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  بعيد أو قريب  من ساندنا من كل إلى و                                          

 بالقوة أمدنا و الصبر ألهمنا الذي وجل عز اهللا نشكر بداية   
 هذه المرحلة لبلوغ

 واالحترام                والتقدير الشكر بخالص ثم نتوجه          
 حمزاوي حكيم : لألستاذ

      مجهوداته على ثم المذكرة، هذه على اإلشراف لقبوله أوال    
   المتواضع العمل هذا أثرت التي القيمة ونصائحه المعتبرة

 الملقـاة المسؤوليات كل من بالرغم وذلك
 الشكر خالص منا فـلك عاتقه على

 الفـاضل أستاذنا
لجنة                أعضاء للسادة الشكر بكامل نتوجه ثم  

 . المذكرة هذه مناقشة لقبولهم المناقشة
           الذين الكرام أساتذتنا كل وإلى                                 

  طوال العلمي تحصيلنا على أشرفوا
 المشوار هذا 

  تشكرات



 

  حسيــــن           المتواضع جهدي ثمرة اهدي هؤالء كل إلى

 الحياة فـلسفة يشاركني من كل إلى   

 علم طالب كل إلى          

 " صولة  " إلى من أحبتني في اهللا         

يوسف ، طارق ، محمد ، بدر ، عبد الحليم ، عبد الباسط، هشام ، : أصدقـاء دربي كل إلى

  مراد ، عبد القـادر ، عماد ، عبد اللطيف ، عامر  

 كوثر ، فـاطمة الزهراء ، أريج صالح الدين ، حنان ، إيمان ،: إلى الكتاكيت  

  شهرزاد ، سميرة ، معمر قـاسمية ، مصطفى سعيدي  

  وقريباتي أقربائي كل إلى الطهارة قناصلة إلى حياتي في النور سفراء إلى

 محمد ، معمر ، البشير ، عبد الرزاق ، بحوص ، مصطفى ، ابراهيم  

  :  أخوتي األمل جذوة إلى

 .، عائشة ، وهيبة  فـاطمة

  : أخواتي المنى وحالوة العزة ألهموني ينذالل إلى حياتي، شاطروني من إلى

 " أبي الغالي "

 ، والمحن الصعاب رغم وقويا صلبا بقي من إلى ، دوما والكفـاح التحدي راية رفع من إلى

 إلى ...حنون رجل إلى وسعته، العلم عظمة فـاستسهلت جلده صفوة منحني الذي إلى

 ...وقوتي فخري ذروة

 " أمي الحبيبة "

 إلى ... تزال وال ، حياتي سماء بدعائها وكللت ...تزال وال طريقي، بحنانها رسمت التي إلى

 ...أبدا قـلبي في الكامنة رةدال إلى ...صبرها آيات من وهبتني التي

  .إهداء 



   إهداء

ي و أنار لي دربي من أجل  نشكر اهللا عز و جل الذي وفقإن أول ما أستهل به هو  
  إتمام عملي المتواضع هذا

  أهدي ثمرة جهدي إلى  ثم
   أبي حفظه اهللا منبع الراحة و االطمئنان

  أمي الطيبة   من منحتني الحب و الحنان  إلى  
  " فـارس" أخي   إلى رفيق دربي و حبيبي

بن عيسى      عبد  : فـاطمة و زوجها و أوالدها  "  أخواتي إلى القـلوب الطاهرة
  النور ، شيماء  

  أحمد ، سعيد و ابتسام  : نورة و زوجها ابراهيم و أوالدها  
  زهور و زوجها حسين و ولدها علي  

  كريمة و زوجها محمد
  إلى كل أفراد عائلتي و أقـاربي  
  إلى من أحبتني في اهللا زينب

حسين ، عبد الباسط ، عبد الحليم  " إلى كل من أحبهم قـلبي و وسعهم صدري  
  طارق ، محمد ، يوسف ، بدر

  بومدين ، سيد احمد ، حاج حبيب ، ابراهيم ، رفيق ، عبد القـادر  
  محمد ، مراد ، حسيسكة    

"نصر الدين  " إلى أقربهم إلى قـلبي    
 

   و أزف إلى األحباب و األصدقـاء إلى كل من يحس

   لصةبطيبة قـلبي بتحياتي الخا
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    ة ـــمقدم

درس اإلنسان الرياضة وحللها وابتكر قواعدها واقرتح نظريات وطرق ممارستها ، كما قام بعدة أحباث        
ا ، ولذا فقد تعانقت كل  ا وذلك باإلملام جبميع العلوم املتعلقة  ا ومستويا وجتارب يف خمتلف اختصاصا

  . اجلهود العلمية اخلربات العملية حنو تطوير مستوى األداء الرياضي 

ومبا أن كرة القدم من أنواع الرياضات األكثر شعبية يف العامل فقد مسها هذا التطور ، فنحن نرى   
مستوى الفرق الرياضية يوما بعد يوم وأصبح أداء املهارات يتميز بالقوة والسرعة واألداء الفين العايل ، حيث 

حنقق هذا املستوى ونسايره وجب  يتم إجنازها يف شكل مجاعي على درجة عالية من التفاهم واإلتقان ولكي
معرفة الطريق الصحيح وحتديد الوسائل واحملتوى املناسب وفقا ملا تتطلبه املباريات ، وعلى ضوء ذلك يتم 
إعداد الالعب منذ الصغر بالكم والكيف الذي يؤهله ألن يكون العبا ذو كفاءة مهارية وخططية متكنه 

  . رعة اختاذ القرار يف الوقت املناسب طوال زمن املباراة من إجناز الواجبات الفردية واجلماعية وس

يف كرة القدم احلديثة الشيء املهم هو األداء املهاري ، هذا ما يعين مهارة تقنية مكيفة مع اللعب   
وهي ظرفية ألننا ال نستعمل احلركة املناسبة إال يف الوقت املناسب ، مشرتطة مبسار اخلصم الزميل والظروف 

ي الطفولة جيب وضع األسس الرياضي املستقبلي ، لذا وجب على املريب عند إختياره لطرق تعليم فف اجلوية
كرة االلعاب املصغرة يف  الناشئني األخذ بعني االعتبار تعطش الطفل الشديد للعب كأساس تعامل معه ، و 

حتسني مستوى  القدم كإحدى هذه الطرق اليت يستعملها املريب يف كرة القدم ملا تشكله من إمكانية
الالعب ، هذا األخري وحىت يصبح فردا المعا يف اللعبة وجب عليه أن ميتلك صفات مهارية عالية تؤهله 
إىل أن يكون يف مصاف ممارسي هذه اللعبة اليت أضحت تستقطب املاليني ، لذا وجب التفكري يف حتسني 

قصد النهوض مبستوى ...)  االستقبالكالتمرير ، التصويب ، ( وصقل هذه املهارات األساسية القاعدية 
مقنع لالعب املمارس هلا ، وعلى ضوء هذا فإن األلعاب املصغرة يف كرة القدم انتهجت كطريقة فعالة قد 
تساهم بشكل أو بآخر يف إبراز هذا املستوى ما شد إىل حماولة معرفة مداها يف إكساب الرياضي الفيت 

سية اليت ال يستغىن عنها لدى كل من ميارسها ، وعلى ضوء كل املمارس لكرة القدم هذه املهارات األسا
هذا فقد جاء حبثنا الذي سنحاول من خالله دراسة تأثري األلعاب املصغرة يف كرة القدم كطريقة حديثة 



وفعالة يف تعلم املهارات األساسية يف كرة القدم ،ومن أجل معرفة ضعف العبينا من اجلانب املهاري ، هذا 
   .دفعنا إىل اختيار هذا املوضوعما حفزنا و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :اإلشكاليــــة  -

لقد اخنفض  مستوى كـرة القـدم اجلزائـرية كثريا يف العشرية األخرية مقارنة بأشقائنا وجرياننا يف   
و هذا لعدم إعطاء أمهية لتنمية  إفريقيا وأصبحت الفرق اجلزائرية  تدور يف دوامة صعب اخلروج منها،

حيث الحظنا يف هذه اآلونة غياب النتائج االجيابية والتمثيل السيئ يف  املهاري لدى األصاغر،اجلانب 
احملافل الدولية، إضافة إىل النقص الواضح لالعبني احملليني من اجلانب املهاري الذي تقوم عليه أسس 

  .ومبادئ كرة القدم احلديثة

بريا يف حتقيق نتائج إجيابية لصاحل الفريق ويؤثر ويف كرة القدم احلديثة يلعب األداء املهاري دورا ك  
ا الفريق، مما يؤدي إىل إرباك اخلصم وعدم قدرته  تأثريا مباشرا يف عملية إتقان وجناح الطريقة اليت يلعب 
يف السيطرة على جمريات اللعب واألداء، وبالتايل يستطيع الفريق املهاجم ذو السيطرة امليدانية بفضل 

ية ألعضاء الفريق أن يأخذ زمام املبادرة دائما بالتواجد يف أماكن ومواقف جيدة تسهل له املهارات العال
  . القدرة على اهلجوم والوصول إىل مرمى اخلصم وإحراز األهداف

دف إىل تعليم و تطوير املهارات األساسية اليت    إن عملية اإلعداد املهاري يف كرة القدم 
ا وتثبيتها لتحقيق أعلى املستويات يستخدمها الالعب خالل املباريات   .واملنافسات وحماولة إتقا

وتعترب املهارات األساسية أحد األركان الرئيسية يف وحدة التدريب اليومية، إذ تعترب قاعدة أساسية   
ا لن يستطيع الالعب تنفيذ اخلطط امللقاة على عاتقه من خالل واجبات املركز الذي  للعبة وبدون إتقا

  )127، صفحة 2002حسن السيد أبو عبده، ( خطوط اللعب املختلفة أثناء املباراة يشغله يف

وقد اختلفت طرق التدريب وفقا الختالف اهلدف الذي يضعه املدرب ، فقد أصبح التدريب احلديث 
القدم من بني الطرق التدريبية  ةملصغرة كر وتعترب التدريبات ا"يعتمد أساسا على استعمال األلعاب املصغرة، 

 Eric) "احلديثة واألكثر فعالية، فأغلبية املدربني حيضرون العبيهم يف مربعات صغرية ويف مساحات ضيقة

Batty , 1981, p. 28).  



أثناء التدريب بالعمل حيث حتتوي أساسا على األلعاب املصغرة يف مساحات صغرية تسمح لنا   
على هدف حمدد، مع احملافظة على العناصر األساسية للعب بوجود خصمني، واأللعاب املصغرة ميكن 
قياس أهدافها بتوظيف قدرات الالعب واحلاجيات املسطرة كأهداف من تدريب الالعبني يف كل 

ن حتقيق متطلبات اللعب احلديثة املستويات، ومن أجل الوصول مبستوى الالعبني إىل الدرجة اليت متكنهم م
بعناصره املختلفة يستلزم تأسيس الالعب منذ الصغر وفقا لربامج مقننة بدنيا ومهاريا وفنيا وخططيا، 
باإلضافة إىل حمتوى أكثر تطورا من التدريبات اليت تتالءم مع قدرات وإمكانيات الناشئني واليت تضع 

ا يصنع جيال من أصحاب املواهب والقدرات اخلاصة، هذا األساس الصحيح لبناء القاعدة من النشئ ومب
  :ما جعلنا نطرح األسئلة التالية

هل األلعاب املصغرة يف كرة القدم طريقة ناجحة لتطوير املهارات األساسية يف كرة القدم لدى  -
  .سنة؟) -16-14(االصاغر  

  :الفرضية العامة2‐

  .يف تطوير املهارات األساسية يف كرة القدماأللعاب املصغرة يف كرة القدم تساهم بشكل فعال   

  أهـداف الدراســة -    3

  :الهدف الرئيسي 

حماولة إبراز أمهية االلعاب املصغرة يف كرة القدم كطريقة حديثة لتطوير بعض املهارات األساسية يف كرة 
  .القدم لدى االصاغر

  :األهداف الجزئية

تعليمية حديثة تساعد يف تنمية املهارات األساسية  دراسة االلعاب املصغرة يف كرة القدم كطريقة -
  سنة الذي مييز الطفل باستعدادات مهارية قابلة للنمو والتطور )16- 14(خصوصا يف هذا السن احلساس 



 يف  أمهية  التوصل إىل إجناز حصص تدريبية باستعمال التدريبات املصغرة يف كرة القدم ملا هلا من  -
  او تطوير املهارات األساسية  تعلم 

  .ةدراسة املمارسة الفعلية لطريقة اللعب يف املساحات الضيقة أثناء احلصص التدريبي -

  أهميــة الدراســة -4

موضوع البحث حيمل يف أعماقه الكثري من الدالئل واملؤشرات اليت تربز أمهيته وتسلط الضوء على   
  .واقع التدريب الرياضي لدى االصاغر

  :البحث عبارة عن دراسة تطبيقية وتتجلى أمهية الدراسة فيما يليهذا 

معرفة قيمة وأمهية األلعاب املصغرة يف كرة القدم كطريقة تدريبية حديثة لتطوير بعض املهارات  -
  .األساسية يف كرة القدم

األساسية التعرف على أجنع الطرق واألساليب التعليمية اليت تساعد على رفع مستوى أداء املهارات  -
  .يف كرة القدم 

 لدى  حمبب  رياضي  كنشاط  القدم  اكتشاف ومعرفة التدريبات أو األلعاب املصغرة يف كرة  -

  .الناشئني و االصاغر

 .إثراء املكتبة العلمية والزيادة يف الرصيد العلمي للمدربني بصفة خاصة -

  أسبـاب اختيـار الموضـوع -5

  :لألسباب التاليةإن اختيارنا هلذا املوضوع راجع 



  .فئة األصاغر هي مستقبل الكرة اجلزائرية -

  .ضعف مستوى البطولة اجلزائرية عند األكابر وهذا راجع إىل الطرق التعليمية املستعملة لدى الناشئني -

إن الناشئني يكتسبون طبعا خاصا ،فهم خيتلفون عن الالعبني البالغني مما حيتم علينا إجياد أنسب  -
  .ليميةالطرق التع

كرة القدم كطريقة حديثة لتعلم و تطوير املهارات األساسية  حماولة التعرف على التدريبات املصغرة يف -
  .يف كرة القدم

 .عدم مشولية ودقة النتائج احملصل عليها من الدراسات السابقة -

  تحديـد المفاهيـم والمصطلحـات -6

  : األلعاب المصغرة في كرة القدم  

األلعاب املصغرة يف كرة القدم هي تلك اللعبة اليت حيبها األطفال واليت جتري يف مساحات ضيقة وبعدد     
  .)332، صفحة 1978فهمي زينب،  –عبد احلميد كمال ( معني من الالعبني

  :المهارات األساسية   

هي عبارة عن نوع معني من العمل واألداء يستلزم استخدام  املهارات األساسية يف كرة القدم     
مرجع : حسن السيد أبو عبده( العضالت لتحريك اجلسم أو بعض أجزائه لتحقيق األداء البدين اخلاص

   )128سابق ، صفحة 

  الدراسـات السابقـة والمرتبطـة -7



إن التطرق إىل الدراسات السابقة بالعرض هو عامل مساعد للباحث وهذا ملعرفة ما وفروه من أراء      
  .ونظريات ومعارف ومعلومات، ولكي ال يكرر ما درسوا وينطلق من حيث توقفوا

ة ملوضوع دراستنا وجدنا أن من بني املواضيع اليت        بعد اإلطالع  على الدراسات السابقة واملشا
واليت  اهتمت بدراسة األلعاب املصغرة يف كرة القدم وتأثريها على تطوير املهارات األساسية يف كرة القدم

 : هي قريبة ملوضوع دراستنا واليت ختدمه من قريب أو من بعيد وهذه املواضيع خلصناها كما يلي

   : األولىالدراسة  *

املصغرة على تعلم املهارات األساسية يف كرة القدم منور عبد الوهاب، دراسة تأثري تدريبات كرة القدم    
 .سنة 13لدى الناشئني اقل من 

  

  :إشكالية الدراسة  

  هل تدريبات كرة القدم املصغرة طريقة ناجحة لتعلم املهارات األساسية يف كرة القدم ؟ -

  هل هناك فروق دالة إحصائيا بني االختبارين القبلي و البعدي يف املهارات األساسية ؟  -

  :أهداف الدراسة   

  .حماولة إبراز أمهية تدريبات كرة القدم املصغرة كطريقة حديثة لتعلم املهارات األساسية يف كرة القدم -

  .ساسية يف كرة القدم للناشئنيمعرفة الوسائل و الطرق اليت تساهم يف تنمية  املهارات األ -

  .جعل دراسيت مرجعا مساعدا للباحثني يف امليدان الرياضي -



  :فرضيات الدراسة  

  .تدريبات كرة القدم املصغرة طريقة حديثة و ناجحة لتعلم املهارات األساسية يف كرة القدم -

  .ألساسيةوجود فروق دالة إحصائيا بني االختبارات القبلي و البعدي يف املهارات ا-

  : الثانيةالدراســة *    

مدى أمهية األلعاب املصغرة يف تنمية التوافق االجتماعي حتت عنوان  بورعدة فتح الدين، ،عامري طارق    
  .2011-2010لدى العيب كرة القدم، جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن، مذكرة ليسانس ، 

  :مشكلة الدراسـة   

 ؟املصغرة يف تنمية التوافق االجتماعيما مدى أمهية األلعاب  -

  :فرضية الدراسة

 .لأللعاب املصغرة أمهية يف تنمية جلانب االجتماعي للحصص التدريبية -

  : الفرضيات الجزئية -

  .لأللعاب املصغرة أمهية يف تنمية روح املسؤولية * 

  . لأللعاب املصغرة أمهية يف تنمية روح التعاون* 

  :ف الدراسةاهدأ   



  .سنة و أمهيتها يف تنمية اجلانب االجتماعي) 17-15(إبراز وظيفة األلعاب املصغرة لدى املراهق  -

  .معرفة األلعاب املصغرة يف تنشيط احلصة التدريبية أي زيادة من دافعية الالعبني -

  .معرفة األمهية اليت تلعبها األلعاب املصغرة يف تنمية املسؤولية لدى الالعبني -

  .ية األلعاب املصغرة يف تنمية روح التعاون داخل اجملموعةإبراز أمه -

  :الثالثةالدراسـة *    

حتديد مستويات معيارية لبعض املهارات األساسية عند العيب كرة القدم ت عنوان حت،  بن قوة على     
ة جامعة اجلزائر الرتبية البدنية و الرياضي كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية قسم،  سنة)16-14(الناشئني 
  . 2004-2003 دكتوراهشهادة 

  :مشكلة الدراسة    

ساحل، (ما هو مستوى األداء البدين و املهاري لفئة الناشئني حسب كل منطقة من مناطق الوطن -
و مستوى هذه الفئة مقارنة مبستوى الالعب الفرنسي حسب بطارية االختبارات ) هضاب، صحراء

  املقرتحة؟

   : الفرضية الرئيسية

مناطق  ننفرتض وجود تباين دال إحصائيا يف األداء البدين و املهاري لفئة الناشئني حسب كل منطقة م
الفرنسي مقارنة بالالعب اجلزائري حسب بطارية  بو تفوق الالع) ساحل، هضاب، صحراء(الوطن 

  .االختبارات املقرتحة

   :أهداف الدراسة    



  . ة الناشئني حسب كل منطقة من مناطق الوطنمعرفة مستوى األداء البدين هلذه الفئ -

  .معرفة مستوى األداء املهاري هلذه الفئة الناشئني حسب كل منطقة من مناطق الوطن -

اجلزائري من الناحية البدنية و املهارية مقارنة بالالعب الفرنسي حسب بطارية  بمعرفة مستوى الالع -
  .االختبارات املقرتحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     :خالصـــة

من خالل طرحنا لإلشكالية و اقرتاح بعض التساؤالت و الفرضيات حول مدى تأثر بعض املهارات       
باأللعاب املصغرة أو التدريبات املصغرة يف كرة ) التمرير، التصويب و االستقبال ( األساسية يف كرة لقدم 

  .سنة االصاغر)  16-14( القدم لدى الفئة العمرية 

بعض الوحدات التدريبية للعينة التجريبية ، و  م باالختبارات القبلية للعينتني، نقوم باقرتاح و بعد القيا     
البعدية أمال يف حتقيق فروق دالة تثبت  تنرتك العينة الشاهدة تتدرب عاديا، بعد ذلك نقوم باالختبارا

   . صحة الفرضيات، و مدى فعالية طريقة األلعاب املصغرة يف التدريب احلديث

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  األلعاب المصغرة : الفصل األول

  :تمهيــد

حتتل األلعاب املصغرة مكانا مرموقا يف خطط تعلم و تطوير املهارات األساسية اخلاصة باملرحلة األوىل       
يف كرة القدم، فهي تعد من أهم الوسائل التدريبية اجلديدة يف علم التدريب احلديث ملا هلا من تأثري إجيايب 

املهارات، كما تساهم بشكل كبري يف تطوير القدرات البدنية لالعبني و كذلك القدرات العقلية يف تعلم 
  .بطريقة نشيطة و مرحة* الذهنية*

و تعد من أهم الطرق املساعدة للمدربني يف تسهيل مهامه التدريبية، و يكون إدراج هذه األلعاب يف 
  .  ع مميزات و خصائص هذه املرحلة العمريةحصص التدريب طبقا مليول و رغبات الالعب و متاشيا م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 :اللعب1‐

  :تعريف اللعب 1‐1‐

  :يهناك تعريفات خمتلفة للعب وأخرى معقدة ميكن إجياز بعضها فيما يل     
عماد ( "هو الوسيلة اليت تسمح باكتشاف األشياء والعالقات املوجودة بينها"حسب عماد الدين إمساعيل 

  )09، صفحة 1986الدين إمساعيل، 
بأنه النشاط السائد يف حياة الطفل ماقبل املدرسة كما يساهم بقدر كبري يف " أما حسن عالوى فيعرفه

املساعدة على النمو العقلي واخللقي والبدين واجلمايل واالجتماعي، واملتتبع لنمو األطفال يالحظ تطور 
  )09، صفحة 1986حممد حسن عالوة، ( "ب عندهم واختالفه باختالف مراحل النمواللع

حيث يقول "  reiderريدر"أما التعريفان اللذان يدالن على مدى تعقيد مفهوم اللعب يتمثالن يف 
نستطيع أن نرى احد األطفال يقول لنا انه يلعب الن هذا يسره و يفرحه، لكن ال نستطيع االدعاء أن هذا 

يقول مما الشك " اوليفركاميل" أما  (B .R .ALbermons, 1981, p. 43) .يشرح ظاهرة اللعب 
دور اللعب بالنسبة للطفل، فهو حيتاج إليه مثل حاجته إىل اهلواء الذي فيه انه ال احد يستطيع أن ينكر 

يتنفسه كما انه يساعده على اكتشاف احمليط الذي يعيش فيه وبالتايل يؤهله إىل االندماج والتكيف، أما 
ا تؤثر يف شخصيته مستقبال كمر  اهق رغبة الطفل يف اللعب فإذا مل يتم حتقيقها يف الطفولة بصورة كاملة فإ

