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 :المقدمة-
بالرغم من شعبية كرة القدم يف خمتلف بلدان العامل ، و بالرغم من كثرة املهلفات اليت تناولت خمتلف 
أساليب التعليم و التدريب يف كرة القدم من زمن طويل إال أن االهتمام بإجراء الدراسات  و األحباث و 
املهلفات العلمية اخلاصة بكرة القدم يف العامل زاد أكثر و أخد حيزا كبريا و اهتماما واسعا  بني متتبعني و 

 .إخل....مدربني و حىت حمللني

ما توصل إليه التدريب الرياضي من تطور تقين على املستوى العلمي وارتباطه بنظريات  ومع
املزيج املرتابط  أصبحإذ . العلوم األخرى وقواعدها اليت يعتمد عليها يف معارفه ومعلوماته وطرائقه املختلفة

ة يف اجملال الرياضي من العلوم األخرى و ظهرت بذور هذا العلم يف مراجع علمية حققت قفزات نوعية كبري 
وال يزال يسعى لتحقي  األفضل يف علم التدريب الرياضي لوصول األفراد إىل أعلى مستوى رياضي من 

عداد الشامل جلميع النواحي مما دفعت بالباحثني واملدربني بالتساب  إلجياد طرائ  وأساليب توازي إلحيث ا
ناسب مع خمتلف املراحل العمرية و خاصة عند وتتالتطورات اليت تشهدها البشرية على مجيع األصعدة 

الرباعم و الناشئني، إذ تعترب هذه الفئة احلجر الزاوية يف مراحل املمارسة الرياضية و خاصة إذا ما قدمت 
هلم عمليات تدريبية و تربوية من منطلقات سليمة و اعتربناهم قيمة يف حد ذاهتا وغاية و ليست وسيلة 

 .تلتحقي  املكاسب والبطوال
من  ىوقد حظيت لعبة كرة القدم لشعبيتها اجلارفة على قمة االهتمام مقارنة بنظرياهتا األخر 

األلعاب الرياضية وبالتايل جعلت من لعبة كرة القدم على ما هي عليها اليوم من تقدم وتطور يف فنون 
كبرية ودقة متناهية يف   اللعب وختضع للمزيد من التطور يف املستقبل،حيث يشهد عامل كرة القدم اليوم سرعة

تطبي  املهارات احلركية املختلفة واملتنوعة واليت حتتاج إىل عالقة وثيقة بني اللياقة البدنية واملهارات احلركية 
فأن عناصر اللياقة البدنية تعد  وباعتبار أن التكنيك العايل والتكتيك الناجح يرتبعان على قمتني شاهقتني"

و هذا ما تبلوره الوحدات التدريبية املنتقاة بعناية فائقة من قبل املدربني " همااجلسر الصلد الذي يربط بين
 .(11، ص1988كاظم عبداملوىل وموف  جميد الربيعي، ) والباحثني

واملتتبع للبطوالت العاملية واإلقليمية يالحظ التطور الكبري يف املستوى الفين للفرق بصورة عامة       
   .بني هذه الفرق والنتائج الثقيلة مل يعد هلا مكان يف سجالت البطوالت وتالشي الفجوة اليت كانت
اول كل فري  مراقبة حتركات اخلصم  وتضي  الفرا  وتقلي  الوقت املمنو  هلم حيويف كرة القدم اليوم 

فرد الذي يزاوج بني شىت اجلوانب املتعلقة بال املالعب املصغرة يفالتدريب واستخدام .. للتطلع والتفكري 
يقدم لنا حاالت مشاهبة ملا هو يف كرة القدم الرياضي البدنية منها واملهارية والنفسية والعقلية، غري أنه 

 .ن الالعب يفقد حيازهتاإمتثل اخلصوم ومىت ما خرجت الكرة ف العباحلديثة ،واخلطوط اليت حتدد هذه امل
نمي قدرات الالعبني يف اللعب ضمن مواقف تشدد فيها الرقابة وكذلك قراءة اللعبة يفاللعب هبذه الطريقة 

إتقان اللعب يف حالة و  ،يقيد حرية اللعب وحرية احلركة املالعبقبل احلصول على الكرة ،والتدريب يف هذه 



 (25 -23، ص 1989أريك بايت ترمجة وليد طربة، ) فيها تصبح اللعبة أسهل بالنسب لالعبني اجليدين
باملالعب املصغرة ينمي  تدريب داخل مساحات خمتلفة ومقيدة من امللعب أو ما يسمىال،فضاًل عن أن 

صفيت السرعة و الرشاقة ملا تتسم به من خصائ  ومميزات ومدى توافقها مع هذه املرحلة ني ناشئال عند
يث هي أساس سرعة إحساس أنه يكسب الالعب العديد من الرتكيبات التكنيكية املختلفة ح العمرية، كما

الالعب على االنتقال ألخذ األماكن املناسبة وإتقان التمرير السريع املناسب وكذا كيفية احملافظة على الكرة 
اختاذ القرار السليم يف الوقت على غرار وتغيري األماكن وحجز اخلصوم واليقظة لكل خصم وزميل قريب 

 ت صغرية حيث يرتقي مستوى األداء البدين والتكتيكيحيث أهنا دائما ما تتم على مساحا ،املناسب

يقدم لنا حاالت  كما أنه. (124، ص1994طه امساعيل وآخرون، ( )130،ص1992البيك، )
فاعلية دراسة ملعرفة  إىلمشاهبة ومطابقة ملا هو يف كرة القدم احلديثة،ومن هنا تكمن أمهية البحث واحلاجة 

من أجل  نمية مهارة السيطرة على الكرة لدى ناشئي كرة القدموحدات تدريبية يف مالعب مصغرة يف ت
 .حتسني املستوى األدائي واالرتقاء به حنو األفضل

 :البحثمشكلة -2
لقد تطورت لعبة كرة القدم يف السنوات األخرية وتغري طابع اللعب نظرا لتعدد طرق اللعب احلديثة 

املهاري واخلططي على الرغم من أن العديد من حيث ازدادت سرعة اللعب وارتفاع مستوى األداء 
الدراسات واألحباث يف جمال تدريب كرة القدم عامة وتدريب الناشئني خاصة قد ركزت على عملية الربجمة 
أو املبادئ العلمية للتدريب الرياضي وعالقة باجلانب املهاري، واستخدام حمتوى التدريبات التقليدية اليت 

املهاري، إال أن تلك الدراسات مل تتطرق إىل التدريبات النوعية من حيث شكل  تفصل اجلانب البدين أو
كما أنه يف الفرتة األخرية بدأ االهتمام . األداء والعمل  املهاري وعالقته مبتطلبات اللعب يف كرة القدم

احلاجة إىل  بشكل ونوعية النشاط احلركي لالعبني يف جمال كرة القدم أثناء املباريات وهو ما يوضح أمهية
 .نوعية خاصة من التدريبات تتماشى وطبيعة األداء املهاري واحلركي ومواقف اللعب املتغرية والسريعة

 ،1999خمتار،) وحنفي حممود (19،ص 1980،.محاد م) إذ يتف  كل من مفيت إبراهيم محاد    
درجة ومستوى ثبات جنا  األداء احلركي لالعب خالل املباراة يتوقف على "على أن( 108 -100ص

 ".املهارات احلركية لديه ومدى إتقانه هلا مهما تغريت الظروف ومواقف اللعب أثناء املباراة رواستقرا
كما أن امتالك الالعب ألشكال متنوعة من األداء احلركي و املهاري مبا يتشابه مع متطلبات املباراة    

تزيد من قدرته على املناورة وتنفيذ اخلطط يف أماكن يتيح له اختيار أفضلها وف  مواقف اللعب احلقيقية و 
واجتاهات خمتلفة وال يفاجئ مبواقف مل يتم التدريب عليها ومن مث حتقي  سرعة األداء املتميز بالدقة والتواف  

 .يف تنفيذ الواجب املهاري واخلططي



املهارات  أنه على املدرب أن يعمل على تثبيت: "ويضيف حنفي حممود خمتار يف نفس السياق
وأن تهدى يف ظروف تشبه ظروف املباراة، مثل . األساسية حبيث تهدى بدقة وإتقان أثناء التدريب

 ".التدريبات املركبة مع الزميل
ترفع من قدرة الالعب على  5ضد 5أو 4ضد 4ومن هنا يتضح أن املباريات يف جمموعات صغرية 
العب أداء صحيحا وسريعا للمهارات حتت ضغط األداء ودقته، خاصة وأن هذه التقسيمات تتطلب من ال

الالعبني اخلصوم يف حيز ضي  من امللعب هذا باإلضافة إىل أن هذه التدريبات تعطي الالعب اخلربات اليت 
 .جتعله يقتصد يف جمهوده أثناء األداء مع القدرة على حسن التصرف وهدوء األعصاب أثناء اللعب

، 1993مفيت ابراهيم محاد و حممد عبدو صاحل الوحش ، ) مويتف  حممد عبده صاحل ومفيت إبراهي
يف ( 214، ص 1995عمرو أبو اجملد وابراهيم شعالن، ، ) مع إبراهيم شعالن وعمرو أبو اجملد( 85ص 
ميكن تثبيت أداء املهارات األساسية حتت ظروف تشبه ما حيدث يف املباريات من خالل مترينات ختل  "أنه

 ".3ضد  4أو حىت  4ضد 2أو 4ضد 4و  2ضد 2مواقف مثل موقف 
كما أن التدريب على املالعب املصغرة يساعد على تثبيت  خطط اللعب اهلجومية والدفاعية كما 

 .يساعد يف إتقان اجلانب املهاري نظرا لظروف التحول السريع واملستمر من خالل األداء اجلماعي 
ت املالعب املصغرة أو أسلوب املنافسات بأن تدريبا:"يف حني يرى حممد كشك وأمر اهلل البساطي 

يعد من أفضل األساليب الستثارة نشاط الالعب وزيادة دوافع ممارسته حنو األداء، ذلك ألنه يعتمد على 
ديناميكية اللعب اجلماعي املتشاهبة لألداء خالل املباريات حيث يهدي ذلك إىل ترقية وحتسني كفاءة 

 ".ملراحل األداء الفين للمهارة اخلاصة يف املواقف املتغرية داخل املباراة املهارات وحتقي  الثبات واالستقرار

أنه من خالل تبادل مواقف اللعب املستمر تظهر أمهية استخدام املهارات "  B. CHAREFويضيف
  اهلجومية والدفاعية والقدرة على انتقاء أنسب املهارات اليت تتماشى مع طبيعة املوقف املتغري مما يتيح حتقي

اهلدف األساسي من لعبة كرة القدم وهو إصابة مرمى الفري  اخلصم بأكرب عدد من األهداف ومنعه من 
 ".إصابة مرماه

إذن فتدريبات املالعب املصغرة هي إحدى وسائل تثبيت وتطوير املهارات األساسية فمثل هذه 
ء ومساعدين ومنافسني التدريبات تضمن مواقف لعب كثرية مثل ما حيدث يف املباريات من وجود زمال

ومواقف متغرية ومتباينة وعبئ بدين ومنافسة حقيقية، كذلك فإن عدد أداء املهارات يف زمن يسري يف مثل 
 .هذه املالعب املصغرة يعترب كبريا جدا مما يتيح تكرارات مهثرة

ئني ومنها وعلى ضوء ما تقدم من أراء الباحثني نالحظ قلة استخدام األسس العلمية يف تدريب الناش
استخدام اللعب على مالعب مصغرة ومنه توصل الباحث إىل حتديد موضوع دراسته يف معرفة أثر  

 .سنة 71التدريب يف املالعب املصغرة على تطوير مهارة السيطرة على الكرة عند ال عيب كرة القدم أقل من
 :وعليه يطر  الباحث التساؤالت التالية



 :التساؤل العام
  التدريب يف مالعب مصغرة على تطوير مهارة السيطرة على الكرة عند الالعبني هل يهثر

 الناشئني لعينة البحث؟

 :التساؤالت الفرعية
التجريبية    هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة -1

 ؟

و       عدية للعينتني التجريبية هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارات الب -2
 الضابطة ؟

 :البحثأهداف  -1
على تطوير مهارة السيطرة على الكرة لناشئي كرة  معرفة تأثري التدريب يف املالعب املصغرة .1

 .القدم 

الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بني نتائج االختبارات  القبلية و البعدية للعينة   .2
 .والتجريبية 

و     ة الفروق اإلحصائية بني نتائج االختبارات  البعدية للعينتني التجريبية الكشف عن دالل .3
 .الضابطة

 
 

 :فروض البحث -1
 :الفرضيات الجزئية

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية، وهي  .1
 .لصاحل االختبارات البعدية

إحصائية بني نتائج االختبارات البعدية للعينتني التجريبية و الضابطة، هناك فروق ذات داللة  .2
 .وهي لصاحل العينة التجريبية

 :الفرضية العامة
  ِيهثر التدريب يف مالعب مصغرة إجيابا على تطوير مهارة السيطرة على الكرة عند الالعبني لعينة

 .البحث

 :أهمية البحث والحاجة إليه -5
إن الربامج التدريبية اليت هي عبارة عن جمموعة من الوحدات التدريبية اليومية اليت مت تصميمها بدقة     

متناهية، هلا دور هام يف جماالت تأسيس النشء حيث أهنا الوسيلة الرئيسية أو اللبنة األساسية لرفع 



إىل رفع مستوى كفاءة  مستوى أداء الالعبني يف األنشطة املختلفة وخاصة كرة القدم حيث هتدف
 .الالعب املهارية والبدنية إلجناز متطلبات اللعبة حتت كافة ظروف األداء املختلفة واملتعددة

وقد أصبح التدريب عملية موجهة للنهوض مبستوى الالعب من خمتلف جوانب األداء ومن خالل     
 .مهثرات خمططة تههله مستقبال بصورة أكثر فاعلية وإجيابية

حث احلايل يظهر مدى تأثري التدريب يف املالعب املصغرة على تطوير مهارة السيطرة على الكرة والب   
لدى ناشئي كرة القدم، وقد حاول الباحث أثناء تصميمه للوحدات التدريبية اليت طبقت على مالعب 

دوام العمل مصغرة كتدريبات نوعية تشبه وما حيدث يف املباريات الفعلية األسس العلمية والتطبيقية ك
والتكرارات والراحة املناسبة وعدد مرات التدريب مبا يتالءم مع خصائ  مراحل النمو لتلك املرحلة 

 .السنية للنشء
ومن اجلانب النظري يتمثل البحث احلايل إضافة جديدة للمكتبة اجلزائرية بوجه عام واملختصني    

زائرية وبسهال الباحث العديد من املدربني بوجه خاص، وخاصة مدريب فرق الناشئني يف كرة القدم اجل
أشار . واخلرباء واملختصني يف اجملال الرياضي حول ما جيب أن يكون عليه املدرب لتطوير أداءه

معظمهم إىل أن املراجع العلمية املتخصصة هي املصدر األساسي لرفع قدراته املعرفية وبذلك تسهل 
 .عملية إعداد الربامج التدريبية

 

 
 :التعاريف اإلجرائية لمصطلحات البحث -6
كلمة مستخلصة من كلمة درب أي عود و مرن و يقصد به ممارسة النشاط و تكراره  :التدريب  1. 6

 )تعريف اصطالحي( للوصول بالفرد غلى مستوى عايل و جيد من حيث األداء
مبنية على أسس علمية و التدريب الرياضي احلديث هو عبارة عن عملية تربوية خمططة :التدريب 2. 6

سليمة هدفها الوصول بالالعب إىل أعلى مستوى من مجيع النواحي البدنية و الفنية و املهارية و النفسية و 
 (تعريف إجرائي.)الذهنية أثناء املنافسات

 متباينة هي مالعب يتم تصغري أو تكبري مساحاهتا وف  أهداف مسطرة و: المالعب المصغرة -3.6

 عدد زيادة اخلصوم، زيادة تعاقب الالعبني، عدد ونقصان زيادة والتصويب، اللمسات عدد) حمددة  بشروط

 (.صطالحيتعريف ا) للهجوم   الدفاع من التحول املرمى،
من املواقف املاثلة مثل  األداء الفعلي  يتم فيها اللعب و مالعب صغريةهي  :*المالعب المصغرة- 4.6

تعريف ) .مرت 32- 22يرتاو  طوهلا وعرضها مابني  2ضد3،  4ضد4،  2ضد2: املباريات مثل
 (إجرائي

                                                           
 



السيطرة على الكرة هو إخضاع الكرة حتت تصرف الالعب و اهليمنة عليها  :السيطرة على الكرة -5.6 
وذلك للتصرف فيها بالطريقة املناسبة حسب ظروف املباراة والسيطرة .اخلصموجعلها بعيدا عن متناول 

على الكرة تتم يف مجيع االرتفاعات واملستويات سواء كانت الكرات األرضية أو املنخفضة االرتفاع أو 
املرتفعة كذلك ميكن أن نقول أن هذه املهارة ميكن أن يهديها كال من املدافع أو املهاجم بدرجة كبرية من 

 (.تعريف اصطالحي)تقان والتحكم ملا هلا من أمهية بالغة اإل
وتعين التحكم يف الكرة من طرف الالعب دون فقداهنا والتصرف هبا حسب :السيطرة على الكرة -6.6

 (تعريف إجرائي).متطلبات اللعب
 
 :الدراسات المشابهة-1
 و عنواهنا (0270)دراسة حجار محمد 1-7

أسلوب املنافسة على املالعب املصغرة يف تطوير بعض الصفات البدنية فاعلية التدريب باستخدام "
ملخ  رسالة دكتوراه غري منشورة معهد الرتبية "  سنة 74واملهارات األساسية لناشئ كرة القدم حتت 

 .البدنية و الرياضية مستغامن
يف تطوير بعض  هدفت الدراسة إىل معرفة أثر التدريب على مالعب مصغرة باستخدام أسلوب املنافسة

 .املتطلبات املهارية والبدنية لناشئي كرة القدم 
 :وافرتض الباحث ما يلي

ِيهثر التدريب على مالعب مصغرة باستخدام أسلوب املنافسة إجيابا يف تطوير الصفات البدنية واملهارات 
 .األساسية قيد الدراسة لناشئي كرة القدم

مشكلة البحث، حيث قام الباحث باختيار  التجرييب ملالءمته وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج
 .العب قسمت إىل جموعة ضابطة وجمموعة جتريبية  42عينة متكونة من 

 وعنواهنا(0270)دراسة العيدي سمير1-0

أقل )فاعلية التدريب املدمج على مالعب مصغرة يف تنمية صفيت السرعة و الرشاقة لناشئي كرة القدم
 .ماسرت مذكرة ( سنة71

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر التدريب املدمج على مالعب مصغرة يف تطوير صفيت السرعة والرشاقة لناشئي  
 .كرة القدم

 :وافرتض الباحث مايلي 
يهثر التدريب املدمج على مالعب مصغرة إجيابا يف تطوير صفيت السرعة والرشاقة لناشئي كرة القدم أقل من 

 .سنة 71
                                                                                                                                                                          

 



تلميذ  43احث يف هذه الدراسة املنهج التجرييب واختار الباحث عينة متكونة من و قد استخدم الب
اختيارها بالطريقة العمدية وقد استعمل الباحث  مقسمني إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية بنفس العدد ومت

 .االختبارات كأداة قياس ملعرفة النتائج
 :واستنتج الباحث

 .ة تهثر إجيابا يف تنمية صفيت السرعة والرشاقة لناشئي كرة القدمأن التدريبات املدجمة على مالعب مصغر 
و أوصى الباحث بضرورة استخدام التدريبات املدجمة على مالعب مصغرة يف تدريب الناشئني ما هلا من 

 .تأثري إجيايب يف تنمية و تطوير الصفات البدنية
 :وعنواهنا( 6002)حجار محمد  دراسة 1-1

أثر برنامج تدرييب مقرت  يف املالعب املصغرة لتطوير بعض الصفات البدنية واملهارات األساسية لناشئ كرة "
 .، معهد الرتبية البدنية و الرياضية ملستغامن"رسالة ماجستري غري منشورة "." سنة 13القدم حتت 

الصفات البدنية واملهارات هدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري التدريب يف املالعب املصغرة تطوير 
 .األساسية لناشئي كرة القدم
 :و افرتض الباحث مايلي

وجود فروق دالة إحصائيا بني االختبارات القبلية و البعدية وهي لصاحل االختبارات البعدية  .1
 .للمجموعة التجريبية

واملهارات األساسية الربنامج التدرييب املقرت  على املالعب املصغرة يسمح بتطوير الصفات البدنية  .2
 .قيد الدراسة لناشئي عينة البحث

وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب وذلك باستخدام القياس القبلي والبعدي لالختبارات البدنية و 
 العب مت اختيارها بالطريقة العمدية 25املهارية، على عينة من ناشئ كرة القدم قوامها 
املالعب املصغرة تِهثر إجيابا يف تنمية الصفات البدنية واملهارات هذا وقد خل  الباحث إىل أن تدريبات 

 .األساسية لدى ناشئي كرة القدم
ويف األخري أوصى الباحث بضرورة استخدام تدريبات املالعب املصغرة يف برامج تدريب الناشئني ملا هلا من 

 .تأثري إجيايب يف تنمية وتطوير الصفات البدنية واملهارية
 :حتت عنوان( 2001)وليد عبد المنعم شمس الدين  دراسة 1-1
أثر التدريب بالكرة األصغر حجم على رفع املستوى بعض املهارات األساسية والصفات البدنية لناشئي  " 

 ".سنة 13 -12كرة القدم من 
التعرف على تأثري التدريب بالكرة األصغر حجم على املستوى املهاري والبدين لناشئي   الدراسة إىل هدفت

 .سنة 13 -12كرة القدم من 



سنة من ناشئي كرة القدم  13العب أقل من  40استخدم الباحث املنهج التجرييب على عينة تكونت من 
 .بنادي امليناء الرياضي
 :افرتض الباحث مايلي

 :الفرضية العامة
 ر التدريب بالكرة األصغر حجم إجيابا يف تطوير املهارات األساسية والصفات البدنية لناشئي  ِيهث

 كرة القدم

 :الفرضيات الجزئية
 .ِيهثر التدريب بالكرة األصغر حجم إجيابا يف تطوير املهارات األساسية لناشئي كرة القدم .1
 .البدنية لناشئي كرة القدمِيهثر التدريب بالكرة األصغر حجم إجيابا يف تطوير الصفات  .2

أسفرت هذه الدراسة على أنه هناك فروق دالة إحصائيا بني اجملموعة التجريبية والضابطة وهي للمجموعة 
 .التجريبية يف تنمية اجلانب البدين واملهاري اليت استخدمت التمارين بالكرات األصغر حجما

 :و عنواهنا (2001)الطائي  دراسة معتز يونس ذنون 1-5
 ".رين املركبة ومتارين اللعب يف بعض الصفات البدنية واملهارية بكرة القدماأثر برناجمني تدريبني بأسلويب التم"

 .جامعة املوصل أطروحة دكتوراه غري منشورة،
 الربناجمني التدريبني بأسلويب متارين املركبة ومتارين اللعب يف بعض ريأثالتعرف على تهدفت الدراسة إىل 

سنة  والكشف عن الصفات البدنية  (71)نية واملهارية لالعيب كرة القدم فئة الشباب دون الصفات البد
 .يف الربناجمني التدريبني اواملهارية األكثر تأثري 

( 42)أجري البحث على عينة قوامها كما استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالءمته وطبيعة البحث،  
جمموعتني متكافئتني جتريبيتني ومت توزيع  إىلالعب من منتخب شباب وتربية حمافظة نينوى ومت تقسيمهم 

مت إعطاء الربناجمني يف فرتة اإلعداد القصري قبل املنافسات وملدة  األسلوبني التدريبني باستخدام القرعة،
 .االختبارات كوسيلة جلمع املعلوماتواستخدم الباحث  ، هذاوحدات تدريبية يف األسبوع( 5)شهر، بواقع 

 :استنتج الباحث ما يأيت
 .تطوير الصفات البدنية واملهاية والوظيفية املعينة قيد الدراسة إىلالربناجمني التدريبني أديا  .1
وحدات تدريبية يف األسبوع ( 5)أسابيع وبواقع ( 3)إعداد برنامج تدرييب علمي ومنوذجي وملدة  .2

 .وير الصفات البدنية واملهاريةتط إىلباألسلوبني يهدي 
تطوير  إىلالتدريب باألسس اخلططية يف الوحدة التدريبية اليومية والدورة الصغرية واملتوسطة يهدي  .3

 .الصفات البدنية واملهارية



إعداد الربامج التدريبية بطريقة التدريب الفرتي تتيح للمدرب إمكانية تنظيم العمل والسيطرة على  .4
 .تطوير الصفات البدنية واملهارية املعنية بالدراسة إىلمل اخلاص بالتدريب ويهدي متغريات مكونات احل

 

 :وعنواهنا (2000)دراسة خالد عبد المجيد عبد الحميد الخطيب  1-6
أثر استخدام ملعب الكرة الطائرة املصغر جبرعات خمتلفة يف تعليم بعض املهارات األساسية وتطوير "

 جامعة املوصل أطروحة دكتوراه غري منشورة، ".اخلاصةالقدرات البدنية واحلركية 
الكشف عن أثر استخدام ملعب الكرة الطائرة املصغر جبرعات خمتلفة يف تعليم بعض  إىلهدفت الدراسة 

