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 بالعربية العلم ألهل والحكمة بالبيان الناطق الكلمة من الخالق النسمة بارئ هلل الحمد

 وال بطاعتك إال النهار يطيب وال ، بشكرك إال الليل يطيب ال إلهي ، باألعجمية ال
 إال الجنة تطيب وال ، بعفوك إال اآلخرة تطيب وال ، بذكرك إال اللحظات تطيب

 . الحسن والثناء والحمد الشكر لك ، برؤيتك

 الكريم رسولنا إلى التعليم علم الذي األمي إلى المصطفى واالمام العلم منارة إلى
 .صلى اهلل عليه وسلم محمد

 قلبها من منسوجة بخيوط سعادتي حاكت من إلى ، العطاء يكل ال الذي الينبوع إلى
 الحنون " أمي " نجاحي سر يخفي الذي االسم إلى

 الوالد رحمه اهلل و اسكنه فسيح جنانه  إلى 
 اهلل أطال " وجدتي جدي " جراحي بلسم وحنانهما نجاحي سر دعائمهما كان من إلى 

 إخوتي فؤادي بذكرهم ويلهج عروقي في يجري حبهم من إلى طاعته في عمرهما
 . واألقارب األهل كل إلى و، وأخواتي

   واإلبداع النجاح نحو معا الطريق نشق ونحن سويا سرنا من إلى
 اهلل جعلهم الذين اللحظات أجمل معهم تذوقت منكل ، واألحبةكل األصدقاء   إلى

 ،كل واحد باسمه. إخوتي

 إلى العلم عبارات أسمى من وعبارات درر من وكلمات ذهب من حروفا علمونا من إلى
     والنجاح العلم سيرة لنا تنير منارة فكرهم ومن حروفا علمهم من لنا صاغوا من

 .والرياضية البدنية التربية معهد وإطارات أساتذة وكل الكرام أساتذتنا إلى       

 مختار  



 ب
 

 
خاشعا شاكرا لنعمتو  الكون بنوره البهي وحده اعبد ولو وحده اسجد أضاءباسم الخالق الذي 

 ىذا الجهد إتماموفضلو علي في 

 
 إلى

 المنير وشفيعها النذير البشير األمةوسراج  األعلىصاحب الفردوس 
 واعتزازا محمد ) صلى اهلل عليو وسلم ( فخرا

 إلى
فكرا ...  صبرا ... وشغلت البال األيامالجفون سهرا ... وحملت الفؤاد ىما ... وجاىدت  أثقلت من

 أمالباهلل  وأيقنتادي دعاءا ... يورفعت األ
 الغالية العزيزة أمي...  األحباب وأحبالغوالي  أغلى

 إلى
 سهر الليالي ... ونسي الغوالي ... وظل سندي الموالي ... وحمل ىمي غير مبالي من 

 بدر التمام ... والدي الغالي
  ىإل
 والضراء من رافقوني في السراء إلىورود المحبة ... وينابيع الوفاء ... 

 وأخواتي أخي...  األصحاباصدق  إلى
  إلى  

 عند شدتي إليهاالقلعة الحصينة التي الجأ 

 معهد التربية البدنية ، أساتذة’’ىزيل مختار’’زميلي العزيزء: عزااأل أصدقائي
. 

 
 

يدي ثمرة جهداى  

 مصطفى



 أ
 

 
بسم اهلل الرحمان الرحيم...الحمد هلل حمدا ال انقطاع ألمده وال حساب لعدده وال مبلغ لغايتو والصالة 

 والسالم على نبي الرحمة محمد )ص( وعلى والو وسلم.

الحمد هلل الذي أعاننا على الصبر والتوفيق النجاز ىذا البحث العلمي الذي نرجو أن يكون مساىمة 

 يرجى نفعو وبعد: متواضعة منا ، وعلما

نتقدم بوافر الشكر واالمتنان إلى معهد التربية البدنية والرياضة إلتاحتو الفرصة لنا بإكمال دراستنا لنيل 

 كافة أساتذة.و  س ذلك المديررأعلى و  ،قديمو كافة التسهيالت لتحقيق ذلكشهادة الماستر وت

" الذي لم يبخل علينا بنصائحو اللطيفىوار عبد لمشرف "لالشكر والتقدير كما أتقدم بأسمى آيات 

لما  و لو دوام العطاء والخيرالقيمة وتوجيهاتو العلمية التي أسداىا إلينا طوال فترة إشرافو على البحث ونرج

 . ، وكل موظفي المعهدأبدياه لنا من جهود صادقة

يد في انجاح ىذا البحث وكل االساتذة والمدربين وكل من ساىم من قريب او بع فراد عينةنشكر أكما 

 البحث

 وختاما نرجو من اهلل عز وجل أن يجعل ىذا البحث محققا للهدف الذي وضع ألجلو

 انو نعم المولى ونعم النصير ومن العون والتوفيق.
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 قائمة الجداول
 

 الرقم والعنوان الصفحة
 ( يبني نسبة عينة البحث من جمتمع األصلي لبحث . 10جدول رقم )   

  
( يبني معامل الثبات والصدق لالختبارات البدنية واملهارية املعتمدة عند درجة احلرية 10جدول رقم )

 (.1.10( ومستوى الداللة )43)
 ( ميثل مستويات اختبار سارجنت14جدول رقم )   

  
ميثل عرض و حتليل و مناقشة نتائج االختبارات القبلية لعينة البحث عند مستوى  14جدول رقم 

 داخل اجملموعات. 41بني اجملموعات و  0و درجة احلرية  1.10الداللة 

  
البعدية لعينة البحث عند مستوى ميثل عرض و حتليل و مناقشة نتائج االختبارات  13جدول رقم 

 داخل اجملموعات. 41بني اجملموعات و  0و درجة حرية  1.10الداللة 

  
عند  Navette( يبني نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار 10اجلدول رقم )

  43ودرجة احلرية  1.10مستوى الداللة 

  

القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار الوثب العمودي عند  ( يبني نتائج اإلختبار10اجلدول رقم )
  43ودرجة احلرية  1.10مستوى الداللة 

 

  
م عند 31( يبني نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار السرعة 10اجلدول رقم )

  43ودرجة احلرية  1.10مستوى الداللة 

  
م عند 01اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار السرعة ( يبني نتائج 10اجلدول رقم )

  43ودرجة احلرية  1.10مستوى الداللة 



 

  
م عند 41( يبني نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار اجلري بالكرة 10اجلدول رقم )

  43ودرجة احلرية  1.10مستوى الداللة 

  
( 0م*41( يبني نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار اجلري بالكرة )01اجلدول رقم )

  43ودرجة احلرية  1.10عند مستوى الداللة 
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(ميثل مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث يف اختبار اجلري بالكرة 00اجلدول رقم)

 (0م*41)

 البعدي لعينة البحث يف اختبار مثانية بالكرة(ميثل مقارنة نتائج االختبار القبلي و 00اجلدول رقم)  



  

  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف اختبار 10الشكل البياين رقم)
navette  

  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف اختبار 10الشكل البياين رقم)
 الوثب العمودي

  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف 10الشكل البياين رقم)
 م 01اختبارالسرعة 

  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف 10الشكل البياين رقم )
 م 01اختبارالسرعة 

  

(يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف اختبار 10الشكل البياين رقم )
 م 01اجلري بالكرة 

  

(يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف اختبار 10الشكل البياين رقم )
 (  0م*01اجلري بالكرة)

 (يتضح لنا الفرق بني املتوسطات القبلية والبعدية يف اختبار مثانية بالكرة 10الشكل البياين رقم )  

  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف 10الشكل البياين رقم)
 navetteاختبار

  

قبلية و البعدية يف ( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية ال10الشكل البياين رقم)
 اختبارالوثب العمودي.

  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف 01الشكل البياين رقم)
 م01اختبارالسرعة 

  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف 00الشكل البياين رقم)
 م 01اختبارالسرعة



  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف 00الشكل البياين رقم)
 م.01اختباراجلري بالكرة 

  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف اختبار 00الشكل البياين رقم)
 (.0م*01اجلري بالكرة )

  

( يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدية يف اختبار 00الشكل البياين رقم)
 مثانية بالكرة
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  :مقدمة-1

ان التدريب الرياضي الي نشاط ليس بعملية عشوائية تعتمد على املصادفة او تقوم على مبدا احملاولة واخلطا ولكنها عملية 

فلقد زاد االهتمام ذا العلم يف الوقت احلاضر نتيجة  )10، صفحة 2002احلاوى، ( مدروسة وخمططة ختطيطا سليما

التطور السريع و النهضة العلمية الشاملة يف كافة ااالت وخاصة فيما خيص العلوم املرتبطة بعلم التدريب الرياضي وطرق 

ف االعضاء وكذا العلوم واساليب االعداد البدين كعلم احلركة و امليكانيكا احليوية والعلوم املرتبطة كعلم التشريح ووظائ

االخرى ليشكل كل ذلك منظومة متكاملة سامهت يف تطوير علم التدريب الرياضي وبالتايل ازدياد دافعية اي فريق رياضي 

  .الرياضيللوصول اىل حتقيق اعلى مستويات االجناز 

بني وهلم مستوى عال من حلدوث هذا جيب توفر مدرب حمرتف ومؤهل بامكانات خاصة مع مراعاة توفري له العبني موهو 

حيث اللياقة البدنية واملهارية والفسيولوجية والبد من بناء هيكل تدرييب متطور وتوفري اجهزة وادوات بتقنيات متطورة 

رياضي اىل  فريقكل هذا اسباب وعوامل  تساعد اي   )39، صفحة 2008، .حممود ا( والرعاية الصحية جبميع الالعبني

  .حتقيق مبتغاه والوصول اىل القمة 

ان تكامل اداء اي فريق وظهوره كوحدة واحدة خالل املباراة يعتمد اساسا على تنفيذ الالعبني لواجبات مراكز اللعب 

من  يؤديها الالعب خالل املباراة انطالقاوخطوطها املختلفة لكل منهم وان لكل مركز واجبات دفاعية وهجومية حمددة 

وكل العب له متطلبات بدنية ومهارية خاصة يقوم ا  )35، صفحة 1994ابراهيم، ( طريقة اللعب واخلطط املستخدمة

نتج عنها اختالفا يف مستوى تطبيق املتطلبات ان اختالف هذه املراكز واخلطوط ي اثناء املباراة كل حسب مركزه حيث

  .واملهاريةالبدنية 

دراسة اثر املنافسة على بعض املتطلبات لبدنية واملهارية لالعيب  "ويف هذا الصدد كان اختيارنا ملوضوع حبثنا الذي يتناول 

  "سنة 17كرة القدم حسب مراكز اللعب اقل من 

هل :دراسته حيث قمنا بالتعريف باملوضوع من خالل طرح اشكالية حبثنا الذي يصب يف صلب املوضوع الذي حنن بصدد

وحتديد  فرضياته وتؤثر املنافسة على بعض املتطلبات البدنيية واملهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب؟ وكذا 
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ة هذا فيما خيص اجلانب مصطلحات البحث وأمهية وهدف الدراسة كما ركزنا على الدراسات السابقة والبحوث املشا

  .التمهيدي

خصصناه إىل املنافسة الرياضية حيث تطرقنا  األولسة الذي حددناه يف ثالث فصول، الفصل أما اجلانب النظري من الدرا

  .وأنواعها وامهيتها ونظرياا فيه إىل مفهومها وطبيعتها

 وأنواعهامفهومها  إىلحيث تطرقنا  )هاريةاملبدنية و ال(والفصل الثاين فقد خصصناه إىل متطلبات العب كرة القدم 

  .وعالقتها خبصائص املرحلة العمرية 

سنة وكل ما يتعلق ذه الفئة من تغريات 17دراسة خصائص املرحلة العمرية اقل من  إىلالفصل الثالث فقد خصصناه  أما

  . وتطورات من اجلانب اجلسمي، واحلركي، العقلي، واالجتماعي

يه إجراءات البحث وبينا الطرق املستخدمة يف البحث أما اجلانب التطبيقي وتناولناه يف فصلني الفصل األول وضحنا ف

وجمتمع البحث وجماالته و الدراسات السابقة واملشاة وكذا طريقة التحليل اإلحصائي وحدود الدراسة، أما الفصل الثاين 

سة امليدانية خصصناه إىل عرض و حتليل ومناقشة نتائج االختبارات البدنية و املهارية لالعبني املتحصل عليها من الدرا

  .واملالحق وتلخيص نتائجها،باإلضافة إىل بعض االقرتاحات والتوصيات

  :مشكلة البحث-2

لعبة كرة القدم اصبحت حتظى بشعبية هائلة على املستوى احمللي والدويل فقد تعانقت كل اجلهود العلمية واخلربات العلمية 

املدربون يبحثون عن عصارات االفكار والالعبون يتدربون يوميا من حنو تطوير املستوى الفين والبدين هلذه اللعبة وصار 

  .اجل القيام مبنافسة جيدة تضمن هلم الفوز يف اخر االسبوع

كل هذا عمل على ازدياد سرعة اللعب واصبح واجبا على العب كرة القدم يف عصرنا هذا ان يكون قادرا على التحرك 

لالحتفاظ   سيطرته عليها كما ان اللعب احلديث يتطلب من الالعب ان يكافحواجلري بسرعة فائقة مع احتفاظه بالكرة و 

بالكرة وان تتميز حركته بالقوة كالوثب لضرب الكرة بالراس او الكفاح الستخالص الكرة للجري ا والتصويب على 

م امللقاة على عاتق كل العب يف الفريق كما ان توزيع املهام هذه بعض الواجبات واملها)9، صفحة 1996اهللا، (املرمى 
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واالداء وفقا ملراكز اللعب ومهماا هلا متطلبات خاصة امر مازال حيويا وملما لتكامل االداء وتوفري اجلهد يف لعبة كرة 

  )35، صفحة 1994ابراهيم، (  .القدم

القدم يف كل مركز هلم مميزات وخصوصيات فحارس املرمى جيب ان ميتاز بالقوة البدنية والقدرة على القفز ان العبو كرة 

بالرشاقة وسرعة رد  واالرتقاء للتعامل مع الكرات العالية اما بالنسبة اليقاف التسديدات فيجب على احلارس ان يتمتع

والقدرة على القفز لضرب الكرة بالراس والتحكم بالكرة اما بالنسبة  الفعل بينما ميتاز املدافع احملوري عادة بالطول الفارع

للظهري العصري يف كرة القدم احلديثة جيب ان ميتاز باللياقة البدنية العالية النه كثري التقدم لالمام والعودة للخلف كما ميتاز 

ملهامجني جيب بان يتمتع بالقوة البدنية ايضا بالسرعة هناك ايضا الوسط الدفاعي الذي يعد حلقة وصل بني املدافعني وا

د اما الوسط اهلجومي 90كلم طوال   12العاقة العيب اخلصم وان يتمتع ايضا بلياقة بدنية عالية فعادة ما يقطع مسافة 

يد جيب ان يتمتع باملهارة العالية والتمرير احملكم واملراوغة اجليدة كما ان املهاجم جيب ان يكون ذو ايقاع لعب سريع وجي

هذه بعض املتطلبات اليت حيتاجها  لى االرتقاء للتعامل مع العرضياتع املراوغة والتحكم بالكرة كما جيب ان ميتاز بالقدرة

الالعبون كل حسب مركزه وخيتلف مستوى تنفبذها من العب اىل اخر خالل املنافسة فالبد من تعديل مسار التدريبات 

.حسب املتطلبات البدنية واملهارية اليت حيتاجها الالعبون يف كل مركز  

 اننا كطلبة يف جمال التدريب الرياضي نرى ان االشكالية الكربى هي يف التدريب اجلماعي لالعيب كرة القدم بصفة دائمة 

ومستمرة وكذا افتقار وجود منهج علمي مبين على اسس صحيحة يراعي املتطلبات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم 

.حسب مراكز اللعب  

السابقة يف هذا اجلانب سببا اخر لتناول هذه املشكلة وهذا ما اخذنا اىل طرح التساؤالت  وكان ايضا لغياب الدراسات

:التالية  

  :التساؤل العام

  هل تؤثر املنافسة على بعض املتطلبات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب؟

  :التساؤالت الفرعية
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ات القبلية والبعدية لعينات البحث يف مستوى بعض املتطلبات البدنية هل توجد فروق ذات داللة احصائية بني االختبار 

  لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب؟واملهارية 

  على بعض املتطلبات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب؟ماهي نسبة تاثري املنافسة 

   :اهداف البحث-3

  من الدراسات غاية ترجى من ورائها واهداف تسعى لتحقيقها من اجل تقدمي البديل او تعديل ماهو موجود  لكل دراسة

  االملام مبا حيمله هذا البحث ومنو وذلك باسهام هذا البحث يف رفع كفاءته وبالتايل استيعاب طبيعة البحث العلمي 

  :يفيما يلخالل حبثنا هذا نريد حتقيق بعض االهداف اليت ميكن حصرها 

  .التعرف على مدى تاثري املنافسة على بعض املتطلبات البدنية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب-

  .معرفة مدى تاثري املنافسة على بعض املتطلبات املهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب-

  :فرضيات البحث-4

  :الفرضية العامة

  .دنية واملهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعبتؤثر املنافسة على بعض املتطلبات الب-

  :الفرضيات الجزئية

العيب كرة ل املهاريةو  يف مستوى املتطلبات البدنية هناك فروق ذات داللة احصائية بني االختبارات القبلية والبعدية-1

  .مراكز اللعب القدم حسب 

   .حسب مراكز اللعب  كرة القدم متفاوتةلالعيب نسبة تأثري املنافسة على املتطلبات البدنية و املهارية -2

  :أهمية البحث-5

  :مشلت أمهية هذه الدراسة جانبني

ميكن هلذا البحث أن يكتسي أمهية بالغة وذلك من اجلانبني العلمي والعملي، فمن اجلانب  :الجانب النظري: أوال

  .العلمي ميكن اعتباره كمسامهة يف إثراء وتثمني املكتبة اجلامعية قصد مساعدة املدربني والباحثني
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 الفئة العمرية، هلذه لتدريبيةا الصورة تعديل يف الدراسة هذه نتائج من االستفادة ميكن رمبا :الجانب التطبيقي: ثانيا

واليت حيتاجها كل   بعض املتطلبات البدنية و املهارية تطوير على مركزة تدريبية برامج بناء يف املناسبة العلمية الطرق وإتباع

 النمو ومتطلبات اخلصائص حسب األشبال خالل املنافسة ، لفئة واملتزن الشامل اجليد اإلعداد من أجل مركزهالعب يف 

          .العمرية املرحلة هذهيف  اجلسم ألعضاء التكيفات الفسيولوجيةو 

  :مصطلحات البحثل ات النظريةالتعريف-6

  :المنافسة-6-1

النشـــاط الـــذي حيصـــل داخـــل إطـــار املســـابقة املؤقتـــة يف منـــط إســـتعدادات معروفـــة وثابتـــة باملقارنـــة مـــع الدقّـــة "املنافســـة هـــي 

  (matiview, 1997, p. 23). "القصوى

  :البدنية المتطلبات- 6-2

وميكن حتديدها يف الصفات  واجباته احلركية بكفاءة واقتدار هي جمموعة من القدرات البدنية اليت متكن الفرد من أداء 

  )119، ص1979قاسم، ( .القوة، السرعة، التحمل، املرونة، الرشاقة: التالية

  :ةـارات األساسيـالمه-6-3

استخدام العضالت لتحريك اجلسم  ميستلز . ءاملهارات األساسية يف كرة القدم هي عبارة عن نوع معني من العمل واألدا

  وتتضمن التفاعل بني عمليات     تعتمد أساسا على احلركة وهي ذا الشكل. أو بعض أجزائه لتحقيق األداء البدين اخلاص

 )15، صفحة 2002محاد، ( .معرفية وعمليات إدراكية وجدانية لتحقيق التكامل يف األداء

  :كرة القدم-6-4  

كرة القدم قبل كل شيء رياضة :" متارس من طرف مجيع الناس كما أشار إليها رومي مجيل ،كرة القدم هي رياضة مجاعية  

 )50، صفحة 1986مجيل، ( " .مجاعية يتكيف معها كل أصناف اتمع
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حيث يقوم من  الفريق يف البناء املتكامل لالعيب حيدد مركز اللعب ميكن حتديده باملوقع الذي :مراكز اللعب- 6-5

ابراهيم، اجلديد يف االعداد املهاري واخلططي ( .خالله بتنفيذ واجباته اهلجومية والدفاعية يف اطار اخلطط املوضوعية

)35، صفحة 1994لالعب كرة القدم،   

  تعترب هذه املرحلة من أهم املراحل العمرية يف حياة الفرد إذ  :سنة) 16-15(: مرحلة العمريةال- 6-6

زهران، علم النفس النمو ( .هي القاعدة األساسية اليت تبىن عليها توجيه الطفل إىل االختصاص يف الرياضة

  )15، صفحة 1995للطفولة واملراهقة، 

  :السابقة والمشابهةالدراسات -7

تعترب الدراسات السابقة واملشاة جانبا هاما جيب على الباحث تناوله واعتباره جماال خصبا الغناء حبثه وتستعمل هذه 

  . الدراسات للحكم واملقارنة واإلثبات أو النفي

  املنافسة الرياضيةإال أن البحوث والدراسات يف جمال الرتبية البدنية والرياضة قليلة جدا وباخلصوص عن 

وجدنا بعض املذكرات السابقة ضة بالوطن فمن خالل تصفحنا للمذكرات والرسائل يف خمتلف معاهد الرتبية البدنية والريا

 :واليت هي كالتايلواملشاة ملذكرتنا 

  :)2006( دراسة السعيد بوبكري- 7-1

  "القدم خالل مرحلة المنافسةفعالية مدة التحضير البدني على مردودية العبي كرة : "العنوان

  : الهدف

  .توضيح أمهية مدة التحضري البدين على مردودية الفريق خالل املنافسة -1

  .العالقة بني حتسن األداء ومدة حتضري الصفات البدنية -2

  القدم أمهية ودور الصفات البدنية يف زيادة مردودية العيب كرة -3
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  :الفروض

 .البدنية كلما كان مناك حتسن يف األداء التقين والتكتيكي وهي عالقة إرتباطية كلما متددت مدة حتضري الصفات-

  .كلما كانت مدة التحضري البدين طويلة يف احلجم والشدة كلما ازدادت مردودية العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة-

حتقيق العالقات بني املتغريات  وقد أعتمد الباحث يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي الذي يعتمد على: المنهج

  .وحماولة قياسها

مدرب وحمضر بدين من أندية القسم الوطين الثاين جمموعة الشرق وكان اختيار  30استعمل الباحث عينة من : العينة

  .العينة بطريقة عشوائية

  .االستبيان واملقابلة و الوسائل اإلحصائية:األداة

  :أهم االستنتاجات

  .خالل املنافسة إن ملدة التحضري البدين تأثريا على أداء الالعبني -1

  .إن مدة التحضري البدين تأثري على تنمية الصفات البدنية-2

  :ةتوصيأهم 

ضرورة رفع القدرات املعرفية للمدربني عن طريق إشراكهم يف امللتقيات العلمية والدورات التكوينية حتت إشراف إطارات - 

التدريب ضرورة إتباع الطرق والوسائل العلمية يف وضع الربامج التدريبية اليت تتناسب مع قدرات وأعمار خمتصة يف جمال 

  .الالعبني

  ):2007(،بن اسعيد احمد،بعيرة عبد الغني عزةعامر  دراسة- 7-2

  ".كرة القدم خالل مرحلة المنافسةفعالية التحضير البدني على أداء ال عبي  : " العنوان
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  :الهدف

  .العالقة املوجودة بني التحضري البدين وأداء الالعبني خالل مرحلة املنافسة -1

  .مدى تأثري التحضري البدين على مستوى أداء الالعبني أثناء املنافسة -2

  السعي إىل لفت املدربني واملسريين يف مجيع التخصصات بأمهية اجلانب البدين بالنسبة لالعيب كرة القدم-3

  :الفروض

  .لزيادة فعالية التحضري البدين تأثري على أداء الالعبني خالل مرحلة املنافسة -1

  .يف تنمية الصفات البدنية واملهارية أمهيةللتحضري البدين  -2

وقد اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي باعتباره طريقة للوصف والتحليل والتفسري لوضعية علمية : المنهج

  .لوضعية ما

مدرب وخمتص  بشؤون كرة القدم ملختلف أندية والية  36صد حتقيق الفرضيات استعمل الباحث عينة من وق: العينة

 .املسيلة الناشطة ملختلف مستوياا

استخدم الباحث االستبيان كونه األنسب ملوضوع البحث فهو كل استقصاء ينصب على ظاهرة من الظواهر : األداة

 يف احلاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانب القوة والضعف فيها وحتديد العالقاتالتعليمية أو النفسية كما هي قائمة 

  .بني عناصرها

  :أهم االستنتاجات

  .تأثري على أداء الالعبني خالل مرحلة املنافسةهلا زيادة فعالية التحضري البدين أّن  -1

  .يف تنمية الصفات البدنية واملهارية أمهيةتحضري البدين للأّن  -2

  :ةتوصيأهم 

  .برامج تدريبية مقننة وفق أسس علميةوضع   -
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  ):2007(دراسة السعيد بوطي وخالد خضراوي - 7-3

  "اكابر"مدى تاثير كثافة المنافسة الرياضية على اللياقة البدنية لالعبي كرة القدم ":العنوان

   "القسم الوطين االول"دراسة ميدانية لفرق                                    

  :البحثمشكلة 

  دور يف التاثري السليب على مستوى اداء العيب كرة القدم؟) املنافسات(هل لكثافة املباريات -1

  دور يف حتسني اداء الالعبني خالل فرتة املنافسة؟هل للتحضري البدين -2

ساسية يف كرة حتسن اداء الالعبني خالل فرتة املنافسة قد يعود اىل املدة املخصصة العداد الصفات البدنية االهل -3

  القدم؟

   :الفرضيات

  :الفرضية العامة

  .ان لكثافة املنافسة الرياضية يف كرة القدم دور يف التاثري السليب على مستوى اللياقة البدنية لالعبني-

  : اهداف البحث

  التعرف على االنعكاسات اليت تولدها كثرة املنافسات وكثافتها-1

  الرياضية على مستوى اداء االعبنيمعرفة مدى تاثري كثافة املنافسة -2

  ابراز دور و امهية اللياقة البدنية لالعب كرة القدم-3

  :الفرضيات الجزئية

  املباريات الرياضية دور يف التاثري السليب على االداء واملردود العام لالعيب كرة القدمحلجم وكثافة -1

  للتحضري البدين دور يف حتسني اداء الالعبني خالل فرتة املنافسة -2

  يتاثر حتسن االداء العام لالعبني اىل االعداد البدين والتطوير اجليد للصفات اخلاصة باللعبة-3
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  اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي:  المنهج

  لطريقة العشوائيةومت اختيارها با مدربني 3و العب 30استعمل الباحث عينة من :العينة

  املقابلة، االستبيان،والوسائل االحصائية:ادوات البحث

   :اهم نتيجة

يعتربون إجراء فريقهم سلسلة من املباريات يتأثر الفريق من خالل تراجع األداء البدين حيث يقيمون أداء فريقهم  املدربون

  .باملتوسط

  :اإلستنتاج

الناحية البدنية بعد إجراء سلسة من املباريات وذلك من خالل اجلهد املبذول  نستنتج أن املدربني يرون أن الفريق يتأثر من

  .مما يتطلب فرتة راحة كافية تخالل هاته املباريا

         )2011(:مذكرة شريف هشام وشنتير حميد - 7-4

  " فعالية التحضير البدني واثره على العبي كرة القدم اثناء المنافسة ":العنوان

  )سنة18_16" صنف أواسط"والية غليزان (مورة على العيب نادي ز حبث جترييب أجري  

  :االشكالية 

  اء الالعبني حالل مرحلة املنافسةهل للتحضري البدين تأثري على أد :التساؤل العام

  :التساؤالت الجزئية

    هل لزيادة فعالية التحضري البدين تأثري على أداء الالعبني خالل مرحلة املنافسة؟-1

   للتحضري البدين أمهية يف تنمية الصفات البدنية؟هل -2

  

  



 التعريف بالبحث    

 

11 
 

  :أهداف البحث

  .لعالقة املوجودة بني التحضري البدين و أداء االعبني خالل مرحلة املنافسةا-1

  .مدى تأثري التحضري البدين على مستوى أداء االعبني أثناؤ فرتة املنافسة-2

املسريين يف مجيع التخصصات ألمهية اجلانب البدين بالنسبة كما يسعى هذا البحث اىل لفت انتباه املدربني و -3

  .للرياضيني

  :الفرضيات

  :الفرضية العامة

  .لزيادة فاعلية التحضري البدين تأثري على أداء االعبني خالل مرحلة املنافسة-1

  .للتحضري البدين تأثري على أداء العيب كرة القدم خالل مرحلة املنافسة-2

 :الفرضيات الجزئية

  على أداء الالعبني خالل مرحلة املنافسة تاثري لزيادة فاعلية التحضري البدين -1

  الصفات البدنية للتحضري البدين أمهية يف تنمية-2

  .اعتمد الباحثان على املنهج التجرييب :المنهج

 2012 _ 2011ن ني ضمن البطولة الوالئية لغليزاالعيب كرة القدم صنف أواسط املسجل :العينة