   )31، صفحة Oliver camulle( .وراشد
  :فوائد اللعب1‐2‐

  :للعب فوائد كبرية لالعبني الناشئني و الكبار على حد سواء وميكن إمجال هذه الفوائد فيما يلي
  .ينفس على التوتر اجلسمي واالنفعايل عند الالعب -
  .الطفل  يدخل اخلصوبة والتنوع يف حياة -

  .أشياء جديدة عن نفسه وعن العامل احمليط به
ميكن املدرب من مساعدة الالعب على حل مشكالته الشخصية،إذ يوجههم إىل مفاتيح هامة  -

  .ملسلكهم
  .يتيح للناشئ الفرصة ليعرب عن حاجاته اليت ال يستطيع التعبري عنها يف حياته الواقعية  -
  .ه كما يف العاب احلركة، واجملهود اجلسمييعطي لالعب جماال لتمرين عضالت -



جيدب انتباه الالعب ويشوقه إىل التعليم ، فالتعليم باللعب يوفر للناشئ جوا طليقا يندفع فيه إىل العمل  -
  .من تلقاء نفسه 

  .يعطي لالعب الفرصة الستخدام حواسه وعقله وزيادة قدرته على الفهم  -
  .ضع فيه عوامل مهمة كاملشاركة الوجدانية والتضامن مع الزمالءاللعب اجلماعي تقومي للخلق ، إذ خت -
اللعب يوفر فرصة التعبري، وهي حاجة أساسية عند اإلنسان، فالبد يف احلياة من التعبري لكي ال تصبح  -

  )04عدنان عرفان مصلح، صفحة ( .احلياة مملة

  :وظائف اللعب  1‐3‐

وإعدادهم  األلعاب امليل  إىل  للناشئنيهدفها األصلي هو توفري  اللعب األساسية و إن وظيفة             
للحياة املستقبلية من الناحية اجلسمية والنفسية واالجتماعية واخللقية كما أن هناك وظائف ثانوية للعب 

 :منها ما يليواليت هي عبارة عن فوائد تكميلية واليت تشمل أمور أخرى نذكر 
  .اللعب يبعد اإلنسان من امللل والضجر والقلق وما إىل ذلك من اإلحساسات األليمة -
ا -   .اللعب يهدئ الغرائز الفردية ويقلل من حد
  .اللعب جيعل الفرد يندمج يف اجلماعة وخيضع للقانون -
- 120علي عبد الواحد واقي، الصفحات ( .اللعب يصون العادات والتقاليد االجتماعية وحيييها -

119(   
الالعب ومن خالل طرح هذه اآلراء عن اللعب نستطيع القول بان اللعب هو ذلك النشاط الذي خيرج 

أن خيرج ما جيول يف خاطره إىل أن  هذا االخريمن وجدانيته إىل العامل اخلارجي،حيث يستطيع  الناشئ
اإلبداع ، فاللعب ضروري لكل شخص وذلك لكونه أداة للنمو اجلسمي والعقلي ،  يصل إىل مرحلة

 .االجتماعي والنفسي
 
 
 
 
  

  :العوامل المؤثرة في اللعب  1‐4‐

م يف السنوات املتقاربة ويرجع  الناشئنييوجد اختالف كبري بني       أثناء اللعب بالرغم من تشابه رغبا
  :هذا االختالف إىل احد العوامل التالية 



  األصحاء يلعبون أكثر من األطفال املرضى، وان الصحة تعطي الالعبني من األكيد أن: أـ الصحة
  ونشاطا وقوة وحرارة يستطيع استغالهلا يف اللعب، فكل الدراسات جتمع على أن لالعب طاقة

 الالعبنياألطفال الضعفاء املرهقني ال يشرتكون يف اللعب وال يتمتعون بأدوات اللعب على عكس ا
  .األصحاء

ن لعبهم النبهاء يظهرون نشاطا أكثر ويلعبون بنسبة اكرب من اخلاملني، كما أ الالعبنيإن  :ب ـ الذكاء
الذكي يتقدم من اللعب احلسي إىل اللعب اخليايل، وتظهر هذه  الالعبيظهر فيه نوع من التجديد، 

  .الفروق مع مرور الزمن
، فنجد أن  الالعب تلعب البيئة دورا هاما يف عملية اللعب وتؤثر بذلك تأثري مباشرا على: ج ـ البيئة
نوار رشيد ( .أكثر من الذي ال يتوفر لديه هذا العامل  الذي يتوفر لديه املساحات الشاسعة يلعب الالعب

  )1992رويبح ، كمال عثمان عبد القادر،، جوان
  :األلعاب المصغرة2‐

  :تعريف األلعاب المصغرة2‐1‐

  :هناك عدة تعريفات لأللعاب املصغرة من أمهها
هي عبارة عن العاب بسيطة التنظيم يشرتك فيها أكثر من فرد ليتنافس وفق قواعد مسرية ال تقتصر "ـ   

  على سن أو جنس أو مستوى بدين معني ويغلب عليها طابع الرتويح والتسلية وقد تستخدم

ا    )أمني أنور اخلويل( "بأدوات أو بأجهزة أو بدو

  جمموعة متعددة من العاب اجلري والعاب الكرات أو اليت متارس باستخدام األدوات الصغرية"ـ   
والعاب الرشاقة وما إىل ذلك من خمتلف األلعاب اليت تتميز بطابع املرح والسرور والتنافس مع مرونة 

ا وسهولة ممارستها ، وتكرارها عقب بعض االضاحات البسيطة عطيات حممد (" قواعدها وقلة أدوا
  )63خطاب، صفحة 

ا تشبع حاجات الفرد إىل الالعبنيفعالة يف إثارة دوافع  تدريبيةـ  وسيلة  الشعور  حنو حتقيق اهلدف كما أ

  )293-294وديع فرج الني، الصفحات (باالعتبار و التقدير من االخرين 

هي تلك التمارين احملببة إىل نفوس الالعبني واليت جتري على مساحات ضيقة وبعد معني من الالعبني قد "ـ
حنفي حممود خمتار، ( "يكون هذا املعدل متساويا أو متفاوتا حسب األهداف اليت يسطرها املريب

  )135-136الصفحات 



هي عبارة عن العاب غري حمددة  املصغرةمن خالل هذه التعاريف املوجزة املدرجة ميكننا القول بان األلعاب 
أو راشدا على التعلم حسب  ناشئاالقوانني والشروط ، فهي جماالت خمتلفة تساعد كل فرد سواء كان 

حنفي حممود ( .والرتويح واملتعة والسرورقدراته اخلاصة وإمكانياته وفقا مليوله ورغباته الذاتية من اجل االكتساب 

  )137خمتار، صفحة 

    :المصغرةأهداف األلعاب  2‐2‐

ويف نفس الوقت تطوير  املهاريةأمهية كبرية يف بلوغ أهداف جمتمعه لتطوير الصفات  املصغرةلطريقة األلعاب 
  :يف املستقبل ومن بني تلك األهداف  لالعبمن اجل تكوين ذاكرة حركية  للناشئ البدنيةاملهارات 

  . البدنيةتطوير وحتسني الصفات  -
  . للناشئنيحتسني األداء املهاري  -
  اخل...يف النفس ةمثل العزمية، املثابرة، الثق الالعبنيتطوير الصفات اإلرادية لدى  -
  . الناشئنيإدخال عامل املرح والسرور إىل نفوس  -
اإلحساس بقيمة العمل اجلماعي ،التعاون ،الطاعة :الصفات اخللقية احلميدة مثل  االعبنياكتساب  -

  .اخل....وحتمل املسؤولية 
من بني الطرق التدريبية احلديثة واألكثر فعالية ، فالوضعيات والرتكيبات احلالية  املصغرةوتعترب األلعاب      

أشكاهلا وذلك حسب خصائص األهداف املسطرة لذا فاألغلبية من املربني  موجودة بصفة جلية يف خمتلف
   (Eric bottym, 1981 , p. 28)حيضرون العبيهم يف مربعات صغرية ومساحات صغرية 

 
  :المصغرةخصائص األلعاب  2‐3‐

ا اذ ال يرتبط فيها زمن اللعب وعدد الالعبني  أو  ـ ال يشرتط ممارستها طبقا لقواعد وقوانني دولية معرتف 
أو قواعد         اشرتاطات  بأية  املستخدمة  األدوات  مواصفات   أو  اللعب مكان  و  حجم مساحة و

  دولية

وحماولة حتقيق بعض  مواملناسبات أو مبا يتالء سهولة تغيري قواعد وقوانني اللعبة مبا يتناسب مع الظروف - 
األهداف الرتوحيية املعينة ،  ويف كثري من األحيان ميكن قيام الالعبني بتحديد أو اختيار القوانني اليت 

  .يرغبون يف تطبيقها أثناء اللعب
  )171عطيات حممد خطاب، صفحة (عدم وجود مهارات حركية أو خطط ثابتة لكل لعبة  -

  : المهاريةبالصفات  المصغرةعالقة األلعاب  2‐4‐



وخاصة  لالعب املهاريةتكمن يف تطوير وتنمية القدرات  املصغرةإن املهمة الرئيسية لأللعاب      
 االعبحيث ميتاز  مهاريا الناشئنيللمهتمني برتبية  سنة ، وهذه املرحلة تعترب خصبته)  16-14(مرحلة

باالبتهاج  الالعببالنشاط واحليوية وامليول إىل أنشطة رياضية يغلب عليها طابع األلعاب كذلك ميتاز 
م على حتقيق  والرضي والزيادة يف منو    .ادء املهارة بصفة جيدةمقدر

م  لالعبنييف إتاحة الفرص  املصغرةوهنا تظهر أمهية األلعاب                       املهاريةلتطوير قدرا
كما أن هذه . كما جيب يف هذه املرحلة زيادة االهتمام والرتكيز على األداء من حيث شكل املهارة والدقة

ألنشطة رياضية  املصغرةاملرحلة مالئمة لكسب وصقل املزيد من املهارات املركبة واستخدامها يف األلعاب 
  كية تنجز من خالل احلصص معينة، كما أن تنمية وتطوير القدرات احلر 

أثناء الظروف املعقدة كضيق  املصغرةاليت تتضمن متارين والعاب ونشاطات رياضية وهذا ما توفره األلعاب 
تعتمد بشكل أساسي على  املصغرةكذلك األلعاب   .)قري عبد الغين وآخرون( اخل..املساحة وحتديد عدد املمارسني

فان ممارستها تتيح  ة، واحلركات األصلية وأمناطها الشائع)اخل..قوة، سرعة، مرونة، رشاقة(الصفات البحتة 
  )31رمحوين اجلياليل وآخرون، صفحة ( للمشرتكني اكتساب املهارات والقدرات احلركية خالل هذه املمارسة

  

 
  :المصغرةمبــادئ اختيار األلعاب   2‐5‐

  : يـــمكن حصرهذه املبادئ يف النقاط التالية  
  .السن، اجلنس، النمو: ـ فهم الغرض من اللعبة ومراعاة الظروف التالية

يئ الغرض الكتشاف قابليتهم  االعبنيمن اللعبة ورغبة  املدربـ أن يكون هناك توافق بني غرض  فيها و
 .املهارية و البدنية

تدرجييا من السهل إىل  بالالعبللواجبات احلركية املتعلمة حيث تنتقل  التدرييبـ مراعاة قانون التدرج 
 .الصعب ومن البسيط إىل املعقد، و بصفة عامة نبدأ باأللعاب البسيطة لنصل إىل األلعاب املعقدة

 .اهلدف التدرييب احتياجات  ـ مراعاة أن تكون األلعاب متنوعة ومشوقة واقتصادية ومبا يتفق مع
قد أجنزوها واستوعبوا قوانينها  الالعبنيمن أن جل  املدربـ عدم االنتقال من لعبة إىل أخرى إال بعد تأكد 

 .بشكل جيد
 .يتطلب ذلك مع مراعاة أال تكون اإلعادة جملرد التكرار فقط التدرييبـ إعادة عرض اللعبة إذا كان املوقف 



قاسم املندالوي وآخرون، ( وذلك بشرح اللعبة بالتفصيل قبل بدايتها لالعبنيراحة النفسية ـ العمل على حتقيق ال

 . )172-173الصفحات 
  .الالعبنيـ مراعاة املشاركة جلميع 

  :المصغرةتنظيم تعليم األلعاب  2‐6‐

إن أمهية التطور يف تعليم املهارات يكون مبين على عالقة باألنشطة احلركية األخرى وحتمل هنا معىن      
التكرار، ويعترب بناء األساس املتني ضرورة للنجاح يف العاب الفرق ولتأكيد التقدم املهاري يف العاب الفرق 

ذا التوايل التدريبيف الفصل عادة ينظم عند استخدام طريقة  التدريبفان    :املباشرة 
  .تعليم ممارسة املهارات األقل صعوبة أوال -
  .اليت تعمل على ممارسة املهارات يف مواقف اللعب  املصغرةأداء األلعاب  -
  .إعادة ممارسة النشاط واملهارات -
  .أداء اللعبة األساسية يف الفريق  -

  .ـ مترينات على املهارات أو الصفات البدنية
  :المصغرةختيار األلعاب كيفية ا2‐7‐

  إن اختيار مهارات معينة أو العاب متهيدية أو العاب الفرق يتوقف أوال على تطور املهارات  
 النادي وداخلهأن يضع يف االعتبار اخلربات الرياضية املكتسبة خارج  املدربوجيب على  الالعبنيلدى 

  . على حد السواء
  :األدوات المستعملة والعناية بها 2‐8‐

حول امللعب يف  الالعبنيكافية لتجنب وقوف   املصغرةجيب أن تكون األدوات اخلاصة باأللعاب      
إذا ما أعطي ) اخل...التدريبيةالكرات،امللعب ،الوسائل (انتظار دورهم، وميكن زيادة عدد من األدوات 

يزانية يف إضافة قطع العناية الصحيحة اليت تطيل من عمر األدوات القدمية حبيث ميكن صرف امل املدرب
 )قاسم املندالوي وآخرون( .جديدة

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  :خالصة

تناولنا يف هذا الفصل األلعاب املصغرة اليت ختدم و تطور اجلانب املهاري يف كرة القدم لدى االصاغر  لقد
سنة فقد متارس كرة القدم كباقي األلعاب اجلماعية األخرى، و هي تتطلب درجة كبرية من )16- 14(

  .اجلهد البدين و العقلي و ميكن التمهيد لتطوير هاته املهارات املكتسبة سابقا
  .و جيب أن يتم تعلم األلعاب املصغرة وفق نظام موضوعي و بشكل يتدرج من السهل إىل الصعب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المهارات األساسية في كرة القدم : الفصل الثاني 

  

    :تمهيــــــد 

يف يف كرة القدم احلديثة تعترب املهارات األساسية قاعدة مهمة ألداء اللعبة، حيث تلعب دورا كبريا        
ا الفريق مما  ةحتقيق نتائج إجيابي لصاحل الفريق، وتؤثر تأثريا مباشرا يف عملية إتقان وجناح الطريقة اليت يلعب 

يؤدي إىل إرباك اخلصم وعدم قدرته يف السيطرة على جمريات اللعب واألداء، وبالتايل يستطيع الفريق املهاجم 
عضاء الفريق أن يأخذ زمام املبادرة دائما بالتواجد يف أماكن ذو السيطرة امليدانية بفضل املهارات العالية أل

  .ومواقف جيدة تسهل له القدرة على اهلجوم والوصول إىل مرمى اخلصم وإحراز األهداف

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  مفهـوم المهـارة والمهـارة الحركيـة الرياضيـة -1

  :مفهوم المهارة -1-1

يشري إىل األداء املتميز ذو املستوى الرفيع يف كافة جماالت احلياة، وهو بذلك يشمل   SKILLلفظ مهارة 
  .كافة األداءات الناجحة للتوصل إىل أهداف سبق حتديدها شريطة أن يتميز هذا األداء باإلتقان والدقة

  :هناك ثالث أنواع من املهارات



  .، اهلندسةاحلساب، اجلرب: مثل  cognitive skillمهارات معرفية  -    

  .مهارات إدراك أشكال معينة: مثل perceptual skillمهارات إدراكية  -    

  .املهارات الرياضية: مثل motor skillمهارات حركية  -    

  :تعريف المهارة الحركية الرياضية -1-2

ا  -      "مدى كفاءة األفراد يف أداء واجب حركي معني" عرف املهارة احلركية الرياضية بأ

ا  -       مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من خالل القيام " تعرف املهارة احلركية الرياضية أيضا أ
 ".بأداء واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن ممكن

  :خصائص المهارة الحركية الرياضية -1-3

  :تعلم المهارة -1-3-1

  .التحسن باخلربةاملهارة تتطلب التدريب و 

وجيب أن يوضع " التغيري الدائم يف السلوك واألداء مبرور الوقت" : التعلم يعرف عادة بأنه *      
ذلك يف اعتبارنا وحنن نشاهد دالئل النجاح األوىل ألداء املهارة فقد يكون ذلك النجاح قد حدث 

  .بالصدفة

  :المهارة لها نتيجة نهائية -1-3-2



النهائية ألداء املهارة اهلدف املطلوب حتقيقه من األداء، وبالقطع فإن هذا اهلدف نعين بالنتيجة   
" معروف لدى الفرد املؤدي للمهارة قبل الشروع يف تنفيذ األداء من حيث طبيعة اهلدف املطلوب حتقيقه 

 ".النتائج احملددة سالفا لألداء

 

  

  :المهارة تحقق النتائج بثبات -1-3-3

تنفيذ املهارة يتحقق خالله اهلدف من أدائها بصورة ثابتة من أداء إىل آخر من خالل نعين بذلك أن   
  . )13-14مفيت إبراهيم محاد ، الصفحات ( احملاوالت املتعددة املتتالية تقريبا

  :المهارة تؤدي باقتصادية في الجهد وبفاعلية -1-3-4

أداء املهارة يتم بتوافق وجتانس وانسيابية وتوقيت سليم، وبسرعة وبطء طبقا ملتطلبات وهو ما يعين أن 
األداء احلركي خالهلا، فاملبتدئني عادة ما يستهلكون طاقة كبرية يف األداء دون حتقيق جناح يف األداء املاهر  

لطاقة الضرورية فقط الجنازي لكن الالعبني الذين يتميزون باخلربة سوف يكونوا قادرين على األداء بإنفاق ا
 .األداء الصحيح وبفاعلية

  :مقدرة المؤدين للمهارة على تحليل متطلبات استخدامها -1-3-5

الالعبون والالعبات املهرة يستطعون حتليل متطلبات استخدام املهارة يف مواقف التنافس املختلفة       
ست فقط جمرد أداء فين جيد للحركات ولكن تعين ويستطعون اختاذ قرارات وتنفيذها بفاعلية، فاملهارة لي

  .أيضا املقدرة على استخدام هذا األداء بفاعلية يف التوقيت املناسب

  تصنيـف المهـارات الحركيـة الرياضيــة -2



جيب على املدربني واملعلمني حىت األفراد الرياضيني أنفسهم أن يتعرفوا على تصنيف املهارات        
كن كل منهم من حتليل اخلصائص املختلفة اليت جيب أن توضع يف االعتبار عند تعلمها املختلفة حىت يتم

ا ومن مث حتديد طرق التدريب  والتدريب عليها وكذلك حتديد األمهية النسبية لألساليب املؤثرة يف إتقا
  .عليها

  .املهارات طبقا للمحددات الرئيسية التالية singer 1982صنف سينجر 

  .املشاركة يف أداء املهارة أجزاء اجلسم -

  .املهارة ءفرتة دوام أدا -

  .املعارف املشاركة يف أداء املهارة -

 . )13-14مفيت إبراهيم محاد ، الصفحات ( التغذية الراجعة املستخدمة يف أداء املهارة -

 

 

  مفهـوم المهـارات األساسيـة 3

استخدام  ميستلز . ءاملهارات األساسية يف كرة القدم هي عبارة عن نوع معني من العمل واألدا      
ذا الشكل تعتمد أساسا . العضالت لتحريك اجلسم أو بعض أجزائه لتحقيق األداء البدين اخلاص وهي 

  .التكامل يف األداءعلى احلركة وتتضمن التفاعل بني عمليات معرفية وعمليات إدراكية وجدانية لتحقيق 

  :تقسيم المهارات األساسية -3-1

  :المهارات األساسية بدون كرة -3-2



  :الجري وتغيير االتجاه* 

ومتتاز بالتحول السريع من الدفاع إىل اهلجوم والعكس طوال  عكرة القدم لعبة مجاعية سريعة اإلقطا        
زمن املباراة وهذا األمر يستدعي من الالعبني إجادة اجلري والتدريب عليه، واجلري بدون كرة لالعب كرة 
القدم يكون خبطوات قصرية لكي حيتفظ بتوازنه باستمرار والتحكم يف الكرة مع القدرة  على تغيري االجتاه 

وختتلف املسافة اليت يتحرك فيها الالعب باجلري بدون كرة سواء اجلري بأقصى سرعة أو بسرعة  بسهولة،
م ويكون غالبا هذا التحرك لتلك املسافة بغرض اللحاق بالكرة  30 -5متوسطة ملسافات ترتاوح ما بني 

  .والوصول إليها قبل أن تصبح يف متناول اخلصم

وقد ) كلم7-5(العب كرة القدم طوال زمن املباراة ترتاوح ما بني  وملا كانت املسافة اليت يقطعها      
دقائق دون توقف فإن ذلك يستدعي من الالعب أن ينظم نفسه على  6تستغرق مدة اجلري أحيانا حوايل 

خطوات اجلري وكيفية استنشاقه لألكسجني وتنظيم عملية التنفس، وجيب على الالعب أيضا أن يراعي 
ثناء اجلري مع انثناء خفيف يف الركبة بدون تصلب وخفض مركز ثقل اجلسم حىت قصر وسرعة خطواته أ

يكون قريبا من األرض إىل حد ما، مع حترك الذراعني جبوار اجلسم وبذلك ميكن لالعب أن حيافظ على 
 .اتزانه أثناء اجلري مع القدرة على تغيري االجتاه يف أي حلظة يريدها الالعب وبالسرعة املطلوبة

  ):االرتقاء(ثبالو * 

يعترب الالعب الذي يتمتع بالقدرة على الوثب عاليا أكثر من منافسه ذو ميزة تكتيكية وتكنيكية       
أفضل يف الوصول إىل الكرة قبل املنافس وتتضح هذه القدرة يف الوثب عاليا أمام املرمى بغرض إحراز 

وثب عاليا مسافة أعلى منه هدف يف مرمى اخلصم أو حماولة املدافع منع املهاجم من إحراز هذا اهلدف بال
  .واستخالص الكرة بالرأس قبل أن تصل إىل املنافس

وهذه املهارة حتتاج إىل توفر قوة االرتقاء لالعب كرة القدم مع التوقيت السليم، واهلبوط املناسب       
الرتقاء ويكون ذلك االرتقاء إما برجل واحدة أو بالرجلني معا مع مالحظة عدم رفع الرجل احلرة أثناء ا

