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 :اإلهداء
 

الميـ إني أحمدؾ أطيب الحمد عندؾ... كأقرب الحمد إلى رضاؾ كأزكى الحمد كأسألؾ 
 أف تقبؿ أعمالنا قبكال حسنا كأف تجعؿ فيؾ رجاؤنا كعميؾ معتمدا.

مف غمرتني بالحب كالعطؼ كالدتي...                                            أىدم مشاعرم إلى
رقيقة المشاعر كالمالؾ رائعة الصكرة كالحكريات، طيبة القمب أنت ال سكاؾ سأعزؼ 

 أغنية حبؾ كال ينتيي عزفيا حتى الممات...كالدتي العزيزة.

عجز ذاكرتي أف تجد لو إلى إلى مف رعاني طفال صغيرا... كشجعني راشدا ككبيرا...ت
 الجميؿ كالدم الكريـ الحميـ رحمو اهلل كأسكنو فسيح جنانو...أبي العزيز

 كرزقني اهلل برىما... كصحبتيما... كرد مف جميؿ عطائيما

 تيإلى كؿ إخك 

لى   بالؿ: ؿفي العمػػػ زميميكا 

لى كؿ مف جمعني بيـ القدر فأصبحكا جزءا مني.  كا 

لى األستاذ المشرؼ:  ؿغكاكا 

لى مف كسعتيـ ذاكرتي كلـ تتسعيـ مذكرتي  كا 

 عبد الحميد
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:اإلهداء  
 

 "كبالكالديف إحسانا"أىدم ىذا العمؿ إلى مف قػاؿ فييمػا عز كجؿ
 صدؽ اهلل العظيـ

لى مف قػاؿ فييمػا الرسكؿ:  رضى اهلل مف رضى الكالديػف كغضب اهلل مف غضب "كا 
 "الكالديف

كتربيتي إلى تمؾ الشمعػة التي تحتػػػرؽ لتضيء إلى التي شقت كتعبت مف أجؿ رعايتي 
 لػػػػػػػػي طػػػػػػػػريقي إلى نبػع الحنػػاف سر الكجػػػػػداف  أمي .....أمي ......أمي

لى مف   ـ يبخػػؿ عميػػػػػا بشيء.....أبيلإلى مف شجعنػي عمى مػػكاصمة دراستػي كا 
 كأطاؿ في عمرىما اهلليما حفظػػػػػ

 نطفئ إخكتي األعزاءإلى الشمكع التي ال ت
 كبيرىا إلىكؿ األقارب كأفراد العائمة مف صغيرىا  إلى

لى كؿ   أصدقائي كا 
 غكاؿالدكتكر  المشرؼ: إلى

لى جميع   معيد التربية البدنية كالرياضيةطمبة أساتذة ك كا 
لى لى كؿ مف أحبكني  كا  كؿ مف سػاعدني مف قريب أك مف بعيػػػد كلك بكممة طيبػػػػػػػػػػػة، كا 

 كأحببتيػػػـ
لى   عبد الحميدفي العمػػػػػػػػػػػؿ : زميميكا 

 بالؿ
 

 

 



 

 ج 
 

 

:شكر وتقدير  
:تعالى اهلل قاؿ  

 "فالحمد هلل حمدا كثيرا كنشكره شكرا جزيال الذم كاف فضمو كعطاؤه كريما"

ألنو سيؿ لنا المبتغى كأعاننا عمى إتماـ ىذا العمؿ كذلؿ لنا الصعاب كىكف لنا  نحمده
المتاعب يقاؿ: إف أكؿ العمـ الصمت كثانيو االستمتاع كثالثو التحفظ كرابعو العمؿ 

 كخامسو النشر

 كمف ىناؾ ال يسعنا إال أف نتقدـ بخالص تشكراتنا:

مذكرة كالذم أحاطنا بكؿ االىتماـ فمـ " الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الغكاؿلألستاذ "
 يحرمنا كقتو كال جيده حفظو اهلل

كما ال يفكتنا تقديـ تشكراتنا إلى مف مد لنا يد المساعدة كخاصة أساتذة قسـ التربية 
 البدنية كالرياضية

العممي البحث ميداف في كتكجيياتو بتعميماتو الطريؽ لنا أنار مف كؿ إلى  

لمذكرتنا بمناقشتيـ شرفكنا الذيف المجنة أعضاء الى بالشكر نتقدـ كما  

بمستغانـ كالرياضية البدنية التربية معيد كطمبة كعماؿ أساتذة كؿ إلى  

 .بعيد أك قريب مف البحث ىذا انجاز في ساىـ مف كؿ إلى
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 ممخص الدراسة: 

فػػي كػػرة القػػدـ ىػػي مػػف أىػػـ  األساسػػية  الميػػاراتإف كػػرة القػػدـ المصػػغرة كطريقػػة لػػتعمـ 
أىػػػداؼ مجتمعػػػة الطػػػرؽ الحديثػػػة المنتيجػػػة  نظػػػار لمػػػدكر الكبيػػػر الػػػذم تمعبػػػو فػػػي بمػػػكغ 

مػػف ه الطريقػػة تػػتالءـ مػػع المرحمػػة ت الالعػػب الناشػػئ كىػػذار لتطػػكير كتنميػػة قػػدارت كميػػا
، ألف الطفػػؿ فػػي ىػػذه  الميػػاراتكالتػػي تعتبػػر خصػػبة كمالئمػػة لصػػقؿ  سػػنة 22إلػػى  20

تاز بالنشاط كالحيكية كالميكؿ إلى المعب، لػذلؾ فننيػا تسػتيكم األطفػاؿ كتتػيح المرحمة يم
ليػػـ الفرصػػة لتطػػكير كتنميػػة قػػدارتيـ المياريػػة، ىػػذا مػػا جعمنػػا نؤكػػد عمػػى اسػػتعماؿ ىػػذه 
الطريقػػػة الحديثػػػة خاصػػػة مػػػع المبتػػػدئيف الػػػذيف يعتبػػػركف العبػػػك الدرجػػػة الممتػػػازة كعمػػػاد 

ؾ فنف العناية بتنشػئتيـ تنشػئة سػميمة يعنػي االطمئنػاف الفريؽ الرياضي في المستقبؿ، لذل
 عمى مستقبؿ كرة القدـ.

كعمى ضكء النتائج المحصػؿ عمييػا تكصػمنا إلػى ضػركرة إعطػاء ىػذه الطريقػة المكانػة   
 بػػرامج اعتمػػادكاألىميػػة التػػي تسػػتحقيا أثنػػاء عمميػػة تػػدريب كتكػػكيف الناشػػئيف، كضػػركرة 

مبػات كأسػاليب التػدريب الرياضػي الحػديث.  كفػي كمناىج عمميػة حديثػة تتماشػى مػع متط
األخير نستطيع القكؿ بأف ىذه النتائج البد أف تككف مرجعا كمنطمقا لدارسات أخػرل فػي 

لمسػػير عمػػى  الجزائػػرلممختصػػيف فػػي مجػػاؿ التػػدريب الرياضػػي فػػي  كمنػػاراىػػذا المجػػاؿ، 
اح ىػػػذا الفػػػرد الناجعػػػة كتػػػكفير الظػػػركؼ لنجػػػ البػػػرامجالطريػػػؽ الصػػػحيح بدايػػػة مػػػف إيجػػػاد 

 كتكجييو نحك الممارسة الفعمية لكرة القدـ ككلكج المستكل العالي.
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 مقدمة:.2

 التي ةياألساس تار الميا ـيتعم إلى تيدؼ القدـ كرة في ميارلال اإلعداد ةيعمم إف
 ؽيلتحق تيايتثب ك إتقانيا محاكلة ك لمنافساتا ك اتيالمبار  خالؿ الالعب ستخدمياي

 ةيبيالتدر  الكحدة في ةيسيالرئ األركاف أحد ةياألساس تار الميا تعتبرك  اتيالمستك  أعمى
 الخطط ذيتنف الالعب عيستطي لف إتقانيا بدكف ك لمعبة ةيأساس قاعدة تعتبر إذ ةيكميال

 المختمفة المعب خطكط في شغموي الذم المركز كاجبات خالؿ مف تقوعا عمى الممقاة
 (217 صفحة ،1001 عبده،). اتيالمبار  أثناء

 الػتعمـ أصػبح فقػد المػدرب ضػعوي الػذم اليػدؼ الخػتالؼ كفقػا الػتعمـ طرؽ اختمفت قد ك
 ذلػػؾ ك ،يػػارممال الػػتعمـ فػػي مختمفػػة طػػرؽ اسػػتعماؿ عمػػى أساسػػا عتمػػدي ثيالحػػد يػػارممال

 متطمبػػػات ؽيػػػتحق فػػػي تمكػػػنيـ التػػػي الدرجػػػة إلػػػى فيالالعبػػػ بمسػػػتكل الكصػػػكؿ أجػػػؿ مػػػف
 مجالبػػػر  كفقػػػا الصػػػغر منػػػذ الالعػػػب سيتأسػػػ سػػػتمـزي المختمفػػػة بعناصػػػره ثيالحػػػد الالعػػػب
 التػي باتيالتػدر  مػف اتطػكر  أكثػر محتكل إلى باإلضافة ايكخطط ايكفن كمياريا ايبدن مقننة
 القاعػػدة لبنػػاء حيالصػػح األسػػاس تضػػع التػػي ك فيالناشػػئ اتيػػإمكان ك قػػدارت مػػع تػػتالءـ
، batty)الخاصػػػػة القػػػػدارت ك المكاىػػػػب أصػػػػحاب مػػػػف اليجػػػػ صػػػػنعي بمػػػػا ك الػػػػنشء مػػػػف

2982 ،(p28 

 تعطش االعتبار بعيف األخذ الناشئيف تعميـ لطرؽ إختياره عند المربي عمى كجب لذا 
 ىذه كنحدل القدـ كرة في المصغرة كاأللعاب ،معو تعامؿ أساسعب كلم الشديد الطفؿ
 مستكل تحسيف إمكانية مف تشكمو لما القدـ كرة في المربي يستعمميا التي الطرؽ
 صفات يمتمؾ أف عميو كجب المعبة في المعا فردا يصبح كحتى األخير ىذا ، الالعب
 أضحت التي المعبة ىذه ممارسي مصاؼ في يككف أف إلى تؤىمو عالية ميارية

 األساسية الميارات ىذه كصقؿ تحسيف في التفكير كجب لذا ،المالييف تستقطب
، صفحة 1000)ابراىيـ،  ليا الممارس لالعب مقنع بمستكل النيكض قصد القاعدية

 قد فعالة كطريقة انتيجت القدـ كرة في المصغرة األلعاب فنف ىذا ضكء كعمى ،( 25
 في مداىا معرفة محاكلة إلى شد ما المستكل ىذا إبراز في بآخر أك بشكؿ تساىـ
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 يستغنى ال التي األساسية الميارات ىذه القدـ لكرة الممارس الفتي الرياضي إكساب
 مف سنحاكؿ الذم بحثنا جاء فقد ىذا كؿ ضكء كعمى يمارسيا، مف كؿ لدل عنيا
 تعمـ في كفعالة حديثة كطريقة القدـ كرة في المصغرة األلعاب تأثير دراسة خاللو

 ،الميارم الجانب مف العبينا ضعؼ ةمعرف أجؿ ،كمفالقدـ كرة في األساسية الميارات
 .المكضكع ىذا اختيار إلى كدفعنا حفزنا ما ىذا

كلقد تناكلنا في دراستنا ليذا المكضكع مف خالؿ خطة البحث التي شممت عمى مقدمة 
ثارة لممكضكع ثـ اإلطار العاـ لمدراسة  الذم تمثؿ في عرض كانت عبارة عف تقديـ كا 

إشكالية البحث كصياغة الفرضيات كذكر أىمية الدراسة كاليدؼ منيا، ككذلؾ تعريؼ 
 مصطمحات البحث كعرض كتحميؿ الدراسات السابقة كالمشابية.

 تـ قسمنا بحثنا إلى جانبيف:

 : قسـ بدكره إلى فصميف:الجانب النظري

 الناشئيف كخصائص المرحمة العمرية: تحدثنا عف األلعاب المصغرة لدل الفصل األول

 كتحدثنا في ىذا الفصؿ عف األداء الميارم في كرة القدـ.الفصل الثاني: 

 : احتكل عمى فصميف:الجانب التطبيقي

شمؿ منيجية البحث كاإلجراءات الميدانية كالتي تتمثؿ في منيج البحث، الفصل األول: 
ا كمجاالتو البشرية كالزمانية مجتمع كعينة البحث، كاألدكات المستخدمة في بحثن

 كالمكانية، ككذلؾ األساليب االحصائية لمبحث.

فقد تطرقنا في ىذا الفصؿ الى عرض النتائج المتكصؿ إلييا كتحميميا الفصل الثاني:
 كمناقشتيا بالعكدة الى اإلطار النظرم لمبحث.

تيا بالنتائج ثـ طرحنا رؤيتنا في نتائج البحث مف خالؿ مناقشة فرضيات البحث كمقارن
 بمكضكعية كأمانة عممية مستخمصيف في األخير اقتراحات كتكصيات رأيناىا مناسبة.
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 المشكمة: .1

 األداء مستكيات رفع أجؿ مف الرياضي بالمجاؿ كالعمماء احثيفالب مف الكثير اليكـ ييتـ
 مف كالتكثيؼ العممية األسس عمى باالعتماد كذلؾ القياسية، األرقاـ إلى كالكصكؿ
 الرياضي مستكل عمى رةكبي بدرجة نتائجيا تؤثر التي العممية كالتجارب البحكث
 كأىمية اتساعا أكثر الرياضي التدريب مفيكـ أصبح حيث المنافسات، ؿالخ كمردكده

 العممية الصبغة عميو ضفيكت تغذيو العمـك مف مجمكعة بو كارتبطت قبؿ، ذم مف
 دفع مما" النفس كعمـ الرياضي، الفيزيكلكجيا كعمـ الرياضي، كالطب كانيؾ،يمكالبيك "

 .كالعالمية االحتراؼ درجة إلى بالرياضة اليـك

 ككصمت عالمية شعبية اليكـ تحتؿ التي الحية األمثمة مف كاحدة الحديثة القدـ ككرة 
 باحثيف مف الرياضة ىذه عمى القائمكف عمده ما ؿالخ مف ،االحتراؼ مستكل إلى

 تطكير ككذا القدـ، كرة عبلال كالخطية الميارية الجكانب تنمية في البحث إلى كعمماء
 نتائج تحقيؽ في كبيرا دكرا الميارم األداء يمعب الحديثة القدـ كرة كفي ،المعب أساليب
 يقكـ التي الميارية كالتمرينات اإلجراءات كؿ عف يعبر فيك الفريؽ، لصالح إيجابية
 أداء دقة إلى الالعب كصكؿ بيدؼ الممعب في كتنفيذىا ليا بالتخطيط المدرب
 .اةالمبار  ظركؼ مف ظرؼ أم تحت متكامؿ تقافكا بآلية الميارات

 عمى ماز ال كاف متطمباتيا ك القدـ كرة في الميارم لمجانب البالغة ىميةألل كنظرا
 ك كالطرؽ األساليب اختيار الصغرل كالفئات الناشئيف مدربي كخاصة المدربيف
 فقد القدـ، كرة في األساسية لمميارات اآللي كالتعمـ االبتكار كتطكر تنمي التي األنشطة
 .المصغرة األلعاب استعماؿ عمى أساسا يعتمد الحديث التدريب أصبح

 عممية نجاح في تساىـ فعالة كطريقة انتيجت المصغرة األلعاب طريقة فاف ليذا
 أنيا عمى الفض كالخططي، كالميارم البدني نبالجا بيف تجمع ياألن ،الحديث التدريب
 كخاصة لالعبيف تتيح أنيا إلى باإلضافة خصميف، بكجكد المعب قانكف عمى تحافظ
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 القاعدة بمثابة يـألن األساسية لمميارات اآللي كالتعمـ المعب فرصة منيـ الناشئيف
 .رياضي فريؽ مأل األساس كحجر

 التساؤؿ التالي:ك ىذ ما جعمنا نطرح إشكالية بحثنا ىذا المتمثمة في 

*ىؿ لأللعاب المصغرة فعالية عمى تطكير األداء الميارم في كرة القدـ لدل الناشئيف 
 سنة؟ 22أقؿ مف 

 كيمكننا تحديد مشكؿ البحث في التساؤليف التالييف:

 ىؿ تساىـ األلعاب المصغرة في تطكير األداء الميارم لدل الناشئيف؟ 
 اء الميارم لدل الناشئيف في كرة ىؿ لأللعاب المصغرة دكر في تطكير األد

 القدـ
 :تكمف أىداؼ بحثنا فيأهداف البحث: .2

  براز القيمة الكبيرة لأللعاب المصغرة كطريقة حديثة في محاكلة تسميط الضكء كا 
 التدريب ك دكرىا في تعمـ الميارات األساسية في كرة القدـ.

 مختمؼ الكسائؿ ك الطرؽ التي تمكننا مف تطكير تنمية الميارات  معرفة
 األساسية في كرة القدـ، باإلضافة إلى اكتساب المبادئ الالزمة لدل الناشئيف.

  إعطاء اقتراحات تطبيقية لتعميـ استعماؿ األلعاب المصغرة في الحصص
 التدريبية مف طرؼ المدربيف.

 كطريقة تدريبية حديثة تساعد في تنمية  دراسة األلعاب المصغرة في كرة القدـ
سنة التي تميز  22الميارات األساسية خصكصا في المرحمة العمرية أقؿ مف 

 الناشئ باستعدادات ميارية قابمة لمنمك كالتطكر.

 

 

 



 التعريف بالبحث

 

5 
 

 فرضيات البحث: .3
 الفرضية العامة:-
 تطكير األداء الميارم في كرة القدـ لدل الناشئيف أقؿ  فيفعالية  لأللعاب المصغرة

 سنة.22مف 
 الفرضيات الجزئية:-

  يجابي في تعمـ الميارات األساسية في تساىـ األلعاب المصغرة بشكؿ كبير كا 
 كرة القدـ لدل الناشئيف.

 في تطكير األداء الميارم لدل الناشئيف في كرة  فعاؿ لأللعاب المصغرة دكر
 .القدـ

 ية البحث والحاجة اليه:أهم. 5
  تتمثؿ أىمية بحثنا في إبراز األىمية البالغة لممعرفة العممية لأللعاب

 المصغرة  كانعكاساتيا اإليجابية عمى األداء الميارم في كرة القدـ.
  تسميط الضكء عمى أىمية استخداـ األلعاب المصغرة في كرة القدـ كعمى

الطرؽ كالكسائؿ التي تسمح ىذا األساس فمف الضركرم البحث عف أنجع 
بتحقيؽ أىداؼ البرنامج، فبنقحاـ األلعاب المصغرة مف شأنو أف يككف كسيمة 

 ناجحة لتطكير األداء الميارم لدل الناشئيف.
  لفت انتباه المدربيف في المجاؿ الرياضي إلى أىمية استخداـ األلعاب

 المصغرة في كرة القدـ.

 مصطمحات البحث:. 6

 غرةالمص .األلعاب1.6
 في جرلت كالتي الالعبيف َفٕط إلى المحببة ريفالتما تمؾ ىيالتعريف االصطالحي:

 متفاكتا أك متساكيا العدد ْزا يككف كقد ،الالعبيف مف معيف بعدد ك ضيقة مساحات
 (235، صفحة 2998) حنفي،. المسطرة داؼىاأل حسب

 تنظيمات أك ثابتة قكانيف ايل تكجد الك بسيطا، تنظيما منظمة ألعاب يى:اإلجرائيالتعريف 
 المراد دؼيكال ـىكاستعداد ميذالالت سف تناسب قكانيف يضع أف ـمالمع كبنمكاف،محددة
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 أك بسيطة أدكات باستخداـ ايأدائ كيمكف مكاف أم في ايممارست كيمكف ،وتحقيق
 .ايبدكن
 .األداء المهاري:2.6

 التي الميارية كالتمرينات اإلجراءات كؿ الميارم باإلعداد يقصدالتعريف االصطالحي:
 بألية الميارات داءأ دقة إلى الالعب كصكؿ بيدؼ كتنفيذه ليا بالتخطيط المدرب يقكـ

تقاف  (Doucet, 2002, p. 6).المباراة ظركؼ مف ظرؼ أم تحت متكامؿ كا 
أك اإلنجاز: يعني نتيجة رقمية يحصؿ عمييا الرياضي خالؿ  األداء:اإلجرائيالتعريف 

 منافسة رياضية ما.
 سنة:11.الناشئين أقل من 3.6

:تعرؼ باسـ الطفكلة المتأخرة كما يطمؽ عمييا اسـ مرحمة قبؿ التعريف االصطالحي
مف العمر، كقد  21سنكات كتنتيي بالتقريب عند سف  9المراىقة كىي تبدأ مف سف 

لمرحمة مرحمة تمييد لمبمكغ كالدخكؿ في سف المراىقة لذلؾ تتميز ببطء في تعتبر ىذه ا
معدؿ كفي نسبة النمك في عدة جكانبو غير أف الطفؿ مع ذلؾ يكتسب فييا الميارات 

)الكافي، كالخبرات الضركرية كالالزمة لتكافقو كلمتكيؼ مع شؤكف الحياة االجتماعية. 
 (244صفحة ، 1006

 لياالخ حدثت يتالك  بالرياضي صةاخلا الزمنية ترةالف تمؾ يىك  :اإلجرائيالتعريف 
 وجكانب يعمج عمى مباشر بشكؿ تؤثر يتكال كالفيزيكلكجية جسميةلا اتر يالتغ تمؼمخ
 .كاالجتماعية ياتيةحلا

 . كرة القدم:4.6
العب  22القدـ رياضة جماعية تمعب بيف فريقيف كؿ فريؽ  كرةالتعريف االصطالحي:

 45دقيقة أم  90كتمعب ىذه الرياضة بكرة مستديرة مصنكعة مف الجمد، كتدـك المباراة 
دقيقة، ك إذا انتيت المباراة بتعادؿ  25دقيقة لطؿ شكط، يتخمميا كقت راحة يقدر ب

حالة التعادؿ في  دقيقة كفي 25فيككف ىناؾ شكطيف إضافييف كقت كؿ منيما 
الشكطيف اإلضافييف يضطر الحكـ إلى إجراء ضربات الجزاء لمفصؿ بيف الفريقيف، 
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يكمف اليدؼ مف المعبة في حسف صنع المعب مف أجؿ تطبيؽ جيد لمخطط 
 (1001)حسنيف، .كاالستراتيجيات

 كما الناس، جميع طرؼ مف تمارس ، جماعية رياضة ىي القدـ كرةالتعريف االجرائي:
 كؿ معيا يتكيؼ جماعية رياضة شيء كؿ قبؿ القدـ كرة: " جميؿ ركمي إلييا أشار

 .المجتمع" أصناؼ

 عرض وتحميل الدراسات السابقة والمشابهة:. 7

 الدراسة األولى:
 عمى المصغرة األلعاب تأثير دلم دراسةبعنكاف: : " 1024كركـ حسف كغكؿ ىشاـ :-

" جامعة (سنة 26-24)  األصاغر لدل القدـ كرةفي األساسية الميارات بعض تطكير
 مستغانـ.