  :البحثأدوات 

  .املصادر و املراجع-

  .االختبارات و القياسات-

  .فريق عمل خمتص يف الرتبية البدنية و الرياضية-

  .الطرق االحصائية-

  .اجلداول و املنحنيات-
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  :االستنتاجات

التحكم يف تحضري البدين له أمهية كبرية يف تنمية الصفات البدنية و املهارية من خالل زيادة فعالية التحضري البدين مع لل-

و هذا ما يبني أن الفرضيات املقرتحة هلذا البحث قد ، دون امهال اجلانب التقين و التكتيكي ،احلمولة املناسبة للتدريب 

  .حتققت

  :اقتراحات

  .دم امهال التجضري باعتباره جزء و عامل مهم يف حتقيقالنتائج الرياضية اجليدةع_1

  .ن من خالل التجضري البدين اجليداالهتمام بالوصول اىل اللياقة البدنية م-2

  .اتباع الطرق العلمية يف التجضري البدين-3

 .ضرورة وجود برامج خاصة بالعمل يف مرحلة التحضري البدين مما يساعد اللعبني و املدربني-4

  حاج طيب مصطفى_مذكرة بوخاتم محمد - 7-5

 "البدنية لالعبي كرة القدممدى تأثير كثافة المنافسة الرياضية على اللياقة " :العنوان - 7-5

 سنة15الى12من

  :االشكالية

  هل لكثافة و تعدد املباريات أن تؤثر على اللياقة البدنية لالعيب كرة القدم؟ :التساول العام

  :التساؤالت الفرعية

  دور يف التأثري السليب على مستوى أداء العيب كرة القدم؟) املنافسات(هل لكثافة املباريات -1

  الصفات البدنية حالل مرحلة املنافسة قد حيسن من أداء العيب كرة القدم؟ هل العداد-2

  هل للتحضري البدين دور يف حتضري أداء االعبني خالل فرتة املنافسة؟-3
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  :االهداف

  .التعرف على االنعكاسات اليت تولدها كثرة املنافسات و كثافتها-1

  .ستوى أداء االعبنيمعرفة مدى تأثري كثافة املنافسات الرياضية على م-2

  .ابراز دور و أمهية اللياقة البدنية لالعب كرة القدم-3

  .تسليط الضوء على أمهية التحضري البدين خالل مرحلة املنافسة-4

  :الفرضيات 

  :الفرضية العامة

  .ان لكثافة املنافسة الرياضية يف كرة القدم دور يف التأثري السليب علي مستوى اللياقة البدنية لالعبني

  :الفرضيات الجزئية

  .حلجم و كثافة املباريات الرياضية يف التأثري السليب على االداء و املردود العام لالعيب كرة القدم-1

  .عام خالل املوسم و فرتة املنافسةللتحضري البدين دور يف حتسني لألداء ال-2

  .للصفات اخلاصة باللعبةيتأثر حتسن االداء العام االعبني باالعداد البدين و التطوير اجليد -3

  .اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي :المنهج

العب من فرق القسم الوطين اجلهوي الثاين الغريب  40لقد مشلت العينة العشوائية و املتكونة من مدربني و  :العينة

  ".أشبال"

  :أدوات البحث

  .املقابلة-

  .االستبيان-

  .الدراسة االجصائية-
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  :االستنتاجات

  .التأثري السليب لكثافة املباريات على االداء العام لالعيب كرة القدم و على اللياقة البدنية-1

ثأثري ظاهريت التعب و االرهاق على االداء العام لالعيب كرة القدم أثناء املنافسة و الذي ينجم عن اجراء سلسلة من -2

  .لى االعبنياملباريات خالل املوسم الرياضي و الذي يعود باالثر السليب ع

  .ارجاع املدربني كثرة االصابات و تراجع النتائج اىل تأثري السليب لكثافة املنافسة الرياضية-3

وعي املدربني و االعبني بأمهية و فعالية التحضري البدين اجليد ملا له من االثر االجيايب يف حتسني االداء العام أثناء -4

  .املنافسة و الرفع من قدرام

  .عامال من عوامل التفوق و النجاح البدين  جلانب اعتبار ا-5

  ):2013(بن بكار كمال -مذكرة عابد مختار- 7-6

  ".العبي كرة القدمكثافة المنافسة على بعض المتطلبات البدنية والمهارية ل":العنوان

  ".حبث وصفي اجري على اشبال فريق ترجي مستغامن "                     

  :االشكالية

  :العامالتساؤل 

  .هل تؤثر املنافسة على بعض املتطلبات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب-

  :التساؤالت الفرعية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية و البعدية لعينات البحث يف مستوى بعض املتطلبات  -1

  ؟سنة  17البدنية لالعيب كرة القدم أقل من 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية و البعدية لعينات البحث يف مستوى بعض املتطلبات -2

 سنة ؟ 17املهارية لالعيب كرة القدم أقل من 

  سنة؟  17ما هي نسبة تأثري املنافسة على املتطلبات البدنية و املهارية لالعيب كرة القدم أقل من -3
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  :أهداف البحث

لكل دراسة من الدراسات غاية ترجى من ورائها وأهداف تسعى لتحقيقها من أجل تقدمي البديل أو تعديل ما هو  

. موجود، وذلك بإسهام هذا البحث يف رفع كفاءته وبالتايل استيعاب طبيعة البحث العلمي واإلملام مبا حيمله هذا البحث

  :يلي كن حصرها فيماومن خالل حبثنا هذا نريد حتقيق بعض األهداف اليت مي

  .سنة 17التعرف على مدى تأثري  املنافسة على بعض املتطلبات البدنية لالعيب كرة القدم اقل من -1

 .سنة   17معرفة مدى تأثري  املنافسة على بعض املتطلبات املهارية لالعيب كرة القدم اقل من -2

  :فرضيات البحث -

  :الفرضية العامة

  .سنة 17املتطلبات البدنية و املهارية لدى العيب كرة القدم اقل من  تؤثر املنافسة على بعض -  

  :الفرضيات الجزئية

القبلية و البعدية يف مستوى املتطلبات البدنية لالعيب كرة القدم اقل  االختباراتتوجد فروق ذات داللة إحصائية  بني  -1

  .سنة 17من 

القبلية و البعدية يف مستوى املتطلبات املهارية لالعيب كرة القدم اقل  االختباراتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني  -2

  .سنة 17من 

  .نسبة تأثري املنافسة على املتطلبات البدنية و املهارية تكون لصاحل عينيت املستوى األول و الثاين -3

  .اعتمد الباحثان على املنهج الوصفي :المنهج

  .وقد مت اختيارها بالطريقة العمدية اىل فريق ترجي مستغامن العبا ينتمون 24مشلت عينة البحث :العينة
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  :ادوات البحث

  .املصادر و املراجع باللغة العربية و األجنبية - 

  .املقابالت الشخصية-

  .االستبيان-

  .االختبارات البدنية- 

  .االختبارات املهارية- 

  .الوسائل البيداغوجية- 

  :اهم نتيجة

  .الرياضية يف كرة القدم دور يف التأثري اإلجيايب على مستوى املتطلبات البدنية و املهارية  لالعبنيأن لكثافة املنافسة  تبني-

  :اهم توصية

  .عدم إمهال عامل املنافسة باعتباره جزء مهم ملا له من اثر إجيايب يف حتسني أداء الالعبني وحتقيق النتائج اجليدة-

  :التعليق على الدراسات- 7-7

  : ة لوحظ ان الدراسات الثالتة التاليةعلى الدراسات السابقة واملشا طالبانالمن خالل إطالع 

دراسة السعيد بوبكري ودراسة عامر عزة واخرون ودراسة شريف هشام وشنتري محيد حتدثت يف موضوعها على فعالية 

   .ى العيب كرة القدم خالل املنافسةالتحضري البدين واثره عل

اما ، العينة املستخدمة واملرحلة العمرية لالعبني  أفراداختلفت الدراسات فيما بينها يف عدد فأما اختيار العينة 

دراسة السعيد بوطي وخالد خضراوي ودراسة الشريف هشام وشنتري محيد تناولت موضوع مدى تاثري كثافة املنافسة 

بن بكار كمال فكانت بعنوان كثافة املنافسة على الرياضية على اللياقة البدنية لالعيب كرة القدم اما دراسة عابد خمتار و 

بعض املتطلبات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم وهذا ما جيعل الدراسات السابقة الذكر تتوافق والدراسة احلالية يف 

ام مثل دراستنا ماعدا مذكرة شريف هشاملعىن العام كما تبني ان كل الدراسات جلات اىل استخدام املنهج الوصفي 
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العينة  أفراديف عدد وشنتري محيد استخدمت املنهج التجرييب اما اختيار العينة فاختلفت الدراسات فيما بينها 

، زيادة على معرفة الوسائل واألدوات اليت استعملت خالل البحث، و أهم املستخدمة واملرحلة العمرية لالعبني 

باإلضافة  اللغة العربية واألجنبية يف مجع املعلوماتبعلى املصادر  اتواحنصرت الدراس الصعوبات اليت واجهتها

االحصائية حىت اخراج ة االستمارة االستبيانية، املقابالت الشخصية، االختبارات والقياسات واملعاجل إىل

  .البحث يف شكله النهائي

   :نقد الدراستان- 8- 7

  :يف النقاط التاليةمتيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة واملشاة 

  .حتدثت دراستنا احلالية وتعمقت اكثر مقارنة بالدراسات السابقة على مراكز اللعب- 

 واجبات قمنا مبناقشة و حتليل نتائج االختبارات البدنية واملهارية لالعبني كل على حدى انطالقا من- 

  .يف الفريق مركز كل ومتطلبات وخصوصيات
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  :مدخل الباب األول

يتمثل الباب األول يف الدراسة النظرية واليت من خالهلا حاول الطالبان الباحثان اإلملام مبوضوع واإلحاطة بكل جوانبه،       

وأسسها،  أنواعهاحيث مت تقسيمه إىل ثالثة فصول، ضم الفصل األول منها املنافسة من حيث التخطيط ومفهومها، و 

وخصائصها، ويف كرة القدم خاصة، كما احتوى الفصل الثاين على املتطلبات البدنية و املهارية يف كرة القدم بتعريفها، ذكر 

أنواعها وتفصيل الصفات البدنية اخلاصة ذه املرحلة العمرية وكل مهارة وطريقة أداءها،وطرق، ومراحل التدريب عليها، أما 

يه الطالبان الباحثان إىل خصائص املرحلة العمرية وكل ما يتعلق ذه الفئة من تغريات وتطورات من الفصل الثالث فتطرق ف

  .اجلانب اجلسمي، واحلركي، العقلي واالجتماعي

  :تمهيد

للرياضة أن تعيش بدون منافسة إذ تعترب املنافسة الرياضية عامال هاما وضروريا لكل نشاط رياضي، حيث ال ميكن 

لكي حيقق دريس الرياضي ال تكتسب أي أمهية مبفردها بل تكتسب معناها من خالل ارتباطها بإعداد الفرد أن عملية الت

أحسن ما ميكن من مستوى يف املنافسة الرياضية ومن أجل السمو مبستوى الالعب وإعطاء أحسن نتيجة جيب أن تكون 

إجناح أي مراعاة مجيع اجلوانب، اجلانب البدين، كما أن هذا األخري جنده عنصر هام وفعال يف . مبنهجية علمية عملية التدريس

إىل مفهوم املنافسة والدورات الرياضية، أنواع املسابقات لذلك تطرقنا يف هذا الفصل . ةاملنافسة وإعطائها صورة حسن

  نافسةواملنافسات وكذلك اخلصائص السيكولوجية وأبعاد امل

    :تعريف المنافسة-1

واملشجعون فضال على تستخدم كلمة املنافسة بشكل عام يف اال الرياضي، حيث يستخدمها املدربون واإلداريون 

وذلك حسب ما ذكره " مارنيز"الرياضيني، ويعتمد الباحثون يف تعريف املنافسة بشكل عام على وصف عملياا فالحظ 

wenberg gould 1997  أن املنافسة الرياضية هي حالة يقوم خالهلا شخصني أو أكثر بالتنافس والعمل للحصول

ومن مث حتقيق املنافسة عندما  ،(Weineck, 1997, p. 125) على اجلائزة أو أكرب حصة وحتقيق مستواه النخبوي

 وذلك حسب ما سرده" روس وهاج" نقال عن" شو"ويعترب . يكافح اثنان أو أكثر يف سبيل شيء ما أو لتحقيق هدف

  :أن املنافسة الرياضية أنواع 1996 وليخال

  .املنافسة بني فردين -

  .املنافسة بني فريقني -
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  .املنافسة بني فرد ومستوى -

  .)194، صفحة 1996الخولي، ( ثر من فرد ضد عناصر الطبيعةاملنافسة بني أك -

نوعني من املنافسة مباشرة وغري مباشرة، يتنافس الشخص من خالهلا من  1983سنة " فوندين هيق"من ناحية أخرى استنتج 

 مستواه النخبوي من االستعداداتأج الوصول إىل النمط املوضوعي، أي من أجل جتاوز أوقاته أو 

(Weinberg.D.Gould, 1997, p. 125).  

عاديني أو ضد أمناط قائمة كما يؤكد أن الرياضة ومن خالل املنافسة يتصارع الشخص مع فرد أو جمموعة أفراد ضد منافسني 

مؤثرة اليت ال يعرفها الرياضي أثناء صريورة التدريس واليت تؤثر يف تطور الطبع هي نشاط غري ثابتة اليت ختلق عناصر انفعالية 

الرياضي وأنه من الضروري إبقاء احلالة الفكرية والبدنية يف مستواها النخبوي من التدريب، وألن الرياضة أو املنافسة يف ميداا 

بع الرياضي رغم أهداف املشاركني قد تكون متعددة ومنفصلة احلايل من التطور أثناء صريورة التدريب واليت تؤثر يف تطور الط

  .عن بعضها البعض، فكل هذا مرتبط باآلخرين من اجل حتقيق أهدافه

تعريف آخر للمنافسة، وإلعانة اإلطارات وذلك باألخذ بعني اإلعتبار التأثريات االجتماعية الكثرية واليت  "رينار مارتوز"ويقرتح 

عن حممد فضايل أنه رغم كل النقد املوجه للمنافسة إال أا مازالت  1996ي، حيث يذكر احلويل تتحكم يف السلوك الرياض

األساس املتني الذي تقوم عليه الرياضة فهي تستخدم لرفع املستوى الصحي، وإلضفاء الروح املعنوية العالية لألفراد ومن أجل 

  :دة املنافسة تتوقف على ثالث عوامل هيالتباهي أو التفاخر واالعتزاز القومي، بل ويرى أن درجة ح

  .طبيعة اتمع من حيث امليل للمنافسة -

  .احلوافز املقدرة للمنافسة -

  .استغالل املنافسة لرفع املستوى -

  :طبيعة المنافسة - 1-2

املباريات املنافسة أيا كان مستواها بدء مبباريات الفصول يف املدارس واللقاءات احلساسة يف الدوري أو الكأس أو 

الودية أو مباريات االعتزال أو التكرمي واملباريات الودية يف املنافسات الوطنية أو لقاءات بروتوكوالت التعاون الرياضي اخلارجي، 

فهي على كل حال منافسة مع تباين ظروف واشرتاطات التنافس بالرغم من عدم ضرورة إحراز نتيجة معينة أو تأثري النتيجة يف 

  .لفريق املنافس يف البطولة لكنها منافسة بكل املقاييسحتسني وضع ا

على الدقائق كما هو احلال يف اجلمباز ) سباحة، ألعاب القوى(سة يف أقل من دقيقة يف املنافسات الفردية ومتتد ظروف املناف

والكرة الطائرة يف  كما هو احلال يف كرة القدم واليت متتد إىل ساعات يف بعض لقاءات التنس .والغطس إىل أكثر من ذلك

  .)422، صفحة 1995عدنان، ( األشواط احلامسة
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الفهم الكامل املنافسة الرياضية فإنه إىل أنه لكي نستطيع " رايرت مارتنيز"أشار : المنافسة الرياضية كعملية -1- 1-2

ويف ضوء ذبك " التقييم االجتماعي"اجلوانب واملراحل يف إطار مدخل ينبغي علينا النظر إىل أا عملية تتضمن العديد من 

العملية اليت تتضمن مقارنة أداء الالعب الرياضي طبقا لبعض املستويات يف حضور شخص آخر "يعرف املنافسة الرياضية بأا 

لية ترتبط كل منها باألخرى وتتأثر ا إىل أن هناك أربعة مراحل يف إطار املنافسة الرياضية كعم" مارتينز"على األقل كما أشار 

  :هي

إن املوقف املوضوعي يعترب مبثابة الشرط األول لبدء عملية املنافسة، فاملوقف  :الموقف التنافسي الموضوعي -1-2-2

التنافسي املوضوعي ينبغي أن يتضمن مقارنة األداء مبستوى معني ووجود شخص آخر على األقل يستطيع أن يقوم بتقييم هذه 

  .)204، صفحة 1996الخولي، ( وعلى ذلك فهي حالة توافر املتطلبات فعندئذ ميكن املنافسة أن تبدأ املقارنة

يعترب اجلانب الذايت ملوقف املنافسة مبثابة الوسيط لبعض العوامل مثل، : الموقف التنافسي الذاتي -3- 1-2

ويتضمن  ،)190، صفحة 1997راتب، ( واجتاهاته وقدراته، إضافة إىل عوامل شخصية أخرى متداخلةاستعدادات الفرد 

ففي هذه املرحلة تلعب اجلوانب  لموقف التنافسي املوضوعيل املوقف التنافسي الذايت إدراكات وتفسريات وتقييمات الالعب

مثل قدرات الالعب املدركة ومدى ثقته بنفسه ودافعيته ومدى أمهية املنافسة بالنسبة له ومدى تقديره الذاتية لالعب دورا هاما 

  .ملستوى املنافس وغري ذلك من العوامل الشخصية والفروق الفردية األخرى

شخصية اليت تؤثر إىل أن مسة التنافسية والقلق التنافسي ميكن اعتبارها من بني أهم العوامل ال 1995 "دياناجل"وقد أشار 

سي الذايت وهو الذي حيدد استجابة املنافسة وهذا التقييم يعترب مبثابة املوقف التنافبصورة واضحة على إدراكات وتقييم الفرد 

  .الفرد للمنافية

مرحلة االستجابة الفيزيولوجية مثل زيادة دقات القلب أو زيادة إفراز العرق يف اليدين أو  :االستجابة -1-2-4

االستجابات النفسية مثل الدافعية أو الثقة بالنفس أو الشعور بالتوتر أو القلق أو الضيق أو االستجابات السلوكية اليت تتمثل 

  .يف األداء أو السلوك العدواين مثال

العالقة  واليت تتضمن الظاهرة يف الرياضة التنافسية وهي الفوز أو اهلزمية مبشاعر النجاح والفشل ولكن :النتائج -1-2-5

بينهما ليست عالقة أوتوماتيكية أي أن النجاح ال يعين الفوز كما أن اهلزمية ال تعين الفشل فعندما يشعر الالعب بالنجاح بعد 

أداء جيد بالرغم من هزميته من منافس أقوى كما يشعر الالعب بالفشل وغريمها منا النتائج احلادثة لعملية املنافسة ال تنتهي 

عملية تغذية راجعة حنو كل املوقف التنافسي املوضوعي واملوقف التنافسي الذايت، حىت يتمكن ل تقوم بإحداث عند هذا احلد ب

 لموقف التنافسيبذلك التأثري على العمليات التنافسية الذاتية وبالتايل إمكانية التغيري يف بعض العوامل املوضوعية أو الذاتية ل

  .)31، صفحة 2002عالوي، (
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اإلنتاج  أن الرياضة تعمل على إخراج أحست نا منلك وكذلك أنه بدون منافسة ينعدم

واالبتكار، ويرى أيضا أن املنافسة هي السعي وراء النجاح وحتقيق األهداف املسطرة، فالكثري من أفراد اتمع األمريكي 

  .يعملون على النجاح والفوز والتمكن من إحلاق اهلزمية بالغري واحلصول على املكافئة أو تقسيمها
بالغري أو تقسيمها وهلذا فإن أغلبية الرياضيني يلجئون إىل طرق غري قانونية من 

للمنافسة دور كبري يف التحضري، حيث أن هناك العديد من الرياضيني الذين استعملوا املنافسة كدافعية إجيابية من أجل 

ني التبيني للشباب أن يكون من املناسب مجع كل اجلهود 

انطالقا من  1996كما أشار اخلويل   .من أجل أغلبية حتسن النتائج األكثر إجيابية منها السلبية عن الرياضيني، ومهما يكون

ي، فهي كلها مضامني تندرج إن الناس عموما يشرتكون يف الرياضة، يتوقعون املنازلة أو املسابقة أو التبار 

وعدم إبرازها بوضوح يف احلياة العامة، لكن 

الرياضة ال تستهجي هذه املشاعر بل تربزها وتضعها يف إطارها االجتماعي الصحيح بل وتعمل على ذيبها وربطها بالقيم 

ري االجتماعية من خالل قيم الرياضة مثل قوانني األلعاب، قوانني التنافس وااللتزام باللوائح والتشريعات الرياضية واللعب 

النظيف والتنافس الشريف وغريها من أطوار املعايري االجتماعية اليت تعمل على تدريب األطفال والشباب على عمليات 

إىل التساؤل على مدى تنظيم اجلماعة املشاركة يف الرياضة يف سبيل غناء خصائصها 

األولية، ويبدوا أن اإلجابة األسلم هي أمنا حيدث يف هذا الصدد بغض النظر عن النكهة إمنا يتم بالالوعي يف غالبيته، أقصد 

ولكن يف غالب األحيان فإم ال يعطون اعتبار لنمط 
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 .وضح طبيعة المنافسة الرياضية

  :أهمية المنافسة

أن الرياضة تعمل على إخراج أحست نا منلك وكذلك أنه بدون منافسة ينعدم 1999 

واالبتكار، ويرى أيضا أن املنافسة هي السعي وراء النجاح وحتقيق األهداف املسطرة، فالكثري من أفراد اتمع األمريكي 

يعملون على النجاح والفوز والتمكن من إحلاق اهلزمية بالغري واحلصول على املكافئة أو تقسيمها

بالغري أو تقسيمها وهلذا فإن أغلبية الرياضيني يلجئون إىل طرق غري قانونية من من هنا فالفوز والنجاح عندهم هو إحلاق اهلزمية 

للمنافسة دور كبري يف التحضري، حيث أن هناك العديد من الرياضيني الذين استعملوا املنافسة كدافعية إجيابية من أجل 

ني التبيني للشباب أن يكون من املناسب مجع كل اجلهود االستمرار يف التجديد وتطوير االستعدادات، ومن هنا فواجب املدرب

من أجل أغلبية حتسن النتائج األكثر إجيابية منها السلبية عن الرياضيني، ومهما يكون

إن الناس عموما يشرتكون يف الرياضة، يتوقعون املنازلة أو املسابقة أو التبار 

وعدم إبرازها بوضوح يف احلياة العامة، لكن يعمد الناس إىل إخفائها حتت مفهوم التنافس رغم أن مشاعر التنافس كثريا ما ال 

الرياضة ال تستهجي هذه املشاعر بل تربزها وتضعها يف إطارها االجتماعي الصحيح بل وتعمل على ذيبها وربطها بالقيم 

ري االجتماعية من خالل قيم الرياضة مثل قوانني األلعاب، قوانني التنافس وااللتزام باللوائح والتشريعات الرياضية واللعب 

النظيف والتنافس الشريف وغريها من أطوار املعايري االجتماعية اليت تعمل على تدريب األطفال والشباب على عمليات 

إىل التساؤل على مدى تنظيم اجلماعة املشاركة يف الرياضة يف سبيل غناء خصائصها  "فاندرو زواج"التنافس وهذا ما أدى بـ

األولية، ويبدوا أن اإلجابة األسلم هي أمنا حيدث يف هذا الصدد بغض النظر عن النكهة إمنا يتم بالالوعي يف غالبيته، أقصد 

ولكن يف غالب األحيان فإم ال يعطون اعتبار لنمط تنتاب اجلماعة بعض املشاعر الكلية كالرغبة يف التفاعل عرب الرياضة، 

  .)204، صفحة 1996

:                                              الفصل األول

 

 

  

وضح طبيعة المنافسة الرياضيةي: 1الشكل رقم 

أهمية المنافسة - 1-3

"ماتينز"يرى 

واالبتكار، ويرى أيضا أن املنافسة هي السعي وراء النجاح وحتقيق األهداف املسطرة، فالكثري من أفراد اتمع األمريكي 

يعملون على النجاح والفوز والتمكن من إحلاق اهلزمية بالغري واحلصول على املكافئة أو تقسيمها

من هنا فالفوز والنجاح عندهم هو إحلاق اهلزمية 

  .أجل الفوز

للمنافسة دور كبري يف التحضري، حيث أن هناك العديد من الرياضيني الذين استعملوا املنافسة كدافعية إجيابية من أجل 

االستمرار يف التجديد وتطوير االستعدادات، ومن هنا فواجب املدرب

من أجل أغلبية حتسن النتائج األكثر إجيابية منها السلبية عن الرياضيني، ومهما يكون

إن الناس عموما يشرتكون يف الرياضة، يتوقعون املنازلة أو املسابقة أو التبار  ":أوالندسلي"أعمال 

حتت مفهوم التنافس رغم أن مشاعر التنافس كثريا ما ال 

الرياضة ال تستهجي هذه املشاعر بل تربزها وتضعها يف إطارها االجتماعي الصحيح بل وتعمل على ذيبها وربطها بالقيم 

ري االجتماعية من خالل قيم الرياضة مثل قوانني األلعاب، قوانني التنافس وااللتزام باللوائح والتشريعات الرياضية واللعب واملعاي

النظيف والتنافس الشريف وغريها من أطوار املعايري االجتماعية اليت تعمل على تدريب األطفال والشباب على عمليات 

التنافس وهذا ما أدى بـ

األولية، ويبدوا أن اإلجابة األسلم هي أمنا حيدث يف هذا الصدد بغض النظر عن النكهة إمنا يتم بالالوعي يف غالبيته، أقصد 

تنتاب اجلماعة بعض املشاعر الكلية كالرغبة يف التفاعل عرب الرياضة، 

1996الخولي، ( هذا التفاعل
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  :نظريات المنافسة - 1-4

  :المنافسة كوسيلة للتدريب الفعال -1- 1-4

خاصة للتدريب وعن طريقها تطوير إن املنافسة الرياضية عموما موجهة إىل حتسن التدريب، فهي تعترب إذن كوسيلة 

  .واحلفاظ على النتائج اجليدة

  :المنافسة كشرط إيجابي -2- 1-4

املنافسة هي حافز يسمح للشخص التطور فهي إحدى الدوافع اليت تسمح للشخص أن يصل " ألدرمان"على ج 

  .إىل نتيجة مسرفة وبذلك تتطور

  :المنافسة كوسيلة للتطور -3- 1-4

املنافسة تكون متعلقة مباشرة مبا حييط به، إذ سلوكيات ومعامالت الفرد ميكن أن تتغري حسب حالة الشخص يف 

  .معامالت رفاقة، مدربني، منافسني، متفرجني

  :المنافسة كوسيلة للتقييم -4- 1-4

  :تعترب كوسيلة لتقييم املستوى وفعالية التدريب وبالتايل ميكن مالحظة خمتلف جوانب املنافسة مثل

  .مستوى اللياقة البدنية والقدرات النفسية يف حالة املنافسة تقييم -

  .تقييم مدى احلفاظ على التقنيات املكتسبة خالل املنافسة-

  .إجياد حلول للمشاكل التقنية والتكتيكية أثناء اللعب-

  .)30، صفحة 2004إبراهيم، ( املقارنة بني مستوى النتائج املركبة ومستوى النتائج احملددة -

  :أنواع المنافسة - 1-5

املنافسة غري املباشرة واملنافسة : بوضع منوذجني أساسيني يتمثالن يف " فوهن دي هيف"و " روز"قام كل من 

  .املباشرة

  :المنافسة غير المباشرة -1- 1-5

، أن الفرد يتنافس من أصل 1993 "مارتينز"حسب ما أدله  Weinberg "1997"و " Gould"يرى 

  .هدف موضوعي وهو متجاوز مستواه النخبوي، وهذا يف إطار مستواه من خالل االستعدادات

ويشمل هذا التعريف نشاطات تنافسية خمتلفة وواسعة، ومن هذا ميكن اعتبار أغلبية الرياضات كأمناط أو مناذج خاصة باملنافسة 

فمنذ سنني واملنافس . ردية اليت تعمل على إظهار عنصر التنافس يف النشاطاتملنافسة الفخاصة الرياضات ذات ا غري املباشرة

احملرتف يبحث عن حتقيق األحسن يف جماله، ويربز هذا التصنيف عنصرا آخر مهما يعمل على إظهار وبصفة جلية النشاط 

  .(Weinberg.D.Gould, 1997, p. 124) البدين والرياضي ونشاطات تنافسية

  :المنافسة المباشرة -2- 1-5
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أن املشاركني يف املنافسة املباشرة يتنافسون بينهم بتوجيه واضح جدا وخاص، فكل فرد يأمل  1993 "ماتينز"يرى 

