
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

مستغانم –عبد الحميد بن باديس : جامعة  
التربية البدنية و الرياضية: معهد  
التدريب الرياضي: قسم  

 
الماجستير شهادة مقدم ضمن متطلبات نيلبحث   

 في نظريات و منهجية التدريب الرياضي
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

النادي الرياضي الهاوي  العبيبحث تجريبي أجري على   
-القسم الوطني الثاني  -مولودية الحساسنة   

 

 

2011/2012: السنة الجامعية  

:تحت إشراف  
بن قوة علـي: الدكتور  

:                       من إعداد الطالب  
       سنوسي عبد الكريم                  

 

 الموضـــوع



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إلــى الوالدين الكريمين أدامهما اهلل وحفظهمـــا -

 إلــى زوجتي الفاضلة وبنيتي  تسنيم راعاىا اهلل -

 إلــى إخوتـــي وأخواتــــي -

  -قدور –غوثي  –أخص بالذكر عامر  ءواألصدقا لإلــى جميع األه -

 بوقندورة  –ودواني ب –خاصة ستاوتي  2011إلـى دفعة ماجستير  -

 إلــى كل من تجاوز ذكره القلم -

 
 إليهــــم جميعا اىدي ثمرة ىذا العمل المتواضع
 
 

:الطالب  

عبد الكريم   
 
 
 
 
              

 

 

 



 

 

 

  
 
 

قدسيحديث " لن تشكرني ما لم تشكر من قدمت لك الخير على يديو ........عبدي "      
                                                                        

ىذا البحث إلى حيز الوجود  تأسجد هلل سبحانو وتعالى وأحمده وأشكره أن أخرج       توفيقا         
.منو سبحانو فلو الحمد والشكر أوال وأخيرا   

بن قوة علــي على قبولو اإلشراف على ىذه  الدكتور إلى واالمتنانأتقدم بخالص الشكر       
لرعايتو العلمية ومتابعتو المتواصلة لخطوات البحث والجهد السخي واآلراء السديدة المذكرة، و

 .المذكرة وإخراجها في شكلها النهائيكبر األثر في إنجاز ىذه أالتي كان لها 
ير المعهد ورئيس مشروع كما أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور بن قاصد علــي حاج محمد مد

بمعهد التربية البدنية والرياضية وأخص على  ةالماجستير، ومن خاللو إلى كل الدكاترة واألساتذ
بن  –بن لكحل منصور  -حرشاوي يوسف  –عطاء اهلل احمد : سبيل الذكر ال الحصر الدكاترة

 –بن علي  قوراري –صبان أحمد  –بن دحمان نصر الدين  –رياض الراوي  –قناب الحاج 
 ...عتوتي نور الدين –أحسن أحمد، واألساتذة حجار محمد خرفان  –رمعون محمد 

يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتور صــوار يوسف رئيس قسم العلوم االقتصادية  وال
 .بجامعة سعيدة على كل التسهيالت والمساعدة التي قدمها في جانب اإلحصاء

وفي األخير أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل عمال المعهد خاصة عمال المكتبة وكل اإلداريين وعلى 
رأسهم بوعزة ، ومن قبيل رد الجميل أتقدم بالشكر إلى فريق العمل الذي ساعدني كثيرا، وإلى 

 .   مولودية سعيدة عل كل التسهيالت إدارتي مولودية بلدية الحساسنة، و

 :الطالب                                                                                             
  عبد الكريدد                                                                                
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: مقدمـــة 
إف رلاؿ التدريب تأثر يف السنوات األخَتة بثورة العلم كالتقنية، إذ ازبذت العملية التدريبية شكال 
كىيكال كتنظيما يتفق مع حالة التطور اجلديد لألساليب كالوسائل ادلستخدمة يف عملية التدريب، فالتطور 

ءـ مع طبيعة الفئة العمرية للمتدرب العلمي كالتقٍت قد أضاؼ الكثَت من األساليب اجلديدة كاحلديثة دبا يتال
من خالؿ سعي ادلدربُت إُف اختيار أفضل كأحدث األساليب اليت تتناسب مع النشاط التخصصي، كذلك 
هبدؼ الوصوؿ إُف ربقيق كاستثمار خصوصية التدريب ادلرتبطة بنوع النشاط بغية الوصوؿ إُف تأثَت مباشر 

 .ظيفي كخلططي كالنفسي كالذىٍت لالرتقاء بادلستول ادلهارم كالبدين كالو

تعد لعبة كرة القدـ من األلعاب اليت القت اىتماـ عادلي متزايد لكوهنا من أكثر األلعاب شعبية يف     
العاَف، كاف التطور الذم حصل يف ادلستويات العادلية لفرؽ كرة القدـ كالذم دلسناه بشكل مثَت خالؿ 

النسجاـ كالتكامل البدين كادلهارم كاخلططي كاجلسمي كالوظيفي بطولة كأس العاَف األخَتة جاءت نتيجة ا
، كَف يظهر ىذا االنسجاـ كالتكامل بشكل عفوم كعشوائي، بل جاء نتيجة اعتماد ادلدربُت على علم 

ثبت علميا أف "التدريب الرياضي ادلستند على العلـو األخرل كاليت ربقق أفضل ادلستويات كالنتائج ألنو 
اجلسم للتدريب الرياضي ذلا أمهية خاصة يف معرفة مدل التحسن البدين كالوظيفي  استجابة أجهزة

( .198819.زلمود") للرياضيُت
فضال عن حالة اإلبداع كاالبتكار كالتطور يف أساليب ككسائل التدريب الرياضي من خالؿ استخداـ        

. اد مناىج تدريبية شاملةأسس كمبادئ التدريب الرياضي كما تتطلبو من التخطيط العلمي ألعد
كيشَت كل من حنفي زلمود سلتار أنو على ادلدرب أف يعمل على تثبيت ادلهارات األساسية  يف كرة القدـ   

حبيث تؤدل بدقة كإتقاف أثناء ادلباراة كأف تؤدل يف ظركؼ مشاهبة لظركؼ ادلباراة مثل التدريبات ادلركبة مع 
 4ضد4أك  3ضد3كعات صغَتة ككذلك فإف ادلباريات يف رلم( التدريبات اخلططية)زميل أك أكثر 

باستخداـ ادلالعب ادلصغرة ترفع من قدرة الالعب على األداء كدقتو، خاصة كأف ىذه التقسيمات تتطلب 
من الالعب أداءنا صحيحا كسريعا للمهارات ربت ضغط الالعبُت ادلضادين يف حيز ضيق من ادللعب ىذا 

ليت ذبعلو يقتصد يف رلهوده أثناء األداء مع القدرة باإلضافة إُف أف ىذه التدريبات تعطي لالعب اخلربات ا
،  (112. 1995.حنفي) .على حسن التصرؼ كىدكء األعصاب أثناء اللعب
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كقد قاـ الطالب الباحث بتقسيم ىذا البحث إُف بابُت خصص أكذلما للدراسة النظرية، كالثاين للدراسة 
 .ادليدانية
حيث مت التطرؽ يف الباب األكؿ ادلتمثل يف الدراسة النظرية إُف مجع ادلادة اخلربية اليت تدعم، كتعزز       

موضوع البحث، كقد قسمت إُف مخسة فصوؿ، ضم الفصل األكؿ منها مبادئ التدريب الرياضي احلديث 
، كادلبادئ كاألسس، كاخلصائص، زيادة على التخطيط يف رلاؿ التدريب الرياضي كيف كرة  من حيث ادلفهـو

القدـ خاصة، أما الفصل الثاين فتطرقنا فيو إُف موضوع اللعب مفهومو كأىدافو، كأمهيتو، كأىم النظريات 
اليت تناكلت موضوع اللعب، كما مت التعريج فيو على األلعاب الصغَتة أك ادلصغرة بتعريفها، كإبراز 

ل الفصل الثالث على ادلهارات األساسية يف كرة القدـ خصائصها، كفوائدىا، كمبادئ اختيارىا، كم احتو
بتعريفها، ذكر أنواعها كتفصيل كل مهارة كطريقة أداءىا،كطرؽ، كمراحل التدريب عليها، أما الفصل الرابع 
فتطرؽ فيو الطالب الباحث إُف خصائص ادلرحلة العمرية ككل ما يتعلق هبذه الفئة من تغَتات كتطورات من 

كاحلركي، العقلي، كاالجتماعي، كيف الفصل اخلامس كاألخَت استعرض الطالب الباحث  اجلانب اجلسمي،
 .أىم الدراسات ادلشاهبة ك التعلق عليها مربزا أىم أكجو االستفادة منها

أما الباب الثاين كالذم احتول على الدراسة ادليدانية فقد قسم ىو اآلخر إُف فصلُت، احتول الفصل    
لبحث، إجراءاتو ادليدانية من حيث التجربة االستطالعية، كمنهج البحث ادلتبع، كالعينة األكؿ على منهجية ا

ككيفية اختيارىا، ككل ما تعلق بالتجربة الرئيسية، أما الفصل الثاين ففيو مت عرض كمناقشة النتائج ادلتوصل 
مث االستنتاجات ليختتم بأىم  إليها كمقارنة نتائج العينتُت الضابطة كالتجريبية، كمقابلة النتائج بالفرضيات

.           التوصيات
: مشكلــة البحث 

أصبح التدريب الرياضي عملية موجهة للنهوض دبستول الالعب من خالؿ مؤشرات سلططة لغرض         
اـ األداة تنمية كفاءتو ألداء ادلتطلبات احلديثة للعبة كرة القدـ ككأساس لبناء لياقة بدنية عالية اليت تؤىلو للقي

ادلهارم كالواجبات اخلططية بصورة أكثر فعالية كإجيابية دلا يتطلبو األداء خالؿ ادلباراة  كالنشاط احلركي 
لالعب كرة القدـ أثناء ادلباريات كالتدريب ليس رلرد رلموعة من ادلهارات بقدر ما ىو أداء حركي متعدد 

اـ ديناميكي خيضع دلبدأ االتصاالت ادلرتدة كمتصل كمًتابط كعلى عالقة عضوية منظمة تتم يف ظل نظ
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، كديكن أف نضمن االحتفاظ باألداء الوظيفي لالعبُت بدرجة من االستقرار كالثبات ( التغذية الرجعية)
 (12 . 1989.خاطر. ) كالدقة يف االذباه الصحيح لألداء كخاصة يف ادلواقف ادلتغَتة كادلفاجئة

صلاح األداء احلركي لالعب خالؿ ادلباراة يتوقف على درجة بأف  1989كيذكر مفيت إبراىيم       
كمستول ثبات كاستقرار ادلهارات احلركية لديو كمدل إتقانو ذلا مهما تغَتت ظركؼ كمواقف اللعب أثناء 

  .(36. 1989.مفيت. )ادلباراة
رة أساس أف اللعب على ادلالعب ادلصغرة بأعداد مصغ" كىو ما ذىب إليو علي فهمي البيك         

إلكساب الالعبُت العديد من الًتكيبات التكنيكية ادلختلفة حيث ىي أساس سرعة إحساس الالعب على 
االنتقاؿ ألخذ األماكن ادلناسبة ، كإتقاف التمرير السريع ادلناسب، ككذا كيفية احملافظة على الكرة، كتغيَت 

، كاليقظة لكل خصم كزميل قريب حيث أهنا  غالبا ما تتم يف مساحات صغَتة، األماكن كحجز اخلصـو
، أك 2ضذ3، أك تتم بأعداد سلتلفة 3ضد3أك  2ضد2كديكن أف تتم ىذه ادلباريات بأعداد متساكية 

 (.   140. 1992. البيك")  3ضد5
شلا سبق ذكره يتضح أف استخداـ ادلهارات األساسية لكرة القدـ يف مواقف تنافسية مشاهبة دلا        

أمرا ىاما حيؤث قد تساعد تلك التدريبات على تنمية ادلهارات كتطويرىا كرفع مستول  حيدث يف ادلباريات
األداء البدين لالعبُت ، كشلا تقدـ كبالنظر لنتائج الدراسات كالبحوث السابقة كخلربة الطالب ادليدانية 

رة  كتدريبات نوعية ادلتواضعة رأل ربديد موضوع دراستو يف اذباه معرفة مدل تأثَت التدريب باأللعاب ادلصغ
سنة كعليو  17تشابو دلا حيدث يف ادلباريات على تطوير بعض ادلهارات األساسية لناشئ كرة القدـ أقل من 

: فيمكن طرح التساؤالت التالية
: التساؤل العام

ىل التدريب باأللعاب ادلصغرة  يؤثر على تطوير بعض ادلهارات األساسية لناشئ كرة القدـ أقل من      
. سنة ؟ 17

: التساؤالت الفرعية
ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبارات القبلية كالبعدية للعينة التجريبية يف  -1

. ادلهارات األساسية قيد البحث كلصاٌف االختبارات البعدية؟
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بُت العينة التجريبية كالعينة  ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبارات البعدية -2
 .؟الضابطة كلصاٌف العينة التجريبية 

 
: أىداف البحث

يهدؼ البحث إُف التعرؼ على مدل تأثَت التدريب  باأللعاب ادلصغرة يف تطوير بعض ادلهارات  -
األساسية عند الناشئُت يف كرة القدـ 

باأللعاب ادلصغرة لتطوير بعض ادلهارات األساسية عند الناشئُت يف كرة  تصميم كحدات تدريبية مهارية -
القدـ 

: فرضيات البحث   
 : الفرضية الرئيسية -1

.  التدريب باأللعاب ادلصغرة يؤثر إجيابا يف تطوير ادلهارات األساسية عند الناشئُت يف كرة القدـ
: الفرضيات الفرعية -2
ين االختبارات القبلية ك البعدية للعينة التجريبية يف ادلهارات األساسية ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية ب* 

. قيد البحث كلصاٌف االختبار البعدم
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبارات البعدية بُت العينة التجريبية كالعينة الضابطة كلصاٌف * 

.  العينة التجريبية
: أىمية البحث

ث أف يكتسي أمهية بالغة كذلك من اجلانبُت العلمي كالعملي ، فمن اجلانب ديكن ذلذا البح         
العلمي ديكن اعتباره كمسامهة يف إثراء كتثمُت ادلكتبة اجلامعية قصد مساعدة ادلدربُت كالباحثُت، أما من 

 العمرية، الفئة ذلذه التدريبية الصورة تعديل يف الدراسة ىذه نتائج من االستفادة ديكن اجلانب العملي ردبا
 اإلعداد أجل من ادلهارات األساسية، تطوير على مركزة تدريبية برامج بناء يف ادلناسبة العلمية الطرؽ كإتباع
 ألعضاء الفسيولوجية كالتكيفات النمو كمتطلبات اخلصائص حسب األشباؿ، للفئة كادلتزف الشامل اجليد

 .العمرية ادلرحلة ذلذه اجلسم
 

5 



: البحثمصطلحات 
: األلعاب المصغرة-1

ىي رلموعة من التدريبات أك التمرينات ادلماثلة دلواقف األداء الفعلي أثناء ادلباريات كتقاـ بُت أعداد        
داخل مساحات صغَتة من ادللعب  3ضد 5،  2ضد  3،  3ضد  3،  2ضد  2قليلة من الالعبُت 

مًت   40ك  20تًتاكح أطواذلا مابُت 
:   األساسيةالمهارات  -2

تعرؼ على أهنا مجيع احلركات الضركرية اليت تؤدل بغرض معُت يف إطار قانوف كرة القدـ سواء كانت     
(  142.  1999. اخلشاب كآخركف ) ىذه احلركات بالكرة أك بدكف كرة           
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 الدراسة النظرية         
 األولمدخل الباب  -
 التدريب الرياضي الحديث:  الفصل األول -
 األلعاب المصغرة: الفصل الثاني  -
 المهارات األساسية في كرة القدم: الفصل الثالث -
 خصائص المرحلة العمرية: الفصل الرابع -
 الدراسات السابقة: الفصل الخامس -
 خاتمة الباب األول -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :مدخل الباب األول
األكؿ يف الدراسة النظرية كاليت من خالذلا حاكؿ الطالب الباحث اإلدلاـ دبوضوع  يتمثل الباب      

مخسة فصوؿ، ضم الفصل األكؿ منها مبادئ التدريب كاإلحاطة بكل جوانبو، حيث مت تقسيمو إُف 
، كمبادئو كأسسو، كخصائصو، زيادة على التخطيط يف رلاؿ التدريب  الرياضي احلديث من حيث مفهـو

يف كرة القدـ خاصة، أما الفصل الثاين فتطرقنا فيو إُف موضوع اللعب مفهومو كأىدافو، كأمهيتو، الرياضي ك
كأىم النظريات اليت تناكلت موضوع اللعب، كما مت التعريج فيو على األلعاب الصغَتة أك ادلصغرة بتعريفها، 

ادلهارات األساسية يف كرة  كإبراز خصائصها، كفوائدىا، كمبادئ اختيارىا، كم احتول الفصل الثالث على
القدـ بتعريفها، ذكر أنواعها كتفصيل كل مهارة كطريقة أداءىا،كطرؽ، كمراحل التدريب عليها، أما الفصل 

الرابع فتطرؽ فيو الطالب الباحث إُف خصائص ادلرحلة العمرية ككل ما يتعلق هبذه الفئة من تغَتات 
كيف الفصل اخلامس كاألخَت استعرض  .كاالجتماعيكتطورات من اجلانب اجلسمي، كاحلركي، العقلي، 

 الطالب الباحث أىم الدراسات ادلشاهبة ك التعلق عليها مربزا أىم أكجو االستفادة منها
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 :الحديث الرياضي التدريب -1
 

 سبهيد                                                    

  التدريب مفهـو 1-1

  خصائص التدريب الرياضي يف كرة القدـ 1-2

 التدريب يف كرة القدـ كاجبات  1-3

 التدريب الرياضي قواعد 1-4

 مبادئ التدريب الرياضي 1-5

 التخطيط يف رلاؿ التدريب 1-6

 مفهـو التخطيط يف اجملاؿ الرياضي  1-6-1                                               
 أمهية التخطيط للتدريب الرياضي يف كرة القدـ  1-6-2                                               

                                     أنواع التخطيط يف التدريب الرياضي                                                                                               1-6-3                           
 خالصة

 
 

 
 



 التدريب الرياضي الحديث  -1
 :تمهيد
يعترب علم التدريب الرياضي من العلـو التطبيقية اليت تعتمد على العلم كمستحدثاتو ، كالذم يهدؼ       

إُف إمداد ادلدرب بالعلـو ك ادلعارؼ كالتطبيقات اليت تساعد على ربقيق أفضل النتائج مع العبُت من 
ـك التدريب إُف عملية خالؿ استخداـ أفضل الطرؽ كاألساليب كالوسائل ادلتاحة بشكل علمي، كيشَت مفو

التكميل الرياضي ادلدارة كفق ادلبادئ العلمية كالًتبوية ادلستهدفة إِف مستويات مثلى يف إحدل األلعاب 
 .لألداء الرياضي قيتكجاىز بكل من قدرة الالع علىالتأثَت ادلربمج  كادلنظم  كادلسابقات عن طريق

ذلا احللوؿ  جيدك معقدة جيب على ادلدرب أف  ،عملية التدريب ذلا متطلبات ك كاجبات متعددة كما أف    
ادلالئمة فمثال األداء الرياضي لالعب كرة القدـ ال يتوقف أداءه على اللياقة البدنية من حيث القوة ك 

ات األساسية ك ارتباطها السرعة ك الرشاقة ك التحمل ك ادلركنة فحسب بل يعتمد على مقدرتو يف أداء ادلهار
يرا على الناحية الًتبوية النفسية خلطط الفردية ك أخباخلطط الصعبة داخل الفريق كاجملموعة باإلضافة إُف ا

كالعزدية ك ركح الكفاح إف ىذه النقاط الرئيسية ادلتعددة يف التدريب ك التعليم تستدعي أف تكوف ىناؾ 
كفق أسس علمية حديثة ك سليمة فعملية التخطيط يف  خطة تدريب كاضحة ك مدركسة من طرؼ ادلدرب

 .رلاؿ التدريب ىو عملية معقدة خاصة ك ضلن يف عصر ثورة ادلعلومات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 



 مفهـوم التدريب   1-1

أف التدريب الرياضي ىو عملية تربوية زبضع ألسس كمبادئ علمية  يرل زلمد حسن عالكم            
 .هتدؼ أساسا إلعداد الفرد لتحقيق أعلى مستول رياضي شلكن يف نوع معُت من أنواع األنشطة الرياضية 

 (     18. 2002. عالكم ) 
ير عناصر اللياقة التدريب الرياضي احلديث ىو عبارة عن مجيع العمليات اليت تشمل بناء ك تطو"         

العقلية   كتطوير اإلمكانية (ادلهارات اخلططية )  ك التكتيك( ادلهارات األساسية ) البدنية ك تعلم التكتيك
خاضع ألسس تربوية قصد الوصوؿ بالرياضي إُف أعلى ادلستويات الرياضية  ،كىادؼ مربمج عمل ضمن
 (15-14 . 1988نضيف )  . "شلكنة

التدريب الرياضي على أنو ذلك التحضَت البدين ادلهارم اخلططي الفكرم  " matveivك يعرؼ        
 Weinck)  ك النفسي للرياضي للمساعدة قصد الوصوؿ بالرياضي إُف أعلى ادلستويات الرياضية ادلمكنة

1986  .1 )              
دادا فيزيولوجيا بتكيف بإعداد الرياضي إع  التدريب الرياضي يهتم ": يف حُت يرل طو إمساعيل أف       

أجهزتو احليوية مع اجلهد ادلبذكؿ ك اإلعداد ادلطلوب خالؿ ادلباراة ك كذلك إعدادا مهاريا ك خططيا حبمل 
 مناسب سواء من حيث الشدة أك احلجم أم من خالؿ زمن أداء التمارين أك عدد تكراره   

م يف كرة القدـ بقولو أف اذلدؼ كيتطرؽ حسن السيد أبو عبده للتدريب لرياض(  17 . 1989طو )  
العاـ منو يتحقق من خالؿ التدريب ادلستمر كادلنظم ، كالعمل اذلادئ للمدرب مع العبيو لتحقيق أعلى 
إصلاز كاستخداـ اخلربات الناجحة يف ربقيق ذلك، مع العمل على استكماؿ كتطوير الصفات البدنية شلا 

كاإلرادية ألعضاء الفريق، مع اختيار أنسب طرؽ التدريب ،  ينعكس اجيابيا على تنمية الصفات ادلعنوية ،
 (     22-21. 2002. أبو عبده.  ) كأساليب التقومي

ك من خالؿ ىذه التعاريف ديكننا تعريف التدريب الرياضي بأنو عبارة عن عملية تربوية سلططة مبنية        
لرياضية من خالؿ االرتقاء دبقدرة الالعب على أسس عملية ىدفها الوصوؿ بالالعب إُف أعلى ادلستويات ا

 . البدنية، ادلهارية، كاخلططية، الوظيفية ك النفسية 
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 : خصائص التدريب الرياضي في كرة القدم  1-2
أصبح التدريب الرياضي يف كرة القدـ عملية معقدة تستهدؼ الوصوؿ بالالعب إُف أعلى         

ادلستويات من خالؿ اإلعداد ادلتكامل من مجيع النواحي الفسيولوجية، كادلهارية، كاخلططية كالنفسية لذا 
راىيم كجب على كل مدرب أف يكوف على دراية تامة خبصائص كشليزات التدريب، كاليت حددىا مفيت إب

 :محاد يف النقاط التالية
 . تأثَت شخصية كقيم كفلسفة ادلدرب -

 . االعتماد على األسس الًتبوية، كما خيضع كافة عملياتو لألسس كادلبادئ العلمية -

 .  تواصل عملية التدريب الرياضي كعدـ انقطاعها، كتكامل عملياتو -

 (.                                                                    26. 2001. مفيت)نبذ ادلنشطات   عدـ إمهاؿ دكر اخلربة فيو ، كإتباع منط احلياة الرياضية مع -
 واجبات التدريب في كرة القدم  1-3

يطلق علماء الًتبية على كل اجلهود اليت توجو مباشرة لتنمية كفاءة الالعب كقدراتو اسم العملية        
ا للتأثَت على استعداد الالعب كقابليتو ألداء اجلهد بالعملية الًتبوية، كجيب النظر التعليمية كاليت توجو أساس

للعمليتُت الًتبوية كالتعليمية على أهنما كحدة كاحدة متكاملة ال تنفصالف مع استغالؿ العالقة ادلتبادلة 
 :كعليو فإف كاجبات التدريب يف كرة القدـ تتمثل يف (  81. 2005. حجار . )بينهما

 : الواجبات التربوية  1-3-1
تتمثل الواجبات الًتبوية يف مجيع ادلؤشرات ادلنظمة اليت تستهدؼ تطوير السمات اخللقية ك التوجيو اإلرادم 

 ك اخلصائص األخرل للشخصية، حيث تشتمل على األيت 
 تربية الشاب على حب الرياضة ك ربقيق ادلستويات العالية ك اللعبة الرياضية  -

فع ك احلاجات ك ادليوؿ الفردية ، ك االرتقاء هبا بصورة تستهدؼ خدمة الوطن بواسطة ربقيق الدكا -
 معرفة الدكر اإلجيايب ادلهم اليت هتتم بو ادلستويات الرياضية يف ىذا اجملاؿ 

تربية السمات اخللقية ك تطويرىا مثل حب الوطن، ك االعتماد على النفس، ك العمل اجلمػاعي،  -
 . خللق ك اإلبداع الرياضيكمساعدة اآلخرين ك ا

 تربية اخلصائص ك السمات اإلرادية ك ادلثابرة ك ضبط النفس ك الشجاعة ك اجلرأة ك اجملازفة  -

 (. 21 . 1991 .قاسم . )ك تطويرىا
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 الواجبات التعليمية  1-3-2
الواجبات التعليمية يف كرة القدـ ىي الواجبات ادلباشرة اليت جيب على ادلدرب التخطيط ذلا بشكل        

 :دقيق كيعمل على إكساهبا لالعبُت لتحقيق أىداؼ التدريب كمن بُت ىذه الواجبات
 :اإلعداد البدني  1-3-2-1

د عليها لتطوير العمل التدرييب يعترب اإلعداد البدين من بُت الركائز اليت جيب على ادلدرب االعتما"    
حيث حيتوم اإلعداد البدين على التدريبات التقنية ك ادلوضوعية , كيضم اإلعداد العاـ كاإلعداد اخلاص

كفق األسس العلمية للتدريب هبدؼ الوصوؿ بالالعبُت إُف أعلى مستول شلكن من اللياقة البدنية 
ىارم ك اخلططي ك الذىٍت ، ك اإلرادم يف سلتلف اخلاصة بلعبة كرة القدـ، ك ما يتطلبو األداء اَف

 (.89 .1989 ,طو)  . "مراحل ادلوسم الرياضي 
 :اإلعداد المهاري  1-3-2-2

يتفق كل من حنفي زلمود سلتار ،ك مفيت إبراىيم محاد على أف اإلعداد ادلهارم ىو عملية            
البسيطة، كادلركبة يف كرة القدـ بسالسة كانسيابية ، كدقة ربت  اكتساب كإتقاف كتثبيت احلركات ادلهارية

شركط كظركؼ ادلباراة، كيعتمد اإلعداد ادلهارم على استخداـ القدرات البدنية اليت اكتسبها الالعب من 
خالؿ اإلعداد البدين، كىنا يكمن دكر ادلدرب يف ربط كل من اإلعداد البدين كادلهارم بصفة مستمرة شلا 

لالعب من األداء ادلهارم العاِف يف ظركؼ ادلباراة الصعبة، ربت ضغط ادلنافس يف مساحات ادللعب ديكن ا
 (. 19.  1994. مفيت ( )  23.  1994. حنفي.  )ادلختلفة

                                    :اإلعداد الخططي  1-3-2-3
لذم ديتزج فيو كافة أنواع اإلعداد لتحقيق يعرؼ عصاـ عبد اخلالق اإلعداد اخلططي بأنو ادلركب ا      

فهو زلصلة تطوير حػالة الفرد البدنية ك ادلهػػارية ك الفكرية ك النفسية، ك تطبيقها , ىدؼ التدريب الرياضي
يف ترابط ك تكامل للمساعدة على ازباذ القرار ك التصرؼ ادلناسب يف مواقف ادلنافسة ادلختلفة ك يف حدكد 

ىدؼ اإلعداد اخلططي إُف احلساب الفرد الرياضي ادلعلومات ك ادلعارؼ بالقدرات قانوف اللعبة حيث م
.  ,1992عصاـ )"اخلططية ك إتقاهنا بالقدر الكايف الذم ديكنو من حسن التصرؼ يف سلتلف ادلواقف 

898 .)   
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 :  اإلعداد الذىني  1-3-2-4
اإلعداد الذىٍت دكرا ىاما يف القدرة على التفكَت السليم ك التصرؼ احلسن لالعبُت أثناء يلعب "         

التدريب ك ادلباراة، ك تزداد أمهية اإلعداد الذىٍت كلما اشتد التنافس بُت الفريقُت ك خاصة يف اللحظات 
ساعدهتم على التفكَت ك جيب على ادلدرب أف ينمي القدرات العقلية لالعبُت َف, احلرجة أثناء ادلباراة 

كذلك جيب على ادلدرب أف يكسب العبيو ادلعارؼ ك , السليم ك التصرؼ ادلناسب أثناء ادلباراة 
 البشرية   الصحية ك اخلصائص  ك النواحي  اللعب  ادلعلومات النظرية ك التطبيقية مثل قواعد ك قوانُت

 ( charef 2001 p 05 ) "القدـ  لكرة اخلططية   ك  الفنية  النواحي  جبانب

حيث أف ادلدرب يعمل على تدريب الصفات اإلرادية ك تنمية القيم اخللقية لدل الالعب حيث انو      
 .ىناؾ عوامل كثَتة تؤثر يف أداء الالعب أثناء سَت اللعب كادللعب ك نوعية األرضية ك اجلمهور

 :اإلعداد النفسي  1-3-2-4
اليت يضعها ادلدرب هبدؼ تنمية الصفات اإلرادية ك الصفات  ىو كل اإلجراءات ك الواجبات"          

اخللقية لالعب ك التغلب على ادلؤثرات الداخلية ك اخلارجية أثناء ادلباراة كادللعب ك نوعية األرضية ك 
 ( 199. 1991. كاشف) "اجلمهور ك الفريق ادلنافس ك متطلبات ادلباراة ك اليت قد تكوف عائقا لألداء

لدل فإف الفريق الذم , ك تلعب الصفات اإلرادية لالعب دكرا ىاما يف حسن أدائو للمباراة            
ديتلك العبيو صفات إرادية عالية يعترب فريق تصعب ىزديتو بل تلعب قدرتو اإلرادية ك النفسية دكرا بارزا 

 ربقيقو الدائم للفوز أماـ الفرؽ الغَت معدة إعدادا نفسيا جيدا 
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 :قواعد التدريب الرياضي   1-4
 :قاعدة اإليضاح   1-4-1

من خالؿ طريقة اإللقاء يعد ادلبدأ األكؿ لالتصاؿ األساسية اخلاصة يف عملية التدريب ، حيث سبثل  "    
الصورة احلركية األداة كالوسيلة األساسية ادلستعملة يف طريقة التعلم، عند عرض التمرين جيب توضيح النقاط 

                                                                         "يف عملية األداء كذلك بتوضيح األشياء ادلهمة يف البداية مث األشياء اخلاصةادلهمة 
(Renato . 1989 . 28  .) 

 

 : قاعدة التنظيم   1-4-2

خطة ال يأيت بدفعة كاحدة بل يتحتم إف تنمية صفات بدنية ، أك مهارة أساسية أك التدريب على "        
على ادلدرب تكرار التدريب ك تنظيم كحداتو بشكل يسمح لالعبُت التعلم الصحيح ك تطوير مستواىم ك 

 (.195 . 1998كسرم -صبحي. )"أف ىدؼ التدريب السابقة يهدؼ كحدة التدريب الالحقة
                                                                  

 :قاعدة التدرج  1-4-3

لقد أصبح التدرج يف احلمل للوصوؿ إُف أحسن مستول من األداء قاعدة ىامة يف التدريب  "        
 -صبحي )  "احلديث، ك التدرج يعٍت سَت خطة التدريب من السهل إُف الصعب ك من البسيط إُف ادلعقد

 (. 195 . 1998كسرم 
  :واالستمرارقاعدة االستيعاب   1-4-4

فالالعب الذم يتمرف دكف أف يستوعب أىداؼ , إف عملية االستيعاب ذلا أمهيتها يف عملية التدريب      
التدريب ، كفن احلركة ، ك قواعد اخلطط ال يستطيع أف يؤدم أدكارا ناجحة يف ادلباريات ، ك إف تطوير 

ما أنو يكفي أف يعرؼ الالعب مهارة أك خطة الصفات البدنية ال يتم باالستمرار يف العمل على تطويرىا ؾ
 .معنية
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 :مبادئ التدريب الرياضي 1-5  
تبٍت العمليات التطبيقية للتدريب الرياضي على عدد من ادلبادئ اليت ىي مستمدة يف األصل من         

مبادئ  كظائف أعضاء اجلسم البشرم، ك على مدرب الفريق كضع ىذه ادلبادئ يف مقدمة اعتباراتو ك 
عبُت ك من ىدا ادلبادئ إتباعها خالؿ قيادتو للربنامج التدرييب للفريق ضمانا حلدكث تقدـ يف مستول الال

 :ما يلي
 :مبدأ المعرفة  1-5-1

إف فهم ك معرفة الفكرة األساسية للتدريب ك تأثَت كل نوع من أنواع  التمارين ادلستخدمة             
يؤدم بالالعب إُف اكتساب القدرة على األداء ادلتقن بأقصر زمن شلكن ك تكيف أجزاء اجلسم على ذلك 

عب قد كصل إُف ىدفو األساسي ادلتمثل يف ضبط األداء الفٍت الصحيح ك يصبح ك هبذا   يكوف الال
 : الالعب أيضا قادرا على اكتشاؼ نقاط الضعف ك من النقاط اذلامة يف مبدأ ادلعرفة ىي

معرفة الالعبُت بأمهية عملية التدريب ليس فقط بشكل عاـ، بل فهم ك معرفة أداء كل سبرين على   - أ
 انفراد

 بُت بادلبادئ األساسية عند أداء كل سبرين على انفراد ك معرفة الوضع ادلناسب لكل سبرينمعرفة الالع  - ب

جيرم األكدلبيوف ربليال ألدائهم ك مدل التطوير الذم حصل خالؿ التدريب دكف مساعدة ادلدرب  ك   - ج
 ( 122.  2004الريضي .  )أف ينظر ك إُف كل سبرين فرده بدقة متناىية

 :و االستمراريةمبدأ التصنيف   1-5-2
، فكل تداخل يف عملية التدريب يؤدم إُف تراجع "          ال توجد فورمو ثانية، أم أف الفورمة ال تدـك

نسيب يف فورمو الالعب فإذا أردنا أف  ضلافظ على التغَتات ادلورفولوجية ك الوظيفية يتطلب ىذا استمرارية 
 أف يكوف ذلا ىدؼ أك رلموعة أىداؼ، ك جيب أف التدريب ك عملية التدريب جيب أف تصنف دبعٌت

تكوف ىذه األىداؼ دقيقة ك زلكمة، ك أف يكوف سلطط ذلا تبعا لنتائج رلموعة اختبارات موضوعية، 
 ( 87. 1989زلجوب )"كذلك إضافة مواد ك زلتويات كمواد قد مت التدريب عليها مسبقا
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 :مبدأ التدرج  1-5-3 
إف عملية التدرج يف التدريب الرياضي ربتاج إُف دراسة عامة ك شاملة دلا تتطلبو من مراعاة دلراحل          

العمل ك خاصة بالنسبة لألطفاؿ ك الناشئُت لدل فإعطاء احلمل يف ىذه ادلرحلة جيب أف يكوف مناسبا 
ىاز القلب ك الدكراف للمدرب مع األخذ بصفة التدرج، فتدرج التدريب جيب أف يكوف تأثَته منظم على ج

احلركي، ك يضمن حالة التعود على التدريب ك يالحظ أف أسس التدرج يف التدريب لتطوير القوة ك السرعة 
تتعلق بربطها بأسس طرؽ اإلعادة ك التكرار لذلك ىناؾ كسائل تربوية البد من األخذ هبا أثناء بناء   "ك

ف السهل إُف الصعب ك من احلركة ادلعركفة إُف احلركة غَت ادلهارات احلركية منها من البسيط إُف ادلعقد ك ـ
 (27. 1998,قاسم.  )  "ادلعركفة
فالالعب حيتاج إُف كقت لتستطيع أجهزتو التكيف مع االستثارة القوية ك ادلختلفة ، كىذا التكيف "      

لتدريب كأف يصل احلمل ردبا يتضمن تغَتات مورفولوجية ك فيزيولوجية ك نفسية ، ك إذا َف يتم زيادة محل ا
عند مستول معُت أك ثابت تكوف النتيجة أف ادلستول الذم يصل إليو الالعب باستخداـ ىذا احلمل 

 ( 36.  2002. أبو عبده.  ) "يكوف مستقرا فانو يتحسن مبدئيا مث يسوء تدرجييا 
ؼ الالعب، فأجهزة إف معدؿ سرعة زيادة أمحاؿ التدريب جيب أف يكوف لو ارتباط دبعدؿ سرعة تكي"    

الالعب تتكيف مع كل محل جديد مع كجود بعض التأخَت أك ىذا التأخَت يعتمد على حجم ك شدة 
 (                                                              11. 1980.البيساطي)"اٍف ...احلمل ك على القدرة الفردية نعتمد على العمر، اجلنس، الصحة 

الزيادة العشوائية حلمل التدريب ديكن أف ذبتاز قدرة الالعب على التكيف شلا "شلا سبق ذكره فإف  ك        
ينتج عن دلك فقداف التوازف الفيزيولوجي ك النفسي شلا يؤدم بظهور اإلصابات ك التعب باإلضافة إُف 

   ( Waineck Jurgain 1986 . 143)". ظهور ظاىرة التدريب الزائد
  :التنويعمبدأ   1-5-4

إف سَت التدريب على كتَتة كاحدة يؤدم إُف ادللل ك السأـ ألف عامل التغَت ك التنويع يف التدريب         
حيث أف اإلمهاؿ يف التغَت يؤدم إُف الضجر ك اخلموؿ ك مها طريقتاف , يؤدم إُف إثارة محاس الالعبُت 

 يف التدريب من خالؿ النقاط التالية يؤدياف إُف األداء السيئ، حيث ديكن زبفيف تنويع ك تغيَت
 التدريب( جرعة ) التنويع يف زمن الدكاـ كحدة  -

 تغيَت رتابة التدريب ك التمرينات اليت حيتويها -
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 التدريب( جرعة)التنويع يف األجزاء ادلكونة لوحدة  -

 التدريبية( اجلرعة)التنويع يف شدة محل الوحدات  -

 التنويع يف سرعات أداء التمرينات -

 التنويع يف ادلسافة ادلقطوعة -

 ( 2.  2001. مفيت. )استخداـ األلعاب الصغَتة -

 :مبدأ االسترجاع  1-5-5

لتجنب اإلفراط يف التدريبات اليت ديكن أف تؤدم إُف اإلرىاؽ ك إُف التشبع النفسي ، فإنو من "         
 . "الراحةالضركرم احًتاـ مبدأ التناكب يف النوعية ك الشدة ك مدة العمل ك 

إف كل حصة أك كل سبرين جيب أف يكوف احلادث الذم حيافظ على مستول عاِف من النشاط،   :النوعية
 .ك ىذا جيب أف يكوف منتميا إُف ادلتاع التقٍت لكل مدرب ناجح

إف ادلرحلة أك احلصص التدريبية جيب أف تكوف متناكبة حبصص تدريبية زلققة أك جيب على الكل : الشدة
 .بدأ التناكب ك التدرج يف إعطاء احلملاحًتاـ ـ
احلصص الطويلة جيب أف تكوف أيضا متناكبة حبصص قصَتة،  ك تكوف على العمـو جادة جدا  :الحجم

 .حبيث أف الشدة كاحلجم يتطوراف بشكل متبادؿ
 مبدأ التخصص   1-5-6

فاليـو ادلنافسة يف أكثر من الضركرم لصنع العب جيد جيب أف يكوف تركيز منصبا على لعبة كاحدة        
 (                                                        12. 1992. بطرس. )"لعبة ربوؿ دكف األداء الناجح حىت على مستول أقل من ادلستول احمللي

حيث أف أداء أنشطة حركية معينة يؤدم إُف إحداث تغيَتات يف أنسجة ك أعضاء اجلسم ادلشاركة         
يف ىذه األنشطة ، ك ال تؤدم إُف إحداث تغَتات يف أنسجة ك أعضاء أخرل فمثال إدا زاكؿ الالعب 

سبرين اجلرم فإف نفس األلياؼ العضلية ادلستخدمة يف اجلرم ىي اليت تعمل ك بالتاِف ىي اليت تكوف أكثر 
يث يف ذات األلياؼ تأثَت من غَتىا كما أف نظاـ الطاقة ادلستخدمة يظل يعمل دكف غَته ك التكيف بح

. مفيت )"العضلية ادلشاركة أمثاؿ التدريب لتحسن كفاءة التحمل يطور التحمل ك ال يطور القوة العضلية 
2001  .53  ) 



ك ىذا ما يالحظ كذلك يف الرياضات اجلماعية حيث أف يكوف التمرينات شلاثلة ك تتطابق مع نوع        
ك كذلك اخلططية ك ىو ما يظهر يف مراحل التكوين الالعبُت فبعد  اللعبة من الناحية البدنية ك ادلهارية

 .مرحلة التعلم يتجو الالعب إُف مرحلة التخصص
 التخطيط في المجال الرياضي  1-6
 :مفهوم التخطيط في المجال الرياضي  1-6-1

التخطيط يف اجملاؿ الرياضي يعٍت التنبؤ دبا سيكوف يف ادلستقبل لتحقيق ىدؼ مطلوب ربقيقو يف       
معوقات التنفيذ كالعمل على تذليلها يف إطار زمٍت  ةاجملاؿ الرياضي ك االستعداد بعناصر العمل كمواجو

 Fayolكما يعرؼ (.  27. 1999. مفيت. ) زلدد كالقياـ دبتابعة كافة اجلوانب يف التوقيت ادلناسب
 ( 17.        . السلمي((.  ) التنبؤ ما سيكوف عليو ادلستقبل كاالستعداد لو)) : التخطيط بأنو

 ةالتنبؤ باألحداث ادلستقبلية بناء على التوقعات كعمل الربامج التنفيذم" :بأنو Hodgettsكعرفو      
 (119.        .موسى". ) ذلا
 :للتدريب الرياضي في كرة القدم أىمية التخطيط   1-6-2

يعترب التخطيط بالنسبة لعمليات التدريب الرياضي من األسس اذلادفة لضماف العمل على رفع         
ادلستول الرياضي، فالوصوؿ إُف ادلستويات الرياضية العالية ال يأيت عشوائيا بل من خالؿ التخطيط 

ية بالغة للدكر الذم يلعبو التخطيط ذلذه العملية ،كجيب للتدريب ادلنظم لفًتة طويلة، كىذا ما يعطي أىم
أال يفهم أف التخطيط يرتبط دائما بالفًتات الطويلة، بل انو من الضركرم التخطيط لفًتات قصَتة ادلدل 

 .كاليت ديكن فيها ربديد األىداؼ كالواجبات التفصيلة لكل مرحلة
م كالعنصر اذلاـ يف التخطيط الرياضي لقطاع البطولة كيعد التخطيط للتدريب الرياضي الواجب األساس     

الدكِف كال ديكن ذباىل العناصر األخرل ادلساعدة يف التخطيط الرياضي إذ أف عملية التخطيط الرياضي 
 .ككل تشمل كل ىذه العناصر لكن أمهها ىو التخطيط للتدريب الرياضي

يف أم رلاؿ يضمن دائما أعلى النتائج، كتقومي إف التخطيط ألم عمل، ك"كيشَت زلمد رضا الوقاد         
العمل بصفة عامة، كالتخطيط يف كرة القدـ أك يف غَتىا من النشطة الرياضية يضمن دكف شك الوصوؿ 

إُف أعلى ادلستويات الرياضية، لذلك فإنو من الضركرم أف يكوف لدينا خطة متكاملة عندما نبدأ يف العمل 
 ( 269.  1989. الوقاد)  .."مع أم فريق، كعلى أم مستول



 :أنواع التخطيط في التدريب الرياضي   1-6-3
 :أمهها ( خطط التدريب الرياضي)ىناؾ أنواع متعددة من التخطيط للتدريب الرياضي        
o  خطط التنمية الرياضية الطويلة ادلدل. 

o  خطط التدريب متوسطة ادلدل. 

o خطط التدريب قصَتة ادلدل. 

