


 ا

 

 

 

 

 االهداء
 

 
 

 إلى التي الجنة تحت أقداميا

إلى التي إف قدمت ليا كنوز الدنيا ما وفيت ذرة مف فضميا عمي...........أمي  
 الغالية

الحياة...........أبي العزيزإلى مثمي األعمى وقدوتي إلى الذي رسـ لي طريقا في   

 الى إخوتي )أيوب، أسامة( إلى جميع أفراد عائمتي

 إلى جميع أصدقائي )عبد القادر، محمد، أميف، لطفي، ىواري(

 إلى كؿ مف كاف سندا لي

 أىدي ثمرة جيدي
 

 رقيق يسعد بن عبد هللا
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 االهداء   
المرسلٌنبسم هللا والصالة والسالم على سٌد الخلق وأشرف   

 الحمد كل الحمد هللا عزوجل والدي وفقنا لهذا العمل وما كنا له على نعمة الجمة وما 

وما كنا له بحاصٌن وال معددٌن فالحمد له على العقل ولواله ما كنا بمفكرٌن وال 

.ٌنمستنبطٌن  وعلى نعمة العلم وإال كنا جاهل  

 

ن سهرت على اللٌالً حتى اهدي ثمرة جهدي إلى مدرسة األخالق و التربٌة إلى م

 وصلت إلى ما وصلت إلٌه األن إلى أمً ثم أبً كان سندي وشدد من عزمً وقوتً.

 

إلى الجدة الكرٌمة الغالٌة لطالما كان دعائها إعانة لً و مفتاح نجاحً دون انسى 

 جدي.

 إلى جمٌع األفراد العائلة

 إلى كل األهل واألقارب

سٌدعلً،محمد،سلٌم،مختار،ٌاسٌن،سفٌان،األمٌن(إلى كل األصدقاء و الزمالء )العٌد،  

 

)نعٌمة،إكرام،رانٌة،سٌهام،فاطمة إلى رفٌقات  

 إلى جمٌع أساتذة وعمال معهد التربٌة البدنٌة و الرٌاضٌة

البحث.....................إلى جمٌع من ساهم فً نجاح هذا   

 

عاهدي هذا العمل المتواض  

 قرة بلقاسم                                                                                   
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 شكر وتقدير  

 
على سٌد الخلقالحمد هللا المتواجد بصفات الكمال والجمال والسالم   

 محمد صلى هللا علٌه وسلم وعلى أله وصحبة أجمعٌن.........أما بعد:

 أشكر هللا على توفٌقً

 شكرا لوطنً الغالً وشكرا للجامعة الجزائرٌة وباألخص

 جامعة مستغانم

 كما نشكر كل من الطاقم اإلداري وكل أساتذة معهد التربٌة البدنٌة و

 الرٌاضٌة بمستغانم

"مٌسالتً لخضرر الجزٌل إلى األستاذ المشرف "ونتقدم بالشك  

 من خالل مساهمته فً انجاز هذا العمل المتواضع

 بإرشاداته ونصائحه القٌمة

لكما نتوجه بالشكر لالعبٌن والمدرب الذٌن قاموا بمساعدتنا فً إنجاز هذا العم  
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ملخص البحث                                              

 

سٌة  بعض المهارات األسا سائط المتعددة )الفٌدٌو( فً تعلٌمأتر الو الدراسة:عنوان 

سنة(.11لدى العبً كرة القدم)  

 تهدف هذه الدراسة الحالٌة الى التعرف على أثرالوسائط المتعددة )الفٌدٌو( لتعلم بعض 

 سنة(،ولتحقٌق ذلك أجري البحث على عٌنة 11المهارات  األساسٌة لالعبً كرة القدم )

 (العبا من فرٌق رابطة 18جموعتٌن )العبا وقد تم تقسٌم العٌنة الى م36تتكون من 

 (العبا من فرٌق اتحاد 18العٌنة التجربٌة،واألخرى ضابطة)تغنٌف ٌمتلون جوارٌة 

 هج التجرٌبً باستخدام القٌاس القبلً والبعدي وهذا تغنٌف،وقد استخدم الباحثان المن

 لمالئمة مع طبٌعة البحث فضال عن اللجوء الى استخدام اختبارات مقننة تقٌس 

 سنة( واستنتج الباحثان 11المهارات األساسٌة فً كرة القدم ومناسبة المرحلة العمرٌة )

 قدم لدى هناك تحسن فً مستوى أداء بعض المهارات األساسٌة فً كرة ال

يجب عمى المدربيف المشاركة في الدورات  سنة(،ومن أهم اقتراحات 11لالعبً)
التكوينية و الممتقيات العممية خاصة المتعمقة باستخداـ التكنولوجيا الحديثة في التدريب 
الرياضي وعمى المدربيف الجزائرييف االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتوصيؿ المعمومات 

الطرؽ،عمى رؤساء الفرؽ تخصص قاعات مجيزة بمختمؼ الوسائؿ  لالعبيف بأحسف
 السمعية البصرية،واقتناء بعض برامج الوسائط المتعددة الحديثة التي تساعد المدرب .

 كرة القدم.-المهارات األساسٌة-الوسائط المتعددةالكلمات المفتاحية:
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Study summary 

Study Title: Multimedia (video) in teaching some basic skills 

among football players (11 years). 

This study aims to identify the impact of multimedia (video) to 

learn someThe basic skills of football players (11 years), and to 

achieve this research was conducted on a sampleConsists of 36 

players The sample has been divided into two groups (18) players 

of the Association team A group of 18 players from the Ittihad 

teamTo classify, the researchers used the experimental method 

using pre and post measurement and thisTo suit the nature of 

the research as well as resort to the use of standardized tests 

measure The basic skills in football and age-appropriate age (11 

years) were concludedThere is an improvement in the 

performance of some basic skills in footballFor players (11 years), 

one of the most important suggestions coaches should 

participate in the courses Training and scientific forums, 

especially on the use of modern technology in sports training, 

and the Algerian coaches to use modern technology to 

communicate information to the players in the best way, team 

leaders should allocate halls equipped with various audiovisual 

means, and the acquisition of some modern multimedia 

programs that help the trainer. 

Keywords: multimedia - basic skills - football. 
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 مقدمة:-

يعرف التدريب الرياضي ،بأنو العممية التربوية التي تعتمد عمى أسس ومبادئ العممية 
كل عممية التخطيط والقيادة ويتضمن شقين التعميمي والتنموي، والتي تتم من خالل كل 
عممية التخطيط، بيدف تحقيق أعمى مستويات الرياضية و الحفاظ عمييا ألطول فترة 

يعرفو لمبساطي أمر اهلل أحمد ىو مجموعة من  (،كما95،ص،2002ممكنة )حماد،
األجراءات المخططة و المبنية علء أسس عممية ،التي تما تنفيذىا وفقا لشروط محددة 

(.بينما 2ص، 8551و موجية بتحقيق اليدف أو الغرض ما في مجال ما )البساطي،
بات يعرف عصام عبد الخالق بأنو عممية تربوية مخططة لتحقيق التوازن بين متطم

النشاط الرياضي الممارس وقدرات الفرد ، واستعدداتو لموصول بو الى أعمى مستويات 
 (.4و8ص،8552ممكنة في ىدا النشاط.)عبد الخالق،

ويعد أسموب الوسائط المتعددة من األساليب الحديثة في التعمم حيث يقدم خدمة ىامة 
مفظي ال يكفى ، فالمتعمم ال إذا ما استخدم بعناية أثناء عممية التعمم حيث أن الشرح ال

يستطيع أن يفيم بالشرح إال في حدود معارفو ومعموماتو ولكن يمكن باستخدام الوسائط 
توفير حدود أكثر وضوح عن الخبرة والنشاط المراد تعممو  )محمد سعد زغمول ، لمياء 

 فوزي محروس(.
 وسائل في وسيمة والوسائط المتعددة ليست مجرد وسيمة لمتعمم، بل ىي عبارة عن عدة 

والرسوم  والموسيقى تنصوص المكتوبة والرسومات واألصواواحدة تحوي مزيجًا من ال
والصور الثابتة والمتحركة يمكن تقديميا لممتعمم عن طريق الحاسوب فضاًل المتحركة 

عن توفيرىا لبيئة تعميمية حيوية تفاعمية تجمع بين التقنية العالية المتطورة والتشويق 
ة، كما تعمل عمى تعزيز دافعية التعمم وتحفيز الطمبة الضعفاء والمتأخرين دراسيًا واإلثار 

عمى تالقي نواحي القصور لدييم، فضاًل عن ذلك يتم الربط بين عمميتي التعميم 
 .)العفون(والتقويم، وىذا يؤدي إلى اإلتقان 
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 أصبح استخدام الكمبيوتر أمر ضروري في حياتنا المعاصرة، وما نشاىده من  لقد
 تطوير ىائل وسريع في تكنولوجيا المعمومات ما ىو إال دليل عمى استخدامو، إذ لم يعد 

 ىناك ميدان من ميدان المعرفة إال والحاسوب يمعب الدور األكبر والفعال فيو.
 المتنوعة في التعميم بصفة عامة، وفي األنشطة  ولذا فإن تكنولوجيا التعميم بوسائميا

الحركية بصفة خاصة يساعد عمى تركيز انتباه المتعمم وتشجيعو عمى المشاركة ، 
ثارة الرغبة لديو في التعمم ، وتسييل التذكر واالسترجاع ، وتنمية الخيال ، وتعزيز  وا 

حل المشكالت ، والقدرة التعمم السابق ، وتوفير وقت الدرس ، وتنمية الفكر العممي ، و 
 عمى االستقصاء لدى المتعممين ، وتمكين المتعمم من التعمم الذاتي والمستمر)محجوب 

 (.8،ص2081غزال،
 كما تعد الميارات األساسية بكرة القدم القاعدة األساسية لتحقيق المستويات العالية و 

 ب اليومية و البرامج االنجاز الجيد في كرة القدم.اذ تحتل جانبا ميمافي وحدة التدري
 التدربية اذ يتم التدريب عمييا لفترات طويمة والتخمو الوحدة التدربية من اساسيات 

 التدريب عمى ىذه الميارات الى يتم اتقانيا لكون درجة اتفان الميارات االساسية يعد 
من الجوانب الميمة التي يتوقف عمييا تنفيذ الخطط في ظروف المعبة المختمفة و 

ريق الذي يستطيع العبوه اداء الميارات بخفة ورشاقة وتوقيت سميم يكون الف
 2001باستطاعتيم تنفيذ الواجبات الخططية خالل  سيرالمباراة )موفق اسعد محمود، 

 (.15ص،
المتأخرة وبطمق عمييا البعض بمرحمة ما قبل  كما تعرف مرحمة العمرية لمبحث باطفولة

المراىقة وتمثل ىذه المرحمة الدراسة االبدائية العميا )الصفوف االبتدائية االخيرة ثالث( 
من معممية التطبيع االجتماعي. بالرغوتعد ىذه المرحمة انسب مراحل النمو الخاصة ب

مام ىؤالء الباحتين بما يسبقيا قمة االىتمام بدراستيا من قبل الباحثين مقارنة بشدة اىت
 وما يمحقيا من مراحل النمو.
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 وتتميز ىذه المرحمة ببطئ ، بمعدل النمو مقارنة بسرعة في الرحمة السابقة ،و زيادة. 
التمايز بين الجنسين بسشكل واضح وتعمم الميارات الالزمة لشؤون الحياة،وتعمم 

 ستعداد لتحمل المسؤولية وضبط المعايير الخمقية و القيم وتكوين االتجاىات واال
 (.77ص 2002االنفعاالت)دسامي محمد ممحم 

 واحتوت الدراسة عمى حزءالتميدي لمتعرف بالبحت يشمل المقدمة و االشكالية ، 
 الساؤالت و الفرضيات ،أىمية و أىداف الدراسة و التعرف بالمصطمحات ثم التطرق 

 النظرية فقد احتوى عمى ثالث فصول،  السابقة.الباب األول الخاص بالدراسة لمدراسات
 الفصل األول: خاص بالتدريب الرياضي وعالقتو بالوسائط متعددة )فيديو(، الفصل 

   .الفصل الثالث يخص الفئة العمريةالثاني تناول الميارات األساسية في كرة القدم،أما 
فصمين ،فصل خاص بمنيج  :خاص بالدراسة التطبقية حيث قسم الىالباب الثاني

واجراءتو الميدانية اشتمل عمى:الدراسةاالستطالعية،منيج البحث وعينتو،  البحث
مجاالت ، متغيرات البحث، أدوات البحث،الوساىالالحصائية،اجراءات الميدانية 

 وصعوباتو.
تطرقنا فيو الى :النتائج المحصمة عمييا وتحميميا ثم مناقشة في  :يرو الفصل األخ

 لفرضيات، كما تحتوي ىذا الفصل عمى االستنتاج العام و التوصيات و الخاتمة.ضوءا
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 مشكمة:- 2

 تعتبر كرة القدم منظومة متكاممة تتكون من عدة عناصر تؤثر كال منيم باألخرى ،و 

التي تؤدي بدورىا الى نجاح الفريق أو فشمو، ومن ىذه العناصر الجانب المياري ، 
 كما أنيا تتميز بالتنافس بين فرقين في مساحة كبيرة اذا ماقورنت بغيرىا من األلعاب 

انا المتتبعون لمبطولة الوطنية مابين الرابطات بكل فئاتيا يجمعون و كما األخرى. 
يؤكدون عمى ضعف الالعب الجزائري من ناحية الميارية ،وصعوبة اكتساب 
التصورات الالزمة اثناء المقابمة .كما الحظ الباحثان ضعفا في أداء المياري وعدم 

مب منيم من طرف مدربيم ، أي المداومة عمى احترام التعميمات و التوجييات وتفيذماط
أن ىنالك تذبذب في أداء األدوار.ومن خالل تجربة الباحثان في مجال التدريب ومن 
 خالل احتكاكو بمدربي الفئات الصغرى في كرة القدم ،الحظنا عدم اىتمام باجانب

المياري بغياب شرح اليدف ومحتوى الحصص التدربية لالعبين.كما الحظ الباحثان أن 
عند الشرح الميارات  بي فرق كرة القدم يعتمدون عمى وسائل بسيطة وكالسكيةجل مدر 

سبورة مغطاة(،و البعض األخر يكتفي بشرح –أوراق –لالعبين )سبورة و طباشر 
مختصر اليتعدى وقتو نصف ساعة من الزمن، رغم تطور التكنولوجي الكبير الذي 

دة.مع ولوج الكرة القدم الجزائرية وفر وسائل متطورة كبرامج الكمبيوتر و الوسائط متعد
عالم احتراف أغفل المدربون استعمال ىذه الوسائل ،رغم أن بعض الدراسات أثبتت 
أىميتيا في تسييل التواصل مع الالعبين وشرح دوركل لالعب بطريقة و واضحة 
وأكدت أن استعمال جياز الكمبيوتر و الفيديو لتحميل أداء المياري  من طر ف 

ل عميو عممية تصحيح أخطاء الالعبين و ينتقدىم و يوصل ليم المدرب يسي
المعمومات بشكل أكثر وضوح.وعمى ضوء ماسبق تجمت مشكمة بحثنا في السؤال 

الميارات األساسية في كرة  بعض عميمائط المتعددة )الفيديو( عمى تالوس ماأثر- التالي:
 سنة(11)مالقد
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 أهداف البحث:-3

 بعض الميارات األساسية لدى عميمتأثير الوسائط متعددة )الفيديو(عمى تالتعرف عمى -
 سنة(.11عبي كرة القدم)ال

 كشف الفروق الحاصمة بين العينة التحربية و العينة الضابطة في االختبار البعدي.-

 فرضيات: -4

اجابيا في تطوير بعض الميارات األساسية لدى العبي كرة  الوسائط المتعددة ثأتر-
 سنة(.11م )القد

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اختبارين القبمي و البعدي في التنمية بعض -

 الميارات األساسية لكرة القدم و لصالح االختبار البعدي.

 مصطمحات البحث: -5

: ىو مجرد أشكال متعددة من وسائل األعالم متكاممة معا. وسائل الوسائط المتعددة
يمك أن يكون النص و الرسوم البيانية و الصوت و الصور المتحركة و  االعالم

الفيديو و البيانات، الخ متال الوسائط المتعددة ىي صفحة عمى شبكة االنترنت حول 
 موضوع ما )االنترنت(.

اجرائيا عمى أنو مصطمح واسع انتشار يشير الى استعمال عدة  نويعرفيا الطالبا 
الصوت،الرسومات،الصورالمتحركة،الفديو،والتطبيقات وسائط مختمفة مثل )النص،

التفاعمية( لثقديم المحتوى بطريقة تفاعمية لتحقيق ىدف أو عدة أىداف محددة 
 المعمومات.

 الفيديو:

 ىوتقانة الترتيب اإلشارات االلكترونية لتشكيل صور متحركة.الفيديو وسيمة الكترونية 
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 لوسائط البصرية والسمعية)األنترنت(.لتسجيل ونسخ،والتشغيل،والبث،وعرض لنقل ا

 ويعرفيا الطالبان الباحثان اجرائيا ىو جياز يسجل المناسبات واالحداث صوتا و صورة 

 عمى أشرطة ممغنطة، ويقوم بعرض ما سجل عمى ىذه األشرطة تمفزيونيا أو عمى 

 شاشة عرض سينمائية.

 كرة القدم:

العبا بمافييم حارس  11ىي لعبة جماعية تمعب بين فريقين يتكون كل منيما من 
حكام ،الحكم الرئيسي وحكمين عمى خط التماس وحكم رابع كمساعد  4المرمى ويديرىا 

 .(1997)فيصل عياش واخرون، كما أنيا تعد الرياضة األكثر شعبية في العالم.

الطالبان الباحثان إجرائيا عمى أنيا لعبة جماعية تجمع بين فريقين يتكون كل ويعرفيا 
منيما من إحدى عشر العبا وال يقل عن سبعة العبين داخل الممعب ميما كانت 
الظروف وتنتيي المقابمة بفوز أحدىما أو خسارة اآلخر أو تعادليما بموجب القانون 

 الدولي لكرة القدم.

 المهارات األساسية:

ي كل الحركات الضرورية واليادفة التي تؤدى بغرض معين في إطار قانون كرة ى
 (11، صفحة 1994)مختار، القدم سواء كانت ىذه الحركات بالكرة أوبدونيا

الطالبان الباحثان إجرائيا عمى أنيا نوع معين من األداء الحركي يستمزم  ويعرفيا
استخدام العضالت لتحريك الجسم أو بعض أجزائو لتحكم في كرة في جميع مواقف 

 المعب
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 الدراسات المشابهة:-6

 الدراسات العربية:-

 :2106دراسة فريد كربيع سنة

الكمبيوتر قبل وبعد المباراة عمى التفكير و األداء العنوان:أثر برنامج تدريبي باستعمال برامج 
 التكتيكي الهجومي لالعبي كرة القدم.

ىدفت الدراسة لمتعرف عمى تأثير استعمال برامج الكمبيوتر في التدريب عمى التفكير 
التكتيكي اليجومي لالعبي كرة القدم،وتم اختيار عينة البحث بالطريقة القصدية 

العبا 33ريقي أىمي برج بوعريرج وشباب العممة وعددىم وتمتمتفي العبي أواسط ف
الضابطة، وقد استخدم الباحث المنيج التجريبي 15التجربية و15قسموا لمجموعتين 

،وكانت من أىم االستنجات البرنامج التدريبي بمساعدة برنامج الكمبيوتر أدى الى 
جات التفكير في در -أىمي برج بوعريرج-تحسين كبير ألفراد المجموعة التجربية

التكتيكي اليجومي في كرة القدم،ومن أىم توصيات االىتمام بتطوير مستوى التفكير 
الخططي اليجومي لالعبي كرة القدم،من خالل اكتساب الالعبين المعمومات النظرية 

 بالخطط،وقواعد التصرف الخططي في مواقف المعب المختمفة.

 

 ":2102.دراسة عبد الرزاق واخرون"2

 ائل االتصال السمعية البصرية في تطوير خطط لعب الدفاعية في كرة القدم:دور الوس

ىدفت الدراسة الى استخدام الفيديو كوسيمة مساعدة في تطوير خطط المعب الدفاعية 
عن طريق توظيف الوساىل السمعية البصرية حيث قاموا بدراسة لثالث فرق من قسم 

ءت العينة عشوائية،وعينة قصدية من العب وجا 66األول وتم اختيار عينة البحث من
مدربا لصنف االكابر واعتمدوا في بحثيم عمى المنيج الوصفي 13مدربين مكونة من 

من أجل فتح مجاالت جديدة لمدراسة التي ينقصيا القدر الكافي من المعارف وىم 
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يردون التوصل لممعرفة دقيقة وتفصيمية عن العناصر الظاىرة موضوع البحث،وقد 
الى أن لموسائل االتصال السمعية البصرية دور كبير في رفع مستوى الالعبين توصموا 

 وتطويرخطط المعب الدفاعية.

 ":0996.دراسة ماجستير صبا محمد"3

 أثر استخدام بعض الوسائل السمعية البصرية الفيديو عمى مستوى تعمم السباحة الحرة:-

ة تعمم السباحة الحرة،اعتمدت ىدفت الدراسة الى تباين دور الجياز الفيديو في عممي
الباحث في الدراسة عمى دراسة االستطالعية والنيج التجريبي ،ففي الدراسطة 

طفل،أما أما في عممية التجربية أخذ  63استطالعية اعتمد عمى عينة تتكون من
عينة تجربية، وقد توصل في األخير الى اثبات الدور 15طفل عينو ضابطة و15

ي تمعبو الوسائل السمعية البصرية)الفيديو(عمى مستوى تعمم الفعمي وااليجابي الذ
السباحة الحرة لدى العينة التجربية،كماتوصل الى إيجاد استمارة لمتقويم الذاتي التي 

 يستطيع المدربون االستعانة بيا لمعرفة مستوى تالميذىم.

 

 

 

 ":2101.دراسة صايب هشام واخرون "4

–دور الوسائل السمعية البصرية في عممية التحضير المهاري ولخططي لدى العبي كرة القدم -
 اكابر-القسم األول

ىدفت الدراسة الى استخدام الوسائل السمعية البصرية كوسيمة مساعدة في عممية -
التحضير المياريوالخططي حيث تستعمل المنيج الوصفي في الدراسة ومن تم اختيار 

مدربيين لإلجابة عن االستبيان،ومن  خالل نتائج الدراسة 13العبا وكذا 63العينة من 
بالمئة من أفراد العينة المستوجبة أجابوا بنعم،أي أن  83،33يتضح لنا أنا نسبة 
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أشرطة الفيديو تساعد المدربين في وضع خطط الميارية،أما النسبة المتبقية والممثمة 
مساعدة أشرطة الفيديو المدربين في وضع بالمئة فأحابوا بال، أي عدم 16،66في 

 خطط ميارية.