 تعميمية كطريقة القدـ كرة في المصغرة األلعاب دراسةكاف اليدؼ مف الدراسة ىك 
-24) مف الحساس السف ىذا في خصكصا األساسية الميارات تنمية في تساعد حديثة
، كتمثمت مشكمة كالتطكر لمنمك قابمة ميارية باستعدادات الطفؿ يميز الذم (سنة 26

 البحث في التساؤؿ التالي:
 فيكرة األساسية الميارات لتطكير ناجحة طريقة القدـ فيكرة المصغرة األلعاب ىؿ -

 ؟(سنة 26-24) االصاغر لدل القدـ
 أما فرض الدراسة فتمثؿ في:

 في األساسية الميارات تطكير في فعاؿ بشكؿ تساىـ القدـ كرة في المصغرة األلعاب-
 .القدـ كرة

العب كرة قدـ مف  30كقد اعتمد الباحث عمى المنيج التجريبي ككانت عينة البحث 
فريقيف، كتـ اختيار العينة بطريقة عشكائية طبقية، أما أدكات البحث فاستخدـ الباحث 

استقباؿ اختبارات )اختبار دقة التمرير، اختبار دقة التصكيب عمى المرمى، اختبار 
 كرة في المصغرة األلعاب طريقة أف استنتجنا دراستنا ضكء عمىالكرة بباطف القدـ(، ك 
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 الميارات تعمـ في فعاؿ بشكؿ تساىـ حيث ناجحة، ك حديثة طريقة تعتبر القدـ
 .القدـ كرة في األساسية

 تطكير ثـ بتعميـ خاص سنكم برنامج تسطيركمف أىـ تكصية جاءت في ىذه الدراسة 
 في الطفؿ كمميزات خصائص االعتبار بعيف يأخذ القدـ كرة في األساسية الميارات

 . المرحمة ىذه
 الدراسة الثانية:

بعنكاف: "أثر كرة القدـ المصغرة عمى التعمـ الميارم كالخططي  1025طمحة جماؿ -
 ( " جامعة أـ البكاقي.24-21لدل العبي كرة القدـ لمناشئيف )

 التساؤؿ التالي:تمثمت مشكمة البحث في 
 لناشئي كالخططي الميارم التعمـ في ناجحة منيجية طريقة المصغرة األلعاب ىؿ -
 القدـ؟ كرة

 المصغرة األلعاب استعماؿ لتعميـ تطبيقية اقتراحات إعطاءأما ىدؼ البحث يكمف في 
 ، أما فرض البحث تمثؿ في:.المدربيف طرؼ مف التدريبية الحصص في
 لناشئي كالخططي الميارم التعمـ في تساىـ حديثة منيجية طريقة المصغرة لعاباأل-
 .القدـ كرة

العب ، 25كاعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي كالتجريبي معا كقدرت عينة البحث ب
كقد تـ اختيارىا بطريقة عشكائية  أما بالنسبة ألدكات البحث فاستخدـ الباحث اختبارات 

ر، اختبار الجرم بالكرة، اختبار المراكغة(، كلقد تـ الجانب الميارم )اختبار دقة التمري
تقييـ الجانب الخططي عف طريؽ المالحظة كىذا مف خالؿ تصكير فيديك مباريات 

 فريؽ الناشئيف.
 الطريقة ىذه إعطاء ضركرة إلى الباحثاف تكصالكمف أىـ نتيجة في ىذا البحث 

 إعتماد كضركرة الناشئيف، كتككيف تدريب عممية أثناء تستحقيا التي كاألىمية المكانة
 .الحديث الرياضي التدريب كأساليب متطمبات مع تتماشى حديثة عممية كمناىج برامج

 دكرات اعداد خالؿ مف كىذا المستكل في كمربييف مدربيف كمف أىـ تكصية تحضير
عادة تككينية  .دكريا المدربيف تأىيؿ كا 
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 الدراسة الثالثة:
 تحت عنكاف: 1028قدكر، عياد مصطفى" دراسة كؿ مف "براىمي-
 بتطكير عالقتيا كطبيعة الحركية االستجابة سرعة تنمية عمى المصغرة األلعاب فاعمية"

 " جامعة كرقمة. القدـ كرة لناشئ الميارم األداء
 تمثمت مشكمة البحث في التساؤؿ التالي:

 عالقتيا كطبيعة الحركية االستجابة سرعة تنمية عمى المصغرة األلعاب فاعمية ىؿ-
 ؟( سنة 26) مف أقؿ القدـ كرة لناشئ الميارم األداء بتطكير

 االستجابة سرعة تنمية عمى المصغرة األلعاب تأثير معرفة أما اليدؼ مف البحث ىك
(، سنة 26) مف أقؿ القدـ كرة لناشئ الميارم األداء بتطكير عالقتيا كطبيعة الحركية

 ككاف فرض البحث كاآلتي:
 عالقتيا كطبيعة الحركية االستجابة سرعة عمى ايجابيا المصغرة األلعاب فاعمية تؤثر-

 (سنة 26) مف أقؿ القدـ كرة لناشئي الميارم األداء بتطكير
العب كتـ 34عينة البحث في  كقد اعتمدكا الباحثيف عمى المنيج التجريبي،كتمثمت

 باأللعاب التدريب اختيارىا بطريقة عمدية، كمف األدكات المستخدمة في ىذه الدراسة
 مكاقؼ مع تتشابو مصغرة مساحات في تماريف مجمكعة عمى يحتكم كالتي المصغرة
(، حمكؿ -كضعيات) المباريات أتناء الالعب يكجييا إف يمكف التي الحقيقية المنافسة

 االختبارات معظـ نتائج في تحسف لنا ظيركمف أىـ نتيجة تكصمكا إلييا الباحثيف ىي 
 ككذا الميارية، كاالختبارات الحركية االستجابة سرعة اختبارات في التجريبية لممجمكعة

، كمف أىـ األساسية الميارات بعض تطكير عمى الحركية االستجابة سرعة تأثير
 إذ تعميمية، برامج في ككضعيا العقمي التدريب برامج باستخداـ كصيتكصية ىي ي

تقاف كاكتساب تعمـ تسييؿ في البرامج ىذه تساىـ  كرة رياضة في األساسية الميارات كا 
 .السف كصغار الناشئيف كخاصة القدـ
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 التعميق عمى الدراسات:
سكاء لمدراسات السابقة لممكاضيع التي ليا عالقة ببحثنا  عرضنا كتحميؿ مف خالؿ

كانت سابقة أك مشابية تتركب لدينا فكرة حكؿ مكضكع البحث كلذلؾ يمكف القكؿ أف 
 ىذه الدراسات احتكت عمى عدة نقاط تتفؽ مع مكضكع بحثنا:

اتضح اف معظـ تمؾ الدراسات قد حاكلت التعرؼ عمى دراسة تأثير كدكر األلعاب  -
 المصغرة عمى تطكير األداء الميارم في كرة القدـ.

 لمالءمتو تجريبيال المنيج عمى اعتمدت لدراساتا معظـ أف فنجد المنيج حيث مف -
 .المنيج ذات عمى معتمدة الحالية نادراست جاءت كليذا ، المكضكع بيعةط مع
تمثمت عينة الدراسات في العبيف كرة القدـ كتـ اختيارىا بطريقة  مف حيث العينة -

 عشكائية.
اعتمدت ىذه الدراسات عمى اختبارات الجانب الميارم مف حيث األدكات المستخدمة  -

في كرة القدـ فكانت التجربة أداة ضركرية لكؿ دراسة مف الدراسات السابقة ك كذلؾ 
 دراستنا الحالية.

 ناجحػػػػة كسػػػػيمة المصػػػػغرة األلعػػػػاب أف عمػػػػى السػػػػابقة الدراسػػػػات نتػػػػائج معظػػػػـ اتفقػػػػت - 
 .الناشئيف لدل القدـ كرة في األساسية الميارات تعمـ ك الميارم األداء لتطكير

 النقد:
إف مختمؼ الدراسات التي تطرقنا إلييا تختمؼ مف دراسة إلى أخرل إال أنيا تشترؾ 
جميعا في دراسة األلعاب المصغرة ك دكرىا في تطكير األداء الميارم في كرة القدـ ك 

ت عمى الناشئيف أقؿ اختمفت في المرحمة العمرية لدل الناشئيف فالدراسات السابقة طبق
سنة كالتي تمثؿ  22سنة كدراستنا الحالية طبقناىا عمى الناشئيف أقؿ مف  26مف 

 مرحمة الطفكلة المتأخرة .



 

 

 

الجانب 

 النظري
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 الفصل
األول
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 تمهيد:

 األساسػػػية الميػػػارات تطػػػكير ك تعمػػػـ خطػػػط فػػػي مرمكقػػػا مكانػػػا المصػػػغرة األلعػػػاب تحتػػػؿ
 فػي الجديػدة التدريبيػة الكسػائؿ أىػـ مػف تعد فيي القدـ، كرة في األكلى بالمرحمة الخاصة

 بشػػكؿ تسػػاىـ كمػػا الميػػارات، تعمػػـ فػػي إيجػػابي تػػأثير مػػف ليػػا لمػػا الحػػديث التػػدريب عمػػـ
 ك نشػػػيطة بطريقػػػة العقميػػػة القػػػدرات كػػػذلؾ ك لالعبػػػيف البدنيػػػة القػػػدرات تطػػػكير فػػػي كبيػػػر
 .مرحة

 ىػذه إدراج يكػكف ك التدريبيػة، ميامػو تسييؿ في لممدربيف المساعدة الطرؽ أىـ مف تعدك 
 ك مميػػزات مػػع تماشػػيا ك الالعػػب رغبػػات ك لميػػكؿ طبقػػا التػػدريب حصػػص فػػي األلعػػاب

 إلػػى العمريػة المرحمػة دراسػػة إلػى أيضػا سػػنتطرؽ كليػذا ،العمريػة المرحمػػة ىػذه خصػائص
 .المصغرة األلعاب جانب
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 : األلعاب المصغرة:1
 . المعب:1.1

 . تعريف المعب:1.1.1

 لمػا نظػرا كظائفػو تتعػدد األطفػاؿ حيػاة فػي اليكميػة التمقائية األنشطة أىـ مف كاحد المعب
 المتناميػػة، كمياراتػػو كانفعاالتػػو كقدراتػػو الطفػػؿ خبػػرات كػػؿ تػػركم كتمقائيػػة بسػػاطة مػػف لػػو
 لػو، دقيقػا تعريفػا يعطكا أف أرادكا المذيف كالعمماء المفكريف قبؿ مف متابعات عدة لقي فقد
بداعػػو المػػرء يقػػكم كدائػػـ حػػر كاسػػتخداـ حيػػكم نشػػاط أنػػو عمػػى الػػبعض عرفػػو فقػػد  فػػي كا 

 .(22 صفحة ،1000 المجيد،). محددة قكاعد إطار

 يتكحػد كبخيالػو، بكاقعػو يعيشػو المحػيط، العػالـ ليػذا تدريجيػة استكشافية رحمة ىك فالمعب
 منػػػو كالػػػتمكف المحػػػيط العػػػالـ فػػػندراؾ كمعانيػػػو، لرمػػػكزه كيسػػػتجيب كأدكاتػػػو عناصػػػره مػػػع

 كػػؿ تتحقػػؽ حتػػى فيػػو طبيعيػػة حاجػػات يشػػبع نشػػاطا المعػػب يجعػػؿ بػػأف كفيػػؿ فيػػو كالػػتحكـ
 طبيعػة عمػى كثػراءه تنكعػو كيتكقػؼ المجتمعػات كػؿ في يتشابو فالمعب ككظائفو، اىمياتو

 (274 صفحة ،1000 السيد،).لو المتاحة المصادر

إذف المعػػػب نشػػػاط حػػػر مكجػػػو أك غيػػػر مكجػػػو، يكػػػكف عمػػػى شػػػكؿ حركػػػة أك سمسػػػمة مػػػف 
يمػػػارس فرديػػػا أك جماعيػػػا، كيػػػتـ فيػػػو اسػػػتغالؿ لطاقػػػة الجسػػػـ الذىنيػػػة كالطاقػػػة  الحركػػػات

كال يتعػب صػاحبو كبػو  األشػياءالجسمية أيضا، كيمتػاز بالخفػة كالسػرعة فػي التعامػؿ مػع 
يتمثؿ الفرد المعمكمات التي تصبح جزءا ال يتجزأ مف البنية المعرفية لمفػرد كال ييػدؼ إال 

 .(26-25، الصفحات 1007)صكالحة، ة التعمـ. إلى االستماع، كقد يؤدم كظيف

 

 

 



  انُبشئٍٛ نذٖ انصغٛشح األنؼبة                                    انفصم األٔل:           
 

15 
 

 :المعب قيمة. 2.1.1

المعب مف أىـ الكسائؿ التربكية التي تدخؿ في تشكيؿ جكانب شخصية الفػرد ألنػو  يعتبر
يسػػاعد الطفػػؿ عمػػى اكتشػػاؼ المحػػيط كاكتسػػاب الخبػػرة، حيػػث نجػػد المعػػب لػػو قيمػػة كبيػػرة 

 تتمخص فيما يمي:

 .تدريس الحكاس كتنمية المالحظة كاكتساب الخبرة 

 .تمكيف الطفؿ مف اكتشاؼ المحيط كتنظيـ الفضاء 

 .تمبية حاجات الطفؿ كميكلو إلى المعب كالحركة 

 . مساعدتو عمى التكيؼ االجتماعي 

 . تسييؿ اكتساب المعارؼ عف طريؽ الممارسة 

 .ثرائيا  استغالؿ األلعاب في تنظيـ الحكار قصد تصحيح المكتسبات المغكية كا 

(N.E Medajaouiri .M. Rachid , 1991, p. 5) 

 التمميذ عند ؿاالنفعا ك الجسمي التكتر عمى ينفس.  

 التمميذ حياة في التنكع ك الخصكبة يدخؿ. 

 بو حيطلما ـلاالع عف ك ونفس عف جديدة أشياء التمميذ يعمـ. 

  لػػىإ يػػكجييـ إذ الشخصػػية وتالمشػػك حػػؿ عمػػى التمميػػذ مسػػاعدة مػػف الكبػػاريمكػػف 
 .سمكيـمل امةى مفاتيح

 وحياتػ فػي عنيػا يرالتعب يستطيع ال تيال وحاجات عف ليعرب الفرصة لمتمميذ يتيح 
  . اليكمية
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 طميقػػػا جػػػكا لمتمميػػػذ يػػػكفر بالمعػػػب فػػػالتعميـ ، التعمػػػيـ إلػػػى قويشػػػك  ك لمتمميػػػذ يعطػػػي 
 .ونفس تمقاء مف العمؿ ىلإ وفي يندفع

 الفيـ عمى وقدرت زيادة ك وعقم ك وحكاس اـاالستخد الفرصة لمتمميذ يعطي. 

 ك شػػػػػاركةمكال ميمػػػػػة عكامػػػػػؿ وفيػػػػػ ضػػػػػعتخ إذ لمخمػػػػػؽ تقػػػػػكمي الجمػػػػػاعي المعػػػػػب 
 .الءالزم مع التضامف ك الكجدانية

 يفػػػ بػػػد الفػػػ ،اإلنسػػػاف عنػػػد أساسػػػية حاجػػػة يىػػػ ك ،يػػػرالتعب فرصػػػة يػػػكفر المعػػػب 
 .(04، صفحة 2995مصمح، ).ةممم الحياة تصبح ال لكي يرالتعب مف الحياة

 :المعبوظائف . 3.1.1

 األلعػػػاب إلػػػى الميػػػؿ لمناشػػػئيف تػػػكفير ىػػػك األصػػػمي ىػػػدفيا ك األساسػػػية المعػػػب كظيفػػػة إف
عػدادىـ  أف كمػػا كالخمقيػة كاالجتماعيػػة كالنفسػية الجسػمية الناحيػػة مػف المسػػتقبمية لمحيػاة كا 

 أخػرل أمػكر تشػمؿ كالتػي تكميميػة فكائػد عػف عبػارة ىػي كالتػي لمعب ثانكية كظائؼ ىناؾ
 :ييم ما منيا نذكر

 اإلحساسػػات مػػف ذلػػؾ إلػػى كمػػا كالقمػػؽ كالضػػجر الممػػؿ مػػف اإلنسػػاف يبعػػد معػػبال 
 .مةاأللي

 حدتيا مف كيقمؿ الفردية الغرائز ييدئ المعب. 
 لمقانكف كيخضع الجماعة في يندمج الفرد يجعؿ المعب. 
 صػػػفحة 1024ىشػػػاـ، ).كيحيييػػػا االجتماعيػػػة كالتقاليػػػد العػػػادات يصػػػكف المعػػػب ،

31). 
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 :األلعاب المصغرة. 2.1

 : أىميا مف المصغرة لأللعاب تعريفات عدة ىناؾ:تعريف. 1.2.1

 كػؿل مصػممة " المصػغرة الرياضػية األلعػاب فبػأ( 2976 فيػات )فعػ النقػ حجػاب يذكر
 ،1027 الكبيسػػػي،. )ةالمسػػػتخدم اراتالميػػػ رتطػػػكي فػػػي لتسػػػاىـ المػػػرح ك التػػػدريس مػػػف

 (.62الصفحة

 فػرد مػف أكثػر فييػا يشػترؾ التػي التنظػيـ البسػيطة األلعػاب مػؾت ةصغر مال باأللعاب يقصد
 ك معػػيف، بػػدني مسػػتكل أك جػػنس أك سػػف ىعمػػ تقتصػػر الرة،ك مسػػي قكاعػػد فػػؽك  تنافسػػكالي
. ايبػػػػػدكن أك زةيػػػػػأج أك أدكات ـتسػػػػػتخد قػػػػػد التسػػػػػمية،ك ك التػػػػػركيح طػػػػػابع امييػػػػػع بمػػػػػيغ
 (.272 الصفحة ،2998 الخكلي،)

 تخمػك ال كىػي اكمياريػ بػدنيا الجسػـ قػدرة بنػاء فػي تسػاعد التػي الكسػائؿ مػف كسيمة تعتبر
 تحتػػكم أنيػا حيػث جيػدا إعػدادا الناشػئ إعػداد كسػائؿ إحػدل كتعػد المنافسػة، عنصػر مػف
 التػكازف، المركنػة، الرشػاقة، السػرعة، القػكة، فػي تتمثػؿ كالتػي البدنية المياقة عناصر عمى

 (17 صفحة ،1007 محمد،). التحمؿ

 ايػأن ىعمػ المصػغرة الرياضػية األلعػاب تعريػؼ يمكننػا الػذكر السابقة التعاريؼ خالؿ فم
 ييػف اممارسػتي أجػؿ مػف كثيػرة كسػائؿ إلػى تحتػاج ال التػي يطةالبسػ ةالسػيم األلعػاب مؾت

 .فالس كأ الجنس ناحية فم كاءس األفراد جميع تناسب بحيث ةيكلبالس تتميز

 :المصغرة األلعاب أهداف. 2.2.1

 يرلتطػػػػك  مجتمعػػػػة فاىػػػػدأ مػػػػكغب فػػػػي كبيػػػػرة ميػػػػةىأ المصػػػػغرة الرياضػػػػية األلعػػػػاب لطريقػػػػة
 حسػب األىداؼ مؾت فبي فم ك الفنية راتياالم يرك تط تكقال نفس فيك  البدنية الصفات
 :كامؿ

 البدنية الصفات فتحسي ك يرطك ت. 
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 الميارم األداء فتحسي. 
 خال...  العزيمة،المثابرة،الثقة: ثؿم اإلرادية الصفات يرك تط 
 ذالتالمي نفكس إلى ك السركر المرح عامؿ اؿإدخ. 
 مػػػػػػؿالع بقيمػػػػػػة سحسػػػػػػااإل:مثػػػػػػؿ الحميػػػػػػدة قيػػػػػػةالخم الصػػػػػػفات األطفػػػػػػاؿ اكتسػػػػػػاب 

 الخ.... المسؤكلية مؿكتح الطاعة،فك االتعالجماعي،

 فعاليػػػػػة، كاألكثػػػػػر الحديثػػػػػة التدريبيػػػػػة رؽالطػػػػػ فبػػػػػي فمػػػػػ الصػػػػػغيرة األلعػػػػػاب كتعتبػػػػػر
 كذلػػػػؾ اأشػػػكالي مػػػؼمخت فػػػي يػػػةمج بصػػػػفة مكجػػػكدة الحاليػػػة التركيبػػػاتك  فالكضػػػعيات

