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ىدي ثمرة العلم، وجهد السنين إلى التي كانت لي ذخرا في الحياة، إلى التي سهرت الليالي و تكبدت مّر أ

الدنيا أذوق أنا حلوىا، إلى التي منحتني العطف والحب و الحنان فلم تبخل علّي بشيء، إلى أّول من نطق 

أقدامها فعشقت تراب أقدامها " أمي الغالية" باسمها لساني، وخفق لها قلبي إلى من جعل اهلل الجنة تحت 

 حفظها اهلل ورعاىا و أطال في عمرىا.

إلى الذي من عطفو سقاني، وبرحمتو رعاني، إلى من رباني فأحسن تربيتي، إلى عدتي و عتادي في دنياي، 

 إلى الذي وقف بجانبي وساعدني في كل خطوات حياتي، إلى من غرس في ذاتي التضحية وعزة النفس و

 الشموخ " أبي الغالي" حفظو اهلل و رعاه وأطال في عمره.

 إلى إخوتي وأخواتي

 إلى أعز األصدقاء و الزمالء واألحباب واألساتذة في جميع األطوار الدراسية

 إلى من يحبهم قلبي ولم يذكرىم قلمي ولساني فالعمل كلو لكم، وإلى كل من تسكنو روح العلم والمعرفة.

 

 



 
 

ىدي ثمرة العلم، وجهد السنين إلى التي كانت لي ذخرا في الحياة، إلى التي سهرت الليالي و تكبدت مّر أ

الدنيا أذوق أنا حلوىا، إلى التي منحتني العطف والحب و الحنان فلم تبخل علّي بشيء، إلى أّول من نطق 

أقدامها فعشقت تراب أقدامها " أمي الغالية" باسمها لساني، وخفق لها قلبي إلى من جعل اهلل الجنة تحت 

 حفظها اهلل ورعاىا و أطال في عمرىا.

إلى الذي من عطفو سقاني، وبرحمتو رعاني، إلى من رباني فأحسن تربيتي، إلى عدتي و عتادي في دنياي، 

 إلى الذي وقف بجانبي وساعدني في كل خطوات حياتي، إلى من غرس في ذاتي التضحية وعزة النفس و

 الشموخ " أبي الغالي" حفظو اهلل و رعاه وأطال في عمره.

 .عبدالرحمن  رانيا سلسبيل  فتحي  قديرو  عصام  عبداإللو  عبدالجليل اإلخوة و األخوات إلى كل 

 إلى كل األصدقاء مصطفى مختار محمد نسيم 

 ، حقيقي  ، نبيل  " إلى كل عمال وأساتذة متوسطة بلمختار عاقل  "يحياوي ، جلولي

 إلى كل من أحببتهم و أحبوني... إلى كل من ذكرىم لساني ولم يذكرىم قلمي... إلى كل من اتسع لهم
 صدري ولم تتسع لهم صفحتي...

 إلى أعز األصدقاء و الزمالء واألحباب واألساتذة في جميع األطوار الدراسية

 

 



 
 

بسم اهلل الرمحان الرحيم...احلمد هلل محدا ال انقطاع ألمده وال حساب لعدده وال مبلغ لغايتو والصالة والسالم 

 على نيب الرمحة حممد )ص( وعلى والو وسلم.

احلمد هلل الذي أعاننا على الصرب والتوفيق الجناز ىذا البحث العلمي الذي نرجو أن يكون مسامهة متواضعة منا ، 

 وعلما يرجى نفعو وبعد:

الذين درسونا وساعدونا طيلة  معهد الرتبية البدنية والرياضة كل أساتذة ودكاترة نتقدم بوافر الشكر واالمتنان إىل  

 اخلمس سنوات

" الذي مل يبخل علينا بنصائحو القيمة  ميم خمتار  "ادلشرف لألستاذكما أتقدم بأمسى آيات الشكر والتقدير 

 ة اليت أسداىا إلينا طوال فرتة إشرافو على البحث ونرجو لو دوام العطاء واخلري والعافية.وتوجيهاتو العلمي

 . وأشكر جزيل الشكر الدكتور كتشوك حممد 

وذلك دلا قدموه لنا  من استشارات   حليمي مصطفى وقيلي عبدالقادركما نتقدم بوافر الشكر والتقدير لزمالئنا 

 وأراء علمية قيمة أغنت البحث.

 شكر بكثري من االمتنان رئيس قسم التدريب الرياضي "حجار حممد خرفان"ون

 وختاما نرجو من اهلل عز وجل أن جيعل ىذا البحث حمققا للهدف الذي وضع ألجلو

 انو نعم ادلوىل ونعم النصري ومن العون والتوفيق.
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 قدمة: م
كرة القدـ بشعبية ىائلة على ادلستوى احمللي والعادلي، لذا فقد تعانقت كل اجلهود العلمية  حتظى

الرياضية يوما بعد واخلربات العلمية ضلو تطوير مستوى األداء ذلذه اللعبة، وضلن نرى ارتفاع مستوى الفرؽ 
وأصبح األداء يتميز بدرجة عالية من اإلتقاف، ولكي ضلقق ىذا ادلستوى أو نلحق بو ونسايره وجب  ـيو 

ىذه الرياضة، وعلى ضوء ذلك يتم  ومعرفة الطريق الصحيح وحتديد الوسائل واحملتوى ادلناسب وفقا دلا تتطلب
طلبات كي يكوف العبا ذو كفاءة دتكنو من اصلاز إعداد الرياضي إعدادا كامال من مجيع النواحي وادلت

الواجبات الفردية واجلماعية وحسن التصرؼ وسرعة اختاذ القرار خالؿ ادلواقف ادلتباينة طواؿ زمن ادلباراة، 
ذلذا فإف إعداد الرياضي النخبة للمشاركة يف ادلسابقات الرياضية ىي عملية بالغة األمهية تًتكز على عدة 

إلعداد البدين والنفسي وادلهاري واخلططي حىت نصل بالالعب إىل الفورما الرياضية جوانب من حيث ا
والقدرة على األداء , فمن حيث اجلانب ادلهاري يتطلب على الالعب أف تكوف لو القدرة على التصويب 

تكوف القذفة أثناء ادلباريات ألنو عامل مهاري يبٌت عليو اذلدؼ , فهو زلاولة إرساؿ الكرة ضلو ادلرمى حبيث 
  (fredo garel, 1983, p. 11)مصوبة كما ينبغي 

وتدريبو  بالالعو على ادلدرب أف يضعو ضمن تدريباتو وإعطائو وقت كاؼ , لذا فكلما ازدادت خربة 
)مفيت إبراىيم محاد،  على التصويب أمكنو التصويب يف مكاف مناسب من ادلرمى وبالقوة ادلناسبة .

 . (138-137الصفحات 
ولكن التدريبات ادلهارية يف التصويب ال تكفي للوصوؿ بالرياضي اىل اإلعداد ادلتكامل دوف اجلانب البدين 

 غَت مهتم بو يف والذي يتطلب القدرة والتحمل من مجيع النواحي البدنية للرياضي غَت أف ىناؾ عامل بدين
التدريبات الرياضية وىو التوازف حيث جيعل الالعب يتحكم يف توازنو أثناء اللعب و القدرة على اإلحتفاظ 

 .(2002د/ زلمد لطفي السيد،  -)د/ وجدي مصطفى الفاتح  بوضع اجلسم أثناء الثبات أو احلركة .

كرة ضلو أي ىدؼ معُت ينتج عنو ما يسمى بدقة التصويب أو الكفاءة يف فعند توازف الالعب وتصويب  
)زلمد  إصابة اذلدؼ حيث يكوف الالعب قادر على التحكم يف حركاتو اإلرادية ضلو ىدؼ معُت .

 .(1995صبحي حسنُت، 
يف ضوء قدراهتم وإمكانياهتم والتعامل معها وهبذا يتم إعداد الالعبُت ألفضل ادلستويات يف األداء ادلهاري 

 بطريقة علمية لتنمية عنصر التوازف و حتسُت دقة التصويب يف كرة القدـ 
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برنامج تدرييب لتنمية التوازف وتطوير دقة التصويب لدى العيب كرة  اقًتاحوذلذا دتحور موضوع حبثنا يف 
 إىل ثالث جوانب: القدـ ، وقصد اخلوض يف ىذا ادلوضوع قمنا بتقسيم حبثنا 

والذي حيتوي على إشكالية البحث مع حتديد الفرضيات وتبياف أمهية وأىداؼ :الجانب التمهيدي -
 البحث وأسباب اختيار ادلوضوع وحتديد ادلفاىيم وادلصطلحات .

التدريب خصصناه إىل  األوؿفصوؿ، الفصل  أربعةأما اجلانب النظري من الدراسة الذي حددناه يف 
و خصائصو و واجباتو مث تطرقنا إىل أىداؼ التدريب حيث تطرقنا فيو إىل مفهومو  احلديثالرياضي 

  ومراحل التدريب وطرؽ تدريبو.
وأمهيتو ودوره يف التدريب  وأنواعومفهومو  إىلحيث تطرقنا التوازف والفصل الثاين فقد خصصناه إىل 

  الرياضي .
ات األساسية وتقسيماهتا يف كرة القدـ وخصائصها وبعدىا تطرقنا إىل مفهـو ادلهار الفصل الثالث فقد  أما

خصصنا جانب من مهارة التصويب يف ادلهارات األساسية لكرة القدـ حيث تطرقنا إىل مفهـو التصويب 
  وعناصر التصويب مع أنواعو و العوامل ادلساعدة يف دقة التصويب .

سنة وكل ما يتعلق 71دلرحلة العمرية اقل من دراسة خصائص ا إىلفقد خصصناه  الرابع واألخَتالفصل  أما
, مع التطرؽ إىل  ي، واحلركي، العقلي، واالجتماعيهبذه الفئة من تغَتات وتطورات من اجلانب اجلسم

 الدراسات السابقة وادلشاهبة .
ادلستخدمة أما اجلانب التطبيقي وتناولناه يف فصلُت الفصل األوؿ وضحنا فيو إجراءات البحث وبينا الطرؽ 

يف البحث ورلتمع البحث ورلاالتو وكذا طريقة التحليل اإلحصائي وحدود الدراسة، أما الفصل الثاين 
خصصناه إىل عرض و حتليل ومناقشة نتائج االختبارات البدنية و ادلهارية لالعبُت ادلتحصل عليها من 

 لتوصيات وادلالحق.الدراسة ادليدانية وتلخيص نتائجها،باإلضافة إىل بعض االقًتاحات وا
 
 
 
 شكالية : اإل
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تطورا كبَتا ملحوظا . وىذا التطور يف الشكل العاـ قابل للتفرع  األوىلعرفت الرياضة منذ نشأهتا 
شعبية يف العامل من بُت الرياضات اجلماعية  األكثروالتنوع .حيث تعترب كرة القدـ أحد تفرعاهتا ولعلها 

مدارس متخصصة يف اللعبة  بإنشاءاألخرى . فهذه الشعبية زادهتا أكثر اىتماما من طرؼ ادلسؤولُت وذلك 
. وبالتايل لعب أدوار مرموقة سواءا  على مستوى الفرؽ الوطنية أو  إمكانياهتا وإبرازحىت يتسٌت ذلا الظهور 

 األندية .
قوة بدنية عالية لالعب من  امتالؾمن الرياضات اليت أصبحت تتطلب من الرياضي ة القدـ رياضة كر ف

بصفة خاصة  ة وبالعب كرة القدـخالؿ عملية اإلعداد البدين اليت هتدؼ إىل الوصوؿ بالالعبُت بصفة عام
والتخصص  دتيز ادلدرب الرياضي بالتأىيل إىل أعلى مستوى شلكن تسمح بو قدراتو واستعداداتو وكل ما

العايل وكلما زاد إتقانو للمعارؼ وطرؽ تطبيقها واإلدلاـ هبا ،وعلى مدى ما توصل إليو الالعب أو الفريق 
بدنيا وما حتقق من تطوير لعناصر اللياقة البدنية األساسية من قوة، سرعة، حتمل ، مرونة، ورشاقة، كلما  

ة تساىم بدرجة كبَتة يف تطوير وتنمية كاف أقدر على ختطيط عملية التحضَت واإلعداد بصورة علمي
 .    من خالؿ برامج تدريبية ىادفة  ادلستوى الرياضي لالعب كرة القدـ إىل أقصى درجة

فعملية التدريب الرياضي تتأسس على تبادؿ ادلعلومات بُت ادلدرب والالعب حىت يتمكن من كسب 
تدريب من ادلواقف اليت حتتاج إىل الألف عملية األسس ادلهارية والبدنية اليت تساىم يف االرتقاء مبستواه 

التحضَت البدين و ادلهاري اجليد إما بصورة إجيابية تساىم يف تعبئة طاقاهتم وقدراهتم أثناء ادلنافسة أو بصورة 
 سلبية تؤدي إىل عكس ذلك .

ق الفوز ذلذا حيث أصبح للعامل البدين و ادلهاري تأثَت واضح على صلاح أو فشل األندية والفرؽ يف حتقي
التدريبية من يسعى ادلدربوف دائما االرتقاء مبستوى القدرات البدنية وادلهارية لالعبُت بإتباع سلتلف الطرؽ 

إعداد برامج تدريبية مقننة يف تطوير اجلوانب البدنية وادلهارية للرفع من مستوى اإلصلاز الرياضي خالؿ 
يدانية للباحثُت يتجلى الغياب الواضح إلعداد الربامج ومن خالؿ الدراسات السابقة والتجربة ادل لالعب

التدريبية من الناحية البدنية وادلهارية كالتوازف والتصويب حيث نرى اإلمهاؿ الكبَت من طرؼ ادلدربُت يف 
, وعلى الرغم من اجملهودات اليت  )دراسة قاسي زىَت(عدـ إدراج أي حصص تدريبية يف الربنامج التدرييب 

نا الحظنا نقص يف الربامج التدريبية لتنمية  أنبدنيا ومهاريا يقـو هبا ادلدربوف للحفاظ على مستوى الالعبُت 
 أدى بنا إىل طرح التساؤالت التالية :  األمر الذي  كل من القدرات البدنية وتطوير ادلهارات الرياضية 
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 التساؤل العام:   -    
  دقة التصويب لدى العيب كرة القدـحتسُت  عنصر التوازف و تنمية يؤثر الربنامج التدرييب علىىل 

 ؟ سنة  71أقل من 
 التساؤالت الفرعية: -
  تنمية ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبارات القبلية و البعدية لعينات البحث يف 

 ة ؟سن 71لالعيب كرة القدـ أقل من  عنصر التوازف
  تطوير دقة ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبارات القبلية و البعدية لعينات البحث يف

 سنة ؟ 71لالعيب كرة القدـ أقل من  التصويب
 أهداف البحث: -3
لكل دراسة من الدراسات غاية ترجى من ورائها وأىداؼ تسعى لتحقيقها من أجل تقدمي البديل أو  

تعديل ما ىو موجود، وذلك بإسهاـ ىذا البحث يف رفع كفاءتو وبالتايل استيعاب طبيعة البحث العلمي 
 كن حصرىا فيماواإلدلاـ مبا حيملو ىذا البحث. ومن خالؿ حبثنا ىذا نريد حتقيق بعض األىداؼ اليت مي

 يلي:
 71لالعيب كرة القدـ اقل من  الربنامج التدرييب على تنمية عنصر التوازفالتعرؼ على مدى تأثَت   -

 سنة.
 سنة  . 71لالعيب كرة القدـ اقل من  الربنامج التدرييب على تطويردقة التصويب معرفة مدى تأثَت   -
 فرضيات البحث: -4

 الفرضية العامة:
    71لدى العيب كرة القدـ اقل من  عنصر التوازف وتطوير دقة التصويبعلى  الربنامج التدرييب ؤثر ي - 

 سنة.
 

 الفرضيات الجزئية
لالعيب كرة  تنمية عنصر التوازفالقبلية و البعدية يف  االختباراتبُت توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  -7

 سنة. 71القدـ اقل من 
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لالعيب كرة  تطوير دقة التصويبالقبلية و البعدية يف  االختباراتتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بُت  -2
 سنة. 71القدـ اقل من 

 أهمية البحث: -5
 مشلت أمهية ىذه الدراسة جانبُت:

من ميكن ذلذا البحث أف يكتسي أمهية بالغة وذلك من اجلانبُت العلمي والعملي، ف أوال: الجانب النظري:
 اجلانب العلمي ميكن اعتباره كمسامهة يف إثراء وتثمُت ادلكتبة اجلامعية قصد مساعدة ادلدربُت والباحثُت.

الفئة  ذلذه التدريبية الصورة تعديل يف الدراسة ىذه نتائج من االستفادة ميكن رمبا ثانيا: الجانب التطبيقي:
بعض ادلتطلبات البدنية و  تطوير على مركزة تدريبية برامج بناء يف ادلناسبة العلمية الطرؽ وإتباع العمرية،
 ومتطلبات اخلصائص حسب ، التدريباألشباؿ خالؿ  لفئة وادلتزف الشامل اجليد اإلعداد من أجل ادلهارية
 العمرية         ادلرحلة ذلذه اجلسم ألعضاء و التكيفات الفسيولوجية النمو

 :  تحديد مصطلحات البحث -
الالعبُت والفرؽ الرياضية  دىو:"العمليات ادلختلفة التعليمية والًتبوية والتنشئة، وإعدا : التدريب الرياضي

من خالؿ التخطيط والقيادة التطبيقية هبدؼ حتقيق أعلى ادلستويات الرياضية واحلفاظ عليها ألطوؿ فًتة 
 .(1998)مفيت إبراىيم محاد،  شلكنة".

ىو عبارة عن اخلطوات التنفيذية لعملية التخطيط خلطة صممت سلفا , وما يتطلبو ذلك من :  البرنامج-
 (1995)عبداحلميد شريف،  تنفيذ من توزيع زمٍت وطرؽ التنفيذ وإمكانيات حتقيق ىذه اخلطة .

هزة العضوية من  الناحية العضلية يعرفو"الرسوف" و"يكم" قدرة الفرد يف السيطرة على األج:  التوازن -
العصبية ويعرفو "كيورتن" بكونو إمكانية الفرد للتحكم يف القدرات الفزيولوجية والتشرحيية اليت تنظم التأثَت 

 على التوازف مع القدرة على اإلحساس بادلكاف سواء باستخداـ البصر أو بدونو وذلك عضليا وعصبيا.
 .(924)زلمد صبحي حسنُت، صفحة 

. ءادلهارات األساسية يف كرة القدـ ىي عبارة عن نوع معُت من العمل واألدا:  المهارات األساسية -
استخداـ العضالت لتحريك اجلسم أو بعض أجزائو لتحقيق األداء البدين اخلاص. وىي هبذا  ـيستلز 

الشكل تعتمد أساسا على احلركة وتتضمن التفاعل بُت عمليات معرفية وعمليات إدراكية وجدانية لتحقيق 
 .(15، صفحة 2002)مفيت إبراىيم محاد،  التكامل يف األداء.
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" على انو نقطة قوة اللعب وقرار يعمل على جلب التفوؽ يف Claude Bayerيعرفو" :   التصويب -
.  اذلجـو

" أف التصػػػويب ىػػػػو عبػػػارة عػػػػن خادتػػػة لتسلسػػػػل H.FIRAN&N.MASSANOيف حػػػُت يقػػػػوؿ" 
 أفعاؿ وعالقات نوعا ما معقدة بُت الالعبُت .

لغػػػة:   ادلراىقة معناىا النمو، نقوؿ: "راىق الفىت وراىقت الفتاة"، مبعٌت أهنما منيا منوا :  المراهقة -
)حامد عبد  .متواصال ومستمرا، واالشتقاؽ اللغوي يغَت ىذا ادلعٌت على االقًتاب والنمو من النضج واحللم 

 .(323، صفحة 1995السالـ زىراف، 
يعٍت مصطلح ادلراىقة مبا يستخدـ يف علم النفس "مبرحلة االنتقاؿ من مرحلة الطفولة إىل مرحلة    :اصطالحػا

 . (329، صفحة 1994)عبد العايل اجلسماين،  النضج والرشد.
سنة  19سنة إىل  13لفرد من سن فادلراىقة مرحلة تأىب دلرحلة الرشد ودتتد من العقد الثاين يف حياة ا

تقريبا، وال ميكننا حتديد بداية وهناية مرحلة ادلراىقة ويرجع ذلك لكوف ادلراىقة تبدأ بالبلوغ اجلنسي بينما 
 . (212، صفحة 1994)زلمد أيوب الشحيمي،  حتديد هنايتها بالوصوؿ إىل النضج يف مظاىره ادلختلفة
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 :سبهيد
ظهرررره م هرررريب الررررردرطر الهطظررررر  أغهاررررال أاملهطظةررررال أأ هارررررال فررررتط ادله  رررر  ال م يرررر  ال يط رررر  أ  ررررظ لر ررررير 

الهطظرري  إ  اجملرمعظت البشهط  أغهأ ع يال ةغَتات عدطدة ،أطشَت الر ير احلظدث يف شىت رلرظتت ال شرظغظت 
 ارة ظع األاش   الهطظري  ادلخر    لرح يق أع ى اتصلظزات.

 بظعربرررظر الرررردرطر الهطظرررر  عم يررر  ةهايطررر  ةجررررهد  البيةررر  اتصرمظعيررر  ل دألررر  أ ررري ع  ررره  رررظب يف رب يرررق 
ظ ه اذلد  الًتايي لب ظء اإلاجظن ادلثظيل أ رق ل ر رير ادلر ظ رق ل شخ ري  يف ال رهد أطعررم ا رد مر  برظت أمملر

 أميدان ف ر لرح يق ذات ال هد.
كمررظ ظهرره العدطررد مررني البررظ ثُت الهطظررريُت يف شررىت دأط العررظو  يررم  ررظييا يف ة رريطه ع رر  الًتايرر  الهطظررري  
أالرررردرطر الهطظرررر ، أظهرررهت ع رررى اليصررريد ال رررهة أال ملهطرررظت الع ميررر  احلدطثررر  ادلشرررر   مرررني سلر ررر  الع ررريب 

 ال بيعي  أاتصرمظعي  األفهى.
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 مفهوم التدريب الرياضي: -1
التعبررُت أال ررهة الهطظررري   د:"العم يررظت ادلخر  رر  الرع يميرر  أالًتايطرر  أالر شررة ، أإعررداالررردرطر الهطظررر   ي

مني فرتط الرخ ريو أال يرظدة الر بي ير  حترد  رب يرق أع رى ادلجرريطظت الهطظرري  أاحل رظو ع يهرظ ألغريط  رًتة 
 (0991)م يت إاها ي  محظد،  شلك  ".

هترررد  إ  ايررظدة أإعرررداد أة ررريطه  أ رري أط"رررظ"العم يظت الرريت ةعرمرررد ع رررى األ ررم الًتايطررر  أالع ميرر ، الررريت
) رررركه،  ال رررردرات أادلجررررريطظت الهطظررررري  يف كظ رررر  صياابهررررظ لرح يررررق أ "رررر  ال رررررظ   يف الهطظررررر  ادلمظر رررر "

2002).   
كمررظ طعرره  الررردرطر :"ع ررى ااررال ايررل العم يررظت الرريت ةشررم  ا ررظء أة رريطه ع ظلرره ال يظارر  البدايرر ،أةع   
الرك يك،أة يطه ال ظا يظت الع  ي  رمني م ه  ع م  مرمم  أ رظد  فظررل أل رم ةهايطر  ا رد اليلريط 

 .(7991 جُت، )اظ    جني  اظلهطظر  إ  أع ى مجريطظت الهطظر  ادلمك  "
أطعه  زلمد عتأي: "الردرطر الهطظر  عم ي  ةهايط  أةع يمي  م ملم  زب"ل لأل م أادلبظدئ الع مي ، 

أهتد  أ ظ ظ إ  إعداد ال هد لرح يق أع ى مجريى رطظر  شلكني يف ادل ظ جظت الهطظري  أأ يف ايع معُت 
  .(2002عتأي، )زلمد  جني  مني أاياع الهطظر "

أط ه  م   ح الردرطر الهطظر  :"ااال عبرظرة عرني ال ريااُت أاألاملمر  اذلظد ر  إ  إعرداد ال رهد ل يلريط إ  
مجريى اتصلظز عني غهطق اإلعداد الكظم  لعميب األصه ة اليظي ي  اليت رب ق اليليط إ  مجرريى ت رق،مني 

كمرظ طرحجرني الريا رق الع رل أالع"ر   أطجره  ةع ري     يم مهاعظة  يظة الهطظر  ألحرال اجلجرمي  العظمر ،
   .(7991)م يت إاها ي  محظد،  ادلجظر احلهك   "ت عني زطظدة اظا ي  اإلارظج لدى ال هد"

 خصائص التدريب الرياضي: -2
أاإلدلررظب يميررل الع رريب ل ررد ألرربح الررردرطر الهطظررر  يف ع ررهاظ  ررثا طر  ررر الكثررَت مررني ادلعه رر  أالك ررظءة 

ادلهةب   اظلهطظر  املها لكين  ثه العم ي  مع دة هترد  إ  اليلريط اظلتعرر إ  األداء الهطظرر  اجليرد مرني 
خب رظ   الرردرطر  فتط إعداده إعدادا مركظمت.لثلك جير ع ى كر  مردرب أن طكرين م مرظ ادلظمرظ كرظمت

 الهطظر  أاليت طعرم مني أيهظ مظط  :
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 ريب الرياضي عملية تعتمد على األسس التربوية والتعليمية:التد -2-1
"لعم يرر  الررردرطر الهطظررر  أصهررظن طهةب ررظن معررظ اهاررظن أحيررق، أطكياررظن أ رردة أا رردة ت ط   رر  عها ررظ، 

 ا ج . يا ديظ ةع يم  أاآلفه، ةهاي 
البدايررر   ظجلظارررر الرع يمررر  مرررني عم يررر  الرررردرطر الهطظرررر  طهرررد  أ ظ رررظ إ  اكرجرررظب،أة مي  ال ررر ظت 

العظمررررر  أاخلظلررررر ،أةع ي  أإة رررررظن ادلهرررررظرات احلهكي ،أالهطظرررررري  أال ررررردرات اخل  يررررر  ل ررررريع ال شرررررظن الهطظرررررر  
إ  اكرجرررررظب ادلعظر ،أادلع يمرررررظت ال ملهطررررر  ادلهةب ررررر  اظلهطظرررررر  ا ررررر   عظم ،أرطظرررررر    الرخ   ،اظإلررررررظ 

 الرخ   ا    فظل .
ظررر   ظاررال طهررد  أ ظ ررظ إ  ةهايرر  ال شررظ ع ررى  ررر أمررظ اجلظاررر الًتارريي ال  جرر  مررني عم يرر  الررردرطر الهط

الهطظرررر ،أالعم  ع رررى أن طكرررين ال شرررظن الهطظرررر  ذأ ادلجرررريى العرررظيل مرررني احلظصرررظت ال"رررهأرط  أاأل ظ ررري  
ل  رررررهد، أزلظألررررر  ةشررررركي  دأا رررررل أ ظصرررررظت أميررررريط ال هد،أاترة رررررظء حترررررظ ا ررررريرة ةجررررررهد  أ ظ رررررظ فدمررررر  

ظت اخل  يرررر  احلميرررردة،كحر الرررريغني أاخل ررررق الهطظررررر  أالررررهأح اجلمظع ،اظإلرررررظ   إ  ةهايرررر ، أة رررريطه الجررررم
)زلمررد  -الهطظرري ،أكثلك ةهاير  أة ريطه الجرمظت اإلرادطر  كجرم  ادلثرظاهة أرربو الر  م أالشصظع ،أالر رمي "

  (09، ل ح  2112 جني عتأي، 

 ظع يرررال ة ملرري  ال ياعررد الًتايطرر  الرريت سبيرر  ايررل كمررظ لثرر  الررردرطر الهطظررر  يف شررك ال ال مرريذص  أشررك  
المليا ه األ ظ ي  م ظل  اياعد الرع ي  أالًتاي  الشخ ي  أدأر ةيصيال الًتايطُت أادلدراُت الريت ةملهره ا ريرة 

مه رد  جرُت الشررظأي )  َت مبظشهة مني صرهاء ايظدةرال فرتط الرردرطر أأح رظء ال يرظدة العظمر  أاخلظلر  أ َت رظ"
  -(22، ل ح  2112,أمحد إاها ي  اخلياصظ، 

 التدريب الرياضي مبني على األسس والمبادئ العلمية: * 2-2

دأرا أ ظ ريظ يف ألريط ال رهد إ  أع رى  رأاألراعي يرظت، ة عر تكظات ادلي ب  ال هدط  اردلظ يف الثتحي يرظ
 ادلجريطظت الهطظري  دأن ارةبظغهظ اظلردرطر الهطظر  الع م  احلدطم أالثي كظن أمها مجربعدا.

" ظلردرطر الهطظر  احلردطم ط ريب ع رى ادلعرظر  أادلع يمرظت أادلبرظدئ الع مير  ادلجررمدة مرني العدطرد مرني 
الر  م الهطظرر ،   احلييطر  أع ر  احلهكر ، ع ر ظلهطظرر ، أادليكظايكرا رالع يب ال بيعير  أالع ريب اإلاجرظاي ، ال ر

 (2112) كه،  اتصرمظع الهطظر "  ، أع  أالًتاي
 طهى م يت محظد:أن األ م أادلبظدئ الع مي  اليت ةجه  يف عم يظت الردرطر الهطظر  احلدطم ةرمث  يف: 



 التدريب الرياضي الحديث            الفصل األول                                               

 

 
- 02 - 

 ع   الرشهطح.

 اجلهد البدين.أظظ   أع"ظء 

 اييليصيظ الهطظر .

 ع يب احلهك  الهطظري .

 ع   ال  م الهطظر .

 ع يب الًتاي .

 ع   اتصرمظع الهطظر .

 . (22-20، ال  حظت 0991)م يت إاها ي  محظد،  اإلدارة الهطظري .

  
 العلمية للتدريب.: األسس والمبادئ 11شكل رقم              

 

 

 التدريب الرياضي يتميز بالدور القيادي للمدرب: *-2-3

األسس 
والمبادئ 

 العلمية

 

 أسس التشريح
أسس وظائف 
أعضاء الجهد 

 البدني

أسس علم النفس 
 الرياضي

 

أسس اإلدارة 
 الرياضية

 أسس علم التربية 

أسس علم 
 االجتماع الرياضي

أسس بيولوجيا 
 الرياضة

أسس علوم الحركة 
 الرياضية
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"طرمير  الررردرطر الهطظرر  اظلرردأر ال يرظدي ل مرردرب اظرةبظغرال ادرصرر  كبرَتة مررني ال عظلير  مررني اظ ير  التعررر 
ادلردرب الهطظر ،اظله   مني أن   رظ  العدطرد مرني الياصبرظت الرع يمي ،أالًتايط ،أال  جري  الريت ة رل ع رى كظ ر  

الهطظرررر  إلمكرررظن الرررريحَت يف شخ ررري  التعرررر أةهايررر  شرررظم   مر اررر  ةرررريح لرررال  هلررر  رب يرررق أع رررى ادلجرررريطظت 
الهطظري  اليت ةر ظ ر مل ادراةال أإمكظايظةال،إت أن  ثا الدأر ال يظدي ل مردرب لرني طكررر لرال ال صرظح إت إذا 

الهطظرر ،  رأادلشرظرك  ال ع ير  مرني صظارر التعرارةبو ادرص  كبَتة مني ال عظلي  أات ر تط أربمر  ادلجرلألي  
)زلمررد  جررني عررتأي،  إذ أن عم يرر  الررردرطر الهطظررر  ةعظأايرر  لدرصرر  كبررَتة ربررت ايررظدة ادلرردرب الهاررر  "

  -(21-22، ال  حظت 2112
ل مررردرب ل عم يررر  الردرطبيررر  أالررريت "كمرررظ ةرجررر  عم يررر  الرررردرطر الهطظرررر  يف كرررهة ال ررردب اظلررردأر ال يرررظدي 

ع ررى  دط يد ررظ مررني فررتط ة  يررث أاصبررظت أصيااررر أأشرركظط الررردرطر، أالعمرر  ع ررى ةهايرر  التعررر اظتعرمررظ
ع ررر  الررر  م أات رررر تط يف الر كرررَت أاتاركرررظر ادلجررررمه أالرررردرطر ال ررريي مرررني فرررتط إرشرررظدات أةيصيهرررظت 

 .(21-22، ال  حظت 2110)عبيدة،  أزب يو الردرطر"

 التدريب الرياضي تتميز عملياته باالستمرارية: * -2-4
"الرررردرطر الهطظرررر  عم يررر  ةرميررر  اظت ررررمهارط  ليجرررت عم يررر  )ميرتيررر ( أي أ رررظ ت  ةشرررغ   رررًتة معي ررر  

الع يرظ طر  رر ات ررمهار أأميرتظ معي رظ   ة  "ر  أةر أط، أ رثا طعرٍت أن اليلريط ألع رى ادلجرريطظت الهطظرري  
يف عم يررر  اتارملرررظب  ظلرررردرطر الهطظرررر  غرررياط أشرررهه الجررر   ك هرررظ،  مرررني اخل ررري أن طرررًت  التعرررر الررررردرطر 
الهطظررر  ع ررر اارهررظء مي رر  ادل ظ جررظت الهطظررري ، أطررهكني ل ها رر  الرظمرر  إذ أن ذلررك طجرره  ادرصرر  كبررَتة يف 

لرر  الر ميرر ،أة يطه مجررريى التعررر ع ررر  ررًتة أطر  ررر األمرره البرردء مررني صدطررد زلظأ  ر بررين مجررريى التعرر
  .(22، ل ح  0991)م يت إاها ي  محظد،  " اذلدأء أالها   الج بي

" ا رمهار عم ي  الردرطر الهطظر  م ث ادء الرخ يو ذلظ مهأرا اظتار ظء أ ىت اليليط ألع ى ادلجريطظت 
-22، ال  حظت 2112)زلمد  جني عتأي،  عر اط التعر ل ردرطر"الهطظري  دأن ةيا   ىت ا

21). 

 
  

 واجبات التدريب الرياضي:-3
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  رررررررظ  أاصبرررررررظت ل رررررررردرطر الهطظرررررررر  تارررررررد ل مررررررردرب أالتعرررررررر مرررررررني ة  يرررررررث ظ لرح يرررررررق اذلرررررررد  مرررررررني 
 : أاجظب ةهايط ،أةع يمي ،أة ميط  أ الردرطر.أعم ي  الردرطر ة  ج  أاصبظهتظ إ  حتح  

 *الواجبات التربوية للتدريب: -3-1
ط رررل الكثرررَت مرررني ادلررردراُت يف ف رررظ صجررري  إذ طعر ررردأن ارررظن الع ظطررر  اظلريصيرررال لر ميررر  الجرررمظت اخل  يررر ،ة يطه 
ال رررر ظت اإلرادطرررر  لتعررررر ت ايمرررر  ذلررررظ أت طرررردر  ادلرررردرب م رررردار ف ةررررال إت مررررريفها اعررررد أن ةررررريا   رررر ا   

هط ررال. كثَتا مررظ طكررين ال هطررق مجرررعدا مررني ال ظ يرر  ال  يرر  سبررظب ات رررعداد،إت ااررال مررني ال ظ يرر  الًتايطرر ،ة     
تعبيرال الع لرر ،ادلثظاهة أالك ظح،أالعمرر  ع رى ال  رره،شلظ طررلحه ارظل بل ع ررى إارررظصه  البردين أال ررٍت أاظلرررظيل طررلحه 

)   ر  زلمريد  اليت طجعى ادلردرب إ  رب ي هرظ  ر  ع ى اريص  ادلبظراة لثلك  ظن أ   أاصبظت الشق الًتايي
 .(02-04سلرظر، ال  حظت 

العمرر  ع ررى أن لررر التعررر لعبرررال أأت،أليكررين مث ررال األع ررى أ د ررال الررثي طعمرر  ع ررى أن ل  ررال اه برر  -
ط ر"رريال ذلررك مررني اررثط صهررد أعررهة أكيرردة أشررغ ، ي اليلرريط إ  أع ررى مجررريى مررني األداء الهطظررر  أمررظ 

 يف الردرطر،مبرعدا عني أط  ممرات ل رههب مني الردرطر أأ األداء األا  شلظ  ي م  يب م ال.

زطرررظدة الررريع  ال ررريم  لتعرررر أطبررردأ  رررثا اظلعمررر  ع رررى ةهايررر  الررريتء اخلرررظل  لتعبرررُت ضلررري ارررظدحت  أأغررر ه  -
 ظا  ال  ظت اإلرادط  أاخل  ي ..أطكين  ثا اليتء  ي ال ظعدة اليت طبٌت ع يهظ ة مي  ا

 أن ط م  ادلدرب يف التعبُت الهأح الهطظري  احل   مني ةجظمح، أةيارل،أربو ال  م،أعدال  رطظري .-

ة يطه اخل ظ   أالجمظت اإلرادط  اليت ةلحه يف  َت ادلبظرطظت، أارظ صهظ، كظدلثظاهة، أالر رمي ، أال مريح، -
   م، أاله ب  يف ال  ه، أالك ظح، أالع ل ...اخل. أاجلهأة، أاإلاداب أاتعرمظد ع ى ال

 الواجبات التعليمية للتدريب: * -3-2

 أاترة ظء اظحلظل  ال حي  لتعر . الر مي  الشظم   ادلر ا  ل   ظت البداي  األ ظ ي 

 الر مي  اخلظل  ل   ظت البداي  ال"هأرط  ل هطظر  الرخ  ي .

 .هطظر  الرخ  ي  أالتزم  ل يليط ألع ى مجريى رطظر  شلكنيةع   أإة ظن ادلهظرات احلهكي  يف ال

، 2110)م ررريت إارررها ي  محررررظد،  ةع ررر  أإة رررظن ال ررردرات اخل  يررر  ال"رررهأرط  ل م ظ جررر  الهطظرررري  الرخ  ررري 
  .(11ل ح  
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 الواجبات التنموية للتدريب: * -3-3

مجرررريى التعرررر أال هطرررق إ  أا رررى درصررر  شلك ررر  ةجرررمح ارررال ال ررردرات  الرخ ررريو أالر  يرررث لعم يرررظت ة ررريطه
ادلخر  رررر  حتررررد  رب يررررق اليلرررريط ألع ررررى ادلجررررريطظت يف الهطظررررر  الرخ  رررري  اظ رررررخداب ا رررردث األ ررررظلير 

  .(11، ل ح  2110)م يت إاها ي  محظد،  الع مي  ادلرظ  

 :دريب الرياضياإلعداد المتكامل للت -4
لكرررر  لكررررني إعررررداد التعررررر الهطظررررر  إعرررردادا شررررظمت يف عم يرررر  الررررردرطر الهطظررررر  لكرررر  ل ررررق أع ررررى 
ادلجريطظت الهطظري  اليت ةجمح حتظ ادراةال أا رعداداةال  مني ال"هأري أن طهاع  يف إعداده أرارل صياارر ررهأرط  

  . (22-24، ال  حظت 2111)زلمد  جني عتأي،  أ  :

 اإلعداد البدني: * -4-1
الهطظرر   جظب التعر سلر   ال  ظت أأ ال درات البداي  العظم ،أاخلظلر  ا ريع ال شرظنإك طهد  إ  

 .الرخ   
 عداد المهاري:*اإل-4-2

الرخ  ررر  طهررد  إ  ةع ررري  أإكجررظب التعرررر الهطظررر  ادلهرررظرات احلهكيرر  ادلهةب ررر  اظل شررظن الهطظرررر   
 .ا عظلي  ظ، أا رخدامهظإة ظ ظ، أةثبيره  الثي لظر ال، أزلظأل

 عداد الطططي:*اإل -4-3
ال"رهأرط  ل م ظ جرظت   طهد  إ  ةع ي  أإكجظب التعر الهطظر  ال ردرات اخل  ير  ال هدطر ، أاجلمظعير

يف ادل ظ جرررررظت   ا عظليررررر  ربرررررت ا رررررظة سلر ررررر  الملرررررهأ ، أالعيامررررر ظإة ظ رررررظ، أا ررررررخدامه  الهطظرررررري ، أزلظألررررر
 الهطظري .

 *اإلعداد التربوي والنفسي: -4-4
طهد  إ  ةع ي  أإكجظب التعر الهطظرر  سلر ر  ال ردرات ،أالجمظت،أاخل رظ  ،أادلهظرات ال  جري  

اةال،أا رررررعداداةال،يف ، أكررررثلك ةيصيهال،أإرشررررظده،أرعظطرهظ ا رررريرة ةجرررره  يف إظهررررظر كرررر  غظاظةال،أادر ظأة ميرهرررر
ادل ظ جظت الهطظري ،اظإلرظ   إ  مجظعدة التعر الهطظرر  يف ةشركي  أة مير  شخ ري  مر ار  أشرظم   لكر  

 طكرجر ال ح  ال  جي  أالبداي  اجليدة.
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 (22-24، ال  حظت 2112)زلمد  جني عتأي،  : اإلعداد المتكامل للتدريب الرياضي.12شكل رقم 
 
 أهداف التدريب الرياضي: -5

 مني اُت األ دا  العظم  ل ردرطر الهطظر  مظط  :
ادلرغررررررَتات اتجيظايرررررر  ل مرغررررررَتات اترة ررررررظء دبجررررررريى عمرررررر  األصهرررررر ة اليظي يرررررر  جلجرررررر  اإلاجررررررظن مررررررني فررررررتط 

 ال ي طيليصي ،أال  جي  أاتصرمظعي .

  زلظأل  ات ر ظو دبجريى احلظل  الردرطبي  ارح يق أع ى  رًتة حبرظت دلجرريطظت اتصلرظز يف اجملرظتت
 الثتح :اليظي ي ،ال  جي ،أاتصرمظعي .

أ ظ ريُت ع رى مجرريى أا رد ألكني رب يرق أ ردا  عم ير  الرردرطر الهطظرر  ا ر   عظمر  فرتط صرظابُت 
مرررني األييررر  يرررظ اجلظارررر الرع يم )الرررردرطل أالردرطجررر ( أاجلظارررر الًتاررريي أط  رررق ع يهرررظ أاصبرررظت الرررردرطر 
الهطظررر ، ظألأط طهرررد  إ  اكرجرررظب  أة ررريطه ال ررردرات البدايررر  )الجرررهع ،ال ية،الرحم (،أادلهظرط  اخل  يررر  

ن الهطظرر  ادلمظرس.أالثرظين طرع رق يف ادل رظب األأط اوطدطيليصير  أادلعه ي  أأ اخلمات ال"هأرط  لتعر يف ال شرظ
اجملرمررل،أطهر  اركميرر  ال رر ظت ال"ررهأرط  لأل عررظط الهطظررري  مع يطررظ أإدارطررظ،أطهر  ارحجررُت الرثأة،الر رردطه 
أة رررررررررريطه الرررررررررردأا ل،أ ظصظت أميرررررررررريط ادلمظرس،أإكجررررررررررظاال الجررررررررررمظت اخل  يرررررررررر  أاإلدارطرررررررررر  احلميرررررررررردة،الهأح 

  .(02، ل ح  0991)أمه اهلل البجظغ ،  ة،ربو ال  م أالشصظع ،...اخل.الهطظري ،ادلثظاه 
كمررظ طهررد  الررردرطر الهطظررر  إ  ألرريط التعررر ل  يرمرر  الهطظررري  مررني فررتط ادل ظ جررظت أالعمرر  ع ررى 

احلرررررررظتت البداي ،أاليظي يررررررر  ا ررررررررمهار ظ ألغررررررريط  رررررررًتة شلك ررررررر  أال يرمررررررر  الهطظرررررررري  ةعرررررررٍت ةكظمررررررر  كررررررر  مرررررررني 

 اإلعداد المهاري اإلعداد البدني

 اإلعداد التربوي والنفسي اإلعداد الطططي
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أادلهظرط ،أاخل  يرررر ، أال  جرررري  أالث  يرررر ، أاخل  يرررر  أادلعه يرررر ، أالرررريت سبكررررني التعررررر مررررني األداء ادلثررررظيل فررررتط 
  .(20، ل ح  0991)م يت إاها ي  محظد،  ادل ظ جظت الهطظري 

إ  ذلرررك  رررظن الرررردرطر الهطظرررر  طجرررظ   يف رب يرررق الرررثات اإلاجرررظاي  ل ب ررر  أذلرررك اوع ظ رررال   اظإلررررظ 
ال هل  إلحبظت ل ظةال ال بيعي  أرب يق ذاةال عني غهطق الر ظ م الشهط  العظدط أاثط اجلهد،  هري طعرد دا مرظ 

  .(21ل ح  ، 2112) كه،  عظمت مني عيام  رب يق ة دمال اتصرمظع 
 قواعد التدريب الرياضي: -6

دلررظ كظاررت عم يرر  الررردرطر عم يرر  ةهايطرر  ع ميرر  مجرررمهة ةجرررغهة  رر ُت عدطرردة  ررىت ط رر  التعررر إ  
 ة  بق ع يهظ ال ياعد اليت ة  بق ع ى العم يظت الًتايط  األفرهى أ ر  كاألداء الهطظر  ادلثظيل ادل  يب، لثل
 :(41-42)     زلميد سلرظر، ال  حظت 

 العمل بوعي : * -2-0
 -أطعرررٍت  رررثا اارررال ع رررى ادلررردرب أن طررردر  أأت أن عم يررر  الرررردرطر عم يررر  ةهايطررر  ألرررت،أي أ رررظ هترررد   

إ  ة مير  ال ظ ير  اخل  ير   -أة مي  ال  ظت البداي  أاكرجرظب ادل ردرة اخل  ير  يظار ةع   ادلهظرات احلهكي ،
 أال  ظت 

دأر  الاإلرادط  لتعر أط"ظ.كثلك جير أن طع   صيدا أاال ك ظ د يف عم ي  ةهايط  لال ف ظ   معي ر ، ألر
  ظب يف زب يو الردرطر حبيم طكين مب يظ ع ى أ ظس ع م    ي .

