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 الشكر والتقدير

 يقه يل إلمتام هذاوجل على نعمة اإلميان وحنمده على توف احلمد هلل نشكره عز
 البحث ونصلي ونسلم على رسوله الكرمي.

مجياااط  ااااارا  معباااد النبياااة البدنياااة يااال والعرفاااان    كماااا أتقااادم الشاااكر ا ز 
والرايضااة مساااتغامن جامعاااة عباااد احلمياااد بااان اديااا    كماااا   أنساااى ف ااال   

  والطاااا م بنننن ل حنننل منصنننورالااادكتور  األساااتا  واملشااارل علاااى هاااذه الرساااالة
رايض علني  الادكتور  األساتا    وصبان حممداملساعد وعلى رأسبم الدكتور  

 "كتشننوس سننيد  حممنند" والاادكتور" حجننار حممنند خرفننانوالاادكتور    النراو 
 كاار  بتوجيبااا م وتشااهتيعا م املتواكاالة كمااا   ننسااى  علااي وامل يبخلاا ينالااذ

تغمااده   برهتااه الواسااعة و      شننعالع عبنند ا ينندالفقيااد األسااتا  الاادكتور 
  بوفادن عثمانمجيط أكد اء الدرب وخاكة 
مسااتغامن ماان  عبااب  ماادربب ومساا ين وخاكااة  دكمااا أرااكر أساارة فريااق ودا

 الاااذي مل يبخاااال علااااي مااادرب فريااااق األواساااط عبااااد الرهاااان باااان سااالو  احلااااا 
 مبساعدته لغرض  متام هذا البحث.
يف  كل من ساهم يف  جناز هذه األاروحة  ويف األخ  أتقدم الشكر ا زيل   

 ركلبا النبائي.
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 اإلهداء
أهدي مثرة عملي    الوالدة الكرمية راجيا مان املاو  عاز وجال أن يطيال يف عمرهاا و   

  عنننالء ودنينننا حفصنننة ومزارينننة ميمننني العائلاااة كبااا ا وكاااغ ا وزوجاااب العزيااازة وأبناااائي  

  الاذي هاو منصور بن ل حلالادكتور   األستا   و   عائلة عبد الرمحانوالكتكو   

 يف منزلة األخ.

دون أن أنسااااى مجياااااط األكاااااد اء الاااااذين رافقاااااوس علاااااى سااااافينة احليااااااة والدراساااااة مااااانبم: 

  بوزاننننة ننننور الننندين  حجنننار حممننند  درينننس خوجنننة  بوفنننادن عثمنننان حلسنننن نصنننري 

رضوانعبلقاضنني عننادع واألسننتاي القنندير  لطننروا التواشعشننعبان عيسننوعبن توميننة

   بن عيسو نور الدين 
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 مقدمة :

يتواكبان مط تطور  اللذانيتطلب التدريب والعلم       ن التدريب الرايضي أكبح علم يعتمد على األس  العلمية   

التكنولوجية   كما يعتمد على كفاءة املدرب يف املوازنة بب التدريب والعلم حسب متطلبا  وحاجيا  املكان والزمان 

 يف جمال التدريب  كمختصبالذي يعيش فيه الفرد الرايضي للوكول    اإلجناز   وعلى هذا األساس ينبغي علينا  

تطور  ألنوحاجيا  الفرد الرايضي وكذا اهلدل املنشود  ليه    متطلبا أن يكون وفق الرايضي عند تسط  برانمج جيب 

          اإلجناز الرايضي العاملي يف العقود األخ ة مل أييت عشوائيا بل كان نتيهتة حتمية  ستخدام ارائق البحث العلمي 

         بية الرايضية كعلم التدريب و الفسلهتة س  ومبادئ العلوم احلديثة يف الن أو التخطيط السليم من خالل توظيف 

كرة القدم نظرا  حتالهلا مكاان   و اإلحصاء والبايوميكانيك و ا جتماع و الطب الرايضي وغ مها من العلوم األخر . و

ومبارا  كبحت تفرض على الالعبب واجبا  أمتميزاً بب األلعاب الرايضية املختلفة ويرجط  لك    رعبية اللعبة الب 

حركية  وبذل جمبود بدس كب  خاكة مط تطور ارائق التدريب وخطط اللعب مما دفط املدربب     عداد الالعبب  عدادا 

  2008)أبوعبده  وهو مايؤكده النفسية و الذهنية. و اخلططية و املبارية متكامال ورامال  ميط النواحي البدنية  و

أن الوكول مبستو  الالعبب    الدرجة الب متك ِّنبم من حتقيق متطلبا  اللعب احلديث بعناكره املختلفة    (28كفحة 

يستلزم أتسي  الالعب منذ الصغر وفق برامج مقننة بدنيا ومبارايً  وفنياً  وخططيا  و هنياً  ونفسياً  اإلضافة حملتو  

تتالءم مط  درا  النارئب و مكانيا م  والب ت ط األساس الصحيح لبناء القاعدة من أكثر تطورًا من التدريبا  الب 

خطط تدريبية برامج و و  يتم هذا    من خالل  عداد  .النشء  مبا خيلق جياًل من أكحاب املواهب والقدرا  اخلاكة 

  البدنية كالقوة والسرعة و القوة املميزة وخاكة اهلهتومية وحتسينبا وفق املتطلبا ها وسائل تنفيذ متكاملة و البحث عن

ثناء حتركا م  ومل أداء املباري الد يق ن الظاهرة الب متيز  عيب كرة القدم املمتازين اآلن هو مقدر م على األأل السرعة 

ن يستطيط أن جيب والالعب اآل  داء  زايدة  وة وسرعة األ ي فريق وهذا راجط أي مكان لالعب البطيئ يف أيعد هناك 

   ألن األداء املباري لالعيب املستواي  العالية يف كرة القدم ثناء ا ري الكرة ويتقن مبارة املراوغة أالتصويب  التمرير و

 (04  كفحة 2006)بن لكحل  هو جوهر املباراي  حيث يعترب حلقة الوكل بب األداء البدس واخلططي  

   السبل جنطأ حسن الطرق وأول مان تدريب انجح وفعال كان من ال روري على املعنيب الشؤون الكروية اتباع  

ا عتناء هبم وتنمية الصفا  البدنية وحتسب املبارا   ملام بعلم التدريب ومعرفة خصائص املراحل العمرية ومتطلبا ا واإل و

وبظرول مناسبة لظرول سلوب علمي كحيح أبالب تعترب وسائل تنفيذ خطط اللعب أثناء املباراة ساسية يف كرة القدم األ

 لكوهنم يشكلون القاعدة العري ة للفرق الوانية.املباراة 
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اكتشاال أساااليب جدياادة لتطاوير وحتسااب القاادرا   مناساابة و ن الوكاول    اإلجناااز الرايضاي يتطلااب  جياااد اارق وحلااول 

كماا ياذكر بان لكحال منصاور    العقلياة   وخلاق ظارول مشااهبة يف مثال املنافساة  النفساية و التكتيكياة و التقنية و البدنية و

ة ومجاعياااة نقااال عااان حنفاااي حممااود طتاااار أن اخلطاااة هااي  اساااتخدام املباااارا  األساسااية لالعباااب يف حتركاااا  ومناااورا  فرديااا

  . (162  كفحة 1994)طتار  هادفة بغرض حتقيق اهلدل من املباراة وهو فوز الفريق 

ألن  عااب كاارة القاادم الااذي ميتلااك معرفااة وخااربة بفنااون اللعبااة ويسااتخدم  كاااءه امليااداس التكتيكااي يف اللعااب والكفااا  ماان 

احلصااول علاى نتااائج مرضااية يف املبااراي    وهااذا  يتاا تى     كباا ة يساتطيط التفااوق مااط فريقاه وعليااة  اأجال حتقيااق اهلادل بف

اإلمكاااان  البدنيااة واملسااتو  العااايل لاايداء املباااري  التكتيااك اهلهتااومي وهااي القاادرا  و بوجااود العواماال األساسااية لتطااوير

درة علاى التفكا  التكتيكاي املبادع والتصارل الصاحيح يف امتالك الالعبب القا املعنوية وتطورها و وثبا  الصفا  النفسية و

 . (95  كفحة 2009حممود  )موا ف اللعب املختلفة 

املبااااري أحاااد الااادعائم ا وهرياااة يف خطاااة التااادريب السااانوية   مااان خاااالل فنا اااا ومراحلباااا  ولقاااد أكااابح اإلعاااداد البااادس و

املختلفة   ولقد أتكاد علمياا وعملياا علاى أمهياة ا اناب البادس ا اناب املبااري   هكاذا و اد أكابح هاذان ا اانبب  ميكان 

باال وحاا   (93- 89  الصاافحا  1989)رااعالن  فصاالبما يف أي مرحلااة ماان مراحاال اإلعااداد وكااذا أثناااء املنافسااا  

       ميكاااان دجمبمااااا يف نفاااا  احلصااااة   اإلعااااداد الباااادس املشاااانك   أو يف نفاااا  التماااارين   اإلعااااداد الباااادس املاااادمج  

(Auber, 2002) وأخا ا جياب أن يكاون التادريب احلاديث بوساائله املختلفاة ا سار الاذي نعاربه للوكاول    حتقياق  

وعليااااه جاااااء هااااذا  (61-60  الصاااافحا  2011)غااااازي  أهاااادافنا يف  عااااداد  عااااب الكاااارة ضاااامن املواكاااافا  املثاليااااة 

البااااب األول خصاااص للدراساااة النظرياااة  بينماااا البااااب الثااااس فقاااد خصاااص للدراساااة   اباااب     هتقسااايمالبحاااث الاااذي    

 امليداس .

فصااول   ارااتمل الفصاال األول علااى الدراساااا   أربعااةلقااد   التطاارق يف الباااب األول    الدراسااة النظريااة والااب متثلاات يف 

كماااا    أنساااب املعا اااا  اإلحصاااائية املشااااهبة حياااث أفااااد  الباحاااث يف حتدياااد منبهتياااة البحاااث وأدوا  مجاااط البيااااان  و 

سااااعد  الباحاااث يف حتدياااد اخلطاااوا  املتبعاااة إلجاااراءا  البحاااث مااان مجياااط الناااواحي   ويف  ختياااار العيناااة   وكيفياااة عااارض 

والتطارق للتخطايط    ومبادئاه وخصائصاه ملفباوم التادريب احلاديث النتائج وحتليلباا وتفسا ها . بينماا خصاص الفصال الثااس 

فتمحاور حاول التادريب  الثالاثبينماا الفصال يف كارة القادم  و حتليل املباراي    الوحدة التدريبية مبكوان ا  أبنواعه   وكو 

البادس املادمج يف كارة القادم و باراز أمهيتااه   وعارض حملاة زرخيياة وجيازة حولاه وكااذا    أهام مميازا  اإلعاداد لالعايب كارة القاادم 

صاائص ومميازا  الفئاة العمرياة لفئاة األواساط مان حياث فصال الراباط فخصاص خلووسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية أماا ال

 التكتيكي . املباري و إلنفعايل   وا اإلجتماعي   و السليم من ا انب البدس   العقلي   النفسي و النمو املتوازن و
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ول مناه للدراساة اإلساتطالعية اناتظم يف ثاالف فصاول . فكاان الفصال األ أما الباب الثاس فقد خصص للدراساة امليدانياة  و

الصااعوا  الااب  ااد تعاانض الباحااث يف الدراسااة األساسااية وخاكااة يف حتلياال املباااراي  يف كاارة  لتحديااد أدوا  البحااث و

ل علااى مجيااط التفاكااايل يف و القاادم الااب   التاادرب عليبااا مااط الفريااق املساااعد ماان خااالل تصااوير وحتلياال مقابلااة وديااة للو اا

الباحث يف هذا الفصل على تنفيذ متطالا   الدراسة األساسية من حيث تفريغ اساتمارة اإلساتبيان التحليل   كما أعتمد 

الاب وجبات للماادريبب والادكاترة املتخصيصاب يف التاادريب الرايضاي  كارة القاادم   أماا الفصال الثاااس متثال يف عارض ملنبهتيااة 

ال ابط اإلجرائاي ملتغا ا   املانبج املتباط وعيناة البحاث وجما تاه واإلجراءا  امليدانية  املتبعاة   مان خاالل حتدياد  البحث و

القواعاد الاب ينبغاي مراعا اا يف اإلعاداد هلاا وتنفياذها   ماط عارض الوساائل اإلحصاائية  كاذا أدوا  البحاث و البحاث   و

ا شااة نتااائج عينااة لفصاال الثالاث فقااد خصااص لعارض ومناالاب اسااتخدمبا الباحااث يف معا اة النتااائج املتحصاال عليباا   أمااا 

لتاادريب الباادس لالبحااث بعااد تطبيااق التهتربااة األساسااية  علااى أواسااط  عاايب وداد مسااتغامن فتوكاال الطالااب الباحااث    أن 

الااب بف االبا نتغلااب علااى أي خطااة دفاعيااة  وسااائل تنفيااذ خطااط اللعااب اهلهتوميااة يف كاارة القاادم بحتساافاعليااة يف املاادمج 

 للفريق املناف .

  املش لة : – 1

م املاادارس واألكادمييااا  لناراائب يف كاارة القاادم حياث فتحاات هلاااهتمات دول العااامل املتقدمااة اهتمامااا كباا ا وراامال بتاادريب ا

راي وعمليااا و لااك ماان خااالل اإلهتمااام بعمليااة الربجمااة مااط ظاااخلاكااة الااب تساامح لياااارا  املختصااة بتاادريب هااذه اللعبااة ن

تساعد النارئ على تفهت   دراتاه اعتباارهم خازان إلنتاا  الالعبياب الكباار   اإلستخدام احلديث ألهم الطرق والوسائل الب

للوكاااول    األداء والنتيهتاااة يف كااارة القااادم الاااب  ااادل    حتقياااق الفاااوز يتطلاااب توافاااق متطلباااا  كثااا ة جاااداً مااان بينباااا و 

املبارياااة الركيااازة  تعااد القااادرا  البدنيااة واملبارياااة فيمااا بينباااا      مسااتو  عالياااا يف أداء ماانابط ومتاااداخل للقاادرا  البدنياااة و

يربز استخدام و تقاان املباارا  اهلهتومياة  األساسية الب يبىن عليبا تطوير ا انب النفسي والفسيولوجي واخلططي   وهذا ما

 دائمااة التغاا  وحسااب  حصااائيا  منافسااا  كاا س العااامل للشااباب الااباحللااول وفااق املوا ااف  انتقاااءوالدفاعيااة والقاادرة علااى 

من املنافسة هي الفارق الاب حققات أكارب النساب    املربط األخ  أن الفرق الب وكلت  2002أ يمت يف كوراي والياان 

يف معااد   اإلسااتحوا  علااى الكاارة   وأن الفاارق الااب غااادر  البطولااة يف األدوار األو  هااي تلااك الفاارق الااب خساار  أكاارب 

قابلااة وحسااب اإلحصااائيا  فاابن ماان أسااباب ت ااييط الكاارة األخطاااء ( خااالل امل 260    210متوسااط ماان الكاارا  )

 20يف اللقاااء مااط مالحظااة أن ماان  %50التقنيااة واملتمثلااة يف التمرياارا  اخلاائااة واإلئاااد اخلاااائ حيااث يشااكالن نساابة 

 بينماا  متريرا  خاائة نتيهتة ضعف التحكم الفردي وا ماعي للكرة مط مالحظاة ت اييط الكارة أثنااء املراوغاة  % 30   
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   األخطااااء القانونياااة   التصاااويبا  الغااا  املساااهتلة النساااب التالياااة علاااى التاااوايل راااكلت أخطااااء  طاااط الكااارة مااان اخلصااام

(0,5% - 12% - 0,6%  )(Claud, 2002, p. 10) . 

ومن هنا نستنتج أن لعبة كرة القدم تعد من األنشطة  ا  الطابط املتغ  ولذا يتهته أداء الالعبب خالهلاا    التنوياط والتغيا  

 وفق  ختالل ارق اللعب املستمرة حيث حتتم ابيعة األداء أثناء املباراة علاى الالعباب اساتخدام أداءا  مبارياة مركباة مان

كيغ وأركال طتلفة ولذا فبن امتالك الالعب ألركال متنوعاة مان األداءا  املبارياة مباا يتشاابه ماط ماتطالا  املبااراة تزياد 

مان  دراتاه علاى املنااورة وتنفياذ اخلطاط يف أمااكن واجتاهاا  طتلفاة   وتتحادد القادرة املبارياة لالعايب املساتواي  العالياة لااي  

املنفااردة ولكاان بقاادر م علااى اإلختيااار املناسااب لتلااك املبااارا  ودجمبااا مااط بع اابا الاابع   فقااط امااتالكبم ملبااارا  اللعااب

 وأدائبا وفق متطالا  اللعب .

   يتفاق كاال مان مفااب  باراهيم هاااد وحنفااي حمماود علااى أن   جناا  األداء احلركااي لالعااب خاالل املباااراة يتو اف علااى درجااة 

   تغااا   الظااارول وموا اااف اللعاااب أثنااااء املباااااراة اياااه وماااد   تقانااااه هلاااا مبماااومساااتو  ثباااا  واساااتقرار املباااارا  احلركياااة لد

املساااحة    أن جنااا  الالعباب يف أدائباام يتو ااف علااى التساي  العقااالس يف الو اات و  . و (03  كاافحة 2005)حهتاار  

حركتااه املبارياة املناساابة يف املكاان املناسااب ويف الو ات املناسااب جعلات أن الالعاب املتفااوق هاو  لااك الالعاب الااذي ياؤدي 

األماار الااذي جياارب املاادربب علااى تنظاايم تاادريبا  تساامح لالعااب اللماا  الاادائم للكاارة ألكاارب و اات مااط التقلياال ماان التمااارين 

 .  (Christian, 2004, p. 15)تسمح لالعب بلم  الكرة    لبع  الو ت    الب   ا يومنية  و

ميثال مساتو   تقاان األداء املبااري أهام   ن اإلعداد املباري يعترب أحاد ا واناب األساساية لعملياة التادريب يف كارة القادم   و

ويشااكل املؤرارا  للقاادرة العاماة لالعااب وخاكااة   ا متاثال أو تشااابه هاذا األداء مااط متطلبااا  موا اف اللعااب خاالل املباااراة 

األداء املباري جمموعة من األداءا  احلركية املندجمة الكرة وبدوهنا والاب يتطلاب تنفياذها مان الالعاب  ادرا  بدنياة ومعرفياة 

ونفسية تتكامال معاا إلخارا  هاذا األداء الصاورة والشاكل املناساب ملو اف اللعاب .ومان هان يت اح أن التادريب اساتخدام 

ي( يعاد مان أف ال األسااليب املشاو ة واملبعادة للملال يف التادريبا  مان خاالل جمموعاة التدريب املدمج )بادس مبااري خططا

متااارين يعتمااد أداعهااا علااى التفكاا  والااذكاء تعماال علااى اإلرتقاااء مبسااتو  األداء املباااري  ابقااا لشاارو  وظاارول املباااراة وفااق 

ساايناريو لدحااداف الااب ميكاان أن تواجااه  موا ااف اللعااب . وماان هنااا نسااتخلص أن التمااارين املركبااة واملدجمااة تعماال علااي رساام

 الالعب يف املباراة الرمسية مشمولة بقدر كايف من احللول الب متكنه من استغالل الكرة اإلستغالل األمثل .

 ساتقيناه مان أراء البااحثب والتوجيباا  الاب تلقيناهاا مان الادكاترة الكارام املعباد   زايدة علاى خاربة الباحاث  ومن خالل ماا

كماااادرب للفئااااا  الصااااغر  يف وداد مسااااتغامن   وانطال ااااا ماااان   كالعااااب ههتااااومي يف مسااااتواي  عليااااا وانيااااة املتواضااااعة  امليد

املقااابال  الشخصااية الااب أجريناهااا مااط املاادربب ملساانا فاايبم الغالبيااة ماان ماادر  هااذه األعمااار ليسااات  املالحظااة امليدانيااة و
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األسااليب والطارق يف عملياة التخطايط والربجماة   ومماا راد  نتباهنااا  لاديبم املعرفاة الكافياة الاب تسااعدهم علاى انتباا  أنساب

اخلططياااة  اإلعتمااااد علاااى أسااالوب التااادريب املنفصااال بعتبااااره  الو ااات الااازمين القصااا  الاااذي خيصاااص للتااادريبا  املبارياااة  و

للتماارين معاريف ( ماط اإلختياار العشاوائي  –خططاي  –بادس  –أسلوب يعمل علاى فصال كال جاناب علاى اآلخار )مبااري 

) اكااادعلي   )ا انااب املبااااري ( وهاااو ماجااااء يف دراسااة كااال مااان زايدة علااى  مهاااال وساااائل تنفيااذ خطاااط اللعاااب اهلهتومياااة 

أن املساااتو  املبااااري  (6  كااافحة 2004)بااان  اااوة  و  (29  كااافحة 2006)الناكااار  و  (204  كااافحة 2006

يف الناحية الغربية من الوان ينحصار باب املتوساط وال اعيف ويعارون  لاك    عادم وجاود بارامج طططاة وفاق أسا  علمياة 

و  و سايما مما أد     ضعف النتائج وتادس املساتتتفق والتطور السريط يف جمال علوم التدريب الرايضي و وسائله املتنوعة .

اخنفااااض مساااتو  فاعلياااة األداء  و يف الثلاااث األخااا  مااان املبااااراة    ياااؤدي    التعاااب وباااطء حالاااة ا ستشااافاء و لاااة النكياااز

الفاااين( الاااذي يظبااار مااان خاااالل اللعاااب العشاااوائي وتشاااتيت الكااارا  وكثااارة املنااااو   املقطوعاااة وباااطء  اإلمجاااايل )االبااادس و

علااى احلاا   الدفاعيااة للفارق املنافساة. لااذلك ارأت  الباحاث    دراسااة هاذه املشااكلة الفعالياا  اهلهتومياة  وعاادم التغلاب 

ووضااط احللااول املناساابة هلااا ماان خااالل   اانا  باارانمج تاادرييب ماادمج )باادس مباااري  خططااي ( لتحسااب وسااائل تنفيااذ خطااط 

اللعباة الشاعبية األو  يف طتلاف دول  اللعب اهلهتومية لد   عيب كرة القدم أمال منه يف التوكال    نتاائج مادم تطاور هاذه

 كل هذه األسباب جعلته حياول حل هذه اإلركالية و لك من خالل ار  التساع   التالية :  العامل . و

 هل للتدريب البدس املدمج فاعلية يف حتسب وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية ؟ -

 اللعب اهلهتومية ؟ الل حتسب وسائل تنفيذ خططهل ميكن التغلب على حا   اللعب الدفاعية للفرق من خ -

 حث :هداف البأ -2

سااااانة .              19حتااااات  ا ااااانا  تااااادريب بااااادس مااااادمج حيسااااان وساااااائل تنفياااااذ خطاااااط اللعاااااب اهلهتومياااااة لالعااااايب كااااارة القااااادم -أ 

        اهلهتوميااة لااد   عاايب كاارة  الل حتسااب وسااائل تنفيااذ خطااط اللعاابثاار التاادريب الباادس املاادمج ماان خااأالتعاارل علااى  -ب

 القدم.

 :الفرضيات  - 3
 للتدريب البدس املدمج فاعلية اجيابية يف حتسب وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية.   -أ 

 ميكن التغلب على احلا   الدفاعية للفرق املنافسة يف حالة حتسب وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية.  -ب 
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 أمهية البحث : – 4

 .معرفة فاعلية برانمج تدرييب التمارين املدجمة يف حتسب وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية   -أ 

  .دور الربانمج املقن  يف حتسب وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية يف املنافسة  و معرفة أثر- ب 

 مبثل هذا النوع من البحوف العلمية. تزويد مكتباتنا -  

 البحث :تعريف مصطلحات  – 5

 يعرفبا املعهتم الوجيز أبهنا مقدار أتث  الشيئ . الفاعلية : -1- 5

 (10  كفحة 2005)بن لكحل  هي حمصلة أو منتو  األداء 

هاي  دماا  الكارة يف العمال البادس الاذي يسامح اكتسااب الالعاب  ادرا  بدنياة ومبارياة  التمنارين املدجمنة : -5-2

 (Allexandre, 2008, p. 1)وتكتيكية 

 (1993) مساعيااال   (1990)مفاااب  باااراهيم  يتفاااق كااال ماان  : وسنننائل تنفينننذ خطنننط اللعنننب اهلجومينننة – 3 -5

)اهلهتاااوم   اللعاااب اهلهتومياااة ن وساااائل تنفياااذ خطاااطأ (2004)القاضاااي   (2001)أباااو عباااده   (2001)غاااازي السااايد  

 . التصويب   املراوغة   التمرير  ا ري الكرة :الفردي( هي

 اخلطة : -5-4
املباريااة والنفسااية والذهنيااة لالعاايب الفريااق ماان خااالل حتركااا  ههتوميااة أو دفاعيااة ابقااا  حماولااة اسااتخدام املمياازا  البدنيااة و

الفاوز للفرياق يف  ااار  اانون  لظرول املباراة يبدل    احلد من مميزا  الفريق املناف  وا ستفادة مان نقاا  ضاعفه لتحقياق 

وهناك تعريف آخر للخطاة هاي  فان التحركاا  املدروساة  بال أو أثنااء املبااراة والاب ينفاذها  عباو الفرياق خالهلاا  كرة القدم.

 وتكون هلا أهدافا دفاعية أو ههتومية .

 :اهلجوم  -5-5

ساواء كاان  لاك بعاد  هنااء الادفاع يعين احلالة الب يكون عليباا  عباو الفرياق حينماا يساتحو ون علاى الكارة 

الااذي كااانوا ينفذونااه علااى الفريااق املناااف  أو حينمااا يااتمكن  عبااو الفريااق ماان ا سااتحوا  علااى الكاارة بعااد 

  (25  كفحة 1994) براهيم   فقدها من أحد  عيب الفريق املناف  أو خروجبا خار  امللعب
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 اهلجومية: اخلطط -5-5-1
هاااي عباااارة عااان تكاااوين ههتاااومي باااب  عباااب أو أكثااار يقوماااون مبهتموعاااة مااان اإلجاااراءا  يف أي مكاااان مااان امللعاااب حينماااا 

يسااتحو ون علااى الكاارة هبااادل  جنااا  ههتمااا  الفريااق ومطيطاااه يف  حااراز هاادل  ويتطلااب اهلهتاااوم ا يااد  تقااان الالعباااب 

  2003)الو ااد   منظمة وسريعة وانجحاة باب خطاو  اللعاب املختلفاة.لدداء املباري والتكتيك اهلهتومي وتنفيذها بصورة 

  .(199كفحة 

بادس (  )مبااري خططاي(  )بادس مبااري(هاو حت ا  مادمج  التعريف اإلجرائي للتدريب البدين املندمج ::5-6

 استعمال الكرة . )مباري خططي
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 مدخل الباب :

لقد   تقسيم هذا الباب    أربعة  فصول   حيث خصص الفصل األول    الدراسا  السابقة والبحوف املشاهبة و لك 

من أجل حتديد مشكلة البحث املطلوب دراستبا    جانب اإلستفادة من نتائهتبا يف  جناز هذا البحث العلمي على حنو 

ديث ومبادئه وخصائصه   والتطرق للتخطيط  أبنواعه   وكو  ملفبوم التدريب احلأف ل . بينما خصص الفصل الثاس 

  أما الفصل الثالث فخصص للتدريب املدمج ووسائل تنفيذ     الوحدة التدريبية مبكوان ا و حتليل املباراي  يف كرة القدم

  وكذا التطرق لوسائل  خطط اللعب اهلهتومية  من خالل مفبومه وأمهيته وأنواعه وعال ته مبراحل  عداد  عب كرة القدم

تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية   وكيفية حتسينبا و ظبار أمهيتبا يف املباراة وعال تبا خبطط اللعب . بينما خصص الفصل 

سنة ) األواسط ( و لك ملعرفة اخلصائص واملميزا  ا سمية والبدنية والفسيولوجية واحلركية  19الرابط للفئة العمرية حتت 

 شاكل النفسية و اإلجتماعية اخلاكة هبذه الفئة  و لك من أجل ضبط الربانمج التدرييب املقن  .وكذلك معرفة امل

  
 

 



 

 

 الفصل األوع
 الدراسات السابقة والبحوث املشاهبة

  متهيد
 :الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة1-1
 1990دراسة أشرف علي جابر  :1-1-1
 1996دراسة أمحد أحسن  :1-1-2
 1997دراسة بن قاصد علي احلاج حممد  :1-1-3
 2005دراسة عبد الستار حممود عبد القادر  :1-1-4
 2006دراسة بن ل حل منصور  :1-1-5
 2004دراسة ماهر أمحد حسن البياش وفارس سامي يوسف  :1-1-6
 2010دراسة شريف هشام وشنتري محيد  :1-1-7
 2006دراسة أمين أمحد عبد الفتاح وجمد  أمحد شوقي  :1-1-8
 2000دراسة إبراهيم حنفي شعالن  :1-1-9
 2001دراسة وليد عبد املنعم مشس الدين  :1-1-10
 2005دراسة حجار حممد خرفان  :1-1-11
 2010دراسة أمحد رمضان سبع  :1-1-12
  2009دراسة هاكار ساالر أمحد  :1-1-13
  2008دراسة م.د.ضياء ابجي عبود  :1-1-14
  2011دراسة مرسلي العريب  :1-1-14
  2013دراسة أ. د زهري قاسم اخلشاب و م.م نغم مؤيد الراشد   :1-1-15
 2011دراسة أ . مسالييت خلضر  :1-1-16
  2011دراسة أ . فغلوع سنوسي  :1-1-17
 2013دراسة أ . ميم خمتار  :1-1-18
 :التعليق علو الدراسات السابقة1-2
 :مدى االستفادة من الدراسات السابقة1-3
 خالصة الفصل    -
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 متهيد :
اهلااادل  ن الدراساااا  الساااابقة تعتااارب مااان أهااام احملااااور الاااب جياااب علاااى الباحاااث أن يتناوهلاااا ويثاااري حبثاااه مااان خالهلاااا   أماااا 

األساساااي فااايكمن يف حتدياااد ماااا سااابق  متاماااه وخاكاااة فيماااا يتعلاااق مبشاااكلة البحاااث املطلاااوب دراساااتبا ألجااال تفاااادي تكااارار 

البحث أو دراسة مشكلة سبق دراستبا .    جانب  زحة الفركة أماام الباحاث إلجنااز حبثاه علاى حناو أف ال  وهوماا  كاره 

راسااا  السااابقة تكماان يف أهنااا   تاادل الباحااث علااى املشااكال  الااب   أسااامة كاماال راتااب أن الفائاادة ماان التطاارق    الد

 جنازها من  بل أو املشاكال  الاب  زالات يف حاجاة    دراساة أو حباث  وماا الاذي ينبغاي  جناازه كماا أهناا توضاح للباحاث 

ث عماا   ا كانات للباحا طتلف ا وانب الاب تكاون البحاوف املرتبطاة  اد عا تباا النسابة ملشاكلة البحاث احلالياة أو توضاح

يساتدعي  جاراء مزياد مان البحاث يف هاذه املشاكلة   .  ت بقدر كال من  بل   األمر الذي  اد  ا مشكلة البحث  د ع

( وعلى هذا األسااس  اام الباحاث اإلااالع علاى الدراساا  العلمياة الساابقة الاب اكتشاف مان 68-67  1987)راتب 

املااادمج يف كااارة القااادم . وعلياااه خلاااص الباحاااث ا  الدراساااا  املرتبطاااة مبوضاااوع  خالهلااا الااانقص يف تنااااول موضاااوع التااادريب

 الدراسة احلالية والب من ر هنا  لقاء ال وء على الكث  من النقا  الب تفيد الباحث.وهي كاآليت:

 :الدراسات السابقة و املشاهبة:1-1

 1990دراسة أشرف علي جابر   : 1-1-1

 مقن  لتطوير ا انب البدس واملباري لنارئ كرة القدمبرانمج تدرييب  العنوان :

 سنة 13حتديد أثر الربانمج املقن  يف تطوير ا انب البدس واملباري لالعيب كرة القدم حتت  األهداف :

 الفروض :
        بااب القياااس القبلااي والبعاادي يف ا انااب املباااري والباادس لصااال القياااس البعاادي للمهتموعااة  ا حصااائيتوجااد فااروق دالااة   -

 .التهتريبية

 بب اجملموعتب ال ابطة والتهتريبية يف القياس البعدي لصال اجملموعة التهتريبية .  حصائياتوجد فروق دالة  -

 نتيهتة تطبيق الربانمج. بب ا انب املباري والبدس  حصائيايوجد ارتبا  دال  -

 استخدم الباحث املنبج التهترييب ملالئمته ابيعة البحث . املنهج :

 انرئ اخت   الطريقة العمدية العشوائية 51مشلت عينة البحث  العينة :
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على ضوء هذه الدراسة خلص الباحث ا  أن لعبة كرة القدم حتتوي على فعاليا  كثا ة   وتشامل  أهم اإلستنتاجات :

يااط أجاازاء ا ساام وأكاابح اليااوم علااى كاال ماادرب أن يعااد  عبيااه علااى نااط املنافسااة اسااتخدام متااارين املنافسااة يف اإلعااداد مج

 للمباراي  نظرا ملا حتتويه على الفاعلية يف تنمية املبارا  األساسية مط الصفا  البدنية لد العيب كرة القدم .

 التالية :و د خر  الباحث التوكيا   أهم التوصيات :

 وضط برامج تدريبية مقننة وفق أس  علمية . -

 تطبيق الربانمج املقن  على فئة عمرية أخر  . -

 ضرورة  تباع خطوا  التدريب على املبارا  األساسية عند وضط الربانمج التدرييب -

 شر  مناسبتبا للمراحل السنية .ضرورة اتباع ارق تدريب طتلفة يف تنمية املبارا  األساسية أثناء الوحدة التدريبية ب -

 ضرورة الكشف الطيب خالل تطبيق الربانمج . -

 ضرورة استخدام بطاراي  اإلختبار كوسيلة موضوعية لتحديد املستو  . -

 1996دراسة أمحد أحسن   : 1-1-2

واملبارياة مقارناة ماط املنبااا  أثار منباا  عملااي مقان  يف مقيااس كارة القادم علااى تطاوير مساتو  الصافا  البدنيااة  العننوان :

 املقرر   رسالة ماجيسن غ  منشورة  

 يبدل هذا الربانمج التهترييب ا  الكشف عن مستو  الصفا  البدنية واملبارية لعينة البحث . اهلدف :

 يؤثر املنبا  العملي املقن   جيابيا على تطوير الصفا  البدنية واملبارية لعينة البحث . الفروض :

 لقد استخدم الباحث املنبج التهترييب مبا يتمارى وابيعة البحث . ج :املنه

االبااا   حيااث   اختيااار العينااة التهتريبيااة الطريقااة العشااوائية    124مشلاات عينااة البحااث يف الدراسااة التهتريبيااة  العينننة :

 االبا . 58االبا وأما اجملموعة  ال ابطة فقد كان عددها  66وكان عددها 

 الوسائل البداغوجية . –استمارة استبيان  –اإلختبارا  البدنية واملبارية  –در واملراجط املصا األداة :

 توكل ا  معرفة أثر املنبا  املقن  على الصفا  البدنية واملبارية لعينة البحث . أهم اإلستنتاجات :

 حدا  التدريبية .النكيز على الربط بب الصفا  اخلاكة واملبارا  األساسية يف الو  أهم التوصيات :

 ا عتماد على القياسا  وا ختبارا  يف تقيم مستو  الطلبة وتقومي املنبا  التدرييب .
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 .1997دراسة بن قاصد  علي احلاج حممد  :1-1-3

أثر برانمج تدرييب مقن  للفنة اإلعدادياة يف تطاوير بعا  الصافا  البدنياة واملبارياة األساساية لالعايب كارة القادم  العنوان :

 سنة. 18 – 16

  نا  برانمج تدرييب للفنة اإلعدادية وحتديد مستو  الصفا  البدنية واملبارا  األساسية .ا   يبدل البحث  اهلدف :

الربانمج التدرييب املقن  اخلاص الفنة اإلعدادياة ياؤثر  جيابياا يف تطاوير الصافا  البدنياة واملبارياة لعيناة البحاث  الفروض :

 التهتريبية .

 لقد اتبط الباحث املنبج التهترييب املسحي مبا يتناسب وابيعة املشكلة. املنهج :

مان جمتماط العيناة  ,24 % 16 عباا وهاي متثال نسابة مئوياة  ادرها  54مشلت عينة البحث يف الدراسة التهتريبية  العينة :

 الوسائل اإلحصائية . –استماراة اإلستبيان  األداة :

 .21/10/1996ا   01/08ام الباحث بتطبيق الربانمج التدرييب على العينة التهتريبية مدة الربانمج التدرييب : لقد  

 أهم اإلستنتاجات :
خالل هذه الفنة استنتج الباحث أن الربانمج التدرييب املقن   د أثر  جيابيا علاى مساتو  تطاوير الصافا  البدنياة واملباارا  

 األساسية عند  عيب كرة القدم .

سااتعمال الااربانمج املقاان  للفاانة اإلعداديااة ضاارورة اكمااا يوكااي الباحااث املعنيااب وماار  فاارق األواسااط  ات :أهننم التوصنني

  جراء  دراسة مماثلة لبقية األعمار لرفط مستو  كرة القدم ا زائرية .

 . 2005دراسة عبد الستار حممود عبد القادر  : 1-1-4

 املركبة على  بع  مكوان  الليا ة البدنية اخلاكة النارئب يف كرة القدم .أتث  تنمية اآلداءا  احلركية  العنوان :

التعاارل علااى أتثاا  تنميااة اآلداءا  احلركيااة املركبااة علااى بعاا  املكااوان  الليا ااة البدنيااة اخلاكااة الناراائب يف كاارة  اهلنندف :

 القدم 

 جتريبية . – استخدم الباحث املنبج التهترييب  ا التصميم الثنائي  ضابطة املنهج :

 سنة من  عيب اندي املنصورة . 12( انرئا حتت 24ابقت الدراسة على عينة عددها ) العينة :
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الربانمج التدرييب املقان  لاه أتثا   جياا  لصاال اجملموعاة التهتريبياة يف زمان ود اة األداء واختباارا  احلركياة وكاذلك  النتائج :

 مكوان  الليا ة البدنية اخلاكة .

 2006ل حل منصور ن دراسة ب: 1-1-5

 حتليل فاعلية األداء املباري اهلهتومي وعال ته التفك  اخلططي لالعب كرة القدم أواسط العنوان:

 أهداف البحث:

 . املباراة تقييم درجة ا ستعداد لفاعلية األداء املباري لبع  املبارا  اهلهتومية لالعب كرة القدم أثناء - 

 . التفك  اخلططي وفاعلية األداء املباري ونتائج الفرق جياد العال ة بب  -

 . استخدم الباحث املنبج الوكفي نظرا ملناسبته ابيعة البحث :املنهج 

 . متثلت يف ستة فرق من كنف األواسط للبطولة ا بوية الغربية املستو  األولالعينة : 

 توصيات: نتائج و

 .املعاير عند انتقاء الالعببتطبيق اختبار التفك  اخلططي ك حد  - 

 ضرورة ا هتمام التفك  اخلططي خار  وداخل امللعب. - 

 جعل اختبار التفك  اخلططي كمحك لتوزيط املناكب واألدوار. - 

 رسكلة املدربب ضمن  اار التفك  اخلططي. - 

 . 2004دراسة ماهر أمحد حسن البياش وفارس سامي يوسف  :1-1-6

 أتث  برانمج تدرييب مقن  معتمد على أس  علمية لتطوير  القدرا  البدنية واملبارا  األساسية بكرة القدم . العنوان :

 اهلدف : يهدف البحث اىل :
سانة لالعايب   17وضط برانمج تدرييب مقن  معتمد على أس  علمياة لتطاوير القادرا  البدنياة واملباارا  األساساية حتات  -

 كرة القدم.

 انمج التدرييب املقن  على تطوير متغ ا  البحث .أتث  الرب  -

 الفروض :
 وجود فروق  ا  د لة  حصائية بب اجملموعة ال ابطة واجملموعة التهتريبية يف اإلختبارا  البعدية ملتغ ا  البحث . -
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 البحث .وجود فروق  ا  د لة  حصائية بب اإلختبار البعدي والقبلي  للمهتموعة التهتريبية ملتغ ا   -

   استخدام املنبج التهترييب لكونه  انسب املناهج العلمية حلل مشكلة البحث . املنهج :

 2004 -2003سانة املشاارك يف الادوري للموسام  17  اختيار عينة البحث املتمثلة بنادي حسب لفئة حتات  العينة :

 (  عبا    جمموعتب .36 تقسيم العينة )و  4 عبا   استبعاد حراس املرمى وعددهم  40حيث كان عدد الالعبب 

 (  عبا يطبق عليبا برانمج التدريب اإلعتيادي  .18اجملموعة ال ابطة وعددها ) -

  (  عبا يطبق عليبا الربانمج املقن  .18اجملموعة التهتريبية وعددها ) -

 أييت: ما بعد معا ة النتائج  حصائيا ومنا شتبا استنتج الباحثانأهم اإلستنتاجات :

ظباااور تطاااور يف مساااتو  أداء الالعباااب يف عناكااار القااادرة البدنياااة التالياااة) املروناااة  السااارعة اإلنتقالياااة  الرراااا ة  املطاولاااة   -

 اخلاكة   القوة املميزة السرعة ( لد  اجملموعة التهتريبية بب اإلختبارين القبلي والبعدي ولصال ا ختبار االبعدي .

 الباحثان مبا أييت : يوكي أهم التوصيات :

  وعدم  مهاهلا ح  بعد  تقاهنا وخاكة يف تدريب النارئب . األساسيةاإلهتمام بتطور املبارا   -

 ضرورة ا هتمام القدرا  للنارئب من خالل وضط برامج تدريبية متطورة تت من اختبارا  تقوميية  ودورية. -

 . 2010دراسة شريف هشام وشنتري محيد  :1-1-7

 سنة. 18 – 16برانمج تدرييب مقن  لتحسب كفة حتمل السرعة عند  عيب كرة القدم فئة األواسط من  العنوان :

 ا نا  برانمج تدرييب لتحسب كفة السرعة لالعيب كرة القدم . اهلدف :

   استخدام املنبج التهترييب لكونه  انسب املناهج العلمية حلل مشكلة البحث . املنهج :

 عباا كانف األواساط   و اد  سام الطالاب الفرياق ا  جمماوعتب  حادامها  34ابقت الدراساة علاى عيناة عاددها   :العينة 

  عبا .17جتريبية واألخر  ضابطة وعدد كل منبما 

 املقابال  الشخصية. – ستمارة اإلستبيان  –املصادر واملراجط العربية واألجنبية  األداة :

معنوياااة باااب اإلختباااارا  القبلياااة واإلختباااارا  البعدياااة للعيناااة التهتريياااة وهاااي لصاااال هنااااك فاااروق  أهنننم اإلسنننتنتاجات :

من(   وتطابق  جتاه النتائج ليختبارا  البدنية x 100 2د يقة   12اإلختبارا  البعدية ليختبارا  البدنية )جري كوبر 

ة مااط بااب اجملموعااة ال ااابطة واجملموعااة التهتريبيااة يف يعكاا  مااد  التاا ث  اإلجيااا  للااربانمج التاادرييب املقاان  وفاعليتااه   مقارناا

 تطوير كفة حتمل السرعة لالعيب كرة القدم أواسط .
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 2006دراسة أمين أمحد عبد الفتاح وجمد  أمحد شوقي  :1-1-8

 تنمية بع  اآلداءا  احلركية املركبة املندجمة اهلهتومية لنارئي اهلوكي. العنوان :

 احلركية املركبة املندجمة اهلهتومية لنارئي رايضة اهلوكي.تنمية بع  اآلداءا   اهلدف :

 استخدم الباحث املنبج التهترييب والوكفي . املنهج :

 سنة للبوكي من اندي الشر ية .19(  عبا من فريق 35ابقت الدراسة على عينة عددها ) العينة :

 وحدا  أسبوعيا . 5أسابيط بوا ط  10 مدة الربانمج :

 جنا  الربانمج التدرييب املقن  لتنمية د ة وسرعة اآلداءا  احلركية املركبة املندجمة . :أهم اإلستنتاجات 

 2000إبراهيم حنفي شعالن دراسة  :1-1-9

 أتث  األلعاب التمبيدية يف مستو  عناكر األداء لنارئ كرة القدم . العنوان :

 ابيعة املوضوعمته ءاستخدم الباحث املنبج التهترييب ملال املنهج :

سااانة ( مبراكاااز 12 – 10انرااائ لالعااايب كااارة القااادم للمرحلاااة السااانية ) 50اختاااار الباحاااث عيناااة عشاااوائية  وامبااا  العيننننة :

 التدريب ملنطقة د  التعليمية بدولة اإلمارا  املتحدة .

 الفروض :
دية وبرامج التدريب املعتااد و لاك علاى توجد فروق  ا  د لة  حصائية تبب أتث  التدريب احملتوي على األلعاب  التمبي -

 بع  عناكر الليا ة البدنية اخلاكة بكرة القدم لد  النارئب ولصال األلعاب التمبيدية .

توجد فروق  ا  د لة  حصائية تبب أتث  التدريب احملتوي على األلعاب  التمبيدية وبرامج التدريب املعتااد و لاك علاى  -

 فين لد  انرئ كرة القدم عينة البحث ولصال األلعاب التمبيدية .األداء املباري وال مستو 

 أهم اإلستنتاجات :
 دخال األلعاب التمبيدية الب تت من األداء ا ماعي أبركاله املتعددة ومب يتالءم مط املتغ ا  واملوا ف املتبايناة يف كارة  -

 القدم .

 ررو  األعداد املتنوعة واملختلفة كالتغ ا  يف التشكيال  . ن  عداد التدريبا  يف كورة ألعاب متبيدية وفق  -
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 . 2001دراسة وليد عبد املنعم مشس الدين  :1-1-10

أثاار التاادريب الكاارة األكااغر حهتاام علااى رفااط مسااتو  بعاا  املبااارا  األساسااية والصاافا  البدنيااة لناراائ كاارة  العنننوان :

 سنة. 14 -12القدم من 

 سنة من انرئ كرة القدم بنادي امليدان الرايضي .14  عبا أ ل من 30تكونت العينة من  العينة :

 استخدم الباحث املنبج التهترييب ملالءمته ابيعة املشكلة . املنهج :

     التعااارل علاااى أتثااا  التااادريب الكااارة األكاااغر حهتااام علاااى املساااتو  املبااااري والبااادس لنارااائ كااارة القااادم مااان األهنننداف :

 سنة . 14 -12

اساتقر  الدراساة علااى أناه هنااك فااروق دالاة  حصاائيا بااب اجملموعاة التهتريبياة وال ااابطة لصاال اجملموعااة  :نتنائج الدراسننة 

 املباري الب استخدمت التمارين الكرا  األكغر حهتما . التهتريبية  يف تنمية ا انب البدس و

 . 2005دراسة حممد حجار خرفان  :1-1-11

ى مالعاب مصاغرة يف تطاوير بعا  الصافا  البدنياة واملباارا  األساساية لنارائ كارة أثر برانمج تدرييب مقن  عل العنوان :

 القدم .

املسااتو  الثاااس والااذي بلااغ عاااددها  –متثاال جمتمااط البحااث يف أكاااغر البطولااة ا بويااة لرابطاااة وهااران لكاارة القاادم  العينننة :

      أكاااااغر  حتاااااد مسااااتغامن عااااددها عااااب   حيااااث اسااااتخدم الباحااااث جممااااوعتب ضااااابطة وجتريبيااااة متثلاااات التهتربيااااة يف 350

  عب ومتثلت ال ابطة يف أكاغر وفاق مزغران بنف  العدد . 25

 اعتمد الباحث يف حبثه على املنبج التهترييب . املنهج :

 الفروض :
 مستو  أفراد النارئب عينة البحث دون املستو  املطلوب -

 والبعدية وهي لصال اإلختبارا  البعدية للمهتموعة التهتريبيةوجود فروق دالة  حصائيا بب اإلختبارا  القبلية  -

الربانمج التدرييب املقن  على املالعب املصغرة يسمح بتطوير الصفا  البدنية واملبارا  األساسية يف الدراسة لنارائ كارة  -

 عينة البحث القدم 
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 اإلستنتاجات :
الصفا  البدنية واملبارية األساسية    تباب أن تلاك التادريبا  تسامح  ن تدريبا  املالعب املصغرة تؤثر اجيابيا يف تنمية  -

اساتعمال جمموعاة مان املباارا  العديادة ممااا خيلاق تكارارا  ماؤثرة تسااعد علاى ثبااا  واساتقرار املباارا  احلركياة لاد  انراائ  

 كرة القدم .

ة   يكفااي الالعااب ا  الوكااول ا  أعلااى  ن برجمااة التاادريب وفااق األساا  واملبااادئ العلميااة مبحتااو  التاادريبا  التقليدياا -

 املستواي  .

هناااااك فااااروق معنويااااة  ا  د لااااة  حصااااائية بااااب اإلختبااااارا  القبليااااة واإلختبااااارا  البعديااااة لعينااااة البحااااث وهااااي لصااااال  -

القفااز العمااودي  –ماان 30ليختبااارا  البدنيااة )جااري  01, 0ومبسااتو  د لااة  24اإلختبااارا  البعديااة عنااد درجااة احلريااة 

 ا ري املتعر  بب احلواجز (. –ثين ا ذع لدسفل من الو ول  - ختبار كوبر   –لدعلى 

هناااااك فااااروق معنويااااة  ا  د لااااة  حصااااائية بااااب اإلختبااااارا  القبليااااة واإلختبااااارا  البعديااااة لعينااااة البحااااث وهااااي لصااااال  -

لساايطرة علااى الكاارة يف مساااحة باريااة ) اليختبااارا  امل 01, 0ومبسااتو  د لااة  24اإلختبااارا  البعديااة عنااد درجااة احلريااة 

 الكرة ا ري   حمددة

 التصويب على اهلدل ( –والتمرير والتحكم  ا ستالم –بب القوائم  -

 التوصيات :
ضارورة اسااتخدام تادريبا  املالعااب املصاغرة يف باارامج تادريب الناراائب ملاا هلااا مان أتثاا  اجياا  يف تنميااة وتطاوير الصاافا   -

 واملبارية يف الدراسة .البدنية 

 ضرورة اختبار حمتو  متارين التدريبا  املقدمة على املالعب الصغ ة مبا يتالءم وابيعة مساحة تلك املالعب . -

 استخدام التدريبا  الب تتمارى مط ابيعة واجتاه األداء كما حيدف أثناء املقابلة . -

 استخرا  موا ف لعب جديدة . صد  حتليل أداء الالعب يف املنافسا  الدولية

 القيام بدراسة أخر  مشاهبة على مرحلة ربيبة مل تتناوهلا الدراسا  احلالية -

 2010دراسة أمحد رمضان سبع  :1-1-12

 استخدام تدريبا  البليومنك مط الكرة وأثره على بع  املبارا  األساسية لالعيب كرة القدم . العنوان :

 أهداف البحث :
 تدريبا  البليومنك مط الكرة وأثره على بع  املبارا  األساسية لد   عيب كرة القدم للمهتموعة التدريبية .استخدام  -
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د لة الفروق اإلحصائية يف بع  املبارا  األساسية بب اإلختبارين البعديب للمهتموعتب ) التهتريبية وال اابطة ( لاد   -

  عيب كرة القدم عينة البحث .

 فروض البحث :
وجاااود فاااروق  ا  د لاااة  حصاااائية يف بعااا  املباااارا  األساساااية باااب اإلختباااارين القبلاااي والبعااادي للمهتموعاااة التهتريبياااة  -

 ولصال اإلختبار البعدي .

وجااااود فااااروق  ا  د لااااة  حصااااائية يف بعاااا  املبااااارا  األساسااااية بااااب اإلختبااااارين البعااااديب للمهتمااااوعتب ) التهتريبيااااة  -

 التهتريبية . وال ابطة ( ولصال اجملموعة

 التهترييب.استخدم املنبج  البحث:منهج 

 سنة . 19 عبا  عبوا منتد  رباب املوكل دون سن  24  العينة :

 اإلستنتاجات :
أحاادثت تااادريبا  االبليااومنك ماااط الكااارة الااذي نفذتاااه اجملموعااة التهتريبياااة تطاااورا معنااواي يف مجياااط املبااارا  األساساااية  ياااد  -

 الدراسة 

  االبليااومنك ماااط الكااارة الااذي نفذتاااه اجملموعاااة التهتريبيااة    تفاااوق معناااوي يف اإلختبااارا  البعدياااة علاااى أحاادثت تااادريبا -

 اجملموعة ال ابطة يف مجيط املبارا  األساسية .

 ن  سااتخدام تاادريبا  البليااومني مااط الكاارة يولااد لااد  الالعبااب الرعغبااة واحلماااس علااى أداء التمااارين ممااا يااؤثر  جيابيااا يف  -

 تنمية الصفا  البدنية واملبارا  األساسية بشكل خاص لد  الالعبب .

 . 2009دراسة هاوكار ساالر أمحد  :1-1-13

أثار ماانبج تادرييب بطريقااة التاادريب التكاراري لتطااوير كاافة القاوة املميااز السارعة للاارجلب  لااد   عايب كاارة القاادم  العنننوان :

 الصا   .

 هداف البحث :أ
  لتطوير كفة القوة املميزة السرعة للرجلب . عداد منبج تدرييب -

التعرل على أثر املنبج التدرييب بطريقاة التادريب التكاراري يف تطاوير كافة القاوة املميازة السارعة للارجلب لاد   عايب كارة  -

 الصا  .القدم 
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 فروض البحث :
كااافة القاااوة املميااز السااارعة للااارجلب ولصاااال  هناااك فاااروق  ا  د لاااة معنويااة باااب نتاااائج اإلختباااارا  القبليااة والبعدياااة يف -

 اإلختبارا  البعدية للمهتموعة التهتريبية .

 هناك فروق  ا  د لة  حصائية يف كفة القوة املميز السرعة للرجلب يف اإلختبارا  البعدية بب جمموعب البحث . -

 البحث.استخدم الباحث املنبج التهترييب ملالءمته ابيعة  البحث:منهج 

 ( الطريقة العشوائية  عيب اندي نوروز الرايضي .12العدد ) العينة :

 اإلستنتاجات :
وجااود فااروق معنويااة  ا  د لااة  حصااائية لصااال اإلختبااارا  البعديااة للمهتمااوعتب  ولصااال اجملموعااة التهتريبيااة يف كاافة  -

 القوة املميز السرعة للرجلب .

دريب التكاراري لااه أتثا  علاى تطااوير كافة القااوة املمياز الساارعة للارجلب لااد  توكال الباحاث ا  ان اسااتخدام اريقاة التاا -

  عيب كرة القدم الصال  .

 . 2008دراسة : ضياء انجي عبود  :1-1-14

 عال ة القوة املميزة السرعة الد ة والسرعة احلركية للمناولة يف كرة القدم . العنوان :

 للمناولة.التعرل على مقدار العال ة بب القوة املميزة السرعة والسرعة احلركية والد ة  البحث:أهداف 

 القدم. ن للقوة املميزة السرعة أتث   جيا  على السرعة احلركية والد ة يف كرة  البحث:فروض 

 استخدم الباحث املنبج املسحي ألنه أ رب املناهج حلل مشكلة البحث . منهج البحث :

 سنة.( 18 -17(  عبب من  عيب منتخب رباب العراق أبعمار )10) نة:العي

 : اإلستنتاجات

لااك مل يتحقااق فاارض البحااث الااذي ضااعيف بااب القااوة املمياازة الساارعة الد ااة والساارعة احلركيااة للمناولااة و  ارتبااا وجااود  -

 وضعه

للمناولاة   استنتج الباحث أن الالعبب الذين ميلكون كفة القوة املميزة السرعة لي  ال رورة يكون لاديبم سارعة حركياة  -

 بكرة القدم .
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 . 2011دراسة مرسلي العريب  :1-1-15

 13دم حتات فعاليا  متارين املنافسة يف تنمية بع  املبارا  األساساية وبعا  الصافا  البدنياة لنارائ كارة القا العنوان :

 سنة .

 (  عب متثل اجملموعة ال ابطة12(  عب متثل اجملموعة التهتريبية و)12(  عب  )24) عينة البحث :

 استخدم الباحث املنبج التهترييب ملالءمته ابيعة البحث . منهج البحث :

 فروض البحث :
 13يؤثر الربانمج التدرييب املقن  لتمارين ربه املنافسة  جياا يف تطوير بعا  املباارا  األساساية لنارائ كارة القادم حتات  -

 سنة 

 13ياؤثر الااربانمج التاادرييب املقان  لتمااارين راابه املنافساة  جياااا يف تطااوير بعا  الصاافا  البدنيااة لنارائ كاارة القاادم حتاات  -

 سنة .

 اإلستنتاجات :
فااروق غاا  معنويااة لنتااائج اإلختبااارا  القبليااة بااب اجملمااوعتب التهتريبااة وال ااابطة يف اإلختبااارا  الااب   تقوميبااا ن  هناااك -

 وهذا يدل على جتان  املستو   بل البدء يف تنفيذ املنبج التدرييب املقن  لعينة البحث .

ياااا باااب اإلختباااارين القبلاااي والبعااادي ولصاااال اجملموعاااة حقاااق الاااربانمج التااادرييب املقااان  لتماااارين رااابه املنافساااة تطاااورا  جياب -

 التهتريبية .

 2013م.م.نغم مؤيد الراشد  و  زهري قاسم اخلشابدراسة :  :1-1-16

 مترينا  مبارية يف عدد من املبارا  األساسية لالعبا  كرة  دم الصا   أتث  العنوان :

القاو  الرايضاي بكارة  ادم الصاا   لفئاة الشااا  الباالغ عاددهن أجريات الدراساة علاى عيناة مان  عباا  اندي  العيننة :

( ساانة  وتكوناات عينااة البحااث ماان 19-16(  عبااة واملشااارك باادوري أنديااة الاادوري املمتاااز وتراوحاات أعمااارهن بااب )23)

 (  من جمتمط البحث .٪87 عبة( ميثلن نسبة )20)

 ابيعة البحث . استخدم الباحث املنبج التهترييب ملالءمته منهج البحث :  

 أهداف البحث   
 التمرينا  املبارية يف عدد من املبارا  األساسية لالعبا  كرة  دم الصا   معرفة أتث  -  
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 تعديل بع  اختبارا  القدرا  البدنية واملبارا  األساسية  لالعيب كرة  دم الصا   لتالئم الالعبا  . -

التعرل على أف لية الفاروق اإلحصاائية يف ا ختباارا  البعدياة باب اجملماوعتب التهتريبياة وال اابطة يف عادد مان املباارا   -

 لالعبا  كرة  دم الصا   . األساسية

 فروض البحث :  
ية  للمهتموعاااة البعدياااة يف عاادد ماان املباااارا  األساساا وجااود فااروق  ا  د لاااة معنويااة  بااب نتاااائج ا ختبااارا  القبليااة و -

 التهتريبية وملصلحة ا ختبار البعدي.

ختبااارا  البعديااة يف عاادد ماان املبااارا  األساسااية بااب اجملمااوعتب التهتريبيااة وجااود فااروق  ا  د لااة معنويااة بااب نتااائج اإل -

 وال ابطة وملصلحة اجملموعة التهتريبية.

 ستنتاجات :اإل
 ياااد  األساسااايةحققااات اجملموعاااة التهتريبياااة الاااب اساااتخدمت التماااارين املبارياااة خاااالل املنباااا  التااادرييب  تطاااورا يف املباااارا   - 

 البحث )الدحرجة ,املناولة ,التبديف ,اإلئاد ( أف ل من اجملموعة ال ابطة الب استخدمت املنبا  املعد من املدرب .

الاب تناوهلاا البحاث  األساسايةمت املنبا  التدرييب حتسنا واضحا يف مجيط املباارا  حققت اجملموعة التهتريبية الب استخد -

 لبعدياختبار البعدي ملصلحة اإل عند مقارنة النتائج بب ا ختبارين القبلي و

 من خالل ا ستنتاجا  الب حصلنا عليبا نوكى مبا أييت : التوصيات :  

بكارة  ادم الصاا    ياد  األساسيةاستخدام املنبا  التدرييب بتمارينه املبارية يف التدريب  جيابيته يف تطوير مجيط املبارا   -  

 البحث.

 شدد أداء مثالية لفاعليتبا يف التدريب املباري .باستخدام التدريب الفني املرتفط الشدة و  -  

 ول على مستو  التطور لد  الالعبا  ومعرفة أتث  مناهج التدريب عليبن جراء ا ختبارا  املبارية الدورية للو  -  

 أخر  . جراء حبوف ودراسا  مشاهبة على الفئا  العمرية املختلفة وملبارا   - 

 . 2011: مسالييت خلضر  دراسة 1-1-17

تطاوير بعا  املباارا  األساساية  علاىأتث  برانمج تدرييب مقن  للتدريب البادس املادمج يف تنمياة القاوة والسارعة  العنوان :

 ( سنة .18 – 16يف كرة القدم لفئة األواسط )
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(  عباا كانف األواساط 18) ( عباا وفرياق سايدي علاي18اخت   بطريقة عمدية متمثلة يف فريق سايدي خل ار) العينة :   

 للبطولة ا بوية الغربية للمستو  )ب( .

  و لك استخدام القياس القبلي والبعدي .استخدم الباحث املنبج التهترييب املنهج :   

 األهداف :   
 ( سنة لتنمية القوة والسرعة .17- 16تصميم برانمج تدرييب للتدريب البدس املدمج لالعيب كرة القدم األواسط ) -

 16)    معرفة ما مد  أتث  التدريب البدس املدمج يف تطوير بع  املبارا  األساسية لد   عيب كارة القادم لدواساط  -

 ( سنة .18-

 الفرضيات :
    السااارعة لاااد   عااايب كااارة القااادم لدواساااط  بااارانمج تااادرييب مقااان  للتااادريب البااادس املااادمج ياااؤثر  جيابياااا يف تنمياااة القاااوة و -

 . ( سنة18 – 16)

باارانمج تاادرييب مقاان  للتااادريب الباادس املاادمج يااؤثر  جيابياااا يف تطااوير بعاا  املبااارا  األساساااية  لااد   عاايب كاارة القااادم  -

 ( سنة .18 – 16لدواسط )

 اإلستنتاجات :
  ن استخدام الربانمج التدرييب املقن   د أثر  جيابيا يف تنمية القوة والسرعة عند الالعبب أواسط . -

ربانمج التادرييب املقان  علاى حتساب وتطاوير بعا  املباارا  األساساية يف كارة القادم )ضارب الكارة الارأس   ا اري أد  ال -

 املتعر    ضرب الكرة الرأس ( ,

 أن الفرق بب اإلختبار القبلي والبعدي دال  حصائيا وهو لصال اإلختبار البعدي يف اإلختبارا  البدنية . -

ر القبلااااي والبعاااادي دال  حصااااائيا وهااااو لصااااال اإلختبااااار البعاااادي يف اإلختبااااارا  املباريااااة لاااابع  أن الفاااارق بااااب اإلختبااااا -

 املبارا  األساسية يف كرة القدم .

على مستو  املقارنة يف نتاائج اإلختباار البعادي لعيناب البحاث يف اإلختباارا  البدنياة واملبارياة   أن كال الفاروق احلاكالة  -

 مج مقن  للتدريب البدس املدمجهلا د لة  حصائية لصال العينة التهتريبية املطبق عليبا بران بب متوسط نتائج اإلختبارا 
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 . 2011دراسة فغلوع سنوسي  :1-1-18

        اااانا  باااارانمج تاااادرييب اسااااتخدام التمااااارين املناااادمج الكاااارة يف تطااااوير حتماااال الساااارعة لااااد   عاااايب كاااارة القاااادم  العنننننوان :

 ( سنة .19 – 17)

معرفااة مااد  أتثاا  باارانمج تاادرييب اسااتخدام متااارين مناادمج الكاارة  لتطااوير حتماال الساارعة لااد   عاايب كاارة القاادم  اهلنندف :

 ( سنة .19 – 17أواسط )

 ( جتريبية .13( ضابطة و )13(  عبا   تقسيمبم أ  جمموعتب )26عددها ) العينة :

 الفروض :
 يف مستو  حتمل السرعة بب العينة ال ابطة والعينة التهتريبية ولصال العينة التهتريبية .  حصائية توجد فروق  ا  د لة -

وجود فروق  ا  د لة  حصائية بب العينة ال اابطة والتهتريبياة يف اإلختباار البعادي لصاال هاذه األخا ة يف نتاائج بعا   -

 القدرا  الفسيولوجية لتحمل السرعة .

 نبج التهترييب ملالءمته مشكلة البحث .استخدم الباحث امل املنهج :

 ولصال هذه األخ ة . والتهتريبيةتوجد فروق  ا  د لة  حصائية بب العينة ال ابطة أهم اإلستنتاجات : 

 أهم التوصيات :
 الوسائل التدريبية لتحسب مستو  الالعبب . استخداماستخدام متران  مشاهبة ألداء املقابال   -

الدراساااا  لتطاااوير القااادرا  الفسااايولوجية البدنياااة اخلاكاااة لالعااايب رايضاااة كااارة القااادم يف املراحااال السااانية   جاااراء املزياااد مااان -

 املختلفة .

