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واملهاري  !ثري استخدام التدريبات على املالعب املصغرة يف حتسني اجلانب البدين

  لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر)ضية املدرسية 

 

  معهد الرتبية البدنية والر)ضية مستغامن   جغدم بن ذهيبة أستاذ مساعد قسم "أ" 

  ملخص:

ب الر�ضي احلديث ضرور� وهاما يف إعداد لقد أصبح التخطيط اليوم يف جمال التدري     
الالعبني إعدادا متز4 ومتكامال يف مجيع النواحي البدنية واملهارية، اخلططية والنفسية و%لتايل 

  احلصول على أعلى مستوى ممكن و حتقيق النتائج املرجوة والقدرة على االنتصار.
ب العلمي الدقيق يف التدريب يف وإن النقص الفادح يف التخطيط وعدم استعمال األسلو      

جمال كرة القدم، هو الذي جعل الكرة اجلزائرية تؤول إىل احلال الذي هي عليه اآلن، حيث هي 
أقل مستوى إذا ما قورنت %لدول املتقدمة وأصبحت تنظر إىل التأهل إىل األوملبياد أو كأس العامل 

  حلم يصعب حتقيقه.
التدريبات على املالعب املصغرة، اليت هي إحدى  ثريوقد هدفت الدراسة إىل معرفة `     

وسائل تثبيت وتطوير املهارات األساسية والصفات البدنية، فمثل هذه التدريبات تضمن مواقف 
لعب كثرية مثل ما حيدث يف املبار�ت، من وجود زمالء ومساعدين ومنافسني، ومواقف متغرية 

أداء املهارات يف زمن يسري يف مثل هذه املالعب  ومتباينة، وعبء بدين ومنافسة حقيقية، وعند
املصغرة يعترب كبريا جدا مما يتيح تكرارات مؤثرة. واللعب على املالعب املصغرة يكسب الالعب 
العديد من الصفات البدنية، حيث هي أساس سرعة إحساس الالعب على االنتقال ألخذ 

تغيري األماكن، وتساعد املالعب املصغرة  األماكن املناسبة، وكذا كيفية احملافظة على الكرة و 
كذلك على تثبيت خطط اللعب اهلجومية والدفاعية، وإتقان اجلانب املهاري نظرا لظروف 
التحول السريع واملستمر من خالل األداء اجلماعي هذا %إلضافة إىل تنمية الرشاقة وسرعة رد 

  الفعل ودقة األداء املهاري.
الفرق الر�ضية - املهارات األساسية –الصفات البدنية –ملصغرةاملالعب ا الكلمات األساسية:

  املدرسية.
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Résume: 
     Aujourd’hui, la planification dans le domaine de l’entrainement sportive 
moderne est devenue nécessaire et importante pour la préparation des joueurs 
d’une manière équilibrées et complète dans tous les aspects (physique, tactique, 
psychologique et les compétences), et donc obtenir un plus haut niveau possible 
pour pouvoir gagner et ainsi réaliser les résultats   espérés. 
     Le grand manque de planification et l’absence de l’utilisation de méthodes 
scientifique dans l’entrainement de football a rendu de football algérien d’un bas 
niveau par rapport aux niveaux des autres pays développés, ce qui a fait de la 
qualification aux jeux olympique et à la coupe du monde un rêve difficile à 
atteindre. 
     L’étude avait l’objectif de déterminer  l’impact de l’entraînement sur les mini- 
stades qui est l’un des moyens d’installation et de développement des 
compétences de base et les caractéristiques physiques. Tels exercices présentent 
des situations de jeux identique à celles  
     rencontres dans le match, tel que la présence des collègues, les associés et les 
concurrents,  

 
     ainsi que des différents attitudes variantes, et une charge physique et vrais 
concurrence. Et lors de l’exécution des compétences dans un temps rédui ; dans 
ces mini-stades ce temps est considérer comme un large temps ce qui permet de 
répéter l’exercice efficacement. Jouer sur des mini-stades permet aux joueurs 
d’obtenir de différentes qualités physiques, d’où elle est base de la vitesse du 
joueur pour se déplacer pour prendre les endroits appropriés ainsi que la manière 
de garder la balle et de charger de place. 
     Les  mini-stades aident aussi à fixer les tactiques des jeux défensif et offensif et 
à la maitrise des compétences, compte tenu des circonstances de la transformation 
rapide et contenue au cours de la performance collective en plus de 
développement de l’agilité et la vitesse de réaction et la précision des 
compétences de performance.             
Mots-clés: stades mini - qualités physiques - compétences de base. Equipe 
sportive  scolaire. 
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  مقدمة:

أصبحت كرة القدم اليوم تفرض على الالعبني واجبات ومهارات حركية، وبذل جمهود بدين       
كبري خاصة مع تطور طرائق التدريب وخطط اللعب، ممّا اضطر املدربني إىل إعداد الالعبني 

من خالل إعدادا متكامال من مجيع النواحي البدنية، املهارية، اخلططية، والنفسية وال يتم هذا إال 
إعداد خطط تدريبية متكاملة، وقد أصبح الطابع املميز ألداء الفرق العالية من حيث املستوى يف  
كرة القدم حاليا هو سرعة التحكم والسيطرة على الكرة وسرعة التعامل معها والتحرك ¨ا، فقد 

مد حسن أصبح األداء السريع يلعب دورا هاما وسببا من أسباب الفوز هلذا الفريق، ويرى حم
عالوي أنه مهما بلغ مستوى الصفات البدنية لالعب ومهما اتصف به من مسات خلقية وإدارية 

(عالوي،  فإنه لن حيقق النتائج املرجوة ما مل يرتبط ذلك كله %التفاق للمهارات األساسية.
   )85، صفحة ص1992

¶م على األداء املهاري الدقيق إن الظاهرة اليت متيز العيب كرة القدم املمتازين اآلن هو مقدر      
أثناء حتركا¶م، ومل يعد هناك أي مكان لالعب البطيء يف أي فريق، وهذا يرجع إىل ز�دة قوة 
وسرعة األداء والالعب اآلن جيب أن يستطيع التمرير أثناء اجلري %لكرة وأيضا أن يقوم 

  %لتصويب الدقيق أثناء حتركه %لكرة.
ستوى جيب على املدرب التخطيط أثناء التدريب مبا ينسجم مبتطلبات وللوصول إىل هذا امل     

وقابليات الالعبني املهارية، البدنية، اخلططية، والنفسية، و%لتايل سوف يصل الالعبون تدرجييا 
إىل مستوى وفق متطلبات األداء يف مواقف اللعب املختلفة، إذ أن املدرب يوجه والالعب يرفع 

ا يستجيب خلطط اللعب األساسية. وإن التخطيط يفرض على املدرب من مستوى أدائه عندم
  أن يكون ملما كل اإلملام بفن كرة القدم.

كلما اقرتب ظروف التمرين من ظروف املنافسة، كان التمرين أكثر فائدة و%إلضافة إىل       
ر�ت أمر مهم التدريب على املهارة أو األداء بشكل عام بنفس سرعة األداء يف املنافسات واملبا

جدا، وجيب أن خيطط املدرب للوصول إليه تدرجييا، ويراعى أمهية الوصول لدقة األداء أوال مث 
 ) 200، صفحة 1997(محادة،  سرعته Àنيا مع التأكيد على ز�دة السرعة تدرجييا.
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  مشكلة:
على األداء  وإن التدريبات يف املساحات املختلفة، تؤدي إىل تنمية وتطوير مقدرة الالعب     

والتفكري اجليد، وهذا يعين أن تصميم تلك التدريبات بطرق وأساليب متعددة ومتغرية املواقف، 
وبتكرر التدريب عليها ميكن أن تساعد الالعب على الفهم السريع لألداء والتحرك املطلوب، 

يف مالعب مصغرة  وأيضا للمواقف احملتمل جما¨تها أثناء املباراة، ويتم ذلك وفق تدريبات تطبيقية
  ذات مساحات خمتلفة.

Éن التدريبات املالعب املصغرة أو أسلوب ) 184، صفحة 2000(البساطي،  ويرى     
املنافسات، يعد من أفضل األساليب الستثارة نشاط الالعب وز�دة دوافع ممارسته حنو األداء، 

خالل املبار�ت، حيث يؤدي  ذلك ألنه يعتمد على ديناميكية الّلعب اجلماعي املتشا¨ة لألداء
ذلك إىل ترقية وحتسني كفاءة املهارات، وحتقيق الثبات واالستقرار ملراحل األداء الفين للمهارة 
اخلاصة يف املواقف املتغرية داخل املباراة. وعليه فإن التدريبات على املالعب املصغرة أساس 

واتفاق التمرير السريع املناسب، وكذا  الكتساب الالعبني العديد من الرتكيبات اخلططية املختلفة
كيفية احملافظة على الكرة وتغيري األماكن اليقظة بكل خصم وزميل قريب، وتتم هذه املواقف 
عادة يف مساحات صغرية حيث يرتقي مستوى األداء البدين واملهاري. و%لرغم من أن املدرسة 

إىل املستو�ت العالية، إّال أن ما  تعترب منبع خصب الكتشاف املتفوقني والعناية ¨م للوصول
يالحظ هو إمهال هذه الشرحية يف حني أن التدريبات للفرق الر�ضية املدرسية يفتقر إىل 
استخدام طرق التدريب احلديثة، وكذا خطط اللعب يف خمتلف األنشطة الر�ضية اجلماعية 