 

 :ة الرياضية الطويلة المدىخطط التنمي 1-6-3-1
تعترب خطة التنمية الرياضية الطويلة ادلدل أكرب كحدة نظاـ زبطيط التدريب الرياضي، كيشمل ىذا النوع 

سنة، أك تبدأ من عملية ادلمارسة األكلية للنشاط  15-8من التخطيط على فًتة تًتاكح غالبا مابُت 
للمستويات العالية يف مجيع األنشطة الرياضية، الرياضي يف الوصوؿ ألعلى مستول رياضي، فالوصوؿ 

باخلصوص يف تنمية ادلهارات كالنهوض باألداء الرياضي لدل شلارسي كرة القدـ، فال ينتج كليد اللحظة  أك 
الصدفة أك يتكوف بُت يـو كليلة، كلكن ينمو كيتطور تدرجييا من خالؿ التخطيط الصحيح لعمليات 

لسنوات طواؿ تنقسم فيما بينها دلراحل متعددة إذ ترتكز كل منها على  التدريب الرياضي ، كالذم ديتد
ادلرحلة السابقة ذلا، كجيب أف يشمل ىذا النوع من لتخطيط على أىم األىداؼ ك الواجبات  للمدل 

الطويل، كينبغي أف يكوف اذلدؼ النهائي خلطط التنمية الرياضية لدل شلارسي كرة القدـ، الذم ىو زلاكلة 
ادلستويات العليا، مع مراعاة توقع درجة التطور بالنسبة ذلذه ادلستويات نظرا ألف ادلستول العادلي لتحقيق 

 .ال يقف عند نقطة ثابتة كاحدة، بل يتميز بدكاـ التطور كالرقي
ك على ذلك فإف دكاـ االرتقاء ك التطور بالنسبة للمستويات العادلية يستلـز بالضركرة مركنة التخطيط كما  

ربديد ادلستويات اجلزئية ادلطلوب ربقيقها، مثل ادلستويات ادلطلوب بالنسبة لدرجة منو كتطور  يتطلب
الصفات البدنية ك ادلهارات احلركية ك القدرات اخلططية ك ادلعارؼ ك ادلعلومات النظرية، باإلضافة إُف 

الصحيحة لكل منها، ذلك ينبغي ربديد الوقت ادلالـز لتحقيق كل ىذه ادلتطلبات مع ربديد األسبقية 
كتتجو بعض الدكؿ بالنسبة لتخطيطها مثل ىذه البطوالت، كخاصة بالنسبة للدكرات الرياضية اليت تشمل 

أك الدكرات العربية مثال الًتكيز على بعض األنشطة  ةعلى عدد معُت من األلعاب، كاأللعاب االكدليب
الرياضية اليت يعتقد أهنا تستطيع فيها إحراز ادلراتب ادلتقدمة كيتأسس اختيارىا ذلذه األنشطة الرياضية على 



دراسات عملية تستهدؼ معرفة ادلستول العاـ ذلذا النوع من النشاط الرياضي، ككذلك معرفة درجة 
مكانية تطويره بالنسبة ألبطاذلا ، كمن مزايا ىذا الًتكيز إمكانية توفَت الكفاءات ادلستول احلاِف ك إ

 (112. 1997.الشافعي)كالطاقات الالزمة لتطوير ادلستول الرياضي 
 :خطط التدريب متوسطة المدى  1-6-3-2

لذم كضع يتم لسنوات طويلة، كلكن فيما يتصل بنوعية ادلمارسُت كالغرض ا التخطيط كقاعدة ىذا      
سنوات كىي الفًتة بُت الدكرات األكدلبية أك بطوالت العاَف يف كثَت من ( 04)ألجلو، كقد تكوف ىذه ادلدة 

األلعاب أك سنتاف كالفًتة بُت بطولة أكربا مثال أك قد تكوف لسنة كاحدة كىي الفًتة بُت بطولة العاَف يف 
ق بعملية توزيع اخلطة التدريبية على دكرة بعض األلعاب، كجيب أف يراعي التخطيط طويل ادلدل اتصاؿ

اإلعداد : تدريبية كاحدة كبَتة، ىذه الدكرة سبدد لعدة شهور، كجيب أف تشمل الفًتات الثالث كىي
كاالىتماـ بكل صغَتة ككبَتة من أجل اكتساب الثقة لدل . كالتحضَت اجليد للممارسُت من كل النواحي

ادلنافسة كذلك بتقدمي كل ما خيص اجلوانب سواء البدنية أك ادلهارية ادلمارسُت يف كرة القدـ، ككذلك أثناء 
، كتتمثل يف (موسم ادلنافسات)أك التكتيكية، ك كذلك يف ادلرحلة االنتقالية اليت تلي هناية ادلوسم الرياضي 

 (13. 1997. الشافعي)  .الراحة النشطة أك االجيابية
 :خطط التدريب قصيرة المدى  1-6-3-3
لتخطيط الذم يتم يف فاصل قصَت كزلدد، ففي عملية التدريب الرياضي يتم التخطيط القصَت كىو ا   

  :ادلدل لفًتة تدريبية كاحدة، كيعتمد التخطيط قصَت ادلدل على مبدأ التحديد كالواقعية كيتكوف من

 :خطة التدريب السنوية  1-6-3-3-1

يسمى ىذا التخطيط بالتخطيط الرياضي ادلومسي أك لسنة كاحدة حيث يبدأ ادلوسم من هناية              
كتضم رلموعة من  فًتة ادلسابقات من ادلوسم الرياضي السابق ك ينتهي يف هناية موسم ادلسابقات اليت يليو،

 :الفًتات
ك تعترب أىم فًتة من فًتات اخلطة السنوية ك عليها يًتتب صلاح أك فشل النتيجة :  فترة اإلعداد -1

الرياضية لذا أصبح اليـو ضركرم استغالؿ ىذه الفًتة أحسن استغالؿ دلا ذلا من أمهية يف ربقيق 
 . الفوز



يزداد حجم كفقا للهدؼ منها نوعية العمل هبا تشتمل التمرينات العامة ك  ": مرحلة اإلعداد العاـ -أ
من درجة العمل الكلية ك الشدة تكوف متوسطة ك دلك % 80 – 70العمل هبا بدرجة كبَتة مابُت 

 3 – 2لتطوير احلالة التدريبية أيضا االرتقاء بعناصر اللياقة البدنية العامة ، ك تستغرؽ ىذه ادلرحلة 
 ( 304.  2003. دالوقا)    "مرات أسبوعيا لفرؽ أصاغر 5 – 3أسابيع ك جيرم التدريب من 

أسابيع ك هتدؼ إُف الًتكيز على  6 – 4تستغرؽ ىذه ادلرحلة من  ":مرحلة اإلعداد اخلاص  -ب
اإلعداد البدين اخلاص من خالؿ تدريبات إعداد خاص باللعبة من حيث الشكل ك ادلوقف ك دبا يضمن 

تساب الالعبُت الثقة معو متطلبات أداء التنافس ك ربسُت أداء ادلهارم ك اخلططي ك تطويره ك اؾ
 ( 367.  1993. شعالف) "بالنفس

 
أسابيع هتدؼ إُف تثبيت  4 – 3ك تستغرؽ ىده ادلرحلة من   ": مرحلة  اإلعداد للمباريات -2

الكفاءة اخلططية لالعبُت مع العناية بدقة أداء ادلهارم ربت   ضغط الدافع ك إكثار من سبارين ادلنافسة ك 
 (  40.  1994. مفيت)    "بيةادلشاركة بادلباريات التدرم

أسابيع هتدؼ إُف إتقاف اجلانب ادلهارم ك  5 – 3تستغرؽ ىذه الفًتة من :  فترة المباريات -3
اخلططي بفضل ربسُت طرؽ اللعبة الفردية ك اجلماعية ك تطوير ادلعرفة اخلاصة ك الكفاءة بداعية لالعبُت 

 ادلنظم  ك تنمية اجلوانب اخللقية كالعزدية  ك رفع التحضَت البسيكولوجي عن طريق التأثَت الًتبوم
ك ىي زلصورة بُت هناية فًتة ادلباريات ك بداية فًتة اإلعداد للموسم الواِف  (:راحة ) فترة انتقالية  -4

أسابيع ك هتدؼ إُف الًتكيح على الالعبُت بعد الشد العصيب خالؿ فًتة ادلباريات ك  6 – 4ك سبتد مابُت 
بعد اجملهود البدين ك عالج اإلصابات ك ىذا حىت يقبل الرياضيوف على ادلوسم  ادلقبل  راحة األجهزة احليوية 
 (200. 2001.البيك )حبماس ك استعداد   

 
 
 
 

 



 :خطة التدريب الشهرية  1-6-3-3-2
تعترب العملية التدريبية سلسلة متسعة احللقات كذلذا فاف ادلنهاج الشهرم ىو عملية استمرار لتطبيق       

كيف ىذا ادلنهاج يضع ادلدرب أىدافا يسعى إُف ربقيقها كىي مبنية على الوحدات  ادلنهاج األسبوعي
 .التدريبية اليومية كاألسبوعية 

كيرل كل من عباس امحد السمرائي كعبدالكرمي السمرائي أف ادلنهاج العاـ ال ديكن القياـ بتدريسو         
اىج ػػػناىج منفردة كمنها ادلنهػاج الشهػرم الذم حيتوم على منمرة كاحدة ذلذا السبب كجب تقسيمو إُف ـ

صغرل، أم إُف  أقساـ إُف قسمديكن تطبيقو مرة كاحدة كبالتاِف  ادلنهاج ال ىذا ،ادلدل،كحىتة متوسط
كيعترب ادلنهاج الشهرم دبثابة اخلطة ,ادلنهاج اليومي  مكحدة تدريبية كاحدة ق ؿمراحل ديكن تنفيذىا خال

لذلك فاف ادلدرب يسعى دائما للوصوؿ إُف أفضل ادلستويات لالعبيو يف سلتلف .ناىج اليومية األـ للم
لذلك فاف سبارين . كمستول اللعب مهما كاف جيدا فانو حباجة إُف التطور كالتقدـ ،جوانب اللعبة

تويات كمح.د جيب أف تكوف كاضحة من حيث التطور كالتدرج كاالرتقاءػاألسابيع اليت تضم الشهر الواح
الؽ األفضل عند تنفيذ مفردات األسابيع ػػاألسبوع األكؿ من الشهر ديكن اعتبارىا قاعدة من أجل االنط

التالية، كأثناء كضع ادلنهاج الشهرم جيب على ادلدرب اخذ عملية االسًتداد بعُت االعتبار أم يعمل 
. يف سبيل أف يسًتد الالعب االثنُت معا أكك شدتو أادلدرب على حفظ محل التدريب من ناحية حجمو 

 .كديكن أف يكوف االسًتداد يف اللياقة البدنية فقط مثال 
بنوع  يتأثرذلك  إف. أيت االسًتداد يف األسبوع الرابعػِف أسابيعكديكن أف يكوف اجلهد عاليا يف ثالثة    

. بن قاصد) .نومالتمارين اليت تنفذ، كبقابلية الالعبُت كادلوسم التدرييب الس (شدة كحجم)التدريب 
 اؿ للمنهاج الشهرم ػكذج كمثػكالشكل  ادلواِف يوضح ّف (20. 1997

 (                                             1988سامي الصفار , تامر زلسن )ديثل منوذج للمنهاج الشهرم (  01)الشكل رقم 

                                     
                                                                                

   
        

                                         



 -المنهاج األسبوعي:-خطة التدريب األسبوعية  1-6-3-3-3
الوحدة البنائية اليت تلي ادلنهاج األسبوعي حيتل مكانة ىامة بُت ادلناىج التدريبية بكرة القدـ كىو            

جداؿ فيها  إف اعتماد مبدأ ادلنهاج التدرييب األسبوعي أصبح من ادلبادئ التدريبية اليت ال.ادلنهاج اليومي
بشؤكف كرة القدـ يطالبوف بزيادة الوحدات التدريبية يف األسبوع الواحد لالعبُت  كاف الكثَت من ادلعنيُت,

أف التجارب ادليدانية قد أثبتت بأف القابلية العالية، كقابلية " ىارة" الذين كصلوا للمستويات العليا كيؤكد
 .) 150. 1986.ىارة (كلما كاف عدد مرات التدريب أكثر   تزداد بسرعةالتحمل 

كحدات تدريبية  4-5ب تآمر زلسن، كسامي الصفار فانو جيب أف تعطى أسبوعيا منكحس    
تدريب الالعبُت  إُف التدريب األسبوعيكحدات تدريبية للمتقدمُت، كيهدؼ   8-6ف ػللمبتدئُت، ك ـ

ـ بعطائهم سبارين لتطوير الناحية البدنية، كادلبادئ الفنية، كخطط اللعب، كالتمارين التطبيقية إلعػداده
بعض احلركات ادلطلوبة  ذأف الالعب قد يكوف قادرا على تنفي دلواجهة متطلبات اللعب احلقيقية علما

كثر أفعلى ادلدرب يف ىذه احلالة جعل التدريب . خالؿ التدريب، كلكنو يعجز عن أدائها خالؿ ادلباراة
داؼ اليت يسعى إُف ربقيقها يربز األه جيب على ادلدرب أف عند كضع ادلنهػاج األسبوعي مشاهبة بادلنافسة
كلكن ىذا ال يعٍت ,كعػادة يشمل التدريب كافة ادلكونات األساسية للعبة كهدؼ عاـ , خػالؿ األسبوع

أف يراعي التدريب  كما جيب.ربقيقو من خالؿ التدريب األسبوعي إُفعدـ كجود ىدؼ خاص يسعى 
ككيفية توزيع احلمل ,الطريقة ة ذلذهاألمثلكديكن تقدمي بعض ,طريقة منوذجية من حيث احلجم كالشدة

     ) 150. 1988.ثامر (:    نػػػها  ـك,األسبوعي
 الطريقة نصف الهرمية  : 

فيها يستمر التدريب بارتفاع من اليـو األكؿ إُف اليـو األخَت من التدريب حيث يكوف التدريب            
 يف قمة من ناحيتُت الشدة ك احلجم 

 الطريقة الهرميــة: 
 :كىي نوعاف 

 : الطريقة اذلرمية يـو كاحد-
 .مث يبدأ اذلبوط مرة أخرل )األسبوع (فيها يتدرج التدريب ك تكوف القمة يف كسط التدريب         

 .                          فيها يكوف محل التدريب مرتفعا يوماف يف األسبوع :الطريقة اذلرمية القمة يوماف-



  الطريقة التعرجية: 
 .يكوف فيها التدريب خفيفا يف اليـو األكؿ كشديدا يف اليـو الثاين كىكذا                

    طريقة القمتان: 
 : ك صلدىا على شكلُت       

يكوف التدريب يف اليـو األكؿ خفيفا مث يرتفع كيبقى يف القمة يومُت مث تعاد احلالة يف القسم الثاين من  -أ-
 نفس األسبوع

 .مث تأيت الراحة بعدىا  أكال يومُت فتبدأ بالقمةأما الطريقة الثانية   -ب-
  طريقة القمة الطويلة: 

 .يكوف فيها منتصف األسبوع التدرييب يف القمة من حيث احلجم ك الشدة يستمر دلدة ثالثة أياـ
على الرغم من ىذا فاف ادلدرب يتمكن بالتصرؼ بالطريقة النموذجية بالشكل الذم يراه مناسبا حلالة      

كاف  إذايومُت  أكراحة كاملة للفريق دلدة يـو  كإعطاءالتدريب ككضعية الالعبُت ك الظركؼ اخلارجية ادلؤثرة 
                                                                        (1997.25.بن قاصد)  دلباراةاالفريق مرىقا، يأخذ قسطا كامال من الراحة يف اليـو الذم سبق 

 (:المنهاج اليومي:)خطة التدريب اليومية   1-6-3-3-4
تعترب اخللية  إهناكتسمى بوحدة التدريب اليومية كىي اخللية األكُف خلطة التدريب السنوم أم      

األساسية لعملية التخطيط حيث يعمل ادلدرب على ربقيق األىداؼ التعليمية ك الًتبوية للعملية التدريبية 
 .اليت تشكل زلتول ىذه الوحدة  التمريناتمن خالؿ كحدة التدريب اليومية عن طريق عدد من 

من اذلدؼ الرئيسي ذلا فهناؾ  أصاليت تتبع كديكن التفريق بُت الوحدات التدريبية طبقا للسمة ادلميزة ذلا كاؿ
كقد يكوف .. كحدة تدريبية تغلب عليها السمة البدنية ،كأخرل السمة ادلهارية ، كثالثة اخلططية كىكذا

بن )ىناؾ كحدتاف تدريبيتاف يف اليـو ، أك ثالثة يف مثل ىذه احلالة يطلق على كل منها كحدة تدريبية 
 (1997.25.قاصد
 

 

 

 
 



 :ىي أقساـثالثة  إُفتنقسم الوحدة التدريبية من الناحية الًتكيبية ك        
 القسم اخلتامي   -القسم الرئيسي                          -اإلعدادمالقسم    -

 القسم اإلعدادي : 
ك بدين عبارة عن سبارين عامة ك ,ك يضبط الالعبُت ,ينظم إدارم،  ذبزئُتىذه ادلرحلة ربتوم على        
ة  يتم فيها هتيئة الالعبُت من الناحية النفسية ، البدينة ، ادلهارية ، حيث يراعي ادلدرب التدرج يف خاص
 .الالعبُت  إصابةلشدة احلمل يتسبب يف  ادلفاجئ فاالرتفاع،  اإلمحاءعملية 

العاـ كتتمثل يف سبارين التسخُت، ألعاب تركحيية، سبارين ادلركنة  اإلمحاءك يشمل ىذا القسم    
 . اٍف...كالرشاقة

    (1997.25.بن قاصد)اخلاص فيتم عن طريق سبارين خاصة زبدـ ىدؼ الوحدة التدريبية  اإلمحاءأما 
  القسم الرئيسي: 

ادلقًتحة عن طريق  األىداؼؽ ك يتم فيو ربقي،يعترب أىم جزء أك قسم يف احلصة التدريبية اليومية        
يتضمن ىذا القسم سبارين اللياقة البدنية ك ,يقـو هبا ادلدرب لتطوير احلالة التدريبية لالعبُت سبرينات

العػػامة ، ك نواحي اإلعداد البدين اخلاص ككذا اإلعػػداد ادلهارم ك اخلططي بشقيو الدفاعي ك اذلجومي 
عندما تكوف الوحدة . اللعب ادلختلفة ؽك التدريب على طر ،ادلراكزك مباريات التجريبية ك تدريبات ،

ك يكوف ىناؾ ننوع يف زلتول احلصة التدريبية يساعد على عملية تشويق ، مبنية على أساس علمي
ك جيب التنسيق بُت عملييت التكرار ,ك يبعد ادللل على النفس ك يتفادل الوقوع يف اإلرىاؽ ,الالعب 

. رين ك التغيَت يف التما  
  القسم الختامي: 

احلالة الطبيعية بعد  إُفك ألعاب تركحيية ك ىذا لعودة الالعب  االسًتخاءيتضمن ىذا اجلزء سبارين  -
   .مواجهة محل مرتفع ذك شدة يف ادلرحلة الرئيسية 

 
 
 
 



 

 
بتحديد ادلدة الزمنية لكل قسم من الوحدة التدريبية ( horsky - kacani)ك قد قاـ الباحثُت 
 :على الشكل التاِف

 
 .دقائق  5التحضَت النفسي كشرح ىذه احلصة    *:   القسم التحضَتم 

 .دقيقة  15-30مرحلة القسم اإلعدادم     *                       
 .دقيقة        60-70مرحلة القسم الرئيسي   *:    القسم الرئيسي
 .دقيقة   10-15مرحلة القسم اخلتامي       *:     القسم اخلتامي

. دقيقة  120 إُف 90ك ىكذا صلد أف الزمن ادلخصص للوحدة التدريبية يًتاكح من         
(ladislar.1986.31) 

 
 :خــــالصة  

صوؿ الوعملية تربوية مبنية على أسس علمية تعمل على  الرياضي  التدريبكعليو فقد أصبح         
الالعبُت إُف التكامل يف األداء الرياضي يف كرة القدـ كبالتاِف ربقيق اذلدؼ األكؿ من التدريب كىو الفوز ب

سليمة لتطوير قدرات  كخططيف ادلباريات كربقيق نتائج إجيابية كيتجلى ذلك من خالؿ كضع برامج 
كقد اختلف علماء الثقافة الرياضية . ة الالعبُت البدنية كادلهارية كالذىنية كصفاهتم اخللقية كالنفسية كاإلرادم

كادلهتمُت بشؤكف الرياضة يف ربديد معٌت كمفهـو التدريب الرياضي معتمدين يف ذلك على خرباهتم كذبارهبم 
 .
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 : تمهيد
، كالًتبوية كادلعرفية  إف االىتماـ كاإلسهاـ يف تنشئة الالعبُت يف مجيع النواحي البدنية كادلهارية       

كاإلرادية يساىم يف بناء الشخصية الناضجة كادلتكاملة، كيؤدم إُف امتالؾ مهارات رياضية عالية ادلستول 
يف األداء كالسرعة يف تطبيقها مستثمرا القدرات كاخلصائص البدنية، كاحلركية يف مرحلة األشباؿ اليت كانت 

شلارسة األلعاب، كاللعبة كالتخصص فيها، كاليت سبكنو من  قد نالت نصيبها من التطور،كالنمو نتيجة
اكتساب اخلصائص الالزمة، ككذلك إشباع حاجاتو األساسية يف اللعب، كالًتكيح كادلنافسة كإتاحة فرص 

 .التجريب كالكشف لتنموا لديو القدرة على اخللق كاإلبداع
ضي أمهية استثنائية، كمدخال جديدا الرتباطها كسبثل اللعاب ادلصغرة أك الصغَتة  يف التدريب الريا       

بالنشء اجلديد كتكوين قاعدة متينة راسخة البنياف، كتوفَت كافة ادلستلزمات اليت تأخذ هبم ضلو األحسن، 
لتطوير مستواىم ككذلك تتيح ذلم الفرص ادلناسبة للتعبَت عن رغباهتم، كميوذلم فضال عن ادلتعة اليت 

هتم ذلا، سواء كانت ىذه ادلتعة معرفية أك بدنية أك مهارية أك نفسية على أف يكتسبوهنا من خالؿ مزاكؿ
يكوف سلطط ذلا بشكل يضمن استمراريتو خالؿ الوحدات التدريبية، كصلاحها ادلؤثر بالتقدـ بشكل اجيايب 

 .دبستول نتائج األداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 : األلعـــاب المصغرة -2  
 تعريف اللـــعب   2-1 

لقد كثر اجلدؿ حوؿ موضوع اللعب حيث لقي اىتماما كعناية من قبل العلماء، كادلفكرين الذين          
نشاط حيوم ، كاستخداـ حر دائم : "على أنو" ريساف عبد اجمليد"حيث عرفو  أف يعطوه تعريفا دقيقا اأرادك

 ( 11. 2000. ريساف ) " يقوم ادلرء كإبداعو يف إطار قواعد زلددة
الوسيلة الطبيعية يف تفهم مشاكل احلياة اليت تفرض ، كربيط : "بأنو" عطية زلمود" كما عرفو        

بالطفل يف كل حلظة، كآكنة فعن طريق اللعب يكتشف البيئة اليت يعيش فيها كيوسع من معلوماتو، كيزيد 
 (50. 1994.عطية) ." من مهاراتو، كيعرب عن أفكاره ككجدانو

كسيلة للتعبَت عن الذات باستغالؿ طاقتو كيدفع :" أف اللعب ىو" عبد احلميد شرؼ"ل يف حُت ير      
الفرد إُف التجريب كالتقليد ، كاكتشاؼ طرؽ جديدة لعمل اإلنساف كبذلك يشعر الفرد فيو بادلتعة كالسركر 

 ( 05.  1987. شرؼ) " كلو دكر كبَت يف تكوين شخصية الفرد
اللعب ىو النشاط السائد يف حياة الطفل ما قبل ادلدرسة كما يساىم :" كيعرفو حسن عالكم بأف     

بقدر كبَت يف ادلساعدة على النمو العقلي كاخللقي، كالبدين ، كاجلماِف ، كاالجتماعي ، كادلتتبع لنمو الطفل 
  ( 09.  1983. عالكم) " يالحظ تطور اللعب عندىم كاختالفو باختالؼ مراحل النمو

قدـ ديكن تعريف اللعب على أنو نشاط ضركرم يكتسب من خاللو الطفل أك الالعب كمن خالؿ ما ت    
 سلتلف ادلهارات احلياتية كالرياضية حسب مراحل النمو ادلختلفة

 ديارس ك ،عمل أك حركة شكل على يكوف موجو غَت أك موجو حر نشاط " بأنوكما يعرؼ اللعب        

 بالدكافع الرتباطو اخلفة ك بالسرعة سبتاز ك الذىنية، ك احلركية اجلسم طاقة يستثمر ك مجاعيا، أك فرديا

 إُف الإ يهدؼ كال حياتو من جزءا كيصبح ادلعلومات الفرد يتلقى ،كهبذا صاحبو يتعب ،كال الداخلية

 ( 15.  1982.مرعي . بلقيس ) االستمتاع
 ك كالبدنية احلركية قدراتو كتطوير الشخصية تكوين يف يساىم الفرد ديارسو نشاطا اللعب كيعد          

 مهما تربويا كسيطا اللعب يعد ،إذ احلية الكائنات عاَف تسود سلوكية ظاىرة ،فهو السمات كافة ك الذىنية

 ( 4.  1998.ادلصرم) اخلربة كاكتساب التعلم أدكات أحد كىو

 

 
 



:  أىــداف اللـعب   2-2
تعد طريقة اللعب من بُت الطرؽ الشائعة االستعماؿ يف رلاؿ الًتبية البدنية كالرياضية دلختلف      

أطوار منو الفرد ، كذلك دلا ربققو ىذه الطريقة من صلاح كبَت يف الوصوؿ إُف األىداؼ ادلسطرة من قبل 
( . العاطفية ) ادلعلم يف اجلوانب النفس حركية ، ادلعرفية كاالنفعالية 

:  األىـداف النفسية الحـركية   2-2-1
لكي تكػوف طريقة اللعب فعالة جيب أف هتدؼ إُف تنميػة كربسُت احلركات البنائية األساسية            

احلركات االنتقالية كادلتمثلة يف القدرة على التحرؾ من كضع الثبات إُف مكاف أخر كالوثب : مثل 
نتقالية كتحريك الرأس كاجلذع ككذلك احلركات اليدكية كالضرب كاجلرم ، إضافة إُف احلركات الغيػر ا

.  باليد أك القدـ 
كتنمية القدرات اإلدراكية كاليت تساعد ادلتعلم على تفسَت ادلثَت حىت يتمكن من التكيف مع       

البيئة ، كتتضمػن أساسا التميز احلركي  كالبصرم كالسمعي ،  كما تساىم ىذه الطريقة يف تنمية 
قدرات البدنية حيث تعمل على ربسُت أداء ادلهارات ادلتعددة كالبسيطة منها كادلعقدة ، باإلضافة إُف اؿ

 (34.      .فرج ). تنمية ادلهارات احلركية 
:  األىـداف المعرفية   2-2-2

ادلعرفة  ينبغي أف هتدؼ برامج اللعب إُف إعداد الفرد يف اجملاؿ ادلعريف بأقسامو ادلتعددة كاليت تشمل     
القدرة على تذكر ادلهارات السابق تعلمهػا إضافة إُف الفهػم حبيث يكػوف ادلتعلم قادرا على الفهم : مثل

احلركي أك ادلهارة اليت يتعلمها ككذا تطػابقها كربليل تلك احلركات كتركيبها ، كصوال إُف تقوديها كمعرفة 
. مدل ربقيق اذلدؼ الذم كضع ذلا 

أف يعرؼ ادلصطلحات اخلاصة باللعب كيتعرؼ على : ؼ ادلعرفية نذكػر ما يلي كمثاؿ األىدا       
أنواع ادلهارات اخلاصة بو ، كخيتػار طرؽ اللعب ادلناسبة للفػريق كحيلل أمناط ادلهارات ربليال دقيقا 

 (36.      .فرج ).كالنهػائي كيقـو أخطاء األداء كيقارف بُت ادلستويات األداء األكِف
 
 

 



: اطفية ـداف العـاأله  2-2-3
ال شك أف لكل ىدؼ معريف جانب عاطفي كتالزمهػا أمر طبيعي ، كعلى ادلعػلم أف جيذب       

اىتمامات ادلتعلمُت لتعلم األلعاب حىت يتولد لديهم الرغبة يف تعلمها ، كما يتضمن اجملاؿ العاطفي 
فيو كيدخل يف نطاؽ األىداؼ  عملية تطبيع االجتماعي اليت ذلا األثر يف منو السلوؾ كالتحكم

غرس قيم مرغوب فيها كالركح الرياضية العالية مثل التفاىم كاإلحساس  دبشاعر : العاطفية لأللعاب 
يُت ، كتقبل اآلخرين ، كاحًتاـ حقوؽ اآلخرين نتيجة احًتاـ قواعد اللعب ، كاحًتاـ احلكاـ كاإلدار

اجلماعة كالسلوؾ االجتماعي الذم تقـو عليو احلياة  الشخصي الذم تتأثر بو ادلسؤكلية عن السلوؾ
الدديقراطية ، كإدراؾ الفرد لذاتو كالشجاعة ، كادلثابرة ، كبذؿ اجلهػد كما يكتسب الالعب قيمة ثقافية 
حبيث تساعده على فهم ثقافة اجملتمع كثقافة اجملتمعات األخرل ، كىذا  باإلضافة إُف اكتساب  قيم 

 (42.      .فرج ) .ؿ الًتبية احلركية اليت تعمل على ربقيق الرضي اجلماِف كالفٍت مجالية كفنية من خال
 

 :ات اللعب ــنظري  2-3 

للعب نظريات كآراء سلتلفة باختالؼ العلماء كادلختصُت الذين تناكلوا ىذه ادلسألة بالدراسة كالبحث       
 .لنظريات تبعا الذباىاهتم الفلسفية ، كفيما يأيت تصنيف بسيط ذلذه ا

 : النظريات الفلسفية القديمة  2-3-1

 :نظرية الطاقة الفائضة  2-3-1-1

: ىذه النظرية ىم أصحابف إك، تعد كاحدة من أقدـ النظريات اليت حاكلت تفسَت اللعب 
كترل ىذه النظرية أف اللعب جاء نتيجة لوجود الطاقة .  1875عاـ  (كىربرت سبنسر)،  (فردريك شيلر)

إمنا يكوف  باألقداـ األرضكصراخهم كالتصفيق كضرب رقص األطفاؿ  أفحيث ، حيتاجها  الزائدة اليت ال
نتيجة للمالحظة الدقيقة  ةىذه النظرمبنيت كقد ( . 89،  1987نتوش ، ح)لتصريف الطاقة الزائدة 

 بال تلعكاحليوانات الراقية ، فال تلعب  األخرل،فاحليوانات الراقية تلعب أما احليوانات  جلماعات احليواف
القرغوِف ، .)سعي كراء غذائها كالتكاثر من توافرت ذلا الطاقة بعدما تقضي احلاجات األخرل  إذا إال

 ( .62،  1989كادلفيت ، 

 

 



 :النظرية التلخيصية   2-3-1-2

اللعب ىو تلخيص لضركب النشاطات ادلختلفة اليت  أفكيرل  (ستانلي)النظرية ىو  ىذهصاحب 
للتدريب على نشاط مقبل كمواجهة صعاب احلياة إعدادا كليس  كاألجياؿالقركف  عربمر هبا اجلنس البشرم 

مجاعية غَت منظمة كلعل ىذا أك فردية  ألعابكىي  ادلختلفة األشياءالقفز كالتسلق كالعدك كمجع  فألعاب. 
عندما كاف يصطاد احليوانات كيسخرىا دلصلحتو ، فالطفل حُت جيمع حولو  األكؿ اإلنسافحياة  إُفيشَت 

قدمنا  إذا،كما انو اإلنسافيف حياة  األكُفديثلوف يف عملو نشأة اجلماعة  إمنامجاعات الرفاؽ ليلعب معهم،
 .مرحلة من مراحل التقدـ يف احلياةما شابو، كىذه سبثل أك لو عددان من ادلكعبات فانو يشرع يف بناء منزؿ 

 (3. 2000 .السلـو )

 : اإلعدادنظرية  2-3-1-3

 إعداد األطفاؿ ىي ألعاب أفاليت تعتمد على  (ستناِف ىوؿ) ك (كارؿ جورس)يؤكد ىذه النظرية       
 أفصلد ك،  األكالد ألعابالبنات زبتلف عن  فألعاب. الطفل للحياة ادلستقبلية كالعمل اجلدم ادلستقبلي 

أما ، الرضاعة  أكلعبة البيوت  أكاألمومة مع الدمية  كألعاباليت تعدىم للمستقبل  األلعابالبنات يلعنب 
أـ البنات  األلعابيف  األبتقليد  أكاجلنود أك  األعماؿفنجدىم يلعبوف مقلدين الكبار من رجاؿ  األكالد

 (.91 . 1987 .حنتوش )األمهات  أعماؿ ألعاهبمفيقلدكف يف 

كدلا كانت فًتة الطفولة تتميز بأهنا ، الطفل للحياة ادلستقبلية  إعدادكاللعب لو كظيفة حيوية ىي         
 .السراج ) .ئن احلي حرية أكرب يف لعبوبأهنا الفًتة اليت ديارس فيها الكا أيضالذا صلدىا تتميز  إعدادفًتة 

1986 . 133. ) 

 : االستجمامنظرية  2-3-1-4

 أهنكهاادلرىقة اليت  كأعصابويلعب كي يريح عضالتو ادلتعبة  اإلنساف أفتفًتض ىذه النظرية 
أثناء يف بالصورة غَت اليت كاف يستخدمها  كأعصابوعندما يستخدـ عضالتو  اإلنسافالتعب ، كذلك ألف 

( . 4. 2000 .السلـو .)ادلتعبة فرصة كي تسًتيح  كأعصابوالعمل فانو بذلك يعطي لعضالتو اجملهدة 
شدة الًتكيز  أك األعصابتوتر  بال يتطلنشاط اللعب  إف" ىذه النظرية بقولو ( باتريك)كيؤيد العاَف 

( 60 . 1989 .القرغوِف ، كادلفيت ) . "اليت يتصف هبا اجملهود الذىٍت كاالنتباه
 



 : ءنظرية االسترخا  2-3-1-5

تتصف بتهدئة احلالة السيكولوجية للفرد ( كارت)كما أكضحها العاَف أخرلللعب كظيفة  إف
 أف أكضحفقد .  كاإلحباطحالة من التوتر  إشباعهاميولو اليت يتسبب من عدـ  إشباعكذلك من خالؿ 

 بطريقة جدية، كذلك ألف اجملتمع كنظمو ال إشباعهااللعب يعد عامالن من العوامل ادلشبعة دليوؿ غَت ميسور 

 أكيشبع ميولو هبذه الكيفية بدالن من كبتها  أفكبذلك يستطيع الفرد . ىذه ادليوؿ بصورة جدية  باعإشتقر 
(  32 .1986 .احلمامي)تب على ذلك من آثار نفسية سيئةطريق غَت مشركع كما يًتعن  إشباعها

 : نظرية اللعب االجتماعية 2-3-1-6

 إشباع إُفاللعب تكمن يف حاجة الطفل  أمهيةبأف تتلخص ( مكرنكو ادلر ك)علماء ىذه النظرية 
، كنشاط الطفل يتناسب مع عمره الزمٍت كخصائص كل مرحلة من مراحل منوه ، رغباتو كميولو االجتماعية 