 العبػػييـ يحضػػركف المػػربييف مػػف ةاألغمبيػػف لػػذا المسػػطرة ألىػػداؼا خصػػائص حسػػب
 (45 الصفحة ،1007 رمضاف،. )صغيرة كمساحات صغيرة مربعات في

 :الصغيرة األلعاب خصائص. 3.2.1

 زمػػف فييػػا يػػرتبط ال اذ ثٓااب فمعتػػر دكليػػة كقػػكانيف لقكاعػػد طبقػػا ممارسػػتيا يشػػترط ال
 األدكات مكاصػػػػفات أك المعػػػػب مكػػػػاف ك حجػػػػـ ك مسػػػػاحة أك الالعبػػػػيف كعػػػػدد المعػػػػب

 .دكلية قكاعد أك اشتراطات بأية المستخدمة

 بمػػا أك كالمناسػػبات الظػػركؼ مػػع يتناسػػب بمػػا المعبػػة كقػػكانيف قكاعػػد تغييػػر سػػيكلة -
 األحيػػاف مػػف كثيػػر كفػػي ،المعينػػة التركيحيػػة األىػػداؼ بعػػض تحقيػػؽ كمحاكلػػة يػػتالءـ
 أثنػػػػاء تطبيقيػػػػا فػػػػي يرغبػػػػكف التػػػػي القػػػػكانيف اختيػػػػار أك بتحديػػػػد الالعبػػػػيف قيػػػػاـ يمكػػػػف
 .المعب

 الصػفحة ،2990 خطػاب،. )لعبػة لكػؿ ثابتػة خطػط أك حركيػة ميػارات كجكد عدـ -
48.) 
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 :المهارية بالصفات المصغرة األلعاب عالقة .4.2.1

 المياريػػػة القػػػدرات كتنميػػػة تطػػػكير فػػػي تكمػػػف المصػػػغرة لأللعػػػاب الرئيسػػػية الميمػػػة إف
 بتربيػة لمميتميف خصبتو تعتبر المرحمة كىذه ،(سنة 26-24)مرحمة كخاصة لالعب
 رياضػية أنشػطة إلػى كالميػكؿ كالحيكيػة بالنشػاط بالالعػ يمتػاز حيػث مياريا الناشئيف
 نمػك فػي كالزيػادة كالرضػي باالبتيػاج الالعػب يمتػاز كذلؾ األلعاب طابع عمييا يغمب
  .جيدة بصفة الميارة أداء تحقيؽ رٓى ػهٗمقدر

 ـاتيقػػػدر  لتطػػػكير لالعبػػػيف الفػػػرص إتاحػػػة فػػػي المصػػػغرة األلعػػػاب أىميػػػة تظيػػػر كىنػػػا
 حيػػث مػػف األداء عمػػى كالتركيػػز االىتمػػاـ زيػػادة المرحمػػة ىػػذه فػػي يجػػب كمػػا المياريػػة
 . كالدقة الميارة شكؿ

 كاسػتخداميا المركبػة الميػارات مػف المزيػد كصػقؿ لكسب مالئمة المرحمة ىذه أف كما
 الحركيػة القدرات كتطكير تنمية أف معينة،كما رياضية ألنشطة المصغرة األلعاب في

 كىػػذا رياضػػية كنشػػاطات عػػاباأللك  تمػػاريف تتضػػمف التػػي الحصػػص خػػالؿ مػػف تنجػػز
 المصػػغرة األلعػػاب كػػذلؾ كضػػيؽ المعقػػدة الظػػركؼ أثنػػاء المصػػغرة األلعػػاب تػػكفره مػػا

 الخ..الممارسيف عدد كتحديد المساحة أساسي بشكؿ تعتمد

 مركنػة، سػرعة، قكة،) البحتة الصفات عمى أساسي بشكؿ تعتمد المصغرة األلعاب كذلؾ
 لممشػػػتركيف تتػػػيح ممارسػػػتيا فػػػاف الشػػػائعة كأنماطيػػػا األصػػػمية كالحركػػػات ،(الػػػخ..رشػػػاقة
 (35 صفحة ،1024 ىشاـ،). الممارسة ىذه خالؿ الحركية كالقدرات الميارات اكتساب

 :الحركية بالمهارات المصغرة األلعاب عالقة. 5.2.1

 لمطفػؿ، الحركية القدرات كتنمية تطكير في تكمف المصغرة لأللعاب  الرئيسية الميمة فإ
 حيػث حركيػا الطفػؿ بتربيػة لمميتميف( سنة 25- 21 مرحمة) خصبة تعتبر المرحمة فيذه
 .كالرضا باالبتياج الطفؿ يمتاز
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 الحركيػة قػدراتيـ لتطػكير لألطفػاؿ الفػرص إتاحػة في الصغيرة األلعاب أىمية تظير كىنا
 الميػارة شػكؿ حيػث مػف األداء عمػى كالتركيػز االىتمػاـ زيػادة المرحمػة ىػذه فػي يجػب كما

 تمػاريف تتضػمف التػي الحصػص خػالؿ مػف تكػكف الحركيػة القػدرات تنميػة أف كما كالدقة،
 المعقػػػػدة الظػػػركؼ أثنػػػاء الصػػػغيرة األلعػػػاب تػػػػكفره مػػػا كىػػػذا رياضػػػية كنشػػػاطات كألعػػػاب
 صػفحة ،1005 كآخػركف، الغنػي عبػد قػرم) . الممارسػيف عػدد كتحديػد المسػاحة كضيؽ
49). 

 :المصغرة األلعاب اختيار مبادئ.6.2.1

 أمػػيف" حسػػب أساسػػية مبػػادئ عػػدة ىمػػع اىػػاختيار  فػػي المصػػغرة الرياضػػية األلعػػاب ـكتقػػ
 :يامن نذكر "الخكلي أنكر

 صعكبة األكثر إلى الصعب إلىيؿ الس فم التدرج ـبنظا األخذ ينبغي. 
 محميا حؿت فأ الميارية،ال التدريبات مؿلتك يديةيالتم األلعاب ـاستخدا ينبغي. 
 فالممارسي فم مشاركة أقصى ـلتقديػ األلعاب ـتنظي يجب. 
 منافسةمل الحاجة فرص يديةيالتم األلعاب تتيح فأ يجب . 
 حيػػث فمػػ فالممارسػػي قػػدرات مػػع المقدمػػة األلعػػاب اتك أدك  زةيػػأج الئػػـت فأ يجػػب 

 .الخ...  الجنسك  فكالس يةك الترب االعتبارات
 المدرس أف يعدؿ مف األلعاب التمييدية كي يستفيد أقصى استفادة ممكنة  عمى

مف اإلمكانيات ك األدكات ك الكقت المتاح كي يكفر أكبر فرص الممارسة ك 
 المشاركة

 ميػذالالت تنميػة ك كنمػ فػي بفعاليػة يـتسػ كػي األلعػاب السػتخداـ يخطػط فأ ينبغي 
 .(273، صفحة2998الخكلي، . )فةمالمخت يةمككالس انبك الج كلمست ىمع
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 (:سنة11 من أقل الناشئين)  العمرية المرحمة دراسة .2

 . تعريف الطفولة المتأخرة: 1.2

ىػػي مرحمػػة إتقػػاف الخبػػرات كالميػػارات المغكيػػة الحركيػػة، كالعقميػػة السػػابؽ اكتسػػابيا حيػػث 
ينتقؿ الطفؿ تػدريجيا مػف مرحمػة الكسػب إلػى مرحمػة اإلتقػاف، كالطفػؿ فػي حػد ذاتػو ثابػت 
كقميؿ المشاكؿ االنفعالية، كيميؿ الطفؿ مػيال شػديدا إلػى الممكيػة التػي بػدأ فػي النمػك قبػؿ 

االنتماء إلى الجماعات المنتظمة بعد أف كاف يميؿ قبؿ ذلػؾ لمجػرد  ذلؾ، كما يتجو إلى
 .(123، صفحة 1000)البساطي، االجتماع لمف في سنو. 

 تعتبر ىذه المرحمة إعداد لممراىقة كتتميز بما يمي:

 الالحقة. بطء معدؿ النمك بالنسبة لسرعتو في المراحؿ السابقة كالمرحمة 

 .زيادة التمايز بيف الجنسيف 

 .تعمـ الميارات الالزمة  لشؤكف الحياة 

كالطفؿ في ىػذه المرحمػة يتسػع عالمػو كيبػدأ فػي اكتسػاب العديػد مػف الميػارات فػي جميػع 
النػػػكاحي المعرفيػػػة كالحركيػػػة كالفنيػػػة، كيبػػػدأ حياتػػػو االجتماعيػػػة، حيػػػث يػػػرتبط بصػػػداقات 

التأكيػػػػد عمػػػػى اسػػػػتقاللو كقدراتػػػػو عمػػػػى التكيػػػػؼ مػػػػع  خػػػػارج نطػػػػاؽ األسػػػػرة كيحػػػػاكؿ دائمػػػػا
 (59، صفحة 1008)عجاج، الجماعة. 

 مف أىـ مميزات ىذه المرحمة نجد:. مميزات المرحمة: 2.2

 .اكتساب الميارات الالزمة لأللعاب العدية 

 .إدراؾ دكره مذكر أك مؤنث 

 .تنمية الميارات األساسية لمقراءة، كالكتابة كالحساب 
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 .تنمية المفاىيـ الالزمة لمحياة اليكمية 

 .سرعة االستجابة لمميارات التعميمية 

  اقتػػػراب فػػػي مسػػػتكل درجػػػة القػػػكة بػػػيف الػػػذككر كاإلنػػػاث، كمػػػا اف االخػػػتالؼ بػػػيف
 الجنسيف غير كاضح.

كيعتبػػر العممػػػاء أف ىػػػذه المرحمػػة يتحسػػػف التكافػػػؽ العضػػػمي كالعصػػبي لػػػدل الطفػػػؿ ككػػػذا 
اإلحسػػاس بػػاإلتزاف، كيمكػػف القػػكؿ أف النمػػك الحركػػي يصػػؿ إلػػى ذركتػػو، كمػػا تعتبػػر أنيػػا 

 (30، صفحة 1002)زيداف، المرحمة المثمى لمتعمـ الحركي كاكتساب الميارات. 

 سنة(: 11المرحمة العمرية )الناشئين أقل من . خصائص  3.2

 سنوات: 10. خصائص طفل 1.3.2

 .الخصائص البدنية:1.1.3.2

سػػنكات، كتنمػػك البنػػات بشػػكؿ أسػػرع مػػف  20تبػػدأ المراىقػػة لػػدل بعػػض األطفػػاؿ فػػي سػػف 
األكالد مف الناحية الجنسية، كىناؾ نمك طكلي في الرجميف كزيادة في طكؿ العظػاـ كفػي 

 أنسجة العضالت مما يساىـ في الزيادة الكبيرة  في القكة في ىذا السف.

سف كأكثر مػنيف طػكال ككزنػا، كيػزداد الصػدر أكالد العشر سنكات أقكل مف البنات ذات ال
عرضػػا كتتغيػػر شػػكؿ األضػػالع مػػف الكضػػع األفقػػي إلػػى الكضػػع المائػػؿ لػػدل الجنسػػيف، 
كمركنػػػة الجسػػػـ مازالػػػت مسػػػتمرة فػػػي أثنػػػاء ىػػػذه الفتػػػرة، كيكػػػكف قمػػػب األكالد أكبػػػر بدرجػػػة 

ت  سػػػنكا 20إلػػػى  9بسػػػيطة مػػػف قمػػػب البنػػػات طػػػكاؿ مرحمػػػة الطفكلػػػة إال أنػػػو ابتػػػداء مػػػف 
سنة يككف قمب البنات أكبر، كفػي ىػذا السػف يػزداد حجػـ القفػص  24إلى  23حتى سف 

الصػػػػدرم كالػػػػرئتيف كيقػػػػؿ تبعػػػػا لػػػػذلؾ معػػػػدؿ التػػػػنفس كىنػػػػاؾ ميػػػػؿ إلػػػػى نقػػػػص الحػػػػاالت 
المرضػػية فػػي ىػػذه السػػف، كتتميػػز بالميػػارة كالسػػرعة كتزيػػد كفػػاءة األداء الحركػػي كمعػػدؿ 

، كتتحسػف حركػة ضػرب الكػرة بدرجػة ممحكظػة عػف أداء األكالد يفكؽ معدؿ أداء البنػات 
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ذم قبػؿ، كمػع الزيػادة الثابتػة التػي حػدثت فػػي الجسػـ كقكتػو، فينػاؾ تحسػنا مسػتمرا تابعػػا 
فػػي الميػػارات األساسػػية مثػػؿ الجػػرم، الكثػػب، القػػذؼ، كمػػا أف ىنػػاؾ زيػػادة فػػي الميػػارات 

ت الحركيػػػػة الخاصػػػػة بألعػػػػاب الفػػػػرؽ كيبػػػػدأ ابػػػػف العشػػػػر سػػػػنكات التركيػػػػز عمػػػػى الميػػػػارا
التخصصػػػية، كتكػػػكف ألعػػػابيـ  عػػػادة تنافسػػػية، كتظيػػػر الرغبػػػة فػػػي المشػػػاركة فػػػي ألعػػػاب 
الخطرة، كتظير الفركؽ بيف الجنسيف فالبنات تظيرف فكقا في المركنة كالرشاقة كالميػارة 
اليدكيػػة بينمػػا يتفػػكؽ األكالد فػػي حركػػات العضػػالت الكبيػػرة التػػي تتضػػمف القػػكة كالسػػرعة 

 (87، صفحة 1008)القادر، كالتكافؽ.

 .الخصائص العقمية االبتكارية:2.1.3.2

يستطيع أطفاؿ سف العاشرة عمى التقكيـ كالتعبير عف كجية نظرىـ، كتزداد قدراتيـ عمػى 
التعميـ كالتعبيػر ككمػا يػزداد الطفػؿ عمػى النقػد فػيحكـ عمػى عممػو كيبػدأ االىتمػاـ بمػا ىػك 

لمنطقو، كتنمك لديو القػدرة عمػى التخطػيط، كيػزداد االبتكػار حيػث يبػدأ فػي اسػتخداـ سميـ 
أنػػكاع متعػػددة مػػف الميػػارات بغػػرض االبتكػػار كتكػػكف لديػػو قػػدرة عمػػى تقػػديـ بػػدائؿ ممكنػػة 

رج )فػلمحمكؿ الخاصػة بمشػكمة مػا كتقػديـ حركػات مبدعػة جديػدة فػي تمثيػؿ ممخػص فكرة.
 (205-204، الصفحات 2996ا.، 

 . الخصائص االجتماعية والميول:3.1.3.2

نجػػازات  20يميػػؿ الطفػػؿ فػػي سػػف  فػػي الميػػارات الحركيػػة كيسػػتمر  اآلخػػريفإلػػى أفكػػار كا 
التعصػػب لمجماعػػة فػػي ىػػذا السػػف سػػكاء منظمػػيف أك متنافسػػيف ، كيميمػػكف إلػػى المخػػاطرة 
ظيار الرغبة في المزيد مف االستقاللية، كيػزداد االعتمػاد عمػييـ فػي تحمػؿ المسػؤكلية،  كا 
مػا كىناؾ ميؿ شديد إلى ممارسة ألعػاب الفػرؽ خاصػة العنيفػة منيػا، كيثػكر الطفػؿ عمػى 

يطمبػػو مػػف الكبػػار إذ شػػعر بأنػػو سػػيجعمو مكضػػع اسػػتخفاؼ مػػف أقرانػػو، كيميػػؿ إلػػى نقػػد 
أسرتو عامػة كيشػؾ فػي حكمػة كالديػو، كيميػؿ إلػى المجتمػع المحمػي كيرتػاح إلػى اإلسػياـ 

 في بعض أكجو نشاطو. 
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 سنوات: 11. خصائص طفل 2.3.2

 .الخصائص البدنية:1.2.3.2

األطفػػػاؿ فػػػي ىػػػذا السػػػف، كىنػػػاؾ اختالفػػػات فػػػي تظيػػػر الفػػػركؽ الفرديػػػة فػػػي معػػػدؿ نمػػػك 
سنة أطكؿ مف األكالد الػذيف   24-22النسب الجسمية بيف األطراؼ، كتككف البنات بيف 

سػػػنة فتػػػرة االقتػػػراب السػػػريع نحػػػك نضػػػج  22ليػػػـ نفػػػس السػػػف عامػػػة، يػػػدخؿ األكالد سػػػف 
ك المراىقػػػة، كالتػػػي يسػػػبقيا نمػػػك انفجػػػارم مختصػػػر فػػػي طػػػكاؿ الػػػرجميف، كيصػػػاحب النمػػػ

السػػريع السػػابؽ اتسػػاع فػػي عػػرض الفخػػذيف لػػدل البنػػات، بينمػػا يتميػػز األكالد بزيػػادة فػػي 
عػػرض الكتفػػيف، كىنػػاؾ بدايػػة ممحكظػػة لزيػػادة نمػػك العظػػاـ كالعضػػالت لػػدل األكالد التػػي 
تتصؿ بفترة الزيادة فػي القػكة، كيػزداد كزف البنػات بسػرعة كيبػدأ ظيػكر خصػائص جنسػية 

 البنات إلى فترة الطمث.ثانكية لدييـ كما تصؿ بعض 

 jansسنكات، كقد أشار جكنز  6سنة بالنسبة لسف  22كتتضاعؼ قكة األكالد في سف 
أف التػػكالي فػػي نمػػك القػػكة يظيػػر أكال فػػي القػػكة المميػػزة ك سػػرعة لمػػرجميف، يمػػي ذلػػؾ فػػي  

 العضمة ذات الرأسيف )في العضد( كعضالت الظير، كأخيرا الساعد.

ت كزيػػادة الفػػركؽ الجنسػػية فػػي عالقػػة العضػػالت بػػكزف الجسػػـ كالزيػػادة فػػي نمػػك العضػػال
كفػػي نمػػك التركيػػب الجسػػمي ليػػا تػػأثير ممحػػكظ عمػػى األداء الميػػارم لػػألكالد كالبنػػات بعػػد 

سنة، كتككف الفركؽ الجنسية أكثػر كضػكحا فػي الميػارات التػي تتضػمف  21أك  22سف 
قػػدرة عمػػى التحمػػؿ، إال أف الكثػػب، الجػػرم كالقػػذؼ. يكػػكف األكالد أكثػػر مػػف البنػػات فػػي ال

الزيادة في نمك الرجميف تؤدم إلى النقص في المركنة كالتي تصػعب مػف لمػس األصػابع 
، 2996)فػرج ا.، لمقدميف كتميؿ البنات إلى أف يكف أكثر تحكمػا فػي اليػديف كاألصػابع. 

 (209صفحة 
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 واالبتكارية:.الخصائص العقمية 2.2.3.2

سنة يككف الطفؿ قادرا عمى التعامؿ بدرجة جيدة مع األفكػار المعقػدة كلديػو  22في سف 
مفاىيـ عف العالقات المتداخمة السببية كالتأثيريػة، كيكػكف تقػكيـ األطفػاؿ لقػدراتيـ الذاتيػة 
أفضػػؿ ممػػا قبػػؿ، كتتحسػػف القػػدرة عمػػى الػػتحكـ كالتحمػػؿ المسػػؤكلية بدرجػػة كبيػػرة، كتػػزداد 
الخبرات االبتكارية كىناؾ فركؽ بيف األكالد كالبنات في ىذا الشػأف، إذ تميػؿ البنػات إلػى 

 االستكشاؼ كالطمكح في المعب، بينما يفضؿ األكالد الخبرات المباشرة.

 . الخصائص االجتماعية والميول:3.2.3.2

لديػو  سنة ميال شديدا إلػى أداء الميػارات الحركيػة الفرديػة، كالػبعض يكػكف22يظير سف 
كعيػػا ذاتػػي أثنػػاء تعمػػـ ميػػارات جديػػدة، كيجػػدكف متعػػة كبيػػرة فػػي مشػػاىدة بعػػض األلعػػاب 
كمتفرجيف، كتككف الرغبة فػي التػذكر سػائدة بػيف تالميػذ ىػذا السػف، ككػكف التمميػذ عضػك 
في ناد أك فريؽ أك عصبة لعب يساعد عمى تحقيؽ ىػذه الرغبػة كتزيػد خبػرات تمميػذ ىػذا 

الفكػػر كالحركػػة كىنػػاؾ ميػػؿ كاضػػح إلػػى التعػػاكف مػػع األخػػريف  السػػف مػػف االسػػتقاللية فػػي
سنة جيدا إلػى األلعػاب  22عمميا كيساعده عمى معرفة شيء مف قدراتو، كيستجيب سف 

المنظمػػة تنظيمػػا عاليػػا، كيكػػكف لػػدل األطفػػاؿ كػػال مػػف الجنسػػيف العزيمػػة كاإلرادة لمتمػػريف 
، صػػػفحة 1008)القػػػادر، عمػػػى الميػػػارات الحركيػػػة بغػػػرض تحسػػػيف قػػػدراتيـ فػػػي المعب.

89) 

 :11. أهم مميزات طفل سن أقل من 4.2

 . الناحية االجتماعية والنفسية:1.4.2

  البحػػث عػػف تػػكازف مصػػمحتو الذاتيػػة داخػػؿ األسػػرة كخػػارج األسػػرة مػػع نمػػك بطػػئ
 لعممية التمييز كالتكافؽ.

 احترامو لمقيـ العائمية. ميؿ إلى الضغكطات الخارجية باإلضافة إلى 
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  االنخراط في جماعة األقراف كمحاكلة تنظيـ أفػكاج المعػب كاكتسػاب قكاعػد المعػب
 كمفيـك الكاجبات كالحقكؽ.

