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  :مقدمة
  

مو والتطور بصفة مستمرة وسبيلها يف حتقيق هذا هـو  إن الرياضة يف العصر احلديث تسعى إىل الن
التخطيط، ألنه عنصر هام وحيوي من عناصر الرياضة، والتخطيط يسعى دائما وراء األفضل ويلهث وراء 
األفكار اجلديدة، وحياول حتقيقها واالستفادة وهو عملية مستمرة، ومن بني الرياضات اليت اعتمدت على 

والتخطيط هو الذي يفرق بني املدرب الناجح وغري الناجح، حيـث أن  . دمهذا التخطيط رياضة كرة الق
املدرب الناجح هو الذي ميتلك القدرة على القيام بالعملية التخطيطية بأسلوب علمي سليم يتوقع املستقبل 

  .ويتنبأ به وبذلك حيصن نفسه وإرادته ضد العراقيل وهزات الفشل
يعد بينها وبني الرياضات األخـرى وجـه للمقارنـة،     إن رياضة كرة القدم ارتقت إىل درجة مل

واكتسبت شعبية كبرية يف كل اتمعات، كما حظيت باهتمام مجيع اهليئات الرياضية علـى املسـتويني   
الدويل واحمللي، وبنظرة متفحصة للتطور الكبري والسريع احلاصل يف جماالت احلياة عامة واال الرياضـي  

لتطور كان نتيجة ربط العمل الرياضي باألحباث املنجزة يف خمتلـف العلـوم   خاصة الحظنا أن كل هذا ا
والتكنولوجيا املتطورة منذ عدة سنوات بكيفية رفع كفاءة أداء الالعبني، زاد اهتمام ذلك باالستفادة مـن  

فة إىل باإلضـا . الدراسات املتعددة كدراسة العوامل البيوميكانيكية، الفيزيولوجية، التشرحيية والبيولوجيـة 
النواحي البدنية والنفسية، وكذا العوامل الطبيعية والظروف اخلارجية اليت تشكل عائق بني نتائج التـدريب  

  .ومستوى األداء التنافسي
ولقد أصبح االهتمام بالفرق الناشئة القاعدية يف كرة القدم أمر معتادا ويف كل املؤسسات املنظمة، 

هؤالء هم القاعدة األساسية ألي جناح رياضي مستقبلي، ومل يقـف  ويرجع ذلك إىل إميان املسؤولني بأن 
األمر عند هذا احلد بل أن األمر تعدى ذلك بتبين الدول لعدد من مشاريع تضمن رعاية هـذه الطاقـات   
الشبانية، وعلى سبيل املثال إنشاء املدارس الرياضية اخلاصة بالفرق الكربى عامليا كما هو احلال يف بعـض  

األملاين، " رمتوندود"و" ميونخ نيراب"، اإلسباىن" برشلونة"و" ريال مدريد"قدمة يف أوروبا، مثل الدول املت
" إينـدوفن "و" أجاكس"الفرنسي، " ليون"و" باريس سن جرمان"اإلجنليزي، " منشستر يونيتد"و" أرسنال"

  .ألرجنتني والربازيلاإليطايل، وكذا يف أمريكا الالتينية مثل ا" أنتر ميالن"و" أسي ميالن"اهلولندي، 
واعتمدت هذه املدارس الكروية على إعداد برامج تدريبية مبنية على أسس علمية، ويعترب الربنامج 
هو أحد عناصر التخطيط املهمة واليت بدوا تكون عملية التخطيط غري قابلة للتنفيذ، ويف هذه احلالة تصبح 

  .عاجزة عن حتقيق أهدافها املرجوة
ا ملشاركة الفريق الوطين اجلزائري لكرة القدم يف تصفياته املؤهلة لكأس أفريقيا ومن خالل متابعتن

، أبانت على املستوى الفين الكبري الذي أر كل املتتبعني من خالل جمموعـة  2014وكأس العامل لسنة 
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لي ملواقـف  متكاملة من العبني حمترفني أثبتوا تفوقهم املهاري واخلططي  فوق امليدان، وهذا بتسيريهم العق
اللعب املختلفة تكونوا يف أكرب مدارس واألكادمييات األوروبية، باملقابل الغياب الشبه كلي لالعب احمللـي  
نتاج املؤسسة اجلزائرية مكتفيا بالتربصات الثانوية لالعبني احملليني قصد حتسني مستواهم من كل النـواحي  

  .2014شريتني بطولة كأس إفريقيا وكأس العامل فقط دون املشاركة مع الفريق األول املنافس على التأ
وهذا ما شد انتباهنا وأثار فينا جمموعة من اهلواجس رأينا أنه ينبغي على كل متتبع لشؤون الكـرة  

ما هـي  : اجلزائرية أن يأخذها بعني االعتبار، وميكننا أن نوجز هذه اهلواجس من خالل التساؤالت التالية
اذا ضعف مستوى أداء الالعب احمللي إىل شبه الغياب الكلـي مقارنـة   أسباب الوضعيات املتأزمة؟ ومل

  ؟ بالالعب احملترف؟ ما هي أسباب ضعف البطولة احمللية وأسباب افتقارها للمهارات األساسية
وهذا ما أدى بالفيدرالية الوطنية لكرة القدم بطلب األندية احمللية لدراسة مشـاركتها يف البطولـة   

، نظرا حلظوظها الضئيلة يف التأهل إىل األدوار األوىل وهذا ما يفسر مستوى 2014ـ والكأس اإلفريقية ل
  .الالعب احلايل

بالرغم من كل ما توفره الدولة من إمكانيات مادية ومعنوية من منشآت ووسائل، باإلضـافة إىل  
لعام لبطولتنا، يتضح لنـا  الدعم املايل إال أننا ومن خالل نظرتنا التقنية للمستوى الفين لالعبينا واملستوى ا

الضعف الواضح ملستوى الالعبني من الناحية الفكرية واملهارية واخلططية نتيجة افتقارهم لقاعدة تكـوين  
صحيحة يف ظل سياسة واضحة تم بتكوين الالعبني الناشئني، علما أن طبيعة األداء يف كرة القدم تتميـز  

لى الالعب إتقاا، سواء بالكرة أو بدوا لتحقيق التفـوق  باحتوائها على مهارات كبرية ومتنوعة تتعني ع
ومن هنا فإن التدريب على تلك املهارات يشغل حيزا زمنيا يف برنامج إعداد الالعب ، حيث . على املنافسة

يمثل اإلعداد املهاري أحد اجلوانب األساسية لعملية التدريب يف كرة القدم، وميثل مستوى إتقـان األداء  
أحد مؤشرات القدرة املهارية العامة لالعب، وأن هذا األداء ميثل جمموعة من األداءات احلركيـة  املهاري 

املندجمة بالكرة وبدوا واليت يتطلب تنفيذها من الالعب، قدرات بدنية ومعرفية ونفسـية تتكامـل معـا    
عب ألشكال متنوعة من لذا فإن امتالك الال. إلخراج هذا األداء بالصورة والشكل املناسبني ملوقف اللعب

األداءات املهارية مبا يتشابه مع متطلبات املباراة تزيد من قدرته على املناورة والتوقف وتنفيـذ اخلطـط يف   
  .أماكن واجتاهات خمتلفة

القدرة املهارية لالعب واملستويات العالية ال حتدد فقط بامتالكهم ملهارات اللعب املنفردة، ولكن 
املناسب لتلك املهارات ودجمها مع بعضها البعض وأداءها وفق متطلبـات مواقـف   بقدرم على االختيار 

إا تعتمد علـى اجلانـب   . اللعب، ألن كرة القدم هي لعبة اختاذ القرار املناسب يف أسرع وقت وبإبداع
وف العقلي بإدراك، حتليل وقرار يف أدائها من خالل االرتقاء باملستوى املهاري واخلططي طبقا لشروط وظر



  بالبحث التعريف                                                                                              
 
 

 4

املباراة، وأن تطبيق هذا النوع من األداء ال يكون إال عن طريق االعتماد على أسلوب التدريب املدمج الذي 
  .يعتمد على متارين تنافسية حتقق العالقة بني وسائل التحليل وحقيقة اللعب

  :املشكلة -1
معظم القائمني على  من خالل إلقائنا نظرة لواقع التدريب التكويين لالعبني يف اجلزائر الحظنا أن

ال يهتمون بالفروق الفردية املهارية لالعبني املستقدمني من خمتلف املستويات، وال يتم ) مدربني(التدريب 
تقييمهم يف بداية استقدامهم باختبارات علمية بل يقوم معظمهم بتجميع املستقدمني خالل بداية املوسـم  

ملوسم الكروي، مما وضح لنا العشوائية الكـبرية يف طريقـة   الرياضي ويتم إجراء مقابالت انتقائية لتعداد ا
ختطيط برامج تدريبية، وكذا طريقة انتقاء واختبار التمارين املناسبة هلذه املرحلة، وذلك باعتماد املـدربني  
على الربامج التقليدية واليت تعتمد يف عملية اختيار التمارين على أسلوب التدريب املنفصل الـذي تربطـه   

  . بسيطة حبقيقة اللعبعالقة 
ومن هذا املنطلق ظهرت فكرة هذه الدراسة متمثلة يف وضع برنامج تدرييب مقترح لرفع مسـتوى  
بعض املهارات األساسية اهلجومية بالكرة والعرف على تأثري هذه الربامج يف حتسـني بعـض املهـارات    

  :لتساؤالت التاليةاألساسية اهلجومية قيد البحث، ومن زاوية النظر هذه طرح الطالبات ا
  ما هي األسباب اليت تؤدي إىل اختالف مستوى بعض املهارات األساسية اهلجومية لدى الالعبني؟ -
  ما هي أسباب ضعف مستوى بعض املهارات األساسية اهلجومية لدى بعض الالعبني املستقدمني؟ -
  .جوميةالتعرف على تأثري الربنامج التدرييب على حتسني بعض املهارات األساسية اهل -
  :األهداف -2
إعداد طريقة لتطوير وصقل وإتقان وتثبيت املهارات األساسية اهلجومية اليت ميكـن اسـتخدامها يف    -

  .املنافسات لتحقيق أعلى اجناز رياضي
  .إجياد الطريقة التدريبية املثلى لرفع مستوى املهارات األساسية اهلجومية -
املهاري بني الالعبني املستقدمني والالعبني األصليني  إجياد األسباب اليت أدت إىل اختالف يف املستوى -

  .لفريق
  :فروض البحث -3
اختالف مستوى بعض املهارات األساسية اهلجومية لدى الالعبني راجع على التبـاين يف التحضـري    -

  .القاعدي املهاري والبدين
  .االختالف راجع على العوامل النفسية املتأثرة باملستوى الرياضي واحمليط -
  .الف جرعات محل التدريب املستوى السابق لالعب واملستوى احلايلاخت -
  .حجم املنافسة السابقة واحلالية فاختال -
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  .اختالف طرق عمل املدربني بني املستويني -
  .اإلمكانيات وطريقة تسيري افرق عن الفريق السابق فاختال -
  :أمهية البحث -4

  :تكمن أمهية البحث يف ما يلي
 :أمهية البحث يفتنحصر : اجلانب العلمي -أ 

  .إثراء البحث العلمي وإمداد جامعات التربية البدنية والرياضية ذا البحث املتواضع -
  .إثراء مكتبة التربية البدنية والرياضية -

 : اجلانب العملي - ب 
اقتراح برنامج تدرييب خاص لتحسني بعض املهارات األساسية اهلجومية يف كرة القدم لدى العيب فريق  -

  ".عيدةاحتاد مدينة س"
  .مساعدة املدربني على حتسني مستوى الالعبني من خالل اعتمادهم على الربنامج التدرييب املوضوع -
التقدم يف املستوى لالعبني يعترب حافزا هلم ويزيد من محاسهم ملمارسة التدريب، مما يساعد على رفـع   -

  .مستواهم
  :التعريف مبصطلحات البحث -5

ريفات اإلجرائية تفاديا لاللتبـاس بـني خمتلـف املصـطلحات     لقد رأى الطالبان تقدمي هذه التع
لعل من اخطر الصعوبات ):" 1989، طاهر سعد اهللا(املستعملة، وهذا نظرا إىل طبيعة املوضوع، ويقول 

اليت يعاين منها الباحثون يف ميادين العلوم اإلنسانية عموميات لغتنا، وهي راجعة إىل الرتعة األدبية اليت مـا  
  ".عليها تزال تطغى

  :ولكي حنقق القدر الضروري من الوضوح املطلوب يف هذا البحث على النحو التايل
  :الربنامج التدرييب -5-1

وهو عبارة عن خطوات تنفيذية لعملية التخطيط خلطة صممت سلفا مبينا ميعاد االبتداء وميعـاد  
زمين وطرق تنفيذ، وإمكانيات لتحقيق االنتهاء لكل عملية تقرر تنفيذها، وما يتطلبه ذلك التنفيذ من توزيع 

  .أهداف اخلطة
  :اخلطة الطولية املدى -5-2

تعترب اخلطة الطويلة األمد من القواعد اهلامة لتطوير الالعب على مدى سنوات حمددة مدا أربـع  
  .سنوات، وهي تضم املدرب والالعب وطرق العمل لتحقيق األهداف) 04(
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  :اخلطة السنوية -5-3
ور األساسي لعمل املدرب، وعلى هذا األساس يكون تقسيم الربامج التدريبية إىل دوائـر  تعترب احمل

  :ومراحل على النحو اآليت
  مرحلة اإلعداد العام -أ 
  مرحلة اإلعداد اخلاص - ب 
  مرحلة املنافسات -ج 
  .املرحلة االنتقالية -د 

  ): Macrocycleاملاكروسيكل (اخلطة املرحلية  -5-3-1
  .ينهما أسبوع لالسترجاعيتكون من شهرين تدريب، يفصل ب

  ):Mésocycleامليزوسيكل (اخلطة اجلزئية الشهرية  -5-3-2
هلم أهداف مشتركة على الالعب حتقيقهـا، وهـو   ) 04(هو جتمع لعدة أسابيع وعددها أربعة 

  .تسلسل ألسبوعني أو ثالثة أسابيع ذوي أهداف متتابعة وأسبوع لالسترجاع
  ):Microcycleل امليكروسيك(اخلطة األسبوعية  -5-3-3

تتمثل يف تنظيم األزمنة املتمثلة لعدة وحدات تدريبية بصفة منطقية ومرتبة، وهذا التنظيم يف األزمنة 
، وتتراوح مدا )كبري(أو ماكروسيكل ) متوسط(ميكن ان يتكرر ليعطي خطة تدريبية تسمى ميزوسيكل 

  ).أسبوع(أيام ) 07(عمول ا هي سبعة يوم، ولكن املدة امل) 14(أيام إىل أربع عشرة ) 04(من أربعة 
  :الوحدة التدريبية -5-3-4

هي فترة الزمن خمصصة ألداء نشاط رياضي معني، وبصورة شاملة هي آخر مرحلة لالنتقال مـن  
النظري على التطبيقي وعليها أن تعطي كل الصور التحليلية للمواقف الرياضية اليت جيب تطبيقها خـالل  

  .اخلطة السنوية
  .مجة حقيقية للخطة السنوية واملكروسيكل وامليزوسيكل واملاكروسيكلوهي تر
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  :الدراسة املشاة -6
تأثري األلعاب التمهيدية يف مستوى عناصـر  :" حتت عنوان ) 2000" (إبراهيم حنفي شعالن"دراسة  -

  ".األداء لناشئي كرة القدم
تأثري بـرامج تـدرييب   :" ت عنوانحت) 2004" (فارس يوسف"، و"ماهر أمحد حسن البياين"دراسة  -

  ".مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية وبعض املهارات األساسية يف كرة القدم
أثر برنامج تدرييب مقترح على مالعب مصغرة :" حتت عنوان) 2005" (حممد حجار خرفان"دراسة  -

  يف تطوير بعض الصفات البدنية واملهارات األساسية لناشئي كرة القدم
فاعلية متارين املنافسة يف تنميـة بعـض املهـارات    :" حتت عنوان) 2011" (سلي العريبمر"دراسة  -

 .سنة 13األساسية والصفات البدنية لناشئي كرة القدم حتت 
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  :متهيد
 التدريبيـة  احلالـة  لتشكيل األساسية األركان أحد طيواخلط املهاري التدريب يعد القدم كرة يف

 ،واخلططي املهاري التدريب من كل مع البدين التدريب مكونات تتكامل حيث ،الرياضية الفورمة وبلوغ
التدريب  لعملية العلمية باألسس اإلملام املدرب على الزما فأصبح ،واملعريف النفسي التحضري إىل باإلضافة

 لعمليـة  التخطيط عملية خالل من الصحيح مكاا يف األداء الرتفاع املؤثرة لعواملا مجيع وضع كيفيةكو
 باإلضافة إىل ،احلديثة وأساليبه احلديث بالتدريب للتعريف التطرق الفصل هذا يف حاولنا ولقد ،التدريب

ملـدرب   ديثةاحل واملوصفات للتدريب احلديثة والقواعد املناهج إىل باإلضافة ،والطرق واملبادئ الواجبات
  .القدم كرة
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  :احلديث الرياضي للتدريب العامة األسس -1-1
  :التدريب مفهوم -2-1

 اللياقة عناصر وتطوير بناء تشمل اليت العمليات مجيع عن عبارة هو و احلديث الرياضي التدريب"
 ضمن العقلية اإلمكانية وتطوير خلططيةا املهارات( والتكتيك) األساسية املهارات( وتعلم التكنيك ،البدنية
". املمكنة الرياضية املستويات أعلى إىل بالرياضي الوصول بقصد تربوية ألسس خاضع مربمج وهادف عمل

  .)15-14 :ص ،1988، حسني حسن قاسم ،نضيف العايل عبد(
فكري ذلك التحضري البدين املهاري اخلططي ال " لتدريب الرياضي على أنها (Marveiv) ويعرف

 Jurgon)(" املمكنة الرياضية املستويات أعلى إىل بالرياضي الوصول بقصد ملساعدة والنفسي   للرياضي

Weinck ,1986 ,P 1.  
 اجلهـد  مـع  احليوية أجهزته بتكيف فيزيولوجيا إعداد الرياض بإعداد " الرياضي التدريب ويهتم

 حيـث  مـن  سواء مناسب حبمل وخططيا اريامه إعداد وكدا ،املباراة خالل اإلعداد املطلوب و املبذول
، 1989، وآخـرون  إمساعيل طه( ".تكرار عدد أو التمارين أداء زمن خالل  من أي احلجم أو الشدة
  .)17ص

 عمليـة  أسس على مبنية خمططة تربوية عملية عن عبارة بأنه التدريب أن نقول أن ميكن هذا ومن
 الفيزيولوجيـة  الالعب مبقدرة االرتقاء خالل من ،اضيةالري املستويات ارقي إىل الوصول بالالعب هدفها

  .والذهنية والتقنية الوظيفية
  :القدم كرة يف احلديث التدريب -3-1

 ـتم  ،هامـة  وتعليمية تربوية مدرسة اليوم أصبحت القدم كرة وباخلصوص عامة بصفة الرياضة
 أكثر أصبحت بل ،اللعبة ختدم اليت والعناصر الصفات تطوير يف فقط دورها يكمن ال حيث التكوين بعملية
 التقنـيني  مالحظـة  خالل ومن ،واالجتماعية السيكولوجية الصفات الشخصية وكذلك لتطوير اهتمام

 وكذلك، 2002 واليابان بكوريا أجريت اليت (FIFA)كأس العامل  مناسبة واحلاضرين واالختصاصني
  . 2003سنة  )17( من لتحت العاملية البطولة و لألواسط العاملية البطولة

 يعتمـد  الذي الرفيع واخلططي التقين املستوى إىل باإلضافة اللعب معدل مستوى زيادة استنتجوا
 الفرق هي عالية مهارة دوي العبني على تتوفر اليت الفرق أن حيث ،واملتفوقة الكبرية للفرق الذكاء على

 وإمنا تغيري فيه يكن مل التكتيكي لجانبل العام الشكل حيث ومن ،احلديثة القدم كرة يف أن املتفوقة حيث
-5-4/ 2-5-3/ 2-4-4(مثل  معنية خطط استيعاب خالل من اللعب تنشيط يف عملية التغيري كان

 واللعب اجليد التمركز على يعتمد الذي واهلجوم الدفاع يف اهلجومي تنشيطها واستيعاب) 3-4-3/ 1
 مـن  كافيا قدرا الالعبني اكتساب ضرورة يتطلب الذي األمر املساحات لفتح وغلق كرة وبدون بالكرة
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 بدنية لصفات الالعبني اكتساب مع )صحيحة القرارات اختاذ -سرعة التنفيذ -فردية مهارات( املهارات
 التنفيذ سرعة واخلططية املهارية واجبام بتأدية لالعبني يسمح الذي األمر ،)حتمل -قوة -سرعة( ممتازة
  .دقيقة )90( طيلة عالية

 خلـق  خـالل  مـن  لالعبني العقلية االهتمام على احلديثة القدم كرة اجتاهات أن على ضافةباإل
 على الالعبني يساعد الذي األمر ،) قرار ،حتليل ،إدراك( الالعبني لدى عملية الذكاء على تعتمد تدريبات
 حتأصـب " حيـث  ،إمتـاع  وأكثر إبداعي وكذلك موجه أداء سريع لتحقيق الصحيحة القرارات اختاذ

 وحتريره الالعب تقيد عدم على احلرص مع املباراة خالل اللعب ملتطلبات باإلعداد احلديثة تم  التدريبات
 فهـم  على املبين وحركيا مهاريا املناسب السلوك الختاذ التفكري فرصة وإعطائه البناءة القرارات اختاذ يف

 إبـراهيم ". (مـنظم  وبأسلوب شكلهي الذي واملوقف التمرين ضغط حتت ودلك حلها وحماولة املشكلة
  )18، ص 1996، اد عمر أبو ،شعالن

 ةاملنفصل التدريب عن باالبتعاد التدريب عملية يف فلسفتهم تغري يف املدربني أخد املنطق هذا ومن 
التـدريب   تكامل على تعتمد صحيحة مترينات اختيار على تعتمد اليت ة بالكرة املدمج التدريب إىل االجتاه
  .الذهين اجلانب إىل باإلضافة واخلططي املهاري التدريب من كل مع البدين

  :القدم كرة يف التدريب واجبات -1-3-1
 و التربوية الواجبات يف مستويات أعلى إىل بالالعب الوصول القدم كرة يف التدريب واجبات من

   .التعليمية الواجبات
  )21، ص 1991، حسني حسن قاسم( التربوية الواجبات :أوال

 والتوجيه اخللقية السمات تطوير تستهدف اليت املنظمة املؤشرات يف مجيع التربوية الواجبات تتمثل
  :األيت على تشتمل حيث ،للشخصية واخلصائص األخرى اإلرادي

  .الرياضية واللعبة العالية املستويات وحتقيق الرياضة حب على الشاب تربية -
 معرفة بواسطة الوطن خدمة تستهدف بصورة ا واالرتقاء ،الفردية وامليول واحلاجات الدوافع حتقي -

  .اال هذا يف الرياضية املستويات تم به  اليت املهم الدور االجيايب
 ومساعدة، اجلماعي والعمل ،النفس على واالعتماد ،الوطن حب مثل وتطويرها اخللقية السمات تربية -

  .الرياضي واإلبداع واخللق اآلخرين
 .تطويرها و واازفة واجلرأة والشجاعة النفس وضبط واملثابرة اإلرادية والسمات اخلصائص تربية -

  التعليمية الواجبات :ثانيا
 لتطـوير  عليها االعتماد املدرب على جيب اليت الركائز بني من البدين اإلعداد يعترب" :البدين اإلعداد -أ 

 علـى  البدين اإلعداد حيتو حيث ،اصاخل واإلعداد العام اإلعداد ,اإلعداد اذه ويضم العمل التدرييب
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 مستوى أعلى إىل بالالعبني الوصول للتدريب دف العلمية األسس وفق التقنية واملوضوعية التدريبات
 اإلرادي، ووالذهين واخلططي املهاري األداء يتطلبه ومما القدم كرة اخلاصة بلعبة البدنية اللياقة من ممكن

 )89، ص1989، وآخرون إمساعيل طه( ".الرياضي املوسم مراحل خمتلف يف
 املـدرب  يتتبعها اليت اإلجراءات كل القدم كرة لعبة يف املهاري باإلعداد يقصد : "املهاري اإلعداد - ب 

 القدم كرة للعبة األساسية املهارات مجيع أداء يف والتكامل واإلتقان الدقة إىل بالالعب دف الوصول
 إبراهيم مفيت /د( ".املباراة ظروف من ظرف حتت متقنة آلية بصورة الالعب يؤديها  أن ميكن حبيث
  )71ص  ،محاد

 يؤدي أن ليستطيع الالعب بتدريب يقوم أن هو حتقيقه على املدرب يعمل ما أهم كان هنا ومن
 .املباراة لظروف ووفق املنافس ضغط حتت دقيقة متقنة املباراة بصور يف املهارات

طلعت  حممد( املباراة أثناء التحركات فن يعين الرياضي اال يف اخلطة مصطلح إن :اخلططي اإلعداد -ج 
 اخلططي اإلعداد"  )898، ص 1992، اخلالق عبد عصام(ويعرف  .)25، ص 1998، املعاطي

 تطوير حمصلة فهو ،الرياضي التدريب هدف لتحقيق اإلعداد أنواع كافة ميتزج فيه الذي املركب بأنه
 القرار اختاذ على للمساعدة وتكامل ترابط يف وتطبيقها ،والنفسية فكريةوال واملهارية البدنية الفرد حالة

 اخلططي اإلعداد يهدف حيث اللعبة قانون حدود ويف املختلفة املنافسة مواقف يف املناسب والتصرف
 ميكنه الذي الكايف بالقدر وإتقاا اخلططية بالقدرات واملعارف املعلومات الرياضي الفرد احلساب إىل
 ) 898ص ، 1992، اخلالق عبد عصام( ".املواقف خمتلف يف التصرف نحس من

 احلسن والتصرف السليم التفكري على القدرة يف هاما دورا الذهين اإلعداد يلعب : "الذهين اإلعداد -د 
 وخاصة الفريقني بني التنافس اشتد كلما الذهين اإلعداد أمهية وتزداد واملباراة، التدريب لالعبني أثناء

 على ملساعدم لالعبني العقلية القدرات ينمي أن املدرب على وجيب ،املباراة احلرجة أثناء ظاتاللح يف
 املعارف العبيه يكسب أن املدرب على جيب كذلك ،املباراة أثناء والتصرف املناسب السليم التفكري

 جبانب البشرية صواخلصائ الصحية والنواحي اللعب قواعد وقوانني مثل والتطبيقية النظرية واملعلومات
 على يعمل املدرب أن حيث، (B. Charef, 2001, P 05)" القدم لكرة واخلططية الفنية النواحي
 أداء يف تؤثر كثرية عوامل هناك نهأ حيث ،لدى الالعب اخللقية القيم وتنمية اإلرادية الصفات تدريب
 .واجلمهور األرضية ونوعية كامللعب اللعب سري أثناء الالعب

 اإلرادية الصفات تنمية دف  املدرب يضعها اليت والواجبات اإلجراءات كل هو : "النفسي اإلعداد - ه 
 ونوعيـة  كامللعب املباراة أثناء واخلارجية الداخلية املؤثرات على والتغلب لالعب اخللقية والصفات

 حممـد  عـزة ( "لألداء عائقا تكون قد واليت املباراة ومتطلبات املنافس والفريق واجلمهور  األرضية
 .للمباراة أدائه حسن يف هاما دورا لالعب اإلرادية الصفات وتلعب ،)199، ص 1991، كاشف
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 قدرتـه  تلعب بل هزميته يصعب فريق يعترب عالية صفات إرادية العبيه ميتلك الذي الفريق فإن لدى
 .جيدا نفسيا إعدادا معدة الغري الفرق أمام للفوز الدائم حتقيقه بارزا دورا والنفسية اإلرادية

  :التدريب قواعد -1-3-2
  :يلي فيما وتتمثل 

  اإليضاح قاعدة :أوال
 متثل حيث، التدريب عملية يف اخلاصة األساسية لالتصال األول املبدأ يعد اإللقاء طريقة خالل نم

 "، توضيح جيب التمرين عرض عند ،التعلم طريقة يف املستعملة األساسية والوسيلة األداة احلركية الصورة
 Renato( ".اخلاصـة  األشياء تليه البداية يف املهمة األشياء بتوضيح وذلك األداء عملية يف املهمة النقاط

Manno, 1989, P 28(.  
  التنظيم قاعدة :اثاني

 يتحتم بل واحدة بدفعة يأيت ال خطة على التدريب أو أساسية مهارة أو ،بدنية صفات تنمية إن" 
 وأن مستواهم وتطوير الصحيح التعلم لالعبني يسمح بشكل وحداته ظيموتن التدريب تكرار املدرب على
، 1998، كسري أمحد ،حسنني صبحي حممد( ".الالحقة التدريب وحدة يهدف السابقة التدريب هدف
  )195ص 
  التدرج قاعدة :ثالثا

 التـدريب  يف هامة قاعدة األداء من مستوى أحسن إىل للوصول احلمل يف التدرج أصبح لقد" 
 ،حسنني صبحي حممد( ".املعقد إىل البسيط ومن الصعب إىل التدريب خطة سري يعين والتدرج، ديثاحل

  .)195، ص 1998، أمحد كسري
  واالستمرار االستيعاب قاعدة :رابعا

 يسـتوعب  أن يتمـرن دون  الذي فالالعب ،التدريب عملية يف أمهيتها هلا االستيعاب عملية إن
 وإن، املباريـات  يف ناجحـة  أدوارا يؤدي أن يستطيع ال اخلطط واعدوق ،احلركة وفن ،التدريب أهداف
 مهارة الالعب يعرف أن يكفي أنه كما تطويرها على العمل يف باالستمرار يتم ال البدنية الصفات تطوير

  .خطة معنية أو
  الرياضي التدريب مبادئ -1-3-3

 مـن  األصل يف مستمدة هي اليت املبادئ من عدد على الرياضي للتدريب التطبيقية العمليات تبين
 وإتباعها اعتباراته مقدمة يف املبادئ هذه وضع الفريق مدرب وعلى ،البشري أعضاء اجلسم وظائف مبادئ
  : يلي ما املبادئ هدا ومن ،الالعبني مستوى يف تقدم حلدوث ضمانا التدرييب للفريق للربنامج قيادته خالل
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  املعرفة مبدأ :أوال
 يؤدي املستخدمة التمارين أنواع من نوع كل وتأثري للتدريب األساسية كرةالف معرفة و فهم أن
وـذا   دلك على اجلسم أجزاء وتكيف ممكن زمن بأقصر املتقن األداء على القدرة اكتساب إىل بالالعب

 أيضا الالعب ويصبح ،الصحيح الفين األداء ضبط يف املتمثل األساسي هدفه إىل وصل قد الالعب يكون
  :هي املعرفة مبدأ يف اهلامة النقاط ومن ،الضعف نقاط لى اكتشافع قادرا

 علـى  متـرين  كل أداء معرفة و فهم بل ،عام بشكل فقط ليس التدريب عملية بأمهية الالعبني معرفة -أ 
 .انفراد

 .مترين لكل املناسب الوضع ومعرفة انفراد على مترين كل أداء عند األساسية باملبادئ الالعبني معرفة  - ب 
 وأن املدرب مساعدة دون التدريب خالل حصل الذي التطوير ومدى ألدائهم حتليال االوملبيون جيري  -ج 

 )122، ص 2004، الريضي مجال كمال( .متناهية بدقة فرده مترين كل إىل اينظرو
  االستمرارية و التصنيف مبدأ :ثانيا

 تراجع إىل يؤدي دريبعملية الت يف تداخل فكل ،تدوم ال الفورمة أن أي ،ثابتة فورمه توجد ال" 
 استمرارية يتطلب هذا والوظيفية املورفولوجية التغريات على حنافظ أن أردنا فإذا ،الالعب فورمه يف نسيب

 أن تكون وجيب، أهداف جمموعة أو هدف هلا يكون أن مبعىن تصنف أن جيب التدريب وعملية التدريب
 إضافة كذلك ،موضوعية اختبارات جمموعة تائجلن تبعا هلا خمطط يكون وأن ،وحمكمة دقيقة األهداف هذه
  .)87 ص، 1989، حمجوب وجيه( ".مسبقا عليها التدريب مت قد ومواد وحمتويات مواد
  التدرج مبدأ: ثالثا

 ملراحل مراعاة من تتطلبه ملا وشاملة عامة دراسة إىل حتتاج الرياضي التدريب يف التدرج عملية إن
 مناسـبا  يكـون  أن جيب املرحلة هذه يف احلمل فإعطاء لدى لناشئنيوا لألطفال بالنسبة وخاصة ،العمل

 والدوران القلب جهاز على منظم تأثريه يكون أن جيب التدريب فتدرج ،التدرج بصفة األخذ للمدرب مع
 ،السرعة و القوة تطوير التدريب يف التدرج أسس أن ويالحظ التدريب على التعود يضمن حالة، واحلركي

 بنـاء  أثناء األخذ ا من البد تربوية وسائل هناك لذلك التكرار و اإلعادة طرق بأسس ابربطه تتعلق "و
 الغري احلركة إىل املعروفة احلركة ومن الصعب إىل السهل ومن املعقد إىل البسيط من منها املهارات احلركية

  )26، ص 1998، حسني قاسم حسن( ".معروفة
 التكيف وهذا ،واملختلفة القوية االستثارة مع التكيف أجهزته لتستطيع وقت إىل حيتاج فالالعب" 

 احلمل يصل كأن التدريب محل زيادة يتم مل وإذا ،ونفسية وفيزيولوجية تغريات مورفولوجية يتضمن رمبا
 يكون احلمل هذا باستخدام الالعب إليه يصل الذي املستوى أن النتيجة ثابت تكون أو معني مستوى عند

  )36، ص 2002، عبده أبو حسن/أ( "تدرجييا يسوء  مث دئيامب يتحسن فانه مستقرا



 التدريب الرياضي                                                                              الفصل األول
 
 

 15

، الالعـب  تكيف سرعة مبعدل ارتباط له يكون أن جيب التدريب أمحال زيادة سرعة معدل إن" 
 حجـم  علـى  يعتمد التأخري هذا أو التأخري بعض وجود مع جديد محل كل تتكيف مع الالعب فأجهزة

، البيسـاطي  اهللا أمـر ". (اخل... الصحة ،اجلنس ،العمر لىع نعتمد ،الفردية القدرة وعلى احلمل وشدة
  .)11 ص،  1980

 التكيف على الالعب قدرة جتتاز أن ميكن التدريب حلمل العشوائية الزيادة فإن ذكره سبق ومما" 
 إىل باإلضافة والتعب اإلصابات بظهور يؤدي مما ،والنفسي الفيزيولوجي التوازن لك فقدانذ عن ينتج مما

  (Waineck Jurgain ,1986, P 143) ".الزائد التدريب هرةظا ظهور
 بـل  ،مطلعة بصورة الزيادة هده تقدمي يف االستمرار تعين ال للحمل التدرجيية الزيادة أن الواقع يف

 احلمل تعديل يتم لكذ بعد مث مناسبة زمنية لفترة املكتسبة التكييف درجة تثبيت مراعاة ضمان األمهية من
  :لألمحال التدرجيية للزيادة طرق ثالث هناك أخرى  مرة ةالتدرجيي بزيادة

  .املستقيم اخلط ود التصاعدي النوع -
  .اهلرمي التدرج أو اهلرمي النوع -
 .التموجي النوع -
 
 
 
  
  
 
  

  
  

  للحمل التدرجيية طرق الثالثة ):01(رقم  الشكل
  
 ومسـتمر  متواصل حنو على احلمل زيادة يكون النوع هذا يف :املستقيم اخلط ذو التصاعدي النوع -

  .املستمرة التدريبية دورة احلمل أو الشهرية التدريبية احلمل دورة خالل وبانتظام
 ،كامل ووعي دراية عن يكون أن جيب و النوع اذه يف احلمل زيادة :اهلرمي التدرج أو اهلرمي النوع -

 تـتم  ذلك بعد مث وعيةاألسب التدريبية احلمل دورات كذلك يف .التدريبية الوحدات بعض يف وخاصة
 احلمـل  دورات لـبعض  تستمر التالية أو التدريبية الوحدات يف تستمر أن على احلمل تثبيت عملية

ي أو التدرج اهلرميلنوع اهلرما النوع التصاعدي ذو اخلط املستقيم  النوع التموجي 
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 اخلـط  وذالتصـاعدي   النوع عن العايل احلمل فيه بلغت اهلرمي التدرج الطريقة وهذه ،األسبوعية
 .الذكر السابق املستقيم

 األسابيع( األسبوعية احلمل دورات أول يف ذلك و درجييات احلمل يزداد النوع هذا يف :التموجي النوع -
 ،الشدة متوسطة أو منخفضة أسبوعية تدريبية محل دورة ذلك يتبع مث ،الشهرية احلمل دورة من) األوىل
 مستوى على اعتمادا لكذو التدريب محل بزيادة يكون لألمام )السنوية(الطويلة  احلمل دوران واجتاه
 ،تقنيا أكثر التموجي النوع هذا ويعترب ،هلم الالعبني أجهزة و ألجسام بيولوجيال اإليقاع عملية تقدم
 اإليقـاع  فرصـة  هذه الطريقة تأخذ الثالثة للطرق وصحيح جيد تطبيق احتمال هناك كان إذا ألنه

 ومهـا  التدريب أنواع من نوعني أول التغيري إن أجل من التغيري فقط وليس ،التكيف لعملية الطبيعي
 مع التدريب يف استخدامه يكون أحيانا) اهلرمي التدرج( اهلرمي النوع أو مستقيم خط وذ يالتصاعد

 ،تظل التموجية بينما الطريقة ذلك لعمل مؤهلة اجلسم استجابة يكون وعندما منخفضة كثافة ذي محل
 .تنفيذها أو تطبيقها عند وذلك رئيسية راجعة كتقنية وتفيد وتؤدي