   : 2013: دراسة ميم خمتار1-1-19

وسااائل تنفيااذ خطااط اللعااب اهلهتوميااة لالعاايب   التفكاا  اخلططااي و نميااةفاعليااة اسااتخدام الوسااائط املتعااددة يف ت العنننوان :

 . كرة القدم

 اهلدف :

تبيان أمهية استخدام الوسائط املتعددة يف التحليل العلمي للهتوانب اإلجيابية والسلبية للتكتياك اهلهتاومي لالعباب وهاذا  .1

 لتبيان األغراض التالية
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 أمهية هذه الطريقة يف  تقان وتطوير التكتيك اخلططي اهلهتومي الفردي وا ماعي لعينة البحث.  -أ 

 التقومي يف التشخيص العلمي لنقا  القوة وال عف يف األداء اهلهتومي. أمهية هذا األسلوب -ب

 . أمهية ا عتماد على احملاكا  )الربامج( يف تس  وتصميم برانمج كرة القدم. 2
 التعرل على فروق التصميم يف  خرا  احلصص التدريبية وعال ته النتائج.. 3

 فروض البحث:

 يفنض الباحث أن:

التكنولوجيااا يف تادريب وحتلياال املبااراي  يعماال علاى حتديااد نقاا  القااوة وال اعف ويساااعد علاى تطااوير وسااائل اساتخدام .1

 تنفيذ اخلطط اللعب اهلهتومية.

.اعتماااد باارامج التصااميم يف كاارة القاادم كوسااائط متعااددة يااؤثر  جيابيااا علااى تطااوير وسااائل تنفيااذ اخلطااط ويرفااط ماان  اادرا  2

  كرة القدم.التفك  اخلططي اهلهتومي لالعيب

.اسااتعادة األحااداف مااط اإلحصااائيا  الفرديااة وا ماعيااة يساااهم يف جتساايد اخلطااة املقنحااة أو البديلااة يف غمااار املقااابال  3

 .ةالالحق

     استخدم الباحث املانبج التهتارييب بتصاميم العينتاب حياث اساتخدم عيناة جتريبياة وضاابطة ماط  يااس  بلاي وبعادي  املنهج :

 البحث والتحقق من فروضه .لتحقيق أهدال 

 عااب  20(  اختيااار عينااة البحاث بطريقااة عمديااة  حيااث متثلاات يف جال الالعبااب األساساايب للفريااق وعااددهم  العينننة :

حيااث   تااوزيعبم    جمماوعتب جتريبيااة وضااابطة نفااذ  كالمهااا باارانمج التاادرييب اخلططااي اهلهتااومي ) واملمثلاب لفريااق أ وب

 بفارق واحد متثل يف اريقة التصميم و خرا  التمارين والذي خصص للعينة التهتريبية. املقن  من  بل املدرب

 فقد توكل الباحث    ا ستنتاجا  التالية:اإلستنتاجات : 
 ا عتماد على الوسائط املتعددة يف تقومي و خرا  وتس  حصص التدريب اخلططي. -

 يف جمال النبية. ةق ان ص من وجبة نظر النظراي  احلديثا عتماد على املدرب كمصدر للمعرفة والتقومي يعد تطبي -

 العمل الربامج والوسائط املتعددة يف تنمية التفك  اخلططي ووسائل تنفيذه.ضرورة  -

 ل النظرية التفاعلية.ظا عتماد على الصبورة اخلشبية واملذكرة الور ية يعد تطبيق ان ص يف  -

 أتكيل للطريقة التقليدية. ا عتماد على الشر  واألداء النمو جي يعد -
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 ا عتماد على التقدير يف تقومي برامج التخطيط يعد تطبيق  ايت يف نظر العلوم احلديثة. -

 . مهال بيئة التدريب وعال تبا األداء التنافسي يعد تطبيق ان ص يف نظر ا جتاها  احلديثة يف  عداد الرايضيب -

لاااب اساااتخدام الوساااائط املتعاااددة كوساااائل تنقااال أثااار الاااتعلم العاااام تعااادد واجباااا  الالعاااب يف كااارة القااادم احلديثاااة يتط -

 واخلاص.

 عدم  رراك طرب علوم وتقنيا  الرايضة للهتامعا  ا زائرية يف التخطيط لرايضة كرة القدم يعد مشروع فارل. -

 ة. مهال جديد ما أنتهتته البحوف العلمية احملكمة سواء الوانية أو العاملية يعد ملف يف نظر العومل  -

  مهال التكوين املتواكل للمدرب ا زائري يعد مشروع ان ص.  -

 يف حدود اإلجراءا  املستخدمة والنتائج الب   التوكل  ليبا يوكي الباحث مبا يلي:التوصيات : 

  يوكي الباحث بتعميم استخدام برامج الوسائط املتعددة )الفيديو والكمبيوتر( لتحليل املباراي . -

  وتدريب املبارا  اخلططية.تعليم  يفللوسائط التعليمية املتعددة  دربضرورة استخدام امل -

 .والتدريبية مبعاهد النبية البدنية والرايضية استخدام الوسائط التعليميةتصميم و  مقياس  درا  ضرورة -

 .ضرورة  نشاء وتصميم طتربا  علمية تشتمل على الوسائط التعليمية املختلفة -

 ضمن اجملال الرايضي وهذا بغية برجمة وسائل التحليل احلركي.حث املربجمب على العمل  -

 التعليق علو الدراسات السابقة ::1-2
اهلاادل ماان عاارض الدراسااا  السااابقة املرتبطااة هااو التعاارل علااى ا وانااب النظريااة واإلجااراءا  العمليااة لكاال دراسااة و لااك 

تسااااعد يف حتدياااد اإلجااراءا  العملياااة للدراساااة  هباادل احلصاااول علاااى الاادعم املعلوماااا  مااان هااذه الدراساااا   والاااب باادورها

 على أس  علمية سليمة . احلالية

 مايلي :  2013    1990ستخلصه الطالب الباحث من الدراسا  السابقة  الب أجريت يف الفنة من  ا وأهم ما

هاادفت معظاام الدراسااا     بناااء باارامج  تدريبيااة لتنميااة القاادرا  البدنيااة والتعاارل علااى أتث هااا  علااى النااواحي  اهلنندف :

نغام مؤياد الرارادي الاب هادفت   الفسيولوجية و املبارية لد   عيب كرة القدم ماعدا دراسة أ.د.زها   اسام اخلشااب و م.م.

 د من املبارا  األساسية لد   عبا  كرة القدم الصا  التمرينا  املبارية يف عد    التعرل على أتث 

اختلفاات الدراسااا  السااابقة يف نوعيااة املاانبج املسااتخدم كاال حسااب ابيعااة دراسااته واهلاادل منبااا  املنننهج املسننتخدم :

    حيااث اسااتخدمت غالبيااة الدراسااا  املاانبج التهتاارييب ولكاان بتصااميما  طتلفااة ) جمموعااة واحاادة    جممااوعتب    ضااابطة

 ( املنبج الوكفي والتهترييب معا .1997جتريبية   ( ماعدا بن  اكد علي احلا  حممد ) و
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 و د اتبط الطالب الباحث املنبج التهترييب  ا التصميم األحادي ) اجملموعة الواحدة ( ملناسبته لطبيعة  جراءا  الدراسة .

الاااذين   ماان الالعبااب املساااتبدفة مة والفئااة العمريااةيف عاادد أفااراد العيناااة املسااتخد بينبااا فيماااا الدراسااا  اختلفاات  العينننة :

ساانة كاال حسااب ابيعااة دراسااته .واسااتخدم  19و 13( وبااب  54 – 10للدراسااا  حيااث عاادد الالعبااب ماان ) خ ااعوا

 (  عبب أساسيب يف الفريق .10الباحث عينة عددها )

 معظم الدراسا  األدوا  التالية : استخدمتأدوات البحث : 

واملراجاااااط العربياااااة واألجنبياااااة   اساااااتمارة اإلساااااتبيان   املقاااااابال  الشخصاااااية   اإلختباااااارا  والقياساااااا    املعاااااا  املصاااااادرة 

اإلحصاائية    األدوا  الرايضااية .واسااتخدم الباحااث الطالااب زايدة عاان تلااك األدوا  تصااوير وحتلياال املباااراي  كاختبااارا  

  بلية وبعدية .

 :م وانت الربانمج التدرييب 

( أسابوعا وبوا اط 12    8كل الدراسا  تراوحت االفنة الزمنية لتنفيذ الاربانمج التادرييب مان ) انمج التدرييب :مدة الرب 

وحاااادا  تدريبيااااة  3أسااااابيط بوا ااااط  8( وحاااادا  تدريبيااااة . واسااااتخدم الطالااااب الباحااااث يف هااااذه الدراسااااة  5    3مااان ) 

 أسبوعيا وكانت يف مرحلة املباراي  .

م الدراساااا  اسااتخدمت اريقاااة التااادريب الفاااني واملسااتمر  واملتغااا . اساااتخدم الطالاااب الباحاااث معظااا طنننرق التننندريب :

 اريقة التدريب التكراري و الفني منخف  الشدة ومرتفط الشدة والدائري استعمال الكرة .

 اوهاااو مااا كااال الدراسااا  اساااتعملت  مكاااوان  احلمااال التاادرييب مااان حهتااام وراادة وكثافاااة   م نننوانت احلمنننل التننندرييب :

 يف حصصه التدريبية . أي ااستعمله الطالب الباحث 

أخاار  و لااك راجااط ا   ابيعااة البحااث      اختلااف حمتااو  الااربانمج التاادرييب ماان دراسااة  حمتننوى الننربانمج التنندرييب :

حياااث معظااام الدراساااا  اساااتخدمت بااارانمج تااادرييب حيتاااوي علاااى تنمياااة الصااافا  البدنياااة منفصااالة عااان الصااافا  املبارياااة 

واخلططية      بع  الدراسا  القليلة استخدمت  برامج تدريبياة تعتماد علاى متاارين مدجماة كدراساة أميان أهاد عباد الفتاا  

 بعنوان تنمية بع  األداءا  احلركية املندجمة اهلهتومية لنارئ اهلوكي. 2006ي وجمدي أهد رو 

حتماال الساارعة  باارانمج تاادرييب اسااتخدام التمااارين املناادمج الكاارة يف تطااويربعنااوان   اانا   2011ودراسااة فغلااول سنوسااي    

باارانمج تاادرييب مقاان  للتاادريب  أتثاا بعنااوان  2012ودراسااة ميساااليب خل اار  ( ساانة .19 – 17لااد   عاايب كاارة القاادم )

( سانة 18 – 16تطاوير بعا  املباارا  األساساية يف كارة القادم لفئاة األواساط ) البدس املدمج يف تنمية القوة والسرعة على
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ومااان خاااالل هاااذه الدراساااا  ات اااح أن التااادريب البااادس املااادمج كاااان فعاااا  يف تنمياااة الصااافا  البدنياااة اخلاكاااة وبعااا   .

 .املبارا  األساسية 

اعتمااد الطالااب الباحااث علااى بناااء باارانمج  تاادرييب يعتمااد علااى التمااارين البدنيااة املدجمااة  الااب تعماال علااى حتسااب املبااارا     

 األساسية اخلاكة األداء اهلهتومي .

 مدى اإلستفادة من الدراسات السابقة ::1-3
أهاادال الدراسااة وتعلياااق الباحااث علاااى  يف ضااوء مااا أراااار   ليااه الدراسااا  املرتبطاااة ماان نقاااا  اخااتالل واتفاااق ويف ضاااوء

متكاان الباحااث ماان وضااط بعاا  األساا  املنبهتيااة   2013ا  1990الدراسااا  املرتبطااة الااب أجرياات يف الفاانة املمتاادة ماان

 لتحقيق حل مشكلة الدراسة احلالية من خالل:

 نتائج جديدة .    ن تؤديالتعرل على أف ل اإلجراءا  العلمية املناسبة لتحقيق الدراسة الب ميكن أ -

   اختيار املنبج العلمي املناسب وهو املنبج التهترييب ملالءمته لطبيعة الدراسة  -

   اختيار عينة الدراسة املناسبة. -

   اختيار األدوا  ووسائل مجط البياان  املناسبة لطبيعة الدراسة . -

 اختيار املعا ا  اإلحصائية املناسبة للدراسة . -    

 عرل على وسائل مجط البياان  وحتديد األدوا  واألجبزة املناسبة إلجراءا  الدراسةالت -    
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 ن الدراساا  والبحاوف الساابقة واملشااهبة هلاا دورة كبا  يف تطاوير البحاث العلماي وتقدماه  و لاك بتوجاه الطالاب  اخلالصة :

الباحااث حنااو الطريااق الصااحيح ملواكاالة  جناااز البحااث الااذي هااو بصاادد دراسااته   حيااث تاازود الطالااب الباحااث املعلمااا  

 ساتخلص الباحاث أن معظام الدراساا  تطر اات     الكافياة حا  ياتم دراساته علااى أسا  علمياة وعملياة كاحيحة   حيااث

الصفا  البدنية واملبارا  األساسية يف كرة القدم ومل تتطرق ا  وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية  وهاذا ماادفط الطالاب 

 الباحث    مواكلة البحث الذي هو  يد الدراسة .
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 متهيد :
أكبح التدريب الرايضي احلديث يعتمد على األس  العلمية   حيث هذان األخ ان يتواكبان و حسب املتطلبا  العصر 

احلديث  كما يعتمد على كفاءة املدرب يف املوازنة بب التدريب و العلم حسب املتطلبا  و حاجيا  املكان و الزمان 

على هذا األساس ينبغي علينا كمختصب يف جمال التدريب الرايضي  الذي يعيش فيه الفرد الرايضي للوكول     جناز. و

عند تسط  برانمج أن يكون وفق متطلبا  و حاجيا  ا سم الرايضي و كذلك حسب اهلدل الذي نسعى  ليه  حيث 

اخلية منبا متلف  درا  و ا ستعدادا  من الفرد    آخر  و تركيبته ا سمية اخلارجية )القامة  الوزن  الطول( و الد

نوع الع لة مثل األليال الع لية البطيئة و السريعة و كذلك العامل الوراثي الذي يلعب دورا يف حتديد أو مصيص الفرد 

- البدنية  –النفسية  –يف نوع الرايضة و هذا كله يعتمد على اختبارا  و  ياسا  طربية و ميدانية )الصحية 

ا جتماعية( و   ميكن أن هنمل خربة و كفاءة املدرب يف توجه و انتقاد  –لوجية البيو  –املوروفلوجية  –الفيسيولوجية 

الفرد الرايضي.  ن الوكول    اإلجناز الرايضي يتطلب  جياد ارق و حلول مناسبة  و اكتشال أساليب جديدة لتطوير 

ملثل هذه املنافسة. و هذا يتطلب  القدرا  البدنية و التقنية و التكتيكية و النفسية و العقلية  و خلق ظرول مشاهبة

مطيطا من أجل الوكول    اهلدل املنشود وفق املعاي  حمددة عن اريق الفحوكا  و ا ختبارا  كما  كران آنفا  هذا 

يسمح لنا وضط برانمج مقنن يعتمد على األس  العلمية و  لك حسب متطلبا  و  درا  الالعبب. و من هذا املنطلق 

  مث وأسسه  مفبومه و مبادئه و خصائصهاحلديث الباحث خالل هذا الفصل    موضوع التدريب سيتطرق الطالب 

 . يف كرة القدم وأخ ا التطرق    حتليل املباراي     الوحدة التدريبية مبكوان ا التطرق    التخطيط أبنواعه  وكو 

  التدريب الرايضي احلديث يف كرة القدم : 2-1

  التدريب الرايضي يف كرة القدم :تعريف  2-1-1

التدريب الرايضي على أنه  لك التح   البدس  املباري  اخلططي  الفكري والنفسي للرايضي   Matveivيعرل 

يش  حممد عالوي أن التدريب الرايضي عملية تربوية م ط لدس  و املبادئ العلمية و  دل  و مبساعدة مترينا  بدنية

  2002)عالوي   فرد لتحقيق أعلى مستو  رايضي ممكن يف نوع معب من أنواع األنشطة الرايضيةأساسا     عداد ال

   . و ي يف مفب هاد أن التدريب الرايضي يبدل    وكول الالعب    أعلى مستواي  خالل املنافسة(18كفحة 

و العمل على استمراره ألاول فنة ممكنة  و التدريب هو العمليا  التعليمية و النبوية الب تت من التنشئة و  عداد 

   الالعبب و الفرق الرايضية من خالل التخطيط و القيادة و التطبيق هبدل حتقيق أعلى املستواي  يف الرايضة املمارسة 

التدريب الرايضي على أنه عملية   هارا   و يعرل (21  كفحة 2001)هاد  و احلفاظ عليبا ألاول فنة ممكنة 
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خاكة منظمة للنبية البدنية الشاملة املتزنة    دل للوكول الفرد    أعلى مستو  ممكن يف نوع النشا  الرايضي 

و ير  حسن (79  كفحة 1978)هارا  ل و اإلنتا  و الدفاع املختار  كما تساهم بنصيب وافر يف  عداد الفرد للعم

أبو عبده أن اهلدل العام للتدريب الرايضي يف كرة القدم يتحقق من خالل التدريب املستمر و املنظم و العمل ا اد 

 حتقيق  لك مط العمل على استكمال و تطوير للمدرب مط  عبيه لتحقيق أعلى  جناز و استخدام اخلربا  الناجحة يف

الصفا  البدنية الب تنعك   جيابيا على تنمية الصفا  املعنوية و اإلرادية ألع اء الفريق مط اختيار أنسب ارق التدريب 

   اهلدل العام للتدريب يف كرة القدم هو اإلعداد املتكامل لالعب بدنيا و مباراي و أساليب التقومي  و ي يف أي ا أن 

و يش  فوزي (22-21  الصفحا  2002)عبده  و خططيا و فكراي و نفسيا لتحقيق أعلى مستو  األداء املتكامل 

 عة للتدريب الرايضي و هي:    أن هناك مفاهيم سيكولوجية عديدة و متنو 

 التدريب الرايضي عملية )تربوية  تطوير للشخصية   عداد التناف (. -

  .(154  كفحة 2006)فوزي   التدريب الرايضي رر  للتعلم. -

 : خصائص التدريب الرايضي يف كرة القدم 2-1-2
لقااد أكاابح التاادريب يف كاارة القاادم عمليااة معقاادة تسااتبدل الوكااول الالعااب    األداء الرايضااي ا يااد ماان خااالل  عااداده 

 عدادا متكامال من النواحي الفسيولوجية واملبارية واخلططية والنفسية ح  يتسىن لالعب القدرة على املنافساة أثنااء اراناكه 

 يكون ملما  ملاما كامال خبصائص التدريب والب يعترب من أمهبا ما يلي:  يف أي بطولة  لذلك جيب على كل مدرب أن

يراعااي التااادريب يف كاارة القااادم    الوكاااول الالعااب    أعلاااى املسااتواي  املمكناااة يف نشاااا  مااط التخصاااص يف التااادريبا  

 البدنية والفنية الب تصل الالعب هلذا املستو .

 اد املتكامل لالعب يف النواحي البدنية واملبارية واخلططية والنفسية والذهنية.يبدل التدريب يف كرة القدم    اإلعد 

تراعاي عملياة التادريب يف كارة القاادم الفاروق الفردياة باب الالعبااب حا  ولاو تقاربات نتااائهتبم ومساتو  أدائبام وجياب مراعاااة 

ماار العقلااي لالعااب    جانااب متطلبااا   لااك عنااد عمليااة التخطاايط للتاادريب ابقااا للساان والعماار التاادرييب والبيولااوجي والع

 الالعب    جانب متطلبا  الالعب خار  العملية التدريبية. 

يتميز التدريب يف كرة القدم التخطيط والتنظيم وا ستمرار وعلاى أسا  علمياة عان ارياق تنظايم اارق ووساائل التادريب مباا 

التااادر  يف ارتفاااع مساااتو  احلماال التااادرييب والتو يااات  ي اامن التااا ث  اإلجيااا  ملساااتو  الالعاااب وتقدمااه اساااتمرار عاان ارياااق

 الصحيح لتكراره. 
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تتمياااز العملياااة التدريبياااة يف كااارة القااادم ا ساااتمرارية ااااوال السااانة و   عااادة سااانوا  دون انقطااااع ويظبااار  لاااك يف اخلطاااط 

 التدريب بقدر اويل املد . 

ع ااابما اآلخااار وهاااي  عاااداد الالعاااب مااان الناحياااة  ن عملياااة التااادريب يف كااارة القااادم تعتماااد علاااى عااااملب مبماااب يكمااال ب

 التطبيقية لدداء البدس واملباري واخلططي واآلخر من الناحية النفسية والذهنية من خالل تنمية الصفا  اإلرادية والنبوية. 

لبااا   ن عمليااة التاادريب يف كاارة القاادم تعماال علااى تنظاايم أساالوب حياااة الالعااب واريقااة معيشااته لتااتالءم مااط ابيعااة ومتط

عملية التدريب ولذلك فبي حتدد وتنظم أسالوب معيشاة الالعاب مان حياث الناوم والتغذياة ونظاام حياتاه اليومياة  مباا ياتالءم 

 مط ما يبذله من جمبود أثناء التدريب واملباراي . 

سااانية مثاال علاام تسااتند عمليااة التاادريب يف كاارة القاادم علااى نظااراي  و واعااد علميااة مسااتمدة ماان العلااوم الطبيعيااة والعلااوم اإلن

الانف  الرايضااي وا جتماااعي الرايضااي وامليكانيكاا احليويااة وعلاام وظااائف األع ااء والتشااريح والفساايولوجي والطااب الرايضااي 

 وغ هم مط ا ستفادة من خربا  املدربب الناجحب والرايضيب الذين العملية التدريبية لالعيب كرة القدم.           

كااارة القااادم الااادور القياااادي للمااادرب للعملياااة التدريبياااة والاااب يقودهاااا مااان خاااالل تنفياااذ واجباااا  تتسااام عملياااة التااادريب يف  

وجوانااب وأرااكال التاادريب  والعماال علااى تربيااة الالعااب ا عتماااد علااى الاانف  وا سااتقالل يف التفكاا  وا بتكااار املسااتمر 

 من خالل  ررادا  وتوجيبا  ومطيط املدرب. يوالتدريب القو 

 صائص التدريب مبا يلي: حدد هاد خ

 أتث  رخصية و فلسفة و  يم املدرب.  -

 اعتمد على األس  النبوية. كما خي ط كافة عملياته لدس  و املبادئ العلمية. -

 تواكل عمليا  التدريب الرايضي و عدم انقطاعبا. و تكامل عملياته. -

 .(27-26  الصفحا  2001)هاد   مط نبذ املنشطا  عدم  مهال دور اخلربة فيه. و  تباع لنمط احلياة الرايضية  -

 : أهداف التدريب الرايضي يف كرة القدم 2-1-3
 ير  كوي  ا باس أن أهدال التدريب الرايضي:

مساتواي  القاوة  السارعة  و التحمال و التنمية العامة للقادرا  البدنياة الاب تباىن عليباا العملياة التدريبياة و تشامل حتساب  -

 املرونة و الب يتطلببا األداء احلركي.

 النكيز على املتطلبا  البدنية اخلاكة بكل نشا  و يعتمد  لك على خربة املدرب. -

 .(19  كفحة 2003)ا باس   حتسب و تطوير خطط من خالل تعلم اريقة أدائبا -
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  : مبادئ التدريب الرايضي يف كرة القدم 2-1-4
 ن التدريب عملية منظمة هلا أهدال تعمل علاى حتساب و رفاط مساتو  ليا اة الالعاب للفعالياة اخلاكاة أو النشاا  املختاار. 

التادريب يتباط مباادئ و  تم برامج التدريب استخدام التمرينا  و التدريبا  الالزمة لتنمية املتطلبا  اخلاكة املساابقة. و 

و لااذلك مطااط العمليااة التدريبيااة علااى أساااس هااذه املبااادئ الااب حتتااا     تفباام كاماال ماان  باال املاادرب  باال وضااط باارامج 

 يلي:  تدريبية. و تتلخص مبادئ التدريب الرايضي يف كرة القدم مبا

 مبدأ اإلدراس )الوعي( والفعالية:  2-1-4-1
الالعبون واملدرب يكونون فريقا وكالمها معا يفبمون بوضاو  أهادافبم الاب يساعون  ليباا  والالعباون   جياب أن يظلاوا علاى 

جباال األساااس املنطقااي لكاال رااكل ماان أرااكال تاادريببم وأ  يكااون لااديبم احملاارك أو الاادافط كمااا ينبغااي لتنفيااذ كاال أواماار 

 درجة التدريب(.  -ببوهذا بدوره يعتمد على )أعمار الالع -املدرب

 فالالعبون جيب أن يكونوا مشاركب بشكل كب  ومتزايد يف تقييم ومطيط تدريببم. 

وهااذا   يعااين أن املاادرب جيااب أن يتحاادف  لاايبم    أ صااى حااد بشاار  كاال راايء واإلجابااة ماان كاال سااؤال  فاملاادرب لااي  

  التاادريب  وتوضاايح بعاا  املعلومااا  ملوضااوعا  معينااة عليااه غاا  تااوف  أدوا  التعلاايم وراار  النقااا  الوثيقااة الصاالة مبحتااو 

 لنحا  عملية التدريب. 

أن يفعلااااوا  لااااك الطريقااااة الااااب تتناسااااب وتطبيقبااااا علااااى درجااااة التفكاااا  العقلااااي لالعبااااب  -املدربااااة أي ااااا -وعلااااى املاااادرب

(TAELMAN, 1991, p. 26). 

 مبدأ استخدام احلواس:  2-1-4-2
احلركياااة( للواجاااب  -اللمااا  - ن املفباااوم الواساااط والفاااين لكلماااة اإلحسااااس هاااو جمماااوع احلاااواس )البصااارية  املرئياااة  السااامعية

 احلركي على أن يكون هذا ا ستخدام بصورة أسرع وأف ل لتنفيذ هذا الواجب. 

ملشااااهدة أو النظااار واساااتخدام األدوا  البصااارية فمنااذ أن اعتماااد ا ااان  البشاااري بشااكل كبااا  علاااى اساااتخدام حواساابم ا

املعاونااة والنمااا   واألمثلااة  لااذا وجااب أن تسااتخدم معظمبااا يف تاادريب الالعبااب  وا هتمااام األكاارب جيااب أن يكااون بعمليااة 

   التاادريب وخاكااة عناااد اسااتخدام أي أدوا  بصااارية مساااعدة  ألنناااا يف هااذه احلالاااة نكااون معتمااادين علااى ماااا يباادي للعياااان 

 .(JURGAIN., 1986, pp. 91-115) )ما نراه(
فالشاار  عاان اريااق ا سااتعانة األمثلااة والنمااا   الغاا  مالئمااة  علااى ساابيل املثااال الااتعلم اسااتخدام النمااو   األداء احلركااي 

البطاايء سااول خياازن )ينسااب( يف آخاار جاازء ماان  اكاارة الالعااب  ومبعااىن أبسااط سااول يتعلااق الااذاكرة والااب تعااوق الااتعلم 
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لنظاار أو بعماال النماااو   الساارعة الطبيعياااة احلقيقيااة جيعاال مااان الالعااب دائماااا املباااري الساارعة املناسااابة بينمااا ا ستبصاااار ا

وبشاكل كباا  مياال أداء املبااارا  السارعة احلقيقيااة  والنمااا   البصاارية جيااب أن تعطاي كتمبيااد  باال األداء احلقيقااي الااوا عي 

 ألداء املبارة. 

عااادة بساابب العواماال املصاااحبة بواسااطة )عاان اريااق(   ن األخطاااء يف اريقااة األداء ملبااارة معينااة أو جمموعااة مبااارا  يكااون

 عدم القدرة على ميل أداء املبارة أو املاهرا  بشكل  ئق أو كما ينبغي.

 Incomplèteفتكااارارا  األداء املبااااري أثنااااء التااادريب بتقسااايم املباااارة والتااادريب عليباااا بشاااكل ان اااص )غااا  زم( 

Technique  والسايطرة يف األداء املبااري والتاايل مان الصاعوبة تنفياذ املباارة  تقاان رمبا يؤدي    بناء معو اا  الاتحكم

  (13  كفحة 1998)ممدو  حممدي حممد   وتكامل كاملب.

 مبدأ خاصية دوران عملية التدريب:  2-1-4-3
 واحدة كب ة متر بثالف مراحل: ن كل ريء يتكون من جمموعة حلقا   وحياة اإلنسان عبارة عن موجة 

 األو  وهي مرحلة الوكول    القمة.

 الثانية مرحلة اهلبو  أو ا خنفاض. 

 الثالثة املرحلة الوسطى وهي مرحلة ا حندار من املرحلة األو  )مرحلة القمة(    املرحلة الثانية )مرحلة اهلبو (. 

موجااة حياتناااا  والتاادريب الرايضااي الاااوا عي أيخااذ يف ا عتبااار هاااذه وتوجااد جمموعااة أمااوا  عديااادة كااغ ة متاار وتتشاااابك مااط 

اخلاكاااية احللقيااااة للحياااااة وخيطااااط هلااااا يف حلقااااا  أو دورا   وتوجاااد يف عمليااااة التاااادريب دورا  كااااغ ة تساااامى الاااادورا  

 Meso Cycleوتسااتمر عاادة )ملادة أسابوع( ودورا  متوساطة تسامى الاادورة الوساطى  Micro Cycleالصاغر  

 6عاادة أسااابيط أو عاادة راابور )راابرية( وهناااك دورا  كباا ة أو حلقااة كباا ة تساامى الاادورا  الكاارب  والااب تسااتمر ومااد ا 

 ربور أو عام كامل.

وجيب ا نتباه    أن كل دورة  حقة يكرر فيبا جزئيا حمتو  الدورة السابقة هلا  ولكن يف نف  الو ت لكي ن من التقادم 

 هناك اختالل بينبما يف القو  وردة األهال  وأحياان أخر  يف ارق التدريب.يف عملية التدريب جيب أن يكون 

 (64  كفحة 1980)طتار   وهناك عدة  واعد أساسية جيب  تباعبا عند استخدام هذا املبدأ.

 القواعد األساسية ملبدأ خاصية دوران عملية التدريب: -
األساساااية للتااادريب جياااب أن تكااارر بطريقاااة منظماااة ولكااان يف نفااا  الو ااات جياااب أن يتغااا  أغاااراض وأهااادال  ن العناكااار 

 (THILL., 1977, p. 304) التدريب على حسب ا حتياجا  املتغ ة لالعب يف الدورا  التالية:
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 ن كل مرحلة من دورا  التدريب واملرحلة الب تليبا تتطلب ا ختيار الصحيح لطرق التدريب حيث  ن أي اريقاة تادريب 

 معينة نفقد أتث ها   ا ما استخدمت يف و ت غ  مناسب أو بنتيب غ  كحيح. 

 زء األكرب منه وا زء األكغر منه. التغ ا  التموجية األهال التدريبية يكون  ا ارتبا  عميق بعملية بناء ومطيط ا 

 مبدأ القدرة علو التوصيل والفروق الفردية:  2-1-4-4
علااى توكاايل املعلومااة(. فاملعلومااا  جيااب أن تصاااي يف أرااكال بساايطة ساابلة  -املدربااة  -يقصااد التوكاايل ) اادرة املاادرب 

 وموا ط مناسبة لكي تكون سبلة الفبم عميقة الت ث  لالعب. 

القااادرا  الفردياااة( و لاااك عناااد القياااام بعملياااة والتااادريب -الصاااحة-ا ااان -ط يف ا عتباااار عناكااار )السااانلاااذا جياااب أن ن ااا

  (44  كفحة 1984)عبده   الالعبب.

ومبماة املادرب معرفااة  مكانياا  كاال  عاب يف ف  ااه وتنظايم التادريب حاا  يصال الالعبااون    أ صاى وأف اال مساتو  تبعااا 

 إلمكانيا م. 

فالتدريب احلديث يف األلعاب ا ماعية ومنبا كرة القدم تدريب فردي علاى راكل جمموعاا . والتمريناا  املساتخدمة جياب 

األداء  و لااك مبعااىن أهنااا جيااب أن تكااون متدرجااة تبعااا ملسااتو  تقاادم الالعااب  وساابولة أن تكااون هلااا  ابليااة األداء أو ساابلة 

 هذه التمرينا  لالعب مطط على أساس زايدة كعوبتبا خالل الربانمج التدرييب تبعا لزايدة  درا  الالعب ونسابة تقدماه.

  (36  كفحة 1991)أبو عبده  

 مبدأ الزايدة التدرجيية لألمحاع: 2-1-4-5

درجاااة ونسااابة التغااا ا  يف جسااام الالعباااب تتقااادم نتيهتاااة للتااادريب معتمااادة علاااى حهتااام ورااادة التمريناااا  

 املستخدمة. 
فب ا كانت األهال التدريبية الب تعطي   تتعد  احلد اخلارجي ملقدرة تكياف الالعاب )يف مرحلاة معيناة مان التادريب( فاان 

 يف املستو   والتايل فبناك عال ة مباررة بب األهال التدريبية وعملية التكيف. يكون هناك تقدم

فكلماا كاان حهتام األهاال التدريبياة كباا ا كلماا كاان التكياف أ او  وأبقااى  بينماا   ا زاد تركياز األهاال )  ضاغطبا( كاناات 

وتكااون عمليااة التكيااف يف هااذه احلالااة غاا   عمليااة اسااتعادة ا ستشاافاء والتعااوي  الزائااد تلااي عمليااة التاادريب أكثاار كااعوبة

  (80  كفحة 1994)حنفي   مستقر )متذبذبة(.
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فالالعااب حيتااا     و اات لتسااتطيط أجبزتااه التكيااف مااط ا سااتثارا  القويااة واملختلفااة. وهااذا التكيااف رمبااا يت اامن تغاا ا  

و  ا مل ياتم زايدة هال التادريب كا ن يظال احلمال يكاون مساتقرا فبناه يتحسان مبادئيا يساوء مورفولوجياة وفسايولوجية ونفساية  

  (31  كفحة 1989)ريسان جميد   تدرجييا.

أي أن أتث  احلمل الثابت يقل تدرجييا   ا ما   استخدامه بصفة مستمرة  وعندما يتكياف الالعاب ماط هاذا احلمال يتعامال 

معااه بكفااااءة أكثااار وأكثااار ماااط أ ااال درجاااة  ساااتبالك الطا ااة  وهاااذا يقلااال مااان ا عتمااااد علاااى أجبااازة ا سااام  ألن التغااا ا  

تااااا     حتسااااب أدائااااه  بااااد وأن تكااااون زايدة حهتاااام وراااادة التاااادريب الوظيفيااااة يف هااااذه األجباااازة تقاااال ومااااا دام الالعااااب حي

متدرجة  وميكن أن يكون هذا التدر  اويل املد   وهناك توجد فنا  عديدة من التدريب ميكن خفا  األهاال التدريبياة 

  (JURGAIN, 1986, p. 136)خالهلا كالفنة ا نتقالية من املوسم  ولكن يكون  لك عادة بصفة مؤ تة 

التادر  أي اا يطباق لتعلاايم وتطاوير املباارا   حياث جياب تعاادد وتناوع متريناا  حتساب املباارا  وزايدة درجااة  –وهاذا املبادأ  

 كعوبتبا والذي يؤدي    تقدم مستو  الالعب. 

 ن معدل سرعة زايدة أهال التدريب جيب أن يكون لاه ارتباا  مبعادل سارعة تكياف الالعاب  فا جبزة الالعاب تتكياف ماط  

كل هال جدياد ماط وجاود بعا  التا خ   وهاذا التا خ  يعتماد علاى حهتام ورادة احلمال وعلاى القادرة الفردياة لكال  عاب 

  كااافحة 1980)البساااااي   ل  وهاااذه القااادرة الفردياااة تعتماااد علاااى العمااار  ا ااان   الصاااحة... خللتكياااف ماااط هاااذا احلمااا

كماااا  كاااران ساااابقا  وجياااب أن ننباااه    أن الااازايدة العشااااوائية للحمااال مااان احملتمااال أن تتهتااااوز  ااادرة الالعاااب علااااى   .((11

التكيااف  وينااتج عاان  لااك فقاادان التااوازن الفساايولوجي والنفسااي  والااذي يااؤدي باادوره    اإلكااابة وظاااهرة التاادريب الزائااد. 
(JURGAIN, 1986, p. 143)  
 هناك ثالثة ارق للزايدة التدرجيية لدهال: 

 النوع التصاعدي  و اخلط املستقيم.  .1

 النوع اهلرمي أو التدر  اهلرمي.  .2

 النوع التموجي.  .3

 

 

 

 
 

 

 النوع التصاعدي  و اخلط

 المستقيم

التدر   أو النوع اهلرمي
 الهرمي

 النوع التموجي
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 النوع التصاعد  يو اخلط املستقيم: .
يف هذا النوع تكون زايدة احلمل حنو متواكل ومستمر وانتظام خالل دورة احلمل التدريبية الشابرية أو دورة احلمال التدريبياة 

 السنوية. 

 النوع اهلرمي أو التدرج اهلرمي:  .2
دورا   زايدة احلمال يف هاذا النااوع جياب أن تكاون عاان دارياة ووعاي كاماال  وخاكاة يف بعا  الوحاادا  التدريبياة  كااذلك يف

احلماال التدريبيااة األساابوعية  مث بعااد  لااك تااتم عمليااة تثبياات احلماال علااى أن تسااتمر يف الوحاادا  التدريبيااة التاليااة أو تسااتمر 

لابع  دورا  احلمال دورا  احلمال األسابوعية وهاذه الطريقاة  التادر  اهلرمااي يغلاب فياه احلمال العاايل عان الناوع التصاااعدي 

  ي اخلط املستقيم السابق الذكر

     :التموجيالنوع  .3

يف هااذا النااوع ياازداد احلماال تاادرجييا و لااك يف أول دورا  احلماال األساابوعية )األسااابيط األو ( ماان دورة احلماال الشاابرية  مث 

يتبااط دورة هاال تدريبيااة أساابوعية منخف ااة أو متوسااطة الشاادة  واجتاااه دورا  احلماال الطويلااة )الساانوية( تكااون لدمااام باازايدة 

لااك اعتمااادا علااى مسااتو  تقاادم عمليااة اإليقاااع البيولااوجي ألجسااام وأجباازة الالعبااب  وأي ااا علااى النظااام هاال التاادريب و 

الغذائي املصاحب واملتوافق مط احليااة ا جتماعياة هلام. ويعتارب هاذا الناوع التماوجي أكثار تقنيناا  ألناه   ا كاان هنااك احتماال 

ة اإليقااع الطبيعاي لعملياة التكياف تبعاا للتغا ا  الاب حتادف يف تطبيق جيد وكحيح للطرق الثالثة أتخذ هذه الطريقاة فركا

 أع اء ا سم ونظامه أي ا. 

الساانوية تكااون نتيهتااة املياازة  -الشاابرية -يف الوا ااط أن الاارعاي السااليمة يف التاادريب الرايضااي خااالل دورا  احلماال األساابوعية

الماا  أو د    عملياة التكياف  ولاي  فقاط هبادل احللقية لتقدم عملية التكيف  فاألهال جيب أن تتغا  كاساتهتابة لع

 التغ  من أجل التغ . 

 ن أول نااااوعب ماااان أنااااواع التاااادريب ومهااااا التصاااااعدي  و اخلااااط املسااااتقيم أو النااااوع اهلرمااااي )التاااادر  اهلرمااااي( أحياااااان يكااااون 

  استخدامه يف التدريب مط هل  ي كثافة منخف ة وعندما تكون استهتابة ا سم مؤهلة لعمل  لك.

أباو  )ااه  مساعيال  عمارو بينما الطريقة التموجية تظال وياؤدي وتفياد كتغذياة راجعاة رئيساية و لاك عناد تطبيقباا أو تنفياذها.

 (.120-119  ص 1989اجملد   يراهيم رعالن  
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 مبدأ التخصص:  2-1-4-6
أكثر مان لعباة حتاول دون األداء  من ال روري لصنط  عب جيد أن يكون تركيزه منصبا على لعبة واحدة  فاليوم املنافسة يف

  (13-12  الصفحا  1992)بطرس   الناجح ح  على مستو  أ ل من املستو  احمللي.

وا ستمرار حتسب وتطوير الفورماة الرايضاية لالعاب فبناه مان غا  املستحسان أن يباذل جباد أ صاى يف كال القادرا  احلركياة 

له  فالرايضي   يناف  يف كل األلعاب  فمن املؤكد أن   يوجاد رايء متعادد القادرا  والرباعاا  بطبيعتاه  فبناه   ميكناك 

ى سرعة  ويف نف  الو ات حتصال علاى ا تصااد يف الو اود  فمفتاا  النهتاا  مثال عند استخدام سيارتك أن حتصل على أ ص

  ن هااو حتديااد أولوايتااك و جياااد التناسااب الصااحيح لتنميااة القاادرا  املساااعدة )املعينااة( حيااث  ن عاادم التاادر  وراء القاادرة 

 الرئيسية بشكل كب  سول تؤدي    ضعف يف األداء. 

تحمل حيتاجان     در كب  مان القاوة والاب تتعادد تبعاا لناوع )اللعباة( وألساسايا ا ويف األلعاب الرايضية عنصري السرعة وال

ولطريقااة أداء كاال لعبااة  ألنااه باادون الوكااول    املسااتو  الكااايف ماان التحماال والساارعة والقااوة فبنااه   ميكنااك أن تصاال    

 املستو  العايل املمتاز. 

ة للتمرينااا  الوا عاااة علاااى األجباازة واألع ااااء تؤهااال نفاا  هاااذه األع ااااء فااالتغ ا  املورفوجياااة الوظيفياااة الااب حتااادف كنتيهتااا

  (41  كفحة 1980)البسااي   واألجبزة نتيهتة األداء نف  هذه التمرينا  والب سببت أو أد     هذه التغ ا .

التمريناا  مماثلااة ومطابقاة لطريقاة األداء املبااري واخلططاي هلااذه هاذا يعاين أناه لتحقياق النهتاا  يف رايضااة ماا  باد وأن يكاون 

  (THILL., 1977, p. 197) اللعبة.

فعلى سبيل املثال يف الرايضة ألعاب القو  ويف لعبة ا ري ملسافا  اويلة تصمم الوحدا  التدريبية لتحتاوي معظمباا علاى 

 مترينا  ا ري. 

ذلك يف كرة القدم جيب أن تكون التمرينا  التكنيكية والتكتيكية أي ا تبعا ملراكاز الالعباب مصاص كال  عاب  والاذي ك

يقوم املدرب الالعب من الصغر على أكثار مان مركاز مث يقاوم بتوظيفاه يف املركاز املناساب واملالئام إلمكانياتاه البدنياة واملبارياة 

 وواجبا  هذا املركز. 

 يفه يف املركز املناسب واملالئم إلمكانياته البدنية واملبارية وواجبا  هذا املركز. مث يقوم بتوظ

لذا فاملدربون الذين يرغبون يف النهتا  الساريط جيعلاون الالعباب يتخصصاون مبكارا  و لاك عان ارياق تقادم القادرا  البدنياة 

  (.84  ص 1978)حسنب   واملبارية ال رورية يف هذا التخصص.
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 مبدأ التصنيف واالستمرارية يف التدريب:  2-1-4-7
  توجاااد هنااااك فورماااة أبتااااة  أي أن الفورماااة   تااادوم فكاااال تاااداخل يف عملياااة التااادريب يااااؤدي    تراجاااط نسااايب يف فورمااااة 

الالعاب  فاب ا أردان أن حنااافى علاى التغا ا  املورفولوجيااة والوظيفاة يتطلاب هااذا اساتمرارية التادريب  وعمليااة التادريب جيااب 

ن تصنف مبعىن أن يكون هلا تبعا لنتائج جمموعة اختبارا  موضوعية  كذلك جيب  ضافة مواد وحمتواي  جديدة تباىن علاى أ

  .(87  كفحة 1989)حمهتوب   حمتواي  ومواد  د   التدريب عليبا مسبقا.

تكااون عشااوائية  والتاادريب الرايضااي كعمليااة اويلااة أو  ا  مشااوار وجيااب أن تكااون عمليااة التاادريب منظمااة و ا  يقاااع و  

اوياال تتطلاااب نشاااااا تاادريبيا فعاااا  )اساااتثارة( لن ااامن التاا ث  املساااتمر والثابااات علاااى الالعااب حياااث  ن الفورماااة تكتساااب 

 وحيافى عليبا. ومن املمكن العمل على زايدة تقدمبا.

ألساسااااية للتكياااف و هااااي )زايدة احلمااال  املااااردود العائاااد  التخصااااص(. اإلضاااافة    ماااا    كااااره أعااااله  فبناااااك القاااوانب ا

 (.2005)اخليا   

 : قانون زايدة احلمل -
لقد بين جسم اإلنسان مان مالياب اخلاالاي احلساية الد يقاة  و كال ناوع أو جمموعاة مان اخلاالاي تاؤدي وظيفاة طتلفاة  و مجياط 

و      اخلالاي هلا القدرة على التكيف مط كل ما حيدف للهتسم  و هذا التكيف العام حيدف داخل ا سام بصافة مساتمرة  

و    لعصايب الوا اط علاى أجبازة الالعاب املختلفاة كا بااز الادوري و التنفساي هل التدريب هاو العابء أو ا باد البادس و ا

و   (362  كاافحة 1994)ساالمة  الع الي و العصايب ..... اخ نتيهتااة أداء أنشاطة بدنيااة مقصاودة يف الوحادة التدريبيااة 

  فعنادما يواجاه الالعاب حتاداي (37  كافحة 2005)اخلوجاا  التحميل هو الوسيلة الب تستخدم يف تنفيذ أهال تدريبية  

لليا ته البدنية مبواجبة هل تدرييب جديد حتدف استهتابة من ا سم و هذه ا ستهتابة تكون مبثابة تكيف ا سم ملثا  هال 

و التكياف    التدريب و أو  هذه ا ستهتابة هي التعب و عندما يتو ف احلمل تكون هناك عملية ا ستشافاء مان التعاب 

مط هل التدريب. و التكيف )ا ستشفاء(   يعيد الالعب    مستواه فقط بل    مستو  أف ال و يكاون  لاك املساتو  

دة الشافاء اخلاكاة حبمال التادريب األول. و علياه فابن زايدة احلمال تسابب العايل حيدف نتيهتة الزايدة احلاكلة يف فانة اساتعا

التعب  و ا ستشفاء و التكيف يسمحان للهتسم الوكول    مرحلة زايدة استعادة الشفاء و حتقيق مستو  أف ال لليا اة 

راحاااة توضااح كيااف ياااؤثر البدنيااة    ن  اادرة ا سااام علااى التكيااف ماااط أهااال التاادريب. و زايدة اساااتعادة الشاافاء يف و اات ال

أو تتحقاق بدرجاة    التدريب  فب ا كان هال التادريب لاي  كبا ا بدرجاة كافياة  فلان تتحقاق مرحلاة زايدة اساتعادة الشافاء  
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 ليلة  و احلمل الكب  جدا سول يسبب لالعب مشاكل يف ا ستشفاء و رمبا   يعاود    مساتو  ليا تاه البدنياة األكالي. 

 (.2005بب التدريب الزائد )اخليا   و هذه احلالة حتدف بس

  قانون املردود )العائد(: -

  ا مل يتعرض الالعب    التدريب املنتظم فلن يكاون هنااك حتمال والتاايل   يكاون ا سام يف حاجاة    تكياف. و يت اح 

 لاااك مااان الرسااام التوضااايحي اخلااااص بقاااانون زايدة احلمااال  حياااث جتاااد أن مساااتو  الليا اااة الفردياااة يعاااود بااابطء    املساااتو  

       بااام العال اااة باااب التكياااف  و  اااانون زايدة احلمااال و  اااانون املاااردوديكاااون التااادريب فعاااا  جياااب علاااى املااادرب فلاألكااالي. و 

أو العائد  حيث تتحسن الليا ة البدنية كنتيهتة مباررة للعال ة الصحيحة بب احلمال و الراحاة. و مصاطلح الازايدة التدرجيياة 

ف و اسااتعادة الشاافاء ملسااتواي  يف احلمال يسااتخدم ليرااارة    أن الاازايدة يف مسااتو  احلماال ساول تااؤدي    زايدة التكياا

  أعلاى مان الليا اة البدنياة  و جياب أن ت امن الازايدة يف احلمال بعا  املتغا ا  كازايدة عادد التكارارا   و سارعة التكارارا   

و تقليل فنا  الراحة.  ن اختالل األهال التدريبية كما رأينا هلا أتث ا  طتلفة على استشفاء الالعب  و على  لك فابن 

ايدة يف هل التدريب سول تؤدي    تكيف غ  كامل  و ساول حتادف لالعاب مشاكال  يف ا ستشافاء مان مثا ا  الز 

التدريب )األهال(. هذه املشكال  ماط ا ستشافاء ميكان أي اا أن تاناكم. حيادف هاذا عنادما يكاون تكارار التحميال كبا ا 

        ب احلمااااال و فااااانة الراحااااااة البينياااااة يف الوحااااادة التدريبيااااااةجااااادا   أو متعا باااااا علااااااى فااااانا   ريباااااة جاااااادا   و يعاااااين العال اااااة باااااا

و يرجااط هبااو  مسااتو  األداء بساابب عاادم التكيااف الكاماال حلماال التاادريب الااذي يعااد (119  كاافحة 2002)احلاااوي  

ى املاادرب أن يتاايح الفركااة لالعااب لراحااة واحاادا ماان أهاام أسااباب حاادوف ظاااهرة احلماال الزائااد . و يف هااذه احلالااة جيااب علاا

حقيقية و أن يقوم  جراء عملية تقييم و تقليل أهال التدريب املختلفة.  ن العال اة باب احلمال و اإلستشافاء تسامى مبعادل 

و علااى  لااك فاابن حتديااد معاادل التاادريب الصااحيح الفااردي لالعااب يعااد  حااد  الطرائااق الااب ميكاان أن حيقااق    التاادريب  

 (.2005ن خالهلا املستو  املثايل لتحسب كل من مستو  الليا ة و األداء. )اخليا   املدرب م

  : قانون التخصص -

 ن لقاانون التخصاص ابيعااة خاكاة  حياث جنااد أن نوعياة هال التاادريب يناتج عنباا اسااتهتابة و تكياف خااص  و جيااب أن 

يكااون هاال التاادريب خاكااا بكاال  عااب و متماراايا مااط متطلبااا  املسااابقة الااب  ختارهااا.  ن التاادريب العااام جيااب أن أييت 

م التااادريب العاااام حيااادد    أي ماااد  ميكااان لالعاااب أن دائماااا  بااال التااادريب اخلااااص يف اخلطاااة اويلاااة املاااد   كماااا أن حهتااا

يسااتكمل متطلبااا  التاادريب اخلاااص. و كلمااا كااان حهتاام التاادريب العااام كباا ا كلمااا كاناات  اادرة الالعااب علااى اسااتيعاب 

 ة فااابن التطاااوير ياااتم يف ا جتاااااهو خااااالل العملياااة التدريبيااا(40-38  الصااافحا  2005)اخلوجاااا  التااادريب اخلااااص كبااا ة 
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التعااون  الارو  الرايضاية  اإلرادة  اإلأرة و جاناب  البيولوجي  التعليمي  و ا جتاه النبوي املبتم ا انب اخللقي  ا نتماء 

. فباذه ا جتاهاا  األساساية )البيولوجياة  التعليمياة  النبوياة( جياب (34-32  الصافحا  2008)البياك   ضبط الانف 

أن تنماااو و تتطاااور خاااالل العملياااة التدريبياااة حااا  يرتقاااي مساااتو  الالعاااب  و أثنااااء ا رتقااااء الناااواحي ساااابقة الاااذكر خاااالل 

 العملية التدريبية  فبنه جيب مراعاة خصائص و مبادئ التدريب املختلفة كما  كرانها سابقا. 

 األسس العامة للتدريب يف كرة القدم:  2-1-5

 فهوم وهدف التدريب يف كرة القدم:م 2-1-5-1
التاادريب احلااديث يف كاارة القاادم هااو عبااارة عاان عمليااة تربويااة طططااة مبنيااة علااى أساا  عمليااة هاادفبا الوكااول الالعبااب    

أر اااااى املساااااتواي  الرايضاااااية خاااااالل ا رتفااااااع الساااااريط مبقااااادرة الالعاااااب الفسااااايولوجية والوظيفياااااة والفنياااااة والنفساااااية والذهنياااااة 
(KAÇANI, (1986, p. 24)  

والتادريب يف كاارة القاادم هباذا املعااىن يعتاارب وساايلة ولاي  غايااة يف حااد  اتااه فباو يعماال علااى حتقيااق أهادال مشاانكة لكااال ماان 

املدرب والالعبب مان خاالل أتدياة واجباا م أبعلاى مساتو  مان الكفااءة أثنااء تنمياة وتطاوير  ادرا  الالعباب البدنياة والفنياة 

  (273  كفحة 1987)الصفار   للوكول هبم    مستواي  عالية ف على يف نشا  كرة القدم. والذهنية واألخال ية

وحيادد التادريب يف كاارة القادم مبعنااه الشااامل أبناه العمليااة الكلياة املنظماة واملخططااة واملوجباة للنباوض مبسااتو  الالعباب ماان 

خالل مؤثرا  منسقة  ادل مان خاالل تنمياة الكفااءة البدنياة وا ساتعداد ألداء ا باد    الوكاول ألعلاى مساتو  رايضاي 

 فريق. والتايل حتقيق اهلدل الذي يصبو  ليه ال

 ن اهلاادل العااام للتاادريب الرايضااي يف كاارة القاادم يتحقااق ماان خااالل التاادريب املسااتمر واملاانظم والعماال اهلااادئ للماادرب مااط 

 عبيه لتحقيق أعلى  جناز واستخدام اخلربا  الناجحة يف حتقيق  لك  ماط العمال علاى اساتكمال وتطاوير الصافا  البدنياة 

املعنوياااة واإلدارياااة ألع ااااء الفرياااق  ماااط اختياااار أنساااب اااارق التااادريب وأسااااليب الااب تااانعك   جيابياااا علاااى تنمياااة الصااافا  

 التقومي. 

وأخاا ا ميكاان القااول أن هاادل التاادريب يف كاارة القاادم هااو اإلعااداد املتكاماال لالعااب باادنيا ومباااراي وخططيااا وفكااراي ونفساايا 

 لتحقيق أعلى مستو  األداء املتكامل.  

يف كارة القادم عليناا أن حنلال ماا تتمياز باه كارة القادم احلديثاة ملاا اارأ عليباا مان تطاور ولكي نفبم أهدال وواجباا  التادريب 

 سريط وتغ  يف اابط وأسلوب وارق اللعب احلديثة والذي واكبه تنوع يف خطط اللعب الدفاعية واهلهتومية والذي
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داءا  املبارياة ابقاا لشارو  وظارول استوجب  عداد و يئة الالعبب ملواجبة تلك املتغ ا  مان خاالل ا رتقااء مبساتو  األ

 املباراة وأن أهم ما متيز  به كرة القدم احلديثة يف اآلونة األخ ة هو اآليت: 

  .التمتط الصحة ا يدة وامتالك مستو  وظيفي وبدس متطور 

  .امتالك مستو  عايل من  وة اإلرادة والعزمية 

  كبة يف الظرول الصعبة. القدرة على تنفيذ األداءا  املبارية الفردية واملر 

  .درة التحول بب الدفاع واهلهتوم وأداء املباراة يف تشكيال  تكتيكية وارق لعب حديثة  

 املرونة(.  -الررا ة -السرعة -القوة -امتالك مستو  عايل متطور من القدرا  البدنية العامة واخلاكة )التحمل 

  اكتساااب املعااارل واملعلومااا  الااب تنمااي القاادرا  العقليااة والااب تعاازز القاادرا  اإلدراكيااة والتكتيكيااة للفريااق أثناااء

 املباراة. 

  .اللعب الرجويل والرو  القتالية هبدل حتقيق الفوز 

ق علااى التحاارك ممااا ساابق يت ااح أن التاادريب احلااديث يف كاارة القاادم أضاافى عليبااا الساارعة والقااوة الااب ساااعد   عاايب الفرياا

ألخذ املكان املناسب وفتح الثغرا  يف دفاع فرق اخلصم و جياد الزايدة العددية يف منااق اللعب املختلفة مط امتالك الفرياق 

لقاادر كبااا  مااان املباااارة الااب تسااامح بتنفياااذ متطلباااا  األداء التكتيكيااة والاااب متكااان الفرياااق ماان حتقياااق أهدافاااه الفاااوز نتيهتاااة 

 املباراة.

 جبات التدريب يف كرة القدم: وا 2-1-6
   الوكاول الالعاب األعلاى املساتواي  الرايضاية مان خاالل تنمياة كال  -كماا  كاران ساابقا  -يبدل التدريب يف كرة القدم

                    القاااااااااااو  الفسااااااااااايولوجية والوظيفياااااااااااة والنفساااااااااااية والعقلياااااااااااة والبدنياااااااااااة واملبارياااااااااااة واخلططياااااااااااة كوحااااااااااادة واحااااااااااادة متكاملااااااااااااة.

  (21  كفحة 2001)مفب  

 ويتو ف املستو  الرايضي لالعب كرة القدم على عنصرين مها: 

 كفاءة الالعب البدنية واملبارية واخلططية والفكرية. -

 استعداد الالعب ودرجة الدافعية ومستو  اإلرادة لديه.  -

يطلااق علماااء النبيااة علااى كاال ا بااود الااب توجااه مباراارة لتنميااة كفاااءة الالعااب و دراتااه اساام العمليااة التعليميااة  والااب ينظاار 

للعمليتب التعليمية والنبوياة كوحادة واحادة متكاملاة   تنفصاالن عان بع ابا ماط اساتغالل العال اة املتبادلاة بينبماا اساتغالل 

 ة القدم. جيدا عند التخطيط للتدريب يف كر 
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 الواجبات الرتبوية:  2-1-6-1
 ن للواجبا  النبوية يف تادريب كارة القادم أمهياة خاكاة ألهناا تاؤثر بصاورة مبارارة علاى األداء البادس واملبااري والتاايل جياب 

  KAÇANI, (1986, p. 29)) , حتقيقبا من خالل وأثناء  جناز الواجب التعليمي ومن هذه الواجبا 

 تدعيم الو ء ا نتماء لشعار الفريق والنادي والدولة الب ميثلبا الالعب.  -

 العمل على أن حيب الالعب لعبته وأن يبذل أ صى جبد من أجل الوكول    أعلى مستو  من األداء الرايضي.  -

 النبية األخال ية والرو  الرايضية لالعب مثل التسامح والتواضط وعدم الغرور وضبط النف .  -

 تطوير كفا  اإلرادة مثل املثابرة وا عتماد على النف  وحب ا ماعة والرو  والكفا  والعزمية واإلرادة.  -

 تطوير املفاهيم العال ا  اإلنسانية وحب ا ماعة بب أفراد الفريق.  -

 اإلميان مبمارسة احلياة الدميقرااية وتنمية ممارسة القيادة السليمة داخل الفريق.  -

 ا تناع الالعب القيم النبوية لدداء البدس والفين أثناء التدريب.  -

 اكتساب التفك  املنطقي املنظم حلل ومواجبة املشكال .  - 

 الواجبات التعليمية:  2-1-6-2
ريب يف كرة القدم هي الواجبا  املباررة الاب جياب أن خيطاط هلاا املادرب بشاكل د ياق ويعمال علاى الواجبا  التعليمية للتد

  (23  كفحة 1994)حنفي   اكتساهبا لالعبب لتحقيق أهدال التدريب ومن تلك الواجبا :

 اإلعداد البدين:  -
كارة القادم    أن الالعاب بادون اكتساابه ليعاداد البادس العاام واخلااص   يساتطيط هو من الواجبا  األساسية للتادريب يف  

أن يااؤدي واجباتااه يف املباااراة  تقااان حيااث يعماال اإلعااداد الباادس علااى تنميااة وحتسااب حالااة الالعااب البدنيااة واحلركيااة جملاهبااة 

)مفاااب   قااادرة علاااى سااارعة اساااتعادة الشااافاء.أعبااااء ومتطلباااا  عملياااة التااادريب واملنافساااة أثنااااء املبااااراي  أب ااال جباااد ماااط ال

 (21  كفحة 2001

والغرض األساسي من اإلعداد البادس هاو تنمياة القادرا  الفسايولوجية والصافا  البدنياة العاماة واخلاكاة والاب تشاتمل علاى 

التحمااال والقاااوة والسااارعة والرراااا ة واملروناااة ومركباااا م مثااال القاااوة املميااازة السااارعة وحتمااال القاااوة وحتمااال السااارعة... خ  ويقااارر 

 العب للوكول    املستواي  العالية. مستو  هذه القدرا  درجة  مكانية ال
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 اإلعداد املهار :  -
هو عملية اكتساب و تقان وتثبيات احلركاا  واألداءا  املبارياة البسايطة واملركباة يف كارة القادم بسالساة و نساانية ود اة حتات 

ررو  واحتما   وظرول املباراة ويعتمد اإلعداد املباري علاى ا ساتخدام األمثال للقادرا  البدنياة الاب اكتساببا الالعاب 

ور املاادرب يف ربااط كااال ماان اإلعااداد الباادس واملباااري بصاافة مسااتمرة ممااا يااؤدي    ماان خااالل اإلعااداد الباادس وهنااا يلعااب د

ارتفاااع املسااتو  الفااين لالعااب والتااايل  درتااه علااى كااحة ود ااة األداء املباااري العااايل حتاات ظاارول املباااراة الصااعبة واملعقاادة 

كل الاااب تساااتخدم فياااه هاااذه وحتااات ضاااغط اخلصااام يف مسااااحا  امللعاااب املختلفاااة  كاااذلك جياااب أن تنماااي املباااارا  الشااا

 املبارا  يف موا ف تكتيكية معينة أثناء املباراة. 

 اإلعداد اخلططي:  -
هااو عمليااة تنميااة  مكاااان  الالعااب و دراتااه علااى ربااط وتطبيااق األداءا  املباريااة وا سااتفادة ماان  مكاانتااه البدنيااة واحلركيااة 

                        األداء أثناااااااااااااء املباااااااااااااراة وظروفبااااااااااااا املختلفااااااااااااة.و دراتااااااااااااه العقليااااااااااااة واسااااااااااااتعداداته النفسااااااااااااية حتاااااااااااات ظاااااااااااارول ومتطلبااااااااااااا  

  .(173  كفحة 1991)أبو عبده  

وجيب على املدرب أن يبتم بتدريب  عبيه على اخلطاط الفردياة وكاذلك اخلطاط ا ماعياة حا  يصابح أدائبام لتلاك اخلطاط 

تلقائيا أثناء املباراة  ويتو ف جنا   لك على مستو  كفااءة احلالاة البدنياة واملبارياة والنفساية لالعاب  و  راك أن القادرا  

كاال  عااب يف التصاارل السااليم خططيااا حتاات الظاارول املتغاا ة للمباااراة والتحااول العقليااة تلعااب أي ااا دورا حامسااا يف  اادرة  

 اخلططي بب الدفاع واهلهتوم. 

 اإلعداد النفسي:  -

هو كل اإلجراءا  والواجباا  الاب ي اعبا املادرب هبادل تنمياة الصافا  اإلرادياة والصافا  اخللقياة لالعاب والتغلاب علاى 

باراة كاللعب ونوعية األرض وا مبور والفرياق املنااف  ومتطلباا  املبااراة والاب  اد تكاون املؤثرا  الداخلية واخلارجية أثناء امل

)كارااااف   معو ااااا  لاااادداء أثناااااء املباااااراة  وتلعااااب الصاااافا  اإلراديااااة لالعااااب دورا ارزا وهامااااا يف حساااان أدائااااه للمباااااراة.

  (166  كفحة 1991

كذلك فبن الفريق الذي ميتلك  عبيه كفا   رادية عالية يعترب فريق يصعب هزميته بل يلعاب  دراتاه اإلرادياة والنفساية دورا 

 ارزا يف حتقيقه دائما للنصر أما الفرق الغ  معدة  عدادا نفسيا جيدا. 
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 اإلعداد الذهين:  -
الساليم والتصارل احلسان لالعباب أثنااء املبااراة  وجياب علاى املادرب يلعب اإلعداد الذهين دورا هاما يف القدرة على التفكا  

أن ينماااي القااادرا  العقلياااة لالعباااب ملسااااعد م علاااى التفكااا  الساااليم والتصااارل املناساااب أثنااااء املبااااراة  كاااذلك جياااب علاااى 

احي الصاحية واخلصااائص املادرب أن يكساب  عبياه املعاارل واملعلوماا  النظرياة والتطبيقياة مثال  واعاد و اوانب اللعاب والناو 

 البشرية جبانب النواحي الفنية واخلططية لكرة القدم.

