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دراسة مقارنة بین كرة القدم المصغرة و كرة القدم 



 

  عمل المتواضعبداية نحمد اهللا عزوجل الذي منحنا القوة و الصبر ووفقنا إلتمام هذا ال

  "بن لكحل منصور  

الذي نكن له إحتراما خاصا ، اعنرافـا منا بفضله الكبير ، من خالل إشرافه على مذكرتنا  

  .و اإلرشادات و النصائح القّيمة التي قدمها لنا و التي أفـادتنا كثيرا في هذا العمل  

خاصة    يل إلى كل أساتذة معهد التربية البدنية و الرياضية  

، و إلى جميع    ماستر  ةنيالذين تتلمذنا على أيديهم من السنة األولى حتى السنة الثا

إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد و لو بالكلمة الطيبة في إنجاز هذا العمل طلبين  

  من المولى عزوجل أن ينفع به غيرنا
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بداية نحمد اهللا عزوجل الذي منحنا القوة و الصبر ووفقنا إلتمام هذا ال

بن لكحل منصور  " نتقدم بالجزيل و الشكر إلى األستاذ المشرف  

الذي نكن له إحتراما خاصا ، اعنرافـا منا بفضله الكبير ، من خالل إشرافه على مذكرتنا  

و اإلرشادات و النصائح القّيمة التي قدمها لنا و التي أفـادتنا كثيرا في هذا العمل  

يل إلى كل أساتذة معهد التربية البدنية و الرياضية  لشكر الجز 

الذين تتلمذنا على أيديهم من السنة األولى حتى السنة الثا

  .اإلطارات  

إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد و لو بالكلمة الطيبة في إنجاز هذا العمل طلبين  

من المولى عزوجل أن ينفع به غيرنا

  الحمد هللا حتى الرضىفـ

  و الحمد هللا إذا رضى

  و الحمد هللا بعد الرضى

  

بداية نحمد اهللا عزوجل الذي منحنا القوة و الصبر ووفقنا إلتمام هذا ال

نتقدم بالجزيل و الشكر إلى األستاذ المشرف  

الذي نكن له إحتراما خاصا ، اعنرافـا منا بفضله الكبير ، من خالل إشرافه على مذكرتنا  

و اإلرشادات و النصائح القّيمة التي قدمها لنا و التي أفـادتنا كثيرا في هذا العمل  

لشكر الجز كما نتقدم با

الذين تتلمذنا على أيديهم من السنة األولى حتى السنة الثا

إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد و لو بالكلمة الطيبة في إنجاز هذا العمل طلبين  
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  الحمد هللا رب العالمين و الصالة و السالم على خاتم األننبياء و المرسلين

و اخفض لهما جناح الذل من  "............. أهدي ثمرة جهدي إلى من قـال فيهما عزوجلّ  

  "را  الرحمة و قـل ربي ارحمهما كما ربياني صغي

إلى من تاهت الكلمات و األحرف في وصفها ، و يعجز القـلم عن كتابة أي شيء عنها و  

في صالتها كم أكثرت من دعواتها ، و التي كانت سندا في حياتي و غمرتني بعطفها  

  .و حنانها ، إلى أمي الغالية أدام اهللا على صحتها و رعاها  

  ، حمد هللا بكرة و أصيالإلى أعظم رجل في الكون إلى من تواضع في األرض  

  "أبي العزيز" إلى الذي رباني فـأحسن تربيتي و علمني و هو بمثابة مثلي األعلى  

حفظهما اهللا و أطال عمرهما و أدخلهما رياض الجنة ، إلى كل اخوتي الذين وقفوا معي  

  في كل الظروف و كانوا كالظل ال يفـارقوني حفظهم اهللا

و ال أتصور حياتي بعيدا عنهم  و إلى زهرات و  وإلى من عشت براءة طفولتي معهم  

والى سندي في هذه الحياة اخي االصغر رعاه  " فـادية دنيا زاد   –مروة  " نبراس البيت  

  "شرف الدين  "اهللا  

  اطال اهللا في عمرها" حليمة  "إلى كل األهل من االخوال و االجداد خاصة جدتي الغالية  

في الجامعة ، إلى الذين ساعدوني في  و زمالئي   "لواتي زكرياء"يقي  إلى صدو  

  .مشواري الدراسي إلى كل من وسعهم قـلبي و لم تسعهم هذه الورقة  
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  : إنجازه في ساهم من لكل:  هذا المتواضع عملي ثمرة أهدي

 ورافقني أتعلم   كيف علمني و راحتي على سهر الذي إلى

 ىمعن علمني الذي ،إلى معنويا و ماديا دراستي مشوار طوال

  الشدائد على الصبر و التفـاني

  .  عمره في اهللا أطال"  الغالي أبي"

 العطاء و الحب نبع... قـلبي ساكنه عندي ما وأعلى روحي إلى

 كلما أرحت من إلى وراحتي تربيتي على سهرت التي إلى الدائم

  وجهي في ابتسامتها تذكرت

  " الغالية أمي" 

 اهللا وجزاها العين و القـلب على مالك أعز يا عمرك في اهللا أطال

  الدارين في خير كل

  أختي الحبيبة إلى

  أصديقـائي إلى و أقـاربي كل إلى

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفھرس 
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  : ةمقدم

اخذت لعبة كرة القدم يف العصر احلديث شكال جديدا يسري التطورات احلديثة يف كافة األنشطة  و ا�االت 

العلمية ، حيث تطورت اللعبة لتحافظ على شعبيتها اجلارفة يف مجيع الدول العامل ، حيث هذا التطور السريع 

ع اجلوانب اليت يتطلبها األداء التنافسي للعبة ، فقد أصبح األمر ييتطلب درجة اوجد هلا منوذجا متعددة يف مجي

. قة و التحركات املستمرة طوال زمن املباراة و بكفاءة عاليةري مع اإلحتياج إىل السرعة و الدراقية من األداء املها  
كرة قدم    foot salle minifootومن ماذج األكثر شيوعا و أكثر شعبية و إنتشار يف العامل هو 

اخلماسية  كرة القدم مصغرة حبيث أخذ هذا النموذجان الشكل املصغرة لكرة القدم من حيث عدد الالعبني و 

( حجم امللعب مع احملافظة على املتعة و التشويق حبيث تعتمد كرة القدم اخلماسية و املصغرة بشكل كبري على 

  )الشرعة  ، الدقة ، التحركات املستمرة 

وبدأت يف إنتشا بشكل رهيب يف األحياء اجلزائرية و أخذ   minifootت لعبة كرة القدم املصغرة لقد ستهو 

خاصة فئة الشباب و األطفال الناشئني و العاملني يف جمال التدريب   minifootا�تمع اجلزائري تقافة 

  ).املدربني (

ذه الرياضة ، و نشر فكر�ا بشكل مما أدى إىل تكوين مجعيات و مدارس خاصة إلنتقاء األفضل و تطوير 

 .سليم وصحيح يف جمتمعنا احلايل

حيث تعترب كرة القدم اخلماسي من األلعاب الرياضية املثرية، حبيث إجتهت كرة القدم اخلماسي إىل دول عربية  

إىل مستويات وآسيوية إىل إهتمام كبري �ا، ولقد حظي املدربني بإستخدام الوسائل اجلديدة لتدريب الفرق لإلرتقاء 

عالية من حيث التكتيك واللياقة البدنية وذلك ألن هذه اللعبة ختتلف نوعًا ما عن لعبة كرة القدم املفتوحة وذلك 

لصغر حجم امللعب وعدد الالعبني وعدم التمركز يف مكان ثابت ووقت املباراة وغريها، لذلك تتميز لعبة كرة 

  ميزة بالسرعة لتمكني العيب الفريق من التحرك ألخذ املكان املناسب القدم اخلماسي بالسرعة الفائقة والقوة املت

وفتح الثغرات يف دفاع الفريق الصلب واحملكم مع إمتالك مهارة عالية جدًا تسمح هلم بالسيطرة على الكرة 

  والتحكم فيها والقدرة على التمرير من أوضاع من الركض بأنواعه واخلداع والتهديف بدقة متناهية 
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رغم من وجود املواهب الشابة و الصاعدة إىل أن هاذين النموذجني يعانني التهميش من طرف السلطات و بال

  . املعنية باإلضافة إىل جمموعة من الصعوبات و العراقيل مت تطور هاتني الرياضتني يف جمتمعنا اجلزائري

يب فاجلارة تونس خري دليل على ذلك تعرف كرة القدم املصغرة تطورا كبريا على مستوى الدويل و اإلفريقي و العر 

بالنظر للتقدم الكبري و االهتمام البالغ �ذه اللعبة حيث قطعت شوطا كبريا يف حني تبقى اجلزائر مكتفية 

للمشاركات الرمزية فقط ، حبيث اجلزائر متلك من اهلياكل الرياضية و املالعب اجلوارية ما جيعل من هذه اللعبة أن 

كبريين خاصة مع الكفاءات الفنية و االدارية و التنظيمية و االعالمية اليت تزخر �ا اجلزائر و تعرف تقدما و تطورا  

اليت انضمت ألسرة امليين فوت إىل جانب املواهب الشابة الواعدة بالوطن و اليت سيكون هلا شأن آخر حيث 

و " إسالم من االغواط " ملتألق أبرهت بالكثري من مساسرة كرة القدم و على سبيل املثال كما حدث مع الشاب ا

ما فعله يف دورة تونس و يف ظل ذا كله يبقى أمل اهليئة التأسيسية هو احلصول على اإلعتماد يف أقرب وقت 

حىت ال حترم هذه الطاقات الشبانية من متثيل اجلزائر و رفع . خاصة ان هناك مواعيد و املناسبات رياضية قادمة 

  .1الراية الوطنية عاليا 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .م  11/06/2020سحنون ، الھیئة التأسیسیة لكرة القدم المصغرة أمام تحدیات كبیرة ، جریدة الحیاة ،/ ع  
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  :اإلشكالية 

تتحدد مشكلة البحث يف حماولة التعرف على اوجه االختالف و التشابه بني كرة القدم املصغرة وكرة القدم 

يدة بقانون اللعبة وحده ال يكفي لتطبيقها على ارض الواقع فهناك الكثري من اجلفامتالك املعرفة .اخلماسية 

فاالستعاب اجليد للمواد يطور حالة االبداع املقرون باخلربة و القدرة .الالعبني ليس لديهم دراية �اتني اللعبتني 

لذا ارتاينا دراسة هذه املشكلة .القيادية هي اليت تعطي الدور املهم يف تطبيق ما مت استعابه ملواد القانون اللعبة 

لعاب الرياضية حيث ور الذي يشهده العامل يف خمتلف امليادين انعكس اجابيا على تطور الفعاليات و االالتطف

عرف ا�ال تطورا سريعا من حيث استعمال النظريات و االساليب الرياضية احلديثة يف االلعاب اجلماعية او 

  .الفردية  

حيث تعرف الكرة القدم املصغرة يف اجلزائر عديد من العراقيل و الصعوبات ن الناحية الغدارية و التنظيمية اليت 

سيسية منذ سنتني من اجل وثيقة اإلعتماد مما عرقلت السري احلسن ألعضاء اهليئة و بالرغم تلقاها أعضاء اهليئة التأ

من كل ذلك إال ان اجلزائر بكفاءا�ا و قوانينها و طموحها الكبري استطاعت ان تسجل امسها يف احملافل الدولية 

  . ةياجب لعشم يدانل يقير فإلا بقللا زار حإ اهر خآ ،سواء من خالل املنتخبات الوطنية أو النوادي 

راسة هلده املشكلة يف حماولة جادة اجيابية للتغلب عليها لوضع برنامج تدرييب من هنا وجد الباحث امهية الد

  لتطوير املعارف حول هاتني اللعبتني من الناحية القانونية و التنظيمية مقرتح و مقنن على اسس علمية 

م المصغرة ما هو المستوى المعرفي لالعبي كرة القدم للعبتي كرة القد :ومن هنا نطرح اإلشكالية اآلتية   

  ؟  و كرة القدم الخماسية

  

  

  

  

  



 مقدمة
 

 د 
 

  : فرضيات الدراسة 

 ضعف املستوى املعريف لالعيب كرة القدم للعبة كرة القدم املصغرة 

  ضعف املستوى املعريف لالعيب كرة القدم للعبة كرة القدم اخلماسية 

  القدم اخلماسية جهل العيب كرى القدم لنقاط التشابه و االختالف للعبيت كرة القدم املصغرة و كرة  

  : أهداف البحث 

  لدى العيب  ) ملواد قانون كرة القدم املصغرة و كرة قدم اخلماسية(التعرف اىل مستوى احلصيلة املعرفية

  .كرة القدم العادية

 التعرف اىل الفروق يف احلصيلة املعرفية لدى العيب كرة القدم حول اللعبتني. 

  لكرة قدم اخلماسية و املصغرة لدى العيب كرة القدم اجلانب املعريفالتعرف اىل مكامن الضعف يف .  

 : اهمية الدراسة

  :ان االختبار املعريف املتوقع بناءه يف هذا البحث سوف يساهم يف

  .رياضيكنشاط   و اخلماسية اكتشاف و معرفة كرة قدم املصغرة - 

  . ةثامهيتها كطريقة تدريبية حدي اخلماسية معرفة قوانني كرة قدم املصغرة و - 

  .اثراء املكتبة العلمية و الزيادة يف الرصيد العلمي للالعبني بصفة خاصة  - 

  .التعرف على نقاط القوة و الضعف يف اجلانب املعريف للالعبني كرة القدم العادية  - 

  .ميكن ان يفيد املسؤولني عن اعداد و تطوير مناهج كرة القدم من خالل مراعا�م هلذا االختبار  - 
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  تمهيد 

تعترب الدراسات السابقة و البحوث العلمية ذات دور إجيابيا حيث أ�ا تعمل على تبصري كل من إجيابيات و 

السلبيات و تدفها إىل املضي قدما يف البحث عن اجلديد و عمل للمقارنة العلمية و بناء على ذلك فإن البحث 

 .ج اليت توصال إليهاالباحثون يف  هذا جمال سيلقي الضوء على الدراسات السابقة للتعرف على أهم نتائ

 �تم اليت السابقة الدراسات من العديد على اإلطالع وبعد السابقة، الدراسات الفصل هذا يف الباحث تناول

 وهذه احلالية، الدراسة مبوضوع تتعلق اليت املتنوعة الدراسات من جمموعة اىل الباحث توصل الدراسة، مبوضوع

 الباحث تفيد اليت املعامل من كثري على الضوء والقاء سليمة بصورة دراسته إخراج على باحثال تعني الدراسات

 الباحث به قام الذي املرجعي املسح خالل ومن الدراسة، تناولتها اليت املوضوعات أهم على والوقوف دراسته، يف

 وكانت كاآليت العلمية، والدورات جنبيةواأل العربية املراجع طريق عن جتميعها مت اليت السابقة، والبحوث للدراسات

  : واألجنبية العربية الدراسات

من خالل استطالعنا ملختلف البحوث وجدنا أن هناك عدة دراسات مرتابطة مع متغريات حبثنا لكن ختتلف من 

  الدراسة األكثر ترابط ملتغريات حبثنا حيث األهداف واملشكلة املطروحة لكن وجدنا هاته

 . 2017دراسة محمد عباس صخيل : ولى الدراسة األ 01

جامعة /دراسة مقارنة لبعض القدرات البدنية واملهارات األساسية لالعيب منتخب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة 

 .القادسية خبماسي كرة القدم واملالعب املفتوحة 

 :مقدمة الدراسة وأهميتها 

جعل عناصر إعداد وبناء فريق كرة القدم كثرية ومتداخلة حبيث  لعبة كرة القدم شهدت الكثري من التغيريات مما

تتكامل وتؤدي يف النهاية إىل ظهور الفريق باملستوى املطلوب يف املباريات، يف حني جند أن لعبة مخاسي كرة القدم 

لشعبية اشتقت من كرة القدم االعتيادية ومورست يف أمريكا الالتينية بصفة عامة من اجل الرتفيه واأللعاب ا

وتشرتك . وانتشرت إىل باقي دول العامل فتحولت إىل لعبة مستقلة بقانو�ا وجلا�ا الدولية وأساليبها التدريبية 

اللعبتان يف كثري من املهارات والصفات البدنية لكنهما خيتلفان من ناحية اإلجراء اخلططي والتحرك السريع وصغر 

دفع الباحثني للخوض يف الفرق بني القدرات البدنية واملهارات مساحة اللعب وقرب املنافس ، هذا االختالف 
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األساسية لكل لعبة ليتسىن للمدربني واملختصني ختصيص الربامج التدريبية لكل لعبة على حده ، فكانت مشكلة 

الدراسة تشخيص الباحث الضرورة التفريق بني اللعبتني وان يف هذا البحث إمكانية االستفادة من دراسة بعض 

كرة القدم  لقدرات البدنية اخلاصة واملهارات األساسية لالعيب كرة القدم اخلماسي ومقارنتها مبثيلتها لالعيبا

املفتوحة وحتديد نقاط الشبه واالختالف بينهما وبالتايل اخلروج حبصيلة ميكن أن تشكل إضافة أخرى تسهم يف 

لتعرف على الفروق يف القدرات البدنية واملهارات تطوير األداء الفين لكال اللعبتني وتكمن أهداف البحث يف ا

األساسية اخلاصة بالعيب مخاسي الكرة واملالعب املفتوحة ملنتخب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة خبماسي كرة 

جامعة القادسية واعتمد يف دراسته على فرضية وجود فروق معنوية بني القدرات البدنية واملهارات | القدم 

جامعة | ة لالعيب مخاسي كرة القدم واملالعب املفتوحة ملنتخب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة األساسي

واختار عينة الدراسة املتمثلة يف العيب مخاسي كرة . القادسية واستخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقة املسح 

جامعة القادسية ، وحتصل على النتائج / اضة القدم واملالعب املفتوحة ملنتخب كلية الرتبية البدنية وعلوم الري

  : التالية

تفوق لالعيب مخاسي كرة القدم على العيب املالعب املفتوحة يف اختبار السرعة االنتقالية واختبار القوة املميزة  - 

  .بالسرعة واختبار االستجابة احلركية 

: ار مطاولة القوة واختبار مطاولة السرعة تفوق لالعيب املالعب املفتوحة على العيب مخاسي الكرة يف اختب - 

  . تفوق لالعيب املالعب املفتوحة على العيب مخاسي الكرة يف اختبار دقة املناولة واختبار الدحرجة 

تفوق العيب لالعيب مخاسي الكرة على العيب املالعب املفتوحة يف اختبار السيطرة على الكرة واختبار دقة  - 

  داء التصويب واختبار سرعة األ

  هناك تأثري واضح ملساحات اللعب على قدرات الالعبني البدنية واملهارية –

 :التعليق على الدراسة • .  

) العب  11(و يف هذه الدراسة مل يسلط الباحث الضوء على الصعوبات اليت يواجهها العبو كرة القدم املفتوحة 

  .ارنة على الفروقات املوجودة بني الالعبني يف التأقلم أثناء ممارسة مخاسي كرة القدم وتركيزه يف املق
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 . 2008دراسة مجيد خدابخش أسد : الدراسة الثانية  02

بناء بطارييت اختبار اللياقة البدنية واملهارات األساسية يف مخاسي كرة القدم الالعيب فرق املدارس االبتدائية يف " 

  مدينة السليمانية 

  : تكمن أهمية الدراسة في 

سنة يف  9.  12( رية اختبار اللياقة البدنية يف مخاسي كرة القدم لالعيب فرق املدارس االبتدائية باعمار بناء بطا - 

  .مدينة السليمانية 

 9.  12( بناء بطارية اختبار املهارات األساسية يف مخاسي كرة القدم لالعيب فرق املدارس االبتدائية بأعمار  - 

  .سنة يف مدينة السليمانية 

معايري لبطارييت اللياقة البدنية واملهارات األساسية يف مخاسي كرة القدم الالعيب فرق املدارس االبتدائية وضع  - 

 .سنة يف مدينة السليمانية  9.  12( بأعمار 

من جمتمع األصل ،  15% العبا يف املرحلة الثانية بواقع ) 120(واختار عينة البحث حيث بلغت عينة البحث 

 21وطبق الباحث . من جمتمع البحث  5.  27%  العبا من املرحلة الثالثة بواقع) 220( أما عينة التقنني

اختبارا مهاريا واستخدم التحليل العامل بأسلوب التدوير املتعامد وكانت استنتاجاته من خالل  12اختبارا بدنيا و

مذكرة . ( ت على تلك العوامل عملية التحليل العاملي عن فرز أربعة عوامل بدنية ومهارية وقد أطلقت املسميا

 ) 2017بكالوريوس يف الرتبية البدنية ، جامعة القادسية ،

أبناء بطارية اختبار املهارات األساسية بكرة ) .2001(دراسة مكي محمود حسين : الدراسة الثالثة  -03

  " القدم لالعيب شباب حمافظة نينوى 

 أهمية الدراسة 

  .ألساسية بكرة القدم لالعيب شباب حمافظة نينوى بناء بطارية اختبار املهارات ا - 

  .وضع معايري اخلاصة بكل وحدة من وحدات البطارية  - 

 .تصنيف اختبار املهارات األساسية بكرة القدم على وفق أنظمة الطاقة العامة 
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من جمتمع البحث ، وطبق الباحث % 36العبا ومثلت نسبة ) 126(واعتمد على عينة البحث مكونة من 

اختبارا على عينة البحث واستخدم التحليل العاملي باستخدام التدوير املتعامد واملائل واليت أظهرت عشرة ) 30(

مذكرة بكالوريوس يف الرتبية البدنية . ( عوامل مت قبول مخسة عوامل منها يف ضوء الشروط املوضوعة لقبول العامل 

 ). 2017، جامعة القادسية ،

 2013عثمان عدنان ألبياتي ، .د.نغم خالد الخفاف، م.م.أ: الدراسة الرابعة -04

تأثري برنامج تدرييب مقرتح يف الصاالت املغلقة واملفتوحة يف عدد من املتغريات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم 

 "للصاالت

 :تكمن أهمية البحث في 

غلقة يف عدد من املتغريات البدنية الكشف عن تأثري برنامج تدرييب مقرتح للتدريب يف أرضيات الصاالت امل - 