  )2، ص 2001، محاد إبراهيم مفيت/د(  التنويع مبدأ :رابعا
 التـدريب  يف والتنويع التغري عامل ألن والسأم امللل إىل يؤدي واحدة وترية على التدريب سري إن

 يؤديان طريقتان ومها واخلمول الضجر إىل يؤدي التغري يف اإلمهال أن حيث ،محاس الالعبني إثارة إىل يؤدي
  :التالية النقاط خالل من التدريب يف وتغيري تنويع ختفيف ميكن حيث ،السيئ األداء إىل
  التدريب) جرعة(وحدة  الدوام زمن يف التنويع -
  حيتويها اليت والتمرينات التدريب رتابة تغيري -
  التدريب) جرعة( لوحدة املكونة األجزاء يف التنويع -
  التدريبية) اجلرعة( الوحدات محل شدة يف التنويع -
  التمرينات أداء سرعات يف التنويع -
  املقطوعة املسافة يف تنويعال -
  الصغرية األلعاب استخدام -

  االسترجاع مبدأ :خامسا
 مـن  فإنه ،النفسي التشبع وإىل اإلرهاق إىل تؤدي أن ميكن اليت التدريبات يف اإلفراط لتجنب" 
  ".والراحة العمل ومدة والشدة النوعية يف مبدأ التناوب احترام الضروري

 مـن  عـايل  مستوى على حيافظ الذي احلادث يكون أن جيب مترين كل أو حصة كل إن :النوعية -
  .ناجح مدرب لكل التقين املتاع إىل منتميا يكون جيب أن وهذا ،النشاط
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 علـى  جيب أو حمققة تدريبية حبصص متناوبة تكون أن جيب التدريبية احلصص أو املرحلة إن: الشدة -
 .احلمل إعطاء يف والتدرج مبدأ التناوب احترام الكل

 جدا جادة العموم على ويكون ،قصرية حبصص متناوبة أيضا تكون أن جيب الطويلة احلصص :احلجم -
 .متبادل بشكل يتطوران احلجم الشدة

  التخصص مبدأ :سادسا
 يف املنافسة فاليوم واحدة لعبة على منصبا تركيز يكون أن جيب جيد العب لصنع الضروري من" 

، 1992، اهللا رزق بطرس". (احملل املستوى من أقل مستوى على حىت الناجح دون األداء حتول لعبة أكثر
  )13-12:ص

 اجلسـم  وأعضـاء  أنسـجة  يف تغيريات إحداث إىل يؤدي معينة حركية أنشطة أداء أن حيث" 
 زاول اذإ فمـثال  أخـرى  وأعضاء أنسجة يف تغريات إحداث إىل تؤدي وال ،األنشطة هذه يف املشاركة
 الـيت  هـي  وبالتايل ،تعمل اليت هي اجلري يف املستخدمة اف العضليةاأللي نفس فإن اجلري مترين الالعب

 ذات يف حبيث والتكيف غريه دون يعمل يظل الطاقة املستخدمة نظام أن كما غريها من تأثري أكثر تكون
  ".العضلية القوة يطور وال التحمل يطور كفاءة التحمل لتحسن التدريب أمثال املشاركة العضلية األلياف

  53)، ص 2001، محاد براهيمإ مفيت(
 نوع مع وتتطابق مماثلة التمرينات يكون أن حيث اجلماعية الرياضات يف كذلك يالحظ ما وهذا

 مرحلة فبعد الالعبني التكوين مراحل يف يظهر ما وهذا ،اخلططية وكذلك واملهارية الناحية البدنية من اللعبة
  .التخصص إىل مرحلة الالعب يتجه التعلم

  :احلديث التدريب جمناه -1-4
 وواجبات متطلبات هلا التدريب عملية أن حيث ،وأساسيا هاما دورا القدم كرة يف التدريب يلعب

 كرة لالعب الرياضي األداء فمثال املالئمة احللول هلا يضع أن املدرب على جيب ومعقدة ومتشعبة ،متعددة
 بل فحسب واملرونة والتحمل والرشاقة لسرعةوا القوة حيث من البدنية اللياقة على يتوقف أداءه ال القدم
 باإلضافة كاموعة الفريق داخل الصعبة باخلطط وارتباطها األساسية أداء املهارات يف مقدرته على يعتمد

 الرئيسـية  النقاط هذه إن الكفاح وروح كالعزمية النفسية التربوية على الناحية واختريا الفردية اخلطط إىل
 املدرب طرف من ومدروسة واضحة تدريب خطة هناك أن تكون تستدعي والتعليم التدريب يف املتعددة

 عصر يف وحنن خاصة معقدة عملية هو التدريب يف جمال التخطيط فعملية وسليمة حديثة علمية أسس وفق
 املبـادئ  بعض املدرب فيها ويراعي على التنبؤ أساسا مبنية عملية هي التخطيط فعملية ،املعلومات ثورة
  :اسيةاألس
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  .املرونة -
  .الصحيحة العلمية واحلقائق السليمة اإلحصاءات على االعتماد -
  .الفردية عن البعد -
  .الرياضية املنشأة يف املتيسرة اإلمكانيات مراعاة -
  .هلا املخطط الرياضية اهليئة أفراد مجيع مصاحل مراعاة -
  :التخطيط مفهوم -1-4-1

 الستخدامها األفضل السبل واختبار املوارد وتقدير األنشطة أو األعمال حتديد بأنه التخطيط يعرف
 التنافسية باملستويات التنبؤ بأنه الرياضي التدريب يف بالتخطيط نعين " حيث، معينة حتقيق أهداف أجل من
 إبراهيم مفيت( ".فيها مرغوبة أو حمددة نتائج لتحقيق التنفيذية الربامج وعمل  توقعات على بناء الرياضة يف

  )353، ص 2001، محاد
  :التخطيط أهداف  -1-4-2

 باإلضـافة  ،اللعـب  فئة وكذلك التطور ومستوى السن عامل على كبرية بصفة يرتكز التخطيط
 بني اهود تكافؤ يتطلب الوطنية للفرق التخطيط مثل املستوى العايل املدروس املقابالت التخطيط برنامج
  :يلي فيم التخطيط فأهدا وتتمثل ،النفسي مسئول التدريب الطبيب املدرب

  .والتحليل تفكري بعد والطويل القصري مستوى على هلا الوصول املرجو األهداف حتديد -
  ).التمرين محولة نوعية ،شدة( الكمية حيث من العمل محل يف التحكم -
  .امللل و إلعادة تفاديا أجل من -
  .وتطويره التدريب مراقبة -
  .السيكولوجية نجيةالفيزيولو ،البيولوجية املبادئ ومراقبة احترام -
  :الرياضي اال يف التخطيط أقسام 3- -1-4

  :التايل النحو على وهي ،رئيسية أنواع ثالث إىل التخطيط يقسم الزمنية للمدة طبقا
  )سنة 15-10( املدى طويل ختطيط :أوال

 بتكـوين  وتتعلق ،)سنة 15 إىل 10( من متتد تدريبية مرحلة من التخطيط من النوع هذا يتكون
  :باألخرى الواحدة املتواصلة األجزاء بعض غلى املرحلة هذه تنقسم حيث ،املدى الطويل على بطالاأل
 يف تطـور  قـد  املتعلمني املدرب يشعر حينما املرحلة من اجلزء هذا ينتهي: الناشئني الالعبني اختيار -

  .عام) 02-01( من اجلزء هذا يستمر والفنية البدنية قدرام
 يعتمـد  وهذا ،سنوات )05 إىل 03( من األوىل املرحلة من اجلزء هدا تمريس :التخصصي التدريب -

 أن ميكن اجلزء هدا وخالل ،نفسه املتسابق وعلى ،الالعب عليها يتدرب اليت ونوع الرياضة شكل على
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 نـوع  يف الالعب عند الضرورية البدنية املهارات تطوير خالل من مستوى متقدم إىل الالعب يصل
 .رسهاميا اليت الرياضة

 أن وميكـن  ،الـدويل  املستوى إىل لالعب يصال أن ميكن املرحلة من اجلزاء هذا يف :الرياضي االجناز -
 .سنة )15 إىل 02( من هذا اجلزء يستمر

  )سنوات 05-04 (املدى املتوسط التخطيط: ثانيا
 3(     مابني زمنها يتراوح مهمة بطوالت خلوض اإلستعداد إىل يهدف و األول من ينبثق هو و

 تدريبيـة  دورة ويعتـرب  ،القاريـة  البطولة أو العامل بطولة أو االومليب خطط اإلعداد مثل ،)سنوات 5إىل 
 الطويل التخطيط أجزاء من جزء الرياضية للبطوالت الرياضي التدريب  ختطيط اعتبار ميكن حيث ،للبطولة

  ).46 ص،  1997،شرف احلميد عبد. (املدى
  )فأقل سنة( املدى القصري التخطيط: ثالثا

  :إىل وينقسم
 يبدأ حيث ،واحدة لسنة أو املومسي الرياضي بالتخطيط التخطيط هذا يسمى :السنوي التدريب خطة -أ 

 :يلي اليت املسابقات موسم اية يف وينتهي ،السابق الرياضي املوسم من املسابقات فترة اية املوسم من
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  السنة خالل التدريب تفترا يوضح ):01(رقم  دولاجل
  السنة خالل التدريب فترات يوضح ):01(رقم  دولاجل

  
 

 فترات التخطيط السنوي
   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  فترة االنتقال   فترة املنافسات فترة اإلعداد 

من آخر مقابلة يف  -
املنافسات إىل فترة 

  بدأ التدريبات

ضمان االسترجاع  -
العقلي والبدين 

 نيلالعب

من أول مقابلة مـن   -
احملافظة على : املنافسة

اللياقة لالعبني علـى  
  .أعلى مستوى

ــبني   - ــبة لالع بالنس
ــني   ــباب حتس الش

 قدرات التعلم 

 

مـــن انطـــالق  -
حتضـري  : التدريبات

الالعبني والفريـق  
 للمنافسة
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 :السنوية التدريب خطة فترات - ب 
 النتيجـة  فشـل  أو جنـاح  يترتب وعليها ،السنوية اخلطة فترات من فترة أهم تعترب و :اإلعداد فترة -

 .الفوز حتقي يف أمهية نم هلا ملا استغالل أحسن الفترة هذه استغالل ضروري اليوم لذا أصبح الرياضية
ü ا العمل نوعية منها للهدف وفقا : "العام اإلعداد مرحلة حجم ويزداد العامة التمرينات تشتمل 

 متوسطة تكون والشدة الكلية العمل درجة من )80% -70( بدرجة كبرية ما بني ا  العمل
 املرحلـة  هذه وتستغرق ،العامة ةالبدني اللياقة بعناصر االرتقاء أيضا التدريبية احلالة لتطوير ودلك

 رضا حممد( ."أصاغر لفرق أسبوعيا مرات  )05-03( من التدريب وجيري ،أسابيع )02-03(
 )304 ص 2003 الوقاد

ü  دف و أسابيع )06-04( من املرحلة هذه تستغرق : "اخلاص اإلعداد مرحلة على التركيز إىل 
 ومبـا  واملوقف الشكل حيث من ،باللعبة صخا إعداد تدريبات خالل من البدين اخلاص اإلعداد
 الالعـبني  واكتساب وتطويره واخلططي املهاري أداء وحتسني التنافس أداء متطلبات معه يضمن

 )367، ص 1993، شعالن إبراهيم الفتاح عبد أبو( ".بالنفس الثقة
ü دف أسابيع) 04-03( من املرحلة هده وتستغرق : "للمباريات اإلعداد مرحلة يـت تثب إىل 

 متـارين  مـن  وإكثار الدافع ضغط حتت املهاري أداء بدقة العناية مع لالعبني  اخلططية الكفاءة
 )40، ص 1994، محاد إبراهيم مفيت( ."التدريبية باملباريات واملشاركة املنافسة

واخلططي  أسابيع دف إىل إتقان اجلانب املهاري )05-03( من الفترة هذه تستغرق: املباريات فترة -
 ورفـع  لالعبني بداعية والكفاءة اخلاصة املعرفة وتطوير واجلماعية الفردية اللعبة ل حتسني طرقبفض

 .كالعزمية اخللقية اجلوانب وتنمية املنظم التربوي التأثري عن طريق البسيكولوجي التحضري
ما  ومتتد الوال للموسم اإلعداد فترة وبداية املباريات فترة بني اية حمصورة وهي ):راحة( انتقالية فترة -

املباريـات   فتـرة  خالل العصيب الشد بعد الالعبني على الترويح إىل أسابيع ودف )06-04( بني
 املوسم على الرياضيون يقبل حىت وهذا ،اإلصابات وعالج البدين اهود بعد احليوية األجهزة وراحة
 )201-200:، صالبيك فهمي على. (حبماس واستعداد املقبل

  (Macrocycle)الكربى  التدريب خطة: رابعا
 مرحلة سواء معينة مرحلة وميثل خيص والذي ،العمل جيمع أنه حيث ،وسيكل امليز من جمموعة هو

  .االنتقالية املرحلة أو مرحلة املنافسة أو حتضريية
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  (Misocycle)املتوسط  التدريب خطة: خامسا
 امليكروسيكل يف التدريب صحص عدد أن حيث ،أسابيع )04( مدة امليكروسيكل حجم يتمثل

شهر بتصحيح  ملدة التخطيط يسمح حيث ،)هاوي -حمترف( الفريق مستوى حسب ألخر فريق من خنتلف
  .التدريب عناصر خمتلف خالل من استنتاجها يتم اليت األخطاء ومعاجلة

  :إىل وسيكل امليز ينقسم )Renato Manno, 1989, P 56(وحسب  
  .اإلعداد وسيكل ميز -
  .منافسة لوسيك ميز -
  .مراقبة وسيكل ميز -
 .استرجاع وسيكل ميز -

  (Microcycle)الصغرى  التدريب خطة :سادسا
 حـىت  الـدورة  تطول وقد إيقاعي أسبوعي بربنامج ترتبط حيث األسبوعية محل بدورة تدعى" 

 من أو تدريبية وحدة )02إىل  01( من ميكن لكذوب , تدريبيان يومني يف حيث تتمثل تقل وقد ،أسبوعني
 لكذوب، البدين املستوى أو املمارس البدين النشاط طبيعة دورة حسب كل يف تدريبية وحدة )12إىل  04(

 مسـتوى  على بناءا الصغرى التدريبية الدورة بناء يتم  كما الصغرى التربوية الدورة محل تشكيل ميكن
  )2010/2011، الدين نصر دمحان بن( ".قدراته و الالعب

  :(Mat Vive, Berger, Mhnow)حسب  أنواع )04( إىل يكلامليكروس تقسيم وميكن
  حتضري ميكروسيكل -
  املنافسة    قبل ما ميكروسيكل -
  منافسة ميكروسيكل -
  )Renato Manno, 1989, P:52-53(استرجاع  ميكروسيكل -

  Myocycle)  التدريبية الوحدة(اليومية  التدريب خطة :سابعا
 للدورة بالنسبة فقط ليس ،التدرييب اهليكل للبناء ملتكررا األساسي احلجر التدريبية الوحدة تعترب" 

 على السنوي التدريب خطة جناح يتوقف لكذوب ،والكربى املتوسطة للدورات بل متتزج الصغرى التدريبية
 تعتمد حيث ،املختلفة الدورات حتتويه والذي املواسم من موسم لكل للوحدات التدريبية اجليد التشكيل

 دورة كـل  ونوع دف تربط والذي الوحدات تلك من وحدة يف كل التدريب محل تقنيني على أساسا
، علـي  قـوة  بـن ( ".تدريبيـة  وحـدة  كـل  من يف احملتوى اجليد التنسيق إىل باإلضافة هذا .وموسم
2010/2011(  
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 بالنسـبة  العمل وشدة طبيعة توضح اليت القياس ووحدة واملعيار القاعدة التدريبية الوحدة وتعترب
 ويـوم  وضعية حسب يتشكالن العمل وحجم الراحة ووقت ،والشدة املدة أن حيث, األخرى لدورات

 يف املوجـودة  احلصص أن حيث ،األسبوع يوم حسب يتحدد احلصة أن مضمون حيث ,التدريب تواجد
 تصحيح على تركز األسبوع وسط حصص ،البدنية اللياقة بتحسني جانب تم ما الغالب يف األسبوع بداية

 وذلك ،واخلططي التقين اجلانب من القوة نقاط وتطوير بتحسني أخرى تم جهة ومن املرتكبة ءاألخطا
 للفريق والنفسي واخلططي التقين بالتحضري تم األسبوع اية املدرب طرف من املسطرة األهداف حسب
  .القادم للقاء حتضريا وذلك

  :احلديث للتدريب األساسية األساليب -1-5
  : نينوع إىل وتنقسم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 

  التدريب أساليب أنواع يوضح ):02( رقم الشكل
 
  
 

 أساليب التدريب

(Séparé)  التدريبات املدجمة التدريب املنفصل   

 متارين مركبة متارين األلعاب على شكل منافسة

 متارين مهارية بدنية
 

 متارين مهارية خططية
 

 متارين اللعب مصغرة
(Jeu Réduit) 

 

متارين اللعب على شكل 
(Compétition) 

  

 اجلانب البدين

املهاري اجلانب  

 اجلانب اخلططي

 اجلانب النفسي
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  :(Sépare)املنفصل  التدريب أسلوب -1-5-1
 مهـاري  ،بدين( نواحي عدة إىل للعب املدربني تقسيم خالل من التدريبات من الطريقة هذه تأيت

  ):نفسي ،هينذ ،خططي
  )اخل... السرعة ،القوة ،التحمل( بدنيةال الناحية من -
  )اخل... التصويب ،املناولة ن،املراقبة ،بالكرة اجلري( املهارية الناحية من -
  )اخل...اللعب إستراتيجية ،اهلجومو الدفاع ،اللعب تنظيم( اخلططية الناحية من -
  )اللقاء بعد ،اللقاء قبل( الذهنية الناحية من -
 حقيقة مع قليلة بنسبة إال تتشابه ال واليت التدريب أثناء منفصل شكلب هلا العمل يتم املراحل هذه كل -

  .للعب العامة للخصائص تفتقد حيث، اللعب
   (Intégré): أسلوب التدريب املدمج -1-5-2

 (Deblane 1979 , Teodoresce 1977, Mahloـا    قـام  اليت الدراسات خالل من

 املنتهجة اللعب التحليل ووسائل اللعب حقيقة بني كبري اختالف هناك أنه إال ،التوصل مت واليت، (1974
 إىل يرجع أداءه باعتبار التكوين لعملية باهتمام يأخذ ال اخلططي العمل أن حيث ،الشباب مدريب قبل من

  :ألزم الذي األمر ،املهارية القدرات مع البدنية للقدرات نتيجة هو أو الالعب موهبة
  مبكر سن يف ياخلطط اللعب على االعتماد ضرورة -
  واخلططي املهاري العمل بني التدريب مزج ضرورة -

 مـع  لالعب العقلي العمل تطوير على تعتمد كتدريبات املدجمة للتدريبات االهتمام أصبح حيث
 سـريع  أداء إىل بالالعـب  الوصول بغية لكذ ،)احلركية اإلجابة، التحليل ،اإلدراك( الذكاء قدرة تطوير

 لتعلـيم  املناسـبة  البيئـة  بتوفري وذلك حتقيقه للمدرب ميكن الذي واألمر ،عةومت إبداع أكثر مع وموجه
 مع البدين التدريب مكونات فيها تتكامل اللعب ملواقف تنافسية مشاة متارين خالل من الالعب والتدريب

 كاإلدرا فرصـة  لالعب يتيح الذي األمر ،اجلانب املعريف إىل إضافة .واخلططي املهاري التدريب من كل
 املساحة استغالل مع واخلصوم عالقته بالزمالء خالل من املواقف يف التصرف وحسن )املكاين -الزمين(

  .لألداء احملددة
 من التدريب يف والتركيب املزج طريقة على القدم كرة يف للتدريب احلديث االجتاه يعتمد حيث

  :إىل تنقسم واليت التنافسية من التمارين جمموعة خالل
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  املركبة لتمارينا :أوال
  :نوعني إىل وتنقسم

 مرتبطـا  املهاري األداء وترقية اكتساب على حمتواها يف تعتمد متارين وهي :املهارية البدنية التمارين -أ 
 الفنيـة  واجلوانـب  منـها  كل خصائص مراعاة مع ،اخل.. والتحمل كالسرعة بدنية بتحقيق أهداف

  .لتدريبها
 حنـو  موجهـة  تكون التمارينات من النوعية هذه: (Rotation) اخلططية البدنية املهارية التمارين - ب 

 اختـاذ  سرعة مع السريعة املواقف قراءة على الالعب قدرة وزيادة املباراة متطلبات التكيف مع حتسني
 ملـا  شبيهة ملواقف ومتكررة متنوعة مركبة تدريبات خالل من ملواقف اللعب املناسب املهاري القرار
 احترام مع ،واملساحة والوقت اخلصم ضغط حتت حتركات الالعبني فيها تتضح حيث ،املباراة يف حيدث

 : التمارين النوع من هذا مميزات ومن ،التمرين صعوبة يف التدرج مبدأ
  .اإلدراك على تعتمد متارين تطبيق حالة يف الالعب وضع -
  .اجليد التوافق مع لالعب احلركي األداء تطوير -
  .واملسافة وقتال ضغط حتت املكان وتغري متركز -
  حمددة مساحة داخل اخلططية املهارية وامليكانيزمات للمهارات الدائم التكرار -
  .التدريب محل حتديد وكدا البدنية اللياقة بتطوير يسمح التمرين يف املستعمل اإليقاع -

  (Les Jeux de L’entrainement)اللعب  متارين :ثانيا
 باعتبـار  ،اللعب مع مواقف كبري بشكل تتشابه وضعيات يف املهاري العمل بتطبيق يسمح اللعب

  :على تعمل واليت اخلططي اجلانب أساسية لتطوير ركيزة الالعب
  .اللعب وضعيات على الالعب لغوية -
  .اللعب مواقف خالل من الالعبني أفعال ردود تطوير -
  .الالعبني بني اجلماعي التنسيق زيادة -
  .اللعب لتنظيمات األساسية املبادئ فهم -
 القراراتباختاذ  لالعبني ويسمح املنافسة ضغط حتت املختلفة املهارات تطبيق إىل دائما يوصلنا اللعب -

  .اللعب ملوقف السريع التحليل من خالل املناسبة
   .كرة بدون الذي والالعب الكرة حلامل أمهية بإعطاء التكتيكية الثقافة لتطوير أمهية يعطي اللعب -
  .املهارات أحسن بالتنوعات هلم رسم الالعبني به يهتم طبيعة ويف اللعب -
  .للعب األساسية املواقف توضح صغرية مباراة عن عبارة هو اللعب -
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 إىل قربأ تنظيمها يكون مترينات جمموعة عن عبارة هي :(Jeu Réduit)املصغرة  اللعب التمارين -أ 
 مسـاحات  داخل اللعب مساحة تطبيق تصحيح الالعبني مع من قليل عدد مشاركة تتصف اللعب
 :بـ تسمح التمارين هذه، )م30×م30 أو ،م20×م20 أو ،م10×م10(:مثل ،حمددة

  اللعب مواقف مع تتشابه مواقف يف )اخلططية -املهارية( املفاهيم كل تطبيق -
  اللعب مواقف مع تتناسب وضعيات الكره يف  ملسات عدد زيادة -
  اهلدف لتحقيق التمارين تنظيم -
  الالعبني عدد زيادة وأ تنقيص خالل من اللعب شدة يف التغري -
  لالعبني اخلاصة البدنية اللياقة حتسني -

ذلك  تستحق اليت املواقف يف التدخل سهولة مع الالعبني كل مراقبة بسهولة يتميز التدريب هذا: مالحظة
  .التصحيح أو التشجيع خالل من

 علـى  لتعم املقابالت طريقة على التدريبات :(Compétition)مقابلة  شكل على اللعب متارين - ب 
 التمركـز  إىل باإلضافة مع اخلصم االلتحام و اخلصم مواجهة خالل من للمقابالت جو مشابه خلق

 الالعـبني  بآلية إتقان تسمح التمرينات هذه أن إىل باإلضافة اهلجومي اللعب وبناء ،الكرة السترجاع
 حماولـة  مـع  ،سريعةوال الصحيحة القرارات اختاذ خالل من اجلماعية اخلططية املهارية للميكانيزمات

 اجلزاء يف هذا ويأيت ،احلقيقة اللعبة مواقف مع تتشابه مواقف يف والضغوطات املنافسة قلق من التخلص
 :يلي ما من التدريبات النوع هذا مميزات ومن األساسية املرحلة من األخري

  امللعب من كبرية مساحات يف مقابالت شكل على مترينات جترى -
  العبنيال من كبري عدد مشاركة -
  :التالية املساحات حسب التمارين ذه القيام ميكن -

ü الدفاع ضد الوسط + اهلجوم: (امللعب مساحة نصف(   
ü تطبيقية لقاءات )11( ضد )11( مواجه لقاء: اللعب مساحة كل  

  :احلديثة القدم كرة مدرب - 1-6
 هذه املشاهدين جيدب راقي فين أداء يف ويقدم اجيابية نتائج وعلى مسابقة على حائز فريق كل يعد

 أو الفريـق  قيادة على املسئول هو و (Coach)أو  باملدرب وتسمى ،مميزة وتعليمية شخصية تربوية من
ــب -Beckembouer- Cruyff- Ferguson- Hitzfeld- Lippi- Parriera) .املنتخـ

Trapathoni- Zagalo)  
 لتطـوير  أو نتائج على للحصول خاص تدريسي برنامج هناك يوجد ال الناشئني مستوى على أما

 Pekarman (Argentine)-       Puaكفـاء  مكون و مدرب وجود بدون إمكانيات الالعبني وتنمية
(Uruguay)- Queroz (Portugal)-Sandeau (France)  
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 واآلن، والتعليمية التربوية أدواره تأدية املدرب فيها يتقن مهنة أصبحت احلايل الوقت يف املهمة هذه
 كـالتنظيم  أخـرى  مبهـام  القيام املدرب على ألزم القدم كرة رياضة تشهده الذي ر الكبريالتطو لظ يف

 عقود ،مايل تسري ،إداري تسري من النادي داخل واجباته توسيع مع مهارة االتصال إتقان مع والتخطيط
 فرق على أو اجلماعة على يعتمد العمل أصبح احلديثة القدم كرة الكثرية ملدرب املهام هذه ومع ،الالعبني

  .وبقيادة املدرب االختصاص حسب ودلك ،العمل
  :احلديثة القدم كرة مدرب وخصائص صفات -1-6-1
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احلديثة القدم كرة مدرب وخصائص صفات): 03(الشكل رقم 

  

 الشخصية
  القدم لكرة الكلي التفرغ -
الشخصـية   أهدافـه  حتديد -

  الفريق وأهداف
  الرياضية الروح -
 يف ويتحكم فسهن يف يتحكم -

  القلق
 موصفات

  واملنضبط املنظم -
  املتحمس -
  اجتماعي -
  اآلخرين قيمة احترام -
  تهاقرار عن الدفاع -
  بالنفس الثقة -
  والصادق الوضوح -
  والديناميكية إلرادةا -
 .املتحفظ -

 الكفاءات
  الشخصية -
  كاءذال -
  الفريق تنظيم على القدرة -
  االجتماعية التسيري على القدرة -
   احلديث إتقان -
داخل  املرح اجلو خلق يستطيع -

   (Ambiance)اموعة
  الفريق داخل التكتالت مسايرة -

 املعريف
 اللعـب  إسـتراتيجية  معرفـة  -

  واخلطط
  الالزمة -
  : يف معلومات متلك -
ü التشريح علم  
ü النفس علم  
ü الفيزيولوجيا علم  
ü للتدريب وفهمه البيداغوجيا  

  واضحة أهداف حتديد -
-العبني(ب املناس احمليط خلق -

  )مسريين-مساعدين
  إىل األفكار إيصال تستطيع -

  اآلخرين
  بكفاءة يدرب -
 مـع  الفريق تسيري ستطيعي -

 كـل  حسب التحكم الالزم
  وضعية

 واضـحة  قـرارات  اختـاذ  -
  وصحيحة

 املخطئني يعاقب -

 (Le Coach)املدرب 
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  :خالصة
 وصـول  علـى  تعمـل  سليمة علمية أسس على مبنية خمططة تربوية عملية احلديث التدريب إن

 عمليـة  من اهلدف حتقيق من لكذ على يترتب وما ،القدم كرة يف الرياضي األداء التكامل يف إىل الالعبني
 العبيه قدرات وتنظيم بتحقيق املدرب يقوم أن اهلدف هذا حتقيق باملباريات ويتطلب الفوز وهو ،التدريب

 من األداء يف مستويات أعلى إىل م للوصول دموح إطار يف اخللقية واإلرادية موصفا وذهنية وتقنية بدنية
 لطالبانا حاول وقد، املباراة خالل اللعب ملتطلبات بإعداد الالعبني تسمح متقنة تدريبية برامج تطبيق خالل

 للتـدريب  احلديثة ألساليب والتصرف )مناهج قواعد -مبادئ( احلديث للتدريب التطرق الفصل هدا يف
  .املستعملة التمارين وأنواع
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  : متهيد
كرة القدم احلديثة يلعب املهاري دورا بارزا لتحقيق النتائج االجيابية حيث تلعب إليه املهـارة   يف

دورا بارزا يف عملية إتقان وجناح طريقة اللعب بدرجة عالية، حيث يعترب من تعلم املهارات األساسية هـو  
العب قادرا على  التصرف بالكرة أي جزء من جسمه حسب قانون اللعبة، حيث حاول الباحث جعل ال

  .يف هذا الفصل التعريف مبختلف املهارات األساسية لكرة القدم مع التطرق إىل طرق ونظريات التعلم
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  املهارات األساسية يف كرة القدم  -2
  :اإلعداد املهاري -2-1

كل اإلجراءات اليت يتبعها املدرب دف الوصول إىل الدقـة واإلتقـان   " إلعداد املهاري يقصد ا
والتكامل يف أداء مجيع املهارات األساسية للعبة كرة القدم، حبيث ميكن أن يؤديها الالعب بصورة آلية متقنة 

  ).11، ص 1989مفيت إبراهيم محاد، (حتت أي ظرف من ظروف املهارات 
عداد املهاري لالعبني تعلم وتطوير وصقل وإتقان وتثبيت املهارات احلركيـة  حيث يستهدف اإل

مهنـد حسـني   (الرياضية اليت ميكن استخدامها يف املنافسات الرياضية لتحقيق أعلى االجنازات الرياضية 
  ).199، ص 2005أمحد إبراهيم اخلواجا،  ،البشتاوي

، 2004رضا إبراهيم حسني، (ة كما يلي حيث يتميز أداء ملهارات األساسية أو احلركات اجليد
  ):14ص 

  السهولة واألساسيات يف األداء -
 الدقة والتحكم يف األداء -
 التوافق يف أداء احلركة  -
 اإلتقان يف أداء احلركة  -
 اإليقاع  -
 التوقع  -
 .الترتيب -
 
  :مفهوم املهارات -2-2

علـى احلركـة،    على الفرد وليس (Skill)" املهارة"يفضل بعض املتخصصني أن يطلق مصطلح 
فالفرد املاهر وليست احلركة، فيؤدي الفرد املاهر احلركة بسهولة وحتكم ودقة دون التأثر بالعوامل احمليطة، 
وتعرف املهارة على أا اخلاصية احلركية املركبة للفرد واليت تظهر إمكانيات التوافق اجليد يف اجلهاز العصيب 

  ، )15، ص 1998ن، زكي حممد حس/ د( .وأطراف اجلسم احلركية
 ،ة يف األداء وحيكمها عامل النجـاح بأا سلوك معني لفرد حيددها عامل السرعة والدق:" وتعرف

". والغرض املوجود وهي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية اليت توقـع مميـزات االقتصـاد و الثبـات    
)Thomas Thille, 1987, P 300(،  
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التوصل إىل نتيجة من خالل القيام بأداء واجب حركـي   بأا مقدرة الفرد على:" وتعرف كذلك
، 2001مفيت إبراهيم محاد، " (بأقصى درجة من اإلتقان مع بدل ألقل قدرة من الطاقة يف أقل زمن ممكن

  ).104ص 
ويتمثل دورها يف تنظيم وترتيب ااميع العضلية مبا ينسجم وهدف احلركة واالقتصـاد باجلهـد            

القانون، وتعرف أيضا بأا قابلية التواجد يف املكان الصحيح والزمن الصحيح واختيار الفن والسهولة وفق 
حسن السيد أبو عبـد،  . (اجليد يف الوقت املنسب فاألساس املهاري يرتبط باختيار القرارات واالختيارات

  ).168-167:، ص2001
رد يف أداء اجب حركي معـني بأقصـى   مدى كفاءة الف: ومنه يلخص الطالب الباحث املهارة بأا       

 . درجة من اإلتقان مع االقتصاد يف اجلهد
  : أقسام املهارات يف كرة القدم -3 -2

حنفي حممود، خمتار أشـرف  "، "فرج بيومي"، "مغين إبراهيم"، "حممد عبده صاحل"يتفق كل من 
، 2005مد حجار خرفان، حم(أن املهارات األساسية يف كرة القدم تنقسم إىل " صربي العدوي"جابر، و

  ): 14ص 
  : املهارات بدون كرة -2-3-1
 اجلري وتغري االجتاه: أوال

كرة القدم لعبة مجاعية سريعة اإليقاع ومتتاز التحول السريع من لدفاع إيل اهلجوم، والعكس طوال 
  .وهذا األمر يستدعي من الالعبني إجادة اجلري والتدريب عليه ،زمن املباراة

  الوثب: ثانيا
هذه املهارة حتتاج إىل توافر قوة االرتقاء لالعيب كرة القدم مع التوقيت السليم واهلبوط السـليم،  
ويكون ذلك االرتقاء أما برجل واحدة وبرجلني مع مالحظة عدم مرجحة الرجل احلرة أثنـاء االرتقـاء   

  .والوثب ألعلى حىت ال يقع الالعب يف خطأ قانوين
  اخلداع والتمويه باجلسم: ثالثا

تعترب هذه املهارة من املهارات اليت جيب أن جييدها الالعب املدافع واملهاجم على حد السواء مـع  
القدرة على أدائها باستخدام اجلسم واجلدع والرجلني والنظر، وهذا يتطلب من الالعب قدرا كبريا علـى  

إلحساس باملسافة والـزمن  االحتفاظ مبركز ثقل والتوافق العضلي العصيب وقدر كبري على التوقع السليم وا
  .واملكان الذي يقوم به الالعب أثناء اخلداع

  
  



  املهارات األساسية لالعب كرة القدم                                        الفصل الثاين                  
  
  

 32

  :املهارات األساسية باستخدام الكرة -2-3-2
تعتر مهارة اجلري لكرة من أهم املهارات األساسية اليت جيب أن يتقنـها   :اجلري بالكرة -2-3-2-1

ومية والدفاعية وتعني عمليـة اجلـري   العب كرة القدم بأنواعها املختلفة، وذلك وفق مواقف اللعب اهلج
بالكرة على استخدام أجزاء من القدم دف التحكم يف الكرة أثناء دحرجتها على األرض والتقدم ا، كما 
يقصد باجلري بالكرة بأا حماولة الركض أو التقدم بالكرة مع االحتفاظ الالعب ا ومحايتها من اخلصم، 

  )2009موفق اسعد حممود إهلييت، (. وتغري االجتاهمع القدرة على التحكم بالدحرجة 
وتتطلب مهارة اجلري بالكرة مهارة فائقة من الالعب للتحكم يف الكرة والسيطرة عليها أثنـاء  "

اجلري ا واإلحساس باملسافة والزمن واملكان الذي تؤدي فيه املهارة، وهذا يتطلب قذر كبري من السرعة 
، 2001حسن السيد أبو عبـد،  (. تفاظ بالكرة بعيدا عن متناول اخلصموالقدرة على االنطالق مع االح

  ).74-73:ص
  : الكرةبطرق اجلري 

هذا النوع من الدحرجة يعد األكثر استخداما من قبل  :اجلري بالكرة باستخدام الوجه القدم خلارجي -
عبـها بالقـدم   الالعبني لسهولة الركض بالكرة، وميكن احملافظة عليها حتت سيطرة اللعب عن طريق ل

البعيدة عن اخلصم وجعل اخلصم أمام جدار مينعه من الوصول إىل الكرة، أو أن جسم الالعـب يـن   
  ).115، ص 2002 ,موفق أسعد أمحد اهلييت. (الكرة واخلصم

  اجلري بالكرة باستخدام وجه القدم األمامي: أوال
رب خصم له أثناء اجلري بالكرة، استخدام هذه املهارة عندما جيد الالعب مسافة كبرية بينه وبني أق

ـ حسن السيد أبو ع(. إال أن أدائها تصف بالصعوبة نظرا للوضع ألتسرحيي للفتح أثناء اجلري بالكرة ده، ب
  ).76ص  ،2001

   :طريقة األداء
الرجل الغري دافعة للكرة توضع للخلف قليال وإىل جانب الكرة وهي متنيه من الركبة، وينتقل عليهـا   -

 .مركز الثقل
لرجل الدافعة للكرة تتحرك من اخللف لألمام، على أن مير مشط القدم الدافعة ألسفل، حيـث يـتم   ا -

  مالمسة الكرة ووجه القدم األمامي 
مييل اجلدع قابال لألمام كوضع اجلري العادي على أن تعمل الذر عان على االحتفاظ باتزان اجلسـم،   -

  .ن ترتفعا لتكشفا امللعبويكون العينان موجهتني للكرة حلظة مالمستها على أ
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  اجلري بالكرة باستخدام وجه القدم الداخلي: ثانيا
تستخدم هذه الطريقة عند قيام الالعب باجلري بالكرة يف شكل منحىن أو عند ضرورة تغري االجتاه 