 .بكرة الطائرة املهارات األساسية وتطوير القدرات البدنية واحلركية اخلاصة
 أجرى الباحث دراسته على عينة عشوائية قوامها البحث، استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالءمته وطبيعة

بعد أن قسمتا  1999/ 1998 طالبا من كلية الرتبية الرياضية يف جامعة بغداد للعام الدراسي (45)
،واستخدم االختبارات وسيلة جلمع  ثالث جمموعات كان االختالف يف نوع امللعب املستخدم إىلالعينة 

أسبوعًا بواقع وحدة تدريبية واحدة لكل جمموعة وبزمن ( 22)امج التعليمي ملدة املعلومات ومت تطبي  الربن
 .دقيقة( 90) قدره

 :افرتض الباحث مايلي

وجود فروق دالة إحصائيا بني االختبارات القبلية و البعدية وهي لصاحل االختبارات البعدية  .1
 .للمجموعة التجريبية

علم املهارات األساسية و تطوير القدرات البدنية املصغر يسمح بت الكرة الطائرة ملعب ماستخدا .2
 .واحلركية اخلاصة

 :يلواستنتج الباحث ما ي
وجود فروق ذات داللة معنوية يف تقومي فن أداء مجيع املهارات األساسية بالكرة الطائرة قيد  .1

 .جملموعات البحث الثالثة بني التقوميني الفوري واملهجل وملصلحة املهجل-الدراسة
فروق ذات داللة معنوية يف االختبارات االجنازية جلميع املهارات األساسية بالكرة الطائرة وجود  .2

 .جملموعات البحث بني االختبارين القبلي والفوري وملصلحة التقومي املهجل-قيد الدراسة
    وجود فروق ذات داللة معنوية يف معظم القدرات البدنية جملموعات البحث بني االختبارين  .3

 .ي والبعدي وملصلحة االختبار البعديالقبل

 :بعنوان (2000) دراسة إبراهيم حنفي شعالن 1-1

 ".تأثري األلعاب التمهيدية على مستوى بعض عناصر األداء لناشئ كرة القدم " 
 تأثري األلعاب التمهيدية على مستوى بعض عناصر األداء لناشئ كرة القدمالدراسة إىل التعرف  هدفت



سنة مبراكز التدريب ( 12 –10)ناشئ كرة القدم للمرحلة السنية  50الباحث عينة عشوائية قوامها  اختار
 .ملنطقة ديب التعليمية بدولة اإلمارات العربية املتحدة

وقد استخدم الباحث يف حبثه املنهج التجرييب باستخدام جمموعتني متكافئتني إحدامها ضابطة واألخرى 
 .السن –الوزن  -الطول: تكافه اجملموعتني يف متغرياتوقد مت حتقي  . جتريبية

 :افرتض الباحث مايلي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تأثري التدريب احملتوي على األلعاب التمهيدية وبرنامج  .1
التدريب املعتاد وذلك على بعض عناصر اللياقة البدنية اخلاصة بكرة القدم لدى ناشئ كرة القدم عينة 

 .احل األلعاب التمهيديةالبحث ولص

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني تأثري التدريب احملتوي على األلعاب التمهيدية وبرنامج  .2
التدريب املعتاد وذلك على مستوى األداء املهاري والفين لدى ناشئ كرة القدم عينة البحث ولصاحل 

 .األلعاب التمهيدية

فروق ذات داللة إحصائية بني تأثري التدريب احملتوي على األلعاب التمهيدية وبرنامج  توجد .3
التدريب املعتاد وذلك على مستوى األداء اخلططي لدى ناشئ كرة القدم عينة البحث ولصاحل األلعاب 

 .التمهيدية

 :يلواستنتج الباحث ما ي

شكاله املتعددة ومبا يتالءم مع املتغريات    إدخال األلعاب التمهيدية اليت تتضمن األداء اجلماعي بأ .1
 .واملواقف املتباينة يف كرة القدم

إن إعداد التدريبات يف صورة ألعاب متهيدية وف  شروط األداء املتنوع واملختلف كالتغيري يف  .2
التشكيالت واستخدام األدوات والكرات واألهداف وقواعد اللعب وعدد املشاركني ومساحات اللعب 

تعة واإلقبال واحلماس لدى الناشئني مبا ينعكس على درجة التحسن يف دقة وسرعة األداء املهاري يدخل امل
 .وزيادة االنتباه والرتكيز والتعاون مع الزمالء

إن استخدام األلعاب التمهيدية بأسلوب متدرج ومالئم ملستوى النضج لدى الناشئني يهدي إىل  .3
 .والبدين حتسني بعض عناصر األداء املهاري واخلططي

إن الرتكيز على استمرارية وتكرار األلعاب التمهيدية ضمن الوحدات التدريبية اليومية واألسبوعية  .4
 .والفرتية يعد أحد العوامل اهلامة يف االرتقاء مبستوى الناشئني عينة البحث لعناصر األداء احملددة 

 
 
 
 



 :وعنواهنا (1995)سيد  مجدي زكي دراسة 7-8
اخلاصة بالكرة  واملهارية سنة12-15 من  البدنية اجلوانب بعض على مصغرة مالعب استخدام تأثري"

 "ةالطائر 
 واملهارية البدنية اجلوانب بعض على مصغرة مالعب استخدام اثر على الدراسة إىل التعرف هدفت
 .سنة 12-15الطائرة من  بالكرة اخلاصة
مت اختيارها بالطريقة  الفرير مدرسة تلميذ من 50التجرييب على عينة قوامها  املنهج الباحث استخدم

 .استخدم الباحث االختبارات كوسيلة جلمع املعلوماتالعشوائية، فحني 
 :افرتض الباحث مايلي

وجود فروق دالة إحصائيا بني االختبارات القبلية و البعدية وهي لصاحل االختبارات البعدية  .1
 .للمجموعة التجريبية

يسمح بتطوير الصفات البدنية واملهارات األساسية قيد الدراسة املالعب املصغرة  ماستخدا .2
 .لناشئي عينة البحث

 :التالية النتائج عن الدراسة هذه أسفرت
 .يف اجلانب البدين التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي القياس بني إحصائيا دالة فروق توجد .1
 .املهاري  يف اجلانب التجريبية عةللمجمو  والبعدي القبلي القياس بني إحصائيا دالة فروق توجد .2
 :التعليق على الدراسات السابقة والمرتبطة-2

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

الدراسات املشاهبة اليت استعان هبا الباحث   الدراسة وقد راعى الباحث اختيار ما هو متا  من إصدارات
وهذا ما يثبت حداثة تلك الدراسات، ( 2012)حىت ( 1995)كانت قد صدرت يف الفرتة الزمنية  من 

 .هارات األساسيةواليت كان معظمها يرتبط بأثر برامج تدريبية يف تنمية الصفات البدنية وامل
حيث املنهج املستخدم وهو املنهج التجرييب وقد استفادة الباحث من حتليل هذه الدراسات من        

والوسائل وأدوات املستخدمة يف مجع البيانات كاالختبارات البدنية واملهارية اخلاصة بالعيب كرة القدم عرب 
امج املقننة اليت تسمح بتطوير الصفات البدنية واملهارات املراحل العمرية املختلفة وكذلك يف طريقة بناء الرب 

 .األساسية باستخدام الطرق والوسائل احلديثة يف عملية تدريب وإعداد العيب كرة القدم
وخالصة القول فان من خالل الدراسات السابقة واملرتبط متكن الباحث من االستفادة من تلك البحوث 

ملوضوع الدراسة احلالية، كما مت االستفادة من اإلجراءات املستخدمة والدراسات حيث شكلت إطارا نظريا 
 .إخل...يف تلك البحوث كاملنهجية، اختيار العينات، أدوات البحث



 :الدراسات السابقة نقد-5
 :بعد استعراض الباحث للدراسات السابقة ميكن مالحظة ما يأيت     
البدنية اخلاصة أو املهارات احلركية دون أن يكون  اقتصرت الدراسات السابقة على تطوير بعض الصفات -
 2272و دراسة دكتوراة  2223دراسيت حجار حممد ماجستري  باستثناءدور فيها  العب املصغرةللم

 2272ودراسة العيدي مسري ماسرت
 

 الخالصة
 تأكدت املقوالت حول أمهية الدراسات املشاهبة للباحث فهو حياول من خالهلا جتنب أهم لقد     

 .الصعاب اليت واجهت الباحث يف الدراسة املاضية وبالتايل تكون له دعم للبحث قيد الدراسة
ولقد استفادة الباحث من الدراسات املشاهبة من خالل ما قام به الباحث من مسح علمي للدراسات 

وث السابقة املرتبطة اليت تناولت أثر برامج تدريبية يف تنمية بعض املهارات األساسية والصفات البدنية والبح
 .لناشئي كرة القدم

كما أن الربامج التدريبية املخططة املبنية على أسس علمية صحيحة يف جمال التدريب الرياضي احلديث       
فئات الصغرى تسمح بتنمية وتطوير خمتلف املتطلبات و واليت حترتم خصائ  ومميزات املراحل العمرية لل

 .خاصة القدم كرة والعب الرياضي عامة القدرات
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األولالباب  
 الجانب النظري

 

 
 

 



 :مدخل

إن اجلانب النظري من الدراسة يعد حجر األساس و ارتكاز يعتمد عليه الطالب أو الباحث يف      
دراسته حيث اعتمد الطالب على اجلانب النظري ملا يسهل عليه الولوج يف حبثه ومت تقسيم اجلانب النظري 

متطلبات التدريب،  إىل ثالثة فصول متثل الفصل األول يف التدريب الرياضي وذلك ألن البحث كان ضمن
أما الفصل الثاين جاء حتت عنوان املهارات األساسية يف كرة القدم ،و ذلك ملا يتناسب مع طبيعة املوضوع 

أما الفصل . ألن الطالب اعتمد يف دراسته على مهارة من مهارات كرة القدم، وهي السيطرة على الكرة
العمرية الذي يبني املرحلة العمرية  اليت طبقت الثالث و األخري ،جاء بعنوان خصائ  ومميزات املرحلة 

 .عليها الدراسة و ذلك ملا يناسبها من عمل يف جمال التدريب الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األولالفصل  
 التدريب الرياضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة

وهو عنصر يف حتقي  إن التدريب الرياضي عملية تربوية هتدف إىل حتقي  البناء االجتماعي األمثل للدولة، 
 .اهلدف الرتبوي لبناء اإلنسان املثايل للتطور املتناس  يف شىت اجملاالت

ويتميز التدريب الرياضي بالتواف  التام مع القواعد العلمية الرتبوية وهذا ما يهكد أن التدريب الرياضي هو 
طموحا حنو حتقي   أحد متطلبات ومظاهر وميدان خصب لتحقي  ذاتية الطفولة والشباب، ويعد هذا

اإلمكانيات الفردية على اإلجناز والكمال ويتطلب ذلك مزيدا من التدريب للتقدم بالقدرات اليت حيتاج إليها 
 .الالعب واليت تنعكس على العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 :مفهوم التدريب الرياضي-1
املخططة واملبينة على أسس علمية واليت إن مصطلح التدريب الرياضي عموما يعين جمموعة من اإلجراءات 

وهذا (جماالت التخص )يتم تنفيذها وفقا لشروط حمددة وموجهة لتحقي  هدف أو غرض ما يف جمال ما 
يشري إىل وجود اختالفات حول تعريف التدريب الرياضي يف اجملال الرياضي تبعا هلدف وجمال التخص  

 .ة يف كل جمالومن مت اختلفت التعاريف تبعا الختالف الرؤي
ر الفسيولوجية يعرف التدريب مبجموعة التمرينات أو اجملهودات البدنية املوجهة واليت تهدي ظفمن وجهة الن

إىل إحداث تكيف أو تغري وظيفي يف أجهزة وأعضاء اجلسم الداخلية لتحقي  مستوى عال من االجناز 
ي حيث يرى التدريب الرياضي يثري م إىل ذلك حدوث تغري مورفولوج6791" هوملان"الرياضي و يضيف 
واليت حتدث تكيف بيولوجي يف األعضاء الداخلية وكذلك تكييف مورفولوجي ( مترينات)املتغريات احلركية 

 (20، ص 6771الباسطي، )
ضوء هذا التصور ملفهوم التدريب الرياضي يتم وضع اهلدف اخلاص من خالل التدريب تبعا لكل  وعلى

 .جمال إال أن األهداف العامة للتدريب الرياضي تشري إليها مفاهيم التدريب
 : أهداف وواجبات التدريب الرياضي-1-1
 :أهداف التدريب الرياضي-1-2

 :تتلخ  فيما يلي
ة الوظيفية جلسم اإلنسان من خالل التغريات االجيابية للتغريات الفسيولوجية االرتقاء مبستوى األجهز -

 .والنفسية واالجتماعية
حماولة االحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية لتحقي  فرتة ثبات ملسويات االجناز يف اجملاالت الثالثة -
 (االجتماعية,النفسية,الوظيفية)

ي بصفة عامة من خالل جانبني أساسني على مستوى واحد وميكن حتقي  أهداف عملية التدريب الرياض
 .                           (التدريب و التدريس)من األمهية مها اجلانب التعليمي 

فاألول يهدف إىل اكتساب وتطوير القدرات يطل  عليها وجتبات التدريب الرياضي ، و اجلانب الرتبوي   
أو اخلربات الضرورية لالعب يف ( املرونة والرشاقة و املهارية واخلططية واملعرفية,التحمل,القوة,السرعة)البدنية 

النشاط املمارس و الثاين يتعل  يف املقام األول بأيديولوجية اجملتمع ويهتم بتكميل الصفات الضرورية لألفعال 
  . معنويا و إرادياالرياضية 

ويهتم بتحسني التفوق و التقدير وتطوير الدوافع وحاجات وميول املمارس اكتساب السمات اخللقية 
 اخل من خالل املنافسات...واإلرادية احلميدة كالرو  الرياضية وخب الوطن واملثابرة وضبط النفس والشجاعة

 .(20،ص6771الباسطي، )
 



     :واجبات التدريب الرياضي1-3
  :وتشمل مايلي:الواجبات التربوية1-3-1
على حب الرياضة وان يكون املستوى العايل يف الرياضة التخصصية حاجة من احلاجات  شئتربية الن-

 .األساسية لالعب أو الالعبة
 تشكيل دوافع وميول الالعب واالرتقاء هبا بصورة تستهدف أساسا خدمة الوطن-
 احلميدة كحب الوطن و اخلل  الرياضي و الرو  الرياضيةتربية وتطوير السمات اخللقية -
 بث وتطوير اخلصائ  اإلرادية-
 :الواجبات التعليمة1-3-2
 التنمية الشاملة املتزنة للصفات البدنية األساسية و االرتقاء باحلالة الصحية لالعب او الالعبة-
 التنمية اخلاصة للصفات البدنية الضرورية للرياضة التخصصية-
 تعمل على إتقان املهارات احلركية يف الرياضة التخصصية والالزمة للوصول ألعلى مستوى رياضي ممكن-
 .تعمل على إتقان القدرات اخلططية الضرورية للمنافسة الرياضية التخصصية-
    :                                                            التخطيط في التدريب الرياضي -1-4
التخطيط يف التدريب الرياضي وسيلة فعالة ضرورية للتقدم حبالة التدريب حبيث حيدد مضمون عملية التدريب  

بطريقة منظمة تهدي إىل أعلى مستوى لألداء خالل املنافسات و لكي ميكن الوصول بالتدريب إىل املستويات 
دا جند من األمهية وضع خطط لفرتات العليا فان دلك يتم خالل وقت طويل وليد التحكم يف هدا الوقت وهل

يتم فيها حتديد األهداف و الواجبات و تدرجها من األهداف و  واجبات (يوم-أسبوع–شهر –سنة )أقصى 
                                       .                         فرعية إىل أهداف أكرب منها  وهدا حىت يتم حتقي  اهلدف النهائي من اخلطة العامة

وعند التخطيط يف كرة القدم ال بد من تطبي  قواعد صحيحة و املعلومات احلديثة يف النظريات و طرق  
التدريب تن  اخلطة باملرونة لعدم التحكم يف مجيع العوامل حميطة عند التنفيذ و أن ترتبط عملية التخطيط 

دلك عن طري  التباين و التطبي  لالختبارات اخلاصة باألداء البدين و املهاري و  بالتقدم باحلالة التدريبية و
 . اخلططي
       

  : ميكن تعريفه كما يلي:تعريف التخطيط-1-4-1
 .التنبه سيكون عليه التوقع مع االستعداد له

 .التنبه باألحداث املستقبلية بناءا على توقعات وعمل الربامج التنفيذية هلا 
التفكري تسب  تنفيذ أي عمل واليت تنتهي باختاذ القرارات املختلفة مبا جيب عمله وكيف يتم و مىت  مرحلة 

 .  يتم
                                                                               



             :                                الخطط التدريبية في مجال التدريب الرياضي الحديث-1-4-2  
يلعب التدريب املخطط يف كرة القدم دورا مهما و أساسيا حيث أن عملية التدريب هلا متطلبات وواجبات   

األداء الرياضي لالعب كرة :فمثالمتعددة ومتشبعة و معقدة جيب على املدرب أن يضع هلا احللول املالئمة 
القدم ال يتوقف على لياقته البدنية من حيث السرعة واملرونة والرشاقة و التحمل فحسب بل معتمدة على 
مقدرة الالعب يف أداء املهارات األساسية و ارتباطها باخلطط الصعبة داخل الفري  باإلضافة إىل اخلطط 

و النفسية من عزمية و رو  الكفا  و التضحية من أجل الفري  و هده  الفردية و أخريا على الناحية الرتبوية
النقاط الرئيسية املتعددة يف التدريب و التعليم تستدعي أن يكون هناك و ال شك خطة التدريب اليت يضعها 
املدرب بعناية و بعد تكتيكي سليم يعتمد على أسس علمية أن تكون هده اخلطة منظمة و متدرجة حيث 

خمتار، ) درب أن يصل آخر األمر إىل اهلدف املطلوب و املسطر اليت وضعت اخلطة لتحقيقهيضمن امل
               .(000، ص 6712

 :خطة التدريب السنوية -1-4-3 
تعترب خطة التدريب السنوية خطة قصرية املدى و يعتربها البعض أهم دعم لإلعداد الرياضي نظرا ألن العام  
يشكل دورة زمنية مغلقة تقع خالهلا فرتة املنافسات و تعين خطة التدريب السنوية باإلضافة ( موسم رياضي )

                                                                                                . إىل تدريب الفري  ككل بالتدريب الفرتي
                   :                                                       خطة التدريب السنويةأقسام 1-4-3-1
         :                                     كما يلي  تقسم خطة التدريب السنوي إىل ثالث فرعية   
           (.                                            فرتة اكتساب الفورمة الرياضية)فرتة اإلعداد  -
    (                                            فرتة الدوري و الكأس و منافسات األخرى) فرتة املنافسات  -
           (.                    فرتة النقد النسيب للفورمة الرياضية) فرتة االنتقال أو الراحة اإلجيابية  -

 .  ومن األمهية مراعاة أن كل فرتة متهد للفرتة السابقة هلا بصورة متدرجة
 

                             
                                            (:المنهاج الشهري)خطة التدريب الشهرية  1-4-4

تعترب العملية التدريبية سلسلة متسعة امللفات و هلدا فان املنهاج الشهري هو عملية استمرار لتطبي  املنهاج 
األسبوعي و يف هدا املنهاج يضع املدرب أهدافا يسعى إىل حتقيقها و هي مبنية على الوحدات التدريبية 

                                                 .                         يةاليومية واألسبوع
ج العام ال ميكن بتدريبه مرة واحدة هلدا ا أن املنه ئيراامو عبد الكرمي الس ئيراامو يرى كل من عباس أمحد الس

متوسطة املدى و  السبب وجب تقسيمه إىل مناهج منفردة و منها املنهاج الشهري الذي حيتوي على مناهج
حىت هدا املنهاج ال ميكن تطبيقه مرة واحدة و بالتايل مت تقسيمه إىل أقسام أخرى أي إىل مراحل ميكن 



تنفيذها خالل وحدة تدريبية واحدة هي املنهاج اليومي  ويعترب املنهاج الشهري مبثابة اخلطة األم للمنهاج 
 (640، ص6776السامرائي، عباس امحد صاحل السامرائي ، عبد الكرمي ) اليومي

لك فان املدرب يسعى للوصول إىل أعلى مستويات لالعبيه يف خمتلف اجلوانب للعبة و مستوى اللعب ذل 
مهما كان جيدا فانه حباجة إىل التطور و التقدم لدلك فان متارين األسابيع اليت تضم الشهر الواحد جيب أن 

ء و مستويات األسبوع األول من الشهر ميكن اعتبارها تكون واضحة من خالل التطور والتدرج و االرتقا
قاعدة من أجل االنطالق األفضل عند تنفيذ مفردات األسابيع التالية و أثناء وضع املنهاج الشهري جيب على 
املدرب أخد عملية االسترياد بعني االعتبار أي يعمل املدرب على خفض محل التدريب من ناحية حجمه أو 

ثامر حمسن ، ) .معا يف سبيل أن يسرتد الالعب ميكن أن يكون االسرتاد يف الياقة البدنية مثالشدته أو االثنني 
  (611، ص 6711سامي الصفار، 

لك يتأثر بنوع ذو إن  .ع لباقي االسرتداد يف األسبوع الرابعيو ميكن أن يكون اجلهد عاليا يف ثالثة أساب
 .                                           ابلية الالعبني للموسم التدرييب السنويبق ،و التمارين اليت تنفد( شدة و حجم)التدريب 

                                               (:المنهاج األسبوعي: ) خطة التدريب األسبوعية1-4-5
للمبتدئني ومن وحدات تدريبية  5-4وحسب تامر حمسن وسامي الصفار فإنه جيب أن نعطي أسبوعيا من 

وحدات تدريبية للمتقدمني ويهدف التدريب األسبوعي إىل تدريب الالعبني بإعطائهم متارين  1 -5
ية وخطط اللعب والتمارين النفسية والتطبيقية إلعدادهم ملواجهة فنلتطوير الناحية البدنية واملبادئ ال

فيذ بعض احلركات املطلوبة خالل علما أن الالعب  قد يكون قادرا على تن .متطلبات اللعب احلقيقة
التدريب ولكنه يعجز عن أدائها خالل املباراة فعلى املدرب يف هذه احلالة جعل التدريب أكثر مشاهبة 

 (650-652، ص 6711ثامر حمسن، سامي الصفار، ) باملنافسة
ل األسبوع أو املنهاج األسبوعي جيب على املدرب إبراز األهداف اليت يسعى إىل حتقيقها خالوضع وعند  

ن هذا ال يعين عدم وجود هدف لكو  ، عادة يشتمل التدريب كافة املكونات األساسية للعبة كهدف عام
كما جيب أن يراعي يف التدريب طريقة منوذجية من   ،خاص يسعى إىل حتقيقه من خالل التدريب األسبوعي

و نذكر وزيع العمل األسبوعي بعض األمثلة هلذه الطريقة وكيفية ت إعطاء الشدة وميكن و حيث احلجم
 (611-610، ص 6711ثامر حمسن، سامي الصفار، ) :أمهها

فيها يكون التدريب باالرتفاع من اليوم األول إىل اليوم اآلخر من التدريب  :الطريقة النصف هرمية1-4-5-1
 حيث يكون يف القمة من ناحيتني الشدة و احلجم 

 : وهي نوعان: الطريقة الهرمية1-4-5-2
األسبوع مث يبدأ اهلبوط مرة )فيها يتدرج التدريب وتكون القمة هي وسط التدريب : الطريقة اهلرمية يوم واحد-

 (أخرى
 .يكون محل التدريب مرتفعا يومان يف األسبوع: الطريقة اهلرمية القمة يومان-



 (:وحدة تدريبية: )خطة التدريب اليومية1-4-6
 : مفهوم وحدة التدريب1-5-1

وحدة التدريب اليومية وهي اخللية األوىل خلطة التدريب السنوية أي أهنا تعترب اخللية األساسية  وتسمى أيضا
لعملية التخطيط حيث يعمل املخطط أول املربمج أو املدرب من خالهلا على حتقي  األهداف التعليمية والرتبوية 

ه الوحدة وميكن التفري  بني وحدات للعملية التدريبية من خالل عدد من التمرينات هي اليت تكون حمتوى هذ
التدريب طبقا للسمة املميزة هلا واليت تتبع أصال من اهلدف الرئيسي هلا فهناك وحدات تدريبية تغلب عليها السمة 

وقد تكون هناك وحدتان تدريبيتان يومان أو ثالثة، يف مثل هذه ة  البدنية وأخرى السمة املهارية والثالثة اخلططي
       (097، ص 6779محاد، ) .على كل وحدة منها الوحدة التدريبيةاحلالة يطل  

                                                                   :قواعد التدريب2-5-2
                                 :أثناء التدريب جيب احرتام و تطبي  قواعد خاصة نلخصها فيما يلي  
 :                                                                      قاعدة التنظيم: أوال1-5-2-1. 