 ,Weinberg.D.Gould) ...التنس، املصارعة، الرياضات اجلماعية، : مثل .يف كل مرة احلصول على النجاح

1997, p. 125)  أننا نويل الكثري من األمهية إىل املنافسة املباشرة، يعين أننا ندعم اإلدارة يف حتطيم " مالباص"ويذكر

  .املنافس عوضا على تدعيم دافعية التحسن، وحتقيق التطور ليس كوسيلة معرضة للحصول على الضرر

هلذه األولوية للفوز يف الفوز يتمثل يف التحسني قيمة وسطية للرياضات التنافسية، ميكننا إذن أن جند تفسري سيكولوجي 

حول تعويض النقص الناتج عن اللياقة البدنية ويف جمهداته التعويضية من أجل رفع النقص  1930 "ألفرد أدلر"النظريات 

  .احلقيقي

ضروري وهام بالنسبة لكل أنواع النشاط الرياضي على اإلطالق، وال ميكن أن يكتب ألي  كما أن املنافسات الرياضية جزء

هي اهلدف النهائي الذي يري إليه التدريب الرياضي ومن ناحية أخرى تعترب املنافسات رياضي أن يعيش بدوا، فاملنافسات 

  .وسيلة فعالة لتطوير وتنمية مستوى الالعب

مام ذه الفرتة، وال ينسى التحضري البدين املناسب هلا لكي يبقى الالعبون على أمت االستعداد وهلذا جيب على املدرب االهت

خلوض أي مباراة وتكون لياقتهم البدنية حسنة يف كل وقت، ومن كل هذا يظهر أن للمنافسة دور كبري يف احلفاظ على 

  .بل ومدى تأثريه على الالعبنيالالعبني وعلى معرفة قدرام ومدى فاعلية التحضري الذي قد مت من ق

  :مؤثرات اإلعداد للمنافسة - 1-6

  :إن املشاركة يف املنافسات هلا أمهية كبرية يف تقدير مستوى أداء الالعبني والتحكم يف تقنيات اللعب وهي تتميز بـ

  ).الرمسية، املراقبة(عدد املنافسات  -

  .السن املتوسط لالعبني -

  .للفريقالطول والوزن املتوسط  -

  .عدد الالعبني يف كل منصب -

  :قواعد وضوابط المنافسة - 1-7

بالرياضات التنافسية بصفة عامة واملنافسات ذات طابع  لقد شهدت السنوات األخرية تزايد ملحوظ يف االهتمام

ا ارتفاع مستوى مجاهريي بصفة خاصة، وينتج عن هذا االهتمام ارتفاع ملحوظ يف أعداد املمارسني لكل لعبة رياضية، وأيض

األداء التقين الذي ساهم يف حتقيق التفوق والبطولة الذي يسعى له معظم الرياضيني، ويف سبيل النصر والفوز والتفوق والبطولة 

جديدة على اتمع الرياضي سواء املستوى احمللي أو العريب أو الدويل مثل جند أنه ظهرت يف السباحة الرياضية عدة مفاهيم 

دواين وظاهرة العنف وظهور ظاهرة شغب املالعب اليت امتدت تأثرياا إىل اجلماهري املشاهدين، فتحول األمر من السلوك الع

متابعة ومشاهدة ألحداث املباريات إىل عمليات قد تتضمن القتل واالعتداء واحلرق والتدمري مما جعل املنافسة واملباريات شكال 

  .ية واجلنائية واللوائح والقوانني املنظمة لألنشطة الرياضيةمن أشكال اخلرق الصحيح للقوانني املدن

فاملنافسات الرياضية تعد منظومة اجتماعية تظم الالعبني واحلكم واملدرب واإلداري واإلعالمي ويشار إىل املنافسة الرياضية على 

أا موقف اختباري ذو شدة عالية تربز فيه مجيع خربات ومهارات الالعب أو الفريق املكتسية من خالل الصيانة التدريبية 
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الفريق يف لقاء حتكمه القوانني احمللية والدولية، فالنشاط الرياضي من ااالت املهيأة للخضوع  دف التفوق على املنافس أو

من الوسط الرياضي نفسه وهو يطلق على قواعد للتنظيم القانوين، ولكن ممارسة هذا النشاط الذي خيضع لقواعد فنية نابعة 

وأصاف امللعب وتكوين الفرق الرياضية ووضع كل العب يف ن املباراة اللعبة، فهناك القواعد الفنية البحثية كذلك اليت حتدد زم

  .بداية املباراة ونظام اللعب وزمنه إىل غري ذلك من القواعد الفنية

املنافسة الرياضية، وإذا خالف  وهناك نوع آخر من القواعد يطلق عليه قواعد تنظيم سلوك الالعبني لضمان العالمة أ ثناء

وقعت عليه عقوبات رياضية معينة كاإليقاف عن اللعب لفرتة زمنية حمددة أو الطرد من امللعب، فهذه الالعب تلك القواعد 

القواعد تؤدي دورا وقائيا بالنسبة للحوادث الرياضية خاصة تلك اليت يكون هلا نتائج وخيمة مثال ذلك القواعد اليت حترم على 

وع الرياضة التنافسية للقواعد الفنية والقانونية إال أن ذلك ال يستبعد املالكم أن يضرب منافسه يف أماكن معينة، لكن رغم خض

  .)4، 3، صفحة 2004إبراهيم، ( احتمال وقوع حوادث معينة نتيجة خلرق هاته القواعد الفنية والقوانني

  :أهمية اإلعداد للمنافسة- 1-8

  :اإلعداد النفسي ملنافسة فيما يليميكننا تلخيص أمهية 

  .تشكيل جو مالئم مع خلق جو مالئم لتحسني النتائج -

  .خلق احليوية وخاصة العوامل العاطفية اليت تساعد على الفوز -

  .دعم الالعبني يف حتقيق النتائج -

  ...).سلوك املتفرجني، الصحافة، احلكام(بعض العوامل خاصة باجلو العام قبل املنافسة وأثناء املنافسة  االعتباراألخذ بعني  -

التحضري النفسي للمنافسة شيء رئيسي وأساسي لكل رياضة تنافسية فاملدرب يستعمل هذا النوع من التحضريات لتهيئة  -

  .)67، صفحة 2004عادل، ( الالعبني نفسيا

  :تعريف الدورات التدريبية - 1-9

هي سلسلة املنافسات اليت تقام بني جمموعة من أفراد ومجاعات بقصد حتديد الفائزين من بينهم أو ترتيبهم حسب 

نتائجهم وهي وسيلة للتعبري عن الكثري من احلاجات الضرورية لألفراد واجلماعات مت أمهها املنافسة حيث أا ظاهرة طبيعية 

جيب أن يكون أقل كفاءة من اآلخرين واملنافسة السليمة تشكل عامال مهما من يف اإلنسان قوامها أن الفرد أو اجلماعة ال 

فالنشاط اخلايل من املنافسة يدعو إىل امللل والسأم وحيتاج والتقدم واالرتقاء باملستوى خاصة يف اال الرياضي عوامل اإلتقان 

همت بقدر كبري يف رفع املستوى الفين والرتبوي للنشاط إىل قدر كبري من الرتكيز واإلدراك وتنظيم أساليب املنافسة تكون قد أس

  .)94، صفحة 2002، .إبراهيم م( من األفراد واجلماعاتالرياضي 

  :أنواع الدورات -1- 1-9

رياضي كدورة الدورات الرياضية إما أن تكون يف نشاط واحد كبطولة العامل للجمباز أو تكون ألكثر من نشاط 

وخالفه، وقد تكون الدورة  البحر األبيض املتوسط اليت تشمل على ألعاب كثرية فيها كرة القدم وكرة السلة واجلمباز والسباحة

الرياضية على مستوى حملي ضيق كبطولة حمافظة يف كرة القدم أو على مستوى حملي يشمل البالد كلها كالدوري العام 

حملافظات العراق مثال أو أن تكون على مستوى إقليمي حيث يشمل اإلقليم أكثر من دولة كدول البحر األبيض املتوسط أو 
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األوملبية الرياضية وعلى ذلك فالدورات  رسية أو على مستوى عايل كبطولة العامل يف كرة القدم أو الدورةالدورة العربية املد

الرياضية تضيف وتتوسع بالنسبة للعدد أوجه النشاط اليت حتتويها كما تضيف وتتوسع أيضا بالنسبة للوحدة اجلغرافية اليت 

  .)9، صفحة 2002، .إبراهيم م( تشملها

  :أغراض الدورات -2- 1-9

غري ذي معىن بالنسبة للمتعلم إذا مل جيد فرصة الستخدام هذه املهارة إن تعلم أي مهارة واكتساب أي خربة يصبح 

ويشبع ا بعض دوافعه ورغباته ويف جمال النشاط الرياضي ال يقابل اجلهد املبذول يثبت ا واقعية اتمع أو اخلربة يف ااالت 

يف اكتساب اللياقة البدنية املتكاملة ويف تعلم املهارات الفنية الفردية كانت أو اجلماعية التكنيكية أو التكتيكية يف خطط اللعب 

ا الالعب الفرصة الستخدام هذه املهارات واخلربات مجيعها يف ال يقابل فيها هذا اجلهد له من الالعب بارتياح إذا مل جيد هذ

  .أمهية بالنسبة له وهذه احلاجة نفسية صحيحةمنافسة ذات 

وجيب علينا كمدربني أن نقدم كل الفرص املمكنة لالعب لكي يشبع من احلاجة النفسية دون أن نرتك صدفة للعوامل اليت قد 

  .يساء استخدامها

اال الرتبوي السليم الذي ميكن أن يقدم هذه الفرص هلذا النشاط التنافسي وهي تعترب إمكانيات فردية الدورات الرياضية هي 

  .)114، صفحة 2002، .إبراهيم م( ذات أبعاد عميقة وفائقة وميكن أن تؤثر تأثريا اجيابيا فعاال إذا أحسن تنظيمها وإدارا

  :تنحصر أوجه االختالف بني املنافسة والتدريب فيما يلي: االختالف بني املنافسة والتدريبأوجه  -

عادة اجلمهور حتتل املنافسة أمهية كبرية تفوق أمهية احلصة العادية لدى الالعبني نتيجة أنه حيضرها يف الغالب متفرجني يفوق 

  .املوجود خالل احلصة العادية

رمسي خبالف عمليات التسجيل اليت حتدث أثناء احلصة العادية يرتتب على األداء يف املنافسات نتائج املنافسة تسجل بشكل 

  .احلصول على مراتب مشرفة، األمر الذي يظهر قيمة املنافسة يوجد دائما يف املنافسات خصم أو منافس

  .)12، صفحة 1991الكاشف، ( نتائج املنافسة عبارة عن مثار التدريب
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:الخاتمة       

تلعب املنافسة الرياضية دورا هاما يف اال الرياضي إذ تعترب من العوامل اهلامة والضرورية لكل نشاط رياضي سواء    

للفرد املنافسة مع الّذات أو املنافسة يف مواجهة العوامل الطبيعية حيث أا تساهم يف حتسني خمتلف القدرات واملهارات 

  .الرياضي كما تساعد يف عملية إخراج املكبوتات الداخلية للرياضي أو للفرد العادي

ذه كما أا تعد وسيلة من وسائل االتصال من خالل جلب مجوع اجلماهري املتفرجني الذين يتابعون باهتمام هل  

تقييم بالدرجة األوىل وكمصدر إشباع حاجيات الالعب يف إظهاره لقدراته اخلاصة  وتعترب اختبار املنافسات والبطوالت الرياضية

والتعبري عن تفوقه بطريقة رياضية حسنة كما تقوده على االحتكاك مع املنافسني له والتعايش مع جمتمع خاص حيكمه قانون 

   هاملنافسة ويساعده على تربيته وحتسني أخالقه وتقوية الروح الرياضية يف شخصيت

.وقوانني تضبطها عومن خالل دراستنا هلذا الفصل جند أن للمنافسة الرياضية عّدة، أنوا     
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 :تمهيد

العبني من مجيع وهذا يرجع إىل حسن إعداد ال ،عرفت كرة القدم احلديثة تطورا سريعا يف السنوات األخرية املاضية       

والربامج املقننة ، اخلطط التدريبية مبختلف أنواعها وال يتم هذا إال من خالل بناء، )البدنية، املهارية، اخلططية، النفسية(النواحي 

ل تفرض على الالعبني بذل جهد كبري خال، رياضي احلديث وكرة القدم احلديثةأسس علمية يف جمال التدريب الاملبنية على 

وهذا من خالل التحكم يف النفس  ،داء املهاري وتنفيذ خطط اللعب املختلفة وإدارة املباراةاملباريات مع حسن التصرف يف اآل

  .أمام الضغوط النفسية اليت تفرضها طبيعة اللعبة 

وال يتم هذا إال من ، عيب الفريق إىل احلالة التدريبيةولقد أصبح اليوم هدف مدرب كرة القدم احلديثة هو الوصول جبميع ال      

                                                  .                                                )املهارية، اخلططية، النفسية البدنية،( النواحي ني إعدادا كامال من مجيعإعداد الالعب خالل

بأسس  ،وكيفية إعداد الالعبني من مجيع النواحي ،سنحاول من خالل هذا الفصل الوقوف على أهم متطلبات لعبة كرة القدمو 

  .علمية يف جمال التدريب الرياضي احلديث

  : المهارات األساسية في كرة القدم- 2-1

الرياضة مثلها مثل أي وظيفة يف احلياة هلا مهاراا اخلاصة ا، فعل سبيل املثال كاتب اآللة  :مفهوم المهارة-2-1-1

كي يبيع كل فرد ،خلاصة ا واليت حتتاج إىل إجادةهلا املهارات ا ،الكاتبة أو الناسخ على الكمبيوتر أو السائق أو أي وظيفة

  .فيما يقوم به من عمل

ففكرة كرة السلة والكرة الطائرة وكرة املاء واجلمباز واالسكواش ؛ الرياضة مهاراا اخلاصة اولكل نوع من أنواع         

  .واملصارعة وغريها من املهارات اليت تنبع من طبيعة النمو اخلاص للرياضة

من خالل  ،مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة":أن املهارة تدل على )104، صفحة 2007عماد، ( "إبراهيم عماد"ويرى 

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

داء وحيكمها مل السرعة والدقة يف اآلعاهي سلوك معني لفرد حيددها "(Thille, 1987, p. 304) تيل توماس"ويعرفها 

ومنه نعطي مفهوما  ،اء والثباتوهي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية اليت تفسر مميزات االقتص؛ عامل النجاح والغرض املوجود

 ,Thille) ."داء ضمن حدود قواعد حتكم ذلك النشاطركات اليت تتميز بالسرعة ودقة اآلبأا تلك احل ؛للمهارة أيضا

1987, p. 304)  
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، صفحة 1996العدوى، ( صربي العدوى"و "أشرف جابر"يتفق كل من  :مفهوم المهارة في كرة القدم-2- 2-1

، على أن املهارات األساسية يف  )27، صفحة 1984إبراهيم، ( مفيت إبراهيم"و"حممد عبدو صاحل "، "حنفي خمتار"، )7

سواء كانت هذه احلركات  ،اليت تؤدي بغرض معني يف إطار قانون كرة القدم ،كرة القدم تعين كل التحركات الضرورية اهلادفة

  .بالكرة أو بدون الكرة

فريق كرة القدم على مدى إجادة العبيه املهارات املختلفة تتوقف نتائج أي  :أهمية المهارات في كرة القدم- 2-2

  .وتوظيفها لصاحل جهود الفريق لتحقيق هدفه يف الفوز باملباراة ،هلذه الرياضة

كيفية التحكم فيها أو و  ،إن درجة أو مستوى إجادة العيب الفريق حتدد بدرجة كبرية مستوى تعامل كل العب مع الكرة       

وينطبق كذلك كله  ،االستحواذ عليها من املهاجم، وكذلك كيفية تصويبها إىل املرمى والتحرك بدون الكرةأسلوب  توصيلها أو

  .على حرس املرمى

ولكن كلما ارتفع مستوى إجادة الالعب للمهارات كلما زادت قيمته يف  ،إن ممارسي رياضة كرة القدم كثريون جدا       

مستويات ممارسة كرة القدم يف العامل، ففي فرق الصغار الرباعم أو الناشئني أو الفريق، إذ ذلك ينطبق على أي مستوى من 

كلما زادت أمهيته يف ،دائه للمهاراتآما ارتفع مستوى الالعب يف مستوى الشباب أو الدرجة األوىل أو الفريق القومي كل

داء آة، حىت الالعب الذي يكون يتميز بلبدنيشريطة أن يكون متمتعا بقدر مناسب من باقي العناصر األخرى كاللياقة ا ،الفريق

دائه آعب الذي يتميز بارتفاع يف مستوى فالال ،فإنه يصبح مميزا يف الكثري من املواقف ،مهارة واحدة أعلى من مستوى زمالئه

       .يكون سالحا مميزا داخل هذا الفريق ،يف املراوغة أو الذي ميتاز يف نوع معني من أنواع ضربات الكرة عن باقي زمالئه

إذ ذلك ينطبق أيضا على  ،داء باقي زمالئه يف الفريقآداء كل العب فيها آتطلب أن يكمل توكرة القدم رياضة تربوية مجالية 

  .يق جيداداء الفر آداء العبيه وبذلك يصبح مستوى آفريق تنوعا وتكامال يف مستويات  املهارات األساسية حىت يصبح لدى كل

  

  : )42، 41، صفحة 2002عبده، ( أقسام المهارات األساسية في كرة القدم-1- 2-2

األساسية بدون استخدام الكرة دورا بارزا يف اإلعداد تلعب املهارات : المهارات األساسية بدون كرة-1-1- 2-2

ومنعه من احلصول  ،لسحب اخلصم بعيدا عن جمال سري الكرة أو للوثب عاليا يف حماولة لشغل اخلصم ،املهاري بغرض تكتيكي

تستدعي حتركات ، بأحد املهارات األساسية بدون كرةعلى الكرات العرضية أو الكرات اآلتية من الركالت اجلانبية أو القيام 

إال أن هناك بعض املهارات اليت جيب على املدرب أن يقوم  ،مستمرة من الالعبني بدون كرة قد ختتلف من العب إىل آخر

  :هيعبيه عليها و بتدريب ال



ا�������ت ا������ وا����ر��:                                                       ا�
	� ا�����  

 

29 

 

ن الدفاع إىل اهلجوم والعكس ومتتاز بالتحول السريع م ،كرة القدم لعبة مجاعية سريعة اإليقاع  :الجري وتغيير االتجاه-

لالعب كرة القدم خيتلف عن جري العب ألعاب وهذا األمر يستدعي من الالعبني إجادة اجلري بدون كرة  ،زمن املباراةخالل 

لكي حيتفظ بتوازنه باستمرار وبالتحكم يف  ،فخطوات العب ألعاب القوى طويلة أما العب كرة القدم فخطواته قصرية ،القوى

سواء باجلري بأقصى  ،فة اليت يتحرك فيها الالعب باجلري بدون كرةوختتلف املسا ،بسهولةالكرة مع القدرة على تغيري االجتاه 

  .أمتار ويكون غالبا هذا التحرك لتلك املسافة بغرض اللحاق بالكرة 5إىل  3سرعة متوسطة ملسافات ترتاوح ما بني 

تكتيكية أفضل يف يعترب الالعب الذي يتمتع بالقدرة على الوثب عاليا أكثر من مسافة ذو ميزة  ):االرتقاء(الوثب -

أو حماولة ، مى بغرض إحراز هدف يف مرمى اخلصموتتضح هذه القدرة يف الوثب عاليا أمام املر  ،الوصول إىل الكرة قبل املنافس

  .الستخالص الكرة بالرأس قبل أن تصل إىل املنافس ،املدافع منع املهاجم من إحراز هذا اهلدف بالوثب عاليا مسافة أعلى منه

دائها باستخدام آأن جييدها الالعب مع القدرة على تعترب هذه املهارة من املهارات اليت جيب  :مويه بالجسمالخروج والت-

والتمتع بقدر كبري  ،وهذا يتطلب من الالعب قدرا كبريا على االحتفاظ مبركز الثقل بني القدمني ،اجلسم واجلذع والرجلني والنظر

وقدرة كبرية على التوقع السليم واإلحساس باملسافة والزمن واملكان الذي يقوم فيه  ،من املرونة والرشاقة والتوافق العضلي العصيب

  .الالعب أثناء اخلداع

  :المهارات األساسية باستخدام الكرة-1-2- 2-2

وهي ، تقنها مجيع الالعبني بال استثناءاألساسية اليت جيب أن يتعترب مهارة اجلري بالكرة من املهارات  :الجري بالكرة-

خيتار فيها الالعب الطريقة املناسبة له واليت تتناسب أيضا مع طبيعة املوقف املهاري واخلططي أثناء  ؛مهارة تتم بعدة طرق خمتلفة

   .تأديته للمهارة

مع إحساسه باملسافة  ،الكرة والسيطرة عليها أثناء اجلري ا واجلري بالكرة يتطلب مهارة فائقة من الالعب للتحكم يف        

وهذا يتطلب قدرا كبريا من السرعة والقدرة على االنطالق مع االحتفاظ بالكرة بعيدا  ،والزمن واملكان الذي يؤدي فيه املهارة

  .عن متناول اخلصم

التمرير أو املناورة بني أعضاء الفريق  :أغراض هيإن استخدام القدم لضرب الكرة يؤدي إىل ثالث  :ضرب الكرة بالقدم-

أو ختليص الكرة من أمام الالعب اخلصم  ،الواحد، التصويب وهو ضرب الكرة باجتاه هدف اخلصم لغرض التهديف والتسجيل

الضربة احلرة،  ضربة اجلزاء، ضبة الركنية،: وإبعادها عندما يكون املرمى مهددا من طرف املنافس، زيادة على الضربة اخلاصة مثل

  .ويف كل األحوال يتم ضربات اعتيادية أو غري اعتيادية

  :تشمل: الضربات االعتيادية
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  .ضرب الكرة بوجه القدم -

  ).بداخل القدم(ضرب الكرة جبانب القدم الداخلي  -

  ).خبارج القدم(ضرب الكرة جبانيب القدم اخلارجي  -

  .ضرب الكرة بباطن القدم -

  :يةالضربات غري االعتياد

  .ضرب الكرة مبقدمة القدم -

  .ضرب الكرة بكعب القدم -

  .ضرب الكرة بنعل القدم -

  .ضرب الكرة بالفخذ -

اليت جيب على العب كرة القدم و ، للعبةلمهارة ضرب الكرة بالرأس من أهم املهارات األساسية  تعترب :ضرب الكرة بالرأس

اجليد هو ذلك الالعب الذي يستطيع توجيه ضربات الكرة بالرأس يف قوة ها سواء كان مدافعا أو مهامجا، والالعب أن جييد

  .تعادل قوة توجيهه لضربات الكرة بالقدم

  :فتظهر أمهية ضرب الكرة بالرأس لالعب كرة القدم يف أا حتقق

  .التصويب على املرمى للمهامجني يف حالة اهلجوم -

  .التمرير للزميل يف اجتاه اللعب -

  .العالية من أمام املرمى يف حالة الدفاع لتشتيت الكرات -

السيطرة على الكرة هو إخضاع الكرة حتت تصرف الالعب واهليمنة عليها وجعلها بعيدا عن متناول  :السيطرة على الكرة-

والسيطرة على الكرة تتم يف مجيع االرتفاعات  ،وذلك للتصرف فيها بالطريقة املناسبة حسب ظروف املباراة ،اخلصم

هذه املهارة ميكن أن  أن كذلك ميكن أن نقول. سواء كانت الكرات األرضية أو املنخفضة االرتفاع أو املرتفعة ،وياتواملست

  .ملا هلا من أمهية بالغة يف إخضاع الكرة لسيطرة الالعب ،يؤديها كل من املدافع أو املهاجم بدرجة كبرية من اإلتقان والتحكم

وهو حيتفظ بالكرة بسرعة  ،ص من اخلصم وخداعه مع قدرته على تغيري اجتاهههي فن التخل): المحاورة(المراوغة -

  .وهي سالح الالعب وعامل أساسي يف تنفيذ اخلطط اهلجومية الفردية واجلماعية ،مستخدما بعض حركات اخلداع اليت يؤديها

اخلصم من االستحواذ عليها احلائز عليها أو عدم متكني هي فن استخالص الكرة من اخلصم  ):المزاحمة(المهاجمة -

ألا أحد أسباب الفوز  ،حىت تصبح حتت سيطرة الالعب، واملهامجة هي من سكة الدفاع املهمة والضرورية جدا ،بشىت الطرق
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مبهامجة اخلصم يف املكان والتوقيت املناسب لالستحواذ على  ،للفريق لو أحسن املدافعني واملهامجني القيام بدورهم الدفاعي

  .منع اخلصم من تسجيل هدفالكرة و 

 ،داء القانوين الذي نص عليه القانون صراحةرمي التماس ذات طابع من ناحية اآلتعترب مهارة  :رمية التماس  

دائها أن يتبعها، ونصت املادة القانونية لرمي التماس على أنه إذا آخاصة جيب على الالعب الذي يقوم بوخصص هلا شروط 

بأنه جيب إدخاهلا للملعب لتصبح يف  ،التماس خالل املباراة سواء كانت على األرض أو يف اهلواءختطت الكرة كلها خط 

  .اللعب من مكان خروجها

امللعب وأن تكون قدميه يف فاشرتط أن تلعب من مكان خروجها وأن يتواجد الرامي  ؛داء التماسآوقد حدد القانون طريقة 

وإذا أخطأ الالعب الرامي .أن ترمى الكرة فوق الرأس باستخدام اليدين معا ومالمس لألرض وجيب ،خارج وخلف خط التماس

حيث يبدأ ا للعب مرة ثانية بإعطائه رمية متاس من نفس  ،عليها القانون فإن الكرة متنح للفريق املنافس نصّ اليت الشروط هذه 

  .مكان خروج الكرة

نظرا ألنه األكثر استعماال يف املباراة وهو أحسن وسيلة يف  ،اإلطالقيعترب التمرير من أهم الفنون يف الكرة على  :التمرير-

م التمرير يف  ويقسّ بناء اهلجمات وتطويرها وإائها، زيادة أنه أسهل طريقة إلخفاء حتركات معينة وجتاوز العيب فريق اخلصم، 

  :كرة القدم حسب املسافات إىل ثالث أقسام

  .التمريرات القصرية -

  .توسطةالتمريرات امل -

  .التمريرات الطويلة -

  :م إىل ثالث أقسامأما حيث ارتفاع الكرة عن األرض فيقسّ 

  .متريرات أرضية -

  .متريرات نصف عالية -

  .متريرات عالية -

وهو الذي يسمح له القانون  ،يعترب حارس املرمى الالعب الذي يشغل املنصب األكثر حساسية يف الفريق :حراسة المرمى

ومركزه يف مؤخرة الدفاع يتيح له توجيه زمالئه يف  ،باستخدام يديه يف مسك الكرة أو صدها يف حدود منطقة العمليات

  :عمليات اهلجوم السريع، ويتمتع بصفات جسمية منها

  .الطول -

  .الوزن -
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  :صفات اللياقة البدنية

  .الرشاقة -

  .السرعة -

  واإلطالةاملرونة  -

  .ة العضليةالقوّ  -

  .ة القصوىالقوّ  -

  .وةل القّ حتمّ  -

  .ل العامالتحمّ  -

  .ل اخلاصالتحمّ  -

  .داءل اآلحتمّ  -

  :ات النفسيةالصف

  .الشجاعة -

  .ضبط النفس -

  .القدرة على الرتكيز واالنتباه -

  .القدرة على توزيع االنتباه -

  .الذكاء -

  .الرتددالقدرة على اختاذ القرار وعدم  -

  .حتمل املسؤولية -

 .الثقة بالنفس -

  

  :المهارات األساسية-

  :مهارات بدون كرة-

  ).وضع االستعداد(الوقفة األساسية  -

  .لسد الثغرات التحرك -

  :مهارات باستخدام الكرة-
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  .مهارات دفاعية -

  .مهارات هجومية -

  :المهارات الدفاعية-

  .إمساك الكرة املواجهة باليدين -

  .االرتقاء ملسك الكرة -

  .ضرب الكرة بالقبضة أو القبضتني إىل داخل امللعب -

  .تشتيت الكرة جبوار القائم أو فوق العارضة -

  .تشتيت الكرة بالرجل 

  :المهارات الهجومية

  .دحرجة الكرة على األرض -

  .رمي الكرة باليد من األعلى -

  .طائرة ضرب الكرة الثابتة أو بعد محلها إما طائرة أو نصف -

  : الصفات البدنية

يعترب اإلعداد البدين لالعب يف كرة القدم أحد الركائز األساسية اليت تتطلبها لعبة كرة القدم : ماهية وأهمية اإلعداد البدني

إلكسابه ويعرف اإلعداد البدين بأنه العملية التطبيقية لرفع احلالة التدريبية لالعب . حالل املوسوم التدرييب مبراحله املختلفة

اللياقة البدنية واحلركية ويهدف إىل إعداد الالعب بدنيا ووظيفيا ونفسيا مبا يتماشى مع مواقف األداء املشاة يف نشاط كرة 

القدم والوصول حلالة التدريب املثل عن طريق تنمية القدرات البدنية الضرورية لألداء التنافسي والعمل على تطويرها ألقصى حد 

الالعب من التحرك يف مساحات كبرية من امللعب ينفذ خالهلا الواجبات الدفاعية واهلجومية حسب  ممكن حىت يتمكن

  .مقتضيات وظروف املباراة

  :أنواع اإلعداد البدني- 2-3

ملختلف عناصر القدرات البدنية وتكيف األجهزة احليوية ملواجهة  يقصد به التنمية املتكاملة :اإلعداد البدني العام-2-3-1

عبده، االعداد البدني لالعبي كرة القدم، ( اهود البدين الواقع على الالعب والوصول إىل مرحلة التكيف على محل التدرييب

  .)20، صفحة 2008
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يقصد به جمموعة من التدريبات ختتلف وتتباين يف حمتويات بالنسبة لكل نوع من أنواع  :اإلعداد البدني الخاص-2-3-2

النشاط الرياضي وتقوى على خصائص مميزة لكل منها ويشمل مترينات تتالءم مع خصائص اللعبة وتعمل على البناء املباشر 

  .)215، صفحة 2002اإلعداد البدني لالعبي كرة القدم، عبده، ( للمستوى الرياضي العايل فيها

ويعين أيضا إعداد الالعب بدنيا ووظيفيا عن طريق تنمية وتطوير القدرات البدنية احلركية الضرورية لألداء التنافسي واليت متكن 

، 2008عبده، االعداد البدني لالعبي كرة القدم، ( الالعب من تنفيذ املهام الفنية والتكنيكية والتكتيكية خالل املباراة

  .)21صفحة 

  :اإلعداد البدني عناصر- 2-4

سعين أن الالعب يستطيع مقاومة التعب الناتج عن تأدية واجباته البدنية واملهارية واخلططية طوال  :التحمل-1- 2-4

، 2008عبده، االعداد البدين لالعيب كرة القدم، ( شوطي املباراة بدرجة عالية من الدقة والرتكيز قبل الشعور باإلجهاد والتعب

، البساطي( على مستواه البدين والوضعي ألطول فرتة ممكنةة الالعب على االستمرار واحملافظة ر ويعين أيضا قد، )37صفحة 

  .)59، صفحة 2001

  :أنواع التحمل-2- 2-4

األكسجني هو أساس العمل هو خاص بالدورة الدموية والتنسيق ويعترب :"يقول هاشم عدنان لكيالين :التحمل العام-

، صفحة 2005الكيالني، ( "العضلي، حيث تعتمد العضالت يف انقباضها املتتايل على توفر الدم املؤكسد ملقاومة التعب

143(.  