  : التخطيط احلديث للتدريب يف كرة القدم 2-1-7

  : تعريف التخطيط 2-1-7-1
التنبااؤ عمااا ساايكون عليااه املسااتقبل مااط ا سااتعداد لااه. أو التنبااؤ األحااداف املسااتقبلية بناااء علااى التو عااا   و عماال الااربامج 

يذية هلا. كما يعارل علاى أناه مرحلاة التفكا  الاب تسابق تنفياذ أي عمال و الاب تنتباي اماا  القارارا  املتعلقاة مباا جياب التنف

 عمله و كيف يتم ؟ و م  يتم ؟ .  

 : أمهية التخطيط يف كرة القدم 2-1-7-2
خ اااعت لدسااا  و املبااادئ العلمياااة و هااذا هاااو السااار يف حاادوف هاااذا التطاااور   ارايضااة كااارة القاادم  ك حاااد أناااواع الرايضاا

السريط املتالحق يف األداء. فب ا ما عقدان مقارنة بب كرة القدم يف الستينا  على سابيل املثاال و باب التساعينا  سانهتد أن 

كاة الالعباب يف امللعاب  كماا تاداخلت هناك فار ا كب ا يف كافة أناواع األداء البادس و املبااري و اخلططاي     ازداد ماد  حر 

املساحا  الب تغطيبا املراكز املختلفة يف ارق اللعاب  كماا تقادم مساتو  األداء املبااري بدرجاة ملحوظاة  وظبار  خطاط 

و يلعاااب التخطااايط دورا كبااا ا و هاماااا يف (257  كااافحة 1997)هااااد  لعاااب جديااادة ساااواء كانااات ههتومياااة أو دفاعياااة. 

عملية التدريب الرايضي  حيث يتو ف ناو و تطاور مساتو  األداء لالعاب أو الفرياق علاى التخطايط العلماي الاد يق لاربامج 

مان تطااوير حالااة التاادريب عنااد وجيااب ا لتاازام اإلجااراءا  احملااددة يف الااربانمج ل اا(24  كاافحة 2005)أبوزيااد  التادريب 

الالعااب والفريااق و الوكااول بااه    أعلااى املسااتواي   و يف أي جمااال ي اامن دائمااا احلصااول علااى أعلااى النتااائج   و يساابل 

تبعاا لااذلك وضااط الااربامج و تعااديلبا و تقااومي العماال بصاافة عامااة  و التخطاايط يف كاارة القاادم ي اامن دون رااك الوكااول    

 أعلى مستو .

 : ائد التخطيط يف كرة القدمفو  2-1-7-3
 حيقق التخطيط عددا من الفوائد منبا ما يلي:

 تشهتيط النظرة املستقبلية. - 
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 جتنب ا رجتال و العشوائية. - 

 يعمل على حتديد أهدافا واضحة حناول أن حنققبا. - 

 حيدد مراحل العمل يف اخلطة. - 

 حيدد املوازان  و اإلمكاان  و سبل احلصول عليبا و توزيعبا. - 

 نوعا من أنواع ا  تصاد حيث يقلل من فقد املوارد.  - 

 : خصائص التخطيط الفعاع يف كرة القدم 2-1-7-4
مااا  لاي  كال أناواع التخطايط فعاا  دائماا و لكاي يتصاف التخطايط الفعالياة   باد مان تاوافر عادد مان الصافا  ناذكر منباا

 يلي:                                    

 العمل على حتقيق األهدال املوضوعة. يف ظل الوا عية و الشمول.  -

 الكفاءة و الد ة  مط املرونة و التدر   و التنسيق الفعال. -

 الوضو  و البسااة  و توف  الو ت و املال و ا بد )ا  تصادية(. -

  : التخطيط و اخلطة 2-1-8
 ا مااا خيلااط الاابع  بااب مفبااوم التخطاايط و اخلطااة و يعااربوا عاان التخطاايط أبنااه وضااط خطااة و لكاان احلقيقااة أن عمليااة كثاا

التخطيط عملية أمشل و أعم من مفبوم اخلطة و ن كانت اخلطة نتيهتتباا مبماة. و ميكان تعرياف اخلطاة أبهناا   اإلااار العاام 

  كمااااا ميكاااان تعريفبااااا أي ااااا أبهنااااا  اخلطااااو  األساسااااية العري ااااة ألي الااااذي حياااادد املعااااامل األساسااااية للمشااااروع أو املنبااااا   

ه ماان أنشاطة ماان مشاروع   و بدرجااة أكثار تف اايال تكاون اخلطااة  حتدياد للمسااتبدل يف مادة حمااددة  و حتدياد كيفيااة حتقيقا

 ااار السياساا  املوارد املتاحة عمال على حتقيق األهدال املوزعاة علاى مادة زمنياة   و  لاك كلاه يف  خالل توظيف جمموعة

أما التخطيط فبو عملية تنبؤ للمساتقبل و اساتعداد هلاذا   (30-28  الصفحا  2008)البيك   و اإلجراءا  احملددة .

راااملة املسااتقبل خبطااة  أي حتديااد األهاادال و حتديااد ااارق حتقيقبااا يف ضااوء التغاا ا  املسااتقبلية  لااذلك فااالتخطيط عمليااة 

ممتادة زمنيااا و عمليااا. و مماا ساابق جنااد أن اخلطاة هااي العنصاار الثاااس يف عملياة التخطاايط أو هااي اخلطاوة الثانيااة بعااد التنبااؤ  و 

 بعبارة أخر  هي أحد أنواع عملية التخطيط و هي تشمل:

 : مراحل وضع اخلطة يف كرة القدم 2-1-8-1
 و تت من ما يلي:     

 تنفيذها. مط مجط البياان  و اإلحصاءا .حتديد األهدال و وسائل  -
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 وضط جمموعة من اخلطط البديلة و املفاضلة بينبا. -

 تقسيم اخلطة املختارة    خطط فرعية و حتديد املدة الزمنية لتنفيذ كل منبا و حسب األولوية. -

 اإلعالن عن اخلطة ملنفذها داخل النادي أو اهليئة. -

 (30-28  الصفحا  2008)البيك  متابعة اخلطة و تقييمبا  -

 : حمتوايت اخلطة يف كرة القدم 2-1-8-2
يستخدم البع   حمتواي  اخلطة  مبصطلح   عناكر التخطيط       بد عند وضط اخلطاة أن حتتاوي علاى العناكار التالياة: 

 (.2010العمل الزمنية )حبيب  األهدال  السياسا   اإلجراءا   املوازان   برامج 

 : خطة العمل السنوية  2-1-8-3
و تعتااارب خطاااط التااادريب السااانوية خطاااة  صااا ة املاااد  و يعتربهاااا الااابع  أهااام دعاااائم اإلعاااداد الرايضاااي   نظااارا ألن املوسااام 

  تادريب الفرياق  الرايضي يشكل دورة زمنياة مغلقاة تقاط خالهلاا فانة املنافساا    و تعاين خطاة التادريب السانوية اإلضاافة  

 . فالربانمج الذي تت منه خطة العمل السنوية جيب أن يت من: (270  كفحة 1997)هاد   ككل التدريب الفني.

 مجايل عدد املباراي  املقررة للفريق )سواء ا دول الرمساي أو املبااراي  الودياة( و كيفياة توزيعباا يف الاربانمج وفاق األسا  أ.  

       العلمياااة  فاااالزايدة يف عااادد املبااااراي  يكاااون عبئاااا علاااى الاااربانمج و الالعباااب و الااانقص يف عاااددها يقلااال مااان  يماااة الاااربانمج 

 ما هو معرول أعداد املباراي    ميكن تعوي ه بزايدة التدريب.و يببط مبستو  الالعبب  فك

 مجايل عدد فنا  التدريب خالل املوسم و كيفية توزيعبا و هل كل فنة ماا باب احلمال العاايل و املتوساط و اخلفياف  ب. 

ة أايم أو ئسااة أو أربعااة و فااق األساا  العلميااة أي ااا  و كيفيااة توزيااط احلماال خااالل الاادورة التدريبيااة الصااغ ة )أساابوع او ساات

 .... خ(.

         توزيااااط أايم الراحااااة النساااابة للفريااااق خااااالل الااااربانمج  فالراحااااة النساااابة لالعااااب أو الفريااااق   تقاااال أمهيااااة عاااان التاااادريب ت. 

بتوزياااط  –و علمياااا  –و املبااااراي   و توزياااط أايم الراحاااة يف الاااربانمج جياااب أن ياااتم يف تناساااق و ترتياااب يااارتبط ارتباااااا وثيقاااا 

ساااعة كاملااة  باال أن  24فاانا  التاادريب و املباااراي  فااب ا أد  الالعااب أو الفريااق مباااراة فااال بااد ماان أن خيلااد للراحااة ملاادة 

 تادريب حبمال عاال فبناه مان الاالزم عادم املشااركة يف أي نشاا  آخار  بال انق ااء يقوم أبي نشا  آخر  و   ا ماا راارك يف

    ساااعة   ا كااان  ااد تاادرب تاادريبا حبماال متوسااط   12ساااعة كاملااة  كمااا جيااب أن يتمتااط الراحااة الكاملااة ألي ااا ملاادة  18

 ساعا    ا رارك يف تدريب خفيف. 8و ملدة 



 

50 
 

التاادريب جيااب أن ياانجم يف اخلطااة الساانوية الاازمن  أي جيااب أن تت اامن  ل عاان عاادد املباااراي  و عاادد فاانا يااو مااا  ث. 

اخلطاة  مجااايل الاازمن املخصاص للمباااراي  و كااذلك للتادريب و نصاايب كاال ناوع ماان أنااواع التادريب )حبماال عااال  متوسااط  

 خفيف( يف اخلطة و التفصيل.

اخلططاي(. فيهتاب أن خيصاص لكال جاناب مان الزمن املخصص لتدريبا  جوانب اإلعاداد املختلفاة )البادس  املبااري  ج. 

هذه ا وانب نصيبه من اخلطة و مو عبا يف الربانمج بدءا من فانة التادريب الواحادة و مارورا الادورة التدريبياة األسابوعية  مث 

 الربانمج الشبري.

ربانمج نصايب كال الزمن املخصص لكل عنصر من عناكر اإلعداد البدس )الصفا  األساسية(  فال بد من أن حيدد ال ح.

     عااب )أو الفريااق( ماان اإلعااداد الباادس بصااورة د يقااة وفااق األساااليب العلميااة   فتحاادد اخلطااة الاازمن الااالزم لتاادريبا  القااوة 

                فااااااااانة مااااااااان فاااااااانا  املوسااااااااام الرايضاااااااااي و الساااااااارعة و التحمااااااااال و املرونااااااااة و الرراااااااااا ة بشاااااااااقيبا العااااااااام و اخلااااااااااص يف كاااااااال

و تقساام اخلطااة الساانوية    الفاانا  اآلتيااة: فاانة اإلعااداد  فاانة املنافسااا  و (282-281  الصاافحا  2003)الو اااد  

 أو الراحة اإلجيابية. و من األمهية مراعاة أن كل فنة متبد للفنة السابقة هلا بصورة متدرجة. فنة ا نتقال

 أوال: فرتة اإلعداد 
أسابيط  تبدأ فنة اإلعداد من اليوم األول الذي يعاود فياه الالعاب    اندياه  3 – 2  الفنة الزمنية هلذه املرحلة ما بب تناو 

و        ملمارسة التدريب استعدادا للموسم الرايضي  و تنتبي فنة اإلعداد ببداية املباراة الرمسياة األو  يف املوسام الرايضاي. 

  كااافحة 1997)هااااد   املئااة مااان  مجاااايل الفاانة املخصصاااة للموساام الرايضاااي كلااه 30    20 تسااتغرق هاااذه الفاانة مااان

    . و يشاامل التاادريب يف هااذه الفاانة علااى تنميااة الصاافا  البدنيااة  و رفااط الاارو  املعنويااة لالعبااب و اسااتعادة النشااا  (270

األساسية و تنميتبا و تطويرها. و برانمج اإلعداد يف هاذه الفانة   يتغا  ساواء بادأ  لاك مبعساكر و التدريب على املبارا  

     داخاال النااادي أو خااار  النااادي أو حاا  باادون معسااكر  و  نااا يف اال املعسااكر و خاكااة اخلااار  ملااا لااه ماان آأر اجتماعيااة

مث يتاوا  الاربانمج وفاق ماا هاو معاد لاه يف اخلطاة فيزياد  و نفسية  و خاكة   ا كاان يف جاو ابيعاي و يف درجاة حارارة مناسابة

املدرب من اهتمامه النواحي البدنية و املبارية و كذلك اخلطط  و  بيال انتبااء فانة اإلعاداد تبادأ املبااراي  الودياة التهتريبياة 

  الصااافحا  2003)الو ااااد  الاااب يتاااو  مااان خالهلاااا اختياااار التشاااكيل املناساااب الاااذي يرراااحه خلاااوض املبااااراي  الرمسياااة. 

   و تقسم هذه الفنة    فنتب: (282-283
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 : أ. فرتة اإلعداد العام
فيبا يعمل املدرب على رفاط مساتو  اإلعاداد البادس العاام   و تطاوير  مكااان  األجبازة الوظيفياة   حياث يعتارب  يااس احلاد 

األكسااايهتب    حااد  أهاام املقاااايي  املقننااة كمؤراار لتحديااد مقااادار العاابء الفساايولوجي و احلمااال  اسااتبالكاأل صااى ماان 

   جاناب العمال خاالل هاذه (45  كافحة 2009)فتحاي  البدس يف تدريبا  التحمال خاالل فانة اإلعاداد البادس العاام 

 و مراجعتبا. يةاألساسالفنة على رفط مستو  املبارا  

 : ب. فرتة اإلعداد اخلاص
أسابيط تقريبا و ابقا لنوع اللعبة أو الرايضة و ظارول كال  عاب و فرياق   و يبادل  4 – 2و تستغرق هذه الفنة ما بب 

ياااط التااادريب يف هاااذه الفااانة    البنااااء املبارااار للفورماااة الرايضاااية لالعباااب   و يتهتاااه التااادريب    الناحياااة التخصصاااية يف مج

-95  الصااافحا  2008)البيااك   جوانااب اإلعااداد الباادس و املبااااري و اخلططااي و  لااك حسااب املتطلباااا  املقااابال 

97) 

 اثنيا : فرتة املبارايت ) املنافسات ( الرمسية :
  2005)أبوزياااد  اهلااادل األساساااي ملرحلاااة املبااااراي  ياااتلخص يف  مكانياااا  املساااتو  الاااذي حتقاااق مااان اإلعاااداد اخلااااص 

  كما أن من أهم أهادال هاذه الفانة أي اا تفاعال املادرب ماط جماراي  املبااراي   فباو يعمال علاى (103-98الصفحا  

  و (27  كاافحة 1989) مساعياال  كاارة القاادم بااب النظريااة والتطبيااق   ب أظبر ااا املباااراي  السااابقة  كااال  األخطاااء الاا

جياااب مراعا اااا أثنااااء الااادور األول مااان فااانة املبااااراي   أن   يزياااد هااال التااادريب يف املرحلاااة الثانياااة عااان املرحلاااة األو . ماااط 

ام اإلعااداد الااذهين و النفسااي لالعبااب و لااذا جيااب علااى املاادرب مراعاااة  يمااة احلماال النفسااي و أتثاا ه علااى مسااتو  ا هتماا

أداء الالعااب و حثااه دائمااا علااى اسااتخدام  دراتااه العقليااة أل صااى درجااة لتحقيااق اهلاادل ماان التاادريب  )اإلعااداد النفسااي( 

ملسااتو   . كماا جياب النكيااز علاى التقيايم املساتمر(44  كافحة 1998)البسااااي   اساتثارته  ساتخدام القادرا  الكامناة

و خططيا و نفسيا و  هنيا ح  يستطيط مطيط برامج التدريب هلذه الفنة بوا عية. ماط التقليال مان  الالعبب بدنيا و مباراي

أماااااا الااااادور الثااااااس فباااااو يبااااادل    اساااااتئنال جاااااو (273  كااااافحة 1997)هااااااد  النمطياااااة يف التمريناااااا  املساااااتخدمة. 

املباراي   عن اريق املشاركة يف مبااراي  ودياة ماط الفارق األخار  املختلفاة و الكام املناساب  ليساتقر أي اا علاى التشاكيلة 

. و اإلكثااار ماان النشااا  النوحيااي للعماال (285  كاافحة 2003)الو اااد   الااب سااول يساات نف هبااا مباااراي  الاادور الثاااس

على جتديد النشا  و رفط معنواي  الالعبب و ح  يقبلوا على التدريب برو  ايباة  و التخطايط للتقليال مان درجاة التعاب 

التهتريبيااة حاا    مياال الالعااب الكاارة و التناااف  و حاا  لااد  الالعبااب خااالل الااربانمج التاادرييب. مااط اإل ااالل ماان املباااراي  
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)هااد  تؤد  املباراي  التهتريبية جبدية و الرغبة يف اإلجادة.    جانب  جراء ا ختبارا  و املقاايي  لتقاومي مساتو  األداء 

  و يف هذا الش ن ينصح خالل عملية تقنب احلمل التدرييب العمال الناب  املساتبدل لكال هال (274  كفحة 1997

  و (73  كافحة 1999)بسطويساي  مربمج اعتباره أحد أهم املؤررا  الفيسيولوجية لتحقياق أهادال الوحادة التدريبياة 

القلااب املناساابة املسااتبدفة ماان ضاارا  القلااب   فااب ا كاناات النساابة املسااتبدفة ماان هنااا ميكاان احلصااول علااى عاادد ضاارا  

× من أ صى معدل ل را  القلب فبن النب  املستبدل = احتيااي أ صى معادل للناب   % 80ل را  القلب هي 

 .(38  كفحة 2002طفي  )ل نسبة املعدل النب  املستبدل + أ صى معدل للنب  أثناء الراحة .

 اثلثا: فرتة االنتقاع ) الراحة اإلجيابية (
بعد انتباء آخر مباراة يف املوسم تبدأ فنة الراحة  و الب يتو ف فيبا الالعبون عن ممارسة التدريب و يتمتعون  جازة 

)الو اد   جبارية ) راحة سلبية ( و يبتعدون عن ممارسة كرة القدم  و يف ل أن تكون فنة استحمام و استمتاع و سفر 

أسابيط أو  د تزيد  ليال يف فرق اهلواة كما تقل هذه الفنة يف فرق  8 – 4و متتد هذه الفنة  (286  كفحة 2003

 احملنفب . و جيب مراعا ا و  جراءا  جيب أن تتم خالل هذه فنة ا نتقال: 

    الزم من النواحي الطبية و الغذائية جراء فحص ايب رامل على كافة الالعبب يف بداية هذه الفنة  مث جيري العال  الأ. 

 و النوحيية و النفسية و ا جتماعية.

. منا شة مجيط األخطاء اإلدارية و الفنية الب حدثت خالل املوسم براحة و ود كاملب و برو  رايضية مط استخدام ب

خطاء ح    يبدأ الالعبون الفنة التالية النقد البناء على أن يتقبله كل ارل برو  رايضية مط تقرير العال  الالزم هلذه األ

 (274  كفحة 1997)هاد  بوجود رواسب و تفاداي لعدم حدوف هذه األخطاء مرة أخر  

 خطة التدريب الشهرية يف كرة القدم: 2-1-8-4

   تعتاارب العمليااة التدريبيااة سلساالة متسااعة امللفااا  و هلااذا فاابن املنبااا  الشاابري هااو عمليااة اسااتمرار لتطبيااق املنبااا  األساابوعي  

و يف هذا املنبا  ي ط املدرب أهدافا يساعى    حتقيقباا و هاي مبنياة علاى الوحادا  التدريبياة اليومياة و األسابوعية. و يار   

املنبا  العام   ميكن القيام بتدريسه مارة واحادة  هلاذا السابب وجاب تقسايمه    منااهج كل من عباس أهد السامرائي أن 

   منفااردة و منبااا املنبااا  الشاابري الااذي حيتااوي علااى مناااهج متوسااطة املااد  و حاا  هااذا املنبااا    ميكاان تطبيقااه ماارة واحاادة 

    وحااادة تدريبياااة واحااادة هاااي املنباااا  الياااومي  و التاااايل   تقسااايمه    أ ساااام كاااغر   أي    مراحااال ميكااان تنفياااذها خاااالل 

و يعترب املنبا  الشبري مبثابة اخلطة األم للمنبا  الياومي  لاذلك فابن املادرب يف كارة القادم يساعى دائماا للوكاول    أعلاى 

لااذلك املسااتواي  لالعبيااه يف طتلااف جوانااب اللعبااة  و مسااتو  الالعااب مبمااا كااان جياادا فبنااه حباجااة    التطااور و التقاادم 
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فاابن متااارين األسااابيط الااب ت اام الشاابر الواحااد جيااب أن تكااون واضااحة ماان حيااث التطااور و التاادر  و ا رتقاااء و حمتااواي  

األساابوع األول ماان الشاابر ميكاان اعتبارهااا  اعاادة ماان أجاال ا نطااالق األف اال عنااد تنفيااذ مفااردا  األسااابيط التاليااة و أثناااء 

ملياة ا سانداد بعاب ا عتباار أي يعمال املادرب علاى خفا  هال التادريب وضط املنبا  الشبري جيب على املدرب أخاذ ع

من انحية حهتمه أو ردته أو ا ثنب معاا يف سابيل أن يساند الالعاب و ميكان أن يكاون ا سانداد يف الليا اة البدنياة ماثال. 

      لاااك يتااا ثر بناااوع التااادريب ) رااادة و ميكااان أن يكاااون ا باااد عالياااا يف ثالثاااة أساااابيط ليااا يت ا سااانداد يف األسااابوع الراباااط  ن  

 .(20  كفحة 1997)حممد  و حهتم ( التمارين الب تنفذ  و بقابلية الالعبب و املوسم التدريب السنوي 

 خطة التدريب األسبوعية يف كرة القدم: 2-1-8-5

 6وحاادا  تدريبيااة للمبتاادئب و ماان  5    4و حسااب زماار حمساان و سااامي الصاافار  فبنااه جيااب أن تعطااى أساابوعيا ماان 

وحااادا  تدريبياااة للمتقااادمب و هبااادل التااادريب األسااابوعي    تااادريب الالعباااب  عطاااائبم متاااارين لتطاااوير الناحياااة  8حااا  

ة و التطبيقياة  عادادهم ملواجباة متطلباا  اللعاب احلقيقياة  علماا البدنية و املبادئ الفنية و خطط اللعب و التماارين النفساي

أن الالعااب  ااد يكااون  اااادرا علااى تنفيااذ بعااا  احلركااا  املطلوبااة خااالل التااادريب و لكنااه يعهتااز عااان أدائبااا خااالل املبااااراة 

التادريب أكثار مشااهبة املنافساة عناد وضاط املنبااا     فعلاى املادرب يف هاذه احلالاة جعال(150  كافحة 1988)الصافار  

 .األسبوعي  كما جيب أن يراعي يف التدريب اريقة نو جية من حيث احلهتم و الشدة 

و تعتاارب املباااراة وساايلة إلعااداد الالعااب و الفريااق لااذلك  فكلمااا كاناات املسااافة الزمنيااة بااب كاال مباااراة و أخاار   صاا ة  فاابن 

أهاال عالياة كماا هاو موضاح يف احلالاة الثالثاة مبااراة كال ئا  أايم.   ا ماا زاد  املساافة الزمنياة  لاك يادعوان    اساتخدام 

 صارا باب كال مبااراة و أخار  فابن  لااك يادعو    تقليال احلمال التادرييب باب املبااارتب اعتماادا علاى أتثا  هال املباارتب كمااا 

   ميكاان للماادرب أن جياري تاادريبا خفيفاا بغاارض  كااال    و رغاام  لااك فابن يف بعاا  احلاا5و  4هاو احلااال يف احلاا   

                             بعاااااااااااااا  األخطاااااااااااااااء و اسااااااااااااااتكمال بعاااااااااااااا  الاااااااااااااانقص دون بااااااااااااااذل جمبااااااااااااااود يااااااااااااااؤثر علااااااااااااااى عطائااااااااااااااه يف اليااااااااااااااوم التااااااااااااااايل

 (340  كفحة 2001)الو اد  

 : خطة التدريب اليومية  2-1-8-6 
و تساامى أي ااا وحاادة التاادريب اليوميااة و هااي اخلليااة األو  خلطااة التاادريب الساانوية   أي أهنااا تعتاارب اخلليااة األساسااية لعمليااة 

التخطيط حيث يعمل املخطط  أو املربمج أو املدرب من خالهلا على حتقيق األهدال التعليمياة و النبوياة للعملياة التدريبياة 

كاون حمتاو  هاذه الوحادة . و ميكان التفرياق باب وحادا  التادريب ابقاا للسامة املميازة من خالل عدد التمرينا  هاي الاب ت

  هلاا و الاب تنباط أكاال مان اهلادل الرئيساي هلاا   فبنااك وحادا  تادريب تغلاب عليباا السامة البدنياة و أخار  السامة املبارياة 
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ثاة و يف مثال هاذه احلالاة يطلاق علاى كال منباا و الثالثة اخلططية و هكذا   و  د تكون هناك وحدزن تدريبيتان يومياا أو ثال

فهترعاااة التااادريب هااااي احلهتااار األساساااي للتخطااايط الكامااال لااادورة احلماااال (297  كااافحة 1997)هااااد  وحااادة تدريبياااة 

رة عااان التمريناااا  املختلفاااة الاااب الكااارب  أو املوسااام التااادرييب  فباااي الوحااادة الرئيساااية لتشاااكيل الاااربانمج التااادرييب  و هاااي عباااا

                                    تشااااااااااااااكل علاااااااااااااااى كاااااااااااااااورة أهاااااااااااااااال تدريبياااااااااااااااة يقاااااااااااااااوم الالعاااااااااااااااب بتنفياااااااااااااااذها يف تو يااااااااااااااات معاااااااااااااااب يف املااااااااااااااارة الواحااااااااااااااادة

 .(177  كفحة 2008)البيك  

 و يف هذا الش ن هناك اعتبارا  هامة جيب أن تراعى عند مطيط وحدة التدريب يف كرة القدم: 

جيااب حتديااد واجبااا  وحاادة التاادريب اليوميااة   فقااد لوحاادة التاادريب هاادفا واحاادا أو أكثاار   و  ااد يقساامبا املاادرب     -

 هدفا رئيسيا و أخر  فرعية .

 ق أهدافبا. مبا يف  لك اإلهاء و التبدئة.أن تسبم كافة احملتواي  التدريب يف حتقي -

 حتديد أزمنة كل جزيئة يف الوحدة وكذلك كل مترين و زمن دوامه و فنة راحته. -

 حتديد درجا  احلمل و أسلوب تشكيلة و أهدافه بكل د ة. -

 حتديد األدوا  املستخدمة يف كل جزء من أجزاء الوحدة. -

 : القدمأجزاء وحدة التدريب يف كرة 2-1-8-6-1
                       ميكاااااااااان تقساااااااااايم وحاااااااااادة التاااااااااادريب ا اااااااااازء التمبياااااااااادي  اإلهاااااااااااء ) املقدمااااااااااة (  ا اااااااااازء الرئيسااااااااااي  التبدئااااااااااة )اخلتااااااااااام(. 

 (281  كفحة 1997)هاد  

 أ. اجلزء التمهيد :
توزياط حمتاو  ا رعاة  –التقاارير تساهتيل احل اور  –حيث يتم فيه حتقيق اإلجراءا  اإلدارية التنظيمية: مثل و اول اجملموعاة 

 (179  كفحة 2008)البيك    و كذلك حت   نفسية الالعبب 

 ب. اإلمحاء: 
حلماال أو التبيئاة و كلباا أمسااء مل اامون واحاد و تساتخدم يف وحادة التاادريب يطلاق علياه الابع  التسااخب أو فانة ماا  بال ا

د يقة ابقا لظرول متعددة: الطق  و ميعااد تنفياذ هاو حالاة الالعباب البدنياة  15 – 5أو يف املباراة و يناو  زمنه ما بب 

اإلهاااء العااام و اإلهاااء اخلاااص.  املئااة ماان زماان الوحاادة. و ميكاان تقساايم اإلهاااء    15 – 7و النفسااية و نساابته تعااادل 

حيث األول يبدل    رفط درجة اساتعداد أجبازة و أع ااء جسام الالعاب بصاورة عاماة ملمارساة كارة القادم  كاان  لاك يف 

  و غالبااا ماا تسااتخدم (281  كافحة 1997)هاااد  الوحادة التدريبيااة أو يف املبااراة و  يقاااظ ا ساتعدادا  النفسااية لدياه 
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مترينا  ا اري اخلفياف ماط ارتباااه التمريناا  البنائياة العاماة و الاب تعمال علاى اكتسااب الع اال  كافة  من يف هذا ا زء

     ا ساانخاء و املطاايااة  و  لااك بعاا  مترينااا  املرونااة للمفاكاال. أمااا اإلهاااء اخلاااص فبنااه حياال حماال اإلهاااء العااام تاادرجييا 

    و أييت كااي يؤكاااد  يئااة الالعاااب بااادنيا ووظيفيااا و مبااااراي و خططياااا و نفساايا و  هنياااا للمهتباااود املنتظاار يف وحااادة التااادريب 

أو يف املباراة. و الرغم من أمهيته يف كل اجملا       أناه يكتساب أمهياة خاكاة  بيال تنفياذ متريناا  اإلعاداد البادس اخلااص 

  كافحة 2008)البياك  رة الع الية و التحمال اخلااص و املروناة اخلاكاة و الرراا ة اخلاكاة و الب تتمثل يف السرعة و القاد

   و من األمهية مراعاة أن يكون اإلهاء متناسبا مط ما سول يليه يف ا زء الرئيسي من التمرينا .(180

 ت. اجلزء الرئيسي: 
لتدريب على التمرينا  الاب تعمال علاى حتقياق هادل أو أهادال وحادة التادريب و الاب تسابم حيتوي هذا ا زء من وحدة ا

املئاة مان زمان وحادة التادريب و الاذي يكاون غالباا  80    75يف تطوير احلالة التدريبية لالعب و زمنبا تقريبا يعادل من 

د تنظاايم هااذا ا اازء يكااون ماان املف اال باادء د كمااا أن األماار يتو ااف علااى العديااد ماان العناكار  و عناا 120    50ماا بااب 

التمرينااا  بتلاااك الااب حتتاااا     أف ااال اسااتهتابة و انتبااااه و جباااد  و يرجااط السااابب يف  لاااك    أن مقاادرة الالعاااب علاااى 

ا ستهتابة و تركيز ا نتباه و التوافق تكون يف أف ل حا  اا عقاب اإلهااء مبارارة راريطة أن يكاون الالعباون  اد أدوا هاذا 

 (285  كفحة 1997)هاد  اء أبف ل كورة ممكنة اإله

 ث. اجلزء اخلتامي: 
و يبادل هااذا ا ازء    العااودة الالعااب    حالتاه الطبيعيااة  اادر اإلمكاان و كثاا ا مااا يبمال املاادربون هااذا ا ازء الاارغم ماان 

                          و ا ساااااااانخاء تااااااااؤدي    التقلياااااااال ماااااااان التعااااااااب بدرجااااااااة ملحوظاااااااااةأمهيااااااااة القصااااااااو  فقااااااااد ثباااااااات أن مترينااااااااا  التبدئااااااااة 

 (181  كفحة 2008)البيك  

 : أنواع الوحدات التدريبية  2-1-9
 تنقسم أنواع الوحدا  التدريبية    ما يلي:

 أنواع الوحدا  التدريبية تبعا ألهدال.        -

 أتث  هل التدريب.  جتاهأنواع الوحدا  التدريبية تبعا  -

 أنواع الوحدا  التدريبية تبعا لطريقة التنفيذ. -
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 أهدافها وفقا ملا يلي: الختالفأنواع الوحدات التدريبية  2-1-9-1

 أ. الوحدة التعليمية: 
التعليميااة    تعلاام الرايضااي خااربة جدياادة مثاال طتلااف املبااارا  األساسااية أو خطااط اللعااب أو املكااوان  و  اادل الوحاادة 

 النظرية يف جمال التدريب و املنافسة.

 ب. الوحدة التدريبية:
ل و  دل الوحادة التدريبياة    تنمياة طتلاف جواناب اإلعاداد   و ميكان أن متلاف هاذه الوحادا  تبعاا  جتااه أتثا  األهاا

البدنية املشكلة هلا ما بب الوحدا   ا  ا جتاه املوحاد أو املتعادد كماا متلاف أي اا تبعاا  خاتالل حهتام األهاال البدنياة 

. و تساااتخدم هاااذه الوحااادا  علاااى ماااد  واساااط هبااادل اإلعاااداد البااادس عناااد عناكااار األداء البااادس و املبااااري و اخلططاااي 

 (184  كفحة 2008)البيك  

 : التدريبية –ت. الوحدة التعليمية 
و     و يتميز العمل يف هذه الوحدا  املز  بب النوعب السابقب لتحقيق هدفب يف و ت واحد مثال تعلايم مباارة جديادة 

من مراحل التدريب اويال  التدريب عليبا لتثبيتبا   و يكثر استخدام هذا النوع من الوحدا  التدريبية خالل املرحلة الثانية

 املد    و كذلك خالل النصف الثاس من فنة اإلعداد يف خطة املوسم التدرييب .

 :  ت. الوحدة التقوميية
   و  اادل هااذه الوحاادة    الااتحكم يف فاعليااة عمليااا  اإلعااداد الرايضااي و تقااومي فاعليااة وسااائل اإلعااداد الباادس و املباااري 

تااال مكااااان هاماااا يف مراحااال التااادريب اويااال املاااد   و كاااذلك يف طتلاااف مراحااال املوسااام و اخلططاااي و النفساااي  و هاااي حت

التدرييب  وتشمل هذه الوحدا  جمموعا  ا ختبارا  و املقايي  املختلفة  كما ميكان اساتخدام جمموعاا  للتمريناا  الاب 

 يب املختلفة .تسهتل نتائهتبا  ستخدامبا عند املقارنة يف جرعا  تؤد  خالل مراحل املوسم التدري

 أنواع الوحدات التدريبية تبعا الجتاه أتثري محل التدريب:  2-1-9-2

يوجد نوعان من الوحدا  التدريبية تبعا  ختالل أتث  هل التادريب  حادامها الوحادة  ا  ا جتااه املوحاد و الوحادة  ا  

 ا جتاه املتعدد.
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 . وحدة التدريب يات االجتاه املوحد:1
يقصاااد الوحااادة  ا  ا جتااااه املوحاااد أن يكاااون التااا ث  املساااتبدل منباااا يف اجتااااه تنمياااة كااافة واحااادة   حبياااث تكاااون مجياااط 

التمريناااا  املساااتخدمة  ااادل    تنمياااة هاااذه الصااافة   و متلاااف أناااواع هاااذه الوحااادا  تبعاااا  خاااتالل الصااافا  البدنياااة 

و عنااااااد اسااااااتخدام الوحاااااادة  ا  ا جتاااااااه املوحااااااد يراعااااااي ا لتاااااازام (187  كاااااافحة 2008لبيااااااك  )ااملسااااااتبدل تنميتبااااااا 

 التوجيبا  اآلتية:

اساتخدام مباادأ التناوع و تطبيااق  لاك علااى اارق التاادريب ووسااائله حياث  ن هااذا الناوع ماان وحادا  التاادريب يااؤدي     -

 سرعة التعب.

زايدة فاعلياااة التااا ث  الفسااايولوجي مااان خاااالل مراعااااة التماااو  ماااا باااب  النكياااز علاااى اساااتخدام حهتااام هااال تااادرييب أكثااار و -

 ا رتفاع و ا خنفاض يف ردة احلمل و التغي  ما بب الع ال  املستخدمة.

 مكانيااة اسااتخدام هااذه الوحاادا  لتحقيااق أهاادال حمااددة مثاال زايدة  اادرة الرايضااي علااى ا  تصااادية يف ا بااد أو لاازايدة  -

 عمل البدس لفنة اويلة.التحمل يف مواجبة ال

ينصح بعدم استخدام هذه الوحدا  يف بداية املوسم التدرييب أو مط الرايضي بعد ا نقطاع لفنة مان التادريب  و يف ال  -

 يف هذه احلالة ا عتماد على الوحدا   ا  ا جتاه املتعدد.

 :. وحدات التدريب يات االجتاه املركب2

   ه املتعاادد أن تشاامل الوحاادة الواحاادة علااى تنميااة عاادة كاافا  بدنيااة يف نفاا  الو اات يقصااد بوحاادا  التاادريب  ا  ا جتااا

و يف  ااااار نفااا  الوحااادة  و هنااااك اريقتاااان لنتياااب وضاااط هاااذه التمريناااا  تبعاااا  خاااتالل أهااادافبا  منباااا اريقاااة النتياااب 

 املتتايل  و الطريقة األخر  اريقة النتيب املتوازي.

 : املركب املتتايلأ. وحدة التدريب يات االجتاه 
 و يستخدم هذا النوع عدة تشكيال  كما يلي:

 مترينا  تنمية مكوان  السرعة يليبا مترينا  تنمية التحمل الالهوائي. -

 مترينا  السرعة و يليبا تنمية مترينا  التحمل اهلوائي. -

 مترينا  السرعة يليبا مترينا  القوة يليبا مترينا  التحمل. -

 املبارا  الفنية مط حتسب املبارا  اخلططية .مترينا  تطوير  -

 مترينا  حتسب التوافق يليبا مترينا  زايدة التحمل التنفسي يليبا مترينا  التحمل. -
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 مترينا  حتسب املبارا  الفنية يليبا تنمية السرعة مث مترينا  تنمية املبارا  اخلططية. -

 (. 2010املبارا  اخلططية يليبا تنمية متكاملة. )النعيمي مترينا  تنمية السرعة يليبا مترينا  تنمية  -

 : ب. وحدة التدريب يات االجتاه املركب املتواز 
و  اادل اريقااة تشااكيل هااذه الوحاادة    تنميااة أكثاار ماان كاافة بدنيااة يف رااكل متااواز  و تسااتخدم عااادة لتنميااة الصاافا  

هااوائي و التحماال اهلااوائي  تنميااة حتماال الساارعة  تنميااة حتماال القااوة  البدنيااة املندجمااة مثاال القااوة املمياازة الساارعة  التحماال الال

تنميااة التحماال اخلاااص  و يسااتخدم النتيااب املتااوازي عااادة يف الوحاادا  التدريبيااة األساسااية خااالل مراحاال اإلعااداد األوليااة  

   ا  التاا ث  املتعاادد نظارا ملااا تتيحااه هاذه الطريقااة ماان زايدة حهتام هاال التاادريب  و بصافة عامااة تسااتخدم وحادا  التاادريب 

يف بدايااة املوسااام التااادرييب  و ماااط الرايضااايب  وي اإلعاااداد غااا  املتكاماال أو بعاااد ا نقطااااع عااان التااادريب لفااانة اويلاااة  كماااا 

تساااتخدم خاااالل فااانا  املنافساااة الطويلاااة. كماااا ميكااان أي اااا اساااتخدامبا كناااوع مااان التغيااا   ساااتعادة الشااافاء باااب وحااادا  

 (198  كفحة 2008)البيك  وحد التدريب  ا  ا جتاه امل

 حتليل األداء يف املبارايت الرايضية : 2-2
يف النصف الثاس مان القارن التاساط عشار     ضافاء الطاابط املؤسساي علاى كارة القادم   و اد ظبار  القواعاد األو  املنظماة 

فيبا كث ة من الفوضى يف السابق   و د    ضفاء الصفة الرمسياة علاى لعباة كارة  لكرة القدم يف  جنلنا  حيث كانت املمارسة

القاادم عاان اريااق ممارسااتبا يف املاادارس احلكوميااة يف  جنلاانا   واعتمااد  لااوائح  ريبااة ماان القواعااد اإلنكليزيااة يف بلاادان أوربيااة 

جاااة    ابااااراي  الدولياااة   األمااار الاااذي أظبااار احل  وتزاياااد  املأخااار    انتشااار  اللعباااة يف القاااارا    ويف مجياااط أحنااااء العاااامل

و أ يمااات أول كااا س عاااامل عاااام 1904( الاااب أنشااائت عاااام  FIFAة ) ضااافاء  الطاااابط الرمساااي للممارساااة  و  تكاااوين هيئااا

م مماا يعااين أن لعباة كاارة القادم وضااعت يف خارااة املنافسااا  العاملياة  بعااد احلارب العامليااة األو    وظبار  أساااليب  1930

ر الااذي أد   املاادربب أن مييلااوا     أساااليببم اخلاكااة يف التعباا  عاان أساااليب التحلياال   و ااد ظباار  ة للعااب  األماامتنوعاا

  و ااد باارز    حيااز الوجااود يف عااام  1980ويف  1970وباادا يزدهاار يف  1960و 1950بااواد ر حتلياال األداء األول عااام 

املبااراة  باو  علاى نطااق واساط باب مادر  كارة القادم   واآلن من القرن املاضاي   ومان  الاك احلاب  كتساب حتليال  1990

يعتربأ أي مدرب   يتبط أسلوا من أساليب حتليل األداء مبمال يف جمتمط كرة القدم املعاكار   اآلن تقاام دورا  عان حتليال 

كاابحت األنديااة أكثاار مبنيااة املباااراي  يف كاارة القاادم بشااكل روتيااين يف باارامج تعلااب املاادربب يف مجيااط أحناااء العااامل  حيااث أ

 تسعى    الوكول    تطابق يف التحليل بشكل أو آبخر .
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(Reilly, 2007, pp. 1-2) ولكان تطاور حتليال أداء املبااراي  يف األلعااب الرايضاية يعاود    حركاة تادوين  الار ص

الب مثلت  اعدة ا نطالق حلركة التادوين العاام يف عملياة حتليال األداء   و النصاوص التارخياة تباب أن ظباور راكل ماا مان 

 أركال تدوين الر ص  يف القرن 

خاا ة  بااذلت حماااو    لوضااط وتطااوير نظااام حلركااة تاادوين   ولكاان نظااام اخلااام  عشاار املاايالدي  واااوال اخلماا   اارون أل

تااادوين  احلركاااة يف حتليااال األداء وضاااط يف املقاااام ألول يف جماااال التعبااا  احلركاااي مث تناااوع تااادرجييا    أن مشااال حتليااال األداء يف 

فاة أداء  عايب البيسابول يف م على ركل دراساة أجريات ملعر 1910األلعاب الرايضية  . و أول حماولة  انجحة نشر  عام 

م ظبار  أول حماولاة لوضاط نظاام تادوين خصيصاا لتحليال األداء يف األلعااب الرايضاية ا ماعياة 1939امللعاب   و يف عاام 

  عندما دون حتديد املسافة الب يغطيباا  عباوا كارة السالة  خاالل جماراي  املبااراة و الاك ضامن دراساة ) مازر  مثياث و بورار(

عاااة حبثيااااة  هبااات غلاااى جامعااااة و ياااة ) أنااادايان( لتحلياااال األداء يف كااارة القااادم األمريكيااااة و اهلاااوكي العشاااايب و الاااك يف جممو 

م كان نظام الن يم يف حتليل األداء يف كرة القادم األمريكياة  1966اإلضافة  ستكشال  احلركة  يف كرة السلة   ومنذ عام 

م   ومان أوجاه التطاوير األخار  ا اديرة الاذكر 1968خدمه  يف عاام متاوفرا جتااراي وفرياق  )رد سايكنز  ( كاان أول مان أسات

م كان هنالك نظام اختزال رامل لعمل املباراة يف كارة القادم يف راكل تساهتيل وكاان مان رواده رجال 1950أنه   منذ عام 

لية هباادل حتلياال  جنلياازي ياادعى )رااارل  (   وبصاافة عامااة حاادف تطااور يف اسااتخدام حتلياال األداء يف أوروا وأمريكااا الشااما

 املباراي  أو يف حبوف كرة القدم .

  ( Reilly  &  Thomas )  بتكار اريقاة تادوين املالحظاا   جباناب التساهتيل  الصاويت األمار الاذي كاان اأول مان  كان

ميكنبم من حتديد التفاكيل ودرجا  عمل الالعباب يف األوضااع املختلفاة مان حياث تغطياة املسااحة يف املبااراة   و النساب 

ر الساهتال   ساتخدام حتليال املئوياة لعمال اجملموعاا  وتصانيفه مان حياث املسااحة والازمن و الكثافاة و التكارار   أماا  ظباا

األداء يف األلعاااب الرايضااية األخاار   باال كاارة القاادم مثاال البيساابول  وكاارة الساالة و كاارة القاادم األمريكيااة   يثاا  ا سااتغراب 

و الااك النظاار    أن البيساابول و كاارة الساالة و كاارة القاادم األمريكيااة أ اال  أرة للمشاااكل و الااك ألن ابيعااة اللعااب تساامح 

أن اللعاب  يف بع ابا غا  متاوايل و هاذا ماا يسامح بتحليلباا بسابولة و كار بعا  البااحثب أن األداء الساريط يف التو ف و 

 مباراة كرة القدم و التحرك املستمر للعب يعوق التحليل املبارر  اإلضافة     الك متسك التقليديب 

 حبرية وحيللون أداء  املباراة  التحليل جيب أن يقوم به املدربب  وي اخلربة الذين يرا بون اللعب

 (Tenga, 2009, p. 4) 
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 أنواع التحليل 2-2-1
حتليل األداء تقنية لتحليل السما  التكتيكية والفنية والبدنية يف املباراة   وأكابح عنصارا مكماال لعملياة التادريب يف طتلاف 

     (Lythe, 2008, p. 14)األلعاب الرايضية 

 هنالك عدة أنواع منها:

 الناحية ال مية ومي ن تقسيم يلك إىل: أوال :
 التحليل اخلاص واحملدد: ويستخدم هذا النوع  كتشال حالة خاكة وحقيقة حمددة  –أ 

علاى الفرياق وعلاى مجياط عناكار اللعباة فباو  يانك كاغ ة و  كبا ة التحليل العام والشامل: هو التحليل الاذي جياري  –ب 

    حياول الوكول    معلوما  عنبا.

 اثنيا: من انحية دقة التحليل ومي ن تقسيم يلك إىل :

مل يعااد هاذا الناوع مان التحليال  ا نفااط كبا  للمادربب ألناه  يسااتند ا  أسا  ومعااي  أبتاة يعتمااد  التحلينل النذاش: –أ 

 عليبا .

ويعتمااد علااى تصااميم اسااتمارة خاكااة ود يقااة اهلاادل منبااا الوكااول ا  نتااائج موضااوعية  : التحليننل املوضننوعي –ب 

 (6  كفحة 2008)حسب  للظاهرة املراد دراستبا وحتليلبا 

 : احلاجة اىل حتليل األداء 2-2-2
عملية التحليل من الوسائل املبمة واألساسية الب تستعملبا الفرق ضد خصومبا لتحقيق الفاوز كماا أن املاردودا  اإلجيابياة 

للتحليال  الد يقة للفرق املتبارية أخاذ  اساتخدام الوساائل والطارق العلمياة يف حتليال لعاب الفرياق املنااف  وا ااالع علاى 

  كما  ن كشف العناكر البدنياة واملبارياة البسايطة حتتاا     دراساا  وحتلايال  د يقاة حقيقة مستواه يف كافة عناكر اللعبة

 متكن املدرب واحمللل من اخلرو  بنتائج وحقائق تعطيه األس  الصحيحة   يف تطوير األداء وا جناز.

مهية كب ة يف تطوير مستو  أداء يعترب نظام حتليل املباراة اريقة ملعرفة أداء الالعبب خالل املنافسا  ويعد التحليل  ا أ

 الالعبب    أن القصد منه تتبط أداء الالعب خالل س  املباراة سواء كان  لك من خالل أداء املبارا  األساسية للعبة 

أو من خالل تنفيذ املبام اخلططية ويتطلب العمل الرايضي من املدرب معلوما  واسعة عن عملية التدريب مط جتارب 

خرا  عمليا  التدريب   ألنه من واجبا  املدرب األساسية  فبم املستو  وتطويره  وكيفية تطوير الشخصية علمية حول  

 جيب حتليل أي مباراة يؤديبا الفريق ألسباب تعليمية وتربوية ح  يتعلم (01  كفحة 2004)ررارة  الرايضية 
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الالعبون من األخطاء اخلططية   ويتمكنوا من تصحيحبا أو  أبول ويشن  يف  لك وجاود املعرفاة اخلططياة األساساية عناد 

الالعبااب   وكيفيااة تطبيقبااا علااى طتلااف حااا   وأوضاااع موا ااف املباااراة  ولكااي يتسااىن للماادرب تسااهتيل مالحظاتااه أثناااء 

  وماان ال ااروري أن  (193  كاافحة 1997)رااعالن  يريااد تسااهتيلبا  املبااارة جيااب أن يعاارل مساابقا نااوع املعلومااا  الااب

يق ي املدربون واحملللون و تا كافيا يف حتدياد املعلوماا  املطلوباة  وحتدياد احلاجاة  ليباا  فالنظاام الاذي يصامم  بشاكل جياد 

 يوفر

هلاا اثار علاى املمارساة الاب تلاي عملياة مجاط املعلوماا   وجياب أن معلوما  كحيحة وكااد ة وميكان مجعباا بسابولة ويكاون 

                             تكااااااااااون املعلوماااااااااااا   ا   يماااااااااااة حبيااااااااااث يكاااااااااااون هنااااااااااااك ارتبااااااااااا  باااااااااااب التحليااااااااااال الااااااااااذي اجاااااااااااري وعملياااااااااااة التااااااااااادريب

(Reilly, 2007, p. 17)( يوضح هذه العالق1والش ل )ة 
 

 

 

 

 

 

 

 Franks 2004 Albin Tenga 2009):) مصدر: التدريب بعملية األداء حتليل عالقة يوضح( 1) رقم ش ل

p12 from 
يكون  د   مجعبا من مباراة ما متلف عن  طتلفةفعلى املدربب جتنب  ضاعة الو ت الثمب واملوارد   ن هناك بياان  

تكون املعلوما  متكاملة وكذلك يف غ ون عملية التدريب   وينبغي لن م التدوين  أنمباراة أخر  ومن األمهية مبكان 

و الفريق ككل   وعن كيفية األداء خدمة للتدريب ويساعد على سبولة عند التحليل أن يقدم معلوما  عن األفراد أ

هذه املعلوما  سواء يف جمال التدريب أو ح  يف غرفة تغ  املالب   استخداماألداء   و  ا كان املدرب غ   ادر على 

ا  وعلى سبيل املثال   ا كان  دل لدعمب والبفبنه    يمة علمية هلا وينبغي وضط نظم حمددة النسبة لعملية التدريب   

املدرب يعمل على ا وانب الدفاعية لدداء يف التدريب جيب أن تطابق املعلوما  الغرض احملدد و املقصود منبا  فتحليل 

 البياان  يكون مفيدا   ا حقق اهلدل من مجط البياان  وهو التعرل على األسباب الكامنة وراء املشكلة املراد حلبا  

    مدرب مالحظات

 أداء الرياضيين
 

إجراء عملية 

 التدريب 

نتائج محسوبة 

 سابقا      

 داء تم تحليله  أ

 

 خطط عملية التدريب 



 

62 
 

كاااون املشاااكلة يف احلصاااول علاااى الكااارة األااارال أومااان علاااى ا نااااحب   فالبيااااان  تفياااد املااادرب يف تصاااحيح مااثال كااا ن ت

  كماا أن  (25  كافحة 2012)علاي  األخطاء  وحل املشكال  ومتكنه من أن يفبم بوضاو  املشاكال  واارق حالهاا 

حتليل األداء يبدل    التسهتيل والفحص املوضاوعي للسالوكيا  واألحاداف الاب حتصال أثنااء املنافساة    واهلادل الارئي  

لتحليااال األداء هاااو التعااارل علاااى أداء الفرياااق الاااذي مييااازه و لاااك إلحاااداف تطاااوير لاااه أو تااااليف ماااواان ال اااعف و القصاااور 

ب ااور  أثنااء املبااراي  و اإلهتماام األعظام لتحليال األداء يف كارة القادم هاو عملياة اإلضافة لفبم أنا  اللعب املختلفاة الا

   (Carlos logo - penas, 2010, p. 03)تسهتيل اهلدل الذي ميكن أن حيرزه الفريق . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (25عص 2012( دائرة تدريبية , املصدر : )عمر حممد علي 2ش ل رقم )
و التخطايط  ألن  ا ساتنتا ( يت ح أمهية املالحظة و التحليل كعامال للعملياة التدريبياة ولقادرة املادرب علاى 2يف الشكل )

البحااوف أ ثبتاات أن املاادربب يتااذكروا أو يسااتطيعوا أن يسااتعيدوا ماان  اكاار م نصااف األحااداف الااب و عاات يف املباااراة  ألن 

 تذكر املدربب يت ثر بعوامل كث ة منبا مثال :

مسااارا ا وخيرجااون يف كثاا  مااان واملساااعدين يتااابعون الكاارة و  كا حتيااااايأتثاا  ا ااو البيئااي  احملاايط هباام يف املباااراة ألهناام   -

 احلا   عن مستو  النكيز املطلوب لتحليل ألحداف املباراة .

ي اا أثنااء املبااراة   ومان املشاكال  الاب تظبار أن حتفاى  أي حادف فاردي أناه مان املساتحيل حمدودية الذاكرة البشرية أل -

 ة .اعن األداء حدف يف املبار  نطباعاحداف املفتاحية   والب  د تعطيبم أن املدربب يتذكرون فقط األ

 ن يشاهدوه يف املباراة .أالذاتية يف النظر للمباراة : بع  املدربب يرون فقط ما يتو عون  -

 

 تخطيط        تحليـــــــل

المالحظة          عدادإ

 والمراقبة
 

 األداء

 استنتاجات
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 املدرب حنو املباراة والتايل على حكمه على األداء. انطباعالعاافي كالنكيز والغ ب أثناء املباراة يؤثر على  الت ث  -

مبالحظاااا  موضاااوعية وأدوا  تساااهتيل مالحظاااا  تعيااانبم علاااى بنااااء  اعااادة معلوماااا   ا ساااتعانةمااان  هلاااذا  باااد للمااادربب

تعوضااابم عااان الااانقص الاااذي ياااالزم الاااذاكرة البشااارية   ماااثال ا حتفااااظ مبعلوماااا  هادفاااة وموضاااوعية مااا خو ة بطريقاااة وا عياااة  

 بطريقة مستعملة . تسهتيل فيديو   أو عن اريق كمعلوما  نوعية مسهتلة بواسطة استمارة معدة جيدا

(Reilly, 2007, p. 11) 
 حتليل املباراة يف األلعاب اجلماعية: 2-2-3

 ص مثل :خبصائ تتصف األلعاب التنافسية احلركية ا ماعية

 حترز منبا أهدال أو هبا مكان للتصويب عليه مثل املرمى –أ 

 حتتوي على أركال تكتيكية خللق مساحا  للبهتوم .  -ب 

(Tenga, 2009, pp. 5-6)  توجد هبا مساحا  للدفاع –ج   

 خطوات تش يل نظام حتليل بتدوين املالحظات: 2-2-3-1
 نظام حتليل بتدوين املالحظا  وهي: أليتعترب اخلطوا  الثالف التالية مبمة 

 أن تصف النشا  الرايضي املعين وكفا د يقا . اخلطوة االوىل:

 : حتديد العناكر املفتاحية لدداء الرايضي املعين ك ولوية للتحليل.اخلطوة الثانية

 سبولة تعلم اريقة التسهتيل والتدوين . اخلطوة الثالثة:

 بد من البادء بوكاف اللعباة يف البداياة عارب ناو   مرتاب حبياث يصاف ا ساتحوا  ساواء كاان  األنظمةيف تصميم مثل هذه 

 لك أو للفريق املناف    وهذا ينبئ أبحداف اللعبة املتو عة ويربطبا النتائج املتو عة   وأي ا

 لعاب( ويف أي نظلم حتليل أداء يف األ3-2يصف اريقة تسلسل أحداف اللعبة كما هو موضح يف الشكل )

 زمن –فعل / حركة  –امتالك كرة  –ا ماعية هناك أربعة عناكر رئيسية للتحليل    عب 
 (Tenga, 2009, p. 6) 

علاى الكارا  املتحركاة الساريعة  اكرة القدم   التن  تتطلب من الالعبب أن يسيطرو   –يف الرايضا  التنافسية مثل البيسبول 

ويعيدوها   ومفتا  النهتا  يف هذا الفعل هو أن يقابال الالعاب الكارة يف املكاان املناساب يف الو ات املناساب وأن يساتخدم 

 درجاة عالياة مان اإلتقاان .يتطلاب  وة املناسبة للسايطرة أو ال ارب أو الركال    املكاان أو املو اط املطلاوب   وهاذاقال بط ال

 (savelsbergh,2006,p4.)  ار  احلركية و وة اإلدراك احلسي املؤثرللمب
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 إمتالس ال رة                                                 

 

 
 كسب ال رة    ان ال رة                      فقد                                  

 
 إمتالس ال رة /أو فقداهنا؟أين كان                                      

 
 حتديد موضع اإلمتالس                                            

 
 من الذ  ساهم يف امتالس ال رة / أو فقداهنا ؟                               

 
 حتيد الالعب                                                   

 
 كيف مت امتالس ال رة / فقداهنا                                       

 
 حتديد الطريقة                                                 

    ( عملية امتالس ال رة3ش ل رقم )                                

                 (Hughes & Franks نقال عن    Tenga p5                  الشكل النتييب  ) : املصدر                         
  –كرة السلة    –القدم  كرة  –النشا  فيبا ركل لعب الفريق مثل اهلوكي امللعب  أتخذ( ينطبق على األلعاب الب 3ر م )

املشاهبة األخر لعاباأل –كرة املاء    
 حتليل املباراة يف كرة القدم : 2-2-4

يف مباااراي  كاارة القاادم هااو أكثااار كااعوبة ممااا هااو عليااه يف الرايضاااا  الفرديااة مثاال ألعاااب امل اامار وامليااادان يف  األداءحتلياال 

العاب القو  فاملناف  الذي أييت يف املقدمة هو الفاائز األول   أو الاذي يقفاز أعلاى أو أااول   أو الاذي يرماي أبعاد يصابح 

فقااا ملااو فبم النبااائي   أو عاان ارياااق الو اات الااذي يسااتغر ه أو املسااافة الاااب منتصاارا   وميكاان احلكاام علااى مجيااط املنافساااب و 

 حتققت  خالل املنافسة .

هذا النوع من املقايي  ينطبق أي ا على السباحة والتهتديف والتز  وركوب الدراجا  وغ ها من األحداف أما يف 

ا  أو تسهتيل أهدال  ويف كرة القدم هناك حمددا  جمموعب أومباراي  العاب الكرة حيدد الفوز يف املسابقة وفق النقا  

 الب يسهتلبا املناف   عندما يفوز فريق يف لعبة كرة القدم األهدالبسيطة للنصر : الفوز يكون بتسهتيل أكرب عدد من 
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األداء الاذي    يعترب أنه حقق اهلدل املطلوب وميكنه تركيز التفك  لينتقاال للمبااراة املقبلاة وأتماب فاوز أخار دون الرجاوع 

  ماان خاللااه الفااوز أو اخلسااارة   حيااث أن الفااوز ميكاان أن حياادف ماان خااالل فركااة واحاادة أو نتيهتااة لعهتااز املناااف  عاان 

الفااائز تفااوق علااى اخلاساار بفااارق هاادل رغاام دخااول مرماااه أهاادال  أو نتيهتااة لفشاال  أن حااراز أهاادال يف مرمااى الفااائز أو 

يفااوز الفريااق األف اال دائمااا  هااذا  مااى   وهنالااك تعليااق يف كاارة القاادم يقااال  ااد  املناااف  نتيهتااة احناارال تصااويباته عاان املر 

التعليااق يثاا  تسااااع  مااا حاااول احلكاام حاااول األداء ومااا   ا كاناات هنااااك معاااي  واضاااحة ميكاان اساااتخدامبا كاادليل ألف ااالية 

 مناف  على األخر يف كرة القدم.

أللعاب ا ماعية   وكان الساائد تقلياداي وجباة النظار القائلاة أن هاذه لكن مؤخرا   تطبيق تقنية حتليل لدداء يف منافسا  ا

األلعاااب هااي أساسااا جمااال لعاارض املبااارا  الفنيااة الفرديااة وهااي فركااة ملرا بااة الالعبااب املوهااوبب وهاام يااؤدون بشااكل مجااايل 

 ا مبور يبحث عن وينال أداءهم الفين التقدير يف وضط مماثل للذي حيدف يف املسر  أو  اعة املوسيقى  وعادة 

 املبارا  احلركية هبا . واستعراضعناكر اإلبداع عند الالعبب يف اإلستحوا  على الكرة 

(Reilly, 2007, pp. 1-2) 

 : طبيعة وأصوع حتليل املباراة 1 -2-2-4
األهادال الااب تسااهتل ويفحاص األحااداف الساالوكية الاب حتاادف خااالل املنافساة    ااد يكااون النكيااز    حتليال املباااراة يشاا  

امللعاب    أحنااءعلى نشا   عب واحد   أو  د يشمل التكامل بب اإلجراءا  والتحركاا  الاب تاتم مان الالعباب يف مجياط 

لفارد ) عاب(   أو مان كال ع او مان أع ااء الفرياق حتليل املباراة  اد ياناو   يف التعقياد مان بيااان  منفصالة حاول نشاا  ا

اعتباااره الشخصااية الفرديااة   أو جتميااط التفاعاال بااب األفااراد وفقاااا خلطااة الفريااق  الساالوك عنااد الاادفاع عاان املرمااى   أو عناااد 

  د تكون وكفا لنمط لعب أي   الفريقب معا هذه النتيهتة أداء واهلهتمة   كما ميكن حتليل أداء فريق واحد ا

 . (16  كفحة 2012)علي  الفريقب من 

  : جيب حتليله يف كرة القدم ما 2-2-4-2
هاو مطلاوب حتليلاه وملاا ا؟ومن ا ادير األخاذ يف  ميكن حتليل معظم جواناب السالوك البشاري   والتاايل فمان املبام حتدياد ماا

 ميكن أن حمسوب . لي  كل ريء ميكن أن حيسب حبساب ولي  ما أنالقول املشبور :  ا عتبار
‘’Not everything that count scan be counted ,and not everything that can be 

counted counts ‘’ 
 األداء ويكمن فن توظيف عملية حتليل املباراة على حنو فعال يف حتديد املعلوما  اهلامة املطلوبة   وكيفية توظيفبا لتحسب

  ن املدرب يريد أن يكشف عن أخطاء األداء ونواحي ال عف ويكون التايل  ادر على حتديد مواضط التحسب  وميكن
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اساتخدامه  ستكشاال نقااا  القاوة عنااد املنااف  يف املسااتقبل   واملسااعدة يف اختياار التشااكيل املناساب للمباااراة  ولاذا يااتم 

 بدنيا وتكتيكيا . –سلوكيا  –فنيا  -األداءان  عن عدة جوانب من تصميم نظم حتليل املباراة  مط البيا

 ا وانب التقنية: -

املبااارا  الفنيااة مثاال املاارور عاان اريااق املراوغااة واخلااداع  التبااديف وتوجيااه الكاارة  أداءميكاان اخااذ لقطااا  فيااديو لالعبااب يف 

 والتمرير السليم .