 العمر .أطعٍت  رثا أن أطييت العم  اريع  أط"رظ مرني صظارر التعبرُت، أذلرك دبشرظركره  مشرظرك  إجيظاير  يف
ت طكررين أ رر يب الررردرطر التعبررُت ع ررى ادلهررظرات أأ اخل ررو  رري إع ررظء سبهط ررظت ارردأن أن طرردر  التعررر 
داررظ ق  ررني األداء،ارر  جيررر ع ررى ادلرردرب أن طشررهح لتعبررُت أ رردا  كرر  ةرردرطر أال  ررظن ال  يرر  يف  ررني أداء 

هرظري،أط يب  ر  اولرتح أف رظ ه  ذاةيرظ أف يلرظ ادلهظرة، ىت طدر  التعبُت ال هط ر  الجر يم  يف األداء ادل
أح ررررظء ادلبظرطظت. ررررثا األ رررر يب مررررني الررررردرطر جيعرررر  التعبررررُت طرحم ررررين ادلجررررلألي  مررررل ادلرررردرب كمررررظ طررررلدأن 

 الردرطر اهأح عظلي  ااركظرطال.
 التنظيم: * -2-2

أأ الرردرطر ع رى جير ع ى ادلدرب أن طعرٍت اظلر ملي  يف غهة أأ ظ   الرردرطر.أن ة مير  مهرظرة أ ظ ري  
ف   معي   ،أأ ة مي  ل   اداي  ت طييت د ع  أا دة ألكني طجرغهة ذلك مرني ادلردرب  رًتة غيط ر  مرني الر مني 
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اد ة ر  إ  أ رظايل أأشرهير  رىت  ط ر  التعرر إ  ادلجرريى ايردد الرثي طهرد  إليرال ادلردرب.أيف فرتط 
ة الررردرطر الييمي ،لررثلك  ظاررال طرحررر  ع ررى ذلررك ط رريب ادلرردرب اركررهار الررردرطر ع ررى  ررثه ادلهررظرة فررتط أ ررد

 ادلدرب أن ط مل  عم ي  الردرطر ع ى ال حي الرظيل:
شررهه إ  شررهه  نيأ رربيع إ  أ رربيع، أمرر نيزب رريو أة ملرري  عم يرر  الررردرطر مررني طرريب إ  طرريب، أمرر -

 أأفَتا مني     إ  أفهى.

 ايرل أاصبظت م ظ ب  مب ي  ع ى مظ  بق أن ةدرب ع يال التعبين. كة ملي  ك  أ دة ةدرطبي ، أذل

أ ردة الرردرطر   أن طهةبو اذلد  مني الردرطر يف ك  أ دة ةدرطر حترد  أ ردة الرردرطر الجرظا  ، أ رد
  .(42)     زلميد سلرظر، ل ح   الت   

 اإليضاح:* -2-1
آن طررررع   مهرررظرة معي ررر ،جير أن طكرررين  رررثا الررررع   عرررني غهطرررق  يا رررال،ذلثا  رررظن  لكررر  طجرررر يل التعرررر

اخل رية األأ  الريت ط ريب حتررظ ادلردرب ع رد البردء يف ةع رري  مهرظرة  ر  أن ط ريب ار رردلهظ ا هط ر  ذبع هرظ أارررح  
 التعبُت ، أت طريةى ذلك إت او دى ال هة اآلةي :  أمظب

ايداء ادلهظرة أمظب التعبُت  ىت طرعه يا ع يهظ عني غهطق ادلشظ دة.أاد ط ريب ال هط   األأ  أ يهظ ط يب ادلدرب 
ل"ررره ادلررردرب لررريرا أأ طعرررها  ي مرررظ  ررري مظ يظ لشرررهح ادلهرررظرة،  أتعرررر آفررره اررريداء ادلهرررظرة أمرررظب التعبرررُت، أ

 ط يب التعبين ايداء ادلهظرة. ظ ثه ال هط   اظلر دمي الب هي، أاعد  ىأةجم

ط ررريب ادلررردرب اشرررهح  هكررر  معي ررر  لتعبرررُت عرررني غهطرررق  ظ   رجرررمى اظلر ررردمي الجرررمع ، أ يهرررأمرررظ ال هط ررر  الثظايررر
 ط يب التعبين دبحظأل  أداء ادلهظرة. ظال  ظ، أاعد 

أمررظ ال هط رر  الثظلثرر   رجررمى اظلر رردمي الجررمع  الب ررهي أ رر  ادل "رر   ع ررد معملرر  ادلرردراُت أ يهررظ ط رريب ادلرردرب 
 التعبُت ل  ميذج الثي ط يب اال ادلدرب أأ التعر ال مي .اشهح ادلهظرة ة  ي يظ أح ظء مشظ دة 

أالر رردمي الجررمع  أأ الب ررهي جيعرر  لرردى التعررر ة رريرا  رر يمظ ل حهك ، ررثا الر ررير احلهكرر  جيعرر  احلهكرر  
ظر، ال ر حظت )   ر  زلمريد سلرر  ر  أسبه فرتط اجلهرظز الع رل لتعرر شلرظ جيع رال طرلدي احلهكر  ا هط ر  

42-42).  
 التدرج: * -2-4
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ط"ررررل ادلرررردرب يف ف رررر  الررررردرطر الهطظررررر  احلرررردطم مر  بررررظت عظليرررر  جيررررر أن طعمرررر  دا مررررظ ع ررررى اترة ررررظع 
مهة ل الشدة غظاعظ عظمظ يف ةردرطر كرهة ال دب،مث رال يف ذلرك مثر  الرردرطر يف ايرل  حتظ،أل د ألبح الردرطر

أأصال األاش   الهطظري  ادلخر    ع ى مجرريى الب يل ، يلربح ظ ارهى اآلن  هارظ طرردرب تعبي رظ حرتث مرهات 
 طيميظ  أدلدة  ر  أطظب يف األ بيع اليا د أ ي مظو طكني ميصيدا يف الج يات العشه ادلظري .

ل رررد ألررربح الرررردرج ل يلررريط إ  أ جرررني مجرررريى مرررني األداء اظعررردة  ظمررر  يف الرررردرطر أمبررردأ  ظمرررظ يف 
دأرة احلمر  الكبرَتة، أالرردرج طعرٍت  رَت  أيف الرردرطر طكرين أح رظء دأرة احلمر  ال رغَتة، أ جاحلم ، أالردر 

 ف   الردرطر أ  ظ دلظ طييت:
 مني الجه  إ  ال عر.

 مني البجيو إ  ادلهكر.

 ال هطر إ  البعيد.مني 

 .(42)     زلميد سلرظر، ل ح   مني ادلع يب إ  اجملهيط

 االستيعاب:*  -2-2
إن اظعرررردة ات ررررريعظب ذلررررظ ايمرهررررظ اذلظمرررر  يف عم يرررر  الررررردرطر، ظلتعر الررررثي طرمررررهن دأن أن طجررررريعر 

يف أداء ادلهرررظرات األ ظ ررري  أأ اياعرررد اخل رررو، ت  أ ررردا  الرررردرطر العظمررر ، أدأن أن طجرررريعر  رررني احلهكررر 
طجر يل أن طلدي أداء رطظريظ ا صظح فتط ادلبظرطظت،أخير   م ردار ا رريعظب التعبرُت اع"ره  عرني اعر  
أ  رظ جلم ر  عيامر  م هرظ: فرماهت  الهطظرري  الجررظا  ، أذكرظؤ  ، أ رتم   يا ره . ط رظس مجرريى ا ررريعظب 

ظ   صلظ رررال أأ  شررر ال يف رب يرررق  رررثه ادلر  برررظت أح رررظء الرررردرطر أأ فرررتط التعرررر دلرررظ  ررري م  ررريب م رررال ا رررر
ادلبظرطظت، أفمات ال صظح ع د التعر ةعرم دا مظ  ظ  ا لر دمرال لرثلك  مرني ادلهر  أن طت رظ ادلردرب ع رد 
أررررل ف ررر  ةررردرطر ، أن ةكرررين ادلر  برررظت ةرمظشرررى مرررل ادلجرررريى الرررثي ع يرررال التعرررر  رررىت لك رررال رب يرررق 

  .(41)     زلميد سلرظر، ل ح   ر أان طجريعر ة ك ادلر  بظتأ دا  الردرط
 االستمرار:* -2-2

ط عررررررر ات رررررررمهار دأرا  ظمررررررظ يف ألرررررريط التعررررررر إ  ادلجررررررريى العررررررظيل مررررررني األداء ال ررررررٍت ل مهررررررظرة مررررررني 
 أآلي   ثا األداء ال ٍت العظيل. ت، أةثبي  يم:الدا ، أالركظم
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أل رررد حبرررت اارررال ت طك ررر  أن طعررره  التعرررر مهرررظرة معي ررر  أأ ف ررر  معي ررر  أطجرررريعبهظ  رررىت طجرررر يل أن 
طلدطهظ دبظ  ي م  يب م ال إة ظن أم درة عظلير  ربرت أي ظره  مرني ظرهأ  ادلبرظراة. ألكرني جيرر أن طجرًت يف 

الهطظررر .  تعررر  الرمررهطني ع ررى  ررثه ادلهررظرة دلرردة زم يرر  غيط رر ، أ رر ُت مجرررمهة، ارر  يف احل ي رر  غررياط عمررهه
الكهة طجرمه يف الردرطر ع ى ادلهظرات مظداب يف ادلتعر، أت لك ال الك  عني الردرطر عرني أطر  مهرظرة،أان  

 كظن ايع الرمهطني ع ى  ثه ادلهظرة خير   مل افرت  فماةال الجظا  .
  ع رى ة رريطه كرثلك  رظن ة رريطه ال ر ظت البدايرر  لتعرر ت طهة رر  أت طر ردب إت مررل ات ررمهار يف العمرر

 ثه ال  ظت، أطعرم الركهار ادلجرمه ألي سبهطني، عرظمت  ظمرظ يف اكرجرظب التعرر معه ر  أفرمة صدطردةُت، 
 مني ةكرهار الرمرهطني ةجررصد دا مرظ صياارر صدطردة يف األداء ادلهرظري أأ اخل  ر  ة"رظ  إ  ادلعه ر  الجرظا   

 ب مظ طييت:لتعر، أمني ة بيق مبدأ ات رمهار يف الردرطر طهاع  ادلدر 
ا رم اليارت الرثي طعرظد  ف   صدطدة، يف أةبٌت أ دة الردرطر حبيم ةجَت عم ي  ةع ي  مهظرة أ ظ ي ، أ-

  يال أداء مهظرة أ ظ ي  ادل  اغها ةثبيرهظ.

ت ط رريب ادلررردرب اوع رررظء مهرررظرات صدطرردة أأ ة ررريطه لررر   ادايررر ،إت اعررد أن ط ر رررل ارررظن ادلهرررظرات ال دلررر  أأ 
  .(22-29، ال  حظت 0992)اظ    جني  جُت،  اد أل ت إ  مه    الرثبيتال  ظت البداي  

 مراحل التدريب الرياضي: -7
ةعررد مها رر  الررردرطر ال يط رر  ادلرردى اكررم أ رردة يف صهررظز زب رريو الررردرطر الهطظررر ،  يررم طركررين  ررثا 

    أةبدأ مرني م األر  الرردرطر األأط ل  عظلير   رىت اليلريط  02أ1ال يع مني الرخ يو ع ى  ًتة ةًتاأح اُت 
 إ  أع ى مجريى رطظر  شلكني.

إن ة يمي الب يتت اي ي  أال ظرط  أاتأدلبي  ةلكد أن ال صظح كظن ل هطظريُت الثطني مت افريظر   غب ظ ل يع 
ليليط إليال إت ايا    ة مي  الشهأن ال عظلي  أأ ال عب  الهطظري  أألبح أارحظ أن ادلجريى العظيل ت لكني ا

 .(41)     زلميد سلرظر، ل ح   األ ظ ي  مني ادله    األأ  أات رمهار يف مه    الردرطر
كمظ أن شعير ال ظشرةُت ارح ري ه  ل  صرظح يف الهطظرر  أمره طرلدي إ  سبجركه  حترظ أةعررم دا عرظ لبرثط ادل طرد 

اجلهررد يف  رربي  الهارر  دبجررريطظهت   يهررظ أاظلرررظيل رب يررق ادل طررد مررني ال صررظح فتذلررظ أكشرر ت ا ررد األحبررظث مررني 
إ   1الرريت أصهطررت ل رعرره  ع ررى ادلياارر  الرريت طشررعه  يهررظ ال ظشررةين اظل صررظح أكظاررت يف ادله  رر  الجرر ي  مررني 

 . (19  ، ل ح0992)م يت إاها ي  محظد،     . 02
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إ  ادلجرررريطظت العظليررر  يف ايرررل ال عظليرررظت أاأللعرررظب الهطظرررري  ت ط رررر  أليرررد ال رررد   لك رررال ط مررري   ظليلررريط
أطر ير ةدرجييظ مني فتط الرخ يو ال حيح لعم يظت الردرطر الهطظر  الرثي لررد لجر يات عدطردة ة  جر  

  الرردرطر الهطظرر  أ  رظ  يمظ اي هظ إ  مها   مرعددة ةهةك  ك  م هظ ع رى ادله  ر  الجرظا   ذلرظ، لكرني ة جري
 ل  يااُت الجظا   اظتعرمظد ع ى عظم ُت يظ:

ال ظا يرر  اجلجررمي  لرردى ادلبرررد ُت أالررثي عرر  أ ظ ررال طررر  ا ررظء ادلجررريطظت الهطظررري  الع يررظ أي ا ررظء ال ياعررد -
 األ ظ ي  أا رمظتت اليليط إ  ادلجريى الهطظر  العظيل.

الهطظري  اخلظل  أ يهظ طر  ربجُت ادلجريى ألرظ ظ ع يهرظ أغريط  رًتة  الًتكي  الكظم  ع ى ال ظع ي  أأ ال عب -
 أ  ظ سبكني اإلشظرة إ  اع  مها   األداء اليت ةعُت مها   الردرطر الهطظر  أ  :شلك  .

   يات. 9-2مه    الردرطر األ ظ   األأط أةشم  عمه-

    . 01-01مه    ةدرطر الب ظء أالرخ   أةشم  عمه -

      مظ  ية. 09ادلجريطظت الع يظ أةشم  عمه  مه    ةدرطر-

اي مررررظ   ررررظ  ة جرررري  أفرررره ط"رررري  مه  رررر  صدطرررردة اررررُت ادلرررره  رُت الثظايرررر  أالثظلثرررر  أ رررر  مه  رررر  ةرررردرطر 
  (29، ل ح  0992)اظ    جني  جُت،  ادلر دمُت)اعد مه   الب ظء أاب  ةدرطر ادلجريطظت الع يظ(.

 طرق  التدريب الرياضي: -8
ل ررد ة يعررت غررهة أأ ررظلير الررردرطر الهطظررر  له ررل مجررريى اتصلررظز الهطظررر  أع ررى ادلرردرب معه رر   ررثه 
ال هة اليت ةعرمد ع يهظ ك  غهط   ةدرطر أمهمرظ ة يعرت  رثه ال رهة أأ األ رظلير  هر  ةعرمرد  رمرظ ع رى 

 إ دى ايع  الردرطر  يا   أأ ت يا  .
 ي:التدريب الهوائ  -8-1

لث   ثا ال يع مني الرمهط ظت اليت طكرين  يهرظ معردط إفرهاج ال رية مهة عر  صردا )الر مني ا ير ( أةكرين  رثه 
 .ال ًتة ادل رص  ادأن مجظي  ذات معٌت ل  ملظب اذليا  

 التدريب الالهوائي: -8-2
اارر  ألرر مني     ررثا ال رريع يف الرمهط ررظت الرريت ةجرررمه ل ررًتات غيط رر  أطكررين معرردط إفررهاج ال ررية ادل رصرر طرمثرر

 أغيط أادأن مجظي  ذات ايم  ل  ملظب الت يا  .
 طريقة التدريب المستمر:  -8-3
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ةرميرر   ررثه الملررظ هة اظ رررمهار احلمرر  البرردين ل ررًتة غيط رر  مررني الياررت دأن أن طرخ  هررظ  ررًتات را رر  اي يرر  
د األا رى كظ ررهت  أطهد   ثا ال يع مني الردرطر إ  اترة ظء دبجريى ال درة اذليا ي  ا ر   أ ظ ري  أاحلر

األأكجصُت مني فتط ةهاي  عم  أصه ة أأع"ظء اجلج  اليظي ي  أي ة يطه احلم  الر  جر  أاحلمر  اخلرظ  
 أط  ج  ادأره إ  أ ظلير مر يع  أ  :

 التدريب المستمر منطفض الشدة: -8-4
رميرررر  أةررررهةبو ةدرطبظةررررال دبجررررريى مرررر خ   مررررني احلمرررر  أط 0921أطجرررررخدب  ررررثا األ رررر يب م ررررث العررررظب 

اظت ررررمهار ل رررًتات غيط ررر  صررردا أطعرررد  رررثا األ رررر يب م ظ رررر لرح يرررق اياعرررد الركيررر  أفظلررر  يف اداطرررر  
 اإلعداد العظب أأ حلظتت لحي  فظل .

 التدريب المستمر العالي الشدة:  -8-5
% مرني 91أ11طرمي   ثا األ ر يب اظت ررمهار يف أداء احلمر  البردين دبعردط  رهطل ةرًتاأح شردةال مرظاُت 

 األا ررى دلعرردط رررهاظت ال  ررر أةكررين ةدرطبظةررال ااررهب مررظ طكررين ل م ظ جررظت أاجلررهي دلجررظ ظت غيط رر .احلررد 
 . (12-10، ال  حظت 0991)أمه اهلل البجظغ ، 

 تدريب تناوب الططوة:  -8-6
ح رظء األداء ادلجررمه أأطعرمد  ثا األ  يب الردرطل ع ى ة ظأب اخل ية ارغَت  هع  اجلهي) رهطع با ية ( 

 ل ًتة غيط   أطعد م ظ بظ لهطظر  ادلجظ ظت ال يط   أادلري ر   أةردرطبظت  رًتات اإلعرداد يف األلعرظب اجلمظعير 

 .(22-24، ال  حظت 0990طظ ُت الشظغئ،  -)زلمد عيا البجييين  .
 طريقة تدريب الفارتلك: -8-7

ةعد الجيطد أأط مني ا رخدب  ثه ال هط   أاعرمأ ظ ا د غهة أأ رظ   الرردرطر أارد اشريت ال كرهة مرني 
اجلرررهي دلجرررظ ظت أأ  رررًتات غيط ررر  يف األمرررظكني الررريعهة أ رررَت ايرررددة ارررُت الررررتط أع رررى الهمرررظط أأ الشرررياغئ 

أغ ررق ع يهررظ م رر  ح ال ظرة ررك أ رر  ةعررٍت ال عررر اجررهع  أطرعرردد الشررك  الررردرطل ذلررثه ال هط رر  يف  ألررثلك
اجلهي اخل ير  يف البداطر    ةغرَت شردة احلمر  مرني أارت ألفره، دلجرظ ظت ا رَتة أمرني الجرهطل إ  األ رهع دبرظ 

 طر ظ ر أادرات التعر فتط زمني أأ مجظ   الًتةير الك ي .
 الفتري:طريقة التدريب   -8-8
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ةرمث  غهط   الردرطر ال ًتي يف   ج   مني ةكهارات  ًتات الرمرهطني ارُت كر  ةكرهار أاألفره  يالر  زم ير  
ل ها   أةرحدد ال يال  ال م ي  ) ًتات الها  ( غب ظ تذبظه الر مي  ألكرني أيير  زمرني  رًتة الها ر  أغبيعرهرظ يف 

الرثراعُت أالرهص ُت،...اخل. اجملميعرظت الردرطبير   إمكظاي  التعر ع ى ةكهار ادلش ، اجلرهي اخل ير ، أرصحر 
 اب    يط الرعر.

 تشكيل الحمل الفتري: -8-8-1

 طر  ر الرشكي  اجليد ل حم  ال ًتي ربدطد مجبق ل مرغَتات اآلةي :
 معدط أأ مجظ   الردرطر.

 شدة الرمهطني.

 عدد ةكهار الرمهطني.

 عدد اجملميعظت.

 أغبيع  الها  (.غيط  ًتة الها  )العتا  اُت الشدة 

 ايعي  ال شظن فتط  ًتة الها  .

 .(19-11، ال  حظت 0991)أمه اهلل البجظغ ،  . عدد مهات الردرطر األ بيعي 

 طريقة التدريب التكراري: -8-9
الرررردرطر ال رررًتي يف ةبرررظدط األداء ةرميررر   رررثه ال هط ررر  اظدل ظأمررر  أأ الجرررهع  العظليررر  ل رمرررهطني أ ررر  ةرشرررظاال مرررل 

 أالها   ألكني زبر   ع ال يف:
 غيط  ًتة أداء الرمهطني أشدةال أكثا عدد مهات الركهار.

  ًتة ا رعظدة الش ظء اُت الركهارات.

 يررم طرميرر   ررثا ال رريع مررني الررردرطر اظلشرردة ال  رريى أح ررظء األداء الررثي ط  ررث اشررك  اهطررر صرردا مرررني 
جظ   مل إع ظء  ًتات را   غيط   اجبيظ ارُت الركرهارات ال  ي ر  لرح يرق األداء ادل ظ ج ، مني  يم الشدة أادل

ادرصرر  شرردة عظليرر  ، هتررد   ررثه ال هط رر  مررني الررردرطر إ  ة رريطه الجررهع  اتار ظليرر  أال ررية العملمررى أال ررية 
 ادلمي ة اظلجهع  أربم  الجهع  دلجظ ظت مري    أا َتة.

 تشكيل حمل التدريب التكراري: -8-9-1

 طرحدد مجريى مح  الردرطر الركهاري مني فتط ال  ظن الرظلي :
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 دأاب اجلهي أاألداء دلجظ   أأ زمظن معُت أط ج  ذلك غب ظ لدأاب الرمهطني.

 شدة األداء أأ اجلهي )داي   أأ حظاي  أأ اجب   هع  األداء(.

 عدد ةكهارات الرمهطني يف اجملميع  أعدد اجملميعظت.

 الش ظء( أةرخث مني فتط ادلج    أأ ال مني. ا رعظدة-دأاب  ًتة الها  

 ,remoto mano) م عرر ...إخل (  –ادل"رمظر  –مكظن اجلهي أأ الرمرهطني ) ارُت ادلياارل , الهمر  

1998, pp. 45-46-47) 

 طريقة التدريب تزايد السرعة: -8-9-2
ادلردرصرر  لجررهع  اجلررهي مررني اذلهألرر  إ  اجلررهي إ  العرردأ ايا ررى  ررهع    ةرمثرر   ررثه ال هط رر  يف ال طررظدة 

را رر  ادلشرر  ألجررني  ررثا ال ررريع اظلررردرطر كرر  مررني الجررهع  أال رررية أطجرررخدب يف اجلرري البررظرد ا رر   فظلررر ، 
  يم الردرج يف  هع  اجلهي شلظ ط    مني  دأث اإللظاظت ل ع"تت العظم .

 طريقة تدريب اللعب: -8-9-3
ا ر     ثه ال هط   ار يطه الع ظله البداي  أأ ادلهظرط  أأ اخل  ي  فرتط  رَت األلعرظب ادلر يعر  أأأةرمي  

أ ظ ررري  ل ع ظلررره اخلظلررر  يف األاشررر   الهطظرررري  ادلخر  ررر  كمرررظ يف الرحمررر  أالجرررهع  أطر"رررح ذلرررك ص يرررظ يف 
هاد رب ي ال أح ظء  رَت ال عرر األلعظب اجلمظعي  أأ ادل ظزتت مني فتط إع ظء الياصبظت )شهأن( يف اتذبظه ادل

ايشكظلال ادلخر    أ   غهط   صيد أملحهة أ َت رأةي ي  لكثهة ادلياا  ادلرغَتة أأ ادلربظط   أةجرخدب يف الغظلرر 
يف اإلعرررداد اخلررررظ  أادلررردرب اجليررررد  رررري الرررثي طجررررر يل ة ملرررري  ميااررر  ال عررررر اشررررهأن فظلررر  الرررريت رب ررررق 

ف  يرر  أمررني شليرر ات  ررثه ال هط رر  أ ررظ ةع رر   دايرر  أأ مهظرطرر  أأاأل رردا  أالرريت طهطررد رب ي هررظ  ررياء كظاررت ا
 ادلدرب  هط  اتفريظر ال شظن أزم ال أالياصبظت دبظ طر ظ ر أادرات التعبُت.

 طريقة التدريب الدائري: -9
طعرررررم الررررردرطر الرررردا هي ا ررررد األ ررررظلير الر مليميرررر  ل ررررردرطر اظ رررررخداب الرشرررركي  ادلجرررررمه ل حمرررر  أأ  

 كهاري.ل  ًتي أأ الر
 MORGANمورغااااد ادانساااود أطهصرررل ال "ررر  ت ررررخداب  رررثا األ ررر يب ألأط مرررهة لأل ررررظذ 

Adanson، .يظمع  ليدز اظصل ًتا يف أأا   اخلمجي يظت أم ث ذلك احلُت طجرخدمال كثَت مني ادلدراُت 
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أارررد أدف رررت ع يرررال ةعررردطتت أةغيرررَتات ا غرررت الكثرررَت  رررىت ألررربح طعرمرررد ع رررى مبرررظدئ أأ رررم ةدرطبيررر  
أة مليميررر  لتمرررظكني ادلجررررخدم  أاتعرمرررظد ع يهرررظ ع رررد ةشررركي  أأررررل الرررمام  يف ايرررل األاشررر   الهطظرررري  
لرح يررق األ رردا  العم يرر  الردرطبيرر ، أطعررد الررردرطر الرردا هي مررني أ "رر  أ ررظلير الررردرطر لرح يررق الركيرر  

هأارر  أكررثا الرحمرر  الرردأري الرريظي   أر ررل مجررريى ال يظارر  البدايرر  أفظلرر  الر ميرر  الشررظم   لرحمرر  ال ررية أادل
 أالر  ج  أالجهع  أال درة أربم  الجهع .

أطعرمررد الرررردرطر الرردا هي يف صررري هه ر ررر  ةعرردد ال مرررظذج الردرطبيررر  لررال، ع رررى ربدطرررد كميرر  احلهكررر  ) صررر  
)أمرره اهلل البجررظغ ،  احلهكرر ( يف أزم رر  زلررددة أأ إغررتة الياررت )مرردة الرمررهطني( أأداء اكررم كميرر  مررني العمرر .

  (011، ل ح  0991
 حمل التدريب : -11
 تعريف حمل التدريب: -11-1

" محرررر  الررررردرطر ع ررررى ااررررال:"الث   أأ العرررررء البرررردين أالع ررررل اليااررررل ع ررررى كظ رررر  Harrarطعرررره  "
، ال ررر حظت 0999)عررظدط عبررد الب ررَت ع رر ،  التعررر الررثي طرر ص  اجرربر ادلثررَتات احلهكيررر  ادل  رريدة".

29-20) . 
" ارُت اريعُت مرني محر  الرردرطر يرظ احلمر  اخلرظرص  أاعررمه ارية ادلثرَت أ رًتة فماات ييايف  رُت ط رهة " -

دأاب ادلثَت أعدد مهات ةكهار ادلثَت اليا د أأ احلمر  الرداف   أاعررمه درصر  ات ررصظاظت الع"ريط  الريت ة شرظ 
" إن محرر  الررردرطر  رري العرررء اليااررل ع ررى اوختااوميكيخلررظرص  أا ررظء ع ررى مررظذكهه العررظو "اريصرر  ل حمرر  ا

اجلجررر  أالرررثي طر  رررر ا ررررهت  غظاررر  اجلجررر  أطرررلدي إ  الرعرررر الرررثي اررردأره طرررلدي إ  ا ررررثظرة عم يرررظت 
 .(22، ل ح  0991)أاي العتء أمحد عبد ال رظح،  ات رش ظء.

 مكونات حمل التدريب: -11-2
لكرررني ة جررري  محررر  الرررردرطر الررريت لكرررني عرررني غهط هرررظ الررررحك  يف ربدطرررد صهعرررظت محررر  الرررردرطر  جرررر 

 مر  بظت  ظل  الردرطر كمظ ط  :
 أ ي م دار  ًتة ةيحَت الرمهطني اليا د ع ى أع"ظء أأصه ة صج  التعر.شدة المثير الحركي:

 اعدد مهات ةكهار ادلثَت. أربددعدد مرات تكرار المثير الحركي:
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أط  د حتظ العتا  اُت  رًتيت العمر  أالها ر  فرتط الي ردة الردرطبير  اليا ردة أالجرظع  كثاية المثير الحركي:
الردرطبي ، ط  ح ع مظء الردرطر الهطظر  أن ةكين  ًتة الها   البي ي  م ظ ب  ع دمظ ة ر  اب"رظت ال  رر يف 

 اب"  يف الداي  . 021 ظطرهظ إ  

 مستويات حمل التدريب: -11-3
اريصرررر  ألحبررررظث مرخ  ررررُت يف ال ررررر الهطظررررر  أالكيميررررظء احلييطرررر  أالررررردرطر الهطظررررر  أ ررررَت   أمكررررني   

 اليليط إ  ة جي  مح  الردرطر كمظ ط  :
 احلم  األا ى.

 احلم  اا  مني األا ى.

 مح  مري و. -

 مح  اجيو. -

 .(20-29، ال  حظت 0999)عظدط عبد الب َت ع  ،  مح  مريارل. -
 مبادئ حمل التدريب:  -11-4

مرررني اكرررم ادلشرررظك  الررريت ةياصرررال ادلررردراُت يف الرررردرطر  ررر  معه ررر  كي يررر  ربدطرررد صهعرررظت محررر  الرررردرطر يف 
الردرطر مني صه  أمني صه  أفهى كي ير  اترة رظع دبر  برظت الرردرطر  رىت طرجرٌت لرال ال صرظح أل رغ رر ع رى 
  ثه ادلشكتت جير ع ى ك  مدرب أن طدرس اع ظط  ةظم  ادلبردئ األ ظ ي  حلم  الردرطر أادلرمث   يف:

 مبدأ التنمية البدنية المتعددة الجوانب لألجهزة الحيوية: -11-4-1
لرال أيير  عمليمر  يف ة ردطه محر  الرردرطر أطجرظعد يف الر مير  البداير  ادلر ظ ر   أزطرظدة اإلمكظارظت اليظي يرر  
ل ملظب عم  األصه ة احلييط  أط  ب ل ر مي  الشظم   ر ل ادرة ك  مرني العمر  أالها ر  ع رى األصهر ة احلييطر  أأت 

 إ  مجريى مهة ل أة عيد ادرة ربم  مح  الردرطر.
 مبدأ زيادة حمل التدريب بالتدريج: -11-4-2

لرردرط  اعررد ة ميررال مردة ةررًتاأح أحبررت البحريث الع مير  أاخلررمات ادليدااير  أ "ر ي  ة ررعيد محر  الرردرطر اظ
طيب،  ىت لدث الركي  أطثبت الر دب يف مجريى اتصلظز اليظي   لتعرر أارثلك ةكرين  20-04مظاُت 

زطررظدة محرر  الررردرطر ع ررى شررك  ف رريات أةبعررظ لررثلك ربرردث عم يرررُت م   رر رُت عررني اع"ررهمظ، اكرجررظب 
 ةكي  صدطد أةثبيت الركي  احلدطم الرع  .
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    التدريب الفردي:مبدأ حمل  -11-4-3
ع ررررد ربدطررررد صهعررررظت محرررر  الررررردرطر ال هدطرررر  لتعبررررُت جيررررر معه رررر  ال ررررهأة ال هدطرررر  أربدطررررد اإلمكظاررررظت 
الشخ ررري  الررريت ع رررى أ ظ رررهظ ربررردد صهعرررظت الرررردرطر أمرررني أ ررر   رررثه العيامررر  الررريت ةجرررظعد ع رررى ربدطرررد 

الرررردرطر أال رررح  العظمررر  أمحررر  صهعرررظت محررر  الرررردرطر ادل ظ رررب   ررر : العمه)الجرررني(، عمررره الرررردرطر أ ظلررر  
م رريت  -)زلمريد أاري العي رُت  الرردرطر أاردرة التعررر ع رى الهصريع حلظلرررال ال بيعير  زا رد احلظلرر  ال  جري  أ ظلر  ادلرر اج.

 .(11إاها ي  محظد، ل ح  
 مبدأ حمل التدريب على مدار السنة: -11-4-4

الركي  يف الردرطر ت لكني أن ةجررمه أأ ةر رير إت عرني غهطرق الرردرطر ادلجررمه مني ادلعهأ  إن عم ي  
ادلريالرررر  ع ررررى مرررردار الجرررر   أأ الجرررر ُت  ظل رررر ظت البدايرررر  أأ ادلهررررظرات احلهكيرررر  ة رررر  إذا و ةثبررررت يف  ظلرررر  

 الردرطر دلدة غيط   ع دمظ ط   الردرطر.
 : الراحة مبدأ  -11-4-5

يف ال شررظن الهطظررر  عم يرر   ظمرر  طعرمررد ع ررى الرعبررَت أالرعرردط  اررُت  إن عم يرر  الرخ رريو حلمرر  الررردرطر
 رًتات الها ر  أ رًتات العمر  أالر جريق اي همرظ طريار  ع ررى اردرة اجلجر  أفظلر  اجلهرظز الع رل ع رى العرريدة 

عرظدط عبرد  - (24-22ال ر حظت ، 0999)عظدط عبرد الب رَت ع ر ،  حلظلرال ال بيعي  ع ر ال يظب اظجملهيد.

  .24-22 ظاق،   لالب َت ع  :"الردرطر الهطظر  أالركظم  اُت ال ملهط  أالر بيق"، مهص
 مبدأ حمل التدريب الططير:  -11-4-6

جيرررر ع رررى ادلررردرب أن ط"رررل أأ لررردد اداررر  زطرررظدة محررر  الرررردرطر الشخ ررر  لتعرررر ايررررل ادلر  برررظت 
مت ملرال، ةجصي  كر  مرظ ط رهأ مرني ةغرَتات ابر  أاعرد إع رظء محر  الرردرطر اخلظل  اظلتعر أت ةغير عني 

ادار  أعمرر  م ظرارر  اررُت مرظ طت ملررال ابرر  أاعررد إع رظء محرر  الررردرطر  ررىت طريلر  إ  إع ررظء اجلهعرر  ادل ظ ررب  
 . (22-41-14ت ، ال  حظ0999)عظدط عبد الب َت ع  ،  ل يليط إ  اجلهع  ادل ظ ب .

 معنى أخالقيات التدريب: -11
ةمز م ظاش  األفتايظت ةشعبظ ت كثَتة يف اآلراء  يط ادلعٌت األ ظ   ل ك م  أهترر  األفرتة يف ادل رظب 

 األأط اظل ي  اإلاجظاي  اليت ة"ل األ ظس يف العتاظت اتصرمظعي .
 " عدة ةعهط ظت كظم   ل ر بيق:وسبترأط"ل اظاين"
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 ل رعظم  مل مظ ي غير أأ شهطه أأ لياب أأ ف ظ. املظب-
 اخل ق أةعٍت الرع ق اظدلبظدئ أاعربظرات ال ياب أالريحَت اخلظغئ أأ ال ير.-

 اظا ي  ألن ةكين  كمظ غيبظ أأ شهطها.-

 تأثير المجتمعات على أخالقيات التدريب: -12
ة ع رررى الررررظرط  أالررريت ةررردا ل عرررني ة رررظأط العدطرررد مرررني الكررررظب أالبرررظ ثُت الكررررظب عرررني اجملرمعرررظت ادلجررري ه 

  ر  ادل ظ جر  كرظن ال رظ    -اجلمرظط -الهطظر   ظليياظايين كظايا طشًتكين يف األاش   الريت كظارت سبثر  اتمريرظز
 ل ح إك ي  مني   ين ال طرين أالثظين ت ل ح شيةظ.

ة، إت أن ال ررظ   كررظن أمررظ الهأمررظن كررظايا جيرردأن مرعرر  يف اتشررًتا  يف ال شرر   الرريت ةرجرر  اظلي شرري  أال جرري 
 طكظ ي اظحليظة أاخلظ ه اظدليت.

اليتطظت ادلرحدة األمهطكي  ليم ادله  ال ريز أأ اخلجرظرة ألكرني ادلهر   ري العتارظت اتصرمظعير  الهطظرري ، 
( اظط إن أأط مكظن إلاداء اله ب  يف الر ية    الهطظر  أأ ا هط ر  أفرهى  يورد يم أن اله يم األمهطك  )

ع ررى شرر ء أمررني   ررظ طررمز ةرريحَت اجملرمررل ع ررى أفتايررظت الهطظررر  أمرردى ارةبظغررال اررظألفتة أأ كيرر  رب رر  
 اعده.
 
 
 
 

 

 

 

 الطاتمة :
ألبح الردرطر الهطظر  احلدطم ع   اظ   اثاةال ,  ت لكني يف أي  ظط مني األ ياط اخليا يف العم ي  

ةدرطبي  سل    مب ي  ع ى أ م ع مي  يف رلظط الردرطبي  أاإلشها  ع ى الهطظريُت مظ و طر  إعداد اهام  
    اإلدلظب اك  مظ طجظعد ادلدراُت مني الردرطر , أأمظب  ثا أصر ع ي ظ ضلني البظ ثين أمني فتط  ثا ال

ال ظ ي  ال ملهط  أادليدااي  يف إصلظح العم ي  الردرطببي  أالرع يمي  , أع يال ام ظ اوع ظء املهة شظم   أ ظد    يط 
  طظر  احلدطم إرظ   إ  أ   اخل ظ   أالياصبظت أ األ دا  .الردرطر اله 
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 تـمهـيد
يعتربربربن ر اربربربا ن تربربربانمن انوربربربفن ملربربربة ن اسربربرباخلا ن عاربربربف  لاصيبربربربر ان افربربرب  لاص ربربربام ن عاربربرب  ن ا ربربرب     ربربرب   
ايشربرب     تربربر ا لضعارب ا   ول ملربربة  ن ربجل نصيبربربر ورب  ا ا ا عربأوت ربا  لربربا تانمن ذمربف أن   ربربا    ا   إلنسربتحالت  

ذ ك  ثري ملة نألج    نحليبي  انحلا ي   ايت ق ن علماء رلى نرتضا  نالوت ا  لتربانمن نصيبربر   لربال نصاذليرب  
نأل ضربربي  يتقاربربق ةتيحربرب  وا ن تان اربرباط لربربم ةشربرباراط لمارربرباط ملا ضربرب  ملربربة نألج ربرب   نحليايربرب  اأة مت ربربا  ن ربربجل 

يربرب  ن اسي يربرب  نحلا يربرب   لح ربربام نحليبربرب    اال مجل رلربربى ن  اوتنصيبربربر ان ربربط وعيربرب  مليةاةيةيربرب  رمربربجل ملاوربربف  اوشربرب
ا ذ ك نص ام نحليب  نصلف     ا تانمن " ربا ن اربف   رلربى  ال ملة نص امية ن ضاا  ان يبمع    ي  اجل ر  ا

 / حممربربربف  ي ربربرب   -) / اجربربربف  ملاربربربي ى ن  ربربرباو   نالوت ربربربا  لاضربربربل ملعربربربم  لحيبربربربر أ  ربربرباء ن ثضربربرباط أا نحلا ربربرب "
 . (311  ف ق  2002ف  ن يبي

جبيبربربربم          وت ربربربا نالا أ  آ ربربا أ ثربربربا إربربرباال اوياربربرباوا يعتربربن ن تربربربانمن ملتمربربربثال   ملاربربربف   ن ةيبربربان رلربربربى 
  ن ختل ربربرب    اضربربربل ملعربربربم ةتيحربربرب   ل شربربرباد ن تربربربان ا  ن عاربربربف ممارربربرب  ملربربربة نألج ربربرب   انألة مربربرب  نحليايربربرب  أا أج نخلربربرب

سربربربتاوية ( ان تربربربانمن أن ة ربربرباني لربربربم ن تربربربانمن ن ثالربربرب  )ن  بملاج ربربرب   لعمربربربجل ضربربربف وربربربر رينط ،ربربربا  نصاذليربربرب    اصمربربرب
 ن تقا  )ن في املية ( .