بالمئة من أفراد العينة المستوجبة أجابوا بنعم ،أي أن أشرطة الفيديو 86،11وكذا نسبة 
بامئة من أفراد العينة  13،88تساعد الالعبين في فيم خطط المدرب اما نسبة 

 شرطة الفيديو.المستجوبة أجابوا بال ،أ[ عدم فيم خطط المدرب انطالقا من أ

وتفسر ىذه النتائج يكون أشرطة الفيديو وسيمة تمكن من استعاب وفيم خطط المدرب 
وقد أظيرت الدراسة أن لموسائل السمعية البصرية)اشرطة الفيديو(.دور فعال في عممية 

 التحضير المياريوالخططي لدى العبي كرة القدم لممنافسات

 ":2103.دراسة حسن يحي حسن إسماعيل"-5

أثر توظيف الفيديو التفاعمي لتحسين مهارة التصويب في كرة السمة لدى المالعبين الناشئين -
 بمحافظات غزة:

ىدفت الدراسة الى تحسين ميارة التصويب الالعبين الناشئيينبمحاقظةغزة،والتعرف 
عمى تأثير توظيف الفيديو التفاعمي في تحسين الجانب المعرفي المرتبط بميارة 

كرة السمة مستعمل المنيج التجريبي في العمل، وقد خمصت الدراسة التصويب في 
بنتائج تشجع عمى استعمال الفيديو التفاعمي في العممية التدربية حيث ان الفيديو 

بامئة الرمية  13،97التفاعمي أدى الى تحسين ميارة التصويب من القفز بنسبة
بقة اثر توظيف الفيديو ويتضح من المعدالت السا18،18بامئة السممية 33،9الحرة

 بالمئة.15،35التفاعمي عمى جميع المتغيرات وكانت نسبة تحسن العام 

وقد االوصى الباحث باالعتناء وتطور استعمال الفيديو التفاعمي في كل مدارس التربية 
 والرياضية وكذا األندية الرياضية.البدنية 
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 الدراسات األجنبية:

 :guillaumeheansler 2013دراسة -

ىدفت الدراسة الى استخدام الفيديو كوسيمة لتعمم التزلج وقد انتيجت الدراسة المنيج 
تمميذا قسموا الى مجموعتين ضابطة وتجربية بنسبة 14التجريبي حيث اختير عينة من 

حيث اكدت نتائج الدراسة عمى ان المجموعة المستعممة ce2ا وكذا بالنسبة ce1ل 
ث ما عند إعادة االختبار 88،8عمى متوسط قدره لمفيديو تحصمت في االختباراالول

ث وىذا  تطور جيد الزمن قطع الجولة اما المجموعة التي 61،9فتحصمت عمى 
ث عند إعادة اختبار 74،7ث خالل االختبار و 87،8تستعمل الفيديو كانت نتائجيا 

الباحث  وىذا مايفسر الدور الكبير الذي قام بو الفيديو في تحسين نتائج التالميذ واكد
 عمى ضرورة استعمال التكنولوجية خالل العممية لما فييا من إيجابيات.

 :thierrymerin 2007دراسة 

ىدفت الدراسة الى معرفة الفيديو خالل درس التربية البدنية والرياضية حيث اختير 
سنة وقسموا الى مجموعتين من أجل تعمم ميام معقدة خالل 11-13تمميذ بأعمار43

واالرتكاز عمى العقمة حيث ان المجموعة التجربية  fosburyمن قفزة جولة مكونة 
تستعمل الفيديو والضابطة عن طريق التوجيو المفظي وقد أظيرت النتائج انو بعد عدة 
محاوالت تطور أداء المجموعة المستعممة الفيديو كتغذية راجعة بسرعة عمى حساب 

ديو لمعممية التعممية ومن جية يحرر المجموعة الضابطة وقد كانت النتائج تسييل الفي
 األستاذ من اجل أداء أداء ميام اخري وضمان سير جيد لمحصة.
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 :دراسات المشابهة ال تعميق عن

 المنهج:-

انتيجت اغمب الدراسات المنيج التحريبي كما ىو الحال في ىذه الدراسة،لمالئمة 
وكذا صبان محمد في  موضوع البحث وقد انتيج كل من صايب ىشام وأخرون

 دراستيما المنيج الوصفي.

 العينة:-
ىناك اختالف في المراحل العمرية بين كل الدراسات حيث  كانت الفئة العمرية ليذه 

سنة في حين كانت عينة كل من صيب ىشام وأخرون ودراسة عبد الرزاق 11الدراسة 
سنة وكانت عينة 11-13كانت  thierrymerianوأخرون أكابر كرة القدم ودراسة 

 سنة.11-11صبان محمد 
 نوع الرياضة:-

تطابق الدراسة من حيث فقط مع دراسة صاايب ىشام وأخرون وشممت الرياضات 
األخرى السباحة الحرة عند دراسة صبان محمد ،وكذلك التزلج في دراسة 

thirrymerian ة عبد ولعبة كرة القدم في دراسة كل من صيب ىشام وأخرون،ودراس
 الرزاق و أخرون.

 

 األدوات المستخدمة:-

اعتمدوا في دقة النتائج عمى األدوات التي استخدموىا كاالختبارات ومقاييس،كما وضع 
 البعض منيم مقاييس جديدة.
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 مدى االستفادة من الدراسات المشابهة:-

مالئم استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في كيفية اختيار المنيج ال-1
 لطبيعة اجراء وظروف الدراسة.

المعالجات اإلحصائية في الدراسات السابقة وجيت الباحثان الى المعالجات التي -1
 تناسب وطبيعة الدراسة.

اختيار وسائل جمع البيانات الخاصة بالدراسات السابقة والمرتبطة حيث وجيت -3
 الباحث لكيفية اختيار الوسيمة مالئمة لطبيعة البحث.

ذلك من حيث تحقيق األىداف فقد استفاد الباحثان من طريقة عرض النتائج ك-4
 ومناقشتيا.



 ا

 

 

 

 

 الباب األول:

 الجانب النظري

 



 ا

 

 الفصل األول
 التدريب الرياضي والوسائط المتعددة )الفيديو،التكنولوجيا(

 التدريب الرياضي-

 الوسائط المتعددة-

 التكنولوجيا الحديثة في التدريب الرياضي الحاسوب-

 الحاسب األلي في مجال الرياضي-
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 تمييد:

يعتبر التدريب الحديث في كرة القدم عممية تربوية مبنية عمى أسس عممية تعمل عمى 

كسابو الجوانب  تنمية وتطوير الصفات البدنية لالعب واالرتقاء بقدراتو  الميارية  وا 

المتعددة وكذلك تنمية أجيزتو الفيزيولوجية و تيذيب صفاتو اإلرادية و الخمقية  الخططية

التي يجب أن يتحمى بيا الرياضي باإلضافة إلى بناء الناحية العقمية و الكفاية الفنية 

التي ستساعده كثيرا في إخراج قدراتو بطريقة اقتصادية لموصول بو إلى أعمى مستوى 

 األداء. ممكن من

 لتدريب في كرة القدم:_ طرق ا1

تمعب خصوصية المعبة الرياضية وأىداف التدريب المحور الرئيسي الختالف الطرق و 

األساليب في التدريب الرياضي وفي اآلونة األخيرة لقد تعددت طرق وأساليب تدريب 

كرة القدم التي ظيرت بعد التطور الكبير في إمكانيات الالعبين البدنية والميارية و 

الفائقة التي أظيرتيا فرق كرة القدم في المنافسات الرياضية مما جعمت محتوى السرعة 

 و أنظمة التدريب تتماشى مع ىذا التقدم اليائل و السريع في لعبة كرة القدم.

 _ التدريب المستمر:1_1

ىو عبارة عن مجموعة من التمرينات المختمفة التي تالئم مستويات العبي كرة القدم 
بمستويات متوسطة وغالبا ما تصل ضربات القمب عند الالعب  وذات جرعات حمل
 ضربة في الدقيقة . 041في ىذه الطريقة إلى 
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وتأخذ ىذه الطريقة اسميا من االستمرارية الحركية بواسطة تمرينات وحركات تخدم 

الجانب البدني لالعبين وتستمر لفترة طويمة ذات الشدة ثابتة دون ان تتخمميا فترات 

أداء التمرينات ، كما ييدف ىذا النوع التدريبي إلى رفع كفاءة األجيزة  راحة خالل

العضوية منيا تقوية العضالت وتطوير الجياز الدوري التنفسي وعادة ىذا النوع من 

التدريب في كرة القدم يستخدم في بدايات المرحمة التحضيرية وكذلك في الفترة األولى 

ب كرة القدم وذلك لمالئمتو إلعداد التمرينات من مرحمة اإلعداد ويمكن استخدام ممع

الترويحية والبدنية لموصول الى نفس الغرض التطبيقي في اجراء التمرينات لتطوير 

المطاولة االوكسجينية دون استخدام االركاض الطويمة في الضاحية التي تكون في 

 (.066ة ، صفح1100)محمود، بعض األحيان اقل شوقا و اكثر ممال.

 دريب الفتري:_الت2_1

التدريب الفتري يشمل أداء فترات تكرار مجموعة من التمرينات يتخمميا فترة استعادة 

قصيرة فيما بينيا، وطول وشدة فترات العمل يعتمد عمى ما يحاول الرياضي ان ينميو، 

فمثال فترات العمل األطول تتطمب استخدام اكبر إلنتاج الطاقة اليوائي، في حين 

شدة تمد بمشاركة أكبر لمتمثيل الغذائي الالىوائي لذلك فإن التدريب  الفترات األكثر

الفتري المصمم لتحسين الحد األقصى لالستيالك االكسجيني البد أن يستخدم بصفة 

ثا ليعظم إعادة إنتاج ثالثي ادينوزين الفوسفات ىوائيا.      51عامة فترات أطول من 

ر بتأثيره  األفضل عمى تكيف الجياز ويختمف التدريب الفتري عن التدريب المستم



17 
 

المنافسة وتتيح الفرصة الداء مجموعة  العصبي المركزي ألداء الحركات المطموبة في

كبيرة من تمرين عالي الشدة ، باإلضافة إلى أن ىذه الطريقة في التدريب تقدم طريقتين 

ستخدام التدريب بإمداد حمل تدريبي زائد ، فمثال يمكن االرتقاء بالحمل التدريبي عند ا

الفتري بتغيير درجة الحمل لإلمداد بحمل زائد من خالل زيادة كل من العدد اإلجمالي 

 ، صفحة1117عمي فيمي و أخرون، )لفترات التمرين المؤداة أو شدة فترات العمل.

066). 

 _التدريب الفتري مرتفع الشدة:1_2_1

عمى تنمية وتطوير بعض عناصر الياقة البدنية  يعمل ىذا النوع من التدريب الفتري
 مثل السرعة او القوة أو القوة المميزة بالسرعة.

 _ التدريب الفتري منخفض الشدة:2_2_1

يزيد كفاية األجيزة العضوية والعضمية القمب وجياز التنفس حيث يصل النبض إلى 
 ساعد عمى تطوير ضربة في الدقيقة الواحدة أثناء الحمل الرياضي العالي مما ي051

 .(070، صفحة 1100)محمود، صفة المطاولة.

 _التدريب الدائري:3_1

يجب أال يفيم من مصطمح التدريب الدائري أنو طريقة من طرق التدريب المتداولة اآلن 
، التكراري( فإن ىذا بعيد عن الحقيقة ،حيث أنو عبارة عن أسموب أو )المستمر، الفتري

نظام لو أصولو النظرية والعمميةوشروطو ومجاالتو أيضا، فيو أسموب عمل او طريقة 
تنظيمية يعتمد في مجاالتو عمى طرق التدريب السابق ذكرىا بحيث من الممكن أن 

يب المستمر وفي ىذه الحالة يطمق تشكل وحدة التدريب الدائري باستخدام طريقة التدر 
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عمييا وحدة التدريب الدائري باستخدام التدريب المستمر، وكذلك باستخدام التدريب 
الفتري منخفض الشدة أو مرتفع الشدة ونفس األمثمة أيضا عند استخدام التدريب 

 الدائري في مجال التدريب التكراري.

كل دائرة حيث ترتب التمرينات حسب كما ان وحدة التدريب الدائري غالبا ما تأخذ ش
أىداف وأغراض وحدة التدريب في شكل دائرة يبدأ الالعب بالتمرين االول ثم الثاني 

، 0888)كمال درويش وحسانين، وىكذا ممتزما بتسمسل التمرينات الى أن ينيي الدائرة.
 (12صفحة 

 _ مميزات التدريب الدائري:1_3_1

والتنفسي وزيادة القدرة عمى مقاومة التعب والتكيف زيادة كفاءة الجيازين الدوري _
 لممجيود البدني المبذول.

_يسيم بدرجة كبيرة في تنمية صفات القوة العضمية والسرعة والتحمل باإلضافة إلى 
 الصفات البدنية المركبة من ىذه الصفات مثل تحمل القوة والقوة المميزة بالسرعة .

تخدام أي طريقة من طرق التدريب وبذلك يمكن _ يمكن تشكيل التدريب الدائري باس
 معينة. التركيز عمى تنمية صفات بدنية

 .طبقا لجرعة محددة تتناسب مع درجة مستواه_ يمكن لكل العب ممارسة التدريب 

 ._ يمكن التدرج بحمل التدريب بصورة صحيحة

فيمي و )عمي _يسيم في إكساب وتنمية السمات الخمقية واإلرادية مثل اإلرادة .
 (174، صفحة 1117أخرون، 
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 _ التدريب التكراري:4_1

تستخدم طريقة التدريب التكراري لتطوير أحد العناصر الميمة من عناصر المياقة 
البدنية كعنصر السرعة ويتم ذلك عن طريق تطوير العمميات االكسجينية ويتم تكرار 

ينية في أداء التمرينات،ما ىذا التمرين باستخدام الراحة الطويمة تحت الظروف االكسج
يأخذ المدرب أو المشرف عمى أداء ىذه التمرينات بطريقة التدريب التكراري ،ىو صفة 
التغيير المستمر في عدد التكرارات مع إعطاء راحة ايجابية بين ىذه التكرارات حسب 
دة الجيد المبذول في أداء التمرين ومن خالل ىذه الراحة االيجابية تسمح لالعب بالعو 

الكاممةلمحالة الطبيعة و لوظائف الطاقة في الجسم كما كانت في بداية التمرين 
 ثا(.21-11ويستغرق كل تمرين في ىذه الطريقة التدريبية )

بما أن ىذه الطريقة التدريبية تعمل عمى تطوير عنصر السرعة وأنواع السرعة االخرى 
التكرارات بين تمرين وآخر  مثل مطاولة السرعة مع مراعاة نوع الشدة مع تغيير عدد

مع احتساب الراحة  بعد زوال تأثيرات الحمل السابق ومن المستحسن ان تكون الشدة 
وممارسة  ثابتة الن طريقة االستخدام بين الفئات العمرية وخاصة بين األشبال والناشئين

مع الطريقة في عممية اإلعداد البدني والمحافظة عمى إكساب عناصرىا المختمفة ىذه  
التأكيد عمى عنصرالسرعة  في فترة ماقبل المنافسات وكذلك في فترة المنافسات 

)محمود، الرياضية مع المحافظة عمى االختيار األمثل لتطبيق التمرينات وأنواعيا.
 (071، صفحة 1100

 _ تخطيط التدريب في كرة القدم : 

تائج ويسيل التخطيط ألي عمل وفي أي مجال يضمن دائما الحصول عمى أعمى الن
تبعا لذلك وضع البرامج وتعديميا وتقويم العمل بصفة عامة ، والتخطيط في كرة القدم 
يضمن دون شك الوصول إلى أعمى المستويات الرياضية لذلك فإنو من الضروري أن 
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يكون لدينا خطة متكاممة عندما نبدأ العمل مع أي فريق وعمى أي مستوى 
 (158،صفحة  1112)الوقاد، الوقاد.

 _ خطوات وأسس تخطيط التدريب في كرة القدم:1_2

                             _ تحديد اليدف أو األىداف المراد تحقيقيا بوضوح.   0
_ تحديد الواجبات سموكيا وأوجو النشاط لموصول الى اليدف المحدد.               1
 وأساليب تنفيذ وتحقيق الواجبات.                            وطرق_ تحديد وسائم2

 _ تحديد الوقت الالزم لتنفيذ وتنسيق وربط المراحل المختمفة لمتخطيط3

          _ توفير إمكانات التنفيذ ماديا وبشريا وتحديد الميزانيات .                 4
مقابمة المتغيرات الفجائية التي _ أن يراعى التخطيط في كرة القدم عامل المرونة ل5

 وطرق وأساليب تنفيذ وتحقيق الواجبات.                    تصاحب التطبيق العممي عند تنفيذ

 _ تحقيق التقويم المبدئي والمرحمي والنيائي لموصول الى اليدف6
 (.241،صفحة ،1116)عبده،

 _ أنواع خطط التدريب في كرة القدم:2_2

 طويمة المدى:_ خطة التدريب 1_2_2

سنوات متتالية بالنسبة لمفرق أو 3خطة العمل طويمة المدى غالبا ما تكون لمدة 
المنتخبات التي ترتبط بمسابقات أو دورات أو بطوالت دولية أو أولمبية كالمشاركة في 

بطوالت كأس العالم والبطوالت القارية ، حيث تحتاج ىذه الفرق او المنتخبات الى 
يضمن ليا تحقيق المستويات البدنية والفنية والتي تأىميا  وضع التخطيط الذي

 لممشاركة في البطولة وتحقيق أعمى النتائج والمستويات.           

وقبل البدأ في وضع خطة العمل الالزمة فإنو من الواجب توفر بعض البيانات 
 الضرورية و التي تتمخص في9
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                                      _ تحديد األىداف األساسية لمفريق.           
 _ تحديد الالعبين وصفاتيم ومستوياتيم المختمفة .                     

 _ تحديد الزمن المخصص لمخطة بصفة عامة .                   

 _ البطوالت والدورات والمباريات التي سيشارك فييا الفريق خالل الخطة .            

 م االساسية لمتدريب في كل مرحمة من مراحل الخطة.تحديد الميا-

 _ توزيع فترات التدريب والمباريات وفترات الراحة وتحديد مواعيدىا .

 نتائج االختباررات البدنية والفنية والفسيولوجية والمعدالت التي تم تحقيقيا         -

 .والمطموب الوصول الييا في كل فترة من فترات 

 _ نتائج الكشف الطبي ومواعيد الكشف الطبي الدوري في مختمف مراحل الخطة. 

إعداد وطباعة برامج التدريب وكل مايتعمق بالخطة وتوزيعيا عمى المدربين والالعبين -
 (158،، صفحة 1112)الوقاد، في كل مرحمة من مراحل الخطة.

 _خطة التدريب السنوية:2_2_2

وىي عبارة عن التخطيط لمتدريب الفردي و  ويطمق عمييا خطط قصيرة المدى
الجماعي والفرقي عمى مدار السنة وتعتبر تمك الخطة دورة مغمقة متكررة يتحدد فييا 

 اليدف والواجبات والوسائل وطرق التدريب ووسائل التقويم.                           

                    وتنقسم خطة التدريب السنوية الى ثالث فترات ىي9              
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 _الفترة اإلعدادية:1_2_2_2

إن اليدف الرئيسي ألي مدير فني ىو أن يكون فريقو في أحسن فورمة عند بدء وخالل 
فترة المباريات ويتم تحقيق ذلك من خالل نمو متكامل من جميع النواحي البدنية 

 و اإلرادية والنفسية عند خوض غمار المنافسات .               والمياريةوالخططية

وطبيعة كرة القدم تتطمب من الالعبين بذل مجيود بذل مجيود بدني خارق لذلك تعتبر 
الفترة اإلعدادية ىي المرحمة األساسية التي تعد وتجيز الالعب لمواجية تحدياتويطمق 

ط لمتدريب الفردي و الجماعي عمييا خطط قصيرة المدى وىي عبارة عن التخطي
والفرقي عمى مدار السنة وتعتبر تمك الخطة دورة مغمقة متكررة يتحدد فييا اليدف 
 والواجبات والوسائل وطرق التدريب ووسائل التقويم.                           

 وتنقسم خطة التدريب السنوية الى ثالث فترات ىي9                                 

 ة:_الفترة اإلعدادي1_2_2_2

إن اليدف الرئيسي ألي مدير فني ىو أن يكون فريقو في أحسن فورمة عند بدء وخالل 
فترة المباريات ويتم تحقيق ذلك من خالل نمو متكامل من جميع النواحي البدنية 

 والمياريةوالخططية و اإلرادية والنفسية عند خوض غمار المنافسات .               

عة كرة القدم تتطمب من الالعبين بذل مجيود بذل مجيود بدني خارق لذلك تعتبر وطبي
الفترة اإلعدادية ىي المرحمة األساسية التي تعد وتجيز الالعب لمواجية تحدياتالمنافسة 

 أثناء المباريات ،ويقوم المدير الفني بتقسيميا إلى مراحل كالتالي9           

 أسابيع(. 2لى ا 1_ مرحمة اإلعداد العام )0

 أسابيع(.                           4الى  2_ مرحمة االعداد الخاص )1

 أسابيع(.     3الى  2_مرحمة االعداد لممباريات )2 

 



23 
 

 _ مرحمة االعداد العام:1

وىي تشتمل عمى التمرينات العامة التي تيدف الى بناء القوام السميم لالعبين خالل 
تمك المرحمة وتمتاز ىذه المرحمة بزيادة حجم الحمل والشدة المنخفضة في التمرينات 
العامة مع اعطاء فترات راحة طويمة نسبيا، وىي تحتوي عمى تمرينات عامة لجميع 

ل في كرة القدم باالضافة الىتمرينات االحتفاظ بالكرة أنحاء الجسم والعضالت التي تعم
 والتمرينات الفنية االجبارية والتمرينات باالجيزة وتدريبات االثقال و االلعاب الصغيرة .

 _ مرحمة االعداد الخاص:2

وىي تشتمل عمى التمرينات الخاصة التي تركز عمى االعداد البدني الخاص بكرة القدم 
كساب الالعبين الصفات  وتعمل عمى تحسين األداء المياري و الخططي وتطويره وا 

 االرادية ويتميز حمل التدريب بقمة الحجم وزيادة الشدة والكثافة.            