والوثب األعلى حىت ال يقع الالعب يف خطأ قانوين خاصة إذا كان قريبا من الالعب املنافس، ويالحظ أن 



الوثب عاليا مع االقرتاب واجلري أفضل لالعب الكرة من الوثب من الثبات وذلك لالستفادة من سرعة 
ثب عاليا، لذلك جيب على املدرب أن الالعب األفقية أثناء اجلري وحتويلها إىل القدرة على االرتقاء والو 
  .يهتم بتنمية هذه املهارة عن طريق تدرجيات املرونة واإلطالة والرشاقة

  :الخداع والتمويه بالجسم* 

تعترب هذه املهارة من املهارات اليت جيب أن جييدها الالعب املدافع واملهاجم على حد سواء مع       
ذع والرجلني والنظر، وهذا يتطلب من الالعب قدرا كبريا على القدرة على أدائها باستخدام اجلسم واجل

االحتفاظ مبركز الثقل بني القدمني والتمتع بقدر كبري من املرونة والرشاقة والتوافق العضلي العصيب وقدرة  
حني السيد ( كبرية على التوقع السليم واإلحساس باملسافة والزمن واملكان الذي يقوم به اللعب أثناء اخلداع

 )41-43 27-28، الصفحات 2002أبو عبدو، 

  :المهارات األساسية القاعدية بالكرة -3-3

  :التمرير -3-3-1

  :تعريف التمرير -        

التمرير وسيلة ربط أولية بني العبني أو أكثر، تسمح بتفادي العيب اخلصم ووضع الزميل يف الوضعية       
  .(Bernard turpin , 1990, p. 99 ) )التصويب(املفضلة من أجل أداء حركي حمدد 

عد على السيطرة على جمريات اللعب، كذلك تساعد إن إجادة الفريق للتمرير من العوامل اليت تسا      
ا تكسب الفريق الثقة يف النفس وتزعزع ثقة  على تنفيذ اخلطط اهلجومية املختلفة وكذلك الدفاعية، كما أ

 .رتباطا وثيقا بالسيطرة على الكرةالفريق املنافس يف نفسه، كما أن دقة وجناح التمرير يرتبط ا

  :أولوية االجتاه يف التمرير، حبيث يركز الناشئ على أداء التمرير كالتايلوال بد من تعليم الناشئ 



يعترب التمرين لألمام هو مفتاح التمرين اخلططي فهو يكسب املهامجني :التمرير األمامي - أ  
  مساحة للتحرك لألمام باإلضافة إىل أنه يساعد على التخلص من الكثري من املدافعني 

مترير الكرة لألمام فإنه ميرر الكرة  با إذا مل يكن يف إمكان الالعأم : يالتمرير العرض -ب   
  .بالعرض إىل زميل آخر يستطيع تغيري اجتاه اللعب أو يستطيع التمرير لألمام

أما أخر خيار أما الالعب فهو التمرير للخلف وفيها ميهد الالعبون لتنظيم : التمرير للخلف -ج  
ة للزميل يلعبها للخلف حىت يستطيع التصويب على مرمى املنافس صفوفهم لبدأ اهلجوم أو لتهيئة الكر 

  :وينبغي التدرج يف تعليم التمرير للناشئ كاآليت

  .بدون منافس) بعد أكثر من ملسة(التمرير بعد إيقاف الكرة  -

  .التمرير بعد إيقاف الكرة بوجود منافس سليب -

  .التمرير حتت ضغط املنافس من خالل التقسيمات املصغرة -

وعند التدريب على مهارات التمرير يراعا الرتكيز على متابعة الناشئ ملواقف اللعب املتغري والتحركات 
. اخلاصة بالزمالء واملنافسني ويف أماكن اللعب اليت يتم منها األداء اخلططي وذلك قبل أن تأيت الكرة إليه

نفيذ األداء اخلططي عند التمرير وأن كما أنه من الضروري تعود الناشئ على اختيار الزميل املناسب لت
يكون التمرير من خالل موقف مالئم يضمن جناحه، مبعىن أن ال يتعرض مسار الكرة املمررة للزميل أي 
منافس يغري من هذا املسار فتصل بعيدة عن الزميل ويف مكان يسهل فقد الكرة، وأيضا عند التدريب 

ة استخدام نوع التمرير املناسب للموقف أي ما يضمن الدقة يراعي التنبيه باستمرار لدى الناشئني بأمهي
واألمانة لوصول الكرة للزميل باإلضافة إىل اختيار الناشئ للحظة املناسبة ألداء التمرير وقد يكون متأخرا 
فيضغط عله املنافس مما يؤدي إىل صعوبة األداء وإعطاء الفرص للمدافعني وتغطية مساحات كانت خالية 

رير، كما البد أن ال يكون التمرير أسرع من الالزم وقبل أن يكون الزميل مستعدا الستقبال وتصلح للتم
-58، الصفحات 2001، .حممد عفيفي –إبراهيم شعالن (  الكرة، وأيضا أن يستخدم الناشئ القوة

أو متريرها وأن     تصويبها   أو   عليها  الالزمة لوصول الكرة ملكان الزميل ومبا ميكنه الستحواذ . )57



حممد عفيفي، صفحة  –إبراهيم شعالن (  تكون يف املساحة اخلالية دون أن تبتعد عنها قبل وصول الزميل
58(.  

  

  

  

  :استقبال الكرة -3-3-2

  :تعريف -

استقبال الكرة هو إخضاع الكرة حتت تصرف اللعب واهليمنة عليها وجعلها بعيدة عن متناول اخلصم        
وذلك للتصرف فيها بالطريقة املناسبة حسب ظروف املباراة والسيطرة على الكرة تتم يف مجيع االرتفاعات 

كذلك فإن السيطرة على الكرة  املرتفعة واملستويات سواء كانت الكرات األرضية أو املنخفضة االرتفاع أو
تتطلب توقيتا دقيقا للغاية وحساسية بالغة من أجزاء اجلسم املختلفة لالعب واليت تقوم بالسيطرة على الكرة 
بسرعة عالية مث حسن التصرف فيها حبكمة وهذا يتطلب من الالعب كشف جوانب امللعب املختلفة،  

أن يؤديها كال من املهاجم واملدافع بدرجة كبرية من اإلتقان  كذلك ميكن القول أن هذه املهارة جيب
  .والتحكم ملا هلا من أمهية بالغة يف إخضاع الكرة لسيطرت الالعب

  :مبادئ عامة يجب أن تراعى أثناء السيطرة على الكرة -

ضرورة  هناك مبادئ وأسس عامة جيب على الالعب أن يتبعها أثناء قيامه بالسيطرة على الكرة وهي      
  :سرعة التحرك للسيطرة على الكرة ولنجاح ذلك جيب أن يتبع التايل

  .أن يقوم الالعب بوضع جسمه يف االجتاه املباشر ملكان استقبال الكرة -



التحرك بسرعة يف اجتاه الكرة وليس انتظار وصوهلا إليه خصوصا يف املواقف اليت يكون فيها اخلصم  -
  .قريبا من الالعب

توازن اجلسم أثناء السيطرة على الكرة مع شدة االنتباه والرتكيز يف مهام ابتعاد الكرة عن اإلهتمام ب -
  .الالعب بعد السيطرة عليها

  .أن يقرر بسرعة ويف وقت مبكر أي جزء من أجزاء اجلسم سوف يستخدمه يف السيطرة على الكرة -

ث أي أخطاء فنية حلظة ضرورة استخدام أكرب مسطح من اجلسم للسيطرة على الكرة دون حدو  -
  .السيطرة على الكرة

جيب على الالعب قبل استالمه للكرة والسيطرة عليها أن يكون قد اختذ القرار السليم يف حسن  -
  .التصرف يف الكرة حسب مقتضيات الظروف احمليطة بالوقت أثناء املباراة

مع مراعاة سرعة حترك الكرة جيب مراعاة استخدام جزء من اجلسم الذي يقوم بالسيطرة على الكرة  -
  .أثناء السيطرة عليها

عدم ابتعاد الكرة من الالعب الذي يقوم بالسيطرة عليها أكثر من الالزم خزفا من حصول اخلصم  -
  .)115-116حسن السيد أبو عبد، الصفحات ( عليها

وغالبا ما يستخدم إيقاف الكرة بباطن القدم يف السيطرة على الكرة املتدحرجة، إذ أن اجلسم يكون        
يف هذه احلالة آخذا وضع ضرب الكرة بباطن القدم يف نفس الوقت مما ميكن الالعب من ركل الكرة بباطن 

، .حنفي حممود خمتار (        القدم بسرعة، وخاصة أن أسلوب اللعب احلديث يقتضي من الالعب ذلك
  .)54، صفحة 1997

  : الجري بالكرة -3-3-3



عندما جيري الالعب بالكرة فإن هذا يعين أن الكرة تقع حتت سيطرته فيقوم بأداء كافة احلركات       
حيث أن الالعب غالبا " ري بالكرةباجل" واملعارات اليت يريد تنفيذها وقد اصطلح على تسمية هذه املهارة 

ا يف بعض األحيان تؤدي باملشي، وخاصة عندما يكون ذلك ألغراض  ما يؤدي هذه املهارة باجلري، غري أ
  ".خططية" تكتيكية 

ولتنفيذ هذه املهارة فإن الالعب غالبا ما يستخدم إحدى أجزاء القدم وأحيانا جيري بالكرة مستخدما       
  الرأس  أو   الفخذ يستخدم  عندما  أنه   الفخذ أو الفخذين معا، وقد جيري بالكرة مستخدما رأسه، غرب

فخذه ملسافة  أو الالعب بالكرة برأسه جيري  فال"  تنطيط بالكرة"   ذلك بعبارة  نفضل التعبري عن  فإننا
كبرية حيث ال يساعده ذلك على جماراة سرعة وظروف اللعب أو الالعبني، لذلك فإن اللعب غالبا ما 

  :يؤدي هذه املهارة بإحدى أجزاء القدم التالية

ا الالعب جزء القدم األمامي الداخلي،جزء القدم األمامي اخلارجي ،و من األجزاء اليت قد يستخدمه      
وركل الكرة  واجلري بالكرة هو عبارة عن خليط من اجلري.أحيانا سن القدم باإلضافة إىل الفخذ والرأس 

ا وقوة  بإحدى أجزاء القدم املعروفة، ويتوقف حتديد سرعة اجلري بالكرة ،و كذلك اجلزء املستخدم يف ضر
ا على املسافة اليت يتحرك فيها الالع وبعد اخلصم عنه،و أيضا اهلدف من اجلري  بالضربة أثناء اجلري 

وذلك   بالكرة ومهما كانت  الظروف فإن اجلري بالكرة يستدعي من الالعب استمرار السيطرة عليها 
بأن ال يطلقها بعيدا عن متناول قدميه، و أال تزيد املسافة بينه وبني الكرة عن مرت أو مرتين، وتقل هذه 

، ومن الطرق ألكثر شيوعا للجري بالكرة ، اجلري باستخدام جزء املسافة كلما قرب اخلصم من الالعب
القدم األمامي الداخلي حيث يتمكن خالهلا الالعب من اجلري ألكرب مسافة بالسرعة املطلوبة و بسهولة 
،غالبا أيضا ما جيري الالعب مستخدما جزء القدم األمامي اخلارجي و الداخلي معا، وإن كان ذلك قد 

  .جلري بالكرةيقلل من سرعة ا

فإن ذلك نادرا ما حيدث ،وكما ) أو اجلزء األوسط من اجلبهة (أما اجلري بالكرة باستخدام الرأس        
سبق القول فإن أداء هذه املهارة يكون لتنطيط الكرة وتعليم اجلري بالكرة للمبتدئني يتطلب مراعاة 

) الناشئ(الالعب يف اجلري فمن الضروري البدء بتعليم الالعب  ااألوضاع التشرحيية للقدم اليت يستخدمه
ذه الطريقة مرونة أكثر يف احلركة  اجلري بالكرة أوال جبزء القدم األمامي اخلارجي حيث يضمن الالعب 



باإلضافة إىل أن اجلري بالكرة جبزء القدم األمامي اخلارجي يعترب أكثر مناسبة لتحقيق السرعة املطلوبة يف 
  . )171- 173، الصفحات 2003حممد رضا الوقاد ، (  رياجل

 ويرى البعض أن البدء يف تعليم الالعب الناشئ اجلري بالكرة جبزء القدم األمامي الداخلي واخلارجي      

  . بعد ذلك فقط  ميكن البدء يف تعليمه اجلري بوجه القدم وسن القدم

  :مهارة اجلري بالكرة بأي جزء من األجزاء جيب أن مير باخلطوات التالية  وتعليم

 . أداء املهارة من املشي باستخدام كرة طبية مث بكرة عادية -

 .  أداء املهارة من اجلري اخلفيف بكرة عادية  -

 .أداء املهارة مع زيادة سرعة اجلري  -

 .ت طبية أو أرماحأداء املهارة من اجلري العادي واملرور بني كرا -

  . أداء املهارة مع تغيري السرعات -

 .)174حممد رصا الوقاد، صفحة ( أداء املهارة مع تعدية خصم أو حاجز -

  :المراوغــة -3-3-4

  : تعريف المراوغة -

هي فن التخلص من اخلصم وخداعه مع قدرته على تغيري اجتاهه وهو حيتفظ بالكرة بسرعة مستخدما       
بعض حركات اخلداع اليت يؤديها إما جبذعه أو بقدميه، وهي سالح الالعب وعامل أساسي يف تنفيذ 

  .اخلطط اهلجومية الفردية واجلماعية



اسية يف كرة القدم، لذلك جيب أن جييدها املهاجم واملدافع واملراوغة تعترب من أصعب املهارات األس      
على حد سواء مع احتفاظ كل العب بأسلوبه املميز يف مهارة املراوغة، ولكي يتحقق ذلك جيب أن يتمتع 
الالعب احملاور بقدرة بدنية عالية تساعده على جناح مهارة املراوغة، ومن أهم القدرات البدنية اليت تساعده 

  .الرشاقة واملرونة والسرعة احلركية اليت تساعد على حتسني األداء املهاري للمراوغةعلى ذلك 

ا        ويف كرة القدم احلديثة تعترب مهارة املراوغة أقل أمهية من مهارات التمرير والسيطرة على الكرة أل
وبالرغم من  عة والدقةغالبا أقل بطئ، وتأثر يف اكتساب مساحة خالية من مهارة التمرير اليت تتصف بالسر 

ذلك فإنه يوجد كثري من املواقف اللعبية اليت تسمح لالعب املستحوذ على الكرة أن يؤدي مهارة التمرير 
حبرية نتيجة الدفاع الضاغط من اخلصم يف مساحات صغرية أو استخدام الفريق املنافس ملصيدة التسلل  

والتغلب على املواقف السابقة هو إجادة  كخطة دفاعية ويصبح احلل األمثل الكتساب مساحة جديدة
  .الالعب للمراوغة

ا سالح ذو حدين، فإذا أجاد العيب الفريق يف استخدام طرق        وبالرغم من أمهية املراوغة للفريق فإ
احملاورة بنجاح فإن ذلك يعترب مفيدا من الناحية اخلططية للفريق ألنه ينقص من عدد املدافعني للفريق األخر 

ضافة إىل اكتساب املهاجم الثقة بالنفس وعلى اجلانب اآلخر فإن سوء استخدام املراوغة وأدائها بصورة باإل
حسن السيد أبو عبده ، ( غري جمدية يؤدي إىل هدم خطط الفريق اهلجومية وإهدار الفرص يف امتالك الكرة

  .)153صفحة 

ع الالعب املهاجم نصب عينيه أن املراوغة ال بد أن تكون بسبب وهلا هدف لذلك جيب أن يض      
لفائدة الفريق وليس االستعراض ونسبة أداء املراوغة كبرية بالنسبة لالعيب اهلجوم وتقل بالنسبة لساعدي 

مبهارة أداء  الدفاع وأقل لباقي أفراد الدفاع، وكلما امتاز الالعب بطريقة أدائه السهلة لتنفيذ املراوغة وتزود
الطرق املختلفة للمراوغة، كلما أفاده ذلك كثريا يف تنفيذ خطط الفريق اهلجومية وأعطى فريقه فرصة تفصيل 

  .للفوز باملباراة

  :ومن أهم صفات وشروط املراوغة الناجحة ما يلي 



  .اختيار الطريقة املناسبة للموقف اللعيب واليت غالبا ال يتوقعها املنافس -

 .عب املهاجم على إقناع اخلصم املدافع بتحرك خادعقدرة الال -

 .أن تتصف املراوغة بعنصر املفاجأة -

 .قدرة الالعب املهاجم على تغيري أوضاع جسمه بسرعة ورشاقة -

قدرة الالعب املهاجم على استخدام أكثر من نوع وطريقة للمراوغة حىت ال ينجح خصمه املدافع يف  -
 .بتنفيذها املهاجم توقع نوع املراوغة اليت يقوم

 .قدرة الالعب املهاجم على تغيري سرعة ريتم األداء -

 .متتع الالعب حبسن استخدام التوقيت السليم للقيام بعملية املراوغة أمام اخلصم -

  :وهناك عدة طرق للمراوغة هي

  .املراوغة من األمام          

  .املراوغة من اجلانب          

  .  )154حسن السيد أبو عبد، صفحة ( املراوغة من          

  : وعلى ضوء ذلك جيب على الناشئ أن يفهم ما يلي 

أن تتناسب طريقة املراوغة مع املوقف، مثل املسافة املتاحة أو اجتاه املدافع صوب املهاجم وعلى ذلك  -
  .وترتك له احلرية يف اختيار ما يناسبه أثناء املباراةيتدرب الناشئ على أنواع املراوغات املمكنة كلها 



 .أن يتعلم الناشئ كيفية محاية الكرة من املنافس -

 –إبراهيم شعالن (  التمرير للزميل أو التصويب: أن يدرك الناشئ ماذا سيفعل بعد املراوغة مثال -
  )43، صفحة 2001، .حممد عفيفي

  :التصويـب -3-3-5

  :تعريف التصويب - 

هو إحدى وسائل اهلجوم الفردي، ويتطلب التصويب من الالعب مقدرة على الرتكيز ومهارة فنية       
       حملاورة  بعد   دائما  التصويب   فرصة   تأيت  و بالقدم  الكرة  ضرب   عالية يف األداء ملختلف أنواع

أو بعد اللعب اجلماعي بني العبني، وجيب قبل التصويب أن يقرر الالعب كيف يصوب، وجيب أن يدرك 
، صفحة 1997، .حنفي حممود خمتار (  الالعب نواحي الضعف يف حارس مرمى الفريق املنافس

106(.  

إن التصويب يف املباريات يعترب عملية اختاذ قرارات، فدواعي الفشل يف التصويب أو فقدان الفريق       
للكرة إذا صوب الالعب قد تكون حاجزا نفسيا أما الكثري من الالعبني، وعلى هذا فالتصويب ال بد له 

 كالثقة بالنفس مثالمن صفات نفسية خاصة يتطلب غرسها يف الالعب منذ بداية عهده يف التدريب،  

ولكي تكون عند الالعب الثقة يف النفس ليصوب ال بد وأن يكون وصل إىل مرحلة اإلتقان يف تكنيك 
  : التصويب حتت كل الظروف مثل

  .التدريب على التصويب يف ظروف سهلة و بسيطة  -

 .االرتفاع التدرجي بسرعة األداء -

 –املقاعد  –احلواجز  –األقماع والشواخص  – احلوائط املقسمة(استخدام الوسائل املساعدة  -
 ).املرمى متعدد  املساحات



  .أن تؤدى مترينات التصويب من اجتاهات متغرية ملسار الكرة -     

  .تثبت مهارة التصويب عن طريق تغيري الظروف اخلارجية مثل استخدام مدافع سليب ولكن بفاعلية -     

  كثر صعوبة مثل وضع مدافع اجيايبالتدريب على املهارة حنن ظروف أ -     

  .االهتمام والرتكيز على دقة التصويب لتثبيت التكنيك الصحيح  -     

  .االهتمام بتنمية خطط اهلجوم الفردية واجلماعية إلجياد املزيد من املواقف املناسبة للتصويب  -     

م على التصويب مع استخدام األسلوب  -      جيب على مدرب الناشئني إعطاء احلرية هلم لإلظهار قدر
 .)158حممد عفيفي، صفحة  –إبراهيم شعالن (  األمثل للتوجيه

  تعلـم المهـارات األساسيـة في كـرة القـدم    -4

  :في كرة القدمهي عصب األداء  المهارة-4-1

  ".كل احلركات الفردية اهلادفة اليت تستخدم يف اللعبة يف إطار قانون كرة القدم "املهارة تعين      

م على توظيفها لصاحل  تتوقف نتائج املبادرات على إجادة الالعبني للمهارات األساسية املختلفة وقدر
  .األداء اجلماعي للفريق 

  .نفيذ خطط اللعب إجادة املهارات حتدد إمكانية ت

  .الالعب املتميز يف أداء املهارات العب ذو قيمة ويكتسب أمهية خاصة يف الفريق

  



  

  

  

   المهارات المتعددة لكرة القدم يكمل كل واحد منها اآلخر - 4-2
  . مهارات متنوعة ومتعددة  -
ا ال بد أن .تكمل مهارات كرة القدم بعضها بعضا  - يكون قد فالالعب كي جيري بالكرة أو يصو

سيطر عليها،وكذلك إذا راوغ ال بد أن يكون متحكما متاما فيها، وكذلك غالبا ما ترتبط املراوغة 
 .أو التمرير سواء كان قصريا أو طويال بالتصويب

  :أفضل مرحلة عمرية لتعلم المهارات -4-3

  .تعلم املهارات غالبا ما يتم يف مرحلة الناشئني -     

  .معظم الالعبني خاصة الناشئني جييدون أداء مهارات معينة وال جييدون أداء البعض اآلخر -     

  . من األمهية أن يتعلم الصغار أداء املهارات بصورة صحيحة ويتدرج صحيحة -     

  :تعلم المهارات ) آلية(ميكانيزم  -4-4

  :تكوين الصورة الذهبية للمهارة يف ذهن الالعب

  .من األمهية أن يعرف املد رب ما حيدث يف أذهان الالعبني خالل تعلمهم للمهارات -   



إذا كانت املهارة سهلة األداء ففي هذه احلالة يتم تعلم األداء من خالل تطوير وحتسني الصورة  -   
  .الذهنية اليت تنطبع فيه من خالل تكرار أدائها

ثل التصويب خالل الدوران فانه يتم تعلمها من خالل إذا ما كانت املهارة صعبة ومعقدة م -   
  .استجابات متعددة خمتلفة ينتج عنها صورة تنطبع يف املخ

الصورة الذهنية اليت تنطبع يف مخ الالعب نتيجة تكرار أداء املهارة سوف يستفيد منها فقط يف  -   
 أدائه للمهارة خالل املباراة،البد أن احلالة اليت تنطلق عليها ،ولكي يستفيد الالعب من الصورة الذهنية يف