  حػػػػػب التنػػػػػافس كبدايػػػػػة التمييػػػػػز بػػػػػيف الجنسػػػػػيف كالتطمػػػػػع إلػػػػػى الصػػػػػكرة الجسػػػػػمية
 كاالىتماـ بيا.

 . الناحية المعرفية:2.4.2

 قية كثراء قامكسو المغكم كما انو يتشكؽ إلػى زيادة نمك بعض المفاىيـ األخال
 األلعاب البطكلية.

 . الناحية الحركية:3.4.2

 .ظيكر تحسف عمى مستكل التنسيؽ كالتحكـ في الحركات الطبيعية 

 .بعض الدقة في تنفيذ الحركات مع اكتساب سريع لألليات الحركية 

  طكاعيػػػة الجسػػػـ عنػػػد األداء تسػػػمح بػػػالتركيز لمػػػدة طكيمػػػة. ) الكثيقػػػة المرفقػػػة
 (  20ابتدائي، صفحة 4لمنياج التربية البدنية كالرياضية السنة 

 . مطالب النمو في مرحمة الطفولة المتأخرة:5.2

إف لكػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ نمػػك الطفػػؿ حتػػى سػػف الرشػػد كالشػػيخكخة مطالػػب ال بػػد مػػف 
شباعي ا كأف كؿ خمؿ أك عدـ إشباع لمطالب النمػك فػي مرحمػة معينػة يكػكف لػو تحقيقيا كا 

تػػأثير سػػػمبي عمػػػى تحقيػػػؽ مطالػػب النمػػػك الالحقػػػة، كتفيػػػدنا معرفػػة مطالػػػب النمػػػك الكسػػػط 
التربكم مػف إعػداد البػرامج التربكيػة المالئمػة التػي يأخػذ بيػا المعممػكف كالمربػكف لمختمػؼ 

مراحػػؿ النمػػك مطالػػب النمػػك تختمػػؼ بػػاختالؼ األطػػكار الدراسػػية، إذ أنػػو لكػػؿ مرحمػػة مػػف 
المراحؿ، فمطالب الطفكلة المتكسطة مثال ليست نفسيا مطالػب الطفكلػة المتػأخرة، حيػث 
يقكؿ "فؤاد البيي السيد":  "يظير كؿ مطمب مف مطالب النمػك فػي المرحمػة التػي تناسػبو 
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كقػػػد ظيػػػر مػػػف مراحػػػؿ نمػػػك الفػػػرد، كتحقيػػػؽ المطمػػػب يػػػؤدم إلػػػى تحقيػػػؽ سػػػعادة الفػػػرد"، 
مطمػػب النمػػك كمفيػػـك شػػاع اسػػتعمالو فػػي عمػػـ نفػػس النمػػك، بعػػد أف أعمنػػو  )ىافيككرسػػت 

 (88، صفحة 2997)السيد، (. 2953سنة 

شػػباعو لرغباتػػو كفقػػا لمسػػتكيات  كتبػػيف لنػػا مطالػػب النمػػك مػػدل تحقيػػؽ الفػػرد لحاجاتػػو  كا 
مػػع سػػنو كتظيػػر أىميػػة تحقيػػؽ مطالػػب النمػػك فػػي  نضػػجو كتطػػكير خبراتػػو التػػي تتناسػػب

عمميػة التكيػػؼ التػي تسػػاعد الفػرد عمػػى االنػدماج كالسػػعادة مػع ذاتػػو كمجتمعػو، زكمػػا قمنػػا 
سابقا فنف مطالب النمك تختمؼ باختالؼ المرحمػة التػي ينتمػي إلييػا الطفػؿ، كككننػا نيػتـ 

تػػرة كمػػا حػػددىا مختمػػؼ بالمرحمػػة الطفكلػػة المتػػأخرة سػػنحاكؿ تحديػػد أىػػـ مطالػػب ىػػذه الف
 الباحثيف، حيث حدد " فؤاد البيي السيد" كما يمي:

 .تعمـ الميارات الحركية ضركرية لمزاكلة األلعاب المختمفة 

  .صػػفحة 2997)السػػيد، يكػػكف لمفػػرد اتجاىػػا عامػػا حػػكؿ نفسػػو ككػػائف حػػي ينمػػك ،
90) 

 .يتعمـ الفرد كيؼ يصاحب أقرانو 

 .يتعمـ الفرد دكره الجنسي في الحياة 

 .يتعمـ الفرد الميارات الرئيسية لمقراءة كالكتابة كالحساب 

 .تككيف الضمير كالقيـ الخمقية كالمعايير السمككية 

  تكػػػػكيف االتجاىػػػػات النفسػػػػية المتصػػػػمة بالتجمعػػػػات البشػػػػرية المختمفػػػػة كالمنظمػػػػات
 (90، صفحة 2997)السيد، االجتماعية المختمفة. 

 .تعمـ التعايش مع الرفاؽ 
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 .تعمـ اتخاذ مكقؼ ذكرم أك أنثكم اجتماعي مناسب 

 .تنمية الميارات األساسية في القراءة كالكتابة كالحساب 

 .تنمية المفاىيـ الالزمة لمحياة اليكمية 

 .تنمية الضمير األخالقي كتنمية معيار القيـ التكصؿ لالستقالؿ الشخصي 

  .صػػفحة 2981)عاقػػؿ، تنميػػة مكقػػؼ نحػػك الجماعػػات االجتماعيػػة كالمؤسسػػات ،
91) 

كككف الطفؿ في ىذه المرحمة يقضي معظـ أكقاتو فػي المدرسػة فقػد أكػد بعػض البػاحثيف 
بعض المطالػب التػي يمكػف  عمىمحمد مصطفى زيدان، محمد السيد الشربيني"كعمى رأسيـ "

 لممربي تعزيزىا كمثؿ ذلؾ:

 . مطمب االنتماء لمجماعة:1.5.2

نظػػرا إلزديػػاد العالقػػات االجتماعيػػة بػػيف الطفػػؿ كرفقائػػو فػػيمكف لممربػػي أف يسػػاعد عمػػى 
تككيف الجماعات المتينة سكاء فػي تدريبػو ليػـ أك فػي تكػكيف فػرؽ األشػباؿ اعتمػادا عمػى 

 (121، صفحة 2996)الشربيني، جماعي . النشاط الذاتي كالعمؿ ال

 . مطمب دور التعمم الجنسي:2.5.2

ىك يعتبر مف أىـ مطالب التي تحقؽ النمك االجتمػاعي السػكم لمفػرد فػي المجتمػع كعػدـ 
مراعػػاة ىػػذا المطمػػب يػػؤدم إمػػا لمعػػداء بػػيف البنػػيف كالبنػػات لكجػػكد نػػكع مػػف العػػداء بػػػيف 
البنػػيف كالبنػػات فػػي ىػػذه الفتػػرة، فيجػػب عمػػى المربػػي بنشػػر ركح التنػػافس الشػػديد بيػػنيـ بػػؿ 
يجب تعكيدىـ التعامؿ المتبادؿ كالتعاكف...، كىذا ما تؤكده أيضػا " إلػيف كديػع فػرج" فػي 
ىذه الفتػرة يظيػر لػدل األطفػاؿ تنػافر، أك خالفػا نحػك الجػنس األخػر كقػد يصػبح كاضػحا 

 (202، صفحة 2996)فرج إ.، يع عممي في المدرسة.خاصة إذا كاف ىناؾ تشج
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 خالصة:

مػػػف خػػػالؿ دراسػػػتنا ليػػػذا الفصػػػؿ لمميػػػزات كخصػػػائص المرحمػػػة العمريػػػة كالتػػػي يجػػػب أف 
تتػػػكفر لػػػدل الناشػػػئيف نقػػػكؿ أف ىػػػذه الخصػػػائص المميػػػزات ككػػػذا الصػػػفات ك المتطمبػػػات 

مػػكه، لػػدكرىا اليػػاـ فػػي تنميػػة مختمػػؼ األنظمػػة مػػف أجػػؿ مكانػػة ىامػػة فػػي حيػػاة الطفػػؿ كن
نمػػك متناسػػؽ، كىػػذا يتطمػػب المعرفػػة الجيػػدة لمختمػػؼ التحػػكالت أثنػػاء ممارسػػة كػػرة القػػدـ 

 كذلؾ باستعماؿ الطريقة التي تمبي رغبات الطفؿ عف طريؽ األلعاب المصغرة .

سػػب مراحػػؿ الػػتعمـ سػػنة ) الطفكلػػة المتػػأخرة( مػػف أن22كتعتبػػر المرحمػػة العمريػػة أقػػؿ مػػف 
الحركػػي كالميػػارم، ذلػػؾ باعتبػػار أف الطفػػؿ فػػي ىػػذه المرحمػػة يميػػؿ إلػػى تعمػػـ الميػػارات 

 الحركية كيتحسف لديو التكافؽ العصبي العضمي.

 احػػػػدل ىػػػػي القػػػػدـ كػػػػرة فػػػػي الصػػػػغيرة األلعػػػػاب اسػػػػتخداـ أف الباحثػػػػاف اسػػػػتخمص كعميػػػػو
 القػػدرات تحسػػيف فػػي اسػػياميا إلػػى باإلضػػافة كالتعميميػػة التربكيػػة األىػػداؼ ذات الكسػػائؿ
 .الناشئيف لدل كالميارية البدنية
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 تمهيد:

الشؾ أف لعبة كرة القدـ شأنيا شأف جميع الرياضات تحتػاج إلػى الكسػيمة التعميميػة التػي 
تسػػػاعد كػػػػؿ مػػػػف المػػػػدرب المربػػػي كحتػػػػى الالعػػػػب عمػػػػى اإللمػػػاـ بكػػػػؿ جكانبيػػػػا النفسػػػػية، 

عمػػـ التػػدريب البدنيػػة، الخططيػػة ك المياريػػة،  حيػػث أصػػبح  إتبػػاع كػػؿ مػػا ىػػك جديػػد فػػي 
 ضركرة البد مف األخذ بيا عند ممارسة ىذه المعبة .

كنظػػرا إلػػى أف الميػػارة فػػي كػػرة القػػدـ تعػػد عنصػػرا أساسػػيا ، أصػػبح اإللمػػاـ بكػػؿ جكانبيػػا 
التطبيقيػػػة ك النظريػػػة ك الػػػتحكـ فييػػػا يشػػػكالف ضػػػركرة البػػػد منيػػػا عنػػػد التخطػػػيط لعمميػػػة 

ء بمسػػتكل أداء الالعػػب الشػػيء الػػذم التػػدريب ككضػػع البػػرامج الخاصػػة مػػف أجػػؿ االرتقػػا
يجعمػػػػو قػػػػادرا عمػػػػى التصػػػػرؼ بػػػػالكرة ك بػػػػدكنيا ك المشػػػػاركة فػػػػي تنفيػػػػذ ك بنػػػػاء الخطػػػػط 

 الدفاعية كاليجكمية بفعالية كفاءة كبيرة . 

 ك سنحاكؿ في ىذا الفصؿ الذم خصصناه لألداء الميارم كالتطرؽ لكؿ جكانبو .
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 كىػػػدؼ ينسػػػجـ بمػػػا العضػػػمية المجػػػاميع كتنظػػػيـ ترتيػػػب: بأنيػػػا تعػػػرؼ.مفهووووم المهوووارة: 1
 أك نػػكعي تكضػػيح" أيضػػا كالميػػارة" القػػانكف كفػػؽ كالسػػيكلة الجيػػد فػػي االقتصػػاد الحركػػة
 .لألداء نكعي مؤشر

 بػػػيف التضػػػارب تقميػػػؿ عمػػػي يعمػػػؿ الػػػذم السػػػمكؾ بأنيػػػا الميػػػارة"randellرانػػػداؿ" كيعػػػرؼ
 (25، صفحة 2998)حسف،  كاألداء. االنتباه

كيػػػرل سػػػنجر فيقػػػكؿ أنيػػػا تػػػرتبط باإلنجػػػاز فػػػي عمػػػؿ أك نشػػػاط معػػػيف. كىػػػي تشػػػير إلػػػى 
مجمكعػػة مػػف االسػػتجابات الخاصػػة التػػي تػػؤدل فػػي مكقػػؼ محػػدد  ىػػذا المكقػػؼ يشػػتمؿ 

 أساسا في مضمكنو معايير الكـ عمى مستكل األداء في الميارة.

اسػػػػتجابات حركيػػػػة لتكجييػػػػات تصػػػػدر عػػػػف المػػػػخ.  كمػػػػا يػػػػرل )كنػػػػاب( أف الميػػػػارة ىػػػػي 
 (10، صفحة 2987)رضكاف، 

 . تعريف المهارة الحركية الرياضية:2

 دقيػؽ بتناسػؽ معػيف سػمكؾ كفػؽ تػؤدل التػي الحركػات مػف مجمكعػة ىػي الحركية الميارة
 المكجيػػػػة العضػػػػمية الفعاليػػػػة ىػػػػي"stallingsسػػػػتالينغر" نظػػػػر فػػػػي متباينػػػػة ظػػػػركؼ فػػػػي

 حركػػة عمػى كيشػمؿ محػدكد كػي حػر نشػػاط بأنيػا أيضػا كتعػرؼ ، محػدد غػرض باالتجػاه
 .الثقة مف عالية بدرجة كالمنجزة المحدكدة الحركات مف مجمكعة أك كاحدة

 . أنواع المهارات الحركية الرياضية:3

 فييػا تػؤدل التي كالمكاقؼ كصعكبتيا الميارات حجـ حسب عمى األنكاع ىذه ذكر يعتمد
 :كاآلتي ىي ك

 القدـ بكرة اليدؼ عمى الكرة قدؼ مثؿ:صغيرة حركية مهارات. 
 القدـ. بكرة السممي التصكيب مثؿ: كبيرة حركية مهارات 
 القدـ كرة في التمرير مثؿ:بسيطة حركية مهارات. 



األداء انًٓبس٘ فٙ كشح انقذو              :                                        انثبَٙانفصم   
 

33 
 

 المراكغة. ك بالكرة الدحرجة مثؿ:معقدة حركية مهارات 
 الفرديػػة كاأللعػػاب( القػػدـ كػػرة)الجماعيػػة األلعػػاب فػػي المكقػػؼ حسػػب تػػتـ ميػػارات 

 (12-10، الصفحات 1009محمكد، )(. المضرب(ألعاب

 :خصائص المهارة الحركية الرياضية. 4

 .بالخبرة كالتحسف التدريب تتطمب  الميارة:المهارة تعمم. 1.4

 أف كيجػػب" الكقػػت بمػػركر كاألداء السػػمكؾ فػػي الػػدائـ التغييػػر: " بأنػػو عػػادة يعػػرؼ الػػتعمـ
 ذلػؾ يكػكف فقػد الميػارة ألداء األكلػى النجاح دالئؿ نشاىد كنحف اعتبارنا في ذلؾ يكضع
 .بالصدفة حدث قد النجاح

 المطمػػػكب اليػػػدؼ الميػػػارة ألداء النيائيػػػة بالنتيجػػػة نعنػػػي:نهائيوووة نتيجوووة لهوووا المهوووارة. 2.4
 قبػػػؿ لمميػػػارة المػػؤدم الفػػػرد لػػػدل معػػركؼ اليػػػدؼ ىػػػذا فػػنف كبػػػالقطع األداء، مػػػف تحقيقػػو
 سػالفا المحػددة النتػائج تحقيقػو المطمػكب اليػدؼ طبيعة حيث مف األداء تنفيذ في الشركع
 .لألداء

 مػف اليػدؼ خاللػو يتحقػؽ الميػارة تنفيػذ أف بػذلؾ نعنػيبثبوات:  النتوائج تحقوق المهارة. 3.4
. تقريبػػا المتتاليػػة المتعػػددة المحػػاكالت خػػالؿ مػػف آخػػر إلػػى أداء مػػف ثابتػػة بصػػكرة أدائيػػا

 (24-23 الصفحات ،1001 حماد،)

 بتكافػؽ يتـ الميارة أداء أف يعني ما : كىكوبفاعمية الجهد في باقتصادية تؤدي المهارة. 4.4
 خالليػا، الحركػي األداء لمتطمبػات طبقػا كبػطء كبسرعة سميـ، كتكقيت كانسيابية كتجانس

 األداء فػػػػي نجػػػػاح تحقيػػػػؽ دكف األداء فػػػػي كبيػػػػرة طاقػػػػة يسػػػػتيمككف مػػػػا عػػػػادة فالمبتػػػػدئيف
 بننفػػاؽ األداء عمػػى قػػادريف يككنػػكا سػػكؼ بػػالخبرة يتميػػزكف الػػذيف الالعبػػيف لكػػف المػػاىر
 .كبفاعمية الصحيح األداء إلنجازم فقط الضركرية الطاقة
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 الميػرة كالالعبػات الالعبػكف :اسوتخدامها متطمبوات تحميول عموى لممهوارة الموؤدين مقودرة. 5.4
 كيسػػػتطعكف المختمفػػػة التنػػػافس مكاقػػػؼ فػػػي الميػػػارة اسػػػتخداـ متطمبػػػات تحميػػػؿ يسػػػتطعكف

 كلكػف لمحركػات جيػد فنػي أداء مجػرد فقػط ليسػت فالميارة بفاعمية، كتنفيذىا قرارات اتخاذ
 .المناسب التكقيت في بفاعمية األداء ىذا استخداـ عمى المقدرة أيضا تعني

 . تصنيف المهارات الحركية:5

 تصػنيؼ عمػى يتعرفػكا أف أنفسػيـ الرياضػييف األفػراد حتى كالمعمميف المدربيف عمى يجب
 أف يجػب التػي المختمفػة الخصػائص تحميػؿ مػف مػنيـ كؿ يتمكف حتى المختمفة الميارات
 لألسػاليب النسػبية األىمية تحديد ككذلؾ عمييا كالتدريب تعمميا عند االعتبار في تكضع
 .عمييا التدريب طرؽ تحديد ثـ كمف إتقانيا في المؤثرة

 :التالية الرئيسية لممحددات طبقا الميارات singer 2981 سينجر صنؼ

 الميارة أداء في المشاركة الجسـ أجزاء. 
 فترة دكاـ أداء الميارة. 
 الميارة أداء في المشاركة المعارؼ. 
 (25، صفحة 1001حماد، ). الميارة أداء في المستخدمة الراجعة التغذية 

 :مراحول تعميوم المهوارات األساسيوة .6

نمػا كليمػة يػـك بػيف يػتـ ال األساسػية الميػارة تعمػيـ كاف لما  عمػى التػدريب عمميػة تسػتمر كا 
 الكامػػػؿ اإلتقػػػاف إلػػػى الالعػػػب يصػػػؿ حتػػػى سػػػنتيف إلػػػى يصػػػؿ قػػػد طػػػكيال زمنػػػا الميػػػارات
 الميػارات تعمػـ أف يعممػا أف كالمػدرب الرياضػية التربية مدرس عمى يجب لذلؾ المطمكب
 فػي كالكمػاؿ الدقػة إلػى الالعػب ميػارة تصػؿ أف قبؿ متداخمة مراحؿ بثالث يمر الحركية
  . األداء

 



األداء انًٓبس٘ فٙ كشح انقذو              :                                        انثبَٙانفصم   
 

35 
 

 : األولي التوافق مرحمة. 1.6

 أنػو إذ تمامػا األداء سػميمة ليسػت حركتػو أف نجػد جديػدة حركيػة ميػارة الالعػب تعمػـ عند
 تكػػكف أف ىػػذا كيعنػػي ليػػا، ضػػركرة ال جسػػمو مػػف مختمفػػة بػػأجزاء حركػػات عمييػػا يػػدخؿ
 يكػكف ال الحركػة انسػياب أف كمػا مطمػكب، ىػك كمػا المجيػكد فػي اقتصػادية غير الحركة
 فػي المػدرب كاجػب يككف لذلؾ متقطعة، الحركة كتككف عضمية، تشنجات بيا بؿ سمسا،
 :التالية بالخطكات القياـ المرحمة ىذه

 ف لمحركة نمكذج عمؿ  .السينمائية كاألفالـ الصكر استخداـ أمكف كا 
 الالعبػػكف يسػػتكعب بحيػػث لمميػػارة، كشػاممة مبسػػطة سػػيمة بطريقػػة بػػالمفظ الشػرح 

 (98، صفحة 2998، .محمكد ـ).لمحركة النمكذج عمؿ خالؿ كذلؾ الشرح
 اإلحسػاس فػي الالعب يبدأ األداء تكرار خالؿ كمف الميارة، بأداء الالعب يقـك 

 يقػػػـك لمميػػػارة الالعبػػػيف أداء كأثنػػػاء العصػػػبي، العضػػػمي تكافقػػػو كيػػػزداد بالحركػػػة
 .الميارة أداء في الصحيحة الطريقة كشرح الخطأ بنصالح المدرب

 :الجيد التوافق مرحمة. 2.6

 كتكػػرار بػػالتمريف ذلػػؾ كيتحقػػؽ ارةيػػلمم األكلػػي الخػػاـ الشػػكؿ لتطػػكير المرحمػػة ىػػذه تعتبػػر
 المرحمػػة ىػذه كفػػي ، دقػة أكثػػر الميػارة تصػبح حتػػى األخطػاء كتصػػحيح كبمراقبػة المعػزز
 الميارة أساسيات أداء القابمية تتككف