وف  التغذياة املرتادة ومساااعدة الالعاب علاى املمارساة وتصاميم التاادريبا  وميكان اساتخدام التحليال لتقيايم املبااارا  الفنياة وتا

  ا  الصلة   وتوجد دورا  يف حزم الربجميا  املتخصصة ملساعدة املدربب يف تقنية حتليل وتوف  التغذية 

 املرتدة لالعبب   على سبيل املثال نذكر املوا ط التالية :
www.siliconcoach.com  www.quintic.com  -    
www.pinnaclesys.com www.dartfish.com       

 : اجلوانب السلوكية
سااتد ل عليبااا ماان ساالوك الالعااب    انااه ميكاان ا علااى الاارغم ماان أن العواماال النفسااية أن يااتم تقييمبااا بشااكل مسااتمر   

احلالاة العاافياة   كمااا  –النكيااز  -كانط القارار –لقطااا  الفياديو لتقيايم جوانااب السالوك مثال : املبااارا   اساتخداموميكان 

ميكاان أن يكااون  لااك عاان اريااق تسااهتيل مالحظااا  يف ور ااة معاادة لتحديااد الساالوكيا  مثاال ظبااور لغااة ا سااد الساالبية أو 

  .يف  ستقبال الكرة  وميكن  تباع النبج بنفسه يف مرا بة وتقييم السلوكيا  خالل التدريب أو املباراي  تردد

(Reilly, 2007, p. 11)  
 اجلوانب البدنية :

الفياااديو  اساااتخدام لالعبااابلأمااا الكشاااف عااان املتطلباااا  الفسااايولوجية خاااالل املبااااراي  أو التاادريب يتطلاااب حتليااال فاااردي 

   التاااادريب ومعاااادل ضاااارا  القلااااب وغ هااااا ماااان النااااواحي الفيساااايولوجية أوخااااالل اللعااااب   األداءملرا باااة التحركااااا  كساااارعة 

 . (22  كفحة 2012)علي  

 اجلوانب الت تي ية: -
 ن حتدياااد اإلساااناتيهتية الفعالاااة والتكتياااك املناساااب للفرياااق يعتااارب أساساااي لااادداء النااااجح واإلساااناتيهتية هاااي خطاااة رااااملة 

أو غاارض حماادد وتكااون مرتبطااة أبساالوب لعااب معااب اعتمااده الفريااق مثاال: بناااء بطاايء ضااد لعااب  ابتكاار  لتحقيااق هاادل 

http://www.siliconcoach.com/
http://www.siliconcoach.com/
http://www.quintic.com/
http://www.dartfish.com/
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عااادة تتحقااق عاان اريااق تطبيااق تكتيكااا  معينااة   لعااب  سااناتيهتيةسااريط   ههتااوم م اااد عاان اريااق اهلهتمااا  املرتاادة واإل

 فعالية األكثراملباراة يساعد املدرب يف حتديد اإلسناتيهتية  مجاعي حمدد أو نوع حترك يقوم به  عب معب وحتليل

 (Reilly, 2007, p. 12) ملوضوعية الب يبىن عليبا  راره .والتكتيك الذي يناسب  عبيه من خالل املعلوما  ا

 : ثناء املباراةأاإلصاابت واحلوادث  2-2-4-3
ميكن توظيف التحليل يف تقييم طاار اإلكاا  وأهم احلوادف الب   ركدها فيما يتعلاق بدرجاة احتماال اإلكاابة  واملو اط 

أخطااء سابلة  أو فقادان ا ساتحوا  علاى الكارة وال اعف على ارض امللعب   أو فقادان املباادرا  الشخصاية أو الو اوع يف 

يف اهلهتمااا  املرتاادة  وميكاان ماان اكتشااال  زماان و ااوع احلااوادف اخلطاا ة   فاملخاااار  ااد تكااون يف الربااط ساااعة األو  ماان 

ساتعمال القاوة املباراة أو الربط سااعة األخا  مان املبااراة   واإلكاابة  اد حتادف يف الادفاع أو اهلهتاوم  حتدياد مناااق امللعاب وا

يف حماولااة ا سااتحوا  علااى الكااارة وهااذه املعلومااا  تاادعم املااادربب حينمااا يكونااوا علااى علااام هبااا وميكاان اسااتغالل املعلوماااا  

املتحصاال عليبااا ماان التحلياال ماان  باال الكشاافيب عنااد العماال علااى  جااراءا  تسااهتيل أو رااراء الالعبااب ألهنااا تااوفر بياااان  

 ن مفيدة يف كث  من األحيان وخاكة عندما يريدون تو يط عقد مط أحد الالعبب  موضوعية للمدربب واإلداريب تكو 

وأثبتت التهتارب من حتليال حاوادف اإلكااا  غالباا ماا حتادف اإلكاابة عنادما يقاوم الالعاب املبامجاة الدفاعياة أو يتعارض 

ملبامجااة دفاعيااة أو أثناااء القيااام بعمليااة اعااناض دفاعيااة   أو أثناااء اإللتحااام اهلهتااومي و ااد حتاادف يف الاادفاع أو اهلهتااوم و ااد 

 (.(Christopher 2007p13 األخ  منباباراة أويف الثلث امل ا يف بدايةحتدف 

 وسائل حتليل املباراة: طرق و 2-2-4-4
 التحليل عن اريق التدوين التميزي اليدوي – 1

 الفيديو والكمبيوتر التحليل بواسطة التصوير السينمائي و – 2

 التحليل عن اريق التدوين النميزي اليدوي: – 1

 ن أنظمة الن يم والتحليل اليدوية واإللكنونية تزود احمللل عند اساتخدام أحادها بانف  ناوع البيااان  وكاال النظاامب جاوهراي 

 مستبدفة من عملية التحليل هي : أربعةخيدمان أغراض 

 (Hughes 2011)التهتميط اإلحصائي  –التقومي الفين  –تقومي التكتيك  –حتليل احلركة  -

منحىن أكثر تطورا   و لك  انعكاسا للتطور التكنولوجي املتسارع مط    أنظمة حتليل املباراي  تتهته بسرعة وعموما فبن 

  لك فبن أنظمة احلاسوب بدأ  مفف من عبئ العمل يف حتليل املباراي  وتوفر  اعدة معلوما  ميكن مزينبا وتكون
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الغنياة  وا حتاادا ة جدا حبيث أكبحت خيارا متاحاا لدندياة عادة مصحوبة بتصوير فيديو    أن مثل هذه األنظمة  مكلف

 فقط .

ومن حسن احلى أنه ميكن تصميم نظاام تادوين يادوي للمالحظاا  ياتالءم ماط احتياجاا  الباحاث او املادرب املعاين وياوفر 

 حزم معلوماتية مبسطة للنشر.

 حتديد ماهية املعلوما  املطلوبة وملا ا؟ أوال:

 التدوين نفسه: تصميم نظام اثنيا

 كحة املعلوما  اختبار اثلثا:

 (Garganta, 2009, p. 5). 
 ترتيب وعرض النتائجرابعا: 

التادوين النميازي للتحلياال هاو يف األسااس وساايلة لتساهتيل أحااداف املبااراة بشاكل د يااق  ماثال عناد تسااهتيل هادل  كيااف 

حاادف ورمبااا تقااط أخطاااء نتيهتااة  خيتلااف حااول مااا للمباااراة يشاااهد بشااكل طتلااف وكثاا ا ماااحاادف  لااك؟ املتفاار  املشاااهد 

حيااان يكاااون غااا   ااادر علاااى تاااذكر تسلساال األحاااداف بشاااكل حااا  أف ااال املاادربب يف كثااا  مااان األللتحيااز لفرياااق معااب   

 كحيح .

موضوعي مانظم وفقاا لطبيعاة اللعباة ففكارة  أما التحليل التدوين يقدم الوا عية ااملا أن أساليب مجط البياان  موثقة وبشكل

نسااااان وهنالااااك أدلااااة عليبااااا ماااان  باااال القاااادماء املصااااريب ماااان خااااالل الكتاااااا  ز فكاااارة  دميااااة وراسااااخة  ااااد عرفبااااا اإلالنمياااا

تخدمت لرساام ا سااناتيهتيا  للوحاادا  العسااكرية يف احلاارب باارا وحباارا لتعينبااا يف ساااهل وغليفيااة لتسااهتيل املالمااح   كمااا  

وم أو الادفاع   و اد اساتخدمبا املادربون يف الاو اي  املتحادة األمريكياة لتحليال العاروض التنافساية و سايما كارة خطط اهلهتا

الساالة وكاارة القاادم األمريكيااة  باال تطااور التحلياال التقااين ومبساااعدة احلاسااب اآليل لتسااهتيل وحتلياال املباااراة   ظباار  احلاجااة 

خاكاااة عنااادما زاد  سااارعة األداء يف بعااا  جماااراي  املبااااراي    وكااااان املاساااة لعملياااة اإلختااازال لتساااهتيل األحاااداف بد اااة 

أحادف نااوع وهناج متبااط لتساهتيل املباااراي  هاو رااريط الفلام عاان ارياق الفيااديو حياث يتاايح الفركاة لتتبااط جماراي  اللعااب يف 

 و ت  حق حيث استفاد  منه مجيط الفعاليا  الرايضية  حقا وهو أسلوب من أساليب التحليل احلركي .

الكارة والطريقاة الشاائعة هاي التساهتيل املشااركب يف النشاا  عناد اساتالم ن معظم نظم التحليل النميزية تركز علاى الالعباب  

العمال و ااد  راكال ا ختازال  اختاازال عالماا  الن ايم أو حصاايلة رماوزوالور اة والااب تنطاوي علاى رااكل مان أبواساطة القلام 

يقسم فياه امللعاب غلاى مناااق مر ماة  املو اف )أيان(؟   والالعباب املشااركب مطيطي   ي ا يتم تسهتيل بياان  عن اريق 

فارااالة ( أو    كاااابة  أو)مااان؟(  وناااوع العمااال املعاااب )ماااا ا؟( والو ااات )مااا ؟( ونتيهتاااة النشاااا    وتساااهتل مثااال )انجحاااة 
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مان أرض امللعااب ويف أي  يف أي جازء األداءماط الكارة علاى سابيل املثاال مان الاذي  اام  ا تصاالاهلادل   ويف العمال عناد 

الكارة وعادد اللمساا   ا تصاالساسية تتعلق املباراة وميكان تساهتيل البيااان  عان وتا ة حلظة    لك   وتوفر معلوما  أ

وسارعة األداء ماان  باال كاال فريااق  وهكاذا الاانظم املختلفااة  اادل    احلصااول علااى معلوماا   يمااة حااول نااط اللعااب  وعاان 

املتواليااة هباادل  لقاااء نظاارة علااى أساااليب اللعااب وحتديااد مااا   ا اللعااب  جااراءا  يف اهلهتمااا اريااق التسااهتيل لعاادد ماان اإل

 (18-16  الصفحا  2012)علي   كثر فائدة يف خلق الفرص وتسهتيل األهدال.مباررة أو اإلستحوا  هو األ

جبااز كمبياوتر عان ارياق املااوس  ولكان لوحاة املفااتيح هاي الوسايلة  اساتخدامأما النظم احلديثة متكن من  دخال البيااان  

 ااد عاازز   األكثاار راايوعا إلدخااال البياااان    علااى الاارغم ماان أن تقنيااة التعاارل علااى الصااو  ميكاان أن تسااتخدم أي ااا   و

نننات متكاملاة وبسارعة و باراز التطورا  يف تسهتيل الفيديو الر مي   تسبيال  لتحليل الرموز   وميكن ترميز املوارد عارب ا 

تظبار لفارد أو لفرياق  نأ  ويف راكل مقتطفاا  ميكان  ا نتبااءملخصا رامال عنبا وميكن  براز أحاداف أثنااء اللعاب وعناد 

واحااد يف الشااو  الثاااس او بعااد املباااراة   هااذا املثااال يشاا      مكانيااة اإلسااتفادة ماان املعلومااا   الااب مجعاات  يف النصااف 

 (Reilly, 2007, pp. 1-3) باراة يف تغي  السلوك خالل النصف الثاس من املباراة .األول من امل

التادوين اليادوي يف حتليال األداء عملياة تادوين التكارارا  الاب تتعلاق  أنظماةومن الطارق الشاائعة يف تساهتيل املالحظاا  يف 

لتبديف على املرمى وفرص التبديف وأسالوب  األداء املتباط مان  بال الفرياق املساتحو  علاى بعملية امتالك الكرة وحماو   ا

ساتحوا  وناوع املبااارة ل لالعباب املشااركب يف عملياة اإلالكارة  كماا ينصاب اإلهتماام يف تساهتيل تكارار مارا  النهتاا  والفشا

و لاك للتعارل علاى أسالوب اللعاب  (1-2واألسلوب الذي نفذ  به عملية اهلهتوم ويف أي جزء من امللعاب )جادول ر ام 

 (Reilly, 2007, p. 4) . ف ل واإلسناتيهتية املثلى الب تنتج فرص أف ل إلحراز األهدالاأل

  ( يوضح منويج ت رارات حسب التهديف واملراوغة:1رقم )اجلدوع 
 هتديف خارج مراوغة انجحة مراوغة فاشلة

 املرمو
 هتديف علو

 واملرم
 الالعب

 وتنروب 03 02 02 04
 ثننمسي 02 04 _ 02

                                      .(Christopher -A. mark & Thomas 2007 p4 راملصد  
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 حتليل املباراة بتقنية التصوير السينمائي والفيديو وال مبيوتر: 2-2-4-5

الفيااديو وتكنولوجيااا احلاسااوب تتقاادم مبعاادل سااريط جاادا وتقااود لتحااول هائاال يف أنااا  احلياااة   والرايضااة ليساات اسااتثناء ماان 

الرايضاااي   و  ميكااان جتاهلباااا وهاااي حمااارك  اااوي  األداءهاااذه القاعااادة فباااذه التكنولوجياااا أسااابمت يف حتليااال وتقاااومي وحتساااب 

الرايضاااية األخااار    و اااد  ااااد  املااادربب للبحاااث عااان أف ااال السااابل  اباأللعاااللنهتاااا  يف كااارة القااادم  كماااا يف العدياااد مااان 

 املمكنة لتحسب األداء وحتليل األداء التنافسي للمساعدة يف اإلعداد حلصص التدريب اليومية .

حلياال حيااث مكناات املاادربب تة ماان خااالل عمليااا  الاوعلاى العقاادين املاضاايب غاا   تكنولوجيااا الفيااديو الر ميااة وجااه املباار 

ى مجيااط املسااتواي  ماان الو ااول علااى أدق تفاكاايل األداء داخاال امللعااب اإلضااافة ملاادهم مبعلومااا  تساااعد علااى تو ااط علاا

 التدريب واملنافسا  . ثناءأالسلوك التكتيكي املباري من خالل تسهتيل التفاعال  الب حتدف 

ميااة أو مشااااريط ا امعااا  ويف طتلاااف فالتحلياال الفيااديو سااااهم يف جمااا   عدياادة ولسااانوا  سااواء يف جماااال البحااوف العل

 يستخدم يف جمال كرة القدم ومن  بل مدر  األندية . واآلنالعامل    أحناءطتلف 

حااد مااا ا وانااب النفسااية مثاال الن ااب وكاانط    والليا ااة البدنيااة و  يوالتكتيكاا األساالوبو ااد   اسااتخدام الفيااديو لتحلياال 

اللعاب التكتيكياة والتباديف  أناا ائج مث ة للهتدل للكشف عن العال ة باب القرار   كما استخدم من اجل التحقق من نت

نتهتاات عاان اريااق اللعااب  األهاادالعلااى املرمااى و ااد أظباار  كثاا  ماان الدراسااا  القائمااة علااى التحلياال الفيااديو أن أكثاار 

كارة القادم ألندياة احملنفاب م كوسيلة لدراسة التحليل احلركي يف  1980املبارر   و د استخدم التحليل بواسطة الفيديو عام 

  بواسطة رريط فيديو وجباز تلفزيون   و د اساتخدمه العدياد مان املادربب للكشاف عان املشااكل الفنياة مثاال  عاب مييال 

 للوراء عند التبديف  أو إللقاء نظرة على سلوك الالعبب .

عان األداء   و ن الفياديو ياوفر وسايلة ممتاازة  و عطااء مؤرارا  ويف الو ت احلاضر يستخدم التحليل الفيديو أساسي للنمياز

لتسهتيل ومرا بة وحتليل وتقييم األداء والتحقق منه   و اد حتسانت ماؤخرا وتطاور  تقنياا  الفياديو الر مياة واخلطاوا  املتبعاة 

 وتكمن فوائد استخدام الفيديو يف انه : (41  كفحة 2012)علي  يف حتليل األداء عن اريقه 

يااوفر نظااام تكنولوجيااا الفيااديو ساااهتل دائاام للفريااق ميكاان العاااودة  ليااه عنااد احلاجااة كماااا ميكاان األنديااة ماان مرا باااة أداء  – 1

احملنفاة هلااذا األسالوب يف مرا بااة  األنديااةكثا  مان    اا  بع ابا الابع  بواسااطة األررايف الااذي حتاتفى باه يف مكتبتبااا و اد 

 حتليل األداء .و 
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يوفر معلوما  مبمة عن املباراة  د تكون سقطت سبوا أو فقاد  مان  اكارة املادرب والالعباب ألن مبااراة كارة القادم  – 2

 مليئة األحداف املبمة الاب تاؤثر يف األداء والاب مان غا  املمكان أن حتفظباا الاذاكرة البشارية   مثال التفااعال  الاب حتادف

 النفسية والعاافية الب تظبر من خالل السلوك احلركي داخل امللعب . عكاسا سب   وا نبب الالعبب واملناف

ا معينااة تساالط علااى  عااب حماادد   متكاان تكنولوجيااا الفيااديو ماان املتابعااة الفرديااة ألداء و ساالوك الالعبااب كتحديااد كااام – 3

ماان  لااك يف البناااء  لالسااتفادةداء الفااردي ماان خالهلااا للتعاارل علااى نقااا   وتااه وضااعفه داخاال اللعااب ا ماااعي واأل يرا ااب

 التكتيكي لفريقه أو ح  من  بل املنافسب .

مان عملياة   والاب تتايح للمادرب اإلساتفادة  حداف املباراةبمة تتمثل يف عملية  عادة تشغيل أيتميز الفيديو خباكية م – 4

 التكرار م  ما أراد  لك.

ظبااار لقطااا  حمااددة الفيااديو ميكاان أن يسااتخدم يف الو اات نفسااه أثناااء املباااراة أو يف التقااومي مااابب الشااواب   أو يف   – 5

 خر بغرض التوجيه  لتحسب األداء .اء حارس املرمى مثال أو أي  عب أالعبب مثل أخطمنتقاة لبع  ال

رب  ويقااااود لفباااام أعماااق يتخطااااى اإلحصاااااءا  الر ميااااة الفياااديو يتاااايح فركااااة للمنا شاااة والبحااااث بااااب الالعبااااب واملاااد – 6

ألحااداف املباااراة   ويساااعد يف عمليااة التغذيااة الراجعااة   ويشااهتط الالعبااب ويساااعد يف رفااط معنااواي م عناادما ياار  الالعااب 

 نفسه يف مو ف أجاد فيه على الشارة .

طور من خالل التعلم الاذايت   عارب مشااهدة األداء يساعد على التعلم والت يتيح لالعبب املراجعة الفردية لدداء وهو ما – 7

 املسهتل يف أو ا م اخلاكة .

يساااعد يف حتسااب مسااتو  الالعبااب الشااباب ماان حيااث التعاارل علااى األداء  املباااري ا يااد ويساااعد املاادربب املبتاادئب  -8

 (Reilly, 2007, pp. 30-31) على حتسب  درا م على اريقة التدريب األف ل للمبارا  .

احملسوبة ميكان مان تساهتيل األداء ويعطاي الو ات احلقيقاي مث الوكاول  ليباا لردهاا وتكرارهاا  حتريار و عاادة  ةفيديو املبارا –9

 ي اريقاااة الفبرساااة اإللكنونياااة حاااد مااان خاااالل اساااتخدام رماااز الو ااات   أحتريااار وأررااافة وبكااال سااابولة ويسااار وبلمساااة زر وا

 املستخدمة يف حترير وتو يت برامج الفيديو .

ن العنااااوين والااانص ميكاااان أن ي اااال وبسااابولة والااااب متكااان ماااان وماااا  رساااومية كمااااا أالفياااديو الر ماااي يساااامح مبعل – 10

استخدام نقا  حمددة لتقدمي مالحظا  حول كافة جوانب األداء   على حنو سال  وا نتقاال باب األفاالم ووجباا  النظار 

 قارنة بب اإلجراءا  ويف نف  الو ت مدعمة بلقطا  .من اجل امل

 ميكن  خرا  الشريط  للعرض  على جباز الفيديو – 11 (DVD)أو  رص مدمج   وعلى جباز كمبيوتر حممول 
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 وكذلك على ركل ملف م غو  لينتقل وينشر على ربكة األنننت .

 اسااتخداممسااتو  ماان املسااتخدمب وعمومااا وماان املباام أن نتااذكر أن  أيمعاادا  الفيااديو احلديثااة اليااوم تتكيااف مااط  – 12

موه تاادرجييا ويف نفاا  الو اات الفيااديو ينطااوي علااى منحااىن الااتعلم لكاال املاادربب الااذين يتعااب علاايبم حتسااب األداء الااذي  ااد

 لالعبب الذين جيب أن يعتادوا استخدام الفيديو يف اإلعداد للمباراي  .خدمة 

يااا الكمبياوتر احملمااول مكنات ماان اساتخدامه علااى أرض امللعاب لتطبيااق التادريب علااى الفاور والتغذيااة تطاور تكنولوج – 13

 .(42  كفحة 2012)علي   الراجعة   وعند السفر وتوف  معلوما  عن الفريق املناف  والتفصيل .

 جماع التدريب :التحليل احلركي يف كرة القدم وأمهيته يف  2-2-5
التحليل احلركي يف كرة القدم هو احلصول على  رارة غا  مبارارة عان كمياة العمال وا باد  استخداممن   ن اهلدل الرئيسي

لالعباااب وميكااان اساااتخدام هاااذه املعلوماااا   حتدياااد معاااد   كمياااة العمااال الفاااردي املباااذول ويتحقاااق هاااذا اهلااادل عااان ارياااق 

مقارنااة مااط معاادل حملااا  ماان  عبااب كمرجااط لتمثياال ا انااب املااادي ماان أداء كاال  عااب والااب  ااد تكااون طتلفااة  ياساايا أو 

وهنالااك فركااة لتحديااد التغاا ا  يف عاادد ماان املباااراي  ضاامن نفاا  أفااراد الفريااق  واملسااافة اإلمجاليااة املقطوعااة حتاادد  خاارينآ

املبذولاة  والتااايل ميكان  ياساابا ماط معاادل العمال العااملي   وميكاان تصانيف األداء وفقااا للناوع والشاادة واملادة والتكاارار  الطا اة

واملسااافة املقطوعااة  كمااا ميكاان وضااط هااذا النشااا  علااى  اعاادة الو اات للحصااول علااى متوسااطا  ونسااب   وبعاادها ميكاان 

لتلبياة مطالاب واحتياجاا  كارة القادم   وأي اا التكياف والاربامج املصاممة  الفسيولوجيةاستخدام هذه النسب يف الدراسا  

التدريبية من  بل الالعبب وميكن استكمال العمل هبا من خالل ركد معادل اإلساتهتاا  الفسايولوجية حيثماا أمكان  لاك 

تااب عليبااا أأر  لتقاادمي كااورة أكثاار اكتمااا  للماادرب   و ن البياااان  الااب   احلصااول عليبااا عاان اريااق التحلياال احلركااي تن 

 كتقياايم الليا اااة البدنيااة علاااى ساابيل املثاااال  فاملسااافة املقطوعاااة تاارتبط ارتباااااا وثيقااا مبعااادل املسااامهة املادياااة البدنيااة لالعاااب .

 .(71  كفحة 2012)علي  

 مبادئ حتليل احلركة يف كرة القدم : 2-2-5-1
علاااى  ااادرة ا سااام الفسااايولوجية واإلساااناتيهتيا  للحاااد مااان التعاااب  و  وا عتباااارا التعااارل علاااى العوامااال املاااؤثرة يف العمااال 

كثر وضوحا عناد عمال اختباارا  لتقيايم الليا اة يف كارة القادم األكسوجب تداب  إل امة عال ة أ  صى مناحلد األ  ستبالك

يف الفرديااة مثاال التعااارض ليرهاااق   وكماااا هااو معااارول  يعتاارب الناجاااط    وعربهااا ميكاان تساااليط ال ااوء علاااى نقااا  ال اااعف

 أراآلا  الشاادة العالياة  هنالاك أي ااا نشاطة  ة نقاهااة لفانة ماا بعاد سلساالة مان األ  فان معادل العمال مؤرار عاان احلاجاة  

واساااتخدام عااارض  املبارااارة للتااادريب بسااابب أي  صاااور  اااد حيااادف   ميكااان الوكاااول  لياااه بواساااطة التحليااال ومااان مث معا تاااه
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حتليلااي ملااارة واحااادة للحصاااول علاااى ساابب اخنفااااض معااادل األداء  اااد يكاااون حمااادود القيمااة  فقاااد يكاااون هنالاااك الكثااا  مااان 

نااف  و اد يكاون هنالاك داء   مما هو واضح يف البياان  يف فنة جادول املبااراي  املازدحم الت خنفاض األ األسباب املعقدة

لطا اة يف جماال التادريب وباب املبااراي  واألنشاطة املعتاادة   أي اا الاربانمج الغاذائي واملنتباة  و منتباة  علاى باذل اأأر انمجة أ

على بذل الطا اة يف جماال التادريب وباب املبااراي  واألنشاطة املعتاادة    أي اا الاربانمج الغاذائي واإلجاراءا  املساتخدمة مان 

هتيا  اإلنعارااية هلااذا ميكاان التحلياال احلركااي املساااعدة يف دراسااة  باال املاادرب للمساااعدة الفساايولوجية والنفسااية   وا سااناتي

 ا كانااات بااارامج اة هاااي نفسااابا وعماااا   ا كانااات الشااارو  املادياااة للمباااار   العمااال ولعااادة مواسااام لتحدياااد ماااا  تطاااور معاااد 

 تزال األمثل . التدريب احلالية واختبارا  الليا ة البدنية  

ي مييلون لتغطية مسافة أكرب خاالل املبااراي  ا كماا أظبار  الدراساا  أن عادد مان على سبيل املثال  عيب الدوري ا جنليز 

علاى ماد  العقاد املاضاي هاذا  %10اإلجراءا   د أسابمت يف رفاط معادل الليا اة البدنياة لالعايب الادوري الفرنساي بنسابة 

  (70  كفحة 2012)علي    النوع من اإلجراءا  واملعلوما  والناتج تساعد يف وضط برانمج تدريب الليا ة البدنية

املسااافة الااب يقطعبااا الالعااب يف هااذه اللعبااة  كاان ماان التعباا  عاان معاادل العماال يف كاارة القاادم وومبااادئ التحلياال احلركااي مت

 الرئيسية هي :والطا ة املبذولة بغ  النظر عن سرعة احلركة  ويتم ترميز النشا  وفقا لشدة احلركة  والفئا  

العدو وميكن  درا   لك على الورق عن اريق تتبط مسار حركة  عب ما و  ينك  -اإلنطالق –الرك   –املشي  

للمالحظة الذاتية   ألن الالعب عرضة للخط  و  يسفر  لك عن معلوما  مفيدة   أما يف كرة القدم اإلحنافية تتم 

ة حول حدود امللعب وعرب الشريط املسهتل مط الت كد من اريقة الركد والتوثيق العملية مبرا بة ملعب حمدد  رارا  مرئي

كثر الطرائق خدمة جملال واحد يف املباراة الواحدة  وهي أ تزال تعترب أنسب الطرائق املوضوعية كحة  لركد  عب وهذه  

الرايضية ف ال عن التقنيب كحاب اإلختصاص يف العلوم لى  ياس سليم يف ل اإلعتماد على أالتدريب  وللحفاظ ع

ن أنظمة احلوسبة  فب املدربب  و د حتتا  أساليب التدوين اليدوي  دولة اإلجراءا  بصورة منفصلة   يف حب واملوظ

ست كمرا  متزامنة مرتبطة  كاستخداماملستخدمة حاليا لتحليل أنا  اللعب   لديبا  مكانيا   كب ة إلنتا  املعلوما     

الكمبيوتر وهي أكثر متكنا يف مجط احلركة السلوكية وجمموعة املعلوما  عن الالعبب على أرض امللعب وأاي كانت الطريقة 

وثيق على املوضوعية والصدق  وعامة املعدل اإلمجايل للعمل يناو  تن يستند الب عليبا اإللتزام ا ودة وجيب أاملعتمدة جي

كيلومن خالل س  املباراة  هذا النشا   أو ا بد املبذول يكون أكثر أو أ ل وبشكل مستمر على الرغم   13-8 مابب

ة خالل خر  والنشا  الفردي لالعبب    أن املسافة املقطوعيمي متناسق نسبيا من مباراة    أمن أن معدل العمل التنظ

 وتبب أي ا أن الالعب  د  يكون دائما مستفيدا الفائدة الكاملة من  دراته  كيلومن واحد    املباراة الواحدة  د تصل  
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ا ساادية   وأن املساااافة املشااامولة خاااالل املبااااراة ليساات ساااو  درجاااا  خاااام لقيااااس معاادل العمااال و لاااك بسااابب التغااا ا  

وتنفيااذ مباااارا  اللعباااة وتتباااط  التبااااؤ و اجتااااه احلركاااة -املتكااررة يف األنشاااطة   التغااا ا  يف ساارعة التعاااديال  ماااثال التساااارع

الفساايولوجية لكاارة القاادم  حركااا  الفريااق اخلصاام   كمااا أن هنالااك  مالحظااا  تاارد عاان مصااادر البياااان  تشاامل النااواحي

 – %24ساا  أو مشااي -  % 7عااودة  –جااري % 36جااري سااريط    % 2 :)علاام األحياااء يف اجملااال الرايضااي( مثااال

 التعامل مط الكرة

 نبا أو نوعا من اللعب املعاكر   فا بود عالية الكثافة تكون مبالغا فيبا  ا ري السريط )ا سربنت(هذه األر ام متثل جا

العاب يف حوزتاه الكارة أم    أنية   تو يت هذه ا بود   هاوائي ساواء أكاان ال90أنية ومسافة مقطوعة مرة كل  30كل

ا يف نتيهتاااة املبااااراة   وعموماااا فااابن متوساااط املساااافة املقطوعاااة  مااار الاااغ األمهياااة    أن جناااا  ا نتشاااار يلعاااب دورا حامسااافباااو أ

 (72  كفحة 2012)علي  )مستواي  أدىن( هي أ ل مما تكون عليه من املسافة اإلمجالية املشمولة عند كبار الالعبب 

الالكتااا ( عنااد املراوغااة أكاارب منبااا مقارنااة مااط ا ااري يف حلقااة  -و ااد أظباار  الدراسااا  املختربيااة أن الطا ااة املنفقااة )الاادم

مفرغة   وتدل على أن احلافز أعلى عند التعااي مط الكرة مقارنة مط العمل  بشكل ابيعي   وكاذلك تكاون الطا اة املنفقاة 

ا هتمااام خاكااة مبثاال  ينبغاايذلك احلركااة ا انبيااة وهااي مبمااة النساابة للماادافعب   أعلااى عنااد التحاارك    الااوراء وبساارعة وكاا

تدريبا  سريعة أو السرعة لدمام يكون هلا أتث  مفيد على حتركا   صا ة ساريعة وميكان  –هذه األنشطة يف جمال التدريب 

املراوغة تتطلب عادة التغي  يف ا جتااه خلاداع  –ف يالتبد للمراوغة أن تعزز القدرة األدائية يف املباراة  السيطرة على الكرة و

اخلصم وحتتا  خلفة احلركاة   أماا أكارب املساافا  املقطوعاة جاراي مشلات  عايب خاط الوساط واهلهتاوم واملساافة اإلمجالياة بنسابة 

ه اخلاكاية تادل ذأكرب لالعيب خط الوسط   والذي حيتا     بذل املزيد من ا بد علاى التاوايل يف السارعا  املنخف اة   ها

 . نواع ا بد اهلوائي   وهنالك نوع من ا بد الالهوائي الشخصي يف خط الظبر والوسطعلى وجود نوع من أ

ليا ااة البدنيااة تااتم وفقااا وبشااكل متكاارر يكااون أكثاار بااب  عاايب الوسااط واملبااامجب مقارنااة مااط الظباا    وتاادريبا  ال فااالقفز

رك يف اللعاب أكثار مان الالعباب كلام خاالل املبااراة وعملاه  هاوائي  يشاا  4وايل يف امللعب   حارس املرمى يغطي حاللخانة 

يف أرض امللعااااب علااااى الاااارغم ماااان حهتاااام املشاااااركة  ااااد خف اااات عاااارب التغاااا ا  الااااب أدخلاااات علااااى القااااانون عااااام  خااااريناآل

 خر   ثر متريرها من املدافط بيده .رس املرمى التعامل مط الكرة مرة أحيث حيظر على حا1992

درة علااى مواكاالة املمارسااة ولفاانا  اويلااة يعتمااد علااى وجااود التحماال اهلااوائي األ صااى   ن معاادل العماال يف كاارة القاادم القاا

  متاااارين الليا اااة البدنياااة  وبدرجاااة متاثااال عااادائي املساااافا  ويؤكاااد احلاجاااة   الفسااايولوجيةيعتماااد علاااى العدياااد مااان املؤرااارا  

الطويلة   هاذه احلقيقاة تاربر اساتخدام اختباار الليا اة البدنياة لالعباب ورباط البيااان  لتقيايم معادل العمال   وهنالاك مشااكل 
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يقاود    ظباور التعااب  اد تانهتم مان الفشاال يف حتقياق معاد   العمال املتو ااط أبن نشابد اخنفااض يف القادرة اهلوائيااة والاذي 

يااتمكن الالعااب ماان املشاااركة علااى النحااو األمثاال أو  أو اإلكااابة أو عاادم الوكااول لليا ااة املباااراي  ووتاا ة اللعااب حبيااث  

 (73  كفحة 2012)علي   الثقة مما يقلل من القدرة األدائية الكاملة انعدامظبور السبب السلوكي مثل 
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 اخلالصة:
بلغت من الشبرة رايضة كرة القدم حدا مل تبلغه لعبة أخر   و اكتسبت رعبية كب ة يف اجملتمط. كما حظيت اهتماام مجياط 

اهليئا  العاملة يف جمال الرايضة خاكة األندية الرايضية من جبة ووسائل اإلعالم مان جباة أخار . هلاذا التفات  ليباا عدياد 

الباحثب يف جمال النبية الرايضية و تناولوها الدراسة و التحليل. و ا دير الذكر أن العدياد مان مادارس التادريب لكارة من 

القدم يف كث  من دول العامل اعتمد  على الليا ة البدنياة بكوهناا عنصارا رئيسايا لنهتاا  فر باا و تتقادم هاذه املادارس  جنلانا  

تفاق دول العاامل املتقدماة يف النكياز علااى الليا اة البدنياة و املباارا  األساساية كعااملب يكمال كاال أملانياا  هولنادا  روسايا  و ت

منبااا اآلخاار يف  عااداد الالعبااب و علااى رأس هااذه الاادول فرنسااا  الربازياال  الربتغااال  نيهتاا اي   ساابانيا   يطاليااا  األرجنتااب  

 املكسيك و غ هم من الدول.
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 متهيد:
لقااد أكاابح التاادريب يف كاارة القاادم عمليااة معقاادة تسااتدعي علمااا و ممارسااة ميدانيااة و لااي  احاادمها كمااا أن ا عتماااد علااى 

اخلربة امليدانية دون اللهتوء    العلم حيل  حد  القواعد األساسية لتطور تلك اخلاربة و العمال علاى نوهاا  بال سايحد منباا 

ا كانت خربتاه العلمياة  حياث أن التادريب الرايضاي بصافة عاماة و تادريب كارة وجيعل من كاحببا مدرا ينقصه الكث  مبم

القدم بصفة خاكة يقصد به  عداد  عب كرة القادم  عاداد فسايولوجيا بتكياف أجبزتاه احليوياة ماط ا باود املباذول و األداء 

هتااام و مااان خاااالل هاااذا املطلاااوب خاااالل املبااااراة  و  عاااداده مبااااراي وخططياااا حبمااال مناساااب ساااواء مااان حياااث الشااادة أو احل

و وساائل تنفياذ  التمارين املندجمة الكرة و أهم مميزا  اإلعداد  عيب كارة القادم أمهيةاملوضوع سيتطرق الطالب الباحث    

 يف هذا الفصل.خطط اللعب اهلهتومية 

 :اتريخ التدريب املدمج 3-1

املااااادمج ترجاااااط       أن بااااادااي  اساااااتخدام مصاااااطلح التااااادريب et al   Ebben (2000يشااااا  )

(1966)Verkhoshansky   و  لاااك عنااادما وكاااف تركياااب التمريناااا  املتحااادة معاااا يف ضاااوء مبااادأ تطاااوير القااادرا

   أن الباادااي  الفعلياااة   naldchu(1996التفاعليااة علااى خلفيااة اإلأرة املتصاااعدة للهتبااااز العصاايب املركاازي  و ياار  )

( 1966ماا كتباه ) علاىFleck & Kontor (1986 )عنادما  اام  للتدريب املدمج ترجط    أواخر الثمانيا  و لك

Verkhoshansky  يف رااكل تقرياار    معبااد موسااكو الرايضااي  سااتخدام وتطبيااق التاادريب املاادمج علااى الرايضاايب

الساوفييت  و  لااك هباادل حتسااب الليا ااة البدنيااة لااديبم خااالل فاانة اإلعااداد  و ي اايف     يااام املاادربب و علماااء الرايضااة 

األوربياااب بتطاااوير التااادريب املااادمج هبااادل احلصاااول علاااى نتاااائج دماااج تااادريبا  املقاوماااة )األثقاااال(  ا  الشااادة العالياااة ماااط 

الااب تعاارل اساام تاادريبا  البليااومنك  و أكاابح يسااتخدم علااى نطاااق واسااط يف  Shock trainingتاادريبا  التصااادم 

و أوائااال  1970  كمااا ي ااايف علاااى  لاااك توماااس ز  و خاااالل أواخااار (2010)هااازة  م 1995أوروا الغربيااة يف عاااام 

كااان هناااك اجتااااه يف باارامج تااادريب الكاارة الطاااائرة اإلضااافة    عاادة مااان األلعاااب الرايضاااية التنافسااية األخااار       1980

  التادريب النفساي ...اخ( كال وجاه   فصل و تقسيم األوجه املتعددة للاربامج التادرييب )مباارا  التعامال ماط الكارة  التحمال

كل يدرب كما لو كان غ  متصل اآلخرين و  لك كان خطا    ن  عاب الكارة  نساان كامال و متطلباا   اللعباة تتطلاب 

أن يكون الالعب معدا كلما أمكن يف مجيط األوجاه اخلاكاة اللعباة ماط بع ابا و لاي  بصاورة منفصالة   و لاذلك فالدرجاة 

   لتاادريب البدس/الفسايولوجي ماط التاادريب املبااري و التاادريب التكتيكاي و التادريب النفسااي. اخ.املمكناة أن يادمج ا

  (507  كفحة 1994)الوراحي  
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 تعريفات التدريب املدمج:  3-2

(2006 )Brad McGregor    اريقاااة تساااتخدم املقاوماااا  الثقيلاااة و اخلفيفاااة بطريقاااة متبايناااة   ااادل يف النباياااة

هاي سالسال تدريبياة بشاكل تتاابعي هبادل حتساب   Fleck & kontor( 1986حتساب القادرة الع الية. و ياذكر )

بلياومنك يف بشادة عالياة يتبعباا متريناا  ال أثقاال هاي تادريب watt Ebben &(1998كفة بدنية واحادة كماا يشا  )

ميكانيكيااا  ن الشايء املباام يف التح اا  البادس هااو أن تساتطيط و تعاارل تساا   وعااة التدريبياة علااى أن تتشااابه بياونفا  اجملم

 وتااك البدنيااة بتمااارين تاادخل فيباااا الكاارة . التقياايم الفساايولوجي بتمااارين خاكاااة جيااب أن تكااون معروفااة   دمااا  الكااارة يف 

ب جياب علياه أن يتا  لم ماط العمل البدس مسح اكتساب  درا  تقنياة  تكتيكياة و بدنياة لالعاب  و زايدة علاى  لاك املادر 

          كاااااااااون حتاااااااااات وكااااااااااايته  لكااااااااااي يااااااااااتحكم يف التاااااااااادريبا  تالثقافاااااااااة الكرويااااااااااة و التكتيكيااااااااااة لالعبااااااااااب و النااااااااااوادي  الااااااااااب 

(Alexander, 2008, p. 1) يقاول bobby night  ماثال هنااك الاذي يشااهد التمارين و ينفاذه و هاو خيتلاف

ذي يااراه و يفبماه مث يطبقاه و أي ااا هنااك فاارق باب مسااع التعليمااا  أو اإلكاغاء  ليباا أن التمااارين املعطااة    الفريااق عان الا

 ن للتماارين أمهياة   (Fiffh, 1983, p. 06) جياب أن تنفاذ بشاكل فعاايل لكاي يساتفيد الالعاب مناه بشاكل كبا . 

كرب  للمبتدئب أو للمستواي  العليا ملا تتميز من خصاائص لتبيئاة الرايضايب بادنيا و مبااراي و تكتيكياا و مباا يتناساب ماط 

 (167  كفحة 2000)حمهتوب    لك النشا . 

ماااان مجااااط بااااب ا وانااااب الساااالوكية الثالثااااة: املعرفااااة هااااو يلقااااب بلقااااب الكاماااال كاااال  intégrationو مصااااطلح املناااادمج 

      التااادريب املااادمج يسااامى جممعااااا  (153  كااافحة 1994)اخلاااويل   )العقلياااة(  احلركاااة )البدنياااة(  الوجدانياااة )ا نفعالياااة(

و أي ااا طااتلط أو التاادريب مقاومااة اخلاكااة حناان نسااعى لتحقيااق مسااتو  جيااد ماان الليا ااة البدنيااة    التاادريبا  اسااتخدام 

و مثاال لاذلك الادمج أو التكامال هاو التادريب الشابه املباارة املمزوجاة الليا اة و الاذي يبقاى (Vitulli, 2010) الكارة 

نقااط النتياب تساهتيل بادون خطا ( )ال اارب 3د ااائق( أو حا  تساهتيل جمموعاة أهادال )3حماددة مان الو ات )علياه لفانة 

 .(505  كفحة 1994)الوراحي   الساحق املتصل على الشبكة(

التماارين البدنياة ماط بع ابا  يستخلص الطالب الباحث من خالل التعاريف سابقة الذكر أن التدريب املدمج هو خلط بب

الااابع  أو هاااو دماااج باااب التماااارين املبارياااة و  لاااك مااان أجااال تنمياااة كااافة بدنياااة واحااادة أو كااافتب معاااا  أو هاااو دماااج باااب 

 التمارين البدنية و املبارية و التكتيكية من أجل حتقيق اهلدل املرجو.
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 أمهية التدريب املدمج:  3-3

يعتارب التاادريب املاادمج  وسايلة مبمااة ماان الوساائل احلديثااة يف تاادريب كاارة القادم  فبااو كساار لقاعادة و نااط التاادريب اليااومي 

الااذي يتاا لف ماان عاادة فعاليااا  كاإلهاااء مث متاارين التكنيااك مث متااارين اللعااب املصااغر  و هااو مناسااب جاادا لالعبااب الااذين 

بوعية كماااا يف املااادارس و األكادميياااا  الكروياااة  و الاااذي يعتااارب أهااام يتااادربون لفااانا  تدريبياااة أكثااار مااان ئااا  وحااادا  أسااا

 (Mola, 2010)عناكر جذب الالعبب و مليبم من روتب التمارين اململة. 

 ش اع و أنواع التدريبات املدجمة:أ  3-4

يعااد هاااذا األسااالوب مزجيااا مااان ناااا   التاادريبا   ا  األثااار اهلاااادل لرفااط الناحياااة املبارياااة و البدنيااة أو كليبماااا ماااط الناحياااة 

اخلططية  و يتو ف  لك على حمتواها و هدفبا األساساي و الفرعاي الاذي ي اعه املادرب و تناساب  لاك ماط مرحلاة و فانة 

ة اإلحساس احلركي و رفط درجا  تكياف الالعاب ملتطلباا  املبااراة يف أ ال التدريب  و هذه التدريبا   ا  أثر جيد لتنمي

        و ااات متااااا  ف ااااال عاااان حتسااااب القااادرا  البدنيااااة و اخلططيااااة اخلاكااااة و  لااااك بتنمياااة تقاااادير املسااااافا  و ساااارعا  العاااادو 

      ى ا ساااتهتابة الصااااحيحة و التو اااف و الاااادوران و ربطباااا حبركااااا  الااازمالء املنافسااااب و اخلصاااوم. و زايدة  اااادرة الالعاااب علاااا

و التو عااا  الااب تتميااز هبااا ابيعااة األلعاااب ا ماعيااة )كاارة القاادم(. و لااذا فاابن هااذا األساالوب يعتاارب أكثاار األساااليب فاعليااة 

   لالعبااب الكباااار و  وي املساااتو  العااايل لرفاااط مساااتو  األداء التنافسااي  و تر ياااة أداء املباااارا  اخلاكااة حتااات ضاااغط اخلصااام 

ألخطاااااء  و تنميااااة القاااادرا  اخلططيااااة و التفكاااا  ا بتكاااااري لالعااااب  و يتهتااااه املاااادرب     عااااداد الوحاااادا  و تصااااحيح ا

التدريبية لتحقيق األغراض السابقة مط مراعاة دمج متاارين بدنياة  مبارياة  التادريبا  املندجماة مبارياة بدنياة كاذلك التادريبا  

 (189  كفحة 2000)البسااي  املندجمة مبارية خططية  و املبارية خططية بدنية. 

 : التدريبات البدنية املدجمة 3-4-1
اريقة تستخدم املقاوماا  الثقيلاة و اخلفيفاة بطريقاة متبايناة   ادل يف النباياة    حتساب القادرة الع الية. و يف هاذا الشا ن 

هاااي سالسااال تدريبياااة بشاااكل تتاااابعي هبااادل حتساااب كااافة بدنياااة واحااادة.أما   Fleck & Kontor(1986يااار  )

(1998) wattEbben   فباي تاادريبا  أثقاال بشاادة عالياة يتبعبااا متريناا  البليااومنك يف نفا  اجملموعااة التدريبياة علااى

كنااة ماان متاارين أن تتشاابه بيااو ميكانيكااا  و ياار  الباحااث أنااه أساالوب اسااناتيهتي ميكان ماان خاللااه حتقيااق أ صااى اسااتفادة مم

 البليومنك بعد أداء تدريب األثقال الذي مياثله يف نف  اجملموعا  الع لية.
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 : برامج التدريبات البدنية املدجمة 3-4-1-1
 هي    أن برامج التدريب املدمج ميكن أن تؤد  من خالل ثالثة أركال تدريبية  Danny O’Dell( 2007ير  )

و علاااى مجياااط الالعباااب يف هاااذا الشاااكل أن ياااؤدوا مجياااط اجملموعاااا  اخلاكاااة بتااادريبا   : الشننن ل التننندرييب العنننام -1

 ف.90مط فنة استعادة استشفاء حة  بل أداء تدريبا  البليومنك را د3ف  و يتبعبا 60األثقال بفنة استعادة استشفاء 

و علاى مجياط الالعباب يف هاذا الشااكل أن ياؤدوا تادريبا  البلياومنك بطريقاة تتناسااب  : الشن ل التندرييب النننوعي -2

  ق بااب اجملموعااا  3بااا مبارارة جمموعااة بلياومنك بفاانة راحاة عماط نااوع رايضاتبم  و يااؤد  الالعاب جمموعااة أثقاال واحاادة يتب

                       و مراعاة احلد األدىن  ستعادة ا ستشفاء بب اجملموعتب )األثقال و البليومنك(                                                

 .(2010)هزة   و يطلق على اجملموعتب معا اسم السلسة

و هو يتشابه مط الشكل النوعي يف اريقاة التطبياق ماط  لغااء احلاد األدىن للراحاة هنائياا و زايدة  : الش ل التنافسي -3

ق( بااب السالساال التدريباااة )جمموعااة أثقااال +جمموعااة بلياااومنك(. و ياار  الباحااث أن الشااكل التنافساااي 5فاانة الراحااة    )

ك لتالرااى حاادوف  كاااا  بااب الناراائب  ااد ت اار يصاالح لالعاايب املسااتو  العااايل و   يصاالح تطبيقااه مااط الناراائب  و  لاا

 مبستقبلبم الرايضي.

 عناصر تقنني محل التدريب البدين املدمج: -4

 الت رارات يف التدريب البدين املدمج: -أ

لكاال  3 ( أن عمليااة حتديااد العاادد األمثاال ماان اجملموعااا  و التكاارارا 1996يشاا  عبااد العزيااز النماار و انرميااان اخلطيااب )

ر عظيمااا ماان ا هتمااام للحصااول علااى أف اال تنميااة للقااوة    أن عاادد اجملموعااا  لااه عال ااة مباراارة بنتااائج متاارين انلاات  ااد

       التااادريب و أن عااادد التكااارارا  يف اجملموعاااة يتحااادد تبعاااا للبااادل مااان التااادريب األثقاااال و  اااد أمجاااط معظااام مااادر  القاااوة

 – 10جمموعاا  ب  6    3ة يف مراحال اإلعاداد ياتم اساتخدام و اإلعداد البدس على أن احلد األدىن للتنمية املؤثرة للقو 

 تكرارا . 6

أن اجملموعااا  و التكااارارا  حتاادد حساااب الفاانة التدريبيااة ففاااي الت ااخم الع ااالي  Roger Earle(2000و يااذكر )

ارا  مان جمموعاة و التكار  5    3أماا يف مرحلاة القاوة تكاون اجملموعاا   12-8و التكرارا  من  5تكون اجملموعا  من 

( 5أن أغلاااب الدراساااا  الاااب اساااتخدمت التااادريب املااادمج اساااتخدمت ) Thomas( 2007تكااارار  و يشااا  ) 2-5

( تكااارارا  لتااادريب البلياااومنك  و بعااا  5مااان احلاااد األ صااى لالعاااب   و بتبعباااا ) %85تكاارارا  عناااد رفاااط ثقااال بشااادة 
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بيا على أداء التادريب البلياومنك   و بعا  الدراساا  تكرارا ( يؤثر اجيا5الدراسا  أرار     أن هل تدريب املقاومة )

     ي( تكاارارا  ماان احلااد األ صااى    تااؤثر اإلجياااب علااى املتغاا ا  التابعااة و املرتبطااة التاادريب البليااومن 5) أنأرااار     

  راريطة ك( تكرارا    ا مل تؤثر اإلجياب فباي   تاؤثر السالب علاى أداء البلياومن 5و الرغم من  لك فالباحثب يروا أن )

أ  يؤدوا تدريب البليومنك مباررة بعد تدريب األثقاال بادون فانة راحاة  و توجاد دراساتان فقاط اساتخدمتا تكارارا  طتلفاة 

من أ صى تكرار  و حادثت زايدة يف انتاج القادرة الع الية  %65تكرارا  بشدة ( 6( تكرارا   حيث استخدم )5عن )

فقااط ماان احلااد األ صااى لالعااب و حققاات نتااائج  %65  و هااذه الدراسااة تعتاارب هامااة حيااث اسااتخدمت %4.5مقاادارها 

 على الطرل العلوي فقط.  أجريترائعة  و لكنبا 

 : الشدة يف التدريب البدين املدمج -ب 

ل الزائااد كلبااا منادفااا  تعاارب عاان مااالشاادة أو املقاومااة املااؤثرة أو احل أن( 1996ز النماار و انرميااان اخلطيااب)يااذكر عبااد العزياا

   يتاادرب بااه الالعااب و تعااد الشاادة واحااد ماان أكثاار متغاا ا  تاادريب القااوة أمهيااة  أنمقاادار املقاومااة )وزن الثقاال( الااذي جيااب 

ثقاال ميكاان رفعااه لعاادد حماادد ماان املاارا    و الشاادة تزيااد اسااتخدام و تعاارل الشاادة يف جمااال تاادريب األثقااال أبهنااا   أ صااى 

أثقال أكثر وزان أو بتحريك ثقل حمدد بدرجة أسرع أو خفا  فانا  لراحاة أو كال مان هاذه العوامال جمتمعاة و عناد تصاميم 

و لقااد انلاات  باارانمج لتاادريب القااوة فبنااه جيااب حتديااد راادة كاال متاارين أو مقاادار املقاومااة الااذي جيااب أن يتاادرب بااه الالعااب

(  وعلاى 2010عملية حتديد وزن الثقل الذي يبدأ به الالعب اهتماام العدياد مان العلمااء و البااحثب يف هاذا اجملاال )هازة 

الرايضاي أن يتادرب بشاادة عالياة لكال ماان تادريبا  األثقااال و تادريبا  البلياومنك  و هااذا يعاين أن يكاون منخف ااا مباا فيااه 

 عياء  لذا جيب النكيز على نوعية التمرينا  املستخدمة يف تدريبا  البليومنك.الكفاية و  لك لتهتنب حدوف اإل

 : الراحة يف التدريب البدين املدمج -ت 

يشاا  حممااد حممااود عبااد الاادامي وآخاارون    أنااه عناادما يااتم اسااتثارة الع االة مبقاادار يفااوق  اادر ا الطبيعااة فاألنسااهتة الع االية 

ئبا و حيادف التكياف الفسايولوجي اإلجياا   و لاو كاان الو ات املنق اي باب الاواجبب حتتا     و ت مناسب لتستعيد رافا

اساااتعادة الشااافاء و تاااؤد     التعاااب الع ااالي و   ا زاد  فااانة اساااتعادة  ناحلاااركيب  صااا ا جااادا فااابن الع ااالة   تاااتمكن مااا

ن العدياااد مااان أ  2006comyns Thomasالشااافاء فساااول   حيااادف تقااادم يف مقااادار القاااوة الع ااالية  و يشااا  

 رين و هذه الفنة يشار  ليبا بفنة الراحة داخل التدريب املدمج.اتمالالدراسا  تناولت فنا  الراحة املثالية بب 
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  : ال ثافة يف التدريب البدين املدمج -ث 

التاادريب ثالثااة أايم ( أن علماااء التمريناا  و املاادربب الرايضاايب يوكاون 1996ياذكر عبااد العزياز النماار و انرميااان اخلطياب)

يف األساابوع حيااث يااؤد   لااك    أف اال اسااتعادة ممكنااة للشاافاء و يساامح باازايدة فعالااة يف القااوة و املتغاا ا  الفساايولوجية 

( ن عادد مارا  التادريب يف األسابوع تساتخدم يف حتدياد الو ات 1997املصاحبة و ي يف الحة حساام الادين و آخارون)

ضة املعنية و حتتا  معظم الرايضا  يف تدريببا    مرتب أو ثاالف مارا  تادريب املقاوماا  املطلوب و األمهية النسبية للراي

(    ضارورة أن 2003) International Association of Athletics Federationsوتشا   يف األسابوع

عة باااب الوحااادا  سااا96-48مااارا  أساابوعيا  ماااط فاانة اساااتعادة استشااافاء تااناو  مااان 3-1تااؤد  التااادريبا  املدجمااة مااان 

 (2010)هزة  التدريبية الب تستخدم مترينا  لتقوية نف  اجملموعا  الع لية. 

 : التدريبات املهارية املندجمة 4-2 -3
و كثاا ة ابيعااة اللعااب خااالل مباااراي  كاارة القاادم مبوا فبااا املتغاا ة و املتنوعااة تفاارض علااى الالعبااب اسااتخدام أرااكال مركبااة 

للمبارا  املختلفة منبا )مبارا  املركبة( أو املندجمة و هي متثل ركل من البناء يتكون من عادة مباارا  منابطاة )مندجماة( 

تاؤدي بتتاال و ياؤثر كال منباا يف األخار أتثا  متباادل  و لاذلك يساتوجب علاى املادرب  عاداد و جتبياز  عبياه ملواجباة تلاك 

تو  األداء املباااري ابقااا لشاارو  و ظاارل املباااراة  حيااث يعااد امااتالك الالعااب للمبااارا  املوا ااف ماان خااالل ا رتقاااء مبساا

املنفااردة و  تقاناااه هلاااا )متريااار  اساااتالم  مراوغاااة...اخ( ليسااات أبمهياااة تااوافر القااادرة لدياااه علاااى أدائباااا بصاااور مركباااة )اساااتالم مث 

ب اخ( و د يقاااة تتناساااب مااط ابيعاااة املوا اااف خاااالل اساااتالم مث جاااري مث مراوغااة مث متريااار  اساااتالم مث مراوغاااة مث تصااوي-مترياار

اة يتاايح لااه اختيااار املباااراة  و امااتالك الالعااب ألرااكال اختيااار متنوعااة ماان املبااارا  املندجمااة مبااا يتشااابه مااط متطلبااا  املبااار 

 و من مث زايدة  درته على املناورة و تنفيذ اخلطط. أف لبا ابقا ملو ف اللعب

ق و ملواكبااة التطااور امل ااطرد يف مسااتو  أداء الالعبااب و ساارعتبم يت ااح بصااورة جليااة حتمياااة و انطال ااا ماان املفبااوم الساااب

ا جتاااه لدساااليب الرا يااة خااالل عمليااة التاادريب ملكوان ااا املختلفااة .و  جتاااه احلااديث يف تعلاايم و تاادريب املبااارا  يف كاارة 

ياة ياتم التادريب عليباا مبكارا لالعباب النارائب  ادر القدم يؤكد علاى ضارورة دماج هاذه املباارا  لتكاوين مباارا  مركباة مو ف

اإلمكااان  حاا  ميكاان بنائباااا ماان خااالل التكااارارا  الكثاا ة هلااا و تنوعباااا لتشااابه ظاارول املبااااراي  حبيااث تتاادر  كاااعوا  

أتديتبااا لتتناساااب ماااط خصااائص املراحااال السااانية و مساااتواي  الالعااب املبتااادئ و النارااائ  و بااذلك يساااتقر أدائباااا النسااابة 

العب و تزيد سرعة و د ة أدائه و تصرفه السليم عند مواجبة املنافسب. و للتدليل على أمهياة املباارا  املندجماة جياب علاى ل

املادرب النظاار    التمرياار أو التصااويب لااي  كمبااارا  منفااردة فقاط و لكاان كنبايااة ألداء مركااب جيااب التاادريب عليااه دائمااا 
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مال و ا ثناب معاا  حياث متثال نسابة احل حد  املبارا  األخر  الب تسابقبا أ  من خالل ربط كل منبا احلركة )ا ري( أو

ماال املباريااة الااب  و احل%29سااتالم مث التمرياار منبااا و ميثاال ا  %62املباريااة املندجمااة خااالل املباااراة و الااب تنتبااي التمرياار 

ياارتبط أداء الالعااب خااالل التاادريب    و لااذلك جيااب أن%26بينمااا التمرياار املباراار ماان احلركااة  %11تنتبااي التصااويب 

دائما احلركة و سرعة األداء  و من مث تعد أركال التدريب احملتوية على تركيبا  طتلفة و متنوعة للمباارا  املندجماة و الاب 

  تنتبااي مجيعااا  مااا التصااويب علااى املرمااى أو التمرياار يف منااااق طتلفااة يف امللعااب أماارا يسااتوجب ا هتمااام لبلااوي املسااتواي

العالية  و املدرب ا يد الذي يتخذ من هذه النساب مررادا لوضاط كمياة التادريبا  يف بارامج اإلعاداد مباا يتناساب ماط هاذه 

 .(78-77  الصفحا  2000)البسااي  املتطلبا . 

 : التدريبات املهارية البدنية املندجمة  3 -3-4
يعتماااد أداء الوحااادا  التعليمياااة و التدريبياااة  ا  التااا ث  املبااااري علاااى حتدياااد األهااادال األساساااية و الفرعياااة املاااراد حتقيقباااا 

خاااالل الوحااادة )مبااااري أسااااس  بااادس فرعاااي  أو العكااا ( مث وضاااط حمتاااواي  النماااا   و أسااالوب  خراجباااا لتحقياااق تلاااك 

العناكاار البدنياة احلامساة و املنتقاااة كموا اف لعااب تنافساية  و يف هااذا  األهادال و أخا ا ربااط أداء املباارا  اخلاكااة بتادريب

الصااادد جياااب علاااى املااادرب النكياااز يف الشااار  علاااى أهااادال الوحااادة التدريبياااة و كيفياااة التنفياااذ مباااا يف  لاااك أسااااليب عااادد 

و خاااالل التااادريب علاااى مباااارا  (190  كااافحة 2000)البساااااي  التكااارارا  لااادداء و رااادته و فااانا  الراحاااة البينياااة 

التمريار و ا ساتالم أو ا اري الكارة  أو السايطرة ميكان للماادرب ربطباا بتحقياق أهادال بدنياة خاكاة كالسارعة أو التحماال 

ديل يف حتقياااق أو حتمااال السااارعة  و ياااتم  لاااك يف كاااورة ثنائياااة أو جمموعاااا  و تؤخاااذ فااانا  الراحاااة كوسااايلة للتغيااا  و التبااا

األهاادال و نظامااك عماال الالعبااب و التوجيااه و  عطاااء املعلومااا . و مااا نااود الت كيااد عليااه هااو ضاارورة مراعاااة املاادرب أو  

من حيث 'حهتم و رادة و فانة الراحاة( للتمارين أثنااء  -لدس  و القواعد العلمية لتدريب و تنمية العناكر البدنية املختارة

را  ليااتم حتقيااق األغااراض املرجااوة و   تصاابح جماارد تاادريبا  رااكلية فقااط  و أنيااا عاادم  غفااال ربطااه التاادريب علااى املبااا

 ررو  و  واعد املتطلبا  الفنية للمبارة اخلاكة املراد تعليمبا أو التدريب عليبا(.

 : التدريبات املهارية اخلططية املندجمة 4 -3-4
      تتميز تلك النوعية من التدريبا  احتواء املبارا  اخلاكة املت منة هلا على بع  الصعوا  املتدرجة عند أتديتبا  

و ضرورة ربط احتيا  و واجبا  واكز و خطو  اللعب اختيار تلك التدريبا  لتحقيق أهدال حمددة و  د تتم بصورة 

 أكثرو خط ههتوم( أو من خطب متتاليب أ -خط وسط -واحد )خط ظبر فردية أو ثنائية أو مجاعية بب  عيب من خط
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جنا  أو مط ظبا ( ساواء يف حالاة ا ساتحوا  علاى الكارة أو الادفاع يف أي جازء امللعاب  ط) عب خط وسط مباجم أو م

 الثلث الدفاعي(. -يف األمام أو اخللف )الثلث اهلهتومي

 : املندجمة التدريبات املهارية اخلططية البدنية 5 -3-4
يتسط نطاق أداء  عيب كرة القدم يف هاذه النوعياة مان التادريبا  لتنمياة األداء املبااري لاديبم ماط ا اناب البادس يف أراكال 

         خططياااة هادفاااة  و هااااذه التااادريبا  تتشااااابه ماااط األساااالوب الساااابق    أهنااااا تتمياااز بتحقيااااق التكياااف مااااط متطلباااا  املباااااراة 

وا ااف اللعااب الفعليااة و الااب تت ااح فيبااا حتركااا  الالعبااب  أداء املبااارا  حتاات ضااغط  حريااة امااا  و التناااف  ماان خااالل م

القااارار سااارعة التحااارك و األداء  و هاااي تاااتم يف راااكل مجااااعي)أكثر مااان  عبب(ملراكاااز الالعباااب  و ينحصااار دور املااادرب يف 

ا  و كاذلك حتدياد أزمناة و فانا  الراحاة البينياة مباا التوجيه على حتقيق هدل التدريب و زايدة  يقاع اللعاب و  تقاان املباار 

  حيقاق التنمياة البدنياة املرجاوة  كماا جيااب علاى املادرب تشاكيل النماا   التدريبيااة املتنوعاة باب الالعباب لتحقياق مشوليااة األداء 

 (196  كفحة 2000)البسااي   و زايدة  درة الالعب على األداء املتغ  ابقا ملتطلبا  كل مباراة.

 : التدريبات اخلططية املندجمة 6 -3-4
الاادفاع املركااب )املناادمج( هااو خلاايط الاادفاع رجاال لرجاال و دفاااع املنطقااة و فيبااا حياادد املاادافط منطقااة حمااددة يلتاازم الاادفاع 

بشااكل أساسااي حبياااث يرا ااب فيباااا أي مباااجم يااادخل  ليبااا للحااد مااان حركتااه و خطورتاااه. و الاادفاع املركاااب يعتاارب مقيااااس 

فيااذ واجبااا  خطااط الاادفاع ا ماااعي و يتطلااب  اادرا كباا ا ماان حقيقااي للكشااف عاان  اادرا  املاادافعب و مااد  تفبمباام لتن

  و بنااءا علاى ماا جااء يف أعااله (210  كفحة 2000)عبده   الليا ة البدنية و حسن التعاون ا ماعي بب أفراد الفريق 

التمااارين احلقيقيااة املندجمااة  اادل    القاادرا  و القابليااا  البدنيااة و املباريااة و اخلططيااة ممااا  أنيسااتنتج الطالااب الباحااث 

 يشابه ظرول املباراة احلقيقية  لذلك ميكن اعتبارها من التمارين لتحقيق هذه األهدال. 