تكون هناك صورة ذهنية متعددة للمهارة قد تصل إىل األلوف،ليتم التوفيق بينها الختيار الصورة املناسبة 
  .)35-34، الصفحات 1999مفيت إبراهيم محاد ، ( للموقف املتواجد به الالعب

حىت يف وجود اآلالف من الصور الذهنية للمهارة يف ذهن الالعب،فانه يكون من الصعب الوصول  -   
إىل االختيار السريع فيما بينها والذي يتوافق يف سرعته مع املواقف املتالحقة املتغرية خالل املباراة إذا مل 

  .تكن هذه الصورة موجودة واضحة ومدعمة يف مخ الالعب

  

  :علمون المهارات من خالل تلخيصها الالعبون يت* 

يتعلم الالعبون مهارات كرة القدم من خالل تلخيصها يف مفاتيح معلوماتية و أيضا يستنبطون        
  .قواعد معينة لتسهيل عملية تنفيذها مستقبال،وكل ذلك يتم يف الذهن طبعا

ا مستقبال  وعمليات تلخيص املعلومات من املهارات واحلركات اخلاصة وتشييد       قواعد لالسرتشاد 
ا اهللا   .هي طريقة اإلنسان يف تعلمه لكافة األشياء واليت اختصه 

ا بعد        إذا أدى الالعب مهارة معقدة فإن ذهنه سوف يلخص أربع أنواع من املعلومات اخلاصة 
  :التنفيذ وهي كما يلي



  .متطلبات بدئ املهارة وهي القوة والسرعة واالجتاه -   

  . الظروف البيئية احمليطة ووضع البدء -   

  .النتائج اليت ميكن إدراكها باحلواس خالل وبعد تنفيذ األداء -   

مقارنة بني النتاج احلقيقي ألداء املهارة وبني النتاج املطلوب املبين على التغذية الراجعة املتاحة خالل  -   
 .وبعد التنفيذ

  :استخالص البرنامج الحركي للمهارة* 

خالل استمرار تدريب الالعب على املهارة واستخدام التغذية الراجعة لضبطها فإن األجزاء الصغرية       
  .للمعلومات امللخصة تتكامل معا وتكون قالبا بالقواعد العامة هلا يسمى بالربنامج احلركي للمهارة 

ا تسمح لالعب بإنتاج تلك القواعد اليت إذا ما استدعيت لال" ونعين بالربنامج احلركي        ستخدام فإ
  ".احلركة

مبجرد أن تبدأ احلركة فإن النموذج األساسي هلا ينفذ حىت ولو كان الربنامج احلركي يتضمن حركات 
  .خاطئة

ميكن ضبط الربنامج احلركي من خالل مراكز اإلحساس املختلفة اليت تقدم التغذية الراجعة وذلك       
  .يهبإدخال تصحيح بسيط متدرج عل

تطوير الربنامج لدى الالعب يتأثر بعدد من املؤثرات منها خصائص الالعب يف كل من النضج       
واخلربة والقدرات احلركية اإلدراكية والذكاء واالنتباه والدوافع، هذا باإلضافة إىل التطبيق الصحيح من 

  .ات وتقدميه للتغذية الراجعةجانب املدرب للعملية التعليمية وتنظيم وحدة التدريب واختياره للتمرين



تلعب التغذية الراجعة الذاتية من الالعب لنفسه والناجتة من مراكز اإلحساس جبسمه دورا هاما يف       
تعريفه بأخطاء األداء، وعلى املدرب أن يستفيد من ذلك بالتشجيع اإلجيايب ملثل هذا النوع من التغذية 

  .)36مفيت إبراهيم محاد ، صفحة ( الراجعة

املدرب ليس يف حاجة إىل أن يقدم التغذية الراجعة إىل املالعب إذا ما كانت مراكز اإلحساس       
جبسم األخر ختربه أن هناك خطأ يف األداء، ويف املقابل يكون من املهم جدا أن يقدم املدرب تعزيزا 

م يؤدون بشكل صحيحإجيابيا، إذا ما كانت مراكز اإلحساس اخل   .اصة بالالعبني ختربهم أ

على املدرب مالحظة أن مراكز إحساس التغذية الراجعة ال تقدم معلومات كافية لتحسني التعلم يف       
 .املرحلة األوىل منه

  :مراحل تعلم المهارات والتقدم بها حتى اآللية -4-5

  :يلييتم تعلم املهارات من خالل ثالث مراحل رئيسية كما 

  .املرحلة العقلية -

 ).التطبيقية(املرحلة العملية  -

  .املرحلة اآللية -

  :المرحلــة العقليـــة -4-5-1

  :أهدافـــها

  .دف هذه املرحلة إىل تقدمي املهارة احلركية لالعب من خالل الشرح والنموذج -      



  .أمر هام جدا لعملية التعلم) النقاط الفنية(إدراك الالعب لألداء الصحيح  -      

  .على املدرب أن يدرس األسلوب الذي سيقدم به املهارة -      

  .ال تنسى أن الالعبني خيتلفون يف حتصيلهم للتعلم -      

 .ى حتديد خطة ملا جيب أن يفعلوهجيب أن يركز املدرب خالل هذه املرحلة يف مساعدة الالعبني عل -      

  :تقديم المهارة لالعبين

  .أدرس جيدا املهارة اليت ستعلم  -
 .قدم املهارة حبماس واضح يف الكلمات واحلركات  -
 .استخدام مهارات اللغة واحملادثة  -
 .راعي السن واللغة واللهجة  -
 .التقدمي يكون يف حدود دقيقتني  -
 .أجذب انتباه الالعبني جبعل البداية شيقة  -
 .جتنب مشتتات االنتباه  -
 .نظم الالعبني حبيث يتمكنوا من الرؤية والسماع بوضوح  -
 .اجعل املساحة خلفك خالية من أي شيء يشتت انتباه الالعبني  -
 .)37صفحة مفيت إبراهيم محاد ، ( تأكد أن الشمس ال تواجه الالعبني  -
 . سم املهارة وعلل أسباب تعلمها فهذا يزيد من دافعية التعلم  -
 .اجذب انتباه الالعبني عند التحدث إليهم  -
 .استخدم املصطلحات اليت يفهمها الالعبون  -
 .احتفظ باالتزان عند التعامل مع الالعبني غري املنتبهني  -
 .كحتكم يف مشاعرك وانفعاالت  -
  .استخدم االتصال اجليد بالنظر  -



  :تقديم نموذج المهارة
  .النموذج والشرح أهم عناصر اخلطة العقلية لتعلم الالعب املهارة -
النموذج إما أن يقدم من خالل املدرب أو بالعب ماهر يف املهارة ويتمتع باحرتام باقي الالعبني   -

 .أو أن يستخدم الفيديو أو الصورة أو وسائل أخرى معينة
 .على املدرب أن ميهد للنموذج جبذب االنتباه -
 .يراعي أوال تقدمي النموذج كما تؤدي املهارة يف املباراة فنيا -
 .يؤدي النموذج عدة مرات ومن زوايا خمتلفة -
 .البدء بتقدمي النموذج بسرعة مقبولة أوال مث بسرعة األداء يف املباراة ثانيا -
 .ء رئيسيةإذا كانت املهارة معقدة فيجب جتزئتها أجزا -
إىل خطة عقلية يف ذهن الالعب ألداء املهارة واألمر ) النموذج(األمر السهل هو حتويل الصورة  -

 .إىل خطة عقلية لتنفيذها) الشرح(الصعب هو حتويل الكلمات 

  :الشــرح

  .راع أن يتم الشرح أثناء األداء -
 .تأكد أن املعلومات املقدمة صحيحة -
 .افيةجيب أن تكون املعلومات املقدمة ك -
ال تفعل  " بدال من أن يقول  " افعل كذا" قدم املعلومات يف صورة إجيابية، كأن يقول املدرب  -

 ".كذا

 .استخدم املصطلحات املتعارف عليها قدر اإلمكان -
 .قدم املعلومات يف تسلسل منطقي -
 .ركز على مجيع الالعبني بصورة عادلة -

  ربط المهارة بالمهارات السابقة

حيث ميكن توصيل " التعميم" مة باملهارات السابق تعليمها لالستفادة من مبدأ أربط املهارة املعل -
، صفحة 1999مفيت إبراهيم محاد ، ( بعض قواعد األداء يف مهارات سابقة للمهارة املعلمة

38(. 



  :مراجعة فهم المهارة

  .وجه األسئلة ملراجعة املهارة -
 .خلص املهارة -
 .أعد سؤال الالعب وأجب عليه إذا ما استفسر عن شيء -
 .اختصر يف إجابة السؤال -

  :المرحلة العملية -4-5-2

  :أهدافهـا        

يتم الرتكيز خالهلا على كفاءة التطبيق خاصة توقيت وتوافق كل وجه من أوجه تتايل املهارة بدال من       
  .الرتكيز على تتابع احلركات

باستمرار التطبيق وتقدمي التغذية الراجعة سوف يقل معدل األخطاء بالتدريج ويتحسن جتانس األداء       
  .وكلها عالمات تدل على أن التعلم أخذ يف احلدوث ويف طريقه لالكتمال

على املدرب الرتكيز خالل هذه املرحلة على تقدمي التغذية الراجعة لالعبني، ومن جانبهم عليهم       
فهي متكنهم من ) التغذية الراجعة الذاتية(نقاط املدرب واالنتباه ملراكز اإلحساس بأجسامهم  بستيعاا

  .ضبط األداء جبانب تعليمات املدرب

الوقت املستغرق يف التطبيق ليس هو الفاصل يف التعلم ولكن جبانب ذلك يكون لضبط األداء دور        
 .هام

  :راعي في هذه المرحلة ما يلي

  .جيدا التمرينات اليت حتقق تطبيقات املهارة التعليمية اخرت -
 .حدد بدقة الزمن لكل تطبيق من تطبيقات املهارات -
 .وضح كيفية تطبيق الالعبني للتمرينات -



 .نظم توقيت التقدم حبث جيارى مستوى الالعبني -
 .راع أن يكون األداء مناسبا مع مستوى تعب الالعبني ودافعيتهم -

  :ارةتطبيق الالعبين للمه

بعد انتهاء الالعبني من االستماع لشرح املهارة ومشاهدة النموذج على املدرب أن يعمل على أن        
  .يطبقوها بأسرع ما ميكن

تطبيق املهارة يتم من خالل أسلوب األداء الكلي أو أسلوب األداء اجلزئي أو أسلوب األداء الكلي        
  .)39، صفحة 1999مفيت إبراهيم محاد ، ( اجلزئي

ا املدرب عند التطبيق   :فيما يلي نذكر املبادئ السبعة اليت يسرتشد 

  .االختيار الصحيح للتمرينات -      

  .تكرار التطبيق وتقصري زمنه حىت ال يتعب الالعب -      

  .استخدام زمن التطبيق بفاعلية -      

  .التأكد من حتقيق الالعبني خلربات جناح -      

  .استخدام اإلمكانات واألدوات ألقصى درجة ممكنة -      

  .اكتساب التطبيقات جوا مرحيا -      

  .استخدام سلم التدريب على املهارات -      



  : المالحظة يجب أن تكون ناقدة

  .املالحظة الناقدة إحدى مهارات قيادة املدرب للفريق -
 .املالحظة الناقدة ترتبط مبقدرة املدرب على التقليل والتفكري املنطقي -
على املدرب أن يعمل على تطوير مالحظته الناقدة حىت ميكنه تشخيص أوجه التقصري يف أداء  -

 .الالعبني

 :اعتبارات تحقيق المالحظة الناقدة

  .اختذ موقعا ميكن من املالحظة الكافية -
 .ركز على األداء الفردي -
  .ذهنيا يف أداء الالعبنيركز  -

  .تتضمن ما يلي: خطة تحسين المالحظة الناقدة
  .مكان صحيح للمالحظة -
 .اجتاهات حترك صحيحة أثناء املالحظة -
 .عدد مرات فحص الالعبني ككل -
 .أن يشعر الالعب بأن املدرب يهتم به شخصيا -

  :التعرف على أنواع أخطاء األداء من طرف المدرب

  .عدم معرفة الالعبني لكيفية أداء املهارةأخطاء التعلم ناجتة عن  -
 .على املدرب استخدام التعزيز يف احملاوالت الناجحة -
جيب أن تتاح الفرصة لالعبني ملعرفة أدائهم ذاتيا من خالل سؤال أنفسهم هل نفذت ما نويت أن  -

 .أؤديه؟ هل جنحت فيما هو مطلوب أداؤه؟  هل أغري من أسلوب أدائي؟ كيف؟
 .شاركة الشرح للنموذج يف إطار واحد للعمل على أن يكمل كل منها اآلخريفضل استخدام م -
 .)40، صفحة 1999مفيت إبراهيم محاد ، ( جيب استخدام الكلمات ذات الداللة -

  : نصائح عامة في تصيح األخطاء



  .الحظ أن األخطاء اليت مل تكتشفها هي أخطاء مل تصحح -
 .توقيع عدد كبري من األخطاء يف بداية األداءعليك  -
وال جتعل  كإذا رأيت أن الالعبني ال يتقدمون بالدرجة املرجوة فإن عليك أن تتحكم يف انفعاالت -

 . اإلحباط يسيطر عليك ، إذ أن ذلك من مسات املدرب الناجح 

ا تفيد املدرب يف التعرف على ما حيرزه الالعبون من تقدم خالل  - بالرغم من عيوب األخطاء إال أ
 . عملية التعلم 

من الطبيعي أن ال يبقى املدرب إجيابيا باستمرار وخاصة إذا ما كانت التغذية الراجعة صحيحة  -
 .وتكرر اخلطأ مرة أخرى 

 :المرحلة اآللية -4-5-3

  : أهدافهـا 

  . ه املرحلة إىل التقدم التدرجيي باآلداء حىت الوصول به إىل األداء اآليل دف هذ

  : األهداف الفرعية هلذه املرحلة واليت حتقق جمتمعة األداء اآليل ميكن حتديدها فيما يلي 

  . أعلى درجة من الدقة  -     

  . األداء وعدم تقطعه  ةمستوى عال من انسيابي -     

  . ى وغري متذبذب يف حماوالت األداء املتتالية أداء ثابت املستو  -     

  . بذل أقل جهر ممكن أثناء تنفيذ املهاراة  -     

  . أعلى درجات استشارة للدافعية  -     



،      فريق منافس ، مجاهري( درجة عالية من املرونة والتكيف مع ظروف األداء احمليطة باملباراة  -     
  ) .  اخل...مالعب  طقس ، نتائج سلبية 

  : عوامل تطوير أداء المهارات 

  : يرتبط تطوير أداء املهارات ووصوله إىل درجة اآللية بعدة عوامل كما يلي 

  : عوامل وظيفية وتشريحية 

معدالت القياسات الوظيفية والتشرحيية النموذجية تساهم وتساعد على وصول الالعب بسرعة  -     
  . لدرجة لألداء اآليل 

ءة األجهزة الوظيفية للجسم بأقصى درجة ممكنة أمر ضروري حىت ميكن الوصول لدرجة تطوير كفا -     
 .)41، صفحة 1999مفيت إبراهيم محاد ، ( آلية األداء

  : عوامل الصفات البدنية 

يكون من الصعب حتقيق أهداف ) عناصر اللياقة البدنية ( دون مستوى مناسب للصفات البدنية  -     
  . تطوير كفاءة األداء املهاري 

كلما زاد معدل تناسق االنقباض واالسرتخاء العضلي خالل األداء زادت إمكانية تطوير أداء   -     
 . املهارات ووصوله لآللية 

  : عوامل نفسية 

تطوير كفاءة العمليات العقلية مثل االنتباه واإلدراك والتذكر وتكامل أدوارهم معا يساهم إجيابيا يف  -     
  . تطوير كفاءة األداء املهاري 



جيب الوصول بالالعب ألفضل درجة استثارة انفعالية ، حيث يساهم ذلك يف الوصول بالالعب إىل  -     
  . أفضل درجة من أداء املهارة 

مفيت إبراهيم محاد ، ( الوصول بالالعب لدرجة دافعية عالية تسهم إجيابيا يف الوصول إىل آلية األداء -     
  .  )42، صفحة 1999

  مراحـل تعليـم المهـارات األساسيـة  -5 

ستمر عملية التدريب على املهارات زمنا ملا كان تعليم املهارة األساسية ال يتم بني يوم وليلة وإمنا ت         
طويال قد يصل إىل سنتني حىت يصل الالعب إىل اإلتقان الكامل املطلوب لذلك جيب على مدرس الرتبية 
الرياضية واملدرب أن يعلما أن تعلم املهارات احلركية مير بثالث مراحل متداخلة قبل أن تصل مهارة الالعب 

   .إىل الدقة والكمال يف األداء 

  . مرحلة التوافق البدائي أو األويل  -

  . مرحلة التوافق اجليد  -

  . مرحلة تثبيت واتفاق املهارات  -

   :مرحلة التوافق األولي  –5-1

عند تعلم الالعب مهارة حركية جديدة جند أن حركته ليست سليمة األداء متاما إذ أنه يدخل عليها   
حركات بأجزاء خمتلفة من جسمه ال ضرورة هلا، ويعين هذا أن تكون احلركة غري اقتصادية يف اجملهود كما 

ا تشنجات عضلية  .احلركة متقطعة وتكون هو مطلوب، كما أن انسياب احلركة ال يكون سلسا، بل 

  :لذلك يكون واجب املدرب يف هذه املرحلة القيام باخلطوات التالية 
  .عمل منوذج للحركة وإن أمكن استخدام الصور واألفالم السينمائية  -



الشرح باللفظ بطريقة سهلة مبسطة وشاملة للمهارة، حبيث يستوعب الالعبون الشرح وذلك   -
 .)98خمتار حنفي حممود، صفحة ( خالل عمل النموذج للحركة

يقوم الالعب بأداء املهارة، ومن خالل تكرار األداء يبدأ الالعب يف اإلحساس باحلركة ويزداد   -
توافقه العضلي العصيب، وأثناء أداء الالعبني للمهارة يقوم املدرب بإصالح اخلطأ وشرح الطريقة 

 .الصحيحة يف أداء املهارة

  :مرحلة التوافق الجيد -5-2

يقوم  مع تكرار أداء الالعب للمهارة والربط بني طريقيت الفهم واحملاولة وحذف اخلطأ يف التعليم    
الالعب باالرتقاء مبستوى أدائه حىت يصل إىل اكتساب املقدرة والدقة يف أداء احلركة، وهنا جيب على 

حيحة ألداء املهارة وشرح دقائقها وإصالح األخطاء املدرب أن يوجه الالعب دائما إىل الطريقة الص
  .باستمرار

  :مرحلة تثبيت المهارة -5-3

ال يكفي أن يصل الالعب إىل التوافق اجليد فيستطيع أن يؤدي املهارة بدقة ولكن ال بد له أن يصل   
باراة وحتت أي ظرف ذه الدقة إىل الدرجة اليت يصبح فيها قادرا على أداء املهارة بدقة يف أي حلظة من امل

من ظروفها، أي يصل إىل أن يصبح هذا األداء آليا متقنا بدون تفكري، وعندئذ ينحصر تفكريه فقط يف أن 
تكون املهارة وسيلة لتنفيذها ناحية خططية معينة، ولكي يصل الالعب إىل هذه املرحلة يتمرن على املهارة 

ارة ويصل الالعب إىل مستوى من األداء الدقيق حتت ظروف تقرب من ظروف املباراة وبذلك تثبت امله
 .املتقن
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  :ذكرنا أن هدف التدريب على املهارات األساسية يف كرة القدم هو

  الوصول إىل الكمال ودقة األداء -

آلية سلمية أثناء املباريات حتت  العمل على تثبيت هذا الكمال وهذه الدقة حىت تؤدي املهارة بطريقة  -
كل الظروف، فاملباريات وما يصاحبها من منافسة وكفاح وما يرتتب على ذلك من تأثريا وانفعاالت عصبية 

جتعل من الصعب على ....) العب مضاد، مجهر، امللعب(بسبب املواقف والظروف احمليطة بالالعب 
كل التغريات غري معتادة بالنسبة له يف احمليط الالعب الناشئ أن يتغلب دائما على هذه الظروف، ف

الداخلي أو اخلارجي تثريه انفعاليا، وجتعله عصبيا وهكذا يؤثر بدوره على صحة ودقة أدائه، هلذا جيب أن 
يكون تعليم املهارات احلركية يف ظروف تشابه ظروف املباريات أو قريبة منها حىت ميكن للناشئ أن يعتاد 

  .بح أداؤه أثنائها آليامثل هذه املواقف ويص

ومن واجب املدرب عند التدريب على املهارات األساسية أن حيدد الطريقة اليت سيتبعها ،ويدقق يف      
اختيار التمرينات اليت توصله لتحقيق أهدافه من التدريب ، وميكن تلخيص خطوات التدريب على املهارات 

، 1997، .حنفي حممود خمتار (  :ملتقن فيما يلياألساسية   بغرض وصول اللعب إىل األداء اآليل ا
  .)43صفحة 

  التدريب على المهارات األساسية للوصول إلى األداء الدقيق تحت ظروف بسيطة وثابتة  -6-1

يصل اللعب بسرعة إىل تعلم املهارة األساسية إذا بقيت ظروف التمرين ثابتة ، وبشرط أن يقتضي         
التمرين من الناشئ قوة صغرية أو متوسطة أثناء التدريب وميكن أن يكرر التمرين أو جزءا منه عدة مرات إذا 



أو خطورة وذلك إذا   خطأ هناك  و  ، الالعب لقدرة   مالئما احلمل  يكون  اقتضى األمر، على شرط أن 
طلب املدرب من الالعب أن يبذل جهدا كبريا مع تكرار التمرين أكثر من الالزم، بل إن الواجب على 
املدرب أن يوقف التمرين قبل ظهور اإلجهاد على الالعب وأن يتحول التدريب إىل مترين آخر، وأثناء أداء 

ية جيب أيضا أن يصاحب ذلك التعود على بعض القواعد الالعب للتمرينات لتعلم املهارات األساس
  ......واجلري مبجرد مترير الكرة اخلططية الفردية مثل اجلري حنو الكرة وعدم انتظارها

  :ويف هذه املرحلة تعطى طرق التدريب اآلتية

 .مترينات باألجهزة –مترينات فنية إجبارية  –مترينات اإلحساس 

ة عن طريق االرتفاع التدريجي بسرعة األداء وازدياد استخدام تطوير المهارات األساسي -6-2

  القوة  

  :أثناء التمرين

ويف هذه املرحلة تعطى التمرينات املرتبطة باللياقة البدنية، واأللعاب الصغرية والتمرينات بأكثر من كرة،    
  .والتمرينات الفنية اإلجبارية املتقدمة

 :غيير الظروف الخارجيةتثبيت المهارات األساسية عن طريق ت* 

يؤثر تغيري احمليط اخلارجي يف نوعية ودقة األداء احلركي لالعب ، فمثال اختالف وزن ومرونة الكرة يؤثر يف 
وكذلك فإن  مهارةالناشئ ويف التوافق العضلي العصيب له، وتغيري الالعب املضاد أثناء التدريب له قيمته

