمج ىو تحديد أىداف تدريبية بشكل متعدد و باستعمال الو سائل  

ية عمى أن تكون عوامل التدريب بدنية وتقنية و خططية ونفسية مع الشبو تنافسية وتنافس

احترام المعالم و المراحل العامة لسيرورة التدريب في الدورات الصغرى و المتوسطة والكبرى 

 .بما احتوتو من حمولة

التدريب الشامل والمدمج بالنسبة لممحضر ليس فقط تكرير نفس التمارين البدنية  

ة األىداف لكن المحضر الحقيقي ىو الذي يتصورىا بأحسن و أفضل والتقنية والخططي

 .(Marion. A, 2000, p. 35)وضعيات واستعماليا بما تتطمبو المنافسة 
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و أندري مونو: عمى أنو إدراج كل األىداف  Mombaerets.E عرفو مومبارتس 

التقنية و ، في كل تمرين أو لعبة بما في دلك الجوانب البدنيةالتدريبية التعميمية و التنموية 

    (Brueggeman, 2000, p. 08)الخططية و النظرية و النفسية بنفس الصيغة التنافسية 

 . أهداف التدريب المدمج:1-5-5

يرورتو إلى تحقيق ييدف التدريب الشامل والمدمج من خالل تصوراتو ومحتواه وس

 :اآلتيةىداف ألا

  الحركية في كرة القدم بشكل دقيق ومجمل المجمعاتتوجيو ومراقبة 

 الحركية الميارةآلية  يف المؤثرة المعرفيةعدد اكبر من الخبرات  إكساب.  

 قرارات  إلىالتنافسية الخططية وتحويميا  المعموماتالقدرة عمى قراءة  إكساب

  .حركية

  الفريق  أعضاءالقدرة عمى التأقمم مع مختمف الوضعيات الذاتية كالمعب مع نفس

  .وىو ما يكسب التوافق الجماعي لمفريق

  األىدافواختيار  المشكمةالتدرج الفعمي في عممية بناء المعب بالتعرف عمى 

وسائل التدريب ثم دمج كل  الخاصة وبعدىا التحضير لمتدريب ثم اختيار

 .البدنية المكوناتلجانب التقني والخططي ليمييا الدمج مع باقي مع ا المكونات

 مستوى عالي من التحضير الخططي والذي بدوره يساعد عمى ربح الوقت  إكساب

بداع   .سرعة تقنية كبيرة إكسابوضعيات تنافسية كما تساعد عمى  وا 
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  والصراع التنائي  المنافسةتساعد عمى التأقمم مع  والمدمجطريقة التدريب الشامل

 مسات الكرةلالمعب عمى الطائر و  خاللرضي واليوائي من األ

(Chanon .r-baux, 1994, p. 249). 

ىذه الطريقة التدريبية تساعد عمى التحكم في وضعيات الخصم من خالل التقميل من  

والوصول الفعمي إلى ىذه اليداف المتعددة وقت حفاظيم عمى الكرة وتقميل مساحات المعب 

 :الجوانب من خالل التدريب الشامل والمدمج يعتمد عمى التوجييات والجوانب واألسس اآلتية

 أ. تطوير ذكاء الالعب:

 .التفكير المركز واالعتيادي في وضعيات المنافس 

 .التفكير في درجات خطورة اتخاذ القرار  

  القرارات الحركيةالتفكير اآللي في أداء. 

 ب. تسهيل التنقالت مقارنة بالكرة:

  استعمال الكرة من طرف المعب المطمق يكون مقارنة عدد االختيارات والوضعيات

  .التي يتفاعل معيا

  بالنسبة لممبتدئين يكون العمل موجو نحو تحديد أىداف تقنية بصفة أكبر ومع

وضعيات شبو تنافسية وفي ألعاب مصغرة مع إشراك الكرة في كل ىاتو الوضعيات 

 .التنافسية

 شرح الفروق التقنية الفردية بين الالعب المسمح تقنيا وغير ذلك.  
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  التدريب بالتنقالت ووضعيات الكرة تسمح لالعب الحصول عمى ميارة تقنية كروية

كما تسمح لو بمعب الكرة مع كل االحتماالت والمتغيرات التنافسية 

(Grosgerges.b, 1990, pp. 285-288). 

 : ج. تطوير القدرة عمى حل المشكالت

القدرة عمى إدراك الوضعيات مرتبطة بقدرة الالعب عمى حل المشكالت الخططية  

"إن  المعب ىذه القدرة نجدىا في حالة االستحواذ عمى الكرة مقارنة بالمنافس فنقول: أثناء

الالعب المستحوذ عمى الكرة لو قدرة كبيرة ومتعددة إليجاد حمول مناسبة لوضعيات المشكمة 

 حرية كبيرة لتحديد القرار".وىو ما يمنحو تعدد و 

 د. تطبيق الالعب المباشر و السريع:

يعتبر الفكر الخططي اإلبداعي وسرعة األلداء التقني والوظيفي عناصر ميمة جدا  

في بناء نوع خاص من المعب ولموصول ال تطبيق لعب سريع وصحيح فالالعب يجب أن 

بيرة عمى أن يقوم بقراءة معمومات يكونان يتمتع بقدرات اخرج وأداء تصرف تقنية بسرعة ك

خاصة بوضعيات المعب قبل أن يقرر االتصال بالكرة وىو ما يفرض عمى المدرب أن يكون 

عدد كبير من الالعبين الذين يتحكمون بنسبة كبيرة في الكرة وىو ما يمكنيم من حل 

عمى  فالمدرب ادن عميو أن يطبق فعميا لعب مباشر وسريع بناءا ، وضعيات لعب معقدة

 .(Grosgerges.b, 1990, p. 290)قدرات العبيو وذلك وفق المبادئ والوضعيات 

 :هـ. تطبيق المعب اإلبداعي
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يعتبر المعب اإلبداعي من أىداف المدربين و الالعبين عمى حد سوى و ذلك من  

يبنى  اإلبداعيو تطبيق المعب ، المنافساجل مواكبة التعديالت و التغيرات في لعب الفريق 

أساسا عمى طريقة إيجاد طريقة التفحص و التفكير المتعمقة بجانب اإلبداع واليدف المقصود 

منو ىو تطوير سرعة اكتشاف كل ما يمكن إن يكون دخيل و متغير غير محسوب مسبقا 

جة حذر الالعبين و من خالل المعب المباشر و السريع فالمعب اإلبداعي يقارن مباشرة بدر 

 يمكن تطبيقيا باستعمال طريقة حل المشكالت

 (philippe leruox, 2006, pp. 75-76-77). 

 . خصائص التدريب المدمج:1-5-5-2

  تدريب مثالي ونموذجي. المدمجالتدريب 

  تدريب نشط. المدمجالتدريب 

 تدريب كمي واعتيادي. المدمجلتدريب ا 

  والفترات. المجاالتتدريب يعتمد عمى  المدمجالتدريب 

  المنافسة. إلىجل الرجوع أمن المعب  تدريب ينحدر المدمجالتدريب 

 . محتوى حصص التدريب الشامل و المدمج:1-5-5-3
عندما نكون قد حددنا ىدف خاص لحصة تدريبية فإننا إذا شخصنا مشكل المعب ثم  

نعرف األىداف الخاصة بدقة عالية و ىذه الطريقة تتكون من ست حصص تدريبية بعد ذلك 

 قاعدية وأولية والتي تيدف إلى:

 .الحفاظ والتقدم بالكرة مع وضع عكسي ىو معارضة التقدم بالكرة  
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 .إفقاد توازن الدفاع مع وضع عكسي ىو استرجاع الكرة 

 عمى المرمى. اإلنياء مع وضع عكسي ىو الدفاع و الحفاظ 

كما أن طريقة التدريب الشامل والمدمج في محتواىا تعتمد عمى تحميل الوضعيات 

و  ،و ىي نقطة البداية و النياية لكل المتغيرات وفق مبدآن أساسيات ىما المعب التنافسي 

الثاني ىو قراءة و تحميل التقرير العكسي الذي يسمح بالتخمص من مشكالت المعب التي 

قوة و ضعف نظام المعب الجماعي لمفريق و يمكن تحديدىا بصفة متكاممة من  تعتبر نقاط

 خالل تحميل تقرير المعب التي تعتمد عمى المسار التالي: 

 .تقرير حول فرص التيديف فالمبدأ يقول أن اليدف المسجل غير كافي  

 فعالة. تقرير حول وضعية إفقاد توازن دفاع المنافس فمبدأ االحتراق حماية المرمى غير  

 .تقرير حول الحفاظ عمى الكرة المعاكسة خمق عدد فرص تسجيل غير كافي  

 .تقرير حول وضعية التوازن الدفاعي فاسترجاع الكرة فقط غير كافي  

  تقرير حول عدد التمريرات في مقاطع المعب فالوضعية المعاكسة أن ضياع الكرة غير

  كافي.

 ية العكسية تكون بصعود الكرة التي ال تقرير حول وضعية مشكل ضياع الكرة فالوضع

 تسمح بالتبديل الدفاعي وىو ما يمكن استعمالو أثناء اليجوم المضاد أو المعاكس

 . أهمية التدريب المدمج:1-5-5-4

  :فيما يمي إيجازىافي محتويات ويمكن  والمدمجالتدريب الشامل  أىميةتكمن 
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  كبير جدايساعد في الحصول عمى تحكم تقني مياري  والمدمجالتدريب الشامل ،

كرة عمى كسب مخزون معرفي و خططي و بدني يستغل  لالعببحيث يسمح 

  .الفعالة المشاركةكمعطيات تنافسية فردية و جماعية تسيل عمى المعب الديناميكي و 

  ية سريع من الناح ميتر يساعد عمى تطوير كرة القدم ذات  والمدمجالتدريب الشامل

 االستعراضمبدأ التسمسل و الحركية و  بإتباعاليجوم و العكس  إلىالتحول الدفاعي 

  .في المعب

  يساعد عمى كسب العقمية التنافسية والمدمجالتدريب الشامل .  

  عمى  وتطوير مجمل عوامل التحضير يساعد عمى تحضير والمدمجالتدريب الشامل

  . بدونيا والتحكم الفردي والجماعي بالكرة أوأساس تنظيم قاعدي مع درجات التأقمم 

  لدى العب كرة القدم  الطاوي نتاجإلانظم  يساعد عمى تطوير والمدمجالتدريب الشامل

 . بمختمف أنواع مصادرىا الطاقوية اليوائية واليوائية

  من  المنحدرة المعموماتعمى قراءة ومعالجة  الالعبيساعد  والمدمجالتدريب الشامل

لمتأقمم الخططي  األولويةإذا فيذا الجانب التدريبي يعطي  المنافسةلتأقمم مع المعب وا

 العامة لمعب الفريق واإلستراتيجية

  الحقيقية لمفريق  المعطياتعمى اكتساب  المدربيساعد  والمدمجالتدريب الشامل

 التي تساىم في بناء الخطة التنافسية التدريبية تالوالمؤى

 (Chanon .r-baux, 1994) 
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 الخالصة :

ىدفيا الوصول  ، إن التدريب الرياضي عممية خاصة منظمة لمتربية البدنية والرياضية 

 الرياضيفالتدريب ، المعبة الرياضية إلى أعمى مستوى ممكن في نوع الفعالية أو الرياضيب

الذي يحصل بمساعدة طرق ووسائل منظمة وتوجيو  األساسي عبارة عن شكل التحضير

 .تربوي منظم

 كرة القدماتضحت لنا  المدمجي الشامل و لرياضالتدريب ا لمحورالتطرق  خاللمن  

البدنية والتقنية الميارية  المعطياتذات الفعالية الدفاعية واليجومية التي تتطمب التكامل في 

تمارين متنوعة تعمل عمى تنمية عدة جوانب  مدمجالوالتخطيطية و النفسية و يؤدى التدريب 

ويجب أن يبنى ىذا النوع من التدريب بطريقة جيدة وىذا لتجنب  ،مختمفة أىدافو ذات 

في  إلى تنمية عدة صفات بدنية وميارية المدمجوييدف التدريب ، لالعبين االنتظارفترات 

 المميزةكالقوة  المركبةوقت واحد كالتحمل والقوة والسرعة وخاصة القدرات ذات الطبيعة 

 .والمراوغة فات الميارية كالتسديد والتمريرالسرعة وتحمل القوة والسرعة والصب
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 تمهيد

تعتبر رياضة كرة القدـ أكثر الرياضات شعبية في العالـ إذ بمغت مف الشيرة 

حدا لـ تبمغو الرياضات األخرى إذ يغمب عمييا الطابع التنافسي والحماسي 

الكبير فأصبحت تكتسي أىمية بالغة عند الشعوب عمى اختالؼ أجناسيـ 

ىذه المعبة مف خصائص ومميزات جعمتيا  وألسنتيـ، وذلؾ لما تتميز بو

تختمؼ عف باقي الرياضات األخرى وبالتالي ىي رياضة يغمب عمييا طابع 

االنسجاـ والتنظيـ بيف أفراد جماعة الفريؽ وكذا االحتراـ المتبادؿ والتعاوف 

وتنسيؽ الجيود، فيي تمعب دورا ميما في إقامة عالقات وطيدة وسوية قائمة 

 إطار ديناميكية جماعية محددة.عمى التأثير في 

وقد مرت كرة القدـ بعدة تطورات تاريخية مف الناحية القانونية والتنظيمية  .1

وطريقة لعبيا، فقد أصبحت ليا معاىد ومدارس متخصصة في دراستيا 

وتكويف اإلطارات المتخصصة بيذه المعبة، كما ظيرت شيرتيا في شدة 

ىدتيا في المياديف أو عبر التمفاز اإلقباؿ عمى ممارستيا والتسابؽ عمى مشا

 أو حتى أو  سماع التعميؽ عبر المذياع.           