ت االعداد البدني الخاص و التمرينات الميارية وفي ىذه المرحمة يؤدي الالعب تدريبا
األداءاتالميارية ت المرتبطة الصفات والقدرات البدنية لالعبين كذلك تؤدى تدريبا

تدريبات المراكز و التحركات بالكرة وبدون كرة وكذلك التدريبات الخططية ب مع المرك
 (247،، صفحة 1116)عبده، الفردية والجماعية.

 لممباريات: _ مرحمة االعداد3

مباريات  7الى3أسابيع وطبقا لظروف كل فريق فتتضمن من  3الى2وتستغرق مابين 
تجريبية ويخطط خالليا االستمرار في رفع االعداد البدني الى أن االعداد المياري و 
الخططي وطوق المعب يكون ىو ىدف ىذه المرحمة بشكل أساسي وتستكمل مختمف 

الى فترة طويمة لتطويرىا وتنميتيا مثل أنواع القوة الجوانب خاصة تمك التي تحتاج 
 .العضمية و التحمل في ظروف المباريات
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 _ فترة المنافسات الرسمية:2_2_2_2

يكن تحديد اليدف الرئيسي ليذه الفترة بمحاولة االحتفاظ بالمستوى العالي الذي وصل 
اليو العبو الفريق والعمل عمى سد أي ثغرة في أنواع االعداد كافة اذا ما أظيرت 

المباريات ذلك ، كما أن من اىداف ىذه الفترة تفاعل المدرب مع أجواء المباريات ، 
التي أظيرتيا المباراة السابقة كما أنو في نفس الوقت  فيو يعمل عمى اصالح األخطاء
 يستعد لخوض المباراة القادمة.   

إن ىذه الفترة يمكن تقسيميا الى مرحمتين أوليا في النصف االول من المنافسات  
الرسمية و الثانية في النصف الثاني منيا ، فخالل المرحمة االولى من المنافسات لن 

و الى درجة اجياد كبيرة وبذلك البد ان يكون الحمل التدريبي يكون الالعبون قد وصم
ان الالعبين يكونو ا في النصف الثاني اقل بشكل عام عنو في النصف االول ، كم

خالل المرحمة قد تعب والى حد ما نفسيا نتيجة لكثرة التنافس وقد يكون معدل 
 .(160،، صفحة 0886)حماد، االصابات اكثر من المرحمة االولى.

 _ الفترة االنتقالية:3_2_2_2

إن ىذه الفترة خاصة براحة االعضاء و االجيزة الوظيفية نتيجة ثقل وأعباء التدريب و 
المنافسات بدنيا ونفسيا و عصبا وتعد ىذه الفترة بمثابة راحة ولكن يتم فييا بعض 
 األسابيع بإعطاء راحة ايجابية او تدريبات عرضية بمعنى أستخدام أنشطة رياضية
أخرى لغرض الترويح والحفاظ عمى القدرات البدنية ، وتكون ىذه األنشطة مغايرة 
وبعيدة عن االختصاص ، فضال عن تغيير أماكن التدريب كذلك الوسائل و االجيزة و 

 (46،، صفحة 1103)شغاتي، األدوات تمييدا لالنتقال الى مرحمة جديدة من االعداد.
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 )الجزئية(: _ خطة التدريب الفترية3_2_2

تنظم خالليا الوحدات التدريبية اليومية لمدة أسبوع أو أكثر وتكون في مجموعيا 
مرات في االسبوع  01_4الوحدات التدريبية القصيرة ، وغالبا ما يكون التدريب مابين 

مع مراعاة التشكيل الصحيح لحمل التدريب ودرجاتو عن طريق توجييو من حيث الشدة 
 احة البينية.                                                      و الحجم وفترات الر 

                   ولضمان تحقيق ذلك في دورة قصيرة يجب تحقيق مايمي9         
_ دراسة النواحي الفنية وتحسين مستوى أدائيا.                                      

 مل العال            _ تطوير المستوى االداء الفني بالح

_ تنمية السرعة في ظروف العمل المستمر.                                         
 العمل لزمن قصير.                                     _ تنمية السرعة في الظروف

%.                        71-51_ تنمية القوة العضمية في حدود مقدرة الالعبين 
نمية تحمل القوة في ظروف العمل بالشدة المتوسطة والعالية والحد االقصى لمقدرة _ ت

 الالعبين.

 _ خطة تدريب الوحدة التدريبية:4_2_2

تعتبر خطة وحدة التدريب اليومية ىي القاعدة و الركيزة األساسية لعممية التخطيط ، 
الرئيسية التربوية و والخمية األساسية لعممية التدريب ومن خالليا تتحقق الواجبات 

 التعميمية لموصول الى أىداف التدريب.                                     

ويراعى أن تحتوي مشتمالت تخطيط الوحدة التدريبية اليومية عمى9                   
 _تحديد اليدف الرئيسي و الواجبات الفرعية بكل دقة ووضوح.
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            الوحدة التدريبية.                      _ إختيار وتحديد وترتيب محتويات
 _ تحديد درجات الحمل وكيفية تشك

_ تحديد الطريقة و االسموب التدريبي المستخدم في الوحدة .                         
_ كيفية تنظيم الالعبين بالنسبة بالنسبةلالمكانات واألدوات والزمن .                 

رة الزمنية لموحدة التدريبية و الفترات الزمنية الجزاء الوحدة التدريبية وكذلك _ تحديد الفت
فترات الراحة البينية.                                                                 

 الالعبين وتشكيالتيم خالل أجزاء الوحدة                          _ تحديد تنظيمات

نتاجية  _ أن يكون ترتيب المحتويات في الوحدة يساعد عمى تحقيق أفضل أداء وا 
 (241،، صفحة 1116)عبده، ممكنة لتحقيق االىداف.

ىي أصغر مكون في التنظيم البنائي لعمميات التدريب حيث تحتوي الوحدة التدريبية:
عمى مجموعة من التمرينات ذات االتجاىات المختمفة والتي تحدد طبقا لميدف 

 (123،، صفحة 1110)الباسطي، 

                            أجزاء الوحدة التدريبية:                                               
%الى 01ييدف الى ان يتقبل الالعب جيد التدريب ويتراوح زمنو ما بين _ االحماء: 1

         يمي9  % من الزمن المخصص لموحدة ويتحقق ىذا اليدف من خالل ما 11
_ الزيادة التدريجية في سرعة ضربات القمب وما يدفع من الدم في كل ضربة وزيادة 

 اتساع االوعية الدموية.

_ زيادة سرعة التيوية الرئوية وذلك من خالل زيادة كمية اليواء المستنشق حتى يصبح 
 التنفس أعمق وأسر

 _ إكساب العضالت االستثارة واالسترخاء واالستطالة المطموبة لالداء ورفع درجة حرارة
 جسم.
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 _الوصول ألقصى استعداد نفسي لمتدريب 

_ الوصول ألقصى استعداد نفسي لمتدريب أو المباراة                                                              
 عالية ايجابية لممارسة األنشطة التدريب و المباراة._ الوصول ألفضل استثارة انف

 الجزء الرئيسي:-2

% من الزمن 71%الى 61يتحقق من خاللو أىداف وحدة التدريب وزمنو يعادل 
 المخصص لموحدة ويراعى فيو مايمي9               

_ تمرينات التعمم المياري و الخططي تتم عقب االحماء مباشرة ، الن ذلك يتطمب 
 ى درجة من تركيز االنتباه وينطبق ذلك عمى تمرينا ت االستجابة الحركية .   اقص

 _ تمرينات السرعة تتم بعد تمرينات التعمم المياريضمانا لعدم االرىاق.            

 ينتيي الجزء الرئيسي باقصى درجة من درجات األداء-

 لرئيسي حتى نيايتو. تمرينات القوة العضمية والتحمل تقدم بدءا من منتصف الجزء ا-

تيدف التيدئة الى العودة بالالعبين الى الحالة الطبيعية بعد ان وصمت _ التيدئة : 3
أجيزتيم الحيوية الى درجة عالية من معدالت العمل خالل بذل الجيد ويستغرق حوالي 

% من الزمن المحدد لموحدة ويراعى فيو يتحقق من خاللو أىداف وحدة 05%الى6
% من الزمن المخصص لموحدة ويراعى فيو 71%الى 61و يعادل التدريب وزمن

 مايمي9

 يحتوي عمى تمرينات االسترخاء-

_ تكون تمريناتو متدرجة من االسيل الى األصعب .                                
 (12،صفحة  0886)حماد، _ زمنيا يتناسب طرديا مع درجة حمل وحدة التدريب .
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 مبادئ التدريب الرياضي: -3

الالعبون و المدرب يكونون فريق وكالىم معا يفيمون بوضوح مبدأ االدراك:  3-1
األىداف التي يسعون الييا ،فالعبون اليجب أن يطموا عمى جياز باألساس المنطقي 
لكل شكل من أشكال تدربييم أو ال يكونون لدييم المحرك أو الدافع كما ينبغي لتنفيذ 

 المدرب، وىذا بدوره يعتمد عمى )أعمار الالعبين ،درجة التدريب(. كل أوامر

منذ أن اعتمد الجنس البشري بشكل كبير عمى استخدام مبدأ استخدام الحواس:  3-2
حواسيم بالمشاىدة أو بالنظر أو استخدام األدوات البصرية و النماذج و األمثمة.لذا 

ىتمام األكبر يحب يكون بعممية وجب أن تستخدم معظمخا في تدريب الالعبين،واال
التدريب وخاصة عند استخدام أي أدوات بصرية مساعدة،ألننا في ىذه الحالة تكون 

 معتمدين عمى ما يبدي لمعيان.

فتكرار األداء المياري أثناء التدريب بتقسيم الميارة و التدريب عمييا بشكل ناقص ربما 
داء المياري و بالتالي من الصعوبة يؤدي الى بناء معرقات التحكم و السيطرة في األ

 (.02،ص0875تكامل ) ممدوح محمدي،محمد عمي،في تنفيذ الميارة باتقان و 

ان كل شيء يتكون من مجموعة حمقات، وحياة مبدأ خاصية دوران عممية التدريب:  3-3
 االنسان عبارة عن موجة واحدة كبيرة تمر بمراحل كبيرة 9

 مرحمة الوصول لمقمة الى القمة-

 مرحمة اليبوط أو االنخفاض-

مرحمة الوسطى وىي مرحمة االنحدار من المرحمة األولى )مرحمة القمة( الى المرحمة  -
 الثانية)مرحمة اليبوط(.

وتوجد مجموعة أمواج عديدة صغيرة تمرونتشابك مع موجة حياتنا،والتدريب الرياضي 
و يخطط ىذا ليا في  الواقعي يأخذ في ىدا االعتبار ىذه الخاصية الحمقبة لمحياة
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حمقات أو دورات ،وتوجد في عممية التدريب دورات صغيرة تسمى بدورات الصغرى 
وتستمر عادة أسبوع ودورات المتوسطة وتسما بدورات الوسطى ومدتيا عدة أسابيع 

أشير أو 5أوعدة شيور وىناك دورات كبيرة والتي تستمربالدورات الكبرى والتي تستمر
 عام كامل.

انتباه الى كل دورة الحقو يكرر فييا جزئيا محتوى الدورة السابقة ليا،ولكن في ويجب 
نفس الوقت لكي نضمن التقدم في عممية التدريب يجب أن يكون ىناك اختالف بينيما 

 في المحتوى وشدة األحمال،وأحيانا أخرى في صرف التريب.

قدرة المدرب عمى توصل  9 يقصد بالتوصلمبدأ القدرة عمى توصيل و الفروق الفردية 4_3
، فالمعمومات يجب أن تصاغ في أشكال بسيطة سيمة ومواقع مناسبة لكي معمومة

 تكون سيمة الفيم عميقة التأثير لالعب.

لذا يحب عمى مدرب وضع )السن،الجنس ،الصحة،القدرات الفردية(في عين اعتبار  
ه صالح،مقتي وذلك عند القيام بعممية التعميم و تدريب الالعبين )محمد عبد

(وميمة المدرب معرفة إمكانيات كل لالعب في فريقو وتنظيم 33،ص0873ابراىيم
 التدريب حتى يصل الالعبون الى أقصى و أفضل مستوى تبعا المكانياتيم.

درحة ونسبة التغيرات في حسم الالعب تتقدم مبدأ الزيادة و التدريحية لألحمال:  3-5
شدة التمرينات المستخدمة،فاذا كانت األحمال نتيحة لمتدريب معتمدة عمى الحجم و 

التدربية التي تعطي التتعدى الحد الخارحي لمقدرة تكيف الالعب )في مرحمة معينة من 
التدريب( فمن يكون ىناك تقدم في المستوى ، بالتالي فينالك عالقة مباشرة بين 

 األحمال التدربية وعممية التكيف.

كتيرا كمما كان التكيف أقوىو أبقى،بينما اذا بينما اذا فكمما كان حجم األحمال التدربية 
زاد تركيز االحمال )ثم ضغطيا(كانت عممية استعادة االستشفاء و التعويض الزائد 
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والتي تمي عممية التدريب أكثرصعوبة وتكون عممية التكيف في ىذه الحالة غير 
 (.53،ص0871مستقرة)حنفي محمود مختار،

تسطيع أجيزتو التكيف مع االستشارات القوية وىذا التكيف فالالعب يحتاج الى وقت ل
ربما يتضمن تغيرات مرفولوجية و فسيولوجية ونفسية ،واذا يتم زيادة حمل التدريب كأن 

يظل الحمل عند مستوى معين أو ثابت تكون النتيحة أن المستوى الذي يصالليو 
ثم يسوء تدرجيا)ريسان  الالعب باستخدام ىذا الحمل يكون مستقر فانو يتحسن مبدئيا

 (.20،ص0878مجيد حربيط،

 الوسائط المتعددة:4- 

 مفيوم الوسائط المتعددة:1-4

ان الوسائط المتعددة مصطمح يشتمل عمى البرامج والعتاد أواألجيزة ومن خالل ىذه 
الوسائط يستطيع الفرد االستفادة مما تتضمنو الوسائط من نصوص وصور وحروف 

 وفيديو.

 المكونة لموسائط المتعددة:العناصر -2-4

 النصوص المكتوبة:-

من أىم العناصر الوسائط،وتتم من خالل محور انصوص ،والنص المكتوب ميم في 
برامج الوسائط المتعددة حيث تعتبر الكممة المعروضة عمى الشاشة من أوليات 

ع الوسائط الخاصة بتوصيل المعنى والمحتوى من خالليا،فيي القاسم المشترك في جمي
 (.54-52ص1110شاشات الكمبيوتر)عزمي،
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 الصوت أو الغة المنطوقة والموسيقى:-

يتم تسجيل المغة المنطوقة،من خالل شريط أو بإدخال الصوت مباشرة وتسيل المغة 
الفيم وتزيد القيم التفاعل وتتمثل في األحاديث المسموعة التي تتبعت من اتسعاعات 

 (.85،ص0885لمتعمم )عمي عبد المنعم،بمجياز،وتستخدم العطاء التوجيات ا

 الرسوم الخطية:-

تعرف الرسوم الخطية بأنيا تتعبيرات تكوينية بالخطوط واألشكال وتظير في صورة 
رسوم بيانية خطية أو دائرية أواألعمدة أوبالصور،وأيضا بالصور،وأيضا قد تكون 

 خرائط أو رسوم كاريكاتورية أو لوحات زمنية.

 الرسوم المتحركة:-

الرسوم المتحركة ىي مجموعة من الرسومات المتشابية والمتتابعة في تسمسميا التي يتم 
عرضيا بصورة سريعة توحي بتحركيا،ولكل مرة يتم إزاحة ابعاد الشكل قميال وذلك بعد 

إخفاء الشكل السابق،ويتم ذلك بسرعة متوافقة مع حركة الشكل)عمي حسين حسن 
 (.88،ص0881،

 الصور الثابثة:-

ساكنة الشياء حقيقة عرضيا لفترة زمنية طويمة أو قصيرة،ويمكن أن تكون صغيرة  وىي
 أو تمأل شاشة بأكمميا أو قد تكون ممونة وتؤخذ ىذه الصور بعد الطرق.

 الصور المتحركة:-

الصور المتحركة مجموعة من لقطات الفيديو والتي يتم تشغيميا بسرعة معينة لتراىا 
نحصل عمى صورة متحركة ولمدة ثانية واحدة يحتاج العين مستمرة الحركة،وحتى 

 (.18،ص1110لقطة أو صور صور ثابتة.)مني محمود 14الى 0حوالي 
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 الفيديو الرقمي:-

الفيديو الرقمي ىو أقصى ىدف لموسائط المتعددة يتكون من النص والصورة والحركة 
 والصوت ويشبو ما نراه في حياتنا اليومية.

موجودة منذ عذة سنوات،ولكن منذ فترة قصيرة فقط بدا اعتمادىا ورغم أن تقنية الفيديو 
كطريقة قياسية وتسجيل الفيديو ، ورغم أن العديد  من التغيرات لعبت دورا ىاما في 

(. قبل إضافة الفيديو الرقمي الى 34،ص1113تطوير التقنية الفاعمية)جاسم مزىر،
في الوسائط المتعددة ويمكن جانب التشخصي كانت احدى العالمات البارزة الكبيرة 

االن استعمال اقسام من الفيديو لعرض الموضوع أكثر جاذبية)حسين  
 (.28،ص1114شفيق،

 استخدمات الوسائل التعممية والوسائط المتعددة في عممية التعميم والتعمم:3-4-

ان الوسائط المتعددة ليا دور كبير في تطويرالتعميم،وذلك ألنيا تعد طريقة جديدة في 
توصيل األفكار والبحث عن المعمومات واحدات نوع من تفاعمية بين المتعمم والبرمجية 
التعممية،ومن اىم مميزاتيا في االتعميم ىي قدرتيا عمى تقديم المعمومات لممتعمم بطريقة 
فاعمة جعل التعمم أكثر واقعية،مراعاة الفروق الفردية وزيادة قدرة التالميذ عمى استرجاع 

 المعمومات.

وتؤكد التربية وعمم النفس القوات الجمة التي تحقق من جراء استخدمات تكنولوجية 
التعميم ممثمة في الوسائط المتعددة،وذلك اذا ما أحسن توظيف ذلك التكنولوجية،فان 

االتعمم سيصبح أكثر فاعمية،وزيادة قدرة المتعممين عمى التذكر واالحتفاظ 
 (.001ص1118،بالمعمومات)حسين طو،خالد عبد المطيف 

 (األىمية التعميمية لموسائط المتعددة فيما يمي11179وقد أجمل عبد الحي السيد )
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تستشير دافعية المتعممين لمتعمم،حيث تعمل الوسائط المتعددة التفاعمية عمى تحدي -
تفكير المتعممين،وتثير فضوليم،وتتيح ليم إمكانية التحكم بموادىا،كما تحقق ليم المتعة 

 لسرور.النفسية وا

 تجعل التعميم يبقى اثرا من خالل مخاطبة حواس المتعمم.-

 تعمل عمى زيادة تحصيل الطالب وتعديل اتجاتيم.-

 تساعد عمى تنمية االدراك وجذبو االنتباه.-

 تراعي الفروق الفردية بين المتعممين وترسخ مبدأ التعمم الذاتي.-

عممين والتي تتضمن وعي التممسذ تساعد عمى تنميبة الميارات فوق المعرفية لدى المت-
بذاتو،أي بمستوى معرفتو وقدراتو الخاصة وتشجيعو عمى التأمل والتفكير فيما يفعل 

 والتقويم الذاتي ليأكد حن معرفتو.

 توفر التعزيز الفوري والتغذية الراجعة لممتعممين.-

م يتحقق تدعم الوسائط المتعددة مفيوم البتاتية حيث تقوم عمى وجية نظر أن التعم-
 فعميا عندما يكون الطالب نشطين يعرفون معارفيم بأنفسيم.

تنمي الوسائط المتعددة ميارات  التعمم باالكتشاف،وتعمل عمى تنشيط الفكر واتساع -
 (000-001،ص1118الخيال وتنمية التفكير اإلبداعي )حسن طو،خالد عبد المطيف 

 يم:أىداف استخدام الوسائط المتعددة في مجال التعم4-4

 أىداف تتصل بالمتعمم:-أ

 الستخدام الوسائط المتعددة أىداف تتصل بالمتعمم منيا9

تقديم البرامج التي تعرض الخيرات العممية التي يصعب تقديميا في المدرسة نظرا -0
 لسرعة تطور ونمو ىذه المجاالت وتقديم المعمومات الجديدة.
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واالىتمام بالتطور العممي والتقني  تنمية االتجاىات والميول العممية بين التالميذ-1
 ،(.175ص1111وأىمية ذلك لبناء المجتمع عمى أسس عممية )عبد الحافظ سالمة،

التأكيد عمى أىمية التفكير العممي كأسموب عصري في مواجية المشكالت وجمع -2
 المعمومات،وحرية التفكير والبعد عن التعصب وتوخي الموضوعية وقبول رأي االخر.

مبدأ تكامل المعرفة بين الفروع العمم المختمفة،وربط العمم بالحياة في سبيل توضيح -3
 (.164،ص0888توفير سعادة الفرد ورفاىية )أحمد حسين المقائي وأخرون،

تنمية قدرة المتعمم عمى تحميل عناصر البيئة البشرية والمادية وبيان العالقة بينيما -4
يجعمو أكثر تحسنا لممشكالت البيئة والمساىمة وتنمية الوعي البيئي لدى المتعمم مما 

 (.131ص1113في حميا )عبد الحميد زيتون،

توسع أفاق ومساعدتو عمى اختيار المينة المناسبة وتقديس قيمة العمل وخاصة -5
 البدوي منو.

تأكيد أىمية التعمم الذاتي ومواصمة التعمم خارج المدرسة وتنمية الميارات السموكية -6
 لذلك.

 اف تتعمق بالمعمم:أىد-ب

تزويد المعممين بالمعمومات التي تتصل بكل جديد في مجال تخصصيم،حتى -0
 يواكب المعمم العربي عجمة التطور في مجال العمم.

تقديم المواد التعممية التي التوفر لممعمم في مدرستو مثل اجراء بعض التجارب -1
 العممية التي تتوفر ليا األجيزة أو المختبرات.