إن تنمية صفة بدنية ، أو مهارة أساسية أو التدريب على خطة ال يأيت بدفعة واحدة بل يتحتم على املدرب 
مستواهم ، و أن يرتبط تكرار التدريب و تنظيم وحداته بشكل يسمح لالعبني التعلم الصحيح و تطوير 

 هدف وحدة التدريب السابقة هبدف وحدة التدريب         
 :                                                                           قاعدة اإليضاح:ثانيا.1-5-2-2 
إليضا  يعين توصيل حيتل اإلدراك احلسي اجلزء األكرب و احللقة األوىل يف عملية التعلم احلركي ، و ا  

املعلومات النظرية ، وطريقة تطبيقها بشكل صحيح ألجهزة اإلدراك احلسي لدى املمارس ، حبيث يتفهمها 
و يستوعبها بسهولة  ولضمان عملية اإليضا  يف التعلم وجب على املدرب أن حيدد املهارة ، وحياول أن 

لتوضيح كالوسائل السمعية البصرية على سبيل يقدمها بطريقة واضحة أمام الالعبني ،باستخدام أساليب ا
 .                                                                   املثال

لقد أصبح التدرج يف احلمل للوصول إىل أحسن مستوى من األداء : قاعدة التدرج :ثالثا.2-5-2-3  
التدريب من السهل إىل الصعب ومن البسيط  قاعدة هامة يف التدريب احلديث ، و التدرج يعين سري خطة

  .                                                                                         إىل املعقد
                                                       :قاعدة االستيعاب و االستمرار:رابعا1-5-2-4.
عملية االستيعاب هلا أمهيتها يف عملية التدريب ،فالالعب الذي يتمرن دون أن يستوعب أهداف التدريب  

، و فن ا حركة ، و قواعد اخلطط ال يستطيع أن يهدي أدوارا ناجحة  يف املباريات  وان تطوير الصفات 
يعرف الالعب مهارة أو خطة  كما أنه ال يكفي أن. البدنية ال يتم إال باستمرار يف العمل على تطويرها 

معينة و يستوعبها ، بل يستمر يف تطبيقها يف تطبيقها حتت ظروف املباريات  بل حىت خالل حياته 
 .                                                   الرياضية



         :                                                              مدرب كرة القدم1-6 
يعترب مدرب كرة القدم هو جوهر و حجر الزاوية يف العملية التدريبية و التعليمية و اليت تسهم يف بناء 
الالعبني لتحقي  أعلى مستويات و لقد تبث من خالل أداء الدراسات النفسية و الرتبوية أن جنا  عملية 

قد يكون إرجاع هده األمهية إىل فاعلية  باملائة منها إىل املدرب وحده و 12التدريب و التعلم يرجع ب 
 .                      الدور الذي يقوم به حبكم وضعه القيادي يف عملية التدريب

ومدرب كرة القدم كشخصية تربوية يتوىل مهمة املعلم واملدرب معا و يهثر تأثريا مباشرا يف تطوير شخصية   
             على الوصول بالالعب إىل أعلى املستويات الرياضية                                                                               الالعبني كما أنه من أهم العوامل اليت تساعد 

فالتدريب يف كرة القدم حيتاج إىل مدرب كفء يستطيع أن يكون قائدا ناجحا لديه القدرة على العمل 
بالالعبني و األجهزة املعاونة الفنية و اإلدارية و الطبية اليت تعمل معه، كما أنه التعاوين اجلماعي فيها يتعل  

له سلوك يعد من العوامل املهثرة على زيادة حدة االنفعاالت أو خفضها بالنسبة لالعب يف التدريب أو يف 
                                 ( 45-44، ص6777علي، ) .املنافسة

ويرى الباحثون أن إعداد مدرب كرة القدم ملهنة التدريب عامة و الناشئني خاصة من أهم اجلوانب  
األساسية لالرتقاء و التقدم بالعملية التدريبية ، فالتفوق الرياضي هو حمصلة لعدة أساسيات من أمهها 

 انتقاء الالعبني و إعدادهم انعكاس الفلسفة التدريبية للمدرب صاحب اخلربات العلمية املعرفية و الفنية يف
 .                                     ملستويات البطولة يف ضوء اإلمكانيات املتاحة 

لدا جيب على املدرب أن يلم بأحدث التطورات املعرفية والفنية اليت حيتاجها أتناء عمله يف مهنة التدريب   
درة املدرب على التأثري الشامل املتزن يف شخصية الالعب فهدا  التطور املعريف و الفين يسهم باالرتقاء بق

الرياضي ، مبا حيق  املستويات الرياضية العليا لدا كان  إلعداد مدرب كرة القدم  إعدادا كامال من الناحية 
 الرتبوية و املهنية ودلك من خالل تزويده باملهارات و القدرات البدنية و الفنية و النفسية املختلفة األمهية

                                                      .الكربى يف تكوين احلس املهين لديه و خاصة يف أداء عمله  ومهامه الرتبوية و التدريبية املهنية
وتستلزم الربامج التدريبية يف جمال كرة القدم وجود القيادة الرشيدة املتمثلة يف املدرب وال يأيت هدا إال إذا  

                                                                                             . ملدرب على التدريب املهين الكايف و أصبح قادرا عل فهم املشكالت اليت يتضمنها ميدان التدريبحصل ا
 :واجبات مدرب كرة القدم2-6-1

ملدرب نتيجة طبيعة العمل و العالقة املتعددة مع إن عملية التدريب تلقي عدة مسهوليات جسيمة على ا
الالعبني و األجهزة الفنية و اإلدارية  املعاونة وسنعرض بعض من تلك الواجبات اليت جيب على املدرب أن 

، ص 0226محاد، املدرب الناجح و ادارة التدريب الرياضي، ) .حيققها من خالل عمله يف تدريب الفري 
9-1-7) 
 :الواجب التربوي: أوال1-6-1-1.
 .أن يكون املدرب قدوة و مثاال يهخذ به يف مجيع تصرفاته -



 .أن يعمل على بث رو  اجلماعة و العمل اجلماعي بني أعضاء الفري  -
 .تشكيل دوافع الالعبني و ميوهلم يف التدريب لتحقي  اهلدف

 .و الثقة بالنفس تنمية و تطوير السمات اإلرادية و اخللقية كتحمل املسهولية و القيادة -
 .أن يكون ملتزما سلوكيا يف تصرفاته كقائد تربوي عند إدارته للمباريات -
 :الواجب التعليمي و الفني: ثانيا1-6-1-2.
أن يعمل على إكساب العبيه الصفات و القدرات البدنية العامة و اخلاصة ملتطلبات األداء يف كرة  -

 .القدم
 .رات األساسية و القدرات احلركية و اخلططية الضرورية يف املنافسةأن يعمل على إكساب العبيه املها -
 .أن يعمل على إكساب العبيه املعلومات و املعارف لنواحي األداء و اخلطط و قانون كرة القدم -
 .أن يضع سياسة التعاون و توزيع االختصاصات مع األجهزة اليت يعمل معها -
 .التدريب على مدار املوسموضع خطة زمنية لتنفيذ برنامج و خطة  -
 .وضع الئحة للفري  لتنظيم سري العمل مع وضع ضوابط للثواب والعقاب واملكافآت خبل  حافز لالعبني -
أن يهتم بالتدريب الفردي لالعبني نفس االهتمام بالتدريب اجلماعي و دلك من أجل االرتقاء باملستوى  -

 .البدين و الفين للفري 
الالعبني خالل التدريب واملباريات و التعرف على نقاط القوة و الضعف ووضع احللول مالحظة أداء  -

 .إلصال  أخطاء األداء البدين و املهاري و اخلططي  حىت ال تتفاقم هده األخطاء
أن يراجع املدرب سري خطة التدريب و تقومي اخلطة التدريبية ،من خالل املالحظة املقننة و التحليل  -

ختبارات الفنية و البدنية املقننة لالعبني بصورة مستمرة أثناء التدريب و املباريات الودية و املستمر واال
 .الرمسية 

أن يضع املدرب األسس العلمية لتحليل و قراءة املباريات بنظام علمي خالل الشوطني ليتمكن من  -
 . و إصال  األخطاءالتعرف على مدى تنفيذ و تطبي  العبيه خلطة املباراة حىت يتمكن من تقومي

أن يعد وجيهز سجالت التدريب اخلاصة بكل من الالعب و املدرب واملباريات و ختطيط وتوزيع احلمل  -
 .التدرييب ،حىت يتمكن من الرجوع إليها أثناء تقومي أساليب و طرق خطة التدريب

                                                                    :شخصية المدرب1-6-2
أثبتت األحباث اليت أجريت على املدربني وخاصة املعروفني منهم أن كفاءهتم يف جمال التدريب تتطلب ما    
 :يأيت
إن املدرب يف كرة القدم جيب أن يكون مههال حىت يكون قادرا على التقدم باستمرار ، مستطيعا  -

                                            .    االطالع دائما على كل  ما هو حديث يف كرة القدم
 . أن يكون قد مارس اللعبة من قبل و بفضلها وصل إىل مستوى عال و له باقي الصفات األخرى - 



 أن يكون عادال و لديه املرونة يف التصرف العادل و املساواة  يف املعاملة بني الالعبني  -
 .              ل  و مستوى الفهم و الذكاء أن يكون مثاال صاحلا لالعبيه من حيث اخل -
 .                                    أن يكون مقنعا لالعبني حبيث يكون له تأثري قوي عليهم  -
أن يعترب نفسه و يعتربه الالعبون األخ و الوالد هلم ، مع احلرص على تنمية عالقته  بآباء الالعبني خاصة  -

                                                                       .الناشئني إن أمكن دلك 
أن تكون لديه املعرفة ألصول التدريب الرياضي احلديث يف كرة القدم وله القدرة على توصيل أرائه و  -

   .                                                                      أفكاره إىل الالعبني 
 .                     أن يكون ذكيا قادرا على الفهم السريع و اإلدراك لكل املواقف اليت متر به -
 .                                   أن يكون مقبوال شكال ، مرحا يف اتزان ، متعقال يف تصرفاته -
ي  و يبتعد عن كل ما يفرق أن يعمل دائما على بث رو  اجلماعة و العمل اجلماعي بني أفراد الفر  -

 .بينهم
 .أن يكون صبورا هادئا حازما بدون تكلف يدرك واجبه كقائد -
 .أن يكون متمتعا بالصحة الئقا بدنيا وأن يدل مظهره على النشاط -
وكلما كانت عني املدرب خبرية تكتشف األخطاء و يعمل على إصالحها و يعدل املواقف أثناء  -

الالعبون دو القدرات )مونا، كما أن العني اخلبرية قادرة على اكتشاف املواهب املباريات كان جناحه مض
 ( .العالية 

وأخريا جيب على املدرب أن يهمن إميانا كامال مبنته و حيرتم عمله و نفسه، حيب عمله و كل من يعمل  -
  (02-07، ص .خمتار  ) .معه

 :تحوير رياضة البالغين لتتناسب مع قدرات الناشئين7-1
خيتلف الناشئني عن البالغني يف درجة النضج وبالتايل يف درجة استجابتهم للتمارين الرياضية املختلفة، وبناء 

 .عليه كان البد أن حتور قواعد اللعب مبا تتضمنه من أدوات ومساحات تتناسب مع قدراهتم
سب مع قدراهتم حىت ميكن أن ومن املهم أيضا أن نعد الناشئني يف خمتلف املراحل السنية مواقف تدريبية تتنا

 .حنق  هلم البيئة التدريبية اليت ميكن بالتايل من خالهلا حتقي  أكرب قدر من خربات النجا 
لذا حناول عرض عدد من التحويرات يف قواعد اللعب واألدوات واملساحات هبدف تسهيل ممارسة الناشئني 

بصورة أكثر يسرا، وحىت يقبل الناشئون على ممارسة للرياضة حىت تنمو مهاراهتم وقدراهتم البدنية واخلططية 
 .الرياضة برضا ودوافع نابعة من ذاهتم

 .وتتضمن التحويرات أحجام األدوات ومساحات املالعب وأزمنة اللعب وقواعده

 

 



 :تحوير مساحات المالعب لتتناسب مع قدرات الناشئين: أوال7-1-7
 :أهمية تحوير مساحات المالعب للناشين7-1-0

مير الناشئون خالل املراحل األوىل لطفولتهم بتطورات يف النمو البدين واحلركي والنفسي وهو ما يعكس 
ضعف العناصر البدنية لديهم مثل القوة العضلية والسرعة التحمل، حيث تكون هذه العناصر متوافرة لدى 

داخل املساحات  ا البالغونالبالغني بدرجات أكرب فالناشئون غري قادرين على جري املسافات اليت جيريه
 .الكبرية للمالعب بنفس السهولة، وهم ال يستطيعون أن جيروا نفس املسافة يف نفس الزمن

إن لعب الصغار يف مالعب تناسب البالغني يهدي إىل تغيري يف طبيعة األداء احلركي لدى الصغار، فلعب 
إىل جتميعهم على الكرة وترك  العب ضد العب يف ملعب يناسب البالغني يف كرة القدم سوف يهدي

مساحات كبرية من امللعب فارغة، ولذلك كان من احلكمة أن نكيف مساحات املالعب حىت يصبح 
اللعب بالنسبة للصغار أكثر متعة، وحىت حنق  األهداف الرتبوية للعبة ذاهتا، وحىت نتيح الفرصة للناشئني 

 (dumont, 2000, p. 149) .همالصغار كي تنمو مهاراهتم وقدراهتم مبا يتناسب ومنو 

 :تحوير أدوات اللعب لتتناسب مع قدرات الناشئين: ثانيا7-1-1
 :أهمية تحوير أدوات اللعب للناشئين7-1-1

إن حتوير أدوات اللعب للناشئني لتتناسب مع قدراهتم مرجعه ليس فقط لصغر حجم أجسامهم ولكن أيضا 
سنة صعوبة يف مترير الكرة  11سبيل املثال جيد الناشئون حتت  فعلى. لزيادة فاعلية أداء املهارات احلركية

نظرا لعدم تناسب القوة العضلية مع حجم ووزن الكرة، يف الوقت الذي يكون فيه أداء مثل هذه  5مقاس 
 .املهارات سهال بالنسبة للبالغني

جناحهم مما انعكس كذلك فإن لتحوير أدوات اللعب الثابتة الشباك واملرمى وما شاهبها، زاد من فرص 
 (59، ص 1995محاد، ) .باإلجياب على سرعة تقدم مستواهم ودافعيتهم

 :تحوير قواعد اللعب لتناسب قدرات الناشئين: ثالثا7-1-5
 :أهمية تحوير قواعد اللعب للناشئين7-1-6

جة كلما تناسبت قواعد اللعب مع قدرات الناشئني كانت هناك فرصة الستمتاعهم باللعب والتعلم بدر 
إن ذلك هلو اجيايب . أفضل، وكلما كانت القواعد سهلة الفهم ومبسطة أمكن للناشئ استيعاهبا وتنفيذها

 .أيضا يف تسهيل استخدام املهارات يف تنفيذ اخلطط املختلفة
 .لقد مت تعديل الكثري من قواعد اللعب يف األنشطة املختلفة لتناسب قدرات الناشئني

ه ليس هناك ما مينع استخدام مثل تلك القواعد هبدف زيادة خربات جنا  وقد أثبتت جناحها فعال، إن 
 (403،ص 1995محاد،) .الناشئني، وهبدف حتسني عمليات التعلم واملمارسة واملتعة

 .وجيب مراعاة أن مثل تلك التحويرات متاحة مادامت تستغل برو  النشاط نفسه

 



 :الناشئينتحوير تنظيمات اللعب لتناسب قدرات : رابعا7-1-1
 :أهمية تحوير تنظيمات اللعب7-1-2

ما هو التنظيم األمثل ملسابقات الناشئني؟ هل تأخذ شكل الدوري أم شكل خروج املغلوب من مرة واحدة؟ 
أم تأخذ شكل خروج املغلوب من مرتني؟ وبأي أسلوب حيتسب الفري  فائزا؟ وكم من النقاط حيصل علياه 

ومىت تبدأ املنافسات خالل املوسم الرياضي؟ هل تبدأ يف نفس توقيت بداية  الفري  يف حالة الفوز واهلزمية؟
 مسابقة البالغني؟ وما طول فرتة املنافسة؟

إن كافة هذه التساؤالت البد أن تتناسب مع الناشئني حىت نضمن أفضل تعلم ومتعة ودافعية هلم، كما أن 
مع عدم . ب إىل ممارسة اللعب منها إىل املنافسةمن األمهية أن تنظم األنشطة الرياضية هلم حبيث تكون أقر 

إغفال اجلانب التنافسي كليا حيث جيب أن نساعدهم على االستمرار يف حب الرياضة املمارسة ويف ذات 
 .الوقت نتدرج هبم إىل التنافس املناسب

فعهم، وعلينا أن إذن فمن األمهية أن ننظم الربامج التنافسية طبقا ألولويات أهداف الناشئني حاجاهتم ودوا
إىل أي مدى حتق  التنظيمات املستخدمة أهداف وحاجات الناشئني؟ وهذا يعين اختيار : نسأل أنفسنا

 .البناء التنافسي يف ضوء متطلبات الناشئني
إن الضغوط املتعددة على الناشئني والناجتة عن التنظيمات اخلاطئة للتنافس واليت تفوق قدراهتم ال جتعلهم "

 (400، ص 1995محاد، ) ".التنافسيستمتعون ب
 Oregon نبوالية أوري جو  Eugeneخصصت اجلمعية العلمية األوملبية يف أوجني  1983ويف عام 

بالواليات املتحدة األمريكية مناقشة خاصة الستعدادات الصغار للمنافسة الرياضية، ومت طر  العديد من 
األفكار كان جمملها أن من األمهية أن توضع خصائ  الطفل يف االعتبار خالل تنظيم املنافسات الرياضية 

ت احلاجة إىل تطوير البيئة التنافسية مثل النمو والنضج والتطور وطبيعة الرياضة ذاهتا، كما تضمنت املناقشا
 .للناشئني حبيث يتم الرتكيز على تنمية املهارة قبل مرحلة املراهقة

 
 :الخالصة

فال ميكن يف أي حال من األحوال اخلوض يف العملية . أصبح التدريب الرياضي احلديث علم قائم بذاته 
ج تدريبية خمططة مبنية على أسس علمية يف جمال ما مل يتم إعداد برام, التدريبية واإلشراف على الرياضيني

ومن خالل هذا الفصل إعطاء بعض املفاهيم , وأمام هذا وجب علينا حنن الباحثني. التدريب الرياضي
 .وأساسيات التدريب من الناحية النظرية وامليدانية يف إجنا  العملية التدريبية

 
 

 



 

 

 

 

 

 نيالفصل الثا
المهارات األساسية في كرة  

 القدم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  :تمهيد
إن التطور الكبري الذي طرأ يف اجملال الرياضي عامة وجمال كرة القدم خاصة من ارتفاع يف مستويات األداء 
املهاري واخلططي جعل القائمني على التدريب الرياضي يفكرون يف وضع اخلطط واملناهج العلمية والعملية 

يف كرة القدم، الذين يعتربون الطاقة الدافعة واحملركة حنو احلضارة بغرض بناء نظام متكامل لتدريب الناشئني 
 .والتقدم والبناء

ولكل نوع من أنواع الرياضة أيضا مهاراهتا اخلاصة هبا فكرة السلة والكرة الطائرة وكرة املاء وغريها من 
 .املهارات اليت تنبع من طبيعة النوع اخلاص للرياضة

األساسية هو جعل الالعب قادرا على التصرف بالكرة بأي جزء من جسمه إن اهلدف من التعلم املهارات 
حسب قانون اللعبة يف أي وقت من أوقات اللعبة ، األمر الذي جيعله قادر على تنفيذ اخلطط الدفاعية و 

و . هجومية بكفاءة و اجيابية ، و عندما يصل الالعب إىل مرحلة أداء مجيع املهارات األساسية اللعبة بدقة
 .تقان ميكن أن يعتمد عليه يف التعاون مع أعضاء الفري  يف تنفيذ الواجبات، و تطبي  اخلطة املعتمدةإ

ويأيت هذا الفصل ليتضمن الوصف التفصيلي لكل املهارات الفردية من حيث أدائها مع مالحظة أن 
 .يةجزئيات األداء هي األسس لتقدير أداء الالعب وأساس تركيز جمهودات املدرب التدريب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 المهارات األساسية في كرة القدم -2
 :مفهوم المهارة2-1

الرياضة مثلها مثل أي وظيفة يف احلياة هلا مهاراهتا اخلاصة هبا، فعلى سبيل املثال كاتب اآللة الكاتبة أو 
إجادة كي يبدع كل  الناسخ على الكمبيوتر أو السائ  أو أي وظيفة هلا املهارات اخلاصة هبا واليت حتتاج إىل

 .فرد فيما يقوم به من عمل
ولكل نوع من أنواع الرياضة أيضا مهاراهتا اخلاصة هبا فكرة السلة والكرة الطائرة وكرة املاء واجلمباز 

 .االسكواش واملصارعة وغريها من املهارات اليت تنبع من طبيعة النوع اخلاص للرياضة
مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة :"أن املهارة تدل على (624، ص 0226محاد، ) محاد ويرى إبراهيم

من خالل القيام بأداء واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن 
 ".ممكن

السرعة والدقة يف  هي سلوك معني لفرد حيددها عامل(Thille, 1987, p. 304) ويعرفها تيل توماس
األداء وحيكمها عامل النجا ،والغرض املوجود، وهي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية اليت تفسر مميزات 

 .االقتصاد والثبات
تلك احلركات اليت تتميز بالسرعة ودقة األداء ضمن حدود وقواعد حتكم :"ومنه نعطي مفهوما للمهارة بأهنا

 ".ذلك النشاط
 : مفهوم المهارة في كرة القدم2-2

، حنفي  (9، ص 6771أشرف جابر، صربي العدوى ، ) العدوى ر وصربيبيتف  كل من أشرف جا
حممد عبده صاحل ، مفيت ابراهيم، )ابراهيم  حممد عبدو صاحل ومفيت، (96، ص 6774خمتار، ) خمتار

تحركات الضرورية اهلادفة اليت على أن املهارات األساسية يف كرة القدم تعين كل ال ،(09، ص 6714
 .تهدى بغرض معني يف ايطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه احلركات بالكرة أو بدون كرة

أن اهلدف من التعلم املهارات األساسية هو جعل الالعب قادرا على التصرف بالكرة بأي جزء من جسمه 
حسب قانون اللعبة يف أي وقت من أوقات اللعبة ، األمر الذي جيعله قادر على تنفيذ اخلطط الدفاعية و 

و . ات األساسية اللعبة بدقةهجومية بكفاءة و اجيابية ، و عندما يصل الالعب إىل مرحلة أداء مجيع املهار 
 إتقان ميكن أن يعتمد عليه يف التعاون مع أعضاء الفري  يف تنفيذ الواجبات، و تطبي  اخلطة املعتمدة

(BERNARD, 1990, p. 91). 
املهارات األساسية هي القاعدة العامة يف لعبة كرة القدم فبدوهنا ال يتمكن الالعب من  تنفيذ اخلطط و ف

ه كما هو مطلوب منه ، والوصول إىل إتقان هذه املهارات يتطلب عمل طويل قد يستمر القيام بواجبات
 .لسنوات خاصة للمبتدئني الصغار



وعليه فاملهارات األساسية هي احلركات اليت يهديها الالعب سواء كان بالكرة أو دوهنا هبدف مزاولتها و 
درا على التصرف بالكرة بأي جزء من جسمه اهلدف من تعلم املهارات األساسية للعبة هو جعل الالعب قا

 .األمر الذي جعله قادرا على تنفيذ اخلطة, حسب قانون اللعبة يف أي وقت ممكن من أوقات املباراة
ومما سب  فإننا نعترب املهارات األساسية هي تلك احلركات اليت يهديها الالعب سواء كانت بالكرة أو دوهنا 

وصل الالعب إىل إتقان املهارة بشكلها الصحيح والسليم و الذي يساعد هبدف مزاولتها و تعلمها حىت يت
الالعب على تنفيذ خطط اللعب املختلفة اهلجومية والدفاعية باجيابية وفعالية و التعاون مع أعضاء الفري  

 .لتحقي  الفوز يف املباراة
 :همية المهارات في كرة القدمأ2-3

نتائج أي فري  يف كرة القدم على مدى إجادة العبيه للمهارات املختلفة هلذه الرياضة وتوظيفها  تتوقف
 .لصاحل جهود الفري  لتحقي  هدفه يف الفوز باملباراة

إن درجة أو مستوى إجادة العيب الفري  حتدد بدرجة كبرية مستوى تعامل كل العب مع الكرة وكيفية 
لوب االستحواذ عليها من املهاجم، وكذلك كيفية تصويبها إىل املرمى التحكم فيها أو توصيلها أو أس

 .والتحرك بدون الكرة وينطب  ذلك كله على حارس املرمى
إن ممارسي رياضة كرة القدم كثريون جدا ولكن كلما ارتفع مستوى إجادة الالعب للمهارات كلما زادت 

ات ممارسة كرة القدم يف العامل، ففي فرق قيمته يف الفري ، إذ ذلك ينطب  على أي مستوى من مستوي
الصغار الرباعم أو الناشئني أو الشباب أو الدرجة األوىل أو الفرق القومية كلما ارتفع مستوى الالعب يف 

 مستوى أدائه 
للمهارات كلما زادت أمهيته يف الفري  شريطة أن يكون متمتعا بقدر مناسب من باقي العناصر األخرى  