 وخنص %لذكر كرة القدم.
طريقة استخدام املالعب املصغرة كطريقة يف تدريب ومن بني الطرق احلديثة املستخدمة،      

الفرق الر�ضية املدرسية، ممّا دفع %لطالب الباحث إىل حتديد موضوع حبثه حتت عنوان "`ثري 
استخدام املالعب املصغرة على حتسني اجلانب البدين واملهاري لالعيب كرة القدم املشاركني يف 

  الفرق الر�ضية املدرسية".
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج رح التساؤل العام التايل: وعليه مت ط

 االختبارات البعدية البدنية واملهارية بني العينة الضابطة والتجريبية ؟
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 التساؤالت الفرعية: -

هل للرب4مج التدرييب املقرتح على مالعب مصغرة `ثري يف تطوير بعض الصفات البدنية  - 
 ة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية ؟واملهارية لالعيب كر 

هل للرب4مج التدرييب املقرتح على مالعب مصغرة `ثري يف تطوير بعض املهارات االساسية  - 
 لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية ؟

لقدم املشاركني يف هل تساهم تدريبات املالعب املصغرة يف جناح األداء احلركي لالعيب كرة ا - 
 الفرق املدرسية أثناء املواقف التنافسية ؟

  * االهداف:

  :اهلدف العام -
معرفة مدى `ثري استخدام املالعب املصغرة على حتسني اجلانب البدين واملهاري لالعيب كرة  - 

  القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
  :األهداف الفرعيـة -
 ائج االختبارات البعدية البدنية واملهارية بني العينة الضابطة والتجريبية.معرفة الفروق بني نت - 
معرفة أثر الرب4مج التدرييب املقرتح على مالعب مصغرة، يف تطوير بعض الصفات البدنية  - 

 واملهارات األساسية لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
املالعب املصغرة، يف جناح األداء احلركي لالعيب الفرق الر�ضية معرفة مدى مسامهة تدريبات  - 

 املدرسية أثناء املنافسة الر�ضية.
 :* الفرضيـات

  :الفرضية العامة -
إن استخدام املالعب املصغرة، يؤثر اجيا% على حتسني اجلانب البدين و املهاري لالعيب كرة  - 

  القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
  الفرضيات الفرعية: -

إنن التدريبات على املالعب املصغرة، يؤثر %إلجياب علي حتسني األداء البدين لالعيب كرة  - 
  القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
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إن التدريبات على املالعب املصغرة يؤثر %إلجياب علي حتسني األداء املهاري  لالعيب كرة  - 
 الفرق الر�ضية املدرسية.القدم املشاركني يف 

توجد فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات البدنية واملهارية يف االختبار ألبعدي للعينة  - 
  الضابطة والتجريبية، وهي لصاحل العينة التجريبية.

 * التعريف اإلجرائي ملصطلحات البحث:

مماثلة لألداء  هي مساحات حتدد حسب هدف التدريب يف مواقف املالعب املصغرة: -
  الفعلي أثناء املبار�ت. (تعريف إجرائي)

(حسنني،  جمموعة من القدرات البدنية اخلاصة بنوع النشاط املمارس الصفات البدنية: -
   )124، صفحة 1998

: هي كل احلركات الضرورية واهلادفة، اليت تؤدى بغرض معني يف إطار املهارات األساسية -
   )65، صفحة 1994(خمتار،  نت هذه التحركات %لكرة أو بدوÖا.قانون كرة القدم، سواء كا

  
  * الدراسات السابقة واملشا`ة: 

  : 2012دراسة حجار خرفان حممد  -

هدفت الدراسة إىل معرفة فاعلية التدريب %ستخدام أسلوب املنافسة على املالعب املصغرة      
كرة القدم، وكذا الكشف عن طبيعة الفروق يف تطوير بعض املتطلبات البدنية واملهارية لناشئي  

اإلحصائية بني نتائج االختبارات البعدية  للعينة الضابطة والتجريبية يف الصفات البدنية 
  واملهارات االساسية قيد الدراسة. 

العبا من األصاغر، واتبع الباحث املنهج التجرييب  30طبق الرب4مج على عينة قوامها      
  ومشكلة البحث.وذلك ألنه يتناسب 

  وتوصلت الدراسة اىل االستنتاجات التالية:
وجود فروق دالة إحصائي بني االختبار القبلي وألبعدي لدى العينة التجريبية لصاحل االختبار  - 

  البعدي يف مجيع االختبارات البدنية واملهارية. 
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حلاج حممد  - صد علي ا قدم الفئات "تقومي برامج إعداد العيب كرة ال: 2005دراسة بن قا
  الصغرى على مستوى بعض مدارس كرة القدم اجلزائرية ".