 :اآلتي يراعى المرحمة ىذه كألىمية

 الالعب لمستكل تناسبيا مع المعنية الكسائؿ مختمؼ استخداـ.  
 الميارة كأداء ممارسة يمكف بكاسطتيا كالتي العممية الكسائؿ استخداـ.  
 األخطاء إصالح عممية عمى المرحمة ىذه في الميارة إتقاف يتكقؼ. 
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 الكحػػدات بػػيف طكيمػػة زمنيػػة لفتػػرات التػػدريب انقطػػاع أف ،حيػػث ره كاسػػتمرا تركيػػز 
 الكحػػػػدة فػػػػي التكػػػػرار فػػػػي فػػػػاإلفراط أخػػػػرل زاكيػػػػة كمػػػػف تػػػػأثيره مػػػػف يقمػػػػؿ التدريبيػػػػة
 الػػػػتعمـ عنػػػػد بسػػػػرعة يتعػػػػب العصػػػػبي الجيػػػػاز ألف أيضػػػػا مجػػػػدم غيػػػػر التدريبيػػػػة
 (47، صفحة 1006بدكم، ) .الجيد لمتكافؽ

 :مرحمة تثبيت المهارة. 3.6

 ال كلكػػف بدقػػة الميػػارة يػػؤدم أف فيسػػتطيع الجيػػد التكافػػؽ إلػػى الالعػػب يصػػؿ أف يكفػػي ال
 فػي بدقػة الميػارة أداء عمػى قػادرا فييا يصبح التي الدرجة إلى الدقة بيذه يصؿ أف لو بد
 ىػػػذا يصػػػبح أف إلػػػى يصػػػؿ أم ظركفيػػػا، مػػػف ظػػػرؼ أم كتحػػػت المبػػػاراة مػػػف لحظػػػة أم

 كسػػيمة الميػػارة تكػػكف أف فػػي فقػػط تفكيػػره ينحصػػر كعندئػػذ تفكيػػر، بػػدكف متقنػػا آليػػا األداء
 عمػػػى يتمػػػرف المرحمػػػة ىػػػذه إلػػػى الالعػػػب يصػػػؿ كلكػػػي معينػػػة، خططيػػػة ناحيػػػة لتنفيػػػذىا
 إلػى الالعػب كيصػؿ الميارة تثبت كبذلؾ المباراة ظركؼ مف تقرب ظركؼ تحت الميارة
 .المتقف الدقيؽ األداء مف مستكل

 : القدم كرة في المهارة أهمية. 7

 مػػف الالعػػب تمكػػف التػػي لكسػػيمة أك األداة ككنيػػا فػػي القػػدـ كػػرة فػػي الميػػارة أىميػػة تمكػػف
 فريػؽ أم نتػائج كتتكقػؼ ،بالمباراة الفكز أجؿ مف كالدفاعية اليجكمية الخطط كتنفيذ بناء
 عػف عبارة القدـ كرة كانت كلما الرياضة ليذه المختمفة لمميارات العبيو إتقاف مدل عمى
 اليجكميػػػػة الميػػػػارات اسػػػػتخداـ أىميػػػػة ظيػػػػرت كالػػػػدفاع اليجػػػػـك لمكاقػػػػؼ الفػػػػريقيف تبػػػػادؿ

 بأدائيػػا المحيطػػة المتغيػػرة الظػػركؼ مػػع التكيػػؼ بغػػرض منيػػا األنسػػب كانتقػػاء كالدفاعيػػة
 الالعػػػػب بنػػػػاء فػػػػي كالنفسػػػػية البدنيػػػػة العكامػػػػؿ جانػػػػب إلػػػػى أساسػػػػيا حجػػػػرا الميػػػػارة كتعػػػػد

 خمقيػػة بصػػفات الالعػػب اتصػػؼ ميمػػا أنػػو إلػػى العػػالكم حسػػف محمػػد كيشػػير المتكامػػؿ،
 باإلتقػاف ذلػؾ يػرتبط لـ ما المرجكة النتائج يحقؽ لف فانو البدني اإلعداد مف كبمغ ككراثية
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 ،2971 العػػػػالكم،) .فيػػػػو يتخصػػػػص الػػػػذم النشػػػػاط لنػػػػكع تبعػػػػا الحركيػػػػة لمميػػػػارات التػػػػاـ
 (124 صفحة

 :القدم كرة في األساسية المهارات عمى التدريب أساليب. 8

 ألف مباشػرة( اإلحماء) اإلعداد جزء بعد يككف أف البد األساسية الميارات عمى التدريب 
 يتػػكفر ال األخيػػر كىػػذا التركيػػز، عمػػى عاليػػة قػػدرة يتطمػػب الميػػارم األداء كتطػػكير تعمػػيـ
 األخػرل المتطمبػات مػع األساسػية الفنيػة الميػارات تعمػيـ مراعػاة يجػب كمػا الالعب، لدل
 نػػذكر القػػدـ كػػرة فػػي عمييػػا التػػدريب أسػػاليب كمػػف منعزلػػة، تعميميػػا يجػػب ال حيػػث لمعػػب
 (60 صفحة ،2994 العالكم،) :الالعب لدل

 عمػػى تسػػاعد حيػػث الميػػارات لتعمػػيـ كأساسػػية سػػيمة كىػػي: بووالكرة اإلحسوواس توودريبات. 1.8
 خػػػالؿ مػػػف ذلػػػؾ كيػػػنجـ سػػػيطرتو، تحػػػت كتكػػػكف كالكػػػرة الناشػػػئ بػػػيف كانسػػػجاـ ألفػػػة خمػػػؽ

 كالجػرم الكػرة دحرجػة مثػؿ المدرب مف مباشر تدخؿ دكف بنفسو الالعب يؤدييا تدريبات
 فػػي التػػدريبات ىػػذه كتعطػػى الكػػرة، تنطػػيط ككػػذلؾ مختمفػػة، كلمسػػافات اتجاىػػات فػػي بيػػا

 التدريبيػػػػة الكحػػػػدة فػػػػي مكانػػػػا فتأخػػػػذ كاألشػػػػباؿ البػػػػراعـ عنػػػػد أمػػػػا التدريبيػػػػة الكحػػػػدة بدايػػػػة
 .األساسية

 أداء فػػػػي الالعػػػػب دقػػػػة مسػػػػتكل التػػػػدريبات ىػػػػذه كتكضػػػػح: إجباريووووة فنيووووة توووودريبات. 2.8
 مػػف سػػكءا معينػػة كاجبػػات خػػالؿ مػػف التػػدريبي البرنػػامج فػػي كتكضػػع األساسػػية الميػػارات
 صػػػحة يراعػػػي أف المػػػدرب كعمػػػى بعػػػده، أك اإلحمػػػاء أثنػػػاء كتعطػػػى الحركػػػة، أك الكقػػػكؼ

 ،.ـ محمػػكد). مسػػتمرة بصػػكرة األخطػػاء تصػػحيح مػػع بدقػػة التػػدريبات ليػػذه الالعػػب أداء
 (66 صفحة ،1009

 عمػى الالعػب يسػاعد خػاص طػابع لػو األسػمكب ىػذا:كورة مون أكثور باستخدام تدريبات. 3.8
 كيزيػػد المنافسػػة أثنػػاء المالحظػػة عمػػى قدرتػػو مػػف كيرفػػع األساسػػية، لمميػػارة األداء سػػرعة
 .التدريبية الكحدة مف الرئيسي الجزء في كتعطى الخططية، كفاءتو
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 الرئيسػػػي الجػػػزء بنػػػاء فػػػي األسػػػمكب ىػػػذا يسػػػاىـ:المركبوووة المهاريوووة األداءات تووودريبات. 4.8
 كبكجػػػكد األسػػػمكب ىػػذا كيػػػؤدل الميػػارم، األداء دقػػػة لتثبيػػػت كيسػػتخدـ التدريبيػػػة، لمكحػػدة
 يمكػػف كمنػو التػدريبات ىػذه أداء كزمػف مسػاحة تحديػد يمكػف كمػا إيجػابي أك سػمبي مػدافع
 .كمياراتو الالعب قدرة عمى الحكـ

 كاألجيػزة األدكات بعػض فييا كتستخدـ :األجهزة باستخدام المهارة لتنمية فنية تدريبات. 5.8
 حسػػػب كذلػػػؾ الصػػػعبة أك السػػػيمة التػػػدريبات يعطػػػي أف لممػػػدرب يمكػػػف كمنيػػػا المسػػػاعدة
 النػػػكاحي بعػػػض الالعػػػب يعمػػػـ أف يمكػػػف أنػػػو إلػػػى ةباإلضػػػاف العبيػػػو، كقػػػدرات إمكانيػػػات
 األجيػزة ىػذه كمف الميارية، الفنية النكاحي مع جنب إلى جنبا البدنية كالقدرات الخططية
 (.بػػػػالرأس الكػػػػرة ضػػػػرب كجيػػػػاز الحػػػػكاجز لسػػػػكيدية،ا المقاعػػػػد التػػػػدريب، حػػػػائط) نػػػػذكر

 (67 صفحة ،1009 ،.ـ محمكد)

 الصػػػغيرة األلعػػػاب تسػػػتخدـ:الصوووغيرة األلعووواب باسوووتخدام المهوووارة لتنميوووة فنيوووة تووودريبات. 6.8
 اإلثػػػػارة طػػػػابع لمتػػػػدريب تعطػػػػي كىػػػػي الخططػػػػي، كالتطبيػػػػؽ األساسػػػػية الميػػػػارات لتنميػػػػة

 القػػدـ، كػػرة لممارسػػة الالعػػب إعػػداد فػػي اليامػػة التربكيػػة الكسػػائؿ مػػف تعػػد كمػػا كالتشػػكيؽ
 المنافسػػػػػة لمكاقػػػػػؼ مشػػػػػابية مكاقفيػػػػػا لكػػػػػكف الحػػػػػديث التػػػػػدريب كسػػػػػائؿ أنجػػػػػع مػػػػػف كتعػػػػػد

 (240 صفحة ،1001 عبده،).الحقيقية

 . المهارات األساسية في كرة القدم:9

 إذ القػػػدـ، كػػػرة فػػػي الجيػػػد كاإلنجػػػاز العاليػػػة المسػػػتكيات لتحقيػػػؽ األساسػػػية القاعػػػدة تعتبػػػر
 عمييػػا التػػدريب يػػتـ إذ التدريبيػػة، كالبػػرامج اليكميػػة التػػدريب كحػػدة فػػي ميمػػا جانبػػا تحتػػؿ
 أف إلػى الميػارات ىػذه عمػى التػدريب أساليب مف التدريبية الكحدة تخمك كال طكيمة لفترات

 يتكقػؼ التػي األساسػية الجكانػب مف يعد األساسية الميارات إتقاف درجة لككف إتقانيا يتـ
 أداء العبيػػػو يسػػػتطيع الػػػذم كالفريػػػؽ المختمفػػػة، المعبػػػة ظػػػركؼ فػػػي الخطػػػط تنفيػػػذ عمييػػػا
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 خػالؿ الخططيػة الكاجبػات تنفيػذ باسػتطاعتيـ يكػكف سػميـ كتكقيت كرشاقة بخفة الميارات
 :إلى القدـ كرة في األساسية الميارات كتقسـ المباراة، سير

 ضرب الكرة بالقدـ.  

 ضرب الكرة بالرأس. 
 دحرجة الكرة.  

 المراكغة كالخداع.  

 السيطرة عمى الكرة. . 

 المياجمة كقطع الكرة. 
 اإلخماد. 
 (46، صفحة 1025)جماؿ، .رمية التماس 

 الرياضػػي النشػػاط فػي المسػػتكيات أعمػى لتحقيػػؽ السػر ىػػك األساسػية الميػػارات إتقػاف إف 
 بالميػػػػارات غنػػػػا الرياضػػػػات أكثػػػػر مػػػػف تعػػػػد القػػػػدـ كػػػػرة رياضػػػػة أف شػػػػؾ كال الممػػػػارس،
 حيػػػث مػػػف الطميعػػػة فػػػي كجعميػػػا الرياضػػػات بػػػاقي عػػػف يميزىػػػا الػػػذم الشػػػيء األساسػػػية،
 كتصػنيؼ تحديػد فػي االجتياد إلى الخبراء مف الكثير دفع ما كىك كاالستعراض، الشعبية
 التصػػػػػػػنيفات ىػػػػػػذه مختمػػػػػػؼ سػػػػػػػنعرض يمػػػػػػي مػػػػػػا كفػػػػػػي بيػػػػػػػا، الخاصػػػػػػة الميػػػػػػارات كػػػػػػؿ
 (245، صفحة 2996)العدكم، حسب

 :التالي النحك عمى القدـ كرة في الميارات الباحث ىذا قسـ: محمود حنفي تصنيف -أ

 ضرب الكرة بالقدـ. 

 الجرم بالكرة. 

 رمية التماس. 

 المراكغة. 
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 ميارات حارس المرمى. 

 السيطرة عمى الكرة. 

 المياجمة. 

 ضرب الكرة بالرأس. 

 كالمراكغػػة المرمػػى حػػارس ميػػارات يعتبػػر أنػػو غيػػر السػػابؽ التقسػػيـ نفػػس ىػػك: تقسوويم -ب
 .الكرة عمى السيطرة ميارات ضمف يدخؿ

يشػػػمؿ ىػػػذا التصػػػنيؼ باإلضػػػافة إلػػػى الميػػػارات الػػػكاردة فػػػي :geryeb 1977تصووونيف -ج
 التصنيفيف السابقيف ميارات التمرير بأنكاعيا.

 يشمؿ ىذا التصنيؼ ثالث مجمكعات كبرل ىي:: 1981تصنيف بطرس رزق اهلل -ه

 مهارات دفاعية:  -1

  ميارات حارس المرمى 

 .المياجمة 

 مهارات هجومية:  -2

 ضرب الكرة بالقدـ           . 

 الجرم بالكرة. 

 السيطرة. 

 ضرب الكرة بالرأس. 

 المراكغة. 

 :مهارات بدون كرة -3
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 الجرم بأنكاعو. 

 الكثب عمى قدـ كاحدة. 

 التكقؼ كالدكراف. 

 الكثب مف الحركة. 

 الكثب عمى القدميف معا. 

 : المهارات األساسية بالكرة. 10

فػػػي الحركػػػات التػػػي يقػػػـك بيػػػا الالعػػػب بػػػالكرة خػػػالؿ المبػػػاراة كتشػػػمؿ كػػػؿ طػػػرؽ  تتمثػػػؿ
 التعامؿ مع الكرة كتضـ ما يمي:

تعتبػػر ميػػارة الجػػرم بػػالكرة مػػف الميػػارات األساسػػية التػػي يجػػب أف يتقنيػػا الجووري بووالكرة: -أ
جميع الالعبيف بػدكف اسػتثناء سػكاء المػدافعيف أك الميػاجميف كىػي ميػارة تػتـ بعػدة طػرؽ 
مختمفة يختار فييا الالعب الطريقة المناسبة لو كالتي تتناسب أيضػا مػع طبيعػة المكقػؼ 
الميػػارم أك الخططػػي أثنػػاء تأديػػة الميػػارة كالجػػرم بػػالكرة يتطمػػب قػػدر كبيػػر مػػف السػػرعة 

 كالقدرة عمى االنطالؽ مع االحتفاظ بالكرة بعيدا عف متناكؿ الخصـ.

ا تحػػػػت سػػػػيطرة الالعػػػػب لكػػػػي يػػػػتمكف مػػػػف كتتضػػػػمف ميػػػػارة الجػػػػرم بػػػػالكرة االحتفػػػػاظ بيػػػػ
الػػتخمص العػػب أك أكثػػر مػػف الخصػػـ بػػالمركر بػػالكرة بينيمػػا كىػػذا يتطمػػب مػػف الالعػػب 
القػدرة عمػى تغييػػر اتجػاه كسػرعتو فػػي اسػتخداـ حركػػات جسػمو فػي الخػػداع أثنػاء الجػػرم، 
كما تعتمد ىػذه الميػارة أيضػا عمػى شخصػية الالعػب كفرديتػو كىػي تتطمػب ميػارات فنيػة 

 ية يحب التدرب عمييا بجدية. عال

كيجػػب عمػػى المتػػدربيف االىتمػػاـ بتعمػػيـ ميػػارة الجػػرم بػػالكرة بأنكاعيػػا المختمفػػة فػػي سػػف 
مبكػػػرة لمناشػػػئيف حتػػػى يتمكنػػػكا مػػػف إجادتيػػػا كيجػػػب أف يعممػػػكا العبػػػييـ ضػػػركرة اسػػػتخداـ 
القػػػدميف فػػػي أداء الميػػػارة ككيفيػػػة اسػػػتخداـ جسػػػـ الالعػػػب كعػػػائؽ بػػػيف الالعػػػب المنػػػافس 
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 (36، صفحة 1001)عبدك، لالحتفاظ بالكرة بعيد عـ متناكؿ الخصـ. 

 كيمكف تقسيـ أنكاع السيطرة عمى الكرة إلى ثالث أقساـ:

 كتـ الكرة امتصاص الكرة استالـ الكرة
 باطف الكرة
 كجو الكرة
 خارج الكرة

 كجو القدـ األمامي
 باطف القدـ
 أعمى الفخذ

 الصدر
 الرأس

 باطف القدـ.
 خارج القدـ
 أسفؿ القدـ

 البطف
 القصبة

 
ىػػي إخضػػاع الكػػرة لسػػيطرة الالعػػب كىيمنتػػو كجعميػػا بعيػػدا عػػف السوويطرة عمووى الكوورة: -ب

متناكؿ الخصـ كذلؾ لمتصرؼ فييا بالطريقة المناسػبة حسػب ظػركؼ المبػاراة، كالسػيطرة 
كاء كانػػػت األرضػػػية أك منخفضػػػة عمػػػى الكػػػرة تػػػتـ فػػػي جميػػػع المسػػػتكيات كاالرتفاعػػػات سػػػ

االرتفاع أك المرتفعة، كذلؾ فنف السيطرة عمى الكرة تتطمب تكقيتا دقيقػا لمغايػة كحساسػية 
بالغة مف أجزاء الجسـ المختمفة لالعب كالتي تقـك بالسيطرة عمى الكرة بسرعة عاليػة ثػـ 

مفػػة، حسػف التصػػرؼ فييػػا بحكمػػة كىػذا يتطمػػب مػػف الالعػػب كشػؼ جكانػػب الممعػػب المخت
كػػذلؾ يمكػػف القػػكؿ أف ىػػذه الميػػارة يجػػب أف يؤدييػػا كػػؿ مػػف الالعػػب المػػدافع كالميػػاجـ 
بدرجػػة كبيػػرة مػػف اإلتقػػاف كالػػتحكـ لمػػا ليػػا مػػف أىميػػة بالغػػة فػػي إخضػػاع الكػػرة لسػػيطرة 

 (287، صفحة 2991)اهلل، الالعب.   

ىػػػػذه الميػػػػػارة لمتمريػػػػػر كالمناكلػػػػة بػػػػػيف أعضػػػػػاء  تسػػػػػتخدـمهووووارة ضووووورب الكووووورة بالقووووودم: -ج
الفريػػػػػػؽ بغػػػػػػرض التسػػػػػػجيؿ أك إلبعػػػػػػاد الكػػػػػػرة مػػػػػػف أمػػػػػػاـ المرمػػػػػػى مػػػػػػف طػػػػػػرؼ المػػػػػػدافع، 
تشػػػػػػػارؾ فيػػػػػػػو ضػػػػػػػرب الكػػػػػػػرة كػػػػػػػؿ أعضػػػػػػػاء الجسػػػػػػػـ حيػػػػػػػث تنقػػػػػػػؿ القػػػػػػػكة الكامنػػػػػػػة فػػػػػػػي 

 ، صػػػػػػػػػفحة2989)نػػػػػػػػاجي، عضػػػػػػػػالتو إلػػػػػػػػى القػػػػػػػػدـ عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػاؽ الضػػػػػػػػاربة. 
215)                                                                       
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 كيمر أداء ميارة ضرب الكرة بأربعة مراحؿ ىي:

 .االقتراب 
  أخػػذ كضػػع التصػػكيب، كضػػع القػػدـ الثابتػػة ثػػـ المرجحػػة) المرجحػػة ىػػي

 الضاربة(.
 .الضرب مع المتابعة 

 فنجد: كتنفذ ىذه الميارة بجميع أنحاء القدـ
 الطرق الشائعة:

 .بباطف القدـ 
 .بكجو القدـ األمامي 
 .بكجو القدـ الداخمي 
 .كعب القدـ 

 الطرق غير شائعة االستعمال:

 .أسفؿ القدـ 
 .بالركبة 
 .رأس القدـ 

تعتمد أساسا ىذه الميارة عمى قدرة الالعب عمى سرعة التنفيذ كذكائو مهارة المراوغة:  -د
كقت قصير باإلضافة إلػى الرشػاقة كالمركنػة كيػتـ تنفيػذىا في إيجاد الحمكؿ المناسبة في 

 حسب الكضعية فنجد:
 .المراكغة مف األماـ 
 .المراكغة مف الجانب 
 .المراكغة مف الخمؼ 
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ىػي القػدرة عمػى أخػذ كانتػزاع الكػرة مػف الخصػـ أك قطعيػا كتعتبػر المهاجمة )القطو((:  -ه
الجرأة، التصميـ، قدرة التركيػز، القػدرة سالحا لممدافع ضد المياجـ كتتطمب قكة الحسية، 

 عمى التكقع السميـ.