 األكرباجتماعية يف اذباىاتو نظران ألف البيئة االجتماعية ىي ادلنطقة  أكثركمع تطور السن يصبح الطفل 
 .حنتوش ).االجتماعيةادلثَتات على حد كبَت  إُف إشباعهالشخص تعتمد يف حاجات ا إف. لدكافع الفرد 

1987. 91. ) 

 :نظرية التحليل النفسي  2-3-2

منو كتطور كتؤكد نظرية التحليل النفسي  اخلاصة باللعب جانب العالقة ادلتبادلة بُت لعب األطفاؿ 
 إلشباعادة منو جاللعب لو أمهية كبَتة بوصفو زلاكلة  أفالنظرية ىذه كترل ، اجلانب العاطفي كاالنفعاِف 

ادلضطربة اليت هتدد  األحداثككذلك السيطرة على تنظيم ، الدكافع كاحلوافز كربقيق الرغبات  كإرضاء
دمية قد تعكس لنا ىذه الصورة زلاكلة ىذا الطفل للتغلب  إُففالطفل الذم يوجو ضربتو . شخصية الطفل 

(.  Mcclinton&Meier . 1978 . 308)ق بشكل مباشر على ذبربة معينة هتدد
سلاكؼ مالزمة  أكتعبَت رمزم غالبان ما يعرب عن رغبات زلبطة  إالىو  اللعب ما أف (فركيد)كيؤكد لنا      

 أفالطفل ، كيقوؿ  ، فهو تعبَت من شأنو خفض مستول التوتر كالقلق لدل مكبوتةمتاعب الشعورية  أك
اللعب يؤدم دكران كظيفيان ىامان يف احلياة النفسية للطفل كيعينو على التخفيف معان على ما يعانيو من توترات 

الطبيعة يف الشفاء الذايت  أسلوباللعب أف ( فركيد)نفسية كصراعات داخلية كقلق مالـز كىكذا جيد 
 الطفل النفسية تشخيصية دلعاناة كسيلةلذا ازبذ لعب األطفاؿ حياة الطفل من  األكُفكخباصة السنوات 

( . 31،  1987 .مرداف )



 

 1976يف عاـ ، ؼفانو يركز على الطبيعة التطورية ادلتغَتة كادلتبدلة للعب الطفل ( ريكسوفأ)أما 
 :كىي (أريكسوف)ىاللعب اليت افًتض كاألساسالرئيسة  األنواع( ستاـ)ناقش

يتفحص جسمو ينتقل  أفيرتبط جبسم الطفل فبعد يشمل على اللعب الذم : اللعب الذاتي الواسع  .1
. اختبار العاَف اخلارجي  إُف

 أفكيعتقد ، توسع نطاؽ اللعب ليشمل لعب الطفل بالدمى  إُفتشَت :  اللعب على نطاق محدد .2
تساعد الطفل على تنمية كتطوير مهارات كقدرات سبكنو من فرض  األخرل كاأللعاباللعب بالدمى 

.  األشياءسيادتو كسيطرتو على 
تشمل ىذه ادلرحلة لعب أطفاؿ ما قبل ادلدرسة مع أطفاؿ آخرين فينمو : اللعب على نطاق واسع  .3

مشاركة تالؾ الطفل مهارات كقدرات سلتلفة سبكنو من ـاالجتماعية منها ما يكوف ا األلعابنوع من 
 ( .mcclinton & meier . 1978 .309)معو اآلخرين 

 

 :نظرية جان بياجيو( النمائية)النظريات التطورية  2-3-3

اف  (بياجيو)كيعتقد . لنمو الذكاء بتفسَته اللعب ترتبط ارتباطان كثيقان  يف (جاف بياجيو)نظرية  إف
على اللعب كظيفة ( بياجيو)كتضفي نظرية . ضركريتاف لنمو كائن عضوم كادلواءمة كجود عملية التمثيل 

ًن عقليان اجلديدة تكراران نشطان كتدريبان يتمثل ادلواقف كاخلربات  ابيولوجية كاضحة بوصفو كتقدـ ، سبثاُل
 .(2000.7.السلـو)ادلتتابعة الوصف ادلالئم لنمو ادلناشط 

كتشَت عملية التمثيل عند  ،مة اءعلى عمليتُت رئيستُت ىي التمثيل كادلو (جاف بياجيو)تقـو نظرية 
، النشاط الذم يقـو بو الطفل لتحويل ما يتلقاه من أشياء اك معلومات اُف بٌت خاصة بو  إُف (بياجيو)

توافق مع العاَف م فهي النشاط الذم يقـو بو الطفل ليتكيف أكادلواءمة أما عملية ، من ذاتو  ان كتشكل جزء
 إُفعملية النمو العقلي عند األطفاؿ  (بياجيو)كيعزك ، يل اخلارجي الذم حييط بو لتسيَت عملية التمث

 (.27 .1983 .بلقيس، كمرعي)النشاط ادلستمر للعمليتُت

فكل نوع من  األساسعن منو الطفل كاحد متطلباتو  اللعب على انو  تعبَت إُف (بياجيو)كينظر 
 (21 . 1989 .اجلراح ) .اللعب يرتبط ارتباطان كثيقان دبرحلة معينة من مراحل النمو ادلختلفة  أنواع

 



 :فهي  (بياجيو)اليت كضعها  األلعابأما أىم 

 .لعب السيادة  .1
 .اللعب الرمزم  .2
 (58 . 1991 .اف دمر). اللعب ادلنظم  .3

 :( المواقف السلوكية)النظرية البيئية   2-3-4

اىتمت النظريات البيئية يف تفسَت اللعب حبالة كبيئة سلوؾ اللعب كمنذ بداية الثالثينات من القرف 
التاسع عشر ، حاكؿ عدد قليل من الباحثُت العمل من أجل تطوير مفهـو النظرية البيئة يف مواقف اللعب 

 أفأم ، شاهبة سلوؾ لعب مت إُفمواقف اللعب ادلتشاهبة تؤدم  أفىذه النظرية  أصحابكيرل . 
 .( Levy. 1978. 13)األفراد اختلف  إذااستجابات األطفاؿ يف اللعب تكوف متماثلة حىت 

 

 :االجتماعيةنظرية التنشئة  2-3-5

 :( االستجابة -المثير )نظرية التعلم االجتماعي  2-3-5-1

 -أساس نظرية ادلثَت  أصبحالذم  األسلوبعاَف النفس الركسي ( ايفاف بافلوؼ)كتشف إ
الذم يعد أبان للتعلم االجتماعي ( كاطسن)االستجابة كادلعتمدة على االشًتاط البسيط ، كيف أمريكا أكضح 

كما ىو الشأف مع احليواف ، كمن خالؿ  اإلنسافتنتج استجابات مؤكدة لدل  أفادلثَتات ادلقدمة ديكن  أف
عدد من عند االذباه كاشتهر  منا ىذا (كاطسن) ك (بافلوؼ) إسهاماتادلتمثلة يف  األصيلة األعماؿىذه 

 ( .دكث)ك( ملَت)ك( دكالرد)ك( سبنسر)ك( ىل )العلماء مثل 
 :نظرية التعويض  2-3-5-2

يتعامل كيتصرؼ مع  أف اإلنسافزلاكلة من قبل علماء النفس من أجل توضيح كيف يتعلم ىو 
يعوض  أفاللعب من أجل  إُفالفرد مدفوع  أفترل ىذه النظرية . حباطات ادلتكررة اإل ك الصراع ادلستمر

. عن شعوره بالعجز يف شيء ما كذلك يف سبيل ربقيق التفوؽ يف أم رلاؿ من رلاالت احلياة 
 
 

 



 :العزو نظرية  2-3-5-3

تلك النظريات اليت حظيت  تكأحدثالعزك ، العديد من نظريات  تظهر األخَتينيف العقدين 
كتقدير ادلهنيُت كالًتبويُت كادلعاجلُت ككذلك الباحثُت يف التجريبية ت باىتماـ الباحثُت كدعمت بالدراسا

كترل .  1966عاـ ( جولياف ركتر)اخلارجي اليت قدمها  -ِف خسلوؾ اللعب ىي نظرية موقع الضبط الدا
 أخرلادلدخالت كسلرجات سلوكهم كبعبارة  األفرادل فيو عزالذم م باألسلوباللعب يتحد  أفىذه النظرية 

 ( .Levy,1978, 156-180. )لوؾ اللعب حيدده موقع الضبط لدل الفرد س أف
 :نظرية التعبير الذاتي   2-3-6

كائن حي يتمتع بالنشاط  اإلنساف أفتعد نظرية التعبَت الذايت من أحدث نظريات اللعب فهي تزعم    
درجة لياقتو  أف إُف إضافةجي يفرض بعض القيود على نشاطو كؿيوكمع ذلك فتكوينو التشرحيي كالفس

اليت ىي السيكولوجية كأف ميولو . البدنية تؤثر كثَتان يف أنواع النشاط كالفعاليات اليت يستطيع شلارستها 
كيعترب كل . معينة من اللعب  أمناط إُفجية كعاداتو كاستجابتو كاذباىاتو تدفعو يولونتيجة احتياجاتو الفس

 (34،  1986مامي ، اٌف) .من ركاد ىذه النظرية( ميتشل كماسوف)من 
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 يوضح نظريات اللعب   (2)رقم  الشكل 



 :صغرةماأللعاب ال 2-4
 :مفهوم األلعاب المصغرة 2-4-1

التدريب  ك التعليم رلاالت يف االرتقاء سبيل يف كىامة أساسية الصغَتةادلصغرة أك  األلعاب تعد        
مفهـو  البعض يرل ك.الرياضية األنشطة شلارسة طريق عن الًتبية كسائل من ىامة تربوية كسيلة باعتبارىا
 دلستول كفقا فيها التعديل ديكن ك غَت معقدة قوانُت ذات بسيطة ألعاب عن عبارة ىي" الصغَتة األلعاب

 البدنية اللياقة ألعاب ك األدكات ك الكرات ك اجلرم ألعاب من متعددة رلموعة ،فهي ادلشًتكُت قدرات

 لالرتقاء اجلها من كضعت اليت األغراض ربقيق اجل من األلعاب ىذه تبتكر ،حيث احلركية كادلهارات

 جيعل شلا ادلتنافسُت األفراد بُت ادلنافسة ك ادلرح من جوا إضفاء مع الذىنية ك البدنية ك الوظيفية بالقدرات

 أف للعبة ديكن اليت األغراض أك ابتكارىا أسس ك األلعاب اختيار كيفية يف الفعاؿ اإلسهاـ إُف ادلدربُت

. القنوايت)   األلعاب ىذه هبا هتتم اليت التنافسية الصيغة بإضفاء التدريب كسيلة تطوير جلأ من ربققها
1998  .144 ) 
األلعاب الصغَتة ىي عبارة عن ألعاب بسيطة التنظيم يشًتؾ فيها أكثر من " أف يعرفها أمُت اخلوِف      

فرد ليتنافسوا كفق قواعد ميسرة ال تقتصر على سن ، أك جنس، أك مستول بدين معُت كيغلب غليها طابع 
  (171.  1994. اخلوِف) ".  الًتكيح كالتسلية كقد تستخدـ بأدكات كأجهزة، أك بدكهنا

رلموعة متعددة من ألعاب اجلرم ، كألعاب الكرات اليت :"ىا عطيات زلمد خطاب بأهناكيقوؿ عن     
سبارس باستخداـ األدكات الصغَتة كألعاب الرشاقة ، كما إُف ذلك من األلعاب اليت تتميز بطابع ادلرح ، 

   اإليضاحاتكالسركر ، كالتنافس مع مركنة قواعدىا كقلة أدكاهتا ، كسهولة شلارستها كتكرارىا عقب بعض 

                                                                    ( 63.  1990. عطيات)   .
ىي تلك التمارين احملببة إُف نفوس الالعبُت كاليت ذبرل علة مساحات ضيقة كبعدد معُت من الالعبُت "  

 (135. 1997. حنفي)" ىا ادلريبقد يكوف ىذا العدد متساكيا أك متفاكتا حسب األىداؼ اليت يسطر
 كمناسبة التطور يف رئيسية ك فعالة كسيلة تعد الصغَتة األلعاب أف القوؿ ديكن تقدـ ما خالؿ كمن         

 كربقيق التقدـ جلأ من كافة صلاحها سبل كهتيئة كبررلتها تنظيمها يتم أف على الكبار كالالعبُت للمبتدئُت

 اإلدراكية الالعبُت قدرات كتنمية احلركية ادلهارات لتعلم ضركرية ،فهي التدريب عاَف يف النتائج أفضل

 ربقيقها كمدل اللعبة قيمة على احلكم على قادرا كذبعلو البيئة مع التكييف من يتمكن حىت ادلثَت كتفسَت



 على كتساعد كالتضحية احملبة ك كالتعاكف بالنفس الثقة كتنمية التطور يف جلوأ من كضعت الذم للهدؼ

 .اآلخرين ضلو ككاجباتو الفرد حقوؽ فهم
 

 :المصغرة لعابخصائص األ  2-4-2
ال يشًتط شلارستها طبقا لقواعد كقوانُت دكلية معًتؼ هبا إذ ال يرتبط فيها زمن اللعب كعدد الالعبُت أك  -

 .أك مواصفات األدكات ادلستخدمة بأية اشًتاطات أك قواعد دكلية مساحة كحجم كمكاف اللعب
كزلاكلة ربقيق بعض  ـسهولة تغيَت قواعد كقوانُت اللعبة دبا يتناسب مع الظركؼ كادلناسبات أك دبا يتالء  -

ختيار القوانُت اليت ف ديكن قياـ الالعبُت بتحديد أك ااألىداؼ الًتكحيية ادلعينة ،  كيف كثَت من األحيا
 .يرغبوف يف تطبيقها أثناء اللعب

 .للعب زلددة مساحة أك معُت بزمن ترتبط كال هبا معًتؼ قواعد ك قوانُت شلارستها عند تتطلب ال   -

 دبا ،ك ادلادية اإلمكانات ك الطبيعية الظركؼ ك يتالءـ دبا شركطو ك اللعب قواعد تغيَت السهولة من  -

 . احملددة التعليمية ك الًتبوية األغراض ك األىداؼ ربقيق ك يتناسب

 . لعبة لكل ثابتة خططا أك حركية مهارات تتطلب ال  -

 .األخرل الرياضية األلعاب تستلـز اليت السباقات تنظيم يف عليها ادلتعارؼ للطرائق زبضع ال  -

 .الصغَتة األدكات فيها تستخدـ ك األرض من صغَتة مساحة تشغل  -

 .قصَتا كقتا أداؤىا ك أعدادىا يستغرؽ  -

  اللعبة يف قليلوف أفراد أك صغَتة رلموعة فيها تشًتؾ أف ديكن    -

 شأهنا. متعددة أغراض كذلا كافة العمرية للمستويات نشاطا بوصفها سبارس الصغَتة األلعاب ك          

 االلتزاـ على للتعلم احلقيقي ادلعيار ،كأف الرياضية الًتبية رلاؿ يف سبارس اليت األخرل الفعاليات مجيع شأف

 . رةصغاَف األلعاب من لعبة كل أىداؼ بواقع يرتبط األغراض هبذه
 
 
 
 



 المصغرة األلعاب فوائد  2-4-3
 -: اآلتية بالنواحي رةصغاَف األلعاب فوائدتتمثل    

 : فيما يلي كتتلخص :التربوية الناحية   2-4-3-1

 بالنظاـ التمسك. 

 كالصدؽ األمانة. 

 التعاكف ركح تنمية . 

 اآلخرين كاحًتاـ التواضع مسة بث. 
 اجتماعيا الفرد تربية. 

 :كوهنا يف دكرىا حددتم إذ :التعليمية الناحية 2-4-3-2

 . الثقايف ك العقلي ك النفسي تكوينهم حيث من اكتشافية ك تعليمية  - أ

 .ادلختلفة القيود نتيجة لديو يتولد قد الذم التوتر من الالعبُت زبلص خالؿ من - تعويضية أداة - ب
 . كالعقلية كالبدنية اجلسدية القدرات يطور حبيث -: تعبَت أداة - ت

 رةادلصغ األلعاب شلارسة أف إذ :الجسم ألجهزة والوظيفية الحركية المهارات تنمية  2-4-3-3

 :التاِف الفوائد ربقق

 . كسليما طبيعيا منوا اجلسم منو على تساعد -أ

 .قامتو عتداؿاك منوه كتماؿاك اجلسم تناسق على تعمل -ب

  (35. 1988. عالكم ).   احلركي التوافق تنمية يف تساىم -ج
 :المصغرةمبـادئ اختيار األلعاب   2-4-4

كن يرل قاسم ادلندالكم أف عملية  اختيار اللعاب ادلصغرة زبضع جملموعة من ادلبادئ كاليت مي       
 : يف النقاط التالية ىا حصر

 .السن، اجلنس، النمو: فهم الغرض من اللعبة كمراعاة الظركؼ التالية -
أف يكوف ىناؾ توافق بُت غرض ادلعلم من اللعبة كرغبة التالميذ فيها كهتيئ الغرض الكتشاؼ قابليتهم  -

 البدنية كاٌف



مراعاة قانوف التدرج التعليمي للواجبات احلركية ادلتعلمة حيث تنتقل بادلتعلم تدرجييا من السهل إُف  -
 .اب البسيطة لنصل إُف األلعاب ادلعقدةالصعب كمن البسيط إُف ادلعقد، ك بصفة عامة نبدأ باأللع

 .مراعاة أف تكوف األلعاب متنوعة كمشوقة كاقتصادية كدبا يتفق مع احتياجات ادلوقف التعليمي -

اذلدؼ قد أصلزكىا كاستوعبوا  الالعبُتمن أف جل  ادلدربعدـ االنتقاؿ من لعبة إُف أخرل إال بعد تأكد  -
 .بشكل جيد منها

 .إذا كاف ادلوقف التعليمي يتطلب ذلك مع مراعاة أال تكوف جملرد التكرار فقطإعادة عرض اللعبة  -

 .                                                                               كذلك بشرح اللعبة بالتفصيل قبل بدايتها لالعبُتالعمل على ربقيق الراحة النفسية  -

 (172. 1990. ادلندالكم) .الالعبُتمراعاة ادلشاركة جلميع  -
 :المصغرة تنظيم تعليم األلعاب 2-4-5

إف أمهية التطور يف تعليم ادلهارات يكوف مبٍت على عالقة باألنشطة احلركية األخرل كربمل ىنا           
يف ألعاب  معٌت التكرار، كيعترب بناء األساس ادلتُت ضركرة للنجاح يف ألعاب الفرؽ كلتأكيد التقدـ ادلهارم

 :الفرؽ فاف التعليم يف الفصل عادة ينظم عند استخداـ طريقة التدريس ادلباشرة هبذا التواِف
 .تعليم شلارسة ادلهارات األقل صعوبة أكال -
 .صغرة اليت تعمل على شلارسة ادلهارات يف مواقف اللعب أداء األلعاب اَف -
 .إعادة شلارسة النشاط كادلهارات -
 .ألساسية يف الفريق أداء اللعبة ا -

 .ػ سبرينات على ادلهارات أك الصفات البدنية
ديكن  كيبدأ تقدمي مهارات األلعاب اجلماعية غالبا من الصف الرابع أم سن التاسع، كلكن ال          

أداء اللعبة عادة قبل الصف اخلامس أم السن العاشر كلو أف ميوؿ كحاجات كاستعدادات أطفاؿ رلموعة 
ربدد مىت تدرس ذلا، كيكوف تقدـ اجملموعة يف أداء ادلهارات زلددا بكمية الوقت ادلخصص  معينة سوؼ

للتدريس ذلذه ادلراحل ادلتتالية السابقة ، كتبعا لذلك فاف مستول الصف الدراسي الذم ديكن تعليم ىذه 
 ( . 180. 1990. ادلندالكم.   )ادلراحل سلتلف من مدرسة ألخرل

 
 



 :واقتصادي تدريبي كأسلوب المصغرة ياتالمبار ألعاب  2-4-6

 كتتجو اخلططية، ادلهارية ك البدنية  ادلهارية التدريبات عن مكوناتو اللعب يف أسلوب استخداـ خيتلف     

 ادلشوؽ اجلماعي باللعب التمتع خالؿ من معان  كاخلططي ادلهارل األداء مستول ربسُت إُف تكوينها يف

 التصويب أك بالرأس كالتصويب اليد كرة مثل القدـ كرة غَت مباريات أشكاؿ تأخذ قد تنافسية دلواقف

 زلددة بشركط متباينة مساحات كىف سلتلفة لتكوينات مصغرة لفرؽ اجلماعي اللعب خالؿ من ادلرمى على

 زيادة تعاقب -الالعبُت عدد كنقصاف زيادة -كالتصويب التمريرات عدد -كالتصويب اللمسات عدد) 

 ( اٍف ..للهجـو الدفاع من التحوؿ -ادلرمى عدد زيادة -اخلصـو

 كزيادة الالعب دكافع باستثارة تدريباتو تتميز حيث كالصغار الكبار مع األسلوب ىذا كيتناسب      

 بُت ادلستمر كالتعاكف للعب ادلستمرة الديناميكية خالؿ من الكامنة القدرات كإظهار األداء ضلو محاسو

  .الفعلية ادلباريات دلهارات شلاثلة خربات كاكتساب كاالبتكار لالستكشاؼ أكثر فرص يتيح شلا الزمالء

 يف التخصصية إُف كاالذباه اإلعداد مفاىيم كتعدد التدريب أساليب استخداـ تطور ضوء كىف         
 عليو يعتمد كأصبح التدرييب اللعب أسلوب تطور فقد الواجبة العلمية ادلبادئ كأحد التدريبات اختيار

 ادلركبة األىداؼ لتحقيق أدائها حجم كزيادة متنوعة بأشكاؿ ادلختلفة اإلعداد فًتات أثناء ادلدربُت معظم

 لرفع الوقت نفس يف كىدؼ كمحتول ادلصغرة ادلباريات ألعاب استخداـ خالؿ من التدريب كاقتصادية

 (165.1989.البساطي. ) ادلصغرة ادلباريات ألعاب توجيو ضلو  قدراهتم كزيادة الالعبُت كفاءة مستول

 كفق فيها التحكم ديكن حىت بشركط احملددة التدريبية النماذج بعض خالؿ من اذلوائية القدرة لتحسُت    

 يف التحرؾ خالؿ من كاخلططية الفنية ادلهارات بأداء لالعبُت تسمح حبيث أدائها كاسًتاتيجيات أىداؼ
 مثالية ظركؼ يف (اللعب مجاعية) مستمرة كىجـو دفاع حاالت يف اللعب مراكز لتغيَت سلتلفة اذباىات

 رفع يف األسلوب ىذا إجيابية عن الدراسة أسفرت كقد كاحد، كقت يف كالتنافس كادلتعة اإلثارة فيها تبدك

 يف اجلوىرم التحسن عن فضالن ( اخلاص التحمل) التعب ظهور كتأخَت (التحمل)اذلوائية القدرة مستول
  (165.1989.البساطي. ) ادلهارل اإلصلاز مستول

 
 

 



 :ىي رئيسية أشكاؿ ثالث يف ادلصغرة ادلباريات أللعاب التدريبية النماذج ربديد كديكن
 التدريب غرض وفق تحدد صغيرة أو كبيرة مساحة ذات أكثر أو مرميين لها ألعاب  -1

 .المنافس الفريق مرمى في األىداف من عدد أكبر تسجيل ىو النوعية ىذه من والهدف

 
 

 مقابلة نقطة ألي الكرة على المستحوذ الفريق وصول منها والهدف مرمى لها ليس ألعاب  -2

 .المرات من عدد أكبر( المقابل الملعب حد) النهاية خط على

 
 
 



 أعضاء بين فيما التمريرات من عدد أكبر تسجيل منها والهدف مرمى لها ليس ألعاب  -3

 (.بالكرة االحتفاظ)الواحد الفريق

 
 اجلهد أداء مستول يف كالتحكم اللعب لتطوير كتعليمات شركط كضع جيب احلاالت مجيع يفك        

  التدريب عملية أثناء عليها التدريب أثناء عليها التأكيد ادلدرب كعلى سبرين، كل من اذلدؼ كفق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 :ــالصةخ
يعبػر  بينو كبُت بيئػتو كبواسطتويعترب اللعب من أىم كسائل تكوين شخصية الطفل، فهو أكؿ كاسطة        

األكُف لو كسيلة كحيػدة يتصل هبا دبا حولو كحىت أنو يعرب هبا عن  فالطفل يف مراحل عمػره ،حتياجاتواعن 
فولة ء الطؿ ىػذه الوسيلة يف اللعب ، حيث نراه يقـو حبركات بيده كجسمو أثنادره كتتمثمػا خيتلج يف ص

دػراسة فإف ادلربوف يوجهونو عن طريق اللعب ك الطفل كيدخل يف طور اؿّف مكتػدعى باللعب العفوم ، كحُت
اٍف، كقػد لوحظ يف اآلكنة األخَتة ... االنضباط التػربوم يف سبيل بناء بعض الصفات احلميدة كاحًتاـ الغَت

 ج بعض االضطرابات النفسية لألطفاؿ كدرلهم يفكر البحث العلمي أف اللعب يعترب كأصلع طريقة لعالكبتط
، لذا أصبح للعب قيمة فعػالة يف تكػوين الطفل كتوجيو العملية الًتبوية كالدفع النحو السليم للطفل اجملتمػع

أللعاب إما أف تكوف مجاعية تريب ق اكىذ.اب كدبالقاتو ألقرانو يقوموف بنسج سركرىم كفرحهم بواسطة األلع
الشخصية ك إمكانية االعتماد على النفس ديهم ركح ادلعاكنة كاالنضباط أك فردية تربز قدرات الطفل ؿ

 .كالشجاعة ك حب ادلنافسة
 بُت مرموقة مكانة سبثل حيث التدرييب ك التعليمي النشاط من ىاـ جزء تشكل الصغَتة األلعاب إف     

 ك البدنية ك احلركية ادلهارات على التدريب يف مهما حيزا تشكل ك ، ادلتعددة األنشطة ك األلعاب سلتلف
 العمرية للفئات تدرييب – تعليمي برنامج أم إليها حيتاج اليت ادلقومات من أصبحت ك ، غَتىا ك الوظيفية

 للوصوؿ مربمج بشكل ك الصغَتة األلعاب على مستندة مناسبة تدريبية مناىج كضع ديكن حيث ادلختلفة

 .متقدـ أداء مستول ربقيق ك التطور يف النتائج أفضل إُف
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 المهارات األساسية في كرة القدم   -3
 :تمهيد
يف السنوات األخَتة شهدت كرة القدـ تطورا كبَتا كسبثل ىذا التطور يف طرؽ اللعب اذلجومية        

، كال يكمن إجادة ذلك إال إذا كاف  كالدفاعية ككيفية التغلب على تلك اخلطط سواء يف الدفاع، أك اذلجـو
  .اللعبالفريق يتمتع دبواصفات بدنية كمهارية حيث تعطي الالعب اإلمكانيات كالقدرة على 

   
 :ارةـــالمومفهوم   3-1

إّف لكل إنساف يف ىذه احلياة كظيفة أك عمل بقـو بو، كحىت يتسٌت لو إتقاف عملو كإصلازه على           
 . أكمل كجو فإنّو البد أف يكتسب ادلهارة لذلك، إذ أّف لكل كظيفة أك عمل يف احلياة مهاراهتا اخلاصة هبا

مهاراهتا اخلاصة اليت سبيزىا عن أم رياضة أخرل، فكرة القدـ، ككرة السلة، كما أف لكل رياضة          
ككرة اليد، كالسباحة، كالعدك، كاجلمباز كلها زبتلف عن بعضها البعض قي ادلهارات تبعا لطبيعة كنوع 

 .الرياضة
كاجب حركي  القياـ بأداء مقدرة الفرد على التوصل إُف نتائج من خالؿ" إف ادلهارة تدؿ على           

 ( 104. 2001. مفيت) "بأقصى درجة من اإلتقاف مع بذؿ أقل قدر شلكن من الطاقة يف أقل زمن شلكن

السلوؾ احلركي الناتج عن عملية التعليم كالتدريب بأقل رلهود :" على أهناسعد كيعرفها موفق أ           
    ( 65. 2009. أسعد)" للحصوؿ على النتائج الرياضية العالية

 
سلوؾ معُت للفرد حيددىا عامل السرعة، كالدقة، " أّف ادلهارة ىي  ؿ توماسيف حُت يرل ثي         

كحيكمها عامل النجاح، كالغرض ادلوجود، كىي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية اليت تفسر شليزات 
   )  THLLE .1987.304)"  االقتصاد كالثبات 

احلركات اليت تؤدل بطريقة سليمة لتحقيق ىدؼ " تعريف ادلهارة  بأهناديكننا خالؿ ما تقدـ من و      
 "معُت باالعتماد على السرعة كالدقة مع استنفاذ أقل جهد شلكن

 

 



 :المهارات األساسية في كرة القدممفهوم    3-2
جوىر كل احلركات اليت تؤدل هبدؼ زلدد يف حدكد قانوف اللعبة ، كىي " ىي  ادلهارات األساسية       

 ( 27. 1994. الوحش )   ."اإلصلاز خالؿ ادلباريات

يف كرة القدـ تعٍت كل التحركات الضركرية اذلادفة اليت تؤدل  دلهارات األساسيةفا حنفي سلتارأما عند         
. 1994. حنفي) .بغرض معُت يف إطار قانوف كرة القدـ سواء كانت ىذه احلركات بالكرة أك بدكف كرة

94). 
من تنفيذ  بىي القاعدة العامة يف لعبة كرة القدـ فبدكهنا ال يتمكن الالع فادلهارات األساسية        

اخلطط كالقياـ بواجباتو كما ىو مطلوب منو، كالوصوؿ إُف إتقاف ىذه ادلهارة يتطلب عمل طويل قد 
 . يستمر لسنوات خاصة عند ادلبتدئُت الصغار

ىارات األساسية ىي تلك احلركات اليت يؤديها الالعب بالكرة أك بدكف كرة كشلا سبق فإننا نعترب اَف      
حسب الغرض الذم تؤدل ألجلو كفقا لقانوف اللعبة حيث يتم التدرب عليها لفًتات طويلة حىت درجة 

 .إتقاهنا  شلا يساعد الالعب على تنفيذ خطط اللعب ادلختلفة بفعالية كإجيابية لتحقيق الفوز يف ادلباراة
 :أقسام المهارات األساسية في كرة القدم 3-3

كىي اجلرم كتغيَت االذباه، الوثب،  مهارات أساسية بدكف كرة: تنقسم ادلهارات األساسية يف كرة القدـ إُف
 اخلداع باجلسم، ككقفة الالعب ادلدافع، كمهارات أساسية بالكرة

  :المهارات األساسية بدون كرة 3-3-1
ىي مجيع احلركات اليت يقـو هبا الالعب أثناء ادلباراة يف إطار اللعبة دكف استعماؿ الكرة ، كمن          

أىم ىذه احلركات اليت ديكن مالحظتها مهارة اجلرم كتغيَت االذباه سواء كاف اجلرم أمامي أك خلفي زيادة 
على تسمية ادلهارات األساسية بدكف  على مهارة الوثب ، كمهارة اخلداع بالنظر أك باجلذع، كما يصطلح

   (167. 2005.بن قاصد ) .  كرة بادلهارات البدنية

 

 

 

 

 



 :مهارة الجري وتغيير االتجاه  3-3-1-1
ديتاز جرم العب كرة القدـ خبصائص معينة، فهو يقـو باستمرار بعمل بدايات كثَتة طواؿ ادلنافسة،        

 . راةكما جيرم دائما بدكف كرة أثناء ادلبا
الوقت الذم يلمس فيو الالعب الكرة خالؿ ادلباراة ال يزيد عن "كيرل حنفي زلمود سلتار أف          
 .( 65. 1980. حنفي"   ) دقيقتُت
يتميز العب الكرة بأف الالعب يغَت من سرعتو كثَتا "كيقوؿ بطرس رزؽ اهلل فيما خيص ىذه ادلهارة       

منتظم ، كدائما يغَت من سرعتو كقفا دلقتضيات ربركو يف ادللعب ،كأخذه أثناء جريو فهو ال جيرم بإيقاع 
 (119. 1992 .بطرس ) األماكن، يضاؼ إُف ذلك أف تغَت توقيت سرعة الالعب ىو خداع اخلصم 

كعليو ما ديكن استنتاجو أف كرة القدـ لعبة ذات متغَتات عديدة تتطلب من الالعب أف يتأقلم مع       
 .ىذه ادلتغَتات ، كىذا طبقا لطريقة اللعب ، كمركز اللعب ، كربركات الكرة كاخلصم

 
 :مهارة الوثب  3-3-1-2   

أصبح ضرب الكرة بالرأس يف كرة القدـ عامال مهما جدا كمهارة مؤثرة يف نتائج ادلباريات، كيتطلب       
ذلك حسن كمقدرة الالعب على أداء ىذه ادلهارة باإلتقاف كالكماؿ ادلطلوب إُف قدرتو على الوثب 

أك بعد االقًتاب جريا، بالطريقة السليمة للوصوؿ إُف أقصى ارتفاع شلكن، كقد يكوف الوثب من الوقوؼ، 
 . أك بعد اجلرم جانبا أك خلفا

كحسب أمر اهلل البساطي فإنو باإلضافة إُف اجلرم فإف الوثب حيتل مكانة ىامة خاصة قلب الدفاع      
كثبة تقريبا خالؿ ادلباراة، بينما حارس  25 – 20كقلب اذلجـو حيث يبلغ عدد كثبات كل منهما من 

كثبة، ك يكوف الوثب من  15-10حُت باقي ادلدافعُت، كخط الوسط من  كثبة يف 30-15ادلرمى من 
 ( 65. 1980. البساطي ) . الوقوؼ، أك بعد االقًتاب جريا، أك بعد اجلرم جانبا أك خلفا

 

 

 

 

 
 



  :مهارة الخداع والتمويو  3-3-1-3
تعترب من ادلهارات اليت جيب أف جييدىا الالعب ادلدافع كادلهاجم على حد سواء، مع القدرة على          

أدائها باستخداـ اجلسم كاجلذع كالرجلُت كالنظر، كىذا يتطلب قدرنا كبَتان من االحتفاظ دبركز الثقل بُت 
، كقدرة كبَتة على التوقع السليم صيبالعالقدمُت، كالتمتع بقدر من ادلركنة كالرشاقة كالتوافق العضلي 

            (  83. 2008. أبوعبده) .كاإلحساس بادلسافة كالزمن ، كادلكاف الذم يقـو بو الالعب أثناء اخلداع

 :المهارات األساسية بالكرة 3-3-2
  :ضرب الكرة بالقدم 3-3-2-1

يعترب ضرب الكرة بالقدـ أكثر ادلهارات استخداما على اإلطالؽ خالؿ مباريات كرة القدـ،          
كيهدؼ استخداـ ىذه ادلهارة إُف التمرير، أك التصويب، أك التشتيت غَت أف استخدامها بغرض التمرير ىو 

    ( 28.  1994 .الوحش )األكثر 
فمن كمنها غَت شائعة  ُف عدة أنواع منها شائعة االستعماؿكديكن تقسيم ضربات الكرة بالقدـ إ       

     :الضربات الشائعة مايلي
 ضرب الكرة بباطن القدـ -1

 ضرب الكرة بوجو القدـ األمامي -2

 ضرب الكرة بوجو القدـ الداخلي -3

 ضرب الكرة بوجو القدـ اخلارجي -4

 :أما األنواع غَت الشائعة االستعماؿ فهي 
 ضرب الكرة بسن القدـ -1

 الكرة بنعل القدـضرب  -2

 ضرب الكرة بكعب القدـ -3

 

 

 

 

 



 :الضربات الشائعة االستعمال: أوال
 :ضرب الكرة بباطن القدم -1

 :أكثر ضربات القدـ استخداما يف اللعب على اإلطالؽ كأدقها فهي تستخدـ يف احلاالت التالية ىي
 التمرير إُف ادلسافات القصَتة. 