على الكرة باستخدام جسـمه وكلتـا قدميـه يف     سهولة حتجيز الالعبثناء اجلري بسرعة، ومن مميزاا 
  ).85، ص 2001، هدبحسن السيد أبو ع(. اظ بالكرة بعيدا عن متناول اخلصماالحتف

  : طريقة األداء
  .توضع قدم االرتكاز خلف الكرة وإىل اجلانب وهي مثنية من الركبة حبيث تكون مركز الثقل عليها -
لكي  تكون حركة الرجل الضاربة من اخللف لألمام باجتاه الكرة مع دوران مقدمة القدم للخارج قليال -

 .يواجه وجه القدم الداخلي للكرة
 .وضع اجلدع مييل لألمام قليال -
 . يتمثل دور الذراعني يف احملافظة على توازن اجلسم -
حركة الرأس تكون إىل األمام حبيث يستطيع الالعب رؤية امللعب ولألسفل حنو الكرة عند مالمستها  -

 ) ساسيةالتعلم واملهارات األ(أن يوزع النظر بني امللعب والكرة 
  اجلري باستخدام وجه القدم األمامي: ثالثا

تستخدم هذه املهارة عندما جيد الالعب مسافة كبرية بينه وبني إطراف اخلصم له أثنـاء اجلـري   
حسن السيد أبو (. بالكرة، إال أن أدائها يتصف بالصعوبة نظر للوضع التشرحيي للقدم أثناء اجلري بالكرة

  ).82، ص 2001، هعبد
  :داءطريقة األ

الرجل الغري دافعة للكرة توضع للخلف قليال إىل جانب الكرة وهي متنيه من الركبة ويتنقل عليها مركز  -
  . ثقل اجلسم

الرجل الدافعة للكرة تتحرك من اخللف لألمام على أن يدور من القدم للداخل قليال حـىت ميكـن أن    -
مناسبة ناء دفع الكرة كثريا علـى أن  يوجه وجه القدم اخلارجي الكرة، مالحظة ارختاء القدم بصورة 

  .تستمر الرجل الدفعة يف حركتها
اجلدع والدرعان والرأس، مييل اجلدع قليال لألمام كوضع اجلري العادي على أن تعمل الدرعان على  -

االحتفاظ اتزان اجلسم، وتكون العينان متجهتني للكرة حلظة مالمستها على أن ترتفعا لتكتشفا امللعب 
  ).65، ص 1984حممد عبد الصاحل، مفيت إبراهيم محاد، (. ككله بعد ذل

تعترب ضرب الكرة بالقدم أكثر املهارات استخدما على اإلطـالق  : ضرب الكرة بالقدم -2-3-2-2
حسـن  (خالل مباريات كرة القدم، وتقسم مجيع الضربات املألوفة يف أربعة خطوت ميكانيكية حسـب  

  ):94، ص 2008السيد أبو عبده، 
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  راب االقت -
  )وضع القد الثانية(أخذ وضع الرب  -
  )مرجحة الرجل الضاربة(املرجحة  -
  الضرب مع املتابعة  -

  :و ميكن تقسيم ضر الكرة بالقدم إىل عدة أنواع منها الشائعة االستخدام ومنها الغري شائعة
  :الضربات الشائعة

  ضرب الكرة بباطن القدم الداخلي  -
 ضرب الكرة بوجه القدم األمامي  -
 رة بوجه القدم اخللف ضرب الك -
 ضرب الكرة وجه القدم اخلارجي -

  : الضربات الغري شائعة االستخدام
  سن القدم  -
  كعب القدم  -
  أسفل القدم  -
  الركبة  -
  الضربات الشائعة االستعمال: أوال

 .وهي أكثر ضربات كرة القدم استخداما يف اللعب على احلر: ضرب الكرة بباطن القدم -أ 
  : طريقة األداء

قترب الالعب إىل الكرة يف خط مستقيم لالجتاه الذي يراد لعبها إليه، سواء كانت ثابتـة  ي: االقتراب -
  .على األرض أو متحركة

توضع قدم الرجل الغري ضاربة جبانب الكرة وعلى مسافة مناسبة منها على أن يشر : ضاربةالالرجل غري  -
  .نتقل عليه مركز ثقل اجلسمسن القد إىل االجتاه الذي ستلعب إليه، حبيث تثين الركبة قليال وي

ل الفخذ، وهي منتفخة من مفصل لركبـة مث  صمترجح الرجل الضاربة للخلف من ف :الرجل الضاربة -
مترجح لألمام على أن يستدير سن القدم الضارة للخارج، وبذلك يوجه باطن القدم الكرة ليضرا من 

 نوالـذراعا ع والرأس ذبعد ضرا اجل منتصفها على أن يكون مفصل القدم مثبتا مث يتابع القدم الكرة
ع لألمام إما الرأس فإنـه يثبـت   ذع طبيعيا أثناء االقتراب ويف حلظة مالمسة الكرة مييل اجلذيكون اجل

 حسن( .حلظة ضرب الكرة و تعمل الدرعان على االحتفاظ على  اتزان اجلسم و يتابع النظر يف الكرة
 ) 95ص  2008السيد أبو عبده ، 
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وجه القدم األمامي هو اجلزء املمتد من سن القدم إىل مفصل القدم  :وجه القدم األماميضرب الكرة ب - ب 
ومبعىن آخر هوا جلزء املغطى برباط احلذاء وضرب الكرة وجه القدم األمامي يعتـرب أقـوى أنـواع    

حسـن  (الضربات لذلك فهي تستخدم بكثري يف التصويب إىل املرمى وتستخدم يف التمرير الطويـل  
   .)105 ص، 2008، دهببو عالسيد أ

  :األداءطريقة 
  لكرة واهلدف يف اجتاه واحد مستقيم او  يقترب الالعب حبيث يكون هو -
وتشري مقدمة القدم لالجتاه  ،)سنتمتر15إىل 10( توضع قدم الرجل الثانية جبانب الكرة وعلى يعدمن  -

  .واهلدف الذي ستلعب إليه الكرة وتثين ركبتنا قليال حلفظ التوازن 
رجح الرجل الضاربة للخلف قبل عملية الضرب من مفصل الفخذ مع سن القـدم الضـاربة عنـد    مت -

  .مالمستها الكرة لضرا بوجه القدم األمامي 
  .مييل اجلدع لألمام قليال والذراعان يف اجلانب  حلفظ التوازن  -
  تكون ركبة الرجل الضاربة عمودية على اجلزء األمامي من الكرة  -
   اضر أثناءعلى الكرة  يوجه نظر الالعب -
إذا أردنا خروج الكرة يف مستوى األرض يكون ضرا من منتصفها أما إذا أردنا ضرا عالية يكـون   -

  .األرضضرب الكرة من نقطة مالمستها 
ـ حسن السـيد أبـو ع  ( .جيب القيام بتتابع الرجل الضاربة للكرة عد الضر إلمتام عملية املتابعة - ، دهب

 ) 116ص ، 2008
يشمل وجه القدم الداخلي املنطقة احملددة بني اإلصـبع األكـرب    :لكرة وجه القدم الداخليضرب ا -ج 

وتستخدم هذه الضربة يف التمريرات العلية واملتوسطة الرتفـاع سـواء كانـت     ،وبداية باطن القدم
مستقيمة أو ملتوية كما تستخدم يف التصويت خاصة يف التصويت امللتوي على املرمى يف الضـربات  

  .رةاحل
  :األداءطريقة 

   .يكون حترك الالعب خبط مستقيم باجتاه الكرة ملواجهة اهلدف الذي جيب اتصال الكرة إليه :االقتراب -
أي سن القـدم   ،يضع الالعب قدم االرتكاز إىل جانب الكرة ومبسافة مناسبة ورأس القدم: االرتكاز -

  .حبيث ينتقل مركز ثقل اجلسم عليهايؤشر باجتاه املكان الذي توجه إليه الكرة ثين لركبة قليال 
للخلف من مفصل الفخذ وتثين مفصل الركبة مث متـرجح   )املنفذ(مترجح القدم الضاربة : القدم النفاذة -

القدم إىل األمام من مفصل القدم لكي يقابل وجه القدم منتصف الكرة مع التأكيد على متابعة األرض 
  .الضاربة
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وعند مالمسة الكرة بالقدم الضاربة مييل اجلـدع قلـيال   ) يطبيع(يكون وضع اجلدع شكل اعتيادي  -
  .لألمام

  .ي لغرض احملافظة على توازن اجلسمتكون حركة الذراعني على شكل طبيع -
 )77ص  ،2008، موفق أسعد إهلييت( .يثبت الالعب رأسه يف اللحظة اليت تضرب ها الركلة -

ملكان احملصور بـني مفصـل القـدم    اوجه القدم اخلارجي هو  :ضرب الكرة بوجه القدم اخلارجي -د 
وهذه الضربة تعترب من الضربات اليت جيـب أن جييـد أدائهـا     ،خلارجي ومنطقة األصبعني الصغريينا

الطويلـة  التمريرات البينية والالعب نظرا الستخدامها يف الضربات الرئيسية والتصويت على املرمى و
 )104ص  ،2008، حسن السيد أبوعيده( .واجلانبية

   :األداء طريقة
االقتراب يكون التقدم باجتاه الكرة خبط مستقيم أو باحنراف للخارج عندما يريد الالعب ضرب الكرة  -

لألمام يف خط مستقيم فتقدمه ينحرف قليال عن اجتاه مسار الكرة وإذ أراد الالعب ضـرب الكـرة   
ان واملطلوب إيصال بشكل ملتوي سيكون االقتراب باحنراف للخارج قليال عن اخلط الواصل بني املك

  الكرة إليه 
نوضع قدم االرتكاز خلف وإىل جانب الكرة وعلى بعد مناسب منها لكي تكون ركلة الرجل الضاربة  -

 .سهلة التأكيد على انثناء ركبة رجل القدم االرتكاز من مفصل الركبة قليال 
لركب مث مترجح مترجح الرجل الضاربة من مفصل من مفصل الفخذ للخلف على أن تثىن من مفصل ا -

لألمام مشط لقدم يستدير إىل الداخل ومفصل القدم ممدود ويقابل وجه القدم اخلارجي الكـرة مـن   
 .منتصفها القريب لالعب وتتابع الرجل الضاربة الكرة بعد ضرا

( ع مييل الالعب باجلزء العلوي من جسمه قليال لألمام وإىل جانب باجتاه الرجل غري النافذة ذوضع اجل -
 .وذلك قبل ضرب الكرة) االرتكاز قدم

 .يكون وضع الذراعني مناسبا للحفاظ على توازن اجلسم -
، موفق أسعد اهلـييت ( .حيافظ الرأس على ثباته أثناء مالمسته الرجل الضاربة للكرة والنظر مثبتا عليها -

 )84ص ، 2008
  )135ص ، 2008 حسن السيد أو عبده،(الضربات الغري شائعة االستعمال  :ثانيا

 :)البوز القدم(ضرب الكرة بسن  -أ 
   :األداءطريقة 

  يكون الالعب والكرة على خط واحد تقريبا  -
  توضع القدم الثانية جبوار القدم  -
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  مترجح الرجل الضاربة خلفا مث أماما لضرب الكرة من أسفلها من مقدمة القدم  -
  ع خلفا مع رفع الذراعني حلفاظ التوازن ذمييل اجل -

 :رب الكرة بكعب القدمض - ب 
  :طريقة األداء 

  يقوم الالعب بتمرير الرجل الضاربة فوق الكرة حيث يواجه كعب القدم مقدم الكرة  -
  مترجح الرجل الضارة حبركة قصرية، حبيث تضرب الكرة برفع وسهولة من منتصفها بكعب القدم  -

  ضرب الكرة بأسفل القدم  -ج 
  :طريقة األداء

  يكون الالعب والكرة على خط واحد -
   ع القدم الثابتة جبوار الكرةيقوم الالعب بوض -
مترجح الرجل خلفا قليال مث أماما مع ثين مشط الضاربة حىت يقابل أسفل احلذاء الكرة مث متـد ركبـة    -

  .الرجل الضارة هند مالمستها الكرة بأسفل القدم
 :ضرب الكرة بالركبة -د 

  :طريقة األداء
  قليال  ين مفصل الركبةالكرة مع االرتكاز على القدم الثانية وثيقوم الالعب مبواجهة  -
 60إىل  40( بني الساق والفخـذ يقوم الالعب بثين مفصل ركبة الرجل الضاربة حبيث تكون الزاوية  -

 .)درجة
 توضع الرجل الضارة خلفا قليال لضرب الكرة بالركبة  -
 ترفع الذراعني خلفض التوازن -
  :ضرب الكرة بالرأس -2-3-2-3

وذلك لتصويب أو  ،هارات اليت حيتاجها العب كرة القدمتعترب مهارة ضر الكرة بالرأس من أهم امل
  .استقبال أوال بعاد الكرة حيث حتتاج هذه املهارة إىل درجة توافق حركي كبري

  :طرق ضرب الكرة بالرأس
  ضرب الكرة بالرأس والالعب متصل باألرض  :أوال

ا أثناء ضرب الكرة ضرب الكرة بالرأس من الثبات توجد وقفتني أساسيتني ميكن لالعب استخدامه
  :بالرأس

  .)القدمني متباعدتني(الوقوف فتحا  -أ 
  )القدم أمام األخرى(وقوف الوضع األمامي  - ب 
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وذلك النتقال مركز ثقل اجلسم من الرجل اخللفية إىل الرجل ، وهنا يفضل وقوف الوضع األمامي
حسن السـيد  ( .ه املهارةاألمامية فإن هذا الوضع يعطي توازن أكثر ومدى أكرب حلركة الالعب أثناء تأديت

  .)44ص ، 2002 ،أبو عبده
  :وتنقسم مهارة ضرب الكرة بالرأس من لثبات إىل

  ضرب الكرة بالرأس من الثبات لألمام  -
  ضرب الكرة بالرأس من الثابت للجانب  -
  الكرة بالرأس من الثبات للخلف  بضر -

  :طريقة األداء
  :ضرب الكرة بالرأس من الثبت

  اجلري يف اجتاه الكرة يقوم الالعب باملشي أو  -
  مييل الالعب جبدعه إىل اخللف قليال أثناء اخلطوة قبل ضرب الكرة بالرأس  -
  يدفع الالعب جدعه لألمام وبسرعة لضر الكرة جبهة الرأس  -
  يقوم الالعب بأداء املتابعة بعد ضرب الكرة بالرأس  -

  ضرب الكرة الرأس والالعب يف اهلواء :ثانيا
  )االرتقاء الفردي(ثب عاليا ضرب الكرة الرأس مع الو -أ 
  )االرتقاء الزوجي(ضرب الكرة الرأس مع الوثب عاليا  - ب 

مث يقـوم   ،حيث يقوم الالعب اجلري يف اجتاه الكرة منذ وجودها يف مستوى ارتفاع مـنخفض 
الالعب يدفع األرض برجل واحدة أو القدمني معا ليطري يف اجتاه الكرة حبيث يكون يف وضـع مـوازي   

  . قلياللألرض أو مائال
مث يهبط على األرض مستخدما يديه اليت  ،يقوم الالعب بضرب الكرة باجلهة يف االجتاه الذي بيديه

  يثبتها قليال المتصاص صدمة األرض
  :السيطرة على الكرة -2-3-2-4

السيطرة على الكرة هو إخضاع الكرة حتت تصرف الالعب واهليمنة عليها وجعلها بعيـدا عـن   
للتصرف فيها بالطريقة املناسبة، حسب ظروف املباراة والسيطرة على الكرة يـتم يف  متناول اخلصم وذلك 

حسـن  ( .مجيع االرتفاعات واملستويات سواء كانت الكرات األرضية أو املنخفضة االرتفاع أو املرتفعـة 
  .)155، ص 2002، السيد أبو عبده
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  : وتشمل أنواع السيطرة على الكرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يوضح أنواع السيطرة على الكرة ): 04(الشكل رقم   
  
  :م الكرةطرق ومناطق استال: أوال

  :استالم الكرة باطن القدم -أ 
  )39-38:ص، 1994، مفيت محاد–حممد عبده صاحل الوحش : (طريقة األداء

لكرة قليال عن الكتف يقترب الالعب الكرة وهو مواجه هلا إىل أن يكون كتفه األيسر متقدما يف اجتاه ا -
  استالم الكرة بالرجل األمين والعكس صحيح  األمين يف حالة

توضع القدم الغري مستلمة على األرض على آن يشري سن القدم إىل االجتاه الذي تأيت منه الكرة على أن  -
  وينتقل على هذه القدم مركز ثقل اجلسم  ،يثين الركية قليال

فصل الفخذ وتثىن الركبة وتتقدم يف اجتاه الذي تأيت منـه الكـرة   تدور الرجل املستلمة للخارج من م -
ليواجه باطن القدم مسار الكرة ويف حلظة مالمسة الكرة لباطن القدم حبيث المتصاص قـوة الكـرة   

  وإيقافها مع مالحظة أنه يكون مفصل القدم مرختيا والقدم مرتفعة على األرض قليال 

 أنواع السيطرة على الكرة

 كتم الكرة امتصاص الكرة استالم الكرة

 باطن القدم

 خارج القدم

 وجه القدم

 وجه القدم األمامي 

 باطن القدم

 أعلى الفخد

 باطن القدم

 خارج القدم

 أسفل القدم

 الفصبة الصدر

 البطن الرأس
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م على أن يعمل الذراعان على حفظ اتزان اجلسم وتثبيت الرس أثناء مييل اجلدع قليال أثناء أداء االستال -
  .مالمسة الكرة للقدم ويركز النظر على الكرة 

يستخدم وجه القدم األمامي الستالم الكرة املنخفضـة الـيت يف    :استالم الكرة بوجه القدم األمامي - ب 
م الكرات األرضية نظـرا  ولكنها ال تستخدم الستال ،مستوى أعلى من األرض وحتت مستوى الركبة

 )109، ص 2008 ،حسن السيد أبو عبده( .للوضع التشرحيي للقدم أثناء استالم الكرة
  : طريقة األداء

  متتد الرجل املستلمة للكرة مع فرد مشط القدم لألمام بدون تصلب مفصل القدم  -
  مامي يقوم الالعب مبسح قدمه ألسفل وللخلف قليال حلظة مالمسة الكرة لوجه القدم األ -
  وذلك للحد من سرعة اندفاع الكرة  -
  نالحظ أن مشط القدم الثانية تشري إىل األمام يف اجتاه الكرة مع انثناء قليال  -
  الذراعان جبوار اجلسم حلفظ التوازن  -
  العينني تنظران إىل الكرة  -

 :استالم الكرة بوجه القدم اخلارجي -ج 
  ) 39ص ، 1994، مفيت إبراهيم محاد، مد عبده صاحلحم: (طريقة األداء

  .الكرةيقترب الالعب إىل الكرة وهو مواجه للمكان الذي تأيت منه  -
حبيث يشري سن القدم  إىل االجتاه الذي تأيت منه الكرة  ،توضع القدم الغري مستلمة للكرة على األرض -

   .على أن تثين الركبة قليال وينتقل عليها مركز ثقل اجلسم
ل الفخذ والركبة،كما يستدير سن القدم للداخل قليال ليتجه وجه الرجل املستلمة للكرة تثين من مفص -

مرختيا المتصاص قوة اندفاع القدم اخلارجي للكرة حبيث يواجهها للجانب على أن يكون مفصل القدم 
  .الكرة

ة ه الرجل املستلماع يف اجتاه الرجل غري املستلمة مث مييل يف اجتاه الرجل املستلمة مث مييل يف اجتذمييل اجل -
  .وتكون الرأس مثبت على أن يكون النظر على الكرة ،على االحتفاظ باتزان اجلسم نالذراعا وتعمل

   :امتصاص الكرة: ثانيا
  :إىلتنقسم هذا النوع من السيطرة على الكرة 

يتم السيطرة على الكرات الساقطة من األعلى بوجـه القـدم    :األماميامتصاص الكرة بوجه القدم  -أ 
تقبال لكرة بالرجل املنفذة مع سحبها إىل األسفل بتوقيت مناسب للسيطرة عليها باس وذلك ،األمامي

 ) 135ص ، 2008 ،موفق اسعد حممود إهلييت(
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  )43-42:ص، 1994 ،مفيت إبراهيم محاد، حممد عبده الصاحل الوحش(: طريقة األداء
  يقترب الالعب باجلري إىل املكان املتوقع سقوط الكرة فيه  -
ويكون االرتكاز  ،صة للكرة يرتكز عليها الالعب حبيث ينتقل عليها مركز ثقل جسمهالرجل الغري ممت -

  على مشط القدم على أن تثىن من الركبة 
وذلك بثين مفصل الفخذ وجه القدم األمامي مسار الكـرة وهـو    ،الرجل املمتصة للكرة ترفع ألعلى -

دم لألسفل المتصاص اندفاعها وتقل مرختي ويف حلظة اليت يسبق مالمسة الكرة لوجه القدم تنخفض الق
  سرعتها بالتدريج لوضعها على األرض أمام الالعب 

أثناء رفع الرجل املمتصة للكرة مييل اجلزء العلوي من اجلسم لألمام قليال ملا تعمل الدرعان على حفظ  -
  .اتزان اجلسم وتثبيت الرأس وبتركيز النظر على الكرة 

وضع التشرحيي لرجل الالعب فإنه ال يستطيع أن يرفع رجله على نظرا لل: باطن القدمبامتصاص لكرة  - ب 
األرض أكثر من الالزم الضطراره للف الرجل للخارج من مفصل الفخذ حىت يواجه بـاطن القـدم   

وذلك فإن هذه الطريقة للسيطرة على الكرة اليت تستخدم أثنـاء امتصـاص الكـرة     املمتصة للكرة،
 .من ارتفاع بسيط صاص الكرة اآلتيةتستخدم أثناء امت

  ) 166ص ، 2008 عبده،حسن السيد أبو (  :األداءطريقة 
يقترب الالعب باجلري من مكان الكرة مث يضع الكرة الثانية يف اجتاه الكرة مع ثين مفصل ركبة القدم  -

  الثانية 
ر ترفع الرجل املمتصة للكرة مبا يتناسب مع مستوى ارتفاع الكرة وتثىن ركبة الرجل املمتصـة ويـدو   -

وتسحب للخلف قليال حلظة ملس الكرة مما يساعد على  ،مشط قدمها للخارج ليقابل باطن القدم الكرة
  امتصاص قوا أيضا 

ع قليال فوق رجل االرتكاز وتركز العينني على الكرة وتعمل الذراعان على حفظ التـوازن  ذمييل اجل -
  .للكرةوتثبيت الرأس حلظة مالمسة باطن الدم 

كلما كان اجلزء الذي يستقبل الكرة كبريا كلم سعاد على اسـتقبال  : على الفخذامتصاص الكرة بأ -ج 
مث التأكيد على عدم و ،وذلك لعدم ارتداد الكرة بقوة ،الكرة وإمخادها والسيطرة عليها بشكل صحيح

 )136، ص 2008 ،موفق اسعد إهلييت(. تصلب اجلسم عند استقبال الكرة
  )168-167:ص، 2008 ،عبدهحسن السيد أبو ( :األداءطريقة 

  يقترب الالعب باجلري إىل مكان هبوط الكرة من األعلى  -
يقوم الالعب بوضع القدم الثانية يف اجتاه الذي تأيت منه الكرة مع ثين ركبتها قليال من مفصل الركبـة   -

  وينتقل عليها مركز ثقل الالعب 
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األعلى وتثىن من ركبتها مع تشـكيل  ترفع الرجل املمتصة للكرة من األعلى يف اجتاه الكرة اهلابطة من  -
ويقوم الالعب باستخدام أعلى الفخذ يف امتصاص الكرة من أسفلها  ،زاوية قائمة بني الفخذ واجلدع

وحلظة ملسها تسحب الرجل املمتصة للكرة إىل اخللف وألسفل بصورة سريعة فتكون الكـرة أمـام   
  الالعب 

عان جبوار ارذيعي ومييل الرأس لألمام قليال وتكون التركز العينني على الكرة وبأخذ اجلدع وضعه الطب -
  .اجلسم حلظة اتزان الالعب

يستخدم الالعب إلمخاد لصدر عند استقبال الكرات الطويلة العالية أو اليت : امتصاص الكرة بالصدر -د 
جيعل السيطرة عليها بشكل  وذلك لكرب مساحة الصدر مما ،مبستوى الصدر فيتحرك الالعب الستقباهلا

 )138ص ، 2008 ،موفق اسعد حممود إهلييت( .جيعلها حتت سيطرتهضل وأف
  : طريقة األداء

  .لالعب باجتاه الكرة القادمة إليهيتحرك ا -
يتركز الالعب على القدمني حبيث يوزع جسمه عليها وهي مثنية من مفصل الركبتني واملسافة بـني   -

مل الالعب على تقدمي رجل على أخرى القدمني تكون مناسبة بالوضع الذي يرتاح به الالعب وقد يع
  .أيضامع االحتفاظ توزيع اجلسم عليها 

وهذا يؤدي إىل تقوس الظهر وبـروز الصـدر    ،مييل اجلسم إىل اخللف وذلك برجوع الرأس للخلف -
وهذا مييل اجلسـم   ،تالمس الكرة الصدر يقوم الالعب بدفع احلوض إىل اخللف لألمام يف اللحظة اليت

يقوم الالعب دفع  يف حالة احملافظة على الكرة يف األعلىلكرة بالصدر لبقائها قريبا منه والألمام ملقابلة 
  .رةذلك دفع اجلدع للخلف ليقابل الصدر الكاحلوض لألمام و

  .اء الذراعني للجانب حلفظ التوازنحيافظ الالعب على إبق -
  .لالعب مع تركيز النظر على الكرة يكون الرأس مرفوعا -

   :لرأسامتصاص الكرة ا - ه 
  )Yves Calvin, Jocchyn Waty, 2006, P 51( :طريقة األداء

  يقتر الالعب من االجتاه القدم منه الكرة مع مراعاة تقدير مكان هبوطها  -
الوضع فتحا أو قدم أمام األخـرى الوضـع   ( يبدأ الالعب بالوقوف مواجه للكرة مع تباعد القدمني  -

  ثقل اجلسم على الرجلني بالتساوي و تثين الركبتني قليال مع توزيع )األمامي 
  يبدأ الالعب يف حتريك الرأس لألمام استعدادا المتصاص الكرة مع مراعاة ارختاء عضالت رقبة -
يف حلظة ملس الكرة للجبهة يقوم الالعب بسحب رأسه للخلف مع زيادة ثين الركبتني لتهبط الكـرة   -

  أمام الالعب ويتم السيطرة عليها 



  املهارات األساسية لالعب كرة القدم                                        الفصل الثاين                  
  
  

 43

  والدرعان يف اجلانب حلفاظ التوازن  العينني تنظران للكرة -
  الكرةكتم : ثالثا

  : هيينقسم كتم الكرة إىل أنواع و
 :كتم الكرة بباطن القدم -أ 

  : طريقة األداء
  يقترب الالعب من الكرة اآلتية أمامه حبيث يواجه كتف الرجل الثابتة اجتاه اقتراب الكرة  -
قادم منه الكرة وينقل اجلسم الالعب على هذه القدم ال الثابتة قليال ويشري مشطها إىل املكانثين الركبة  -

  الثابتة 
ترفع الرجل اليت تكتم الكرة للخلف قليال مع انثنائها من الركبة والفخذ على أن يستدير مشط القـدم   -

   .للخارج قليال وتكون من الساق زاوية قائمة
رض المتصاص قوا ارتـدادها إىل  مترجح القدم الكامتة لألمام ليقابل باطن القدم الكرة املرتدة من األ -

  .لسيطرة عليهااألرض حرة أخرى بعد ا
حسن السيد ( .مييل اجلدع لألمام قليال وتعمل الذراعان يف احلفاظ على التوازن ويكون الرأس مثبت -

  )175ص  ،2008 ،أبو عبده
 :)نعل القدم(كتم الكرة بأسفل  - ب 

  :طريقة األداء
  يقترب الالعب إىل مكان سقوط الكرة  -
  وهي مثنية من مفصل الركبة الفخذ  برفع الساق الكامتة ألعلى قليالوم الالعب يق -
يثىن مفصل القدم وهو مرتخ حبيث يكون على األرض زاوية مناسبة تساعد على ارتداد الكرة إليه مرة  -

  أخرى بعد االرتطام ا 
فظ اتزان اجلسم يكون النظر وتعمل الذراعان على ح ،أثناء القيام حبركة الكتم مييل اجلدع لألمام قليال -

  مركز على الكرة 
 :كتم الكرة بوجه القدم اخلارجي -ج 

  :طريقة األداء
  يقترب الالعب باجلري من املكان املتوقع سقوط الكرة فيه -
  توضع الرجل الثانية خلف مكان توقع هبوط الكرة مع انثنائها من الركبة قليال  -
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فخذ مث مترجح أمام الرجل الثانية مث متـرجح مـرة   نلف الرجل الكامتة للكرة من الداخل من مفصل ال -
وهي مثنية من مفصل لركبة لتقابل الكرة الساقطة بوجه القدم اخلارجي بعـد فـرد    ،أخرى للخارج

  مفصل القدم لتمتص قوة الكرة و يكتمها على األرض
مث مييـل  ،الكرة اجلدع مائال قليال إىل اخللف قبل مالمسة الرجل الكامتة للكرة و العينان تركزان على  -

اجلدع لألمام قليال مالمسة الكرة وكتمها والدرعان جبواز اجلسم حلفـظ التـوازن تثبيـت الـرأس     
)Adam Ward, Trevor Leurin, 2002, P 38(  

 :كتم الكرة بالقصبة أو القصبتني -د 
  :األداءطريقة 

  .اجلري يف اجتاه القادم منه الكرةيقترب الالعب ب -
  .)يف حالة الكتم بالقصبة(اه الكرة و ثين قليال تشري القدم الثانية إىل اجت -
 )سم 20إىل  15( يف حالة استخدام القصبتني تثين الركبتني قليال عندما تسقط الكرة على بعد -
التوازن لعينني تركـزان  ثين اجلدع لألمام مع رفع الكعبني عن األرض والذراعني جبانب اجلسم حلفاظ  -

 .على الكرة
بينهما  )سم10( صبتني جيب أن يكون مضمونتني مع ترك مسافة ال تزيد عنيف حالة كتم الكرة بالق -

 وعند ارتداد الكرة من األرض تثين الركبتني ملقابلة الكرة املرتدة 
حسن ( .القصبتني متد الركبة الركبتني قليال المتصاص سرعة الكرة أونالحظ عند مالمسة الكرة للقبة  -

 )172ص ، 2002، السيد أبو عبده
 : كرة بالباطنكتم ال -ه 

  يقترب الالعب باجلري يف اجتاه الكرة  -
  يشري مشط القدمني يف اجتاه الكرة مع ثين الركبتني قليال  -
  مييل جدع لألمام قليال ليقابل الكرة املرتدة من األرض بزاوية  -
عند ارتداد الكرة من األرض يواجه الالعب الكرة باستخدام منطقة عضالت البطن وجزء من الصدر  -

   .الكرة ألسفل مرة أخرى على األرضلكتم 
حسن السيد أبـو  ( .يراعي أن تكون العينني مركزة على الكرة والذراعان جبوار اجلسم حلفظ التوازن -

 )173ص  ،2002 ،عبده
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  :املراوغة -2-3-2-5
املراوغة واخلداع هي حركات التمويه واخلداع بالكرة اليت يؤديها لالعب هدف الـتخلص مـن   

، 2008 ،موفق اسعد حممـود /د( .ال يكون هناك فرصة للمناولة أو التصويب على اهلدفاخلصم عندما 
  )107ص 

تعرف املراوغة على أا حركة التمويه واخلداع بالكرة اليت يقوم ا الالعب دف التخلص مـن  
ا بأا فن أيضوتعرف  ،املدافع بالضغط عليه، حيث أن املراوغة ضرورية يف بعض املواقف يف لعبة كرة القدم

خداعه مع قدرته على تغري اجتاهه وهو حيتفظ بالكرة بسرعة مستخدما بعض حركات التخلص من اخلصم و
  )793 ص، 2008، حسن السيد أبو عبده( .اخلداع اليت يؤديها جبسمه أو يقدمه

ويلخص الباحث باملراوغة وسيلة يستعملها الالعب جلعل اخلصم يتوقع حركة الالعـب توقعـا   
   .استعمال حركات متويهية وخمادعةخاطئا ب

وتنقسم املراوغة إىل حسب حممد عبده صاحل أبو احلسن ومغين إبراهيم حممد ميكن تقسيم املراوغة 
  :أقسام) 05( إىل
  املراوغة بدفع الكرة إىل األمام من جانب قدم ارتكاز املنافس :أوال

  :األداءطريقة 
ياردات مييل الالعب إىل حدا ) 03 إىل 02( وح بنيحينما يقترب املدافع من املهاجم مبسافة تترا

مث يدفع كرة بوجه القدم الداخلي أو بباطن القدم  ،جلانبني على أن ينقل ثقل جسمه على قدم هذا اجلانب
  .اليت انتقل عليها مركز ثقل جسمه إىل األمام وإىل جانب املدفع يف اجتاه الرجل

  من اجلانب اآلخر املراوغة التمويه إىل جانب واملرور :ثانيا
  :األداءطريقة 

نه سوف مير من أحينما يقترب املدافع من املهاجم املستحوذ على الكرة يقوم املهاجم بالتمويه على 
وذلك بدفع جسمه كله يف هذا االجتاه و يتم ذلك مبيل اجلدع وكأن الالعب سيجري  ،أحد جانيب املدافع

هذا األخـري  يقوم  ،ب فيها املدافع لسد الطريق على املهاجمويف اللحظة اليت يستجي ،فعال إىل هذا اجلانب
  .)250، ص أساسيات كرة القدم( .بدفع الكرة إىل االجتاه اآلخر واملرور منه

  املراوغة بالتمويه مرتني إىل اجلانب واملرور يف املرة التالية: ثالثا
   :األداءطريقة 

 ،نه سيمر من أحد اجلوانبأكة خداعية على عند اقتراب املهاجم بالكرة من املدافع فإنه يؤدي حر
ذلك مبيل اجلسم ودفع ثقله على ويف اجتاه الرجل مث يعل الالعب وضع جسمه فجأة حبيث يكـرر هـذا   و
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مث يعود الالعب إىل االجتاه التمويه األول ليمر بالكرة من جانب  ،التمويه يف اجلانب العكسي بنفس الطريقة
  )51ص ، 1994 ،إبراهيمش مفيت حممد عبده صاحل الوح( .املدافع
  املراوغة خبداع مترير الكرة بباطن القدم :رابعا

  :طريقة األداء
ميوه على أنه سيمرر الكرة ببـاطن   ياردات )05-04( مبسافةملدافع اعندما يقترب املهاجم من 

من كرة ،  ألرض يف اجلانب األخرتوضع على احيث ميرر القدم من فوق الكرة، والقدم إىل احد اجلانبني و
 .بذلك ينتقل على اجلهة اليسار ويسحب الكرة بباطن القدم اليسرى إىل هذا اجلهة ليتخلص من املـدافع و
   )53ص ، 1984، محاد إبراهيممفيت  /د ،حممد عبده صاحل(
  :املهامجة -2-3-2-6

 ،املهامجة وهي سرعة استجابة الالعب الستخالص الكرة من اخلصم أو قطعها و السيطرة عليهـا 
  :التاليةوتنقسم املهامجة إىل األقسام 

  
  
  

  
  
  
  

 املهامجة عيوضح أنوا ):05( الشكل رقم
  
  املهامجة من األمام :أوال

تؤدي هذه املهارة عندما يقوم اللعب املدافع مبهامجة الالعب اخلصم من األمام مباشرة عند اقتراب 
  .الالعب اخلصم بالكرة

  :األداءطريقة 
  دافع من املهاجم املستحوذ على الكرة من األمام له يقترب الالعب امل -
 ،يضع الالعب املدافع قدم االرتكاز يف املوقع الذي يتوقعه اللعب ملهامجة الكرة وهي مثنية من الركبـة  -

  وينتقل ثقل اجلسم عليها 

 ةـــامجـــامله

 مهامجة من اخللف مهامجة من اجلانب مهامجة من األمام
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وذلـك   ،تكون العضالت واملفاصل مشدودة وهي مثنية الركبة، وباطن القدم يكون مواجهة للكـرة  -
ارة قدم الرجل املنفذة للخارج من مفصل الفخذ ويف حلظة مالمسة القدم للكرة ينتقل مركز ثقل باستد

  اجلسم عليها وتدفع الكرة بقوة إىل األمام 
  ويف اللحظة اليت تالمس ا باطن القدم للكرة مييل الالعب جبدعه لألمام  -
  عان للمحافظة على اتزان اجلسمارذالالعب اليستخدم  -
  )183ص ، 2008 ،سعد حممودأموفق ( .برأسه لألمام مع بقاء النظر مركزا على الكرةمييل الالعب  -

  املهامجة من اجلانب  :ثانيا
وذلك بغية اسـتخالص   ،تؤدي هذه املهارة عندما يقوم الالعب املدافع باملهامجة الالعب اخلصم

   :الطرق التاليةوذلك باجلري جبانب الالعب املستحوذ على الكرة مث مهامجته بإحدى  ،الكرة
  تثبيت الكرة من أمام الالعب  -أ 
  الكتف القانوين - ب 
 الزحلقة من اجلانب  -ج 

  :األداءطريقة 
ويستمر معه أي  ،يقترب الالعب املدافع من الالعب اخلصم املستحوذ على الكرة إىل أن يصل قريبا منه -

  عندما يكون الالعبان يف خط واحد 
  العتبارية للركض تستمر القدم الغري مهامجة للكرة باحلركة ا -
يقوم الالعب بسحب الرجل من األرض ومد مشط القدم باجتاه الكرة ملواجهتها بوجه القدم األمامي  -

  أو باطن القدم للجانب 
  ع عادية كما يف حالة ركض ذوضعية اجل -
  للمحافظة على اتزان اجلسم  الذراعانيستخدم العب  -
  )187ص، 2008 ،سعد حممودموفق (. يكون الرأس ثابتا والنظر مركزا على الكرة -