 :كرة القدم -1-2

 تعريف كرة القدم:2-1-1

 التعريف المغوي:
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ىي كممة التينية ، وتعني ركؿ الكرة بالقدـ  : FOOT BALLكرة القدم 

أو كرة القدـ األمريكية ، أما  فاألمريكيوف يعتبروف )الفوتبوؿ( ما يسمى عندىـ بالرقبي

، 1431)رومي جميؿ، . SOCCERكرة القدـ المعروفة والتي سنتحدث عنيا فتمسى 

   (50صفحة 

 التعريف االصطالحي: 

تمعب بفريقيف يتكوف كؿ واحد مف كرة القدـ قبؿ كؿ شيء ىي لعبة جماعية ، 

حارس المرمى ويشرؼ عمى تحكيـ المباراة أربع حكاـ موزعيف  العب بضمنيـ11

عمى الخطوط الجانبية وحكـ رابع  احدىـ في وسط الميداف وحكميف مساعديف

 (51، صفحة 1442)فيصؿ رشيد عياش الدليمي ولحمر عبد الحؽ،  احتياط.

 تاريخ ظهور وانتشار لعبة كرة القدم :      -2-1-3

لقد أطمؽ عف كرة القدـ في أزمنة مختمفة وأماكف متعددة أسماء وألقاب كثيرة 

وكاف الروماف يمقبونيا  EPSKYROSاليوناف قديما كانوا يسمونيا  د افنج حيث 

."  "ىاربار ستـو

يذىب بعض المؤرخوف ليذه المعبة إلى القوؿ أف كرة القدـ وجدت في  كما

القرنيف الثالث والرابع قبؿ الميالد كأسموب تدريب عسكري في الصيف وبالتحديد في 

ؽ. ـ، كما وردت في أحد المصادر لمتاريخ  605ؽ.ـ وسنة  651فترة ما بيف 
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 نى )ركؿ الكرة(،أي بمعTCU TCHOUالصيني  أنيا تذكر باسـ صيني تسو شو 

وكؿ ما عرؼ عنيا أنيا كانت تتألؼ مف قائميف عظيميف ويزيد ارتفاعيما "ثالثيف 

قدما" مكسوة بالجرائد المزركشة وبينيا شبكة مف الخيوط الحريرية يتوسطيما ثقب 

مستدير مقدار ثقبو قدـ واحد وكاف ىذا اليدؼ يوضع أماـ اإلمبراطور في الحفالت 

 (16، صفحة 1443)مختار سالـ،  العامة.

.وكانت المنافسة تقاـ بيف فريقيف األوؿ أبيض باسـ "بيات كي" والثاني باسـ "روسي  

" ويضـ كؿ فريؽ واحد وعشروف العبا يمعبوف في "بياثرا" وكاف المرمى عبارة عف 

)حسف عبد  لرمؿعرض الممعب كمو وكاف المعب خشنا والممعب مغطى كمو با

   (10، صفحة 1431الجواد، 

وذىب البريطانيوف المؤرخوف إلى القوؿ أف كرة القدـ مف نبات أفكارىـ واستدلوا عمى 

ذلؾ بواقعة تاريخية وىي أنيـ لما قتموا القائد الدانمركي الذي احتؿ بالدىـ داسوا رأسو 

وصار ىذا بعدا تقميديا قوميا عمى  الثأر و االنتقاـ واستدلوا مع بأقداميـ كالكرة 

 .الوقت األسس البشرية بالكرة واعتبروا ىذا ىو فجر ظيور المعبة واكتشافيا

 تطور كرة القدم عالميا:-1-4

اتفؽ جميع الخبراء في المجاؿ الرياضي والمؤرخيف أف كرة القدـ بدأت تمارس بيف 

بعيد وكانوا يعتبرونيا مكمال لتدريباتيـ العسكرية مف حيث الجيوش الصينية منذ زمف 
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. اليجـو والدفاع وكذلؾ الجيوش الرومانية بعد أف نقميا الشعب اإلنجميزي ىناؾ

 (56، صفحة 1431)حسف عبد الجواد، 

فيما يذىب مؤرخوف إلى أف لعبة كرة القدـ كانت بالياباف وسميت        

قرنا مضت وفي ايطاليا ىناؾ لعبة قديمة  باسـ  11"منذ KUMARI"كيماري"

"تمعب بمناسبة عيد "ساف جوف " ومف ىذه المنافسات التاريخية CALCIO"كالتشيو"

ـ بطريقة معينة يأخذ يتأكد أف ليس ىناؾ نقطة تصمح لالتفاؽ عمى نشرة كرة القد

 .معالميا التاريخ

لكف المؤرخوف البريطانيوف ادعوا أف لعبة كرة القدـ مف أفكارىـ وحدىـ         

إلى  1511واستدلوا بذلؾ بواقعة تاريخية حيث غزا الدنمركيوف اإلنجميز مابيف سنة 

اميـ بعد الميالد حيث قطع اإلنجميز رأس القائد الدنمركي وداسوه بأقد 1516سنة 

  .واخذوا يضربونو بأقداميـ وصار ىذا تقميدا

إف كرة القدـ في العالـ تمثميا حمقة متجددة كؿ أربعة سنوات وحدث خارؽ      

لمعادة، ويجذب إليو أنظار العالـ وىي السيدة الكأس العالمية لكرة القدـ، حيث ىذه 

تخفؽ ليا القموب األخيرة تثير تواتر حاد في األشير التي تسبؽ مبارياتيا التي 

وتحبس األنفاس، فمنذ اليـو الذي عرفت فيو كرة القدـ تنظيـ منافسة عمى المستوى 

 العالمي وىذه المعبة تحتؿ الصدارة.



 الفصل الثاني: كرة القدم
 

 
35 

 

 المبادئ األساسية لكرة القدم:-1-5

  كرة القدـ كأي لعبة مف األلعاب ليا مبادئيا األساسية المتعددة والتي تعتمد 

 سموب السميـ في طرؽ التدريب.في إتقانيا عمى إتباع األ

ويتوقؼ نجاح أي فريؽ وتقدمو إلى حد كبير عمى مدى إتقاف أفراده لممبادئ 

األساسية لمعبة إف أي فريؽ كرة القدـ الناجح ىو الذي يستطيع كؿ فرد مف أفراده أف 

يؤدي ضربات الكرة عمى اختالؼ أنواعيا بخفة ورشاقة ويقـو بالتمرير بدقة وبتوقيت 

بمختمؼ الطرؽ  ويكتـ الكرة بسيولة ويسر  وستخدـ ضرب الكرة بالرأس في سميـ و 

المكاف والضر وؼ المناسبيف ويحاور عند المزـو ويتعاوف تعاونا تاما مع بقية 

 أعضاء الفريؽ في عمؿ جماعي منسؽ.

وصحيح أف العب كرة القدـ يختمؼ عف العب كرة السمة والطائرة مف حيث 

عيف في الممعب سواء في الدفاع أو اليجـو ، إال أف ىدا تخصصو في القياـ بدور م

 ال يمنع مطمقا أف يكوف العب كرة القدـ متقنا لجميع المبادئ األساسية اتقانا تاما.

وىده المبادئ األساسية لكرة القدـ متعدة ومتنوعة ، لدلؾ يجب عدـ تعميميا 

العبيف عمى ناحيتيف في مدة قصيرة كما يجب االىتماـ بو دائما عف طريؽ تدريب ال

 أو أكثر في كؿ تمريف وقبؿ البدء بالعب. 

 وتقسـ المبادئ األساسية لكرة القدـ إلى مايمي5
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 استقباؿ الكرة. -

 المحاورة بالكرة. -

 المياجمة. -

 رمية التماس. -

 ضرب الكرة. -

 لعب الكرة بالرأس. -

 -(62-60، الصفحات 1431)حسف عبد الجواد،  حراسة المرمى. -

 قواعد كرة القدم:-1-6

إف الجاذبية التي تتمتع بيا كرة القدـ خاصة في اإلطار الحر )المباريات غير        

الرسمية، مابيف األحياء( ترجع أساسا إلى سيولتيا الفائقة فميس ثمة تعقيدات في ىذه 

بة، وىذه القواعد سارت بعدة المعبة، ومع ذلؾ فيناؾ سبعة عشر قاعدة لسير ىذه المع

تعديالت، ولكف الزالت باقية إلى األف حيث سيؽ أوؿ قوانيف كرة القدـ إلى ثالث 

 مبادئ رئيسية جعمت مف المعبة مجاال واسعا لمممارسة مف قبؿ الجميع ، ىذه المبادئ

 5  ىي

 .التسمية. السالمة. المساواة-

 

 األداء المهاري في كرة القدم-21
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تعتبر الميارة أحد المكونات الفطرية أو المكتسبة التي يحتاجيا أي رياضي  

لمتألؽ و إظيارىا خدمة لفريقو أو لنفسو، وفي كرة القدـ يعتبر األداء المياري عامال 

أساسيا ال يقؿ ألىمية عف العوامؿ األخرى إف لـ يكف أىميا وفيما يمي سنتطرؽ إلى 

 الباب.رة واألداء المياري في ىذا الميا

 المهاري: االعداد-2-1

الشؾ أف لعبة كرة القدـ شأنيا شأف جميع الرياضات، تحتاج إلى الوسيمة ال 

العممية التي تساعد كؿ مف المدرب، المربي وحتى الالعب عمى اإللماـ بكؿ جوانبيا 

المعرفية، النفسية، البدنية، الخططية و الميارية، حيث أصبح إتباع كؿ ما ىو جديد 

و نظرا  .التدريب الرياضي ضرورة البد مف األخذ بيا عند ممارسة ىذه المعبة في عمـ

إلى أف الميارة في كرة القدـ تعد عنصرا أساسيا، أصبح اإللماـ بكؿ جوانبيا النظرية 

والتطبيقية و التحكـ فييا، يشكالف ضرورة البد منيا عند التخطيط لعممية التدريب 

أجؿ االرتقاء بمستوى أداء الالعب. الشيء الذي ووضع البرامج الخاصة بيا، مف 

يجعمو قادرا عمى التصرؼ بالكرة و بدونيا و المشاركة في تنفيذ و بناء الخطط 

 الدفاعية و اليجومية بفعالية و كفاءة كبيرة

 المهاري: دمفهوم االعدا-2-1-2
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يستخدميا تيدؼ عممية االعداد المياري الى تعميـ الميارات الحركية الرياضية التي  

الفرد في غضوف المنافسات الرياضية و اتقانيا و تثبيتيا حتى يمكف تحقيؽ اعمى 

 المستويات الرياضية.

 مراحل االعداد المهاري: -2-1-3

تمر عممية االعداد المياري في ثالث مراحؿ اساسية  ترتبط فييا بينيا و ثؤثر كؿ  

 منيا في االخرى وة تتاثر بيا.