هدفت الدراسة إىل تقومي الربامج التدريبية ملدريب مدارس كرة القدم عينة البحث قصد      
الدراسة، حيث استخدم الباحث املنهج املنهج التجرييب على عينة من 4شئي مدارس كرة القدم 

  فرت الدراسة على النتائج التالية:يف مناطق الغرب اجلزائري وأس
  . نقص اهتمام املدربني %الشرتاك يف دراسات تدريبية مرتبطة %لتدريب الر�ضي.1
 مع خمتلف املراحل العمرية. - اخلططية - املهارية - .عدم مالئمة التمارين البدنية2

عناصر  "`ثري األلعاب التمهيدية على مستوى بعض: 2000دراسة إبراهيم حنفي شعالن  -
  األداء لناشئي كرة القدم"

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام األلعاب التمهيدية على مستوى بعض عناصر األداء      
لناشئ كرة القدم، حيث استخدم الباحث املنهج التجرييب بطريقة القياس القبلي والبعدي لعينتني 

اسة إىل التأكيد على ضرورة العب من 4شئي غزل احمللة، وقد خلصت الدر  30تكونت من 
استخدام األلعاب التمهيدية ضمن برامج إعداد الناشئني، وكذا مراعاة إعداد األلعاب التمهيدية 
وفق شروط منظمة وحمددة وهادفة مبا يتواكب مع متطلبات األداء، %إلضافة إىل الرتكيز على 

ن األداء لكافة عناصر اللعبة استخدام األلعاب التمهيدية بصورة مكثفة ومتوازنة لتطوير وحتس
  وعدم االقتصار على أدائها ¨دف التهيئة أو الرتويح.

"بر4مج تدرييب مقرتح لتطوير اجلانب البدين واملهاري  :1990دراسة أشرف علي جابر -
  لناشئ كرة القدم"

لالعيب  يف تطوير اجلانب البدين واملهاري   هدفت الدراسة إىل: حتديد أثر الرب4مج املقرتح     
يف تطوير اجلانب البدين  سنة، إضافة إىل حتديد أثر الرب4مج التقليدي 13كرة القدم فئة 

واملهاري. حتديد أثر أي من الربامج أكثر `ثريا يف تطوير اجلانب البدين واملهاري لالعيب كرة 
 .15-13القدم فئة 

واستعمل الباحث اإلختبارات سنة،  13العبا فئة  20طبق هذا  الرب4مج على عينة قوامها      
  البدنية واملهارية.
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 أما املنهج املستعمل فقد متثل يف املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة.     
  وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:     

توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي يف اجلانب املهاري والبدين لصاحل  - 1
 لبعدي للمجموعة التجريبية.القياس ا

ال توجد فروق دالة إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي يف اجلانب املهاري والبدين  - 2
 للمجموعة الضابطة.

توجد فروق دالة إحصائيا بني اÝموعتني الضابطة والتجريبية يف القياس البعدي لصاحل  - 3
 اÝموعة التجريبية.

  قة واملرتبطة:* التعليق على الدراسات الساب

من خالل ما قام به الباحث من قراءات واستطالع لنتائج وتقارير األحباث السابقة      
واملرتبطة مبوضوع الدراسة، متكن من استخالص أهم الدراسات املرتبطة مبوضوع الدراسة واليت مت 

  االستعانة ¨ا يف الدراسة وقد راعى الباحث اختيار ما هو متاح من إصدارات.
وقد استفاد الباحث من حتليل هذه الدراسات، من حيث املنهج املستخدم وهو املنهج      

التجرييب والوسائل وأدوات املستخدمة يف مجع البيا4ت كاالختبارات البدنية واملهارية اخلاصة 
ح بالعيب كرة القدم عرب املراحل العمرية املختلفة، وكذلك يف طريقة بناء الربامج املقننة اليت تسم

بتطوير الصفات البدنية واملهارات األساسية %ستخدام الطرق والوسائل احلديثة يف عملية تدريب 
  وإعداد العيب كرة القدم. 
  * الدراسة االستطالعية:

أجريت التجربة االستطالعية على عينة من التالميذ املشاركني يف الفرق املدرسي ßكمالية       
) اجلنس ذكور مت اختبارهم %لطريقة 15- 13رحلة العمرية (كرتوسي حممد مبستغامن من نفس امل

  العبا. 15العمدية وكان عددهم 
وقد كان اهلدف من التجربة االستطالعية، معرفة مدى صالحية االختبارات املراد استعماهلا      

يف التجربة األساسية، ومعرفة صدق وثبات وموضوعية االختبار وللوصول إىل نتائج دقيقة 



 