 .واملهارية للمجموعة التجريبية األوىل بكرة القدم للصاالت

الكشف عن تأثري برنامج تدرييب مقرتح للتدريب يف أرضيات الصاالت املفتوحة يف عدد من املتغريات البدنية  - 

 .واملهارية للمجموعة التجريبية الثانية بكرة القدم للصاالت

 العبا من العبو) 34(م املنهج التجرييب ملالءمته وطبيعة البحث، اشتملت عينة البحث على حيث استخد

منتخب جامعة املوصل بكرة القدم للصاالت ومت اختيارهم بصورة عمدية، قسموا إىل جمموعتني جتريبيتني تضم كل 

، فاستخدمت األوىل ) املنتظمةالعبا ومت توزيع ا�موعتني بطريقة القرعة الطريقة العشوائية غري) 10(جمموعة 

املنهاج التدرييب املقرتح للتدريب على أرضيات الصاالت املغلقة والثانية املنهاج التدرييب املقرتح نفسه الذي طبقته 

ومت استخدام الوسائل ). املسيجه املالعب العشبية(ا�موعة األوىل ولكن على أرضيات الصاالت املفتوحة 

للعينات الغري ) ت(للعينات املرتبطة واختبار ) ت(توسط احلسايب واالحنراف املعياري واختبار امل: اإلحصائية اآلتية

يقصد �ا القاعات الداخلية املخصصة لألنشطة الرياضية ذات األرضية : الصالة املغلقة. * املرتبطة والنسبة املئوية

 .الصلبة

  .العشب األخضر االصطناعي يقصد �ا املالعب املكشوفة املسيجة ذات: الصالة املفتوحة

 :وحتصل على االستنتاجات التالية  
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تطور يف كافة الصفات البدنية واملهارات األساسية قيد البحث بني االختبارين القبلي والبعدي ولصاحل االختبار  - 

يبية اليت تدربت تفوق ا�موعة التجر  - . البعدي من خالل املنهج التدرييب املقرتح الذي نفذته ا�موعتني التجريبية

بأرضيات الصاالت املغلقة يف االختبار البعدي على ا�موعة التجريبية اليت تدربت بأرضيات الصاالت املفتوحة 

 .يف مجيع الصفات البدنية واملهارات األساسية قيد البحث

مستوى املعنوية يف  مل حيقق املنهاج التدرييب املقرتح والذي طبق على ا�موعتني التجريبية فروقا ترتقي إىل - 

 .االختبارات البعدية للصفات البدنية قيد البحث ومهارة الدحرجة

 التقنيات لتعلم منهجية كطريقة املصغرة القدم كرة عنوان حتت وآخرون، عيسى حاجي"دراسة .05

 رياضية،البدنية وال الرتبية معهد مدرسي، فريق الثاين، الطور سنة،) 13- 11) القدم كرة ناشئي األساسية لدى

 . 1998- 1997 ليسانس، شهادة قسنطينة جامعة

 :الدراسـة مشكلة

 األساسية؟ القدم كرة تقنيات لتعلم ناجحة منهجية طريقة املصغرة القدم كرة هل

 الطور تامليذ لدى لكرة القدم ةاألساسي التقنية املبادئ لتعلم منهجية كطريقة املصغرة القدم كرة جناعة مدى ما

  نة؟س 11-11 الثاين

 :الدراسة فرضية

 كرة العيب عند التقنية القاعدية واألوجه احلركات لتعلم حديثة منهجية وسيلة تكون أن ميكن املصغرة القدم كرة

  .للناشئني القدم

 :الدراسة هدف

 عند التقنية احلركات واألوجه لتعلم منهجية كطريقة املصغرة القدم كرة تأثري مدى إبراز هو الرئيسي اهلدف

 .للناشئني القدم كرة عيبال
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 :الدراسة نتائج

 القدم كرة العب األساسية التقنية املبادئ لتعلم منهجية كطريقة املصغرة القدم كرة فاعلية تأكيد إىل التوصل

 .الناشئ

 املصغرة األلعاب طريقة استعمال أمهية" عنوان حتت بوعالم وديداوي أمين طفراوت من كل دراسة .06

 (سنة 11اىل 9) من الثاين الطور لتامليذ واحلركية النفسية دراتالق تنمية يف ودورها

 البدنية النشاطات وتقنيات علوم قسم" متنطيط إبراهيم، أوالد أدرار،: "بلدية من لكل مسحية دارسة

  الليسانس شهادة– ورقلة – مرباح قاصدي جامعة والرياضية،

 :الدراسـة مشكلة

 تنمية يف إجيابيا ار دو ميذالت لدى والرياضية البدنية الرتبية حصة ناءأث املصغرة األلعاب طريقة استعمال هل

 البدنية الرتبية حصة أثناء فعليا تطبق املصغرة األلعاب طريقة هل ،يلعب الثاين الطور واحلركية؟ النفسية القدرات

 .الثاين؟ الطور ميذالت لدي والرياضية

 :الدراسة فرضية

 الطور تامليذ لدى والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء املصغرة األلعاب طريقة استعمال

 أثناء فعليا تطبد ق املصغرة األلعاب طريقة يلعب الثاين،. واحلركية النفسية القدرات تنمية يف إجيابيا ار دو

 .الثاين تلميذ الطور لدى والرياضية البدنية الرتبية حصة

 :الدراسة نتائج

 القدم كرة عبالاألساسية ل التقنية املبادئ لتعلم منهجية كطريقة املصغرة دمالق كرة فاعلية تأكيد إىل التوصل

 .الناشئ
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 الدراسة أهداف

 احلركية النفسية القدرات تنمية يف تساعد بيداغوجية وطريقة تربوية كوسيلة املصغرة األلعاب طريقة تأثري دراسة

 قابلة حركية ونفسية بدنية باستعدادات لطفلا مييز الذي احلساس السن هذا يف خصوصا سنة) 11- 9( للتامليذ

 .والتطور للنمو

  .الثاين الطور تامليذ لدا والرياضية البدنية الرتبية حصة أثناء املصغرة األلعاب لطريقة الفعلية املمارسة دراسة

 تنمية يف أمهية من املصغرة ملاهلا األلعاب طريقة باستعمال والرياضية البدنية الرتبية حصة إجناز إيل التوصل

  .احلركية النفسية القدرات

 الدراسة نتائج

 .- سنة11- 9- الثاين الطور لتامليذ احلركية النفسية القدرات تنمي املصغرة األلعاب طريقة

 .-  سنة11- 9- الثاين الطور لتامليذ بالنسبة ناجحة طريقة املصغرة األلعاب طريقة

 .-  سنة11-9-الثاين طورال تامليذ لدي جدا حمببة طريقة املصغرة عاباألل طريقة

  

 حتسني يف املصغرة باملساحات اللعب مترينات تأثري معرفة اىل هدفت واليت 2016 وآخرون خلف دراسة.7

 األساسية املهارات بعض وأداء) احلواجز بني املتعرج واجلري ، 30 م اجلري( مثل واحلركية البدنية القدرات بعض

 .للصاالت دمالق كرة) ب والتهديف الكرة، مترير(  مثل

 اىل مقسمني العباً ( 30( من البحث عينة وتكونت البحث، طبيعة ملالئمته التجرييب املنهج الباحثني أستخدم

 بأن الباحثني أستخدم. الضابطة ا�موعة ميثلون العباً ( 15( و التجريبية ا�موعة ميثلون العباً ( 15( جمموعتني

 بعض وأداء واحلركية البدنية القدرات بعض حتسني يف اجيابياً  رياً تأث متلك املصغرة باملساحات اللعب مترينات

 .للصاالت القدم بكرة دياىل جامعة منتخب العيب لدى األساسية املهارات

 فرق لالعيب البدنية اللياقة عناصر لبعض معيارية مستويات حتديد إىل هدفت واليت  2015 أسد دراسة.8

 املنهج الباحث واستخدم ، السليمانية مدينة يف( 12-10( لألعمار اخلماسي القدم بكرة األساسية املدارس
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 ناديا( 14( ميثلون والذين العب،( 28( على إشتملت قد البحث عينة وكانت الدراسة طبيعة ملالئمته الوصفي

 والبالغ البحث جمتمع من% 100 نسبة متثل واليت 2008 -2009 لعام العراقي الدوري من النخبة أندية من

 رد سرعة بني معنوية داللة ذات عالقة توجد الدراسة استنتاجات أهم اخلماسي القدم بكرة العب( 28( معدده

 الفعل رد سرعة بني معنوية داللة ذات عالقة وتوجد اخلماسي، القدم كرة لالعيب املهاري األداء ومتغريات الفعل

 .ماسياخل القدم بكرة لالعيب واهلجومي الدفاعي اخلططي األداء ومتغريات

 تعلم يف الذهين والتصور حركي احلس االدراك مترينات تأثري اىل للتعرف هدفت واليت  2014  لفته دراسة.9

 الدراسة، لطبيعة ملالئمته التجرييب املنهج الباحث إستخدم وقد للصاالت، القدم بكرة األساسية املهارات بعض

 قوامها دياىل جامعة -  الرياضية الرتبية لكلية األوىل ةاملرحل طالبات من عينة على الدراسة أجريت ذلك ولتحقيق

 ( ) 3 اىل تقسيمهن مت اذ ، طالبة( 20(

 حركي، احلس االدراك مترينات أستخدمت األوىل ا�موعة جمموعة، لكل طالبة( ) 5 مبعدل جمموعات

 والتصورية، االدراكية تمريناتال أستخدمت الثالثة وا�موعة الذهين، التصور مترينات ستخدمت أ الثانية وا�موعة

(  3 بواقع سابيع) أ) 8 التعليمي املنهج أستغرق اذ االستطالعية، التجربة يف ملشاركتهن طالبات( ) 5 استبعاد ومت

 فروق ظهور التعليمي الربنامج أن نتائج من الدراسة اليها توصلت ما أهم ومن. األسبوع يف تعليمية وحدات)

 البعدية االختبارات ولصاحل والثالثة األوىل التجريبيتني للمجموعتني والبعدي لقبليا االختبارين بني معنوية

 التوصيات أهم ومن. )  التصويب املراوغة، بالكرة، اجلري( البحث قيد للصاالت القدم لكرة االساسية للمهارات

 . اخلماسي دمالق كرة مهارات وتطور لتعلم التعليمي الربنامج ستخدام إث الباح اليها توصل اليت

 تطوير يف مصغرة لعب ملساحات خاصة مترينات تأثري للتعرف هدفت واليت  2013  أحمد دراسة.10

 16( من مكونة عينة على وذلك القدم، بكرة الصاالت لالعيب األساسية واملهارات احلركية القدرات بعض

 الربنامج أستغرق اذا العمدية، ةبالطريق العينة واختريت وضابطة جتريبية جمموعتني على قسموا ا،العب(

 أن نتائج من الدراسة اليه توصلت ما أهم ومن األسبوع، يف تدريبية وحدات( ) 3 بواقع سابيع) أ) 8 التدرييب

 ودقة التهديف يطور متدرجة وبصورة احلقيقية األهداف زوايا على التهديف ومترينات خمتلفة أهداف على التمرين

 باملهارات الدقيق التوافق مرحلة ل وصوهلم إىل أدى الالعبني لبعض والرتكيز الدقة عامل زيادة وان التمرير،

 البالغ   األثر وهلا واملنافسة والتشويق اإلثارة عامل من تزيد املتنوعة التمرينات وان اخلماسي، القدم بكرة األساسية

 لدى االمامية واملهارات احلركية لقدراتا تطوير عملية لسهولة أدى مما واملثابرة التعاون وروح االنسجام صفة يف
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 املتخصصة التدريبية املناهج ضمن اخلاصة التمرينات إعتماد الباحث �ا أوصى اليت التوصيات أهم ومن الالعبني،

 . اخلماسي القدم بكرة للناشئني

 يف تدريبلل مقرتح تدرييب برنامج ريثأت على التعرف إىل هدفت واليت 2013 الخفاف و البياتي دراسة.11

 استنتج و، للصاالت القدم بكرة واملهارية البدنية املتغريات من عدد يف واملفتوحة املغلقة الصاالت أرضيات

 ولصاحل والبعدي القبلي االختبارين بني األساسية واملهارات البدنية الصفات كافة يف تطور هنالك نأ الباحثان

 قبل من املستخدم امللعب.  التجريبية ا�موعتني نفذته الذي حاملقرت  التدرييب املنهج خالل من البعدي االختبار

 قيد االساسية واملهارات البدنية الصفات مجيع يف األفضل هي املغطاة بالصاالت تدربت اليت التجريبية ا�موعة

 عب املفتوحة،املال على التدرييب املنهج تؤدي واليت الثانية التجريبية ا�موعة قبل من املستخدم منامللعب البحث

 وصاالت ومالعب بيئية ظروف وفق الالعبني تدريب على للصاالت القدم كرة مدريب حث الباحثان وأوصى

 . خمتلفة

 املهارات من عدد يف مهارية مترينات تأثري اىل للتعرف هدفت واليت  2013 وآخرون الخشاب دراسة.12

 من العبة( 23( من مكونة عينة على الدراسة تأجري ذلك ولتحقيق للصاالت، القدم كرة لالعبات األساسية

 عمدية، بطريقة الشابات لفئة اخلماسي القدم بكرة املمتاز الدوري اندية بدوري واملشاركات القوش نادي

 ومن الدراسة، ألهداف ملالئمته نظراً  التجرييب املنهج الباحث واستخدم سنة،( 19- 16( بني أعمارهم وتراوحت

 الربنامج خالل املهارية التمارين إستخدمت اليت التجريبية ا�موعة حققت نتائج من دراسةال اليه توصلت ما أهم

)  ، الكرة على والسيطرة التهديف، ، التمرير بالكرة، اجلري(  البحث قيد األساسية املهارات يف تطوراً  التدرييب

 إستخدام على املدرب وأوصى درب،امل من املعد التقليدي الربنامج إستخدمت اليت الضابطة ا�موعة من أفضل

 . البحث قيد الصاالت قدم بكرة األساسية املهارات مجيع تطوير يف الجيابيته املهارية بتمارينه التدرييب الربنامج

 بعض تنمية يف اللعب بأسلوب خاصة مترينات تاثري إىل للتعرف هدفت واليت 2013 ذياب دراسة.13

 ألهداف ملالئمته نظراً  التجرييب املنهج الباحث استخدم وقد القدم، بكرة ةاألساسي واملهارات احلركية الصفات

 يف املسجلني الناشئني ميثلون ناشئاً، ( 125( من مكونة عينة على الدراسة أجريت ذلك ولتحقيق ، الدراسة

(  8 من يةالعشوائ بالطريقة إختيارهم مت حيث ،( 2011 2012- ( لعام العراق يف القدم لكرة العراقي اإلحتاد

 احلسابية املتوسطات أن الدراسة نتائج ظهرت أو، مهارية واخرى حركية قياسات مخسة ترشيح مت وقد ، اندية)

 كرة ناشئي عند املهاري واالداء احلركية القدرات مجيع يف القبلية احلسابية املتوسطات من أفضل البعدية للقياسات
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 القدرات متارين ستخدمت إ اليت التجريبية ا�موعة حققت تائجن من الدراسة اليه توصلت ما أهم ومن ، القدم

 اليت الضابطة ا�موعة من أفضل البحث قيد األساسية املهارات يف تطوراً  التدرييب الربنامج خالل احلركية

 كيةاحلر  بتمارينه التدرييب الربنامج إستخدام على املدرب وأوصى املدرب، من املعد التقليدي الربنامج إستخدمت

 .  البحث قيد قدم بكرة األساسية املهارات مجيع تطوير يف علمية أسس على مبين بشكل معد كونه

 املالعب يف املهارية التدريبات باستخدام تدرييب برنامج تأثري إىل هدفت واليت 2011 جنيدي دراسة.14

 نظراً  التجرييب الربنامج لباحثا استخدم وقد. القدم كرة لناشئي اهلجومية اخلططية املبادئ بعض على املصغرة

 إختيارهم مت حيث ناشئاً،( 30( قوامها عينة على الدراسة أجريت ذلك ولتحقيق الدراسة، أهداف ملالئمته

 أربع إعتماد مت وقد املصري، القدم كرة إحتاد لدى واملسجلني الرياضي أسيوط نادي من العمدية بالطريقة

 الدراسة نتائج وأظهرت ،)بالكرة اجلري التمرير، دقة املرمى، على التهديف ،الكرة على السيطرة(  مهارية إختبارات

 الضابطة ا�موعة قياسات متوسطات من أفضل كانت التجريبية ا�موعة أفراد لدى القياسات متوسط أن

 عينة لدى واملهارية احلركية املتغريات مستوى وتطوير حتسن الدراسة نتائج ظهرت أ كما ، البعدي القياس ولصاحل

 ة واملهاري البدنية للمتغريات املئينية الدرجات باستخدام معيارية مستويات بناء إىل الدراسة توصلت كما الدراسة،

 لناشئي األساسية واملهارية احلركية القدرات لتقييم املعايري هذه اعتماد بضرورة الباحث واوصى الدراسة، عينة لدى

  القدم كرة

 ابيع سأ مثانية لفرتة املقرتح التدرييب الربنامج ثر أ على التعرف ىل إ هدفت ليتوا 2011 حسين دراسة.15

 ، الرشاقة ، املرونة ، القوة ، السرعة( البدنية العناصر بعض ة تنمي على أسبوعية تدريبية وحدات ثالث وبواقع

) التماس رمية ، بالكرة جلريا ، التمرير التصويب، الكرة، على السيطرة( املهارية العناصر وعلى) العام التحمل

 التجرييب املنهج الباحث إستخدم وقد ، االسالمية للمدارس التابعة الكروية املدارس يف القدم كرة ناشئي لدى

 30( ) قوامها عينة على الدراسة أجريت ذلك ولتحقيق ، الدراسة أهداف لتحقيق وصوالً  الدراسة لطبيعة ملالئمته

 التجريبية ا�موعة وخظعت ، وضابطة جتريبية جمموعتني اىل هم تقسيم ومت نةس( ،14( سن حتت لفئة ناشئاً 

 ما أهم ومن. التقليدي للربنامج الضابطة ا�موعة خضعت بينما الباحث، قبل من املقرتح التدرييب للربنامج

 تنيمة على إحصائية داللة ذات اجيايب تأثري له املقرتح التدرييب الربنامج نأ هي نتائج من الدراسة اليها توصلت

 كافة يف الضابطة ا�موعة أفراد على التجريبية ا�موعة أفراد تفوق حييث واملهارية، البدنية املتغريات وتطوير
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 اإلحتاد تزويد الباحث به أوصى ما أهم ومن) التحمل ، الرشاقة ، املرونة ، القوة ، السرعة( البدنية املتغريات

 القدم لكرة الفلسطيين

 املقرتح الربنامج متاد ، عإو لالعبني واملهاري البدين باملستوى اإلرتقاء يف تسهم حىت الدراسة هذه دإلعتما

 رفع يف فائدة من هلا ملا املقننة التدريبية الربامج ووضع واملهاري البدين الصعيد على بناشئني لألرتفاع كوسيلة

 . لالعبني واملهاري البدين املستوى

 لتطوير التكراري التدريب بطريقة تدرييب منهج ثر أ على التعرف ىل إ هدفت واليت 2009هاوكار دراسة.16

 . للصاالت القدم كرة العيب لدى للرجلني بالسرعة املميزة القوة صفة

 إىل تقسيمهم مت العباً ( 40( قوامها عينة على الدراسة طبيعة ملالئمته نظراً  التجرييب املنهج الباحث واستخدم

 .العباً ( 18(وعددها وضابطة العباً،( 18(وعددها يةجتريب جمموعتني

 وخاصة احلركية والقدرات األساسية املهارات مجيع يف الالعبني اداء مستوى يف تطور الدراسة النتائج ظهرت أو

 ا�موعتني لدى جداً، كبري بشكل اخلماسي القدم كرة العب عليها يعتمد اليت بالسرعة املميزة القوة صفة

 ا�موعة لدى التطور نسبة وكانت البعدي االختبار ولصاحل والبعدي القبلي االختبارين بني والضابطة التدريبية

 . التجريبية ا�موعة بنتائج مقارنة أقل الضابطة

 الصفات بعض إكتساب يف اللعب مشا�ة مترينات تأثري إىل للتعرف هدفت حيث 2008 خلف دراسة.17

 وحتسني تنيمة على التدرييب الربنامج تأثري على للتعرف وكذلك.  القدم كرة اسيخلم األساسية واملهارات احلركية

 التجرييب املنهج الباحث واستخدم اخلماسي، القدم كرة يف الناشئني لدى اخلاصة احلركية القدرات عناصر بعض

 من املهاري األداء تنمية يف النتائج أهم من وكان العمدية، الطريقة يف اختيارهم مت ناشئاً ( 24( قوامها عينة على

 من بكل ارتقاء اىل يؤدي حيث تطبيقها، يف اللعب على املعتمدة املركبة احلركية االداءات التدريبات خالل

 والبدين املستوى املهاري
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  : تعقيب عن الدراسات السابقة  .2

ال أن ما أجري منها قد خلص رغم قلة الدراسات اليت تناولت موضوع كرة القدم اخلماسية و كرة القدم املصغرة إ

أن هناك إختالف بني اللعبتني من الناحية القانونية و التنظيمية و اإلدارية ، حيث أن حمتوى هذه الدراسات من 

النتائج و اإلجراءات و ما توصلت إليه مبثابة الضوء الذي ينري الطريق أمام الباحثني اإلستمرار يف إستخدام 

  .األسلوب العلمي

ت حيث قامت دراستنا بالتعرف على النتائج تلك الدراسات السابقة و اإلستفادة منها ، فالربغم من حلل املشكال

  .قلتها و إختالفها من حيث األهداف و املشكلة املطروحة لكن وجدنا هاته الدراسات أكثر ترابط مع حبثنا 

احلركية اخلاصة على حتسني األداء يتضح من الدراسات السابقة أن الكثري منها هدفت للتعرف على أثر القدرات 

 2013دراسة ذياب  2013دراسة البيايت و احلفاف  2013املهاري لكرة القدم اخلماسية مثل دراسة أمحد 

   2017دراسة حممد عباس الصحيل 

  .وقد تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

رنة بني كرة القدم املصغرة و كرة القدم اخلماسية تعد الدراسة األوىل يف نظر الباحث اليت ختصصت بدراسة مقا - 1

  .من الناحية القانونية و التنظيمية 

  .مشولية الدراسة احلالية على العناصر القانونية و التنظيمية و اإلدارية – 2

أول دراسة يف اجلزائر تدرس الفرق بني كرة القدم املصغرة و كرة القدم اخلماسية من الناحية القانونية و  - 3

  . التنظيمية و اإلدارية

إن هذه الدراسة تتيح ا�ال للقيام بدراسات مشا�ة يف جمال املقارنة بني كرة القدم املصغرة و كرة القدم  - 4

  .اخلماسية 
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  :خالصة 

من دراسات جيد الباحث نفسه جمربا على تقدمي اجلديد يف دراسته و إجراء املزيد من البحوث و الدراسات 

املقارنة بني كرة القدم اخلماسية و املصغرة ، و هو جديد الدراسة احلالية ألن جل الدراسات خاصة يف جمال 

  .السابقة حتدث على أثر و قدرات احلركية و خاصة على حتسني األداء املهاري لكرة القدم اخلماسية 

من هذه هلذا البحث قسط قليل من الدراسات و الذي تطرق معظمها لرياضة كرة القدم اخلماسية و 

الدراسات إنطلقت دراستنا يف هذا البحث و اليت قمنا بدراسة مقارنة بني كرة القدم اخلماسية و كرة القدم املصغرة 

  .   القانونية و التنظيمية و اإلداريةوجهة نظر الالعبني و معرفة املواد من 
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 :الفصل الثاني 
ة الفرق بین كرة القدم المصغر

 و كرة القدم الخماسیة 
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 : تمهيد 

يف العامل ، حيث شهدت و عرفت كثري من  إن لعبة كرة القدم الزالت الرياضة ذات الشعبية األوىل

التطورات يف عدة جوانب يف اآلونة اآلخرية مما أدى إىل ظهور عدة مناذج و أشكال هلذه الرياضة و من بينها كرة 

القدم املصغرة و كرة القدم اخلماسية اليت ظهرت على التوايل لكل من كندا و الشيلي ، بذلك حتولت إىل ألعاب 

و تشرتك اللعبتان بكثري من املهارات و الصفات البدنية لكنهما خيتلفان من و جلا�ا الدولية   مستقلة بقانو�ا

ناحية القوانني و األمور التنظيمية و مساحة و مكان اللعب هذا اإلختالف بني اللعبتني دفعنا خلوض يف بيان 

 .ية لكل لعبة على حدىالفرق بني الرياضتني ليتسىن للمدربني املختصني لتخصيص الربامج التدريب
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  : نبدة تاريخية عن كرة القدم المصغرة  1.