هو قدرة الالعب على القيام حبركات تتصف بنشاط اللعب الصعب بشدة عالية وملدة طويلة مع  :التحمل الخاص-

احملافظة على هذا النشاط دون اهلبوط يف كفاءة وفاعلية أداء املهارات التكنيكية والقدرات التكتيكية واليت تستلزم عناصر القوة 

، 2008عبده، االعداد البدني لالعبي كرة القدم، ( نافسةوالسرعة والرشاقة طوال زمن املباراة حتت ضغوط وظروف امل

 .)40، 39صفحة 

  

  :أقسام التحمل الخاص-3- 2-4

هي صفة بدنية مركبة من صفيت السرعة والتحمل وتعرف بأا قدرة الالعب يف االحتفاظ مبعدل عايل من  :تحمل السرعة-

  .احلركة بأقصى سرعة خالل مسافات قصرية وملدة طويلةتوقيت 
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التعب يف أثناء اهود الدائم الذي يتميز بارتفاع القدرة العضلية يف بعض أجزائه هي القدرة على مقاومة  :تحمل القوة-

  .ومكوناته

ات الفنية من أجل حتقيق متطلبات هي قدرة بدنية حيتاجها الالعب طوال زمن املباراة أثناء قيامه بأداء املهار  :تحمل األداء-

  .خططية سواء دفاعية أو هجومية بصورة توافقية جيدة

لألداء البدين وتعين مقدرة الالعب على أداء احلركات الرياضية املتتابعة مع تعترب املكونات األساسية  :السرعة-4- 2-4

  .)114، صفحة 2008عبده، االعداد البدني لالعبي كرة القدم، ( الكرة أو بدوا يف أقل فرتة زمنية ممكنة

  .)161، صفحة 1996عالوي، ( وتعين أيضا التبادل السريع ما بني حالة االنقباض العضلي واإلسراع العضلي

  :أهمية السرعة-4-1- 2-4

الناجح يف نشاط كرة القدم ألا تؤثر بصورة مباشرة يف مجيع مكونات اللياقة البدنية السرعة تعد أحد أهم عوامل األداء 

األخرى، فهي ترتبط بالقدرة فيما يعرف بالقدرة العضلية كما أن الرشاقة تتطلب أن يكون الالعب قادرا على تغيري أوضاع 

  .وأساس مباشر مع السرعة جسمه أو تغيري اجتاهاته بسرعة عالية كذلك التحمل واملرونة هلما اتصال

وتعترب السرعة أحد املتطلبات الرئيسية لألداء يف كرة القدم احلديثة ملا هلا من أمهية يف ارتباطها بباقي عناصر القدرات البدنية 

 لسرعةاعتمادا كبريا على عامل ااخلاصة األخرى حيث تؤثر فيها وتتأثر، كذلك فإن املتطلبات الفنية املهارية واخلططية تعتمد 

  .)115، صفحة 2008عبده، االعداد البدني لالعبي كرة القدم، (

  :أنواع السرعة-4-2- 2-4

بالتحرك ذلك ة متتابعة يف أقصى زمن ممكن، و وهي قدرة الالعب على أداء واجب حركي حلركات متشا: السرعة االنتقالية-

  .)121، صفحة 2008عبده، االعداد البدني لالعبي كرة القدم، ( ممكنة سرعة باستخدام أقصى قوة وأعلى

، 1997حسانين، ( تعين سرعة االنقباضات العضلية عند أداء احلركات الوحيدة ):سرعة األداء: (السرعة الحركية-

حسانين ( وتعين أيضا أداء حركات ذات هدف حمدد ألقصى عدد من التكرارات يف الفرتة الزمنية قصرية وحمددة، )61صفحة 

  .)17، صفحة 1999، .ك

على هي قدرة الالعب لالستجابة احلركية ملثري معني يف أقل زمن ممكن، وهي القدرة  ):ردة الفعل(سرعة االستجابة -

  .)108، صفحة 1999علي، ( االستجابة احلركية ملثري معني يف أقصى زمن ممكن

  :القوة العضلية-5- 2-4
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البدني لالعبي كرة عبده، االعداد ( على مقاومات خارجية أو مواجهتهاإمكانية العضلة أو جمموعة من العضالت يف التغلب 

ويرى برنارد أا مقدرة العضالت غي التغلب على املقاومات املختلفة ومواجهتها حسب . )167، صفحة 2008القدم، 

  .(Tupoin, 1990, p. 43) متطلبات النشاط الرياضي

  :أنواع القوة العضلية-5-1- 2-4

) ثابت(إزومرتيهي أقصى قوة تستطيع العضلة أو جممعة من العضالت إنتاجها يف انقباض  ):القصوى(القوة العظمى -

  .)175، صفحة 2008عبده، االعداد البدني لالعبي كرة القدم، ( إرادي

  .)61، صفحة 1997، .حسانني ك( بذل أقصى قوة ممكنة يف أقل زمن ممكن :القوة المميزة بالسرعة-

عبده، االعداد ( وهي كفاءة الالعب يف العمل لفرتة طويلة حتت ظروف مواجهة مقاومات ذات تأثري فعال :تحمل القوة-

  .)175، صفحة 2008البدني لالعبي كرة القدم، 

  :القوة العضليةأهمية -5-2- 2-4

األفضل لألداءات املهارية القوة العضلية تلعب دورا مؤثرا يف السرعة والرشاقة والقدرة لالعب مما ينعكس اجيابيا على األداء 

وتظهر احتياجات العب كرة القدم للقوة العضلية عند التصويب على املرمى واحلفاظ على الالعب من خماطر اإلصابات 

كرة بالرأس ورمية التماس وتشتيت الكرة ومهامجة اخلصم الستخالص الكرة والتغلب على وزن اجلسم والوثب عاليا لضرب ال

  .عند القيام باحملاور مع سرعة تغيري االجتاه

الرياضي، عالوي، علم التدريب ( ميكن تعريفها على أا القدرة على أداء احلركات ملدى واسع :المرونة-6- 2-4

  .)19، صفحة 1997الخطيب، ( وتعين أيضا مدى احلركة املتاحة يف املفصل أو جمموعة املفاصل .)188، صفحة 1994

  :أنواع المرونة-6-1- 2-4

يف حالة امتالكه القدرات احلركية اجليدة جلميع  )الشاملة(يصل الفرد إىل درجة طيبة من املرونة العامة  :المرونة العامة-

  .مفاصل اجلسم املختلفة

تتطلب األنشطة الرياضية املختلفة أنواع خاصة مميزة من املرونة يف أجزاء معينة من أعضاء جسم الفرد   :المرونة الخاصة-

اجلمباز، وتتأسس املرونة اخلاصة بالنسبة  كاملرونة اخلاصة ملتسابقي احلواجز أو الوثب العايل أو لالعيب احلركات األرضية يف

  .ألنواع األنشطة الرياضية املختلفة على مدى توافر املرونة العامة
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املرونة تعمل مع القدرات البدنية األخرى على اإلعداد املتكامل لالعب بدنيا وتساعد على  :أهمية المرونة-7- 2-4

احلركات بصورة بصورة إنسانية ومؤثرة وفعالة، كما تساعد على اإلقصاء يف وتسهم بقدر كبري يف أداء اإلقالل من اإلصابات 

  .الطاقة وزمن وبذل أول جهد ممكن

عبده، االعداد البدني ( متثل املرونة عامال حامسا يف األداء املهاري على حتقيق مستوى مقبول من التعلم املهاري وإتقان األداء

  .)257، صفحة 2008كرة القدم،   لالعبي

، 1994عالوي، علم التدريب الرياضي، ( قابلية الفرد على تغيري اجتاهه بسرعة وتوقيت سليم :الرشاقة-8- 2-4

  .)200صفحة 

، 1997، .حسانين ك( الفرد سواء بكل أجزاء اجلسم أو جبزء معني منه القدرة على التوافق اجليد للحركات اليت يقوم ا

  .)83صفحة 

  :أنواع الرشاقة-8-1- 2-4

وهي رشاقة اجلسم كله، أي أا حركات الرشاقة اليت يقوم ا الالعب جبسمه كامال، كل واجب حركي  :رشاقة عامة-

، ويظهر ذلك أثناء قيام العيب كرة القدم بأداء احملاورة أو اجلري بالكرة مع تغيري االجتاه املمارس بتصرف منطقي يف النشاط

  .)229، صفحة 2008عبده، االعداد البدني لالعبي كرة القدم، ( والسرعة

  .)235فهيم، صفحة ( مطلوبة بتوافق وتوازن ودقةوهي إمكانية الرياضي على أداء مهارة حركية  :رشاقة خاصة-

  :مكونات الرشاقة-8-2- 2-4

  :تتضمن مكونات الرشاقة لالعيب كرة القدم على عدة مكونات مميزة تسهم يف كفاءة الالعب وجناحه يف أداء الرشاقة منها

  .السريعة املواقف املتغريةاملقدرة على الفعل احلركي باالستجابة  -

  .املقدرة على التوجيه احلركي -

  .ضبط احلركات املركبة بدقة حنو اهلدف -

  .املقدرة على التنسيق احلركي -

  .التوافق احلركي عند إتقان لعض احلركات واملهارات وربطها ببعضها -

  .املقدرة على االستعداد احلركي -

  . للجسم يف احلركات املركبةاملقدرة على التوازن والتحكم املكاين -

  .التكيف الصحيح لواجبات متغرية ومواقف ممكنة -
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  .املقدرة على خفة احلركة -

  :أهمية الرشاقة-8-3- 2-4

  .الرشاقة تعترب من القدرات التوافقية املركبة -

  .تساعد على التوافق اجليد للمهارات احلركية -

  العناصر البدنية يف الكثري من الرياضاتترتبط بكافة املهارات احلركية والكثري من  -

  :خاتمة

إن اإلعداد البدين يف اختصاص كرة القدم يهدف إىل تنمية الصفات البدنية الضرورية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية تنمية 

  .بدنية الضروريةاملهارات احلركية لالعب كرة القدم، حيث أنه ال يستطيع إتقان املهارات األساسية يف افتقاره للصفات ال

إخل، كما مت عرض أهم املبادئ ...وهلذا مت عرض أهم الصفات البدنية اخلاصة بالعب كرة القدم كالقوة، السرعة، التحمل

وكذا التعرف على خمتلف املهارات األساسية لالعب كرة . والطرق لتنمية هذه الصفات البدنية مع إبراز أمهية تلك الصفات

  .القدم وطرق تعليمها

  




               :                                             ا�	�� ا�������
 ا����� ����� ا�

 

39 

 

  :تمهيد

  تعترب املراهقة مرحلة مير ا الناشيء يف حياته اين تتغري هذه االخرية نتيجة تاثرها بعوامل داخلية فيزيولوجية عقلية و   

  جسمية تؤثر يف سلوكه وكذا على شخصيته يف املستقبل وهلذا جند ان اهتمام الكثري من علماء علم النفس ذه املرحلة 

  وما تكتسبه من امهية بالغة و اثرها على حياة الطفل يف املستقبل فاملراهقة تتميز خبصائص وتغريات تكون حسب اجلنس 

  و البيئة اليت يعيش فيها املراهق وتتمثل هذه التغريات جسمية يزداد فيها وزن اجلسم بنمو العضالت والعظام او تغريات   

  ر النفسي لذا اوىل علماء علم النفس امهية كبرية هلا من حيث تكييف الربامج عقلية ونفسية يظهر فيها عدم االستقرا

  الرتبوية والتعليمية خلدمة متطلبات هذه املرحلة

  بدين و ويكتمل فيها النضج اليها السمات األولية لشخصية الفرد،تعترب من أهم مراحل النمو اليت تظهر ف 

  .اجلنسي والعقلي والنفسي 

  :المراهقةمفهوم - 3-1

               ومعناه التدرج حنو النضج اجلسمي  Adolexereمشتقة من الفعل الالتيين  Adolescenceإن كلمة املراهقة  :لغة- 

  .)153، صفحة 1984زيدان، ( واجلنسي والعقلي واالجتماعي

      ويقال راهق الغالم قارب احللم، واملراهقة مرحلة النمو املتوسط بني سن البلوغ وسن الرشد حتيط ا أزمات ناشئة عن 

     .)81، صفحة 1979صليا، ( التغريات الفيزيولوجية والتأثريات النفسية واالجتماعية

    املراهقة تفيد معىن االقرتاب أو النمو من احللم، وبذلك يؤكد علماء فقه اللغة هذا املعىن بقوهلم رهق :"ويعرفها البهي السيد

   )257، صفحة 1986السيد، (  مبعىن غشى أو حلق أو دىن من، فاملراهقة ذا املعىن هو الفرد الذي ينمو من احللم واكتمال النض

  املراهقة من الناحية االصطالحية هي لفظ وصفي يطلق على املرحلة اليت يقرتب فيها الطفل وهو الفرد غري  :اصطالحا -

  الناضج انفعاليا، جسميا من مرحلة البلوغ مث الرشد مث الرجولة وهكذا أصبحت املراهقة مبعناها العلمي هي املرحلة اليت تبدأ 
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تركي، (  هاايتها وظاهرة اجتماعية يف ايتوتنتهي بالرشد واكتمال النضج، فهي هلذا عملية بيولوجية عضوية يف بدبالبلوغ 

  .)242، 241، صفحة 1990

  وكذلك هي املرحلة االنتقالية بني الطفولة والرشد وهي حمددة متاما وميكن أن نعتربها العقد الثاين من العمر حيث أا بني 

  .)25، صفحة 1980بهادر، ( سنة للذكور ومبكرة بعض الشيء لإلناث 16و  11سنة من العمر فالبداية عادة بني  21سنة و  12

وأما من الناحية النفسية االجتماعية فإن يف مرحلة املراهقة يتم فيها االنتقال من طفل يعتمد على اآلخرين راشد مستقل بذاته، 

وهذه . وال شك أن االنتقال يتطلب حتقيق توافق جديد تفرضه ضروريات التميز بني سلوك الطفل وسلوك الراشد يف جمتمع ما

 .)19، صفحة 1986إسماعيل، ( االنتقال قد تطول أو تقصر تبعا للثقافة اليت تسود ذلك اتمعالفرتة يتم فيها هذا 

  .)79صفحة ، 1980قشقوش، ( باملفهوم النفسي وعرفها فرويد بأا فرتة تبدأ من البلوغ وتنتهي عن نضوج األعضاء اجلنسية 

من خالل هذا التعريف جند أن املراهقة فرتة بوالدة جديدة، كما تطرأ على تفكري املراهق من تأمل وهو مير باملرحلة 

البيولوجية اليت هلا آثارها البارزة وتكوينه اجلسمي ويف منو أبعاده ويف مالحظة ظواهر جديدة تتعلق بتكوينه العام، مل يألف مثلها 

وميكننا أن حنصل فرويد الذي يؤكد على أن املراهقة مرحلة نفسية داخلية حبتة، راجعة إىل تكوينه البيولوجي يف من قبل ، 

  :النقاط التالية

  .إن طبيعة التغريات العضوية اخلارجية للمراهق هلا تأثري على نفسيته ومزاجه -

  .الدافع اجلنسيظهور بعض الدوافع امللحة يف هذه الفرتة واليت مل يعهدها من قبل  -

تعود أمهية دراستنا ملرحلة املراهقة إىل أا مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية  :أهمية دراسة مرحلة المراهقة - 3-2

االجتماعية إذ يتعلم فيها الناشئون حتمل املسؤوليات االجتماعية وواجبام كمواطنني يف اتمع كما أم يكونون أفكارهم عن 

سرية، وباحلياة يكتمل جزء كبري من دورة النو النفسي العام، حيث ينشأ منزل جديد وتتكون أسرة جديدة ومن الزواج واحلياة األ

، وهكذا تستمر الدورة يف ...مث يولد طفل وبالتايل تبدأ دورة جديدة حلياة شخص آخر من املهد إىل الطفولة إىل الرشد 

ة املراهقة مفيدة للمراهقني وأيضا للوالدين املربني ولكل من يتعامل مع الوجود ويستمر يف احلياة فال شك أن دراسة سيكولوجي
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 الشباب ومما ال جدال فيه أن الصحة النفسية للفرد طفال فمراهقا ذات أمهية بالغة يف حياته وصحته التنفسية راشدا فشيخا

  .)329، 328، صفحة 1982زهران، (

   :مراحل المراهقة - 3-3

تغريات واضحة على ) سنة 15 - 12(الطفل الذي يرتاوح عمره ما بني  :)15 - 12( المراهقة المبكرة-3-3-1

  .)257، صفحة 2000رضا، ( املستوى اجلسمي والفيزيولوجي والعقلي واالنفعايل واالجتماعي

باحلرية والقلق واآلخرون يلقموا، وهناك من يتقبلها بفخر واعتزاز وإعجاب فنجد املراهق يف هذه املرحلة فنجد من يتقبلها 

املعلمني (يتحكم يف أموره ووضع القرارات بنفسه والتحرر أيضا من السلطة املدرسية . يسعى إىل التحرر من سلطة أبويه عليه

من التخلص من القيود والسلطات اليت حتيط به ويستيقظ لدى إحساسه بذاته  فهو يرغب دائما) واملدربني واألعضاء اإلداريني

  .وكيانه

تعترب املرحلة الوسطى من أهم مراحل املراهقة حيث ينتقل فيها املراهق من  ):18 -  15(المراهقة الوسطى -3-3-2

. وامليل إىل تكوين عاطفة مع حنني آخر املرحلة األساسية إىل املرحلة الثانوية حبيث يكتسب فيها الشعور بالنضج واالستقالل

ويف هذه املرحلة يتم النضج املتمثل يف النمو اجلنسي، العقلي، االجتماعي، االنفعايل والفزيولوجي والنفسي، هلذا فهي تسمى 

  .قلب املراهقة وفيها تتضح كل املظاهر املميزة هلا بصفة عامة

هي مرحلة التعليم العايل، حيث يصل املراهق يف هذه  هذه املرحلة): 21 -  18(المراهقة المتأخرة -3- 3-3

املرحلة إىل النضج اجلنسي يف ايته ويزداد الطول زيادة طفيفة من اجلنسني فسيحاول املراهق أن يكيف نفسه مع اتمع وقيمه 

  .ل الذي يسعى إليهاليت يعيش يف كنفها لكي يوفق بني املشاعر اجلديدة اليت اكتسبها وظروف البيئة االجتماعية والعم

كما يكتسب املراهق املهارات العقلية واملفاهيم اخلاصة باملواظبة ويزداد إدراكه للمفاهيم والقيم األخالقية واملثل العليا فتزداد 

  .)252، صفحة 1982زهران، ( القدرة على التحصيل والسرعة يف القراءة على مجيع املعلومات واالجتاه حنو االستقرار يف املهنة املناسبة له
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  :خصائص النمو في مرحلة المراهقة- 3-4

إن يف هذه املرحلة يتكامل النمو اجلسمي وتظهر بعض الفوارق يف تركيب جسم الذكور  :النمو الجسمي-1- 3-4

واإلناث بشكل واضح ويزداد اجلذع والصدر وارتفاع قوة العضالت السيما عند الذكور وتصل اإلناث يف سن السادسة عشر 

سرعة الزيادة يف وزا يف سن العشرين خبالف  إىل أقصى حد من النمو الطويل ويعدها هذه املرحلة يبطأ هذا النمو بينما تستمر

 .)21، صفحة 1990المذالوي، ( الذكور فإن منوهم يف الوزن والطول سيستمر إىل غاية أربعة وعشرين سنة

أن التغريات يف النمو اجلسمي والفزيولوجي يف مرحلة املراهقة " 1916ترمان "يرى الباحث  :النمو العقلي-2- 3-4

تقرتن بالتغريات يف النمو العقلي، فالقدرات العقلية ال تستمر طول احلياة لكنها تصل إىل ذروا يف سن السادسة عشر تقريبا 

بني أن الذكاء ال ينخفض مع التقدم يف  1974لك شيء وكذ" 1973بالرت "أما الباحث . مث تأخذ يف االخنفاض التدرجيي

  .)345، صفحة 2001الزغبي، ( العمر الزمين لكنه قد يتحسن ويستمر يف االزدياد خالل سن النضج

يتأثر النمو النفسي االجتماعي للمراهق بالبيئة االجتماعية واألسرية اليت يعيش  :النمو النفسي االجتماعي-3- 3-4

فيها مبا حتتويه من ثقافة وتقاليد وعادات وعرف واجتاهات وميول تؤثر على املراهق وتوجه سلوكه عملية توافقه مع نفسه 

ودة بني املراهقني وأولياءهم نتيجة هذه واحمليطة به عملية سهلة أو صعبة حيث أكدت معظم األحباث أن الصراعات املوج

العادات والتقاليد اليت جيب على املراهق إتباعها وخاصة املتعلقة باللباس وقصة الشعر واخلروج والنتائج الدراسية برغم من أا 

م االستقرار املستمر صراعات عادية ال تؤثر كثريا على العالقة بني املراهقني واألولياء لكنها تؤثر وجتعل املراهق من حالة عد

وخاصة مبالغة األسرة أو االهتمام الزائد بتعليم أبنائهم وذلك لتحقيق االستقرار االقتصادي وتأمني مستقبلهم خيلق حاالت 

الضغط لدى املراهق، أين يطلب يف بعض احلاالت األولياء من أبنائهم الوصول إىل مستوى عايل من التحصيل ال تقوى عليه 

ية ومن مث يشعر بالفشل واإلحباط لذلك جيب أن تكون نظرة اآلباء نظرة واقعية ال حتمل املراهق ال طاقة فيه قدرام الطبيع

  .(Helen Bee, 2003, p. 278) وإتاحة له فرصة النمو العقلي والنفسي واالجتماعي وتقدير جناح املراهق يف كل امليادين
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يتفق علماء النفس على أن املراهقة يف فرتة االنفعاالت احلادة والتقلبات املزاجية السريعة، يف  :و االنفعاليالنم-4- 3-4

مرحلة املراهقة األوىل، حيث جند املراهق دائما يف حالة الغضب والقلق وينفعل ويغضب من كل شيء، فهذه االنفعاالت تؤثر 

واإلحساس بالفرح والسرور عند شعوره بأنه فرد من اتمع مرغوب فيه،  يف حالته العقلية حيث تتطور لديه مشاعر احلب

فاملراهق يف هذه الفرتة يعترب كائنا انفعاليا يعاين من ازدواجية املشاعر والتناقض الوجداين فيعيش اإلعجاب والكراهية واالجنذاب 

  .)436، صفحة 2001ملراهقة، زهران، علم النفس الطفولة وا( والنفور

التغريات اليت يتعرض هلا املراهق من زيادة يف الطول والوزن وزيادة القوة العضلية  :النمو الحركي الجسمي-5- 3-4

يتبعه تغري يف منه احلركي الذي يؤدي حتما إىل تناسق يف سلوك املراهق، وهذا ما نالحظه من خالل الزيادة الكبرية يف القوة 

العضلية بدء بالطفولة املتأخرة إىل املراهقة ولعله من مظاهر النمو احلركي زيادة قوته ونشاطه وإتقانه للمهارات احلركية مثل 

العزف على اآلالت واأللعاب الرياضية، ويف هذه الفرتة نالحظ أن الفتاة تكون أكثر وزنا وطوال ولكنها ال تضاهي القدرة 

ضالت الفىت، وذا يرجع االختالف الشدة والتدريب والنسب اجلسمية عند اجلنسني، كما يرتبط العضلية اليت تتميز ا عن ع

النمو احلركي للمراهق بالنمو االجتماعي فمن املهم للمراهق أن يشارك بكل ما أويت من قوة يف خنتلف أوجه النشاط اجلماعي 

ارات احلركية للقيام ذا النشاط وإذ مل يتحقق له ذلك وذلك إلثبات الذات وسط مجاعة، ويتطلب ذلك القيام مبختلف امله

  .)43حمودة، صفحة ( فإن املراهق مييل إىل االنسحاب والعزلة

إن تطور التعليم الثانوي يعترب خمرجا حامسا يف حياة التلميذ املراهق، فإذا   :وظيفة الوسط المدرسي في توجيه المراهق-3-5

كان املنزل هو املكان األول الذي عمل على تكوين شخصية املراهق وتوجيهه توجيها متكامال فإن املدرسة هلا دور كذلك يف 

ة على التوافق االجتماعي واالنفعايل هذا الصدد حبيث املدرس الناجح يف الوقت احلاضر ال يعمل فقط على حتقيق القدر 

للتلميذ، كما أن على التلميذ املراهق أن يكون ذاته وأن يعترب الدراسة عمل، ومن مث وجب عليه الشعور باملسئولية، كما عليه 

ن فرص التفكري بطريقة موضوعية واجيابية مع أقرانه ألن مقياس الشعوب يف العصر احلايل مبين على ما توفره هذه الشعوب م

 .)1991يسعد، ( تعليمية وتكوينية لشباا والتعليم الثانوي بدوره يستمد أمهيته من حضارة القرن اجلاري
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  :للمراهقة خصائص عدة نتطرق إليها بالتفصيل: خصائص المراهقة- 3-6

البلوغ يصل املراهق إىل القدرة على التناسل وقذف من بني املراحل املميزة للمراهقة، فعند  :اإلثارة الجنسية-1- 3-6

السائل املنوي عند الذكور، واحليض بالنسبة لإلناث واملصحوبة بانفجار ليبيدي واندفاع نزوي تناسلي، باإلضافة إىل حركة 

البحث عن تفريغ للطاقة احلرة تدفع بالفرد بطريقة ال ميكن حبسها أو ضبطها إىل  تكون ما قبل التناسلية فالظهور املفاجئ

الضغط والتوترات والشحنات اجلنسية، ومن جهة نظر ديناميكية فالصراع الداخلي للمراهق ليس فقط رد فعل بسيط للصراع 

األودييبني وإمنا صراع جتمع صراعات بدائية قيمة، هذا االنفجار البيدي املصحوب بتغريات سواء اقتصادية أو ديناميكية يؤدي 

 ا نالحظ هنا اندفاع لبيدي وتعزيز ملتطلبات نزوية وإضعاف لألنادوره الباقي يف اإلثارة فيما يف إىل إضعاف األن

(Sauveau Bankrisp, 1990).  