يصعب من األداء احلركي لالعب، وميكن أن يكون املدافع سلبيا زيادة ضغط الالعب املضاد أثناء التدريب 
يف أول التدريب مث إجيابيا، هذه األمثلة توضح لنا أمهية وظروف تغيري الظروف اخلارجية أثناء التدريب 
لوصول الالعب إىل مهارة أكمل وأدق حتت ظروف متغرية وتعطى يف هذه املرحلة األلعاب الصغرية 

  .ةوالتمرينات املركب



  :تثبيت المهارات األساسية تحت ظروف أكثر صعوبة* 

لكي يعمل املدرب على تثبيت املهارات األساسية حبيث تؤدى بدقة وإتقان أثناء املباراة، يكون من       
واجبه أن يعمل مع تقدم التدريب على املهارات على أنه تؤدى هذه املهارات يف ظروف تشبه ظروف 

، وكذلك فإن املباريات يف جمموعات )التدريبات اخلططية(املركبة مع زميل أو أكثر  املباريات مثل التدريبات
خاصة وأن هذه التقسيمات  صغرية يف مساحات صغرية من امللعب ترفع قدرة الالعب على األداء ودقته

تتطلب من الالعب أداءا صحيحا وسريعا للمهارات حتت ضغط الالعبني املضادين يف حيز ضيق من 
هذا باإلضافة إىل أن هذه التدريبات تعطي الالعب اخلربات اليت جتعله يقتصد يف جمهوده أثناء  األرض،

التصرف وهدوء األعصاب أثناء اللعب، . )44خمتار حنفي حممود، صفحة ( األداء مع القدرة على حسن
أداء الالعب، وهو الثقة بالنفس، ويف هذه املرحلة يضاف إىل ذلك عامل مهم جدا له تأثري كبري على 

 .تعطى التمرينات املركبة والتمرينات اليت تشبه ما حيدث يف امللعب

 

  

  :مراجعة وتثبيت المهارات األساسية في المباريات التجريبية* 

ال يتوقف وصول الالعب إىل التكامل الفين والدقة واإلتقان يف األداء للمهارات األساسية، على عدد      
مرات تكرار التمرين فقط، ولكن أيضا على فهم الالعب لطريقة أداء املهارة من الناحية الفنية ،وحماولته 

نقد والتفكري اإلجيايب من الالعب يف الذاتية يف طريقة أدائه ،وإدراك أسباب صحة أدائه أو خطئه ،هذا ال
حماولة إصالح طريقة أدائه يسرع من إتقانه للمهارة ،لذلك كان من واجب املدرب أن يعلم الالعب منذ 
البداية الطريقة الصحيحة ألداء املهارات األساسية حىت يستطيع الالعب أن يقوم بالتدرب عليها بفهم 

  . ذاتيا بدون مساعدة املدرب واضح ،ويكون يف إمكانية إصالح أخطائه 

ومن الواضح أن الالعب الذي يستطيع أن يدرك أسباب أخطائه يف األداء ويصلحها أثناء التدريب          
يكون أقدر على النجاح يف إصالح أخطائه الفنية أثناء املباراة من الالعب األخر الذي مل يتعلم كيف 



رة حتت ظروف املباراة يكون أكثر صعوبة من أدائها أثناء يصلح من أخطائه ذاتيا وطبيعي أن أداء املها
التمرين ،لذلك كانت املباريات التجريبية وسيلة فعالة لتثبيت وإتقان املهارات حتت الظروف الصعبة أثناء 
املباراة ،ومع ارتفاع مستوى أداء الالعب للمهارات يقل تركيزه يف حماولة لعب الكرة باإلتقان املطلوب ،ويف 

  . أكرب  ةالوقت يزداد تركيزه وانتباهه لتنفيذ اخلطط الفردية واجلماعية بكفاءنفس 

  : تدريب المهارات األساسية خالل الخطة السنوية * 

نظرا الصعوبة التدريب على املهارات األساسية يف حماولة الوصول إىل إتقان الالعب هلا ،جبب أن يضع        
املدرب خطته السنوية للتدريب حبيث تشمل على جمموعة كبرية ومتنوعة من التمرينات ومن املستحسن أن 

ت والتجارب أن ربط التمرين يكون لدى كل العب كرة أثناء التدريب على املهارات ،و قد أظهرت اخلربا
م وجمهود  على اللياقة البدنية بالتدريب على املهارات األساسية يكون حمببا لالعبني ويزيد من قدر

  .وجمهودهم وتستخدم هذه الطريقة خالل فرتة اإلعداد 

لتكامل وفرتة اإلعداد هي الفرتة األساسية يف تعليم الالعب املهارات ،وخالهلا يصل الالعب إىل ا     
والدقة يف أدائها ،وخاصة يف مرحلة األوىل والثانية من فرتة اإلعداد ،أما يف املرحلة الثالثة وكذلك أثناء فرتة 
املباريات فيكون التدريب على املهارات األساسية خالل التمرينات اليت تكون على شكل تقسيمات 

 ). 6:6، 3:3(  ومباريات

  

ن التدريب أيضا على املهارات األساسية من خالل التمرينات املركبة وجيب وأثناء مرحلة املباريات يكو       
 أن يربط التدريب على املهارات بالتدريب على واجبات كل ال عب يف مركزه ومع التحركات اخلططية

  .)45خمتار حنفي حممود، صفحة (

اية فرتة املباريات ويف فرتة الراحة اإلجيابية        فيكون التدريب على املهارات ) املرحلة االنتقالية ( أما يف 
  . األساسية على شكل مباريات مرحة 



 ومن الواجب على املدرب أن حيرص على إصالح أخطاء الالعب أثناء تعلم املهارات األساسية     
  . رات تستخدم يف التحركات اخلططية وخاصة عندما تكون هذه املها

  أساليـب التدريـب على المهـارات األساسيـة   -7

ألن ) اإلمحاء ( إن التدريب على املهارات األساسية جيب أن يكون بعد اجلزء اإلعداد يف مباشرة      
رتكيز عندما يكون تعليم وتطوير األداءات املهارية يتطلب مقدرة عالية من الرتكيز وال ميكن أن يتم هذا ال

الالعب جمهدا ،وكذلك جيب أن يراعي أن تعلم املهارات الفنية ال جيب أن يعزل عن تعلم النقاط األخرى 
ا ،فالتمرير مثال ال جيب أن يعلم جمردا كحركة رياضية أو   اهلامة املطلوبة يف اللعب بل ال بد وأن يرتبط 

م كخطة من خطط اللعب اجلماعي كذلك البد يراعي كمرحلة لتعليم مهارة ركل الكرة ولكن جيب أن يعل
املدرب تدريب الناشئ على املهارات األساسية حتت ضغط املنافس يف تدريبات تشيه مواقف اللعب 

  . احلقيقة 

  : ومن أساليب وطرق التدريب على املهارات األساسية 

  : تدريبات اإلحساس بالكرة -7-1

ات حيث تساعد على خلق صداقة وألفه بني الناشئ والكرة وتكون وهي سهلة وأساسية لتعليم املهار        
حتت سيطرته سواء عالية أو أرضية ومن مجيع االجتاهات ،وهذا التحكم يف السيطرة على كرة يكون من 
ا يف  خالل تدريبات يؤديها الالعب بنفسه دون تدخل مباشرة من املدرب مثل دحرجة الكرة واجلري 

فة وكذلك تنطيط الكرة والسيطرة عليها بأجزاء القدم واجلسم باملختلفة وهذه اجتاهات ومسافات خمتل
التدريبات تعطى يف بداية الوحدة التدريبية ،أما بالنسبة الالعبني الرباعم واألشبال فتأخذ مكانا من الوحدة 

 . التدريبية األساسية 

  

  : تدريبات فنية إجبارية -7-2



دقة الالعب يف أداء املهارات األساسية وتوضع يف الربنامج وتوضح هذه التدريبات مستوى       
التدرييب من خالل واجبات معينة لالعب سواء من الوقوف أو من احلركة ،وتعطي هذه التدريبات أثناء 
اإلمحاء أو بعده وعلى املدرب أن يالحظ صحة أداء الالعب هلذه التدريبات بدقة مع تصحيح األخطاء 

 . بصورة مستمرة 

  :تدريبات باستخدام أكثر من كرة  -7-3

هذا األسلوب له طابع خاص يساعد الالعب على سرعة األداء للمهارة األساسية بدقة كاملة ويرفع      
من قدرة الالعب على املالحظة أثناء اللعب ويزيد كفاءته اخلططية وتعطي هذه التدريبات يف اجلزء الرئيسي 

  . )46خمتار حنفي حممود، صفحة ( من الوحدة التدريبية

  : تدريبات لتنمية المهارة مع ربطها بالقدرات البدنية -7-4

اية اجلزء الرئيسي من       يعترب هذا األسلوب مدخال للتدريبات املركبة وتعطى هذه التدريبات يف بداية و
الوحدة التدريبية فعند التدريب على أداء املهارات املرتبطة بتطوير عنصر السرعة مثال جيب أن تؤدى هذه 

عاة طول فرتة الراحة النسبية أما تدريبات التدريبات يف بداية اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية مع مرا
التحمل فتعطى يف اجلزء الثاين من الوحدة التدريبية مع مراعاة طول فرتة دوام املثري وفرتات راحة قصرية حىت 

  . حتقق التدريبات اهلدف منها 

  : تدريبات األداءات المهارية المركبة -7-5

يف بناء اجلزء الرئيسي يف الوحدة التدريبية اليومية ويستخدم يعترب هذا النوع  من التدريبات األساسية      
 هذا األسلوب من التدريبات لتثبيت دقة األداء املهاري للعب وتؤدى هذه التدريبات مع وجود مدافع سليب
 .أو إجيايب وميكن حتديد مساحة وزمن أداء هذه التدريبات ومن مث ميكن احلكم على قدرة الالعب ومهارته 

 



 

 

   

  

  : تدريبات فنية لتنمية المهارة باستخدام األجهزة  -7-6

وتستخدم فيها بغض األدوات واألجهزة املساعدة وعن طريقها ميكن للمدرب أن يعطي التدريبات      
السهلة أو الصعبة أو يتدرج من سهل إىل الصعب وذلك حسب إمكانيات وقدرات العبيه ،باإلضافة إىل 

العب بعض النواحي اخلططية وينمي القدرات البدنية جنبا إىل جنب مع أن املدرب ميكن أن يعلم ال
النواحي الفنية املهارية ومن هذه األجهزة حائط التدريب واملقاعد السويدية واحلوافز وجهاز ضرب الكرة 

  . بالرأس 

  :  مصغرةتدريبات فنية لتنمية المهارة باستخدام األلعاب ال -7-7

ة لتنمية املهارات األساسية وحسن تطبيق خطط وطرق اللعب املختلفة وينظر تستخدم األلعاب الصغري        
ا  إليها كأحد الوسائل اهلامة اليت تصبح الوحدة التعليمية والوحدة التدريبية بطابع اإلثارة والتشويق ،كما أ

ة والتمهيدية تعد تعد من الوسائل الرتبوية واهلامة يف إعداد الالعب للممارسة كرة القدم ،واأللعاب الصغري 
ة للمواقف  من أجنح وسائل التدريب احلديث حيث تعد الالعب ألداء املهارات األساسية يف مواقف مشا

خمتار حنفي حممود، ( اليت تقابل بل الالعب أثناء املباراة حىت تكسبه حسن التصرف أمام املواقف املختلفة
  . )46صفحة 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  



  خالصـــة 

تعترب املهارات األساسية أحد األركان الرئيسية يف وحدة التدريب اليومية ، حيث يستخدمها   
ا وتثبيتها حىت يتمكن من حتقيق أعلى املستويات ،ويتخذ  الالعب خالل املباريات واملنافسات وحياول إتقا

لدقة واإلتقان والتكامل املدرب لتحقيق ذلك اهلدف كل اإلجراءات الضرورية اهلادفة للوصول بالالعب إىل ا
يف أداء مجيع املهارات األساسية للعبة، حبيث يستطيع تأديتها بصورة آلية متقنة حتت ظروف املباراة ويف ظل 

  .  إطار قانون لعبة كرة القدم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سنة  16-14في مرحلة خصائص و احتياجات نمو الطفل : الفصل الثالث 

  :تمهيــد

مراحــل يف عمـره، حتــدد علــى غرارهــا مميــزات الطـرق واحلمــالت أثنــاء الــتعلم والتــدريب ميـر اإلنســان بعــدة      
  .وهذا ما جعل االختصاصيني حيددون كل صنف من خالل عدة جوانب خمتلفة

املمارسة الرياضية يف هذه املرحلة تتطلـب نظامـا أكادمييـا يضـمن جنـاح هـذه املمارسـة لـذا فمـن املهـم أن      
واحتياجـــات الطفـــل واجلوانـــب امللموســـة لنمـــوه وتطـــوره، كـــي يســـتطيع برجمـــة نظـــام يعـــرف املـــدرب خصـــائص 

  .تعليمي وتدرييب قائم على أسس وقواعد علمية

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  :ةـسن) 16 - 14(رية ـة العمـف بالمرحلـالتعري -1

احللـم إن كلمة املراهقة مشتقة من كلمة راهق أو دىن فهي تفيد االقرتاب والدنو من : التعريف اللغوي* 
اذ  املعىن هو الفرد الذي يدنو من احللم واكتمال النضج ي السيد ، صفحة ( فاملراهق    .)257فؤاد 

الغـالم الـذي قـارب احللـم واملراهقـة هـي  الفـرتة املمتـدة مـن بلـوغ : " كما جـاء يف معجـم الوسـيط مـا يلـي
  . )275، صفحة 1972إبراهيم آنيس وآخرون ، (  احللم إىل سن الرشد

يطلــق مصــطلح املراهقــة علــى املرحلــة الــيت حيــدث فيهــا االنتقــال التــدرجيي حنــو : التعريــف االصــطالحي* 
  . )100، صفحة 1999عبد الرمحان العيساوي ، (  "النضج البدين واجلنسي والعقلي والنفسي

أو هــي لفظــة وصــفية تطلــق علــى الفــرد الغــري ناضــج انفعاليــا وجســميا وعقليــا مــن مرحلــة البلــوغ مث الرشــد 
  )241، صفحة 1989تركي رابح، ( فالرجولة 

ــــدرج حنــــو الن"  ADOPESCERE" أمــــا األصــــل الالتيــــين فريجــــع إىل كلمــــة ضــــج اجلســــمي والعقلــــي تعــــين الت
والنفســـي واالجتمـــاعي والعـــاطفي أو الوجـــداين أو االنفعـــايل ويشـــري ذلـــك إىل حقيقـــة مهمـــة وهـــي أن النمـــو 
ينتقل من مرحلة إىل مرحلة فجأة ، ولكنه تدرجيي ومستمر ومتصل ، فاملراهق ال يـرتك عـامل الطفولـة ويصـبح 

ويتخــذ هــذا االنتقــال شــكل منــو وتغــري يف جســمه مراهقــا بــني عشــية وضــحاها ولكنــه ينتقــل انتقــاال تــدرجييا 
وعقله ووجدانه فاملراهقة تعد امتدادا ملرحلة الطفولة وإن كان هذا ال مينع من امتيازهـا خبصـائص معينـة متيزهـا 

ــا كــي   عــن مرحلــة الطفولــة وهلــذا فهــي مرحلــة حساســة ومهمــة جــدا ممــا يســتوجب معرفــة خصائصــها وحاجا
  .(http: /www.ISPam web . net, le 05 ‐05‐2007a20: 00 h) جتنب احنرافها

أن هذه املرحلة تتطلب تطوير التوافق وتعلم احلركات السهلة والصبغة "  la dislav.H" يقول لديسالف -
  .(p La dislave .H, 1984 ) من خالل التمرينات املطبقة

انطالقا من وجهة نظر التطور احلركي فإن هذا العمر هو أفضل عمر زمـين " korte"أيضا كورت ويقول -
  .(Korte , 1997 ) جيب استثماره لتطوير القابلية احلركية املتنوعة الوجوه

و      إن العالقة بني األنشطة و النمو الفكري و النمو االنفعايل   Oliverو حسب جيمس أوليفر 
حممد احلمامحي امني  -( .جتماعي ، هي عالقة وثيقة بل يف الواقع من املستحيل الفصل بينهما اال النمو

  )88، صفحة 1990اخلويل، 
إن النمــو هــو سلســلة متتابعــة مــن التغــريات الــيت تســاير منــو اكتمــال النضــج ، فهــو إذن ظــاهرة طبيعيــة   و 
عملية مستمرة تسـري بالكـائن احلـي حنـو النضـج ، و يـرى عبـد الـرمحن العويسـي أنـه مـن اخلصـائص األساسـية 



ا حتـدث داخـل الكـائن  ا عملية داخلية و كلية ، و املعىن أ احلـي نفسـه أي أن الكـائن احلـي لعملية النمو أ
  )06مديرية التعليم الثانوي العام، صفحة  -(. هو نفسه مصدر منوه 

ا إال أن هذه املراحل ال تنفصل عن  و بالرغم من أنه لكل مرحلة من مراحل العمر خصائصها و مسا
  . بعضها البعض انفصاال طلقا 

  ) سنة  16- 14( خصائص المرحلة العمرية  - 2
هذه املرحلة حساسة يف حياة الطفل فهي تعترب حمطة ربط بني الطفولة و املراهقة ، هذا الربط الذي      

تكون ميزاته التغريات احلاصلة نتيجة تفاعل عدة مؤثرات تظهر على الطفل خاصة من ناحية الفيسيولوجيا 
  .ملرحلة بالسرعة مع االختالل و عدم التوازن حيث يتسم منو اجلسم يف هذه ا

و الشامل من  كما تعترب هذه املرحلة مؤشر لظهور الصفات اجلنسية اخلاصة حيث تتميز بالنمو السريع
ايته مع  الناحية اجلسمية و العقلية و االجتماعية و اخللقية كما يصل النضج البدين يف هذه املرحلة إىل 

انب البدنية و الفيزيولوجية و احلركية و تطور املؤهالت الفكرية املساعدة على اكتمال التوازن على اجلو 
ا     و تبقى دائما يف حالة نقد مستمر مع  التعلم يف مجيع احملاوالت ، تواصل هذه املرحلة ابراز ذا

  )283، صفحة 1987مانيل، ( .البحث عن تكيفها مع املثل و القيم االجتماعية 
كما تعترب هذه املرحلة مرحلة جيدة لقابلية التعلم احلركي عند اجلنسني رغم أن التعلم السريع حيدث نادرا ، 

  .لكن الرتكيز و الثقة يف احلصول على اإلجناز يعمل على تعلم سري احلركات الرياضية بسرعة نسبيا 
نستخلص مما سبق أن هذه املرحلة متيز بالنمو السريع و الشامل يف مجيع النواحي الشخصية كما تعترب      

  .فرتة زمنية جيدة لقابلية التعلم و املختلف و ملختلف احلركات الرياضية 
  : النمو الجسمي  -1- 2

تكون يف الشهور التسعة األوىل تعترب مرحلة املراهقة إحدى مرحلتني للنمو اجلسمي السريع ، فاألوىل      
و الثانية تبدأ عادة قبل البلوغ اجلنسي بعام ، و تستمر على هذا النحو فرة قد تصل إىل عامني أو أكثر ، 
و لقد دلت الدراسات اليت أجريت على املراهقني أن مظاهر اجلسم تناهلا طفرة قوية من الفرتة بني العاشرة 

ني يف حوايل من الثانية عشرة ، و تنتهي يف حوايل سن الرابعة عشر ، و عشر ، و تبدأ عند البن و السادسة
  .)193امحد زكي صاحل ، صفحة ( تبلغ سرعة النمو أقصاها عند البنني يف حوايل سن الرابعة عشر

و     الداخلية و وظائفها املختلفةنمو الغددي الظيفي ، ويف منو األضاء لتبدو مظاهر النمو اجلسمي يف ا
يف منو اجلهز العظمي و القوة العضلية ، و تؤثر هذه النواحي على منو الطول و الوزن ، بينما يؤثر اجلهاز 

تفوق يف جوهرها  و الشرايني ، و يصل الضغط بزيادة سرعة يف زيادة سعة القلب الدموي يف منو القلب
و اإلناث فغي             مل عند الذكور 120الدموي إىل حجم و سعة الشرايني ، و يصل الضغط 

مل عند  115و         16مل عند اإلناث يف سن  105بداية هذه املرحلة و تنقص هذه الكمية إىل 
  . )277فؤاد السهي السيد، صفحة ( 18.5الذكور يف سن 



كما يرتبط الطول ارتباطا قويا بنمو اجلهاز العظمي و تبدأ مظاهر هذا النمو بزيادة الطول بدرجة أوضح 
اية هذه املرحلة ، بينما تستمر  عند الذكور مقارنة باإلناث ، حيث تصل هذه األخرية إىل أقصى طول يف 

حامد عبد () 1(ياين رقم سنة كما هو موضوع يف الشكل الب 16-14زيادة الطول عند الذكور حىت سن 
خيتلف النمو العظمي تبعا الختالف اجلنسني ، فيزداد منو قوس . )371، صفحة 1995السالم زهران، 

تصل عظام اإلناث إىل . احلوض عند الفتهة بشكل واضح و يزداد اتساع املنكبني عند الذكور تبعا لنموهم 
بينما يتواصل منو الذكور ، إضافة إىل ذلك يرتبط منو الوزن للجذع برتاكم  17يف سن اكتمال نضجها 

الدهن يف أماكن خمتلفة من اجلسم ، و يؤثرعلى النمو العضلي ، حيث يزداد الوزن بدرجة أوضح عند 
ذه و جتدر اإلشارة هنا إىل أن ه) .  1(الذكور مقارنة باإلناث كما هو موضح يف الشكل البياين رقم 

الطفرة من النمو باإلضافة إىل النشاط العضلي الكبري للناشىء يف هذه املرحلة إمنا حيتاج إىل كمية كافية من 
  .الغذاء للوقود و البناء و هذا حسب أسباب زيادة شهية املراهق للطعام 

يزة يف نستخلص مما سبق أن هذه املرحلة تتميز بالبطء يف معدل النمو اجلسماين ، حبيث تظهر فروق مم
تركيب جسم الذكور و اإلناث بصورة واضحة و يصل كالمها كامل تقريبا إذ تتخذ مالمح الوجه و اجلسم 

اية هذه الرحلة  ا الكاملة تقريبا يف    . صور
 
 
  
  

  

  

  

 

 

 

 



 

 

  

(  18حىت سن  11بني زيادة الطول و الوزن عند الذكور و اإلناث من سن :  01الشكل البياين رقم 
   Bringman 1980 . ( (Jurgen Weineck , Avril 1998, p. 328)حسب 

 

 
يتأخر النمو العضلي ي بعض النواحي عن النمو العظمي نستخلص الطويل حيث تبلغ زيادة القوة العضلية 

  .)280-279السهي السيد نفس املرجع السابق، فؤاد ( 16كغ يف سن   20عن اإلناث إىل    للذكور
  : النمو الحركي  -2- 2

