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 شكـر و تـقـديـر
نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد     

اضع، وفي مقدمتهم الدكتور بن لكحل  في إنجاز هذا العمل المتو 
منصور الذي أشرف على هذه المذكرة، والحق أنه لوال توجيهاته  
السديدة ما كان لهذا العمل أن ينجز في فترة قياسية بهذه  

 الكيفية. كما نتوّجه بالتحية والشكر والعرفـان إلى كل من:
بن  أساتذة معهد التربية البدنية والرياضة بجامعة عبد الحميد    -

 باديس بمستغانم  
الدكتور يوسف صوار رئيس قسم كلية العلوم  االستاد  -

االقتصادية بجامعة سعيدة والذي لم يبخل علينا بتوجيهاته في مجال  
 االستاد الدكتور منقور محمد والمهندس منصوري مخمد،اإلحصاء

لكرة القدم على  والمبي شلف  إدارة نادي مولودية سعيدة    -
وفرتها لنا أثناء انجازنا للجانب التطبيقي من  كل التسهيالت التي  

المذكرة.  أخيرا ال يفوتنا أن نتقدم إلى أعضاء لجنة المناقشة بكامل  
امتناننا العميق وتقديرنا الكامل لهم على تفّضلهم بإضفـاء طابع  

 العلمية على هذه المذكرة من خالل قبولهم مناقشتها. 
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 ةـــمقدم
ختصيص  املألوفمن  وأصبحتزايد االهتمام باجملال التطبيقي لعلم النفس الرياضي  األخريةتشهد السنوات 

برامج لتدريب املهارات النفسية مع تطوير املهارات احلركية والقدرات البدنية والنواحي اخلططية 
  إىلنلمسه يف بعلم النفس املعريف كاجتاه معاصر لعلم النفس يهدف لشى الذي ا,(142ص1991)بطرس.

كشف هده القوى النفسية والعقلية وطبيعة بعملها من تفسريها .ضبطها وتطويرها وحتسينها بعند 
التعلم   اإلدراكالعمليات العقلية يف اكتساب املعرفة بعدة خطوات منها االنتباه . وتنظمناالضطراب 

 الصميمةبعالقته  ضوءاوضوابطه السلوكية يف  لإلنسانالعمليات العقلية بالنسبة  أهميت تعترب من ال والذاكرة
 إىل باإلضافةاجملتمع العامة  إلطاراتوفق  ذكرياتهم ضيعيش فيه .بابعتباره كائن يرتب .وين الذيمبجتمعه 

للمهارات العقلية دوراً إن   حيت دار ومكتبة اهلالل بريوت الذاكرة(1995جمتمعه اخلاص )مصطفى غالب 
رئيسًا يف السلوك احلركي اليومي لإلنسان بصورة بعامة واملهارات األساسية اخلاصة باللعبة اليت ميارسها 
الرياضي بصورة خاصة ومنها كرة القدم، وذلك من خالل اإلقالل من احلركات الزائدة واالقتصاد باجلهد 

ت دقيقة وبرامج حركية متنوبعة خمزونة يف الذاكرة مما يؤدي إىل املبذول ودقة يف أحتاذ القرار من خالل معلوما
 وتعدحصول االستجابة احلركية الدقيقة وبالتايل الوصول إىل الالبعب املتكامل الذي حتتاجه لعبة كرة القدم. 

 ةبعقلي بعمليات إىل حتتاج وهي واملتغريات، باملثريات وفرياً  حميطها يكون اليت األلعاب منكرة القدم  لعبة
 تؤكد الرياضات أنواع من نوع كل خصائص" إن كما اإلدراك، اإلحساس، الرتكيز، االنتباه، مثل (ذهنية)

 Harra 1994 p)كما يشري (32ص1989 . حمجوب وجيه) واإلحساس اإلدراك بعمليات من معني نوع بعلى

ملهارات احلركيـة و بعلى أن التدريب العقلـي يعترب أحـد األساليب احلديثة املستخدمة يف اكتساب ا (56
تطويرها إىل جانب اإلبعداد للمنافسة واليت تتطلب قدرا كبريا من استخدام املهارات النفسية و العقلية 

 Schroede)وإصـدار القرارات ملا جيب الرتكيز بعليها خـالل التدريب قبل الوصول إىل املنافسةكما يوضـح 

Oxtrader2002 p 72)  يشمـل بعليه من برامج تسابعد بعلى األداء األفضل بعلى أن التدريب العقلـي وما
حىت أن هذه الربامج تستخدم كل حواس اجلسم للوصول إىل أفضل أداء. مع التطور الذي طرأ بعلى كرة 
القدم يف أغلب دول العامل يف الفرتة األخرية من حيث أساليب اللعب و اخلطط و ارتفاع مستوى األداء 

توجيه  األمر الذي استدبعىنافس وتقارب املستويات يف حدود قانون اللعبة، الفين لالبعبني و ارتفاع شدة الت
نقول و  املزيد من االهتمام جبميع جوانب بعمليـة التدريب الرياضي للوصول بالالبعب إىل أبعلى املستويات.  
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أس األمم كل بعفوية أن متابعتنا ملشاركة اجلزائر يف رحلتها التأهيلية و الرمسية ضمن التصفيات املزدوجة لك
من خالل جمموبعة متكاملة من   FIFAمتقدمة يف ترتيب واحتالله مرتبة 2010اإلفريقية و كأس العامل من

البعبني حمرتفني تكونوا يف أكرب مدارس و األكادمييات األوروبية أثبتوا تفوقهم يف تسريهم العقالين 
املكتسبة خالل العمليات دية الفر عارف للمملواقف اللعب نتيجة وتنشيطهم الفعال هجوميا ودفابعيا 

مع  سريعة ومناسبة ملواقف املنافسة التدريبية مما مكنهم مبواجهة خمتلف السيناريوهات  بإجابات حركية 
لعبة  كرة   الغياب الشبه الكلي لالبعب احمللي  نتاج املدرسة اجلزائرية الذي أتبث حمدودية مستواه التكويين

  بعملية  التفكري  فيها   العبء   األكرب  يف  بعملية  التدريب  بعلى  القدم   من  األلعاب  اليت  يقع  
االستجابات   اخلططية املختلفة واليت   يظهر فيها الصراع الكامل الدائم   بني  تفكري  الالبعب  أتناء   

وحسن إدراك العالقات بني مواقف اللعب املتنوبعة واملتعددة   تتطلب سربعة   لدا  فهي  وتفكري  منافسه  
 حتتاج وهي واملتغريات، باملثريات وفرياً  حميطها يكون اليت األلعاب منكرة القدم  لعبة وتعد-تصرف الالبعب

 ،(32ص1989 . حمجوب وجيه) اإلدراك، اإلحساس، الرتكيز، االنتباه، مثل (ذهنية) بعقلية بعمليات إىل
دم وميثل مستوى اإلتقان ـرة القـ كحيث يعد اإلبعداد املهاري أحد اجلوانب األساسية للعملية التدريب يف

املهاري أهم املؤشرات للقدرة العامة لالبعب وخاصة إذا متاثال أو تشاهبا هذا األداء مع متطلبات مواقف 
ة بالكرة وبدوهنا واليت ـاري جمموبعة من األداءات احلركية املندجمـاراة، ويشكل األداء املهـاللعب خالل املب

ة ومعرفية  نفسية تتكامل مع اإلخراج هذا األداء بالصورة والشكل ـقدرات بدنييتطلب تنفيذها من الالبعب 
بعلى أن "جنـاح ( 35ص  2002) مفيت إبراهيم محاد وحنفي حممـود خمتار إذ يتفق كل من  املناسب ملواقف اللعب

كية لديه األداء احلركي لالبعب خـالل املباراة يتوقف بعلى درجة ومستوى ثبات و استقرار املهارات احلر 
ومدى إتقانه هلا مهم تغريت الظروف ومواقف اللعب".نعترب القدرات العقلية إحـدى املكونات األساسيـة 
املهمة اليت حيتاجها البعب كرة القدم، إذ أهنا تعمل وتسابعد بعلى تنميـة القدرات احلركيـة وتطوير األداء 

يد من الثقة واملقدرة بعلى الشعور باألداء املهاري  واخلططي وتساهم يف ربط وتسلسل احلركة وتعطي املز 
الفين األفضل ومستوى االجناز األحسن ومن هذه القدرات قـدرة اإلدراك )احلس احلركي( واليت متثل وظيفـة 
من الوظائف النفسية احلركية والعقلية املهمة اليت تساهم يف استيعاب القوة واكتسابه العادات والقدرات 

نشطة اليت حتتاج إىل دقة تقدير العالقات املكانية والزمنيـة واحلركية، إذ أن مستقبالت احلركية يف كثري من األ
 .البعض ضهاعبببعن تغيري وضع اجلسم و تشكيله وتكييفه واجتاهه وبعالقة أجزائه  املسؤولةاإلدراك هي 
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 إحساس لخال من أمهيته وتظهر ، كرة القدم لعبة يف املهمة األبعاد احد حركي احلس اإلدراك ويعد
 بدوهنا أو الكرة مع اجلسم وضع تغري بعلى السيطرة ومدى (الكرة ) وباألداة جسمه أجزاء حبركة الالبعب

 لألداء معينة قوة مهاراهتا من مهارة كل يف العاملة العضالت تتطلب " إذ احلركي، الواجب يتطلبه ملا وفقاً 
 أبو " )والتوازن احلركة وسربعة العضلي جلهدبا إحساس من تتضمنها وما العضلية لالنقباضات تبعاً  احلركي

 كرة القدم لعبة يف املتغرية املواقف بعن فضالً  ، (26ص1998حسانني  صبحي وحممد الفتاح بعبد امحد العال
 التمرير وقوة واملكان واألزمنة كاملسافات اللعبة، جمريات لطبيعة واسعاً  إدراكا تتطلب إذ السريع، واإليقاع
 إىل  للكرة  الدقيق  التوجيه مع  للكرة والرتك املس تعتمد هارات اليت يستعملها اللعبكون انا امل   ودقته،
 التعلم صعيد بعلى ذهنية مبمارسات  املهارة  هذه ربط  جيب لذا ، أيضا املناسبني  والزمان  املكان

 واإلدراك التصور الالبعب من يتطلب املهارة  هذه أداء فان املطلوب،وبعليه للهدف حتقيقا والتدريب
وهند  1979.وبعبد احلميد  1978ما يؤكده كل من خاطر وآخرون  باحلركة اجليد واإلحساس

بعلى أمهية القدرات احلسي حركي ودورها اهلام يف سربعة تعلم املهارات  (275ص2010)مليكه 1983الضياع
درة الفرد الرياضي يف احلركية اجلديدة ودقة التحكم منها كما ارتفاع مستوى القدرات اإلدراكية يزيد من مق

دقة التحكم والتوجيه الوابعي حلركة جسمه يف الفراغ أو لوصالته بالنسبة لبعضها البعض وان اكتساب 
اللعب جملموبعة من القدرات احلس حركية ميكنه من أداء العديد من املهارات احلركية بدرجة بعالية من الدقة 

جلس حركي يعترب واحد من أهم القدرات العقلية املرتبطة وبالتايل اإلدراك ا(125ص 2009حمي الدين توفيق )-
باألداء أد يعد مكونا يف تنمية تصور اجلسم .حيت ختزن احلركات املكتسبة بواسطة نظام جتميعي 

يصاحب احلركة اليت يؤديها  Fead-Backللتشكيالت األولية .وهدا التخزين يصبح مبثابة تغذية راجعة 
حيث اجتهت فلسفة التدريب   اجلسم من تقدير و توقع  املعلومات احلركيةالالبعب بعد دلك والدي ميكن 

احلديث إىل االهتمام باإلبعداد ملتطلبات اللعب خالل املباراة وذلك بغية الوصول بالالبعب إىل األداء البارع 
عمل بعلى رسم و املبدع ، األمر الذي ميكن إدراكه بتوفري املدرب للبيئة املناسبة لعمليـة التعلم والتدريب ت

فاالنسجام واالنسيابية والتحرك يف سيناريو لألحـداث اليت ميكـن أن يواجهها الالبعب يف املباريات الرمسية. 
الالبعبني  ألداءوقت واحد وبسربعة استجابة بعالية والقدرة بعلى توقع حركات الزمالء هي املقياس احلقيقي 

 يف تطبيق اخلطط اجلمابعية.
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نمية وتطوير املهارات العقلية يف كرة القدم تبدأ من الفئات العمرية وذلك إن ت  إشكالية البحث: - 
وتؤدي ثناء املباراة، أخلصوصية هذه اللعبة ومتيزها بالكم اهلائل من االستجابات املختلفة واملتغرية باستمرار 

اإلدراك احلس القدرات العقلية دورا مميز يف استيعاب الفرد واكتسابه املعلومات ومن ضمن هده القدرات 
يف استيعاب الفعاليات احلركية واكتساهبا وتنميتها بصفة بعامة واملهارات األساسية يف تسهم واليت حركي 

لعبة كرة القدم .أد أهنا تتطلب من الالبعب أدراك اإلحساس بالكرة واملسافة للتحرك بالكرة وتوجيهها إىل 
اإلدراك احلس حركي يف مهارات كرة القدم من وتظهر أمهية   املكان املطلوب  وكذلك اإلحساس بالزمن

ملا يتطلبه   خالل إحساس الالبعب حبركة أجزاء جسمه ومدى السيطرة بعلى تغيري وضع اجلسم  وفق
من أمهها إدراك اإلحساس بالزمن واملسافة  والقوة واملكان وماهلا من بعالقة  والواجب احلركي هلده املهارة 

اري جمموبعة ـويشكل األداء امله,رة الفدم فضال بعن إدراك  اإلحساس بالكرةبتنمية األداء املهاري  لالبعب ك
ة ومعرفية  نفسية ـة بالكرة وبدوهنا واليت يتطلب تنفيذها من الالبعب قدرات بدنيـاحلركية املندجم تاألداءمن 

 Jospph Mercier)  تتكامل مع اإلخراج هذا األداء بالصورة والشكل املناسب ملواقف اللعب، حيث يؤكد

2002 p 61).إذ تعطيه القابلية بعلى ةاملناسب اتاإلدراكامتالكه بجناح حركات الالبعب بعلى  بعلى ،
ة وقابلية التوافق احلركي، وتظهر أمهية اإلدراك احلس. حركي يف أداء ـاكتشاف أفضل احلركات املناسب

وتنظيم السلوك احلركي، مع ار ـرة والتحكم يف األفكـمن ناحية السيطرة بعلى الك   املهارات كرة القدم
حيث إن بعملية التدريب املخططة تعمل بعلى تعليم ,الل األفكار اجليدة يف بعملية التعلم والتدريبغاست

تنمية و تطوير هذه القدرات لدى الالبعبني أثناء الوحدة التدريبية من خالل وضع الالبعبني يف مواقع لعب 
تنمية مقدرة اللعب بعلى فهم بعلى ل جمموبعة متارين تعمل تشبه املواقف احلقيقية أثناء املباراة من خال

وإدراك املواقف وكيفية االستجابة حلل املشكالت اليت تواجه اللعب أثناء املباراة األمر الذي يسمح 
والدي   turpin1998حنن نتفق مع  ،بالالبعب باكتساب خربات معرفية تسمح له بالتصرف السليم. 

جياد وطرق تدريب وضعيات تتوفر بعلى موصفات املنافسة ال من حيت النوبعية يفكر بانا املدربني بعليهم بإ
وال من حيت الكمية يبحثون بعل اجملودات اليت يتطلبها البعب كرة القدم .وبعن الالبعبني املشاركني ودورهم  

سة أي سربعة تتناسب مع تنفيذ لقطات اللعب .أي مهارات تقنية اليت ميكن أن يقدمها الالبعب أتناء املناف
إال أن الباحث ومن خالل خربته كونه البعباً ومدرباً ومن متابعته لبعض فرق   صد اخلصم ومبشاركة الزمالء

الناشئني وجد أن أغلب املدربني يركزون يف مفردات مناهجهم التدريبية بعلى تطوير اجلانب البدين واجلانب 
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ة املتضمنة تطوير املهارات العقلية املهاري، وقلة اهتمام بعض املدربني بعلى تطبيق األساليب العلمي
يعتمدون بعلى أساليب وطرق تقليدية يف بعملية التكوين  الزالوا األساسية ضمن مناهجهم التدريبية

ة متارين منفصلة غري مشوقة تربطها بعالقة بسيطة ـرهم جمموبعياابعتمادهم بعلى طريقة التدريب املنفصل واخت
تالف كبري بني حقيقة اللعب ووسائل التحليل املنتهجة من اك اخـمن هنا نستخلص أنه هن,بواقع اللعب

ي ابعتمدنا ـالل اقرتاح برنامج تدريبـر لدى دفعنا إىل اجتاه إىل هذه الدراسة من خـقبل مدريب الشباب األم
لالبعبني من أجل القيام  ةاحلس. حركي االدراكات بعض ة متارين تعمل بعلى تنميةـفيه بعلى جمموبع

 اسلوبوهدا ما دفعنا إىل  القيام  هبده  الدراسة  ملعرفـة أثر  , ة هلمـواخلططية املوكل بالواجبات املهارية
بعالقتها بتطوير األداء (وطبيعة  الزمن،املسافةحركي ) بعلى تنمية اإلدراك احلس واقف اللعبالتدريب مب

 ؟ (سنة 14لناشئي كرة القدم أقل من ) املهاري
 لية :و بعليها يطرح الباحث التساؤالت التا

،الزمن ( وطبيعة املسافةاجيابيا بعلى تنمية اإلدراك احلس حركي ) واقف اللعبالتدريب مب اسلوب ؤثريهل  -
 سنة(؟.  14بعالقتها بتطوير األداء املهاري لناشئي كرة القدم أقل من )

 ويتفرع هذا السؤال إىل األسئلة التالية: 

 نمية اإلدراك احلس حركي املسافة( لناشئي كرة القدم ؟ اجيابيا يف ت واقف اللعبالتدريب مب اسلوب ؤثريهل 

 اجيابيا يف تنمية اإلدراك احلس حركي )الزمن( لناشئي كرة القدم ؟ واقف اللعبالتدريب مب اسلوب ؤثريهل 

 هل طبيعة العالقة اليت جتمع بني اإلدراك احلس حركي )املسافة( واألداء املهاري بعالقة بعكسية اجيابية ؟ -

 العالقة اليت جتمع بني اإلدراك احلس حركي )الزمن( األداء املهاري بعالقة طردية اجيابية؟  هل طبيعة

 أهداف البحث: 
،الزمن ( وطبيعة املسافةبعلى تنمية اإلدراك احلس حركي ) واقف اللعبالتدريب مب اسلوبمعرفة تأثري 

  سنة(.   14بعالقتها بتطوير األداء املهاري لناشئي كرة القدم أقل من )
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  إىل: يهدف البحث  البحث أهداف   
لناشئي كرة القدم  (املسافة)اإلدراك احلس حركي بعلى تنمية  واقف اللعبالتدريب مب اسلوبمعرفة تأثري  -

  سنة( 14أقل من )
( لناشئي كرة القدم  الزمن) اإلدراك احلس حركيبعلى تنمية  واقف اللعبالتدريب مب اسلوبمعرفة تأثري  -

 سنة(. 14أقل من )

 األداء املهاري و(املسافة)اإلدراك احلس حركي طبيعة العالقة اليت جتمع بني معرفة  -
 واألداء املهاري (الزمن) اإلدراك احلس حركيطبيعة العالقة اليت جتمع بني  معرفة -
لإلجابة بعلى أسئلة الدراسة سوف يتم اختيار مدى صحة الفرضيات التالية بعند : فروض البحث  -

 (.0,05الداللة ) مستوى

،الزمن ( املسافةواقف اللعب اجيابيا بعلى تنمية اإلدراك احلس حركية )التدريب مبؤثر ي: الفرضية العامة  -
 سنة(  14وطبيعة بعالقتها بتطوير األداء املهاري لناشئي كرة القدم أقل من )

 الفرضيات الفربعية:  -

(لناشئي املسافةاجيابيا بعلى تنمية اإلدراك احلس حركي  واقف اللعبالتدريب مب اسلوب ؤثري :الفرضية األوىل
 كرة القدم 

اجيابيا بعلى تنمية اإلدراك احلس حركي )الزمن( لناشئي  واقف اللعبالتدريب مب اسلوب ؤثري: الفرضية الثانية
 كرة القدم

هاري بعالقة بعكسية. : طبيعة العالقة اليت جتمع بني اإلدراك احلس حركي )املسافة( األداء املالثالثة الفرضية 
 اجيابية

:طبيعة العالقة اليت جتمع اإلدراك احلس حركي )الزمن( و األداء املهاري بعالقة طردية الرابعة  الفرضية
 اجيابية. 

   : يهدف البحث إىل: حماولة التغلب بعلى القصور يف الربامج التدريبية العادية باقرتاح أهمية البحث
ارين ملواقف اللعب احلقيقية يف تنمية بعض اإلدراكات احلس حركية برنامج تدري ي باستخدام جمموبعة مت

 التصويب(-االداء املهاري )التمرير(وبعالقتها بتطوير  الزمن،املسافة)
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 التزمنا بالتعريفات اإلجرائية للمصطلحات التالية:  مصطلحات البحث: -
 :)ملنجز، وقد يكون اجيابيا أو سلبيا هي نتيجة متارين اليت جتسم حمملة العمل ا فاعلية )تعريف إجرائي 
 جمموبعة من التمارينات الفنية  بعو أسلوب ادري ي يتشكل من :مواقف اللعب )تعريف إجرائي( اسلوب

املدجمة باستعمال الكرة واليت جتمع كل القدرات البدنية، املهارة اخلططية، املعرفية، النفسية واليت تتوىف يف 
ة لألداء الفعلي إثناء املباراة )اإلدراك. االستجابة(، واليت تتطلب أداء اشرتطتها مع مواقف اللعب املشاهب

 الزمن ـ املنافس...(.  -حركي مشابه ملواقف اللعب احلقيقية )املساحة
 :)هي رفع مستوى أداء الالبعب يف مواقف تعليمية خمتلفة. تنمية )تعريف إجرائي 
 تعد القدرات العقلية اليت يتميز هبا  .(173، ص 1991حسن السيد أبو بعبدو ): القدرات العقلية

واحملددات يف بعملية التعلم وتدريب املهـارات احلركية، واليت اهتـم هبا العاملـون    اإلنسان من بني أهم العوامل
 يف اجملال الرياضي لغرض دراسة ومعرفة الفروق الفردية بني األشخاص

 اإلدراك:  (Jhon dr Onatakn1981 p 170) قلية بعليا تشمل بعلى بعمليات بعدة هو بعمليـة بع
 تعتمـد بعلى االنتباه والرتكيـز لتعزيز تفسيـر املعلومات وتوضيحها واختيـار الربنامج احلـركي املناسب.

 1977(:اإلدراك )الحس الحركي p 80) ( Forst Rouben  يعرف بأنه انقباض أو إدراك مواقف
 .وتار واملفاصلاجلسم وحركة أجزائه الناشئة من إحساس العضالت واأل

 :)وهي مقدرة الفرد بعلى التوصل إىل نتيجة من خالل القيام بأداء واجب حركي  المهارة )تعريف إجرائي
 بأقصى درجة من اإلتقان مع بدل أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن ممكن. 

 :)اإلتقان  هو تلك احلركات اهلادفة بالكرة اليت تؤدي بأبعلى درجة من األداء المهاري )تعريف إجرائي
 مع االقتصاد يف اجلهد أثناء األداء.

 :)هي فن التحركات والتنقالت املدروسة اليت يؤديها الالبعبني أثناء املباراة  الخطط  )تعريف إجرائي
 دفابعيا وهجوميا. 

 أنواع اإلدراك في الفعاليات الرياضية:  -
العالقات الزمنية املتعاقبة يعتمد التنظيم الزمين بعلى بعملية اإلحساس ب إدراك اإلحساس بالزمن: .أ

واملستمر، وهي مهمة يف اجملال الرياضي إذ حتتم بعلى الالبعب أن يكون لديه اإلحساس التام بالزمن الذي 
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تستغرقه احلركة املتكررة واملتعاقبة حىت يتمكن من حتديد سربعة األداء احلركي وحتديد األساليب اخلططية 
 ملشاهبة. املناسبة لكل مدة زمنية  حبسب الظروف ا

بعند ممارسة أي نشاط حركي يتواجد الالبعب يف أماكن معينة حتدها  إدراك اإلحساس بالمسافة: .ب
تتطلب أداء حركي بتناسب مع املكـان املوجود يف أثناء ممارسة املهارة احلركية وبعالقة هذا  مسافات معينة

ركيـة واألساليب والظرف املناسب املكان باملسافات املختلفة متكـن الالبعب مع حتديد دقيـق للمهارات احل
 للمسافات املختلفة لألشياء، احمليط. 

يتميز بانتقـال و حتريك أجزاء اجلسـم املشرتكة يف األداء بشكـل مرتابط  إدراك اإلحساس بالحركة: .ت
بنفسه،  ومتناسق واإلدراك احلركـي له أمهية يف اللعبة الرياضيـة من ناحية إدراك احلركات اليت يقوم هبا الالبعب

 أو إدراك احلركات اليت يقوم هبا املنافس. 
هو بعبارة بعن مثريات بعصبية بعضلية يف أبعضاء احلواس ناجتة بعن مثريات  إدراك اإلحساس بالقوة: .ث

خارجية تتجه إىل أجزاء املخ املختلفة لتحدث ارتباطات بعصبية وثيقة جتعل الالبعب بتحسس مقدار القوة 
 ركية.   املبذولـة يف أداء املهارة احل

 هي رفع مستوى أداء الالبعب يف مواقف تعليمية خمتلفة )تعريف إجرائي(:تنميـة:  -
تعرف بأهنا  األداء  احلركي  اإلدراكي  الثابت  املتميز  بالتحكم  والدقة  المهارات األساسية:  -

حسن السيد أبو املباراة ) واالقتصاد  يف اجلهد بسربعة االستجابة للمواقف املتغرية الجناز  أفضل النتائج أتناء

 ( 22ص 2001بعبد
وهي كل احلركات اهلادفة اليت تؤدى بأبعلى درجة من اإلتقان مع المهارات األساسية:)تعريف إجرائي(

 االقتصاد يف اجلهد أتناء األداء
 ـ الدراسات السابقة والمشابهة: - 1
احلس احلركي ببعض  اإلدراك حتت بعنوان ) العالقة بني 2008دراسة هويشبار عبد الرحمان محمد  -1

 املتغريات الكينماتيكية و دقة مهارة الضرب الساحق بالكرة الطائرة.
مهارة الضرب  أداءالتعرف بعلى العالقة بني بعض املتغريات الكينماتيكية  و دقة  إىليهدف البحت 

سابعد املدرب و الالبعب  الساحق لدى البع ي الكرة الطائرة ملنتخب كلية الرتبية الرياضية جامعة كويه و اليت
بعلى فهم و استيعاب أمهية التدريب بعلى هذه القدرات كوهنا مرتبطة ارتباطا وثيقا مبهارات هذه اللعبة و 
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اليت ميكن ألن حتقق من خالل التدريبات اخلاصة اليت تنمي قدراهتم و استعداداهتم لدى فرض الباحث أن 
س احلركي )اخلاص( و دقة أداء الضرب الساحق و متثلت بني اإلدراك احل إحصائيةهناك بعالقة ذات داللة 

، و كانت االختبارات الداخلة 2008البعبا ممن ميثلون فريق كلية الرتبية الرياضية ملوسم  12بعنه البحث 
للدراسة هي اختبارات الضرب ألساحق كما مشلت اختبارات القدرات احلس احلركي )اخلاصة( و للمهارات 

ال بعن استخدام املنهج الوضعي بأسلوب العالقات اإلرتباطية ملالئمته مشكلة احملددة يف ألدراسة فض
البحث كما استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية املالئمة الستخراج معامالت االرتباط بني متغريات 
الدراسة كما أظهرت الدراسة وجود معامل ارتباط معنوي و آخر غري معنوي بني اختبار دقة الضرب 

 لقدرات احلس احلركي )اخلاص( الساحق و ا
و يف ضوء مناقشة النتائج توصل الباحث إىل بعدة استنتاجات حقق أهدافها البحث و فرضيته منها، 
امتالك الالبعب كرة الطائرة لقدرات احلس احلركي )اخلاص( مبهارات الصرب الساحق، فضال بعن ظهور 

إلحساس مبسافة رمي الكرة بالذراع الضاربة،  ارتباط معنوي بني مهارات الضرب الساحق و اختبار إدراك ا
كذلك ميتلك البعب كرة الطائرة إدراك حس بعايل مبسافة الوثب إىل األمام بالقدمني فضال بعن وجود 
إحساس بعايل بالزمن لدى البع ي كرة الطائرة ملهارة الضرب الساحق، مما محل الباحث بعلى وضع جمموبعة 

ا اإلسهام بتطوير قدرات البعب الكرة الطائرة احلس حركية، و من من التوصيات و املقرتحات اليت من شأهن
مبستوى كرة الطائرة حنو األفضل، و من ضرورة توجيه املدربني إىل ضرورة استخدام  االرتقاءمت اإلسهام يف 

األساليب العلمية الدقيقة يف اشتمال مفردات الوحدات التدريبية بعلى مترينات تسابعد بعلى تنمية القدرات 
حركية اخلاصة و ألعامة فضال بعلى ضرورة وضع اختبارات تقيس هذه القدرات و مدى تطويرها -ساحل

دراسات بعلى بعينات أخرى من الفرق   إجراءلالبعب الضرب الساحق للكرة الطائرة كذلك ضرورة وضع 
 كالنساء و الناشئني.

دراسة التوافق  حتت بعنوان2002ا.د زهرة شهاب احمد .ا.م.د سوزان سليم داود.د.اياد صالح-2
هدف البحث  احلركي واإلدراك احلس حركي وبعالقتهما مبستوى األداء ملهارات اجلمناستيك الفين للنساء

 أجهزةاملهاري بعلى  األداءاحلس حركي مبستوى  واإلدراكالتعرف بعلى بعالقة التوافق احلركي  إىل
 الباحثون استخدمية /جامعة بغداد /اجلادرية .يف كلية الرتبية الرياض الثانيةاجلمناستيك الفين لطلبات املرحلة 

املسحي واشتملت بعينة البحث بعلى طالبات كلية الرتبية الرياضية جامعة بغداد  باألسلوباملنهج الوصفي 
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بقابعة اجلمناستيك الفين  أجريتطالبة واليت 35املرحلة الدراسية الثانية قسم العلوم التطبيقية واملتكونة من 
الفين  األداءاحلس حركي مبستوى  واإلدراكلبحث  التعرف بعلى بعالقة التوافق احلركي للنساء اهلدف من ا

من خالل النتائج بعد التحليل  الباحثوناجلمناستيك لطالبات بعينة البحث وقد توصل  أجهزةبعلى 
احلس حركي ومهارات اجلمناستيك  واإلدراكوجود بعالقة ارتباط غري معنوية بني التوافق  إىل اإلحصائي

 الثانيةلفين لطالبات املرحلة ا
احلس حركي  واإلدراكالباحثون بعلى ضرورة االهتمام بتطوير بعناصر املوافق  أوصىالتوصيات فقد  أهم أما

و يف ضوء مناقشة النتائج توصل الباحث إىل بعدة  األداءخالل دروس الن هلل دور كبري يف تطوير 
 استنتاجات

نتائج البحث  أن أال. األربعة األجهزةاملهاري بعلى  األداءمستوى التوافق احلركي له دور كبري يف رفع -1
املهاري باستتناء مهارة القفز  األداءبوجود بعالقة ارتباط غري معنوية بني التوافق احلركي ومستوى  أظهرت

 فاحتا بعلى جهاز منصة القفز
 أن إالمناستيك الفين املهاري ملهارات اجل األداءاحلس حركي له دور كبري يف رفع مستوى  اإلدراك-2

 املهاري األداءاحلس حركي ومستوى  اإلدراكالنتائج اظهرت بوجود بعالقة ارتباط غري معنوية مابني 
بناء منهاج تدري ي لتطوير التوافق ومنها  مما محل الباحث بعلى وضع جمموبعة من التوصيات و املقرتحات 

 يف اجلمناستيك الفين للطالباتاملهاري  األداءفع مستوى ر احلس حركي  ودلك ل واإلدراك
حتت بعنوان بعالقة بعض القدرات احلس حركية بدقة أداء :2001دراسة سامح عبد الرؤوف محمد -3

بعض اللكمات ملالكمي الشباب هبدف التعرف بعلى العالقة بني لعض القدرات احلس حركية ودقة أداء 
تخدم الباحث املنهج الوصفي باألسلوب اللكمات املستقيمة واجلانبية واملركبة للرأس واجلدع وقد اس

( مالكما من 40)املسحي ملالئمته لطبيعة الدراسة ودلك بعلى بعينة مت اختيارها بطريقة بعمدية بعددهم 
مالكم ميثلون أندية النصر .التعاون. الشعلة .ومركز األمري فيصل مبدينة الرياض باململكة العربية  80أصل 

اصة بالدراسة واليت متثل اختبارات قياس القدرات احلس حركية للمالكمني السعودية ومت إجراء القياسات اخل
 واختبارات االرتباط البسيط واملتعدد ونسبة املسامهة كأدوات إحصائية لتحليل النتائج 

 :وقد أسفرت نتائج البحث إىل 
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كمات وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بني خطاء اإلحساس بالفراغ اخلطي والراسي ودقة آدا الل -1
 املستقيمة واجلانبية واملركبة للرأس واجلدع

وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بني خطاء اإلحساس بالفراغ األفقي ودقة أداء اللكمات املستقيمة  -2
 واجلانبية واملركبة للرأس واجلدع

ية وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بني خطاء اإلحساس بالزمن ودقة أداء اللكمات املستقيمة واجلانب -3
 واملركبة للرأس واجلدع

وجود ارتباط سالب دال إحصائيا بني خطاء اإلحساس باملسافة األمامية واجلانبية وكل من دقة اللكمات 
 املستقيمة واجلانبية واملركبة للرأس واجلدع

بضرورة االهتمام بتنمية اإلدراك احلسي حركي بشكل بعام وتلك وفي ضوء هده النتائج يوصي الباحث 
ص  2001حممود.ت اليت أظهرت ارتباط بدقة أداء جمموبعات اللكم املختلفة بشكل خاص )املتغريا

120.119.113) 
: حتت بعنوان العالقة بني اإلدراك احلسي حركي  2014/2015دراسة لمذكرة بن يوسف دحو  4-

رة الطائرة. و الزمن( و دقة الضرب الساحق يف الك -املسافة -لبعض املتغريات الكينماتيكية ) زوايا املفاصل
-اهلدف منها هو إبراز العالقة بني اإلدراك احلسي حركي لبعض متغريات الكينماتيكية ) زوايا املفاصل

الزمن ( و دقة الضرب الساحق يف كرة الطائرة. واستخدم الباحث املنهج الوصفي بأسلوب -املسافة
قصد تشخيصها و حتديد العالقة العالقات اإلرتباطية ملالئمته إجراءات البحث و الكشف بعن الظاهرة 

البعب، وبذلك تكون قد  50البعبا من أصل  (25بني بعناصرها، حيث طبق البحث بعلى بعينة قوامها )
 من اجملتمع األصلي،  (%50مثلت بعينة البحث بـ )

 و مت اختيار العينة بعمديا لتطابق مواصفاهتم اجلسمية، كما أسفرت نتائج البحث كما يلي:
يه بعكسية دالة إحصائيا بني دقة مهارة الضرب الساحق و اختبارات اإلدراك احلسي وجود بعالقة ارتباط -أ

، إدراك زاوية مرجحة الذرابعني °90، إدراك زاوية الورك °100حركي لزوايا املفاصل ) إدراك زاوية الركبة 
60.)° 
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م(، 1لوثب )وجود بعالقة ارتباطيه بعكسية دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي للمسافة ) مسافة ا -ب
م، و مسافة اخلطوات التقريبية( و دقة 3سم(، مسافة إسقاط الكرة باليدين 25مسافة القفز العمودي )

 مهارة الضرب الساحق يف الكرة الطائرة. 
( و زمن ثا10ثا ( و زمن )5) طردية دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي للزمن  ارتباطيهوجود بعالقة  -ت

 احق يف الكرة الطائرة.ثا( ودقة الضرب الس15)
حركي بشكل بعام و  -احلس اإلدراكويف ضوء هده النتائج يوصي الباحث بضرورة االهتمام بتنمية  -ث

ص -جمموبعة اللكم املختلفة بشكل خاص ) حممود اممه  أداءارتباطا بدقة  أظهرتتلك املتغريات اليت 
120 - 119-) 

احلس حركي املهمة يف دقة  اإلدراكريات بعض متغ حتت بعنوان  1996دراسة رابحة محمد لطفي -5
احلس حركي املهمة يف التصويبة  اإلدراكالتعرف بعلى متغريات  إىليف كرة السلة هتدف  الثالثيةالتصويبة 

 البحث و قياسات إجراءاتلطبيعة  لالئمتهيف كرة السلة . و قد استخدم الباحث املنهج الوصفي  الثالثية
( ناشئة من جمتمع ناشئات كرة 30ة احلصر الشامل و كان بعدد يف )هو دلك بعلى بعتبة اختريت بطريق

 .إىلنتائج الدراسة  أسفرت( سنة.و  18-15 من ) أبعمارهمالسلة باحملافظة الشرقية و اليت ترتاوح 
احلس حركي  اإلدراكو اختبارات  الثالثيةبدقة التصويبة  إحصائياوجود بعالقات ارتباطية بعكسية دالة  -1
 ( الذراعو بعاليا . قوة الدفع بالقدم و  ماأما الذراع) 

نصف القوة . و  إدراكنتباه و اال إدراكبالتوازن و الزمن . و  اإلحساسو  60 و مرجحة السابعد بعن املرفق
 القوس. أبعلى الذراعو مرور  األمامية.املسافة اجلانبية و  أدراكللهدف بعلى احلائط . و  اإلشارة

 كانت بعلى التوايل.  الثالثيةيف دقة التصويب  كي املهمةحر احلس  اإلدراكتغريات  أهم -2
للهدف بعلى احلائط .  اإلشارةاملرفق . و  السابعد بعن. مرجحة  للذراعقوة الدفع  القوة.نصف  أدراك) 

وصى الباحث ي األخريو يف  % 48.78القوس . و بلغت نسبة مسامهة هده املتغريات  أبعلى الذراعمرور 
 ذاتاحلس حركي لديهن بصفة بعامة و تنمية املتغريات  اإلدراكلسلة بعلى تنمية بعلى تدريب ناشئات كرة ا

 بصفة خاصة . الثالثيةالداللة و املهمة يف دقة التصويبة 
 (. 115-116-117ص     1996لطفي )  لألداءالتصويب هو احملطة احلقيقية  أنبابعتبار 
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ري متارينات لتنمية بعض تأثتحت عنوان : م علي سهان صخي.دراسة م. د. حسن سهان، م-
 .اإلدراكات احلس حركية يف تطوير دقة بعض املهارات األساسية بلعبة الكرة الطائرة من اجللوس

ابعتمد الباحث بعلى استخدام املنهج التجري ي يف حبثه: اختيار الباحث وبصورة بعمدية بعلى بعينة أمشلت -
 ( سنة. 02 ـ18( البعبا من املنتخب الوطين للشباب بأبعمار )16بعلى )

  .التمرينات كان هلا األثر االجيايب يف تنمية اإلدراكات احلس حركية ملتغريات البحث .1
 التمرينات كان هلا أثر االجيايب يف تطوير دقة أداء املهارات يف البحث.  .2
دام مترينات اإلدراك احلس حركي املشاهبة لألداء املهاري كان هلا دور اجيايب يف رفع مستوى ـإن استخ .3

 اء املهاري لعينة البحث. األد

حركي وجعلها من ضمن مفردات  .اإلدراك احلس بتمريناتوقد أوصى الباحث بعلى ضرورة االهتمام      
 الوحدة التدريبية ملا له من أمهية كبرية يف تطوير األداء املهاري واخلططي. 

لباحث من قرارات و من خالل ما قام به الطالب ا: شابهةالم و التعليق على الدراسات السابقة -
استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف كيفية ,استطالع لنتائج األحباث والدراسات السابقة

اختيار املنهج املالئم لطبيعة إجراء وظروف الدراسة حيث اتفقت الدراسات السابقة من حيث املنهج املتبع 
 بعلى بعلى املنهج التجري ي. 

 لى معاجلات تتناسب وطبيعة الدراسة. بعالدراسة وجهت الطالب الباحث  املعاجلة اإلحصائية يف 
  .اختيار الوسائل واألدوات املستخدمة جلمع البيانات 
  .االستفادة من طريقة بعرض النتائج ومناقشتها 

من خالل رؤية شاملة لدراسات السابقة واملشاهبة رأينا االهتمام الواضح نقد الدراسات السابقة:  -
  ،التدريبية للناشئني من خالل اقرتاح برامج تدريبية نعتمد بعلى الطرق والوسائل البيداغوجية احلديثة بالربامج

ام بعض الباحثني بدراسة القدرات العقلية  وبعالقتها باجملال الرياضي حيث اهتمت ـكما الحظنا اهتم
كما الحظنا ,ة احلس حركيةبعض الدراسات باقرتاح برامج تدريبية تعمل بعلى تنمية بعض القدرات اإلدراكي

ة باملهارات األساسية ولكن يف ـدرات اإلدراكيـاك بعض البحوث اهتمت بالعالقة اليت جتمع القـأن هن
ات أخرى لكن الشيء املالحظ هو القصور الذي وجدناه يف هذه الدراسات من خالل بعدم التطرق ـرياض

 تارة واليت تعمل بعلى تنمية هذه القدرات. التمارين املخالربنامج املقرتح واحللول و والتعرض لنوع 
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   متغرياته من خالل العرض السابق للدراسات املشاهبة للبحث واحد :التعليق عن الدراسات المشابهة -
واليت متكن الطالب الباحث من احلصول بعليها من خالل املسح املرجعي ومجع جمموبعة من األطروحات  

متنوبعة حسب املتغريات  كانت الدراسات ثرية كانت  ريانب النظواجملاالت فقد تبني مايلي من حيث اجل
 اخلاصة بالبحث مابعدا مركز اللعب 

 جاءت الدراسات متنوبعة من حيث الرياضات واالختصاصات -
 تارةختنوبعت الدراسات من حيث املنهج املتبع)جتري ي وصفي( والعينة امل -
 جلسمية(أغلبية الدراسات استعملت نفس أداة قياس )الذات ا -
معظم الدراسات أوصت بضرورة القياس النفسي وتناولت الذات اجلسمية  واجلانب املهاري واجلانب  -

الوظيفي وربط املتغريات فيما بينها باإلضافة إىل املقارنة حسب مراكز اللعب يف كرة الفدم ودلك أتناء 
 ارات بعليهمبعملية االنتقاء باإلضافة إىل أخد بعينة من املوهوبني ألجراء االختب
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 الباب األول
 الدراسة النظرية
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 لـمدخ
يف كرة القـدم يعد التدريب املهـاري و اخلططي أحـد األركان األساسية لتشكيل احلالة التدريبية و بلوغ 

طي الفورمة الرياضية , حيث تتكامل مكونات التدريب البدين مع كل من التدريب املهاري و اخلط
باإلضافة إىل التحضري النفسي و املعريف, فأصبح الزما بعلى املدرب اإلملام باألسس العلمية لعملية التدريب 
و كيفية وضع مجيع العوامل املؤثرة الرتفاع األداء يف مكاهنا الصحيح من خالل بعملية التخطيط لعملية 

 التدريب و لقد حاول الباحث يف هذا الباب التطرق 
مبواقف املنافسة باإلضافة إىل  إىل أربعة فصول للتعريف  إىل التدريب احلديث و التدريب والدي قسمناه

أما الفصل الثاين فخصصناه إىل  اإلدراك احلس حركي ,املناهج و القوابعد احلديثة للتدريب كفصل أول 
الرابع أما الفصل ,وفصل ثالث خصصناه  إىل التدريب العقلي إضافتا إىل نظريات التعلم احلديثة 

باإلضافة إىل أهم خصوصيات ومميزات ,فخصصناه إىل أهم املهارات األساسية يف كرة القدم وطرق تنميتها 
 (سنة 14) املرحلة العمرية
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 الفصل األول
 التدريب الحديث ومواقف اللعب

 

 
 تمهيد

 األسس العامة للتدريب الرياضي الحديث
 مفهـوم التدريب

 الحديث في كرة القدمالتدريب 
 تطور متطلبات رياضة كرة القدم

 المتطلبات الحركية لالعبي كرة القدم    
 توجه عملية التكوين    
 كرة القدم الشارعية     
 التوجهات الحديثة للتدريب   
 األساليب األساسية للتدريب الحديث   
 (Serape)التدريب المنفصل:  أسلوب   

 مواقف اللعب أسلوب    
 أتخاد القرار أتناء موقف اللعب    

 لتأقلم مع تعقيدات مواقف اللعب رياضة كرة القدما   
 العمليات األساسية في معالجة المعلومات أتناء مواقف اللعب   
 .معايير بناء تمارين مواقف اللعب   
واجبات التدريب في كرة القدم      
 اإلدراك الحس الحركي لالعبي كرة القدم:   
 اتمةخال   
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 تمهيــد
يف كـرة القـدم يعد التدريب املهـاري و اخلططي  أحـد األركـان  األساسيـة  لتشكيل  احلـالة  التدريبيـة و بلوغ 
الفورمـة الرياضيـة , حيث تتكامل مكونات التدريب البدين مع كل من التدريب  املهاري و    اخلططـي 

كرة القدم نشاط أصبحت تظهر تطوراهتا يف العمق  يف زيادة   ,باإلضـافة  إىل التحضري النفسـي و املعريف
سربعة التنفيذ أتناء املواقف.تضييق املساحات إضافتا إىل املتطلبات التقنية واملهارية والبدنية والبسيكولوجية 
والبيئية .حيت أصبح اللعب احلديث يتطلب من اللعب بان يكون األحسن مهاريا لكي يقوم بإجناح يف 

العدد الالزم من املهارات الالزمة اليت يواجهها أتناء أي وضعية لعب آدا كان اجلانب املهاري دائما تأدية 
 مميز جبماله االستعراضي  يساهم هدا بشكل اجيايب يف خدمة اللعب للفريق

ؤثـرة فأصبـح الزمـا بعلى املدرب اإلملام باألسس العلمية لعملية  التدريب و كيفيـة وضع مجيـع العوامـل امل 
التدريب ولقـد حاولنا يف هذا   الرتفـاع األداء يف مكاهنا الصحيح من خالل بعملية التخطيط  لعملية

إىل الواجبـات واملبادئ و الطـرق باإلضافة إىل  بالتدريب مبواقف اللعب واجيابيتهالفصـل التطـرق للتعريف 
  ب كـرة القـدماملناهـج والقوابعد احلديثة للتدريب و املوصفات احلديثة ملدر 
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 األسس العامة للتدريب الرياضي الحديث 1 -
التدريب الرياضي احلديث و هو بعبارة بعن مجيع العمليات اليت تشمل بناء و "مفهـوم التدريب  1-2

 و  ) املهارات اخلططية (  )املهارات األساسية ( و التكتيك   تطوير بعناصر اللياقة البدنية و تعلم التكتيك
مربمج    و هادف, خاضع ألسس تربوية بقصد الوصول بالرياضي   بعمل  العقلية ضمن  تطوير اإلمكانية

 (15-14ص  1988 قاسم حسن حسني-بعبد العايل نضيف )  "إىل أبعلى املستويات الرياضية ممكنة
النفسي      التدريب الرياضي بعلى أنه دلك التحضري البدين املهاري اخلططي الفكري و " Matveivو يعرف 

 Jurgon Weinck 1986) نةللرياضي ملسابعدة بقصد الوصول بالرياضي إىل أبعلى املستويات الرياضية املمك

 p1  )   بإبعداد الرياضي إبعداد فيزيولوجيا بتكيف أجهزته احليوية مع اجلهد  "و يهتم  التدريب الرياضي
ريا و خططيا حبمل مناسب سواء من حيث املبذول و اإلبعداد املطلوب خالل املباراة و كدا إبعداد مها

 ( 17ص  1989) طه إمسابعيل وآخرون  "الشدة أو احلجم أي من خالل زمن أداء التمارين أو بعدد تكرار 

و من هذا ميكن أن نقول أن التدريب بأنه بعبارة بعن بعملية تربوية خمططة مبنية بعلى أسس بعملية هدفها 
اضية من خالل االرتقاء مبقدرة الالبعب الفيزيولوجية  الوظيفية  و  الوصول بالالبعب إىل ارقي املستويات الري

الوصول إىل نتائج ممتازة يف كرة القدم كل حدتا ملتغريات ت معقدة يف التطور التارخيي التقنية   و الذهنية 
بعلى املراحل يف الرياضة الشعبية  يف تأثري احمليط .وطبيعة النشاط .خالل تطبيق التدريبات التأثريات املباشرة 

ترتجم  يف الصعوبة اليت يواجهنها املدربني والباحتني والالبعبني يف نفس الوقت يف إجياد أحسن الوصفات 
املمكنة إىل حتقيق اهلدف والرفع من املستوى املدربني خالل بعملية تنظيم وتسيري حصصهم التدريبية 

ا يستطعن أشراك املعارف احلديثة بعلى موصفات حياولون أن يرتمجون بعلى امليدان معارفهم البيوانرجيتكية أين
متطلبات النشاط كرة القدم  يف املنافسة مثل التدريب.أيضا خرباته وجتربته للوصول إىل حتقيق أهداف 

من خالل التطور العلمي والتكنولوجي بالصافة إىل البحوث العلمية يف هدا اجملال -التدريب واملنافسة 
طرق التدريبية يف هدا اجملال تعترب كرة القدم نشاط أصبحت تظهر تطوراهتا يف إضافتا إىل تطور الوسائل وال

العمق  يف زيادة  سربعة التنفيذ أتناء املواقف.تضييق املساحات إضافتا إىل املتطلبات التقنية واملهارية 
مهاريا والبدنية والبسيكولوجية والبيئية .حيت أصبح اللعب احلديث يتطلب من اللعب بان يكون األحسن 

لعب   وضعية   أي أتناء  يواجهها  اليت   الالزمة املهارات  من  الالزم  لكي يقوم بإجناح يف تأدية العدد 
كرة القدم احلديثة أين كان تنظيم اللعب املقرتح تكون باالشرتاك مع سربعة التنفيذ .إي كان التنظيم املقدم 
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كان اجلانب املهاري دائما مميز جبماله واستعراضي  من طرف املدرب إضافتا إىل ومستوى خربة الفريق .آدا  
 بشكل اجيايب يف خدمة اللعب والفريق يساهم هدا 

 الحديث في كرة القدم التدريب1-3
الرياضة بصفة بعامة و باخلصوص كرة القدم أصبحت اليوم مدرسة تربوية و تعليمية هامة, هتتم بعملية 

صفات و العناصر اليت ختدم اللعبة بل أصبحت أكثر حيث ال يكمن دورها فقط يف تطوير ال التكوين
اهتمام لتطوير الشخصية  و كذلك الصفات السيكولوجية و االجتمابعية, و من خالل مالحظة التقنيني 

, و كذلك 2002اليت أجريت  بكوريا و  اليابان   FIFAواالختصاصني و احلاضرين مناسبة كأس العامل 
ستنتجوا زيادة مستوى ا FIFA 2003سنة  17ولة العاملية يل حتت من البطولة العاملية لألواسط و البط

معدل اللعب باإلضافة إىل املستوى التقين و اخلططي الرفيع الذي يعتمد بعلى الذكاء للفرق الكبرية و 
املتفوقة , حيث أن الفرق اليت تتوفر بعلى لالبعبني دوي مهارة بعالية هي الفرق املتفوقة حيث أن يف كرة 

حلديثة, و من حيث الشكل العام للجانب التكتيكي مل يكن فيه تغيري و إمنا كان التغيري يف بعملية القدم ا
(  3-4-3/  1-5-4/  2-5-3/  2-4-4) تنشيط اللعب من خالل استيعاب خطط معنية مثل 

بدون   واستيعاب تنشيطها اهلجومي يف الدفاع و اهلجوم الذي يعتمد بعلى التمركز اجليد و اللعب بالكرة و,
و غلق املساحات األمر الذي يتطلب ضرورة اكتساب الالبعبني قدرا كافيا من املهارات )  كرة لفتـح 

اختاذ القرارات صحيحة ( مع اكتساب الالبعبني لصفات بدنية ممتازة )  –سربعة التنفيذ  -مهارات فردية 
ة و اخلططية  سربعة التنفيذ بعالية حتمل ( األمر الذي يسمح لالبعبني بتأدية واجباهتم املهاري –قوة  –سربعة 
باإلضافة بعلى أن اجتاهات كرة القدم احلديثة بعلى االهتمام العقلية لالبعبني من خالل دقيقة  90طيلة 

خلق تدريبات تعتمد بعلى بعملية الذكاء لدى الالبعبني ) إدراك, حتليل, قرار ( األمر الذي يسابعد الالبعبني 
أصبحت  "أداء سريع موجه و كذلك إبدابعي و أكثر إمتاع حيثبعلى اختاذ القرارات الصحيحة لتحقيق 

و  التدريبات احلديثة هتتم باإلبعداد ملتطلبات اللعب خالل املباراة مع احلرص  بعلى  بعدم  تقيد  الالبعب
حتريره يف اختاذ القرارات البناءة وإبعطائه فرصة التفكري الختاذ السلوك املناسب مهاريا وحركيا املبين بعلى فهم 

) إبراهيم شعالن  "شكلة وحماولة حلها ودلك حتت ضغط التمرين واملوقف الذي يشكله و بأسلوب منظم امل

(, و من هذا املنطق أخد املدربني يف تغري فلسفتهم يف بعملية التدريب  18ص  1996بعمر أبو اجملد  -
تمد بعلى اختيار مترينات باالبتعاد بعن التدريب املنفصل ة االجتاه إىل التدريب املدمج بالكرة ة اليت تع
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صحيحة تعتمد بعلى تكامل التدريب البدين مع كل من التدريب املهاري و اخلططي باإلضافة إىل اجلانب 
 الذهين 

 تطور متطلبات رياضة كرة القدم 1-3-1
يف الرياضة الشعبية   يف التطور التارخيي يف الوصول إىل نتائج ممتازة يف كرة القدم كل حدتا ملتغريات معقدة

رات املباشرة بعلى املراحل ترتجم  يف الصعوبة اليت ثري احمليط .وطبيعة النشاط .خالل تطبيق التدريبات التأثتأ
يواجهنها املدربني والباحتني والالبعبني يف نفس الوقت يف إجياد أحسن الوصفات املمكنة إىل حتقيق اهلدف 

صهم التدريبية حياولون أن يرتمجون بعلى امليدان فع من املستوى املدربني خالل بعملية تنظيم وتسيري حصر وال
معارفهم البيوانرجيتكية أينا يستطعن أشراك املعارف احلديثة بعلى موصفات متطلبات النشاط كرة القدم  يف 

من خالل التطور ,املنافسة مثل التدريب.أيضا خرباته وجتربته للوصول إىل حتقيق أهداف التدريب واملنافسة 
افتا إىل تطور الوسائل والطرق التدريبية ضافة إىل البحوث العلمية يف هدا اجملال إضجي باإلالعلمي والتكنولو 

يف هدا اجملال تعترب كرة القدم نشاط أصبحت تظهر تطوراهتا يف العمق  يف زيادة  سربعة التنفيذ أتناء 
يكولوجية والبيئية .حيت املواقف.تضييق املساحات إضافتا إىل املتطلبات التقنية واملهارية والبدنية والبس

أصبح اللعب احلديث يتطلب من اللعب بان يكون األحسن مهاريا لكي يقوم بإجناح يف تأدية العدد الالزم 
من املهارات الالزمة اليت يواجهها أتناء أي وضعية لعب كرة القدم احلديثة أين كان تنظيم اللعب املقرتح 

تنظيم املقدم من طرف املدرب إضافتا إىل ومستوى خربة تكون باالشرتاك مع سربعة التنفيذ .إي كان ال
الفريق .آدا كان اجلانب املهاري دائما مميز جبماله واستعراضي  يساهم هدا بشكل اجيايب يف خدمة اللعب 

 للفريق
 المتطلبات الحركية لالعبي كرة القدم  1-3-2

اجل معرفة خصائص انه من (84ض2004()بقيع خ75ص1997بعلي م.يرى خرباء كرة القدم حسب )
الالبعبني  من الضروري معرفة املبادئ والعوامل اخلاصة مبتطلبات كرة القدم احلديثة فكرة القدم رياضة 
مجابعية لتسجيل األهداف تعتمد بعلى مدى حتمل الالبعبني بعلى األبعباء لبدنية للمباراة واليت تسمح هلم 

شكل الالزم مع تغري الدائم لوضعيات اللعب بصفة باجناز واجباهتم املهارية والتكتيكية واإلسرتاجتية بال
سريعة ومتغرية .حيث يرى األخصائيون أنا للجري مكانة كبرية كواجب من الواجبات احلركية لالبع ي كرة 

 القدم باإلضافة إىل التسارع واالنطالقات من خمتلف الوضعيات كاجلري بسربعة وتغيري االجتاه 
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 المهاجمون دانالعبو وسط المي المدافعون النشطات

 م7669 م7940 م6949 المشي

 م1575 م2554 م1513 الجري

 م761 م715 م782 الركض بسرعة

 م311 م183 م282 امتالك الكرة

)البصير ( يوضح المسافة المقطوعة من قبل الالعبين حسب المنصب 1الجدول رقم)
 (108.ص2000.