  االنفراد باحلػارس، أك ركػن الكرة العريضة، أك التصويب الدقيق إُف ادلرمى كما يف حاالت
 .ضربات اجلزاء

 :طريقة األداء
يف خػط مستقيم لإلذباه الذم يريد لعبها إليو سػواء كانت الكرة متحركة أك ثابتة،  الكرة إُفيقًتب الالعب 

ـ لالذباه حيث توضع قدـ الرجل غَت الضاربة جبانب الكرة كعلى مسافة مناسبة منها حبيث يشَت سن القد
 . الذم ستلعب إليو، مع ثٍت الركبة قليال

سبرجح الرجل الضاربة للخلف من مفصل الفخذ كىي منثنية من مفصل الركبة، مث سبرجح لألماـ على      
أف تستدير القدـ للخارج كبذلك يواجو باطن القدـ الكرة ليضرهبا من منتصفها على أف يكوف مفصل 

 .الكرة بعد ضرهباالقدـ مثبتا مث تتابع القدـ 
يكوف اجلذع يف الوضع الطبيعي أثناء االقًتاب، كحلظة مالمسة الكرة دييل اجلذع لألماـ، أما الرأس فإهنا     

. الوحش )تثبت حلظة ضرب الكرة، كتعمل الذراعاف على االحتفاظ باتزاف اجلسم، مع متابعة النظر للكرة 
1994  .28 . ) 
 :ضرب الكرة بوجو القدم األمامي  -2

ىو اجلزء ادلمتد من سن القدـ إُف مفصل القدـ كدبعٌت آخر ىو اجلزء ادلغطى برباط  كجو القدـ      
احلذاء، كضرب الكرة بوجو القدـ يعترب أقول أنواع الضربات لذلك فهي تستخدـ بكثرة يف التصويب على 

 .ادلرمى، كما تستخدـ يف التمرير الطويل
كما يستخدـ ىذا النوع من ضرب الكرة من قبل حارس ادلرمى إُف جانب استخدامها كثَتا من          

يف ادلباريات يف أداء ادلناكالت اليت تكوف بعرض ادللعب ككذلك ادلناكالت اللولبية، كيف  قبل الالعبُت
    .( 77.  2009. موفق ). التهديف على ادلرمى بسب قوة الضربة هبذا اجلزء من القدـ

 



 : طريقة األداء
يتحرؾ الالعب خبط مستقيم بإذباه الكرة دلواجهة اذلدؼ الذم يريد التصويب إليو، حبيث يضع قدـ     

االرتكاز إُف جانب الكرة دبسافة مناسبة، كرأس القدـ أم سن القدـ يؤشر باذباه ادلكاف الذم توجو إليو 
 .ؿ اجلسم عليهاالكرة، تثٌت الركبة قليال حبيث ينتقل مركز ثق

سبرجح الرجل الضاربة للخلف من مفصل الفخذ، كيثٌت مفصل الركبة، مث سبرجح إُف األماـ من مفصل     
الفخذ، كديد مفصل القدـ لكي يقابل كجو القدـ منتصف الكرة، مع التأكيد على متابعة القدـ الضاربة 

 .للكرة
بالقدـ الضاربة دييل اجلذع قليال إُف األماـ، يكوف كضع اجلذع بشكل اعتيادم، كعند مالمسة الكرة    

كما تكوف حركة الذراعُت بشكل طبيعي للمحافظة على توازف اجلسم،كيثبت الالعب رأسو يف اللحظة 
 .( 79.  2009. موفق )اليت تضرب هبا الكرة 

 :ضرب الكرة بوجو القدم الداخلي -3

ع األكرب حىت بداية باطن القدـ، كتستخدـ يشمل كجو القدـ الداخلي ادلنطقة احملددة بُت اإلصب      
ىذه الضربة يف التمريرات العالية كادلتوسطة االرتفاع سواء كانت مستقيمة أك ملتوية، كما تستخدـ يف 

   ( 32.  1994. الوحش ). التصويب خاصة ادللتوم على ادلرمى يف الضربات احلرة
 : طريقة األداء

ياردة يف حالة الكرات الثابتة، كيكوف خط  7إُف  6يتقدـ الالعب من الكرة من مسافة       
االقًتاب دبيل نسيب مع خط الكرة كاذلدؼ ادلطلوب توصيل الكرة إليو، توضع الرجل غَت الضاربة 

 .جبانب الكرة كإُف اخللف دبسافة مناسبة تسمح للرجل الضاربة بضرب الكرة حبرية
سبرجح الرجل الضاربة للخلف من مفصل الفخذ، كيثٌت مفصل الركبة، مث سبرجح إُف األماـ من            

مفصل الفخذ، كديد مفصل القدـ لكي يقابل كجو القدـ منتصف الكرة، مع التأكيد على متابعة القدـ 
 .الضاربة للكرة

األماـ قليال كالكتف األخرل يف حلظة ضرب الكرة تتجو الكتف ادلقابلة للرجل غَت الضاربة إُف          
للخلف، كتكوف الرأس مثبتة حلظة ضرب الكرة، كما يكوف النظر مثبتا عليها، كتعمل الذراعاف على 

 .االحتفاظ باتزاف اجلسم



 ضرب الكرة بوجو القدم الخارجي -4

 الصغَتين، كجو القدـ اخلارجي ىو ادلنطقة احملصورة بُت مفصل القدـ اخلارجي، كمنطقة األصبعُت  
كتعترب ىذه الضربة من الضربات اليت جيب أف جييد أداءىا الالعب الستخدامها يف ضربات الركنية، 
كالتصويب على ادلرمى، التمريرات البينية الطويلة كاجلانبية، كما ديكن استعماذلا يف التصويب ادلباشر 

   ( 33.  1994. الوحش ). من أماـ منطقة اجلزاء للتغلب على حائط الصد
 : طريقة األداء

ديكن أف يكوف االقًتاب للكرة إما يف خػط مستقيم مع ادلكاف ادلػراد توصيل الكػرة إليو أك       
ياردة على أف تزداد  7ك  6باالضلراؼ للخارج قليال حسب اذلدؼ، ك تًتاكح مسافة االقًتاب بُت 
طوات قبل ضرب الكرة ىي السرعة تدرجييا كلما اقًتب الالعب من الكرة ، على أف تكوف آخر اٍف

 .أكسعها
توضع القدـ غَت الضاربة خلف كإُف جانب الكرة كعلى مسافة مناسبة كي تسمح للرجل الضاربة     

 . حبرية احلركة ، على أف تثٌت ركبة الرجل الثابتة قليال
ُف أف إُف األماـ ع سبرجح الرجل الضاربة من مفصل الفخذ على أف تثٌت من مفصل الركبة، مث سبرجح  

يستدير سن القدـ إُف الداخل كيفرد مفصل القدـ آلخره كتنقبض العضالت احمليطة بو لتثبيتو كبذلك 
يقابل كجو القدـ اخلارجي الكرة من النصف القريب لالعب على أف تتابع الرجل الضاربة الكرة بعد 

ق الرجل غَت الضاربة، مع ميالف اجلزء العلوم للجسم قليال إُف األماـ كإُف اجلانب يف اذبا. ضرهبا
 .             كتعمل الذراعاف على االحتفاظ باتزاف اجلسم

     :الضربات غير الشائعة االستعمال: ثانيا 
 :ضرب الكرة بسن القدم -1

 : طريقة األداء 
 .يكوف الالعب كالكرة يف خػط كاحد تقريبا -

 . توضع القدـ الثابتة جبوار الكرة -

 .أماما لضرب الكرة من أسفلها دبقدـ القدـسبرجح الرجل الضاربة خلفا مث  -

 . دييل اجلذع خلفا مع رفع الذراعُت جانبا حلفظ التوازف -



 :القدم كعبضرب الكرة ب -2

 :طريقة األداء 
 .يقـو الالعب بتمرير الرجل الضاربة فوؽ الكرة، حبيث يواجو كعب القدـ مقدـ الكرة -

الرجل الضاربة حبركة قصَتة، حبيث تضرب الكرة بسهولة كبرفق من منتصفها بكعب  سبرجح -
 القدـ

 :ضرب الكرة بأسفل القدم -3

 : طريقة األداء
 يكوف الالعب كالكرة على خط كاحد  -

 يقـو الالعب بوضع القدـ الثابتة جبوار الكرة  -

الرجل الضاربة إُف اخللف قليال مث إُف األماـ مع ثٍت مشط القدـ الضاربة حىت يقابل  سبرجح -
 .    نعل احلذاء الكرة، مث سبد ركبة الرجل الضاربة عند مالمستها الكرة بأسفل

 :ضرب الكرة بالركبة -4

 :طريقة األداء
 .ركبة قليالعلى القدـ الثابتة، كثٍت مفصل اؿيقـو الالعب دبواجهة الكرة مع االرتكاز  -

 .توضع الرجل الضاربة خلفا قليال لضرب الكرة بالركبة -

 .ترفع الذراعاف جانبا حلفظ التوازف -
 :الجري بالكرة  3-3-2-2

يعٍت اجلرم بالكرة استخداـ أجزاء من القدـ هبدؼ التحكم يف الكرة أثناء دحرجتها على         
  ( 35.  1994. الوحش ) . األرض كالتقدـ هبا يف ادللعب

تعترب من ادلهارات األساسية اليت جيب أف يتقنها مجيع "كيقوؿ السيد أبو عبده عن ىذه ادلهارة       
الالعبُت بال استثناء سواء ادلدافعُت أك ادلهامجُت ، كىي مهارة تتم بعدة طرؽ سلتلفة خيتار فيها الالعب 

) .  م ، كاخلططي أثناء تأديتو للمهارةالطريقة ادلناسبة لو كاليت تتناسب أيضا مع طبيعة ادلوقف ادلهار
  (83. 2008. أبو عبده 

 



 :كتستخدـ مهارة اجلرم بالكرة يف احلاالت التالية      
 .عندما ال جيد الالعب فرصة أمامو لتمرير الكرة لزميلو ادلراقب من اخلصم -

 . عندما يريد الالعب جذب مدافع إلبعاده عن التغطية -

مسافة، أك مساحة خالية كال جيد أمامو خصما حياكؿ عندما يريد الالعب اكتساب  -
 .استخالص الكرة منو

 .إلبقاء الكرة مع الفريق -

 . عند استعماؿ الفريق اخلصم خطة التسلل -

اجلرم باستخداـ الوجو اخلارجي : بثالثة طرؽ ىيفإف اجلرم بالكرة يتم " louis" "لويس"كحسب       
 .الداخلي ، أك باستخداـ كجو القدـ األماميمن القدـ، أك باستخداـ كجو القدـ 

 : الجري باستخدام وجو القدم الخارجي - أ

السريع كمحاية الكرة من زلاكالت  ىذه الطريقة يفضلها الكثَت من الالعبُت ألهنا تسمح ذلم بالتحرؾ       
ءىا أسهل استخالصها منهم كىي تتميز باستعماؿ الالعب جسمو كحائل بُت الكرة كادلنافس كما أف أدا

من الطرؽ األخرل للجرم بالكرة نظرا لسهولة األداء ادليكانيكي للحركة كالذم يتناسب مع الوضع 
 (84. 2008.أبو عبده ) .التشرحيي للرجلُت

       : داخليالجري باستخدام وجو القدم ال - ب
تستخدـ ىذه الطريقة عند قياـ الالعب باجلرم يف شكل منحٌت أك عند ضركرة تغيَت االذباه أثناء         

اجلرم بسرعة كمن شليزاهتا سهولة تغطية الالعب للكرة باستخداـ جسمو ككلتا قدميو يف االحتفاظ بالكرة 
القدـ  قاجلرم بوج ةستخداـ مهاربعيدا عن متناكؿ اخلصم ، إال أف استخداـ ىذه ادلهارة أقل بكثَت من ا

 (85. 2008.أبو عبده ).  اخلارجي أثناء ادلباراة نظرا للوضع التشرحيي الذم سبق التنويو إليو
 : األماميالجري باستخدام وجو القدم      -ج

مهارة اجلرم بالكرة باستخداـ كجو القدـ األمامي عندما جيد مسافة كبَتة بينو يستعمل الالعب        
كبُت أقرب خصم لو أثنػاء اجلرم بالكرة، كىي من ادلهػارات اليت جيب أف جييػدىا ظهَتم اجلنب ك 

ف اجلناحُت، إال أف أداءىا ستصف بالصعوبة نظرا للوضع التشرحيي للقدـ أثناء اجلرم بالكرة كبالتاِف فإ
 (86. 2008.أبو عبده ). استخدامها يكوف دائما أقل من النوعُت السابقُت



 :السيطرة على الكرة   3-3-2-3
تشمل السيطرة على الكرة ربكم الالعب يف الكرة القادمة إليو، "مختارمحمود حنفي يقوؿ           

 ( 85 . 1989.حنفي )" لعبة سواء كانت الكرة القادمة أرضية أك عالية أك نصف عالية يف إطار قانوف اؿ
ىي إخضاع الكرة ربت تصرؼ الالعب كاذليمنة  السيطرة على الكرة" أبو عبده  السيدحسن  كيرل        

 كدلك للتصرؼ فيها بالطريقة ادلناسبة حسب ظركؼ ادلباراة.عليها كجعلها بعيدا عن متناكؿ اخلصم
، كذلك فإف السيطرة على الكرة تتطلب توقيتا  تاالرتفاعاكالسيطرة على الكرة تتم يف مجيع ادلستويات ك 

دقيقا للغاية كحساسية بالغة من أجزاء اجلسم ادلختلفة لالعب كاليت تقـو بالسيطرة على الكرة بسرعة عالية 
مث حسن التصرؼ فيها حبكمة، كىذا يتطلب من الالعب كشف جوانب ادللعب ادلختلفة، كذلك ديكن 

جيب أف يؤديها كال من ادلدافع كادلهاجم بدرجة كبَتة من اإلتقاف كالتحكم دلا ذلا من  القوؿ أف ىذه ادلهارة
 ( 15. 2008. عبده أبو) . أمهية بالغة يف إخضاع الكرة لسيطرة الالعب

على األرض أك يف اذلواء طواال زمن ادلباراة ،كذلك سرعة الكرة  تسَت من ادلالحظ أف الكرة ال         
زبتلف حسب قوة ركلها، كبالتاِف فإف السيطرة على الكرة دلكاهنا كارتفاعها أثناء ادلباراة، فهناؾ الكرة 
ـ العالية ك ادلرتفعة كاألرضية، كالكرات ادلنخفضة االرتفاع كذلذا تقسم السيطرة على الكرة إُف ثالثة أقسا

  : كفق ادلخطط التاِف

 أنواع ديثل السيطرة على الكرة  03الشكل رقم 
 أنواع السيطرة على الكرة
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 :استالم الكرة  3-3-2-3-1

 :طرق ومناطق استالم الكرة -

 .استالـ الكرة بباطن القدـ - أ

 .استالـ الكرة بوجو القدـ األمامي - ب

 .استالـ الكرة بوجو القدـ اخلارجي - ت
 :استالم الكرة بباطن القدم - أ

تعترب منطقة باطن القدـ األكثر استخداما لدل الالعبُت نظرا لكرب حجم كمساحة ادلنطقة 
 .                ادلستخدمة يف استالـ الكرة

 :طريقة األداء
 .يقًتب الالعب من الكرة كىو مواجو ذلا    
 .توضع القدـ الثابتة على األرض كيشَت سنها إُف االذباه الذم تأيت منو الكرة   
يقـو الالعب بسحب قدمو للخلف قليال حلظة مالمسة الكرة لباطن القدـ حىت تصبح الكرة يف زاكية   

 . قائمة بُت القدمُت مع ارزباء عضالت اجلزء ادلستلم للكرة
الذراعاف جبوار اجلسم حلفظ التوازف مع ميالف اجلذع إُف األماـ أثناء االستالـ مع تثبيت الرأس كالعيناف   

 .تنظراف إُف الكرة
 :استالم الكرة بوجو القدم األمامي - ب

يستخدـ كجو القدـ األمامي الستالـ الكرة ادلنخفضة اليت تكوف يف مستول أعلى من األرض         
بة، كلكنها ال تستخدـ الستالـ الكرة األرضية نظرا للوضع التشرحيي للقدـ أثناء كربت مستول الرؾ

 .استالـ الكرة
 :طريقة األداء

 .للكرة مع فرد مشط القدـ إُف األماـ بدكف تصلب يف مفصل القدـ سبتد الرجل ادلستلمة
األمامي كذلك يقـو الالعب بسحب قدمو ألسفل كللخلف قليال حلظة مالمسة الكرة لوجو القدـ 

 .للحد من سرعة اندفاع الكرة
 .الذراعاف جبوار اجلسم حلفظ التوازف، مع النظر إُف الكرة



 :استالم الكرة بوجو القدم الخارجي - ت

 :طريقة األداء
يقًتب الالعب من الكرة كىو مواجو للمكاف الذم تأيت منو الكرة حبيث تكوف الكتف مواجةن      

ثابتة على األرض حبيث تشَت سن القدـ إُف االذباه الذم تأيت منو الكرة مع دلكاف الكرة ، توضع القدـ اؿ
 .ثٍت الركبة قليال

كتتم استدارة كجو القدـ للداخل قليال حىت  ثٍت الرجل ادلستلمة للكرة من مفصلي الفخذ كالركبة   
 .يواجو كجو القدـ اخلارجي الكرة

. ارزباء مفصل القدـ المتصاص قوة اندفاع الكرة يتم سحب الكرة بوجو القدـ اخلارجي مع مراعاة    
دييل اجلذع قليال يف اذباه الرجل الثابتة مث دييل يف اذباه الرجل ادلستلمة للكرة حلظة االستالـ، مع كضع 

 (161. 2008. أك عبده )  الذراعاف يف اجلانب حلفظ التوازف مع النظر للكرة

 : امتصاص الكـرة 3-3-2-3-2
 :من السيطرة علػى الكرة إُف  ينقسم ىدا النوع

 :امتصاص الكرة بوجو القدم األمامي - أ
مت السيطرة على الكرات الساقطة من األعلى بوجو القدـ األمامي ك دلك باستقباؿ الكرة بالرجل ادلنفذة ت

 (135 .2009.موفق)  .مع سحبها إُف األسفل بتوقيت مناسب للسيطرة عليها 
   :طريقة األداء

متصة اَفيقًتب الالعب باجلرم إُف ادلكاف ادلتوقع سقوط الكرة فيو ،يرتكز الالعب على الرجل غَت       
      .للكرة حبيث ينتقل عليها مركز ثقل جسمو ك يكوف االرتكاز على مشط القدـ على أف تثٌت من الركبة

قدـ األمامي مسار الكرة ك ىو ترفع الرجل ادلمتصة للكرة ألعلى ك دلك بثٍت مفصل الفخذ كجو اؿ      
ق القدـ تنخفض القدـ لألسفل المتصاص اندفاعها ك ػسبق مالمسة الكرة لوجتحظة اليت اللمرزبي ك يف 

  .تقل سرعتها بالتدريج لوضعها على األرض أماـ الالعب

عمل الدرعاف على قليال أثناء رفع الرجل ادلمتصة للكرة كما ت إُف األماـدييل اجلزء العلوم من اجلسم        
 (42. 1984.مفٍت.د -الصاٌف) حفظ اتزاف اجلسم ك تثبيت الرأس ك بًتكيز النظر على الكرة

 



 :امتصاص الكرة بباطن القدم - ب
نظرا للوضع التشرحيي لرجل الالعب فانو ال يستطيع أف يرفع رجلو على األرض أكثر من الالـز        

ك دلك فاف ىده , الضطراره للف الرجل للخارج من مفصل الفخذ حىت يواجو باطن القدـ ادلمتصة للكرة 
  الطريقة للسيطرة على الكرة تستخدـ أثناء امتصاص الكرة اآلتية من ارتفاع بسيط

 : طريقة األداء
يقًتب الالعب باجلرم من مكاف الكرة مث يضع القدـ يف اذباه يشَت إُف اذباه الكرة مع ثٍت مفصل         

ركبة القدـ الثانية ،ترفع الرجل ادلمتصة للكرة دبا يتناسب مع مستول ارتفاع الكرة ك تثٍت ركبة الرجل 
قدـ الكرة ك تسحب للخلف قليال حلظة دلس الكرة ادلمتصة ك يدكر مشط قدمها للخارج ليقابل باطن اؿ

 شلا يساعد على امتصاص قوهتا أيضا 

دييل اجلدع قليال فوؽ رجل االرتكاز ك تركز العينُت على الكرة ك تعمل الذراعاف على حفظ التوازف ك 
 (166 .2002 .أبو عبده)  .تثبيت الرأس حلظة مالمسة باطن القدـ للكرة

 :فخذامتصاص الكرة بأعلى ال - ج
كلما كاف اجلزء الذم يستقبل الكرة كبَتا كلما سعاد على استقباؿ الكرة ك إمخادىا ك السيطرة           

عليها بشكل صحيح ك دلك لعدـ ارتداد الكرة بقوة ك مث التأكيد على عدـ تصلب اجلسم عند استقباؿ 
 (136. 2099 .موفق) .الكرة

  طريقة األداء
يقـو بوضع القدـ الثانية يف اذباه الذم ك إُف مكاف ىبوط الكرة من األعلى يقًتب الالعب باجلرم       

ترفع الرجل ادلمتصة للكرة ،فصل ك ينتقل عليها مركز ثقل الالعب اَفتأيت منو الكرة مع ثٍت ركبتها قليال من 
يقـو دع ، ككية قائمة بُت الفخذ ك اًفيف اذباه الكرة اذلابطة من األعلى ك تثٍت من ركبتها مع تشكيل زا

الالعب باستخداـ أعلى الفخذ يف امتصاص  الكرة من أسفلها ك حلظة دلسها تسحب الرجل ادلمتصة 
 للكرة إُف اخللف ك ألسفل بصورة سريعة فتكوف الكرة أماـ الالعب 

الدرعاف ألماـ قليال ك تكوف إُف اخذ اجلدع كضعو الطبيعي ك دييل الرأس تركز العينُت عل الكرة ك يأ      
 (  167 . 2008. أبو عبده)  .جبوار اجلسم حلظة اتزاف الالعب

 



 امتصاص الكرة بالصدر  - د
يستخدـ الالعب اإلمخاد بالصدر عند استقباؿ الكرات الطويلة العالية أك اليت تأيت دبستول الصدر        

شكل أفضل ك جيعلها فيتحرؾ الالعب الستقباذلا ك دلك لكرب مساحة الصدر شلا جيعل السيطرة عليها ب
 (138 .2009 .موفق)  .ربت سيطرتو

 :طريقة األداء
يرتكز على القدمُت حبيث يوزع جسمو عليها ك ىي مثنية ، كيتحرؾ الالعب باذباه الكرة القادمة إليو       

الالعب ك قد يعمل  من مفصل الركبتُت ك ادلسافة بُت القدمُت تكوف مناسبة بالوضع الذم يرتاح بو
 الالعب على تقدمي رجل على أخرل مع االحتفاظ بتوزيع اجلسم عليها أيضا

يل اجلسم إُف اخللف ك دلك برجوع الرأس للخلف ك ىدا يؤدم إُف تقوس الظهر ك بركز الصدر مي       
لإلماـ ك يف اللحظة اليت تالمس الكرة بالصدر يقـو الالعب بدفع احلوض إُف اخللف ك هبذا دييل اجلسم 

ألعلى يقـو الالعب بدفع لإلماـ دلقابلة الكرة بالصدر لبقائها قريبا منو ك يف حالة احملافظة على الكرة يف ا
 احلوض لإلماـ ك دلك بدفع اجلدع للخلف ليقابل الصدر الكرة 

حيافظ الالعب على إبقاء الذراعُت للجانب حلفظ التوازف يكوف الرأس مرفوعا لالعب مع تركيز النظر       
 على الكرة 

 متصاص الكرة بالرأسا - ذ
  طريقة األداء

الالعب مواجو للكرة مع تباعد  مث يقفمراعاة تقدير مكاف ىبوطها اذباه الكرة مع بيقًتب الالعب       
ك تثٍت الركبتُت قليال مع توزيع ثقل اجلسم ( الوضع األمامي)  أك قدـ أماـ األخرل( الوضع فتحا) القدمُت 

 على الرجلُت بالتساكم 
يف كاستعدادا المتصاص الكرة مع مراعاة ارزباء عضالت الرقبة  يبدأ الالعب يف ربريك الرأس لألماـ       

أماـ الالعب  رأسو للخلف مع زيادة ثٍت الركبتُت لتهبط الكرةالالعب  سحبمحلظة دلس الكرة للجبهة 
. أبو عبده)رعاف يف اجلانب حلفاظ التوازف كيتم السيطرة عليها، على أف تكونا العينُت تنظراف للكرة ك الذ

2008 . 169  ) 
  



 :رة ــم الكـكت 3-3-2-3-3
 :رة إُف أنواع ك ىيينقسم كتم الك    

 كتم الكرة بباطن القدم  .1
 طريقـة أألداء

ركبة  تثٌتيقًتب الالعب من الكرة اآلتية أمامو حبيث يواجو كتف الرجل الثابتة اذباه اقًتاب الكرة       
الكرة ك ينقل اجلسم الالعب على ىذه القدـ الرجل الثابتة قليال ك يشَت مشطها إُف ادلكاف القادـ منو 

الركبة ك الفخذ على أف يستدير  مفصل ترفع الرجل اليت تكتم الكرة للخلف قليال مع انثنائها منالثابتة، 
 مشط القدـ للخارج قليال ك تكوف مع الساؽ زاكية قائمة 

ارتدادىا  ك ليقابل باطن القدـ الكرة ادلرتدة من األرض المتصاص قوهتا إُف األماـرجح القدـ الكاسبة مت     
احلفاظ على  علىقليال ك تعمل الذراعاف   إُف األماـدييل اجلدع إُف األرض حرة أخرل بعد السيطرة عليها 

 (175. 2008.أبو عبده)  .التوازف ك يكوف الرأس مثبت

           

 (نعل القدم) الكرة بأسفل  كتم .2
 :طريقـة األداء

ىي مثنية من يتقدـ الالعب إُف مكاف سقوط الكرة،كيقـو برفع الساؽ الكاسبة إُف األعلى قليال ك        
يثٍت مفصل القدـ ك ىو مرتخ حبيث يكوف على األرض زاكية مناسبة تساعد عل مفصل الركبة ك الفخذ، 

 ارتداد الكرة أليو مرة أخرل بعد االرتطاـ هبا 

اجلسم  ك تعمل الذراعاف على حفظ اتزاف قليال إُف األماـدييل اجلدع  الكرة كتمأثناء القياـ حبركة         
 يكوف النظر مركز على الكرة 

 

 

 

 
 
 



 كتم الكرة بوجو القدم الخارجي  - 3

 طريقـة األداء 

توضع الرجل الثانية خلف مكاف حبيث يقًتب الالعب باجلرم من ادلكاف ادلتوقع سقوط الكرة فيو      
 توقع ىبوط الكرة مع انثنائها من الركبة قليال 

لثانية مث سبرجح مرة أخرل تلف الرجل الكاسبة للكرة للداخل من مفصل الفخذ مث سبرجح أماـ الرجل ا       
للخارج ك ىي منثنية من مفصل الركبة لتقابل الكرة الساقطة بوجو القدـ اخلارجي بعد فرد مفصل القدـ 

 لتمتص قوة الكرة ك يكتمها على األرض 

تركزاف على الكرة مث دييل اجلدع مائل قليال إُف اخللف قبل مالمسة الرجل الكاسبة للكرة ك العيناف       
أبو )    ألماـ قليال مالمسة الكرة ك كتمها ك الدرعاف جبوار اجلسم حلفظ التوازف تثبيت الرأسدع إُف ااًف

     (  170.  2008. عبده

 كتم الكرة بالقصبة أو بالقصبتين     - د
 :طريقـة األداء

قليال  تثٌتتشَت القدـ الثانية إُف اذباه الكرة ك حبيث يقًتب الالعب جريا يف االذباه القادمة منو الكرة       
يف حالة استخداـ القصبتُت نثٍت الركبتُت قليال عندما تسقط الكرة على بعد ( يف حالة الكتم بالقصبة ) 

ماـ قليال مع رفع الكعبُت عن األرض ك الذراعُت جبانب ثٍت اجلدع إُف األ  مع مراعاةسم  20إُف  15
 ك العينُت تركزاف على الكرةاجلسم حلفاظ التوازف 

سم بينهما 10مضمومتُت مع ترؾ مسافة ال تزيد عن  حالة كتم الكرة بالقصيتُت جيب أف يكوف كيف      
بة أك صنالحظ عند مالمسة الكرة للق، كك عند ارتداد الكرة من األرض تثٍت الركبتُت دلقابلة الكرة ادلرتدة

 (172.2008 .أبو عبده ) .المتصاص سرعة الكرةقليال ( الركبتُت) القصبتُت سبد الركبة 
      

 

 

 

 
                                                                



 :طن كتم الكرة بالب - ه
يقًتب الالعب باجلرم يف اذباه الكرة حبيث يشَت مشط القدمُت يف اذباه الكرة مع ثٍت الركبتُت قليال         

 لألماـ قليال ليقابل الكرة ادلرتدة من األرض مع ميالف اجلدع 

عند ارتداد الكرة من األرض يواجو الالعب الكرة باستخداـ منطقة عضالت البطن ك جزء من        
يراعي أف تكوف العينُت مركزة على الكرة ك الذراعاف الكرة ألسفل مرة أخرل على األرض ، ك الصدر لكتم

 (2008173..عبده أبو )جبوار اجلسم حلفظ التوازف 
 ضرب الكرة بالرأس  3-3-2-3-4

مهارة ضرب الكرة بالرأس من أىم ادلهارات الػيت حيتاجها العب كػرة القدـ ك دلك لتصويب أك  تعترب
 ركػي اٌفتوافػق اؿ عالية من ارة إُف درجػةالستقباؿ ك إلبعاد الكػرة حيث ربتاج ىػذه ادلو

 طرق ضرب الكرة بالرأس 
 ضرب الكرة بالرأس و الالعب متصل باألرض : أوال 

 ضرب الكرة بالرأس من الثبات توجد كقفتُت أساسيتُت ديكن لالعب استخدامها أثناء ضرب الكرة بالرأس 
 (القدمُت متباعدتُت) الوقوؼ فتحا - أ

 (القدـ أماـ األخرل ) كقوؼ الوضع األمامي  - ب

مركز ثقل اجلسم من الرجل اخللفية إُف الرجل األمامية ك ىنا يفضل كقوؼ الوضع األمامي ك دلك النتقاؿ 
 .2002عبده أبو )فأف ىدا الوضع يعطي توازف أكثر ك مدل أكرب حلركة الالعب أثناء تأديتو ادلهارة 

44) 
 :ك تنقسم مهارة ضرب الكرة بالرأس من الثبات إُف

  ضرب الكرة بالرأس من الثبات لألماـ -

 جانب ضرب الكرة بالرأس من الثبات لل -
 ضرب الكرة بالرأس من الثبات للخلف -

 ضرب الكرة بالرأس من الثبات: طريقة األداء
 يقـو الالعب بادلشي أك اجلرم يف اذباه الكرة  -

 دييل الالعب جبدعو إُف اخللف قليال أثناء اخلطوة األخَتة قبل ضرب الكرة بالرأس  -



 يدفع الالعب جدعو لألماـ ك بسرعة لضرب الكرة جببهة الرأس  -

 يقـو الالعب بأداء ادلتابعة بعد ضرب الكرة بالرأس -

 

 ضرب الكرة بالرأس و الالعب في الهواء : ثانيا 
 (االرتقاء الفردم ) ضرب الكرة بالرأس مع الوثب عاليا  - أ

 (االرتقاء الزكجي ) ضرب الكرة بالرأس مع الوثب عاليا  - ب
 ارتفاع منخفض حيث يقـو الالعب باجلرم يف اذباه الكرة مند كجودىا يف مستول

مث يقـو الالعب بدفع األرض برجل كاحدة أك بالقدمُت معا ليطَت يف اذباه الكرة حبيث يكوف يف كضع 
 موازم لألرض أك مائال عاليا قليال 

يقـو الالعب بضرب الكرة باجلبهة يف االذباه الذم يريده مث يهبط على األرض مستخدما يديو اليت يثبتها 
                                                                 األرضقليال المتصاص صدمة 

 :المراوغـة  3-3-2-4
ادلراكغة ك اخلداع ىي حركات التمويو ك اخلداع بالكرة اليت يؤديها الالعب هبدؼ التخلص من       

 ( 107 .2009.موفق).اخلصم عندما ال يكوف ىناؾ فرصة للمناكلة أك التصويب على اذلدؼ
تعرؼ ادلراكغة على أهنا حركة التمويو ك اخلداع "ك يرل زلمد عبده صاٌف احلسن ك مغٍت إبراىيم زلمد      

حيث أف ادلراكغة ضركرية يف بعض ، بالكرة اليت يقـو هبا الالعب هبدؼ التخلص من ادلدافع بالضغط عليو
 (  165.         . فيتـ.-عبده ) ."ادلواقف يف لعبة كرة القدـ

ك ىو حيتفظ اىو ك تعرؼ أيضا بأهنا فن التخلص من اخلصم ك خداعو مع قدرتو على تغَت اتج       
 (153. 2002.أبو عبده )اع اليت يؤديها جبسمو أك بقدمو بالكرة بسرعة مستخدما بعض حركات اخلد

 لو يتوقع حركتوجبع اخلصملتغليط يستعملها الالعب  مهارةالباحث  بأف ادلراكغة  كشلا سبق يرل         
 خادعةاَفسبويهية ك اؿتوقعا خاطئا باستعماؿ حركات 

 
 
 



  :(الكرة قطع) المهاجمة 3-3-2-5

 ادلهامجة تعترب ك إليو، الوصوؿ قبل قطعها أك ذلا، حيازتو احلالة يف اخلصم من الكرة أخذ زلاكلة معناه ك    
 :إُف ادلهامجة دؼته ك.ادلهاجم ضد ادلدافع سالح

 .ادلنافس ادلهاجم من الكرة ادلدافع الالعب ستخالصا   - 
 .منها الكرة على ادلستحوذ ادلنافس إبعاد   -
 .ادلنافس ادلهاجم أرجل من الكرة تشتيت   -
 .إليو تصل أف قبل الكرة قطع   -

 :التالية بالطرؽ ادلهامجة تتم ك         
 ادلكاتفة -
 األماـ من ادلهامجة  -
 اخللف من ادلهامجة  -
  (. Garel.1977. 143.     ) األماـ أك اخللف أك اجلانب من بالزحلقة ادلهامجة  -

 :التمـاس  رميـة 3-3-2-6
ك تنفيذ رمية التماس يف حالة عبور الكرة خط  تعترب رمية التماس مهارة خاصة ك يتم القياـ هبا     

التماس سواء كانت الكرة يف األرض أك يف اذلواء حيث يتطلب تنفيذ ىده الرمية شركط خاصة جيب 
ا ما استخدمت رمية التماس استخداما أمثل ديكن أف بأدائها أف يتبعها أك إذعلى الالعب الذم يقـو 

 .يعتمد عليها ادلدربُت يف عملهم التكتيكي يشكل خطورة كبَتة على مرمى اخلصم حيث 
  :الشركط القانونية لرمية التماسكمن   

 ترمى الكرة من نفس ادلنطقة اليت خرجت منها على خط التماس -

 الالعب يواجو ادللعب جبزء من جسمو -

 ترمى الكرة من خلف الرأس لألماـ باليدين معا ك ال تسقط  -

 (301 .2000.فيتـ)       اخلط أك خلفو جزء من كلتا القدمُت مالمس لألرض على -

 
 



 أنواع رمية التماس 
 : رمية التماس من الثبات (1

 رمية التماس ك القدماف ملتصقتاف    - أ
 رمية التماس ك القدماف متباعدين متجاكرتُت    - ب
 رمية التماس ك رجل أماـ ك األخرل خلفا   - ت

 رمية التماس من االقتراب  (2

 رمية التماس من االقًتاب بادلشي    - أ
  رمية التماس من االقًتاب باجلرم    - ب

  :حراسة المرمى 3-3-2-7
بعُت االعتبار بقية عناصر الفريق أما اليـو  ذخكاف دكر حارس ادلرمى أقل ميزة بأ يف كقت مضى     

فأصبح مركز  ،يف كرة القدـ احلديثة أعطت كل العب دكر ك أمهية متساكية, الوضعية تغَتت بصفة كبَتة
ديكن أف يسمح بفوز فريقو ك  حراسة ادلرمى مركز حساس حلماية ادلرمى حيث أنو الالعب الوحيد الذم

كما أصبح حارس ادلرمي ادكار اذلجومية ك دلك من خالؿ ادلسامهة  لك يهـز فريقو حسب طريقة أداءهكذ
 يف اذلجمات السريعة ك اللعب خارج منطقة اجلزاء برجليو كأخر مدافع 

 : المميزات الواجب توفرىا في حراسة المرمى
 أف يتمتع بالقدرة على القيادة ك توجيو زمالئو أثناء سَت ادلباراة  -

 ك الثقة بالنفس  أف ديتاز بالشجاعة ك اجلراءة -

 أف يكوف لديو القدرة على حسن التوقع ك اإلدراؾ ك التوقيت السليم  -

 أف يتمتع بقدرة كبَتة على سرعة رد الفعل ك التوافق العضلي العصيب  -

 أف يتمتع بقدرة كبَتة يف الرشاقة ك ادلركنة ك السرعة ك القوة  -

سنتمًت على أف يتناسب طولو ( 185 -175) أف يكوف طويل القامة ك يًتاكح طولو مابُت  -
 كيلوغراـ (  80 -70) مع كزنو حبيث يًتاكح مابُت 

 أف يكوف فامها بكافة اخلطط الدفاعية ك اذلجومية  -

 .1980. حنفي)اءة عالية مثل زمالئو يف الفريقأف يؤدم مجيع ادلهارات األساسية لكف -
104) 

                                                           

 



  :المهاري األداء تعلم مراحل و طرق 3-4
  :التعلم مفهوم 3-4-1

 السلوؾ تغيَت بأنو "جيتكس"عرفو حيث الًتبوية العملية يف الرئيسي االىتماـ زلور التعلم موضوع يعترب    
     .غايتو كربقق دكافعو ترضي استجابة إُف الفرد يصل حىت متكرر اجلهد بذؿ صفة ك االستمرار صفة لو
 (                                                                             07. 1995. كحيد) 

 النشاط البشرم من نوع أم خيلو أف يكاد ال ك مركبة ك معقدة عملية بأنو"عالكم حسن زلمد يعرفو ك    
                                                                 (  333.  1992عالكم ) .اإلنسانية الشخصية تطوير يف ك الفرد حياة يف أساسي عامة بصفة التعتم من

 أف ك ادلمارسة شركط ربت األداء يف تغيَت التعلم أف اؿلمجا ىذا يف صاٌف زكي محدأ يضيف ك          
 اجلسمية األجهزة منو على يتوقف فانو لذا التعب ك النمو عملية عن ناتج يكوف ال نسبيا ثابت تغيَت التعلم

 أنو كما شرط التعلم النضج يعترب ىنا من ك تعلمو يف الفرد أداء عن مسؤكلية تعترب اليت العقلية الوظائف ك
 (20..      صاٌف )  اخلربة ك ادلمارسة شرط توفر من بد ال بل التعلم حبدكث كحده كاؼ غَت

 التكرار طابع عليو يغلب الرياضي نشاط أثناء سلوؾ تبٍت يف التغَت ىو حسُت صبحي زلمد يعتربه ك      
 (65.  1995. صبحي)  .ادلمارسة طريق عن السلوؾ تعديل أم
 :التعلم نظريات 3-4-2

 الكائنات سلوؾ فهم يف أساس انهأل السيكولوجية النظريات بُت الصدارة مكانة التعلم نظريات ربتل    
 النتائج لتعلم كبناء الوسائل من كسيلة ىي ك العلمي البحث نتائج إحدل التعلم نظريات تعترب ك احلية،

 .العلمية
 احلركية للمهارات التعلم رلاؿ يف كبَتة أمهية ذلا نظريات ثالثة ىناؾ أنو "عالكم حسن زلمد"يرل ك     

 (346. 1992.عالكم )  :ىي ك الرياضية
 الشرطية التعلم نظرية. 

 اخلطأ ك باحملاكلة التعلم نظرية. 

 باالستبصار التعلم نظرية. 