يف هذه املرحلة يظهر االتزان التدرجيي يف االرتباط احلركي ، و يف خمتلف النواحي النوعية للمهارات      
يف التحسن و الرقي لتصل إىل درجة عالية من اجلودة ، تعترب هذه املرحلة ذروة جديدة للنمو احلركي  احلركية

عالوي، علم النفس الرياضي، (. ، و يستطيع فيها املراهق اكتساب و تعلم خمتلف احلركات و تثبيتها 
  )147، صفحة 1992

إن ديناميكية سري احلركات تتحسن يف هذه     املرحلة ، و : " و يذكر كورت ماينل يف هذا اجملال      
تتطور كذلك دقة أهداف التصرف ، إن احلركية وبشكل عام النقل احلركي ، احلركة الرياضية ال تنجح إال 

- 07، الصفحات 1998عباش، (مبشاركة اجلسم كله فيها و هذه املشاركة ال تكون بدون سرعة واحدة 
حركة الشد و ( و الوزن احلركي ) جمال و زمان احلركة الذي تشغله ( و كذا الظهور للبناء احلركي     )12

كية و االنسيابية تعكس عالقة الشد و االرختاء جملال و زمان الدينامي ) .االرختاء لألجزاء املرتابطة حلركة ما 
قدر ، رياضي على تغري أوضاع يف اهلواء و ثبات احلركة التوصل ألداء احلركة املطلوبة ( و الدقة احلركية 

و تطور قابلي للتطبع احلركي و ) بشكل كامل و مستمر دون تغري يف املفردات اخلاصة باحلركة املطلوبة 
بحت احلركات يف هذه املرحلة أكثر أص: " و يضيف حامد عبد السالم زهران و يقول " احلركات املركبة 

توافقا و انسجاما ، و يزداد إتقان املهارات احلركية ، كماتزداد سرعة الزمن الذي ميضي فيه املثري االستجابة 
يصبح السلوك احلركي أثر استمرارية و توازنا و ثباتا و  )283مانيل، التعلم احلركي، صفحة ( و لذا املثري



يتضح منو اجتاهات وخصائص النمو احلركي أساس يف املرحلة السابقة و يصل بالتدرج إىل أقصى مستوى 
  .حركي له خالل هذه املرحلة 

بامنو  إن للتغريات الطارئة على النمو اجلسمي أثرها على اجلانب احلركي ذلك الرتباط األداء احلركي
إذ يطلق على هذه املرحلة . " اجلسمي ، حيث حتتل حركات املراهق مع أدائه ، و يطغى عليه االرتباك 

و شعوره باحلرج   بسن االرتباك فقد يعثر تعثر املراهق و اصطدامه باألثاث و سقوط األشياء من يده
  "  .)225السيد عبد املقصود ، صفحة (
  :النمو العقلي المعرفي  -3- 2

تتطور احلياة العقلية املعرفية للمراهق تطورا جبو التمايز و التباين توطئة إلعداد الفرد للتكيف الصحيح للبيئة 
املتغرية املعقدة ، و هلذا تبدو أمهية القدرات العقلية العاطفية يف املراهقة و أمهية الذكاء يف الطفولة ، يقول 

ختتلف سرعة منو الذكاء و سرعة منو كل من القدرات العاطفية : " يف هذا اجملال   السيدفؤاد البهي 
املختلفة ، فتهدأ يف املراهقة و يهدأ منوها نوعا ما يف أوائل هذه املرحلة مث يهدأ متاما يف منتصفها مث استقرار 

دأ سرعة منو الذكاء و يقرب هنا من الوصول إىل اكتمال يف سنة و يزداد  18-15 الفرتة تاما يف الرشد 
و امليكانيكية و السرعة اإلدراكية لتباعد مستويات و تنوع  منو القدرات العقلية  خاصة القدرات اللفظية 

نشاطه ، و يظهر االبتكار خاصة عند املراهقني األكثر  و اختالف مظاهر حياة املراهق العقلية و تباين
الطموح ، و تتسع املدارك و تنمو املعارف و يستطيع  ن مستوىاستقالل و ذكاء يف التفكري و يف أعلى م

املراهق  و ضع احلقائق مع بعضها البعض حبيث يصل إىل فهم أكثر من جمرد احلقائق نفسها بل يصل إىل 
فؤاد ( و املهين ما ورائها ، كما مييل املراهق عادة إىل التعبري عن نفسه و اهتمام جدي مبستقبله الرتبوي

  .   )238السهي السيد، صفحة 
تتضح امليول عند املراهقني و اليت ترتبط بالقدرات العقلية و الذكاء و يذكر فؤاد البهي السيد يف هذا اجملال 

تتضح يف املراهقة امليول العقلية للفرد و ويبدو اهتمامه العميق بأوجه النشاطات اخلتلفة اليت يصل من : " 
العقلية العاطفية ، و تنشأ يف جوهرها من متايز قريب أو بعيد و تتأثر هذ امليول مبستوى ذكائه و قدراته 

دف به إىل األمناط العلمية اليت يسلكها يف حياته العقلية    .و املهنية املستقبلية        هذه القدرات ، و 
اية هذه املرحلة كما يزداد  ميكننا أن نستخلص مما سبق نضج القدرات العقلية و تصل إىل اكتماهلا يف 

إخل و ..... مايز القائم بني القدرات العقلية املختلفة كالقدرات اللفظية ، امليكانيكية ،العددية و الت التباين
ا يف هذه  سرعة منو بعض العمليات كاإلدراك ، التفكري التذكر يف نواحيها و أفقها املعنوية حىت تبلغ ذرو

  .املرحلة 
  :   النمو االجتماعي  -4- 2

و      اهقة رئيسية خلصائص أساسية إىل حد ما عن مرحلة الطفولة     يتصف النمو االجتماعي يف املر 
الرشد ، تبدو هذه املظاهر يف تألف الفرد مع األفراد اآلخرين أو يف نفوره منهم و عزوفه    عنهم ، يفسر 

و يبدأ هذا امليل  اآلخر املراهق يف تطوره االجتماعي عم مظاهر خمتلفة للتآلف تبدو يف ميوله إىل اجلنس



يف ثقته بنفسه و تأكيده لذاته ، و مترد على األسرة و تأكيد حرية   على  منط سلوكه و نشاطه ، و كذا 
يقول حامد عبد السالم  )330فؤاد السهي السيد، صفحة (الرغبة الشخصية لذا تتغري نظرة األب إىل ابنه 

و التحرر من سلطتهم  تشاهد الرغبة يف مقاومته لسلطة و امليل إىل شدة انتقاد الوالدين"  :يف هذا اجملال 
حتول عالقات الوالدين :" ، و يضيف فؤاد البهي السيد " و من سلطة مجيع أفراد اجملتمع بوجه عام  

طريق مبادئ كما يتحدد السلوك االجتماعي املناسب يف هذه املرحلة عن   16باألبناء من النزاع يف سن 
أو الثواب و العقاب ، و من مظاهر السلوك  جمردة مقبولة بدال من أن يتحدد السلوك بواسطة االعرف

االجتماعي يف هذه املرحلة قلة األنانية و تفهم املراهق حقوق اجلماعة اليت يعيش فيها و رغبته يف تلبية 
جتماعية يف املراهقة تتأثر يف تطورها مبدى إن احلياة اال: " السيد          الواجب ، و يذكر فؤاد البهي
األسرة ، و مبدى خضوعها لقيود اجلماعة يف استقالهلا عنها ، و مبدى   تطورها مبدى حتررها من قيود

 القائم ، مث من ذلك االتصال القوي الصحيح بعامل القيم و املعايري و املثل العليا تغاعلها مع اجلو املدرسي
  .)238فؤاد السهي السيد، صفحة (

و      و يعيش الطفل يف هذه املرحلة حاالت نفسية مضطربة ، ذلك لتأثره املباشر بالتغريات اجلسمية 
و التمركز      الفيزيولوجية حيث يطغى عليه اخلجل و شعور بالضعف و العزلة إذ يصبح مييل إىب االنطواء 

للخيال الذي يسهل عليه بلوغ أمانيه و حتقيق ما عجز عن حتقيقه يف الواقع ، كما أنه حول الذات و حبه 
رغم معرفة الطفل يف هذه املرحلة حلقوقه و واجباته اجتاه جمتمعه و رغم بروز مالمح االنسان البالغ فيه إال 

  ال يقبل هذا  انه يبقى عامل كما يعامل األقل منه سنا الشيء الذي جيعله
ا سبق أن املراهق يسعى يف هذه املرحلة لتحقيق املستوى املطلوب من النمو االجتماعي ، نستخلص مم

حيث تتضح الرغبة األكيدة يف تأكيد ذاته مع امليل إىل مسايرة اجلماعة و الشعور باملسؤولية االجتماعية و 
ة يف استقالل تفكريه و أعماله التحرر من قيود األسرة و امليل إىل شدة انتقاد الوالدين و الشعور بالغبة القوي

قؤاد السهي ( عن األسرة ، و متيز حالته االجتماعية باالتصال القوي بعامل القيم و املعايري و املثل العليا
  . )330السيد ، صفحة 

  : النمو االنفعالي  -5- 2
احمليط بالفرد عرب مثرياته و استجابتها و بالعامل العضوي ترتبط االنفعاالت ارتباطا وثيقا بالعامل اخلارجي 

ا الفيزيولوجية الكيميائية ، و خيضع ارتباطها اخلارجي مباشرة بنمو  الداخلي عرب شعورها بالوجدان و تغريا
الفرد ، و هلذا ختتلف املظاهر االنفعالية للمراهق عن املظاهر االنفعالية للطفولة يف بعض معاملها ، حيث 

ا مراهقة سريعة االستجابة ، تظل هذه االنفعاالت حيث ال يستطيع املراهق ت تميز انفعاالت املراهق بأ
و كذا مشاعر الغضب و اغلتمرد حنو مصادر السلطة   غالبا التحكم يف املظاهر اخلارجية حلالته االنفعالية

تخرر و االستقالل و إضافة إىل يف األسرة و املدرسة و اجملتمع خاصة تلك اليت حتول دون تطلعه إىل ال
  .  )384-383، الصفحات 1995حامد عبد السالم زهران، ( ذلك مشاعر اخلوف يف بعض املاقف



من خالل  إن الطفل يف هذه املرحلة يبدي رغب كبرية يف االحتكاك بالعامل اخلارجي و يبدو ذلك    
من خالل جماالت  اليت توفر له الراحة و االستقرار و اليت تقامسه نفس امليول و يتعرفاختيار اجلماعة 

كما يدخل يف   )24تركي رابح ، صفحة (نشاطه يف املدرسة ما له من حقوق و ما عليه من واجبات 
حماولة بصورة انفعالية حيث يرفع صوته عند حماولة فرض نفسه يف احمليط و كثريا ما يكون تعبريه عن ذلك 

و يبدأ يف حتمل املسؤولية و يرغب يف  )24، صفحة 1988حنفي حممود خمتار ، ( الغضب أو التعب
النجاح و يظهر ميله الشديج لالنتماء إىل النوادي الرياضية كما يسمي العلماء هذا السن بسن العصابات 
ذلك الخنراط األطفال مع معظمهم يف مجاعات تصبح معايرها لدى الطفل أهم من معايري األسرة ، و 

بنفسه يعتمد على نفسه يف كل مايتعلق به أو بالغري ، كما  تطغى عليه الذاتية حيث طفل هذه املرحلة
و رغباته يف اختيار ما يناسبه خاصة ما         حياول بشكل غري مباشر رسم شخصيته من خالل ميوالته

   )1988حنفي حممود خمتار ، ( .يتعلق باجلانب الرياضي 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



  

  :خالصة

و حتدث يف  حيدث يف هذه املرحلة االنتقال التدرجيي حنو النضج البدين و اجلنسي و العقلي و النفسي     
بداية املرحلة تغريات كثرية أمهها النضج اجلنسي حيث تبدأ الغدد اجلنسية بالقيام بوظائفها و تتميز هذه 

الفرد على سرعة اكتساب و تعلم املرحلة بإضراب على اكتمال النمو العام للفرد نسبيا ، حيث حيصل 
احلركات و املهارات الرياضية املعقدة و صعبة األداء بدرجة عالية  و اليت تتطلب السرعة و األداء و القوة و 
لذا تعترب هذه املرحلة فرتة زمنية تتميز بالنمو السريع   و الشامل يف مجيع النواحي اجلسمية ، العقبية ، 

حيث يكمل نشاط الفرد و إجنازه  اليت هلا عالقة وثيقة باألنشطة الرياضية االجتماعية و االنفعالية و
  .الرياضي إىل األنشطة املختلفة 

و عليه نستطيع القول أن النمو يف هذه املرحلة حيدث على شكل تغريات جسمية خارجية يستطيع أن 
يف وظائف األعضاء  ية تظهريالحظها الفرد يف نفسه كما الحظها احمليطون به  مث هناك فيسيولوجية داخل

.  

  

  

  

   

 
  
  
  
  



  دراسة الميدانية ال:الباب الثاني 

  منهجية البحث و اإلجراءات الميدانية: الفصل األول 

  تمهيـد 

إن كل باحث من خالل حبثه يسعى إىل التحقق من صحة الفرضيات اليت وضعها، ويتم ذلك   
املواد العلمية، وذلك بإتباع منهج يتالءم وطبيعة بإخضاعها إىل التجريب العلمي باستخدام جمموعة من 

الدراسة، وكذا القيام بدراسة ميدانية عن طريق تطبيق االختبارات على العينة االستطالعية والعينة األصلية 
ويشتمل اجلانب التطبيقي لبحثنا هذا على فصلني ، الفصل األول وميثل الطرق املنهجية للبحث واليت 

االستطالعية واجملال املكاين والزماين وكذا الشروط العلمية لألداة وهي الصدق والثبات تشتمل على الدراسة 
واملوضوعية مع ضبط متغريات الدراسة كما اشتمل على عينة البحث وكيفية اختيارها واملنهج املستخدم 

  .وأدوات الدراسة وكذلك إجراءات التطبيق امليداين وحدود الدراسة

توي على عرض وحتليل نتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء الفرضيات مع أما الفصل الثاين فيح  
  .اخلالصة العامة للبحث

  

  

  

  

  

  



  :الدراسة االستطالعية -1

قبل البدء يف إجراء التجربة االستطالعية قمنا بزيارة ميدانية لتفقد الوسائل املستعملة ومعرفة أوقات   
اإلمكانيات املتوفرة ومستوى الفريقني، وهذا من أجل التوصل إىل تدريب الفريقني وبعد ذلك قمنا بدراسة 

أفضل طريقة إلجراء االختبارات وجتنب العراقيل واملشاكل اليت ميكن أن تواجهنا خالل العمل امليداين ، 
حيث قابلنا الطاقم املسؤول وكذا املدربني لكال الفريقني ومت االتفاق على الوقت املخصص إلجراء 

  .االختبارات

وبعد االنتهاء من مجع كل املعلومات واملعطيات اليت حنتاجها مت اختيار عينة عشوائية مقدرة بـ   
  :من عدد العينة األصلية قصد إخضاعها للتجربة االستطالعية وقد كان ذلك على النحو التايل% 20

  .ة كمجموعة جتريبية، وفريق مولودية البيض كمجموعة شاهد) أصاغر( احتاد السوقرفريق   

  :المجال المكاني والزماني -1-1

ا يف امللعب البلدي لدائرة السوقر املعشوشب : المجال المكاني -  لقد متت التجربة اليت قمنا 

  .اصطناعيا

  :قمنا بإجراء االختبارات بالنسبة للعينة االستطالعية على النحو التايل:المجال الزمني -

  . 15/01/2014االختبار القبلي يوم *   

  . 23/01/2014االختبار البعدي يوم *   

  :الشروط العلمية لألداة -1-2



تعترب درجة الصدق هي العامل األكثر أمهية بالنسبة للمقاييس واالختبارات وهو  :الصدق - أ  
، صفحة 1996رياضي، غضنب، القياس يف الرتبية الرياضية وعلم القياس ال( يتعلق أساسا بنتائج االختبار

حممد صبحي، صفحة ( أن الصدق يعترب أهم اعتبار جيب توافره يف االختبار": تابلر"كما يشري .)321
الصدق باعتباره تقدير لالرتباط بني الدرجات اخلام لالختبار واحلقيقة الثابتة " كيورتن"، حيدد  )183

  .)68، صفحة 1999مروان عبد اجمليد إبراهيم، ( ثباتا تاما

إذا أجري اختبار ما على جمموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد يف هذا : الثبات - ب  
االختبار مث أعيد إجراء هذا االختبار على نفس هذه اجملموعة ، ورصدت أيضا درجات كل فرد ودلت 

لى أن الدرجات اليت حصل عليها الطالب يف املرة األوىل لتطبيق االختبار هي نفس الدرجات اليت النتائج ع
حصل عليها هؤالء الطلبة يف املرة الثانية، استنتجنا من ذلك أن نتائج االختبار ثابتة متاما ألن نتائج القياس 

نفس املرجع ، : مروان عبد اجمليد إبراهيم( مل تتغري يف املرة الثانية بل ظلت كما كانت قائمة يف املرة الثانية
  .)75صفحة 

من العوامل املهمة اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط املوضوعية والذي : الموضوعية -ج  
الذاتية وميوله يعين التحرر من التحيز أو التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائه وأهوائه 

الشخصي وحىت حتيزه أو تعصبه، فاملوضوعية تعين أن تصف قدرات الفرد كما هي موجودة فعال ال كما 
  .)145نفس املرجع ، صفحة : مروان عبد اجمليد إبراهيم( نريدها أن تكون

  :نتائج الدراسة االستطالعية* 

ختبار املقرتحة لقياس دقة التمرير ودقة التصويب، واستقبال الكرة، قمنا باستعمال بعد إجراء اال         
املتوسط احلسايب، االحنراف املعياري، معامل االرتباط لـسبريمان ، وهذا ملعرفة : الوسائل اإلحصائية التالية

  :مدى صدق وثبات االختبارات املستخدمة ، واجلدول التايل يوضح ذلك

  



  

  االختبارات

الداللة  معامل الصدق  معامل الثبات  دد أفراد العينةع

  اإلحصائية

  0.05  1  1  05  اختبار دقة التمرير

  0.05  0.60  0.37  05  اختبار دقة التصويب

  0.05  0.78  0.62  05  اختبار استقبال الكرة

  يوضح نتائج الدراسة االستطالعية): 01(جدول رقم 

اإلستطالعية أن هناك فروق و إمكانيات خاصة بكل العب، حيث أن توصل الباحثان من خالل الدراسة 
مهارات كل الالعبني حتتاج إىل التنمية و املتابعة مما جعلنا نستمر و حناول تطوير بعض هذه املهارات من 

 .خالل التدريبات املقرتحة من طرفنا

  :ضبط متغيرات الدراسة -1-3

دراسة ميدانية، وقد جاء ضبط متغريات املوضوع الذي يعترب ضبط املتغريات عنصرا أساسيا يف أي   
  :حنن بصدد دراسته كما يلي

  . االلعاب املصغرة يف كرة القدمويتمثل يف : المتغير المستقل - أ  

  .ويتمثل يف املهارات األساسية يف كرة القدم: المتغير التابع - ب  



  

  :عينة البحث وكيفية اختياره -1-4

  :عينة البحث – 1-4-1

  والية  مستوى  على  ينشطان  ،  بتحديد عينة حبثنا هذا عن طريق اختيار فريقني يف كرة القدمقمنا 
  .البيضو  تيارت 

  .فريق احتاد السوقر والذي يلعب يف قسم اجلهوي االول: الفريق األول* 

  .   الثاين يفريق مولودية البيض والذي يلعب يف قسم اجلهو : الفريق الثاني* 

  .العب لكل فريق) 15(االختبارات على وقد مت إجراء   

  .يطبق عليها برنامج تدرييب خاص لتطوير املهارات األساسية يف كرة القدم :العينة التجريبية* 

 .نرتكها تتدرب بصفة عادية: العينة الشاهدة* 

  :كيفية اختيار العينة  -1-4-2

ا أبسط طرق اختيا   ا تعطي فرص لقد قمنا باختيار العينة بشكل عشوائي وذلك أل ر العينة وأل
  متكافئة وهي تتكون من جمموعتني

  ).األول ياجلهو (العب من فريق احتاد السوقر  ) 15(حتتوي على  :المجموعة التجريبية* 

 ).اجلهوي الثاين(العب من فريق مولودية البيض ) 15(حتتوي على  :المجموعة الشاهدة* 



 -5-1  :ضبط المتغيرات ألفراد العينة

حيث  هو الوقت املخصص ألداء احلصص التدريبية داخل امللعب املخصص للتدريبات: نالزم - أ  
  :أن وقت إجراء التدريبات يكون كالتايل

  .  18:00                      16:30يوم االثنني من  -

  .18:00                       16:30يوم الثالثاء من  -

  .18:00                     16:30يوم اخلميس من  -

  .لقد مت إجراء هذه االختبارات على الذكور وهذا يف كلتا العينتني :الجنس - ب  

) 16-14(بني   ةينحصر سن الالعبني بالنسبة للمجموعتني الشاهدة والتجريبي: السن -ج  
 سنة

  : المنهج المستخدم -2

إليه يف جمال البحث  ختتلف املناهج املتبعة تبعا الختالف اهلدف الذي  يود الباحث التوصل  
العلمي ويعتمد اختيار املنهج املناسب حلل مشكلة البحث باألساس على طبيعة املشكلة نفسها، ويف حبثنا 
هذا حتمت علينا مشكلة البحث إتباع املهج التجرييب وهذا للتأكد من صحة فرضياتنا ، ويعترب هذا املنهج 

ألنه أقرب إىل املوضوعية ويستطيع فيه الباحث السيطرة من أفضل وأدق املناهج يف التدريب الرياضي نظرا 
  .على العوامل املختلفة اليت تؤثر على ظاهرة مدروسة

  

  



  

  :أدوات الدراسة -2-1

  :الوسائل اإلحصائية -2-1-1

  :المتوسط الحسابي  - أ

M

اجملموعة وهو الطريقة األكثر استعماال ، حيث يعترب احلاصل لقسمة جمموعة املفردات أو القيم يف   
على عدد . س ن............................. 4، س 3، س 2، س 1اليت أجري عليها القياس، س

  :وصيغة املتوسط احلسايب تكتب على الشكل التايل)  n(القيم 

 احلســايباملتوسط  :س      :  حيث

M

:   هي جمموع القيم

   )45، صفحة 1992عبد القادر حليمي ،  -( .عدد القيم : ن     

    :االنحراف المعياري -ب

هو أهم مقاييس التشتت ألنه أدقها ، حيث يدخل  استعماله يف كثري من قضايا التحليل   
فإذا كان االحنراف املعياري قليل فإن ذلك يدل على أن القيم متقاربة ، )ع(اإلحصائي ويرمز له بالرمز 

  :والعكس صحيح ويكتب على الصيغة التالية

M

  

  =  ع 



  

  .االحنراف املعياري: حيث ع

  .املتوسط احلسايب: س

  . نتيجة االختبار ( قيمة عددية : س

  )53نفس املرجع ، صفحة : عبد القادر حليمي ( عدد العينة: ن

  

