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رة القدم على تطویر مستوى الصفات البدنیة والمهاریة مقارنة مع أثر منهاج عملي مقترح في مقیاس ك
المنهاج المقرر

.بحث میداني على طلبة المرحلة األولى ذكور بالمدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة بمستغانم

.أحسن أحمد: األستاذ

أستاذ مساعد مكلف بالدروس

-ة مستغانمجامع-معهد التربیة البدنیة والریاضیة

یعتبر تفهم الصفات البدنیة والمهارات الحركیة وأبعادها واالستفادة منها وحسن استثارتها مكونا 
أساسیا للمستوى الریاضي، وهو من أهم ما یمیز مدرس التربیة البدنیة عن غیره من المدرسین، وهذا لكي 

.یكون نموذجا صادقا عند أدائه في مجال الدرس

المنطلق العلمي وجب على المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة أن تحث ومن هذا
باحثیها على دراسة مناهجها بصورة مستمرة ألجل تحدیدها وتطویرها إلى األحسن، لیس من الجانب 
النظري فحسب بل أن یقترن بالجانب العملي، بحیث تعمل هذه المناهج على تطویر مختلف المهارات 

.حركیة لطالبها طوال سنوات دراستهم بهاال

لقد أصبح من اختصاص مدرستنا الیوم أن تسعى نحو االتجاهات الحدیثة السائدة في معاهد التعلیم 
المتقدمة، التي تتناسب وسلوك التعلیم في قطرنا الحبیب مراعیة التحوالت المنطلقة من فلسفة المجتمع، 

والمدرس، وما یتصل بها من النواحي العملیة والعلمیة، والتي ترسى والتي ترسم سلوك كل من المتعلم 
على محاولة الوصول إلى نموذج حركي تتفاعل فیه الواجبات النظریة العلمیة، لتیسیر إمكانیاتها إلنتاج 
تطبیقي واقعي، یهدف إلى توضیح المالمح المشرقة لطلبتنا الذین هم قادة المستقبل الریاضي كمدرسین 

.إلتقان متطلبات مهنتهممتشوقین
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وتعتبر الصفات الحركیة العامل الدینامیكي لمجمل التطور الجسمي باعتبارها األساس الذي ترتكز 
علیه الدروس العملیة، كذلك یترتب علیها رفع مستوى اإلنتاج الفردي وما یتبعه من تطورات لتحقیق 

.یة والریاضیة وبدورها لتطویر العملیة التربویةمستوى جید في المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدن

إن مناهج المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة المرحلة األولى تتطلب أن تتحقق نشاط حیویا فعاال، من 
ناحیة الصفات الحركیة والقدرات البدنیة الالئقة، حیث تجعل أهدافها تحقق مؤهالت المدرس الناجح 

أحسن الظروف للنهوض بالمؤهالت البدنیة والمهاریة ویرى الباحث أن تكون هناك والمدرب الجید وٕایجاد 
وقفة لفحص وتقویم المناهج، وأثرها على تطویر الصفات الحركیة لتصل المدرسة إلى بناء تقدمها في 

.خلق المدرس المتكامل وٕاعداده لخدمة نفسه ومجتمعه

رس والطالب، إذ أنها موضوع بحث دائم من قبل إن عملیة التعلم ال تزال تشمل المنهج والمد
المسؤولین المربیین التربویین عن الجانب العلمي والتطبیقي والتربوي، فمشكلة طلبة المدرسة العلیا ألساتذة 
التربیة البدنیة والریاضیة بمستغانم واحدة من بین المشاكل التي یدور حولها النقاش دائما، وانطالقا من 

المنهاج وطرائق التعلیم، ووسائل التعلیم، ثم حصر مجال التجربة لمعرفة أثر منهاج جملة نقاط أهمها
مقترح لمقیاس كرة القدم على تطویر الصفات البدنیة والمهاریة لطلبة المرحلة األولى، إذن هل المنهاج 

والمهاریة المقترح في كرة القدم یرسى على محاولة الوصول إلى نموذج فعال في تطویر الصفات البدنیة 
عند الطلبة ؟