 جري بالكرة ومراوغة03 –ركض بسربعة قصوى 07-جري18-مشي72
  

 المهاجمون العبو الوسط مدافعو الوسط المدافعون)م( النشاطات

 2309 2029 1777 2292 المشي

 2771 4040 2910 2902 الجري المتوسط

 1755 2159 1598 1583 الهرولة

 1066 1059 830 783 الركض بسرعة قصوى

 495 510 651 688 الجري للخلف

 (2010خالد.عبين حسب المنصب المشغول )( يوضح تحليل العمل الحركي لال2جدول رقم )
 متطلبات كرة القدم الحديثة حسب مركز اللعب1-3-3

 متطلبات العبي الدفاع أوال
 (101ص2000( و) بعلى ا .43.ص2002)ابو ع. حسب

 *يقوم كل افراد الفريق بالدفاع من حلظة فقدان الكرة
 *استخدام ظهري الوسط خاصة الظهري احلر

 ناحني ومراقبتهم اللصيقة *الدفاع القوي ضد اجل
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 *املواجهة اللصيقة للمهامجني اخلطرين 
 *بعدم التهور واالندفاع بعند القلة العددية 

 * يعود البعبو الوسط لغلق منطقة اللعب املباشر اخلطرة
 (101.صفحة 2008) اهلزابعي .متطلبات العبي الهجوم حسب  ثانيا

 عب اليت تدرب بعليها *أن يعمل مجيع البع ي الفريق بعلى تنفيذ خطط الل
 *العمل بعلى مسابعدة الزميل املستحوذ بعلى الكرة 
 *أمهية جري اللعب والئمته أمام وخلف املدافعني
 جري املهاجم يف داخل امللعب لألهداف التالية

 *مسابعدة الزميل الدي معه الكرة يف الوسط
 *خلق مساحة فارغة يف اجلناح

 ي تصعب مراقبته *فسح اجملال اهلجومي ملدافع اجلناح الذ
 *املشاركة يف إهناء اهلجوم بأكرب بعدد ممكن

 (82ص2002()السيد.32ص 2004خوارشيدا.)متطلبات العبي الوسط ثالثا

تفرض كرة القدم احلديثة متطلبات كثرية بعلى الالبعبني وبعلى اخلصوص بعلى بعض الالبعبني يف املناطق 
اهلجوم والدفاع وتعترب منطقة الوسط املنطقة اليت احلامسة من امللعب فخط الوسط يعترب حلقة الوصل بني 

مير منها أكثر الالبعبني ذهابا وإيابا باإلضافة إىل املساندة اهلجومية  إضافتا إىل ضرورة التناسق والعمل  
 كوحدة واحدة وميكن ترتيب الواجبات التكتيكية لالبع ي الوسط كالتايل

 حتويل اجتاه اللعب-
 رة تطبيق مبدءا االحتفاظ بالك-
 البداء بتطبيق اخلطط اهلجومية-
 القيام بتنفيذ املناورات اجلدارية كأسلوب هلزمية الدفاع -
 التهديف واهلجوم املباشر تشكيل جدار الدفاع األول-
 املراقبة القوية لالبع ي اخلصم-
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 الكايف  بعلى بعملية تكون الالبعبني األثرتطور لعبة كرة القدم كان له  توجه عملية التكوين1-3-4
حيث  وآلمنالشباب ال من حيث مضموهنا  ألالبع ينتيجة لعوملة اللعبة وكدا بعلى مستوى سياسة تكوين 

يف برتمجة  املعلومات اجلديدة  مسو وليتها تتمثلبعملية التكوين  إنومستوى املعارف حيت   التنظيمبعملية 
يح العدد الكايف من املواقف كمية ممكنة  وبطريقة منفتحة .وبتقدميهم وتوض  بأوسعلالبعبني   واملعارف 

من خالل هده االقتصادية املباراة  أتناءلالبع ي الشباب الستفادة واملسامهة يف حتسني مستواهم يف امللعب 
 ئالش املصادر للمعلومات جديدة . بإجيادمعاجلة املعلومات بان يصبح الالبعب ملزم بالقيام  إمكانياتيف 

معني لالبعب لتجريبه وتكراره  ليستطيع بعرضه كعرض هنائي  من خالل اقرتاح حدت إدراكهميكن  الذي
اليت سامهت يف  أسبابمع تطور الكرة.وميكن ابعتبارها واحدة من  تتأقلم إنبعملية تكوين الالبعبني بعليها ,

يتكونون يف  الدينبانا الالبعبني  األخريةيف املدة  استنتا جومن املدربني  .الكثري ما يعرف باللعب احملدود
 متاالنطالقات ر  أتناءسربعة  التالمحاتكبرية ومميزة .قوة خالل   اتليتكية بإمكانياتالتكوين يتميزون مدارس 

موجودة بعلى حساب قابعدة لعب سرتيوتيبية  اإلمكانيات هدهالقيام بالتسلسالت ولكن كل  أتناءبعايل 
stéréotype  يرتك اجملال  ال الذي)مراقبة/مترير/ ختويل اللعب /البحت بعن العمق/تالحم الكتلة/(الشي

التقنيني يف جمال   االختصاصيني ومن خالل بعض , اإلبدابعيةوالتخيالت   الخد القرارات الفرديةالكايف 
مبخططات تسمح هلم  تكونوهيف مراكز التكوين  تقلو تكوينهمالالبعبني الدين  أنا استنتجوه  كرة القدم 

من الناحية الفردية وال من الناحية اهلجومية  ال حمدودةم مع البيئة احلالية لكرة القدم .يف كرة قد بالتأقلم
 ألجلمن ناحية التحكم املهاري يف الكرة .بنوع من الضعف يف التنويع يف بعملية تنشيط اللعب .وال 

مايعرف بكرة الشوارع  أو اإلفريقيةخمادبعة  واخرتاق دفاع اخلصم ومباغتته  هده احلقيقة بعكست كرة القدم 
التكتيكي لالبعبني يعتمد ويرتكز بعلى  االختيار إن   Selon Grhajne 1991 والذكاء اعباإلبداملميزة 

تكون نوبعية بعملية التكوين  أنمن اكتساهبا خالل بعملية تكوينهم بعلى  متكنوامهارهتم احلس حركية واليت 
ع اجلديد من هدا النو , واالستعراضيباجتاههم لالبعب اهلجومي  الالبعبني تدو قاتخالل هده املدة ميزهتا 

املقاربة يف التدريب يؤكد لنا بعلى ضرورة تقدمي تدريب مدمج وخاص موازنة مع دلك يطرح املشكل الكبري 
الذي يرتجم تطبيق يف كرة القدم طرق ووسائل وأساليب تدريب للرياضيات الفردية.املدربني بعليهم إن ال 

اح وضعيات تدريب بدون كرة ليتأقلم بعليها يواصلوا العمل بطريقة اتلتكية كرة القدم أينا يقيمون باقرت 
الالبعبني   يف األخري بعيدة كل البعد بعلى الواقع احلقيقي لكرة القدم .الشي الذي يعطي القليل للمنافسة 
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ألهنم جتمعهم بعالقة ضعيفة مع تطبيق كرة القدم.نوبعية اللعب جيب أن تكون دائما يف تطور دائم مثله 
تقدمي ولعب كرة مجيلة حيث ال جيب الرتكيز فقط بعلى اجلانب البدين اجل  من التفوقمثل كل بعناصر 

ولكن كذلك جيب الرتكيز بعلى اللعب تقدمي اللعب املبين بعلى الذكاء الذي يعتمد بعلى التحليل .ردا لفعل 
.والتنفيذ ومع اهتمام االختصاصني  بعملية حتليل الكمي والنوبعي لتطور كرة القدم .وإدماجه مع املتطلبات 

لبيئية هلدا االختصاص  .الشئ الذي وضع املدرب  اليوم إمام صعوبات إمام أزمة وقت وأزمة تداخل ا
واختالف املنهجيات التدريب .ودلك بغية تصميم برنامج تدري ي لتطوير وتنمية كل اخلاصيات ولبناء فريق 

قرتحون تدريبات أين جتد تنافسي.*نالحظ إنا بعض مراكز التكوين أو بعندا بعض الفرق أينا إن املدربني ي
إنا املوصفات املقدمة من اللعب ترتك جانبا بالرتكيز بعلى اجلانب البدين لتغطية هدا التأخر التقين 
والتكتيكي .كرة القدم كرياضة مجابعية بعندها متطلباهتا اخلاصة تطبيقها يكون من خالل تنظيم يعتمد بعلى 

فسة طيلة املوسم بطريقة األسلوب املنفصل خمتلف بعملية حتليل كرياضة مجابعية نعمل بالتحضري للمنا
الصفات )بدنية/مهارية/خططية/.....(واليت يصعب بعليها إبعطاء الالبعبني العالقة البسيطة مع الواقع 
احلقيقي للعب .باالبتعاد بعن املواقف احلقيقية للعب ويهدا يبتعد التدريب بعلى خصوصية النشاط .مبا أهنا 

اجلمابعي  التدريب يف كرة القدم يوجب بعلى مدريب الفرق بالرتكيز أساسا بعلى رياضة تعتمد بعلى  اللعب 
الوقت خيصص لالبعبني  حتسني املوصفات اليت تتداخل يف املردود اجلمابعي لالبعبني بصفة بعامة القليل من 

جمموبعة من  إلجياد احللول اليت هلا بعالقة بواقع اللعب هدا ما جيعل املدربني أحيانا خيتصرونا تدريباهتم  بعلى
 التمارين البدنية)قوة/سربعة مداومة...(أو مترينات تقنية ومترينات خططية 

 في االحياءكرة القدم 1-4
و اندجموا يف مراكز التكوين كانوا اكرت وجهة  مساحات االحياءكل الالبعبني الدين تكونوا يف كرة القدم -

ألهداف هدا مايو ضح اإلرادة اليت بنشاء باللعب من اجل اللعب من خالل استمتابعه باملراوغة وتسجيل ا
بعليها الالبعبني باللعب حنو اإلملام باختياره اللعب اهلجومي بعلى اللعب الدفابعي اليت تفرض بعلى بعملية 
التكوين واللعب احلديث .من خالل دراسة احلالة اتضح لنا أن املدربني يف طريقة بعملهم ينقصون وحيددون  

تصرفاهتم بصفة تلقائية  .هده املقاربة والدراسة اليت أجريت من طرف  من حرية إبداع الالبعبني وكدا
املدربني واملكونني  والدين يتولون تدريب فرق حمرتفة أوصلتنا لطرح بعض التساؤالت حول نتائجها وتاثريته 
بعلى اللعب وبعلى ومستقبل كرة القدم .الالبعبون كلهم يلعنب بنفس الطريقة من خالل تقدميهم لكرة قدم 
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غامضة .رغما انأ أساس هده اللعبة الذكاء واإلبدابعية ومباغتة اخلصم فلسفة التكوين جيب أن توضع حتت 
ويف متناول الالبعبني الشباب الوسائل البيداغوجية والتقنية اليت تسمح لالبعبني بإبراز مهارهتم كذلك بعملية 

 ألساسي يكون العمل التقين املهاريتكوين الالبعبني جيب بناءها بعلى أساس ركيزة أساسية وهي أن العمل ا

حيت انه كلما اخذ اجلانب املهاري بعني االبعتبار ميكننا بالتوجه إىل القيام (kovacs s.1975)  حسب 
بالتحليل احلسن للعب حيت كلما أحسنا بعملية الرتميز وبعملية معاجلة املعلومات الضرورية ملراقبة النشاط 

ي يسمح لالبعبني يتمتعون بأكثر حرية وواقعية يف معاجلة املعلومات احلسي حركي بنسبة كبرية  .الشئ الذ
وميكن القول انه اللعب الذي  Grehaignej-f1991-1992بسهولة مع بعملية حترك الزمالء واخلصم 

يستطيع القيام بتأدية مهاراته احلركية بشكل تلقائي  )مراقبة مت مترير مت مراوغة وتصويب يتمتع بأكثر وقت 
كثر  كفاءة يف بعملية  قراءة وحتليل اللعب(.املهارة والذكاء دجمهم يبعضهم البعض من اجل تقدمي ويتمتع بأ

والدي يعتمد بعلى أخد الوضعية anticipation لاللعب اجلميل هده العنصرين يتطلبون مع بعامل التدخ
 ارنة باخلصمبسربعة ومن خالل وسربعة املعاجلة الفعالة للتفسريات احلركية يسمح لنا بربح الوقت مق

(Mombaertse 1991)  االشئ الذي يسمح لالبعب بقراءة وفهم اللعب قبل اآلخرين حيت أن أحسن
 j-M Guillou لعب تدخالته التعتمد فقط بعلى الشئ الذي يرها ولكن كذلك الشئ الذي ميكن حدوته

2008 39 ) 

 التوجهات الحديثة للتدريب  1-5
ور الرياضة .حيت بعملية التدريب واحدة من بني أسباب تط كذلك تعترب التوجيهات البيداغوجية يف-

فأهتم بشكل اجيايب أصبحت من أولويات اجلهاز الفين  بان يقوم بتحضري البعبيهم بالرفع من مستوى ك
عمل يف تسيري كل ووضعها يف مكاهنا املناسب  من اجلانب التطبيقي التخطيط للتدريب يف كرة القدم ت

عملية التحضري ملوسم كامل يف يت متثل إسرتاجتية مشروع اللعب والفريق قبل القيام باملؤشرات اليت تتداخل ال
املنافسة  واليت  هده احلالة الميكن املصادقة بعلى حصص تدريبية آدا مل حتتوي بعلى استيعاب ومقومات
ل تجابة من خالجيب وضعها يف املكان الصحيح  املكتسبات اليت جيب أن تكون هلا بعالقة بنوع االس

األجهزة الفنية يعملون  متارين مشرتكة ومتسلسلة نستطيع بان نذكر تقليديا خالل احلصص التدريبية كان
يف أخبار كرة   حسبBrugguemanne et Albrect 1993بطريقة منفصلة  كل خاصية بعلى حدا 

ة الذي ياخد لميالقدم التدريب البدين مع الكرة حصل بعلى موافقة املوافقة نتيجة أغلبية الدراسات الع
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كرة القدم  .حيت أنا كرة   بطريقة تبادلية مع التدريب التقليدي البعيد بعن متطلبات اخلاصة مواقف منافسة
ها أتناء املنافسة القدم حتتوي بعلى مهارات خاصة من اجل حل املشكالت يف وضعيات اللعب اليت يواجهن

واقع اللعب وهلدا قياسات اكرت  قربا ل التدريب مثل التحضري البدين جيب أن يكون اكرت بعموميتا مع,
ة البيوميكانيكية السبب لدلك املدرب ملزم بعلى حتقيق العالقة األفضل خالل تطويره للعناصر البدني

ومات يف أشكال خمططات الفيزيولوجية التيكنيكو تكتيكية البسيكولوجية بدرجة اكرت بزيادة كمية املعل
يجة .أمهية اللقاء من اجل من متغريات املواقف مثل الوقت املتبقي .النت الختاذ القرار الباحتني يقيسون تاثري

رتاحها ال تتشابه مع  اجملهودات واملواقف اليت يتم اق اجل تقرير إرجاع الكرة بسربعة يف أخر حلظات املباراة
داية بتحليل بعلى طول املنافسة  وهلدا السبب بعملية التدريب جيب  أن يتم تأسيسها  ب يكل ماجير 

دوهنا كمراجع برتمجتها أتناء النشاط يف املنافسة بالرتكيز بعلى اجملهدات واملواقف األكثر فابعلية .املدربني ياخ
دمج مقاربة منهجية أينا حتضري حصصهم التدريبية حننو بعيدون بعن هده املقربة.حيت يعترب التدريب امل

يعترب ,اجية واقل حتليليةيكونوه اكرت اندمتعتمد التدريبات بعلى تصرفات الالبعبني أتناء املنافسة جيب أن 
الل االحتياجات شئ منطقي بانا التدريب جيب أن يكون اكرت اقرتاب إىل واقع ومتطلبات اللعب .من خ

تطيع تقدمي وضعيات تدريب اليت تتطلبها املنافسة  ومبختلف الضر وف اليت يعيشها اللعب أتناء اللقاء .نس
بتدريبات خاصة ومالئمة  بعبني بالتطور  املكتسبات والتنظيمات واملراقبةأو مواقف تدريب واليت تسمح لال

للتأقلم وإجياد حلول  .األولوية يف التدريبات جيب أن توجه بطريقة تسمح لالبعب باكتساب مهارات خاصة
ر )التقنية التكتكية ريات املعرفية للتعلم  بإدماج كل العناصظملختلف املواقف ويف هدا اإلطار اجتهت ن

قاء بتقدمي املشاكل البدنية االجتمابعية والبيئية ( واليت تدمج كل العناصر بعلى مردود الالبعبني أتناء الل
ة من خالل التعاون مع اتناء املنافسة يف وضعيات لعب ومواجهات ديناميكي واحللول اليت يواجهها الالبعبني

 الزمالء
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 لى نوعين :و تنقسم إاألساليب األساسية للتدريب الحديث :1-6
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح أنواع أساليب التدريب 1شكل
 (Serape): أسلوب التدريب المنفصل1-6-1

تأيت هذه الطريقة من التدريبات من خالل تقسيم املدربني للعب إىل بعدة نواحي ) بدين , مهاري , خططي , دهين 
 ,نفسي (

 , السربعة ...إخل(من الناحية البدنية ) التحمل , القوة  -
 من الناحية املهارية ) اجلري بالكرة , املراقبة , املناولة , التصويب ...إخل( -
 من الناحية اخلططية ) تنظيم اللعب, الدفاع و اهلجوم , إسرتاتيجية اللعب..إخل( -
 من الناحية الذهنية ) قبل اللقاء , بعد اللقاء( -

 اء التدريب و اليت ال تتشابه إال بنسبة قليلة مع حقيقة اللعب كل هذه املراحل يتم العمل هلا بشكل منفصل أثن -
 حيث تفتقد للخصائص العامة للعب  -

  مواقف اللعب  contextialse-اسلوب 1-6-2
أسلوب من األساليب اليت تعمل أن يكون القابعدة اليت تعمل بعلى تطوير   التدريب مبواقف اللعبيعترب  -

يكية املهارية السيكولوجية بعلما أن هدا النوع من األساليب ن اجيابيته ومزج خمتلف اخلصائص البدنية التكت
يسمح لنا  التدريب مبواقف اللعب( Dallal.all.2008انه يعتمد ويركز بعلى اجلانب النوبعي اكرت خصوصية 

 

  أسليب التدريب     

 التدريب بمواقف اللعب
 

 sépareالتدريب المنفصل 

 الجانب البدني
 

 الجانب المهاري
 
 

 الجانب الخططي
 
 

 الجانب النفسي

 

 

 تمارين اللعب

Réduit 
 

 تمارين اللعب  تمارين مركبة   
 على شكل مقابلة

Compétition 
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بتنمية وتطوير كل خلصائص اليت تتميز هبا رياضة كرة القدم حيت أن هدا النوع من التدريبات تسمح لنا 
طوير اجلانب البدين من خالل بعمليات قصرية وذات شدة بعالية .تغيري االجتاه.وااللتحام.كذلك اجلانب بت

والدي يسمح لنا بالتطرق جبميع املواضيع اخلاصة بكرة   Jone B et all 2007اخلططي.املهاري واملعريف 
والتنشيط الدفابعي العامل  القدم بصفة بعامة وكذلك أتناء اللقاء مثل التحكم يف الكرة التنشيط اهلجومي

البسيكولوجي حيت يتجه هدا األسلوب من التدريب بالرتكيز اكرت بعلى املوجهات بني الالبعبني يف خمتلف 
املواقف اليت ميكن أن يواجهها الالبعب أتناء اللقاء أينا ميكن لالبعبني أن يظهرونا كفاءهتم املهارية  وقدرات 

م البدنية  وإرادهتم يف اختاذ القرارات أتناء املوجهات الشئ الذي ذكاهم أتناء اللعب إضافتا إىل قدراهت
يسمح هلم يف املشاركة بتطوير النوبعي للعب الشئ ألدى ميكنهم من حتقيق األداء األفضل الشى إيل جيعل 
بعملية تسيري هدا النوع من التمارين بالكرة تطرح الكثري من التساؤالت  حول موقعها من احلصة ويف أي 

من مراحل التدريب السنوي كذلك املدربني واخلرباء مها بعلى بعلم بتعقيدات يلزم بعليهم مواجهة  مرحلة
بعض االنعكاسات  الديناميكية إضافتا إىل املعارضة اجلمابعية يف مواجهات واضحة يف أي موقف وحسب 

عب وحسب خربته إسرتاجتية اللعب وحسب القدرات املهارية وذكاء أتناء اللعب حسب املستوى التدري ي لل
التدريب مبواقف الشى الذي ميثل الدور املهم هلد النوع  من املقاربة  Chanon1994يف لعب كرة القدم 

كوسيلة لتنمية وتطوير يف نفس الوقت القدرات البدنية املهارية اخلططية والنفسية وحتسني نوبعية   اللعب
يف التطور   كرة القدم كل حدتا ملتغريات ت معقدةالوصول إىل نتائج ممتازة يف اللعب لالبعبني أتناء املنافسة

ريات املباشرة ثري احمليط .وطبيعة النشاط .خالل تطبيق التدريبات التأثالرياضة الشعبية  يف تأ التارخيي يف
بعلى املراحل ترتجم  يف الصعوبة اليت يواجهنها املدربني والباحتني والالبعبني يف نفس الوقت يف إجياد أحسن 

املدربني خالل بعملية تنظيم وتسيري حصصهم -فع من املستوى ر املمكنة إىل حتقيق اهلدف والالوصفات 
التدريبية حياولون أن يرتمجون بعلى امليدان معارفهم البيوانرجيتكية أينا يستطعن أشراك املعارف احلديثة بعلى 

ربته للوصول إىل حتقيق موصفات متطلبات النشاط كرة القدم  يف املنافسة مثل التدريب.أيضا خرباته وجت
 أهداف التدريب واملنافسة 

افتا إىل تطور ضافة إىل البحوث العلمية يف هدا اجملال إضمن خالل التطور العلمي والتكنولوجي باإل-
الوسائل والطرق التدريبية يف هدا اجملال تعترب كرة القدم نشاط أصبحت تظهر تطوراهتا يف العمق  يف زيادة  

اء املواقف.تضييق املساحات إضافتا إىل املتطلبات التقنية واملهارية والبدنية والبسيكولوجية سربعة التنفيذ أتن
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والبيئية .حيت أصبح اللعب احلديث يتطلب من اللعب بان يكون األحسن مهاريا لكي يقوم بإجناح يف 
م احلديثة أين كان كرة القدتأدية العدد الالزم من املهارات الالزمة اليت يواجهها أتناء أي وضعية لعب  

تنظيم اللعب املقرتح تكون باالشرتاك مع سربعة التنفيذ .إي كان التنظيم املقدم من طرف املدرب إضافتا 
إىل ومستوى خربة الفريق .آدا كان اجلانب املهاري دائما مميز جبماله واستعراضي  يساهم هدا بشكل اجيايب 

 يف خدمة اللعب والفريق
 (Deblane 1979 , Teodoresce1977, Mahlo 1974 )ام هبا من خالل الدراسات اليت ق

و اليت مت التوصل إال أنه هناك اختالف كبري بني حقيقة اللعب و وسائل التحليل اللعب املنتهجة من قبل 
مدريب الشباب, حيث أن العمل اخلططي ال يأخذ باهتمام لعملية التكوين بابعتبار أداءه يرجع إىل موهبة 

 تيجة للقدرات البدنية مع القدرات املهارية , األمر الذي ألزم الالبعب أو هو ن
 ضرورة االبعتماد بعلى اللعب اخلططي يف سن مبكر -
 ضرورة مزج التدريب بني العمل املهاري و اخلططي والذهين-

حيث أصبح االهتمام للتدريبات املدجمة كتدريبات تعتمد بعلى تطوير العمل العقلي لالبعب مع تطوير قدرة 
اإلجابة احلركية (, دلك بغية الوصول بالالبعب إىل أداء سريع و موجه مع  -التحليل –كاء) اإلدراك الذ 

أكثر إبداع و متعة و األمر الذي ميكن للمدرب حتقيقه و ذلك بتوفري البيئة املناسبة لتعليم و التدريب 
التدريب البدين مع كل من الالبعب من خالل متارين تنافسية مشاهبة ملواقف اللعب تتكامل فيها مكونات 

التدريب املهاري و اخلططي إضافة إىل اجلانب املعريف , األمر الذي يتيح لالبعب فرصة اإلدراك ) الزمين _ 
املكاين( , وحسن التصرف يف املواقف من خالل بعالقته بالزمالء و اخلصوم مع استغالل املساحة احملددة 

 لألداء.
يف كرة القدم بعلى طريقة املزج و الرتكيب يف التدريب من خالل  حيث يعتمد االجتاه احلديث للتدريب

 جمموبعة من التمارين التنافسية و اليت تنقسم إىل :
: هذه النوبعية من التمارينات تكون موجهة حنو حتسني التكيف مع  (Rotation)  أوال التمارين المركبة

لسريعة مع سربعة اختاذ القرار  املهاري املناسب متطلبات املباراة و زيادة قدرة الالبعب بعلى قراءة املواقف ا
ملواقف اللعب من خالل تدريبات مركبة متنوبعة و متكررة ملواقف شبيهة ملا حيدث يف املباراة, حيث تتضح 
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فيها حتركات الالبعبني حتت ضغط اخلصم و الوقت و املساحة , مع احرتام مبدأ التدرج يف صعوبة التمرين  
 من التمارين : و من مميزات هذا النوع

 وضع الالبعب يف حالة تطبيق متارين تعتمد بعلى اإلدراك 
 تطوير األداء احلركي لالبعب مع التوافق اجليد

 التكرار الدائم للمهارات و امليكانيزمات املهارية اخلططية داخل مساحة حمددة  
 التدريباإليقاع املستعمل يف التمرين يسمح بتطوير اللياقة البدنية و كدا حتديد محل 

  تأنيا تمارين اللعب 
اللعب يسمح بتطبيق العمل املهاري يف وضعيات تتشابه بشكل كبري مع مواقف اللعب بابعتبار الالبعب 

 ركيزة أساسية لتطوير اجلانب اخلططي و اليت تعمل بعلى:
 لغوية الالبعب بعلى وضعيات اللعب -
 تطوير ردود أفعال الالبعبني من خالل مواقف اللعب  -
 سيق اجلمابعي بني الالبعبني زيادة التن -
 فهم املبادئ األساسية لتنظيمات اللعب -
اللعب يوصلنا دائما إىل تطبيق املهارات املختلفة حتت ضغط املنافسة و يسمح لالبعبني بإختاد القرارات  -

 املناسبة من خالل التحليل السريع ملوقف اللعب
 حلامل الكرة و الالبعب الذي بدون كرة اللعب يعطي أمهية لتطوير الثقافة التكتيكية بإبعطاء أمهية  -
 اللعب و يف طبيعة يهتم به الالبعبني رسم هلم بالتنوبعات أحسن املهارات -
 اللعب هو بعبارة بعن مباراة صغرية توضح املواقف األساسية للعب -
 (Jeu Reduit) التمارين اللعب المصغرة -أ

 مشاركة بعدد قليل من الالبعبني هي بعبارة بعن جمموبعة مترينات يكون تنظيمها اقرب إىل اللعب تتصف 
م 30م أو x 20م 20م أو x 10م 10مع تصحيح تطبيق مساحة اللعب داخل مساحات حمددة مثل )

x 30:م (هذه التمارين تسمح ب 
 اخلططية( يف مواقف تتشابه مع مواقف اللعب -تطبيق كل املفاهيم )املهارية -
 لعبزيادة بعدد ملسات الكرة يف وضعيات تتناسب مع مواقف ال -
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 تنظيم التمارين لتحقيق اهلدف -
 التغري يف شدة اللعب من خالل تنقيص أو زيادة بعدد الالبعبني -
 حتسني اللياقة البدنية اخلاصة لالبعبني  -

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

 موصفات اللعب المصغر ومساحات اللعب(3جدول )

 شدة نبض القلب مساحة اللعب تنظيم وقت اللعب ووقت الراحة التمرين

 /91 م18م/27 د2راحة    4/2 2ضد2

 /90 م36م/27 د1.30راحة    4/3 3ضد3

 /90 م45م/27 د2راحة    5/3.30 4ضد4

 /89 م50م/27 د1.30راحة    3/5 5ضد5

 /87 م36م/55 د1.30راحة    3/6 6ضد6

 /85 م41م/64 د2راحة    3/10 8ضد8

 /90 م32م/55 د2راحة   2 5/2 + ضغط  5ضد5

 /91 م27م/59 د2د راحة 5/2 + ضغط 6ضد6

 (Competition )تمارين اللعب على شكل مقابلة -ب
التدريبات بعلى طريقة املقابالت تعمل بعلى خلق جو مشابه للمقابالت من خالل مواجهة اخلصم و 

لتحام مع اخلصم باإلضافة إىل التمركز ال سرتاجع الكرة , و بناء اللعب اهلجومي باإلضافة إىل أن هذه اال
التمرينات تسمح بآلية إتقان  الالبعبني للميكانيزمات املهارية اخلططية اجلمابعية من خالل اختاذ القرارات 

ات يف مواقف تتشابه مع مواقف الصحيحة و السريعة , مع حماولة التخلص من قلق املنافسة و الضغوط
اللعبة احلقيقية ويأيت هذا يف اجلزاء األخري من املرحلة األساسية و من مميزات هذا النوع من التدريبات ما 

 يلي:
 جترى مترينات بعلى شكل مقابالت يف مساحات كبرية من امللعب  -
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 ميكن القيام هبذه التمارين حسب املساحات التالية: -
 ) اهلجوم + الوسط ضد الدفاع (نصف مساحة امللعب -
 لقاءات تطبيقية  11ضد  11كل مساحة اللعب : لقاء مواجه -
مثل كل الالبعبني اخلرباء زين الدين زيدان ميتلك بنك من الوضعيات اللعب خمزنة يف مذكرته تسمح له -

واليت  impliciteمبواجهة جمموبعة وضعيات لعب حقيقية بطريقة أوتوماتيكية بعن طريق نضام الذاكرة 
 تسمح له برد فعل اجيايب وسريع

نبض القلب  الوقت المساحة عدد الالعبين
 المتوسط

نبض القلب 
 العالي

نبض القلب 
 االحتياطي

نسبة حمض 
 اللبن

 3.1 74.1 194 168 د 25اىل16 56/40½   9*9

  73.3 194 168 د8*3 56/40½   9*9

  71.7 197 165 د لالبعب21 56/40½   8*8

  71.5 189 166 د8*3  3*3

 2.46 71.3  165 د15*2  10*10

 1.96 69.2 190 165 د22 56/40½   9*9

 2.25 69.3 188 160 د27-د15 56/40½   9*9

 legall2004يوضح اللعب المصغر ونبض القلب العالي واالحتياطي حسب   (4)جدول

نبض القلب  الوقت المساحة عدد الالعبين
 المتوسط

نبض القلب 
 العالي

بض القلب ن
 االحتياطي

نسبة حمض 
 اللبن

 2.25 69.3 188 162 54د30 56/60 8*8

6*6  3.41 78.8 193 172 د30د22 40/56 

 3.41 78.8 193 174 د30د20 40/56 6*6

 4.43 69.7 153 163 24دد30 20/20 5*5

 2.69 70 193 162 د46 56/40 8*8

 4.22 61.1 188 151 3د*4 20/20 4*4

 2 63.9 182 152 2د*8 20/20 3*3

 legall2004يوضح اللعب المصغر ونبض القلب العالي واالحتياطي حسب   (5)جدول
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 أتخاد القرار أتناء موقف اللعب  1-6-2
تقدمت البحوث واختلفت ولكن القرارات التكتيكية ابعتربت بعملية صعبة يصعب أخد ها. ودلك أن  

حيث  Mc Morris etعض العوامل املعقدة مع ضغط زماين البع ي الرياضيات اجلمابعية  دائما مايواجهون ب
 أن الالبعبني يقررون يف حميط يف لقطات لعب يف مواقف تتم بسربعة

اختاذ القرارات التكتيكية )قراءة اللعب(تتطلب تطوير كفاءة اختاذ القرارات املناسبة وسربعة أتناء يف مواقف -
 (Vickers et al 2004ن اكرت افرتاضية )و اللعب كما جيب أن يك

اختاذ القرار يف الرياضة اجلمابعية هو بعبارة بعن موضوع دراسي معقد .التعرف بعلى التنظيمات والعناصر 
 سيكولوجية اليت تتحد بعني االبعتبار  اخدت أمهية بعلمية كبرية بال
عارف من ميكن اختاذ بعملية اختاذ القرار كعنصر ملعاجلة املعلومات يرتكز بعلى هتيئة قابعدة البيانات و امل-

 Schmidt et al 2005اجل ترمجة وحتليل خمتلف العناصر اليت تتشكل يف هده البيئة 
هم وقدراهتم الصحيحة واملناسبة وأقلمتها وربطها مع مواقف للعب تكيف ميكن لالبعبني بتطوير إمكاني-

 لرياضة مجابعية 
وتستعمل لالستجابة  MLTخطة العمل هي كذلك جيب آن تتشكل من جمموبعة قوابعد مثبتة وخمزنة يف  -

لبعض الفرضيات اجلارية خالل موقف اللعب واليت تسمح بتسيري االسرتاجتيات البصرية وكذلك  األداء 
السيناريوهات املختلفة ,احلركي خالل ملوقف بعلى حساب موقف اللعب )وضعية الالبعبني أو الكرة( 

نشيطها وإشراكها بعلى حساب احلاجة قابلة لت  MLTتتشكل من بعض األنواع من املواقف املخزنة يف 
إليها .واليت تعمل من جهة أخرى بعلى زيادة سربعة اإلجابة  ومن جهة أخرى أقلمة القرار التكتيكي 
والتوجه إىل لناء املعارف بعلى أسس ديناميكية وإمكانية تغيريها واستعماهلا أتناء مواقف اللعب  ديناميكية 

 اضة هو من جهة قرارات سريعة وقرارات تتم حتت جمموبعة من التأثرياتالقرارات التكتيكية  يف الري  اختاد.
الالبعبني يستقبلون معلومات حول زمالئهم  ومعلومات بعن خصومهم  باإلضافة إىل إلزامية أخد بعني 

من اجل اختاذ   (Mc Morrris et Mac Gillivary 1988)االبعتبار  إمكانيتهم وقدراهتم أتناء املوقف 
ريات مواقف اللعب ثالنتيجة...( االخد بعني االبعتبار تأ-يمة وبصفة تلقائية )تضييع الكرةالقرارات السل

بعني االبعتبار صعوبة وتعقيدات اختاذ القرار التكتيكي يف الرياضة اجلمابعية من  دضرورية آدا  أردنا  أن ناخ
يق دائما ما ابعتربه الفر (Eccles et Tenenboum 2004)هده الثاثريات بعامل الزمالء ال جيب أن يبلى 
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بعلماء بسيكولوجية الرياضة كمتغري اجتمابعي يعيش يف بيئة تتدخل يف النشاط الفردي ويف  نشاط اختاذ 
القرار جيربنا بعلى احد بعني االبعتبار املواقف اليت تكون الفريق حيت اهتما الكثري من اخلرباء والباحتني 

من اجل  (Mc Pherson et Kernodle 2003ابعية بالبحت يف موضوع احتاد القرار يف الرياضيات اجلم
حتضري الختاذ قرارات إسرتاجتية املكونني واملدربني يقرتحون خطة لعب موحدة ومرجعية .وبالرجوع أليها 
الالبعبني يقررون وخيتارون  كذلك هده القرارات اليت تكون جاهزة ومرتمجة لألدوار  واملواقف من 

بصفة آلية يف التدريبات  من اجل حتسني األداء أتناء اللقاء  بعلى اللعب املربمج جبب أن يتكرر ,قبل
بعكس هدا تطوير قدرات الالبعبني يف الرياضيات اجلمابعية  باخد القرارات السريعة واملناسبة خالل موقف 

اختاذ القرار يف الرياضة اجلمابعية ابعترب ,(Vicker et al 2004اللعب )قرارات تكتيكية(هي اكرت احتمالية )
جهة كمتغري إدراكي ومعريف ومن جهة أخرى  تاخد بعني االبعتبار مقومات مواقف اللعب )الضغط  من

خمتلف املعلومات اليت  تتم وتتطور بشكل سريع يف املوقف  ومن هده املقومات جيب أخد بعني -الزمين
 االبعتبار بعامل القياسات
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Modèle du système de traitement cognitif de l’information 
Deviterne, 2001 
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 التأقلم مع تعقيدات مواقف اللعب رياضة كرة القدم 1-6-3
تعقيدات مواقف اللعب يف الرياضة اجلمابعية ترتكز بعلى الكمية اهلائلة من املعلومات  اليت يقوم اللعب -

– Rulenceمبعاجلتها .من اجل فهم كيف لالبعب أن يدمج هدا اللكم من املعلومات يف مواقف اللعب 

Paquse et al 2005  اسة القرار التكتيكي لالبعب كرة القدم من خالل خمتلف سيناريوهات اللقاء نقوم بدر
.من خالل افرتاضات أو احتماالت اختاذ القرار التكتيكي هو نتيجة بدرجة اكرت نتيجة زيادة املعارف 
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ية و بعني االبعتبار متغريات مواقف اللعب )الوقت الباقي .النتيجة.أمه تشكيالت اختاذ القرار .الباحتني أخد
 اللقاء من اجل الرجوع ولعب بسربعة يف هناية اللقاء

 المتغيرات المثيرات و-ا
ياخد بعامل النشاط احلركي أمهية كبرية حيت اوجب بعلى الرياضيني بتطوير معارفهم بشكل اتوماتيكي 

يوتر نقول أن الرياضيني املتفوقني اإلبطال يعملون كجهاز كمبيوتر  ولكن كالكمب أنللمواجهة .ال نستطيع 
 يتميز بالذكاء هده املضادات تتمثل يف ثالثة   أنواع ميكن أن يواجهها الالبعب أتناء املنافسة

املتوفرة يف مساحات اليت تتجاوز غالبا حاجز املنطقة املرئية .هدا ما يوضح  املعلومات المساحةعامل -ب
مرائي هدا  العامل يتضح لنا  انه هناك حصة صغرية من املشهد  متا إدراكه وفراغ كبري من املشهد  غري 

أتناء التحكم الضعيف يف بعملية األداء احلركي .أينا ي يقتصر  استعماله نظراته فقط بعلى مراقبة حركاته 
 وليس ملعرفة الوضعيات األخرى اليت تعرفاه املباراة

بالوقت بعامتا الضغط الزمين هو الذي ال يسمح لالبعبني  بإبعطاء  باجيابيات حركية  :عامل الزمان-ج
الكايف .وقت اإلجابة يرجع إىل كمية املعلومات املعاجلة )املهمة(.واىل وقت نقل هده املعلومات الشئ 
الذي ال يسمح لالبعبني بتنفيذ اإلجابات  املعقدة يف اقل من ثانية .غالبا مانشاهد  بعض  اإلجابات يف 

توصل إليه من خالل حتسني سربعة الشئ الذي ميكن ان ن م س.200املستوى العايل تتم يف وقت اقل من 
 التنفيذ لإلجابة ومن جهة أخرى املشاركة الفعالة يف اإلجابة

 :المتغيرات الخاصةالمثيرات و  -د
املواقف الرياضية كثريا ما تتميز ببعض اخلصوصيات ختتلف باختالف نوع النشاط يف رياضيات املواجهة  

املباشرة )اللقطات اليت يقوم هبا الفريق اخلصم .من خالل هده العوامل ميكن لنا مشاهدهتا أتناء املواجهات 
 وضع اخلصم يف اخلطاء أو من خالل تأخري بعملياته إضافتا إىل إسرتاجتية املنافس .بعامل املناخ.

 كرة  الشى اليت ميكن رميها وضربه   :الهدف -
 منطقتهوالدي ميكن الوصول إليه يف منطقة اخلصم ومرمى ميكن الدفع بعنها يف : المرمى-
 يلعبون ويتعاونون من اجل حتقيق هدف بالوصول إىل مرمى اخلصم : الزمالء  -
 خصوم يتمثل دورهم يف حماولة بعرقلة الفريق اخلصم والكرة من االجتاه حنو املرمى: الخصم-
 زمن املقابلة وظغط النتيجة :والنتيجة وقت اللعب-
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 رف الالبعبنيقوابعد ونصائح جيب احرتامها من ط :والنصائحالقواعد -
الالبعبني  ونوبعية توجيه اللعب ويرتبطون مبساحة اللعب .اهلدف املرمى .الكرة .اخلصم.الزمالء  :التحركات 

 (Grehaigne j.f 1992-1994).إضافتا إىل الوقت حسب 
من اجل الوصول ملواجهة هده العوامل توجب بعلى الرياضي احتوائه بعلى املعارف الكافية واليت يستطيع -

مل هبا بصفة سريعة وبتشغيلها بشكل اتوماتيكي وبنوع من االقتصادية يف اجلهد  ومن خالل رد فعل أن يع
اجيايب لعمل اجلهاز العص ي حلافز معني .حيت تكون هده اإلجابات إرادية وتتميز بعنصر االختيار 

إللية جيب تنشيطها بسربعة والتلقائية يف األداء باختيار اإلجابة املناسبة من جمموع اإلجابات املمكنة .هده ا
وبدون جمهود معريف مهم .حيت تتم بعملية تنشيطها بنوع من االقتصادية يف مراجعة املعلومات األكثر 
تعقيدا  يف املستوى العايل  وكذلك تلك اليت حتتاج إىل طاقة بعقلية كبرية بعندما يقوم الالبعب املبتدى يف  

يف امليدان وأتناء املنافسات يقوم بتحليل جمموع كرة القدم ياخد خطة لعب معينة وألجل تطبيقها 
وضعيات الالبعبني ومقارنتها بكمية املعارف واملعلومات اليت اكتسبها يف مسريته التدريبية والقيام باختيار 

حيت أن  آليةاإلجابة األنسب للموقف .حيت تصبح هده اإلجابة صعبة يف معاجلتها آدا مل تكن بصفة 
ة السليمة واإللية يف أداءها يكون من خالل بعملية التعلم واخلربات املكتسبة واملخزنة أنتاج اإلجابات احلركي

 يف الذاكرة
 أتناء مواقف اللعبالعمليات األساسية في معالجة المعلومات  1-6-4
هي بعملية حتويل املعلومات إىل شكل ميكن أن يعاجله وحيزنه العقل ولعل أهم شكل ميكن للعقل  الترميز-

ه وخيزنه  هو املعاين فان الذاكرة اإلنسانية مصممة لتخزين املعاين فادا مسعت إىل حماضرة فانك يف أن يعاجل
 األغلب  لن ختزن مفرداهتا حرفيا بل انك حتول اجلمل إىل مفردات من املعاين  

حلضه  هو الرتكيز بعلى جزاء من املعلومات املخزنة يف الذاكرة احلسية حيث يتعرض الفرد يف كل االنتباه-
إىل كم هائل من املعلومات من البيئة ليتم استقباهلا يف الذاكرة احلسية وغالبية هده املعلومات يتم نسينها 

 باستثناء املعلومات اليت يتم االنتباه اليهاكما تؤثر بعض املثريات يف بعملية االنتباه وهي
 ال ينتبه إال املعاين اليت ال تعين له شئفالفرد ينتبه للمثريات ذات املعاين بالنسبة له و  الخبرات السابقة-
أو املادة التعليمية فالفرد ينتبه أكثر لألشياء البارزة مثل بعناوين كبرية .ألوان فاقعة  الخصائص الفيزيائية-

 .أصوات مرتفعة
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 يعمل بعلى حتقيق وظيفتان مها  التكرار-
 أوال إبقاء املعلومات نشطة يف الذاكرة قصرية املدى

 ابعد بعلى نقل املعلومات إىل الذاكرة طويلة املدىثانيا انه يس
 ومييز بعلماء النفس نوبعني من التكرار

وهو التكرار الصم للمعلومات للمحافظة بعلى بقاءها يف الذاكرة القصرية املدى وهو  تكرار االحتفاظ
 لرقمنستخدمه بعندما نكون حبادة إىل أبقاء معلومة لقضاء حاجة مثل طلب رقم هاتف إىل غاية طلب ا

ويشري إىل حتليل املعلومات اجلديدة وربطها باملعلومات السابقة املخزنة يف الذاكرة  التكرار التفصيلي
 (129ص2006)امحد حيي رزق الطويلة املدى للمسابعدة بعلى ختزينها 

أن الذاكرة القصرية املدى ذات سعة حمدودة ولكن من املمكن زيادة سعتها ادم امجعنا اكرت من  التحزيم
 دة ضمن فئة أو حزمة وح

هو بعملية جتزئة جمموبعة معينة من املعلومات إىل بعناصرها وحتديد العالقة بني هده األجزاء  كما  التنظيم
 حيدث التنظيم بعندما يقوم املتعلم بتصنيف املدخالت ضمن فئات 

وقت  فادا مل حتفظ تشري بعملية التخزين إىل بعملية حفظ املعلومات املرمزة يف الذاكرة لفرتة من الالتخزين 
املعلومات بالشكل الكايف لن يتمكن الفرد من استدبعائها الحقا .فالذاكرة البشرية بعموما تتذكر املعاين  
لفرتات أطول بكثري من تذكر املعلومات معلومات احلرفية .كما تتسع لكم هائل من املعلومات .كما أهنا 

نة بعند الفرد تلعب دورا حامسا يف كيفية فهم وتفسري حتتفظ باملعلومات لسنوات طويلة  واملعلومات املخز 
فكلما   اخلربات الالحقة اليت يستقبلها دلك أن الفرد يدرك خرباته اجلديدة ويفسرها يف ضوءا خرباته السابقة

 Caroleكانت املعلومات أدى الفرد كثرية زادت قدرته بعلى التعلم من اخلربات اليت يتفابعل معها )

wade et autres 2002) ومن النظريات االكرت شيوبعا بعن كيفية متثيل املعلومات  الطويلة املدى هنالك 
تفرتض هده النظرية بعموما أن املعلومات ختزن يف الذاكرة بعلى شبكة من  نظرية الشبكات المعرفية

 املعلومات .حبيث تشكل املفاهيم املفاهيم العقد أو نقاط التقاطع يف هده الشبكة يف حني أن العالقات
بني هده املفاهيم متثل الروابط .بالتايل فعندما يتعلم الفرد مفهوما جديدا يبدأ مبحاولة إجياد بعالقة بني هدا 
املفهوم اجلديد واملفاهيم السابقة ينظم هدا املفهوم إىل شبكة املفاهيم اليت تكون البنية املعرفية له أما آدا 
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)امحد حيي رزق يف ذاكرته لفرتة لن تطول مث ينساها  فشل يف إجياد بعالقة فاءن هدا املفهوم يبقى منعزل
.2006) 

هو بعملية استدبعاء املعلومات املخزنة من الذاكرة  واليت متتلك دلك يف  قدرة الفرد بعلى  االسترجاع
اسرتجاع املعلومات  كما يعترب االسرتجاع أبعادة بناء اخلربة وهي من أهم مميزات الذاكرة اإلنسانية فالفرد 

رتجع املعلومات فانه يضيف آو حيذف ويغري بعض األجزاء بشكل يشعره أن املعلومات اليت بعندما يس
اسرتجعها معقولة .فاسرتجاع املعلومات واألداء ال يتاتر باملثريات اليت يتعرض هلا الفرد بل يتاتر بالتخمينات 

 واالستدالالت حول املعىن الذي تنطوي بعليه هده املثريات
Exemple de procédure d’apprentissage expliquée par les théories 

Cognitives 
 

L’apprentissage par modélisation 

(démonstration) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

M. LE HER - 2004 - UFRSTAPS – UAG 

 

 

Codage symbolique de l’information 
(programme, schéma) 
(produits stockés sous forme imagée, 

verbale (et autres) en mémoire à long 
terme) 

Codage temporaire 

en mémoire de 

travail  

 

 Rappel en mémoire 

de travail-Guide pour la 

production motrice 

1) Si réalisation 

immédiate 

 Production 

motrice 

de l’habileté 
 

 Production 

motrice 

de l’habileté 
 

 2) Si 

réalisation 

en 

différé 
 

- « connaissances » 

-« représentations » 

- « schémas » 

- « programmes» 

-«Moteurs» 

 

L’apprenant 

Démonstration + 

(explication) 

de l’habileté 

Le 

Professeur 
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 .معايير بناء تمارين مواقف اللعب 1-6-5
 التوقع الحركي: أنواع أوال

يف مسار  األداءاليت يتم بعن طريقها حتقيق انسجام الالبعب مع  األساسيةركي أحد العمليات يعد التوقع احل
مباذا سيحدث يف البيئة احمليطة به  بالتنبؤزمين ومكاين حمدد وهلذا نستطيع القول بأن الالبعب املاهر يتمكن 

دقيق وباستجابة بشكل  األساسيةاملهارات  آويؤدي الفعاليات  أنومىت سوف حيدث وبعدها يستطيع 
 حركية سريعة بناءا بعلى املعلومات الواردة من احلافز . وهناك بعدة أنواع للتوقع احلركي وهي:

وبالتايل يسمح  األداءحول ماذا سوف حيدث يف حميط  التنبؤوهو : “ توقع الحدث أو المكان -ا
 استجابةيستهل  أويبدأ  نألالبعب يف تنظيم حركاته مسبقًا حبيث أذا وقع احلدث املتوقع فيمكن لالبعب 

مناسبة بسربعة بعالية أو هي طريقة يتمكن منها الالبعب املؤدي توقع الفعاليات املستقبلية وهي معرفة أي 
، فالالبعب املدافع يتوقع ” ماهي االستجابات اليت يتطلبها  نوع من املثريات اليت سوف يتم تقدميها و

بعب املهاجم والتحرك السريع ألخذ الوقفة املناسبة واالجتاه املكان الذي تسقط فيه الكرة املضروبة من الال
املناسب حلركة الدفاع ، والتوقع املكاين يعتمد بعلى املعلومات املسبقة حول اجتاه الكرة وسربعتها واستخدام 

 هذه املعلومات الختاذ القرار املناسب لالستجابة قبل وصول املثري الفعلي.
املهارة لكي يقوم بتنظيم حركاته  أومىت ستحدث احلركة  التنبؤو وه“:  ألزماني أوالتوقع الوقتي  -ب

يتجاوز أو يقلل  أناملؤدي من  إمكانيةهي “، وأيضًا ” املهارة للتصدي هلا  أومسبقًا ملواجهة هذه احلركة 
ة ، وان هذا التقصري يف زمن االستجابة يعتمد بعلى برجمة املعلومات يف الدماغ بسربعلألداءمن الزمن الفعلي 

ينقص زمن االستجابة نقصان كبري  أناملؤدي توقع مىت يصل املثري فسوف يستطيع  أومتكن الالبعب  فإذا
الالبعب املدافع اللحظة اليت سوف يقوم الالبعب املهاجم بضرب الكرة و املهاجم تنظيم  ، أذا توقع ” 

 حركاته مسبقاً والوصول إىل الكرة يف التوقيت املناسب. 
 للتوقع الحركي هي : وهناك أنواع أخرى 

 : وهو كل مايطرأ بعلى حميط الرياضي وتشمل :توقع حركات الغير -1
: هي احلركة اليت يتوقع هبا الالبعب حركات زميله أو زمالئه من الفريق نفسه ورسم توقع حركة الزميل -أ

خلطط نالحظه من خالل تطبيق ا خطة للتصرف احلركي حيث ستخدم الواجب اخلططي للفريق، وهذا ما
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يتوقع ويتصور حركة الزميل من أجل أن يتصرف ضمن  أنالالبعب جيب  أنالدفابعية واهلجومية حيث 
 .األفضلاخلطة املرسومة وتقدمي املستوى  إلجناحاجملموبعة الواحدة 

: توقع حركة املنافس، وهذا التوقع سوف يكون أصعب ألن صفات املنافس غري توقع حركة المنافس -ب
لتوقع  اإلمكاناتهدفها هلذا جيب أن يستوبعب املوقف الصحيح من أجل أن يضع كافة  معروفة وال يعرف

  حركة املنافس واختاذ القرار الصحيح ملواجهته لتحقيق اهلدف. 