يف أمريكا الشمالية و أمريكا الوسطى قبل أن تصبح  1980ولدت هذه الرياضة يف كندا و إنتشرت يف العقد 

-portal.dnb.de، bauer، دليل كرة القدم املصغرة األملانية (ذات شعبية واسعة يف أمريكا اجلنونبية 

michel –aachnn ,chaker :2008 

و   2013منذ عام   )WMF(يشرف على  هذه الرياضة يف العامل و اإلحتاد الدويل لكرة القدم املصغرة 

حىت مث حله يف  2008الذي أسس يف   ) FIFRA(ذلك بعد أن عوضت اإلحتاد الدويل لكرة القدم السريعة 

2013   

إعتمدت رمسيا من قبل اإلحتاد الدويل لكرة القدم  MINIFOOTBALLعبارة كرة القدم املصغرة 

  املصغرة كإسم هلذه اللعبة 

  : تعريف كرة القدم المصغرة .2 

 من معني بعدد و ضيقة مساحات يف جتري واليت األطفال حيبها اليت اللعبة تلك هي:  النظري التعريف

  ). 332 ص ،1978 كمال، احلميد عبد(الالعبني

  . األصاغر لدى املهاري اجلانب تنمية يف تساهم اليت الرياضية األلعاب من جمموعة :اإلجرائي التعريف

 لتحريك العضالت استخدام يستلزم األداء و العمل من معني نوع هي:  النظري التعريف: األساسية املهارات

 )12 ص ،2002 عبدة، أبو السيد حسن( اخلاص البدين األداء التحقيق أجزائه بعض أو اجلسم

  .األصاغر يتعلمها اليت األجبديات و التقنيات: اإلجرائي تعريفال

  

  

 كرة القدم المصغرة 
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  مميزات كرة القدم المصغرة  .3

باملائة  17مرات أكثر عند خوضهم مباراة يف كرة القدم الرباعية وبزيادة تصل إىل  10يلمس االعبون الكرة 

 ).العبني 7(أكثر من كرة القدم السباعية 

من كرة  3دي الثنائي ثالث مرات أكثر يف كرة القدم الرباعية، ومرتني أكثر يتواجد يف االلعبون وضعية التح

 :يف منافسات كرة القدم املصغرة، يتمكن كل العب من. القدم السباعية

، (زيادة احلركة والتمارين)لعاب ألاللعب طول الوقت وجيعل هذا النظام أيضا الطفل منخرطًا بشكل أقوى يف ا

إن تواجد . تمتعون أكثر من اللعب على مالعب كبرية وبالعدد التقليدي املتعارف عليهإضافة إىل أن األطفال يس

عدد قليل من االلعبني على أرضية امللعب وداخل تشكيلة الفريق يرفع درجة الرتكيز الفردي لدى املشاركني، ويزيد 

رة القدم الرباعيةيبقون يف من فرص تسجيلهم ألهلداف وهو ما يبتغيه كل طفل، كما أن حراس املرمى باستثناء ك

ويشارك األطفال بكثافة يف العمليات اهلجومية والدفاعية يف الوقت نفسه، وبالتايل . حركة دائمة طيلة املباريات

 .يتعاملون مع خمتلف الوضعيات اليت تفرضها ممارسة كرة القدم، فيشعرون مبتعة أكرب وأمشل

واهلجوم والدفاع، فينبغي أن تتضمن كل حصة تدريبية لكرة  ومن الناحية التكتيكية، نتحدث هنا عن التبصر

حيث يتوارى املدرب ويتنحى جانبًا تاركًا األطفال يلعبون حبرية وبدون قيود حىت . القدم للنشء مترينًا للعب احلر

 .مينحهم فرصة تطبيق املهارات اليت تدربوا عليها

 

 

 

 

 

 يبني كرة القدم املصغر 01شكل رقم 
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 :الفنية في اللعبالمهارات 4.

والرتويض والتقدم  ستحواذ على الكرة والتسديد بقوة والتمرير يفاللعب يعتمد على املهارات الفنية مثل اال

لعب، فمثاًل الضغط الذي  وميكن تلقني هذه املهارات وحتسني فعاليتها بفضل. بالكرة ولعب الكرات اهلوائية

ن التطرق لكل جوانب إذا مت الرتكيز على املراوغات خالل حصة فخالل التدريبات جيب التأكد م. ميارسه اخلصم

 école de تدريبية خاصة، ينبغي خلق جو تدرييب يالئم هذا املبتغى لتحسني ملكة املراوغة عند الطفل

football, édition amphora, paris, France, 2002,p67. (1) -Cédric catenoy 

et froncois Gill: 

 :للعب بعدد مصغر من الالعبينالتمارين وأشكال ا

وأجنع وسيلة لتحقيق  هداف ومنع اخلصم من التهديفألتسجيل ا: تتشكل قاعدة كرة القدم من فكرتني اثنتني

 .التمارين هذه اأهلداف املسطرة هي استخدام أشكال لعب مالئمة وتطبيقها يف خمتلف

 .أبسط شكل للعب هو املواجهة الثنائية ندا للند - 

 .كيز يف هذا التمرين على اجلانب الفين يف املراوغة وأيضا محاية الكرةجيب الرت  - 

 .جيب على الطفل أن يتعلم كيفية إبراز قوة شخصيته وكذا االستخدام اأملثل جلسمه - 

 fabrice morelle: guide de foot ball effectif - أنا والكر ة"وهنا أيضا تربز ثنائية  - 

réduit, édition amphora, ."paris, France, 2005,p 59. 

يف هذه احلالة  حيث ميتلك الطفل . 5ضد  9عب آخر يف التمرين ليتغري الوضع مبجرد أن يتم إدخال ال

 ر؟خآلمتر يرها إىل االعب ا ستحواذ على الكرة أمفضل االألهل من ا: إمكانية مترير الكرة واختاذ قراره بنفسه أي

أكرب للعب وفهماً  ارً ء، تصو اك عدد أكرب من اخلصوم والزمالر ى إشعلى، الذي يركز علألويتطلب املستوى ا

عتبار والسماح ألطفال التعقيدا ا فكلما ازد عدد االلعبني كلما أصبح اللعب أكثر. بداعإلأعمق للعب اجلماعي وا

ة يف عدد مصغر من االلعبني مث الزيادة التدرجيي وعليه، من املهم أخذ السن بعني. بالتطور عرب اللعب بعدد ً 

عبني، يكون مبقدور األطفال ملس الكرة بصورة مكثفة ويستحيل الال لعاب ذات عدد مصغر منألففي ا. املشاركني
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وهنا جيب إبالء . بالضبط ما يكسب هذا النوع من األلعاب قوة وتنافسية أكرب عليهم التهرب وااخلتباء، وهذا

حىت البسيطة منها، كما ال جيب اللعب ملدة طويلة  كةً◌؛ فمن الضروري استخدام العيب د  أهلمية لكل اجلوانب

 Alexander dellal- البدالء مما ميكن من احلفاظ على إيقاع اللعب وقوة التمرين جدا

:l’entrainement a la performance en foot ball-èdition de poeck 

université, bruxelles , Belgique, 2008,P38. . 

 .تنتج أن االلعبني يتمكنون من ملس الكرة أكثر ضمن فريق مصغروتلخيصاً ملا سبق، نس

على  ويسمح تكرار املواقف اليت ينبغي. كما يقومون بتمريرات ويتواجدون باستمرار يف وضعية الند للند

إحساسهم باملتعة من  كما يزداد. األطفال خاللها اختاذ قرارات سريعة هلؤالء من التعلم واكتساب مهارات إجيابية

السيما أن األطفال حيسون مبتعة كبرية  وهذا يدل على أن اللعب يصبح أسهل،. خالل مشاركتهم الفعالة يف اللعب

  .ويشعرون حبرية التعبري من خالل امتالكهم للكرة

  : انين اللعب لكرة القدم المصغرةقو .5

 .الصاالت وكرة القدم كرة قوانني بني مزيج هي قوانينها

 حماميد سليمان الفتاح عبد احلكم أعده ملا وفقا ملصغرةا القدم كرة قانون أما

 قانونيني يد كرة مرميا املرميان. م 25 – 15 عرض م40 –م 25 طول – امللعب قياسات

 العبني 7 – الالعبني عدد

 .املالعب لتبديل اسرتاحه دقائق 5+  دقيقه 15 شوط كل شوطان – املباراة مدة

 .شوط كل يف مستقطع وقت واحدة دقيقة اخذ فريق لكل ميكن

 "5 او 4 رقم" عادي حجم – الكرة حجم

 . باملرة التسلل قانون يطبق ال 

 . مباشره البداية ضربه من هدف احراز ميكن ال,  امللعب منتصف من – املباراة بداية
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 . ثواين 5 عن تزيد ال ملده اجلزاء منطقه داخل بيده الكره بامساك فقط للحارس حيق

 . هدف واحراز امللعب يف مكان أي من مىللمر  التسديد ميكن

 . مباشرة مرمى ضربة من هدف احراز ميكن ال

 العب ملست اذا اال منها هدف تسجيل ميكن وال الكره منه خرجت اليت املكان من بالقدم تنفذ متاس رميه

  .اخر

) 3( يبتعد ان اخلصم بالالع وعلى مبكا�ا ثابته الكره تكون ان وجيب بالقدم التنفيذ يتم – وركنية حرة ضربة

 . االقل على امتار

 ضربة فتكون امتار 5ال منطقة داخل كانت اذا اال مباشرة حرة ضربة الالعب يرتكبها خمالفة كل على العقوبة

 .امتار) 6( ال نقطة على جزاء

 خلف والالعبون املرمى خط على احلارس يكون حبيث امتار) 6(ال نقطة على تنفذ امتار) 6( جزاء ضربة

 .اخلصم الالعب من الكرة تسديد بعد اال املرمى حارس يتحرك وال املرمى خط من امتار) 9( أي امتار)3( الكرة

 تصرف او خصم العب على اللعب اثناء خمالفة ارتكب اذا الصفراء بالبطاقة الالعب انذار للحكم حيق

 . رياضي غري او الئقة غري بصورة

 تلقائي بشكل القادمة املباراة يف اللعب من مينع الدوري لخال صفروات بطاقتني على يتحصل العب كل

 )مبعد(

 املطرود الالعب احلمراء البطاقة خمالفته وتستحق خمالف العب أي وطرد احلمراء البطاقة اشهار للحكم حيق

 الةح يف اال املخالفة ارتكاب من دقائق) 5( بعد اخر بالعب تعويضة وميكن البدالء ودكة امللعب يرتك ان جيب

 .املبعد الالعب مكان العب ادخال ميكن دقائق) 5( املدة هذه اثناء هدف سجل

 (مبعد(تلقائي بشكل املقبلة املباراة يف يشارك ال احلمراء بالبطاقة يطرد الالعب

 الطاعة جلنة امام وميثل القادمة املباراة يف اللعب من مينع رياضي او اخالقي غري تصرف نتيجة الالعب طرد اذا

 .ارتكبها اليت املخالفة او السلوك نوع حسب عقوبته مدة تقرر وهي
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 .سواء حد على واليد بالقدم اللعب بدء ميكنه املرمى حارس

 .املرمى حارس من تسديدها جراء املنتصف خط الكرة جتاوز ممنوع

  . مرة من اكثر يبدل ان لالعب وميكن التبديالت يف تقييد يوجد ال

 توقف وقت يف العملية وتكون احلكم من االذن واخذ احلكم اعالم شريطة خرا بالعب احلارس تبديل ميكن

 حرة ضربة ضدهم وحتسب الصفراء بالبطاقة املرمى وحارس الالعب فينذر التجاوز هذا مثل حصل وان. املباراة

  . امللعب منتصف من مباشرة

  : القوانين التنظيمية و االدارية.6

 :يلي ما إىل دناهأ الواردة العبارات تشري التعريفات

1 .WMF :هي رحبية غري منظمة املصغرة القدم لكرة الدويل حتادالا, املصغرة القدم لكرة الدويل حتادالا 

 .املصغرة القدم كرة يف تتحكم دولية هيئة

 .املصغرة القدم لكرة الدويل اللتحاد علىألا التشريعية الوثيقة: ساسيألا القانون. 2

 .مصغرة مفتوحة عبالم أو مغلقة عبالم يف عبتل: املصغرة القدم كرة. 3

 املتمتع و املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد قبل من به املعرتف املصغرة القدم لكرة الوطين حتادالا: حتادالا. 4

 .ذلك غري بعين السياق يف املستخدم سمالا كان إذا إال بعضويتها

 الوطين اللتحاد تابع تنظيم: الرابطة. 5

 اوملبية وطنية جلنة لديه الذي ذاتيا مستقل إقليم أو الدويل ا�تمع طرف من �ا معرتف مستقلة دولة :البلد. 6

 .الدولية االوملبية اللجنة طرف من �ا معرتف

 و املصغرة القدم لكرة الدويل حتادالا لواء حتت املنضوية الوطنية حتاداتالا من جمموعة: القاري حتادالا. 7

 .جغرايف كيان أيل أو القارة لنفس تنتمي
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 بني قةالالع ضبط يستطيع كفدرالية أي و املصغرة القدم لكرة الدويل حتادالا بني عقد: الكنفدرالية عقد. 8

 .علىألا القانون هو ساسيألا القانون يبقى لكن فريقيإلا حتادالا و القاري حتادالا

 .رةاملصغ القدم لكرة الدويل اللتحاد التنظيمي اهليكل: اللجان. 9

 .املصغرة القدم لكرة الدويل اللتحاد التنفيذية و سرتاتيجيةالا اهليئة: التنفيذي املكتب. 10

 .اختصاصه يف كل اللجان مهام خيص ما يف التعليمات: العمل طريقة. 11

 .الدويل اللتحاد العليا السلطة و التنفيذية اجلهة و التشريعية اهليئة: العامة اجلمعية. 12

 .الدويل اللتحاد اإلدارية و التنفيذية و العملياتية اهليئة: اإلدارة. 13

 .الدويل اللتحاد التنفيذي املدير هو: العام اأملني. 14

 املكتب طرف من املعدة و املصغرة القدم لكرة التنظيمية القوانني: املصغرة القدم لكرة الدولية القوانني. 15

 .األساسي للقانون وفقا التنفيذي

 لوائح و قوانني تتضمن جلانه احد او املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد طرف من وثيقة: لداخليا القانون. 16

  .األساسي القانون يف مذكورة غري

 او دائم عضو يكون ان له ميكن, العامة اجلمعية انضمامه على وافق رحبية غري منظمة هو: العضو حتادالا

 ملصغرةا القدم لكرة الدويل االحتاد اىل منتمي عضو

 هذا يف املكتوبة الشروط حترتم و تنطبق اليت ،املصغرة القدم لكرة الوطنية حتاداتالا: الكامل العضو. 18

 غري املصغرة القدم لكرة وطين احتاد و رحبية غري كمنظمة بلده يف الكامل العضو يسجل, االساسي القانون

 .الوطين ملستوىا على املصغرة القدم كرة تنظيم و ترقية,لتطوير يسعى حكومي

 القانون هذا يف املكتوبة الشروط عليه تنطبق الذي و اللجان من يكون ان جيب: املؤقت العضو. 19

 .جزئيا األساسي
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 للربح اهلادفة غري الوطنية او القارية املصغرة القدم كرة منظمات اىل املنتسبون االعضاء: املنتسب العضو. 20

 اعرتفت اخرى قيمة هلا او املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد مسابقات ىلا الفرق تنقل اليت و خاصة كيانات او

 الدويل االحتاد يف كمسامهة العامة اجلمعية �ا

 و املمرن,املدرب, احلكام,اللجان اعضاء( التنفيذي املكتب اعضاء فيهم مبا)  اداري عضو اي: الرمسييون. 21

 الكنفدراليات,  املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد يف الطبية و االدارية, التقنية املسائل عن مسؤول شخص اي

 القدم لكرة الدويل اللتحاد األساسي للقانون ااملتثال على جمرب شخص اي و الفريق, الرابطة, االعضاء اتاالحتاد,

 .الوسطاء و االلعبيني باستثناء) املصغرة

 رابطة يف عضو او( املصغرة القدم لكرة الدويل اداالحت يف عضو بدوره هو الذي) احتاد يف عضو: النادي. 22

 .املسابقات احدى يف االقل على بنادي يشارك الذي و وطين احتاد يف �ا معرتف

 .اتاالحتاد طرف من مسجل املصغرة قدم كرة العب اي: االعب. 23

 من تنظيمها يتم و ملصغرةا القدم لكرة الدويل االحتاد عليها يسيطر اليت اللعبة: املصغرة القدم كرة منظمة. 24

 الرياضي التحكيم لقانون وفقا االحتادات او االكنفدراليات او الدويل االحتاد طرف

 الفرق لصاحل كنفدرالية اي او املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد من منظمة مسابقة: الرمسية املسابقة. 25

 املعنية

 لكرة الدويل االحتاد يف هيئة او عضو ليست ليتا املنظمة او الكيان او الشخص: املصلحة اصحاب. 26

 سياسات و اهداف و باجراءات تتاثر او تؤثر قد و الدويل االحتادب معنية او مصاحل لديها لكن و املصغرة القدم

 .الرابطات و املدربني و االلعبني و االندية السيما و الدويل االحتاد

 املفرد يف مصطلح اي. اجلنسني كل على الطبيعيني صشخااال اىل تشري اليت املصطلحات تنطبق: حظةالم

  .بالعكس العكس و اجلمع على ينطبق
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  المواد التنظيمية و اإلدارية لكرة القدم المصغرة  01 الجزء

 المقر و المسمى: االولى المادة

 WMF املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد هو اللتحاد املسجل االسم. 1

2 .WMF القـــــانون من 3045*  4 للمادة وفقا التشيك جلمهورية العدل وزارة دىل مسجل احتـاد هو 

 .)L68536( رقم احلالة) التشيك جلمهورية املدين

 عن صادر بقرار إال أخر مكان إىل نقله جيوز ال و الدويل االحتاد مقر هي التشيك مجهورية براغ مدينة. 3

 التنفيذي املكتب عن صادر بقرار إال املدينة نفس يف العنوان تغيري جيوز ال و ,العامة اجلمعية

 االهداف: الثانية المادة

 :اىل WMF املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد يهدف 

 و االنسانية قيمها ضوء يف االرض بقاع كل يف هلا الرتويج و املصغرة القدم كرة للعبة املستمر التحسني. 1

 .اخلصوص وجه على التطوير و الشباب مجبرا خالل من و املوحدة الرتبوية و الثقافية

 .الدولية مسابقته تنظيم. 2

 .تنفيذها ضمان و املصغرة القدم كرة لعبة حتكم اليت االنظمة و اللوائح سن. 3

 للقانون جتاوزات اي حدوث دون للحيلولة املالئمة اخلطوات باختاذ املصغرة القدم كرة لعبة على االشراف. 4

 .املصغرة القدم كرة لعبة قانون او الدويل االحتادب اخلاصة لقراراتا او اللوائح و األساسي

 اىل النظر دون فيها املشاركة يريد من لكل املصغرة القدم كرة لعبة اتاحة و وصول لضمان جاهدا يسعى. 5

 .السن او اجلنس

 .النسائية املصغرة القدم كرة تطوير و ترقية. 6
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 املنشطات و كالفساد مشروعة الغري الطرق و املمارسات انواع كل مبنع ةالرياضي الروح و النزاهة قيم ترقية. 7

 او اتاالحتاد اعضاء و الرمسيني,االلعبيني,املسابقات,املباريات نزاهة متس ان املمكن من اليت املباريات ترتيب او

 .املصغرة القدم كرة احتاد اىل تسيء ان شا�ا من اليت

 االنسان حقوق: الثالثة المادة

 هذه محاية مساعىي لرتقية يسعى و االنسان حلقوق الدولية مواثيق كل املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد محيرت 