:ونهدف من خالل البحث هذا إلى

.الكشف عن مستوى الصفات البدنیة والمهاریة لعینة البحث- 

التوصل إلى معرفة أثر المنهاج المقترح على عینة البحث من حیث الصفات البدنیة والمهاریة، وهو - 
.بمثابة وقفة تقویمیة للمنهاج

.ة لطلبة المرحلة األولىتطویر الصفات البدنیة الالزم- 

:أما الغرض من البحث فهو كاآلتي

.صیاغة منهاج مقترح لمقیاس كرة القدم لطلبة المرحلة األولى- 

.رفع مستوى المناهج العلمیة لتحقیق مستوى لیاقي بدني وتربوي جید- 

:وقد افترضنا ما یلي
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دنیة والمهاریة لعینة البحث، أي هناك یؤثر المنهاج العملي المقترح إیجابیا على تطویر الصفات الب- 
.فروق معنویة لصالح االختبار البعدي للعینة التجریبیة في معظم االختبارات

هناك فروق معنویة في االختبار البعدي لصالح العینة التجریبیة، وهذا في معظم االختبارات، أي هناك - 
.ینة التجریبیةتفاوت في مستوى معظم الصفات البدنیة والمهاریة لصالح الع

:الدراسات المشابهة

المرحلة األولى على ..." أوبرا"، تحت عنوان 1984دراسة قاسم حسن حسین وآسیا كاظم الجنابي -1
تطویر الصفات الحركیة حیث یهدف البحث على معرفة أثر البرامج واستخدام الطرائق والوسائل التي 

.الدراسیةتحقق رفع مستوى الصفات الحركیة في هذه المرحلة 

وقد استنتج الباحثان تطور مستوى السرعة القصوى ومطاولة القوة في حین لم تتطور كل من صفة 
.االنفجاریة والمطاولة، وهذا راجع حسب اعتقادهما إلى عدم صدق االختبار القبلي

:أما التوصیات فكانت كالتالي

.م باستمرار أثناء كل اختبارإجراء اختبار الطلبة الجدد من قبل مدرسین ثابتین دون تغیره- 

.عدم التأثیر في تغییر المدرسین القائمین باالختبار- 

تأثیر البرنامج الخاص بتطویر سرعة الركض بكرة "تحت عنوان 1987دراسة سامي خلف الغزاوي -2
ى معرفة القدم لدى طلبة المرحلة األولى بكلیة التربیة البدنیة والریاضیة بجامعة البصرة ویهدف البحث إل

مدى أثر البرنامج الخاص على تطویر سرعة الركض بكرة القدم، حیث أثبتت النتائج أن سرعة المجموعة 
:في االختبار الثاني أكبر من االختبار األول ومنهم أقل، وخرج الباحث بالتوصیات التالیة

.السرعةالتركیز على إعطاء الوحدات التربویة الخاصة بعناصر اللیاقة البدنیة، خاصة - 

.االستمرار لمنهاج تطویر عناصر اللیاقة البدنیة في منهاج المرحلة الثالثة إضافة للمنهاج المقرر- 

وقد تضمن الجانب النظري للبحث التطرق إلى المناهج التدریبیة وبالخصوص المنهاج الیومي 
العمریة والمواصفات الخاصة والمنهاج الشهري، إضافة إلى المهارات األساسیة، وأخیرا خصائص المرحلة 

.بمدرس التربیة البدنیة

أما الجانب التطبیقي فقد تضمن منهج البحث وٕاجراءاته المیدانیة وكذا عرض النتائج ومناقشتها وصوال 
.إلى االستنتاجات العامة والتوجیهات
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لبا من طلبة طا) 124(لقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التجریبي، حیث شملت عینة البحث 
مقسمین إلى أربع مجموعات تجریبیة یطبق علیها المقترح ) 1996- 1995(السنة األولى للموسم الدراسي 

وأربع مجموعات ضابطة یطبق علیها المنهاج المقرر، بحیث أن كل مجموعة تجریبیة تقابلها مجموعة 
هاري، وبعد ذلك تم وضعهم ضابطة، حیث طبقت علیهم االختبارات القبلیة لكشف مستواهم البدني والم