  املهامجة من اخللف :ثالثا
تؤدي هذه املهارات عندما يكون الالعب اخلصم املستحوذ على الكرة ومتقدميها جريا لألمـام  

  :ويتم ذلك بإحدى الطرق، ومهامجة الكرة من اخللف تشتيتها ،حيث يقوم الالعب املنافس باجلري
  تسترد الكرة بالقدم من األمام  -أ 
 اخلصم وضرب الكرة بالرأس الوثب خلف - ب 
 التزحلق خلف املهاجم -ج 
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  :طريقة األداء
عندما يكون الالعب املهاجم أمام الالعب املدافع يقتر الالعب املدافع من الالعب اخلصم املسـتحوذ   -

  يصل جبانب أو خلفه قيال  أنعلى الكرة إىل 
  وهي مثنية قوم الالعب مبد الرجل اجتاه الكرة، ويستند اجلسم على الرجل األخرى  -
  الذراع اليت قي جهة الرجل املهامجة توجه إىل األرض والذراع األخرى مرفوعة عاليا  -
يدفع الالعب جبسمه ممدودا باجتاه الرجل اليت تقوم مبهامجة اخلصم لقطع الكرة ويستند اجلسم عليهـا   -

تص صـدمة  بعد مد الرجل املهامجة، بعد ضرب الكرة وقطعها يتزحلق الالعب على األرض حبيث مي
  االرتطام باألرض عن طريق الرجل املهامجة وذراعاه 

  )185ص ، 2008، سعد إهلييتأموفق ( .مييل الرأس مع اجلدع مع بقاء النظر على الكرة -
  :رمية التماس -2-3-2-7

ويتم القيام ا وتنفيـذ رميـة    ،تعترب رمية التماس إحدى احلاالت التالية حيث تعترب مهارة خاصة
سواء كانت الكرة يف األرض أو يف اهلواء حيث يتطلب تنفيـذ   ،لة عبور الكرة خط التماسالتماس يف حا

هذه الرمية شروط خاصة جيب على الالعب الذي يقوم بأدائها أن يتبعها أو إذا ما استخدمت رمية التماس 
ملـهم  استخداما أمثل ميكن أن يشكل خطورة كبرية على مرمى اخلصم حيث يعتمد عليها املدربني يف ع

  .التكتيكي
  الشروط القانونية لرمية التماس :أوال

  ترمى الكرة من نفس املنطقة اليت خرجت منها خط التماس  -
  الالعب يواجه امللعب جبزء من جسمه  -
جزء من كلتا القدمني مالمس لألرض علـى   ترمى الكرة من خل الرأس لألمام باليدين معا وال تسقط -

  )301 ص ،1984، مفيت إبراهيم محاد ،عبده صاحل حممد ( .اخلط أو خلفه
  أنواع رمية التماس :ثاين

 :رمية التماس من الثبات -أ 
  التماس والقدمان ملتصقتان  رمية -
  التماس والقدمان متباعدين متجاورتني  رمية -
  رمية التماس ورجل أمام أخرى خلفا  -

 رمية التماس من االقتراب  - ب 
  رمية التماس من االقتراب باملشي -
  القتراب باجلريرمية التماس من ا -



  املهارات األساسية لالعب كرة القدم                                        الفصل الثاين                  
  
  

 49

  :حراسة املرمى -2-3-2-8
يف وقت مضى كان دور حارس املرمى أقل بأخذ بعني االعتبار بقية عناصر الفريـق أمـا اليـوم    
الوضعية تغريت بصفة كبرية، يف كرة القدم احلديثة أعطت كل العب دور وأمهية متساوية فأصبح مركـز  

 ،الالعب الوحيد الذي ميكن أن يسمح بفوز فريقـه حيث أنه  ،حراسة املرمى مركز حساس حلماية املرمى
وذلك من خالل املسامهة  ،كذلك يهزم فريقه حسب طريقة أداءه كما صبح حلارس املرمى ادوار اهلجوميةو

  .مدافع كأخريف اهلجومات السريعة واللعب خارج منطقة اجلزاء برجليه 
  املميزات الواجب توفرها يف حراسة املرمى :أوال

  لقدرة على القيادة وتوجيه زمالئه أثناء سري املباراة أن يتمتع با -
  أن ميتاز بالشجاعة واجلراءة و الثقة النفس  -
  يكون لديه القدرة على حسن سرعة رد الفعل والتوافق العضلي العصيب  أن -
  املرونة والسرعة والقوة يتمتع بقدرة كبرية يف الرشاقة و أن -
سنتمتر على أن يتناسب طوله مع وزنـه   )185-175( يتراوح طوله ما بنيآن يكون طويل القامة و -

   .كيلوغرام) 80-70(حبيث يتراوح ما بني 
  أن يكون فامها بكافة اخلطط الدفاعية واهلجومية  -
 ،1980، حنفي حممد خمتـار ( .أن يؤدي مجيع املهارات األساسية لكفاءة عالية مثل زمالئه يف الفريق -

  )104ص 
  املرمى املهارات األساسية حلارس :ثانيا

  :تنقسم حركات حارس املرمى إىل
 :وتنقسم إىل :كرةحركات بدون  -أ 

وضع االستعداد هو الوضع األساسي الذي يبدأ منه حارس املرمى التحرك داخـل   :األساسيةالوقفة  .1
وجيعل هذا الوضع حارس املرمى يف وضعية حتفـز دائـم    ،منطقة اجلزاء ألداء مهارته الفنية ثناء املباراة

واء لألمام أو للجانـب أو  االرختاء على اجلانبني والتحرك حبرية سنه من الوثب واالرتقاء وريح ميكمست
 .ة التركيز العايل أثناء املباراةهذا يعطي حلارس املرمى ميزو ،للخلف

لكرة وذلك يتميز دور حارس املرمى بالتحرك ويكون التحرك حسب وضعية ا :الثغراتالتحرك لسد  .2
 .لتمكن من غلق الزاوية
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 :وتنقسم إىل :الكرةحركات باستخدام  - ب 
 :حركات دفاعية حلارس املرمى .1
جيب أن تواجه راحة اليدين الكرة واألصابع مفتوحة أثنـاء مسـك   : إمساك الكرات املوجهة باليدين -

تنقسم هذه املهارة إىل ثالث أقسـام  و ،الكرة على أن تقابل األصابع الكرة لتسهيل االمتصاص لقوا
 :هي
ü  األرضية مسك الكرة  
ü  مسك الكرة متوسطة االرتفاع  
ü  مسك الكرات العالية فوق الرأس  

لـك بالقيـام بالسـيطرة يف    ذو ،ملهارة بقفز حارس املرمى جانباتكون هذه ا: االرمتاء ملسك الكرة -
 ذلك من أجل مسك الكرة أو إبعادها و ،السقوط

حارس املرمى هذه املهارة يف حالة  يستعمل :دفع الكرة بضرا بالقبضة أو بالقبضتني إىل داخل امللعب -
عدم متكنه من أمساك بالكرة وهي عالية، فنظرا للمضايقة فيقوم بإبعاد الكرة قبضتا اليدين أو بقبضـة  

 واحدة 
يقوم حارس املرمى بأداء هذه املهارة يف بعـض   :الكرة جبوار القائم أو فوق العارضة) أبعاد(تشتيت   -

ت مصطدمة باملطار كرات لولبية، كرات مصوبة بقوة، كرا(ا إمساك ملختلة و اليت يصعب فيهاملواقف ا
 :و ميكن تقسيم تشتيت أو إبعاد الكرة من املرمى إىل ثالث أنوع ،)يف األرض

ü  إبعاد الكرات األرضية جبوار القائم  
ü  إبعاد الكرات املتوسطية االرتفاع جبوار القائم  
ü  إبعاد الكرات العالية االرتفاع فوق العارضة  

تستعمل هذه املهارة لتشتيت الكرة من أمام املهاجم خاصـة يف ضـل عـدم    " :يت الكرة الرجلتشت -
، ص 2002 ،حسن السيد أبو عبـده ( ."استخدام اليدين يف حالة رجوع الكرة من الالعب الزميل

200( 
وكذلك هـو أول  ، يعترب حارس املرمى يف كرة القدم آخر مدافع: احلركات اهلجومية حلارس املرمى .2

 : تنقسم إىلو ،سواء كانت باليد أو بالقدم ،جم يساهم يف بناء اهلجمات عن طريق متريريمها
  .تستخدم هذه الطريقة لرمي الكرة للزميل القريب من احلارس: دحرجة الكرة على األرض من أسفل -
وكـذلك تسـتعمل    ،تستخدم هذه الطريقة لرمي الكرة مسافة طويلـة : رمي الكرة باليد من األعلى -

  .اخلصوم لتجاوز
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تستخدم هذه الطريقة لضـرب الكـرة    :ضرب الكرة الثابتة أو بعد محلها أما طائرة أو نصف طائرة -
  .مسافة طويلة أو جانبية وتتميز بالسرعة والقوة

  :عمليات التعلم
أن معظم احلركات تتطلب مع بعضها يف أشكال أمناطا احلركات املتعلقة الزمان واملكان والـتعلم  

مستوى الطموح الشخصي الذايت والعلمي وعمليات الـتعلم مرتبطـة بالقـدرات أو     احلركي مرتبط مع
وهذا ناتج عن قدرة اإلنسـان   ،الصفات احلركية إن عمليات التعلم احلركي مرتبطة باالستجابة للمثريات

على هذه املهارات وهذه القدرة تعتمد على مدى قدرة الفرد على استيعاب عمليات التعلم وعلى قدرتـه  
   )58، ص 1987 ،وجيه حمجوب( .ركية للوصول إىل أعلى قيمة حركية ممكنة نتيجة لعمليات التعلماحل

أنه اكتساب املهارات احلركية وإتقاا  "حممد عادل رشدي"ن اهلدف التعلم احلركي كما يراه إو
 .من لفعالية واإلتقانوتثبيتها حبيث ميكن للفرد الرياضيون استخدامها إثناء املنافسات الرياضية بدرجة كبرية 

  ) 145، ص 2006 ،محدأعطا اهللا (
إن هذه املرحلة تظهر ترتيبا وتطور ال ميكن خمالفته أو السري عكسه وهذا ال يعين أن كل مرحلـة  

أن ذلك ال يعين بأن املراحل ليس شـكال  " ":لكورت مانيل"يقول  ،مستقلة عن األخرى أو منفصلة عنها
ص ، 2006 ،عطا اهللا أمحد( ".اصلة إمنا تسري بانسياب بني مرحلة وأخرىثابتا أو أنه ال يوجد خطوط ف

145(  
على أن عملية التعلم املهارة احلركية متر على  "أبو عبد الفتاح"و ،"حممد حسن عالوي"كما يشري 

  .تتأثر اا بينها وتؤثر منها على األخرى وثالث مراحل أساسية ترتبط فيم
  : يمراحل تعلم االدا املهار -2-4
  مرحلة التوافق األويل للمهارة احلركية  -
  مرحلة التوافق اجليد للمهارة احلركية- -
  )73ص  ،عال عبد الفتاح ،حممد حسن عالوي( .مرحلة اإلتقان وتثبيت للمهارة احلركية -
  : مرحلة التوافق اخلام للمهارة احلركية -2-4-1

سري احلركة حبيث أنه حياول أداء  على تطور األوىل عن" الالعب" يف هذه املرحلة حيصل الرياضي
حركة جديدة ألول مرة فسوف يشعر أن حركاته غري منتظمة وغري منسقة كما ال يستطيع السيطرة على 

  .)147 ، ص2006 ،محدأعطا اهللا ( .أطرافه
إن من حياول أداء مهارة حركية ألول مرة يشعر حقيقة أنت حركاته غري منسـقة و ال ختضـع   

يطرة كما يالحظ أن احلركة  تنصهر لعدة حركات غري متناسقة ال رابط بينها يف كثري أطرافه للتوجه والس
ومن خالل أوجه املساعدات املتعددة تضم  ،من األحيان ولكن يف أثناء تكرار األداء املستمر للمهرة احلركية
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مرة الرغم مـن اتسـام   أخريا اللحظة اليت يستطيع فيها الفرد النجاح يف أداء املهارة احلركية اجلديدة ألول 
األداء بالبداية وارتباطه ببعض األخطاء وهذه اللحظة تعترب فاصلة ألنه من األمهية مبكان أن يعيش الالعـب  

   )61-60:، ص2002 ،حممد حسن عالوي( .ويشعر باحلركة كالكل
. مبعين آخر اكتساب املسار األساسي للحركة بشكل عام دون وضع اعتبار مبستوى جودة األداء

  )133، ص 1996 ،مفيت امحد إبراهيم(
حول هذه املرحلة أن مجيع األخطاء يرجع سببها إىل األداء احلركي يوجه  "كورت مانيل"ويذكر 

 ،سبع بـو عبـد اهللا  ( .بالدرجة األوىل عن طريق تنظيم خارجي على أساس املعلومات املناسبة من النظر
   )173، ص 2001

ظهور الواضح ألقسام احلركة وقلة الثبات فيها كما يشري إن التوقف األويل يتصف كذلك بقلة ال
وتشمل ذلك االنتقال من القسم التحضريي للحركة إىل القسم الرئيسي حيث  ،لقلة يف االنسياب احلركي

حتدث تأخريات وأحيانا تقطع يف سري زمن األداء أما بالنسبة ال كبري فان التوافق األويل ال ميكن الصورة 
  ) 159، ص 1992د حسن عالوي، حمم( .يؤدي احلركة مبجال كبري وأحيانا مبجال قليل فقد ،املرادة

من هنا نستنتج أن هذه احلركة تتطلب التفكري والتركيز وفهم وتقدمي املعلومات ومنـوذج عـن   و
  األداء اليت يتسم شرحها يف ما بعد 

  :مرحلة التوافق اجليد للمهارة احلركية -2-4-2
ي سري التعلم لالنتقال من مرحلة التوافق اخلام إىل مرحلة يتمكن فيها املـتعلم  إن هذه املرحلة حتتو

هذه املرحلة هي تطوير وحتسني الشكل  ":"حممد عادل رشدي" يقول ،من أداء احلركة دون إخطار تقريبا
  ) 198 ص ،2006 محد،أعطا اهللا ( ".اخلام والبدين للحركة والذي مت األساس عن طريق املمارسة

إن ما مييز معامل هذه املرحلة قلة األخطاء املهرية وخلو التكنيك الرياضي للمهارة من تلك  ويقول
وبذلك فتلك املرحلة أهم مرحلة ما مييزها هو حتقيق احلركة بأقل أخطاء ممكنة يصـبح   ،األخطاء الرئيسية

 .ثر اقتصادية يف اجلهد املبذولاملتعلمون قادرين على تكرار أداء املهارة احلركية، إذ يبدو بأن األداء أصبح أك
  )133، ص 1996محاد، مفيت إبراهيم (

يف هذه املرحلة تـزداد  ) مانيل(وعالقته بالتصحيح الذايت  وخبصوص أمهية التقدم السمعي البصري
 وهذا يؤدي إمكانية املالحظة الذاتية والتصحيح الذايت ويضيف على ،معرفة املتعلم ألجزاء احلركة تدرجييا

وكذلك ربطها بالعرض تؤدي فقط إىل النجـاح   ،ذلك  أن الشرح والتصحيح من قبل املدرس أو املدرب
، ص 2001طـاهر طـاهر،   ( .عندما يتمكن املتعلم من مقارنتها ذاتيا وأن يتمكن من التصحيح الذايت

175(  
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  : مرحلة التوافق اآليل للمهارة احلركية -2-4-3
ة االنسجام  الوضعيات ملتغرية أو مرحلة املقدرة حبيث أنـه  مرحل ":"كورت مانيل"كما يسميها 

خلل هذه املرحلة يصبح عند الرياضي يسمى بالشعور أو احلركة وهذا يعين الشعور أو اإلحساس العضلي 
  )150، ص 2006عطا اهللا أمحد، ( ".العلي لدقة احلركات

قادرين على تكرار الداء  كذلك بعد ن ستكتسب املتعلمون التوافق اجليد للمهارة حيث يصبحون
واليت تتميز بأن  ،للمهارة احلركية بصورة أكثر تنظيما وأساسيا هلم الوصول م إىل مرحلة اإلتقان والتثبيت

مفيت إبـراهيم  ( .مستوى األداء فيها يصبح مرتفعا بدرجة كبرية ويتصف بالسيطرة والتوافق و االنسجام
  )69، ص 2002 حممد حسن عالوي،(ويف  )134، ص 1996 محاد،

أا مرحلة الكمال احلركي و خالل هذه املرحة يتكون ":" بسيطويسي أمحد بسيطويسي"ويقول 
التمكن و لدى املتعلم يف اال الرياضي اإلحساس العضلي العايل لدقة احلركات ، وهدف هذه املرحلة هو 

  )58، ص 2001 زيتوين عبد القادر،( ....."التحكم يف األداء بشكل إىل
خبصوص التصوير احلركي أن التصوير احلركي ينسجم مع واقـع   "مانيل"يف هذه املرحلة يذكر و

أي تصـور  (وهذا يعن تصورات غـري واقعيـة    ،لكنه يف املرحة الثالثة ال يعادل االدعاء) األداء احلركي(
بات يف كوا انو أما الذاكرة احلركية فتبقى وظيفتها تعمل حىت يف احلركات الدقيقة إىل حالة ث ، )إبداعي

وبذلك تصبح املهارة احلركية أكثـر دقـة    ،تكون حتت سيطرة املتحكم يف أي وقت وأمام كل الظروف
  )177، ص 2001 ،طاهر طاهر(. ورسوخا صعبة ومتغرية

 مخس خطوات رئيسية يف التدريب دف إتقان املهارة احلركيـة "مهارة  عن "سيوف عالوي"و
  :)135، ص 1996، إبراهيم محادمفيت ( وهي كما يلي ،وتثبيتها

  إتقان املهارة احلركية حتت الظروف املبسطة الثابتة  -
  تثبيت املهارة احلركية من خالل التغري يف االشتراطات والعوامل احمليطة باألداء  -
  تثبيت املهارة احلركية يف املنافسات التجريبية  -

   :ثالث) 03(وهكذا نستنتج أن املتعلم مير مبرحلة 
  ركي للمهارة  اكتساب ح -أ 
  التحكم اجليد يف احلكة املكتسبة  - ب 
 إحساس عضلي عايل باملهارة احلركية بدرجة عالية من اإلتقان والتثبيت  -ج 
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  :طرق التعلم -2-5
ولكل واحدة منها الظروف اليت ميكن اسـتخدامها وهـي    ،ثالث أنواع من لتعلم )03( هناك

  :)138، ص 1996 ،مفيت إبراهيم(  كالتايل
  :اجلزئيةلطريقة ا -2-5-1

يف هذه الطريقة تقسم املهارة احلركية املطلوبة تعلمها إىل عدة أجزاء حيث يقوم املدرب بتعلـيم  
الناشئني اجلزء األول وبعد إتقام له، ينتقل إىل اجلزء الثاين ليقوم بتعليمه وبعد إتقام اجلزء الثاين ينتقل إىل 

داء املهارة كوحدة واحدة وهذه الطريقة تنسب ملهارات الـيت  اجلزء الثالث وهكذا حىت يتعلم الناشئون بأ
من بينها فقدان التشـوق للحركـة    على أن هذه الطريقة هلا عيوب " ويصنف ،ميكن تقسيمها إىل أجزاء

سبع ( "فقدان االرتباط الصحيح بني أجزاء احلركة واالرتباط أو املهارة، وقد يؤدي إىل تأخر إتقان التوافقو
  )92، ص 2004 ،بو عبد اهللا

عباس أمحد "واستخدام الطريقة اجلزئية يف نعلم املهارات احلركية يتم مبراعاة الشروط اليت يوضحها 
   :)108، ص 2005، محدأعطا اهللا (" صاحل ألسمرائي

  عندما تكون املهارة طويلة وصعبة األداء  -
  عندما تكون أجزاء املهارة مفقدة  -
  ارة والسيطرة على تلك األجزاء مث املهارة ككل عندما يكون الوقت كافيا لتجزئة امله -
  عند توفري وسائل اإليضاح الناسبة  -
  عندما يكون املتعلمني صغار السن  -

أن استخدام هذه الطريقة يكون جزء واحد من جمموع املهـارة   "عطا اهللا أمحد"ويكون الدكتور 
  صعبا وعندما تكون املهارة صعبة وفيها خطورة على التلميذ

يف تعلـيم  معقدة ونستنتج الباحث أن استخدام هذه الطريقة عندا تكون املهارة صعبة ومن هنا و
  .يث يتطلب وقتا فيها تعلم املهارةاألطفال الصغار السن ح

  :الطريقة الكلية -2-5-2
مفـيت إبـراهيم   "ليس هلا جزاء كما يفوق الدكتور يف هذه الطريقة تعلم املهارة كوحدة واحدة و

من خـالل   ،يقة يقوم الناشئني بتعلم املهارة احلركية املطلوبة تعلمها والعمل على إتقاايف هذه الطر "محاد
ومن مميزات هذه الطريقة تساعد على إدراك العالقات بـني عناصـر    ،أدائها كوحدة واحدة دون جتزئتها

احلركـي   كما أا تسهم يف العمل على خلق أسس التـذكر  ،املهارة احلركية مما يسهم يف سرعة تعلمها
للمهارة نظرا ألن الفرد يقوم باستدعاء استرجاع املهارة احلركية املركبة واملهارات احلركية اليت يصـعب  

  ) 138، ص 1996، مفيت إبراهيم محاد( .جتزئتها
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والطريقة الكلية تساعد املتعلم على فهم املهارة وككل وإدراك العالقات املختلفـة بـني أجـزاء    
هارة، واستعمال هذه الطريقة تساعد املتعلم على التذكر احلركـي ألداء املهـارة   واملكونات اليت تشكل امل

ومن عيوب هذه  ،حيث أن استخدام الطريقة يالئم املهارات احلركية السهلة غري املركبة اليت يصعب جتزئتها
زء صعب جيكون التركيز على  األحيانالطريقة يصعب استخدامها مع املهارات احلركية املركبة ويف معظم 

 ،إبـراهيم زكـي خطيبـة   ( .كذلك يصعب التخلص من العادات اخلاطئة ،معني دون غريه من األجزاء
  )64، ص 1997

  :)109، ص2005 ،عطا اهللا أمحد(ولكي تنجح يف هذه الطريقة جيب أن حنترم الشروط التالية 
  تكون احلركية قصرية حىت تكون األخطاء املرتكبة قليلة أن -
  ضاح مناسبة وذلك لتمكني املتعلمني من اكتساب التخيل احلركي الصحيح أن تتوفر وسائل إي -
ما أن تكون املهارة سهلة األداء، أي غري معقدة ومناسبة اإلمكانيات املتعلمني املهارية والعقلية، عنـد  -

  .يصعب جتزئة املهارة إىل أجزاء
بري يف التعلم ومـن معرفـة   بأن التعلم ميكننا من ربح الوقت الك ":عطا اهللا أمحد"ويقول الدكتور 

لكن صعوبة تطبيق هذه الطريقة عندما يكون خلل يف أحد أجزاء املهارة فهنا وكامل، واملهارة بشكل كبري 
  .يضطر املدرس إىل فصلها وتعلمها منفرد 

ومن هنا نستنتج أن هذه الطريقة تستخدم إذا كانت املهارة احلركية سهلة وغري مركبة اليت يصعب 
  .احلركيةه الطريقة ال تتطلب وقت طويل يف تعلم املهارة جتزئتها وهذ

  :املختلطةالطريقة  -2-5-3
توضح عفاف عبد الكرمي ،يوصي كثري من أصحاب الفكر بأنه جيب أن يتاح للمـتعلم الفرصـة   

سيد أمحـد عـدة،   ( .)الكلي، جزئي، كلي(العمل املتحركة الكلية قبل العمل باجلزاء ويكون التقدم هنا 
   )85 ، ص1998

مفـيت  "كما يقـول الـدكتور    هذه الطريقة عبارة عن مزاج أو مزيج من الطريقتني السابقتني،
من الطبيعي أن الطريقة اجلزئية والطريقة الكلية مميزاا وعيوا وعلى هذا فهناك بعض املهارات  ":"إبراهيم

يا منها يف نفس الوقت تتالقى كل اليت يفضل فيها استخدام الطريقتني السابقتني معا حىت ميكن اإلفادة مزا
  )138، ص 1996محاد،  إبراهيممفيت ( ".طريقة

حيث ميشي بأن الطريقة تراعي الفروق الفردية احلركية كما حيتاج إىل دقة يف تقسيم احلركـة إىل  
  )92، ص 1994سبع بوعيد اهللا، ( .وحدات سليمة
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دم املبادئ األساسية للـتعلم أوال  جناح أي طريقة مهما كانت جيب على املعلم أو املدرب يستخو
ومن البسيط إىل املركب، و احترام الفروق الفرديـة   ،تدريب كالوضوح واالنتقال من السهل إىل الصعب

  .)80، ص 1998ناهد حممد سعيد، نايلي رمزي، ( .إىل غري ذلك ومراعاة لعمر الزمن
  :)139، ص 1996محاد،  إبراهيممفيت (وينبغي مراعاة ما يلي عند استخدام هذه الطريقة 

  تعليم املهارات احلركية ككل بصورة مبسطة يف أول األمر  -
  تعليم األجزاء الصعبة بصورة منفصلة مع ربط باألداء الكلي للمهارة احلركية  -
  مراعاة تقسيم أجزاء املهارة احلركية إىل وحدات متكاملة ومترابطة عند التدريب عليها كأجزاء  -

ن استعمال هذه الطريقة عندما يصعب تعلم املهارة بالطريقتني حيث من هنا نستخلص الباحث أو
  .الضائعأا تتفادى عيوب الطريقتني و لتقليل من الوقت 

  :نظريات التعلم -2-6
املسلمات األساسية اليت يفترض التسليم بصحتها دون برهـان أم  " يقصد بالنظرية يف علم النفس 

تلك األسس النظرية من طرف العلماء النفس التربـويني  " :ما يليك" حممد وطاس"فيعرفها  ،"نظرية التعلم
عن طريق االفتراضات والتجارب املتعددة حماولة منهم ملعرفة سر النفس اإلنسانية وما تنطوي عليه من ميول 
وغرائز واجتاهات ومواقف واستعدادات ودوافع ومواهب حىت توضع طرق تدريسية تكون مبنية على أسس 

  )113 -152:، ص2006عطا اهللا أمحد، ( .هذه النظريات
هناك العديد من النظريات اليت حاولت تفسري عملية التعلم وفيما يلي عرض موجز لنظريات التعلم 

  :واليت ميكن اإلفادة منها يف تعلم املهارات احلركية والتدريب عليها وإتقاا ،التالية
  نظرية التعلم باالرتباط الشرطي  -
  اولة واخلطأنظرية التعلم باحمل -
  نظرية التعلم باالستبصار  -
  :ظرية التعلم باالرتباط الشرطين -2-6-1

 ،يفـان بـافلوي  إ(ترتبط هذه النظرية باسم العامل الروسـي يف علـم الـنفس الفسـيولوجي     
والذي قادته إىل دراسـة األفعـال    ،الذي كان يهتم بدراسة عملية اهلضم عند الكالب )1849/1936

   .)17، ص 2004صام نور سرية، ع(املنعكسة الشرطية 
 ،وتتلخص يف أنه ميكن اكتساب الفرد بالسلوك املطلوب تعلمه إذا ما اقترن مبثريات شرطية معينة

إذ يقوم الفرد بسلوك معني نتيجة ملؤثرات ارتباط ذا السلوك وبذلك تتكون لدى الفرد استجابات معينة 
  . )45، ص 2002الوي، حممد حسن ع( .ترتبط أو تقترن كل منها مثري معني
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 وكذلك فيها يفسر عملية التعلم تفسريا فسيولوجيا على أساس تكوين نوع من االرتباط العصـي 
ولكن االرتباط ال يكون بني املثري األصلي واالستجابة الطبيعية له، و إمنا حيدث بـني   ،"املثري واالستجابة"

، عـوض بسـيوين   حممد( .دعي املثري األصليمثري آخر مثري شرطي ارتباط مثري األصلي وصبح مبفرد يست
  ) 50، ص 1992فيصل أمني الشايف، 

 ،عملية لتعلم بأا حتدث نتيجة نوع من االرتباط بني املثري واالسـتجابة  "بافلوف"فسر يوهكذا 
 "بافلوف"ويرى ، جعله وظيفة من وظائف املخرتباط إىل أسس فسيولوجية حبتة ووأرجع حدوث ذلك اال

  :) 156ص ، 2000عطا اهللا أمحد، (ل اليت جيب توافرها لكي يتم النوع من التعلم ما يلي أن أهم لعوام
شرطي معا بالتعاقب مع مراعاة أن تكون الفترة بني ظهورهـا  لملثري ااو "الطبيعي" ظهور املثري األصلي -

   .جداقصرية 
ا بالنسبة لعـدد مـرات   وتلعب الفروق الفردية دورا هام مرات،تكرار أو ارتباط املثري الشرطي بعدة  -

   .التكرار
  .عدم وجود بعض املثريات القوية املشتتة لالنتباه يف غضون فترة ارتباط املثري الطبيعي باملثري الشرطي -
  .الشرطي على املثري الطبيعي عدم تفوق القيمة احليوية للمثري -
  االقتراب قانون :أوال

د واآلخر طبيعي، حبيث يكتسب املثري احملايـد  يتمثل يف املزاوجة أو الربط بني مثريين أحدمها حمايو
  .ى الكائن احي وفقا هلذا االقترابويصبح مثري شرطيا لد ،صفة املثري الطبيعي

  أو االنطفاء  احملو :ثانيا
وحيدث هذا  ،يتضمن االنطفاء أو احملو أو تالشي ظهور االستجابة الشرطية املتعلمة للمثري الشرطي

  .لعدد من املرات وحده أن يتبع املثري الغري الشرطي أو الطبيعياحملو لوجود املثري الشرطي 
  التلقائياالسترجاع  :ثالثا

 ،يتضمن هذا املفهوم عودة ظهور االستجابة الشرطية للمثري الشرطي بعدم مرور فترة من الـزمن 
 الطبيعي، تعود انطفأت بسبب عدم أتباع املثري الشرطي باملثريليت يتم تشكيلها للمثري الشرطي وفاالستجابة ا

  .للظهور مرة أخرى عند تقدمي ذلك املثري دون أن يتبع باملثري الطبيعي
  الكف  :رابعا

حبيث مينع ظهور  ،يشري هذا املفهوم إىل وجود مثري آخر يستجيب إليه الفرد أثناء عملية االشتراط
  .االستجابة الشرطية للمثري الشرطي
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  التعميم :خامسا
تجابة واحدة موعة مثريات متشاو ولكن غري متطابقـة أو متماثلـة،   يعرف على أنه إعطاء اس

  فاالستجابة الشرطية اليت مت تعلمها ملثري شرطي ما قد يتم تعميمها للمثريات األخرى املشاة له 
  التمييز :سادسا

لفرد بالتمييز ميثل التمييز االستجابة بطرق خمتلفة موعة املثريات املتشاة فمن خالل التفاعل يبدأ ا
وبكف االسـتجابة   تأخذ االستجابة الطابع االنتقائي حبيث يستجيب فقط للمثريات املعززةو ،بني املثريات

  .لتلك غري معززة
   :نظرية التعلم باحملاولة واخلطأ -2-6-2

يـرى  و ،)1949-1874( "دوارد تورنـديك إ" تقترن هذه النظرية باسم العـامل األمريكـي  
م يف اإلنسان واحليوان حيدث عن طريق احملاولة واخلطأ والكائن احلي يف سـلوكه إزاء  أن التعل "تورنديك"

عطـا اهللا أمحـد،    /د( .املواقف يقوم ببدل العديد من احملاوالت اخلاطئة قبل أن يصل إىل النتيجة املتوقعـة 
   )159، ص 2006

ملثريات واالسـتجابات  يتخذ كذلك مواقف خمتلفة يف تفسري عملية التعلم وتشكيل االرتباط بني ا
عماد عبد الرحيم ألزغلـول،  ( يؤكد على أمهية التعلم من خالل  حماولة واخلطأ أو التعلم باختيار روابط 

ونرى كذلك هذه النظرية أن لفرد يف سلوكه ويقوم بأداء حماوالت واسـتجابات  . )211 ، ص2009
   )45، ص 2002حممد حسن عالوي، ( .خاطئة متعددة نقل أن يصل إىل االستجابة الصحيحة ويتعلمها

محـد،   أعطـا اهللا  (وهناك بعض العوامل اهلامة اليت يشترط فيها مثل هذا النوع من التعلم وهي 
   :)152، ص 2006

  ضرورة قيام الفرد بنشاط نتيجة الستشارة الفرد حاجة عنده  -
  اهلدف  إىلوجود عقبة يف سبيل الفرد للوصول  -
  ول إىل اهلدف استجابة معددة ل الوصيضرورة قيام الفرد يف سب -
  دثها االستجابة حتضرورة وجود اإلثارة اليت  -
  .يقوم الفرد باستجابات عدة بعضها خاطئة وبعضها صائب حىت يصل إىل اهلدف -

  : و أهم القوانني اليت استخلصت من هذه النظرية ما يلي
  قانون اإلثارة :أوال

ي املسؤولية عن تقوية الرابطة بني الوضع املـثري  أن النتائج املترتبة على السلوك ه "تورنديك"يرى 
حيث أن االرتباطات تتبع بسرور أو متعة تتقوى يف حيث أا تضعف إذا اتبعـت حبالـة   ، وذلك السلوك

  ) 212، ص 2002عماد عبد الرحيم لزغلول، (. مزعجة أو عدم رضا
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أو اتبعها تواب ما، وهذا  ويتلخص كذلك يف أن الرابطة بني املثرية واالستجابة تقوى إذا صاحبها
فالفرد يقبل على  ،أن التواب الناتج عن استجابة معينة يعمل على تأكيد االستجابة وتكرار املوقف أو املثري

التعلم احلركي إذا ارتبط ذلك باخلريات السارية احملببة إىل النفس كالنجاح يف األداء واالكتسـاب تقـدير   
ثره ، فقد يؤدي إىل إضعاف احتماالت االستجابة، أوقد ال يؤدي إىل املريب وتشجيعه، ما العقاب فيختلف أ

نه جيب علينا مراعاة أن التواب أقوى وأعظم من العقاب وأثـره  أ":" سعة جالل حممد عالوي"ذلك يقول 
  ) 160، ص 2006عطا اهللا امحد، (. مباشر بينما العقاب غري مباشر

  قانون االستعداد  :ثانيا
، إذ أن حالـة  لتنبؤ العام للفـرد حالة ا :"ويعرفها أا ،ية  لقانون األثريصف األسس الفسيولوج

استعداد الفرد كنتيجة الستعداد االرتباطات العصبية املناسبة للقيام بعمل ما، وقيامه به فعال مما يبعد علـى  
  )161، ص 2006، محدأعطا اهللا ( ".الرضا واالرتياح

ىل حالة املزاجية اليت يكون عليها الفرد عند مواجهـة  إ "تورنديك"وتسيري مفهوم االستعداد عند 
  .وقد استخدم حالة الوصالت العصبية للداللة على هذه احلالة ،الوضع أملثريي

، 2002عماد عبد الرحيم ألزغلول،  (ويرى أن هناك ثالث أوضاع لقانون االستعداد تتمثل يف 
   :)213ص 

اد ألداء سلوك ووجد ما يتيح أو يسهل ظهوره فـإن  إذا كانت الوحدة العصبية لدى الفرد على استعد -
  ذلك يؤدي إىل الشعور بارتياح أو الرضا 

فإن ذلك يـؤدي إىل   ،إذا كانت الوحدة العصبية لدى الفرد على استعداد ألداء سلوك ووجد ما يعيقه -
  االحتياط  الشعور بالضيق وعدم االرتياح 

ت نطاق ذلك أيضا درجة اسـتعداد  كما يدخل حت "سعد جالل وحممد عالوي"ويؤكد كذلك 
ونضج الفرد لتعليم بعض النواحي املعينة، إذ تتوقف سرعة تعلم املهارات احلركية و القدرات اخلططية على 

  )161، ص 2006عطا اهللا أمحد، ( .درجة النضج العضوي والعقلي للفرد
  

  قانون التدريب  :ثالثا
 "سـعد جـالل  "وهنا يؤكد  ،ثرية واالستجابةيتلخص أن التدريب يؤدي إىل تقوية الربط بني امل

أن جمرد التدريب على املهارات احلركية ال يؤدي إىل تعلم املهارات، بل جيب أن يـرتبط   "حممد عالوي"و
بالتايل و ،ملمارسة يؤدي إىل إضعاف الربط بني املثري واالستجابةاعدم التدريب وذلك الشعور واالرتياح و

  .)161، ص 2006عطا اهللا أمحد، ( .إىل توقف التعلم وعدم تقدمه
  :)214ص ، 2002عماد عبد الرحيم ألزغلول، ( ويأخذ كذلك القانون مظهرين يتمثال يف
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  تتقوى االرتباطات أو الوصالت العصبية باالستعمال واملمارسة : قانون االستعمال -
  مارسة تضعف االرتباطات أو الوصالت العصبية نتيجة عدم االستخدام وامل: قانون اإلمهال -

حيث وجد أن التـدريب أو   يف هذا القانون نتيجة النتقادات ووجهت له، "تورنديك"لقد عدل 
املمارسة ليس من الضروري أن تؤدي إىل حتسني األداء ما مل يتبع هذا األداء بتغذية راجعة، ومن هنا أكد 

  .ارسةعلى ضرورة وجود تغذية راجعة للسلوك أثناء عملية التدريس أو املم "تورنديك"
  : نظرية التعلم باالستبصار -2-6-3

 يمـر "و "هلروكوفكا"ـالعلماء األملان ك اوهذه الطريقة قاموتـتخلص يف أن الـتعلم   "فر ،
إدراك العالقـات أو كنتيجـة   رة من التردد عن طريق املالحظـة و والوصول إىل اهلدف يأيت فجأة بعد فت