  احلقوق

 العنصرية مناهضة و التفرقة عدم: الرابعة المادة

 السباب الناس من جمموعة او شخص او بلد اي ضد نوعه كان ايا التمييز و التفرقة ممارسة باتا منعا مينع

 .الطرد او بااليقاف ذلك على يعاقب و سياسية او دينية او عرقية السباب او النوع وا اجلنس

 الصداقة عالقات تعزيز و تنمية: الخامسة المادة

 و القارية اتاالحتادو  االعضاء بني الصداقة عالقات تعزيز و لرتقية املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد يسعى. 1

 .االنسانية اهلداف لتحقيق ا�تمع يف و االلعبني و االداريني و االندية و الوطنية

 ينشا قد نزاع اي مبعاجلة لتقوم املناسبة الدستورية االساليب بتهيئة املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد يتكفل. 2

 .االعبني و االداريني و االندية و القارية االحتادات و االعضاء بني

 االعبون: السادسة المادة

 و بذلك املتعلقة القضايا كل و( اهلواة او*و احملرتفني) االلعبني حالة ضبط التنفيذي املكتب على جيب

  .االلعبني تدريب على النوادي تشجيع باخلصوص
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 IMRالمصغرة القدم لكرة الدولية القوانين: السابعة المادة

 قانون وفق املصغرة لقدما كرة ممارسة املصغرة القدم لكرة الدويل االحتادب عضو وطين احتاد كل على. 1

IMR و اللعبة قوانني بسن املخولة الوحيدة اجلهة هو و الدويل اللتحاد التنفيذي املكتب عن الصادر اللعبة 

 .تعديلها

 :االخرين و المسئولين و الهيئات سلوك: الثامنة المادة

 اخلاص الشرف ميثاق و تالقرارا و اللوائح و األساسي النظام احرتام املسئولني و اهليئات كافة على. 1

 .انشطتهم كافة يف WMF املصغرة القدم لكرة الدويل االحتادب

 لوائح و األساسي بالقانون التقيد املصغرة القدم كرة لعبة يف مشارك احتاد أو شخص كل على جيب. 2

  .الرياضية الروح مواثيق اىل باالضافة املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد

 الرسمية للغةا: التاسعة المادة

 اللغة هي االنجليزية اللغة, WMF املصغرة القدم لكرة الدويل اللتحاد الرمسية اللغة هي االنجليزية اللغة. 1

  .االعالنات و املراسالت و ااجلتماعات حملاضر الرمسية

 .اامل لغا�م اىل الرتمجة عن املسئولة هي االعضاء االحتادات

 اامل بلغتها تتحدث ان املؤمتر يف املشاركة الوفود تستطيع و, العامة للجمعية مسيةالر  اللغة هي االنجليزية اللغة. 3

 .مرتجم توفري استطاعوا ما اذا

 االحتاد عن الصادرة البيانات و القرارات و الداخلية اللوائح و بتطبيقه اخلاصة اللوائح و,األساسي القانون. 4

 للغة تكون املرجعية فان النص يف اختالف هناك كان ما اذا. الرمسية باللغة تنشر املصغرة القدم لكرة الدويل

  .االجنليزية

 العضوية: العاشرة المادة

 :التايل للتصنيف املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد اعضاء خيضع
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 :الدائمون االعضاء. 1

 لكرة الدويل االحتاد من �ا املعرتف املصغرة القدم كرة هياكل او الدول من يكونوا ان جيب الدائمون االعضاء

 واحدة عضوية دولة لكل حيق. األساسي القانون هلذا الدائمة العضوية شروط كل يستوفون الذين و املصغرة القدم

 فقط

 :المؤقتون االعضاء . 2

 العامة اجلمعية غاية اىل جزئيا العضوية مؤهالت سوى تليب ال اليت اهليئات من املؤقتون االعضاء يكون ان جيب

 .العامة اجلمعية يف التحدث و للحضور مندوبني ترشيح يف احلق له لكن التصويت املؤقت للعضو حيق ال, القادمة

  : المنتسبون عضاءاال. 3

 اىل الفرق تنقل اليت و خاصة كيانات او للربح اهلادفة غري الوطنية او القارية املصغرة القدم كرة منظمات اىل 

 االحتاد يف كمسامهة العامة اجلمعية �ا اعرتفت اخرى قيمة هلا او ملصغرةا القدم لكرة الدويل االحتاد مسابقات

 القانون يف عليها املنصوص الشروط يستوفون الذين أللعضاء الدويل االحتاد اىل املنتسبة العضوية متنح. الدويل

 يف حدثالت و للحضور مندوبني ترشيح يف احلق له لكن و التصويت حبق املنتسب العضو يتمتع. األساسي

  .العامة اجلمعية

 :الشرفيون االعضاء . 4

 كأعضاء انتخا�م مت و الدولية املصغرة القدم لكرة بارزة خدمات قدموا الذين االشخاص هم الشرفيون االعضاء

 .العامة اجلمعية طرف من شرفيني

 العضوية اتمام و قبول: 11 المادة

  التطبيقات. 1

 :التالية بالوثائق ترفق و العام نياالم اىل العضوية استمارة تقدم ان جيب

 االنجليزية اللغة اىل مرتجم األساسي القانون من نسخة. 1
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  االساسي القانون من نسخة. 2

 املصغرة القدم لكرة الدويل اداالحت من تستخرج استمارة. 3

 املصغرة القدم لكرة الدويل اداالحت اىل اللنضمام ا�لس قرار. 4

 مبا أخرى معلومات و املالية بالوضعية املتعلقة االسئلة عن إلجلابة استمارة يفرض ان التنفيذي للمكتب ميكن

 .املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد يف عضو اي مع يتعارض ذيال الذي التنفيذي املكتب موافقة على دليل فيها

 للمكتب ميكن و,القرار اذاللتخ العامة اجلمعية اىل عدمه من االستمارة تفدمي يقرر و التنفيذي املكتب يقيم

 موافقة بعد فعالة العضوية تعد املقبل العامة اجلمعية غاية اىل تسري اليت و مؤقتة عضوية يضمن ان التنفيذي

 .العضوية طلب على العامة اجلمعية

 و العامة باجلمعية اخلاصة القرارات و اللوائح و القواعد و ساسياال بالقانون التقيد على االعضاء يصادق. 2

 . التنفيذي املكتب

 الفرق مجيع مطالبة ذلك يف مبا املنشطات ملكافحة الدويل للقانون ملتثالا و.  املصغرة القدم لكرة الدويلاالحتاد 

 .املنشطات ملكافحة الدويل بالقانون اللعرتاف املوظفني و الرياضيني و

 القدم لكرة الدويل االحتاد عضوية يف يشرتط و, العضوية يف تغيري او قبول بأي االعضاء مجيع اخطار جيب. 3

 املنشطات ملكافحة الدويل القانون مع اخلاصة الربامج و االنظمة و القواعد و للسياسات ااملتثال املصغرة

 العضوية رسوم دفع تأخري ميكن ال. مارس 31 قبل او يف السنوية العضوية رسوم دفع االعضاء على يتعني. 4

 ما الدولية املسابقات مجيع يف التنافس يف حقه و التصويت يف حقه يفقد فانه دفعها يف االعضاء احد تأخر اذا و

 .احلق دفع جدول منح التنفيذي املكتب يقرر مل

 او مسجل خطاب بواسطة وقت اي يف املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد من استقالته تقدمي عضو أيل حيق

 على االستقالة هذه تؤثر ال. االستقالة هذه يرفض او يقبل قد يالذ العام ااملني اىل فاكس او الكرتوين بريد

 .احلالية للسنة للعضو املالية االلتزامات
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. األساسي القانون يف عليه املنصوص النحو على العامة اجلمعية اصوات ثلثي بأغلبية عضو اي طرد ميكن. 5

 العامة اجلمعية قرار. رمسي الكرتوين بريد وا مسجلة برسالة االقل على شهر ملدة الطرد باقرتاح طلب تقدمي جيب

 .�ائيا يعترب عضو بطرد

 اذا املصغرة القدم لكرة الدويل اللتحاد الكاملة العضوية على للحصول فقط مؤهال الطلب مقدم يكون. 6

 كانت اذا. الشركات قبول ميكن ال. الطلب مقدم لبلد الوطين للقانون وفقا رحبية غري هيئة الطلب مقدم كان

 لكرة الدويل االحتاد عضوية منحه ميكن فال, الطلب مقدم يف مباشر غري او مباشرا دورا تلعب الشركات احدى

 .به تتحكم شركة عن الكشف الطلب مقدم على جيب. املصغرة القدم

 يف كمتتح اليت و �ا املعرتف و الشرعبة الوطنية اتاالحتاد جلميع مفتوح املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد. 7

 الوطين املستوى على املصغرة القدم كرة

 الدولية وملبيةاأل اللجنة به تعرتف الذي و ذاتيا مستقل اقليم او بلد كل من فقط واحد عضو قبول ميكن. 8

 احلاكمة اهليئة باعتباره به الدويل اداالحت يعرتف ان جيب. )الدويل اللتحاد التنفيذي املكتب ملوافقة ايضا ختضع(

  .البلد هذا يف املصغرة القدم رةلك وطنيا

 بالعضوية ليتمتع يتقدم الذي االحتاد على جيب( التالية املتطلبات دائما يستوفوا ان عضاءاال على جيب.

 : )املتطلبات يستويف اي الكاملة

a (بأكمله البلد يف املصغرة القدم كرة يف التحكم و متثيل 

b (ان و اخر شكل بأي هلا تابعة تكون او املصغرة القدم ةكر  يف تنشط اخرى منظمة يف عضوا بكون ال ان 

 القدم لكرة الدويل اللتحاد التنفيذي املكتب من بإذن الإ املنظمة هذه لسيطرة ختضع مسابقة اي يف تشارك ال

 .املصغرة

c (املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد عن الصادرة القرارات و اللوائح و بالقوانني تزاماالل 

d (متييز اي دون دميقراطية بطريقة ادارته و االحتاد تنظيم يضمن اللتحاد الداخلي القانون ان من دالتأك 

 .جنسي او سياسي او ديين او عنصري
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e (فدرالية,مجعية,احتاد اىل باإلضافة املصغرة القدم كرة عبارة على حتاداال اسم حيتوي ان. 

f (سنويا املصغرة القدم كرة دوري او بطولة تنظيم. 

g (السنة يف االقل على واحدة مرة عامة مجعية تنظيم. 

h (جدد اعضاء لقبول مفتوحة تكون ان. 

 القارية تحاداتاال: عشر الثانية المادة

 التنفيذي للمكتب بطلب التقدم و قارية احتادات تشكيل املصغرة القدم لكرة الدويل حتاداال عضاءاال ميكن. 1

 القارية حتاداتاال من الغرض يكون ان جيب. 12 للمادة وفقا القارية اداتحتاال �ذه عرتافال الدويل اللتحاد

 للقانون وفقا القارية املنطقة يف املصغرة القدم لكرة الدويل حتاداالب اخلاصة املصغرة القدم كرة لعبة تعزيز و تطوير

 .الدويل حتاداالب اخلاصة السياسات و سرتاجتياتاال و اللوائح و القواعد و ساسياأل

- ريكتاناألم- اوروبا: التالية للمناطق واحد قاري باحتاد يعرتف ان الدويل اللتحاد التنفيذي للمكتب ميكن. 2

 .اوقيانوسيا- اسيا- افريقيا

, اجلغرافية للمنطقة وفقا قاري احتاد كل اىل تنظم ان ميكن اليت البلدان حتديد التنفيذي للمكتب ميكن

 صلة ذات لالعوام من غريها و السابقة املمارسات

 من به اللعرتاف قاري احتاد لطلب تبديل من يلزم ما اجراء مع ساسياال القانون هذا من 11 املادة تطبق. 3

 .املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد جانب

 سواء التالية الشروط يستويف اي القاري االحتاد على جيب التنفيذي املكتب قبل من �ا رتافاالع يتم لكي. 4

 :ذلك بعد او االعرتاف  طلب قدميت وقت يف

a (املصغرة القدم لكرة الدويل حتادلال التنفيذي املكتب قبل من كتابيا ذلك خالف على فاقاالت يتم مل ما 

 املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد يف املنتسبني االعضاء و الدائمني االعضاء من فقط القاري االحتاد عضوية تتكون

 الصلة ذات القارية ةاملنطق اىل املنتمني

b (اعضائه عن متميز قانونيا كيانا يكون ان القاري االحتاد على جيب 
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c (و القواعد و األساسي القانون مع متسقا و متاما متوافقا القاري ادلالحت ساسياأل القانون يبقى ان جيب 

 املصغرة القدم لكرة الدويل االحتادب اخلاصة اللوائح

d (لكرة الدويل االحتادب اخلاصة اللوائح و القواعد و األساسي للقانون وفقا القاري االحتاد يعمل ان جيب 

 تصرف بأي القاري االحتاد يقوم ال ان و, التنفيذي املكتب او العامة اجلمعية عن صادر قرار اي و املصغرة القدم

 .شكالاال من شكل بأي الدويل االحتاد مصاحل مع يتعارض او يضر

(e (الدويل االحتاد مع اوال اتفاق جيب املصغرة القدم لكرة حدث او مسابقة اي القاري حتاداال ينظم ان قبل 

 ان جيب. الدويل االحتاد لوائح و لقواعد وفقا املسابقات مجيع تنظيم جيب ذلك عن عالوة املصغرة القدم لكرة

 الذين الرياضيني على به رتفاملع القاري االحتاد ينظمها اليت ااحلداث او املصغرة القدم كرة مسابقات تقتصر

  .الصلة ذات القارية املنطقة ينتمى الذي البلد اىل ينتمون

. القاري االحتاد ذلك اعضاء ينتخبه تنفيذي مكتب بواسطة قاري احتاد لكل داريةاال االنشطة توجيه يتم. 5

 القدم لكرة الدويل اللتحاد يالتنفيذ املكتب مع التعاون و انشطته بتنسيق قاري احتاد لكل التنفيذي املكتب يقوم

 و الدويل اللتحاد التنفيذي املكتب اىل سنتني كل انشطته عن كتايب تقرير ارسال اخلصوص وجه على و املصغرة

 .سنويا الدويل التحاد العامة اجلمعية اىل

 على كذل يف مبا قانوين لسبب العامة اجلمعية قبل من القاري االحتادب عرتافاال سحب او تعليق ميكن. 6

 اذا. اعاله e-a 04 الفرعي القسم يف عليها املنصوص االعرتاف  لشروط خرق اي احلصر ال املثال سبيل

 مؤقتا القاري االحتادب االعرتاف  تعليق ايضا الدويل اللتحاد التنفيذي للمكتب جيوز,  ذلك الظروف اقتضت

 ان العامة اجلمعية على. الدويل اللتحاد العامة ةللجمعي التالية الدورة انعقاد وقت يف مؤقتا موقوفة تبقى ان شرط

 .االعرتاف  سحب او التوقيف متديد او القاري االحتادب االعرتاف  اعادة ينبغي كان اذا ما تقرر

 الرياضية التحكيم حمكمة امام حصريا القاري االحتاد من االعرتاف  سحب او تعليق قرار يف الطعن ميكن. 7

 ياضيالر  التحكيم لقانون وفقا

 التنفيذي املكتب يقرر قد. قارية جلنة تعيني التنفيذي للمكتب ميكن, قاري احتاد وجود عدم حالة يف. 8

 .القارة يف االقليمية للمناطق قارية جلان تشكيل
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 االحتاد يف عضوا تلقائيا يكون القارية املنطقة ينتمي املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد يف عضو كل. 9

 .القاري

 االعضاء اللمنظمات قوانين: 13 دةالما

 تتعلق احكاما قلاأل على تتضمن ان جيب و الرشيد احلكم ملبادئ االعضاء اتاالحتاد قوانني متتثل ان جيب. 1

 :التالية باملسائل

a (الدينية و السياسية الشؤون يف حمايدا يكون ان 

b (التمييز اشكال مجيع منع 

c (السياسي التدخل اشكال نم شكل اي يتجنب و مستقال يكون ان 

d (كذلك و النظيف اللعب و الرياضية الروح و النزاهة و الوالء مبادئ على املوافقة اجلميع على جيب 

 املعنية الكنفدرالية و املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد عن الصادرة القرارات و اللوائح و األساسي القانون

e (و االلعبني تسجيل و املنشطات مكافحة و بالتحكيم املتعلقة املسائل تنظيم عن ةاألساسي املسؤولية حتمل 

 .املسابقات نزاهة حلماية االلزمة التدابري و ااخلالقي السلوك سوء ذلك يف مبا تأديبية تدابري فرض

f (القرار صنع هيئات اختصاصات حتديد 

g (القرار صنع يف املصاحل تضارب جتنب  

 كرة يف اجلنسني بني املساواة امهية مراعاة و التمثيلية الدميقراطية ملبادئ فقاو  التشريعية اهليئات تشكيل جيب

 .املصغرة القدم

 العضوية تعليق:  14 المادة

 تقدم مما الرغم على. التنفيدي املكتب لطلب وفقا اتاالحتاد احد عضوية تعليق العامة للجمعية ميكن. 1

 تعلق ان العامة اجلمعية من تصويت دون الصحيحة قانونيةال االجراءات القيام بعد التنفيذي للمكتب ميكن
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 مل ما التالية العامة اجلمعية غاية اىل املفعول ساري التعليق يعترب و التزامه فعال ينتهك احتاد عضوية فوري بشكل

 .العامة اجلمعية هذه قبل التعليق هذا بإلغاء التنفيذي املكتب يقم

 تعليق تأكيد يتم. للتصويت املؤهلني االعضاء ثلثي حضور العامة معيةاجل قبل من العضوية تعليق يتطلب. 2

 يف. احلاضرين للتصويت املؤهلني االعضاء ثلثي بأغلبية القادمة العامة اجلمعية يف التنفيذي املكتب قبل من العضوية

 .تلقائيا التعليق هذا رفع يتم ذلك تأكيد عدم حالة

 االحتاد مع التواصل عضو احتاد ألي حيق ال. عضويته حقوق نم اي ممارسة موقوف عضو أيل ميكن ال. 3

 .العقوبات من املزيد التنفيذي املكتب بفرض قد. املوقوف

 لكرة الدويل االحتاد مسابقات مجيع من االقل على اثنني يف يشارك ال الذي االحتاد عضوية تعليق يتم. 4

 تفي حىت العامة اجلمعية يف التصويت من متتالية اتسنو  اربع مدار على التاهيلية اجلوالت او املصغرة القدم

 .بالتزاما�ا

 هيئاتها و االعضاء المنظمات استقالية: 15 المادة

 .اخرى اطراف من له داعي ال تأثري بدون و مستقل بشكل شؤونه بإدارة عضو احتاد كل يقوم. 1

 او تخابلالن التام الستقاللا يضمن دميقراطية اجراءات على العضو اللتحاد األساسي القانون ينص. 2

 .التعيني

 ال مؤقت اساس على حى 2 الفقرة أحلكام وفقا تعيينها او انتخا�ا يتم مل اليت االعضاء اتاالحتاد هيئات. 3

 .املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد قبل من �ا االعرتاف  يتم

 من �ا االعرتاف  يتم ال 2 للفقرة وفقا ينهاتعي او انتخا�ا يتم مل اليت اهليئات تصدرها اليت القرارات. 4

 .املصغرة القدم لكرة الدويل االحتاد

 الرابطات و أللندية ةاألساسي القوانين: 16 المادة
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 هذا من االعرتاف  و التنظيم اىل العضو حتادلال تابعة اخرى جمموعة اي او والتالبط,االندية ختضع. 1

 القانون اعتماد يتم و ا�موعة هذه واجبات و حقوق و السلطة نطاق حاداللت االساسي القانون حيدد و. االحتاد

  .االحتاد قبل من ا�موعة �ذه اخلاصة اللوائح و األساسي

 تتعلق اليت املسائل كل يف القرارات مجيع اختاذ تستطيع هلا التابعة االندية ان ضمان احتاد كل على جيب

 يف. للنادي التأسيسي اهليكل عن النظر بغض االلتزام هذا ينطبق. خارجية جهة اي عن مستقل بشكل بالعضوية

 و القابضة الشركات ذلك يف مبا ( اعتباري او طبيعي شخصأي  ممارسة عدم ضمان االحتاد على جيب حال اي

 صواتاأل حقوق اغلبية,  اغلبية حصة لالخ من سيما ال شكالاأل من شكل بأي السيطرة) التابعة الشركات

 اكثر على ذلك اىل ما و قتصاديةاال السيطرة او التبعية اشكال من شكل اي او ارةاالد جملس يف قاعدامل اغلبية

  .الشريفة املنافسة لضمان ذلك و واحد ناد من

  كرة القدم المصغرة في الجزائر .7

 وجتسيدا, ظيمةالع اجلزائر املفدى الوطن هذا أبناء من مببادرة املصغرة القدم لكرة اجلزائرية االحتادية مشروع

 بكل العنف ونبذ التآخي و السلم لتجسيد الشابة الطاقات فيه تتفاعل حضاري كأسلوب الرياضية للمنظومة

 الفكرية املنظومة هذه الثاين، املقام يف البدين و الصحي باجلانب لالعتناء وكممارسة األول، املقام يف أشكاله

 بقيم معىن حضاري ملشروع طريق كخارطة رحب بصدر  ربوعه كل من الواحد الوطن أبناء تبناها اليت الراقية

 ومفاهيم املواطنة مبدأ وتعزيز االجتماعي لإلصالح مؤهلة لتصبح اجلزائر أبناء وجدان يف لتكريسها يصبوا إنسانية،

 عن ضال،ف وتثبيته الوطين اإلشعاع مزيد باجتاه والسعي ا�تمعي والوعي الوطنية الشخصية وبناء والتكاثف الوحدة

 وبناء, والصفاء واآلمان واإلشراق العطاء آفاق ميثلون الذين الشباب لتأهيل متعددة وتدريبية تطويرية مشاريع

 هؤالء. ثانيا وجمتمعهم أوال أنفسهم يشرف مبا الرياضي ا�تمع يف أكثر فرص على احلصول من ومتكينهم قدرا�م

 لكرة اجلزائرية لالحتادية التأسيسية اللجنة( مسي مدين مكتب إطار يف تنظموا املعطاء البلد هذا أبناء من اخلريين

 مؤطرة كروية وأندية فرق لواء حتت املنضوون اجلزائري بالشباب التكفل عاتقه على اخذ الذي)  املصغرة القدم

 سيسيةالتأ اللجنة �دف   ، الطموح املدين الكروي اهليكل هذا الرياضي و الكروي ا�ال يف متخصصة بكفاءات

   :إيل املصغرة القدم لكرة اجلزائرية لالحتادية

   .الوصية اجلهات من االعتماد لطلب متكامل إداري ملف تكوين على العمل ـ .
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 طبقا �ا يكلف اليت الرياضية االختصاصات أو االختصاص ومراقبة  وترقية وتطوير وتنشيط تنظيم -

  .للرياضة الوطنية السياسة إيل وباالستناد بالرياضة لفاملك الوزير مع بالتنسيق احملددة العامة لألهداف

  .اخلربات تبادل وكذلك والتعارف التآخي روح تنمية قصد الوطن أبناء بني ودية كروية دورات تنظيم ـ 

 مصاف  إيل لرتتقي �ا والنهوض اجلزائرية الرياضة تطوير يف يساهم من لكل اجلميل رد و تكرمي علي العمل ـ 

  الرياضي وا�ال االختصاص هذا يف امليةوالع الكبار

 الرياضية األخالق كنف يف الشريف التنافس و االنضباط روح تكريس.  