 تنفذ ىذه الميارة بالطرؽ التالية:

 .المياجمة مف الجانب 
 .المياجمة مف األماـ 
 .المياجمة بالزحمقة مف الجانب، الخمؼ كاألماـ 
 .المياجمة مف الخمؼ 

ف يكاجػو الرامػي : ىػي رمػي الكػرة إلػى داخػؿ الممعػب بكمتػا اليػديف عمػى أرمية التماس -و
الممعػب كأف يكػكف جػػزءا مػف كػػال قدميػو إمػا عمػػى خػط التمػػاس أك عمػى األرض خارجػػو، 
كىي تأخذ حينما تجتاز الكرة بكامميا خط التمػاس سػكاء عمػى األرض أك فػي اليػكاء مػف 
نقطػػػة التػػػي اجتػػػازت فيػػػو الخطػػػأ، كمػػػف أم اتجػػػاه بكاسػػػطة العػػػب لمػػػس الكػػػرة كال يجػػػكز 

مػرة ثانيػة إال بعػد أف يممسػيا العػب آخػر كال يجػكز تسػجيؿ ىػدؼ لمرامي أف يمعب الكػرة 
 مباشرة منيا.                                                                                      

ذا استخدمت رمية التمػاس اسػتخداما جيػدا يمكػف أف تشػكؿ خطػكرة كبيػرة عمػى المرمػى  كا 
جػكمي لمفريػؽ الرامػي، كقػد اعتػاد الكثيػر مػف مػدربي كػرة المنافس خاصة فػي الممعػب الي

القػدـ إىمػػاؿ التػػدريب عمييػػا خػػالؿ كحػػدات التػدريب لدرجػػة أف الكثيػػر مػػف ىػػؤالء الػػبعض 
أم كقػػػت يػػػذكر فػػػي بػػػرامج التػػػدريب.  )حمػػػاد، طػػػرؽ تػػػدريس ألعػػػاب ال يخصصػػػكف ليػػػا ت

 (179، صفحة 1000ائية كاالعدادية، الكرات كتطبيقيا بالمرحمتيف االبتد
 ىناؾ أنكاع لتنفيذ رمية التماس نذكرىا كما يمي:أنواع رمية التماس:

 مف الثبات. –رمية التماس كالقدماف متالصقاف: مف االقتراب  -أ
مػػف  –رميػػة التمػػاس مػػع كضػػع السػػاؽ أمامػػا كاألخػػرل خمفػػا: مػػف االقتػػراب  -ب
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 الثبات.
 التماس كالقدماف متباعداف مف الثبات. رمية -ج

حراسػػة المرمػػى: يعتبػػر حػػارس المرمػػى الالعػػب الػػذم يشػػغؿ المنصػػب األكثػػر  -د     
حساسية في الفريؽ كىك الذم يسمح لو القانكف باستخداـ يديو في مسؾ الكرة أك صػدىا 
في حدكد منطقة العمميات كمركزة في مػؤخرة الػدفاع يتػيح لػو تكجيػو زمالئػو فػي عمميػات 

 نية معتبرة كميارات نفسية عالية.                                                 اليجـك سريع االستجابة يتمتع بمياقة بد
كمػػػػف كاجبػػػػات حػػػػارس المرمػػػػى أف يقػػػػؼ فػػػػي المكػػػػاف الصػػػػحيح كيتحػػػػرؾ بدقػػػػة كبطريقػػػػة 
خططية مدركسػة، كىػذا يتطمػب مراقبػة دائمػة كاكتسػاب ميػارات أساسػية بػو كمسػؾ الكػرة 

الصػػػدر أك الػػػرأس، كميػػػارة ضػػػرب الكػػػرة باليػػػد أك األرضػػػية كالعاليػػػة مػػػف ارتفػػػاع الػػػبطف ك 
 تحكيميا جانبية أك عالية كما يحتاج الحارس إلى ميارة ضرب الكرة.
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 خالصة:

 حيػػػث ، اليكميػػػة التػػػدريب كحػػػدة فػػػي الرئيسػػػية األركػػػاف أحػػػد األساسػػػية الميػػػارات تعتبػػػر
 مػف يػتمكف حتػى كتثبيتيػا إتقانيا كيحاكؿ كالمنافسات المباريات خالؿ الالعب يستخدميا
 الضػركرية اإلجػراءات كػؿ اليػدؼ ذلػؾ لتحقيػؽ المػدرب ،كيتخػذ المسػتكيات أعمػى تحقيؽ
 الميػػػػػارات جميػػػػػع أداء فػػػػػي كالتكامػػػػػؿ كاإلتقػػػػػاف الدقػػػػػة إلػػػػػى بالالعػػػػػب لمكصػػػػػكؿ اليادفػػػػػة
 كفػػي المبػػاراة ظػػركؼ تحػػت متقنػػة آليػػة بصػػكرة تأديتيػػا يسػػتطيع بحيػػث لمعبػػة، األساسػػية

 . القدـ كرة لعبة قانكف إطار ظؿ



 

 

    

 

 

 الجانب 
 التطبيقي
 



 

 

 
 الفصل 
 األول
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 تمهيد:

األلعاب مدل تأثير مف اجؿ الكصكؿ إلى حؿ لمشكمة البحث المطركحة حكؿ معرفة  
سنة  22المصغرة عمى تطكير األداء الميارم في كرة القدـ لدل الناشئيف أقؿ مف 

كاف مف الضركرم عمى الطالباف الباحثاف  كعميو باختالؼ فئاتو ك مستكياتو العممية
 .جراءاتيا الميدانية ك ىي كما يميتكضيح المنيجية المتبعة ك إ

 منهج البحث: 2-1-1

إف مجاؿ البحث العممي يعتمد عمى المنيج المناسب لكؿ مشكمة،مستندا عمى طبيعة 
باحث المشكمة نفسيا ك تختمؼ المناىج المتبعة تبعا الختالؼ اليدؼ الذم يكد ال

  (232 صفحة ،2984 تركي،)  التكصؿ إليو. 

ليذه الدراسة ك أىدافيا ك ذلؾ  لمالمتو التجريبياستخدـ الطالباف الباحثاف المنيج  
األلعاب المصغرة عمى تطكير األداء الميارم في كرة القدـ مدل فاعمية  عمى لمتعرؼ

 نادم مكلكدية جديكية كالية غميزاف. مستكلعمى لدل الناشئيف 

عامؿ معيف عمى  في مضمكنو العممي العاـ قياس تأثير مكاقؼ أك تجريبيفالمنيج ال
 ظاىرة ما كىك مرتبط بالجانب الزمني.

 عينة البحث: 2-1-2

المراكغة، جرم ناشئي كرة القدـ إلجراء اختبارات تمت الدراسة عمى عينة مف    
تـ اختيارىا ،  نادم مكلكدية جديكية كالية غميزاف التمربر عمى مستكلبالكرة، دقة 

 مقصكدة. بالطريقة 
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 :يمي كما متغيرات البحث تحديد يمكف :البحث متغيرات-2-1-3 

 في المؤثر أنو يفترض الذم الرئيسي رالمتغي ككى :المستقل المتغير-2-1-3-1
 .المصغرة األلعاب كىك ،التابع المتغير

 يتمثؿ ىذا بحثنا في .المستقمة بالمتغيرات يتأثر كىك :التاب( المتغير-2-1-3-2
 .القدـ كرة ميارات في التابع المتغير

 مجاالت البحث:-2-1-4

  :البشري المجال-2-1-4-1

المراكغة، كرة القدـ إلجراء اختبارات  الالعبيف في الدراسة ليذه البشرم المجاؿ تمثؿ
 العينة أما نادم مكلكدية جديكية كالية غميزاف ، مستكلجرم بالكرة، دقة التمرير عمى 

 .الضابطة لممجمكعة بالنسبة21ك التجريبية لممجمكعة بالنسبة21 مف فتككنت

 المجمكعتيف يخص فيما الميدانية الدراسة أجريت:المكاني المجال-2-1-4-2
 سنة(. 22كالية غميزاف )أقؿ مف  نادم مكلكدية جديكية في كالضابطة التجريبية

 :الزمني المجال-2-1-4-3

 القبمية االختبارات يخص فيما الطالباف الباحثاف بيا قاـ التي الميدانية الدراسة أجريت
كطبؽ البرنامج التدريبي المتضمف األلعاب المصغرة مف  1029-21-11 أجريت يكـ

    في فطبقت البعدية اختبارات أما 1010-01-25إلى غاية  19-21-1029
 .القبمي اختبار في الذم نفسو العمؿ طبؽ حيث26-01-1010

نظرا  قياس بعض ميارات كرة القدـتمثمت أداة البحث في : أداة البحث-2-1-5
 لمالئمتو مع مكضكع البحث.

 



 انفصم األٔل:                                               األنؼبة انصغٛشح نذٖ انُبشئٍٛ 
 

51 
 

 اإلختبارات: -2-1-6

 إختبار المراوغة: -2-1-6-1

 إلى قياس القدرة عمى المراكغة عند  ييدؼ ىذا اإلختبار اإلختبار: من هدفال
 العبي كرة القدـ لمناشئيف.

 :كرات، أقماع، ميقاتي. األدوات المستعممة 
  اإلختبار:أداء طريقة 

أقماع بالستيكية ك المسافة  06أمتار يكجد  5ك معو الكرة عمى بعد  يقؼ الالعب
 05مسافة متر، يبدأ التمريف بأف يجرم الالعب بالكرة ل 2بيف القمع ك اآلخر 

أمتار، ثـ يقـك بالجرم بيف األقماع مستخدما األجزاء المختمفة مف القدـ في المركر 
بيف األقماع، مع السيطرة عمى الكرة ك دكف أف تبتعد عنو الكرة مع احتساب الكقت 

 ك إيابان. المستغرؽ ذىابان 
 ثا. 1إذا سقط أحد األقماع تضاؼ لو 

 
 
 
 
 

 المراوغة: يمثل اختبار  1 الشكل رقم
 

 إختبار دقة التمرير: -2-1-6-2

 قياس دقة التمرير عند العبي كرة القدـ لمناشئيف. اإلختبار:من هدف ال 
 :كرات، أقماع. األدوات المستعممة 
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  اإلختبار:أداء طريقة 
متر حكؿ النقطة )أ( تحدد أربعة أىداؼ )أ، ب، ج، د( اتساع كؿ  25عمى  مف

متر مف )أ( كرة تقابؿ كؿ مرمى، يقؼ الالعب  1متر يكضع عمى بعد  2ىدؼ 
عند النقطة )أ( ك عند إشارة البدء يجرم الالعب باتجاه الكرة ليقـك بركميا باتجاه 

 (2997)مختار،  اليدؼ المحدد.
 
 
 
 
 
 

 
 اختبار دقة التمرير ل: يمث 2الشكل رقم 

 :أمتار( 10الجري بالكرة )إختبار  -2-1-6-3

 ييدؼ ىذا اإلختبار إلى قياس القدرة عمى التحكـ في الكرة  اإلختبار:من هدف ال
 مع الجرم بيا.

 :كرات، أقماع، ميقاتي. األدوات المستعممة 
  اإلختبار:أداء طريقة 

 أمتار مف قمع بالستيكي. 20يقؼ الالعب ك معو الكرة عمى بعد 
يجرم الالعب بالكرة في اتجاه القمع ك يدكر حكلو ك يعكد في اتجاه نقطة البداية 

 ك ذلؾ باستخداـ كمتا القدميف.
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يحتسب لالعب الزمف المستغرؽ مف لحظة إعطاء إشارة البدء حتى كصكلو خط 
 النياية.

 
 
 
 
 
 

 

 أمتار( 10: يمثل اختبار الجري بالكرة ) 3 الشكل رقم

 :االستطالعيةالدراسة -2-6

: حيث شممت بعض ميارات كرة القدـ  ..............تمت الدراسة االستطالعية يـك
إيجاد  مف أجؿسنة كذلؾ  22الالعبيف كرة القدـ أقؿ مف  08عمى عينة عددىا 

 المعامالت العممية اآلتية:

قاـ الطالباف الباحثاف بنجراء بعض المعامالت العممية المعامالت العممية:-2-6-1
 :في الدراسة الحمية ك اشتممت عمى االختباراتلمتحقيؽ مف صالحية 

(مف طرؼ السادة ميارات كرة القدـأف تحكيـ  أداة البحث ) بعدصدق األداة:-2-6-2
ـ مستغان الخبراء عمى مستكل معيد التربية البدنية ك الرياضية التابع لجامعة

 (.2)الممحؽ

 08أجريت الدراسة االستطالعية عمى عينة عددىا :عينة الدراسة االستطالعية -   
 مف الالعبيف كرة القدـ.
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 :المستخدمة لالختبارات  العممية األسس2-1-7
استقرار نتائجو  أكاالتساؽ  أكيقصد بثبات االختبار مدل الدقة الثبات:-2-1-7-1

 صفحة ،2993 مقدـ،) .في مناسبتيف مختمفتيف األفرادفيـ لك طبؽ عمى عينة مف 
251) 

( عف ثبات االختبار "إف االختبار يعتبر ثابتا إذا كاف Van Valinكما يقكؿ فاف فاليف)
يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر عمى نفس المفحكصيف ك تحت نفس 

   (293 صفحة ،2995 ـ، حسانيف)   الشركط.

 طريقة كىي االختبار ثبات حساب طرؽ إحدل الباحثاف الطالباف كاستخداـ      
عادة االختبار تطبيؽ"  مدل مف لمتأكد( Test –Retest االرتباط معامؿ) "تطبيقو كا 

 مرحمتيف عمى االختبار بنجراء قمنا أساس ىذا كعمى. االختبار نتائج كاستقرار دقة
 نفس األماكف، نفس العينة، نفس) المتغيرات كؿ تثبيت مع أسبكع قدره زمني بفاصؿ

 .(الالعبيف التكقيت، نفس

 :االختبار الصدق-2-1-7-2

 مف كضع ما قياس في إلييا يمتد التي الدرجة إلى يشير المقياس أك االختبار صدؽ 
 صمـ التي الظاىرة كافة بدقة يقيس الذم ىك الصادؽ المقياس أك فاالختبار أجمو

 حساب تـ التالية اإلحصائية الكسائؿ كباستعماؿ (293ص2995)حسنيف،  .لقياسيا
 .االختبار صدؽ ك ثبات

 لبيرسكف" ر" االرتباط معامؿ 

 :الثبات معامل حساب-

 االختبار:معامل الثبات و الصدق 2-1-7-3-
 المقترح . االختباريمثؿ معامؿ الثبات ك الصدؽ  (01جدول )
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 08=ف                       الداللة مستكل عند06666 الجدكلية" ر" قيمة
 ما(  محصكرة) تراكحت لالختبار االرتباط معامؿ قيـ أف الجدكؿ ىذا خالؿ مف يتبيف
 الثبات إلى بالنسبة( 0.99-0.94)ك الصدؽ إلى بالنسبة( 0.99-0.96) بيف

 االختبار الصدؽ ك ثبات لمعرفة لبيرسكف البسيط االرتباط الدالالت جدكؿ إلى بالرجكع
 التي الجدكلية" ر" مع بالمقارنة إحصائيا دالة القيـ ىذه ك 0.05الداللة مستكل عند
 قياس بغرض بناءه تـ الذم االختبار أف الباحثاف لمطالباف يتبيف كعميو 06666 بمغت

 بدرجة يتميز سنة 22 مف أقؿ مف فئة القدـ كرة لالعبيف بالنسبة الميارية االختبارات
 0.05 الداللة مستكل عند عاليتيف صدؽ ك ثبات

تعتبر المكضكعية مف أكثر المشاكؿ التي تؤثر في : الموضوعية -2-1-7-4
 فرحات،)  .الثبات لذلؾ البد مف الدقة المتناىية في إجراء االختبار كتسجيؿ النتائج 

 .  (270 صفحة ،1003

عالكم: "ىي مدل تحرر المحكـ أك الفاحص مف العكامؿ كيعرفيا محمد حسف 
  (269 صفحة ،2986 محمد، ك عالكم) الذاتية كالتحيز".

إلى مجمكعة  وبعد تقديم ىذا اختبارات مياريةإف الطالباف الباحثاف استخدـ في بحثو 
مف المحكميف الذيف تتكفر فييـ درجة الدكتكراه فما فكؽ عمى مستكل معيد التربية 

حجـ  االختبارات الميارية
 العينة

درجة 
 الحرية

مستكل 
 الداللة

معامؿ 
 الثبات

معامؿ 
 الصدؽ          

 ر.جدكلية

 اختبار المراكغة
 

08 07 0.05 

 
0699 0.99 

 اختبار جرم بالكرة 06666
 0.97 0.98 

 0696 0694 اختبار دقة التمرير
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قياـ مستغانـ ،كذلؾ بغرض التحكيـ ثـ بعد ذلؾ  البدنية ك الرياضية التابع لجامعة
باختبارات ميارية بالنسبة لالعبيف كرة القدـ كالتي شممت )اختبار المراكغة،اختبار جرم 

 ار دقة التمرير(بالكرة،اختب

كبناء عمى الخطكات السابقة يمكف لمطالباف الباحثاف أف يستخمص أف أداة الدراسة 
  .بدرجة عالية مف الثبات كالصدؽ ك المكضكعية يتميز( اختبارات الميارية)

 
 :الوسائل اإلحصائية-2-1-8
  .المتكسط الحسابي 
 .االنحراؼ المعيارم 
 .معامؿ االرتباط "ر" لكارؿ بيرسكف  
 المتكسطات بيف لمفركؽ "ت"اختبار. 
 

 Excتمت المعالجة بػ -

 مف أجؿ فيـ كيفية استعماليا يككف تكضيحيا كالتالي:
 

 : المتوسط الحسابي 

ك  
 س 

ف
 (235 صفحة ،2999 ابراىيـ،) ......  

 حيث أف 

 : ىك المتكسط الحسابي المراد حسابو. س 
 مجمكعة قيـ س . مج :

 ف : عدد قيـ س .
 االنحراؼ المعيارمع = 
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 المتكسط الحسابي=  ⃗س
 : االنحراف المعياري 

ع  √
  س⃗  س  

ف
 (246، صفحة 1004)الحكيـ،  

 ع : االنحراؼ المعيارم.      
 س: درجات معيارية.      
 س: المتكسط الحسابي.       

 ف: عدد األفراد .            
 مج: اختصار لكممة مجمكع .          
 

  س ؼ    :"ت" ستيكدنت
                          Ʃ ح1 ؼ      

    ف ف√               
 ؼ:الفركؽ 
 س ؼ:مجمكع الفركؽ عمى عدد أفراد العينة 
 ؼ -ح ؼ:س ؼ 
 1ؼ(-ؼ:)س ؼ 1ح 
 ف:عدد أفراد العينة 

 
 1س -2س                  

 2ع2  ع2√"ت" ستيكدنت:   
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 1-ن                     
 : معامل االرتباط لبيرسون 
 نكتب معادلة االرتباط لبيرسكف كالتالي :      

ف مج(س  ص) (مج س)(مج  ص)

²ص (مج ص)  √ ²س (مج س)    ف مج   ف مج 
، صفحة 2995)الشربيني،  .....  ر 

231) 

 حيث أف :
 مج س : مجمكع قيـ االختبار )س( .

 مجمكع قيـ إعادة االختبار . مج ص :
 : مجمكع مربعات قيـ االختبار س . ²مج س
 : مجمكع مربعات قيـ إعادة  االختبار . ²مج ص
 (: مربع مجمكع قيـ االختبار س . ²) مج س
 (: مربع مجمكع قيـ إعادة االختبار ص .²)مج ص

 مج ) س.ص( مجمكع القيـ بيف االختبار القبمي س كاالختبار البعدم ص
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              خالصة:
 الميدانية، البحث بنجراءات كثيؽ بشكؿ مرتبط العممية درجتو كانت ميما بحث أم إف
 حاكؿ كعميو. الرئيسية البحث حدكد ضبط كيفية في مكنكف الدراسة جكىر جدكل ألف

 ألجؿ البحث ألىداؼ محددة خطة كضع الفصؿ ىذا خالؿ مف افالباحث افالطالب
 البحث مجاالت تحديد تـ كما الرئيسية، مشكمتو ك البحث لطبيعة المالئـ المنيج تحديد
 ككيفية عممية بطريقة الكافية كالمعمكمات البيانات لجمع الالزمة أدكاتو كتحديد

 كتحميؿ عرض في تساعد كالتي المناسبة اإلحصائية الكسائؿ تحديد مع استخداميا
.البحث إشكالية تساؤالت عمى اإلجابة بغية النتائج  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل 
الثاني
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إف المعطيات كالنتائج المتحصؿ عمييا في أم دراسة أك بحث ما تتطمب مف الباحث 
عرضيا كمناقشتيا كتحميميا ، ليذا الغرض قاـ الباحثاف الطالباف بكؿ التفاصيؿ التي 
تؤدم إلى الفيـ المقنف لمدراسة كالدالالت التي تقتضي فعالية األلعاب المصغرة عمى 

سنة كتحديد نكع النشاط  22القدـ لدل الناشئيف أقؿ مف  تطكير األداء الميارم في كرة
مع طبيعة االختبارات المقترحة،ىذا األخير تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى تحميؿ النتائج 

ظيار التكضيحات الالزمة لمفيـ مع إعطاء حكصمة لكؿ نتيجة تكصمنا إلييا  كا 
 كعرضيا في شاكمة جداكؿ خاصة كتحميميا بيانيا.