لعربربرب   سربربربانء رلربربربى نأل   أا   أ  ربربرباء ور يتربربربرب اصمربربربب أن وشربربربمجل أةشربربربي  نأل عربربرباا رلربربربى نوربربرب نن ن  ربربربا   
نحلا اط ا ا   نهلانء   ايعتن ن تانمن راملربجل  ربايف   أاجرب  ةشربار ا   نحليربا  ن عا يرب  ر ربف ملانج رب  أ  سربا  

ن ة شربربرة  را،لربرب  وا ربرب  ن  ربربا   افربربل  ن تربربانمن ا ياربرب  لربربا تان ق ان اشربربا،    لعربرب  ن  ربربا نط   اال ي  ربربا ن تربربانم ملربرب
ج   ا ةربربربة   ربربربربا  ثايربربرباط  ثربربربري    ربربربا نط صمربربربب ن وربربرب نن لعربربربف ا وربربربرب    نانضربربربقا   نصمضربربربام  اربربربد  مربربربا  ربربربا  

   ن ف،  ان تاايب    ا  ن افيف .حتتيبب سليم  ملثجل 
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 : التوازن – 1
 : تعريف التوازن -1-1     

ةعين لا تانمن أن يةان ن  ربا   فيرب  ن اربف    رلربى نالوت ربا  لربامن نصيبربر   ن ثضرباط أا نحلا رب    ا ربذن  
يتيلربربب سربربييا  واملربرب  رلربربى نألج ربرب   ن عاربرباي  ملربربة ن  اويربرب  ن عاربربلي  ان عاربربضي     مربربا أن ن تربربانمن يتيلربربب ن اربربف   

لاسربربربتخفنيف ن ضاربربربا أا لفاةربربرب  راربربربضيا أا ذ ضيربربربا اراربربربليا اوعتربربربن رلربربربى ن ويبربربرباا لا ةربربربان انأللعربربربا  سربربربانء  ربربربان 
سربربربالمل  نص ربربربام ن عاربربرب  أوربربربف ن عانملربربربجل نهلاملربربرب  ننااربربرب   لتربربربانمن  مربربربا أن رمليربربرب  ن تربربرب م   لربربربم نص ربربربامية ن عاربربربل  

يتضم   ننا    رلى وو نن نصيبر أا نحلا   ن ط ياايف هبربا ن ةيبربان ملربة ملشرب  اجربا  اا ربب   ا  ان عا  هلا
أا نحلا ربربرب  ن اياضربربربي  ن ربربربط وربربربتر  ربربرباني ويربربرب  ضربربربيق  ا شربربرب  رلربربربى ن عا ضربربرب  أا ن ا،ربربربا  رلربربربى ملشربربربد أوربربربف ...وخل  

ن افملم  جل  ذه نحلا   وتا،ا رلربى ملربف  سربييا  ن  ربا  رلربى أج  ورب  ن عاربلي  ا ن عاربضي  اربا ضماربق  ننا  رب  
 . نة رلى اضل نصيبر  ان أن ي اف نو

ن عاربرب   مربربا أن ن تربربانمن نحلا ربرب  ملربرباوضد أياربربا لا اشربربا،  دمربربا سربربضق يتاربرب  ملربربف  ن وضربرباد ن تان ربربق ن عاربربل   
ايشري "جاةيبان"ا"ةيليبان" أن لع  ن تضا نط ن تربانمن وتيلربب ن اربا  ن عاربلي    مربا يشربري أياربا أن ن تعربب 

وت ربربا  لتانمةربرب  ا اربربف   ربرب  ن ف نسربرباط ن ربربط ،ربربايف هبربربا يف يربرب  انن رلربربى ،ربربف    ن  ربربا    نالن تاسربربد ان تعربربب ن شربربف
 ربذن وال   ثا ،ف   رلى ن تربانمن ملربة ن اجربالر ن  ةا  ن يباخلف  ن ط واال لرن ن ةاث أ"مسيث" ا" ا مان"  ي

)حممربف فربربضق   .أن ن ربذ ا  يتميرب ان لربا اا  ن عاربلي  رلربربى ن ةرباث   ا ربذن راملربجل ملرب  ا   ن اربربف   رلربى ن ورب نن
 (129  ف ق  3991ويب م  

 : العلماء"بعض تعريفات التوازن "من جانب  -1-2    
ن يبربربربربييا  رلربربربربى نألج ربربربرب   ن عاربربربرباي  ملربربربربة  ن  اويربربربرب  ن عاربربربربلي    يعا  "ال سربربربربان" ا"يةربربربربر" ،ربربربربف   ن  ربربربربا   

 يرب  ان تشرباضمي  ن ربط ورب  ر ن تربر رين عاضي  ايعا   " يا وة" لةاةرب  وملةاةيرب  ن  ربا   لربتقةر   ن اربف نط ن   يا اج
  ويباا لا ةان سانء لاستخفنيف ن ضاا أا لفاة  اذ ك راليا اراضيا.رلى ن تانمن ملل ن اف   رلى ن

 ايعا    ذ ك" اث"لةاة  ن اف   رلى نالوت ا  لاضل ملعم  لحيبر أ  اء ن ثضاط أا نحلا   . 
 ايعا    ذ ك "سي حا" لةاة  ن اف   ن ط حت ظ اضل نصيبر.

 : أنواع التوازن -1-3    
نالو نن ن ذ  ضمفث أ  اء ن ثضاط ايعا   "جاةيبان"ا"ةيليبان" لةاةرب  ا ا  التوازن الثابت: -1-3-1    

 ن اف   ن ضفةي  ن ط متةة ن  ا  ملة نالوت ا  لاضل سا ة.
 الربربربرب  أا ن اربربربربف   رلربربربربى  مربربربربا يااربربربربف لربربربربا تانمن ن ثالربربربرب  ن اربربربربف   ن ربربربربط ويبربربربربم   ل ربربربربا  لا ضاربربربرباء   اضربربربربل 

ر ربربف ن ا،ربربا  رلربربى ي ربرب   ما  ربربا نحلربربال وت ربربا  لثضربرباط نصيبربربر  ان سربربااد أا ن تربرب نم ر ربربف و ربرباذ أاضربربا  ملعنال
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أا ن ربربرباذ اضربربربل ن يربربرب نن أا ن ا،ربربربا  رلربربربى ن ربربذ نرم   ان تربربربانمن ن ثالربربرب  ضمتربربربجل أشميربربرب   ضربربربري    لعربربرب   ،ربربفيف انوربربربف 
 نء.ايعن رة مجال او اسق او م  نآل  شي  ن اياضي  ا اف   ياض  نصمضام ان تماي اط ن   ي   ةنأل
ان" ا"ةيليبربان"لةاة  حلا رب  نصيبربر ايعا رب  "جاةيبرب بنالو نن ن ارباوا ا  التوازن الحركي: -1-3-2    

-110-129  ن اربرب قاط 3991)حممربربف فربربضق  ويبربرب م   وت ربربا  لربربا تانمن أ  ربرباء نحلا ربرب ن اربربف   رلربربى نال
113). 

ا أ نء وا رب     مربا    ملع ربر نأل عربا ايااف لا تانمن نحلا رب  ن اربف   رلربى نالوت ربا  لربا تانمن أ  رباء
 / حممربربربف  -) / اجربربربف  ملاربربربي ى ن  ربربرباو   أا ر ربربربف ن شربربرب  رلربربربى را ضربربرب  ملاو عربربرب  ن  ا يربربرب  ن اياضربربربي  ان  ربربربامالط

 .(311  ف ق  2002 ي   ن يبيف  
 : أهمية التوازن -1-4    

     ن تربربانمن ،ربربف    راملربرب  وربربنم أشميت ربربا    نحليربربا  ا  لربربال ن  ليربرب  ن ضفةيربرب  ان اياضربربي   افربرب     ربرب  ملتةاةربرب   
  أ نء ن  ربربربا نط نحلا يربربرب   ربربربا ا،ا  ان شربربرب  ...وخل  مربربربا أثربربربا ملتةاةربربرب    ملع ربربربر نألةشربربربي  ن اياضربربربي  ان افربربرب  

ط ن ف نسربربرباط ن ربربربط ،ربربربايف هبربربربا "رضربربربف لاألةشربربربي  ن ربربربط وتيلربربربب ن ا،ربربربا  أا نحلا ربربرب   ربربرباني ويربربرب  ضربربربيق   ا اربربربف أشربربربا  
ن امحربربان وربربا ظ ومساريربربجل"   جاملعربرب  لربربرياط"وا ن وضربرباد ن تربربانمن لا عفيربربف ملربربة ن اربربف نط ن عاربربلي     مربربا أشربربا ط 
 ربربذه ن ف نسربرباط وا أن ن تربربانمن يعتربربن ملربربة أ ثربربا ن ةاةربرباط ن ضفةيربرب  ملربربة ويربربث ن اربربف   رلربربى ن ت ضربرب  ملربربة ن  ربربانو  

وا أن نصماراط سايع  ن تعلر ملة نص يبم ،ربف واارب    جرباط  ا   ذن ن ااص يشري " ا مان""ن عالي 
 ن تانمن رة أ،انثر ملة  نصماراط لييئ  ن تعلر. ملاو ع    ن تضا نط

 مربربربا أ ضربربرب  "سربربربةاط" اجربربربا  رال،ربربرب  را يربربرب  لربربربربم ن تربربربانمن ان ويبربربرباا نحلا ربربرب  دمربربربا جعربربربجل ضربربربرباا   أن  
ملربرب   ع ربربر نألةشربربي  ن الم  ن عانملربربجل يعتربربن أوربربفاة ربربان  ةربربان ن تربربانمن  ,تاربربمة أ  راياربرب  وا يربرب  ن تيا يربرب  ن تربربانمنو

يتميربرب ان    ربربذن ن ةربربان رربربة أ،ربربانثر نيربربري ن اياضربربيم   ويربربث ذمربرب  "ةييبربربة"   و ضربرباط  اياضربربيمن اياضربربي   ربربلن ن 
نيري ن اياضيم  حبيث أ ض   ذه ن  ا ا    ووف    نساو     ما وافربجل لرباوثان آ رباان وا ةترباخلث دما لرب    

وااربربربربان ةتربربربرباخلث را يربربربرب     )أراربربربرباء ن  ربربربرباني ن اياضربربربربي  (  و ضربربربرباط أن ن اياضربربربربيم  ملربربربربثال ذم "سربربربربالوا" ا" امليربربربربجل"
    مربربربا  ضربربرب  أن ةتربربرباخلث رلضربربرب  ن  ليربربرب  ين تضربربربا نط ن تربربربانمن مليربربرب ار رربربربة أ،ربربربانثر ملربربربة رلضربربرب  ن  ليربربرب  ن ضفةيربربرب  ان اياضربربرب

ن   ربان    ن ضفةي  ان اياضي  لاستخفنيف ن تضا  "   ةا ف" ،ف  ا،رب  لفال رب  ملع ايرب    جرباط أ،ربانثر ملربة رربالا 
 " أن ن اربربربربا رم ذا  ن يبربربربربتاياط ن او عربربربرب   ربربربرباةان أ اربربربربجل ملربربربربة أ،ربربربربانثر ذا  ن يبربربربربتاياط رب مربربربربا اجربربربربفط "ملي ضربربربرب

 ن اعي     ن تانمن ا  وعلر  ن و نن .
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 مربربربربا أ ض "جربربربربفاا" أن ن يبربربربربضاوم ن تاربربربربفملم يتمتعربربربربان لتربربربربانمن وا ربربربرب  ي ربربربرباني أ،ربربربربانثر ن اربربربربعا     
ف   رلربربربى     ايربربربق أةشربربربي  ن  ليربربرب  ن ضفةيربربرب  أ   وا حتيبربربربم ن اربربربن يبربربربضاو  ا ربربربذن ا،ربربربف أ ضربربرب  "ج ربربربفية" أن ملشربربربا  

 وف  ن ةلياط.ن تانمن  ف  لع  را ضاط و
 " . ا واويث أ،ا ذ ك " ال  "ا" ن اف   نحلا ي  يعتن ن تانمن أوف ملةاةاط        
 مربربربا يعتربربربن ن تربربربانمن أوربربربف ملةاةربربرباط نأل نء ن ضربربربفو ويربربربث أ،ربربربا ذ ربربربك "لا ا"ا"ملربربربا  جربربرب "  مربربربا يعتربربربن   

 انمن أوف ملةاةاط ن اف   ن اياض  .يا " ن ت"ملاو
 : ازن في الجسممناطق التو  -1-5    

 واجف رف  مل ارق   نصيبر ا   : 
متربربربثالن ،ارربربربف  نوربربرب نن نصيبربربربر اوربربربفاث أ  وفربربربالاط  ي ربربربا أا وفربربربالت ا لربربربربا ن  أا  القـــدمان: -1-5-1     
 نيري مل اسب ياعا ملة وانمن ن  ا . وذنء ن وفنء
سربربلد ة ربرباه  رلربربى أشربربياء  التربرب    ضتربرب  ن ضقربرباث لربربرن ن  ربربا  ضمربربت ظ لتانمةربرب  وذنأ النظــر:حاســة -1-5-2     
    ،ربفملا ييبربارف   حتايربق 20ملة ويبليي ا رلى أشياء ملتقا   ا،ف اجف أن حتفيف  ف   ال  رلى لعف  أ ثا
 .  (112  ف ق  3991)حممف فضق  ويب م   ن تانمن
 ا   نألاوا  ن اجا     ثاي  ن عاالط . نهايات العصبية: -1-5-3      
ياربربربال " ربربربا ل لريثربربربا ط" واربربربل واسربربرب  ن تربربربانمن    ن ا ربربربانط شربربربض  ن فنخلايربربرب  األذن الداخليـــة:  -1-5-4     

 ألذن ن فنخلاي  او ض   ذه نألرااء نحليبي  لانسي  وا   ن اأا  مربا أثربا ضرباا ي    نسربتمان  وربانمن نصيبربر   
يتمتعربربان لربرب  لف جربرب  أرلربربى    ن ربربذ  وا اوربرب   مربربا اجربربف "لربربا ن" أن نممارربرباط  ن ربربط وتمتربربل لتربربانمن ،ليربربجل مجيربربل

 ن تانمن اذ ك ر ف نيلق ن عي م متاملا.
   : عوامل تحكم  في التوازن -1-6  
    ةربربان ن  ايربرب  ع  ل:  ربربا ةايربرب  اشميربرب  يتربربانمن واهلربربا مجيربربل أجربرب نء ن عربربم ايعا ربرب  ن ربربضمركــا الثقــل -1-6-1    

 اربربرباءتن ربربط ياوةربرب  رلي ربربا نصيبربربربر   ا مةربربة حتفيربربف ملةربربربان ملا ربرب  نصيبربربر لاسربربتخفنيف نألسربربربي  ويربربث أن ةايربرب  ن 
   :نألسي  ن تا ي  

يايبربر جيبربر ن ةيبربان وا ،يبربمم رلربا  اسرب ل  ا ربا ن يبربي  ن ربذ  السطح األفقي أو العرضـي: -أ      
    ا ةة ال ضمف  ملةاة .ةيبضت  ن و ا  ملا    اجل نصيبر رة نأل

يايبربر نصيبربر وا ةارب م مربم اييبربا  ا ربذن ن يبربي  ضمربف  اجربا   السطح السهمي أو الجانبي: -ب      
 ألملايف أا ن لا . اف يةان    متاملا ملةاة  ال ضمف  ةاي  ن  تاا متاملا ا ةة
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   ا ربربذن ن يبربربي  ضمربربف  ربيايبربربر نصيبربربر وا ةاربرب م أملربربامل  ا لربرب :الســطح  الجبهــي أو األمــامي   -جـــ      
  اةايربرب  وال،ربرب  نألسربربي  ن ثال ربرب   ربرب   اربربجل نصيبربربر  لا  يبربربض   ألجيبربربايف ن  ت مربرب  ن تماسربربة   ملةربربان ملا ربرب  ن ثاربربجل

يةربربربان      ربربربلن ملا ربربرب   اربربربجل نصيبربربربر يةربربربان   مل تاربربرب  ا أملربربربا   نألجيبربربربايف نيربربربري ن  ت مربربرب   ربربربلن ملا ربربرب  ن ثاربربربجل ،ربربربف ال
ن  ربا  ويربث ن  تاا الا  يبض   إلةيبان  لن ملا   ن ثاجل  ربي    ملةربان  الرب  ...  ربا يتقربا    نررباه وا رب  

 اجف:
 ملا   ن ثاجل نراه نص ء ن تقا . -   

 ملا   ن ثاجل يتقا  نراه ن ثاجل ن ا ج . -
 ا  د اشم  ما اا   ن ثاجل ايةان رما يا ا ربا رضربا   رربة واالربجل ن يبربتا   خط الجاذبية:-1-6-2    

رما يربربا  ربربا  ربربد ن ثاربربجل  ا ربربذن ن ربربد مربربا اا ربرب   اااءشمربربا مثربربجل  يربربت ننصض ربرب  ملربربل ن يبربربتا  ن ربرباشم    ويربربث أن 
  ربربربلن  ربربربد ن ثاربربربجل ياربربربل  ن ربربربجل ،ارربربربف  نالوربربرب نن اربربرباخلرن ثاربربربجل ا ة ربربرب  ضمربربربف  ملةاةربربرب  )ن و ارربربرب ( ا  اضربربربل ن ا،ربربربا  ن 

 .(111  ف ق  3991)حممف فضق  ويب م  
ا ربرب  رضربربا   رربربة مليبربرباو  ن يبربربي  ن ربربذ  ياوةربرب  رليربرب  نصيبربربر    ربرب  وا ربرب   قاعــدة اترتكــاز : -1-6-3    

 ربرب  ن يبربرباو  ن ربربط ضمربربف  ا ن رربربا  ن ربربا ج    لاربربفملم ا يمربربا يلربرب   (نال وةربربام)ن ا،ربربا  وةربربان ،ارربربف  نالوربرب نن 
 لع  ن عال،اط ان عانملجل ن ط وتقةر   رملي  نالو نن:

 ربربان   ا ،ربرباا ملا ربرب  ن ثاربربجل ملربربة ،ارربربف  نالوربرب ننمربربل نســبة ارتفــاع مركــا الثقــل فــور قاعــدة اترتكــاز : -أ     
 ان عة  فقي  أياا   امل   مةة أن ةيبت تث :ن تانمن 

 ن شخص ن ااري أ ثا نو نةا ملة ن يايجل.  -
ن يبربربيفنط أ ثربربا نو نةربربا ملربربة ن اجربربال الزم ربربا  ملا ربرب   ال ربربة رربربة ن اجربربال )لعربرب  ن ف نسربرباط نحلفيثربرب  -

 . (ضيأ ضت  رة   ذه ن اارف    لع   ن انوجل ن  يب
  لما  اة  مليباو  ،ارف  نال وةام  ضري   ان نالو نن أ ن.  مساحة قاعدة اترتكاز : -ب      
 لمربربا  ربربان  ربربد نصاذليربرب  ،ايضربربا ملربربة ملا ربرب  ،ارربربف  العالقــة بــين خــط الجاذبيــة وقاعــدة اترتكــاز : -جـــ     

لعربربف  ربربد نصاذليربرب  رربربة ملا ربرب    وةربربام أ اربربجل  ان عةربرب  فربربقي  أياربربا  ةلمربربانال وةربربام أارليربرب  ملضاشربربا   ربربان نال
 ،ارف  نال وةام ،جل نالو نن وا أن ةاجل وا وف راام وفا  ،ارف  نالو نن  ي اف ن شخص وانمة .

 :  لما  ان امن نصيبر أ ن  ان نالو نن أ ن .ثقل الجسم -د      
فربربقي   :  لمربربا  اةربرب   ميربرب  نالوتةربربا  أ ربربن  ربربان نالوربرب نن أ اربربجل ا ن عةربرب  اتحتكــاب بالســطح -هـــ     

ن ش   ايتاربرب  أ،ربربجل ،ربربف   رلربربى ن ربربتقةر   وانمةربرب  مل ربرب    نأل    ن  ربربا  أياربربا   ربرباأل   ن ليبربرباء ياربربض   ا، ربربا
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ملربة ن ا ربايف وذ يتيلربب نألملربا لربذل ل ربا  أ ربن  أ ضربي  ملة رفيف ن اف   رلربى نالورب نن  رباني نصليربف أا  رباني ذ ك
 و  ضما ظ رلى ن تانمن.

ملربربربة أجربربرب نء  لمربربربا ا،عربربرب  ملان ربربرب   اربربربجل  ربربربذه نألجربربرب نء رما يربربربا  نصيبربربربر ملا ربربربب : اتنقســـال  لـــء أجـــااء -و     
 لعا ا  اني لع   ان  ذن نصيبر أ ض  اواض  ،ف و  رلى نالو نن أ اجل.

ن عانملربربجل ن   يبربربي  ن ربربط وربرب  ا رلربربربى نالوربرب نن   ملربربثال يالوربربظ أن ،ربربربف    "ن ربربا " ملربربربةالعوامــل النفســية: -ز     
  ويربربث يربربف جل   ربربا راملربربجل ن ربربا  ن ربربذ  يربرب  ن   ن  ربربا  رلربربى و ربربظ وانمةربرب  واربربجل  لمربربا ن و ربربل رلربربى سربربي  نأل   

 .ناجل ،ف و  رلى ن تانم و لما ة ا ن شخص وا أس جل الا تايل 
ن تربربانمن ملربربربة ن ع افربربربا ن ربربربط وتيلربربربب سربربالمل  نص ربربربام ن عاربربرب    ل ربربربا  اأياربربربا  العوامـــل الفيايولوجيـــة : -حــــ     

،ربربربف   ن شربربربخص رلربربربى  نص ربربربام ن عاربربربل    ربربربذ ك  قربربربفاث أ   لربربربجل   أج ربربرب   نصيبربربربر يربربرب  ا لاربربربا   ملضاشربربربا   
 نالو نن .

 : أنماط التوازن-1-7    
يتا،ربربربا ذ ربربربك رلربربربى مليبربربرباو  ،ارربربربف  نال وةربربربام ارلربربربى ن و ربربربا  ملا ربربرب   اربربربجل  :اتتـــاان المســـتقر -1-7-1     

 نصيبر رة  ذه ن اارف  ا  ا   الث رانملجل  امل  حتف    ج  وو نن نصيبر   :
ورب نن نصيبربر  وذن وربف   أ  ومنورب   لحيبربر ةتيحرب    ملا رب  ن ثاربجل   وا رب  ونراه ن ااا ن ربذ  ياسربربم -أ      

ا  ربلن ن ربد ن ربذ  مثربجل ن يبربا    ألرلربى ارما يرب  تر ري ،ا   ا جي  ا ان ن ااا ن ربذ  ضمربا  ملا رب   اربجل نصيبربر
  وا ،ارربف  نال وةربام أا ةايرب  ن يبربااد لعربف وربفاث نالمنورب  مثربجل لعربف ملا رب   اربجل نصيبربر ملة ملا    اجل نصيبر

 ،ارربربف  نالوربرب نن )،ضربربجل نالمنوربرب  (ا ربربذن   يربربجل ا يالوربربظ أةربرب  أ ربربن ملربربة ن ربربد ن يبربربا،د ملربربة ملا ربرب   اربربجل نصيبربربر رلربربى
ا  ربربربي  نألسربربرب جل, لما  ربربربان ن اربربرباا ن ربربربذ  مثلربربرب  ملا ربربرب   اربربربجل  رلربربربى أن ن اربربرباا  ن ربربربذ  يامسربربرب  ملا ربربرب   اربربربجل نألرلربربربى

 و نن أ ن.نصيبر نألرلى  ان نال
       د  ضربربربربربري  من ط   جربربربربرب  ووربربربربرب نن  نصيبربربربربربر امنايربربربربرب  ن يبربربربربربااد مانيربربربربربا ن يبربربربربربااد : ربربربربربا  اةربربربربرب  منايربربربربرب  ن يبربربربربرباا  -ب      

   .   ملافن  ومنو  نصيبر أ  ياجل ملا   ن ثاجل  اني وا   ،ارف  نال وةام
 اربربجل  ربربذن نصيبربربر وا أسربرب جل  ربربلن ر ربربف ومنوربرب   نصيبربربر احتربربا  ملا ربرب   اتتــاان ريــر المســتقر: -7-2 -1    

جاةربربب سربربربتةان  ن منوربرب  أل  نصيبربربر   وا ربرب نصيبربربر نيربربري مليبربربتاا   ا  وا ربرب  ن امربربل  ربربلن وا ربرب  ملا ربرب   اربربجل 
  ألس جل .

  ومنوربرب   لحيبربربر اغ يترربربري ن و ربربا   الربرب  رربربة ،ارربربف  نالوربرب نن وذن وربربف   أ اتتــاان المتعــاد : -1-7-3    
)ن يبربربي  ن اوةربرب  رليربرب (  ربربلن نصيبربربر ياربربض    وا ربرب  ووربرب نن ملتعربربا ل  ا ربربذن  ن  ربربا  ملربربة نالوربرب نن نيربربري ملاجربربا    

 .  ةيبان  نيري مل ت رجيبر ن ةيبان  ألن جيبر ن 
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 : أنواع األطوار في اتتاان -1-8    
   ا   ال   أةان  ملة نألران     نالو نن    :

ن يربربا    ربربذن (:le refus de desequilibreالطــور األو  :رفــض عــدل  اتتــاان   -1-8-1     
ا  لع  ن  شاراط انأل عال ذنط رضيع  خملرب  لرباالو نن   ربا ال ي  ربا ان اياضرب  ييبربلك ملربة ن ربا    ي   التا 

 .نألاا  ااخلص ن يا  ن ثاو 
أوياةربربربا ا  ملع ربربربر ن  شربربرباراط ن اياضربربربي    ن ضتربربربفر ضمربربربجل ملشربربربةل  ن  ا ،ربربرب  لا اربربرب  ال ربربربتالل وانمةربربرب    

مةربربة أن ةعتربربن   ا  أ عربربال ن يضيعربرب  )جربربذ  مليبربربتاير اة ربربا أ اربرب (   يقربرباال ننا  ربرب  ،ربربف  ن ملةربربان رلربربى  يئربرب 
 ضتفر نأل ثا سميي  أ ثا مل  ا رضيعي .ربن 

: (la reequilibration A Posterioriالطــور الثــاني:  عــادة اتتــاان البعــد     -1-8-2     
ون ن يربرب   نألساسربربي   لمضتربربفر  ربربا أةربرب  ال  "Jean Pierre Bonnet "  ربربف "Paul Goirant"   ياربربال

ف ا  أ ثربربا مل يايربرب   لحيبربربر   نحلا ربرب  ن ربربط ةربربضميبربربة و  ربربير نالوربرب نن  لقا ربرب  ن اا ملربرب    ربربذن ن يربربا  يتميربرب  أوياةربربا لا
اضعي  ن تالل وانمو  ذن  ا اياض  لن  لحاء رما وا اط ملانمة  )ورا   نالورب نن( وذن أ ن  ن انفربل   رعل   

وربربربانمن ملا ربربربف   يضربربربا   ن اياضربربرب  مليبربربربضاا لربربربل تالالط واربربرباء ن يبربربربااد   ا    ربربربذن ن يربربربا  أيربربربة الحبا ربربرب  أ ربربربا  أا ن
 عربربجل ملشربربا    جربرب ء ملربربة نصيبربربر   نحلا ربرب  انصربرب ء نآل ربربا صمربربب أن ياربربمة ن انمةربرب  )    عربربجل  ربرب    ربربا يتميربرب  ل لقا 

ةربة ن  نحلا رب  ن اا ملرب   وذ أةرب  ال م   وا ن رب  ا ربذن ملربا يرب  (le reflexe de compensationوعايارب 
 ملشاشا لا تالل وانمن ا ا ليبيد. و  ن   نستحال  وا   ملةي   وذن  انخص أن ي رر لرة  متلك أل  ش
 Hubertياربربال " :(lequilibration anticipée  الموازنــة المســبقة أو المبــادرة-1-8-3    

Ribollنحلا   . "  جل ن   يضاط نحلا ي  ن فل     نحلا   ويب جل لانسي  ن تقاري ن يبضق ألوفنث 
ن يربربا  ن ثربرباو رمربربا  يئربرب  ذنط نوربرب نن مليبربربضق   ةيبربربتييل أن ةيربربا  سربربلا اط هوةربرب  لانسربربي  ن تربربف يب اوربربف

 ط ن يبتاضلي  .ان اياض  ل اجل رالت  يتفن   نالضيانلا
 ييبربربتعف ،ضربربجل نحلا ربرب  ايعتربربفل  ا ياربربل ة يبربرب    وا ربرب  رربربفيف نوربرب نن رةيبربرب   ربرب  ياربربجل وا وثضيربرب  آ ربربا  

 رفيف نالو نن  ن يبتاضل  .
           ربربذن ن يربربا  يربربف جل جربرب ء ملربربة نصيبربربر   نحلا ربرب  ن يبربربتاضلي  دمربربا ييبربربم  لت يبربربيق سربربايل ملربربل ملربربا يربربر  

  (.les gestes reequiliprateursملة وا اط ألة  ال واجف   ا وا اط ملانمة  أا  را   ن تانمن )

 

 
 : العوامل التي تؤثر في التوازن -1-9    

 وتمثجل  :  ا  رف  رانملجل و  ا   ن تانمن 
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 : العوامل الفسيولوجية -1-9-1    
 ان ط وتمثجل   :  

 نص ء ن اص لا تانمن   نألذن ن فن لي . -
 مليبتاضالط نالو نن   ن عاالط انألاوا . -
 ن عاالط ان  افجل. ثاي  نألرااا نحليبي  ن اجا     -
 سالمل  واسط ن ضاا ان لم  أا ن تعب نحليب .  -
 يب .نأل عال ن  عة -
     اط ن  ن ي .ن تعب ن ضفو اأ اه رلى نحلا  -
 (112  ف ق  3991)حممف فضق  ويب م   . ن افملان اسالملت ما -

 : العوامل الميكانيكية -1-9-2    
 ربربرب :اوتمثجل  

 ملا    اجل نصيبر ان و ار  أا نزم اض  رة  ،ارف  نال وةام. -
 ،ارف  نال وةام.  ن افرا  -
 ةاري  أ   ن لعب. -
  تل  نصيبر.  -
 مناي  سااد جيبر ن الرب ر ف نالةت اء ملة نحلا   ن اياضي  . -
 ملافن   ن اااملاط ن ا جي .  -

 : العوامل النفسية -1-9-3      
  :ربربجل  ربرباوتمث
 ن اف   رلى ن ع ل اوا ي  نالةتضاه. -
 ن   ن  ن ةاو ان  ملاو.  -
 ن   يب  . ن تعب -
 ن فان ل. -
) / اجربف   يرب   املرب  نان ع مرب   ارب اط و   ننط ن  شجل ان  حاح اأ ا ا رلى ن ثا  لربا     ان ة رباح  -

    .(313  ف ق  2002يف   / حممف  ي   ن يب -ملاي ى ن  او  
 : تدريبات لتنمية التوازن -1-11    
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ف   ن تانمن ييبتل يف ن ايايف لتماي رباط اوربف يضاط ملربة شربرثا ن عمربجل رلربى أ نء  لعرب  ون و مي  اويايا  
نحلا اط نهلا خل  ملة ن ثضرباط أا ن  اجئرب  ملربة نحلا رب  للشربا   اةربفنء انيربري ذ ربك   ا ةربجل  ربذية ن  ربارم  ربف  ما 

هلاملربربرب  ننااربربرب  لا  يبربربربض    ربربربا  ن لعضربربرب  ان ربربربتال  ن  ربربربا   ن يلالربربرب   اوعتربربربن سربربربالمل  نص ربربربام ن عاربربرب  أوربربربف ن عانملربربربجل ن
 لتربربانمن  مربربا أن رمليربرب  ن تربرب م  لربربم نص ربربامية ن عاربربل  ان عاربرب  هلربربا  ا   ضربربري   ننا  ربرب  رلربربى نوربرب نن نصيبربربر   

ني ويربرب  ضربربيق   احلا ربرب  ن ربربط ياربربايف هبربربا ن ةيبربربان ملربربة ملشربرب  اجربربا  اا ربربب ...وخل أا نحلا ربرب  ن اياضربربي  ن ربربط وربربتر  ربربا 
نحلا ربربرباط وتا،ربربربا رلربربربى ملربربربف      ربربربجل  ربربربذهد ووربربربف  ن اربربربفملمربن ا،ربربربا  رلربربربى ملشربربرب  ا شربربرب  رلربربربى ن عا ضربربرب  أا

) / اجربف   اا ضماق  ننا    رلى اضل  نصيبر  ان أن ي اف نو نةرب  ن يبييا  رلى أج  و  ن عالي  ن عاضي 
 .(313  ف ق  2002 / حممف  ي   ن يبيف   -ملاي ى ن  او  

 : مشكالت اختبار التوازن -1-11    
ةة أن واوضد لا تضا  ن تربانمن امةربة ولخربيص  ثم أن   ا  لع  ن شةالط ن ط مربن ضاو لع  يا  

   ذه ن شةالط رلى ن  قا ن تايل:
ااةربرب      أشربا  لعربرب  ن ضرباوثم وا أن راملربربجل ن اربربا  ن عاربلي  يربرب  ا لاربا   انضربربق  رلربربى لعرب  ن تضربربا نط ن  -أ     

را ضربرب  اشربد ن اربربفيف ان تضربا نط ن تربربانمن ن ثالرب  ملربربة ن اضربربل ا  ن ا،ربربا  رلربى ا،ربف يضربربفا ذ ربك انضربربقا   ن تضرب
ة وعا   لع  ةتاخلث ن ضقاث    ذن نمربال   وال أةرب  يضربفا مل يايربا أن ن تعربب  ن عاربل  الا انير ملن الاا  

 ي  ا رلى   جاط ن ختنية    لع  نال تضا نط .
 ن تربانمن ،ضربجل نال تضربا نط تضربا نطايا  لع  ن ضاوثم وملةاةي  ن ترلربب رلربى لعرب   ربذه ن شربةالط لربلجانء ن 

أا  ن اربا  ن عاربلي  )ن تقمربجل  ن عاربل ( ن ط وتيلب لربذل ن  يربف ملربة ن اربا   ا تضربا نط ن اربا   ن عاربلي  أا حتمربجل
 ن تقمجل ن فا   ن ت  يب  .

  أا أ نء وا رباط و  ربا ن وتيلربب ن رباذ لعرب  نألاضربا  ن عي ربة ان ألن ن عفيف ملة ن تضا نط  ن تربانم  -ا     
 ملربربانط ن انوربربف  عربربف ن تربربانمن لاربربا   انضربربق   اربربف يضربربفا ضربرباا يا ن يبربربماح  لمختربربنية لربربر نء نال تضربربا    ي ربربا فربرب  

     رربف  ننربااالط ويبرب رانوتيباا ةتيح  أ اجل ننربااالط  ا لربا انير ملربة أن  ثربا   ثاملانط ملثال أا أ (1)
  نءف ملربربة  ن ا،ربرب    نأل تضربربا   وال أةربرب      ة ربرب  ن ا،ربرب  يتيلربربب نألملربربا ن  يربربلف جربرب  ملعاملربربجل  ضربرباط نال نال واربرباء

  .(31  ف ق  2002 / فالح أة  حممف  -) / ملاي ى ن يباي  
ملع ربر ن انجربل نألج ضيرب     لربال ن تضربا نط ن تربانمن وتاربمة ملعربايري  ربذه نال تضربا نط  رلربى مليبربتا   -جرب     

رلضربرب  ارا ضربرباط نصاملعربرباط اوالمليربربذ اولميربربذنط ن اولربرب  ن ثاةايربرب  ا  ضربرباء ذ ربربك وضربربفا نحلاجربرب  وا ضربرباا   اجربربا  
 ملعايري   لمانوجل ن يب ي  نأل ا   لض م ا ن ض اط.
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 ملان،ربربا  افربرب  ملعي ربرب (   اربربف ييبربربحجل ن ثالربرب  يعتربربن وانمةربربا ملا، يربربا أا  افربربا )أ   ة ربربان ألن ن تربربانمن  -      
نال تضربا نط ن ربط واربي  ن تربانمن ن ثالرب    وربم ييبربحجل   جرباط مل خ ارب      وربفو  جاط را يرب     ن  ا 

ن تضربربا  آ ربربا  لتربربانمن  ن ثالربرب   اي اربرب   لعربرب  ن ضربرباوثم  لترلربربب رلربربى  ربربذه ن شربربةل  وعربربف  نال تضربربا نط ن ربربط 
   لف ج  فعال  انوف  واايضا اياايف ن ختن لاال تيا  ملة لي  ا .وتمي
لعربربرب  ن تضربربربا نط  ن تربربربانمن وتيلربربربب أ انط ار يربربرب نط نيا يربربرب  ةيبربربربضيا اوضربربربفان نحلاجربربرب  وا ن تافربربربجل وا   - ربربربرب     

ويايا أ انط اأج    أ،جل وةل   امةة نحلاربال رلي ربا  لررربفن  ملتربان ا  ا افرب  لا  يبربض   لمربفن ا ناللتفنخليرب  
 .رفن ي ان 
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 خالصـــة 
 مربا وربا ظ لو  واري نحلا   أ ثربا  ،رب   ربلن راملربجل نالورب نن مل ربر جربفن  تقايربق ذ ربك وذ أن ن الرربب   

   اء أ نء نحلا    لما واا ا لف،  ملت ا ي .أرلى نو نة  
 عا رب  أ ربا   ت ميرب  ن تربانمن  لاةرباملث وربف ي  ملة  ربذن ن  يلربق جرباءط  ربذه ن ف نسرب  ن ربط  اةرب  اربف  وا اضربل 

ا ذن   حماا      ر ن شةال ن ربذ  يربفا  وربال   عا يرب   ،رب   ن تاربايب    الر   ا  ن افيف ذه ن ا   رلى 
 ن انجل أساسا وا ن اف    رلى نالو نن.

لرب   حتيبرب ا ال لربرا ن الرربب  ان ربط المملرب  سا ر وا وف ملا     ل ن اف   رلربى نالورب نن  ربف   ا نةاملث ن ا ح 
ا رلي    ذن نال وضاد نحلافجل لم ن ترريية ان ذ  أ،اه ن عفيف ملربة ن علمرباء     ،ت  رلى ن تاايب رما ن املى

انأل ارباخليم    ربذن  نمربال ملربا يةربان و ال   ربيال رلربى ضرباا   حتيبربم ن اربف   رلربى نالورب نن ،اربف ن افربال وا 
 حتيبم  ،  ن تاايب  ف   ن الرب .   
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 :   تمهيـــد

يف كرة القدم احلديثة تعترب ادلهاراات اساراا ة عرةادة ةهألاة ساال ال،عحاة  ل ا  ت،عاك اااا كحاةا يف  ق ا    
ةأل، ة إتقرن اصلرح الطريقة اليت ي،عك هبار الفريا  شلار ياؤا   لصرحل الفري   اتؤثر تأثةا ةحرشرا يف ةنترئج إجيرب 

إىل إابرك اخلصا  اةادم عداتاى يف الرا طرة ة،اا رلريارت ال،عاك ااساال  ابرلتار  يراتط ا الفريا  ادلهار    ا 
ال اا ،ة  االايت ثثال التصا يك  لاد تفرةريار ل ا  يعتارب يا ا اس اة الر طرة ادل دان ة بفضل ادلهاراات العرل اة 

اسارا ة إللراز اسيداف اب ااطتى ثكن إهنرل اجلهد ادلحا ا  يف بادل اذلما م ابهرئاى اتطا يرو اإهنرئاى ل ا  
يااا و الضاااربرت ةااان  ادلااادااعت اادلهااارةت اا ااار ةااادم ا ياااة   ت ااارز ن ة ااااة التصااا يك ةااان ةراااراة بع ااادة يااا  ا

 يك ة،اا ادلرةاا ال يات  برلقادم لراس  ادلرةا ذلر   اجيك  ن ال يفا ت العةاك    ار اة ل،تهاديا  االتصا
ك،ألاار ازااات  ااربة ا  التهااديا ةقرانااة برلقاادم  عاال نرااحة  ةاان ل اا   رلر س لكاان اقاا،  باال  ياات    يضاار  باا

)ةفاايت  .العةااك اتدايحااى ة،ااا  التصاا يك  ةكهااى التصاا يك  يف ةكاارن  ادلهراااك ةاان ادلرةااا  اباارلق ة ادلهراااحة
 .(047-046  الصفحرت 0881إبراي   محرا  
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 : مفهـوم المهـارة والمهـارة الحركيـة الرياضيـة -1
 مفهوم المهارة: -1-1

يشاااة إىل اساال ادلتأل اااا  ا ادلرااات يف الرا اااا يف كرااااة رلااارالت احل ااارة  ايااا   SKILLلفاااه ةهاااراة  
باااا لم يشااااألل كراااااة اساالات الهر حااااة ل،ت  اااال إىل  يااااداف اااااح   دياااادير شااااريطة  ن يتأل ااااا ياااا ا اساال 

 برإلتقرن االدعة.
 يهرك ثعث  ن اع ةن ادلهراات:

 اذلهداة. ةثل: احلررب  اجلرب   cognitive skillةهراات ةعرا ة  - 
 ةثل: ةهراات إاااك  شكر  ةع هة. perceptual skillةهراات إاااك ة  -      
 ةثل: ادلهراات الريرض ة. motor skillةهراات لرك ة  - 

 تعريف المهارة الحركية الرياضية: -1-2
 ةرف ادلهراة احلرك ة الريرض ة بأهنر " ةديف كفرلة اساراا يف  اال اا ك لركي ةعت" -

تعاارف ادلهااراة احلرك ااة الريرضاا ة  يضاار  هناار " ةقااداة الفاارا ة،ااا الت  اال إىل نت مااة ةاان  ااع  الق اارم بااأاال  -
 اا ك لركي بأعصا اا ة ةن اإلتقرن ةا ب    عل عدا ةن الطرعة يف  عل زةن شلكن".

 :خصائص المهارة الحركية الرياضية -1-3
 المهارة تعلم: -1-3-1

 رن برخلربة.ادلهراة تتط،ك التدايك االتح
" التغ اة الادائ  يف الرا، ك ااساال  اراا ال عاب" اجياك  ن ي ضاا التعلم يعـر  اـا ة نه ـو :  -1-3-2

اةتحراناااار اضلاااان نشااااريد االئاااال الهماااارح اساىل ساال ادلهااااراة اقااااد يكاااا ن  لاااام الهماااارح عااااد لاااادث   لم يف 
 برلصداة.

 المهارة لها  تيجة  هائية: -1-3-3
الههرئ ااة ساال ادلهااراة اذلاادف ادلط،اا ب  ق قااى ةاان اساال  اباارلقطا ااا ن ياا ا اذلاادف نعااب برلهت مااة  

ةعراف لاديف الفارا ادلاؤا  ل،ألهاراة عحال الشاراع يف تهف ا  اساال ةان ل ا  فح عاة اذلادف ادلط،ا ب  ق قاى " 
 الهترئج احملداة ارلفر لألاال".
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 :المهارة تحقق النتائج نثبات -1-3-4
  ادلهااراة يتحقاا   علااى اذلاادف ةاان  اائهاار بصاا اة ثربتااة ةاان  اال إىل   اار ةاان نعااب باا لم  ن تهف اا 

 .(03-04  الصفحرت 2112)ةفيت إبراي   محرا   . ع  احملراالت ادلتعداة ادلتترل ة تقريحر
 المهارة تؤ ي ناقتصا ية في الجهد ونفاالية: -1-3-6

 اال ادلهاااراة يااات  بت ااااا  ايااارنو اانرااا رب ة ات ع اااب اااا،    ابرااارةة ابااا،ل فحقااار  ايااا  ةااار يعاااب  ن 
دلتط،حااارت اساال احلركاااي  عذلااار  اردلحتااادئت ةاااراة ةااار يراااته،ك ن فرعاااة كحاااةة يف اساال اان  ق ااا  صلااارح يف 

الطرعاة الضارااية اساال ادلرير  لكن العةحت ال ين يتأل اان برخلربة ا ف يك نا ا عارااين ة،اا اساال ب نفار  
 اق، الصلرز  اساال الصح ح ابفرة، ة.

 مقدرة المؤ ين للمهارة الى تحليل متطلبات استخدامها:  -1-3-7
العةح ن االعةحارت ادلهارة يراتطع ن  ، ال ةتط،حارت اااتملدام ادلهاراة يف ة اعاا التهاراو ادلملت،فاة  

اقاا، رلاارا  اال اااب   ااد ل،حركاارت الكاان تعااب ايرااتطع ن اذاار  عاارااات اتهف اا ير بفرة، ااة  اردلهااراة ل رااب 
  يضر ادلقداة ة،ا ااتملدام ي ا اساال بفرة، ة يف الت ع ب ادلهراك.

 : تصنيـف المهـارات الحركيـة الرياضيــة -2
جياااك ة،اااا ادلااادابت اادلع،ألااات لاااي اسااااراا الريرضااا ت  نفراااه   ن يتعراااا ا ة،اااا تصاااه ا ادلهاااراات  

هه  ةان  ، ال اخلصارئمل ادلملت،فاة الايت جياك  ن ت ضاا يف االةتحارا ةهاد تع،ألهار ادلملت،فاة لاي ياتألكن كال ةا
االتااادايك ة، هااار اكااا لم  دياااد اسل اااة الهراااح ة لألاااارل ك ادلاااؤثرة يف إتقرهنااار اةااان    دياااد فااار  التااادايك 

 ة، هر.
 ادلهراات فحقر ل،ألحداات الرئ ر ة الترل ة. singer 0872 ها ا همر 

 كة يف  اال ادلهراة.  اال اجلر  ادلشرا  -
 ادلهراة. لارتة ااام  اا -
 ادلعراف ادلشراكة يف  اال ادلهراة. -
 .(04   فحة 2112)ةفيت إبراي   محرا   التغ ية الرا عة ادلرتملدةة يف  اال ادلهراة -

القاادم يااي ةحااراة ةاان ناا ع ةعاات ةاان ادلهااراات اسارااا ة يف كاارة  :مفهـوم المهـارات األساسيـة -3
ااااتملدام العضااعت لتحرياام اجلراا   ا بعاات   اائااى لتحق اا  اساال الحااد  اخلاارص.  م. يراات،ا لالعألاال ااساا



 -التصويب -المهارات األساسية في كرة القدم                                  الفصل الثالث 

 

 
35 

اياااي هبااا ا الشاااكل تعتألاااد  اراااار ة،اااا احلركاااة اتتضاااألن التفرةااال بااات ةأل، ااارت ةعرا اااة اةأل، ااارت إاااك اااة 
 ا دان ة لتحق   التكرةل يف اساال.