  )162، ص 2006 عطا اهللا أمحد،/د( .لإلدراك الكلي
وهذا  ،أن التعلم يف هذه النظرية ما هو إال نتيجة لإلدراك للموقف "حممد حسن عالوي"يضيف و

يعين كلما ازدادت بصرية الفرد الرياضي باملهارة احلركية أو عند تعلم خطط اللعب املختلفة بصورة كليـة  
مد حسـن عـالوي،   حم( .دون أن نقوم بتجزئة املهارة احلركية وكخطة اللعب إىل أجزاء صغرية منفصلة

  ) 46، ص 2002
ويشري إبراهيم وجيه حممود وجيه حممود أن االستبصار هو الطريقة اليت يتم ا تكوين منظم جديد 

   )198، ص 2005 ،إبراهيم وجيه حممود( .من جمموعة العالقات املوجودة يف املوقف
جتزئتها حتدث إدراك افرد  ويضيف عصام نور أنه يف هذه النظرية أن التعلم هو عملية كلية ال ميكن

ألن الكل أكرب من جمموعة أجزائه وأن جزء ليس له معىن إال يف وجود الكل الذي  ،املوقف الذي يوجد فيه
  )68، ص 2004 ،عصام نور سرية( .حيتويه وأن إدراك الكل سابق على إدراك اجلزء

عوض (ريقة كما يلي مميزات التعليم يف هذه الط "، فيصل ياسني الشاطي"عوض بسيوين"ويلخص 
  :) 52، ص 1992، بسيوين، فيصل ياسني الشاطي

  التعلم يتوقف على تنظيم املشكلة تنظيما خاصا حبيث يسمح بادراك العالقات بني عناصرها  -
  الفرد إىل اهلدف فإنه ميكنه تكراره بعد ذلك بسهولة  مىت وصل -
  ها يف مواقف أخرى منميكن االنتفاع  -
  نضجه وخرباته السابقة قدرات الفرد العقلية و لم علىيتوقف هذا النوع من التع -
  هذا النوع من التعلم تسبقه يف البداية بعض أنواع السلوك اليت تتميز باحملاولة واخلطأ  -
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  :خالصة
إن اهلدف من تعلم املهارات األساسية هو جعل الالعب قادر على التصرف الكرة بـأجزاء مـن   

 ،ي جيعله قادر على تنفيذ خطط دفاعية واهلجومية بكفاءة واجيابيـة جسمه حسب قانون اللعبة، األمر الذ
حيث عند وصول الالعب إىل مرحلة أداء مجيع املراحل األساسية للعبة دقة وإتقان متكن أن يعتمد عليه يف 
التعاون مع أعضاء الفريق يف تنفيذ الواجبات وتصنيف اخلطة املعتمدة يف كرة القدم احلديثة أصبح للتدريب 

، حيث قام الباحث يف هذا األمـر بـالتطرق ألهـم    ، األمر الذي أدى مواقف اللعبملهاري أمهية كبريةا
   .املهارات األساسية وطريقة أداءها مع التطرق إىل نظريات وطرق التعلم
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  :متهيد
إىل جمهود بدين كبري وإىل سرعة ولياقة بدنية عالية األمر كرة القدم احلديثة لعبة شاقة جمهدة حتتاج 

الذي أوجب على املدربني إعداد الالعبني ملواجهة هذا اهود الشاق مع ازدياد عدد املنافسـات وعـدد   
وقـد   .وينفذ واجباته اخلططية عالية طوال زمن املباراة ،األمر الذي يسمح لالعب أداء مهارته ،املقابالت

وقد تطرقنا يف  ،ذا الفصل  التطرق إىل أهم الصفات البدنية لالعب كرة القدم ومبادئ تنميتهاحاولنا يف ه
حيث من املهم أن يكون املدرب على درايـة مبختلـف    فصلنا هذا كذلك إىل خصائص املرحلة العمرية،

باإلضافة إىل النمو العقلي واالنفعايل الذي مييز هذه املرحلة حىت  ،مراحل النمو البدين واحلركي واالجتماعي
  .يستطيع استثمار قدرات بصفة جيدة
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  :اإلعداد البدين -3-1
يقصد باإلعداد البدين ذلك احملتوى من التدريبات املتقنة واملوضوعية وفق األسس العلمية للتدريب 

ومما يتطلـب   ،لى مستوى ممكن من اللياقة البدنية اخلاصة بلعبة كرة القدميهدف الوصول بالالعبني إىل أع
حيث يعترب من بني الركائز اليت  ،اخلططي والفين واإلرادة يف خمتلف مراجل املوسم الرياضياألداء املهاري و

  .صجيب على املدرب االعتماد عليها لتطوير العمل التدرييب ويضم هذا اإلعداد العام واإلعداد اخلا
  : اللياقة البدنية عند الالعب اليوم -3-2
  )منتخب وطين، لقاءات حتضريية، فريق(لقاء يف املوسم بالنسبة لالعبني النخبة ) 60-70( -
أشهر  )10( مستوى العاملي مع )سنة20-10(لقاء يف املوسم بالنسبة لالعبني الشباب  )50-60(  -

  منافسة 
  يف مرحلة التكوين لقاء يف املوسم بالنسبة لناشئني  )35-40( -
  زيادة على التنقالت بالنسبة للمنافسات الدولية و العاملية  -
  حسب اللقاء  )د 98( حىت )د 93(وهي املقابلة األكثر وتدوم من : اللقاءات -
، دقيقة ليومنا هذا) 60( إىل 1996ي في )د 55( حىت )50( متوسط املدة خالل الالعب انتقلت من -

 ووسط ميدان خارجني ،مدافعني )كلم10إىل  08( عبني وسط الدفاعتنقالت الال )كلم13 إىل 10(
  ) كلم 10إىل  09(املهاجم  ،)كلم13-11(متوسط ميدان  ،)كلم12إىل  09(

جري  )كلم05إىل  2.5(، نبض القلب )%70إىل  60( ومشي ، جري تقيل) كلم06إىل  05(  -
املقاومة  ،شدة مرتفعة جري )كلم2.5حىت  1.5(، نبض القلب )%90-80( ،متوسط إىل مرتفع

إىل  300(، سـرعة  )70 إىل 50( ،سرعة )1200إىل  1600( نبض قلب) كلم 100إىل  90(
إىل  30( قفز ووثب ،)115إىل  30(، لقطات فردية )200إىل  150(، جري إىل اخللف) 400

وأكثـر   ، )70إىل  30( استرجاع بني حلظات اللعب الشدة من ،)50إىل  15( الزحام من ،)50
(Contacts) حسب املناصب(ع الكرة م(.  

  :صر اللياقة البدينةاعن -3-3
ـ يف التاريخ كانت هناك عدة حماوالت لتقييم صـفات البد   Belin de)ة حسـب قسـمها   ني

Coulteau: 1930) ،  وحسب(Varf)  ،وقسـمها  . ةقـو املقاومة، ال يف سرعة الدقة(Harbert: 

ال توجـد خاصـية    :"يقول أن (Weinek)أما  .الدقة إىل مقاومة قصوه، قوة عضلية، السرعة، (1936
  ) 26ص  ،2000كمال مجال الريضي، ( ".واحدة بل هناك مزدوجة

حيث ميكـن أن حيـدد    ،عناصر )05( إىل مخسة )2002 "حسن السيد أبو عبده/أ( ويقسمها
  :خمتلف الصفات البدنية إىل
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  البدنيةيوضح عناصر اللياقة  ):06( الشكل رقم
  

  :وميكن تقسيم اللياقة البدنية إىل قسمني
   اللياقة البدنية العامة: أوال

بني عليه اللياقة هي األساس اليت تو ،وهي تنمية وتطوير مجيع  عناصر اللياقة البدنية اليت مت ذكرها
  .البدينة اخلاصة

  اللياقة البدنية اخلاصة :ثانيا
حيث  ،نية اخلاصة يف كل شكل من األشكال الرياضيةوهي تنمية وتطوير بعض عناصر اللياقة الد

أن الصفة املميزة للياقة البدنية اخلاصة هو استخدام متارين خاصة بنفس االجتاه واملسار احلركي املستخدم يف 
  ) 28، ص 2000كمال مجيل الريضي، ( .الفعالية الرياضية

  :التحمل -3-3-1
  :التحملمفهوم  -3-3-1-1

وهو أيضا القدرة اليت يكتسبها الفرد  ،طول مدة ممكنةعمل مرتفع الشدة أل هو القدرة على حتقيق
  .)14، ص 1979 الوي،متن سح( .ملقاومة التعب ألي نشاط يقوم به ألطول فترة ممكنة

كما يعرف التحمل أنه القدرة الفرد على االستمرار يف األداء احلركي والتغلب علـى مقاومـات   
 ، ص2005محد إبـراهيم خواجـا،   ، أمهند حسن البشتاوي( .ترة طويلةألطول فترة ممكنة نسبيا أو لف

102(  
ويعرف على أنه تلك القدرة اليت تسمح للرياضي بالقيام بنشاط مدة زمنية ممكنة دون الـنقص يف  

 ،ويضيف بأا تلك القدرات احلركية اليت تسمح للفرد على مقاومة النقص يف طريقة الـداء  ،طريقة األداء

 املرونة الرشاقة

 التحمل القوة

 السرعة

 عناصر اللياقة البدنية
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كما يعترب التحمل من الناحية  ،تلك القدرات احلركية البدينة والنفسية مقاومة التعب الرياضي ويضيف بأا
الفيزيولوجية بأنه القدرة على مواجهة التعب حيث أن النظام األكسوجيين أفضل األنظمة لتزويد العضالت 

ـ  ينت بتزويـد الـدم   بالطاقة الكبرية عندما يكون التمرين طويل والشدة منخفضة حبيث يسمح للقلب ورئ
  .املؤكسد لسد حاجة اجلسم من املتطلبات واألعباء احلركية واقعة على اجلهاز العضلي املفصلي

ويلخص الباحث التحمل على أنه القدرة اليت تسمح للفرد بأداء عمل ملدة طويلة لنشـاط معـني   
  .نقص بدون

  :التحملأنواع  -3-3-1-2
  : يما يليفك حسب وجهة النظر فيكمل وذل ،حسب أن التحمل ينقسم إىل عدة أنواع

  العضليالتحمل  :أوال
  :أن يكون عضلي فيقسم

  من جمموع العضالت  )1/7-1/6( مداومة عضلية كاملة جتمع من :العامالتحمل  -أ 
  من عضلة معينة  )1/7حىت  1/6( مداومة عضلية ختص:لتحمل اجلزئيا - ب 

  التحمل حسب االختصاص :ثانيا
ويعرف أيضا بأنه قدرة الفرد ، ا مداومة عامة عن عبارة قاعديةبأ (Wainck)حسب  :العامالتحمل  -أ 

الرياضي على مقاومة التعب أداء احلركات والتمرين الرياضي لفترة زمنية طويلة عند استخدام أمحـال  
ويعرف التحمل العام . )349ص  ،2005 ،محد إبراهيم اخلواجا، أمهند البشتاوي( .تدريبية عامة

ب كرة القدم على استمرار يف أي عمل بدين ومحل متغري لفترة  مستمرة ومتصلة كذلك أنه قدرة الع
إبـراهيم  ( .تعمل فيها األجهزة حليوية والعضالت حبيث توفر على األداء التخصصي يف كرة القـدم 

 )98-97:، ص1989شعالن، 
  :أن التحمل العام يتميز  (Mative)ويوضح 

  طول فترة األداء  -
  استمرار األداء -
  ن احلمل شدة مرتفعة نسبيا أن يكو -
  اشتراك اكرب عدد من اموعات العضلية الكبرية  -
  كفاءة اجلهازين الدوري الشخصي -

والقدرات الفنيـة   التحمل اخلاص هو استمرار الالعب يف أداء الصفات البدنية العالية :التحمل اخلاص - ب 
 .هاد أو اإلخـالل مبسـتوى األداء  اخلططية املتقنة طول املدة املباراة دون أن يظهر عليه التعب واإلج
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ا مقدرة الالعب على الوقوع أكذلك  "أكشوف /د"يعرف و .)98، ص 1989إبراهيم شعالن، (
 .ضد التعب الذي ينمو يف حدود مزاولته لنشاط حمدد

  : ـيتميز ب: التحمل اخلاصو
  طبيعة مكونات اللعبة أو املهارة  -
  االجتاهات احلركية أو املهارة  -
  ساسية للعبة أو املهارة العضالت األ -

  التحمل حسب الوقت :ثالثا
  :وميكن تقسيمها إي ثالثة أنواع

من خالل عمل هوائي يعمل على تطوير جهاز قلـيب تنفسـي   ) د08( من رأكث :حتمل طويل املدى .1
  .دوراين

 ديـن ( .يف وضعيات خمتلفـة هوائيـة وال هوائيـة    )دقائق 08إىل  02( من: حتمل متوسط املدى .2
   .وتتمثل يف مقاومة املداومة ومداومة السرعة ،)كسجييناأل

يف إطار العمل الالهوائي متيز باستعمال الكبري  تدخل )دقيقة 2إىل  ثانية 45 ( من :حتمل قصرية املدى .3
   .ملصدر الطاقة الالهوائية واملداومة وسرعة املداومة

  :وميكن تقسيمه إىل ثالثة أقسام: التحمل حسب العالقات بالصفات األخرى .4
 Bernard)تعرف بأا استطاعة الفرد على القيام بتكرار محل معـني لعـدة مـرات    :القوةحتمل  -أ 

Turpin, 2002, P71) ،   ا تلك التكرارات االنقباضات العضلية  ضـد مقاومـةوتعرف أيضا بأ
  )231، ص 2006 هشام عدنان الكيالين،( .متتالية يف مواجهة التعب

 Bernard أن يكون قادرا على إنتاج سرعة عالية ملرات عديدة هي استطاعة الفردو"  :حتمل السرعة - ب 

Turpin, 2002, P 71)(،    وتعترب كذلك من أهم الصفات البدنية لالعب كرة القـدم وتعـين أن
، ص 1984بطـرس رزق اهللا،  ( .الالعب يستطيع أن جيري بأقصى سرعة يف أي زقت خالل املباراة

16(   
األداء املهاري واخلططي بكفاءة خالل زمن املباراة وهو مركـب   هوا لقدرة على تكرار: حتمل األداء -ج 

ويقصد به حتمل تكرار أداء  ،)27ص  ،1980 ،حنفي حممود خمتار( من حتمل السرعة وحتمل القوة
  .املهارات احلركية لفترات طويلة نسبية بصورة توافقية جيدة
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   :التحملمبادئ تنمية  -3-3-1-3
   :)32-31:، ص2002حسن السيد أبو عبده، (فيما يلي  تتمثل هذه الطرق واملبادئ

الذي يبذله الالعبـون لتنفيـذ   ) احلمل ( إن طبيعة األداء يف كرة القدم يتصف بالتغري للجهد املستمر  -
متطلبات األداء أثناء التدريب واملباراة يتراوح هذا اجلهد ما بني جهد خفيف أثناء اجلـري اخلفيـف   

-06( وجهد متوسط أثناء اجلر ملسافات تتراوح ما بني ،)دقيقة 60 -45( دة تتراوح بنيمل) اهلرولة(
 وجهد عايل يستغرق مـا بـني   ،على فترات خمتلفة )دقيقة30-25( تستغرق زمنا حوايل )ملك13

مقسمة ملسـافة   )متر2500 -1500( جيري فيها الالعبون مسافة تتراوح ما بني )دقائق05-08(
  ).متر 25-15-10( قصرية ما بني

هذا اجلهد املتغري حيتاج من املدر أن يعمل على تطوير األجهزة احليوية جلسم الالعبني وخاصة القلـب   -
باإلضافة إىل تنمية قوة اإلرادة وملثابرة للتغلب على القوة الداخلة واخلارجية الـيت   ،والدموية والتنفس

وخمطط األعمال التدريبيـة أن   لذلك جيب على املدر ،تصاحب األداء أثناء التدريبات وأثناء املباريات
   .يراعي الربنامج التايل أثناء التحمل

وذلك بالتدريب على احلمل واسـطة   ،تنمية وتطور التحمل العام مبرحلة اإلعداد من الفترة التأسيسية -
اجلري ملسافات طويلة ومتنوعة وبشدة محل متوسطية مع مراعاة  التدرج حبجم احلمل دف تكييف 

ساعة  )48( ة لالعبني على أن يكون معدل التدريب ثالث مرات أسبوعيا بفترة زمنيةاألجهزة احليوي
   .بني كل تدريب وآخر

إن يتم اختيار حتديد سرعات اجلري بأن تبدأ من أقل من املتوسط مث املتوسط مث العالية مـع مراعـاة    -
واملتوسطة مـع أداء   اخللط بني هذه السرعات عن طريق تزايد شدة احلمل تدرجييا للمسافات الطويلة

  .تدريبات لتنمية حتمل القوة
يف مرحلة اإلعداد اخلاص يتم استخدام تدريبات الكرة واجلري ا مسافات خمتلفـة مـع اسـتخدام     -

من خالل مواقف مشاة لألداء أثناء املباراة مع ارتفـاع   ،املهارات األساسية يف تنفيذ التحمل اخلاص
ار اجلري ملسافات قصـرية  تركيز على التدريبات حتمل السرعة لتكربشدة احلمل لتلك التدريبات مع ال

  .ومتنوعة
 ،يف مرحلة اإلعداد للمباريات يراعي التدرج باحلمل واملسافة من خالل التركيز على تنمية حتمل األداء -

وحتمل السرعة من خالل تدريبات األداء املهاري املركب واخلططي واملشاة ملواقف املبـاراة حـىت   
  .ف الالعب جيدا على بدل اجلهد العنيف الذي حيتاجه أثناء املباراة يتكي

عند تنمية التحمل اخلاص حىت تكون ) كثافة احلمل(لراحة بني تكرارات التدريب اجيب تفادي فترات  -
  .بنبضة يف الدقيقة )130-120( فترة الراحة مناسبة بشرط أال يقل معدل النبض من
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، القوة، السرعة(البدنية األخرى ة التربوية عقب داء تدريبات القدرات أن يتم تنمية احلمل داخل الوحد -
من حيث التسلسل يف الوحدة التدريبية حىت ال يؤثر عامل التعب املصاحب للتحمل ) الرشاقة، املرونة

   .على التنمية باقي العناصر األخرى
 إىل حالة التعب املؤثر ولـيس  أن يراعي يف تنفيذ التدريبات تنمية القدرات اخلططية الوصول بالالعبني -

  .وذلك حىت تتطور و تتكيف األجهزة الوظيفية لالعب على اهود القوي ،وصوهلم إىل حالة اإلجهاد
وصوهلم إىل حالة اإلجهاد واإلاك وذلك حىت تتطور وتتكيف األجهزة الوظيفية لالعب على اهود  -

  .القوي
  :أمهية التحمل كرة القدم - 3-3-1-4

ب يتطلب ويتدرب حسب صفات فيزيزلوجية خمتلفة املداومة هي صفة ذات أمهية كبرية أي منص
كذلك  ،فهي تعترب قاعدة حبيث تسمح لالعب بإعادة أكرب مرات جمهودات ذو شدة قصوى ،يف كرة القدم

يعترب تدريب املداومة هلم جدا يف العمل التكتيكي عندما يطلب من الالعب اجلري وذلك لفتح املساحات 
حيـث أن اللعـب    ،حلامل الكرة ميكن أن يدمج كوسيلة لتفوق التكتيكي التقين السيكولوجي ما بالنسبة

املدرب جيدا يتعب بسرعة أقل ويكون خفة ورشاقة وحتمل أحسن احللول التكتيكية أين يتنقل يف أحـني  
  .ضغوط املنافسةكذلك حيسن أداء املهارات األساسية حتت  ،األوقات يف الناحية اهلجومية والدفاعية

  :القوة -3-3-2
  :مفهوم القوة -3-3-2-1

وكذلك هي قدرة الفرد علـى   ،على أا القدرة احلركية اليت تسمح لإلنسان التفوق على مقاومة
وتعرف أيضا أا املقدرة أو  ،(Renato Manno, 1989, P 85)(إنتاج قوة يف إطار املنافسة الرياضية 

مفيت إبراهيم /د(موعة عضلية أن تنتجها ضد مقاومة بأقصى انقباض إرادي التوتر اليت تستطيع عضلة أو جم
هي تناسب طرديا مع وتعرف كذلك بأا تغلب على مقاومة اجلاذبية األرضية والعمل بالعضلة و .)محاد ص

،  2005بشتاوي، أمحد إبراهيم اخلوجـا،  أمهند حسن /د( .املقطع الفيزيولوجي للعضلةحجم اجلسم و
   )298ص 

 ،القوة بأا قدرة العضلة وجمموعة عضالت على التغلب على مقاومة خارجيـة  انيلخص الطالبو
   :يليوتنقسم القوة إىل ما 
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  :أنواع القوة -3-3-2-2
  القوة العامة :أوال

 ,Bernard Turpin, 2002) وتعرف بأا القوة املفصلية واليت هي األساس القوة خلاصـة 

P37) ، ة العضالت بشكل عام و اليت تشمل عضالت الساقني والبطن والظهـر  وتعرف كذلك بنها قو
  ) 13، ص 1989حمسن واثق الناجي، تامر و(والكتفني والرقة 

  القوة اخلاصة: ثانيا
تامر ( .وهي تقوية بعض العضالت ضرورة متطلبات اللعبة خاصة عضالت الساقني يف كرة القدم

  )14، ص 1989 حمسن واثق الناجي،و
  :تقسم القوة اخلاصة إىل عدة أنواعمنه ميكن و

ويقصد ها قدرة  اجلهاز العصيب العضلي على إنتاج أقصى أنقاض إرادي للتغلـب  : القوى القصوى -أ 
تعرف كذلك بأا و ،)232، ص 2006 هاشم عدنان كيالين،( على مقاومة خارجية أو مساومتها

قباض ايزومتري إرادي، وهذا يعد أكثر أكرب قوة تنتجها العضلة واموعة العضلية مكتملة عن طريق ان
، 1987 ،خرونآوسامي الصفار (أو أعلى قوة ينتجها اجلهاز العصيب العضلي عند االنقباض اإلرادة 

أا اكرب قوة عضلية ميكن للعضلة  "ماتيوس"و "فوكس"و "1989هابر " ويتفق كل من .)199ص 
 ،1998قاسم حسن حسني، ( .جهد ملدة واحدةالواحدة أو ااميع العضلية استخدامها عند املقاومة 

 )367ص 
األكرب واليت يستطيع اجلهاز العصيب العضلي أن  القوى لقوى القصوى هيان أب انبالطال رأيومتثل 

  .ينتجها من خالل انقباض إرادي
هي قدرة اجلهاز العصيب العضلي يف التغلب على  (Haira: 1990) حسب: القوة املميزة بالسرعة - ب 

وتعرف كـذلك   .)29، ص 1998قاسم حسن حسن، (طلب درجة عالية من االنقباض مقاومة تت
هاشـم عـدنان   ( .أسرعبأا عبارة عن تلك العضالت القوية اليت تنقبض ضد مقاومة خمتلفة بشكل 

 )232، ص 2006الكيالين، 
ـ  ة وتعرف كذلك بأا املظهر السريع للقوة العضلية والذي يدمج كل من السرعة والقوة يف حرك

  )179، ص 2001 مفيت إبراهيم محاد،( .واحدة
عصيب العضلي على التغلب علـى  لن القوة املميزة السرعة هي قدرة اجلهاز ااب انالطالب رأيمتثل و

  .مقاومة من خالل انقباض سريع
وهي القدرة الرياضي على دوام اجلهد املبذول املتعاقب و بقاء املقاومة مسلطة : لقوة املميزة باملطاولةا -ج 

بأا قابلية األجهزة على مقاومة التعب عند استعمال  "هارة"ويعرفها  ،على ااميع العضلية املستخدمة
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وتعرف أيضا بأـا   .)370، ص 1998قاسم حسن حسن،  (مستوى القوة العضلية لفترة طويلة 
تظهر ويف كرة القدم  .)64ص  ،1980 ،حنفي حممود خمتار(مقدرة اجلسم على مقاومة ملدة زمنية 

القفـز  الوثب ويف مقدرة الالعب على األداء خالل وجود املقاومات عالية و لفترة طويلة يف اجلري و
 )119، ص 2003حممد رضا الوقاد، ( .وأداء املهارات واخلطط حتت ظروف خمتلفة

  :العضليةاالنقباضات  -3-3-2-3
يـز االنقباضـات العضـلية    وتتم ،لعضلة من أنتج القوة العضلية البد هلا أن تنقبضالكي تتمكن 

  :)873، ص 2008مفيت إبراهيم محاد، /د(خبصائص ثالث كما يلي 
  االختالف يف سرعة االنقباض العضلي  -
  االختالف يف دوام االنقباض العضلي  -
  االختالف يف فترة دوام االنقباض العضلي  -

  : ولالنقباض العضلي عدة أنواع
  )Isometric الثابت( االنقباض االيزومتري :أوال

وال  ،تنقبض العضلة دون حدوث حركة أي ال حتدث فيه أي تغريات لطول العضلة أثناء االنقباض
أبو العال عبـد الفتـاح،   ( .حتدث حركة هذا االنقباض حيث ال تستطيع العضلة يف حالة طوهلا أن تقصر

   )43، ص 2003
  ) Isotonic(االنقباض االيزوتوين الديناميكي أو ملتحرك  :ثانيا

النقباض العضلي االيزوتوين عندما تكون العضلة قادرة على االنقباض إمـا بالتقصـري أو   حيدث ا
وينقسـم االنقبـاض   ، أي يستخدم االنقباض العضلي املتحرك ،ألداء عمل ما) تطول أو تقصر(باإلطالة 

، 2003 أبو العال عبد الفتاح نصر الدين سيد، ( .االيزوتوين إىل انقباض املركزي واالنقباض الالمركزي
   )207ص 
   )Concentic بالتقصري(االنقباض املتحرك املركزي  :ثالثا

حيث تنقبض العضلة وهي تقتصر يف اجتاه مركزها يطور االنقباض العضلي املركزي فعالية التوتر 
وبذلك تقتصر ألياف العضلة وتؤدي إىل حركة عضو اجلسم بالرغم من املقاومة أي تنتج  ،ملواجهة املقاومة

  ) Ernard Turpin, 2002, P 24( .االنقباض حتريك عن هذا
   (Eccentric) االنقباض املتحرك الالمركزي التطويل  :رابعا

هو نوع من أنواع االنقباض العضلي املتحرك حيث حيدث هذا النوع من االنقبـاض إذا كانـت   
حتاول التغلب على املقاومة يف هذه احلالة سنجد أن العضلة و ،املقاومة أكرب من القوة اليت تستطيع إنتاجها
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، 2001مفيت إبراهيم محاد،  /د( .لكن املقاومة تتغلب عليها وحيدث نتيجة ذلك ازدياد يف طول العضلة
  )174ص 

   Isokinetic)ايزوكنتك (االنقباض املشابه للحركة  :خامسا
ملبذولـة  وهو انقباض عضلي يتم على املدى الكامل للحركة وسرعة ثابتة حىت ولو تغريت القوة ا

ويأخذ الشكل الطبيعي ألداء احلركات الفنية التخصصية فيعترب أكثر أنواع تدريبات ، على مدى زوايا األداء
وميكن  تلخيص االنقباضات العضلية يف اجلـدول   ،القوة تأثري على اكتساب القوة املرتبطة باألداء احلركي

   :)43، ص 1985حممد والعال عبد الفتاح، (التايل 
  

  التغريات يف طول العضلة  أنواع االنقباض  نقباضشكل اال
 (Dynamique) متحرك -1
   

  ايزوتوين -
  مركز -
  ال مركزي -
  مشابه للحركة -
  البليومتري -

  تقتصر العضلة يف اجتاه مركزها -
  تطول العضلة وتنقص يف اجتاه أليافها -
  تقصر العضلة أو تطول تبعا للحركة املطلوبة -
  مباشرةمتط لعضلة أكثر من طوهلا قل انقباضها  -

  تنقبض العضلة يف نفس طوهلا -  ايزومتري -   (Statice) ثابت -2
  

  االنقباضات العضلية أنواعيوضح  ):02( رقم اجلدول
  
  :العضليةمبادئ تنمية القوة  -3-3-2-4
  أن يسبق أداء تدريبات القوة إمخاد جيد حىت ال حتدث إصابات أن يتم اختيار جمموعة من التدريبات  -
  ) ، منافسةعامة، خاصة(عضالت العاملة ولضرورية األنواع النشاط حسب اهلدف اليت تشرك فيها ال -
أسابيع ميكن لالعب التكيف واملداومـة هلـذه    6-4استمرار برنامج التمرينات ملدة تتراوح ما بني  -

  .التكرارالتمرينات عن طريق 
ل تكرار التدريبات أن يكون اختيار التدريبات مناسبا لعمل الالعب وحسب مقدرته العضلية إن يتخل -

  .بالعملجمموعة من التدريبات اخلاصة باملرونة السرية للمجموعات العضلية اليت قامت 
أن يتم التنويع يف األجهزة والوسائل املستخدمة لتطوير القوى حىت ال يستعمل الالعب املبلل نتيجـة   -

ناسب فتـرات الراحـة   ن تتأالتكرار حيسب حتديد العمل عن اعمل طريق حتديد عدد مرات التكرار و
  .البدينة مع حجم وشدة العمل
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وخاصة نسبة مترينات القـوة العامـة    ،مراعاة مناسبة مترينات التقوية مع توزيع فترات السنة التدريبية -
  .واخلاصة واملنافسة مع تلك الفترة

  ة ضرورة وضع معلومات التشريح الوظيفي يف االعتبار عند اختيار مترينات القوة العامة واخلاص -
أو ال  ،يف تدريبات القوة اخلاصة يتم اختيار اموعات العضلية اليت تقوم بالعمل الرئيسي إثناء املنافسة -

  مث تأيت اموعات العضلية اليت تقوم بعمل مساعد يف املرتبة الثانية 
تها مـع  جيب بناء قدرات القوة املميزة للمنافسة باستخدام مترينات متشاة ألسلوب العمل أثناء تأدي -

أسلوب عمل املسارات احلركية يف املنافسة حبساب زيادة الوزن األثقال اليت يتدرب ا الالعب تدرجيا 
  مبا يتناسب مع تقدمه يف تعلم و إتقان املهارات احلركية 

أن يتم تشكيل عناصر العمل لألسس والقيم اليت تتصف ا األعمال التدريبية خالل ختطيط تنمية القوة  -
من خالل أهداف واجتاه التدريب وطريقته وتشكيل العمل التدرييب اجلـدول التـايل    ،الثالثة بأنواعها

  .العضليةالقوة  أعمال األنواعيوضح تشكيل 
  :أمهية القوة -3-3-2-5

إن التدريب على القوة يرمي إىل تطوير السرعة وكذلك له أمهية كبرية لتحسني اجلانب الفعلـي  
حيث أن الالعب الذي يتحكم يف لياقته البدنية ميكن له أن يثبت نفسه سهولة  لالعب الذي مييز بقوة كبرية
األمر الذي يسمح لالعب بتأدية هم املهارات و الواجبات اخلططية حيـث   ،مقارنة باخلصم بإثبات نفسه

تظهر القوة يف كرة القدم يف التدخالت يف ضرب الكرة بالرأس اجلري بسرعة، تغري االجتاه، ضرب الكرات 
  .الطويلة، التصويب، االحتكاك مع املنافس

  :السرعة -3-3-3
  :مفهوم السرعة -3-3-3-1

علـي فهمـي   ( هي املقدرة على أداء حركة بديلة أو جمموعة حركات حمددة يف أقل زمن ممكنو
 Renato) وتعرف أيضا بأا االجناز عمل حركي يف أقل وقـت ممكـن   .)90، ص 1990 ألبيك،

Manno,1989,P131). ا القدرة على الوصول إىل هلدف املطلوب بأقل وقت ممكن وتعتامر (رف بأ
وتعرف أيضا أا تبادل االستجابة العضلية ما بـني االنقبـاض    .)22، ص 1989 واثق ناجي، حمسن،

  ) 1، ص 2003 كمال مجيل الريضي،/د(.واالنبساط
العمل بني اجلهاز العصيب  فق يفالسرعة بأا الدرة اليت تعتمد على التوا" (Frey:1977) ويعرف

 وتتسم باجناز انقباضات عضـلية يف وقـت قصـري    ،اجلهاز احلركي اليت تسمح للعضالت بتطوير القوةو
وتعرف السرعة يف كرة القدم بأا قدرة الالعب على أداء حركات اللعب املطلوبة بالسـرعة  ، )1983(

  "املناسبة لكل منها
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وهي من القدرات الوراثية، حيث يلعب التدريب اجليـد   السرعة من الصفات البدنية األساسيةو"
وتعترب السرعة حد متطلبـات   ،)120ص ، 1994 ،مفيت إبراهيم محاد(  "األداءدورا مهما يف حتسني 

وكـذلك   ،األداء الرئيسية يف كرة القدم احلديثة مل هلا من أمهية من ارتباطها بعتاد اللياقة البدنية األخـرى 
  .واخلطط واليت تعتمد اعتماد كبري على السرعةاملتطلبات املهارية 

  .ومن خالل هذا يلخص الطالب السرعة بأا قدرة على أداء حركة معية يف اقصر وقت ممكن
  : أنواع السرعة -3-3-3-2

   :أنواع )03( تنقسم إىل ثالثةو
  ) القصوى(السرعة االنتقالية  :أوال

صر زمن ممكن أن العدد الكبري من احلرمـات  سرعة التحرك من مكان إىل آخر يف اق " ا يقصدو
وكلما زاد إنتاج احلركات بأسلوب وتكتيك جيدين زادت نسـبة   ،هو الشرط األساسي للسرعة القصوى

بأا قدرة الالعب علـى أداء   " وتعرف كذلك .)152، ص 1987كورت مانيل، ( "السرعة القصوى
ذلك بالتحرك استخدم أقصى قوة وأعلـى  و ،نواجب حركي حلرمات متشاة ومتتابعة يف اقصر زمن ممك

بأـا حماولـة    "":حممد حسن عالوة"ويعرفها  ،)54، ص 1998 قاسم حسن حسني،( "سرعة ممكن
االنتقال أو التحرك من مكان آلخر بأقصى سرعة ممكنة هناك من عرفها بأا قدرة الالعـب علـى أداء   

  ) 54، ص 2008 اضي،كمال مجال الري( ."حركات متشاة يف اقصر زمن ممكن
  .بأا سرعة انتقال أو التحرك من مكان آلخر بأقصى سرعة ممكنة انويستنتج الطالب

  )سرعة أداء احلركة(السرعة احلركية  :ثانيا
حيث تعرف بأـا   ،هناك من يطلق عليها سرعة االستجابة ملختلف اإلشارات السمعية والبصرية

 .)160، ص1991عصام عبد اخلالق، (معني يف أقصر زمن ممكن كفاءة الفرد على التلبية احلركية ملثري 
تتمثل سرعة األداء يف انقباض عضلة أو جمموعة عضلية أداء  "برا هيم شعالنإ"و "أبو عبد الفتاح"حسب و

حركة معينة يف أقل زمن ممكن مثل حركة كل الكرة أو احلركة التصويب حنو املرمى أو ااورة بالكرة أو 
وميكن . )53، ص 2005حممد حجار خرفان، (وحترير الكرة أو سرعة ااورة و التحرير  السرعة استالم

سواء كان بسيط أو مركب  ،أن تظهر سرعة الداء لالعب كرة القدم يف قدرة الالعب على واجبه احلركي
ري اجتاه يف أقل زمن ممكن مثل سرعة التمرير سرعة التصويب، سرعة املناولة، سرعة اجلري بالكرة سرعة تغي

  .الكرة
  )سرعة االستجابة(سرعة رد الفعل : ثالثا

يقصد ا سرعة التحرك ألداء حركة نتيجة ظهور موقف ومثري معني مثل سـرعة أداء احلركـة   و
بـوداود عبـد اهللا   ( ملالقاة الكرة بعد حترير الزميل أو السرعة تغري االجتاه نتيجة لتغري موقف مفاجئ أثناء
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 ،رف بأا القدرة على االستجابة احلركية ملتغري معني يف اقصر زمن ممكنوتع .)13، ص 1996حسن، 
  : وتنقسم إىل فسمني

  يعين أن الرياضي يعرف مسبقا نوع املثري املتوقع  :البسيطرد الفعل  -أ 
ص  ،2004 ،كمال مجيل الرياضي( .يعين أن الرياضي ال يعرف مسبقا نوع املثري :املعقدرد الفعل  - ب 

60(  
  السرعةتنمية  مبادئ -3-3-3-3

   :يليمتكن هذه الطرق واملبادئ فيما 
تبدأ تدريبات السرعة بدون استخدام السرعة لتنمية السرعة القصوى مث تبدأ تدريبات السرعة اخلاصة  -

  لكرة اباستخدام 
يئة الالعبني نفسيا لتدريبات السرعة بعمل فترة إحصاء كافية لتجنب اإلصابات وليصبح التـدريب   -

من حيث البدء بتدريبات السرعة األقل من القصوى  ،ج واإليضاح لكمية تدريبات السرعةمؤثرا التدر
  مث التدرج للقصوى مع تكرار التمرين حىت بداية ظهور التعب على الالعب 

بأقصى سرعة أثناء تكرار  أن يبدل الالعب أقصى جهد ممكن أثناء التدريب على السرعة وذلك بالعدو -
  ىل حالته الطبيعية قبل تكرار األداء مرة أخرىعلى أن يعود إ ،التدريب

جيب إعطاء فترات كافية الستعادة الشفاء لالعب إلمكانية تكرار التدريب بصورة مشـاة للحالـة    -
  األوىل من األداء 

  جيب تقوية العضالت العامة بشكل جيد قبل تنفيذ تدريبات السرعة جتنبا لتقلص العضالت واألربطة  -
تستمر طوال فترة املنافسات وأن يكون موقعها خالل اجلزء ة أثناء فترة اإلعداد وبات السرعتعطي تدري -