تقديم البرامج التي تساعد عمى اثراء خبرات المعمم والمتعمم عمى السواء ومنحيا -2
الخبراء الذين اليتوفرون في المدارس،وذلك لقمة أعدادىم وعدم إمكانية جميع المدارس 

 بيم.
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رفع كفاءة المعمم عن طريق تقديم بعض البرامج التدربية الكتساب األساليب الحديثة -3
 (.56ص1113ستخدام التقنيات التعممية )محمود حامد،في التدريس وفي ا

وىنالك األىداف متعمقة المنياج وبالمواد التعممية وأىداف أخرى متعمقة بالمعالجة -4
 (.0886مشكالت التعميم )المنظمة العربية لمتدريب والثقافة والعموم،

 أىمية الوسائط المتعددة في اكتساب الميارات:-4-5

السمعية البصرية في كيفية استخداميا ومشاركتيا في عممية  تتمثل أىمية الوسائل
 التعمم وكيف يمكن لعممية التعمم من أن تمد المتعمم بالميارات المراد اكتسابيا.

ان الجواب عمى ذلك يمكن في المناىج والطرق المستخدمة بعممية التعمم أوال،وثانيا 
 يارة مراد اكتسابيا.التعميم واستعمال الوسيمة التعممية المناسبة لكل م

باعتبار أن ىذه الوسيمة وغيرىا تعمل عمى امداد المتعمم بتمك الخبرات متى أحسس 
استغالليا بتحديد غرض الدرس المقدم ومعرفة أىم القواعد األساسية في استخدام 
 الوسائل السمعية البصرية وتمكنو من التزود بقسط من الخبرات المطموبة عمميا.

البصرية مختمفة ومتنوعة، فيل نجد في ىذا االختالف –ئل السمعية فاذا كانت الوسا
 وفي ىذا النوع فائدة،أم فقط لمجرد التنويع

وفي الواقع ليست المواقف التعممية واحدة ،انما تختمف بدورىا لعدة عوامل تماشيا مع 
 عمر المتعممين ومستواىم ومع المدارس المقدم.

عممية تربوية ىادفة بإضافة حيوية عمى جو  البصرية-ويعد تنوع الوسائل السمعية
الدرس العام وجعل المتعمم يشعر بأنو في ىذه العممية أقرب ما يمكن الى الجو 

 الطبيعي والواقع بعواممو المختمفة.

ىذا الواقع الذي يسمح لإلنسان أن يتعامل معو بحواسو وبمشاعره معيا فيؤثر بو 
 االعتماد عمى الحساسيات. وبالتالي يمكنو من اكتساب الخبرات بفضل
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باإلضافة الى ماثيره من شوق وميول واىتمام متزايد في االستفادة واكتساب الخبرات 
الجديدة، حيث التفاعل مع الخبرات الذاتية السابقة من أجل ىذا اتجاىات التعميم اليوم 

لمممارسة الى مناىج التربوية الحديثة التي تعطى لممجال التطبيقي أىمية كبيرة وفائقة و 
 (.181ص1111العممية العناية الكاممة)عبد الحافظ سالمة 

 الفيديو:-5

ان احدى الفوائد الميمة بالنسبة لمفيديو،أنو يتطمب استجابة من المتعمم عن طريق 
لوحة المفاتيح وبما أن ىذا النظام يتطمب من المتعمم القيام باستجابة من بين الحين و 

عمل عمى جمب انتباه المتعمم،ويحوز عمى اىتمامو الى األخر فان الفيديو،يمكن أن ي
 درجة األقصى أكثر من شريط الفيديو.

منظومة تعممية كاممة،تشمل عمى مكونات من الوسائط المتعددة)النصوص الفيديو:
مكتوبة،صوت مسموع،صور وروسوم،متحركة(متكاممة مع بعضيا البعض،وتعمل 

وظيفية واحدة،تمكن المتعمم من التحكم فييا بطريقة منظومية وبشكل متناوع كوحدة 
 والتفاعل معيا من خالل جياز الحاسوب أو أية وسيمة الكترونية أخرى.

 مكونات الفيديو:1-5
 األجيزة التعممية:

 جياز الفيديو:

عمل الفيديو بشرائط قرصية ويوجد منو نوعان األول يعمل بأشعة الميزر والثاني يعمل 
ية،وىي تختمف عن أجيزة الفيديو كاسيت حيث يقصر عمميا بنظام األشعة االلكترون

عمى المشاىدة فقط ولكن قدرتيا التخزنية لممعمومات بالصوت والصور والمعمومات 
المطبوعة تفوق الفيديو كاسيت،ويمكن بواسطتيا تسجيل مئات األفالم والبرامج العالية 

 ب.الجودة وتستخدم بكفاءة كبيرة في أغراض التعميم و التدري
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 جياز العرض:

أما بخصوص جياز العرض فانو يستطيع استقبال كل من صورة الممونة وغير الممونة 
 )ابيض وأسود(.

 الحاسب األلي:

وىذا الجياز ىو جوىر نظام الفيديو الذي يتيح التفاعل المتوقع لمنظام فيطرح األسئمة 
رنامج ويتوقع االستجابة من المتعمم ويتشعب الى الموقع المناسب في الب

التعميمي،والحاسب االلي يتكون من لوحة مفاتيح ومجموعة من مفاتيح التي تعمل 
بالمس وقمم ضوئي ومنشط الصوت،ونظام لعمل محكاة ثالثية األبعاد،ونظام التخزين 

 المعمومات التي تتعمق باساتجابات األفراد وشاشة.

 أدوات االدخال:-

تم االتصال بالبرنامج التعميمي ىي تمك األدوات التي يستخدميا وعن طريقيا ي
واالستجابة لممثيرات المعروضة،خالل الشاشة سواء السمعية البصرية أو الفظية أي 

تمك التي تقدم لممتعمم وسائ ادخال االستجابة مثل لوحة المفاتيح وشاشة الممس والقمم 
 الضوئي والفارة وعصا األلعاب وكرة التتبع ونظام التعرف.

 أجيزة الصوت:-

تمثل األجيزة التي يستطيع المبرمج تسجيل الصوت من خالليا مثل الميكروفون  وىي
وكذلك أجيزة الصوت التي يستطيع المتعمم سماع الصوت من خالليا مثل سماعات 

 األذن وطذلك مكبرات الصوت.

 

 

 



38 
 

 وسائل التخزين:-

وتتضمن القرص الصمب واالقراص البصرية )األقراص المضغوطة 
لمقراءة،والكتابة،القرص المضغوط،القرص الرقمي التفاعمي،قرص اليزر ،قرص 

 المضغوط لذاكرة القراءة(.

 إدارة المعمومات:-

وىي بسيطة في استخدميا عمى طمب قدرا قميال من معمومات،عن عممية نظام التأليف:-
بيا  البرمجة وبعضيا اليتطمب معمومات سابقة،وتعتبر إطارات وقوالب يمكن أن يوضع

التعميمات والنصوص والعديد من ىذه النظم تستخدم القوائم لحث المتعمم عمى اكتساب 
 المعمومات.

ىي لغة البرمجة وتتطمب نظاما وبناء متتابعا الصدار األوامر بعكس نظام لغة تأليف:-
تأليف،فمغات التأليف تتطمب كتابة سمسمة من األمور المتتابعة التي ال تشبو الناتج 

حتى يتم تنفيذىا،وىي تمثل مصدر ارتباك لممبدئيين،وميزة لغة تأليف بااالضافة  النيائي
 الى أن المبرمجين الميرة يجدون قوائم التأليف غير مريحة ليم.

 الفوائد التعممية والتربوية لمفيديو ومميزاتو:2-5

 وىنالك مجموعة من الفوائد والمميزات الستخدام تقنية الفيديو ذكرىا أبو ناجي9

القدرة عمى التنويع في الدرس يعني التفرع في الموضوع الواحد مابين دروس تعممية -
 وأخرى لمتقوية وثالثة الكتساب الميارات.

مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين حيث يتعمم المتعمم وفقا لرغبتو الخاصة في -
 التعميم.

 ية والدينية والتقافية.يستعمل في أعراض تعممية متنوعة كالمؤثرات والندوات العمم-
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متابعة مدى تقم في المادة الدراسية وذلك يتبع استجابة والتعرف عمى مدى ماأنجزه -
 من أىداف تعممية.

 أما أىم ميزات ىذه التقنية في العممية التربوية والتعممية،فتتخمص فيما يمي9-

 يمكن استخدام أكثر من وسيط تعميمي في البرنامج الواحد.-

رس في تفرعو ألعمال األخرى عبر التدريس المباشر مثل االرشاد يساعد المد-
 والتوجيو،والتخطيط.

 سيولة تسجيل البرامج من البث العام او نقاه شريط أخر أو تسجيمو.-

 تساعد برنامج عمى المشاركة  االيجابة والفعالة من التمميذ.-

 بة عادية(.سيولة حفظ البرمجيات في أماكن عادية )درجة حرارة عالية ورطو -

 عنصر التشويق الذي يوفره والناتج من عنصري الصوت والصورة والتعزيز واالثارة.-

يمكن استخدامو كنومج لمتعمم الفردي بحيث يستطيع استساخ شريط من البرامج -
 لمشاىدتو في أي وقت يشاء.

 عيوب الفيديو في العممية التربوية والتعممية9-

 حدوث أعطال خارجية.-

 فة العرض والبرمجة في مقابل العائد.ارتفاع كم-

 تمف األجيزة الوسيطة لعرض المادة األولى فقط.-

 قد تقتصر العمميمية عمى العرض األول فقط-

 عدم توفر معمم أو فني متخصص الستخدام األجيزة وتشغيميا وصيانتيا. -
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 التكنولوجيا الحديثة في التدريب الرياضي:-6

المتقدم والنامي الى تطور مظاىر العيش فييا واذكاء روح  تسعى دول العالم أحمع

النمو الشامل بين األفراد والجماعات من مواطنيا، وتوطيد اتصاليا بما يعيشو العالم 

من تغيرات متسارعة تتطمب السعي في طمب العمم ،وفي االخد بأسباب التطبيقات 

لتكنولوجية ، وىي سنة تتوارثيا العممية،وفي إشاعة الروح العممية بأبعادىا النظرية و ا

أحيال األمم،وأمر تفرضو الثورة العممية والتكنولوجية التي من أىم مظاىرىا التقدم 

اليائل في تكنولوجيا االتصاالت و التطبيقات األخرى الجبارة عمى األرض وفي 

، 0887الفضاء لنظريات السيبرنطيقا ونظريات االتصال األخرى.)عبد السميع،

 (.050ص9

يتسم العالم اليوم بمعرفة تمخضت عنيا ثقافات متعددة وىا نحن نستقبل القرن الواحد و 

والعشرين الذي يذخر بمتغيرات تمثل ثورة عممية وتكنولوجية الحدود  ألثارىا السياسية 

 (.01،ص08839واالجتماعيةو الثقافية واالقتصاديةوالرياضية.)الجزار،

 التكنولوجيا:-6-1

يشير مصطمح التكنولوجيا الى التطبيق المنظم لممعرفة العممية في مجاالت متعددة 

تتعمق باالنشطة اإلنسانية كالزراعة والفضاء والطب و الرياضة وذلك يعكس ماىو 

 (10شائع أنيا مجرد استخدام االالاتواالحيزة المتطورة.)رابطة التربية،ص
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 أىداف التكنولوجيا:6-2

 مشكمة أوعدة مشكالت. توضيح أسموب تناول-

 تحميل المشكالت الى عناصر األساسية.-

توظيف متكامل لكل الخيرات المتاحة بغرض أن تكون تأثير اتحاد وتكامل ىذه -

الخيرات أقوى من تأثير كل خبرة تعمل بعيدة عن الخبرة األخرى وىذا 

 synergistic effectمايسمى9

 الحاسوب:7-

ىتمام بين المختصين وغير نال حظا وافرا من االمما الشك فيو الحاسب األلي قد 

والمتطبقين،بين الساسة والعسكريين،بين عمماء النفس وعمماء  ين،والمنظرينالمختص

االجتماع،وبين المربين أصحاب الفمسفات المختمفة وبين المنفذين في مدارس التعميم 

و المختمفة واشكالتو الرسمي وغير الرسمي،ولعل مرد ىذا االىتمام أن الكمبيوتر بأشكال

قد غرا كل بيت عن ر ضا أىمو أو باأقصر وفي كفاية شؤون حياة الناس الخاصة 

والعامة،مما يتطمب توافر الحد األدنى من المعرفة لكل فرد تحدده أساليب استيالك 

 (.051،ص08879لألالت الكمبيوتر )عبد السميع ،

مف ميادين الحياة ،وأثبت كفاءة وقد شاع استخدام الحاسوب في األونة االخرة في مخت

وفرت الكتير من الجيد والوقت والتكمفة في معاىد أبحاث الفضاء،والبنوك واالحصاء 
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السكاني واألعمال التجارية و الميزانيات و التصميمات المعمارية واليندسية وفي 

 المجال الرياضي وغيرىا في المجاالت المختمفة.

 تعريف الحاسوب: 1-7

العقيمي وآخرون عمى أنو عبارة عن جياز إلكتروني يتكون من مجموعة من يعرفو 
األجيزة أو الوحدات المستقمة التي تشكل معدات الحاسوب تؤدي كل منيا وظيفة 
معينة، وتعمل في ما بينيا بأسموب متناسق ومنظم من خالل البرمجيات وتشكل 

 البرمجيات و المعدات ما يسمى بنظام الحاسوب .

حمد عيادات عمى أنو عبارة آلة إلكترونية صممت إلستالم وتخزين البيانات من وعرفو أ
أجل إجراء جميع العمميات السيمة و الصعبة بطريقة دقيقة ومنظمة وسريعة لمحصول 

 .(13، صفحة 1103)عيادات، عمى النتائج من جراء العمميات أوتوماتيكيا .

 الحاسوب ومراحل تطوره:2-7

 (األنابيب:1951-1958المرحمة األولى)

امتازت األجيزة في ىده المرحمة بااستخدام أنابيب التفريغ كبيرة الحجم واستخدام لغة 
األلة لبرجمة األجيزة ،اقتصر عمل الحاسوب عمى بعض التدريبات و التمارين واالداء 
بعض العمميات الحسابية،وقد استخدمت األسطوانات المغناطسية لحفظ المعمومات في 

 الذاكرة.

 ( التترانزستوات:1964-1959المرحمة التانية)

 في ىده المرحمة استبدلت أساليب التفريغ صغيرة الحجم وزاد سرعة االداء الحاسوب
وظيرت االقراص المغناطسية في الحواسيب ىذه الفترة واستخدمت لغات راقية في 
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األعمال و  البرمجة مثل لغة الكوبل و الفورتران وقد اىتمت ىذه المرحمة باستخدام في
 التجارة.

 (.1971-1965المرحمة الثالثة )

ظيرت في ىذه المرحمة الدارات المتكاممة بدال من الترنواستوات مما ساىم في زيادة 
سرعة معالجة المعمومات وقد ظيرت أجيزة الحواسيب متوسطة الحجم وازدادت 

ىذه المرحمة اجراء  تطبيقات واستخدمات الحواسيب في ىذه الفترة ويستطيع حياز
 العمميات األدارية والعممية.

 حتى التمانينات(: 1972المرحمة الرابعة)

امتازت ىذه الفترة باختراع المشغل الدقيق المتكون من دارات متكاممة مديجة مصنوعة 
من مادة السيميكون،وظيرت الحواسيب الصغيرة المستخدمة في المكاتب وانخفضت 

ارىا،واستخدام الحاسوب في مجالت المختمفة منيا أسعار الحواسب وزاد انتش
االقتصادية والتربوية واالدارية ولمتسمية وغيرىا،وىكذا أصبحت حواسيب جيل المرحمة 
الرابعة سريعة ومعقدة ولكن تقوم بالعمميات بشسكل دقيق ومتقن ومتقن وأسعارىا 

 (.034رخيصة.)بشتة،ص9

 والرياضة:الحساب األلي في التربية البدنية -3-7

لقد نجحت العقول االلكترونية كأحد انجازات التكنولوجيا في اختصار الكتير من الجيد 
والوقت،كما أنيا رفعت من درجة صدق النتائج الى قدرات تقترب من الكمال، كما نجح 
العمماء في صناعة العديد من العقول االلكترونية لتستخدم في كافة المجاالت والميادين 

 (.11،ص1113لمجال الرياضي نصيب كبير في ىذا. )محمود،ولقد كان ا

وفي الواقع اذا نظرنا الى الرياضة وعالقتيا بالعموم االخرى نجد أن جميع العموم 
تستخدم الحاسب االلي في تخزين واستعادة البياننات والتحميل الخاص بالعمميات 
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لرياضي ليواكب الحسابية الدقيقة،ومن ثم وجب ادخال الحاسب االلي الى مجال ا
الطفرة العممية التي أدخمت عمى باقي العموم األخرى، وقد أصبح الحاسب األلي من 
األدوات التي الغنى عنيا في المجال الرياضي فيتم أستخدمو في العديد من المجاالت 

 (.014الرياضية.)فرحات،ص9

 اسيامات الحاسب االلي في مجال التربية البدنية والرياضية:-4-7

يم الحاسب األلي في مجاالت التربية البدنية والرياضية اسيامات عديدة وأصبح لقد أس
ضرورة حتمية في مجال التعميم والتعمم في ذلك المجال وتتخمص أىم ىذه االسيامات 

 في النقاط التالية9

>  حفظ البيانات المرتبطة بالمدرب والمدرس وكذلك الالعبين والتالميذ والمستويات 
 دنية ونتائج االختبارات.الميارية والب

> تحضير واخراج الدروس و التدريبات وشرحيا واخراجيا وكذلك محتويات الوحدات 
 التدربية

 > تسجيل كل مايتعمق باألدوات و األجيزة والوسائط و المالعب ومدى صالحيتيا.

>تحميل الحركات والميارات التي يحتوييا المنيج وتحديد النقاط الفنية لكل ميارة 
 يقة التعميم و التدريب المناسبة ليا.وطر 

 > اعدا النموذج الرياضي األمثل لمختمف الميارات الرياضية.

 > تسييل عمميات تعميم الميارات الحركية واختصار وقت العممية التعممية.

 > تقويم مجااللت التربية الرياضية المختمفة وتصحيح األخطاء لممتعممين والالعبين.

ء البحوث العممية خاصة األبحاث التي تتعمق بمجاالت  عموم > المساىمة في اجرا
 الحركة.
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 >تصميم ورسم تشكيالت العروض الرياضة.

 (.41،42> ادارة البطوالت و الدورات الرياضة.  )شحاتة،ص9

 التحميل وأىميتو لمنشاط الرياضي:-7

عمومات يساعد التحميل المدربين و القائمين عمى عممية التدريب عمى فيم محتوى الم
الفنية و الخططية عن فرقيم و الفرق األخرى المنافسة من حيث المالحظة مواطن 
القوة و الضعف بين العبي الفرق،و التحميل ماىو اال أحد األساليب المتقدمة التي 
يمكن أن تفيد المدربون في تعديل خططيم خالل أداء الالعبين لممباريات أو التدريب 

 (.904م،ص0881نحو األفضل )دبور،

ويعتبر التحميل باستخدام التصوير سواء كان سينمائيا أو باستخدام الفيديو من 
األساليب التي تساعد في عرض ما تم مالحظتو أثناء أداء المباراة حيث أن التسجيل 
يتيحى فرصة تكرار المالحظة في أي وقت دون معاناة الالعب في ىذا 

 (.10التكرار.)ابرالييم ص

 األداء المياري لمباريات كرة القدم:تحميل  أساليب8-1

يعتبر أسموب تحميل المباريات من أفضل االساليب الفعالة في تقويم وقياس مستويات 
الالعبين في كرة القدم. فتحميل المباراة يعتبر نظاما متكامال لقياس، وتقويم األداء 

 الالعبين وكذلطك الفريق سواء كان ذلك في المنافاسات أوفي التدريب.

ويقصد  بتقويم أداء الالعبين باستخدام نظام )تحميل المباراة(تتبع أداء العب ماعمى  
حدة ، خالل المباراة سواء كان العرض تحميل الميارات  األساسية أو من خالل تنفيد 
الميام الخاصة كالخطط وطرق المعب المكمف بيا الالعب كعضو في الفريق أو من 

 (.10،ص11139ذه الميام مجتمعة. )ابراىيم ،خالل تتبع تنفيذ الالعب لكل ى
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وبما أن أسموب تحميل المباراة يعتمد أيضا عمى تحميل و توضيح القدرات التي تعتمد 
 بيا 

االعب و الفريق،وبالتالي تحديد طرق و امكانيات التقويم بأسموب مدروس ممايوفر 
لمفريق ىذا  فرص النجاح و الفوز بامباريات، وبالتالي تحقيق األىداف المحددة

بااالضافة لما يوفره ىذا األسموب من زيادة الدفاعية لممارسة و التفوق و ابراز روح 
 (.11، ص11139المنافسة و الجدية في األداء و روح الفريق و تكاممو.)ابراىيم،

ان تحميل المباراة ليس نظام أو طريقة لتقويم أداء الالعبين أو الفريق ككل سواء في 
لتدريب فقط،بل يتيح تحميل المباراة التعرف عمى متطمبات النجاح في المنافسات أو ا

ممارسة نوع النشاط لموصول لممستويات العالمية،سواء كانت المتطمبات ميارية أو 
خططيةأوبدنية أو نفسية)المكونات الفردية لمفورمة  الرياضة لنوع النشاط 

ةالدقيقة،ونظريات التدريب و المختار(ويجب أن تمعب القوانين الفيسيولوجية،والتشرحي
التعميم و قوانين النشاط الممارس دورا ىاما في دراسة و تحميل المباراة سواء جانب 
التغيرات التي تقع عمى الالعب ،أو الفريق خالل المنافسة،أو متطمبات أداء النشاط في 

 (.11،ص1113المستويات العالية.)ابراىيم،

 تحميل المباراة:شروط اختيار الطريقة المناسبة ل8-2

توجد طرق مختمفة لتحميل المباراة و كل طريقة من ىذه مجاالت وظروفيا لكي 
تستخدم،وعمى الرغم من اختالف ىذه الطرق اال انيا جميعا تسعى الى مالحظة وتقويم 

استخدمت ىذه الطرق أساليب اعتبارية أو موضوعية  وقياس االداء الفرد لمفريق،سواء
وتمعب األداة المستخدمة في التحميل دورا كبيرا في تحديد درجة موضوعية التقويم 
،فالمالحظة واالستمارات تجعل التقويم أكثر ميال الى تقويم االعتباري، في حين يدفع 

لى الموضوعية في التحميل التصوير السينمائي )الفديو(. والتحميل االحصائي بالتقويم ا
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و أيا كانت الطريقة المستخدمة في التحميل فأنيا تتوقف عمى بعض العوامل نذكر 
 (.365-362، ص0884منيا)حساين 

 اليدف من اجراء التحميل.-

 الحاالت المراد مراقبتيا وتقويميا واخضاعيا لمتسجيل و الدراسة.-

 عدد المالحظات ذات القيمة الواجب متابعيا،-

 اجة ونوع المعمومات و المعارف المراد الحصولل عميياح-

 عدد االفراد الخاضعين لعممية التحميل.-

 كفاءة األفراد القائمين بعممية التحميل.-

 التحميل عن طريق الفيديو:-7-2

ان التحميل عن طريق الفديو ذات قيمة عالية في المالحظة ، وخاصة اذا كانت 
يث يمكن التصويرىا بالفيديو ثم المالحظة بعد األنشطة عمى جانب من األىمية ح

ذلك،وتبدو أىمية ىذه األداة واضحة في عدم الحاجة الى القمق حول تسجيل 
المالحظات حيث تتالقى سمبيات الطرق الفترية في التسجيل، ىذا الى الجانب إمكانية 

صوات تسجيل عدد من األفراد في وقت واحد،وتتميز ىذه الطريقة أيضا بإمكانية األ
المصاحبة لممالحظة وكذلك تعميقات المالحظة،واألجيوة الحديثة من الفيديو خفيفة 
الوزن ويمكن حمميا بسيولة وقادرة عمى انتاج صور واضحة في الضوء العادي،وىناك 
بعض السمبيات في استخدام أحيزة الفيديو أوليا انو باىط التكاليف، يتطمب التصوير 

نية المرتبطة باالضاءة وألوضاع التي يمكن أن تكون بو درحة من اإلمكانيات الف
صعبة في بعض الحاالت المتابعة السموك،وقد يؤدي وجود الكاميرا أيضا الى تغيير 

 (067-066السموك الى درجة التي يسمك فييا الفرد بطريقة غير عادية.)شمعون،ص9
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 خالصة:

التدريب الرياضي الحديث الذي ًأبح من أمس الحاجة  تطرقنا في ىذا الفصل لمقوماث
العتماده عمى التكنولوجيا الحديثة و االستفادة من التطور الحاصل في مجال 
الكمبيوتر حيث يجب أن ينال التدريب الرياضي نصيب منو وخصوصا في تعمم 

رح الميارات األساسية في كرة القدم ،فيتنقل التدريب طرق كالسكية تعتمد عمى الش
 المدرب الى أساليب حديثة يستعين فييا عمى الوسائل الحديثة.