 تقسيم المهارات األساسية:  -4
 المهارات األساسية ندون كرة: -4-1
 الجري وتغيير االتجاه: -4-1-1

امتتااارز بااارلتح   الراااريا ةااان الااادارع إىل اذلمااا م االعكاااو  عكااارة القااادم لعحاااة ةرة اااة ااااريعة اإلعطااار   
ف ا  زةن ادلحرااة اي ا اسةر يرتدةي ةن العةحت إ راة اجلر  االتادايك ة، اى  ااجلار  بادان كارة لعةاك  
كاارة القاادم يكاا ن قطاا ات عصااةة لكااي  ااتفه بت ازنااى براااتألراا االااتحك  يف الكاارة ةااا القااداة  ة،ااا تغ ااة 

اذت،اا ادلرااراة الاايت يتحارك ا هاار العةاك باارجلر  باادان كارة ااا ال اجلار  بأعصااا ااارةة  ا  االيارو برااه لة 
م ايكا ن ارلحار يا ا التحارك لت،ام ادلراراة بغارض ال،حار   41 -4بررةة ةت اطة دلررارت تارتااح ةار بات 

 برلكرة اال     إل هر عحل  ن تصحح يف ةتهرا  اخلص .
ك،ااا ( اعاااد 6-4ك كااارة القااادم فااا ا  زةااان ادلحااارااة تااارتااح ةااار بااات )ادلااار كرناااب ادلراااراة الااايت يقطعهااار الةااا  

اعرئ  اان ت عا ا ن  لم يرتدةي ةن العةك  ن ياهم  نفراى ة،اا  5ترتغر  ةدة اجلر   ل رنر ل ا  
 طاا ات اجلاار  اك ف ااة ااتهشاارعى لألكراامت اتهماا   ةأل، ااة التااهفو  اجيااك ة،ااا العةااك  يضاار  ن يراةااي 

اجلاار  ةااا انثهاارل  ف ااا يف الركحااة باادان تصاا،ك ا فاات ةركااا ثقاال اجلراا  لااي  عصاار اااارةة  ط اتااى  ثهاارل
يكاا ن عريحاار ةاان اساض إىل لااد ةاار  ةااا  اارك الاا ااةت مياا اا اجلراا  اباا لم ثكاان لعةااك  ن  ااراه ة،ااا 

 اتاانى  ثهرل اجلر  ةا القداة ة،ا تغ ة االيرو يف    حلمة يريدير العةك ابرلررةة ادلط، بة.
 وثب)االرتقاء(:ال -3-0-2

يعترب العةك ال   يتألتا برلقداة ة،ا ال ثك ةرل ار  كثار ةان ةهراراى  ا ة ااة تكت ك اة اتكه ك اة   
 اضااال يف ال  ااا   إىل الكااارة عحااال ادلهاااراو اتتضاااح يااا و القاااداة يف ال ثاااك ةرل ااار  ةااارم ادلرةاااا بغااارض إلاااراز 

ا اذلادف برل ثاك ةرل ار ةراراة  ة،اا ةهاى يدف يف ةرةا اخلص   ا زلرالة ادلدااا ةها ادلهر   ةان إلاراز يا 
 اااتملعص الكرة برلر س عحل  ن تصل إىل ادلهراو.

ايا و ادلهااراة  تاارج إىل تا ار عاا ة االاتقاارل لعةااك كارة القاادم ةااا الت ع ااب الرا،    ااذلحاا ط ادلهراااك ايكاا ن  
ثهاارل االاتقاارل اال ثااك  لاام االاتقاارل إةاار بر اال االاادة  ا باارلر ،ت ةعاار ةااا ةعلمااة ةاادم ااااا الر اال احلاارة  
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اسة،ا لي ال يقا العةاك يف  طاأ عارن    ر اة إ ا كارن عريحار ةان العةاك ادلهاراو  ايعلاه  ن ال ثاك 
ةرل ر ةا االعارتاب ااجلار   اضال لعةاك الكارة ةان ال ثاك ةان الثحارت ا لام لعااتفراة ةان اارةة العةاك 

ل اال ثك ةرل ر  ل لم جيك ة،اا ادلاداب  ن يهات  بتهأل اة اساق ة  ثهرل اجلر  ا  ي،هر إىل القداة ة،ا االاتقر
 ي و ادلهراة ةن فري  تداجيرت ادلرانة ااإلفرلة االرشرعة.

 الخداع والتمويو نالجسم:  -3-0-4
تعترب ي و ادلهراة ةن ادلهراات اليت جياك  ن جي ادير العةاك ادلادااا اادلهار   ة،اا لاد اا ال ةاا    

اجلراا  ااجلاا ع االاار ،ت االهماار  اياا ا يتط،ااك ةاان العةااك عااداا كحااةا ة،ااا القااداة ة،ااا  اائهاار براااتملدام 
االلتفاارظ  ركااا الثقاال باات القاادةت االتألتااا بقاادا كحااة ةاان ادلرانااة االرشاارعة االت اااا  العضاا،ي العصاا  اعااداة  

)لراان  .كحااةة ة،ااا الت عااا الراا،   ااإللراارس بردلرااراة االاااةن اادلكاارن الاا   يقاا م بااى ال،عااك  ثهاارل اخلااداع
 . (34-30-27-26  الصفحرت 2112الر د  ب  ةحدا  

 المهارات األساسية القاادية نالكرة: -4-2
 التمرير: -4-2-1
 تعريف التمرير:  -4-2-1-1

التألريااار ااااا ،ة ابااا،  ال اااة بااات الةحااات  ا  كثااار  تراااألح بتفااارا  الةااا  اخلصااا  ااضاااا الاة ااال يف   
 ال ضع ة ادلفض،ة ةن   ل  اال لركي زلدا )التص يك(

. (turpin, 1990, p. 99) 
ريارت ال،عاك  كا لم ترارةد إن إ راة الفري  ل،تألرير ةن الع اةل اليت تررةد ة،ا الر طرة ة،ا رل 

ة،ا تهف   اخلط، اذلم ة ة ادلملت،فة اكا لم الدارة اة  كألار  هنار تكراك الفريا  الثقاة يف الاهفو اتاةااع ثقاة 
الفرياا  ادلهااراو يف نفرااى  كألاار  ن اعااة اصلاارح التألرياار ياارتح، ااتحرفاار اث قاار برلراا طرة ة،ااا الكاارة  اال بااد ةاان 

 ير  حب   يركا الهرشئ ة،ا  اال التألرير كرلتر :تع،   الهرشئ  ال ية االيرو يف التألر 
يعترب التألرين لألةرم ي  ةفترح التألرين اخلططي اه  يكرك ادلهرةت ةررلة ل،تحارك التمرير األمامي: -أ

 لألةرم برإلضراة إىل  نى يررةد ة،ا التمل،مل ةن الكثة ةن ادلدااعت 
متريار الكارة لألةارم ا ناى ثارا الكارة بارلعرض إىل  كةا ةار إ ا   يكان يف إةكارن الع : يالتمرير العرض -ب 

 زة ل   ر يرتط ا تغ ة ايرو ال،عك  ا يرتط ا التألرير لألةرم.
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:  ةر   ر   را  ةر العةك اه  التألرير ل،مل،ا اا هر ثهد العةح ن لتهم    اف اه  التمرير للخلف -ج
يرتط ا التص يك ة،ا ةرةا ادلهاراو ايهحغاي التاداج لحد  اذلم م  ا لته ئة الكرة ل،اة ل ي،عحهر ل،مل،ا لي 

 يف تع،   التألرير ل،هرشئ كرآليت:
 التألرير بعد إيقرف الكرة )بعد  كثر ةن دلرة( بدان ةهراو. -
 التألرير بعد إيقرف الكرة ب   ا ةهراو ا، . -
 التألرير  ب ضغ، ادلهراو ةن  ع  التقر ألرت ادلصغرة. -
التألريااار يراةااار الرتك اااا ة،اااا ةتربعاااة الهرشااائ دل اعاااا ال،عاااك ادلتغاااة االتحركااارت  اةهاااد التااادايك ة،اااا ةهاااراات 

اخلر ااة باارلاةعل اادلهراراات ايف  ةااركن ال،عااك الاايت ياات  ةههاار اساال اخلططااي ا لاام عحاال  ن تااأيت الكاارة إل ااى.  
تألريااار ا ن كألاار  نااى ةااان الضااراا  تعااا ا الهرشاائ ة،اااا ا ت اارا الاة اال ادلهرااااك لتهف اا  اساال اخلططاااي ةهااد ال

يكاا ن التألرياار ةاان  ااع  ة عااا ةعئاا  يضااألن صلرلااى   عااا  ن ال يتعاارض ةراارا الكاارة ادلألااراة ل،اة اال    
ةهااراو يغااة ةاان ياا ا ادلراارا اتصاال بع اادة ةاان الاة اال ايف ةكاارن يرااهل اقااد الكاارة  ا يضاار ةهااد التاادايك 

هراااك ل،أل عااا    ةاار يضااألن الدعااة يراةااي التهح ااى براااتألراا لااديف الهرشاائت بأل ااة ااااتملدام ناا ع التألرياار ادل
ااسةرنااة ل  اا   الكاارة ل،اة اال برإلضااراة إىل ا ت اارا الهرشاائ ل،حمااة ادلهراااحة ساال التألرياار اعااد يكاا ن ةتااأ را 
ا ضغ، ة،ى ادلهراو شلار ياؤا  إىل  اع بة اساال اإةطارل الفارص ل،ألادااعت اتغط اة ةرارلرت كرناب  رل اة 

التألرياار  ااارع ةاان الااعزم اعحاال  ن يكاا ن الاة اال ةرااتعدا الاااتقحر  اتصاا،ح ل،تألرياار  كألاار البااد  ن ال يكاا ن 
العزةاة ل  ا   الكارة دلكارن الاة ال ا ار ثكهاى الااتح ا  ة، هار  ا –الكرة  ا يضار  ن يراتملدم الهرشائ القا ة

)إبااراي   شااععن  . تصا يحهر  ا متريرياار ا ن تكاا ن يف ادلرارلة اخلرل ااة اان  ن تحتعااد ةههار عحاال ا اا   الاة ال
 .(47زلألد ةف في   فحة  -
 استقبال الكرة: -4-2-2

 تعريف: -
ااااتقحر  الكاارة ياا  إ ضاارع الكاارة  ااب تصاارف ال،عااك ااذل ألهااة ة، هاار ا ع،هاار بع اادة ةاان ةتهاارا    

اخلصاا   ا لااام ل،تصاارف ا هااار برلطريقااة ادلهرااااحة لرااك ياااراف ادلحاارااة االرااا طرة ة،ااا الكااارة تاات  يف ة اااا 
لم اا ن الرا طرة االاتفرةرت اادلرت يرت ا ال كرنب الكرات اساض ة  ا ادلهملفضة االاتفارع  ا ادلرتفعاة  كا 

ة،ا الكرة تتط،ك ت ع تر اع قر ل،غرية الررا ة برلغة ةن   اال اجلر  ادلملت،فة لعةك االيت تقا م برلرا طرة 
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ة،ااا الكاارة براارةة ةرل ااة   لراان التصاارف ا هاار حبكألااة اياا ا يتط،ااك ةاان العةااك كشااا   انااك ادل،عااك 
ع ةاان ادلهاار   اادلاادااا بدا ااة كحااةة ةااان ادلملت،فااة  كاا لم ثكاان القاا    ن ياا و ادلهااراة جيااك  ن يؤايهااار كاا

 اإلتقرن االتحك  دلر ذلر ةن  ل ة برلغة يف إ ضرع الكرة لر طرت العةك.
 مبا ئ اامة يجب أن ترااى أثناء السيطرة الى الكرة: -4-2-2-1

يهااارك ةحااارا  ا ااااو ةرةاااة جياااك ة،اااا العةاااك  ن يتحعهااار  ثهااارل ع رةاااى برلرااا طرة ة،اااا الكااارة اياااي  
 ارةة التحرك ل،ر طرة ة،ا الكرة الهمرح  لم جيك  ن يتحا التر :ضرااة 

  ن يق م العةك ب ضا  رألى يف االيرو ادلحرشر دلكرن ااتقحر  الكرة. -
التحرك بررةة يف ايرو الكرة ال و انتمرا ا  ذلر إل ى  ص  ر يف ادل اعاا الايت يكا ن ا هار اخلصا  عريحار  -

 ةن العةك.
جلرااا   ثهااارل الرااا طرة ة،اااا الكااارة ةاااا شااادة االنتحااارو االرتك اااا يف ةهااارم ابتعااارا الكااارة ةااان اإليتألااارم بتااا ازن ا -

 العةك بعد الر طرة ة، هر.
  ن يقرا بررةة ايف اعب ةحكر     ال ةن   اال اجلر  ا ف يرتملدةى يف الر طرة ة،ا الكرة. -
طاااارل اه ااااة حلمااااة ضاااارااة ااااااتملدام  كاااارب ةرااااطح ةاااان اجلراااا  ل،راااا طرة ة،ااااا الكاااارة اان لااااداث       -

 الر طرة ة،ا الكرة.
جياااك ة،اااا العةاااك عحاااال اااااتعةى ل،كااارة االراااا طرة ة، هااار  ن يكااا ن عاااد اذاااا  القاااراا الرااا،   يف لراااان  -

 التصرف يف الكرة لرك ةقتض رت المراف احمل طة برل عب  ثهرل ادلحرااة.
رة اارةة  ارك الكارة  ثهارل جيك ةراةرة ااتملدام  ال ةن اجلر  ال   يق م برلر طرة ة،ا الكارة ةاا ةراةا -

 الر طرة ة، هر.
ةاادم ابتعااارا الكااارة ةااان العةاااك الااا   يقااا م برلرااا طرة ة، هاار  كثااار ةااان الاااعزم  ااااار ةااان لصااا   اخلصااا   -

 (005-004  الصفحرت 2112)لرن الر د  ب  ةحدا   .ة، هر
اارلحاار ةاار يرااتملدم إيقاارف الكاارة بحاارفن القاادم يف الراا طرة ة،ااا الكاارة ادلتدلر ااة  إ   ن اجلراا  يكاا ن يف  

ياا و احلرلااة   اا ا اضااا ضاارب الكاارة بحاارفن القاادم يف نفااو ال عااب شلاار ثكاان العةااك ةاان اكاال الكاارة بحاارفن 
)لهفااااي زلألاااا ا سلتاااارا   .القاااادم براااارةة  ا ر ااااة  ن  ااااا، ب ال،عااااك احلاااادي  يقتضااااي ةاااان العةااااك  لاااام

 .(43   فحة 0886
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 الجري نالكرة:  -4-2-3
ةهاادةر جياار  العةااك باارلكرة ااا ن ياا ا يعااب  ن الكاارة تقااا  ااب ااا طرتى ا قاا م بااأاال كراااة احلركاارت  

العةاك ارلحار اادلعراات اليت يريد تهف  ير اعد ا ط،ح ة،اا تراأل ة يا و ادلهاراة " بارجلر  بارلكرة" ل ا   ن 
ةر يؤا  ي و ادلهراة برجلر   اة  هنر يف بعت اسل رن تؤا  بردلشي  ا ر ة ةهدةر يكا ن  لام سااراض 

 تكت ك ة "  طط ة".
التهف ااا  يااا و ادلهاااراة اااا ن العةاااك ارلحااار ةااار يراااتملدم إلاااديف   ااااال القااادم ا ل رنااار جيااار  بااارلكرة  

رااتملدةر ا اااى  ااارب  نااى ةهاادةر يرااتملدم الفملاا   ا ةرااتملدةر الفملاا   ا الفملاا ين ةعاار  اعااد جياار  باارلكرة ة
الر س ا نهر نفضل التعحة ةن  لم بعحراة " تهط ، برلكرة" اع جير  العةاك بارلكرة بر ااى  ا املا و دلراراة 
كحااةة ل اا  ال يراارةدو  لاام ة،ااا رلاارااة ااارةة ايااراف ال،عااك  ا العةحاات  لاا لم ااا ن ال،عااك ارلحاار ةاار 

 اال القدم الترل ة:يؤا  ي و ادلهراة ب لديف   
 اااال القااادم اسةااارةي الااادا ،ي  ال القااادم اسةااارةي اخلااارا ي  ا ةااان اس ااااال الااايت عاااد يراااتملدةهر العةاااك 
 ل رنر ان القادم برإلضاراة إىل الفملا  االار س .ااجلار  بارلكرة يا  ةحاراة ةان  ،ا ، ةان اجلار   ااكال الكارة 

بارلكرة  ا كا لم اجلاال ادلراتملدم يف ضارهبر اعا ة ب لديف   اال القدم ادلعرااة  ايت عا  دياد اارةة اجلار  
ابعااد اخلصاا  ةهااى ا  يضاار اذلاادف ةاان اجلاار   كالضااربة  ثهاارل اجلاار  هباار ة،ااا ادلرااراة الاايت يتحاارك ا هاار العةاا

ا لااااااااااااااام  برلكرة اةهألر كرنب  المراف ا ن اجلر  برلكرة يرتدةي ةن العةك ااتألراا الر طرة ة، هر 
عدة ااى  ا  ال تايااد ادلرااراة ب هااى اباات الكاارة ةاان ةاارت  ا ةاارتين  اتقاال ياا و  بااأن ال يط،قهاار بع اادا ةاان ةتهاارا 

ادلرااراة ك،ألاار عاارب اخلصاا  ةاان العةااك  اةاان الطاار  سكثاار شاا  ةر ل،ماار  باارلكرة   اجلاار  براااتملدام  ااال 
القدم اسةرةي الادا ،ي ل ا  ياتألكن  عذلار العةاك ةان اجلار  سكارب ةراراة برلرارةة ادلط، باة ا براه لة 

حاار  يضاار ةاار جياار  العةااك ةرااتملدةر  ااال القاادم اسةاارةي اخلاارا ي ا الاادا ،ي ةعاار  اإن كاارن  لاام عااد  ارل
 يق،ل ةن ارةة اجلر  برلكرة.

 ةاار اجلاار  باارلكرة براااتملدام الاار س ) ا اجلااال اساااا، ةاان اجلحهااة ( ااا ن  لاام ناارااا ةاار  اادث  اكألاار        
رة اتع،اااا   اجلاااار  باااارلكرة ل،ألحتاااادئت يتط،ااااك ةراةاااارة اااااح  القاااا   ااااا ن  اال ياااا و ادلهااااراة يكاااا ن لتهطاااا ، الكاااا

العةاك يف اجلار  األان الضاراا  الحادل بتع،ا   العةاك )الهرشائ(  راساضرع التشار  ة ل،قادم الايت يراتملدةه
اجلاار  باارلكرة  اال ميااال القاادم اسةاارةي اخلاارا ي ل اا  يضااألن العةااك هباا و الطريقااة ةرانااة  كثاار يف احلركااة 
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  باارلكرة ميااال القاادم اسةاارةي اخلاارا ي يعتاارب  كثاار ةهراااحة لتحق اا  الراارةة ادلط، بااة يف برإلضااراة إىل  ن اجلاار 
 .(064-060  الصفحرت 2114)زلألد اضر ال عرا   .اجلر 

 –ايااريف الااحعت  ن الحاادل يف تع،اا   العةااك الهرشاائ اجلاار  باارلكرة ميااال القاادم اسةاارةي الاادا ،ي ااخلاارا ي  
 ثكن الحدل يف تع، ألى اجلر  ب  ى القدم اان القدم.  –بعد  لم اق، 

 اتع،   ةهراة اجلر  برلكرة بأ   ال ةن اس اال جيك  ن ثر برخلط ات الترل ة :
 ي براتملدام كرة فح ة   بكرة ةراية.  اال ادلهراة ةن ادلش -

  اال ادلهراة ةن اجلر  اخلف ا بكرة ةراية .   -

 . اال ادلهراة ةا زيراة ارةة اجلر   -

 . اال ادلهراة ةن اجلر  العرا  اادلراا بت كرات فح ة  ا  اةرح -

  اال ادلهراة ةا تغ ة الررةرت.  -
 .(2114)زلألد اضر ال عرا   . اال ادلهراة ةا تعدية  ص   ا لر ا -

 المراوغــة:-4-2-4
 تعريف المراوغة:  -

ياااي اااان الاااتمل،مل ةااان اخلصااا  ا داةاااى ةاااا عداتاااى ة،اااا تغ اااة ايرياااى ايااا   اااتفه بااارلكرة برااارةة  
يف ةرتملدةر بعت لركرت اخلداع اليت يؤايهار إةار مي ةاى  ا بقدة اى  اياي ااعح العةاك اةرةال  ارااي 

 تهف   اخلط، اذلم ة ة الفراية ااجلألرة ة.
اادلراااااة تعتاارب ةاان   ااعك ادلهااراات اسارااا ة يف كاارة القاادم  لاا لم جيااك  ن جي اادير ادلهاار   اادلاادااا ة،ااا 
لااد اااا ال ةااا التفااارظ كاال الةاااك بأااا، بى ادلأل اااا يف ةهااراة ادلرااااااة  الكااي يتحقااا   لاام جياااك  ن يتألتاااا 

ل ة تررةدو ة،ا صلرح ةهراة ادلراااة  اةان  يا  القاداات الحدن اة الايت ترارةدو العةك احملراا بقداة بدن ة ةر
 ة،ا  لم الرشرعة اادلرانة االررةة احلرك ة اليت تررةد ة،ا  رت اساال ادلهرا  ل،ألراااة.

ايف كاارة القاادم احلديثااة تعتاارب ةهااراة ادلراااااة  عاال  ل ااة ةاان ةهااراات التألرياار االراا طرة ة،ااا الكاارة سهناار       
ارلحاار  عاال بطاائ  اتااأثر يف اكتراارب ةراارلة  رل ااة ةاان ةهااراة التألرياار الاايت تتصااا برلراارةة االدعااة  اباارلرا  

راااتح   ة،اااا الكااارة  ن ياااؤا  ةهاااراة ةاان  لااام ا ناااى ي  اااد كثاااة ةاان ادل اعاااا ال،عح اااة الااايت تراااألح لعةااك ادل
التألرياار حبريااة نت مااة الاادارع الضاارا، ةاان اخلصاا  يف ةراارلرت  ااغةة  ا ااااتملدام الفرياا  ادلهااراو دلصاا دة 
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التراا،ل كملطااة اارة ااة ايصااحح احلاال اسةثاال الكتراارب ةراارلة  دياادة االتغ،ااك ة،ااا ادل اعااا الرااربقة ياا  
 إ راة العةك ل،ألراااة.

دلراااااة ل،فرياا  ا هناار اااعح  ا لاادين  ااا  ا   اارا الةاا  الفرياا  يف ااااتملدام فاار  اباارلرا  ةاان  ل ااة ا     
احملرااة بهمرح ا ن  لم يعترب ةف دا ةن الهرل ة اخلطط ة ل،فري  سنى يهقمل ةن ةدا ادلدااعت ل،فريا  اس ار 

ة ا اائهار بصا اة برإلضراة إىل اكتررب ادلهر   الثقة برلهفو اة،ا اجلرنك اآل ر ا ن ا ل اااتملدام ادلراااا
)لران الرا د  با  ةحادا   اة رلدية يؤا  إىل يدم  ط، الفري  اذلم ة ة اإيداا الفرص يف اةاتعك الكارة

  .(044   فحة 2112
لاا لم جيااك  ن يضااا العةااك ادلهاار   نصااك ة ه ااى  ن ادلراااااة ال بااد  ن تكاا ن برااحك اذلاار ياادف         

ئاادة الفرياا  الاا و االاااتعراض انرااحة  اال ادلراااااة كحااةة برلهرااحة لعةاا  اذلماا م اتقاال برلهرااحة لراارةد  لفر
الاادارع ا عاال لحاارعي  اااراا الاادارع  اك،ألاار اةتاارز العةااك بطريقااة  اائااى الرااه،ة لتهف اا  ادلراااااة اتااااا  هااراة  اال 

، الفري  اذلم ة ة ا ةطا اريقاى ار اة تفصا ل الطر  ادلملت،فة ل،ألراااة  ك،ألر  اراو  لم كثةا يف تهف    ط
 ل،ف ز بردلحرااة.

 اةن  ي   فرت اشراط ادلراااة الهر حة ةر ي،ي: 
 ا ت را الطريقة ادلهراحة ل،أل عا ال،ع  االيت ارلحر ال يت ععهر ادلهراو. -
 عداة العةك ادلهر   ة،ا إعهرع اخلص  ادلدااا بتحرك  راع. -

 ر ادلفر أة. ن تتصا ادلراااة بعهص -

 عداة العةك ادلهر   ة،ا تغ ة  اضرع  رألى بررةة ااشرعة. -

عااداة العةااك ادلهاار   ة،ااا ااااتملدام  كثاار ةاان ناا ع افريقااة ل،ألراااااة لااي ال يااهمح  صااألى ادلاادااا يف  -
 ت عا ن ع ادلراااة اليت يق م بتهف  ير ادلهر  .

 عداة العةك ادلهر   ة،ا تغ ة ارةة ايت  اساال. -

 متتا العةك حبرن ااتملدام الت ع ب الر،   ل،ق رم بعأل، ة ادلراااة  ةرم اخلص . -
 

 ايهرك ةدة فر  ل،ألراااة يي:
 ادلراااة ةن اسةرم.   
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 ادلراااة ةن اجلرنك.  
 .(043   فحة 2112)لرن الر د  ب  ةحدا  ادلراااة ةن اخل،ا 

 جيك ة،ا الهرشئ  ن يفه  ةر ي،ي: اة،ا ض ل  لم  
 ن تتهراااك فريقااة ادلراااااة ةااا ادل عااا  ةثاال ادلرااراة ادلترلااة  ا اياارو ادلاادااا  اا ب ادلهاار   اة،ااا  لاام  -

 يتداب الهرشئ ة،ا  ن اع ادلرااارت ادلألكهة ك،هر اترتك لى احلرية يف ا ت را ةر يهراحى  ثهرل ادلحرااة.
 الكرة ةن ادلهراو. ن يتع،  الهرشئ ك ف ة محرية  -

زلألااد  -)إبااراي   شااععن   ن يااداك الهرشاائ ةاار ا ااا فعل بعااد ادلراااااة ةااثع: التألرياار ل،اة اال  ا التصاا يك -
 .(34ةف في   فحة 

 التصويـب: -4-2-5
 تعريف التصويب: -4-2-5-1

العةك ةقداة ة،ا الرتك ا اةهراة اه ة ةرل ة يف ي  إلديف اارئل اذلم م الفرا   ايتط،ك التص يك ةن 
اساال دلملت،ا  ن اع ضرب الكرة برلقدم اتأيت ار ة التص يك اائألر بعد احملرااة  ا بعد ال،عك اجلألرةي 

بت الةحت  اجيك عحل التص يك  ن يقرا العةك ك ا يص ب  اجيك  ن يداك العةك ن الي الضعا 
 .(015   فحة 0886)لهفي زلأل ا سلترا   يف لراس ةرةا الفري  ادلهراو.

 يهحغي.كألرالرك " كألر  دل  " ي  كل زلرالة إلاار  الكرة ضل  ادلرةا حب   تك ن الق اة ةص بة  

(fredogarel, 1983, p. 11) 
إن التص يك يف ادلحرايرت يعترب ةأل، ة اذر  عرااات  ادااةي الفشال يف التصا يك  ا اقادان الفريا  ل،كارة    

إ ا  اا ب العةااك عااد تكاا ن لاار اا نفراا ر  ةاار الكثااة ةاان العةحاات  اة،ااا ياا ا ارلتصاا يك ال بااد لااى ةاان 
قاة بارلهفو ةاثع  الكاي  فرت نفر ة  ر ة يتط،ك اراهر يف العةك ةه  بداياة ةهادو يف التادايك  كرلث

تك ن ةهد العةك الثقة يف الهفو ل ص ب ال بد ا ن يكا ن ا ال إىل ةرل،اة اإلتقارن يف تكه ام التصا يك 
  ب كل المراف ةثل: 

 التدايك ة،ا التص يك يف يراف اه،ة ا بر طة . -
 االاتفرع التدا ي بررةة اساال. -
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ادلرةاا ةتعادا  –ادلقرةاد –احلا ا ا –سعألارع االشا ا مل ا–ااتملدام ال ارئل ادلررةدة )احل ائ، ادلقرألة  -
 ادلررلرت(.

  ن تؤايف متريهرت التص يك ةن ايريرت ةتغةة دلررا الكرة. -           
 تثحب ةهراة التص يك ةن فري  تغ ة المراف اخلرا  ة ةثل ااتملدام ةدااا ا،  الكن بفرة، ة. -
 ةثل اضا ةدااا اجيرب  كثر  ع بة التدايك ة،ا ادلهراة ضلن يراف -
 االيتألرم االرتك ا ة،ا اعة التص يك لتثح ب التكه م الصح ح . - 

 االيتألرم بتهأل ة  ط، اذلم م الفراية ااجلألرة ة إلجيرا ادلايد ةن ادل اعا ادلهراحة ل،تص يك . -
جيااك ة،ااا ةااداب الهرشاائت إةطاارل احلريااة ذلاا  لىيهاارا عااداي  ة،ااا التصاا يك ةااا ااااتملدام اساااا، ب  -

 .(047زلألد ةف في   فحة  -)إبراي   شععن اسةثل ل،ت   ى 

 :   الشروط والـمبا ئ القاادية في التصويب -4-2-5-2
 : الدقة في االتجاه-أ 
 الدعة يف االيرو ت،ي لت   ى ةررلة التص يك ل ا اهي ذضا إىل:   
 ت   ى عدم االاتكرز اك ا ةررلة االتصر  يف االيرو ادلراا . -
 احل ض يك ن ةأل اير يف ي ا االيرو ادلراا. -
 تثح ب ا ل االاتكرز )نصا ةثحتة( .-

 ايهرك ةحرا   ر ة برحلركة يااي :
 ة زلداة . تتط،ك ضرب الكرة إىل نقط-
 بعد  عصا دلرراة التص يك. -
  عبة الراغ. -
 ت   ى اكحة التص يك تحعر ل،ألررا ادلراا بعد االاتطرم برلكرة . -

ااااة بع اااد ةااان ادلعط ااارت اخلرا  اااة احملاااداة ل،ألرااارا اادلرتكااااة  اراااار  اناصـــر الدقـــة فـــي العلـــو: -ب     
 :ا ص  ر ة،ا ايرو التص يك ا ن ي و اس ةة ةشرتفة با

 اضع ة عدم االاتكرز. -
 ت   ى ةررلة االتصر  )التعةو(.   -
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 ادلكرن ادل  ى إل ى الكرة بعد الق ف .  -
إن ت   ااى  اا، الركحااة اةراارلة الااتعةو ةأل اياار ياا  ةهصاار  ااارس يف  ديااد اياارو القاا ف  ا التصاا يك    

 ا ال كرن تص يحر  اق ر  ا إىل اسة،ا. 
ا  ةاالاة برلهراحة ل،كارة  ثهرل اال طدام يكا ن ةارئع إىل اسة،اا  اقادم االاتكارز التصويب إلى األالى: -

 تطح ق ر ك،ألر كرنب عدم االاتكرز ةحعدة ةن الكرة ك،ألر كرنب زااية الق ف ةعتربة.
 ثهاارل الااتعةو  ا اال ااطدام اياارو التصاا يك يكاا ن  اق اار اعاادم االاتكاارز إ ن ةااا  التصــويب األفقــي:  -  

 ةرت يف الكرة   اعدم التص يك ة  هة شرع ل ر ضل  ايرو ادلررا )شلداة ضل  اسا ( .
 : اناصر القوة في التصويب -ج

 ةرض سلت،ا الع اةل يفرتض ا  ا :
 ااتطرةة ةض، ة. -
 .اتاان   د ا عبة االاتكرزات -
 اعة االتاان لكل الر،ر،ة ادلفص، ة ادلشراكة يف احلركة . -
 ارةة تثح ب ةررلة التعةو. -
  عبة ةررلة التعةو اك ا ة اعا ةفصل الدم  الركحة ا احل ض . -
ضرااة ال     إىل الكرة بررةة لدية   اإةطرل ااا ة،ا ا ل االاتكرز   الراق ط بعاد الاتعةو ة،اا  -

 عدم االاتكرز.    
 :  تصنيفات التصويب  حو المرمى -4-2-5-3  

 يعتألد التص يك  ة،ا ثعث   انك يي: 
: اضاااع تهر  ااادا ادلرااارا ادلعطاااا ل،كااارة إ  ك هنااار ميرناااك الكااارة يراااألح ب ةطااارل ةرااارا قـــدم االرتكـــا  -أ  

ةاااااهملفت ذلااااار  اة،اااااا العكاااااو ةااااان  لااااام اك هنااااار  ،اااااا الكااااارة يراااااري  يف إةطااااارل الكااااارة ةراااااراا ي ائ ااااار 
 ر جيك  ن  ألل ازن اجلر  ال    يت ا د يف اتاان اة ثربب  ثهرل التهف  . )ةرل ر( كأل

يشرتط تثح ب ااغ القدم ادلص بة اليت ترألح بتح يل لد  ل،ق ة ةا اةتاداا ل،فملا   رجل التصويب: -ب
 اانثهرل ل،ركحة .
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رة  اماا ع : برةتحاارا التصاا يك كحركااة ك، ااة ل،مراا  ااا ن اضااع ة اجلاا ع  ديااد  يضاار ةراارا الكااالجــ ع -ج 
 ةثب إىل اسةرم )ةهحب(  دا ةرراا  اض ر ل،كرة  ةر اإلضلرل إىل اخل،ا ا رألح بتص يك ةر  )ي ائ ر(. 

 :   أصنا  التصويب -4-3
 : حسب مساحات التالمس -4-3-1  
 تص يك بعه  القدم. -
 تص يك بدا ل ةه  القدم. -
 تص يك قراج ةه  القدم . -

 :حسب شدة التصويب   -4-3-2    
 التص يك الق  . -
 التص يك ادلركا. -

 : حسب مسار الكرة -4-3-3    
 تص يك شلدا. -
 تص يك  اضي . -
 تص يك ي ائي  ا ناصا ةر . -
 تص يحرت ف ي،ة  ا عصةة. -

 : حسب حركة أو وضعية الكرة أثناء التصويب -4-3-4    
 تص يك لكرة ثربتة  ا ةتحركة . -
 تص يك لكرة  اض ة  ا ي ائ ة . -
 تص يك لكرة تتدلرج. -
  :التصويب نالقدم  -4-4  

 كع القدةت ثكن ااتعألرذلألر   ايتمرد التص يك : 
 بعد ع راة الكرة. -
 بعد ةراعحة الكرة. -
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 بدان ةراعحة ل،كرة ا ال  رلت ةدلر ة ة،ا اساض  ا يف اذل ال. -
 رساض.  كرة ةرل ة زل،قة عحل ا طداةهر ب  -
 نصا زل،قة بعد ا طداةهر برساض . -
 ضربرت اجلاال( . –كرة ثربتة )سلرلفرت ةحرشرة   -
يألاااا يهااار كااال ةااان ضاااربة الفرشااارة االضاااربرت ادلقصااا ة اكااال التصااا يحرت الااايت تصـــويبات خاصـــة : -4-5  

يعط هار لركاة  يك ن ا هار العةاك يف اضاع ة اااتثهرئ ة اضاربة الفرشارة  صال بضارب الكارة باااياة ة ال   شلار
 ل   نفرهر(. ةةااا ة )لركة اااان 

اةراارا كاارة ةفرشااتة يقاا س بفعاال اااا  يف اياارو الاادااان   ايعاار  ااااناااهر براللتكاارك ة،ااا اساض  ب هاااألر 
ا  ر ااة  ا ل،مراا  اةااا ةرانااة يرئ،ااةيراارةدير الع،اا     ةاار الضااربة ادلقصاا ة تتط،ااك اشاارعة ةرل ااة ات ازناار   ااد

 ت ع ا   ح ح ل،ألرراة بت اجلر  االكرة .

 :أ واع التصويب  -5
ثكاان  ن نقراا  تكت اام ةهااراة الترااديد إىل عرااألت لرااك لاارالت ال،عااك الاايت ثكاان  ن جياادير يف ةحاارااة  

 كرة القدم ايي : 
 الترديد ةن الثحرت . -
 الترديد ةن احلركة . -

يااا ا الهااا ع ةااان التراااديد يف ةحااارااة كااارة القااادم يف لرلاااة ثكااان  ن صلاااد  التســـديد مـــن الثبـــات:  -5-1    
 ر ة ةههر ضرب الكرات الثربتة ةحرشرة ااة ادلحرشرة   ايتط،ك ي ا اله ع ةن التراديد تقادجم رلها ا   اد  

     اال ل،ألهراات برلطريقة الفه ة ادلفراضة زا ة،ا  لم ارلق ة االدعة ةط، بترن لهمرح الضربة .
ايي احلرلة اسكثر انتشراا يف كرة القدم  اةتحراا  ن ةحارااة كارة القادم تات  يف  ركة :التسديد من الح -5-2

ةاان   احلاارالت الاايت يصااعك الااتمل،مل ا هاارلرلااة  اار  الاايت متااهح ااارص  كثاار ل،تهااديا االترااديد  ر ااة يف
 ةراعحة اخلص  .

 

 
 :كيفية التصويب في كرة القدم   -6  
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لكاال احلاارالت   ا اع، هاار  ن هن اائ اضلضاار العةااككاارة القاادم  اذلاايهاارك ةاادة إةكرن اارت ل،ترااديد  ثهاارل ةحاارااة  
 اليت ثكن  ن تطرح لى  ع  ادلقرب،ة .

يعترب ي ا اله ع ةن الضربرت ةن   عك اسن اع اي  ل و ااهع كألار  ضرب الكرة نوجو القدم : -6-1
 ااح ح  اترااتملدم  يتصاا ا الااحعت   ااس ااحا الكحااة ةاان القاادم ارلحاار ةاار يصاارب ةهاادةر يكاا ن التهف اا  اااة

يااا و الطريقاااة إةااار بطريقاااة ةراااتق ألة  ا ل لح اااة اتراااتملدم يف ضاااربرت ادلرةاااا االضاااربرت احلااارة ادلحرشااارة الق ياااة 
 ال،تألرير الط يل االرريا   اةن ة  هبر  هنر ال تغطي اعة ال،عك .

 تراااتملدم ل،ألهاااراالت القريحاااة ضـــرب الكـــرة نالقســـم الجـــا بي مـــن القـــدم )القســـم الـــداخلي ( :  -6-2
 االحع دة االعريضة اك لم ل،ألهراالت ال، لح ة اك لم الضربرت ادلحرشرة ااة ادلحرشرة .

تعتارب يا و ادلهاراة ةان الضاربرت الايت ذادم اسااراض  ضرب الكرة نالقسم الخـارجي مـن القـدم :  -6-3
هاارف  التكت ك ااة ل اا  ي،عااك التكت اام يهاار اااا كحااةا  ايرااتملدم ياا ا الهاا ع ةاان الضااربرت ل،تراام ل ةاان ة

 . (34   فحة 0860)زلألد لرةد اساهد    . .بع دة إىل  رنك التألريرات الط ي،ة االقصةة

يتأل ااا ياا ا الهاا ع ةاان الضاارب برلطريقااة الاايت يضاارب هباار القاادم ل،كاارة   إ   الضــرنة المنخفضــة : -6-4  
 تفه برلهشرط ةتمهر إىل اسافل لي يرال يهر الكرة ة،ا اساض   ل   إ ا كرناب الركحاة بع ادة  ادا 

  ،ا الكرة ارن يهر القدم يرال الكرة إىل اسة،ا بع دا ةن اطح اساض .
لاااه يااا ا الهااا ع ةااان الضاااربرت يف ادلرااات يرت العرل اااة ل ااا  يضاااطر نع الضـــرنة غيـــر المهلوفـــة : -6-5 

العةح ن ة،اا  اال فار  ااة ةراياة ل،  ا   إىل الكارة ا لام برااتعألر  الالاا االركاك ايا  عارااان ة،اا 
 ضرب الكرة .

تاات  يااا و الضااربة براارةة ارئقاااة اياا ا ةاان   اال يهاااك عاادم العةحاات ةااان الضــرنة الخاةفــة :   -6-6    
 اةن شل اات ي و الضربة يي لدة احلركة اليت يعل ةههر ضربة  دية .ادلتربعة  

ايا و احلركاة ارلحار ةار نعلمهار يف ادلقاربعت ال فه اة اياي ة  ا اة  ضرب الكرة مـن الـدوران : -6-7  
 .بكثرة يف ادلرت يرت العرل ة اصلدير يف اذلم م ل   تت  بطريقة اه ة لترم ل اسيداف 

ترااااتملدم ياااا و الضااااربة خلااااداع اخلصاااا    ايااااي ةاااان الضااااربرت الفه ااااة  ب :الضــــرنة نخلــــف العقــــ -6-8
 ااالاتعراض ة   كألر ثكن ةن فريقهر ااتعألر  متريرات عصةة اترم ل  يداف ة ،ة .
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ترااتعألل ياا و الضااربة ةهاادةر تكاا ن الكاارة يف اذلاا ال ايف ت   ااى  الضــرنة الطــائرة والنصــف ةــائرة :-6-9
دا ااتفارع الكارة نا ع الضاربة الطارئرة   الضاربة الهصاا فارئرة تتط،اك ضربرت ةهملفضاة بع ادة ادلاديف   شلار  ا

 إلررار ا، ألر التصر  الكرة بمهر القدم حلمة ااتداا الكرة برلضح،.
صلد ي ا اله ع ةن الضربرت بكثرة يف ادلقربعت حب    هنر ترتعألل  الضرنة المرفواة : -6-11    

،ة ا القصةة ل،ترديد   كألر  دا اضع ة اجلر  ااتفرع الكرة ل،ألهراالت الط ي،ة االعريضة االضربرت الط ي
 .(33   فحة 0860)زلألد لرةد اساهد    .برإلضراة  ن ي و الضربة ذدم اساراض التكت ك ة 

 :منهجية التصويب في كرة القدم  -7    
 تالترااديد لعةحاات  ثهارل التاادايك اياا ا اةتألااراا ة،ااا كاال الدااااارإن ادلاداب ة،ااام بتقاادجم ةههم ااة          

الاايت عاارم هباار اس صاارئ  ن يف ادل اادان كااي يصاال إىل  ق اا  ارضااى  ال ا ياا  اساال اجل ااد االااتحك  يف الكاارة 
 ثهرل الترديد ا ثهرل تقدجم احلصة التدايح ة جيك ة،ا ادلداب  ن يراةي عداات العةحت ل   جياك  ن يتحاا 

حااد  الح ااداا  ي ةاان الرااهل إىل الصااعك ايعطااي لكاال متاارين ال عااب الااعزم لتثح تااى يف   ياارن العةحت كألاار ادل
  نى يايدي  بحعت الهصرئح كي تك ن الق اة ةص بة ةن ل   الق ة االت   ى .