  الرئيسي للوحدة التدريبية بعد فترة إحصاء جيدة وجيب إعطائها قبل تدريبات التحمل 
تعترب طريقة احلمل التكراري أفضل سبل تنمية السرعة الن تسمح بسرعة عـودة الالعـب للحالـة     -

  د فترة العمل دون أن تنخفض استشارة اجلهاز العصيب لالعب لفترة العمل الالحقة الوظيفية الطبيعية بع
مرات أسبوعيا مع اسـتخدام شـدة    )08-03( جيب أن يزيد عدد مرات التدريب على السرعة من -

-03( من أقصى مقدرة لالعب بتكرار لعدة جمموعات من )%100إىل  80( تدريبات تتراوح بني
على أن تتراوح مسافة  )دقائق 06-02( ترة راحة مناسبة تتراوح ما بنيجمموعات مع إعطاء ف )04

   )متر 50-30( اجلري ما بني
من أجل التخلص من العامـل   ،جيب التنوع يف الطرق والوسائل والتدريبات املستخدمة لتنمية السرعة -

السـرعة   امللل الذي قد يصيب الالعبني والعمل على زيادة الدافعية عن طريق اسـتخدام تـدريبات  
 التنافسية بني الالعبني 
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  : السرعة أمهية -3-3-3-4
تتضح أمهية السرعة يف املباراة عند مفاجئة اخلصم من خالل سرعة األداء والتمرير والتحرك وتغيري 

ـ  ن مميـزات  املراكز، كما تؤكد دراسات حتليل النشاط احلركي للمباريات الدولية، إن السرعة بأنواعها م
، كما أن هذه الصفات هلا أمهيـة  هم ذلك يف فعالية اخلطط اهلجومية، حيث يساحلديثةالعب كرة القدم ا

دينـوزين  أ) أ(إذ تساعد  على زيادة املخزون الطاقوي من الكرياتني فوسفات  ،كبرية من الناحية الطاقوية
  ) 41، ص 1980أمر اهللا ألبساطي، ( .)ATP(ثالثي الفوسفات 

  :الرشاقة -3-3-4
  :الرشاقة مفهوم -3-3-4-1

ن خالل ترتبط الرشاقة مع بقية عناصر اللياقة البدنية األخرى وتولد مع اإلنسان وميكن تطويرها م
تعرف الرشاقة بشكل عام هي القدرة الالعب على تغيري اجتاه احلركة والنجاح و ،االستمرارية يف التدريب

 حيـث يـرى   ،)100، ص 2004 كمـال مجـال الريضـي،   (يف تطبيق حركة أخرى بتفكيك آخر 
(Fray:1977)  ا مع قدرات الرياضي على التحكم يف حركات ووضعيات خمتلفةالتوافق(الرشاقة بأ (

   (Alex Andere Dellal, 2008, P 47) .حبيث يقوم بتنفيذ احلركة بصفة اقتصادية وبأقصى سرعة
عضـالت  تلك اللقطات واحلركات التلقائية للجهاز العصيب وال:" بأا (Hahn:1982) ويرى

 Alex)". للقيام حبركة إرادية أينما يكون التوافق يف خمتلف العمل اهلرموين ملختلف عناصر  حد احلركـة 
Andere Dellal, 2008, P 47)  

وتعرف كذلك بأا قدرة الفرد على تغيري أوضاعها املختلفة على األرض أو يف اهلواء أو حىت املاء 
ويلخصها الطالـب   .)129علي فهمي ألبيك، ص(ف معني واختاذ أوضاع جديدة للنجاح يف حتقيق هد

ضـبط  كرة القدم مبراقبـة و  تسمح لالعبالباحث بأا تلك القدرات واليت تتمثل يف اخلفة والدقة واليت 
   .أخذ املهارات احلركية بأكثر سرعةاحلركات بأكثر دقة و

  :أنواع الرشاقة -3-3-4-2
   :وتنقسم

على تغيري أوضاع اجلسم واجتاهه أو أحد أجزائه مواد على األرض أو وهي قدرة الفرد  :العامة الرشاقة -أ 
  )5-1:، ص2001حسن السيد أبو عبده، ( .يف اهلواء بصورة سليمة

كما أا تتمثل يف املقدرة على أداء واجب حركي يتم بالتنوع و االختالف والتنفيـذ وانسـيابية   
تعرف أيضا بأا قدرة الرياضي يف السيطرة  كما.)200، ص 2001 مفيت إبراهيم محادة،(وتوقيت سليم 

ز اجليد للحركات العامـة بتوافـق   على عدد احلركات سرعة جيدة فضال على أا قدرة الفرد على االجنا
  )616، ص 1991قاسم حسن حسني، ( .توازن دقيقو
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يف  وهي القدرة على األداء احلركي يف تناسق وتطابق مع خواص وتكوين احلركـة : الرشاقة اخلاصة - ب 
 )108، ص2001حسني السيد أبو عبـده،  (املنافسة تبعا لطبعة األداء املهاري يف النشاط املمارس 

وتعرف أيضا على أا قدرة الالعب على األداء حركي يف اختصاص بطريقة أسرع وأقل خطا وبدقة 
، ص 2000 عويسي اجلبـال، ( .عالية واليت ترتبط خبصائص املهارات احلركية األساسية لالختصاص

485 (  
ويلخصها الطالب الباحث بأا قدرة الرياضي على أداء واجب حركي يف االختصاص بأكثر دقة 

  وانسيابية 
   :الرشاقة مبادئ تنمية -3-3-4-3
أن تعطي تدريبات الرشاقة يف الفترات األخرية من مرحلة اإلعداد بعد اكتساب الالعب للقدرات  جيب -

  حتياج الرشاقة هلذه القدرات كالسرعة واملرونة والقوة والدقة ال
لتطوير قدرة الرشاقة جيب اكتساب الالعب موعة كبرية من املهارات احلركية ميكن استخدامها يف  -

  تغيري وتشكيل التدريبات خالل املوافق والظروف املختلفة 
ت الرشـاقة  مراعاة مبدأ التدرج من البسيط إىل املركب يف التدريب على تنمية الرشاقة والبدء بتدريبا -

مث الرشاقة اخلاصة مع مراعاة ن تشمل الوحدة التدريبية على تدريبات الرشاقة العامة يف اجلزء  ،العامة
  .وتدريبات الرشاقة اخلاصة يف بداية اجلزء األساسي وحدة التدريب) إحصاء ( اإلعدادي 

-10(أثناء مدرسة  جيب إعطاء حارس املرمى خصوصية يف التدريب على الرشاقة العامة من بن مكربة -
من أمهية خاصة ملركـز  ملا هلذه القدرة  سن )14( مث يبدأ التدريب على الرشاقة اخلاصة يف ،سنة) 12

  .حارس املرمى
أن تستمر تدريبات الرشاقة على مدار املوسم التدرييب على األداء املشابه ملواقف اللعب يف ظل ظروف  -

ة بكرة القدرة مما يساعد على وصـول الالعـب إىل   متغرية ومتنوعة وباستخدام وسائل تدريبية خاص
  .مرحلة اإلتقان اآليل للمهارة أثناء تأديتها

  : أمهية الرشاقة -3-3-4-4
تتمثل أمهية الرشاقة يف قدرة الالعب على تغيري أوضاعه واجتاهاته يف إيقاع سليم سواء مع األرض 

رشاقة بأا مقدرة الالعب على استخدام جسـمه  ويف كرة القدم احلديثة ميكن التغيري عن ال ،أو يف اهلواء
حيث حيتاج  ،بأكمله ألداء احلركة ينتهي اإلتقان مع القدرة على تغيري االجتاه وسرعته بطريقة سهلة انسيابية

العب كرة القدم إىل صفة الرشاقة حملاولة إدماج عدة مهارات أساسية يف إطار واحد والتغيري من مهارة إىل 
وذلك لتجاوز املـدافعني   ، السرعة واجتاهاته عامة الالعب ملزم باجلري بتغيري االجتاهاتأخرى والتغيري يف
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 ،الذين يريدون اختاذ الالعب لذلك أوجب على الالعب أن يعمل على حتسني توازنه وتوافقـه العضـلي  
  .واجلري املنعرج بني املدافعني وذلك لتمكني من التحكم  يف وزن اجلسم من رجل إىل آخر

  :املرونة -3-3-5
  : مفهوم املرونة -3-3-5-1

تعترب املرونة تلك التمرينات واحلركات اليت تؤثر بصورة اجيابية على العضـالت أو اموعـات   
مما يؤدي إىل الفترة على أداء احلركات املختلفة حلدوا سـع   ،العضلية القصرية مكان زيادة درجة مرونتها

وتعرف أيضا بأا قدرة املفاصـل   .)334، ص 2005اجا، إبراهيم اخلو محد، أمهند حسن البشتاوي(
للتحرك يف مدى حركي معني وكذلك جمموعة التناسق بني املفاصل إلتاحة اال للتحول بسهولة ضـمن  

وكذلك يرى بأا أقصى مدى بني الشد واملدى أو بعيد أو التقريـب  أو الـدورات    ،مدى حركي معني
  .)39، ص 2006اشم عدنان الكيالين،  ه(احمليطية أو املدارية للمفاصل 

بأا القدرة والصفة اليت تسمح للرياضي بالقيام باجناز حركات  (Frey Charre)كما يعرفها 
وتتطلـب   ) Weinak, 1983, P 207( .مفصلية ملدى كبري من الرياضي نفسه حتت تأثري قوة خارجية

  .املرونة القوة والسرعة الجناز العمل احلركي
وتظهر  ،لب الباحث املرونة بأا القدرة على القيام حبركات سهلة وبأكرب إطالة ممكنةويلخص الطا

عند العب كرة القدم يف مدى  سرعة حركة مفاصل اجلسم اليت تسمح لالعب حركي سـليم وتكـون   
  .املرونة اجيابية أو سلبية

  :املرونة أنواع -3-3-5-2
  املرونة العامة: أوال

أبـو  (. "ركات ملدى واسع يف مجيع مفاصل اجلهاز احلركي لالعـب وهي القدرة على داء احل "
  )217عبده، ص 
محد إبراهيم ، أمهند حسني البشتاوي( ."كما تعمل على تنمية مجيع مفاصل وعضالت اجلسم "

   )332ص ، 2005 ،خواجا
  املرونة اخلاصة :ثانيا

طلب الفعاليـات واأللعـاب   تعين املرونة اخلاصة مرونة املفاصل اليت تشارك يف احلركة حيث تت "
الرياضية خباصة مميزة أجزاء معينة من أعضاء اجلسم فاملرونة تعين االستفادة يف الفعاليات واأللعاب الرياضية 
اليت يتم التخلص فيها، وهي تعر عن القدرة على أداء احلركات مبدى واسع يف اجتاهات معينة طبقا للناحية 

علـى أن   ،عني و اليت كذلك يعرب عنها ضرورة العب كرة القدم احلديثةالفنية اخلاصة بالنشاط الرياضي امل
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. "تشمل مجيع مفاصل اجلسم وعضالته ميكن اكتساا بواسطة متارين أطالة العضالت واألوتار العضـلية 
  ) 60، ص 1980 ،حنفي حممود خمتار(

  :وتنقسم إىل
دى يف أي مفصـل خـالل عمـل    وتعين قدرة الالعب على أداء حركة ألوسع م :املرونة االجيابية -أ 

   .اموعات
وتعين الوصول ألوسع مدى للحركة بتأثريات خارجية مثل مساعدة الترميـل أدوات  : املرونة السلبية - ب 

  ) 86، ص 2000 كمال مجيل الريضي،( .مساعدة
  : مبادئ وطرق تنمية املرونة -3-3-5-3
بق مع مستلزمات مسار احلركة أو يتم تطوير املرونة ضمن حدود املدى ألترشيحي للمفصل حيث يتطا -

 ،االجيابية على اجلانـب التشـرحيي  األداء احلركي دون صعوبة يف تكرار احلركة، يعتمد تطوير املرونة 
اجلانب التوافقي والذي يتطلب التركيز عليها خالل عملييت التدريب الرياضي حيث جيـب مراعـاة   و

  القواعد الالزمة عند تطوير املرونة 
  ر التمارين طبق املستلزمات املنافسات ومستوى الرياضيأن يكون اختيا -
تغيري التمارين إىل خمتلف اجلهات وزيادة توسيع جمال احلركة لدى الرياضيون يتمكن الرياضـي مـن    -

  .ة اليت حيصل عليها بأشكال خمتلفةاستعمال املرون
إال أن  ،رة واحدة يكون قلـيال ملا كانت القوة العضلية القائمة باحلركة بتعيني املرونة وأن تأثري ألول م -

إعادة احلركة عدة مرات يؤدي إىل اتساع مدى احلرة الذي يعد جممـوع تـأثري التمـرين املنفـردة     
حيث تستعمل متارين النمطية على  ،تضع املقاومة قليلة أمام التمطيةفالعضالت اليت حتدد مدى احلركة 

  .مرة يف كل سلسلة )15-10( شكل واجبات يتم تكرارها بني
عمل على زيادة اال احلركي بالتـدريج  ياستعمال سالسل التمارين إىل حد أقصى للمدى احلركي و -

ويعمـل بالتـدريج    ،والتدريب الدائم ضمن جمال احد األعلى للحركة الذي حيقق تقدم املسـتوى 
سـه  ويعمل يف الوقت نف ،والتدريب الدائم ضمن جمال احلد األعلى للحركة اليت حتقق تقدم املستوى

  .على بناء األداء األمثل ذي النوعية اجليدة
  .تطور املرونة بسرعة خالل التدريب اليومي ملرتني حيث جيب التدريب الذايت على تطوير املرونة -
  .ظهر التدريب امليداين تطور املرونة يف عمر الطفولة مع احملافظة على االجناز يف املراحل القادمةأ -
قاسم حسـن حسـني،    ( .الوصول إىل درجة جيدة من املرونة حالةيف يستمر التدريب على املرونة  -

 )608-607:ص ،1998
  



   لالعب كرة القدم الصفات البدنية                                                           الفصل الثالث
  
 

 80

  :أمهية املرونة -3-3-5-4
 ،تتضح أمهية املرونة كإحدى العوامل احملددة الرئيسية الجناز املهارات املختلفة خـالل املباريـات  

رة عليها أو تقوس اجلدع خلفـا  وتظهر جلية يف أداء الالعب أثناء رفع رجليه عاليا الستالم الكرة والسيط
ألداء رمية التماس ويف مجيع األداء اليت حتتـاج إىل مرجحـة    الذراعنيالستقبال الكرة بالصدر أو مرجعية 

  )61ص ، 1980حنفي حممود خمتار، ( .الرجلني كما يف التصويب أو التمرير وخاصة أثناء اجلري
، شكل كبري على اختصاص كرة القـدم حيث تظهر صفة املرونة يف بعض الرياضيات كاجلمباز ب

ويتضح تأثريها كـذلك يف   ،واليت يكون ظهورها يف عملية تصوب الكرة عند مراقبة الكرة، عند اخلداع
حنفـي  ( .وكذلك حتسني مطاطية األنسجة العضلية والتحضري اجليد لوصول للنتيجة ،مواجهة اإلصابات

  )61، ص 1980حممود خمتار، 
  :دنية باملهارات األساسيةعالقات الصفات الب -3-4

ن التدريبات إف، "جينكل"و" دشكوي"و" زمييكني"و" دانشكوف"و" توفيكون"و" ماتفيق"حسب 
ولقد تأكد علميا أمهية تـوفري   .اللياقة العالية تؤدي إىل زيادة املقدرة الفنية والقدرة احلركية لدى الالعبني

م يعد هناك جمال لالعب كرة القدم الذي يتمتع مبسـتوى  اللياقة البدنية لالعب إىل جانب لياقته الفنية، فل
عال من املهارات دون أن تكون على مستوى مماثل من الناحية البدنية، كما أن الناحية البدينة وحـدها ال  

ا أصـبحت اللياقـة   ذميكن أن تؤدي إىل نتائج جيدة يف اللعبة بدون مستوى مماثل من الناحية الفنية وهك
عبد القـادر  ( .حيث ال ميكن فصلها يف أي مرحلة من مرحلة اإلعداد وكذا فترة املباريات ،البدينة والفنية

  )68، ص 2000ناصر، 
  :طرق التدريب لتنمية الصفات البدنية -3-5

تتميز كرة القدم الفين باإلضافة إىل متطلبات البدنية اخلاصة واليت تعتمد يف تطويرها على اعتمـاد  
  :باالعتماد على الطرق التالية وذلك ،طرق تدريبية لالختصاص

  طريقة التدريب املستمرة :أوال
تقدمي مجل تدرييب لالعبني أو الالعبات تدور شدته حول املتوسط لفتـرة زمنيـة أو   "ويقصد ا 

التحمل العضلي تؤدي إىل التـدريب  ) التحمل اهلوائي(ملسافة طويلة نسبيا ودف إىل تطوير التحمل العام 
حيث تؤدي التمارين جبهد متواصل ومنـتظم وبـدون    ،عايل تأثريات فيزيولوجية ونفسيةاملستمر املستقر 

 Aurgon(. "ويستمر بدل اجلهد حسب ما هو خمطط من عدة ثواين وقد يصل إىل عدة ثـواين  ،راحة

Weink , 1995, P 95(   
) ك األكسجنياحلد األقصى الستهال(من الناحية الفيزيولوجية حتسن احلد األقصى للقدرات اهلوائية 

سرعة العمليات اهلوائية يف ظروف توافر األكسجني الناحية النفسية ننمي الصفات اإلرادية املرتبطة باألداء 
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-210:، ص2001مفيت إبراهيم،  (مثل الكفاح والتصميم و قوة اإلرادة والعزمية  ،املستمر لفترة طويلة
من أقصى قدرة الالعـب، وإذا   )%75-25( وتتراوح شدة محل التدريب االستمراري ما بني. )211

يؤدي ذلك إىل زيادة ما  ،)بالشدة واحلجم والراحة(ملتمثل اعمل املدرب الشكل الصحيح حلمل التدريب وا
الذي يعين قيام العضالت بالعمل بغياب األكسجني اليت ال تعوض إال يف فترة  )كسجيينبالدين األ(يسمى 
 مال وصوهلم ملرحلة اإلرهاق إذا مازالت التدريبات االستمرارية عنـد أما بالنسبة للناشئني فإن احت الراحة،

  .دقائق جمهود) 05( دقيقة لدى نرى ضرورة أن حتلل تدريبام االستمرارية مشي كل) 30(
  طريقة التدريب الفتري: ثانيا

راحة البينية، لراحة وتنسب كلمة الفترة إىل فترة الايز بالتبادل املثايل بني اجلهد وهو نظام تدرييب يتم
وأول مـن   ،)راينـل أول من دون هذه الطريقة العام الفيزيزلوجي (بني كل تدريب وتدريب الذي يليه 

شهر من استخدمها وطبقها علميا واستطاع حتطيم عـدة أرقـام   أو ،"هابيج"استخدمها هو العداء األملاين 
ري املسافات الطويلـة الـذي لقـب    العب ج "اميل زاتوبيكإ"وملبية هو العداء التشيكي أقياسية عامية و

وما ينبثق عنـها مـن    ،بالقاطرة البشرية دف التدريب الفتري إىل تنمية وتطوير السرعة والتحمل والقوة
صفات بدين مركبة ممثلة يف القوة مميزة السرعة، حتمل القوة، حتمل السرعة حيث تعترب اهلدف األساسـي  

  .للتدريب الفتري تطوير التحمل
  :)02( ة التدريب الفتري إىل قسمنيتنقسم طريق

تزداد شدة أداء التمرين يف هذه الطريقة عن طريق التدريب  :طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة -أ 
وتظهر الراحة االجيابية بني التكرارات لكنها غري كاملة حيث تتمثل أهداف  ،املستمر كما يقل احلجم

يؤدي التدريب الفتـري مـنخفض الشـدة إىل    و ،لقوةخذه الطريقة يف التحمل العام اهلوائي وحتمل ا
 :تأثريات فيزيزلوجية ونفسية

  من الناحية الفيزيولوجية تساهم يف حتسني كفاءة إنتاج الطاقة لعبور القصبة اهلوائية  -
  .املنافسةمن الناحية النفسية تساهم يف رقي التكيف النفسي لالعب أو الالعبة لبعض ظروف ومتغريات  -
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  يف مترينات اجلري   )%80-60( =  داء التمرينشدة أ
  زمن التدريب/عدد مرات أداء 

  
  )مقاومات(يف مترينات القوة  %)50-60( =
  ثانية للجري ) 90-14( ثانية للقوة، )15-30(

  فترات الراحة البينية
  

  راحة اجيابية غري كاملة = 
  ثانية  )90-45( للبالغني من
  ق/نبضة )130-120( معدل نبض

  ثانية  )120-60( اشئني منللن
  ق/نبضة) 120-90( معدل نبض

  للقوة ) 30-20( =  )اموعات ( عدد مرات تكرار التمرين 
  للجري )02-06(

  
  يوضح مكونات محل التدريب يف طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة :)03(اجلدول رقم 

  
طريق التـدريب الفتـري مرتفـع     تزداد شدة أداء التمرين عن :طريقة تدريب الفتري مرتفع الشدة - ب 

حيث دف هذه  ،وبالتايل يقل خالهلا احلجم كما تزداد الراحة االجيابية لكنها تظل غري كاملة ،الشدة
اإلسـهام يف  ، القوة املميزة للسرعة، السرعة، )التحمل الالهوائي( الطريقة إىل تطوير التحمل اخلاص

 .تطوير القوة القصوى
  :الشدة تأثريات فيزيولوجية ونفسيةولتدريب الفتري املرتفع 

حتت ظروف نقـص  (من الناحية الفيزيولوجية يساهم يف حتسني كفاءة إنتاج الطاقة للنظام الالهوائي  -
  ) األكسجني

  .من الناحية النفسية يساهم يف زيادة سعة التكيف النفسي لالعب أو الالعبة لظروف ومتغريات متعددة -
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  يف مترينات اجلري )%90-80( =  شدة أداء التمرين
  زمن التدريب/عدد مرات أداء 

  
  )مقاومات(يف مترينات القوة  )60-70%( =
  ثانية لكل من املقاومة واجلري )03-10(

  راحة اجيابية غري كاملة=   فترات الراحة البينية
  التقوية ) 10-08( =  )اموعات(عدد مرات تكرار التمرين 

  اجلري) 10-15(
  

  يوضح مكونات محل التدريب يف طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة :)04(اجلدول رقم 
  

  طريقة التدريب التكراري :ثالثا
وهي التدريب  ،هي طريقة تنظيمية للعداد البدين ميكن تشكيلها بطريقة التدريب االساسية الثالثو

ب الرياضـي احلـديث،   التـدري  ،مفيت إبراهيم محاد/د( .املستمر التدريب والفتري والتدريب التكراري
  )216، ص 2001

يهدف هذا النوع من التدريب إىل تنمية وتطوير السرعة والقوة بصورة أساسية وما ينبثق عنـها  
كقوة السرعة وحتمل السرعة والصفة املميزة هلذا الشكل من التدريب هو التأثري على خمتلف أجهزة وأعضاء 

  :ومن هذه التأثريات الالعب،اجلسم 
  الطاقة احليوية يف العضالت  زيادة خمزون -
  زيادة حجم األلياف العضلية  -
  زيادة الطاقة احليوية الالهوائية واليت تتم بغياب األكسجني  -
  زيادة القوة العضلية لالعب طبقا حلاجة الفعالية أو شلل الرياضة اليت تتدرب عليها  -

احلد األقصى لقدرة  من )%100إىل  80( الشدة املستخدمة يف هذا الشكل من التدريب متتد من
يف الدقيقة الواحدة ، لدى وصول الالعب إىل  )دقة 90( الالعب، حىت تصل دقات القلب كحد أقصى إىل

حالة التعب تكون مرحيا تنتج تراكم حامض الالكتيك يف العضلة، أما بالنسبة حلجم التمرين يكون قلـيال  
وميتـد   ،أما رفع اإلثقال ميكن أن يزيد عن ذلك بالنسبة لتمرين الركض، و هذا التكرار ال يتجاوز مرتني ،

 )20إىل  10( وأما فترة الراحة فهي طويلة حيث ميتد من ،مرة خالل التمرين الواحد )20إىل  15( من
  ) 224، ص 2005، مجال الريضي( .دقيقة يف الركض أما رفع األثقال فيتخللها فترات راحة احلالية
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  طريقة التدريب الدائري :رابعا
كمال دروشة وآخرون فإن هذا الشكل من التدريب ظهر يف أواخر اخلمسينيات من القرن  حسب

يف جامعـة    (Adamson)"ادامسـون "و،  (Morgane)"مورخان"حيث يرجع الفضل إىل  ،العشرين
ويعرف التدريب الدائري بأنه نظام تدرييب ترتب فيه التمرينات املختلفة بعضها مع بعض يف  ،باجنلترا "لريز"
ظام دائري ينتقل فيها الالعب من مترين إىل آخر بعدد حمدد يقدره املدرب وفقا الحتياجات الالعب مـن  ن

ئعة االسـتعمال يف املـدارس   وهذه الطريقة من التدريب شا ،اللياقة البدنية أو مهارة تبعا ملوسم التدريب
منها يف املستويات التدريبية والتنافسية  مراكز التدريب للناشئني يف املدينة واهليئات الرياضية املختلفة ،أكثرو

ودف إىل تنمية وتطوير القوة العضلية والتحمل  ،العالية وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة يف مرحلة اإلعداد
  ) 225-223:، ص2004كمال مجال الريضي، ( .اخل... والسرعة وحتمل القوة وحتمل السرعة

مما يـؤدي إىل مقاومـة    ،اجلهازين الدوري والتنفسييهدف التدريب الدائري إىل زيادة كفاءة و
  .ومن الناحية النفسية يبعث الثقة بالنفس و الطمأنة، التعب وتكيف الالعب على اجلهد املبذول

  :ويتمثل أشكال التدريب الدائري كما حددها سليمان على حسن يف
  عدد مرات التكرار بشدة مناسبة بدون احتساب زمن أداء كل مترين  -
  رات التكرار بشدة حمدد بزمن حمددعدد م -
  أكرب تكرار لدرجة التعب بزمن حمدد -
  أكرب تكرار لدرجة التعب غري مرتبط بالزمن وبالنسبة للدائرة  -
 أداء الدائرة الواحدة بزمن حمدد أو غري حمدد -
 تكرار الدائرة بعدد حمدود وبزمن حمدود أو غري حمدود من التكرارات لدرجة التعب بزمن حمدد أو غري -

 .حمدد
  

  )كلمة سويدية(تلك  طريقة تدريب الفار :خامسا
يعين سرعة خمتلفة استخدام هذا الشكل من التدريب العيب املسافات املتوسطة والطويلة واملوانـع  

... ، سرعات خمتلفـة بطيئـة  وميتاز هذا النوع من التدريبات بالركض ،الطاقة اهلوائية إنتاجوذلك لزيادة 
نزول، اختيار املوانع وتغري سرعة النبض فيه بتغري شـدة اجلهـد   ... صعود... ةسرع... بطيئة ...سريعة

يف دقيقة الواحدة و يؤدي تـدريب الفرتلـك إىل تغـريات     )دقة180-130(املبذول للتراوح ما بني 
فيزيولوجية متنوعة منها تقوية أربطة األوتار العضلية وعضالت الالعب وزيادة عدد كريات الدم احلمـراء  

  نسبة هيموجلبني الدم  زيادة
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 طريقة مائلة
يمش  

 بداية سريعة

 بداية جري شيء ما
 طريقة مائلة

 ركض جري شيء ما

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  يوضح لنا طريقة التدريب الفارتلك): 07(الشكل رقم 
  ميكن تغري هذه التمارين حسب رغبة املدر مع العبيه  :مالحظة

  
  طريقة التدريب احملطات  :سادسا

آلخر كل يف وقت يف هذه الطريقة خيتار املدرب عض لتمارين، حيث يؤديها الالعبون الواحد تلو ا
ولكن خيتلف عنه من حيث زمن فترة الراحة إذ يعـود   ،حمدد ومترين احملطات يشبه نظام التدريب الدائري

كذلك التمرين ال يتكـرر مـرة    الالعب إىل حالته الطبيعية بعد كل مترين، و قبل االنتقال للتمرين املوايل،
حنيفي حممود خمتار، ( .ه املدرب من التمرينأخرى ويتوقف حجم أو شدة التمرين على اهلدف الذي حيدد

  ) 227، ص 1980
  طريقة التدريب البليومتري  :سابعا

عرض واملقطع الثاين األاألفضل وة من مقطعني األول يعين األكرب وبلي ومتري كلمة روسية مكون
يب البليـومتري  ألول مرة يف املراجع الروسية فكرة التدر "بليومتري"يعين القياس التقومي قد ظهرت كلمة 

مثل ثقل وزن اجلسم ضـد اجلاذبيـة   ، على مواجهة العضلة املتفجرة على مواجهة لعضلة ملقاومة خارجية
مث يلي ذلك انقباض مركزي ويتم هذا النوع من  ،األرضية بعد أطول انقباض للعضلة تؤدي إىل إطالتها أوال

ال مركزي يزداد تدرجييا إىل أن تعادل مـع  االنقباض على ثالثة مراحل تبدأ باالنقباض العضلي بالتطويل 
حيث يسمح ذلك  بالتدريب بكفاءة على العديد  ،مث يتحول إىل انقباض عضلي بالتقصري مركزي، املقاومة

ومن أمثلة مجيع أنـواع الوثابـات أو    ،وهذا يساعد الالعب على أداء مترينات البليومتريك، من املفاصل
وذلـك   ،والذي يكون فيه اهلبوط متبوعا مباشرة الوثب مرة واحدة السقوط أو االنزالق من على ارتفاع

ريع
ض س

رك
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ألنه عند حدوث زيادة يف طول لعضلة قبل أداء انقباض الالزم للحركة تنتج أقصى قوة ممكنة يف أقل زمن 
  .ممكن
  (Stretching)   طريقة التدريب :ثامنا

ديدة تعتمد على الـتقلص  طريقة ج هيسكندينافيني واستعملت هذه الطريقة ألول مرة من قبل ال
سحب العضلة املعنية، ودف إىل حتسني املرونة وتعتمد على مترينات بسـيطة وال حتتـاج إىل   واالرختاء و

وجتدر اإلشارة إىل أن الطرق السالفة الذكر تعترب من أهم طرق التدريب احلدث وهـذا ال مينـع    ،أدوات
  .)املسافات(ب وطريقة السباقات وجود طرق أخرى كل منها طريقة التدريب عن طريق اللع

  ) 2005 ،اخلواجا إبراهيممحد ، أمهند حسن البشتاوي(املبادئ العامة لتنمية الصفات البدنية  -3-6
هناك بعض املبادئ العامة اليت جيب على املدرب الرياضي مراعاا حىت ميكن تنمية الصفات البدنية 

  :ام لتنمية الصفات البدنية ما يلين أهم هذه األسس العلألقصى حد ممكن أثناء عملية اإلعداد البدين وم
   :اجلهدمرحلة استنفاذ  :أوال

وتظهر عليـه   ،عند القيام مبجهود بدين ستستنفذ طاقة وجهد وتنخفض قدرته على العمل تدرجييا
  األعراض املختلفة للتعب 

  مرحلة استعادة الشفا :ثانيا
لفرد عن العمل أي االنتقال من فترة احلمل إىل فتـرة  عندما يعقب اهود البدين املبذول  توقف ا

  .فإننا جند قدرة الفرد تعود تدرجييا إىل حالتها األوىل اليت بدأت منها ،الراحة
  مرحلة زيادة استعادة الشفا :ثالثا

باستمرار فترة الراحة جند أن الفرد مير يف مرحلة تزداد فيها قدرته كما كانت عليه يف البدايـة، و  
  .ذه الفترة مبرحلة زيادة استعادة الشفاتعرف ه

إذا طال فترة الراحة أكثر من الالزم فإن قدرة الفرد تعود مرة ثانية إىل :البدايةمرحلة العودة لنقطة 
  .حالتها األوىل
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  :متهيد
الذي تعانيه عملية التدريب يف كرة القدم وهي منطلقة مـن  إن أصل مشكلتنا مستمد من الواقع 

املالحظة امليدانية اليت حصلنا عليها، وكذلك من خالل الدراسة االستطالعية اليت قمنا ا واملتمثلـة يف أن  
املدربني ال يولون أمهية كبرية يف براجمهم التدريبية، فهم يعتمدون على خـربام الطويلـة يف التـدريب    

ومن خالل الدراسة اليت نقوم ـا  . خاص م اكتسبوه من ممارستهم الكبرية يف ميدان التدريبوأسلوب 
نريد إظهار أمهية الربنامج التدرييب اخلاضع لألسس العلمية يف تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجومية يف 

  .كرة القدم، باعتبارها من املهارات األساسية يف حتديد نتائج املباريات
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  :الدراسة االستطالعية األوىل -1-1
قبل الشروع يف إجراء الدراسة امليدانية واليت تعترب أرضية جتري فيها االختبارات الـيت وضـعها   
الباحثان، أجريت تعديالت وتوضيحات مع الكثري من األساتذة واملختصني يف تعليم وتدريب كرة القـدم  

  ).حممد، بن خالد احلاج فرز/زيتوين عب القادر، دريس خوجة، د/د.امحد عطا اهللا/د.بن قوة على/د(
، وكان الغرض منها حتديد "أمل بوخرص سعيدة"و" احتاد مدينة سعيدة"قام الطالبان بزيارة لفريقي 

اجلوانب املتعلقة مبشكلة البحث، ونظرا ألمهية املوضوع وجب على الطالبان تدعيم املالحظات املتحصـل  
  .نني مشكلة البحث من واقع ميداين يعيشه املدرب والالعبعليها وتق

مبقابالت شخصية مع عدة مدربني يف أندية القسـم احملتـرف األول    طا لبانومن أجل هذا قام ال
مشيش علي، /د.بن قوة على/د. عمارة سعيد: والثاين لكرة القدم هلم كفاءة عالية يف جمال التدريب، أمثال

وش سعيد، بن يلس عبد الكرمي، بلعطوي عمر، عمارة عبد القادر، دريـد  مح.قادة شيخىحنكوش حممد، 
نصر الدين، والذين أكدوا لنا انه من النقائض املوجودة عند الالعب اجلزائري احمللي ضعف وافتقاد لبعض 

  .املهارات األساسية اهلجومية
  : املنهج املستخدم -1-2

هج التجرييب هو األكثر مالئمة لطبيعة البحـث،  من خالل املشكلة اليت يطرحها الطالبان فإن املن
كما أن الرغبة يف معرفة أكثر عمق ملسار التدريب بتوظيف برنامج تدرييب خاضع ألسس علمية حيتم علينا 
التعامل بأكثر دقة مع هذه الظواهر، نظرا لصعوبة املوضوع ألن البحث التجرييب يتميز عـن غـريه مـن    

الضبط، أي ضبط كل املتغريات املتصلة بالظاهرة قيد الدراسةـ، حبيـث  البحوث بالتصميمات اليت يتسم ب
يصبح بإمكاننا فحص األثر النسيب للعوامل اليت يدخلها يف حسابه كما بدت يف فرضية، دون اخللط بينـها  

  .وبني العوامل اليت نضعها يف املقام األول
  :عينة البحث -1-3

  :نظرا لعدة عوامل منهامت اختيار عينة البحث بطريقة مقصودة، وهذا 
وجود هذه العينة مرتبط بوجود الفريقني وتضم فريق عمل مشرف على التكوين والتدريب، والبحث  -

  .الذي حنن بصدده هو جترييب وهذا يتطلب منا إشراف دقيق
مالئمة التوقيت من أجل القيام بالتجربة واستغالل عامل امليدان، حبيث الفريق يتدرب لوحـده فـوق    -

، "مولوديـة سـعيدة  "وهذا نظرا للفرق العديدة يف سعيدة اليت تتدرب فوق هذا امليدان منها امليدان 
  ".مولودية احلساسنة"

، "أمل بوخرص سـعيدة "و" احتاد مدينة سعيدة"إىل فريق  نياتكونت عينة البحث من العبني املنتم
اين كـذلك، ويشـرف علـى    هلم مشاركة جهوية ووطنية يف البطولة اجلهوية والوطنية للقسم األول والث
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ألمـل  " ة بلحولكتشرو"و" مساعني مسري"الحتاد مدينة سعيدة ومبساعدة " سلوى بشري"تدريبهم كل من 
، مث أخـذ  )صنف األكابر(عينة متجانسة من حيث السن . لكل فريق) 22(بوخرص، وبلغ عدد الالعبني 

هذه العينة التجريبية الغرض منها معرفة العب من صنف األكابر يف ميدان فريق احتاد ملدينة سعيدة، و) 22(
  .تأثري برنامج تدرييب مقترح لتحسني وتنمية بعض املهارات األساسية اهلجومية

  :جماالت البحث -1-4
إىل ) 07/01/2013(مت إجــراء التجربــة يف الفتــرة الزمنيــة املمتــدة مــن : اــال الــزمين -أ 

  :، وكان كما يلي)25/03/2013(
  07/01/2013يوم االثنني ) لاألو(االختبار القبلي  -
  13/01/2013بداية العمل امليداين يوم األحد  -
  18/03/2013يوم االثنني ) الثاين(االختبار البعدي  -

وبناء على هذه التواريخ اليت حتددت بإشراف مدريب الفريقني وهذا متاشيا مع براجمه طويلة املدى 
  .ملهم وبرجمة الرابطة اجلهوية لكرة القدم بسعيدةوأهدافه، وعليه مت حتديد التواريخ املناسبة لربامج ع

وبعد التشاور مع املشرف توصلنا إىل حتديد الربنامج التدرييب املقترح إىل شهرين مـن التـدريب   
(2MESO-Cycles)  وهي الفترة اليت تزامنت 13/03/2013إىل  13/01/2013بداية من سوم ،