 اجلزائر مناطق كل متس  بلدية وجلان والئية رابطات انشاء 

  الجزائر في المصغرة القدم كرة مشروع بداية .8

على غرار كل واليات الوطن وجتسيدا من خالل العمل اجلواري الطارات الشباب والرياضة لوالية بسكرة 

السرتاجتية وبرامج وزارة الشباب والرياضة يف اجلزائر والدورات الكروية املنظمة من طرف املديرية الوصية اليت تشمل  

  .اخل ........والسداسية  –والسباعية  –كرة القدم اخلماسية 

حملي للشباب ببسكرة والعب احتاد بسكرة مببادرة السيد منصف سويسي مدير دار الشباب بالنيابة ومندوب 

سابقا وباعث مشروع هذه اللعبة يف اجلزائر حيث نشط ونظم عدة دورات يف كرة القدم املصغرة  وبالتنسيق مع 

  اخل......عدة نوادي رياضية واحلركة اجلمعوية عدة دورات رياضية للصداقة حملية ومغاربية 

  :-INFSJ  1995بداية الفكرة املعهد الوطين للتكوين العايل الطارات الشباب بورقلة   

أنشأ عدد من طلبة املعهد  الوطين الطارات الشباب والرياضة نادي األنشطة الرياضية  وبالتنسيق 1995سنة 

املعهد مت تكوين فريق   مع ادارة املعهد برئاسة الطالبني السيد منصف سويسي والسيد سالمة عبد احلميد ومبلعب

  القدم السباعية كرة

 وسلطات سابقني واطارات اعالمية وجوه وحبضورعدة التونسيني األشقاء مع االخوي الرياضي التبادل وبعد

 بلدية ورئيس خليفة حممد السيناتور والسيد زوبا احلميد وعبد بوطاجني ومراد  جعفريفصح:  السيد  مثل  حملية

 قي  املصغرة القدم كرة ملشروع تطرقنا املصغرة القدم لكرة مغاربية دورة 2016 يسمربد شهر  بسكرة  امليلي
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 حملية وبطولة املصغرة القدم لكرة التونسي االحتاد بتشكيلها ا�ال هذا يف متقدمة خطوة خطت اليت تونس الشقيقة

  2017 بنابل املصغرة القدم لكرة العامل لكأس تنظيمها و للعبة

  للصداقة والمغاربية يةالمحل الدورات-

  بسكرة اورالل دائرة 2016 ديسمرب املصغرة القدم لكرة األوىل املغاربية الدورة - أ

  ببسكرة2017ديسمرب املصغرة القدم لكرة الثانية املغاربية الدورة -ب-

 ةبسكر  االستقالل عيد احتافالت الفلسطيين الوفد مع املصغرة القدم كرة يف الدولية الصداقة دورة - ج-

2018  

  االستقالل عيد احتفاالت جباية االثنني سوق املصغرة القدم كرة يف اكادمييات دورة - د-

  افريقية دول مبشاركة متنراست اجلوارية والرياضة املصغرة القدم كرة يف للصداقة دولية دورات - ه- 

  : األندية الجزائرية المشاركة في دورة بسكرة األخيرة  -3
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  : ريخية كرة القدم الخماسية نبدة تا. 9

عندما اقتضت احلاجة إىل  1930ظهرت هذه اللعبة ألول مرة يف مدينة مونتيفيدو يف األوروغواي يف عام 

إستخدام الصاالت الداخلية للمراسة اللعبة بسبب تعدد إقامة املباريات يف املالعب اليت غمر�ا األمطار يف عام 

اللعبة و أطلقت عليها إسم كرة القدم اخلماسية و يرجع إسم تسميتها لكلميت   ، إعرتفت الفيفا رمسيا �ذه 1989

  .  futbol salaكرة القدم و اخلماسية باللغة اإلسبانية 

القت كرة القدم اخلماسية مند إخرتاعها رواجا كبريا ين األوساط الالعبني الشباب حيث مكنتهم من ممارستها 

اخلماسية بيئة مناسبة لتطوير املهارات التقنية يف كرة القدم ، لذا فإن العديد من يف أماكن صغرية و تعترب كرة القدم 

الالعبني يف العامل قد بنوا مهارا�م عرب ممارسة هذا النوع من كرة القدم و منهم النجم األرجنيت الذي كان ميارس 

 olympic.orgwww( : futsal.-8-2017   (30/05/2020.هذه اللعبة

  كرة القدم الخماسيتعريف  .10

تعترب كرة القدم اخلماسي من األلعاب الرياضية املثري ة، حبيث إجتهت كرة القدم اخلماسي إىل دول عربية 

ويات وآسيوية إىل إهتمام كبري �ا، ولقد حظي املدربني بإستخدام الوسائل اجلديدة لتدريب الفرق لإلرتقاء إىل مست

عالية من حيث التكتيك واللياقة البدنية وذلك ألن هذه اللعبة ختتلف نوعًا ما عن لعبة كرة القدم املفتوحة وذلك 

لصغر حجم امللعب وعدد الالعبني وعدم التمركز يف مكان ثابت ووقت املباراة وغريها، لذلك تتميز لعبة كرة 

لسرعة لتمكني العيب الفريق من التحرك ألخذ املكان املناسب القدم اخلماسي بالسرعة الفائقة والقوة املتميزة با

وفتح الثغرات يف دفاع الفريق الصلب واحملكم مع إمتالك مهارة عالية جدًا تسمح هلم بالسيطرة على الكرة 

ة والتحكم فيها والقدرة على التمرير من أوضاع من الركض بأنواعه واخلداع والتهديف بدقة متناهية إضافة اىل القو 

الكافية من أجل التقدم والرتاجع واإلنتقال يف مجيع جوانب امللعب من أجل اإلستحواذ على الكرة دون خوف أو 

 .) 2008ياسني،. (خلق الفراغ السريع وهذا ما جيب  نأ يتمتع به العب كرة القدم اخلماسي

 كرة القدم الخماسیة 

http://www.olympic.org-8-2017/
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يث يقوم الالعب بتمرير الكرة فيها تكرارات عديدة أثناء اللعب حب  اخلماسيةويرى الباحث أن لعبة كرة القدم 

أو يقوم مبراوغة والتصويب ومن مث الرجوع إىل اخللف وهذا   pass Doubleوأخذ الكرة مرة أخرى دبل باص  

وي  ل إقد نتشرت لعبة كرة القدم اخلماسي يف اآلونة األخرية بشكل ملحوظ يف العامل .حيتاج إىل شد عضلي ق 

وكذلك .( 1930(يف مدينة مونتيفيديو عام ) األورغواي (أمريكا اجلنوبية  بأسره حيث نشأت هذه اللعبة يف دول

أما يف اسبانيا عرفت .(  1936(يف مدينة ساوباولو الربازيلية حيث إنتشرت القواعد األوىل هلا يف هذه املدينة عام 

ال ، وعلى أثر اخلالف بني يف الربتغ اخلماسيةوتعين كرة القدم يف قاعة كبرية، وكرة ) االسبانية (بفوت بوال سال 

زبري، ( .)  FUTSAL( تفقت اإلدارة العليا هلماعلى صياغة الكلمة ) إ FIFUSA(وال( FIFA(ال

من  مجيع النواحي،  اخلماسيةوهذا اإلنتشار مل يأيت إّال بعد التطور الذي حدث لرياضة كرة القدم ) ،ب2005

حت جماًال خصبًا لباحثني يف جمال التدريب الرياضي وكرة القدم حظيت بإهتمام كبري يف جمال البحوث وأصب

إلجراء البحوث والدراسات اليت ميكن أن تسهم يف تطوير وحتسن األداء وبشكل خاص فيما يظهره الالعبون من 

قدرات بدنية وفنية متكنهم من املشاركة  يف بطوالت عدة ويف آٍن واحد، ومل يأت هذا التطور الإ بعد ا تباع الطرق 

ثة واجلديدة اليت تؤهل الالعب بدنيًا ومهاريًا وخططيًا ونفسيًا واليت متكن الالعب من أداء املباراة بشكل احلدي

جيد، وال شك أن هناك وسائل وطرائق خمتلفة يستخدمها الباحثون واملدربون بغرض تطوير اجلوانب البدنية 

التدريب الرياضي يرتكز على اتباع أهم وسائل واملهارية لالعيب كرة القدم، ولقد أصبحت اإلجتاهات احلديثة يف 

سبل تطوير اللعبة من حيث التكنيك والتكتيك، وباألخص بإستخدام  طرائق التدريب الرياضي الذي يعد من 

أهم ركائز حتسني وتطوير القدرات البدنية واملهارية لتطوير مستوى الالعبني، ومن الطرق املهمة يف التدريب 

إن التدريب "دريب التكراري الذي يعترب من أهم الطرائق لتطوير القوة العضلية لالعب، الرياضي هي طريقة الت

التكراري يعترب طريقة ال ميكن االستغناء عنها يف التدريب على أي لعبة عامة وخاصة يف لعبة كرة القدم، وتعتمد 

إىل حالته الطبيعية مث تكرار هذه الطريقة على إعطاء محل مرتفع الشدة، مث أخذ فرتة راحة حىت يعود الالعب 

 .2001خمتار،. احلمل مرة أخرى وهكذا

وتعد لعبة كرة القدم اخلماسي من األلعاب اليت القت االهتمام العاملي املتزايد يف معظم بلدان العامل كو�ا 

ن كال ويرغب يف ممارستها ومشاهد�ا  معظم الفئات العمرية وم. واحدة من األلعاب األكثر شعبية يف العامل

هذا مما . اجلنسني وبالنظر لصغر مساحة ملعبها وقلة عدد العبيها وتشابه مهارا�ا األساسية مع مهارات كرة القدم

من األلعاب اليت بدأت تنتشر  اخلماسيةأدى إىل ممارستها من قبل عدد غري قليل من الالعبني، ولعبة كرة القدم 
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وهذه اللعبة تعد مضمارًا تعليميًا ممتازًا لتحسني التقنية "القارات  حديثًا يف بلدان العامل بسرعة كبرية ويف كافة

 . )ب .2005زبري،(". والسرعة والرشاقة وتوفري تدريباً ممتازاً لالعبني 

فالصفات البدنية واملهارات األساسية مطلب أساسي لكل لعبة من األلعاب اجلماعية ولكنها ختتلف من لعبة 

متطلبات كل لعبة وهذه املتطلبات يلزم توفرها يف ممارسي هذه اللعبة حىت ميكنهم من ألخرى، وفقًا لطبيعة أداء و 

 .2007أبو زيد،. التقدم يف التدريب والوصول إىل املستويات الرياضية العالية  

ن التخطيط للتدريب يف كرة القدم اخلماسي جيب أن يبىن على أساس الواجبات املطلوبة من الالعبني تنفيذها ا

لن يتحقق إال بإعتماد نظم وقوانني وقواعد ونظريات ترتكز على املعارف واخلربات امليدانية والتحليل والتقصي وهذا 

اليت تتناسب مع النشاط التخصصي وذلك �دف الوصول إىل حتقيق األهداف وإستثمار كل ما ميكن أن يؤثر 

بانتشار لعبة كرة قدم اخلماسي يف العامل وتطورها يف  اجيابيا بالالعبني لإلرتقاء مستواهم املهاري والبدين والوظيفي و 

كل جوانبها البدنية واملهارية واخلططية ولوجود الرتابط يف كل هذه اجلوانب بات مهما ختطي كل الصعاب يف 

تدريبها، وخاصة فيما يتعلق بكرة القدم اخلماسي للناشئني أل�ا تعترب حديثة االنتشار يف فهي حتتاج اىل ختطي كل 

مور التقليدية يف التدريب وحماولة املدربني يف توجيه فكرهم يف تقدم هذه اللعبة �دف رفع مستوى االعداد األ

 )2005زبري،(. البدين واملهاري وأل�ما أساس األداء وركن أساسي اللعبة 

  شروط و مقاسات ملعب كرة قدم خماسية .11

يت القت شعبية واسعة يف معظم دول العامل وهي من فكرة القدم اخلماسي هي واحدة من األلعاب الرياضية ال

الرياضية املغلقة وهي لعبة  قاعةاأللعاب اليت متتاز بطابع اإلثارة واملتعة، حيث تلعب كرة القدم اخلماسي داخل ال

بة رياضية معدة هلذه الرياضة، هذه اللع القاعاتاملعروفة، ولكنها تقام داخل ) األم ( رياضية مشا�ة لكرة القدم 

لف اللعبة من ) أتت ، 1989( منذ عام  قاعةمعرتف �ا من قبل الفيفا، وتقام بطولة العامل لكرة القدم داخل ال

فريقني لكل منهما مخسة العبني من بينهم حارس مرمى لكل فريق، ويتم ختطيط الصالة مثل لعبة كرة القدم األم، 

القدم العادية ل، ذا يسمح ذلك بتحكم أكرب مثل التهديف وتكون الكرة املستعملة يف اللعبة أثقل وأصغر من كرة 

أو ما عرضه من  42)م ( إىل  38)م ( والتمرير أ، ما بالنسبة ألبعاد ملعب كرة القدم اخلماسي الدويل طوله من 

سم إىل  ) 64(م أ، ما بالنسبة للكرة فمحيطها ) 2(م وإرتفاع القائم ) 3(م وطول العارضة ) 25(م إىل )20(
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الضغط، غرام ) 0.6- 0.9() جوي ضغط( . ،البصراوي  2006. غرام وال يقل عن  ) 440(م، ووز�ا س 62

400  
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 خصائص كرة القدم الخماسي.12

الرياضية املغلقة واملفتوحة، وهي لعبة رياضية مشا�ة لكرة القدم  قاعاتتلعب كرة القدم اخلماسي داخل ال

رياضية معدة هلذه الرياضة، هذه اللعبة معرتف �ا من قبل الفيفا، وتقام  اتقاعالاملعروفة، ولكنها تقام داخل 

أتت لف اللعبة من فريقني لكل منهما مخسة العبني (، 1989(منذ عام  قاعاتالبطولة العامل لكرة القدم داخل 

املستعملة يف  من بينهم حارس مرمى لكل فريق ، ويتم ختطيط الصالة مثل لعبة كرة القدم األم و ، تكون الكرة

اللعبة أثقل أو صغر من كرة القدم العادية ، لذا يسمح ذلك بتحكم أكرب مثل التهديف والتمرير أ ، ما بالنسبة 

) م 25(إىل ) م 20(أو، ما عرضه من ) م  42(إىل ) م 38(ألبعاد ملعب كرة القدم اخلماسي الدويل طوله من 

سم، ووز�ا ) 62(سم إىل ) 64(ما بالنسبة للكرة فمحيطها )م 2(وإرتفاع القائم أ ، )  3م (وطول العارضة 

 ). 2006( البصراوي . ضغط جوي ) 9.0-  6.0(غرام، الضغط ) 400(غرام وال يقل عن ) 440(

 قانون كرة القدم الخماسي.13

كرة االعبني مل هارات   بالسرعة، واإلثارة، والتحدي، والقدره على تطوير إتقان تتميز كرة القدم  اخلماسية

 FIFA(ومعتمد ة من قبل اإلحتاد الدويل  ة مغلقةقاع القدم، وهي اللعبة الوحيدة يف كرة القدم اليت تلعب يف

شب عبيتها يف غالبية دول العامل لسهولة ممارستها  ،وتكمن أمهية كرة القدم اخلماسي) AFC(واآلسيوي (

 . قاعاتأو خارج ال ميو كن ممار سته داخل حيث حت تاج فقط مخسة العب ين لكل فريق،

 الملعب:  1المادة األولى 

  م. 25إىل 20م، خطوط املرمى من  42إىل  38خطوط التماس من : املباريات الدولية* 

القائمني خارجاً  من خط املرمى من عال ةم اجلزاء ومن جانيب خط املرمى من) م 6(طوهلا : منطقة اجلزاء* 

 .على نقطة نصف املرمى 

 .م عن خط املرمى عمودياً  10تبعد : انيةعالمة اجلزاء الث*

 سم.8م بسمك   2فاع القائم وإرتم  3طول العارضة : املرمى*  

 )الكرة:(  2المادة الثانية 
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 غرام، الضغط  400غرام الو يقل عن  440سم، وز�ا   62سم إىل  64يطها * حم 

 0.6إىل  0.9جوي ضغط  . 

 عدد الالعبين : 3المادة الثالثة 

 املرمى سا فيهم حار العبني مب 5العبني تلعب املبارة بعدد عدد ا* 

 .العبني  3ال أتبد مباراة بعدد أقل من * 

 .العبني  9مسابقات الرمسية احلد األقصى للبدالء * ا

 .من موقع التبديل املباراة طوال ) مفتوح(التبديل * 

 مرمى سجيل هدف يفت ود بعدأن يع نكمي انطرود يتم تعويضه بالعب بعد مرور دقيقتاملالالعب * 

 .رةفريقه يدخل البديل مباش

 معدات الالعبين : 4المادة الرابعة 

 قميص،(: معدات األساسية  سعدم إستخدام الالعب معدات تشكل خطراً عليه أو على مناف* 

 ).شورت، جوارب، كسارات 

 .حذاء من القماش أو اجللد بطنه مطاطي أو أي مادة مناسبة * 

 الحكام : 5مسة المادة الخا

 .األول واألخري يطبقون قوانني وهم عبارة حكام هلم القرار داخل امللعب واحلكم األول هو صاحب القرار* 

 الحكام المساعدون : 6المادة السادسة 

مهماته يف  احلكم الثالث يساعد احلكام وهو خارج امللعب لضبط املنطقة الفنية وكذلك احلكم امليقايت له* 

  .باراة يف مجيع األوقات ضبط مدة امل
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 مدة المباراة : 7المادة السابعة 

 .دقيقة ملعوبة  20كون املباراة من شوطني كل شوط عبارة عن ت* 

 .دقائق ملعوبة  5إذا مت اإلحتكام لألشواط اإلضافية مدة كل شوط * 

 .دقيقة واحدة كوقت مستقطع يف كل شوط فقط  1لكل فريق حق يف طلب * 

 .دقيقة وال تتجاوزها  15الشوطني الراحة بني *  

 بداية وإستئناف اللعب : 8المادة الثامنة 

 .بداية املباراة بعد تسجيل هدف بداية الشوط الثاين بداية الشوطني االضافيني : ركلة البداية* 

 .ال جيوز تسجيل هدف من ركلة البداية * 

قانون  الي سبب مل يتم ذكره يف هي وسيلة إلسئناف اللعب عندما يوقف احلكم اللعب: اإلسقاط* 

 .اخلماسي 

 الكرة داخل وخارج اللعب : 9المادة التاسعة 

 :تكون الكرة خارج اللعب* 

 .عندما تعرب املرمى وخط التماس بكاملها سواءاً على األرض أو يف اهلواء  - 

 .ذا مت إ يقاف اللعب من قبل احلكام  - إ 

 يف قواعد املنافسة ملنصوص عليهاالقاعة ااألدىن إلرتفاع سقف ندما تلمس سقف الصالة املغطاة احلد  -ع 

 :تكون الكرة يف اللعب * 

 .عندما ترتد من القائمني او العارضة وال تزال داخل امللعب  - 

  .عندما ترتد من احلكام وال تزال داخل امللعب  - 
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 طريقة تسجيل الهدف : 10المادة العاشرة 

عدم حدوث  الكرة فوق خط املرمى بني القائمني وحتت العارضة بشرطيتم إحتساب اهلدف عندما متر * 

 .خمالفة 

 .مرمى املنافس  غري مسموح حلارس املرمى تسجيل هدف من رمية مرمى أو يضرب الكرة عمداً بيده إىل* 

 التسلل : 11المادة الحادية عشر 

 .اخلماسي ال يوجد يف قانونه مادة التسلل * 

 األخطاء وسوء السلوك : 12المادة الثانية عشر

 .تتم معاقبة األخطاء بركلة حرة مباشرة أو ركلة جزاء أو ركلة حرة غري مباشرة : االخطاء* 

 :االخطاء اليت تعاقب بركلة حرة مباشرة * 

 :هناك عشرة أخطاء سبعة منها يرتكبها الالعب بإمهال و�ور أو قوة مفرطة وهي كالتايل  - 

 .فس ركل أو حماولة ركل املنا. 1

 .عرقلة املنافس . 2

 .القفز على املنافس . 3

 .مكاتفة املنافس . 4

 .ضرب أو حماولة ضرب املنافس . 5

 .مهامجة املنافس . 6

 :ويتم إحتساب ركلة حرة مباشرة ايضاً إذا مت إرتكاب أحد األـخطاء الثالثة التالية  - 

 .مسك املنافس . 1
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 .البصق على املنافس . 2

 ).باستثناء حارس املرمى داخل منطقة جزاءه ( يد بشكل متعمدملس الكرة بال. 3

 يف كل شوط والفريق الذي يرتكب اخلطأ) خطاء مرتاكمة( يتم إحتساب ركلة مباشرة وتكون أ - 

 ، وإذا كان موقع اخلطأ املرتكب 10السادس يعاقب بركلة جزاء من عالمة اجلزاء الثانية م 