إن ظهور العضلية األولية للبلوغ من منو األعضاء التناسلية وكذلك العضالت الثانوية هلا  :إشكالية الجسم-2- 3-6

، )Melanie Blein( ،)DW.Winiscott( على صريورة املراهق، إذ يرى بعض العلماء وعلى رأسه تأثري بليغ

)َAnna Frend( متأخرة ، بأن التغريات الفزيولوجية هي منبع االضطرابات، ومتس التوازن النفسي للمراهق ويف دراسة

)Jakobson.Editk( ، اء، فقد الحظت هذه قلق األخصأوضحت بإمعان دور التغريات الفزيولوجية يف استيقاظ وإحياء

األخرية أن العملية األوىل اليت يعرفها الذكور يف املين حتما هل االستمناء أما عند الفتيات فإن ظهور احليض ألول مرة عندهن 

ذه التحوالت املتغرية الشاملة واليت يعرفها اجلسم إىل اضطرابات وتؤدي ه صاء،ا قدميا هلن منذ الطفولة وهو األخيعزز اعتقاد

صورة اجلسم يف جماالت عديدة يترب اجلسم وسيلة قياس ومرجع بالنسبة للفرد مع عالقته باحمليط وهو حمور رمزي أي وسيلة 

  .ة املراهقةللتعبري الرمزي عن مراعاته واندماجها العالئقية، فصورة اجلسم إذن تلعب دورا مهما يف مرحل

ويظهر املراهق اهتمامه الكبري جبسمه ككل أو مبنطقة منه ويدل هذا على البعد النرجسي يف التوظيف العقلي يف هذه املرحلة،  

كما أن للجسم ارتباطا وثيقا بالشعور باهلوية لذلك جند عند العديد من األفراد يف هذه املرحلة شعور بالغرابة فيما خيص 

  .)65، صفحة 2005-2004محمد، ( إىل صعوبة لديهم يف إدماج هذه السلسلة من التغريات واستخدامهاأجسامهم وهذا يرجع 
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من أهم ما مييز املراهق الرتدد وعدم الثبات يف سلوكه وأحيانا بتصرفه وكأنه راشد  :التردد وعدم الثبات-3- 3-6

وأحيانا أخرى يتصرف وكأنه طفل صغري وغري ناضج، هذا الرتدد دليل واضح على النضج واختالل التوازن من أهم األسباب 

  .مير به مقارنة مبرحلة الطفولةسريع الذي اليت تؤدي إىل تردد املراهق وعدم ثبات منوه اجلسمي والتغري الفيزيولوجي ال

  : مشكالت المراهقة- 3-7

  :متر فرتة املراهقة بعدة مشاكل وقد حددها العديد من الباحثني يف املشاكل التالية

يشعر املراهق باألرق والتعب بصورة سريعة واملعاناة والغثيان، قضم  :مشكالت تتصل بالصمت والنمو-1- 3-7

ار النفسي، قبح املظهر وعدم التناسق بني أعضاء اجلسم، كل هذا يكون مصدر قلق وخاصة إذا ما األظافر، عدم االستقر 

  .جعلته مصدر سخرية من جانب اآلخرين

وأبرزها الشعور مبركب نقص، عدم حتمل املسؤولية، نقص الثقة بالنفس،  :مشكالت خاصة بالشخصية-2- 3-7

الرضوخ ألحالم اليقظة باستمرار، اادلة الكثرية  حول أتفه األمور،الشعور بعدم احملبة من جانب اآلخرين، القلق الدائم 

  .لتفادي التعرض للسخرية واالنتقاء

خاص به يف البيت، عدم استطاعته اخللو إىل نفسه يف داره عدم توفر حمل  :مشكالت تتعلق بالجو األسري3- 3-7

ووجود حواجز بينه وبني والديه، فلم يستطع اطالعها على ما يأتيه من حاالت نفسية، التشاجر والعراك مع إخوته وأخواته، 

  .خصام الوالدين فيما بينهم، معاملته كطفل، عدم السماح له باختيار أصدقائه

اخلوف من االنطالق يف املياه االجتماعية خشية الوقوع يف  :لمكانة االجتماعيةمشكالت تتعلق با-4- 3-7

أخطاء، اخلوف من مقابلة أفراد آخرين غري األبوين، القلق اخلاص باملظهر اخلارجي، الشعور حباجة إىل أصدقاء ولكنه ال يعلم  

  .كيف يكوم، الشعور بأنه ال يكون حمببا لدى اآلخرين
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اخلوف من عدم االستجابة لإلصابة بالعثلمة واالرتباك عند  :اصل مع الجنس اآلخرمشكالت التو -5- 3-7

  .التحدث إىل اجلنس اآلخر، اجلهل بوجود إقامة العالقة االجتماعية احلسنة اليت تقرها قواعد األخالق عند اجلنس اآلخر

عدم توفري النصائح الصائبة عدم القدرة على الرتكيز والتفكري و  :مشكالت ترد إلى المدرسة والدراسة-6- 3-7

ن الرسوب فيرتتب على هذا القلق بشأن أساليب الدراسة، عدم املعرفة بشأن االنتفاع بالوقت، شك املراهق بقدراته واخلوف م

درسة ومن فيها ويعود هذا لعدم استطاعته مسايرة أقرانه يف الصف أو عدم تفهم اإلدارة واملدرسني له أو جراء تعرضه ض املبغ

  .من الزمالء، عدم معرفته بأصول الدراسة النافعة، التخوف من االمتحانات ألذى

احلاجة إىل من يرشده إىل أن خيتار جه من احلياة، احلاجة إىل  :مشكالت ترجع إلى االختيار المهني-7- 3-7

هتمام مما يولد القلق النفسي اخلربة يف نوع العمل الذي يرغب فيه، عدم معرفته بكيفية البحث عن عمل ما، انعدام الرغبة واال

  .)238، صفحة 1994الجسماني، ( والكآبة القائمة، عدم معرفته مبا يوافق قابليته من مهن

  

  :سنة 16 - 15خصوصية التدريب من ناحية الصفات البدنية للمرحلة العمرية - 3-8

بأا قدرة بدنية ونفسية ميتلك الالعب من خالهلا  Veineckتعترب صفة التحمل حسب  :صفة التحمل-1- 3-8

وحتمل خاص، فتدريبات التحمل قدرة عالية ملقاومة التعب، وهو حسب خصوصية نشاط كرة القدم ينقسم إىل حتمل عام 

الوظيفية اليت تتكيف للعمل اهلوائي لدى األطفال واملراهقني،  وكفاءة عمل أجهزة اجلسم هلا تأثري كبري على مجيع قدراته العام

الطفل خيضع لتغريات كبرية خالل مرحلة البلوغ األول والقدرة على التكيف للتدريب األقصى خاصة تدريبات التحمل فجسم 

، وتدريبات التحمل اخلاص أو التحمل (Weinech, 1997, p. 20) اخلاص اليت تتطور مع زيادة طول وزن اجلسم

  .الالهوائي تبدأ مع بداية مرحلة البلوغ الثانية ألن الناشئ يف فرتة الطفولة ال يكون مستعدا هلذا النوع من التدريب
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أن طرق التدريب املستخدمة لفئة املراهقني هي التدريب الفرتي وباألخص من النوع التباديل  Veinek ىوير 

Intermittent مما يسمح بتطوير صفة التحمل اليت تعترب كقاعدة بدنية عليها الصفات البدنية واملهارية واخلططية ،

  .ومواصلة األداء يف أعلى مستوى ألن النظام اهلوائي هو الغالب يف رياضة كرة القدم

فاءة اجلهاز العصيب العضلي القوة هي القدرة على التغلب على مقاومة خارجية مما يتطلب ك :صفة القوة-2- 3-8

وتدريبات القوة ميكن العمل ا عرب مراحل النمو املختلفة مع ما يتناسب من استعدادات بدنية خاصة املرحلة العمرية 

وخصائص النمو اليت متيزها، ويف املرحلة الثانية من مراحل البلوغ أي املراهقة جند فيها حتسن كبري ملستوى القوة ألن النمو يظهر 

شكل بزيادة كتلة وحجم العضالت لكن تدريبات القوة يف هذه املرحلة قد يشكل خطرا على العظام ألا تكون الزالت مرنة ب

خاصة العمود الفقري لذا جيب مراعاة شدة احلمل املعمول ا يف تدريبات التقوية العضلية، وحمتوى هذا التدريب يشمل مجيع 

عضلية فنجد التمارين مع الزمبل واألثقال طبعا مع احلذر ومراعاة شدة املقاومات املستخدمة،  التمارين العامة واخلاصة للتقوية ال

  .كما أن التدريبات بواسطة ثقل اجلسم يكون أداة كافية هلذا الغرض

املختلفة يف منو ويعترب اختيار الوثب العريض من الثابت من أكثر االختبارات البدنية استخداما وصالحية املقارنة بني األعمار 

  .)74، صفحة 2006خرفان، ( وتطور القدرة العضلية

السرعة هي القدرة على أداء حركات يف أقل زمن ممكن، األمر الذي يتطلب كفاءة عمل اجلهاز : صفة السرعة-3- 3-8

مرحلة البلوغ  خالل الناشئحيضر هلا  ميهد فالسرعة جيب أن Burlو بعوامل وراثية حسب ة العصيب العضلي، وهي حمدد

األويل وتستمر العملية يف مرحلة املراهقة بالزيادة التدرجيية لعمل القوة الديناميكية واالنفجارية اليت تسمح باكتساب قوة عضلية 

سنة حيث  16 - 15 املرحلة العمرية وديناميكية ختدم تدريبات السرعة خالل مرحلة املراهقة وبالتايل ميكن تطوير السرعة يف

أن حمتوى تدريبات السرعة اخلاص بالراشدين، ميكن أن يستخدم لدى املراهقني يف هذه املرحلة العمرية بشرط أن يكون حجم 

  .(Burl, 1980, p. 55) العمل قليال
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األداء احلركي مبدى واسع لعمل املفاصل وإطالة العضالت واألربطة على الالعب قدرة املرونة هي  :المرونة-4- 3-8

واألوتار العاملة على تلك املفاصل تكون إما بإرادة الالعب أو حتت تأثري قوة خارجية مثل مساعدة الزميل، طبقا هذا األمر 

  .الذي يدخل ضمن متطلبات لعبة كرة القدم

ق التدريب وشدة وحجم العمل لتحسني هذه الصفة متاشيا مع املقاومة ويف تدريبات املرونة جيب التمعن يف اختيار طر 

امليكانيكية للجهاز احلركي اليت متيز مرحلة املراهقة بسبب الزيادة يف طول ووزن اجلسم حيث أن املرونة تتغري صفتها بني الطفولة 

رك املعرضان لألخطار ويف مرحلة املراهقة نالحظ خاصة العمود الفقري ومفصل الو . واملراهقة وال تبقى كما كانت لدى الطفل

وعليه البد من تكييف التمارين البدنية خالل حصص التدريب من حيث الشدة والتكرارات لتمارين اإلطالة خالل تدريبات 

  .القوة العضلية وأيضا القيام باإلحصاء اجليد للعضالت

لكل أجزاء اجلسم أو جلزء معني مثل القدم، الرأس، على التوافق اجليد للحركات  الرشاقة هي القدرة :الرشاقة-5- 3-8

وتعد الرشاقة من الصفات البدنية املركبة، حيث تتضمن العديد من الصفات البدنية األخرى مثل التوازن والدقة والسرعة 

  .والتوافق احلركي

قد اكتسب بعد أن يكون الالعب إن التدريبات اخلاصة بالرشاقة يتم الرتكيز عليها يف الفرتات األخرية من مراحل اإلعداد 

العديد من الصفات األخرى مثل القوة والسرعة حيث أن التدريبات اخلاصة ا سوف حتوي كل هذه العناصر مبا قد يعرض 

الالعب باإلصابة إذا مل يكن أحد جيدا بالنسبة لتلك العناصر، على ذلك فالتدريبات اخلاصة ذه الصفة سوف تتضمن 

  .ي فيها السرعة والقوة وتغري االجتاه والتوافق والدقة واملرونة والعديد من الصفات البدنيةحركات خمتلفة يراع

ومع بداية الدخول يف مرحلة املراهقة يتطور التنسيق احلركي بسرعة من خالل عمليات التعلم واالكتساب الالإرادية، 

القدرة على التحكم احلركي، وبذلك فإن املراهقة متثل يستقر مستوى هذا التنسيق مع تقدم مرحلة املراهقة أين نالحظ حتسن 

  .فرتة مناسبة لتدريبات الرشاقة

  :خصوصية التدريب من ناحية الصفات المهارية- 3-9
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املهارة عبارة عن سلوك معني مكتسب وخاص لكل نشاط يقوم به الالعب حلل مشكل حركي يف موقف من مواقف األداء 

  .قة والدقة اخلاصة بطبيعة كرة القدموالذي يتحدد بعامل السرعة والرشا

تنمية الصفات املهارية األساسية يف سن مبكرة للطفل مهم جدا ويف مرحلة املراهقة يكون التحكم يف املهارة معقدا نوعا ما 

بسبب الزيادة يف طول أعضاء اجلسم، حيث أنه من املفضل يف هذه املرحلة ترسيخ املهارات املكتسبة خالل مرحلة البلوغ 

  .(Martin, 1998, p. 51) األويل بدال من تعلم مهارات جديدة جتنبا الحتمال حدوث إجهاد لدى الالعب

  :خصوصية التدريب من الناحية الخططية-3-10

البدنية واملهارية والعقلية ضد على قدراته ف واختاذ القرار يف حلظات حامسة لالعب بواسطة اعتمادا تصر والقلي السلوك الع

منافسه هو ما يعين التطبيق العملي للتفكري اخلططي يف كرة القدم والتعلم اخلططي يبدأ ويرتبط مباشرة مع تعلم واكتساب 

 .  Technico tactiqueاملهارات األساسية يف كرة القدم وهو ما يسمى بالتدريب
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  :خاتمة

من خالل ما تضمنه فصلنا هذا جند أنه من الصعب أن يتكيف الناشئ مع هذه املرحلة احلرجة باالعتماد على نفسه فقط،    

باعتبارها مرحلة عبورية بني الطفولة و الرشد، واليت يعـرف فيها املراهـق طفرة سريعـة يف النمـو اجلنسي و اجلسمي و العقلي و 

  . اخل...االجتماعي و النفسي،

راهقـة حالة نفسيـة و جسدية كامنـة يف كل منا، تدفعنا إىل التصرف اخلاطئ، و بالتايل فهي حتتاج إىل رقابة و مساندة فامل

  .مستمرة من األهل و األسرة

هذا من جانب ومن جانب آخر ينظر إليها أا مرحلة التعليم و التدريب سواء كان تعليما عمليا أم مهنيا،أم أي صورة من  

سنة من إمكانيات و قدرات حركية كبرية، 16-15ليم اهلادف، و بالنظر إىل ما سبق و نظرا ملا مييز املرحلة العمرية   صور التع

باإلضافة إىل القدرات العقلية و خاصة قدرة الذكاء اليت تصبح أكثر وضوحا من متايز القدرات البدنية اخلاصة، و أمام هاتني 

جسمي و بدين ، و بذلك تكتسب فئة األشبال يف كرة القدم أمهيتها من حيث أا امليزتني يصبح لدى الناشئ إستعداد 

  .املرحلة اليت يتم فيها تنمية و تطوير الصفات البدنية اخلاصة 
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  :مدخل الباب

حيث سيخصص الفصل األول للتطرق إىل منهج البحث  ؛لقد مت تقسيم هذا الباب إىل فصلني        

وأما الفصل  ،دوات البحثأة البحث وجمال البحث و نوذلك من خالل التكلم عن عيّ  ،وإجراءاته امليدانية

ويف األخري اخلروج  ،الثاين فيكون حمتواه حول حتليل ومناقشة النتائج ومدى تطابق الفرضيات مع النتائج

 .     باخلالصة واالقرتاحات املستقبلية

 .تمهيد

 للوصول إىل أهم نتائج البحث ،إن البحوث العلمية مهما كانت اجتاهاا وأنواعها حتتاج إىل منهجية علمية

طبيعة مشكلة البحث هي اليت حتدد لنا ف .وبالتايل تقدمي وتزويد املعرفة العلمية بأشياء جديدة وهامة ،الدراسةقصد 

ة والوضوح حيتاج إىل كثري من الدقّ ، ضوع البحث الذي حنن بصدد معاجلتهومو .معاجلتهااملنهجية العلمية اليت تساعدنا يف 

وبالتايل الوقوف على أهم اخلطوات  ،ة للخوض يف جتربة البحث الرئيسيةميداني ةيئ عملية تنظيم وإعداد خطوات إجرايف

انطالقا من اختيار املنهج املالئم ملشكلة البحث ، خطاء واستغالل أكثر للوقت واجلهداليت من مفادها التقليل من األ

  .نة البحث إىل انتقاء  الوسائل واألدوات املتصلة بطبيعة جتربة البحثوطرق اختيار عيّ 

  .الدراسة االستطالعية - 1-1

اتباعا للمنهجية العلمية يف اجراء البحوث وقصد الوصول اىل نتائج دقيقة ومضبوطة لالختبارات واعطاء 

مصداقية وموضوعية للبحث وقف الطالبان على التجربة االستطالعية حيث اشرف بنفسهما على اجرائها على عينة من 

وكان اهلدف هو دراسة كفاءة االختبارات اخلاصة باجلانب سنة  17اقل من العب من اشبال نادي ميثالية تيغنيف  15

البدين واملهاري وكذا التوصل اىل افضل طريقة الجراء االختبارات وجتنب العراقيل والصعوبات اليت ميكن ان تواجهنا يف 

  .االختبارات القبلية
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على الساعة اخلامسة مساءا لتعاد بعد اسبوع أي يوم  04/11/2013ة االستطالعية يوم مت القيام بالتجرب

  .يف نفس التوقيت للتاكد من صدق وثبات االختبار 11/11/2013

  .دانيةياجراءات البحث الم - 1-2

  .منهج البحث 1- 1-2

الن املنهج هو عبارة عن طريقة ان دراسة طبيعة الظاهرة اليت يتطرق اليها الباحثان هي اليت حتدد طبيعة املنهج 

  يصل ا االنسان اىل احلقيقة

طريق البحث و االستقصاء كما أن الفكرة األساسية اليت يعتمد عليها املنهج ويتم الوصول اىل احلقائق عن 

عن حماولة الباحث التحكم يف املوقف املراد دراسته باستثناء املتغري أو املتغريات اليت يعتقد أا السبب يف  تكون عبارة

  حدوث تغري معني يف ذلك املوقف

الباحثان على املنهج  اعتمدلذا جند أن كل ظاهرة هلا منهج يتالئم مع طبيعة فكرا ومسارها وألجل ذلك فقد 

  ةاملشكلة املدروس الوصفي  لكونه يتالئم مع

 :البحثجتمع م -2- 1-2

العينة هي املعلومات من عدد من الوحدات اليت تسحب من اتمع " عبد العزيز فهمي هيكل "يقول 

اإلحصائي موضوع الدراسة، حبيث تكون ممثلة متثيال صادقا لصفات اتمع، ولدراسة أي مشكلة عملية حتتاج إىل مجع  

.من معلوماتما يتعلق بتلك املشكلة  كل  

ياضي للموسم الر  سنة 17الوطنية الثانية القل من  النوادي الذين ينشطون يف البطولة متثل جمتمع البحث يف أشبال

  .العبا  408 الذين بلغ عددهمو  2013/2014
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  . عينة البحث -3- 1-2

فريقي شباب و هالل سيق  العبا من اشبال 36ك لسهولة التواصل معها ومت اختيارمت اختيار العينة بالطريقة العمدية وذل

بعد عرضها على جمموعة من اخلرباء وأساتذة املعهد املختصني يف جمال حيث طبقت عليهم االختبارات البدنية واملهارية 

  التدريب الرياضي 

 .لبحث  األصلييبين نسبة عينة البحث من مجتمع )  01( جدول رقم  

  :مصطلحات البحث االجرائية-4- 1-2

.بني شخصني او بني فريقني ملعرفة مستوامها ويتم فيها التنافس للحصول على مكافاة اوجائزة ماهي اختبار :المنافسة-  

حيتاجها الالعب يف امليدان من اجل القيام بواجباته هي جمموعة من العناصر البدنية اليت  :المتطلبات البدنية- 

  .التحمل، القوة، السرعة، املرونة، الرشاقة: الدفاعية واهلجومية وهي كالتايل

هي عبارة عن اداء فين جيد للحركات يستخدمها الالعب بفاعلية يف التوقيت املناسب يف :المهارات االساسية-

  .مواقف التنافس املختلفة

العب وحياول كل فريق تسجيل اكرب عدد من  11ي لعبة مجاعية تلعب بفريقني، يتكون كل فريق من ه:كرة القدم-

  االهداف يف مرمى خصمه ليكون هو الفائز

  (%)  النسبة املئوية  العدد  

  %100  408  اتمع األصلي

 8.82%  36  عينة البحث
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  .هو املكان الذي يشغله كل العب يف امللعب والذي يسمح له بالقيام بوظيفته حسب اخلطة املوضوعة:مراكز اللعب-

  .اليت تبدا فيها املراهقة املتوسطة وهلا امهية كبرية من حيث التوجيه واملتابعةهي املرحلة :المرحلة العمرية-

  :مجاالت البحث 1-3 

  :المجال البشري -1- 1-3

  .العبا 36و هالل سيق و الذين بلغ عددهم  مت اختيار العينة بالطريقة العمدية واليت متثلت يف اشبال فريقي شباب

  .المجال المكاني-2- 1-3

  .االختبارات البدنية و املهارية مبلعب سيقاجريت 

  .المجال الزماني-3- 1-3

  :أجريت التجربة وفـق التسلسل الزمنـي التـايل  

 نوفمرب 11 أي يوم اسبوعمسـاءا لتعاد بعد امسة على الساعة اخل 2013نوفمرب  04 يوم ستطالعيةاالمتت التجربة  -

  .يف نفس التوقيت 2013

 .على العينة التجريبية 2013 اكتوبر 07و 06: يومي االختبار القبلي أجري-

  .القبلي حيث طبق العمل نفسه الذي قمنا به يف االختبار 2014ري فيف 12و11ي االختبار البعدي أجري يوم -

  :متغيرات البحث - 1-4

  .تابعإن أي موضوع من املواضيع اخلاضعة للدراسة يتوفر على متغريين أوهلما متغري مستقل واآلخر متغري 
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 دراسة اثر"إن املتغري املستقل هو عبارة عن السبب يف الدراسة ويف دراستنا املتغري املستقل هو: المتغير المستقل -أ

  ".املنافسة 

بعض املتطلبات البدنية واملهارية يف  "هذه الدراسة املتغري التابع هو هو نتيجة املتغري املستقل ويف :المتغير التابع -ب

  ".حسب مراكز اللعب كرة القدم

هي مجيع املتغريات اليت من شأا التأثري على نتائج البحث وقصد ضبطها والتحكم فيها  :المتغيرات المشوشة -ج 

  : قام الطالبان مبجموعة من اإلجراءات، واملتمثلة يف 

  ) سنة 16-15(، و السن )ذكور(اختيار العينة من نفس اجلنس  -

على إجراء التجربة االستطالعية واالختبارات القبلية والبعدية على العينة، وذلك مبساعدة فريق إشراف الطالبان نفسهما  -

  .عمل مكون من سواعد علمية مؤهلة

  .نفسه على متابعة املباريات الرمسية باعتباره املدرب الرئيسي هلذه الفئة حليمي مصطفىإشراف الطالب  -

  . قبلية و البعدية للعينةتوحيد توقيت ومكان إجراء االختبارات ال -

  : أدوات البحث - 1-5

تعترب األدوات اليت يستخدمها الباحثان يف مجع البيانات املرتبطة مبوضوع البحث من أهم اخلطوات وتعترب احملور األساسي "

  .)57ص  2006عطا اهللا، ( "والضروري يف الدراسة
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   :المراجع باللغة العربية و األجنبيةالمصادر و : أوال

قصد اإلحاطة الكلية واإلملام النظري مبوضوع البحث قام الطالبان باالعتماد على كل ما توفر لديه من مصادر ومراجع 

باللغتني العربية واألجنبية زيادة على االت وامللتقيات العلمية، فظال عن شبكة اإلنرتنت، كما مت االستعانة واالعتماد 

ل التدريب الرياضي، حيث قام الطالبان باستخدام القاموس لرتمجة بعض املصطلحات على الدراسات السابقة واملرتبطة حبق

   .)2007سهيل، (من اللغة األجنبية إىل اللغة العربية 

  :المقابالت الشخصية: ثانيا

بإجراء مقابالت شخصية مع بعض املختصني يف التدريب الرياضي يف كرة القدم خاصة عند الناشئني كما  انقام الطالب

للتعرف  وبعض املدربني اخلاصني ذه الفئةوالرياضية مبستغامن  مشلت املقابالت أساتذة ودكاترة من معهد الرتبية البدنية

  .  على طبيعة وأهداف التدريب يف هذه املرحلة العمرية

على أهم األهداف اليت جيب أن تتحقق يف هذه املرحلة العمرية وكذا الكيفية الصحيحة يف بناء الربامج كما مت التعرف 

  .  التدريبية والتعليمية

 :االستبيان: ثالثا

موعة من الدكاترة واألساتذة وذلك لتحكيم االختبارات البدنية و املهارية املستخدمة يف استبيانا  طالبانعرض ال 

  . الدراسة

  :االختبارات البدنية : رابعا 

أساس للتقييم املوضوعي إذ  عتبارهاابمن أهم الطرق استخداما يف جمال التدريب الرياضي وخاصة يف البحوث التجريبية 

  . تعد أجنح الطرق للوصول إىل نتائج دقيقة يف جمال البحوث العملية

  . ومن هنا اعتمد الطالبان على بطاريات اختبار مقننة تقيس اجلوانب البدنية املتعلقة مبوضوع الدراسة
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 :االختبارات المهارية: خامسا 

يب الرياضي وخاصة البحوث التجريبية باعتبارها أساس التقييم املوضوعي إذ تعترب من أهم الطرق استخداما يف اال التدر 

  .تعد أجنح الطرق للوصول إىل نتائج دقيقة يف جمال البحوث العلمية

ريات اختبارات مقننة تقيس اجلوانب املهارية ألشبال عينة البحث واملتعلقة مبوضوع اعلى بط الطالبانومن هنا اعتمد  

  .الدراسة

  :الوسائل البيداغوجية: سادسا

 20(، شـواخص عددها نيخمتلف لوننيشريط قياس، ديكاميرت، صدريات بميقايت، صافرتان،  02قدم،كرات 10 متثلت يف

  .ان طيبحجم كبري وصغري،ميز )شاخصا 

 :األسس العلمية لالختبارات -6 -1

 :صدق االختبار -1- 1-6

معامل الصدق الذايت باعتباره صدق الدرجات املعيارية بالنسبة من أجل التأكد من صدق االختبار استخدم الطالبان  

بن ( للدرجات احلقيقة اليت خلصت من شوائبها أخطاء القياس والذي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار

  .                                                 )57، صفحة 1997قوة، 

  ) 02(وقد تبني أن االختبار على درجة عالية من الصدق الذايت كما هو موضح يف اجلدول رقم 

القياس، والذي يقاس حبساب اجلذر ألرتبيعي ملعامل ثبات االختبار، وقد تبني أن هذه االختبارات تتمتع بدرجة عالية من  

  ).02(ما تبينه نتائج اجلدول رقم  الصدق وهذا
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  :ثبات االختبار -2- 1-6

عبدالقادر، ( .يقصد بثبات االختبار أن يعطي االختبار نفس النتائج إذا ما أعيد على نفس األفراد ويف نفس الظروف

  )56ص1995

مث بعد أسبوع  العبا مت اختيارهم بالطريقة العمدية )15(من قام الطالبان الباحثان بتطبيق االختبارات على عينة مكونة 

 .وحتت نفس الظروف أعيد االختبار على نفس العينة

المعتمدة عند يبين معامل الثبات والصدق لالختبارات البدنية والمهارية ) 02(جدول رقم 

  ).0.05(ومستوى الداللة ) 34(درجة الحرية 

معطيات مهمة من  خالل اجلدول تبني لنا إن الدراسة االستطالعية حققت أهدافها على مجيع األصعدة حيث قدمت لنا

  .امليدانيةبينها األسس العلمية لالختبارات البدنية واملتمثلة يف صدق وثبات هذه االختبارات اليت تساعد يف التجربة 

  
حجم 

  العينة

درجة 

  الحرية

الداللة 

  اإلحصائية

  ر

  يةلالجدو 

ثبات 

  االختبار

صدق 

  االختبار

نية
بد

 ال
ت 

ارا
ختب

اال
  

  navetteاختبار 

36  

  

34  

  

0.05  

  

0.27  

  

0.15    

    0.24  العموديالوثب 

    0.42  م10اختبار سرعة 

    0.61  م40اختبار سرعة 

رية
مها

 ال
ت

ارا
ختب

اال
  

    0.87  م30لجري بالكرة ا

    0.64  )5*30(الجري بالكرة 

    0.79  اختبار ثمانية
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إن االختبارات املستخدمة يف هذا البحث سهلة وواضحة الفهم وغري قابلة للتأويل  :موضوعية االختبار -3- 1-6

  اخل.فقد طبقت مبوافقة املختصني وهي ضمن أهداف الدراسة كالسرعة القفز واجلري بالكرة

ة، وبذلك فإن االختبارات املستخدمة ذات كما أن التسجيل يتم باستخدام وحدات الزمن، املسافة وعدد املرات والدق

  .موضوعية جيدة

حتقيقا ألهداف البحث وحال ملشكلته قام الطالبان الباحثان باختيار عينة جتريبية اليت  :التجربة الرئيسية - 1-7