نافسة باعتبار أن األشهر هم شهور املنافسة اليت تكون عادة يف الربنامج التدرييب السنوي للمدرب، فترة امل
  :فيه البطولة اجلهوية يف بداية مرحلة العودة تقريبا، وعليه كان الربنامج التدرييب املقترح حيتوي على ما يلي

      ميزو سيكل 2
  الربنامج السنوي املتبع من طرف املدرب نمرحلة العودة م  فترة         ميكرو سيكل 8

  وحدة تدريبية 48
  13/03/2013إىل غاية األربعاء  13/01/2013من األحد 

 .بسعيدة املغطى بالعشب االصطناعي" اإلخوة براسي"متت التجربة يف امليدان البلدي : اال مكاين - ب 
أمل "العبا من ) 22(، و"احتاد مدينة سعيدة"العبا من فريق ) 22(متت التجربة على : اال البشري  -ج 

 .ينتمون لبطولة اجلهوي األول للرابطة اجلهوية لكرة القدم سعيدة" ةبوخرص سعيد
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  :جلسات العمل مع املدربني والفريق املساعد

لقد حددت هذه اجللسات باالتفاق املسبق مع املدربني والفريق املساعد للقيام بالعملية، ولقد متت 
  :هذه اجللسات وفق ما يلي

اإلخـوة  "سا مبقر الفريق مبلعب 17على الساعة  02/01/2013ء متت يوم األربعا: اجللسة األوىل -
براسي حبضور اجلميع، وكان اهلدف منها االتفاق حول موضوع الدراسة والتحسيس بأمهية االرتقـاء  

  .باملستوى
أمل بوخرص سـعيدة  "سا مبقر فريق 17على الساعة  03/01/2013يوم اخلميس : اجللسة الثانية -

طة التدريب وسلمت لكل واحد لغرض دراستها بشكل دقيق ومفصـل  مبلعب بوخرس، مت توزيع خ
  .وكتابة كل األسئلة واالستفسارات حىت نناقشها يف اجللسة القادمة

سا خصصت ملناقشة جوانب اإلـام  17على الساعة  05/01/2013يوم السبت : الثالثة ةاجللس -
  .والغموض يف تطبيق اخلطة التدريبية

رة للمجموعة كل أسبوع حبكم أننا مدريب فريق احتاد مدينة سعيدة، ممـا  وذا متت املتابعة املستم
إضافة إىل التوجيهات املستمرة الـيت  . يسهل مهمة املتابعة للفريق وكذا حبكم العالقة الوطيدة مع املدربني

  .حول تطبيق الربنامج التدرييب" زيتوين عبد القادر"قدمها لنا دائما الدكتور 
  
  
  
  
  
  

  
  ميثل خمطط املشرفني على الربنامج التدرييب): 08(كل رقم الش

  
  
  
  
  

سلوى بشري: املشرف العام  
"احتاد مدينة سعيدة"مدرب فريق   

مساعني مسري ليسـانس تربيـة بدنيـة    
صص كرة القدمورياضية خت  

  مدرب مساعد -

تشروكة بلحول: املدرب  
  مدرب درجة ثانية -

فرحاوي عبد الكرمي: املشرف الثاين  
  مدرب درجة ثانية -
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  :متغريات البحث -1-5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح متغريات البحث): 09(الشكل رقم 
  
  :الضبط اإلجرائي للمتغريات -1-6

ميكن أن يـؤثر  يقصد بالضبط اإلجرائي للمتغريات احملاوالت املبذولة إلزالة تأثريات املتغري الذي 
  .على املتغري التابع

وبعد عزل بقية العوامل الداخلية األخرى مثل الصنف، السن، العمر التدرييب، فإن األثر املتبقـى  
  .يعود إىل الربنامج التدرييب يف تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجومية لكرة القدم

  :على النحو التايلوانطالقا من هذه االعتبارات ميكننا ضبط متغريات البحث 
مت حتديد بدقة خصائص الالعبني للفريقني من عدة نـواحي وهـي   : املتغريات املرتبطة مبجتمع البحث -أ 

لكل فريق هلم مستوى واحد متقـارب  ) 22(اختيار عينة البحث م الالعبني للفريقني، وبلغ عددهم 
 .يهامعتمدين يف ذلك على تقييم مدرم كمعيار أساسي والنتائج املتحصل عل

 متغريات البحث

) املتغري التجـرييب (املتغري املستقبل  -
هو الذي يرجى معرفة تأثريه وهو 

  الربنامج التدرييب املقترح 

حدة التدريبية لالعيب كرة القدم يف الو
 أكابر

هـو  ) املتغري املعتمد(املتغري التابع  -
الذي يرجى معرفة مقدار تـأثريه  
باملتغري التجرييب علـى املهـارات   

  األساسية اهلجومية

 متغريات البحث

 املؤشرات الثابتة
 استخدام برنامج تدرييب

 املؤشرات التابعة
 يؤثر إجيابيا يف حتسني املهارات األساسية اهلجومية
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هناك العديد من املتغريات احملرجة تكون من الصعوبة مبكان التحكم ا : )املشوشة(املتغريات الداخلية  - ب 
بدقة وخاصة يف البحوث النفسية واالجتماعية، ويف جمال التدريب كدرجة االستشفاء الكامل واحلالة 

شياء اليت تبقى عائقـا أمـام   االجتماعية للرياضي، باإلضافة إىل اإلصابات املفاجئة وغري ذلك من األ
 .الباحثني يف هذا اال

إن اإلجراءات التجريبية جيب أن نقوم بضبطها حىت ال تـؤثر  : املتغريات املرتبطة باإلجراءات التجريبية -ج 
 .مع درجة عالية من الصدق نتائج على نتائج التجربة، وتعطى

  .حدات تدريبية خالل األسبوعو) 06(كل جمموعة تأخذ توقيتا واحدا من الوحدة التدريبية و
  .اموعة تقوم بالتدريب يف ميدان واحد بوسائل واحدة -
  ضبط االختبار القبلي والبعدي حيث أن القياس يكون يف وقت واحد -
يعطى لالعبني قبل إجراء التجربة األصلية شرحا كامال وشـامال ملختلـف أهـداف االختبـارات      -

  .على مجيع االستفسارات املقدمة من قبل الالعبني ومواصفات آرائها وشروطها وإجابة املخترب
 .ضبط تطبيق الوحدات التدريبية يف مواقيتها -
  

  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  األحد  السبت  األيام
   تدريب تدريب تدريب تدريب تدريب  تدريب  سا14- 12
  منافسة              سا17- 15

  
  الفريق(ألسبوعي للمجموعة يوضح مواقيت التدريب ا): 05(اجلدول رقم 

 
يع الظروف املرتبطة بالتجربة من ملعـب  مجلقد حرصنا قدر اإلمكان على توحيد : املتغريات اخلارجية -د 

 .وتوقيت
  :أدوات البحث -1-7

لقد وظف الطالبان يف حبثهم عدة وسائل يف مجع املعلومات وساعدت يف كشف جوانب البحث، 
  :وهي

ل املمارسة امليدانية للتدريب واملعاينة امليدانية للمباريات يف خمتلـف  الحظ الطالبان من خال: املالحظة -أ 
املستويات واألصناف معا هلذه الظاهرة، ومن مث طرح جمموعة من األسئلة ووضع فرضيات مت التحقق 

  .منها جتريبيا
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أنواع من  وهي حمادثة مباشرة يقوم ا فرد مع آخر أو مع أفراد دف احلصول على: املقابالت املباشرة - ب 
املعلومات الستخدامها يف حبث علمي، ولالستعانة بعها يف عمليات التشخيص والتوجيه والعالج، ويف 

سعيد عمارة، عمارة عبد القادر، بن قوة علـي،  (هذا الشأن قام الطالبان بعدة مقابالت مع مدربني 
التدريب لتحديـد  وهلم دراية واسعة عن كرة القدم ومن اجل كذلك اإلشراف على ) حنكوش حممد

 .كيفية سري العمل وخطوات الربنامج التدرييب
من خالل الدراسة يف كل مـن املصـادر العربيـة     عاإلملام النظري حول املوضو: املصادر واملراجع -ج 

 .واألجنبية زائد اإلنترنت
ب، واليت تضمنت جمموعة من االختبارات اخلاصة مبهارة التـدري : استمارة حتكيم االختبارات املقترحة -د 

دقة التمرير، ضرب الكرة بالرأس، مت عرضها على األساتذة احملكمني من ذوي االختصاص يف األخـري  
  .يقوم الطالبان بعد التحكيم بالتطبيق على أفراد عينة البحث

  : االختبارات
  :من أجل قياس التصويب يف كرة القدم اعتمدنا على االختبار التايل -
  أس على دوائرمن أجل قياس اختبار ضرب الكرة بالر -
  من أجل قياس اختبار خمتار لدقة التمرير -

  :اختبار التصويب
 .قياس مقدرة الالعب على التصويب من األماكن املختلفة حول منطقة اجلزاء: هدف االختبار -أ 
 .مرمى -كرة قدم) 15(ملعب الكرة حول منطقة اجلزاء : امللعب واألدوات - ب 
خط من خطى اجلانب ملنطقة اجلزاء، حبيث يكون  كرات على كل) 05(توضع : طريقة أداء االختبار -ج 

كرات على بعد متر واحد من منتصف خـط  ) 05(بني كل كرة وأخرى نصف متر، كذلك توضع 
منطقة اجلزاء األمامي، مع اإلشارة يقوم الالعب بتصويب الكرة اليت على اجلانب األيسر ملنطقة اجلزاء 

ويصوب الكرات كل مرة برجل خمتلفة، مث جيري إىل  بالرجل اليسرى مث جيري إىل الكرات يف املنتصف
 .حماوالت) 03(خط اجلانب األمين ملنطقة اجلزاء ويصوب الكرة بالرجل اليمىن، يعطي الالعب ثالث 

  :التسجيل -د 
  .حيسب لكل العب عدد األهداف اليت يسجلها يف كل حماولة وتسجل له أحسن احملاوالت أهدافا -
  والت لكل منطقة على حدة ميكن أن يسجل لالعب أحسن احملا -

  : ملحوظة
األمامي كما يف الشكل التايل، وكـذلك   (16,5)ميكن أن توضع الكرات اليت على خط منطقة 

  .يف اجلانب األمين واأليسر (16,5)الكرات على خط املنطقة 
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  اجلزاءيوضح قياس مقدرة الالعب على التصويب من أماكن خمتلفة حول منطقة ): 10(الشكل رقم 
  

  :اختبار ضرب الكرة بالرأس على دوائر
 .قياس مقدرة الالعب على توجيه الكرة بالرأس يف خمتلف األماكن واالجتاهات: هدف االختبار -أ 
دوائر، نصف قطر ) 10(ملعب كرة القدم يقسم إىل أقسام خمتلفة املسافات داخلها : امللعب واألدوات - ب 

 .كرات قدم) 10(متر، ) 01(الدائرة 
يقف الالعب خارج خط التماس ومواجها للملعب، يقف املدرب خارج امللعب : أداء االختبارطريقة  -ج 

متر من الالعب، يقوم املدرب برمي الكرة ) 05(كرات وعلى بعد ) 10(وجبانب خط التماس ومعه 
 .عالية على رأس الالعب بضرب الكرة بالرأس لتسقط يف دوائر العشر بالتوايل

 .د املرات الصحيحة اليت سقطت فيها الكرة داخل الدائرة احملددةيسجل لالعب عد: التسجيل -د 
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح اختبار ضرب الكرة بالرأس على دوائر): 11(الشكل رقم 
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  :التمرير اختبار خمتار لدقة
 قياس دقة مترير الكرة يف أسرع أداء: هدف االختبار -أ 
لم يف مركز املربع، توضع كرة على متر، يوضع قائم عليه ع) 01(مربع طول ضلعه : امللعب واألدوات - ب 

متر من منتصف كل ضلع ) 01(متر من ركن املربع من كال جانبيه، يوضع مرمى اتساعه ) 1.5(بعد 
 .من أضالع املربع، صفارة

يقف الالعب جبانب القائم يف مركز املربع، عند مساع الصفارة جيري الالعـب  : طريقة أداء االختبار -ج 
ع ويصوا حنو املرمى مث جيري إىل الكرة مثيلتها يف األضالع الثالثة مـن  بالكرة على يسار ضلع املرب

املربع، وبعد للمس القائم يف مركز املربع، حيسب زمن أداء الالعب وعد األهـداف الـيت سـجلها    
 .مرات بينها فترة راحة كافية) 03(الالعب، يكرر االختبار ثالث 

د األهداف أو أحسن عدد من األهـداف وزمـن   حيسب لالعب إما أحسن زمن أداء وعد: التسجيل -د 
 .األداء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوضح اختبار دقة التمرير): 12(الشكل رقم 
  
  
  
  
  



  انيةاألول                                                             منهجية البحث وإجراءاته امليدالفصل 
 
 

 97

  : األسس العلمية لالختبارات -1-8
  :ثبات االختبار -1-8-1

يعترب من املقومات األساسية االختبار اجلديد، " أن هذا األساس العلمي " نبيل عبد اهلادي"يذكر 
، 1999عبد اهلادي " (يفترض أن يعطي االختبار نفس النتائج تقريبا إذا أعيد استخدامه مرة أخرىحيث 
  ).197ص

ويعترب أسلوب الثبات عن طريق االختبار إعادة االختبار من أكثر طرق إجيـاد معامـل الثبـات    
عض مبعامل االسـتقرار،  صالحية بالنسبة لالختبارات األداء يف التربية البدنية والرياضية، ويصطلح عليه الب

أن درجة العالقة بني املـتغريين  " حممد نصر الدين"و" حممد حسن عالوى"ويف هذا الشأن يؤكد كل من 
فإن هذا يعين وجود ارتباط تام، ) 1-(أو ) 1(+قيمة " ر"تظهر من مقدار االرتباط بينهما، حبث إذا بلغت 

، 1995حسـانني  (عين وجود ارتباط عـايل  فإن هذا ي) 0,88(أو ) 0,95+(قيمة " ر"اما إذا بلغت 
  ).197ص

وعليه فقد قام الطالبات بإجراء اختبارات أولية، وهذا من أجل حساب معامل الثبات لكل اختبار 
لكـرة  " احتاد مدينة سعيدة"، حيث طبقت االختبارات على عينة من نادي )اختبار، إعادة، اختبار(بطريقة 

  .عيدة لكرة القدمالقدم القسم اجلهوي األول لرابطة س
  : وهذا حسب التواريخ التالية

  07/01/2013: اختبار قبلي يوم -
 18/03/2013: اختبار بعدي يوم -
  

  معامل االرتباط
  

  االختبارات

  
  حجم العينة

القيمة احملسوبة 
ملعامل االرتباط 

  )معامل الثبات(

القيمة اجلدولية 
ملعامل االرتباط عند 

مستوى الداللة 
  )0,01(اإلحصائية 

  
  درجة احلرية 

  )1-ن(

    اختبار ضرب الكرة بالرأس
22  

0,91  
0,83 

  
 0,93  اختبار دقة التمرير  21

 0,89  اختبار التصويب
  

  يبني ثبات االختبارات): 06(اجلدول رقم 
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، وبعـدما قمنـا   )0.89(و) 0.91(وجد حمصور بني ) ليربسون(بعد حساب معامل االرتباط 
، ومبسـتوى داللـة   )1-ن(باط ملعرفة ثبات االختبارات عند درجة حرية بالكشف جدول دالالت االرت

تبني لنا االختبار ميتاز بدرجة عالية ألن معامل الثبات احملسوب اكرب من اجلدولية واليت تسـاوي  ) 0.01(
)0.83.(  
  :صدق االختبار -1-8-2

تبار الغرض الذي أن الصدق يعين املدى الذي يؤدي فيه االخ":" ماك جي"و" بارو"يذكر كل من 
  ). 197، ص 1995حسانني " (وضع من أجله

هو مدى صالحية االختبار لقياس فيما وضع لقياسه ":" مقدم عبد احلفيظ"كما يصدق به حسب 
  ).146، ص 1993مقدم (

  معامل االرتباط
  

  االختبارات

  
  حجم العينة

القيمة احملسوبة 
ملعامل االرتباط 

  )معامل الصدق(

القيمة اجلدولية 
عامل االرتباط عند مل

مستوى الداللة 
  )0,01(اإلحصائية 

  
  درجة احلرية 

  )1-ن(

    اختبار ضرب الكرة بالرأس
22  

0,96  
0,83 

  
 0,98  اختبار دقة التمرير  21

 0,94  اختبار التصويب
  

  يبني صدق االختبارات): 07(اجلدول رقم 
  

ل أعاله، أن كل قيم الصدق الذايت املتحصل لقد تبني من خالل النتائج اإلحصائية املدونة يف اجلدو
كأعلى قيمة تتمتع بارتباط قوي، كون أا ) 0,98(كأدىن قيمة إىل ) 0,94(عليها واليت هي حمصورة بني 

ودرجـة  ) 0,01(عند مستوى الداللة اإلحصـائية  ) 0,83(القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط واليت بلغت 
  ).21(احلرية 

ات املستخدمة ضمن البطاريات املقترحة تتمتع بصدق عايل فيمـا وضـعت   وعليه فإن االختبار
  .لقياسه
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  :تموضوعية االختبارا -1-8-3
يقصد باملوضوعية التحرر من التحيز أو التعصب، وعدم إدخال العوامل الشخصية فيمـا يصـدر   

بالدرجات والنتائج  الطالبان من أحكام، كما يقصد ا وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار وحساب
  ).332، ص 2003عيسوي . (اخلاصة

  :ترجع موضوعية االختبار يف األصل إىل النقاط التالية
مدى وضوح التعليمات اخلاصة بتطبيق االختبار وحساب الدرجات أو النتائج اخلاصة به، ويف هـذا   -

الدرجات علـى  السياق استخدم الطالبات جمموعة من االختبارات السهلة والواضحة، وذلك حساب 
  . كل اختبار بعيدا عن الصعوبة أو الغموض

أما لغة التعامل يف إطار عرض وتوجيه املختربين، فقد متيزت بالبساطة والوضوح وغري قابلة للتأويـل،   -
باإلضافة إىل ذلك فقد مت تعزيز املفحوصني بكل تفاصيل متطلبات االختبارات، كما قدم هلم عـرض  

  .منوذجي مفصل لكل اختبار
ما التزم الطالبات خالل فترة العمل امليداين مبراعاة بعض العوامل التالية، مثل طول فترة الزمنية الـيت  ك -

يستغرقها االختبار، طبيعة األفراد، إدارة االختبار، درجة الدافعبة لدى املختربين، املسـتوى املهـاري   
  . لألفراد، أداء االختبار أثناء التعب

فقد توقفت على طبيعة ومتطلبات كل اختبار، وكانت كلها كافية بالنسـبة   أما عن فترة الراحة البينية -
 . للمخترب للتعبري عن قدراته يف كل اختبار

أما عن فريق العمل، فقد متيز بتجانس من حيث املؤهالت، باإلضافة إىل ذلك تلقوا توضيحا كافيـا   -
  .النتائجحول مضمون االختبارات والعروض النموذجية، وكيفية القياس وتسجيل 

  :االختبار القبلي
أجرى االختبار القبلي على العينة مستخدما يف ذلك اختبارات التصويب، اختبار ضـرب الكـرة   

: بالرأس، واختبار دقة التمرير يف ميدان كرة القدم، وقد استغرق إجراء االختبار األول نصف يـوم ليـوم  
  .مساء 07/01/2013

  :ج التدرييب املقترحطريقة استخدام عينة البحث للربنام -1-9
بعد االنتهاء من إجراء االختبارات القبلية على عينة البحث، باشر الطالبان مع فريـق العمـل يف   

حيوي بدوره على اثنني " ماكروسيكل"استخدام برنامج تدرييب ملدة شهرين يف فترة املنافسات، وهذا يعين 
املهارات التصويب، دقة التمرير، وضرب  ونظرا لطبيعيت". ميكروسيكل) "08(، ومنه "ميزوسيكل) "02(

الكرة بالرأس كوم يتميزوا بعمل تقين أكثر منه بدين، فكان يدجمان يف الوحدة التدريبية باستعمال طـرق  
  .التدريب الفتري والتكراري املستمر واملدمج، املعتمدين عليهم يف رياضة كرة القدم
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  :خطوات تطبيق الوحدات التدريبية
دريب املقترح ملهارة التصويب، دقة التمرير، وضرب الكرة بالرأس يف كرة القدم مت إن برنامج الت

  :تطبيق مبراعاة الشروط التالية
  االعتماد على تطبيق الوحدات التدريبية  -
  يف الشهر) 28(سبع وحدات تطبيقية يف األسبوع  -
  ).دقيقة 90(كل وحدة تدريبية تدوم ساعة ونصف  -

  :وحنن نسعى من خالل هذا إىل
تنمية وحتسني هذه املهارات األساسية اهلجومية يف كرة القدم، باعتبارهم من الركـائز األساسـية يف    -

  حتديد نتيجة املباريات يف كرة القدم 
  . تطوير هذه املهارات واالرتقاء ا إىل املستويات العليا -

  :إن الوحدات التدريبية مت تقسيمها حسب
القوة، املرونة، السـرعة،  (حتسني الصفات البدنية واحلركية اخلاصة يتم استكمال تنمية و: املرحلة األوىل

  : ، ويتم فيها تطبيق طرق التدريب التالية...)الرشاقة
  .طريقة التدريب الفتري املنخفض الشدة باستخدام تنظيم التدريب الدائري -
  . طريقة التدريب الفتري املرتفع الشدة باستخدام تنظيم التدريب الدائري -
  .تدريب التكراري يف تنظيم التدريب الدائريطريقة ال -
  .طريقة التدريب املستمر باستخدام التدريب الدائري -
  . طريقة التدريب املدمج -

وعليه يتم استخدام مترينات خاصة لتحسني وتطوير القوة العضلية القصوى للعضالت العاملة على 
  :املفاصل األساسية املشتركة يف األداء املهاري

  . لتحسني و تطوير القوة العضلية املميزة بالسرعة لتحسني سرعة األداء للمهاراتمترينات خاصة  -
  .مترينات خاصة لتحسني وتطوير الرشاقة املرونة -

يتم فيها استكمال درجة الصعوبة الالزمة ملتطلبات تكوين املهارات إىل جانب حتسني أداء : املرحلة الثانية
  . املهارات

  :ز على أداء احلركات املهارية وحتسني ما يليويشمل اجلانب املهاري التركي
  .حتسني أداء احلركة املهارية كاملة -
  .حتسني أداء اية احلركة املهارية -
  .حتسني نقاط ضعف يف مكونات املهارات -
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كما حتتوي هذه املرحلة على اإلعداد املباشر للمنافسة ويئة الالعبني اة مجيـع احتمـاالت   
  .اليت جيب التركيز عليها املنافسة، وأهم النقاط

  .جيب معرفة اخلصائص املميزة ومواطن القوة والضعف بالنسبة الالعبني -
  .حماولة التدريب حتت الظروف املنافسة من حيث الزمان واملكان -

وتعترب الوحدة التدريبية أساس عملية التخطيط اليومي، وينظر إليها أا أصغر وحـدة يف السـلم   
  :ب الرياضي، وينبغي أن تشمل ما يليالتنظيمي لعملية التدري

  ).اإلمحاء(حتديد وسيلة التهيئة واإلعداد  -
  .حتديد وتسلسل مترينات اجلزء الرئيسي -
  .حتديد التدريب كشدة التمرينات ودوامها وعدد مرات تكرارها وفترات الراحة -
  .حتديد أهم النقاط التعليمية للمهارات احلركية -

  :أجزاء) 03(وتتكون من ثالث 
  .ء اإلعدادي التهيئة واإلمحاءاجلز .1
  .اجلزء الرئيسي .2
 .اجلزء اخلتامي .3
  اجلزء اإلعدادي: أوال

  :ويتكون من
  .العمل على اكتساب العضالت االسترخاء املرونة واملطاطية الالزمة: االسترخاء - أ
العمل على رفع درجة حرارة اجلسم وزيادة سرعة ضربات القلب، وزيادة كمية ما يدفع الدم : اإلمحاء -  ب

  .كل ضربة، وزيادة التهوية الرئوي وذلك بزيادة اهلواء املستنشق حىت يصبح التنفس أسرع يف
اإلعداد والتهيئة للمهارات احلركية اخلاصة وحماولة الوصول على اقصى استجابة و رد : التنظيم احلركي -  ت

  .فعل 
أقصى اسـتعداد نفسـي    االستثارة االنفعالية االجيابية ملمارسة التدريب وحماولة خلق: احلالة النفسية -  ث

  .التدريب
  : إعداد عام، وإعداد خاص: وينقسم اجلزء اإلعدادي إىل جزأين

  يهدف إىل رفع درجة االستعداد ألجهزة اجلسم وممارسة العمل : اإلعداد العام .1
يهدف مباشرة إىل إعداد الالعب للواجب الذي سوف يقوم مبمارسته أوال يف بدايـة  : اإلعداد اخلاص .2

ي من الوحدة التدريبية، ويستخدم يف هذا اجلزء التمرينات اخلاصة ومترينـات املنافسـة،   اجلزء الرئيس
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 مج س
 ن

2)مج س( – 2ن مج س  

)1- ن(  

)ح ص ×ح س (مج    

2)ح ص(مج  × 2)ح س(مج    

وجيب مالحظة االرتفاع التدرجيي يف العمل لضمان االنتقال للجزء الرئيسي من الوحدات التدريبيـة،  
  .ويتعلق وقتها بطبيعة اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية

  اجلزء الرئيسي: ثانيا
تلك الواجبات اليت تسهم يف تنمية احلالة التدريبية طبقا للهدف الـذي ترمـي إليـه    حيتوي على 

إىل  90(الوحدة التدريبية، وتتراوح فترة اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية يف التـدريب العـادي مـن    
  .للزمن الكلي للوحدة 3/4أو   2/3دقيقة ) 120
  اجلزء اخلتامي : ثالثا

بالالعب إىل حالتها الطبيعية أو ما يقرب منها بقدر اإلمكان، وذلك بعد  يهدف إىل حماولة العودة
  .اهود املبذول

يف هذا اجلزء ينخفض مقدار محل التدريب الواقع على الالعبني بصورة تدرجيية، ومالحظة عـدم  
  :التكليف بواجبات تتميز بصعوبتها أو التركيز يف االنتباه االختبارات البعدية

تبارات البعدية على اموعة التجريبية مستخدمني يف ذلك االختبارات نفسها اليت استخدمت مت إجراء االخ
  :يف االختبار القبلي األوىل بالوسائل نفسها على النحو التايل

  .وبشروط االختبار األول نفسها 18/03/2013:يوم
  
  :الدراسة اإلحصائية -1-10

  )92، ص 1992الناجي ( املتوسط احلسايب
  
   

  )92، ص 1992الناجي ( االحنراف املعياري
  
   

  
  )88، ص 1988مروان ( لريسون معامل االرتباط

  
   

  
  

=س   

= ع  

=ر  
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م ف   
)ف 2ح(مج    

)1- ن(ن    

  : صدق االختبار
  ).92، ص 1988مروان (  معامل الثبات =     معامل الصدق الذايت 

  
  )111، ص1993مقدم (للداللة اإلحصائية  ستودنت" ت"اختبار 

  
   

  
  :وبات البحثصع -1-11

 ,Piaget)إن التجربة عملية تتطلب التحكم يف مجيع الظروف احمليطة ا بطريقة أكثـر علميـة   

1970, P 109).  
  :وعليه متثلت صعوبات البحث يف

  . قلة املراجع العلمية األجنبية والعربية يف جمال املهارات األساسية اهلجومية -
  .اليت تم باملهارات األساسية اهلجوميةقلة الدراسات املشاة أو شبه منعدمة وخاصة  -
  . ندرة الدراسات امليدانية يف مثل هذه املهارات اهلجومية على املستوى الوطين -
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=ت  
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  :خالصة
قصد بلوغ أهداف البحث املنشودة تطرق الطالبات خالل هذا الفصل إىل عرض مفصل حـول  

التجربة االستطالعية واألساسية، وهذا متاشيا مع طبيعـة   منهجية البحث واإلجراءات امليدانية املتبعة خالل
البحث العلمي ومتطلباته العلمية والعملية، حيث مت التطرق يف بداية هذا الفصـل إىل توضـيح املنـهج    

  .املستخدم يف البحث العينة جماالت البحث، أدوات املستخدمة يف البحث، فريق العمل
لوسائل اإلحصائية املستخدم بغية الوصـول إىل إصـدار   كما تطرق الطالبان إىل عرض مجلة من ا
ويف األخري تناول الطالبات ألهـم الصـعوبات الـيت    . أحكام موضوعية حول الظاهرة موضوع البحث

  .اعترضت طريق البحث
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  :متهيد
يت حتيط به مع حماولـة إجيـاد   لتدريب والظروف الاناسب مع مكان توضع الربنامج التدرييب مبا ي

أفكار خاصة للتقدم، وال جيوز أن يكون الربنامج التدرييب دون فكر متطور وكلما كان التدريب متخصصا 
  .وشامال ومفصال أدى على االستمرار والتقدم يف هذا اال
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90 
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  :نة سعيدةلالعيب فريق احتاد مدي) 2013-2012(خطة التدريب السنوي  -2-1
  

مرحلة 

  2انتقالیة
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:لالعيب فريق احتاد مدينة سعيدة) 2013-2012(خطة التدريب السنوي ): 13(الشكل رقم   
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 األقصى
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  :املاكروسيكل -2-2
  
  
  
  
  
  

  بنية املاكروسيكل للربنامج التدرييب املقترح يف فترة املنافسة): 14(الشكل رقم 
  

خيدم مبدأ التعويض الزائد، وباخلصوص يف  هذا املاكروسيكل يأخذ إستراتيجية خاصة يف بنيته ألنه
ألن األمحال قريبة من الدرجة القصوى وعليه امليكروسيكل لالسترجاع له درجة ) 03(امليكروسيكل رقم 

  .بالغة األمهية تساعد على التقدم يف احلفاظ على لياقة الالعب تبعا دائما لديناميكية احلمل
  )13/02/2013إىل  13/01/2013(من ) 01(رقم  (Mésocycle 01)ميزوسيكل  -2-2-1

  Iتغريات محل التدريب خالل امليزوسيكل 
  

  

    

  

  

  

 

 

 

  

  )13/02/2013إىل  13/01/2013(ميزوسيكل تدريب يف فترة املنافسة من ): 15(الشكل رقم 
  

میكروسیكل 
)01(رقم   

 
میكروسیكل 

 لالسترجاع

میكروسیكل 
)04(رقم   

 

میكروسیكل 
)05(رقم   
 

میكروسیكل 
)06(رقم   

میكروسیكل 
)03(رقم   

 
میكروسیكل 

)02(رقم   
 

  2میكروسیكل 
 

  1میكروسیكل 
 

1 میكروسیكل 2 میكروسیكل  3 میكروسیكل  4 میكروسیكل   
 لالسترجاع
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إىل  13/02/2013(مـــن  (Mésocycle 02)) 02(ميزوســـيكل رقـــم  -2-2-2
13/03/2013(  

  
  IIتغريات محل التدريب خالل امليزوسيكل 

  

  

  

    

  

  

  

 

 

 

 

 

  )13/03/2013إىل  13/02/2013(ميزوسيكل تدريب يف فترة املنافسة من ): 16(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 میكروسیكل 2 میكروسیكل  3 میكروسیكل  4 میكروسیكل   
 لالسترجاع
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  :ميكروسيكل -2-3
  :ولل االكميكروسي -2-3-1
  )07: (عدد الوحدات -
  )د840/سا14(من األقصى  %90= د750/ د30ساو12: الزمن الكلي للميكروسيكل -
  %70= 3,4=  24/7: مؤشر الشدة الكلية -
 3,4: متوسط الشدة -
  )19/01/2013إىل  13/01/2013(من : الفترة -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1من امليزوسيكل  1دينامكيية احلمل خالل امليكروسيكل 
  ل تدريب يف فترة املنافسة مرحلة العودةكميكروسي): 17(الشكل رقم 

  
 تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجموية: لكاهلدف العام للميكروسي -
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16/01/2013  

 

 الخمیس
17/01/2013  

 

 الجمعة
18/01/2013  

 

 السبت
19/01/2013  

 

 
120 

 
90 

 
120 

 
120 

 
120 

 
90 

 
90 

سة 
ناف

الم
 



  الثاين                                                                               الربنامج التدرييبالفصل 
 
 

 111

سط
تو

 م
ف

خفی
 

فع
رت

 م
ن 

 م
قل

 أ
صى

ألق
 ا

صى 
ألق

 ا

  :الثاينل كميكروسي -2-3-2
  )07: (عدد الوحدات -
  )د840/سا14(من األقصى  %90= د750/ د30وسا12: الزمن الكلي للميكروسيكل -
  %70= 3,6=  25,25/7: مؤشر الشدة الكلية -
 3,6: متوسط الشدة -
  )26/01/2013إىل  20/01/2013(من : الفترة -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1كل من امليزوسي 2دينامكيية احلمل خالل امليكروسيكل 
  ميكروسيل تدريب يف فترة املنافسة مرحلة العودة): 18(الشكل رقم 

  
 تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجموية: اهلدف العام للميكروسيل -
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  :الثالثل كميكروسي -2-3-3
  )07: (عدد الوحدات -
  )د840/سا14(من األقصى  %90= د750/ د30ساو12: الزمن الكلي للميكروسيكل -
  %70= 3,6=  25,5/7: لكليةمؤشر الشدة ا -
 3,6: متوسط الشدة -
  )02/02/2013إىل  27/01/2013(من : الفترة -
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1من امليزوسيكل  3دينامكيية احلمل خالل امليكروسيكل 
  فسة مرحلة العودةل تدريب يف فترة املناكميكروسي): 19(الشكل رقم 

  
 تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجموية: لكاهلدف العام للميكروسي -
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  :الرابعل كميكروسي -2-3-4
  )07: (عدد الوحدات -
  )د840/سا14(من األقصى  %90= د750/ د30ساو12: الزمن الكلي للميكروسيكل -
  %60= 3=  21/7: مؤشر الشدة الكلية -
 3: متوسط الشدة -
  )09/02/2013إىل  03/02/2013(من : الفترة -
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1من امليزوسيكل  4دينامكيية احلمل خالل امليكروسيكل 
  ل تدريب يف فترة املنافسة مرحلة العودةكميكروسي): 20(الشكل رقم 

  
 املهارات األساسية اهلجمويةتنمية وحتسني : لكاهلدف العام للميكروسي -
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  :اخلامسل كميكروسي -2-3-5
  )07: (عدد الوحدات -
  )د840/سا14(من األقصى  %90= د750/ د30ساو12: الزمن الكلي للميكروسيكل -
  %80= 3,93=  27,55/7: مؤشر الشدة الكلية -
 3,93: متوسط الشدة -
  )16/02/2013إىل  10/02/2013(من : الفترة -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2من امليزوسيكل  1دينامكيية احلمل خالل امليكروسيكل 
  ل تدريب يف فترة املنافسة مرحلة العودةكميكروسي): 21(الشكل رقم 

  
 تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجموية: لكاهلدف العام للميكروسي -
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  :السادس لكميكروسي -2-3-6
  )07: (عدد الوحدات -
  )د840/سا14(من األقصى  %90= د750/ د30ساو12: الزمن الكلي للميكروسيكل -
  %80=   4= 7/ 28: مؤشر الشدة الكلية -
 4: متوسط الشدة -
  )23/02/2013إىل  17/02/2013(من : الفترة -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2من امليزوسيكل  2دينامكيية احلمل خالل امليكروسيكل 
  ل تدريب يف فترة املنافسة مرحلة العودةكميكروسي): 22(الشكل رقم 

  
 تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجموية: لكاهلدف العام للميكروسي -
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  :السابع لكميكروسي -2-3-7
  )07: (عدد الوحدات -
  )د840/سا14(من األقصى  %90= د750/ د30ساو12: الزمن الكلي للميكروسيكل -
  %80= 4,07=  28,5/7: مؤشر الشدة الكلية -
 4,07: متوسط الشدة -
  )02/03/2013إىل  24/02/2013(من : الفترة -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2يزوسيكل من امل 3دينامكيية احلمل خالل امليكروسيكل 
  ل تدريب يف فترة املنافسة مرحلة العودةكميكروسي): 23(الشكل رقم 

  
 تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجموية: لكاهلدف العام للميكروسي -
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  :الثامنل كميكروسي -2-3-8
  )06: (عدد الوحدات -
  )د840/سا14(من األقصى  %60= د510/ د30ساو8: الزمن الكلي للميكروسيكل -
  %50= 2,57=  18/7: لشدة الكليةمؤشر ا -
 2,57: متوسط الشدة -
  )09/03/2013إىل  03/03/2013(من : الفترة -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2من امليزوسيكل  4دينامكيية احلمل خالل امليكروسيكل 
  افسة مرحلة العودةل تدريب يف فترة املنكميكروسي): 24(الشكل رقم 

  
 تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجموية: لكاهلدف العام للميكروسي -
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  )2013-2012(اخلطة التدريبية السنوية  -2-4
 .املراتب األوىل يف البطولة اجلهوية والتأهل إىل أدوار متقدمة من كأس اجلمهورية :أهدافها اإلجرائية -أ 

مستوحاة من اخلطة طويلة املدى اليت يعتمد عليها املـدرب  ) 2013-2012(اخلطة السنوية : مالحظة
  .من اخلطة طويلة املدى) 03(رقمها ) 2013-2012(إذن اخلطة السنوية . سنوات) 04(ومدا أربع 

 :واجباا - ب 
  استكمال نقاط الضعف يف صفات لإلعداد البدين وحتسينها -
  .تنمية وتطوير اجلانب املهاري عند الالعبيني -
  

  الشهر  احملتويات
7  8  9  10  11  12  1  2  3  4  5  6  

  
  اإلعداد
  البدين

  واملهاري

  %  % % % % % % % % % % /  
  /  15  15  20  20  20  20  20  30  30  40  40  عام
  / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  خاص
  تعليم وتدريب  
  /  85  85  80  80  80  80  80  70  70  60  60  مهاري
  تعليم وتدريب  