 ا  ميرنك الكرة . 04إىل  01ار  االاتكرز يك ن بحعد  -
 ةرم اال د اس ريف إىل اخل،ا.  ال د تك ن ةا الرر  ادلرتكا ة، هر إىل اس -
 الهمر إىل الكرة  ثهرل الترديد ضراا  . -
ات  اااد ةاااادة فااار  ترااااتعألل  ثهاااارل التااادايك ة،ااااا ةهااااراة التراااديد  اااادث ةههاااار الااادكت ا "زلألاااا ا ةاااا ض   

 بر   " تتألثل يف فريقة احملرالة ااخلطأ كعلر تعتألد ة،ا إةراة ادلهراات ةرات ةديدة .
إن لرالت العةحت  ثهرل التدايك ذت،ا ةههر يف ادلهرارارت ا ر اة اء التدريب :التصويب أثن - 1- 7

ةن الهرل ة الهفر ة   ذل ا ة،ا ادلادابت ااتهارم يا و احلرلاة الهفرا ة يف تع ياد العةاك ة،اا التراديد اتطح ا  
ايك ا لام ق،ا  الق اةد اسارا ة  ثهرل ترديد الكرة   برإلضراة إىل ي ا جيك  ،ا   ا  ةهراراة  ثهارل التاد

 التهراو بت العةحت  ر ة العألل اجلرا اةها كل احملراالت ةن فرف ادلدااعت . 
 ن القاادم اع،ااا ادلااداب  ة اار  ن اجلاار   ااال اليتمااال ةاان لعحااة كاار  التصــويب أثنــاء الجــري : -2- 7    

يعتألااد ة،ااا احلاارالت الاايت يت،قرياار العةااك  ثهاارل ادلهراراارت اةههاار اجلاار    اياا ا بتقاادجم متريهاارت الاارالت 
  ر ة ل،ترديد  ثهرل اجلر  .  
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يااا ا ةااار يراااهل ة،اااا العةحااات التراااديد برااارةة اةحراتاااة ادلااادااعت ااحلاااراس يف نفاااو ال عاااب  ثهااارل    
 ادلهرارة .

نقصااد هباار احلاارالت الاايت جياادير العةااك يف ادلهراراارت  لصــعبة  :التصــويب فــي الحــاالت ا -3 -7     
لريرضا ة ايف إفرا الاراح " الرمس ة    ا  ا ادلهرةت بت رلأل ةة ةن ادلدااعت ال ين يعأل، ن " بدان تررةح

 ةن   ل ةها ادلهرةت ةن الترديد اترم ل اسيداف .
 -) محااد اااع د  لرمس ااة اع،ااا ادلاداب اإلكثاارا ةههاار.ا ار  ن ياا و احلرلااة ت  ااد بكثارة  ثهاارل ادلهراراارت ا   

 .(01   فحة 0886لرن ادلهدالةي   - محد عرمسي 
 ا  ربعت ال اياااة الااايت جيريهااار الفريااا نقصاااد باااى التراااديد  ثهااارل ادلقااا التصـــويب أثنـــاء اللعـــب : - 4- 7    

ادلقرب،ااة  ةةقاربعت بات ةهر ار الفريا    اتعتارب يا و الطريقاة  ااد اجيرب اة ااعرلاة حب ا  يعال ال،عاك يف لق قا
اذل ا جيك االةتألرا ة،ا ي و الطرية سهنر ترألح ل،ألداب ةن تع ت نقرط الضعا االقا ة ل،فريا  االعةحات 

. 
التادايك افحعاب ميدياة ا هنار تعطاي نترئمهار اكل ي و احلرالت اليت ا،ا  كرير إ ا اةتألدنر ة، هار يف 

 ااعرل ة الترديد  ثهرل ادلهراررت الرمس ة . ةاالجيرب ة اتراا ةن ةراااي
    : العوامل األساسية لدقة التصويب -8    
 :العامل النفسي  -1 -8  

 ايد ل  ب ي ا العألل رلأل ةة  فرت يي :     
العةااك  ايااي تتألثاال يف ةاادم تاارااو يف التصاا يك ك،ألاار مسحااب لااى العاثااة ااإلاااة اعاا ة التصااأل   لااديف  -

 الفر ة .
 ة،ا الرتك ا ةهد التص يك  عداة العةك -
 يدال العةك ةهد التص يك . -
 ثقتى بهفرى ا قداتى . -
 ةديف اتررع زااية ا يتى ل،أل،عك ا ر ة ادلرةا اةر ل لى . -
   : العامل البد ي - 2 -8

 ي  :ااي  ةر يؤثر يف  لم   
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ع ة العةك اليت تررةدو ة،ا التص يك بق ة شلر يؤثر نفر ر ة،اا ادلادااعت  ر اة لاراس ادلرةاا     -أ     
كألر  ن ع ة العةك يع،ى يتف   بدن ر ة،ا اخلص  يف حلمة التص يك  ر ة الر يتهراررن ة،اا الكارة بال 

 التص يك .
   ال ضا الصح ح ةهاد التصا يك  ا ةهاد الارب،     اةرانة العةك اليت يع،ى يرتط ا  ن يأ ةاشرع -ب     

 بت اخلداع االتص يك .
   :العامل الفني  - 3- 8
ايتألثاال ياا ا يف إ ااراة العةااك ةهااراة التصاا يك بااأ   ااال ةاان   اااال القاادم  ا الاار س  ةاان    ةكاارن ةاان   

 ادل،عك ا ال ةن احلركة  ا الثربب  ا ال ثك   اةن    اضا يتمل و اجلر  .
  : األساليب التي يعتمد اليها التصويب  -9  

 ةهد  ، ل التص يك صلد  ن يهرك ثعث  ارل ك تعتألد ة، هر الطريقة الصح حة ل،تص يك 
     : كيف يصوب الالاب  -1 -9    

 يل يص ب ةحرشرة  ا بعد إيقرف الكرة . -
 بأ  عدم يص ب العةك ا ع ة ا ارةة الضربة. -
 -)حلألاار ةحااد احلاا    لاام بااأ   ااال ةاان القاادم يركاال العةااك الكاارة. ةعاااةااريي فريقااة التصاا يك   ةاار  -

 . (52   فحة 0886ا صل ة رش اش د الدل ألي  
 : متى يصوب الالاب -2 -9      

 ةن الطح عي  ن يك ن التص يك يف ال،حمة ادلهراحة ايي اليت تك ن:   
 عحل  ن يضرب ادلدااا الكرة ةن  ةرم ادلهر   .  -
 ةهدةر يك ن الطري  إىل ادلرةا  رل ر . -
 ةهدةر يتحرك لراس ادلرةا إىل اسةرم  ا اجلرنك . -
 ةهدةر يك ن يهرك ةدااا  مك الكرة ةن لراس ادلرةا . -
 ةهدةر ال يت عا ادلدااا  ا لراس ادلرةا التص يك . -

 :أين يصوب الالاب  – 3- 9    
 ةن الحديهي  ن يص ب العةك يف ادلكرن ادلهراك ايعب  لم :    
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  ن يك ن التص يك يف الاااية ادلفت لة ال و يف الاااية الض قة . -
 يك ن التص يك ةن ةرراة ةعق لة ال و ةن ةرراة بع دة . -

 تص يك الكرة ارلحر ةر يك ن  اض ر.  -

 رن التص يك ة،ا ةقداة لراس ادلرةا افح عة  اض ادل،عك  يضر .اة،ا كل ي ا يت عا ةك      
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 خالصــــة 
تعترب ادلهراات اسارا ة  لد اساكرن الرئ ر ة يف الدة التدايك ال  ة ة   ل   يرتملدةهر العةك  ع  

ادلرت يرت    ايتمل  ادلداب ادلحرايرت اادلهراررت ا را  إتقرهنر اتثح تهر لي يتألكن ةن  ق    ة،ا 
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لتحق    لم اذلدف كل اإل رالات الضرااية اذلرااة ل،     برلعةك إىل الدعة ااإلتقرن االتكرةل يف  اال 
ة ا ادلهراات اسارا ة ل،عحة ل   صلد  ن ةأل، ة التص يك ضل  ادلرةا متثل اذلدف اساراي ال   ترعا 

الرمس ة  ا ال اية  اي ا سن ةأل، ة التص يك تعترب  رمتة اذلم م    إل ى اجلألرةة  ا اساراا  ع  ادلقربعت
ا ر  ن اذلم ةرت  ا،حهر تهتهي بعأل، ة ترديد  ا ن ذل ا اس ة  ل ة كحةة يف ة دان كرة القدم ةن ل   

 صرئصة اشل ااتى   االتص يك حبد  اتى يعتألد ة،ا شراط اةحرا  عرةدية ةن ل   الدعة يف  اإليرو 
  ر الدعة يف  الع،  اةهر ر الق ة  كألر يعتألد  يضر ة،ا تصه فرت  ر ة بى.اةهر

االتص يك ضل  ادلرةا يك ن إةر يف لرلة الثحرت  ا  يف لرلة احلركة   اك ف اة إ رائاى يعتألاد ة،اا ةادة        
ل  اراا ة ضربرت سلت،فة كألر جيك ت ار اتع،   ةههم ة الترديد لعةحت  ثهرل التدايك   ايد ل ا هر ة اة

  تكا ن ااة ةعئألاة  ا برإلضراة إىل اسارل ك ادلعتألد ة، هر ايك ن التص يك ةان ةادة ةهارف  سلت،فاة ل ا
 ا  ات   اعرل ة كحةة   كألر  ن الرتك ا ة،ا اعة التص يك يف ال لدات التدايح اة ةان  يا  ةار يراألح  ةقح لة

 ترم ل  ثهرل ادلحرايرت الرمس ة .لعةك يف التق، ل ةن إيداا اسيداف ااحملراالت الررضلاة ل،
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 تمهيــد:
تعترب ادلراىقة مرحلة من ادلراحل األساسية يف حياة اإلنسان، وأصعبها لكوهنا تشمل عدة تغريات،          

وعلى كل ادلستويات وتتميز كذلك بتغريات عقلية وأخرى جسمانية، إذ تنفرد خباصية النمو السريع غري 
 التخيل واحللم.ادلنظم وقلة التوافق العضلي العصيب، باإلضافة إىل النمو االنفعايل و 

وتعترب مرحلة من مراحل النمو البشري، تتصف بصفة االندفاع والتقلبات العاطفية اليت ذبعل النشء سريع   
التأثري قليل الصرب واالحتمال، واليت تؤدي إىل القلق، ذلذا أوىل علماء النفس والرتبية أمهية كبرية ذلذه ادلرحلة 

الشرحية بطريقة جيدة تسمح بتكوين جيل صاعد فعال يف  من مراحل النشء من أجل التعامل مع ىذه
 . رلتمعو
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 ة:ـــمفهوم المراهق -4-1
 :  لغـــة -4-1-1

ادلراىقة معناىا النمو، نقوول  رراىوق الفور وراىقوف الفتواةر، دبعو  أهنموا  يوا  ووا متواصو  ومسوتمرا، 
)د / حامود عبود السو م زىوران،  االقرتاب والنمو مون النضوو واحللوم. واالشتقاق اللغوي يغري ىذا ادلع  على

 . (323، صفحة 5995
   اصطالحـا: -4-1-2

يعو  مصووطلح ادلراىقوة دبووا يسووتخدم يف علوم الوونفس ردبرحلووة االنتقوال موون مرحلووة الطفولوة إىل مرحلووة   النضووو 
 . (329-323، الصفحات 5994)د/ عبدالعايل اجلسماين،  والرشدر

سوونة  59سوونة إىل  53فادلراىقووة مرحلووة تأىووة دلرحلووة الرشوود وسبتوود موون العقوود ال وواين يف حيوواة الفوورد موون سوون 
اجلنسووي بينمووا  تقريبووا، وال نكننووا ربديوود بدايووة وهنايووة مرحلووة ادلراىقووة ويرجووع ذلووك لكووون ادلراىقووة تبوودأ بووالبلو 

 .(5994)د/ عبدالعايل اجلسماين،  ربديد هنايتها بالوصول إىل النضو يف مظاىره ادلختلفة.

ويف ىوووذا ا وووال أيضوووا رجوزيوووف سوووتون وتشووورشر يف كتاهموووا )الطفولوووة وادلراىقوووة( أن ادلراىقوووة تبووودأ 
وهنايووة ادلراىقووة تووأا مووع سبووام النضووو االجتموواعي دون ربديوود مووا دبظوواىر البلووو  وبدايووة ليسووف داةمووا واضووحة، 

 . (252، صفحة 5994)د/ زلمد أيوب الشحيمي،  قد وصل إليو الفرد من ىذا النضو االجتماعي.
 اء:ــتعاريف بعض العلم  -4-1-3

تعووريفهم للمراىقووة واختلفووف  راةهووم حووول لقوود اختلووف علموواء الوونفس اخت فووا جوىريووا واضووحا يف 
ىووذه ادلرحلووة الصووعبة واحلرجووة موون حيوواة الفوورد عرفهووا رسووتايلي ىووولر  رإن ادلراىقووة ىووي فوورتة عواصووف وتوووتر 
وشوودة سبيزىووا وتكتنفهووا األزمووة النفسووية وتسووودىا ادلعانوواة واإلحبوواط والصووراع والقلووق وادلشووك ت وصووعوبات 

  .(325، صفحة 5995)د / حامد عبد الس م زىران،  التوافقر
وعرفهوا رالودكتور ميخاةيوول إبوراىيم أسوعدر  رادلراىقووة مرحلوة انتقوال موون الطفولوة إىل الشوباب وتتسووم 

)د/ ميخاةيوول  بأهنووا فوورتة معقوودة موون التحووول والنمووو وربوودث فيهووا تغووريات عضوووية ونفسووية وذىنيووة واضووحةر.
 . (222، صفحة 5998إبراىيم أسعد، 

ادلراىقووووة ىووووي ادلرحلووووة الوووويت تبوووودأ بووووالبلو  وتنتهووووي بالرشوووود فهووووي عمليووووة بيولوجيووووة حيويووووة عضوووووية يف              
 . (596صفحة ، 2225)د/ زلمد عبد احلليم منسي،  بدةها... وظاىرة اجتماعية يف هنايتها.
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 أنواع المراهقة وأشكالها: -4-2
ادلراىقوووووة تتخوووووذ أشوووووكاال سلتلفوووووة حسوووووة الظووووورو  االجتماعيوووووة وال قافيوووووة الووووويت يعووووويش يف وسوووووطها               

 ادلراىق، وىناك عدة أشكال  
 المراهقة التكيفية )السوية(: -4-2-1

 .اإلشباع ادلتزن وتكامل االذباىات ادلختلفةىي ادلرحلة اليت  تنمو حنو االعتدال يف كل شيء، حنو 
 المراهقة المنحرفة:  -4-2-2

)د/ خليوول ميخاةيوول معوووض،  ىووي صووورة مبالغووة ومتطرقووة للمراىقووة االنسووحابية ادلنطويووة وادلراىقووة العدوانيووة ادلتمووردة.

  .(449، صفحة 5994
 المراهقة االنسحابية:  -4-2-3

 تتسم باالنطواء والعزلة الشديدة والسلبية والرتدد وشعور ادلراىق بالنقص وعدم ادل ةمة.
 المراهقة العدوانية المتمردة.  -4-2-4

   مراىقة متمردة، ثاةرة، تتسم بأنواع السلوك العدواين ادلوجو ضد األسرة.

 ة:ـــــالمراهقة الجانح -4-2-5
)د/ زلموود  تطرقووة للشووكلس ادلنسووحة والعوودواين تتميووز بوواالحن ل اخللقووي واالهنيووار النفسووي.تشووكل الصووورة ادل
 . (59، صفحة 5995مصطفى زيدان، 

 خصائص النمو في مرحلة المراهقة:  -4-3
 النمو الجسمي:  -4-3-1

يتميوز بسورعة مذىلووة، وتقورتن ىووذه السورعة بعوودم إن النموو اجلسومي يف السوونوات األوىل مون ادلراىقووة 
االنتظووام والتنوواظر يف النمووو، كمووا أن ىووذه السوورعة يف النمووو اجلسوومي يف فوورتة ادلراىقووة، تووأا عقووة فوورتة طويلووة 

 . (562، صفحة 5995)د/ زلمد مصطفى زيدان،  من النمو اذلادئ الذي تتميز بو الطفولة ادلتأخرة.
 
 

 
 ي:ـــالنمو العقل  -4-3-2
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تتميوووز فووورتة ادلراىقوووة بنموووو القووودرات العقليوووة ونضووونها، ففوووي ىوووذه ادلرحلوووة ينموووو الوووذكاء العوووام للفووورد  
كووووذلك تنضووووو القوووودرات العامووووة واخلاصووووة، وتووووزداد قوووودرة ادلراىووووق علووووى القيووووام بك ووووري موووون العمليووووات العقليووووة  

 .(38، صفحة 5997)د/ عبدالرمحن العيساوي،  كالتفكري والتذكر والتخيل والتعلم.
 النمو االنفعالي: -4-3-3

تتميوووز ىوووذه ادلرحلوووة يف الفووورتة األوىل بانفعووواالت عنيفوووة، إذ رووود ادلراىوووق يف ىوووذه ادلرحلوووة ي وووور ألتفوووو 
 إذ أنو أثري ال يستطيع التحكووم يفاألسباب، وىناك ميزة خاصة واضحة تتصل باحلالة االنفعالية للمراىق، 

، 5992)د/ رابوح تركوي،  ادلظاىر اخلارجية حلالتو االنفعالية، ونفس الظواىرة تبودو عليوو عنودما يشوعر بوالفرح
 .(242صفحة 

 ي:ــالنمو الجنس -4-3-4
قووادرة علووى أداء وظيفتهووا يف التناسوول وإفووراز تتميووز ىووذه ادلرحلووة بنمووو الغوودد التناسوولية أي أن تصووبح 

)د/ عمووواد الووودين  .اذلرمونوووات، والنموووو اجلنسوووي جلتلوووف بوووس اجلنسوووس كموووا جلتلوووف بوووس أفوووراد اجلووونس الواحووود
 .(42-45إمساعيل، الصفحات 

 النمو االجتماعي:  -4-3-5
يف مرحلووة الطفولووة األوىل وتسووتمر باسووتمرار احليوواة، ونتينووة تبوودأ بووذور التطووور االجتموواعي للمراىووق 

انتماء إىل ا تموع فهوو يرغوة يف التعبوري عون ذاتوو، ويشوعر بالسوعادة واالطمسنوان واالسوتقرار النفسوي، أموا إذا 
، صوووفحة 5994الشوووحيمي، )د/ زلمووود أيووووب  .حووودث موووا يعيوووق ىوووذه الرغبوووة ف نوووو يتمووورد ويشوووعر بالتعاسوووة

253) . 
 ق:ــحاجات المراه  -4-4

للمراىق حاجات جسدية واجتماعية وشخصوية م لموا ىوي لودى أصوحاب األعموار األخورى ولكون 
 ىذه احلاجات زبتلف يف مرحلة ادلراىقة عن مراحل احلياة األخرى.

 
 

 الحاجة إلى المكانة:  -4-4-1
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يكووون شخصووا ىامووا، وأن يكووون لووو مكانووة يف  اعتووو وأن موون أىووم حاجووات ادلراىووق رغبتووو يف أن 
يعوورت  بووو كشووخص ذي قيمووة، وذلووذا لوويس غريبووا أن نوورى مراىقووا يوودخن أو يقوووم بأعمووال الراشوودين، أو فتوواة 

-558، الصووووفحات 5972)د/ فووواخر عاقوووول،  تلوووبس األحذيووووة العاليوووة وغووووري ذلوووك موووون أموووور الراشوووودين.
522) . 
 الحاجة إلى االستقالل:  -4-4-2

إن ىذه احلاجة تكون متزايدة األمهية لدى ادلراىقس حيث رده يريود الوتخلص مون قيوود األىول وأن 
 يصبح مسؤوال عن نفسو، فم   رده يريد معرفة خاصة، يفكر لذاتو...اخل.

 الحاجة الجنسية:  -4-4-3
الفتيان داللة واضحة على أن فورتة ادلراىقوة ىوي فورتة ر عن ادلراىقس kenzeyأوضحف دراسات ر

 .(522، صفحة 5972)د/ فاخر عاقل،  .رغبات جنسية قويووة
 الحاجة البيولوجية:  -4-4-4

ىناك رلموعة من احلاجات البيولوجية والفطرية لدى اإلنسان وادلراىق على وجوو اخلصووص، فيضول 
حاجة اإلشوباع والعطوش والراحوة ودرجوة حورارة اجلسوم، وزبتلوف طريقوة إشوباع ىوذه احلاجوات مون فورد إىل يف 

 خوور، فووادلراىق الووذي يشووعر أنووو يف عزلووة حيوواول أن رووذب انتبوواه اكخوورين فيأخووذ اعوورتاض كوول رأي يقووال أو 
 .(5972)د/ فاخر عاقل،  .يك ر من األسسلة

 ق:ــأهمية التربية البدنية للمراه  -4-5
تتميز فرتة ادلراىقة بعودم االنتظوام يف النموو اجلسومي إذ يكوون النموو سوريعا مون ناحيوة الووزن والطوول 
وىذا ما يوؤدي إىل نقوص يف التوافوق العضولي، ىوذا موا حيوول إىل عودم النموو السوليم للمراىوق ومون ىنوا تلعوة 

مهيوة أساسوية يف تنميوة عمليوة التوافوق بوس العضو ت واألعصواب والزيوادة يف الرتبية البدنية دورا كبوريا وفعواال وأ
 االنسنام يف كل ما يقوم بو الت ميذ من حركات ىذا من الناحية البيولوجية.  

أما من الناحية الرتبوية فيوجد الت ميذ يف رلموعة واحدة خ ل حصوة الرتبيوة البدنيوة ىوذا موا يوؤدي 
فيكتسبون العديد من الصفات الرتبوية إذ يكون اذلد  األمسى ىو تنميوة السومات  إىل عملية التفاعل بينهم

 اخللقية كالطاعة وصيانة ادللكية العامة والشعور بالصداقة والزمالة واقتسام الصعوبات مع الزم ء.
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أموووا مووون الناحيوووة االجتماعيوووة فوووان الرتبيوووة البدنيوووة تلعوووة دورا كبوووريا مووون حيوووث التنشوووسة للمراىوووق، إذ 
كموون أمهيتهووا خاصووة يف زيووادة أواصوور األخوووة والصووداقة بووس ادلووراىقس، وكووذا االحوورتام وكيفيووة ازبوواذ القوورارات ت

اجلماعيووة وكووذا مسوواعدرا للفوورد ادلراىووق علووى التكيووف مووع اجلماعووةل وتسووتطيع الرتبيووة البدنيووة أن زبفووف موون 
   وطأة ادلشكلة العقلية للمراىق.

 مشاكل المراهقة:  -4-6
  مشاكل النمو: -4-6-1

أىوووم خصووواةص ذلوووك رووود األرق الشوووعور بالتعوووة بصوووورة سوووريعة، معانووواة الغ يوووان، عووودم االسوووتقرار 
النفسي عدم تناسوق أعضواء اجلسوم، فهوذه األموور ال روم الراشود ك وريا لكنهوا بالنسوبة للمراىوق تكوون مصودر 

 . (525، صفحة 5994)د/ عبدالعايل اجلسماين،  قلق وخاصة إذا ما جعلتو معرضا للسخرية.
   مشاكل نفسية:  -4-6-2

موون ادلعوورو  أن ىووذه ادلشوواكل قوود تووؤثر يف نفسووية ادلراىووق وانط قووا موون العواموول النفسووية ذارووا الوويت 
 تبوودو واضووحة يف تطلووع ادلراىووق حنووو التحوورر واالسووتق ل وثورتووو لتحقيووق ىووذا التطلووع بشوور الطوورق واألسووالية
وىووو ال جلضووع لقيووود البيسووة وتعاليمهووا وأحكووام ا تمووع وقيمتووو اخللقيووة واالجتماعيووة بوول أصووبح نحووص األمووور 
ويناقشوووها ويوافيهوووا بتفكوووريه وعقلوووو عنووودما يشوووعر ادلراىوووق بوووأن البيسوووة تتصوووارع معوووو وال يقووودر موقفوووو وال حيوووس 

اتو وسبرده، ف ذا كانف كل مون األسورة ب حساسو اجلديد ذلذا فهو يسعى دون قصر لتأكيد بنفسو، وتوتره وتور 
-72، الصوووفحات 5975)ميخاةيوول خليووول معوووض،  واألصوودقاء ال يفهموووون قدراتووو ومواىبوووو وال تعاملوووو كفوورد مسوووتقل.

73). 
وال تشبع فيو حاجاتو األساسية على حس فهو رة أن حيس بذاتوو وأن يكوون شويء يوذكر يعورت  

 الكل بقدرة وقيمتو.
 ة:ــمشاكل انفعالي -4-6-3

إن العاموووول االنفعووووايل يف حيوووواة ادلراىووووق يبوووودو واضووووحا يف انفعالووووو وحدتووووو واندفاعووووو وىووووذا االنوووودفاع 
االنفعايل أساسي يرجع للتغريات اجلسمية ب حساس ادلراىق بنمو جسمو وشوعوره بوأن جسومو ال جلتلوف عون 

والفخور، ولكون يشوعر يف الوقوف نفسوو باحليواء واخلنول مون ىوذا النموو  أجسام الرجوال فيشوعر ادلراىوق بوالفرح 
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كما يتنلى بوضوح خوو  ادلراىوق مون ىوذه ادلرحلوة اجلديودة الويت ينتقول إليهوا، ويتطلوة منوو أن يكوون رجو  
  .(5975)ميخاةيل خليل معوض،  يف سلوكو وتصرفاتو.

 :مشاكل اجتماعية  -4-6-4
إن مشاكل ادلراىق تنشأ من االحتياجات  السيكولوجية األساسية م ل احلصوول علوى مركوز ومكانوة 
يف ا تمع واإلحساس بوأن الفورد مرغوبوا فيوو، فسوو  نتنواول كول مون األسورة وادلدرسوة وا تموع كمصوادر مون 

 مصادر السلطة على ادلراىق.
 رة:ـــاألس *

االسوووتق ل واحلريوووة والتحووورر مووون عوووا  الطفولوووة عنووودما تتووودخل إن ادلراىوووق يف ىوووذه ادلرحلوووة نيووول إىل 
األسرة يف نشأتو فيتغري ىذا ادلوقف، حيط من نشأتو وال يريد أن يتعامل معاملة الصغار بل يريد أن تكوون لوو 
مواقوووف و راء روووة أن يطبقهوووا يف الواقوووع، إن شخصوووية ادلراىوووق تتوووأثر بالصوووراعات ادلوجوووودة بينوووو وبوووس أسووورتو 

 تينة ىذا الصراع إما خضوع ادلراىق وامت الو أو سبرده وعدم استس مو.وتكون ن
 ة:ــالمدرس *

ىووي ادلؤسسووة االجتماعيووة الوويت يقضووي فيهووا ادلووراىقس معظووم أوقووارم، وسوولطة ادلدرسووة تتعوورض ل ووورة 
نوو يورى أن ادلراىق فالطالة حياول أن يتباىى ويتمرد عليها حبكم أهنا طبيعيوة يف ىوذه ادلرحلوة مون عموره، بول إ

 سلطة ادلدرسة أشد من سلطة األسرة.
 ع:ـــالمجتم *

إن اإلنسوان بصوفة عاموة وادلراىوق بصوفة خاصوة نيول إىل احليواة االجتماعيوة بسوهولة للتمتوع دبهووارات 
اجتماعية سبكنو من اكتساب صداقات والبعض اكخر نيلوون علوى العزلوة واالبتعواد علوى اكتسواب صوداقات 

ة أو اخووت   قوودرارم علووى ادلهووارات االجتماعيووة، كوول مووا نكوون قولووو يف ىووذا ا ووال لظوورو  نفسووية اجتماعيوو
أن الفوورد لكوووي  حيقوووق الننووواح ويووونهض بع قوووة اجتماعيوووة البووود أن يكوووون زلبوبوووا مووون اكخووورين وأن يكوووون لوووو 

ات والتقاليود أصدقاء وأن يشعر بتقبل اكخرين لوو، إن ادلراىوق قود يواجوو ال وورة والنقود حنوو ا تموع وحنوو العواد
، 5975)ميخاةيول خليول معووض،  والقيم اخللقية والدينية الساةدة كما ينفذ نوواحي الونقص والعيووب ادلوجوودة فيهوا.

 .(74صفحة 
   مشاكل جنسية:  -4-6-5
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من الطبيعي أن يشعر ادلراىق بادليل الشوديد للنونس اكخور ولكون التقاليود يف رلتمعنوا تقوف حواجزا 
دون أن ينوال موا ينبغووي، عنودما يفصوول ا تموع بوس اجلنسووس ف نوو يعموول علوى إعاقوة الوودوافع الفطريوة ادلوجووودة 

نحوور  باإلضووافة إىل جلووووء عنوود ادلراىووق اذبوواه اجلوونس اكخوور، وقوود يتعووورض ل حنرافووات وغووريه موون السوولوك ادل
ادلراىقس إىل أسالية ملتوية ال يقبلهوا ا تموع كمعاكسوة اجلونس اكخور أو للتشوهري لوو أو االحنورا  يف بعوض 

 العادات واألسالية ادلنحرفة. 
   ة:ــمشاكل صحي  -4-6-6

مؤقتووة  إن ادلتاعووة ادلرضووية الوويت يتعوورض ذلووا ادلراىووق ىووي السوومنة إذ يصوواب ادلووراىقس بسوومنة بسوويطة
ولكووون إذا كانوووف كبووورية فينوووة العمووول علوووى تنظووويم األكووول والعووورض علوووى طبيوووة سلوووتص فقووود تكوووون وراةهوووا 

هم وىوو يف حود ذاتوو اضطرابات شديدة بالغدد كما رة عورض ادلوراىقس علوى الطبيوة ل سوتماع إىل متواعب
   جوىر الع ج.

 مظاهر مرحلة المراهقة: -4-7
 .التقدم حنو النضو اجلسمووووووووي -
 التقدم حنو النضو اجلنسوووووووي. -
 التقدم حنو النضو العقلووووووي. -
 التقدم حنو النضو االنفعووووايل. -
 التقدم حنو النضو االجتماعووي. -
  .(2225)د/ زلمد عبد احلليم منسي،  ربمل مسؤولية توجيو الذات. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

خالصــــة:   
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فرتة ادلراىقة مرحلة غري عادية، تصاحبها تغريات نفسية وفيزيولوجية، وىي مرحلة إنتقالية بس  إن     
الطفولة والنضو الكامل ولكي سبر ىذه ادلرحلة بس م، دون أن ترتك أي أثر ضار بالشخصية البد أن 

ادلؤسسات  يكون ىناك وعي وفهم لطبيعة ىذه ادلرحلة، وخصوصا من قبل الوالدين، ورة أن تتعاون
 التعليمية والدينية مع األىل يف توجيو ورعاية ادلراىقس الذين يعتربون جيل ادلستقبل.
 والرياضة ذبلة للمراىق ادلتعة ب شباعو دلختلف احلاجات اليت يتطلبها  وه ومنها 

الراحة والرتويح عن النفس وك ري ما تعتمد على األنشطة الرياضية، فهي من أرح األنشطة الرتوحيية وأك رىا 
فعالية يف ربقيق أىدا  الرتويح و تساىم يف ربكم يف عدوانية ادلراىق وتصريف طاقتو الكامنة بصفة مقبولة 

يق الراحة النفسية الكاملة.  إجتماعيا، كما تساعده على إكتشا  مفهوم السعادة والسرور لتحق  
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:دراسة هوار عبد اللطيف -  

عنوان الدراسة : أثر برنامج تدرييب مقًتح على تطوير بعض الصفات البدنية وادلهارات األساسية لناشئي  
.كرة القدم   

وادلهارات األساسيةدلقًتح على تطوير الصفات البدنية ا ىدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري الربنامج التدرييب -  
العب من فريق مجعية أفاق 03لناشئي كرة القدم ؛ حيث استخدم الباحث ادلنهج التجرييب على عينة متثلت يف    
للناشئني بوالية مستغامن .   

 وقد إفًتض الباحث ما يلي : 
دنية وادلهارات األساسية لناشئي  الربنامج التدرييب ادلقًتح يسمح بتطوير الصفات الب -

 كرة عينة البحث . 
 اإلستنتاجات : 

إستنتج الباحث أن الربنامج التدرييب كان لو أثر فعال يف تطوير مستوى الناشئني ؛ وذلك 
 دون مشاركة عينة البحث يف ادلنافسة .

كل اإلختبارات البدنية وادلهارية وجود فروق فردية معنوية بني اإلختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية يف   -
. 

: 0202دراسة قارة سامي   
لناشئي كرة القدم . األساسيةعنوان الدراسة : أثر برنامج تدرييب مقًتح لتعليم بعض ادلهارات   

لتطوير ادلهارات األساسية يف نشاط كرة القدم لعينة البحث ىدفت الدراسة إىل إعداد برنامج تدرييب  -
العب من  52الباحث ادلنهج التجرييب بطريقة عمدية وقد متثلت يف  استخدموفق شروط علمية حبيث 

 مدرسة سوناطراك لكرة القدم .
ساسية يف الباحث برنامج تدرييب مقًتح يعطي فعالية إجيابية يف تطويروحتسني بعض ادلهارات األ افًتض -

 نشاط كرة القدم لعينة البحث التجريبية .
 اإلستنتاجات : 

ضرورة إستخدام برامج تعلم الناشئني دلا ذلا من تأثري إجيايب يف تنمية وتطوير الصفات ادلهارية قيد  -
 الدراسة .

إستخدام تدريبات تتماشى مع طبيعة وإجتاه األداء كما حيدث أتناء ادلنافسات . -  
لقد أوصى الباحث مايلي :التوصيات :   
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دلا ذلا من تأثري إجيايب يف تنمية وتطوير الصفات ادلهارية قصد ضرورة إستخدام برامج تعليم الناشئني  -
 الدراسة

حتليل أداء الالعبني يف ادلنافسات الدولية قصد إستخراج مواقف لعب جديدة . -  
:* دراسة سفير الحاج وخاتم رشيد   

برنامج تدرييب مقًتح لتحسني مهارة التصويب لالعيب كرة اليد . عنوان الدراسة : فعالية  
هتدف دراسة سفري احلاج إىل إعداد برنامج تدرييب مقًتح لتطوير مهارة التصويب يف كرة اليد لعينة  -

العب من  52البحث وفق شروط علمية ؛ حيث إستخدم الباحثون ادلنهج التجرييب وقد متثلت العينة يف 
 فريق غليزان .

مهارة وإفًتض الباحثون على أن الربنامج التدرييب ادلقًتح يعطي فعالية إجيابية يف تطوير وحتسني 
 التصويب لعينة البحث التجريبية . 

 اإلستنتاجات : 
جلميع اإلختبارات للتصويب  3032ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند إحتمال اخلطأ  -

ذلذه اإلختبارات ؛ وذلك بادلقارنة مع  النتائجادلهارية مما يدل على حتقيق العينة التجريبية ألفضل 
 نتائج اليت سجلتها العينة الضابطة .

دى تأثري اإلجيايب للربنامج التدرييب تطابق إجتاه نتائج إختبارات التصويب ادلهارية يعكس م -
ادلقًتح وفعالية مقارنة بني اجملموعة الضابطة والتجريبية يف تطوير وحتسني مهارة التصويب لالعيب  

 كرة اليد أشبال .
 التوصيات :  

 أوصى الباحثون مايلي : 
اإلىتمام بفئة األشبال وذلك بتوفري برنامج تدرييب خاص هبذه الفئة . -  
ىداف الًتكيز على تطوير وحتسني مهارة التصويب يف لعبة كرة اليد بغية حتسني األضرورة  -

 ادلرجوة .
إستخدام برنامج تدرييب مقًتح مع مراعاة مستوى أداء الالعبني وكذلك درجة إتباعهم دلختلف  -

 التمارين .
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 التعليق على الدراسات السابقة:    

بقراءات واستطالعات لنتائج وتقارير األحباث السابقة وادلرتبطة مبوضوع الدراسة متكن من  لبةبعد قيام الط
 ا ىو متاح من إصداراتدل ىمن اختيار و الباحث لبةاستخالص أىم الدراسات، واالستعانة هبا وقد راعى الط

وىذا ما  5355إىل  5332الدراسات السابقة اليت استعان هبا الطالبان امتد تاريخ صدورىا من سنة 
بإقًتاح برامج تدريبية لتطوير بعض الصفات البدنية يدل على حداثتها حيث كانت معظمها ترتبط 

من الدراسات ادلشاهبة يف . وقد استفاد الباحثان وحتسني ادلهارات األساسية عل فرق الناشئني واألشبال 
هوار عبد )  تطرق الباحث عدة أوجو من أمهها ادلنهج وادلنهجية ادلتبعة يف إخراج البحث،  حيث

اختلفت الدراسات فيما بينها يف عدد ف. أما اختيار العينة و إىل ادلنهج التجرييب ( يف دراستاللطيف
، زيادة على معرفة الوسائل واألدوات اليت استعملت العينة ادلستخدمة وادلرحلة العمرية لالعبني  أفراد

اللغة العربية بعلى ادلصادر  اتالدراسواحنصرت  خالل البحث، و أىم الصعوبات اليت واجهتها
االستمارة االستبيانية، ادلقابالت الشخصية،  باإلضافة إىل يف مجع ادلعلومات واألجنبية

  . حىت إخراج البحث يف شكلو النهائي االختبارات والقياسات وادلعاجلة اإلحصائية

   :نقد الدراستان -

 ات واليت اىتمت بتأثري الربنامج التدرييب على تطويرلدراسلكل امن خالل قراءتنا و تصفحنا 
 مع إختالف أفراد العينة ادلستخدمة وادلرحلة العمرية  ادلهارية لالعيب كرة القدم و ةالصفات البدني

ف .مما أدى بنا إىل اختيار موضوعنا  الذي ىو اىدذلما نفس األ اتالحظنا أن الدراسإال أننا  .
صنف  رة القدملالعيب ك إقًتاح برنامج تدرييب لتنمية التوازن وتطوير دقة التصويب بعنوان " 
*أشبال *
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   دــتـمهي

إن العمللا ادلجي للذ الللعه البعلل  الباسلل  مل درايللل  ادلورا ولل  عللر لللرسره لولل  اعمللا   لل  ريلل  ال رالل   
الصللل وال  لللحل حبراسلللا لرللل  سا لولللار ادللللجيا شلللان سادلللا ل بوعللل  ادل لللح   ادللللراد درايلللليا سشلللان  لللعا الب للل    للل  

م جللللا   للل  سلللل  الررايلللل  جملمو للل  حبلللا اتعلللراساع الللللع اءلللا ر   للل  إ  لللاس الصللللور  ادلجي وللل  ل ب للل   سوللل   
االيللل ح و  ساسيللع الع مولل  لح لبللار إاتلللاا  إج ال للبم اتعرا،للذ ل مل للًناع   شمللا ق لل  درايلللجا الل بودولل  
الررايللل  اسيايلللو  اللللع )للللوه   للل  جمحبلللجيا    وجللل    رللللحع الب للل ال إاتللللاا  إج  دساع الب للل  ساال لبلللاراع 

 .ادلءلخرحب  سشعا الرراي  اتسصا،و  
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 : الدراسة االستطالعية  -1-1
  قمجللا إااللار  العراللر حبللا الاللر  الراالللو  لحللر  الدللرم  إعللراس الل للار   للا العوجلل  الل رابولل  سال للاإ    قبللا  

 سشان ال رض حبجيا  و الوقوف     ادلع واع ادللوار  مل الارا  سالب    ا الار  ادلح،م  تعراس الل رإ  ادلورا ول  
 5سالع متر   مل    إلاا  إج )رار عوا ب ادل ح   الع ضلا إصرد درايليا

 .ل ار  الع قمجا إااارهتا الجدص اللام ل ويا،ا سالعلاد الراالذ  -
  رم سعود  ه إراحبا اررابو  ل ائاع الص رى يواسا شا   مل اللصواب  س صا  اللوازن .  -
  دص الاعالو  مل اللصواب ضلو ادلرحب  لرى الح بٌن . -

 احملمرا  قء  اذلوا  . ل حباالع ضللاعيا مت ا لوار ارا  يرا  سإعر مج  شا ادلع واع 
ايلل  ادلللررإٌن لعم جللا ساءلليوا حبيملجللا مل إ للراد العوجلل  الل رابولل  سال للاإ   سشللان يللبب اال لوللار راعلل  للعللاسن سا    

  إلاا  إج سعود إعض ادلءل احباع ل علاد الراالذ سالع ر اجا اويا إحبحا و  اوظوايا سايلعماذلا تعراس الل رإ  .
 لميدانية:إجراءات البحث ا -1-2

 منهج البحث: -2-1 -1
إن دراي  طبوع  الظا ر  الع ال ر  إلويا الباسران  ذ الع )رد طبوع  ادلجيا سن ادلجيا  و  بار   ا طراد  

 .ال14ص1431جمال ا ر   اصا هبا ات ءان إج احلدود 
سال  الوصول إج احلدا،  الع مو   ا طرا  الب   س االيلدصاس شما  ن الاحر  اسيايو  الع اعلمر   ويا ادلجيا 

ادلل ًناع الع اعلدر  هنا   ا '' زلاسل  الباس  الل ح  مل ادلوقف ادلراد درايل  إايلرجاس ادلل ًن  س احون  بار 
 . ال212ص 1444جمرااب  الءبب مل سرسث ا ًن حبعٌن مل ذلك ادلوقف 

دق  اللصوابال إلٌن الرادٌن مل شلر  الدلرم   سش لف  – زنواللجما  لباراعالب    بار   ا دراي  إ ارا  ا إن حبولوع
زن سدقلل  اللصللواب   واللللحبللرى ا للوار الدللرراع البر ولل  لحللح الاللرادٌن  للا طرالل  إعللراس إ ارالل  ا لبللاراع لصللااع ا

إعلللرهال سلل دوللل  ذللللك للللام   وجلللا إابلللاع ادللللجيا الل لللرا  إللل عراس إ اراللل  ا لبلللاراع  -س لللعا  لللحل حبلللرس لٌن جمقب لللذ 
سا لبلللاراع قولللاس دقللل  اللصلللواب جمادلءلللل وحع ادللرا  للل  ال سا لبلللار دقللل   زن احلرشلللذوالللللزن الراإللل  سالللللوالصلللااع ا

 .اللصواب إاحلبال 

الباسران     ادلجيا  ا لمرا حبجيا الح،  حب  طبوع  احرهتا سحبءار ا سسعا ذلك ادر لعا صلر  ن شا ظا ر  ذل
 لحو   الح،  حب  ادل ح   ادلررسي .الل را  

 مجتمع وعينة البحث: -1-2-2



 طرق ومنهجيت البحث                                                                                      

 

 
78 

ادول " بر العااا ايمذ  وحا " العوج   ذ ادلع وحباع حبا  رد حبا الوسراع الع اء ب حبا اجمللم  اتسصا،ذ 
ي   لو  احون شلر   متروح صادقا لصااع اجمللم   سلرراي   ه حب ح    م و  )لاج إج مج  شا حبولوع الررا

 .ال83  صا   1442جمإا قو    .حبا الع   إل ك ادل ح   حبا حبع وحباع
مترا رللم  الب   مل   شبال يرا  احملمرا  العاا اج  ون مل قء  اذلوا  جم وج  جترابو  ال س شبال ارا  سداد 

. سقر ق    وج  جم وج  لاإ   ال  يج   12 قا حبا ا مءان العاا اج  ون مل الدء  الراين ل راإ   احملرتا  
 يج   حبدءم  إج قءمٌن 5 12ال ب حبا ائ   قا حبا  31الب   

 . ال با حبا ارا  يرا  احملمرا  87متر   مل مجموعة تجريبية :   -  
 .ال با حبا ارا  سداد ا مءان 87متر   مل مجموعة ضابطة :   -      

سقللر ا لللًنع  للعن العوجلل  إصللاليا  وجلل  حبل ا ءلل  حبللا سولل  ادلرس لل  الءللجو  سادلراولوعولل    س لل  اجلمللون إج صللجف 
 .ال ب ال 87جميج ال سذلما  اع اتحبحا واع   سقر  عرا  اال لباراع      88-81اسشبال جم

 . اللوازن سا وار دق  اللصواب للجمو اعرض   ويا إر احبا اررا   اص المجموعة التجريبية :  -
  رتشيا الرر  إصا   ادا   ه إال راد  ادلعلاد . : الضابطةالمجموعة  -

            لدلللر قمجلللا إا لولللار العوجللل  الع لللوا،و  إ لللحا حبلحلللاا  سذللللك سهنلللا اع لللذ الللرص  كيفيـــة ااتبـــار ال ينـــة:  -8-4-1
  .حبلحاائ 
 المرا رلاالع الب   مل اجملال الب ره سادلحاين سالاحباين الت البحث : مجا. 