 : جوانب إعداد العب كرة القدم وفق التمارين املندجمة 5 -3
 يشمل على ا وانب التالية: أن ن  عداد املتكامل لالعب كرة القدم جيب 

 : فرتة التدريب خاصة ابإلعداد البدين ابستخدام التمارين املندجمة 3-5-1
  ن حتقيق املستواي  العالية النسبة لالعبب أو الفرق يف كافة املراحل الفنية و الوكول    النتائج الرايضية املطلوبة  يتو ف

على مد  ما توكل  ليه الالعب من  عداد بدس  و ما حتقق من تطور لعناكر الليا ة البدنية األساسية و هي )القوة  

السرعة  التحمل  املرونة  الررا ة(  و هذه األخ ة تعترب من أهم كفا   عب كرة القدم  لذلك فبي من أساس أهدال 

   و يعترب اإلعداد(97  كفحة 2003)الو اد   ا ة البدنيةخطة التدريب عند العمل يف تنمية و تطوير اللي
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القادرا  البدنياة  مان خاالل تقوياة  أوالبدس أهم عناكر  عداد الالعب أو أحد أجزاء التدريب املوجاه حناو تطاوير الصافا  

و رفاااط كفااااءة أجبااازة ا سااام الوظيفياااة و تكامااال أدائباااا ابقاااا ملتطلباااا  املبااااراي  و  اااد تنوعااات أسااااليب و اااارق التااادريب 

املساتخدمة يف رفاط مساتو  الليا اة البدنياة لتحقياق هادل اإلعااداد و هاو التكياف الاوظيفي ملتطلباا  العناكار البدنياة حبيااث 

  2001)البساااي أ.   على مد  التحسب الذي حيدف يف األجبازة الفسايولوجية و التكوينياة و النفساية .يدل التكييف 

  و هباادل اإلعاداد الباادس يف كاارة القادم     عااداد الالعاب باادنيا و خططيااا و وظيفياا و نفساايا ممااا  (45-44الصافحا  

يتمارااى ماااط موا ااف األداء املتشااااهبة يف نشااا  كااارة القاادم و الوكاااول بااه حلالاااة التاادريب املطلاااق عاان ارياااق تنميااة القااادرا  

د  ممكن ح  يتمكن الالعب مان التحارك يف مسااحا   البدنية ال رورية لدداء التنافسي و العمل على تطوريبا أل صى م

 .(Vitulli, 2010) كب ة من امللعب ينفد خالهلا الواجبا  الدفاعية و اهلهتومية حسب ظرول املباراة

 : اإلعداد البدين يف خطة التدريب السنوية 3-5-1-1

تباادأ تادريبا  اإلعااداد الباادس العااام يف بدايااة فاانة اإلعاداد  و متلااف نساابة توزيعبااا الاازمين علااى  : اإلعننداد البنندين العننام

مدار فنة اإلعداد  و يزداد زمان تادريببا يف املرحلاة األو  و الثانياة مان املرحلاة اإلعدادياة و تقال يف املرحلاة األخا ة مان فانة 

عااداد اخلاااص مبساااعدة اإلعااداد العااام  و هااي مرحلااة أساسااية أتيت يف اإلعااداد حيااث تنشاا  املقاادما  ال اارورية يف تطااوير اإل

املقدمة من حيث النتيب يف برامج التدريب و الغرض منبا رفط مستو  الليا ة البدنية لالعب بصفة عاماة التنمياة الشااملة 

فاااءة األجباازة الوظيفيااة ماان خااالل و املتزنااة للعناكاار البدنيااة لتحماال متطلبااا  املباااراة و القاادرة علااى اسااتعادة الشاافاء برفااط ك

 .(46  كفحة 2001)البسااي أ.  التمارين  ا  الصفا  التطويرية العامة و الب تتم يف امللعب أو الصا   

و مااان الوساااائل املبماااة يف اإلعاااداد البااادس العاااام اساااتخدام تااادريبا  للتطاااوير البااادس العاااام مااان األلعااااب الرايضاااية األخااار  

املساااعدة يف تطااوير القاادرا  البدنيااة العامااة و الااب تااؤثر يف جساام الالعااب و تعماال علااى تقويااة ا باااز العصاايب الع االي و 

التوافق احلركي هبدل رفط املستو  العاام للقادرا  احلركياة األساساية و  لاك  حتسب كفاءة وظائفية الداخلية و كذلك تطوير

 (36  كفحة 2002)عبده  .  استخدام التمرينا  البنائية العامة 

القدرة الوظيفية ابقا ملتطلبا  املباراة أنظمة و أجبزة ا سم  و زايدة  و هو موجة حنو تقويةاإلعداد البدين اخلاص :  -أ

و السرعة  ة اخلاكةيف كرة القدم أي تطوير الصفا  املميزة لالعب مثل التحمل الدوري التنفسي و سرعة رد الفعل و املرون

لعدو ملسافا   ص ة و القوة املميزة للسرعة الرجلب  و الررا ة و حتمل السرعة و هذه الصفا  مرتبطة مط بع با فمثال ا

من لتحسب السرعة  أو ا ري ملسافة حمدودة  بطريقة التناوب و تقل تدريبا  اإلعداد البدس اخلاص يف فنة 30ملسافة 

 اإلعداد مقارنة اإلعداد العام حيث تصل ألعلى نسبة هلا يف مرحلة اإلعداد اخلاص  ا ستعداد للمباراي 



 

87 
 

)البسااااي أ.  و مقارنااة اإلعااداد العااام تاازداد تاادرجييا و يقاال حهتاام اإلعااداد العااام بنسااب متفاوتااة حسااب مراحاال اإلعااداد 

كذلك يعمل اإلعداد البدس اخلاص يف كرة القدم على حتساب الصافا  و القادرا  احلركياة لالعاب .(47  كفحة 2001

تكياف علااى ا باد الباادس العاايل يف ظاارول املبااراة  و أن هااذا اهلادل يتحقااق مان خااالل مطايط التاادريب لتعوياد جساامه ال

للموساام التاادرييب  يف فاانة اإلعااداد اخلاااص للفاانة اإلعداديااة و يف بدايااة مرحلااة املنافسااا   و الااب جيااب احملافظااة فيبااا علااى 

و بصاورة عاماة  جياب الفصال باب كال مان اإلعاداد البادس العاام و مستو  اإلعداد البدس اخلاص    هناية فنة املنافسا   

اخلااااص ألن كاااال منبماااا يكمااال اآلخااار مااان خاااالل مطااايط املوسااام التااادرييب الاااذي يبااادأ مبرحلاااة اإلعاااداد البااادس العاااام مث    

 (36  كفحة 2002)عبده  .  اإلعداد البدس اخلاص لالرتقاء القدرا  البدنية و احلركية اخلاكة بالعيب كرة القدم 

و يف هاذه املرحلاة يكااون ا هتماام موجبااا حناو تطاوير الصاافا  البدنياة اخلاكااة اإلعنداد البنندين يف مرحلنة املسننابقات: -ب

مااان  %90-80  بينماااا اإلعاااداد اخلااااص مااان %20-10بكااارة القااادم بشاااكل رئيساااي و تصااال نسااابة اإلعاااداد العاااام مااان 

اإلعااداد الباادس  و علااى املاادرب الت كيااد علااى التاادريبا  البدنيااة املباريااة حيااث دمااج بينبمااا  كمااا جيااب عليااه مراعاااة توزيااط 

عناكار الليا ااة البدنيااة عناد تنميااة اخلصااائص البدنياة يف دورة احلماال األساابوعية مباا يتناسااب و معطيااا  علاوم ل اامان التاا ث  

. و مااان خااالل ماااا  كااره البااااحثون و علماااء التااادريب سيسااتخلص الطالاااب الباحااث بعااا  اإلجيااا  علااى مساااتو  الالعااب

النقااا  العامااة و اهلاماااة الااب يساااتخدمبا ماادر  كااارة القاادم للمسااتواي  العالياااة خااالل فااانة املسااابقا   و هاااي علااى النحاااو 

 التايل:

 و املبارية.يف ل مصيص الوحدا  التدريبية يف األسبوع لتنمية عناكر الليا ة البدنية   -

 مصيص جزء من الوحدا  التدريبية األخر  لتنمية الررا ة و املرونة و السرعة. -

 حيدد نصيب تدريبا  السرعة و القوة و الررا ة يف النصف األول من الدورة. -

 التدريب على حتمل السرعة مرة واحدة يف األسبوع. بينما التحمل العام مرة كل أسبوعب. -

 نواعبا مرتب يف األسبوع.التدريب على السرعة أب -

 التدريب على القوة املميزة السرعة يوميا حبيث تكون  ا  اابط مباري. -

                                         التااااااااااااااااادريب علاااااااااااااااااى الرراااااااااااااااااا ة اخلاكاااااااااااااااااة مااااااااااااااااارتب يف األسااااااااااااااااابوع. أماااااااااااااااااا التااااااااااااااااادريب املروناااااااااااااااااة فيكاااااااااااااااااون يومياااااااااااااااااا  -

 (78-77  الصفحا  1995)البسااي ا.  

و هي املرحلة األخ ة من  عداد  عب كرة القدم و يرافقه هبو  يف  : اإلعداد البدين يف املرحلة االنتقالية-ت
 مستو  ردة التدريب  و يف هذه املرحلة أتخذ مترينا  اإلعداد البدس اابعا خاكا و مشو ا من خالل األلعاب النفيبية
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و السباحة ... خ. و مما سابق يساتخلص الطالاب الباحاث أن اإلعاداد البادس يعاد واحادا مان أهام متطلباا  اإلعاداد  -أ

الالعب كرة القادم و الاب تتهتاه حناو تطاوير النوعياا  و القادرا  البدنياة األساساب كماا يؤكاد علاى  لاك ايسار حسان نقاال 

  ياااتم خاااالل مراحااال اإلعاااداد لالعباااب و الاااذي يكاااون ضااامن و  ن مساااتو  تطاااوير هاااذه النوعياااا (اساااكارودميوفا)عااان أان 

 .(13  كفحة 2008)ميوفا   ياسا  موضوعية موحدة مبساعد ا ختبارا  املقننة. 

 : فرتة التدريب اخلاصة ابإلعداد املهار  ابستخدام التمارين املندجمة  3-5-2

و    يعترب اإلعداد املباري أحد ا وانب األساسية لعملية التادريب يف كارة القادم  : اإلعداد املهار   5-2-1 -3

أو     ميثل مستو   تقان األداء املبااري أحاد مؤرارا  القادرة املبارياة العاماة أو اإلجنااز املبااري لالعاب و خاكاة   ا متاثال 

 تشابه هذا األداء مط متطلبا  موا ف اللعب خالل املباراي .
و األداء املبااااري يف كااارة القااادم ميثااال جمموعاااة مااان األداءا  احلركياااة الفردياااة املندجماااة الكااارة و بااادوهنا يتطلاااب تنفياااذها مااان 

الالعب  درا  بدنية ونفسية تتكامل معا إلخرا  هاذا األداء الصاورة و الشاكل املناساب ملو اف اللعاب  و القادرة اخلاكاة 

     تاارتبط فقااط اماااتالكبم ملبااارا  اللعاااب  و لكاان بقاادر م علاااى ا ختيااار املناساااب لالعاايب كاارة القااادم يف املسااتوي العاااايل  

و الدمج لتلك املبارا  مط بع با الابع  و أدائباا تبعاا ملتطلباا  مو اف اللعاب مان حياث املسااحة املتاحاة وضاط املنااف  

هاذا و يتحادد املساتو  املبااري لالعاب  و  وته وضط الزميال   السارعة و الد اة و التو يات املناساب ماط ا  تصااد يف ا باد 

بقدرتاااه علاااى تنفياااذ األداءا  احلركياااة و املبارياااة الكااارة بصاااورة مندجماااة حتااات ضاااغط املنافساااب خاااالل املبااااراة و لاااي  أثنااااء 

 .(35  كفحة 1998)البسااي أ.  التدريب فقط 

نااب األساساااية لتطااوير احلالااة الرايضاااية حيااث يباادل    حااادوف تغاا   جيااا  يف السااالوك يعتاارب اإلعااداد املبااااري أحااد ا وا

. و يعاين كافاة العملياا  الاب تبادأ (103  كافحة 2001)هااد   احلركي من خالل تعلم و  تقان و تثبيت األداء املبااري

  باتعلم الالعبااب أسا  تعلاام املباارا  احلركيااة و يبادل    وكااوهلم فيباا ألعلااى درجاة أو رتبااة حبياث تااؤدي مواكافا  اآلليااة 

و الد اة و ا نسايابية و الدافعياة تسامح لاه  ادرا م خاالل املنافسااا  الرايضاية هبادل حتقياق أف ال النتاائج ماط ا  تصاااد يف 

  و يعترب اإلعداد املباري  كساب الالعبب املبارا  األساسية من خاالل التماارين (45  كفحة 1994) براهيم   بد ا 

 (163  كفحة 2000)البسااي م.   و املعلوما  و املعارل هبدل الوكول    الد ة و اإلتقان يف أدائبا 

و من خالل ما  كره الباحثون آنفا  يري الطالب الباحث أن اإلعداد املباري يعترب وسيلة من وسائل  عداد الالعب من  
 كل ا وانب منبا البدنية ة التكتيكية ..  خ و الوكول به    مستو  الفورمة الرايضية. و األداء املباري يف ضوء املفبوم
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يعترب عنصرا حامسا يشاكل ماط فارض تاوافر عناكار و اإلعاداد األخار  أساساا هاماا لالعايب كارة القادم يف الاتحكم السابق له 

 و السيطرة على جمراي  اللعب أثناء س  املباراي .

تنفيذ األداء املباري حتت ضغط املنافسب و  لك بزايدة اكتساب الالعب عادد كبا  مان املباارا  اخلاكاة الكارة و بادوهنا 

 Dissitionا  األرااااااكال و النكيبااااااا  املختلفااااااة و بتكاااااارارا  كباااااا ة متكناااااااه ماااااان زايدة مقدرتااااااه علااااااى امااااااا  القااااااارار  

Making- و كذا التنوع يف استخدام تلك املبارا  ابقا  ختالل ظرول و موا اف اللعاب  ف اال عان  -خربة مبارية

اللعاب و مان هناا فباو يساعى دائماا لالرتقااء مبساتو   حسن تصرفه مط املناف  خالل موا اف اللعاب املتغا ة يف ضاوء  اانون

  تقان و تثبيت األداءا  املبارية لالعب خالل ا وانب األساسية ملفاهيم األداء املباري .

 ( يبني عناصر عملية اإلعداد و التدريب املؤثرة يف القدرة املهارية العامة لالعب كرة القدم.4الش ل)

 
و اإلعااداد املباااري يف كاارة القاادم  يباادل    تعلاايم املبااارا  األساسااية الااب يسااتخدمبا الالعااب خااالل املباااراي  و حماولااة 

تنمياة  حاد  الناواحي  املبماة يف  عاداد   و  ادل كاذلك    (67  كافحة 2008)عباده   الوكاول هباا    املرحلاة آلياة 

  عب كرة القدم.

 أمهية اإلعداد املهار  لالعيب كرة القدم :  3-5-2-2

يعااد اإلعاااداد املبااااري مااان الوسااائل املبماااة يف تنفياااذ خطاااط اللعااب املختلفاااة  و يعاااد األسااااس يف بناااء اخلطاااط و كااال خطاااة 
  األساساية مان  بال الالعباب أبسالوب بسايط و ماتقن يسااعدهم تستوجب استخدام مبارة أو أكثر    ن أن األداء املباارا

   و يلعب  عداد املباري يف كرة القدم احلديثة  دورا كب ا يف(63  كفحة 2008)حممود  على ا  تصاد يف ا بد  
 

 مستوى القدرة على األداء
 إعداد

الحالة الفكرية و 

 المعرفية
الحالة 

 النفسية
الحالة 

 الخططية
الوظيفية و  الحالة

 البدنية

 اإلعداد التنافسي

 شمول و تنوع عملية اإلعداد و التدريب

الحالة 

 المهارية
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حتقيق نتائج  جيابية لصال الفريق  حيث الفريق املباجم  و السيطرة امليدانية بف ل املبارا  العالياة يساتطيط أن أيخاذ زماام 

   و فيمااا أييت أهاام األسااا (67  كاافحة 2008)عبااده  املبااادرة دائمااا  و الوكااول    مرمااى اخلصاام و  حاااراز األهاادال 

)حممااااود  لاااادداء املباااااري: التكنيااااك  الليا ااااة  الااااتفبم  النكيااااز الااااذهين  النظاااار و التفكاااا   امااااا  القاااارارا  املناساااابة  األداء 

أمااا  عاان ا انااب املباااري فلعبااة كاارة القاادم احلديثااة أكاابحت مجلااة ماان املبااارا  األساسااية نااذكر  3.(65  كاافحة 2008

 :امنب

 ضرب الكرة القدم)املناوبة و التبديف(  و اإلئاد. -

 الدحرجة الكرة  مط املراوغة و اخلداع. -

 السيطرة الكرة   مط املبامجة و  طط الكرة. -

 ضرب الكرة الرأس  و رمية التماس. -

 : م وانت اإلعداد املهار  ابستخدام التمارين املندجمة  3-5-2-3
خااالل مفاااهيم أساسااية وجااب علااى املاادرب  دراكبااا جياادا  كتساااب  عبيااه املبااارا   حتاادد مكااوان  اإلعااداد املباااري ماان

املتعااددة و  عااادادهم بشاااكل يتناساااب و متطلباااا  موا اااف اللعاااب املتغااا ة و ميكااان حصااار هاااذه املفااااهيم يف النقاااا  الاااثالف 

 التالية:

و يعااين هناا حهتام اإلعااداد املبااري يف كارة القاادم و تشامل جممااوع األداءا   مشولينة و زايدة حجنم اإلعننداد املهنار  : -أ 

املبارية الفردية و املندجمة لالعبب يف مركز و خطو  اللعب املختلفاة  و يت امن اإلعاداد املبااري هناا ضارورة معرفاة كام هاذه 

تاو  وحداتاه الشاكل املتسلسال و املبارا  و من مث وضط هيكل عام يشملبا مجيعا حبيث ياتم مطايط التادريب و تنظايم حم

 الذي ي من احتوائبا مجيعا.

ق النكياز علاى وضاط احملتاو  بيراعي يف عملية اإلعداد املباري اإلضافة    ما سا أن تنوع حمتوى اإلعداد املهار  : -ب 

مباااا يتناساااب ماااط  املناساااب لكااال مركاااز أو مبعاااىن أخااار عااادم ا كتفااااء بااازايدة ثاااروة املباااارا  فقاااط بااال جياااب توظياااف املباااارا 

متطلبا  كل مركز من مراكز اللعب أي بربط التدريبا  املبارية الب ميتلكبا الالعبون املركز الاذي يلعاب فياه ماط رفيقاه ماط 

 مراعاة تنوع هنايتبا من حيث الشكل و اهلدل.

املادرب هناا و دائماا  و يرتبط  لك مما سبق حيث جياب علاى ربط تنفيذ األداء املهار  مبواقف اللعب التنافسية : -ت 
 و أبدا أن يعد تدريباته حبيث ميكن توظيفبا لتحقيق اهلدل املنشود. و هو أداء هذه املبارا  يف موا ف تنافسية

 
 



 

91 
 

  2ضاد  2  1ضاد  1)بداية من النكيبا  الثنائياة متشاهبة ملا حيدف يف املباراي  من خالل وضط مناف  متدر  اإلجيابية 

 .(165  كفحة 2000)البسااي م.  باراي  املصغرة أو تدريبا  خطو  اللعب .. خ( و ح  امل 3ضد  3

 : اإلعداد املهار  يف خطة التدريب السنوية  3-5-2-4
خاااالل مرحلاااة اإلعاااداد العاااام يغلاااب علاااى متريناااا  اإلعاااداد املبااااري ثباااا  الشااارو  احملاااددة للتمااارين و لعااادد مااارا  للتكااارار  

أرابر.و  3    2مناسب و خاكة للنارئب و أن نراعي فانا  الراحاة باب متريناا  اإلعاداد املبااري   و تاناو  ماد ا باب 

ة  و متبيااد ملرحلااة اكتساااب ا ااي املبااارا . أمااا يف مرحلااة اإلعااداد اخلاااص فيلهتاا  يااتم يف هااذه املرحلااة تعلاام املبااارا  ا ديااد

املادرب    تطاوير األداء املباااري و العمال علااى تثبتاه عان اريااق اساتخدام تغاا  الظارول اخلارجياة للتمااارين املساتخدمة ماادة 

درب علااى ا ساااتمرار يف تطاااوير املباااارا  أسااابيط  بينماااا يف مرحلاااة املبااااراي  التهتريبيااة يعمااال املااا 4    3هااذه املرحلاااة مااان 

األساساية و حماولاة تثبتبااا يف كافاة الظاارول و املوا اف  اادر ا ساتطاعة هادفاا للوكااول    آلياة أدائبااا  و اساتعمال املنافسااة 

و  لاك التهتريبية يف حب خالل فنة املباراي  يش  مفب  براهيم على حارص املادرب يف احملافظاة علاى ثباا  األداء املبااري 

استعمال التمرينا  املختلفاة و املشاو ة. أماا خاالل فانة ا نتقاال. فيكاون حمتاو  التادريب كلاه مركازا علاى تادريب املباارا  

األساسااية يف كااورة تروحييااة حبتااة مثاال التصااويب يف كااورة األلعاااب و تكثاار األلعاااب املباريااة التاان  الاارأس أو القاادم أو كاارة 

 .(43-38  الصفحا  1994) براهيم  الطائر 

 : فرتة التدريب اخلاصة ابإلعداد اخلططي ابستخدام التمارين املندجمة 3-5-3

 : مفهوم اإلعداد اخلططي 3-5-3-1
يعترب اإلعداد اخلططي هو املركب الذي ميتاز  فياه كافاة أناواع اإلعاداد لتحقياق هادل التادريب الرايضاي  فباو حمصالة تطاوير 

حالااة الفاارد البدنيااة املباريااة و الفكريااة و النفسااية  و التطبيقيااة يف تاارابط و تكاماال للمساااعدة علااى امااا  القاارار و التصاارل 

  و يعرفاااه حساان السااايد (147  كاافحة 1992)اخلاااالق  يف حاادود  اااانون اللعااب   املناسااب يف موا اااف املنافسااة املختلفاااة

أبنه جمال تطبيق الرايضي مليزاته البدنياة و املباارا  احلركياة و  دراتاه العقلياة و اساتعداداته النفساية و تنسايقبما تبعاا لظارول 

و يتطلااااب األداء (174  كاااافحة 2007)عباااده  و لالساااتفادة ماااان نقاااا  ضااااعفه املنافساااة مااااط احلاااد ماااان ميااازا  املناااااف  

اخلططااي دائمااا و يف كاال و اات  ساابام العمليااا  التفكاا  املتعااددة أثناااء األداء تبعااا لطبيعااة املوا ااف املتعااددة و املتغاا ة أثناااء 

 .(219  كفحة 2005)اخلوجا  املنافسة الرايضية 
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 :اخلطوات املتبعة يف تعلم خطط اللعب  3-5-3-2

تعلام خطاط اللعاب مان ا واناب الاب جياب أن تناال الازمن املناساب يف حمتاو  خطاة التادريب السانوية حياث جياب أن يااتعلم 

الالعبااون اخلطااة ابقااا للخطااوا  الااب تااؤدي    أف اال النتااائج يف الااتعلم خاكااة   ا مااا كااان يف مرحلااة عمريااة كااغ ة حيااث 

    (44-43  الصاافحا  1994) بااراهيم  مرحلااة العمريااة الكاارب   تكااون خ اتااه و  دراتااه الذهنيااة   تساااعد كالعااب يف 

و   و بشكل عام يقسم اإلعداد اخلططي    ثالف مراحل  و هي مرحلة فبم و اكتسااب املعاارل و املعلوماا  اخلططياة  

 املبدع مط املوا ف اخلططية. مرحلة تنفيذ األداء اخلططي و  تقانه و أخ ا مرحلة التفاعل

الشر  النظري للخطة:  ن أو  اخلطوا  الب تتباط  : مرحلة فهم و اكتساب املعارف و املعلومات اخلططية -أ 

و    عنااد تعلاايم خطااط اللعااب غالبااا هااي أن يسااتعب املاادرب الساابورة أو برساام مصااغر للملعااب أو أي وساايلة أخاار  متاحااة

و          كافية و يقصد منبا هدل اخلطاة  و الو ات املناساب لتنفياذها يف اهلهتاوم أو الادفاع  عطاء الالعبب املعلوما  ال

على املدرب أن يعطي الو ت الكايف للشر  املفصل للخطة لكي يستوعب الالعبون اخلطاة جيادا و أن جيياب املادرب علاى 

 .(252  كفحة 2001)هاد   تساع   الالعبب

يشرع يف هذه املرحلة املدرب و الالعبون العمل التطبيقي يف امليادان  : مرحلة تنفيذ األداء اخلططي و إتقانه -ب 

للخطة و هذا لتوضيح كيفية التصرل و مواجبة كافاة ا حتماا   و املوا اف و تطباق يف هاذه املرحلاة اخلطاة بادون منااف  

باريااة و النفسااية الالزمااة لتحقيااق احلركااة البطيئااة مث التاادر  يف ساارعة األداء مااط ا هتمااام بتطااوير طتلااف القاادرا  البدنيااة امل

 (221  كفحة 2005)اخلوجا  األداء على أحسن و دوام  كال  األخطاء  

يقوم املدرب يف هاذه املرحلاة بتطبياق اخلطاة علاى  عبياه ماط  : مرحلة التفاعل املبدع علو املواقف اخلططية -ت 

وجود مناف  سليب مث  جيا  مط التدر  يف الظرول من السبل    الصاعب ملعرفاة مقادرة الالعاب علاى مواجباة الصاعوا  

مث تنفيااذ (198-197  الصاافحا  1992)اخلااالق  و العرا ياال الااب يتلقبااا  و علااى املاادرب التوجيااه و عااال  األخطاااء  

اخلطة يف مباراة جتريبية و هذا ح  يتسىن لالعاب تنمياة  دراتاه علاى اإلحسااس علاى رو  املنافساة  و للمادرب معرفاة ماد  

 .(29  كفحة 1990)هاد  فبم  عبيه و تطبيقبم للخطط 

 :العالقة بني خطط اللعب و وسائل تنفيذها  3-5-3-3
يتطلاااب تنفياااذ اخلطاااط  تقاااان املباااارا  األساساااية بصاااورة تعتماااد علاااى مباااارة أساساااية أو أكثااار يف تنفياااذها لاااذا فاااان  تقاااان 

ز علااي املبااارا  األساسااية أماار هااام لنهتااا  خطااط اللعااب املختلفااة نظاارا  ن النكيااز يف اريقااة أداء املبااارة يقلاال ماان النكياا
 الواجبا  اخلططية أثناء اللعب لذا فالبد من التدريب على املبارا  األساسية يف  اار حترك خططي . أي يتحرك
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الالعب يف امللعب وفقا خلطة فردية أو مجاعياة ماط تنفياذ األداء املبااري بد اة و حسان تصارل و مان خاالل موا اف مشااهبة 

  كافحة 1993) مساعيال   ضرورة تكييف املبارا  اخلططية مط مباارا  اللعاب. terab    ة   وير  املا حيدف يف املبار 

 وتشمل خطط اللعب التحرك الفردي والعمل ا ماعي بب الالعبب هبدل :(21

ف  وتسااهتيل أكاارب عاادد حتريااك الالعبااب كاا فراد وجمموعااا   وكااذا الفريااق ككاال بغاارض الوكااول    مرمااى الفريااق املنااا -1

 ممكن من األهدال .

 تعاون زم بب أفراد الفريق هبدل  عا ة الفريق املناف  ومنعه من الوكول    مرمى فريقبم وتسهتيل أي هدل. -2

كما أن خطط اللعب ترفط من مستو  أداء الالعبب للمباارا  األساساية يف نفا  الو ات الاذي حتسان فياه لياا تبم البدنياة 

لدثاار النبااوي والنفسااي علااى الالعبااب والفريااق   و اادل خطااط اللعااب أي ااا    ا  تصاااد يف جمبااود الالعااب    اإلضااافة

  كاافحة 1996)طتااار  الباادس ماان خااالل العماال ا ماااعي املخطااط للفريااق والااذي يقااوم فيااه كاال  عااب مبساااعدة زميلااه . 

 األداء تعتمد على عوامل أساسية ألداء الالعب ) فرداي( وميكن حتديد تلك العوامل يف األيت:وعموما مجاعية (117

 املبارة الفردية وأساسيا  اللعب. -

 القدرا  اخلططية ) الفبم و الذكاء(. -

 الليا ة البدنية. -

وعليه جيب على أي  عب أن   يادخر جبادا يف حتساب  دراتاه ساالفة الاذكر    ن الالعاب  اد يكاون علاى درجاة عالياة  

ة. امن املبارة ولكنه يفشل يف تنمية  دراته اخلططياة وفبماه وباذلك يصابح  عباا عااداي   ياؤثر يف جماراي  األماور أثنااء املباار 

 (19  كفحة 1993يل  ) مساع

 العالقة بني خطط اللعب واللياقة البدنية: 3-4 -3-5
 جااادال يف أناااه مااان الصاااعب أن يقاااوم الالعاااب بتنفياااذ خطاااط اللعاااب املطلوباااة بطريقاااة مالئماااة   ا كانااات ليا تاااه ضاااعيفة أو 

مباادأة أكثار مان الالعاب البطايء ان صة  ومن السابل أن نادرك أن الالعاب الساريط  و حتمال القاوة العاايل يصابح خال اا  ا 

كاحب حتمل القوة احملدود. فالالعب األول يتحرك يف مساحا  كبا ة مان امللعاب و  يثبات يف مركاز معاب  و ناا يساتطيط 

أن يسااتخدم امللعااب كلااه يف حتركاتااه. و القااوة الااب تتمثاال يف الكفااا  بااب الالعبااب علااى الكاارة  ويف الوثااب و ااوة التصااويب  

املرونة تلعب دورا هاما يف املقدرة على تنفيذ اخلطط  ومما  رك فيه أن التفوق البادس كثا ا ماا ياؤثر نفسايا علاى  والررا ة و

املناف  مما جيعله خيطئ كث ا يف لعب الكرة املشنكة أو ربه املشنكة ي ال     لك أن التفوق البدس لالعاب يكاون ميازة 

 (179  كفحة 1996)طتار   ب الكرة املشنكة بصورة سليمة.له و عانقا حيد من  درة منافسه على لع
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 : تقسيم خطط اللعب  3-5-3-5

شارك فيبا أع ااء الفرياق ساواء كا فراد أو مجاعاا  أو كفرياق مجااعي و مان يهي خطط  : خطط لعب هجومية -أوال

خالهلا يتحرك الالعبون بوعي و فبم و  دراك حسب ظرول و مقت ايا  املبااراة و دور كال  عاب يف الفرياق أثنااء اهلهتاوم 

ياة املباريااة بصاورة أف اال هبادل حتقيااق الفاوز و  حااراز أكارب عاادد مان األهاادال مساتغلب يف  لااك  مكااان م و  اادرا م احلرك

  و العماال علااى دخااول منطقااة الاادفاع و يف نفاا  الو اات (187  كاافحة 2002)عبااده  .   ماان  عاايب الفريااق املناااف  

و ادل خطاط اهلهتاوم أساساا    متكاب الفرياق مان  .(46كافحة   2008)املاو    عند فقدان الكرة  عداد حيازة الكارة.

 كااابة مرمااى املناااف  أبكاارب عاادد ماان األهاادال  و كقاعاادة عامااة تسااتدعي اخلطااط اهلهتوميااة أن يكااون  عبااو اهلهتااوم علااى 

 (181  كفحة 1996)طتار   مستو  عايل من املبارا  األساسية والقدرا  احلركية أكثر من  عيب الدفاع.

ويعترب اهلهتوم أ و  وأراد جواناب اإلباداع يف كارة القادم    أناه مان جباة أخار  هاو أكاعببا تطبيقاا خاالل اللعاب  ويعتماد 

 على نوعب من التحرك اخلططي:

 اهلجوم املضاد:  
الاادفاع للبهتااوم و تنفيااذ التمرياارا   الطويلااة ويقصااد بااه اهلهتااوم السااريط املباغاات واملفاااجئ للفريااق و لااك بتحوياال الكاارة ماان 

 للمبامجب املتقدمب إلهناء اهلهتما  مباررة أب ل عدد من التمرير والتسديد السريط على املرمى.

 اهلجوم املنظم:
يقصاد بااه اهلهتااوم الااذي يعتمااد علااى حتركااا  منظمااة مقصاودة وهلااا هاادل معااب كفااتح ثغاارا  يف الاادفاع املناااف  خاكااة   ا  

 ركزا يف ثلث امللعب الدفاعي اخلاص به.كان متم

 املراحل الت وينية للهجوم:
يعتاااارب اسااااتحوا  الفريااااق علااااى الكاااارة أو  خطااااوا  باااادء اهلهتااااوم و الااااب تااااتم عاااان اريااااق حااااارس املرمااااى أو ركااااال  املرمااااى            

تلاااك احلااا   بداياااة للبهتاااوم أو اسااتخالص الكااارة ماان الفرياااق املنااااف  أو انتقاهلااا نتيهتاااة الاااركال  الثابتااة ولكااال حالااة مااان 

متلاف اخااتالل تلااك احلاا   والااب يعقببااا مرحلاة التح اا  مث التنفيااذ الفعلاي والنبااائي هباادل  حاراز األهاادال يف مرمااى 

الفرياق املنااف . غاا  اناه لاي  ماان ال اروري أن متاار كال حالاة املراحاال املاذكورة للبهتااوم حياث اناه ماان املمكان أن تااؤد  يف 

 (39  كفحة 1993) مساعيل   ة.اندجمة و يتو ف  لك على منطقة بدء اهلهتوم امللعب أثناء املبار كورة متكاملة و م
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تعد اخلطط الب يستخدم فيبا الرايضي أو الفريق للدفاع و ينك املباادرة و  دارة  ياادة  : خطط اللعب الدفاعية -اثنيا

املناااف  و يسااتخدم هااذه اخلطااة يف حالااة تفااوق الفريااق أو عنااد حماااول جتميااد املنافسااة  أو اإل ااالل ماان درجااة املبااادرة للفريااق 

 اهلزمية  فماثال يار  بعا  املادربب عادم ا راناك اخلطاط الرايضاية الدفاعياة  للهتاوء للادفاع فقاط  بال يتحاب للفرياق الفركاة

 .(748  كفحة 1998)حسب   خلط  املناف  ح  ينتبزها للقيام  هبهتوم م اد

حة و العادو و ا اري و حتقياق مساافة معيناة كماا او هاي حتقياق زمان معاب كماا يف الساب : خطنط حتقينق األرقنام -اثلثا

  كافحة 2001)هااد   هو احلال يف الرمح و دفط ا لة  و أخ ا حتقياق درجاة معيناة كماا هاو احلاال يف ا مبااز و الغطا 

   تتم العمليا  النفسية و احلركية يف األداء اخلططي يف املراحل التالية:(247

مالحظة و حتليل مكانة املنافسة: و هي األسااس لادداء اخلططاي و تتعلاق املالحظاة و حتليال املنافساة و تتو اف نوعياة  -

 املباري و التفك  و املعلوما  و التهتارب اخلططية و مو ف الالعب.املالحظة على مستو  األداء 

احلل التفك ي للواجب اخلططي: حيل الواجب اخلططاي أو  فكاراي مث حركياا  و يبادل احلال التفكا ي     جيااد اارق  -

لعاب دورا كبا ا مان سريعة حلل الواجب اخلططي على أساس املالحظة و حتليل مكانة املنافسة و معرفة الالعاب اخلاكاة و ت

 حيث معلوماته و مباراته و  دراته.

احلل احلركي للواجب اخلططي:  ن احلل احلركي هو الصورة الب يظبر فيبا األداء اخلططي و احلال احلركاي هاو انتاج عان  -

 .(198  كفحة 1992)اخلالق   املالحظة و التحليل ملكانة املناف 

 : أن يراعيها املدرب عند وضع و اختيار خطة املباراةجيب العوامل اليت   3-5-3-6
جياب علااى املاادرب عنااد القياام اختياااره خلطااط اللعااب الااب يشاارك هبااا فريقااه يف املباااراة أن يراعاي عاادة نقااا  و عواماال هامااة 

 تساعده على حتقيق الفوز يف مباراة و هي:

 لالعيب الفريق و الفريق املناف .النواحي البدنية و املبارية  -

 مد  أمهية املباراة و املطلب احلقيقي من نتيهتتبا. -

 حالة امللعب و مساحته  و حالة الطق  الب تقام فيه املباراة. -

 .(175-174  الصفحا  2002  )عبده  . مرونة اخلطة و مد   جراء التعديال  عليبا وفقا لس  املباراة -

 : اإلعداد اخلططي يف خطة التدريب السنوية  3-5-3-7
يف مرحلااة اإلعااداد العااام تكااون مترينااا  اإلعااداد اخلططااي يف هااذه املرحلااة  ترتكااز أساسااا علااى أتسااي  ا وانااب البدنيااة و 

 ضئيلة  و الب  د تتبلور يف بع  مترينا املبارية و اإلرادية لد  الالعبب  حيث يظبر اإلعداد اخلططي فيبا بنسب 
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القواعااد اخلططيااة مثاال التحاارك    الكاارة أو تبااادل املركااز مااط الزمياال أو سااند الزمياال يف كااورة ساابلة مبسااطة. أمااا يف مرحلااة 

  اإلعااداد اخلاااص يباادأ بوضااو  ظبااور التمرينااا  اخلططيااة يف هااذه املرحلااة  يااتم النكيااز علااى خطااط الاادفاع و خطااط اهلهتااوم  

و جياب أن نؤكاد أي ااا علاى أمهيااة التعلايم و التادريب علااى خطاط اللعااب السابلة البسايطة أو    مث يلااي  لاك اخلطااط  ا  

  بينمااا يف مرحلااة املباااراي  التهتريبيااة يعماال املاادرب (47  كاافحة 1994) بااراهيم  املتطلبااا  املباريااة األعلااى أو املعقاادة 

علاااى ا ساااتمرار يف حتساااب ا واناااب املبارياااة و البدنياااة و الذهنياااة و النفساااية املرتبطاااة اإلعاااداد اخلططاااي و حماولاااة تثبتباااا يف  

شاااكل مبارااار كافاااة الظااارول و املوا اااف  ااادر ا ساااتطاعة. يف حاااب  ن اإلعاااداد اخلططاااي يف فااانة املبااااراي  يكاااون مرتبطاااا ب

الصااافا  البدنياااة و املبارياااة و النفساااية و الذهنياااة و املعرفياااة. أماااا يف الفااانة ا نتقالياااة يت ااامن اإلعاااداد اخلططاااي التحليااال 

      النظاااري للخطاااط و ماااد  كفاءتاااه خاااالل املوسااام املنصااارل  و كاااذلك رااار  و حتليااال أساااباب النهتاااا  و الفشااال اخلططاااي  

 .(231-230  الصفحا  2001)هاد  ميكن أن تستخدم يف املوسم املقبل  و دراسة و حبث اخلطط ا ديدة الب

 : بعض منايج تطبيقية عاملية للتدريبات املندجمة   3-6

 هارية مندجمة تنتهي ابلتمرير:ممنويج أمر هللا البساطي لتدريبات  3-6-1
حتسب التمرير املبارر من احلركة أو السيطرة على الكارة و التمريار بعاد الاتحكم فيباا أو املراوغاة و  دل هذه التمرينا     

 أو ا ري هبا و سول نوضح الغرض من كل مترين و أسلوب تطويره من خالل التدر  مبتطلباته.

ا و متريرهاااا حتاات ضاااغط الغاارض ماان التمااارين: حتسااب الساايطرة علاااى الكاارة ماان ا اااري و ساارعة ا ااري هباااا و التحااويط عليباا

 اخلصم أرضية و عالية  جتاها  طتلفة.

 : وصف التمرين
أربعاااة خلمساااة  عباااب   أ    ب     .يبااادأ التمااارين بتمريااار الكااارة مااان الالعاااب  أ         ليمررهاااا حائطياااة مااان داخااال 

الالعااب     بعااد التمرياار باادور اهلاادل )العالمتااب( لالعااب  أ  الااذي جيااري لدمااام جتاااه العالمااة  و يف نفاا  الو اات يقااوم 

املدافط ا ري خلف الالعب  أ  و ال غط علياه  بال أن يصال    العالماة. و عناد وكاول الالعاب  أ  للعالماة ميارر الكارة 

   الالعاااب  ب  و جيااااري اجتاهباااا و يف نفاااا  الو ااات ينتقاااال الالعااااب     ملكاااان الالعااااب  أ  خلاااف اجملموعااااة مث يقااااوم 

كاارة    الالعاب  أ  الاذي يااؤدي متريارة حائطياة مااط الالعاب  ب  املتقادم  سااتقبال الكارة و ا ااري الالعاب  ب  بتمريار ال

هبا للوكول للعالمة و يف نف  الو ت جيري الالعب  أ  بعاد التمريار ا اري خلاف الكارة لل اغط علاى الالعاب  ب   بال 

ط الالعااب     و ينتقاال الالعااب  أ  ليقااف أن يصاال    العالمااة. و عنااد وكااول الالعااب  ب  للعالمااة يكاارر التماارين ماا

 مكان الالعب  ب  يف الكن و هكذا.
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 تطوير التمرين: ميكن استخدام التمريرا  العالية و األرضية الطويلة. الدفاع اإلجيا .

التدريب بكرتب و زايدة  عب للمهتموعة أو أكثر و يقسمان جمموعتان أ  ب و يبدأ التمارين مان موضاط أ  ا ب يف و ات 

 .(79  كفحة 2000)البسااي م.  واحد. ميكن نقل التمرين لينفذ من على جانيب امللعب و ملنطقة املرمى 

  لتدريبات مهارية خططية: Frédéric Lambertinمنويج   3-6-2

ثالثااة متااارين و العماال يكااون ثنااائي و ماادة حمتااو  احلصااة:  دمااا  عماال الباادس داخاال العماال املباااري و التكتيكااي يتمثاال يف 

 د.20احلصة 

 X3م(skiping+10دورة + 2/1(: يتم تنفيذ العمل عند مساع  رارة )1تدريب ر م )

 .X3م(10(: يتم تنفيذ عمل عند مالحظة  رارة )دورة حول حلقة+ 2تدريب ر م )

  X2 (64  2000رب كااااارة(م+ضااااا10دورة+2/1(: ياااااتم تنفياااااذ عمااااال عناااااد مالمساااااة )ظبااااار علاااااى ظبااااار+3تااااادريرب م )

Lambertin) 

 : لتدريبات بدنية مهارية خططية Alexandre dellal منويج  3-6-3

 تطوير سرعة الالعب يف وضعيا  اخلاكة يف املقابلة. اهلدف:

  دما  التمارين السرعة داخل التمارين التقنية و التكتيكية أثناء التدريب. الوصف:

 يوجد جمموعتب تعمل يف نف  الو ت و الشكل عند مساع اإلرارة. تنفيذ التمرين:

رين  يقاااع احليااوي ) فااز علااى حااواجز  مااتتكااون ماان  عبااب أو أكثاار الااذين سااول يقومااون بتكاارار الت : موعننة األوعا 

 م.30-20جري جانيب بب الشواخص( مث يتقااعان أثناء ا ري  بل  ديف. حيث يعدو الالعب مسافة 

م مث يساااتقبل الكااارة 20-15تتاااوزع علاااى ا اااانبب )جاااري الااارجلب علاااى الشاااواخص  عااادو بسااارعة  : عنننة الثانينننةمو ا 

 (Alexander, 2008, p. 85) بلمستب و يف نفي الو ت يقوم بتمرير الكرة.

 : منويج لتامر حمسن إمساعيل لتدريبات خططية بدنية 4 -3-6
 .2لعب متريرة مط الالعب  1منتصف امللعب يبدأ الالعب ر م يف  -

 .5الدحرجة داخل دائرة الوسط مث حيول كرة  طرية    ا نا   1يعمل  -

 الذي يقوم التبديف. 4دحرجة أسفل خط التماس و يلعب كرة عرضية اجتاه  5يعمل ا نا   -
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لينفاااذ نفااا  حركاااا   6علاااى حافاااة  اااوس ا ااازاء ليقااادم الكااارة دحرجاااة اجتااااه الشااابه 5اآلن حاااامي اهلااادل يلعاااب     -

كمحااور لعماال   6ماان  2تكااون بدايااة التماارين جمااددا عناادما يقاانب  3التماارين األول ماان ا بااة األخاار  و اجتاااه الالعااب 

 .(85  كفحة 1999   )املو التمريرة ا ارية 

 : وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلجومية 3-7
تعتارب اإلمكانياا  الفردياة لالعبااب أساساا مبماا للتعاااون فيماا بيانبم لتحقيااق أهادال الفرياق  وعلااى هاذا فابن األداء الفااردي 

عنبااا  يف تنفيااذ خطااط اللعااب اهلهتوميااة يف كاارة القاادم    يعاان  تقاهنااا   غااىنملبااارا  كاارة القاادم أو حتركااا  الالعااب الفرديااة 

عااامال مبمااا وضااروراي إلجنااا  تلااك اخلطااط   وهااي تعتاارب مبثابااة الوسااائل األساسااية يف تنفيااذ خطااط اللعااب اهلهتوميااة وهااذه 

 الوسائل هي : ا ري الكرة   التصويب   املراوغة   التمرير 

 اجلر  ابل رة 3-7-1
( أن ا ااري الكاارة هااو أحااد وسااائل تنفيااذ اخلطااط اهلهتوميااة الفرديااة والااب حياااول فيبااا الالعااب 2005يااذكر رفاااعي حسااب)

ويقصااد ا ااري الكاارة اسااتحوا  الالعااب  (176  كاافحة 2005)حسااب  الااتحكم والساايطرة علااى الكاارة أثناااء حتركااه هبااا 

تحرك هبا هبدل اكتساب مساحة خالياة واساتحوا  الفرياق علاى الكارة ويتطلاب  لاك  تقاان الالعاب األداء على الكرة مط ال

 (John, 2001, p. 56)املباري التعامل مط الكرة والتدريب على  لك بشكل مستمر  

 عليبا ويستخدم ا ري الكرة يف احلا   التالية :واملقصود ا ري الكرة هو حترك الالعب هبا مط سيطرته 

 عندما   يكون أمام الالعب فركة للتمرير    الزميل . -

 عندما يريد الالعب التقدم الكرة يف مساحة خالية . -

 او إلبقاء الكرة مط الفريق . -

 عندما يريد الالعب جذب مدافط  ليه إلبعاده عن التغطية . -

أثناء ا ري أمر ضروري وحياوي ليحتفااظ هباا حتات سايطرته وخاكاة   ا ماا كاان القارب مناه   ن حتهتيز الالعب على الكرة

للو اات وغالبااا مااا ميبااد ا ااري الكاارة  اختصاااراماادافط   أمااا   ا كاناات أمامااه مساااحة خاليااة فماان املمكاان دفااط الكاارة أمامااه 

ط اإلساتخدام يف مرحلاة بنااء اهلهتاوم وخاكاة يف للتصويب على املرمى أو التمريرا  العكسية وا ري الكرة أمر حياوي وراائ

ثلاث امللعاب األوساط للفرياق أماا يف مرحلااة التطاوير واإلهنااء فاان احلاجاة الياه يف منطقااب ا نااحب تازداد حينماا يلهتا  الفريااق 

هتااومي فبنااه يتميااز املناااف     النكيااز يف الاادفاع أمااام منطقااة ا اازاء   وا ااري الكاارة يف األحااوال العاديااة يف ثلااث امللعااب اهل

 (131  كفحة 1994)هادة  بقصر املسافة الب جيريبا الالعب الكرة وخاكة داخل منطقة ا زاء وأمامبا 



 

99 
 

 ويالحى عند تصميم مترينا  ا ري الكرة مايلي:

 التغي  يف سرعة ا ري -

 التغي  يف مسافا  ا ري  -

 بزاوية حادة(–بزاوية  ائمة  –بزاوية منفرجة  -التغي  يف خط س  ا ري )متعر  -

 التناف  يف مترينا  ا ري بب الزمالء . -

 التصويب  3-7-2

يعتاارب التصاااويب الوسااايلة األساساااية إلحاااراز األهااادال وبواساااطته ميكااان  هنااااء ا باااد املباااذول يف بااادء اهلهتاااوم وبنائاااه وتطاااويره 

يتم القدم فقط بل يتم أي اا الارأس    أن نسابة تساهتيل األهادال القادم أعلاى بدرجاة   على املرمى  و هنائه  والتصويب 

خااربة الالعااب وتدريبااه علااى التصااويب أمكنااه التصااويب يف املكااان املناسااب ماان املرمااى  ازداد كباا ة منبااا الاارأس   وكلمااا 

املبااارا  األساسااية يف   أهاامويااذكر حممااد كشااك أن التصااويب يعتاارب ماان (133  كاافحة 1990م  ) بااراهيوالقااوة املناساابة 

ميثال احلاد الفاكال والعامال األساساي يف حتديااد  بالتصاويجييادها الالعباون خاكاة املبااامجون  ن  أنكارة القادم والاب جياب 

مل تنتاه التصاويب والتدرب علاى التصاويب    انتيهتة املباراة و لك  ن مجيط مكوان  اللعب اخلططية تصبح عدمية الفائدة 

 يكون يف ظرول متشاهبة ملا حيدف يف املباراة وحتات ظارول العابء البادس والعصايب وضاغط املنااف  . وللتصاويب أنجيب 

جانااب فااين يتمثاال يف اريقااة األداء الصااحيح والد ااة والااتحكم املطلااوبب وجانااب باادس يف القااوة والساارعة والررااا ة وجانااب 

                     خططاااااااااااي وهااااااااااااو كيفيااااااااااااة اسااااااااااااتخدام األداء الفااااااااااااين اسااااااااااااتخداما خططياااااااااااا سااااااااااااليما أثناااااااااااااء موا ااااااااااااف اللعااااااااااااب املختلفااااااااااااة

 (2 1  كفحة 1986)كشك  

( أن التصااويب يتطلااب جبانااب األداء الفااين القااوة والثقااة والقاادرة علااى النكيااز والعزميااة 1993ويااذكر اااه  مساعياال وآخاارون )

وان يقرر الالعب يف أجزاء من الثانية التصرل املناسب حلالة اللعب علماا ان حتركاه حيسام مسا لة النهتاا  والفشال للبهتاوم 

ا    ا جيااب أن نفاارق بااب األداء الفااين للتصااويب اسااتخدام التصااويب كوساايلة ماان وسااائل تنفيااذ اخلطااط باال وللمباااراة كلباا

اهلهتوميااة الفردياااة وهاااو التطبياااق الفعلاااي لااادداء الفاااين أثناااء املبااااراة واساااتخدامه اساااتخداما خططاااا يف ظااال الظااارول املختلفاااة 

( أن التصاويب هااو أحاد وساائل تنفيااذ 2005ويااذكر رفااعي حساب ) (117 116  كافحة 1993) مساعيال  للمنافساة 

خطاط اللعاب اهلهتوميااة الفردياة والاذي يعااد عماال مباااراي مبماا و اد يكااون حامساا لنتيهتااة املبااراة والتصاويب علااى املرماى يااتم 

                        درا كباااااااااا ا يف وحااااااااادة التاااااااااادريب اليوميااااااااااةالقااااااااادم وأي ااااااااااا الااااااااارأس وألمهيااااااااااة التصاااااااااويب علااااااااااى املرمااااااااااى فاناااااااااه أيخااااااااااذ  ااااااااا

 (180  كفحة 2005)حسب ر.  
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 وجيب مراعاة النقا  اهلامة التالية عند توجيه الالعبب أثناء التدريب على التصويب:

لااى املرماااى يف املنطقااة اخلطااارة    أن املباااجم الاااذي يلعاااب تعويااد الالعباااب علااى انتبااااز الفاارص الاااب تساانح هلااام للتصاااويب ع -

 لدمام داخل منطقة ا زاء أو على حدودها   يكون فعا  بقدر كال.

    جيااب أن يكااون التصااويب علااى املرمااى هااو ا ختيااار األول داخاال منطقااة التصااويب املااؤثر ) املنطقااة املااؤثرة ( ويكااون التمرياار -

 أو أي مبارة أخر  هو ا ختيار الثاس.

 تطلب  لك . داخل منطقة التصويب املؤثر   ا ما م لولتشهتيط الالعبب على التصويب على املرمى أبسلوب غ   -

 ن الفشل يف  كابة اهلدل عند التصاويب   جياب أن يقلال مان أمهياة التصاويب علاى املرماى   فلكاي حتارز األهادال جياب  -

 ص.تو ط ضياع عدة فر 

توجيه الالعب لكي يتو ط ا حتكاك البدس مط املنافسب أثناء التصويب    املرماى و   خياال  لاك . وجياب علاى املادرب  -

 أن يشاااهتط الالعباااب عناااد اللااازوم وان يااانظم بعااا  التمريناااا  الاااب تشااابه موا اااف املبااااراي  حااا  يعتاااادوا عليباااا   فكثااا ا ماااا

 ضاااغط مااان املااادافعب  يف حاااب جناااد أهنااام   كل ناااو جي وهااام أحااارار دون ماااارااااهدان  عباااب يصاااوبون أثنااااء التااادريب بشااا

 حيقق اهلدل منه غالبا. حدف وكوبوا فان التصويب ل جيرعون ح  على التصويب يف املباراي   و  ا ما

    توجيااااه الالعااااب    النصاااايحة القائلااااة ان الفشاااال يف  كااااابة املرمااااى بعااااد حماولااااة جياااادة أف اااال ماااان فقااااد فركااااة التصااااويب -

   (135  كفحة 1990) براهيم  

 :العوامل الرئيسية املؤثرة يف جناح التصويب:3-7-2-1
 ن  خفاااق الالعااب يف أداء الطريقااة الصااحيحة للتصااويب لااي  هااو الساابب الوحيااد دائمااا يف عاادم حتقيااق التصااويب هلدفااه 

 جنا  التصويب آو فشله ومن هذه العناكر مايلي:لكن هناك عدة عناكر أخر  حتدد مد  

 د ة و وة التصويب. -

 ارتفاع مسار الكرة وهي مصوبة    املرمى. -

 ة الب تصوب  ليبا الكرة.يالزاو  -

 تو يت التصويب. -

 وفيما يلي نتعرض الشر  لكل عنصر من هذه العناكر
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 دقة وقوة التصويب: -1

أن توجه حبيث يكون من الصعب على حارس املرماى املنااف  أن ينقاذها   ومان  عند تصويب الكرة القدم أو الرأس جيب

هااذا املنطلااق جنااد أن د ااة التصااويب و وتااه هلمااا دور أساسااي يف جناحااه   وكلمااا زاد  خااربة الالعااب وتدريبااه زاد  مقدرتااه 

يبادرون فركاا  هبياة  هنم غالباا مااعلى  رسال القاذائف القوياة بد اة يف مكاان حمادد   أماا الالعباون  ليلاو اخلاربة والتادريب فا 

لتساااهتيل األهااادال   ماااا بسااابب تركياااازهم علاااى القاااوة وحااادها أو علااااى الد اااة وحااادها   فبنااااك ماااان يركاااز علاااى القاااوة أثناااااء 

التصويب وهو  ريب جدا من املرمى فتكون النتيهتة خرو  الكرة بعيدا عن املرمى  كماا أن هنااك مان الالعباب مان يصاوبون 

فاالقوة  اب  و اا مثال الاذي يصاوب    زاوياة خالياة مان احلاارس ولكنباا ضاعيفة فينقاذها احلاارس     الكرة بد ة علاى حساا

والد اة مطلوبتااان عناد تصااويب الكارة علااى املرمااى وجياب علااى الالعاب دائمااا أن يااوازن بينبماا وهااو يصاوب    املرمااى ابقااا 

 للمو ف الذي يواجبه.

 ؟ مىت تتغلب القوة علو الدقة أثناء التصويب
 تزداد نسبة القوة عن الد ة أثناء التصويب يف احلالتب التاليتب:

كيلااومن   120يف معظام حاا   التصاويب البعيااد ويف بعا  األحياان تصاال سارعة خارو  الكاارة مان الالعاب     -أ

 يف الساعة.

 يف حا   التصويب القريب من زوااي يسدها احلارس .  -ب

 مىت تتغلب الدقة علو القوة أثناء التصويب ؟
تاازداد نساابة الد ااة عاان القااوة أثناااء التصااويب يف حالااة مااا   ا كاناات الكاارة  ريبااة ماان املرمااى وخاكااة   ا مااا كااان احلااارس غاا  

 (138  كفحة 1990) براهيم  متمكن من الزاوية الب يصوب  ليبا الالعب 

 : ارتفاع مسار ال رة وهي مصوبة إىل املرمو -2
نعااااين ارتفاااااع مسااااار الكاااارة كوهنااااا مصااااوبة عاليااااة أو منخف ااااة  وتعتاااارب التصااااويبا  األرضااااية أكثاااار كااااعوبة يف  نقا هااااا ماااان 

التصااويبا  العاليااة   ويرجااط  لااك    أن أداء احلااارس حلركااة ا رمتاااء للطاا ان يف اهلااواء أساابل وا صاار يف املسااافة ماان ا رمتاااء 

 (138  كفحة 1990) براهيم     األرض   والتايل سيكون الزمن ا ل 

 الزاوية اليت تصوب إليها ال رة : -3

يف حالاة ماا   ا كاان املبااجم املصاوب يقانب مواجباا للمرمااى أو يتخاذ مو عاه مواجباا للمرماى  بال التصاويب فمان األف اال 
 منه فان كان املباجم املصوب يقنب أو يتخذ مو ط بزاويةتصويب الكرة     حد  زاويب املرمى  أما يف حالة ما   ا  
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احلارس يف هذه احلالة يعمل على سد الزاوية القريبة مما يؤدي فتح األخر  وهنا  اد يكاون للتصاويبا  امللتوياة القوياة دور يف 

  حراز هدل.

من التصاويب للزاوياة الاب يسادها    وبشكل عام فان التصويب    الزاوية البعيدة أكعب على حارس املرمى يف  نقا  الكرة

ة القااادم إلباااداع الالعاااب وابتكااااره و كائاااه ابقااا ملاااا ميلياااه علياااه املو اااف يف  ااااار ر والاارغم مااان  لاااك فاااان اجملاااال مفتاااو  يف كاا

مصلحة الفريق      حيدف يف كث  من املباراي  أن يبمال حاارس املرماى يف ساد الزاوياة الاب يقانب  ليباا الالعاب املصاوب 

ا يف اعتبااره العمال علاى زماب الزاوياة البعيادة أثنااء و وفاه الزاوياة القريباة مماا ياؤدي    فتحباا بصاورة مغاا  فيباا ممااا   واضاع

ميكناه ماان الااتحكم فيبااا   ويف مثال هااذه األحااوال جيااب علاى الالعااب أن يصااوب    هااذه الزاوياة القريبااة باادون تااردد و لااك 

 (139  كفحة 1990) براهيم  ييق الزاوية البعيدة  ن فتح  هذه الزاوية نسبيا يعين ت 

 توقيت التصويب  -4

 ن ا ختيار الصحيح لتو يت التصويب يعترب واحدا من أهم عناكر جنا  التصاويب  وكثا ا ماا جناد  عباب  اد فقادوا فركاة 

للحظاا    األمار الاذي تكاون نتيهتتاه  غاالق احلاارس أو املادافط  التصويب علاى املرماى نتيهتاة تبااائبم وأتخا هم التصاويب

 زاوية التصويب أو أن الت خ   د يؤدي    ازدحام الطريق املدافعب أمام املرمى.

 عند تصميم مترينا  التصويب جيب مراعاة النقا  التالية:

  مراعاة النواحي الفنية ألداء التصويب 

 من ملستب( –مط مستو  الالعبب )التصويب املبارر أي من ملسة واحدة  مراعاة تناسب مستو  أداء التصويب 

 . مراعاة البدء الد ة أو  مث  دما  الد ة مط  وة وسرعة التصويب بعد  لك 

  خار  املنطقة( –مراعاة أن يكون التصويب متنوعا يف األماكن الب يتم منبا التصويب )داخل املنطقة 

 مللعوبااة لالعااب املصاوب ماان حيااث كوهنااا عاليااة أو أرضاية أو ماان جانبااه أو ماان أمامااه أو ماان مراعااة التنويااط يف الكاارا  ا

 خلفه.

 اوي  -مساتقيم ام ملتاوي -عاايل -متوسط ا رتفاع -مراعاة التنويط يف التصويب املطلوب من الالعب آن يؤديه )ارض 

 سريط آم د يق(

  (142  كفحة 1990) براهيم  مراعاة التنويط يف التصويب من حيث كونه القدم أو الرأس  
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 املراوغة :  3-7-3
للمراوغااة دور مباام ك حااد وسااائل اهلهتااوم يف حااا   اللعااب املتعااددة و  بااد أن تكااون املراوغااة  ا  غاارض معااب وتاااتم يف 

حياث أن عادم جناا  املراوغاة يعتارب احاد املوا اف  تو يات حمادد ويتناساب ماط  مكانياا  الالعباب الفردياة ومراكازهم يف الفرياق

الذي يؤدي    فقد الفريق للكرة ولذا فالباد مان عادم املغاا ة يف اساتخدامبا بصاورة غا  جمدياة وياربز دور املراوغاة كبحاد  

را باة الشااديدة وساائل تنفياذ خطاط اللعاب اهلهتوميااة اهلاماة فيماا يظبار يف املبااراي  وتسااتخدم املراوغاة يف املوا اف امللحاة كامل

من  بل املدافط وكعوبة التمرير للزمالء املرا بب أو يف حالة كثرة عادد املادافعب عان املباامجب في اطر املبااجم للاتخلص مان 

البع  منبم املراوغة أو عناد التهتااء دفااع الفرياق املنااف   ساتخدام خطاة مصايدة التسالل فيكاون اساتخدام املراوغاة عامال 

وجاد املبااجم كاعوبة يف التساديد علاى املرماى فيساتلزم  لاك الاتخلص مان  لازمالء املباامجب وكاذا أ ا مااهام لتعديل أوضااع ا

 (68  كفحة 1993) مساعيل  املدافط أو  والذي  د يظبر فهت ة ملال اته وحماولة استخالص الكرة منه 

( أن املراوغاااة تعاااين  ااادرة الالعاااب املساااتحو  علاااى الكااارة يف مطاااي الالعاااب املااادافط للفرياااق 2005وياااذكر رفااااعي حساااب )

 (103  كفحة 2005)حسب ر.  املناف  استخدام بع  حركا  اخلداع الب يقوم هبا سواء ا ذع أو القدمب 

( أن الالعاااب ا ياااد  باااد أن يتاااوفر لدياااه  ااادر مناساااب مااان اإلتقاااان للمراوغاااة كماااا أن فااارق 1994) وياااذكر مفاااب  باااراهيم

املستواي  العالية غالبا ما يكون لديبا عدد كب  من الالعبب جييدون تنفيذها حتت مجيط الظرول وجياب اساتخدام املراوغاة 

يف اسااتخدامبا بصااورة غاا  جمديااة يباادم خطااط الفريااق  يف التو ياات السااليم واملو ااف املناسااب  سااتخدامبا حيااث أن املغااا ة

الت ث  السيئ على نفسية ا ي الازمالء لاذلك جياب علاى املادرب أن يوجاه    اهلهتومية ويتسبب يف  هدار الفرص اإلضافة 

هلهتوميااة الالعباب للمراوغااة املفياادة  ويف اال اسااتخدام املراوغااة يف ثلااث امللعاب اهلهتااومي كوساايلة ماان وسااائل تنفيااذ اخلطااط ا

 (151  كفحة 1994)هادة  

 املراوغة يف أجزاء امللعب الثالثة ::3-7-3-1

يف ل استخدام املراوغة يف ثلث امللعب اهلهتومي كوسيلة لتنفيذ اخلطاط اهلهتومياة   علماا  : ثلث امللعب اهلجومي –أ 

للفريق املناف  ميكن تدارك املو ف   وسواء كانت املراوغاة يف منطقاة ا ناا  أو يف منطقاة أبنه يف حالة فشلبا وانتقال الكرة 

القلااب فبهنااا تعماال علااى اخااناق احلااائط الاادفاعي وخلااق الفاارص وخاكااة علااى ا ااانبب حيااث تلعااب الكاارا  العرضااية بعااد 

رة القادم وعاماة فابن هاذا الثلاث مان امللعاب مراوغة املدافط دورا هاما يف تسهتيل األهدال وخاكاة يف املساتواي  العلياا يف كا

 يتميز  مكانية املخاارة لتطوير اهلهتمة أو حملاولة  حراز هدل.
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حيتا  الالعبون    استخدام املراوغة كوسيلة لتنفيذ اخلطط اهلهتومياة يف هاذا الثلاث هبادل  :الوسطثلث امللعب  –ب 

اساااتمرار اهلهتماااة والعمااال علاااى بنائباااا السااارعة وا جتااااه املناسااابب للمو اااف ويف ااال عناااد أدائباااا يف هاااذا الثلاااث املوازناااة باااب 

 األمان. املخاارة و

حيظاار اساتخدام املراوغااة يف هااذا الثلااث نظارا خلطااورة  ديااد املرمااى يف يف األحااوال العاديااة  ثلننث امللعننب النندفاعي: –  

منطقااة جاازاء الفريااق   وهناااك عاادة ااارق للمراوغااة ميكاان تعليمبااا  حالااة فشاالبا أو  طااط الكاارة وخاكااة داخاال وعلااى حاادود

 لالعبب اإلضافة    الطرق الب تنفذ ابقا لظرول املو ف وهذه الطرق هي :

 رة    األمام وا انب منة جانب  دم ا رتكاز .املراوغة بدفط الك - 1

 املراوغة التمويه    جانب واملرور من ا انب األخر . - 2

 يف املرة الثالثة من ا انب العكسي العك  مث املرور ميينا مث يسارا أو املراوغة املرور- 3

 املراوغة بتصويب الكرة بوجه القدم اخلارجي . - 4

 ر الكرة بباان القدم.املراوغة بتمري - 5

 املراوغة بسحب الكرة مث دفعبا لدمام.  - 6

 املراوغة التصويب . – 7

 النقاط الفنية اليت يركز عليها املدرب أثناء التدريب علو املراوغة ::3-7-3-2
 أن خيتار الالعب املراوي نوع املراوغة املناسب للمو ف . -

 ألداء املراوغة.أن خيتار الالعب املراوي التو يت السليم  -

 جيب أن يقوم الالعب خبداع حقيقي ملنافسه ح  تنهتح املراوغة . -

 أن أداء املراوغة جيب أن يتسم بتغي  ا جتاه املفاجئ . -

 أن يتخطى الالعب املراوي منافسه أبسرع و ت ممكن  . -

 أن تتم املراوغة والكرة حتت سيطرة الالعب املراوي متاما . -

 التمرير  3-7-4

( أن التمرياار يعتاارب ماان أهاام فنااون رايضاة كاارة القاادم علااى اإلاااالق نظاارا ألنااه األكثاار اسااتخداما 1994ياذكر مفااب  بااراهيم )

مان احلااا   الاب حيصال فيبااا الالعاب علاى الكاارة يكاون التصارل فيبااا التمريار ويكااون  % 80ااوال اللعاب فاا كثر مان  

  ما ا ري الكرة أو املراوغة أو التصويب ومرجط  لك    أن التمرير هو الوسيلة % 20التصرل يف ا ي النسبة وهي 
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األساسااية يف بااادء اهلهتااوم وبنائاااه وتطااويره و هنائاااه ولعاال  رااايء يباادم ههتاااوم الفريااق ويكسااار ههتماتااه أكثااار ماان التمريااارا  

 (155  كفحة 1994)هادة  الرديئة غ  املتقنة 

متريارة حتادف أثنااء املبااراة   ومان خاالل مبااراي  كا س  800فيعترب التمرير هو أكثر األداءا  ريوعا يف كرة القادم فحاوايل 

مترياارة كاانفت كتمرياارا   صاا ة  346مترياارة يف املباااراة ماانبم 463أت ااح أن فريااق الاادنارك أد  يف املتوسااط  1998العااامل 

مترياارة  101مترياارة  صاا ة و 297مترياارة منباا  398يلااة وفرياق الربازياال أد  يف املتوسااط متريارة كاانفت كتمرياارا  او  117و

 (Luxbacher, 1999, p. 2)اويلة 

يف وتعتاارب مبااارا  التمرياار واخلااداع واملراوغااة ماان أكثاار املبااارا  اسااتخداما يف مباااراي  كاارة القاادم والااب يعتمااد عليبااا الفريااق 

  (40  كفحة 1979)خاار  تنفيذ ارق اللعب 

 ومن الناحية الت تي ية فإن التمرير جيب أن حيقق هدفني:
 أن يساعد على تقدم الكرة لدمام واكتساب مساحة يف خطو  املناف  -

ارتباا  عادد كبا  مان الالعباب ببع ابم وهلاذا فاان أن يعطي مبامجو الفرياق زايدة عددياة يف خطاو  املنااف  و لاك يتطلاب  -

 experfootball.comسلوب البناء الذي يستخدمه الفريق يف بناء اهلهتوم أحتدد  يعترب الوسيلة الب رالتمري

 مبادئ وأسس التمرير::3-7-4-1
 ومن هذه املبادئ مايلي:هناك عدة مبادئ جيب وضعبا يف ا عتبار ح  يتسىن لالعب تنفيذ مترير سليم ومفيد للفريق 

 الرؤية الواضحة للموقف احمليط قبل تنفيذ التمرير: –أ 

فماان خصااائص  عااب كاارة القاادم ا يااد مقدرتااه علااى رعيااة مااا ياادور حولااه ماان موا ااف مث ترمجااة هااذه املوا ااف وربطبااا معااا 

 واخلرو  بقرارا  حمددة تظبر يف كورة أداء .