 




 :الشرطي التعلم نظرية 3-4-2-1

 ك ادلثَت" بُت العصيب االرتباط من نوع تكوين أساس على فسيولوجيا تفسَتا التعلم عملية "بافلوؼ" يفسر
 ( 348. 1992.عالكم )  . "االستجابة 

معينة،  شرطية دبتغَتات ذلك اقًتف ما إذا ادلطلوب للسلوؾ ادلتعلم اكتساب بأف عالكم حسن يؤكد ك   
 ركن)معُت  مكاف يف الوقوؼ باالقًتاف كاحدة بيد السلة الكرة يف اذلدؼ على التصويب من الفرد فيتمكن
 ادلطلوبة كاألمناط احلركية ادلهارات تعلم ديكن فبذلك مثال، التعاكين السلوؾ اللعب شرط أك (مثال ادللعب

 .االقًتاف ك بالتكرار
 كلكن االستجابة، ك ادلثَت بُت االرتباط من نوع نتيجة ربدث التعلم عملية إف"بافلوؼ"يرل كما       

 اليت ربدت االستجابة ىذه األصلي، بادلثَت اخلاصة الطبيعية االستجابة ك ادلثَت بُت حيدث ال ىنا االرتباط
 ( 176.     .كحيد ) .الشرطية  االستجابة يف األصلي مثَتىا غَت دلثَت
  :الخطأ و بالمحاولة التعلم نظرية 3-4-2-2

 حيث اخلطأ ك احملاكلة أم الركابط تكوين طريق عن التعلم نظرية إلثبات عديدة ذبارب أجريت     
 يف فالكائن احلي اخلطأ، ك احملاكلة طريق عن حيدث احليواف ك اإلنساف يف سواء التعلم إف" ثروندايك يرل

 إُف يصل أف قبل اخلاطئة احملاكالت أك االستجابات من العديد ببذؿ يقـو ادلواقف سلتلف إزاء سلوكو
 .الصحيحة االستجابة

 الالعب ك ادلدرب من كل لدل ملموسة ظاىرة سبثل اخلطأ ك احملاكلة نظرية فإف اؿلمجا ىذا يف ك       
 أداء ادلهارة ادلتعلم حياكؿ ما مهارة ادلدرس يشرح فعندما التعلم، بداية عند ادلتعلم قبل من تستخدـ حيث
. 1991.الطويب ) ادلهارة ىذه على السيطرة من النهاية يف يتمكن أف إُف أخرل، تارة سلطأ ك تارة مصيبا
116 ) 

  :باالستبصار التعلم نظرية 3-4-2-3

 ادلفاجئ اإلدراؾ طريق عن يتعلم أف ديكن اإلنساف أف على "كوىلر" ابه قاـ اليت التجارب دلت     
 ك اخلربة على يعتمد ما كثَتا البصَتة طريق عن ادلشكلة حل ك لو، يتعرض الذم ادلربك أك احملَت للموقف
 (156. 1995. مطاكع)  .التعلم أنواع أصعب الطريقة ذهبه التعلم يعترب ك النضج،

 



  :األداء المهاري تعلممراحل  3-4-3

 تعلم ادلهارات دير اإلتقاف ك الكامل بدرجة لألداء األمثل ادلستول إُف للوصوؿ أنو MAINELEيرل 
 (116. 1991. ماينل ) ينها ب الفصل ديكن ال متداخلة أساسية مراحل بثالث
 .للحركة اخلاـ التعلم مرحلة  :األكُف ادلرحلة

 .للحركة اجليد التوافق مرحلة  :الثانية ادلرحلة

 .للحركة اآلِف التوافق مرحلة   :الثالثة مرحلة

  :(البدائي التوافق)للحركة  الخام التعلم مرحلة 3-4-3-1

 حركات عليها يدخل أنو إذ سباما األداء سليمة ليست حركاتو صلد جديدة مهارة الالعب تعلم عند       
 كما ىودلمجا يف اقتصادية غَت احلركة تكوف أف ىذا يعٍت ك ذلا، ضركرة ال جسمو من سلتلفة

 (108. 1980 .حنفي)  .مطلوب ىو .
 أك التعليمية األفالـ مشاىدة أك الشرح على يعتد جديدة مهارة على الالعب من اجليد التعرؼ إف     

 ككاف الالعب بذىن احلديثة ادلهارة ارتبطت السابقة اخلربة توفرت ما كل أنو حيث النماذج أك الصور
 الالعبُت يتمكن حىت التعليمية ادلواقف تبسيط مالحظة ادلدرب على جيب ك أسرع، ابهاستيعا ك ذلا التصور

 (178. 1992. عصاـ )   . ادلهارات استيعاب من
 يدخل أنو إذ سباما، األداء سليمة ليست احلركة إف ذبد جديدة، حركية مهارة الالعب تعليم عند      
 مراعاة ادلرحلة ىذه يف ادلدرب على بد ال ىذا من ك ذلا ضركرة جسمو من سلتلفة بأجزاء حركات عليها

 :التالية اخلطوات
 .األفالـ ك الصور استخداـ أمكن إف ك احلركة منوذج عمل -
 خالؿ من ذلك ك الشرح الالعبوف يستوعب حبيث للمهارة شاملة ك مبسطة سهلة بطريقة بالفظ الشرح -

 .احلركة منوذج عمل
 
 
 
 



  :(الجيد التواق)للحركة  الجيد التعلم مرحلة  3-4-3-2

 التعلم يف اخلطأ حذؼ ك احملاكلة، ك الفهم طريقيت بُت الربط ك للمهارة الالعب أداء تكرار مع إف       
 على جيب ىنا احلركة، أداء يف الدقة ك ادلقدرة اكتساب إُف يصل حىت أدائو دبستول باالرتفاع الالعب يقـو

 اخلطأ كإصالح دقائقها شرح ك ادلهارة، ألداء الصحيحة الطريقة إُف دائما الالعب يوجو إف ادلدرب
 يف الوقوع دكف باألداء الوصوؿ زلاكلة ىو ادلرحلة ىذه يف الرئيسي ك األساسي ادلطلب إف ك .باستمرار

 كمستواىم الالعبُت إلمكانية مناسبا يكوف أف جيب الذم ادلهارم باألداء التقدـ يف تندرج حيث خلطأ،
 :                                                                 مها متوازيُت مسارين يف ادلهارة أداء على الًتكيز ديكن ك الفٍت

 .التمرينات خالؿ من ادلهارة تنمية -
. عبد اخلالق كآخركف).الكبَتة ك ادلتوسطة ك الصغَتة التقسيمات يف ذاتو اللعب خالؿ من ادلهارات تنمية -

1998  .205) 
  ) :اآللي التوافق(للحركة  اآللي التعلم مرحلة  3-4-3-3

 يصل أف عليو بد ال لكن ك بدقة، ادلهارة يؤدم أف ليستطيع اجليد التوافق إُف الالعب يصل أف يكفي ال
 أم ك ربت ادلباراة من حلظة أم يف بدقة ادلهارة أداء على قادرا فيها يصبح اليت الدرجة إُف الدقة ذهبه

 تكوف أف يف فقط تفكَته ينحصر عندئذمتقنا،  أليا األداء ىذا يصبح أف إُف يصل أم ظركفها، من ظركؼ
 . ادلعُت اخلططية الناحية لتنفيذ كسيلة ادلهارة

        
 
 
 
 
 
 
 
 



 :المهاري ألداءل تعلمال طرق  3-4-4
 استخدامها، ديكن اليت األساليب منها كاحدة لكل ك ادلختلفة احلركية ادلهارات لتعلم طرؽ عدة ىناؾ     
 :ىي ك رئيسية طرؽ ثالث عامة بصورة ك محادة إبراىيم مفيت كحيدد

 .ادلهارات لتعلم اجلزئية الطريقة -
 .ادلهارات لتعلم الكلية الطريقة -
 (23. 1980 .حنفي(      )سلتلطة طريقة )ادلهارات  لتعلم اجلزئية الكلية الطريقة -

  :الجزئية الطريقة 3-4-4-1

 اليت ادلهارة تتناسب ك ادلعقدة، األجزاء بعض من ادلركبة الصعبة ادلهارات تعلم يف شيوعا األكثر ىي ك      
 احلركية ادلهارة تقسم الطريقة ىذه يف بأف محادة إبراىيم مفيت يضيف بينما .أجزاء إُف تقسيمها ديكن

 اُف ينتقل لو ـنهإتقا بعد ك األكؿ اجلزء الناشئُت بتعليم ادلدرب يقـو حيث أجزاء عدة إُف تعلمها ادلطلوب
 الناشئُت يتعلم حىت ىكذا ك الثالث، اجلزء إُف ينتقل الثاين للجزء ـنهإتقا بعد ك بتعليمو ليقـو الثاين اجلزء
 يف اجلزئية الطريقة استخداـ إف ك .كاحدة كوحدة ادلهارة بأداء الناشئُت يقـو ذلك بعد ك ادلهارة، أجزاء كل
 التالية  الشركط دبراعاة يتم احلركية، ادلهارات تعلم

                                                          
 األداء صعبة ك طويلة ادلهارة تكوف عندما. 
 معقدة ادلهارة أجهزة تكوف عندما. 
 ادلهارة ككل أداء مث األجزاء تلك على السيطرة ك ادلهارة لتجزئة كافيا الوقت يكوف عندما. 
 ادلناسبة اإليضاح كسائل توفر عندما. 
 (43. 1984.بسطويسي  –السمراين )          .السن يف صغار ادلتعلموف يكوف عندما 

 :الكلية الطريقة  3-4-4-2
 ادلتعلم يدركها ك تعرض بل ادلهارة فيها تتجزأ ال انهأ الطريقة ىذه يف احلق عبد عصاـ يقوؿ         
 على ادلتعلم تساعد انهأ الطريقة ىذه شليزات من ك تقسيم، دكف كذلك عليها يتدرب مث رلزأة غَت كوحدة

الطرؽ  من يناسبها ما ك احلركية ادلهارة نوع عالقة خبصوص ك احلركية ادلهارة عناصر بُت العالقات إدراؾ
 (178. 1992.عبد اخلالق )



 اإلمكاف قدر كلي بشكل ادلختلفة ادلهارات تعلم أف جيب أف على "الكرمي عبد عفاؼ" يذكر ك        
 احلقيقة ىو احلركة من جزء فكل الكلية احلركة إيقاع مع يتماثل ال األجزاء يف تؤدم اليت احلركة إيقاع ألف

 (  280. 1989. عفاؼ ) كىكذا   ادلواِف للجزء سبهيد
 يذكر حيث محادة إبراىيم مفيت" يوضح احلركية ادلهارة تعلم طرؽ استخداـ بُت ادلفاضلة خبصوص ك    
 :مها أساسيُت جانبُت من للطرؽ اختباره يقيم أف ادلدرس على
 .احلركية ادلهارة تعقيد درجة :أكال
 .ادلهارة أجزاء ترابط ك تكامل درجة:ثانيا
  ( :المختلطة)الجزئية  -الكلية الطريقة 3-4-4-3

 بعض ىناؾ لذلك ا،بهعيو ك اتهشليزا الكلية ك اجلزئية الطريقتُت أف الطبيعي من محادة إبراىيم يقوؿ       
 الوقت نفس يف ك منهما، كل مزايا من االستفادة ديكن حىت معا، الطريقتُت استخداـ يفضل اليت ادلهارات
 .( 138.1989.مفيت)   طريقة كل عيوب نتفادل
 عبد عفاؼ توضح حيث للطريقتُت كسيطا حال اجلزئية الكلية الطريقة نعترب أف ديكن ذابه ك        

 العمل فرصة للمتعلم يتاح أف جيب بأنو التعلم يف الفكر أصحاب من الكثَت يوصي" بقوذلا ذلك الكرمي
 .(كلي– جزئي- كلي)  ىنا التقدـ يكوف ك باألجزاء العمل قبل الكلية باحلركة
 :التالية الشركط مراعاة من بد ال احلركية ادلهارات لتعلم الكلية اجلزئية الطريقة استخداـ عند ك      

 .األمر أكؿ يف مبسطة ككل احلركية ادلهارات تعلم  - 
 .احلركية بادلهارة الكلي باألداء ذلك ربط مع مفصلة بصورة الصعبة األجزاء تعليم  -

 .كأجزاء عليها تدريب عند مًتابطة ك متكاملة كحدات إُف احلركية ادلهارة أجزاء تقسيم مراعاة  -
  :المهاري اإلعداد أىمية  3-5

 أف ديكن ال اذلدؼ ىكذا ك اخلصم على الفوز ربقيق القدـ كرة يف الفريق أىداؼ أىم من إف          
 على تعتمد اليت اخلطط ىذه .اجيابية ك بكفاءة اذلجومية ك الدفاعية اخلطط تطبيق تقنأ ذاإ الإ ضلققو

 على التدريب أمهية يتجلى ك يتضح ىنا من ك،  عليو ترتكز الذم األساس تعتربىا ك األساسية ادلهارات
 الفريق ىوداتمج إف يقوؿ حُتمحسن  ثامر يؤكده ما ىذا ك القدـ كرة لالعيب بالنسبة األساسية ادلهارات



 الفعاليات أمهية تظهر ىنا من اخلصم، اذلدؼ يف الكرة إدخاؿ ىي كاحدة فعالية يف تًتكز اذلجومية
 (23.  1992.ثامر . ) الفعالية ىذه دلؤدم التكتيكية

 يصل قد طويال زمنا عليها التدريب عملية تتم بل قصَتة، زمنية مدة يف يتم ال األساسية ادلهارات إف     
 ادلهارات على التدريب اليـو أصبح لذا ادلطلوب، الكامل إتقاف إُف الالعب يصل حىت سنتُت إُف

 جيدة ظركؼ خبلق لو يسمح األساسية للمهارات الالعب تعلم إف ك البدنية، الصفات تطوير مع متزامنا
  .اجليدة نتائج على احلصوؿ يف أساسا ىي تكوف للتسجيل فرص خلق بالتاِف ك للعب
 كادلتكامل الشامل اإلعداد عملية يف ىاـ دكرا تلعب األساسية ادلهارات فاف سابقا ذكرناه ما علية ك     

 يف يةـالعل األسس على ادلبنية التدريبية الربامج خالؿ من إال ىذا يأيت ال ك الناشئ، القدـ كرة لالعب
 ادلهارات إتقاف ك تعلم عملية يف احلديثة الطرؽ ادلدرب متابعة كذا ك احلديث الرياضي التدريب رلاؿ

 .يةاألساس
 :ــالصةخ

تعترب ادلهارات األساسية يف كرة القدـ متعة اللعبة، كسبب جلب الشعبية الكبَتة ذلا، كىي تعٍت كل       
التحركات الضركرية اذلادفة اليت تؤدل بالكرة أك بدكهنا، كقد حاكلنا يف ىذا الفصل تبياف سلتلف أنواع 

ين على تدريب الناشئُت من الوقوؼ ادلهارات األساسية يف كرة القدـ، ككذا طرؽ أدائها، لتمكُت القائم
 األداء تعلم مراحل ك طرؽعلى أىم النواحي الفنية عند تعليمهم أداء تلك ادلهارات، زيادة على إدراؾ 

 .          ادلهارم
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 :سنة 16العمرية خصائص ومميزات المرحلة  -4
 تمهــيد
للنمو مراحل متتالية كلكل مرحلة منها مظاىر كخصائص كأمناط سلوؾ شليزة إال أف ىناؾ  إف          

النمو عملية مستمرة كال يوجد حدكد بُت مرحلة ك ادلرحلة اليت تسبقها "خصائص عامة للنمو ، حيث أف 
 (. 65 .1997 .أكـر)  "أك الالحقة هبا

فعملية النمو تتميز بالشموؿ يف اجلوانب العقلية ، "كإضافة إُف سبيز النمو باالستمرارية كالتدرج          
عصاـ الدين ) "البدنية االنفعالية ،االجتماعية الدينية، كيتأثر كل جانب ببقية اجلوانب األخرل

.2007.48 ) 

الختالؼ من فرد إُف أخر ، كتؤدم إُف النضج الذم يعترب أحد ك تتميز كذلك عملية النمو با         
عا شركط التعلم ، فلتعليم مهارات حركية مثال جيب أف تكوف مناسبة للمرحلة العمرية أك للنمو كالنضج ـ

النمو عبارة عن "كيتفق العاملوف يف رلاؿ الًتبية كدراسة النمو على أف  حىت حيدث التعليم بصورة سليمة
تغَتات التكوينية كالوظيفية اليت تطرأ على الكائن احلي مند كالدتو كتستمر طواؿ حياتو من خالؿ رلموعة اؿ

 ( 17 .2002.أبو عبيده ) "أسلوب كنظاـ مًتابط كبطريقة تدرجيية
فالتغَتات التكوينية تعٍت التغَتات اليت ربدث يف البناء ك الشكل اجلسماين من حيث نواحي           

كالعرض ك احمليط ك الشكل ك احلجم ، كالتغَتات الوظيفية تعٍت التغَتات اليت تتناكؿ  الطوؿ ك الوزف
 الوظائف احلركية ك اجلسمية كالعقلية ك االنفعالية كاالجتماعية

إف اخلصائص العمرية ىي ادليزات اليت زبتص هبا كل مرحلة من ادلراحل العمرية اليت دير هبا اإلنساف       
ة ك العقلية ك االنفعالية ك االجتماعية ، كتؤدم إُف ظهور تفاكت ملحوظ يف من الناحية اجلسمي

االىتمامات كالتطلعات ك ادلهارات كيف التغَتات العضوية النفسية كيعترب اإلدلاـ هبا كسيلة كأداة معرفية للتنبؤ 
 .كالتحكم يف السلوؾ كالتصرفات

 :لالعبينلعمرية أىمية معرفة الخصائص ا 4-1 
إف تقسيم النمو إُف مراحل ال يناقض ما جاء عن النمو بأنو عملية متصلة ك متداخلة ، كلكن         

كضع ىدا التقسيم حىت يساعد على الدراسة العلمية للنمو كمنو اكتشاؼ ادلقاييس كادلعايَت ادلناسبة لكل 
،  "ميادين العلم ادلختلفةلدراسة مراحل النمو أمهية بالغة بالنسبة للمشتغلُت بكثَت من  " مظهر من مظاىره

كديكنهم من التعرؼ على سلتلف اخلصائص اجلسمانية كاحلركية ،كالعقلية كاالجتماعية كاالنفعالية لكل 
تسمح   مرحلة من مراحل النمو ، كبالتاِف يسهل كضع الربامج كاستخداـ أفضل الطرؽ كالوسائل اليت

كىناؾ عدة تقسيمات دلراحل النمو زبتلف تبعا للهدؼ منها  للنمو بأف يبلغ أقصاه يف سرعتو الطبيعية 
 (11،ص2002مركاف ،)



ىو األساس ألنو يشمل كافة ( كورت ماينل)تقسيم"كيرل مركاف عبد اجمليد إبراىيم أف               
        (2002،28مركاف ،) "التقسيمات األخرل

    
   سنة يف مرحلة ادلراىقة الثانية 17أقل من مرية ق ادلرحلة العذحيث كضع كورت ماينل ق              

 سنة( 15-18)
 :سنة( 18-15)تعريف المراىقة الثانية  4-2

مرحلة ادلراىقة الثانية من أبرز مراحل النمو اليت دير هبا الفرد يف حياتو ، كاليت تصادؼ مرحلة  إف       
( adolescere)مشتقة من فعل  كلمة التينية(l’adolescence)فادلراىقة "التعليم الثانوم ، 

 (.21،ص2009رغدة ،)."م يعٍت النمو ضلو الرشدكالذ
                                                                                                                                                                                                           "                                                                                           اعيةػالية ك االجتمػرات ادلتميزة اجلسمية ك العقلية كاالنفعػتعٍت رلموعة من التغي" فهي        

      (119 .2004 .  عصاـ)
الثانية مرحلة يقًتب فيها األفراد من اكتماؿ النمو دبختلف أنواعو ، حيث مرحلة ادلراىقة كما أف       

ق ادلرحلة عندما يتمكنوا من ربقيق حالة االعتماد على الذات يف مرحلة الرشد كما حيددىا ذتنتهي ق"
 (2009.23.رغدة )."اجملتمع الذم يعيشوف فيو

عن الشباب ( ركسو)عن ادلراىق ما ذكره ( جارسوف)يذكر "كىي مرحلة صعبة جدا يف الًتبية ،حيث       
فيقوؿ أنو ديكن إصالح الرجاؿ كالشعوب يف عهد الشباب ، كلكنهم يصبحوف غَت قابلُت لإلصالح يف 

 (2007.55.عصاـ الدين )  "الكرب
 :خصائص مرحلة المراىقة الثانية 4-3 

زبتلف اخلصائص البدنية ك ق ادلرحلة جامعة بُت خصائص مرحليت النضج كالرشد حيث ذتعترب ق       
ق ادلرحلة لعملية النمو ذاحلركية ك االنفعالية يف بداية ادلرحلة عن هنايتها ،حيث يتعرض الفرد يف بدء ق

السريع كغَت ادلستقر بدنيا كعقليا ،يصل بالتدرج إُف مرحلة النضج ك الواقعية كيزداد معها اىتمامو 
 ادلرحلة ىامة قذق تعترب "احلياة صحيا ،كاجتماعيا ، حيث  باالستقاللية كتزداد اىتماماتو األساسية يف

 (226 .2003.زىراف )  "األفراد كتطوير اذباىاهتم الصحية كاالجتماعية كادلهارية لدل القيم لغرس
ق ادلرحلة ديكن اعتبارىا ذركة جديدة للنمو احلركي كمنها ذكيشَت العديد من الباحثُت إُف أف ق"       

 (.84 .1998 .عنايات) "لفتاة اكتساب ك تعلم سلتلف ادلهارات احلركية بسرعةيستطيع الفىت كا
ق ادلرحلة من أحسن ادلراحل لتنمية أك تطوير ما مت تعلمو يف ادلراحل السابقة ، حيث ذكمنو تعترب ق        

للقدرات ك ادلهارات ال تعترب مرحلة تعلم ك إمنا مرحلة تطوير كتثبيت بادلستول "ق ادلرحلة أهنا ذيقاؿ عن ق
 (69 .2002مركاف ) "احلركية ، فهي تعترب مرحلة أداء متميز خاؿ من احلركات الشاذة



من أحسن "ا ناىد زلمود سعد كنيللى رمزم فهيم باتفاقهما أف ىده ادلرحلة العمرية كيؤكد ىذ        
 (212.1998.رمزم .سعد)  "ادلراحل لًتقية ادلهارات اليت ربتاج لدقة حركية

ق ادلرحلة تعترب فًتة زمنية جيدة لتنمية كتطوير البناء احلركي كالوزف احلركي ذا فاف قكمن ىذ          
ق كلها تعمل من أجل ربسُت قابلية التوجيو احلركي ،فهي ذكاالنسيابية كالدقة احلركية كتبات احلركة ،كه

 .تعترب قمة جديدة للتطور احلركيتعترب مرحلة جيدة لقابلية التعلم احلركي عند اجلنسُت ،كبالتاِف 
 :النمو الجسمي 4-3-1

يقصد بو النمو يف األبعاد اخلارجية لإلنساف كالطوؿ كالوزف كالعرض كاحلجم كتغَتات الوجو        
فالنمو اجلسمي ىو كل ما ديكن قياسو مباشرة يف جسم "ارجية ادلختلفة ،ك بالتاِف ػدارات اٍفػكاالست
 (119 .2004.سرية). "اإلنساف

ق ادلرحلة تظهر الفركؽ اليت سبيز تركيب جسم ذففي ق"ق ادلرحلة بنمو جسمي بطيء ، ذتتميز ق       
يزداد منو "كيذكر زلمد حسن عالكم بأنو ، (74. 1998.عنايات ). "الفىت كالفتاة بصورة كاضحة

تزانو اجلسمي ، كيصل من منو العظاـ حىت يستعيد الفرد اعضالت اجلدع كالصدر ك الرجلُت بدرجة أكرب 
  (132. 1998.عالكم ") الفتياف ك الفتيات إُف نضجهم البدين الكامل تقريبا

ق ادلرحلة حاجات األفراد ك اليت جيب إشباعها ، فيكوف دلك عن طريق شلارسة األنشطة ذكتزداد يف ق      
هتتم بصحة ك سالمة القواـ الرياضية الكتساب اللياقة البدنية كاحلركية ككدا االىتماـ باألنشطة اليت 

 .كاكتساب ادلظهر اجليد
 :النمو الحركي 4-3-2

ق ذبالنسبة للنمو احلركي يظهر االتزاف التدرجيي يف رلاؿ األداء احلركي فنالحظ أف احلركات يف ق      
ركية ، ادلرحلة تصبح أكًت توافقا كانسجاما ، فيستطيع الفرد أف يصل إُف درجة اإلتقاف يف أداء ادلهارات اٌف

ديناميكية سَت احلركات تتحسن من خالؿ ادلراىقة الثانية ، ك كذلك دقة "حيث يقوؿ مركاف عبد اجمليد أف 
 (68. 2002.مركاف ). "التصرفات احلركية

ق ادلرحلة ديكن للفرد أف يكتسب كيتعلم احلركات أك ينميها كيطورىا ، كديكنو أف يصل ذكيف ق             
تثبيت تلك احلركات ، كباعتبار أف الفتياف يتميزكف بزيادة القوة العضلية يعترب دافع إُف مرحلة إتقاف ك

دلمارسة األنشطة الرياضية اليت ربتاج إُف القوة العضلية ، أما الفتيات فالزيادة يف خاصية ادلركنة لديهن 
من التمرينات  لكذتساعدىم على شلارسة بعض األنشطة الرياضية كاجلمباز ك الرقص اإليقاعي ، كغَت 

 الفنية
 
 



 :النـمو العقلي 4-3-3
تعترب مرحلة ادلراىقة مرحلة التغَتات، كتعترب التغَتات يف اإلدراؾ أك التفكَت اجملموعة الثانية من             

التغَتات الرئيسية اليت ربدث خالؿ ىذه ادلرحلة، فادلراىقوف يستطيعوف التفكَت بأشياء غَت موجودة إطالقا، 
ا، حيث يصبح لدل ادلراىق القدرة على كيستطيعوف التفكَت بادلمكن كالواقع كيصبح تفكَتىم منطقيا ككاقعي

التفكَت اجملرد، سبكنو من استخداـ التحليل كالعمليات ادلنطقية ادلتقدمة يف ادلواضيع االجتماعية 
كاإليديولوجية، كمنو يستطيع التحرر من البيئة ك الظركؼ ادلباشرة، ك بالتاِف يستطيع التفكَت يف 

 يره اإلستنتاجي، االحتماالت ادلمكنة، بناءا على تطور تفك
ك شلا سبق فإف ىذه ادلرحلة ينموا فيها لدل األفراد القدرة على الفهم كاالستدالؿ ك إدراؾ          

تنموا القدرة على التفكر، حبيث قدرتو على التذكر قائمة على الفهم بدال من التذكر ''العالقات، كما 
        ( 127. 2004 .عصاـ ). ''ادلستقبلاآلِف، كما تزداد القدرة إُف إدراؾ مفهـو الزمن خاصة 

 : النمو االجتماعي 4-3-4
كيقصد هبا القدرة على التفاعل أك التصرؼ يف ادلواقف االجتماعية حيث يشَت       

(2002،Steinberg ) لكي يصبح الفرد عضوا يف رلتمع الراشدين، فال بد من العديد من ''بأنو
ل الذات، ك احلرية، كذلك االستقالؿ، فعلى العكس من الطفل، فإف التغَتات يف ادلسؤكلية كاالعتماد عل

 ادلراىق الذم يتحوؿ إُف راشد يسمح لو بازباذ العديد من القرارات اليت ديكن أف يكوف ذلا نتائج ىامة على
 (128 .2009. شرمي)''  ادلدل البعيد

دلسؤكليات ضلو اجملتمع أك اجلماعات اليت ففي السنوات األخَتة دلرحلة ادلراىقة يبدأ ادلراىق بإدراؾ ا      
دلراىق للفركؽ االجتماعية شلا ينتمي إليها فتظهر تغَتات يف سلوكياتو فمن مظاىر ىذه التغَتات تفطن ا

ق يكتسب اذباىات اجتماعية كادليل إُف النقد ك الرغبة يف اإلصالح ك مساعدة اآلخرين ك ادلشاركة ؿعيج
أصدقاء زلاكال بذلك التحرر من التبعية األسرية ك دييل إُف إثبات الذات عن ق خيتار ؿعيجاالجتماعية، شلا 

طريق ادليل إُف الزعامة كالبطولية كالرجولية مثل الزعامة االجتماعية كالذىنية كالرياضية ككذلك االبتعاد عن 
 . اصة للمراىقُتاألنانية الذاتية شلا جيعل ىذا اجلانب االجتماعي ينموا عنده باستثناء بعض احلاالت اٍف

 

 



 :النـمو االنفعالي 4-3-5
إف االنفعاؿ ىو اضطراب حاد كخربة ذات شعور قوم تشمل الفرد كلو نفسا كجسما ك بعض            

يعرفوف االنفعاؿ على أنو حالة شعورية مثل اخلوؼ ك الغضب كالسركر كاخلزف كاحلقد ''علماء النفس 
معظم ''إُف أف ( Hurlock 1967)حيث تشَت ىَتلوؿ '' كاحلب كالعطف ك السعادة كاالمشئزاز

 .2009 .شرمي) ''يف رلاؿ انفعاؿ ادلراىقُت، يتفقوف على أهنا مرحلة تزداد فيها االنفعاالت الباحثُت
129) 

كيرجع الكثَت انفعاالت ادلراىقة إُف سبب التغَتات اإلمنائية، فالتغَتات اجلسدية ادلفاجأة  تؤدم إُف 
عادة ما تكوف القابلية ''الت كاالنفعا ةدشاضطراب يف االتزاف اجلسدم شلا يؤدم بدكره إُف احتماؿ ارتفاع 

لالنفجار االنفعاِف، أعلى من القدرة على ضبط االنفعاالت يف الفًتة ادلبكرة من ادلراىقة، كفيما بعد حياكؿ 
كلكن عندما يبلغ السادسة عشرة من العمر يصبح  ادلراىق الصغَت أف خيفي انفعاالتو شلا يؤدم إُف ادلزاجية،

 ( 129 .2009 .شرمي) ''ت اليت تصادقوأكثر ىدكءا يف تناكؿ ادلشكال
 : خــالصة

كشلا سبق ديكن القوؿ أف مرحلة ادلراىقة الثانية ذلا خصائصها من الناحية االنفعالية كذلك              
راجع إُف كثرة اخلالفات العائلية كالتقلبات ادلزاجية، فالكثَت من ادلراىقُت يشعركف باخلجل 

ج، كالوحدة، كالعصبية، كاإلحساس بتجاىل اآلخرين ذلم،كباعتبار أف ادلراىق كاالكتئاب،كاالرتباؾ، كاحلر
يعاين تغَتات إمنائية كثَتة يف ىذه ادلرحلة فإهنا تؤثر على توازنو سواء اجلسدم أك النفسي، فتظهر عند 

ِف يف ادلراىق أك ادلراىقة حاجات انفعالية جديدة ك يتطلب إشباعها فهناؾ صعوبات تواجو النمو االنفعا
ىذه ادلرحلة باعتبار أف الذكور ك اإلناث يسعوف إُف التحرر من االعتماد على األسرة، كيرغبوف يف 

االستقالؿ كتظهر لديهم حاجات انفعالية جديدة يتطلب إشباعها فتظهر عقبات ربوؿ دكف ذلك، كمن 
منو االنفعاِف سويا عندما العقبات ادلادية، ك العقبات االجتماعية ك العقبات الفردية، كيكوف اؿ: أمهها

تصبح للمراىق القدرة على إدارة الغضب، كمقاكمة الضغوط اخلارجية ك يتم ذلك من خالؿ الوالدين 
 . كالعلمُت كمجاعة الرفات،كالعوامل األخرل ادلؤثرة كادلنزلة االجتماعية، ك التفاعالت يف إطار اجملتمع
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 :الدراسات السابقة -5
 : تمهيد

إف اصلاز أم حبث من البحوث العلمية يتطلب من الباحث اللجوء كاالستعانة بالدراسات          
، كوف ىذه األخَتة تعترب دبثابة دعم كمساندة للباحث بوقوفو على أىم النتائج اليت توصلت إليها ادلشاهبة

 البحوث ادلنجزة يف نفس ميداف موضوع البحث قيد الدراسة 
كيف نفس السياؽ قاـ الطالب بالرجوع إُف شبكة ادلعلوماتية  اإلنًتنت ، كادلكتبات ادلتخصصة يف        

بية البدنية كالرياضية عرب الوطن  لإلطالع كحصر الدكرات كالبحوث السابقة ادلتعلقة معاىد ككليات الًت
دبوضوع البحث ، كما قاـ باإلطالع على اجملالت العلمية كالدكريات كالنشرات اخلاصة بادلؤسبرات العلمية ، 

 كحبوث اإلنتاج العلمي يف اجملاؿ الرياضي 
سات ادلشاهبة يف عدة أكجو من أمهها ادلنهج كادلنهجية ادلتبعة يف كديكن للباحث االستفادة من الدرا       

إخراج البحث، ككيفية اختيار العينة كالطرؽ اليت سبت هبا إجراء التجربة سواء االستطالعية أك الرئيسية 
للبحث، زيادة على معرفة الوسائل كاألدكات اليت استعملت خالؿ البحث، ك أىم الصعوبات اليت كاجهتها 

 إخراج البحث يف شكلو النهائي حىت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :ربت عنواف(  2011)  دراسة مرسلي العربي  5-1
فعاليات سبارين ادلنافسة يف تنمية بعض ادلهارات األساسية ك بعض الصفات البدنية لناشئي كرة القدـ " 

 "سنة 13ربت 
 :عينة ومنهجية البحث

ك قد اعتمد الباحث يف حبثو ىدا على ادلنهج  القدـ بكرة ( سنة 13 ) بعمر األشباؿ العيب من عينة
 التجرييب
  :الفروض

يؤثر الربنامج التدرييب ادلقًتح لتمارين شبو ادلنافسة إجيابا يف تطوير بعض ادلهارات األساسية  لناشئي  -
 سنة  13كرة القدـ  ربت 

يؤثر الربنامج التدرييب ادلقًتح لتمارين شبو ادلنافسة إجيابا يف تطوير بعض الصفات البدنية لناشئي كرة  -
 سنة  13القدـ  ربت 

 :االستنتاجات
 اليت االختبارات يف كالضابطة التجريبية اجملموعتُت بُت القبلية االختبارات لنتائج معنوية غَت فركؽ ىناؾ -

  البحث لعينة ادلقًتح التدرييب ادلنهج تنفيذ يف البدء قبل ادلستول ذبانس على يدؿ ىذا ،ك تقوديها مت

 ك البعدم ك القبلي االختبارين بُت اجيابيا تطورا لتمارين شبو ادلنافسة ادلقًتح التدرييب الربنامج حقق -
  ةالتجرييب اجملموعة لصاٌف

 :بعنوان (2009) العزاوي خليل جليل قحطاندراسة  5-2

 "القدـ بكرة ادلرمى حراس لدل ةمالبدف القدرات بعض رمتطو يف ةيرالصغ األلعاب استخداـ اثر"  
 :عينة ومنهجية البحث

ك قد اعتمد الباحث يف حبثو ىدا  القدـ بكرة ( سنة 14 ) بعمر األشباؿ ادلرمى حراس العيب من عينة
 على ادلنهج التجرييب

 
 
 
 
 



  :الفروض
 األشباؿ ادلرمى حراس لدل البدنية القدرات بعض مستول تطوير يف اجيايب تأثَت ادلقًتح التدرييب للمنهج

 التجريبية اجملموعة كلصاٌف القدـ بكرة ( سنة 14) بعمر
 :االستنتاجات

 اليت االختبارات يف كالضابطة التجريبية اجملموعتُت بُت القبلية االختبارات لنتائج معنوية غَت فركؽ ىناؾ -

  البحث لعينة ادلقًتح التدرييب ادلنهج تنفيذ يف البدء قبل ادلستول ذبانس على يدؿ ىذا ك ،تقوديها مت

 البعدم ك القبلي االختبارين بُت اجيابيا تطورا الصغَتة األلعاب باستخداـ ادلقًتح التدرييب الربنامج حقق -
  ةالتجرييب اجملموعة لصاٌف ك

  :التوصيات
 مستول تطوير على اجيايب اثر من لو دلا التدرييب ادلنهج ضمن الصغَتة األلعاب استخداـ ضركرة -

 القدـ بكرة ادلرمى حراس لدل البدنية القدرات

 ادلقًتح التدرييب ادلنهج مفردات ضمن ادلهارية ك البدنية النواحي بُت بالربط ادلدربُت اىتماـ ضركرة  -

 . القدـ بكرة الصغَتة األلعاب باستخداـ

 األلعاب كسبارين اللعبة اختيار حيث من التدرييب ادلنهج كضع عند العلمية األسس على التأكيد  -

 ادلستول تطور يف تأثَت من الو دلا ادلستخدمة األدكات ك بينها الراحة ك الوقت ك التكرار ك الصغَتة

 . البدين

 .أخرل عمرية لفئات مشاهبة حبوث إجراء -
 :ربت عنواف(  2005) دراسة محمد حجار خرفان  5-3
أثر برنامج تدرييب مقًتح على مالعب مصغرة يف تطوير بعض الصفات البدنية ك ادلهارات األساسية "

 "لناشئي كرة القدـ
 عينة و منهج البحث

ادلستول الثاين ك الذم  –سبثل رلتمع البحث يف أصاغر البطولة اجلهوية لرابطة كىراف لكرة القدـ          
لباحث رلموعتُت ضابطة ك ذبريبية سبثل األكؿ يف أصاغر ارباد حيث استخدـ ا, العب  350بلغ عددىم 

 العب ك سبثلت الثانية يف أصاغر كفاؽ مزغراف بنفس عدد الالعبُت 25مستغاّف بعدد 
 ك قد اعتمد الباحث يف حبثو ىدا على ادلنهج التجرييب 



  :الفروض
 مستول أفراد الناشئُت عينة البحث دكف ادلستول ادلطلوب -

الة إحصائيا بُت االختبارات القبلية ك البعدية ك ىي لصاٌف االختبارات البعدية للمجموعة كجود فركؽ د -
 التجريبية 

الربنامج التدرييب ادلقًتح على ادلالعب ادلصغرة يسمح بتطوير الصفات البدنية ك ادلهارات األساسية يف  -
 .كرة القدـ عينة البحث يف ناشئُتاؿ الدراسة لدل

 :االستنتاجات
تدريبات ادلالعب ادلصغرة تؤثر اجيابيا يف تنمية الصفات البدنية ك ادلهارات األساسية إذ تبُت أف تلك إف  -

التدريبات تسمح  باستعماؿ رلموعة من ادلهارات العديدة شلا خيلق تكرارات مؤثرة تساعد على ثبات ك 
 كرة القدـ يف ناشئُتاؿ استقرار ادلهارات احلركية لدل

إف بررلة التدريب كفق األسس ك ادلبادئ العلمية دبحتول التدريبات التقليدية ال يكفي بالالعب إُف  -
 الوصوؿ       بالالعب إُف أعلى ادلستويات 

ىناؾ فركؽ معنوية ذات داللة إحصائية بُت االختبارات القبلية ك االختبارات البعدية لعينة البحث ك ىي  -
 30جرم )لالختبارات البدنية  0.01ك دبستول داللة  24ند درجة احلدية لصاٌف  االختبارات البعدية ع

اجلرم التعرج بُت  –ثٍت اجلدع لألسفل من الوقوؼ  –اختبار كوبر  –القفز العمودم لألعلى  –مًت 
 (احلواجز 

رجة ت البعدية  عند دبُت االختبارات القبلية ك االختبارات البعدية لعينة البحث ك ىي لصاٌف االختبارا -
اجلرم  –السيطرة على الكرة يف مساحة زلددة ) لالختبارات ادلهارية  0.01ك دبستول داللة  24احلدية 

 (التصويب على اذلدؼ –االستالـ ك التمرير ك التحكم  –بالكرة بُت القوائم 

  :التوصيات
ضركرة استخداـ تدريبات ادلالعب ادلصغرة يف برامج تدريب الناشئُت دلا ذلا من تأثَت اجيايب يف تنمية ك  -

 تطوير الصفات البدنية ك ادلهارية يف الدراسة 

ضركرة اختبار زلتول سبارين التدريبات ادلقدمة على ادلالعب الصغَتة دبا يتالءـ ك طبيعة مساحة تلك    -
 ادلالعب 



 لتدريبات اليت تتماشى مع طبيعة ك اذباه األداء كما حيدث أثناء ادلقابلةاستخداـ ا   -

 ربليل أداء الالعب يف ادلنافسات الدكلية ادلستول قصد استخراج مواقف لعب جديدة   -

 القياـ بدراسة أخرل مشاهبة على مرحلة شبيهة َف تتناكذلا الدراسات احلالية -

 
 ربت عنواف(  2005)دراسة بن قصد على الحاج محمد  5-4
  "تقـو برامج إعداد العيب كرة القدـ الفئات الصغرل على مستول بعض مدارس كرة القدـ اجلزائرية "

  عينة و منهج البحث
مدرب ك ادلنهج التجرييب على  86استخدـ الباحث ادلنهج ادلسحي على عينة من ادلدربُت سبثلت يف      

ينشطوف يف بعض مدارس ( أكاسط , أشباؿ , أصاغر ) العب  108ناشئي كرة القدـ مشلت  عينة من
 كرة القدـ اجلزائرية

  فروض البحث
الربامج التدريبية ادلطبقة على مستول بعض مدارس كرة القدـ اجلزائرية دلدريب عينة البحث قصد الدراسة  -

 احلديث ك ىذا راجعتفتقد إُف األسس العلمية يف رلاؿ التدريب الرياضي 

األدكات ك الكرات ك األىداؼ ك قواعد اللعب ك عدد ادلشاركُت ك مساحات اللعب بدخل ادلتعة ك  -
اإلقباؿ       ك احلماس لدل الناشئُت دبا يعكس على درجة التحسُت يف دقة سرعة األداء ادلهارم ك زيادة 

 االنتباه ك الًتكيز  ك التعاكف مع الزمالء

لعاب التمهيدية بأسلوب متدرج ك مالئم دلستول النضج لدل الناشئُت يؤدم إُف إف استخداـ األ -
 ربسُت بعض عناصر األداء ادلهارم ك اخلططي ك البدين

أف الًتكيز على استمرارية ك تكرار األلعاب التمهيدية ضمن الوحدات التدريبية اليومية ك األسبوعية ك  -
 ء دبستول الناشئُت عينة البحث لعناصر األداء احملددة الفًتية يعد أحد العوامل اذلامة يف االرتقا

 
 

 

 



 االستنتاجات

 :أسفرت الدراسات ادلسحية على النتائج التالية

 :بالنسبة لتقويم المدربين

 ضعف اإلعداد ادلهٍت للمدربُت- -

 ـ ادلدربُت باالشًتاؾ يف دراسات تدريبية مرتبطة بالتدريب الرياضيعدـ اىتما -

 ىو جديد يف رلاؿ كرة القدـ على كل ما باإلطالععدـ اىتماـ ادلدربُت  -

 نقص يف معرفة ادلدربُت بالعلـو ادلرتبطة بعلم التدريب -

 عدـ كجود معايَت خاصة باختيار مدريب الناشئُت  -

النفسية -اخلططية–ادلهارية –نقص يف الثقافة التدريبية للمدربُت يف ربديد أىم الصفات البدنية  -
 كرة القدـ كطرؽ تنميتها لالعب

 بالنسبة لتقويم البرامج

 عدـ كجود أىداؼ كاضحة لربامج التدريبية لناشئُت -

 عدـ كجود خطط كاضحة لربامج التدريبية لناشئُت -

 تكفي كال تتماشى مع ربقيق األىداؼ عدد الوحدات ال -

 يقـو بتخطيط كتنفيذ الربامج كل مدرب على حدة -

 ادلواسم الرياضية جلميع الفئاتعدـ كجود فًتات للتقومي خالؿ  -

 مع سلتلف ادلراحل العمرية-اخلططية-ادلهارية–عدـ مالئمة التمارين البدنية  -

ككدا جلاف علمية تشريف على متابعة مدل ربقيق ,عدـ كجود معايَت موضوعية يف اختيار ادلسَتين -
 أىداؼ الربامج التدريبية 