سواء كانت من الالبعب الزميل أو الالبعب املنافس وهذا  األداة: وهي توقع حركة األداةتوقع حركة   -ج
واىل أي مكان  اوتوقع وصوهل التمريرةبعلى الالبعب املستقبل معرفة سربعة  حيث جيب التمريرنالحظه يف  ما

الكرة وسربعتها من الالبعب املعد لتنفيذ  اجتاهيتجه وأيضًا بالنسبة حلركة الالبعب املهاجم حيث ينتظر 
الواجب اهلجومي بصورة دقيقة، ومهارة الدفاع بعن امللعب الالبعب حركة الالبعبني املهامجني وحركة الكرة 

 واجتاهها وسربعتها وبعدها يؤدي االستجابة احلركية اليت تتناسب مع املوقف احملدد.

 التوقع الحركي الذاتي:  -2
واحلالة الفكرية، وهو انسجام الرياضي مع الواجب امللقى بعليه  باألداءوهي حالة داخلية منسجمة ومرتبطة 

 للخصمكبة مثل توقع حركة القدمني والتوقع مع الذات، وهي قدرة الالبعب بعلى تفسري احلركات املر 
 توقع نتائج الموقف : -3

وتوقعاهتم يف موقف واحد  بإمكاناهتمهذا النوع والذي يعين به وجود أكثر من مهاجم ومدافع يشرتكون 
اجلمابعية، فاألماكن اليت يقف فيها كل مهاجم  األلعابوهو أصعب أنواع التوقع الذي يواجهه الالبعبني يف 

ة وبعدد املهامجني املشرتكني يف هذه اخلطة، كذلك الالبعب املدافع وحتركه ضمن خطة وفق خطة هجومي
دفابعية متفق بعليها مسبقًا مع حركات زمالءه يف امللعب فاالنسجام واالنسيابية والتحرك يف وقت واحد 

 تطبيق الالبعبني يف ألداءوبسربعة استجابة بعالية والقدرة بعلى توقع حركات الزمالء هي املقياس احلقيقي 
 اخلطط اجلمابعية.

 مراحل استلم المعلومات و االستجابة الالزمة1-6-5-1

وتفسري املعلومات واملثريات، وميكن للفرد معرفة ما الذي  : هي حتليل مرحلة التعرف على المثيرات  -ا
 حيدث يف البيئة احمليطة به، وهي اليت تسمح للبيئة التواصل مع الفرد.
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: ويقرر الفرد االستجابة املناسبة فمثاًل بعلى الالبعب املهاجم أختاذ القرار ابةمرحلة اختيار االستج -ب
 خلف حائط الصد. إسقاطهاالسريع حول ما أذا بعليه ضرب الكرة املرفوبعة أو 

تنظيم وبدء احلركة ميكن حتقيقه فقط بعد أن يتم التعرف بعلى املثري  أن :االستجابةمرحلة برمجة  -ج
الفعلية اليت تنفذ  األفعالعدها جيب بعلى املؤدي ترمجة الفكرة اجملردة إىل جمموبعة من واختيار االستجابة، وب

مرحلة برجمة االستجابة وهي جمموبعة العمليات النهائية اليت  إثناءاالستجابة، وان هذه املعلومات حتدث 
 تسمح للفرد التواصل مع البيئة.

 : تحوير رياضة البالغين لتناسب مع قدرات الناشئين1-7
خيتلف الناشئني بعن البالغني يف درجة النضج و بالتايل يف درجة استجابتهم للتمارين الرياضية املختلفة و 

 بناء بعليه كان لبد أن حترر قوابعد اللعب مبا تضمنه من أدوات و مناسبات تناسب مع قدراته.
ناسب مع قدراته حىت ميكن أن و من املهم: أيضا أن نعد الناشئني يف خمتلف املراحل السنية مرافق تدريبية ت

حتقق هلم البيئة التدريبية اليت ميكن بالتايل من خالهلا حتقيق أكرب قدر من خربات النجاح لدى حناول بعرض 
بعدد من التحويرات يف قوابعد اللعب و األدوات و املساحات هبدف تسهيل ممارسة الناشئني للرياضة حىت 

 ارية بصورة أكثر يسرا و حىت يقبل الناشئني بعلى ممارسة الرياضة برضاتنمو مهاراهتم  و قدراهتم البنية و امله
و دوافع نابعة من ذاهتم.و تتضمن التحويرات أحجام األدوات و مساحات املالبعب و أزمة اللعب 

 بقوابعده

 أوال: تحرير مساحات المالعب لتتناسب مع قدرا ت الناشئين 
لناشئون خالل املراحل األوىل لطفولتهم بتطورات يف :  مير اأهمية تحويل مساحات المالعب للناشئين

النمو البدين و احلركي و النفسي و هذا ما يعكس ضعف العناصر البدنية لديهم مثل القوة العضلية و 
 السربعة و التحمل  حيث تكون هذه العناصر متوفرة لدى البالغني بدرجة أكرب.

ها البالغون داخل املساحات الكبرية للمالبعب بنفس فالناشئون غري قادرين بعلى جري املسافات اليت جيري
وهم ال يستعطون أن جيروا نفس املسافة يف نفس الزمن , إن لعب الصغار يف مالبعب تناسب  السهولة 

إىل تغري يف طبيعة األداء احلركي لدى الصغار , فلعب الالبعب من البعب يف ملعب يناسب   البالغني يؤدي
يؤدي جتمعهم بعلى الكرة و ترك مساحات كبرية يف امللعب فارغة و لدلك أن البالغني يف كرة القدم سوف 

من احلكمة أن نكيف مساحات املالبعب حىت يصبح امللعب بالنسبة للصغار أكثر متعة و حىت حتقق 
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و حىت نتيح الفرصة للناشئني الصغار كي تنمو مهارهتم و قدراهتم مبا يتناسب  األهداف الرتبوية للعبة ذاهتا 
 وهمو من

 ثانيا: تحوير أدوات اللعب لتناسب مع قدرات الناشئين
: إن حتوير أدوات اللعب للناشئني تتناسب مع قدراهتم مرجعة ليس أهمية تحوير أدوات اللعب للناشئين

 فقط لصغر حجم أجسامهم و لكن أيضا لزيادة فعالية يف أداء املهارات احلركية.
( نظرا لعدم تناسب القوة 05سنة صعوبة يف مترير الكرة مقاس ) 11فعلى سبيل املثال جيدوا الناشئون حتت 

 العضلية مع حجم وزن الكرة يف الوقت الذي يكون يف أداء املهارات بالنسبة للبالغني 
كذلك فإن" التحوير أدوات اللعب التابثة الشباك و املرمى و مشاهبامها , زاد من فرصة جناحهم مما انعكس 

 ( 304ص 1996د.مفيت إبراهيم محاد م مستواهم و دافعتهم" ) باالجتاه بعلى سربعة تقد
 :ثالثا: تحوير قواعد اللعب لتناسب قدرات الناشئين

:"كلما تناسب قوابعد اللعب مع قدرات الناشئني كانت هناك فرصة أهمية تحوير قواعد اللعب للناشئين 
الفهم و مبسطة أمكن للناشئني  الستمتابعهم بالعب و التعلم بدرجة أفضل, و كلما كانت القوابعد سهلة

استيعاهبا و تنفيذها إن دلك له اجيايب أيضا يف تسهيل استخدام املهارات يف تنفيذ اخلطة املختلفة و قد 
أثبتت جناحها فعال , أنه ليس هناك ما مينع استخدام مثل تلك القوابعد هدف زيادة خربات جناح الناشئني 

(و جيب مرابعاة  304 ص 1996مفيت إبراهيم محاد ة و املتعة" )و هدف حتسني بعمليات التعلم و املمارس
 مثل تلك التحويرات ما أتاحت ما دامت تستغل بروح  النشاط نفسه 

واجبات التدريب في كرة القدم  1-8  
من واجبات التدريب يف كرة القدم الوصول بالالبعب إىل أبعلى مستويات يف الواجبات الرتبوية و الواجبات 

 التعليمية
 ( 21ص  1991قاسم حسن حسني )ال: الواجبات التربوية: أو 

تتمثل الواجبات الرتبوية مجيع املؤشرات املنظمة اليت تستهدف تطوير السمات اخللقية و التوجيه اإلرادي و 
 اخلصائص األخرى للشخصية , حيث تشتمل بعلى األيت 

 الرياضية  تربية الشاب بعلى حب الرياضة و حتقيق املستويات العالية و اللعبة -
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حتقي الدوافع و احلاجات و امليول الفردية , و االرتقاء هبا بصورة تستهدف خدمة الوطن بواسطة معرفة  -
 الدور االجيايب املهم اليت هتتم به املستويات الرياضية يف هذا اجملال 

 تربية السمات اخللقية و تطويرها مثل حب الوطن, و االبعتماد بعلى النفس, و العمل اجلمابعي, -
 ومسابعدة الزاخرين و اخللق و اإلبداع الرياضي 

 الواجبات التعليمية:تأنيا 
دلك  احملتـوى  من التدريبات املقننة  و املوضوبعية  وفق  "يقصـد باإلبعداد  البدين :اإلعداد البدني -ا

لبدنيـة اخلاصة األسس  العلمية  للتدريب  هبدفالوصـول بالالبعبيـن  إىل  أبعلـى  مستـوى  ممكـن من اللياقـة ا
بلعبـة كـرة  القـدم و  مما يتطلب األداء املهـاري و اخلططـي و الفنـي و اإلرادة يف خمتلف مراحـل املوسـم 

ى املدرب االبعتمـاد  بعليها لتطويـر العمـل التدريبـي و لالرياضـي حيث يعتبـر  من بني الركـائز التـي جيب بع
 (89ص 1989طه إمسابعيل و آخرون, )  "د اخلـاصيضـم هـدا   اإلبعـداد العـام و اإلبعـدا

لقـاء يف املوسـم بالنسبـة لالبعبيـن النخبـة )فريـق  70 – 60لياقـة البدنية بعند الالبعب احلديث اليـوم:ومتثال ا
 20 – 10لقـاء يف املوسـم بالنسبـة لالبعبني الشباب ) 60 – 50منتخب وطنـي ، لقـاءات حتضرييـة ( –

لقـاء يف املوسـم بالنسبـة لناشئيـن يف مرحلـة  40 – 35أشهر منافسة . 10ملي مع سنة ( مستوى العا
زيـادة بعلى التنقـالت بالنسبـة للمنافسـات الدوليـة والعامليـةاللقــاءات : وهـي املقابلـة األكثـر وتدوم  التكـوين

دقيقـة فيـه  55حتـى  50د حسب اللقـاءمتوسـط املـدة خـالل الالبعب انتقلت مـن   98دحتـى 93من 
كلـم مدافعيـن   10إلـى  8كلـم تنقـالت الالبعبيـن وسـط الدفـاع   13إلـى  10دقيقـة ليومنـا هـذا  60إىل  1996

 5كلـم (   10 – 9كلـم ( املهاجـم )  13 – 11كلـم متوسـط ميـدان )  12إلـى  9ووسـط ميـدان خارجيـن 

كلـم جـري متوسـط إلـى مرتفـع   5إلـى  2.5نبض القلب(   70إلـى  60)كلـم جـري تقيـل ومشـى   6إلـى 
(80 -90   ) نبض  /100إىل  90كلـم جـري شـدة مرتفعـة  املقاومـة )  2.5حتـى  1.5نبض القلب

 200إلـى  150م جـري إلـى اخللـف  400إلـى  300سربعـة ( 70إلـى  50سربعـة ) 1200إلـى  1600قلب  
اسرتجـاع بيـن حلظـات  50إلـى  15الزحـام مـن  50إلـى  30فـز و  وثب ق 30إلـى  115لقطـات فرديـة 

 مـع الكـرة )حسب املناصب( contactsوأكثـر  70إلـى  30اللعب الشـدة مـن 
يقصد باإلبعداد املهاري يف لعبة كرة القدم كل اإلجراءات اليت يتتبعها املدرب اإلعداد المهاري: " -ب

قة و اإلتقان و التكامل يف أداء مجيع املهارات األساسية للعبة كرة القدم هبدف الوصول بالالبعب إىل الد
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د. مفيت إبراهيم محاد , ص )  "حبيث ميكن أن يؤديها الالبعب بصورة آلية متقنة حتت ظرف من ظروف املباراة

(و من هنا كان أهم ما يعمل املدرب بعلى حتقيقه هو أن يقوم بتدريب الالبعب ليستطيع أن يؤدي  71
 ملهارات يف املباراة بصور متقنة دقيقة حتت ضغط املنافس و وفق لظروف املباراةا

حممد طلعت إن مصطلح اخلطة يف اجملال الرياضي يعين فن التحركات أثناء املباراة ) اإلعداد الخططي:  -ج

 اإلبعداد اخلططي بأنه املركب " ( 898, ص 1992بعصام بعبد اخلالق (و يعرف ) 25ص  1998املعاطي, 
الذي ميتزج فيه كافة أنواع اإلبعداد لتحقيق هدف التدريب الرياضي , فهو حمصلة تطوير حالة الفرد البدنية 
و املهارية و الفكرية و النفسية, و تطبيقها يف ترابط و تكامل للمسابعدة بعلى اختاذ القرار و التصرف 

هدف اإلبعداد اخلططي إىل احلساب املناسب يف مواقف املنافسة املختلفة و يف حدود قانون اللعبة حيث ي
الفرد الرياضي املعلومات و املعارف بالقدرات اخلططية و إتقاهنا بالقدر الكايف الذي ميكنه من حسن 

 ( 898, ص 1992بعصام بعبد اخلالق )"التصرف يف خمتلف املواقف 
م و التصرف احلسن يلعب اإلبعداد الذهين دورا هاما يف القدرة بعلى التفكري السلي": اإلعداد الذهني -د

لالبعبني أثناء التدريب و املباراة، و تزداد أمهية اإلبعداد الذهين كلما اشتد التنافس بني الفريقني و خاصة يف 
اللحظات احلرجة أثناء املباراة , و جيب بعلى املدرب أن ينمي القدرات العقلية لالبعبني ملسابعدهتم بعلى 

باراة , كذلك جيب بعلى املدرب أن يكسب البعبيه املعارف و التفكري السليم و التصرف املناسب أثناء امل
 البشرية   الصحية و اخلصائص  و النواحي  اللعب  املعلومات النظرية و التطبيقية مثل قوابعد و قوانني

 القدم"  لكرة اخلططية   و  الفنية  النواحي  جبانب
  (B . charef 2001 p 05 ) فات اإلرادية و تنمية القيم حيث أن املدرب يعمل بعلى تدريب الص

اخللقية لدى الالبعب حيث انه هناك بعوامل كثرية تؤثر يف أداء الالبعب أثناء سري اللعب كامللعب و نوبعية 
 األرضية و اجلمهور

هو كل اإلجراءات و الواجبات اليت يضعها املدرب هبدف تنمية الصفات اإلرادية اإلعداد النفسي:" -ن
التغلب بعلى املؤثرات الداخلية و اخلارجية أثناء املباراة كامللعب و نوبعية  و الصفات اخللقية لالبعب و

بعزة حممد كاشف )  األرضية و اجلمهور و الفريق املنافس و متطلبات املباراة و اليت قد تكون بعائقا لألداء"
 ( 199ص , 1991
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الفريق الذي ميتلك البعبيه و تلعب الصفات اإلرادية لالبعب دورا هاما يف حسن أدائه للمباراة, لدى فإن  
صفات إرادية بعالية يعترب فريق يصعب هزميته بل تلعب قدرته اإلرادية و النفسية دورا بارزا حتقيقه الدائم 

 للفوز أمام الفرق الغري معدة إبعدادا نفسيا جيدا 
 قواعد التدريب و تتمثل فيما يلي : 1-9

املبدأ األول لالتصال األساسية اخلاصة يف بعملية  من خالل طريقة اإللقاء يعدأوال: قاعدة اإليضاح :" 
التدريب , حيث متثل الصورة احلركي األدات والوسيلة األساسية املستعملة يف طريقة التعلم, بعند بعرض 
التمرين جيب توضيح النقاط املهمة يف بعملية األداء وذلك بتوضيح األشياء املهمة يف البداية تليه األشياء 

 (  Renato Manno 1989 p 28)اخلاصة" 
:"إن تنمية صفات بدنية , أو مهارة أساسية أو التدريب بعلى خطة ال يأيت بدفعة  قاعدة التنظيم ثانيا: 

واحدة بل يتحتم بعلى املدرب تكرار التدريب و تنظيم وحداته بشكل يسمح لالبعبني التعلم الصحيح و 
 –حممد صبحي حسنني يب الالحقة" ) تطوير مستواهم و أن هدف التدريب السابقة يهدف وحدة التدر 

 (195ص  1998أمحد كسري 

:" لقد أصبح التدرج يف احلمل للوصول إىل أحسن مستوى من األداء قابعدة هامة يف ثالثا: قاعدة التدرج
حممد صبحي التدريب احلديث, و التدرج يعين سري خطة التدريب إىل الصعب و من البسيط إىل املعقد") 

 ( 195ص  1998أمحد كسري  –حسنني 

:إن بعملية االستيعاب هلا أمهيتها يف بعملية التدريب, فالالبعب الذي رابعا: قاعدة االستيعاب واالستمرار
يتمرن دون أن يستوبعب أهداف التدريب , وفن احلركة , و قوابعد اخلطط ال يستطيع أن يؤدي أدوارا 

تمرار يف العمل بعلى تطويرها كما أنه ناجحة يف املباريات , و إن تطوير الصفات البدنية ال يتم باالس
 يكفي أن يعرف الالبعب مهارة أو خطة معنية

تبين العمليات التطبيقية للتدريب الرياضي بعلى بعدد من املبادئ اليت هي مبادئ التدريب الرياضي:1-10
مستمدة يف األصل من مبادئ  وظائف أبعضاء اجلسم البشري, و بعلى مدرب الفريق وضع هذه املبادئ 

مقدمة ابعتباراته و إتبابعها خالل قيادته للربنامج التدري ي للفريق ضمانا حلدوث تقدم يف مستوى يف 
 الالبعبني و من هدا املبادئ ما يلي :
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أن فهم و معرفة الفكرة األساسية للتدريب و تأثري كل نوع من أنواع  التمارين  أوال: مبدأ المعرفة:
ة بعلى األداء املتقن بأقصر زمن ممكن و تكيف أجزاء اجلسم املستخدمة يؤدي بالالبعب إىل اكتساب القدر 

بعلى دلك و هبذا   يكون الالبعب قد وصل إىل هدفه األساسي املتمثل يف ضبط األداء الفين الصحيح و 
 يصبح الالبعب أيضا قادرا بعلى اكتشاف نقاط الضعف و من النقاط اهلامة يف مبدأ املعرفة هي 

 يب ليس فقط بشكل بعام, بل فهم و معرفة أداء كل مترين بعلى انفرادمعرفة الالبعبني بأمهية التدر   -أ
 معرفة الالبعبني باملبادئ األساسية بعند أداء كل مترين بعلى انفراد و معرفة الوضع املناسب لكل مترين  -ب
جيري االوملبيون حتليال ألدائهم و مدى التطوير الذي حصل خالل التدريب دون مسابعدة املدرب  و   -ج

 ( 122ص  2004)كمال مجال الريضي ىل كل مترين فرده بدقة متناهية أن ينظر و إ

:"ال توجد فورمه ثانية , أي أن  الفورمة ال تدوم, فكل تداخل يف ثانيا: مبدأ التصنيف و االستمرارية
بعملية التدريب يؤدي إىل تراجع نس ي يف فورمه الالبعب فإذا أردنا أن  حنافظ بعلى التغريات املورفولوجية و 

وظيفية يتطلب هذا استمرارية التدريب و بعملية التدريب جيب أن تصنف مبعىن أن يكون هلا هدف أو ال
و جيب أن تكون هذه األهداف دقيقة و حمكمة, و أن يكون خمطط هلا تبعا لنتائج ’ جمموبعة أهداف

) وجيه قا" جمموبعة اختبارات موضوبعية , كذلك إضافة مواد و حمتويات و مواد قد مت التدريب بعليها مسب
 ( 87ص  1989حمجوب 

: إن بعملية التدرج يف التدريب الرياض ي حتتاج إىل دراسة بعامة و شاملة ملا تتطلبه من مبدأ التدرج الثاث
مرابعاة ملراحل العمل و خاصة بالنسبة لألطفال و الناشئني لدى فإبعطاء احلمل يف هذه املرحلة جيب أن 

درج, فتدرج التدريب جيب أن يكون تأثريه منظم بعلى جهاز يكون مناسبا للمدرب مع االخد بصفة الت
القلب و الدوران احلركي, و يضمن حالة التعود بعلى التدريب و يالحظ أن أسس التدرج يف التدريب 

تتعلق بربطها بأسس طرق اإلبعادة و التكرار لذلك هناك وسائل تربوية البد من  و" تطوير القوة و السربعة 
املهارات احلركية منها من البسيط إىل املعقد و من السهل إىل الصعب و من احلركة  األخ دهبا أثناء بناء

 (27-26ص 1998حسن حسني,املعروفة إىل احلركة الغري معروفة" ) قاسم 
فالالبعب حيتاج إىل وقت لتستطيع أجهزته التكيف مع االستثارة القوية و املختلفة , وهذا التكيف رمبا "

ية و فيزيولوجية و نفسية , و إدا مل يتم زيادة محل التدريب كأن يصل احلمل بعند يتضمن تغريات مورفولوج
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مستوى معني أو ثابت تكون النتيجة أن املستوى الذي يصل إليه الالبعب باستخدام هذا احلمل يكون 
 ( 36ص,  2002أ. حسن أبو بعبده مستقرا فانه يتحسن مبدئيا مث يسوء تدرجييا ") 

أمحال التدريب جيب أن يكون له ارتباط مبعدل سربعة تكيف الالبعب, فأجهزة "إن معدل سربعة زيادة 
الالبعب تتكيف مع كل محل جديد مع وجود بعض التأخري أو هذا التأخري يعتمد بعلى حجم و شدة 

 ( 11, ص 1980أمر اهلل البيساطي احلمل و بعلى القدرة الفردية نعتمد بعلى العمر , اجلنس,الصحة..اخل ") 
ذكره فإن الزيادة العشوائية حلمل التدريب ميكن أن جتتاز قدرة الالبعب بعلى التكيف مما ينتج  "و مما سبق

بعن دلك فقدان التوازن الفيزيولوجي و النفسي مما يؤدي بظهور اإلصابات و التعب باإلضافة إىل ظهور 
 ( Waineck Jurgain 1986 p 143)ظاهرة التدريب الزائد 

جيية للحمل ال تعين االستمرار يف تقدمي هده الزيادة بصورة مطلعة بل من األمهية يف الواقع أن الزيادة التدر 
مرابعاة ضمان تثبيت درجة التكييف املكتسبة لفرتة زمنية مناسبة مث بعد دلك يتم تعديل احلمل بزيادة 

 التدرجيية مرة أخرى هناك ثالث طرق للزيادة التدرجيية لألمحال:
 النوع التموجي    - النوع اهلرمي أو التدرج اهلرمي   - ستقيم النوع التصابعدي دن اخلط امل-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ./ الثالثة طرق التدريجية للحمل2الشكل /

 
 

 
 

 

 النوع الهرمي أو التدرج الهرمي
  

 المستقيم النوع التصاعدي دن الخط

 

 

 

 النوع التموجي
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يف هذا النوع يكون زيادة احلمل بعلى حنو متواصل و مستمر و النوع التصاعدي دن الخط المستقيم :-
 رة احلمل التدريبية املستمرة بانتظام خالل دورة احلمل التدريبية الشهرية أو دو 

زيادة احلمل يف هدا النوع و جيب أن يكون بعن دراية و وبعي كامل , و النوع الهرمي أو التدرج الهرمي: -
خاصة يف بعض الوحدات التدريبية , كذلك يف دورات احلمل التدريبية األسبوبعية مث بعد ذلك تتم بعملية 

يبية التالية أو تستمر لبعض دورات احلمل األسبوبعية و هذه تثبيت احلمل بعلى أن تستمر يف الوحدات التدر 
 الطريقة , التدرج اهلرمي بلغت فيه احلمل العايل بعن النوع التصابعدي دو اخلط املستقيم السابق الذكر

:يف هذا النوع يزداد احلمل تدرجييا و ذلك يف أول دورات احلمل األسبوبعية ) األسابيع النوع التموجي-
رة احلمل الشهرية مث يتبع ذلك دورة محل تدريبية أسبوبعية منخفضة أو متوسطة الشدة , و األوىل( من دو 

اجتاه دوران احلمل الطويلة )السنوية ( يكون لألمام بزيادة محل التدريب و دلك ابعتمادا بعلى مستوى تقدم 
أكثر تقنيا, ألنه إدا  بعملية اإليقاع البيولوجي ألجسام و أجهزة الالبعبني هلم و يعترب هذا النوع التموجي 

كان هناك احتمال تطبيق جيد و صحيح للطرق الثالثة تأخذ هذه الطريقة فرصة اإليقاع الطبيعي لعملية 
 التكيف , و ليس فقط التغيري من أجل التغيري 

 إن أول نوبعني من أنواع التدريب و مها التصابعدي دو خط مستقيم أو النوع اهلرمي ) التدرج اهلرمي (
كون استخدامه يف التدريب مع محل ذي كثافة منخفضة وبعندما يكون استجابة اجلسم مؤهلة أحيانا ي

 لعمل ذلك بينما الطريقة التموجية تظل و تؤدي وتفيد كتقنية راجعة رئيسية وذلك بعند تطبيقها أو تنفيذها 
احدة يؤدي إىل امللل إن سري التدريب بعلى وترية و ( 2ص  2001) د.مفيت إبراهيم محاد  : رابعا مبدأ التنويع

و السأم ألن بعامل التغري و التنويع يف التدريب يؤدي إىل إثارة محاس الالبعبني , حيث أن اإلمهال يف التغري 
حيث ميكن ختفيف تنويع و تغيري يف ,يؤدي إىل الضجر و اخلمول و مها طريقتان يؤديان إىل األداء السيئ 

 التدريب من خالل النقاط التالية
 تغيري رتابة التدريب و التمرينات اليت حيتويها-           زمن الدوام وحدة ) جربعة ( التدريبالتنويع يف -
التنويع يف شدة محل الوحدات )اجلربعة( -        التنويع يف األجزاء املكونة لوحدة )جربعة( التدريب -

 التدريبية
 يف املسافة املقطوبعةالتنويع -                        التنويع يف سربعات أداء التمرينات -
 استخدام األلعاب الصغرية -
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:"لتجنب اإلفراط يف التدريبات اليت ميكن أن تؤدي إىل اإلرهاق و إىل التشبع خامسا مبدأ االسترجاع
 " ةالنفسي , فإنه من الضروري احرتام مبدأ التناوب يف النوبعية و الشدة و مدة العمل و الراح

ب أن يكون احلادث الذي حيافظ بعلى مستوى بعايل من النشاط , النوبعية:  إن كل حصة أو كل مترين جي
 و هذا جيب أن يكون منتميا إىل املتاع التقين لكل مدرب ناجح

الشدة:إن املرحلة أو احلصص التدريبية جيب أن تكون متناوبة حبصص تدريبية حمققة أو جيب بعلى الكل 
 احرتام مبدأ التناوب و التدرج يف إبعطاء احلمل

حلصص الطويلة جيب أن تكون أيضا متناوبة حبصص قصرية , و يكون بعلى العموم جادة جدا احلجم: ا
 الشدة احلجم يتطوران بشكل متبادل

"من الضروري لصنع البعب جيد جيب أن يكون تركيز منصبا بعلى لعبة واحدة :سادسا مبدأ التخصص 
بطرس رزق  توى أقل من املستوى احملل" )فاليوم املنافسة يف أكثر لعبة حتول دون األداء الناجح حىت بعلى مس

 (13-12, ص 1992اهلل 
"حيث أن أداء أنشطة حركية معينة يؤدي إىل إحداث تغيريات يف أنسجة و أبعضاء اجلسم املشاركة يف هذه 
األنشطة , و ال تؤدي إىل إحداث تغريات يف أنسجة و أبعضاء أخرى فمثال إدا زاول الالبعب مترين اجلري 

اف العضلية املستخدمة يف اجلري هي اليت تعمل و بالتايل هي اليت تكون أكثر تأثري من فإن نفس األلي
غريها كما أن نظام الطاقة املستخدمة يظل يعمل دون غريه و التكيف حبيث يف ذات األلياف العضلية 

براهيم محاد )مفيت إاملشاركة أمثال التدريب لتحسن كفاءة التحمل يطور التحمل و ال يطور القوة العضلية "
 (  53,ص  2001

و هذا ما يالحظ كذلك يف الرياضات اجلمابعية حيث أن يكون التمرينات مماثلة و تتطابق مع نوع اللعبة 
من الناحية البدنية و املهارية و كذلك اخلططية و هذا ما يظهر يف مراحل التكوين الالبعبني فبعد مرحلة 

 التعلم يتجه الالبعب إىل مرحلة التخصص
يلعب التدريب يف كرة القدم دورا هاما  و أساسيا,  حيث  أن  بعملية  :مناهج التدريب الحديث  1-11

التدريب  هلا  متطلبات  و واجبات  متعددة و متشعبة و معقدة جيب بعلى املدرب أن يضع هلا احللول 
من حيث القوة و  املالئمة فمثال األداء الرياضي لالبعب كرة القدم ال يتوقف أداءه بعلى اللياقة البدنية

السربعة و الرشاقة و التحمل و املرونة فحسب بل يعتمد بعلى مقدرته يف أداء املهارات األساسية و ارتباطها 
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باخلطط الصعبة داخل الفريق كاجملموبعة باإلضافة إىل اخلطط الفردية و اختريا بعلى الناحية الرتبوية النفسية 
سية املتعددة يف التدريب و التعليم تستدبعي أن تكون هناك كالعزمية و روح الكفاح إن هذه النقاط الرئي

خطة تدريب واضحة و مدروسة من طرف املدرب وفق أسس بعلمية حديثة و سليمة فعملية التخطيط يف 
جمال التدريب هو بعملية معقدة خاصة و حنن يف بعصر ثورة املعلومات , فعملية التخطيط هي بعملية مبنية 

 فيها املدرب بعض املبادئ األساسية أساسا بعلى التنبؤ و يرابعي
االبعتماد بعلى اإلحصاءات السليمة و احلقائق العلمية -                                   املرونة  -

 الصحيحة 
 مرابعاة اإلمكانيات املتيسرة يف املنشأة الرياضية -                         البعد بعن الفردية -
 الرياضية املخطط هلا مرابعاة مصاحل مجيع أفراد اهليئة -

يعرف التخطيط بأنه حتديد األبعمال أو األنشطة و تقدير املوارد و اختبار السبل مفهوم التخطيط: أوال 
حيث" نعين بالتخطيط يف التدريب الرياضي بأنه ,األفضل الستخدامها من أجل حتقيق أهداف معينة 

و بعمل الربامج التنفيذية لتحقيق نتائج حمددة أو  التنبؤ باملستويات التنافسية يف الرياضة بناء بعلى توقعات
 (353,ص 2001") مفيت إبراهيم محادمرغوبة فيها 

التخطيط يرتكز بصفة كبرية بعلى بعامل السن و مستوى التطور و كذلك فئة :أهداف التخطيط ثانيا
الوطنية يتطلب  اللعب باإلضافة برنامج املقابالت التخطيط املدروس العايل املستوى مثل التخطيط للفرق

 تكافؤ اجملهود بني املدرب الطبيب مسئول التدريب النفسي و تتمثل أهداف التخطيط فيم يلي:
 حتديد األهداف املرجو الوصول هلا بعلى مستوى القصري و الطويل بعد تفكري و التحليل .1
 نوبعية محولة التمرين ( –التحكم يف محل العمل من حيث الكمية ) شدة  .2
 بعادة و املللمن أجل تفاديا إل .3
 مراقبة التدريب و تطويره  .4
 احرتام و مراقبة املبادئ البيولوجية , الفيزيولوجية , السيكولوجية  .5
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طبقا للمدة الزمنية يقسم التخطيط إىل ثالث أنواع رئيسية و :أقسام التخطيط في المجال الرياضي  ثالثا
 هي بعلى النحو التايل:

يتكون هذا النوع من التخطيط من مرحلة تدريبية متتد من :ة ( سن 15 – 10تخطيط طويل المدى )  -ا
سنة زو تتعلق بتكوين األبطال بعلى املدى الطويل حيث تنقسم هذه املرحلة غلى بعض  15إىل  10

 األجزاء املتواصلة الواحدة باألخرى 
قد تطور يف  : ينتهي هذا اجلزء من املرحلة حينما يشعر املدرب املتعلمني اختيار الالعبين الناشئين -

 بعام  2 – 1قدراهتم البدنية و الفنية يستمر هذا اجلزء من 
سنوات و هذا يعتمد بعلى شكل   5إىل  3:ستمر هدا اجلزء من املرحلة األوىل من التدريب التخصصي  -

و نوع الرياضة اليت يتدرب بعليها الالبعب, و بعلى املتسابق نفسه , و خالل هدا اجلزاء ميكن أن يصل 
مستوى متقدم من خالل تطوير املهارات البدنية الضرورية بعند الالبعب يف نوع الرياضة اليت  الالبعب اىل

 ميارسها 
يف هذا اجلزاء من املرحلة ميكن أن يصال لالبعب إىل املستوى الدويل و ميكن أن  االنجاز الرياضي:  -

 سنة  15إىل 2يستمر هذا اجلزاء من
و ينبثق من األول و يهدف إىل االستعداد خلوض و ه: سنوات( 5-4التخطيط المتوسط المدى )-ب

( سنوات مثل خطط اإلبعداد االومل ي أو بطولة العامل أو البطولة 5-3بطوالت مهمة يرتاوح زمنها مابني )
القارية و يعترب دورة تدريبية للبطولة , حيث ميكن ابعتبار ختطيط التدريب الرياضي للبطوالت الرياضية جزاء 

 ( 46ص  1997) بعبد احلميد شرف لطويل املدى من أجزاء التخطيط ا

 و ينقسم إىل التخطيط القصير المدى )سنة فأقل( : -ج
: يسمى هذا التخطيط بالتخطيط الرياضي املومسي أو لسنة واحدة حيث خطة التدريب السنوي - 1

موسم املسابقات اليت  يبدأ املوسم من هناية فتـرة املسابقـات من املوسـم الرياضـي السابق و ينتهـي يف هناية
  يليه
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 فترات التخطيط السنوي

 
 فترة االعداد

 
 فترة المنافسات

 
 فترة االنتقال

 
       

 

  

 ( يوضح فترات التدريب خالل السنة6جدول )

 فترات خطة التدريب السنوية 2
جناح أو فشل النتيجة : و تعترب أهم فرتة من فرتات اخلطة السنوية و بعليها يرتتب فترة اإلعداد -

 الرياضية لذا أصبح اليوم ضروري استغالل هذه الفرتة أحسن استغالل ملا هلا من أمهية يف حتقي الفوز 
مرحلة اإلبعداد العام:" وفقا للهدف منها نوبعية العمل هبا تشتمل التمرينات العامة و يزداد حجم  -

الكلية و الشدة تكون متوسطة و دلك لتطوير من درجة العمل % 80 – 70العمل هبا بدرجة كبرية مابني 
أسابيع جيري  3 – 2احلالة التدريبية أيضا االرتقاء بعناصر اللياقة البدنية العامة , و تستغرق هذه املرحلة 

 ( 304ص  2003) حممد رضا الوقاد مرات أسبوبعيا لفرق أصاغر"  5 – 3التدريب من 

أسابيع و هتدف إىل الرتكيز بعلى اإلبعداد  6 – 4لة من :" تستغرق هذه املرح مرحلة اإلعداد الخاص -
البدين اخلاص من خالل تدريبات إبعداد خاص باللعبة من حيث الشكل و املوقف و مبا يضمن معه 
متطلبات أداء التنافس و حتسني أداء املهاري و اخلططي و تطويره و اكتساب الالبعبني الثقة بالنفس" 

 ( 367ص  1993,)أبو بعبد الفتاح إبراهيم شعالن 

 من انطالق التدريبات:
 تحضير الالعبين 
 و الفريق للمنافسة

 من أول مقابلة من المنافسة
المحافظة على اللياقة 

 لالعبين 
 على أعلى المستوى  

 بالنسبة لالعبين الشباب  -
 رات التعلمتحسين قد

من آخر مقابلة في 
فترة بدأ  إلىالمنافسات 

التدريبات:ضمان 
االسترجاع العقلي و البدني 

 لالعبين
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أسابيع هتدف إىل تثبيت الكفاءة  4 – 3:" و تستغرق هده املرحلة من   مرحلة  اإلعداد للمباريات -
اخلططية لالبعبني مع العناية بدقة أداء املهاري حتت   ضغط الدافع و إكثار من متارين املنافسة و املشاركة 

 (  40ص  1994)مفيت إبراهيم محاد  باملباريات التدريبية"
أسابيع هتدف إىل إتقان اجلانب املهاري و اخلططي  5 – 3فرتة املباريات : تستغرق هذه الفرتة من  -

بفضل حتسني طرق اللعبة الفردية و اجلمابعية و تطوير املعرفة اخلاصة و الكفاءة بدابعية لالبعبني و رفع 
 اخللقية كالعزمية التحضري البسيكولوجي بعن طريق التأثري الرتبوي املنظم  و تنمية اجلوانب 

 فرتة انتقالية ) راحة (: و هي حمصورة بني هناية فرتة املباريات و بداية فرتة اإلبعداد للموسم الوايل  -
 أسابيع و هتدف إىل الرتويح بعلى الالبعبني بعد الشد العص ي خالل فرتة املباريات  6 – 4و متتد مابني 

ج اإلصابات و هذا حىت يقبل الرياضيون بعلى املوسم  و راحة األجهزة احليوية بعد اجملهود البدين و بعال
 ( 201 -200) بعلى فهمي البيك ص املقبل  حبماس و استعداد 

هو جمموبعة من امليز وسيكل, حيث أنه جيمع العمل, و Macrocycle الكبرى خطة التدريب -ج
 لة االنتقالية الذي خيص و ميثل مرحلة معينة سواء مرحلة حتضريية أو مرحلة املنافسة أو املرح

  Misocycleخطة التدريب المتوسط  -د
 أسابيع , حيث أن بعدد حصص التدريب يف امليكروسيكل خنتلف 4يتمثل حجم امليكروسيكل مدة 

 هاوي (, حيث يسمح التخطيط ملدة شهر بتصحيح  –من فريق ألحد حسب مستوى الفريق ) حمرتف 
 تلف بعناصر التدريب ومعاجلة األخطاء اليت يتم استنتاجها من خالل خم

 ينقسم امليز وسيكل إىل.  :(Renato Manno1989p 56)وحسب 
 ميز وسيكل اسرتجاع-  ميز وسيكل مراقبة -  ميز وسيكل منافسة - ميز وسيكل  اإلبعداد  -
"تدبعى بدورة محل األسبوبعية حيث ترتبط بربنامج إيقابعي Microcycleخطة التدريب الصغرى  -ه

 1 رة حت أسبوبعني و قد تقل حيث تتمثل يف يومني تدريبيان , وبدلك ميكن منأسبوبعي و قد تطول الدو 

وحدة تدريبية يف كل دورة حسب طبيعة النشاط البدين املمارس أو  12إىل  4 وحدة تدريبية أو من 2إىل 
رى املستوى البدين و بدلك ميكن تشكيل محل الدورة الرتبوية الصغرى كما يتم بناء الدورة التدريبية الصغ

 (  2011 2010)بن دمحان نصر الدين بناءا بعلى مستوى الالبعب و قدراته " 

  Matvive-Berger-Mhnowأنواع حسب 4و ميكن تقسيم امليكروسيكل إىل 
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 ميكروسيكل منافسة -ميكروسيكل ما قبل املنافسة -ميكروسيكل حتضري  -
 (Renato Manno p 52-53 ,1989ميكروسيكل اسرتجاع  -
   Myocycleالوحدة التدريبية: ليومية :خطة التدريب ا  و

"تعترب الوحدة التدريبية احلجر األساسي املتكرر للبناء اهليكل التدري ي , ليس فقط بالنسبة للدورة التدريبية 
الصغرى بل متتزج للدورات املتوسطة و الكربى , و بدلك يتوقف جناح خطة التدريب السنوي بعلى 

ة لكمل موسم من املواسم و الذي حتتويه الدورات املختلفة , حيث التشكيل اجليد للوحدات التدريبي
تعتمد أساسا بعلى تقنيني محل التدريب يف كل وحدة من تلك الوحدات و الذي تربط هبدف و نوع كل 

 – 2010)بن قوة بعلي دورة و موسم , هذا باإلضافة إىل التنسيق اجليد يف احملتوى من كل وحدة تدريبية" 

الوحدة التدريبية القابعدة و املعيار و وحدة القياس اليت توضح طبيعة و شدة العمل بالنسبة  و تعترب ( 2011
لدورات األخرى , حيث أن املدة و الشدة و وقت الراحة و حجم العمل يتشكالن حسب وضعية و يوم 
تواجد التدريب, حيث أن مضمون احلصة يتحدد حسب يوم األسبوع , حيث أن احلصص املوجودة يف 

داية األسبوع يف الغالب ما هتتم بتحسني جانب اللياقة البدنية, حصص وسط األسبوع تركز بعلى تصحيح ب
األخطاء املرتكبة و من جهة أخرى هتتم بتحسني و تطوير نقاط القوة من اجلانب التقين و اخلططي و 

و اخلططي و ذلك حسب األهداف املسطرة من طرف املدرب , هناية األسبوع هتتم بالتحضري التقين 
 النفسي للفريق رو ذلك حتضريا للقاء القادم  
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 :خاتمة
إن التدريب احلديث بعملية تربوية خمططة مبنية بعلى أسس بعلمية سليمة تعمل بعلى وصول الالبعبني إىل 
التكامل يف األداء الرياضي يف كرة القدم, و ما يرتتب بعلى دلك من حتقيق اهلدف من بعملية التدريب و 

الفوز باملباريات  ويتطلب حتقيق هذا اهلدف أن يقوم املدرب بتحقيق و تنظيم قدرات البعبيه بدنية و هو 
تقنية و ذهنية و صفاهتم اخللقية  واإلرادية يف إطار موحد للوصول هبم إىل أبعلى مستويات يف األداء من 

الل املباراة, وقد حاول خالل تطبيق برامج تدريبية متقنة تسمح بإبعداد الالبعبني ملتطلبات اللعب خ
قوابعد مناهج( و التصرف ألساليب احلديثة  –الباحث يف هدا الفصل التطرق للتدريب احلديث  )مبادئ 

 للتدريب و أنواع التمارين املستعملة 
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 الفصل الثاني
  واإلدراك الحسي حركي الذاكرة

 تمهيد 
 إلدراكا

 تعريف اإلدراك
 مقومات اإلدراك

 ت اإلدراك:خطوا
 يةخواص العملية اإلدراك

 الذاكرة و اإلدراك:
 نماذج الذاكرة
 أنواع الذاكرة:

 الذاكرة الحسية
 الذاكرة قصيرة المدى
 الذاكرة طويلة المدى

 اإلدراك الحسي الحركي
 أقسام المستقبالت الحسية

 الجهاز العصبي
 اإلدراك الحركي

 الحركة
 يأنواع المدركات المرتبطة بالنشاط الرياض

 خاتمة
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 تمهيد 
احلركية جانبا هاما من جوانب منو الطفل ومتثل أمهية خاصة للمريب الرياضي  –متثل القدرات اإلدراكية

اإلداري( الرتباطها وبعالقتها باجلوانب املختلفة للتعلم واألداء احلركي وأيضا تعترب احد –املدرب–)املدرس
األطفال حنو النشاط البدين والرياضي الذي يتناسب مع  أهم اخلصائص اليت يعتمد بعليها يف انتقاء توجيه 

وتعد الوظائف احلركية والوظائف اإلدراكية من أهم . طفل وفقا الستعداداته وقدراته اإلدراكية احلركية  كل
الوظائف احليوية اليت اهتم هبا الباحثني يف الرتبية البدنية والرياضة إذ اوضحو حقيقة العالقة بني اجلانبني 

 .الرياضي  ئالناشكي واإلدراكي يف سلوك احلر 
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 اإلدراك-2
هو تلك العمليات النفسية اليت تساهم يف الوصول إىل معاين ودالالت األشياء  تعريف اإلدراك2-1

واألشخاص واملواقف اليت تتعامل معها الفرد بعن طريق تنظيم املثريات احلسية املتعلقة هبا وتفسريها 
 (24ص1988حافظ  كليات ذات معىن )وصياغتها يف

اإلدراك مبفهومه السلوكي النفسي ليس سوى املعرفة اليت حنصل بعليها بفعل مؤثر خارجي مثري بعلى مدى 
إحساسنا وانفعاالتنا بواسطة األشياء املوجودة حولنا وإنزاهلا يف املكان الالئق وحركاهتا واختصاصها كالون 

  والوزن والشكل واحلجم ومايلي دلك
حيث يعترب اإلدراك ظاهرة نفسية ميكننا أن نشعر هبا وان نستوبعبها لوقوبعها يف ظروف طبيعية وحلدوهتا يف 
تفابعالت الوبعي الناتج من سلوكنا وإدراكنا ملا حييط بنا من أشياء تنطلق من املوجودات ناجتة يف جمال بعلم 

 (52ص1985بعاقل النفس ومصحوبة بطائفة من املؤثرات الشعورية اخلالصة )
بعملية ترمجة للمحسوسات اليت تنتقل إىل الدماغ بعلى شكل رسائل مرمزة la perceptionواإلدراك 

ماهيتها نبضات كهربائية تسري بعرب األبعصاب احلسية اليت تصل بني أبعضاء احلس والدماغ وهو بعملية 
الوقفي مدرك دو معىن)بنائية مبعىن إنا اإلشارات الكهربائية الواصلة إىل الدماغ تتجمع ويتألف منها 

 (226ص2000
 من ابرز ماميكن ذكره فيما يتعلق  خبصائص اإلدراك مايليخصائص اإلدراك 2-2
بعملية تتوسط العمليات احلسية والسلوك وهدا يعين اهنا بعملية غري قابلة للمالحظة املباشرة وإمنا يستدل -ا

  بعليها باالستجابات الصادرة بعن الفرد
الصادرة بعن املنبه واخلربة املاضية وتكامل بينهما وهدا جيعل اإلدراك  اساتبعملية استخدام لإلحس-ب

 تر باحمليط الفزيائى فحسب وإمنا تتاتر بذكريات الفرد وانفعاالتهثابعملية فردية مبعىن أهنا الت
  مقومات اإلدراك2-3

 يتطلب اإلدراك السليم املثريات والظواهر املختلفة من التأهب العقلي قوامه
درة بعلى التمييز بني املدركات بناء بعلى سالمة بعملييت التجريد)استخالص الصفات األساسية للمثري الق-ا

 احلسي( والتعميم.ويتطلب هدا سالمة بعملييت اإلحساس واالنتباه وفق الشكل التايل
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إليها )مثل  القدرة بعلى التمييز بني شكل املدرك أو صيغته اإلمجالية العامة أو اخللفية البيئية اليت يستند-1
 الصورة والظالل /الكتابة يف الصبورة (

القدرة بعلى خلق املدرك احلسي لتكوين مدرك بعام آو مفهوم دى معىن )فاحللقة الناقصة تشكل دائرة -2
.والكلمة غري مستكملة احلروف تكتب أو تنطق كاملة والفشل يف هدا يوقع الشخص بعموما والتلميذ 

الوقفي النفسي فضال بعن بعدم املعرفة واإلحساس بالغموض ) خصوصا يف دائرة اجلرية والتوتر
 (228ص2000

 : اإلدراك معنى4 –2
هو بعملية بعقلية تتضمن التأثري بعلى األبعضاء احلسية مبؤثرات معينة ، و يقوم الفرد بإبعطاء تفسري  :اإلدراك -

لكي تقوم بعملية اإلدراك  و حتديد هلذه املؤثرات يف شكل رموز أو معاين مبا يسهل بعليه التفابعل مع بيئته،و
ال بد من وجود بعامل خارجي مستقل بعنا ال دخل لنا فيه مملوء بأشياء و موضوبعات ذات داللة خاصة ، و 
ال بد أيضا من وجود احلواس اليت جتعلنا ندرك هذا العامل بطريقة معينة مثل البصر و السمع و الذوق و الشم 

 (. 86،ص 1981سيد خري اهلل، ،)ن احلواس إىل معىن معني . ، و بالتايل ترمجة اإلحساسات اليت تصلنا م
اإلدراك هو بعملية تفسري و تنظيم املعطيات احلسية اليت تطلنا إىل األحاسيس لزيادة وبعيا و مبا حييط بنا و  -

يشمل التفسري و هذا ال يتضمنه اإلحساس  وهو العملية اليت تسبق السلوك حيث هو بعبارة بعن  إبعطاء 
ناها و مدلوهلا توضح التعاريف املختلفة أن بعملية اإلدراك أكثر من جمرد وبعي الفرد احلسي اإلحساسات مع

"جان" و "هافمان" و استقباله املالئم للمثريات ، و مع ذلك يتضح من التعريف الذي قدمه كل من 

من خالل تنظيم لإلدراك "أنه العملية اليت يصبح األفراد من خالهلا بعلى وبعي بالبيئة احمليطة هبم  (1972)
 (86ص1982فتحي السيد بعبد الرحيم ).و تفسري الدالالت و الشواهد اليت حيصلون بعليها بعن طريق احلواس 

اإلدراك هو سريورة انتقاء و تنظيم و تفسري املعطيات احلواسية يف شكل تصورات بعقلية قابلة لالستعمال و  -
 عرف بعلى اإلحساسات و إبعطائها معىن.هو العملية اليت تتم هبا معرفتنا للعامل اخلارجي و الت

اخلاصة بتنظيم املعلومات اليت ترد إىل العقل من البيئة  األساسيةبأنه العملية املعرفية  اإلدراكويعرف البعض  -
 اخلارجية يف وقت معني.
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ن ويقول أ.د. أمحد صقر بعاشور: يقصد باإلدراك الطريقة اليت يرى هبا الفرد العامل احمليط به، ويتم ذلك بع -
 1989أمحد صقر بعاشور ).طريق استقبال املعلومات وتنظيمها وتفسريها، وتكوين مفاهيم ومعاين خاصة

 (122ص
ويقول د. أمحد سيد مصطفى: اإلدراك هو بعملية استقبال وانتقاء وتفسري ملثري أو أكثر يف بيئتنا احمليطة،  -

مع ملا يقولون ونتلقى معلومات ومثريات فنحن نرى من خنالطهم أقاربنا وزمالءنا وأصدقائنا ورؤسائنا، ونست
من مصادر شىت حميطة بنا فنستقبلها وفًقا لقدرات حواسنا، مث نفسرها وفًقا لدرجة وضوح واكتمال 

امحد سيد ) وجاذبية هذه املعلومات أو املثريات، وكذا وفًقا حلاجاتنا ودوافعنا وتوقعاتنا وخرباتنا السابقة.