 / 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  100  النسبة
  

يوضح النسبة املئوية لتوزيع محل التدريب على مستويات اخلطة السنوية ):  08(اجلدول رقم 
  إعداد مهاري -إعداد بدين). 2013- 2012(
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  :برنامج اإلعداد املهاري -2-4-1
  )التدرييب املقترح على املهارات األساسية اهلجوميةمدة الربنامج (دامت فترته الزمنية شهرين  -
  .ميكروسيكل) 08(ميزوسيكل، ) 02( -
  ).%70(شدة العمل وصلت إىل  -
  )90(حجم العمل وصل على  -

  :األهداف
  .استكمال تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجومية -
  .حتسني نقاط الضعف عند كل العب -
  .اكتشاف مهارات جديدة -
  

  
  البيان

  اموع  املهارات
 %  مهارة التصويب  مهارة دقة التمرير  مهارة ضرب الكرة بالرأس

  100  35  35  30  الزمن
  

النسبة املئوية للتوزيع الزمين لزمن التدريب على املهارات األساسية اهلجومية ): 09(اجلدول رقم 
  )2013-2012(خالل خطة التدريب لسنة 
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  األدوات  اإلمجايل  األسبوع الرابع  األسبوع الثالث  ع الثايناألسبو  األسبوع األول  احملتويات
  :أغراض الربنامج

رفع مسـتوى اإلعـداد    -
  املهاري

  اكتساب مهارات جديدة -

تنمية وحتسني املهارات األساسية اهلجومية دقة التمرير، التصويب يف املرمى وضـرب   -  
  الكرة بالرأس

  حتسني نقاط الضعف -
  اكتساب مهارات جديدة -

  
  

  عأسابي 8

  
  

  
  كرات القدم

  
  
  
  

  شواهد
  
  
  
  

  بذلة تدريبية

  حصة 55  7  7  7  7  عد حصص التدريب
  :ش  مرتفع/مرتفع  أقصى/أقل من األقصى  أقصى/أقل من األقصى  أقصى/أقل من األقصى  إمجايل ساعات التدريب

% 
  :ح

  ساعة 96  13  14  14  14  إمجايل ساعات التدريب
  
  
  

  املضمون

حتديد مستوى اإلعـداد   -
  ياملهار

  اإلعداد املهاري -
حتســني األداء املهــاري  -

ــر   ــويب، التمري للتص
  وضرب الكرة بالرأس

  اإلعداد املهاري -
حتســني األداء املهــاري  -

ــر   ــويب، التمري للتص
  وضرب الكرة بالرأس

  اإلعداد املهاري -
حتسني األداء املهاري  -

للتصويب، التمريـر  
  وضرب الكرة بالرأس

  اإلعداد املهاري -
حتسني انقاط الضعف  -

ــد  ــويب، عن التص
التمرير وضرب الكرة 

  بالرأس

حتسني انقاط الضعف عند  -
ــر   ــويب، التمري التص
وضرب الكرة بـالرأس  

  ونقاط الضعف

  
  )13/03/2013إىل  13/02/2013(من ) 2013-2012(العمل التفصيلي للربنامج املقترح من اخلطة السنوية ): 10(اجلدول رقم 
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  :خالصة
  لقد حاول الطالبان 

الواجبات اخلاصة بالربنامج التدرييب املقترح، من خالل إدراجه يف اخلطـة السـنوية    تبيتثع قدر املستطا 
،  وركز الطالبان على املالحظة املستمرة مع تسجيل البيانـات  )مرحلة العودة(للمدرب يف مرحلة املنافسة 

ردي لـذلك وعـالج   العامة واخلاصة البناءة، وإجراء تقدير وختطيط التقدم بالعمل الوظيفي مع تسجيل ف
وحرصنا على حمالة تقـنني  . الصعوبات اليت واجهها الالعبني خالل التمارين، وعليه تنمية العناصر اجلديدة

  .بشكل دقيق دينامكية العمل حىت يكون تقييم الربنامج التدرييب إجيابيا دف احلصول على متطلباته
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  :البحث نتائج مناقشة -3-1
 هـذه  يف املسـتعملة  البيانات مجع ووسائل بأدوات ذلك يف مستعينان البيانات جبمعالطالبان  قام

 التحليـل  من املستخلصة البحث ومناقشة وحتليل عرض من وانطالقا البيانات هذه على اعتمادا الدراسة،
 ذات فروقا حققت البحث عينة أن جليا يبدوا جالنتائ أهم تفحص خالل من البحث، عينة لنتائج اإلحصائي

 ما وهو البعدية االختبارات لصاحل وهي ،والبعدية القبلية لالختبارات احلسابية املتوسطات يف معنوية داللة
  .سالفا املوضحة البيانية واألشكال اجلداول تبينه

 فأن لذلك كثرية فنية مهارات على حتتوي القدم كرة لعبة ":كون إىل "املندالوي" يؤكده ما وهو
 له الالعبني قبل من األساسية املهارات إتقان وان التدريب وقت عمل من طويال وقتا يأخذ املهاري اجلانب
 القـدم  كرة العيب عند املهاري للجانب الرفيع املستوى وأن ،الذهنية وقدرام استيعام درجة يف عالقة
 اللعب حملاوالت بالنسبة وكذلك ،واملناوالت الكرة قيادة لكيفية السريعة القرارات اختاذ خالل من ،يظهر

  ) 71ص ،1982 املندالوي،(. "املختلفة
 األساسـية  املهارات فقط يتقن ال أن جيب الفرقية األلعاب العب أن" ":سريجنت" ذلك يف ويتفق

 ,Singert)       "املختلفـة  الظـروف  يف للمـتغريات  االستجابة على القابلية له تكون أن جيب ولكن
1980, P19) 

 مدينة إحتاد فريق يف املتمثلة البحث عينة عند احلاصل طورالت انالطالب يعزو تقدم ما كل خالل ومن
 القـدم،  كرة يف األساسية املهارات بعض تطوير يف التدرييب الربنامج وتأثري فعالية إىل األكابر لفئة سعيدة

 باملهارات واخلاصة التدرييب الربنامج يف املوجودة ارينالتم خمتلف توظيف انالطالب يؤكد املنطلق هذا ومن
  . التصويب مهارة على زيادة بالرأس الكرة وضرب التمرير دقة مثل األساسية

 تطور ظهور استنتاجه يف توصل حني) 2004( دراسته يف البياين حسن أمحد ماهر يؤكده ما وهو
 املناولة ،السيطرة ،اإلمخاد ،التهديف ،الدحرجة( تاليةال األساسية املهارات مجيع يف الالعبني أداء مستوى يف

  .التجريبية اموعة عند) املتوسطة
  : بالفرضيات النتائج مقابلة -3-2

 بفرضيات مبقارنتها قمنا النتائج، ومناقشة عرض خالل من عليها املتحصل االستنتاجات ضوء على
  :كالتايل النتائج وكانت البحث

 االختبـارات  بـني  إحصائية داللة ذات فروق هناك " أن الطالبان فيها فترضا واليت :ىلاألو الفرضية -
  ."البعدي االختبار ولصاحل البحث قيد األساسية املهارات يف التجريبية للعينة والبعدية القبلية

 الفـرق  )09 ،08 ،07 ،06 ،05( رقـم  اجلداول من لنا يتبني الفرضية هذه صحة وإلثبات
 اختبـار  كل يف احملسوبة (T) قيمة ومن ،والبعدية القبلية االختبارات بني سابيةاحل املتوسطات بني الواضح
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 الداللة ومستوى )21( احلرية درجة عند )2.07( املقدرة اجلدولية (T) قيمة من اكرب دائما كانت حيث
)0.05.(   

  .حتققت قد األوىل البحث فرضية أن نقول وعلية
 بـني  البعدية االختبارات بني إحصائية داللة ذات فروق هناك"  نأ فيها افترضنا واليت :الثانية الفرضية -

  ."التجريبية العينة ولصاحل الضابطة والعينة التجريبية العينة
 بـني  إحصائية داللة ذات معنوية فروق وجود أٌثبت حيث ،الفرضية هذه صحة النتائج أثبتت فقد

 املهـارات  اختبـارات  مجيع يف التجريبية العينة لصاحل هو و والضابطة التجريبية للعينة البعدية اتاالختبار
 )42( احلرية درجة عند اجلدولية (T) من أكرب احملسوبة (T) لقيم بتحقيقها وذلك البحث قيد األساسية
    .)0.05( الداللة ومستوى

  .حتققت قد الثانية البحث فرضية أن نقول وعلية
 ،حتققت قد الثانية اجلزئية والفرضية حتققت، قد األوىل اجلزئية الفرضية أن من تأكدنا لقد :العامة الفرضية

 صنف القدم كرة العيب عند األساسية املهارات بعض تطوير إىل أدى قد التدرييب الربنامج أن يعين وهذا
 إجيابا يؤثر  املقترح التدرييب الربنامج" أن مفادها واليت للبحث العامة الفرضية أن الطالبان يرى وعليه أكابر،

  .حتققت قد" القدم كرة العيب عند األساسية املهارات طويرت يف
 تكرار عند التصرف وحسن التأقلم من نوع الالعب عند خيلق مما التكرارات، وعدد التدريب، وحجم -

 . املواقف نفس
 املهارات اختبارات يف والبعدي القبلي االختبارين بني اجيابيا تطورا والتجريبية الضابطة العينتني حققت -

 العينة عند التطور كان حني يف املمارسة نتيجة طبيعيا كان الضابطة العينة عند التطور أن ريغ ،ساسيةاأل
 .االختالف نسبة يبني املتوسطني بني والفرق واضحا نسبيا تطورا التجريبية

 جريبيةوالت الضابطة اموعتني بني والبعدية االختبارات نتائج يف اجيابيا تطورا التدرييب الربنامج حقق -
 األساسية املهارات بعض مستوى تطور يف التدرييب املنهج تأثري على يدل وهذا. التجريبية العينة ولصاحل

 .البحث عينة لدى
  :النتائج ومناقشة عرض -3-3
  :البحث لعينيت القبلية االختبارات نتائج ومناقشة عرض -3-3-1

 والضابطة التجريبية البحث عينيت بني القائم التجانس طبيعة حول موضوعية أحكام إصدار قصد
 عليها املتحصل اخلام الدرجات جمموعة معاجلة على انالطالب عمل املهارية، االختبارات بعض خالل من

  :التايل اجلدول يف مبني هو كما ستيودنت (T)  الفروق داللة اختبار باستخدام
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  )0.05( الداللة مستوى عند 42 )=2- ن2( احلرية درجة 
   املتوسطات بني الفروق لداللة (T) اختبارات نتائج يبني) 11( رقم دولاجل

  البحث لعينيت القبلية لالختبارات
 األساسية املهارات بعض يف والضابطة التجريبية اموعتني بني بالفروق اخلاص اجلدول من يتضح

 احملسوبة (T)  قيمة بلغت حيث ،الرئيسية التجربة إجراء فبل نياموعت بني معنوية فروق توجد ال أنه
 احلرية ودرجة )0.05( الداللة مستوى عند اجلدولية (T) من أقل وكلها ،)0.86و 0.014( مابني

  . التجربة إجراء قبل اموعتني وجتانس تكافؤ يؤكد مما ،)2.01(:بـ واملقدرة )42(
  :صويبالت اختبار نتائج وحتليل عرض -3-3-2

  
   والبعدي القبلي االختبار نتائج مقارنة ميثل :)12( رقم دولاجل

  .التصويب اختبار يف البحث لعينة
   : يلي ما نالحظ أعاله اجلدول نتائج ةمالحظ خالل من
 معياري واحنراف ،)4.95( قدره حسايب متوسط القبلي االختبار خالل حققت :التجريبية اموعة -

 قـدره  معيـاري  واحنراف ،)10.27( قدره حسايب متوسط البعدي االختبار لغبو، )1.25( قدره
 ،)2.07( بـ تقدر اليت اجلدولية) T( من أكرب وهي )8.01( احملسوبة) T( قيمة وبلغت ،)1.78(

 االختبارات
 وحدة
 القياس

   ت الضابطة العينة التجريبية العينة
 حملسوبةا

   ت
 اجلدولية

 الفروق   داللة
 ع س ع س

 0,36 1.30 2.82 1.25 4.95 عدد التصويب
2.01 

 إحصائيا دال غري
 إحصائيا دال غري 0,86 3,76 43,00 5,6 43,70 املتر بالرأس الكرة ضرب

 إحصائيا دال غري 0,014 1,73 6,45 1,61 6,55 عدد التمرير دقة

   التصويب 

 الداللة
  اإلحصائية

"  ت"
 اجلدولية

"  ت"
 احملسوبة

 حجم القبلي االختبار البعدي االختبار
 العينة

 
 س ع س ع

 دال
2.07 

 التجريبية العينة 22 4.95 1.25 10.27 1.78 8.01

 الضابطة العينة 22 2.82 1.30 5.00 1.48 0.36  دال غري
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 القبلـي  االختبـار  بني الفرق أن هذا ويعين )21( حرية ودرجة ،)0.05( الداللة مستوى عند وهذا
 . البعدي راالختبا لصاحل إحصائيا دال معنوي فرق هو البعدي واالختبار

 توفري إىل سعى مما املهارة، هذه إىل املقترح التدرييب املنهاج مراعاة إىل ذلك أسباب انالطالب ويعزو
 جيـب  اليومية االعتيادية التدريبية الوحدة" أن على) وناجي حمسن( يؤكده ما وهذا ،لتطويرها كافية فرصة

  ) 128، ص 1984، يناج، حمسن( ."التهديف متارين أشكال من شكل على حتتوي أن
 السريع القوي التهديف حاالت يف تظهر واليت ،القوة  صفة على كبري حد إىل تعتمد املهارة وهذه

 القدرة يف وكذلك ،واالنطالق املراوغة يف السريعة واملباغتة اجلانبية الرميات أداء سرعة ويف لألعلى والقفز
 أن القـدم  كرة العب يف القوة من النوع هذا لتوافر رطويشت. املناسبة بالسرعة املطلوبة املهارات أداء على
  :يأيت مبا يتميز

  .القوة من عالية درجة .1
  .السرعة من عالية درجة .2
  )29 ص ،1999 وآخران، اخلشاب( .احلركية املهارة من عالية درجة .3
 قـدره  معيـاري  واحنراف ،)2.82( قدره حسايب متوسط القبلي االختبار خالل :الضابطة اموعة -

 قيمة وبلغت ،)1.48( معياري واحنراف ،)5.00( حسايب متوسط البعدي االختبار وبلغ ،)1.30(
)T (احملسوبة )( من أقل وهي )0.36T (بـ تقدر اليت اجلدولية)الداللـة  مسـتوى  عند )2.07 
 فـرق  هو البعدي واالختبار القبلي االختبار بني الفرق أن هذا ويعين )21( حرية درجة و ،)0.05(

 .إحصائيا دال غري
 والبعديـة  القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق جليا يبدو )07( رقم البياين الشكل خالل ومن

 على يدل ما وهذا ،حسايب مستوى أعلى حققت التجريبية اموعة إن و,التصويب اختبار يف البحث لعينة
  . التصويب مهارة تنمية يف  املصغرة باأللعاب التدريب فعالية
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 اختبار يف البحث لعينة والبعدية القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق يبني :)25( رقم الشكل
  .التصويب

  
  :بالرأس الكرة ضرب اختبار نتائج وحتليل عرض -3-3-3

  
  البحث لعينة والبعدي القبلي االختبار نتائج مقارنة ميثل :)13( رقم دولاجل

  بالرأس الكرة ضرب اختبار يف
  

  :لنا تبني أعاله اجلدول تائجن ةمالحظ خالل من
 معياري احنراف و )2.32( قدره حسايب متوسط القبلي االختبار خالل حققت :التجريبية اموعة -

 ،)1.30( قدره معياري واحنراف )6.41( قدره حسايب متوسط البعدي االختبار وبلغ )0.99( قدره

   بالرأس الكرة ضرب   

 الداللة
 اإلحصائية

"  ت"
 اجلدولية

"  ت"
 احملسوبة

 حجم بليالق االختبار البعدي االختبار
 العينة

 
 س ع س ع

 دال
2.07 

 التجريبية العينة 22 2.32 0.99 6.41 1.30 3.77

 الضابطة العينة 22 2.27 0.77 2.86 0.89 0.11  دال غري
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 عنـد  وهذا )2.07( بـ تقدر ليتا اجلدولية) T( من أكرب وهي )3.77( احملسوبة) T( قيمة وبلغت
 االختبـار  و القبلـي  االختبار بني الفرق أن هذا ويعين )21( حرية ودرجة) 0.05( الداللة مستوى
  .البعدي االختبار لصاحل إحصائيا دال معنوي فرق هو البعدي

 قـدره  معيـاري  واحنراف )2.27( قدره حسايب متوسط القبلي االختبار خالل :الضابطة اموعة -
 قيمـة  وبلغت )0.89( معياري واحنراف )2.86( حسايب متوسط البعدي االختبار وبلغ )0.77(
)T (احملسوبة )( من أقل وهي )0.11T (بـ تقدر اليت اجلدولية)الداللـة  مسـتوى  عنـد  )2.07 
 غري فرق هو البعدي واالختبار القبلي االختبار بني الفرق أن اهذ ويعين )21( حرية ودرجة )0.05(

  .ئياإحصا دال
 نوع حيث من املهارة هذه لتدريب األمهية إعطاء إىل التجريبية اموعة عند التطور الطالب ويعزو

 إلغفال وذلك املهارة هذه يف تقدما حتقق مل اليت الضابطة اموعة عكس لتنميتها املناسب والوقت التمارين
 املخططـة  العلمية الربامج فعالية مدى نلمس هنا ومن التدريبات، خالل أولوية إعطائها وعدم هلا املدرب
  .للعبة األساسية املهارات تطوير يف سليم بشكل

 والبعديـة  القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق لنا يتضح) 09( رقم البياين الشكل خالل ومن
 ،حسـايب  مستوى أعلى حققت التجريبية اموعة إن و بالرأس الكرة ضرب مهارة اختبار يف البحث لعينة
  .بالرأس الكرة ضرب مهارة تنمية  يف املصغرة باأللعاب التدريب فعالية على يدل ما وهذا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ضرب اختبار يف البحث لعينة والبعدية القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق يبني :)26( رقم الشكل
  .بالرأس الكرة
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  :مريرالت دقة اختبار نتائج وحتليل عرض -3-3-4

  
   والبعدي القبلي االختبار ائجنت مقارنة ميثل :)14( رقم دولاجل

  .التمرير دقة اختبار يف البحث لعينة
  

  :لنا تبني أعاله اجلدول نتائج ةمالحظ خالل من
 معيـاري  واحنراف )3.27( قدره حسايب متوسط القبلي االختبار خالل حققت :التجريبية اموعة -

) 0.81( قدره معياري افواحنر )6.77( قدره حسايب متوسط البعدي االختبار وبلغ )1.03( قدره
 عنـد  وهذا ،)1.72(بـ تقدر اليت اجلدولية) T( من أكرب وهي )4.82( احملسوبة) T( قيمة وبلغت
 واالختبـار  القبلـي  االختبار بني الفرق أن هذا ويعين )21( حرية ودرجة )0.05( الداللة مستوى
  .البعدي االختبار لصاحل إحصائيا دال معنوي فرق هو البعدي

 قـدره  معيـاري  واحنراف )2.50( قدره حسايب متوسط القبلي االختبار خالل :الضابطة اموعة -
 قيمة بلغت و )0.92( معياري واحنراف ،)3.09( حسايب متوسط البعدي االختبار وبلغ )0.96(
)T (احملسوبة )( من قلأ وهي) 0.22T (بـ تقدر اليت اجلدولية)الداللـة  مسـتوى  عنـد  )2.07 
 غري فرق هو البعدي واالختبار القبلي االختبار بني الفرق أن اهذ ويعين) 21( حرية ودرجة )0.05(

  .إحصائيا دال
 مجيعها تعمل وأن تتكامل أن جيب الفريق أعداد عناصر مجيع" أن إىل ذلك أسباب انالطالب ويعزو

 مركـز  على وحصوله طيب مبظهر الفريق ظهور وهو ،عملها من األساسي اهلدف لتحقيق واحد خط يف
  ) 24، ص 1987، حسني( ."فيها املشترك املسابقة يف لظروفه طبقا مرضي

   لتمريرا دقة   

 الداللة
 اإلحصائية

"  ت"
 اجلدولية

"  ت"
 احملسوبة

 حجم القبلي االختبار البعدي االختبار
 العينة

 
 س ع س ع

 دال
2.07 

4.82 0.81 6.77 1.03 3.27 22 
 العينة

 التجريبية

 الضابطة العينة 22 2.50 0.96 3.09 0.92 0.22   دال غري
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 وتثبيتها إتقاا وحماولة واألساسية احلركية املهارات تعليم إىل"  دف املهاري األعداد عملية نأو
 وينفذها خيططها اليت املختلفة التمرينات خالل من القدم كرة يف ممكن مستوى أفضل إىل الوصول لغرض

 يف كبرية أمهية هلا التنظيمية األسس فان وكذلك ،)19 ص ،1994 ،حممد ،الوحش( .امللعب يف باملدر
 التكنيك أسس بناء على يساعد ألنه امليداين التدريب أثناء يف التدريب تناسب" جيب لذا الرياضي، التدريب
  )24 ،1987، حسني(. "اجلسمية الصفات وحتسني

 والبعديـة  القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق لنا يتضح) 08( رقم البياين الشكل خالل ومن
 مـا  وهذا ،حسايب مستوى أعلى حققت التجريبية اموعة إن و مريرالت دقة مهارة اختبار يف البحث لعينة
  .مريرالت دقة مهارة تنمية يف املصغرة باأللعاب التدريب فعالية على يدل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دقة  اختبار يف البحث لعينة والبعدية القبلية احلسابية املتوسطات بني الفرق يبني :)27(رقم الشكل
  التصويب

  : البحث لعينيت البعدية اتختباراال نتائج وحتليل عرض -3-3-5
 (T)  اختبار مستخدما إحصائيا مبعاجلتها الطالب قام البحث لعينيت البعدية االختبارات إجراء بعد

 مستوى عند )2.01(بـ املقدرة اجلدولية) T( بقيمة ومقارنتها وبةاحملس) T( قيم حبساب وذلك ستيودنت
   )42( احلرية ودرجة )0.05( الداللة
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  البعدية لالختبارات احلسابية املتوسطات بني الفرق يبني :)15( رقم دولاجل

  والضابطة التجريبية للعينتني 
  

 مجموعتنيلل البعدية االختبارات نتائج بني معنوية كانت الفروق أن يتبني )10( اجلدول خالل من
 املهارية الصفات ومل الفروق تلك أسباب طالبانال ويعزو ،االختبارات وجلميع والتجريبية الضابطة
 أن إذ للعبة األساسية املهارات كافة وإتقان اكتساب هو املهاري األعداد هدف" كون إىل املدروسة املنتخبة
 ال القدم كرة لعبة ويف لإلصابة الالعب عرضت وعدم أقل جبهد األداء على يساعد للمهارات اجليد التطبيق
 بدوره والذي املهارية النواحي إتقان خالل من الإ املطلوب بالشكل املهاري األداء تنفيذ الالعب يستطيع

 الوقت إعطاء أو املهارة أداء على التدريب خالل يؤكد لذلك والبدنية اخلططية الالعبني قابلية على يؤثر
 ) 24ص  ،1975 هارة،( ."جيد بشكل إتقاا أجل من الكايف

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 االختبارات
   ت الضابطة العينة التجريبية العينة

 احملسوبة
   ت

 اجلدولية
 الفروق   داللة

 ع س ع س
 5.12 5.00 1.48 10.27 1.78 التصويب

2.01 

 دال
  دال 2.24 2.86 0.89 6.41 1.30  بالرأس الكرة ضرب

  دال 3.14 3.09 0.92 6.77 0.81 التمرير دقة
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  يبني االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية): 16(اجلدول رقم 
  

 قبلي بعدي للعينة التجريبية  

 دقة التمرير ضرب الكرة بالرأس التصويب

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

4 8 2 5 3 6 
6 12 3 7 4 7 
5 11 1 5 3 7 
6 10 3 6 2 6 
4 9 2 5 3 7 
7 10 3 7 4 7 
3 7 1 6 2 6 
4 10 2 7 3 7 
4 8 1 4 2 6 
5 10 2 7 4 7 
4 10 2 8 3 7 
6 12 3 8 5 8 
5 10 2 7 3 6 
6 13 4 8 4 8 
5 11 1 6 3 7 
3 9 2 5 2 6 
6 10 3 7 3 7 
6 12 4 8 4 8 
7 13 4 8 6 8 
4 12 2 6 3 6 
6 12 3 7 4 7 
3 7 1 4 2 5 
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  يبني االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة):17(اجلدول رقم 
  

 الضابطةقبلي بعدي للعينة   

 دقة التمرير ضرب الكرة بالرأس  التصويب

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

3 4 2 2 2 3 
4 3 3 3 3 2 
6 6 2 3 2 3 
4 5 3 4 2 3 
3 3 2 4 1 2 
6 5 3 3 2 3 
2 3 2 3 3 2 
3 4 1 2 2 3 
2 4 2 3 3 2 
3 2 3 2 2 3 
4 5 2 3 2 4 
2 3 1 2 2 3 
3 4 2 2 1 2 
4 5 3 4 3 4 
3 4 2 3 3 3 
2 3 1 2 2 2 
3 3 2 4 2 3 
5 4 2 2 3 4 
4 5 3 2 2 3 
5 6 3 3 5 5 
7 8 4 5 4 4 
4 3 2 2 4 5 
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  للعينة التجريبيةيبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري ): 18(اجلدول رقم 
  

 متوسط 6,77 3,27 6,41 2,32 10,27 4,95

 احنراف 0,81 1,03 1,30 0,99 1,78 1,25

  
  

  يبني املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري للعينة الضابطة): 19(اجلدول رقم 
  

  متوسط 3,09 2,50 2,86 2,27 4,18 3,73
  احنراف 0,92 0,96 0,89 0,77 1,37 1,39

  
  

  مقارنة بني العينتني الضابطة والتجريبية): 20( اجلدول رقم
  

   قيلي قبلي قبلي بعدي  ض قبلي بغدي  ت بعدي بعدي

 التصويب 0,004 0,13992 8.01 5,12

 ضرب الكرة بالرأس 0,8660 0,01149 3,77 2,04

 دقة التمرير 0,0139 0,02187 4,82 1,75

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عرض وحتليل ومناقشة النتائج                       الفصل الثالث
  
 

 135

  :االستنتاجات -3-4
 املتحصل للنتائج اإلحصائي التحليل خالل ومن ،أهدافه ضوء ويف حث،الب إجراءات حدود يف

  :التالية االستنتاجات إىل التوصل أمكن عليها
 اليت االختبارات يف والضابطة التجريبية اموعتني بني القبلية االختبارات لنتائج معنوية غري فروق هناك -

  .البحث لعينة املقترح التدرييب املنهج تنفيذ يف البدء قبل املستوى جتانس على يدل وهذا تقوميها، مت
 منتظم غري ،كونه املرجوة نتائجه إىل يؤدي مل الضابطة اموعة مدرب قبل من املعد التدرييب املنهاج -

  .التدريبية املناهج وضع يف العلمية األسس على يعتمد وال
 يف التجريبية اموعة ولصاحل والبعدي ليالقب االختبارين بني اجيابيا تطورا املقترح التدرييب الربنامج حقق

  شدة حيث من العمرية املرحلة هذه مع لتناسبه وذلك األساسية، املهارات اختبارات
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  :التوصيات -3-5
  :يلي مبا ناالطالب يوصي

 يف املقترح التدرييب املنهج مفردات ضمن واملهارية البدنية النواحي بني بالربط املدربني اهتمام ضرورة -
  . القدم كرة

 والتكرار والتمارين اللعبة اختيار حيث من التدرييب املنهج وضع عند العلمية األسس على التأكيد -
  . الالعبني عند املهاري املستوى تطور يف تأثري من هلا ملا املستخدمة واألدوات بينها والراحة والوقت

 .أخرى عمرية لفئات مشاة حبوث إجراء -
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  :خامتة
  

إن التطور الكبري واالهتمام املتزايد برياضة كرة القدم يدعونا على البحث عـن أجنـع احللـول    
والوسائل يف الكشف عن هؤالء ممن ميتلكون صفات التفوق ويتنبأ هلم بتحقيق النجاح املسـتقبلي، لـذا   

ملسائل ذات األمهية الكربى، هلذا أصبح مـن الواجبـات األساسـية    فمسألة التخطيط للتدريب تعد من ا
االهتمام بالعملية التدريبية اليت تستغرق وقتا طويال واليت يكون هدفها تطوير املستوى الرياضي واالرتقاء به 
إىل أعلى املستويات، ومن اجل هذا اهلدف البد على املدربني واملختصني الرياضيني من االهتمام ومعرفـة  
املستويات التدريبية ومناهج وطرق لتدريب العلمية، وذلك من أجل الوصـول بالرياضـي إىل املسـتوى    

على املدربني . املطلوب باألسلوب االقتصادي وبعيدا عن عزل اجلهود الزائدة أو العقبات أمام هذا الرياضي
ني االعتبار رغبة هـذا األخـري   البدء يف العملية التدريبية يف وقت مبكر من عمر الرياضي املبتدأ آخذين بع

  .بنوع التخصص الرياضي الذي يفضله ومبا يناسب مواصفاته البدنية وقدراته احلركية
باإلضافة إىل هذه األمور اليت تعمل على تطوير املستوى نتيجة للتدريب فإن هناك بعض النـواحي  

تثبيت مهاراته احلركية اليت توصـل  اهلامة هلا أمهية يف اإلعداد املهاري تؤدي بالالعب إىل تطوير وصقل و
الرياضي إىل حتقيق أعلى االجنازات الرياضية احمللية والدولية، فمهما بلغ الالعب من قمة يف مستوى اللياقة 
البدنية ومهما بلغ من قدرة كبرية على اإلعداد فلن حيقق النتائج العاملية ما مل يربط ذلك يف قدراته علـى  

وإن معظم األبطال والالعبني الكبار أثناء تكوينهم قد تعلمـوا  . حلديثة اتقانا تاماالتكيف وإتقان املهارات ا
املبادئ األساسية للعبتهم يف سن مبكر، وهذا من خالل االستغالل اجليد لوقت التعلم ألنه يضـع احلجـر   

مطلبا أساسـيا   األساسي للقدرات والنتائج اجليدة يف املستقبل مبا تتطلبه مسألة التخطيط للتدريب اليت تعد
جيب أن نعمل على حتقيقه والعمل به يف امليدان، فالربامج التدريبية تعد أحد عناصر التدريب الرياضي والبد 
من العمل ا يف جمال كرة القدم ألن اهلدف األساسي هو اإلعداد والتحضري للمنافسات الكربى باكتساب 

  .وظيف األداء بالشكل والصورة املناسبة ملوقف اللعبقدرات بدنية ومعرفية ونفسية ومهارية تتكامل معا لت
وهنا تكمن مشكلة البحث، وعلى هذا األساس تطرق الطالبان الباحثـان إىل هـذا املوضـوع    
بالدراسة يف حماولة وضع برنامج تدرييب مقترح لرفع مستوى بعض املهارات األساسية اهلجومية بالكرة لدى 

  .نف األكابر املستوى اجلهوي األوللص" سعيدة"العيب فريق احتاد مدينة 
وعليه فقد احتوى البحث على مكونات التدريب الرياضي، مبادئ التدريب الرياضي وأسسـه،  
التخطيط الرياضي، منهجية البحث وإجراءاته امليدانية املتبعة بغية الوصول إىل حتقيق األهداف املنشـودة،  

البحث، جماالت البحث، الضـبط اإلجرائـي ملـتغريات    وهذا من خالل حتديد املنهج العلمي املتبع، عينة 
البحث، كما تطرق إىل عرض مفصل ألدوات البحث والقواعد اليت ينبغي مراعاا يف اإلعداد هلا وتنفيذها 
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وعرض الوسائل اإلحصائية اليت سوف يستند عليها الباحثان يف معاجلة النتائج املتحصل عليهـا واملتعلقـة   
البعدية لقياس دقة التقرير واختيار ضرب الكرة بالرأس على دوائر، واختبار قياس قدرة باالختبارات القبلية و

الالعب على التصويب من أماكن خمتلفة حول منطقة اجلزاء، وكذلك معرفة مستواهم الرياضي احلاصل يف 
ة والتحقيق كرة القدم ومدى مستوى الالعب بعد الربنامج التدرييب املقدم هلم، مناقشة الفرضيات املوضوع

من صحتها أو خطئها والتوصل إىل االستنتاجات املستخلصة من الدراسة امليدانية، واستخالص اخلامتة العامة 
  :مث اخلروج بتوصيات

صـنف األكـابر املسـتوى    " أمل بوخرص سعيدة"و" احتاد مدينة سعيدة"االختبارات القبلية لفريقي  -أ 
  .دةاجلهوي األول الرابطة اجلهوية لكرة القدم سعي

  اختبار التصويب .1
  اختبار ضرب الكرة بالرأس .2
  اختبار دقة التمرير .3

صنف األكـابر املسـتوى   " أمل بوخرص سعيدة"و" احتاد مدينة سعيدة"االختبارات البعدية لفريقي  - ب 
 .اجلهوي األول الرابطة اجلهوية لكرة القدم سعيدة

  اختبار التصويب .1
  اختبار ضرب الكرة بالرأس .2
 اختبار دقة التمرير .3
يان وضعية الالعب وحتديد مستواه الراهن من خالل عملية االختبارات الـيت جتـري بواسـطة    إن ب -

  االختبارات الدورية خالل الوحدات التدريبية، وذلك لضبط وبرجمة عملية التدريب
تفتقر األندية اجلزائرية إىل االختبارات املبنية على األسس العلمية لصقل املواهب يف كرة القدم وحتسني  -

  . اهم من حيث اجلانب املهاريمستو
بيان الطرق العلمية اخلاصة بإجراء االختبارات باإلضافة إىل حتديد اهلدف من هذه االختبارات عنـد   -

  .تنفيذها أثناء الربامج التدريبية املختلفة
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Résumé: 
 
D'abord c'est une étude qui permet à mettre un programme 

d'entrainement afin d'améliorer les capacités fondamentales 
offensives dans le football chez les joueurs du club USM Saida. 

Cette proposition peut être rentable surtout au championnat 
régional ainsi qui elle a été choisie d'une façon visée comme on a 
utilise un ensemble d'outils dans cette étude parmi ces donner prend 
en considération le cote théorique sur le sujet a partir des sources et 
différent ouvrages ajoutant a ca l'observation scientifique et les 
contacts et les visites sur les terrains l'application des examens du 
degré de la précision de la passe et les tirs aux buts et les jeux de 
tète.  

Tout cela durant le période de compétition pour la raison de 
2012/2013 en utilisant les moyens par lesquelles on applique les 
différents examens et programmes. 

Finalement on a pu constate généralement que ce programme 
d'entrainement propose influence positivement dans l'améliorât des 
capacités fondamentales offensives chez les footballeurs.  

Ce pendant les deux étudient proposent de procéder a des 
études pareilles a cette dernière ainsi qui aux recherches intensives 
pour le reste des capacités offensives des joueurs afin de les utilises 
dans les hauts niveaux ajoutant a cela l'utilisation des unîtes 
d'entrainement proposes dans le programme comme étant un model 
pour la bonne continuité des opérations d'entrainement sportif du 
football.   
  

        
 
 
  

  



 
Abstract 
 

The great development and imporatnce given to football 
presude us to look for the best ways and means to catch up with 
those who have succeeded in this field planning for training is the 
most imporatant and essential means In practicing football. It aims 
to improve sport level in orde to realise this objectve, trainers 
should know the defference scientific and modern methods of 
training   that’s why the students’ tend to discuss the problem and 
see about issues to make the players level better within scientific 
and modern programme.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ملخص الدراسة
  

دف الدراسة إىل وضع برنامج تدرييب لتحسني بعض املهـارات األساسـية   
  ".احتاد مدينة سعيدة أكابر"م لدى العيب نادي اهلجومية يف كرة القد

وكان فرض الدراسة أن الربنامج التدرييب تؤثر إجيابيا يف تطوير بعض املهارات 
املنتمي إىل بطولة القسـم  " احتاد مدينة سعيدة"األساسية اهلجومية يف كرة القدم لفريق 

خدام جمموعة مـن  اجلهوي األول رابطة سعيدة، مت اختياره بطريقة مقصودة ومت است
األدوات يف هذه الدراسة، منها اإلملام النظري حول موضوع البحث من خالل مجـع  
املصادر واملراجع، باإلضافة إىل املالحظة العلميـة الدقيقـة، املقـابالت الشخصـية     
والزيارات امليدانية، كما مت تطبيق اختبارات قياس دقة التمرير والتصـويب وضـرب   

لربنـامج التـدرييب يف فتـرة املنافسـة اخلـاص للموسـم       الكرة بالرأس، ووضع ا
، واستخدام وسائل وأدوات لتطبيق االختبارات والربنامج، ومت يف )2012/2013(

النهاية اخلروج باستنتاج عام وهو أنّ الربنامج التدرييب املقترح قد أثر إجيابيا يف حتسني 
  .املهارات األساسية اهلجومية لدى العيب كرة القدم

مث اقترح الطالبان القيام بدراسات مشاة هلذه الدراسة، وإجراء حبـوث  ومن 
ودراسات مشاة لبقية املهارات األساسية اهلجومية قصد االرتقاء ا إىل مسـتويات  
العليا، وكذا استخدام الوحدات التدريبية املقترحة ضمن الربنامج التدرييب كنمـوذج  

  .اضي يف كرة القدمممهد للسري احلسن لعملية التدريب الري
  

  :الكلمات األساسية
  .التدريب، الربنامج التدرييب، املهارات األساسية اهلجومية

  
  

 