  قد خرج الباحث بالتوصيات التالية و: التوصيات 

 ضركرة استخداـ األلعاب التمهيدية ضمن برامج إعداد الناشئُت  -

 مراعاة إعداد األلعاب التمهيدية كفق شركط منظمة ك زلددة  ك ىادفة دبا يتواكب مع متطلبات األداء -

ال بد من استخداـ ادلبادئ األساسية لتدريب الناشئُت عند كضع الربامج اخلاصة باأللعاب التمهيدية ك 
 ا كعنصر التدرج ك مالئمة احملتول دلستول النضج كخصائص مرحلة النمو للناشئُتالتخطيط لو



 :ربت عنواف( 2004)فارس سامي يوسف  –دراسة ماىر أحمد حسن البياني  5-5
 ."تأثَت برامج تدرييب مقًتح لتطوير بعض القدرات البدنية ك بعض ادلهارات األساسية لكرة القدـ "

  عينة و منهج البحث
سنة حيث بلغ رلمل  17استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب على عينة من ناشئي كرة القدـ ربت      

العبا  18العبا ك ضابطة ك عددىا  18العب مت تقسيمهم إُف رلموعتُت ذبريبية ك عددىا  40البحث 
  04بعد استبعاد حراس ادلرمى ك عددىم 

 :الفروض 
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة الضابطة ك اجملموعة التجريبية يف االختبارات البعدية  -

 دلتغَتات البحث 

 لبعدم للمجوعة التجريبية دلتغَتات البحث اكجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبار القلي ك  -

 :االستنتاجات 
 -اإلمخاد -التهديف -الدحرجة) األساسية التالية  ظهور تطور يف مستول أداء الالعبُت يف ادلهارات -

لبعدم ك لصاٌف االختبار الدل اجملموعة التجريبية بُت االختبارين القبلي ك ( ادلناكلة ادلتوسطة–السيطرة 
 لبعدما

 –التهديف  –الدحرجة ) ظهور تطور يف مستول أداء الالعبُت يف مجيع ادلهارات األساسية التالية  -
 لبعدم ك لكن ينسب أقل مقارنة بنتائج اجملموعة التجريبية ا( ادلناكلة ادلتوسطة  –السيطرة  –اإلمخاد 

 –السرعة االنتقالية  –ادلركنة ) ظهور تطور يف مستول إذا الالعبُت يف عناصر القدرة البدنية التالية  -
بية بُت االختبارين القبلي ك لدل اجملموعة التجرم( ادلميزة بالسرعة  –القوة  –ادلطاكلة اخلاصة  –الرشاقة 

 ألبعدم ك لصاٌف االختبار ألبعدم

 :التوصيات
 االىتماـ بتطوير ادلهارات األساسية ك عدـ إمهاذلا حىت بعد إتقاهنا ك خاصة يف تدريب الناشئُت -

ضركرة االىتماـ بالقدرات البدنية للناشئُت من خالؿ كضع برامج تدريبية متطورة تتضمن اختبارات  -
 دكرية  تقوديية ك

 تدرييب أم برنامج بعد تنفيذضركرة االىتماـ باالختبارات ادلهارية ك البدنية قبل ك أثناء ك  



 :ربت عنواف( 2001)دراسة وليد عبد المنعم شمس الدين  5-6
أثر التدريب بالكرة األصغر حجم على رفع مستول بعض ادلهارات األساسية ك الصفات البدنية لناشئ  "

 "سنة  14 – 12كرة القدـ من
 العينة و منهج البحث

سنة من ناشئي كرة  14العب أقل من  30استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب على عينة تكونت من  
 القدـ بنادم ادليداف الرياضي 

 :األىـداف
التعرؼ على تأثَت التدريب بالكرة األصغر حجم على ادلستول ادلهارم ك البدين لناشئي كرة القدـ من  

 سنة  14 – 12
 :نتائج الدراسة 

الدراسة على أنو ىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية ك الضابطة لصاٌف اجملموعة  أسفرت    
 التجريبية يف تنمية اجلانب البدين ك ادلهارم اليت استخدمت التمارين بالكرات األصغر حجما

 ربت عنواف (2000) دراسة إبراىيم حنفي شعالن  5-7
 "تأثَت األلعاب التمهيدية يف مستول عناصر األداء لناشئي كرة القدـ  "

 عينة و منهج البحث
( سنة 12 – 10)كرة القدـ للمرحلة السنية يف  ناشئا 50احث عينة عشوائية قوامها اختار الب      

احث يف حبثو على دبراكز التدريب دلنطقة ديب التعليمية  بدكلة اإلمارات العربية ادلتحدة ك قد اعتمد الب
ادلنهج التجرييب باستخداـ رلموعتُت متكافئتُت إحدامها ضابطة ك األخرل ذبريبية من حيث الطوؿ ك السن 

 ك الوزف
 الفروض

توجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبُت تأثَت التدريب احملتوم على األلعاب التمهيدية ك برامج التدريب  -
ادلعتاد    ك ذلك على بعض عناصر اللياقة البدنية اخلاصة لكرة القدـ لدل ناشئي كرة القدـ عينة البحث 

 ك لصاٌف األلعاب التحضَتية 



ىيدية ك برامج التدريب لتدريب احملتوم على األلعاب التمتوجد فركؽ ذات داللة إحصائية تبُت تأثَت ا -
ك ذلك على مستول األداء ادلهارم ك الفٍت لدل ناشئي كرة القدـ عينة البحث ك لصاٌف ادلعتاد 

 األلعاب التمهيدية 

 االستنتاجات 
تغَتات ك إدخاؿ األلعاب التمهيدية اليت تتضمن األداء اجلماعي بأشكالو ادلتعددة ك دبا يتالءـ مع اَف -

ادلوافق               
 ادلتباينة يف كرة القدـ 

إف إعداد التدريبات يف صورة ألعاب سبهيدية كفق شركط األعداد ادلتنوعة ك ادلختلف كالتغيَتات يف  -
  التشكيالت

  ربت عنواف 1990دراسة أشرف علي جابر  5-8
 "شئي كرة القدـبرنامج تدرييب مقًتح لتطوير اجلانب البدين ك ادلهارم لنا"   
 : عينة ومنهج البحتال

استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب باستخداـ القياس القبلي ك البعدم لكل من اجملموعتُت           
العشوائية مثلت مجيع الناشئُت  ناشئ اختَتت بالطريقة العمدية 51الضابطة ك التجريبية على عينة تعدادىا 

 الذين اختَتكا دلمارسة لعبة كر القدـ بنادم الشارقة الرياضي
 :األىـداف

 سنة 13ربيد أثر الربنامج ادلقًتح يف تطوير اجلانب البدين ك ادلهارم لالعيب كرة القدـ ربت  -

 سنة 13القدـ لفئة  ربيد أثر الربنامج التقليدم يف تطوير اجلانب البدين ك ادلهارم لالعيب كرة  -

 سنة 13ربيد أثر الربنامج أكثر تأثَتا يف تطوير اجلانب البدين ك ادلهارم لالعيب كرة القدـ فئة  -

 ربديد العالقة بُت اجلانب ادلهارم ك البدين نتيجة تطبيق الربنامج -

 

 

 

 

 



 :الفروض
البدين لصاٌف القياس  توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت القياس القبلي ك ألبعدم يف اجلانب  ادلهارم ك -

 البعدم للمجموعة التجريبية 

ال توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت القياس القبلي ك البعدم يف اجلانب ادلهارم ك البدين للمجموعة  -
 الضابطة

 توجد فركؽ دالة إحصائيا بُت اجملموعتُت لضابطة ك التجريبية القياس البعدم لصاٌف اجملموعة التجريبية -

 إحصائيا بُت اجلانب ادلهارم ك البدين نتيجة تطبيق الربامج يوجد ارتباط داال -

 ك قد خرج الباحث بالتوصيات التالية  :توصيات
 كضع برامج تدريبية مقننة كفق أسس علمية  -

 تطبيق الربنامج ادلقًتح على مراحل سنة أخرل  -

 ضركرة إتباع خطوات التدريب على ادلهارات األساسية عند كضع الربنامج التدرييب  -

بشرط مناسبتها  ةضركرة إتباع طرؽ تدريب سلتلفة يف تنمية ادلهارات األساسية أثناء الوحدة التدرييب -
 للمراحل السنية 

 ضركرة الكشف الطيب خالؿ تضيق الربنامج  -

 يلة موضوعية لتحديد ادلستول البدين ادلهارمضركرة استخداـ بطاريات االختبار كوس -

 :التعليق على الدراسات السابقة 5-9
بعد قياـ الطالب بقراءات كاستطالعات لنتائج كتقارير األحباث السابقة كادلرتبطة دبوضوع الدراسة        

تاح من سبكن من استخالص أىم الدراسات، كاالستعانة هبا كقد راعى الطالب الباحث اختيار ما ىو ـ
 إصدارات

 2011إُف  1990الدراسات السابقة اليت استعاف هبا الطالب امتد تاريخ صدكرىا من سنة        
كىذا ما يدؿ على حداثتها حيث كانت معظمها ترتبط بأثر برامج تدريبية موجهة لتنمية الصفات البدين 

دة أكجو من أمهها ادلنهج كادلنهجية من الدراسات ادلشاهبة يف عكادلهارات األساسية  كقد استفاد الباحث 
ادلتبعة يف إخراج البحث، ككيفية اختيار العينة كالطرؽ اليت سبت هبا إجراء التجربة سواء االستطالعية أك 



الرئيسية للبحث، زيادة على معرفة الوسائل كاألدكات اليت استعملت خالؿ البحث، ك أىم الصعوبات 
  . لو النهائياليت كاجهتها حىت إخراج البحث يف شك

 : خــــالصة
احتول ىذا الفصل على الدراسات السابقة كاليت تعترب ادلرشد الرئيسي للباحث، حيث يعتمد         

إجراء التجربة  ككيفية اختيار العينة كالطرؽ اليت سبت هبا عليها يف كثَت من األمور أمهها منهجية البحث، 
سواء االستطالعية أك الرئيسية للبحث، زيادة على معرفة الوسائل كاألدكات اليت استعملت خالؿ 

البحث، ك أىم الصعوبات اليت كاجهتها حىت إخراج البحث يف شكلو النهائي حىت يتسٌت لو تفاديها أك 
 .التغلب عليها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :خاتمة الباب
إف اإلدلاـ دبوضوع البحث يتطلب من الطالب الباحث التمعن يف سلتلف ادلصادر كادلراجع العلمية       

قصد مجع ادلادة اخلربية، كربصيل ادلعلومات النظرية، كما أف الشبكة االلكًتكنية ادلتمثلة يف االنًتنت قد 
ىد، كاجلامعات عرب كثَت من الدكؿ سهلت يف عصرنا احلاِف من كلوج ادلكتبات االلكًتكنية دلختلف ادلعا

، كذلذا األساس مجع الطالب الباحث كل ما أتيح لو من معلومػات نظرية كنظمهػا يف ةالعربية كاألجنيب
فصوؿ حيث تطرؽ يف الفصل األكؿ إُف التدريب الرياضي احلديث، كيف الفصل الثاين إُف األلعاب 

اسية يف كرة القدـ لنعرج يف الفصل الرابع على خصائص ادلصغرة، أما الفصل الثالث فعاًف ادلهارات األس
ادلرحلة العمرية لفئة البحث، أما الفصل اخلامس فتطرقنا فيو إُف الدراسات السابقة اليت تعترب مثمن كمعزز 

ذلذه الدراسة، كقصد الوصوؿ إُف نتائج ملموسة سوؼ يتطرؽ الطالب الباحث يف الباب الثاين إُف الدراسة 
  . ادليدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الدراسة الميدانية
 البحث الميدانية تمنهجية وإجراءا :الفصل األول -

 عرض ومناقشة نتائج البحث: الفصل الثاني -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مدخــل
مت تقسيم ىذا الباب إُف فصلُت، حيث سيتضمن الفصل األكؿ منهجية البحث كإجراءاتو ادليدانية       

من حيث ادلنهج ادلتبع، كرلتمع كعينة البحث، مع التطرؽ إُف الدراسة االستطالعية كاألسس العلمية 
الفصل الثاين فسيخصص  لالختبارات كأدكات البحث، زيادة على التجربة الرئيسية ككل ما يتعلق هبا، أما

دلناقشة نتائج االختبارات كربليلها، مث مقارنتها بالفرضيات، كاخلركج بأىم االستنتاجات كيف اخلَت تقدمي 
 .بعض االقًتاحات كالتوصيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 



 منهجية وإجراءات البحث الميدانية -1
 تمهيد   -
 الدراسة األســاسية 1 

 منـهج البحث   1-1
 عينـة البحث مجتمع 2-1
  مجـــاالت البحث  3-1

 المجــال الزمنــي 1-3-1
 المجــال المكــاني  2-3-1
 المجــال البشري  3-3-1

 الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث  1-4

 أدوات البحث  1-5
 مواصفـات مفردات االختبـار  1-6
 البدنيةاالختبارات   1-6-1
االختبارات المهارية  1-6-2
 االختباراتتقويم   1-7
 االستطالعية ةالدراس  1-8
 لالختباراألسس العلمية  1-9
 االختبارثبات   1-9-1
 االختبارصدق  1-9-2
موضوعية االختبار  1-9-3
  التجربة الرئيسية 1-10
 اإلطار العام للبرنامج التدريبي 1-10-1
 مج التدريبيخطوات بناء البرنا 1-10-2
 تنفيذ البرنامج التدريبي 1-10-3
 الدراسة اإلحصائية  1-11

 خـــالصة



 :الدراسة األســاسية 1  
 :منـهج البحث   1– 1

أف ادلنهج يف البحث العلمي ىو الطريقة اليت يتبعها الباحث "زلمد ذنيبات"ك " عمار حبوش"يرل         
 ( 89. 1995 .ذنيبات -حبوش .  ) كاكتشاؼ احلقيقة,يف دراسة ادلشكلة 

ادلواضيع كادلشكالت ادلطركحة، كقد اختار  باختالؼ منهج البحث خيتلف فكشلا ىو متفق عليو، أ      
الطالب الباحث ادلنهج التجرييب، كذلك لطبيعة ادلشكلة ادلطركحة الرامية إُف قياس تأثَت برنامج تدرييب 

 .بيةمقًتح يف كرة القدـ، بتطبيقو على عينة ذبرم
 :عينـة البحث مجتمع  2-1 

العينة ىي ادلعلومات من عدد من الوحدات اليت تسحب من اجملتمع "عبد العزيز فهمي ىيكل"يقوؿ      
اإلحصائي موضوع الدراسة، حبيث تكوف شلثلة سبثيال صادقا لصفات اجملتمع، كلدراسة أم مشكلة عملية 

   (58 .1997.بن قوة) .ربتاج إُف مجع كل ما يتعلق بتلك ادلشكلة من معلومات
سنة للموسم الرياضي  17سبثل رلتمع البحث يف أشباؿ البطولة الثانية ىواة أقل من       

العبا من فئة أقل من  40كقد مشلت عينة البحث العبا، 300كالذين بلغ عددىم  2011/2012
 :سنة موزعُت على الشكل التاِف17

 .احلساسنةفريق مولودية العبا ينتموف إُف   20كاليت تضم : العينة التجريبية -               
 .العبا ينتموف إُف فريق مولودية سعيدة 20كاليت تضم :  العينة الضابطة               -

 يبُت نسبة عينة البحث من رلتمع البحث(  01) جدكؿ رقم 

 
 
 
 

   (%)  النسبة ادلئوية العدد 
  %100 300 اجملتمع األصلي
 %13.33   40 عينة البحث



كمت اختيار اجملموعتُت بالطريقة العمدية، حيث طبق برنامج األلعاب ادلصغرة على العينة التجريبية بعد   
 عرضو على رلموعة من اخلرباء كادلختصُت يف رلاؿ التدريب الرياضي 

 من كما قاـ الطالب بإجراء التكافؤ بُت العينتُت التجريبية كالضابطة، كذلك بدراسة بعض ادلتغَتات اليت    
، حيث راعى الباحث مدل التجانس بُت  ةشأهنا التأثَت على ادلتغَت التجرييب ادلتمثل يف ادلهارات األساسي

 :ادلواِفالعينتُت يف متغَتات الوزف كالطوؿ كبعض ادلتغَتات البدنية كادلهارية كما ىو موضح يف اجلدكؿ 

 
 38كدرجة احلرية  0.05ينب مدل التجانس بُت العينتُت عند مستول الداللة  (02) جدكؿ

 
 
 
 
 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

ت    العينة الضابطة العينة التجريبية
المحسو

 بة

ت   
 الجدولية

 داللة   الفروق
 ع س ع س

 0,14 6,87 172,1 5,36 169,15 السنتمتر الطول

1,68 

 إحصائيا لغير دا

 غير دال إحصائيا 0,56 7,74 59,05 7,49 57,65 الكيلوغرام الوزن

 غير دال إحصائيا 0,83 0,10 2,47 0,10 2,46 الثانية م 10اختبار السرعة 

 غير دال إحصائيا 0,55 8,66 35,35 7,43 35,9 السنتمتر اختبار القفز العمودي

 غير دال إحصائيا 0,02 0,97 14,22 0,64 14,85 الثانية اختبار الرشاقة

 غير دال إحصائيا 0,97 145,69 1275,60 145,33 1314,60 المتر اختبار التحمل

 غير دال إحصائيا 0,02 0,96 14,22 0,64 14,85 الثانية الجري بالكرة 

 غير دال إحصائيا 0,90 1,19 2,05 1,30 2,00 عدد مرير على القوائمالت

 غير دال إحصائيا 0,72 8,71 56,45 8,87 57,45 عدد التحكم في الكرة

 غير دال إحصائيا 0,36 1,68 10,3 1,91 10,82 عدد الكرة بالرأس ضرب

 غير دال إحصائيا 0,65 3,76 43,00 5,6 43,70 المتر ضرب الكرة ألبعد مسافة

 غير دال إحصائيا 0,85 1,73 6,45 1,61 6,55 عدد لتصويب على حلقة دائرية



 :مجـــاالت البحث 3-1-
 : المجــال الزمنــي1-3-1-

 :أجريت التجربة كفػق التسلسل الزمنػي التػاِف    
على الساعة اخلامسة مسػاءا لتعاد بعد مخسة أياـ  2011سبتمرب  20سبت التجربة االستطالعية يـو  -

 .يف نفس التوقيت 2011سبتمرب  25أم يـو 
 2011أكتوبر  03: على العينة التجريبية كيـو 2011أكتوبر  02: االختبارات القبلية أجريت يـو-

جانفي  10إُف غػاية  2011أكتوبر  09مث طبق الربنامج التدرييب ادلقًتح ابتداء من . على العينة الضػابطة
ت سبارس تدريباهتا أما العينة الضابطة فًتؾ. دقيقة 100إُف  80كدامت كل حصة تدريبية من  2012

 .ربت إشراؼ مدرهبا، ككانت فًتات تدريبها يف نفس فًتات تدريب العينة التجريبية 
حيث طبق العمل نفسو الذم قمنا بو يف  2012جانفي  11ك  10االختبار البعدم أجرم يومي  -

 .االختبار القبلي
 :المجــال المكــاني -2-3-

 .اإلخوة براسي بسعيدة :    مت العمل دبلعب                         

 :المجــال البشري 3-3-1-
 :العبػا موزعُت كمػا يلػي 40مشلت عينة البحث     

 . العبػا سبثل العينة التجريبية اليت طبق عليهػػا الربنامج التدرييب ادلقًتح  20         
 .ة الضابطة اليت تركت تتدرب ربت إشراؼ مدرهبػػاالعبػا سبثل العُت  20          

 :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث -1-4

 .إف أم موضوع من ادلواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغَتين أكذلما متغَت مستقل كاآلخر متغَت تابع  
 :المتغير المستقل - أ

التدريب "دراستنا ادلتغَت ادلستقل ىوإف ادلتغَت ادلستقل ىو عبارة عن السبب يف الدراسة كيف      
 ".باأللعاب ادلصغرة

 :المتغير التابع - ب

 ".ادلهارات األساسية يف كرة القدـ "ىذه الدراسة ادلتغَت التابع ىو ىو نتيجة ادلتغَت ادلستقل كيف         



 :المتغيرات المشوشة -
د ضبطها كالتحكم فيها قاـ الطالب ىي مجيع ادلتغَتات اليت من شأهنا التأثَت على نتائج البحث كقص      

 : دبجموعة من اإلجراءات، كادلتمثلة يف 
 ( سنة16)، كالسن (ذكور)اختيار العينتُت من نفس اجلنس  -
العبُت موزعُت بالتساكم  10إبعاد الالعبُت الذين أجريت عليهم التجربة االستطالعية كالبالغ عددىم  -

 .بُت العينتُت التجريبية كالضابطة
إشراؼ الطالب نفسو على إجراء التجربة االستطالعية كاالختبارات القبلية كالبعدية على كال العينتُت،  -

 (.  03أنظر ادللحق رقم )كذلك دبساعدة فريق عمل مكوف من سواعد علمية مؤىلة 
 .م ذلذه الفئةإشراؼ الطالب نفسو على تطبيق الربنامج التدرييب باأللعاب ادلصغرة باعتباره ادلدرب الرئيس -
 . توحيد توقيت كمكاف إجراء االختبارات القبلية كالبعدية لكال العينتُت -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :أدوات البحث -1-5
تعترب األدكات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات ادلرتبطة دبوضوع البحث من أىم "          

 (75. 2009.عطاء اهلل" ) الدراسةاخلطوات كتعترب احملور األساسي كالضركرم يف 
 المصـادر والمراجع العربية واألجنبية: 

قصد اإلحاطة الكلية كاإلدلاـ النظرم دبوضوع البحث قاـ الطالب باالعتماد على كل ما       
توفر لديو من مصادر كمراجع باللغتُت العربية كاألجنبية زيادة على اجملالت كادللتقيات العلمية، فظال عن 

حبقل التدريب الرياضي،  شبكة اإلنًتنت، كما مت االستعانة كاالعتماد على الدراسات السابقة كادلرتبطة
) إُف اللغة العربية  ةحيث قاـ الطالب باستخداـ القاموس لًتمجة بعض ادلصطلحات من اللغة األجنيب

كلتفادم اخلطاء اإلمالئية كالنحوية استعاف الطالب الباحث بأساتذة اللغة العربية (  2007. سهيل 
 (  02ملحق رقم ) للضبط اللغوم 

 المقـــابالت الشخصية: 

بإجراء مقابالت شخصية مع بعض ادلختصُت يف التدريب الرياضي يف كرة القدـ  الطالبقاـ   
خاصة عند الناشئُت كما مشلت ادلقابالت أساتذة كدكاترة من معهد الًتبية البدنية كالرياضية دبستغاّف 

للتعرؼ على طبيعة ( 02ملحق )كأساتذة كدكاترة من ادلعهد العاِف لعلـو كتكنولوجيا الرياضة بعُت البنياف  
كأىداؼ التدريب يف ىذه ادلرحلة العمرية، كالطريقة العلمية يف بناء كتصميم الربامج التدريبية من حيث 

 .  احملتول كالنوعية كطرؽ تنفيذه خالؿ احلصص التدريبية
 االختبارات البدنية والمهــارية: 

 امن أىم الوسائل استخداما يف رلاؿ التدريب الرياضي، خاصة يف البحوث التجريبية باعتباره     
أساس التقييم ادلوضوعي، فهي تعد من أصلع الطرؽ للوصوؿ إُف نتائج دقيقة، كعليو اعتمد الطالب على 

دبوضوع  ةالبحث كادلرتبط بطارية اختبارات مقننة تقيس اجلوانب البدنية كادلهارات األساسية للناشئُت عينة
 .       الدراسة، كما مت عرض ىذه االختبارات على اخلرباء للتحكيم

 من أجل تفادم األخطػاء، ككشف جوانب كصعػوبات البحث: التجــربة االستطالعية. 

 
 



 العتاد الرياضي المتكــون من: 

 .كرات قدـ قػػانونية  20 -
 .شاخصا 30شػػواخص عددىا  -
 .ياس من نػوع بالستيكيللق شريط ديكا مًت -

 ميػػػزاف طبػػػػي -

 .ميقػػػايت لقياس الوقت 02 -

 .صػػافرة -

 .صدريات بألواف سلتلفة -

 الــوسائل اإلحصائية: 

 :ادلستعملة يف ىذا البحث ىي اإلحصائيةمن أىم الوسائل 
 ادلتوسط احلسايب  -

 االضلراؼ ادلعيارم -

 معامل االرتباط البسيط برسوف -

 الصدؽ الذايت -

 ستيودنت لعينتُت مرتبطتُت Tاختبار  -

 ستيودنت لعينتُت غَت مرتبطتُت Tاختبار  -

 
 
 
 
 
 
 
 



 :مواصفـات مفردات االختبـار  1-6
 :االختبارات البدنية  1-6-1 

 :بعد قياـ أفراد العينة باإلمحاء اجليد دبساعدة ادلػػدرب تبدأ االختبػارات التالية    
 (1993.10. حنفي)مًت من الوقوؼ  10اختبار الركض :     أوال 

 .قيػاس السرعة االنتقالية لالعب: ىػدؼ االختبار -
 .مضمار اجلرم زلدد خبط بداية، كخط هناية، ميقايت، صفارة: األدكات ادلستعملة -

 يقف الالعب عند خط البداية كيأخذ كضع البدء العاِف، كعند: طريقة العمػػل -

 .جيرم الالعب بأقصى سرعتو حىت جيتاز خط النهايةمساع اإلشارة 

 .دينح لكل العب زلاكلتُت بينهمػا فًتة راحة، كتسجل أحسن زلاكلة:  مالحظة  
 مًت 10يوضح اختبار العدك  01الرسم رقم 

 
   

 :اختبار القفز العمودم : ثانيا 

 .االنفجارية لعضالت الرجلُت قياس القوة : اذلدؼ من االختبار  -
 .طباشَت، شريط قياس، لوحة :  ادلستعملة األدكات -
 توضع لوحة جبانب ادلخترب كيقـو دبد ذراعو لتأشَت النقطة اليت يصل إليها : طريقة العمل  -

بوساطة قطعة طباشَت، كعند إعطاء اإلشارة يتخذ ادلخترب كضع القفز للوصوؿ إُف أعلى نقطة شلكنة كيؤشر 
 .اللوحة أقصى ارتفاع يصلو ادلخترب  على

 تقاس ادلسافة بُت اإلشارة األكُف كالثانية كيسجل الرقم كتعطى لالعب زلاكلتاف: التسجيل 
 .كربسب األفضل 

 .مع تسجيل أحسنهما,سبنح لكل العب زلاكلتُت:  مالحظة   

 

 

 يوضح اختبار  02الرسم رقم         
 القفز العمودم                 

متر 10  



 ( 260. 1989 .طو)مًت       25اختبار اجلرم بالكرة : ثالثا

 .قياس الرشاقة اخلاصة:  ىػدؼ االختبار -
 .شواخص، ميقايت، صافرة 05,ملعب : األدكات ادلستعملة  -

 نقـو بتثبيت الشواخص اخلمسة جيدا حيث تكوف ادلسافة بُت كل :طريقة العمػػل  -

مًت، يقـو الالعب عند اإلشارة باجلرم  4.5كادلسافة بُت الشاخص األكؿ، كخط البداية  مًت 2شاخصُت
 .زلاكال تسجيل اقل كقت شلكن ,بالكرة بُت الشواخص كيعود بنفس الطريقة حىت خط البداية

 .سبنح لكل العب زلاكلتُت مع تسجيل أحسنهما:  مالحظة   

 مًت 25رة اختبار اجلرم بالكيوضح   03الرسم رقم 

 

 

 

 

 
:  ىػدؼ االختبار( دقائق06اجلرم )  mini couperاختبار نصف كوبر  :   رابعا      

 .قياس قوة التحمل
 .مضمار اجلرم، ميقايت، صافرة: األدكات ادلستعملة               -

 يصطف الالعبوف أماـ خط البداية، كعند مساع اإلشارة ينطلق: طريقة العمػػل -

 (269. 1989 .طو.)دقائق، مث ربسب ادلسافة ادلقطوعة 60أطوؿ مسافة شلكنة، كدلدة الالعبوف لقطع 

 اختبار نصف كوبر  يوضح   04الرسم رقم                

 

 

 

 

 

 

 



: االختبارات المهارية 1-6-2       
 ( 257. 1987عالكل) .ثانية  30اختبار السيطرة على الكرة دلدة : أوال

( التنطيط)قياس قدرة الالعب  يف السيطرة على الكرة ك التحكم فيها : ىدؼ االختبار                 -
كرة قدـ ،ميقايت ، صافرة  :األدكات ادلستعملة -
عند اإلشارة يقـو الالعب برمي الكرة بيده مث السيطرة عليها بالقدـ زلاكال : طريقة العمل -
ثانية مث  30الرأس دلدة  أك كتنطيطها بالقدمُت أك الفخذدائرة احملددة ، كعدـ اخلركج من اؿعدـ إسقاطها

. ربسب عدد مرات ضرب الكرة
دينح لكل العب زلاكلتُت ك تسجل أحسنها   :مالحظة

اختبار السيطرة  يوضح   05الرسم رقم                 
  ثانية 30على الكرة دلدة                      

 
(                                                                 215. 2002. أبو عبده): دقة التمريراختبار قياس  :ثانيا  

الكرة ضلو ادلرمى   ريرقياس دقة مت: االختبارىدؼ                -
. ،كرة قدـ ( 08)شوا خص: ادلستعملة األدكات -              

 نقطة يف كسط ادللعب مث نضع أربعة أىداؼ حيث حيدد كل تقـو بتعيُت:طريقة العمل  -
ـ على أف تكوف األىداؼ متناظرة مثٌت مثٌت (01)ىدؼ     بشاخصُت ادلسافة بينهما ،

ـ من نقطة الوسط عند اإلشارة يقـو الالعب برمي الكرة مرة يف كل  10ك على بعد 
. ىدؼ انطالقا من نقطة الوسط 

إذا سجل اذلدؼ ك صفر إذا َف يسجل دينح الالعب نقطة   :مالحظة
 

 يوضح اختبار  دقة التمرير 06الرسم رقم     
 

 
 



 (272. 1989 .طو. )مسافةاختبار ضرب الكرة بالقدـ ألبعد  :ثالثا
 .مسافةقياس قوة ضرب الكرة بالقدـ ألبعد : ىدؼ االختبار              -
 .قياسكرة قدـ الشريط : ادلستعملةاألدكات               -
ـ مث يتقدـ لضرب الكرة بالقدـ ادلفضلة ألبعد 4عب على بعد اليقف اؿ : العملطريقة                 -

مسافة شلكنة كتسجل ىذه ادلسافة من مكاف الكرة حىت نقطة سقوطها     
. دينح كل العب زلاكلتُت كتسجل أبعد مسافة  :مالحظة

 مسافةاختبار ضرب الكرة بالقدـ ألبعد يوضح  07الرسم رقم 

 

 

 

 

 

 
 ( 260. 1989 .طو) .ـ 25اختبار اجلرم ادلتعرج بالكرة  :رابعا

. قياس قدرة التحكم يف الكرة أثناء اجلرم كمراكغة اخلصم  :ىدؼ االختبار                -
. ة قدـشوا خص ، ميقايت ، صافرة ،كر  05 :األدكات ادلستعملة                -
نقـو بتثبيت الشواخص اخلمسة جيدا حيث تكوف ادلسافة بُت كل :طريقة العمل                  -

ـ، عند اإلشارة ينطلق الالعب بالكرة بُت  4.5ـ ك ادلسافة بُت خط البداية كأكؿ شاخص  2شاخصُت 
 .الشواخص مث العودة بنفس العمل حىت خط البداية زلاكالت تسجيل أحسن كقت

 ـ 25اجلرم ادلتعرج بالكرة  يوضح اختبار 08رقم  الرسم

 

 

 

 

 

 



 (213. 1988. أبو اجملد) اختبار ضرب الكرة بالرأس : خامسا
قياس طوؿ ادلسافة اليت حيققها الالعب عند ضرب الكرة بالرأس كمدل  :ىدؼ االختبار                -

. قدرتو على توجيو الكرة
. ،كرة قدـ شريط قياس :األدكات ادلستعملة                -
يفق الالعب خلف خط البداية شلسكا الكرة بيده مث يرميها عاليا ليقـو :طريقة العمل                  -

بضرهبا برأسو باذباه األماـ زلاكال بذلك ربقيق أبعد مسافة، ربتسب ادلسافة بُت نقطة سقوط الكرة كخط 
 ربتسب أحسنهما فسبنح لكل العب زلاكلتاالبداية، 

 يوضح اختبار ضرب الكرة بالرأس 09الرسم رقم 
 
 
 
 
 
 

  :االختباراتتقويم   1-7         
على مجلة من ادلصادر كادلراجع اليت تناكلت موضوع القياسات كاالختبارات يف رلاؿ  اإلطالعبعد        

الًتبية البدنية كالتدريب الرياضي ،قامت رلموعة البحث باختبارات بطاريات االختبارات اليت تقيس اجلانب 
دنية ك الرياضية مث عرضت على رلموعة من األساتذة بقسم الًتبية الب, البدين كادلهارم لالعيب كرة القدـ

: كمواصفات أخرل تتمثل فػي,كموضوعية ,كما أف ىذه االختبارات ذات صدؽ كثبات, لتقوديها
. ال تستغرؽ كقتا طويال عند تطبيقها  -
. كال ربتاج إُف عتاد أك أدكات كثَتة ، سهلػػة األداء -
 .القيػػاسسهلػػة  -
 سةيف متنػاكؿ ىذه ادلرحلة العمرية مػػوضوع الدرا -

 



 :االستطالعية ةاسالدر 1-8
نتائج دقيقة كمضبوطة لالختبارات  إُفللمنهجية العلمية يف إجراء البحوث كقصد الوصوؿ  إتباعا         

على بنفسو على التجربة االستطالعية حيث أشرؼ الطالب كإعطاء مصداقية كموضوعية للبحث كقف 
من العبُت  ك مخسةسنة  17أقل منسعيدة  فريق مولودية من ناشئ العبُت  من مخسة إجرائها على عينة

 10عددىم  ليصبح سنة مت اختيارىم بالطريقة العشوائية  17أقل من احلساسنةفريق مولودية  ناشئ 
 "براسي  اإلخوة "     ىم من التجربة الرئيسية ككانت التجربة االستطالعية دبلعبدعابمت است ينالعب

، ككذا تأىيل ءة االختبارات اخلاصة باللياقة البدنية كادلهاراتبسعيدة ككاف اذلدؼ الرئيسي ىو دراسة كفا
 (   02انظر ادللحق ) السواعد العلمية اليت اختارىا الباحث لالستعانة هبا يف التطبيق ادليداين لالختبارات 

على الساعة اخلامسة مساءا كأعيدت يـو  20/09/2011كمت القياـ بالتجربة االستطالعية يـو     
يف نفس التوقيت للتأكد من صدؽ كثبات االختبار ككاف الغرض من التجربة  25/09/2011

 :يلياالستطالعية ما 
. بتحديد األسس العلمية ذلامعرفة مدل كفاءة االختبارات البدنية كادلهارية ادلستخدمة     -
. الزمن ادلستغرؽ للقياـ هبذه االختبارات ربديد -  
. إُف أفضل طريقة إلجراء االختبارات يف ظركؼ حسنة التوصل -  

 .الرئيسية ربديد الصعوبات اليت يتلقاىا الباحث أثناء تطبيق االختبارات   -
 

 : كقد راعى الطالب يف السواعد العلمية الصفات كالشركط التالية          
   كالرياضيةاحلصوؿ على شهادة الليسانس يف التدريب الرياضي أك الًتبية البدنية 

 احلصوؿ على شهادة التدريب درجة ثانية 

  سنوات يف رلاؿ التدريب 05خربة ال تقل عن 

 
 

 
 



 :لالختباراألسس العلمية  1-9
 :االختبارثبات   1-9-1 

إف ثبات االختبار ىو مدل الدقة أك االتساؽ كاستقرار نتائجو فيما لو  "يقوؿ مقدـ عبد احلفيظ         
أم يعٍت إذا ما أعيد نفس االختبار على نفس األفراد  "فراد يف مناسبتُت سلتلفتُت طبق على عينة من األ

  (                                                                     57.   1997  .بن قوة)لنتائج ايعطي نفس  كيف نفس الظركؼ
من فريق مولودية سعيدة مخسة  ينالعب 01بتطبيق االختبارات على عينة مكونة من الطالبقاـ      

بعد . كبعد أسبوع كربت نفس الظركؼ أعيد االختبار على نفس العينة كمخسة من فريق مولودية احلساسنة 
كبعد الكشف يف جدكؿ الدالالت دلعامل  معامل االرتباط بَتسوف الطالب احلصوؿ على النتائج استخدـ
أكرب من  اختبار ىي لكل احملسوبةكجد أف القيمة  09رية كدرجة اٌف0.05االرتباط عند مستول الداللة

  .كالثباتشلا يؤكد أف االختبارات على درجة عالية من الدقة (0.60)اجلدكلية القيمة
  :االختبارصدق  1-9-2
معامل الصدؽ الذايت باعتباره صدؽ  الطالبمن أجل التأكد من صدؽ االختبار استخدـ           

الدرجات ادلعيارية بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائبها أخطاء القياس كالذم يقاس حبساب 
                                                  ) 57.   1997  .ةكبن ؽ(  .اجلذر الًتبيعي دلعامل ثبات االختبار

  03) رقم كقد تبُت أف االختبار على درجة عالية من الصدؽ الذايت كما ىو موضح يف اجلدكؿ 
حجم                

العينة 
درجة 

الحرية 
الداللة 

 اإلحصائية
 ر

الجدولية  
ثبات 

االختبار  
صدق 
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 (دقائق 06) نصف كوبر 

01 09 0.05 0.60 

0.77 0.88 
 0.98 0.96 العمودي الوثب 
 0.90 0.81م  10العدو 

 0.99 0.97م  25الجري بالكرة 

ت 
بارا

الخت
ا

ري
مها
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 ة

 0.98 0.81الكرة  السيطرة على
 0.97 0.96ضرب الكرة ألبعد مسافة 

 0.87 0.76  الجري بالكرة
 0.98 097  ضرب الكرة بالرأس
 0.88 0.77  التمرير على القوائم



 :موضوعية االختبار 1-9-3

موضوعية االختبار تدؿ على عدـ تأثره ،أم أف االختبار يعطي نفس النتائج أم كاف القائم           
إف إلطالع اخلرباء كادلختصُت كموافقتهم باإلمجاع على االختبارات كمفرداهتا تبعد عنها بالتحكيم، كيشَت 

ادلستخدمة يف ىذا البحث سهلة ككاضحة كغَت قابلة للتأكيل  االختباربطارية الشك كالتأكيل،كما أف 
حيث أف مفردات بطارية االختبار ضمن أىداؼ الوحدة التدريبية كاختبار الذايت، كبعيدة عن التتويج 

 .السرعة، كاختبار ضرب الكرة ألبعد مسافة مثال كذلذا تعترب مفردات االختبار جد موضوعية
 :الرئيسيةالتجربة  1-10

 ضابطةباختيار عينتُت األكُف ذبريبية كالثانية  الطالبربقيقا ألىداؼ البحث كحال دلشكلتو قاـ        
. كأقيمت عليها رلموعة من االختبارات ادلهارية القبلية يف زلاكلتُت تسجل أحسنهما 

توت ىذه احلصص كطبقت على العينة التجريبية حصص تدريبية خاصة بلعبة كرة القدـ كقد اح      
ككاف  قيد البحث رلموعة من التمارين ادلبسطة كاأللعاب ادلصغرة اليت من شأهنا تطوير ادلهارات األساسية

  .دبعدؿ ثالث حصص يف األسبوع خالؿ ثالثة أشهر  34العدد اإلمجاِف للحصص ادلقًتحة 
 :كديكن تلخيص الربنامج التدرييب يف ما يلي