ة، حىت الالعب الذي يكون يتميز بأداء مهارة واحدة أعلى من مستوى زمالئه فإنه يصبح كاللياقة البدني
مميزا يف الكثري من املواقف فالالعب الذي يتميز بارتفاع يف مستوى أدائه يف املراوغة أو الذي ميتاز يف نوع 

 .معني من أنواع ضربات الكرة عن باقي زمالئه يكون سالحا مميزا داخل هذا الفري 
وكرة القدم رياضة تربوية مجاعية يتطلب أن يكمل أداء كل العب فيها أداء باقي زمالئه يف الفري ، إذ ذلك 
ينطب  أيضا على املهارات األساسية حىت يصبح دىل كل فري  تنوعا وتكامال يف مستويات أداء العبيه 

 .وبذلك يصبح مستوى أداء الفري  جيدا
 
 
 
 
 



 :في كرة القدم أقسام المهارات األساسية-2-4
 :المهارات األساسية بدون كرة-أوال2-4-1

تلعب املهارات األساسية بدون استخدام الكرة دورا بارزا يف اإلعداد املهاري لالعب وإعداده ملواجهة 
املواقف اللعبة اليت تستدعي منه التحرك بدون الكرة لفتح ثغرة يف الفري  املنافس أو بغرض تكتيكي 

عن جمال سري الكرة أو للوثب عاليا يف حماولة لشغل اخلصم ومنعه من احلصول لسحب اخلصم بعيدا 
على الكرات العرضية أو الكرات اآلتية من الركالت اجلانبية أو القيام بأحد حركات اخلداع و املناورة 
بدون كرة يف حماولة للتخل  من مراقبة اخلصم و اهلروب منه وهذه املهارات األساسية بدون كرة 

عي حتركات مستمرة من الالعبني بغرض مساعدة زمالئهم يف اللعب للقيام بالدور الدفاعي و تستد
اهلجومي على حد سواء وعلى الرغم من أن حركات الالعب بدون كرة قد ختتلف من العب ألخر إال 

  :أن هناك بعض املهارات اليت جيب على املدرب أن يقوم بتدريب العبيه عليها وهي
 :وتغيير االتجاه الجري-1

كرة القدم لعبة مجاعية سريعة اإليقاع ومتتاز بالتحول السريع من الدفاع إىل اهلجوم و العكس طوال زمن 
املباراة وهذا األمر يستدعي من الالعبني إجادة اجلري والتدريب عليه واجلري بدون كرة لالعب كرة 

اب القوى طويلة أما العب كرة القدم القدم  خيتلف عن جري العب ألعاب القوى فخطوات العب ألع
فخطواته قصرية لكي حيتفظ بتوازنه باستمرار وبالتحكم يف الكرة مع القدرة على تغيري االجتاه بسهولة 
وختتلف املسافة اليت يتحرك فيها الالعب باجلري بدون كرة سواء باجلري بأقصى سرعة أو بسرعة 

 .با هذا التحرك لتلك املسافة بغرض اللحاق بالكرةمتوسطة ملسافات ترتاو  ما بني مرت ويكون غال
 (:االرتقاء)الوثب -2

يعترب الالعب الذي يتمتع بالقدرة على الوثب عاليا أكثر من منافسه ذو ميزة تكتيكية افظل يف الوصول 
إىل الكرة قبل املنافس و تتضح هذه القذرة يف الوثب عاليا أمام املرمى بغرض إحراز هدف يف مرمى 

أو حماولة املدافع منع املهاجم إحراز هذا اهلدف بالوثب عاليا مسافة أعلى منه واستخالص  اخلصم
 .الكرة بالرأس قبل أن تصل إىل املنافس

تعترب هذه املهارة من املهارات اليت جيب أن جييدها الالعب مع القدرة :الخداع والتمويه بالجسم-3
النظر و هذا يتطلب من الالعب قدرا كبريا على  على أدائها باستخدام اجلسم واجلذع و الرجلني و

االحتفاظ مبركز الثقل بني القدمني و التمتع ب قدر كبري من املرونة و الرشاقة و التواف  العضلي العصيب 
 .وقدرة كبرية على التوقع السليم واإلحساس باملسافة والزمن واملكان الذي يقوم فيه الالعب أثناء اخلداع

 
 
 



 :المهارات األساسية باستخدام الكرة -ثانيا 2-4-2
 :الجري بالكرة-1

تعترب مهارة اجلري بالكرة من املهارة األساسية اليت جيب إن يتقنها مجيع الالعبني بال استثناء و هي 
مهارة تتم بعدة طرق خمتلفة خيتار فيها الالعب الطريقة املناسبة له واليت تتناسب أيضا مع طبيعة املوقف 

 .طي أثناء تأديته للمهارةاملهاري واخلط
واجلري بالكرة يتطلب مهارة فائقة من الالعب للتحكم يف الكرة والسيطرة عليها أثناء اجلري هبا مع 
إحساسه باملسافة والزمن واملكان الذي يهدي فيه املهارة وهذا يتطلب قدرا كبريا من السرعة والقدرة على 

 .ل اخلصماالنطالق مع االحتفاظ بالكرة بعيدا عن متناو 
 :ضرب الكرة بالقدم-2

 :وتنقسم مجيع الضربات املألوفة يف أربع خطوات ميكانيكية 
 .االقرتاب-6
 (وضع القدم الثابتة)اخذ وضع الضرب -0
 املرجحة -0
 .الضرب مع املتابعة-4

 مع مالحظة عدم جتزئة كل حركة على حده و إمنا تتم يف حركة مستمرة

 :ضرب الكرة بالرأس-3
مهارة ضرب الكرة بالرأس مناهم املهارات األساسية للعبة اليت جيب على العب كرة القدم أن  تعترب

و الالعب اجليد هو ذلك الالعب الذي يستطيع توجيه ضربات . جييدها سواء كان مدافعا أو مهامجا
 .الكرة بالرأس يف قوة تعادل قوة توجيهه لضربات الكرة بالقدم

 :أس لالعب كرة القدم يف إهنا حتق وتظهر أمهية ضرب الكرة بالر 
 .التصويب على املرمى للمهامجني يف حالة اهلجوم-6
 .التمرير للزميل يف اجتاه اللعب-0
 .لتشتيت الكرات العالية من أمام املرمى يف حالة الدفاع-0
 :السيطرة على الكرة-4 

جعلها بعيدا عن متناول السيطرة على الكرة هو إخضاع الكرة حتت تصرف الالعب و اهليمنة عليها و 
وذلك للتصرف فيها ب الطريقة املناسبة حسب ظروف املباراة والسيطرة على الكرة تتم يف .اخلصم 

مجيع االرتفاعات واملستويات سواء كانت الكرات األرضية أو املنخفضة االرتفاع أو املرتفعة كذلك ميكن 
أو املهاجم بدرجة كبرية من اإلتقان والتحكم  أن نقول أن هذه املهارة ميكن أن يهديها كال من املدافع
 . ملا هلا من أمهية بالغة يف إخضاع الكرة لسيطرة الالعب



 (:المحاورة)المراوغة -5
املراوغة هي فن التخل  من اخلصم وخداعه مع قدرته على تغيري اجتاهه وهو حيتفظ بالكرة بسرعة 

عب و عامل أساسي يف تنفيذ اخلطط مستخدما بعض حركات اخلداع اليت يهديها وهي سال  الال
 .اهلجومية الفردية واجلماعية

و املراوغة تعترب من أصعب املهارات األساسية يف كرة القدم لذلك جيب أن جييدها املهاجم واملدافع 
 .علي حد سواء مع احتفاظ كل العب بأسلوبه املميز يف مهارة املراوغة 

ويف كرة القدم احلديثة تعترب مهارة املراوغة اقل أمهية من مهارات التمرير والسيطرة على الكرة ألهنا غالبا 
 .اقل بطء وتأثري يف اكتساب مساحة خالية من مهارة التمرير اليت تتف بالدقة و السرعة 

ي  يف استخدام طرق وبالرغم من أمهية املراوغة للفري  فإهنا سال  ذو حدين فإذا أجاد  العيب الفر 
احملاورة بنجا  فان ذلك يعترب مفيدا من الناحية اخلططية للفري  ألنه ينق  من عدد مدافعي الفري  
األخر وعلى اجلانب األخر فان سوء استخدام املراوغة يهدي إىل هدم خطط الفري  اهلجومية و إهدار 

 .الفرص يف امتالك الكرة
 (:المزاحمة)المهاجمة -6

هي فن استخالص الكرة من اخلصم احلائز عليه أو عدم متكني اخلصم من االستحواذ عليها املهامجة 
 .بشىت الطرق حىت تصبح حتت سيطرة الالعب

و املهامجة من أسلحة الدفاع املهمة و الضرورية جدا ألهنا احد أسباب الفوز للفري  لو أحسن املدافعني 
خلصم يف املكان و التوقيت املناسب لالستحواذ على الكرة و املهامجني القيام بدورهم الدفاعي مبهامجة ا

 .ومنع اخلصم من تسجيل هدف
 :وهناك بعض الصفات اليت جيب أن يتميز الالعب املدافع حىت حيق  مسة املهامجة بنجا  منها

 .التوقيت السليم-6
 .اجلرأة والشجاعة و التصميم-0
 .سرعة االنتباه و البديهة-0
 .السليمالقدرة على التوقع -4
 .القوة عند االنقضاض على الكرة-5
 .قوة االحتمال-1
 قةالتوازن و الرشا-9
                                                           رمية التماس-2

تعترب مهارة رمي التماس ذات طابع خاص من ناحية األداء القانوين الذي ن  عليه القانون صراحة 
ونصت املادة القانونية . ب على الالعب الذي يقوم بأدائها أن يتبعهاوخص  هلا شروط خاصة جي



لرمي التماس على أنه إذا ختطت الكرة كلها خطى التماس خالل املباراة سواء كانت على األرض أو 
 .يف اهلواء بأنه جيب إدخاهلا للملعب لتصبح يف اللعب من مكان خروجها

فاشرتط أن تلعب من مكان خروجها وأن يواجه الرامي امللعب  ولقد حدد القانون طريقة أداء رمي التماس
وأن تكون قدميه خارج وخلف خط التماس و مالمسة لألرض وجيب أن ترمى الكرة فوق الرأس باستخدام 

وإذا أخطأ الالعب الرامي الشروط هذه واليت ن  عليها القانون فإن الكرة متنح للفري  املنافس .اليدين معا
 (0221عبده، ) .للعب مرة ثانية بإعطائه رمية متاس من نفس مكان خروج الكرةحيث يبدأ هبا ا

 :حل تعلم األداء المهاريامر 2-5
أنه للوصول إىل املستوى األمثل لألداء بدرجة التكامل و اإلتقان مير تعلم ( MAINELE) يرى مينيل

 .ميكن الفصل بينها املهارة بثالث مراحل أساسية متداخلة ال
األوىل واليت تسمي مرحلة التواف  التام للحركة فعند تعلم الالعب مهارة جديدة جند حركاته ليست سليمة 
األداء متاما آدا انه يدخل عليها حركات بأجزاء خمتلفة من جسمه ال ضرورة هلا   ويعين هدا أن تكون احلركة 

 غري اقتصادية يف اجملهود كما هو املطلوب
حني إن مرحلة التواف  اجليد للحركة أي املرحلة الثانية إن مع تكرار أداء الالعب للمهارة والربط بني  يف

طريقيت الفهم واحملاولة وحذف اخلطأ  يف تعلم يقوم الالعب باالرتفاع مبستوي أدائه حىت يصل إىل اكتساب 
لالعب دائما إىل الطريقة الصحيحة ألداء املقدرة و الدقة يف  أداء احلركة و هنا جيب على املدرب أن يوجه ا

 املهارة وشر  دقائقها و إصال  اخلطأ باستمرار
أما املرحلة الثالثة وهي مرحلة التواف  اآليل للحركة  فال يكفي أن يصل الالعب إىل التواف  اجليد ليستطيع 

يصبح فيها قادرا  علي أداء  أن يهدي  املهارة بدقة ولكن  ال بد عليه إن يصل هبذه الدقة إىل الدرجة اليت 
املهارة بدقة يف أي حلظة من املباراة  وحتت أي ظرف من ظروفها  أي يصل إىل أن يصبح هذا األداء آليا 

خمتار، ) .متقنا عندئذ ينحصر تفكريه فقط  يف أن يكون املهارة وسيلة لتنفيذ الناحية اخلططية املعينة
    (627-621،ص 6712

 :المهارةطرق تدريب 2-5-1 
 :طرق تدريب املهارة اليت تسمح لنا بتطوير اجلانب املهاري إىل ما يلي hortzقسم 

 (JURGAIN, 1986, 276-277) 

إن تعلم املهارات احلركية بالطريقة الكلية وإتقاهنا يتم عن طري  تعلمها والتدرب عليها  :الطريقة الكلية.أوال
 .بصورة كاملة أي بدون جتزئتها إىل وحدات صغرية مبعين تعلم الالعب املهارة ككل

 ويستخدم هذي الطريقة يف احلركات الصعبة املعقدة أين يتم  تقسيم احلركة إىل :الطريقة التحليلية. ثانيا
عدة أجزاء مث يقوم بتعلم كل جزء علي حده وبعد تعلم كل جزء و السيطرة عليه تهدي احلركة كلها كوحدة 

 .واحدة



 ويعين بذالك تعلم مكثف بدون توقف وغري منقطع .الطريقة المضخمة . ثالثا
                                                                      .                   وهي التعلم املتقطع ألكثر من مرة:الطريقة التقسيمية.رابعا

 :أهمية التدريب علي المهارات األساسية 2-6
إن تعلم املهارات األساسية ال يتم يف مدة زمنية قصرية ، بل تتم عملية التدريب عليها زمنا طويال قد يصل 

أصبح اليوم التدريب على املهارات متزامنا  إىل سنتني حىت يصل الالعب إىل اإلتقان الكامل املطلوب ،هلدا
و إن تعلم الالعب املهارات األساسية يسمح له خبل  ظروف جيدة يف اللعبة . مع تطوير الصفات البدنية 

 .و بالتايل خل  فرص للتسجيل نكون هي أساسا يف احلصول على النتائج اجليدة
 :الخاتمة

التحركات الضرورية اهلادفة اليت تهدى بغرض معني يف ايطار إن املهارات األساسية يف كرة القدم تعين كل 
قانون كرة القدم سواء كانت هذه احلركات بالكرة أو بدون كرة، ومن هنا جاء هذا الفصل ليبني خمتلف 
أنواع املهارات األساسية يف كرة القدم، وذلك حىت يتسىن للقائمني على تدريب الناشئني بالوقوف على 

 .ية عند تعليمهم أداء تلك املهارات سواء كانت بالكرة أو بدوهناأهم النواحي الفن
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خصائص ومميزات المرحلة  
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                                           :                                                                      تمهيد
تعترب املراهقة مرحلة مير هبا الناشئ يف حياته أين تتغري هذه األخرية نتيجة تأثرها بعوامل داخلية فيزيولوجية    

عقلية وجسمية تهثر يف سلوكه وكذا على شخصيته يف املستقبل، وهلذا جند أن اهتمام الكثري من العلماء يف 
أمهية بالغة وأثرها على حياة الطفل يف املستقبل  ميدان الرتبية وعلم النفس هبذه املرحلة وما تكتسبه من

فاملراهقة تتميز خبصائ  وتغريات تكون حسب اجلنس والبيئة اليت يعيش فيها املراه  وتتمثل هذه يف 
التغريات جسمية يزداد فيها وزن اجلسم بنمو العضالت والعظام أو تغريات عقلية ونفسية يظهر فيها عدم 

ىل علماء النفس والرتبية أمهية كبرية هلا من حيث تكييف الربامج الرتبوية والتعليمية االستقرار النفسي، لذا أو 
خلدمة متطلبات هذه املرحلة، وتعترب املراهقة يف حياة اإلنسان منعطف خطري فحياة املراه  عبارة عن 

داخل البيت سلسلة من التغريات تكون خالهلا املفاهيم والعادات واملعلومات اليت استقاها من تربيته 
وخارجه،ولقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل مراحل املراهقة  وكذلك مميزات النمو يف هذه املرحلة واليت تعرتض 

 .عامة والرياضية املراهقة كما أبرزنا أمهية ممارسة الرتبية البدنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                            



 :مفهـوم المراهقـة 3-1
إن املراهقة مصطلح نصفي لفرتة أو مرحلة من العمر  واليت يكون فيها الفرد غري ناضج انفعاليا       

وتكون خربته يف احلياة حمدودة ويكون قد اقرتب من النضج  العقلي واجلسدي  والبدين، وهي الفرتة اليت 
ذلك املراه  ال يعد طفال وال راشدا إمنا يقع يف جمال تقع ما بني  مرحلة الطفولة وبداية مرحلة الرشد، وب

 تداخل هاتني املرحل
بأهنا اجملال الذي جبدر بالباحثني أن ينشدوا فيه ما يصلون إليه "  تني حيث يصفها  عبد العايل اجلسماين

 " .من وسائل وغايات
 :تعريف المراهقـة 3-1
 :لغويـــــا -

راه  الغالم قارب احللم واملراهقة مرحلة من النمو املتوسط بني سن البلو  وسن الرشد حتيط "يقال        
بينما  (16، ص6797صليا، ) هبا أزمات ناشئة عن التغريات الفيزيولوجية والتأثريات النفسية واالجتماعية

يعين دخول الوقت والدنو واللحاق وهو يعين اللحاق بقدر ما "ره  " يأيت امسها  يف العربية من الفعل
 والقرب
املراه   تفيد معىن االقرتاب أو الدنو من احللم، وبذلك يهكد علماء فقه اللغة : "ويعرفها البهي السيد      

هذا املعىن بقوهلم ره  مبعىن غشى أو حل  أو دىن من فاملراه  هبذا املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم 
 (059، ص 6711السيد، ) .النضج واكتمال

 :اصطـالحا -
املراهقة مرحلة  من مراحل النمو تبدأ من البلو  وتتسم حبشد من التغيريات الفيزيولوجية           

 .واالجتماعية وتدخل يف إطار علم النفس والنمو 
مشتقة من الفعل الالتيين   ADOLESCENCEأن كلمة مراهقة"يعرفها مصطفى فهمي 
ADOLESERE    ومعناه التدرج حنو النضج البدين اجلنسي واالنفعايل والعقلي وهنا يتضح الفرق بني

كلمة مراهقة وكلمة بلو  وهذه األخرية تقتصر  على ناحية واحدة من نواحي النمو، وهي الناحية اجلنسية 
مرحلة الطفولة نستطيع أن نعرف البلو  بأنه نضج الغدد التناسلية واكتساب معامل جنسية تنتقل بالطفل من 

 (617، ص 6711فهمي، ) ".إىل مرحلة بدء النضج 
 وكذلك هي املرحلة االنتقالية بني الطفولة والرشد وهي حمددة متاما وميكن أن نعتربها العقد الثاين

سنة للذكور  61سنة و  66سنة من العمر فالبداية عادة بني  06سنة و 60أهنا بني  من العمر حيث 
 (05، ص 6712هبادر، ) .إلناثومبكرة بعض الشيء ل

وأما من الناحية النفسية االجتماعية فإن يف مرحلة املراهقة يتم فيها االنتقال من طفل يعتمد على اآلخرين 
إىل راشد مستقل بذاته وال شك أن االنتقال يتطلب حتقي  تواف  جديد تفرضه ضروريات التميز بني سلوك 



الفرتة يتم فيها هذا االنتقال قد تطول أو تقصر تبعا للثقافة اليت  الطفل وسلوك الراشد يف جمتمع ما ،وهذه
 (67، ص 6711امساعيل، ) .تسود ذلك اجملتمع

وتصب كل التعاريف السابقة يف مضمون واحد أو معىن  أمشل للمراهقة هو أن املراهقة هي تلك الفرتة      
ستقل بذاته وبالتايل إىل النضج يف مجيع اليت ينتقل فيها الطفل من االعتماد على اآلخرين إىل راشد م

النواحي السيكولوجية والبيولوجية واالجتماعية اليت تقربه إىل احللم واكتمال النضج، كما أهنا ختتلف يف 
 .فرتات دوامها من جمتمع آلخر حسب العادات والتقاليد واملناخ السائد وطبيعة اجملتمع 

 ( :سنة 12-14)المراهقـة الوسطى  3-1-1
يطل  عليها أيضا املرحلة الثانوية ، و ما مييز هذه املرحلة هو بطء سرعة النمو  اجلنسي نسبيا مع       

املرحلة السابقة ، و تزداد التغريات اجلسمية و الفيزيولوجية من زيادة الطول و الوزن واهتمام املراه  مبظهره 
 .ذاتهاجلسمي و صحتة اجلسمية و قوة جسمه و يزداد هبذا الشعور ب

 :خصائص النمو في مرحلة المراهقـة 3-1-2
 :النمو الجسمـي-

يف هذه املرحلة تظهر الفروق اليت متيز تركيب جسم الفىت و الفتاة بصورة واضحة، كما يزداد منو      
عضالت اجلذع و الصدر و الرجلني بدرجة اكرب من منو العظام ، و بذلك يستعد الفرد اتزانه و يالحظ أن 

قوية يف حني تتميز عضالت الفتيان يتميزون بالطول و ثقل الوزن عند الفتيات، وتصبح عضالت الفتيان 
 (96، ص 6771فرج، ) .الفتيات بالطراوة و الليونة 

 : النمو المورفولوجـي-
تتميز هذه املرحلة  بضعف التحكم يف اجلسم، حيث تتمثل مرحلة غياب التوازن يف النمو بني خمتلف      

يكل العظمي  فإن احتياطات أطراف اجلسم وهذا نتيجة  لعوامل غري املتوازنة إذ أنه تبعا الستطالة اهل
الدهون تبدأ يف الزوال خاصة عند الذكور ، كما أن العضالت تستطيل مع استطالة اهليكل العظمي ،ولكن 
دون  زيادة يف احلجم وهذا مييز الذكور بطول القامة وحنافة اجلسم، كما أن األطراف السفلى تستطيل  

ة يبدأ ظهور التخص  الرياضي الذي يعتمد بنسبة كبرية أسرع من اجلذع واألطراف العليا، ويف هذه املرحل
 (606، ص 6771محادة، ) .على البنية املورفولوجي  جلسم الرياضي

 
 
 
 
 
 



 :النمو النفسـي-
مرحلة النمو النفسي عند املراه  مرحلة من مراحل النمو، حيث تتميز بثورة وحرية واضطراب  تعترب     

يرتتب عليها مجيعا عدم تناس  وتوازن ينعكس على انفعال املراه  مما جيعله حساسا إىل درجة بعيدة، وأهم 
 :هذه احلساسيات واالنفعاالت وضوحا هي

 .منوه اجلسمي  إىل درجة يظنه  شذوذا أو مرضا خجل  بسبب -6
 .إحساس شديد بالذنب يثريه انبثاق الدافع اجلنسي بشكل واضح -0
 .خياالت واسعة وأمنيات جديدة وكثرية -0
 .عواطف وطنية دينية وجنسية -4
  (76، ص0222خوري، ) .أفكار مستحدثة وجديدة-5

 بح مضادا للعادات والتقاليد ومبتعدا عن القيمكما ينمو عند املراه  الفكر النقدي وسعة املالحظة، ويص
العائلية ويتبع سياسة اهلروب حنو األمام ، وهذا عن طري  احللم حلم اليقظة ويصبح كثري البحث عن 
اإلمكانيات اليت متكنه من إبراز شخصيته ومراحل تنمية املقدرة عن التحكم يف االنفعاالت من خالل 

 (611، ص 6776كاشف، ) مواقف اللعب املختلفة
 :لنمو االجتماعـيا-

تتزايد أمهية العالقات االجتماعية للمراه  بتقدمه من الطفولة ودخوله إىل املراهقة، وذلك بتشعب تلك      
العالقات من جهة وازدياد تأثريها يف جممل حياته وسلوكاته من جهة أخرى، هلذا اعترب النمو االجتماعي 

اهتماما من طرف الباحثني واستطاعوا كشف الكثري من  وأعريمن األمور األساسية يف هذه املرحلة، 
 :خصائصها واليت أثبتها الدكتور مصطفى فهمي يف ثالث عناصر أساسية هي 

  مييل املراه  يف السنوات األوىل إىل مسايرة اجملموعة اليت ينتمي إليها، فيحاول أن يظهر مبظهرهم وأن
النزاع بينه وبني أفراد اجلماعة، وجيعل من احرتامه يتصرف كما يتصرفون لتجنب كل ما يهدي إىل إثارة 

 .وإخالصه هلم وتضرعه ألفكارهم نوعا من التحقي  للشعور باإلمث الناجم عن عدم طاعته لوالديه ومدرسيه
  يف السنوات األخرية يشعر مبسهوليات حنو اجلماعة اليت ينتمي إليها ،فيحاول أن يقوم ببعض

ك اجلماعة بغية النهوض هبا وهذه الصدمات واالحباطات جتعله ال اخلدمات وبعض اإلصالحات يف تل
يرغب بالقيام بأي حماوالت أخرى، ويزداد هذا الشعور شدة حىت تنتقل من اجملتمعات الصغرية إىل اجملتمع 