  لعلوم وتقن�ات االنشطة البدن�ة والر�اض�ة المجلة العلم�ة                        

 2013د�سمبر  31  العاشر العدد                    

   

 

مجلة علمیة سنویة محكمة 
یة تصدر عن معھد التربیة البدن
 والریاضیة  جامعة مستغانم

128 

طة أثناء تطبيق هذه االختبارات، مث اإلشراف عليها شخصيا من طرف الباحث، وإن ومضبو 
 حتديد الدورات الالزمة إلجراء االختبارات  -الغرض من هذه التجربة ما يلي: 

 مراعاة وقت تطبيق االختبارات و القياسات -     
  معرفة خمتلف الصعو%ت أثناء إجراء االختبارات والقياسات.  -     

  :منهجية البحث* 
استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج التجرييب وذلك %ستخدام القياس القبلي  املنهج: -

 والبعدي.
  جمتمع وعينة البحث: -

تلميذا من الطور اإلكمايل مت اختيارهم بطريقة عمديه ترتاوح  30قد مشلت عينة البحث على  - 
  يل:) سنة موزعني على النحو التا15- 13أعمارهم من (

  تلميذا. 15عدد أفرادها  العينة الضابطة: -
ماي  08تلميذا وهي متثل الفرق املدرسي إلكمالية  15عدد أفرادها  العينة التجريبية: -

  مبستغامن 1945
وقد مت إجراء التكافؤ بني اÝموعتني التجريبية والضابطة لعينة البحث، وذلك بدراسة بعض      

املتغري التجرييب أي الصفات البدنية واملهارية األساسية واليت املتغريات اليت قد تؤثر على 
أوضحتها وأكد¶ا الدراسات السابقة، حيث راعى الباحث مدى جتانس العينتني يف متغريات 

 الوزن، الطول، السن كما هو موضح يف اجلدول التايل:
والسن عند مستوي الداللة ): يبني جتانس العينتني من حيث متغريات الوزن والطول  01اجلدول رقم ( 

  28ودرجة احلرية  0.05
    T  اzموعة الضابطة  اzموعة التجريبية  املتغريات

  اجلدولية

T    

حملسوبة   ا

الداللة   

  ع  س  ع  س    اإلحصائية

  غري دال  1.69  1.49  2.02  14.25  2.07  14.53  الســن

  غري دال  1.69  1.25  2.33  42  2.12  41.23  الــوزن

  غري دال  1.69  1.35  3.11  151.23  2.97  152.87  الــطول
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 * األسس العلمية لالختبار:

 صدق وموضوعية وثبات االختبار: -

  ):  ميثل معامل الثبات والصدق لالختبارات البدنية واملهارية.2اجلدول رقم   (

الدراسات اإلحصائية      

  االختبارات

حجم 

  العينة

درجة 

حلرية (ن - ا

1(  

مستوى 

  الداللة

ة القيم

  اجلدولية

معامل 

  الثبات

معامل 

  الصدق

  م 30اختبار جري 

15  14  0.05  0.490  

0.99  0.994  

حلواجز   0.984  0.97  اختبار اجلري املتعرج بني ا

  0.838  0.75  اختبار ثين اجلدع من وضع الوقوف

  0.989  0.98  اختبار الوثب العريض من الثبات

  0.943  0.90  اختبار اجلري املتعرج �لكرة

  0.895  0.80  اختبار مترير الكرة على حائط الصد

  0.909  0.82  اختبار تنطيط الكرة على القدمني

اختبار تصويب الكرة على املرمى 

  املستقيم
0.73  0.859  

  ثبات االختبار: 

دام معامل لقد أجريت االختبارات على العينة املقرتحة، مث عوجلت النتائج إحصائيا %ستخ     
االرتباط البسيط (برسن)، وبعد الكشف يف الداللة ملعامل االرتباط عند مستوى الداللة 

) وجد أن القيمة احملسوبة لكل اختبار أكرب من القيمة اجلدولية 14) ودرجة احلرية (0.05(
) مما يعين أن االختبار يتمتع 1)، وكذلك كل القيم املتحصل عليها بدت أقرب من (0.490(
  بات عايل.بث

من أجل التأكد من صدق االختبار أستخدم معامل الصدق الذايت، والذي يقاس حبساب      
اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات لالختبارات وقد وجدت النتائج التالية: عند مستوى الداللة 

) بدت كلها أقل و هذا يعين 0.490) وجد Éن القيمة اجلدولية (14) ودرجة حرية (0.05(
 الختبارات تتمتع بصدق ذايت.أن ا
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  :موضوعية االختبار
إن االختبارات اليت أجريت سهلة واضحة غري قابلة للتأويل، وبعيدة عن التقومي الذايت وهي      