 : ال با حبوز ٌن شما ا ذ 61ق   العوج      المجال البشري :        

 . ال با حبا ارا  يرا  احملمرا  87متر   مل عينة تجريبية :   -
 ال با حبا ارا  سداد ا مءان . 87متر   مل عينة ضابطة :   -       

-86-81إج غاا   4882-88-81 عرا  الرراي  الل رابو  مل الارت  ادلملر  حبا  المجال الزماني: 
 سشا    عن الارت      حبرس لٌن 5  4882

الع قمجا هبا إااار  س ذ ارت   4882-88-84إج غاا   4882-88-588 شا   حبا إراا   المرحلة األولى
 حبا  عا  ن احون العما      يع   مو  سل بم شا ادلل ًناع .العرار حبا اس را  دلعرا  ادلع واع ادللوار  

باراع الدب و  مل سصلٌن 5 س ذ ارت  إعراس ات لباراع سا بو  الرب احبا سقر مت  إعراس ات ل المرحلة الثانية
 حبللالولٌن سشعا ات لباراع البعرا   ثجاس احلصص اللررابو  سقر دام الرب احبا اللررا  حبر  ثحث   شير .
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 يبين المجال الزمني إلجراء اإلاتبارات القبلية والب دية لل ينة التجريبية والضابطة 01 جدول 
 

الل رابول  سال لاإ    مل شلا حبلا لدر مت إعراس اال لبار اسسل س الراين     العوج  المجال المكاني:  -1-1-2  
 حب ع  لرا،ر  احملمرا  ادلع وشب اص جا وا سسالا  ا مءان .

 متغيرات البحث: -1-4
 إ لرض اللل ح  اويلا قلرر ادلءلل اع  اعلرب لبم ادلل ًناع  جصر لرسره مل  ه دراي  حبورا و  س عا إن  ه حبولوع

ل ررايل  ادلورا ول  دسن الوقلوع مل العراقولا   سقلر علاس ااءلًن س) ولا الجللا،ا  لو  احلون  لعا ال لبم حبءلا را   ل 
 لبم حبل ًناع الب   شما ا ذ 5

الرب احبا إن ادلل ًن ادلءلدا  و  بار   ا الءبب مل الرراي  سمل درايلجا ادلل ًن ادلءلدا  و"المتغير المستقل:  -أ
 ". اللررا 

اجمو  اللوازن سا وار دق  "ي  ادلل ًن اللاإ   و عن الررا  و  لو   ادلل ًن ادلءلدا سملالمتغير التابع:  -ب
 شر  الدرم".  اللصواب مل

 التحكم في المتغيرات ال شوائية  -1-3-1    
س و  اع الوق  ادلخصص سداس احلصص اللررابول  دا لا ادل علب إالجءلب  لح بلٌن    التحكم في الزمن: -أ     

     الج و اللايل5 سقر شان ذلك مبعرل سص  ساسر  مل اسيبوع  سو  سق  إعراس اللرراباع
 يا .87:88     81:68حبءاسا 5 حبا  اسرإعاساوم  -
 

 ".يج  88 س 81إٌن "اج صر يا الح بٌن مل ش لا اجملمو لٌن س  :السن  -ب      
 ش لا العوجلٌن حبلحو   حبا العشور.الجنس:-جـ       

 وج  
 الب  

 ات لباراع البر و  سادليارا  اللوقو  
 البعرا  الدب و  

العوج  
 الل رابو  

 84/86/4882-88 88/88/8882-81 يا88:68يا                81:88

العوج  
 ال اإ   

 84/86/4882-88 88/88/4882-81 يا88:68يا                81:88
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ش للا اجململو لٌن   لدوومول  ساسعيلا  حبل لإن مجول  اال لبلاراع ادلاس إلجاع الويلا،ا ا الوسائل البيداغوجية: -د     
 .ال جمالل رابو  سال اإ  

 أدوات البحث:  -1-5
"اعلرب اسدساع الع اءلخرحبيا الباسران مل مج  البوا اع ادلراب   مبولوع الب   حبا     اخل واع ساعلرب احملور   

 .ال82ص  2001جم  ا اهلل   اسيايذ سال رسره مل الرراي "
  أوال: المصادر و المراجع باللغة ال ربية و األجنبية:

قصر اتساط  الح و  ساتدلام الجظره مبولوع الب   قام ال البان إاال لماد     شا حبا اوار لرا  حبا حبصادر 
 ا شبح  ات رت    شما مت  ا حسحبراع  إال  لٌن العرإو  ساسعجبو  زااد      اجملحع سادل لدواع الع مو   

ا اللرراب الراالذ  سو  قام ال البان إايلخرام االيلعا   ساال لماد     الرراياع الءاإد  سادلراب   لد
 .ال2002جمييوا  الداحبوس لرتمج  إعض ادلص   اع حبا ال    اسعجبو  إج ال    العرإو  

 ثانيا: المقابالت الشخصية:
إ عراس حبداإحع شخصو  حب  إعض ادلخلصٌن مل اللرراب الراالذ مل شر  الدرم  اص   جر الجاشئٌن   انقام ال الب

شما ق   ادلداإحع  يااع  سدشاار  حبا حبعير الرتإو  البر و  سالراالو  مبءل امن س يااع  سدشاار  حبا ادلعير العايل 
 ال ل لعرف     طبوع  س  راف اللرراب مل  عن ادلرس   العمرا .  02لع وم ساحجولوعوا الراال  إعوون الرتك جمحب    

  ل    لل  اس للراف الللع تللب  ن ال دل  مل  للعن ادلرس لل  العمرالل  سشللعا الحواول  الصلل و   مل إجللاس الللرباحبا اللررابولل  
 ساللع ومو .  

 ثالثا: االستبيان:
و  اال لبلاراع البر ول  س ادليارال  ادلءللخرحب  مل ايلبوا ا رلمو   حبا الرشاار  ساسيلااع  سذللك لل حل  البان رض ال
 الرراي .

 راب ا : االاتبارات البدنية :
 ياس ل لدوو   إا لبار احبا     ال ر  ايلخراحبا مل رلال اللرراب الراالذ س اص  مل الب وث الل رابو  

 ادلولو ذ إذ اعر  صلال ال ر  ل وصول إج  لا،ا دقود  مل رلال الب وث العم و . 
 ا  جا ا لمر ال البان     إ ارااع ا لبار حبدجج  ادوع اجلوا ب البر و  ادللع د  مبولوع الرراي . سحب

 اامسا : االاتبارات المهارية:
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اعلرب حبا     ال ر  ايلخراحبا مل اجملال اللرراب الراالذ س اص  الب وث الل رابو  إا لبار ا  ياس اللدوو  
 إج  لا،ا دقود  مل رلال الب وث الع مو .ادلولو ذ إذ اعر  صلال ال ر  ل وصول 

 الوسائل البيداغوجية : 
  –سبا  –يجلمرت  8 ارل  اوازن إ ول  – قماع  10  -يجلمرت 80 ارل  اوازن إ ول  –شراع   10-

 حبودااو  . 
 ال لمية لالاتبارات  الشروط 1-2

 اع الجلا،ا إذا حبا   ور      اع ادصر إرباع اال لبار  ن اع ذ اال لبار  :ثبات االاتبار -1-2-1    
 و حبرى ايلدرار ظا ر  حبعوج     ه  ن اال لبار ,س  ال81ص1448جم برالدادر   اساراد سمل  اع الظرسف.

مل  اع الظرسف   سو  قمجا إل بو  اال لباراع اسسلو      س       اع اسارادالجلا،ا إذا   ور   اعاع ذ 
 اع  سمل  اع الوق    ر ا ثحث   شيرسإعر   حبا صجف اسشبال يرا  احملمرا حبا الح بٌن حبا ارا   وج  

حبان" دلعرا  حبرى ثباع "يبًن  الجلا،ا ايلخرحبجا حبعاحبا االراباط لجظو      اع العوج    سإاال لباراع 
 اال لبار احا   الجلا،ا احملصا   ويا شاللايل 5

 .8978ن الراإ 5 واز لل لا،ا ثباع ا لبار ا -
 .8977زن احلرشذ5 والال لا،ا ثباع ا لوار  -
 . 58972 "بال" احل لا،ا ثباع ا لبار دق  اللصواب  -
 .58977" ادلءل وحع ادللرا   " لا،ا ثباع ا لبار دق  اللصواب  -

ل  صللول   لل  صللر  اال لبللار قمجللا إايلللخرام حبعاحبللا الصللر  الللعا  سالللعه  صــدق االاتبــار: -1-2-2    
 حيءب إواي   اجلعر الرتإوعذ دلعاحبا الرباع "يبًنحبان" لح لبار5 

 

   
 .8977زن الراإ  5 والالصر  ا لبار  -

 .8977زن احلرشذ5 والالثباع ا لوار  صر  -
 . 58978 "احلبال"ثباع ا لبار دق  اللصواب  صر  -
 .  58977"ادلءل وحع ادللرا    "ثباع ا لبار دق  اللصواب  صر  -

 سحبج   ءلخ ص  ن الجلو   احملصا   ويا ذلا درع   الو  حبا الصر .

 م امل ثبات االاتبار صدق االاتبار =
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ادلءلللللعم   مل درايلللللجا اعلملللللر   لللل   دساع قوايلللللو    اعا  ن طبوعلللل  اال لبلللللار مبللللل موضــــوعية االاتبــــار: -1-2-3
س لرد الجدلاط إالجءلب  ن الراإل  ساحلرشلذ  سشلعا الحلراع ز واللالقواس ا لبار مل س عا دوا ر اخل بو  سادلودااو  حبرح شال

 نمل اءل وا الجللا،ا  س  ول  ال  حملٌنزلللاج إج ال) ال لباراع دق  اللصواب مل شر  الدرم   ا ن  لعن اال لبلاراع
 . يوف احون سلما ساسر حبولو و  اال لبار

العللاد الرااللذ ادلءللعما حلءلاهبا    لبار سشلعا سال    ظرا ل بوع  اال سحبج   ءلخ ص  ن حبولو و  اال لبار
 شما  حسظ  مل اجلرسل اللايل 5 

 التوازن ودقة التصويبالاتبارات ( يبين م امل الثبات والصدق 22جدول رقم )
 (.0.05( ومستوى الداللة )20الم تمدة عند درجة الحرية )

   
 أدوات الدراسة -2-1    

وا لللب الب للل    س لللذ مجللل  إن اخل لللو  اللللع اابعجا لللا مل درايللللجا  لللذ سلللل  سيلللا،ا اءلللا ر   للل  اوزاللل  ع 
 جظره.لادلصادر سادلراع  س عا قصر اتدلام إاجلا ب ا ادلع وحباع حبا سلل ف

 المستخدمة  االاتبارات - 2-1-1    
 .ا لبار اللوازن الراإ  -
 زن احلرشذ.واللا لبار ا -
 بال".ا لبار دق  اللصواب "ا لبار احل -
 ا لبار دق  اللصواب "ادلءل وحع ادللرا   ". -

 الوسائل اإلحصائية -2-1-2    

 الم امالت                           
 االاتبارات   

م امل صدق 
 الثبات

م امل صدق 
 االاتبار

م امل موضوعية 
 االاتبار

 الداللة اإلحصائية

 8981 8 8977 8978 ااتبار التوازن الثابت.

 8981 8 8977 8977 ااتبار التوازن الحركي.

 8981 8 8978 8972 ااتبار التصويب )الـحبال(.

ااتبار التصويب )المستطيالت 
 المتداالة(.

8977 8977 8 8981 
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 .احلءايب ادللويم -
 االضلراف ادلعواره. -
 " يلود  .Tا لبار " -
 حبعاحبا االراباط"يبًنحبان". -
 نية )بطارية االاتبارات(.االاتبارات البد  -2-1-3    

 :زن والتلااتبار الوقوف على قدم واحدة  -أ      
 تزان ال امال امل : اال -      

 ساسر  او   ارل . قرم  لبار الوقوف    ا 5وصف االاتبار*
   األدوات -      

يلل    ا  لل  إ بدلل  حبحصللد  ل عارللل  2يلل  س رللليا 6  ارااا يللا   احللون صلل ب يلل 18 ارللل  إ للول* 
يلل  اراحللا   ويللا العارللل  4يلل  سإعللرض 88 )لل   احبللا اسحبللا سالءللححب  ل ما للوص   د احبلللان طللول شللا حبجيمللا

حبا علللوارض ش ملللا  حبحلللا ا لبلللار  لللرد  شللللرب  لللعن اللل دوللل  حباالللر حبلللا الربلللاع .جمش ملللا شلللان  جلللاك  لللرد ساللللًن حبلللا 
 ادلا وصٌن ال.
اءللللخرم يلللا   إادلللاف لحلللا عيلللاز  س لللعن الءلللا   تلللب  ال احلللون حبلللا الجلللوع اللللعه الوقلللف ساعلللود * 
إعلللر اللوقلللف للحم للل  سءلللا  زحبلللا  لمرارا   م وللل  سءلللا  اللللاحبا سحبواصللل ل ل صلللار لحلللذ ا لللما ايللل ا ساوحبااوحوللل
 اال لبار.

 ت ليمات المفحوص -     
  ويل ل عارل  حبءلجرا     قرحبك ادلا    .لساسل  ن الان سطول سق  شلحا     احملور ا -
 ق  إرين الرعا احلر    اا س حبءحيا إدب   ارك جمالور الومىن حب  الرعا الومىن  س العحعال. -
 ميحجك ايلخرام العراع اس رى ل م ااظ      اااا ك .-
 ل وصول إج الول  الص وال. لبار ايلجر     الدا،  إعم و  اال-
 االيلجاد     يا ره ادلخلرب. كال  سءا  زحبا إرس اال لبار مب رد ارش -
 ساسل االسلااظ إول  االااان دلر  دقود  . -
 ااان مل شا حبرس      جر،ع الوقف سءا  الاحبا . جر ادران اال -
 توجيهات للقائم باالاتبار -  
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 اختع حبحا ا حبجايبا  حبام ادلا وص. -
 اءمال ل ما وص مب اسل  جترابو  سذلك لإلسءاس إاال لبار سل لأشور حبا  ن اللع وماع سال   . -
 ال  اجاوع اال لبار إعر  عن احملاسل  . -
 إر  ا  وا يا   اتاداف  جر ارك ادلا وص ل عراع ادلءلجر   ويا.ا -
   س حبححبءللل  اسرض إلللأه علللاس حبلللا اوقلللف الءلللا   مب لللرد ادلللران ادلا لللوص الااا للل  حبلللا  لللحل ارشللل  ل دلللرم احللللر  -

  د/ صحح   ع زلمر ال -جمد/ زلمر الءااال حبص ا   .اجلء 

 ق  مبءا ر  ادلا وص حبر  ثا و  لبرس الول  الص وال. وطإعر شا يد -
 ثا و  . 18)ءب  رد حبراع الءدوط جمحبححبء  اسرض إأسر    اس اجلء ال  حل :  التسجيل-  

ـــار "فيلشـــمان"  -ب     ران جما لبلللار مل الللللوازنال ادلللر  لللرض "او  لللمان" سمل  لللعا ادلوللل تـــوازن الحركـــي :للااتب
جمزلملر صلب ذ سءلجٌن   العرار حبا اال لباراع اخلاص  إاللوازن إايلخرام إعض الرتشوبلاع اخل لبو  البءلو    لعشر حبجيلا5

      . ال8771
  يجلمرت .848يجلمرت  حبا اتراااع اوحون  88حبرت س رليا  1 ارل  اوازن طوذلا ا لبار إايلخرام  -

مل سالللل  حبلللا اتالللاان   للل  إرااللل  العارلللل  ل س جلللر للللاع اشلللار  البلللرس مي لللذ الح لللب   للل  ادلللف الح لللب  -     
 اطوال . 4العارل  سارع  دلءاا  

 ل  اطوال     العارل  .حيلءب الاحبا إالرا و  حبا حلظ  لاع االشار  سىت امتام الء -
مل ساللل  يللدوط الح للب حبللا   لل  العارللل  احمللا ادلءللاا  ساءلللمر اسلءللا  الللاحبا سللىت اصللعر حبللر  ثا ولل    لل   -

 العارل  .
 )لءب حبءاا  ادل ذ     العارل  إالاحبا . -

 يالت المتداالة ااتبار المستط -جـ    
                قواس دق  الرعا     اللصواب الغرض: -      
 شراع قرم   سا،م  حباحب   رض شلرد  .  81األدوات:  -      
 لو  مترا اسرض احلاا  الءا و  ال82جمحبول   مل ال حاحبءل وحع حبلرا    اري      احلا،م ثحث     

جمزلمر صب ذ  حبراع حبللالو . 81ساصو  الحر   احلا،م      حبلار 81ل مءل وا   سابعر  م اللصواب إل
  . ال218  صا   8771سءجٌن  

 ميجال الح ب  د   ساسر  إذا دلء  الحر  ادلءل وا الحبًن . - 
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 ميجال  د لٌن إذا دلء  الحر  ادلءل وا اسسيم. -
 ميجال  رإ   داط إذا دلء  الحر  ادلءل وا الرا  ذ. -
 ه حبءل وا.سد   مل سال   رم حبححبء  الحر  ال ميجال  ا    -
 .حيءب رلموع الجداط احملصا   ويا -
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  ادلءل وحع ادللرا   ال 5ا لبار 82ال حا رق جم                        

 
     حوللل  إ لللواا ."  يللللاذ إاجلاحبعللل  الحاثولوworner Nelson" حبـــال":ااتبـــار قيـــاس دقـــة التصـــويب: "ال -د  
 قءللللام إوايلللل    سبللللال   لللل  طللللول ارااللللاع ادلرحبلللل     ءللللمذ شللللا قءلللل   81 دءلللل  ادلرحبلللل  إج طريقــــة ال مــــل :  -

 إاسسرف اسجبرا         عل   د   ل  سسو  اللدءو  احون شاللايل     طول ادلرحب  .
 م .8944م سارااا   4طول   " أ "الدء  اسسل 5
 م .8944م سارااا   6طول  "   "الدء  الراين 5
 م .8944   م سارااا4 طول  "عل"الدء  الرال 5 
 م.8944م سارااا   6 طول  "د"الدء  الراإ 5 
  م.8944م سارااا   4طول   " ل"الدء  اخلاحبع5
 م.8944م سارااا   6طول  "س" الدء  الءادس5
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م  87 لارج حبج دل   ا ول شلراع ثاإلل    ضللو ادلرحبل  إرقل  حبلج  1ادلوم الح لب إلءلرار  :كيفية إجراء االاتبـار  -     
 ال .81جمشما  و حببٌن مل ال حا رق  

 هدف االاتبار -
 جم   د  عل   سال سإاللايل احلصول     العححب  الحاحب  . اتطار دا ا اللء وا زلاسل  شا ال ب* 

 احلصول      صف العححب  .* مل الدء  جم    ل ال
دلللاط ايلللو  للرد حبلللا الج  دلللاط سسلللىت اصلللا الح للب إج  شلللرب  ححبللل  س شلللرب 2  للًن  ن الجد للل  الحاحب للل  اءللاسه     

 . د   س ذ العححب  الحاحب   48راع جم   عل  د  سال س عا سىت ا ماحب الب إاللءرار دا ا اتطا
            

                                                      
                                                                            

                                                                                   
                                                                                                                                        

                                                                                           . 
                

 

 وارنرنلسنالحبال لـ"  ااتبار "(:85الشكل رقم )       
 
 
 
 
 

   : الوسائل اإلحصائية -    
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صلا لدءلم  رلمو ل  ادلالرداع   س الدلو  مل س و ال راد  اسشرلر ايللعماال   سول  اعللرب احلا المتوسط الحسابي:*
س اجملمو لللل  الللللع  عللللره سصللللو   النجم  للللرد الدللللو       لللل  ن  ........س  2  س 6  س 4  س8  ويللللا الدوللللاس    

  ال21  صا   8774جم برالدادر س مذ   ادللويم احلءايب احلب     ال حا اللايل5
 

                               = 
 

 حيث:
 ادللويم احلءايب.  س5

 . ذ رلموع الدو   5      
  رد الدو   ن5  
ال  مل شرلللًن حبلللا لل لللل  س للل   دقيلللا   سوللل   الللر ا ايللللعماع اواس لللو   للل  حبدللل االنحـــراف الم يـــاري:*

شللان االضلللراف ادلعوللاره ق وللا الل ن ذلللك اللرل   لل   ن الدللو    ق للااا الل  وللا اتسصللا،ذ سارحبللا للل  إللالرحبا جمعال   الل ذا
 .ال8774جم برالدادر س مذ   ساحلب     الصو   اللالو 5 ع ص وال,حبلدارإ  سالعح

 
4سال -جمس                               

 

 
 حيث :
   .ادلعواره فضلرااالع5         
 .س5 ادللويم احلءايب      
 س5 قوم   ردا  جم لو   ات لبارال      
 ن5  رد العوج       
إٌن  ل  اتسصا،و  سشعلك لدواس حبرى دالل  الار يلود   ل رال اءلخرم قواس ودنت:*ااتبار توزيع ست      
د/ زلمر الءمرا،ذ  -جمد/  اار رلور ال الب  5ا  عا ذلك اءلعما الدا ون اللايلي ذ اجملمو لٌن سحبحبلو 

 . ال8778

 
              

 س

 4س  -8س

 8-ن
 = ع

T= 

 8-ن
)1ع(

)2ع( + 2
2 

 س

 ن
 س     
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   حيث:           
T.  5 حبعوار يلود 
 ادللويم احلءايب ل م مو   اسسج . :1س
 ادللويم احلءايب ل م مو   الرا و  . :2س
  رد  اراد العوج . ن:
 االضلراف ادلعواره ل م مو   اسسج . :1ع
 اتضلراف ادلعواره ل م مو   الرا و :  2ع
"T"  ال .8981% جم1حبعوار يلود   مل صجف درع  احلرا   جر ادلءلوى 

 . 8986"ع " اجلرسلو  سءب  رد  اراد  وج  الب    ذ 5 مالحظة : 
حبعاحبلا االرابلاط البءلوم س لعا دلعرال  حبلرى ثبلاع ات بلار سصلو ل   ءللعما  * م امل االرتباط لسبيرمان:

 77زلمر الءمرا،ذ 5ادلرع  الءاإ  ,ص د. اار رلور ال الب , د/  -     ال حا اللايل5
 
 

 حيث:
 حبعاحبا االراباط البءوم. ر: 
 الجلا،ا اسسج سالرا و .5 حبرإ  الارس  إٌن 2ف        
 5  رد العوج ن       

   . و  بار   ا ععر حبعاحبا اتراباط  س اءلعما دلعرا  حبرى صر  ات لبارصدق االاتبار : *  
 
 

 حيث:
 صر  اال لوار ص:           

 

 -8=ر
        4 ف     1    

 (8 -2ن)ن    

 الثبات = ص
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 :  التطبيق الميدانيإجراءات  -3
 الوحدات التدريبية -    

اجموللل  الللللوازن سا لللوار دقللل  اللصلللواب   سوللل  شا للل  احلصلللص سلصصللل   لللذ رلمو للل  متلللاراا اءلللا   مل 
ل لصللواب حبلل  متللاراا حبررللل  ل لللوازن  ثجللاس حبرس لل  اللءللخٌن سادلرس لل  الر،وءللو  س جللاك إعللض احلصللص سلصصلل  ل لللوازن 

 ادم .
 التصويب : دقة  وحدات تدريبية في  
 التمرين األول :   

 لصواب ساللجءو  حب  الحر  .ا وار حبياراع ال
 التمرينم الثاني : 

 اسعج   حبا سلعواع ثاإل  سغًن حبباشر  .  راع اللصواب   ايا وار حب  
 التمرين الثالث :

 )ءٌن اللءرار     ادلرحب  . 
 التمرين الرابع : 

 )ءٌن لر  الحر  حب  ادلراسغ  . 
 التمرين الخامس : 

 مع عمل ااص بالسرعة .ت لم تقنية ضرب الكرة في حالة الجري 
 التمرين السادس : 

 اع   ادجو  لر  الحر  حبا سلعواع ثاإل  غًن حبباشر  . 
 التمرين السابع :

 ا وار حبياراع اللصواب     اسعج   حب  الءر   سادلراسغ  .
 وحدات تدريبية ااصة بتنمية التوازن . 

 :التمرين األول 

س لللعا دللللر  يللل  41ساراالللاع  يللل 68م س لللرض 4 للل  حبدعلللر إ لللول حيملللا الح لللب زحبو للل  سحيلللاسل  ن مي لللذ إللل       
 دقا،  . ال81جم قصا ا 
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 التمرين الثاني

جم للللرم حبححبءلللل  الللللر س ل مدعللللرال       سلللللعو  الءلللل ود غللللًن الح للللذ اللللو  زحبو لللل  الللللعه اأ للللع  الداللللا حيللللاسل الح للللب   
 دقا، . 81دلر  ال 88جمادلدعر ادلءلعما مل اللمراا      اع 

  التمرين الثالث
حياسل الح ب  ن ال اسز زحبو   لومر إج اجلي  الرا و  حبا ادلدعلر دسن  ن اححبلع اسرض   ساحلون حبلر  اللملراا     
 . قا، د 88

 التمرين الرابع

 دقا، . 81إءر   حبلوي   دلر    اخل فجاسل الل موع ادل ذ إج اسحبام سإ     اع ادلدعر دا،ما حي 
 التمرين الخامس

 دقا،  . 81 اسحبام سإج اخل ف دلر إج   رإ  حياسل الح ب ادل ذ         اع ادلدعر 
 التمرين السادس

يل ال   سادلوم الل مولع إلاجلره 41يل   االراالاع 68حبرت  العرض 4حبدعراا إجاع ال رسط الءاإد  جمال ول  
 ,kurt murer, 1987) .دقلا،  88دللر   يل 18    ادلدعر مث الداا إج ادلدعر اآل ر العه ابعر  ا اسسل حبءاا  

pp. 44-140)  
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 الخالصة:

شرب قرر حبا  للاام هبا رغب  مل مج  اتاعر الرراي  ادلورا و  حبا     ادلراسا الع مو  الع اجب ذ     ال الب الباس  
)دو  إعض اسغراض الع مو   عا إجاسا     الويا،ا  ادلع وحباع  س احلدا،  الع خترم حبولوع الب   سشعلك إج

ادلءلخرحب  سمل ظا ادلجيا ادللب   ابعا س راف الب   ادلج ود  سحبج  مت ايلخحص إهنا الموا لءا ات راد 
سالبجاس  سالوار اويا ا لباراع ذاع اع وماع زلرد  لل بوديا ساص و يا سااءًن  لا، يا  شما الواار ذلا حبدوحباع 

 مو  حبا الصر  سالرباع سادلولو و .الع 

 



 
 

 الفصل الثاني 
 

 عرض وتحليل النتائج و مناقشتها و االستنتاجات و االقتراحات و الخالصة
 تمهيد.
 عرض ومناقشة نتائج اختبارات البحث.1-2-

 .الفرضية األولى  عرض ومناقشة نتائج -2-1
 وتحليل نتائج إختبار دقة التصويب )الحبال ( عـرض  1-2-1

 إختبار دقة التصويب ) المستطيالت المتداخلة (نتائج تحليل  عرض و - 2 – 1 – 2
 عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية . -2-2
 التوازن الثابتنتائج تحليل  عرض و - 1 – 2 – 2
 إختبار التوازن الحركي نتائج تحليل  عرض و - 2 – 2 – 2

 االستنتاجات. -2-3
 مناقشة الفرضيات. -2-4
 مناقشة الفرضية األولى. -2-4-1
 مناقشة الفرضية الثانية. -2-4-2
 خالصة عامة. -2-5
 التوصيات-2-6
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 تمهيد

إن ادلنهجية اليت تسَت على ضلوىا البحوث العلمية تستدعي ضرورة عرض وحتليل النتائج اليت توصلت إليها 

الغموض عن الدراسة وىذا من اجل توضيح االختالفات والتشاهبات اليت يصل إليها أي حبث وذلك إلزالة 

النتائج ادلسجلة خالل الدراسة وحىت ال تبقى رلرد أرقام وحيتوي ىذا الفصل على دراسة وحتليل ىذه النتائج 

ادلدونة يف جداول خاصة ودتثيلها البياين لتوضيح التغيَت الواقع نتيجة ذلذه الدراسة وفيما يلي عرض النتائج 

 مع التحليل.
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 : نتائج الدراسة )االختبارات(حليل عرض و ت - 1 
 اختبار قياس دقة التصويب )اختبار الحبال(. -1-1    
 :بعدي( -العينة الضابطة : )قبلي –أ      

 أدنى 
 قيمة

المتوسططططططط  
 الحسابي

االنحططرا  
 المعياري

الداللططططة ائيصططططائية 
 (0.0.عند )

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

 االختبار
 8.00 88.00 80 القبلي

 غير دال
 إيصائيا 

 االختبار 0..8 0..8
 1.88 88.00 .8 البعدي

 للعينة الضابطة دقة التصويبيبين نتائج اختبار (: 3.الجدول رقم )
 

نالحظ أن اجملموعة الضابطة حتصلت يف االختبار القبلي على متوسط  (88)من خالل اجلدول رقم        
نقطة ، وقد كان ىذا األخَت قريبا ألدىن نتيجة زلصلة من طرف اجملموعة ادلقدرة  88.00حسايب يقدر بـ 

نقطة( ، كما نالحظ أن التشتت احملسوب  86نقاط( على غرار أعلى قيمة واليت تقدر بـ ) 80بـ )
 نقطة إذ أن ىذا األخَت يدل على تقارب نتائج عناصر اجملموعة وقرهبا 8.00باالضلراف ادلعياري يقدر بـ 

من ادلتوسط احلسايب للمجموعة ككل شلا جيعل اجملموعة تعطي جتانسا يف نتائجها, كما نسجل يف االختبار 
نقطة, كما  1.88نقطة واضلراف معياري يقدر بـ  88.00البعدي لنفس اجملموعة متوسط حسايب يقدر بـ 

 تاختبار "ت" استودن نقاط(، بينما نسجل نتيجة .8نقطة( وأدناىا ) 89سجلنا أعلى قيمة للمجموعة )
(، وعليو العب 80واليت ىي أقل من "ت" اجلدولية لعدد يناسب ىذه اجملموعة ) 0..8احملسوبة وادلقدرة بـ 

فإن الفروق ادلعنوية بُت نتائج االختبارين القبلي والبعدي ذلذه اجملموعة ضئيلة ،شلا يوحي مبدئيا على عدم 
)قيمة متقاربة  (88)رقم  يلالختبارين، وىذا ما يبينو ادلدرج التكرار وجود حتسن يف قيم ادلتوسط احلسايب 

 بُت كال االختبارين (.
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ومن خالل نتيجة ادلتوسط احلسايب للمجموعة يف االختبارين القبلي والبعدي ، وكذا أعلى قيمة قـد حققـت 
د حققـــت نتيجـــة فـــإن اجملموعـــة تكـــون قـــ ( ،88)مـــن طـــرف اجملموعـــة وأدناىـــا والـــيت يوضـــحها اجلـــدول رقـــم 

 0..8احملسـوبة وادلقـدرة بــ  تضعيفة نوعا ما مقارنة مع النتيجة ادلمكن إحرازىا ، بادلقارنـة بـُت "ت" اسـتودن
إال دليــل علــى عــدم وجـــود  (8.89)عنــد مســتود الداللــة اإلحصــائية  0..8و"ت" اجلدوليــة والــيت تقــدر بـــ 

موعــــة ، وبالتــــاو عــــدم حــــدوث حتســــن يف أدا  فــــروق معنويــــة بــــُت نتــــائج االختبــــارين القبلــــي والبعــــدي للمج
 االختبار.

 

 

 
 

 

 

 

ضـــئيل جـــدا مـــن خـــالل الرســـم البيـــاين ذلـــذا اإلختبـــار , نالحـــظ أن ادلتوســـط احلســـايب البعـــدي كـــان  -
وجـود تقـدم يف ادلسـتود وإذا  عـدم  الضـابطة شلـا يـدل علـىللعينـة ادلتوسط احلسـايب القبلـي  بالنسبة 

لـدد أفـراد العينـة  و اليوجـد حتسـن نالحـظ أنـ والقبلـي للعينـة ما قارنا بُت ادلتوسط احلسايب البعـدي 
 . ذلذه العينة  برنامج تدرييب مقًتح عدم وجودة وىذا راجع إىل الضابط

 

 

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

   إختبار قبلي

 إختبار بعدي

10.38 

 إختبار قبلي  10.88

 إختبار بعدي

و البعدي للمجموعة  ييبين نتائج االختبار القبل (:1.مدرج تكراري رقم )
 الضابطة في اختبار دقة التصويب )اختبار الحبال(.
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 : (بعدي -المجموعة التجريبية )قبلي -ب    

 
 عدد
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

 االختبار
 1.09 5.68 80 القبلي

 دال
  إيصائيا

0.03 8..0 
 االختبار
 8.55 81.88 80 البعدي

 للمجموعة التجريبية  دقة التصويبيبين نتائج اختبار (: 0.الجدول رقم )        

                        
ــــة قــــد حققــــت متوســــطها حســــابيا يف 81مــــن خــــالل اجلــــدول رقــــم )        ( نالحــــظ أن اجملموعــــة التجريبي

نقطــة , كمــا ســجلنا أعلــى قيمــة يف ىــذا  1.09نقطــة واضلــراف معيــاري يقــدر بـــ  5.68االختبــار القبلــي قــدره 
نقـاط( ، يف حـُت نسـجل قيمـة  89نقطة( لدد اجملموعة وأدين قيمة ذلا كانـت ) 83االختبار اليت قدرت بـ )

 8.55نقطـة كنتيجـة للمتوسـط احلسـايب للمجموعــة يف االختبـار البعـدي وبـاضلراف معيـاري يســاوي  81.88
نقـاط(، حيـث القـيم  85نقطـة ( و أدناىـا ) 86نقطة ،كمـا سـجلت أعلـى قيمـة يف االختبـار البعـدي بــ : )

 البسيطة لالضلراف ادلعياري تعكس مدد جتانس وتقارب قيم اجملموعة من ادلتوسط احلسايب. 
لعـدد يناسـب  0.03وقد كانـت نتيجـة "ت" احملسـوبة ادلسـجلة الختبـار "ت" اسـتودنت الـيت قـدرت بــ       

، وبالتـاو فاجملموعـة أحـد ت  0..8الـيت قـدرت قيمتهـا بــ  العب( مقارنة بـ "ت " اجلدوليـة 80عدد العينة )
فروقا دالـة معنويـا بـُت نتـائج االختبـار القبلـي والبعـدي وذلـك بـالنور إىل ادلتوسـط احلسـايب القبلـي والبعـدي ، 

 ( .8.89)ومنو نقول أن ىناك داللة إحصائية عند ادلستود 
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يتضــح لنــا مــن خــالل الرســم البيــاين ذلــذا اإلختبــار أن ادلتوســط احلســايب لضختبــار البعــدي كــان أفضــل مــن -

إىل فعاليــة وىــذا راجــع ادلتوســط احلســايب القبلــي للعينــة التجريبيــة وىــذا مــا يــدل علــى وجــود تقــدم يف ادلســتود 
 الربنامج التدرييب ادلقًتح .

 والتجريبية(. الضابطةاالختبار القبلي للمجموعتين) -جط    
 
 عدد 

 العينة
المتوسططططططط  
 الحسابي

االنحططرا  
 المعياري

الداللطططة ائيصطططائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

المجموعة 
 8.00 88.00 80 الضابطة

 غير دال 
 إيصائيا

8.89 8..0 
المجموعة 
 1.09 5.68 80 التجريبية

 للمجموعتين   دقة التصويبيبين نتائج اختبار (: 0.الجدول رقم )

0

2

4

6

8

10

12

14

 إختبار بعدي   إختبار قبلي

9.61 

12.11 

 إختبار قبلي 

 إختبار بعدي

لقبلي والبعدي للمجموعة ا (: يبين نتائج االختبار0.مدرج تكراري رقم )
 التجريبية في اختبار دقة التصويب )اختبار الحبال(.

 



 عرض ومناقشة النتائج                       الفصل الثاني                                       

 

 
888 

( نالحــظ أن اجملموعــة الضــابطة حتصــلت علــى متوســط حســايب يقــدر بـــ 80مــن خــالل اجلــدول رقــم )        
نقطـــة يف االختبـــار القبلـــي ، كمــا ســـجلت لـــو أكـــرب قيمـــة  8.00نقطــة وبـــاضلراف معيـــاري يقـــدر بـــ   88.00
نقــاط(، كمــا ســجلنا يف نفــس االختبــار للمجموعــة التجريبيــة  0نقطــة( وأدىن نقطــة لــو كانــت ) 86تقــدر بـــ )

ــــ  5.68متوســـط حســـايب قـــدر بــــ  ـــاضلراف معيـــاري يقـــدر ب ـــار القبلـــي ، كمـــا  1.09نقطـــة وب نقطـــة يف االختب
 نقاط(. 9مقارنة بأدىن نقطة لو اليت كانت تساوي ) نقطة( 83سجلت أعلى قيمة لو )

( أن كــــال اجملمـــوعتُت الضـــابطة والتجريبيـــة توصــــلت إىل 80كمـــا تبـــُت لنـــا مـــن خــــالل نتـــائج اجلـــدول رقـــم )
نقطــة للمجموعــة التجريبيــة كنقــاط حديــة  83نقطــة للمجموعــة الشــاىدة و  86احلصــول علــى قــيم متقاربــة )

نقاط للمجموعة التجريبيـة( وىـذه  89نقاط للمجموعة الضابطة و 80لالختبار( باإلضافة إىل القيم الدنيا )
 النتائج تدل على وجود تقارب مبدئي بُت نتائج عناصر اجملموعتُت.

والـــيت ىـــي أقـــل مـــن  8.89وقـــد س تســـجيل نتيجـــة "ت" احملســـوبة يف اختبـــار "ت" اســـتودنت الـــيت قـــدرت بــــ 
العب( وعليو عدم وجود فروق معنويـة بـُت  80لعدد يناسب عدد اجملموعة ) 0..8"ت" اجلدولية ادلقدرة بـ 

 (. 8.89ادلستود )اجملموعتُت يف االختبار القبلي وبالتاو نقول أنو ال توجد داللة إحصائية عند 
 

 
 

                                
من خالل -

9.2

9.4

9.6

9.8

10

10.2

10.4

إختبار قبلي لعينة 
   الضابطة

إختبار قبلي للعينة 
 التجريبية

9.61 

 إختبار قبلي لعينة الضابطة  10.38

 إختبار قبلي للعينة التجريبية

(:يبين نتائج االختبار القبلي للمجموعتين 3.مدرج تكراري رقم )
 الضابطةوالتجريبية في إختبار دقة التصويب)اختبار الحبال(.
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للعينتُت الضابطة والتجريبية حيث يتضح لنا الفرق بُت ادلتوسطات احلسابية القبلية  (3)الشكل البياين رقم 
بنسبة ضئيلة جدا على العينة التجريبية وبالتاو ىناك  كان للعينة الضابطة  أعلى متوسط حسايبصلد أن 

 وجود تقارب مبدئي بُت العينتُت بالرغم من غياب الربنامج التدرييب للعينة التجريبية .
 : ريبية(للمجموعتين )الضابطة والتج االختبار البعدي -د    
 

 
 عدد
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

المجموعة 
 1.88 88.00 80 الضابطة

 0..8 3..8 إيصائيا  دال
المجموعة 
 8.55 81.88 80 التجريبية

 للمجموعتين  دقة التصويبيبين نتائج اختبار (: 0.الجدول رقم )
 

( نالحظ أن اجملموعة الضابطة قد أحـرزت علـى متوسـط حسـايب يقـدر بــ 83من خالل اجلدول رقم )        
 .8نقطـة (وأدناىـا ) 89نقطة ، كما سجلنا أعلى قيمة ذلـا بــ ) 1.88نقطة وباضلراف معياري قدره  88.00

نقطـة وبـاضلراف معيـاري  81.88نقاط( ، مقارنة باجملموعة التجريبية الـيت سـجلنا فيهـا متوسـط حسـايب قـدره 
نقاط(، وىـذه النتـائج ادلسـجلة  85نقطة( وأدناىا ) 86نقطة حيث سجلنا أعلى قيمة ذلا بـ ) 8.55يقدر بـ 

لضــابطة يف ىــذا االختبــار, كمــا أن يف اجلــدول تبــُت أن اجملموعــة التجريبيــة قــد حققــت تفوقــا علــى اجملموعــة ا
 متوسطها احلسايب )التجريبية( يفوق ادلتوسط احلسايب للمجموعة الشاىدة بشكل ملحوظ.

و الــيت تفــوق "ت" اجلدوليــة  3..8ويف تســجيلنا لـــ "ت" احملســوبة الختبــار "ت" اســتودنت والــيت قــدرت بـــ 
، نالحظ وجود فروق معنوية دالة بُت نتائج عناصـر اجملمـوعتُت ، وعليـو فاجملموعـة التجريبيـة  0..8ادلقدرة بـ 

 أبدت حتسنا ملحوظا يف ىذا اإلختبار على نوَتهتا الضابطة.
 (.8.89وبالتاو ىناك داللة إحصائية ضئيلة عند ادلستود ) 
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نالحـــظ أن ادلتوســـط احلســـايب البعـــدي للعينـــة التجريبيـــة أفضـــل مـــن مـــن خـــالل الرســـم البيـــاين ادلوضـــح -
ادلتوسـط احلســايب البعـدي للعينــة الضــابطة شلـا يــدل علـى علــى وجــود تقـدم يف ادلســتود وإذا مـا قارنــا بــُت 

احلســــايب البعــــدي لكــــال العينتــــُت نالحــــظ أن التحســــن كــــان أفضــــل وجيــــد لــــدد أفــــراد العينــــة ادلتوســــط 
 التجريبية من أفراد العينة الضابطة وىذا راجع إىل فعالية الربنامج التدرييب ادلقًتح .