 .فذ بني عالمة اجلزاء أو نفس موقع املخالفة األساسي خيري الالعب املن) ، م 10(أقرب من 

 :املخالفات اليت يعاقب عليها بركلة جزاء * 

منطقة جزاء فريقه  إذا أرتكبت أحد األخطاء العشرة اليت يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة ضد املنافس داخل - 

 ).خطأ تراكمي ( بوحيتس 6والكرة يف اللعب يتم إستئناف اللعب بركلة جزاء من مسافة ،م

 :املخالفات اليت يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة * 

 :على الالعب يف حال التالية  - 

 .ذا لعب بطريقة خطرة . إ 1

 .يعيق من تقدم املنافس . 2

 .مينع احلارس املرمى من إطالق الكرة من يده . 3

 .نفس الوقت  يرتكب أحد األخطاء اليت يعاقب عليها بركلة مباشرة ضد زميله يف. 4

 .لالعب معني  واليت يتم خالهلا إيقاف اللعب بتوجيه إنذار 12يرتكب أي إنتهاك غري مذكور يف املادة . 5

 :خمالفات حارس املرمى اليت يعاقب عليها بركلة حرة غري مباشرة * 

 .ثواين  4يسيطر على الكرة بيده أو قدميه يف منتصف ملعب فريقه ملدة أكثر من  - 

 ن يلعب الكرة يلمسها مرة أخرى يف نصف ملعب فريقه وقد لعبت له عمداً من قبلبعد أ - 
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 .زميله يف الفريق دون أن يلمسها املنافس أو تكون خارج اللعب 

 .يلمس الكرة بيده داخل منطقة جزاءه بعد متريرها من ركلة متاس من زميله  - 

 :املخالفات اليت تستوجب اإلنذار * 

 .ضي السلوك الغري ريا. 1

 .اإلعرتاض على قرار احلكم بالقول أو بالفعل . 2

 .اإلصرار على خمالفة قانون اللعبة . 3

 .تأخري إستئناف اللعب . 4

 .عدم إحرتام املسافات القانونية . 5

 .الدخول دون إذن احلكم واملخالفة يف إجراءات التبديل . 6

 .مغادرة امللعب عمداً دون إذن احلكم وليس تبديالً . 7

 خمالفات اليت تستوجب الطرد *

 .السلوك املشني . 1

 .اللعب العنيف . 2

 خر.البصق على املنافس أو أي شخص آ . 3

 .حرمان الفريق املنافس من تسجيل هدف حمقق بلمس الكرة عمداً باليد . 4

ة او حرة مباشر  حرمان الفريق املنافس من تسجيل هدف حمقق بإرتكاب أحد األخطاء اليت تستوجب ركلة. 5

 .ركلة جزاء 

 .إستخدام إشارات عدوانية أو إهانة أو إستخدام ألفاظ بذيئة . 6
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 .تلقي اإلنذار الثاين يف نفس املباراة . 7

 الركالت الحرة:  13المادة الثالثة عشر 

يق مباشرة يف مرمى الفر  إذا مت ركلها مباشرة يف مرمى املنافس حتتسب هدف، وإذا مت ركلها: الركالت املباشرة* 

 .نفسه حتتسب ركلة ركنية للفريق املنافس 

 :األخطاء المتراكمة * 

 .12هي األخطاء اليت تعاقب بركلة حرة مباشرة وركلة جزاء املذكورة يف املادة  - 

 .يتم تسجيل خطأ على كل فريق يتم ارتكابه يف كل شوط  - 

حرمان من هدف  الرتاكمي السادس أو قد يتم مواصلة اللعب إلعطاء مبدأ إتاحة فرصة إال إذا كان اخلطأ - 

 .حمقق 

الوقت  إذا كان هنالك اإلنتقال لألشواط اإلضافية فاألخطاء الرتاكمية يف الشوط الثاين تستمر خالل - 

 .اإلضايف واألشواط األصلية كل شوط له أخطاءه وتنهي ببداية الشوط الثاين 

 :الركالت احلرة الغري مباشرة * 

 .نافس متنح رمية مرمى ذا دخلت مرمى امل - إ 

 .ذا دخلت يف مرمى نفس الفريق متنح ركلة ركنية للفريق املنافس  - إ 

من الكرة حلظت  جيب أن يكون الالعبني املنافسني عند تنفيذ ركلة حرة مباشرة أو غري مباشرة على بعد - 

 .تنفيذ الركلة 

م  5الكرة وعلى بعد  فقط يستطيع الوقوف أمامم احلارس  10ما عدا ركلة اجلزاء من عالمة اجلزاء الثانية   - 

 .م منها  5والعبني على اخلط متوازي جانب أو خلف الكرة على بعد 

 ثواين مينح احلكم ركلة حرة غري مباشرة 4إذا كان فريق ينفذ ركلة حرة واستنفذ أكثر من  - 
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 .للفريق املنافس مكان املخالفة 

 كلة الجزاء  : 14المادة الرابعة عشر

الكرة يف  تسب عند إرتكاب إحدى األخطاء العشرة داخل منطقة اجلزاء ضد املهاجم من قبل املدافعوحت* 

 .اللعب 

 .م من نقطة منتصف املرمى على خط املرمى  6تنفذ على بعد * 

 من حارس املرمى ال حيق للراكل تسديد الكرة مرة أخرى بعد إرتدها من القائم والعارضة إال إذا كان إرتداها*  

. 

 .عد م من الكرة وخارج منطقة اجلزاء وخلف الكرة 5الالعبني على ب * 

 .القدم  ال يسمح بدخول الالعبني منطقة اجلزاء قبل تنفيذ الركلة كما هو معمول به يف قانون كرة* 

 ركلة االدخال : 15المادة الخامسة عشر 

 للكرة واجتازت خط التماس متنح ركلة اإلدخال للفريق املنافس يف حالة ملس الالعب األخري* 

 .سواء على األرض أو يف اهلواء أو ملست سقف الصالة 

 .)متاس (ال حيتسب هدف يف حال التسجيل هدف مباشرة من ركلة إدخال * 

 .م من الكرة  5جيب أن يكون الالعبني املنافسني لالعب املنفذ على بعد * 

 .و من اخلارج منه جيب أن تكون قدم الالعب املنفذ على اخلط التماس أ* 

 سم خارج 25( )تنفيذ من مكان خروج الكرة إما على خط التماس أو على مسافة التزيد عن * 

 .اخلط 

 ثواين حلظة إستعداد املنفذ لذلك وإذا أستنفذ الوقت يتم تبديل 4تنفيذ الركلة يكون خالل * 

 .الركلة للفريق املنافس 
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 إلجراءات القانوية كالقدم داخل امللعب أو الكرة داخلذا مت تنفيذ الركلة بطريقة خاطئة يف اا* 

 .سم يتم منح الفريق اآلخر الركلة  25امللعب أو كانت خارجاً يف مسافة أكثر من 

 عندما يتم تنفيذ الركلة ومل تدخل ميدان اللعب يعاد تنفيذها لنفس الفريق بشرط أن يتم إستكمال* 

 .سا�ا ثواين اليت مت إحت 4الثواين املتبقية من 

 .إذا ملسها املنفذ مرة أخرى داخل امللعب حتتسب ركلة حرة غري مباشرة للفريق املنافس * 

 رمية المرمى : 16المادة السادسة عشر 

آخر من ملسها  يتم منحها عندما خترج الكرة بكاملها من خط املرمى إما على األرض أو يف اهلواء وكان* 

 .املهاجم ومل يسجل منها هدف 

 .وز تسجيل هدف منها ال جي* 

 .جيب أن يكون املنافسني خارج منطقة اجلزاء عند تنفيذها * 

 يتم رميها من نقطة داخل منطقة اجلزاء بشرط اال تكون يد احلارس املرمى خارج املنطقة* 

 .حلظة الرمي وإال حتسب عليه ركلة حرة مباشرة 

 ما يكون احلارس مستعد لذلك ثواين ويتم إحتساب الوقت من حلظة 4يتم رميها يف غضون * 

 عدا إذا كان حارس املرمى يبالغ يف تأخري إستئناف اللعب خارج امللعب يتم تنبيه عليه وبداية

 .إحتساب الوقت من احلكم 

 عند إنتهاء وقت األربعة ثواين ومل تنفذ الرمية حتتسب على احلارس ركلة حرة غري مباشرة* 

 .من مكان املخالفة  تنفذ على خط منطقة اجلزاء أقرب نقطة

 كون الكرة يف اللعب حلظة مغادر�ا للمنطقة وإذا لعبت ومل تغادر تعاد الرمية مع مواصلةت* 
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 العد حيث أنتهى يف حيث لو لعبت يف الثانية الثانية ومل تغادر يأمر احلكم بإعاد�ا وإستئناف

 .الثانيتني املتبقيتني 

 الركلة الركنية : 17المادة السابعة عشر 

 يتم منحها عندما خترج الكرة بكاملها خط املرمى إما على االرض أو يف اهلواء وكان آخر* 

 .من ملسها املدافع ومل يسجل منها هدف 

 .ميكن تسجيل هدف منها مباشرة يف مرمى الفريق املنافس * 

 .ذا سجلت يف مرمى نفس الفريق متنح ركلة ركنية للفريق املنافس ا* 

 م5الفريق املدافع على بعد  جيب أن يكون العيب* 

 .ثواين وإذا أنتهى الوقت متنح رمية مرمى للفريق املنافس  4يتم تنفيذها خالل * 

 .ذا ملسها املنفذ مرتني حتسب ركلة حرة غري مباشرة للفريق املنافس ا* 

 :ركالت الترجيح 

 .مجيع الالعبني هلم احلق يف تنفيذ الركالت سواء أساسيني أم بدالء * 

 لتصبح ثالث ركالت بدًال من  2014التعديل خبصوص ركالت الرتجيح بداية عام  مت* 

 2009الصيداوي. مخسة ركالت 

  الخماسية القدم كرةتنظيم اإلداري ل.14

 يف أسهمت اليت الرمسية واجلهات املنظمات من جمموعة تأسيس مت اخلماسية القدم كرة ونشأة تأسيس منذ

 يطلق والذي املصغرة القدم لكرة العاملي االحتاد العاملية املنظمات هذه أهم ومن ،اخلماسية القدم كرة قانون وضع

 اخلماسية القدم بكرة متعلق احتاد وهو ،World Minifootball Federation اإلجنليزية باللغة عليه

 اخلماسية القدم كرة عامل يف األخرى املنظمات ومن اللعبة، بتفاصيل ختتص وطنية مجعية 71 من ويتكون يضم
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 European Minifootball اإلجنليزية باللغة عليه يطلق والذي املصغرة القدم لكرة األورويب االحتاد

Federation، العامل أحناء خمتلف من اجتماعًيا عضًوا 32 ويضم يتكون مخاسي قدم كرة احتاد وهو .

 يطلق والذي الدويل القدم كرة احتاد هو اخلماسية القدم بكرة ختتص اليت املنظمات أهم من ذلك إىل باإلضافة

 برياضة متخصص دويل قدم كرة احتاد وهو ،International Socca Federation اإلجنليزية باللغة عليه

 41 يقارب ما االحتاد هذا يف شارك حيث 2018 عام منذ العامل كاس بطولة مباريات تدير اخلماسية القدم كرة

 النسخة وهي 2019 لعام اخلماسية للكرة العامل كأس لفعاليات الرئيسي ملنظما االحتاد هذا ويعد وطنًيا، فريًقا

 واليت للرجال سنوات أربع كل تقام اليت الدولية القدم كرة بطولة وهي القدم، لكرة العامل كأس بطولة من الثانية

 بطوالت بتنظيم اأيضً  الدويل القدم كرة احتاد ويقوم األعضاء، االحتادات يف الوطنية الفرق عليها تتنافس

F5WC يقارب ما البطولة هذه يف املشاركني عدد يبلغ حيث اهلواه لالعبني مخاسية قدم كرة بطولة أكرب وهي 

  Football SOCCER", www.britannica.com, Retrieved 2019-11-1 ) ( العامل أحناء خمتلف من دولة 48

  )فيفا (لخماسية مواد أنظمة و قوانين اإلتحاد الدولي لكرة القدم ل.15

 .إذا مل تعطي معين أخر واضح يف النص, أ�ا عضو من الفيفا. إحتاد الكرة املعرتف �ا من قبل الفيفا: ادإحت

 .منظمة تابعة لإلحتاد: رابطة

احتاد ويلز احتاد , احتاد الكرة االسكتلندية, احتاد الكرة –أربع احتادات يف اململكة املتحدة : اإلحتاد الربيطاين

 ).مشال أيرلندا(رة األيرلندية الك

 .جملس احتاد كرة القدم الدولية: ايفاب

أو منطقة جغرافية (جمموعة من االحتادات معرتف �ا من قبل الفيفا تنتمي لنفس القارة : اإلحتاد القاري

 ).واحدة

 .ا�لس األعلى واجلهاز التشريعي للفيفا: اهليئة التشريعية

 .نفيذي للفيفااجلهاز الت: اللجنة التنفيذية

 .احتاد مت االعرتاف بعضويته يف الفيفا بواسطة اهليئة التشريعية: العضو
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املدرب أو أي شخص  –املدير الفين  –مساعد حكم  –حكم  –يف جلنة  –كل عضو يف ا�لس : املوظفون

 .بطة أو الناديالرا –اإلحتاد  –اإلحتاد الكونفيدرايل  –مسئول فنياً طبيا عن الشئون اإلدارية يف الفيفا 

 .العب كرة القدم املرخص من اإلحتاد: الالعب

 .اللعبة تسيطر عليها الفيفا وتنظم طبقاً لقوانني اللعبة: احتاد كرة القدم

 .بطولة للفرق املمثلة تنظم من الفيفا أو أي احتاد كونفيدرايل: البطوالت الرمسية

 :االحكام العامة

 االسم والمقر الرئيسي 1المادة 

 .املدين  وما يليها من القانون السويسري 60فيفا هي احتاد مت تسجيله يف السجل التجاري طبقاً للمادة ال. 1

 .وميكن أن ينتقل ملكان أخر تبعاً للوائح اهليئة التشريعية) سويسرا(املركز الرئيسي للفيفا يقع يف زيورخ . 2

 األهداف 2المادة 

 :أهداف الفيفا

 استمرار وترقيتها عاملياً يف ضوء توحيدها، تعليمها، ثقافتها وقيمتها اإلنسانية،حتسني لعبة كرة القدم ب -  أ

 باألخص من خالل الشباب وبرامج التطوير؛

 تنظيم بطوال�ا الدولية؛ -  ب

 رسم اللوائح والقوانني والعمل علي تنفيذهم؛ -  ت

اللوائح أو قرارات الفيفا , التشريعات بالتحكم يف كل أنواع االحتادات بأخذ اخلطوات املناسبة ملنع انتهاك -  ث

 .قوانني اللعبة أو

منع كل الطرق أو املمارسات اليت يعرض للخطر سالمة سري املباريات أو البطوالت أو لفت نظر احتاد   - ج

 .القدم يف حالة نشوء أي إساءة كرة
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 عدم التميز والتحيز العنصري 3المادة 

عة أو شعب بسبب العرق، اجلنس، اللغة، الدين، السياسة أو التمييز من أي نوع ضد بلد أو شخص أو مجا

 .ألي سبب أخر مينع بشدة ويعاقب عليه من باحلرمان املؤقت أو الطرد

 توطيد عالقات الصداقة 4المادة 

 :الفيفا توطد عالقات الصداقة. 1

 ضمن لعبة كرة القدمكل شخص ومنظمة تت. بني األعضاء، االحتادات القارية، األندية، مسئولون والعبون -  أ

 تلتزم مبراقبة التشريعات واللوائح ومبادئ اللعب النظيف؛

 .يف ا�تمع لألهداف اإلنسانية -  ب

 الفيفا تقوم باألعمال األساسية حلل أي نزاع ينشأ بني األعضاء، االحتادات القارية، األندية، املوظفون. 2

 .والالعبون

 الالعبون 5المادة 

 .عيها تنظيم حالة الالعبني والقواعد اخلاصة بانتقاال�م يف لوائح خاصة اللجنة التنفيذية جيب

 قواعد اللعبة 6المادة 

االيفاب . كل عضو يف الفيفا جيب أن يعامل احتاد كرة القدم بإذعانه لقوانني اللعبة املنظمة من ايفاب. 1

 .تضع وتعدل قوانني اللعبة وحدها

 .عة أعضاء بالتعني من قبل الفيفا وأربعة من االحتاد الربيطاينااليفاب تتكون من مثاين أعضاء؛ أرب. 2

 .واجبات والتزامات االيفاب تتضمن قواعد خاصة. 3

كل عضو من الفيفا جيب أن يعامل كرة القدم اخلماسية طبقًا لقواعد اللعبة الصادرة من اللجنة التنفيذية . 4

 .الفيفا يف
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 االسم والمقر الرئيسي 7المادة 

 .املدين  وما يليها من القانون السويسري 60هي احتاد مت تسجيله يف السجل التجاري طبقاً للمادة  الفيفا. 1

 .وميكن أن ينتقل ملكان أخر تبعاً للوائح اهليئة التشريعية) سويسرا(املركز الرئيسي للفيفا يقع يف زيورخ . 2

 العضوية اللغات الرسمية 8المادة 

 .اهليئة التشريعية يقرر االعرتاف أو احلرمان أو الطرد لعضو الطرداالعرتاف، احلرمان و   9المادة 

 االعرتاف 10المادة 

يف هذا . أي احتاد يكون مسئول عن التنظيم واإلشراف علي كرة القدم يف بلده يصبح عضو يف الفيفا. 1

 والفقرة 5ضعة للفقرة اخلا. ترمز إيل الدول املستقلة املعرتف �ا من ا�تمع الدويل” بلد“يقصد مبصطلح  النص

 .باألسفل، فقط احتاد يعرتف به يف كل دولة

 .العضوية متنح فقط لالحتاد الذي مر علي عضويته يف االحتاد القاري علي األقل سنتني. 2

 .أي احتاد يرغب يف عضوية الفيفا يعرب عن ذلك كتابة يف السكرتارية العامة للفيفا. 3

 جيب أن تنطوي علي التطبيق علي األعضاء وحتتوي على القواعد اآلمرةالتشريعات السارية على االحتاد . 4

 :اآلتية

 .االمتثال دائماً للتشريعات واللوائح وقرارات الفيفا واحتاده القاري -  أ

 االمتثال لقوانني اللعبة امللزمة؛ -  ب

 يطانية األربعة متثلكل من االحتادات الرب . 5.تنظيم حمكمة التحكيم للرياضة، املخصصة هلذه التشريعات -  ت

 .كأعضاء منفصلة يف الفيفا

مع الرتخيص لالحتاد يف الدولة يقدم طلب أيضًا لالنضمام , كل احتاد يف إقليم مل يكتسب استقالله بعد. 6

 .للفيفا
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 .اللوائح اليت حتكم تطبيق التشريعات جيب أن تنظم طبقاً لتفاصيل إجراءات االعرتاف. 7

  .ي األعضاء احلالينيهذه املادة ال تطبق عل. 8

 طلبات وإجراءات الترشيح 11المادة 

االحتاد ميكن أن . اللجنة التنفيذية جيب أن تطلب من اهليئة التشريعية قبول أو عدم قبول عضوية احتاد. 1

 .أسباب ترشيحه للهيئة التشريعية يبدي

انتدابه يؤهله . اف بهالعضو اجلديد جيب عليه أن يكتسب حقوق والتزامات العضوية مبجرد االعرت . 2

 .واالنتخاب بأثر فوري للتصويت

 حقوق األعضاء 12المادة 

 :األعضاء هلم هذه احلقوق. 1

 .مقعد يف اهليئة التشريعية -  أ

 .وضع اقرتاحات يف أجندة اهليئة التشريعية -  ب

 .يرشح املرشحون لرئاسة الفيفا -  ت

 .االحتفاظ مبكان يف البطوالت املنظمة من الفيفا -  ث

 .االحتفاظ مبكان يف مساعدات وبرامج تطوير الفيفا -  ج

 .ممارسة كل احلقوق اليت تنشأ من التشريعات واللوائح األخرى -  ح

 .ممارسة احلقوق ختضع ألحكام القوانني الواردة يف التشريعات واللوائح املطبقة. 2

 التزامات األعضاء 13المادة 

 :يقع علي األعضاء االلتزامات اآلتية. 1

 الطاعة الكاملة لتشريعات ولوائح وتعليمات وقرارات أجهزة الفيفا يف أي وقت وكذا قرارات حمكمة -  أ
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  ) كاس(التحكيم الرياضي 

 المؤقت الحرمان 14 المادة

 األحوال من حال بأي ميكن التنفيذية اللجنة. لعضو املؤقت احلرمان عن املسئولة تكون التشريعية اهليئة. 1

 انعقاد حىت يبقي املؤقت احلرمان. فوري بأثر كعضو التزاماته انتهاكه حالة يف سرعةوب بشدة عضو حرمان

 .حمددة مدة التنفيذية اللجنة له تضع مل إذا, التشريعية اهليئة

 وإذا. األصوات أرباع ثالث بأغلبية القادمة التشريعية اهليئة انعقاد جلسة يف يؤكد أن جيب املؤقت احلرمان. 2

 .بالتبعية العقوبة ترفع املؤقت احلرمان يؤكد مل

 يف احملروم العضو مع يدخلوا إال ميكن األخريني األعضاء. العضوية حقوق يفقده لعضو املؤقت احلرمان. 3

 .أشد عقوبة تطبق أن ميكن التأديبية اللجنة. رياضيه عقود

 حيرم متعاقبة سنني أربع ل خال الفيفا بطوالت كل يف بطولتني يف األقل علي يشرتكون ال الذين األعضاء. 4

 .الشأن هذا يف بالتزاماته يقوم حىت التشريعية اهليئة يف التصويت من

 الطرد 15 المادة

 :عضو تطرد أن ميكن التشريعية اهليئة. 1

 أو. الفيف جتاه املالية التزاماته تنفيذ يف فشله حالة يف -  أ

 أو. للفيف األخالقية املبادئ أو راراتالق أو اللوائح أو للتشريعات الشديد االنتهاك حالة يف -  ب

 .بلده يف القدم لكرة الشرعي التمثيل االحتاد فقد حالة يف -  ت

 ,فّعال الطرد يكون حىت التشريعية اهليئة يف التصويت أجل من مطلوبة األعضاء من املطلقة األغلبية حضور. 2