ذات موضوعية كبرية، وقد مت اختبارها بعد اإلطالع على مصادر، وكذا إجراء بعض اللقاءات 
عهد، وكذا عرضها على األستاذ املشرف، إذ جندها ضمن مع أساتذة الرتبية البدنية والر�ضية %مل

  أهداف الوحدات التدريبية كاختبار السرعة واملرونة والتمرير واالستالم والضرب للكرة. 
  * اzاالت:

ماي  08مت اختبار العينة %لطريقة العمدية واليت متثلت يف تالميذ إكمالية اzال البشري: 
تلميذا والذين ميثلون العيب كرة القدم للفريق املدرسي  30دهم مبستغامن، والذي بلغ عد 1945

  %إلكمالية.
إىل غاية     27/11/2011متت الدراسة التجريبية الرئيسية يف الفرتة املمتدة مناzال الزمين: 

وفيها مت إجراء االختبارات البدنية واملهارية القبلية والبعدية، وكذا تطبيق  15/03/2012
  مج التدرييب املقرتح.مفردات الرب4

أجرت االختبارات البدنية و املهارية القبلية والبعدية، %إلضافة إىل اzال املكاين:  -3- 1-3
مبستغامن و%لضبط يف ملعب املخصص  1945ماي  08الوحدات التدريبية املقرتحة ßكمالية 

  لنشاط كرة القدم.
  أوال: املصادر واملراجع العربية واألجنبية.  - 
 - À   .نيا: املقابالت الشخصية  
  Àلثا: االختبارات البدنية واملهارية. - 
  رابعا: الوسائل البيداغوجية.  - 

 خامسا: الوحدات التدريبية املقرتحة.  - 
 
  

  * األسس العلمية املعتمدة يف وضع الرب�مج التدرييب املقرتح:
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ة القدم يف الفرق الر�ضية إن الربامج التدريبية هلا دور هام يف جمال تدريب العب كر      
املدرسية، حيث أÖا الوسيلة الرئيسية احلديثة، وذلك ألجل احلصول على أفضل النتائج يف ضوء 
قدرات الالعب وإمكانياته، واملراجع العلمية يف تدريب العب كرة القدم يف هذه املرحلة، وهذا 

4مج التدرييب لكي يتالءم بغية حتديد أفضل وأنسب الفرق واملبادئ للتخطيط، وإعداد الرب 
  وطبيعة التدريب على املالعب املصغرة وفق تقسيمات مناسبة.

 ومن هذا املنطلق مت وضع الرب4مج التدرييب الذي يتالءم وصغر مساحة امللعب.
 مراعاة الرب4مج خلصائص املرحلة العمرية للعينة قيد الدراسة. �
 عب.مراعاة الرب4مج لطبيعة التشكيالت ومساحة املال �
مراعاة الرب4مج للمبادئ العامة يف تطبيق محل التدريب من الدرج يف احلمل، الفروق الفردية،  �

 استمرارية التدريب، تبادل العمل بني الراحة واجلهد.
 احرتام مبادئ التدريب وأسس التخطيط الر�ضي. �
ن مراعاة عنصر املرونة والتكيف مع الظروف احمليطة، وذلك من خالل وضع العديد م �

 البدائل.
 احلرص على التنويع واستخدام حتدث التمرينات والتشكيالت يف تنفيذ الرب4مج. �
  االهتمام %جلانب الرتوحيي وعدم إمهال عنصر التشويق واملنافسة �

  * بناء الرب�مج التدرييب:

  أوال: حتديد األهداف: 

  متثلت أهداف الرب4مج التدرييب املقرتح فيمل يلي: 
 القدرة اإلجيابية يف أداء املهارات األساسية، وفق ظروف تشبه وما حيدث يف * اكتساب الالعبني

 املبار�ت.
 * الوصول %لالعب األحسن أداء من خالل االستفادة من اخلربات السابقة.

* الوصول بالعيب الفرق الر�ضية املدرسية إىل احلالة التدريبية العالية، من خالل تنمية وتطوير 
العامة واخلاصة، ورفع األداء املهاري وفق ظروف خمتلفة ومتعددة، وكذا حتسني الصفات البدنية 

 الصفات اإلرادية واخللقية لالعب.
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 -اإلعداد البدين - اإلعداد املهاري- مت وضع الواجبات التالية: �نيا : واجبات الرب�مج: 
 اإلعداد النظري. - اإلعداد النفسي واخلططي

  �لثا: حتديد حمتوى الرب�مج:

وتشمل على تطوير مكو4ت الصفات البدنية من قوة، سرعة، حتميل،  املتطلبات البدنية: -
  رشاقة ومرونة.