 و ىذه المراحؿ ىي5 

 مرحمة اكتساب التوافؽ ااالولي لمميارة الحركية5 -1

و يعني اف الميارة الحركية الجديددة قد اكتسبت في صورتيا البدائية أي دوف 

 وضع ايو اععتبارات بالنسبة لجودة او مستوى االدادء

و تكمف اىمية ىذه المرحمة في انيا تشكؿ االساس االولي لتعمـ الميعارة  

 الحركية و اتقانيا

  

 رحمة اكتساب التوافؽ الجيد لمميارة الحركية5م  -6
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تبدا ىذه المرحمة عندما يستطيع الفرد الرياضي تكرار اداء الميارة الحركية في 

شكؿ بدائي "توافؽ اولي" أي في حالة عدـ وضع اية اعتبارات بالنسبة لنوع و 

 درجة المستوى 

باه الفرد و في ىذه المرحمة يتحدد عمؿ المدرب الرياضي في توجيو انت 

الرياضي لمنواحي العامة في االداء و مساعدتو عمى اكتساب خفايا و اسرار 

 الميارة الحركية 

كما يقـو باستخداـ الطرؽ المختمفة في التعميـ و التدريب  كما يقـو الفرد  

 الرياضي بتكرار االداء بالطريقة الصحيحة طبقا لتوجييات و ارشادات

المدرب الرياضي و تعتبر ىذه المرحمة بالنسبة لمفرد الرياضيب عممية 

 ممارسة كؿ خصائص الميارة الحركية

 مرحمة اتقاف و تثبيت الميارة الحركية -3

في ىذه المرحمة يمكف اتقاف وتثبيت المياروة اتمحركية مف خالؿ مواالت  

 التدريب و اصالح االخطاء تحت الظروؼ المتعددة و المتنوعة

  : المهارة في كرة القدم -2-2

إف استخداـ كافة أنحاء الجسـ في أداء الميارة الرياضية في كرة القدـ أدى 

 إلى تنوع تنفيذىا، إذ يستعمؿ في ذلؾ القدميف، الرأس، الركبة، الفخذ والصدر، 

وتختمؼ طريقة استعماؿ كؿ جزء مف ىذه األجزاء في شكؿ األداء وقوة التعامؿ مع 
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ويعد ىذا التعدد والتنوع، كخصائص مميزة األداء الميارة في كرة القدـ، السر  ، الكرة

األوؿ في تمؾ الشعبية الكبيرة ليذه الرياضة، سواء كاف عمى مستوى ممارسييا أو 

في ظؿ ىذا الكـ الكبير مف الميارات وتفرعاتيا واختالفيا، يكوف مف  مشاىدييا،

سموب تعامؿ الالعب أو آخر مع الكرة، الصعب عمى الالعب أو المشاىد التنبؤ بأ

خاصة في المستويات العميا، مما زاد ىذه الرياضة متعتا وتشويقا وعمؿ عمى 

ويتوقؼ مستوى الفريؽ  .اكتساب ممارسييا إشباعا حركيا، سواء باألداء أو المشاىدة

ا ونتائجو، بدرجة كبيرة عمى طريقة التعامؿ مع الكرة وكيفية التحكـ فييا أو توصيمي

 أو أسموب االستحواذ عمييا، وكذلؾ كيفية تصويبيا نحو المرمى والتحرؾ بدونو.

  مفهوم المهارة في كرة القدم 1 -2-2

الميارة في كرة القدـ ىي كؿ التحركات الضرورية اليادفة، التي تؤدى بغرض 

)حنفي  كرة القدـ سواء كانت ىذه الحركات بالكرة أو بدونيا معيف، في إطار قانوف 

 .(21، صفحة 1441محمود مختار، 

وىي قدرة الالعب عمى التعامؿ مع الكرة وحؿ المشكالت في إطار قانوف  

المعبة مف أجؿ المشاركة في بناء الخطط الدفاعية واليجومية، و يرى "محمد حاـز و 

محمد أبو يوسؼ"، بأنيا القدرة عمى انتقاء أنسب الحركات، التي تتماشى مع طبيعة 

اسي في لعبة كرة القدـ، وىو إصابة الموقؼ المتغير، بما يتيح تحقيؽ اليدؼ األس
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)محمد حاـز  مرمى الفريؽ الخصـ بأكبر عدد مف األىداؼ و منعو مف إصابة مرماه

 . (14، صفحة 6550، محمد أبو يوسؼ ، 

 أهمية المهارة في كرة القدم:  -2-2-2

أىمية الميارة في كرة القدـ، في كونيا األداة أو الوسيمة التي تمكف  تكمف

الالعب مف بناء و تنفيذ الخطط اليجومية و الدفاعية، مف أجؿ الفوز بالمباراة، 

 وتتوقؼ نتائج أي فريؽ عمى مدى إتقاف العبيو لمميارات المختمفة ليذه المعبة.

لمواقؼ اليجـو و الدفاع،  ولما كانت كرة القدـ عبارة عف تبادؿ الفريقيف

ظيرت أىمية استخداـ الميارات اليجومية و الدفاعية، و انتقاء األنسب منيا، بغرض 

التكيؼ مع الظروؼ المتغيرة المحيطة بأدائيا. و تعد الميارة حجرا أساسيا إلى جانب 

، (العوامؿ البدنية و النفسية، في بناء الالعب المتكامؿ . ويشير )محمد حسف عالوي

إلى أنو ميما اتصؼ الالعب بصفات خمقية و إرادية و بمغ مف اإلعداد البدني فإنو 

لف يحقؽ النتائج المرجوة ما لـ يرتبط ذلؾ باإلتقاف التاـ لمميارات الحركية تبعا لنوع 

و ليس بالضرورة أف يجيد الالعب كؿ أنواع الميارات  . النشاط الذي يتخصص فيو

ألخيرة رياضة جماعية، تتطمب أف يكمؿ أداء كؿ العب في كرة القدـ، باعتبار ىذه ا

 (620، صفحة 1426)محمد حسف عالوي ، فييا، أداء باقي زمالئو في الفريؽ 
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 المهارات األساسية في كرة القدم: 2-2-3

إف إتقاف الميارات األساسية ىو السر لتحقيؽ أعمى المستويات في النشاط 

الرياضي الممارس ، واؿ شؾ أف لعبة كرة القدـ تعد مف أكثر األلعاب غنا بالميارات 

األساسية الشيء الذي ميزىا عف باقي الرياضات وجعميا في الطميعة مف حيث 

خبراء إلى االجتياد في تحديد الشعبية واالستعراض، وىو وما دفع الكثير مف ال

 وتصنيؼ كؿ الميارات الخاصة بيا.

 مفهوم المهارات األساسية: -2-3-1

الميارات األساسية في كرة القدـ تعني كؿ التحركات الضرورية اليادفة التي 

تؤدى بغرض معيف في إطار قانوف كرة القدـ سواء كانت ىذه الحركات بالكرة أو 

 بدوف كرة.

تعمـ الميارات األساسية ىو جعؿ الالعب قادرا عمى التصرؼ إف اليدؼ مف 

بالكرة بأي جزء مف جسمو حسب قانوف المعبة في أي وقت مف أوقات المعبة، األمر 

الذي يجعمو قادرا عمى تنفيذ الخطط الدفاعية واليجومية بكفاءة وايجابية، وعندما 

تقاف يمكف أف يصؿ الالعب إلى مرحمة أداء جميع الميارات األساسية لمعب ة بدقة وا 

يعتمد عميو في التعاوف مع أعضاء الفريؽ في تنفيذ الواجبات ، وتطبيؽ الخطة 

  . (52، صفحة 1441) أشرؼ جابر، صبري العدوي،  المعتمدة
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فالميارات األساسية ىي القاعدة العامة في لعبة كرة القدـ فبدونيا ال يتمكف 

العب مف تنفيذ الخطط والقياـ بواجباتو كما ىو مطموب منو، والوصوؿ إلى إتقاف ال

)حنفي  ىذه الميارات يتطمب عمؿ طويؿ قد يستمر لسنوات خاصة لممبتدئيف الصغار

 .(11، صفحة 1441محمود مختار، 

 . أقسام المهارات األساسية في كرة القدم:2-3-2

سوؼ نعتمد تحت ىذا العنواف عمى تصنيؼ الميارات األساسية حسب وجود و 

 :غياب الكرة عمى النحو التالي

  :المهارات األساسية بدون كرة 2-3-3

ىي جميع الحركات التي يقـو بيا الالعب أثناء المباراة في إطار المعبة دوف 

يارة الجري و تغيير استعماؿ الكرة و مف أىـ ىذه الحركات التي يمكف مالحظتيا، م

االتجاه سواء كاف الجري أمامي، خمفي أو جانبي زيادة عمى ميارة الوثب و ميارة 

الخداع بالنظر أو الخداع بالجذع. كما يصطمح عمى تسمية الميارات األساسية بػدوف 

كرة بالميػارات البدنية و مف المعروؼ أنػو عندما يمتمؾ الالعب ميارات حركية 

دة ينعكس ذلؾ عمى صفاتو البدنية و يصبح مف السيؿ عميو إتقاف متنوعػة و متعد

الميارات و  الميارات األساسية في كرة القدـ، أي أنو ىناؾ ارتباط بيف المخزوف مف 

 (114، صفحة 1446)بطرس رزؽ المػو، الصفات البدنية مف جانب آخر 
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 المهارات األساسية بالكرة: 2-3-4

و ىي جميع الحركات التي يقـو بيا الالعب بالكرة أثناء المباراة و تشمؿ 

الطرؽ المختمفة لمعب الكرة. تعتمد الميارات األساسية بالكرة عمى ميارات ضرب 

الجري بالكرة، المراوغة، ضرب الكرة بالرأس،  الكرة بالقدـ، السيطرة عمى الكرة، 

)ثامر محسف، واثؽ ناجي، ية التماس و ميارات حارس المرمى المياجمة، رم

 (11، صفحة 1434

 :مهارة اإلحساس بالكرة2-3-4-1

بأجزاء جسمو المختمفة.  تعني مقدرة الالعب عمى تطويع الكرة و تحريكيا 

تعكس ىذه التقنية مدى إحساس األجزاء المختمفة لجسـ الالعب بوزف الكرة و 

تنمي ىذه التقنية مقدرة  .مممسيا و تقدير خط سيرىا و حركة دورانيا و شكميا

مختمفة مف  3عضالت أجزاء الجسـ المختمفة في التعامؿ مع الكرة بدفعيا بدرجات 

)د. مفتي القوة طبقا إلرادة الالعب ذاتو، و تحريكيا عمى األرض أو في اليواء 

 و مف ىذه الميارات االساسية في كرة القدـ5 (3، صفحة 1444إبراىيـ حماد، 

  بعض المهارات االساسية في كرة القدم :

 المراوغة و التمويه و الخداع: تقنيات-ا
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لألداء الجيد ليذه التقنيات يجب تنفيذ خداع متقف ثـ االنطالؽ في االتجاه المطموب  

أىـ  .مع مراعاة السيطرة التامة عمى الكرة أثناء تنفيذ المراوغة و الرشاقة في األداء

 تقنيات المراوغة ما يمي5 

 . المراوغة بالتمويو إلى الجانب 

 التمويو في جانبيف عكسييف و المرور في الثالثة.المراوغة ب 

 .المراوغة بالتمويو لمتصويب 

 .المراوغة بحسب الكرة لمخمؼ ثـ دفعيا لإللماـ 

 .المراوغة بالتمويو لتمرير الكرة بباطف القدـ ثـ سحبيا إلى الجانب العكسي 

 مرة أخرى في نفس اتجاه الجري. المراوغة بإيقاؼ الكرة بأسفؿ القدـ ثـ دفعيا 

 .المراوغة بإيقاؼ الكرة فجأة و عمؿ دائرة حوؿ الذات 

 .المراوغة بالتمويو لمتمرير بخارج القدـ و تغيير االتجاه 

 المراوغة بسحب الكرة بأسفؿ القدـ و تغيير االتجاه. 

  مفتي إبراىيـ حماد، المراوغة بالتغيير الدائـ لالتجاه بعيدا عف المنافس(

 .(105، صفحة 1445
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 تقنيات مهاجمة الكرة: -ب-

أداءىا يجب االقتراب بالسرعة المناسبة في اتجاه المياجـ المستحوذ عمى الكرة  في 

مع تركيز النظر عمييا، كما يجب التفاعؿ مع الكرة و ليس جسـ الالعب، ثـ 

مياجمة الكرة في المحظة التي تخرج فييا مف قدـ المياجـ بقوة لمعمؿ عمى 

 استخالصيا أو تشتيتيا.

 رة ما يمي5و أىـ تقنيات مياجمة الك 

 .قطع طريؽ الكرة أثناء تمريرىا مف منافس لمنافس آخر 

 .استخالص الكرة مف المياجـ أثناء الجري 

 .تشتيت الكرة العالية بعيدا عف المياجـ أثناء ذىابيا إليو 

  مياجمة الكرة أثناء وصوليا لممنافس(Garel (Pedro ،)1422 صفحة ،

113). 