 (75ص 2005مصطفى
ة املليئة باملثريات يسابعدنا اإلدراك بعلى تصنيف وتنظيم ما نتلقاه، فنتصرف وفًقا ففي هذه البيئ -

لتفسرياتنا للحقيقة اليت نراها وندركها، وكثريًا ما تكون نفس احلقيقة اليت نراها غري احلقيقة اليت يراها أو 
و احلقيقة أو ال يكون، يدركها اآلخرون، أي إننا نفسر ما نراه، ونسميه احلقيقة، وقد يكون ما أدركناه ه

 يءوهكذا فنحن ـ غالًبا ـ نرى ما حنب أن نراه، ونسمع ما حنب أن نسمع، فقد ينظر الناس لنفس الش
لكنهم خيتلفون يف إدراكه، فمثاًل يدرك رئيس جمللس إدارة شركة، أحد مديريه )مدير التسويق مثاًل( الذي 

ئ التصرف وغري منظم وخياف صنع القرارات، بينما يستغرق أياًما بعديدة لصنع قرارات هامة بعلى أنه بط
يدركه شخص آخر )مدير زميل له( بعلى أنه مفكر متأن ومنظم، وهكذا فإن نفس الشخص )مدير 

 .لًبا بينما قيمه زميله إجيابً التسويق( قد قيمه رئيسه س
ظيم وتفسري أما بعن د. راوية حسن تقول بعن اإلدراك: هو العملية اليت يقوم من خالهلا الفرد بتن -
، يءته احلسية لكي يضيف معين للبيئة اليت يوجد فيها، فاألفراد املختلفني قد ينظرون إىل نفس الشانطبابعا

وبالرغم من هذا يدركونه بطريقة خمتلفة، واحلقيقة ال يوجد أحد منا يرى الواقع كما هو، ولكن ما نفعله هو 
 .( 122ص1995 , نراوية حس) تفسري ملا نراه والذي نطلق بعليه الواقع.

 خطوات اإلدراك: 2-5
بعرف اإلدراك بأنه العملية اليت بعن طريقها يستطيع اإلنسان أن يعي و يفسر و يصدر أحكاما بعلى كل ما 
حيدث حوله و يف بيئته ، و متر مراحل النمو اإلدراكي طبقا لنظرية "بياجيه"يف النمو بعند الطفل بأربع 

 مراحل و هي :
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و تبدأ من الوالدة إىل السنة الثانية من العمر ،تتميز هذه املرحلة بقدرة الحركية: المرحلة الحسية-أوال
 الطفل بعلى الرمز لألشياء بكلمات و بعبارات.

: و تبدأ من هناية السنة الثانية من بعمر الطفل إىل حوايل السنة الرابعة،و مرحلة ما قبل العمليات-ثانيا
ظة أوجه التشابه و االختالف يف األشياء، و بالقدرة بعلى تتميز هذه املرحلة بقدرة الطفل بعلى مالح

 تصنيف األشياء إىل جمموبعات.
و تبدأ من السنة اخلامسة من بعمر الطفل اىل السنة السابعة او الثامنة  مرحلة العمليات الحسية : -ثالثا

اجملردة ،و لكن ،و تتميز هذه املرحلة بقدرة الطفل بعلى حل مشاكله املادية ليس بعن طريق بعمليات بعقله 
 ( 15،ص2001فهيم مصطفى،  )بعن طريق استخدام حواسه

و تبدأ من السنة التاسعة، و تستمر حىت السنة الرابعة بعشر و تتميز مرحلة العمليات المجردة :-رابعا
هذه املرحلة بقدرة الطفل بعلى استخدام املنطق ووضع الفرضيات بعن طريق بعمليات بعقلية جمردة أي انه 

 ه يف حل املشكالت يستخدم تفكري 
 :إن أهم خواص بعملية اإلدراك هي :  يةخواص العملية اإلدراك - 2-6

إهنا بعملية تتوسط العمليات احلسية و السلوكية ،و هذا يعين اهنا بعملية غري قابلة للمالحظة املباشرة و  -أ
 إمنا يستدل بعليها االستجابات الصادرة بعن الفرد .

بعن املنبه و اخلربة املاضية و تكامل بنيتها و هذا ما جيعل  بعملية استخدام لإلحساسات الصادرة -ب
اإلدراك بعملية فردية مبعىن أهنا ال تتأثر باحمليط الفيزيائي و حسب و إمنا تتأثر بذكريات الفرد و دوافعه  و 

 انفعاالته يف تلك اللحظة فالفرد بكيانه هو الذي يرى ال بعيناه فحسب .
 لألشياء أو األشكال فليس الضروري إلدراك املوضوع ظهور كل أجزائه.بعملية ملئ الفراغات أو تكملة -ج

 (12،ص 2003مؤيد امسابعيل )احلديثي 
و تعتمد بعملية اإلدراك بعلى كل من احلواس،املخ، التغذية الراجعة ،الشخص املدرك،فالشخص يكتشف 

ق األقنية العصبية ،و يلعب املعلومات و حيوهلا إىل نبضات بعصبية فينتقي بعضها و يرسلها إىل املخ بعن طري
املخ دور الرئيسي يف معاجلة املعلومات احلسية،و بعلى ذلك يعتمد اإلدراك بعلى أربعة بعمليات و 

 (35 ،ص2007وائل منور ، ،–الربضي  .)هي:االكتشاف و التحويل،و اإلرسال و معاجلة املعلومات 
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ها ما يدركه معظم الناس هي احلركة ،فإذا كان و من اجلوانب املهمة يف التعلم اإلنساين و اليت تفوق بأمهيت
اإلدراك هو بعملية اكتساب املعلومات من البيئة فاحلركة ترتبط باستكشاف البيئة مث العمل حبسب تلك 
املعلومات ،ذلك إن القدرات اإلدراكية و احلركية يعتمد بعضها بعلى البعض األخر ،فحينما نفكر يف 

املهارات احلركية بعني االبعتبار دائما،و بعندما ننظر للشيء فال بد من االستكشاف احلسي فعلينا أن نأخذ 
حتريك أجسامنا لالستكشاف أو بعند ملس شيء ما ،فاحلركة جزء مهم من الفعالية االستكشافية كاألمهية 
اليت يتطلبها )السمع،الشم،الذوق ...اخل( لذلك يسمى التعلم اإلدراكي لإلنسان بالتعلم اإلدراكي احلركي 

 (115،ص1990دين.ر، -سبيتزر )

أن الذاكرة اإلنسانية هي بعبارة بعن خمزون معلومات .ووبعاء للخربات والتجارب  :الذاكرة و اإلدراك2-7
( .لدلك اهتم هبا الفالسفة مند 120ص2006 اليت اكتسبها الفرد مند إطاللته بعلى الدنيا )نوين بوزان .

ء النفس املعرفيني .دلك أهنا العملية العقلية اليت تعتمد القدم وتطور هدا االهتمام يف احلاضر لدى بعلما
بعليها مجيع العمليات العقلية األحرى .كما قسمت إىل بعدة أنواع ذاكرة حسية .ذاكرة قصرية . ذاكرة 
طويلة املدى .كال حسب وظيفتها من استقبال وترميز .ختزين .اسرتجاع .بالتايل فعمل الذاكرة يكون وفق 

 ا بعلما النفس املعريف يف بعدة مناذج .أنظمة مرتبة بينه
يعرف القاموس الفلسفي املوسوبعي الذاكرة بأهنا ) القدرة بعلى اسرتجاع و استذكار التجربة املاضية،  
كواحدة من السمات األساسية للجهاز العص ي ، و اليت تنعكس يف القدرة بعلى االحتفاظ املديد 

بات العضوية و إدخاهلا املتعدد يف وشائج اإلدراك و املعرفة باملعلومات حول وقائع العامل اخلارجي و استجا
و السلوك. بتحقيق الرابطة بني الوضعيات السابقة للحالة النفسية، و الوضعيات الراهنة، و بني بعمليات 

، التحضري لألوضاع املستقبلية، تقوم الذاكرة باإلخبار بعن الرتابطية القائمة، و متانة التجربة احلياتية لإلنسان
و تضمن استمرارية وجود "األنا" اإلنسانية و تتدخل هبذا الشكل بصيغة واحدة من مقدمات الصياغة 

 (1، ص1990مجال الدين خضرة، ،)روبرتا كالتسكي، الشخصية و السمات الفردية(. 
"بعلى أهنا دراسة بعمليات استقبال املعلومات و االحتفاظ Anderson 1995تعريف أندرسون للذاكرة: 

 استدبعائها بعند احلاجة". هبا و
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  الذاكرة  2-7-1
لقد قدم بعلماء بعلم النفس املعريف الكثري من التصوران حول مناذج معاجلة  نماذج الذاكرة2-7-1.

املعلومات فحاول الكثري منهم تفسري مكونات الذاكرة ووظائفها وموقعها بالنسبة للغري من العمليات 
بعمل الذاكرة ووضعها يف مناذج متكن من الكشف بعن املكونات املعرفية ودلك من اجل تبسيط وتنظيم 

اليت مل يتم تناوهلا بعد ومنه اتفق هؤالء بعلى وجود نوبعني لنماذج الذاكرة  األول هو النموذج املتصل 
 للذاكرة)

Patrick Lemaire .2002 

ور منطقي بعن م تصتقوم مناذج هده الذاكرة بعلى فكرة املخازن املتعددة وتقد نماذج الذاكرة المنفصلة
 الرتاكيب أو األبنية واملكونات كذلك العمليات اليت تكون نظام بعمل الذاكرة 

كارول وآخرون ويفرتض هدا النظام إن تعطيل احد املكونات يعمل بعلى تعطيل نظام الذاكرة بشكل بعام)
وتكون هده األنظمة كالتايل  1986  

 Athkinson et Chiffrin 1968موذج ن-
خمازن هي خمزن الذاكرة احلسية خمزن الذاكرة القصرية وخمزن 3ظام إىل أن الذاكرة تتكون من يشري هدا الن

 3الذاكرة الطويلة كما هو موضح يف الشكل رقم 
  المثيرات البيئية 

  مخزن الذاكرة الحسية 
  مخزن الذاكرة القصيرة المدى 

  مخزن الذاكرة طويلة المدى 
 الفقدان والنسيان

 Patrick lemaire.2002للذاكرة 1968نموذج3شكل رقم 
وبدلك فان املثريات البينية تدخل من خالل مجيع احلواس وختزن يف الذاكرة احلسية لوقت قصري يتم بعدها 

 أما نقلها إىل خمزن الذاكرة القصرية أو تتعرض للفقدان أو النسيان 
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تانية فادا مت الرتميز 30ز أو الفقدان خالل يف الذاكرة القصرية املدى تتعرض املعلومات احلسية أما الرتمي
للمعلومات .فإهنا تنتقل إىل الذاكرة الطويلة اليت تستوبعب كميات غري حمدودة من املعلومات لفرتات طويلة 

 Serge Nicolas 2003إال أهنا معرضة للنسيان بفعل بعوامل التعفن .التداخل 
يصادفه أو يعيشه من مثريات خارجية يف مراحل يؤكد هدا النموذج الشامل بعلى أن اإلنسان يعاجل ما

متعددة ففي مستودع الذاكرة احلسية يتم مثال استقبال املثريات بصيغة بصرية  تتألف من خصائص فيزيائية 
ملموسة مثل اللون .درجة الوضوح.الشكل اهليئة.أو كمثريات مسعية تتألف من خصائص فيزيائية ملموسة  

 النغمات كداك كارتفاع درجة الصوت.بعمق
وبعد فرتة من الزمن بعلى ختزين هده املعلومات جيب متريرها للذاكرة القصرية املدى وإال فإهنا تضعف 

ثانية .ألهنا نستبدل مبعلومات بصرية أو مسعية جديدة حبيث حتل حمل 1وتتالشى يف وقت يقل بعن 
راك واالنتباه وتركيز االهتمام املعلومات السابقة .لدلك فان معلومات الذاكرة احلسية ختزن بعن طريق اإلد

بعلى أجزاء معينة دون أخرى  من بني األجزاء املتضمنة يف معلومات مستودع الذاكرة احلسية واالحتفاظ هبا 
يف الذاكرة الطويلة .فأهنا ترمز حسب معانيها .وتصبح مهيأة للتخزين واالستمرار لفرتات زمنية بدون حدود 

 للسعة والزمن 
 ة: أنواع الذاكر 2-7-2

تصنف بعمليات الذاكرة و فقا لنظام التخزين لثالث أنواع من العمليات، تتمثل يف: ختزين املعلومات 
 احلسية، ذاكرة قصرية املدى، ذاكرة طويلة املدى.

تعترب الذاكرة احلسية املرحلة األوىل يف نسق التذكر بعند الكائن البشري حيث يتم الذاكرة الحسية :-أوال
سية هذه املعلومات الواردة بعن طريق احلواس اخلمس قد تكون بصرية أو مسعية أو مشية ختزين املعلومات احل

أو غري ذلك.تتميز هذه الذاكرة ببقاء تأثري املنبه بعد إهناء بعملية التنبيه أ, توقف سواء كان هذا املنبه بصريا 
 (195، ص 1994بعشوري، مصطفى، ،  ).أو مسعيا أو واردا من أي حاسة من احلواس 

 5-4تنظم الذاكرة احلسية مترير املعلومات بني احلواس و الذاكرة القصرية حيث تسمح بنقل حوايل 
وحدات معرفية يف الوقت الواحد، بعلما بأن الوحدة املعرفية قد تكون كلمة أو حرفا أو مجلة أو صورة 

 حسب نظام املعاجلة.
 د زوال املثري احلسي.ختزن الذاكرة احلسية املعلومات ملدة ال تتجاوز الثانية بع-
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 تنقل الذاكرة احلسية صورة بعن العامل اخلارجي، و ال تقوم بأية معاجلة معرفية.-
 من  أكثر أمناطها تناوال: 

( أول من أشار إىل هذا النمط و مساها الذاكرة  Neisserكان نسري ) الذاكرة الحسية البصرية: -ا
 نقلها هذه الذاكرة إىل املعاجلة املعرفية  الالحقة.التصويرية، ليدل بعلى االنطبابعات البصرية اليت ت

وظيفة الذاكرة احلسية السمعية فهي بعلى غرار الذاكرة البصرية، حيث الذاكرة الحسية السمعية : -ب
تعمل بعلى استقبال املعلومات السمعية و االحتفاظ هبا لفرتة قصرية من الوقت، ومن مث متريرها إىل الذاكرة 

 (133، ص2007العتوم، بعدنان يوسف،.  )عاجلة وفق آلية االنتباه.القصرية املدى للم

هي بعبارة بعن ختزين الفردي و ظريف للمعلومة، مهمتها احلفاظ بعلى الذاكرة قصيرة المدى: -ثانيا
املعلومات بضع دقائق، أو حىت بضع ثواين ، و الذي يتضمن مرحلة االحتفاظ باملعلومة لفرتة قصرية، ألننا 

، و اآلينؤقتا. وللذاكرة قصرية املدى ثالث وظائف: و تتمثل يف مجع املعلومات لالستعمال حباجة إليها م
الثانية بعبارة بعن معاجلة املعلومات من أجل التخزين الفعال، هي إمكانية القيام باسرتجاع املعلومات 

اكرة بالذاكرة اآلنية ونسمي هده الذ )الذكريات( من الذاكرة طويلة املدى و جتدها يف الذاكرة قصرية املدى.
.اللحظية .الوقتية.أو بالذاكرة العاملة وهي تعين نفس املركب داخل النظام املعريف .فهي اجلزاء الذي ختزن 
فيه املعلومات ملدة زمنية قصرية.حيث تنسى بعد دلك أو تنقل إىل الذاكرة طويلة املدى .كما أهنا مركز 

 ية املعرفية كاملنطق .فهم اللغة اختاذ القرار النشاط الذي تتم فيه خمتلف العمليات العقل
ميكن أجياز خصائص الذاكرة القصرية املدى يف مايلي خصائصها   

( مامل يتم تكرارها أو ثا18اىل 15)مدة االحتفاظ باملعلومات حمدودة .حيت تبقى املعلومات لفرتة -1
 معاجلتها فتصبح الفرتة معتمدة بعلى طول فرتة املعاجلة 

( وحدات 9-5)( أي مابني 2 -)+ 7 ب 1956لتخزينية للذاكرة العاملة وقد قدر ها ميالر الطاقة ا-2
 معرفية 

ضعاف احتمالية أن حدوت أية مشتتات لالنتباه خالل معاجلة املعلومات يف الذاكرة اآلتية يؤدي إىل إ-3
ا الحقارهمعاجلة املعلومات وختزينها يف الذاكرة طويلة املدى وبالتايل تضعف احتمالية تذك  

لى تقليا بعدد الوحدات ترتبط سعة الذاكرة القصرية مبفهوم أو إسرتاجتية التجميع وهي طريقة تسابعد بع-4
 املعرفية لتصبح ضمن أطار أبعلى للطاقة التخزينية 
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أن الوظائف التنفيذية والتحكم جزاء من الذاكرة العاملة -5  
  عاجلة والتخزين اآليل للمعلوماتتعمل الذاكرة العاملة بعلى تنظيم وتوحيد وظائف امل-6
للتخزين لوقيت  ال تعترب الذاكرة العاملة مساحة أو مكان للتخزين حىت ولو كانت تعمل كمكان مستعان-7  

يقصد بالذاكرة طويلة املدى أو الدائمة قدرة اإلنسان بعلى االحتفاظ الذاكرة طويلة المدى:-ثالثا
كر واسرتجاع هده املعلومات بعندا طلبها وتكون إرادية أو يف باملعلومات ملدة زمنية طويلة .حبيث يتم تذ 

 (  166ص 2000.)ليندا دافيديو مواقف معينة تثري الذكريات وتكون ال إرادية 
اليت نستعملها يف  وهي متثل كذلك جمموبعة األوصاف النظرية اليت تسمح بالتعرف بعلى قدرات التخزين-

م .التعرف بعلى احمليط  ل  استعمال أدوات خمتلفة كالسكني .القلحياتنا اليومية .يف خمتلف سلوكياتنا .مث
ة ذات املعاين  لفك ة نص مانقوم باستعمال واسرتجاع املعلومات اللغويءاستعمال اللغة ومنه فإننا مبجرد قرا

.الرموز ولفهم ماهو مكتوب  (Serge Nicolas2003) 
 و مير التخزين الطويل املدى للمعلومات بعلى ثالث مراحل:

 مرحلة تسجيل املعلومات القادمة من ذاكرة العمل. -أ
 مرحلة تنظيم املعلومات. -ب

 (115، ص2003بعبد اهلل، حممد قاسم، ، )مرحلة إلبعادة تنشيط و اسرتجاع هلذه املعلومات.  -ج

عد املعاجلة يف الذاكرة وبالتايل فهي هتتم بكل الذكريات واخلربات واملعلومات اليت تصدر بعلى البقاء ب
ة .مبا أن مضموهنا يتزايد مع خربات العمرالعامل  

خصائصها  -ب  
ال توجد حدود لكمية املعلومات اليت ميكن استيعاهبا يف الذاكرة طويلة املدى -1  
ةاليوجد حدود للزمن الذي ميكن للذاكرة الدائمة أن حتتفظ باملعلومات ملدة زمنية ثابت-2  
يف استعادهتا الحقا دى يتم ختزينها حىت ولو فشلنامجيع املعلومات اليت تصل إىل الذاكرة طويلة امل-3  
رتجاع اسرتجاع املعلومات من الذاكرة الطويلة يتاتر بعدة بعوامل منها فعالية الرتميز أو االس-4  
 مع مرور الوقت أن املعلومات املخزنة يف الذاكرة الطويلة ميثل حسب اجلشطات كنموذج كيفي يتغري -5

بوقت قصري  حة  أو الغري كاملة اكرت وضوحا وتنظيمها إىل استدبعائهافتصبح املعلومات الغري واض  
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خزين والتنظيم والفرز تتميز وظيفة الذاكرة قصرية املدى بالرتميز أما الذاكرة طويلة املدى فوظيفتها الت-
العطل يما بينها .فوالتوضيح ومنه تعمل العناصر الثالث املكونة للذاكرة بعمال متناسقا ومتكامال متداخال ف

اكرة متوازن يف وظيفة ما يؤدي إىل بعرقلة بعمل الوظائف األخرى .أما السري احلسن هلا يؤدي إىل بعمل ذ
(Patrick Lemaire 2002p135) 

 : العوامل المؤثرة في عملية اإلدراك3 -2-7
تغريات يرى"خليل محيد" إن هناك العديد من العوامل و املتغريات اليت تؤثر بعلى بعملية اإلدراك و هذه امل

 تنقسم إىل فئتني كما يلي:
:و هي بعبارة بعن متغريات بعائدة إىل شخصية الفرد نفسه و مسات و مقومات العوامل الذاتيةأوال 

الشخصية اليت جتعل الفرد يدرك األشياء و بشكل خمتلف بعن اآلخرين و قد جتعله يدرك املواضيع بشيء 
 ر هبا ،و من ابرز هذه املتغريات ما يلي:خمتلف من وقت ألخر طبقا للحاالت النفسية اليت مي

:إن املواقف اجلديدة ترتبط ارتباطا وثيقا باملواقف و املواضيع السابقة اليت سبق و إن مر الخبرة السابقة-ا
بعليها الفرد و تلعب الذاكرة دورا مهما يف حتديد معىن اإلحساس،حيث تستدبعي نفس املوضوع أو املوقف 

اجلديد ،بعد ذلك يستطيع الالبعب مثال أن يدرك املوقف اجلديد و من مث الذي يكون مشاهبا للموقف 
 يقوم بالسلوك املناسب جتاه ذلك .

لكل شخص ميوله و اجتاهاته اخلاصة اليت حتدد احتماله و توجهه ،فمدرس  االتجاه و الميول : -ب
طريقة أداءه و لعبه بشكل الرتبية البدنية و الرياضية او املدرب يدرك متاما حالة الالبعب أو الطالب و 

فتحي الزيات،  ).خمتلف بعن شخص أخر ،لذلك يتعامل معه وفقا الجتاهاته و ميوله و رغباته

 (133،ص1998،
:قيم الفرد تؤثر يف بعملية اإلدراك ،و هذه القيم هي قيم تربوية ،و ميكن التعرف بعلى أنواع منها  القيم -ج

قيم يف اإلنسان فإهنا جتعل املوقف التعليمي أكثر سهولة و :كالطابعة و التعاون ،وبعندما تتواجد هذه ال
 يسر بعلى اإلدراك.

إذن فالشخص بعندما يبحث دائما بعن  : من املتعارف بعليه أن احلاجة هي  أم االخرتاع،الحاجات-د
 الوسيلة اليت حتقق له اهلدف الذي كان يف حاجة إليه من قبل.
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من اجل مواجهة متطلبات املوقف اإلدراكي اجلديد و غري  : و هي أن يتهيأ الفرد و بتأهباالستعداد -ه
 املألوف. 

و هي بعبارة بعن صفات و خصائص املوضوع املراد إدراكه، سواء كانت هذه الموضوعية: عواملال -ثانيا
 الصفات يف املوضوع نفسه أو اكتسبها من وجوده يف جمال معني، و هناك العديد من املتغريات ومن أمهها:

 املواضيع و املواقف اليت تكون بعلى درجة من التشابه ميكن إدراكها بسهولة. شابه:عامل الت-ا
 مثل األشكال الناقصة ندركها و نراها. عامل التقارب:-ب
مثل األشكال الناقصة يدركها الفرد بعلى إهنا كاملة كالدائرة املرسومة خبطوط متقطعة  عامل اإلغالق:-ج

 تدرك و كأهنا دائرة كاملة .
 األشكال املتباينة يف كثافتها ميكن إدراكها حباسة البصر. ل الكثافة:عام -د
 كلما كانت التكوينات املكونة للشكل أصلية ،كلما كانت أكثر  مقدرة بعن الربوز.  عامل التكوين: -ه
إبراز أمهية تعلم املهارة احلركية الرياضية خالل الدرس،و كذلك طريقة و أسلوب بعرضها إضافة إىل تنويع  -
 133فتحي الزيات، ،ص الجتاهات بالنسبة للمدرس لطلبته حىت من إدراك املهارة بشكل صحيح .ا

 اإلدراك و المرحلة العمرية : -2-7-4
تدل نتائج األحباث العلمية احلديثة أن قدرة الطفل بعلى إدراك الفروق القائمة بني إدراك األشكال : -أوال

( من الباحثني الذين ling.B .cp17 )دأ مبكرة جدا ، و يعترب األشكال املختلفة احمليطة به و متييزها تب
رأوا أن بداية ظهورها تكون يف الشهور الستة األوىل ، هذا و ال يستطيع الطفل العادي أن يدرك مدى 

القائم بني األشكال فيما بني اخلامسة و السادسة من بعمره ، و تؤيد نتائج التناظر   والتماثل و التشابه 
 ( هذه احلقيقة . C.Rice1930p111ليت أجراها )التجارب ا

أما بعن إدراك احلروف اهلجائية ، فيعتمد بعلى إدراك التباين و التماثل ،و هلذا يسهل بعلى الطفل إدراك 
احلروف املتباينة مثل األلف و امليم ، ويصعب بعليه إدراك احلروف املتقاربة مثل الياء و التاء يف اللغة العربية 

" يف اللغة األجنبية ، هذا و يتأخر N" و "M" ويصعب بعليه إدراك "T" و "Sإدراك "، يسهل بعليه 
 اإلدراك الصحيح لدى التبيان اللغوي إىل السنة السابعة من بعمر الطفل العادي .

ختتلف قدرة الطفل بعلى إدراك العالقات املكانية بني األشكال إدراك العالقات المكانية : -ثانيا
و سن حياته وتدل دراسات "بياجيه" بعلى أن الطفل فيما بني الثالثة و الرابعة من  الختالف مراحل منوه
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بعمره يدرك العالقات املكانية الذاتية أي بعالقته هبا و بعالقتها به ،و يكيف نشاطه و سلوكه وفقا هلذا 
كائنات اإلدراك و بعد الرابعة من بعمره يدرك العالقات املكانية املوضوبعية ،فيدرك أنه كائن وسط ال

األخرى أي له وجود خيتلف بعن وجود األحياء و اجلمادات احمليطة به ،مث يسعى بعد ذلك ليكيف نفسه 
 هلذا اإلدراك اجلديد و إلقامة صلته القريبة و البعيدة هبذه األشياء املختلفة .   

أي قبل الرابعة من يعترب سلوك األطفال يف بداية حياهتم إدراك األلوان و عالقته بإدراك األشكال: -ثالثا
بعمرهم بعن قدرة نامية متطورة يف متييزهم لأللوان و اختيارهم هلا ، و يستطيع الطفل العادي يف مثل هذا 
السن أن يفرق بني األلوان املختلفة لكنه يلقى صعوبة كبرية يف التفرقة بني درجات اللون الواحد لتقارهبا ، 

 يدرك التشابه و التماثل. أي أن الطفل يدرك التباين و التفاوت قبل أن
هذا و أن أطفال الثانية و الثالثة من أبعمارهم يعتمدون يف اختيارهم بعلى أشكال األشياء اليت يروهنا و ال 
يلجئون إىل ألواهنا ، مث ميضي هبم النمو فيعتمدون يف اختيارهم بعلى ألوان األشياء و ذلك فيما بني الثالثة 

 و السادسة من أبعمارهم .
يستطيع الطفل يف بعامه الثالث أن يقارن بني األحجام املختلفة الكبرية دراك األحجام و األوزان:إ -رابعا

و الصغرية و املتوسطة و يتدرج به النمو حىت جييد إدراك األحجام الكبرية ، مث ميضي به النمو إىل إدراك 
يع الطفل أن مييز الفروق األحجام الصغرية و ينتهي به أخريا إىل إدراك األحجام املتوسطة. وال يستط

الدقيقة الصغرية القائمة بني األوزان املختلفة، و قد يستعني بفرق احلجم ليقدر فرق الوزن ، و هو لذلك 
فؤاد البهي السيد ) .يعجز بعن إدراك الفرق بني الوزنني متقاربني إذا تساويا يف حجمهما 

 (126.127ص1989

لنفس املظاهر و األسس اليت خيضع للها إدراك األشكال و خيضع إدراك األبعداد إدراك األعداد:-خامسا
 )األلوان ، أي أنه يتطور من الكل إىل اجلزء و يبدأ بالتباين ليستطرد بعد ذلك إىل التماسك و التشابك.

" بعلى أن قدرة األطفال L.welch"و "ولش D.lingلونج و تدل جتارب "(130ص1989السيدفؤاد البهي 
ات العددية تظهر مبكرة أي أن قبل السنة الثالثة للميالد، و بذلك يدرك الطفل أنه بعلى معرفة كرب اجملموبع

يستطيع أن مييز بني الكثرة و القلة ، و يتطور به النمو حىت يستطيع فيما بني اخلامسة و السادسة أن 
وى التجمعات يقارن بني اجملموبعات املتساوية و يدرك بذلك التناظر و التماثل، مث يتطور النمو به من مست

العددية إىل مستوى التتابع العددي فيستطيع أوال أن يعد بعلى أصابعه مث ميضي به النمو حىت يستطيع 
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استخدام أصابع األفراد اآلخرين يف العد، مث ينتهي به األمر إىل إدراك األبعداد دون االستعانة بأصابعه أو 
نشأهتا فهو يقفز من األربعة إىل الثمانية دون أن بأصابع غريه.و تتخذ طريقته يف العد شكال غريبا يف أول 

يدري أنه نسي ما بينهما، مث يتطور به لىأن تستقيم طريقته يف وضع الصحيح السوي . كما يستطيع فيما 
بني اخلامسة و التاسعة أن يتعلم العمليات احلسابية األساسية و يبدأ باجلمع فالطرح فالقسمة ، هذا و 

 بعد التاسعة. غالبا ما تتأخر إىل ما
الغد( و  -األمس -يبدأ الطفل من سن الثالثة يف إدراك مدلول األلفاظ )اليومإدراك الزمن: -سادسا

ميضي به النمو قدما يف مسلك حياته و أطوار منوه و مستويات نضجه فيدرك شطري النهار بصباحه و 
خلامسة ، كما يدرك فصول السنة يف مسائه يف سنته الرابعة، و يعرف األيام و بعالقته باألسبوع يف سنته ا

سنته السابعة، بعدها يدرك شهور السنة حينما يبلغ من العمر مثاين سنوات ، و الطفل العادي ال يدرك 
متاما ما يعنيه املدى الزمين للدقيقة أو السابعة أو األسبوع أو الشهر حىت يبلغ السادسة من بعمره أو يتجاوز 

 (130فؤاد البهي السيد، ، ص )مين أكرب جتردا من التتابع و التعاقب بقليل، ذلك ألن إدراك املدى الز 

  : اإلدراك الحسي الحركي 2-8

املعرفة و وسيلته أيضا  إىلاحلسي هو وسيلة الفرد للوصول  اإلدراك فهوم اإلدراك الحسي : م2-8-1
سلك سلوكا للتكيف مع تلك املعرفة، فيدرك أن هذا الصوت الذي يسمعه هو صوت صديقه ومن مث ي

تلك املؤثرات البصرية اليت تنبعث من كلمات كتبت بعلى مفرتق أحد الطرق تفيد معىن  أنمناسبا، ويدرك 
غضبه أو سروره، و تصدر املثريات  إىلمعينا و أن تلك التعبريات اليت يلمحها بعلى وجه شخص تشري 

احلسية املتخصصة، إذ تستقبل العني احلسية أما من بيئة الفرد اخلارجية أو من داخله، فتستقبلها أجهزته 
املثريات الصوتية، و اجللد املثريات اللمسية و احلرارية، و األنف املثريات  اإلذنالتموجات البصرية، و 

خمتلفة   إحساسات إىلالشمية، والفم املثريات الذوقية.و تصدر املثريات الداخلية من اجلسم و تؤدي 
 )أو امتالء املثانة بالبول  هي إحساسات ضغط و حرارة و أمل. كاإلحساس باجلوع و العطش أو الغثيان

فحني تقرع  املنبهات احلسية حواسنا ينتقل اثر هذه التنبيهات بعن (106، ص 2006مروان أبو حويج،  
طريق أبعصاب خاصة هي األبعصاب املوردة إىل مراكز بعصبية خاصة يف املخ ، وهناك ترتجم هذه اإلثارة 

ا من ألغاز العلم يف حاالت شعورية نوبعية بسيطة وهي ما تعرف باإلحساسات بطريقة ال تزال لغز 
فاإلحساس هو األثر النفسي الذي ينشا مباشرة من تنبيه حاسة أو بعضو حساس و تأثري مراكز احلس يف 
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الدماغ ، و تنقسم اإلحساسات بوجه بعام إىل أقسام ثالث و هي إحساسات خارجية )احلواس اخلمسة(، 
داخلية )احشائية( تنشأ من املعدة و األمعاء و القلب و الكليتني ،و إحساسات بعضلية أو و إحساسات 

حركية تنشأ من أبعضاء خاصة يف العضالت و األوتار و املفاصل و هي اليت تزودنا مبعلومات بعن ثقل 
األشياء و ضغطها و بعن وضع أطرافنا و حركاهتا و سربعتها و اجتاهها و مدى حركتها ، و بعن وضع 

اجلسم و توازنه و مدى ما بذله جهد و ما نلقاه من مقاومة و حنن ندرك األشياء أو نرفع أو ندفعها .  
و هناك فرق بني اإلحساس و اإلدراك ، فاإلحساس هو أبسط بعملية نفسية (199،ص1977امحد بعزت ،)

الق" و "حممد طلعت للتأثري املباشر للمؤثرات املادية بعلى احلواس  و يف هذا الصدد يذكر "بعصام بعبد اخل
( أن اإلحساس من أهم العمليات النفسية اليت تربط الفرد بالبيئة اليت يعيش فيها ، و 1984إبراهيم" )

 (186،ص 1993)نزار الطالب و كمال الويس،  متكنه من التعامل السليم و التكيف التام مع بيئته .

املنبعثة من املؤثرات احلسية، كما يعترب بعملية  أما اإلدراك فهو بعملية التفسري و إبعطاء املعىن لإلحساسات
معرفية تشتمل بعلى أنشطة بعديدة منها االنتباه، اإلحساس، الوبعي، التذكر، و جتهيز املعلومات و اللغة،  
كما ترتبط بالتعلم أيضا ارتباطا وثيقا، و مع أن العمليات املعرفية متشابكة و متفابعلة، فإن اإلدراك يعد 

عرفية األساسية، ومنه تنبثق العمليات األخرى، كما أنه بعملية مكتسبة، فنحن ندرك أكثر األنشطة امل
الشيء مث نقارن بينه و بني املواقف املاضية و خاصة املتشاهبة هلذه املوقف املدرك لنصل إىل تقييمات و 

السابقة و  بأنه استخدام املعلومات " ماجريت ماتلني"تفسريات و من مث الستجابات مناسبة، حيث تعرفه 
 . (27ص م1988 ماجريت ماتلني )املعرفة السابقة لرتمجة اإلحساسات املستقبلة من أبعضاء احلس

انعدام حاسة من احلواس يؤدي بالتايل إىل انعدام  النإن العالقة بني اإلحساس و اإلدراك وطيدة 
  ك إدراك بدون إحساس.أنه ال ميكن أن يكون هنا 1992"أمحد أمني"املوضوبعات املرتبطة هبا، حيث يرى 

 (159ص1974بد الرمحن العسوي .) و لكن ميكن أن يوجد إحساس دون إدراك(102ص1992أمحد امني )  
و يعترب اإلدراك احلسي وسيلة الطفل األوىل و اجلوهرية لالتصال بنفسه و بيئته من أجل فهم حميطه و بناء 

لمعرفة البشرية بعن طريق بعملية التعلم و مسابعدة حياته املعرفية، فهو يهدف إىل إقامة الدبعائم األوىل ل
 (159،ص1974بد الرمحن العسوي ، ، ).الفرد بعلى التكيف مع بيئته

وختتلف احلواس يف درجة أمهيتها بالنسبة لإلنسان ، قحامة البصر  الخصائص العامة للحواس: 2-8-2
صب بعينيك حبيث حتجب بعنها تعد ذات أمهية كبرية بالنسبة له وللتأكد من ذلك ما بعليك إال أن تع
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الضوء متاما مث تأخذ يف القيام بأي من األبعمال اليت سبق لك التمرن بعليه مرارا أو سبق إتقان ممارسته. 
 (14، 13. ص2000لعيسوي بعبد الرمحن،ا)

 

 :أقسام المستقبالت الحسية2-8-2-1
 وتقوم باستقبال املثريات من خارج اجلسم  : مستقبالت حسية خارجية-1
وتستقبل املثريات من العضالت واألوتار واملفاصل ألهنا تنقل املعلومات بعن :ستقبالت حسية حركية م-2

كبسوالت -هنايات روفيفي -أبعضاء جوجلي الوترية –أوضاع اجلسم وتشمل )املغازل العضلية 
 باسينان(وهي أبعضاء وجسيمات صغرية تتواجد يف الطبقات العميقة من اجللد ويف األنسجة

فاملغازل العضلية هي أبعضاء إحساس يف العضالت اهليكلية وهي اليت تؤثر باملعلومات : ل العضليةالمغاز -
احلسية املتعلقة بالتغريات يف طول وتوتر األلياف العضلية ومهمتها الرابطة ألغشية وأربطة املفاصل وأيضا 

د انقباضي أقوى اإلطالة  أحدات ر  يف األنسجة الضامة داخل وحول العضالت األساسية لإلطالة العلية و
 لتقصري هده اإلطالة

توجد أبعضاء جوجلي الوترية يف مركز اتصال بني العضلة ذاهتا والوتر اليت تنتهي  :أعضاء جولجي الوترية-
به ويرى حممد يوسف أن األبعضاء احلسية تعمل بعلى محاية العضلة من خطورة التوتر واالنقباض العايل 

لة بعن إرسال املعلومات اخلاصة مبقدار قوة ئو بعصاب احلركية فهي املسبعكسي لأل تأثريودلك باحدات 
االنقباض إىل اجلهاز العص ي فادا كان االنقباض العضلي قويا بدرجة قد تسبب خطورة بعلى العضلة فان 

)مليكة األبعضاء احلسية تقوم بتبليغ دلك إىل اجلهاز العص ي الذي يرسل أوامره للعضلة لكي ترختي 
 (77ص2010

توجد يف النسيج الضام حول العضالت والعظام ويف الكبسولة :هايات روغيني وكبسوالت باسسينان-
حول املفصل وتوجد يف األنسجة وهتتم النهايات املوجودة حول املفصل بنقل املعلومات بعن األوضاع 

وجودة يف النخاع واحلركات اليت يتضمنها املفصل )جنس أجن ي( ومن هنا جند انأ اخلاليا العصبية احلركية امل
ألشوكي تقوم بالسيطرة  بعلى االنقباض للعضالت .بينما تقوم اخلاليا العصبية .بينما تقوم اخلاليا العصبية 

 العليا باملخ  بالتحكم يف برجمة االنقباضات العضلية املتتايل بعند أداء املهارة احلركية 
اإلحساسات دورا هاما وكبريا يف تلعب    أنواع اإلحساسات المرتبطة بالنشاط الرياضي: 2-8-3

النشاط الرياضي فكلما كانت إحساسات الالبعب بعلى قدر كاف من الكفاءة العلمية كلما كان الالبعب 
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العيسوي بعبد الرمحن  ) بعلى مستوى بعايل من الكفاءة احلركية طبقا ملتطلبات النشاط احلركي الذي يقوم به .

 ات يف النشاط الرياضي:ومن أهم أنواع اإلحساس(157ص  2000و اخرون 
يستطيع أي إنسان سليم مغمض العينني أن يلمس أذنه   : kinesthésiesاإلحساس الحركي  أوال

وانفه أو أي جزء آخر من جسمه بدرجة بعالية من الدقة وهو يستطيع املشي يف الشارع دون االنتباه إىل ما 
مستقبالت موجودة يف العضالت واألوتار  تقوم به ساقاه ويرجع إلية هذا السلوك وحترره من البصر إىل

 واملفاصل وهي مستقبالت احلركة اليت تتأثر بالضغط أو تتحرر منه نتيجة حلركة بعضالتنا ومفاصلنا وأوتارنا.
إذا أمكنا بعزل مجيع اإلحساسات بالتوازن ميكننا   : Balance sensationاإلحساس بالتوازن  ثانيا-

عتاد ومقلوبني ساقطني أو مرتفعني إىل ابعلي ندور  حول تنقل اإلحساس من معرفة ما إذا كنا واقفني كال
بالتوازن هي املتاهة غري السمعية املؤلفة من ثالثة قنوات نصف هاللية وفجوتان تشبهان الكيس وتسميان 

و يعتمد اإلحساس التوازن أساسا بعلى جهاز حفظ  endolympheمعا بالدهليز و متأل بسائل امسه 
 جود باألذن الداخلية والذي تتأثر مستقبالته احلسية بالعوامل التالية :التوازن املو 

 السربعة املباشرة أثناء األداء احلركي . -
 القوة الدافعية املركزية أثناء األداء احلركي . -

داة أو بعند و اليت خترب الالبعب بعن الوضع املكاين الصحيح ملسك األاإلحساس باللمس :  ثالثا   
االستثناء بعلى األجهزة )كأجهزة اجليمناستيك و احلركات األرضية(. ستخدام اليدين يف  

يث تؤدي يقوم اإلحساس البصري بدور هام و كبري يف حياة اإلنسان ح اإلحساس البصري:  -رابعا
ل ما يقابلها من أشياء العني دور املستقبل لإلحساس البصري و تتميز األشعة الضوئية بأهنا تعكس صورة ك

ستدبعيها أبعضاء االنكسار الضوئي و يندرج اإلحساس البصري حتت أنواع اإلحساسات اليت تطبقا لقانون 
 احلس املوزبعة بعلى سطح اجللد أو قريبا منه و يقوم.

متد  مستقبالت اإلحساس باحلركات و املفاصل و العضالت:  أعضاء اإلحساس الحركي -2-8-4
ملها أثناء املستقبالت اليت جيب مالحظة بع الالبعب مبعلومات بعن موضع اجلسم و زوايا احلركات ، و

ر.البص-الرقبة-األذن الوسط-اجللد-املفاصل -أوتار كول ي-األداء هي : العضالت املغزلية  
مثال يف القفز الطويل سوف جند أكثر هذه املستقبالت كما هي:   
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ية وضع اجلذع ينماتيكو يكون واجبها بعند األداء لالرتقاء، وميكن أن حتدد املظاهر الك   األذن الوسطى:
(305،ص2001)إبراهيم، و زاوية ميالنه و أوضاع الذرابعني و الرأس.  

 
 

سرعة النقل م/ث   ر(اللفة )ميكرومليمت  اخلاأللياف الناقلة للد الوظيفة   
 A لعضالت الهيكلية 15 100

 العضالت الهيكلية 8 50
 +مغازل العضلة

AB 

 AY مغازل العضلة 5 20
 B السمباتوي 3 7
 C السمباتوي 1 1

األلياف الناقلة للداخل جدول-7  
 

ر(اللفة )ميكرومليمت سرعة النقل م/ث ارجاأللياف الناقلة للخ الوظيفة   
80- 120  13-20  Ia مغزل العضلة 
80- 120  13-20  Ib أعضاء الوتر 

 6-20  II مغزل العضلة 
5-30  1-5 لضغط المستقبالت العميقة ل 

 العضالت
III 

0.5-2  0.2-.51 ةمستقبالت األلم و الحرار    IV 
األلياف الناقلة للخارج -8  

ل العضلية و إذ ميكن ابعتبار مستقبالت املفاصل حاهلا كحال املغاز و هناك مستقبالت المفاصل:   
مل بعلى إمداد اجلهاز أبعضاء أوتار العضالت من املستقبالت امليكانيكية، كتصنيف وظيفي، و مجيعها تع

يكية فهي بعلى بعكس علومات املطلوبة بعن حركة املفصل، أما مستقبالت اجللد امليكانالعص ي املركزي بامل
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بعن البيئة اخلارجية،  األنواع اليت مت ذكرها أبعاله، فإن مستقبالت اجللد امليكانيكية متد اجلسم باملعلومات
لبيئة اخلارجية.مع ا فهذه املستقبالت يف كل من اليدين و القدمني هلا أمهية كبرية يف كيفية التعامل  

( 186،187،ص2010صريح،)  
فة احلركة أو إن هذه احلاسة تعد من احلواس املهمة اليت هلا بعالقة وظي  :ظاهرة الشعور العضلي 2-8-5

ر و اإلشارات اليت اهلدف احلركي لألداء، و قنوات بعملها هي الشعريات العصبية اليت تنقل قنوات اإلخبا
ياسا بالقنوات األخرى.و أن ميز هتا السربعة العالية و طاقة النقل الكبرية قتستقيل من قبل اجلهاز العص ي،   

م/ث.120-80 الشعريات العصبية احلركية و الشعريات العصبية اخلاصة للشعور العضلي من-  
م/ث.60-40الشعريات اخلاصة حباسة اللمس يف اجللد -  
-30من غط بعلى اجللد عصبية احلسية للضالشعريات العصبية احلركية للعضالت الداخلية و الشعريات ال-

م/ث 40  
(112،ص1982أمني أنور اخلويل ،أسامة كامل الراتب ،). م/ث 25-15الشعريات العصبية احلسية لألمل من -  
ده غامض الزمن له طبيعة بعجيبة و إدراكه أمر من األمور احملرية، ووجو الزمن:اإلحساس ب إدراك 2-8-6

وع الزمن و ركزنا شعورنا يف ذلك، و مهما يكن من أمر صعوبة فهم موض بل ألفكار حنسب مبرور إال إذا
 إخضابعه للدراسة و القياس إال أننا كطالب يف جمال بعلم النفس نعرف أمورا بعدة أمهها: 

أن هناك حلظة حاضرة متر بنا و مند و نعانيها يف اللحظة احلاضرة تشعر هبا يف هذا الوقت الذي تقرأ فيه  -
 آلن، كأن "اآلن" هو لب الزمن.هذه الصفات أي ا

أن هذا الزمن ينساب من بني أيدينا سواء شعرنا به أو مل نشعر أردنا ذلك أو مل نرد، كما أننا ال نعرف  -
له بداية أو هناية فهو سرمدي أبدي ممتد من األزل إىل األبد أي منذ خلق اهلل تعاىل هذا العامل إىل أن 

 .يرث سبحانه األرض ومن بعليها
تقوم هذه الفكرة  بعلى أساس أنه خيتلف شعور اإلنسان مبرور الزمن أو    نسبة اإلحساس بالزمن:  -أوال

ملدة سابعة خارج غرفة العمليات اجلراحية ألب  االنتظارالظروف و املالبسات، مثال  باختالفتطاوله 
نفسه و هو  الوحيد جلراحة دقيقة و خطرية هل تساوي نفس السابعة إذا قضاها هذا األب أبنهيتعرض 

يشاهد متثيلية فكاهية مسلية يف التلفزيون. نعم هاتان السابعتان متساويتان من الناحية الفعلية ألن كال 
من حيث اإلحساس الذايت و السابعة خارج غرفة  االختالفمنهما ستون دقيقة، ولكنهما خمتلفان جد 
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ن الهناية هلا و متر بتثاقل و بطيء يدبعوه العمليات اجلراحية تبدو بالنسبة هلذا األب أطول طويل ممتدة و كأ
إىل الضجر و التربم. بينما نفس هذه السابعة متر سريعة هنية و خفيفة بعندما جيلس نفس هذا األب 

 ليشاهد هذه التمثيلية الفكاهية، معىن أن اإلحساس بالزمن اختلف بني احلالتني اختالفا جذريا.
أن أساطري  اليونان الوثنية القدمية صورت إىل الزمن بعلى أنه لعله من الطريف  قياس إدراك الزمن: -ثانيا

 أسموما هذه األنباء إهنا السنوات و الشهور و األيام و  -رجل ضخم يأكل أنباءه، وما هي هذه األنباء
و هذا االسم مازال يستخدم يف اللغات األوربية اليت تسمى  chronosإله الزمن بعند اليونان كرونوس 

  سابعة كرونومرت
إن اجلهاز العص ي الذي ينفرد الكائن احلي حبيازته يشرف بعلى : فسيولوجية اإلدراك الحسي2-8-7

نشاطه احلسي و احلركي، و هذا اجلهاز يتكون من وسائل لنقل آثار التنبيه من احلواس و توصيلها إىل 
درة، و يتكون أيضا من املراكز العصبية و منها إىل سائر أبعضاء اجلسم و هذه هي األبعصاب املوردة و املص

مراكز تتسلم أثر هذه املؤثرات لتحديد معناها و إلصدار األوامر إىل العضالت و الغدد، ويطلق بعلى هذه 
فعندما يتصل الكائن احلي بأحد ( 163ص2000بعبد الرمحن العيسوى، ) املراكز اجلهاز العص ي املركزي.

ليها من مؤثرات، و حيدث اإلحساس بعن طريق موضوبعات العامل اخلارجي فإن احلواس تتأثر مبا يقع بع
اصدام موجات خاصة تصدر بعن األجسام اخلارجية بأطراف األبعصاب، مث تنتقل اإلشارة بعن طريق 
األبعصاب املوردة إىل أن تصل إىل املخ يف آخر مرحلة من مراحل اإلدراك وهي ما تسمى باخلطوة العقلية و 

معاين و رموز هلا دالالهتا، فترتجم هذه اإلشارة العصبية إىل النفسية اليت تتحول فيها اإلحساسات إىل 
 Clara s 1992p142 معىن وهو اإلدراك.