  وتشمل كل من املهارات األساسية. املتطلبات املهارية: -
  املهارات األساسية بدون كرة. - 
  املهارات األساسية %لكرة. - 
  وتشمل على: املتطلبات النفسية واخلططية: -
  لصفات اإلدارية، الثقة %لنفس، التعاون، سرعة اختاذ القرار السليم.تطوير ا - 
خطط اللعب اهلجومية والدفاعية الفردية واجلماعية ( الدفاع عن املنطقة، دفاع رجل لرجل،  - 

  التغطية) (التصويب على اهلدف، اللعب السريع يف مساحات ضيقة).
الرب4مج، التغذية الر�ضية، قوانني  وتشمل حصص نظرية حول (أهداف املتطلبات النظرية: -

  اللعبة).
  رابعا: وسائل تنفيذ الرب�مج:

قام الباحث بتحديد الوسائل املساعدة على تنفيذ الرب4مج يف أحسن الظروف ومتثلت الوسائل 
  يف:

                    * حتديد العيب عينة البحث.
 * حتديد ساعة التدريب واألماكن املخصص لذلك.

      د الوسائل البيداغوجية املستعملة يف الدراسة.* حتدي
 * إخراج االختبارات يف صور¶ا النهائية.

* ضبط الزمن الكلي ملختلف الفرتات  * حتديد املبادئ و طرق التدريب املتبعة يف الرب4مج.
  التدريبية.

  الوسائل اإلحصائية: -1
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 T اختبار داللة الفروق- 4 .املعيارياالحنراف - 3املتوسط احلسايب.  - 2النسبة املئوية.  - 1
  ستيودنت.

  عرض و حتليل النتائج:

حلسابية بني االختبار القبلي والبعدي  3اجلدول رقم( ) يوضح الفروق بني املتوسطات ا

  للمجموعة الضابطة.

من خالل النتائج اليت توصل إليها الطالب الباحث، وكذا اعتمادا واستنادا %لوسائل      
ناسبة سنقوم بعرض  وحتليل ومناقشة النتائج وفق أهداف وفرضيات البحث االحصائية امل

 املقرتحة.
عرض وحتليل نتائج االختبارات ( املهارية و البدنية )القبلية و البعدية للعينة الضابطة:                                          

روق ذات داللة احصائية بني االختبارين ) يتضح عدم وجود ف3من خالل اجلدول رقم (     
القبلي والبعدي يف العينة الضابطة يف مجيع االختبارات البدنية منها واملهارية، ويعيد الطالب 
الباحث السبب يف ذلك إىل عدم تطبيق الرب4مج التدرييب املقرتح واملتمثل يف التدريبات على 

  املالعب املصغرة.
  ( املهارية و البدنية )القبلية والبعدية للعينة التجريبية: عرض وحتليل نتائج االختبارات

 مناقشة النتائج و تفسريها:

أن التدريبات على املالعب املصغرة يؤثر %إلجياب علي حتسني األداء البدين  الفرضية األوىل:
    لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.

دنية البعدية  لعينة البحث واستخدام الوسائل االحصائية ( بعد إجراء االختبارات الب     
وعلى ضوء النتائج املبينة يف اجلداول ، ت ستودنت) –االحنراف املعياري  –املتوسط احلسايب 

يتضح أن هناك فروق ذات داللة احصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي للعينة التجريبية 
البحث وهي كلها لصاحل االختبار البعدي، ويرجع الباحث  يف مجيع االختبارات البدنية قيد

ذلك إىل `ثري التدريبات على املالعب املصغرة وهذا كذلك ماجاء يف الدراسات السابقة  
)، إذ تشري 2001)، ودراسة الطائي معتز يونس ذنوب (1994كدراسة حممد خمتار الزغيب (

لوب املنافسة يطور من األداء البدين وكما الدراستني السابقتني إىل أن التدريب %ستخدام أس
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) Éن جناح األداء احلركي يتوقف على درجة ومستوى ثبات 1996يؤكده كذلك حنفي حممود (
  واستقرار املهارات احلركية.

إن التدريبات على املالعب املصغرة يؤثر %إلجياب على حتسني األداء املهاري  الفرضية الثانية:
    اركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.لالعيب كرة القدم املش

بعد إجراء االختبارات البدنية البعدية لعينة البحث، واستخدام الوسائل االحصائية (      
وعلى ضوء النتائج املبينة يف اجلداول، ، ت ستودنت) –االحنراف املعياري  –املتوسط احلسايب 

لي والقياس البعدي للعينة التجريبية يتضح أن هناك فروق ذات داللة احصائية بني القياس القب
يف مجيع االختبارات املهارية  قيد البحث وهي كلها لصاحل االختبار البعدي، ويرجع الباحث 
ذلك إىل `ثري التدريبات على املالعب املصغرة ممّا يتيح تكرارات مؤثرة على مستوى أداء 

ة مثل دراسة حجار خرفان حممد املهارات، وهذا ما اتفقت معه العديد من الدراسات املشا¨
)، وكذا دراسة 2003)، أمحد فرج هللا إمساعيل (2001)، عبد املنعم مشس الدين (2012(

)، واليت أكدت أن التدريبات وفق 2004ماهر أمحد حسني البيايت وفارس سامي يوسف (
ذلك من مواقف تشبه املبار�ت تساعد على تثبيت املهارات ومنها املهارات قيد الدراسة، و 

خالل وجود عدد كبري من الالعبني يف مساحات ضيقة مما يتطلب ذلك السيطرة الكاملة على 
  الكرة.