ألدائيا يجب إمساؾ الكرة بأصابع اليديف بقوة و ميؿ    . مهارة رمية التماس:ج

أماما مع رمي الكرة مف خمؼ الرأس و  الجذع لمخمؼ، ثـ المرجحة السريعة لمجذع 

 متابعة الحركة.

القوؿ بأف رمية التماس مف الميارات األساسية يمكف القوؿ بأف لتي  ويمكف

يجب أف يجيدىا الالعب، حتى يتمكف مف استغالؿ قدرتو في رمي الكرة إلى أكبر 
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مسافة ممكنة لمعمؿ عمى نجاح خطة المعب. أصبحت رمية التماس مف الميارات 

التماس لالعب في  التي يستعمميا الفريؽ لميجـو المباغت ألف تمرير الكرة مف

وضعية التسمؿ يسمح بيا القانوف، كما أصبحت تستعمؿ كالركنية و ليذا يجب أف 

و ىناؾ عدة أنواع لتنفيذ رمية  .يستغميا الفريؽ في بناء اليجـو لتحقيؽ اليدؼ

 التماس و ىي كما يمي5

 5رمية التماس و القدماف متالصقاف 

 . مف االقتراب 

 . مف الثبات 

  وضع الساؽ أماما و األخرى خمفا.رمية التماس مف 

 .مف االقتراب 

 . مف الثبات 

أىـ النقاط الفنية لمجري بالكرة بداخؿ و خارج القدـ ىي  تقنية الجري بالكرة: . د-

دفع الكػرة بممسيا بخػارج أو داخؿ القدـ مع االسترخاء المناسب ألجزاء الجسـ، و 

 المحيطة. تبادؿ توجو النظر بسرعة لمكرة و المساحة 

نتطرؽ في كالمنا عف السيطرة عمى الكرة بعنصريف و ىما السيطرة عمى الكرة:  -و

كتـ الكرة المالمسة لألرض و امتصاص الكرات في اليواء رمية التماس و القدماف 

 متباعدتاف مف الثبات.
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 اما في بحثنا هذا فتطرقنا الى دراسة المهارات التالية :  

 ة التمرير :مهار –ز

 5ألداء ىذه التقنية جيدا يميؿ الجذع إللماـ مع  التمرير القصير بباطف القدـ

االحتفاظ بتوازف الجسـ، ثـ ضرب الكرة مف منتصفيا بباطف الكرة مثبت بالقوة 

 .المناسبة مع متابعتيا

  5توضع القدـ الضاربة خمؼ و إلى الجانب مف الكرة،  التمرير بخارج القدـ

 كرة بالقوة في االتجاه المرغوب.يثبت مشط القدـ ليضرب ال

  التمرير الطويؿ بالقدـ5 يقترب الالعب إلى الكرة بزاوية و سرعة مناسبة، ثـ

يضرب الكرة بوجو القدـ الداخمي مف أسفميا بالقوة المناسبة بحيث تتابع الساؽ 

 الضاربة الحركة خمؼ الكرة.

 5إغالؽ الفـ لتضرب تثبيت عضالت الرقبة مع فتح العينيف و  التمرير بالرأس

 .الكرة بجانب الجبية أو منتصفيا، مع االحتفاظ باتزاف الجسـ بعد الضرب

 . تقنيات التصويب:ص -

 ىناؾ عدة تقنيات التصويب في كرة القدـ و التي نذكرىا فيما يمي5

 التصويب بوجه القدم لمكرة:

 . االقتراب السريع لمكرة 
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  أماما أف يالقي وجو القدـ الكرة المرجحة المناسبة لمقدـ الضاربة خمفا ثـ

 مفرودا و الركبة وفؽ الكرة.

 االحتفاظ بالرأس موجيا لألسفؿ أثناء التصويب ثـ متابعة مركز التصويب 

 التصويب بخارج الرجل:-2-ص-

يجب االقتراب بسرعة إلى الكرة باختيار القػدـ المناسبة لمضرب مع لفيا لمداخؿ قميال  

مشدود لمنتصؼ الكرة مع االحتفاظ بالرأس ثابتة و  و مالقاة خارج القدـ مفرود

 .متابعة حركة التصويب

 :التصويب الصاعد لمكرة الهابطة-3-ص-

عمؿ زاوية بوجو القدـ المشدود المفرود لضرب الكرة بعد ارتدادىا مف األرض  

 .مباشرة، مع االحتفاظ بتوازف الجسـ مع ميؿ خفيؼ لمخمؼ أثناء مالمسة الكرة

 التصويب بالرأس:. -4-ص-

 أىـ النقاط الفنية لمتصويب الجيد بالرأس ىي5 

توليد قوة لمتصويب بميؿ الجذع لمخمؼ ثـ اإللماـ و مقابمة الكرة بجبية الرأس 

في منتصفيا، مع متابعة ضرب الكرة و اليبوط محتفظا باالتزاف، و ىناؾ نوعيف و 

 ىما5
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  .التصويب بالرأس مف االرتقاء بالقدميف 

  صفحة 1443)حسف عبد الجواد، التصويب بالرأس مف االرتقاء بقدـ واحد ،

31). 

 سنة: 14الفئة العمرية اقل من -1-3

مف األىمية أف يدرس مدربو الناشئيف النمو والتطور البدني والحركي 
ألف مف شأف ذلؾ  واالجتماعي الذي يحدث لمناشئيف سواء كانوا بنات أو بنيف،

مساعدتيـ عمى إدراؾ وفيـ ما يستطيع الناشئوف أف يؤدوه مف خالؿ أجساميـ وما ال 
يستطيعوف نظرا ألف كؿ مرحمة سنية ليا المظاىر التي تميزىا عف المراحؿ السنية 

 .األخرى في النمو البدني والحركي واالجتماعي

النمو في المرحمة السنية ولقد حاولنا في ىذا الفصؿ التركيز عمى معرفة معدؿ 
الواحدة الذي يختمؼ مف صغير إلى آخر، وىذا يعني أف بعض الناشئيف ينموف 
مبكريف عف أقرانيـ وآخريف يكونوف متأخريف عنيـ، كما أف االختالؼ بيف الصغار 
ال يكوف فقط في معدؿ النمو ولكف يكوف أيضا في االختالؼ في تناسب ىذا النمو 

 .اء المياريكف أف يؤثر في القدرة عمى األدبعض، والذي يمبينيـ وبيف بعضيـ ال

 

 مفهوم عممية النمو:2-3-1

يناميكية تشمؿ سمسمة مف التغيرات التي يمر بيا الفرد منذ الوالدة حتى النمو عممية 
سف البموغ، وخالؼ تمؾ يزداد حجـ الجسـ وتتطور وظائفو بمعدالت سريعة، ويتميز 

كيؼ، ونظرا ألىمية النمو بالنسبة لمستقبؿ الطفؿ فقد اىتـ بزيادة قدرة الجسـ عمى الت
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الكثير مف الباحثيف بدراستو، واتحد في ىذا االتجاه أسموبيف أساسييف أحدىما ىو 
الدراسات المقطعية العرضية واألسموب اآلخر ىو الدراسات الطولية والنوع األوؿ ىو 

تشمؿ كافة مراحؿ النمو الذي يجري عمى عينة كبيرة مف األطفاؿ يتـ دراستيا و 
بأعمارىا المختمفة، أما النوع الثاني وىو الدراسات الطولية فإنو يتـ بتتبع مجموعة 

)أبو العال أحمد عبد الفتاح معينة مف األطفاؿ خالؿ مراحؿ مختمفة مف أعمارىـ 
 . (611، صفحة 6553وأحمد نصر الديف، 

 العوامل المؤثرة في النمو عند الطفل:2-4-2

  :العوامل الوراثية -2-3-2-1

ما ينقؿ مف اآلباء واألجداد إلى األبناء، وذلؾ عبر الجينات أو  ويقصد بيا
ناقالت الوراثة، وتظير أكثر ما تظير ىذه العوامؿ الوراثية في لوف الشعر وشكمو، 

ولوف البشرة وطوؿ القامة، وبناء الجسـ، وفي بعض القدرات كالذكاء، فالعوامؿ 
ثة تضع الحدود العامة التي تحدد الوراثية تؤثر في تكويف الطفؿ، والحقيقة أف الورا

 تصرؼ اإلنساف حياؿ البيئة وكيفية استفادتو مف الظروؼ البيئية.

  :العوامل أو المؤثرات البيئية -2-3-2-2

ويقصد بالبيئة كؿ ما يحيط باإلنساف مف ظروؼ مناخية وتضاريس وحرارة 
ضاءة وتيوية، وما يوجد في البيئة مف تموث، ومصان ع ومباف وبرودة ورطوبة وا 

ومظاىر حضارية وغالؼ جوي وضوضاء أو زحاـ وتكدس، ويحدث مف أحداث 
ووقائع، وكؿ ما ىو خارج عف اإلنساف يقع في بيئتو. في مجموعة أو مجمؿ 

الظروؼ الخارجية تمؾ العوامؿ القادرة عمى التأثير في الكائف الحي، ولكف البيئة 
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اؾ بعض المثيرات الداخمية في تختمؼ عف المثيرات التي تثير الفرد، ذلؾ ألف ىن
 .(61-63، الصفحات 6554)عبد الرحمف العيسوي،  داخؿ الفرد ذاتو

 ( سنة:14-11) المتقدمة المراهقةمرحمة -2-3-2-3

تتميز ىذه المرحمة بزيادة سرعة النمو البدني نسبيا عف المرحمة السابقة، وتبدأ 
البنيف والبنات في الطوؿ والوزف في الظيور، حيث يزداد طوؿ ووزف  الفروؽ بيف

 البنات عف البنيف.

تتضح في ىذه المرحمة الفروؽ بيف البنيف والبنات في النشاط الحركي، حيث  
يميؿ البنوف إلى النشاط الذي يتسـ بالجرأة والشجاعة، واليدؼ إلى مقارنة ما لدييـ 

العمر لمتباىي بالقدرات الحركية، أما البنات فيممف مف قوة وسرعة بأقرانيـ مف نفس 
إلى يتحسف أداء الجياز الحسي لمطفؿ في ىذه المرحمة مما يساعده عمى إمكانية 

االستمرار والتركيز في النشاط لمدة أطوؿ عف المرحمة السابقة، كما أف ىذا التحسف 
  .سرعتياسوي يساعده عمى تمييز اإليقاعات الحركية وضبطيا ميما اختمفت 

تتميز ىذه المرحمة بزيادة التوافؽ العضمي بنسبة كبيرة عف المرحمة السابقة، 
بسبب نمو العضالت الصغيرة المسئولة عف الحركات الدقيقة، مما يجعؿ الطفؿ في 
ىذه المرحمة متمكنا بدرجة كبيرة مف توجيو حركاتو والتحكـ فييا، وليذا يتصؼ أداؤه 

وحسف التوقيت باإلضافة إلى القوة والسرعة إذا تطمب الحركي ولياقة واإلنسانية 
 .األمر ذلؾ

 النمو العقمي:-1-3-2
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ينتقؿ الطفؿ في ىذه المرحمة مف التفكير الخيالي إلى التفكير الواقعي، 
واألشكاؿ، وكذلؾ  وتتضح ذلؾ عمى إدراؾ األزمنة والمسافات والمساحات والحجـو

دراؾ العالقة التي تربط بيف موضوعيف أو أكثر   .القدرة عمى النتائج بأسبابيا وا 

تزداد قدرة الطفؿ عمى تركيز االنتباه وتحويمو مف موضوع إلى آخر األمر 
الذي عده عمى االستمرار في نشاط واحد لمدة طويمة والقدرة عمى الوصؼ الدقيؽ 

يؿ إلييا بدقة، وكذلؾ القدرة عمى التعامؿ مع أكثر مف عامؿ مع الموضوعات التي يم
  .نوع في وقت واحد

يبدأ الطفؿ ىذه المرحمة في إدراؾ المعاني التجريدية، مثؿ الصدؽ واألمانة 
  .والخيانة والمساواة والحرية والديمقراطية

يستمر الطفؿ في ىذه المرحمة في محاولة اكتشاؼ البيئة والتعرؼ عمييا، 
مد اعتمادا كبيرا عمى حواسو وخبراتو التي يكتسبيا مف تفاعمو مع ولكنو يعت

)أحمد أميف عناصرىا، وذلؾ مف توجيو األسئمة الذي كاف سمة المراحؿ السابقة 
 .(15-04، الصفحات 6553فوزي ، 

 النمو اإلنفعالي: 2-3-3

تقمب المزاج خاصة إذا توجيو الطفؿ إلى  تتميز ىذه المرحمة باالستقرار وعدـ
طفؿ ىذه المرحمة شديد  .نشاط حركي أو عقمي يكوف مجاال إلشباع حاجاتو النفسية

الحساسية لنقد الكبار أو لمجرد مقارنتو بأقرانو، حيث يسبب لو ذلؾ آالما نفسية 
  .شديدة قد تقوده أحيانا إلى االنتقاـ والعدواف
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ض لمصراع النفسي إذا كاف ىناؾ تعارض بيف الطفؿ في ىذه المرحمة معر 
اتجاىات الوالديف واتجاىات جماعة األصدقاء بالنادي أو بالمدرسة، حيث أنو شديد 

  .الوالء لرفاؽ المعب باإلضافة إلى والئو وانتمائو لوالديو

  يميؿ الطفؿ في ىذه المرحمة إلى تقميد الكبار وخاصة ذوي القدرات الخاصة

 ليـ ويدافع عنيـ دفاعا شديدا.كاألبطاؿ، ويتحمس 

  يميؿ الطفؿ إلى اقتناء األشياء وييتـ بيا حيث يقـو بتصنيفيا مثؿ طوابع البريد

 والفراش واألصداؼ وصور األبطاؿ.