هو اجلهاز الذي يتحكم يف مجيع أجهزة جسم اإلنسان و حركاته لضبط ـ الجهاز العصبي:-2-8-7-1
احلركات إرادية أو  و تنظيم مجيع العمليات احليوية حىت تسري بدقة و انتظام، سواء كانت هذه العمليات و

غري إرادية، فإهنا كلها ترجع يف تنظيمها و تكييفها إىل اجلهاز العص ي يف اإلنسان ووحدة تركيب اجلهاز 
العص ي هي اخللية العصبية و تتكون من اجلسم وهو بيضاوي الشكل به نواة كبرية وسط الربوتوالزم، و 

سب الوحدة العصبية اليت تدخل فيها اخللية فهي يتفرع جسم اخللية إىل فروع كثرية ختتلف يف بعددها ح
تستقبل و تنقل اإلحساسات العصبية إىل اخللية، و من خواص الربوتوالزم احلي االستقبال و التوصيل 
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ملختلف اإلحساسات حىت يستطيع اإلنسان االستجابة للتغريات اخلارجية و يوجد لكل خلية فرع واحد 
 وري و تتمثل  وظيفته فيما يلي: هو أكرب هذه الفروع يسمى القطب احمل

 يقوم بنقل اإلحساسات يف سطح اجلسم إىل املخ و تسمى األبعصاب احلسية. -
إىل العضالت و تسمى باألبعصاب  ألشوكييقوم بنقل التنبيهات يف املراكز الرئيسية باملخ و النخاع  -

 (77هباء الدين سالمة، ، ص  )احلركية.

 كن تقسيم اجلهاز العص ي إىل :ميالجهاز العصبي : مكونات -2-8-7-2
 اجلهاز العص ي املركزي. 
 اجلهاز العص ي الطريف. 
 اجلهاز العص ي الذايت.

يتكون اجلهاز العص ي املركزي من املخ الذي ميأل جتويف اجلمجمة و الجهاز العصبي المركزي: -أوال
كزي مركز إصدار األوامر لكافة النخاع الشوكي املوجود داخل العمود الفقري، ويعترب اجلهاز العص ي املر 

 أجزاء اجلسم.
وهو بعبارة بعن تركيب طويل بعلى شكل اسطوانة من نسيج لبين قطره مياثل تقريبا قطر :ألشوكيالنخاع -ا

أصبع اليد الصغرية يف اإلنسان ويتصل احلبل ألشوكي بأبعلى الدماغ حيث ميتد إىل أسفل ما يف القناة 
عمود الفقري واملنطقة الوسطية من احلبل ألشوكي هي املنطقة الرمادية واليت الفقرية واليت تتكون من فقرات ال

تتكون من حماور اخلاليا العصبية البينية وهي احملاور والتفربعات الشجرية اليت تنتقل إىل أبعلى واىل أسفل يف 
والعضالت   احلبل ألشوكي لتوصيل املعلومات )اإلشارة( ومحلها من وايل املخ  وهده األبعصاب متد اجللد

ومفاصل اجلسم وتقوم هده األبعصاب بنقل املعلومات احلسية إىل احلبل ألشوكي .مت تعيد نقل املعلومات 
ة تقريبا مث ينتهي يف سلسلة من تاحلركية وميتد احلبل ألشوكي إىل أسفل الظهر بعند الفقرة النقطية الثاب

جزاء السفلى من اجلسم باألبعصاب األبعصاب تسمى املخروطي النخابعي)ذيل احلصان( واليت متتد لأل
Abdemgem.1989.p156 

و يقوم بوظيفة توصيل اإلشارات العصبية من و إىل املخ باإلضافة إىل قيامه بالعمل مستقال يف حالة الفعل 
ابو ) ل بعن ردود األفعال املختلفة خالل مواقف اللعب.ئو هو املس ألشوكي، و بذلك فالنخاع االنعكاسي

 (130فتاح و ابراهيم شعالن ، ص بعالء أمحد بعبد ال
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 ويقوم مبجموبعة من الوظائف احليوية اهلامة وتشمل: المخ:-ب
تنظيم معظم أنشطة اجلسم لكي تنتظم و تتكامل حيث يستقبل املعلومات املختلفة من خالل اخلاليا  -

بعبد الفتاح و ابو بعالء أمحد  )احلسية و يستجيب هلا بإرسال إشارات بعصبية آمرة إىل خمتلف أبعضاء اجلسم.

يقوم املخ بوظيفة الشعور بالوقت و املكان و األشخاص و حيت (130، ص 1994ابراهيم شعالن، ، 
و الذكاء  بابعتبارها النفعاالتاألشياء، كما يعترب مركز احلركات اإلرادية اليت يقوم هبا اإلنسان بصفة بعامة.

بعلى مجيع بعمليات التعلم  ئولاملسهو اجلهاز و التفكري و اإلدراك و التصور، وبذلك ميكن القول بأن املخ 
  احلركي ملهارات و خطط اللعب.

م بوصفة تغريا يف ضل بعلماء بعلم النفس لعدة بعقود ينظرون للتعلكيفية تناول المخ للمعلومات -أوال-
يف أن م النفس املعر السلوك املالحظ الناتج بعن املمارسة ومع تزايد سيادة االجتاه املعريف مل ينكر بعلماء بعل

اتج بعن التغيري يف التعلم هو التغري يف السلوك القابل للمالحظة .لكنهم يرون أن هدا التغري )التعلم( ن
 معرفة الفرد وبنائه املعريف من حيت كم املعرفة أو املعلومات وكيفية تنظيمها .

 و مير التخزين الطويل املدى للمعلومات بعلى ثالث مراحل:
 ادمة من ذاكرة العمل.مرحلة تسجيل املعلومات الق -ت
 مرحلة تنظيم املعلومات. -ث
 .(115، ص2003بعبد اهلل، حممد قاسم،  )مرحلة إلبعادة تنشيط و اسرتجاع هلذه املعلومات.  -ج

ريقة صوتية ودلك وفقا يعتمد أغلبية الناس بعلى ترميز املثريات حىت البصرية منها بط :الترميز الصوتي
بأصواهتا ات الناجتة بعنها فمعظمنا يتذكر الطيور أو احليواناتملنطلق الكلمات إبعداد رموز أو األصو   

اليت حتدد املثري  ويكون وفقا لشكل األشياء حبيث متثل املعلومات سالسل من الصور :الترميز البصري
و املالحظة وهدا النوع من الرتميز يفسر مايعرف بالذاكرة الفوتوغرافية ويتميز به الناس دقيق  

تم من خالهلا ترميز مجيع املثريات حسب معانيها وخيتصر هدا الرتميز الوقت واجلهد إال  وي :ترميز المعاني -
 (2004بعدالن يوسف العتومانه يتاتر بالذكاء والقدرات العامة والذاتية للفرد )

نظرة بعامة بعن املخ ميكن تقسيم املخ إىل ثالثة مناطق رئيسية وهي املخ -:المخ بنيته ووظيفته –ثانيا 
.املخ األوسط. املخ اخللفي .وهده املسميات ال متثل مواقع أو مناطق مستقلة وحمددة لدى البالغ أو األمامي

الطفل وإمنا جاءت التسميات من الرتاتيب الطبيعية هلده األجزاء يف اجلهاز العص ي للجنني خالل مرحلة 
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خ األوسط يف الرتتيب أو الصف منوه .فاملخ األمامي هو اجلزاء اخللفي يف أقصى األمام جتاه  الوجه .وامل
التايل . واملخ اخللفي يف أقصى بعد من املخ األمامي  قرب مؤخرة الرقبة ومن ناحية أخرى وبعرب املراحل 
النمائية اليت تعقب الوالدة تكون كبرية جدا آدا ما قورنت بنسبة وزن املخ إىل اجلسم .فنسبة املخ إىل اجلسم 

يف اجتاه البلوغ تبدأ مراكز املخ يف النمو والتعقيد والتنظيم وتزداد شبكة  بعند البالغ .وابتدأ بعند الطفولة
األلياف  العصبية تعقيدا .ومع تزايد النمو الفردي تتزايد درجة تعقيد .ومع تزايد النمو الفردي تتزايد درجة 

جلسم وبعرب تعقيد األبعصاب بالتوازن مع التطور ألنمائي للمخ ولكن مع تبات نسبة وزن املخ إىل وزن ا
حيث يهتم بعلماء بعلم النفس املعريف ( 80ص 1998التطور النمائي للفرد تزيد نسبة وزن املخ ) الزيات 

وبعلماء األبعصاب هبده النزابعات النمائية التطورية اليت تتمثل يف درجة تعقيد أبعصاب املخ اليت تفوق يف 
النفس املعريف  بعلى بعملية التطور ألنمائي   أمهيتها تزايد نسبة وزن املخ إىل وزن اجلسم  ويركز بعلماء بعلم

للمخ اإلنساين  وبعملية تزايد القدرة بعلى املمارسة اإلدارية  للتحكم يف السلوك  وضابطه وتكامله واشتقاق 
 بدائل تتالءم مع طبيعة املواقف وخصائصها

ل ألشوكي واملخ متتد يف جدع املخ كل األلياف العصبية اليت تنقل اإلشارات بني احلب:جدع المخ -ا 
األمامي أو املخيخ وتنتقل هده اإلشارة بواسطة ثالثة حزم كبرية من األلياف العصبية تسمى سويقات 
املخيخ والنخاع هدا استمرار ملقدمة احلبل ألشوكي .متتد من خالله كل املعلومات الواردة والصادرة 

ا إىل منطقة يف النخاع تسمى اجلهاز املنشط واأللياف العصبية احلاملة للمعلومات من وايل املخ لرتسل فوري
 (RASلتكوين الشبكي )

ويقوم هدا اجلهاز برصد املعلومات الواردة والصادرة وكذلك يعمل بعلى أبقاء قشرة املخ بعلى بعلم مبرور 
املعلومات .وهدا كله املسبب لإلشارة و كذلك فيه مراكز تعمل مع اهلبوتالمس يف تنظيم نبضات القلب 

يعترب جهاز أساسيا للحياة حيث  RAS األوبعية الدموية البلع .وبعليه يرى الطالب الباحث ببان والتنفس و 
 له ثاتري واسع املدى بعلى أجزاء اجلهاز العص ي املركزي األخرى 

يقوم املخيخ بتنسيق االنقباضات الدماغية واحلركة الكلية ألجزاء اجلسم وكذلك يضمن : المخيخ -ب
من العضالت سويا للحصول بعلى حركات سلسة .وكذلك يسابعد بعلى بعملية  بعمل اجملاميع املتاحدة

الوقوف واجللوس حبيث يستقبل املخيخ النبضات العصبية من األبعضاء احلسية يف االدن اليت ترصد وضع 
اجلسم مت يقوم املخيخ بار سال نبضات بعصبية إىل العضالت للمحافظة بعلى الوضع الصحيح للجسم 
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قبل املخيخ اإلشارات أو املعلومات يف أجزاء املخ حىت يتمكن من بعملية متركز منسق واتزانه أيضا  ويست
 (54صفحة 2003اهلزاع.للحركات والتحكم يف وضع اتزان اجلسم )

أجزاء المخ اإلنساني  -ثالثا  
مم 4-2 ويشمل معظم الدماغ ويتكون سطحه من مادة سنجابية يرتاوح مسكها من :لمخ األماميا-ا

خية واليت حتتوي بعلى باليني من اخلاليا العصبية .ويشمل املخ األمامي القشرة املخية والنصفني بالقشرة امل
 الكرويني ومركز النشاط القابعدي والنظام أحلشوي واملهاد أو سرير املخ وحتت املهاد 

ة العمليات حيث متثل القشرة املخية الطبقة اخلارجية للنصفني الكرويني وتلعب دورا حيويا يف تفكرينا وكاف
 العقلية األخرى وميثل مركز النشاط القابعدي جتمعات للنريونات أو األبعصاب  املسئولة بعن وظائف احلركة 

ويعترب اجلهاز أحلشوي مهم لالنفعال أو العاطفة  والدافعية والذاكرة والتعلم -(1998ص132الزياد فتحي )
مبرونة كافية لالستجابة ألية تغريات بيئية حيث  .هدا اجلهاز ميكننا أن نكون اكرت قدرة بعلى تكييف سلوكنا

 يشمل اجلهاز أحلشوي ثالثة تكوينات خمية مركزية متصلة يبعضها البعض هي
 يلعب دورا أساسيا يف الغضب والعدوان  :تكوين لوزي الشكل -ا

 يلعب دورا مهما يف الغضب واخلوف  :الغشاء الفاصل -ب
 فييف احلصني فيلعب دورا أساسيا يف تذكر املعلومات يسمى كذلك بالتل :قرن أمون الدماغي -ج
يشمل املخ األوسط أمهية خاصة بالنسبة لغري الثدييات .حيث أهنا لغري الثدييات  : المخ األوسط -ب

تشكل املصدر الرئيسي للتحكم يف املعلومات البصرية والسمعية .أما بالنسبة للثدييات فهده الوظائف 
خللفي.وحىت يف الثدييات يسابعد  املخ األوسط يف التحكم يف حركة العني ختضع لسيطرة وحتكم املخ ا

ا  شبكة املعلومات من النريونات ضوالتآزر أو التوازن فال غىن لكل من التنشيط الشبكي الذي يسمى أي
 العصبية الضرورية لتنظيم وضبط الشعور أو الوبعي مثل النوم واليقظة واالستنارة .وحىت االنتباه .كما تقف

خلف العديد من الوظائف احليوية مثل ضربات القلب والتنفس .والواقع أن نظام التنشيط الشبكي ميتد إىل 
املخ اخللفي وكالمها )نظام التنشيط الشبكي والتالمس ( ضروريان لشعورنا ووبعينا واحملافظة بعلى حياتنا 

املخ واليت تصل املخ األمامي  وانتظامها وكل من اهليبوتالمس واملخ األوسط واملخ اخللفي  تشكل جدع
 باحلبل ألشوكي 
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يتكون املخ اخللفي من النخاع املستطيل وقنطرة كتلة األلياف العصبية الدماغية :المخ الخلفي  -ج
واملخيخ .والنخاع املستطيل وهو تكوين أو تركيب إمامي مستطيل ممتد يقع بعند نقطة تالقي دخول احلبل 

خاع املستطيل الذي حيتوي بعلى جزاء من نظام التنشيط الشبكي يسابعد ألشوكي اجلمجمة إىل املح .والن
بعلى بقانا إحياء .فهو يتحكم يف نشاط القلب ويتحكم كلية يف التنفس والبلع واهلضم والنخاع أيضا هو 
املنطقة اليت تعرب بعنها األبعصاب من اجلانب األمين إىل اجلانب األيسر من املخ ومن اجلانب األيسر إىل 

ب األمين منه .والكتلة العصبية الدماغية أو القنطرة حتتوي بعلى ألياف بعصبية مترر اإلشارات من احد اجلان
أجزاء آو مكونات املخ إىل أخر . والنخاع حيتوي أيضا بعلى جزاء أو قطاع من جهاز التنشيط الشبكي 

 ة العضالت.الذي يتخلل وخيدم كل من الوجه والرأس واملخيخ وهو يتحكم يف توازن اجلسم وحرك
املخ وهو اكرب أجزاء املخ ظاهريا ويوجد وهو يتكون من جزئيني املخ والدماغ  املنتشر : المخ األمامي-د

 ريات احلركية ثبعلى شكل نصفني كرويني واهم وظيفتهما هي التكامل واستقبال اإلحساس والتأ
ملادة الرمادية واملادة البيضاء قشرة املخ تتكون من بعديد خاليا وألياف بعصبية وتنقسم إىل جزئيني مها ا

 وتتكون قشرة املخ من الربعة فصوص
 وهو مركز الوظائف العقلية الفص الحيمال-
 ساسوهدا الفص خمتص يف اإلح الفص الحراري-
 ل بعن األبصار ئو هدا الفص مس الفص ألمؤخري-
 مركز السمع الفص ألصدعي-

 رة حركية.قشرة متشابكة(وبدورها الفصوص مقسمة إىل ثالث مناطق )قشرة حسية.قش
 الدماغ املنشر يتكون من جزئيني مها املهد وحتت املهاد

يقع املهاد أسفل قشرة املخ مباشرة وهو مركز التقاء معظم اإلشارات الواردة إىل قشرة املخ مابعدا : المهاد-
لها إىل القشرة حاسة الشم وهي تنظم وتنسق االنفعاالت كما أهنا تصنف اإلشارات احلسية الداخلة هلا تنق

 احلسية والقشرة النتحة
وهي تقع أسفل املهاد وهي من جماميع اخلاليا العصبية اليت تسمى ايونه وهي أساسية يف : تحت المهاد-

تنظيم والتحكم يف آلية التوازن الداخلي وهي حلقة الوصل بني اجلهاز العص ي وجهاز الغدد الصماء حيت 
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تصل بواسطة بعنق الغدة وهي تالمس متخصصة يف تنظيم التهوية ودرجة تقع فوق الغدة النخامية مباشرة وت
 حرارة اجلسم واالنزالق املائي 

ن من مادة رمادية  ومادة بيضاء  و هو بعبارة بعن منطقة يف املخ  تتك: الجهاز الخوخي في الدماغ-ه
دائرية ويشمل أجزاء  واجلهاز االنفعايل وهو بعبارة بعن جمموبعة من تالكيز املخ املتصلة مع بعضها بألياف

الفص اجلبهي والصدبعي  واملهاد وحتت املهاد كما يتصل هدا اجلزاء بأجزاء كثرية من اجلهاز العص ي  وهدا 
اجلهاز هو املؤثر يف الغرائز مثل دوافع احلماية ومواجهة الشدائد  وله بعالقة كبرية  بسلوك التعلم والسلوك 

االنفعايل يرتب وينظم تدرجييا إىل حد كبري بعن طريق البيئة .ياخد العاطفي ويرى أغلبية العلماء أن اجلهاز 
دية يقوم بتنفيذها وإظهارها كاستجابة ااير  منها بعدة معلومات بعضها يف اإلدراك لتصبح فيما بعد ال

 للمنبهات اخلارجية 
ردة و و يتكون من األبعصاب اليت تربط بني األبعصاب املصدرة و املو الجهاز العصبي الطرفي: -تأنيا

اجلهاز العص ي املركزي، و لذلك تقسم أبعصابه إىل نوبعني، أحدمها األبعصاب املخية و هي األبعصاب 
و مجيع هذه األبعصاب خترج يف  ألشوكيمن املخ و األبعصاب الشوكية و اليت خترج من النخاع  القادمة

اح و ابراهيم شعالن، ، ص بعالء أمحد بعبد الفت أبو) شكل أزواج تشمل األبعصاب احلسية و األبعصاب احلركية.
131-133) 

و النخاع  أملؤخرييتكون من خاليا يف املخ املتوسط و  الجهاز العصبي الذاتي ) المستقل( : -ثالثا
و هذه اخلاليا تتكون  منها األلياف، و هو اجلهاز الذي يسيطر و ينظم نشاط األحشاء الداخلية  ألشوكي

يافه العصبية تغذي األحشاء الداخلية املختلفة و الغدد و دون خضوبعه لسيطرة اإلنسان و إرادته، فأل
جدران األوبعية الدموية ة العضالت الالإرادية كلها و كذلك بعضلة القلب، وخترج ألياف اجلهاز العص ي 

وال تذهب مباشرة إىل اجلزء  ألشوكيو النخاع  أملؤخريالذايت من جمموبعة خاليا يف املخ املتوسط و املخ 
 لكن توجد بعقدة بعصبية يف طريقها قبل أن تصل إىل العضلة الالإرادية.الذي تغذيه و 

تعتمد الكفاءة اإلدراكية احلركية بعلى العديد من العوامل احلركية اليت تسابعد بعلى اإلدراك الحركي: -2-9
اكية منو و حتديد القدرات اإلدراكية احلركية، و يعين امتالك الطفل هلذه العوامل أنه ميتلك الكفاءة اإلدر 

 احلركية، و هذه العوامل هي:
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هو مفهوم يشمل مقدرة الطفل بعلى التحرك بإيقاع جيد مع السيطرة بعلى بعضالت التوافق العام:-ا
جسمه من خالل أدائه للحركات األساسية كالوثب، اجلري، احلجل، التزحلق...اخل، كما يتضمن مقدرة 

ء كانت جمتمعة أو منفصلة، و أيضا مقدرة الطفل بعلى استخدام اجلوانب املختلفة ألجزاء جسمه سوا
 الطفل بعلى التغري من منط حركي معني إىل آخر مع منو التتابع احلركي.

و يعين منو القدرة بعلى التوجيه يف الفراغ، و القدرة بعلى التوجيه الفراغي نوبعان:  التوجيه الفراغي: -ب 
-بعال-ا اخلارجي فيتضمن مبعىن منخفضتوجيه فراغي داخلي يتضمن مفهوم أجزاء اليمني و الشمال، أم

 (200، ص1982أنور اخلويل و أسامة  كامل راتب، ، امني ) متوسط.
جيب أن يكون لدى الطفل القدرة إلظهار سيطرة جيدة بعلى مركز ثقله من خالل حاالت : االتزان-ج

 ( . االتزان الثالثة ) االتزان الثابت، االتزان املتحرك، االتزان من احلركة يف اهلواء
تعترب معرفة الطفل  ألجزاء جسمه من العوامل اهلامة يف كفائتة اإلدراكية مفهوم الذات الجسمية: -د

احلركية، و لذلك لديه القابلية للتحرك وفقا ملختلف التوجيهات اليت تعطي له، كما أن ذلك يسابعده بعلى 
 لمات توضيح أو شرح.ختيل احلركة بعندما تعرض بعليه بشكل مرئي من خالل فيلم أو صورة أو بك

و تتضمن متابعة األشياء بنجاح يف مرمى و املسك و الركل و العين والقدم:  -تآزر العين و اليد-م
املتابعة البصرية تعترب مهارة يف القراءة فهي تسابعد بعلى اختاذ السربعة املناسبة و معرفة حمتوى اجلمل بطريقة 

 صحيحة.
الطفل التحرك بسهولة و فقا إليقاع معني، كما جيب أن  جيب أن يكون يف مقدورالتمييز السمعي:-ه

 يتمكن من إبعادة املقاطع السمعية بطريقة جيدة.
جيب أن يتوافر لدى الطفل قدرة التعرف بعلى األشكال املختلفة، فاحلجم و اإلدراك الشكلي:  -ر

 املالمح و التفاصيل الشكلية من األمور اهلامة يف التعليم.
من املؤكد أن األطفال حيصلون بعلى خربة اإلحساس باللمس خالل أداء األنشطة التمييز اللمسي : -س

احلركية، إال أن البعض يرى أن الرتبية احلركية تفوق الرتبية الرياضية يف ذلك بابعتبارها برامج متخصصة يف 
 احلركة بكل أبعادها.

يف برامج اإلدراك احلركي و بعادة يدرج بعض املتخصصني معينة للياقة البدنية مكونات اللياقة البدنية: -ش
 (201أمني أنور اخلويل و أسامة كامل راتب، ص ) الرشاقة.-املرونة-ما تتضمن القوة
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يرتبط األداء  احلركي بانتقال و حتريك أجزاء   أنواع المدركات المرتبطة بالنشاط الرياضي : 2-9-1
 اجلسم يف األداء احلركي و من أهم هذه األنواع ما يلي:

يتميز الداء احلركي بانتقال و حتريك أجزاء اجلسم املشرتكة يف األداء  يف  إدراك اإلحساس بالحركة :أوال 
صورة مرتابطة و متناسقة و من املعروف أن اإلدراك احلركي له أمهية كبرية بالنسبة للنشاط الرياضي سواء 

اليت تقوم هبا املنافسون كما يقوم  إدراك احلركات اليت يقوم هبا الالبعب نفسه أو من ناحية إدراك احلركات
الالبعب بإدراك معرفة و إدراك خواص  و درجة التوافق احلركي هلذه األجزاء و تعاقبها  و بعند إدراك احلركي 

 تتضح خمتلف خواص و مميزات األداء و اليت يف اآليت : 
 أو املد أو الدفع أو اجلذب. الثينو تبدو لنا من خالل : خواص الحركة -
 وتظهر من حيث االستقامة أو اإلبعفاء أو التكور أو التقوس .:  الحركةشكل -
 وتعين أن احلركة كاملة أم غري كاملة  .:  مدى الحركة-
 وتعين أن احلركة ميينا يسارا .:  اتجاه الحركة-
 وهي بعبارة بعن إجياز ) قصري( احلركة أو استمرار )طول( احلركة .:  استمرار الحركة-
 ويقصد هبا هل احلركة سريعة او بطيئة .:  سرعة الحركة-

 :األنشطة اإلدراكية الحركية 2-9-2
يقصد باجلانبية تلك األنشطة اليت تسابعد الطفل بعلى كيفية التعامل مع أجزاء جسمه اخلاصة لجانبية:ا -ا

ستخدام  جبانبه األمين أو جانبه األيسر و كيف مييز بينها، فالوبعي الداخلي اجلان ي للجسم و القدرة بعلى ا
كل جانب مستقال بعن اآلخر أو متصال به من األمور اهلامة يف جمال األلعاب و اليت جيب أن تتضمن 

 برامج األلعاب الصغرية لتنمية هذه القدرات اإلدراكية احلركية.
من بني األنشطة لتنمية اجلانبية: اجلري احلر و بعند مساع الصفارة الوقوف مع تقليد حركة املعلم، رفع 

رفع إحدى الذرابعني مع رفع الرجل العكسية  -الذرابعني مع ثين ركبة الرجل العكسية أماما، خلفاإحدى 
 (251، ص 1996)الني وديع فرج،  أماما.

يقصد هبا كيفية حتديد الطفل لذاته بالنسبة للمكان و األشياء يف بيئته الذاتية مباشرة    االتجاهية :-ب
العمق، وجيب تدريب الطفل بعلى أنشطة ألعاب متنوبعة تنمي فيها من حيث أبعاد االرتفاع  و االتساع و 
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القدرة بعلى معرفة العالقة بني مكان األشياء و بني الفرد ذاته     ) الوضع املكاين للفرد (، و القدرة بعلى 
 إجياد الصلة بني كل مكان الشيء اآلخر مستقال بعن الفرد ذاته )الوضع املكاين لألشياء ( .

ألنشطة لتنمية االجتاهية : اجلري و الزحف داخل مناذج هندسية، باستخدام بعض و من بني هذه ا
 األدوات )صندوق، حبال، كراسي، أطواق ( و التحرك داخلها، فوقها، أسفلها، وحوهلا.

يعرف التوازن بأنه قدرة الفرد بعلى السيطرة بعلى األجهزة العضوية من الناحية العضلية    التوازن:-ج
سم إىل نوبعني: التوازن الثابت و التوازن الديناميكي، و ترجع أمهية التوازن إىل التغيريات العصبية، و ينق

املفاجئة اليت حتدث يف احلركات أو بعندما يتغري وضع اجلسم من وضع اتزاين إىل وضع آخر، حيث حيتاج 
ال يف اجلمباز و الفرد إىل استعانة توازنه الستكمال استمرارية حركته أو لبدء حركة جديدة كما هو احل

 (254، ص 1996الني وديع فرج، ) أنشطة األلعاب الرياضية املختلفة. بعض
من بني األنشطة لتنمية التوازن: املشي األمامي بعلى املقعد ) أو خط مرسوم بعلى األرض (، املشي ألمامي 

 10-1مع محل كيس حبوب فوق الرأس، الوقوف بعلى أطراف األصابع مع العد من 

يعترب التوافق احلركي أحد مكونات القدرات اإلدراكية اهلامة يف حتديد مستوى   افق الحركي: التو 2-9-3
األداء يف العديد من احلركات املركبة، و يعرف بأنه القدرة بعلى إدماج حركات من أنواع خمتلفة يف إطار 

 (254ص 1996الني وديع فرج، ) يتميز باالنسيابية و التناسق و حسن األداء.
 ك نوبعان من التوافق احلركي مها:و هنا

خيتص بالتوافق بني العني و اليد، العني و القدم، أو كليهما معا. و يتمثل يف مقدرة  توافق األطراف:-ا
 الالبعب بعلى املسك و الرمي و الركل.

يتمثل يف كفاءة الفرد بعلى إجناز احلركة بدقة أكثر و ثبات و انسيابية. من    التوافق الكلي للجسم:-ب
بني األنشطة لتنمية التوافق بني العني و اليد : تنطيط الكرة بعلى األرض باستمرار )بعمل فردي(، رمي 

 الكرة لألبعلى و لقفها )بعمل فردي(، تصويب الكرة بعلى صوجلانات )لعبة تتابع(.
أماما مع  أنشطة لتنمية التوافق بني العني و القدم: دفع الكرة بالقدم لتوجيهها للزميل )بعمل ثنائي(، اجلري

 دفع الكرة بالقدم دفعات صغرية بعلى التوايل ملسافة حمددة )بعمل فردي(.
:   يقصد بالتصور اجلسمي أثر طبيعة اجلسم بعلى الطفل و إمكاناته لتصور الجسمي أو التكيف ا-ج

للحركة، و يتضمن منو التصور اجلسمي املناسب معرفة أجزاء اجلسم و ما هي قدرهتا بعلى العمل و كيف 
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تطيع الفرد أن جيعلها تعمل، و ما هو احليز املكاين الذي يشغله، و يطلق بعليها أيضا حل مشكالت يس
النماذج احلركية )نقل احلركة و تقليدها(، وميكن مالحظتها من خالل استخدام األدوات و املوانع و كيف 

يعرب يزحف أو مير  يستعمل الطفل كل جسمه أو أجزاء منه بعندما يتعامل مع األدوات أو بعندما ميشي،
داخل أشياء أو يف متاهات ضيقة دون ملس حدودها. و تعتمد قدرة الطفل بعلى حل مشكلة هذه النماذج 

 بعلى قدرته اجليدة بعلى التكيف أي فهم املشكلة و اإلجناز العضلي العص ي هلا.
و التتابعات، تكوين من بني األنشطة لتنمية التصور اجلسمي للطفل: مجيع ألعاب املساكة، ألعاب املوانع 

متاهات خمتلفة )إما برمسها خبطوط جريية بعلى األرض، أو بإقامة قوائم من اخلشب يف زوايا خمتلفة و ربطها 
من أبعلى حببال، أو بإقامة سدود فيما بني طرق املتاهات من القماش أو احلصري، و يكون بعرض طرق 

 (259-258الني وديع فرج، ص  )دها.سم و اجلري بداخلها مع مرابعاة بعدم ملس حدو  60املتاهة 
يعترب تعلم املهارات احلركية من األهداف الرئيسية يف الرتبية أهمية مهارات اإلدراك الحركي: -2-9-4

العالقة بني املهارات احلركية و اجلهاز  ""ميلرو  "مور هاوس"احلركية و الرتبية الرياضية، و لقد ناقش 
رات احلركية املختلفة تسابعد يف التحسن األويل لكل من السربعة و العص ي، و أوضحا تنمية أمناط املها

الدقة/ ومن خالهلا يتوافق اجلهاز العص ي مع النشاط، و هناك من يعطي اهتماما بعاليا لدور األداء احلركي 
 يف العمليات العقلية و يبدو أن االهتمام باألداء احلركي حيسن الوبعي بالعملية التعليمية.

النفس و املهتمون بتنمية الطفل بعلى أمهية اخلربات احلركية بابعتبارها مصدرا هاما يف التنمية و يتفق بعلماء 
اإلدراكية للطفل بل أيضا يف التنمية اإلدراكية العامة له، حيث يتاح للطفل إدراك العالقات املتداخلة يف 

يت جتعل الطفل يؤدي حركات بعامله  احمليط، كما يرى العديد من بعلماء النفس أن املهارات و احلركات ال
التوافق و تآزر بني العني، اجلسم، القدمني، اليدين، تسابعد يف التوجيه، املكان، الفراغ، اتزان القوام، و فهم 

 الطفل لصورة جسمه و ذلك أساس كل تعلم .  
أوضحت إن دراسة الكفاءة اإلدراكية احلركية و طرق تنميتها قد أوضحت العديد من املفاهيم األساسية ف

العالقة بني التعلم املعريف و النمو احلركي، و أوضحت العالقة بني نواحي التنشئة االجتمابعية و النمو 
 (112-111، ص 2007أمني أنور اخلويل و أسامة كامل راتب،   )احلركي. 

احلركي األساس الذي تقوم بعليه  -يعترب اإلدراك احلسي  الحركي: –تعريف اإلدراك الحسي  -2-10
ر العمليات العقلية األخرى، فلواله ما استطاع الفرد أن يعي أو يتذكر أو يتخيل أو يتعلم أو يؤدي سائ
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شيئا أو يفكر فيه، فلكي نتعلم شيئا أو نفكر فيه جيب أن ننتبه له و ندركه، فاإلدراك هو بعبارة بعن 
حركي  -. فاإلدراك احلسياستجابة بعقلية ملثريات حسية معينة ال من حيث أن هذه الرموز هلا داللة معينة

هو معرفة العامل اخلارجي بعن طريق احلواس، فاإلنسان يستجيب لظروف معينة من املنبهات احلسية اليت 
تقرع حواسه من كل جانب و يف كل حلظة، هذه التنبيهات ينتقل أثرها بعن طريق أبعصاب خاصة هي 

ورية نوبعية، و بعند وصول هذه التنبيهات األبعصاب املوردة إىل مراكز بعصبية اخلاصة باملخ إىل حاالت شع
حركي ، ومن هنا  –احلس  اإلدراكإىل تلك املراكز العصبية باملخ يرتجها بعلى الفور و بعندئذ حتدث بعملية 

حركي من املفاهيم ذات الطبيعة املركبة، حيث يرتبط هذا املفهوم بعمليتني من  -جند أن اإلدراك احلس
هو القدرة بعلى إدراك الوضع و اجلهد و حركة أجزاء اجلسم كله  و.العمليات هي اإلحساس و اإلدراك 

بعن تفسري و تشكيل وتكييف وضع  املسئولةأثناء العمل العضلي، ومستقبالت اإلدراك احلسي حركي هي 
(  أن 1972)( و كرواتية 1970( و مسيث )1932)اجلسم و اجتاهاته. و دلت أحباث كل من بياجيه 

تفابعل مع البيئة اليت حوله بعن طريق احلركة، هلذا فإن بعملية اإلدراك و احلركة الطفل يدرك من حوله و ي
مرتبطان مع بعضهما ارتباطا وثيقا، وال ميكن الفصل بينهما، حيث بعرب بياجيه تعبريا دقيقا بعن هذه 

 احلركي يف -العالقات وضع ما امساه باملخططات احلسية احلركية للتعبري بعن حقيقة التكامل اإلدراكي
 أمرين هامني مها: Bowerو كذلك أكد باور  سلوك الطفل.

أن يعتمد النشاط الذي يقوم به الطفل بعلى املعلومات املدركة من حوله معتمدا بذلك بعلى  -1
اإلحساس احلركي،بعندما يريد الطفل تنمية املعطيات اإلدراكية يعتمد بعلى النشاط احلركي أي الوصول إىل 

ط احلركي، و هذا كله يكتسبه الطفل بعن طريق مواقف مرتبطة  باللعب و مهارات متزايدة بعن طريق النشا
مع زمالئه و املسافة بينه و بني اهلدف، و هذه كلها معلومات مكتسبة، هلذا بعلى املعلم أو املدرس أن 
يكون ملما باألنشطة احلركية و اخلربات الضرورية حىت يصبح الطفل قادرا بعلى التكيف مع من حوله، حىت 

 حركاته و يوجهها التوجيه الصحيح، ألن احلركة تثري و تنشط بعملية اإلدراك احلسي حركي.  ينشط
بعلى أنه : القدرة بعلى اإلحساس بأوضاع اجلسم إحساسا غري  م(1998قاسم حسن حسني" )"بعرفه 

أمني أنور "كما بعرفه (838،ص1998)قاسم حسن حسني ، ، بصري سواء يف حالة احلركة أو السكون.
م( : أنه احلاسة اليت ميكننا هبا حتديد وضع اجلسم و حالته و 1982) و "أسامة كامل راتب" اخلويل"

أمني أنور اخلويل وأسامة  ' امتداده و اجتاهه يف احلركة و كذلك وضع اجلسم و مواصفات حركة اجلسم ككل.
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سون" بعلى ( نقال بعن "جونسون وتلم2000" )إبراهيم سالمة"يف حني يعرفه (181،ص1994كامل راتب ،
أنه: القدرة بعلى اإلحساس بالوضع واجلهد و حركة أجزاء اجلسم كله من خالل العمل العضلي و غالبا ما 

 (160،ص 1998حسن بعمر شاكر، ) يسمى هذا اإلحساس باحلاسة السادسة".
هي  احلركي يأيت متوافقا مع أمهية األداء املهاري، حيث اإلحساس باملسافة و الزمن و-إن اإلدراك احلسي

وجيه ) من العمليات العقلية املهمة للتعلم احلركي و اإلجناز يعتمد بصورة كبرية بعلى املعلومات احلسية.
 (122،ص2002حمجوب، ،

بعند قيام البعب كرة القدم بالتسديد بعلى املرمى اإلدراك الحس الحركي لالعبي كرة القدم:2-10-1
ه أثناء أدائه هذه املهارة حىت يتمكن من األداء احلسي احلركي يف قمت اإلدراكفإن ذلك يتطلب أم يكون 

بالقوة و السربعة و الدقة املطلوبة، وبدون ذلك فإن األداء يكون غري صحيح، و بالتايل يكون اخلطأ 
جسمه التوجيه الصحيح، فاإلدراك احلسي احلركي تظهر أمهيته  أجزاءواضحا لعدم تركيز الالبعب يف توجيه 

القرب أو البعد بالنسبة للمرمى، أو مكان الكرة، أو مكان الزمالء، أو لالبعب حىت يتمكن من حتديد 
الذي يعترب أحد متطلبات كرة القدم -الالبعبني املنافسني، فالبعب كرة القدم يصعب بعليه األداء الفين الراقي

دقة و دون متتعه بإدراك حسي حركي متميز. فأساس املهارة احلركية الصحيحة القوة و السربعة و ال -احلديثة
التحمل و التحكم يف احلركات اإلرادية و اإلدراك احلسي احلركي..اخل، فاإلحساس العضلي احلركي يسمح 

حممد حسن ). االجتاهبالتحكم يف توجيه و تصحيح احلركة أثناء تأديتها سواء من حيث الشكل أو املدى أو 

و مثال بعلى ذلك بعندما يريد املهاجم  (46، ص2003بعالوي و كمال الدين بعبد الرمحن و بعماد الدين بعباس، ، 
التسديد يف املرمى لغرض التهديف و لكنه بسبب إدراكه أن املدافع سيصد التصويبة يناول الكرة إىل زميله 

 اخلايل من املراقبة.
إنا اإلدراك املرتبط باملعرفة :العالقات بين تطور المهارات وعملية اإلحساس وعملية اإلدراك 2-10

كام اخلربات املخزونة يف الذاكرة .كلما زاد اإلحساس دقة وتغريا كانا اإلدراك أدق يف احلسية وبعلى أح
تشخيص امليزات فالتشخيص الدقيق يعطي الفكرة الواضحة للدماغ وبالتايل فانا العمليات العقلية الالحقة 

بني املثري  تعتمد بعلى معلومات صحيحة ودقيقة إنا كل العمليات الالحقة من حبت يف الذاكرة وتفابعل
واملخزون يعتمد بعلى التشخيص الدقيق اخلارجي ومىت ماكان التشخيص دقيقا وصحيحا فانا احتماالت 
االستجابة العلمية تكون بعالية وكلما كرب الفرد زادت فابعلية اإلحساس وزادت معه فابعلية اإلدراك واليت 
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حركية بعلى كثري من العمليات تتوقف املدركات احلس (12.ص2009)يونس.تعتمد بعلى تفسري املثريات 
الفسيولوجية املعقدة اليت تشمل نشاط اجلهاز العص ي والعضلي حيت تقوم املستقبالت احلسية املوجودة 
بالعضالت واالوثار واملفاصل بار سال إشارات بعصبية حسية حتمل معلومات بعن مدى تقصري العضلة 

باض العضلي وقوته وبعن أوضاع أجزاء اجلسم وتطويلها وبعن مدى توترها أو ارختائها وبعن سربعة االنق
املختلفة وأوضاع اجلسم ككل وبعن تغريات  هده األوضاع وبعن دقة احلركة يف الفراغ احمليط وزمن أدائها 
وبدلك تسابعد هده املعلومات بعلى دقة تقدير الالبعب لألداء احلركي من خالل اجلهاز العص ي  يف أداء 

بعملية التحرك احلركي والتدريب بعليها فاملستقبل احلسي بعبارة بعن تركيب  احلركات املكتسبة وإمكاهنا أتناء
 (96ص1989)حمجوب.خاص يقوم بتحويل طاقة املثري إىل طاقة خاصة بعلى شكل إشارات بعصبية 

احلركة هي النشاط و الطريقة األساسية يف التعبري بعن األفكار و املشابعر و املفاهيم و الحركة: -2-12
فهي استجابة بدنية ملحوظة ملثري ما سواء كان داخلي أو خارجي، و أهم ما مييزها هو الذات بوجه بعام، 

ذلك التنوع الواسع يف أشكاهلا و أساليب أدائها، و احلركة أقدم االتصال و املاركة الوجدانية، فلقد 
عة من خالل استعملها اإلنسان القدمي يف محاية نفسه و محاية مجابعته، كما كانت أهم وسائل املرح واملت

أنشطة وقت الفراغ و الرتويح لتسابعده يف التخلص من التوتر و الغضب و القلق، فالتعبري بعن املشابعر 
أمني أنور اخلويل و أسامة كامل راتب، ،  )جيلب اإلهلام ملؤدي احلركة، فيحصل الفرد بعلى إمكانية إبدابعية راقية.

 سم فيما يلي : احلركة بعلى اجل أثرياتتو تتمثل أهم (19-17، ص 1982
لقد أثبت أخصائيو القلب أمهية التمرين يف سن مبكر كعامل ملنع التأثير الفسيولوجي للحركة: -أوال

م( تبني أن 1973أمراض القلب اليت تصيب األطفال، ففي دراسة أجريت يف املدارس العامة يف "أيوا" )
ض الشريان التاجي وزيادة الضغط و ميكن أن يتعرضوا ألمرا (18-6األطفال بني ستة و مثان بعشر سنة )

الكولسرتول، ومن الواضح أن هؤالء األطفال كانوا حباجة إىل ممارسة النشاط البدين، و هذا ال يعين أن 
الطفل مبقدوره أن يتعرض حلمل بعمل بدين مثل البالغ، ولكن معناه أن الطفل ميكن أن يتحمل محل بعمل 

لطفل )طوله و وزنه(. كما أن النشاط البدين و الرياضي له يشابه محل الشاب إذ تكيف العمل مع حجم ا
تأثري بعلى منو اجلهاز العظمي أيضا، فالنشاط القوي يسبب تغيريا يف بنية العظام، حبيث أنه يزيد من 
مقاومتها ألي شد أو ضغط فتظهر زيادة يف قطر العظام، يف األمالح الالزمة نتيجة االستجابة للنشاط، و 

ة يسبب قلة النشاط لفرتة طويلة يسبب األمالح الالزمة للعظام و جتعلها معرضة للكسر قلة لفرتة طويل
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بسهولة. و من العوامل اهلامة أيضا و اليت تؤثر يف األداء احلركي للطفل هي السمنة، إذ تعد من العوامل 
األداء احلركي، املعيقة و السلبية، فهي حالة تتميز بزيادة الدهون يف اجلسم، و تسبب تأثري سل ي بعلى 

فهناك ميل لدى الطفل السمني حنو تقليل العضلي، و يظهر أنه كلما زاد الوزن كلما قلت الرغبة يف اجملهود 
  البدين.

قد يرى البعض أن التأثري االجتمابعي و االنفعايل للحركة للحركة:  االنفعاليو  االجتماعيالتأثير  -ثانيا
أن  االبعتباربعداد املريب أو املعلم له، إال أنه جيب أن يوضع يف حيث أوتوماتيكيا كنتيجة للنشاط بدون إ

املعلم هو املتغري األساسي يف هذا التأثري، فيمكن أن يتحقق مفهوم الذات و تتضح القيم، و يظهر بوضوح 
، ص 2003احليلة حممد حممود، )  التعبري بعن املشابعر إذا قام املعلم بإبعداد بيئة التعلم اليت تكفل هذا التأثري.

فالطفل يتعلم من هو، ما هي مقدراته و ما هي الطريقة اليت يعامل هبا من حوله، فمفهوم الطفل بعن (165
ذاته يتأثر بأنواع اخلربات اليت كوهنا يف حياته، فينمي شعورا بأنه حمبوب أو مقبول أو ناجح من خربات مر 

د من اخلربات اإلجيابية و اليت تناسب هبا، و لذلك جيب أن يكون من أهداف تعليم الطفل التخطيط لعدي
األطفال،  و أن نتيح هلم فرصة لالبتكار بدون الشعور باخلوف من بعدم القدرة، كما أن الطفل جيب أن 
يكون حمور اهتمام أصحابه و من حوله، وبعلى املريب أو املعلم إبعطاء فرصة لألطفال للتحرك و استكشاف 

ي، فال يوجد مادة يف املناهج املدرسية ميكنها مقابلة احتياج أجسامهم، و التخفيف من توترهم الداخل
الطفل ليتحرك و ينشط مثل برنامج الرتبية البدنية و الرياضية من خالل خمتلف األنشطة الفردية و اجلمابعية 

 (165ص 2003احليلة حممد حممود،  )اليت حيتويها هذا الربنامج.

إن مزاولة الطفل للتمارين الرياضية  از الحركي للطفل:أهمية الحركة و دورها في تنمية الجه 2-12-1
لألطفال ذات اجلوانب املتعددة العصبية و النفسية تفقد أمهيتها إذا مل تنطلق من االهتمام بصحة الطفل و 
مدى العالقة باألمور الوراثية و ما تتطلبه أجهزته الداخلية من حركة و بناء، و لكي ينمو الطفل صحيا و 

وناته تعمل بشكل منتظم جيب تنظيم حياته و معرفة النقاط احلساسة و املهمة للنشاط احلركي، قويا و هرم
فالطفل ميتاز بعن البالغ ليس فقط بالوزن و الطول و القدرة و التحمل و لكن أيضا يف بناء و منو أجهزة 

ن يزداد و يتغري جسمه بعلى انفراد و أنظمته اجلسمية و اجلسم ككل، فبالتدريج فإن طول اجلسم و الوز 
نسبيا و تنمو مجيع أبعضاء الطفل و تظهر بعمليات التعظيم فيتحسس بأبعضاء جسمه ويؤدي احلركات 

 (75-76، ص2002ريسان جميد و آخرون،  )األكثر تعقيدا.
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 الخاتمة
أن احلواس هي الينابيع األوىل اليت يستقي منها الفرد اتصاله بنفسه وبعامله اخلارجي .واإلحساس ضرب من 
ضروب اخلربة .اليت تنتقل إىل اجلهاز العص ي بعرب األجهزة احلسية املختلفة اليت تتلقها وترصدها وتنقل أثارها 
.وشعور الفرد بنوع هده اإلحساسات وبدرجتها وبعالقتها باألشياء األخرى يسمى أدركا حسيا . فهو هبدا 

مل. وقدرات اإلدراك احلسي احلركي املعىن بعملية معقدة تنسق هده اإلحساسات املختلفة يف نضام متكا
من أهم املتغريات النفسية فمن خالهلا يستقبل الفرد معلومات  بعن وضع اجلسم واجتاهه وبعالقته باجزائه 

 يف الفراغ .واجتاه سربعة وزمن حركته
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، من الضروري أن يرابعي يف إبعداده اجلانب العقلي  إلبعداد الرياضي إبعدادا شامال متزنا و متكامال: تمهيد
و الذي يهدف إىل تعليمه خمتلف القدرات و السمات و اخلصائص و املهارات العقلية و تنميتها و إتقاهنا 
وكذلك توجيهه و إرشاده و ربعايته بصورة تسهم يف إظهار كل طاقاته و قدراته و استعداداته يف املنافسات 

تدريب العقلي من أهم بعناصر التدريب و هو بعنوان الفصل األول الذي نفتتح به حيث الرياضية.      فال
 سنتطرق إليه بالتفصيل ألنه يرتبط ارتباطا كبريا مع الدراسة امليدانية هلذا البحث.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

- 97 - 
 

لتحكم و دف إىل ااستخدم مصطلح التدريب العقلي لوصف الطرق النفسية اليت هتـ التدريب العقلي:3
قة، و التدريب املنتظم التغيري يف سلوك الفرد سواء العقلي أو البدين، إىل جانب االهتمام باخلربات الساب

ية ميكن التحكم فيها للمهارات العقلية، و االجتاهات و االسرتاجتيات اليت تبىن بعلى أساس أن احلالة العقل
 بنفس الطريقة اليت تستخدم يف احلالة البدنية.

 (83، ،ص ربلعيد  بعقيل بعبدا لقاد )رض أهم التعريفات يف هذا اجملالو نستع

 إحدى الطرق الرئيسية للحصول بعلى التحكم و تركيز االنتباه. : ( Rosh allروشال )
 إحدى طرق التدريب اخلاصة املؤثرة بعلى تغيري السلوك وتعزيز التعلم. (: Morganمورجان ) 

 نة للمحتوى اخلاص بتعلمها دون رؤيتها حركيا.تكرار املهارة املتضم(: Singerسنجر)
 جزء مكمل من التدريب الرياضي . ( : Harreهارا)

 اسرتجاع الصور بعن األداء السابق و هو نتيجة اسرتجاع أو إبعادة مفاتيح اللعب.فيديل 
ىل تدريب متتابع طويل املدى لالجتاهات و املهارات العقلية يتضمن بعدين أساسني، للوصول إأونشتال 

 املستويات الرياضية العالية تطوير الصحة العامة.
و هذه التعريفات أخذت اجتاهات متعددة، فرضتها املراحل اليت مرى هبا  التدريب العقلي ، والبعض ركز 
بعلى انه إحدى وسائل التدريب أو جزء مكمل له ، و اآلخر تناول املهارة احلركية و حمتواها، واآلخر ركز 

ليمية و تغيري السلوك و تعزيز التعلم، و هناك من ركز بعلى اسرتجاع املهارة و اخلربة بعلى العملية التع
السابقة دون رؤية احلركة أثناء االسرتجاع العقلي ، و التعريف األخري جيمع بني اإلبعداد للمنافسات و 

العقلي بالصحة  التتابع و االنتظام يف التدريب بعلى املهارات العقلية وينظر إىل بعد هام و هو التدريب
   فوهرر، 1972يف أبعماله سنة فولكمار يتفق العديد من الباحثني منهم العامة و تطوير اإلنسان يشكل بعام.

،بعلى مفهوم التدريب العقلي أنه تعلم أو إتقان أداء حركي بتمثيلذهين 1977بعام  و بيك 1975 يف 
خالل هده التعريفات األخرية ميكننا القول  من.(20حممد العريب مشعون ص) .حاد،دون األداء احلقيقي للحركة

بأن التدريب العقلي هو تكرار مهارات حركية بعقلية دون األداء احلقيقي هلا، حبيث سبق أداءها أو حيضر 
 للقيام هبا يف املستقبل، وهدا قصد الوصول إىل املستويات الرياضية العالية. الرياضي نفسه

دريب العقلي اجلزء األساسي من إبعداد الالبعب للدخول يف ميثل الت ـأهمية التدريب العقلي:ـ3-1
املنافسات فهو يتضمن تصور احلركة، و تسلسل املهارات و املواقف و األهداف، و مجيع أبعاد املنافسة من 
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حكام وملعب و أدوات و أجهزة، و جيب أن ميتلك الالبعب القدرة بعلى تطبيق اخلطط املوضوبعة ، وحتليل 
إن اإلجنازات الرياضية تتطلب قدرا من االستخدامات العقلية و إصدار القرارات و حىت أداء املنافس حيث 

يكون الالبعب قادرا بعلى القيام بذلك فالواجب تطوير إمكانياته العقلية و هلذا فإن التدريب العقلي يعد 
ه بعلى االشرتاك جزءا مهما من التدريب الرياضي.و ترجع أمهية التدريب العقلي إىل أنه ال يقتصر استخدام

يف املنافسة الرياضية، ولكن يستخدم يف جمال احلركة بشكل بعام و يف مراحل اكتساب املهارات احلركية، و 
قد بدأ تطبيقه كأحد األبعاد الرئيسية يف املنهاج املدرسي يف كل من السويد و أسرتاليا و احتل مخسة بعشرة 

التدريب العقلي له أمهية أخرى، كونه بعند وصول  دقيقة من درس الرتبية البدنية.زيادة بعلى ذلك فإن
الالبعب إىل درجة من الّتمكن يعمل بعلى زيادة قدرته بعلى التنبؤ ، و قد تعدى هذا النوع من التدريب 
حدود اجملال الرياضي إىل أبعاد أخرى من جماالت العادية كالعمل ، الصحة، الطب، الفنون و غريها . 

سابعدة بعلى تعلم املهارات، التحكم يف الضغط العص ي و تقدير الذات و ويرجع ذلك إىل أمهيته يف امل
  (84) بلعيد بعقيل بعبد القادرص–االجتاه اإلجيايب حنو احلياة. 