ومناقشة نتائج البحث:عرض 2-1  

فعالية األلعاب المصغرة تؤثر عمى تطكير  كما ذكرنا سابقا إف الدراسة تيدؼ إلى أف
سنة كالمتمثمة في اختبار دقة  22األداء الميارم في كرة القدـ لدل الناشئيف أقؿ مف 

التمرير،اختبار المراكغة،اختبار جرم الجرم، كلتحقيؽ ذلؾ أجرم الباحثاف مجمكعة 
الختبارات المذككرة سمفا كنحف بصدد مناقشتيا.مف ا  
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(:يوضح مدى تجانس بين العينة التجريبية والعينة الضابطة في نتائج االختبارات 2الجدول رقم)
 القبمية باستخدام اختبار داللة الفروق"ت":

الداللة 
 اإلحصائية

مستكل 
 الداللة

ت 
 الجدكلية

ت 
 المحسكبة

ةيالتجريب العينة العينة الضابطة درجة  
 الحرية

االختبار 
 س ع س ع القبمي

 غير داؿ

0605 1607 

دقة اختبار  11 12661 1655 12679 1651 0626
 التمرير

 ختبارا 11 13670 1657 13692 1659 0629 غير داؿ
  المراكغة

 11 3 0681 1675 0696 0640 غير داؿ
اختبار 
الجرم 
 بالكرة

لقد تبيف مف خالؿ المعالجة اإلحصائية لمجمكع نتائج الخاـ لعينتي البحث القبمية 
باستخداـ اختبار داللة الفركؽ "ت" ستيكدنت المحسكبة كما ىي مكضحة في الجدكؿ 

كأكبر  0640كأصغر قيمة ك 0626( أف جميع قيـ "ت" المحسكبة تأرجحت بيف 1رقـ)
، عند مستكل الداللة  1607ة التي بمغت قيمة ،كىذه القيـ أصغر مف "ت" الجدكلي

، مما تؤكد عمى عدـ كجكد فركؽ معنكية بيف ىذه  11كدرجة الحرية  0605
المتكسطات ، أم أف الفركؽ الحاصمة بيف المتكسطات ليست ليا داللة إحصائية 

بالتالي فاف ىذا التحصيؿ اإلحصائي يؤكد عمى مدل تجانس بيف عينتي البحث القائـ 
 سنة. 22لميارات في كرة القدـ لدل الناشئيف أقؿ مف ا بيف بعض
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 (: يوضح نتائج االختبار القبمي لعينتي البحث.1الشكل رقم)
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 مناقشة عرض ونتائج االختبار القبمي والبعدي لعينتي البحث: 2-2

األداء  تنميةلعينتي البحث في اختبارات (:يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي 3الجدول رقم)
 :المهاري في كرة القدم

المقاييس 
 اإلحصائية

حجـ 
 العينة

 "ت"ـ 1ع 1س 2ع 2س
"ت"
 ج

 ح-د
مستكل 
 الداللة

 االختبارات

العينة 
 التجريبية

21 12661 1655 28694 1648 1611 

161
0 

22 0605 

المراوغةاختبار   
العينة  

 الضابطة
21 12679 1653 12677 1654 1608 

 العينة
 التجريبية

21 13670 1656 12628 2689 1683 
دقة اختبار 
العينة  التمرير

 الضابطة
21 13691 1659 13690 1660 1602 

العينة 
 التجريبية

21 3 0681 4675 0696 1678 
الجري اختبار 

العينة  بالكرة
 الضابطة

21 1675 0696 3 0681 2 
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 :المراوغةاالختبار عرض ومناقشة نتائج  2-2-1

 :المراوغةاختبار  (:يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينتي البحث في4الجدول رقم)

المقاييس 
 اإلحصائية

حجـ 
 العينة

-د "ت"ج "ت"ـ 1ع 1س 2ع 2س
 ح

مستكل 
 الداللة

داللة 
 اإلحصائية

العينة 
 التجريبية

21 1266
1 

1655 
2869

4 
1648 1611 

1610 21 0605 
 داؿ

العينة 
 الضابطة

21 1267
9 

1653 
1267
7 

 غير داؿ 1608 1654

( أف قيمة المتكسط الحسابي في 4لقد تبيف مف خالؿ النتائج المدكف في الجدكؿ رقـ) 
كاالنحراؼ  12697بمغت  بالكرة االختبار القبمي عند العينة الضابطة في نتائج المراكغة

أما في االختبار البعدم كعند نفس العينة فقد بمغ متكسطيا  1653المعيارم بمغ قدره
، بينما عمى مستكل العينة التجريبية 1654كاالنحراؼ المعيارم  12677الحسابي 

األداء الميارم في كرة القدـ لدل  تؤثر في تنمية المطبؽ عمييا األلعاب المصغرة التي
سنة، فقد بمغ متكسطيا الحسابي لالختبار القبمي في نفس  22الناشئيف أقؿ مف 
، أما في االختبار البعدم فقد بمغ  1655كانحرافيا المعيارم  12661االختبار قيمة 

كبعد استخداـ مقياس الداللة  1648كاالنحراؼ المعيارم  28694متكسط الحسابي قيمة 
اإلحصائية المتمثؿ في "ت" ستيكدنت كبعد عممية التكظيؼ كالمعالجة اإلحصائية 

كىي أصغر مف قيمة 1608،تبيف أف قيمة "ت"المحسكبة لمعينة الضابطة التي بمغت 
، كبالنسبة لمعينة التجريبية فقد بمغت "ت 1610"ت" الجدكلية التي بمغت قيمة 

عند درجة  1610لية التي قيمتيا كىي أكبر مف قيمة "ت" الجدك  1611المحسكبة 
 .0605كمستكل الداللة  22الحرية 

بما أف قيمة "ت" المحسكبة لمعينة الضابطة أصغر مف "ت" الجدكلية، كقيمة "ت" 
المحسكبة لمعينة التجريبية أكبر مف "ت" الجدكلية، يستخمص الطالباف الباحثاف أف 
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قبمي ك البعدم لمعينة الضابطة ال الفركؽ الظاىرية بيف متكسطات النتائج االختبار ال
تكجد داللة إحصائية أم أنو ال يكجد تحسف ظاىر ، بينما تكجد داللة إحصائية لمعينة 
التجريبية لصالح االختبار البعدم، كىذا راجع إلى مدل فعالية األلعاب المصغرة في 

إيجابا عمى سنة مما أثر  22تنمية األداء الميارم في كرة القدـ لدل الناشئيف أقؿ مف 
 المراكغة.   اختبار

 
 المراوغة.في اختبار يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينتي البحث  (:2رقم) شكلال
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 :دقة التمريراالختبار عرض ومناقشة نتائج  2-2-2

 :دقة التمرير اختبار (:يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينتي البحث في5الجدول رقم)

المقاييس 
 اإلحصائية

حجـ 
 العينة

-د "ت"ج "ت"ـ 1ع 1س 2ع 2س
 ح

مستكل 
 الداللة

داللة 
 اإلحصائية

العينة 
 التجريبية

21 1367
0 

1656 
1262

8 
2689 1683 

1610 21 0605 
 داؿ

العينة 
 الضابطة

21 1369
1 

1659 
1369

0 
 غير داؿ 1602 1660

( أف قيمة المتكسط الحسابي في 5لقد تبيف مف خالؿ النتائج المدكف في الجدكؿ رقـ) 
 13691بمغت  بالكرة االختبار القبمي عند العينة الضابطة في نتائج دقة التمرير

أما في االختبار البعدم كعند نفس العينة فقد بمغ  1659كاالنحراؼ المعيارم بمغ قدره
، بينما عمى مستكل العينة 1660نحراؼ المعيارم كاال 13690متكسطيا الحسابي 

األداء الميارم في كرة  تؤثر في تنمية التجريبية المطبؽ عمييا األلعاب المصغرة التي
سنة، فقد بمغ متكسطيا الحسابي لالختبار القبمي في  22القدـ لدل الناشئيف أقؿ مف 

ي االختبار البعدم فقد ، أما ف 1656كانحرافيا المعيارم  13670نفس االختبار قيمة 
كبعد استخداـ مقياس  2689كاالنحراؼ المعيارم  12628بمغ متكسط الحسابي قيمة 

الداللة اإلحصائية المتمثؿ في "ت" ستيكدنت كبعد عممية التكظيؼ كالمعالجة 
كىي أصغر 1602اإلحصائية ،تبيف أف قيمة "ت"المحسكبة لمعينة الضابطة التي بمغت 

، كبالنسبة لمعينة التجريبية فقد بمغت "ت 1610ية التي بمغت قيمة مف قيمة "ت" الجدكل
عند درجة  1610كىي أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية التي قيمتيا  1683المحسكبة 
 .0605كمستكل الداللة  22الحرية 

بما أف قيمة "ت" المحسكبة لمعينة الضابطة أصغر مف "ت" الجدكلية، كقيمة "ت" 
يبية أكبر مف "ت" الجدكلية، يستخمص الطالباف الباحثاف أف المحسكبة لمعينة التجر 
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الفركؽ الظاىرية بيف متكسطات النتائج االختبار القبمي ك البعدم لمعينة الضابطة ال 
تكجد داللة إحصائية أم أنو ال يكجد تحسف ظاىر ، بينما تكجد داللة إحصائية لمعينة 

لى مدل فعالية األلعاب المصغرة في التجريبية لصالح االختبار البعدم، كىذا راجع إ
سنة مما أثر إيجابا عمى  22تنمية األداء الميارم في كرة القدـ لدل الناشئيف أقؿ مف 

 دقة التمرير.   اختبار

 
 دقة التمرير.في اختبار يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينتي البحث  (:3رقم) شكلال
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 :جري بالكرة االختبارعرض ومناقشة نتائج  2-2-3

 :جري بالكرة اختبار (:يوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينتي البحث في6الجدول رقم)

المقاييس 
 اإلحصائية

حجـ 
 العينة

-د "ت"ج "ت"ـ 1ع 1س 2ع 2س
 ح

مستكل 
 الداللة

داللة 
 اإلحصائية

العينة 
 التجريبية

21 3 0681 4675 0696 1678 
1610 21 0605 

 داؿ

العينة 
 الضابطة

 غير داؿ 2 0681 3 0696 1675 21

( أف قيمة المتكسط الحسابي في 6لقد تبيف مف خالؿ النتائج المدكف في الجدكؿ رقـ) 
كاالنحراؼ  1675بمغت  بالكرةاالختبار القبمي عند العينة الضابطة في نتائج جرم 

أما في االختبار البعدم كعند نفس العينة فقد بمغ متكسطيا  0696المعيارم بمغ قدره
، بينما عمى مستكل العينة التجريبية المطبؽ 0681كاالنحراؼ المعيارم  3الحسابي 

األداء الميارم في كرة القدـ لدل الناشئيف  تؤثر في تنمية عمييا األلعاب المصغرة التي
سنة، فقد بمغ متكسطيا الحسابي لالختبار القبمي في نفس االختبار قيمة  22قؿ مف أ
، أما في االختبار البعدم فقد بمغ متكسط الحسابي قيمة  0681كانحرافيا المعيارم  3

كبعد استخداـ مقياس الداللة اإلحصائية المتمثؿ في  0696كاالنحراؼ المعيارم  4675
كظيؼ كالمعالجة اإلحصائية ،تبيف أف قيمة "ت"المحسكبة "ت" ستيكدنت كبعد عممية الت
كىي أصغر مف قيمة "ت" الجدكلية التي بمغت قيمة  2لمعينة الضابطة التي بمغت 

كىي أكبر مف قيمة  1678، كبالنسبة لمعينة التجريبية فقد بمغت "ت المحسكبة 1610
 .0605داللة كمستكل ال 22عند درجة الحرية  1610"ت" الجدكلية التي قيمتيا 

بما أف قيمة "ت" المحسكبة لمعينة الضابطة أصغر مف "ت" الجدكلية، كقيمة "ت" 
المحسكبة لمعينة التجريبية أكبر مف "ت" الجدكلية، يستخمص الطالباف الباحثاف أف 

الفركؽ الظاىرية بيف متكسطات النتائج االختبار القبمي ك البعدم لمعينة الضابطة ال 
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ة أم أنو ال يكجد تحسف ظاىر ، بينما تكجد داللة إحصائية لمعينة تكجد داللة إحصائي
التجريبية لصالح االختبار البعدم، كىذا راجع إلى مدل فعالية األلعاب المصغرة في 

سنة مما أثر إيجابا عمى  22تنمية األداء الميارم في كرة القدـ لدل الناشئيف أقؿ مف 
 جرم بالكرة.   اختبار

 
 الجري بالكرة. في اختباريوضح نتائج االختبار القبمي والبعدي لعينتي البحث  (:4رقم) شكلال
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 مناقشة عرض ونتائج االختبار البعدي لعينتي البحث: 2-3

 :(:يوضح نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث7الجدول رقم)

المقاييس 
 اإلحصائية

حجـ 
 العينة

-د "ت"ج "ت"ـ 2ع 2س
 ح

مستكل 
 الداللة

 االختبارات

العينة 
 التجريبية

21 28694 1648 
1676 

1607 11 0605 

 مراوغة
العينة 

 الضابطة
21 12677 1653 

العينة 
 التجريبية

21 12628 2689 
1693 

جري 
 بالكرة

 
العينة 

 الضابطة
21 13690 1660 

 العينة 
 التجريبية

21 4675 0696 
 دقة التمرير 1678

العينة  
 الضابطة

21 3 0681 
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 :المراوغةاالختبار عرض ومناقشة نتائج  2-3-1

 :مراوغة (:يوضح نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار8الجدول رقم)

المقاييس 
 اإلحصائية

حجـ 
 العينة

-د "ت"ج "ت"ـ 2ع 2س
 ح

مستكل 
 الداللة

داللة 
 اإلحصائية

العينة 
 التجريبية

12 28694 1648 
 داؿ 0605 14 1607 1676

العينة 
 الضابطة

12 12677 1653 

نالحظ  مف خالؿ مقارنة  النتائج االختبار البعدم كما ىي مكضحة  في الجدكؿ 
أف الحكـ الظاىرم عمى داللة الفركؽ  ،مراكغةاختبار ( بيف عينتي البحث في 8رقـ)

بالنسبة لمعينة الضابطة  1653كاالنحراؼ المعيارم  12677بيف المتكسطات المقدرة ب
 بالنسبة لمعينة التجريبية المطبؽ عمييا 1648كانحراؼ المعيارم  28694، كبمقدار 

ح العينة األلعاب المصغرة، يشير إلى نكع مف التبايف الحاصؿ في الصفة المقاسة لصال
التجريبية، لكف ال يعتبر ىذا الحكـ صحيحا كمكضكعيا إال بعد استخداـ مقياس الداللة 

اإلحصائية "ت" ستيكدنت ، حيث بعد المعالجة اإلحصائية لمكضكع النتائج الخاـ 
بالمقارنة مع "ت" الجدكلية التي  1676المتحصؿ عمييا بمغت قيمة "ت" المحسكبة 

،  0605(، كعند مستكل الداللة اإلحصائية 11)1-ف1ية عند درجة الحر  1607بمغت 
 كىي أقؿ مف "ت" المحسكبة.

كعمى أساس ىذا التحصيؿ اإلحصائي نجد أف الفركؽ الظاىرة الحاصمة بيف متكسطي 
نتائج االختبار البعدم لعينتي البحث الضابطة كالتجريبية ليا داللة إحصائية لصالح 

مراكغة التي تساىـ بقدر كبير في ارتقاء بمستكل العينة التجريبية لتحسيف ميارة ال
التي تؤثر إيجابا عمى تنمية  األلعاب المصغرة الناشئيف، كىذا راجع إلى مدل أىمية

األداء الميارم كانعكاسيا عمى ميارة المراكغة لدل ناشئي كرة القدـ كىذا عمى العينة 
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لى مؤثر الخصكصية في التجريبية، بينما العينة الضابطة فالفركؽ الحاصمة ترجع إ
التدريب مف قبؿ المدرب فبدكف برنامج تدريبي ال يعكد باإليجاب عمى الجانب الميارم 

 لناشئي كرة القدـ.

 
 المراوغة. يوضح نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار (:5رقم) شكلال
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 :المراوغةاالختبار عرض ومناقشة نتائج  2-3-2

 :مراوغة (:يوضح نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار9رقم)الجدول 

المقاييس 
 اإلحصائية

حجـ 
 العينة

-د "ت"ج "ت"ـ 2ع 2س
 ح

مستكل 
 الداللة

داللة 
 اإلحصائية

العينة 
 التجريبية

12 12628 2689 
 داؿ 0605 14 1607 1693

العينة 
 الضابطة

12 13690 1660 

نالحظ  مف خالؿ مقارنة  النتائج االختبار البعدم كما ىي مكضحة  في الجدكؿ 
أف الحكـ الظاىرم عمى داللة  ،جرم بالكرةاختبار ( بيف عينتي البحث في 9رقـ)

بالنسبة لمعينة  1660كاالنحراؼ المعيارم  13690الفركؽ بيف المتكسطات المقدرة ب
بالنسبة لمعينة التجريبية المطبؽ  2689رم كانحراؼ المعيا 12628الضابطة ، كبمقدار 

األلعاب المصغرة، يشير إلى نكع مف التبايف الحاصؿ في الصفة المقاسة لصالح  عمييا
العينة التجريبية، لكف ال يعتبر ىذا الحكـ صحيحا كمكضكعيا إال بعد استخداـ مقياس 

كضكع النتائج الداللة اإلحصائية "ت" ستيكدنت ، حيث بعد المعالجة اإلحصائية لم
بالمقارنة مع "ت" الجدكلية  1693الخاـ المتحصؿ عمييا بمغت قيمة "ت" المحسكبة 

(، كعند مستكل الداللة اإلحصائية 11)1-ف1عند درجة الحرية  1607التي بمغت 
 ، كىي أقؿ مف "ت" المحسكبة. 0605

كسطي كعمى أساس ىذا التحصيؿ اإلحصائي نجد أف الفركؽ الظاىرة الحاصمة بيف مت
نتائج االختبار البعدم لعينتي البحث الضابطة كالتجريبية ليا داللة إحصائية لصالح 
العينة التجريبية لتحسيف ميارة جرم بالكرة التي تساىـ بقدر كبير في ارتقاء بمستكل 

التي تؤثر إيجابا عمى تنمية  األلعاب المصغرة الناشئيف، كىذا راجع إلى مدل أىمية
نعكاسيا عمى ميارة جرم بالكرة لدل ناشئي كرة القدـ كىذا عمى العينة األداء الميارم كا
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التجريبية، بينما العينة الضابطة فالفركؽ الحاصمة ترجع إلى مؤثر الخصكصية في 
التدريب مف قبؿ المدرب فبدكف برنامج تدريبي ال يعكد باإليجاب عمى الجانب الميارم 

 لناشئي كرة القدـ.

 
 جري بالكرة. نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في اختباريوضح  (:6رقم) شكلال
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 :دقة التمريراالختبار عرض ومناقشة نتائج 2-3-3

 :دقة التمرير (:يوضح نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار10الجدول رقم)

المقاييس 
 اإلحصائية

حجـ 
 العينة

-د "ت"ج "ت"ـ 2ع 2س
 ح

مستكل 
 الداللة

داللة 
 اإلحصائية

العينة 
 التجريبية

12 4675 0696 
 داؿ 0605 14 1607 1678

العينة 
 الضابطة

12 3 0681 

نالحظ  مف خالؿ مقارنة  النتائج االختبار البعدم كما ىي مكضحة  في الجدكؿ 
أف الحكـ الظاىرم عمى داللة  ،دقة التمريراختبار ( بيف عينتي البحث في 20رقـ)

بالنسبة لمعينة  0681كاالنحراؼ المعيارم  3الفركؽ بيف المتكسطات المقدرة ب
بالنسبة لمعينة التجريبية المطبؽ  0696كانحراؼ المعيارم  4675الضابطة ، كبمقدار 

األلعاب المصغرة، يشير إلى نكع مف التبايف الحاصؿ في الصفة المقاسة لصالح  عمييا
ينة التجريبية، لكف ال يعتبر ىذا الحكـ صحيحا كمكضكعيا إال بعد استخداـ مقياس الع

الداللة اإلحصائية "ت" ستيكدنت ، حيث بعد المعالجة اإلحصائية لمكضكع النتائج 
بالمقارنة مع "ت" الجدكلية  1678الخاـ المتحصؿ عمييا بمغت قيمة "ت" المحسكبة 

(، كعند مستكل الداللة اإلحصائية 11)1-ف1عند درجة الحرية  1607التي بمغت 
 ، كىي أقؿ مف "ت" المحسكبة. 0605

كعمى أساس ىذا التحصيؿ اإلحصائي نجد أف الفركؽ الظاىرة الحاصمة بيف متكسطي 
نتائج االختبار البعدم لعينتي البحث الضابطة كالتجريبية ليا داللة إحصائية لصالح 

مرير التي تساىـ بقدر كبير في ارتقاء بمستكل العينة التجريبية لتحسيف ميارة دقة الت
التي تؤثر إيجابا عمى تنمية  األلعاب المصغرة الناشئيف، كىذا راجع إلى مدل أىمية

األداء الميارم كانعكاسيا عمى ميارة دقة التمرير لدل ناشئي كرة القدـ كىذا عمى 
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إلى مؤثر الخصكصية العينة التجريبية، بينما العينة الضابطة فالفركؽ الحاصمة ترجع 
في التدريب مف قبؿ المدرب فبدكف برنامج تدريبي ال يعكد باإليجاب عمى الجانب 

 الميارم لناشئي كرة القدـ.

 
 دقة التمرير. يوضح نتائج االختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار (:7رقم) شكلال
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 : االستنتاجات2-2-2

  بيف المجمكعة  0605الداللةال تكجد فركؽ عند مستكل
اختبار  التجريبية كالمجمكعة الضابطة لالختبار القبمي  في

المراكغة،اختبار جرم  بالكرة،اختبار دقة التمرير، كىذا ما 
 تؤكد أف ىناؾ تجانس بيف ىذه العينات.

 بيف االختبار القبمي  0605ال تكجد فركؽ عند مستكل الداللة
المراكغة،اختبار  ابطة  فيكاالختبار البعدم لممجمكعة الض
  جرم  بالكرة،اختبار دقة التمرير.

 بيف االختبار القبمي  0605تكجد فركؽ عند مستكل الداللة
 اختباركاالختبار البعدم لممجمكعة التجريبية  في 

،لصالح المراكغة،اختبار جرم  بالكرة،اختبار دقة التمرير
 االختبار البعدم.