  

  :ستودنت ت اختبار  -جـ

وكذا قياس مدى داللة الفرق بني متوسطي يستخدم قياس ستوزدنت للداللة اإلحصائية ،   
  :اجملموعتني ومن أجل ذلك يستعمل القانون التايل

 |2ـــ س1س|

   1ن ـــ 
2)2ع+ (2)1ع(   

 

  

  .       معيار ستودنت :  Tحيت 

  . املتوسط احلسايب للمجموعة األوىل : 1س



  .املتوسط احلسايب للمجموعة الثانية: 2س

  .عدد أفراد العينة: ن

  .االحنراف املعياري للمجموعة األوىل: 1ع

  )76، صفحة 1980حممد السمرائي ، . نزار جميد الطالب ( االجنراف املعياري للمجموعة الثانية :2ع

  :معامل االرتباط  -د

  :نستعمل عامل االرتباط البسيط وهذا ملعرفة مدى ارتباط االختبار وصياغته على الشكل التايل  

M

  

   - 1= ر 

  :حيث

  .معامل االرتباط البسيط: ر

  .مربع الفروق بني النتائج األوىل والثانية: 2ف

  .عدد  العينة: ن

  

 



  : صـدق االختبــار - هـ

  .يستعمل ملعرفة مدى صدق االختبار وهو عبارة عن معامل جذر االرتباط  

  

  الثبــات =     ص 

  

: حيث   )89نفس املرجع ، صفحة : حممد السمرائي . نزار جميد الطالب (صدق االختبار : ص

  . االختبارات  -2- 2-1

    : اختبــار دقــة التمريــر -أ

  .يهدف هذا االختبار إىل قياس دقة التمرير عند العيب كـرة القدم للناشئني: هدف االختبار  

  .أقماع كرات ،: األدوات المستعملة  

  :      طريقـــة أداء اإلختـــبار   

، هـ    د  ب ، ج ، ( اين يتواجد الالعب حتدد أربعة أهداف ) أ(مرتا من نقطة  15من على بعد       
م، من نفس املكان  5سم، و املسافة بني االهداف االربعة  100على خط التماس طول كل هدف ) 

مرجع : حنفي حممود خمتار (ريرات كل متريرة حنو هدف بالتسلسل عب باربع متاليقوم ال -أ  -أي النقطة 
  )322سابق ، صفحة 



  

  

  هـ             د              جـ                   ب          

  

          

  

   

                                                      أ
  إختبار دقة التمرير): 1(الشكل رقم 

  

  

  

  



  : اختبـار دقة التصويب على المرمـى - ب

  . قياس دقة تصويب الالعب على نقاط خمتلفة من املرمى : هدف االختـبار  

  .                مرمى كرة القدم ، عدد من الكرات، شواخص و احبال معلقة:  األدوات المستعملــة  

 4اىل  1مرت يقوم االعب بتصويب الكرة من  18توضع الكرة عند قوس : طريقة أداء االختبـار          
  .بالتسلسل

، 1997حنفي حممود خمتار، ( يعطي الالعب نقطة لكل كرة تصل إىل املنطقة املطلوبة:  التسجيل*
  .)46صفحة 

  

  

1   4 

  

  

                                                        
                                                       



                                                                   

  

  اختبار دقة التصويب):2(الشكل رقم

 

  ). باطن القدم(اختبار استقبال الكرة  - جـ 

يهدف هذا اإلختبار إىل قياس مقدرة الالعب يف السيطرة على الكرة داخل : هـدف اإلختبـار   
   .مساحة حمددة عند العيب كرة القدم االصاغر 

  . كرات ، أقماع ، حبل : األدوات المستعملـة   

  : طريقـة أداء اإلختبار   

أرضية إىل داخل الدائرة ) 04(م، يركل زميله اربع كرات  2دائرة قطرها يقف الالعب داخل  -  
  .حيث يقوم الالعب باستقبال الكرة دون أن خترج عن حيز الدائرة

حنفي ( إذ مل خترج الكرة عن حيز الدائرة عند استقباهلا من طرف الالعب حتسب له نقطة -  
  )مرجع سابق : حممود خمتار

  

  

  



  

  

     

  

  

        

  

  

  

  

  

  االستقبالاختبار دقة ):3(الشكل رقم 

  

  

2



  :إجــراءات التطبيـق الميــداني -3

القبلية ، مت  إدماج الوحدات التدريبة املقرتحة لتطوير املهارات األساسية يف   تبعد إجراء االختبارا  
دقيقة  35كرة القدم، وهذا بعد االتفاق مع املدرب على أوقات تدريب الفريق حيث يسمح لنا باستغالل 

دقائق مع إعطاء دقيقتني  10من كل حصة تدريبة، حبيث جترى ثالث متارين يف كل حصة مدة التمرين 
اية احلصة تعطى ر  دقائق للعودة إىل احلالة الطبيعية أو العودة إىل اهلدوء،  5احة بني التمرين واآلخر، ويف 

وقد جرت العملية طوال فرتة التدريب اليت كانت مبجموع ثالث حصص يف األسبوع، يف حني بدأ العمل 
  :لى النحو التايلوهذا ع 2014مارس 20ابتداءا من   ةذه الوحدات مع اجملموعة التجريبي

  . 18:00إىل  17:25يوم االثنني مساءا من  -
 .15:00إىل  14:25يوم الثالثاء مساءا من  -
 . 18:00إىل  17:25يوم اخلميس مساءا من  -

  : وقد جاء تقسيم الوحدات التدريبية كما يلي 

  :  الحصــــة األولى

  :التصويب على المرمى  -1

م من خط املرمى  5العبني نضع خطني متوازيني على بعد  5م ، فريقان يتكونان من  18داخل منطقة 
و يلعب الفريقان كرة قدم عادية داخل املنطقة الباقية و التصويب يكون من خارج املنطقة احملرمة على 

  .دقائق  10م مدة اللعب  1اهلدف الذي طوله 

  

  

 



  

  

                                                     

                                               

                                                  

                         

  04 :الشكل رقم    

  :األقماعالتصـويب على  -2

بعد العبني يلعبون داخل منطقة اجلزاء و نضع خطني متوازيني على  5فريقان يتكون كل واحد منهما من 
م  و يدافع كل فريق عن األقماع املوجودة  18م من خط املرمى و نضع يف كل جهة قمعني فوق خط  5

داخل املنطقة بينهما ، و حياول الفريقان التصويب على احد األقماع املوجودة داخل املنطقة احملرمة للخصم 
  .وحتسب نقطة ملن اسقط القمع خللق روح املنافسة

  

  

                                       



                                                      

                                              

                                                                             

                                                       

                             

                                                                            

     

  05: الشكل رقم     

  :التصويب على القمع  -3

و       م و نضع قمع يف كل جهة 20م و عرضه  40العبني يف ملعب طوله  5فريقان يتكونان من 
  .الفريقان على إسقاط قمع املنافس عن طريق التصويب يف أي جهة من امللعب يتنافس 

  

  

  



                          

                                                         

                                              

                                                                              
  

                                      

                                                                                            

  06: الشكل رقم 

  الحصة الثانيـــة 

  :اللعب على أربعة أهداف  -1

أهداف موضوعة يف منتصف كل خط من         4م فيه  30م و عرضه  30الشكل طوله ملعب مربع 
العبني و يدافع كل فريق عن هدفني بينما  8إىل  6امللعب ، حيث يتنافس فريقان يتكون كل منهما من 

  .حياول التسجيل يف أي من هديف اخلصم 

  

  

 ب 



  

  

  07: الشكل رقم 

  

  

  

  

  



  : التصويب على المرمى  - -2

العبني ، الفريق األول يصوب  10إىل  8يف نصف ملعب كرة القدم يتنافس فريقان يتكون كل فريق من 
الكرة حنو املرمى و الفريق الثاين يسجل بوضع الكرة فوق أي مكان من خط نصف امللعب الذي يعترب 

  . مرمى اخلصم 

  

    

  

  

  08: الشكل رقم 



  

  :األهداف الثالثة  -3

نصف ملعب الكرة، يوضع مرميان صغريان يف منتصف كل من خطي اجلانبني يقف حارس مرمى حمايد      
يف املرمى األصلي ويرتك اهلدفان الصغريان بدون حراس مرمى، يقوم الفريق احلائز للكرة مبحاولة إحراز 

ريق املهاجم من تسجيل هدف يف أي مرمى، ال يسمح للفريق املدافع بلعب الكرة باليد يف حماولة منع الف
هدف، ميكن أن حيتسب هدف مضاعف للهدف الذي يسجل بالرأس، تعطى ضربة جزاء من نقطة على 

  . م من املرمى إذا لعب الكرة باليد ملنع تسجيل هدف 9بعد 

  

  

   

 

 

 

  

  09: الشكل رقم 

  



 

  

  : الحصـة الثالثــة 

  ): لمس الكرة مرتين ( التمرير و االستقبال  -1

( ، ) ب ( ، ) أ ( شواخص  4العبني يلعبون يف مربعات ، نضع  5الالعبني إىل فرق تتكون من نقسم 
م ، يقف كل العب بني شاخصني حبيث يتحرك على  5على شكل مربع املسافة بينهم ) د ( ، ) ج 

ألربعة داخل املربع حماوال أخذ الكرة عندما يقوم الالعبون ا 5اخلط الرابط بني شاخصني و يلعب الالعب 
  .بتبادل الكرة لكن بلمس الكرة مرتني استقباال مث متريرا ملدة دقيقتني  مث تغيري الالعبني 

  

  

  

  

  

  

  



   10: الشكل رقم 

  ) :لمس الكرة مرة واحدة ( التمرير و االستقبال  -  2

نفس التمرين السابق و نفس التشكيل و لكن التغيري يف طريقة اللعب ، يتبادل الالعبون الكرة   
) 5(حبيث يقوم بلمس الكرة مرة واحدة، مع الرتكيز أثناء التحرك على اخلط املستقيم، بينما يقوم الالعب 

  .باجلري داخل املربع و حماولة قطع الكرة بدون ملس الزميل

  :التمرير و االستقبال بأقل عدد من الالعبين  -3

على ) ج(، )ب(، )أ(شواخص ) 3(ث ورشات حتتوي على أربعة العبني ، طريقة أداء التمرين بوضع ثال
، )2(، )1(مرت، يقف بني كل شاخص و اخر العب  5شكل مثلث متقايس األضالع طول كل ضلع 

حبيث يتبادلون الكرة بلمس الكرة مرتني فقط و إمكانية التحرك على اخلط املستقيم الرابط بني ) 3(
  .ولة قطع الكرة بدون ملس الزميل باجلري داخل املثلث و حما) 4(الشاخصني، يف حني يقوم االعب 

  

  

  

  

  

  



  11: الشكل رقم 

  :حــدود الــدراسة -4

  : المجـال المكاني -4-1

لدائرة السوقر املعشوشب اصطناعيا، و املركب مت إجراء الدراسة امليدانية يف امللعب البلدي   
  .الرياضي زكريا اجملدوب بالبيض

  : المجال الزمـني -4-2

  :االستطالعية على النحو التايل مت إجراء الدراسة -

  .25/01/2014: االختبـار القبلــي*   

  .25/04/2014: االختبـار البعـدي*      

  :فكان كاأليت)  ةالشاهدة والتجريبي(أم االختبارات بالنسبة للعينة األصلية  -

  .25/01/2014االختبـار القبلي *   

  .25/04/2014االختبار البعـدي   

 . 28/01/2014ابتداءا من  ة إدماج الوحدات التدريبية مع اجملموعة التجريبيوقد مت الشروع يف -

 

 



  

  عرض و تحليل النتائج : الفصل الثاني 

  : الشاهدة  عرض وتحليل نتائج المجموعة -

  :اختبار التمرير -1

  

المتوسط   

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

أعلى 

  قيمة

أدنى 

  قيمة

. ت

 المحسوبة

ت 

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

عند 

005  

  00  02  0.6  1.2 االختبار القبلي
  دالة  2.14  3.55

  01  03  0.78  1.93 البعديار تباالخ

  .يوضح نتائج اإلختبار القبلي والبعدي : )02(جدول رقم 

نالحظ أن املتوسط احلسايب للمجموعة الشاهدة يف ) 02(من خال ل نتائج اجلدول رقم   
، كما حققت اجملموعة يف  0.6، أما االحنراف املعياري فهو يساوي  1.2االختبار القبلي يقدر بـ 

، هذا ما يدل على  0.78، واحنراف معياري يقدر بـ  1.93االختبار البعدي متوسطا حسابيا يساوي 
  .تقارب وجتانس نتائج عناصر اجملموعة



) ت(تفوق اليت " ت إستودنت" باحملسوبة يف اختبار ) ت(لـ  3.55يف حني سجلنا قيمة   
، وبالتايل فهذا يدل على وجود فروق معنوية بني نتائج االختبارين القبلي 2.14اجلدولية واليت تقدر بـ 

  .والبعدي رغم وجود فرق طفيف بني نتائج االختبار القبلي والبعدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
0

0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,4
1,6
1,8
2

 قبلي

 بعدي

ك

  

  

  .نستنتج أن العينة الشاهدة حققت تقدما و حتسن يف مهارة التمرير يف حني كانت تتدرب بصفة عادية

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :ويبــار التصـاختب -

  

المتوسط   

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

أعلى 

 قيمة

أدنى 

 قيمة

. ت

 المحسوبة

ت 

 الجدولية

الداللة 

  اإلحصائية

 0.05عند 

االختبار 

  القبلي
1.33  0.38  02 00 

  دالة  2.14  5.26
االختبار 

  البعدي
2.46  0.69  04 01 



  نتائج االختبار القبلي و البعدي:  )03(م ـدول رقـالج

، فإن اجملموعة حققت متوسطا حسابيا يف االختبار القبلي )03(من خالل نتائج اجلدول رقم   
، كما حققت اجملموعة يف االختبار البعدي متوسطا 0.38 ، واحنراف معياري يقدر بـ 1.33مقدرا بـ 

  .0.69، واحنراف معياري يقدر بـ 2.46حسابيا يساوي 

إستودنت " ت"يف اختبار  5.26احملسوبة مقدرة بـ " ت"يف حني حتصلت اجملموعة على قيمة لـ   
فروق ذات داللة وعليه ميكن القول أنه توجد  2.14اجلدولية واملقدرة بـ " ت"وهي أكرب من قيمة 

  .إحصائية بني نتائج االختبارين القبلي والبعدي

  

  

  

 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

 قبلي

 بعدي

13الشكل اختبار(أعمدة بيانية توضح نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الشاهدة -)   )التصويب   )

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 :ستقبال االاختبار  -3

 

  

المتوسط   

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

أعلى 

  قيمة

أدنى 

 قيمة

. ت

  المحسوبة

ت 

 الجدولية

الداللة 

  اإلحصائية

 0.05عند

 01  03  0.63  2.26  االختبار القبلي
  دالة  2.14  6.08

 02  04  0.45  3.2  االختبار البعدي

  نتائج االختبار القبلي و البعدي:)04(الجدول رقم 

متوسطا حسابيا ، نالحظ اجملموعة حققت يف االختبار القبلي )04(من خالل نتائج اجلدول رقم   
، أما االختبار البعدي فقد سجلت اجملموعة يف  0.63، واحنراف معياري يقدر بـ  2.26مقدرا بـ 

، وهذه النتائج تبني تقارب وجتانس نتائج 0.45، واحنراف معياري يقدر بـ 3.2متوسطا حسابيا يساوي 
  .عناصر اجملموعة



" ت"إستودنت وهي أكرب من قيمة " ت"ر احملسوبة يف اختبا" ت"لـ  6.08يف حني سجلنا قيمة   
و بالتايل فهذا يدل على وجود فروق معنوية دالة بني نتائج االختبارين القبلي  2.14اجلدولية واملقدرة بـ 

  .والبعدي
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 )اختبار االستقبال (أعمدة بيانية توضح نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الشاهدة -)14(الشكل

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  عرض وتحليل نتائج المجموعة التجريبية  -

  اختيار التمرير/ 1

   نتائج االختبار القبلي و البعدي):05(جدول رقم 

  

المتوسط   

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

أعلى 

  قيمة

أدنى 

  قيمة

. ت

المحسو 

  بة

ت 

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

  00  03  1.17  1.8 االختبار القبلي

2.86  2.14  0.05  
االختبار 

  البعدي
2.6  0.68  04  01  

  

، نالحظ أن اجملموعة حصلت على متوسط حسايب يف )05(من خالل نتائج اجلدول رقم   
، أما االختبار البعدي فقد حصلت  1.17، واحنراف معياري يقدر بـ 1.8االختيار القليب مقدر بـ 

" ت" ر،أما يف ا اختيا0.68يقدر بـ ، واحنراف معياري 2.6اجملموعة على  متوسطا حسابيا يقدر بـ 
اجلدولية واملقدرة بـ " ت"احملسوبة واليت تفوق قيمة "  ت"لقيمة  2.86استودنت فقد سجلنا نتيجة 



وبالتايل فاجملموعة حققت نتائجها  فروقا معنوية دالة بني االختيارين القبلي والبعدي عليه نقول أن 2.14
  .وأثبتت القدرة على أداء االختيار   اجملموعة حققت حتسنا داال يف نتائجها
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  يب اختيار  التصو  -2

  الختبار القبلي و البعدي

ف  الحسابي

 ي

 

قيمة

نتائج ا)06(جدول رقم 

أعلىاالنحراالمتوسط   

المعيار

0.92  

  

أدنى 

  قيمة

. ت

المحسو 

ت 

 الجدولية

الداللة 

 اإلحصائية

  بة

  00  04  2.06  االختبار القبلي
3.66  2.14  0.05  

  01  04  0.92  2.93  االختبار البعدي

  



، نالحظ أن  اجملموعة التجريبية حققت متوسطا حسابيا يف )06(من خالل نتائج اجلدول رقم   
أما يف االختبار البعدي فقد حققت  0.92، واحنراف معياري يقدر بـ 2.06القبلي مقدرا بـ  االختبار

ت "إستودنت واليت تفوق " ت" 
وبالتايل فاجملموعة أحدثت فروقا دالة معنويا بني  نتائج االختبارين القبلي  2.14اجلدولية واملقدرة بـ " 

  .0.92واحنراف معياري يقدر بـ 2.93اجملموعة متوسطا حسابيا قدر بـ 

احملسوبة يف اختبار" ت"كقيمة لـ   3.66يف حني سجلت نتيجة   

والبعدي، وعليه نقول أن اجملموعة أبدت عناصرها حتسنا داال يف أداء االختيار وهذا بإحداث فروقا دالة يف 
  . نتائج اختيارها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 )إختبار التصويب(القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية بيانية توضح نتائج اإلختبار  أعمدة-)16(الشكل   
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  :ستقبال االاختيار -3

  نتائج االختبار القبلي و البعدي )07(دول رقم 

الداللة ت . تأدنى 

ج

  

أعلى االنحراالمتوسط   



ف  الحسابي

 المعياري

المحسو   قيمة  قيمة

  بة

 اإلحصائية الجدولية

  .0  االختبار القبلي
6  2.14  0.05  

2.26  6304  01  
.95

  02  04  0.38  3.33  االختبار البعدي

  

نالحظ أن اجملموعة حققت متوسطا حسابيا مقدرا      بـ )07(من خالل نتائج اجلدول رقم  
، أما يف االختبار البعدي فقد حققت متوسط حسايب مقدر بـ 0.63، واحنراف معياري  2.2
  . 0.38واحنراف معياري يساوي بـ 3.33

وعة أحدثت نتائجها فروقا معنوية دالة بني االختيار القبلي 
ا على أداء االختيار وذلك بإحراز فروق مع نوية دالة يف نتائج والبعدي وبالتايل  فاجملموعة أثبتت قدر

  

  

6

" ت"احملسوبة واليت تفوق قيمة " ت"لقيمة  6.95إستودنت نتيجة " ت"كما سجلنا يف اختيار   
وبالتايل فاجملم 2.14اجلدولية اليت تساوي 

  . االختيارين 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 فبلي

 بعدي



  

  

  

  

  

  

  

  

  :الشاهدة و التجريبية  ينـــلمجموعتاالختبارات القبلية ل جـرض نتائـع -

  )08 (م ــدول رقــج

  

  المجموعــة التجريبيـــة  الشاهــــدة المجموعــة  
" ت"إختبار

  ودنتإست



ت
ارا
ختب
اإل

المتوسط   

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

أعلى 

  قيمة

أدنى 

  قيمة

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

أعلى 

  قيمة

أدنى 

  قيمة

  " ت" 

 المحسوبة

  "ت"

  الجدولية

 2.04 1.74 00 03 1.17 1.8 00 02 0.6  1.2  التمرين

 2.04 2.48 00 04 0.92 2.06 00 02 0.38 1.33 التصويب

 2.04  0 01 04 0.63 2.26 01 03 0.63 2.26 اإلستقبال 

  

  : تحليل نتائج المجموعتين  

  اإلختبارات القبلية 

   :ــرير بار التمـاخت -1

نالحظ أن كل من اجملموعتني التجريبية والشاهدة حققت قيم  08من خالل نتائج اجلدول رقم   
هذا ما يدل على وجود توافق وتقارب مبدئي بني   00وادىن قيمة  03متقاربة ، حيث كانت أعلى قيمة 
  . عناصر اجملموعتني يف هذا اإلختبار 

اهدة ، وهذا بفرق يف حني نالحظ أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أكرب منه يف اجملموعة الش
كذلك نالحظ أن اجملموعة الشاهدة كانت أكثر جتانس يف النتائج ) كفارق بني اجملموعتني   0.6( طفيف 

إال أن ) 08(عن اجملموعة التجريبية ، وهذا ما توضحه نتيجة اإلحنراف املعياري املوضحة يف اجلدول رقم 
انس نتائج عناصر هذه اجملموعة ولكل بدرجة أقل قيمة اإلحنراف املعياري للمجموعة التجريبية ال ينفي جت



ا الشاهدة بينما جند أن قيمة  " ت" يف إختبار ) 1.74( احملسوبة تساوي       " ت" عن نظري
وعليه فال توجد هناك فروق معنوية بني )  2.04( اجلدولية املقدرة بـ " ت" إستودنت وهي أقل من قيمة 

يبية والقرق البسيط بني املتوسطني احلسابيني يكون غري دال إحصائيا نتائج اجملموعتني الشاهدة والتجر 
 . وعليه فنتائج اجملموعتني تعترب مقاربة متجانسة 

  : ويب ــر التصبااخت -2

نالحظ أن اجملموعتني متقاربتني يف القيم ، حيث كانت أعلى ) 08(من خالل نتائج اجلدول رقم   
، وهذا يدل على وجود تقارب مبدئي بني ) نقطة  00( ساوي وأدىن قيمة ت) نقاط  04( قيمة تساوي 

  . نتائج عناصر اجملموعتني 

( يف حني كان املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية أكرب من اجملموعة الشاهدة وهذا بفرق طفيف يساوي 
ا التج) 0.73 ريبية ، يف حني نالحظ جتانس بني عناصر اجملموعة الشاهدة أحسن منه بقليل عند نظري