 .العام
هذا أن ما يتطلبه املراه  من صديقه حىت يكون قادرا على فهمه ويظهر له الود واحلنان و : اختيار األصدقاء

بعض األحيان يكون الصدي  أكرب منه سنا ويشرتط  يالضي ، ففما يساعده على التغلب على حاالت 
 (009، ص 6711فهمي، سيكولوجيا الطفولة واملراهقة، ) .عدم السلطة املباشرة

 



 :لنمو العقلي المعرفـيا-
يف هذه املرحلة العمرية يكون املراه  غري قادر على االستيعاب وال فهم اجملرد كما تكون اهتماماته هي      

حماولة معرفة املشكلة العقائدية ،وهي املرحلة اليت تبدأ بالتفكري يف املستقبل وهكذا شيئا فشيئا تتبلور لديه 
 .فولةاالجتاهات الفكرية ويبدأ يف البحث عن تكسري سلسلة الط

كما يقرتب املراه  من النضج وحيصل لديه منو معترب يف القدرات العقلية، مما يهدي به إىل حب اإلبداع      
 (52، ص 6774ويتج، ) .واكتشاف  األمور اليت تبدو غامضة ، والبحث عن أشياء  ومثريات جديدة

 :النمو الوظيفـي -
يف هذا اجلانب الكثري من الباحثني لفتوا االنتباه إىل أن النمو الوظيفي يربز بعض امليول بالنسبة للنمو    

املورفولوجي ،ومن بني عالمات هذا امليول نالحظ تذبذب وعدم التوازن الوظيفي للجهاز الدوراين التنفسي 
قاء القف  الصدري  ضي  ، وهنا إىل ب"  godainجودان" أي نق  يف السعة التنفسية واليت أرجعها

"   "gamava، ويالحظ كذلك اتساع عصيب حسب "الرتبية التنفسية"يدخل دور الرياضة أو بالتدقي  
راجع إىل توازن وتطور القلب وهذا بالتأقلم مع االحتياجات الوظيفية اجلديدة فيزداد حجمه ويبدأ باالستناد 

جديدة ومناسبة للعمل حيث أن القدرة املتوسطة للقلب ترتاو  على احلجاب احلاجز الذي ميثل له وضعية 
 .3سم  002-022بني 
و تعمل شبكة األوعية الدموية املرتبطة حبجم  3سم 0222-6122بينما القدرة احليوية ترتاو  بني    

يف اجلسم دور الوسيط بني القلب و األعضاء و هذا ما يعطيها أمهية ال تقل عن أمهية القلب و الرئتني 
 (77-71، ص 6772حسنني، ) .العملية التنفسية للمراه  أثناء العمل أو اجلهد البدين

 :النمو الحركي-
" هامبورجر" "جوركن"تتعارض اآلراء بالنسبة  جملال النمو احلركي يف مرحلة املراهقة، فلقد اتف  كل من     
على أن حركات املراه  يف بداية املرحلة تتميز باالختالل يف التوازن و االضطراب بالنسبة لنواحي " مانيل" و

مل الطابع الوقيت ، إذ ال يلبث املراه  بعد التواف  والتناس  واالنسجام ، وأن هذا االضطراب احلركي حي
فرتة " ذلك أن تتبدل حركاته لتصبح أكثر توافقا و انسجاما عن ذي قبل ، أي  أن مرحلة املراهقة هي

 ".االرتباك احلركي و فرتة االضطراب
بغي ان أشارت إىل أن النمو احلركي يف مرحلة املراهقة ال يتميز باالضطراب و ال ين" ماتيف"إال أن     

نطل  على هذه املرحلة مصطلح األزمة احلركية للمراه  ، بل على العكس من ذلك يستطيع الفرد يف هذه 
، ص 6771عنايات امحد ، حممد فرج، ) .املرحلة أن ميارس العديد من املهارات احلركية ويقوم بتثبيتها

96) 



كما أن هذه الفرتة  متثل إنفراجا يف املستوى بالنسبة إىل األفراد العاديني من ناحية واملوهوبني من ناحية     
أخرى،  وبذلك فهي ليست مرحلة تعلم ولكنها مرحلة أداء مميز ، حيث نرى حتسنا املستوى يف بداية 

 .املرحلة،  وثبات واستقرار حركي يف هنايتها
 :النمو االنفعالـي -
انفعاالت املراه  ختتلف يف أمور كثرية عن انفعاالت األطفال وكذلك الشباب ، يشمل هذا      

 :االختالف يف النقاط التالية 
 متتاز الفرتة األوىل من املراهقة بأهنا فرتة االنفعاالت العنيفة فيثور املراه  ألتفه األسباب. 
   املراه  يف هذه املرحلة ال يستطيع أن يتحكم يف املظاهر اخلارجية حلالته االنفعالية فهو يصرخ ويدفع

األشياء عند غضبه ونفس الظاهرة تبدو عليه عندما يشعر بالفر  فيقوم حبركات ال تدل على االتزان 
 .االنفعايل

 القونه من إحباط ،تتميز هذه  املرحلة يتعرض بعض املراهقني حلاالت اليأس والقنوط واحلزن نتيجة ملا ي
 .بتكوين بعض العواطف الشخصية تتجلى يف اعتناء املراه  مبظهره وبطريقة كالمه للغري

 يسعى املراه  إىل حتقي  االستقالل االنفعايل أو النظام النفسي عن الوالدين. 
 (615، ص 6771د، أمح) .بالرغم من حاجة املراه  إىل الرعاية إال انه مييل إىل نقد الكبار

 :النمو الجنسـي -
يعترب هذا النمو من مالمح النمو البارزة والواضحة يف مرحلة املراهقة وعالمة االنتقال من مرحلة       

 .الطفولة إىل مرحلة املراهقة وهي نتيجة منطقية جملموعة التغريات السيكولوجية يف هذه املرحلة
عندما تبدأ مرحلة املراهقة وحيدث البلو  نالحظ أنه يطرأ على األعضاء اجلنسية نشاط حيث تبدأ الغدد     

التناسلية يف صنع اخلاليا اجلنسية وهذه املرحلة ال تعين أن الطفل قادر على التناسل ، ولكنها تعترب مرحلة 
 .تكييف على النضج  للصفات اجلنسية األوىل

أنور اخلويل ، مجال الدين ) .أما الصفات اجلنسية الثانوية فإهنا مصدر التمايز بني الذكور واإلناث      
 (.060، ص 0222الشافعي، 

 
 
 :عالقة المربي بالمراهـق  3-2

عالقة األستاذ بالتلميذ تلعب دور أساسي يف بناء شخصية املراه  ، بدرجة انه ميكن اعتبارها املفتا      
املوصل إىل النجا  التعليمي أو فشله ، إذا يعترب التالميذ مرآة تعكس حالة األستاذ املزاجية واستعداداته ، 

ل جد وحزم فإننا جند نفس الصفات عند وانفعاالته ، فهو إن أظهر رو  التفتح للحياة واالستعداد بك
التالميذ،وان كانت غريها فإن النتيجة مطابقة لصفاته ، إذا كانت للمعلم السيطرة والقوة يف معاملته 



للتالميذ تكون النتيجة سلبية حيث مييل إىل االنسحاب ، والعدوان ، واالحنراف ، وإذا فالعالقة اليت تربط 
وأمرا بسيطا كما يتصوره البعض يف النجا  والفشل ، فهذه العالقة مرتبطة  املريب بالتالميذ ليست سهلة ،

ارتباطا وثيقا مبجموعة من العوامل املعقدة ، ومنها عالقة التلميذ بوالديه ، فإذا كانت مبنية على االحرتام 
لى يكون كذلك مع معلمه ،والعكس صحيح، فالعالقة اليت تربط الطرفني جيب أن تكون عالقة مبنية ع

أساس الصداقة واالحرتام واحملبة وكذلك على السلطة والسيادة ، فاملعلم الناجح عليه أن يكون قادرا على 
التأثري بصوره بناءة يف  حياة التلميذ ، فمن الطبيعي أن يهدي األستاذ دوره يف التوجيه النهائي للناشئ 

لصمود أمام صعوباته اخلاصة والتكيف ويساعده على اكتشاف قدراته العقلية وحتقيقها و مساعدته على ا
مع االجتاهات الشاذة والعادات املدمرة وغريها من املعوقات اليت تعرقل سريورته ككائن سوي وشخصية 

 61سامية
 :الممارسة الرياضية وعالقتها بالمراهـق 3-3

 "RUDIK"لقد حدد العامل الباحث , للقيام بعمل ما يف احلياة هناك دوافع حبتة للفرد    
 :أهم الدوافع املرتبطة بالنشاط الرياضي وقسمها إىل نوعني 

 :الدوافع المباشـرة3-3-1
 .الشعور باالرتيا  كسبب التغلب على التدريبات الشاقة والصعبة  -
 .املتعة اجلمالية كنتيجة الرشاقة واملهارة ومجال احلركات كما يف التزحل  -
 .يتطلب جهدا أو وقتا وخاصة إذا ارتبط بالنجا  اإلحساس بالرضا بعد نشاط بدين أو عضلي -
 .املشاركة يف املنافسات الرياضية واملنافسات اليت تعترب ركنا هاما من أركان النشاط البدين والرياضي  -
 .يف املنافسات يستدعي امللل والكراهية  إشراكهتدريب الرياضي دون  -
  .لفوز واأللقاب تسجيل األرقام والبطوالت واثبات التفوق وابرزا ا-
 :الدوافع الغير مباشـرة3-3-2
 .ممارسة النشاط البدين إلسهامه يف رفع قدرة الفرد  -
 .حماولة إكتساب الصحة واللياقة البدنية عند ممارسة النشاط البدين  -
 (19، ص 6711حممد، ) .الوعي بالشعور االجتماعي الذي يقوم به الرياضي بانتمائه إىل النوادي -
 :عالقة الممارسة الرياضية بالجانب النفسي للمراهـق 3-4

تعترب الرياضة عامة والكارايت خاصة عملية تروحيية لكل من اجلنسني ، حبيث هتيئ املراه  لنوع من      
التداول الفكري و البدين كما جتعلهم يعربون عن إحساسهم ومشاعرهم اليت تتصف باالضطراب والعنف، 

امة للصحة النفسية للفرد يف العصر احلديث فهي جزء مكمل للحياة احلديثة إذا أردنا فاملمارسة الرياضية ه
 .توازهنا واالحتفاظ بأجهزة اجلسم العضوية يف حالة الئقة 

 



 :أهمية التربية البدنية والرياضية بالنسبة للمراهـق  3-5
الرتبية البدنية والرياضية جزء من الرتبية العامة ، وميدان هدفه تكوين املواطن الالئ  من الناحية البدينة،     

العقلية، االنفعالية، واالجتماعية، وذلك عن طري  ألوان النشاط البدين اليت اختريت لغرض حتقي  هذه 
زن للتلميذ وحيق  اختياراته البدينة والرياضية األهداف، وعلى مستوى الدراسة فهو حيق  النمو الشامل واملت

اليت هلا دور هام جدا يف عملية التواف  بني العضالت واألعصاب وزيادة االنسجام يف كل ما يقوم به 
 .التلميذ من احلركات وهذا من الناحية البيولوجية 

من الناحية البيولوجية وكذلك إذا فممارسة نشاطات الرتبية البدنية والرياضية هلا تأثري على جسم املراه  
 .فهي تأثر على اجلانب النفسي واالجتماعي للتلميذ 

 :من الناحية النفسيـة  3-5-1
ولقد أثبتت الدراسات النفسية احلديثة أن الرتبية البدنية تلعب دورا مها يف الصحة النفسية، وعنصرا هاما    

نية تعاجل كثريا من االحنرافات النفسية بغرض حتقي  يف بناء الشخصية الناضجة السوية،كما أن الرتبية البد
 .التواف  النفسي للفرد 

كما أن الرتبية البدنية تشغل الطاقة الزائدة للفرد، فيتحرر بذلك من الكبت واالنعزال اللذان يتحوالن     
 .مبرور الزمن إىل مرض نفسي حاد 

ضمن اجلماعة ، حىت يبتعد عن العقد النفسية   فالرتبية البدنية والرياضية هلا دور هام يف إدماج فرد   
كاألنانية وحب الذات ،ويتضح جليا أن للرياضة دور كبري يف عملية إشعار السرور والتعبري عن االنفعاالت 

 .الداخلية للممارسني وتطوير عواطفهم 
 :من الناحية االجتماعيـة  3-3-2

حقوقا وواجبات ويعلمه التعاون واملعامالت والثقة إن عملية االندماج للفرد يف اجملتمع يفرض عليه      
بالنفس ،ويتعلم كيفية التوفي  بينما هو صاحل له وللمجتمع ويتعلم من خالهلا أمهية احرتام األنظمة والقوانني 
يف اجملتمع ،وهذه العالقة الوثيقة موجودة بني الرتبية البدنية واجلانب االجتماعي ، حيث انه ال ميكن أن 

 .فرد منوا سليما إال أذا كان داخل اجلماعة، فاإلنسان اجتماعي بطبعهينمو ال
فالرتبية البدنية والرياضية توفرا لفرصة املناسبة للنمو السليم لإلفراد وتساعدهم على فهم العالقات    

االجتماعية وتكييفهم معها ،وهي كذلك عامل جتنيد للجماهري الشعبية من أجل الدفاع عن مكاسب 
فعال واجيايب يف هذه املرحلة ألهنا البالد، وتعد عنصر إلحالل السالم يف العامل بالطرق السليمة اليت هلا تأثري 

تساهم يف تنمية الصفات النفسية واالجتماعية للمراه  خاصة وان هذه األخرية تتميز باضطرابات ، 
 .وبالتايل فممارسة األنشطة الرياضية وذلك بتدعيمها للتضامن والتفاهم والتعاون على املستوى الدويل 

 
 



 :الخاتمة
بعد تطرقنا إىل أهم اجلوانب اليت تدخل تكوين شخصية اإلنسان عامة واملراه  خاصة ، الحظنا أن    

املراهقة هي فرتة من أصعب الفرتات اليت مير هبا اإلنسان ، وذلك ملا تتميز به من تغريات سواء كانت 
يتضح لنا من خالل مناقشتنا مرفولوجية أو انفعالية أو اجتماعية ، واليت تدخل يف تكوين شخصية املراه ،و 

ملختلف حماور هذا الفصل بان مرحلة املراهقة ليست جمرد تغيري بيولوجي سريع يرتبط مبظهر البلو  وما 
يرتتب عنه من حتوالت بيولوجية وجسمية ، بل هي مرحلة حتول حامسة متس اجلانب النفسي االجتماعي 

وفره هذه املرحلة من شروط الصراع النفسي وعدم للمراه  ، وتندرج هبا حنو اكتمال النضج ورغم ما ت
االستقرار االنفعايل والصعوبة يف االندماج داخل دائرة العالقات االجتماعية ، إال أهنا أزمة عادية سرعان ما 

 .تزول يف إحدى مراحل النمو اليت مير هبا اإلنسان وينتقل من خالهلا من عامل الطفولة إىل بداية الرشد
مبعرفة كيفية  كأولياء،زيد من أمهية االهتمام هبذه املرحلة سواء كمربني أو باحثني أو حىت  وكل هذا ي   
 .نشطة الرياضيةاأل ةارساملراه  إىل ممبني الرتبية السليمة وحاجة   يفالتو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الباب الثاني
 الدراسة الميدانية

 

 

 

 



 :مدخل

يعترب اجلانب التطبيقي لب الدراسة و حمتواها احلقيقي، ألنه يتم فيه عرض كل ما قام به الباحث يف      
دراسته من دراسة استطالعية و املنهج الذي اعتمد عليه إىل ذلك من العينة و الوسائل املستعملة يف 

لك للوصــول إىل استنتاجات و كما يتم دراسة و حتليل النتائج املتحصل عليها و مناقشتها و ذ.الدراسة 
 .توصيات تساعد و تفيد املطالع و الباحث و الطالب 

حيث مت تقسيم اجلانب التطبيقي من الدراسة إىل فصلني، جاء الفصل األول بعنوان منهجية البحث      
و اإلجراءات امليدانية ،الذي بني منهج البحث و العينة وكذا متطلبات البحث من وسائل و معدات 

إخل، أما الفصل الثاين جاء بعنوان عرض و حتليل و مناقشة النتائج، و ذلك للخروج باالستنتاجات و ....
 .التوصيات اليت ختدم البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األولالفصل  
منهجية البحث و اإلجراءات  

 الميدانية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :تمهيد
 نتائج أهم إىل للوصول علمية منهجية إىل حتتاج وأنواعها اجتاهاهتا كانت مهما العلمية البحوث إن     

 مشكلة طبيعة إن .وهامة جديدة بأشياء العلمية املعرفة وتزويد تقدمي وبالتايل الدراسة قصد البحث
 بصدد حنن الذي البحث وموضوع. معاجلتها يف تساعدنا اليت العلمية املنهجية لنا حتدد اليت هي البحث
 للخوض ميدانية إجرائية خطوات وإعداد تنظيم عملية يف والوضو  الدقة من إىل الكثري حيتاج معاجلته

 من األخطاء التقليل مفادها من اليت اخلطوات أهم على الوقوف وبالتايل. الرئيسية البحث جتربة يف
 عينة اختيار وطرق البحث ملشكلة املالئم املنهج اختيار من انطالقا واجلهد، للوقت أكثر واستغالل
 .البحث جتربة بطبيعة املتصلة األدوات و الوسائل انتقاء إىل البحث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الدراسة االستطالعية -1
 2013.01.10و 2013.01.02قام البحث بدراسة استطالعية يف الفرتة الزمنية املمتدة ما بني      
اهلدف من هذه الدراسة إجياد األسس العلمية لالختبارات، وكذا تأهيل السواعد العلمية اليت اختارها  وكان

الباحث لالستعانة هبا يف التطبي  امليداين لالختبارات وقد عقد الباحث عدة اجتماعات مع السواعد من 
 :أجل
 .شر  اهلدف من البحث وحتديد القياسات املطلوبة -

 .واألدوات وطريقة استخدامها التعرف على األجهزة -

 .حتديد وترتيب القياسات واالختبارات -

 .حتديد املكان والزمان إلجراء االختبارات -

 .الوقوف على أهم الصعوبات اليت قد تواجه الباحث عند إجراء االختبارات الرئيسية -

 . حتديد األسس العلمية لالختبارات املعتمدة -

 :العلمية الصفات واالشرتاطات التاليةوقد راعى الباحث يف اختياره للسواعد 
 احلصول على شهادة الليسانس يف الرتبية البدنية والرياضية أو التدريب الرياضي. 

 10وعليه وأمام هذا قام الباحث بإجراء الدراسة االستطالعية على عينة من نفس املرحلة العمرية قوامها 
العبني من أشبال إحتاد مستغامن ، وذلك للوقوف على أهم النقاط السالفة الذكر، ومما أسفرت عليه نتائج 

 :الدراسة
التأثري االجيايب للسواعد العلمية يف جنا  الدراسة االستطالعية على مجيع املستويات وذلك من  -

 .خالل السري احلسن والتنظيم اللذان سادا الدراسة

 .ن صالحية األجهزة ومالئمتها خلدمة البحثالتأكد الفعلي م -

 .وجوب منح نفس الفرص لالعبني أثناء تنفيذ االختبارات -

 .وجوب عدم ترك الالعبني يف راحة سلبية تامة أثناء القيام باالختبارات -

 .االختبارات املعتمدة يف البحث تتمتع بثبات وصدق وموضوعية  -

 
 
 
 

 
 
 



   :الدراسة الرئيسية 1-2
 :البحث منهج 1-2-1

إن اختيار املنهج السليم والصحيح يف جمال البحث العلمي، يعتمد باألساس على طبيعة املشكلة      
نفسها إن املنهج التجرييب هو املنهج الوحيد الذي ميكنه االختبار احلقيقي لفروض العالقات اخلاصة 

العديد من املشكالت العلمية بصورة بالسبب أو األثر، كما أن هذا املنهج ميثل االقرتاب األكثر صدقا حلل 
علمية ونظرية باإلضافة إىل إسهامه يف تقدم البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ومن بينها علم 

 (.210، ص 1999حممد حسن عالوي و أسامة أنور راتب، )الرياضة 
م القياس القبلي والبعدي، ويعترب وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج التجرييب وذلك باستخدا     

املنهج التجرييب من أكثر املناهج العلمية استعماال يف البحوث العلمية، ولكونه أنسب املناهج للوصول إىل 
أهداف البحث، وبذلك يتناسب وطبيعة املشكلة اليت حنن بصدد دراستها، وصوال بنا إىل إثبات فاعلية 

صفيت السرعة و الرشاقة لدى ناشئ كرة القدم من خالل التدرب على  الوحدات التدريبية املدجمة يف تنمية
 .مالعب مصغرة كتدريبات نوعية 

 :وعينة البحث مجتمع1-2-1
، والذين بلغ 2013 – 2014متثل جمتمع البحث يف أشبال فرق  لوالية مستغامن للموسم الرياضي      

، حيث قام الباحث باختيار عينة متكونة من جمموعتني ضابطة وجتريبية متثلت األوىل العب252عددهم 
 71العبا عينة ضابطة ومتثلت الثانية أشبال وفاق مزغران عينة جتريبية ب  18يف أشبال إحتاد فرناكة ب 

 .العبا

 يبين نسبة عينة البحث من مجتمع البحث( 1)رقمجدول 
ومت اختيار اجملموعتني بالطريقة العمدية، إذ طبقت الوحدات التدريبية املقرتحة على اجملموعة التجريبية      

 .             بعد عرضها على جمموعة من اخلرباء واملختصني يف جمال التدريب الرياضي
وقد مت إجراء التكافه بني اجملموعتني التجريبية والضابطة لعينة البحث وذلك بدراسة بعض املتغريات اليت قد  

تهثر على املتغري التجرييب أي مهارة السيطرة على الكرة ، حيث راعى الطالب الباحث مدى جتانس العينتني 
 :يف متغريات الوزن الطول العمر كما هو موضح يف اجلدول التايل
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 تجانس العينتين من حيث متغيرات الوزن الطول والسن يبين( 2)جدول رقم 
 .34ودرجة حرية  0005عند مستوى الداللة 

 
 :  مجاالت البحث 1-2-4
 :المجال البشري1-2-5

مت اختيار العينة بالطريقة العمدية واليت متثلت يف أشبال فرق  لوالية مستغامن ، والذين بلغ عددهم      
، حيث قام الباحث باختيار عينة متكونة من جمموعتني ضابطة وجتريبية متثلت األوىل يف أشبال العب252

 .العبا 71العبا عني ضابطة ومتثلت الثانية أشبال وفاق مزغران عينة جتريبية ب  18إحتاد فرناكة ب 
 :المجال المكاني7-0-6

الوحدات التدريبية املقرتحة يف امللعبني البلديني فرناكة أجريت االختبارات القبلية والبعدية باإلضافة إىل      
 .و مزغران

 :  المجال الزمني7-0-1
 2013.23.29إىل غاية  2013.21.19متت الدراسة التجريبية الرئيسية يف الفرتة املمتدة من      

وفيها مت إجراء االختبارات املهارية القبلية والبعدية وكذا تطبي  مفردات الوحدات التدريبية يف املالعب 
 .املصغرة

 :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث1-3
بغرض السري احلسن للتجربة امليدانية قام الباحث إىل ضبط مجيع املتغريات اليت من شأهنا إعاقة سري      

 . استبعد الباحث كل املتغريات اليت قد تهثر مباشرة على نتائج البحثالتجربة، وعليه 
 .مالعب املصغرة، وحتديد مدى تأثريها على املتغري التابعيف  التدريبمتثل يف : المتغير المستقل  1-3-1
 .متثل يف مهارة السيطرة على الكرة: المتغير التابع 1-3-2

 
 
 

 



  :المتغيرات المحرجة 1-3-3
هو معلوم عند الباحثني يف جمال البحث العلمي، ال ختلو البحوث العلمية من املتغريات املشوشة  كما     

أو احملرجة، اليت تستوجب على أي باحث ضبطها والتحكم فيها، وانطالقا من هذه االعتبارات مت ضبط 
 :متغريات البحث واليت نلخصها فيما يلي

 (.س، السن، الطول، الوزن،  واملهارات األساسيةاجلن)العينتني متجانستني من مجيع اجلوانب  *

 .هلا نفس احلص  التدريبية *

 .على نفس األرضيةتتدرب اجملموعتني   *

الختبارات القبلية والبعدية يف نفس التوقيت وحتت نفس الظروف و مبتابعة مباشرة من مت إجراء ا *
الباحث بتصميم الوحدات  فحني قام. الباحث وفري  عمل خمص  هلذا الغرض من سواعد علمية مههلة

التدريبية املقرتحة مع مراعاة توحيد اإلطار العام للربامج التدريبية لكل من اجملموعتني من حيث فرتات 
التدريب، وعدد مرات التدريب يف األسبوع وزمن الوحدات التدريبية اليومية، كما أدخلت التدريبات الفنية 

كمتغري جترييب يف حني استمرت اجملموعة الضابطة يف التدريب   للربنامج املقرت  على اجملموعة التجريبية
 .باستخدام التمارين التقليدية