 .املأخوذة األصوات أرباع ثالث بأغلبية تتم أن جيب الطرد وحركة

 االستقالة 16 المادة
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 قبل العامة األمانة إىل يصل أن جيب االستقالة إنذار. التقوميية السنة من ابتدءاً  الفيفا من يستقيل العضو. 1

 .مسجل خطاب ويرسل التقوميية السنة �اية من أشهر ستة

 الفيفا جتاه املالية ماتهالتزا تنفيذ علي الحقة لالستقالة العضو رغبة تكن مل إذا صاحلة غري تكون االستقالة. 2

 .األخريني األعضاء و

 األجهزة 17 المادة

 إجراءات خالل من تكون للعضو الشرعية احلالة. االحتاد يف التعيني أو باالنتخاب أما األعضاء أجهزة. 1

 .والتعيني االنتخاب يف تامة استقاللية تضمن

 يُعرتف ال مكملة قاعدة كانت ولو, األويل قرةالف لقوانني طبقاً  تعني أو تنتخب مل العضو أجهزة من أي. 2

 .الفيفا قبلالمن �ا

 .الفيفا قبل من �ا يُعرتف ال األويل للفقرة طبقاً  معينة أو منتخبة الغري األجهزة قرارات. 3

  

  : تحليل المضمون .16

   : )انونية من ناحية الق(  بين كرة القدم الخماسية و كرة القدم المصغرة اوجه االختالف و التشابه.أ

  كرة القدم المصغرة   كرة القدم الخماسية 

ب 
لع

لم
ا

  

  تلعب داخل القاعات 

  : قياسات امللعب 

  م  42العرض / م  38: الطول 

  تلعب يف مالعب مفتوحة 

  : قياسات امللعب 

  م  30العرض / م  50: الطول 

ب
لع

 ال
رة

ك
  

  04/05حجم   غ 440الوزن  04حجم 

ن 
عبي

ال
 ال

دد
ع

ين
عب

ال
ال

  

  العبني مبا فيهم حارس املرمى  7  عبني مبا فيهم حارس املرمىال 5
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ام
حك

ال
  

  يوجد حكمان داخل امللعب 

  احلكم الثالث خارج امللعب 

  احلكم امليقايت يضبط مدة املباراة 

  حكام  04يوجد 

  احلكم األول 

  املساعد األول 

  املساعد الثالين

  احلكم الرابع

راة
مبا

 ال
دة

م
  

  دقيقة لكل شوط 20

  واطأش 02

  دقيقة لكل شوط 25

  أشواط 02

لل
س

الت
  

  ال يوجد قانون التسلل  ال يوجد قانون التسلل

وك
سل

 ال
وء

 س
 و

اء
خط

أ
  

تتم املعاقبة بركلة حرة مباشرة أو غري مباشرة أو 

 .ركلة جزاء 

  إستبعاد ملدة دقيقتني يف حالة الطرد 

تتم املعاقبة بركلة حرة مباشرة أو غري مباشرة أو ركلة 

  .جزاء

  مباشرة و إستبعاده تلقائيا من املباراة القادمة طرد

زاء
ج

 ال
لة

رك
  

أمتار  و تنفذ  06تبعد الكرة على املرمى ب 

  تالتة ركالت بدل من مخسة يف ركالت الرتجيح

أمتار  و تنفذ مخسة  06تبعد الكرة على املرمى ب 

  ركالت ترجيح

س
ما

الت
ة 

رمي
  

  يدالتلعب رمية التماس ب  تلعب رمية التماس بالرجل 
ى 

رم
 م

ية
رم

  

  قد يتم التسجيل مباشرة   الجيوز تسجيل هدف من املرمى 

  

من ناحية التنظيمية و (  اوجه االختالف و التشابه بين كرة القدم الخماسية و كرة القدم المصغرة

  : )اإلدارية  

  اهليئة التنظيمية 

    fifaكرة القدم اخلماسية معتمدة من طرف الفيفا 

  

رة يشرف عليها اإلحتاد الدويل للكرة كرة القدم املصغ

   wmf املصغرة
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و االتحاد الدولي لكرة القدم  fifaالفرق بين االتحاد الدولي لكرة القدم الخماسية . ب

  wmf: المصغرة

وجد . وهو اعلى سلطة يف كرة القدم املصغرة يف العامل  2013اسس االحتاد الدويل لكرة القدم املصغرة يف - 

يز واالشراف على كرة القدم املصغرة يف العامل وذلك كوسيلة للمسامهة يف التطوير االجيايب االحتاد لتعز 

اعضاء االحتاد هم االحتادات الوطنية لكرة القدم املصغرة اىل جانب االحتادات القارية اليت متثل كل .للمجتمعات

  .القارات 

قبل االحتادات القرية او الوطنية او احمللية التابعة  بطوالت كرة القدم املصغرة تنظم من قبل االحتاد الدويل او من

يتم اختيار افضل الالعبني ضمن الفريق الوطين .افضل الفرق يف البطوالت احمللية تقدم اىل البطوالت الوطنية. له 

  .الذي يشارك يف البطولة القارية اة العاملية لكرة القدم املصغرة 

يف الواليات  2015نسخة من كاس العامل لكرة القدم املصغرة  مت اعالن عن تنظيم اول 2013يف نوفمرب 

  .املتحدة االمريكية

  : احتادات قارية وهي 5بلد عضو متوزعني على  95يتكون االحتاد الدويل من *

  ).عضو  41(االحتاد االورويب لكرة القدم املصغرة - 

  ).عضو 16( االحتاد الدويل االمريكي لكرة القدم املصغرة - 

  ).اعضاء 2( اوقيلنوسيا لكرة القدم املصغرة اختاد  - 

  ).عضو 22(االحتاد االسيوي لكرة القدم املصغرة  - 

هي لعبة رياضية مشا�ة لكرة  ينما كرة القدم اخلماسية ) .عضو 14(االحتاد االفريقي لكرة القدم املصغرة - 

مح لنا باخرتاق القواعد الصغرى القدم ولكن تقام داخل القاعات الرياضية معدة هلذه الرياضة فهي رياضة تس

  .لرياضة كرة القدم العادية 
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حيث كانت اول بطولة العامل لكرة القدم . fifaمعتمدة من طرف االحتاد الدويل لكرة القدم ان هذه اللعبة  - 

هي اللجنة املنظمة لكرة القدم  fifaالعام اليت اصبحت .�والندا  1989داخل القاعة بواسطتها منذ عام 

يعترب منتخب الربازيل هو املسيطر على معظم دورات كاس . منتخب  24حيث يشىارك .طبعات 7ب سية اخلما

  ) 2010يوليو  copa UEFS femenino  18 مؤرشف من (العامل لكرة القدم اخلماسية 
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   : مهيدت

من متطلبات البحث العلمي تقتضي عرض و حتليل و مناقشة خمتلف النتائج اليت كشفت عنها الدراسة 

نهجية ميكننا تفسري النتائج اليت  على أساس العالقة الوظيفية لاليطار النظري و انطالقا من هذه االعتبارات امل

  .كشفت عنها الدراسة 

الذي تناول الرصيد املعريف اخلاص مبوضوع البحث و الذي ضم فصلني �ذه . بعد دراستنا للجانب النظري 

  : الدراسة وهي على الرتتيب

  نظريات و الدراسات السابقة  - 

  الفرق بني كرة القدم اخلماسية و كرة القدم املصغرة  - 

شمل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على افصل الثالث و ميثل الطرق املنهجية للبحث و اليت تشمل على دراسة و ي

استطالعية و كذا الشروط العلمية لألداة وهي الصدق و الثبات و املوضوعية مع ضبط عينة البحث وكيفية 

  . امليداين و حدوث الدراسة اختيارها و املنهج املستخدم و ادوات الدراسة و كذلك إجراءات التطبيق

قصد دراسة املوضوع دراسة ميدانية حىت نعطي منهجية علمية حقها و يتم . سنحاول العمل يف اجلانب التطبيقي 

  .ذلك عن طريق حتليل النتائج و األسئلة اليت وجهت إىل العيب كرة القدم 

  المنهج المتبع .1

ذي ميثل يف البحث العلمي جمموعة من القوانني و اسس مت دراسة علمية تتطلب اختيار و اتباع منهج معني ال يف

الطريق اليت يتبعها "وضعها لوصول اىل احلقيقة و يشري عمار حبوش و حممد حممود دنينات اىل ان املنهج هو 

  " .يف دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقة الطالبان

نفسه مطالبا بوضع خطة او طريقة او  مما ال شك يف إن إي منجز علمي يطمح إىل االتصاف بصفة علمية جيد

منهج حيدد من خالهلا اخلطوات اليت اتبعها يف الوصول إىل النتائج اليت حققها و من دون ذلك يعد هذا املنجز 

المنهج عمال يتصف بالنشاز و عدم الدقة  و املنهجية لذلك جند ان الضرورة العلمية تقتضي منا استخدام 

  .قع السائد و املرتبط بالظاهرة معينة او موقف او جمموعة من اإلفراد أو األحداث باعتباره دراسة للوا الوصفي
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  الدراسة االستطالعية 

قبل توزيع االستمارات املتعلقة بالبحث قمنا بإجراء دراسة استطالعية و زيارة بعض اإلفراد العينة جمال البحث 

إىل توجيه األسئلة وذلك للتأكد من مدى قصد التعرف على أماكن تواجدهم وخلصت الدراسة االستطالعية 

  .جتاوب الالعبني من بند االستبيان و فهمها و كذا شرح طريقة التعامل و اإلجابة على األسئلة املوجة لالعبني 

  عينة البحث و كيفية اختيارها .2

جيلو على النحو باعتبار العينة هي حجر الزاوية يف إي دراسة ميدانية تستند إىل استبيان كمقوم أساسي مفهومها 

 : التايل

العينة هي جزء من ا�تمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات امليدانية و هي تعترب جزء من الكل مبعىن انه تؤخذ  - 

  .جمموعة من أفراد ا�تمع على إن تكون ممثلة �تمع البحث 

" عني متوشنت"بني من والية نظرا للضغوط  وضيق الوقت و التكاليف فقد اكتفينا بإجراء دراسة على الع - 

  .وينشطون يف خمتلف األقسام 

  : ومت االختيار بطريقة مقصودة لسهولة التعامل مع الالعبني و قد ضمت العينة - 

  العب كرة قدم  60 - 

 : مجاالت البحث .3

  العب  60اجريت هذه الدراسة على  : المجال البشري .1

  العبني  10:احملرتف   القسم االول - 

  العب 30 : احملرتف القسم الثاين - 

  العبني  10 : القسم الثاين هواة - 

  العبني   10 : قسم ما بني الرابطات - 
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الذين " عني متوشنت" اجريت هذه الدراسة على جمموعة من الالعبني ابناء والية  : المجال المكاني .2

  .يلعبون يف خمتلف االقسام الوطنية و خمتلف االندية 

  : لة في البحثاألدوات و التقنيات المستعم.4

 : االستبيان

متتاز هذه الطريقة بكو�ا تساعد على مجع املعلومات اجلديدة و املستمدة مباشرة من املصدر و املعلومات اليت 

و اليت ال ميكن ان جندها يف كتب إال أن لألسلوب اخلاص جلمع . من خالل مقابلة الطالبانيتحصل عليها 

  : يقة منذ البداية و منهااملعلومات يتطلب اجراءات جديدة و دق

  حتديد اهلدف من استبيان  - 

  تنظيم الوقت املخصص لالستبيان  - 

  اختيار العينة اليت جيب استجوا�ا - 

  وضع عدد كايف من االختيارات لكل سؤال  - 

  : يف هذه الدرسة الوسائل التالية طالباناستخدم ال - 

  املصادر و املراجع العربية و االجنبية *

  الشخصية مع الالعبني  املقابالت*

  استمارة لتسهيل النتائج *

  .الة احلاسبة  –املعادالت االحصائية  : وسائل احصائية*

  .احلاسوب *

حيث . بنفسه و يسجل األجوبة و املالحظات اليت تثري البحث  طالبانو يتجلى األسلوب املثايل يف الوجود ال

 : حماور 03ينقسم هذا االستبيان اىل 
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  .املستوى املعريف لالعيب كرة قدم للعبة  كرة قدم املصغرة : حمور األول - 

  .املستوى املعريف لالعيب كرة قدم للعبة  كرة قدم اخلماسية : احملور الثاين - 

  . معرفة الفرق بني كرة قدم املصغرة و كرة قدم اخلماسية لدى العيب كرة القدم  : احملور الثالث - 

  : صعوبات البحث.5

فكل حبث جيري يف ايطار زماين و مكاين و ما . ال خيلو من الصعوبات و هذا امر بديهي  ان البحث العلمي

املبتدئ خاصة و الذي يطمح  الطالبانيرتبط هلذا املكان من عوائق موضوعية من شا�ا ان تطرح صعوبات امام 

اليت واجهتها هي من  و من مجلة الصعوبات. اىل اجناز االهداف اليت مت حتديدها لبلوغ احلقيقية املتصورة 

اللهم اذا استثنينا ادبيات . الصعوبات الشائعة ما يتعلق باملراجع و الدراسات و االعمال تكاد تكون ناذرة 

الرياضة يف الصحف و اجلرائد و بعض الندوات الىت تقام هنا و هناك خاصة ببالدنا كذلك القينا صعوبة مجة و 

جائحة كورونا و لذا ارتاينا طلب حتديد لقاءات باحلاح شديد بعد  عويصة يف االتصال مع بعض الالعبني جراء

. حتسيسهم بامهية املوضوع و دلك بعيدا عن اجواء املنافسة لتجنب الضغوطات النفسية اليت يفرضها هذا الوباء 

ان اضافة الة ذلك اصطدمنا بال مسؤولية وال مباالة بعض العيب االقسام السفلى الذين قصدناهم حيث ا�م ك

  .  هناك متاطل كبري يف ارجاع االستمارات

    : كما وجدنا صعوبات و عراقيل يف  - 

قدم بعض الكتب من حيث املواضيع من جهة و من جهة أخرى تلف الصفحات االولية األخرية أوضاعها مما  - 

  .صعب مهمة االطالع مثال على مصدر املراجع كدار النشر و الطبعة و السنة

  .اولنا املوازنة يف الكتابة املذكرة و البحث عن مراجعهاضيق الوقت الذي ح - 

  : المعالجة االحصائية.6

ان الوسيلة االحصائية يف جمال الرتبية البدنية و الرياضية من اجنح الطرق املؤدية اىل فهم العوامل االساسية اليت تاثر 

ها العلماء ان لكل حبث وسائله على الظاهرة املدروسة و تساعدنا يف الوصول الة نتائج و حتليلها و يعد

متت هذه العملية حبساب عدد ) العب 60( فبعد مجع البيانات اخلاصة بالالعبني . االحصائية اخلاصة به
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التكرارات لألجوبة اخلاصة بكل سؤال و بعد ذلك حساب النسبة املؤوية لكل سؤال باالعتماد على الطريقة 

  :الثالثية 
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  : عرض و تحلیل النتائج االستبیان. 7

  . المستوى المعرفي لالعبي كرة قدم للعبة كرة قدم المصغرة: محور االول                              

  هل يوجد بطولة وطنية لكرة قدم مصغرة؟ : السؤال االول -

 فة ما إذا كان هناك بطولة وطنية لكرة قدم مصغرة يوضح نتائج لمعر : 01جدول  رقم            

  النسبة المئوية  التكرار  االجابة

  %66.66  40  نعم

  %33.33  20  ال

  %100  60  ا�موع

  

  

  يوضح نسبة مدى معرفة العبين لوجود بطولة وطنية لكرة قدم مصغرة  :01رسم بياني رقم      
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يؤكدون  %33.33يقولون ان هناك بطولة وطنية و  % 66.66من خالل نتائج اجلدول الحظنا ان نسبة 

  .غياب البطولة الوطنية 

و من هنا نستنتج اكرب نسبة من الالعبني اجيابتهم خاطئة و هذا يدل على ان مستواهم املعريف �ذه اللعبة دون 

  .املتوسط 

 هل يوجد اتحادية لكرة القدم المصغرة في الجزائر ؟  :02السؤال  -

  يوضح نتائج مدى معرفة العبني باهليئة التنظيمية بكرة القدم املصغرة: 02  اجلدول        

  النسبة المئوية  التكرار  االيجابة

  %80  48  االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

  %16.66  10  نعم هناك احتادية خاصة يف اجلزائر

  %3.33  2  اليوجد

  %100  60  ا�موع
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 دى معرفة الالعبين بالهيئة التنظيمية لكرة قدم المصغرةيوضح نتائج م : 02الرسم البياني     

يظنون ان لكرة قدم املصغرة تندرج حتت هيئة االحتاد اجلزائري لكرة % 80من خالل نتائج اجلدول الحظنا ان 

ينفي وجود احتاد جزائري لكرة قدم  %3.33يؤكدون وجود احتاد خاص باللعبة يف اجلزائر و  %16.66القدم و 

هنا نستنتج ان اكرب نسبة من العبني اجيابتهم خاطئة و ان مستواهم املعري باهليئة التنظيمية لكرة  مصغرة ومن

  .القدم املصغرة ضعيف جدا

  هل يوجد منتخب وطني لكرة قدم المصغرة؟: 03السؤال 

  يوضح نتائج اجوبة الالعبني لوجود منتخب وطين من عدمه :03جدول رقم           

  النسبة لمئوية  التكرار  االيجابة 

  %3.33  2  نعم

  %16.66  10  ال

  %80  48  الاعرف

  %100  60  ا�موع
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  يوضح نتائج اجوبة العبين لوجود منتخب وطني من عدمه 03الرسم البياني            

  %10ليس لديهم معلومات حول وجود منتخب من عدمه  و % 80من خالل نتائج اجلدول الحظنا ان 

كانت لديهم اجيابة صحيحة و هذا يدل على ان املستوى املعريف لالعبني ضعيف   %3.33و  كانت االجيابية بال

  جدا

  ماهو زمن مباراة في كرة  قدم المصغرة ؟ :04السؤال 

  يوصح نتائج زمن مباراة كرة قدم املصغرة :04اجلدول                 

  النسبة املئوي   التكرار   االجيابة

  %80  48  د45

  %20  12  ال اعرف 

  %100  60  ا�موع

  

  

  يوضح نتائج زمن مبارات كرة قدم المصغرة :04الرسم البياني                   
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يضنون ان توقيت كرة قدم املصغرة  هو نفسه توقيت كرة قدم العادية  %80من خال اجلدول الحظنا ان نسبة 

  .ال يعلمون التوقيت الصحيح  2%0و

الالعبني ليس لديهم اجيابة مما يدل ان  مستوى املعريف لالعبني لكرة قدم ومن هنا نستنتج ان اكرب نسبة من 

  .املصغرة ضعيف

  ما هو عدد العبين كرة قدم المصغرة؟ 05: سؤال

  يوضح نتائج عدد العبني كرة القدم املصغرة :05اجلدول              

  النسبة املئوية  تكرار  االجيابة

  %100  60  ال اعرف 

  

  

  يوضح نتائج عدد العبين كرة القدم المصغرة :05الرسم البياني                       
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  ال يعلمون عدد العبني يف كرة القدم املصغرة 100%نالحظ ان نسبة  :05من خالل اجلدول 

من هنا نستنتج ان الالعبني ليس لديهم فكرة حول عدد العبني يف كرة القدم املصغرة و هذا يدل على ان 

 .لالعبني حول كرة القدم املصغرة ضعيف جدامستوى املعريف 

  هل الحكام كرة القدم المصغرة هم نفسهم حكام كرة قدم العادية؟: 06السؤال 

  يوضح نتائج الالعبني حول معرفة حكام كرة القدم املصغرة :06اجلدول              

  النسبة املئوية  التكرار  االجابة

  %100  60  نفس احلكام 

  

  

  يوضح نتائج الالعبين حول معرفة حكام كرة القدم المصغرة :06سم البيانيالر           
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أجوبتهم كانت أن حكام كرة القدم املصغرة هم نفسهم حكام كرة  %100من خالل اجلدول نالحظ أن نسبة 

  .القدم العادية

دليل على ان املستوى  و من هنا نستنتج أن الالعبني ليس لديهم معلومات يف التحكيم لكرة القدم املصغرة و هذا

 .املعريف لالعبني ضعيف جدا

  المستوى المعرفي لالعبي كرة القدم للعبة كرة القدم الخماسية  : المحور الثاني                           

  ان تقام رياضة كرة القدم الخماسية؟ : 07السؤال 

  لقدم اخلماسيةيوضح نتائج معرفة الالعبني مبكان اقامة مباريات كرة ا 07اجلدول 

  النسبة املئوية  التكرار   االجابة

  %50  30  مالعب املفتوحة

  %50  30  قاعات مغلقة

  

  

  الرسم البياني يوضح نتائج معرفة الالعبين بمكان إقامة مباريات كرة القدم الخماسية       
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ان العيب كرة القدم  ومن هنا نستنتج) . %50(من خالل نتائج اجلدول الحظنا ان اجوبة الالعبني متباينة - 

ليس لديهم جانب معريف حول مكان اقامة مباريات كرة قدم اخلماسية و هذا ما يدل على ان مستوى املعريف 

  .لالعبني حول رياضة كرة القدم اخلماسية متوسط

 ؟ هل يوجد بطولة وطنية لكرة قدم خماسية 08السؤال 

  .بطولة الوطنية لكرة قدم اخلماسيةيوضح نتائج ايكابة الالعبني حول ال 08جدول         

  النسبة املئوية   التكرار   االجابة

  %83.33  50  يوجد بطولة وطنية

  %16.66  10  اليوجد بطولة وطنية

  

  

  رسم بياني يوضح نتائج اجابة الالعبين حول البطولة الوطنية لكرة قدم الخماسية          
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راية بالبطولة الوطنية لكرة القدم اخلماسية بينما على د %83.33من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  - 

  .ليسوا على علم بوجود البطولة الوطنية 16.66%

 .و من هنا نستنتج ان جل الالعبني من املتتبعني للبطولة الوطنية لكرة قدم اخلماسية

  ما هي الهيئة التنظيمية التي تشرف علة كرة قدم الخماسية؟ : 09السؤال

  يوضح نتائج معرفة الالعبني باهليئة التنظيمية لكرة قدم اخلماسية : 09اجلدول          

  النسبة املئوية  التكرار  االجابة

  %100  60  احتادية اجلزائرية لكرة القدم

  