مواعيد حمددة أقيمت عليها جمموعة االختبارات البدنية واملهارية السالفة الذكر، وهذا كاختبار قبلي للعينة، ومت ذلك يف 

  .ويف نفس الظروف

  :مواصفات االختبارات -1-8

 :مواصفات االختبارات البدنية -1-8-1

   navette: (bernard, 2002)اختبار  :اوال

  السرعة االقصوى اهلوائية واحلد االقصى الستهالك االكسجني قياس:الهدف

حيث م،20عدد ممكن من مسار ذهابا و ايابا بني خطني يبعدان عن بعضهما  االختبار هو حتقيق اكرب:وصف االداء

اليت ينبعث منها الصوت على فرتات ) شريط كاسيت(ضبط السرعة عن طريق الصوت  ان السرعة تتسارع تدرجييا، يتم

  .منتظمة

استكمال اكرب عدد  هوسا يف كل دقيقة واهلدف /كلم  0.5سا ويزداد االيقاع تدرجييا ب/كلم8يبدا االختبار بسرعة 

مستوى دقيقة واحدة ينتهي االختبار عندما اليستطيع املخترب مسايرة الريتم والبد من تنقيط رقم اخر  ممكن من مستويات

  .)ثا30ثا و 15حتمل :(الشريط مثال اعلنه
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  .سجني ك االكوى اهلوائية واحلد االقصى الستهالبعد ذلك نرجع اىل اجلداول املقدمة لتحديد السرعة القص

  (Akramov.A, 1990) : :اختبار الوثب العمودي سارجنت:ثانيا

 .                                                             قياس القوة االنفجارية لألطراف السفلى :رهدف االختبا

                                                            يتضمن االختبار القفز ألعلى بأقصى قوة ممكنة :لخصائص ا

سم عن احلائط والذراع احملادية للحائط ترفع اىل االعلى والعقبان 15يضع املخترب قدماه على بعد  :المميزات 

 على احلائط مث يقفز مرة ثانية حبيث الوسطى على الطباشري ويضع عالمةمالمسان لالرض يضع الالعب طرف االصبع 

.تكون الساقني مثنيتني ويضع عالمة ثانية على احلائط وحيسب الفرق بني العالمتني بالسنتيمرت  

         :الوسائل

 -لوحة مرقمة   

 -طباشري

يمثل مستويات اختبار سارجنت) 03(جدول رقم                                                         

  

  

 التقدير الزمن

سم65اقل من  

سم75اىل  65من   

سم76فوق   

ضعيف-1  

              متوسط -2

ممتاز                 -3
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  (Cazorla.G, 1984):  :متر 40 اختبار السرعة: ثالثا

  .قياس السرعة االنتقالية لالعب: الهدف من االختبار

االختبار بتقومي اجلهد الالهوائي الالالكتيكي الذي ينجز انطالقا من حتطيم الكرياتني  يسمح هذا :مبدأ االختبار

  )ATP(وأدينوزين ثالثي الفوسفات ) CP(فوسفات

 .مرت بأقصى سرعة ممكنة 30االختبار يتضمن اجلري ملسافة : لخصائصا

  .االسرتجاع كامال بني احملاولتنيحماولتني لالعب و تدون أحسنهما حبيث جيب أن يكون  02تعطى  :النتائج

 :الوسائل المستعملة -

 .ميدان مسطح-

 .شواخص -

 .ميقايت-

 .صافرة-

  .)23ص1994، حنفي(من الوقوف :م  10 سرعةاختبار : رابعا

  .قيـاس السرعة االنتقالية لالعب :هدف االختبار

  :األدوات المستعملة

  .واحدساعتني من نوع  - 

 )مرتديكا(  م01 شريط مرتي لقياس مسافة -

 .مضمار خاص باجلري حمدد مبا يسمى بالرواق -
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  :طريقة إجراء االختبار

  .تكون البداية من وضع الوقوف-

 .على الالعب أن ينطلق بسرعة قصوى إىل غاية اية املسافة احملددة-

 (VIGOT, 1989 , P66-67) لكل العب حماولتان وحتسب له أحسن حماولة-

  .زمن الراحة بني حماولة وحماولة أخرى دقيقتني، واالنطالق عن طريق اإلشارة -

  :مواصفات االختبارات المهارية-2- 1-8

  (akramov, 1990) :م30اختبار الجري بالكرة : اوال

  بالكرة والسيطرة عليهاقياس سرعة اجلري :هدف االختبار

  .نقوم بتقييم التوافق بني السرعة واالنتقال والسيطرة على الكرة:مبدا االختبار

  .م وتكون البداية من وضع الوقوف30االختبار يتضمن اجلري بالكرة ملسافة :المميزات

  .القلم حبرية مع ثالت ملسات للكرة على ا30بعد االشارة جيري اللعب بالكرة مسافة :وصف االداء

                                                                     (akramov, 1990) :)5×م30(اختبار الجري بالكرة : ثانيا

                                                                         .قياس التحكم يف الكرة خالل مداومة السرعة :هدف االختبار

  الكرةو التحكم يفيسمح بتقدير مداومة السرعة و التوافق بني االنتقال  :مبدأ االختبار

مرات متتابعة بأقصى سرعة ممكنة 05مرت  30يقوم الالعب باجلري ملسافة :الخصائص  
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                                         .                                      يسمح مبحاولة واحدة و حيسب زمن االجناز :االنتائج

                                                                                                                   :  سائلالو

 .صفارة-

 .ميقايت-

     كرة-

   شواخص -02

  

  (akramov, 1990) :اختبار ثمانية مع الكرة:ثالثا

قياس سرعة السيطرة على الكرة:الهدف من االختبار  

   حمققنقوم بتقييم سرعة التوافق بني االنتقال والسيطرة على الكرة يف فضاء   :مبدا االختبار

تكون البداية من وضع الوقوف،جيري الالعب بالكرة باسرع ما ميكن يف دائرة على شكل :االختبارطريقة اجراء 

  .مثانية،حبيث جيب على الالعب ان يتجاوز مخس شواخص

    : االدوات المستعملة

  مخس شواخص-

  كرة-

  ساعة توقيت-

  صافرة-

  شريط قياس-

 .لكل العب حماولتان وحتسب له احسن حماولة
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  :اإلحصائيةالدراسة  - 1-9

وهو من أهم الطرق املؤدية إىل فهم العوامل األساسية اليت تؤثر على الظاهرة املدروسة من خالل الوصول إىل النتائج اليت 

يتم حتليلها ومناقشتها، علما أن لكل حبث وسائله اإلحصائية اخلاصة واليت تتناسب مع نوع املشكلة وخصائصها وهدف 

  :لدراسة على املعدالت اإلحصائية التاليةالبحث، وقد اعتمدنا يف هذه ا

  

وهو أحد مقاييس الدراسة املركزية والذي حيسب جبميع قيم عناصر اموعة مث قسمة النتيجة  :المتوسط الحسابي •

 )148ص  1999سعد اهللا، ( على عدد العناصر وذلك من خالل املعادلة التالية

  حبيث س ن 

  .املتوسط احلسايب: س

  .حجم العيينة= ن

  .جمموع القيم= جمس

وهو من أهم املقاييس التشتت وأدقها، ويستعمل ملعرفة مدى تشتت القيم عن املتوسط  :االنحراف المعياري •

 )69ص 1993عبداحلفيظ، ( احلسايب حسب املعادلة اإلحصائية التالية
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  :يث أنحب

  .االحنراف املعياري= ع

  .القيم اليت حتصلت عليها العينة= ن س

  .املتوسط احلسايب= ـ س

  .عدد العينة= س

ويعين ) ر(وهو يسمى مبقياس العالقة بني درجات املتغريات املختلفة ويرمز له بالرمز :معامل الثبات لبيرسون •

يعين أن العالقة فإذا كان االرتباط سالبا وهذا ، ]1.1-[مقدار العالقة املوجودة بني متغريين واليت تنحصر يف جمال 

ة طردية بني املتغريين، وحيسب بني املتغريين عالقة عكسية بينما يدل معامل االرتباط موجب على وجود عالق

 )62ص  1989حممدأبو يوسف، ( :باملعادلة اآلتية

  

  قيمة معامل لبريسون= ر: حيث

  .املتوسط احلسايب للمتغري س: 'س

                          Σ)حاصل ضرب االحنرافاتجمموع )= 'ص-ص)('س- س.  

                              Σ )جمموع مربعات احنرافات قيم س عن املتوسط احلسايب= 2)'س- س.  

                            Σ )جمموع مربعات احنرافات قيم ص عن املتوسط احلسايب= 2)'ص-ص. 
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  : الصدق الذاتي •

التجريبية لالختبار بالنسبة للدرجات احلقيقة اليت  ويطلق عليه أيضا مؤشر الثبات وهو صدق الدرجات

خلصت من أخطاء القياس، وبذلك تصبح الدرجات احلقيقية لالختبار هي احملك الذي ينسب غليه صدق 

  . )350ص1988رضوان، ( .االختبار

  

كما هو موضح يف املعادلة اإلحصائية ويقاس الصدق الذايت حبساب اجلذع لرتبيعي ملعامل ثبات االختبار  

  .املوالية

  

   =الصدق الذاتي  •

  ":ت"اختبار الداللة •

لقياس داللة فروق املتوسطات املرتبطة والغري مرتبطة وللعينات املتساوية " ت"يستعمل اختبار الداللة 

  :التاليتنيويف هذا الصدد استخدم الباحث املعادلتني . والغري متساوية

  ):2ن= 1ن( متوسطين مستقلين حيث داللة الفروق بين -

  .)1993عبد احلفيظ، ، مقدم( .تستعمل ملعرفة الفروق بني االختبار القبلي والبعدي لنفس العينة :اإلحصاء قانون-

  « T »اختبار  •

  اختبار ستيودنت: ت:  حيث

  م ف –ف  =متوسط الفروق ح ف: م ف

  معامل الثبات
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  البعدي بني االختبار القبلي والفرق بني الدرجات : ف

  .عدد أفراد العينة: ن

  م ف
� مج ف ���

ن�ن���

=          ت

  )39، صفحة 2002علي أبو شون، (معادلة نسبة التطور  :القانون-

  :صعوبات البحث-1-10

  .اليت تتحدث عن مراكز اللعبع والبحوث املشاة نقص يف املصادر واملراج -

 .ضيق الوقت بني الدراسة اليومية وكتابة املذكرة والرتبص امليداين -

  :الخالصة-

تعد الدراسة امليدانية من أهم املراحل العلمية اليت ينبغي على الطالب الباحث االلتزام ا رغبة يف مجع اكرب قدر من 

 ختدم موضوع البحث وكذلك إىل حتقيق بعض األغراض العلمية هذا بناءا على الوسائل املعلومات أو احلقائق اليت

املستخدمة ويف ظل املنهج املتبع، تبعا ألهداف البحث املنشودة ومنه مت استخالص إا تتميز حبسن اإلعداد والبناء، 

، كما يتوافر هلا مقومات العلمية من ويتوفر فيها اختبارات ذات تعليمات حمددة لتطبيقها وتصحيحها وتفسري نتائجها

  .الصدق والثبات واملوضوعية




                                              ا	ولا���� ���� ا���� وإ��اءا�� ا����ا���  
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  :تمهيد

ختالفات إن املنهجية اليت تسري على حنوها البحوث العلمية تستدعي ضرورة عرض وحتليل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وهذا من اجل توضيح اال

الغموض عن النتائج املسجلة خالل الدراسة وحىت ال تبقى جمرد أرقام وحيتوي هذا الفصل على دراسة وحتليل هذه والتشاات اليت يصل إليها أي حبث وذلك إلزالة 

 .النتائج املدونة يف جداول خاصة ومتثيلها البياين لتوضيح التغيري الواقع نتيجة هلذه الدراسة وفيما يلي عرض النتائج مع التحليل

  :عرض مناقشة و تحليل نتائج البحث2-

سنة ولتحقيق ذلك أجرى الطالبان  )17قل منأ( ة واملهارية لالعيب كرة القدماملنافسة على بعض املتطلبات البدني دراسة اثردف الدراسة للتعرف على 

، م 30اجلري بالكرة  ،م 10 ةسرع ،م40، سرعة الوثب العمودي من الثبات ، navetteاختبار  الباحثان جمموعة من االختبارات القبلية والبعدية حيث متثلت يف

   .اختبار مثانية بالكرة، )5*م30(اجلري بالكرة

ائج اخلام احملصل عليها وقد قام الطالبان الباحثان بشرح اإلجراءات التنفيذية لالختبارات ، يف فصل إجراءات البحث امليدانية ويف هذا الفصل سيتم معاجلة النت

  : جل عرضها يف جدول مث حتليلها ومناقشتها واليت أفرزت نتائجها على ما يليباستخدام جمموعة من املقاييس اإلحصائية أل

 :ات القبلية لعينة البحثختبار اال اقشة نتائجعرض، تحليل و من - 2-1
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  .داخل المجموعات 30بين المجموعات و  5و درجة الحرية  0.05يمثل عرض و تحليل و مناقشة نتائج االختبارات القبلية لعينة البحث عند مستوى الداللة  03جدول رقم 

  :لعينة البحث بعديةات الختبار اال اقشة نتائجعرض، تحليل و من - 2-2

 داللة

 اإلحصائية

F 

 م

F 

 ج

 ظهير مدافع محوري وسط دفاعي وسط هجومي مهاجم

 

 

  م اللعب حارس مرمى

 

 اختبارات

   

2.53 

 

 

 س ع ن س ع ن س ع ن س ع ن س ع ن س ع ن

50.56. 7.19 6 47.1 2.76 4 49.37 3.47 4 46.46 1.56 6 48.27 4.55 10 51.4 18.28 6 0.29 غري دال  NAVETTE 

 الوثب العمودي 38.83 2.22 6 38 1.82 4 39 8.67 4 41.66 2.73 6 40.06 5.50 10 44.5 7.36 6 1.09 غري دال 

م40السرعة  5.63 0.42 6 6.03 0.62 4 5.91 0.17 4 5.88 0.31 6 5.96 0.18 10 6.06 0.35 6 0.98 غري دال  

م10السرعة 2.05 0.24 6 2.15 0.39 4 2.12 0.14 4 2.08 0.18 6 2.13 0.08 10 2.23 0.15 6 0.55 غري دال   

م30ي بالكرة اجلر 5.80 0.13 6 5.86 0.25 4 5.77 0.18 4 5.75 0.17 6 5.75 0.15 10 5.83 0.39 6 0.22 غرب دال  

  5*م30اجلري بالكرة  33.98 1.12 6 34.82 0.35 4 34.30 0.45 4 33.65 1.01 6 35.95 1.24 10 35.43 1.62 6  

1.00 غري دال

4 

بالكرة) 8(اختبار 16.98 0.92 6 17.94 0.15 4 17.11 1.30 4 17.61 0.92 6 17.76 0.91 10 17.07 1.16 6  
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 .داخل المجموعات 30بين المجموعات و  5و درجة حرية  0.05يمثل عرض و تحليل و مناقشة نتائج االختبارات البعدية لعينة البحث عند مستوى الداللة  04جدول رقم 

 داللة

 اإلحصائية

F 

 م

F 

 ج

  م اللعب حارس مرمى ظهير مدافع محوري وسط دفاعي وسط هجومي مهاجم

 

    اختبارات

 

2.53 

 

 

 س ع ن س ع ن س ع ن س ع ن س ع ن س ع ن

 NAVETTE 54.65 7.27 6 50.42 2.95 4 53.32 3.78 4 49.41 2.22 6 51.87 5.15 10 46.01 5.53 6 2.19 غري دال

 الوثب العمودي 43 3.16 6 40.25 2.06 4 41.75 9.53 4 44.83 3.25 6 43.1 6.06 10 74.66 8.09 6 0.98 غري دال

م40السرعة  5.3 0.32 6 6.03 0.23 4 5.7 0.22 4 5.82 0.21 6 5.63 0.35 10 5.72 0.54 6 2.49 غري دال  

م10السرعة 1.95 0.22 6 1.96 0.48 4 1.94 0.13 4 1.91 0.21 6 1.98 0.10 10 2.10 0.13 6  0.55 غري دال  

م30جري بالكرة ال 5.43 0.37 6 5.49 0.27 4 5.27 0.48 4 5.37 0.33 6 5.34 0.20 10 5.52 0.43 6 0.41 غري دال  

5*م30اجلري بالكرة  30.20 1.39 6 32.20 0.51 4 30.14 1.38 4 31.68 1.95 6 33.28 2 10 33.44 2.15 6 4.22 دال  

بالكرة) 8(اختبار 15.40 0.73 6 16.34 0.45 4 15.99 1.11 4 16.17 0.79 6 16.43 0.57 10 16.53 1.29 6 1.45 غري دال  
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 :تحليل و مناقشة نتائج الفرضية االولى، عرض- 2-3

افرتض الباحثان وجود فروق ذات داللة احصائية بني االختبارات القبلية و البعدية يف مستوى : الفرضية االولي-

  .املتطلبات البدنية و املهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب

    

  :navetteعرض، تحليل ومناقشة نتائج اختبار-1- 2-3

 

عند مستوى الداللة  Navetteيبين نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار ) 05(الجدول رقم 

  34ودرجة الحرية  0.05

 

 

  

م ا���ب     ��رس �ر�� ظ��ر �دا� ��وري و�ط د��� و�ط ھ�و�� ����م

و���ل 

��� إ���

 "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي

54.6

5 

50.5

6 

50.4

2 

47.

1 

53.3

2 

49.3

7 

49.4

1 

46.4

6 

51.8

7 

48.2

7 

46.0

1 

  س 51.4

7.27 7.19 2.45 2.7

6 

1.86 3.47 2.22 1.56 5.15 4.55 5.53 18.2

8 

 ع

 ن 6 10 6 3 4 5

ت  2.01 1.83 2.01 2.35 2.35 2.05

� �دو��

ت  0.63 12.53 7.76 15.8 14.09 8.66

ا����و

�! 

  ��ر دال  دال دال دال دال دال

 

 �ا�د&�

ا&���

 ���

)0.05( 
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  :المناقشة

و بلغ املتوسط  18.28واحنراف معياري قدره  51.4حقق حراس املرمى خالل االختبار القبلي متوسط حسايب قدره -

  tوهي اصغر من  0.63احملسوبة  tوبلغت قيمة  5.53واالحنراف املعياري 46.01احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعديالقبلي و االختبار البعدي هو فرق عشوائي غري 

و بلغ املتوسط  4.55واحنراف معياري قدره  48.27بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالظهريين حقق  -

  tمن  كربوهي ا  12.53 احملسوبة tوبلغت قيمة  5.15 واالحنراف املعياري 51.87 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.83اجلدولية اليت تقدر ب

  .ل إحصائيا لصاحل االختبار البعديدا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ  1.56واحنراف معياري قدره  46.46بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملدافعون احملوريون حقق  -

من  كربوهي ا  7.76 احملسوبة tوبلغت قيمة  2.22 واالحنراف املعياري 49.41 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

t  و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و  3.47احنراف معياري قدره  و 49.37بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط الدفاعي حقق  -

 كربوهي ا  15.8 احملسوبة tوبلغت قيمة  1.86 واالحنراف املعياري 53.32 بلغ املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب  tمن 

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و بلغ  2.76احنراف معياري قدره  و 47.1بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط اهلجومي حقق  -

 كربهي ا  و 14.09 احملسوبة tوبلغت قيمة  2.45 واالحنراف املعياري 50.42 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي
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و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب  tمن 

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و بلغ املتوسط  7.19احنراف معياري قدره  و 50.56بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملهامجون حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 8.66 احملسوبة tبلغت قيمة  و 7.27 واالحنراف املعياري 54.65 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.05اجلدولية اليت تقدر ب

 .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

القدرات و كفاءة عمل أجهزة اجلسم يعزو الطالبان تطور هذه الصفة  إىل أن التحمل العام له تاثري كبري على مجيع 

الوظيفية اليت تتكيف للعمل اهلوائي لذا االطفال و املراهقني الذين خيضعون لتغريات كبرية خالل مرحة البلوغ و القدرة 

  .)P.1997.Weineck.120(على التكيف للتدريب األقصى خاصة التحمل اخلاص 

  

 navetteيف اختبار  ةالفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدييتضح لنا  )01(و من خالل الشكل البياين رقم

بني الالعبني حيث ان حراس املرمى مل حيققوا تطورا يف صفة التحمل وهذا الن حراس املرمى منطقتهم حمدودة وال جيرون  

حتسنا كبريا وهذا التحسن  كثريا يف املباراة عكس الالعبون االخرون وبدرجة خاصة العبوا الوسط الدفاعي الذين سجلوا

40
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 .د90كلم طوال   12فعادة ما يقطعون مسافة  يعزيه الطالبان اىل اجلهد الكبري الذي يبذله الالعبون يف هذااملنصب

 طبيعة إىل انالباحث يرجعه قد الذي و الصفة هذه يف الالعبني مستوى يف التفاوت إىل هنا انالباحث ويشري

 ، الوسط ، الدفاعية (طاخلطو  واجبات تفرضها اليت و بإستمرار املتغرية التحمل متطلبات يف اإلختالف

 ). اهلجومية
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  :عرض، تحليل ومناقشة نتائج اختبارالوثب العمودي2- - 23-

عند مستوى  الوثب العمودي اختباريبين نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في ) 06(الجدول رقم 

   34ودرجة الحرية  0.05الداللة 

  :المناقشة

و بلغ املتوسط  7.36واحنراف معياري قدره  44.5حقق حراس املرمى خالل االختبار القبلي متوسط حسايب قدره -

  tوهي اصغر من  7.88احملسوبة  tوبلغت قيمة  2.71االحنراف املعياري و47.66 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنوي االختبار البعدي هو فرقالقبلي و 

و بلغ املتوسط  5.69واحنراف معياري قدره  40.22بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالظهريين حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 9.89 احملسوبة tبلغت قيمة  و 6.16االحنراف املعياري و 42.55 احلسايب يف  االختبار البعدي

م ا���ب   ��رس �ر�� ظ��ر �دا� ��وري و�ط د��� و�ط ھ�و�� ����م

و���ل   

��� إ���

 "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي

43 38.8

3 

40.2

5 

38 41.7

5 

39 44.8

3 

41.6

6 

42.5

5 

40.2

2 

47.6

6 

44.

5 

 س

3.1

6 

2.22 2.06 1.8

2 

9.53 8.6

7 

3.25 2.73 6.16 5.69 2.71 7.3

6 

 ع

 ن 6 10 6 3 4 5

ت  2.01 1.85 2.01 2.35 2.35 2.01

 �دو���

ت  7.88 9.89 10.30 5.74 9 8.73

 ا���و��

 دال دال دال دال دال دال

 

ا�د��� 

ا�����

 ��

)0.05(  
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يعين هذا أن الفرق بني االختبار و  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.85اجلدولية اليت تقدر ب

  .ل إحصائيا لصاحل االختبار البعديدا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ  2.73واحنراف معياري قدره  41.66بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملدافعون احملوريون حقق  -

هي  و 10.30 احملسوبة tبلغت قيمة  و 3.25 االحنراف املعياري و 44.83 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب  tمن  كربا 

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و بلغ  8.67احنراف معياري قدره  و 39بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط الدفاعي حقق  -

من  كربوهي ا  5.74 احملسوبة tوبلغت قيمة  9.53 واالحنراف املعياري 41.75 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

t  و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ  1.82احنراف معياري قدره  و 38بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط اهلجومي حقق  -

  tمن  كربوهي ا  9 احملسوبة tوبلغت قيمة  2.06 االحنراف املعياري و 40.25احلسايب يف  االختبار البعدي املتوسط

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ املتوسط  2.22احنراف معياري قدره  و 38.83بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملهامجون حقق  -

اجلدولية   tمن  كربهي ا  و 8.73 احملسوبة tبلغت قيمة  و 3.16 واالحنراف املعياري 43 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار القبلي و  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اليت تقدر ب

  .حل االختبار البعديدال إحصائيا لصا معنويالختبار البعدي هو فرق ا
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فيها يظهر يف هذه املرحلة العمرية  راجع إىل التحسن الكبري ملستوى القوة ألن النمو  التطور ذلك أسباب  الطالبان ويعزو

و يعترب اختبار الوثب العريض من الثبات من أكثر االختبارات البدنية استخداما بني .بزيادة كتلة و حجم العضالت

  .)74، صفحة 2006، .خرفان م(األعمار املختلفة يف منو و تطور القدرة العضلية 

  

ار ة يف اختبيتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدي )02(و من خالل الشكل البياين رقم

 حيث السفلية لألطراف نفجاريةاال القوة عن تعطينا صورة واليت املهمة اإلختبارات من يعترب ذإالوثب العمودي 

واظهرت النتائج تفوق مركز املهاجم اس بالر  الكرة ضرب مثل القدم كرة للعبة ممارسته خالل الالعب يستعملها

 العيب مستوى من رفعت اليت هي اهلجوم خلط لةكاملو  املهام أن العرض هذا خالل من الباحث ويستنتجيف ذلك 

 والسرعة القوة إكتساب على تعتمد القفز على القدرة إكتساب ألن والوسط الدفاع خطي مع مقارنة اخلط هذا

 هذه توظيف يعين هذا و الرجلني عضالت و مفاصل خاصة و املفاصل جلميع العالية املرونة و الرشاقة و

 مع القفز لتطوير األخرى اللعب خبطوط مقارنة اخلط هلذا اآلنية اللعب لظروف املطلوبة اتكاحلر  و القدرات

 . الصحيح لإلرتقاء الزمين بالتوقيت اإلحساس
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  :م40سرعة ال عرض، تحليل ومناقشة نتائج اختبار3-3-2-

عند مستوى  م40سرعة ال اختباريبين نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في ) 07(الجدول رقم 

   34ودرجة الحرية  0.05الداللة 

 

:المناقشة  

و بلغ املتوسط  0.53احنراف معياري قدره  و 6.07حقق حراس املرمى خالل االختبار القبلي متوسط حسايب قدره -

  tمن  كربوهي ا  4.67احملسوبة  tوبلغت قيمة  0.72 االحنراف املعياري و 5.72  احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنوي االختبار البعدي هو فرقالقبلي و 

و بلغ املتوسط  0.18واحنراف معياري قدره  5.96بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالظهريين حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 4.49 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.43 االحنراف املعياري و 5.63 احلسايب يف  االختبار البعدي

م ا���ب    ��رس �ر�� ظ��ر �دا� ��وري و�ط د��� و�ط ھ�و�� ����م

و���ل  

��� إ���

 "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي

 س 6.07 5.72 5.96 5.63 5.88 5.82 5.91 5.07 6.03 5.7 5.63 5.3

 ع 0.53 0.72 0.18 0.43 0.31 0.21 0.17 0.22 0.62 0.22 0.42 0.32

 ن 6 10 6 3 4 5

 ت �دو��� 2.01 1.83 2.01 2.35 2.35 2.01

ت  4.67 4.49 0.29 5.38 1.03 3.14

 ا���و��

 دال دال %�ر دال دال %�ر دال دال

 

ا�د��� 

ا������� 

)0.05(  
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و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.83اجلدولية اليت تقدر ب

  .ل إحصائيا لصاحل االختبار البعديدا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ  0.31احنراف معياري قدره  و 5.88بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملدافعون احملوريون حقق  -

 صغرهي ا و 0.29 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.21 االحنراف املعياري و 5.82 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب  tمن 

  .لصاحل االختبار البعديعشوائي غري دال احصائيا الختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و بلغ  0.17ف معياري قدره احنرا و 5.91بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط الدفاعي حقق  -

  tمن  كربوهي ا  5.38 احملسوبة tوبلغت قيمة  0.22 واالحنراف املعياري 5.07 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ  0.62احنراف معياري قدره  و 6.03بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط اهلجومي حقق  -

 tمن  صغروهي ا 1.03 احملسوبة tوبلغت قيمة  0.22 االحنراف املعياري و 5.7 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب 

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعديعشوائي غري الختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ املتوسط  0.42احنراف معياري قدره  و 5.63بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملهامجون حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 3.14 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.32 واالحنراف املعياري 5.3 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .حل االختبار البعديدال إحصائيا لصا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا
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م بني 40السرعة ة يف اختبار يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدي )03(من خالل الشكل البياين رقم

سرعة الركض يف بعض املواقف  حيث ان حراس املرمى حققوا حتسنا ملحوظا وهذا التحسن يعزيه الطالبان اىل  الالعبني

كخروج احلارس من منطقته بسرعة كبرية لتشتيت الكرة عندما تكون بينه وبني املهاجم  كما ان الظهريين والعبوا الوسط 

 األمهية هنا تتوضح ووسط الدفاعي يف الصفة ال خط تفوق النتائج أظهرت ومنه الدفاعي واملهامجون حققوا حتسنا ايضا

خاصة اذا نظرنا اىل حساسية املنصب من ) م25- م20(ط اخل هذا يف بسرعة املقطوعة املسافات معرفة خالل من  ةالبالغ

 أن نسيان عدم مع وتغطية االروقة خاصة يف اهلجمات املعاكسة للخصم بسرعة حيث كثرة التحرك والصعود والرجوع