ألن الشرح المفظي اليكفي،فالالعباليستطيع أن يفيم بالشرح اال في حدود معارفو 
ومعموماتو ولكن يمكن باستخدام الصور و الفيديو لتوفير حدود و الفيديو لتوفير حدود 

 أكثر وضوحا لمنشاط المراد تعممو.

 
 



 ا

 
 

 الفصل الثاني
 
 
 



 ا

 
 
 

 الميارات األساسية في كرة القدم

 تمييد-

 كرة القدم-

 االعداد المياري-

 أىمية ميارات األساسية-

 الميارات األساسية في كرة القدم- 
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 تمهيد :

إن من البدييي ومسمم أن لكل رياضة مياراتيا الخاصة مثل كرة القدم،التي تعتمد 
عمييا وىذا لموصول إلى نتيجة واحدة وىي صنع الفارق والفوز،وكرة القدم 

تعتمد عمى حسن استغالل الوقت وعدم تضييعو،آلن الميارة في  الحديثةأصبحت
مفيوميا العام تعمم صاحبيا االقتصاد في الوقت والجيد وعميو فالالعب الجيد ما يعني 
الالعب المياري وىو الذي يتقن الميارة ويعرف كيف يستعمميا وأوقاتيا وفرص 

يارات األساسية التي نجاحيا،وانطالقا من ىذا سنعرض في ىذا الفصل مختمف الم
 يجب عمى العب كرة القدم الحديثة أن يممكيا.

 كرة القدم:-1

العبا يستعممون الكرة وفي نياية كل  11لعبة تتم بين فريقين يتألف كل من ىما من 
طرف من طرفي الممعب مرمى ، ويحاول كل فريق إدخال الكرة في مرمى خصمو ، 

 منافس.بغية تسجيل ىدف و التفوق عمى الفريق ال

ويتم تحريك الكرة باألقدام و الرأس، وخالل المعب اليسمح إال لحارس المرمى أن يممس 
الكرة بيده داخل المنطقة وتعرف بمنطقة الجزاء، ويشرف عمى تحكيم المباراة حكم وسط 

)سالم وحكمين تماس وحكم رابع لمراقبة الوقت وتمعب المباراة عمى مدار شوطين.
 . (11، صفحة 1655مختار، 

 لمحة تاريخيية عن كرة القدم: -

تعود البدايات األولى لجذور كرة القدم لحضارة الصين وعرفت بيا لعبة كرة القدم آنذاك 
منذ ألفين وخمس مائة عام بكرة مستديرة الشكل ثم ظيرت في الحضارة  باسم تسوتشسو

اإلغريقية حيث كان يمارسيا الرجال فقط في المدن و األرياف وكانت الكرة عبارة عن 
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جمد حيوان، وقد اختمف العمماء و المؤرخون عن تاريخ ىذه المعبة أو مكان نشأتيا 
القديمة في الغرب والعالم العربي الذين ألول مرة وال يختمف اثنان عمى ان الحضارات 

كانوا يمارسون شتى الممارسات الرياضية و األلعاب لخدمة جيوشيم وتقوية رجاليم وقد 
ذكر المؤرخون العرب ان قدماء العرب ووادي الرافدين مارسومايشبو لعبة كرة القدم 

يعتبرىم أغمب  ويذكرون أيضا أن قدماء الرومان نقمو ىذه المعبة الى االنجميز الذين
المؤرخين صانعي المعبة وواضعي تصميميا وابتدأ عندىم األسس األولية لمظاىر 
المعبة الحالية باإلضافة الى تطوير قواعد وأصول المعبة وكان ليم الفضل الكبيرتعود 
البدايات األولى لجذور كرة القدم لحضارة الصين وعرفت بيا لعبة كرة القدم آنذاك باسم 

ألفين وخمس مائة عام بكرة مستديرة الشكل ثم ظيرت في الحضارة  تسوتشسو منذ
اإلغريقية حيث كان يمارسيا الرجال فقط في المدن و األرياف وكانت الكرة عبارة عن 
جمد حيوان، وقد اختمف العمماء و المؤرخون عن تاريخ ىذه المعبة أو مكان نشأتيا 

يمة في الغرب والعالم العربي الذين ألول مرة وال يختمف اثنان عمى ان الحضارات القد
كانوا يمارسون شتى الممارسات الرياضية و األلعاب لخدمة جيوشيم وتقوية رجاليم وقد 
ذكر المؤرخون العرب ان قدماء العرب ووادي الرافدين مارسومايشبو لعبة كرة القدم 

برىم أغمب ويذكرون أيضا أن قدماء الرومان نقمو ىذه المعبة الى االنجميز الذين يعت
المؤرخين صانعي المعبة وواضعي تصميميا وابتدأ عندىم األسس األولية لمظاىر 
المعبة الحالية باإلضافة الى تطوير قواعد وأصول المعبة وكان ليم الفضل الكبيرفي 
تنظيم قواعدىا وتطوير أسس لعبيا، ومع نياية القرن التاسع عشر انتشرت لعبت كرة 

عالم حيث تم نشرىا من البريطانيين ومختمف المسافرين القدم في مختمف أرجاء ال
األوروبيين ضمن أستراليا البرازيل ثم انتشأت االتحادات واألندية و المسابقات وأدى 

م بعدما تم انتياء 1691ذلك النمو الشامل إلى تكوين اإلتحاد الدولي لكرة القدم عام 
أوروبية وقد أصبحت كرة القدم دور االتحاد السابق من قبل فرنسا وبمشاركة ست دول 
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لعبة عالمية وفي بداية القرن العشرين إبتدأ التنظيم الدولي و العالمي لكرة القدم حيث 
م أول بطولة أولمبية شاركت بيا ست دول وفازت بيا إنجمترا وفي 1695أقيمت عام 

)محمود، غازي أقيمت اول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في البراغواي . 1699عام 
 .(3، صفحة 1911صالح، 

 

 اإلعدادالمهاري:-3

 مفهوم اإلعداد المهاري: 3-1

عمم الالعبين أسس تعمم الميارات تاإلعدادالمياري يعني كافة العمميات التي تبدأ ب
الحركية وتيدف إلى وصوليم فييا ألعمى درجة أورتبة بحيث تؤدى بأعمى مواصفات 

والدقة و االنسيابية والدافعية تسمح بو قدراتيم خالل المنافسات الرياضية بيدف  اآللية
 (39، صفحة 1995)محمود، تحقيق أفضل النتائج مع االقتصاد في الجيد.

 مراحل اإلعداد المهاري: 3-1-1

لمميارات األساسية في كرة القدم تمر بمراحل تعمم أساسية  إن عممية اإلعداد المياري
ثالث اليمكن الفصل بينيا حيث تؤثر كل منيما في األخرى وتتأثر بيا حتى يكتسب 
الالعب المقدرة الكافية اإلتقان تمك الميارة،ويمكن إيجاز المراحل الثالثة الرئيسية في 

 التالي7

 ي لمميارة األساسيةمرحمة اكتساب التوافق الخام أو األول-1

 مرحمة اكتساب التوافق الجيد أو الدقيق لمميارة األساسية-2

 (16، صفحة 1991)عبده،  مرحمة إتقان وتثبيت الميارة األساسية-3
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 : القدممفهوم المهارات االساسية لكرة  -4

الميارة ىي فن استعمال الكرة في خدمة الفريق وتعتبر الميارات األساسية ىي الركيزة 
األولى لتحقيق اإلنجاز في مباريات كرة القدم ، ألن الميارة تعني التحكم في الكرة في 

 (41، صفحة 1995)محمود،  جميع مواقف المعب

 أهمية المهارات األساسية: -4-1-

تعد الميارات األساسية بكرة القدم القاعدة األساسية لتحقيق المستويات العالية و 
اإلنجاز الجيد بكرة القدم،إذ تحتل جانبا ميما في وحدة التدريب اليومية والبرامج 

سيات التدريبية،إذ يتم التدريب عمييا لفترات طويمة وال تخمو الوحدة التدريبية من أسا
عمى ىذه الميارات إلى يتم إنقاذىا لكون درجة إتقان الميارات األساسية يعد من 
الجوانب الميمة التي يتوقف عمييا تنفيذ الخطط في ظروف المعب المختمفة،والفريق 
الذي يستطيعالعبوه أداء الميارات بخفة ورشاقة وتوقيت سميم يكون باستطاعتيم تنفيذ 

 . (41، صفحة 1995)محمود، ر المباراةالواجبات الخططية خالل سي

 المهارات األساسية في كرة القدم: 2--4

تعتبر المناولة أساس المعب الجماعي وىي من مقومات : )المناولة(التمرير  4-2-1
االتصال و الربط في الخطط الجماعية وىناك ثالث عناصر ميمة وفعالة تؤثر بصورة 

 مباشرة عمى نجاح المناولة7 

 في أداء المناولة الدقة-1

 أن تكون مناولة بسيطة-1

                                                  السرعة في أداء المناولة                                  -9

 ريرات:أنواع التم -أ
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التمريرات الى ما يمي7                                                1996أسعد محمودقسم موفق 
 حسب االتجاه 7   -1

                                      المناولة العميقة )في العمق(                                              - 
 المناولة العرضية        -

المناولة الخمفية                                                                           -
 حسب االرتفاع 7 -1

                               المناولة االرضية                                                                 -
المناولة العالية                                                                             -
 حسب المسافة 7  -9

متر.                                                         11الى  5المناولة القصيرة وتكون مسافتيا من  -
متر.                                                       12الى  11لة المتوسطة وتكون مسافتيا من المناو  -
، 1995)محمود،  1996متر فما فوق 12المناولة الطويمة وتكون مسافتيا من  -

 (69صفحة 

 طريقة االداء:   -ب

االرتكاز بجانب الكرة والى الخمف قميال وتستدير تؤدى الضربة بأن توضع قدم  -1
 ا الكرة.            القدم الضاربة لمكرة بحيث تشكل زاوية قائمة مع قدم االرتكاز حتى يواجو داخمي

 تكون الركبة منثنية قميال. -1

قميال.                                                                               يكون الجذع مائال لالمام-9
تستمر مرجحة الرجل  -2تستخدم الذراعان الجل الحفاظ عمى توازن الجسم. -1

 المؤدية لمضربة باستمراريتيا لألمام بعد اداء الضربة.                    
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 الخطوات التعميمية: -ج

 تمرير في كرة القدم يقترح يوسف الزم كماش الخطوات التعميمية التالية 7لتعميم ال

 يتم ضرب الكرة من منتصفيا.-1

 النظر الى الكرة لحظة ضربيا. يكون-1

تؤدى الحركة من الثبات بدون ضرب الكرة.                                                                -9
أحد الالعبين يمسك الكرة عمى االرض ويقوم الالعب االخر بضرب الكرة بباطن  -1

 القدم بشكل خفيف  

 و الحائطيقوم الالعب بضرب الكرة بباطن القدم نحو الزميل ا -2

قوم الالعب بضرب الكرة بباطن القدم من المشي نحو الزميل.                                          ي -3
العبان يتبادالن مناوالتضرب الكرة بباطن القدم بشكل مستمر.                                         -4
 و بباطن القدم.   العبان أحدىما يرمي الكرة بيده فيقوم االعب اآلخر بإرجاعيا ل -5

يقف الالعبون بشكل رتل ويقف أماميم العب معو كرة يقوم بمناولة الكرة الى  -6
الالعب االول من الرتل بباطن القدم الذي يقوم بإرجاعا لو ويجري سريعا ليقف خمف 

 الالعب الذي ناولو الكرة. 

يبدأ بمناولة  ثالث العبين يقفون عمى خط مستقيم والكرة مع الالعب الوسط الذي -19
الكرة بداخل القدم   الى الالعب )أ( الذي يرجعيا الى العب الوسط )ب( الذي يقوم 

، صفحة 1919)بشير، بدوره بمناولتيا الى الالعب )ج( الذي يرجعيا اليو بباطن القدم.
119). 
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 الجري بالكرة )الدحرجة بالكرة(:  4-2-2

الدحرجة بالكرة من االساسيات الفنية بكرة القدم والتي نعني بيا التحرك بالكرة  تعد ميارة
 ودفعيا بقدم الالعب باستخدام اجزاء من القدم والتحكم بيا أثناء دحرجتيا عمى االرض

المهمة في الدحرجة بالكرة:                                                                          األسس-أ
المحافظة عمى الكرة عمى بعد مناسب من قدم الالعب.                                                    -1
.                                            المحافظة عمى التوازن الجل التحرك لكل االتجاىات بسيولة -1
عدم تركيز النظر عمى الكرة أثناء الدحرجة والبد من رفع الرأس دائما لرؤية -9

 تحركات الالعبين االخرين

 أنواع الدحرجة بالكرة: -ب

                    الدحرجة بالكرة بوجو القدم الداخمي .                                                    -1
الدحرجة بالكرة بوجو القدم الخارجي .                                                                      -1
 الدحرجة بالكرة بوجو القدم االمامي .-9

                    الخطوات التعميمية:                                                                       -ج
المشي بالكرة في خط مستقيم .                                                                               -1
     اليرولة بالكرة في خط مستقيم مع استخدام القدمين في لمس الكرة . -1

 الجري البطئ بالكرة بخطوات أكبر مع دفع الكرة بقدم واحدة .-9

الجري البطئ بالكرة بشكل متعرج مع استخدام القدم اليسرى ثم اليمنى .                                -1
الجري المتعرج بالكرة مرة  الجري االعتيادي بالكرة في خط مستقيم ثم التحول الى -2

 أخرى 
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                                الجري السريع بالكرة بين الشواخص .                                      -3
الجري السريع بالكرة مع وجود مدافع سمبي .                                                              -4
الجري السريع بالكرة مع وجود مدافع ايجابي يحاول قطع الكرة .                                        -5
ق ولكنو يؤدى مرة فيخط مستقيم و مرة اخرى بشكل متعرج .                      نفس التمرين الساب -6

، صفحة 1919)بشير، الجري بالكرة مع تغيير السرعة وحسب اشارة المدرب  -19
121). 

 السيطرة عمى الكرة:   4-2-3-

الالعب عمى تنطيط الكرة في اليواء الكثر عدد من المرات بأجزاء  ىي قدرة وامكانية
الجسم عدا اليدين ،كما يفيم بانيا قدرة الالعب عمى التحكم بالكرة في اليواء وعميو 

 يجب أن يكون توقيت الالعب دقيقا واحساسو عاليا بالكرة . 

                                                                                           الخطوات التعميمية:
السيطرة عمى الكرة وعدم اسقاطيا عمى االرض واستخدام جميع أجزاء الجسم من  -1

 وضع الوقوف وكذلك اليرولة 

 ييا مرة أخرى السيطرة عمى الكرة بالقدمين ثم رفع الكرة عاليا ومحاولة السيطرة عم-1

السيطرة عمى الكرة ثم قمبيا من فوق الرأس تماما والسماح لمكرة بممس االرض ثم  -9
قمبيا من فوق الرأس مرة اخرى .                                                                                              

ون اسقاطيا مع زيادة ونقصان المسافة إستمرار ضرب الكرة بالرأس بين الالعبين د -1
 بينيما .

يقوم الالعب بالسيطرة عمى الكرة ثم ضربيا عمى الحائط ويحاول السيطرة عمى  -2
 الكرة المرتدة . 
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 نفس التمرين السابق مع التأكيد عمى ضرب الكرة بالرأس . -3

 ترويض الكرة)اإلخماد(: 4-2-4-

والسيطرة عمييا وجعميا تحت تصرف الالعب بما  يقصد بإخماد الكرة ىو إستقباليا
يتطمبو الموقف من المباراة وعمى الالعب ان يتبع الخطوات التالية لكي ينجح في 

 7اخماد الكرة

 أنيتجو نظر الالعب الى الكرة -1

 الخفة و المرونة في استقبال-1

 أن يكون توقيتو مناسبا عند استقبال الكرة-9

 ت سيطرتواستقباليا وبقائيا تحأن يحافظعمى الكرة بعد -1

 االنتباه وتركيز من قبل الالعب عند استقبال الكرة واالخمادىا والسيطرة عمييا.-2

أنواع اإلخماد:                                                                                                  -أ
 اإلخماد بالجزء الداخمي من القدم . -1

 اإلخماد بالجزء الخارجي من القدم .                          -1

 اإلخماد بأسفل القدم   -9

 اإلخماد بوجو القدم -1

 اإلخماد بالفخذ .                    -2

 اإلخماد بالصدر. -3
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                                           اإلخماد بالرأس .                                                                      -4
 (114، صفحة 1995)محمود، 

الخطوات التعميمية:                                                                                           -ب
ة اخماد بدون كرة .                                      التدريب عمى أخذ الوضع الصحيح لمقيام بعممي -1
( متر الى زميمو الذي يقوم بعممية اخماد 2العب يرمي الكرة باليد عاليا لمسافة ) -1

 الكرة . 

نفس التمرين السابق ولكن الكر تكون متدحرجة عمى االرض .                                         -9
(متر الى زميمو الذي يقوم باخماد الكرة 19العب يرمي الكرة باليدين عاليا لمسافة ) -1

                                             والسيطرة عمييا من مختمف االتجاىات .                                             
نفس التمرين السابق ولكن الالعب الذي يسيطر عمى الكرة يجري بيا يمينا ويسارا  -2

 ( متر .                              2بالتعاقب لمسافة )

(متر يقو م الالعب )أ( بمناولة الكرة الى 12-19العبان )أ،ب( المسافة بينيما ) -3
لالعب )ب( الذي يؤدي عممية السيطرة عمى الكرة باستخدام أجزاء القدم المختمفة ا

 (121، صفحة 1919)بشير، 

 ضرب الكرة بالقدم:4-2-5

يقول حنفيي محمود مختار7تعتبر ميارة ضرب الكرة بالقدم أكثر الميارات استخداما 
القدم وىدف استخدام ىذه الميارة ىو التمرير أو  عمى االطالق خالل مباراة كرة

التصويب أو تشتيت ويعتبر استخداميا بيدف التمرير وىي التمرير وىي األكثر بنسبة 
عالية وىي بذلك تستخدم ميارة تربط بين ميارات المختمفة أثناء المباراة 

 (.1664)مختار،
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نواع رئيسية ومنيا ماىو شائع األنواع الرئسية لميارة ضرب الكرة بالقدم 7تنقسم الى أ
 استخدام وىي7

ضرب الكرة بباطن القدم7يعتبر ضرب الكرة بباكن القدم من أكثر ضربات استخداما -
في كرة القدم عمى االطالق ورجع السبب في استخداميا بكرة الى المدى الدقة التي 

الزميل أو التصويب الى المرمى او مساحة محددة اذا انسب  تحققيا في التمريرالى
(حيث يقترب الالعب الى كرة في خط مستقيم 19-5مسافة لتنفيذىا تتراوح مابين )

لالتجاه الذي يراد ضرب الكرة اليو فيضع قدم الساق الغير بجانب الكرة و عمى مسافة 
ثنية من مفصل الركبة مناسبة وترجح الساق لمخمف من مفصل الفخذ الى ان تكون م

 (.1991ثم تمرجح لالمام عمى ان يستدير سن القدم لمخارج.)عبده 

ضرب الكرة بوجو القدم األمامي 7يقول مقتي إبراىيم حماد7وجو القدم األمامي ىو -
الجزء الممتد من سن القدم حتى المفصل القدم وبمعنى األخر ىو جزء المغطى برباط 

 الحذاء.

دم يعتبر أقوى نوع الضربات عمى األطالق في كرة القدم اذ أنيا وضرب الكرة بوجو الق
من الضربات التي تسير نتيحتيا لمكرة أطول مسافة باإلضافة الى وصوليا الى ىدفيا 

في أقل زمن ممكن ولالسباب السابقة فان استخدام ضرب الكرة بوجو الكرة القدم 
 الناشئيين. األمامي يصعب التحكم فيو خالل المراحل األولى من سن

ضرب القدم بجانب القدم الخارجي7تستخدم ضربة الجانب الداخمي لمقدم في التمريرات -
المستقيمة و الطويمة و التمريرات المتوسطة ومن مميزات ىذه الضربة أن المبتدئون 

والناشئ يقبمون عمى أدائيا اذا أنيا التسبب ليم ألما أثناء أدائيا كما أنيا 
كما يحدث ليم عند تنفيذ ضرب الكرة بوجو القدم وتتراوح مسافة  التيددىمباالصابة
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(ويراعي أن يكون خطو بزاوية 4 -3االقتراب في حالة الكرات الثابة عمى األرض من )
 (.1991من الخط الواصل بين الكرة و المكان المطموبة توصيل الكرة اليو.)عبده،

حماد7جانب القدم الخارجي ىو  ضرب الكرة بجانب القدم الخارجي7يقول مقتي إبراىيم-
 المكان من القدم المحدد بامنطقة المحيطة باألصبعين الصغيرين.