  ) . 08(وهذا ما توضحه نتيجة االحنراف املعياري يف اجلدول رقم 

، وهذا دليل  ةاجلد ولي" ت"إستودنت اليت كانت أكرب من نتيجة " ت"احملسوبة يف اختبار " ت" و نتيجة 
  . على وجود فروق معنوية دالة بني نتائج اجملموعتني الشاهدة والتجريبية 

  : ستقبالاالاختبار  -5

نالحظ أن اجملموعتني حققت كل واحدة منهما أعلة قيمة ) 08(خالل اجلدول رقم  من  
  . ، هذا ما يدل على تقارب نتائج اجملموعتني ) 01( وكذا أدىن قيمة ) 04(تساوي

يف حني كان املتوسط احلسايب من اجملموعة الشاهدة يساوي املتوسط احلسايب يف اجملموعة التجريبية حيث  
  ) 2.26( كان يساوي 



إستودنت، وعليه فنتائج اجملموعتني مل " ت"احملسوبة يف إختبار " ت" اجلدولية تفوق " ت" بينما جند أن 

  .تبد أي فروق معنوية بينها 

  :الشاهدة و التجريبية  ينـــلمجموعتاالختبارات البعدية ل جـرض نتائـع -

  )09 (م ــدول رقــج

  

  التجريبيـــةالمجموعــة   المجموعــة الشاهــــدة  
" ت"إختبار

  ودنتإست
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 الشاھدة  التجريبية

 )استقبال(قبلي

القبلية للمجموعة الشاهدة و التجريبية  اتأعمدة بيانية توضح نتائج اإلختبار  -)18(الشكل



ت
ارا
ختب
اإل

المتوسط   

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

أعلى 

  قيمة

أدنى 

  قيمة

المتوسط 

  الحسابي

اإلنحراف 

  المعياري

أعلى 

  قيمة

أدنى 

  قيمة

  "ت" 

 المحسوبة

  "ت"

  الجدولية

 2.04 2.13 01 04 0.68 2.6 01 03 0.78 1.93  التمرين

 2.04 1.42 01 04 0.92 2.93 01 04 0.69 2.46  التصويب

 2.04 0.56 02 04 0.38 3.33 02 04 0.45 3.2  اإلستقبال 

 

   :تحليل نتائج المجموعتين -

   البعديةاالختبارات 

   :ــريربار التمـاخت -1

نالحظ أن كل من اجملموعتني التجريبية والشاهدة حققت قيم ) 09(من خالل نتائج اجلدول رقم   
هذا ما يدل على وجود توافق وتقارب مبدئي بني   01وأدىن قيمة  04متفاوتة، حيث كانت أعلى قيمة 

  . عناصر اجملموعتني يف هذا االختبار 

بية أكرب منه يف اجملموعة الشاهدة ، وهذا بفرق يف حني نالحظ أن املتوسط احلسايب للمجموعة التجري
كذلك نالحظ أن اجملموعة الشاهدة كانت أكثر جتانس يف ) كفارق بني اجملموعتني 0.67( طفيف 

) 09(النتائج عن اجملموعة التجريبية ، وهذا ما توضحه نتيجة االحنراف املعياري املوضحة يف اجلدول رقم 
للمجموعة التجريبية ال ينفي جتانس نتائج عناصر هذه اجملموعة ولكل إال أن قيمة االحنراف املعياري 



ا الشاهدة بينما جند أن قيمة  " يف اختبار ) 2.13( احملسوبة تساوي       " ت" بدرجة أقل عن نظري
وعليه توجد هناك فروق معنوية )  2.04( املقدرة بـ  ةاجلد ولي" ت" إستودنت وهي أكرب من قيمة " ت

اجملموعتني الشاهدة والتجريبية والفرق البسيط بني املتوسطني احلسابيني يكون غري دال إحصائيا  بني نتائج
  . وعليه فنتائج اجملموعتني تعترب مقاربة متجانسة 

  : ويب ــر التصبااخت -2

نالحظ أن كال اجملموعتني كان هلما نفس القيم، حيث كانت ) 09(من خالل نتائج اجلدول رقم   
وهذا لكال اجملموعتني وهذا يدل على ) نقطة  01( وأدىن قيمة تساوي ) نقاط  04( أعلى قيمة تساوي 

  . وجود تقارب مبدئي بني نتائج عناصر اجملموعتني 

( التجريبية أكرب من اجملموعة الشاهدة وهذا بفرق طفيف يساوي  يف حني كان املتوسط احلسايب للمجموعة
ا التجريبية ، ) 0.47 يف حني نالحظ جتانس بني عناصر اجملموعة الشاهدة أحسن منه بقليل عند نظري

  ) . 09(وهذا ما توضحه نتيجة االحنراف املعياري يف اجلدول رقم 

، وهذا دليل  ةاجلد ولي" ت"يت كانت أقل من نتيجة إستودنت ال" ت"احملسوبة يف اختبار " ت" و نتيجة 
  . على عدم وجود فروق معنوية ذات دالة بني نتائج اجملموعتني الشاهدة والتجريبية 

  : ستقبالاالاختبار  -5

نالحظ أن اجملموعتني حققت كل واحدة منهما أعلة قيمة ) 09(من خالل اجلدول رقم   
  . ، هذا ما يدل على تقارب نتائج اجملموعتني ) 02( وكذا أدىن قيمة ) 04(تساوي

يف حني كان املتوسط احلسايب من اجملموعة الشاهدة أقل من املتوسط احلسايب يف اجملموعة التجريبية حيث  
  ) 0.13( اوي كان الفرق يس



إستودنت، وعليه فنتائج اجملموعتني مل " ت"احملسوبة يف اختبار " ت" تفوق  ةاجلد ولي" ت" بينما جند أن 
  .تبد أي فروق معنوية بينها 
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نستنتج أن نتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية كانت احسن منها يف ) 19(من خالل املنحىن البياين 
االختبارات البعدية للعينة الشاهدة ، مما يأكد أن التدريبات املقرتحة كانت قد أثرت إجيابيا على العينة 

  .  رييب عاديالتجريبية، مقارنة بالعينة الشاهدة اليت طبق عليها برنامج تد

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :االستنتاجات

إن هذه الدراسة ما هي إال حماولة بسيطة حمصورة يف اإلمكانيات املتوفرة و رغم ذلك نود أن نعطي        
نقطة بداية لبحوث أخرى يف هذا اجملال ، لذا كان من الضروري طرح جمموعة من االقرتاحات حىت يتسىن 

صغرة كطريقة هامة يف التدريب ملدريب كرة القدم التأهيل الالزم من أجل التأطري و استعمال األلعاب امل
لدى الناشئني ملا هلا من أمهية يف تعلم و تطوير املهارات األساسية يف كرة القدم و من آراء االختصاصيني 
ذه الفئات إىل املستوى العايل  فيما يتعلق بالطرق العلمية إلعداد الفئات الصغرى و من أجل الوصول 

  : قمنا باقرتاح اخلطوات  التالية 



 دراج طريقة تدريب األلعاب املصغرة يف كرة القدم كطريقة جد هامة إلجناز احلصة التدريبية إ -
 .جيب االلتزام مببدأ التنويع و التغيري و طرق التدريب  -
 .التجديد و االبتكار املستمر يف طريقة إعداد مواد التدريب -
ملتطلبات الفئات  إتباع مبدأ التدرج من السهل إىل الصعب حيث أن هذه الطريقة تستجيب -

 . الصغرى املهارية 
جيب على املدربني استعمال االختبارات يف قياس درجة االستيعاب لدى الناشئني و ذلك من  -

أجل معرفة الوجه احلقيقي لالعب من جهة و السماح للمدرب بإجراء تعديل يف برناجمه السنوي 
 .من جهة أخرى

 . االعتماد على التكوين القاعدي و االستمرارية يف التكوين و التخطيط للمدى الطويل -
  . إقامة تربصات وطنية و دولية للمدربني قصد مواكبة التطور الرياضي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  : مناقشة الفرضية

 األلعاب املصغرة يف كرة القدم طريقة ناجحة يف تعلم وتطور بعض  املهارات األساسية يف كرة -
 .القدم 

حتليل النتائج املتحصل عليها يف اإلختبارات، قمنا مبعاجلتها إحصائيا  و على ضوء النتائج  بعد  -
الذي يبني أن ) 7(،)6(،)5(املوضحة   لالختبارات املطبقة على العينة التجريبية يف اجلدول رقم 

ودقة االستقبال يف  هناك فروق ذات دالة إحصائية بني اختبارات ، دقة التمرير   ودقة التصويب
االختبار القبلي مقارنة باإلختبار البعدي ، و من نستنتج أن الوحدات التدريبية املقرتحة مع 
األلعاب املصغرة أثناء عملية التدريب اليت استخدمناها بعد االختبارات القبلية  يف حتسني األداء  

  .لعينة البحث  املستوى املهاريقد أثرت اجيابيا على تطوير .املهاري  ودقته لالعبني االصاغر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  



  : خالصة عامة
إن األلعاب املصغرة يف كرة القدم طريقة لتعلم و تطوير املهارات األساسية يف كرة القدم      و هي        

من أهم الطرق احلديثة املنتهجة نظرا للدور الكبري الذي تلعبه يف بلوغ أهداف جمتمعه لتطوير و تنمية 
تعترب األلعاب املصغرة من أهم سنة ، و )  16 – 14( قدرات و مهارات الالعب الناشئ و تتالءم مع 

تدريبات الفرق الكربى العاملية للقيمة اليت حتتويها ،و أثرها اإلجيايب على تكوين الناشئني و حتسني 
  .مستواهم املهاري 

و على ضوء النتائج املتحصل عليها من خالل نتائج االختبارات و معاجلتها إحصائيا اليت بينت لنا      
  .رة يف كرة القدم، جيب إعطاء مكانة هامة لأللعاب املصغرة من طرف الفرق اجلزائرية أمهية األلعاب املصغ

  و نستطيع القول أن هذه النتائج ستكون مرجع للباحثني يف املستقبل
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       إن هذه الدراسة ماهي إال حماولة بسيطة حمصورة يف اإلمكانيات املتوفرة ورغم ذلك نود أن نعطي
نقطة بداية لبحوث أخرى يف هذا اجملال ، لذا كان من الضروري إىل طرح جمموعة من االقرتاحات حىت 

األلعاب املصغرة يفيتسىن ملدريب كرة القدم اكتساب التأهيل الالزم من اجل التأطري واستعمال طريقة 
رة القدم لدى األصاغر و الناشئني ملا هلا من أمهية يف تعلم و تطوير املهارات األساسية يف كرة القدم 

االقتـراحــات  

ك
ذه  ، ومن أراء االختصاصيني فيما يتعلق بالطرق العلمية إلعداد الفئات الصغرى ومن أجل الوصول 

 . الفئات إىل املستوى العايل قمنا باقرتاح اخلطوات التالية
- تسطري برنامج سنوي خاص بتعليم مث تطوير املهارات األساسية يف كرة القدم ، يأخذ بعني 

 . اإلعتبار خصائص ومميزات الطفل يف هذه املرحلة
- جيب تعليم أهم املهارات األساسية خالل هذه الفرتة ألن الطفل يف هذا السن تكون لديه القابلية

والفهم السريع وحب اإلطالع وامليل إىل اجلماعة.  
- إدراج التدريبات املصغرة يف كرة القدم كطريقة جد هامة إلجناز احلصة التدريبية .  

- جيب اإللتزام مببدأ التنويع والتغيري يف طرق التدريب والتجديد واالبتكار املستمر يف طريقة إعداد 
مواد التدريب .  

- إتباع مبدأ التدرج من السهل إىل الصعب ، حيث أن هذه الطريقة تستجيب ملتطلبات الفئات 
م يف املنافسة مما جيعلها حتظى بإقبال كبري من طرف الناشئني .   الصغرى املهارية ، وتشبع رغبا

- جيب على املدربني استعمال االختبارات يف قياس درجة اإلستيعاب لدى الناشئني ، وذلك من 
اجل معرفة الوجه احلقيقي لالعب من جهة ومن جهة أخرى يسمح هذا اإلختبار للمدرب بإجراء 

 . تعديل يف برناجمه السنوي
   - ضرورة اإلهتمام بفئة الناشئني من خالل حتسني ظروف ووسائل تكوينها ( توفري املساحة 

  . (... الكافية للتدريب  الوسائل الضرورية ، الكرات ، األحذية
   - اإلعتماد على التكوين القاعدي واالستمرارية يف التكوين مع ضرورة التخطيط على املدى 

البعيد .  
   - إدخال طرق ومناهج حديثة أثناء التدريب مع األخذ بعني اإلعتبار مميزات وخصائص الفئة 

املدروسة .  
   - إقامة تربصات وطنية ودولية للمدربني قصد كسب خربات ومعارف جديدة واالستفادة من 

  .  طرق التدريب احلديثة ومواكبة التطور الرياضي العلمي

 



  :الخاتمة 

املهارات األساسية  لتطويرالقدم املصغرة كطريقة األلعاب املصغرة أو التدريبات املصغرة يف كرة إن   
نظرا للدور الكبري الذي تلعبه يف بلوغ أهداف جمتمعة  من أهم الطرق احلديثة املنتهجة  يف كرة القدم هي

سنة ، )  16 – 14( وهذه الطريقة تتالءم مع املرحلة من ة قدرات ومهارات الالعب الناشئ لتطوير وتنمي
ألن الطفل يف هذه املرحلة ميتاز بالنشاط واحليوية وامليول إىل  ، واليت تعترب خصبة ومالئمة لصقل املهارات

م املهارية ، هذا ما جعلنا  ا تستهوي األطفال وتتيح هلم الفرصة لتطوير وتنمية قدرا اللعب ، لذلك فإ
نؤكد على استعمال هذه الطريقة احلديثة خاصة مع األصاغر الذين يعتربون الفريق الرياضي يف املستقبل ، 

  . لك فإن العناية بتنشئتهم تنشئة سليمة يعين االطمئنان على مستقبل كرة القدم يف اجلزائر لذ

وعلى ضوء النتائج احملصل عليها توصلنا إىل ضرورة إعطاء هذه الطريقة املكانة واألمهية اليت   
تتماشى مع  تستحقها أثناء عملية تدريب وتكوين الناشئني ، وضرورة إعتماد برامج ومناهج علمية حديثة

  . متطلبات وأساليب التدريب الرياضي احلديث 

ويف األخري نستطيع القول بأن هذه النتائج البد أن تكون مرجعا ومنطلقا لدراسات أخرى يف هذا   
اجملال ، ومنارا للمختصني يف جمال التدريب الرياضي يف اجلزائر للسري على الطريق الصحيح بداية من إجياد 

 .  يح الربامج الناجعة وتوفري الظروف لنجاح هذا الفرد وتوجيهه حنو التأهيل الصح
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  األقماعالتصـويب على  - 

  

  

  : 01التمرين 

 5م ، فريقان يتكونان من  18داخل منطقة 
م من  5العبني نضع خطني متوازيني على بعد 

خط املرمى و يلعب الفريقان كرة قدم عادية 
داخل املنطقة الباقية و التصويب يكون من 

 1خارج املنطقة احملرمة على اهلدف الذي طوله 
  .دقائق  10م مدة اللعب 

  :02التمرين 

العبني  5فريقان يتكون كل واحد منهما من 
جلزاء و نضع خطني يلعبون داخل منطقة ا

م من خط املرمى و نضع  5متوازيني على بعد 
م  و يدافع  18يف كل جهة قمعني فوق خط 

كل فريق عن األقماع املوجودة داخل املنطقة 
بينهما ، و حياول الفريقان التصويب على احد 
األقماع املوجودة داخل املنطقة احملرمة للخصم 
وحتسب نقطة ملن اسقط القمع خللق روح 

  .املنافسة

  :03التمرين

العبني يف ملعب طوله  5فريقان يتكونان من 
م و نضع قمع يف كل جهة  20م و عرضه  40

، و يتنافس الفريقان على إسقاط قمع املنافس 
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  دقة التمرير و االستقبال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تنمية القدرات الفنية و 
  الذهنية

  

  

  

  : 01التمرين 

العبني  5نقسم الالعبني إىل فرق تتكون من 
، ) أ ( شواخص  4مربعات ، نضع يلعبون يف 

على شكل مربع ، ) د ( ، ) ج ( ، ) ب ( 
يقف كل العب بني شاخصني حبيث يتحرك 
على اخلط الرابط بني شاخصني و يلعب 

داخل املربع حماوال أخذ الكرة عندما  5الالعب 
يقوم الالعبون األربعة بتبادل الكرة لكن بلمس 

ة دقيقتني  مث الكرة مرتني استقباال مث متريرا ملد
  .تغيري الالعبني 

  :02التمرين

نفس التمرين السابق و نفس التشكيل و لكن 
التغيري يف طريقة اللعب ، يتبادل الالعبون الكرة 
حبيث يقوم بلمس الكرة مرة واحدة، مع الرتكيز 
أثناء التحرك على اخلط املستقيم، بينما يقوم 

 باجلري داخل املربع و حماولة قطع) 5(الالعب 
  .الكرة بدون ملس الزميل

   :03التمرين

) 3(العبني،طريقة أداء التمرين بوضع ثالث 04
على شكل مثلث ) ج(، )ب(، )أ(شواخص 

متقايس األضالع ، يقف بني كل شاخص و 
اخر العب  حبيث يتبادلون الكرة بلمس الكرة 

حماولة ) 4(مرتني فقط ، يف حني يقوم االعب 
  .قطع الكرة بدون ملس الزميل 
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  اجلماعي املنظم

  

  

  

  

  

  بناء اللعب اهلجومي

  

  

  

  

  : 01التمرين 

 30م و عرضه  30ملعب مربع الشكل طوله  
أهداف موضوعة يف منتصف كل خط  4م فيه 

يتكون كل من امللعب ، حيث يتنافس فريقان 
العبني و يدافع كل فريق  8إىل  6منهما من 

عن هدفني بينما حياول التسجيل يف أي من 
  .هديف اخلصم 

  :02التمرين

يف نصف ملعب كرة القدم يتنافس فريقان 
العبني ، الفريق  10إىل  8يتكون كل فريق من 

األول يصوب الكرة حنو املرمى و الفريق الثاين 
مكان من خط يسجل بوضع الكرة فوق أي 

  . نصف امللعب الذي يعترب مرمى اخلصم 

  :03التمرين

نصف ملعب الكرة، يوضع مرميان صغريان يف 
منتصف كل من خطي اجلانبني يقف حارس 
مرمى حمايد  يف املرمى األصلي ويرتك اهلدفان 
الصغريان بدون حراس مرمى، يقوم الفريق احلائز 

 يف أي مرمى، منعهدف للكرة مبحاولة إحراز 
الفريق املهاجم من تسجيل هدف، ميكن أن 
حيتسب هدف مضاعف للهدف الذي يسجل 

  د
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  أهداف 4اللعب على 

  

  

  

  

  

  

حماولة املراقبة اللصيقة و بدأ  
  اهلجمات من اخللف
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 تسجيل 

  أهداف 03ا
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  األهداف

5  العودة إىل احلالة  جري خفيف   املرحلة

  الطبيعية   متارين التمديد واالسرتخاء   اخلتامية

  النصرافا  د

  

  



  ملخص البحث 

املهارات األساسية يف   ضكرة القدم على تطوير بعاأللعاب املصغرة يف  دراسة تأثري  :عنوان الدراسة     
 .سنة) 16 – 14(لدى األصاغر ) التمرير، االستقبال و التصويب  (كرة القدم 

دراسة األلعاب املصغرة يف كرة القدم كطريقة تعليمية حديثة تساعد يف تنمية املهارات الدراسة إىل دف 
سنة الذي مييز الطفل باستعدادات مهارية ) 16 - 14(األساسية خصوصا يف هذا السن احلساس من 

دراسة املمارسة الفعلية لطريقة التدريبات أو األلعاب املصغرة كرة الغرض منها هو  .قابلة للنمو والتطور
كما قمنا . ن الرياضيجعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثني يف امليدا، و القدم أثناء احلصص التدريبية

، و قد قمنا باستخدام املنهج التجرييب خالل  % 30فريق إحتاد سوقر نسبتها باختيار عينة عشوائية ل
  .دراستنا، كما قمنا باستعمال الوسائل اإلحصائية الالزمة و كذلك االختبارات

على ضوء دراستنا استنتجنا أن طريقة األلعاب املصغرة يف كرة القدم تعترب طريقة حديثة     و         
  : و من أهم اقرتاحاتنا.كل فعال يف تعلم املهارات األساسية يف كرة القدم ناجحة، حيث تساهم بش

  .تسطري برنامج سنوي خاص بتعليم املهارات األساسية -            

  .األلعاب املصغرة يف كرة القدم كطريقة هامة إلجناز احلصة التدريبية إدراج طريقة -            

  .ين القاعدي واالستمرارية مع ضرورة التخطيط على املدى البعيداالعتماد على التكو  -             

  .إدخال طرق ومناهج حديثة أثناء التدريب -             

  .ضرورة االهتمام بفئة الناشئني -             

املهارات األساسية خالل هذه الفرتة، ألن الطفل يف هذه املرحلة تكون له تطوير جيب  -             
  القابلية والفهم السريع



 

  

  



- Résumé de la recherche: 
          Titre de l'étude: L'effet des mini-jeux dans le football de 
développer des compétences de base dans le football (défilement, 
la réception et de correction) à Minor (14-16) ans. 
L'étude vise à examiner les mini-jeux dans le football comme un 
moyen moderne aide éducative dans le développement des 
compétences de base, en particulier en cette ère de la sensible (14-
16 ans), qui distingue les préparatifs de l'habileté de l'enfant 
évolutive pour la croissance et le développement. Leur but est 
d'étudier la pratique de la méthode de formation des mini-jeux 
ou le football pendant les sessions de formation, et notre étude a 
assistant de référence pour les chercheurs dans les sports de plein 
air. Comme nous sélectionnons un échantillon aléatoire de 
l'équipe syndicale Soukr 30%, et nous pouvons utiliser la méthode 
expérimentale au cours de notre étude, nous avons l'utilisation de 
méthodes statistiques, ainsi que les tests nécessaires. 
        À la lumière de notre étude, nous avons conclu que la 
méthode de mini-jeux dans le football est la façon moderne et 
efficace, car elle contribue efficacement à acquérir les 
compétences de base dans le football, et le plus important de nos 
suggestions.: 
            - Souligner le programme annuel spécial enseigne les 
compétences de base. 
            - L'inclusion de mini-jeux dans la voie de football comme 
un moyen important pour réaliser la session de formation. 



             - S'appuyer sur la configuration de la bande de base et la 
continuité de la nécessité d'une planification à long terme. 
             - L'introduction de méthodes modernes et des approches 
au cours de la formation. 
             - Besoin de se concentrer sur la catégorie des jeunes. 
             - Doit développer des compétences de base au cours de 
cette période, parce que l'enfant à ce stade ont la capacité et la 
compréhension de la rapide 
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