  ،يميؿ أيضا الطفؿ إلى التنافس ولكف مف خالؿ جماعة الرفاؽ مع جماعة أخرى

لحقائؽ التي يدركيا كما ييوى الرحالت والمغامرات التي تساعده عمى اكتشاؼ ا

 الكبار.

  يميؿ الطفؿ في ىذه المرحمة إلى المرح والفكاىة، كما يميؿ أيضا إلى العنؼ

والخشونة أثناء المعب حيث يجد في ذلؾ وسيمة الكتشاؼ ما لديو مف قدرات 

-15فحات ، الص6553)أحمد أميف فوزي ،  بدنية ومقارنتيا بقدرات اآلخريف

11) . 

 النمو اإلجتماعي: 2-3-3

تتميز ىذه المرحمة بالوالء الشديد لجماعة األصدقاء أو رفاؽ المعب لدرجة تصبح 
عندىا معايير جماعة األصدقاء أىـ مف معايير األسرة، وبالتالي يصبح تأثير 
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المرحمة مف الجماعة عمى الطفؿ أكثر مف تأثير األسرة عميو، وليذا يطمؽ عمى ىذه 
 النمو مرحمة تكويف العصابات.

   ينضـ الطفؿ في ىذه المرحمة بمنتيى السرعة والسيولة إلى الجماعات

التي تتكوف تمقائيا وفي نفس الوقت يسعى إلى االنضماـ إلى الجماعات 

المنظمة التي يستطيع مف يميؿ أطفاؿ ىذه المرحمة خالؿ تعامميـ مع 

يتعامموف بيا ويخفوف بيا مقاصد بعضيـ أف يكوف ليـ رموز خاصة 

سموكيـ عف الكبار، تأكيدا لحريتيـ واستقالليـ عف السمطة المفروضة 

 عمييـ مف الكبار.

   يتعصب كؿ جنس في ىذه المرحمة لمجنس الذي ينتمي إليو، وقد يصؿ

 األمر إلى مستوى العداء ضد الجنس اآلخر.

 أقرانو مف قدرات وما لدييـ مف  يتعرؼ طفؿ ىذه المرحمة بما يتمتع بو

 مميزات، حتى يصؿ بو األمر إلى التباىي بقدرات زميمو أماـ والديو.

   يخضع الطفؿ تماما لمقيادة ويسعى إلى معاونتيا وااللتزاـ بتنفيذ تعميماتيا

 .(16-11، الصفحات 6553)أحمد أميف فوزي ، 

 الخالصة :

بعد االطالع عمى كرة القدـ والتعرؼ عمى تاريخيا وقوانينيا و متطمبات المعب 

يمكف أف نستنتج أف لعبة كرة القدـ ىي  في كرة القدـ واىـ منافسة كرة القدـ
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الرياضة ىي رياضة  هكما يمكننا االستنتاج إف ىذ .لعبة ذات تاريخ قديـ 

واحدا مف أكثر  يعتبر حيث  تحتاج الى رفع مستوى االداء المياري منضمة و 

الرياضي حيث أصبح يساير التكنولوجيا ى االتجاىات أىمية في تطوير مستو 

 .الحديثة
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  تمهيد:

اف البحوث العممية ميما كانت اتجاىيا و انواعيا تحتاج الى منيجية عممية 
لموصوؿ الى اىـ نتائج البحث  قصد الدراسة و بالتالي تقديـ و تزويد المعرفة 

طبيعة مشكمة البحث ىي التي تحدد لنا  العممية باشياء جديدة وىامة .اف
المنيجية العممية التي تساعدنا في معالجتيا و موضوع البحث الذي نحف بصدد 

و اعداد  معالجتو يحتاج الى الكثير مف الدقة و الوضوح في عممية تنظيـ 
خطوات ميدانية و اجرائية في الخضوع الى تجربة البحث الرئيسية و بالتالي 

الخطوات التي مفادىا التقميؿ مف االخطاء و استغالؿ اكثر  الوقوؼ عمى اىـ
انطالقا اختيار المنيج المالئـ لمشكمة البحث  و طرؽ اختيار لموقت و الجيد 

 عينة البحث الى انتقاء الوسائؿ و االدوات المستعممة المعنية بتجربة البحث .

 منهج البحث:-1-1

عمى  مشكمة مستندامناسب لكؿ إف مجاؿ البحث العممي يعتمد عمى المنيج ال 
طبيعة المشكمة نفسيا و تختمؼ المناىج المتبعة تبعا الختالؼ اليدؼ الذي يود 

 (434، صفحة 4891)تركي، الباحث التوصؿ إليو. 

اثر برنامج تدريبي باستخداـ التماتريف المدمجة  ولما كاف موضوع الدراسة ىو
  سنة  41-41مياري( في تنمية االداء المياري لناشئيف متدريبيف –)بدني 

ىو المالئـ و األمثؿ لموصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ و التجريبي  فقد كاف المنيج 
 نتائج الفرضيات الخاصة بموضوع الدراسة.
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مجتمع وعينة البحث: -1-2  

مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البٌانات المٌدانٌة وهً  ":تعرف العٌنة على أنها 

تعتبر جزءا من الكل بمعنى أن تؤخذ مجموعة أفراد المجتمع على أن تكون 

(. 2002 ;)زرواتً "ممثله للمجتمع لتجري علٌها الدراسة  

تتراوح اعمارىـ بيف  الذيف و  U14العب كرة القدـ  89 بحثنا تضمف مجتمع     
. تـ اختيار .والية غميزاف وادرىيو   دائرة  شباب وادرىيو  لنادي  سنة 41و 41

و ىـ العب  92 حيث بمغ  عدد افراد  العينةبطريقة عشوائية افراد عينة البحث 
 مف المجتمع االصمي . "%22يمثموف" 

 .  عينتيف واحدة تجريبية و اخرى ضابطة باالختبار عمى الطالباف كما قاـ    

 البحث  متغيرات-1-3

ىو ذلؾ المتغير الذي أحدث تغيرات طرأت عمى متغير آخر وىو  :المتغير المستقل
 في متغير آخر ويمكف لباحث التحكـ فيو في الكثير  أيضا الذي تـ بحث أثر

ر .و المتغير المستقؿ في بحثنا المتغي  عف تبياف ىذا األثر باختالؼ قيـ ذلؾ
 ىو: التماريف المدمجة .

عف تأثير  يعرؼ بأنو  ذلؾ المتغير الذي يرغب  في الكشؼ:  عالمتغير التاب
 المتغير المستقؿ عميو

 في كرة القدـ  األداء المياري

 :مجاالت البحث -4-1

 المجال المكاني : 1-4-1
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 المركب الرياضي يقع في وسط دائرة وادي رىيو. 

  المجال البشري: 1-4-2

 سنة 41العب كرة القدـ اعمارىـ اقؿ مف 92 

 المجال الزمني:1-4-3

حيث خالؿ ىذه الفترة  9248-1-91الى غاية 9248-3-49امتدت فترة مف 
قاـ الباحثاف بوضع اختبارات قبمي عمى العينة  ثـ تطبيؽ البرنامج التدريبي 

 باستخداـ تماريف مدمجة و في االخير االختارات البعدية  

 ادوات البحث:-1-5

الجابة عمى التساؤالت المطروحة وجب قصد التحقؽ مف الفرضيات البحث و ا
عمينا اتباع افضؿ الطرؽ و االستعانة باالدوات الضرورية المساعدة و التي 

 تمثمت في:

 ظة:المالح

البيانات و غالبا ما تكوف السبب المباشر في معرفة المشكمة  ادوات جمعمف اىـ 
 عند الباحث ، حيث تمكف مف مشاىدة مجموعة ما و بشكؿ مباشر.

 االستبيان :

 يعتبر مف وسائؿ االستقصاء و جمع المعمومات االكثر فعالية في خدمة البحث،

 يا عمى الخبراء قصد تحكيم ات الميارية واستعممنا االستبياف في عرض االختبار 
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 االختبارات المهارية :

مقننة اقترحت وقوبمت   بطريات اختبارات ميارية اعتمد الباحثاف عمى 
باإليجاب مف طرؼ الدكاترة و أساتذة تقيس الجوانب الميارية لالعبي عينة 

يبدأ الالعب عند اإلشارة  :البحث والمتعمقة بموضوع الدراسة و قد كانت كالتالي
ـ، ويبعد أوؿ 9بالجري بالكرة مف خط المنتصؼ ليمر بيف الشواخص البعد بينيا 

متر، ومباشرة بعد االنتيائ يقـو بتمريرة طويمة لتسقط  1شاخص عف خط البداية 
في الدوائر المحددة، ليجد بعدىا كرتيف يمررىما بعد تخطي األقماع لمتسجيؿ في 

متر عمى اليميف ثـ عمى اليسار عمى  42المرمى الصغير الموجود عمى بعد 
لرابعة ارتفاعا، ثـ يأخذ الكرة ا 2..2متر عرض، و   4التوالي تتراوح أبعدىما 

ليمررىا إلى المقعد السويدي ثـ يستقبميا ليسددىا مباشرة نحو المرمى المقسـ إلى 
متر عف القائـ األيسر  4متر عف القائـ األيمف و  4مناطؽ لمتيديؼ محددة بػ: 

 وبعدىا الكرة الخامسة يرواغ بيا األقماع و يسدد عمى المرمى.

 كيفية التسجيل:

 التمريرة الطويلة:

 نقطتاف عند سقوط الكرة داخؿ الدائرة الصغيرة. 29 

 نقطة واحدة عند سقوط الكرة داخؿ الدائرة الكبيرة وخارج الدائرة الصغيرة.

عند سقوط الكرة خارج الدائرتيف أو ارتطاميا باألرض قبؿ السقوط في  22
 الدائرة.

 :دقة التمرير  
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 المرمى الصغير مباشرة. نقطتاف عند تسجيؿ الكرة داخؿ 22

 :دقة التهديف   

ـ، عف القائـ          4نقطتاف عند تسجيؿ الكرةداخؿ المنطقة المحددة  29
 األيمف و األيسر.

 نقطة عند تسجيؿ الكرة في وسط المرمى أو ارتطاميا بمحيط المرمى. 24 

 عند خروج الكرة خارج اإلطار أو مالمستيا األرض قبؿ الدخوؿ. 22

 الحساب: طريقة

يحتسب الزمف الكمي لإلختبار مف البداية حتى اإلنتياء  الزمف الكمي لإلختبار:
 مف التيديؼ.

 مجموع الدرجات المحصؿ عمييا.

 عدد المحاوالت:

 (9242 .924)الكريـ،  يمنح الالعب محاولتيف يحتسب معدليما.

 الوسائل االحصائية :

مف بيف الوسائؿ التي ال يمكف لمباحث االستغناء عنيا او تجاىميا ميما كاف نوع 
الدراسة التي كاف يقوـ بيا ،بؿ يجب االعتماد عمى االحصاء الذي يمدنا 

 بالوصؼ الموضوعي الدقيؽ .

 ادوات البحث تمثمت في اختبار مياري مركب ييدؼ الى قياس سرعة االداء .