ولقد اكتسب ىذه الضربة في الفترة األخيرة أىمية خاصة نظرا الستخداميا المتعددة في 
التمرير و التصويب وتستخدم في التصويبات المولبية والضربات الحرة و الغير المباشرة 

 (.1661الطويمة و المتوسطة والتمريرات القصيرة و السريعة.)حمادة، والتمريرات

 التهديف:-4-2-6

يعتبر التيديف بكرة القدم الوسيمة األساسية إلحراز األىداف والتي يمكن بواسطيا انياء 
التيديف أحد أىم الميارات  المجيود المبذول في بدء اليجوم وبناءه وتطويره،يعتبر

م. وذلك الن اليدف من المباراة ىو تسجيل أكبر عدد من األساسية في كرة القد
األىداف. ان التدريب عمى التيديف أصبح من أىم األىداف التدريب اليومي لالعبين 

إذا يتوقف نجاح المباراة عمى المحظة واحدة حاسمة يصوب فييا الالعب الكرة الى 
 مرمى الخصم ليسجل ىدفا.

المباريات يعتبر عممية اتخاذ القرار،  ويضيف بعض الباحثين بأن التصويب في
فدواعي الفشل في التصويب أو فقد الفريق الكرة اذ صوب الالعب قد تكون حاجزا 

نفسيا أمام الكثير من الالعبين وعمى ىذا فالتصويب البد لو من سمات نفسية خاصة 
 يتطمب غرسيا في الالعب منذ بداية عيده في التدريب كالثقة بالنفس مثال، ولكي

يكون عند الالعب ثقة في نفسو ليصوب البد وان يكون قد وصل الى مرحمة االتقان 
 في تكتيك التصويب تحت كل الظروف.
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ويذكر بكرة القدم بان التيديف ىو الوسيمة االفعالة التي تستخدميا الالعب المياجم 
طقة لمتغمب عمى التكتالت و الكثرة العددية لالعبي الفريق المنافس لدفاع داخل من

الجزاء وىو السالح القوي الذي يستخدم الحرازاألفيداف في مرمى الفريق المنافس 
 مستغال قابميتو البدنية والفنية والنفيسية والذىنية ضمن اطار قانون المعب

 ومن العوامل األساسية التي تتوقف عمييا دقة التصويب ىي االتي7

 الناحية الخططية-ةالناحيةالمياري-الناحية البدنية-الناحية النفسية-

لقد أكثر العديد من الباحثين و المتخصصين في التدريب الرياضي عمى ان ىنالك 
العديد من الالعبين الييدفون عمى المرمى أثناء المباراة بالرغم من أنيم في وضيع 

جيد يسمح ليم بالتيديف عمى المرمى ولكنيم  اليغتنمون الفرصة لذلك وقد أكدوا بأننا 
 وىما7 ىناك سببين

 تشجيع المناولة عمى حساب التيديف1-7

الكثير من المدربين يشجعون االعبين عمى المناولة الكرة الى الزميل في حين يكون 
ىذا الالعب في موقف يستطيع منو التيديف بقوة عمى المرمى ويبررون ذلك بتعويد  

 الالعب عمى االبتعاد عن األنانية.

عب الذي في موقف يستطيع منو التيديف التغاضي عن توحية الموم الى اال-1
 والييدف عمى المرمى.

 خالصة:

ان اتقان المبادئ والميارات والميارات األساسية يتوقف الى حد كبير وصول المتعمم 
الى درجة الى درجة يستطيع فييا ان يؤدي في كرة القدم الميارات األساسية لكرة القدم 
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بة وقواعدىا لكي يستفيد منيا كل من بصورة صحيحة ومناسبة حسب متطمبات المع
 الالعب و المدرب.

 
 



 ا

 

 

 

 

 الفصؿ الثالث

 العمرية المرحمة

 سنة(00تعريف الفئة العمرية )-

 سنة(00خصائص النمو مرحمة العمرية)-

 الطفل وممارسة الرياضة-

 
 سنة(00يف المرحمة العمرية:)التعر -0
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 سنة(11التعريف المرحمة العمرية:)-

كممة المراىقة مشتقة من كممة راىق أو دنى فيي تنفيد االقتراب  انالتعريف المغوي:
والدنو الحمم فالمراىق بياذ المعنى ىو الفرد الذي يدنو من الحمم واكتمال النضج)فراد 

 (31بيي السيد،ص

كما جاء في معجم الوسيط مايمي8الغالم الذي قارب الحمم والمراىقة ىي الفترة الممتدة 
 (153،ص3751الرشد)إبراىيم انيس واخرون، من بموغ الحمم الى سن

يطمق مصطمح المراىقة عمى المرحمة التي يحدث فييا االنتقال التعريف االصطالحي:
التدريجي نحو النضج البدني والجسمي والعقمي و النفسي )عبد الرحمان 

 (311،ص3777العبساوي،

ا من مرحمة البموغ أو ىي لفظة وصفية تطمق عمى الغير ناضج انفعاليا  وجسميبا وعقمي
 (.132،ص3767ثم الرشد فالرجولة )تركى رابح ،

 سنة(:11خصائص النمو في مرحمة الطفولة )-2

كل مرحمة من مراحل نمو الفرد ليا مميزاتيا الخاصة نيا،فيي تتوقف عمى سابقتيا 
المتأخرة تتأثر بمرحمة الطفولة الوسطى وىي مفيدة وتؤثر في تابعتيا،فمرحمة الطفولة 

 م مرحمة المراىقة التي تمييا.لفي

 النمو الجسمي الحركي:-2-1

يتمز النمو الجسمي في ىذه المرحمة بالبطء في الطول ووزن بحيث تكون نسبة الزيادة 
بالمئة ، 31بالمئة لكل سنة،في حين تكون الزيادة في الوزن بمعدل 3في الطول بمعدل 

من ذي قبل ،فيتحمل  وذلك راجع الى نمو العضالت و العظام،حيث تصبح أقوى
 (.312م ص37718الطفل ذلك التعب ويقاوم األمراض )سماره،
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تتميز ىذه المرحمة بزيادة التفوافق العضمي بنسبة كبيرة عن المرحمة السابقة،وكذلك نمو 
العضالت الصغيرة المسؤولة عن الحركات الدقيقة،مما يجعل الطفل في ىذه المرحمة 

ركاتو والتحكم فييا،وليذا يتصف عداؤه الحركي متمكنا بدرجة كبيرة من توجيو ح
بالرشاقة اإلنسانية وحسن التوقيت باإلضافة الى قوة والسرعة اذا تطمب األمر ذلك 

 (.41)احمد أمين فوزي،ص

باإلضافة لذلك فان انحصار نقطة مركز الثقل الجسم الطفل في منطقة بمقرب من قمة 
بتوازن،ويساىم بقدر كبير في تأمين  العظم الحرقفي،يساعد عمى حسن احتفاظ الطفل

 (.333،ص3774الحمركة،)سعد حالل،محمد حسن عالوي

سنة فترة االقتراب نحو النضج والمراىقة التي يسبقيا نمو انفجاري 33يدخل أوالد 
 مختصر في طول الرجمين و يصاحب ذلك زيادة في غرض الكتفين.

 سنوات وذلك بالنسبة لقوة 4سن  سنة بالمقرنة مع33كما تتضاعف قوة األوالد في السن 

الرجمين عن الذراعين واليدين وقد أشار جوبر الى ان التوالي في نمو القوة يظير أوال 
في القوة المميزة بالسرعة لمرجمين ،بمي ذلك في العضمة ذات الرأسين )في 

 (.311العضد(وعضالت الظير وأخيرا الساعد )وديع فرج الين ص

في ىذه المرحمة،سرعةاستعابة وتعممو لمحركات الجيدة،  ومن أىم مايميز بو الطفل
والقدرة المداومة الحركية لمختمف الظروف،وكثيراماتصادف ظاىرة تعمم الطفل من 

الوىمة األولى، وىذا يعني ىناك كثير من األطفال يكتسبون القدرة عمى أداء الميارات 
لممارسة)محمد حسن الحركية دون انفاق وقت طويل في عممية التعمم والتدريب ا

 (.213،ص3774عالوي
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يكسبون القدرة عمى أداء الميارات الحركية دون انفاق وقت طويل في عممية التعمم 
 (.213،ص3774والتدريب والممارسة)سعد جالل،محمد حسن عالوي

 ويتمخص النمو الجسمي الحركي في نقاط التالية8

 .مرحمة ىدوء أو استراحة بالنسبة لنمو الطول و الوزن-

 يتسرع نمو العضالت .-

 يقترب حجم القمب والرئتين في الحجم الطبيعي.-

التمكن من التحكم العضمي والتوجو العضمي لمحركات)ضرب الكرة بقوة -
 أومرونة،إيقاع جري سريع ،بطئ(.

 نمو قدرة التعمم الحركي الدقيق و المركب و المتنوع )التنسيق بين البصر و الحركة(.-

 (.45ً،ص3761الوضعيات الجديدة بسرعة )عاقر،فاخر التالؤم مع -

 النمو النفسي النفعالي:-2-2

تتميز ىذه المرحمة باالستقرار وعدم تقمب المزاج خاصة اذا ثم توجيو الطفل الى نشاط 
 حركي أوعقمي يكون مجاال الشباع حاجاتو النفيسة.

تو بأفراده،حيث يسبب طفل في ىذه المرحمة شديد الحساسية لنقد الكبار أو مجرد مقارن
 لو ذلك أالما نفسية شديدة قد تقوده في بعض األحيان الى انتقام و العدوان.

الطفل في ىذه المرحمة معرض لمصداع النفسي اذا كان ىناك تعارض بين اتجاىات 
الوالدين أو اتجاىات جماعة األصدقاء بالنادي أو المدرسة ،حيث شديد الوالء لرفاق 

 ى والئو وانتمائو لمولدين.المعب باإلضافة ال
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يميل الطفل في ىذه المرحمة الى تقميد الكبار خاصة االبطال يقول محمد مصطفى 
زيدان بان >سموك الطفل في ىذه المرحمة يصبح غير وقائي،اذا يكون مبنيا عمى 

مجموعة من الميول و العواطف واالتجاىات التي تتناسب مع الموقف الذي يواجيو 
االستطالع و المثابة والطموح الدائم حيث يغمب عمى تصرفاتو ،كما يتميز بحب 

الطابع التفاعمي،وعدم المباالت وكذا النقد الذاتي والجرأة والحماس والمبادرة في التعمم 
الذي يشمل مختمف الفعاليات واألنشطة الرياضية حتى يتضح لو مسار في 

 (.34،ص3771تخصصو.)محمد مصطفى زيدان 

 المعرفي:النمو العقمي -2-3

يعتبر النمو العقمي جانبا من الجوانب النمو عند االنسان ويفسر بأنو القدرة الذكائية،وان 
عممية النمو العقمي بمعناىا الواسع ىي القدرة عمى التنظيم 

والثمتيمواالستعابوالتوازن،والتكيف من خالليا يتم التغي ر في المخظة العقمية)نبيل  
 (.32ص3772اليادي،

فل في ىذه المرحمة من التفكير الخيالي الى التفكير الواقعي، وتتضح قدرتو ينتقل الط
عمى ادراك األزمنة و المسافات و المساحات والحجوم واألشكال،وكذلك القدرة عمى ريط 

 النتائج بأسببياوادراك العالقة التي تربط بين موضوعين أواكثر .

من موضوع الى أخر،األمر الذي  تزدا القدرة الطفل عمى التمركيز االنتباه وتحويمو
يساعده عمى االستمرار في نشاط واحد لمدة طويمة والقدرة عمى الوصف الدقيق 

والتعامل مع الموضوعات التي يميل الييا بدقة،كما بدأ في ادراك وفيم المعاني مثل8 
 الصدق،األمانة،

 الخيانة،العدل ،المساواة،الحرية ،الديمقراطية.
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نمو القدرة عن التفكير االبتكاري وبداية ظيور الميول،ويبدو ذلك تتميز ىذه المرحمة ب
واضحا في اىتمامات الطفل بااالنشطةالرياضية،كما يستطيع ادراك أوجو الشبو 

واختالف بين موضوعين أو أكثر،وليذا يستطيع النقد وتوجيو الذات ومن ثم اليحتاج 
الحركات الرياضية وخطط الى وقت كبير في تعمم الحركات الى وقت كبير في تعمم 

 (.41،ص1111المعب البسيطة )أحمد أمين فوزي،

 النمو االجتماعي:-2-4

االصدقاءأو رفاق المعب لدرجة تصبح عندىا تتميز ىذه المرحمة بالوالء الشديد لجماعة 
معايبر جماعة األصدقاء أىم من معاير األسرة ،وبالتالي يصبح ثأتير الجماعة عمى 

ر األسرة عميو،وليذا يطمق عمى ىذه المرحمة من النمو مرحمة الطفل أكثر من ثأثي
 تكوين العصابات

ينضم الطفل في ىذه المرحمة بمنتيى السرعة والسيولة الى الجماعات التي تتكون 
تمقائيا وفي نفس الوقت السعي الى الجماعات المنظمة التي يستطيع من خالليا اشباع 

فة،المعسكرات و الفرق الرياضية ،فيخضع ىوايتو كجماعاعتالفنون،الرحالت،الكشا
 الطفل تماما الى القيادة ويسعى الى معاونتيا وااللتزام بتنفيذ تعميماتيا.

يتعتب كل جنس في ىذه المرحمة لمجنس الذي ينتمي اليو،وقد وصل األمر الى مستوى 
العداء ضد الجنس الذي ينتمي اليو ،وقد يصل االمر الى مستوى العداء ضد الجنس 

 (.41،ص1111الخر )احمد أمين فوزي،ا

ظيار  يبحث طفل في ىذه المرحمة عن التشجيع الكبار و المعاممة الرضية ىم ،وا 
قدراتو وصفاتو االجتماعية احتشام،نظافة.نجاح في دراسة،اخذالثوار)محمد حسن 

 (.213،ص3761عالوي
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 الطفل والممارسة الرياضية:-3

 نة(:أهمية الرياضة في نمو شخصية الطفل)س3-1

لقد أصبحت الرياضة في عصرنا حاجة فيزيولوجية تتطمبيا صحة االنسان،حيث يتفق 
الجميع عمى انيا أساسية نمو الجسمي السميم،والطفل في ىذه المرحمة تزداد حاجتو 

لمنشاط الرياضي،ويمثل المعب أحد أىم أىدافو،كما تزداد ميارتو ويساعده خيالو وحبو 
ينة،ومن جية أخرى تمعب نشاطات الفريق الرياضي دورا لمتقميد عمى اتقان حركات مع

حاسما،اذا يجد األطفال المجال الرياضي الذي يساعدىم عمى تكوين الجماعات 
الرياضية التي يميمون الييا فالجماعات الرياضية زيادة عمى انيا تشبع متطمبات نمو 

عمى االستمرار في الطفل االجتماعية فيي تزوده أيضا باالسسالميارية والتي تساعده 
 العمل لمدة أطول.

وتمعب الرياضة دورا ميما في اشباع بعض الميول العدوانية والعنف لدى بعض 
األطفال وذلك في األلعاب و المنافسات العنيفة مثل المالكمة،الريقبي ،وكما تعد 
الرياضة أيضا مجاال لالعالم يحاول بيا الطفل اتعبير عن دوافع ما.)عبد العزيز 

 (.4،ص3762س،القو 

ويقول مارك ان >الطفل المنخرطين في النوادي الرياضة كممارسين معظم أوقات 
ساعات في األسبوع تقريبا،تفسر الوضعية 3فراغيم لممارسة الرياضة،بحيث تقدر ب 

 الراقية التي تحتميا الرياضة في حياة الطفل.

،وىي طريقة يحاول الطفل فييا التعبير عن دافع وفي الرياضة البدنية مجاال لالعالم
فيو،وبعد التعاون عن الطريق األنشطة الرياضة من اىم العوامل االجتماعية التي تؤثر 
في حياة الطفل ،الن شعور باالندماج في الحياة يساعده عند الكبر أن يعيش في وسط 

وتختمف ظروف جماعة منظمة حيث ان المعب يساعد الطفل عمى االتصال بالجميع 
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األطفال بعضيم عن بعض في مدى ىذا التعامل مع المجتمع)عواطف أبو 
 (.355،ص3774عالء،

 األسباب المؤدية لممارسة الرياضة:-3-2

من األوائل الذين اىتموا باالسباب المؤدية لممشاركة عند العبي البسبول سكوبيك حيث 
و وتسمية، كما ان ىناك نتائج اثبت ان العبي البيسبول أتوا في أول مرة من اجل ترفي

مماثمة جاء بيا ساب وىو بيستركر حيث استخمصا ان األطفال قبل كل شيء 
أتولممارسة الرياضة باحثين عن التسمية والميو ،ثم لمتعمم واكتساب ميارات حركية 

 وتقنية جديدة،وليصبحوا في لياقة بدنية جيدة،ويححققوا المعب مع األصدقاء.

 ن ىنالك عدة عوامل تدفع الطفل لمممارة الرياضة وىي كاالتي8ويرى مارك دوران ا

يجمع ثالث اتجاىات لمممارسة الرياضية في الفوج ،كالعمل داخل الجماعة،خمق روح -
 التضامن في الفريق الرياضي ،الرغبة في االنتماء الى الفريق الرياضي.

 يدة.اكتساب لياقة البدنية جيدة كالبحث عن التمتع بصحة جسمانية ج-

الحصول عمى العالقة جيدة مع المدرب او المربي،باإلضافة كذلك الى إرضاء اإلباء -
 و األصدقاء

 mark durnt 1987 p154)البحث عن التسمية والميو.)-

 

 سنة(:11مطالب الطفولة المتأخرة:)-3-3

لكل مرحممة من مراحل النمو مطالب تساعد الطفل عمى االنتقال من مرحمة الى أخرى 
 ى الدكتور "مصطفى فيمي " ان ىذه المرحمة تتميز بمايمي8،فير 
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 تعمم الميارة الجسمية الحركية الضرورية مزاولة األلعاب والنشاطات العادية8-

سنوات(سوف نجد أن الحركات 6-4فاذا نظرا الى النمو الحركي في الفترة السابقة من )
ت ،مما يجعل حركاتو غير دقيقة،وفي ىذه الفترة يصل الطفل الى استعمال العضال

 محدودة ودقيقة.

 تكوين اتجاه سميم نحو الدات ككائن حي ينمو8-

ويستخمص ذلك في اكتساب عادات العناية بالجسم و النظافة و تكوين القدرة عمى 
 استخدام الجسم استخداما يحس فيو الطفل بالرضا وتكوين نظرة السممية نحو الجسم

 تعمم التعامل مع الرفاق واألقارب8-

 تعمم األصول األخد والعطاء وتكوين األصدقاء والتعامل مع األطفال األخرين.

 تعمم دوره الجنيس في الحياة8-

 اذ يتعمم الطفل انو رجل يجب عميو تقبل المسؤولية المنو طة بو.

 تعمم الميارات األساسية في القراءة و الكتابة والحساب8-

ى القراءة والكتاية بخط واضح والقيام عند نياية ىذه المرحمة يكون الطفل قادرا عم
 بالعمميات الحسابية األساسية8

 تكوين المفاىيم والمدركات الخاصة بالحياة اليومية.-

اكتساب أفكار حول الشؤون المينية ، المدنية واالجتماعية العادية،تكوين روح 
 المسؤولية وحب العمل.

 ية الخاصة و العامة.تكوين الضمير والقيم األخالقية و المعايير السموك-
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تتدعم ىذه المفاىيم أكثر لدى الطفل في ىذه المرحمة من خالل التربية سواء في البيت 
اة المدرسة وينتقل الطفل من الخضوع الى مبدأ الواقع حيث يصبح قادرا عمى تقسيم 

 (.22،24،ص3766أفعالو وتحمل تبعات سموكاتو.)مصطفى فيمي،

 الرياضية:حاجات األطفال لمممارسة 3-4

لقد اىتم العديد من الباحثين بدراسة حاجات اقبال األطفال عمى ممارسة األنشطة 
الرياضية رغم تعددىا واختالف درجاتيا،ونظرا لتعدد األىداف التي تمكن تحقيقيا عن 
طريق ممارسة األنشطة الرياضية،اال ان معرفة احتياجات األطفال ىي مفتاح اثارة 

ات البارزة التي يسعى الطفل الى اشباعيا الممارسة الرياضة دوافعيم ،ومنأىم الحاج
 مايمي8

 الحاجة الى االثارة والمتعة -أ

 الحاجة الى االنتماء والجماعة-ب

 الحاجة الثبات الذات "النجاح"-ج

 الحاجة الى االثارة والمتعة:-أ

رغبة في تظير الحاجة الى المتعة بوضوح في تمك المشاىدة التنافسية بين األطفال و ال
سنة( عندما يتنفسون في في نشاط 33التفوق ونالحظ ىذه المتعة في األطفال )

رياضي معين ويفقدون اإلحساس بالزمن ويشعرون ان كل شيء يسير عمى وجو 
صحيح ،فيو غير متوفرة وىذه الحبرة تتسم بالتركيز الشديد ،والشعور بسيطرة الطفل 

 (.63،ص،3775كامل الراتب عمى نفسو وعمى البيئة محيطة بو )أسامزة 

وعميو فان كل فرد يحتاج الى قدرة من النشيط واالثارة عمى حسب طبيعتو أو مايطمق 
عميو عمماء النفس "الحاجة الال االستثارة" وبفضل البعض مستوى العالي من االثارة 
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بينما يرى البعض األخر ان يكون ىذا المستوى منخفضا)أمينة إبراىيم شمي ، مصطفى 
 (.51ص،3777باىي ،حسن 

ومن جية أخرى قد يحث في بعض األحيان نتيحة المدرب التدريب الطويل أن تصبح 
الممارسة شيئا غير ممتع،فيو يزيد درجة االثارة بالقدرة المالئم ،وانما يزيد بدرجة مبالغ 

فييا،وعنده تتحول ممارسة النشاط الرياضي الى مصدر لمتوتر بالقمق )أسامة كامل 
 (.63،ص،3775الراتب 

 الحاجة الى االنتماء:-ب

ان الحاجة الى االنتماء تتخمص في رغبة في ان الطفل في ان تكون الجماعة التي 
ينتمي الييا تريده فعال داخميا،وتتمتعبصحيتو وتفقده اذا غاب، ويختار بعض األطفال 

يون لممشاركة في األنشطة الرياضية لرفبتيم في االنتماء الى جماعة الرفاق،فيميرد
 بذلك اشباع حاجة االنتماء لدييم وليس تحقيق مجد أو الشيرة.