تحت التجریب، وفي النهایة أجریت علیهم نفس االختبارات لمعرفة أثر المنهاج المقترح على تطویر 
.المستوى البدني والمهاري للطلبة

:وقد تضمنت االختبارات ما یلي

:االختبارات البدنیة-أ

لطبیة، الوثب العریض من الثبات، اختبار الشد على العقلة، الجلوس من وضع الرقود، رمي الكرة ا- 
متر، 800م سرعة، اختبار الركض لمسافة 10اختبار جري ) متر9×4(اختبار الجري المكوكي 

.دقیقة12اختبار كوبر 

:االختبارات المهاریة-ب

م بالكرة، الجري المتعرج بالكرة، التحكم في تنطیط الكرة الهواء، تمریر الكرة نحو هدف 30جري - 
.على األرضمرسوم

ولقد أثبتت النتائج التحلیلیة للبحث في االختبار القبلي والبعدي الخاص بالعینة التجریبیة أن هناك 
فرقا واضحا حیث كان مستواهم البدني والمهاري في االختبار البعدي أفضل من االختبار القبلي، وهذا 

ر الصفات البدنیة الخاصة والمهارات األساسیة یعني أن البرنامج المقترح قد أثر إیجابیا على مستوى تطو 
.عند الطلبة وبالتالي فهو مفید لطالب المرحلة األولى

كما أثبتت النتائج أیضا أن مستوى العینة التجریبیة في االختبار البعدي أفضل من مستوى العینة 
الب في المرحلة األولى من الضابطة في معظم الصفات، وبالتالي فإن البرنامج المقترح أكثر إفادة للط

.البرنامج المقرر

) 82(واستنادا إلى ما تقدم ذكره جاءت توصیاتنا معتمدین في ذلك على دراسة النظریة التي شملت 
.مرجعا علمیا

:التوصیات
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تنظیم الوحدات التدریبیة الخاصة بمقیاس كرة القدم، من حیث الحجم واالرتقاء بها من حیث 
ن خالل الدروس العلمیة وهذا ما یخدم تطور أهم الصفات، البدنیة الخاصة والمهارات المحتوى، م

.األساسیة للعینة عند الطلبة

التركیز على الربط بین الصفات البدنیة الخاصة والمهارات األساسیة في الوحدات التدریبیة من خالل 
.الدروس العملیة لكرة القدم

.عملیة المقررة للسنة األولىالربط بین فعالیات المواد ال

استخدام بطاقات التقویم التشخیصي، لیكون الطالب مطلعا على مستواه بصفة دوریة منذ لحظة دخوله 
.إلى المدرسة، حتى یكون ذلك حافزا له لمواصلة االستمرار في تطبیق البرنامج والعمل بجد لرفع مستواه

خاصة والمهارات األساسیة في منهاج المرحلة الثالثة، االستمرار بمنهاج تطور الصفات البدنیة ال
.إضافة إلى الجانب الخططي

على المدرسة أن تضع اختبارات مقننة لكل سداسي عملي لمعرفة مدى ومستوى اإلنجاز والتطور، 
.اعتمادا على المنهاج العملي المقترح في كرة القدم لطلبة السنة األولى

:اج العملي المقترحخطوات ومراحل تطبیق المنه

:إن البرنامج الذي نحن بصدد اقتراحه یتمیز بالشروط التالیة

.أشهر06مدة دوام - 

).الدرس الیومي(یعتمد في تطبیقه على المنهاج الشهري والمنهاج الیومي - 

.وحدات تدریبیة في الشهر4وحدة تدریب واحدة في األسبوع، أي - 

:هاج إلىونحن نسعى من خالل هذا المن

محاولة تعلیم وتثبیت أهم المهارات األساسیة بالكرة وبدون كرة عند الطلبة، مع توضیح أهمیتها في كرة - 
.القدم

محاولة تطویر الصفات البدنیة الخاصة باللعبة، بشكل شامل كالمطاولة والقوة، والسرعة والمرونة - 
.والرشاقة مع الدقة في األداء
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إلى الطلبة، حول أصول ومبادئ تعلیم المهارات األساسیة، وتطویر مختلف إیصال معلومات أساسیة - 
.الصفات البدنیة الخاصة