 االستطالعية: الدراسة -1-6
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بدراسة استطالعية في بعض النوادي الرياضية و مالحضتيا الطالباف بعد قياـ 
،و سؤاؿ المدربيف عف مستوى االداء المياري لالعبي كرة القدـ ، استخمصنا اف 
بعض المدربيف صرحوا اف البرامج التدريبية باستخداـ التماريف المدمجة ليا اثر 

 و البدني لممتدربيف. لرفع مستوى االعداد المياري

مياري( –و بناءا عميو تـ وضع برنامج تدريبي باستخداـ التماريف المدمجة )بدني 
 حتى يتمكف المتدرب مف رفع مستوى اداء الالعبيف المياري 

 االساسية :الدراسة  -1-7

تـ  بوضع اختبار مياري مركب ىدفو قياس سرعة االداء ، حيثلطالباف قاـ ا
تبار  مف قبؿ مجموعة مف االساتذة المختصيف في معيد ترشيح وحدات االخ

الى   9248-29-92التربية البدنيةو الرياصية مستغانـ في الفترة الممتدة مف  
29-23-9248 

و و بعد ترشيح االستمارة تـ اختيار وحدات االختبار بناءا عمى اراء االساتذة 
احتوى ىذا االختبار عمى .حيث -ميـ مختار -كوتشوؾ–)سنوسي عبد الكريـ 

اختبارات جزئية تدرس ميارتي التمرير و التصويب، اختبار التمريرات الطويمة 
،اختبار دقة االداء ،و اختبار التصويب. و باالضافة الى ىذا االخير يقـو 

 االختبار بقياس سرعة االداء اي سرعة تنفيذ االختبار بالثانية.

 

 9248-23-49جراء االختبار القبمي يـوو بعدىا قاـ الطالباف الباحثاف با
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 البرنامج التدريبي المتقرح باستخداـ التماريف المدمجةبينما تـ تطبيؽ  وحدات  
 9248-21-93الى 9248-23-41في الفترة الممتدة مف  

-91وبعد انتياء وحدات البرنامج التريبي المقترح تـ اجراء االختبار البعدي يـو 
21-9248 

تحميؿ البيانات في الجداوؿ البيانية كما سيتـ عرضو في  و بعدىا تـ جمع و
 الفصؿ الثاني  المتعمؽ بعرض و تحميؿ النتائج

 خالصة :

وعميو وقصد بموغ أىداؼ البحث المنشودة تطرؽ الطالباف الباحثاف خالؿ ىذا 
عرض مفصؿ حوؿ منيجية  خالؿ التجربة االستطالعية و األساسية  الفصؿ الى

 وىذا تماشيا مع طبيعة البحث العممي ومتطمباتو العممية حيث 
تـ التطرؽ في ىذا الفصؿ الى توقيع المنيج في البحث العينة ، مجاالت البحث 
متغيرات البحث و األدوات المستخدمة في البحث كما تطرؽ الباحثاف الى 

ئؿ االحصائية المستخدمة بغية الوصوؿ الى اصدار أحكاـ موضوعية حوؿ الوسا
 الظاىرة موضوع البحث
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 د:تمهي

تتطمب منيجية البحث، عرض و تحميل النتائج و مناقشتيا حيث يتمثل ذلك الركن   
" بخصوص وود األساسي في عممية اختبار فروض البحث و البرىنة عمييا و يشير

 التجربة " أنيا محاولة البرىنة عمى فرضية تتميز بوجود عاممين تربطيما عالقة نسبية "

لذلك فان االكتفاء بعرض البيانات بدون تفسيرىا و االعتماد عمى المناقشة و       
التفسير السطحي يفقد البحث قيمتو، و يقمل من قدره و يجعل منو عمال عاديا أكثر 
من كونو عمال عمميا يتميز بالقدرة اإلبتكارية النافدة، و عمى ىدا األساس اقتضى 

عطاء حوصمة إلي كل النتائج المتوصل إلييا  عمى الباحثين إلي تحميل األمر النتائج وا 
باإلضافة إلي أن عرض  ىذه النتائج يكون في جداول واضحة ثم تحميميا تحميال 

موضوعيا يعتمد عمى المنطق و الخيال العممي، كما أنو تم تمثيل ىذه النتائج في شكل 
 .أعمدة بيانية

 نتائج البحث.عرض 1- 2
 لممجموعتين )التجريبية، الضابطة(عرض نتائج االختبارات القبمية .2-1

استخدمنا المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وكذا اختبار )ت( لدراسة الفروق 
 بين المجموعتين فدلت النتائج عمى مايمي:

يوضح قيمة )ت( لدراسة الفروق بين المجموعتين )التجريبية، الضابطة( في   11جدول رقم  
 االختبار القبمي.
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أعاله يظير مدى التجانس الموجود بين عينة البحث الضابطة و  - 10 -من الجدول
وىذا مايبينو الجدول  المياراتالتجريبية بعد إجراء االختبار القبمي المتضمن لتمك 

تمك النتائج إحصائيا ،وليذا الغرض إستخدم الباحثان ت  الطالبان أعاله ،عالج 
 قيمة  ت المحسوبة ومقارنتيا مع ت الجدولية عند مستوى الداللة ستيودنت إلستخراج

المحسوبة  تومن خالل الجدول يتضح أن جميع القيم 2-ن2ودرجة الحرية    1.10
كأكبر قيمة وىي أصغر من قيمة  1.01كأصغر قيمة و   1.21والتي تأرجحت بين  

 1.10الداللة  ومستوى 08=2-ن2عند درجة الحرية  2.01الجدولية التي بمغت  ت
وىذا مايدل عمي أن الفرق بين  المجموعة التجريبية والضابطة في االختبارات المذكورة 
،فرق غير دال إحصائيا مما تؤكد عمى عدم وجود فروق معنوية بين ىذه المتوسطات 

  .وىذا مايدل عمي التجانس القائم بين المجموعتين في بحثنا

 والعينة التجريبية. مي و البعدي( لمعينة الضابطة. عرض نتائج االختبارين )القب2-1-2
 .(التمريرات الطويمة) مهاري مركب نتائج اختبار ومناقشة عرض -2-1-2-1

 االختبارات المهارية يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في  12جدول رقم 
 .)التمريرات الطويمة(

الداللة  
 االحصائية

مستوى 
 الداللة

درجة 
الحرية  

 2-ن2

ت 
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

 المقاييس االحصائية العينة الضابطة العينة التجريبية
 

 -س ع -س ع االختبارات

 غير دال

.0.0 81 208. 

التمريرات  01. 0.2. 02. 0.8. 00.
 الطويمة

 اتاختبـــار 
 مهارية 

قوة ودقة  .80 008. .80 0.1. ..0. غير دال
 التمريرات

دقة  01. .00. 00. 000. ..0. غير دال
 التهديف
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 العينات املقاييس      
اإلحصائية            

 االختبارات
 

 ن

 االختبار
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

وبة
حس

 الم
ت

 

ولية
جد

ت ال
 

رية) 
الح

جة 
در

 -ن1
1) 

 

اللة
الد

وى 
مست

ائية 
حص

 اإل
اللة

الد
 

 ع س ع س

 1.60 1.6 0.4 1.20 1.8 01       التجريبية العينة
1.15 8 1.14 

 دال
 احصائيا

 0 1.40 1.5 1.31 1.7 01 الضابطة العينة
 غري دال
 احصائيا

قيمة المتوسط الحسابي القبمي لمعينة  نلقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله ا
بمغت  1.0قد تدريبي باستخدام التمارين المدمجةبرنامج التجريبية التي طبقت عمييا 

عند نفس العينة بمغ قيمة المتوسط  أما االختبار البعدي 0..1وانحراف معياري قدره 
بينما بمغ المتوسط الحسابي لمعينة الضابطة 1.0واالنحراف المعياري  0.0الحسابي 

أما االختبار البعدي ليذه العينة فبمغ المتوسط  1.20وبانحراف معياري قدره  8..0
 وبعد استخدام ت ستيودنت تبين أن قيمة ت2..1واالنحراف المعياري  1.8الحسابي 

وىي اصغر من قيمة ت الجدولية التي  0المحسوبة بالنسبة لمعينة الضابطة بمغت 
مما يدل عمى  1.10عند مستوى الداللة  08=2-ن2  يةعند درجة الحر  2.20بمغت 

أن ال توجد داللة إحصائية وبالتالي ال توجد فروق معنوية بين متوسطات النتائج 
وىي أكبر 2.00التجريبية فبمغت ت المحسوبة  القبمية والبعدية أما بالنسبة عمى العينة

عند مستوى  08=  2– 2عند درجة الحرية ن 2.20من قيمة ت الجدولية والتي بمغت 
مما يدل عمى عمى أنو توجد داللة إحصائية وبالتالي يوجد فرق معنوي  1.10الداللة 

 بين متوسطات النتائج القبمية والبعدية لصالح االختبارات البعدية .
 تدريبي باستخدام تمارين مدمجة  برنامجوعميو يستخمص الطالبان الباحثان أن استخدام  

ميارة التمرير )التمريرات  قد أعطى األثر االيجابي في تنميةتدريبية  ضمن حصة 
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 يرجعلدى عينة البحث التجريبية ، ويرى الطالبان الباحثان أن ىذا التحسن  الطويمة(
 خالل مدة تطبيق الوحدات.  دور التمارين المدمجة إلى 

 12وىذا مايبينو الشكل رقم 

  

البحث  تي" يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبمية والبعدية لعين12الشكل البياني رقم " 
 .)التمريرات الطويمة( االختبارات المهارية في 

 

ميارة اختبار يتبين ان العينة التجريبية حققت أكبر متوسط حسابي في  12من الشكل  
قد طورت  تمارين  المقترحة اشتممت عمىالتدريبية عمى ان الوحدات مما يدل  التمرير 

 ميارة التمرير .

 .)قوة ودقة التمرير( االختبارات المهارية عرض ومناقشة نتائج   -2-1-2
)قوة  االختبارات المهارية يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في  13جدول رقم 

 .ودقة التمرير(
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 العينات املقاييس      
اإلحصائية            

 االختبارات
 

 ن

 االختبار
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

وبة
حس

 الم
ت

 

ولية
جد

ت ال
 

رية) 
الح

جة 
در

 -ن1
1) 

 

اللة
الد

وى 
مست

ائية 
حص

 اإل
اللة

الد
 

 ع س ع س

 3.47 1 1 1.37 0.2 01       التجريبية العينة
1.15 8 1.14 

 دال
 احصائيا

 1.71 1.52 0.1 1.40 0.3 01 الضابطة العينة
 غري دال
 احصائيا

لقد تبين عمى ضوء النتائج المدونة أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي القبمي لمعينة 
  8..1واالنحراف المعياري  ..0التجريبية  التى طبقت عمييا الوحدات التعميمية بمغ 

واالنحراف  2وعند نفس العينة بمغ المتوسط الحسابي   أما في االختبار البعدي
 ..0بينما بمغ المتوسط الحسابي لمعينة الضابطة في االختبار القبمي  1المعياري  
 0.2أما االختبار البعدي ليذه العينة بمغ متوسط الحسابي   1.00ف المعياري واالنحرا

أن قيمة ت المحسوبة ستيودنت تبين  توبعد إستخدام .1.0ي واالنحراف المعيار 
الجدولية التى بمغت  توىي أصغر من قيمة  1.81بالنسبة لمعينة الضابطة بمغت 

مما يدل عمي أنو ال 1.10عند مستوى الداللة  08=2-2ن عند درجة الحرية 2.20
توجد داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد فرق معنوي بين متوسطات  نتائج القبمية 

وىي أكبر من قيمة 08..المحسوبة  ت ى العينة التجريبية فبمغتوالبعدية،أما بالنسبة إل
عند مستوى الداللة  00=0-ن2ن عند درجة الحرية 2.20الجدولية التى بمغت  ت

مما يدل عمي أنو توجد داللة إحصائية وبالتالي يوجد فرق معنوي بين متوسطات  1.10
 .نتائج القبمية والبعدية لصالح االختبارات البعدية

 إتضح لمطالبان الباحثان من الجدول أعاله أنو سجل نسبة من التطور لمعينةكما 
 .البحث التجريبية وذالك لصالح االختبار البعدي ليا
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 تدريبية ضمن حصة  التمارين المدمجة وعميو يستخمص الطالبان الباحثان أن إستخدام 
الطالبان أن ىذا التحسن ،ويري قوة و دقة التمرير كذلك أعطى أثر إيجابي في تنمية 

وىذا  ة لحصة التعميمي التدريبية  داخل الوحدات التمارين المدمجة نتيجة  إستخدام  ىو
ميارة  الذي يعتبر أداة قياس  )قوة و دقة التمرير( االختبارات الميارية ماتبينو نتائج 

 التمرير.