 
 
 
 
 
 
 
 : اختبار قياس دقة التصويب )اختبار المستطيالت المتداخلة( -1-0    
 بعدي(. -)قبلي المجموعة الضابطة  - أ

10.2

10.4

10.6

10.8

11

11.2

11.4

11.6

11.8

12

12.2

إختبار بعدي للعينة 
   الضابطة

إختبار بعدي للعينة 
 التجريبية

10.88 

12.11 
 إختبار بعدي للعينة الضابطة 

 إختبار بعدي للعينة التجريبية

موعتين الضابطة (: يبين نتائج ائختبار البعدي للمج0.مدرج تكراري رقم )
 والتجريبية في اختبار دقة التصويب )اختبار الحبال(.
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 عدد 
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89عند )

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

 االختبار
 1.58 88.99 80 القبلي

 غطير دال
 0..8 .8.6 إيصائيا 

 االختبار
 ...8 88.88 80 البعدي

المتداخلة للمجموعة يبين نتائج اختبار المستطيالت (:0.الجدول رقم )
 الضابطة

( فإن اجملموعة حتصلت على متوسط حسايب يف االختبـار القبلـي 89من خالل نتائج اجلدول رقم )
نقطـة( وقريبـا نوعـا مـا عـن  86نقطة الذي كان بعيدا من أعلى قيمة مسجلة يف اجملموعة ) 88.99مقدر بـ  
نقاط( نفس ادلالحوة مع نتيجة ادلتوسط احلسايب للمجموعة يف االختبار البعـدي وادلقـدر بــ  .8أدىن قيمة )

 نقاط(. 80نقطة( وأدىن قيمة ادلقدرة بـ )83نقطة والذي كان يتوسط أعلى قيمة وادلقدرة بـ ) 88.88
، ويف االختبـار نقطـة 1.58كما سجلنا قيما لالضلراف ادلعياري للمجموعة حيث قدر يف االختبار القبلـي بــ 

نقطة شلا يدل على تباعـد نتـائج عناصـر اجملموعـة يف حـُت النتيجـة ادلسـجلة  يف اختبـار  ...8البعدي قدر بـ 
كانــت أقــل مــن نتيجــة "ت" اجلدوليــة ادلقــدرة   .8.6"ت" اســتودنت تبــُت أن نتيجــة "ت" احملســوبة ادلقــدرة بـــ 

أن قبلـي والبعـدي للمجموعـة حيـث ج االختبـار ال( شلـا يـدل علـى عـدم وجـود فـروق معنويـة بـُت نتـائ0..8بـ)
( تبــــُت أن عناصــــر 89( وادلوضــــحة يف ادلــــدرج التكــــراري رقــــم )80النتــــائج احملصــــل عليهــــا يف اجلــــدول رقــــم )

اجملموعــة حت حتقــن حتســنا معنويــا رغــم وجــود فــرق طفيــا بــُت نتــائج االختبــار القبلــي والبعــدي وبالتــاو عــدم 
 (.8.89ود )وجود داللة إحصائية عند ادلست
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 القبلي و البعدي للمجموعة  (:يبين نتائج االختبار0.مدرج تكراري رقم )

 المستطيالت المتداخلة . الضابطة في اختبار
 

,  إلختبـــار دقـــة التصـــويب )ادلســـتطيالت ادلتداخلـــة ( للعينـــة الضـــابطة  ادلوضـــح  مـــن خـــالل الرســـم البيـــاين-
نالحـظ أن ادلتوســط احلسـايب البعــدي كـان ضــئيل جـدا بالنســبة  ادلتوسـط احلســايب القبلـي للعينــة الضـابطة شلــا 
يدل على عدم  وجود تقدم يف ادلسـتود وإذا مـا قارنـا بـُت ادلتوسـط احلسـايب البعـدي والقبلـي للعينـة  نالحـظ 

 وجود برنامج تدرييب مقًتح ذلذه العينة  .أنو اليوجد حتسن  لدد أفراد العينة الضابطة وىذا راجع إىل عدم 
 : بعدي( -لمجموعة التجريبية )قبلي ا -ب    

 
 عدد
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

 االختبار
 8.53 88.00 80 القبلي

 دال
 0..8 3.10 إيصائيا 

 االختبار
 1.83 83.00 80 البعدي

يبين نتائج اختبار المستطيالت المتداخلة للمجموعة  (:0.الجدول رقم )
 التجريبية  

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11

11.1

11.2

 إختبار قبلي

 إختبار بعدي

10.55 

11.11 
 إختبار قبلي

 إختبار بعدي
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( نالحـــظ أن اجملموعـــة قـــد حتصـــلت علـــى متوســـط حســـايب يف 86مـــن خـــالل نتـــائج اجلـــدول رقـــم )

ا ســـجلنا أعلـــى قيمـــة نقطـــة، كمـــ 8.53نقطـــة وبـــاضلراف معيـــاري يســـاوي  88.00االختبـــار القبلـــي يقـــدر بــــ 
نقــاط(، حيــث كــان ادلتوســط احلســايب  80نقطــة( وأدناىــا ) 83يف ىــذا االختبــار الــيت قــدرت بـــ )للمجموعــة 

 قريب من أعلى قيمة مسجلة.
نقطـــة  83.00بينمـــا يف االختبـــار البعـــدي فقـــد حصـــلت اجملموعـــة علـــى متوســـط حســـايب يقـــدر بــــ 

نقطـــة(  80نقطـــة، كمـــا ســـجلت أعلـــى قيمـــة يف ىـــذا االختبـــار وادلقـــدرة بــــ ) 1.83راف معيـــاري قـــدر بــــوبـــاضل
 نقطة(، حيث كانت ىذه األخَتة قريبة من ادلتوسط احلسايب البعدي للمجموعة. 88وأدىن قيمة )

 لــ "ت" احملسـوبة الـيت  3.10كمـا سـجلنا اختبـار "ت" اسـتودنت ادلسـجلة لالختبـار الـيت قـدرت بــ 
العـــب( ،وبالتـــاو فاجملموعـــة أحـــد ت  80لعـــدد يناســـب عـــدد اجملموعـــة ) 0..8تفـــوق قيمـــة "ت" اجلدوليـــة 

نتائجهـا فروقــا معنويـة كبــَتة دالـة بــُت االختبــارين القبلـي والبعــدي، وعليـو فاجملموعــة أبـدت حتســنا ملحوظــا يف 
 18القيمـــة احلديـــة لالختبـــار ) نتائجهـــا وأ بتـــت أن القـــدرة علـــى أدا  االختبـــار مـــع بقـــا  نتائجهـــا بعيـــدة عـــن

 .8.89نقطة(،و بالتاو توجد داللة إحصائية عند ادلستود 
 

 
 البعدي للمجموعة القبلي و (:يبين نتائج االختبار0.مدرج تكراري رقم )

 المستطيالت المتداخلة . التجريبية في اختبار 
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   إختبار بعدي   إختبار قبلي

11.33 

14.33 

 إختبار قبلي 

 إختبار بعدي 
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بكثـَت يتضح لنا مـن خـالل الرسـم البيـاين ذلـذا اإلختبـار أن ادلتوسـط احلسـايب لضختبـار البعـدي كـان أفضـل -
يف ادلسـتود وىـذا راجـع إىل كبـَت من ادلتوسط احلسايب القبلي للعينة التجريبية وىذا ما يدل على وجـود تقـدم  

 .للعينة التجريبية فعالية الربنامج التدرييب ادلقًتح 
 والتجريبية( الضابطةختبار القبلي للمجموعتين )اال -جط    
 

 عدد 
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

المجموعة 
 1.58 88.99 80 الضابطة

 غير دال
المجموعة  0..8 8.58 إيصائيا 

 8.53 88.00 80 التجريبية

يبين نتائج اختبار المستطيالت المتداخلة  (:0.)الجدول رقم 
 للمجموعتين 
 

( نالحــظ أن اجملموعــة الشــاىدة حتصــلت علــى متوســط حســايب يقــدر             .8)مــن خــالل اجلــدول رقــم 
نقطـة يف االختبـار القبلـي كمـا سـجلت لـو اكـرب قيمـة تقـدر  1.58نقطة وباضلراف معيـاري يقـدر بــ  88.99بـ
نقـاط( كمـا سـجلنا يف نفـس االختبـار للمجموعـة التجريبيـة متوسـط .8 نقطـة لـو كانـت )نقطة( وأدىن 86بـ)

نقطــة ىــذا يف االختبــار القبلــي كمــا ســجلنا  8.53نقطــة وبــاضلراف معيــاري يقــدر بـــ  88.00حســايب قــدر بـــ 
 نقاط(. 80نقطة( مقارنة بأدىن نقطة لو اليت كانت تساوي) 83أعلى قيمة ذلا )

والتجريبيــة توصــلت  الضــابطة( أن كــال اجملمــوعتُت 80ل نتــائج اجلــدول رقــم)كمــا تبــُت لنــا مــن خــال
نقطـــة( للمجموعـــة التجريبيـــة كنقـــاط  83نقطـــة( للمجموعـــة الشـــاىدة و) 86إىل احلصـــول علـــى قـــيم مقاربـــة)

ــــدنيا ) ــــار باإلضــــافة إىل القــــيم ال ــــة لالختب نقــــاط( للمجموعــــة  80نقــــاط( للمجموعــــة الشــــاىدة و) .8حدي
 التجريبية وىذه النتائج تدل على وجود تقارب مبدئي بُت نتائج عناصر اجملموعتُت.
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والـيت ىـي أقـل  8.58وقد س تسجيل نتيجة "ت" احملسوبة يف اختبار "ت" استودنت اليت قـدرت بــ 
فـروق معنويـة  العـب( وعليـو عـدم وجـود80لعدد يناسب عدد اجملموعـة ) 0..8من "ت" اجلدولية ادلقدرة بـ 

 .8.89بُت اجملموعتُت يف االختبار القبلي وبالتاو ال توجد داللة إحصائية عند ادلستود 

 

 
 

                
 

للعينــة  القبلــي أن ادلتوســط احلســايب لضختبــار  (.8ادلوضــح يف الشــكل )يتضــح لنــا مــن خــالل الرســم البيــاين 
غيـاب ا يـدل علـى لـو بتقـارب مبـدئي شلـ و الضـابطةادلتوسـط احلسـايب القبلـي للعينـة التجريبية كان أفضل مـن 

 برنامج تدرييب لكال العينتُت .
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يبين نتائج االختبارالقبلي للمجموعتين  (:0.مدرج تكراري رقم )
 الضابطة والتجريبية في إختبار المستطيالت المتداخلة .
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 والتجريبية(: الضابطةللمجموعتين )االختبار البعدي  -د    

 
 عدد
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

المجموعة 
 ...8 88.88 80 الضابطة

 دال
 إيصائيا 

3..0 8..0 
المجموعة 
 1.83 83.00 80 التجريبية

 اختبار المستطيالت المتداخلة للمجموعتينيبين نتائج (:.1الجدول رقم )
                                         
 88.88بــ   لى متوسـط حسـايب يقـدر( نالحظ أن اجملموعة الضابطة حتصلت ع80من خالل اجلدول رقم )

نقطــة(  83بـــ ) ذه اجملموعــة قــدرة   نقطــة كمــا ســجلنا أعلــى قيمــة هبــ ...8نقطــة واضلــراف معيــاري يقــدر بـــ 
 83.00نقطــة( مقارنــة باجملموعــة التجريبيــة والــيت حتصــلت علــى متوســط حســايب قــدره  80وأدىن قيمــة ذلــا )

نقطة( وأدىن قيمة ذلـا قـدرت بــ  80نقطة، كما سجلنا أعلى قيمة للمجموعة ) 1.83نقطة واضلراف معياري 
 نقطة(. 88)

اجملموعـــة التجريبيـــة والضـــابطة يف ىـــذا  فالنتـــائج ادلدونـــة يف اجلـــدول تبـــُت الفـــرق الواضـــح بـــُت نتـــائج
االختبار لصـا  اجملموعـة  التجريبيـة، رغـم حصـوذلا علـى قيمـة عاليـة يف االضلـراف ادلعيـاري مقارنـة مـع نوَتهتـا 

 الضابطة.
كما كان ادلتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يفوق ادلتوسط احلسايب عند اجملموعة الضابطة كمـا 

تفوقــــا كبــــَتا علــــى "ت" اجلدوليــــة  0..3بة يف اختبــــار "ت"اســــتودنت وادلقــــدرة بـــــ بينــــت نتيجــــة "ت" احملســــو 
لعدد يناسب عدد العينـة وبالتـاو فاجملموعـة التجريبيـة تبـُت عنهـا أثـا أحـد ت حتسـنا يف أدا   0..8ادلقدرة بـ 

د مسـتود (ومنـو وجـود داللـة إحصـائية عنـ.8االختبار وىو الشي  ادللحـوظ لـدد اجملموعـة يف اجلـدول رقـم )
8.89. 
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من خالل الرسم البيـاين ادلوضـح نالحـظ أن ادلتوسـط احلسـايب البعـدي للعينـة التجريبيـة أفضـل مـن ادلتوسـط -

احلســـايب البعـــدي للعينـــة الضـــابطة شلـــا يـــدل علـــى وجـــود تقـــدم كبـــَت يف ادلســـتود وإذا مـــا قارنـــا بـــُت ادلتوســـط 
د العينــة التجريبيــة مــن أفــراد احلســايب البعــدي لكــال العينتــُت نالحــظ أن التحســن كــان أفضــل وجيــد لــدد أفــرا

 .على العينة التجريبيةالعينة الضابطة وىذا راجع إىل فعالية الربنامج التدرييب ادلقًتح 
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إختبار بعدي للعينة 
   الضابطة

إختبار بعدي للعينة 
   التجريبية

11.11 

14.13 
 إختبار بعدي للعينة الضابطة 

 إختبار بعدي للعينة التجريبية  

للمجموعتين  يبين نتائج االختبار البعدي: (0.مدرج تكراري رقم )
 الضابطة والتجريبية في إختبار المستطيالت المتداخلة .
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 :الثابت )فالمينغو(  التوازنختبار إ -1-3    
 بعدي( :  -المجموعة الضابطة )قبلي   -أ     

 
 عدد
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

 االختبار
 1.00 88.99 80 القبلي

 غير دال  
 0..8 8.88 إيصائيا

 االختبار
 .1.0 88.66 80 البعدي

 يبين نتائج إختبار التوازن الثابت للمجموعة الضابطة (: 11الجدول رقم )
                                               
( فـــإن اجملموعـــة حققـــت متوســـطا حســـابيا يف االختبـــار القبلـــي 85مـــن خـــالل نتـــائج اجلـــدول رقـــم )

قريبـة مـن أعلـى قيمـة مـرة، حبيـث كانـت نتـائج اجملموعـة  1.00مـرة واضلـراف معيـاري يقـدر بــ  88.99مقدرا بـ
مـرات(، كمـا حققـت   80مرة( ونفس الشـي  مـع أدىن قيمـة ادلقـدرة بــ) 89زلققة يف ىذا االختبار وادلقدرة بـ)

مـرة حيـث كانـت  .1.0مـرة واضلـراف معيـاري يقـدر بــ  88.66يف االختبار البعدي متوسط حسابيا يساوي 
 عــا مــا عــن أعلــى قيمــة ادلقــدرة بـــمــرات( وبعيــدة نو  .8) نتــائج اجملموعــة قريبــة مــن أدىن قيمــة زلققــة وادلقــدرة بـــ

يف اختبار "ت" اسـتودنت و الـيت ال تفـوق  8.88مرة(، يف حُت نسجل قيمة "ت" احملسوبة ادلقدرة بـ   86)
العــب( وىــذا يــدل علــى عــدم وجــود فــروق  80لعــدد يناســب عــدد العينــة ) 0..8"ت" اجلدوليــة ادلقــدرة بـــ 
 رين القبلي والبعدي.معنوية بُت نتائج االختبا

( الحونــا أن 85( ادلوضــحة يف ادلــدرج التكــراري رقــم )85وبالتــاو ومــن خــالل نتــائج اجلــدول رقــم )
فقــــد أبــــدت نقصــــا  عناصــــر اجملموعــــة أبــــدت نتــــائج عاليــــة يف عــــدد التكــــرارات أ نــــا  أدا  االختبــــار، وبالتــــاو

القـدرة علـى التـوازن وعـدم حتسـن ىـذه  ملحوظا يف قدرهتا على التحكم يف اتزان اجلسـم أي وجـود ضـعا يف
األخــَتة حتســـنا معنويــا وبادلقارنـــة بـــُت "ت" احملســوبة و "ت" اجلدوليـــة صلــد عـــدم وجـــود داللــة إحصـــائية عنـــد 

 .8.89 ادلستود
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 البعدي  القبلي و يبين نتائج االختبار(:0.المدرج التكراري رقم )

 الثابت)فالمينغو(.التوازن  للمجموعة الضابطة في إختبار

للعينـــة  القبلـــي و البعـــدي يتضـــح لنـــا الفـــرق بـــُت ادلتوســـط احلســـايب (00)ومـــن خـــالل الشـــكل البيـــاين رقـــم  
الضابطة حيـث صلـد أن ادلتوسـط احلسـايب لضختبـار القبلـي كـان أفضـل بقليـل مـن ادلتوسـط احلسـايب لضختبـار 

 ختبار البعدي . البعدي وبالتاو صلد ىناك تدين يف ادلستود للعينة يف اإل
 بعدي( -لمجموعة التجريبية )قبلي ا -ب   
 

 
 عدد
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

 االختبار
 1.86 81.88 80 القبلي

 دال
 0..8 3.88 إيصائيا 

 االختبار
 8.00 5.00 80 البعدي

 يبين نتائج اختبار التوازن الثابت للمجموعة التجريبية (: 10) الجدول رقم
( نالحــظ أن اجملموعــة أحــرزت علـــى متوســط حســايب يقــدر بــــ 88مــن خــالل نتــائج اجلــدول رقـــم )

مرة خالل االختبار القبلي، كما سـجلنا أعلـى قيمـة للمجموعـة  1.86مرة واضلراف معياري يقدر بـ  81.88

10.2

10.4
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10.8

11

11.2

11.4
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 إختبار بعدي 



 عرض ومناقشة النتائج                       الفصل الثاني                                       

 

 
881 

مــرات( ، حيــث كــان ادلتوســط احلســايب يتوســط  80مــرة( وأدىن قيمــة ذلــا كانــت ) 86يف االختبــار ادلقــدرة بـــ)
 8.00مـرة وبـاضلراف معيـاري يقـدر بــ  5.00القيمتُت، بينما حصلت اجملموعة على متوسط حسايب يقـدر بــ 

 مــرة( وأدىن قيمــة ذلــا 80مــرة خــالل االختبــار البعــدي وقــدرت أعلــى قيمــة ذلــذه اجملموعــة يف ىــذا االختبــار بـــ)
 مرات(، حيث كانت ىذه األخَتة قريبة نوعا ما من ادلتوسط احلسايب. 86سجلت بـ )

و  الـــيت تفـــوق "ت"  3.88وقـــد س تســـجيل نتيجـــة "ت"احملســـوبة يف اختبـــار "ت" اســـتودنت الـــيت قـــدرت بــــ 
العــب( وعليــو فاجملموعــة أحــد ت نتائجهــا فروقــا معنويــة  80لعــدد يناســب عــدد اجملموعــة ) 0..8اجلدوليــة 

ـــارين القبلـــي والبعـــدي، أي أن اجملموعـــة أ بتـــت قـــدرهتا علـــى التـــوازن وبتحســـُت ىـــذه دا ـــائج االختب ـــة بـــُت نت ل
األخـــَتة مـــن االختبـــار القبلـــي إىل االختبـــار البعـــدي وذلـــك بـــإحراز فـــروق دالـــة بـــُت نتـــائج االختبـــارين، وكـــذا 

 .8.89ستود التقارب والتجانس بُت نتائجها.ومنو نقول أنو ىناك داللة إحصائية عند ادل
 

 
 البعدي للمجموعة  القبلي و يبين نتائج االختبار(:.1المدرج التكراري رقم )

 التوازن الثابت)فالمينغو(. التجريبية في إختبار
"ت"  احملسوبية أفضل بكثَت من  "ت"( نالحظ أن 88من خالل الشكل البياين ادلوضح يف الشكل رقم )

وىذا ما يدل على فعالية اجلدولية شلا يدل على وجود حتسن ملحوظ يف اإلختبار البعدي للعينة التجريبية 
 الربنامج التدرييب ادلقًتح .

 : للمجموعتين )الضابطة والتجريبية(االختبار القبلي  -جط     
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 عدد
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

المجموعة 
 1.00 88.99 80 الضابطة

 غير دال
 0..8 1..8 إيصائيا 

المجموعة 
 1.86 81.88 80 التجريبية

  الثابت للمجموعتين التوازنختبار إيبين نتائج (: 13الجدول رقم )

 
نالحــظ أن اجملموعــة الضــابطة أحــرزت علــى متوســط حســايب  (88)مــن خــالل نتــائج اجلــدول رقــم 

مـــرة خـــالل االختبـــار القبلـــي، كمـــا ســـجلنا أعلـــى قيمـــة  1.00مـــرة واضلـــراف معيـــاري قـــدره  88.99يقـــدر بــــ 
مـرات(، حيـث   80مرة( وأدىن قيمة ذلـا كانـت ) 89للمجموعة الضابطة ادلسجلة يف االختبار واليت تقدر بـ )

ط القيمتــُت , بينمــا حتصــلت اجملموعــة التجريبيــة علــى متوســط حســايب يقــدر بـــ كــان ادلتوســط احلســايب يتوســ
مـرة خـالل االختبـار القبلـي وسـجلت أعلـى قيمـة ذلـذه اجملموعـة  1.86مرة واضلراف معياري يقدر بـ  81.88

مــرات(، حيــث كــان ادلتوســط احلســايب قريــب مــن أعلــى  80مــرة( وأدىن قيمــة ذلــا ســجلت ) 86)التجريبيــة( )
 قيمة.

والـيت ال تفـوق  1..8وقد س تسجيل قيمـة "ت" احملسـوبة يف اختبـار "ت" اسـتودنت الـيت قـدرت بــ 
العـب( وعليـو فاجملموعـة حت حتـدث نتائجهـا  80لعدد يناسب عدد اجملموعة ) 0..8"ت" اجلدولية ادلقدرة بـ 

 .8.89ند ادلستود فروق معنوية دالة بُت نتائج اجملموعتُت ,ومنو نقول أنو ال توجد داللة إحصائية ع
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 نتائج االختبارالقبلي للمجموعتين   يبين (:11مدرج تكراري رقم )

 و التجريبية في إختبارالتوازن الثابت )فالمينغو(. الضابطة
 
مــــن خــــالل الرســــم البيــــاين ادلوضــــح لضختبــــار القبلــــي للمجمــــوعتُت الضــــابطة والتجريبيــــة صلــــد أن ادلتوســــط -

احلســـايب لضختبـــار القبلـــي للعينـــة التجريبيـــة أفضـــل مـــن ادلتوســـط احلســـايب القبلـــي للعينـــة الضـــابطة ولـــو بنســـبة 
 لعدم خضوع العينتُت ألي برنامج تدرييب . ضئيلة وذلك 

 للمجموعتين )الضابطة والتجريبية(ي االختبار البعد -د
 

 
 عدد
 العينة

المتوس  
 الحسابي

ائنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

المجموعة 
 .1.0 88.66 80 الضابطة

 دال
 0..8 8.08 إيصائيا 

المجموعة 
 8.00 5.00 80 التجريبية

 يبين  نتائج إختبار التوازن الثابت للمجوعتين  (:10الجدول رقم )
 

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12

12.1

12.2

إختبار قبلي للعينة 
   الضابطة

إختبار قبلي للعينة 
 التجريبية

11.55 

12.11 
 إختبار قبلي للعينة الضابطة 

 إختبار قبلي للعينة التجريبية
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نالحظ أن اجملموعـة الضـابطة حتصـلت علـى متوسـط حسـايب يقـدر بــ  (81)من خالل اجلدول رقم 
مـرة( وأدناىـا  86مـرة، حبيـث كانـت أعلـى قيمـة ذلـذه اجملموعـة ) .1.0مرة واضلراف معياري يقدر بـ  88.66

مــرة واضلــراف  5.00مــرات( بادلقارنــة مــع اجملموعــة التجريبيــة الــيت حتصــلت علــى متوســط حســايب قــدره  .8)
مـرات(،  86مرة( وأدىن قيمـة ذلـا تقـدر بــ ) 80مرة، وسجلنا ذلا أعلى قيمة قدرت بـ ) 8.00معياري يقدر بـ 

ة أحد ت تغَتا لصـاحلها علـى ( تبُت أن اجملموعة التجريبي80حيث أن ىذه النتائج ادلسجلة يف اجلدول رقم )
ـــة أقـــل قيمـــة مـــن اجملموعـــة الضـــابطة اجملموعـــة  ، الضـــابطة، فادلتوســـط احلســـايب ادلســـجل يف اجملموعـــة التجريبي

ــــ  ـــيت قـــدرت ب ـــار "ت" اســـتودنت ال ـــة ادلقـــدرة بــــ  8.08ونتيجـــة "ت" احملســـوبة يف اختب تبـــُت أن "ت" اجلدولي
توهــران فروقـــا معنويــة دالــة بـــُت نتائجهــا، شلـــا يــدل علـــى  أقــل قيمــة مـــن "ت" احملســوبة , فـــاجملموعتُت 0..8

وجود حتسن ملحوظ لدد اجملموعة التجريبية منو لدد اجملموعة الضابطة وبالتـاو وجـود داللـة إحصـائية عنـد 
 .8.89ادلستود 

 
 (: يبين نتائج االختبار البعدي للمجموعتين10مدرج تكراري رقم )

 (.فالمينغو)الثابت التوازنالضابطة و التجريبية في إختبار 
 

البعدي للعينة التجريبية أقل من ادلتوسط ادلتوسط احلسايب  أن (81يتضح لنا يف الرسم البياين رقم )-
 احلسايب البعدي للعينة الضابطة وىذا ما يدل على تأ َت الربنامج التدرييب على العينة التجريبية .

                   

8.6

8.8

9

9.2

9.4

9.6

9.8

10

10.2

10.4

10.6

10.8

إختبار بعدي  للعينة 
   الضابطة

إختبار بعدي للعينة 
   التجريبية

10.66 

9.33 

 إختبار بعدي  للعينة الضابطة  

 إختبار بعدي للعينة التجريبية 
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 :  الحركياختبار التوازن  -8-0

 بعدي( -المجموعة الضابطة )قبلي  -أ     
 

 عدد 
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89عند )

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

 االختبار
 0.86 88.68 80 القبلي

 غير دال
 االختبار 0..8 8.03 إيصائيا 

 1.85 88.00 80 البعدي

 يبين نتائج إختبار التوازن الحركي للمجموعة الضابطة (:10الجدول رقم )
 

(نالحــــظ أن اجملموعــــة ســــجلت قيمــــا للمتوســــط احلســــايب يف 80مــــن خــــالل نتــــائج اجلــــدول رقــــم )
مــرة ويف االختبــار البعــدي حتصــلت علــى  0.86واضلــراف معيــاري قــدر بـــ  88.68االختبــار القبلــي ادلقــدر بـــ 
حبيـث كانـت نتيجـة ادلتوسـط احلسـايب  1.85مرة واضلراف معياري مقـدر بــ  88.00متوسط حسايب مقدر بـ 

مـــرات(  80مــرة( وقريبــة مــن أدىن نتيجــة ادلقــدرة بـــ ) 18لالختبــار القبلــي بعيــدة عــن أعلــى قيمــة ادلقــدرة بـــ )
مـرة(  86ونفس الشي  للمتوسط احلسايب يف االختبار البعـدي والـذي كـان بعيـدا مـن أعلـى قيمـة ادلقـدرة بــ )

مـــرات(، يف حـــُت نالحـــظ أن اجملموعـــة زاد جتـــانس عناصـــرىا يف  80وقريبـــا عـــن أدىن قيمـــة للعينـــة ادلقـــدرة بــــ )
االختبــار البعــدي عنــو يف االختبــار القبلــي مــن خــالل قــيم االضلــراف ادلعيــاري الــيت كانــت تســاوي يف االختبــار 

ـــار البعـــدي  0.86القبلـــي  موعـــة علـــى قيمـــة "ت" يف حـــُت حتصـــلت اجمل، 1.85وصـــارت تســـاوي يف االختب
حلساب اختبار "ت"ستودنت واليت تعترب أصغر من قيمة "ت" اجلدوليـة ادلقـدرة ب  8.03احملسوبة ادلقدرة بـ 

العــــب( ، ىــــذا مــــا ي كــــد عــــدم وجــــود فــــروق معنويــــة بــــُت نتــــائج االختبــــارين القبلــــي  80بالنســـبة لـــــ ) 0..8
 .8.89والبعدي وعدم وجود داللة إحصائية عند مستود 
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 يبين نتائج االختبارالقبلي والبعدي للمجموعة (:  13مدرج تكراري رقم )
 .في اختبار التوازن الحركيلضابطة ا

( يتضــح لنــا النتــائج القبليــة والبعديــة للعينــة الضــابطة حيــث نالحــظ أن 80مــن خــالل الشــكل ادلبــُت رقــم )-
لة جـدا وىـذا مـا يـدل علـى أن ة ضـئيادلتوسط احلسـايب البعـدي أقـل مـن ادلتوسـط احلسـايب القبلـي ولكـن بنسـب

 العينة الضابطة حت يطرأ عليها أي تغيَت .
 بعدي( -لمجموعة التجريبية )قبلي ا -ب    

 عدد 
 العينة

المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89عند)

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

 االختبار
 1.65 81.11 80 القبلي

 دال
 االختبار 0..8 9..1 إيصائيا 

 8.98 88.86 80 البعدي

 يبين نتائج إختبار التوازن الحركي للمجموعة التجريبية  (:10الجدول رقم )
( نالحــظ أن اجملموعــة أحــرزت علـــى متوســط حســايب يقــدر بــــ 83مــن خــالل نتــائج اجلــدول رقـــم )

مـــــرة خـــــالل االختبـــــار القبلـــــي كمـــــا ســـــجلنا أعلـــــى قيمـــــة  1.65مـــــرة واضلـــــراف معيـــــاري يقـــــدر ب  81.11
مرات(، حيث كـان ادلتوسـط  .8مرة( وأدىن قيمة ذلا كانت ) 86للمجموعة ادلسجلة يف االختبار ادلقدرة بـ )

11.25

11.3

11.35

11.4

11.45

11.5

11.55

11.6

11.65

   إختبار بعدي   إختبار قبلي

11.61 

11.38 

 إختبار قبلي 

 إختبار بعدي 
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مــرة، واضلــراف  88.86احلســايب يتوســط بــُت قيمتــُت بينمــا حصــلت اجملموعــة علــى متوســط حســايب يقــدر بـــ 
ل االختبــار البعــدي وســجلت أعلــى قيمــة ذلــذه اجملموعــة يف ىــذا االختبــار بـــ مــرة خــال 8.98معيــاري يقــدر بـــ 

 مرات(، حيث كان ادلتوسط احلسايب قريب من أعلى قيمة. 6سجلت بـ ) امرة( وأدىن قيمة ذل 81)
والـيت تفـوق  9..1وقد س تسجيل نتيجـة "ت" احملسـوبة يف اختبـار "ت" اسـتودنت الـيت قـدرت ب 

العــــب(، وعليــــو فاجملموعــــة أحــــد ت  80لعــــدد يناســــب عــــدد اجملموعــــة ) 0..8ب "ت" اجلدوليــــة ادلقــــدرة 
نتائجها فروقا معنوية داللة بُت نتائج االختبـارين القبلـي والبعـدي أي أن اجملموعـة أ بتـت قـدرهتا علـى التـوازن 
ج وبتحســـُت ىــــذه األخــــَتة مـــن االختبــــار القبلــــي إىل االختبــــار البعـــدي وذلــــك بــــإحراز فـــروق دالــــة بــــُت نتــــائ
 .8.89االختبارين وكذا التقارب والتجانس بُت نتائجها، ومنو نقول أن ىناك داللة إحصائية عند ادلستود 

 

 يبين نتائج االختبارالقبلي والبعدي (:10مدرج تكراري رقم )
 في اختبار التوازن الحركي. للمجموعة التجريبية 

 

احلسايب البعدي للعينة التجريبية أقل بكثَت من  من خالل الرسم البياين ذلذا اإلختبار نالحظ أن ادلتوسط-
 ادلتوسط احلسايب القبلي وىذا ما يدل على تأ َت الربنامج التدرييب ادلقًتح .

 للمجموعتين )الضابطة والتجريبية( :االختبار القبلي  -جط    
"ت" "ت" الداللة ائيصائية االنحرا  المتوس   عدد 

0

2

4

6

8

10

12

14

   إختبار بعدي   إختبار قبلي

12.22 

10.16 

 إختبار قبلي 

 إختبار بعدي 
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 الجدولية المحسوبة (8.89)عند  المعياري الحسابي العينة
المجموعة 
 0.86 88.68 80 الضابطة

 غير دال
المجموعة  0..8 8.68 إيصائيا

 1.65 81.11 80 التجريبية

 يبين نتائج إختبار التوازن الحركي للمجموعتين (:10الجدول رقم )

( نالحــظ أن اجملموعــة الضــابطة ســجلت متوســط حســايب يقــدر        89مــن خــالل نتــائج اجلــدول رقــم )
يف ىــذا االختبــار  ةمــرة، كمــا ســجلنا  أعلــى قيمــة للمجموعــ 0.86مــرة واضلــراف معيــاري مقــداره  88.68بـــ 

مــرات(، حيـث كانــت نتــائج اجملموعـة الضــابطة متقاربــة مـع نتــائج اجملموعــة  80مـرة( وأدناىــا ) 18قـدرت بـــ )
بـــ  يــاري قــدرمــرة واضلــراف مع 81.11حتصــلت ىــذه األخــَتة علــى متوســط حســايب يقــدر ب  التجريبيــة ، إذ

مــرات(  كمــا   .8مــرة( وأدناىــا ) 86مـرة، كمــا ســجلنا ذلــذه اجملموعــة التجريبيــة أعلــى قيمـة قــدرت بـــ ) 1.65
راف كـــان الفـــرق بســـيط يف حتقيـــن ادلتوســـط احلســـايب للمجمـــوعتُت وكـــذلك بالنســـبة للقـــيم احملصـــلة  يف االضلـــ

 ادلعياري.
والــيت كانــت أقــل              8.68يف حــُت ســجلنا "ت" احملســوبة يف اختبــار "ت" اســتودنت الــيت قــدرت ب 

ادلوافقــــة لعــــدد العينــــة، وىــــي نتيجــــة علــــى وجــــود توافــــن بــــُت  0..8مــــن نتيجــــة "ت" اجلدوليــــة ادلقــــدرة ب 
او ال توجـد داللـة إحصـائية عنـد ادلسـتود اجملموعتُت بعدم وجود فروق معنوية دالـة مـن نتـائج اجملـوعتُت وبالتـ

8.89. 
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 الضابطةللمجموعتين  (: يبين نتائج االختبار القبلي10مدرج تكراري رقم )
 اختبار التوازن الحركي و التجريبية في 

القبلي للعينة الضابطة أقل من ادلتوسط احلسايب  ادلتوسط احلسايب أنيتضح لنا من خالل الرسم البياين -
نتيجة عدم خضوعها للربنامج التدرييب القبلي للعينة التجريبية حبيث ىناك نتائج متقاربة من بعضها البعض 

.  
 والتجريبية. الضابطةاالختبار البعدي للمجموعتين:  -د    
 عدد 

 العينة
المتوس  
 الحسابي

االنحرا  
 المعياري

الداللة ائيصائية 
 (8.89)عند 

"ت" 
 المحسوبة

"ت" 
 الجدولية

المجموعة 
 1.85 88.00 80 الضابطة

 دال
 إيصائيا 

المجموعة  0..8 8.05
 8.98 88.86 80 التجريبية

 .يبين نتائج إختبار التوازن الحركي للمجموعتين  (:10الجدول رقم )
 

ــــائج اجلــــدول رقــــم ) ( نســــجل لــــدد اجملموعــــة الضــــابطة متوســــط حســــايب يقــــدر              86مــــن خــــالل نت
مــرة( وأدىن  86مــرة  كمــا ســجلت أعلــى قيمــة ذلــا قــدرت بـــ ) 1.85مــرة واضلــراف معيــاري يقــدر بـــ 88.00بـــ 

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12

12.1

12.2

12.3

   إختبار قبلي عينة تجريبية   إختبار قبلي عينة ضابطة

11.61 

12.22 

 إختبار قبلي عينة ضابطة  

 إختبار قبلي عينة تجريبية 
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 88.86بــ  جلنا ذلـا متوسـط حسـايب يقـدرمرات( أما بالنسبة للمجموعة التجريبية فقد س 80قيمة تقدر بـ )
مـرات(  86مـرة( وأدناىـا ) 81مرة، وقد كانت أعلى قيمة ذلـا قـدرت بــ ) 8.98عياري يقدر بـ مرة واضلراف م

وصلد أن النتائج تبُت الفرق بـُت اجملموعـة الضـابطة والتجريبيـة فادلتوسـط احلسـايب يف اجملموعـة التجريبيـة أفضـل 
ت" احملســـوبة يف اختبـــار ، كمـــا أ بتـــت " 8.11مـــن ادلتوســـط احلســـايب يف اجملموعـــة الضـــابطة بفـــارق يقـــدر بــــ 

شلا يدل علـى أن اجملموعـة  0..8واليت تفوق "ت"اجلدولية الثابتة وادلقدرة بـ  8.05"ت" استودنت ادلقدرة بـ 
التجريبية حققت حتسنا ملحوظا يف أدا  االختبار منو على اجملموعة الضابطة، وبالتاو وجـود حتسـن ملحـوظ 

 .8.89بطة وبالتاو وجود داللة إحصائية عند ادلستود يف أدا  االختبار منو على اجملموعة الضا
     

 
 للمجموعتين الضابطة يبين نتائج االختبار البعدي (:10مدرج تكراري رقم )
 التوازن الحركي. التجريبية في اختبارو  

( أن ادلتوســط احلســايب البعــدي للعينــة التجريبيــة أقــل مــن 86نالحــظ مــن خــالل الشــكل رقــم )
احلسايب البعدي للعينة الضابطة وىـذا مـا يـدل علـى تـأ َت الربنـامج التـدرييب ادلقـًتح علـى ادلتوسط 

 العينة التجريبية .
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 منططاقشة النتائطططج -0 
يف إطـــار موضـــوع حبثنـــا ىـــذا والـــذي يتطـــرق إىل "إقـــًتاح برنـــامج تـــدرييب لتنميـــة التـــوازن وتطـــوير دقـــة           

 سنة(. .8-86التصويب " عند العيب األشبال )نادي رياضي ( )
ومن خالل النتائج احملصل عليها من جرا  االختبارات التقنية اليت مشلـت )اختبـار احلبـال ، واختبـار  
ادلتداخلـــة( لقيـــاس دقـــة التصـــويب و)اختبـــار فالمينغـــو لالتـــزان الثابـــت ، اختبـــار االتـــزان احلركـــي  ادلســـتطيالت

(لقيــاس القــدرة علــى التــوازن ، وادلســتعملة مــع اجملمــوعتُت الضــابطة والتجريبيــة ،والــيت دونــت يف اجلــداول مــن 
وحـة ، والتحليـل اإلحصـائي (، سنقوم مبناقشة النتائج احملصـل عليهـا يف ضـو  الفرضـيات ادلطر 86( إىل )88)

ذلذه األخَتة يف زلاولة إلبراز بعض العوامل الرئيسية اليت ذلا دخل يف حتديد النتائج احملصـل عليهـا ، والـيت قـد 
تسـاىم يف فهــم الغمــوض الــذي يـدور حوذلــا، فمــا قــد حققتــو اجملموعـة التجريبيــة يف اختبــاري التــوازن )اختبــار 

االتــزان احلركــي( حبيــث حصــلت ىــذه األخــَتة يف االختبــار القبلــي للتــوازن  فالمينغــو لالتــزان الثابــت واختبــار
مــرة كمتوســط  5.00كمتوســط حســايب ، ويف االختبــار البعــدي نتيجــة   رةمــ 81.88الثابــت فالمينغــو نتيجــة 

( ، كمــــا 0..8<3.88حســــايب لتحــــدث فــــروق معنويــــة دالــــة لصــــا  "ت "احملســــوبة علــــى "ت" اجلدوليــــة )
مـــرة كمتوســـط حســـايب ، ويف االختبـــار البعـــدي 81.11لقبلـــي للتـــوازن احلركـــي نتيجـــة حصـــلت يف االختبـــار ا

مــــرة كمتوســــط حســــايب ، لتحــــدث فــــروق معنويــــة دالــــة "ت"احملســــوبة علــــى "ت" اجلدوليــــة  88.86نتيجــــة 
( ، عكس اجملموعة الضابطة الـيت تبـدو نتائجهـا سـود انعـدام الداللـة يف كـال االختبـارين بـل 0..8<9..1)

يف االختبارات البعدية الختبـار التـوازن احلركـي والثابـت تـدل علـى تـدىور ، فقد كانت نتائجها  العكسعلى 
مــرة كمتوســط حســايب يف االختبــار  88.99قــدرة عناصــرىا علــى االتــزان ، إذ حصــلت اجملموعــة علــى نتيجــة 

ي دون إحــداث مـرة كمتوســط حسـايب يف االختبــار البعـد 88.66القبلـي "فالمينغـو" لالتــزان الثابـت ونتيجــة 
مــرة   88.68(، وكــذلك نتيجــة 0..8>8.88فــروق معنويــة دالــة لصــا  "ت" احملســوبة علــى"ت" اجلدوليــة )

مـــرة كمتوســـط  88.00يف االختبـــار القبلـــي الختبـــار التـــوازن احلركـــي ونتيجـــة  كمتوســـط حســـايب للمجموعـــة
"ت" احملسـوبة علـى "ت"  حسايب للمجموعة يف االختبار البعدي ، ودون إحداث فروق معنويـة دالـة لصـا 

(، وبالتـــــاو فالتحســـــن الـــــدال معنويـــــا للمجموعـــــة التجريبيـــــة وعكســـــو للمجموعـــــة 0..8>8.03اجلدوليـــــة )
الضــابطة يف اختبــاري التــوازن يفــتح البــاب مبصــراعيو علــى الوحــدات التســاينية ادلدرلــة لتحســُت القــدرة علــى 

رحلـة التحضـَتية التسـاينية مـن كـل حصـة ، إذ التوازن واليت أبدت بعض مـن النجاعـة رغـم اقتصـارىا علـى ادل
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ســــنة( بالنســــبة للــــذكور كمــــا أن اخلصــــائ  ادلميــــزة  .8-86أن التــــوازن يتــــأخر مســــتواه يف معــــدل النمــــو   )
 .(8559)زلمد صبحي حسنُت،  حسنُت ،  لألطفال يف ىذا السن تثبت ذلك
)زلمــــد صــــبحي حســــنُت،  يف تنميــــة القــــدرة علــــى التــــوازن يف ىـــذا الســــن" "شلـــا جيعــــل التــــدريب لــــو دور كبـــَت

8559). 
يف البحـث ، والـيت أبـدت فروقـا ما قد عملنا بـو بإدمـاج الوحـدات التسـاينية مـع اجملموعـة التجريبيـة 
صـرىا غيابــا ذلـذه الصـفة بــل يف حتسـُت قـدرة عناصـرىا علــى التـوازن ، عكـس نوَتهتـا الضــابطة الـيت أبـدت عنا

تقهقر مسـتواىا أكثـر مقارنـة مـع االختبـار القبلـي ذلـذه األخـَتة ، والـيت كانـت حت تسـتفد مـن وحـدات تدريبيـة 
لتحسـُت قـدرهتا علــى االتـزان شلــا جيعـل عامــل النمـو الطبيعـي والتغــَتات الفسـيولوجية احلاصــلة يف ىـذه ادلرحلــة 

 ة بل وتزيدىا تدىورا.من العمر ي  ر على نتيجة ىذه اجملموع
جــرت بنــا إىل احلصــول علــى نتــائج مصــاحبة ذلــا يف  التــوازنىــذه النتــائج احملصــل عليهــا يف اختبــارات  

 اختبــار التصــويب )اختبــار احلبــال( ، الــيت أســفر عنهــا إحــداث فــروق معنويــة دالــة بــُت االختبــارين القبلــي و
( حبيــث أن 81والــيت ىــي مدونــة يف اجلــدول رقــم )البعــدي لصــا  ىــذا األخــَت بالنســبة للمجموعــة التجريبيــة 

نقطــة   81.88نقطــة كمتوســط حســايب يف االختبــار القبلــي ، ونتيجــة  5.68اجملموعــة حصــلت علــى نتيجــة 
( يف 0..8<0.03كمتوسط حسايب يف االختبار البعدي بإحداث فرق معنوي دال لصا  "ت" اجلدوليـة )

نقطـة كمتوسـط حسـايب يف االختبـار  88.00حُت حصلت اجملموعة الضابطة يف نفس االختبار على نتيجـة 
ــــوي دال  88.00القبلــــي ، ونتيجــــة  ــــار البعــــدي دون إحــــداث فــــرق معن نقطــــة كمتوســــط حســــايب يف االختب

ى االتـزان ( شلـا "يفسـر ضـرورة وجـوب احلصـول علـى القـدرة علـ81(وادلدونة يف اجلدول رقم )0..8>0..8)
(football de l analyse du jeu la formation des joeureus, 1991) ".أ نا  احلركة 

 

)زلمـد  واليت تعترب حركة سللة باالتزان الطبيعي بعامل انتقال " مركز  قل اجلسم أحد العوامل احملـددة لالتـزان"
ـــاو  (383، صـــفحة 8559صـــبحي حســـنُت،  ـــا  اجلـــذع إىل األمـــام وبالت ،بفعـــل رفـــع قـــدم التصـــويب واضلن

 فاحلصول على القدرة اجليدة على االتزان يساىم بشكل ملحوظ يف حتديد نتائج اختبار التسديد ادلذكور. 
ت اجملموعــة التجريبيــة قــد ونفــس األمــر حيــدث يف نتــائج اختبــار ادلســتطيالت ادلتداخلــة، حبيــث كانــ 

نقطـة كمتوسـط  83.00نقطـة كمتوسـط حسـايب يف االختبـار القبلـي ، ونتيجـة 88.00حصلت على نتيجـة 
ـــة حســـايب  ـــة لصـــا  "ت" احملســـوبة علـــى "ت"اجلدولي يف االختبـــار البعـــدي ، زلد ـــة بـــذلك فروقـــا معنويـــة دال
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عـــة الضـــابطة يف ىـــذا االختبـــار علـــى ( بينمـــا حصـــلت اجملمو 86( وادلدونـــة يف اجلـــدول رقـــم )0..8<3.10)
نقطــــة يف االختبــــار البعــــدي   88.88نقطــــة كمتوســــط حســــايب يف االختبــــار القبلــــي ونتيجــــة  88.99نتيجــــة 