 .ضاألر  من الدفع فعل ورد األرض على للقدم اإلرتكاز زمن على تعتمد الركض سرعة
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  :م10سرعة ال عرض، تحليل ومناقشة نتائج اختبار -  3-4 -2

عند مستوى  م10سرعة ال اختباريبين نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في ) 08(الجدول رقم 

  34ودرجة الحرية  0.05الداللة 

  :المناقشة

و بلغ املتوسط  0.15احنراف معياري قدره  و 2.23حقق حراس املرمى خالل االختبار القبلي متوسط حسايب قدره - 

  tمن  كربوهي ا  6.50احملسوبة  tوبلغت قيمة  0.13 االحنراف املعياري و 2.10  احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنوي االختبار البعدي هو فرقالقبلي و 

و بلغ املتوسط  0.08واحنراف معياري قدره  2.13بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالظهريين حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 10.53 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.1 االحنراف املعياري و 1.98 احلسايب يف  االختبار البعدي

يعين هذا أن الفرق بني االختبار و  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.83اجلدولية اليت تقدر ب

  .ل إحصائيا لصاحل االختبار البعديدا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

م ا���ب    ��رس �ر�� ظ��ر �دا� ��وري و�ط د��� و�ط ھ�و�� ����م

و���ل  

��� إ���

 "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي

 س 2.23 2.10 2.13 1.98 2.08 1.91 2.12 1.94 2.15 1.96 2.05 1.95

 ع 0.15 0.13 0.08 0.1 0.18 0.21 0.14 0.13 0.39 0.48 0.24 0.22

 ن 6 10 6 3 4 5

 ت �دو��� 2.01 1.83 2.01 2.35 2.35 2.01

ت  6.50 10.53 5.86 6.90 3.63 3.14

 ا���و��

 دال دال دال دال دال دال

 

ا�د��� 

ا������� 

)0.05(  
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و بلغ  0.18احنراف معياري قدره  و 2.08بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملدافعون احملوريون حقق  -

 صغرهي ا و 5.86 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.21 املعيارياالحنراف  و1.91 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب  tمن 

  .لصاحل االختبار البعديعشوائي غري دال احصائيا الختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و بلغ  0.14احنراف معياري قدره  و 2.12بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط الدفاعي حقق  -

من  كربوهي ا  6.90 احملسوبة tوبلغت قيمة  0.13 االحنراف املعياري و 1.94 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

t  و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ  0.39احنراف معياري قدره  و 2.15بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط اهلجومي حقق  -

من  كربوهي ا  3.63 احملسوبة tوبلغت قيمة  0.48 االحنراف املعياري و 1.96 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

t  و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب

  .إحصائيا لصاحل االختبار البعديدال معنوي الختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ املتوسط  0.24احنراف معياري قدره  و 2.05بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملهامجون حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 3.14 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.22 واالحنراف املعياري 1.95 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .يحل االختبار البعددال إحصائيا لصا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

حيث أن  تطوير هذه الصفة ) BURL(يعزوا الطالبان هذا التطور هي ان هاته الصفة حمددة بعوامل وراثية 

     .يف هذه املرحلة العمريةيكون ثانويا 
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م بني 10السرعة ة يف اختبار يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدي) 04(من خالل الشكل البياين رقم 

  .حيث ان مجيع الالعبني حققوا حتسنا يف هذه الصفة وكان التحسن االكرب من نصيب العيب الوسط اهلجومي الالعبني
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   :م30جري بالكرة ال ض، تحليل ومناقشة نتائج اختبارعر  -2-3-5

عند  م30جري بالكرة ال اختباريبين نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في ) 09(الجدول رقم 

   34ودرجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

:المناقشة  

و بلغ املتوسط  0.39احنراف معياري قدره  و 5.83حقق حراس املرمى خالل االختبار القبلي متوسط حسايب قدره -

  tمن  كربوهي ا  3.36احملسوبة  tوبلغت قيمة  0.43 االحنراف املعياري و 5.52  احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنوي االختبار البعدي هو فرقالقبلي و 

و بلغ املتوسط  0.15واحنراف معياري قدره  5.75بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالظهريين حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 12.25 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.20 االحنراف املعياري و 5.34 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.83اجلدولية اليت تقدر ب

  .ل إحصائيا لصاحل االختبار البعديدا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

م ا���ب    ��رس �ر�� ظ��ر �دا� ��وري و�ط د��� و�ط ھ�و�� ����م

و���ل  

��� إ���

 "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي

 س 5.83 5.52 5.75 5.34 5.75 5.37 5.77 5.27 5.86 5.49 5.80 5.43

 ع 0.39 0.43 0.15 0.20 0.17 0.33 0.18 0.48 0.25 0.24 0.13 0.37

 ن 6 10 6 3 4 5

 ت �دو��� 2.01 1.83 2.01 2.35 2.35 2.01

ت  3.36 12.25 4.19 3.15 8.72 3.71

 ا���و��

دال  دال دال دال دال دال  

 

ا�د��� 

ا������� 

)0.05(  
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و بلغ  0.17احنراف معياري قدره  و 5.75بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملدافعون احملوريون حقق  -

 كربهي ا  و 4.19 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.33 االحنراف املعياري و 5.37 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب  tمن 

  .لصاحل االختبار البعديمعنوي دال احصائيا الختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و بلغ  0.18احنراف معياري قدره  و 5.77بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط الدفاعي حقق  -

من  كربوهي ا  3.15 احملسوبة tوبلغت قيمة  0.48 االحنراف املعياري و 5.27 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

t  و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ  0.25احنراف معياري قدره  و 5.86بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط اهلجومي حقق  -

من  كربوهي ا  8.72 احملسوبة tوبلغت قيمة  0.24 االحنراف املعياري و 5.49 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

t  و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب

  .إحصائيا لصاحل االختبار البعديدال معنوي الختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

و بلغ املتوسط  0.13احنراف معياري قدره  و 5.80بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملهامجون حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 3.71 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.37 واالحنراف املعياري 5.43 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .يحل االختبار البعددال إحصائيا لصا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

استخدامالرتكيز على " إذ جيب ) إبراهيم(أسباب ذلك إىل مع ما جاء به  طالبانويعزو ال  )الدحرجة( مهارة اجلري بالكرة 

من قبل الالعبني يف األوقات املناسبة وأن ختدم خطط لعب الفريق اهلجومية وخاصة منطقيت اجلناحني واالبتعاد عنها يف 

.)125، صفحة 1994إبراهيم، ( املنطقة الدفاعية  
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ة يف اختبار اجلري بالكرة املتوسطات احلسابية القبلية و البعدييتضح لنا الفرق بني (05)من خالل الشكل البياين رقم -

م حيث ان مجيع الالعبني حققوا حتسنا ملحوظا مبا يف ذلك حراس املرمى وهذا التحسن يف هذا املنصب راجع اىل 30

                                                                                                                   .حمتوى التدريب خالل فرتة املنافسة   

 يعين ال وهذا ، املهارة هذه أمهية قلت مجاعية أكثر املباراة كانت كلما أنه أظهرت احلديثة اللعب خطط تطور إن-

 يف القدم أجزاء استخدام من نوع وهي واملهمة األساسية املهارت من تعترب ذإ ، بالكرة اجلري مهارة عن الالعب إستغناء

ر إختبا تطبيق خالل من تظهر الباحث إليها توصل اليت والنتائجسيطرة الالعب  حتت وهي األرض على الكرة دحرجة

)akramov ( تفوق العيب الوسط الدفاعي ويرى الطالبان ان طبيعة هذا املركز الذي توكل اليه مهمة بناء اللعب من

واهلجوم البد ان يتقن اجلري والسيطرة على الكرة حتت ضغط املنافس وهذا ما اهله ليكون اخللف والربط بني الدفاع 

  .االحسن بني بقية املراكز االخرى
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  ):5*م30(جري بالكرة ال ض، تحليل ومناقشة نتائج اختبارعر  -2-3-6

عند  )5*م30(جري بالكرة ال اختباريبين نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في ) 10(الجدول رقم 

   34ودرجة الحرية  0.05مستوى الداللة 

  :المناقشة

و بلغ  12.22احنراف معياري قدره  و 35.40حقق حراس املرمى خالل االختبار القبلي متوسط حسايب قدره -

من  اقلوهي  1.23احملسوبة  tوبلغت قيمة 4.14 االحنراف املعياري و 37.90  املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

t  و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعديعشوائي غري  االختبار البعدي هو فرقالقبلي و 

و بلغ املتوسط  5.18واحنراف معياري قدره  35.20بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالظهريين حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 11.36 احملسوبة tبلغت قيمة  و 6.85 االحنراف املعياري و 30.29 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.14اجلدولية اليت تقدر ب

  .ل إحصائيا لصاحل االختبار البعديدا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

ير$ز�دا� � و�ط د��� و�ط ھ�و�� ����م م ا���ب     ��رس �ر�� ظ��ر 

و���ل 

��� إ���

 "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي

 س 35.40 37.90 35.20 30.29 35.35 33.12 34.25 31.26 35.67 32.98 34.88 32.54

 ع 12.22 4.12 5.18 6.85 4.12 4.68 3.18 3.87 5.68 6.54 2.24 2.05

 ن 6 10 6 3 4 5

 ت �دو��� 2.01 2.14 2.01 2.35 2.35 2.25

 ت ا���و�� 1.23 11.36 7.58 14.9 13.35 8.12

%�ر دال  دال دال دال دال دال  

 

ا�د��� 

ا������� 

)0.05(  
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و بلغ  4.12احنراف معياري قدره  و 35.35بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملدافعون املركزيون حقق  -

 كربهي ا  و 7.58 احملسوبة tبلغت قيمة  و 4.68 االحنراف املعياري و 33.12 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب  tمن 

  .لصاحل االختبار البعديمعنوي دال احصائيا الختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و  3.18احنراف معياري قدره  و 34.25بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط الدفاعي حقق  -

وهي  14.9 احملسوبة tوبلغت قيمة  3.87 االحنراف املعياري و 31.26 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعديبلغ 

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب  tمن  كربا 

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و  5.68احنراف معياري قدره  و 35.67بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط اهلجومي حقق  -

وهي  13.35 احملسوبة tوبلغت قيمة  6.54 االحنراف املعياري و 32.98 بلغ املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب  tمن  كربا 

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعديمعنوي الختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و بلغ املتوسط  2.24احنراف معياري قدره  و 34.88بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملهامجون حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 8.12 احملسوبة tبلغت قيمة  و 2.05 واالحنراف املعياري 32.54 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.25اجلدولية اليت تقدر ب

  .يحل االختبار البعددال إحصائيا لصا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا
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ة يف اختبار اجلري يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدي(06)من خالل الشكل البياين رقم 

يتنقل بالكرة من ال وذلك الن هذا االخري حيث ان مجيع الالعبني قد حققوا حتسنا ماعدا حارس املرمى  )5*م30(بالكرة

 ةيهجومو  دفاعية متطلبات و واجبات من يربره ما له للظهري الناتج التفوق و اىل مكان آخر و بسرعة اثناء املباراة مكان

ط اخل هذا يف بسرعة املقطوعة املسافات معرفة خالل من اخذ للكرة واالنتقال ا من منطقة الدفاع اىل منطقة اهلجوم  من

 و بالكرة املتعرج اجلري من إلجتاهل تغيري و لسرعةل تغيريمن  بالعرضياتمن اجل تفادي اخلصم للقيام ) م45-م30(

قدرة التحكم يف الكرة خالل مداومة  يتطلب األخري هذا و جديد ظرف إىل سابق ظرف من باحلركة اإلنتقال و انهبدو

    .السرعة
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   :ثمانية بالكرة عرض، تحليل ومناقشة نتائج اختبار - 2-3-7

عند مستوى  ثمانية بالكرة اختباريبين نتائج اإلختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في ) 11(الجدول رقم 

   34ودرجة الحرية  0.05الداللة 

:شةالمناق  

و بلغ املتوسط  1.16احنراف معياري قدره  و 17.07حقق حراس املرمى خالل االختبار القبلي متوسط حسايب قدره -

  tمن  كربوهي ا  16.32احملسوبة  tبلغت قيمة  و 1.07 االحنراف املعياري و 33.44  احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنوي االختبار البعدي هو فرقالقبلي و 

و بلغ املتوسط  0.91واحنراف معياري قدره  17.76بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالظهريين حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 5.01 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.95 االحنراف املعياري و 16.43 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.83اجلدولية اليت تقدر ب

  .ل إحصائيا لصاحل االختبار البعديدا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

ھ�و��و�ط  ����م  ���م ا���ب    ��رس �ر�� ظ��ر �دا� ��وري و�ط د

و���ل  

��� إ���

 "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي "!�� !�دي

 س 17.07 33.44 17.76 16.43 17.61 16.17 17.11 15.95 17.94 16.34 16.98 15.40

 ع 1.16 1.07 0.91 0.95 0.92 0.79 1.30 1.11 0.15 0.45 0.92 0.73

 ن 6 10 6 3 4 5

 ت �دو��� 2.01 1.83 2.01 2.35 2.35 2.01

ت  16.32 5.01 8.29 9.23 8.08 9.21

 ا���و��

دال  دال دال دال دال دال  

 

ا�د��� 

ا������� 

)0.05(  
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و بلغ  0.92احنراف معياري قدره  و 17.61بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملدافعون احملوريون حقق  -

 كربهي ا  و 8.29 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.79 االحنراف املعياري و 16.17 املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب  tمن 

  .لصاحل االختبار البعديمعنوي دال احصائيا  الختبار البعدي هو فرقاالختبار القبلي و ا

و  1.30احنراف معياري قدره  و 17.11بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط الدفاعي حقق  -

وهي  9.23 احملسوبة tوبلغت قيمة  1.11 االحنراف املعياري و 15.95 بلغ املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب  tمن  كربا 

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعدي معنويالختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و  0.15احنراف معياري قدره  و 17.94بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختالعبوا الوسط اهلجومي حقق  -

وهي  8.08 احملسوبة tوبلغت قيمة  0.45 االحنراف املعياري و 16.34 بلغ املتوسط احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.35اجلدولية اليت تقدر ب  tمن  كربا 

  .دال إحصائيا لصاحل االختبار البعديمعنوي الختبار البعدي هو فرق االختبار القبلي و ا

و بلغ املتوسط  0.92احنراف معياري قدره  و 16.98بار القبلي متوسط حسايب قدره خالل االختاملهامجون حقق  -

  tمن  كربهي ا  و 9.21 احملسوبة tبلغت قيمة  و 0.73 واالحنراف املعياري 15.40 احلسايب يف  االختبار البعدي

و يعين هذا أن الفرق بني االختبار  34جة حرية ر ود 0.05وهذا عند مستوى الداللة  2.01اجلدولية اليت تقدر ب

  .يحل االختبار البعددال إحصائيا لصا معنويالختبار البعدي هو فرق القبلي و ا

ه الصفة تتحسن يف سن املراهقة اليت متثل فرتة مناسبة للتدريبات الن الرشاقة هي ذان ه إىللبان ايعزوه الطهذا التحسن 

    (Frey, 1978, p. 60)  .النظريوهذا ما ذكرناه يف اجلانب  الصفات البدنية تطورا بعد القوة و السرعة والتحمل اخر
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حيث ان يتضح لنا الفرق بني املتوسطات القبلية والبعدية يف اختبار مثانية بالكرة (07)من خالل الشكل البياين رقم -

املنصب راجع اىل حمتوى التدريب مجيع الالعبني حققوا حتسنا ملحوظا مبا يف ذلك حراس املرمى وهذا التحسن يف هذا 

  .خالل فرتة املنافسة

 يف األحسن يعترب الصفات هذه ميتلك الذي أن أي واملرونة والقوة السرعة من مركبة صفة هي الرشاقة صفة أن كما-

من وهاته الصفة مهمة جدا وحساسة يف منصب حراسة املرمى والتفوق الناتج يف هذا املنصب له ما يربره  .ةالرشاق صفة

واجبات ومتطلبات دفاعية من ارمتاء احلارس اىل ارتفاعات خمتلفة وكذلك تغيري املكان بسرعة داخل منطقة املرمى طبقا 

لتغيري املوقف ومن تغيري االوضاع يف اهلواء اىل مواقف التغيري املفاجيء الجتاهات اجلري بسبب تغيري موقع الكرة 

 )16ابراهيم، صفحة ( .واملنافسني

تناسب التدريب أثناء التدريب امليداين ألنه "وكذلك فان األسس التنظيمية هلا أمهية كبرية يف التدريب الرياضي، لذا جيب -

                                                                                                              . )24، صفحة 1987حسين، ( يساعد على بناء أسس التكنيك وحتسني الصفات اجلسمية
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:عرض، تحليل ومناقشة الفرضية الثانية - 2-4  

حسب   كرة القدم متفاوتنسبة تأثري املنافسة على املتطلبات البدنية و املهارية لالعيبافرتض الباحثان  :الفرضية الثانية 

  .اللعب مراكز

 :navetteعرض، تحليل ومناقشة نتائج اختبار -2-4-1 

  navetteو البعدي لعينة البحث في اختبار يمثل مقارنة نتائج االختبار القبلي )12( جدول رقمال

:المناقشة  

، %6.94بنسبة ، اما الظهريين حققوا تطورا %11.69-بنسبة  navetteحقق حراس املرمى تراجعا يف اختبار -

، كذلك %7.75، اما بالنسبة لالعبوا الوسط الدفاعي حققوا تطورا بنسبة %5.96يون تطوروا بنسبة ركز واملدافعون امل

  %.7.47، اما املهامجون فقد تطوروا بنسبة %6.59العبو الوسط اهلجومي تطوروا بنسبة 

  ����م

 

�را�ز  ��رس �ر�� ظ��ر �دا� �ر�زي و�ط د��� و�ط ھ�و��

 ا���ب

  

ا�و���ل 

��� ا!� �

 %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي

ا��&و�ط  51.4 46.01 48.27 51.87 46.46 49.41 49.20 53.32 47.1 50.42 50.56 54.65

�#���� ا

ا!)�راف  18.28 5.53 4.55 5.15 1.56 2.22 3.47 1.86 2.76 2.45 7.19 7.27

 ا��"��ري

 )�#� ا�&(&�ر -%11.69 %6.94 %5.96 %7.75 %6.59 %7.47



 ��ض و ����� ا�����                                         :                    ا�
	� ا�����

 

94 

 

 

  .navetteة يف اختباراملتوسطات احلسابية القبلية و البعدييتضح لنا الفرق بني ) 08(و من خالل الشكل البياين رقم

 

:الوثب العمودي رعرض، تحليل ومناقشة نتائج اختبا-2- 2-4  

 العمودي الوثبالبحث في اختبار ي لعينةالبعدمقارنة نتائج االختبار القبلي و  يمثل)13(جدول رقمال

 

  

40

42

44

46

48

50

52

54

56

��رس �ر�� ظ��ر �دا� ��وري ���و�ط د و�ط ھ�و�� ����م

�$#%

#"دي

  ����م

 

�را�ز  ��رس �ر�� ظ��ر �دا� �ر�زي و�ط د��� و�ط ھ�و��

 ا���ب

  

ا�و���ل 

��� ا!� �

 %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي

ا��&و�ط  44.5 47.66 40.22 42.55 41.66 44.83 39 41.75 38 40.25 38.83 43

�#���� ا

ا!)�راف  7.36 2.71 5.69 6.16 2.73 3.25 8.67 9.53 1.82 2.06 2.22 3.16

 ا��"��ري

 )�#� ا�&(&�ر %6.64 %5.48 %7.06 %6.58 %5.59 %7.68
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:المناقشة  

، %5.48، اما الظهريين حققوا تطورا بنسبة %6.64بنسبة  الوثب العمودييف اختبار تطورا حقق حراس املرمى -

، كذلك %6.58، اما بالنسبة لالعبوا الوسط الدفاعي حققوا تطورا بنسبة %7.06يون تطوروا بنسبة واملدافعون املركز 

  %.7.68، اما املهامجون فقد تطوروا بنسبة %5.59العبو الوسط اهلجومي تطوروا بنسبة 

 

الوثب ة يف اختبار يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدي) 09(و من خالل الشكل البياين رقم

 .العمودي
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:م40ار السرعة عرض، تحليل ومناقشة نتائج اختب-3- 2-4  

 

  ����م

 

ير�ز�دا� � و�ط د��� و�ط ھ�و��  �را�ز ا���ب ��رس �ر�� ظ��ر 

  

ا�و���ل 

��� ا!� �

 %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي

ا��&و�ط  6.07 5.72 5.96 5.63 5.88 5.82 5.91 5.07 6.03 5.7 5.63 5.3

�#���� ا

ا!)�راف  0.53 0.72 0.18 0.43 0.31 0.21 0.17 0.22 0.62 0.22 0.42 0.32

 ا��"��ري

%6.35- %5.92- %6.7- -  0.91% %  -5.94  )�#� ا�&(&�ر - %6.17 

  م40السرعة  يمثل مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث في اختبار)14(جدول رقمال

:المناقشة  

، %5.94-، اما الظهريين حققوا تطورا بنسبة %6.17-م بنسبة 40حقق حراس املرمى تطورا يف اختبار السرعة -

، كذلك %6.7- ، اما بالنسبة لالعبوا الوسط الدفاعي حققوا تطورا بنسبة %0.91ون تطوروا بنسبة ركزيواملدافعون امل

  %.6.35 -، اما املهامجون فقد تطوروا بنسبة %5.92- العبو الوسط اهلجومي تطوروا بنسبة
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  .م40السرعة ة يف اختبار يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدي) 10(و من خالل الشكل البياين رقم

:م10ار السرعة عرض، تحليل ومناقشة نتائج اختب-4- 2-4  

 م10السرعة  يمثل مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث في اختبار)15(جدول رقمال

 

  

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

6.2

��رس �ر�� ظ��ر �دا� ��وري ���و�ط د و�ط ھ�و�� ����م

�$#%

#"دي

  ����م

 

ير�ز�دا� � و�ط د��� و�ط ھ�و��  �را�ز ا���ب ��رس �ر�� ظ��ر 

  

ا�و���ل 

��� ا!� �

 %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي

ا��&و�ط  2.23 2.10 2.13 1.98 2.08 1.91 2.12 1.94 2.15 1.96 2.05 1.95

�#���� ا

ا!)�راف  0.15 0.13 0.08 0.1 0.18 0.21 0.14 0.13 0.39 0.48 0.24 0.22

 ا��"��ري

 )�#� ا�&(&�ر -%6.09 -%7.76 -%9.14 -%9.26 -%9.54 -%5.55
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  :المناقشة

، %7.76- ، اما الظهريين حققوا تطورا بنسبة%6.09-م بنسبة 40حقق حراس املرمى تطورا يف اختبار السرعة -

،  %8.98-، اما بالنسبة لالعبوا الوسط الدفاعي حققوا تطورا بنسبة %9.14 -يون تطوروا بنسبة ركز واملدافعون امل

  %.5.55 –، اما املهامجون فقد تطوروا بنسبة %9.54-كذلك العبو الوسط اهلجومي تطوروا بنسبة 

 

 م 10السرعةة يف اختبار املتوسطات احلسابية القبلية و البعدييتضح لنا الفرق بني ) 11(و من خالل الشكل البياين رقم
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:م30ار الجري بالكرة عرض، تحليل ومناقشة نتائج اختب-5- 2-4  

  ����م

 

ير�ز�دا� � و�ط د��� و�ط ھ�و��  �را�ز ا���ب ��رس �ر�� ظ��ر 

  

ا�و���ل 

��� ا!� �

 %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي

ا��&و�ط  5.83 5.52 5.75 5.34 5.75 5.37 5.77 5.27 5.86 5.49 5.80 5.43

�#���� ا

ا!)�راف  0.39 0.43 0.15 0.20 0.17 0.33 0.18 0.48 0.25 0.24 0.13 0.37

 ا��"��ري

 )�#� ا�&(&�ر -%5.63 -%7.70 -%7.06 -%9.57 -%8.73 -%7.90

  م30الجري بالكرة  االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث في اختبار يمثل مقارنة نتائج)16(جدول رقمال

:المناقشة  

، %7.70-، اما الظهريين حققوا تطورا بنسبة %5.63- م بنسبة 30 اجلري بالكرةحقق حراس املرمى تطورا يف اختبار -

،  %9.57-حققوا تطورا بنسبة ، اما بالنسبة لالعبوا الوسط الدفاعي %7.06 –ون تطوروا بنسبة واملدافعون املركزي

  %.7.90 –، اما املهامجون فقد تطوروا بنسبة %8.73-الوسط اهلجومي تطوروا بنسبة  اكذلك العبو 
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اجلري بالكرة ة يف اختبار يتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدي) 12(و من خالل الشكل البياين رقم

  .م30
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):5*م30(ار الجري بالكرة ومناقشة نتائج اختبعرض، تحليل -6- 2-4   

 

  ����م

 

ير�ز�دا� � و�ط د��� و�ط ھ�و��  �را�ز ا���ب ��رس �ر�� ظ��ر 

  

ا�و���ل 

��� ا!� �

 %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي

ا��&و�ط  35.40 37.90 35.20 30.29 35.35 33.12 34.25 31.26 35.67 32.98 34.88 32.54

�#���� ا

ا!)�راف  12.22 4.12 5.18 6.85 4.12 4.68 3.18 3.87 5.68 6.54 2.24 2.05

 ا��"��ري

%6.42 %6.59 %7.05 %5.96 %7.25 %5. .69  )�#� ا�&(&�ر -

  )5*م30(الجري بالكرة  يمثل مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث في اختبار)17(جدول رقمال

:المناقشة  

-، اما الظهريين حققوا تطورا بنسبة %5.69-بنسبة  )5*م30(يف اختباراجلري بالكرة  تراجعاحقق حراس املرمى -

-، اما بالنسبة لالعبوا الوسط الدفاعي حققوا تطورا بنسبة %5.96يون تطوروا بنسبة ، واملدافعون املركز 7.25%

  %.6.42 اما املهامجون فقد تطوروا بنسبة ،%6.59، كذلك العبو الوسط اهلجومي تطوروا بنسبة 7.05%
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اجلري بالكرة  ة يف اختباريتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدي) 13(خالل الشكل البياين رقم و من

  ).5*م30(

 

:بالكرةار ثمانية عرض، تحليل ومناقشة نتائج اختب-7- 2-4  

 ثمانية بالكرة يمثل مقارنة نتائج االختبار القبلي و البعدي لعينة البحث في اختبار)18(جدول رقمال
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�$#%

#"دي

  ����م

 

ير�ز�دا� � و�ط د��� و�ط ھ�و�� �را�ز  ��رس �ر�� ظ��ر 

 ا���ب

  

ا�و���ل 

��� ا!� �

 %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي %#$� #"دي

ا��&و�ط  17.07 33.44 17.76 16.43 17.61 16.17 17.11 15.95 17.94 16.34 16.98 15.40

�#���� ا

ا!)�راف  1.16 1.07 0.91 0.95 0.92 0.79 1.30 1.11 0.15 0.45 0.92 0.73

 ا��"��ري

 )�#� ا�&(&�ر %48.94 -%8.08 -%8.85 -%6.95 -%9.77 -%10.24
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:المناقشة  

، %8.08-، اما الظهريين حققوا تطورا بنسبة %48.94تراجعا يف اختبار مثانية بالكرة بنسبة حقق حراس املرمى -

،  %6.95-، اما بالنسبة لالعبوا الوسط الدفاعي حققوا تطورا بنسبة %8.85 –يون تطوروا بنسبة واملدافعون املركز 

  %.10.24 –ا بنسبة ، اما املهامجون فقد تطورو %9.77-كذلك العبو الوسط اهلجومي تطوروا بنسبة 

 

  .مثانية بالكرة ة يف اختباريتضح لنا الفرق بني املتوسطات احلسابية القبلية و البعدي) 14(و من خالل الشكل البياين رقم

  :االستنتاجات - 2-5

مت استخالصه من الدراسات النظرية والقياسات واالختبارات املستخدمة يف الدراسة ويف ضوء أهداف  استنادا إىل ما

البحث وفروضه وأدواته وعينة البحث وما أسفر عنه التحليل اإلحصائي متكن الطالبان الباحثان من الوصول إىل 

 :االستنتاجات التالية

  .هناك اختالف بني مراكز اللعب يف مستوى املتطلبات البدنية واملهارية-

0

5

10

15

20

25

30

35

40

��رس �ر�� ظ��ر �دا� ��وري ���و�ط د و�ط ھ�و�� ����م

�$#%

#"دي



 ��ض و ����� ا�����                                         :                    ا�
	� ا�����

 

104 

 

  :كااليت) اهلجومو  الدفاع و الوسط(ية بني خطوط اللعب بلغت الفروق يف املتوسطات احلساب-

 وسط هجومي، ظهري، مهاجم، وسط دفاعي،:(كان الرتتيب يف نسبة التحسن كما يلي navetteبالنسبة الختبار  -

مهاجم، مدافع مركزي، حارس املرمى، وسط دفاعي، وسط (و يف اختبار الوثب العمودي ) حارس مرمى مدافع مركزي،