 للتمرير: اختيار أفضل العب يتخذ موقعا مناسبا –ب 
 ن أف ل التمريرا  هي الب تتم لالعب زميل حبيث ت رب أكرب عدد من املدافعب والقطط فبن مثل هذه التمريارا  وهاي 

 الب يطلق عليبا   التمريرا  اإلخنا ية  هي التمريرا  الب جيب أن تنال األولوية يف التنفيذ.

 تنفيذه:إختيار أنسب أنواع التمرير للموقف والذ  مي ن  –ج 
يساتطيط  عاب آخار أتديتاه  يستطيط أن يؤدياه  عاب بنهتاا  يف مو اف  اد   مما  رك فيه أن  درا  الالعبب طتلفة وما

 يف نف  املو ف  لذلك فعلى الالعب أن خيتار وبسرعة نوع التمرير املناسب للمو ف الذي هو موجود فيه.
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 تنفيذ التمرير: –د 
 يتطلب عدة مواكفا  منبا : ن تنفيذ التمرير الصحيح 

 التو يت السليم ألداء التمرير. –أ 

 القوة املناسبة. –ب 

 التمويه واخلداع. –  

 املفاضلة اخلططية يف التمرير::3-7-4-2
 ن دور املاادرب يف توجيااه الالعبااب يف اسااتخدام التمرياار كوساايلة ماان وسااائل تنفيااذ اخلطااط اهلهتوميااة يعتاارب واحاادا ماان أهاام 

التمريار ماان أكثاار الوساائل اسااتخداما يف املباااراي    و  ملاو وحاادة تدريبيااة  أن   ويرجاط الساابب يف  لااك    الفنياةأدواره 

 واحدة من استخدامه ح  ولو مل يكن واحدا من ا هدال احملددة هلا .

ر خططياااا أف اااال ا دراك  ساااتخدام التمريااا لاااذلك فتوجياااه الالعباااب بشاااكل كاااحيح للتمريااار يغااارس يف الالعباااب الاااوعي و

 استخداما . وفيما يلي بع  موا ف املفاضلة :

 مساحة خالية ؟؟ إىلقدم زميل ومىت ميرر  إىلمىت ميرر الالعب  –أ 
 ااادم زمياال   ا أراد للتمرياااره أن تكاااون آمنااه و  طااااارة فيباااا كمااا هاااو احلاااال عنااد التمريااار يف ثلاااث امللعاااب    مياارر الالعاااب 

سااايطرة وحتكاام مااان    مساااحة فباااو حيتااا     التمريااار   ماااماااثال .  األوسااطث امللعاااب الاادفاعي للفرياااق وبعاا  حاااا   ثلاا

ينفاذ  لاك يف ثلاث امللعاب اهلهتاومي و لاك نظارا  ن اخلطاة يف  جانب الالعب املستقبل لاه   لاذلك ففياه طااارة وغالباا ماا

 منبا   ونظرا حلاجة الفريق حملاولة التصويب على املرمى. األخ ا زء 

 ميرر الالعب متريرا طويال ومىت ميرر متريرا قصريا؟؟مىت  –ب 

  وهاي تساتخدم يف  طاط الكارة  أرضية أومنخف ة  أممن سواء كانت عالية  20التمريرا  الطويلة هي الب يزيد اوهلا عن 

خلفبام  كماا تتخطى عدد من املنافسب يف حالاة ماا   ا كانات عالياة  ساتغالل املسااحا  اخلالياة  أهناملسافا  اويلة كما 

تسااتخدم يف تغياا  اجتاااه اهلهتااوم وتوساايط جببتااه وأي ااا يف  هناااء اهلهتمااا  الكاارا  العرضااية   وجيااب أن تتصااف التمرياارا  

والد اة نظارا  ن اخلطا  الصاغ  يف أدائباا يناتج عناه ابتعااد الكارة عان الالعاب أو عان املسااحة املاراد توكايل  اإلتقانالطويلة 

 . ليباالكرة 
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ماان وهاي تتميااز  مكاان تنفيااذها بد اة وأمااان وبساارعة  20رياارا  القصا ة فبااي تلاك التمرياارا  الاب يقاال اوهلااا عان أماا التم

وتساتخدم يف بنااء اهلهتااوم وتطاويره كمااا تساتخدم يف تنفيااذ التمريارا  ا خنا يااة   لاذلك فبااو ساال   ااوي تساتخدمه الفاارق 

 ثلث امللعب اهلهتومي . املتقدمة يف املراحل املختلفة لبناء اهلهتوم وخاكة يف

 اخللف؟ إىلمىت ميرر الالعب ال رة لألمام ومىت ميررها  –  

أبمااان  لدمااام يقاارب الكاارة ماان مرماااى  جيااب علااى املاادرب تشااهتيط الالعبااب علااى مترياار الكاارة لدمااام بشااك عااام  فااالتمرير

املناف    ويف األحوال العادية من األف ل   ا كان لد  الالعاب املساتحو  علاى الكارة راك يف أن التمريار األماامي ساول 

زمياال خلفااي )مترياار خلفااي (    زمياال جااانيب )مترياار عرضااي( أو    يكااون فيااه طاااارة )فقااد الكاارة( فبنااه يف اال لعااب الكاارة 

                       مالحظاااااااااة أن التمرياااااااااارا  العرضاااااااااية حتمااااااااال يف ايا اااااااااا املخاااااااااااار وخاكاااااااااة يف ثلاااااااااث امللعاااااااااب الاااااااااادفاعيولكااااااااان جياااااااااب 

 (158  كفحة 1990) براهيم  

 : امللعب الثالثة أجزاءخصائص التمرير اجليد يف :3-7-4-3
 يتصف هبا التمرير يف أجزاء امللعب الثالثة :فيما يلي حتليل اخلصائص الب جيب أن 

 : ثلث امللعب الدفاعي للفريق املهاجم –أ 
 .جيب أن يكون أكثر أمنا وجيب أن ينفذ بسرعة 

 .من األف ل أن يكون لقدم زميل بد  من أن يرسل    مساحة خالية 

 .  جيب تاليف التمريرا  العرضية بقدر اإلمكان وخاكة   ا وجد مناف 

 : امللعب اهلجومي للفريق املهاجم ثلث – ب
 .جيب أن يتصف التمرير بسرعة األداء ود ته معا 

 املساحا  اخلالية بب املدافعب يتميز التمرير املخاارة يف معظم األحيان نظرا ل يق. 

 .من األف ل أن ينفذ بتمرير الكرة    املساحة اخلالية بب املدافعب 

 الكرة. اجتاهتثناء تلك الب تستخدم يف  هناء اهلهتما  أو تغي  جيب تاليف التمريرا  العرضية اس 

 ثلث امللعب األوسط للفريق املهاجم: –  

 .جيب أن يتصف التمرير املوازنة بب خصائص األداء يف كل من الثلث اهلهتومي والدفاعي للفريق وابقا لظرول املو ف 

 
 
 



 

108 
 

 نوعني رئيسيني مهاأنواع التمرير: يقسم البعض التمرير إىل :7-4-4-
 التمرير القص  

 الطويل التمرير

 كما أن هناك تقسيما آخر كما يلي:

 التمرير األرضي.

 .العايلالتمرير 

    أن الباحث يوفق بب وجبب النظر  ويقسم التمرير كما يلي:

 .األرضيالتمرير القص  

 التمرير الطويل العايل.
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 : اخلالصة

و علااى  كاار مااا ساابق ياار  الطالااب الباحااث أن لعبااة كاارة القاادم هااي لعبااة مجاعيااة  حيااث يطغااى عليبااا رو  ا ماعااة و كاال 

د يقاة أو أكثار  90يتعاون يف دفاع و ههتوم  ك ننا نار  متاساكا أو كتلاة مجاعياة تتحارك يف آن واحاد  مباا أن تو يات املبااراة 

ري و تكتيكااي و نفسااي و عقلااي و حاا  جمبااود اجتماااعي. وماان ادس و مبااد يقااة  حيااث أثناااء املباااراة هناااك جمبااود باا120

هذا املنطلاق يتباب للطالاب الباحاث أن املقابلاة هاي جمموعاة مان التماارين الاب يقاوم هباا الالعباون  و الاب تكاون علاى راكل 

ا و بعااد يقااوم جبااري  كمااا متااارين مندجمااة مااط بع اابا بعاا    كمااا يقااوم الالعااب مااثال مرا بااة الكاارة مث جااري هبااا و بعااد متريرهاا

يقوم الالعب مثال مرا باة الكارة مث جاري هباا و بعاد متريرهاا و بعاد يقاوم جباري بادون كارة و بعاد يقاوم اساتالمبا مارة أنياة  ماا 

ارتقااااء بوجاااود أو عااادم وجاااود اخلصااام أو يقاااوم بتصاااويببا علاااى راااكل ااااائر حناااو املرماااى  و مااان خاااالل هاااذا ماااثال لقاااد  اااام 

التمااارين متداخلاة مان أجال الوكااول    اهلادل و هاذه التماارين هااي: اساتالم الكارة  ا اري الكاارة   الالعاب مبهتموعاة مان

مترياار الكاارة اسااتالم الكاارة يف وضااعية ا رتقاااء  تصااويب حنااو املرمااى. كاال هااذه التمااارين البدنيااة املباريااة الااب  ااام هبااا الالعااب 

ندجمااة البدنيااة املباريااة التكتيكيااة  هااذا مااا بااب لنااا أن هناااك متااارين تاادخل يف  اااار التكتيكااي و التااايل ينااتج لنااا التمااارين امل

مندجمة ميكن أن يؤديبا الالعبون  بل املقابلة )التمارين املشاهبة لظرول املقابلة( من أجل وكاول    اهلادل املنشاود خاالل 

     هلااا ميكاان تصااحيح أخطاااء  جياااد ااارقاملقابلااة  و كااذلك هناااك التمااارين املندجمااة الااب نستخلصاابا بعااد املقابلااة   و ماان خال

 ن خلااق (cometti, 2005, p. 131)و وساائل بديلااة مثلااى بتحسااب مسااتو  الالعبااب. كمااا يؤكااد علاى  لااك   

 التمارين املشاهبة يعين املندجمة تكون هي نفسبا سول يقوم هبا الالعب أثناء املقابلة.

الطالب الباحث تطرق يف هذا الفصل    موضوع التمارين املندجمة ووساائل تنفياذ خطاط اللعاب اهلهتومياة  ألن هاذا مبا أن 

 يعترب من وسائل و ارق التدريب لتنمية الصفا  البدنية واملبارا  األساسية لالعب كرة القدم 
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 متهيد:
 ن لعبااة كاارة القاادم ك ساارة أنيااة تشااارك يف تكااوين الالعااب و تاار يتبم يف املياادان الثقااايف النبااوي   مبمارسااة التاادريب و تعيااد 

ا سم كقيمة معنوية و حركية يف العال ة مط احمليط ا جتماعي   هذا ما يؤكد علام الانف  ا جتمااعي الرايضاي    ا عتبار 

 املختصاب يف  لااك   حيااث تعتارب هااذه املرحلاة تفهتاا ا للطا ااة   حياث هناااك الطا ااة و  لاك ماان خاالل دراسااا   الباااحثب

 البدنية و الفسيولوجية و النفسية و العقلية و ا جتماعية و ا  تصادية و نعطي الفركة لالعب التعب .

ا  عبااوا هااذه الفئااة نبااب طتلااف الصاافا  و اخلصااائص  الااب يتميااز هباا أنو يريااد  الطالااب الباحااث ماان خااالل هااذا الفصاال 

 األواسط   حيث سيتم توضيحبا يف املراحل الب متر هبا هذه الفئة من نو جسمي   واجتماعي  وعقلي وغ ها.

 :   األواسطخصائص و مميزات الفئة العمرية  4-1
 النمو اجلسمي: 4-1-1

 ن البعااد ا ساامي هااو أحااد األبعاااد البااارزة يف نااو املراهااق   و يشااتمل البعااد ا ساامي علااى مظباارين أساساايب ماان مظاااهر 

النمو و مها النمو الفيزيولوجي او التشرحيي و النمو الع وي و املقصود النماو الفيزيولاوجي  هاو النماو يف األجبازة الداخلياة 

املراهاااق أثنااااء البلاااوي و ماااا بعاااده و يشااامل  لاااك التوجاااه اخلصاااوص النماااو يف الغااادد غااا  الظااااهرة لدعياااان الاااب يتعااارض هلاااا 

النمااو الع ااوي فيشاامل نااو األبعاااد اخلارجيااة للمراهااق كااالطول و الااوزن و العاارض حيااث يكااون متوسااط النمااو  أماااا نسااية 

 فابن عامال زايدة  اوة للع اال  (48  كافحة 1990)احلاافى   سم النسبة للطاول 29كلغ يف السنة و   3النسبة للوزن 

مان  %53حيث تصبح الع ال  أكثر  درة على حتمال التادريب  و  اد تصال كتلاة الع اال  يف هاذه املرحلاة    حاوايل 

  2003)الااادين   ااادرة علاااى حتمااال التااادريب  أكثااار  و تصااابح الع اااال  (275  كااافحة 2008)خليااال  وزن ا سااام  

 (56  كفحة 2005)اخلوجا    و تزداد  درة على التحمل الالهوائي (228كفحة 

 النمو احلركي: 4-1-2 

يتفق معىن النمو احلركي    حد كب  مط املعىن العام للنمو من حيث كونه جمموعة من التغ ا  املتتابعاة الاب تسا  حساب  

  و لكاان وجااه ا خاااتالل هااو مااد  النكياااز علااى دراسااة السااالوك  اإلنساااانأساالوب و نظااام ماانابط متكامااال خااالل حياااة 

أكادميياة النماو احلركاي الاب  ادمت تعرياف النماو احلركاي علاى أناه عباارة عان  احلركي و العوامال املاؤثرة فياه   و اد جااء تعرياف

.  والعمليااا  املسااؤولة عاان هااذه التغاا ا    و ماان مظاااهر النمااو احلركااي  اإلنسااانالتغاا ا  يف الساالوك احلركااي خااالل حياااة 

ه و  وتااه و تصاابح أكثاار توافقااا و انسااهتاما   و ياازداد نشاااا"  REACTION TIMEحركاتااه   أنلاد  املراهااق 

 تزداد عنده زمن املرجط: 
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ة عناد الاذكور حياث تازداد و و هو الازمن الاذي مي اي باب املثا  و ا ساتهتابة  يف هاذه املرحلاة يظبار تطاور واضاح لقابلياة القا

 يم القوة سنواي عند القوة القصو    كذلك تتحسن القوة و  وة الع اال  النسابة لاوزن ا سام و كتعبا  عان هاذه احلقيقاة 

حاااى الااازايدة السااانوية لقااايم الااارك  و القفاااز و الرماااي و كاااذلك يااازداد تطاااور كااافا  السااارعة و املروناااة و الرراااا ة العاماااة  نال

  أماااا ماااان حياااث ا انااااب احلركاااي فتتميااااز احلركاااا  التوافااااق و ا تااازان و ياااازداد  تقااااان (147  كاااافحة 1992)الشاااااي  

  (137  كافحة 1989)زهاران  املبارا  احلركية كما تزداد سرعة الزمن الذي ينحصار باب املثا  و ا ساتهتابة هلاذا املثا   

ا رتبااك و ا ضاطراب احلركاي  و أتخاذ طتلاف الناواحي النوعياة للمباارا  احلركياة  يف و يظبر ا تزان التادرجيي يف  ناواحي 

        تقاهنااااالتحساان و تعتاارب هااذه املرحلاااة دورة النمااو احلركااي ألن املراهاااق يسااتطيط فيبااا اكتساااب و تعلااام طتلااف احلركااا  و 

ملرحلاة و تتطاور   كاذلك د اة هاذه التصارفا  و يؤكد  كور  مانيل  على أن ديناميكية س  احلركا  تتحسن خالل هذه ا

احلركياااة و بشاااكل عاااام النقااال العاااام احلركاااي و كاااذلك الظباااور   الواضاااح  للبنااااء احلركاااي و الاااوزن احلركاااي و احلركاااا  املركباااة 

احلركااي و أتخااذ طتلاااف  رابطا ضاا. كمااا يظباار ا تاازان التاادرجيي يف نااواحي ا رتباااك و (284  كاافحة 1987)مانياال  

املبااارا  احلركيااة يف التحساان و الر ااي كمااا يالحااى ا رتقاااء يف مسااتو  التوافااق الع االي العصاايب بدرجااة كباا ة و تتميااز هااذه 

 لاك    املرحلة أبهنا  مة النمو احلركي حيث يستطيط فيبا املراهق اكتساب سرعة تعلم طتلف احلركا  و تثبيتبا اإلضاافة 

الرايضاية  األنشاطةفبن عامل زايدة  وة الع ال  الذي يتميز باه املراهاق يسااعد كثا ا علاى  مكاان ممارساة أناواع متعاددة مان 

 نشاااااطةلد jerryكمااااا أن زايدة مرونااااة    (18  17  كاااافحة 1987)مانياااال  الااااب تتطلااااب املزيااااد ماااان القااااوة الع اااالية   

 الرايضية الب تتطلب املزيد من القوة الع لية .

الرايضاية و التمريناا  الفنياة  فاملروناة هاي الصافة الوحيادة الاب  األنشاطةع ال  الفتاة تسابم يف  ادر ا علاى ممارساة بعا  

 من الذكور. أحسنتتطور عند البنا  

 ن ديناميكية س  احلركا  تتحسن خالل مرحلة املراهقة الثانية و تتطور كذلك د ة هادل التصارفا  و بشاكل عاام ثباا  

التوجيااه احلركااي و ا نساايا  و الد ااة واحلركااة   كلبااا تعماال علااى حتسااب  ابليااة التوجيااه احلركااي كااذلك تتطااور ابقااا لقابليااة 

  وتساابم (288  كاافحة 1987)مانياال   هااذه املرحلااة مرحلااة جدياادة للااتعلم  التطبااط احلركااي و احلركااا  املركبااة كمااا تعتاارب

أعلااى املسااتواي  كمااا تلعااب عمليااا  النكيااز الااواعي و اإلرادة القويااة دورا    عملياة التاادريب الرايضااي املنظمااة يف الوكااول 

وي درجااااة النهتااااا  بساااارعة فائقااااة   و يسااااتطيط الااااذكر الوكااااول    أعلااااى هامااااا يف جنااااا  عمليااااا  الااااتعلم  و التاااادريب و بلاااا

 و ي يف حامد زهران   أن  درة (149  كفحة 1991)عالوي  الرايضية  األنشطةاملستواي  الرايضية يف بع  
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الاااااانف  و ا سااااااتقاللية يف التفكاااااا  و احلريااااااة يف املراهااااااق تاااااازداد يف أخااااااذ القاااااارار و التفكاااااا  السااااااليم و ا ختيااااااار و الثقااااااة 

 .(185  كفحة 1996)بسطيواي  ا ستكشال 

 النمو الفسيولوجي: 1-3- 4

يزداد يف هذه املرحلاة النماو الغاددي الاوظيفي و ناو األع ااء الداخلياة بوظائفباا املختلفاة حياث ياؤثر ا بااز الادموي يف ناو 

الشاارايب و يباادأ مظباار هااذا باازايدة سااريعة يف سااعة القلااب    تفااوق يف جوهرهااا سااعة حهتاام  ااوة الشاارايب و يصاال ال ااغط 

ملاال عنااد اإلانف يف  105   يف بدايااة هااذه املرحلااة و تاانقص هااذه الكميااة  ملاال عنااد الااذكور و اإلانف 120   الاادموي 

  أماااا النسااابة للرايضاايب الاااذين ميارساااون اساااتمرار فيزياااد عنااادهم حهتااام 18ملااال عناااد الاااذكور يف السااان  115و  19ساان 

ياااة كبااا ة مااان و الرئتاااان و تصااااحببا زايدة يف اهليموغلاااوبب و األجساااام احلماااراء   حياااث تساااتبلك الع اااال  كم  القلاااب 

)راالش  و تاازداد التبويااة الد يقااة للاارئتب  و ياازداد نااو األليااال العصاابية يف املااا ماان انحيااة الساامك و الطااول    األكسااهتب

  و النساابة لكاال ماان النااب  و ضااغط الاادم فااتالحى هبااو  نساابيا ملحوظااا يف نااب  ابيعااي مااط (125  كاافحة 1984

بعااد جمبااودا   صااو  دلياال علااى حتسااب ملحااوظ يف التحماال الاادوري التنفسااي   ممااا يؤكااد اخنفاااض نساابة اسااتبالك  زايدتااه

 األكسهتب .

 العقلي: النمو 4-1-4

مان املالحااى يف فانة املراهقااة  أن احلادف السااوي يسا  يف نااوه العقلاي يف جبااا  عديادة  فبااو يساتمر يف هااذا العقاد الثاااس 

مااان عماااره علاااى اكتسااااب القابلياااة العقلياااة و تقويتباااا علاااى  دراك العال اااة باااب األراااياء و علاااى حااال املشاااكال  الاااب تتمياااز 

  كاافحة 1990)احلاافى   بح أكثار  اادرة علاى التعاماال األفكاار اجملااردة  الصاعوبة و التعقيااد اإلضاافة    كاال هاذا سيصاا

  و ببحثاااه املساااتمر عااان ماااا وراء الطبيعاااة و بظباااور مساااا  املنطاااق يف التفكااا  و هاااذا راجاااط لنماااو الاااذكاء فياااه و ن اااج (69

حماولة فبم كل ما يث  ف وله وتساعله   كما تتسم احليااة العقلياة لاد  املراهاق أبهناا    ا باز العصيب   و هذا ما يؤدي به 

نتيهتة حنو التماايز       تكتساب حياتاه نوعاا مان الفعالياة تسااعده التكياف ماط البيئاة األخال ياة الثقافياة و ا جتماعياة الاب 

مثاليااا يف تصاارفاته لالهتمااام املواضاايط املختلفااة كالسياسااة و الاادين و الفلساافة نظاارا  فيكااون  (1982)طتااار   تعاايش فيبااا 

لتا ثر املراهاق بنماوه الع اوي و العقلاي و ا نفعاايل و خيتلاف اإلدراك عناده عان ماا كاان علياه يف الطفولاة و هاذا راجاط ملااد  

املباررة و ماا ياراه فيباا مان هلاو  اآلأر يتلخص يف تفاعله مط احمليط الذي يعيش فيه   فبدراك الطفل للممارسة الرايضية مثال

و مر    أما  دراك املراهق فباو أوساط لا   يف الرايضاة خصاائص و مساا  الصاحة البدنياة و العال اا  ا جتماعياة الساليمة 

 عيد  و املراهق يفو دورها يف  نشاء الفرد السوي   و مط أن  دراك املراهق ميتد عقليا    ما وراء احملسوسا  حنو األفق الب
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الطاارق    ه ئااهاذه املرحلااة يعتاارب أكثاار انتباهاا ماان الطفاال ملااا يفباام و يادرك و أكثاار انتباهااا و اسااتقرارا  هاذا مااا يصاابر يف  و 

 املختلفة حلل املشاكل الب تعنضه استخدامه ا ستنتا  و ا ستد ل.

 النمو االجتماعي: 5 -4-1

أبهناا املرحلاة الاب تسابق تكاوين العال اا  الصاحيحة الاب يصال  ليباا املراهاق يف  املراهقاةتتمياز احليااة ا جتماعياة يف مرحلاة 

حمااو  الاتخلص مان اخل ااوع الكامال لدسارة  و يصابح  ااادرا  أوسااطمرحلاة الرراد  و يف مرحلاة املراهقااة ينطلاق املراهاق حليااة 

  و يظباار هااذا التغااا  يف النشااا  الااذي ميارسااه املراهااق يف اختباااره لزمالئاااه و يف (1982)طتااار   علااى ا نتماااء للهتماعااة 

األخال ية و كذلك أسلوب تعامله ماط غا ه  فمان مظااهر هاذا التحاول التنباه للفاروق ا جتماعياة و نقاده لنفساه و    حكامه

بصافة سوساة كماا تكاون لدساه فكارة كذلك  دراكه بدور و مسؤولية الفرد الواحد داخل ا ماعة مما يساعد علاى التكياف 

األخال ياااة علاااى أهناااا أحكاااام الرارااادين و العاااادا  الساااائدة و املعروفاااة يف املؤسساااة. النماااو ا جتمااااعي يف مرحلاااة  األحكاااام

 املراهقة يتصف مبظاهر أساسية عن مرحلة الطفولة و هي:

 الصراع مع األسرة: 5-1 -4-1

معظاااام علماااااء الاااانف  و ا جتماااااع يؤكاااادون أن الصااااراع القااااائم بااااب املراهااااق و الوالاااادين هااااو  حااااد  حقااااائق احلياااااة    أن 

ا ختالل يكمن يف العوامل املؤدية     لك فنظرية التحليال النفساي ماثال: تباب أن اآلاء هام املسائولون عان  لاك الصاراع 

اآلاء عناااادما ياااارون عالمااااا   أنالااااذي يصاااار  ’FREIDENBERG‘بياااانبم و بااااب أبنااااائبم يف مرحلااااة املراهقااااة رأي 

الن اج ظاااهرة عنااد أبناائبم فاابن  لااك يااؤثر علايبم فيثاا  فاايبم اخلااول ألن هاذا التغاا  ميثاال تقاايم اآلاء يف السان ممااا يزيااد ماان 

يف األوضااااع طااااوفبم هاااو التعاااارض و ا خاااتالل يف وجباااا  النظااار فيماااا يبدياااه  املراهاااق مااان رغباااة يف التلقائياااة و تشاااكك 

 القائمة و هي ما يعلقه اآلاء من آمال مستقبل أبنائبم يف حتقيق النهتا .

 املراهق و الزمالء )الرفاق(: 4-1-5-2

 مها :  أساسيتبخيتلف اابط العال ا  بب الرفاق عن عال ته األسرة يف انحيتب 

اختيارهااا   يف حااب جنااد أن العال ااا  الااب يقيمبااا مااط  ااا  األساارية مفروضااة عليااه دائمااا و لااي  لااه احلااق أو احلريااة يف العال

الزمالء فيبا حرية لالختيار كماا أهناا  ابلاة للتغا  كماا أن  الصادا ة تعارل الفارد علاى أناا  جديادة مان السالوك و يكتساب 

 منبا اخلربة و تكوين تصورا  جديدة عن الذا .
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 املراهق و املركز االجتماعي: 4-1-5-3

سنة فالطمو  املبين ينمو من خالل اكتساابه مو فاا سالبيا  19-16حتديد اهتماماته املبنية بوضو  يف سن  املراهق يف يبدأ

 حنو بع  املبن و لي  عن اريق اكتسابه مو فا  جيابيا حنو املبن املف لة.

 االنفعايل: النمو  6 -1- 4

املراهقااة أتخااذ هااذه ا نفعااا   نوعااا ماان اهلاادوء يف بدايااة املرا ااة تكااون ا نفعااا   يف حااد ا الااب حتاادف لكاان لتقاادم ساان 

ح  يصل الفرد سنا تتزن فيه انفعا ته و يصابح  اادرا علاى الاتحكم فيباا. و يف هاذه املرحلاة يادرك أن معامالتاه   تتناساب 

قادر طاور و   تمط وكل  ليه من ن ج و بلوي و من جبة جند أن البنية اخلارجية املتمثلة يف األسرة   تاويل اهتماماا هلاذا الت

 (6  كفحة 1981)سالمي   رجولته و حقو ه كفرد له  اته

 احلاجة إىل احلنان : 4-1-6-1

يعترب منبط كحة املراهق النفسية فبي تعترب السبيل    أن يشعر التقدير و التقابل ا جتمااعي حبياث تنشا  يف هاذه املرحلاة 

 بنفسه و لذلك جند عال ته تنمو و تزداد حبيث تتعد  حدود املدرسة و املنزل.كفة ا ستقالل 

 النشاط الذاش: 4-1-6-2

يولاه للممارساة الرايضاية  و علاى األسارة و املار  البادس توجياه هاساه و  ييظبر هذا يف جماال اللعاب و ا هتماام الباالغ الاذ

صااايته و تااادعيم الصااافا  الاااب   جنااادها متاااوفرة    عناااد الطفااال نشاااااه    الوجاااه الساااليمة و ا ساااتفادة مناااه لتطاااوير رخ

 .هئأراالرايضي مثل : رو  التعاون  ا تصال و حب الغ  و حرية التعب  عن 

 احلساسية الشديدة حيث يكون مرهف احل  ور يق الشعور يت ثر أبي ريء يالحظه. -1

 الصراع النفسي حيث يكون كث  التقلبا  و اآلراء. -2

و القنااو  و الكةبااة بساابب أماااس املراهااق و عهتاازه عاان حتقيقبااا ممااا يدفعااه للعزلااة علااى الااذا  و  ااد مظاااهر الباا س  -3

 ينتج عنه كثرة التفك  يف ا نتحار.

عااب علااى أساااس الالتماارد و مقاومااة ساالطة األساارة حيااث ياار  أبن هنااا يسااتخلص الطالااب الباحااث أن وضااط ال -4

لتطاااوير املباااارا  احلركياااة و الصااافا  البدنياااة و التكتيكياااة اخلاكاااة هبااام  التفااااعال  املعقااادة باااب البدنياااة و النفساااية. يسااااعد

)كفا  القوة و السرعة و الررا ة و التحمل و القوة (. فبو يساهم باذلك يف الليا اة الصاحية و ا سادية و العقلياة. و أماا 

 ة كرة القدم:من انحية النمو ا جتماعي و ا نفعايل ميكن أن نذكر منبا بع  اخلصائص املرتبطة بلعب

 زايدة امليل  كتشال البيئة و املخاارة و املغامرة و التهتوال و النحال.
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 القدرة على ا نتظام يف مجاعا  و التعامل معبا بطريقة  جيابية منتهتة. -

 (148  كفحة 1992)الشااي   متابعة س  األبطال الرايضيب و األحداف ا ارية  -

 : مشاكل فئة األواسط 4-2
 ن مشاكل املراهقة مان املشاكال  الرئيساية الاب تواجاه املاراهقب يف هاذه الفانة و السابب يعاود    اجملتماط نفساه و املدرساة 

 و اهليئاا  ا جتماعياة و األسارة و الناوادي و كال املنظماا  الاب هلاا عال اة هباذه الفئاة و هلاذا سايتناول طتلاف املشااكل الاب

 يتعرض هلا املراهق.

 املشاكل النفسية : 4-2-1

ماان املعاارول أن هااذه املشاااكل  ااد تااؤثر يف نفسااية املراهااق  وانطال ااا ماان العواماال النفسااية  ا ااا الااب تباادو واضااحة يف تطلااط 

وتعاملبااا املراهااق حنااو التهتديااد وا سااتقالل وثورتااه لتحقيااق هااذا التطلااط بشاا  الطاارق واألساااليب فبااو   خي ااط ألمااور البيئااة 

 وأحكام اجملتمط والقيمة اخللقية و ا جتماعية بل أكبح يفحص األمور و يزينبا بتفك ه و عقله.

ا دياد الاذي هاو يساعى دون  صاده ألن   حساساهو عندما يشعر املراهق أبن البيئة تتصارع معاه و   تقادر مو عاه   حتا  

تؤكااد نفسااه و بثورتااه و تااردده و عناااده فاابن كااان كاال ماان األساارة و املدرسااة و األكااد اء   يفبمااون  دراتااه و مواهباااه و   

 تعامله كفرد مستقل  و   تشبط فيه حاجاته األساسية يف حياته   فبو جيب أن حي  بذاته و أن يعنل الكل بقدراته.

 شاكل االنفعالية:امل-4-2-2

 ن العامل ا نفعايل يف حيااة الفارد املراهاق يبادو واضاحا ففاي عناف انفعاا   وحاد ا ة انادفاعبا و هاذا ا نادفاع ا نفعاايل 

لي  لاه أساباب خاكاة كال يرجاط  لاك    التغا ا  ا سامية للمراهاق ينماي جسامه و راعوره حياث أن جسامه   خيتلاف 

كبح خشنا فيشعر املراهق الزهو و الفخر و كذلك يف الو ات نفساه احليااء و اخلهتال مان عن أجسام الرجال و أن كوته أ

و الاب تتطلاب مناه أن يكاون   ليبااهذا النمو الطارئ كما يتهتلى بوضو  خول املراهق من هذه املرحلة ا ديدة الب ينتقال 

  و ماان خااالل هااذا ياار  الطالااب الباحااث فيااه ميكاان ترمجااة (73كاافحة   1971)معااوض   رجااال يف ساالوكه و تصاارفاته 

  لك انفعال اإلجيا  يف زايدة فعالية الالعب يف هذه املرحلة   خالل التدريب و املنافسة .

 املشاكل االجتماعية: 3 -4-2

مكاناه يف اجملتماط كمصادر السالطة  ن مشاكل املراهق تنش  من ا حتياجا  السلوكية األساسية مثل احلصول على مركز او 

على املراهقة.  تطرأ حالاة ا ضاطراب النفساي الاب تفرضابا املراهقاة علاى املاراهقب و تازداد حااجتبم    ا نتبااه أكثار  كماا 

 لأن نوه  درة املراهقة على التحصيل تساعد على التفك  اجملرد   مقارنة املراحل السابقة و الفبم ا يد    جانب املي
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          الصاااااااحيح للنشاااااااا  املقااااااادم يسااااااااعده علاااااااى التاااااااذكر ا سااااااانجاع ملاااااااا مااااااار باااااااه مااااااان نظاااااااري عااااااان اااااااارق الاااااااذاكرة احلركياااااااة 

         كمااااا تتميااااز هااااذه املرحلااااة ا عتماااااد علااااى الاااانف  و أن   يعاماااال املراهااااق كالطفاااال(152  كاااافحة 1970)مصاااطفي  

و جيااب العماال و  اآلخاارينو حيااتفى األحقاااد و رغبااة يف ا نتقااام كمااا ميياال للفاار  و التساالية و ال ااحك و يراعااي موا ااف 

  كمااا تتميااز بكثاارة التنا  ااا  و عاادم ا سااتقرار العاااافي و احلساسااية الزائاادة الااب اآلخااريناملنا شااة و حااب العال ااا  مااط 

وكاف هاذه الفانة ا ضاطراب يف السالوك كماا مييال  « Lewin »و ي ايف تؤدي املراهق    املرور بفنة كراع نفسي 

و اإلعهتااب األفكاار و يكاون املراهاق يف هاذه املرحلاة ساريط ا نفعاال حياث يتا ثر أبي مو اف يقابلاه و   التسلية    الفرد 

  و ماان ا بااة ا جتماعيااة (21  كاافحة 1990)املنااد وي  املنظمااا  .اخ  أوسااريط ا نتماااء للمؤسسااا  و ا ماعااا  

يشااعر املراهااق يف هااذه املرحلااة البلااوي ممااا يرغبااه علااى اتباااع ساالوكا  معينااة كمحاولااة التحاارر ماان القيااود الااب يفرضاابا عليااه 

خاكاة النهتاوم و يغلاب علاى  الوالدان يف البيت أو املر  و يعتربمهاا جتااهال كفاءتاه و مقدرتاه كماا حيااول دائماا تقلياد الكباار

  1973)حمماااد  سااالوكه ا جتمااااعي ااااابط ا عتااازاز الاااذا  و كثااا ا ماااا يبااادي املراهاااق بعااا  كاااور السااالوك ا جتمااااعي 

د و    ومن خالل  لك ير  الطالب الباحث أن التكفل الالعب اجتماعيا يعطي حاافزا بتقادم الالعاب كفار (288كفحة 

 كهتماعة حنو مستو  عال.

 ن املراهاق يف هاذه املرحلااة مان العمار مييال    ا ساتقالل و احلرياة و التحارر ماان  : األسنرة كمصندر للسنلطة -أ

راتااه  كمااا أنااه   يريااد أن دعااامل الطفولااة و عناادما تتخلااى األساارة يف نشاا ته يعتاارب هااذا املو ااف تصااغ ا يف راا نه و احتقااارا لق

يعامل الصغار لذلك جند ميل املراهق    النقد و املنا شة يف كل ماا يعارض علياه مان أراء و أفكاار و   يتقبال كال ماا يقاال 

يتعصب هلا أحياان لعناده و  ن رخصية املراهق تت ثر الصراعا  و النزاعا  املوجودة بيناه  أفكارله بل يصبح له موا ف و 

سرته و تكون نتيهتة هذا الصراع خ وع هذا املراهاق و امتثالاه أو متارده و عادم استساالمه. فااملراهق يرياد التحارر مان و بب أ

 أسرته فال يقبل التدخل يف ر نه فبو يريد ا ستقالل و التحرر من مجيط القيود الب تكبله من  بل األسرة.

اعياة الااب يق اي فيباا املراهااق أو اتاه و ساالطة  ن املدرساة هاي املؤسسااة ا جتم املدرسنة كمصنندر للسننلطة :  -ب

حيكام ابيعاة هاذه املرحلاة مان العمار بال أناه يار  السالطة املدرساية أراد  أناملدرسة تتعرض لسالطة املراهاق  فالطالاب حيااول 

  يفعااال ماااا يرياااد يف املدرساااة و هلاااذا فباااو أيخاااذ مظبااارا سااالبيا للتعبااا  عااان ثورتاااه أنمااان سااالطة األسااارة فاااال يساااتطيط املراهاااق 

كاكااطناع الغاارور أو ا سااتبانة الاادرس أو  ااد تصاال الثااورة أحياااان لدرجااة التماارد اخلاارو  عاان الساالطة املدرسااية و املدرسااب 

 بوجه خاص لدرجة تصل    العدوان.
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 ن اإلنسااان بصاافة عامااة و املراهااق بصاافة خاكااة ميياال    احلياااة ا جتماعيااة أو  : ا تمننع كمصنندر للسننلطة - 

م ميكنااه عقااد كااال  اجتماعيااة بساابولة و التمتااط مببااارا  اجتماعيااة متكاانبم ماان كسااب األكااد اء و العزلااة  فااالبع  ماانب

لظارول اجتماعياة نفساية  وكال ماا ميكان  ولاه يف هاذا اجملاال  ن الفارد  اآلخارينمييال    العزلاة و ا بتعااد عان  األخرالبع  

و أن يكااون لااه أكااد اء  اآلخاارينيكااون حمبااوا ماان  لكااي حيقااق النهتااا  ا جتماااعي و ياانب  بعال تااه ا جتماعيااة   بااد أن

 .(162  كفحة 1971)معوض   له اآلخرينليشعر بتقبل 

 : املشاكل الصحية 2-4- 4
و لكان  ن املتاعب املرضية الب يتعرض هلا الشباب يف سن املراهقة هي السمنة  أي أن يصاب املراهق بسمنة بسيطة مؤ تة 

  ا كانت كب ة فيهتاب العمال علاى تنظايم األكال  و العارض علاى الطبياب األخصاائي فقاد رأ  اضاطراا  راديدة الغادد  

 كما جيب عرض املراهقب على انفراد مط الطبيب لالستماع    متاعببم و هو يف حد  اته جوهر العال  للمراهق.

 : النزعة العدوانية 5 -4-2
مااان زمالئبااام  و علاااى الااارغم مااان أن النزعاااة تشاااكل  اآلخاااريناملاااراهقب النزعاااة    العااادوان علاااى  مااان املشااااكل الشاااائعة باااب

مشااكلة واحااادة    أن أعراضااابا متلاااف ماان مراهاااق آلخااار مااان املاااراهقب العاادوانيب كا عتاااداء ال ااارب و الشاااتم و الساااب 

 .(301  كفحة 1971)معوض   للزمالء  و ا عتداء و السر ة  و ا عتداء  لقاء التبم على الزمالء

 فئة األواسط و مطيط التدريب املباري و اخلططي:  2-3

 عناكر التدريب املباري و اخلططي يف حالة اهلهتوم:

 النكيز على سرعة التحرك الكرة و بدوهنا )ا نتشار السريط(. -1

 داء املباري السريط  وعلى تبادل املراكز.النكيز على سرعة التحرك حنو الكرة و األ -2

 النكيز على العمق و اتساع نطاق اهلهتوم مط ربط خطو  اللعب معا يف ركل حترك مجاعي. -3

التدريب علاى سارعة تغا  اللعاب مان منطقاة ألخار  ماط سارعة حتارك الالعباب مان دون الكارة. و فيماا يلاي تصاور  -4

 .(220-217  الصفحا  2000)البسااي   الرايضي الكرة عام لزمن وحدا  التدريب و عددها خالل املوسم
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 ا عاما لزمن وحدات التدريب و عددها خالع املوسم الرايضي لالعيب كرة القدم. ر ( يوضح تصو 2جدوع )

 األربال من الصنف أو  السن                  

      9-12  

 النارؤون من

13-18 

فاااااارق الكبااااااار أو املسااااااتواي  العاليااااااة 

 سنة 19فوق 

 4-3 عدد الوحدا  التدريب يف األسبوع

 

4-6 5-10 

 230-250 200-160 180-130 الوحدا  يف السنة د مجايل عد

 150-90 120-80 100-70 زمن الوحدة

 ساعة 300-165 ساعة 238-123 ساعة 142-100 زمن التدريب خالل املوسم
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 اخلالصة:  

 ن التااادريب و الن اااج مظباااران متكاااامالن ياااؤداين    ناااو املساااتو  وتر يتاااه    ا يتفااااعالن معاااا تفااااعال جيعااال مااان الصاااعوبة 

التفريااق باااب أثااار التااادريب و أثااار النماااو يف املساااتو  الباادس و الفسااايولوجي و املبااااري و التكتكاااي و النفساااي  حياااث حيتاااا  

ياااة و القااادرة علاااى احلكااام الساااليم و التاااوازن لت دياااة واجباتاااه اليومياااة يف البيئاااة و الالعاااب يف هاااذه املرحلاااة    تنمياااة  اااواه البدن

عمله  و مط اإلميان التام أب وال العطرة الب تدل على  دراك الرسول كلى   عليه و سلم مبراحل العمرية  وله  عاب ابناك 

نوا  ( و كااحبه سابعا )مان أربعاة عشار    سبعا )سبعة سنوا  األو ( و أدبه سبعا )من سبعة سنوا     أربعاة عشار سا

 حد  و عشرون السنة( و مث ألق حبله على غاربه )من  حد  و عشرون السنة    أكثار مان  لاك(  كماا أن هنااك بعا  

)اخلاويل   املختصب الباحثب يف جمال علام الانف   اام بدراساة هاذه املقولاة و   تطبيقباا يف حياتاه اليومياة العلمياة و العملياة 

  كماااا يااار  الطالاااب الباحاااث أن نعتاااين هباااذه املرحلاااة و  لاااك مااان خاااالل  تبااااع أسااا  علمياااة مماااا (153  كااافحة 1994

يتطلب حاجيا  هاذه األخا ة   و  لاك لكاي يتحقاق لالعاب فركاة اكتسااب اخلاربا  و املباارا  احلركياة الاب تزياده رغباة 

اعاال يف احليااة  و نقااوم بصاقل مواهبااه و  دراتااه البدنياة و العقليااة  مباا يتمارااى و متطلباا  هااذا العصاار الاب تزيااده رغباة و تف

احلديث  مما يؤكد علاى  لاك كال مان رايض راوي علاى و دهاان حمماد نصار الادين و بان  اوة علاي علاى ا هتماام و دراساة 

ىن لنا  عطاء جرعا  هل التادريب مباا يتناساب و كل ما يلم من معلوما  خاكة بكل املراحل العمرية . و  لك ح  يتس

يعتاارب التاادريب احلااديث يف كاارة القاادم تفهتاا  الطا ااا  الشااابة و اناادماجبا حنااو  األساااس اادرا  هااذا األخاا  و علااى هااذا 

اجملتمط داخل اللعب و خار  اللعاب   ن بنااء فرياق و الوكاول باه    مساتو  عاال  يتطلاب مناا أن نعتاين مبختلاف املراحال 

لعمرية و  لك مان خاالل دراساة ا سام الرايضاي مان كال الناواحي كماا  كارانه ساابقا. مباا أنناا تطر ناا يف هاذا الفصال حاول ا

مساتو   عايب كارة  حتساب   ن هذا األخ  يعتمد على وسائل و ارق من أجال لدواسط خصائص و مميزا  الفئة العمرية 

 . القدم
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 : الباب األوعخامتة 
العلمياة ترتكااز وتبااىن علاى املعلومااا  النظريااة أو املاادة اخلربيااة للوكاول    نتيهتااة البحااث   مماا جعاال الباحااث كال البحااوف 

يلم املادة اخلربية  و لك من خاالل املصاادر واملراجاط العلمياة   والدراساا  املشااهبة   الاب تعتارب كماادة خربياة   زايدة علاى 

يف  ةة اإلنننت   وعليه تطرق الطالب الباحث يف هذا الباب    الدراسا  السابقة واملشاهبوجود املكتبة اإللكنونية وربك

والتطاااارق للتخطاااايط  أبنواعااااه   وكااااو     الوحاااادة   ومبادئااااه وخصائصااااه مفبااااوم التاااادريب احلااااديث الفصاااال األول   و   

يف الفصاال الثاااس   و   مفبااوم التاادريب املاادمج ووسااائل تنفيااذ خطااط  يف كاارة القاادم و حتلياال املباااراي التدريبيااة مبكوان ااا 

سانة. أماا البااب الثااس  19اللعب اهلهتومية يف الفصل الثالث   ويف الفصال الراباط تطر ناا    خصاائص الفئاة العمرياة حتات 

 التوكيا  .  واإلجراءا  امليدانية ومنا شة النتائج وأخ ا اإلستنتاجا  و  ا ستطالعيةفخصص للدراسة 

 
 
 
 
 



 

 

 
 الباب الثاين

 
 الدراسة التطبيقية امليدانية

 
 مدخل الباب -
 الفصل األوع : الدراسة اإلستطالعية  -
 الفصل الثاين : منهجية البحث واإلجراءات امليدانية -
الفصل الثالث : عرض وحتليل ومناقشة النتائج واستنتاجات  -

 واقرتاحات 
 خالصة عامة -
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 : مدخل الباب
     و لااااك لعاااارض مااااا ا سااااتطالعيةلقاااادم   تقساااايم الباااااب الثاااااس    ثااااالف فصااااول   الفصاااال األول خصااااص للدراسااااة 

استخالكاااه مبااااا يتعلاااق مبشااااكلة البحاااث املطلااااوب دراساااتبا ومعرفااااة املعو اااا  الااااب  اااد تظباااار أثنااااء التهتربااااة الرئيساااية ومجااااط 

املعلومااا  املتعلقااة مبوضااوع البحااث   بينمااا خصااص الفصاال الثاااس    منبهتيااة البحااث   و لااك للتطاارق للماانبج التهتاارييب 

انمج التدرييب املقن  . أما الفصل الثالث كاان حاول حتليال ومنا شاة النتاائج والعينة املستخدمة وجما   البحث وأدواته والرب 

 املستقبلية . املقنحا الفرضيا  واخلرو  اخلالكة النبائية مث 
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 اإلستطالعيةالدراسة 
 

 متهيد 
 .الدراسة اإلستطالعية : 1.1

 .أهداف الدراسة اإلستطالعية :1.1.1
 .الدراسة اإلستطالعية األوىل :حتليل ومناقشة نتائج اإلستمارة2.1.1
املسح املرجعي والدراسات السابقة اليت  .الدراسة اإلستطالعية الثانية :3.1.1

 تناولت األداء اخلططي اهلجومي
 حصر األداءات اخلططية اهلجومية الفردية .الدراسة اإلستطالعية الثالثة :4.1.1
 .الدراسة اإلستطالعية الرابعة :الربانمج التدرييب املقرتح :5.1.1
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 متهيد :

البحث و لك للكشف عن املعو ا  الاب  بل اخلوض يف الدراسة األساسية جيب التطرق    الدراسة ا ستطالعية ملوضوع 

ميكن أن تصادل الطالب الباحث يف الدراسة األساسية ويتم تعديلبا من اجل  جناز البحث يف أحسن الظارول واحلصاول 

علاى النتااائج واملعلومااا  الد يقاة و تباااع السااياق العلماي السااليم وعلااى هاذا األساااس  ااام الطالاب الباحااث التطاارق للدراسااة 

ة الااب متثلاات يف مجااط معلومااا  خاكااة مبوضااوع البحااث عاان اريااق اسااتمارة اسااتبيان وحتكاايم الااربانمج التاادرييب ا سااتطالعي

 املقن  .

  ستطالعية :الدراسة اإل.1.1

 : االستطالعيةأهداف الدراسة .1.1.1
 ألجل معرفة : ا ستطالعيةل مان الس  احلسن لتهتربة البحث  ام الطالب البحث هبذه التهتربة 

تاادريب كاارة القاادم   وهااذا ماان خااالل معرفااة املاادربب عاان ابيعااة التاادريب الباادس املاادمج املوجااه لتحسااب وسااائل  وا ااط -

 النوع من التدريب ؟ اهي تطلعا م حول هذ تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية لد   عيب كرة القدم   وما

ب اهلهتوميااة لاد   عايب كاارة القادم فئااة معرفاة الطارق والوسااائل التدريبياة املساتخدمة لتحسااب وساائل تنفيااذ خطاط اللعا -

 األواسط .

 معرفة األخطاء الب  د ترافق العمل التهترييب وكيفية جتاوزها . -

 .تدريب أع اء الفريق املساعد على كيفية تسهتيل املالحظا  أثناء حتليل املباراي   -

 معا ة نواحي القصور الب  د تظبر  بل الشروع يف الدراسة ا ساسية . -

 األوىل : االستطالعيةدراسة .ال2.1.1
ابقاا لطبيعاة البحااث ومتطلباا   جنااازه امليدانياة   حتدياد أهاام األدوا  الاب اإلمكااان اساتخدامبا  صاد احلصااول علاى  اادر 

حث يف الدراسة هام مادر  كارة القادم بوال من املعلوما  تفي األغراض املنشودة  ويف هذا السياق فبن الفئة املقصودة ال

بااا  موضااوع البحااث حاارص الطالااب الباحااث علااى توظيااف اسااتمارة اسااتبيان وهااي ساانة . ومتاراايا مااط متطل 19ئااة حتاات ف

 الفئة . هموجبة ملدر  كرة القدم هلذ

الاب    عادادها  ا ساتبيانلقد ررع الطالب الباحث الو ول على الصعوا  الب تعني املدربب دون فبم أسائلة اساتمارة  

   جمموعااة ماان املاادربب واألساااتذة و الاادكاترة العاااملب يف حقاال التاادريب الرايضااي علااى وجااه علااى رااكل مقاان  وتقاادميبا 

اخلصااوص بغاارض األخااذ آبرائباام وتوجبااا م العلميااة ماان خااالل األساائلة املقدمااة الااب كاايغت أبساالوب علمااي واضااح وكااذا 
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لطريقااة املباراارة وغاا  املباراارة   وبعااد   و  التعاماال معباام علااى ا ا سااتبياننسااخة ماان  30حساان ترتيببااا   حيااث   توزيااط 

 يلي :  ام الطالب الباحث بتفريغ وحتليل النتائج فتحصل على ما  ا ستمارا اسنجاع 

 ب و جاصة ابملستخمعلومات  األوع : احملور

 هي الشهادة املتحصل عليها ؟ ما – 1س

 كم سنوات اخلربة يف تدريب كرة القدم ؟  – 2س

 هل كنت العب كرة القدم ؟ – 3س

 الغرض منها : معرفة مستوى املدربني العاملني يف حقل التدريب . 

 سنة 19يوضح املعلومات اخلاصة مبدريب فئة حتت  ( 3جدوع رقم )  

عدد  املعلومات            األسئلة       

 املدربني

 املئوية النسبة

 

 

 

 الشهادة املتحصل عليها

 % 00 00 شهادة دكتوراه          

 %  6.66 02 شهادة ماجيسرت أو ماسرت       

  %13.33 04 شهادة ليسانس        

 %  3.33 01 مستشار يف الرايضة    

  % 13.33 04 تقين سامي        

    %26.66 08 شهادة التدريب درجة أوىل/اثنية/اثلثة 

 % 36.66 11 العب سابق        

 

 سنوات اخلربة التدريبية

 %00 00 سنوات 5أقل من      

 %40 12 سنوات  10 – 5من   

 %60 18 سنوات 10أكثر من   
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مان  وي الكفاااءا  العلميااة  % 6.66يت اح أن فئااة  ليلااة جادا  اادر  نساابتبا ب أعااالهخااالل نتااائج ا ادول املاادون  مان

سانة يف حاب جناد أن أكارب نسابة كانات يف كاال مان كاانوا  عباب ساابقب و ادر   19الب تشرل على تدريب فئاة حتات 

وأنياة وألثاة وليسااان  أماا البقياة مان املاادربب معتمادين علاى اخلااربة امليدانياة بشابادا  تدريبياة درجااة أو   % 66, 36ب

كاناات لعينااة املاادربب   % 60خيااص ساانوا  اخلااربة فنهتااد أن أكاارب نساابة  اادر   ب  يف النبيااة البدنيااة والرايضااية  أمااا يف مااا

 سنوا  . 10    5من املدربب تراوحت خرب م من  %40سنوا  ونسبة  10الب فا ت خرب م 
 اإلستنتاج :

 الطالب أن هناك  صور يف بناء الربامج التدربيية الب تعتمد على األس  العلمية خالل ما عرضناه سابقا استنتج  من 
ة علمياة لبنااء ءسانة تعتماد علاى اخلارب امليدانياة ولاي  هلاا كفاا19ألن أكرب نسبة للمدربب تشرل على الفئا  العمرية حتت 

  كاارة القاادم يف بااالدان وعاادم مواكباات املسااتو  يااؤدي    تاادس مسااتو  الااربامج التدربيااة وتقنااب األهااال التدريبيااة   وهااذا مااا

 العاملي .

 سنة . 19( يوضح الشهادة العلمية املتحصل عليها مدريب فرق كرة القدم لفئة حتت  05الش ل البياين رقم ) 
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 السؤاع الرابع :

 ( ميثل النسبة املئوية اخلاصة بعدد حصص التدريب.04جدوع رقم )

 السؤاع                      

 اإلجابة     

 السؤاع الرابع : كم عدد حصص التدريب خالع االسبوع

عدد حصص التدريب خالع 

 االسبوع

02 03 04 05 06 

 00 01 10 15 04 عدد املدربني        

 %00 %3.33 %33.33 %50 %13.33 النسبة املؤوية       
 يلي : يت ح ما(  4من خالل  دول ر م )

أمااا نساابة املاادربب الااب بلغاات  األساابوعحصااص خااالل  03للماادربب الااذين ياادربون  عباايبم  %50أن أكاارب نساابة كاناات 

يعتماادون علااى حصااتب يف األساابوع  %13.33خااالل األساابوع ونساابة  حصااص تدريبيااه 04يعتماادون علااى  33.33%

 حصص يف األسبوع . 05يعتمدون على  %3.33ونسبة 

 اإلستنتاج :

 ةتدريبياحصاص  03سنة لالعيب كرة القدم يعتمدون على تدريب هذه الفئة مبعادل 19ج الطالب أن مدر  فئة حتت استنت

يف األسبوع   وهذا غ  كايف هلذه املرحلة العمرية   كما يؤكد على  لاك جمموعاة مان املختصاب والبااحثب يف جماال التادريب 

 03الرايضي وخاكة كرة القدم ألن اخلصائص البدنية الب تتميز هبا هذه الفئة العمرية  اادرة علاى حتمال التادريب أكثار مان 

  (340  كفحة 2001)الو اد  صص يف األسبوع ح 5    4حصص يف األسبوع   أي من 
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 ( يوضح النسبة املئوية لعدد احلصص التدريبية خالع األسبوع6الش ل رقم )

 
 السؤاع اخلامس :

 ( ميثل النسب املئوية اخلاصة ب يفية إعداد الالعبني .05جدوع رقم ) 

 السؤاع           

 اإلجابة  

السؤاع اخلامس : كيف يتم إعداد الالعبني يف اجلانب البدين واملهار  

 واخلططي ؟

 ش ل منفصل ومدمج ش ل مدمج ش ل منفصل  ش ل اإلعداد

 07     00     23       عدد املدربني 

 % 23.33           % 00    % 76.66     النسبة املئوية
بشاكل منفصال    مان املادربب يعتمادون علاى  عاداد الالعباب %76.66كب ة  در  ب( يبب أن نسبة  04ا دول ر م )

 %23.33خططاااي ( ونسااابة أ ااال  ااادر  ب  –مبااااري  –أي تااادريب كااال جاناااب مااان جواناااب اإلعاااداد لوحاااده ) بااادس 

 التدريب املدمج . يعتمدون على %00تعتمد على الشكل املنفصل واملندمج ونسبة معدومة 
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 اإلستنتاج :
سنة لالعايب كارة القادم يعتمادون علاى التح ا  البادس غا  املادمج الارغم مان  صار 19استنتج الطالب أن مدر  فئة حتت 

 لياال  ةالتدريبياالفانة اإلعدادياة   مااط العلام أن هاذه الفئااة حتتاا     التح اا  البادس املادمج بنساابة كبا ة ألن عادد احلصااص 

والشاباب الاذين هام يف ااور  للنارائبيوكي التادريب املادمج حيث  FRIDIRIC AUBERيوكي به   وهذا ما

 با  اللعبة .ا انب البدس و لك على حسب متطلالتكوين مط مراعاة دمج حاجيا  الالعبب من كفا  حركية مط 

 ( ميثل النسبة املئوية لش ل التدريب أثناء التحضري لدى املدربني07الش ل رقم )

 

 

 

 
 
 
 
 

 لسؤاع السادس :ا

 مهار  ( –( ميثل النسبة املئوية اخلاصة ب يفية تطبيق التمارين املدجمة ) بدين 06جدوع رقم )

 السؤاع           

 اجلواب 

 مهارية ( يف رأيك؟ –السؤاع السادس:كيف تطبق التمارين املدجمة ) بدنية 

 يف األسبوع    يف الوحدة     يف التمرين      تطبيق التمارين املدجمة

   05      23      02     عدد املدربني   

 %16.66     %76.66     % 6.66      النسبة املئوية  
مباريااة( خااالل فاانة اإلعااداد لفئااة  –( والااب تبااب كيفيااة تطبيااق التمااارين املدجمااة ) بدنيااة  6بعااد عاارض نتااائج ا اادول ر اام )

أجاااابوا أبن تطبياااق التماااارين  %76.66سااانة لعيناااة املااادربب املساااتهتوبب   والاااب كانااات اكااارب نسااابة  ااادر  ب  19حتااات 
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مبااري( يكاون يف نفا  الوحادة التدريبياة و لاك  جاراء متارين بادس مث متارين مبااري و لاك التنااوب   أماا  –املدجمة ) بدس 

تطباق التمارين املادمج يف األسابوع و لاك  جاراء وحادة تدريبياة بدنياة يليباا وحادة  16.66الب حتصالت علاى  عينة املدربب

فكانات مان نصايب املادربب الاذين يطبقاون التادريب البادس املادمج يف  %6.66تدريبية مبارية   أما النسبة الب  ادر  ب

 نف  التمرين .

  اإلستنتاج :
الطالااب الباحااث أن معظاام املاادربب املشااارفب علااى حت اا  فريااق األواسااط يف فااانة  ساااتنتجا ( 6خااالل نتااائج ا اادول ر اام )

التاادريب يعتماادون علااى التاادريب املنفصاال  باادس مث مباااري مث خططااي    فئااة  ليلااة ماان املاادربب يعتماادون علااى التاادريب 

 املدمج .

 مهارية(–( ميثل النسب املئوية اخلاصة ب يفية تطبيق التمارين املدجمة)بدنية 08الش ل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلالصة :
 يلي : اإلستبيانية املتعلقة مبوضوع البحث استخلص الطالب الباحث ما ا ستمارةمن خالل استعراض نتائج أسئلة 

يزالااوا يفتقاارون     الطاارق العلميااة احلديثااة يف       أهناام   نيااة اويلااة لااد  املاادرببارغاام وجااود مااؤهال  وخااربا  ميد -

 سنة . 19التدريب وخاكة يف كيفية حتسب وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية لد   عيب كرة القدم فئة حتت 

 معظم املدربب يعتمدون على الطرق التقليدية يف تدريبا م . -

 يب احلديثنقص املطالعة هلؤ ء املدربب يف جمال التدر 
 لي  هناك برانمج تدرييب مدمج حيسن الصفا  البدنية واملبارية يف نف  الو ت. -

 جل املدربب يف لون التمارين العادية يف مراحل اإلعداد . -
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الطالااب الباحااث أن هنااك نقااص يف الااربامج التدريبيااة املدجمااة يف حتسااب الصاافا   اسااتخلصمان خااالل هااذه اإلسااتنتاجا  

مباااري( حيساان –ة واألداء اخلططااي   وهااو مااا جعاال الطالااب الباحااث يقاان  باارانمج تاادرييب ماادمج )باادس املبارياا البدنيااة و

 وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية لد   عيب كرة القدم .