 المجمكعة التجريبية بيف  0605تكجد فركؽ عند مستكل الداللة
 اتالبعدم في اختبار  في االختبار كالمجمكعة الضابطة

المراكغة،اختبار جرم  بالكرة،اختبار دقة التمرير، لصالح 
 .المجمكعة التجريبية
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 :مناقشة النتائج بالفرضيات2-2-3

 :العامة مناقشة الفرضية 2-2-3-1

  المهاري في كرة لأللعاب المصغرة فعالية عمى تطوير األداء
 .سنة 11أقل من  القدم لدى الناشئين

عمى اثر المعالجة اإلحصائية لمجمكع النتائج المتحصؿ عمييا باستخداـ اختبار 
داللة"ت" غرض إصدار أحكاـ حكؿ معنكية الفركؽ الحاصمة بيف متكسطات نتائج 

ئج االختبار القبمي كالبعدم لممجمكعة الضابطة تبيف مف خالؿ الجدكؿ النتا
( تأكدنا أف 46566المستخمصة ككما ىي مدكنة في الجداكؿ حسب أرقاـ التالية)،

األلعاب التي كانت تقـك بيا العينة الضابطة تحت المدرب كاف تأثيرىا ليس ايجابيا في 
تحسيف بعض ميارات كرة القدـ، كتبيف ىذا مف خالؿ قيـ "ت" المحسكبة التي تراكحت 

( أم عدـ 0605( كعند درجة الحرية)1610الجدكلية )( كقد بمغت "ت" 1608-2مابيف)
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ،كىذا راجع حسب رأم الطالباف الباحثاف إلى طريقة 
التي يتبعيا المدرب في التدريب كالممؿ عند الناشئيف كعدـ مدىـ مجيكدات زائدة كعميو 

 الفرضية محققة.

 :ضية الجزئية األولىمناقشة الفر 2-2-3-2

  يجابي في تعمم المهارات األساسية في تساهم األلعاب المصغرة بشكل كبير وا 
 كرة القدم لدى الناشئين.

عمى اثر المعالجة اإلحصائية لمجمكع النتائج المتحصؿ عمييا باستخداـ اختبار 
داللة"ت" غرض إصدار أحكاـ حكؿ معنكية الفركؽ الحاصمة بيف متكسطات نتائج 

م لممجمكعة التجريبية تبيف مف خالؿ الجدكؿ النتائج االختبار القبمي كالبعد
( أف كؿ الفركؽ 46566المستخمصة ككما ىي مدكنة في الجداكؿ حسب أرقاـ التالية)،



 انفصم انثبَٙ                                                             ػشض ٔ رحهٛم انُزبئح 
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الظاىرة الحاصمة بيف المتكسطات االختبار القبمي كاالختبار البعدم لممجمكعة 
لعاب المصغرة، مما التجريبية ليا داللة إحصائية لصالح االختبار البعدم المطبقة لأل

األلعاب المصغرة تساىـ بقدر كبير في تطكير األداء  يعكس صدؽ الفرضية أف
كبذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة سنة،  22الميارم في كرة القدـ لدل الناشئيف أقؿ مف 

 إحصائية لصالح االختبار البعدم.

 :ةمناقشة الفرضية الجزئية الثاني2-2-3-3

  فوي تطووير األداء المهواري لودى الناشوئين فوي كورة لأللعاب المصغرة دور فعوال
 .القدم

عمػػػػى اثػػػػر المعالجػػػػة اإلحصػػػػائية لمجمػػػػكع النتػػػػائج المتحصػػػػؿ عمييػػػػا باسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
داللػػة"ت" غػػػرض إصػػدار أحكػػػاـ حػػكؿ معنكيػػػة الفػػركؽ الحاصػػػمة بػػيف متكسػػػطات نتػػػائج 

ؿ الجػػػدكؿ المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالمجمكعػػػة الضػػػابطة لالختبػػػار البعػػػدم تبػػػيف مػػػف خػػػال
( أف كػؿ 962068النتائج المستخمصة ككمػا ىػي مدكنػة فػي الجػداكؿ حسػب أرقػاـ التاليػة)

المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالمجمكعػػػة الضػػػابطة  الفػػػركؽ الظػػػاىرة الحاصػػػمة بػػػيف المتكسػػػطات
 دقػػة التمريػػر، جػػرم بػػالكرة، المراكغػػة إحصػػائية فػػي اختبػػاراتلالختبػػار البعػػدم ليػػا داللػػة 

لصػػالح االختبػػار البعػػدم المطبقػػة لأللعػػاب المصػػغرة، كىػػذا مػػا نالحػػظ أف ىنػػاؾ تحسػػف 
كبيػػػػر بالنسػػػػبة لممجمكعػػػػة التجريبيػػػػة عكػػػػس المجمكعػػػػة الضػػػػابطة، ممػػػػا يعكػػػػس صػػػػدؽ 

لأللعػػاب المصػػغرة دكر فعػػاؿ فػػي تطػػكير األداء الميػػارم لػػدل الناشػػئيف فػػي  الفرضػػية أف
حصػػػػػائية لصػػػػػالح االختبػػػػػار المجمكعػػػػػة كبػػػػػذلؾ كجػػػػػكد فػػػػػركؽ ذات داللػػػػػة إ، كػػػػػرة القػػػػػدـ
 التجريبية.
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 اقتراحات:

  تحضير مدربيف ك مربيف في المستكل ك ىذا مف خالؿ إعداد دكرات تككينية ك
 إعادة تأىيؿ المدربيف دكريا .

  إحتراـ ميكالت الطفؿ أثناء عممية اإلنتقاء ك اإلعتماد عمى المختصيف في ىذا
 المجاؿ القائـ بذاتو.

  ك تطبيؽ سياسة اإلحتراؼ الحقيقي مف خالؿ البدأ في إنجاز مراكز التككيف
 البنى التحتية .

 .إعطاء األكلكية لخريجي المعاىد ك الجامعات نظرا لدرايتيـ بالمجاؿ التدريبي 
 .إمداد المدارس التككينية بالدعـ المادم لتحفيزىا عمى مكاصمة العمؿ ك تطكيره 
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 خالصة عامة
 كبػرل فػي كثيرا عمييا يعكؿ أصبحت التي الطرؽ أىـ مف المصغرة األلعاب طريقة تعد

 األعمار كؿ الطريقة ىده استعماؿ شمؿ حيث القدـ، بكرة الخاصة التككيف مدارس
 .الجنسيف كلدل
 سيعيشو لما كحقيقية مشابية ظركؼ الالعب كضع عمى كالقائـ الطريقة ىده مبدأ إف

 .الرسمية المنافسات في الالعب
 شػؤكف عمػى كالقػائميف المػربيف أجبػر الحقيقيػة لممنافسػة تحميميػة دراسػة باعتمػاد كىػذا

 .الطريقة ىده اعتماد عمى التككيف
  مالميار  الجانب ىذا بحثنا في خدمت المصغرة القدـ كرة أف إلى باإلضافة
 الجانػب كأيضػا  )البدنيػة الصػفات تنميػة( البػدني الجانػب خػدمت الطريقػة ىػذه تسػتطيع
 الفريػؽ مػع العمػؿ اتسـ حيث ما نكعا القصيرة التجربة ىذه خالؿ ماعشناه كىذا النفسي

 بننجػاز يقػـك الممػارس أف الحظنػا حيػث الجماعػة كركح التعػاكف يسػكده عػائمي جػك فػي
 بالعمػؿ يسػمح تنافسػي جػك لكجػكد كدلػؾ كالممػؿ بالتعػب الشػعكر دكف المقتػرح التمػريف
 .المرجكة اإلضافة كتقديـ
 اهلل كبفضػؿ اسػتطعنا سطرناىا التي األىداؼ معظـ أف لنا تبيف الدراسة نتائج خالؿ مف

 .الطريقة ىذه عمى أساسا مبني برنامج خالؿ مف تحقيقيا إلى الكصكؿ كتعالى سبحانو
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 المصادر والمراج(:

 المراج( بالمغة العربية:

 .الرياضية التربية كمية: مصر. القدـ كرة(. 2996. )العدكم صبرم ك جابر أشرؼ. 2

(. خبرات في األلعاب لمصغار كالكبار. االسكندرية: منشأة 2996. إليف كديع فرج. )1
 المعارؼ.

(. التدريب كاإلعداد البدني في كرة القدـ. مصر: دار 1000. أمر اهلل البساطي. )3
 المعارؼ.

(. التربية الرياضية المدرسية. القاىرة: دار الفكر 2998. أميف أنكر الخكلي. )4
 العربي.

(. خبرات في األلعاب لمصغار كالكبار. االسكندرية، 2996. ايميف كديع فرج. )5
 مصر: منشأة المعارؼ.

(. متطمبات العب كرة القدـ البدنية كالميارية. مصر: 2991. بطرس رزؽ اهلل. )6
 مطبعة االسكندرية.

: العراؽ. األساسية كعناصرىا القدـ كرة(. 2989. )ناجي كاثؽ محسف، تامر. 7
 .بغداد عةمطب

: مصر. القدـ كرة لالعبي الميارم االعداد(.  1001. )عبده أبك السيد حسف. 8
 .الفنية االشعاع مطبعة ك مكتبة

. القدـ كرة كتدريب تخطيط في الحديثة االتجاىات(. 1001. )عبده أبك السيد حسف. 9
 .الفنية اإلشعاع مكتبة: مصر
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كالتدريب الرياضي. عماف: دار (. التعميـ 1001. حسيف محمد حسنيف. )20
 المجدالكم لمنشر كالتكزيع.

(. بسيككلكجية ذكم االحتياجات الخاصة. 1000. خالد عبد الركاؽ السيد. )22
 مصر: مركز االسكندرية لمكتاب.

 (. األلعاب الحركية. األردف: دار الشركؽ.1000. ريساف عبد المجيد. )21

. كالخططية الفنية الميارات بناء ئرةالطا الكرة(. 2998. )محسف محمد زكي. 23
 .المعرفة دار: االسكندرية

 -(. عمـ النفس النمك. السعكدية: مركز التنمية األسرية1008. سيد أحمد عجاج. )24
 جامعة الممؾ فيصؿ.

(. األلعاب الصغيرة ألطفاؿ داكف كتأثيرىا عمى 1027. عادؿ نصيؼ الكبيسي. )25
 االجتماعي. عماف: دار دجمة. تطكير قدراتيـ الحركية كتكييفيـ

 (. مدخؿ إلى عمـ النفس. األردف: دار ىكمو.1006. عبد الرحماف الكافي. )26

(. التربية في رياض الطفؿ. مصر: دار الفكر 2995. عدناف عرفاف مصمح. )27
 لمنشر ك التكزيع.

 التربية تدريس طرؽ(. 1006. )بدكم العالي عبد كبدكم متكلي الديف عصاـ. 28
 .الكفاء دار: االسكندرية. كالتطبيؽ النظرية كبيف البدنية

 دار: مصر. التركيح ك الفراغ أكقات(. 2990. )خطاب محمد عطيات. 29
 .المعارؼ

 (. العمـ التربكم. لبناف: دار العمـ لممالييف.2981فاخر عاقؿ. )
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خكخة. (. األسس النفسية لمنمك مف الطفكلة إلى الشي2997. فؤاد البيي السيد. )10
 مصر: دار الفكر العربي.

 (. عمـ نفس المعب. االردف: دار المسيرة.1007. محمد أحمد صكالحة. )12

 .المعارؼ دار: مصر. الرياضي التدريب عمـ(. 2971. )العالكم حسف محمد. 11

 .المعارؼ دار: مصر. الرياضي النفس عمـ(. 2994. )العالكم حسف محمد. 13

 الميارية االختبارات(. 2987. )رضكاف الديف نصر محمد العالكم، حسف محمد. 14
 .العربي الفكر دار: مصر. الرياضي المجاؿ في كالنفسية

(. عمـ النفس االجتماعي. الجزائر: ديكاف 1002. محمد مصطفى زيداف. )15
 المطبكعات الجامعية.

(. السيككلكجيا. مصر: 2996. محمد مصطفى زيداف، محمد السيد الشربيني. )16
 مكتبة النيضة المصرية.

 كرة تدريب في األساسية الميارات تعميـ مراحؿ(. 2998. )محمكد حنفي مختار. 17
 .العربي الفكر دار: مصر. القدـ

(. مكسكعة األلعاب الصغيرة. اإلسكندرية: دار 1007. مصطفى السياح محمد. )18
 الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر.

 بالمرحمتيف تطبيقيا ك الكرات ألعاب تدريس رؽط( 1000. )حماد ابراىيـ مفتي. 19
 .العربي الفكر دار: القاىرة. كاالعدادية االبتدائية

 .لمنشر الكتاب مركز: مصر. الرياضية الميارات(. 1001. )حماد ابراىيـ مفتي. 30

: عماف. القدـ كرة في األساسية كالميارات التعمـ(. 1009. )محمكد أسعد مكفؽ. 32
 .الدجمة دار
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 المذكرات:قائمة

(. أثر كرة القدـ المصغرة عمى التعمـ الميارم كالخططي 1025.  طمحة جماؿ. )31
 سنة(. الجزائر: جامعة أـ البكاقي.24-21لدل العبي كرة القدـ لمناشئيف )

(. أثر برنامج مقترح لأللعاب الصغيرة في تنمية بعض 1007. عبد اهلل رمضاف. )33
 رشاقة، مركنة( لدل تالميذ الطكر الثانكم. الجزائر عناصر الصفات البدنية )قكة،

(. اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية الطكر األكؿ 1008. عثماني عبد القادر. )34
 كالثاني نحك التربية البدنية كالرياضية. الجزائر: معيد سيدم عبداهلل.

لتنمية (. أىمية استغالؿ األلعاب الصغيرة 1005قرم عبد الغني كآخركف. ). 35
 القدرات الحركية كالنفسية لمتالميذ. الجزائر: جامعة كرقمة.

(. دراسة مدل تأثير األلعاب المصغرة عمى 1024كرـك حسيف، غكؿ ىشاـ. ). 36
سنة( .  26-24تطكير بعض الميارات األساسية فيكرة القدـ لدل األصاغر ) 

 الجزائر: جامعة مستغانـ.

 المصادر بالمغة األجنبية:

.37 Claude Doucet ( .1001 .) football entrainement tactique, 
principe généraux .paris :éd amphora. ، 

.38 Eric Baty ( .2982 .) entrainement a l’européenne .paris, 
France :édition vigot  .  
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.39 N.E Medajaouiri .M. Rachid  ( .2992 .) Amélioration des 
qualités physique a travers les j.p.s .la diriction m. dgaout.a. 
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 سنة 11 -10  األصاغر لفئة شهري تدريب برنامج
 األولى الوحدة

 

 4األعجٕع  3األعجٕع  2األعجٕع  1األعجٕع  األعجٕع

 / األسثؼبء انغجذ / األسثؼبء انغجذ / األسثؼبء انغجذ / األسثؼبء انغجذ انٕقذانحصخ / 

 األْذاف

 انزًشٚش-

انزحكى فٙ  -

 انكشح

انزحكى فٙ  -

 انكشح

 اندش٘ ثبنكشح -

انًٓبساد  -

 انذفبػٛخ

 انًشأغخ -

انزًّٕٚ  -

انصشاػبد 

 انثُبئٛخ

 اإلحًبء اإلحًبء اإلحًبء اإلحًبء د 11

 د 11

انزُغٛق  رًشُٚبد-

 انحشكٙ

انغشػخ  -

 انحشكٛخ

انزشدداد  -

 انحشكٛخ

عشػخ االعزدبثخ 

نًُجٓبد يخزهفخ 

)عًؼٛخ، ثصشٚخ، 

 حغٛخ(

 رُغٛق ػبو-

انزُجؤ ٔ انزٕقغ  -

نالردبْبد ٔ 

انًغبفبد 

)انضيٛم، 

 انًُبفظ، انكشح(.

رًشُٚبد -

االسركبص ٔ 

 انزٕاصٌ

انزحكى فٙ  -

 ٔضؼٛخ اندغى.

 د31

انزًشٚشاد -

ٔ انزحكى انقصٛشح 

 فٙ انكشح.

 االعزقجبل -

انزحكى فٙ  -

 انكشح

انًٓبساد  -

 انحشكٛخ انذفبػٛخ

رؼهى انزُجؤ ٔ  -

 االَزجبِ

انزًشكض ثبنُغجخ  -

 نٕضؼٛخ انًُبفظ.

انثُبئٛبد  -

انٓدٕيٛخ ٔ 

انذفبػٛخ ػٍ 

 2ضذ  2طشٚق 

 .3ضذ  3ٔ 

 د 5

 ساحخ اٚدبثٛخ -

 رُطٛظ انكشح -

 رًذٚذ انؼضالد -

 اٚدبثٛخساحخ  -

 رُطٛظ انكشح -

 رًذٚذ انؼضالد -

 ساحخ اٚدبثٛخ -

 رُطٛظ انكشح -

 رًذٚذ انؼضالد -

 ساحخ اٚدبثٛخ -

 رُطٛظ انكشح -

 رًذٚذ انؼضالد -

 د 21

 االحزفبظ ثبنكشح -

انزًشٚش ٔ انزقذو  -

أٔ انزًشٚش ٔ 

 انًزبثؼخ.

االحزفبظ  -

 ثبنكشح.

اندش٘ ثبنكشح  -

 أٔ رًشٚشْب.

االعزحٕار ػهٗ  -

 انكشح

انًشاقجخ اندٛذح  -

ٔ انصشاػبد 

 انثُبئٛخ فٙ انذفبع

االعزحٕار ػهٗ  -

 انكشح

 1ضذ  1انهؼت  -
ػهٗ  2ضذ  2ٔ 

 يشيٗ يحذد

 يجبساح رطجٛقٛخ يجبساح رطجٛقٛخ يجبساح رطجٛقٛخ يجبساح رطجٛقٛخ د 11

 د 5

انؼٕدح إنٗ انٓذٔء 

خًغ انٕعبئم ٔ 

 االدٔاد

انؼٕدح إنٗ انٓذٔء 

 خًغ انٕعبئم ٔ

 االدٔاد

انؼٕدح إنٗ انٓذٔء 

خًغ انٕعبئم ٔ 

 االدٔاد

انؼٕدح إنٗ انٓذٔء 

خًغ انٕعبئم ٔ 

 االدٔاد

 

 



 

 

 الثانية الوحدة
 

 4األعجٕع  3األعجٕع  2األعجٕع  1األعجٕع  األعجٕع

 / األسثؼبء انغجذ / األسثؼبء انغجذ / األسثؼبء انغجذ / األسثؼبء انغجذ انحصخ / انٕقذ

 األْذاف

 انزًشٚش-

انزحكى فٙ  -

 انكشح

انزحكى فٙ  -

 انكشح

 اندش٘ ثبنكشح -

 االعزقجبل اندٛذ -

انًٓبساد  -

 انذفبػٛخ

انذفبع ػٍ  -

 انًُطقخ

 انًشأغخ -

انزًّٕٚ  -

انصشاػبد 

 انثُبئٛخ

 اإلحًبء اإلحًبء اإلحًبء اإلحًبء د 11

 د 11

رًشُٚبد انزُغٛق -

 انحشكٙ

انغشػخ  -

 انحشكٛخ

انزشدداد  -

 انحشكٛخ

عشػخ االعزدبثخ 

نًُجٓبد يخزهفخ 

)عًؼٛخ، ثصشٚخ، 

 حغٛخ(

 رُغٛق ػبو-

انزُجؤ ٔ انزٕقغ  -

نالردبْبد ٔ 

انًغبفبد 

)انضيٛم، 

 انًُبفظ، انكشح(.

رًشُٚبد -

االسركبص ٔ 

 انزٕاصٌ

انزحكى فٙ  -

 ٔضؼٛخ اندغى.

 د31

انزًشٚشاد -

 انًخزهفخ

انزحكى فٙ  -

 انكشح.

رحذ  االعزقجبل -

 كم انظشٔف

كى فٙ انزح -

 انكشح

اندش٘ ثبنكشح  -

رحذ انضغظ ٔ 

 ثذَّٔ.

انًٓبساد  -

 انحشكٛخ انذفبػٛخ

رؼهى انزُجؤ ٔ  -

 االَزجبِ

انزًشكض ثبنُغجخ  -

 نٕضؼٛخ انًُبفظ.

رأطٛش انًُبفظ  -

 ٔ إٚقبفّ.

انصشاػبد 

 1ضذ  1 انثُبئٛخ

 .2ضذ  2ٔ 

 د 5

 ساحخ اٚدبثٛخ -

 رُطٛظ انكشح -

 رًذٚذ انؼضالد -

 اٚدبثٛخساحخ  -

 رُطٛظ انكشح -

 رًذٚذ انؼضالد -

 ساحخ اٚدبثٛخ -

 رُطٛظ انكشح -

 رًذٚذ انؼضالد -

 ساحخ اٚدبثٛخ -

 رُطٛظ انكشح -

 رًذٚذ انؼضالد -

 د 21

رخطٛظ أنؼبة  -

 يصغشح 

االعزشخبع ٔ 

 انزًشٚش

رخطٛظ أنؼبة  -

 يصغشح 

االعزشخبع ٔ 

 انزًشٚش

رخطٛظ أنؼبة 

 يصغشح 

 انهؼت فٙ انذفبع

االعزحٕار ػهٗ  -

 انكشح

 1ضذ  1انهؼت  -
 ػهٗ  2ضذ  2ٔ 

 يجبساح رطجٛقٛخ يجبساح رطجٛقٛخ يجبساح رطجٛقٛخ يجبساح رطجٛقٛخ د 11

 د 5

انؼٕدح إنٗ انٓذٔء 

خًغ انٕعبئم ٔ 

 االدٔاد

انؼٕدح إنٗ انٓذٔء 

خًغ انٕعبئم ٔ 

 االدٔاد

انؼٕدح إنٗ انٓذٔء 

خًغ انٕعبئم ٔ 

 االدٔاد

انٓذٔء انؼٕدح إنٗ 

خًغ انٕعبئم ٔ 

 االدٔاد

 
 
 