 

" يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبمية والبعدية لعينة 13الشكل البياني رقم "  
 .)قوة ودقة التمرير( مهاري مركباختبار في البحث 

 .)دقة التهديف( مهاري مركباختبار عرض ومناقشة نتائج  -2-1-3
)دقة  مهاري مركباختبار يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينة البحث في  14جدول رقم 

 .(التهديف
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 العينات املقاييس      
اإلحصائية            

 االختبارات
 

 ن

 االختبار
 القبلي

 االختبار
 البعدي 

وبة
حس

 الم
ت

 

ولية
جد

ت ال
 

رية) 
الح

جة 
در

 -ن1
1) 

 

اللة
الد

وى 
مست

ائية 
حص

 اإل
اللة

الد
 

 ع س ع س

 3.47 1.73 0.3 1.56 1.6 01       التجريبية العينة
1.15 8 1.14 

 دال
 احصائيا

 1.25 1.37 1.6 1.52 1.7 01 الضابطة العينة
 غري دال
 احصائيا

وانحرافا  1.0ب سابيا في االختبار القبمي يقدر حققت المجموعة التجريبية متوسطا ح
ونسبة   .1.8هوانحرافو المعياري قدر  ..0أما االختبار البعدي فمتوسطو 1.00قدره 

-ن2ودرجة حرية  1.10عند مستوى الداللة  08.. ب"ت" اختبار ت ستودنت 
وىي أصغر قيمة من "ت" المحسوبة وىذا  2.20عند "ت" الجدولية مساوية ل  08=2

 يعني وجود فرق معنوي بين االختبار القبمي والبعدي وذلك دال إحصائيا.

 1.8ختبار القبمي متوسطا حسابيا قدرهأما المجموعة الضابطة فقد حققت في اال
 8..1وانحراف معياري 1.0 هومتوسطا حسابيا بعدي قدر  .1.0عياري قدرهوانحرافا م
 ودرجة حرية  1.10عند مستوى الداللة 0..1 ." المحسوبة توقدرت "

" الجدولية ىذا ت" المحسوبة أصغر من "تإذن " 2.20"الجدولية توعند " 08=2-ن2
 وذلك غير دال إحصائيا. البعدي يوجد فرق معنوي بين االختبار القبمي و يعني ال

،وعميو يستخمص  مرسمي العربي و مقدس ادريس دراسةوتوافقت الدراسة الحالية مع 
لممتدريبن   التمارين المدمجة  الطالبان الباحثان أن الحصص المقترحة التي تتضمن

 عكس ىعم الالعبيندى دقة التيديف )التصويب( لكان ليا دور إيجابي في تحسين 
 .مدربياالعينة الضابطة التي تعمل تحت الالعبين 
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في " يوضح الفرق بين المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية لعينة البحث 40الشكل البياني رقم "  

 .)دقة التهديف( مهاري مركباختبار 

 .عرض نتائج االختبارات البعدية لمعينتين )التجريبية، الضابطة( .2-1-6

 .)التمريرات الطويمة( مهاري مركباختبار عرض ومناقشة نتائج  -2-1-6-1

االختبارات يوضح داللة الفروق في نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في   15جدول رقم
 .)التمريرات الطويمة( المهارية

 0  0.0.، مستوى الداللة  81=  2-ن  2درجة الحرية 

البعدي لعينتي البحث  لالختبار 10  نالحظ من خالل نتائج الموضحة في الجدول رقم
عند 20..وىي أكبر من ت الجدولية البالغة  2.01أن قيمة ت المحسوبة لمعينتي 

وىذا يدل عمي وجود فرق معنوي دال  1.10ومستوي الداللة  08=2-ن2درجة الحرية 
إحصائيا لصالح العينة ذات المتوسط الحسابي األكبر وىي التي طبق عمييا برنامج 
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 العينة الضابطة العينة التجريبية

 االختبار البعدي
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 2 س 2ع  ت المحسوبة ت جدولية
المقاييس         

 اإلحصائية  العينات      

52.3 .2.2 
 العينة الضابطة 220 .223

 العينة التجريبية 23. 220
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 .10الشكل رقم أنظر تدريبي باستخدام تمارين مدمجة 

 

 

 
مهاري اختبار  يوضح الفروق بين المتوسطات البعدية لعينة البحث في15الشكل البياني رقم 

 .)التمريرات الطويمة( مركب

 مهاري مركباختبار الختبار البعدي لعينتي البحث في عرض ومناقشة نتائج ا -2-1-7-2
 .)قوة ودقة التمرير(

مهاري اختبار يوضح داللة الفروق في نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في  16جدول رقم 
 .)قوة ودقة التمرير( مركب

 0.0.، مستوى الداللة  81=  2-ن  2درجة الحرية 
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 المقاييس
 االحصائية

 ت الجدولية  ت المحسوبة  2ع 2س   

 ..0. .208 .00. 1.2 العينة الضابطة
   ..0. ..20 العينة التجريبية

 

لعينتي البحث أن  لإلختبار البعدي10نالحظ من خالل نتائج الموضحة في الجدول رقم
عند درجة  .وىي أكبر من ت الجدولية البالغة  2.01قيمة ت المحسوبة لمعينتي 

وىذا يدل عمي وجود فرق معنوي دال  1.10ومستوي الداللة  08=2-ن2الحرية 
إحصائيا لصالح العينة ذات المتوسط الحسابي األكبر وىي التي طبق عمييا برنامج 

 10ل الشك أنظر التمارين المدمجة 

 
االختبارات يوضح الفروق بين المتوسطات البعدية لعينة البحث في  16الشكل البياني رقم  

 .)قوة ودقة التمرير( المهارية

)دقة االختبارات المهارية  عرض ومناقشة نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في-2-1-8-3
 .التهديف(
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 االختبار البعدي
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االختبارات يوضح داللة الفروق في نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في  0.رقم  جدول
 .)دقة التهديف( المهارية

 0.0.، مستوى الداللة  81=  2-ن  2درجة الحرية 

المقاييس 
 االحصائية

 العينات

 ت الجدولية ت المحسوبة 2ع 2س

 2.20 2.01 8..1 1.0 العينة الضابطة
 8..1 ..0 العينة التجربية

لإلختبار البعدي لعينتي البحث أن 10نالحظ من خالل نتائج الموضحة في الجدول رقم
 2.20وىي أكبر من ت الجدولية البالغة  2.01قيمة ت المحسوبة لمعينتي 

وىذا يدل عمي وجود فرق معنوي  1.10ومستوي الداللة  08=2-ن2عند درجة الحرية 
الحسابي األكبر وىي التي طبق عمييا دال إحصائيا لصالح العينة ذات المتوسط 

 .10الشكل رقم أنظر التمارين المدمجة برنامج 
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مهاري اختبار يوضح الفروق بين المتوسطات البعدية لعينة البحث في  17الشكل البياني رقم 
 .)دقة التهديف( مركب

 االستنتاجات:-2-2

 االداء إن استخذام البروامج التذرَبٍ الممترح  لذ أثر اَجابُا فٍ تىمُت

 المهارٌ لذي العبٍ كرة المذم 

 ٍأدي البروامج التذرَبٍ الممترح الً تطىَر بعط المهاراث األساسُت ف

 التمرَراث الطىَلت ،دلت التمرَر ، دلت التهذَف(كرة المذم )

 هىان فروق راث داللت إدصائُت بُه االختبار المبلٍ والبعذٌ بُه

العُىتُه وهى لصالخ االختبار البعذٌ للعُىت التجرَبُت فٍ االختباراث 

 المهارَت 

 هىان فروق راث داللت إدصائُت بُه االختبار المبلٍ والبعذٌ بُه

للعُىت التجرَبُت فٍ االختباراث  العُىتُه وهى لصالخ االختبار البعذٌ

 المهارَت  لبعط المهاراث األساسُت فٍ كرة المذم .

 ٍعلً مستىي المماروت فٍ وتائج االختبار البعذٌ لعُىتٍ البذث ف

المهارَت أن كل الفروق الذاصلت بُه متىسطت الىتائج االختباراث لها 

وامج التذضُر داللت إدصائُت لصالخ العُىت التجرَبُت المطبك علُها بر

 البذوٍ المذمج.

 مناقشة نتائج الفرضيات : -2-3

 العامة: مناقشة نتائج الفرضية 

لمبرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمارين  ان  الطالبان  و التي يفترض فييا
 .0المدمجة تأثير إيجابي في تنمية األداء المياري في كرة القدم لفئة أقل من 

المتحصل عمييا  المياريةمن خالل المعالجة اإلحصائية لنتائج االختبارات  سنة.
بين المجموعتين  التمرير و التصويب يتضح وجود فروق دالة إحصائيا في قياس 

( 0-.-.-2-0-التجريبية والضابطة ، ونالحظ ىذا من خالل الجداول رقم )
الحاصمة بين متوسطات نتائج اختبارات  التي توضح الداللة اإلحصائية لمفروقات
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إن البرنامج التدريبي لمتحضير البدني  .القبمية والبعدية لعينتي البحث الميارية
الميارات كرة المدمج المقترح الذي طبق عمى المجموعة التجريبية أدى إلى تنمية 

 لقدمكرة اتمرينات المندمجة   باستخدام  البرنامج التدريبي، وان استخدام القدم
باإلضافة إلى بعض  تنمية ميارة التمرير و التصويب )األواسط( قد أدى إلى 

الصفات البدنية األخرى ويتفق الباحث أن ىذا التحصيل اإلحصائي يتطابق مع 
مرسمي العربي و مقدس األبحاث السابقة في تأكيد الحقائق اليامة كدراسة  نتائج

التمارين المدمجة التي اكدت  بحقائق ان التمارين  ادريس التي خمصت ان
 "alexander dallelتنمي  الجانب المياري لالعبين و ىذا ما يؤكده  المدمجة

أن التحضٌر البدنً المدمج عبارة عن إدماج الكرة فً العمل البدنً الذي  ":(

افات المس ٌسمح باكتساب قدرات بدنٌة لالعبٌن. و زٌادة قدرة الالعب على أداء

زكري صالح ومحيمدات صالح الدين بعنوان: ''دراسة أثر  القصٌرة . و اٌضا دراسة 
التدريب المدمج )الشامل( عمى تنمية العمل ذو الشدة العالية حسب منطق كرة 

فقد اكدت اغمب الدراسات في مجال تطوير  . سنة'' 08-00القدم لدى األواسط 
التدريب المدمج في تطوير االداء  االعداد المياري في كرة القدم عمى اىمية

التدريب الشامل والمدمج بالنسبة .و بعض اقوال العمماء اكدت ان المياري
لممحضر ليس فقط تكرير نفس التمارين البدنية والتقنية والخططية األىداف لكن 
المحضر الحقيقي ىو الذي يتصورىا بأحسن و أفضل وضعيات واستعماليا بما 

 .(Marion. A, 2000, p. 35)تتطمبو المنافسة 

 .و عمى ىذا األساس استخمص الطالب الباحث أن ىذه الفرضية قد تحققت

 لمبرنامج التدريبي المقترح باستخدام  :االولى الجزئية مناقشة نتائج الفرضية

 سنة. .0 التمارين المدمجة تأثير إيجابي في تحسين دقة التمرير لفئة أقل من



 الىتائج عرض و تذلُل  و مىالشت
 

80 
 

لعينة  بميارة التتمريرخالل المعالجة االحصائية لنتائج االختبارات الخاصة  نم
فروق  و ية و البعدية تبين لنا ان ىناكمالبحث التجريبية بين االختبارات القب

و مبين ىالبعدية كما  ارتاعينة التجريبية و لصالح االختبلم دقة التمرير  راتاالختبا
ية التحضير البدني المدمج في مفاع يمد ىممما يؤكد ع( 0-.2-5-) في الجداول

 مىحرص الطالبين ع .سنة  .0القدم اقل من  لالعبي كرة دقة و قوة التمريرتنمية 
.و يذكر شاانون في  اىمية التدريب مى اسس عممية بناء البرنامج التدريبي ع

بدوره يساعد إكساب مستوى عالي من التحضير الخططي والذي المدمج عمى انو  
بداع وضعيات تنافسية كما تساعد عمى إكساب سرعة تقنية  عمى ربح الوقت وا 