  :جمع البياناتالبحث و  أدوات  1-5
 :استخدم الباحث يف عملية مجع البيانات األدوات التالية     
 :المصادر والمراجع العربية واألجنبية: أوال
وهذا من خالل اإلطالع والقراءات القراءات النظرية وحتليل حمتوى املراجع العلمية املتخصصة يف جمال      

التدريب الرياضي عامة وتدريب الناشئني خاصة، كما متت االستعانة بالدراسات السابقة اليت تناولت هذا 
  .                                                         اجلانب

 :االستبيان: انياث
عرض الباحث استبيانا على جمموعة من األساتذة باملعهد يف جمال التدريب الرياضي، وذلك لتحكيم 

 .االختبارات املستخدمة يف الدراسة

  :االختبارات المهارية: ثالثا
ا وهي من أهم الطرق استخداما يف جمال التدريب الرياضي وخاصة يف البحوث التجريبية باعتباره     

 . أساس التقييم املوضوعي إذ تعد أجنع الطرق للوصول إىل نتائج دقيقة يف جمال البحوث العلمية
ومن هنا اعتمد الباحث على بطارية اختبارات مقننة تقيس اجلانب املهاري لعينة البحث واملتعلقة مبوضوع 

رات على نفس األساتذة الدراسة احلالية، حيث تكون مناسبة للفئة العمرية، كما مت عرض هذه االختبا
   .الذين مشلهم االستبيان

 



 :الوحدات التدريبية المقترحة: خامسا
من خالل متابعة الباحث ملختلف منافسات الناشئني وطرق تدريبهم على مجيع املستويات واألصعدة      

كطبيعة التدريب يف اجلهوية الوطنية والعاملية، قام الباحث بإعداد وحدات تدريبية تتناسب وهدف الدراسة  
 .     حمتوى التمرينات املقدمة مساحات صغرية وقد متت مراعاة

 :الوسائل البيداغوجية: سادسا
 Fox 30،صافرةCASIO.HS-30Wميقاتيه  ،5مقاس  SELECT كرة قدم  18متثلت يف     

شواخ  حجم صغري،  10شاخ  حجم كبري،  20، صدريات ألوان خمتلفة، ، شريط قياس ديكا مرت
                     .        مرمى صغري 03قائم،  12

 :مواصفات االختبار -2-6
مت إجراء االختبارات مبساعدة فري  عمل خمت  من سواعد علمية مههلة ومدربني ومبتابعة ميدانية من      

 : طرف الباحث وقد تضمنت هذه االختبارات اآليت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 امتصاص وكتم الكرة: االختبار االول

 السيطرة عن الكرة عن طري  الكتم و االمتصاص:الغرض من االختبار

 :  مواصفات االختبار

م يقف الالعب يف خط مماس الدائر تني تعطى 2م و الثانية قطرها 7ترسم دائرتني متالمستني األوىل قطرها 
 :م من طرف ز ميله 72له كرة على بعد 

 .الكرة يف الدائرة الصغرية نقاط إذا أمخد 4حتسب له  -

 .حتسب نقطتني إذا أمخد الكرة يف الدائرة الكبرية -

 :مالحظة

 .تعطى حماولتني و حتسب النقاط املتحصل عليها  - 

 .تعترب احملاولة فاشلة إذا خرجت الكرة على إحدى الدائرتني  - 

 

 :شكل توضيحي

 

 
 

 

 



 السيطرة على الكرة العالية :  االختبار الثانى

 يهدف االختبار إىل مقدرة الالعب على التحكم يف الكرة:  الغرض من االختبار

 :مواصفات االختبار

 .ميسك املدرب الكرة و يرميها عاليا مث يقوم الالعب بإمخادها

 ملسة واحدة حتسب له نقطتني-

 ملستني فأكثر حتسب له نقطة واحدة-

 عدم إمخاد الكرة ال حتسب له أي نقطة-

 اولتني مع حساب عدد النقاط  املتحصل  عليهامتنح لالعب حم-

 شكل توضيحي

 

 

 

 

 

 



 استقبال و السيطرة على الكرة من الجري:االختبار الثالث

 يهدف االختبار إىل مدى التواف  احلركي لدى الالعب: الغرض من االختبار

 :مواصفات االختبار

م مث يقوم بإمخاد الكرة املرسلة إليه مع عدم خروجها  72الالعب باجلري عند إعطاءه اإلشارة ملسافة  يقوم
 م 4من املربع احملدد ملكان االستقبال ب 

 :شكل توضيحي

 

 
 

 

 

 

 

 



 استقبال الكرة الموجه: االختبار الرابع 

 اجليد و الصحيح للكرةيهدف االختبار إىل مقدرة الالعب على الرتويض :  الغرض من االختبار

 :مواصفات االختبار

م ترسل له كرة من طرف زميله 7,1أمتار و عرضه  4يقف الالعب يف الوسط بني رواقني طول كل واحد 
 .م يقوم باستقبال الكرة حنو أحد الرواقني 72على بعد 

 .تعطى حماولتني األوىل حنو الرواق األمين و الثانية حنو األيسر -

 .للمحاولة الصحيحةحتسب نقطتني  -

 :شكل توضيحي 

 
 . يف مجيع االختبارات التالية تعطى حماولتان وحتتسب عدد النقاط املتحصل عليها :ملحوظة* 

 .بعد إمحاء جيد مبساعدة املدرب تبدأ االختبارات بالرتتيب

 
 



 :وهنا يرتكز الباحث على ثالثة أمور أساسية هي: األسس العلمية االختبارات المستخدمة

                                                                            :صدق االختبار: أوال
يقصد به قدرة االختبار على قياس ما يدعي قياسه، أو درجة قياس االختبار ملا وضع لقياسه، كما      

   .يعرب عليه مبدى صالحية االختبار وصحته
الختبارات استخدم الباحث معامل الصدق الذايت باعتباره أصدق ومن أجل التأكد من صدق ا     

والذي يقاس  الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من شوائبها أخطاء القياس
وقد تبني أن االختبارات تتمتع  (101،ص 1999اهلادي،) .حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار

 (.1)بدرجة صدق ذايت عال كما هو مبني يف اجلدول رقم
   :ثبات االختبار:ثانيا
يقصد بثبات االختبار أو االعتمادية  هو درجة الركون على نتائج املقياس ودرجة الثقة يف هذه النتائج      

، أي أنه يعطي نفس النتائج إذ ما أعيد (55، ص 2005دويدار، ) فضال على ثبات النتائج وعدم تغريها
تطبيقه على نفس األفراد وحتت نفس الظروف، ويذكر نبيل عبد اهلادي أن هذا األساس العلمي يعترب من 
 .املقومات األساسية لالختبار اجليد حيث يفرتض أن يعطي نفس النتائج إذا أعيد استخدامه مرة أخرى

 (109، ص 1999اهلادي، )
السياق وإلعطاء االختبارات ثابتا قام الباحث بتطبي  االختبارات على عينة أخرى من نفس ومن هذا      

 .       املرحلة العمرية، مث قام بإعادة تطبي  االختبار على نفس تلك العينة بعد فاصل زمين قدر بسبعة أيام
( 1-ن) 9رية كما مت استخدام معامل االرتباط برسون وبعد كشف جدول الداللة عند درجة ح    

مما  0050:بوجد أن القيمة احملتسبة لكل اختبار أكرب من القيمة اجلدولية واملقدرة  0005ومستوى الداللة 
  (.1)يهكد أن االختبارات تتمتع بدرجة ثبات عالية كما يوضحه اجلدول 

     :موضوعية االختبار: ثالثا
االختبارات ومفرداهتا تبعد عنها الشك والتأويل إذ جندها إن ملوافقة اخلرباء واملختصني باإلمجاع على      

. اخل...ضمن أهداف الوحدات التدريبية كاختبار السرعة والرشاقة والتمرير واالستالم وضرب الكرة بالرأس
 . وهذا مما مينحها موضوعية ومصداقية جيدة

 
 
 
 

 



 معامل االرتباط االختبارات
القيمة 

 الجدولية

معامل ثبات 
 االختبار

معامل صدق 
 االختبار

  .اختبار امتصاص الكرة. 1

0.50 
 
 

0090 0093 
 0084 0059 .اختبار استقبال كرة عالية. 2
 0090 0095 الكرة من اجلري لاختبار استقبا. 4
 0083 0002 .اختبار استقبال الكرة املوجه. 3

 
 .البحث يبين معامل الثبات والصدق لالختبارات المعتمدة في( 3)جدول رقم 

 .0005ومستوى داللة  9عند درجة حرية 
وهبذا فإن الدراسة االستطالعية حققت أهدافها على مجيع األصعدة فقد قدمت لنا معطيات مهمة      

( 4)من أمهها األسس العلمية لالختبارات اليت ستستعمل يف التجربة امليدانية وهذا ما أكده اجلدول رقم 
 .ختباراتوالذي بني مدى ثبات وصدق اال

 :الدراسات اإلحصائية
وهي من أهم الطرق املهدية إىل فهم العوامل األساسية اليت تهثر على الظاهرة املدروسة من خالل      

علما وأن لكل حبث وسائله اإلحصائية اخلاصة واليت . الوصول إىل نتائج يتم حتليلها ومناقشتها بعد ذلك
 SHARPحيث استعملت آلة حسابية من نوع البحث،تتناسب مع نوع املشكلة وخصائصها وهدف 

S/241284  وقد اعتمدنا يف هذه الدراسة على املعادالت اإلحصائية التالية                       :  *
وهو أحد مراكز النزعة املركزية والذي حيسب جبمع قيم عناصر اجملموعة مث قسمة  :المتوسط الحسابي

 ( 183، ص 1999اهلل، ) :من خالل املعادلة التاليةالنتيجة على عدد العناصر وذلك 
 .املتوسط احلسايب: س*                                                                               

 .جمموع الدرجات : مج س*                                                                
 .عدد األفراد: ن*                                                                                             

، 1992حلمي، ) :ويعرب عليه باملعادلة التاليةوهو من أهم مقاييس التثبيت،:االنحراف المعياري*
 (98ص

 عدد األفراد: ن:         حيث                                          
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 .االحنراف املعياري:ع                                                 
 جمموع مربعات االحنرافات عن املتوسط:  ²مج                                                                      

 ":PEARSON" برسن   االرتباط معامل* 
 (87، ص 3991احلفبظ، ) :التالية باملعادلة لربسن االرتباط معامل وحيتسب

 
 =ر    
 
 
 

 .األفراد عدد :ن -.   االرتباط معامل :ر -:            حيث
  .ص االختبار درجاتx س  االختبار يف الدرجات جمموع: ص س مج -                     
 .س االختبار درجات جمموع :س مج -                     
 .ص االختبار درجات جمموع :ص مج -                     
  .س االختبار مربعات جمموع: ²س مج -                     
 .    ص االختبار مربعات جمموع: ²ص مج -                     

 اختبارين بني االرتباطية العالقات مدى معرفة هبدف لربسن االرتباط معامل الباحث واستخدم     
 القيمة من أكرب احملتسبة النتيجة كانت إن برسن االرتباط مبعامل اإلحصائية الداللة جدول إىل بالرجوع

 .صحيح والعكس قويا يكون االرتباط نإاجلدولية ف
 : اإلحصائية الداللة اختبارات

-309،ص3991احلفبظ،)اإلحصائية   الداللة ملعرفة( ت)تستيودن tاختبار  الباحث استخدم     
330). 
القبلي  االختبار يف العينتني التجانس مدى ملعرفة اإلحصائية األوىل للداللة معادلتني اختيار مت وعليه     

 بني املتوسطية للفروق اإلحصائية الداللة ملعرفة الثانية البعدي، أما املعادلة االختبار يف التجانس ،وكذا
 :كالتايل وكانت اجملموعتني لكال والبعدي القبلي االختبار

 :األولى المعادلة *
 :كاآليت وهي لعينتني والبعدي القبلي االختبار بني الفرق ملعرفة تستعمل

 .األفراد عدد :ن -: حيث                 2س1- س            =  ت
 .tاختبار ستيودنت  :ت -                      2²ع 1² +  ع               

  

 ) ²] مج (ن²-ص مج ن)] [س مج²- (س مج ن]

 )ص مج)(س مج –(ص س مج ن



                           1-ن                   
 .األوىل للمجموعة احلسايب املتوسط: 1س -
 .الثانية للمجموعة احلسايب املتوسط: 2س -
 .  األوىل للمجموعة املعياري االحنراف: 1ع -
 .الثانية للمجموعة املعياري االحنراف: 2ع -

 الداللة مستوى عند وهذا ستيودنت،t ب  اخلاص اإلحصائي اجلدول خالل من اجلدولية ت وحتتسب
 -2 ن2احلرية ودرجة 0.05

 30 >: ن:   تستخدم هذه املعادلة عندما تكون
 

* T ستيودنت. 

 :كاآليت وهي واحدة لعينة والبعدي القبلي االختبار بني الفرق ملعرفة تستعمل :الثانية المعادلة *

 م ف              =ت
 ² (  ف)مج             

  (7-ن)ن                
 
 

ستيودنت، وهذا عند مستوى الداللة  tوحتتسب ت اجلدولية من خالل اجلدول اإلحصائي اخلاص بـ 
 .1-ودرجة احلرية ن 0005

 :الخالصة
 ألن. امليدانية البحث تإجراءاب أساسي بشكل مرتبط العلمية درجته بلغت مها حبث أي جنا  إن      
 .الرئيسية حدود البحث ضبط كيفية يف مكنون الدراسة جوهر

 هذا يف والغايات األهداف حمددة خطة وضع الفصل هذا خالل من الباحث حاول فقد وعليه      
 مت فقد ذلك مت وبالفعل. البحث حدود ضبط يف تساعدنا أن ميكن اليت النقاط بتحديد االجتاه، وذلك

 واليت البحث عينة حتديد مت الرئيسية، كما البحث وخيدم مشكلة البحث لطبيعة املالئم املنهج حتديد
 القياس املستخدمة،وضبط طرق وحتديد لذلك الالزمة األدوات يارواخت األصل، صادقا جملتمع متثيال متثل

 اإلحصائية والوسائل الطرق الرئيسية، واختيار البحث لتجربة احلسن السري إعاقة شاهنا من اليت املتغريات
 .النتائج عرض وحتليل عملية يف تساعدنا اليت املالئمة

 

t ستيودنت .اختبار: ت: حيث_   

متوسط الفروق بني املتوسط احلسايب لالختبارين القبلي : م ف_ 

                        .                 والبعدي

    .       الفرق بني الدرجات يف االختبار القبلي والبعدي: ف _

. م ف -ف:   ف  

                                                            

                       

                                                            

.عدد أفراد العينة: ن                           

 



 

 

 

 نيالفصل الثا
 جعرض وتحليل ومناقشة النتائ

 

 

 

 

 



 :مقدمة
إن طبيعة البحث ومنهجيته تقتضي على الباحث ختصي  هذا الفصل الذي يتناول عرض ومناقشة 

على عينة البحث وهذا يف مجيع  ةاملقرتحة التدريبي وحداتالنتائج املتحصل عليها، وذلك ملعرفة أثر ال
 .االختبارات املعتمدة يف الدراسة

 عرض أهم النتائج ومناقشتها بصدق وموضوعية يف هذا الفصل بالتطرق إىل طالبوعليه سيقوم ال
 .مستعينا مبجموعة من الوسائل والطرق اإلحصائية اليت مت التطرق إليها سابقا

 :عرض ومناقشة نتائج البحث -2
لالعيب كرة  أثر التدريب يف مالعب مصغرة يف تطوير السيطرة على الكرة هتدف الدراسة للتعرف على    

 .U17القدم صنف أشبال
 :ولتحقي  ذلك أجرى الباحث جمموعة من االختبارات القبلية والبعدية وكانت كالتايل    

 .امتصاص الكرة  اختبار *

 .اختبار استقبال الكرة العالية *

 .السيطرة على الكرة من الجري اختبار *
 .اختبار استقبال الكرة الموجه *

 .بشر  اإلجراءات التنفيذية لالختبارات يف فصل إجراءات البحث امليدانية طالبوقد قام ال    
ويف األخري سيتم عرض وحتليل ومناقشة نتائج هذه االختبارات القبلية والبعدية، وذلك باالعتماد على     

 :الوسائل الضرورية واملالئمة لطبيعة الدراسة واليت أفرزت نتائجها عن ما يلي
 .لعينة البحث ةالقبلينتائج االختبارات 

بدراسة  طالببعد إجراء االختبارات املهارية القبلية لعينة البحث وعلى إثر النتائج املتحصل عليها قام ال
 :ستيودنت وأفرزت هذه العملية على النتائج التالية tمدى جتانس هذه العينة مستخدما اختبار 

 
 
 
 
 
 
 

 



الدراسة                            
 اإلحصائية
 االختبارات

 t 
 الجدولية

t 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

  امتصاص الكرةاختبار  -7
 

2.13 

 

 غري دال إحصائيا 0045
 غري دال إحصائيا 0031 استقبال الكرة العاليةاختبار  -2
 غري دال إحصائيا 0005 السيطرة على الكرة من اجلرياختبار  -4
 غري دال إحصائيا 0 استقبال الكرة املوجهاختبار  -3

 المحسوبة في االختبارات القبلية tيبين قيمة ( 4)رقم جدول 
 .43ودرجة حرية  0005عند مستوى الداللة 

 :يتبني لنا أن (3)من خالل اجلدول  -
، استقبال الكرة العالية اختبار ،الكرة صاختبار امتصا)  تاليةاجملوعتني متجانستني يف االختبارات ال*      

احملسوبة على  tحيث بلغت قيمة (.استقبال الكرة املوجه، اختبار على الكرة من اجلري ةاختبارا السيطر 
وهذا عند   2004:اجلدولية اليت تقدر بـ  tوهي أصغر من قيمة ( 0، 0005، 0031، 0045)التوايل 

 .انس عينة البحث يف هذه االختباراتما يدل على جت ، وهذا43ودرجة حرية  0005مستوى الداللة 
 في االختبارات القبلية لعينة البحث" t"قيمة يبين  (1)الشكل البياني رقم 
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 :االختبارات عرض وتحليل نتائج 1.2
 :امتصاص الكرةعرض وتحليل نتائج اختبار  1.1.2

 
 العمليات اإلحصائية 

 االختبار العينة
 القبلي 

 االختبار 
 البعدي

 قيمة
 t 

 احملسوبة

 قيمة
t 

 اجلدولية

 
 الداللة اإلحصائية

 ع س ع س ن 

  11092 1005 5 0045 2051 18 اجملموعة التجريبية

2172 
 دال إحصائيا

 دال إحصائياغري  1050 2 4055 4045 2000 18 اجملموعة الضابطة

 اختبار امتصاص الكرة عنديبين نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في ( 5)الجدول رقم 
 . 10ودرجة حرية  0005مستوى الداللة 

الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار ( 5)من خالل اجلدول 
 :يتبني أن امتصاص الكرة

واحنراف معياري قدره  2051اجملموعة التجريبية حققت يف القياس القبلي متوسط حسايب قدره  -
، كما 1005 :قدره واحنراف معياري 5 :بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر  0045

 tوهي أكرب من قيمة  10 ودرجة حرية 0005عند مستوى داللة  11092احملسوبة بلغت  tأن قيمة 
والبعدي ولصاحل وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي  2010: باجلدولية واليت قدرت 

 .القياس البعدي
: صلت يف االختبار القبلي على متوسط حسايب مقدارهحتأما اجملموعة الضابطة فقد  -

واالحنراف 4055يف حني بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي  4045: واحنراف معياري قدره2000
 صغروهي أ 10 ودرجة حرية 0005وهذا عند مستوى داللة  1050احملسوبة فبلغت t، أما قيمة 2املعياري 
وهذا يدل على عدم وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي  2010: باجلدولية واليت قدرت  tمن قيمة 
 .والبعدي
 

 

 
 
 



يوضح الفرق في المتوسطات القبلية والبعدية لعينة البحث في اختبار  (2)رقم يالشكل البيان
 امتصاص الكرة 

 
 

النتائج السالفة الذكر إذ يوضح الفرق بني املتوسط احلسايب ( 2)يهكد الشكل البياين رقم 
للمجموعتني التجريبية والضابطة يف هذا االختبار أين يتبني لنا أن اجملموعة التجريبية حققت أحسن  فرق 

على فاعلية واألثر اإلجيايب للتدريب يف املالعب املصغرة على  لمما يد يف االختبار البعدي، متوسط حسايب
 .عينة البحث 

 مدى السيطرة على الكرةوالذي يقيس  الكرةامتصاص أسباب الفروق املعنوية يف اختبار  طالبويعزو ال    
ألن ذالك سوف يكلفه هجمة  "خيطئ يف السيطرة على الكرة ال مكان لالعب "لالعب كرة القدم إذ 

 .هدف خاصة من طرف املدافع الذي يكون هو آخر العب يف أغلب األحيانكسة أو معا 
و  إىل التحكم يف الكرة حسب املكان الذي يكون فيهىل إن العب كرة القدم حيتاج أويرى الباحث      

وسرعة يف اختاذ القرار املناسب  الكرةعلى  سيطرةالىل إاحتالل فرا  أو التخل  من اخلصم حيتاج 
 .لالحتفاظ بالكرة
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 :استقبال الكرة العاليةعرض وتحليل نتائج اختبار  0-7-0
 

 العمليات اإلحصائية 

 االختبار العينة
 القبلي 

 االختبار 
 البعدي

 قيمة
 t 

 احملسوبة

 قيمة
t 

 اجلدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 ع س ع س ن

  3000 1008 4055 0000 2 18 اجملموعة التجريبية

2172 
 دال إحصائيا

دال غري  0031 0054 2022 0050 2011 18 اجملموعة الضابطة
 إحصائيا

 عند استقبال الكرة العاليةيبين نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في ( 6)الجدول رقم 
 .10 ودرجة حرية 0005مستوى الداللة 

 
الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار  (5)من خالل اجلدول 

 :يتبني أن استقبال الكرة العالية
 0000واحنرافا معياريا قدره  2اجملموعة التجريبية حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره  -

 t، أما قيمة 1008:واحنراف معياري بلغ 4055 :بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر 
اجلدولية واليت  tوهي أكرب من قيمة 10 ودرجة حرية 0005عند مستوى داللة  3000احملسوبة بلغت 

وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي ولصاحل القياس  2010:بقدرت 
 .البعدي
 2011: اجملموعة الضابطة فقد حصلت يف االختبار القبلي على متوسط حسايب مقداره أما -

واالحنراف   2022، يف حني بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي 0050: واحنراف معياري قدره
وهي  10 ودرجة حرية 0005وهذا عند مستوى داللة  0031احملسوبة فبلغت  t، أما قيمة 0054املعياري 
وجود فرق دال إحصائيا بني  عدم  وهذا يدل على 2010: باجلدولية واليت قدرت  tمن قيمة  أصغر

 .القياس القبلي والبعدي
 
 
 
 



يوضح الفرق في المتوسطات القبلية والبعدية لعينة البحث في اختبار  (3)رقم يالشكل البيان
 استقبال الكرة العالية

 
النتائج السالفة الذكر إذ يتضح الفرق بني املتوسطات  تتأكد( 4)من خالل الشكل البياين رقم 

احلسابية لالختبار القبلي والبعدي والذي بني أن اجملموعة التجريبية حققت أعلى متوسط حسايب يف 
 .على فاعلية واألثر اإلجيايب للتدريب يف املالعب املصغرة على عينة البحث  لمما يد االختبار البعدي

. 
يهدف إىل الذي  استقبال الكرة العاليةوجود فروق ذات داللة معنوية يف اختبار  علىويعزو الطالب      

معرفة مقدرة الالعب على التحكم يف الكرة ، تهكد على حتمية حتلي العب كرة القدم هبذه الصفة، حبيث 
القادر " ن الالعبأ على (1998)ومعاين حسانني،(1980) خمتارتتف  العديد من املصادر واملراجع العلمية 

 "     يف املواقف املعقدة من املباراة يف بناء اللعبعند  اهام ادور  التحكم يف الكرة لهعلى 
وحتت ظروف مغايرة سامهت يف  املهاراةيف إكساب الالعبني عدد من  أثر التدريب يف مالعب مصغرة    

 .صفة السيطرة على الكرة لديهممنو التواف  احلركي وطورت 
 
 
 
 

 
 
 

 

0 

1 

2 

3 

4 

2 

3,55 

المجموعة  2,22 2,11
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة



 :السيطرة على الكرة من الجريعرض وتحليل نتائج اختبار  -3.1.2
 

 العمليات اإلحصائية 

 العينة
 

 االختبار
 القبلي 

 االختبار 
 البعدي

 قيمة
 t 

 احملسوبة

 قيمة
t 

 اجلدولية

 
 الداللة اإلحصائية

 ع س ع س ن 

 2010 4001 0083 4033 1045 2022 18 اجملموعة التجريبية

 
 دال إحصائيا

 دال إحصائياغري  0083 1042 2055 2010 1088 18 اجملموعة الضابطة

السيطرة على الكرة يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار ( 7)الجدول رقم 
 .10ودرجة حرية 0005مستوى الداللة  عندمن الجري 

البعدي لعينة البحث يف اختبار كوبر إذ مقارنة لنتائج االختبار القبلي واالختبار ( 0)يبني اجلدول 
 :يبني ما يلي
 :واحنرافا معياريا قدره 2022 :اجملموعة التجريبية حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره -

، 0083 :واحنراف معياري  4033 :بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر   1045
اجلدولية  tوهي أكرب من قيمة  10 ودرجة حرية 0005د مستوى داللة عن 4001 :احملسوبة tوبلغت قيمة 
وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي ولصاحل القياس  2010 :بواليت قدرت 

 .البعدي
واحنراف 1088: كما أن اجملموعة الضابطة حققت يف االختبار القبلي متوسط حسايب مقداره  -

واالحنراف املعياري   2055، يف حني بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي 2010: اري قدرهمعي
من  أصغروهي  10 ودرجة حرية 0005وهذا عند مستوى داللة  2113احملسوبة فبلغت t، أما قيمة 1042
القبلي  بني القياس ةإحصائي لةوجود دال عدم وهذا يدل على 2010: باجلدولية واليت قدرت  tقيمة 

 .والبعدي
 
 
 
 
 
 



يوضح الفرق في المتوسطات القبلية والبعدية لعينة البحث في اختبار  (4)رقم يالشكل البيان
 السيطرة على الكرة من الجري

 
 
النتائج السالفة الذكر إذ يوضح الفرق بني املتوسطات احلسابية ( 3)كما يهكد الشكل البياين رقم   

 لمما يد إذ يتبني أن اجملموعة التجريبية حققت أعلى متوسط االختبار البعدي لالختبارات القبلية والبعدية،
 .على فاعلية واألثر اإلجيايب للتدريب يف املالعب املصغرة على عينة البحث 

ىل التمارين اليت نفذت إذلك اىل األسلوب الذي مت تنفيذه يف املساحات املختلفة و  طالبويعزو ال
  .واستقبال الكرة من كل اجتاهات ر احلري مع اجلفيها واىل تنوعها ما بني متارين لتبادل املراكز 

وحسب املواقف املتنوعة واملتجددة واىل  تواف  حركيىل إن العب كرة القدم حيتاج أويرى الباحث      
مما يدل على تأثري التدريب يف  الزميل،ريب من عندما يكون ق التمريرسرعة  إىلسرعة املناولة وكذلك 

 .مالعب مصغرة يف حتسن مستوى ناشئي عينة البحث يف مهارة السيطرة على الكرة
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 :استقبال الكرة الموجهعرض وتحليل نتائج اختبار  -4.1.2
 

 العمليات اإلحصائية 

 االختبار العينة
 القبلي 

 االختبار 
 البعدي

 قيمة
 t 

 احملسوبة

 قيمة
t 

 اجلدولية

 الداللة اإلحصائية

 ع س ع س ن

  3080 0004 4055 2045 2 18 اجملموعة التجريبية
2010 

 دال إحصائيا

 دال إحصائياغري 0083 1020 2033 2045 2 18 اجملموعة الضابطة

 استقبال الكرة الموجهيبين نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار ( 1)الجدول رقم 
 .10ودرجة حرية 0005عند مستوى الداللة 

الذي يقارن نتائج االختبار القبلي وبنتائج االختبار البعدي لعينة البحث يف اختبار ( 8)من اجلدول 
 :استقبال الكرة املوجه

  2045معياريا قدره  واحنرافا  2اجملموعة التجريبية حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره  -
،كما أن 0004: واحنراف معياري قدره  4055: بأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر 

اجلدولية  tوهي أكرب من قيمة  10 ودرجة حرية 0005عند مستوى داللة 3080 احملسوبة بلغت tقيمة 
لصاحل هي  وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي و 2010:بواليت قدرت 
 .القياس البعدي

واحنراف  2: يف حني حققت اجملموعة الضابطة يف االختبار القبلي على متوسط حسايب مقداره -
، 1020اري واالحنراف املعي 2033، يف حني بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي 2045: معياري قدره
 tمن قيمة  صغروهي أ 10 ودرجة حرية 0005وهذا عند مستوى داللة  0083احملسوبة فبلغت  tأما قيمة 

 . وجود فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي والبعديعدم  وهذا يدل على 2010: باجلدولية واليت قدرت 
 
 
 
 

 
 

 



يوضح الفرق في المتوسطات القبلية والبعدية لعينة البحث في اختبار  (5)رقم يالشكل البيان
 استقبال الكرة الموجه

 
 

النتائج السالفة الذكر إذ يوضح الفرق بني املتوسطات احلسابية ( 5)يهكد الشكل البياين رقم  
على  لمما يد التجريبيةلالختبارات القبلية والبعدية والذي كان لصاحل متوسط االختبار البعدي للعينة 

 .فاعلية واألثر اإلجيايب للتدريب يف املالعب املصغرة على عينة البحث 

ومراعاته التدرج يف على مالعب مصغرة  ةالتدريبي وحداتىل فاعلية مترينات الإ ذلك طالبويعزو ال    
عب العلى العلى حسب مواقف اللعب اليت تفرض إكساب الالعبني عدد من احلركات املختلفة وذلك 

الرتويض اجليد للكرة وبتغري اإلجتاه مباشرة و يكون بالكرة لربح الوقت و التخل  من اخلصم مما يسمح 
 .خاص به يف بناء اهلجمة دون أن يعيقه اخلصم   لالعب بوضع رواق أوطر ي
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 :عرض وتحليل النتائج البعدية لعينة البحث 5.1.2
وذلك باستخدام , إحصائيا ل عليهاقام الباحث مبعاجلة النتائج املتحص ،بعد إجراء االختبارات البعدية

وهذا عند  2004اجلدولية واليت بلغت  tاحملسوبة ومقارنتها بقيمة  tوهذا عن طري  استخراج قيم  tاختبار
 :كما هي موضحة يف اجلدول التايل  43ودرجة احلرية  0005مستوى الداللة 

 
الدراسة                                  

 االختبارات اإلحصائية
 T  قيمة

 الجدولية
 T  قيمة  

 المحسوبة
 الداللة

 اإلحصائية
  .امتصاص الكرةاختبار  -1

 
2004 

 

 دال إحصائيا 4024
 دال إحصائيا 3033 استقبال الكرة العاليةاختبار  -2
 دال إحصائيا 2055 السيطرة على الكرة من اجلرياختبار  -4
 دال إحصائيا 4048 استقبال الكرة املوجهاختبار  -3
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 :احملسوبة لالختبارات لعينة البحث يتبني ما يلي tالذي يبني قيمة ( 9)من خالل اجلدول رقم         
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 .اجلدولية tاحملسوبة لالختبارات كانت أكرب من قيمة  tمما سب  نستنتج أن كل قيم  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6الشكل البياني رقم 

 
 

 أن يظهر أين احملسوبة "t" قيم  (5)رقم  البياين الشكل يوضح الذكر السالفة النتائج ضوء وعلى       
 اجملموعة ذات داللة إحصائية فروق انه هناك على يدل هذا اجلدولية"t" قيمة  من اكرب القيم

 مهارة السيطرة على الكرة تطوير يف املقرت  اإلجيايب للربنامج باألثر يدل لالختبارات البعدية هذا
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 :نتائج البحث عرض ومناقشة -2-2
مستعينا يف ذلك بوسائل مجع البيانات املستعملة يف هذه  طالباعتمادا على البيانات اليت مجعها ال

الدراسة، وانطالقا من عرض وحتليل ومناقشة نتائج البحث املستخلصة من التحليل اإلحصائي لنتائج عينة 
النتائج أن عينة البحث حققت فروقا البحث، ويف إطار حدود الدراسة تبني لنا من خالل مالحظة أهم 

ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية لالختبارات القبلية والبعدية، حيث كانت هذه الفروق لصاحل 
البيانية  األشكالوهذا ما تهكده اجلداول و  بالنسبة للعينة التجريبية القياسات البعدية يف مجيع االختبارات

 :التالية
 908000505:اجلداول* 
  50304020:األشكال البيانية* 

مالعب مصغرة يف  يفالتطور الذي عرفته عينة البحث بفاعلية وأثر التدريب  طالبمن هنا يفسر ال
السيطرة على الكرة لالعيب كرة القدم، وهذا من خالل تأكيد الباحث على خمتلف التمارين  مهارة تطوير

 .املوجودة يف الربامج اخلاصة بالسيطرة على الكرة
 :االستنتاجات 2-3
 :ليعلى ما أفرزته املعاجلات اإلحصائية ما ي ءستنتج الباحث من خالل الدراسة وبناا

 إجيابا يف تطوير مهارة السيطرة على الكرة إذ تبني إن التدريب يف مالعب مصغرة تهثر. 

أن تلك التدريبات تسمح باستعمال جمموعة من املهارات العديدة مما خيل  تكرارات مهثرة تساعد على  
ثبات واستقرار املهارات احلركية لدى العيب كرة القدم، كما أن مثل هذه التدريبات تعد من أسلوب 

صل أساليب استثارة نشاط الالعبني الناشئني مما خيل  شكل املنافسة املنافسات والذي يعد من أف
 .احلقيقية

 .تساهم مثل هذه التدريبات على جنا  تطوير مهارة السيطرة على الكرة  -1

 .هناك فروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية  -2
 . هناك الفروق ذات داللة إحصائية بني نتائج االختبارات البعدية للعينتني التجريبية و الضابطة  -4

 
 
 

 
 

 
 



 :مقابلة النتائج بالفرضيات -2-4
على ضوء االستنتاجات املتحصل عليها من خالل عرض، ومناقشة النتائج، مت مقارنتها بفرضيات 

 :البحث وكانت كالتايل
 :الفرضية العامة1 -2-4

حيث افرتض الباحث أن التدريب يف مالعب مصغرة يهثر يف تطوير مهارة السيطرة على الكرة  لالعيب كرة 
 .القدم

 
 :وقد أظهرت النتائج صحة هذه الفرضية حيث وجدنا أن هناك تطور يف إتقان مهارة السيطرة على الكرة

كما هي  (.ستقبال الكرة املوجهامتصاص الكرة،استقبال الكرة العالية،السيطرة على الكرة من اجلري،ا)
  .9080005.5 :موضحة يف اجلداول
 .908000505030402.:واألشكال البيانية

ىل املنهـــاج التـــدرييب ومـــا إ العـــيب كـــرة القـــدم يف الســـيطرة علـــى الكـــرةويرجـــع الفضـــل يف التحســـن لـــدى      
حســن أن يــربط املــدرب بــني يست"إذ مهــارات أخـرى وربطهــا مــع  هــارةتضـمنه مــن متــارين تنمــي وتطــور هـذه امل

 وحـداتوقـد راعـى الباحـث عنـد تصـميمه لل( 1980خمتـار)"ودقـة األداء املهـاري تطوير السيطرة علـى الكـرة
ووضـعها بـاجلزء الرئيسـي مـن الوحـدة التدريبيـة اليوميـة  السيطرة على الكـرةالتمارين اليت تنمي وتطور  ةالتدريبي

يف  هـذه املهـارةففي كل احلـاالت جيـب أن توضـع "( 1998حسني )أي بعد اإلمحاء مباشرة وهذا ما يهكده 
وذلــك ملــا هلــا أمهيــة كبــرية يف بنــاء أساســي يكمــن يف فــن األداء احلركــي  تعــد عامــل وحــدات التــدريب حيــث ال

 .اللعب
جمموعة من املصادر العلمية املتخصصة املذكورة آنفا و عدة دراسات وعليه نقول أن  ، وانطالقا من

 .الفرضية العامة قد حتققت
 :الفرضية الجزئية 

 :الفرضية األولى* 
حيث افرتض الباحث وجود فروق دالة إحصائيا بني نتائج االختبارات القبلية و البعدية و هي  .3

 .التجريبيةلالختبارات البعدية للعينة 

فقد أثبتت النتائج صحة هذا اجلزء من الفرضية حيث مت وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني       
االختبار البعدي اليت حققت أكرب متوسط حسايب،  االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية وهو لصاحل

 .5-3-4-2: واألشكال البيانية. 8-0-5-5: كما هي موضحة يف اجلداول
 مـن خـالل خمتلفـة ومتنوعـةومـا تضـمنه مـن متـارين  يف مالعـب مصـغرة التـدريب أثـرىل إ هـذا الفضل يف يعودو 

، وهـذا مـا علميـة يف جمـال التـدريب الرياضـي احلـديثأسس وف  اليت مت بناؤها وتصميمها الوحدات التدريبية 



أن تكـــون الكـــرة هـــي احملــــور يف إن التكـــوين الصـــحيح لرياضـــة كـــرة القـــدم يتطلـــب "( 1980) كـــونزةأكـــده  
وفر مالحظـة دقيقـة وجيـب تقويـة اجلسـم تـالتدريب واكتساب األداء الفـين يف الكـرة والقـدرة علـى اللعـب يلـزم 

التمـــارين الـــيت اختارهـــا الباحـــث يف املنهـــاج التـــدرييب كمـــا أن   ،"يف التـــدريب الفـــين اخلططـــي املتكامـــل اتـــدرجيي
املباراة حبيث يكون الالعب مقيد مبساحة حمددة من امللعب ال حييـد عنهـا طـوال املقرت  مشاهبة ملا حيدث يف 

ــــة وهــــذا مــــا حيــــدث فعــــال يف كــــرة القــــدم احلديثــــة كــــأن يكــــون الالعــــب حمصــــور   يف مســــاحة االوحــــدة التدريبي
كســــب الالعبــــني عــــدد مــــن احلركــــات ت ، كمــــا أهنــــامــــرت (40×40)مــــرت أو (20×20)مــــرت أو (10×10)

تطـــوير تســـاهم يف نتيجـــة التكـــرارات املتعـــددة وطبيعـــة املالعـــب املصـــغرة الـــيت ف مغـــايرة املختلفـــة وحتـــت ظـــرو 
ـــــدين واملهـــــاري ـــــني اجلانـــــب الب ـــــدى الالعـــــب وزيـــــادة اســـــتثارة نشـــــاط الالعبـــــني ممـــــا خيلـــــ  الـــــدمج ب  املهـــــارة ل

 .وعليه ومن هذا املنطل  نقول أن الفرضية األوىل قد حتققت (1980الصراف)
 

 :الفرضية الثانية* 
حيـــث افــــرتض الباحـــث وجــــود فـــروق دالــــة إحصـــائيا بــــني نتـــائج االختبــــارات البعديـــة للعينتــــني  .2          

 .التجريبية و الضابطة و هي لصاحل العينة التجريبية
فقد أثبتت النتائج صحة هذا اجلزء من الفرضية حيث مت وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني 

العينة التجريبية اليت حققت أكرب متوسط  التجريبية و الضابطة وهو لصاحل االختبارات البعدية للعينتني
 .9-8-0-5:واألشكال البيانية. 12-11-10-9: حسايب، كما هي موضحة يف اجلداول

ويرجع الباحث هذا تطور مستوى عينة البحث، إذ حققت متوسطات حسابية أحسن يف مجيع االختبارات 
اليت ( 2012-2005حجار حممد )   (2001وليد عبد املنعم )سات  البعدية،كما بينته سالفا الدرا

 .أجريت من قبل، ومن هنا نقول أن الفرضية الثانية قد حتققت
لقد كانت الدراسات السابقة دعما وتوجيها يل يف دراسة املوضوع و حتليل النتائج فكانت سندا و      

 .و دقيقة  ةارتكازا يف وضع الفرضيات و حتليلها من اجل الوصول إىل نتائج سليم
كما أن اجلانب النظري كان متناسقا و مفصال على حسب الدراسة فكان الفصل االول خمصصا       
ريب الرياضي الذي أبرز خصائ  التدريب و طريقة التدريب كما وضخ األسس و الوجبات اليت جيب للتد

احلرص عليها عند القيام بعملية التدريب ، أما الفصل الثاين فكان ضمن املهارات األساسية يف كرة القدم 
الثالث فكان بعنوان الذي يربز املهارات اخلاصة بكرة القدم و أنواعها و طريقة تعلمها ، أما الفصل 

خصائ  ومميزات املرحلة العمرية حيث أخذ الطالب هذه املرحلة العمرية لتناسبها مع التعليم و التنمية و 
 .حتسني املهارات يف كرة القدم

هذا ما جيعلنا نقول و نوضح أن هناك تناس  و تكامل يف اجلانب النظري وذلك ملا خيدم دراسة      
ن للتدريب الرياضي وهو ختص  العمل التدرييب و الفصل الثاين كان للمهارات البحث فالفصل األول كا



األساسية يف كرة القدم وهذا ملوضوع دراستنا السيطرة على الكرة اليت تعد إحدى املهارات األساسية يف كرة 
جلانب املهاري القدم أما الفصل الثالث جاء عن املرحلة العمرية ملناسبتها مع عملية التحسني و التطوير يف ا
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 :الخالصة العامة 2-5
يرجع الفضل يف التطور اهلائل الذي حققته الرياضة العاملية إىل التقدم العلمي الكبري يف طرق 
التدريب وإعداد الالعبني، والذي استند إىل احلقائ  العلمية اليت قدمتها خمتلف العلوم األخرى سواء ما  

يف اجملال البيولوجي أو النفسي أو االجتماعي أو التكنولوجي، واليت يستفيد منها املدرب بفاعلية  كان منها
 .وإجيابية لتحسني تنفيذ العملية التدريبية

يتطلب بناء قاعدة رياضية قوية وسليمة تفاعل عددا من العناصر ولعل أمهها العنصر البشري الذي 
اعم والناشئني يعتربون احلجر الزاوية يف مراحل املمارسة الرياضية والرب ...يهدي هذه الرياضة وهو الالعب

حيث خيرج من خالهلا النجم واملمارس، إذا ما قدمت هلم الربامج التدريبية والرتبوية من منطلقات سليمة 
 .واعتربناهم قيمة يف حد ذاهتا وغاية وليست وسيلة لتحقي  املكاسب والبطوالت

حلديث مل تعد تعمد على عناصر التدريب الكالسيكية كاإلعداد البدين و إن متطلبات التدريب ا     
اإلعداد التقين  واإلعداد اخلططي واإلعداد النفسي فحسب بل هناك عناصر أخرى أال وهي اإلعداد 

 .التأقلمي و التكيفي و نقصد به أن خيل  املدرب جو تدرييب مماثل  جلو املنافسة
معرفة أثر التدريب يف مالعب مصغرة على تطوير مهارة  من هنا جاءت هذه الدراسة هبدف

السيطرة على الكرة لناشئي كرة القدم، وذلك من خالل خل  مواقف أثناء التدريب تشبه وما حيدث يف 
املباراة من ضغط اخلصوم إىل صغر مساحة التحرك بالكرة، ضف إىل ذلك سرعة اختاذ القرار الصحيح يف 

برنامج يتالءم مع صغر حجم تلك املالعب لتسمح لالعب بالتأقلم مع  وقت قصري، ولذلك متت صياغة
تلك املواقف التنافسية وبذلك اللعب بكل حرية وبالتايل حتسني األداء مما يرتتب عليه حتسني النتائج 

 .واملستويات
يدانية، بتقسيم دراسته إىل بابني األول الدراسة النظرية والثاين الدراسة امل طالبولتحقي  هذا قام ال

والثاين املهارات األساسية يف    التدريب الرياضي فصول، األول ثالثة حيث اشتملت الدراسة النظرية على 
 . سنة 71كرة القدم ، أما الثالث فشمل خصائ  و مميزات املرحلة العمرية ألقل من 

وكـان الغـرض مـن هــذا  . يـةيف هـذا البـاب جبملـة مـن املصـادر واملراجـع العربيـة واألجنب طالـبواسـتعان ال       
 .كله إضافة مرجع علمي مهم للمكتبة اجلزائرية بوجه عام والعاملني يف قطاع تدريب الناشئني بوجه خاص

يف حــني اشــتمل البــاب الثــاين جتربــة البحــث امليدانيــة والــيت متحــورت حــول أثــر التــدريب يف مالعــب 
يها يف تطوير مهارة السيطرة على الكـرة لالعـيب كـرة مصغرة، وكذا معرفة فاعلية الوحدات التدريبية املقرتحة عل

 .الفدم
تضـمن الفصـل األول إجـراءات البحـث امليدانيـة، وفيـه مت عـرض   لنيوعليه فقد مشل هـذا البـاب فصـ

كـــل مـــا ميكـــن أن يشـــمله هـــذا الفصـــل انطالقـــا مـــن حتديـــد املـــنهج واختيـــار العينـــة إىل حتديـــد الوســـائل مجـــع 
 .للمعاجلة اإلحصائية يف الفصل الالح البيانات وحتديد املعادالت 



االستنتاجات ومقابلة النتائج بالفرضـيات و أما الفصل الثاين فتضمن عرض ومناقشة نتائج البحث 
وأهـــم التوصـــيات وفيـــه بينـــت نتـــائج البحـــث علـــى مـــدى أثـــر التـــدريب يف مالعـــب مصـــغرة يف تطـــوير مهـــارة 

عينــة البحــث علــى أحســن الفــروق يف املتوســطات الســيطرة علــى الكــرة لناشــئي كــرة القــدم، حيــث حصــلت 
ومن ناحية مقابلة النتائج بالفرضيات فإن هـذه األخـرية تطابقـت ، احلسابية وهذا بالنسبة لالختبارات البعدية

 .للقول أن فرضيات البحث قد حتققتمع نتائج البحث مما يدفعنا 

 :التوصيات 2-6
وانطالقـــا مـــن االســـتنتاجات , ل دراســـته هـــذهاعتمـــادا علـــى البيانـــات الـــيت مجعهـــا الباحـــث مـــن خـــال

 :ويف حدود إطار الدراسة يتقدم الباحث بالتوصيات التالية, املستخلصة
ضرورة استخدام التدريبات يف مالعب مصغرة يف برامج تـدريب الناشـئني ملـا هلـا مـن تـأثري إجيـايب يف  .1

 .تنمية وتطوير الصفات املهارية و الصفة اليت كانت  قيد الدراسة

رورة تصــميم اختبــارات تتماشــى مــع طبيعــة التــدرب علــى مالعــب مصــغرة مــن أجــل تطــوير هــذه ضــ .2
 . الصفة وتنميتها

 .استخدام التدريبات النوعية اليت تتماشى مع طبيعة واجتاه األداء كما حيدث أثناء املنافسات .3

 .القيام بدراسة أخرى مشاهبة على مرحلة عمرية مل تتناوهلا الدراسة احلالية .4

 .م بدراسة أخرى مشاهبة على صفات مهارية أو بدنية مل تتناوهلا الدراسة احلاليةالقيا .5

إجـــراء دراســـة مشـــاهبة باســـتخدام مســـاحات حمـــددة أخـــرى كاللعـــب يف منطقـــة اجلـــزاء أو اللعـــب يف  .6
 .الدائرة الوسطية أو اللعب يف نصف امللعب

 :الخاتمة  
، أين بني لنا مدى وكذا االستنتاجات و التوصيات تضمن هذا الفصل عرض ومناقشة نتائج البحث     

السيطرة على الكرة، هذا مما يدفعنا للقول أن  مهارة التطور الذي عرفته اجملموعة التجريبية يف تطوير
 .عند العيب كرة القدمالسيطرة على الكرة مهارة سمح بتطوير ياملالعب املصغرة  يفالتدريب 
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 مزغران

                                         د93:الزمن                                                   26/11/2114:التاريخ              
   تنمية الجانب المهاري و الخططي:افاألهد

 المدة التمارين  األهداف المراحل

 

 د15المرحلة  

 التحضيرية

 تهيئة الالعبين نفسيا وبدنيا
 للدخول في التدريب 

ينقسم  -. تمرين التتابع بالكرة على عرض الملعب ذهابا وإيابا -. االصطفاف، شرح أهداف الحصة -
 .متر31×31الفوج إلى قسمين في ملعبين 

 تسخين عام، تمارين إطالة ومرونة مفصلية عضلية -. لعبة التمريرات العشر -

 د02

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

 

 

السيطرة على الكرة عندما تأتي -
 من األمام من وضعية الثبات

السيطرة على الكرة عندما تأتي -
 .من زاوية في وضعية الثبات

 تحسين االداء المهاري

 

 

م 5م يبعد صف ا عن ب 1إلى صفين أوب تكون المسافة بين كل العب في الصف يقسم الالعبون -
 .يجري الالعب أ نحو ب بالكرة ويعطيه تمرير ليسيطر عليها ويتكرر األداء

أمتار و يحمل الكرة وعند اإلشارة يرسل الكرة إلى  5العبين على مساقة  5يقف الالعب ليقابل -
 ويتكرر التمرين بتغير األماكن. لى الكرةللسيطرة ع 5حتى العب .3تم 2تم1العب 

 مقابلة صغيرة بين الالعبين يتم فيها تبادل التمرير-

وقت 
 العمل

 الراحة

 د5 د5

 د6 د70

  د05

 د02المرحلة 

 الختامية

التهدئة والعودة إلى الحالة  -
 الطبيعة

 .جري خفيف حول الملعب -. تمارين اإلطالة العضلية مثنى مثنى -
 .جمع العتاد، االنصراف -

 د02
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                                         د111:الزمن                                                            29/11/2114 :التاريخ             
 تنمية الجانب المهاري و الخططي: :األهداف

 المدة التمارين األهداف المراحل

 

 المرحلة

 التحضيرية

 تهيئة الالعبين نفسيا وبدنيا
 للدخول في التدريب 

 .االصطفاف، شرح األهداف -
 متر، تشكل أفواج من أربعة العبين في كل مساحة، 11×11تحدد مساحات  -