.محاولة الوصول بالطالب إلى األداء الجید للمهارة، والتقرب إلى االنسجام الریاضي- 

ذكرها، وبما أن المنهاج المقترح ال یمكن تطبیقه مرة واحدة، فقد تم تقسیمه حسب الشروط السابق 
:إلى ثالث مراحل أساسیة، تعتمد في تطبیقها على الخطوات اآلتیة

ویتم فیها التدریب على المهارات األساسیة للوصول إلى األداء الدقیق نوعا ما، تحت :المرحلة األولى
ظروف خفیفة وثابتة، أي تحت ظروف سهلة، والتي یتجنب فیها الطالب مبدأ القوة والسرعة، وتعطى فیها 

:التدریب اآلتیةطرق

.تمرینات اإلحساس بالكرة، تمرینات فنیة إجباریة، تمرینات األجهزة

.وفي هذه المرحلة یتم التركیز على صحة ودقة األداء، مع تدریجي لصفة التحمل والمرونة والرشاقة

:یتم فیها تطویر وتثبیت المهارات األساسیة عن طریق:المرحلة الثانیة

.بسرعة األداء، زیادة استخدام القوة والسرعة أثناء األداء، تغییر الظروف الخارجیةاالرتقاء التدریجي - 

وفي هذه المرحلة یكون التدریب على المهارات األساسیة بصورة تدریجیة، من حیث صعوبة الحركات، مع 
.مراعاة عمل العضالت من شدة ارتخاء عند إجراء الحركة المعقدة بعض الشيء

لخارجي، یؤثر في نوعیة ودقة األداء الحركي للطالب، وله أهمیة أثناء التدریب إن تغییر المحیط ا
للوصول إلى مهارة أكمل، تحت ظروف متغیرة كإجراء التمارین مرة بدون خصم، ومرة أخرى مع الخصم 

.غیر النشیط الفعال، ومرة رابعة مع خصمین أو بساحة صغیرة، ومرة أخرى بساحة كبیرة

:تستعمل طرق التدریب اآلتیةوفي هذه المرحلة، 

.التمرینات المرتبطة باللیاقة البدنیة، واأللعاب الصغیرة، والتمرینات بأكثر من كرة- 

ومن المالحظ، فإنه یتم الربط بین مختلف المهارات األساسیة في هذه المرحلة، مع التركیز على القوة، 
.والسرعة، إضافة إلى الدقة في األداء

ویتم فیها تثبیت المهارات األساسیة تحت ظروف أكثر صعوبة، مع مراجعتها في بعض :المرحلة الثالثة
.المباریات التجریبیة
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وفي هذه المرحلة، تؤدى المهارات في ظروف تشبه ظروف المباریات، مثل التدریبات المركبة مع 
صغیرة من في مساحات) 6،6(أو ) 3،3(زمیل أو أكثر، وكذلك المباریات في مجموعات صغیرة 

الملعب، فهي تزید من قدرة الطالب على األداء ودقته، وتكسبه الخبرات التي تجعله یقتصد في مجهوده 
أثناء األداء، أي رفع مستواه المهاري، وهنا یجب التركیز على الثقة بالنفس، حتى یطرد الخوف والیأس 

).ادة التغذیة اإلیجابیةزی(اللذان یؤثران على إنجاز الحركات التكتیكیة مهما كان نوعها 

وتعتبر المباریات التجریبیة وسیلة فعالة لتثبیت وٕاتقان المهارات تحت الظروف الصعبة، ألن وصول 
الالعب إلى التكامل الفني والدقة واإلتقان في األداء للمهارات األساسیة، ال یتوقف على عدد مرات تكرار 

طریقة أداء المهارة من الناحیة الفنیة ومحاولته الذاتیة في نقد التمرین فقط، ولكن أیضا على فهم الطالب ل
أدائه، وٕادراك أساسیات صحة أدائه وخطئه، وهذا بالتالي یسرع من إتقانه للمهارة، لذلك فمن واجب 
المدرس أن یعلم الطالب منذ البدایة، الطریقة الصحیحة ألداء المهارات األساسیة، حتى یستطیع أن یقوم 