 (Chanon .r-baux, 1994)  .كبيرة

إجراء المزيد من و ىذا ما استنتجو زكي صالح و حميدات صالح الدين عمى 
الدراسات التي تتناول التدريب المدمج وأثره في تحسين الجانب المياري و الخططي 

 و ىنا استنتج الطالبان تحقق الفرضية.. كرة القدم العبي لدى 

 الجزئية الثانية: مناقشة نتائج الفرضية

بميارة دقة التصويب و خالل المعالجة االحصائية لنتائج االختبارات الخاصة  نم 
 و ية و البعدية تبين لنا ان ىناكملعينة البحث التجريبية بين االختبارات القب التيديف 

و ىالبعدية كما  تاراعينة التجريبية و لصالح االختبلم دقة التيديف   راتفروق االختبا
التحضير البدني المدمج في  اىمية  يمد ىممما يؤكد ع( 0-0) مبين في الجداول

 أندري مونو عمى أنو يذكر سنة. .0القدم اقل من  لالعبي كرةدقة التصويب تنمية 
إدراج كل األىداف التدريبية التعميمية و التنموية في كل تمرين أو  التدريب المدمج ىو 

س لعبة بما في دلك الجوانب البدنية، التقنية و الخططية و النظرية و النفسية بنف
 .   (Brueggeman, 2000, p. 08)الصيغة التنافسية 
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''اقتراح برنامج في مدكرة الماستر تحت عنوان  2100كما يدكر فغمول السنوسي 
تدريبي باستخدام التمارين المدمجة بالكرة في تطوير تحمل السرعة لدى العبي كرة 

عمى ان البرنامج التدريبي المقترح باستخدام التمارين  '' ( سنة00-00القدم أواسط )
المدمجة دور ىام في تنمية السرعة و يؤكد ايضا ان لمتدريب المدمج اىمية كبيرة 

أن ىذا التحصيل  الطالبان  ويتفق .في تنمية الصفات البدنية و الميارية لالعبين 
فقد اكدت  . .الحقائق اليامةاألبحاث السابقة في تأكيد  اإلحصائي يتطابق مع نتائج

اغمب الدراسات في مجال تطوير االعداد المياري في كرة القدم عمى اىمية 
التدريب الشامل والمدمج يساعد في . التدريب المدمج في تطوير االداء المياري
بحيث يسمح لالعب كرة عمى كسب ، الحصول عمى تحكم تقني مياري كبير جدا

يستغل كمعطيات تنافسية فردية و جماعية  مخزون معرفي و خططي و بدني
 ,Chanon .r-baux)  .الفعالة المشاركةتسيل عمى المعب الديناميكي و 

1994)  

 .من خالل هده النتائج و الدراسات السابقة ٌستنتج الطالبان تحقق الفرضٌة 
 االقتراحات و التوصيات: -2-4

 ٌوصٌان بما ٌلً : الطالبانبها  التً خرجفً ضوء االستنتاجات  

في فترة خاصة  التأكيد عمى استخدام التدريب المدمج في  تطير ميارة التمرير  -
 .المنافسة 

االىتمام بتدريب ميارة التصويب النيا من الميارات  التي تحدد االنجاز في كرة  -
 .القدم
كون حتى يى الرياضي في ميارتي التمرير و التصويب  أداء اختبارات لتقويم مستو -
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 المدرب عمى درجة عالية من معرفة الرياضي و اداء تمرينات تتناسب مع قدرات
 .الالعب

برامج تدريبية باستخدام التمارين المدمجة لقدرتيا عمى تحسين  بتصميم االىتمام -
  االداء المياري.

 :العامة الخالصة -6

التدريبية باستخدام التمارين المدمجة تؤدي الى تطوير و تحسين مستوى  البرامج   
االداء المياري لالعبي كرة القدم و نضرا الىمية التدريب المدمج في تطوير ميارتي 
التمرير و التصويب وجب عمينا االىتمام باقتراح برنامج تدريبي باستخدام التمارين 

لحديثة لمتدريب الرياضي الحديث من اجل المدمجة في كرة القدم وقف المتطمبات ا
لكرة القدم الحديثة و كذى الرياضات االخرى  معرفة مدى تاثيرىا عمى االداء المياري

  . سواء كانت فردية او جماعية 

ولتحقيق أعاله قام الطالبان الباحثان بوضع وحدات تدريبية ترتكز في محتواىا عمي 
ما توضح لمطالبان عمى كشف حقيقة العالقة   مجموعة من  االختبارات الميارية وىذا

-.0بين التدريب المدمج و اىميتو في تنمية االداء المياري لالعبي كرة القدم لفئة  
لدى العينة  الميارية اثر في تحسين بعض القدرات تدريبي ،واستخدام برنامج ةسن 00

التجريبية والتي تطورت فييا النتائج مقارنة بنتائج العينة الضابطة وىذه األخيرة لم 
التدريبي  يظير شيء عمييا يدل عمى التطور، ىذا ما يدل عمى ان تطبيق البرنامج

المقترحة عمى العينة التجريبية قد اثر ايجابيا عمى تحسين  باستخدام التمارين المدمجة 
المختارة ويدل ايظا عمى أن ىذه المرحمة ىي انسب مرحمة لتحسين   رات الميابعض 
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،وعميو يستخمص الطالبان الباحثان مجموعة من التوصيات انطالقا القدرات الميارية  
 .من نتائج الدراسة 
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 يسترجع الكرة ثم الجري بها بمين ويسار رجميه -

 د21

    

 



 02مذكرة رقم:

 المدة التمارين                          األهداف  المراحل

 
 

المرحمة 
 التحضيرية

 

 
 
تهيئة الالعبين نفسياوبدنيا لمدخول -

 في التدريب

 
 
 شرح هدف الحصة -
 التسخين بالكرة-
 التسخين البدني العام والخاص مع التركيز عمى األطراف السفمية-

 
 

 د20

 
 

 المرحمة
 الرئيسية

 
 
 التصويب عمى المرمى-
 احترام المنطقة و دقة التصويب -

 :00التمرين
م من خط المرمى ويمعب 5العبين نضع خطين متوازيين عمى بعد  5م فريقان يتكونان من 01داخل منطقة -

كرة عادية داخل المنطقة الباقية و التصويب يكون عمى خارج المنطقة المحرمة عمى الهدف الذي طوله  الفريفان
 م 0

 :02التمرين
م 5العبين يمعبون داخل منطقة الجزاء ونضع خطين متوازيين عمى بعد  5الفريقان يتكون كل واحد منهما من -

كل فريق عمى األقماع الموجودة داخل م ويدافع 01من خط المرمى ونضع في كل جهة قمعين فوق خط 

 
 د25
 
 
 
 
 



األقماع الموجودة داخل المنطقة المحرمةلمخصم وتحسب المنطقة بينهما و يحاول الفريقان التصويب عمى أحد 
 نقطة لمن اسقط القمع لخمق روح المنافس

 د20

    

 



 10مذكرة رقم:

 المدة التمارين                          األىداف  المراحل

 
 

المرحمة 
 التحضيرية

 

 
 
تييئة الالعبين نفسياوبدنيا لمدخول -

 في التدريب

 
 
 شرح ىدف الحصة -
 التسخين بالكرة-
 التسخين البدني العام والخاص مع التركيز عمى األطراف السفمية-

 
 

 د01

 
 المرحمة
 الرئيسية

 
 
 
 
  

 :التمرين
 العبين و لكل فوج كرة و يقومون بالتمرينات التالية : 5افواج كل فوج ب  4تقسيم الفريق الى-
م.ينطمق الالعب من الشاىد االول بالسرعة باتجاه التاني ثم  01بخط مستقيم محدد بشاىدين المسافة بينيم  -

، حيث يجد امامو الكرة فيقذفيا نحو المرمى  و نفس الشيئ لالفواج  العودة الى الشاىد االول بالسرعة ايضا
 الباقية مع عدد من التكرارات 

 نفس التمرين لكن ىذه المرة الشكل يكون نصف دائرة -
 نفس التمرين لكن ىذه المرة الشكل يكون منكسر -

 
 د05
 
 
 
 
 



 نفس التمرين لكن ىذه المرة الشكل يكون مثمث -
 ن يعبرون سمسمة من الضربات . م الالعبو  01عمى مستوى خط -

 د01

    

 



 48مذكرة رقم:

 المدة                التمارين                                االهداف  المراحل 
 

المرحمة 
 التحضيرية 

 
التاكيد عمى سالمة -

 الالعبين 

 
 شرح هدف الحصة -
 التسخين بالكرة-
 التسخين البدني العام والخاص مع التركيز عمى األطراف السفمية-

 
 
 
 

 د64

 
المرحمة -

 الرئيسة 

التركيز عمى دقة في -
 التمرير

و العمل بالرجمين 
 اليمنى و اليسري 

افواج كل فوجين يعمالن عمى التسجيل نحو المرمى و ذلك عن طربق المراوغة  8نقسم الفريق الى -
 ثم التمرير نحو المرمى 

بمين مثنى مثنى يبعدان اشخاص متقا 8م و نضع 59نقسم الفريق الى فوجين متقابمين البعدبينهما -
 م  59م و يبعد كل زوج من االشحاص عن ةكل فوج ب 74عن بعضهما 

و عند النهاية يقذف بالكرة نحو  8ينطمق الالعب بالكرة نحو الشواخص بحيث يمر عبرها بشكل -
 .6نفس العمل لمفوج  6الفوج 

 د69
 
 
 
 
 



 لممرمى .م متقابمين  9نقسم الفوجين الى فوجين متقابمين يبعدان عن بعضها ب -
 5شواخص و نضع في وسط كل مربع قمع شاهد ،ينطمقالالعب من الفوج  :و تبعد مربعين ب -

.و الذي ينطمق 6يمررها بالعقب لمقوج  6.و عند وصوله الى الشاخص 5بالكرة ليمر عمى الشاخص 
 ويمرر الكرة الى 7عند وصوله الى الشاخص -8-6-5الالعب االول منه ليمر عبر الشاخص 

و ينهي عممه  :-8الالعب الذي انطمق بالكرة اول مرة و هذا االخير يقوم بالمرور عبر الشاخص 
 ىبالتمرير نحو المرم

 
 
 

 د64

    

 



 ملخص البحث

تهدف الدراسة الى تقييم و  تحسين المستوى المهاري من خالل اقتراح برنامج تدريبي 
 باستخدام  التمارين المدمجة في كرة القدم.

لتمارين المدمجة  في ا تأثير استخدامو في هذا السياق هدفت الدراسة إلى معرفة   
التمارين المدمجة و عميه افترض الباحثان أن   كرة القدمتنمية بعض المهارات 

، ( التمرير و التصويب) مهارات كرة القدم  ترحة تؤثر إيجابيا في تنمية  بعضقالم
-41 الالعبين  وقصد األخذ بصحة التفسير المقترح تم العمل عمى عينة من

من المجتمع االصمي  22%والتي تمثل  العب 20 :حجمها بــ قدرسنوات 41
البرنامج حيث طبق عميها  ية ،مقسمة إلى مجموعتين ، ضابطة و أخرى تجريب

 .التدريبي المقترح  باستخدام التمارين المدمجة 

ار مهاري بتقدم المختبرين استخدمنا اخت ىو بغية إصدار أحكام موضوعية حول مست
تقيس دقة التصويب و التمرير و سرعة تنفيذ  مركب مجزء الى اختبارات مهارية

 .المنتقاة من قبل األساتذة المحكمين  االختبار بالثانية  

أثر إيجابيا في التمارين المدمجة  تم استخالص أن العمل وفق استخدام عميهو   
 .القدم  مهارات كرةتنمية بعض 

              

              



Résume de la recherche 

 

L’étude vise à évaluer et améliorer le niveau d’habileté en 
proposant un programme d’entraînement utilisant les exercices 
intégrés au football. 

Dans ce contexte, l’étude visait à déterminer les effets de 
l’utilisation d’exercices intégrés dans le développement de 
certaines techniques de football. Joueurs 14-15 ans: 20 
joueurs, représentant 23% de la communauté d'origine, répartis 
en deux groupes, un témoin et un expérimental. 

Afin de formuler des jugements objectifs sur le niveau de 
progression des testeurs, nous avons utilisé un test d’aptitude 
composite, qui est divisé en tests de compétence qui mesurent 
l’exactitude de la correction et de la réussite ainsi que la 
vitesse d’exécution du test dans la seconde étape choisie par 
les professeurs. 

Il a été conclu que l'utilisation d'exercices intégrés avait un 
impact positif sur le développement de certaines compétences 
de football. 
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