 الثانية : االستطالعية.الدراسة 3.1.1

ل و لات األداء اخلططاي اهلهتاومي للو ااملسح املرجعاي والدراساا  الساابقة الاب تناو احنصر  الدراسة ا ستطالعية الثانية يف 

يشاااتمله األداء اخلططاااي اهلهتاااومي الفاااردي مااان عناكااار أساساااية وكاااذلك الدراساااا  الاااب تناولااات عملياااة التحليااال  علاااى ماااا

 يلي : للمباراي  وعلى ضوء ما أسفر  عنه نتائج املسح املرجعي للمراجط العلمية والدراسا  والبحوف امليدانية ما

 تناولت األداء اخلططي اهلهتومي مثل :مسح املراجط الب  - 1

مرجااط  - (1994)هاااد  اإلعااداد املباااري واخلططااي لالعاايب كاارة القاادم  مرجااط   -  (1990)ابااراهيم  مرجااط  -

 (1998)طتار  مرجط  - (1993)أمساعيل  

 (2001)عبده  مرجط   -    (2001)يوسف  مرجط  -

 مسح الدراسا  والبحوف الب تناولت حتليل املباراي  يف األداء اهلهتومي

 (1996)الفاضي  دراسة - (1994)احلفيى  دراسة  - (1994)سامل  دراسة  -(1994)البسااي  دراسة  -

 ( 2006دراسة )بن لكحل منصور  -  (2002)احلليم  دراسة  -

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( يوضح نتائج املسح املرجعي لتحديد عناصر األداء اخلططي اهلجومي الفرد  يف كرة القدم07اجلدوع رقم )

 األداء اخلططي اهلجومي الفرد                      
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سنة  إسم املؤلف

 النشر

                       اجلر   املراوغة التصويب التمرير عنوان املرجع

 ابل رة

 التحركات

 الفعالة

 التمويه 

 واخلداع

             اهلهتوم يف كرة القدم 1990 مفب  براهيم حممد

مجاعية اللعب يف                      1993 اه  مساعيل وآخرون

 كرة القدم

          

اإلعداد املباري  1994 مفب  براهيم حممد

واخلططي لالعب كرة 

 القدم

          

املدير الفين يف كرة           1996 حنفي حممود طتار

 القدم

         

اإلجتاها  احلديثة  2001 غازي يوسف وآخرون

 يف تدريب كرةالقدم

          

 جولوكسبتشر
JOE        

LUXBACHER 

 
1999 

 

 اهلهتوم يف كرة القدم

          

 

 حسن السيد أبو عبده

 
2001 

اإلجتاها  احلديثة 

يف مطيط وتدريب 

 كرة القدم

        

 اجنسوجين  
JEUS 

BANGSBO 

 
2003 

اخلطط اهلهتومية يف    

 كرة القدم

           

 %25 %25 %75 %100 %100 %75 النسبة املئوية                

رزن اكاناات للتصااويب واملراوغااة و لااك لعتبارمهااا مباا   %100ماان خااالل النتااائج املدونااة يف ا اادول أعاااله يت ااح أن نساابة 

ومهااا أي ااا يعتااربان مااان  % 75اهلهتااومي الفااردي   كمااا كاناات نساابة التمرياار وا ااري الكاارة ساايتان يف األداء اخلططااي اأس
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 %25األداءا  األساساية يف اللعااب اهلهتااومي الفااردي   أمااا التحركااا  الفعالاة والتمويااه واخلااداع فكاناات نساابة كاال منبمااا 

 وهذا يدل على أهنما لي  هلم أتث  يف األداء اخلططي اهلهتومي .

 الثالثة : االستطالعيةالدراسة .4.1.1

 الثالثة والب متثلت يف مرحلتب : ا ستطالعية ام الطالب الباحث  جراء الدراسة 

 : األوىلاملرحلة 
متثلات املرحلاة األو  يف حصار مجيااط األداءا  اخلططياة اهلهتومياة الفرديااة األكثار تكارارا خاالل املباااراي  حا  ميكان وضااعبا  

املالحظااة العلميااة لتحلياال األداء اهلهتااومي الفااردي يف كاارة القاادم و ااد أجاار  الطالااب الباحااث  مارةاسااتكعناكاار رئيسااية يف 

هااذه الدراسااة للت كااد ماان هااذه األداءا  اهلهتوميااة الفرديااة مياادانيا و لااك ماان خااالل تصااوير وحتلياال مباااراة وديااة بااب أواسااط 

 كااد مان األداءا  اهلهتومياة الفرديااة   (   زايدة علاى التWAM - CRBBوداد مساتغامن وأواساط راباب بااو  ا  )

تاااادريب الفريااااق املساااااعد علااااى املتابعااااة ا ياااادة وساااارعة ركااااد البياااااان  واملالحظااااة الد يقااااة يف حتلياااال املباااااراة و لااااك لتااااذليل 

د يقاة علاى  15الصعوا  الب ميكن أن يواجببا الطالب الباحث أثناء تسهتيل البينا  و  تسهتيل أحاداف املبااراة لكال 

 دل التسهتيل الد يق ومالحظة متغ ا  البحث   وتفاداي للت ث  على تركيز الباحث واملساعدين .حدة هب

وبعد الت كد من األداءا  اخلططية اهلهتومية الفردية     وضط هذه األداءا  يف مقان  كامم كاساتمارة للمالحظاة العلمياة 

رضابا علاى السايد املشارل إلباداء الارأي فيباا  مث   عرضابا لتحليل األداء اخلططي اهلهتومي الفردي يف كارة القادم   مث   ع

عتباار  لاك مبام وضاروري يف حصار هاذه األداءا  كماا وكيفاا بعد  لك على الساادة اخلارباء والادكاترة يف جماال كارة القادم ا

 للتعرل على أتث ها على مستو  اإلجناز يف مباراة كرة القدم .

 
 
 
 
 
 
 

 من طرف احمل مني  اخلططية اهلجومية الفردية يف كرة القدم ( يبني النسب املئوية لألداءات  08جدوع رقم ) 

 النسبة املئوية    عدد احملكمب    األداء اهلهتومي الفردي   الر م
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 %100      10 التصويب       1 

 %100     10 التمرير       2  

 %100     10         املراوغة       3  

 %100     10         ا ري الكرة   4  

 %20      02         التحركا  الفعالة  5   

 %10      01        اخلداع والتمويه  6   

 

( أن أكااارب نسااابة لااادداءا  اهلهتومياااة الفرديااة كانااات للتصاااويب والتمريااار واملراوغاااة وا اااري الكااارة 8يت ااح يف ا ااادول ر ااام )

حمكماااب مااان الساااادة اخلااارباء والااادكاترة يف جماااال كااارة القااادم أماااا التحركاااا  الفعالاااة 10رأي وهاااذا حساااب  %100وكانااات 

ياادل علاااى اهنمااا ماان  األداءا  الغااا   وهااذا مااا %10و %20واخلااداع والتمويااه فحققاات أ ااال نساابة وكاناات علااى التاااوايل 

وااه  مساعيال  1994باراهيم حمماد و مفاب   2001يتفق مط ما جاء به غازي يوسف وآخرون  متكررة يف املباراة   وهو ما

كمااا ورد يف املسااح املرجعااي آنفااا   وبناااءا علااى رأي اخلاارباء والاادكاترة املختصااب يف جمااال التاادريب    ااد     1993وآخارون 

من اجملموع  %25استبعاد التحركا  الفعالة واخلداع والتمويه من استمارة حتليل املباراي  ألن النسبة املئوية كانت أ ل من 

 ( . 329  الصفحة  1988) رضوان  لآلراءكلي ال

 على املوا ط التالية : انة التقومييكتابة استب  حيث  عتمد الباحث يف
1- Analyse Technico-tactique offensif en football Htm 
2- /http://www.assocalciatori.it  
3- Loi 11 du football le hors jeu –wikipedia.htm  

 انة التقومي والب جاء  على النحو التايل :ييف كتابة استب حيث سامهت هذه املوا ط

 ختبارا  لتقييم األداء يف وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية والنكيز على ا انب اخلططي اهلهتومي  04  ترريح 

 والتنسيق مط بع  األساتذة والدكاترة واملدربب املختصب يف كرة القدم .

 ملالحظة    ثالف أنواع هي :اتفق احملكمب على تقسيم ا

 
 مالحظة وحتليل أداء  عب معب . .1

 مالحظة وحتليل أداء جمموعة من الالعبب . .2
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 مالحظة وحتليل الفريق الكامل . .3

 والنقا  األساسية الب جيب النكيز عليبا عند حتليل املباراة  بل تقييم اإلختبارا  هي كاآليت :

 فيذها (اخلطط اهلهتومية األساسية )وسائل تن 

 طريقة تقييم وحتليل اإلختبارات  :

 اجلر  ابل رة . .1

 املراوغة . .2

 التصويب علو املرمو. .3

 التمرير . .4

 التحليل الفرد  :
 كاااران سااابقا أن خطاااط اهلهتاااوم الفااردي هاااي الاااب يااتمكن فيباااا الالعااب مااان  ختياااار املو ااط واملكاااان املناساااب يف  كمااا

التو ياات والو اات املناسااب للبهتااوم   تتمثاال اريقااة تقياايم هااذه اإلختبااارا  النقااا  أو احملاااو   )الصااحيحة الناجحااة   

  والطريقااة املواليااة توضااح كيفيااة تقياايم وحتلياال اإلختبااارا   أو اخلاائااة الفاراالة( انطال ااا ماان منطقااة بناااء اهلهتااوم للفريااق

 اخلاكة خبطط اللعب اهلهتومية )وسائل تنفيذها(.

 

 احملاوالت الناجحة         احملاوالت الفاشلة                                  .اجلر  ابل رة1
 .                   )                        (          )                      ( ا ري الكرة يف املساحا  اخلالية -

 ا ري الكرة  ذب املدافط و بعاده عن التغطية .      )                        (           )                    ( -

 الناجحة         احملاوالت الفاشلةاحملاوالت                                        .املراوغة 2
 )                        (         )                      (              املراوغة حتت مرا بة رديدة من املدافط .   -

 (        مراوغة عند كعوبة التمرير للزميل .                     )                        (         )               -

 مراوغة لكسر مصيدة التسلل .                         )                        (         )                      ( -

 التصويب يف املرمي.               )                        (         )                      ( ةمراوغة عند كعوب

 احملاوالت الناجحة         احملاوالت الفاشلة                      .التصويب علو املرمو . 3
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 التصويب من داخل منطقة ا زاء .                     )                        (         )                      ( -

 (         )                      ( التصويب من خار  منطقة ا زاء .                     )                        -

 التصويب الرأس .                                     )                        (         )                      ( -

 .                                      احملاوالت الناجحة         احملاوالت الفاشلة . التمرير4
 لقص  .                                        )                        (         )                      (التمرير ا -

 التمرير الطويل .                                        )                        (         )                      ( -

 املرحلة الثانية :
 اخلطوة يف التحقق من املعامال  العلمية ليستمارة املستخدمة يف عملية التحليل .متثلت هذه 

كادق احملتاو  أو امل امون عان ارياق عارض اإلساتمارة يف كاور ا األولياة  استخدم الطالب الباحاثصدق اإلستمارة : 

رة و ادر ا علاى حتليال املبااراي  على عادد مان الساادة اخلارباء والادكاترة   حياث أمجعاوا علاى ساالمة تكاوين وحمتاو  اإلساتما

 مما حيقق كدق هذه اإلستمارة . %100بشكل يتفق وأهدال الدراسة وكانت نسبة اإلتفاق على هذه اإلستمارة 

  ثبات اإلستمارة :
املساااتخدمة عااان ارياااق  جياااد الفاااروق ومعامااال اإلرتباااا  باااب تطبيقاااب   ااام الطالاااب الباحاااث التحقياااق مااان ثبااا  اإلساااتمارة

 - WAMليساااتمارة لتحليااال مبااااراة واحااادة ودياااة باااب أواساااط وداد مساااتغامن و أواساااط راااباب باااو  ا  ) طتلفاااب

CRBB. كما هو موضح يف ا دول التايل ) 

 
 
 
 
 
 
 

 يبني ثبات إستمارة حتليل األداء اخلططي اهلجومي الفرد  . (09اجلدوع رقم )

معامل      التطبيق الثاين         التطبيق االوع         
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دالاة باب التطبيقاب األول والثااس ليساتمارة  املساتخدمة يف التحليال حياث  ( وجاود فاروق غا 09يت ح من ا دول ر ام ) 

كمااا يت ااح مااان نفاا  ا اادول وجاااود   0.05ا دولياااة  يمتبااا احملسااوبة عناااد مسااتو  الد لااة اإلحصاااائية  2فا اات  يمااة كااا

ليااة عنااد مسااتو  الد لااة ارتبااا  دال  حصااائيا بااب  ا  التطبيقااب حيااث فا اات  يمااة معاماال اإلرتبااا  احملسااوبة  يمتااه ا دو 

 مما يدل على ثبا  اإلستمارة  املستخدمة  يد البحث يف عملية التحليل . 0.05اإلحصائية 

 الربانمج التدرييب املقرتح :الدراسة اإلستطالعية الرابعة :.5.1.1
وكاااذا املختصاااب يف جماااال  العلمياااة العربياااة واألجنبياااةساااتعان الطالاااب الباحاااث العدياااد مااان املراجاااط البنااااء الاااربانمج التااادرييب 

التدريب الرايضاي وكارة القادم علاى وجاه اخلصاوص لتحدياد وساائل تنفياذ خطاط اللعاب اهلهتومياة والصافا  البدنياة املناسابة 

مبارياة ( وعلاى هاذا األسااس وضاط  -هلا كالقوة والسرعة والقوة املميزة السارعة الاب جياب حتساينبا وفاق متاارين مدجماة )بدنياة

يب يف جمااال تاادريب وحتسااب وسااائل تنفيااذ خطااط اللعااب اهلهتوميااة الااب حيتاجبااا  عااب كاارة القاادم ويف نفاا  الااربانمج التاادري

اجتااااه متطلباااا  املبااااراة   وكاااذلك اساااتخدام النساااب املئوياااة ل ااابط األهاااال التدريبياااة لكااال مااان الشااادة واحلهتااام واساااتخدام 

علااى حااد سااواء.كاختبارا  فقااط ملعرفااة وضاابط مسااتو  نااب  القلااب أي ااا لتحديااد درجااة احلماال لكاال ماان القااوة والساارعة 

نسابة تقاادم الااربانمج التاادرييب   زايدة علااى  لااك   بناااء الااربانمج التاادرييب علااى أساا  علميااة يف وضااط األهاادال والواجبااا  

 وحتديد حمتو  وسائل التنفيذ الب بواسطتبا ميكن تنفيذ احملاور الرئيسية للربانمج التدرييب يف  ااره العام .

 
 
 

 الصة :اخل
 يف الدراسة اإلستطالعية حول ابيعة البحث العلمي ومتطلباته العملية والعلمية حيث تطرق متحور م مون هذا الفصل 

 اإلرتباط 2كا النسبة  الت رار النسبة  الت رار  األداء

 0.927 0.07 49.76 108 50.23 109 التمرير  

 1.000 0.00 50 12 50 12 التصوت 

 0.969 0.03 50.51 49 49.48 48 املراوغة 

 0.979 0.02 50.79 32 49.20 31 اجلر  ابل رة
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الطالااب الباحاااث يف بداياااة الفصااال    مجااط املعلوماااا  اخلاكاااة مبوضاااوع البحاااث عاان ارياااق اإلساااتمارة  اإلساااتبيانية   وكاااذا 

 للتهتربة األساسية . حتكيم الربانمج التدرييب املقن  متبيدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 الفصل الثاين
 الدراسة األساسية)منهجية البحث واإلجراءات امليدانية(

 متهيد 
 إجراءات البحث امليدانية – 2
 . منهج البحث1. 2
 . جمتمع وعينة البحث 2.2     
 . جماالت البحث3.2     
 الضبط اإلجرائي ملتغريات البحث 4.2     
 أدوات البحث 5.2     
 األسس العلمية لإلختبار 6.2     
 الربانمج التدرييب  7.2     
 الوسائل اإلحصائية 8.2     
 صعوابت البحث 9.2      
 خالصة الفصل     -    
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 :متهيد 

نتاائج البحاث الساليم  أهاموف العلمياة تبقاى دائماا حتتاا     منبهتياة علمياة للوكاول    حامبماا كانات  جتاهاا  وأناواع الب

 صااد الدراسااة والتااايل تقاادمي وتزويااد املعاارل العلميااة أبرااياء جدياادة وهامااة    ن ابيعااة مشااكلة البحااث هااي الااب حتاادد لنااا 

معا تبا   وموضوع البحث الاذي حنان بصادد معا تاه حيتاا     كثا  مان الد اة والوضاو   املنبهتية العلمية الب تساعدان يف

اخلطاوا   أهاميف عملياة تنظايم و عاداد خطاوا   جرائياة ميدانياة للخاوض يف جترباة البحاث الرئيساية   والتاايل الو اول علاى 

ا ماان اختيااار املاانبج املالئاام ملشااكلة البحااث للو اات وا بااد   انطال اا أكثاارالااب ماان مفادهااا التقلياال ماان األخطاااء واسااتغالل 

 الوسائل واألدوا  املتصلة بطبيعة جتربة البحث . انتقاءوارق اختيار عينة البحث    

 إجراءات البحث امليدانية : – 2

 منهج البحث :. 1. 2
الطالب الباحث علاى املانبج التهتارييب   ألناه يعاد   أدق أناواع املنااهج العلمياة الاب تاؤثر علاى املتغا  املساتقل والتاابط  داعتم

الاب تتعلااق بعال ااا   يف التهترباة      أن املاانبج التهتارييب هااو املاانبج الاذي يسااتطيط الباحااث عان اريقااه اختبااار الفاروض و

 مته وابيعة مشكلة البحث .ءملال 107  الصفحة2002 عبد احلفيى واهي   السبب النتيهتة   

ومتثاال اسااتخدامنا للماانبج التهتاارييب يف تطبيقنااا ملفااردا  الااربانمج التاادرييب املقاان  املتمثاال يف التمااارين املدجمااة الكاارة كمتغاا  

سانة .  19مستقل هلذا البحث بينما متثل املتغ  التابط يف وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية لد   عيب كرة القدم حتات 

اإلجيااا  علااى املتغاا  التااابط   حيااث ابااق الطالااب  وأتثاا هحااول فاعليااة املتغاا  املسااتقل  وماان أجاال  كاادار أحكااام موضااوعية

الباحاااث علاااى العيناااة التهتريبياااة  ختباااارا  متثلااات يف مقاااابال  رمسياااة يف البطولاااة   والااادرجا  املتحصااال عليباااا   معا تباااا 

  حصائيا استخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة .

 ث :. جمتمع وعينة البح2.2
بعد الدراسة اإلستطالعية وبعاد حتدياد الطالاب الباحاث اجملتماط األكالي للدراساة الاذي متثال يف أواساط وداد مساتغامن حتات 

ختيار عينة البحث الطريقة العمدياة مان أواساط وداد مساتغامن اسنة   ونظرا لطبيعة البحث واملنبج املستخدم فيه      19

ساانوا  تااادريب مااط بع ااابم 3كثااار ماان ألفرياااق وهلاام ل يف أوراق املقااابال  الرمسيااةب املساااهتلب  عاا 16والااب بلااغ عاااددهم 

الااابع  وهاااذا حااا  يتساااىن ال ااابط اإلجرائاااي جملموعاااة مااان املتغ ا .حياااث عناااد  نطاااالق املنافساااة الرمسياااة   تصاااوير وحتليااال 

ساة الرمسياة فمبااراي  يف املنا3وحتليال ختبارا   بلية مث بعد تطبيق الربانمج   تصاوير امباراي  متتالية يف مرحلة املنافسة ك3

 كاختبارا  بعدية.يف مرحلة العودة مط نف  الفرق  
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  جماالت البحث : :2-3

( WAMالبحااث يف  عاايب فريااق وداد مسااتغامن ) سااتبدفبم امتثلاات عينااة املختااربين الااذين  ا نناع البشننر  : 1.3.2

 أساسي ضمن املقابال  املسهتلة . عب  16سنة والذي بلغ عددهم  19لكرة القدم من فئة حتت 

 : جنز البحث يفأ ا اع امل اين : 2.3.2

 مالعب كرة القدم الب تقام فيبا املباراي  الرمسية داخل وخار  مستغامن .* 

 (.WAMاندي وداد مستغامن )  حتليل املباراي    يف مقر* 

 .و الودية  تطبيق الربانمج التدرييب يف ملعب اخلم  ربداء مبستغامن   وملعب بن سليمان إلجراء املباراي  الرمسية * 

 لقد امتد  فنة العمل التهترييب على مرحلتب أساسيتب مها : ا اع الزمين : 3.3.2

 2013/ 30/10    2013/ 09/ 15ماان  والاب امتااد  التهترباة اإلسااتطالعية متثلاات يف  جنااازاملرحلنة األوىل : -

 الب تزامنت مط فنة بداية مقابال  البطولة   وت منت هذه املرحلة اخلطوا  التالية : و

 كرة القدم جمال التدريب التخصصي لالعيب   فنة اعداد مقابال  واستفسارا  مط مدربيب ومسؤولب يف -

 _ فنة البحث يف اعداد برانمج تدرييب مدمج لتحسب وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية 

 _ فنة اعداد ا ختبارا  املبارية واخلططية لعينة البحث الب ستقام عليبا التهتربة .

/ 31ا   2014/ 18/10ة البحاث األساسااية   حيااث امتااد  ماان: متثلات هااذه املرحلااة يف تطبيااق جترباا املرحلننة الثانيننة

مبااراي  متتالياة يف مرحلاة املنافساة كاختباارا   بلياة مان  3.وخالل هذه الفنة الزمنية    تصوير وحتليل ل  2015/ 01

 . 2014/ 10/ 31ا   2014/  10/ 18

 مباراي  متتالية يف مرحلة املنافسة كاختبارا  بعدية فقد   بعد تنفيذ  3اما تصوير وحتليل ل 

   2015/ 01/ 10ا   2014/ 12/ 27لتدرييب املدمج مباررة اي من الربانمج ا
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 ( يوضح رزانمة تصوير وحتليل املبارايت القبلية والبعدية10اجلدوع رقم )

 
مبااراي   3( يوضاح رزانماة العمال املياداس للباحاث ماط عيناة البحاث  حياث يوضاح تاواريا تصاوير وحتليال 10ا دول ر ام )

مباااراي  بعدياااة أي بعاااد تنفياااذ 3وتااواريا تصاااوير وحتليااال   31/10/2014    18/10/2014ختبااارا   بلياااة مااان اك

 . 10/01/2015    27/12/2014الربانمج التدرييب املقن  من 

 تغريات البحث :الضبط اإلجرائي مل 4.2
 ن أي موضوع من الدراسا  امليدانية يتطلب ضبط املتغ ا   صاد الاتحكم فيباا مان جباة وعازل بقياة املتغا ا  األخار    

حاا  يتعاارل الطالااب الباحااث علااى املسااببا  احلقيقيااة للنتااائج والتااايل تساابل عمليااة حتلياال وتصاانيف وتفساا  هااذه النتااائج 

 أن حبثنا حبث جترييب فبن املتغ ا  كانت كاآليت : مباو .  (243  كفحة 1987)أسامة  

 املتغري املستقل : .1.4.2

 مبارية( . –يتمثل يف التمارين املدجمة ) بدنية  

  املتغري التابع : .2.4.2 

 عب اهلهتومية . لمتثل يف وسائل تنفيذ خطط ال

  املتغريات املشوشة :. 3.4.2

 الباحث مبهتموعة من اإلجراءا  ل بط متغ ا  البحث  صد التحكم فيبا أو عزهلا والب متثلت فيما يلي : ام الطالب 

 التزم الطالب الباحث مبراعاة النقا  األساسية التالية :من أجل جتان  الوسط املبحوف فيه  -أ 

 الفنا               
 املقابال         

 تصوير و حتليلزريا 
   املباراي  القبلية    

 املقابة ا و 
OMA  _WAM 

18 /10  /2014 

 املقابلة الثانية
MCBH_WAM    

          

25 /10  /2014 

 املقابلة الثالثة
USM  _WAM 

31 /10  /2014 

 الفنا               
 املقابال         

 حتليل تصوير و  زريا 
   املباراي  البعدية

 املقابلة ا و 
WAM  _ OMA 

27 /12  /2014 

   املقابلة الثانية
  WAM-MCBH  

03/01  /2015 

 املقلبلة الثالثة
WAM  _USM 

10 /01  /2015 
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  بعاد حراس املرمى .

 مشاركب يف املباراي  .   بعاد الالعبب الغ  * 

سااانة أي كاااانف األواسااااط ومبعااادل عماااار تاااادرييب  19بيااااة ماااان نفااا  ا اااان  )  كااااور ( ونفااا  الساااان حتاااات يلعيناااة التهتر ا* 

 .سنوا  3

كمااا أراارل الطالااب الباحااث بنفسااه علااى تاادريب عينااة البحااث وتطبيااق الااربانمج كونااه كااان يشاارل علااى هااذه الفئااة   -ب

 العمرية من  بل   ويعرفبا متام املعرفة .

  د أررل الطالب الباحث بنفسه على حتليل املباراي  مط نف  فريق العمل املساعد )أنظر املالحق ( . - ج

 أدوات البحث : .5.2

مان أجال ساا ورة جناا  هااذه الدراساة يف أف اال األحاوال وحتقيااق األهادال املرجااوة مان البحااث واحلصاول علااى نتاائج سااليمة 

 الباحث جمموعة من األدوا  التالية : ابلة لتفس  مشكلة البحث  ستخدم الطالب 

 املصادر واملراجع العربية واألجنبية :. 1.5.2
 ن تفسا  نتاائج الدراسااا  امليدانياة يعتمااد علاى اخللفياة العلميااة الاب حيتويبااا ا اناب النظاري فبااو العمااد الااذي يرتكاز عليااه 

ام واإلحااة بكل جوانب مشكلة البحث   وهلذا  ام ا انب التطبيقي يف حتليل هذه النتائج   لذا وجب على الطالب اإلمل

الطالاب الباحااث حبصاار وجاارد املصاادر واملراجااط العربيااة واألجنبيااة واجملااال    واساتعان الطالااب الدراسااا  السااابقة املرتبطااة 

 مبشكلة البحث وربكة األنننت   كما استعان أبساتذة اللغة العربية والفرنسية وأساتذة النمجة .

 اإلستبيان :. 2.5.2
اإلسااتبيان   أداة  مااط املعلومااا  املتعلقااة مبوضااوع البحااث عاان اريااق  سااتمارة حبثيااة حتتااوي علااى عاادد ماان األساائلة املرتبااة 

 . (105  كفحة 2000)غنيم  أبسلوب منطقي مناسب ويتم توزيعبا على أرخاص معينب لتبيئتبا   

 البحث  عداد عدة  ستبياان  ألجل مجط املعلوما  املختلفة الب مدمه ومنبا :لقد تطلب هذا 

 ستبيان موجه    مدر  كرة القدم لو ية مستغامن وو اي  أخر  ملعرفة حدود  االع هاؤ ء املادربب عان ابيعاة التادريبا   -

 الصافا  البدنيااة واملباارا  األساسااية يف كاارة احلديثاة اإلضااافة    الطارق والوسااائل الاب يسااتخدموهنا يف تادريبا م لتحسااب

 سنة .19القدم لد  فئة أ ل من

 ساااتبيان ي ااام يف حمتاااواه  ساااتمارة تااادوين مالحظاااة حتليااال مبااااراي  كااارة القااادم عرضااات علاااى املااادربب واألسااااتذة والااادكاترة  -

 لتحكيمبا و لك لدخذ آبرائبم حول هذه اإلستمارة ومد  جناعتبا .
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 خصية :املقابالت الش 3.5.2

الطالب الباحث املقابلاة الشخصاية للحصاول علاى البيااان  الاب تفياد البحاث   حياث تزامنات املقاابال  املبارارة  استخدم

مااط اإلساااتمارا  اإلساااتبيانية يف نفااا  الو اات   و اااد متثلااات املقاااابال  الشخصاااية يف عاادة زايرا  ميدانياااة  اااام هباااا الطالاااب 

 . مستواي الباحث على عدة 

 املقرتح :الربانمج التدرييب  . 4.5.2
الطالب الباحث العديد من املراجط العلمية لتحديد التمارين املدجمة الب حتسن وسائل تنفيذ خطط اللعب  استعان

املبارية جنبا    جنب والب حيتاجبا  اهلهتومية   و  وضط الربانمج التدرييب املقن  يف جمال حتسب الصفا  البدنية و

 . املباراة الالعب أثناء

 الوسائل املستعملة : .5.5.2

 أ . لتنفيذ الربانمج :

 –ملعاب بان ساليمان إلجاراء املقاابال  الودياة والرمسياة  –ملعب اإلخوة ئ  ربداء لتنفياذ الوحادا  التدريبياة  -

 -كااارا   ااادم    –حباااال الاانط  –ميقااايت  –كااافارة  –كاارا  ابياااة   –احلاااواجز  –الشااواخص الكبااا ة والصااغ ة  

 مرامي متحركة . – وائم  –رريط مني  –امليزان الطيب 

 لتصوير املقابالت الودية والرمسية : ب .

  األو  مركزيااة ماان النااوع الكباا  مو عبااا 03( وعااددها Numériqueكااامرا  ماان نااوع )   –أجباازة الفيااديو  -

( يسابل التنقال Digital Numériqueيف منتصاف امللعاب   أماا الكاامرتب األخاريب مان الناوع الصاغ  ) 

هبمااا ماان مكااان    آخاار ومو عبمااا يف اااريف امللعاااب   ومبااام هااذه الكااام ا  متشااابه يف تصااوير رااريط املبااااراة 

 الكامل .

 ور ة تدوين نتائج حتليل املباراي  )أنظر املالحق ( . -

 سس العلمية لإلختبار :األ .6.2

تادوين األداء املبااري اهلهتاومي علاى حسااب عادد مارا  األداء النااجح و تعتمد استمارة معامل املوضوعية :.1.6.2

الفاراال للمبااارة و لااك يرجااط    رأي اخلاارباء واحملكمااب   لااذا وجااب تاادريب احملكمااب تاادريبا جياادا ل اامان الفباام الكاماال 

 ة القدم ,ملعىن املوضوعية   مما استوجب جتميط عدد من احملكمب  وي اخلربة الكب ة يف جمال تدريب كر 
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 صدق اإلستمارة :  2.6.2
امل امون عان ارياق عارض اإلساتمارة يف كاور ا األولياة علاى عادد مان الساادة  كادق احملتاو  أو اساتخدم الطالاب الباحاث

اخلرباء والدكاترة   حيث أمجعوا على سالمة تكوين وحمتو  اإلستمارة و در ا يف تدوين نتاائج حتليال املبااراي  بشاكل يتفاق 

 مما حيقق كدق هذه اإلستمارة . %100الدراسة وكانت نسبة اإلتفاق على هذه اإلستمارة وأهدال 

  ثبات اإلستمارة :.3.6.2
املساااتخدمة عااان ارياااق  جياااد الفاااروق ومعامااال اإلرتباااا  باااب تطبيقاااب   ااام الطالاااب الباحاااث التحقياااق مااان ثبااا  اإلساااتمارة

 يف ا دول التايل . طتلفب ليستمارة لتحليل مباراة واحدة كما هو موضح

 ( يبني ثبات إستمارة حتليل األداء اخلططي اهلجومي الفرد  .11اجلدوع رقم )

الثااس ليساتمارة  املساتخدمة يف التحليال حياث  ( وجود فاروق غا  دالاة باب التطبيقاب األول و11يت ح من ا دول ر م )

كمااا يت ااح مااان نفاا  ا اادول وجاااود   0.05عناااد مسااتو  الد لااة اإلحصاااائية ا دولياااة  يمتبااا احملسااوبة  2فا اات  يمااة كااا

ارتبااا  دال  حصااائيا بااب  ا  التطبيقااب حيااث فا اات  يمااة معاماال اإلرتبااا  احملسااوبة  يمتااه ا دوليااة عنااد مسااتو  الد لااة 

 مما يدل على ثبا  اإلستمارة  املستخدمة  يد البحث يف عملية التحليل . 0.05اإلحصائية 

 الربانمج التدرييب :. 7.2

  مقدمة : -
احلديثاااة تطاااورا ساااريعا يف السااانوا  األخااا ة وهاااذا راجاااط    تفااااس القاااائمب علاااى راااؤوهنا يف بنااااء الاااربامج عرفااات كااارة القااادم 

اللعباة مان كال ا واناب   و لاك مان خاالل  متطلباا التدريبية معتمدين على األس  العلمياة والتكنولوجياة احلديثاة ودراساة 

  جراء 

 

 
 األداء

     التطبيق الثاين         التطبيق األوع        
 2كا

معامل 
 النسبة  الت رار النسبة  الت رار  اإلرتباط

 0.927 0.07 49.76 108 50.23 109 التمرير  
 1.000 0.00 50 12  50 12 التصويب 
 0.969 0.03 50.51 49 49.48 48 املراوغة 

 0.979 0.02 50.79 32 49.20 31 اجلر  ابل رة
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األحباااف العلميااة والطبيااة واإلنسااانية   وهااذا ماان أجاال الو ااول عنااد نقااا  مااواان ضااعف و ااوة الالعااب   حاا  يتسااىن هلاام 

الازمين والعقلاي  وكماا تتطلاب الفحوكااا   حتدياد املعااي  وتقناب هال التادريب حساب القادرا  والن ااج البيولاوجي والعمار

البدنيااة   املباريااة   التكتيكيااة   النفساااية   العقليااة   اإلجتماعيااة (  ن سااار الطبيااة واإلختبااارا  والقياسااا  ) املرفولوجياااة   

جنا  الالعب وفرياق كارة القادم راجاط علاى حتاديث املعلوماا  واارق تادريب كارة القادم وكاذلك اإلكتشاال واإلنتقااء املبكار 

 لالعب .

 خطوات بناء الربانمج التدرييب :.  1.7.2

مااان خاااالل التهترباااة امليدانياااة يف جماااال تااادريب كااارة القااادم كالعاااب وكمااادرب للفئاااا  الشااابانية لاااوداد مساااتغامن ومااان خاااالل 

سا  التادريب وا سااتعانة هباا فيماا يتفااق أا ااالع علاى آراء بعاا  الاربامج املتخصصاة يف التاادريب الرايضاي والاب تناولاات  

 :يتكاألبوضط الربانمج التدرييب املقن  وحتقيق هدفه  

معرفة خصائص النمو للمرحلة السنية الب وضط هلا الربانمج ومراعاة الفروق الفردية يف الربانمج مط مراعااة النظاام يف العمال  

حادف أوالتشكيل الساليم والصاحيح لاه وا هتماام املباادئ العاماة يف تطبياق هال التادريب واحلارص علاى التنوياط واساتخدام 

ا سااام  و لاااك لتحساااب  أجااازاءياااذ الاااربانمج   وكانااات كااال التمريناااا  املختاااارة تشااامل مجياااط التمريناااا  والتشاااكيال  يف تنف

 يف كرة القدم. اللعب اهلهتوميومبارا   ةالبدني الصفا 

 تنفيذ الربانمج :. 2.7.2
بعد حتكيم الربانمج التدرييب املقن  من ارل املختصب والدكاترة والباحثب   وبعد  جراء  ا ختبارا  على العيناة التهتريبياة 

الطالاب    جمموعاة مان القواعاد جيااب  تباعباا مان أجال تطبياق الااربانمج  اهتاد ومان خاالل  تبااع خطاوا  بنااء الااربانمج   

 هتريبية  وهي كاآليت : التدرييب املقنحة على العينة الت

  جراء اإلختبارا  والقياسا  اخلاكة العينة التهتريبية . أوال :

   بناء الربانمج التدرييب على ركل دورتب متوسطتب  تتكون كل منبما من أربط دورا  أسبوعية وتتكون اثنيا :

 ختامية (  –رئيسية  –مراحل )  هاء  فكل دورة من ثالف وحدا  تدريبية كل وحدة تدريبية تتكون من ثال  

 2الربانمج موجود يف امللحق ر م
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 ختطيط محل التدريب األسبوعي واليومي لشهرين 3. 7.2
 الشهر الثاني الشهر األول الشهر

 الوحدة

 2 1 4 3 2 1 األسبوعية
 انتقاليةمرحلة 

1 2 

           أقصى

            عالي
            متوسط

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 الوحدة اليومية

 x    x  x  x     x       x    أقصى
  x    x x  x  x   x  x  x     x  عالي

   x  X  x        x  x    x x x x متوسط

Ruc 
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 متوسط: : الحمل األسبوعي   ة                         البرنامج الفني لمرحلة المنافس -األسبوع األول من البرنامج                      

 سنة 19: تحت الفئة -             
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت األيام

    أقصى -        
 عالي -         

 متوسط -        

 راحة -         

   
 
 
 
  

 
 
  

 
  

 
 
 
 
  

  

 

 

 
 
  

 00' 120' 00' 90' 100' 00' 90' زمن الوحدة الكلي

إلى  10اإلحماء من '

'20 
 راحة /

 15' مهاري

 الجزء الخفيف بالتمرير-

 االستقبال+إطاالت-

 10' مهاري بدني
التمريرات العشرة  + 

 حركات اإلحماء
 راحة

 20مهاري: '

التمرير واالستالم مع -

 الدوران+إطاالت
 راحة

 الجزء الرئيسي

 الزمن الفعلي

 90إلى ' 60'

 راحة 10'

 مباراة

/ 
 راحة

 '70 بدني مهاري

تحمل السرعة بالجري 

 بالكرة

التمرير مع تحمل 

 السرعة

 تقسيمة:

 7ضد 6تم  6د ض 6
 

 65' بدني مهاري

تنمية القوة -

االنفجارية+تحسين 

 التمرير واالستقبال

تقسيمة تكتيك هجومي -

 بالتصويت

 راحة

 50تكتيك هجومي'

تمركز في الهجوم     

4-3-3 
4-2-4  

التمرير والجري بالكرة 

 مع التصويب

 راحة

 راحة / 15' إلى 10التهدئة '
 جري خفيف+تمديد 

 15’        عضلي

      15جري خفيف '-
 راحة تمديد عضالت +

+تمديد خفيف جري-

 20'    عضالت
 راحة
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 :عاليالبرنامج الفني لمرحلة المنافسة                          الحمل األسبوعي  -من البرنامج                       ثانياألسبوع ال

 سنة 19: تحت الفئة -             
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت األيام

 أقصى -
 عالي -

 متوسط -

 راحة -

   
 
 
 
  

 
 
  

 
  

 
 
 
 
  

  

 

 

 
 
  

 00' 120' 00' 120' 90' 00' 90' زمن الوحدة الكلي

إلى  10اإلحماء من '

'20 
 راحة /

 10' مهاري

 + دقة وقوة التمرير-

 إطاالت-

 15' مهاري 

االحتفاظ بالكرة +التمرير 

 واالستالم
 راحة

  15تمرير واستالم '-

جري بالكرة في حدود –

 إطاالت-م 18
 راحة

 الجزء الرئيسي
 الزمن الفعلي

 90إلى ' 60'

 راحة 10'

 مباراة

/ 
 راحة

 50' بدني مهاري

تحمل القوة بتحسين المراوغة 

   التمرير+الجري بالكرة

 (10x2)' ألعاب مصغرة
 التأكيد على التمرير والتصويب

 

 60' بدني مهاري

تحسين القوة المميزة بالسرعة -

مع التمرير والجري بالكرة 

 بسرعة 

 ( 15x2)' مباراة توجيهية-

 التأكيد على التمرير والتسديد-

 راحة

  50' مهاري خططي

 إنهاء الهجوم -

تطبيق الضغط من -

 الثالث الهجومي

( 20x2تقسيمة )-

 )ركنيات، ضربات ثابتة(

 راحة

 راحة / 15' إلى 10التهدئة '
تمديد  10خفيف مع ' جري

 عضالت

 15جري خفيف مع '-

 راحة +تمديد عضالت+مرونة
    15جري خفيف '-

 تمديد عضالت-
 راحة
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 عاليالحمل األسبوعي         البرنامج الفني لمرحلة المنافسة                 -من البرنامج                       ثالثاألسبوع ال

 سنة 19تحت  :الفئة -             
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت األيام

 

 أقصى -

 عالي -

 متوسط -
 راحة -

   
 
 
 
  

 
 
  

 
  

 
 
 
 
  

  

 

 

 
 
  

 00' 120' 00' 90' 120' 00' 90' زمن الوحدة الكلي

إلى  10اإلحماء من '

'20 
 راحة /

 15' مهاري

 التمرير والتحرك-

 15' مهاري 

 راحة (4)ضدالتمرير والمساندة -
 15' مهاري-

 4اللعب في مربعات )
 (2ضد 

 راحة

 الجزء الرئيسي

 الزمن الفعلي

 90إلى ' 60'

 راحة 10'

 مباراة

/ 
 راحة

 40' بدني مهاري

تحمل القوة المميزة 

 بالسرعة مع التمرير

 والجري بالكرة 

الضغط من الثلث -

 (9x9) 50الهجومي '
 

 20بدني  '

 سرعة + رشاقة-

 40( '11 ضد 11تقسيمة )-

 راحة

  90’تكتيك هجومي 

 االستحواذ وتغير اللعب-

-4تمركز في الهجوم    -

 راحة 3-3

 راحة / 15' إلى 10التهدئة '
     15جري خفيف مع '

 تمديد عضالت

جري خفيف + تمديد -

 راحة 15'   عضالت
    جري خفيف ومرونة-
'15 

 راحة
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 أقصى :البرنامج الفني لمرحلة المنافسة                          الحمل األسبوعي -من البرنامج                       رابعاألسبوع ال

 سنة 19: تحت الفئة -             
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت األيام

 أقصى -        
 عالي -

 متوسط -

 راحة -

   
 
 
 
  

 
 
  

 
  

 
 
 
 
  

  

 

 

 
 
  

 00' 90' 00' 120' 90' 00' / زمن الوحدة الكلي

إلى  10اإلحماء من '

'20 
 راحة /

 10' مهاري

 مهارات فردية-

 إطاالت-

 15' مهاري 

 دقة وقوة التمرير-

 إطاالت-
 راحة

 15  مهاري-

 التمرير واالستالم-

 إطاالت -
 راحة

 الجزء الرئيسي
 الزمن الفعلي

 90إلى ' 60'

 راحة 10'

 مباراة

/ 
 راحة

 50' بدني مهاري

تحسين القوة المميزة -

 بالسرعة مع التصويب 

ألعاب مصغرة -

'(10x2) 
 

    60’ بدني مهاري

تقوية عضالت الرجلين -

والبطن مع تحسين المراوغة 

 والتمرير 

 ( x2 15) مباراة توجيهية-
 ديفهالتوافق مع الت-

 راحة

 40مهاري خططي '

 االستحواذ وتغيير اللعب-

تكتيك هجومي -

 (5ضد5)
 (10x2تقسيمة: )'-

 راحة

 راحة / 15' إلى 10التهدئة '
 10جري خفيف مع '

 تمديد عضالت

 15جري خفيف '-

 راحة تمديد عضالت -
    15جري خفيف '-

  تمديد عضالت -
 راحة
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 متوسط :البرنامج الفني لمرحلة المنافسة                      الحمل األسبوعي -من البرنامج                       خامساألسبوع ال

 سنة 19: تحت الفئة -                
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت األيام

 أقصى -        
 عالي -

 متوسط -

 راحة -

   
 
 
 
  

 
 
  

 
  

 
 
 
 
  

  

 

 

 
 
  

 00' 110' 00' 90' 90' 00' / زمن الوحدة الكلي

إلى  10اإلحماء من '

'20 
 راحة /

 51' مهاريبدني 
التمرير واالستالم مع -

االحتفاظ بالكرة ألطول 

 فترة

 15'  بدني

 جري خفيف + حركات اإلحماء-
 راحة ( x 4م 10سرعة)

 15' بدني مهاري -

( من 2ضد4مربعات ) -

لمسة واحدة ثم إثنان ثم 

  حر. 

 راحة

 الجزء الرئيسي

 الزمن الفعلي
 90إلى ' 60'

 راحة 10'

 مباراة

/ 
 راحة

 40' خططي بدني مهاري

تنمية القوة الغنفجارية مع اتقان -

االستالم والتمرير بالتوزيع 

 على الجناح 

 (10x2تقسيمة )'-

 65' خططي بدني مهاري

تحمل السرعة باألداء المهاري -

 المركب

 تمرير واستالم ينتهي بالتصويب-

 مع التصويب. الجري بالكرة-

 راحة

  60بدني مهاري خططي '-

تحسين الهجوم مع تحمل -

 السرعة

( لمدة 7ضد6اللعب المصغر )-

'(10x2) 

 راحة

 راحة / 15' إلى 10التهدئة '
 15جري خفيف '-

 تمديد عضالتمع -

 10جري خفيف ' -

 تمديد عضالت -
 راحة

إطاالت  15جري خفيف '-

 وتمديد عضالت 
 راحة
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 :عاليالبرنامج الفني لمرحلة المنافسة                            الحمل األسبوعي  -من البرنامج                       لسادساألسبوع ا

 سنة 19: تحت الفئة -                
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت األيام

 أقصى -        :

 عالي -

 متوسط - 

 راحة -

   
 
 
 
  

 
 
  

 
  

 
 
 
 
  

  

 

 

 
 
  

 00' 90' 00' 90' 120' 00' / زمن الوحدة الكلي

إلى  10اإلحماء من '

'20 
 راحة /

 15' بدني مهاري

 تمارين اإلحماء-

 األلعاب المصغرة بالكرة-

(4x4' لمدة )10 

 

 15'  بدني مهاري

جري خفيف +حركات إحماء -

+تمارين السرعة بالكرة على 

 شكل المنافسة
 راحة

 10' مهاريبدني  -

الجري بالكرة ثم  -

التمرير للزميل على 

 مستوى هدم

  التمريرات العشرة -

 راحة

 الجزء الرئيسي

 الزمن الفعلي

 90إلى ' 60'

 راحة 10'

 مباراة

/ 
 راحة

 55' بدني مهاري

تحمل القوة المميزة بالسرعة -

 مع تحسين االداء المهاري 

 المراوغة-

 الجري بالكرة بين الشواخص-

 (20X2تقسيمة )'-

 60' بدني مهاري

تحسين التمرير القصير مع -

 الجري بالكرة + تحمل السرعة

 اللعب الموجه-

 التمركز الجيد تمرير الكرة-

 الجري بالكرة-

 راحة

  55بدني مهاري خططي '-

 اللعب على شكل مثلثات-

التمرير في طول وعرض -

الملعب مع االنتهاء 

 بالتصويب

 15'  (7ضد7تقسيمة: )-

 لمسات المحافظة على الكرة3

 راحة

 راحة / 15' إلى 10التهدئة '
 10'   تمديد عضالت-

 منالثبات-

 15جري خفيف '-

 راحة تمديد عضالت -
  تمديد عضالت-

من'الوقوف ثم من 

  10الجلوس. '
 راحة
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 : متوسطالحمل األسبوعي               األولىإلنتقالية لمرحلة الالبرنامج الفني  -من البرنامج                       سابعاألسبوع ال

 سنة 19: تحت الفئة -األسبوع األول من المرحلة اإلنتقالية              
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت األيام

 أقصى -       
 عالي -

 متوسط - 

 راحة -      

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  

 
 

 

  

 
 

 

  

 
 
 
 
  

 

  

 

 

 
 
  

 00' 40' 00' 50' 60' 00' 00' الوحدة الكليزمن 

إلى  10اإلحماء من '

'20 
 راحة راحة   

 10' مهاري-

اللعب في مربعات -

 (2ضد4)

 5' مهاري 
تنطيط الكرة بالرجلين ثم -

 بالرأس
 راحة

 5' مهاري
اللعب الحر في مربعات -

 (2ضد4)
 راحة

 الجزء الرئيسي

 الزمن الفعلي

 90إلى ' 60'

 راحة 10'

 راحة راحة   

 40' مهاري

 المحافظة على الكرة-

–( 4ضد 4أفواج ) 4-

 تطبيق لعبة التنس باألقدام

 

 40' مهاري

 المحافظة على الكرة-

–( 4ضد 4أفواج ) 4-

 تطبيق لعبة التنس باألقدام

 

 راحة

 30' مهاري
(   4ضد 4أفواج ) 4

 تطبيق لعبة التنس باألقدام

 
 راحة

 راحة راحة   15' إلى 10التهدئة '
من  10تمديد عضالت '-

 الجلوس

من  5تمديد عضالت '

 الجلوس
 راحة

من  5تمديد عضالت '

 الجلوس
 راحة
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 :عاليالحمل األسبوعي                    إلنتقالية األولىلمرحلة الالبرنامج الفني  -من البرنامج                      ثامن األسبوع ال

 سنة 19: تحت الفئة -اإلنتقالية             األسبوع الثاني من المرحلة 
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد السبت األيام

 أقصى -       

 عالي -      

 متوسط -     
 راحة -     

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
  

 
  

 
 
 
 
  

   

 

 
 
  

 00' 90' 00' 100' 90' 00' 00' زمن الوحدة الكلي

إلى  10اإلحماء من '

'20 
 راحة راحة

 10' مهاريبدني 

 التمرير واالستالم -

 حتفاظ بالكرةاإل-

 10' مهاري بدني 

 التمريرات العشرة-

 حركات إحماء-
 راحة

 10' مهاري-

اللعب في مربعات -

 (2ضد4)
 راحة

 الجزء الرئيسي

 الزمن الفعلي

 90إلى ' 60'

 راحة 10'

 

 راحة
 

 راحة

 70' بدني مهاري

تحسين تحمل القوة مع -

  المراوغة والتمرير

ألعاب مصغرة -

'(20x2) 
 

 80: 'بدني مهاري

  مقابلة بثالث أشواط:-

 راحة بين األشواط 5'-
 راحة

  70' بدني مهاري خططي

تحمل السرعة مع -

تحسين األداء الهجومي 

(4-3-3) 
 (11ضد11تقسيمة: )-

 تمركز هجومي-

 راحة

 راحة راحة 15' إلى 10التهدئة '
 10' +جري خفيف 

 تمديد عضالت

 10' + جري خفيف-

 راحة تمديد عضالت -
 10جري خفيف '-

  إطااللت -
 راحة
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 .املستخدمة يف الربانمج احلصصمنايج لبعض 
 احلصة التدريبية األوىل :

 اليوم الثاين من األسبوع األوع :

 د90: زمن احلصة -

 السرعةاهلدف البدين : حتمل 

 اهلدف املهار  : التمرير و اإلستقباع 
 عبب   يقوم الالعاب )أ( بتمريار الكارة    الالعاب )ب(  4: يقسم الفريق    أربط جمموعا  يف كل جمموعة مترين األوع

ماان   حيااث يقاااوم الالعااب )ب( اسااتالم الكاارة ومتريرهااا لالعاااب ) (  5وجيااري لياادور حااول العالمااة املوضاااوعة علااى بعااد 

مان يف ا باة املقابلاة   يساتلم الكارة الالعاب 5الذي حل مكان الالعب )أ( وجيري ليدور حول العالمة املوضوعة على بعاد 

مان وهكاذا نفا  العمال النسابة 5) ( مث ميررها يف ا بة املقابلة لالعب )د( وجيري ليدور حول العالمة املوضوعةعلى بعد 

 الالحق . للهتبة املقابلة  كما هو موضح يف الشكل

 (  عبب   ويكون العمل كاآليت :4األداء مجاعي ضمن أربط جمموعا  كل جمموعة تتكون من )مالحظ :

 من .5من مث ا ري للدوران حول العالمة املوضوعة على بعد  5التمرير و اإلستالم على بعد : 1مج

 من.5املوضوعة على بعد  من مث ا ري للدوران حول العالمة10التمرير و اإلسالم على بعد : 2مج

 من.5من مث ا ري للدوران حول العالمة املوضوعة على بعد  10:ا ري الكرة على بعد  3مج

 من.10من مث ا ري للدوران حول العالمة املوضوعة على بعد  10ا ري الكرة على بعد  : 4مج

 %75     %70الشدة املستخدمة من  -

 أ30زمن األداء  -

 4ا  عدد اجملموع -

 أ60زمن الراحة بب التكرارا   -

 تكرارا  4عدد التكرارا   -

 د2زمن الراحة بب اجملموعا  
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د ااائق راحااة بااب الشااواب   تكااون كاااآليت 5د يقااة    15( بشااواب ماادة كاال رااو  6ضااد 6تقساايمة ): التمننرين الثنناين

 د ائق لعب حر.5د ائق من ملستب   مث 5د ائق اللعب من ملسة واحدة  مث 5

 :من األسبوع األوعاحلصة التدريبية الثالثة 

 د90 زمن احلصة : -

 حتسب القوة الع لية للرجلب : اهلدف البدين -

 حتسب مبارة التمرير واإلستقبال والتبديف أب صى سرعة مط التحرك اخلططي اهلهتومي .اهلدف املهار  : -

 التدريب املدمج  طريقة التدريب : -

 : متوسطنوع احلمل  -

 التمرين األوع : -

*يقسم الفريق    فوجب يعمالن على التوازي يف ركل حمطتب يقوم استقبال الكرة الالعاب )أ( مان الالعاب املمارر )ب( 

و عاد ااا لااه مث جيااري أب صااى ساارعة حنااو احلاااجزين ماان أجاال تنفيااذ  فاازة فااوق احلاااجز األول مث الثاااس علااى التااوايل واسااتقبال 

عب )ب( مث تصاويببا حناو املرماى أب صاى سارعة وأيخاذ مكاان زميلاه الاذي يعاود    الفاو  مان أجال الكرة مرة أنية من الال

 تكرارا  . 6أ وبتكرار 10مدة العمل  -تنفيذ التمرين كما هو مبب يف الشكل.

 مدة الراحة هي و ت اإلنتظار ألخذ الدور . -
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 التمرين الثاين :

األو  يف منتصف امللعب على اليمب واجملموعة الثانية على اليسار يف  جتاه نف  املرمى   *يقسم الفريق    جمموعتب 

 وتعمل كل جمموعة كاآليت التناوب :

من وينطلق بسرعة على 5لالعب )ب( الذي هو أمامه بالكرة توزع كل جمموعة على ركل مثلث نيمرر الالعب )أ( 

من    ا انب  ليمرر هذا 3( الكرة    الالعب ) ( الذي يبعد عنه بمستو  خط التماس   يف حب ميرر الالعب )ب

األخ  متريرة اويلة    الالعب )أ( الذي  نطلق بسرعة على ا بة اليمىن   ليهتد الكرة أمامه فيمررها عرضية لالعبب 

من  18( على مستو  )ب( و) ( اللذين  نطال ا بسرعة  صو  حنو اهلهتوم  ستقبال الكرة العرضية من الالعب )أ

وتصويببا حنو اهلدل . نف  العمل النسبة للمهتموعة الثانية على ا بة اليسر  التناوب   مط تغ  الالعبب ألماكنبم 

 للوكول    أكرب عدد من التكرار    مث تغي  اجملموعتب من اليمب    اليسار والعك  كما هو مبب يف الشكل.

 د 15مدة العمل  -

 الراحة : و ت الرجوع    املكان ألخذ الدور .مدة  -
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 : الوسائل اإلحصائية 8 .2
 واستخر  منه الوسائل اإلحصائية التالية : SPSSبرانمج احلزم اإلحصائية  استخدم الباحث

 النسبة املئوية :-أ
ويعرب عنبا  100متناسبب عندما يكون القياس الثاس هو املعدل املئوي النسبة الثابتة ملقدارين  أو النسبة املئويةنسمي 

 (141  كفحة 1999)اهلادي   املعادلة التالية :

= النسبة المئوية 
س

ن
  × 100 

 س : هو عدد التكرارا  .  ن: حهتم العينة

 املتوسط احلسايب :-ب
املركزية الذي سيخر  جبميط  يم كل عناكر اجملموعة مث  سمة النتيهتة على عدد أهم وأربر مقايي  النزعة من  وهو

 (Gilbert, 1978, p. 32) العناكر وحيسب من خالل القانون التايل :

س =  
∑ س

ن
 

 حيث س: املتوسط احلسا  للقيم .

 ن: حهتم العينة .

 س: جمموع القيم .

 املعيار  :اإلحنراف -ت
  1993)حلمي  التشتت وأد با ويستخدم ملعرفة مد  تشتت القيم عن املتوسط احلسا  :  هم مقايي أمن  وهو

 (48كفحة 

 (Sanders, 1984, p. 48) املعادلة اإلحصائية :

ع = 
²(س−س)∑√

1−ن
 

 اإلحنرال املعياريحيث ع: 

 س:املتوسط احلسا  

 ن: حهتم العينة
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 جمموع اإلحنرال مربط القيم عن متوسطبا احلسا . 2س( -) س

 إختبار الداللة" ت":-ث
فاارق عينتااب ماارتبطتب ومتساااويتب يف أعااداد أفرادهااا حيااث ياارتبط املتوساااطان يسااتعمل  ختبااار الد لااة      لقياااس د لااة 

علااى جمموعاة مان األفااراد مث نعياد نفا  اإلختباار  علااى نفا  اجملموعاة يف و اات آخار أي أن العيناة الااب عنادما جناري  ختباارا 

بااال  2= ن1تكاااون ن جيااار  عليباااا اإلختباااار األول هاااي نفسااابا العيناااة الاااب جيااار  عليباااا اإلختباااار الثااااس ويف هاااذه احلالاااة  

     . نتحقق من ررو  اختبار تصبح هي نفسبا .  يف هذه احلالة أي ا  

 حتسب د لة     لفرق عينتب متساويتب يف عدد األفراد املعادلة التالية :

 =  
 م ف

√∑ ح²ف 

(1−ن)ن

 

 حيث :م ل = متوسط الفروق 

 2س -1ل = الفروق = س

 هي درجا  اإلختبار األول  1س 

 هي درجا  اإلختبار الثاس 2س 

 .ن = عدد ا فراد يف أي من اإلختبارين 

 م ل-  ل= ل 

 / البعدي 100× القبلي( – انون مقدار التطور  = )البعدي  -ه

 :صعوابت البحث :2-9

 يف تنفيذ الوحدا  التدريبية و لك بسبب اإلكتظاظ يف امللعب كعوبة -

 نقص املراجط واملصادر والبحوف املشاهبة للربانمج التدرييب املدجمة -

 ضعف املستو  املباري كعوبة يف أداء بع  الالعبب للتمارين املدجمة بسبب -

 كعوبة يف تصوير املقابال  لعدم وجود مكان طصص للتصوير يف املالعب -

 كعوبة يف حتليل املقابال  وتدوين النتائج يف اإلستمارة  بسبب اول الو ت  -

 عدم وجود برامج التحليل احلركي ضمن طابر معبد النبية البدنية والرايضة. -
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بب طابر ا امعة الرايضية ووزارة الشباب والرايضة وهذا إلرراك الباحث ا امعي يف تنمية عدم وجود وزارة وكية  -
 الرايضة النخبوية
 اخلالصة :

لقد ت من هذا الفصل منبهتية البحث و جراءاته امليدانية كما   من خالله ار  اإلركالية واريقة معا تبا 

ساعدة هبدل الوكول    الكشف عن احلقيقة ضمن الدراسة وهذا من خالل ضبطنا ملتغ ا  البحث والوسائل امل

ألن الدراسة األساسية تعد من أهم املراحل الب .اجملموعة الواحدة األساسية الب اعتمدان فيبا على املنبج التهترييب بطريقة 

دم موضوع البحث   ينبغي على الطالب الباحث اإلملام هبا رغبة يف مجط أكرب  در من املعلوما  أو احلقائق الب م

وكذلك    حتقيق بع  األغراض العلمية وهذا بناءا على الوسائل املستخدمة ويف ظل املنبج املتبط   تبعا ألهدال البحث 

 املنشودة .
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 : متهيد
يف هاذا الفصال معا اة النتاائج اخلاام املتحصال عليباا اساتخدام جمموعاة مان املقاايي  اإلحصاائية  الطالب الباحاث سيتناول

من أجل عرضبا يف ا داول مث حتليلبا ومنا شاتبا ومتثيلباا بيانياا  ساتخالص جمموعاة مان النتاائج و لاك ليعتمااد عليباا يف 

  كدار األحكام املوضوعية حول متغ ا  البحث .

                      ختبار القبلي والبعد  لعينة البحث شة نتائج اإل. عرض ومناق1.3

 عرض ومناقشة نتائج اختبار اجلر  ابل رة .-1.1.3

 ( يوضح نتائج اإلختبار القبلي والبعد  لعينة البحث يف إختبار اجلر  ابل رة12جدوع رقم )

 
اختبااار ا ااري الكااارة لعينااة البحااث:  ن  يماااة يف و يماااة التطااور و  ( يبااب  يماااة ) ( احملسااوبة و ا دوليااة12ا اادول ر اام ) 

للمحاااو   الفارالة ومهاا  يمتاان اكارب مان ) ( ا دوليااة  3,11للمحااو   الناجحاة و 5,07) ( احملساوبة فقاد بلغات 

ممااا يادل علاى أن نتاائج ا ختباار القبلاي وا ختباار البعاادي  9ودرجاة احلرياة  0,05عناد مساتو  الد لاة  2,22املقادرة ب 

ينبما فرق معنوي وهو لصال ا ختبار البعدي   وهذا راجط    النكيز يف الربانمج التادرييب املادمج علاى دماج الكارة يوجد ب

مااا  يف العماال الباادس واملباااري واخلططااي ممااا أكسااب الالعبااب مبااارة الااتحكم يف الكاارة وا ااري هبااا يف مجيااط ا جتاهااا  وهااو

 يماة تعكا  جناعاة التماارين املدجماة يف الاربانمج املقان   حياث يقاول آلان  وهاي 26,98تؤكده  يمة التطور الب  در  ب 

(  ن ا ري الكرة يلعب دورا مبماا يف خطاة تادريب الليا اة املتنوعاة لالعاب الكارة  وجياب أن يراعاي wade Allenواد )

وهاذا  (101  كافحة 1989) مساعيال  أجزاء ومنااق امللعب وظرول وموا اف اللعاب وتناساب  لاك ماط األداء املبااري 

أن ا اري الكارة مان املباارا  الفردياة   حياث يساتخدمبا الالعاب مان أجال التقادم اجتااه  (2008)حمماود  ما أرار  لياه 

اردياة التفكا  اخلططاي  ارتبااياهأن ا اري الكارة لاه عال اة  (222  كافحة 2006)منصور  مرمى اخلصم وهو ما أكده 

اخلصام والاتخلص مناه  اجتيااز حيث يذكر زه  اخلشاب وآخرون أن مبارة ا ري الكرة  دل    أغراض متعددة أمهبا : 

 كفول دفاع اخلصم والقيام املناولة اخناقمام     اهلروب من اخلصم عن اريق ا ري الكرة السريط ودفط الكرة لد

 اإلحصائية املقاييس
 

 األداء

 ت اإلختبار البعد  اإلختبار القبلي
 احملسوبة

درجة 
 احلرية
 (1-) ن

 مستوى
 الداللة

 ت
 اجلدولية

قيمة 
 التطور
 ع س ع س 

  5,07 3,87 18,90 2,96 13,80 الناجحة
09 

 
0,05 

 
2,22 

 
 3,11 2,47 8,54 3,44 14,70 الفاشلة 26,98
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يتوفر جمال للتمرير يف الو ت املناسب   لسحب اخلصم من أجل تنفيذ خطاة معيناة و عطااء الزميال  أو التبديف   عندما  

املباااراة فركااة التحاارك حبريااة بعااد أن زالاات املرا بااة عنااه   أتخاا  اللعااب وكسااب الو اات عناادما يكااون الفريااق متقاادما بنتيهتااة 

أن مبارة ا ري الكارة تعتارب أسااس  تقاان مباارة املراوغاة الاب  (2001)العفيفي  أكده  وأخ ا تنظيم لعب الفريق . وهو ما

تعتااارب كوسااايلة مااان وساااائل تنفياااذ خطاااط اللعاااب اهلهتومياااة  و باااد مااان املااادرب أن يرساااا لاااد  انرااائيه مفااااهيم ا ساااتخدام 

ي والفين ملبارا  اللعب واملغا ة يف استخدام مبارة ا ري الكرة وخاكة يف الثلاث اهلهتاومي لالخاناق أو التصاويب اخلطط

 على املرمى والتمرير للزميل.