 :مج التدريبياإلطار العام للبرنا 1-10-1
إف الربامج التدريبية احلديثة تتميز عن غَتىا من الربامج التقليدية يف كوهنا مبنية على أسس علمية        

مضبوطة مراعية مجيع اجلوانب ادلتعلقة بالرياضي خاصة ما يتعلق خبصائص ادلرحلة العمرية ادلستهدفة من 
ل الالعب من الناحية البدنية خالؿ الربنامج ادلر الذم يبدك جليا من خالؿ تتبع مدل تطور مستو

حيث أف النشاط احلركي لالعب كرة القدـ أثناء . كادلهارية ، كالنفسية كتطور الفريق من الناحية اخلططية
التدريب كادلباريات ليس رلرد رلموعة من ادلهارات بقدر ما ىو أداء حركي متعدد كمتصل، كمًتابط كعلى 

ميكي خيضع لنظاـ التغذية الراجعة ، كديكن أف نضمن عالقة عضوية منظمة تتم يف ظل نظاـ دينا
االحتفاظ باألداء الوظيفي لالعبُت بدرجة من االستقرار كالثبات كالدقة يف االذباه الصحيح لألداء، كخاصة 

   (Laurent .2001 .13).  يف ادلواقف ادلتغَتة كادلفاجئة
 

 



ـ البد أف يكوف مستمرا كذك أىداؼ كاضحة كيرل أمحد خاطر أف الربنامج التدرييب يف كرة القد      
لالعبُت ، حيث يتوجب على ادلدرب شرح أىداؼ احلصة التدريبية لالعبُت ما يدفعهم للدخوؿ السريع يف 

 (.03.  1989.خاطر . ) ربقيق أىداؼ التمرين ادلقدـ على أف ال تتجاكز مدة الشرح عشر دقائق
 :خطوات بناء البرنامج التدريبي 1-10-2

من خالؿ اخلربة ادليدانية يف تدريب كرة القدـ ككذا من خالؿ التدرج يف ىذا االختصاص من العب        
 :العمرية إُف مدرب دلختلف األصناؼ العمرية كمن خالؿ ما يلي ؼيف سلتلف األصنا

 .الدراسة النظرية كما سبق ذكره يف الباب األكؿك ،تادلصادر كادلراجع العلمية، كشبكة اإلنًتف -

 . الدكرات التكوينية كرسكلة ادلدربُت -

 .االحتكاؾ بادلدربُت من سلتلف ادلستويات كالدرجات -

 .اللقاءات كالتوجيهات من ادلشرؼ -

 .  كالدكاترة، كمن احملاضرات اخلاصة بالتدريب الرياضي ةاقتباس ادلعلومات من السادة األساتذ -

 :تنفيذ البرنامج التدريبي 1-10-3 
بعد ربديد العينتُت التجريبية كالضابطة، كإجراء االختبارات القبلية، كمن خالؿ ما مت ذكره من خطوات     

بناء الربنامج خلص الطالب إُف ضركرة بناء الربنامج على شكل دكرة تدريبية كربل 
(MACROCYCLE)  حبيث تضم ثالثة دكرات تدريبية متوسطة( MISOCYCLE) ـ على أف تض

:                       ، كذلك كفق ادلخطط التاِف(MICROCYCLE) كل منها أربعة دكرات تدريبية صغرل
 مكونا ت الربنامج التدرييب( 04)الشكل رقم 
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كحدة كانت تستغرؽ كل كقد تضمنت كل دكرة تدريبية صغرل رلموعة من الوحدات التدريبية، حيث      
  :ىيمقسمة إُف ثالثة أقساـ  يقةدؽ 100إُف  75 من

 :التحضيريالقسم 
عبئ التدريب يف القسم الرئيسي ك ذلك بتمارين ك  تقبلحيتوم على التحضَت النفسي كالبدين لالعبُت ؿ    

 .دقيقة 20إُف  15اإلمحاء ك يدـك من  حركات
:  القسم الرئيسي

حيتوم ىذا القسم على سبارين الربنامج التدرييب ادلقًتح كالذم يهدؼ إُف تطوير بعض ادلهارات      
رلموعة من التمارين ادلبسطة كاأللعاب ادلصغرة كيدـك ىذا باستخداـ  األساسية اخلاصة بالعب كرة القدـ

دقيقة   60إُف  40اجلزء من 
: القسم اخلتامي

أخر قسم يف احلصة التدريبية كحيتوم على سبرينات االسًتخاء قصد العودة بالالعب للحالة الطبيعية ك       
.  دقائق  15إُف  10تدـك 

ك فيما خيص العينة الضابطة فقد تركت سبارس تدريباهتا ربت إشراؼ مدرهبا بتطبيق حصص تدريبية        
كىي سبرينات تعتمد على إجراء مقابالت كمنافسة يف قسمها الطريقة التقليدية معتمدة يف أساسها على 

لقسم اخلتامي ككانت تدـك مثل الرئيسي بعد إجراء اإلمحاء يف القسم التحضَتم ك سبارين االسًتخاء يف ا
    .حصص العينة التجريبية 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
من الدورة التدريبية (  1microcycle) نموذج للحمل التدريبي  للدورة التدريبية الصغرى األولى 

 :ىالمتوسطة األول

 
05                           100 
4.5                  90 
04               80 
3.5            70 
03         60 
2.5        50 
02        40 
1.5        30 
01        20 
0.5        10 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة 
 

 :تحليل الحمل األسبوعي
  06: ععدد احلصص خالؿ األسبو

 % 75د أم  525: مدة احلمل األسبوعي

 أياـ  07د خالؿ  840: مدة احلمل األسبوعي الكلي
  4.16=  6/ 25: الشدة ادلتوسطة للحمل األسبوعي

 % 75= ك حجم احلمل     % 80=كبالتاِف فإف شدة احلمل 

 

 



من الدورة التدريبية ( 1microcycle) نموذج للحمل التدريبي  للدورة التدريبية الصغرى األولى 
 :المتوسطة الثانية

 
05                           100 
4.5                     90 
04                80 
3.5             70 
03           60 
2.5          50 
02          40 
1.5          30 
01          20 
0.5          10 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة 
 

 :تحليل الحمل األسبوعي
 06: ععدد احلصص خالؿ األسبو

  % 70د أم  475: مدة احلمل األسبوعي
 أياـ  07د خالؿ  840: مدة احلمل األسبوعي الكلي

  4.08=  6/ 24.5: الشدة ادلتوسطة للحمل األسبوعي
 % 70= ك حجم احلمل     % 80=كبالتاِف فإف شدة احلمل 

 
 



من الدورة التدريبية ( 1microcycle) للدورة التدريبية الصغرى األولى نموذج للحمل التدريبي  
 :المتوسطة الثالثة

 
05                           100 
4.5                     90 
04                80 
3.5             70 
03            60 
2.5           50 
02          40 
1.5          30 
01          20 
0.5          10 

  السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة 
 

 :تحليل الحمل األسبوعي
 06: ععدد احلصص خالؿ األسبو

  % 70د أم  475: مدة احلمل األسبوعي
 أياـ  07د خالؿ  840: مدة احلمل األسبوعي الكلي

  4=  6/ 24: الشدة ادلتوسطة للحمل األسبوعي
 % 70= ك حجم احلمل     % 80=كبالتاِف فإف شدة احلمل 

 
 



 :   الدراسة اإلحصائية 1-11
اذلدؼ من استعماؿ الوسائل ىو التوصل إُف مؤشرات كمية تساعد يف التحليل كالتفسَت كاحلكم  إف

 :ادلستعملة يف ىذا البحث ىي  اإلحصائيةكمن أىم الوسائل 
. 1991. سعد اهلل)                                                 :المتوسط الحسابي*        

184) 

نس
سمج


                                                                 

زيادة على أنو ضركرم  اريةقكاَف,اذلدؼ منو احلصوؿ على ادلتوسط ادلختربين يف االختبارات البدنية     
 .ادلعيارم االضلراؼساب ٌف

 :االنحراف المعياري* 

ع
1ن

2حمج


             30 <دلا ف 

 مربعات االضلرافات عن ادلتوسط:2ح             
 رلموع مربعات االضلرافات عن ادلتوسط: 2مج ح              

 (92.        .شامل  –ناجي ) عدد أفراد العينة                                   :  ف                  

 (110. 1993. مقدـ)                   :  )برسون(معامل االرتباط البسيط *
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 رلموع مربع درجات ص:   2مج ص     رلموع مربع درجات س :    2مج س
 :صـــدق االختبار

 الثبات=    صدؽ االختبار             

 (110. 1993. مقدـ:                                        )اختبار  ت ستيودنت

 .تستعمل دلعرفة الفرؽ بُت االختبار القبلي ك البعدم لنفس العينة : ادلعادلة األكُف  -
                                                 
 ستيودنت اختبار: ت                                                 
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 .القبلي كالبعدم لعينتُت االختبارتستعمل دلعرفة الفرؽ بُت :  ادلعادلة الثانية  -
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 النتائج عرض ومناقشة-
 :عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية لعينتي البحث 2-1

حوؿ طبيعة التجانس القائم بُت عينيت البحث التجريبية كالضابطة  قصد إصدار أحكاـ موضوعية       
من خالؿ بعض ادلتغَتات كبعض االختبارات البدنية كادلهارية، عمل الطالب على معاجلة رلموعة الدرجات 

 : ستيودنت كما ىو مبُت يف اجلدكؿ التاِف" ت"دلتحصل عليها باستخداـ اختبار داللة الفركؽ اخلاـ ا
 لداللة الفركؽ بُت ادلتوسطات لالختبارات القبلية لعينيت البحث  Tيبُت نتائج اختبارات ( 04)جدكؿ رقم 

 0.05عند مستول الداللة  38( =2-ف 2)درجة احلرية  
يتضح من اجلدكؿ اخلاص بالفركؽ بُت اجملموعتُت التجريبية كالضابطة يف بعض ادلتغَتات كبعض       

الصفات البدنية كادلهارات األساسية أنو ال توجد فركؽ معنوية بُت اجملموعتُت فبل إجراء التجربة الرئيسية  
ية عند مستول ككلها أقل من  ت اجلدكؿ(  0.97ك  0.02) حيث بلغت قيمة ت احملسوبة مابُت 

شلا يؤكد تكافؤ ك ذبانس اجملموعتُت قبل إجراء  1.68: كادلقدرة بػ 38كدرجة احلرية  0.05الداللة 
 . التجربة

 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

ت    العينة الضابطة العينة التجريبية
 المحسوبة

ت   
 الجدولية

 داللة   الفروق
 ع س ع س

 0,14 6,87 172,1 5,36 169,15 السنتمتر الطول

1,68 

إحصائيا لغير دا  

 غير دال إحصائيا 0,56 7,74 59,05 7,49 57,65 الكيلوغرام الوزن

م10اختبار السرعة   غير دال إحصائيا 0,83 0,10 2,47 0,10 2,46 الثانية 

 غير دال إحصائيا 0,55 8,66 35,35 7,43 35,9 السنتمتر اختبار القفز العمودي

 غير دال إحصائيا 0,02 0,97 14,22 0,64 14,85 الثانية اختبار الرشاقة

 غير دال إحصائيا 0,97 145,69 1275,60 145,33 1314,60 المتر اختبار التحمل

ري بالكرةالج  غير دال إحصائيا 0,02 0,96 14,22 0,64 14,85 الثانية 

 غير دال إحصائيا 0,90 1,19 2,05 1,30 2,00 عدد التمرير على القوائم

 غير دال إحصائيا 0,72 8,71 56,45 8,87 57,45 عدد التحكم في الكرة

الكرة بالرأس ضرب  غير دال إحصائيا 0,36 1,68 10,3 1,91 10,82 عدد 

الكرة ألبعد مسافة ضرب  غير دال إحصائيا 0,65 3,76 43,00 5,6 43,70 المتر 

ويب على حلقة دائريةلتص  غير دال إحصائيا 0,85 1,73 6,45 1,61 6,55 عدد 



 :م 25عرض ومناقشة نتائج اختبار الجري المتعرج بالكرة  2-2
 ـ 25بالكرةنة البحث يف اختبار اجلرم ديثل مقارنة نتائج االختبار القبلي ك البعدم لعي( 05)جدكؿ رقم 

: خالؿ مالحظة نتائج اجلدكؿ أعاله تبُت لنا من 
ك اضلراؼ معيارم قدره  14.85اجملموعة التجريبية حققت خالؿ االختبار القبلي متوسط حسايب قدره  -

ك بلغت   0.88 ك اضلراؼ معيارم قدره 13.91االختبار البعدم  يف  سايباٌفتوسط اَفلغ بك   0.64

ك ىذا عند مستول   1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ ( T) ك ىي أكرب من 6.43احملسوبة ( T)قيمة 
ك يعٍت ىذا أف الفرؽ بُت االختبار القبلي ك االختبار البعدم ىو فرؽ  19ك درجة حرية  0.05الداللة 

. معنوم داؿ إحصائيا لصاٌف االختبار البعدم 
ك اضلراؼ معيارم قدره  14.22اجملموعة الضابطة خالؿ االختبار القبلي متوسط حسايب قدره     

( T)ك بلغت قيمة  1.12 ك اضلراؼ معيارم 13.79ك بلغ االختبار البعدم متوسط حسايب  0.97
ك درجة  0.05عند مستول الداللة  1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ ( T)ك ىي أكرب من  2.51احملسوبة 

م ىو فرؽ معنوم داؿ إحصائيا ك يعٍت ىذا أف الفرؽ بُت االختبار القبلي ك االختبار البعد 19حرية 
 .البعدملصاٌف االختبار 

أسباب ذلك إُف إعطاء ىذه ادلهارة أمهية أسوة بادلهارات األخرل متفقا مع ما جاء بو  طالبكيعزك اؿ     
من قبل الالعبُت يف األكقات  (الدحرجة) مهارة اجلرم بالكرة الًتكيز على استخداـ" إذ جيب ( إبراىيم)

ادلناسبة كأف زبدـ خطط لعب الفريق اذلجومية كخاصة منطقيت اجلناحُت كاالبتعاد عنها يف ادلنطقة الدفاعية 
الباحث يف ادلنهج  الطالب ف تلك ادلفردات قد سبت صياغتها من قبلأك (125. 1994.إبراىيم) "

: م مراعاةكه( الوحش كإبراىيم)التدرييب على ضوء ما أكده 
 
 

   اختبار  اجلرم بالكرة   

الداللة 
 اإلحصائية 

" ت "
 اجلدكلية

"  ت"
 احملسوبة

حجم  االختبار القبلي االختبار البعدم
 س ع س ع  العينة

 داؿ
1.72 

 العينة التجريبية 20 14,85 0,64 13.91 0.88 6.43
 العينة الضابطة 20 14.22 0.97 13.76 1.12 2.51 داؿ 



. السهولة كاالنسيابية يف األداء  -1
 .الدقة كالتحكم يف األداء  -2

 .التوافق يف أداء احلركة  -3

 (27 .1985. وإبراهٌم. الوحش. )االقتصاد يف أداء احلركة  -4

أف الربامج التدريبية يقاس صلاحها دبدل " نقال عن القط ( الطائي) إُف ما جاء بو الطالب كيذىب     
التقدـ الذم حيققو الرياضي لنوع النشاط الرياضي ادلمارس من خالؿ ادلستول ادلهارم كالبدين كالوظيفي 

                                                                                  (69. 2001. طائياؿ" )كىذا يعتمد على التكيف الذم حيققو الفرد مع الربنامج التدرييب الذم طبقو 
يتضح لنا الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية لعينة  05ك من خالؿ الشكل البياين رقم    

ما  مًتك إف اجملموعة التجريبية حققت أعلى مستول حسايب ك ىذا 25البحث يف اختبار اجلرم بالكرة 
           .مهارة اجلرم بالكرةيدؿ على فعالية الربنامج ادلقًتح يف  تنمية 

الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية لعينة البحث يف اختبار اجلرم  كضحم (05)الشكل  رقم
 25بالكرة 
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 :عرض نتائج اختبار السيطرة على الكرة  2-3

. البعدم لعينة البحث يف اختبار السيطرة على الكرةمقارنة نتائج االختبار القبلي ك ديثل( 06) جدكؿ رقم

:  يتضح لنا أفمن خالؿ مالحظة نتائج اجلدكؿ أعاله 
ك اضلراؼ  52.05متوسط حسايب قدره على االختبار القبلي  يف ربصلتاجملموعة التجريبية  -     

 6.52معيارم قدره   قك اضلراؼ  60.75حسايب  قمتوسطفبلغ االختبار البعدم  أما 8.56معيارم قدره 
ك ىذا عند مستول   1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ ( T)ك ىي أكرب من  5.90 احملسوبة  ( T)بلغت قيمة ك

ك يعٍت ىذا أف الفرؽ بُت االختبار القبلي ك االختبار البعدم ىو فرؽ  19ك درجة حرية  0.05الداللة 
. عدم معنوم داؿ إحصائيا لصاٌف االختبار الب

ك اضلراؼ معيارم  56.60متوسط حسايب قدره  حققت اجملموعة الضابطة خالؿ االختبار القبلي     -
ك بلغت قيمة  7.96اضلراؼ معيارم ك  62.20االختبار البعدم يف  سايباٌفتوسط اَف ك بلغ 8.51قدره 

(T ) ك ىي أكرب من  3.75احملسوبة(T ) ك  0.05عند مستول الداللة  1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ
ك يعٍت ىذا أف الفرؽ بُت االختبار القبلي ك االختبار البعدم ىو فرؽ معنوم داؿ  19درجة حرية 

. إحصائيا لصاٌف االختبار البعدم 
كدبقارنة التقدـ الذم حققتو اجملموعتُت الضابطة كالتجريبية صلد أف التقدـ عند اجملموعة الضابطة         

ال يعدكا أف يكوف طبيعيا بينما صلده عند اجملموعة التجريبية تقدـ نسبيا يؤخذ بعُت االعتبار تقدـ طفيف 
" كمرد ذلك لتأثَت كفعالية الربنامج التدرييب باأللعاب ادلصغرة كىو ما يؤكد عليو حنفي زلمود سلتار يف قولو

أف يتعامل  اليت ذبعلو يستطيع اإلحساس بالكرة ينمو مع التمرين كيكوف نوعا خاصا من ادلالحظة العالية
 . (114، 1978سلتار  ،")من ذلك أف يدرؾ الالعب بدقة خواص الكرة أمع الكرة خبربتو كينش

   السيطرة على الكرة 

الداللة 
 اإلحصائية 

" ت "
 اجلدكلية

"  ت"
 احملسوبة

حجم  االختبار القبلي االختبار البعدم
  العينة

 س ع س ع

 داؿ
1.72 

التجريبيةالعينة  20 52.05 8.56 60.75 6.52 5.90  

 العينة الضابطة 20 56.60 8.51 62.20 7.96 3.10 داؿ 



يف اللعب ، كتتطلب قدرات  االستخداـُف أف ىذه ادلهارة تعد من ادلهارات الصعبة كقليلة عفضال       
 اإلحساسعلى التوافق العضلي العصيب كدرجة عالية من  اعتمادىاك ، سلتلفة من الالعب للتعامل مع الكرة

 (. 60، 1997اخلياط،)بالكرة 

يتضح لنا الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية لعينة  (06)ك من خالؿ الشكل البياين رقم     
 ك ىذا ما ك إف اجملموعة التجريبية حققت أعلى مستول حسايب مًت 25البحث يف اختبار اجلرم بالكرة 

. يدؿ على فعالية الربنامج ادلقًتح يف  مهارة السيطرة
الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية لعينة البحث يف اختبار  يبُت( 06)الشكل رقم    

. السيطرة على الكرة
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 :مسافةعرض وتحليل نتائج اختبار ضرب الكرة ألبعد  2-4
ديثل مقارنة نتائج االختبار القبلي ك البعدم لعينة البحث يف اختبار ضرب الكرة ألبعد ( 07)جدكؿ رقم  

. مسافة

:  نالحظ ما يلية نتائج اجلدكؿ أعاله من خالؿ مالحظ
ك اضلراؼ معيارم قدره  42,71اجملموعة التجريبية حققت خالؿ االختبار القبلي متوسط حسايب قدره  -

ك بلغت   5,99ك اضلراؼ معيارم قدره 48,27متوسط حسايب قدره  لغ االختبار البعدمبك   5,42
ك ىذا عند مستول الداللة   1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ ( T)ك ىي أكرب من  5.65احملسوبة ( T)قيمة 

ك يعٍت ىذا أف الفرؽ بُت االختبار القبلي ك االختبار البعدم ىو فرؽ معنوم  19ك درجة حرية  0.05
.  االختبار البعدم داؿ إحصائيا لصاٌف

أسباب ذلك إُف مراعاة ادلنهاج التدرييب ادلقًتح إُف ىذه ادلهارة، شلا سعى إُف  الطالب كيعزك       
الوحدة التدريبية االعتيادية اليومية جيب "على أف ( زلسن كناجي)توفَت فرصة كافية لتطويرىا كىذا ما يؤكده 

ادلهارة  كىذه( 128. 1984.ناجي  -زلسن ) "  أف ربتوم على شكل من أشكاؿ سبارين التهديف
كيف  لألعلىتظهر يف حاالت التهديف القوم السريع كالقفز  ، كاليتالقوة تعتمد إُف حد كبَت على صفة 

سرعة أداء الرميات اجلانبية كادلباغتة السريعة يف ادلراكغة كاالنطالؽ ككذلك يف القدرة على أداء ادلهارات 
: يأيت  كيشًتط لتوافر ىذا النوع من القوة يف العب كرة القدـ أف يتميز دبا. ناسبة ادلطلوبة بالسرعة اَف

. درجة عالية من القوة -1
. درجة عالية من السرعة -2
( 29، 1999اخلشاب، كآخراف،.) درجة عالية من ادلهارة احلركية -  3

 3,76ك اضلراؼ معيارم قدره  43,00اجملموعة الضابطة خالؿ االختبار القبلي متوسط حسايب قدره  -
 احملسوبة ( T)ك بلغت قيمة  4,15 ك اضلراؼ معيارم 46,96ك بلغ االختبار البعدم متوسط حسايب 

   ضرب الكرة ألبعد مسافة 

الداللة 
 اإلحصائية 

" ت "
 اجلدكلية

"  ت"
 احملسوبة

حجم  االختبار القبلي االختبار البعدم
  العينة

 س ع س ع

 داؿ
1.72 

 العينة التجريبية 20 42,71 5,42 48,27 5,99 4.50
 العينة الضابطة 20 43,00 3,76 46,96 4,15 2.23 داؿ



ك  19ك درجة حرية  0.05عند مستول الداللة  1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ ( T)ك ىي أكرب من  2.23
معنوم داؿ إحصائيا لصاٌف االختبار  دم ىو فرؽالقبلي ك االختبار البعيعٍت ىذا أف الفرؽ بُت االختبار 

 .البعدم
 الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية يبدك جليا (07)ك من خالؿ الشكل البياين رقم       

ك إف اجملموعة التجريبية حققت أعلى مستول حسايب ك ,لعينة البحث يف اختبار ضرب الكرة ألبعد مسافة
.  التصويب يف تنمية مهارة  التدريب باأللعاب ادلصغرة ىذا ما يدؿ على فعالية 

 
ضرب بار الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية لعينة البحث يف اخت يبُت( 07)الشكل رقم    

. الكرة ألبعد مسافة
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 :مريرعرض وتحليل نتائج اختبار دقة الت 2-5
 مريرديثل مقارنة نتائج االختبار القبلي ك البعدم لعينة البحث يف اختبار دقة الت( 08)جدكؿ رقم  

 
: ة نتائج اجلدكؿ أعاله تبُت لنا من خالؿ مالحظ 

ك اضلراؼ معيارم  1.75اجملموعة التجريبية حققت خالؿ االختبار القبلي متوسط حسايب قدره         -
ك  0.79ك اضلراؼ معيارم قدره  03.10كبلغ االختبار البعدم متوسط حسايب قدره  1.16قدره 

ك ىذا عند مستول   1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ ( T)ك ىي أكرب من  5.39 احملسوبة( T)بلغت قيمة 
ك يعٍت ىذا أف الفرؽ بُت االختبار القبلي ك االختبار البعدم ىو فرؽ  19ك درجة حرية  0.05الداللة 

 .البعدممعنوم داؿ إحصائيا لصاٌف االختبار 
ك اضلراؼ معيارم قدره  1.80قدره اجملموعة الضابطة خالؿ االختبار القبلي متوسط حسايب      -

( T)ك بلغت قيمة  0.75ك اضلراؼ معيارم  2.65 ك بلغ االختبار البعدم متوسط حسايب 1.06
ك درجة  0.05عند مستول الداللة  1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ ( T)ك ىي أكرب من  3.45احملسوبة 

ك االختبار البعدم ىو فرؽ معنوم داؿ إحصائيا  ا أف الفرؽ بُت االختبار القبليك يعٍت ىذ 19حرية 
 .البعدمصاٌف االختبار ؿ

مجيع عناصر أعداد الفريق جيب أف تتكامل كأف تعمل مجيعها يف "أسباب ذلك إُف أف  الطالب كيعزك      
خط كاحد لتحقيق اذلدؼ األساسي من عملها كىو ظهور الفريق دبظهر طيب كحصولو على مركز مرضي 

( .  24. 1987.حسُت " ) طبقا لظركفو يف ادلسابقة ادلشًتؾ فيها
 

   التمرير على القوائم   

الداللة 
 اإلحصائية

" ت "
 اجلدكلية

"  ت"
 احملسوبة

حجم  االختبار القبلي االختبار البعدم
  العينة

 س ع س ع

 داؿ
1.72 

 العينة التجريبية 20 1.75 1.16 3.10 0.79 5.39
 العينة الضابطة 20 1.80 1.06 2.65 0.75 3.45 داؿ 



إُف تعليم ادلهارات احلركية كاألساسية كزلاكلة إتقاهنا كتثبيتها " ف عملية األعداد ادلهارم هتدؼ أك 
لغرض الوصوؿ إُف أفضل مستول شلكن يف كرة القدـ من خالؿ التمرينات ادلختلفة اليت خيططها كينفذىا 

تنظيمية ذلا أمهية كبَتة يف ، ككذلك فاف األسس اؿ (19 .1994. زلمد –الوحش ) ادلدرب يف ادللعب 
تناسب التدريب يف أثناء التدريب ادليداين ألنو يساعد على بناء أسس "التدريب الرياضي، لذا جيب 

 ( 24 . 1987.حسُت ") التكنيك كربسُت الصفات اجلسمية 
لبعدية يتضح لنا الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك ا( 08)ك من خالؿ الشكل البياين رقم       

ك إف اجملموعة التجريبية حققت أعلى مستول حسايب ك ىذا ما  مريرلعينة البحث يف اختبار مهارة دقة الت
. مريريف  تنمية مهارة دقة الت التدريب باأللعاب ادلصغرةيدؿ على فعالية 

 
التمرير لعينة البحث يف اختبار  الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية يبُت (08)الشكل رقم
. على القوائم

 
 
 
 
 
 

يتضح لنا الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية لعينة البحث يف اختبار  ..…الشكل البياين رقم 
. دقة التصويب
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 :ضرب الكرة بالرأسعرض وتحليل نتائج اختبار  2-6
ضرب الكرة ديثل مقارنة نتائج االختبار القبلي ك البعدم لعينة البحث يف اختبار ( 09)جدكؿ رقم  

 بالرأس

 
: ة نتائج اجلدكؿ أعاله تبُت لنا من خالؿ مالحظ 

ك اضلراؼ  10.88اجملموعة التجريبية حققت خالؿ االختبار القبلي متوسط حسايب قدره         -
 7.00ك اضلراؼ معيارم قدره  14.12متوسط حسايب قدره  كبلغ االختبار البعدم 1.92معيارم قدره 

ك ىذا عند مستول   1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ ( T)ك ىي أكرب من  4.32 احملسوبة( T)ك بلغت قيمة 
ك يعٍت ىذا أف الفرؽ بُت االختبار القبلي ك االختبار البعدم ىو فرؽ  19ك درجة حرية  0.05الداللة 

 .البعدم االختبار معنوم داؿ إحصائيا لصاٌف
ك اضلراؼ معيارم قدره  10.30قدره اجملموعة الضابطة خالؿ االختبار القبلي متوسط حسايب      -

( T)ك بلغت قيمة  1.44ك اضلراؼ معيارم  11.78 ك بلغ االختبار البعدم متوسط حسايب 1.68
ك درجة  0.05عند مستول الداللة  1.72اجلدكلية اليت تقدر بػ ( T)من  أقلك ىي  1.45احملسوبة 

 .داؿ إحصائيا غَتك االختبار البعدم ىو فرؽ  ا أف الفرؽ بُت االختبار القبليك يعٍت ىذ 19حرية 
لتدريب ىذه ادلهارة من حيث نوع  ةكيعزك الطالب التطور عند اجملموعة التجريبية إُف إعطاء األمهي    

موعة الضابطة اليت َف ربقق تقدما يف ىذه ادلهارة كذلك التمارين كالوقت ادلناسب لتنميتها عكس ادلج
إلغفاؿ ادلدرب ذلا كعدـ إعطائها أكلوية خالؿ التدريبات، كمن ىنا نلمس مدل فعالية الربامج العلمية 

 .ادلخططة بشكل سليم يف تطوير ادلهارات األساسية للعبة
 

   ضرب الكرة بالرأس   

الداللة 
 اإلحصائية

" ت "
 اجلدكلية

"  ت"
 احملسوبة

حجم  االختبار القبلي االختبار البعدم
  العينة

 س ع س ع

 داؿ
1.72 

 العينة التجريبية 20 10.88 1.92 14.12 7.00 4.32
 العينة الضابطة 20 10.30 1.68 11.78 1.44 1.45 غَتدالداؿ 



 ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية يتضح لنا الفرؽ بُت( 09)ك من خالؿ الشكل البياين رقم       
ك إف اجملموعة التجريبية حققت أعلى مستول حسايب ك  ضرب الكرة بالرأسلعينة البحث يف اختبار مهارة 

. ضرب الكرة بالرأسيف  تنمية مهارة  التدريب باأللعاب ادلصغرةىذا ما يدؿ على فعالية 
 

ضرب الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية لعينة البحث يف اختبار  يبُت (09) الشكل رقم
. الكرة بالرأس

 
 
 
 
 
 
 

يتضح لنا الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية ك البعدية لعينة البحث يف اختبار  ..…الشكل البياين رقم 
. دقة التصويب
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 : البعدية لعينتي البحثات ختباراالعرض وتحليل نتائج  2-7
 Tبعد إجراء االختبارات البعدية لعينيت البحث قاـ الطالب دبعاجلتها إحصائيا مستخدما اختبار      

عند مستول  1.68اجلدكلية ادلقدرة بػ ( T)احملسوبة كمقارنتها بقيمة ( T)ستيودنت كذلك حبساب قيم 
  38كدرجة احلرية  0.05الداللة 

 الفرؽ بُت ادلتوسطات احلسابية لالختبارات البعدية للعينتُت التجريبية كالضابطة يبُت(  10)جدكؿ رقم 

 

   
يتبُت أف الفركؽ كانت معنوية بُت نتائج االختبارات البعدية للمجموعتُت ( 10)من خالؿ اجلدكؿ        

الضابطة كالتجريبية كجلميع االختبارات كيعزك الباحث أسباب تلك الفركؽ كجململ الصفات ادلهارية ادلنتخبة 
أف التطبيق ىدؼ األعداد ادلهارم ىو اكتساب كإتقاف كافة ادلهارات األساسية للعبة إذ "إُف كوف  ادلدركسة

اجليد للمهارات يساعد على األداء جبهد أقل كعدـ تعرض الالعب لإلصابة كيف لعبة كرة القدـ ال يستطيع 
ال من خالؿ إتقاف النواحي ادلهارية كالذم بدكره يؤثر على إالالعب تنفيذ األداء ادلهارم بالشكل ادلطلوب 

دريب على أداء ادلهارة أك إعطاء الوقت الكايف من قابلية الالعبُت اخلططية كالبدنية لذلك يؤكد خالؿ الت
 ( 24، 1975ىارة ،" )أجل إتقاهنا بشكل جيد

 

 

 

 

 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

ت    العينة الضابطة العينة التجريبية
 المحسوبة

ت   
 الجدولية

 داللة   الفروق
 ع س ع س

 6.42 13.76 1.12 13.91 0.88 الثانية الجري بالكرة

1.68 

 دال إحصائيا

 دال إحصائيا 4.14 2.65 0.75 3.10 0.79 عدد التمرير على القوائم

حكم في الكرةالت  دال إحصائيا 5.01 62.20 7.96 60.75 6.52 عدد 

 دال إحصائيا 3.84 46,96 4,15 48,27 5,99 المتر ضرب الكرة ألبعد مسافة

 دال إحصائيا 2.45 1.44 11.78 7.00 14.12 المتر ضرب الكرة بالرأس



 :مناقشة نتائج البحث 2-8
يف ىذه  ةذلك بأدكات ككسائل مجع البيانات ادلستعمل جبمع البيانات مستعينا يف الطالبقاـ        

الدراسة، اعتمادا على ىذه البيانات كانطالقا من عرض كربليل كمناقشة البحث ادلستخلصة من التحليل 
اإلحصائي لنتائج عينة البحث، من خالؿ تفحص أىم النتائج يبدكا جليا أف عينة البحث حققت فركقا 

كىي لصاٌف االختبارات البعدية كىو ذات داللة معنوية يف ادلتوسطات احلسابية لالختبارات القبلية كالبعدية 
 .ما تبينو اجلداكؿ كاألشكاؿ البيانية ادلوضحة سالفا 

لعبة كرة القدـ ربتوم على مهارات فنية كثَتة لذلك فأف اجلانب "ادلندالكم إُف كوف كىو ما يؤكده    
الالعبُت لو عالقة ادلهارم يأخذ كقتا طويال من عمل كقت التدريب كاف إتقاف ادلهارات األساسية من قبل 

يف درجة استيعاهبم كقدراهتم الذىنية كأف ادلستول الرفيع للجانب ادلهارم عند العيب كرة القدـ يظهر من 
" خالؿ ازباذ القرارات السريعة لكيفية قيادة الكرة كادلناكالت ككذلك بالنسبة حملاكالت اللعب ادلختلفة 

(  71، 1982ادلندالكم ،) 
أف العب األلعاب الفرقية جيب أف ال يتقن فقط ادلهارات األساسية كلكن " يرجنت كيتفق يف ذلك س     

 )  (Singert, 1980,19 "جيب أف تكوف لو القابلية على االستجابة للمتغَتات يف الظركؼ ادلختلفة 
طور احلاصل عند عينة البحث ادلتمثلة يف ناشئ كمن خالؿ كل ما تقدـ يعزك الطالب الباحث الت     

سنة إُف فعالية كتأثَت التدريب  17لودية بلدية احلساسنة كمن خالذلم عند ناشئ كرة القدـ أقل من مو
باأللعاب ادلصغرة يف تطوير بعض ادلهارات األساسية يف كرة القدـ، كمن ىذا ادلنطلق يؤكد الطالب الباحث 

ات األساسية مثل اجلرم بالكرة على توظيف سلتلف األلعاب ادلصغرة ادلوجودة يف الربنامج كاخلاصة بادلهار
 . كدقة التمرير كالتحكم يف الكرة زيادة على مهارة التصويب

ظهور تطور يف حُت توصل يف استنتاجو ( 2004)يف دراستو  ماىر أمحد حسن البياينكىو ما يؤكده    
 –السيطرة  –اإلمخاد  –التهديف  –الدحرجة ) مستول أداء الالعبُت يف مجيع ادلهارات األساسية التالية 

 .اجملموعة التجريبيةعند ( ادلناكلة ادلتوسطة 

 

 

 
 



 : مقابلة النتائج بالفرضيات 2-9

 بفرضيات دبقارنتها قمنا النتائج، مناقشة ك عرض خالؿ من عليها ادلتحصل االستنتاجات ضوء على   
 :كالتاِف النتائج كانت ك البحث

 :األولى الفرضية

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبارات القبلية كالبعدية  " أف الطالب  فيها افًتض اليت ك     
 ."البحث كلصاٌف االختبار البعدم   للعينة التجريبية يف ادلهارات األساسية قيد

الفرؽ الواضح   09، 08، 05،06،07 رقم اجلداكؿ من لنا يتبُت الفرضية ىذه صحة إلثبات ك      
احملسوبة يف كل اختبار حيث كانت   Tبُت ادلتوسطات احلسابية بُت االختبارات القبلية كالبعدية كمن قيمة 

    0.05كمستول الداللة  19عند درجة احلرية  2.09اجلدكلية ادلقدرة   T دائما اكرب من قيمة
 .ربققت قد األكُف البحث فرضية أف نقوؿ علية ك

 :الثانية الفرضية

ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبارات البعدية بُت العينة التجريبية  " أف فيها افًتضنا اليت ك
 ."كالعينة الضابطة كلصاٌف العينة التجريبية 

 بُت إحصائية داللة ذات معنوية فركؽ كجودأهثبت  حيث الفرضية ىذه صحة النتائج أثبتت فقد    
ادلهارات  اختبارات مجيع يفالعينة التجريبية  لصاٌف ىو ك ات البعدية للعينة التجريبية كالضابطةاالختبار

 38اجلدكلية عند درجة احلرم   Tاحملسوبة أكرب من   T األساسية قيد البحث كذلك بتحقيقها لقيم
   0.05كمستول الداللة 

 ربققت قد الثانية  البحث فرضية أف نقوؿ علية ك
 :العامة الفرضية

 ىذا كربققت  قد الثانية اجلزئية الفرضية ك ربققت، قد األكُف اجلزئية الفرضية أف من تأكدنا لقد       
قد أدل إُف تطوير بعض ادلهارات األساسية عند لعيب كرة القدـ صنف التدريب باأللعاب ادلصغرة  أف يعٍت

" سنة ، كعليو يرل الطالب الباحث أف الفرضية العامة للبحث كاليت مفادىا أف  17الناشئُت أقل من 
قد " يؤثر إجيابا يف تطوير ادلهارات األساسية عند الناشئُت يف كرة القدـ التدريب باأللعاب ادلصغرة  

 .ربققت
 



 :االستنتاجات
ادلتحصل  للنتائج اإلحصائي التحليل خالؿ من ك أىدافو ضوء يف ك البحث، إجراءات حدكد يف     
 :التالية االستنتاجات إُف التوصل أمكن عليها

 االختبارات يف كالضابطة التجريبية اجملموعتُت بُت القبلية االختبارات لنتائج معنوية غَت فركؽ ىناؾ -1

 لعينة ادلقًتح التدرييب الربنامج تنفيذ يف البدء قبل ادلستول ذبانس على يدؿ ىذا ،ك مت تقوديها اليت

 . البحث

 ك القبلي االختبارين بُت اجيابيا تطورا الصغَتة األلعاب باستخداـ ادلقًتح التدرييب الربنامج حقق -2
ادلهارات األساسية، كذلك لتناسبو مع ىذه  اختبارات التجريبية يف اجملموعة لصاٌف ك  البعدم

ادلرحلة العمرية من حيث شدة كحجم التدريب، كعدد التكرارات، زيادة على أف األلعاب ادلصغرة 
تعترب مباريات صغَتة حيدث فيها ما حيدث سباما خالؿ ادلباريات شلا خيلق عند الالعب نوع من 

 . التأقلم كحسن التصرؼ عند تكرار نفس ادلواقف

 اختبارات يف البعدم ك القبلي االختبارين بُت اجيابيا تطوراة التجرييب ك الضابطة ت العينتُتققح -3
غَت أف التطور عند العينة الضابطة كاف طبيعيا نتيجة ادلمارسة يف حُت كاف  ادلهارات األساسية 

 .االختالؼ التطور عند العينة التجريبية تطورا نسبيا كاضحا كالفرؽ بُت ادلتوسطُت يبُت نسبة 

 االختبارات نتائج يف اجيابيا تطورا الصغَتة األلعاب باستخداـ ادلقًتح التدرييب الربنامج حقق  -4

 تأثَت على يدؿ ىذا ك. العينة التجريبية لصاٌف ك التجريبية ك الضابطة اجملموعتُت بُت كالبعدية

 .البحث عينة لدلادلهارات األساسية  بعض مستول تطور يف التدرييب ادلنهج

 
 