 . تسخين عام -. يقوم كل العبان بتنطيط الكرة، ثم تنطيط الكرة بين أربعة العبين
 .تمارين المرونة العضلية والمفصلية -

 د75

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

 

 

السيطرة على الكرة عندا تأتي -
 .من الثبات من زاويا مختلفة

الكرة عندما تأتي من السيطرة على 
 .األمام من الثبات و التحرك

اكتساب آلية في التمرير و 
 السيطرة

 

 

الكرة بيده ليرسلها إلى الالعب  1العبين في تشكيل مثلث متساوي األضالع يمسك الالعب 3يقف -
 .وهكذا 3ليسيطر عليها ثم يقوم بإرسالها إلى الالعب 2

م يبدأ التمرين بأن يرمي الالعب أ الكرة 11الالعبين بمسافة يقف الالعب أ ومعه الكرة أمام قطار من 
 الذي يسيطر عليها ويرجعها له ثم يعود للجري إلى الخلف وهكذا 2لالعب 

خطوات ثم يسقط الكرة أمامه  3م يقوم الالعب الممسك بالكرة بالجري 32العبان المسافة بينهما  .
 .الالعبان ضرب الكرة بنفس الطريقة ويضربها إلى زميله قبل أن تلمس األرض ، يتبادل

وقت 
 العمل

 الراحة

 د5 د72

 د5 د72

 د5 د72

 المرحلة

 الختامية

إلى الحالة  العودة بالالعبين
الطبيعية، تهدئة األجهزة الوظيفية 

 للجسم

 .المشي مع التنفس العميق في مساحة اللعب األولى -
 .جمع العتاد، االنصراف -. تمارين اإلطـالة العضلية -

 د02
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                                       د15: الزمن                                                                 12/12/2114:التاريخ        
 تنمية الجانب المهاري و الخططي: :األهداف

 المدة التمارين األهداف المراحل

 

 المرحلة

 التحضيرية

 تهيئة الالعبين نفسيا وبدنيا
 للدخول في التدريب 

 ينقسم الالعبون إلى فوجين  31×31تحدد مساحة بقياس -.االصطفاف،شرح األهداف -
في المساحة المحددة في أي اتجاه جري حر وعند اإلشارة يغير مسار الجري يقوم  يجري كل فوج -

 تدوير الساقين في مختلف االتجاهات،تدوير الحوض -:الالعبون بعدها بالتمارين التالية
 لمرونة تمارين لإلطالة وا-تمارين أبجديات الرياضة،انطالقات قصيرة وسريعة-

 د75

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

 

 

السيطرة على الكرة عندما تأتي -
 .من الزاوية أثناء الحركة

 

السيطرة على الكرة عندما تاتي من 
 الجانب أثناء التحرك

معرفة الجانب المهاري واكتشاف 
 األخطاء

 

 

م يقف العب أ في الوسط ومعه 2الالعبين على محيط دائرة الوسط و مسافة كل العب و آخر  ينتشر-
الكرة يبدأ التمرين بجري العب أ في اتجاه واحد وإرسال الكرة لالعب المقابل له يقوم بالسيطرة و 

 .إرجاعها له

رير الكرة إلى د بتم. د يقوم الالعبان أ.ج.ب.م بين كل العب أ6العبين في مربع بمسافة 4يقف  -
 ( .تغيير األماكن)الذي يأخذ مكان ب عند التمرير و كذا العب ب يأخذ مكان د 

 مقابلة 

وقت 
 العمل

 الراحة

 د5 د72

 د5 د75

  د02

 المرحلة

 الختامية

تمارين االسترخاء- الرجوع إلى حالة االستقرار  

 تمديد العضالت-

 د75
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 الجانب المهاري و الخططي تنمية: :األهداف

 المدة التمارين األهداف المراحل

 

 المرحلة

 التحضيرية

إعداد ذهني ونفسي تحضير 
للدخول في  بدني ومهاري

 التدريب

 يشرح المدرب سير الوحدة والسلوكات الفنية التي تؤدي الى تحقيق الهدف من الوحدة
 جري خفيف حول الملعب 

الخ ..االحماء الجري تدوير الذراعين رفع الركبتينابجديات : احماء بدني عام  
 (التمريرات العشر)لعبة صغيرة:احماء بدني خاص

 د02

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

السيطرة على الكرة أثناء 
التحرك التي تأتي من 

 ..الجانب

 

السيطرة على الكرة من -
 الجانب أثناء الحركة

 اللعب في مواقف تنافسية

آخرين في وسط المربع بالكرة عند البدا يجري الالعبين بجوار  4العبين بجوار كل قائم ويقف  4 يقف
القائم في اتجاه واحد وعند وصولهم للوسط يستقبلون كرة من العبي الوسط بالسيطرة و إعادة إرجاعها 

 .وهكذا في كل جهة من المربع

م 2يرسل العب أ كرة الى العب ب أمامه ب م العب ب1يقف العب أ بحوزته كرة و بجنبه على مسافة 
 . ليسيطر عليها ويرجعها له بنفس الطريقة وهكذا

 .الفريقان الغير مشاركا يقومان بالتنطيط.د 5فرق يلعب كل فريقان مباراة  4م تشكل 41*21في مساحة 

وقت 
 العمل

 الراحة

 د5 د75

 د5 د75

  د75

 المرحلة

 الختامية

تمارين التمديد العضلي و مرونة المفاصل-جري خفيف حول الملعب الحالة الطبيعيةالعودة إلى   
 تقييم مجمل الحصة-

75 
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                                         د91:الزمن                                                             13/13/2114 :التاريخ          
 تنمية الجانب المهاري و الخططي: :األهداف

 المدة التمارين األهداف المراحل

 

 المرحلة

 التحضيرية

تحضير الالعبين بدنيا ونفسيا -
 .لعملية التدريب

حول الملعبجري خفيف -  

إحماء عام للعضالت-  

تسخين خاص -  

 تمديد العضالت-

 د02

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

السيطرة على لكرة من الجري  *
 .نحو األمام

السيطرة على الكرة عندما تأتي *
لالعب من زاوية وينطلق لمكان 

 ا .سقوطه

لمساندة وتحضير الهجمات *ا
 والخروج السريع من المنطقة

م يرسل العب أ كرة نحو العب ب ليجري مسافة معينة 11العب أ مقابل العب ب بمسافة  يقف*
 .يسيطر عليها و يعيد الكرة له

 3يرسل العب أ كرة نحو قمع   2و العب ب عند 1يقف العب أ عند  1.2.3يشكل مثلث بأقماع *
 .ليجري العب ب نحوها ويسطر على الكرة و العكس

 3و1م مرمى شاغرة في المنطقة  15م تبعد كل منطقة عن األخرى ب  21*15مناطق بقياس  3تحدد *
تمريرات متتالية و الخروج بالكرة من  5القيام ب  1يشكل في كل منطقة فريقان أو ب يحاول الفريق أ

الذي يحاول  3تمريرات فقط و الخروج بها إلى منطقة أ 3ليقوم ب  2المنطقة األولى و تسليمها للفريق أ
 غير الفرق  في المناطق بعد مدة زمنية متساويةت. التهديف

وقت 
 العمل

 الراحة

 د1 د5

 د5 د1

12  

 المرحلة

 الختامية

العودة إلى الحالة الفسيولوجية 
 الطبيعية

 تمارين اإلطالة واالسترخاء

 جمع العتاد

 د02
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 تنمية الجانب المهاري و الخططي: :األهداف

 المدة التمارين األهداف المراحل

 

 المرحلة

 التحضيرية

تهيئة الالعبين نفسيا و بدنيا -
 للدخول في المرحلة الرئيسية

 16متر تشكل أفواج من  11×11في مساحة  -. االصطفاف، شرح أهداف الحصة التدريبية -
العبين، يقوم العبان بمحاولة قطع الكرة من بقية عندها يخرج الالعب الذي دخل األول، يشترط على 

 .بقية الالعبين عدم لمس الكرة أكثر من ثالث مرات، مرتين، مرة واحدة
 .تسخين عام لمختلف أعضاء الجسم، األبجديات، تمارين المرونة العضلية والمفصلية -

 د02

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

السيطرة على الكرة عندما تأتي *
 من الخلف

 

السيطرة على الكرة من الجانب *
 .أثناء التحرك

 اللعب في مواقف تنافسية*

 

وضع قمع في وسط المثلث حيت عند كل ركن يقف العبان ج  ي.ب .العبين في شكل مثلث أ 6يقف *
 يرسل احدهما الكرة نحو القمع الذي في الوسط ليلتقطها العب اآلخر و يسيطر عليها 

د اللذان يتبادالن األماكن عند تمرير .ب كرة إلى ج.د يرسل العب أ.ج.ب.العبين في مربع أ 4يقف *
 .الكرة لهما ويقومان بالسيطرة عليها

ضد  3و  2ضد 1م يقسم الفوج إلى أربع  فرق يلعب فريق 21م وعرضهما 41ملعبين طولهما يحدد *
 . تم يحدد الفائز من خالل  عدد اإلنتصارات 4ضد  2و 3ضد1تم  4

وقت 
 العمل

 الراحة

 د1 د6

 د1 د6

  د75

 المرحلة

 الختامية

التهدئة والعودة إلى الحالة  -
 الطبيعة

 . نصف الملعب جري خفيف حول -
 جمع العتاد االنصراف -

 د75
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 تنمية الجانب المهاري و الخططي: :األهداف

 
 

 

 

 

 المدة التمارين األهداف المراحل

 

 المرحلة

 التحضيرية

التحضير البدني العام و النفسي-  
تهيئة العضالت-  

 الفاعلة في النشاط

جري خفيف حول الملعب-  
إحماء عام للعضالت-  
تسخين خاص -  
 تمديد العضالت-

 د02

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

السيطرة على الكرة من جوانب *
 .مختلفة مع التحرك

السيطرة على الكرة من الجري *
 من الجانب

التخلص من الكرة في وقت *
 محدد

 

العبين آخرين مربع داخل المربع 4م و 7العبين مربع كبير مسافة بين كال العب  4 شكلي*
م يقوم العبي الوسط بالجري في اتجاه واحد وعند مقابلته العبي المربع الكبير 3الكبير بمسافة

 .يستلمون الكرة عن طريق السيطرة و إرجاعها و هكذا

 6يسار من جهة العب أ على بعد م من قمع و العب ب على ال11يقف العب أ على بعد *
م من القمع يرسل العب ب كرة نحو القمع ليجري العب أ لألمام نحوه و يقوم بالسيطرة 

 .عليها

يقسم الفوج إلى فريقين أ و ب و لكل العب كرة يحاول كل فيق رمي الكرات في منطقة *
 الخصم و عند انتهاء الوقت يكسب الفريق الذي يملك أقل عدد من الكرات 

وقت 
 العمل

 الراحة

 د5 د72

 د5 72

  د72

 المرحلة

 الختامية

العودة إلى الحالة الفسيولوجية 
 الطبيعية

تمارين االسترخاء و االسترجاع -  

 تمديد العضالت-

 د72
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 تنمية الجانب المهاري و الخططي:: األهداف

 المدة التمارين األهداف المراحل

 المرحلة

 التحضيرية

 اإلعداد البدني و النفسي 

 تنثيط الدورة الدموية-

جري خفيف حول الملعب-  
(تدوير الذراعين و رفع العقبين)تسخين عام -  
 تمديد العضالت و إطالتها-

02 

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

السيطرة على الكرة تحسين مهارة 
 .بشتى أنواعها

ضرب الكرة والسيطرة بتغيير 
 اإلتجاه

 

التحكم بالكرة أتناء الجري و 
 .المحاقظة عليها

 

 

بتمرير الكرة إلى العب مقابل له الذي يقوم  1م يقوم العب 5يتقابل العبون مثنى مثنى على مسافة *
 من المدرببالسيطرة عليها يتغير طريقة السيطرة على الكرة بإشارة 

يجري العبان مع بعض يتبادالن التمرير فيما بينهما و عند إعطاء اإلشارة يرسل الكرة أحدها في اتجه *
 معاكس من الجري ليقم الالعب الثاني باللحاق بها و السيطرة عليها

بالجري يجري العبان مع بعضهما يتبادالن التمرير فيما بينهما و عند إعطاء اإلشارة يقوم أحد االعبين *
 .مع إمكانية عدم أخذ الكرة منه و يلحق به الزميل بالكرة بسرعة

وقت 
 العمل

 الراحة

 د5 د72

 د5 د72

 د5 د72

 المرحلة

 الختامية

تمارين التمديد من وضع الجلوس - الرجوع الى الحالة الطبيعية  
 اعطاء ملخص حول الحصة-

 د75
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   د                                   15 :الزمن                                                                 31/13/2114:التاريخ         
 تنمية الجانب المهاري و الخططي :األهداف

 المدة التمارين األهداف المراحل

 

 المرحلة

 التحضيرية

تهيئة الالعبين نفسيا و بدنيا 
 للمرحلة الرئيسية

شرح هدف الحصة-  

تبادل التنطيط بالكرة بين الالعبين وعند اإلشارة القيام بحركة إحماء-  

 بالرجل أو بالركبة دون أن تسقط في األرضمسك الكرة باليد و تمريرها إلى الزميل :)لعبة-

 د02

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

 السيطرة على الكرة العالية

 

 

 اللعب في مواقف تنافسية

 

م و يكون العب في وسطهما يقوم أحد الالعبين بتمرير الكرة لالعب 21يتقابل كل العبين بمسافة 
بغرض ضربها نصف طائرة للزميل المقابل الوسط الذي يستقبلها و يجري بها نحو نفس الالعب ليحضرها 

بعدها يجري الالعب صوبه و الذي يكون قد سيطر عليها وهكذا مع تغير العب الوسط عند إشارة 
 .المدرب

م في كل مساحة فريقين بلونيين مختلفين تقام مباراة و تحدد عد اللمسات  21x21تحدد مساحات 
 .لمسة ثم لمستين ثالثة  ثم لعب حر

وقت 
 العمل

 الراحة

72 5 

  د12

 المرحلة

 الختامية

جري خفيف حول الملعب مع التخفيض في الريتم حتى المشي ثم تمارين التمديد و إطالة العضالت و  الرجوع الى الحالة الطبيعية
 المفاصل

 د72
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                                        د77: الزمن                                                                   13/14/2114:التاريخ       
 تنمية الجانب المهاري و الخططي: :األهداف

 المدة التمارين األهداف المراحل

 

 المرحلة

 التحضيرية

تهيئة الالعبين نفسيا و بدنيا -
 للدخول في المرحلة الرئيسية

قيام الالعبين بإحماء عام من جري و حركات متنوعة-  

 لعبة التمريرات العشر-

 د02

 

 

 المرحلة

 الرئيسية

 

 

 

 التحكم بهااإلحساس بالكرة 

 

قدرة التحكم في الكرة و 
 .السيطرة عليها

 

تنمية الجانب الدفاعي و 
 الهجومي

 

 

م و الكرة مع احدهما يبدأ التدريب عقب بداية الالعبان بالجري مع تمرير 5العبان متجاوران بمسافة -
.الكرة بباطن القدم لألمام بالتبادل  

من المجموعة  2من المجموعة أ يمرر الكرة إلى الالعب  1تمرير الكرة بين مجموعتين متقابلتين الالعب-
يراعى استخدام القدم اليمنى و . ب ثم يجري ليقف خلف الالعب األخير من المجموعة ب و هكذا

 اليسرى في التدريب

 يقسم الفوج إلى فريقين بمرمى واحد فريق يهاجم و األخر يدافع -

وقت 
 العمل

 الراحة

 د0 د5

 د5 د72

  د02

 المرحلة

 الختامية

تمارين االسترخاء- الرجوع إلى حالة االستقرار  

 تمديد العضالت-

 د75

 

 

 



 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 معهد التربية البدنية و الرياضية 

 جامعة عبد الحميد ابن باديس

 مستغا نم     

 استمارة استبيانيه لترجيح االختبارات 

 

 :تحية طيبة وبعد

السيطرة على الكرة عند  مهارة صغرة على تطويرمالتدريب في مالعب  أثر" بغرض إجناز حبث بعنوان
لتحضري مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت يف التدريب الرياضي و التحضري  "العبي كرة القدم صنف أشبال 

 :حث بني أيديكم هذه االستمارة من اجل ترجيح االختبارات املهارية التالية البدين يضع الطالب البا

 :ملخص الدراسة 

سنة من أجل تطوير مهارة السيطرة  71اقرتا  وحدات تدريبية على العيب كرة القدم صنف أشبال أقل من 
 .يدملا هلا أمهية كبرية يف كرة القدم و بناء اللعب اجل( استالم و استقبال )على الكرة

 :من إعداد الطالب 

 :إشراف الدكتوربن يوسف حممد                                                                 

 حجار خرفان حممد                                                                               

 0271/0271: السنة الجامعية



 

 ارات ــح اإلختبـــترجي

 

 

 امتصاص و كتم الكرة                                   : االختبار األول

 السيطرة على الكرة العالية                                : االختبار الثاني

 استقبال الكرة داخل المربع: االختبار الثالث

 استقبال الكرة المرتدة: االختبار الرابع

 الكرة من الجري السيطرة علىاالختبار الخامس 

 استقبال الكرة الموجه: االختبار السادس
 

 

 

 

 

 

 

 

 



وحدات تحديد محتوى الترشيح االختبارات و الذين تم االستعانة بهم في  األساتذةبيان أسماء  -
  التدريبية

 : أوال

 الجامعة الدرجة العلمية االسم
 والرياضية مستغامنمعهد الرتبية البدنية  بروفسور بن قوة علي

 معهد الرتبية البدنية والرياضية مستغامن دكتور عتويت نور الدين
 معهد الرتبية البدنية والرياضية مستغامن دكتور كتشوك سيد أحممد
 معهد الرتبية البدنية والرياضية مستغامن دكتور بن لكحل منصور

 مستغامنمعهد الرتبية البدنية والرياضية  أستاذ ميم خمتار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج اإلختبارات القبلية و البعدية للعينتين
 

 

 قبلي تجريبية

 العينة
امتصاص 

 نقاط5الكرة 

السيطرة 

على الكرة 

 نقاط4العالية 

استقبال 

الكرة من 

 نقاط3الجري 

استقبال 

الكرة 

 نقاط3الموجه

1 2000 2000 2000 2000 

2 4000 4000 2000 2000 

4 2000 4000 3000 2000 

3 4000 1000 2000 3000 

5 3000 1000 2000 3000 

5 2000 2000 3000 0000 

0 4000 1000 2000 3000 

8 4000 4000 0000 2000 

9 4000 1000 0000 0000 

10 2000 4000 2000 2000 

11 4000 2000 2000 0000 

12 4000 1000 2000 3000 

14 2000 4000 3000 2000 

13 2000 1000 2000 0000 

15 2000 4000 2000 3000 

15 4000 2000 2000 2000 

10 4000 2000 3000 0000 

18 2000 2000 2000 2000 

 

 

 

 

 

 



 

 قبلي ضابطة

 العينة
امتصاص 

 نقاط5الكرة 

السيطرة 

على الكرة 

 نقاط4العالية 

استقبال 

الكرة من 

 نقاط3الجري 

استقبال 

الكرة 

 نقاط3الموجه

1 5000 1000 3000 2000 

2 4000 2000 2000 3000 

4 5000 4000 2000 2000 

3 2000 4000 3000 2000 

5 2000 2000 2000 2000 

5 4000 1000 0000 2000 

0 2000 2000 0000 3000 

8 2000 4000 3000 0000 

9 2000 4000 2000 0000 

10 5000 2000 2000 2000 

11 5000 1000 2000 3000 

12 0000 1000 0000 3000 

14 4000 2000 2000 2000 

13 0000 4000 0000 0000 

15 0000 2000 3000 0000 

15 4000 2000 2000 3000 

10 2000 2000 2000 2000 

18 5000 4000 0000 0000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بعدي تجريبية

 العينة
امتصاص 

 نقاط5الكرة 

السيطرة 

على الكرة 

 نقاط4العالية 

استقبال 

الكرة من 

 نقاط3الجري 

استقبال 

الكرة 

 نقاط3الموجه

1 5000 3000 2000 3000 

2 5000 5000 3000 2000 

4 4000 3000 3000 3000 

3 5000 5000 2000 3000 

5 5000 4000 3000 3000 

5 4000 4000 3000 2000 

0 5000 3000 3000 3000 

8 5000 3000 2000 3000 

9 5000 5000 3000 2000 

10 5000 2000 3000 3000 

11 5000 2000 3000 3000 

12 5000 3000 3000 3000 

14 5000 3000 2000 3000 

13 5000 2000 3000 3000 

15 4000 4000 3000 2000 

15 5000 3000 2000 3000 

10 5000 3000 3000 3000 

18 5000 2000 3000 3000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بعدي ضابطة

 العينة
امتصاص 

 نقاط5الكرة 

السيطرة 

على الكرة 

 نقاط4العالية 

استقبال 

الكرة من 

 نقاط3الجري 

استقبال الكرة 

 نقاط3الموجه

1 5000 2000 2000 3000 

2 4000 2000 3000 2000 

4 2000 4000 0000 2000 

3 5000 2000 3000 3000 

5 4000 2000 2000 2000 

5 4000 3000 2000 2000 

0 5000 2000 3000 2000 

8 2000 1000 2000 3000 

9 5000 4000 3000 2000 

10 4000 2000 2000 2000 

11 4000 2000 2000 0000 

12 4000 2000 3000 2000 

14 5000 4000 3000 3000 

13 2000 2000 2000 2000 

15 5000 4000 2000 2000 

15 2000 2000 2000 2000 

10 4000 1000 2000 2000 

18 5000 2000 2000 3000 

 

 

 

 

 

 



 .بيان أسماء فريق العمل المتكون من السواعد العلمية المؤهلة -

 :أمساء فري  العمل املتكون من سواعد علمية مههلة

 

 

 المستوى االسم
 -اإلعالم الرياضي-ماجسرت بوخاري فتحي
 -التدريب الرياضي   –ماسرت  العيدي مسري

 -تدريب رياضي –السنة الثانية ماسرت  قبلي عبد القادر
 -تدريب الرياضي   –السنة الثانية ماسرت  فغول ياسني
 -تربية بدنية ورياضية-ليسانس دمحاين عابد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة
 

   .كرة القدم  العيبمالعب مصغرة يف تطوير مهارة السيطرة على الكرة  يفالتدريب أثر  :عنوان الدراسة
 الدراسة تهدف

 .معرفة تأثري التدريب يف املالعب املصغرة على تطوير مهارة السيطرة على الكرة لالعيب كرة القدم  -

 : طالبوأفترض ال
  ِيهثر التدريب يف مالعب مصغرة إجيابا على تطوير مهارة السيطرة على الكرة عند الالعبني لعينة

 .البحث

 :إجراءات البحث
 U17صنف أشبال  – وفاق مزغران و إحتاد فرناكة  فرق لوالية مستغامنالعيب البحث يف عينة متثلت   -

لكل من   العبا(18)بواقع  العبا (45)والبالغ عددهم ) 2013 – 2014(للموسم الرياضي  -
حيث  14.33% نسبتها متثلت يف  ،و مت اختيارها بالطريقة العمدية  اجملموعتني التجريبية والضابطة

 .أن األداة املستخدمة كانت االختبارات القبلية و البعدية
 : ستنتاجأهم ا

 :ليعلى ما أفرزته املعاجلات اإلحصائية ما ي ءستنتج الباحث من خالل الدراسة وبناا -  

أن تلك التدريبات  إن التدريب يف مالعب مصغرة تهثر إجيابا يف تطوير مهارة السيطرة على الكرة إذ تبني
باستعمال جمموعة من املهارات العديدة مما خيل  تكرارات مهثرة تساعد على ثبات واستقرار  تسمح
 .ات احلركية لدى العيب كرة القدماملهار 

 : توصيةأهم 
ضرورة استخدام التدريبات يف مالعب مصغرة يف برامج تدريب الناشئني ملا هلا من تأثري إجيـايب يف تنميـة  -

 .لصفة اليت كانت  قيد الدراسةوتطوير الصفات املهارية و ا
 

 

 

 

 

 

 



Summary of the study 

Study title: 

      The effect of training in mini-stadium to develop the control the Ball 

for footballer 

Objective of the study: 

      Recognize the effect of training in mini-stadium to develop the skill to 

control the Ball for soccer Player (footballer). 

Student guess: 

      Training in mini stadium affects positive y on develops the skill to 

control the ball for footballer. 

Search procedures: 

     The research sample consisted of player teams of mostaganem (class 

cub’s (U 17) for the sport season 2013/214 with total of 36 players by 18 

players for each of the experimental control groups. This was chosen 

intentionally by percentage of 14.33%. 

Tribal dimensional test are used as a research tool. 

The important conclusion : 

    The researcher concluded from the study and based on statistics results 

what follows the training in mini stadium affects positively on develop the 

skill to control the ball lit turns out that those exercises allow the use of 

deferent skills which creates duplicates influential help to the stability 

steadiness of the motor skills to the footballer . 

Recommendation: 

    The need for training in the use of mini-stadium in the youth training 

program because of its positive impact on the development of the qualities 

of skill character traits that were study. 

 

 