   جلر  ابل رةا النسب املئوية للمتوسطات احلسابية لفاعلية( يوضح 09الش ل البياين رقم )

 
 .التصويب عرض ومناقشة نتائج اختبار -2.1.3

 ( يوضح نتائج اإلختبار القبلي والبعد  لعينة البحث يف إختبار التصويب13جدوع رقم )
 املقاييس اإلحصائية 
  

 األداء      

 ت   اإلختبار البعد  اإلختبار القبلي
 احملسوبة

درجة 
 احلرية
 (1-) ن

 مستوى
 الداللة

 ت   
 اجلدولية

قيمة 
 التطور

 
 ع س ع س  

  4,07  2,04 6,90 1,32 3,70 الناجحة       
  09 

 
0,05 

 
2,22 

 
 3,97 1,22 2,54 1,43 8,90 الفاشلة       46,37

 ( يبب  يمة ) ( ستيودنت احملسوبة وا دولية و يمة التطور يف اختبار التصويب لعينة البحث 13ا دول ر م )

للمحاو   الفارالة ومهاا أكارب مان ) ( ا دولياة  3,97الناجحة و للمحاو   4,07 ن  يمة ) ( احملسوبة فقد بلغت 

  وهااذا يااادل علااى وجااود فاارق معنااوي بااب نتااائج ا ختباااارين  9ودرجااة احلريااة  0,05عنااد مسااتو  الد لااة  2,22املقاادرة 

يف الاربانمج التادرييب القبلي والبعادي وهاو لصاال ا ختباار البعادي   وهاذا راجاط ا   عطااء الباحاث أمهياة الغاة هلاذه املباارة 

 املدمج  
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ان التصااااويب يعتاااارب الوساااايلة  (1994)ابااااراهيم مفب   وهااااذا ماارااااار اليااااه  46,37تؤكااااده  يمااااة التطااااور الااااب بلغاااات  وهااااو مااااا

)البساااااي  ا ساساااية  حاااراز ا هااادال وبواساااطته ميكااان اهنااااء ا باااد املباااذول يف بااادء اهلهتاااوم وبنائاااه وتطاااويره   وهاااذا ماأكاااده 

عبياب  ظباار  ادرا م علاى أن التصويب يف املباراي  يعترب عملياة اماا   ارار  لاذا جياب علاى املادرب اعطااء احلرياة لال (2000

التصاااويب مااااط ا ساااتخدام األمثاااال للتوجيااااه  وهاااذا ماااااخلص الياااه الباحااااث   حيااااث جياااب أن يفاااارق الالعاااب بااااب األداء الفااااين 

 للتصويب واستخدام التصويب كوسيلة من وسائل تنفيذ اخلطط اهلهتومية الفردية وهو التطبيق الفعلي لالداء الفين اثناء املباراة 

 التصويبالنسب املئوية للمتوسطات احلسابية لفاعلية ( يوضح 10ين رقم )الش ل البيا

 
 املراوغة عرض ومناقشة نتائج اختبار -3.1.3

 ( يوضح نتائج اإلختبار القبلي والبعد  لعينة البحث يف إختبار املراوغة14جدوع رقم )
 املقاييس اإلحصائية  
  

 األداء     

 ت   اإلختبار البعد  اإلختبار القبلي
 احملسوبة

درجة                      
 احلرية
 (1-) ن

 مستوى
 الداللة

 ت   
 اجلدولية

قيمة  
 التطور

 
 ع س ع س

  6,45  3,55 19,60 2,98 15,70 الناجحة       
  09 

 
0,05 

 
2,22 

 
 4,46 2,62 8,40 3,11 18,60 الفاشلة       19,89

 
ستيدونت احملسوبة وا دولية و يمة التطور يف اختبار املراوغة لعينة البحث :  ن  يمة ( ينب  يمة ) ( 14ا دول ر م ) 

للمحاو   الفارلة ومها  يمتان أكرب من ) ( ا دولية  4,46للمحاو   الناجحة و 6,45) ( احملسوبة فقد بلغت 
ئج ا ختبار القبلي وا ختبار مما يدل على أن نتا 09ودرجة احلرية  0,05عند مستو  الد لة  2,22املقدرة  ب 

البعدي يوجد بينبما فرق معنوي وهو لصال ا ختبار البعدي   وهذا راجط    فاعلية الربانمج التدرييب املدمج الذي أد  
    حتسب مبارة املراوغة من خالل تنفيذ وحدا  تدريبية تعتمد يف حمتواها على دمج الكرة يف العمل البدس ما أكسب
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والتاايل أكابح اساتعمال املراوغاة كوسايلة  19,89ماا تفساره  يماة التقادم الاب بلغات  الالعبب مباارة الاتحكم يف الكارة وهاو

لكارب  أن املراوغاة أكابحت هلاا  يمتباا ا (1996)طتاار  .   أراار  لياه لتنفيذ خطط اللعب اهلهتومية أمرا مبماا   وهاو ماا

)موفاق  أكاده  يف تنفيذ خطط اللعب   لذلك فقد عمد كل املدربب احملليب على تقوية هذه املبارة عند الالعباب   وهاو ماا

أن املراوغة تعد احد التكنيكا  املؤثرة واملث ة يف كرة القدم   وعلى أساس  لاك جياب أن يعارل الالعاب القواعاد  (2009

 (1989)كرينااورد  األساساية للمراوغاة حا  يانهتح هباا وهاي أيان ياراوي   وما  ياراوي  وملاا ا ياراوي  ويشا  كريناورد وآخارون 

  لقدم حيتا     مبارة املراوغة للتخلص من اخلصم عند عدم وجود فركة لتمرير الكرة .أن  عب كرة ا

 املراوغةالنسب املئوية للمتوسطات احلسابية لفاعلية ( يوضح 11الش ل البياين رقم )

 
 .التمرير عرض ومناقشة نتائج اختبار -4.1.3

 البحث يف إختبار التمرير( يوضح نتائج اإلختبار القبلي والبعد  لعينة 15جدوع رقم )
 املقاييس اإلحصائية   
   

 األداء    

 ت   اإلختبار البعد   اإلختبار القبلي
 احملسوبة

درجة 
 احلرية
 (1-)ن

 مستوى
 الداللة

 ت   
 اجلدولية

قيمة 
 التطور

 
 ع س  ع   س   

   5,30 8,24 72,20 9,46 53,90 الناجحة       
  09 

 
0,05 

 
2,22 

 
 4,62 6,70 21,50 7,21 49,60 الفاشلة       25,34

 ( يبب  يمة ) ( احملسوبة و ا دولية و يمة التطور يف اختبار التمرير لعينة البحث .15من خالل ا دول ر م ) 

للمحاااو   الفاراالة ومهااا  يمتااان اكاارب ماان) (  4,62للمحاااو   الناجحااة و 5,30 ن  يمااة ) ( احملسااوبة فقااد بلغاات 

  وهااذا يعاااين أن الفاارق باااب ا ختبااار القبلاااي  09ودرجااة احلرياااة 0,05عناااد مسااتو  الد لاااة  2,22ا دوليااة املقاادرة ب 

 والبعدي هو فرق معنوي ودال  حصائيا وهو لصال ا ختبار البعدي   وهذا راجط    أتكيد الباحث على مبارة التمرير
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 نظاارا  سااتخدامه اااوال زماان املباااراة وهااذا مااا  25,34مااا تفسااره  يمااة التطااور الااب بلغاات  وهااو يف برانجمااه التاادرييب املاادمج

أبن التمرير من أهام فناون رايضاة كارة القادم علاى اإلااالق نظارا ألناه األكثار اساتخداما ااوال زمان  (1994)ابراهيم  أكده 

ماان احلاا   الااب حيصال فيبااا الالعاب علااى الكارة يكااون التصارل فيبااا التمريار يف حااب يكااون  % 80اللعاب فاا كثر مان 

 11 مااا ا ااري الكاارة أو املراوغااة أو التصااويب ويرجااط  لااك أن الفريااق يتكااون ماان  %20التصاارل يف ا ااي النساابة وهااي 

أن التمرير من العوامال الاب تسااعد علاى السايطرة علاى جماراي  اللعاب     (2001)عفيفي  أرار  ليه أي ا   عبا   وهو ما

   كذلك يساعد على تنفيذ اخلطط اهلهتومية املختلفة كما يكسب الفرد الثقة النف  ويزعزع ثقة الفريق املناف  يف نفسه .
 التمريرالنسب املئوية للمتوسطات احلسابية لفاعلية ( يوضح 12والش ل البياين رقم )

 
 

للنتائج القبلية  وقيمة التطور ( يوضح داللة الفروق بني املتوسطات والنسب املئوية16جدوع رقم )
 . والبعدية لعينة البحث

 اإلحصائية  املقاييس    
 اإلختبارات

 ت  اإلختبارات البعدية اإلختبارات القبلية
احملسو

 بة

 ت  
  

 ا دولية

         قيمة
 % ع   س     %  ع    س    رالتطو 

 اجلر 
 ابل رة

  5,07 68,87 3,87 18,90 48,42 2,96 13,80 الناجحة
2,22 

 
26,98 

 3,11 31,12 2,47 8,54 51,57 3,44 14,70 الفاشلة   

   4,07 73,09 2,04 6,90 29,36 1,32 3,70 الناجحة التصويب
2,22 

 
46,37 

 3,97 26,90 1,22 2,54 70,63 1,43 8,90 الفاشلة

   6,45 70 3,55 19,60 45,77 2,98 15,70 الناجحة املراوغة
2,22 

 
 4,46 30 2,62 8,40 54,22 3,11 18,60 الفاشلة 19,89

   5,30 77,05 8,24 72,20 52,07 9,46 53,90 الناجحة التمرير
2,22 

 
 4,62 22,94 6,70 21,50 47,92 7,21 49,60 الفاشلة 25,34

 0,05عند مستوى الداللة  9( = 1-درجة احلرية )ن                        
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%52,07
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 عرض وحتليل متوسط املعدع ال لي للهجومات الناجحة واألهداف املسجلة لالختبارين:  -
 

)القبلي       اليت سجلها الفريق يف االختبارين  األهداف( يوضح نسبة اهلجومات الناجحة وعدد 17اجلدوع رقم)
 البعد (و 

نسبة متوسط املعدع ال لي                
 للهجومات الناجحة       

عدد األهداف اليت                                                                                  
 الفريق سجلها

 بعد      قبلي    بعد     قبلي          
         28% 58 %     3       8        

 

مباااااراي   3مااان خااااالل النتااااائج املدونااااة يف ا ااادول أعاااااله نالحااااى أن نساااابة متوسااااط املعااادل الكلااااي للبهتومااااا  الناجحااااة يف 

  أي مبتوساط معادل % 58أما يف ا ختباار البعادي فقاد بلغات نسابة اهلهتوماا  الناجحاة  %28)ا ختبار القبلي(  د بلغت 

أهااادال مقارناااة  8و هاااو ماتؤكاااده األهااادال املساااهتلة يف املقاااابال  البعدياااة الاااب بلغااات باااب ا ختباااارين  % 30التحسااان بلاااغ 

الباحااث أن نسااابة التحساان هاااذه يف زايدة اهلهتوماااا   أهاادال  ويااار  3األهاادال املساااهتلة يف املقااابال  القبلياااة والااب بلغااات 

نفيااذ خطااط اللعااب اهلهتوميااة ويعاازي الناجحااة الااب أد     تسااهتيل أهاادال أكثاار ساابببا حتساان مسااتو  الالعبااب يف وسااائل ت

الباحث  لاك التحسان    فاعلياة التادريب البادس املادمج املتباط ماط عيناة البحاث وفاق األسااليب العلمياة الصاحيحة مان خاالل 

اعتماااد أساالوب الااربط بااب املبااارا  للوكااول بالعااب جييااد أكثاار ماان مبااارة وربطبااا مااط بع اابا وأتديااة مجاال مباريااة وخططياااة 

  مما تولد لاد  أفاراد هاذه اجملموعاة حالاة مان التكياف علاى التمريناا  الاب تادمج فيباا الكارة والاب اعتماد  علاى  لصال الفريق

 الشدة املناسبة والراحة املالئمة وعلى وفق التكرارا  مبا يتناسب و درا  و ابليا  الالعبب الشباب )افراد عينة البحث(.

 مناقشة النتائج بفرضيات البحث : 2.3
وأحدف الوسائل العلمية ملعا ة مشكلة البحث الاب   كاياغتبا بد اة ووضاو  فااهتم  أنسب ملراحل توظيف اإلجناز املنظمبعد 

الطالب الباحث يف هذا الفصل مبنا شاة والت كاد مان كاحة الفاروض املوضاوعة كحلاول مقنحاة للمشاكلة أو نفيباا . كماا سايتم 

 سة األساسية مث    عرض جمموعة من التوكيا  عرض جمموعة اإلستنتاجا  املستخلصة من الدرا

ن التنندريب البنندين املنندمج يننؤثر اجيابيننا يف حتسننني وسننائل تنفيننذ أوالننيت تشننري اىل : مناقشننة الفرضننية األوىل 1.2.3

 .خطط اللعب اهلجومية

( الب تش  النتائج    وجاود فاروق دالاة احصاائيا 15 14 13 12) و هذا ما توكل  ليه الباحث من خالل ا داول ر م

بااب ا ختباااار القبلااي و البعااادي لصااال ا ختباااار البعاادي بعاااد التهتربااة يف املباااارا  التاليااة ) التصاااويب  التمرياار  املراوغاااة   
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ن تكارارا  حركياة ماؤثرة ويعزي الباحث هذا التااث  ا جياا  لفاعلياة التادريب البادس املادمج ملاا يتاوفر لدياه ما ا ري الكرة (

يف فنا  زمنية متتالية   وكذلك عان ارياق ادماا  ا اناب البادس املبااري  حياث ان حتساب ا داء الرايضاي واملقادرة  علاى 

تنفياذ املباارا  احلركياة املختلفااة  يعاد احاد املتطلبااا  املنتظارة مان الاربانمج التاادرييب البادس املادمج للناراايئب كماا تؤكاد علااى 

(  عاداد بارانمج تادرييب علماي وناو جي األسا  اخلططياة 2001راسة كل مان الباحاث معتاز ياون  و ناون الطاائي) لك د

 (  وهااذا مااا ارااار اليااه2001يف الوحاادة التدريبيااة اليوميااة يااؤدي    تطااوير وحتسااب الصاافا  البدنيااة واملباريااة )الطااائي 

(lambertin., 2009, p. 9)  أن اساتخدام التماارين املدجماة اساتخدام الكارة ) التادريب البادس املادمج ( أكثار ثاراء  

 ( .                     impellizzeri,2006 , p.475و أكثر اكتما  من التدريب البدس التقليدي) 

( أن التاادريب الباادس املاادمج هااام وأساسااي يف تنميااة الصاافا  البدنيااة Lambertin, 2000,p10وهااذا ماأكااده )  

( أن القادرة  weineckوتنمية حا  الصافا  الفسايولوجية واملبارياة واخلططياة أثنااء أداء النشاا  البادس. وكاذلك يشا  ) 

ملبارياااة واخلططياااة علاااى اإلنتصاااار وحتقياااق النتاااائج يتو اااف علاااى احلصاااول علاااى أعاااال مساااتو  ممكااان مااان القااادرا  البدنياااة وا

ويعاازو الباحااث ساابب  لااك    اعتماااد والفكريااة لااذلك جيااب ان تبااىن الااربامج التدريبيااة علااى أساا  علميااة وماانبج ماانظم. 

التمرينا  اخلاكة املبارا  على وفق األساليب العلمية الصحيحة  من خالل اعتماد أسلوب الربط بب املباارا  للوكاول 

وربطباا ماط بع ابا وأتدياة مجال مبارياة وخططياة لصاال الفرياق  مماا تولاد لاد  أفاراد هاذه  بالعب جيياد أداء أكثار مان مباارة

اجملموعااة حالااة ماان تكيااف علااى التمرينااا  الااب اعتمااد  علااى الشاادة املناساابة والراحااة املالئمااة وعلااى وفااق التكاارارا   مبااا 

دم وجاود كاعوا  تكنيكياة عناد أداء هاذه د عينة البحث(  ف الً عان عاايتناسب و درا  و ابليا  الالعبب الشباب )أفر 

( علاى  1994  مفنيت إبنراهيماملبارا   و مكانية حتسينبا عند الالعبب الشباب بفعال التكارار يف أدائباا  وهاذا ماا أكاده )

نوعاة يصل الالعب    أداء املبارة بصورة آلية من خاالل التكارار الادائم لادداء واساتخدام التماارين املت"انه من ال روري أن 

والب تتميز بتغا  ا رانااا  والعوامال اخلارجياة أثنااء التمارين كوجاود منااف  أو أكثار ماثال وكاذلك يف املبااراي  التهتريبياة. 

 ن التطور والتحسن احلاكل يف أداء املبارا  )التصويب  واملراوغة  والتمرير  وا ري الكرة( والذي أظبرتاه النتاائج  مل أييت 

عشاااوائية  بااال جاااء نتيهتاااة التااادريب مماااا أد  املبااارا  املشاااار  ليباااا سااالفا لتصاال    هاااذه املرحلاااة مااان الصاادفة أو بصاااورة 

مستو  التحسن  مما يؤكد القدرة العالياة للتمريناا  يف تطاوير مساتو  األداء وعمال علاى ا رتقااء يف ا اناب املبااري ألفاراد 

حاااث أساااباب  لاااك لتنظااايم األسااالوب التااادرييب املتباااط ماااط هاااذه اجملموعاااة التهتريبياااة  ف اااال عااان ماااا تقااادم ميكااان أن يعااازو البا

اجملموعاة     أن عمليااة تنظاايم التادريب تعطااي أتثاا اً أساساايا يف حتساب مسااتو  األداء الااذي ينساهتم مااط  ابليااا  الالعبااب  

 عملية فبمفمن خالل اإلعداد ا يد ملكان التدريب واملستلزما  ال رورية له سول حنصل على النتائج اإلجيابية يف 
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الفرضاااية  أن( وعلياااه نقاااول 15  14  13  12وحتسااب املساااتو  املبااااري لالعباااب  وهاااو ماااا جتلااى يف نتاااائج ا اااداول ر ااام)

 يتفق مط نتائج الدراسا  املشاهبة واملرتبطة.  د حتققت وهذا ما األو 

مي ن التغلب علو احلاالت الدفاعينة للفرينق املننافس يف حالنة  نهأىل إواليت تشري مناقشة الفرضية الثانية: 2.2.3

 حتسني وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلجومية.

من خالل املعا ة اإلحصائية الب أفرز  على وجود فروق  ا  د لة  حصائية بب نتائج ا ختباار القبلاي والبعادي لعيناة   

الناجحاااة واألهااادال املساااهتلة كماااا هاااو موضاااح يف ا ااادول ر ااام البحاااث ولصاااال ا ختباااار البعااادي  يف اختباااار اهلهتوماااا  

(  ونفسر هذا بت كياد الباحاث يف وحادا  التادريب البادس املادمج علاى حتساب وساائل تنفياذ خطاط اللعاب اهلهتومياة 06)

ماان األهاادال الااب ساااهتلت يف  % 40الااب أكاابحت عاان اريقبااا حتاارز األهاادال كمااا تؤكااد اإلحصااائيا  انااه أكثاار ماان 

الدولية والعاملية كانت عن اريق املوا ف الثابتة أي مبارة التمرير والتصويب مث تليبا مباارة املراوغاة وا اري الكارة  البطو  

بعناوان دراساة حتليلياة مقارناة مبساتو  املباارا  األساساية يف كارة القادم  2000وهذا ما يتفق مط دراساة غاازي كاال حمماود 

 بب أندية بغداد واحملافظا .

(  حتسان يف وساائل تنفياذ خطاط اللعاب اهلهتومياة وهاذا 15  14  13 12حى مان خاالل نتاائج ا اداول ر ام ) كما نال

( 17توضحه نتاائج ا ادول ر ام ) أد     تقليص احملاو   اهلهتومية الفارلة بب ا ختبارين )القبلي والبعدي( وهذا ما ما

يف % 28يف ا ختباار البعادي بعادما كاناات   %58 اادر  ب مان خاالل ارتفااع نسابة احملاااو   اهلهتومياة الناجحاة والاب 

أهادال يف املبااراي  القبلياة  3يتطاابق ماط زايدة عادد األهادال املساهتلة مان  وهو ماا % 30ا ختبار القبلي بنسبة حتسن 

زايدة  فاعليااااة التاااادريب الباااادس املاااادمج والااااذي جتلااااى يف   يرجعااااه الباحااااث  أهاااادال يف املباااااراي  البعديااااة وهااااذا مااااا 8   

 احملاو   

 .Knnekens, 2010, p)اهلهتومية الناجحاة مماا أد     زايدة تساهتيل األهادال يف املبااراي  البعدياة وهاو ما كرتاه 

ية الثانيااة وعليااه نقااول أن الفرضاا أن مسااتو  األداء ياارتبط اجيابيااا مبسااتو  املبااارا  اخلططيااة الااب   التاادرب عليبااا.  (21

سابق يساتخلص الطالاب الباحاث أن حتساب نتاائج كارة  ومماايتفق مط نتائج الدراسا  املرتبطة . للبحث  د حتققت وهذا ما

القاادم مرهااون الااربامج و الطاارق التدريبيااة احلديثااة كالتاادريب املاادمج والوسااائل التكنولوجيااا الااب تلعااب دورا أساساايا يف تااوف  

واهلهتوميااة   كمااا مصاادر التعلاايم والتاادريب لتحسااب الوسااائل الااب بف االبا ير اى األداء العااام للفريااق ماان الناااحيتب الدفاعيااة 

واساتخدامبا يف  رايءأهنا جتعل الالعب وهو يتدرب ك نه يف املنافسة الرمسية ألن يف الاربامج التقليدياة  التادرب علاى املباارة 
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املباارا  رابيه أبدائباا يف املبااراة  مماا يسااعد علاى  آخر  لكان يف الاربانمج التادرييب املادمج يكاون التادرب علاى ريءاملباراة 

 لعملية التدريبية وحتسب وسائل تنفيذ خطط اللعب مقارنة الربامج التدريبية األخر  املعتمدة .اإلرتقاء ا

 االستنتاجات: 3.3
مماسبق عرضه يف حدود املنبج املستخدم   والوحدا  التدريبياة املقنحاة   والعيناة الاب ابقات عليباا الدراساة   التوكال ا  

 مايلي:

 وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية. البدس املدمج  د اثر اجيابيا  يف حتسبن استخدام التدريب أ_ 1

    اختباااار التصاااويب والتمريااار  ختباااار البعااادي يفيا وهاااو لصاااال اإلحصاااائ ن الفااارق باااب ا ختباااار القبلاااي والبعااادي دال أ_  2

 واملراوغة وا ري الكرة.

 جيب تطبيقبا يف التدريب.معرفتبم للطرائق التدريبية الب جاا  املدربب النقص يف تطلعبم و  _ ات ح من خالل  3

الااربامج حتسااب وسااائل تنفيااذ خطااط اللعااب اهلهتوميااة يف  التاادريب الباادس املاادمج يف غلبيااة املاادربب  يعتماادون علااىأ_  4

 .خالل املوسم التدرييب  التدريبية

 التدريبية. جمبماهلهتومية يف براهتمام لوسائل تنفيذ خطط اللعب _ معظم املدربيب   يع ون اإل 5

هاادال مقارنااة مااط تسااهتيل األ هلهتوميااة الناجحااة ارتفعاات مااط زايدةن نساابة احملاااو   اأ_عنااد حتليلنااا للمباااراي  البعديااة  6

حتليااال املبااااراي  القبلياااة  وهاااذا بعاااد تنفياااذ الوحااادا  التدريبياااة  ياااة الفارااالة واألهااادال املساااهتلة عنااادنسااابة احملااااو   اهلهتوم

 لتدريب البدس املدمج .ا

 االقرتاحات: 4.3
يف  وخاكاة ا لعااب ا ماعياة املادمج ملختلاف التخصصاا  الرايضاية_ ا عتماد على الاربانمج التادرييب للتادريب البادس  1

 تعميم استخدام التدريب البدس املدمج على كل الفئا  الرايضية وللهتنسب.و .تطوير وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية

        الاب  هاال البدنياةالعمرياة واأل _ النكيز على استخدام التمارين البدنية املبارية اثناء الوحادا  التدريبياة اخلاكاة الفئاا  2

 تناسببا

خاكاة  سانة 19العمرياة حتات الشابانية عاماة و الفئاة لكاايف للفئاا  هتماام اعطااء اإل ندياة دارية يف األاإل اهلية _ على  3

دوا  املساتخدمة  لتطبياق الوحادا  التدريبياة وكماا جبازة واألاأل تاوف  خاالل زان املمون للمنتخااا  الوانياة  ألهنا هي اخل

 املدرب. حيتاجبا
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اهليئاااا  املختصاااة تنظااايم تربصاااا  خاكاااة ملااادر  الفئاااا  الشااابانية ليساااتفادة مااان املعلوماااا  العلمياااة احلديثاااة        _ علاااى  4

   .الرايضي الوسائل التكنولوجية يف عملية التدريب املباراي  لالستفادة منية حتليل خاكة كيف و

   حث املربجمب على العمل ضمن اجملال الرايضي وهذا بغية برجمة وسائل التحليل احلركي . -5

 اخلالصة العامة للبحث : 5.3
 دم جيااب أن يت ساا  علااى جديااد مااا ن  تقااان املبااارا  األساسااية الااب هااي وسااائل تنفيااذ خطااط اللعااب يف نشااا  كاارة القاا

أن  (4  كاافحة 2006)منصاور  احلديثااة  حياث يااذكر  ةالتدريبياأفرزتاه نظاراي  الااتعلم احلديثاة وتكنولوجيااا الاتعلم والااربامج 

أحااد أسااباب ضااعف ا انااب اخلططااي ووسااائل تنفيااذه تكماان يف مااد  متاثاال البيئااة التعليميااة أو التدريبيااة ضاامن الوحاادا  

  كااافحة 2007أناااور  ) نؤكاااده نظاااراي مااان خاااالل تقسااايم جنتااال وباااول ااااو  التدريبياااة اليومياااة وموا اااف املنافساااة وهاااذا ماااا

يعتمدان يف تقسيمبما للمبارة على الظرول احمليطة اإلجنااز   مباارة مفتوحاة تكاون الظارول والعوامال البيئياة حيث (122

 ة   تتغ  أثناء األداءتمتغ ة أثناء األداء   ومبارة مغلقة تكون فيبا مجيط املؤثرا  اخلارجية أب

(   أن نزاعاا   Doucet,2005, P.84وحبكم أن مبارا  كرة القدم تصنف ضمن املبارا  املفتوحاة حياث ياذكر ) 

من ا مل احلركياة يف مبااراة كارة القادم وأن الفرياق الفاائز مان حياتفى هباا  %40    30لالستحوا  على الكرة تشكل نسبة 

   أن متاثال بيئاة اإلجنااز باب ابيعاة أسالوب األداء التنافساي أب ل تقدير   وعليه خيلص الطالب الباحث  % 53,6بنسبة 

للمبااارا  األساسااية الااب هااي وسااائل تنفيااذ خطااط اللعااب يف كاارة القاادم جيااب أن يعتمااد علااى التمااارين املدجمااة يف التاادريب 

 ,Dellal) أكاده ماا املباياة وحا  اخلططياة وحتساينبا يف آن واحاد وهاو حياث تعمال علاى الادمج باب الصافا  البدنياة و

2008, p. 09) وهوعباارة عان  دماا  الكارة يف العمال البادس الاذي يسامح اكتسااب  ادرا  مبارياة وبدنياة لالعباب   

ألن  عب كرة القدم الذي ميتلك معرفة وخربة بفنون اللعبة ويستخدم  كائه التكتيكاي يف اللعاب والكفاا  مان أجال حتقياق 

اهلاادل بفعاليااة كباا ة يسااتطيط التفااوق مااط فريقااه واحلصااول علااى نتااائج ايبااة يف املباااراي    وهااذا التفااوق والنهتااا   يتطلااب 

اهلهتااومي والاادفاعي وهااي القاادرا  واإلمكااااان  البدنيااة واملسااتو  العااايل لااادداء وجااود العواماال األساسااية لتطااوير التكتياااك 

املبااااري وثبااااا  الصااافا  النفسااااية واملعنوياااة وتطورهااااا واماااتالك الالعبااااب القااادرة علااااى التفكااا  التكتيكااااي املبااادع والتصاااارل 

 .(95ة   كفح2009موفق  )الصحيح يف موا ف اللعب املختلفة 

ومن خالل الدراسة اإلستطالعية الب  ام هبا الطالب الباحث و من خربته املتواضعة يف ميدان كرة القدم كالعب وكمادرب 

 حاااى أن مااان أساااباب تااادس مساااتو   عااايب كااارة القااادم خاااالل السااانوا  األخااا  وخاكاااة مااان الناحياااة اهلهتومياااة هاااو عااادم 

 ( يف الوحدا  التدريبية وجتاهل وسائل تنفيذ خطط اللعب وخاكة اهلهتومية استخدام التمارين املدجمة )بدنية مبارية
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وعلااى هااذا األساااس ياار  الطالااب الباحااث جيااب بناااء باارامج تدريبيااة علااى أساا  علميااة مقننااة وفااق ظاارول مناساابة تتشااابه 

هاذا األسااس   تقسايم وظرول املنافسة  دل    حتسب األداء البدس و املباري واخلططي وحا  النفساي والاذهين .وعلاى 

هااذا البحااث    ابااب   حيااث الباااب األول خصصااه الباحااث للدراسااة النظريااة بينمااا الباااب الثاااس فقااد خصصااه للدراسااة 

 امليدانية .

 الباب األوع : - 1

ساااا  لقااد   التطاارق يف الباااب األول    الدراسااة النظريااة والااب متثلاات يف أربعااة فصااول   ارااتمل الفصاال األول علااى الدرا

املشااااهبة حياااث أفااااد  الباحاااث يف حتدياااد منبهتياااة البحاااث وأدوا  مجاااط البيااااان  وأنساااب املعا اااا  اإلحصاااائية   كماااا 

سااااعد  الباحاااث يف حتدياااد اخلطاااوا  املتبعاااة إلجاااراءا  البحاااث مااان مجياااط الناااواحي   ويف  ختياااار العيناااة   وكيفياااة عااارض 

ملفباوم التادريب احلاديث ومبادئاه وخصائصاه   والتطارق للتخطايط   النتائج وحتليلباا وتفسا ها . بينماا خصاص الفصال الثااس

أبنواعه   وكو     الوحدة التدريبية مبكوان ا و حتليل املباراي  يف كارة القادم بينماا الفصال الثالاث فتمحاور حاول التادريب 

هام مميازا  اإلعاداد لالعايب كارة القاادم البادس املادمج يف كارة القادم و باراز أمهيتااه   وعارض حملاة زرخيياة وجيازة حولاه وكااذا    أ

ووسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومية أماا الفصال الراباط فخصاص خلصاائص ومميازا  الفئاة العمرياة لفئاة األواساط مان حياث 

 التكتيكي . املباري و اإلنفعايل   و اإلجتماعي   و السليم من ا انب البدس   العقلي   النفسي و النمو املتوازن و

 الباب الثاين : – 2

أماا الباااب الثاااس فقاد خصااص للدراسااة امليدانياة  وانااتظم يف ثااالف فصاول . فكااان الفصاال األول مناه للدراسااة اإلسااتطالعية 

لتحديد أدوا  البحث والصعوا  الب  د تعنض الباحث يف الدراساة األساساية وخاكاة يف حتليال املبااراي  يف كارة القادم 

فريق املسااعد مان خاالل تصاوير وحتليال مقابلاة ودياة للو اول علاى مجياط التفاكايل يف التحليال   الب   التدرب عليبا مط ال

كمااا أعتمااد الباحااث يف هااذا الفصاال علااى تنفيااذ مااتطالا   الدراسااة األساسااية ماان حيااث تفريااغ اسااتمارة اإلسااتبيان الااب 

ماااا الفصااال الثااااس متثااال يف عااارض ملنبهتياااة وجبااات للمااادريبب والااادكاترة املتخصيصاااب يف التااادريب الرايضاااي  كااارة القااادم   أ

البحااث واإلجااراءا  امليدانيااة  املتبعااة   ماان خااالل حتديااد املاانبج املتبااط وعينااة البحااث وجما تااه وال اابط اإلجرائااي ملتغاا ا  

 البحاث   وكااذا أدوا  البحااث والقواعااد الااب ينبغااي مراعا ااا يف اإلعاداد هلااا وتنفيااذها   مااط عاارض الوسااائل اإلحصااائية الااب

استخدمبا الباحث يف معا ة النتائج املتحصل عليبا   أما لفصل الثالث فقد خصص لعارض ومنا شاة نتاائج عيناة البحاث 

بعااد تطبيااق التهتربااة األساسااية  علااى أواسااط  عاايب وداد مسااتغامن فتوكاال الطالااب الباحااث    أن للتاادريب الباادس املاادمج 

 ة يف كرة القدم .فاعلية يف حتسن وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلهتومي
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 املالحق
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 البحثلعينة  البعديةو        
 امللحق الرابع :  -
       بيان أمساء اخلرباء واملختصني الذين مت االستعانة هبم يف حتديد حمتوى  -

 الربانمج التدرييب
 بيان أمساء فريق العمل أثناء حتليل املبارايت -
 قائمة أمساء الالعبني  -
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 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية                             
 العلمي البحث و العالي التعليم وزاة

 . مستغانم . باديس بن الحميد عبد جامعة       
 الرياضية و البدنية التربية معهد

        التدريب قسم

                                        

 

 

 

  استبيان استمارة                                      
  

 :األفاضل املدربب و األساتذة ح رة
 جمال مدم الب فيه الواردة األسئلة على اإلجابة منكم راجيا ا ستبيان هذا أيدكم بب ن ط
 : هو البحث وعنوان خاكة بصفة حبثنا جمال و عامة بصفة العلمي البحث و القدم كرة
القدم فاعلية التدريب البدين املدمج يف حتسني وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلجومية لدى العيب كرة  "

 جترييب منهج ." سنة 19حتت 
 الشكر جزيل منا لكم و  ناحا  اإل و التساع   على جابةاإل سيادتكم من نلتم  خ األ يف و

 . التقدير و حنامواإل
 

 

 

 : إشراف                                              :الطالب إعداد من
أ/د بن ل حل منصور                                                              دهلي هين   

                       

 

                        

                         

                           

 

      2013/2014 : الجامعية السنة                       
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 ومات شخصيةاحملور األوع : معل

 ماهي الشهادة املتحصل عليها ؟ – 1س

 كم سنوات اخلربة يف تدريب كرة القدم ؟  – 2س

 هل كنت العب كرة القدم قبل التدريب؟ – 3س
 ماهي املدة اليت قضيتها كالعب كرة القدم ؟ – 4س

 الغرض منها : معرفة مستوى املدربني العاملني يف حقل التدريب . 

 احملور الثاين : الربانمج التدرييب 

 كم عدد حصص التدريب خالع األسبوع ؟  - 1س
 كيف يتم إعداد الالعبني يف اجلانب البدين واملهار  واخلططي ؟  - 2س
 مهارية ( يف رأيك ؟ –كيف تطبق التمارين املدجمة ) بدنية   - 3س
يف التدريب أو يف املبارايت ؟                                  عرتضت مماهي املشاكل اليت ا – 4س

 استمارة تدوين معلومات حتليل املبارايت يف األداء املهار  اهلجومي .
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية                      
 الفريق...........                                              التاريخ...........  

 الصنف: أواسط                                                   املباراة ........
 امللعب ........

  
 

 إستمارة تدوين نتئج حتليل األداء املهار  اهلجومي يف كرة القدم     
إسم  

 الالعب
 مركز

 الالعب
 اجلر  ابل رة املراوغة    التصويب     التمرير     

 فاشلة انجحة فاشلة انجحة فاشلة انجحة فاشلة انجحة
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 الربانمج التدرييب
 مقدمة : -

احلديثة تطورا سريعا يف السنوا  األخ ة وهذا راجط    تفاس القائمب على رؤوهنا يف بناء الربامج عرفت كرة القدم 
التدريبية معتمدين على األس  العلمية والتكنولوجية احلديثة ودراسة متطالا  اللعبة من كل ا وانب   و لك من خالل 

  جراء 
أجل الو ول عند نقا  مواان ضعف و وة الالعب   ح  يتسىن هلم األحباف العلمية والطبية واإلنسانية   وهذا من 

حتديد املعاي  وتقنب هل التدريب حسب القدرا  والن ج البيولوجي والعمر الزمين والعقلي  وكما تتطلب الفحوكا  
عقلية   اإلجتماعية (  ن سر الطبية و اإلختبارا  و القياسا  ) املرفولوجية   البدنية   املبارية   التكتيكية   النفسية   ال

جنا  الالعب وفريق كرة القدم راجط على حتديث املعلوما  وارق تدريب كرة القدم وكذلك اإلكتشال و اإلنتقاء املبكر 
 لالعب .

 خطوات بناء الربانمج التدرييب :-
اد مستغامن ومن خالل من خالل التهتربة امليدانية يف جمال تدريب كرة القدم كالعب وكمدرب للفئا  الشبانية لود

س  التدريب وا ستعانة هبا فيما يتفق أا االع على آراء بع  الربامج املتخصصة يف التدريب الرايضي والب تناولت  
 :كاأليتبوضط الربانمج التدرييب املقن  وحتقيق هدفه  

ة يف الربانمج مط مراعاة النظام يف العمل معرفة خصائص النمو للمرحلة السنية الب وضط هلا الربانمج ومراعاة الفروق الفردي 
حدف أوالتشكيل السليم والصحيح له وا هتمام املبادئ العامة يف تطبيق هل التدريب واحلرص على التنويط واستخدام 

ا سم  و لك لتحسب  أجزاءالتمرينا  والتشكيال  يف تنفيذ الربانمج   وكانت كل التمرينا  املختارة تشمل مجيط 
 يف كرة القدم. اللعب اهلهتوميومبارا   ةالبدني  الصفا
 تنفيذ الربانمج :-

بعد حتكيم الربانمج التدرييب املقن  من ارل املختصب والدكاترة والباحثب   وبعد  جراء  ا ختبارا  على العينة التهتريبية 
ومن خالل  تباع خطوا  بناء الربانمج    هتد  الطالب    جمموعة من القواعد جيب  تباعبا من أجل تطبيق الربانمج 

 هتريبية  وهي كاآليت : التدرييب املقنحة على العينة الت
  جراء اإلختبارا  والقياسا  اخلاكة العينة التهتريبية . أوال :
  بناء الربانمج التدرييب على ركل دورتب متوسطتب  تتكون كل منبما من أربط دورا  أسبوعية وتتكون كل  اثنيا :

 ختامية ( –رئيسية  –اء دورة من ثالف وحدا  تدريبية كل وحدة تدريبية تتكون من ثالل مراحل )  ه
 وسائل وطرق التدريب -
 الفنة يف الربانمج : فنة اإلعداد  
 :مرحلة املنافسة املرحلة يف الربانمج  
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 األهداف :
 احملافظة على الفورمة الرايضية املكتسبة . -1
 اإلرتقاء املستو  املباري والبدس بصورة راملة . -2
 حتسب األداء املباري واخلططي يف الظرول اهلوائية  -3
 مراجعة املكتسبا  املبارية واخلططية خالل التمارين املندجمة . -4
 تطوير السما  اإلرادية . -5
 دورا  + دورزن يف املرحلة اإلنتقالية 6عدد الدورا  األسبوعية يف املنافسة : -
     الفنة الزمنية :من                      -
 تمقابالت 6حصة + 24عدد احلصص التدريبية : -
 د120د    90مدة احلصة :من -

 احلواجز –الشواخص  –الوسائل : كرا   دم    
 املكان :ملعب اإلخوة ئ  ربداء  -
 حهتم التدريب :.......د -
    من الزمن املخصص لوحدة التدريب و لك حسب الظرول  %20   10مدته تناو  مابب  اجلزء التحضري  : -

 املناخية واألهدال املسطرة للحصةوحالة الالعبب .     
 التح   النفسي : -
 اهلدل : -
 حتقيق بع  ا وانب النبوية . -
 أن يتبي  الالعب نفسيا للتدريب . -
 والطاعة وبع  ا وانب النبوية .حث الالعبب على اإللتزام  -
 حث الالعبب اإل بال على التدريب بشغف ومر  و أرة . -
 رر  اهلدل الرئيسي للحصة مط حتفيز الالعبب على  جنازه . -
 إمحاء عام : -
 اهلدل : -
  يئة األجبزة الوظيفية البدنية وجماميط الع ال  العامة . -
 امللعب بشكل متغ  ) بعد أخذ نب  القلب( جري مجاعي بشدة منخف ة على حميط -
 إمحاء خاص : -
 اهلدل : -
  يئة األع اء اخلاكة للقيام الواجبا  احلركية للهتزء الرئيسي. -
 متارين الكرة . –التمارين جملاميط أارال ا سم –متارين املرونة  -
 املرحلة اخلتامية :  
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 اهلدل :  
 اخنفاض ال غط النفسي . -
 طتلف أجبزة ا سم الداخلية والعودة هبا    مستواها الوظيفي اإلعتيادي. دئة -
 جري بشدة منخف ة عرب حميط امللعب لينتبي املشي مث متارين املرونة املفصلية والع لية الثابتة .-
  كدار أحكام تقوميية سريعة عن مستو   جناز اهلدل الرئيسي املربمج .-

 القلب ( حتية اإلنصرال ) بعد اخذ نب 
 د و لك حسب الظرول املناخية وأهدال احلصة وحالة الالعبب .15د   10مدة املرحلة اخلتامية : تناو  من -

 مالحظة :
  ن املرحلة التح  ية واخلتامية تتكررا يف كل حصة تدريبية   وميكن تغ  مد ما حسب الظرول املذكورة سابقا .

 :األسبوع األوع من الربانمج املقرتح 
 يتكون من ثالف حصص تدريبية :

 د 120د    90زمن احلصة من  -
 د310حهتم هل التدريب  -
 %60 - %50ردة احلمل :  -

 *احلصة التدريبية األوىل :
 اليوم الثاين من األسبوع األوع :

 د90: زمن احلصة -
 : حتمل السرعة اهلدف البدين -
 :حتسب التمرير و اإلستقبال اهلدف املهار  -

 عبب   يقوم الالعب )أ( بتمرير الكرة    الالعب  4: يقسم الفريق    أربط جمموعا  يف كل جمموعة التمرين األوع
من   حيث يقوم الالعب )ب( استالم الكرة ومتريرها لالعب  5)ب( وجيري ليدور حول العالمة املوضوعة على بعد 

من يف ا بة املقابلة   يستلم الكرة 5العالمة املوضوعة على بعد ) ( الذي حل مكان الالعب )أ( وجيري ليدور حول 
من وهكذا نف  5الالعب ) ( مث ميررها يف ا بة املقابلة لالعب )د( وجيري ليدور حول العالمة املوضوعةعلى بعد 

 العمل النسبة للهتبة املقابلة  كما هو موضح يف الشكل الالحق .
 (  عبب   ويكون العمل كاآليت :4موعا  كل جمموعة تتكون من )األداء مجاعي ضمن أربط جممالحظ :

 من .5من مث ا ري للدوران حول العالمة املوضوعة على بعد  5:التمرير و اإلستالم على بعد  1مج
 من.5من مث ا ري للدوران حول العالمة املوضوعة على بعد 10:التمرير و اإلسالم على بعد  2مج
 من.5من مث ا ري للدوران حول العالمة املوضوعة على بعد  10ة على بعد :ا ري الكر  3مج
 من.10من مث ا ري للدوران حول العالمة املوضوعة على بعد  10ا ري الكرة على بعد  : 4مج

 %75     %70الشدة املستخدمة من  -
 أ30زمن األداء  -
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 4عدد اجملموعا   -
 أ60زمن الراحة بب التكرارا   -
 تكرارا  4تكرارا  عدد ال -
 د2زمن الراحة بب اجملموعا   -

 
 
 
 
 
 

د ائق راحة بب الشواب   تكون كاآليت 5د يقة    15( بشواب مدة كل رو  8ضد 8تقسيمة ): التمرين الثاين
 د ائق لعب حر.5د ائق من ملستب   مث 5د ائق اللعب من ملسة واحدة  مث 5

 :األوعمن األسبوع احلصة التدريبية الثالثة 
 د90 زمن احلصة : -
 حتسب القوة الع لية للرجلب  :البديناهلدف  -
 حتسب مبارة التمرير و ا ستقبال و التبديف أب صى سرعة مط التحرك اخلططي اهلهتومي .  اهلدف املهار  : -
 التدريب املدمج  طريقة التدريب : -
 : متوسطنوع احلمل  -
 التمرين األوع : -

   فوجب يعمالن على التوازي يف ركل حمطتب يقوم استقبال الكرة الالعب )أ( من الالعب املمرر )ب( *يقسم الفريق 
و عاد ا له مث جيري أب صى سرعة حنو احلاجزين من أجل تنفيذ  فزة فوق احلاجز األول مث الثاس على التوايل واستقبال 

أب صى سرعة وأيخذ مكان زميله الذي يعود    الفو  من أجل  الكرة مرة أنية من الالعب )ب( مث تصويببا حنو املرمى
 تكرارا  . 6أ وبتكرار 10مدة العمل  -تنفيذ التمرين كما هو مبب يف الشكل.

 مدة الراحة هي و ت اإلنتظار ألخذ الدور . -
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 التمرين الثاين :
اليمب واجملموعة الثانية على اليسار يف  جتاه نف  املرمى   *يقسم الفريق    جمموعتب األو  يف منتصف امللعب على 

 وتعمل كل جمموعة كاآليت التناوب :
من وينطلق بسرعة على 5لالعب )ب( الذي هو أمامه بالكرة توزع كل جمموعة على ركل مثلث نيمرر الالعب )أ( 

من    ا انب  ليمرر هذا 3يبعد عنه ب مستو  خط التماس   يف حب ميرر الالعب )ب( الكرة    الالعب ) ( الذي
األخ  متريرة اويلة    الالعب )أ( الذي  نطلق بسرعة على ا بة اليمىن   ليهتد الكرة أمامه فيمررها عرضية لالعبب 

من  18)ب( و) ( اللذين  نطال ا بسرعة  صو  حنو اهلهتوم  ستقبال الكرة العرضية من الالعب )أ( على مستو  
حنو اهلدل . نف  العمل النسبة للمهتموعة الثانية على ا بة اليسر  التناوب   مط تغ  الالعبب ألماكنبم  وتصويببا

 للوكول    أكرب عدد من التكرار    مث تغي  اجملموعتب من اليمب    اليسار والعك  كما هو مبب يف الشكل.
 د 15مدة العمل  -
 كان ألخذ الدور .مدة الراحة : و ت الرجوع    امل -
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 من الربانمج املقرتح : الرابعاألسبوع 
 يتكون من ثالف حصص تدريبية :

 د 120د    90زمن احلصة من  -
 د300حهتم هل التدريب  -
 %90 - %80ردة احلمل :  -

 *احلصة التدريبية األوىل :
 : الرابعاليوم الثاين من األسبوع 

 د90: زمن احلصة -
 :أقصومحل احلصة  -
 اهلدف البدين: حتسني القوة املميزة ابلسرعة -
 اهلدف املهار  : حتسني التصويب -

 4يقسم الفريق    فوجب يعمالن على التوازي يف ركل حمطتب .يقوم الالعب األول القفز فوق  التمرين األوع :
سم مث يقفز على الدوائر برجل واحدة وملسة واحدة وبعدها يقوم مبراوغة القائم والتقدم لدمام من 40حواجز متتالية بعلو 

 الب ميررها له زميله مث أيخذ مكان هذا ا خ  وهكذا .سم مث يصوب الكرة حنو املرمى 20أجل القفز فوق احلاجز بعلو 
 كما هو مبب يف الشكل الالحق .

 تكرارا  لكل  عب . 6أ أب صى سرعة وبتكرار 10مدة العمل -
 مدة الراحة و ت  نتظار الدور .-
 د3فنة اإلستشفاء بعد التمرين -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:يقسم الفريق    فوجب حبيث يتم تطبيق التمرين لكال الفوجب يف نف  الو ت   يقوم الالعب ا ري  التمرين الثاين
 أعمدة وبعد 6( على skippingرواخص مث يقوم بتمرير الكرة للزميل من أجل  جراء متارين ) 5املتعر  الكرة بب 
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من وأب صى سرعة ويشغل  18 لك يستقبل الكرة من نف  الالعب ليهتري هبا مث يصوهبا على املرمى من خار  منطقة 
 بعدها مكان الزميل الذي سول يقوم بنف  العمل وهكذا    غاية هناية كل الالعبب كما هو موضح يف الشكل الالحق 

 لكل جمموعة تكرارا  6أ أب صى سرعة لالعب وبتكرار 10مدة العمل -
 أ )و ت اإلنتظار ( 60الراحة بب التكرارا  -

 
 
 
 
  
 
  
د( ولعب 5×2ملدة ) %80    %70م( اللعب حر بشدة تناو  بب 40×م60( يف )8ضد 8ألعاب مصغرة : )-

 د5د مث اللعب بلمسة واحدة ملدة 5بلمستب 
 منايج لتمارين مدجمة )بدنية مهارية( يف الربانمج املقرتح

 كاآليت :  يتكون من أربط حمطا  التمرين األوع :
 احملطة األوىل : 

 مترير الكرة 1
  عادة مترير الكرة                                                     2
 ( pas chassésخطوا  ا انب    اليسار ) 3
 ( pas chassésخطوا  ا انب    اليمب ) 4
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 احملطة الثاين :
 مترير الكرة 1
  عادة مترير الكرة 2
 ا ري خلفا ح  الشواخص 3
 
 
 
 
 
 
 

 احملطة الثالثة :
 مترير الكرة  1
  عادة مترير الكرة  2
 ا ري أب صى سرعة على اليسار والدوران على القائم 3
 ا ري أب صى سرعة على اليمب والدوران على القائم 4

 
 
 
 
 
 
 
 



 

199 
 

 احملطة الرابعة :
 الكرةمترير  1
  عادة مترير الكرة 2
 القفز على الشواخص الرجلب    اليسار 3
 القفز على الشواخص الرجلب    اليمب 4

 
 
 
 
 
 

 التمرين الثاين :
  عبب . 5    4يف ركل مثلث على ثالف حمطا  يقسم الفريق    ثالف أفوا    حبيث كل حمطة تتكون من 

 رواخص .6سم و30تكرارا    علو احلاجز 5وجمموعا   3يكون العمل ب 
 متريرة وجري أب صى سرعة لدمام وللخلف حول الشاخصب . 1
 متريرة مث القفز الرجلب فوق احلواجز  2
 سم(30متريرة مث ترددا  على أكابط الرجلب يف املسافة بب الشواخص ) 3

 
 
 
 
 



 

200 
 

 التمرين الثالث :
  عبب5    4الفريق    ثالف أفوا   حبيث كل حمطة تتكون من يف ركل مثلث على ثالف حمطا  يقسم 

 تكرارا  .5جمموعا  و 3يكون العمل ب
 متريرة وجري أب صى سرعة حول الدائرة املركزية مرة على اليمب وأخر  على اليسار . 1
 متريرة مث القفز برجل واحدة بشكل متقطط . 2
 لليمب ولليسار  (cloche pieds  متريرة مث القفز ) 3
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التمرين الرابع : 
  عبب5    4يف ركل مثلث على ثالف حمطا  يقسم الفريق    ثالف أفوا   حبيث كل حمطة تتكون من 

 تكرارا  .5جمموعا  و 3يكون العمل ب
 متريرة مث ا ري املتعر  أب صى سرعة بب القوائم . 1
 م تقريبا .1,5الشواخص مسافة متريرة مث القفز برجل واحدة بب  2
 متريرة مث الدوران برجل واحدة يف الدائرة واألخر  تدور لليمب مث تغي  الرجل مط اليسار. 3
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 امللحق الثالث
 
 

 
 نتائج اإلختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث
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 األوىلالقبلي لعينة  البحث يف األداء املهار  اهلجومي يف املقابلة نتائج اإلختبار              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلر  ابل رة          التصويب        املراوغة           التمرير              
مركز  

 اللعب
 الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة  الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة 

    2     7    8     6     8    1    1   7    8 
     3       4    8     3     6     0     2     6     5 
     4       6    9     4     5     1     0     5     6 
     5       8    9       4     6     0     2    7     7 
      6       10    14     7     12     3     5     9     11 
      7       8     11     8      10     5      7     11     13  
      8       10    14     9     12      4     5       6      10 
      9       4      8     7      9      8      10       9 13 
      10      11     10     9     12      3       7       9       14 

 الثانيةالقبلي لعينة  البحث يف األداء املهار  اهلجومي يف املقابلة نتائج اإلختبار 
 اجلر  ابل رة          التصويب        املراوغة           التمرير              
مركز  

 اللعب
 الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة  الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة 

    2     9    7     4     9    2    1   6    7 
     3       6    8     4     6     1     3     7     8 
     4      5    6     3     4     0     1     4     5 
     5       6    4       5     7     1     0    6     8 
      6       11    13     8     12     4     6     8     9 
      7       6     10     6      9     4      8     9     11  
      8       9    12     7     11      3     4       8      12 
      9       3      7     8      10      7      9       8 11 
      10      9     11     10     9      4       5       8       7 
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  الثالثة القبلي لعينة  البحث يف األداء املهار  اهلجومي يف املقابلة نتائج اإلختبار               
 اجلر  ابل رة          التصويب        املراوغة           التمرير              
مركز  

 اللعب
 الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة  الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة 

    2     8    7     6     7    0    1   6    6 
     3       5    7     4     6     1     0     5     7 
     4       8    7     4     5     0     0     4     6 
     5       9    8        3     6     1     0     5     5 
      6       11    16     8     13     4     6     10     7 
      7       6     9     9      8     6      9     10     12  
      8       12    15     8     9      3     6       7      9 
      9       3      7     9      12      7      12       10 14 
      10      10     9     12     10      4       8       8        10 

 

األوىللعينة  البحث يف األداء املهار  اهلجومي يف املقابلة  نتائج اإلختبار البعد   
 اجلر  ابل رة التصويب املراوغة التمرير 

مركز 
 اللعب

 الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة

2 7 4 8 6 2 0 6 7 
3 8 6 7 5 3 2 9 5 
4 7 6 8 6 0 0 5 4 
5 9 6 7 8 1 0 8 6 
6 14 8 9 6 6 4 12 11 
7 6 7 12 9 8 5 13 7 
8 12 7 9 9 2 1 10 4 
9 7 4 10 7 11 6 12 10 
10 14 7 9 5 4 5 7 9 
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  الثانيةالقبلي لعينة  البحث يف األداء املهار  اهلجومي يف املقابلة نتائج اإلختبار               
 اجلر  ابل رة          التصويب        املراوغة           التمرير              
مركز  

 اللعب
 الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة  الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة 

    2     8    7     6     7    0    1   6    6 
     3       5    7     4     6     1     0     5     7 
     4       8    7     4     5     0     0     4     6 
     5       9    8        3     6     1     0     5     5 
      6       11    16     8     13     4     6     10     7 
      7       6     9     9      8     6      9     10     12  
      8       12    15     8     9      3     6       7      9 
      9       3      7     9      12      7      12       10 14 
      10      10     9     12     10      4       8       8        10 

 

 الثالثةلعينة  البحث يف األداء املهار  اهلجومي يف املقابلة  نتائج اإلختبار البعد 
 اجلر  ابل رة          التصويب        املراوغة           التمرير              
مركز  

 اللعب
 الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة  الفاشلة الناجحة الفاشلة الناجحة 

    2    9    6    10    8     2     1     8      7 
     3       7    8     9     7     1     0     6     7 
     4       8    6     7     8     0     1     7     4 
     5       8    6     8     4     2     1    7     5 
      6       12    4     10     8     3     2     9     10 
      7      8     5     10      6     6      3     12     6 
      8       15    8     10     6      4     2       9      9 
      9       6      3     9      4      9      4       11 9 
      10      16     8     11     6      3       2       9       8 
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 لعينة البحثوالبعدية إلختبارات القبلية اخلام لنتائج ال       
 اإلحصائية  املقاييس    

 اإلختبارات
 ت  اإلختبارات البعدية القبليةاإلختبارات 

احملسو
 بة

 ت  
 

 ا دولية

         قيمة
 رالتطو 

 % ع   س     %  ع    س   

 اجلر 
 ابل رة

  5,07 68,87 3,87 18,90 48,42 2,96 13,80 الناجحة
2,22 

 
26,98 

 3,11 31,12 2,47 8,54 51,57 3,44 14,70 الفاشلة   

   4,07 73,09 2,04 6,90 29,36 1,32 3,70 الناجحة التصويب
2,22 

 
46,37 

 3,97 26,90 1,22 2,54 70,63 1,43 8,90 الفاشلة

   6,45 70 3,55 19,60 45,77 2,98 15,70 الناجحة املراوغة
2,22 

 
 4,46 30 2,62 8,40 54,22 3,11 18,60 الفاشلة 19,89

   5,30 77,05 8,24 72,20 52,07 9,46 53,90 الناجحة التمرير
2,22 

 
 4,62 22,94 6,70 21,50 47,92 7,21 49,60 الفاشلة 25,34
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 امللحق الرابع
 

بيان أمساء اخلرباء واملختصني الذين مت   -
االستعانة هبم يف حتديد حمتوى الربانمج 

 التدرييب
أمساء فريق العمل أثناء حتليل عبيان  -

 املبارايت
 
 



 

 
 
 
 

أمساء اخلرباء واملختصني واملدربني الذين مت االستعانة آبرائهم يف حتديد حمتوى 
 الربانمج التدرييب املقرتح:

 أوال: جمموعة اخلرباء
  بن لكحل منصورأ.د. 
 أ.د كبان حممد 
 . أ.د رايض الراوي 
 الدين. أ.د بن دهان نصر 
  بن برنو عثمانأ.د. 
 .دري  خوجا حممد رضا دأ. 
 .حهتار حممد خرفان. دأ 
 .أ.د ميم طتار 
 . أ.د كتشوك سيدي حممد 

 اثنيا: جمموعة املدربني
 )عبد الرهان بن سلو )وداد مستغامن 
 رباب بو  ا (. وعيش دادي ( 
 أمل منصورة(.فتوحة  براهيم( 
 .ترجي مستغامن(عصمان عبد الرهن( 
 ي عدة .) ربيبة تيار (مايد 
 )مرسلي مجال .) حتاد السو ر 

 أمساء فريق العمل لتحليل املبارايت:
 ) بوفادن عثمان )االب دكتوراه 
 )عبد الرهان بن سلو  احلا  ) مدرب أواسط وداد مستغامن 
 )  وعيش دادي ) مدرب أكابر رباب بو  ا  
 ) فتوحة  براهيم )مدرب أكابر منصورة 

 
 
 



 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015/  2014الالعبني صنف األواسط موسم قائمة 
 الصنف    القامة     الوزن      السن     اإلسم واللقب     الرقم
 أواسط    1,84       71,1          17       بن راعة طتار  01
         1,80       70,5     17       لطرو  عهتال حممد  02
         1,73       68,7      17       خاظر  مساعيل  03
         1,68       66        17       ك ابشي حممد 04
         1,67       59,6       17       بوزاين حممد رضا  05
         1,65       55,1       17       بن طلول رريد 06
          1,72       58,5       18       بوزاين مجال   07
         1,64       66        17       بن حيي  دور 08
         1,70       57,6       18       الغازي  سحاق 09
         1,66       54,7       18       راروة نصر الدين 10
          1,68       69        18       جرورو عيسى 11
          1,80       70,3       17       مازوس سفيان 12
          1,70       68,5       18       بن انس عبد الغامين 13
          1,68       67,5       18       حداد عزيز   14
          1,67       68,7       17      بلكب  حكيم   15
         1,70       69,5       18       بن زجي حممد األمب   16

 



 

 
 
 
 

 ملخص البحث                                             
 سنة. 19فاعلية التدريب البدين املدمج يف حتسني وسائل تنفيذ خطط اللعب اهلجومية لدى العيب كرة القدم حتت 

برانمج تدرييب استخدام متارين مدجمة لتحساب وساائل تنفياذ خطاط اللعاب اهلهتومياة لاد   عايب   ا نا يبدل البحث    

كاارة القاادم أواسااط علااى األساا  النظريااة والعلميااة والعمليااة   وكااذلك التعاارل علااى فاعليااة التمااارين املدجمااة )بدنيااة مباريااة ( 

هااي وسااائل تنفيااذ خطاط اللعااب اهلهتوميااة لااد   عاايب كاارة الكارة لتحسااب ا ااري الكاارة واملراوغااة والتمريار والتصااويب الااب 

القدم   ولقد افنض الطالب الباحث للتادريب البادس املادمج فاعلياة يف حتساب وساائل تنفياذ خطاط اللعاب اهلهتومياة لاد  

  عااايب كااارة القااادم   وميكااان التغلاااب علاااى احلاااا   الدفاعياااة للفااارق املنافساااة يف حالاااة حتساااب وساااائل تنفياااذ خطاااط اللعاااب

اهلهتوميااة لااد   عاايب كاارة القاادم   وبعااد الدراسااة اإلسااتطالعية   حتديااد اجملتمااط األكاالي للدراسااة الااذي متثاال يف  عاايب كاارة 

عينااة البحاث بطريقاة عمدياة مان منتخااب  اختياارالقادم كانف األواساط   ونظارا لطبيعاة البحااث واملانبج املساتخدم فياه     

سنوا  تادريب ماط بع ابم  3 عب املسهتلب يف ور ة املقابلة وهلم أكثر من 16فريق أواسط وداد مستغامن والب متثلت يف 

الاابع  ضاامن الفريااق   وهااذا حاا  يتسااىن ال اابط اإلجرائااي جملموعااة ماان املتغاا ا    و  تتاابعبم يف املنافسااة الرمسيااة بتصااوير 

يل ثالف مباراي  رمسية  بل تنفيذ الربانمج كاختبارا   بلية مث   تصاوير وحتليال ثاالف مبااراي  يف املنافساة الرمسياة ماط وحتل

وحادا  تدريبياة 3وحادة تدريبياة بوا اط  24نف  الفرق كاختبارا  بعدياة بعاد تنفياذ الاربانمج التادرييب املقان  الاذي ت امن 

أساااابيط يف  8د يقاااة   واسااتغرق تطبياااق الااربانمج رااابرين متتااالب بوا اااط 90    60يف األساابوع زمااان كاال وحااادة تااراو  مااان 

مرحلااة املنافسااة األو    مث   تصااوير وحتلياال ثااالف مقااابال  يف املنافسااة الرمسيااة )مرحلااة العااودة ( و  بعاادها مجااط البياااان  

واختبااار د لااة الفااروق ) ( والنساابة املئويااة املعياااري  ا حناارال الوسااط احلسااا  و اسااتخداموتفريغبااا مث معا تبااا  حصااائيا 

و يمة التطور    التوكل    أن للتدريب البدس املدمج فاعلية  جيابية يف حتسب وسائل تنفيذ خطاط اللعاب اهلهتومياة لاد  

خدام  عيب كرة القدم  والتغلب على معظم احلا   الدفاعية للفرق املنافسة .وعلى هذا األساس فابن الباحاث يوكاي اسات

 املبارية واخلططية والنفسية والذهنية(. التدريب البدس املدمج ملا له من فاعلية  جيابية يف حتسب كل ا وانب )البدنية و
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L’efficacite de l’entrainement physique intégré dans        

l’amélioration des moyens de réalisation des plans du jeu    

d’attaque pour les footballeur de moins de 19 ans. 
 

      Le  but de la recherche est de propose un programme 
d’entrainement physique intégré pour l’amélioration des moyens de réalisation 

des plans du jeu d’attque chez les junior et cela sur le plan 

théorique scientifique et pratique et oussi counaitre l’ifficacité des exércices 

intégrés les compétences physiques pour améliorer tout ce qui est prise de 
ballon , détournement passe et but, ce qui représente les moyens de réalisation 
du jeu d’attaque ches les footballeurs. 
L’etudiant chercheur suppose que l’entrainement physique est très utile dans 

l’amélioration des plans d’attaque ches les footballeurs et permet de ggagner 

les matchs face aux situations de défenses pour les ‘equipes adversaires. 
Après une étude réalisée sur le terrain, les junors out été choisis de l’equipe de 

widad mostaganem qui comport seize (16) joueurs inscrits dans la feuille de 
rencontre officielle et il faut souligner que ces dérviers out plus que 03 ans 
d’entrainement les uns avec les autres au sein de la méme équipe . 
Nous les avons suivis dans une rencontre officielle, ils out été filmés d’abord 

l’analyse a été fait sur trois rencontres (matchs) officielles avant la mise en 

ouvre des programmes comme test antérieur puis trois matchs officiels ont été 
filmés et analysés dans une compétiion avec les mémes équipes comme test 
postérieur après la mis en application du programme d’entrainement suggéré 

qui regroupait 24 unités d’entrainement réparties en 03 autres unités 

d’entrainement dans la semaine pour une durée de 60 jusqu'à 90 minutes . 
La réalisation du programme a duré deux mois, c'est-à-dire huit semaines dans 
la premiere compétition, ensuite trois matchs officiels (le retour) ont été filmés 
et analysés . 
Le copus a été recensé et traité statistiquement en usant les calculs,le test(t) et 
les pourcentages . 
A la fin de notre travail , nous avons validé notre hypothése en arrivant a un 
résultat positif concérnant l’entrainement physique intégré qui a un effet positif 

dans le developpement des moyent de réalisation des plans (stratégies) du jeu 
d’attaque chez les footballeurs et le gain face aux situations de défense pour les 

équipes adversaires. 
Sur ce principe , le chercheur propose l’utilisation de cette nouvelle motion 

d’entrainement et cela pour ses avantages sur le plan des compétences 
acquises, le physique ,la planification,le psychique et le développement mental. 

Abstract 



 

 
 
 
 

Built-effectiveness of physical training to improve the means 
of implementing the offensive game plans of the football 

players under 19 years old. 
The research aims at proposing a training program using the exercises built 
to improve      The means of implementing the offensive game plans of the 
middle football players junior theoretical scientific and practical 
foundations, as well as identify the effectiveness of the exercises tide  
(physical skill) the ball to improve the running of the dribbling , passing, 
and shooting which is the means of implementing the  offensive playing to 
football players.the survey study also suggesr propose assume ,of physical 
training built effectively in improving the means of implementing the 
offensive game plans of the football players, and can be overcomeed on 
defense cases for teams to compete in cases of improving the means of 
implementing the offensive game plans of the football players, and after 
scoping study was determined the original society for the study of which is 
represented in football players class ‘’junior’’ due to the nature of the 

research and methodology used in.It has been the research sample 
intentional way of team  Selecte dis called ‘’Wida Mostaganem’’ marked 

by  10  players have more than 3 years training with each other within the 
team. So,the setting procedural set of variables was tracked valuable 
official competition photographing and analyzing the three official matches 
before the implementation of the program, then was filmed, and analyzing 
of 3 games in the official competition with the same team. Dimensional 
after implementation of the proposed training program which included 24 
units training by 3 training units per week , each unit ranged from 60 to 90 
minutes and it took the program application 2 months consecutively by 8 
weeks in the first competitive stage, then was filmed and analyzedof three 
interviews in the official competition (back stage) was then data collection 
and discharged, then processeded statistically using the arithmetic means 
standard deviation, experiened significant differences.  the percentage and 
value found that physical training Built-effectiveness was positive in 
improving the means of implementing the offensive game plans of the 
football players, and overcome most defensive situations for competetive 
teams . this basis that the researcher recommends using the built-training 
because of its positive effectiveness and improvement in all aspects 
(physical and skill and tactical, psychological and mental). 
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