توجد فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات البدنية واملهارية يف االختبار الفرضية الثالثة: 
 ألبعدي للعينة الضابطة والتجريبية وهي لصاحل العينة التجريبية.

ل املعاجلة االحصائية للنتائج املتحصل عليها للعينة التجريبية والعينة الضابطة يف من خال     
القياس البعدي، لوحظ وجود فروق دالة إحصائيا بني اÝموعتني يف مجيع الختبارات املهارية 
والبدنية، ويرجع الطالب الباحث ذلك اىل الرب4مج التدرييب املطبق واملتمثل يف التدريبات على 

العب املصغرة، وما يؤكد ذلك جمموعة من الدراسات السابقة ومنها دراسة أمحد فرج هللا امل
)، 2006)، دراسة نصري عبود الطائي (2001)، الطائي معتز يونس ذنون (2003امساعيل (

واليت أكدت أن التدريبات على املالعب املصغرة يساعد على تنمية اجلوانب البدنية واملهارية 
  لقدم. لناشئي كرة ا
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حلسلبية بني االختبار القبلي والبعدي للمجموعة 4اجلدول رقم(  ) يوضح الفروق بني املتوسطات ا

  التجريبية.

  

  
  اzموعة التجريبية

 T  االختبار البعدي  االختبار القبلي

حملسوبة   ا

T  

  اجلدولية

مستوى 

  الداللة
  الداللة

  ع  س  ع  س

  6.3  م 30اختبار اجلري 
0.5
2  

5.9  0.43  9.8  

1.75  0.05  

  دال

اختبار اجلري املتعرج 

حلواجز   بني ا
28.37  

1.3
4  

27.3
4  

 دال  8.47  1.25

اختبار ثين اجلذع من 

  وضع الوقوف
3.24  

1.1
6  

 دال  10.15  1.52  2.49

اختبار الوثب 

  العريض من الثبات

222.4
7  

7.7
8  

238.
47  

 دال  11.94  2.3

اختبار اجلري املتعرج 

  �لكرة
15.75  7.2  

13.7
9  

 دال  10.64  0.98

اختبار مترير الكرة 

على حائط الصد 

30 �  

 دال  10.2  1.26  17.8  2.5  10.87

اختبار مترير الكرة 

  على القدمني
 دال  7.68  9.5  49.5  7.3  36.7

احتبار تصويب 

الكرة على املرمى 

  املقسم

1.87  
0.9
2  

 دال  9.1  0.49  3.66

جود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي ) يتضح و 4من خالل اجلدول رقم (     
والبعدي يف العينة التجريبية يف مجيع االختبارات البدنية منها واملهارية، ويعيد الطالب الباحث 
السبب يف ذلك إىل تطبيق الرب4مج التدرييب املقرتح و املتمثل يف التدريبات على املالعب 

  املصغرة.
  * االستنتاجات:
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فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية، وهي توجد  - 1
 لصاحل االختبارات البعدية واليت طبقت عليها الرب4مج املقرتح.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة. - 2
االختبارات البعدية للعينة الضابطة والتجريبية، وهي هناك فروق ذات داللة إحصائية يف  - 3

  لصاحل العينة التجريبية.
إن تدريبات املالعب املصغرة تِؤثر إجيا% يف تنمية الصفات البدنية واملهارات األساسية  - 4

 لالعيب كرة القدم املشاركني يف الفرق الر�ضية املدرسية.
صيات:    * التو

 %لر�ضة املدرسية وخاصة يف جمال كرة القدم، ألÖا تعترب املنبع اعطاء أمهية وعناية كبريتني - 1
 األساسي لفرق النخبة. 

 اقرتاح بر4مج يطبق عند الفرق الر�ضية املدرسية واملتمثل يف املالعب املصغرة.  - 2
بناء منشآت ر�ضية %ملؤسسات الرتبوية تليق بتطلعات وأهداف الر�ضة املدرسية على  - 3

 ويل.املدى الط
 القيام بدراسة أخرى مشا¨ة على مرحلة سنية مل تتناوهلا الدراسة احلالية. - 4
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