.لیها بفهم واضح، ویكون في إمكانه إصالح أخطائه ذاتیا بدون مساعدة المدرسبالتدریب ع

وتعطى في هذه المرحلة األلعاب الصغیرة، والتمرینات المركبة، والمباریات التجریبیة بین فریقین من 
.الطلبة، مع استعمال التمارین الخاصة بالمرونة واإلحساس بالكرة في فترات الراحة

لمعقول طبعا، أن المراحل السابق ذكرها، بما تتضمنه من مهارات وحركات بسیطة ومعقدة، ال ومن ا
یمكن تطبیقها مرة واحدة لذا تم تقسیم األهداف العامة لكل مرحلة إلى أهداف صغیرة یمكن تحقیقها في 

الحركات ومن الدرس الیومي، متبعین بذلك مبدأ التدرج، من حیث التعقید والصعوبة في األداء لمختلف 
.حیث السرعة والقوة

، هو الدلیل الذي نسیر علیه في تطبیق منهاجنا ))الوحدة التدریبیة((وبالتالي فإن الدرس الیومي 
المقترح، ویتوقف نجاح هذا األخیر على مدى نجاح المنهاج الیومي، إلى أقسام منتظمة تخدم أهداف 

لمنهاج العام، وقد تم تقسیم الدرس الیومي إلى أقسام الدرس حسب كل مرحلة، وبالتالي تخدم أهداف ا
:تالیة

هدفه اإلحماء واكتساب التكامل الریاضي، وفیه تم التدرج عبر ثالث خطوات قبل :القسم اإلعدادي
الدخول بالطلبة إلى القسم الرئیسي، حیث تتمثل الخطوة األولى في إعداد الطلبة تربویا، بم في ذلك تطبیق 

المالبس والدخول إلى الساحة والوقوف في األماكن التي سبق للمدرس أن عینها لهم ثم النظام كتبدیل
تؤدى الغیابات إذا دعت الضرورة لذلك، وفي األخیر توزع األجهزة واألدوات على أماكنها المعدة في خطة 

.الدرس
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المختلفة للعمل األصعب أما الخطوة الثانیة فیتم فیها اإلحماء الشامل، عن طریق تهیئة أجهزة الجسم
واألقوى مع ضرورة التدرج في العمل وقایة من اإلصابات المختلفة، وتتغیر فعالیات هذا القسم من درس 

.آلخر

بینما الخطوة األخیرة فیتم فیها إثارة إیقاظ القابلیات على التعلیم واألداء الجید مع زیادة قدرة الطالب 
).عنصر المفاجأة(بأسلوب شیق ومثیر ) واجبات المطلوبةشرح ال(للوصول إلى نتائج جیدة 

وفي هذا القسم تم تقییم تمارین عامة، وتمارین خاصة بدون كرة، مع األلعاب كألعاب التتابع بدون كرة، 
هذا في المرحلة األولى أما المرحلة الثانیة من التعلیم والتدریب فقد تم إدخال بعض األلعاب الصغیرة 

وفي المرحلة الثالثة تم االعتماد على التمارین الخاصة بالكرة، واأللعاب الصغیرة بحیث باستخدام الكرة،
یكون قد تم تقدیمها سابقا، وقد وصل الطلبة إلى استیعابها وأدائها بصورة جیدة وهنا نشیر إلى أهمیة أداء 

.التمارین الخاصة بالمرونة واإلحساس بالكرة في فترات الراحة

:قد تم تقسیمه إلى فرعین تربویین مهمین هماو :القسم الرئیسي

وفیها تم التأكید على تعلیم األداء الجید للمهارة، وبأسلوب وطریقة راشدة لكي تحقق :الناحیة التعلیمیة
.الهدف األساسي إلخراج درس متكامل من الناحیة الفنیة والعلمیة والتربویة