ان مرحمة الطفولة المتأخرة تتميز بالميل الى تكوين األندية والجماعات،والتي تتميز 
بقوانين داخمية تحكميا،ويتميز أفرادىا بالتماسك والتضامن،وقد تختار غالبا مايكون ذو 

عة،أو التفرقة في بعض النواحي وخاصة قدرة عمى التنظيم،واىتمامات مع الجما
الجسدية منيا،مماجعمو يتميز نوعا ما عن باقي أفراد الجماعة.)محمد 

 (.132ص،3771مصطفى،

 ج الحاجة الى اثبات الذات:)النجاح(:

ان الحاجة الى النجاح اليقل أىمية عن باقي حاجات الطفولة المتأخرة ، فالفشل 
ويجعمو يتخمى عن ىذا العمل أو ذلك ،وقد المتكرر سوف يحبط من عزيمة الطفل 

يكبر ىذا الشعور فيصبح الطفل سمبيا ، متخوفا من القيام بأي عمل ، فيعقد روح 
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البحث والمبادرة ،وقد يصل األمر أحيانا الى حد التوقع عمى النفس ، والدخول في 
 اضطرابات ولعل أىميا الخجل الذي يتولد عند عدم الثقة بالنفس.

الحالة الغالية عن معظم األطفال،وذلكالظيار الكفاءة والجدارة لمفوز بتقدير والنجاح ىو 
االخرين ،ويعدد ىذا الى النظر المجتمع عادة لمشخص الذي يحقق المزيد من 

اإلنجاز،وعمى انو أكثر قيمة من غير الذي يكون إنجازه اقل ،وفي النشاط الرياضي 
ىو المكسب،فالمكسب يعني النجاح يقاس اإلنجاز من خالل عامل واحد وبسيط أال 

 والخسارة بالطبع تعني الفشل.

واالعتماد عمى العامل )المكسب(وحده يؤدي الى عدم تدعيم قيمة الذات لمطفل ،ومن 
ثم عدم استقرار الثقة بالنفس،أي في حالة االعتماد عمى المكسب والخسارة كعامل 

مستقر الن مكسب غير  أساسي،فان تدعيم الثقة بالنفس يعتمد عمى العامل غير
مضمون دائما،فضال عمى انو في الغالب نصيب عدد معين من الرياضيين )أسامة 

 (.112،ص،377كامل الراتب،
 



 ا
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 تمهيد:

في ىذا الفصل سنتناول الخطوات المنيجية التي سنعتمدىا في اجراء ىذا البحث بداية 
 بالمنيج المستعمل الى الدراسة االستطالعية وأدوات ومجتمع وعينة البحث.

 منهج البحث:-10

دون شك البد من التمييز بين نوعين من المناىج ونقصد بذلك التمييز بين المناىج 
التي تستخدم الكم،والمعروفة بالمناىج الكمية والتي تعتمد عمى الكيف والتي يطمق 
عمييا المناىج الكيفية،وىذا التمييز يعود في الحقيقة الى طبيعة الموضوعات التي 

أن االختالف في تصنيف العموم لو دور في ىذا يطبق عمييا المنيج العممي كما 
فينالك عموم المادة،وعموم تجعل من االنسان محور ليا وىي ما نصطمح عمييا 

 (.21،ص2009االنسانية واالجتماعية.)بوحفص،

ان أول أساس تبنى عميو أي دراسة عممية ىو اختيار المنيج والذي تتم بموجبو 
بار أن المنيج ىو الكيفية أو الطريقة التي يتبعيا المعالجة الميدانية لمظاىرة عمى اعت

الباحث في دراسة المشكمة موضوع البحث وىو يجيب بذلك عمى الكممة االستفيامية 
 (.107،ص2009كيف )قنديمي والسامرائي 

 ولكي نحدد طبيعة المنيج الذي نتبعو فانا نحدد طبيعة الموضوع المدروس من قبل 

ف عمى طبيعة الظاىرة وأن أول مشكمة تصادف الباحث وذلك ألن طبيعة المنيج تتوق
 (.108،ص2006ىي اختيار المنيج المناسب لمدراسة.)رشوان وعبد الحميد،

وقد اختار الباحثان المنيج التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة 
راد لمالءمتو لطبيعة الموضوع باعتباره موضوع يرتكز عمى تطبيق برامج تدربي عمى أف

 العينة والتحقق من أثر ىذا البرنامج. 
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ويعد أىم المناىج األساسية في اجراء  البحوث العممية،فيو المنيج الذي تتمثل فيو 
معالم الطريقة العممية بصورة واضحة،باعتبار يستخدم التجربة في قياس الظاىرة المراد 

اس القبمي التحري عنيا، وذلك باستخدام التصميم التجريبي المتكافئ )القي
 (.65،ص2000والبعدي()شفيق،

 مجتمع وعينة البحث:-10

 مجتمع البحث:-0-0

ىو مجموعة الحاالت التي تنطبق عمييا خصائص معينة تحدد وفقا لموضوع 
 ة،ويتكون مجتمع البحث في دراستنا عمى بعض فرق والية معسكرالدراس

 عينة البحث:-0-0

ممي،حيث يجب أن تمثل مجتمع تعد عينة البحث ضرورة من ضرورات البحث الع
البحث تمثيال صحيحا وحين  يجمع الباحثان بيناتيم ومعموماتيم قد يمجأوا الى جمعيا 

 (243ص2007اما من المجتمع األصمي كمو أو من عينة تمثل ىذا المجتمع )زرواتي

وىي نموذج يشمل جانبا أوجزء من وحدات المجتمع االصمي المعني بالبحث تكون 
يث تحمل صفاتو المشتركة وىذا النموذج أو الجزء يعني الباحث عن دراسة ممثمة لو بح

كل وحدات ومفردات المجتمع األصمي خاصة في حالة صعوبة أو استحالة دراسة كل 
 (.255،ص2003الوحدات)ابراىيم،

العبا من 36وقد اختار الباحثان العينة بالطريقة القصدية )العمدية( وتمثمت في
سنة(من فريق تغنيف لمرابطة الجوارية واتحاد 11لناشئيين بسن )الالعبين البراعم ا

 تغنيف لوالية معسكر.
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 تم اختيار أفراد العينة عمى أساس المعايير التالية:

اختيار الالعبين أكثر انضباطا وأحسنيم سموكا حتى يتمكن الباحث من التطبيق -
 لفريقين.الجيد لسير التجربة،حيث ساعدنا في ىذا االختيار مدربا ا

 أن يكون الالعبون أساسيين في التشكيمة قصد تسجيل مبارياتيم.-

 اختيار عينة صغيرة قصد التحكم في مجريات الدراسة التي تعتمد عمى التجربة.-

 ثم استبعاد حراس المرمى.-

 خصائص العينة:0-3-
 تجاوس العيىتيه الضابطة و التجريبية في السه و الطول و الوزن.(10الجدول) 

 
المجموعة  المتغيرات

 التجريبية

المجموعة 

 الضابطة

T 

 المحسوبة

T 

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية
 ع س ع س

 .6.4 0..4 .66.7 1..6 66.11 السه
 

..4. 

 غير دال

 غير دال .6.0 0.16 .7..1 .... 11..1      الوزن

 غير دال .6.0 1..1 7..604 1.11 611.11 الطول

 0.0.الداللة عند مستوى 

 متغيرات البحث-3

ىو المتغير التجريبي،المتغير المراد معرفة تأثيره عمى الظاىرة :المتغير المستقل:3-0
 بيذا فتطبيق الوسائط المتعددة يعتبر بمثابة المتغير المستقل ليذه الدراسة.

البرنامج ىو المتغير الناتج من تأثير المتغير التجريبي أي من المتغير التابع:3-0
 المنفذ،الميارات األساسية لكرة القدم يعتبر المتغير المستقل ليذه الدراسة.
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المتغيرات الدخمية،ىي التي يقوم الباحث بضبطيا كي التؤثر المتغيرات الدخمية: 3-3
عمى المتغير التابع،ليترك متغير واحد فقط بقوم بتغيره ليرى مدى تأثيره في المتغير 

لباحثان بضبط متغير السن،بعض الميارات األساسية في كرة القدم،مع التابع،ليذا قام  ا
 التأكيد عمى تمقي المجموعتين التجربية والضابطة لمبرنانمج التدريبي مختمف.

 مجالت البحث:4-

 المجال البشري: -4-0
براعم العب ، تم اختيارىم بصفة مقصودة من فريق  18تكونت عينة البحث من  

والية معسكر، والعينة كميا من جنس واحد وىم ذكور تتراوح أعمارىم من  تغنيف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                                                                                             سنة11

 المجال المكاني: -4-0

لقد قمنا بتطبيق الوحدات التدريبية المقترحة و االختبارات القبمية والبعدية بالممعب  
 محمد بسوف عمي أحمد.

 :لزمنيالمجال ا -4-3

، بحيث أجريت  25/05/2019إلى غاية  25/02/2019مل استغرقت فترة الع 
، بعدىا قمنا بتطبيق الوحدات التدريبية 25/02/2019خ االختبارات القبمية بتاري

وبواقع ثالث حصص في 2019/05/23 ,ي غاية المقترحة عمى العينة التجريبية إلى
 .25/05/2019ختبارات البعدية بتاريخ األسبوع في الفترة المسائية. ثم أجرينا اال

 
 أدوات البحث المستخدمة:-5

 المراجع والمصادر-

 األنترنت-
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 االختبارات والقياسات .-

 الوحدات التدربية.-

 .hp webcamجياز حاسوب محمول من -

 .microsoftword 2010برنامج-

 الوسائل اإلحصائية.-

 المقبالت الشخصية.-

 البيداغوجي.العتاد الرياضي -

 البرنامج التدريبي باستعمال الكمبيوتر-

 المهارات األساسية المستخدمة في الدراسة:

بعد االطالع عمى المصادر والمراجع قام الطالبان الباحثان بترشيح مجموعة من 
كرة وعرضيا عمى مجموعة من أساتذة ومدربين في  كرة القدمالميارات األساسية في 

 (الختيار مناسب منيا لعينة البحث.1رقم)محق المالقدم 

 مواصفات االختبارات المهارية  المستخدمة:

قام الطالبان الباحثان بترشيح مجموعة من االختبارات التي تخص الميارات األساسية 
لمعينة قيد الدراسة وعرضيا كرة القدم المرشحة من طرف األساتذة ومدربي كرة القدم في 

الختيار المناسب منيا لعينة البحث وفيما كرة القدم ومدربين  عمى مجموعة من أساتذة
 يمي وصف لمفردات االختبارات:

 إختبار التمرير في أربعة أىدافاالختبار االول:  -1

ييدف ىذا االختبار إلى قياس سرعة ودقة التمرير الخاصة  :الغرض من االختبار
 بالالعب.
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رتفاعيا1أربعة أىداف صغيرة   :االدوات كرات قدم ، شريط قياس  4متر ،  0.5متر وا 
 صافرة

: يقف الالعب مصحوب بأربع كرات ونضع أربع أىداف بحيث يشكل بين  طريقة االداء
متر. وعند سماع  10كل ىدف وآخر زاوية قائمة و المسافة بينو وبين األىداف 

ة باليدف الخاص بيا دون التريض اإلشارة يقوم الالعب بتمرير الكرات كل واحد
 وبسرعة 

درجات عند  4تحتسب لالعب درجة واحدة عند تسجيل اليدف . وتحتسب :التسجيل
 .(54، صفحة 2011)الرحمان، أىداف. 4تسجيل 

 
 ( اختبار التمرير في أربع أىداف1الشكل)

 

 الكرة )ترويض(: اختبار إيقاف حركة االختبار الثاني -2

الدقة في إيقاف الكرة واستعادة التحكم فييا بالقدم او الركبة او  قياسالغرض من االختبار: 
 الصدر او الرأس.
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 كرات، شريط قياس، صافرة. 5األدوات:

يقف الالعب خمف منطقة االختبار المحددة وعند سماع اإلشارة يقوم  طريقة األداء:
 الالعب بإيقاف الكرة خمف الخط وضمن المنطقة المحددة عمى أن تكون إحدى قدميو 

 داخل منطقة االختبار

 _ ال يتم احتساب المحاولة اذا اجتاز اي خط من المنطقة بأكثر من قدم . الشروط:

 إذا أوقف الكرة بطريقة غير قانونية في كرة القدم _ وال يتم احتساب المحاولة

 درجة لكل محاولة صحيحة. 2_ تعطى  التسجيل:

 (55، صفحة 2009)محمود، درجات لمجموع المحاوالت الخمسة  10_ تحتسب 

 

 

  

 )المدرب( 
 

 م6                                                  
 ( اختبار ترويض الكرة2الشكل )                     

 إختبار الجري المتعرج بالكرةاالختبار الثالث: -3

 الجري السريع بالكرة .الغرض من اإلختبار: 

 شواخص. 5كرة قدم ، ميقاتي ، األدوات:
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كرة خمف خط البداية عندما تعطى اإلشارة يقوم يقف الالعب ومعو الطريقة األداء:
يابا ويعطى لكل العب محاولتين  الالعب بالجري بالكرة بين الشواخص ذىابا وا 

 متتاليتين .

 درجة الالعب ىي الزمن الكمي الذي يستغرقو الالعب في أداء المحاولتين. التسجيل:

 من الثانية. 1/10يحتسب الزمن

 
 م10 

 عرج بالكرةن( اختبار الجري الم3الشكل)                  

 
 األسس العممية لالختبارات المستخدمة : -6

 الثبات: -6-0

قام الطالبان الباحثان بحساب معامال لثبات باستخدام طريقة تطبيق االختبار ثم إعادة 
تطبيقو بفاصل زمني قدره سبعة أيام بين التطبيقين عمى نفس العينة االستطالعية 

العبين( وىي عينة ال تنتمي العينة البحــث األساسية وتم حساب 10األولى وعددىا)
ن األول والثاني باستخدام معامل االرتباط بيرسون والجدول معامل االرتباط بين التطبيقي

 .(يوضح معامالت الثبات لالختبارات المياريةقيدالبحث2رقم)
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د.       
 االحصائية

 االختبارات
 الخاصة ب

 عادة اختبارا ختبارا

درجة  الصدق الثبات
 ±ع  س ±ع  س االرتباط

 ارتباط قوي 0.80 0.65 1.12 2.7 1.37 2.6 ميارة التمرير
ميارة ترويض        

 الكرة
 ارتباط قوي 0.92 0.86 5.73 6.2 8.88 6

ميارة الجري 
 بالكرة

 ارتباط قوي 0.86 0.75 1.19 19.99 1.96 19.8

 

( يوضح قيمة معامل الثبات و الصدق الختبارات الخاصة بالميارات 02)الجدول رقم 
 األساسية قيد الدراسة.

 
( ظير أن قيم معامل الثبات عالية مما يدل عمى 02موضح في الجدول رقم ) ىوكما 

 ان االختبارات جميعيا تتمتع بدرجة ثبات عالية.

 الصدق: -6-0

ىو العامل األكثر أىمية بالنسبة لمحاكات جودة اإلختبارات و المقاييس ويرى جرونالند 
أو المقياس يشير الى الدرجة التي يمتد إلييا في قياس او  الى أن صدق اإلختبار

إختبار ما وضع من أجمو .فاإلختبار او المقياس الصادق ىو الذي يقيس بدقة كافية 
)حسن عالوي الظاىرة التي صمم لقياسيا واليقيس شيئا بدال منيا او باإلضافة الييا . 

 .(254، صفحة 2008ونصر الدين رضوان، 

¯ ¯ 
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ايجاد معامل الصدق الذاتي لالختبارات عن طريق ايجاد بالطالبان الباحثان لذا قام 
 (.2كما ىو موضح بالجدول رقم) الجذر التربيعي لمعامل الثبات

 :الموضوعية -6-3

، وحساب الدرجات أو النتائج  ىي مدى وضوح التعميمات الخاصة بتطبيق اإلختبار
الخاصة بو. و الموضوعية العالية لإلختبار تظير عندما يطبق اإلختبار عمى مجموعة 
معينة من األفراد ، ثم يحصمون عمى نفس النتائج ، وذلك مع التسميم بأن المحكمين 

)حسن عالوي ونصر الدين رضوان، مؤىمون لمقيام بيذه الميمة بدرجة عالية ومتكافئة.
 .(299، صفحة 2008

االختبارات المستخدمة في ىذا البحث سيمة و واضحة الفيم و غير قابمة لمتأويل إذ إن 
 االختبارات الجيدة ىي التي تبعد الشك و عدم االتفاق من قبل المختبرين عند تطبيقيا.

 
 الدراسة االحصائية : -7

 االحصائية التالية:استعممنا الوسائل 
  المتوسط الحسابي: -

ىو القيمة التي تمثل مركز ثقل البيانات فإذا كان لدينا مجموعة من القيم ومثمناىا 
بأثقال متساوية الوزن عمى لوح مدرج فسنجد أن ىذا الموح سيكون في وضع إتزان اذا 

القيم  ويعرف ثبت من مركز ثقمو ، ومركز الثقل ىو الذي يمثل الوسط الحسابي ليذه 
 (154، صفحة 2000)ابراىيم، بأنو مجموع القيم مقسوما عمى عددىا
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 االنحراف المعياري: -

ىو الجذر التربيعي الموجب لمجموع مربعات إنحراف قيم المجموعة عن متوسطيا 
المعياري ىو الجذر التربيعي  الحسابي مقسوما عمى عددىا ، بمعنى أن اإلنحراف

 (231، صفحة 2000)ابراىيم، الموجب لمتباين 

 
 و لمحصول عمى صدق االختبار قمنا بحساب معامل الصدق. 

 معامل ثبات االختبار      =صدق االختبار   

 )ت( ستيودنت: -

ىو عبارة عن تطبيق بسيط لمفرض الصفري أو فرض العدم وذلك بالنسبة لمبيانات 
التجريبية التي يتم الحصول عمييا بحيث تستخدم )ت( لمتحقق من صدق ىذه الفروض 

 (230، صفحة 2008)حسن عالوي ونصر الدين رضوان، التي يعتقد في صحتيا .

 
 البحث: صعوبات-8

من المنطق أن كل باحث يريد البحث في ظاىرة يتعرض لعوائق وصعوبات تحولو 
 دون إنجاز عممو ومن بين ما واجينا من صعوبات مايمي:  

وجود ممعب ممتمئ بالالعبين لألصناف األخرى وبالتالي االنتظار حتى ينيي  -1
 األخرون أو أخذ مساحة قميمة
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ثل:الكرات،الشواخصنقص العتاد في بداية األمر م -2  

قمة المراجع والكتب في المكتبات الجزائرية التي تتحدث عن ىذا الموضوع.-3  

تعرض الباحثان لبعض الصعوبات اإلدارية الناتجة عن عدم استقرار الطاقم -4
 اإلداري.

 
 

 

 

 

 

 
 



 ا

 

 

 

 

 
 

 عرض وتحميل النتائج
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 تمهيد:

تيدف ىذه الدراسة لتعرف عمى مدى تأثير الوسائط المتعددة عمى بعض الميارات 
األساسية في كرة القدم ،وسنعرض في ىذا الفصل النتائج المتحصل عمييا وتحميميا ثم 

يحتوي ىذا الفصل عمى االستنتاجات العام مناقشتيا في ضوء الفرضيات،كما 
 والتوصيات.

 عرض وتحميل النتائج:-1

 عرض وتحميل النتائج االختبار القبمي والبعدي لالختبار مهارة التمرير:-1-1

المحسوبة و  t(يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة 30جدول )
 القبمي والبعدي في ميارة التمرير الجدولية لمعينة التجريبية بين االختبارين

 

 

 

 

  االختبار المتغيرات

 س

 

 ع

 tقيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة

 tقيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الجدولية

 الداللة

 

 

مهارة 

 التمرير

  القبمي

2.33 

 

1.29 

 

 

3.41 

 

 

1.69 

 

 

  البعدي دال

0.33 

 

0.61 
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( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار القبمي و 33الشكل رقم)
 البعدي في ميارة التمرير

 
 

يتضح أن  33والمبينة في الشكل رقم  30من خالل النتائج المسجمة في الجدول 
في ميارة التمرير في كرة  المتوسط الحسابي لمقياس البعدي ألفراد المجموعة التجربية

وىي قيمة كبيرة مقارنة بالمتوسط الحسابي القبمي لممجموعة نفسيا  0.33القدم يساوي 
 . 3.00والذي بمغ 

عند  1..3وىي أكبر من قيمة ت الجدولية  0.33وبمغت قيمة ت ستودنت المحسوبة 
 . 3.333مستوى الداللة 

الختبار القبمي والختبار البعدي في وىذا يوكد وجود فروق ذات داللة احصائية بين ا
 متوسطات اختبارميارة التمرير في كرة القدم لصالح الختبار البعدي.
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الى وجود فروق دالو احصائيا بين القياسين القبمي  30أشارت نتائج الجدول رقم 
 والبعدي لممجوعة التجربية في اختبار ميارة التمرير في كرة القدم،لصالح القياس 

ذا يشير الى أن استخدام أسموب شرح الميارة التمرير نظريا وباستعمال البعدي، وى
جياز الكمبيوتر ساعد عمى اثارةة اىتمام الالعبين وحفزىم وأدى بيم لحب االكتشاف 

 وعدم الشعور بالممل.

البرنامج الذي طبقو الباحتان يعتمد عمى غرض كل التمارين خاصة بميارة المرير في 
برنامج الكمبيوتر عمى شكل صور واضحة تظير كيفية أداء ميارة كرة القدم باستعمال 

 بشكل عممي سميم،ثم تطبيقيا ميدانيا في الممعب.

كما دعميا الباحثان وبحضور المدرب بشرح مفصل ألداء الميارة بطريقة عممية 
صحيحة،ومختمف الحاالت واالحتماالت، ىذا ما أدى الى تطور قدرة الالعبين عمى 

 ، ومكنيم من اكتساب معارف ومعمومات نظرية.التصور ميارة

 

 عرض وتحميل النتائج االختبار البعدي البعدي لمعينة التجربية والضابطة االختبار التمرير: 

المحسوبة و الجدولية ت يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة 33الجدول رقم 
 البعدي في ميارة التمريرلمعينة الضابطة و التجريبية لالختبار 

 الداللة
 اإلحصائية

قيمة ت 
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

 العينة س ع

 
 دال

 
3..1 

 
3.3. 
 