  

  الرسم البياني يوضح نتائج معرفة الالعبين بالهيئة التنظيمية لكرة قدم الخماسية        

من الالعبني يعلمون ان االحتاد اجلزائري لكرة القدم هو  %100ة من خالل نتائج اجلدول نالحظ ان نسب - 

  .املسؤول عن تسيري رياضة كرة قدم اخلماسية

 .من هنا نستنتج ان العبني لديهم مستوى معريف جيد يف كرة قدم اخلماسية
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  ما هو زمن مباراة كرة قدم الخماسية؟ 10: السؤال

  من املباراة كرة قدم اخلماسيةيوضح نتائج معرفة ز  : 10اجلدول             

  النسبة املئوية  التكرار  االجابة

  %100  60  ال اعلم

  

  

  يوضح نتائج معرفة زمن المباراة كرة قدم الخماسية : 10  رسم بياني             

من هنا نستنتج ان . ال يعلمون زمن مباراة كرة قدم اخلماسية %100من خالل جدول نالحظ أن نسبة - 

  .ريف لالعيب من الناحية القانونية ضعيف جدامستوى املع
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  ما هو عدد العبي كرة القدم الخماسية في المباراة؟: 11 السؤال

  يوضح نتائج معرفة عدد العبين في كرة قدم الخماسية  : 11الجدول             

  النسبة املئوية  التكرار   االجابة

  %86.66  52  العبني 5

  %13.33  8  ال اعلم

  

  

  يوضح نتائج معرفة عدد العبين في كرة قدم الخماسية: 11  الرسم البياني             

من الالعبني على دراية بعدد العيب كرة القدم اخلماسية يف % 86.66من خالل جدول نالحظ ان نسبة  - 

  .ليسوا على دراية يف أمور القانونية لكرة القدم اخلماسية  %13.33بينما ) العبني5(املباراة 

هنا نستنتج ان اغلبية الالعبني لديهم معلومات حول عدد العيب كرة قدم مخاسية و هذا دليل على ان من 

 .املستوى املعريف لالعبني الباس به يف هذه الر رياضة
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  الفرق بين كرة قدم المصغرة و كرة قدم الخماسية : المحور الثالث

  كرة قدم الخماسية؟هل قوانين كرة قدم المصغرة هي نفسها قوانين  : 12السؤال

  يوضح نتائج قوانني كرة قدم مصغرة و قوانني كرة قدم اخلماسية: 12اجلدول              

  النسبة المئوية  التكرار  االجابة

  %100  60  ال اعلم

  

  

  يوضح نتائج قوانين كرة قدم مصغرة و قوانين كرة قدم الخماسية : 12الرسم البياني        

من هنا نستنتج ان . ال ميكنهم معرفة الفرق بني قوانني اللعبتني %100ظنا ان نسبة من خالل اجلدول الح - 

الالعبني ليس لديهم معلومات حول قوانني كرة القدم املصغرة و قوانني كرة القدم اخلماسية وهذا ما يدل على  ان 

  املستوى املعريف للالعبني ضعيف من الناحية القانونية 
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  دم الخماسية هي نفسها كرة القدم المصغرة  ؟هل كرة الق : 13السؤال 

  يوضح الفرق بني كرة القدم اخلماسية و املصغرة لدى الالعبني  : 13اجلدول                

  النسبة املئوية  التكرار  االجابة

  %83.33  50  نعم هي نفسها

  %16.66  10  ختتلف عنها 

  %100  60  جمموع

  

  

  الفرق بين كرة القدم الخماسية و المصغرة لدى الالعبينيوضح : 13الرسم البياني          

ال ميكنهم التفريق بني كرة القدم املصغرة و اخلماسية بينما  %83.33من خالل اجلدول نالحظ ان نسبة  - 

  لديهم املعلومات ال باس �ا حول اللعبتني % 16.66

ا دليل على ضعف املستوى املعريف للالعبني من هنا نستنتج ان معظم الالعبني جيهلون الفرق بني اللعبتني و هذ

  حول كرة القدم املصغرة واخلماسية 
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 هل لكرة قدم المصغرة و الخماسية نفس الهيئة التنظيمية ؟ 14السؤال 

  يوضح نتائج اجوبة الالعبني حول اهليئة التنظيمية للعبتني 14اجلدول                   

  النسبة املئوية  التكرار  االجابة

  %33.33  20  عرفال ا

  %66.66  40  االحتاد اجلزائري لكرة القدم

  

  

  يوضح نتائج أجوبة الالعبين حول الهيئة التنظيمية للعبتين 14الرسم البياني             

يظنون أن % 66.66ال يعرفون اهليئة التنظيمية للعبتني بينما  %33.33من خالل اجلدول الحظنا أن نسبة  - 

  املسئول عن تسيري هاتني اللعبتني  االحتاد اجلزائري هو

من هنا نستنتج ان معظم الالعبني يظنون ان االحتاد اجلزائري لكرة القدم هو املسئول على تسيري كرة القدم املصغرة 

  .واخلماسية وهذا يدل على ان املستوى املعريف لالعبني ضعيف جدا يف التفريق بني اللعبتني 

 

0

20

40

60

80

100

120

االتحاد الجزائریة لكرة القدم

#REF!

النسبة المئویة

التكرار



  الجانب التطبيقي                                                                  : الفصل الثالث 

 

96 
 

  لمصغروة و الخماسية في نفس الملعب ؟هل تلعب كرة القدم ا 15السؤال 

  يوضح نتائج اجابة الالعبني حول مكان اقامة مبارياة كرة القدم املصغرة واخلماسية  15اجلدول 

  النسبة املئوية  التكرار  االجابة

  %50  30  مالعب كرة قدم العادية

  %50 30  مالعب جوارية

  

  

  مكان اقامة مباريات كرة القدم المصغرة والخماسيةيوضح نتائج اجابة الالعبين حول  15الرسم البياني 

ين مالعب كرة القدم العادية و املالعب ) % 50(من خالل اجلدول نالحظ ان اجوبة الالعبني متباينة  - 

و من هنا نستنتج ان الالعبني ال يعرفون مكان اقامة مباريات كرة القدم املصغرة و اخلماسية و هذا دليل . اجلوارية 

 .  ستوى املعريف لالعبني ضعيفعى ان امل
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  هل عدد الالعبي كرة قدم المصغرة هو نفسه عدد العبي كرة قدم الخماسية؟ 16السؤال 

  يوضح نتائج معرفة عدد العيب يف كرة قدم املصغرة و اخلماسية 16جدول          

  النسبة املئوية  التكرار  االجابة

  %50  30  نفس الالعبني

  %50  30  الاعرف

  

  

  يوضح نتائج معرفة عدد العبي في كرة قدم المصغرة و الخماسية 16رسم البياني         

من االعبني ال  %50من الالعبني يضنون ان عدد الالعبني هو نفسه و % 50من خالل اجلدول نالحظ ان  - 

  .يعرفون عدد الالعبني يف كلتا اللعبتني 

 .بني يف كرة القدم اخلماسية و املصغرةو من هنا نستنتج ان الالعبني ال يعلمون عدد الالع
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  هل المدة كرة قدم المصغرة هي نفسها مدة كرة قدم الخماسية؟ 17السؤال 

  يوضح مدى معرفة لالعبني توقيت املباريات كرة القدم املصغرة و اخلماسية  17جدول      

  النسبة املئوية  التكرار  االجابة

  %66.66  40  نفس التوقيت

  %33.33  20  ال اعلم

  

  

  يوضح مدى معرفة لالعبين توقيت المباريات كرة القدم المصغرة و الخماسية 17الرسم البياني    

اجابتهم كانت ان  مدة مباراة كرة قدم املصغرة هي نفسها  %66.66من خالل اجلدول  نالحظ ان نسبة  - 

  .ال يعلمون االجابة اصال %33.33مدة مبارات كرة قدم اخلماسية و 

ستنتج ان معظم الالعبني ال يفرقون بني كرة قدم املصغرة و اخلماسية و هذا دليل على ان املستوى املعريف من هنا ن

 .لالعبني ضعيف اجتاه كرة قدم املصغرة و اخلماسية
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  : تمهيد

نبني يف هذا الفصل أهم االستنتاجات اليت توصلنا إليها يف هذا البحث و من خالل . بعد تطرقنا إىل عرض نتائج

   : العب توصلنا إىل ما يلي 60ا جاء يف اإلجابات املختارة من طرف الالعبني البالغ عددهم م

  : مناقشة فرضيات البحث و مقابلتها بالنتائج.7

مت تسطري جمموعة من الفرضيات و اليت تثبت صحتها من خالل حتليل  طالبانبعدما مت وضع املشكلة من طرف ال

  : هذا على النحو التايل نتائج االستمارات االستبيانية و

  و اليت تقول  : مقارنة فرضيات االولى

و بعد االطالع على نتائج االستبيان املقدم ,ضعف املستوى املعريف لالعيب كرة القدم للعبة كرة قدم املصغرة  - 

  جاءت نتائج االسئلة كالتايل. لالعبني يف احملور االول 

  م املصغرة نقص يف املعلومات ملواد قوانني كرة القد - 

غياب االحتادية اجلزائرية لكرة القدم املصغرة ليت تسري البطولة مع القوجود املنتخب الوطين لكرة قدم املصغرة  - 

  دون علم الالعبني كرة القدم 

  وجود بطولة وطنية لكرة قدم املصغرة يف نظر العيب كرة القدم  - 

  نقص معارف يف التحكيم لرياضة كرة القدم املصغرة  - 

  .تيجة كل هذا اتضح لدينا ان الفرضية االوىل قد حتققت ن*

  و اليت تقول  : مقارتة الفرضية الثانية

و بعد االطالع على نتائج االستبيان ,ضعف املستوى املعريف لالعيب الكرة القدم للعبة كرة القدم اخلماسية  - 

  جاءت نتائج االسئلة كالتايل. املقدم لالعبني يف احملور الثاين 

  ) قاعات مغلقة( فر قليل من املعلومات حول مكان اقامة مباريات كرة القدم اخلماسية تو  - 
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نقص يف املعلومات من الناحية التنظيمية و االدارية لرياضة كرة القدم اخلماسية و هذا ما جتلى يف السؤال الثاين  - 

  و الثالث 

رة القدم اخلماسية و هذا ما جاء يف السؤال نقص و ضعف املستوى املعريف لالعيب كرة القدم ملواد قوانني ك - 

  .الرابع و اخلامس 

و يف االخري وصلنا اىل ان املستوىل املعريف لالعيب كرة القدم للعبة كرة القدم اخلماسية دون املتوسط و منه نستنتج *

  .ان الفرضية الثانية قد حتققت

  و اليت تقول : مقارنة الفرضية الثالثة

بعد , نقاط التشابه و االختالف بني رياضة كرة القدم املصغرة و كرة القدم اخلماسية جهل العيب كرة القدم ل

  جاءت نتائج االسئلة كالتايل. االطالعة على نتائج االستبيان املقدم لالعبني يف احملور الثالث 

  .عدم تفرقة الالعبني بني كرة القدم املصغرة و كرة القدم اخلماسية كرياضة - 

  .القوانني اخلاصة بكل رياضة و هذا ما جتلى يف السؤال اخلامس والسادس نقص يف معيفة - 

  ظنا منهم ا�ا رياضة واحدة , عدم التفريق بني مالعب كرة القدم املصغرة و كرة القدم اخلماسية  - 

وى و يف االخري وصلنا اىل ان جهل الالعيب كرة القدم هلاتني الرياضتني مع قلة الوعي الرياضي و ضعف املست*

املعريف ادى اىل عدم بروز رياضة كرة القدم املصغرة و كرة قدم اخلماسية و منه نستنتج ان الفرضية الثالثة قد 

  .حتققت

  : االستنتاجات.8

 : يف ضوء نتائج الدراسة و مناقشتها ميكن استنتاج ما يلي

  صغرة كانت ضمن مستوى ضعيف ان احلصيلة املعرفية لدى العيب كرة القدم لرياضة كرة القدم اخلماسية و امل *
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اعلى حصيلة معرفية لدى عينة الدراسة كانت يف فقرة البطولة الوطنية لكرة القدم اخلماسية يف حني احلصيلة *

املعرفية املنخفضة لدى عينة الدراسة كانت يف فقرات القوانني كرة القدم املصغرة و الفرق بني اللعبتني اليت حتتاج 

  .اىل متابعة 

  .لالعبني الذين اقمنا عليهم االختبار جيهلون الفرق بني كرة القدم املصغرة و كرة القدم اخلماسية امنعظم ا*

  .مت وضع معايري اختبار الذي مت بناؤه يف الدراسة احلالية * 

 : التوصيات و االقتراحات.9

تطوير قدرات ل ة و ذلكاملصغرة و اخلماسيكرة القدم   لنشر ثقافة  بالصحف و وسائل اإلعالم زيادة اهتمام   -

من خالل عقد ورشات و ) كرة القدم املصغرة و اخلماسية( الالعبني يف استعا�ا لتقسيمات كرة القدم االم 

  .ندوات حتكيمية و استشافة خمتصيني لذلك

 تشجيع الالعيب على املتابعة و االطالع على كل ما يتعلق بلعبة كرة قدم املصغرة و اخلماسية من خالل توفري - 

الكتب ة ا�الت الرياضية ووسائل عرض اخرى حىت يتسىن لالعب استثمار اوقات الفراغ لزيادة يف رصيده 

  .املعريف

و تقدمي الوزارة الوصية نشر ثقافة هاتني الرياضتني عن طريق القيام بدورات وطنية مشجعة من طرف  - 

  . التسهيالت و دعم الواجب لالنطالق يف مشروع ناجح قبل انطالقه  

نطالب من جامعات الرتبية البدنية و الرياضية لعقد املؤمترات الدولية للقيام بلعبة كرة القدم املصغرة و كرة القدم  - 

  .اخلماسية 

جيب خلق احتادية جزائرية خاصة بلعبة كرة القدم املصغرة أل�ا هي الوحيدة اليت لديها الدور لتطوير هذه اللعة  - 

  .يف اجلزائر 
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  :خاتمة 

لقد كانت تسعى دراستنا هذه اىل حماولة مقارنة بني رياضة كرة القدم املصغرة و كرة القدم اخلماسية بالنسبة 

هم حيث هاتني الرياضتني بدات يف السنوات االخرية تاخذ لالعيب كرة القدم للكشف على املستوى املعريف لدي

فتبني من خالل الدرسة ان كرة القدم املصغرة ختتلف عن كرة القدم اخلماسية يف القوانني , اهتمام واسع و كبري 

املتبعة يف اللعب و نوعية و مساحة املالعب بشكل عام حيث ان لكل لعبة قوانينها اخلاصة �ا و املختلفة عن 

ولكن ال يتغري مضمون اللعبة فكلها كرة قدم و لكن كرة القدم املصغرة تلعب يف املالعب اجلوارية املفتوحة . ريها غ

 5العبني بينما كرة القدم اخلماسية تلعب يف قاعات مغلقة و يكون الفريق مكون من  7و يكون كل فريق ب

هو املسؤول عن تسيري رياضة كرة القدم املصغرة ) wmf(يعترب االحتاد الدويل لكرة القدم املصغرة . العبني فقط 

  .هو املسؤول عن تسيري رياضة كرة القدم اخلماسية (fifa)بينما االحتاد الدويل لكرة القدم 

هلذا نرجو من الوزارة الوصية إنشاء إحتادية خاصة لكرة القدم املصغرة لتطوير هذه الرياضة يف اجلزائر مثلها 

  ... ) .تونس ، ليبيا ، مصر ، سودان (و دول اجلوار  مثل باقي الدول العربية
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  : المراجع باللغة العربية : أوال 

  الكتب .أ

 .دار الكتب والوثائق، العراق ، بغداد، 1، ط خماسي كرة القدم  )2005ب (. زبري، عماد .1

 التخطيط واالسس العلمية لبناء واعداد الفرق في2007،  ن، عباسزيد، عماد الدي .2

 منشأة املعارف، كلية الرتبية الرياضية، جامعة الزقازيق1ط، ،االلعاب الجماعية 

البراعم والناشئين في   الموسوعة العربية لتربية وتدريب1997 ا�د، عمرو، والنمكي، امساعيلأبو  .3

  لعريب، مصردار الفكر ا: ، القاهرةكرة القدم 

  مصر دار الفكر العريب،: ، القاهرةاالسس العلمية في تدريب كرة القدم2008 خمتار، حنفيأبو  .4

  :مذكرات . ب

القدرات  تاثير تمرينات خاصة لمساحات لعب مصغرة في تطوير بعض2013 امحد، صدام حممد .5

منشورة، جامعة دياىل، كلية  ، رسالة ماجستري غريالحركية والمهارات االساسية لالعبي الصاالت بكرة القدم

 .الرتبية الرياضية، العراق

المالعب  تأثير برنامج تدريبي باستخدام التدريبات المهارية في2011، جنيدي، مصطفى، حممد  .6

منشورة، كلية الرتبية الرياضية،  رسالة غريالمصغرة على بعض المبادئ الخططية الهجومية لناشئي كرة القدم، 

 جامعة اسيوط، مصر

حتت عنوان كرة القدم املصغرة كطريقة منهجية لتعلم التقنيات األساسية لدى  اجي عيسى وآخرون،ح .7

سنة، الطور الثاين، فريق مدرسي، معهد الرتبية البدنية والرياضية، جامعة قسنطينة ) 13-11(ناشئي كرة القدم 

 . 1998-  1997شهادة ليسانس، 

لدى  ح على بعض المتغيرات البدنية والمهاريةأثر برنامج تدريبي مقتر 2011،  . حسني، رائد .8

 فلسطني. الوطنية ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجاحناشئي كرة القدم في محافظة نابلس

 تاثير تمرينات باسلوب اللعب في تنمية بعض الصفات2013، ذياب، عادل عباس .9

الرياضية، جامعة دياىل،  منشورة، كلية الرتبية، اطروحة دكتوراة غري الحركية والمهارات االساسية بكرة القدم

  قالعرا
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أمهية استعمال طريقة األلعاب املصغرة ودورها يف تنمية "حتت عنوان  طفراوت أمين وديداوي بوعالم .10

أدرار، أوالد : "دارسة مسحية لكل من بلدية )سنة 11اىل 9(القدرات النفسية واحلركية لتامليذ الطور الثاين من 
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  الجمھوریة الجزائریة الدیمقرطیة الشعبیة

  

  -مستغانم

 : استمارة البحث المیداني موجھة لالعبین

يف اطار حتضري البحث املقدم لنيل شهادة املاسرت يشرفين ساديت ان تتعاونوا معنا المتام حيثيات الدراسة 

غرة و كرة القدم اخلماسية من وجهة نظر 

  .راغبني ان متدونا مبعلوماتكم املوشوعية اليت تستهدف الدراسة و ختدم املوضوع

  .شكرا على مساعدتكم لنا مسبقا
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مستغانم–جامعة عبد الحمید بن بادیس 

  لبدنیة و الریاضیةمعھد التربیة ا

  يقسم التدریب الریاض

استمارة البحث المیداني موجھة لالعبین

يف اطار حتضري البحث املقدم لنيل شهادة املاسرت يشرفين ساديت ان تتعاونوا معنا المتام حيثيات الدراسة 

غرة و كرة القدم اخلماسية من وجهة نظر دراسة مقارنة بني كرة القدم املص" االستطالعية اليت تدور حول موضوع 

راغبني ان متدونا مبعلوماتكم املوشوعية اليت تستهدف الدراسة و ختدم املوضوع

شكرا على مساعدتكم لنا مسبقا                                                         

  

  

 : سيدي المجيب

يف اطار حتضري البحث املقدم لنيل شهادة املاسرت يشرفين ساديت ان تتعاونوا معنا المتام حيثيات الدراسة 

االستطالعية اليت تدور حول موضوع 

راغبني ان متدونا مبعلوماتكم املوشوعية اليت تستهدف الدراسة و ختدم املوضوع" . الالعبني 
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  : ملخص الدراسة.12

املنهج  طلباناستخدم ال.هدفت الدراسة إىل التعرف إىل مستوى احلصيلة املعرفية لدى العيب كرة القدم 

اس خاص للحصيلة املعرفية للعبة كرة القدم املصغرة و حيث  مت استخدام مقي.الوصفي ملالئمة طبيعة الدراسة 

و بعد .العبا ميثلون خمتلف األقسام و األندية ) 60(و قد أجريت الدراسة على عينة تكونت من .اخلماسية

كانت , استخدام املعاجلات اإلحصائية املناسبة توصلت الدراسة إىل أن احلصيلة املعرفية لدى العيب كرة القدم 

كما أظهرت نتائج الدراسة إىل ضعف املستوى املعريف لدى العيب كرة القدم املصغرة و اخلماسية , فة بدرجة ضعي

و جهل ال عيب كرة القدم بنقاط التشابه و االختالف للعبيت كرة القدم املصغرة و اخلماسية و قد أوصى الباحثان 

كرة القدم املصغرة و كرة القدم اخلماسية لتطوير بضرورة تشجيع الالعبني على املتابعة و االطالع على قوانني لعبة  

كذلك توصي الدراسة بضرورة عقد دراسات مشا�ة .املستوى املعريف لديهم بلعبيت كرة القدم املصغرة و اخلماسية 

  .حول دراسة الفرق بني اللعبتني لتطوير املستوى املعريف لالعبني 

 : الملخص باللغة االجنبیة

  

 The study aimed to  identify the level of cognitive outcome of football 

players. The two researchers used the descriptive approach to suit the nature 

of the study. A special measure was used for the cognitive outcome of the mini 

and five-a-side soccer game. The study was conducted on a sample consisting 

of (60) players representing various departments And clubs. After using the 

appropriate statistical treatments, the study concluded that the cognitive 

outcome of football players was weak, as the results of the study showed that 

the cognitive level of the players of mini and five-a-side footballers was 

ignorant, and that football players were not ignorant of the similarities and 

differences of my game Mini and five-a-side football The researchers 

recommended the need to encourage players to follow-up and learn the rules 

of the mini-soccer game and five-a-side football to develop their cognitive level 

with the two mini and five soccer games. The study also recommends that 

similar studies should be held on studying the difference between the two 

games to develop The cognitive level of the players 

  