طالب من األنشطة والعمل على زیادة الجهد بما ینسجم وفیها یتم تطبیق ما تعلمه ال:الناحیة التطبیقیة
ومستوى الطالب بدنیا، وهذا ألن درجة صعوبة التمارین وأنواعها تعتمد على مستوى الطلبة البدني من 

.جهة وهدف التمارین وأقسامها السلیمة من حیث الجهد والراحة من جهة أخرى

ة، حیث تم االرتقاء بمستوى التمارین من السهل إلى وقد تم التركیز على تعلیم المهارات األساسی
الصعب ومن وضع الثبات إلى وضع الحركة، ومن البسیط إلى المركب أو المعقد، ومن التدریب الفردي 
إلى الثنائي وهكذا حتى اللعب الجماعي، بحیث تم التركیز في المرحلة األولى على تعلیم مهارة واحدة أو 

درس، باستخدام تمارین وألعاب متسلسلة تخدم الهدف من الدرس، وتعطي اثنین على األكثر في كل 
تمارین المرونة في فترات الراحة، كما تم االعتماد في هذه المرحلة على تمارین اإلحساس بالكرة حتى 
تصبح وسیلة للراحة بین التمارین في المراحل التابعة، أي االنتقال من الراحة اإلیجابیة ومن الراحة 

ال تمارین المرونة فقط، إلى الراحة باستعمال تمارین المرونة واإلحساس بالكرة، وهذا یرفع من باستعم
.مستوى الرشاقة والتحكم في الكرة والسیطرة علیها

أما في المرحلة الثانیة فقد تم الربط بین مختلف المهارات تدریجیا، كما تم الربط بین التدریب على 
التدریب على الصفات البدنیة الخاصة مع التركیز على هذه األخیرة وخاصة المهارات األساسیة وعلى 
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القوة والسرعة، أما التحمل والرشاقة فیتم اكتسابهما من خالل التدریب على المهارات األساسیة بمختلف 
.أنواعها، وهنا یمكن استخدام طریقة التدریب الدائري البدني والفني

لربط بین مختلف المهارات األساسیة مع تغییر الظروف الخارجیة في كل وفي المرحلة الثالثة، تم ا
.مرة

بحیث أصبح أطول فترة في ) دقیقة35(كما تم إضافة قسم خاص بالتطبیق الجماعي مدته حوالي 
جدول الدرس الیومي، وهذا بهدف إتاحة الفرصة للطلبة، لتطبیق وٕاتقان ما تعلموه من المهارات األساسیة 

ركیة، وٕاثبات ما استفادوه من التدریب في المراحل السابقة، وهنا یتم تقسیم الطلبة إلى فریقین كاملین والح
ویتم شرح مراكز اللعب ودور كل العب داخل اإلطار الجماعي للفریق وما علیه من واجبات وما مدى 

بنفسه، حیث یقوم بشرح العالقة بینه وبین زمالئه، وهنا ینتهز المدرس الفرصة لتقویم بعملیة التحكیم
، إضافة إلى أنه یتمكن من تنظیم تصرفات الطلبة )موقف اللعب(قوانین اللعبة حسب المخالفات المرتكبة 

في المواقف الجدیدة، وتوجیه تحركاتهم حسب مقتضیات اللعب وهذا لتغطیة الزمیل أو الهروب من 
.الخصم وصوال بهم إلى اللعب المنظم حسب قانون اللعبة

وهنا نشیر إلى ضرورة الشرح النظري للمهارات األساسیة والصفات البدنیة الخاصة بالتدرج، حسب 
.أهداف كل درس وكل مرحلة

:القسم النهائي

كان علینا هنا أن نتأقلم حسب الحالة التي یكون علیها الدرس والطلبة، فمن المفروض تربویا تشویق 
أو نصل ) تطمین الشعور(فأما أن نعمل على تهدئة أعضاء الجسم الطلبة وشدهم إلى الممارسة الجیدة

:بالطلبة مرة أخرى إلى القمة في الجهد، ولهذه الحالة أسباب منها

أن درس التربیة الریاضیة ال یلیه درس آخر، یحتاج الطالب فیه إلى التركیز، كالدروس العلمیة أو بذل - 
.جهد أكثر كالدروس العملیة