( وادلدونـــــة يف 0..8>.8.6وكانــــت حت حتـــــدث فـــــروق معنويــــة لصـــــا  "ت" احملســـــوبة علــــى "ت" اجلدوليـــــة)
 ( .86اجلدول رقم )

ـــة بـــالنور إىل ىـــذا الفـــرق ادللحـــوظ بـــُت اجملمـــوعتُت     يف اختبـــار التســـديد علـــى ادلســـتطيالت ادلتداخل
-83النتــائج احملصــل عليهــا يف اختبــاري االتــزان والــيت ســبن ذكرىــا ، وكــذا النتــائج ادلدونــة يف اجلــداول رقــم )

الــيت أبــدت  الضــابطةالقــدرة علــى التــوازن .الشــي  الــذي غــاب لــدد اجملموعــة حتســن ( فهــي تــدعم 89-86
عناصــرىا انعــدام يف حــدوث الفــروق ادلعنويــة بــُت االختبــارين القبلــي والبعــدي وقــد لعبــت اخلصــائ  ادلميـــزة 
للفئــة العمريــة ذلــذه العينــة دورا يف ذلــك ، إذ أن النمــو الطبيعــي يف ىــذه ادلرحلــة مــن العمــر يــ  ر علــى مســتود 

بــذلك االنســياب احلركــي ويضــطرب اإليقــاع مــن  األدا  احلركــي ، فتوهــر احلركــات الزائــدة  مــن ناحيــة ويقــل
ــــز ذلــــا ــــة أخــــرد ، والــــذي يتســــبب عنــــو ظهــــور احلركــــة بالشــــكل اجلميــــل وادلمي )د/ بسطويســــي أ ــــد،  ناحي

8556). 
ـــارات   ضـــا إىل ذلـــك الصـــعوبة الـــيت تلقاىـــا الالعبـــون )العينـــة الضـــابطة يف البحـــث( يف أدا  االختب

قنيـة لقيــاس دقـة التصــويب مــن حيـث وضــعيات التســديد الـيت تتطلــب مـن ادلنفــذ أن يكــون قريبـا مــن الكــرة الت
وبالتــاو ال لتلــك خطــوات اقــًتاب كافيــة لتصــويب الكــرة بقــوة ودقــة شلــا يتطلــب منــو ضــرورة اكتســاب قــدرة 

اضلنـا  اجلـذع ضلـو األمـام جيدة على االتزان خاصة بًتكيز جيد لرجل التصويب أين ترتفع عاليـا شلـا يـ دي إىل 
فينـزاح مركـز الثقـل عـن مكانـو وحيـدث اخـتالل يف تـوازن اجلسـم جيعـل ادلنفـذ يسـتجيب منـذ الوىلـة األوىل مـع 

 ىذه الوضعية بدخولو يف الطور األول من االستجابة مع وضعيات االتزان وىي رفض عدم االتزان. 
ة على ىيئتو الطبيعيـة الـيت تـًتجم باحلفـاظ علـى إذ حياول قدر اإلمكان التعبَت بردود أفعال للمحافو 

ادلعاحت ادلعتادة ورفـض اذليئـة ادلعاكسـة الـيت لكـن أن تكـون وظيفيـة أكثـر منهـا طبيعيـة كمـا يف ىـذه احلالـة الـيت 
يتعامــل معهـــا الالعـــب وىـــي تنفيــذ تقنيـــة مـــن تقنيـــات كــرة القـــدم )التصـــويب ضلـــو ادلرمــى( والـــيت تتطلـــب منـــو 

علـــى االتـــزان يضـــمنها بتمرينـــو ادلســـتمر الـــذي يكســـبو القـــدرة علـــى الـــدخول يف الطـــور اكتســاب قـــدرة جيـــدة 
 الثاين من االستجابات مع سلتلا وضعيات التوازن وىي إعادة االتزان البعدي.
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أين يبادر بردود أفعال تعويضية تضمن لو ادلوازنة وبالتاو تسهل لو مهمة تنفيذ التقنية ادلطلوبـة رغـم  
كــات سللــة بــاالتزان الطبيعــي ، ضــا إىل ذلــك كلــو فــالنمو الطبيعــي و التغيــَتات اجلســمية احتوائهــا علــى حر 

احلاصلة يف ىـذه ادلرحلـة مـن العمـر تـ  ر سـلبا علـى نتيجـة اجملموعـة ، إذ أنـو يف ىـذه ادلرحلـة يكـون ىنـاك  ـو 
الـيت تـتحكم يف  جسمي سريع خاصة يف الطول شلا جيعل مركز الثقل يبتعد تدرجييا عن األرض )أحد العوامـل

االتــزان( وبالتــاو تزيــد فــرا اخــتالل التــوازن ، لكــن التــدريب يســاىم بشــكل كبــَت يف رفــع مســتود الالعــب 
ومــدد حتكمــو يف ادلهــارات ادلنفــذة لــذا فاجملموعــة حبكــم عــدم تلقيهــا لوحــدات مدرلــة تســاىم يف رفــع قــدرهتا 

هـة أخـرد جعـل نتائجهـا تكـون غـَت مرضـية على االتزان من جهة وكـذا كـل األسـباب ادلـذكورة سـابقا ومـن ج
-83-88-86) رقـــمبـــل وبعيـــدة عـــن نتـــائج اجملموعـــة التجريبيـــة . و علـــى ىـــذا األســـاس فنتـــائج اجلـــداول 

تنميـة الربنـامج التـدرييب يف  تـأ َت(تتوافن مع ما قد جا  يف الفرضية العامة ذلذا البحث و اليت تن  على 80
سـنة(، ونفـس النتـائج ت كـد صـحة الفرضـية  .8-86العـيب كـرة القـدم )لـدد تطـوير دقـة التصـويب  و التوازن

بــُت اإلختبــارات القبليــة والبعديــة وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية والــيت  تــن  علــى والثانيــة  اجلزئيــة األوىل 
   .لعينات البحث يف تنمية التوازن وتطوير دقة التصويب لالعيب كرة القدم

ليهــا يف اختبــارات )القــدرة علــى االتــزان ودقــة التصــويب ( إال أنــو لكــن رغــم ىــذه النتــائج احملصــل ع 
بــُت  ةجتــدر اإلشــارة إىل أن يف اختبــارات التصــويب رغــم إحــدا ها لفــروق معنويــة دالــة لــدد اجملموعــة التجريبيــ

االختبــارين القبلــي والبعــدي ، إال أثــا تبقــى ال تــزال بعيــدة عــن النتــائج احلديــة الختبــارات ادلســتعملة ، فقــد  
لت اجملموعـة علـى نقطـة( ، يف حـُت حصـ 86كانت النتيجة احلدية الختبار التسديد )اختبـار احلبـال( ىـي )

ريبـــا إىل أدىن نتيجـــة زلصـــلة لـــدد نقطـــة والـــذي كـــان ق 81.88يف االختبـــار البعـــدي قـــدر بــــ متوســـط حســـايب
 نقاط(. 85اجملموعة )

نقطــة( ، بينمــا حصــلت اجملموعــة  80وكانــت النتيجــة احلديــة الختبــار ادلســتطيالت ادلتداخلــة ىــي )
نقطــة والــذي يبقــى قريبــا نوعــا مــا إىل أدىن نتيجــة  83.00علــى متوســط حســايب يف االختبــار البعــدي قــدر بـــ 

نقطــة( الشــي  الــذي جيعلنــا نصــب االىتمــام علــى عامــل  80لــى أعالىــا )نقطــة( منــو ع 88لــدد اجملموعــة )
الــزمن أحــد العوامــل األساســية للحصــول علــى النتــائج ادلــراد الوصــول إليهــا، فــبحكم مــدة العمــل مــع اجملموعــة 

أشهر فيمكن القول أن النتائج احملصل عليها تبقى مرضية إىل حد مـا ، وإذا أردنـا   ال ةواليت حت تتجاوز مدة 
أن تكون أحسن فيجـب التطـرق إىل مـدة العمـل الـيت جيـب أن تشـمل مواسـم متواصـلة مـن العمـل حبكـم أننـا 



 عرض ومناقشة النتائج                       الفصل الثاني                                       

 

 
816 

نتعامل مع فئة  بت اتصافها بانفعاالت عنيفة ومتدىورة ال تتناسب مع مثَتاهتـا وال يسـتطيع ادلراىـن الـتحكم 
أن يكـــون سلططــا بإحكـــام فيهــا وظهــور عالمـــات التعــب بســـرعة لــذا فالتعامـــل مــع ىـــذه الفئــة العمريـــة جيــب 

 ويشمل مواسم من العمل اجلاد وادلتواصل قصد إحداث النتائج ادلراد التحصل عليها . 
وحســب ىــذا فقــد يكــون غيــاب إحــدد الصــفات البدنيــة كــالقوة والســرعة والرشــاقة ســببا يف جعــل  

يـة ادلسـتعملة لقيـاس دقـة النتائج تبدو كما ىي عليها وبعيدة ، كما ذكر عـن النتـائج احلديـة لالختبـارات البدن
 التصويب.

كل ىذا جعل النتائج تبدو نوعا ما بسيطة وبعيدة عن النتائج احلدية لالختبارات واليت تبُت مدد تداخل 
عدة عوامل حتدد صلاعة أدا  التقنية )التصويب ضلو ادلرمى( بالدقة ادلطلوبة لذا فهذه النتائج لكن اعتبارىا  

ل العوامل اليت تساىم يف حتسُت دقة بداية الطرين ضلو دراسات أمشل وأوسع أين لكن أن تتطرق إىل ك
 .وتنمية عنصر التوازن التصويب لدد الالعب 

 االستنتاجات: -4-
س استاالصو من الدراسات النورية والقياسات واالختبارات ادلستادمة يف الدراسة ويف  استنادا إىل ما

اإلحصائي دتكن الطالبان ضو  أىداف البحث وفروضو وأدواتو وعينة البحث وما أسفر عنو التحليل 
 الباحثان من الوصول إىل االستنتاجات التالية:

الربنامج التدرييب لو دور يف التأ َت اإلجيايب على ادلتطلبات البدنية ) التوازن ( وادلهارية  يتبُت لنا بوضوح أن
 )التصويب (لالعبُت . 

تأ َت كبَت )نسيب( على  رييب ادلقًتح لو الربنامج التد أنومن خالل حتليل النتائج اإلحصائية توصلنا إىل 
 ادلتطلبات البدنية و ادلهارية  لالعب كرة القدم ذلذه الفئة العمرية.

جلميع اإلختبارات دقة التصويب شلا يدل  0.00عند إحتمال اخلطأ  ذات داللة إحصائية  وجود فروق  -
ذلك بادلقارنة مع نتائج سجلتها العينة على حتقين العينة التجريبية ألفضل النتائج ذلذه اإلختبارات , و 

  الضابطة واليت حت يطبن عليها الربنامج التدرييب .
جلميع اختبارات التوازن شلا يدل على حتقين  0.00ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند احتمال اخلطأ  -

من  -ها العينة الضابطة العينة التجريبية ألفضل النتائج ذلذه اإلختبارات , وذلك بادلقارنة مع نتائج سجلت
خالل اجلداول اليت توضح قيمة   احملسوبة أكرب من  اجلدولية , وىنا دليل على وجود فروق ذات داللة 
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وىذا لصا  اجملموعة ذات التغعيَت اإلجيايب يف  0.00إحصائية بُت اجملموعتُت عند مستود الداللة 
 من طرف الباحثُت .ادلقًتح لتدرييب متوسطها احلسايب وىي اجملموعة اليت تلقت الربنامج ا

تطابن اجتاه نتائج اإلختبارات التوازن والتصويب يعكس مدد تأ َت اإلجيايب للربنامج التدرييب ادلقًتح  -
  وفعالية مقارنة بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف تنمية التوازن وتطوير دقة التصويب .

 مناقشة الفرضيات: -2-5
د أن استال  الباحثان اإلستنتاجات من خالل حتليل ومناقشة النتائج س مقارنتها بالفرضيات وكانت  بع

 كالتاو : 
 مناقشة الفرضية األولى: -2-5-1

لالعيب   تنمية عنصر التوازنالقبلية و البعدية يف  االختباراتتوجد فروق ذات داللة إحصائية  بُت  -
 سنة. 11كرة القدم اقل من 

نامج التدرييب ادلقًتح قد أعطى فعالية إجيابية يف تنمية التوازن لعينة البحث التجريبية والنتائج إن الرب 
ادلتحصل عليها خالل حساب الفروق بُت اإلختبارات القبلية والبعدية قد أوضحت مدد اىتمام 

يث توهر الباحثون من خالل النتائج اليت توصل إليها واليت أعطت ذلذه الفرضية صدقا موضوعيا ح
من خالل نتائج اإلختبارات البدنية على وجود فروق معنوية بُت اإلختبارات ومن خالل ادلقارنة بُت 
اجملموعة الضابطة والتجريبية نرد أن اجملموعة التجريبية قد حققت أحسن النتائج وعليو فإن اليت قدمها 

لكن القول أن ىذه الفرضية قد  ومن خالل ذلكالباحثون قد أعطت فعالية إجيابية يف تنمية التوازن 
 حتققت .

 
 مناقشة الفرضية الثانية: -2-5-2
القبلية و البعدية  االختباراتفروق ذات داللة إحصائية بُت  على أن ىناك  حيث افًتض فيها الطالبان -
لعينة البحث وىي لصا  العينة التجريبية يف اإلختبار البعدي , وقد أ بتت النتائج  تطوير دقة التصويبيف 

صحة ىذه الفرضية حيث وجدنا أن ىناك فروق معنوية بُت اإلختبار القبلي والبعدي لدقة التصويب حيث 
ثون لوحظ أن اجملموعة التجريبية ىي اليت حققت أعلى متوسط حسايب جلميع اإلختبارات , ويرجع الباح
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العينة التاجريبية الذي ىو أكرب مقارنة مع العيبنة الضابطة إىل فعالية الربنامج التدرييب التطور الذي حققتو 
  ادلقًتح وعليو لكن القول أن الفرضية الثانية قد حتققت .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :خالصة عامة   

جيمع الكثَت من العلما  الباحثُت يف رلال التدريب الرياضي اإلعتماد على األسس العلمية وىذا للرفع من 
مستود اإلصلاز الرياضي , وىذا حتت إشراف إطارات م ىلة علميا وعمليا وإعداد الرياضي حتت عمل 

ام الطرق والوسائل سلطط ومنهجية علمية مرسومة إعدادا ىادفا ومتزنا , وىذا يأيت من خالل استاد
احلديثة يف عملية التدريب وىذا ما ظهر لنا من خالل النتائج احملصل عليها ألن تطبين برنامج تدرييب لدد 
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صنا أشبال يتطلب ادلعلومات واألسس العلمية الصحيحة حىت تكون األجليال الصاعدة ختدم الكرة 
 اجلزائرية . 

يد أسباب الضعا وعدم إستقرار الالعبُت وإجياد احللول ومن ىنا جا  موضوع حبثنا الذي يهدف إىل حتد
 يسمح بتنمية التوازن وتطوير دقة التصويب لالعيب كرة القدم أشبال .للاروج بصياغة برنامج تدرييب مقًتح 

العب مقسمة إىل رلموعتُت  06ومن الناحية العلمية فقد مشلت عينة البحث يف الدراسة التجريبية 
تجريبية اليت طبن عليها الربنامج التدرييب ادلقًتح والثانية اجملموعة الضابطة اليت تعمل مع إحدامها اجملموعة ال

مدرهبا وبعد إجرا  اإلختبارات البدنية وادلهارية تبُت لنا وجود فروق معنوية بُت اإلختبارات القبلية 
تدرييب ادلقًتح واال ر اإلجيايب لو يف واإلختبارات البعدية لصا  اإلختبارات البعدية شلا ي كد فعالية الربنامج ال

 تنمية التوازن وتطوير دقة التصويب لدد العينة التجريبية .
وهبذا جا ت دراستنا حتت عنوان إقًتاح برنامج تدرييب لتنمية التوازن وتطوير دقة التصويب لدد العيب كرة 

لتنمية التوازن وحتسُت دقة التصويب  وبذلك صياغة برنامج تدرييب خاا هبذه الفئة العمريةالقدم أشبال 
 لفئة األشبال .

 
 
 
 
 
 
 التوصيات:   
  اليت نتمٌت من خالذلا أن تكون عامال مساعدا ومسهال  االقًتاحاتعلى ىذا األساس نتقدم ببعض     

 لكل ادلشاكل اليت جيدىا ادلدربُت والالعبُت من خالل برامج عملهم.
وضع الربامج التدريبية حيث تتناسب ىذه الربامج وقدرة وأعمار إتباع الطرق والوسائل العلمية يف  -

 الرياضيُت .
 بفئة األشبال وذلك بتوفَت برنامج تدرييب خاا ذلذه الفئة . االىتمام -
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ضرورة الًتكيز على تطوير وحتسُت مهارة التصويب بغية حتسُت األىداف وذلك بإدماج وحدات  -
 تدريبية خاصة . 

اكية مــن طــرف البــاحثُت واألخصــائيُت يف ىــذا اجملــال قصــد تــدارك الــنق  ضــرورة تســطَت بــرامج اســتدر  -
الفادح يف القدرات البدنية لدد الالعبُت يف ىذه الفئـة العمريـة ، وكـذلك إجـرا   دورات تكوينيـة لتزويـد 
ادلدربُت بكـل ادلعلومـات وادلسـتجدات الـيت قـد تسـاىم علـى حتسـُت مسـتود الالعبـُت والرفـع مـن أدائهـم 

    واحلركي ، وكذا تتبع الطرق ادلنهجية اجلديدة يف التدريب .التقٍت 
ضـرورة الًتكيــز علـى إدمــاج دتــارين وبـرامج تطويريــة قصـد حتســُت القــدرة علـى التــوازن لـدد الالعبــُت والــيت  -

تبدو ضعيفة جدا بل ومتدىورة النعدام العمل حول ىذه الصفة يف سلتلا الربامج التدريبيـة الـيت يتلقاىـا 
 الالعب.

ال بــد مــن إعــادة النوــر يف كــل الــربامج ادلســتادمة يف النــوادي الرياضــية قصــد إ ــرا  الــربامج مــن الصــفات  -
 البدنية وادلهارية يف الربنامج التدرييب .

 االعتماد على سياسة التكوين القاعدي واالستمرارية يف تكوين جيل صاعد . -
تــوفَت ذلــ ال  الالعبــُت سلتلــا العتــاد ووســائل ادلمارســة ومســتلزماهتا الــيت تناســب ســنهم والــيت تعمــل علــى  -

 تنمية وتطوير قدراهتم البدنية. 
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 في االختبار القبلي والبعدي  الضابطة نتائج العينة 
 

 (وداد تلمسان) فريق 
 ( حبالال)دقة التصويت  قياس اختبار –أ 
 

 الفريق السن االسم واللقب
 المجموع 5المحاولة  4المحاولة  3المحاولة  2المحاولة  1 المحاولة

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

 17 مشيلي حممد 

ان 
ســــــــــ

تلم
اد 

ود
 

00 04 02 02 04 02 02 02 02 02 10 12 

 11 16 02 04 02 02 04 02 01 04 02 04 17 دحو علي 

 13 11 01 01 02 02 02 04 04 02 04 02 17 باب أمحد 

 12 11 01 02 01 02 04 04 02 02 04 01 17 ديب رفيق 

 13 10 04 04 01 02 02 02 04 02 02 00 17 طالب زكي 

 13 09 01 02 04 04 04 01 02 02 02 00 17 بوعاللة أمني 

 15 08 04 02 01 04 02 02 04 00 04 00 17 عبدات فبصل 

 08 09 02 00 04 02 02 04 00 02 00 01 17 مسعودي حممد 

 10 10 02 02 04 04 02 02 02 00 00 02 17 بوغرارة فتحي 

 12 09 00 00 02 02 04 02 04 01 02 04 16 خالدي سيدأمحد 

 11 10 01 02 02 04 02 02 04 00 02 02 17 موسى عبدالصمد 

 09 08 00 02 04 02 02 04 02 00 00 00 17 قارة شكري

 09 13 02 01 04 04 02 02 01 02 00 04 17 خبشي طارق 

 11 11 04 02 04 04 02 01 00 02 01 02 17 بوعزة سليم

 12 10 02 02 02 00 04 02 02 02 02 04 17 مرابط نسيم 

 09 10 02 02 02 00 01 02 02 04 01 02 17 حساين علي

 07 10 02 02 02 01 02 01 01 02 00 04 17 غوايل سفيان 

 10 12 02 02 02 02 04 02 02 04 00 02 16 زيان موسى 

 
 
 



 ة التصويب )المستطيالت المتداخلة (قياس دق اختبار -ب
 

 الفريق السن االسم واللقب
 المجموع 5المحاولة  4المحاولة  3المحاولة  2المحاولة  1المحاولة 

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

 17 مشيلي حممد 

ــان
مســـ

د تل
ودا

 

00 04 00 02 02 04 04 01 04 01 10 12 

 10 08 02 02 01 02 01 00 02 02 04 00 17 دحو علي 

 10 10 00 02 02 04 04 02 02 00 02 02 17 باب أمحد 

 10 12 02 02 04 02 02 02 00 04 02 02 17 ديب رفيق 

 11 10 02 04 02 02 02 02 01 02 04 00 17 طالب زكي 

 13 16 01 02 02 04 04 04 04 02 02 04 17 بوعاللة أمني 

 14 12 02 02 02 04 02 04 04 00 04 02 17 عبدات فبصل 

 13 11 02 01 04 02 04 02 02 04 01 02 17 مسعودي حممد 

 14 10 02 02 04 04 02 01 02 02 04 01 17 بوغرارة فتحي 

 11 11 02 01 01 04 04 04 02 02 02 00 16 خالدي سيدأمحد 

 08 09 02 04 04 02 02 02 00 00 00 01 17 موسى عبدالصمد 

 13 16 01 02 04 04 02 02 02 04 04 04 17 قارة شكري

 10 08 02 02 04 02 02 02 00 02 02 00 17 خبشي طارق 

 10 16 01 02 04 04 04 04 01 04 00 02 17 بوعزة سليم

 11 07 04 02 04 02 01 00 00 01 02 02 17 مرابط نسيم 

 08 08 02 02 00 02 04 02 02 00 00 02 17 حساين علي

 11 09 01 02 02 00 02 01 04 04 02 02 17 غوايل سفيان 

 11 07 01 01 04 04 04 02 00 00 02 00 16 زيان موسى 

 



 اختبار فالمينغو لالتزان الثابت و اختبار االتزان الحركي.  -ـج
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4احملاولة  3احملاولة  2احملاولة  1اولة احمل الفريق  السن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                االسم واللقب                                                   
 بعدي قبلي بعدي قبلي

 17 مشيلي حممد 

ان 
مس

د تل
ودا

 

13 12 10 10 
 09 08 10 12 17 دحو علي 
 12 14 10 08 17 باب أمحد 
 13 14 08 11 17 ديب رفيق 
 10 08 10 14 17 طالب زكي 
 12 10 07 10 17 بوعاللة أمني 
 16 20 10 15 17 عبدات فبصل 
 10 12 12 10 17 مسعودي حممد 
 11 10 12 15 17 بوغرارة فتحي 

 10 13 14 15 16 خالدي سيدأمحد 
 12 14 16 14 17 موسى عبدالصمد 

 14 15 08 10 17 قارة شكري
 14 12 07 11 17 خبشي طارق 
 08 08 12 11 17 بوعزة سليم

 11 09 13 10 17 مرابط نسيم 
 11 13 10 08 17 ساين عليح

 14 11 10 12 17 غوايل سفيان 
 08 08 11 09 16 زيان موسى 



 نتائج العينة التجريبية في اإلختبار القبلي والبعدي 
 

 ( سريع المحمدية فريق  )
 ) الحبال(دقة التصويب  قياس اختبار -أ

 
 المجموع  5المحاولة  4المحاولة  3المحاولة  2المحاولة  1المحاولة  الفريق  لسن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               االسم واللقب                                   

 بعدي قبلي  بعدي قبلي  بعدي قبلي  بعدي قبلي  بعدي قبلي  بعدي قبلي 

 17 حاج علي جياليل

ــــة 
مديــ

مح
ع ال

ريـــــــــ
س

sa
m

 

00 00 01 02 02 04 02 00 01 04 06 10 

 14 10 02 04 02 01 04 04 04 00 02 01 17 لرييب عبد القادر

 10 05 04 01 00 02 04 00 02 01 00 01 17 رؤوف احلاج حممد

 12 10 04 01 01 00 01 04 02 01 04 04 17 إساملة جياليل

 16 10 04 04 04 00 04 02 02 04 02 00 17 دراعو حممد

 12 08 02 04 04 00 01 00 01 02 04 02 17 عبدالرزاق عبدالقادر

 09 09 04 02 00 04 02 00 02 02 01 01 17 هادي صادق

 13 11 02 01 01 02 04 02 02 02 04 04 17 ربيع بن عدة

 10 08 04 01 00 01 02 04 00 00 04 02 17 رزقة إلياس

 12 14 04 04 01 00 01 02 02 04 04 04 16 سرير زكرياء

 12 10 04 02 02 01 00 01 02 04 04 02 17 مكاوي سيد أمحد

 13 12 04 04 04 00 01 02 00 04 04 02 17 سعيد إدريس حممود

 16 14 04 02 04 04 02 02 04 02 02 04 17 غيالل بالل

 10 08 01 01 04 04 01 01 04 02 00 00 17 داري يوسف

 11 09 02 02 02 04 04 01 02 00 01 02 16 بن زينة حممد األمني

 14 10 02 04 04 00 04 00 02 02 02 04 16 فردي رياض

 12 11 02 04 04 00 04 01 02 04 00 02 16 بن ملوكة حممد

 12 08 04 02 02 04 04 02 00 00 02 00 16 واجي العيد

 
 
 



 قياس دقة التصويب )المستطيالت المتداخلة( اختبار -ب
 

 الفريق السن االسم واللقب
 المجموع 5المحاولة  4اولة المح 3المحاولة  2المحاولة  1المحاولة 

 بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي بعدي قبلي

 17 حاج علي جياليل

ــــة 
مديــ

مح
ع ال

ريـــــــــ
س

sa
m

 

00 02 02 04 02 04 04 02 02 01 10 13 

 16 12 04 02 02 02 04 04 02 04 04 02 17 لرييب عبد القادر

 11 10 04 02 04 04 01 04 02 00 00 00 17 رؤوف احلاج حممد

 14 14 02 02 04 04 02 04 02 02 04 04 17 إساملة جياليل

 14 12 02 02 02 04 04 00 04 02 02 04 17 دراعو حممد

 13 11 02 04 04 00 01 04 02 01 04 02 17 عبدالرزاق عبدالقادر

 12 11 00 01 04 04 04 02 02 04 02 00 17 هادي صادق

 14 10 02 02 02 02 04 04 02 02 04 00 17 ربيع بن عدة

 15 14 01 04 02 04 04 00 04 04 04 02 17 رزقة إلياس

 18 16 04 04 02 02 04 04 04 02 04 04 16 سرير زكرياء

 18 12 04 01 04 01 02 04 04 02 04 04 17 مكاوي سيد أمحد

 15 11 04 02 01 04 04 02 02 02 04 01 17 سعيد إدريس حممود

 14 12 00 04 04 02 02 00 04 02 04 04 17 غيالل بالل

 10 08 02 02 04 04 02 02 04 00 04 02 17 داري يوسف

 17 09 01 02 04 02 04 04 04 01 04 00 16 بن زينة حممد األمني

 12 12 04 04 00 02 02 00 02 02 04 04 16 فردي رياض

 15 10 01 00 04 04 02 04 04 02 04 00 16 بن ملوكة حممد

 11 08 02 02 01 04 02 02 02 00 04 00 16 واجي العيد

 



 فالمينغو لالتزان الثابت واالختبار االتزان الحركي  اختبار -جـ 
 

 االسم واللقب
 

 عدد مرات السقوط الفريق  السن 

 اختبار فالمينغو 
 عدد مرات السقوط 

 في اختبار اإلتزان الحركي 
 بعدي قبلي بعدي بليق

 17 حاج علي جياليل 

ــــة 
مديــ

مح
ع ال

ريـــــــــ
س

sa
m

 

12 10 16 12 
 11 10 08 10 17 لرييب عبد القادر

 10 11 06 12 17 رؤوف احلاج حممد
 08 12 10 13 17 إساملة جياليل
 11 13 11 10 17 دراعو حممد

 09 08 11 14 17 عبدالرزاق عبدالقادر
 10 14 12 14 17 قهادي صاد

 11 15 10 12 17 ربيع بن عدة
 11 09 10 14 17 رزقة إلياس
 10 11 12 15 16 سرير زكرياء

 10 13 08 12 17 مكاوي سيد أمحد
 12 15 12 16 17 سعيد إدريس حممود

 10 12 08 08 17 غيالل بالل
 09 07 10 11 17 داري يوسف

 11 11 07 09 16 بن زينة حممد األمني
 10 13 09 12 16 فردي رياض

 06 3 10 10 16 بن ملوكة حممد
 12 11 13 14 16 واجي العيد

 
 
 



 

سماء المحكمين ورتبهم العلمية وتخصصاتهم ومكان العملأ  

 

 

 الرقم اسم احملكم الرتبة التخصص مكان العمل

 10 كوتشوك محمد د. محاضر )ب( تدريب رياضي جامعة مستغامن

 10 عتوتي نور الدين د. محاضر )ب( تدريب رياضي جامعة مستغامن

حكيم  حمزاوي أستاذ  تدريب رياضي جامعة مستغامن     10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 رة التعليم العالي و البحث العلمياوز 

 جامعة عبد الحميد بن باديس
 معهد التربية البدنية و الرياضة

 قسم التدريب الرياضي
 
 

 الدكاترة.ة( الموجهة إلى األساتذة و بدنية والمهارياستمارة تحكيم االختبارات )ال
 

 71أقل من لالعيب كرة القدم  برنامج تدرييب لتنمية التوازن وتطوير دقة التصويب إقرتاح عنوانيف إطار حبثنا حتت 
 سنة .

 التالية: )التوازن( أوجب علينا القيام ببعض االختبارات البدنية
 املتحرك.التوازن  اختبار –التوازن الثابت  اختبار  -

 :اهارية  )دقة التصويب ( التاليةو بعض االختبارات امل
 املتداخلة.املستطيالت  اختبار –دقة التصويب باحلبال  اختبار

 لذا نرجو من سيادتكم احملرتمة ترجيح بعض االختبارات اليت تروهنا مناسبة للقياس من جمموع االختبارات املقرتحة.
 تحت إشراف:                                                            الطالبان الباحثان:

 أ / ميم خمتار                                                    شراك عبدالنور  -

 بقال بريكسي حممد نسيم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوسائل المستعملة :                                                10الحصة رقم : 
 صافرة ، ميقاتية ، أقماع                       دقيقة  01مدة الحصة : 

 الهدف : تحسين ضرب الكرة بعد المراوغة.
 المالحظات  التشكيالت  المدة محتوى الحصة  المراحل

لة 
مرح

ال
يرية

حض
الت

 

 شرح كيفية سري احلصة  -

 د01
التأكيد على سالمة كل  

 خفيف داخل ادللعب مع تغيري االجتاىاتجري  - الالعبني

 القيام بتمريرات مع الزميلو جري بالكرة  -

سية
رئــي

ة ال
رحل

المــ
 

دلراوغة مث القدف نقسم الفريق إىل أربع أفواج كل فوجني يعمالن على التسجيل حنو ادلرمى وذلك عن طريق ا -
الرتكيز على دقة قي   د01 .حنو ادلرمى

القذف والعمل بالرجلني 
م ، ونضع أربع  أشخاص متقابلني مثىن مثىن يبعدان عن 51نقسم الفريق إىل فوجني متقابلني البعد بينهما  - اليمىن واليسرى

عب بالكرة حنو الشواخص م ينطلق الال 51م ويبعد كل زوج من األشخاص عن كل فوج بـ 03 ـبعضهما ب
 (2( نفس العمل للفوج )2وعند النهاية يقذف الكرة إىل الفوج ) (8حبيث مير عربىا على شكل )

 د01

شواخص ونضع 6م عن بعضهما متقابلني للمرمى وتبعد مربعني بـ1ـقسم الفريق إىل فوجني متقابلني يبعدان بن -
( وعند وصولو إىل 5( بالكرة ليمر على الشاخص )5لفوج )يف وسط كل مربع قمع شاىد ، ينطلق الالعب من ا

 4(و2()5(الذي ينطلق الالعب األول منو ليمر عرب الشاخص )2( ميررىا بالعقب إىل الفوج )2الشاخص )
ق بالكرة أول مرة وىذا األخري يقوم بادلرور عرب ( ميرر الكرة إىل الالعب الذي انطل0لو إىل الشاخص )عند وصو 

 حنو ادلرمى.  بالقذفوينهي عملو  6و 4الشاخص 
 

 د01

مرحلة خاصة بالتمارين 
 مجة المد

 د01 سم.21سم وارتفاع 03م وعرض 2د بطول حيمل التلميذ زميلو وحياول أن ميشي بو على مقع: (5التمرين )-
 
 د01

الرتكيز اجليد على العمل  
 بالرجلني

 وحدات تدريبية مدمجة 
القفز فوق زميلو الذي يأخذ وضعية السجود غري الكلي )عدم مالمسة الرأس ( : حياول التلميذ 2التمرين) -

 (5( على نفس ادلقعد يف التمرين )للمقعد

 المرحلة الختامية
 تكون وذلك عن طريق متريرات بني الالعبني مع إعطاء حوصلة عن احلصة.  االسرتخاءمترينات  -

 د1
 العودة إىل احلالة الطبيعية  

صائح إعطاء بعض الن
  واإلرشادات

× 
× 

× × × × 
× 

× × 

 

 

 

× × × × 

× × × × 

× × × 

× × × 

× 
× 

× × × × 
× 

× × 



 
 الوسائل المستعملة               12الحصة رقم : 
 صافرة ، ميقاتية ، أقماع              دقيقة  01مدة الحصة : 

 .تعلم تقنية ضرب الكرة في حالة الجري مع عمل خاص بالسرعة الهدف : 
 المالحظات  التشكيالت  المدة محتوى الحصة  المراحل

لة 
مرح

ال
يرية

حض
الت

 

  .شرح ىدف احلصة -

 د01
مراعاة اجلانب الصحي  

الالعبني مع شرح واىتمام 
 حمتوى احلصة

  .م الالعبنيمتريرات بعد تقسي 53لعبة 

 (.خاصة األطراف السفلية منها )خاص بتسخني القيام 

سية
رئــي

ة ال
رحل

المــ
 

 3-2 ل فوج كرة ويقومون بالتمرينات التالية:( العبني ولك1( كل فوج بـ )4تقسيم الفريق إىل أربع أفواج ) -
 تكرارات

فرتة اإلسرتخاء تكون كاملة  
د( التطبيق اجليد لتقنية 30)

د يف حالة اجلري يف كل التسدي
 .حالة من احلاالت السابقة

الرتكيز على الرجلني اإلثنني 
 "اليمىن واليسرى" يف العمل.

الثاين  باجتاهم ـ ينطلق الالعب من الشاىد األول بسرعة 53يف خط مستقيم حمدد بشاىدين ادلسافة بينهم  -
مث العودة إىل الشاىد األول بسرعة أيضا ، حيث جيد أمامو الكرة فيقذفها حنو ادلرمى ونفس الشيء لألفواج 

 .تالتكراراالباقية مع عدد من 

2-3 
 تكرارات

 نفس التمرين لكن ىذه ادلرة الشكل يكون نصف دائرة. -
 ىذه ادلرة الشكل يكون منكسر.لكن نفس التمرين  -
 نفس التمرين لكن ىذه ادلرة الشكل يكون مثلث.  -
 .م الالعبون يعربون سلسلة من الضربات حنو ادلرمى58على مستوى خط  -

2-3 
 تكرارات

مرحلة خاصة بالتمارين 
 المدمجة

على الرجلني بدرجة  الرتكيز   د01  يالمس األرض . أنادلقعد دون  هة الثانية منحياول التلميذ أن يتجاوز زميلو ليمر إىل اجل:  (5التمرين )
 كبرية 

 وحدات تدريبية مدمجة
  مام واخللف .( على نفس ادلقعد حياول التلميذ ادلشي إىل األ2التمرين )

 د01

 المرحلة الختامية
 صلة للحصة وتقييمها. بواسطة كرة ، قيام بتمرينات إعطاء بعد ذلك حو  االسرتخاءمترينات 

 د1
اجليد  االسرتخاءالتأكيد من  

مع إعطاء بعض النصائح 
  واإلرشادات. 

 

 

× 
× 

× × × × 
× 

× × 

× 

× 

× 

× 

× 
× 

× × × × 
× 

× × 



 الوسائل المستعملة                           13الحصة رقم : 
 صافرة ، ميقاتية ، أقماع                دقيقة  01مدة الحصة : 

 ير مباشرة  .الهدف : تعلم تقنية ضرب الكرة من وضعيات ثابتة غ
 المالحظات  التشكيالت  المدة محتوى الحصة  المراحل

لة 
مرح

ال
يرية

حض
الت

 

  ( تبادل التمريرات بالرأس والرجلني .8إمحاء داخل ادليدان عن طريق دحرجة الكرة على شكل ) -

 د01
عرض وشرح حمتوى احلصة مع  

 تبادل الكرات بتمريرات طويلة  - مراعاة اجلانب الصحي

 مترينات للمرونة وللتمديد العضلي. -

سية
رئــي

ة ال
رحل

المــ
 

م ، يقوم  21نقسم الفريق إىل فوجني ، كل فوج يعمل يف نصف ادللعب حبيث يقف الالعبني على بعد  -
م ، من األخري يهيئو لو لكي يقذف صوب 58الالعب األول بتمرير الكرة إىل ادلمر الذي يقف أمام خط 

 ادلرمى .

 د 21
 

الرتكيز على أن يكون العمل  
بالرجلني وأن يكون دون مراقبة 

الكرة حىت يكون ىناك 
استعاب القذفة تكون دقيقة 

 وقوية . 
( أربع أفواج كل فوجني يعمالن مقابلني دلرمى على شكل خطني متوازيني ويبعدان عن 4*نقسم الالعبني إىل)

 م. 58م ، ونضع ممرر يف خط 21ادلرمى حبوايل 
ميرر مرة إىل الفوج األول  مع وضع ممركل فوجني يعمالن مقابلني باجتاه   ( أفواج ،4إىل ) الالعبنيسم نق -

  .ومرة إىل الفوج الثاين وكل ال عب يستقبل الكرة بقذف مباشرة حنو ادلرمى بدون مراقبة
 .نفس التمرين مع وضع احلارس -
 .نفس التمرين مع وضع جدار -
   .ضع حارس وجدار الصدنفس التمرين مع و  -

مرحلة خاصة بالتمارين 
 المدمجة

الرتكيز اجليد على العمل   د01  ع إىل األمام واخللف.على نفس ادلقعد حياول التلميذ ادلشي على أرب:  (5التمرين )
 بالرجلني  

 وحدات تدريبية مدمجة
 سم ارتفاع عن األرض (21و سم عرض  03م طول و32( : مقعدين بنفس الشروط السابقة )2التمرين )

 د01 .سم  13يقوم التلميذ باجلري على ادلقعد مث القفز إىل ادلقعد اآلخر الذي يبعد عن األول مسافة 

 المرحلة الختامية
  القيام بتمريرات بالكرة مع جري خفيف وإعطاء لالعبني بعض النصائح. 

 د1
 
 
 

   العودة النهائية التأكيد من 

 

× 
× 

× × × × 
× 

× × 

× 
× 

× × × × 
× 

× × 

× 
× 
× 

× × × 

× 
× 
× 

× 
× 

× 

× 
× 
× 

× 
× 

× × × × 
× 

× × 



 ملخص البحث
 

 إقتراح برنامج تدريبي لتنمية التوازن وتطوير دقة التصويب
لدى العبي كرة القدم صنف أشبال    

 
أقل من معرفة مدى تأثري الربنامج التدرييب  على  التوازن ودقة التصويب  لالعيب كرة القدم يهدف البحث إىل 

، وقد افرتض الطالبان وجود فروق ذات داللة إحصائية بني واالنعكاسات اليت تولدىا الربنامج التدرييب سنة  71
 .،سنة 71لالعيب كرة القدم اقل من تنمية التوازن و دقة التصويب  مستوى  على االختبارات القبلية والبعدية

سنة، وبالنظر لطبيعة البحث  71للدراسة ادلتمثل يف العيب كرة القدم اقل من  يوحدد الطالبان اجملتمع األصل
العب 71العب مقسمة إىل قسمني  63وادلنهج ادلستخدم مت اختيار العينة  بالطريقة العمدية حيث متثلت يف  

من فريق وداد  العب 71من فريق سريع احملمدية طبق عليها الربنامج التدرييب اخلاص بالتوازن و دقة التصويب و
تدربت مع مدرهبا  حبيث متثل الربنامج التدرييب يف جمموعة من تلمسان مل يطبق عليها الربنامج ) عينة ضابطة ( 

الوحات التدريبية يف التوازن ودقة التصويب وقد دامت مدة الربنامج التدرييب ثالثة أشهر من بداية جانفي إىل غاية 
وبعد احلصول على النتائج وتفريغها عوجلت اختبارات بدنية و مهارية.  ، وقد استعملنا بطاريةأواخر مارس 

وبعد  Tإحصائيا باستخدام ادلتوسط احلسايب ، معامل االرتباط البسيط، واالحنراف ادلعياري، واختبار داللة الفروق 
أظهر تأثريا إجيابيا على  يب الربنامج التدريمناقشة النتائج ومقابلتها بالفرضيات مت التوصل إىل االستنتاجات التالية: 

كل من عنصر التوازن ودقة عدم إمهال   ، وانطالقا من نتائج الدراسة اقرتح الطالبان تنمية التوازن ودقة التصويب 
باإلضافة إىل  ،باعتباره جزء مهم دلا لو من اثر إجيايب يف حتسني أداء الالعبني وحتقيق النتائج اجليدة التصويب 

 ية مقننة من طرف الباحثني واألخصائيني يف تنمية وتطوير كل من اجلانب البدين وادلهاري .تسطري برامج تدريب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Résume de la recherche 

Cette recherche a pour but de faire savoir l impact du programme d entrainement 

sur l équilibre et  la précision  du tir ;pour les joueurs du football de moins de 17 

ans et l impact de ce dernier . 

Nous avons étudié des méthodes statistiques pour prouver l importance des 

examens avant et après le test, pour  l amélioration de l équilibre et la précision 

du tir , pour les joueurs de football de moins de 17 ans . 

Et on a pris un échantillon de 36 joueurs, vue la méthode de recherche on les a 

choisi de façon aléatoire. 

   Un groupe de 18  joueurs de l’équipe de SAM, dont on a appliqué le 

programme d’entrainement sur l’équilibre et la précision de tir ,et 18 autres du 

widad de Tlemcen , qui n’ont pas appliqués ce programme spécifique . 

Le programme d’entrainement se compose d’un ensemble d’unités 

d’entrainement à base d’équilibre et de précision du tir.    

Le stage d’entrainement a duré 3mois, du début du mois de janvier jusqu’à la fin 

du mois de mars ; nous avons travaillés avec les tests physiques et technique et 

après avoir enregistré les résultats et synthétiser leurs rapports ;on les a analysé 

statistiquement à l’aide de la moyenne arithmétique . 

Consécutivement ,nous les avons comparés aux hypothèses et nous  avons pu 

prouver que ce programme est  efficace  sur l’amélioration de l’équilibre et 

précision du tir , suite à ces résulta on propose mettre en valeur ces deux 

éléments très importants ,vue leur avantages sur l’amélioration du rendement 

des joueurs . 

Enfin nous incitons  les chercheurs et spécialistes de créer des programme  

spécifiques pour l’amélioration et le développement du côté  technique et 

physique.  
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