 املثالية بواسطة تطوير وتنمية املهارات العقلية املرتبطة  األداءزيادة نوبعية حالة  -1
 املثايل  داءاألالتكرار والتثبيت والتحكم يف  إبعادةزيادة القدرة بعلى  -2
 لألداءالتطور العام  أمامالعوائق  إزالة -3
 األداءاملرتبطة بتدهور مستوى  األسباباستبعاد  -4
 وير نوبعية ونظام التدريب وتطوير القدرة  بعلى الراحة طاالستفادة من التدريب البدين بعن طريق ت -5
 للمنافسات واألبعداداملهارات العقلية  أداءتطوير  -6
 تطوير وتنمية الشخصية -7
نالحظ أن بعض الالبعبني يشرتكون يف املنافسات الرياضية و لديهم المهارات العقلية األساسية :  2ــ 3

قدرات متميزة، تزيد بعن املهارات البدنية، و هي أهنم ميتلكون قدرات مدهشة يف اإلبعداد و هتيئة أنفسهم 
درة بعلى وضع أهداف تستثري للمنافسة، والقدرة بعلى مواجهة الضغوط القدرة بعلى الرتكيز اجليد، و الق

التحدي ولكن بصورة واقعية، إهنم يتمتعون باملقدرة بعلى تصور أنفسهم يؤدون مهاراهتم يف املنافسة بدقة ،  
 .(1999ص. 37أسامة كامل راتب،ص ) ، كما يستطيعون أداء ما يتصورونه بعلى حنو جيد
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خالل اخلربة و العمل الشاق بعلى النحو  احلقيقة أن هذه القدرات العقلية ال نولد هبا ، و لكن نكتسبها
الذي تستطيع من خالله أن نكتسب املهارات البدنية.    إّن تدريب املهارات العقلية ليس بالشيء 
السحري، أو الربامج سريعة املفعول و التأثري، ولكنها برامج منظمة تربوية، تصمم ملسابعدة املدرب و 

العقلية بغرض حتسني األداء الرياضي.و ميكن حتديد املهارات  الالبعبني بعلى اكتساب و ممارسة املهارات
 (37أسامة كامل راتب ص األساسية لربامج تدريب املهارات العقلية فيما يلي:)

مهارات الثقة -مهارات االنتباه.-إدارة الضغوط النفسية.-تنظيم الطاقة النفسية.-مهارات التصور العقلي.-
جود بعالقة وثيقة بني تلك املهارات العقلية، و أن التحسن يف إحدى بالنفس و بناء األهداف.و يتوقع و 

املهارات يتبعه حتسن يف املهارات العقلية األخرى، و يوضح الشكل طبيعة العالقة الوثيقة بني املهارات 
 النفسية كما يبني اجلدول لتأثري التحسن يف كل مهارة بعلى املهارات العقلية األخرى.
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التدريب العقلي يقلص من وقت تعلم و إتقان املهارات الرياضية، حبيث مزايا التدريب العقلي:  4ـــ 3
، إذن فالتدريب العقلي يزيد يف الدقة و سربعة األداء تكرار مهارة حركية بعقلية يساهم يف تثبيت تلك املهارة

بإبعادة برجمة األداء اخلاطئ مبخطط ألداء أفضل إذ يسمح بدراسة بعقلية احلركي ، التدريب العقلي يسمح 
 ، للمهارة احلركية بصورة بطيئة و هذا ما جيعل أداء املهارات أكثر سهولة و بالتايل يتم تصحيح  األخطاء 

يف اقتصاد جهد و طاقة الرياضي ، يغطي التدريب العقلي النقص الذي يسببه بعدم كفاية  كما أنه يسابعد
مدة التدريب الراجع لنقص اإلمكانيات مثل املرافق ، القابعات و وسائل التدريب ، بعندما يعتزل الالبعب 

،    processus d'atrophieتدريباته بسبب إصابة أو غري ذلك ،  فإن التدريب العقلي يقلل من وقت 
كما يلعب دورا هاما يف الرياضات األكثر بعرضة لإلصابات ، إذ يسابعد الرياضي بعلى البقاء يف تركيز 

(يسابعد التدريب العقلي يف بعملية التسخني إذ يقلص من 32ص  2002ويقظة مستمرة )نبيل افر وجن
هلا ، ألنه يتعرض  مدته كما يساهم بفضل التصور العقلي يف حتضري الالبعب قبل املنافسة، و بعند خوضه

إىل درجة بعالية من التوتر ، فعندما حياول تكرار أداءه ذهنيا لعدة مرات فذلك يقلل من حدة توتره بعند 
 دخوله يف األداء

الشخصية و تطوير  ويرال متكن مزايا التدريب العقلي فيما ذكر فقط ، بل تتعدى ذلك للوصول إىل تط 
دومازدي ، يضيف  (16، ص 1996مال بعبد الن يمشعون حممد العريب ، اجل )الصحة العامة Dumazedier  

للغوي أو التمثيالت أن التدريب العقلي يلعب دورا هاما يف شىت أنواع التعلم و حىت املدرسية و التعلم ا
حممد  )يف البنود التالية ــ يف تلخيص مزايا التدريب العقلي حممد العريب مشعون و بعبد الن ي اجلمالالشكليةيقوم 

( 16ص  1996العريب مشعون ، بعبد الن ي مجال   
 زيادة نوبعية حالة األداء املثالية بواسطة تطوير و تنمية املهارات العقلية املرتبطة هلا .

 زيادة القدرة بعلى إبعادة التكرار و التثبيت و التحكم يف األداء املثايل.
 إزالة العوائق أمام التطور العام لألداء.

رتبطة بتدهور مستوى األداء.استبعاد األسباب امل  
ة بعلى الراحة و االستفادة من التدريب البدين بعن طريق تطوير نوبعية و نظام التدريب و تطوير القدر 

 استعادة الشفاء من الفرتات التدريبية.
 تطوير أداء املهارات العقلية و اإلبعداد للمنافسات.
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 تطوير و تنمية الشخصية.
 تطوير الصحة العامة.

للتدريب العقلي حدود، نوضحها يف البنود التالية:التدريب العقلي :  ـ حدود3-5  
فعالية التدريب العقلي متعلقة باخلربة يف احلركة و املعرفة التقنية ، و هلذا ال ميكن استعماله قبل سن احلادية 

 بعشر.
ات ذات دقة اليت تتطلب تقني الرياضيات، يستحسن تطبيقه يف الرياضياتالتدريب العقلي ال يناسب كل 

بعالية.بسبب التعب امللحوظ الذي تسببه جمهودات الرتكيز ، التدريب العقلي ال ميكن استعماله لوقت 
 طويل.

استعمال التدريب العقلي بكثرة أو ملدة مطولة كثريا دون األداء احلركي احلقيقي، ينتج تطور و تثبيت -
 حركات بعشوائية.

فابعلية التدريب  تتداخل جمموبعة من العوامل لكي تؤثر بعلى:العوامل المؤثرة في التدريب العقلي  3-6
منه و حماولة ضبط  العقلي ، و قد ازداد اهتمام الباحثني بدراسة هذه العوامل حىت ميكن التحكم يف العائد

مشعون حممد العريب،  ). الظروف احمليطة و توفري أفضل الفرص لتحقيق التفوق، من بني هذه العوامل مايلي
.(19ص-1996بد الن ي، اجلمال بع  

العوامل المرتبطة بالتدريب : أوال   
 دوام فرتات التدريب املناسبة الكتساب اخلربة التعليمية. طول فرتة التدريب،

 نوع التدريب العقلي   توزيع فرتات التدريب
 ميكانيكية األداء نوع املهارة

إبعداد الالبعب -علوماتكيفية إصدار امل-اتإسرتاتيجية املعلوم-العوامل المرتبطة بتعليمات األداء :ثانيا 
 للتدريب العقلي .

نوع التصور -ياضيةاختالف اخلصائص املرتبطة باألنشطة الر -العوامل المرتبطة بخصائص األداء :ثالثا 
 العقلي املرتبط بالنشاط الرياضي .

 بعلى درةدرجة الوضوح و الق-األشكال احلسية-العوامل المرتبطة بخصائص الالعبين :رابعا 
نوع اجلنس .-درجة االستثارة-األداءمستوى -التحكم يف التصور العقلي  
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لتحقيق أفضل بعائد من التدريب العقلي يف اكتساب املهارات احلركية أو شروط التدريب العقلي: 3-7
بأنه  Taylorاإلبعداد للمنافسات هناك بعض الشروط الواجب توفريها ، يف هذا الصدد يذكر تايلور 

 ن بعالقة ثقة بني األخصائي النفساين الذي يطبق التدريب العقلي و الرياضينيجيب أن تكو 
يبدو أنه من األولويات القيام بتشخيص نقاط القوة و النقاط اليت ميكن تطويرها بعند كل رياضي حىت 

الية يقرتح األخذ بعني االبعتبار النقاط الت  Taylorنصل إىل إسرتاجتيات التدريب العقلي املناسب، تايلور 
 يف تطبيق التدريب العقلي

)Thill Edgar , et Fleurence Philippe p8 1988( 
 املتطلبات البدنية للرياضة املمارسة إن كانت الرياضة ال هوائية أو مداومة.-
 درجة دقة تقنيات الرياضة املمارسة.-
 مدة املنافسة.-
 نوع التخطيط قصري املدى أم طويل املدى.-

 مشعون حممد العريب، اجلمال بعبد الن ي) -نضيف الشروط التالية لنجاح التدريب العقلي باإلضافة إىل ما سبق
 (16ص -1996،

يتضمن توقع نتائج إجيابية بعد تطبيق برامج للتدريب العقلي و اقتناع الالبعب بأمهية االتجاه اإليجابي:أوال 
 قلية و بالتايل االرتقاء يف املستوى.التدريب العقلي و الدور الذي ميكن أن يلعبه يف تطوير املهارات الع

من أن  تتطلب املستويات الرياضية التنافسية درجة بعالية من الذكاء وفقا ملا أكده برييالذكاء: ثانيا 
التدريب العقلي أكثر نفعا لالبعبني ذوي الذكاء املرتفع ، حيث له أمهية يف إصدار القرارات يف فرتة وجيزة و 

 حتت ضغوط التنافس.
متثل احد األبعاد األساسية املؤثرة يف حتقيق أفضل بعائد من التدريب العقلي ، فقد الخبرة السابقة : ثالثا 

( أن النشاط العضلي يكون يف أبعلى مستوياته بعندما يعتمد التدريب العقلي بعلى 1967)  الحظ شرام
ة السابقة بعلى فابعلية ( أول من أشار إىل تأثري اخلرب 1930)  Jakobsonخربة سابقة ، و يُعترب جاكوبسن 

 التدريب العقلي .
يعترب أحد الشروط الواجب العمل به حيث أن التصور العقلي السل ي يزيد من األداء الصحيح : رابعا 

امليل إىل الوقوع يف نفس األخطاء، وبدال من أن يكون التدريب العقلي بعامال مسابعد بعلى تطوير األداء 
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تايل الفشل يف األداء. و األداء الصحيح هو أحد الدبعامات اليت يبين يصبح بعامال يف تثبيت األخطاء و بال
بعليها التدريب العقلي، حيث يعمل بعلى تعميق العالقة بني املثري و االستجابة و يتم بذلك دبعم األداء و 

 بالتايل حتقيق أفضل النتائج و الوصول إىل األهداف.
تدريب العقلي يف نفس السربعة و اإليقاع احلركي جيب أن يكون الاإلحساس و اإليقاع الحركي : خامسا 

أنه بعند أداء مهارة حتت ظروف خمتلفة يف السربعة  Fugita فيوجيتاللمهارات املراد تعلمها حيث يوضح 
حيدث اختالف يف األمناط العصبية املشرتكة يف األداء . هذا إىل جانب أمهية التأكد بعلى اإلحساس 

 اد املثريات اليت تعمل بعلى التحكم يف احلركةاحلركي حيث أن ذلك يساهم يف إجي
ستارتكل من أشار  كما   يف التدريب العقلي التدريب  إىل أن االنتظام يف  االنتظام في التدريب :سادسا  
ة التدريب العقلي .العقلي يسابعد بعلى تطوير األداء و أن تتابع فرتات التدريب يساهم يف زيادة فابعلي  

ان التدريب العقلي يف نفس اجلو احمليط بظروف األنشطة الرياضية من أدوات كلما كجو التدريب :سابعا 
و أجهزة كلما سابعد ذلك بعلى استكمال كافة األبعاد يف التصور العقلي بعند إبعادة االسرتجاع ، و خاصة 

 تلك اليت تتعلق بالوصول إىل احلالة االنفعالية املثالية لألداء .
قد يبدو هذا الشرط بعيدا بعن املوضوع و لكن أكدت دراسات كل من  :مستوى من اللياقة البدنية  ثامنا

( أن الالبعب الذي يتملك قدرة بعضلية بعالية 1968) Doyle( و دويل 1962)  Whitelyوايتلي 
يستفيد من التدريب العقلي أكثر من الالبعب ذو القدرة العضلية احملدودة ، مما يدبعم أمهية هذا الشرط 

 لتحقيق أفضل بعائد من التدريب العقلي .
و املقطع املتكرر من يشرتط أن تؤدى املهارة املراد تطويرها أو جمموبعة احلركات أالمهارة المطلوبة:تاسعا 

النشاط بصورة كلية و تامة مثلما حيدث يف الظروف الطبيعية حىت يتمكن الالبعب من الوصول إىل اإلدراك 
 الكلي لألداء.

و أخرى واينبرج التدريب العقلي مير بعّدة مراحل ، يقوم بتدوينها ـــ مراحل التدريب العقلي : 3-8
 ي كالتايل : يذكرها مشعون واجلمال يف مرجعها ، و ه

المراحل حسب واينبرج:3-8-1  
هناك ثالث  ( إىل أن1986) William( و وليام 1995) Gould et  Weinbergواينربج و جولد أشار 

 .(206، ص 2002بعالوي حممد حسن ،  ):مراحل أساسية للتدريب العقلي وهي كاأليت 
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بني الرياضيني قد ال تكون لديهم دراية و نظرا أن العديد من الالبعمرحلة تقديم المهارة العقلية :أوال  
معرفة ألمهية تدريب املهارات العقلية و أثرها يف االرتقاء باملستوى الرياضي لالبعبني ، لذا فيجب تقدمي 

 املهارة العقلية ،
يف هذه املرحلة يتم الرتكيز بعلى اجلوانب الفنية الصحيحة ألداء املهارات مرحلة التعلم و االكتساب:ثانيا 

عقلية مع تقدمي مناذج ألداء صحيح حىت ميكن لالبعبني تقليد هذه النماذج ، و ميكن لالبعبني األداء إما ال
 بصورة فردية أو بصورة مجابعية طبقا لطبيعة كل مهارة.

اهلدف األساسي من هذه املرحلة يكمن يف حماولة الالبعب إتقان أداء املهارات العقلية مرحلة اإلتقان: ثالثا 
و بدون بذل املزيد من اجلهد و حماولة ربط هذه املهارات العقلية باملواقف الفعلية احلقيقية  بصورة دقيقة

 ألداء الالبعب و خاصة يف املنافسة الرياضية.
لنقاط يعدد مشعون و اجلمال بدورمها مراحل التدريب العقلي يف ا:المراحل حسب شمعون 3-8-2

(.20ص -1996 التالية) مشعون حممد العريب، مجال بعبد الن ي،  

، ألن االسرتخاء  هتدف هذه املرحلة إىل تعليم االسرتخاء العضلي و العقليمرحلة اإلعداد العقلي :أوال 
 ضروري للقيام بالتدريب العقلي.

لة للتحكم الذايت، طرق هتدف هذه املرحلة إىل تعلم النظم البديمرحلة التدريب على الطرق العقلية :ثانيا 
اطها حبالة بديل الوبعي.تكوين الذايت ، و طرق التصور العقلي اليت هلا تأثري يف ارتبالتوجيه الذايت ، ال  

و الثانية و تطبيقها  ىلاألو هتدف إىل دمج املهارات العقلية يف املرحلة ــ مرحلة تدريب القوى العقلية:ثالثا 
ها،يف جماالت مثل الدافعية ، االستجابة االنفعالية ، االجتاهات و الرتكيز و غري   

شخصية و متطلبات  تتنوع متطلبات التدريب العقلي إىل متطلباتمتطلبات التدريب العقلي : 3-9
.(21ص - 1996بعامة )مشعون حممد العريب، مجال بعبد الن ي، ،  

لعقل و اهلدوءإبعطاء الفرص لصفاء ا ي ـــ اجتاه إجيايب حنو التدريب العقل:  شخصيةمتطلبات 3-9-1  
ــ بعدم التأثر بالعوامل اخلارجية. خاء مع بعدم استخدام القوةــــ الوصول إىل االسرت   

دث بطريقة طبيعية.ـــ التحلي بالصرب و ترك األمور حت ـــ جتاهل األفكار املتضاربة اليت قد تطرأ بعلى العقل  
 ـــ العودة إىل احلالة العقلية العادية يف حالة حدوث بعض اجلنوح من العقل.
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أن يتم التدريب العقلي يف ظروف تتضمن : يفضلمتطلبات عامة:3-9-2  
تظم ـــ جو هادئ ـــ مكان مناسب ـــ اخنفاض يف اإلضاءةـــ املصاحبة باملوسيقى ـــ حتديد توقيت من  

 ـــ التخلص من كل ما حييط باجلسم مثل رباط العنق و السابعات و األحذية و احلُزم .
غراض بعديدة و هي  العقلي يف اجملال الرياضي أل و يستخدم التدريب:استخدامات التدريب العقلي3-10

(22صكما يلي  )مشعون ن حممد العريب ،  مجال بعبدا لن ي    

ـــ األنشطة الرياضة  4ـــ قبل املنافسة مباشرة 3ـــ اإلبعداد للمنافسات 2ـــ اكتساب و تنمية املهارات احلركية 1
ـــ األنشطة الرياضية ذات الدوائر املغلقة 6طويالـــ األنشطة الرياضية اليت تستغرق وقتا  5ذات التكرار  

ـــ حاالت اإلصابة و السفر و الظروف اخلاصة. 7  
الفرق بين التدريب العقلي و التصور العقلي :3-11  

و ميثل التصور العقلي أحد األبعاد الرئيسية يف التدريب العقلي حىت أن هناك خلط يف املفهوم، حيث 
لعقلي بعلى انه التدريب العقلي ، لذلك جتدر اإلشارة إىل أمهية التفريق بينهما و يتعامل البعض مع التصور ا

مشعون ن حممد العريب ،  )التعامل مع التصور العقلي كأحد املهارات املهمة يف تدبعيم االرتقاء مبستوى األداء 

صور العقلي يف مت استخدام مصطلح التدريب العقلي بطريقة مرادفة ملصطلح الت.(08مجال بعبدا لن ي ، ص
بعلم النفس الرياضي ، و لكن  من الواجب الفصل التام بينهما حيث أن التصور العقلي يرجع إىل 

( بأنه منط التفكري وأكد بعلماء النفس يف اجملال املعريف بعلى  Hailالعمليات العقلية و قد وصفه هيل ) 
يف حني أن التدريب ،  (50ن ي ،  صمشعون ن حممد العريب ،  مجال بعبدا ل )الوظيفة املعرفية للتصور 

العقلي مصطلح وصفي ميثل االسرتاتيجيات اليت يستخدم هبا التصور العقلي يف حماولة لتطوير األداء 
 الرياضي ،و ميكن أن يتضمن العديد من العمليات داخل هذا األسلوب من التدريب كما أوضح سوين

 ال يف رياضة التنس ميكن أن يتضمنبعلى سبيل املثال فإن التدريب العقلي كمهارة اإلرس
ــ التفكري يف اإلرسال. 1  
ــ احلديث الذايت مع النفس بعن خطوات اإلرسال . 2  
ــ تصور البعبا حمرتف يؤدي ضربة إرسال مثالية. 3  
ــ تصور إرسال قوي سبق أداءه بطريقة ناجحة. 4  
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الف زمن ظهورها و تعددت طرق التدريب العقلي و اختلفت باخت:طرق التدريب العقلي 3-12
اليت  Méditation (اجملتمعات اليت ظهرت فيها، منها ما يعود إىل بعصور قدمية جدا كطريقة التأمل 

ظهرت منذ أالف السنني يف شرق آسيا و مازال استعماهلا حىت يومنا هذا يف بعض املواقف، و منها ما هو 
يات املتحدة األمريكية يف السبعينات و هتدف حديث النشأة كالربجمة اللغوية العصبية اليت أنشأت يف الوال

إىل تغيري السلوك يف بعض املواقف و حتسني قدرات و طاقات الفرد من خالل البحث بعلى أفضل قنوات 
 (.72، ص 2007االتصال بني الفرد و احمليط الذي يعيش فيه و التأثر املتبادل بينهما. )رضوان بوخراز 

ق و تقنيات التدريب العقلي صممت للعالج النفسي و مت إنشائها بعلى جتدر اإلشارة أن اغلب طر        
أساس تيارات فلسفية و نظريات خمتلفة ، اهلدف منها كان القضاء بعلى بعض االضطرابات النفسية و 

حتسني الصحة النفسية واجلسدية للفرد. و جتدر اإلشارة إىل أن  اهلنود يف القرن الثاين قبل امليالد اخرتبعوا 
ة للعالج النفسي بعرفت باسم )اليوجا النفسية( ،واشتملت مترينات تلك اليوجا بعلى بعدة أوضاع و طريق

حركات للتنفس و للجمباز،بقصد متكني الفرد من التحكم يف ذاته بعن طريق ختليه أو تصوره للقوة اجلبارة 
 (.11، ص 1991بعزت حممود كاشف ) لرب الكون الذي يسابعد الفرد بعلى بعبوره واختباره ألي بعوائق.

يف اجملال الرياضي استعملت طرق التدريب العقلي يف البداية بطريقة غري مباشرة بعند الرياضيني الذين 
يعانون بعض املشاكل سواء للقضاء بعلى االضطرابات النفسية كالقلق ، اخلوف ، االكتئاب ، أو حتسني 

بعد أن أثبت الدراسات العلمية فعالية بعض العوامل النفسية كالدافعية ، الرتكيز و االسرتخاء .... و 
التحضري النفسي للرياضيني أصبح استعمال طرق التدريب العقلي بطريقة مباشرة ومقننة أثناء التدريبات 

 الرياضية ، و تتمحور الطرق املستعملة يف ثالثة جمموبعات أساسية.
Thomas , R ,  1994 , p59 

طوير األداء احلركي.لطاقة النفسيةــــ الطرق اليت هتدف إىل تــــ الطرق اليت هتدف إىل تنشيط و تنظيم ا  
 ــــ الطرق اليت تسابعد لتحسني االتصال بني األفراد و العالقات اجلمابعية.

اليت أثبتت بعن  نقدم يف هذا اجملال بعض اخلصائص: للتدريب العقليمميزات الرياضي الممارس  3-13
طريق الدراسات و البحوث أهنا ميزت الرياضيني املشاركني يف برامج التدريب العقلي ألهم هذه املميزات - 

(.89حممد العريب مشعون ، د ماجدة حممد إمسابعيل ، ص  

مستوى بعايل -االجتاه املتوازن-االلتزام الكامل-التحكم يف غري املتحكم-اإلجيابية يف مواجهة التحديات 
 ف من الفشل.التغلب بعلى اخلو -لغة إجيابية للجسم-من االبعتقاد الذايت
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العلمية اليت تدبعمه  يرتبط التدريب العقلي بالعديد من النظرياتنظريات التدريب العقلي: -3-14
النظريات اليت شاع تطبيقها: أهموتعمل بعلى تطويره ومن بني   

رائد هذه النظرية اليت  lowther (1968)لوثر يعترب المرجعي الكلي للتدريب العقلي: اإلطارنظرية -
بعام للمهارة املراد تعلمها حىت ميكن  إطاريكون قادرا بعلى تكوين  أنن الواجب بعلى املتعلم ترى انه م

التدريب العقلي يف مسابعدة املتعلم بعلى تكوين فكرة بعامة بعن العمل املطلوب  أمهيةوهنا تربز  األداءتطوير 
 اجنازه

االهتمام يف تعليم املهارة  أولوياتد اح إىلتشري هذه النظرية والتدريب العقلي: النتقانيانظرية االنتباه -
اهلامة املكونة للمهارة املراد تعليمها  إبعاد إىلحيث يتم توجيه انتباه املتعلم   احلركية هو االنتباه االنتقاين

وتبدوا بعالقة التدريب العقلي هبذه النظرية يف قدرهتا بعلى مسابعدة املتعلم يف تركيز االنتباه بعلى اسرتجاع 
يف بعدم نسياهنا  أيضاتكرار املمارسة يعمل بعلى تعزيزها يساهم  إىل باإلضافةمة يف املهارة اجلوانب اهلا

 املهاري بعد متام بعملية التعلم. اإلتقانهذه النظرية تعمل بعلى  أنحيث 
 واخلطأاحملاولة  أن إىلBowdlear  (1977 ) اشار بودلري نظرية التغذية الرجعية والتدريب العقلي:-

التوافق قبل بداية احملاولة  إنتاج إىليؤدي  األوىليف احملاولة  اخلطأساب التعلم املهار، حث ان ضرورة يف اكت
املهاري ولكن يتوقف استخدام التدريب  األداءالثانية من هنا يظهر بوضوح دور هذه النظرية يف تطوير 

 العقلي وفقا هلذه النظرية بعلى شقني:
ها.قية حتدد التحكم للمهارة املطلوب تطوير : قدرة الفرد بعلى تكوين صورة حقياألول  

العصبية العاملة يف املهارة اليت يتم تصورها بعقليا. االستثارة الثاني:  
 الداخليبعالقة التدريب العقلي بنظرية االستبصار نظرية االستبصار الداخلي والتدريب العقلي:-

insight  لفرد ) بغض النظر بعن املهارة املتعلمة الفرصة لتعديل السلوك النابع من داخل ا إتاحةتساهم يف
من الداخل ونتائج الدراسات اليت  األداءتطوير  وإثناء( فان بعض التصورات العقلية تبدو ضرورية قبل 

تكون هذه اخلربة  حىتاخلبة السابقة يف التدريب العقلي رجع اىل نظرية االستبصار الداخلي،  أمهية أكدت
 ة العقلية الكلية املتعلمة.استعادة الصور  األقلقادرة بعلى 

اختالف يف مستوى الدافعية  إىلجمموبعات التجريبية والضابطة يرجع نظرية الدافعية والتدريب العقلي: -
 بني هذه اجملمعات وهناك وجهنا نظر يف هذا االجتاه.
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لدافعة للفرد ى من االتعليمات اللفظية والنماذج خيلق اهتماما خاصا او مستو  إىلاالنتباه  أن: نرى األولى
عية.نتيجة لذلك تتفوق جمموبعة التدريب العقلي بعلى اجملموبعة الضابطة  بسبب الداف  

الكاذب  اإلحياء تأثريلكنتيجة   الضابطةمن اجملموبعة  أفضلجمموبعة التدريب العقلي تؤدي  أن: نرى الثانية
 اإلحياءحدوث  ثريتأال تشعر بشيء يدبعن  واألخرىجمموبعة التدريب العقلي تشعر بالتمييز  أنأي 

 الكاذب.
 أنيرى املهتمون بالدراسات والبحوث املرتبط التدريب العقلي  النظرية الترابطية والتدريب العقلي-

بني االنقباضات العضلية الطفيفة اليت حتدث نتيجة نظرية التغذية الرجعية يف  األداءاالختالف يف مستوى 
رية املرتابطة، حيث تكرار املنرب يف التدرب العقلي ينتج بعنه يف النظ أيضاالتدريب العقلي تلعب دورا مهما 

للمهارة اليت متت ممارستها  األداءتطوير  إىلارتباط قوي بني املنرب واالستجابة وهلذا فان التكرار يؤدي 
 بعقليا.

 نأ إالالتدريب العقلي،  تأثريظهر العديد من التفسريات يف جمال حدوث نظرية تفسير التدريب العقلي:-
 التدريب العقلي. تأثريبعلى وجود اجتاهني لتفسري  أمجعتمجيع املراجع والدراسات 

 بأنهيفرتض التفسري يف ضوء النظرية العصبية العضلية النفسية : النظرية العضلية النفسية:األولاالتجاه -
بعصبية  ستثارةا إىلللعضالت املشاركة يف هذه املهارة تؤدي  استتارهبعقد التصور العقلي للمهارة حيدث 

خفيفة تكون كافية حلدوث التغذية الرجعية  احلسية اليت ميكن استخدامها يف تصحيح املهارة بعند حماولة 
يف املستقبل وقد استمرت البحوث والتجارب يف تدبعم هذا االجتاه من خالف اثبات متاثل  األداء

( وحىت 1930) jacbsonكبسون من جا العضلي بداية  واألداءاالستجابة العضلية بن التدريب العقلي 
( والذي اكد من خالل استخدام الرسم الكهربائي لعضالت وجود انقباضات 1950) suinnسيون 
 التدريب العقلي. أثناءبعضلية 

يفرتض التفسري يف ضوء التعلم الرمزي انه ميكن االتجاه الثاني: نظرية التعلم الرمزي)النظرية المعرفية(
 وإمكانياتاملعرفة  أو اإلدراكاخلطط املختلفة بعلى مستوى   سائله اختباربواسطة التدريب العقلي وو 

( وسكاكيت 1930) PERRYكل من بري   أبعمال إىلهذه النظرية  أصولونرجع  األخطاءتصحيح 

Sackett (1943 و ،)بعليها دانيس  أطلقdines (1987 النظرية الرمزية )املعرفية  األبعادفمرور  اإلدراكية
 وهناك اجتاهني لتدبعيم هذه النظرية األداءحدوث التطور يف  إىلعص ي املركز يؤدي بعلى اجلهاز ال
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فابعلية للمهارات ذات التكوين  أكثرالتدريب العقلي  أن إىل والبحوثجمموبعة من الدراسات  أثبتت: األول
التدرب  أن إىلfits (1962 )فيتس  وأشارمن التعلم هي املرحلة املعرفية  األوىلاملرحلة  أنالثاين:  املعريف.
 من التعلم. األوىلفابعلة يف املراحل  أكثرالعقلي 

مهارات التصور مهارات االنتباه ، والتحكم يف  العقلية لتشملتتعدد املهارات المهارات العقلية:3-15-
هذه املهارات تنقسم يف داخلها فنجد ان مهارة  أناملهارات العقلية وجند  وغريها منالضغط العص ي 

"تركيز االنتباه و اليقة"  إىله تتضمن انتفاء االنتباه وحتويل االنتباه وشدة االنتباه وتنقسم شدة االنتباه االنتبا
 "اسرتخاء بعضلي واسرتخاء بعقلي". إىلوكذلك مهارة االسرتخاء تنقسم 

 واستخدام املهارات العقلية مبائل ما يتم يف املهارات احلركية حيث انه جيب:
 سيةاألساتعلم املهارات  -
 يف املواقف التنافسية  األساسيةربط هذه املهارات العقلية  -
 هذه املهارات تساهم بطريقة فعالة إحدىتطوير  أنربط املهارات العقلية بعضها ببعض حيث  -
 .األخرىيف تطوير املهارات العقلية  -

عيف ومالحظة الضرورية يف تطوير املهارات العقلية هو التعرف بعلى نواحي القوة والض األبعاد واحد -
دريب متواصل حىت ت إىلهذه املهارات العقلية حتتاج  أنيقتنع كل من املدرب والالبعب  أنتطويرها وجيب 

املستوى الذي ميكن توظيفها يف املواقف التنافسية إىلتصل   
خاء والتصور العقلي يف برنامج التدريب العقلي ملقرتح وهي االسرت  املستخدمةونعرض للمهارات العقلية 

أة و اجملازفة و تطويرها اخلصائص و السمات اإلرادية و املثابرة و ضبط النفس و الشجابعة و اجلر  تربية االنتباهتركيز و    

إن معظم احلركات تتطلب مع بعضها يف أشكال أمناطا احلركات املتعلقة بالزمان  عمليات التعلم3-16
الذايت و العلمي و بعمليات التعلم مرتبطة و املكان و التعلم احلركي مرتبط مع مستوى الطموح الشخصي 

بعمليات التعلم احلركي مرتبطة باالستجابة للمثريات و هذا ناتج بعن  احلركية إنبالقدرات أو الصفات 
قدرة اإلنسان بعلى هذه املهارات و هذه القدرة تعتمد بعلى مدى قدرة الفرد بعلى استيعاب بعمليات 

)وجيه حمجوب أبعلى قيمة حركية ممكنة نتيجة لعمليات التعلم التعلم و بعلى قدرته احلركية للوصول إىل 
 (58, ص1987
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و إن هدف التعلم احلركي كما يراه) حممـد بعادل رشدي(" أنه اكتساب املهارات احلركية وإتقاهنا و تثبيتها 
قان" حبيث ميكن للفرد الرياضي من استخدامها أثناء املنافسات الرياضية بدرجة كبرية من الفعالية و اإلت

 (145, 2006بعطا اهلل امحـد )

إن هذه املرحلة تظهر ترتيبا و تطور ال ميكن خمالفته أو السري بعكسه و هدا ال يعين أن كل مرحلة مستقلة 
بعن األخرى أو منفصلة بعنها: يقول لكورت مانيل" أن دلك ال يعين بأن املراحل ليس شكال ثابتا أو أنه ال 

 ( 145,  2006) بعطا اهلل امحـد سياب بني مرحلة و أخرى" توجد خطوط فاصلة و إمنا تسري بان

كما يشري حممد حسن بعالوي و أبو بعبد الفتاح بعلى أن بعملية التعلم املهارة احلركية متر بعلى ثالث مراحل 
 أساسية ترتبط فيها بينها و تؤثر منها يف األخرى و تتأثر هبا

 مراحل تعلم األداء المهاري  3-16-1
 ألوىل للمهارة احلركيةمرحلة التوافق ا -
 مرحلة التوافق اجليد للمهارة احلركية -
 (73بعال بعبد الفتاح ,ص  –حممـد حسن بعالوي مرحلة إتقان و تثبيت للمهارة احلركية)  -

يف" هذه املرحلة حيصل الرياضي )الالبعب( بعلى تطور األوىل مرحلة التوافق الخام للمهارة الحركية : أوال
اول أداء حركة جديدة ألول مرة فسوف يشعر أن حركاته غري منتظمة و غري بعن سري احلركة حبيث أنه حي

 (إن" م147, ص 2006بعطا اهلل امحـد منسقة كما ال يستطيع السيطرة بعلى أطرافه"   )
ن حياول أداء مهارة حركية ألول مرة يشعر حقيقة أنت حركاته غري منسقة  و ال ختضع أطرافه للتوجيه و ا

ن احلركة تنصهر لعدة حركات غري متناسقة ال رابط بينها يف كثري من األحيان و لكن السيطرة كما يالحظ أ
يف أثناء تكرار األداء املستمر للمهارة احلركية و من خالل أوجه املسابعدات املتعددة تضم أخريا اللحظة 

تسام األداء بالبداية و اليت يستطيع فيها الفرد النجاح يف أداء املهارة احلركية اجلديدة ألول مرة بالرغم من ا
ارتباطه ببعض األخطاء و هده اللحظة تعترب حلظة فاصلة ألنه من األمهية مبكان أن يعيش الالبعب و يشعر 

(مبعىن" آخر اكتساب املسار األساسي للحركة 61-60, ص 2002) حممد حسن بعالوي باحلركة كالكل" 
 (133, ص 1996إبراهيم محد بشكل بعام دون وضع ابعتبار مبستوى جودة األداء" ) مفيت ا

و يذكر ) كورت مانيل( حول هذه املرحلة" أن مجيع األخطاء يرجع سببها إىل األداء احلركي يوجه بالدرجة 
, ص  2001") سبع بو بعبد اهلل األوىل بعن طريق دائرة تنظيم خارجي إىل أساس املعلومات املناسبة من النظر 
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الظهور الواضح ألقسام احلركة و قلة الثبات فيها كما يشري  "إن التوقف األويل يتصف كذلك بقلة( 173
لقلة    يف االنسياب احلركي و تشمل ذلك االنتقال من القسم التحضريي للحركة إىل القسم الرئيسي 
حيث حتدث تأخريات و أحيانا تقطع يف سري زمن األداء أما بالنسبة جملال كبري فان التوافق األوىل ال ميكن 

 ( 159, ص  1992") حممد حسن بعالوي داة فقد يؤدي احلركة مبجال كبري وأحيانا مبجال قليل الصورة املر 
و من هنا نستنتج أن هذه احلركة تتطلب التفكري و الرتكيز و فهم و تقدمي املعلومات و منوذج بعن األداء 

 اليت يتسم شرحها يف ما بعد 
ملرحلة حتتوي سري التعلم لالنتقال من مرحلة التوافق إن هذه امرحلة التوافق الجيد للمهارة الحركية:ثانيا 

اخلام إىل مرحلة يتمكن فيها املتعلم من أداء احلركة دون إخطار تقريبا يقول) حممد بعادل رشدي( "هذه 
املرحلة هي تطوير و حتسني و تعديل الشكل اخلام و البدين للحركة و الذي مت األساس بعن طريق املمارسة 

(و يقول :" إن ما مييز معامل هذه املرحلة قلة األخطاء  198, ص  2006هلل امحد االجيابية" )بعطا ا
املهارية و خلو التكنيك  الرياضي للمهارة من تلك األخطاء الرئيسية و بذلك فتلك املرحلة أهم مرحلة ما 

احلركية , إذ يبدو مييزها هو حتقيق احلركة بأقل أخطاء ممكنة يصبح املتعلمون قادرين بعلى تكرار أداء املهارة 
(و خبصوص  133, ص  1996بأن األداء أصبح أكثر اقتصادية يف اجلهد املبذول" ) مفيت إبراهيم محاد 

أمهية التقدم السمعي البصري و بعالقته بالتصحيح الذايت ) مانيل( "يف هذه املرحلة تزداد معرفة املتعلم 
لذاتية و التصحيح الذايت و يضيف بعلى ذلك : أن ألجزاء احلركة تدرجييا و هذا يؤدي إمكانية املالحظة ا

الشرح و التصحيح من قبل املدرس أو املدرب و كذلك ربطها بالعرض تؤدي فقط إىل النجاح بعندما 
 ( 175, ص  2001يتمكن املتعلم من مقارنة ها ذاتيا و أن يتمكن من التصحيح الذايت" )طاهر طاهر 

كما يسميها ) كورت مانيل ( : "مرحلة االنسجام الوضعيات ركية مرحلة التوافق اآللي للمهارة الحثالثا 
ملتغرية أو مرحلة املقدرة حبيث أنه خلل هذه املرحلة يصبح بعند الرياضي ما يسمى بالشعور أو احلركة و هذا 

 ( 150, ص  2006) بعطا اهلل أمحد يعين الشعور أو اإلحساس العضلي العلي لدقة احلركات " 
سب املتعلمون التوافق اجليد للمهارة حيث يصبحون قادرين بعلى تكرار األداء كذلك" بعد أن ستكت

للمهارة احلركية بصورة أكثر تنظيما و أساسيا ملهم الوصول هبم إىل مرحلة اإلتقان و التثبيت و اليت تتميز 
مفيت إبراهيم ) بأن مستوى األداء فيها يصبح مرتفعا بدرجة كبرية و يتصف بالسيطرة و التوافق و االنسجام" 

 ( 69,ص  2002(و يف ") حممد حسن بعالوي  134, ص  1996محاد 
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و يقول ) بسيطويسي أمحد بسطويسي(:" أهنا مرحلة الكمال احلركي , و خالل هذه املرحلة يتكون لدى 
املتعلم يف اجملال الرياضي اإلحساس العضلي العايل لدقة احلركات , و هدف هذه املرحلة هو التمكن و 

و يف هذه املرحلة يذكر ) مانيل(" ( 58, ص  2001)زيتوين بعبدالقادر م يف األداء يشكل إىل" التحك
خبصوص التصوير احلركي أن التصوير احلركي ينسجم مع واقع ) األداء احلركي ( لكنه يف املرحلة الثالثة ال 

رحلة الثالثة ال يعادل االدبعاء يعادل االدبعاء و هذا يعين تصورات غري و واقعية )األداء احلركي ( لكنه يف امل
و هذا يعين تصورات غري واقعية ) أي تصور إبدابعي ( أما الذاكرة احلركية فتبقى وظيفتها تعمل حىت يف 
احلركات الدقيقة إىل حالة ثبات يف كوهتا أن تكون حتت سيطرة املتحكم يف أي وقت و أمام كل الظروف 

 ( 177ص  2001)طاهر طاهر , وخا صعبة و متغرية" و بذلك تصبح املهرة احلركية أكثر دقة و رس

مخس خطوات رئيسية تستخدم يف التدريب هبدف إتقان املهارة احلركية و “ هارة “ و سيوف بعالوي بعن 
 ( 135, ص  1996: )مفيت إبراهيم محاد تثبيتها   و هي كما يلي 

 إتقان  املهارة احلركية حتت الظروف املبسطة الثابتة -
 احلركية من خالل التغري يف االشرتاطات و العوامل احمليطة باألداء  تثبيت املهارة -
 تثبيت املهارات احلركية يف املنافسات التجريبية  -

 و هكذا نستنتج أن التعلم مير مبرحلة ثالث:
 اكتساب حركي للمهارة  -
 التحكم اجليد يف احلركة املكتسبة  -
 إلتقان و التثبيتإحساس بعضلي بعايل باملهارة احلركية بدرجة بعالية من ا -

هناك ثالث أنزاع من التعلم و لكل واحدة منها الظروف اليت ميكن استخدامها و طرق التعلم 3-16-2
 (138, ص 1996مفيت إبراهيم  )هي كالتايل: 

يف هده الطريقة تقسم املهارة احلركية املطلوبة تعلمها إىل بعدة أجزاء حيث يقوم : ئيةالطريقة الجز أوال 
الناشئني اجلزء األول, و بعد إتقاهنم له ، ينتقل إىل اجلزء الثاين ليقوم بتعليمه، و بعد إتقاهنم  املدرب بتعليم

اجلزء الثاين ينتقل إىل اجلزء الثالث , و هكذا حىت يتعلم الناشئون بأداء املهارة كوحدة واحدة و هده 
 الطريقة تناسب املهارات  اليت ميكن تقسيمها إىل  أجزاء  و يصنف
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أن هده الطريقة هلا بعيوب من  بينها فقدان  التشوق للحركة و فقدان  االرتباط  الصحيح بني  " بعلى
, ص  2004)سبع بوبعبداهلل  أجزاء  احلركة  و االرتباط أو  املهارة , وقد يؤدي إىل  تأخر إتقان  التوافق" 

وط الين يوضحها بعباس أمحد و استخدام الطريقة اجلزئية يف تعلم املهارات احلركية يتم مبرابعاة الشر (92
 (108, ص  2005) بعطا اهلل أمحد      السمرائى  صاحل 

 بعندما تكون املهارة طويلة وصعبة األداء. -
 بعندما تكون أجزاء املهارة مفقدة. -
 بعندما يكون الوقت كافيا لتجزئة املهارة, و السيطرة بعلى تلك األجزاء مث املهارة ككل. -
 بة.بعند توفري وسائل اإليضاح الناس -
 بعندما يكون املتعلمني صغار السن. -

بأن استخدام هده الطريقة يكون جزء واحد من جمموع املهارة صعبا, و » و يقول الدكتور بعطا اهلل أمحد 
 «بعندما تكون املهارة صعبة و فيها خطورة بعلى التلميذ 

دة و يف تعليم و من هنا يستنتج الباحث أن استخدام هده الطريقة بعندما تكون املهارة صعبة و معق
 األطفال صغار السن حيث تتطلب وقتا طويل فيما تعلم املهارة

يف هده الطريقة تعلم املهارة كوحدة واحدة  و ليس هلا أجزاء كما يقول الدكتور )مغين الطريقة الكلية:ثانيا 
مل بعلى إتقاهنا من إبراهيم محاد"يف هده الطريقة يقوم الناشئون بتعلم املهارة احلركية املطلوبة تعلمها و الع

خالل أدائها كوحدة واحدة دون جتزئتها , و من مميزات هده الطريقة تسابعد الناشئني بعلى إدراك العالقات 
بني بعناصر املهارة احلركية مما يسهم يف سربعة تعلمها إتقاهنا كم أهنا تسهم يف العمل بعلى خلق أسس 

و اسرتجاع املهارة احلركية املركبة و املهارات احلركية اليت  التذكر احلركي للمهارة نظرا ألن الفرد يقوم باستدبعاء
و" الطريقة الكلية تسابعد املتعلم بعلى فهم املهارة و  (138, ص 1996)مغين إبراهيم محاد يصعب جتزئتها" 

دراك العالقات املختلفة بني األجزاء و املكونات اليت تشكل املهارة , و استعمال هده الطريقة إككل , و 
املتعلم بعلى التذكر احلركي ألداء املهارة حيث أن استخدام الطريقة يالم املهارات احلركية السهلة غري  تسابعد

املركبة اليت يصعب جتزئتها و من بعيوب هده الطريقة , يصعب استخدامها مع املهارات احلركية املركبة , و 
زاء , كذلك يصعب التخلص يف معظم األحيان يكون الرتكيز بعلى جزء صعب معني دون غريه من األج

 (64, ص 1997) إبراهيم زكي خطيبةمن العادات اخلاطئة" 
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أن تكون  (109, ص 2005)بعطا اهلل أمحد و لكي تنجح يف هده الطريقة جيب أن حنرتم الشروط التالية: 
 املهارة احلركية قصرية, حىت تكون األخطاء املرتكبة قليلة.

 لتمكني املتعلمني من اكتساب التخيل احلركي الصحيح  أن تتوفر وسائل إيضاح مناسبة , و دلك -
أن تكون املهارة سهلة األداء, أي غري معقدة و مناسبة اإلمكانيات املتعلمني املهارية و العقلية, بعندما   -

 يصعب  جتزئة املهارة إىل أجزاء .
الكبري يف التعلم و من  و يقول الدكتور بعطا اهلل أمحد (, بأن التعلم هبده الطريقة ميكننا من ربح الوقت -

معرفة  املهارة بشكل كبري و كامل , و لكن صعوبة تطبيق هده الطريقة تكون بعندما يكون خلل يف أحد 
 أجزاء املهارة فهنا  يضطر املدرس إىل فصلها و تعلمها منفرد.