.یرة للراحة بعد الدرس، أو نهایة الدوام الرسميوجود فرصة كب- 

كما یتم في هذا الجزء تحقیق المستوى التربوي الجید، من خالل العمل التعاوني بین الطلبة والمدرس، لرفع 
األجهزة واألدوات ووضعها في أماكنها المخصصة، وعودة الطلبة إلى أماكن تجمعهم الذي اعتادوا علیه 

المرشد أو المربي، بإلقاء كلمة مختصرة ومركزة عن حصیلة النتائج المختلفة حیث یقوم المدرس بدور
حول الدرس والطلبة بالمدح أو التحذیر، أو حتى إجراء مناقشة لتوضیح الغموض أو اإلجابة على بعض 

.االستفسارات وأخیرا تحیة ختام الدرس



للثقافة البدنية والرياضيةالمجلة العلمية 

2004جويلية  04العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

البدنیة والریاضیةمعھد التربیة
بمستغانم

110

عامة والخاصة باللعبة، والتي تؤدى بخفة وقد تم في المرحلة األولى التركیز على تمارین المرونة ال
فردیا أو مع الزمیل، أما في المرحلة الثانیة والثالثة، فقد فضلنا تقدیم التمرینات التي تستخدم فیها الكرات، 

ضرب الكرة من أجل الدقة أو للمسافة، رمي التماس، (مثل التركیز على أداء بعض المهارات األساسیة 
. هذه التمرینات تخدم فنون اللعبة، ألن )الضربة أو الخداع

إن كرة القدم لعبة معقدة تحتاج إلى دراسة عملیة بالكرة، ومستوى بدني وفهم خاص باللعبة وبهذا 
الشكل فعلى المدرس أن یتقید ببعض أنواع التمرینات التي لیس لها بدیل، والتي تكون في نفس الوقت 

.سهلة بالنسبة للطلبة وأساسیة

همة التعلیم في المدرسة تتمثل في جانب الوضعیات األساسیة موضوع عمل مثمر، ولهذا إن م
السبب نحتاج إلى سلسلة من المقابالت الصغیرة في كرة القدم، والتي تظهر فیها الوضعیات األساسیة 
للعب على شكل بسیط ومعبر، وترتكز مجهودات المدرس على التطویر، انطالقا من أشكال أساسیة 

.رة، وألعاب مماثلة حسب قواعد اللعب، وهذا یتطلب معاییر منهجیة مناسبةمتغی

وعندما یقبل المدرس على تعلیم أو تدریب مجموعة من الطلبة، سیواجه مشكلة تخص الحكم على هؤالء 
الطلبة، وتحدید مستواهم أي مشكلة التقییم التي على أساسها یتوقف نجاحه كمدرس ومربي وهذا یعني 

هاج الذي یسعى إلى تطبیقه، والذي من خالله یحاول الرفع من مستوى الالعبین، سواء الجانب نجاح المن
.المهاري، أو الجانب التربوي التعلیمي

إن تعلیم كل المهارات األساسیة للطلبة یتطلب وقتا طویال، إال أن الطلبة الوافدین إلى المدرسة لهم 
، باعتبار هذه األخیرة أوسع ریاضة شعبیة في العالم، وخاصة في مكتسبات بدنیة ومهاریة في مجال اللعبة

الجزائر، ضف إلى ذلك فإن هناك من الطلبة من هم منخرطین في األندیة الریاضیة وفي مراحل سنیة 
مبكرة، وهنا تبدو أهمیة التقییم الموضوعي واضحة المعالم، ونقصد بهذا ضرورة االعتماد على االختبار 

في تقییم الضعف الموجود عند الطلبة، وهذا لالقتصاد في الوقت والجهد، ) مل للطلبةمسح شا(والقیاس 
وحتى ال یكون عملنا مضیعة للوقت، إضافة إلى أننا نركز على أهم المهارات األساسیة، محاولین قدر 

قییم اإلمكان أن یكون عملنا شامال ومنسقا، ونذكر أن عملیة االرتقاء في العمل تعتمد على عملیة الت
.والتقویم، لتحدید مستوى التطور في كل مرحلة من المراحل
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