 )حارس مرمى،ظهري، وسط هجومي، مدافع مركزي ،الوسط الدفاعي، مهاجم(م 40 اما اختبار السرعة )هجومي، ظهري

، كذلك اختبار )ظهري، حارس مرمى مهاجمهجومي، وسط دفاعي، مدافع مركزي،  وسط(م 10ويف اختبار السرعة 

 اجلري ويف اختبار) ي، حارس مرمىركز وسط دفاعي، وسط هجومي، مهاجم، ظهري، مدافع م(م  30ري بالكرة اجل

  ) (5*30( بالكرة 

  )مهاجم، وسط هجومي، مدافع مركزي، ظهري، وسط دفاعيحارس املرمى، (اما اختبارمثانية بالكرة 

  .هناك تاثري للمنافسة على بعض املتطلبات البدنية املهاية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب-

 الالعبني مراكز بني عشوائية وأخرى معنوية فروقات وجود إىل الباحث توصل اإلحصائية والتحاليل النتائج ضوء وعلى

  .األساسية املهارات وبعض البدنية اللياقة من عناصر لبعض

  :مناقشة الفرضيات- 2-6

  :الفرضية العامة-1- 2-6

العيب كرة القدم حسب مراكز  على بعض املتطلبات البدنية واملهارية للريثرتض فيها الطالبان ان للمنافسة تاحيث اف-

 .وقد اظهرت النتائج صحة هذه الفرضية اللعب
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  :الفرضيات الجزئية-2- 2-6

  :الفرضية االولى-2-1- 2-6

وجود فوارق ذات داللة احصائية بني االختبارات القبلية والبعدية يف مستوى املتطلبات  عن حيث افرتض فيها الطالبان-

:حيث وجدنا البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب وقد اظهرت النتائج صحة هذه الفرضية  

.تطور يف صفة التحمل ماعدا مركز حراسة املرمى-  

.السفلىتطور يف القوة االنفجارية لالطراف -  

.تطور يف مستوى صفة السرعة ماعدا مركز املدافع املركزي والوسط اهلجومي-  

.تطور يف مستوى سرعة رد الفعل-  

.م30تطور يف مستوى مهارة اجلري بالكرة ملسافة -  

.حارس املرمىماعدا ) 5*م30(ارة اجلري بالكرة ملسافة تطور يف مستوى مه-  

.تطور يف اختبار مثانية بالكرة-  
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  :الفرضية الثانية-2-2- 2-6

حسب مراكز   كرة القدم متفاوتتأثري املنافسة على املتطلبات البدنية و املهارية لالعيبان  واليت افرتض فيها الطالبان-

  :اللعب حيث اثبتت النتائج صحة هذه الفرضية حيث كانت النسب املتفاوتة على النحو التايل

 ، مهاجم%7.75 بنسبة وسط دفاعي:(كما يليمستوى صفة التحمل   كان الرتتيب يف  navette بالنسبة الختبار  

 حارس مرمى، %5.96 بنسبة ، مدافع مركزي%6.59 بنسبة ، وسط هجومي%6.94 بنسبة ، ظهري%7.47بنسبة 

 ، حارس املرمى%7.06 بنسبة مركزي  ، مدافع7.68 بنسبة مهاجم(و يف اختبار الوثب العمودي ) %11.69- بنسبة

اما اختبار ) % 5.48بنسبة  ، ظهري%5.59 سط هجومي بنسبة، و %6.58 بنسبة ، وسط دفاعي%6.64 بنسبة

 ظهري ،%6.17- بنسبة ، حارس مرمى%6.35- بنسبة ، مهاجم%6.7- بنسبة الوسط الدفاعي(م 40السرعة 

م 10السرعة ويف اختبار ) %0.91 - نسبة ب ، مدافع مركزي% 5.92- بنسبة ، وسط هجومي%5.94-بنسبة 

- بنسبة  ، ظهري%9.14-بنسبة  ، مدافع مركزي%9.26-بنسبة  ، وسط دفاعي%9.54-بنسبة  وسط هجومي(

وسط ( م 30ري بالكرة ، كذلك اختبار اجل) %5.55-بنسبة  مهاجم %6.09-بنسبة  ، حارس مرمى6.76%

، %7.70-نسبة ب ، ظهري%7.90- بنسبة  ، مهاجم% 8.73- بنسبة  ، وسط هجومي%9.57-بنسبة  دفاعي

ظهري بنسبة ) 5*30( اجلري بالكرة ويف اختبار ) %5.63-بنسبة  ، حارس مرمى%7.06-ي بنسبة مدافع مركز 

، مدافع مركزي %6.42، مهاجم بنسبة  %6.59وسط هجومي بنسبة % ،7.05، وسط دفاعي بنسبة 7.25%

 ، وسط هجومي%10.24-  بنسبة مهاجم،  %48.94 بنسبة حارس املرمى(اما اختبارمثانية بالكرة ) %5.46بنسبة 

 .)% 6.95- بنسبة ، وسط دفاعي%8.08-  بنسبة، ظهري%8.85- بنسبة ، مدافع مركزي%9.77- بنسبة
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  :خالصة عامة- 2-7

 مبنيا صحيحا إعدادا وإعدادهم الصغرى باألصناف االهتمام علينا يستوجب اجلزائر يف القدم كرة بلعبة النهوض أجل من

 موضوع يف للبحث العلمي الفضول أخدنا النقص هذا من وانطالقا األفضل حنو باملستوى للنهوض العلمية األسس على

 البدنية ملتطلباتا باعتبار  دراسة اثر املنافسة على بعض املتطلبات البدنية واملهارية لالعيب كرة للقدم حسب مراكز اللعب

 لياقة دون املباراة وقت أثناء جيد مبستوى اللعب ميكن ال إذ اللعبة يف األداء حتسني على تعمل اليت املهمة الوسائل أحد

 حتسني على كذلك هي تعمل واليت القدم كرة لعبة يف الرئيسية املرتكزات أحد األساسية املهارات تعترب كما ، جيدة بدنية

 أمام عائقا يشكل مما دقيق بشكل واجباته ينفذ أن يستطيع ال األساسية للمهارات الالعب إجادة دون حيث األداء

  .املوضوعة اخلطة تطبيق

مت تقسيم هذا البحث إىل بابني أوهلما للدراسة النظرية، والثاين للدراسة امليدانية حيث مت التطرق يف الباب األول املتمثل  -

فصول، ضم الفصل يف الدراسة النظرية إىل مجع املادة اخلربية اليت تدعم، وتعزز موضوع البحث، وقد قسمت إىل ثالثة 

األول منها املنافسة من حيث املفهوم، واألنواع واألمهية، واخلصائص، أما الفصل الثاين فتطرقنا فيه إىل موضوع املتطلبات 

البدنية و املهارية من حيث املفهوم واألهداف، واألمهية، والعالقة بني املتطلبات البدنية و املهارية ، كما مت التعريج فيه على 

احتوى الفصل الثالث على خصائص املرحلة العمرية وكل ما يتعلق ذه الفئة من تغريات وتطورات  اكم  ،اإلعداد هلاكيفية 

أما الباب الثاين والذي احتوى على الدراسة امليدانية فقد  .من اجلانب اجلسمي، واحلركي، العقلي، واالجتماعي بتعريفها

على منهجية البحث، إجراءاته امليدانية من حيث التجربة االستطالعية،  قسم هو اآلخر إىل فصلني، احتوى الفصل األول

ومنهج البحث املتبع، والعينة وكيفية اختيارها، وكل ما تعلق بالتجربة الرئيسية، أما الفصل الثاين ففيه مت عرض ومناقشة 

ن ان خالل هذه األخرية استنتج الطالبا النتائج املتوصل إليها ومقارنة نتائج املستويات الثالثة، و مناقشة الفرضيات، ومن

 .املنافسة اثرت على بعض املتطلبات البدنية واملهارية لالعيب كرة القدم حسب مراكز اللعب
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  :التوصيات- 2-8

 : يلي مبا نوصي البحث هدا يف الباحث إليها توصل اليت النتائج ضوء على-

ة املرمى ضعفا كمركز حراس املراكز فيها أظهرت اليت األساسية واملهارات البدنية اللياقة بتطوير االهتمام زيادة ضرورة 1-

ي والوسط اهلجومي ومركزي املدافع املركز  )5*م30( اجلري بالكرةمهارة  و) navette(بالنسبة لعنصر التحمل يف اختبار

  .السرعة بالنسبة لعنصر

  .)ليةاآل( اجليد املستوى إىل ترتفع حىت املراكز حققتها اليت اجليدة األداء مستويات ودعم تعزيز 2-

  .يف الفريق مركز كل ومتطلبات وخصوصيات واجبات من انطالقا وهذا املراكز حسب الالعبني تدريب -3

  .بامللع من مساحة أكرب يغطي حىت مركز لكل اليومية التدريبات أثناء )إضايف مدى(احلركي  املدى زيادة-4

 من املدربون يتمكن حىت املعيارية الالعبني مستوى على والتعرف اإلعداد فرتة بداية يف االختبارات تطبيق ضرورة -5

 حىت الالعبني مستوى تطور مدى على للوقوف وأخرى فرتة بني االختبارات إجراء تكرار وكذلك ، للتدريب خطة وضع

   .للتدريب خطة وضع من املدربون يتمكن

 احلاصلني املدربني على االعتماد الباحث يوصي عليهقدام  العبني تدريبهم على يشرف الصغرى األصناف معظم إن-6

 األساسية القاعدة متثل واليت األصناف هذه لقيادة وتربويا علميا يؤهلهم مبا الرياضي االختصاص جمال يف شهادات على

 .)األكابر( املتقدمني عند الرياضي املستوى لبناء

 .الوطن من اجلهوية البطوالت بقية على )االشبال( نفسها العمرية للفئة ةبهمشا وحبوث دراسات إجراء ضرورة -7

 .األخرى العمرية الفئات بقية على ةبهمشا وحبوث دراسات إجراء ضرورة -8
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  .ة العربيةع بالغالمصادر والمراج-

  .المصادر والمراجع باللغة الفرنسية-

  :اوال المصادر والمراجع باللغة العربية

 التدريب جمال يف احلديثة والتقنية التقليدي االسلوب بني ،الرياضي املدرب 10ص 2002  ،حيىي السيد احلاوى-

  .الرياضي

  .االسكندرية الرياضي التدريب علم يف احلديثة االجتاهات 39ص ،2008  ،حممود محيد ماهر حسن -

  .القدم كرة لالعب واخلططي املهاري االعداد يف اجلديد 35ص ،1994ابراهيم حممود -

  .االسكندرية دار املعارف واملهارية البدنية القدم كرة العب متطلبات 9ص ،1996بطرس رزق اهللا  -

  .القاهرة القدم كرة لالعب واخلططي املهاري االعداد يف جلديدا  35ص 1994 ،مفيت ابراهيم-

  .1996، سلسلة عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واالدب ، الكويت "الرياضة واتمع" :امني انور احلزيل-

  .1997، الطبعة الثانية، دار الفكر العريب، مصر، "علم النفس الرياضي": اسامة كامل راتب-

  .2002، دار الفكر العريب، القاهرة، "رياضيةعلم نفس التدريب واملنافسة ال": حممد حسن عالوي-

  .1965، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، "البدنية للخدمات االجتماعية ب الرتبيةخطا:"حممد عادل-

  .1995، دار الفكر العريب، مصر 1، ط"سيكولوجية الرتبية البدنية والرياضية:"حممود عبد الفتاح عنان-

  .2004طباعة والنشر، االسكندرية، ، دار الوفاء لل1، ط"لقانونية للمنافسة الرياضيةالضوابط ا:"نبيل حممد ابراهيم-

  .1991دار التفكري، بريوت،  ،2، ط"فسي للرياضينياالعداد الن:"عزت حممود الكاشف-



  .2002، عمان، االردن، 1احلركي، الدار العاملية الدولية، ط النمو البدين:"مروان عبد ايد ابراهيم-

  .القاهرة دار الفكر العريب 2التدريب الرياضي احلديث ط 2007مفيت ابراهيم محاد -

  .كرة القدم حلوان مطبعة كلية الرتبية الرياضية للبنني  1996اشرف جابر، صربي العدوى، -

  .القدم القاهرة دار الفكر العريباالسس العلمية يف تدريب كرة  1994حنفي حممود خمتار 

  .االعداد املتكامل لالعيب كرة القدم القاهرة دار الفكر العريب 1984مفيت ابراهيم،  حممد عبدو صاحل-

  .ندرية االسك) النظرية والتطبيق(االعداد املهاري لالعيب كرة القدم  2002حسن السيد ابو عبده -

  .االسكندرية الفتح للطباعة والنشر 1طلالعيب كرة القدم  االعداد البدين 2008يد ابو عبده حسن الس -

  .االعداد البدين الوظيفي يف كرة القدم االسكندرية منشاة املعارف 2001اهللا البساطي  امر-

  .فسيولوجيا اجلهد البدين والتدريبات الرياضية 2005 هاشم عدنان الكيالين-

  .علم التدريب الرياضي مصر مكتبة املصري 1996حممد حسن عالوي 

البدنية ومكوناا االسس النظمية لالعداد البدين طرق  اللياقة 1997 حممد صبحي حسانني ،كمال عبد احلميد-

  .القياس القاهرة دار الفكر العريب

  .اجلديد يف التدريب الدائري القاهرة مركز الكتب للنشر 1999كمال درويش حممد صبحي حسانني -

  .مصر  1علم التدريب والتكامل بني النظرية والتطبيق ط 1996عادل عبد البصري علي -

  .حلوان دار املعارف 13علم التدريب الرياضي ط 1994حممد حسن عالوي -

  .القاهرة مركز الكتاب للنشر 1لعضلية طاالطالة ا 1997حممد علي خطيب -



  .ناهد حممود سعد، نيلي رمزي فهيم طرق التدريس يف الرتبية البدنية مركز الكتاب للنشر-

  .الرياض 2علم النفس الرتبوي دار الشروق ط 1984دان يحممد مصطفى ز -

  اللبناين كتابمعجم الفلسفي لبنان دار ال 1979مجيل صليا 

  األسس الفلسفية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخة مصر 1986د فؤاد البهي السي-

  ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر  لرتبية والتعلماأصول  1990رابح تركي -

  سيكولوجية املراهق الكويت دار البحوث العلمية 1980سعدية حممد ادر -

  لكويتعلم النفس الرتبوي يف مرحلة املراهقة ا 1986عماد الدين امساعيل -

  .سيكولوجية املراهقة مصر 1980ابراهيم زكرياء قشقوش -

  .علم النفس النمو والطفولة واملراهقة القاهرة عامل الكتب 1982حامد عبد السالم زهران -

  .ر دار التوزيع والنشر اإلسالميةمراهقة بال أزمة مص 2000أكرم رضا -

  .ات امليدانية والرتبية الرياضيية دار املعرفة بدون طبعة بغداددليل الطالب يف تطبيق 1990ون قاسم املندلوي وآخر -

  .علم النفس النمو األردن املكتبة الوطنية 2001أمحد حممد الزغيب 

  .علم نفس الطفولة واملراهقة مصر دار عامل الكتب 2001حامل عبد السالم زهران 

  .حممود محودة الطفولة واملراهقة دار الفكر العريب

  مشكلة الطفولة واملراهقة دار األفاق اجلديدة بريوت 1991ابراهيم يسعد ميخائيل  -



نامط شخصية أستاذ الرتبية البدنية والرياضية وعالقته بدافع اإلجناز لدى ) 2005-2004(بن عبد السالم حممد -

  .سالة املاجستارتالميذ مرحلة التعليم الثانوي ر 

  .بريوت 1علم الرتبية وسيكولوجية الطفل دار العلوم ط 1994عبد العايل اجلسماين -

بعض الصفات البدنية واملهارات  يف تطوير أثر برنامج تدرييب مقرتح على مالعب مصغرة 2006حممد حجار خرفان -

   .ة جامعة مستغامناألساسية لناشئي كرة القدم مستغامن معهد الرتبية البدنية والرياضي
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أثر برنامج تدرييب مقرتح للفرتة اإلعدادية لتطوير بعض الصفات البدنية واملهارات ). 41ص. (بن قاصد علي حاج حممد

   .األساسية لالعيب كرة القدم

ديوان : مستغامن .سنة) 12- 11( ملمارسة كرة القدمحتديد املستويات املهارية إلختيار املوهوبني). 1997. (بن قوة

  .املطبوعات اجلامعية

  .ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر .أهداف الرتبية و طرق حتقيقها). 1983. (بوفلجة غياب

  .ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائرية: اجلزائر .أصول الرتبية والتعليم). 211ص1990. (تركي رابح

  .بغداد: العراق .اإلختبار و التحليل يف كرة القدم). 1997. (خرونثامر حمسن و آ

  .دار الكتب للطباعة و النشر: بغداد .أصول التدريب يف كرة القدم). 1988. (ثامر حمسن

  .عامل الكتب .علم النفس النمو للطفولة و املراهقة). 1982. (حامد عبد السالم زهران

  .عامل الكتاب: القاهرة  .لم النفس النمو والطفولة واملراهقةع). 15ص1995. (حامد عبد السالم زهران

  .دار عامل الكتب: مصر .علم النفس الطفولة و املراهقة). 2001. (حامد عبد السالم زهران

  .دار املعارف: القاهرة .عامل النفس منو الطفولة واملراهقة). 267،265ص1989. (حامد عبدالسالم

  .جامعة بغداد .علم االجتماع الرياضي). 124،123ص1990. (حسان حممد حسني
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 جدول يمثل الحجم الساعي لالعبين والفرق المنافسة
لفريق شباب سيق   

 

االسم و  الفرق المنافسة
هالل  اللقب

 سيق
وداد 

 تيسمسيلت
مولودية 
 سعيدة

هالل 
 البرج

شباب 
 المشرية

 ةبشبي
 تيارت

مولودية 
 الحساسنة

فوز 
 فرندة

ميثالية 
 تيغنيف

سريع 
 محمدية

 عماري قادة 07 07   07     
رازم عبد    70 07  15  07 07 

 القادر
70 40  70 55 

 
 بن قادة فارس     

قيروان عبد  70  07 70 05    70 35
 القادر

 بن حدة عماد  70   65 70 07 07  35
 بغداد بدرو 07   45 70 07 35   70

 داداس مهدي  70 70 25   35 70 70 
 دروة محمد 07 10 07 07 07  55   20
منصور  70 70    50  60 70 40

 عشريف
احمدزرقة  25 70 60  50    07 07  
 شمعة محمد   70 70 70 20 70 10  30
بن يوب  20  50 70 70 15   55 70

 محمد
50 70 70 15 70  

 
 

 
 
 

 شنافي هشام  60 

حمزة وارزين 45  10 70 20 70 70 70    

 بوجوداد خليل 50 70 20   55 70 70 15 
 مطام عابد 35  70 35 65  45 30 50 

بن قدور  35 55  45  70 25 40  70



 

 

 

 جدول يمثل الحجم الساعي لالعبين والفرق المنافسة
لفريق هالل سيق   

 

 االسم و اللقب الفرق المنافسة
شباب 
 سيق

شبيبة 
 تيارت

سريع 
 محمدية

ميثالية 
 تيغنيف

مولودية 
 سعيدة

وفاق 
 الدحموني

شباب 
 المشرية

وداد 
 تيسمسيلت

غالي 
 معسكر

شباب 
 بوقطب

العوفي عبد  70  70  70    30 
 الرحمان

 حبوش امين  70  70  25    70
 برحال زاكي      45 70 70 40 

 سنوسي امين 70  70 70 25   70  25
 بن حامد عادل  70   45 70 70  70 45

 قاضي اسماعيل 70   25  70 35  70 70
اسامةصاولي   70 70 45 70  35 70    

 كريوي نعيم 70 10 70 70 70  55   20

 صحراوي هشام  70  70  50  60 70 20
 حداد امين 25 70 60 70 50     70
 بلمخطار امين 70  70  70 20 70 10  50
بلمخطار عبد  20  50  70 15  70 60 70

 الكريم
 يطو  علي  60    70 15 70 70 50

 قايد عبد القادر 45  10  20 70 70 70 70 

 طالبي خير الدين 50 70 20 70  55 70  10 

 سيف
بن دادي  70 25 70  05 70   20 

 احمد



 
 بخباخ امين 35  70 35 65  35 30 50 
 بن قادة يوسف 35 55  45  70 35 40 20 

 هدار ادم 70 25 70  05 70    70
 

  

ي:أسماء الالعبين والحجم الساعي اإلجمال  

 

لرقما اسماء الالعبين الحجم الساعي  

 70 عماري قادة 210
 70 رازم عبد القادر 255
 70 بن قادة فارس 235
 70 قيروان عبد القادر 320
 70 بن حدة عماد 380
 70 بغداد بدرو 360
 70 داداس مهدي 340
 70 دروة محمد 365
 70 منصور عشريف 360
 07 زرقة احمد 345
 00 شمعة محمد 340
محمد بن يوب 350  00 
 00 شنافي هشام 335
 00 وارزين حمزة 355
 00 بوجوداد خليل 350
 00 مطام عابد 330
 00 بن قدور سيف 340
 00 بن دادي احمد 260
 00 العوفي عبد الرحمان 240
 07 حبوش امين 035



 00 برحال زاكي 225
 00 سنوسي امين 330
 00 بن حامد عادل 370
 00 قاضي اسماعيل 340
 00 صاولي اسامة 360
 00 كريوي نعيم 365
 00 صحراوي هشام 340
 00 حداد امين 345
 00 بلمخطار امين 360
 07 بلمخطار عبد الكريم 300
 00 يطو علي 335
 00 قايد عبد القادر 355
 00 طالبي خير الدين 045
 00 بخباخ امين 320

 

 00 بن قادة يوسف 300
 00 هدار ادم 310

 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مستغانم-جامعة عبد الحميد ابن باديس  

 معهد التربية البدنية والرياضية 

 

 

مهاريةاستمارة ترجيح االختبارات البدنية وال  

 

 

 

نٌة والمهارٌة لالعبً كرة فً اطار بحثنا تحت عنوان "دراسة اثر المنافسة على بعض المتطلبات البد  

سنة"71تحت القدم حسب مراكز اللعب   

ٌجرى على اشبال نادي شباب سٌق وهالل سٌق تجرٌبًبحث   

 لذا نرجو من سٌادتكم المحترمة ترجٌح بعض االختبارات التً ترونها مناسبة للقٌاس من مجموع

االختبارات المقترحة   

 

 

:               تحت اشراف                                                                             :                          اعداد الطلبة  

قوة علً*حلٌمً مصطفى                                                                                                  *البروفٌسور:بن   

*االستاذ:هوار عبد اللطٌف                                                                                              *هزٌل مختار           

 

3172/  3172: السنة الدراسية   

 



ودرجتهم العلمية: قائمة ااْلساتذة المحكمين  

 االسم و اللقب الدرجة العلمية التخصص

 رمعون محمد بروفيسور تدريب رياضي
 

 

 منصور بلكحل د.محاضر)أ( تدريب رياضي

 صبان محمد د.محاضر)أ( تدريب رياضي

 ميم مختار د.محاضر)أ( تدريب رياضي

(د.محاضر)ا تدريب رياضي  كوتشوك محمد 

 محمد خرفان حجار د.محاضر)ب( تدريب رياضي

يتدريب رياض   عتوتي نور الدين د.محاضر)ب( 



 

 الرقم الصفات البدنية اسم اإلختبار الهدف من اإلختبار مالئم
 1 م(55×5اجلري املكوكي ) قياس التحمل الدوري التنفسي 

 
 التحمل

 
 
 
11 

 2 م411اجلري  قياس التحمل الدوري التنفسي 
 3 م011اجلري  قياس كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي 
 4 دقائق6اجلري نصف كوبر قياس التحمل الدوري التنفسي 
 5 دقائق5اختبار بريكسي قياس التحمل الدوري التنفسي 
 navette 6اختبار قياس التحمل الدوري التنفسي 

 1 م من الوقوف5اجلري  قياس سرعة رد الفعل 
سرعة رد 

 الفعل

 
 

 السرعة
 
 
 

 
 
12 

 2 م من الوقوف11جلري ا قياس سرعة رد الفعل 
 3 م من الوقوف21اجلري  رد الفعلقياس سرعة  
  4 م من بداية متحركة31العدو ةقياس السرعة القصوى االنتقالي 

السرعة 
 القصوى

 5 م41العدو قياس السرعة القصوى االنتقالية 
 6 م51العدو  قياس السرعة القصوى االنتقالية 
 1 م(4.5×3و")اجلري املتعرج"بار  قياس الرشاقة 

 الرشاقة
 

 
 
13 

 2 (5م*31ي بالكرة )اجلر  ةقياس التحكم يف الكرة خالل مداومة السرع  
 3 اجلري الزجزاجي بني احلواجز قياس القدرة على تغيري االجتاه اثناء اجلري 
 4 اعم بني ااْلقم25اجلري بالكرة  قياس الرشاقة 
 1 سارجنتالوثب العمودي ل ية للرجلنيقياس القوة العضل 

 االنفجارية القوة

 
 
14 

 2 الوثب العريض من الثبات قياس القدرة العضلية للرجلني من الوثب لاْلمام 
 3 اجللوس من رقود القرفصاء قياس القوة العضلية جملموعات عضالت البطن 
 4 االنبطاح املائل من الوقوف قياس اجللد العضلي العام للجلد 
 1 ثا11ملدة  اختبار اجللوس من الرقود لعضالت البطنقياس القوة املميزة بالسرعة  

 القوة المميزة بالسرعة
 
 

 
 
15 

رفع اجلدع من وضع االنبطاح ملدة  قياس القوة املميزة بالسرعة لعضالت الظهر 
 ثا11

2 

اختبار الوثب على رجل واحدة  قياس القوة املميزة بالسرعة لعضالت الرجل 
 م 31ملسافة 

3 

 1 ثين اجلذع ااْلمام  من الوقوف على احملور ااْلفقي مرونة العمود الفقريقياس  

 المرونة
 

 
 
16 

ونة اجلسم و خاصة القدرة على مد واطالة قياس مر  
 الظهر

ثين اجلذع خلفا من   الكوبري"
 الوقوف"

2 

ثين اجلذع لاْلمام من وضع اجللوس  ونة الظهر و الفخذقياس مدى مر  
 الطويل

3 



 

 الرقم األساسيةالمهارات  اسم االختبار الهدف من االختبار مالئم
قياس مدى قدرة الالعب على التحكم يف  

 هبا بني القوائمالكرة اثناء اجلري 
اجلري بالكرة يف خط متعرج بني القوائم ذهابا 

 وإيابا
1 

 اجلري بالكرة
 

1 

قياس مهارة الالعب يف السيطرة على الكرة  
 احملاورة اثناء اجلري و

 2 اجلري بالكرة ذهابا

قياس رشاقة وحتكم وسيطرة الالعب على الكرة  
 اثناء اجلري

 3 م33بالكرة اجلري 

 التمرير 1 مسافة ألبعدمترير الكرة  قياس مسافة التمرير الطويل 
 

2 
 2 دقة التمريرالقصري االرضي القصري بالقدمنيقياس مسافة التمرير  
 3 األرضمترير الكرة حنو هدف مرسوم على   دقة التمرير املتوسط قياس 
 إعادةقياس قدرة الالعب على استالم الكرة مث  

 متريرها              
 1 استقبال كرة داخل مربع

 استقبال الكرة
 

3 

 2 استقبال كرة عالية قياس قدرة الالعب على التحكم يف الكرة 
 3 استالم الكرة املمتدة  
 1 اختبار مثانية بالكرة قياس سرعة السيطرة على الكرة 

 السيطرة على الكرة
 

4 
قياس مدى قدرة الالعب على السيطرة على  

 الكرة يف مساحة حمددة
السيطرة على الكرة داخل مساحة معينة 

 )عدد مرات(
2 

قياس حساسية الالعب على الكرة ومقدرته  
 على التحكم فيها

)عدد  األماميتنطيط الكرة بوجه القدم 
 املرات(

3 

 



 ملخص الدراسة:

رية لالعيب كرة القدم حسب مراكز ا،هذه الدراسة كانت حتت عنوان:دراسة اثر املنافسة على بعض املتطلبات البدنية وامله

التعرف على مدى تاثري املنافسة على بعض املتطلبات البدنية لالعيب كرة القدم حسب مراكز  وكان اهلدف منها: اللعب

بوجود فروق ذات داللة احصائية بني االختبارات القبلية والبعدية يف مستوى املتطلبات  كما افرتض الطالبان  ،اللعب

العب  63البدنية ،واملهارية لالعيب كرة القدم حسب  مراكز اللعب، وقد قامت جمموعة البحث باختيار عينة متكونة من 

واملهارية يف ادوات البحث ، وعلى ضوء تلعب لفريقني شباب سيق، و هالل سيق كما مت استخدام االختبارات البدنية 

العيب على بعض املتطلبات البدنية املهاية ل اثرت ملنافسةا الطالبان اىل أهم استنتاج وهو انالنتائج املتحصل عليها توصل 

 من انطالقا وهذا املراكز حسب الالعبني تدريب بضرورة كرة القدم حسب مراكز اللعب ويف االخري يوصي الطالبان

 .يف الفريق مركز كل ومتطلبات وخصوصيات واجبات

 

 



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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