يصعب جتزئتها  و من هنا نستنتج أن هده الطريقة تستخدم إدا كانت املهارة احلركية سهلة و غري مركبة اليت
 و هده الطريقة ال تتطلب وقت طويل يف تعلم املهارة احلركية 

توضح بعفاف بعبد الكرمي , يوصي كثري من أصحاب الفكر يف التعلم بأنه جيب الطريقة المختلطة : ثالثا 
زئي,  أن يتاح للمتعلم الفرصة العمل املتحركة الكلية قبل العمل باألجزاء و يكون التقدم هنا ) الكلي , ج

(هده الطريقة بعبارة بعن مزج أو مزيج من الطريقتني السابقتني ,  85, ص  1998سيد أمحد بعدة كلي( .) 
كما يقول الدكتور مغين إبراهيم : "من الطبيعي أن الطريقة اجلزئية و الطريقة الكلية مميزاهتا و بعيوهبا و بعلى 

السابقتني معا حىت ميكن اإلفادة من مزايا  هدا فهناك بعض املهارات اليت يفضل فيها استخدام الطريقتني 
حيث ميشي ( « 138, ص  1996مفيت إبراهيم محاد كل منها يف نفس الوقت تتالقى بعيوب كل طريقة" )  

"بان هده الطريقة ترابعي الفروق الفردية يف القدرات احلركية كما حيتاج إىل دقة يف تقسيم احلركة إىل وحدات 
"و جناح أي طريقة مهما كانت جيب بعلى املعلم أو املدرب أن ( 92, ص  1004اهلل  بوبعبد ".) سبع سليمة 

و االنتقال من السهل إىل الصعب و من   يستخدم املبادئ األساسية للتعلم أو التدريب, كالوضوح 
) ناهد حممد سعيد , البسيط إىل املركب , و احرتام الفروق الفردية إىل غري دلك و مرابعاة العمر الزمن"ي

 1996) مفيت إبراهيم محاد , و ينبغي مرابعاة ما يلي بعند استخدام هده الطريقة( 80, ص  1998لي رمزي ناي
 ( 139, ص 

 تعليم املهارات احلركية ككل بصورة مبسطة يف أول األمر  -
 تعليم األجزاء الصعبة بصورة منفصلة مع ربط دالك باألداء الكلي للمهارة احلركية . -
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 هارة احلركية إىل وحدات متكاملة و مرتابطة بعند التدريب بعليها كأجزاء مرابعاة تقسيم أجزاء امل -
و من هنا استخلص الباحث أن استعمال هده الطريقة بعند م يصعب تعلم املهارة بالطريقتني السابقتني  -

 حيث أهنا تتفادى بعيوب الطريقتني, و التقليل من الوقت الضائع.
لم النفس " املسلمات األساسية اليت يفرتض التسليم يقصد بالنظرية يف بع نظريات التعلم 3-16-3 -

أم نظرية التعلم فيعرفها ) حممد وطاس ( كما يلي : تلك األسس النظرية اليت « , بصحتها دون برهان
وضعت من طرف بعلماء النفس الرتبويني بعن طريق االفرتاضات و التجارب املتعددة حماولة منهم ملعرفة سر 

طوي بعليه من ميول و غرائز و اجتاهات , و مواقف , و استعدادات و دوافع و النفس اإلنسانية و ما تن
,  2006مواهب , حىت توضع طرق تدريسية تكون مبنية بعلى أسس هده النظريات" )بعطا اهلل أمحد , 

( هناك العديد من النظريات اليت حاولت تفسري بعملية التعلم, و فيما يلي بعرض موجز  113,  152ص 
و اليت ميكن اإلفادة منها يف تعلم املهارات احلركي و التدريب بعليها و إتقاهنا :      لم  التاليةلنظريات التع

 (  44, ص  2002) حممد حسن بعالوي , 
 نظرية التعلم باالرتباط الشرطي. -
 نظرية التعلم باحملاولة و اخلطأ. -
 نظرية التعلم باالستبصار . -

ط هده النظرية باسم العامل الروسي يف  بعلم  النفس  ترتبنظرية التعلم باالرتباط الشرطي :أوال 
الذي  "كان يهتم بدراسة بعملية اهلضم بعند الكالب و   (1936 – 1849) إيفان بافلوي الفسيولوجي   

, و تتلخص يف أنه"  (17, ص  2004)بعصام نور سرية , الذي قادته إىل دراسة األفعال املنعكسة الشرطية"
وك املطلوب تعلمه إدا ما اقرتن مبثريات شرطية معينة , إذ يقوم الفرد بسلوك ميكن اكتساب الفرد بالسل

بدلك تتكون لدى الفرد استجابات معينة ترتبط أو   و معني كنتيجة ملؤثرات معينة ارتبط هبدا السلوك
(, و كذلك فيها يفسر" بعملية التعلم  45, ص  2002) حممد حسن بعالوي تقرتن كل منها مثري معني" 

و لكن االرتباط ال “ املثري و االستجابة “ ا فسيولوجيا بعلى أساس تكوين نوع من االرتباط العصي تفسري 
ارتباط باملثري “ مثري شرطي“ يكون بني املثري األصلي و االستجابة الطبيعية له , و إمنا حيدث بني مثري آخر

بعوض بسيوين , فيصل أمني الشايف ) حممد األصلي و أصبح مبفرد يستدبعي االستجابة لدلك املثري األصلي" 
 ( 50, ص  1992
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و هكذا يفسر بافلوف بعملية التعلم بأهنا حتدث نتيجة نوع من االرتباط بني املثري و االستجابة و أرجع 
 حدوث دلك االرتباط إىل أسس فسيولوجية حبتة و جعله وظيفة من وظائف املخ  

 2006) بعطا اهلل أمحد ,كي يتم النوع من التعلم ما يلي و يرى بافلوف أن أهم العوامل اليت جيب توافر ها ل
 (  156, ص 

و املثري الشرطي معا بالتعاقب, مع مرابعاة أن تكون الفرتة بني ظهورها “ الطبيعي“ظهور املثري األصلي  -
 قصرية جدا 

رات تكرار أو ارتباط املثري الشرطي بعدة مرات, و تلعب الفروق الفردية دورا هاما بالنسبة لعدد م -
 التكرار 

 بعدم وجود بعض املثريات القوية املشتتة لالنتباه يف غضون فرتة ارتباط املثري الطبيعي باملثري الشرطي  -
 بعدم تفوق القيمة احليوية للمثري الشرطي بعلى املثري الطبيعي -

حبيث  و يتمثل يف املزاوجة أو الربط بني مثريين أحدمها حمايد و األخر طبيعي ,اوال قانون االقتراب :
 يكتسب املثري احملايد صفة املثري الطبيعي و يصبح مثريا شرطيا لدى الكائن احلي وفقا هلدا االقرتاب

يتضمن االنطفاء أو احملو توقف أو تالشي ظهور االستجابة الشرطية املتعلمة ثانيا المحو أو االنطفاء:
د من املرات وحده دون أن يتبع باملثري للمثري الشرطي, و حيدث هدا احملو كنتيجة لوجود املثري الشرطي لعد

 الغري الشرطي أو الطبيعي
يتضمن هدا املفهوم بعودة ظهور االستجابة الشرطية للمثري الشرطي بعدم مرور :ثالثا االسترجاع التلقائي

فرتة من الزمن فاالستجابة اليت يتم تشكيلها للمثري الشرطي و انطفأت بسبب بعدم إتباع املثري الشرطي 
  الطبيعي , تعود للظهور مرة أخرى بعند تقدمي دلك املثري دون أن يتبع باملثري الطبيعيباملثري

يشري هدا املفهوم إىل وجود مثري آخر يستجيب إليه الفرد أثناء بعملية االشرتاط حبيث مينع :رابعا الكف
 ظهور االستجابة الشرطية للمثري الشرطي

احدة جملموبعة مثريات متشاهبة و لكن غري متطابقة أو يعرف بعلى أنه إبعطاء استجابة و :خامسا التعميم
 متماثلة, فاالستجابة الشرطية اليت مت تعلمها ملثري شرطي ما قد يتم تعميمها للمثريات األخرى املشاهبة له 
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ميثل التمييز االستجابة بطرق خمتلفة جملموبعة املثريات املتشاهبة و غري املتطابقة فمن خالل سادسا التمييز:
بعل يبدأ الفرد بالتميز بني املثريات و تأخذ االستجابة الطابع االنتقائي حبيث يستجيب فقط للمثريات التفا

 املعززة و يكف االستجابة لتلك الغري معززة
 “ )ادوارد تورنديك“ تقرتن هده النظرية باسم العامل األمريكي نظرية التعلم بالمحاولة و الخطأ: ثانيا 

نديك" أن التعلم يف اإلنسان و احليوان حيدث بعن طريق احملاولة و اخلطأ و , و يرى تور  (1949,  1874
الكائن احلي يف سلوكه إزاء خمتلفة املواقف يقوم ببدل العديد من احملاوالت اخلاطئة قبل أن يصل إىل النتيجة 

لم و ("يتخذ كذلك مواقف خمتلفة يف تفسري بعملية التع159, ص 2006د. بعطا اهلل أمحد, املتوقعة ") 
تشكيل االرتباط بني املثريات و االستجابات آدا يؤكد بعلى أمهية التعلم من خالل احملاولة و اخلطأ أو 

( ," و ترى كذلك هده النظرية أن الفرد 211ص 2009بعماد بعبد الرحيم الزغلول  التعلم باختيار روابط ") 
يصل إىل االستجابة الصحيحة و يف سلوكه و يقوم بأداء حماوالت و استجابات خاطئة متعددة قبل أن 

(و هناك بعض العوامل اهلامة اليت يشرتط توفرها يف مثل  45,ص  2002) حممد حسن العالوي , يتعلمها" 
  152, ص 2006)بعطا اهلل أمحد, هدا النوع من التعلم و هي 

 ضرورة قيام الفرد بنشاط نتيجة الستشارة حاجة بعنده -
  اهلدفوجود بعقبة يف سبيل الفرد للوصول إىل -
يقوم الفرد باستجابات بعدة , بعضها خاطئ و بعضها  صائب حىت يصل إىل اهلدف و أهم القوانني  -

 اليت استخلصت من هده النظرية ما يلي: 
يرى تورنديك" أن النتائج املرتتبة بعلى السلوك هي املسؤولية بعن تقوية الرابطة بني الوضع أوال قانون األثرة:

أن االرتباطات تتبع بسرور أو متعة تتقوى يف  حيث أهنا تضعف آدا اتبعت املثري و دلك السلوك حيث 
(, ويتخلص كذلك يف أن الرابطة  212, ص  2002بعماد بعبد الرحيم الزغلول حبالة مزبعجة أو بعدم رضا" ) 

بني املثرية و االستجابة  تقوى   آدا  صاحبها  أو اتبعها تواب ما , و هدا يعين أن التواب الناتج بعن 
ستجابة معينة يعمل بعلى تأكيد تلك االستجابة و تكرار املوقف أو املثري ، فالفرد يقبل بعلى التعلم احلركي ا

 إدا ما ارتبط دلك باخلربات السارية احملببة إىل النفس كالنجاح  يف األداء    و االكتساب
ابطة و يقلل احتماالت تقدير املريب و تشجيعه , أما العقاب فيختلف أثره , فقد يؤدي إىل إضعاف الر  

جيب بعلينا » تكرار االستجابة , أو قد ال يؤدي إىل دلك , يقول ) سعة جالل و حممد بعالوي ( إنه 
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)  بعطا اهلل أمحد مرابعاة أن التواب أقوى و أبعظم من العقاب , و أثره مباشر بينما العقاب أثره غري مباشر 
 ( 160, ص 2006

حالة التنبؤ العامة للفرد “ الفيزيوجلية لقانون األثر, و يعرفها بأهنا  "يصف األسس:ثانيا قانون االستعداد 
, إذ أن حالة استعداد الفرد كنتيجة الستعداد االرتباطات العصبية املناسبة للقيام بعمل ما , و قيامه به 

اد بعند "و تسيري مفهوم االستعد(161, ص 2006) بعطا اهلل أمحد فعال ,مما يبعد بعلى الرضا و االرتياح"  
تورنديك إىل احلالة املزاجية اليت يكون بعليها الفرد بعند مواجهة الوضع أملثريي, و قد استخدم حالة 

الوصالت العصبية للداللة بعلى هده احلالة و يرى أن  هناك ثالثة  أوضاع لقانون  االستعداد   تتمثل  يف  
 (213, ص  2002الرحيم ألزغلول, ) بعماد بعبد

ووجد ما يتيح أو يسهل ظهوره, فان دلك  عصبية لدى الفرد بعلى استعداد ألداء سلوككانت الوحدة ال  آدا -
 يؤدي إىل الشعور بارتياح أو الرضا 

إدا كانت الوحدة العصبية لدى الفرد بعلى استعداد ألداء سلوك و وجد مايعيقه : فإن دلك يؤدي إىل  -
 اإلحباط و بعدم الرضا أو االرتياح 

لدى  الفرد بعلى  استعداد ألداء  سلوك ما و أجرب بعلى  أدائه فإن  دلك إدا كانت الوحدة العصبية  -
 يؤدي إىل  الشعور بالضيق وبعدم االرتياح 

و يؤكد كذلك ) سعد جالل و حممد بعالوي"كما يدخل حتت نطاق دلك أيضا درجة استعداد و نضج 
ة و القدرات اخلططية بعلى درجة الفرد لتعليم بعض النواحي املعينة , إذ تتوقف سربعة تعلم املهارات احلركي

 (161, ص 2006") بعطا اهلل أمحد النضج العضوي و العقلي للفرد 
يتلخص أن التدريب يؤدي إىل تقوية الربط بني املثري و االستجابة , و هنا يؤكد ) ثالثا قانون التدريب:

تعلم املهارات , بل  سعد جالل و حممد بعالوي( "إن جمرد التدريب بعلى املهارات احلركية  ال يؤدي إىل
جيب أن يرتبط دلك بالشعور و االرتياح ", و بعدم التدريب و املمارسة يؤدي إىل إضعاف الربط بني املثري 

(و يأخذ  161, ص 2006) بعطا اهلل أمحد و االستجابة , و بالتايل إىل توقف  التعلم  و بعدم  تقدمه 
 (214ص   2002الزغلول,بعماد بعبد الرحيم كذلك القانون مظهرين يتمثال يف : ) 

 قانون االستعمال: تتقوى االرتباطات أو الوصالت العصبية باالستعمال و املمارسة -
 قانون اإلمهال: تضعف االرتباطات أو الوصالت العصبية نتيجة بعدم االستخدام و املمارسة  -
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أو املمارسة  لقد بعدل تورنديك يف هدا القانون نتيجة ال انتقادات ووجهت له , حيث وجد أن التدريب
ليس من الضروري أن تؤدي إىل حتسني األداء ما مل يتبع هدا األداء بتغذية راجعة , و من هنا أكد 

 تورنديك بعلى ضرورة وجود تغذية راجعة للسلوك أثناء بعملية التدريس أو املمارسة 
كا و فرهتيمر, و تتلخص "و هده الطريقة قام هبا العلماء األملان كهلروكوف:نظرية التعلم باالستبصار  ثالثا

يف أن التعلم و الوصول إىل اهلدف يأيت فجأة بعد فرتة من الرتدد بعن طريق املالحظة و إدراك العالقات أو  
" أن  التعلم    (و يصيف   ) حممد حسن بعالوي(162, ص 2006)د. بعطا اهلل أمحد كنتيجة لإلدراك الكلي" 

و هدا يعين كلما ازدادت بصرية الفرد  الكلي  للموقف يف هده النظرية , ما هو إال نتيجة  لإلدراك 
و هدا النوع من التعلم كثريا ما « , الرياضي باملهارة احلركية ككل , استطاع سربعة تعلمها و اكتساهبا  

نالحظه يف تعلم بعض املهارات احلركية أو بعند تعلم خطط اللعب املختلفة بصورة كلية دون أن نقوم 
و ( 46,ص  2002)حممد حسن بعالوي كية أو خطة اللعب إىل أجزاء صغرية منفصلة" بتجزئة املهارة احلر 

يشري إبراهيم وجيه حممود " أن االستبصار هو الطريقة اليت يتم هبا تكوين منظم جديد من جمموبعة 
 ( 198, ص  2005" )إبراهيم وجيه حممود العالقات املوجودة يف املوقف 

النظرية أن التعلم هو بعملية كلية ال ميكن جتزئتها حتدث إدراك الفرد و يضيف  بعصام نور : "أنه يف هده 
املوقف الذي يوجد فيه الن الكل أكرب من جمموبعة أجزائه و أن جزء ليس له معىن إال يف وجود الكل الذي 

و يلخص ) بعوض ( 68, ص  2004) بعصام نور سرية حيتويه و أن إدراك الكل سابق بعلى إدراك اجلزء" 
بسيوين      و فيصل و فيصل ياسني الشاطي ( مميزات التعلم يف هده الطريقة كما يلي :  )بعوض  بسيوين , 

 (  52, ص  1992ياسني الشاطي , 
 التعلم يتوقف بعلى تنظيم املشكلة تنظيما خاصا حبيث يسمح بادراك العالقات بني بعناصرها املختلفة  -
 ك بسهولة مىت وصل الفرد إىل اهلدف فإنه ميكنه تكراره بعد دل -
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:ةالخاتم  
 امتالك إىل بالالبعب يؤدي مما العليا العقلية العمليات بانسجام بعالقة له العقلي التدريب أن الباحثان يرى

 أسس بعلى املنظم التدريب خالل من وتطويرها مبستواها االرتقاء بعلى تسابعد واليت احلركية، القدرات
 ضروريًا أمرًا أصبح واجلسم العقل بني التوافق ألن مثال ، احلركية كاجلملة أخرى مبهارات وربطها بعملية،
 األداء مستوى حتسني أو التطوير أو التعلم يف سواء الرياضات، مجيع العلمي،ويف البحث جمال يف ومهًما
 .ةاملنافس جمال ويف واخلططي البدين واإلبعداد املهاري
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عمرية لقدم وخصائص المرحلة الالمهارات األساسية لالعبي كرة ا
سنة 14اقل من   

 تمهيد
 المهارات األساسية في كرة القدم

 اإلعداد المهاري
 أقسام المهارات في كرة القدم

 المهارات بدون كرة
 المهارات األساسية باستخدام الكرة

 سنة 14المرحلة العمرية اقل 
 سنة 14التعرف على المرحلة العمرية اقل من

 سنة 14المتأخرة قبل مميزات الطفولة 
 الخاتمة
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 تمهيد
يف كرة القدم احلديثة يلعب األداء املهاري دورا بارزا لتحقيق النتائج االجيابية حيث تلعب إلية املهارة دورا 
بارزا يف بعملية إتقان و جناح طريقة اللعب بدرجة بعالية , حيث يعترب اهلدف من تعلم املهارات األساسية 

ب قادر بعلى التصرف بالكرة بأي جزء من جسمه حسب قانون اللعبة , حيث حاول هو جعل الالبع
خصائص اىل أهم الباحث يف هدا الفصل التعريف مبختلف املهارات األساسية لكرة القدم مع التطرق.

 سنة ( بابعتبارها فرتة انتقال مابني الطفولة و الشباب إذ يطلق بعليها مرحلة املراهقة 14املرحلة العمرية )
املبكرة , حيث من املهم أن يكون املدرب بعلى دراية مبختلف مراحل النمو البدين و احلركي و االجتمابعي 
باإلضافة إىل  النمو العقلي و االنفعايل الذي مييز هذه املرحلة حىت يستطيع استثمار قدرات الطفل بصفة 

 جيدة.
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 المهارات األساسية في كرة القدم -4
يقصـد باإلبعداد املهـاري" كل اإلجـراءات اليت يتبعـها املدرب هبـدف وصـول عداد المهاري:اإل4-1

و اإلتقان و التكامـل يف أداء مجيـع املهارات األساسيـة للعبـة كـرة القـدم حبيث ميكـن أن   الالبعب إىل الدقـة
( 11,ص 1989فيت إبراهيم محاد ميؤديـها الالبعب بصورة إليـة متقنـة حتت أي ظرف من ظروف املهارات ") 

حيث" يستهدف اإلبعداد املهاري لالبعبني تعلم و تطوير و صقل و إتقان و تثبيت املهارات احلركية 
مهند حسني ) الرياضية اليت ميكن استخدامها يف املنافسات الرياضية لتحقيق أبعلى االجنازات الرياضية"

حيث يتميز أداء املهارات األساسية أو احلركات اجليدة  ( 199, ص  2005أمحد إبراهيم اخلواجا , –البشتاوي 
 (14, ص 2004) رضا إبراهيم حسني كما يلي, 

اإلتقان يف أداء -التوافق يف أداء احلركة -الدقة و التحكم يف األداء -السهولة و األساسيات يف األداء .1
 الرتتيب-التوقع–اإليقاع -احلركة 

بعلى الفرد و ليس  skillيـن أن يطلـق مصطلح املهـارة "يفضل بعض املتخصصمفهوم المهارات :4-2
بعلى احلركة, فالفـرد هو املاهـر و ليست احلركـة , فيـؤدي الفـرد املاهـر احلركـة بسهـولة و حتكـم و دقـة دون 

إمكانيـات التـأثر بالعوامـل احمليطـة, و تعـرف املهـارة بعلى أهنا اخلاصيـة احلركيـة املركبـة للفـرد و اليت تظهـر 
و (,  15, ص 1998د. زكي حممد حسن التـوافق اجليـد يف اجلهـاز العصبـي و أطـراف اجلسـم احلركيـة"  )

تعرف" بأنـها سلـوك معيـن لفـرد حيـددها بعامـل السربعـة و الدقـة يف األداء        و حيكمـها بعامـل النجـاح, 
قابـة الذاتيـة اليت توقـع مميـزات االقتصـاد و الثبـات"  و الغـرض املوجـود و هـي تعتمـد بعلـى نـوع من الر 

(Thomas Thille 1987 p 300 و تعـرف" كذلك بأهنا مقـدرة الفـرد بعلى التوصـل إىل نتيجـة من,)
خـالل القيـام بأداء واجب حـركي بأقصـى درجـة من اإلتقـان مع بدل ألقـل قـدرة من الطاقـة يف أقـل زمن 

يف تنظيـم و ترتيب اجملاميـع العضليـة مبـا  ( ,و يتمثـل"دورها104ص  2001براهيم محاد مغيت إممكـن" ) 
ينسجـم و هدف احلـركة و االقتصاد  باجلهـد و السهولـة وفـق القـانون و تعـرف أيضـا بأهنـا قابليـة التواجـد يف 

نـاسب فاألسـاس املهـاري يرتبـط  املكـان الصحيـح و الزمـن الصحيـح و اختيـار الفـن اجليـد يف الوقت امل
(و منـه يلخص الطالب 168.  167ص 2001 حسن السيد أبو بعبدباختيـار  القـرارات  و االختيـارات ") 

البـاحث املهارة بأهنا: مـدى كفـاءة الفـرد يف أداء واجب حركـي معيـن بأقصـى درجـة من اإلتقـان مع 
   االقتصـاد يف اجلهـد
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كل من حممـد بعبده صـاحل و مغين إبراهيم, فرج بيومـي,  يتفـق ات في كرة القدم:أقسام المهار 4-3
حممد حنفـي حممود خمتـار أشـرف جابـر و صربي ألعدوي أن املهارات األساسيـة يف كرة القـدم تنقسم إىل )

 ( 14ص  2005حجار خرفان 
 المهارات بدون كرة:   4-3-1

قـدم لعبـة مجابعيـة سريعـة اإليقاع  و متتـاز بالتحول السريع من الدفـاع كـرة الالجري و تغير االتجاه:  -أوال
  و العكس طوال زمن املبـارة و هدا األمـر يستدبعي من الالبعبني إجـادة اجلـري  و التدريب بعليـه إىل اهلجـوم

و اهلبـوط  التوقيت السليـمهـده املهـارة حتتـاج إىل توافـر قـوة االرتقـاء لالبعـ ي كـرة القـدم مع الوثب:  -ثانيا
السليم و يكون دلك االرتقـاء أما برجـل واحـدة أو برجلني مع مالحظة بعـدم مرجحة الرجـل احلـرة أثنـاء 

  االرتقـاء و الوثب ألبعلـى حـىت ال يقـع الالبعب يف خطأ قانـوين
ب أن جييـدها الالبعب املدافـع و تعتبـر هـده املهـارة من املهـارات اليت جيالخداع و التمويه بالجسم : -ثالثا

املهاجـم بعلى حـد السـواء مع القـدرة بعلى أدائها باستخـدام اجلسـم و اجلـدع و الرجليـن و النظر و هـدا 
يتطلب من الالبعب قـدرا كبيـر بعلى االحتفـاظ مبركـز تقـل و التوافق العضلـي العصبـي و قـدر كبيـر بعلـى 

 ملسـافة و الزمـن و املكـان الذي يقـوم  به  الالبعب إثنـاء اخلداع التوقع السليـم و اإلحساس با
 المهارات األساسية باستخدام الكرة   4-3-2
تعتبـر مهـارة اجلـري بالكـرة من أهم املهـارات األساسيـة اليت جيب أن يتقنها الجري بالكرة 4-3-2-1

لعب اهلجوميـة و الدفابعيـة و تعني بعمليـة اجلري لالبعب كرة القـدم بأنوابعها املختلفـة و دلك وفـق مواقف ال
  بالكـرة بعلى استخـدام أجـزاء من القـدم هبدف التحكـم يف الكـرة أثناء دحرجتها بعلى األرض و التقــدم هبا

يقصـد  باجلـري بالكـرة بأهنا حماولـة  الركض أو التقـدم  بالكـرة مع  االحتفـاظ  الالبعب  هبا و محايتـها  كما 
("و 37ص 2009) موفق اسعد حممود إهلييت ,اخلصـم مع القـدرة بعلى التحكـم بالدحرجـة و تغيـر االجتـاه من 

تتطلب املهـارة اجلري بالكـرة مهارة فائقـة من الالبعب للتحكـم يف الكـرة و السيطـرة بعليها أثناء اجلـري هبا و 
هـارة و هـدا يتطلب قـدر كبيـر من السربعـة و اإلحساس باملسـافة و الزمـن و املكـان الذي تؤدي فيـه امل

 (73-74ص 2001حسن السيد أبو بعبدالقـدرة بعلى االنطـالق مع االحتفـاظ بالكـرة بعيـدا بعن متنـاول اخلصم" ) 

  يعــد "اجلـري بالكـرة باستخـدام الوجـه القـدم اخلارجـي : هـدا النـوع من الدحرجـة  بالكرة طرق الجري
داما  من قبـل الالبعبني لسهولـة الركض بالكـرة و ميكـن احملافظـة بعليـها حتت سيطـرة الالبعب األكثـر استخـ
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إىل الكـرة , أو   بعن طريـق لعبـها بالقـدم البعيـدة بعن اخلصـم و جعـل اخلصـم أمـام جـدار مينعـه من الوصـول
 (115ص  2002هليتـي ا  موفـق أسعـد أمحـدأن جسـم الالبعب يكـون بيـن الكـرة و اخلصم" ) 

: "استخدام هده املهـارة بعنـدما جيد الالبعب مسـافة الجري بالكرة باستخدام وجه القدم األمامي -اوال
كبري بينه و بيـن أقرب خصم له أثنـاء اجلري بالكرة إال أن أدائـها تصف بالصعوبة نظرا للوضع ألتسرحيـي 

 ( 76ص,2001ده حسن السيد أبو بعبللفتح أثنـاء اجلري بالكرة" ) 
 طريقة األداء:

من الركبـة و ينتقـل   الرجـل الغيـر دافعت للكـرة توضـع للخلـف قليـال و إىل جانب الكـرة و هـي متنيـه -
 بعليـها مركـز الثقـل 

الرجـل الدافعـة للكـرة تتحـرك من  اخللف لألمـام  بعلى أن ميـر مشـط القـدم   الدافعـة   ألسفـل حيث يتـم -
 مسـة الكـرة و وجـه القـدم األمـامي مال

مييـل اجلـدع قابال لإلمـام كوضع اجلـري العـادي بعلى أن تعمـل الدربعـان بعلى االحتفـاظ باتـزان اجلسـم و  .1
 يكـون العينـان موجهتني للكـرة حلظـة مالمستـها بعلى أن ترتفـعا لتكشـفا امللعب 

: "تستخـدم هده الطريقـة بعنـد قيـام الالبعب  اخليالجري بالكرة  باستخدام وجه القدم الد -ثانيا
يـز فباجلـري بالكـرة يف شكـل منحىن أو بعنـد ضـرورة تغيـر االجتـاه أثنـاء اجلـري بسربعـة و من مميزاهتا سهولـة حت

الالبعب بعلى الكـرة باستخـدام جسمـه و كلتا قدميـه يف االحتفـاظ بالكـرة بعيـدا بعن متنـاول اخلصم" ) 
 (85ص , 2001السيد ابوبعبد,حسن 

 طريقـة األداء: 
 توضح قدم االرتكاز خلف الكرة و إىل اجلانب و هي مثنيـة من الركبة حبيث تكون مركز الثقل بعليها  -
تكـون حركـة الرجـل الضـاربة من اخللف لألمـام باجتـاه الكـرة مع دوران مقـدمة القـدم للخـارج قليـال لكـي  -

 داخلـي للكـرة .يواجـه وجـه القـدم ال
 وضـع اجلـدع مييـل لإلمـام قليــال -
 يتمثل دور الذرابعيني يف احملافظة بعلى توازن اجلسم  -
حركـة الرأس تكـون إىل األمـام حبيث يستطيـع الالبعب رؤيـة امللعب و لألسفـل حنـو الكـرة بعنـد مالمستـها  -

 ساسية (أن يوزع النظر بيـن امللعب و الكـرة ) التعلم و املهارات األ
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تستخـدم هده املهـارة بعنـدما جيـد الالبعب مسافـة  :"الجري بالكرة باستخدام وجه القدم األمامي -ثالثا
كبيـرة بينـه و بيـن أطـراف اخلصم لـه أثنـاء اجلـري بالكـرة إال أن أداءها يتصـف بالصعـوبة نظـرا للوضـع 

 (82ص ,2001ـد أبو بعبـده حسن السيالتشرحيـي للقـدم أثنـاء اجلـري بالكـرة" ) 
 طريقة األداء : 

الرجـل الغيـر دافعـة للكـرة توضـع للخلـف قليـال إىل جـانب الكـرة و هـي متنـيه  من الركبـة و ينتقـل بعليها  -
 مركـز ثقـل اجلسـم 

ن أن الرجـل الدافعـة للكـرة تتحـرك من اخللف لألمـام بعلى أن يـدور من القـدم للداخـل قليال حىت ميكـ -
يوجـه وجـه القـدم اخلارجـي الكـرة مالحظـة ارختـاء القـدم بصـورة  مناسبـة أثنـاء دفـع الكـرة كثيـرا بعلى أن 

 تستمر الرجل الدافعـة يف حركتــها 
اجلـدع و الدربعـان و الرأس : مييـل اجلـدع قليـال لألمـام كوضع اجلـري العادي بعلى  أن تعمل الدربعـان  -

باتزان اجلسـم و تكون العينـان متجهتيـن للكرة حلظة مالمستها بعلى أن ترتفـعا لتكتشفـا بعلى االحتفـاظ 
 (       65ص  1984مفيت إبراهيم محاد–حممد بعبد الصاحل امللعب كلـه بعد دلك )

: تعترب ضرب الكرة بالقدم أكثر املهارات استخداما بعلى اإلطالق ضرب الكرة بالقدم 5-3-2-2
حسن و تقسم مجيع الضربات املألوفة يف أربعة خطوات ميكانيكية حسب )  القدم  خالل مباريات كرة

 ( 94ص2008السيد أبو بعبده
الضرب مع -املرجحة ) مرجحة الرجل الضاربة (-أخد وضع الرب ) وضع القد الثانية (-االقرتاب  -

 م ومنها الغري شائعة و ميكن تقسيم ضرب الكرة بالقدم إىل بعدة أنواع منها الشائعة االستخدا,املتابعة 

 :الضربات الشائعة -اوال
 ضرب الكرة بوجه القدم األمامي -                   ضرب الكرة بباطن القدم الداخلي -
 ضرب الكرة بوجه القدم اخلارجي-                     ضرب الكرة بوجه القدم اخللفي -

 الضربات الغيـر شائعـة االستخـدام  -تانيا
 الركبة -أسفل القدم -القدم كعب -سن القدم  -

 الضربات الشائعة االستعمال-اوال
 و هـي أكثـر ضربات كرة القـدم استخداما يف اللعب بعلى األحـر  ضرب الكرة بباطن القدم: -أ
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 :طريقة األداء
االقرتاب: يقرتب الالبعب إىل الكـرة يف خط مستقيـم لالجتـاه الذي يراد لعبها إليـه سواء كانت ثابتـة بعلى -
 ألرض أو متحركـة ا

الرجـل الغري ضاربـة توضـع قـدم الرجل الغري ضاربـة جبانب الكـرة و بعلى مسافـة مناسبـة منهـا بعلى أن يثـر -
 قليـال وينتقـل بعليـه مركـز ثقـل اجلسـم  سـن القـدم إىل االجتـاه الذي ستلعب إليـه حبيث تثـين الركبـة

للخلف من فصـل الفخـذ و هي منتفخـة من مفصـل الركبـة مث مترجـح  الرجل الضاربة مترجـح الرجـل الضاربـة
لألمـام بعلى أن يستديـر سـن القـدم الضاربـة للخـارج و بدلك يوجـه باطـن القـدم الكـرة ليضـرهبا من 

 منتصفهـا بعلـى أن يكـون مفصـل القـدم مثبتـا مث يتـابع القـدم الكـرة بعـد ضرهبا 
ان"يكـون اجلـدع طبيعيـا أثنـاء االقتـراب و يف حلظـة مالمسـة الكـرة مييـل اجلـدع لألمـام  اجلدع الرأس و الدربع

أمـا الرأس فإنـه يثبت حلظـة ضرب الكـرة و تعمـل الدربعـان بعلى االحتفـاظ بعلـى اتزان اجلسـم و يتـابع النظـر 
 (95ص2008احسن السيد ابو بعبده ,يف الكـرة" )

: "وجه القدم األمامي هو اجلزء املمتد من سن القدم إىل مفصل األماميضرب الكرة بوجه القدم  -ب
القدم و مبعين آخر هو اجلزء املغطى برباط احلداء, وضرب الكرة بوجه القدم األمامي يعترب أقوى أنواع 

احسن السيد الضربات لدلك فهي تستخدم بكثري يف التصويب إىل املرمى و تستخدم يف التمرير الطويل") 

 (105ص2008بعبده ,ابو 
 طريقة األداء:

 يقتـرب الالبعب حبيث يكـون هو و الكـرة و اهلدف يف اجتـاه واحـد مستقيـم  -
سنتمرت (  و تشري مقدمة القدم  15إىل  10 توضـع قـدم الرجـل الثانيـة جبانب الكـرة و بعلى بعـد من ) -

 فظ التوازن لالجتاه  و اهلدف الذي ستلعب إليه الكرة و تثين ركبتنا قليال حل
القـدم الضاربـة بعنـد  مع سن   الفخـذ من مفصـل   الضرب قبـل بعمليـة   للخلف  مترجـح الرجـل الضاربـة -

 مالمستها الكـرة لضرهبا بوجـه القـدم األمامـي 
 مييـل اجلـدع لألمـام قليـال و الذرابعـان يف اجلانب حلفـظ التـوازن  -
 بعلـى اجلـزء األمامـي مـن الكـرة تكون ركبـة الرجـل الضاربـة بعموديـة  -
 يوجـه نظـر الالبعب بعلـى الكـرة أثنـاء ضـرهبا  -
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إذا أردنا خـروج الكـرة يف مستّـوى األرض يكـون ضرهبا من منتصفهـا أمـا إذا أردنا ضرهبـا بعاليـة يكـون  -
 ضرب الكـرة من نقطـة مالمستـها األرض

حسن السيد أبو بعبده   ـد الضرب ال متـام بعمليـة املتابعـة ) جيب القيـام بتتابع الرجـل الضاربة للكـرة بع -
  ( 116, ص2008

:  يشمل وجه القدم الداخلي املنطقة  احملددة بني األصبع األكرب و  ضرب الكرة بوجه القدم الداخلي -ج
بداية باطن  القدم  و تستخدم  هده  الضربة يف التمريرات العلية و املتوسطة االرتفاع سواء كانت 

ستقيمة  أو ملتوية كما  تستخدم  يف التصويب خاصة يف التصويب امللتوي بعلى املرمى يف الضربات م
 احلرة 

 طريقـة األداء:
 االقرتاب: يكون حترك الالبعب خبط مستقيم باجتاه الكرة ملواجهة اهلدف الذي جيب اتصال الكرة  أليه   -
مبسافة مناسبة و رأس القدم أي سن القدم االرتكاز:  يضع الالبعب قدم االرتكاز إىل جانب الكرة و  -

 يؤشر باجتاه املكان الذي توجه أليه الكرة و ثين الركبة قليال حبيث ينتقل مركز ثقل اجلسم بعليها 
القدم النفاذة : مترجح القدم الضاربة ) املنفذ( للخلف من مفصل الفخذ و تثين مفصل الركبة مث مترجح  -

 كي يقابل وجه القدم منتصف الكرة القدم إىل األمام من مفصل القدم ل
 يكون وضع اجلدع شكل ابعتيادي )طبيعي( و بعند مالمسة الكرة بالقدم الضاربة مييل اجلدع قليال لألمام  -
 كون حركة الذرابعني بعلى شكل طبيعي لغرض احملافظة بعلى توازن اجلسم ت -
 (77,ص 2008موفق أسعد إهلييت يثبت الالبعب رأسه يف اللحظة اليت تضرب هبا الكرة )  -
"وجه القدم اخلارجي هو املكان احملصور بني مفصل القدم ضرب الكرة بوجه القدم الخارجي : -د 

اخلارجي و منطقة اإلصبعني الصغريين و هده الضربة تعترب من الضربات اليت جيب أن جييد أدائها الالبعب 
رات البينية و الطويلة و اجلانبية "  ) نظرا الستخدامها يف الضربات الرئسية و التصويب بعلى املرمى و التمري

 (104ص 2008حسن  السيد أبو بعبده  
 :  األداءة ـطريق

االقرتاب يكون التقدم باجتاه الكرة خبط مستقيم أو باحنراف للخارج بعندما يريد الالبعب ضرب الكرة  -
ضرب الكرة  لألمام يف خط مستقيم فتقدمه ينحرف قليال بعن اجتاه مسار الكرة و إذا أراد الالبعب  
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بشكل ملتوي سيكون االقرتاب باحنراف للخارج قليال بعن اخلط الواصل بني املكان  و املطلوب إيصال  
 الكرة إليه 

نوضع قدم االرتكاز خلف و إىل جانب الكرة و بعلى بعد مناسب منها لكي تكون ركلة الرجل الضاربة  -
 مفصل الركبة قليالسهلة مع التأكيد بعلى انثناء ركبة رجل القدم االرتكاز من 

مترجح   الرجل   الضاربة  من  مفصل الفخذ  للخلف  بعلى  أن  تثين  من  مفصل الركبة  مث مترجح   -
       لألمام مشط

القدم يستدير إىل الداخل و مفصل القدم ممدود و يقابل وجه القدم اخلارجي الكرة من منتصفها القريب 
 ضرهبا لالبعب و تتابع الرجل الضاربة الكرة بعد 

وضع اجلدع مييل الالبعب باجلزء العلوي من جسمه  قليال  لألمام و إىل اجلانب باجتاه  الرجل غري النفاذة   -
 ) قدم االرتكاز( و دلك قبل ضرب الكرة 

 يكون وضع الذرابعني مناسبا للحفاظ بعلى توازن اجلسم  -
 ) موفق أسعدمثبتا بعليهاو النظر  الضاربة للكرة المسته الرجل حيافظ الرأس بعلى ثباته أثناء  -

 (84,ص2008اهليتـي

 ( 135ص 2008حسن السيد أبو بعبده, ) الضربات الغير شائعة االستعمال ثانيا
 ضرب الكرة بسن )البوز القدم (  ا

 طريقة األداء: 
 يكون الالبعب و الكرة بعلى خط واحد تقريبا  -
 توضع القدم الثانية جبوار القدم  -
 أماما لضرب الكرة من أسفلها من مقدمة القدممترجح الرجل الضاربة خلفا مث  -
 مييل اجلدع خلفا مع رفع الذرابعني جانبا حلفاظ التوازن -

 ضرب الكرة بكعب القدم  -ب
 : طريقة األداء

 يقوم الالبعب بتمرير الرجل الضاربة فوق الكرة حبيث يواجه كعب القدم مقدم الكرة  -
 كرة برفع و سهولة من منتصفها بكعب القدم مترجح الرجل الضاربة حبركة قصرية , حبيث تضرب ال -
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 ضرب الكرة بأسفل القدم - ج
 طريقة األداء: 

 يكون الالبعب و الكرة بعلى خط واحد -
 جبوار الكرة  ةتالثابيقوم الالبعب بوضع القدم  -
مترجح الرجل خلفا قليال مث أماما مع ثين مشط الضاربة حىت يقابل أسفل احلداء الكرة مث متد ركبة الرجل  -
 ضاربة بعند مالمستها الكرة بأسفل القدم ال

 ضرب الكرة بالركبة  -ت
  طريقة األداء:

 يقوم الالبعب مبواجهة الكرة مع االرتكاز بعلى القدم الثانية و ثين مفصل الركبة قليال  -
 60إىل  40يقوم الالبعب بثـين مفصل ركبـة الرجل الضاربـة حبيث تكـون الزاويـة بني السـاق  و الفخـذ )  -

 (درجـة 
 توضع الرجل الضاربة خلفا قليال لضرب الكرة بالركبة  -
 ترفع الذرابعني حلفض التوازن -
 الكرة بالرأس ضرب 4-3-2-3

تعترب مهـارة ضرب الكـرة بالرأس من أهم املهـارات الـيت حيتـاجها البعب كـرة القـدم و دلك لتصويب أو 
 درجـة توافـق حركـي كبيـر الستقبـال و إلبعـاد الكـرة حيث حتتـاج هـده املهـارة إىل 

 طرق ضرب الكرة بالرأس 
 أوال : ضرب الكرة بالرأس و الالعب متصل باألرض 

 ضرب الكرة بالرأس من الثبات توجد وقفتني أساسيتني ميكن لالبعب استخدامها أثناء ضرب الكرة بالرأس 
 الوقوف فتحا) القدمني متبابعدتني( -أ

 ى (وقوف الوضع األمامي ) القدم أمام األخر  -ب
و هنا يفضل وقوف الوضع األمامي و دلك النتقال مركز ثقل اجلسم من الرجل اخللفية إىل الرجل األمامية 

حسن السيد أبو بعبده فأن هدا الوضع يعطي توازن أكثر و مدى أكرب حلركة الالبعب أثناء تأديته املهارة ) 
 (44ص  2002
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 و تنقسم مهارة ضرب الكرة بالرأس من الثبات إىل:
  الكرة بالرأس من الثبات لألمامضرب  -
 ضرب الكرة بالرأس من الثبات للجانب  -
 ضرب الكرة بالرأس من الثبات للخلف -

 ضرب الكرة بالرأس من الثبات طريقة األداء:
 يقوم الالبعب باملشي أو اجلري يف اجتاه الكرة  -
 رأس مييل الالبعب جبدبعه إىل اخللف قليال أثناء اخلطوة األخرية قبل ضرب الكرة بال -
 يدفع الالبعب جدبعه لألمام و بسربعة لضرب الكرة جببهة الرأس  -
 يقوم الالبعب بأداء املتابعة بعد ضرب الكرة بالرأس -

 ثانيا : ضرب الكرة بالرأس و الالعب في الهواء 
 ضرب الكرة بالرأس مع الوثب بعاليا ) االرتقاء الفردي ( -أ

 (ضرب الكرة بالرأس مع الوثب بعاليا ) االرتقاء الزوجي  -ب
 حيث يقوم الالبعب باجلري يف اجتاه الكرة مند وجودها يف مستوى ارتفاع منخفض

مث يقوم الالبعب بدفع األرض برجل واحدة أو بالقدمني معا ليطري يف اجتاه الكرة حبيث يكون يف وضع 
 موازي لألرض أو مائال بعاليا قليال 

بط بعلى األرض مستخدما يديه اليت يثبتها يقوم الالبعب بضرب الكرة باجلبهة يف االجتاه الذي يريده مث يه
 قليال المتصاص صدمة األرض

الالبعب و  تصرف   الكـرة حتت إخضـاع  السيطرة بعلى الكـرة هو   السيطرة على الكــــــرة : 4-3-2-4
و دلك للتصرف فيها بالطريقـة املناسبـة, حسب   اهليمنـة بعليها و جعلـها بعيـدا  بعن متناول اخلصم    

املبـاراة , "و السيطـرة  بعلى الكرة يتم يف مجيع االرتفابعات و املستويات. سـواء كانت الكرات  ظروف
(و تشمل أنواع السيطرة 155, ص 2002حسن السيد أبو بعبدهاألرضية أو املنخفضة االرتفـاع  أو املرتفعة" )

 بعلى الكرة 
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 /  يوضح أنواع السيطرة على الكرة7قم /الشكل ر 

 
 : استـالم الكـرة والأ

  طرق و مناطق استالم الكرة-
 : القدماستالم الكرة بباطن   -أ

 ( 39-38,ص 1994مفيت محاد-حممد بعبده صاحل الوحش)  :طريقة األداء
رة قليال بعن الكتف يقرتب الالبعب الكرة و هو مواجه هلا إىل أن يكون كتفه األيسر متقدما يف اجتاه الك -

 األمين يف حالة  استالم الكرة بالرجل األمين و العكس صحيح 
توضع القدم الغري مستلمة بعلى األرض بعلى أن يشري سن القـــدم  إىل االجتاه الذي تأيت منه الكرة بعلى  -

 أن يثين الركبة قليال و ينتقل بعلى هده القدم مركز ثقل اجلسم 
من مفصل الفخذ و تثين الركبة و تتقدم يف اجتاه الذي تأيت منه الكرة تدور الرجل املستلمة للخارج  -

ليواجه باطن القدم مسار الكرة و يف حلظة مالمسة الكرة لباطن القدم حبيث المتصاص قوة الكرة و 
 إيقافها مع مالحظة أنة يكون مفصل القدم مرختيا و القدم مرتفعة بعلى األرض قليال .

 أنـــواع السيــطرة على الكـــــــرة
 

 

ةامتصاص الكر استالم الكرة  كتم الكرة 

 باطن القدم

 خارج القدم

 وجــه القدم

وجه القدم 

 األمامي

مباطن القد  

ذأعلى الفخ  

 الصدر

 الرأس

مباطن القد  القصبة  

دمأسفل الق البطن  

خارج 

 القدم
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داء االستالم بعلى أن يعمل الذرابعان بعلى حفظ اتزان اجلسم و تثبيت الرأس مييل اجلدع قليال أثناء أ -
 أثناء مالمسة الكر للقدم و يركز

 النظر بعلى الكرة 
يستخدم وجه القدم األمامي الستالم الكرة املنخفضة اليت يف   استالم الكرة بوجه القدم األمامي :  -ب

ال تستخدم الستالم الكرات األرضية نظرا للوضع  مستوى أبعلى من األرض و حتت مستوى الركبةو لكنها
 (109ص2008حسن السيد أبوبعبده ,التشرحيي للقدم أثناء استالم الكرة )

 طريقـة األداء:
 متتد الرجل املستلمة للكرة مع فرد مشط القدم لألمام بدون تصلب يف مفصل القدم  -
 رة لوجه القدم األمامي                                             يقوم الالبعب بسحب قدمه ألسفل و للخلف قليال حلظة مالمسة الك -
 و دلك للحـد من سربعـة اندفـاع الكـرة  -
 نالحظ أن مشط القدم الثانية تشري إىل األمام يف اجتاه الكرة مع انثناء قليال -
 الذرابعان جبوار اجلسم حلفظ التوازن  -
 العينيني تنظران إىل الكرة  -
 ه القدم الخارجياستالم الكرة بوج -ث
 (39ص  ,1994مفيت إبراهيم محاد –حممـد بعبده الصاحل : )طريقـة األداء -ج
 يقتـرب الالبعب إىل الكـرة و هـو مواجـه للمكان إيل تأيت منـه الكـرة  -
توضـع القدم الغيـر مستلمة للكـرة بعلى األرض حبيث يشيـر سن القـدم إىل االجتـاه الذي تأيت منـه الكـرة   -

 ثين الركبـة قليال و ينتقل بعليها مركـز ثقـل اجلسـم بعلى أن ت
الرجـل املستلمـة للكـرة تثىن من  مفصل  الفخـذ  و الركبـة  ,كما يستدير سن القـدم  للداخل  قليـال  -

ليتجـه وجـه القدم اخلارجي للكـرة  حبيث  يواجهها  للجانب  بعلـى أن  يكـون  مفصل  القـدم   مرختيـا 
 اندفـاع الكـرة المتصاص قـوة 

مييـل اجلدع يف اجتاه الرجل  غري املستلمة  مث  مييل يف  اجتـاه  الرجل  املستلمة  مث  مييـل  يف اجتـاه     -
الرجـل املستلمـة و تعمـل الدربعـان بعلى االحتفاظ باتزان اجلسـم و تكون الرأس  مثبت  بعلـى  أن يكـون  

 النظـر بعلى الكـرة 
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 :ينقسـم هـدا النـوع من السيطـرة بعلـى الكـرة إلـى: امتصـاص الكـرة ثانيا
:"يتم السيطرة بعلى الكرات الساقطة من األبعلى بوجه القدم امتصاص الكرة بوجه القدم األمامي-ا

األمامي و دلك باستقبال الكرة بالرجل املنفذة مع سحبها إىل األسفل بتوقيت مناسب للسيطرة  بعليها " 
 (135ص  2008يثي موفق  اسعد  حممود  اهل) 

 (43-42,ص1994مفين إبراهيم محاد –حممد بعبده الصاحل الوحش ): طريقـة األداء
 يقرتب الالبعب باجلري إىل املكان املتوقع سقوط الكرة فيه  -
الرجل الغري ممتصة للكرة يرتكز بعليها الالبعب حبيث ينتقل بعليها مركز ثقل جسمه و يكون االرتكاز بعلى  -

  من الركبة مشط القدم بعلى أن تثىن
الرجل املمتصة للكرة ترفع ألبعلى و دلك بثين مفصل الفخذ وجه القدم األمامي مسار الكرة و هو مرختي  -

و يف حلظة اليت يسبق مالمسة الكرة لوجه القدم تنخفض القدم لألسفل المتصاص اندفابعها و تقل 
 سربعتها بالتدريج لوضعها بعلى األرض أمام الالبعب 

متصة للكرة مييل اجلزء العلوي من اجلسم لألمام قليال ملا تعمل الدربعان بعلى حفظ أثناء رفع الرجل امل -
 اتزان اجلسم و تثبيت الرأس و برتكيز النظر بعلى الكرة

نظرا للوضع التشرحيي لرجل الالبعب فانه ال يستطيع أن يرفع رجله امتصاص الكرة بباطن القدم :   -ب
ف الرجل للخارج من مفصل الفخذ حىت يواجه باطن القدم بعلى األرض أكثر من الالزم  الضطراره لل

املمتصة للكرة , و دلك فان هده الطريقة للسيطرة بعلى الكرة تستخدم أثناء امتصاص الكرة اآلتية من 
 ارتفاع بسيط 
 (166ص 2008حسن السيد أبو بعبده,) :طريقـة األداء

يف اجتاه يشري إىل اجتاه الكرة مع ثين يقرتب الالبعب باجلري من مكان الكرة مث يضع الكرة الثانية  -
 مفصل ركبة القدم الثانية 

ترفع الرجل املمتصة للكرة مبا يتناسب مع مستوى ارتفاع الكرة و تثين ركبة الرجل املمتصة و يدور مشط  -
قدمها للخارج ليقابل باطن القدم الكرة و تسحب للخلف قليال حلظة ملس الكرة مما يسابعد بعلى 

 يضا امتصاص قوهتا أ
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مييل اجلدع قليال فوق رجل االرتكاز و تركز العينني بعلى الكرة و تعمل الذرابعان بعلى حفظ التوازن  -
  وثبيت الرأس حلظة مالمسة باطن القدم للكرة

"كلما كان اجلزء الذي يستقبل الكرة كبريا كلما سعاد بعلى استقبال امتصاص الكرة بأعلى الفخذ: -ج
يها بشكل صحيح و دلك لعدم ارتداد الكرة بقوة و مث التأكيد بعلى بعدم الكرة و إمخادها و السيطرة بعل

 (136,ص2008موفق اسعداهليىتتصلب اجلسم بعند استقبال الكرة ")

 ( 168 – 167,ص 2008حسن السيد أبو بعبده)  طريقـة األداء
 يقرتب الالبعب باجلري إىل مكان هبوط الكرة من األبعلى  -
يف اجتاه الذي تأيت منه الكرة مع ثين ركبتها قليال من مفصل الركبة و يقوم الالبعب بوضع القدم الثانية  -

 ينتقل بعليها مركز ثقل الالبعب 
ترفع الرجل املمتصة للكرة من لألبعلى يف اجتاه الكرة اهلابطة من األبعلى و تثين من ركبتها مع تشكيل  -

 امتصاص  الكرة من أسفلها زاوية قائمة بني الفخذ و اجلدع , و يقوم الالبعب باستخدام أبعلى الفخذ يف
 و حلظة ملسها تسحب الرجل املمتصة للكرة إىل اخللف و ألسفل بصورة سريعة فتكون الكرة أمام الالبعب 

اجلدع وضعه الطبيعي و مييل الرأس لألمام قليال و تكون الدربعان جبوار  بأخذتركز العينني بعل الكرة و  -
 اجلسم حلظة اتزان الالبعب 

"يستخدم الالبعب اإلمخاد بالصدر بعند استقبال الكرات الطويلة العالية أو در :امتصاص الكرة بالص -د
اليت تأيت مبستوى الصدر فيتحرك الالبعب الستقباهلا و دلك لكرب مساحة الصدر مما جيعل السيطرة بعليها 

 (138ص 2008موفق أسعد حممود اهلييت.بشكل أفضل و جيعلها حتت سيطرته"  ) 
 طريقـة األداء:

 لالبعب باجتاه الكرة القادمة إليه يتحرك ا -
يرتكز الالبعب بعلى القدمني حبيث يوزع جسمه بعليها و هي مثنية من مفصل الركبتني و املسافة بني  -

القدمني تكون مناسبة بالوضع الذي يرتاح به الالبعب و قد يعمل الالبعب بعلى تقدمي رجل بعلى أخرى مع 
 االحتفاظ بتوزيع اجلسم بعليها أيضا

إىل اخللف و دلك برجوع الرأس للخلف و هدا يؤدي إىل تقوس الظهر و بروز الصدر مييل اجلسم  -
لإلمام و يف اللحظة اليت تالمس الكرة بالصدر يقوم الالبعب بدفع احلوض إىل اخللف و هبذا مييل اجلسم 
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الالبعب بدفع  لإلمام ملقابلة الكرة بالصدر لبقائها قريبا منه و يف حالة احملافظة بعلى الكرة يف األبعلى يقوم
 احلوض لإلمام و دلك بدفع اجلدع للخلف ليقابل الصدر الكرة 

 حيافظ الالبعب بعلى إبقاء الذرابعني للجانب حلفظ التوازن  -
  الكرة يكون الرأس مرفوبعا لالبعب مع تركيز النظر بعلى -
 امتصاص الكرة بالرأس  -د

 p 51) (Yves Calvin, 2006 , طريقـة األداء
 جتاه القدم منه الكرة مع مرابعاة تقدير مكان هبوطها يقرتب الالبعب من اال -
     يبدأ الالبعب بالوقوف مواجه للكرة مع تبابعد القدمني  ) الوضع فتحا أو قدم  أمام   األخرى -

  األمامي( و تثين الركبتني قليال مع توزيع ثقل اجلسم بعلى الرجلني بالتساوي الوضع
 ادا المتصاص الكرة مع مرابعاة ارختاء بعضالت رقبة يبدأ الالبعب يف حتريك الرأس لألمام استعد -
يف حلظة ملس الكرة للجبهة يقوم الالبعب بسحب رأسه للخلف مع زيادة ثين الركبتني لتهبط الكرة أمام  -

 الالبعب ويتم السيطرة بعليها 
 العينني تنظران للكرة و الدربعان يف اجلانب حلفاظ التوازن  -

 كـرة إلـى أنـواع و هـي:ينقسـم كتـم ال: كتـم الكـرة  -الثاث
 كتم الكرة بباطن القدم  -أ

 طريقـة أألداء
 يقرتب الالبعب من الكرة اآلتية أمامه حبيث يواجه كتف الرجل الثابتة اجتاه اقرتاب الكرة  -
ثين ركبة الرجل الثابتة قليال و يشري مشطها إىل املكان القادم منه الكرة و ينقل اجلسم الالبعب بعلى هده  -

  القدم الثابتة
ترفع الرجل اليت تكتم الكرة للخلف قليال مع انثنائها من الركبة و الفخذ بعلى أن يستدير مشط القدم  -

 للخارج قليال و تكون مع الساق زاوية قائمة 
ارتدادها إىل  مترجح القدم الكامتة لألمام ليقابل باطن القدم الكرة املرتدة من األرض المتصاص قوهتاو -

 طرة بعليها األرض حرة أخرى بعد السي
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حسن السيد مييل اجلدع لألمام قليال و تعمل الذرابعان  يف احلفاظ بعلى التوازن و يكون الرأس مثبت  )  -

 (175,ص 2008أبو بعبده
 كتم الكرة بأسفل ) نعل القدم( -ب

 طريقـة األداء:

 يقرتب الالبعب إىل مكان سقوط الكرة  -
 من مفصل الركبة و الفخذ  يقوم الالبعب برفع الساق الكامتة ألبعلى قليال و هي مثنية -
يثين مفصل القدم و هو مرتخ حبيث يكون بعلى األرض زاوية مناسبة تسابعد بعل ارتداد الكرة أليه مرة  -

 أخرى بعد االرتطام هبا 
أثناء القيام حبركة الكتم مييل اجلدع لالمام قليال و تعمل الذرابعان بعلى حفظ اتزان اجلسم يكون النظر  -

 مركز بعلى الكرة 
 كرة بوجه القدم الخارجي كتم ال -ج

 طريقـة األداء  
 يقرتب الالبعب باجلري من املكان املتوقع سقوط الكرة فيه -
 توضع الرجل الثانية خلف مكان توقع هبوط الكرة مع انثنائها من الركبة قليال -
 تلف الرجل الكامتة للكرة للداخل من مفصل الفخذ مث مترجح أمام الرجل الثانية  مث مترجح مرة أخرى -

للخارج و هي منثنية من مفصل الركبة لتقابل الكرة الساقطة  بوجه القدم اخلارجي بعد فرد مفصل القدم 
 لتمتص قوة الكرة و يكتمها بعلى األرض

اجلدع مائل قليال إىل اخللف قبل مالمسة الرجل الكامتة للكرة و العينان تركزان بعلى الكرة مث مييل اجلدع  -
 Adam)كتمها و الدربعان جبوار اجلسم حلفظ التوازن تثبيت الرأس     لألمام قليال مالمسة الكرة و