 
 
 
 
 
 



 التوصيــــات 
  : يلي دبا الطالب يوصي

 تطوير على اجيايب اثر من لو دلا التدرييب الربنامج ضمن رةصغاَف األلعاب استخداـ ضركرة  -1

 القدـ كرةيف  ادلهارات األساسية 

 التدرييب الربنامج مفردات ضمن ادلهارية ك البدنية النواحي بُت بالربط ادلدربُت ىتماـا ضركرة  -2

 . القدـ رة بكرةصغاَف األلعاب باستخداـ ادلقًتح
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 :الخالصة العامة
إف ربقيق أحسن النتائج، كبلوغ أعلى ادلستويات الرياضية ليس كليد الصدفة فحسب بلهو نتاج عمل      

متواصل، مضبوط كدقيق، يدفعنا دكما إُف إجياد طرؽ كحلوؿ مناسبة كاكتشاؼ أساليب جديدة من شأهنا 
رياضة شعبية تستقطب أنظار  تطوير القدرات البدنية، كادلهارية، كاخلططية، كالنفسية كالعقلية، ككرة القدـ

ادلاليُت، كتستهوم قلوب اجلماىَت دلا فيها من فنيات كمتعة يف ادلشاىدة، زيادة على الدكر الذم تلعبو يف 
 توطيد العالقات بُت الدكؿ كاجلماىَت ، كادلسامهة يف رفع اقتصاد ىذه الدكؿ

ألصناؼ، كمدرب، كمن خالؿ كمن خالؿ خربة الطالب ادليدانية كونو العب تدرج يف سلتلف ا    
مالحظتو لتزايد عدد الفرؽ الرياضة كتعدد األصناؼ العمرية خاصة بعد تطبيق اجلزائر كتبنيها لسياسة 

االحًتاؼ يف اجملاؿ الرياضي مع بقاء ادلنشآت كاذلياكل الرياضية على ما ىي عليو قبل كبعد تطبيق سياسة 
كرة القدـ خالؿ التدريبات كسعيا حلل ىذا اإلشكاؿ االحًتاؼ شلا خلق نوع من االكتظاظ يف مالعب 

رأل الطالب أف اقًتاح برنامج تدرييب يعتمد يف مضمونو على األلعاب ادلصغرة اليت تشبو يف مضموهنا ما 
حيدث خالؿ ادلباريات كما مدل تأثَته يف تطوير ادلهارات األساسية يف كرة القدـ عند الناشئُت، كمن ىنا 

حيث مت التطرؽ يف الباب ث إُف بابُت أكذلما للدراسة النظرية، كالثاين للدراسة ادليدانية مت تقسيم ىذا البح
ادلتمثل يف الدراسة النظرية إُف مجع ادلادة اخلربية اليت تدعم، كتعزز موضوع البحث، كقد قسمت إُف  ؿاألك

، كادلبادئ مخسة فصوؿ، ضم الفصل األكؿ منها مبادئ التدريب الرياضي احلديث من حيث ادلفو ـك
كاألسس، كاخلصائص، زيادة على التخطيط يف رلاؿ التدريب الرياضي كيف كرة القدـ خاصة، أما الفصل 

الثاين فتطرقنا فيو إُف موضوع اللعب مفهومو كأىدافو، كأمهيتو، كأىم النظريات اليت تناكلت موضوع اللعب، 
يفها، كإبراز خصائصها، كفوائدىا، كمبادئ كما مت التعريج فيو على األلعاب الصغَتة أك ادلصغرة بتعر

اختيارىا، كم احتول الفصل الثالث على ادلهارات األساسية يف كرة القدـ بتعريفها، ذكر أنواعها كتفصيل 
كل مهارة كطريقة أداءىا،كطرؽ، كمراحل التدريب عليها، أما الفصل الرابع فتطرؽ فيو الطالب إُف 

لق هبذه الفئة من تغَتات كتطورات من اجلانب اجلسمي، كاحلركي، خصائص ادلرحلة العمرية ككل ما يتع
العقلي، كاالجتماعي، كيف الفصل اخلامس كاألخَت استعرض الطالب الباحث أىم الدراسات ادلشاهبة ك 

 .التعلق عليها مربزا أىم أكجو االستفادة منها
 



 
ىو اآلخر إُف فصلُت، احتول الفصل  أما الباب الثاين كالذم احتول على الدراسة ادليدانية فقد قسم   

ق ادليدانية من حيث التجربة االستطالعية، كمنهج البحث ادلتبع، كالعينة تاألكؿ على منهجية البحث، إجراءا
ككيفية اختيارىا، ككل ما تعلق بالتجربة الرئيسية، أما الفصل الثاين ففيو مت عرض كمناقشة النتائج ادلتوصل 

ينتُت الضابطة كالتجريبية، كمقارنة النتائج بالفرضيات، كمن خالؿ ىذه األخَتة إليها كمقارنة نتائج الع
استنتج الطالب أف التدريب باأللعاب ادلصغرة أظهر تأثَتا اجيابيا عل تطوير بعض ادلهارات األساسية يف كرة 

عاىد الرياضية القدـ، كقد خرج دبجموعة من التوصيات كاالقًتاحات أمهها إدماج اإلطارات ادلتخرجة من اَف
يف مهنة التدريب مع مراعاة تأىيلها ك رسكلتها من حُت آلخر خاصة مدريب الفئات العمرية الشابة، كقد 

 .مرجع باللغتُت العربية كاألجنبية100استعاف الطالب دبجموعة من ادلصادر كادلراجع بلغ عددىا 
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 االستمارة اإلستبيانية : الملحق األول -

 قائمة فريق العمل وفريقوقائمة المحكمين : الملحق الثاني -
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 الملحق األول 
 

 االستبيانية االستمـــارة  -
 
 
 
 
 
 
 
 



 اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية
 كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي

 جامعة عبد احلميد بن باديس
 مستغػػػػػاّف

 معهػػد الًتبية البدنية كالريػاضية
 
 
 
  

 :لتحضَت مذكرة ادلاجستَت يف علـو التدريب الرياضي بعنوافحبث مقدـ 
 تأثَت التدريب باأللعاب ادلصغرة يف تطوير

 بعض ادلهارات األساسية عند ناشئي كرة القدـ
 سنة 17أقل من 

 :ادلشرؼ:                                                                 الطالب الباحث
 بن قوة علػػػي / د                                                         سنوسي عبد الكرمي  

 
 السادة الدكاترة كاألساتذة ادلوقرين   
 السادة ادلدربُت احملًتمُت   

 نظرا دلستواكم العلمي كخربتكم ادليدانية يف رلاؿ التدريب الرياضي كالًتبية البدنية كالرياضية       
نرجو من سيادتكم  التفضل دبساعدتنا يف اصلاز ىذا البحث من خالؿ . اط كرة القدـكخاصة يف نشػػ   

 ربديدكم أكلوية االختبارات البدنية كادلهارية ادلقدمة
 مالئمتها لقياس الصفة البدنية نرجو من سيادتكم احملًتمة القياـ بًتتيب االختبارات ادلقًتحة حسب      

 أك ادلهارة األساسية        
 ....................................: ............................................سم كاللقباال

 .......................................................: الشهادة احملصل عليها/ الدرجة العلمية 

 .........................................................................:...عدد سنوات اخلربة
 

 

استمارة استبيان لتحديد أولوية االختبارات البدنية 
 والمهارية المقترحة



 االختبارات البدنية:  أوال    
 :الســـرعة

 مًت                                           10اختبار جرم  

 مًت 20اختبار جرم 

 مًت 30اختبار جرم 

 

 :القوة االنفجارية

 متتالية من الثبات ألبعد مسافةاختبار ثالثة كثبات 

 اختيار الوثب العمودم

 اختبار الوثب العريض من الثبات

 

 :التحمـــل

 دقائق 06اختبار جرم 

 دقيقة  12اختبار جرم 

 مًت 3000اختبار جرم 

 

 : الرشـــاقة  

 اختبار ثٍت اجلذع أماما من اجللوس

 اختبار ثٍت اجلذع لألماـ من الوقوؼ

 اختبار ثٍت اجلذع خلفا من االنبطاح 

 

 

 

 

 

 



  :االختبارات المهارية:  ثانيا
 :التمرير

 اختبار ضربة اجلزاء                                          

 اختبار دقة ضربة الركنية على ادلربعات

 اختبار التمرير على القوائم

 :السيطرة على الكرة

 ثانية 30اختبار تنطيط الكرة مدة 

 مًت  30اختبار تنطيط الكرة مع التنقل 

 اختبار السيطرة على الكرة يف مساحة زلددة

 

 :الجري بالكرة

 اختبار اجلرم بالكرة حوؿ دائرة ادلنتصف

 مًت  30اختبار اجلرم بالكرة 

 اختبار اجلرم ادلتعرج بالكرة بُت الشواخص

 

 : التصويب  

 اختبار التصويب على ادلرمى

 قذؼ الكرة ألبعد مسافةاختبار 

 اختبار التصويب على حلقة دائرية مرسومة على احلائط 

 

 :ضرب الكرة بالرأس

 اختبار ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة

 اختبار تنطيط الكرة بالرأس 

 اختبار السيطرة على الكرة بالرأس

 :االستالم والتحكم في الكرة 

 اختبار التمرير كاالستالـ مع احلائط

 اختبار التمرير كاالستالـ كالتحكم 

 اختبار رمي الكرة عاليا كاستالمها يف مساحة زلددة



 

 :الثانيحق الملـــ
 

 قائمة بأسماء الدكاترة واألساتذة والمدربين المحكمين -

 قائمة بأسماء فريق العمل -

  قائمة بأسماء األساتذة المقومين اللغويين -

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 األساتذة المحكمينقائمة الدكاترة و 
 جامعة العمل  المؤىل العلمي االسم واللقب الرقم
 جامعة مستغانم دكتور بن قوة علي  01
 جامعة مستغانم دكتور رمعون محمد 02

 جامعة مستغانم دكتور قوراري بن علي 03

 معهد علوم وتكنولوجيا الرياضة دكتور أوقاسي ياسين 04
 وتكنولوجيا الرياضة معهد علوم دكتور قرشوش ياسين 05

 
 المحكمين المدربينقائمة 

 الفريق الشهادة االسم واللقب الرقم
 مولودية سعيدة مستشار في الرياضة روابح توفيق  01
 شبيبة بجاية  فؤاد بوعلي  02

 مولودية وىران   الثالثةالدرجة الطاىر شريف الوزاني 03

 الحساسنة أواسط مولودية الدرجة الثانية  مزوز غوثي  04
 

 
  
 
 
 

 
 



فريق العملقائمة   
 

 الرقم االسم واللقب المؤىل العلمي شهادة التدريب
 01 مزوز غوثي  سنة أولى ماجستير درجة ثانية

 02 فقيو سيد احمد ليسانس تربية بدنية درجة ثانية

 03 قندوز قدور ليسانس تربية بدنية درجة ثانية

 04 بركات عامر ليسانس تربية بدنية درجة ثانية

 05 صوار يوسف دكتوراه دولة في االحصاء
 
 

 

المقومين اللغويين قائمة   
 الرقم االسم واللقب المؤىل العلمي المهنة

 01 عامر قدور  ليسانس في اللغة العربية أستاذ تعليم متوسط 

 02 بـودي خديجة ليسانس في اللغة العربية أستاذة  تعليم متوسط

 

 
 
 
 



 
 الثالثالملــحق 

 

 النتائج الخام المتحصل عليها -
 

 

 

 

 

 

 

  

 



   

 نتائج االختبارات البدنٌة لعٌنة التجربة االستطالعٌة
    

            

 الوزن  كغ  الطول  سم السن الرقم
 التحمل  م الرشاقة  ثا الوثب العمودي  سم  السرعة ثا 

 الثانً األول الثانً األول الثانً األول الثانً األول

1 16 163 54 2,53 2,51 38 38 13,92 13,93 1380 1360 

2 16 160 60 2,43 2,38 33 31 14,9 15,24 1300 1330 

3 16 170 54 2,48 2,48 30 34 14,38 14,38 1550 1520 

4 16 170 57 2,36 2,34 39 40 13,73 13,75 1580 1650 

5 16 171 62 2,47 2,53 55 62 13,82 13,99 1600 1500 

6 16 170 61 2,39 2,43 40 42 13,8 14,3 1280 1300 

7 16 165 65 2,51 2,49 35 30 13,78 13,79 1460 1550 

8 16 159 68 2,29 2,39 35 35 13,66 13,66 1360 1380 

9 16 169 70 2,51 2,51 33 32 13,2 13,21 1390 1600 

10 16 163 59 2,36 2,3 40 40 13 12,75 1330 1280 

 

 

 

 

 



      

 االختبارات المهارٌة لعٌنة التجربة االستطالعٌة

    

                

 الوزن الطول السن الرقم
 الجري بالكرة

ضرب الكرة بالرأس  

 م

ضرب الكرة ألبعد 

 مسافة  م

التصوٌب على حلقة 

 دائرٌة 

الٌسطرة على الكرة      

 عدد
 التمرٌر على القوائم

 الثانً األول الثانً األول الثانً األول الثانً األول الثانً األول الثانً األول

1 16 163 54 13,92 13,93 9 8 48 50 5 4 69 75 1 0 

2 16 160 60 14,9 15,24 13,9 14 40 38 5 5 63 65 0 1 

3 16 170 54 14,38 14,38 11,5 11 43,5 43 7 8 50 55 3 2 

4 16 170 57 13,73 13,75 11,6 12 42 42 8 7 30 49 2 3 

5 16 171 62 13,82 13,99 11 10 43 45 5 5 58 63 1 1 

6 16 170 61 13,8 14,3 9,2 8,5 35 35 6 8 54 58 2 3 

7 16 165 65 13,78 13,79 12,6 12,6 36 36 4 5 50 52 1 2 

8 16 159 68 13,66 13,66 10 10,5 32 30 7 7 53 53 4 4 

9 16 169 70 13,2 13,21 11,8 11,6 35 35,8 5 4 49 51 0 0 

10 16 163 59 13 12,75 13 13 40,3 40 6 6 51 47 2 1 

    

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 



 نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية

  
 

 ضرب الكرة بالراس ضرب الكرة ألبعد مسافة التحكم فً الكرة التمرٌر على القوائم الجري بالكرة

 

 بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً االسم واللقب  الرقم

 

 12 12 48,6 44,5 58 44 3 2 14,25 14,29 ٌنة نصر الدٌنبن ٌم 1

 

 11,5 9 52,2 43 55 48 2 1 12,8 14,87 لخضاري سعٌد 2

 

 13 11,9 40,8 36 54 46 3 1 15,5 15,45 بن عبو نور الدٌن 3

 

 12,4 8,5 47,6 42 65 70 4 3 13,59 14,67 حددي عكاشة 4

 

 11,5 7,5 44 37 66 56 3 0 14,7 14,76 بوسماحة منٌر 5

 

 14,2 12 44,3 36 72 68 3 2 14,37 14,37 عامر عمار 6

 

 13 12,15 47 41 53 44 4 2 13,52 14,54 نحال نصر الدٌن 7

 

 11,8 9 58 52 64 51 3 1 14,35 15,37 مالل سفٌان 8

 

 13,4 11,9 47 40 67 56 3 0 14,75 15,09 هاللً هاشمً 9

 

 11,4 8,5 49 53 60 52 2 3 13,86 14,5 مسمودي مختار 10

 

 10,9 9,3 43,6 38,5 58 58 3 2 14,7 14,76 مخاشف محمد 11

 

 43,6 14 39,8 39,5 59 50 4 4 12,43 14,33 بودواٌة ولٌد 12

 

 13,2 11,2 43 35 63 46 3 1 13,96 14,56 تومً فتحً 13

 

 12,5 11,1 41 42 66 52 4 1 13,2 15,32 سهول عبد الكرٌم 14

 

 12,8 10,1 56 43 62 49 3 0 15,17 17,05 كبٌر سعٌد 15

 

 11,6 11,3 51 42 56 43 4 1 13,94 15,29 نواري سعٌد 16

 

 13,5 13,5 56 48 58 45 3 0 12,55 14,76 بختً كمال 17

 

 13,9 14 61,5 52,8 75 70 4 3 14,45 14,38 شٌخً مسعود 18

 

 13,1 9 47 42,8 54 47 3 3 12,66 14,51 بن وٌس أسامة 19

 

 13,1 11,6 48 46 50 46 4 2 13,51 14,22 دٌداوي محمد 20

 



 

   

 نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة         

     

 

 ضرب الكرة بالراس ضرب الكرة ألبعد مسافة التحكم فً الكرة التمرٌر على القوائم الجري بالكرة    

 

 بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً االسم واللقب  الرقم

 

 11,1 10 50 43 57 51 3 2 13,13 14,84 عقال محمد امٌن 1

 

 10,9 8,5 44,8 45 54 52 2 1 14,15 14,89 اج مختارفزة الح 2

 

 13,4 10 47 40 52 54 1 0 12,5 13,76 بن خالد محمد مختار 3

 

 13,5 12,3 51 48 48 46 3 2 14,66 15,87 عدلً رضاص 4

 

 13,2 12 46 43 60 57 2 1 14,04 13,77 هٌري ولٌدط 5

 

 12,4 11,5 46,6 42 57 49 3 4 13,3 16,25 فٌساح ٌاسٌن 6

 

 13,8 14 54 50 72 57 3 2 12,15 13,65 وٌح زواويس 7

 

 11,1 11,5 45 39 65 54 2 1 14,7 14,56 زاوي بومدٌن 8

 

 13,8 12 46,2 37 66 64 3 2 12,42 13,78 بن ٌمٌنة بومدٌن 9

 

 12,3 10,6 45 45 69 61 2 1 13,09 12,8 مسلم بالل 10

 

 10,1 9 39 40 71 70 4 1 13,12 14,12 حمالت مصطفى 11

 

 10,8 10,1 53 45 54 41 2 3 12,55 13,09 خالف عماد 12

 

 11,6 10,2 46 39 68 70 3 3 12,61 13,82 عوٌمر محمد 13

 

 10 9 41,2 39 75 70 3 4 13,14 14,42 دحمانً أمٌن 14

 

 12,6 7 55,3 51 71 66 2 1 14,3 15,82 صوان حسنً 15

 

 10,8 9,5 48 44 61 50 3 1 12,19 13,96 بن عودة أمٌن 16

 

 9 9,2 49 42 72 64 3 2 13,05 14,15 شعٌب جمال 17

 

 13,4 12 42,8 43 58 52 2 2 14,01 15,39 مهدي عبد القادر 18

 

 11,5 9 45,3 40 60 56 3 1 13,5 13,34 عشٌر عبد القادر 19

 

 10,2 8,5 44 45 54 48 4 2 12,71 13,09 شٌخً فٌصل 20



    

 نتائج االختبارات البعدٌة للعٌنة الضابطة والتجرٌبٌة

   

  

 ضرب الكرة بالراس ضرب الكرة ألبعد مسافة التحكم في الكرة  دقة التمرير الجري بالكرة 

 

 تجريبية ضابطة  تجريبية ضابطة  تجريبية ضابطة  تجريبية ضابطة  تجريبية ضابطة  الرقم

 

1 13,13 14,25 3 3 48 58 45 43 11,1 12 

 

2 14,8 12,8 2 2 58 55 44,8 52,2 10,9 11,5 

 

3 12,5 15,5 0 2 52 50 43 40 13,4 13 

 

4 15,66 13,59 3 4 46 65 51 47,6 13,5 12,4 

 

5 14,04 14,7 2 3 51 66 46 42 13,2 11,5 

 

6 16 14,37 4 3 53 72 40,6 44,3 12,4 14,2 

 

7 13,15 13,52 3 2 57 53 52 47 13,8 13 

 

8 14,7 14,35 2 2 56 64 45 55 11,1 11,8 

 

9 13,2 14,75 0 2 60 67 40,2 42 13,8 13,4 

 

10 13,09 13,86 2 2 64 60 45 49 12,3 11,4 

 

11 13,12 14,7 3 3 71 58 39 35 10,1 10,9 

 

12 12,55 12,43 2 4 49 56 53 39,8 10,8 43,6 

 

13 12,61 13,96 3 3 68 63 46 41 11,6 13,2 

 

14 14,14 13,2 3 2 70 66 41,2 41 10 12,5 

 

15 14,3 15,17 3 2 68 62 55,3 47 12,6 12,8 

 

16 12,19 13,94 4 2 55 56 48 44 10,8 11,6 

 

17 15,15 12,55 2 1 64 58 49 53 9 13,5 

 

18 14,57 14,45 2 4 51 75 42,8 54,2 13,4 13,9 

 

19 13,5 12,66 1 3 54 54 45,3 48 11,5 13,1 

 

20 12,71 13,51 4 4 49 50 44 45 10,2 13,1 



 



 الملحق الرابع
 
 

 البرنامج التدريبي -

 نموذج لوحدتين تدريبيتين -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :البرنامج التدريبي
األىداؼ ادلرجوة كإتباعا للطرؽ العلمية الصحيحة كتقيدا دببادئ التدريب الرياضي من أجل ربقيق  

الطالب الباحث بوضع خطة سنوية للتدريب ىذه الفئة العمرية كذلك باالعتماد على  احلديث قاـ
 :ادلعطيات التالية

 كرة القدـ: التخصص -1

 ( u17) سنة  17أقل من : الصنف -2

 ذكور: اجلنس -3

 سنوات 4إُف  3من : العمر التدرييب -4

 الثاين   القسم الوطٍت: مستول البطولة -5

 الصنف األعلى: ادلستول ادلنتظر -6

 ادلتوسط كالثانوم: ادلستول الدراسي -7

 سنة  تخصص كرة القدم 17مثال نظري لمخطط سنوي للناشئين أقل من  

  االنتقالية المباريات خ-اإلعداد ع 

100             
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 90             
 .ق             80
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أق

 70             
60             

الي
ع

            ح 50 
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            ش 30 
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 10             
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 :المبادئ المراعاة خالل تصميم البرنامج السنوي
 التحديد األمثل حلجم التدريبات ذلذه الفئة العمرية -

 التدريبالتصاعد التدرجيي حلجم  -

 مراعاة تزايد احلجم قبل تزايد الشدة -

 احلجم األقصى كالشدة القصول ال جيب يكونا يف نفس ادلستول كالتوقيت -

  % 70كاحلجم    %100 احلمل األقصى للتدريب  الشدة  -

 
 :أىداف البرنامج التدريبي

 حتالؿ ادلرتبة األكُف يف البطولةا: اذلدؼ الرئيسي -

 أبعد دكر يف كأس اجلمهوريةالوصوؿ إُف : اذلدؼ الثانوم -

 :مراحل البرنامج التدريبي
 حصة يف األسبوع 07ساعة دبعدؿ  28تدـك أسبوعاف ك تتكوف من  مرحلة اإلعداد العاـ

 حصة يف األسبوع 07ساعة دبعدؿ  28مرحلة اإلعداد اخلاص تدـك أسبوعاف ك تتكوف من 
 حصة يف األسبوع 04عة دبعدؿ سا 16للمباريات تدـك أسبوعاف ك تتكوف من  مرحلة اإلعداد

 2011إُف مام  2011مرحلة ادلباريات كتدـك من شهر أكتوبر 
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 المرحلة األىداف التمرين التشكيل التوقيت
د10  
 
 
د 6*3  

 ربضَت الالعبُت كشرح ىدؼ احلصة 
 القياـ حبركات اإلمحاء

يلعب العبُت  6ـ ثالثة فرؽ من 40*20يف مساحة 
فريقُت داخل ادلنطقة يف حُت يلعب العباف من الفريق 

 الثالث زلورياف كاألربعة اآلخرين خارج ادلنطقة
حياكؿ كل فريق االحتفاظ بالكرة اطوؿ مدة شلكنة 
 دبساعدة احملورياف يف الداخل كالبقية خارج ادلنطقة

 التحضَت النفسي
 التحضَت البدين

 التمرير السليم 
 االحتفاظ بالكرة

 ادلرحلة
 التحضَتية
 

 
د 3-5  

 
 
 
 
 
 
 
د 25  

مقابالت داخل مساحات سلتلفة بأعداد سلتلفة  
رباكؿ كل رلموعة  3ضد 4 – 2ضد3 – 1ضد2

سبريرات مث سبرير الكرة إُف الزمالء يف القياـ خبمسة 
 ادلنطقة األخرل كيف نفس الوقت استقباؿ الكرة منهم

يف نصف ادللعب مع رسم خطُت على طوِف  7ضد  7
ادللعب بالتوازم مع خط التماس بقى العباف جوكر يف 

ادلنطقة اجلانبية مساند لكل فريق  يقـو الفريقاف 
بالتبارم  لتسجيل األىداؼ حيث كل ىدؼ يسجل 

نقاط ، ككل  3سبريرات حيصل الفريق على  5بعد 
، نقطة  سبريرات حيتسب 5ىدؼ يسجل بعد اقل من 

نقاط عند التسجيل من خارج ادلنتصف  3ربتسب 
 الفريق الفائز الذم حيصل على اكرب عدد من النقاط

 التمرير 

 ادلراكغة كمحاية الكرة

 اجلرم بالكرة
 

 

 
 

 التمرير 
 التصويب 

 

 
ادلرحلة 
 الرئيسية

 

 د 10
 

 د 05

اجلرم اخلفيف مث القياـ حبركات التمديد  
 العضلي فردم مث زكجي 

 
 فتح النقاش حوؿ احلصة التدريبية

العودة إُف 
 احلالة الطبيعية

مناقشة احلصة 
كتقدمي بعض 

 التوجيهات
 

ادلرحلة  
 اخلتامية

 
 

 الخامسالملحق 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

حةنماذج من األلعاب المصغرة المقتر -



 

 



المقترحة( الصغيرة ) نماذج من األلعاب المصغرة   

 الرقم اللعبة/التمرين  التشكيل األىداؼ التنويع
الدقة كتوقيت  -  -

 التمرير

 ادلساندة للزميل -

استغالؿ  -
 الفراغات

ـ قف مدافعاف 10x10يف مساحة   3x 1اللعب  
ادلهامجوف االحتفاظ بالكرة كاحتياط خارج ادلربع حياكؿ 

أطوؿ كقت شلكن ربت ضغط ادلدافع يفقد ادلهامجوف الكرة 
إذا خرجت الكرة خارج ادلربع أك إذا قطعها ادلدافع، كعندىا 

بعد إشارة ادلدرب يتبادؿ .يبدؿ مكانو مع أحد زمالئو
 ادلدافعوف األدكار مع ادلهامجوف

01 

 التمرير السليم  -  -

التحكم يف  -
 الكرة

ـ فريقا بلونُت سلتلفُت لكل فريق 20x20داخل مساحة  
كرة حياكؿ أعضاء كل فريق القياـ بأكرب عدد شلكن من 

التمريرات يف كقت زلدد يف نفس الوقت زلاكلة قطع 
 سبريرات الفريق األخر كعرقلتو   

 

02 

 التمرير السليم  -  -

 دقة التمرير  -

توقيت التمرير  -
 الصحيح

 

 

  

ـ ينتشر الالعبوف يف زلاكلة 15على زليط دائرة قطرىا 
منهم سبرير الكرة بينهم إلجياد فرصة لضرب الشاخص 

ادلوجود يف مركز الدائرة كاحملمي من طرؼ احلارس الفريق 
 ك الذم يصيب الشاخص أكرب عدد من ادلراتالفائز ق

03 



 

 الرقم اللعبة/التمرين  التشكيل األىداؼ التنويع
 التمرير  - 

 ادلراكغة كمحاية الكرة -

 اجلرم بالكرة  -

 

 

 

 

 – 1ضد2مقابالت داخل مساحات سلتلفة بأعداد سلتلفة 
رباكؿ كل رلموعة القياـ خبمسة  3ضد 4 – 2ضد3

سبريرات مث سبرير الكرة إُف الزمالء يف ادلنطقة األخرل كيف 
 نفس الوقت استقباؿ الكرة منهم  

04 

 اجلرم بالكرة - 

 التحكم يف الكرة  -

 التمرير كاالستالـ -

 دقة التمرير  -

 

 

 

 

مع مساعدين  لكل فريق يف اذلجـو لالرتكاز  4ضد4
مقسمة إُف نصفُت كزلددة  15x20اللعب داخل منطقة 

الزكايا العب ارتكاز يف كل زاكية لتبادؿ التمرير فقط يسمح 
باجلرم بالكرة يف منطقة ادلنافس فقط أما يف الدفاع فيسمح 

  بلمستُت  

05 

 التحكم يف الكرة - 

 التمرير السليم -

 ادلساندة كاالرتكاز  -
  

 
 

يف نصف ادللعب مع رسم خطُت على طوِف  7ضد  7
ادللعب بالتوازم مع خط التماس بقى العباف جوكر يف 

ادلنطقة اجلانبية مساند لكل فريق  يقـو الفريقاف بالتبارم  
سبريرات  5لتسجيل األىداؼ حيث كل ىدؼ يسجل بعد 

نقاط ، ككل ىدؼ يسجل بعد اقل  3حيصل الفريق على 
نقاط عند التسجيل  3نقطة ربتسب  سبريرات حيتسب 5من 

من خارج ادلنتصف الفريق الفائز الذم حيصل على اكرب عدد 
 من النقاط

06 



 الرقم اللعبة/التمرين  التشكيل األىداؼ التنويع
 التمرير كاحد اثناف - 

 السرعة يف التمرير   -

 

 

 

 

ـ مقسمة قطريا يتم تغَت 13x 13يف مساحة  2ضد  4
ادلدافعُت كل دقيقتُت حياكؿ ادلهامجُت اللعب بالتمرير كنقل 

 الكرة للجانب اآلخر دكف ذباكز القطر 
 ربديد عدد دلس الكرة 

 

07 

 التمرير القصَت  - 

 االحتفاظ بالكرة  -

نقل اللعب دلنطقة  -
 ادلنافس

 

 
 
 

 

 

 

ـ التسجيل يكوف بإيقاؼ 16.5x20يف منطقة  3ضد 3
الكرة على خط منطقة ادلنافس اللعب احلر مع منع التمرير 

لألماـ حيتسب اذلدؼ بعد تواجد الالعبُت الثالثة خارج 
 منطقتهم 

08 

 دقة التمرير - 

 االحتفاظ بالكرة -

 
 

مع تقسيم منطقة  6ضد6يف ربع ملعب كرة القدـ اللعب 
اللعب إُف نصفُت لكل فريق اللعب بلمسة كاحدة يف منطقتو 
كبلمستُت يف منطقة ادلنافس يسجل اذلدؼ بعد ربقيق مخسة 

قطة كاحد سبريرات باحلصوؿ على ثالثة نقاط كاحلصوؿ على ف
 بعد اقل من مخس سبريرات

 

09 



 

 الرقم اللعبة/التمرين  التشكيل األىداؼ التنويع
 بناء اللعب  - 

 اجلرم بالكرة -

 2-1التمرير القصَت  -

للمساندة لكل فريق مرميُت للتسجيل كآخرين  1+ 2ضد2 
الكرة مرتُت فقطن للدفاع يسمح لالعب ادلساند بلمس 

التسجيل يكوف باجلرم بالكرة كالدخوؿ يف ادلرمى بُت 
 األعمدة االستنجاد بادلساند يف احلاالت الصعبة فقط

10 

التصويب من مسافات  - 
 سلتلفة 

 دقة التصويب  -

 التمرير -

 اجلرم بالكرة  -

ـ مقسم إُف ثالثة مناطق 20x40داخل ملعب  5ضد5 
يف منتصفو اللعب احلر مع تسجيل اذلدؼ بالتصويب على 

نقاط كمن  3ب  3ادلرمى حبيث التسجيل من ادلنطقة 
 نقطة  1ب  1نقطة كمن ادلنطقة2ب 2ادلنطقة

 
 
  

 

11 

 الدفاع كاذلجـو - 

 قوة ادلالحظة  -

 التحكم يف الكرة -

ـ اللعب بكرتُت يف كقت 20x40داخل مساحة  6ضد6 
كاحد،فإذا كاف الفريق مهامجا بكرة فعليو مراقبة الفريق األخر 

إذا كانت لديو الكرة كبذالك يكوف الفريق مدافعا كمهامجا 
يف نفس الوقت، أك يكوف مهامجا بكرتُت كالفرؽ الثاين 

 . كرتُتمدافعا على مرماه من 
 

12 
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Résumé 
L’effet d’entraînement  des jeux réduits dans l’amélioration de 

quelques habilités fondamentale chez les jeunes  footballeurs  U 

17. 
       Le but de cette recherche c’est la proposition du programme 

d’entraînement basé sur des normes scientifiques  avec l’utilisation  des jeux 

réduits  pour améliorer quelques habiletés fondamentale  chez les jeunes u 17. 

L’étudiant à supposé des différences significatives entre les examens d’avant 

et d’après chez l’échantillon expérimentale  au compte d’examens d’après. et 

des différences significatives entre les deux échantillons expérimentale et 

témoin au compte d’échantillon expérimentale. Après l’étude préliminaire et 

la définition de la société originale d’étude concerner les joueurs du football 

U17 on a choisis intentionnellement MB Hassasna pour l’échantillon 

expérimentale et MC Saida pour l’échantillon témoin et de chaque part on a 

apprendre cinq joueurs pour faire l’étude d’exploitation puis on a  éliminé ces 

joueurs de l’étude fondamentale qui contient le programme d’entrainement 

pratiqué sur l’échantillon expérimentale formé par les jeux réduits. mais 

l’échantillon  témoin elle a laissé pratiquer les entraînements sous la 

supervision de sa entraineur. Le programme d’entraînement contenir 36 unité 

d’entraînement au moyenne de 03 unités par semaine pendant 12 semaines, le 

temps de chaque unité est du 80 à 100 minute. Le programme s’étendre du 

09 / 10 / 2011  Jusqu’au 10 / 01 / 2012 et après les examens d’après. 

    Après l’avoir et le traitement des résultats d’une manière statistique avec 

l’utilisation du moyenne arithmétique et le coefficient de corrélation simple 

de Karl Pearson et l’ecart type et Test student  

Après l’étude des résultats on a arrivé à ces points : le nouveau programme 

crie a réalisé une évolution positive entre les deux examens au compte du 

groupe expérimentale dans l’examen  habilites fondamentales. Le programme 

crie a réalisé une évolution positive dans les résultats des examens d’après 

entre les deux groupes, mais cette fois au compte du même groupe, tous ca 

montré sur l’effet du programme d’entrainement dans l’amélioration de 

quelques habiletés fondamentale. 

   D’après ces résultats l’étudiant a proposer la nécessité d’utilisation du jeux 

réduits dans le programme d’entraînement a cause de son effet positif dans le 

foot Ball et la confirmation au normes scientifique surtout dans la choix du ( 

jeu , les exercices du jeux réduits , la répétition , le temps , le repos entre eux , 

le matériel utilisé ) pour bien amélioré le niveau des habilites chez les jeunes. 

 

 

 



Abstract 

the impact of the mini games in developing some basic 

skills at football beginners U 17 

   The research aims to propose a training program using the mini-

games to develop some basic skills in soccer players among u 17 football 

players based on a scientific basis, the student has supposed the presence of 

statistically significant differences    between the pre tests and the post  ones  

when the sample test is for the benefit of  posteriori tests, and the presence of 

statistically significant differences between the two samples the experimental 

and control groups, and in favor of the experimental group, and after the 

experiment reconnaissance and identification of the student community of the 

original study of U17 football players and for the nature of the research and 

methodology used , two samples were selected, the experimental group in  

MB El Hassasnas  players, and the control sample in the  MC Saida players, 

five players were chosen from each sample to practice the experiment 

reconnaissance they were eliminated from the main experiment in which the 

training program consisting of mini-games on the trial sample, and the control 

sample was trained under the supervising of her coach ,we made a harmony 

between the two samples . and included The training program of 36 training 

units by three units a week for twelve weeks, and each unit was from 80 to 

100 minutes, and the programme was executed from : 10/09/2011 until 

01/10/2012 and after getting the posteriori tests results and discharged treated 

statistically using the arithmetic mean, coefficient of simple correlation, 

coefficient of simple correlation, standard deviation, and test the sign of the 

differences T and after discussing the results and meet her assumptions were 

reached following results:  the training program has proposed positive 

development using mini games  between the two tests tribal and post and for 

the posteriori tests ,the training program has proposed positive development 

using mini games between the two samples in favor the experimental samples 

,and to emphasize the scientific basis in the development of training 

curriculum in terms of choice of the game, exercises of mini games , the 

frequency, time and giving a rest between them and the tools used because of 

their influence in the development of skills at the junior level. 

 
 



 



 ملخص البحث
تطوير بعض المهارات األساسية عند ناشئي كرة القدم علىدريب باأللعاب المصغرة تأثير الت  

سنة 17أقل من   
يهدؼ البحث إُف اقًتاح برنامج تدرييب باستخداـ األلعاب ادلصغرة لتطوير بعض ادلهارات األساسية عند       

لب كجود فركؽ ذات داللة سنة مبٍت على األسس العلمية، كقد افًتض الطا 17العيب كرة القدـ اقل من 
إحصائية بُت االختبارات القبلية كالبعدية عند العينة التجريبية كىي لصاٌف االختبارات البعدية، ككجود فركؽ دالة 

إحصائيا بُت العينتُت التجريبية كالضابطة، كلصاٌف العينة التجريبية، كبعد التجربة االستطالعية كربديد الطالب 
سنة، كبالنظر لطبيعة البحث كادلنهج ادلستخدـ مت  17للدراسة ادلتمثل يف العيب كرة القدـ اقل من  ماجملتمع األصل
بالطريقة العمدية حيث سبثلت العينة التجريبية يف العيب مولودية احلساسنة، كالعينة الضابطة يف   اختيار العينتُت

يت عليهم التجربة االستطالعية، كمت استبعادىم العيب مولودية سعيدة، كقد اختَت من كل عينة مخسة العبُت أجر
من التجربة الرئيسية اليت طبق خالذلا الربنامج التدرييب ادلتكوف من األلعاب ادلصغرة على العينة التجريبية، أما 
الضابطة فًتكت سبارس تدريباهتا ربت إشراؼ مدرهبا ، كما مت إجراء التجانس بُت العينتُت، كتضمن الربنامج 

دلدة أثنتا عشر أسبوع، ككاف زمن الوحدة التدريبية من  عكحدة تدريبية دبعدؿ ثالثة كحدات يف األسبو 36يب التدرم
مث أجريت  2012/ 01/ 10إُف غاية    2011/ 10/ 09:امج التدرييب منػػدقيقة، كنفذ الربف 100إُف 80

باستخداـ الوسط احلسايب ، معامل  االختبارات البعدية، كبعد احلصوؿ على النتائج كتفريغها عوجلت إحصائيا
كبعد مناقشة النتائج كمقابلتها بالفرضيات مت  Tاالرتباط البسيط، كاالضلراؼ ادلعيارم، كاختبار داللة الفركؽ 

 االختبارين بُت اجيابيا تطورا الصغَتة األلعاب باستخداـ ادلقًتح التدرييب الربنامج حقق: التوصل إُف النتائج التالية

 التدرييب الربنامج حقق ادلهارات األساسية،     ك اختبارات التجريبية يف اجملموعة لصاٌف ك  البعدم ك القبلي

 ك التجريبية ك الضابطة اجملموعتُت بُت البعدية نتائج االختبارات يف اجيابيا تطورا الصغَتة األلعاب باستخداـ ادلقًتح
 عينة ادلهارات األساسية لدل مستول بعض تطور يف التدرييب ادلنهج تأثَت على يدؿ ىذا ك. العينة التجريبية لصاٌف

 لو دلا التدرييب ادلنهج ضمن الصغَتة األلعاب استخداـ البحث، كانطالقا من نتائج الدراسة اقًتح الطالب ضركرة

 ادلنهج كضع عند العلمية األسس على القدـ، ك التأكيد يف كرة ادلهارات األساسية  تطوير اجيايب على اثر من

 ادلستخدمة األدكات ك بينها الراحة ك الوقت ك التكرار ك الصغَتة األلعاب اللعبة كسبارين اختيار حيث من التدرييب

 . عند الناشئُت ادلهارم تطور ادلستول يف تأثَت من دلا ذلا