 التجريبية 0.33 2..3

 الضابطة 3..3 3.31
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يمثل الفرق بين المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي بين المجموعة  33مالشكل البياني رق
 الضابطة و التجريبية  في ميارة التمرير

 

 
 

يتضح أن  32والوضحة في الشكل رقم  33من خالل النتائج المسجمة في الجدول 
المتوسط الحسابي لمقياس البعدي ألفراد المجموعة التجربية في ميارة التمرير في كرة 

وىي قيمة كبيرة مقارنة بالمتوسط الحسابي لمقياس البعدي  0.33قدم يساوي ال
 3..3لممجموعة الضابطة والذي بمغ 

وىي أكبر من قيمة ت الجدولية .3.3وبمغت قيمة اختبار ت ستودنت المحسوبة 
 . 3.333عند مستوى الداللة  1..3

دين في متوسطات وىذا يؤكد وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين البع
 مقياس ميارة التمرير في كرة القدم.
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وجود فروق ذات داللة احصائية بين  33أظيرت النتائج المسجمة في الجدول رقم 
االختبارين البعدين في متوسطات اختبار ميارة التمرير ألفراد المجموعتين التجربية 

ي ألفراد المجموعة والضابطة لصالح المجموعة التجربية، حيث بمغ المتوسط الحساب
وىي نتيجة كبيرة مقارنة بنتيجة المجموعة الضابطة التي بمغ متوسط  0.33الجربية 
 . .3.3وقيمة ت تساوي 3..3حسابي

لمبرنامج  -رابطة جيوية تغنيف–ويفسر الباحثان ىذه باتباع أفراد المجوعة التجربية
ال الوسائط المبني عمى عرض التمارين عمى شكل صور ثابثة ومتحركة باستعم

المتعددة الفيديو برنامج الكمبيوتر والرفق بالشرح،فكان أكثر ايجابية وفاعمية من 
أين تطبق فيو -أولمبي تغنيف-األسموب التقميدي الذي اتبعو أفراد المجموعة الظابطة

التمارين والميارات األساسية في الحصص التدربية في الممعب باالعتماد عمى الشرح 
مدرب دون التطرق ألىدافيا ومتغيراتيا دور كل العب بصفة مختصر من طرف ال

 دقيقة.

 عرض وتحميل النتائج االختبار القبمي والبعدي لالختبار مهارة الترويض:1-2

المحسوبة و  t(يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة 32جدول )
 الترويضالجدولية لمعينة التجريبية بين االختبارين القبمي والبعدي في ميارة 

  االختبار المتغيرات
 س

 
 ع

 tقيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة

 tقيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الجدولية

 الداللة

 

 

مهارة 

 الترويض

  القبمي
5.88 

 
8.22 

 

 
 

3.54 

 
 

1.69 

 
 

 دال
  البعدي

8.66 
 

2.82 
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المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار القبمي و ( يوضح .3الشكل رقم)
 البعدي في ميارة الترويض

 
يتضح أن    .3والمبينة في الشكل رقم  32من خالل النتائج المسجمة في الجدول 

المتوسط الحسابي لمقياس البعدي ألفراد المجموعة التجربية في ميارة ترويض الكرة في 
يمة كبيرة مقارنة بالمتوسط الحسابي القبمي لممجموعة وىي ق ...6كرة القدم يساوي 
 2.66نفسيا والذي بمغ 

عند  1..3وىي أكبر من قيمة ت الجدولية  0.23وبمغت قيمة ت ستودنت المحسوبة 
 . 3.333مستوى الداللة 

وىذا يوكد وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبمي والختبار البعدي في 
 يارة التمرير في كرة القدم لصالح الختبار البعدي.متوسطات اختبارم

الى وجود فروق دالو احصائيا بين القياسين القبمي  32أشارت نتائج الجدول رقم 
 والبعدي لممجوعة التجربية في اختبار ميارة ترويض في كرة القدم،لصالح القياس 
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ة نظريا البعدي، وىذا يشير الى أن استخدام أسموب شرح الميارة ترويض الكر 
وباستعمال فيديو و جياز الكمبيوتر ساعد عمى اثارة اىتمام الالعبين وحفزىم وأدى بيم 

 لحب االكتشاف وعدم الشعور بالممل.

البرنامج الذي طبقو الباحتان يعتمد عمى غرض كل التمارين خاصة بميارة ترويض 
تظير كيفية الكرة في كرة القدم باستعمال برنامج الكمبيوتر عمى شكل صور واضحة 

 أداء ميارة بشكل عممي سميم،ثم تطبيقيا ميدانيا في الممعب.

كما دعميا الباحثان وبحضور المدرب بشرح مفصل ألداء الميارة بطريقة عممية 
صحيحة،ومختمف الحاالت واالحتماالت، ىذا ما أدى الى تطور قدرة الالعبين عمى 

 ظرية.التصور ميارة، ومكنيم من اكتساب معارف ومعمومات ن

 عرض وتحميل النتائج االختبار البعدي البعدي لمعينة التجربية والضابطة االختبار الترويض:

 تيبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة 60الجدول رقم 

 المحسوبة و الجدولية لمعينة الضابطة و التجريبية لالختبار البعدي في مهارة الترويض

 الداللة
 اإلحصائية

قيمة ت 
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

 العينة س ع

 
 دال

 
3..1 

 
3.2. 
 

 التجريبية ...6 3.63

 الضابطة 3.66 1.23

 

 

 

يمثل الفرق بين المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي بين  31الشكل البياني رقم
 المجموعة الضابطة و التجريبية  في ميارة الترويض
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يتضح أن  31والوضحة في الشكل رقم  .3من خالل النتائج المسجمة في الجدول 
المتوسط الحسابي لمقياس البعدي ألفراد المجموعة التجربية في ميارة ترويض الكرة في 

وىي قيمة كبيرة مقارنة بالمتوسط الحسابي لمقياس البعدي  ...6كرة القدم يساوي 
 3.66لممجموعة الضابطة والذي بمغ 

وىي أكبر من قيمة ت الجدولية .3.2مغت قيمة اختبار ت ستودنت المحسوبة وب
 . 3.333عند مستوى الداللة  1..3

وىذا يؤكد وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين البعدين في متوسطات 
 مقياس ميارة ترويض الكرة في كرة القدم.

وجود فروق ذات داللة احصائية بين  .3أظيرت النتائج المسجمة في الجدول رقم 
االختبارين البعدين في متوسطات اختبار ميارة التمرير ألفراد المجموعتين التجربية 
والضابطة لصالح المجموعة التجربية، حيث بمغ المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة 

نة بنتيجة المجموعة الضابطة التي بمغ متوسط وىي نتيجة كبيرة مقار  ...6الجربية 
 . .3.2وقيمة ت تساوي  3.66حسابي
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لمبرنامج  -رابطة جيوية تغنيف–ويفسر الباحثان ىذه باتباع أفراد المجوعة التجربية
المبني عمى عرض التمارين عمى شكل صور ثابثة ومتحركة باستعمال الوسائط 

ق بالشرح،فكان أكثر ايجابية وفاعمية من المتعددة الفيديو برنامج الكمبيوتر والرف
أين تطبق فيو -أولمبي تغنيف-األسموب التقميدي الذي اتبعو أفراد المجموعة الظابطة

التمارين والميارات األساسية في الحصص التدربية في الممعب باالعتماد عمى الشرح 
فة مختصر من طرف المدرب دون التطرق ألىدافيا ومتغيراتيا دور كل العب بص

 دقيقة.

 رابعا:عرض وتحميل النتائج االختبار القبمي والبعدي لالختبار مهارة الجري بالكرة:

المحسوبة و  t(يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و قيمة 31جدول )
 الجري بالكرةالجدولية لمعينة التجريبية بين االختبارين القبمي والبعدي في ميارة 

 

 

  االختبار المتغيرات

 س

 

 ع

 tقيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 المحسوبة

 tقيمةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 الجدولية

 الداللة

 

 

مهارة 

الجري 

 بالكرة

  القبمي

33.1 

 

3.32 

 

 

 

3.32 

 

 

1.69 

 

 

 دال

  البعدي

6.2. 

 

3.10 
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( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالختبار القبمي و 36الشكل رقم)
 البعدي في ميارة الجري بالكرة

 

 
يتضح أن  36والمبينة في الشكل رقم  31من خالل النتائج المسجمة في الجدول 

المتوسط الحسابي لمقياس البعدي ألفراد المجموعة التجربية في ميارة الجري بالكرة 
وىي قيمة كبيرة مقارنة بالمتوسط الحسابي القبمي لممجموعة نفسيا والذي  .6.2يساوي 

 33.1بمغ 

عند  1..3وىي أكبر من قيمة ت الجدولية  3.32محسوبة وبمغت قيمة ت ستودنت ال
 . 3.333مستوى الداللة 

وىذا يوكد وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبار القبمي والختبار البعدي في 
 متوسطات اختبارميارة الجري باكرة لصالح الختبار البعدي.

بين القياسين القبمي الى وجود فروق دالو احصائيا  31أشارت نتائج الجدول رقم 
 والبعدي لممجوعة التجريبية في اختبار الجري بالكرة، لصالح القياس
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البعدي، وىذا يشير الى أن استخدام أسموب شرح الجري بالكرة نظريا وباستعمال 
الوسائط المتعددة )الفيديو( وجياز الكمبيوتر ساعد عمى اثارة اىتمام الالعبين وحفزىم 

 االكتشاف وعدم الشعور بالممل.وأدى بيم لحب 

البرنامج الذي طبقو الباحتان يعتمد عمى غرض كل التمارين خاصة بميارة الجري 
بالكرة باستعمال برنامج الكمبيوتر عمى شكل صور واضحة تظير كيفية أداء ميارة 

 بشكل عممي سميم،ثم تطبيقيا ميدانيا في الممعب.

مفصل ألداء الميارة بطريقة عممية  كما دعميا الباحثان وبحضور المدرب بشرح
صحيحة،ومختمف الحاالت واالحتماالت، ىذا ما أدى الى تطور قدرة الالعبين عمى 

 التصور ميارة، ومكنيم من اكتساب معارف ومعمومات نظرية.

 عرض وتحميل النتائج االختبار البعدي لمعينتين:-

المحسوبة و ت يارية و قيمة يبين األوساط الحسابية و االنحرافات المع36الجدول رقم 
 الجدولية لمعينة الضابطة و التجريبية لالختبار البعدي في ميارة الجري بالكرة

 

 الداللة
 اإلحصائية

قيمة ت 
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

 العينة س ع

 
 دال

 
3..1 

 
0..3 
 

 التجريبية .6.2 3.10

 الضابطة 33.33 3.16
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يمثل الفرق بين المتوسطات الحسابية لالختبار البعدي بين المجموعة  31الشكل البياني رقم 
 الجري بالكرةالضابطة و التجريبية  في ميارة  

 

 

اذ يتضح أن 31والوضحة في الشكل رقم 36من خالل النتائج المسجمة في الجدول 
ة في المتوسط الحسابي لمقياس البعدي ألفراد المجموعة التجربية في ميارة الجري بالكر 

وىي قيمة كبيرة مقارنة بالمتوسط الحسابي لمقياس البعدي  .6.2كرة القدم يساوي 
 33.33لممجموعة الضابطة والذي بمغ 

وىي أكبر من قيمة ت الجدولية 3..0وبمغت قيمة اختبار ت ستودنت المحسوبة 
 . 3.333عند مستوى الداللة  1..3

االختبارين البعدين في متوسطات وىذا يؤكد وجود فروق ذات داللة احصائية بين 
 مقياس ميارة الجري بالكرة في كرة القدم.

وجود فروق ذات داللة احصائية بين  36أظيرت النتائج المسجمة في الجدول رقم 
االختبارين البعدين في متوسطات اختبار ميارة الجري بالكرة ألفراد المجموعتين 

حيث بمغ المتوسط الحسابي ألفراد  التجربية والضابطة لصالح المجموعة التجربية،
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وىي نتيجة كبيرة مقارنة بنتيجة المجموعة الضابطة التي بمغ  .6.2المجموعة الجربية 
 . 3..0وقيمة ت تساوي 33.33متوسط حسابي

لمبرنامج  -رابطة جيوية تغنيف–ويفسر الباحثان ىذه باتباع أفراد المجوعة التجربية
صور ثابثة ومتحركة باستعمال الوسائط المبني عمى عرض التمارين عمى شكل 

المتعددة الفيديو برنامج الكمبيوتر والرفق بالشرح،فكان أكثر ايجابية وفاعمية من 
أين تطبق فيو -أولمبي تغنيف-األسموب التقميدي الذي اتبعو أفراد المجموعة الظابطة

مى الشرح التمارين والميارات األساسية في الحصص التدربية في الممعب باالعتماد ع
مختصر من طرف المدرب دون التطرق ألىدافيا ومتغيراتيا دور كل العب بصفة 

 دقيقة.
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 االستنتاج العام:-2

من خالل النتائج المتحصل عمييا وبعد الدراسة اإلحصائية وتحميل ومناقشة النتائج 
 توصل الطالبان الباحثان إلى االستنتاجات التالية :

بين االختبارين القبمي و البعدي و لصالح ىناك فروق ذات داللة احصائية ( 3
في ميارة التمرير                                                االختبار البعدي

بين االختبارين القبمي و البعدي و لصالح ىناك فروق ذات داللة احصائية ( 3
 في ميارة ترويض الكرة. االختبار البعدي

بين االختبارين القبمي و البعدي و لصالح ىناك فروق ذات داللة احصائية  (0
 في ميارة الجري بالكرة. االختبار البعدي

(البرنامج التدريبي بمساعدة الوسائط المتعددة )الفيديو( أدى الى تحسن كبير 3
 ألفراد المجموعة التجربية في الميارات األساسية في كرة القدم.
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 الفرضيات: مناقشة-3

 مناقشة الفرضية األولى:3-1

 :3الفرضية

 الوسائط المتعددة ثأتراجابيا في تطوير بعض المهارات األساسية لدى العبي كرة-

 (.سنة11قدم )ال

عمى ضوء النتائج المتحصل عمييا في ىذه الدراسة، تحقق الفرض األول حيث وجد أن 
كانت ليا األثر االيجابي في تنمية تمك الميارات االساسية  وسائط المتعددة )فيديو(ال

 المستيدفة.

تنمي الوسائط المتعددة  3331حسين طو،حسن عبد المطيف وفي ىذا الصدد 
ميارات التعمم اكتشاف،وتعمل عمى تنشيط الفكر واتساع الخيال وتنمية التفكير 

 اإلبداعي.

ط المتعددة تستشير دافعية عمى أن الوسائ3331ويشير كذلك عبد الحي السيد 
المتعممين لمتعمم،حيث تعمل الوسائط المتعددة التفاعمية عمى تحدي تفكير 
المتعممين،وتثيرفضوليم،وتتيح ليم إمكانية التحكم بموادىا،كما تحقق ليم المتعة 
النفسية والسرور.ويقول أيضا تساعد عمى تنمية الميارات فوق المعرفية لدى 

وعي بذاتو،أي بمستوى معرفتو وقدراتو الخاصة وتشجيعو  متعممين والتي تتضمن
 عمى التأمل والتفكير فيما يفعل والتقويم الذاتي ليأكد حن معرفتو.

 الفرضية 3-2

 : 2الفرضية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اختبارين القبلي و البعدي في التنمية بعض -

 .البعديمهارات األساسية لكرة القدم و لصالح االختبار 

  من خالل المعالجة اإلحصائٌة لنتائج االختبارات المهارٌة المتحصل علٌها ٌتضح



107 
 

 وجود فروق دالة إحصائٌا بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  لصالح اختبار 

 التً توضح الداللة ( 88،87،86،85،84،83)البعدي ، هذا من خالل الجداول رقم 

 اإلحصائٌة للفروقات الحاصلة بٌن متوسطات نتائج اختبارات المهارٌة القبلٌة والبعدٌة 

عمى ضوء النتائج المتحصل عمييا في ىذه الدراسة، تحقق الفرض .البحث لعٌنتً
الثاني حيث وجد أن ىناك تطور في مستوى جميع الميارات األساسية المستيدفة 

في تطوير بعض  سائط المتعددةعمى فاعمية الو  بالنسبة لعينة الدراسة ، وىذا ما يدل
 لبراعمالميارات األساسية لدى العبين ا

 اقتراحات:-3

االىتمام بتطوير مستوى المياري لالعبي كرة القدم، من خالل اكتساب الالعبين -
 المعمومات النظرية متعمقة بالميارات األساسية في كرة القدم.

رات المشاركة في الدورات التكوينية و الممتقيات يجب عمى المدربين المشاركة في الدو -
 العممية خاصة المتعمقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب الرياضي.

عمى المدربين الجزائريين االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتوصيل المعمومات لالعبين -
 بأحسن الطرق.

الوسائل السمعية البصرية،واقتناء عمى رؤساء الفرق تخصص قاعات مجيزة بمختمف -
 بعض برامج الوسائط المتعددة الحديثة التي تساعد المدرب .

اجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة تتطرق لتطوير الميارات األساسية في كرة القدم -
 باستخدام تكنولوجيا االعالم االلي.

عبين مختمفي تطبيق البرنامج التدريبي المقترح عمى عينات مختمفة من الال-
 المستويات والمراحل السنية.
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تخصيص جزء من وقت الوحدة التدربية لتطوير القدرات الميارية عمى شكل تدريبات -
 عممية بعد شرحيا نظريا.

 خالصة العامة:-5

ن تحقيق التفوق في رياضة كرة القدم يستمزم إىتمام بغيرىا من األلعاب األخرى، و  ا 
ألسس العممية،وكذااإلىتمام بإعداد وتكوين الالعبين في بالتخطيط السميم المبني عمى ا

فئات العمرية الصغرى وفق برامج تدريبية ذات األسس العممية لإلرتقاء بمستوى 
المياري و البدني و التكتيكي و بالتالي صناعة الالعب الشامل وليذا أصبح من 

لعمميات التدريبية التكنولوجيا الحديثة متمثمة في الحاسوب في تصميم ال ضروري إدخا
 .لترسيخ الميارات األساسية و اإلرتقاء بمستوى المياري لالعبين

عمى أنيا نوع معين من األداء الحركي يستمزم استخدام وتعتبر الميارات األساسية 
 عب.العضالت لتحريك الجسم أو بعض أجزائو لتحكم في كرة في جميع مواقف الم

فقط بالتعرف عمى أساس القصور في مجاالت  وفي عصر تقدم والتكنولوجيا التكفي
عممنا بل يجب الوصول الى الجانب العالجي، فيذا البحث عالجنا فيو احدى 

 المشكالت المرتبطة ببعض الميارات األساسية في كرة القدم.

ان اتقان الفرد و الفريق لألداء المياري الصحيح يشكل األساس اليام لمستوى الرياي 
لمرحمة يجب العناية بأداء نموذج يوحي الطريقة الصحيحة لألداء العالي، وفي ىذه ا

 مع ارتباط بااليضاحوالشرح،ثم يعقب ذلك الممارسة العممية لالعب.

وفي عصر التقدم والتكنولوجيا ال نكتفي بالتعرف عمى أسباب القصور في مجاالت 
ي عالجنا عممنا بل يجب الوصول الى جانب العالجيي ومن خالل اجرائنا لمبحث الذ

فيو احدى المشكالت المرتبطة ببعض الميارات األساسية في كرة القدم، حيث ان 
استعمال الباحث لموسائط المتعددة )فيديو(مكنو من رسم بعض التمارين الميارية مما 
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سيل عمى الالعبين استيعابيمميا قبل تطبيقيا في الممعب، وطور من قدرتيم عمى 
ا مايفسر النتائج الجيدة التي حققيا الالعبون في اإلجابة الفيم والتصور والتحميل ، ىذ

عمى اختبارات في القياس البعدي، عكس نتائجيم في القيمس القبمي التي كانت 
 متوسطة.

فاستخدام أسموب عرض التمارين بالصور الثابتة والمتحركة ومشاىدة وتحميل أداء 
بطريقة معينة كما أن ىذا  المياري  يساعد عمى ترتيب المادة العممية في الذاكرة

األسموب يساعد الالعب عمى التحميل المياري مما يسيل عممية استرجاع وتذكر 
معمومات المعرفية أو الحركية مرة أخرى عند الحاجة الييا أثناء المباريات، والوسائل 

المرئية تعمل عمى تحسين  فيم المتعمم وتنمية قدراتو ومساعدتو عمى تحسن أداء 
تقديم المادة التعممية في شكل مرئي يفوق أي شرح لفظي حول النواحي الحركي و 

المعرفية المتصمة المادة التعممية، وأن التصميم الجيد لممادة التعممية يجعل اتجاه 
 المتعمم نحو ىذه المادة أكثر إيجابية.

 عض تهدف هذه الدراسة الحالٌة الى التعرف على أثرالوسائط المتعددة )الفٌدٌو( لتعلم ب

 سنة(،ولتحقٌق ذلك أجري البحث على عٌنة 11المهارات  األساسٌة لالعبً كرة القدم )

 (العبا من فرٌق رابطة 18العبا وقد تم تقسٌم العٌنة الى مجموعتٌن )36تتكون من 

 (العبا من فرٌق اتحاد 18جوارٌة تغنٌف ٌمتلون العٌنة التجربٌة،واألخرى ضابطة)

 المنهج التجرٌبً باستخدام القٌاس القبلً والبعدي وهذا تغنٌف،وقد استخدم الباحثان 

 لمالئمة مع طبٌعة البحث فضال عن اللجوء الى استخدام اختبارات مقننة تقٌس 

 سنة( واستنتج الباحثان 11المهارات األساسٌة فً كرة القدم ومناسبة المرحلة العمرٌة )

 ة القدم لدى هناك تحسن فً مستوى أداء بعض المهارات األساسٌة فً كر

يجب عمى المدربين المشاركة في الدورات  سنة(،ومن أهم اقتراحات 11لالعبً)
التكوينية و الممتقيات العممية خاصة المتعمقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريب 
الرياضي وعمى المدربين الجزائريين االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتوصيل المعمومات 
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أحسن الطرق،عمى رؤساء الفرق تخصص قاعات مجيزة بمختمف الوسائل لالعبين ب
 السمعية البصرية،واقتناء بعض برامج الوسائط المتعددة الحديثة التي تساعد المدرب .
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 ولكم منا فائق الشكر و التقدٌر
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