Ward , Trevor leurin 2002 ,p 38) 
 كتم الكرة بالقصبة أو بالقصبتين     -د

 :طريقـة األداء
 يقرتب الالبعب باجلري يف اجتاه القادم منه الكرة  -
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 لقصبة ( تشري القدم الثانية إىل اجتاه الكرة و ثين قليال ) يف حالة الكتم با -
 سم  20إىل  15يف حالة استخدام القصبتني نثين الركبتني قليال بعندما تسقط الكرة بعلى بعد  -
ثين اجلدع لالمام قليال مع رفع الكعبني بعن األرض و الذرابعني جبانب اجلسم حلفاظ التوازن و العينني  -

 تركزان بعلى الكرة
سم  بينهما و 10ترك مسافة ال تزيد  بعن مضمومتني مع  يف حالة كتم الكرة بالقصيتني جيب أن يكون -

 بعند  ارتداد الكرة من األرض تثين الركبتني ملقابلة الكرة املرتدة
حسن نالحظ بعند مالمسة الكرة للقبة أو القصبتني متد الركبة ) الركبتني( قليال المتصاص سربعة الكرة   ) -

 (172,ص2002السيد أبو بعبده,

 : كتم الكرة بالباطن -ه
 اجلري يف اجتاه الكرة يقرتب الالبعب ب -
 يشري مشط القدمني يف اجتاه الكرة مع ثين الركبتني قليال  -
 مييل جدع لالمام قليال ليقابل الكرة املرتدة من األرض بزاوية  -
بعند ارتداد الكرة من األرض يواجه الالبعب الكرة باستخدام منطقة بعضالت البطن و جزء من الصدر   -

 األرض لكتم  الكرة ألسفل مرة أخرى بعلى 
حسن السيد أبو بعبده يرابعي أن تكون العينني مركزة بعلى الكرة و الذرابعان جبوار اجلسم حلفظ التوازن ) -

 (173,ص 002

:املراوغة و اخلداع هي حركات التمويه و اخلداع بالكرة اليت يؤديها الالبعب هبدف  المراوغـة 4-3-2-5
د.موفق اسعد و التصويب بعلى اهلدف ) التخلص من اخلصم بعندما ال يكون هناك فرصة للمناولة أ

(تعرف املراوغة بعلى أهنا حركة التمويه و اخلداع بالكرة اليت يقوم هبا الالبعب هبدف  107ص 2008حممود,
التخلص من املدافع بالضغط بعليه,حيث أن املراوغة ضرورية يف بعض املواقف يف لعبة كرة القدم و تعرف  

م  و خدابعه مع قدرته بعلى تغري اجتاهه  و هو حيتفظ بالكرة بسربعة أيضا  بأهنا  فن  التخلص  من  اخلص
 (793,ص2008مستخدما بعض حركات اخلداع اليت يؤديها جبسمه أو بقدمه )حسن السيد أبو بعبده 
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ويلخص الباحث  بأن املراوغة وسيلة يستعملها الالبعب جلعل اخلصم يتوقع حركة الالبعب توقعا خاطئا 
تنقسم املراوغة إىل:حسب حممد بعبده صاحل أبو احلسن و مغين و  و خمادبعة باستعمال حركات متويهية

 أقسام 05إبراهيم حممد ميكن تقسيم املراوغة إىل 
 المراوغة بدفع الكرة إلى األمام من جانب قدم ارتكاز المنافس : -أوال

دات مييل الالبعب إىل يار  3إىل  2حينما يقرتب املدافع من املهاجم مبسافة ترتاوح مابني طريقـة األداء: 
احد اجلانبني بعلى أن ينقل ثقل جسمه بعلى قدم هدا اجلانب مث يدفع كرة بوجه القدم الداخلي أو بباطن 

 القدم إىل األمام و إىل جانب املدفع يف اجتاه الرجل اليت انتقل بعليها مركز ثقل جسمه
 :  المراوغة بالتمويه إلى جانب و المرور من الجانب األخر -تأنيا

حينما يقرتب املدافع من املهاجم املستحوذ بعلى الكرة يقوم املهاجم بالتمويه بعلى أنه  : طريقـة األداء
سوف مير من احد جان ي املدافع و دلك بدفع جسمه كله يف هدا االجتاه و يتم دلك مبيل اجلدع و كأن 

لسد الطريق بعلى املهاجم  الالبعب سيجري فعال إىل هدا اجلانب و يف اللحظة اليت يستجيب فيها املدافع
 أساسيات كرة القدم  250منه يقوم هدا األخري بدفع الكرة إىل االجتاه األخر و املرور 

 المراوغة بالتمويه مرتين إلى الجانب و المرور في المرة التالية  -ثالثا

سيمر من احد بعند اقرتاب املهاجم بالكرة من املدافع فانه يؤدي حركة خدابعية بعلى أنه  طريقـة األداء:
اجلوانب  و دلك مبيل اجلسم و دفع ثقله بعلى  ويف اجتاه الرجل مث يعل الالبعب وضع جسمه فجأة  حبيث 
يكرر هدا التمويه يف اجلانب  العكسي  و بنفس الطريقة مت يعود الالبعب إىل االجتاه التمويه األول ليمر 

 (51ص1994هيممفيت ابرا -حممد بعبدو صاحل الوحشبالكرة من جانب املدافع )
 المراوغة بخداع تمرير الكرة بباطن القدم : -رابعا

ياردات ميوه بعلى أنه سيمرر الكرة بباطن  5-4بعندما يقرتب املهاجم من املدافع مبسافة طريقـة األداء :
القدم إىل احد اجلانبني , حيث ميرر القدم من فوق الكرة , و توضع بعلى األرض يف اجلانب األخر من كرة  

دلك ينتقل بعلى اجلهة اليسار و يسحب الكرة بباطن القدم اليسرى إىل هدا اجلهة ليتخلص من , و ب
 (53ص 1984د.مفيت إبراهيم محاد  –حممد بعبده الصاحل املدافع ) 
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: املهامجة و هي سربعة استجابة الالبعب الستخالص الكرة من اخلصم أو قطعها المهاجمــة 4-3-2-6
 هامجة إىل األقسام التالية :وتنقسم امل و السيطرة بعليها

 
 
 
 
 
 

 مجة من األمام:

 

 المهاجمة أنواعيوضح  8الشكل رقم 
تؤدي هده املهارة بعندما يقوم الالبعب املدافع مبهامجة الالبعب اخلصم من  األمامالمهاجمة من  -والأ

 األمام مباشرة بعند اقرتاب الالبعب اخلصم بالكرة 
 طريقـة األداء:

 بعب املدافع من املهاجم املستحوذ بعلى الكرة من األمام له يقرتب الال -
يضع الالبعب املدافع قدم االرتكاز يف املوقع الذي يتوقعه الالبعب ملهامجة الكرة و هي مثنية من  الركبة  -

 و ينتقل  ثقل اجلسم بعليها
رة و  دلك تكون العضالت و املفاصل مشدودة و هي مثنية الركبة , و باطن القدم يكون مواجهه للك -

باستدارة  قدم الرجل املنفذة للخارج من مفصل الفخذ و يف حلظة مالمسة القدم للكرة ينتقل مركز ثقل 
 اجلسم  بعليها و تدفع  الكرة بقوة إىل األمام 

 يف اللحظة اليت تالمس هبا باطن القدم للكرة مييل الالبعب جبدبعه لألمام  -
 اجلسم يستخدم الالبعب الدربعان للمحافظة بعلى اتزان  -
 (183ص 2008) موفق اسعد حممود,مييل الالبعب برأسه لألمام مع بقاء النظر مركزا بعلى الكرة  -

 

ة ــلمهاجما  
 

 

 

 

 

 

مهاجمة من 
 الخلف 

 
 
 
 

 مهاجمة من األمام  مهاجمة من الجانب 
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تؤدي هده املهارة بعندما يقوم الالبعب املدافع باملهامجة الالبعب : المهاجمة من الجانب  -ثانيا -
 مهامجته اخلصم و دلك بغية استخالص الكرة و دلك باجلري جبانب الالبعب املستحوذ بعلى الكرة مث

 بإحدى الطريقتني اآلتيتني 
 تثبيت الكرة من أمام الالبعب  -
 الكتف القانوين -
 الزحلقة من اجلانب  -

:يقرتب الالبعب املدافع من الالبعب اخلصم املستحوذ بعلى الكرة إىل أن يصل قريبا منه  و طريقـة األداء
 يستمر معه, أي بعندما يكون الالبعبان يف خط واحد 

 الغري مهامجة للكرة باحلركة االبعتبارية للركض تستمر القدم  -
يقوم الالبعب بسحب الرجل من األرض و مد مشط القدم باجتاه الكرة ملواجهتها بوجه القدم األمامي  -

 أو باطن القدم للجانب 
 وضعية اجلدع بعادية كما يف حالة الركض -
 يستخدم الالبعب الدربعان للمحافظة بعلى اتزان اجلسم  -
 ( 187ص2008موفق أسعد حممودو النظر مركزا بعلى الكرة ) يكون الرأس ثابتا -

تؤدي هده املهارات بعندما يكون الالبعب اخلصم املستحوذ بعلى الكرة و المهاجمـة من الخلف :  -ثالثا
متقدم هبا جريا لألمام , حيث يقوم الالبعب املنافس باجلري و مهامجة الكرة من اخللف تشتيتها و يتم 

 دلك بإحدى الطرق 
 رتد الكرة بالقدم من األمام تس-
 الوثب خلف اخلصم و ضرب الكرة بالرأس-
 التزحلق خلف املهاجم -

 طريقـة األداء:
بعندما يكون الالبعب املهاجم أمام الالبعب املدافع يقرتب الالبعب املدافع من الالبعب اخلصم املستحوذ  -

 بعلى الكرة إىل أن يصل جبانب أو خلفه قليال 
 باجتاه الكرة,و يستند اجلسم بعلى الرجل األخرى و هي مثنية  يقوم الالبعب مبد الرجل -
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 الذراع اليت يف جهة الرجل املهامجة توجه إىل األرض و الذراع األخرى مرفوبعة بعاليا  -
يدفع الالبعب جبسمه ممدودا باجتاه الرجل اليت تقوم مبهامجة اخلصم لقطع الكرة و يستند اجلسم بعليها بعد  

ضرب الكرة و قطعها يتزحلق الالبعب بعلى األرض حبيث ميتص صدمة االرتطام  مد الرجل املهامجة, بعد
 باألرض بعن طريق الرجل املهامجة و ذرابعاه 

 ( 185ص 2008موفق اسعد اهليىت مييل الرأس مع اجلدع مع بقاء النظر بعل الكرة)
ة خاصة و يتم تعترب رمية التماس إحدى احلاالت التابية حبيث تعترب مهار رميـة التمـاس : 4-3-2-7 -

القيام هبا و تنفيذ رمية التماس يف حالة بعبور الكرة خط التماس سواء كانت الكرة يف األرض أو يف اهلواء 
حيث يتطلب تنفيذ هده الرمية شروط خاصة جيب بعلى الالبعب الذي يقوم بأدائها أن يتبعها أو آدا ما 

رية بعلى مرمى اخلصم حيث يعتمد استخدمت رمية التماس استخداما أمثل ميكن أن يشكل خطورة كب
 بعليها املدربني يف بعملهم التكتيكي

 الشروط القانونية لرمية التماس   أوال
 ترمى الكرة من نفس املنطقة اليت خرجت منها بعلى خط التماس -
 الالبعب يواجه امللعب جبزء من جسمه -
مني مالمس لألرض بعلى ترمى الكرة من خلف الرأس لألمام باليدين معا و ال تسقط جزء من كلتا القد -

 (301ص 1984مفيت إبراهيم محاد –حممد بعبده الصاحل اخلط أو خلفه )
 أنواع رمية التماس  ثانيا

 رمية التماس من الثبات:  -أ
 رمية التماس و القدمان متبابعدين متجاورتني -            رمية التماس و القدمان ملتصقتان  -
 رمية التماس و رجل أمام و األخرى خلفا -
 رمية التماس من االقتراب  -ب
 رمية التماس من االقرتاب باجلري  -          رمية التماس من االقرتاب باملشي    -
يف وقت مضى كان دور حارس املرمى أقل ميزة باخد بعني االبعتبار بقية حراسة المرمى  4-3-2-8

يثة أبعطت كل البعب دور و أمهية بعناصر الفريق أما اليوم الوضعية تغريت بصفة كبرية, يف كرة القدم احلد
مركز حراسة املرمى مركز حساس حلماية املرمى حيث أنه الالبعب الوحيد الذي ميكن أن  متساوية فأصبح
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يهزم فريقه حسب طريقة أداءه كما أصبح حلارس املرمي ادوار اهلجومية و دلك  كذلكيسمح بفوز فريقه و  
 ارج منطقة اجلزاء برجليه كأخر مدافع اللعب خ السريعة اهلجماتمن خالل املسامهة يف 

 المميزات الواجب توفرها في حراسة المرمى : أوال
 أن يتمتع بالقدرة بعلى القيادة و توجيه زمالئه أثناء سري املباراة  -
 أن ميتاز بالشجابعة و اجلراءة و الثقة بالنفس  -
 أن يكون لديه القدرة بعلى حسن التوقع و اإلدراك و التوقيت السليم  -
 يتمتع بقدرة كبرية بعلى سربعة رد الفعل و التوافق العضلي العص ي أن  -
 أن يتمتع بقدرة كبرية يف الرشاقة و املرونة و السربعة و القوة  -
( سنتمرت بعلى أن يتناسب طوله مع وزنه 185- 175أن يكون طويل القامة و يرتاوح طوله مابني )  -

 ( كيلوغرام  80- 70حبيث يرتاوح مابني ) 
 مها بكافة اخلطط الدفابعية و اهلجومية أن يكون فا -
ص 1980حنفي حممد خمتـار,كفاءة بعالية مثل زمالئه يف الفريق  )بأن يؤدي مجيع املهارات األساسية -

104) 

 : تنقسـم حركـات حـارس املرمـى إىل. المهارات األساسية لحارس المرمى ثانيا
 : و تنقسم إىل:حركات بدون كرة -أ

الستعداد هو الوضع األساسي الذي يبدأ منه حارس املرمى التحرك داخل : وضع االوقفة األساسية -1
منطقة اجلزاء  ألداء مهارته الفنية أثناء املباراة و جيعل هدا الوضع حارس املرمى يف وضعية حتفز دائم 

و مسرتيح ميكنه من الوثب و االرتقاء و االرختاء بعلى اجلانبني و التحرك حبرية سواء لألمام أو للجانب أ
 للخلف وهدا يعطي حلارس مرمى ميزة الرتكيز العايل أثناء املباراة 

: يتميز دور حارس املرمى بالتحرك و يكون التحرك حسب وضعية الكرة و  التحرك لسد الثغرات -2
 دلك لتمكن من غلق الزاوية 
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 حركات باستخدام الكرة: و تنقسم إلى  -ب
 حركات دفاعية لحارس المرمى: -1
: جيب أن تواجه راحة اليدين الكرة و األصابع مفتوحة أثناء مسك  الموجهة باليدينإمساك الكرات  - ا

 الكرة بعلى أن تقابل األصابع الكرة لتسهيل االمتصاص لقوهتا و تنقسم هده املهارة إىل ثالث أقسام هي:
 مسك الكرة متوسطة االرتفاع -                           مسك الكرة األرضية  -
 لعالية فوق الرأسمسك الكرات ا -
تكون هده املهارة بقفز حارس املرمى جانبا و دلك بالقيام بالسيطرة يف الرتماء لمسك الكرة  :ا - ب

 السقوط و دلك من أجل مسك الكرة أو إبعادها                     
هارة يستعمل حارس املرمى هده امل: دفع الكرة بضربها بالقبضة أو بالقبضتين إلى داخل الملعب  -ج

يف حالة بعدم متكنه من إمساك بالكرة و هي بعالية , فنظرا للمضايقة فيقوم بإبعاد الكرة بقبضتا اليدين أو 
 بقبضة واحدة

يقوم حارس املرمى بأداء هده املهارة يف بعض تشتيت ) إبعاد( الكرة بجوار القائم أو فوق العارضة :   -د
كرات مصطدمة   –كرات مصوبة بقوة   –ة ) كرات لولبية املواقف املختلفة و اليت يصعب فيها إمساك الكر 

 باملطار يف األرض (و ميكن تقسيم تشتيت أو إبعاد الكرة من املرمى إىل ثالث أنواع :
 إبعاد الكرات املتوسطة االرتفاع جبوار القائم -               إبعاد الكرات األرضية جبوار القائم  -
 العارضة إبعاد الكرات العالية االرتفاع فوق  -
" تستعمل هده املهارة لتشتيت الكرة من أمام املهاجم خاصة يف ضل بعدم تشتيت الكرة بالرجل: -هـ

 (200ص  2002حسن السيد أبو بعبده, استخدام اليدين يف حالة رجوع الكرة من الالبعب الزميل" )
ذلك هو أول يعترب حارس املرمى يف كرة القدم أخر مدافع و كالحركات الهجومية لحارس المرمى: -2

 سواء   كانت باليد أو بالقدم وتنقسم إىل  متريرا تهمهاجم يساهم يف بناء اهلجمات بعن طريق 
 : تستخدم هده الطريقة لرمي الكرة للزميل القريب من احلارس دحرجة الكرة على األرض من أسفل -ا

ة و كذلك تستعمل : تستخدم هده الطريقة لرمي الكرة ملسافة طويلرمي الكرة باليد من األعلى-ب
 لتجاوز اخلصوم 
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: تستخدم هده الطريقة لضرب الكرة  ضرب الكرة الثابتة أو بعد حملها أما طائر ة أو نصف طائرة -ج
 ملسافة طويلة أو جانبية و تتميز بالسربعة و القوة

بعند  معروف بعلميا ان من أهم االمور اليت جيب أن تأخذ بعني االبعتبارسنة: 14المرحلة العمرية اقل 5-
التعامل مع أي فئة بعمرية يف جمال الرتبية البدنية والتدريب الرياضي هو االملام الشامل مبخلف خصائص 

 هذه املرحلة، إضافة إىل اإلملام باملستوى التدري ي والتعليمي.
 تدخل هذا الفرتة العمرية بني املرحلتني املصنفة بعلميا وهي مرحلة الطفولة ومرحلة املراهقة وهي من أهم

ما وضعنا نصب أبعيننا أثناء التدريب  إذافرتت تكوين الشخصية  وثراء املعلومات وتطور املستوى الرياضي 
نوظف كل املعلومات واحلقائق يف  أناحلقائق األساسية يف كل اجلوانب هلذه املرحلة النسبية، واستطعنا 

و تعدل من سلوكهم وترفع التعامل مع هؤالء الصبية كيف نستمع هلم وكيف نكسب حبهم واحرتامهم ا
من قدراهتم وحيتوي هذا الفصل بعلى امهم مظاهر النمو اخلاصة هبذه املرحلة من خمتلف اجلوانب اجتمابعيا 

 غريها من اجلوانب. إىلبدنيان لغويا، حركيا، جسميا 
 5-1مفهوم الطفولة المتأخرة:

 أبعينناعنا نصب ما وض آذلرياضي وهي من أهم فرتات تكوين الشخصية وثراء املعلومات وتطور املستوى ا
التدريب احلقائق واألساسية يف كل  اجلوانب هلذه املرحلة املنبه. أثناء  

هلم وكيف نكسب  واستطعنا أن نوظف كل املعلومات واحلقائق يف التعامل مع هؤالء الصبية كيف نستمع
أو نعدل من سلوكهم ونرفع من قدراهتم. واحرتامهمحبهم   
وانضمامهم  لألنشطة    تربون هذه  املرحلة مناسبة يف انتفاء الناشئني ملمارسة الرياضيةالعلماء يع أنحيث 

 (kasani et horsky, 1986, p35 (ا.

املهارات األكادميية تلعب املدرسة دورا هاما  يف حياة الطفل حيث نعلمه أمناط كثرية من  السلوك اجلديد ب
يهها، واملدرسة يف نفس لعالقات االجتمابعية يف إشرافها  وتوجوتوسع حصيلته الثقافية ومنكنه من ممارسة ا 

 الوقت نتطلب قدرا مناسبا من استعداد الطفل وإبعداد للتوافق مع احلياة اجلديدة.
وحيث يلتحق الطفل باملدرسة االبتدائية يعترب هذا احلدث نقطة حتول يف حياته الذهنية و االجتمابعية وهلذا 

افة إىل ظهور العمليات الذهنية العكسية ويصبح الطفل قادرا إىل  حدا ما بعلى تأثريه بعلى التفكري، باإلض



 

- 146 - 
 

الفهم واملناقشة واحلوار مع رفقائه وقد يعمل الطفل بعلى إبعطاء األدلة و الرباهني ليكد وجهة نظره، كما 
 ع األوالديبدوا للطفل بعد السابعة اللعب املنظم القائم بعلى بعض القوابعد و املبادئ اليت خيضع هلا مجي

ويقول كورت منيل "انطالقا من وجهة نظر التطور احلركي  فان هذا العصر هو أفضل بعمر زمين جيب 
 (.52، ص 1987كورت منيل، استثماره لتطوير القابلية احلركية املتنوبعة الوجوه." )

 سنة14التعرف على المرحلة العمرية اقل من5-2
، معناها  mobiliné""ا او "pubertéة األصل "البلوغ هو كلمة التينيالتعريف اللغوي:5-2-1

 الزواج.. إىلالوصول إىل البلوغ واإلدراك وسن البلوغ هو سن التأهيل 
سنة الذكور وهي  13-12بالنسبة للبنات و  12-11مرحلة النضج هي من *التعريف االصطالحي:

 15-14" الذكور من pubertaireاملمتدة بني مرحلة السن املدرسي املتأخرة ومرحلة البلوغ املتأخر "

سنة وهي مرحلة بطيئة النمو تستقر فيها االنفعاالت، يظهر فيها الطفل طاقة   14-13سنة، بنات من 
كبرية و سربعة يف النشاط احلركي، يظهر ضعف القدرة بعلى املثابرة واجلهد واالنفرادية، حيث هي مرحلة 

ل من الكسب إىل مرحلة اإلتقان ويزداد ميله حلب إتقان اخلربة واملهارات العقلية واحلركات، وبذلك ينتق
املغامرة واملنافسة القوية، حيث تظهر اختالفات ملحوظة من الناحية اجلنسية بني الذكور و اإلناث وهذا ما 
ينجر بعنه توجه الذكور  إىل األلعاب العضلية  العنيفة والبنات العكس، "السن األفضل للتعلم احلركي 

 ألعالئقييات الرياضية القابعدية بعلى شكل بعناصر واحتمال اكرب معاجلة )االحنراف نسمح  باكتساب التقن
املوجه( وتعدد التوسعات للمؤشرات احلركية، متتاز قدرات التعليم يف هذه الفرتة بكوهنا مستعملة دفعة 

كات الغري واحدة من اجل استيعاب احلركات الدقيقة كل مرة، جيب العمل حبذر يف النهاية كي ال جتعل احلر 
 ) Gurgen weineck, 1997, p32مكيفة آلية)أخطار حركية( وجتنب االستمرار يف التعلم مع التقوية(

هذه املرحلة تتطلب تطوير التوافق وتعلم احلركات السهلة والصعبة من  أن" la dislav" لديسالفيقول  -
 ((La dislave H. 1984خالل التمرينات املطبقة.

بعمر زمين  أفضل" انطالقا من وجهة نظر التطور احلركي فان هذا العمر هو korte"كورت  أيضاويقول   -
 (.Korte, 1997جيب استثماره لتطوير القابلية احلركية املتنوبعة الوجوه.)
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سنة 41مميزات الطفولة المتأخرة قبل  5-3  
مال النضج غاية واحدة، وهي اكت إىلالنمو سلسلة متتابعة من التغريات هتدف تعريف النمو: 5-3-1

ومدى استمراره وبدء احنداره، فالنمو هبذا املعىن ال حيدث بعشوائيا بل يتطور خطوة اثر أخرى ويسفر تطوره 
 (29، ص 1997، إمسابعيلبعمرو أبو اجملد مجال هذا بعن صفات بعامة وللنمو مظهران  رئيسيان.)

كوين نتيجة النمو طوله وبعرضه و :ويعين بن منو الفرد يف احلجم والشكل والوزن والتالنمو التكوينياوال 
 ارتفابعه، فالفرد ينمو ككل يف مظهره اخلارجي العام وينمو داخليا تبعا لنمو أبعضائه الداخلية 

:ونعين به منو الوظائف اجلسمية والعقلية واالجتمابعية لنساير تطور حياة الفرد واتساع النمو الوظيفيثانيا 
ي وأمني اخلويل بأنه" ذلك التغريات التكوينية والوظيفية اليت تطرأ كما يعرفه كل من حممد احلمامنطاق بيئته.

بعلى الكائن احلي منذ تكوين اخللية واليت تستمر طوال حياة الفرد و هذه التغريات حتددت خالل مراحل 
 (.54، ص 1990، اخلوايلو أمني  أحلمامي")حممد سنتابعه وبطريقة تدرجيية

و يف املراهقة بعلى التغريات اجلسمية والفسيولوجية إمنا تتميز فرتة املراهقة من ال يقتصر النمالنمو العقلي:ثالثا 
الناحية النفسية بأهنا فرتة نضج من القدرات والنمو العقلي بعموما، وهنا جيب أن تسري إشارة خاصة يف 

ف من ظهور الفروق الفردية يف مرحلة املراهقة بشكل واضح ويقصد هبذه الفروق ان توزيع الذكاء خيتل
شخص إىل أخر.ويف هذه املرحلة نستطيع أن نقول أن الطفل يفكر ويستعمل التحليل للظواهر االجتمابعية 
و الواقف اليت هبا يقول حممد حسني بعالوي" يزداد نضج العمليات العقلية كالتذكر والتفكري إذ ينتقل 

 نتباه ولرتكيز من حيث املدى واملدة الطفل من طول تفكري اخليال إىل طور الواقعية كما تزداد قدرته بعلى اال
هو القدرة العقلية الفطرية و املعرفية العامة يالحظ بعنه منوا كبريا وتظهر فيه الفروق الفردية حيث  الذكاء:

ميكن كشف شيء من الدقة بعن قدرات أفراد هذه املرحلة وبالتايل ميكننا توجيههم تعليميا حسب 
 استعداداهتم العقلية.

 اد قدرة البالغ بعن االنتباه سواء يف مدنه أو مداه: تزداالنتباه
: يبين تذكر املراهق بعلى أسس الفهم وامليل، فنعمد بعملية التذكر بعلى القدرة يف استنتاج العالقات التذكر

 (.48، ص 1990نور حافظ، فهموه وربطوه بغريه من املواضيع.) إذا أالاجلديدة غال يتذكرون موضوبعا 
 لحركي:النمو الجسمي ارابعا 

هي مرحلة نسبية البد منها". نفس املؤلف بدبعم الشكل اجلسمي الذي هو "  J.M PALAUحسب 
بعيسوي بالتزايد املتسارع نتيجة التجارب اليومية اليت يتعرض هلا الطفل.) ويتأثرنسبيا منظم يف هناية الطفولة 

 (.82، 1984بعبد الرمحن، 
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احلركات اليت تكون  ستطيع ويعمل مكيف تعلم التحكم يفي ة: بعند بداية هذه املرحلجري جان أيضاويقول 
ذات مستوى بعال جدا يف الصعوبة األحيانبعض   (I.M.Ralau,1985, p 215). 

الطفل يتمكن بدرجة كبرية من توجيه  أنجند  آذويف هذه املرحلة يتزايد التطور احلركي يف صوره ملحوظة 
التعلم احلركي هلذه املرحلة ال حيدث بعن  أنر "مابنل" اهلدف حلركاته ومن القدرة بعلى التحكيم، كما يذك

 ليقومون األطفال إذاللبالغني،  بالنسبةالتفكريي ملهارة احلركية كما هو احلال غالبا  اإلدراكيطريق التحليل 
 (WemekJurgen, 1985, p 120) والتفكري لفرتة طويلة يف جزئيات املهارة احلركية. بالتأمل

تلعب  ألهنابعني االبعتبار تعليم اللعب باليدين والرجلني  يأخذ أنذات جيب بعلى املريب ويف هذه املرحلة بال
من حجم  % 90انه  يف هذه املرحلة يكسب الطفل حوايل  إىلدورا كبريا يف مستقبل الرياضي ونشري 

املختارة  االكتساب اجليد واملتطور للتحكيم يف التقنيات الرياضية إذااملهارات احلركية خالل كل حياته 
 Taill Tomas, R.et çaja, 1987, p.)يتستلزم حجم احلركة اليت يتعلمها الطفل خالل هذه الفرت 

304). 
 سنة 14الطفولة المتأخرة قبل  خصائص5-4

معريف يفهم  أواملقصود باستعمال كلمة معرفة  إن (1988بري اولربون)يوضح الخصائص المعرفية: أوال
يكون اهلدف التنظيمي سلوكيا وان  أن( قد فرق بني Hayas 1987)' أمثالبعض املراقبني  أن إالضمنيا 

التعبري يشمل بعلى االبعتبارات اخلاصة مبيكاتيزمات العملية التابعة لسلوك، و هناك  أنيكون معرفيا بابعتبار 
 قدر من االختالف يف وجهات النظر حول املعىن احلقيقي للمصطلح فقد طرحت بعدة تفسريات يف املعىن.

انه املقصود بوصف تتابع العمليات  اآلخرونبعض املؤلفني كابعتبارات خاصة بتكوين املعلومات بينما يرى ف
 (18، ص 1988حممود بعدنان، -.)أمني اخلويلخمططات أواليت ميكن التعبري بعنها بنتائج 

 أبعادة أوشرة اكتشافها مبا أويف اجملال الرياضي:" املعرفة تسهل الوبعي باملعلومات   Guilfordويقرتحه 
والتعرف بعلى املعلومات واكتشافها بالتذكري والتعلم ومبا  اإلدراكهنا  إذاالتعرف بعليها،  أواكتشافها 

الذي يتم بالتمارين و االجناز الرياضي، ففي هذه املرحلة حبكم  واإلدراكيتحصل الرياضي بعلى الشعور 
من حيث املستوى بظروف  ويتأثريف العمل  هام وبعقد تقدم الطفل مبدأنشاط الطفل النشاط العقلي وهو 

 (71، ص 1986فرج حسني، املواقف اليت يتعرض هلا.)
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 األوليةاحلسي والعمليات احلركية  باإلدراك تبدأ أخرىفالذكاء الذي يعترب كحالة التوازن تستهدفها تراكيب 
اكيب املعرفية التوازن يف الرت  أوالصور العليا من التنظيم  إىلو بذلك فهو مصطلح نوبعي يشري 

 (20، ص 1983محدي بعبد املنعم، للطفل.)

والذكاء الرياضي للطفل و القدرة بعلى التعلم يتمثل فيما تتضمنه العمليات العقلية املعرفية من كفاية ومدى 
 األجهزة أومتخصصة يف مجيع املعلومات تسمى باحلواس  بأنظمةفجسم الرياضي يف هذه املرحلة مزود 

يتمكن الرياضي من التخطيط يف سلوكه والتحرك  حبيثبواسطتها التقاط املعطيات،  احلسية اليت ميكن
ويتم جتهيز املعلومات بواسطة احلواس من مواضع كثرية من اجلهاز احلسي والعص ي وتعد تلك  مبوجبه

 األفالمكشف بعض   أطاراجلمابعية ويف  األلعاب أواملستلزمات مشاريع خططية دائمة يف كرة القدم 
اخلاصة.ففعالية التعليم ولتدريب الكامل واالجناز الرياضي  األمهيةوالرسوم واملصادر العملية ذات  شكالواأل

 أساسيةمعارف  أويزداد بواسطة املعلومات اليت تعرف بعليها الطفل حيث تعد التمارين الرياضية مستلزمات 
 واإلدراكبالشعور  أداؤهايتم  بناء شكل مضمون و معروف فجميع مراحل التصرف ومكوناته أثناءللنجاح 

.) قاسم حسن حسني، والشعور يتم بالتمارين والتطبيق الرياضي اإلدراكخاصة يف هذه املرحلة و تعلم 
 (.19، ص 1988

عني االبعتبار تعطفهم ب يأخذ أناللعب بشدة لذا  جيب بعلى املرىب  األطفال:حيب الخصائص النفسية ثانيا
اط.النش أهدافن فالطفل حيتاج للمريب كي يسطر له الشديد للعب وميلهم الطبيعي هل  

ة يف بيف املهارات احلركية وكذا يف املخاط اآلخرينواجنازات  أفكار إىليف هذه املرحلة العمرية مييلون  األطفال
الرغبة يف املزيد يف االستقاللية ويزيد االبعتماد بعليهم يف حتمل املسؤولية، هناك رغبة  إظهارواىل  همألسنت
 إذبعنيفة ويؤثر الطفل بعلى مايطلبه منه الكبار،  أنشطةدة ملمارسة العاب الفرق خاصة اليت تتطلب شدي

 .وأمه أبيهبعامة والشك يف حكمة  أسرتهتقدم  إىلهذا مايدفعه  اآلخرينموضع استحقاق  بأنهيشعر 
يسعى للحصول بعلى بعمليا حىت يتسىن له معرفة شيء من قدراته ومبا  انه  اآلخرينالتعاون مع  إىلومييل 

هذه اجلمابعة فيسابعده بعلى ممارسة قدراته ومهاراته والتعرف  أبعضاءيفهم  أن إىلمكانة له ويصبح حباجة 
اللعب اجلمابعي واالستجابة  إىلزيادة الثقة بالنفس وتزداد الرغبة يف هذه املرحلة  إىلبعليها، هذا يؤدي 

للتمرن بعلى املهارات احلركية  واإلرادةجلنسني العزمية من كال ا األطفالاملنظمة ويكون لدى  لأللعاباجليدة 
 بغرض حتسني قدراهتم يف اللعب.



 

- 150 - 
 

اهتمامهم  األطفالانتباهه كما يظهر  وإثارةوحماولة لفت نظرته  األخراجلنس  إىلامليل  يبدأيف هذه املرحلة 
الزميل  إجياد إىلالسن هذا  أطفالباملظهر اجلسماين واملشكالت املتصلة باجلنس واالجنذاب وبعموما يرغب 

 األطفالالذي يشرتكون معه يف اللعب ويكون الوبعي الذايت حنوى تعلم املهارات اجليدة  واضحا وحيتفظ 
 (101/108، ض 1995وديع فرج الدين، بعنفا وقوة.) األكثر واألنشطة لأللعابشديدة  برغبة
 حركاته وان يوجهها حنو اهلدف يستطيع الناشئ يف هذه املرحلة أن بتحكم يفالخصائص الحركية:ثالثا 

 سواء يف نشاطه اليومي او نشاطه الرياضي و لذلك فهذه هي الفرتة املثلى للتعليم احلركي و يرجع ذلك إىل 
فيه حتسن الظاهرة :التحمل -ا  

لعليا وذلك بسبب تتحسن ولكن يبقى الناشئ ضعيفا بشكل ملفت للنظر وخاصة هي إطرافه ا القوة:-ب
لسريعة اليت تعرض هلا .بعملية النمو ا  

تشغيل للمراكز  إىليه ال حيتاج  ف إىليؤدي بعددا كبريا من املهارات بشكل  أن: يستطيع الناشئ التوافق-ج 
 أقصىاملرحلة ويكون  العليا باملخ  بل ميكنه التحكم يف مدى واجتاه احلركات ويقل التوافق يف أواخر هذه

سنة 12تطور يف سن   
وديع فه الطويلة.)بعة الناشئ وبالرغم من ذلك حيتاج إىل كثري من القوة لتحريك أطرا: تزداد السر السرعة-د

(. 101/108، ص 1996فرج الدين،   
تتميز مرحلة ما قبل املراهقة بالنمو السريع يف الطول والوزن ومنس خاصة لخصائص المرفولوجية:رابعا ا

مصطفى فهمي، .)أكثروالعضلي وكذلك تزاد القوة األطراف  السفلية ويف فرتات املراهقة يبدأ النمو  البدين 

مظاهر اجلسم تناهلا طفرة منو قوية  أنحول املراهقني  أجريت(لقد أثبتت دراسات 233/234، ص 1974
اليت  األموربعند الذكور ومن  ومتأخرة اإلناثبعشر وان هذه الفرتة تكون مبكرة بعند  واألربعةمابني العاشرة 

راهقة هي درجة النمو السريعة واملتغريات اجلسمية الظاهرة اليت حتدث يف فرتة ميكن مالحظتها يف فرتة امل
االلغ تقدم بدرجة ملحوظة يف  أنمابعد البلوغ مباشرة وتستمر بدرجة اقل بعد اخلامسة بعشر، فنالحظ 

يف  املدرسيةالعامة لصحة  اإلدارة أجرتهالطول وظهرت بعليه معامل النضج اجلنسي ففي املسح العام الذي 
منو الطفل يسري سريا مضطربا حىت سن اخلامسة بعشر بعند  أنتبني لنا  م 1991مصر ونشرته يف بعام 

(يف هذه املرحلة تصبح لدى الطفل القدرة بعلى التحكم يف العضالت A.P.Laptev, p115البنني.)
بعلى التوازن الدقيقة ويستطيع القيام بنشاط يتطلب استخدام هذه العضالت وتظهر أيضا زيادة يف القدرة 
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الديناميكي ونالحظ أيضا النمو السريع للبناء من الناحية اجلسمية وكذا منو طويل يف الرجلني ويف أنسجة 
قوة األوالد اثر من البنني وكذا اكر منهن  إنالعضالت مما يسابعد بعلى الزيادة الكبرية يف القوة.ونالحظ 

الوضع املائل لدى اجلنسني  إىلن الوضع األفقي طوال ووزنا ويزداد الصدر بعرضا ويتغري شكل اإلضالع مم
هذه الفرتة اذ مل تكن العظام قوية بالدرجة اليت متكنها من مقاومة الضغوط فانه حتدث تشوهات يف  أثناء

مرونة اجلسم مازالت  أن إالتكون اقل مرونة من الفرتة السابقة  أن إىلالعظام متيل  أنالصدر وبالرغم من 
وضوحا يف سن  أكثرهذه السن مث تصبح اإلضايف ملرحلة.تظهر الفروق يف معدل منو هذه ا أثناءمستمرة 

من  أطولسنة  14-11وتكون البنات بني  األطرافالثانية بعشر.وهناك اختالف بني النسب اجلسمية بني 
ها منو سنة فرتة االقرتاب حنو النضج واملراهقة اليت يسبق 11 أوالدالذين يف نفس السن بعامة.ويدخل  األوالد

انفجاري خمتص يف طول الرجلني ويصاحب ذلك اتسابعا يف بعرض الفخذين لدى البنات بينما يتميز 
العضوية حيث يزداد  األنظمةبزيادة يف بعرض الكتفني.يف هذه  الفرتة يكون التطور منظم لكل  دالاألو 

يظهر  حيثله سنويا يف السن يفقد الطفل شك كلغ  3-1.05 الوزن فيزداد ب: أما سم5-4: الطول ب
 (109، ص 1996.)وديع فرج الدين، حنيفا لكنه يف احلقيقة يزداد طوال

الرياضة يف بعصرنا احلديث  أصبحتلقد سنة: 14الرياضة في نمو شخصية الطفل اقل من  أهمية5-5
للنمو اجلسمي السليم  ةيأساس  أهنا، حيث يتفق اجلميع بعلى اإلنسانحاجة فيزيولوجية تتطلبها صحة 

حركات معينة ومن جهة  إتقانيف هذه املرحلة تزداد مهارته ويسابعده خياله وحبه للتقليد بعلى والطفل 
اجملال الرياضي الذي يسابعدهم بعلى  األطفالجيد  إذاتلعب نشاطات الفريق الرياضي دورا حامسا  أخرى

 .أطولالعمل ملدة  املهارية واليت تسابعده بعلى االستمرار يف إليهاتكوين اجلمابعات الرياضية اليت مييلون 
 األلعاب، وذلك يف األطفالميول العدوانية والعنف لدى بعض  بعض إشباعوتلعب الرياضة دورا هاما يف 

حياول هبا الطفل لتعبري بعن  لإلبعالمجمال  أيضاواملنافسات العنيفة مثل املالكمة، الريفي وكما تعد الرياضة 
املنخرطني يف النوادي  األطفال أن"مارك دوران": ويقول (141/142سيوين، ص ب.)حممد بعوض الدوافع ما

تقريبا،  األسبوعسابعات يف  5الرياضية كممارسني معظم أوقات فراغهم ملمارسة الرياضة حبيث تقدر ب 
 Mark Durant, 1987, p 233تفسر الوضعية الراقية اليت حتتلها الرياضة يف حياة الطفل" 

ريقة حيول فيا الطفل التعبري بعن دافع مرغوب فيه وبعد التعاون بعن ويف الرياضة البدنية جماال إلبعالم وهي ط
يف  باالندماجالعوامل االجتمابعية اليت تؤثر يف حياة الطفل الن شعوره  أهمالرياضية من  األنشطةطريق 
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اللعب يسابعد الطفل بعلى االتصال  أنيف وسط مجابعة منظمة حيث  يعيش أناحلياة يسابعده بعند الكثري 
بعضهم بعن بعض يف مدى هذا التعامل مع اجملتمع، ومما الشك فيه  األطفالتلف ظروف باجلميع وخت

 األلعابمنوه بعلى  أثناءحاولنا تدريبه  إذاحتصل بعلى نتيجة بعالية يف حياة الطفل االجتمابعية  أنميكننا 
 (177، ص 1995)بعواطف أبو العالء، اجلمابعية.

إن الطفل ال يرى األشياء يف مبدأ األمر  :لة الطفولة تكون المدركات الحسية عند األطفال في مرح5-6
كما نراها حنن، و ال يسمع األصوات كما نسمعها، فقدرته بعلى اإلدراك تتطور تدرجييا و تنمو يوما بعد 

و األصوات و سائر احملسوسات اليت حوله ووظيفة اإلدراك أن ميده  يوم من خرباته بعامل املرئيات
 املادي الذي يعيش فيه، و موضعها من الزمان و املكان، فالطفل يبدأ حياته باملعلومات بعن هذا العامل

"يتحسس" كل ما يقابله و كل جديد بعليه، فهو إذ تعطيه كرة حيدق فيها و يقبض بعليها بيديه و 
و يعضها و حيبو خلفها، و هكذا حياول مبختلف و سائله احلسية أن يتعرف بعلى ماهيتها، و  يقلبها

هلا تشمل بعلى خصائصها ووظيفتها، فألنه يضع تعريفا للكرة بعن طريق إحساساته صورة  يركب يف بعقله
و (78،ص 2001العزيز جادو، ، )املختلفة و التجارب اليت أجراها بعليها و ذلك حىت قبل أن يعرف امسها.

ا تقاس دقة إدراك الطفل متوقفة بعلى مدى استجابة حواسه املختلفة لصفات الشيء املتعددة و معرفته مب
بإملامه خبواصه و وظائفه، و من هنا أن أبعضاء احلركة البد و أن تشرتك مع أبعضاء احلس يف التعرف بعلى 
املدركات، فالطفل الذي يكتفي برؤية الكرة يف داخل غرفته ال يكون إدراكه واضحا هلا كالذي يلعب هبا 

 p581 Deaton 1987هلا.ويقذف وجيري وراءها يف مكان فسيح، فخواص األشياء تتضح من استعما

Annette  و تؤكد نظرية اجلشطالت" بعلى أن اإلدراك احلسي ينمو و يتجه إىل االكتمال ليصبح صيغة
غري ناقصة، وقد قرر العلماء أمثال "كوهلر"، "فرتامير" ،و "كوفكا" أن اإلدراك احلسي يكون إدراكا 

ية تذكر أن اإلدراك احلسي يكون إدراكا لصيغ للكليات و ليس جمموبعة جزئيات مرتابطة، أما النظرية البنائ
متكاملة بل إن العقل ال يدرك اجلزئيات، فإذا تعرض هلا أكملها تلقائيا، وهذه النظرية ترى أن اإلنسان 
ينظر الشكل ككل ومن خالل الكل يصل إىل األجزاء، فاجلزء مكون للكل ولكن الكل يكون اهليكل 

ء من األشياء و السيما إذا كان هذا اإلدراك مصحوبا بانتباه و اخلارجي للشكل، فاإلدراك احلسي لشي
مالحظة و مع تكرار و تعدد مرات اإلدراك تشتد تلك الرابطة و كلما قويت صار من السهل بعلى 
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بول جيوم،بعلم  الطفل اإلدراك الدقيق الواضح،  ولوال اإلدراك لظل الطفل يرى دون أن يعرف ما يراه.
 (34ص ،1963اجلشطالت، ،)نفس 

:يرى املهتمون مبرحلة الطفولة أن اللعب يؤدي إىل تطوير مهارات الطفل اخلاصة اللعب و اإلدراك  5-7
بالتفكري و اإلدراك ،كما يفعل هذا التأثري أيضا بعرض بعض القصص من خالل الصور احملسوسة و الرمزية 

 ها و اختالفها و إبعدادها. بعض األنشطة اليت تشمل بعلى مالحظة األشياء من حيث ترتيبها  و تشاهب
فقد أوضح العلماء السيكولوجيون أن الطفل يتحرك و يلعب لكي يتعلم، لذلك و كنتيجة فإن سعته 
إلدراك األشياء تتأثر إىل حد كبري إما باإلجياب أو السلب بنوع اخلربات احلركية خالل السنوات املبكرة من 

عرف بعليها و إدراكها ميكن أن يرتبط مباشرة بنوع الفرص حياته ، فاجتاهه حنو األشياء احمليطة به و الت
املعطاة له للحركة يف املنزل و يف الروضة خالل األربع أو اخلمس سنوات من بعمره، فاأللعاب احلركية 
تسابعد بعلى تقوية و تنشيط بعضالت األطفال ، و اكتساهبم بعض املهارات اإلدراكية و احلركية لذلك 

األشغال ،كرتكيب ألنشطة كالتسلق ،رمي الكرات اخلفية ،اجلري، ممارسة الرسم و البد من توفري بعدد من ا
 (162-161، ص 1997بعزت خليل بعبد الفتاح، ، ) املكعبات و غري ذلك من األنشطة اإلدراكية احلركية .
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 الخاتمة

بأجزاء من جسمه   أن اهلدف من تعلم املهارات األساسية هو جعل الالبعب قادر بعلى التصرف بالكرة
حسب قانون اللعبة , األمر الذي جيعله قادر بعلى تنفيذ خطط الدفابعية و اهلجومية بكفاءة و اجيابية 
حيث بعند وصول الالبعب إىل مرحلة أداء مجيع املراحل األساسية للعبة بدقة و إتقان متكن أن يعتمد بعليه 

 العمرية املرحلة هذه يف فالطفل اخلطة املعتمدة , يف التعاون مع أبعضاء الفريق يف تنفيذ الواجبات و تصنيف
 والتوقيت بعالية، واستجابة ورشاقة وقوة ميتاز بسربعة كما احلركية، املهارات وإتقان لتعلم ممتازة قدرة يظهر

 تعلم بعلى تسابعد املرحلة هذه لناشئ والنفسية القدرات البدنية أن حيث املختلفة، الظروف يف والتعلم
 بعلى الناشئ ندرب أن وميكن واالختصاص، اجلوانب املتعدد توجيههم للتدريب من والبد ية،احلرك املهارات

 يف للطفل بالنسبة لالستمتاع مصدرا يكون الرياضة أن جيب بعام وبشكل الرياضية وتطويرها، املهارات تعلم
بعلى  سلبا عكسين فذلك التدريب حجم أو الوقت يف املبالغة بعدم جيب فإنه لذلك العمرية، هذه املرحلة

حيث قام الباحث يف هدا األمر  .والنفسية البدنية اجلوانب بعلى سل ي تأثري وله الفسيولوجية أبعضائه منو
أضافتا إىل  بالتطرق ألهم املهارات األساسية و طريقة أداءها مع التطرق إىل نظريات و طرق التعلم

 سنة 14خصائص ومميزات الطفولة املتأخرة قبل 
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 ة الباب النظري: خالص
لقد حاولنا يف هذا الباب أن جنمل أهم اجلوانب النظرية املتعلقة مبوضوع الدراسة، من أسس التدريب 
احلديث مع كل ما يتصل به من أساليب وطرق ومبادئ ، باإلضافة إىل املناهج احلديثة لعملية التخطيط، 

هارات األساسية مع نظريات وطرق التعلم, وأهم املمع التطرق إىل  بعمل الذاكرة واإلدراك احلس حركي 
أهم املهارات األساسية ومبادئ تنميتها، إضافتا إىل  نظريات وطرق التعلم التدريب العقلي  فضال بعن

 .(سنة 14)باإلضافة إىل كل الدراسات املشاهبة، مع التطرق ألهم اخلصائص و مميزات املرحلة العمرية 
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 الباب الثاني

 الدراسة الميدانية
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: أن البحوث العلمية مهما كانت اجتاهاهتا وأنوابعها حنتاج إىل منهجية بعلمية للوصول إىل أهم نتائج تمهيد

 تسابعدنا يف البحث قصد الدراسة آن طبيعة مشكلة البحث هي اليت حتدد لنا املنهجية العلمية اليت

معاجلتها وموضوع البحث الذي حنن بصدد معاجلته حيتاج إىل كثرة من الدقة والوضوح يف بعمليته تنظيم 

وإبعداد خطوات إجرائية ميدانية للخوض يف جتربة البحث  الرئيسية وبالتايل الوقوف بعلى أهم اخلطوات اليت 

د انطالقا من اختيار املنهج املالئم ملشكلة من مفادها التقليل من األخطاء واستغالل أكثر للوقت واجله

 البحث وطرق اختيار بعينية البحث إىل انتقاء الوسائل واألدوات املتصلة بطبيعة جتربة البحث . 
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 إجراءات البحث الميدانية-1
ودلك 14/10/2014اىل 11/10/2014الفرتة من  أجريت الدراسة االستطالبعيةيفالدراسة االستطالعية :

للتأكد من إمكانية احلصول بعلى البيانات املطلوبة هلدف البحت .وكانت نتائج الدراسة االستطالبعية  
 كاأليت 

 حتديد أفراد بعينة البحت -
 -اختيار اختبارات اإلدراك احلسي حركي .باإلضافة إىل تصميم وأبعداد بعض اختبارات اإلدراك احلس  -

 حركي وفقا للشروط التالية
 تها لعينة البحت  من حيت السن واملستوى الفين لألداء مناسب -
 مالمتها لطبيعة األداء ومتيزها بالسهولة يف إجراء وإمكانات التطبيق مع االقتصاد يف الوقت واجلهد  -
.وقد القدمبعرضها بعلى جمموبعة من اخلرباء دوي اخلربة العلمية والعملية يف جمال التدريس والتدريب يف كرة -

حتديد مدة وصالحية هده االختبارات من حيت غرض استعماهلا.وقد حصلت هده طلب منهم 
 /(85املختارين ) التمنيةاألغلبية  من احملكمني   االختبارات بعلى تأييد 

 الوصول إىل أحسن طريقة إلجراء االختبارات اليت تؤدي بدورها إىل احلصول بعايل نتائج دقيقة  -
 التأكد من فهم املختربين لألداء -
 هتيئة الكادر املسابعد وحتديد أماكن تواجدها -
إن املنهج يف البحث العلمي يعين جمموبعة من القوابعد واألسس اليت يتم وضعها  :منهج البحث 1-1

( وحسب صيغة ومتطلبات   89ص  1995بعمار حبوش ، حممد نبات من اجل الوصول إىل حقيقة معينة )
لى ذلك يف أن اختيار املنهج السليم و الصحيح يف البحث استخدم الباحث املنهج التجري ي حيث يتج

جمال البحث العلمي يعتمد باألساس بعلى طبيعة املشكلة نفسها أن املنهج التجري ي هو املنهج الوحيد 
الذي ميكنه االختيار احلقيقي لفروض العالقات اخلاصة بالسبب أو األثر كما أن املنهج ميثل االقرتاب 

ن املشكالت العلمية بصورة بعلمية ونظرية إىل إسهامه يف تقدم البحث حلل العديد ماألكثر صدقا 
)حممد حسن بعالوي وأسامة أنور راتب العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتمابعية ومن بينها بعلم الرياضة 

 ( . 217، ص  1999
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يف الوحدات التدريبية  وتتمثل استخدامنا للمنهج التجري ي يف تضييعنا ملفردات الربنامج التدري ي املقرتح بتوظ
 ( الزمن،املسافة) تنمية بعض االدراكات احلس حركية كمتغري منتقل هلذا البحث بينما متثل املتغري التابع يف

ة عينسنة ومقارنتها بال 14للناشئ كرة القدم حتت  التصويب(-)املناولة األداء املهاريبينما متثل املتغري التابع 
 تقليدي يف التعلم والتدريب .الضابطة اليت تطبق األسلوب ال

بعينة البحث هي املعلومات بعن بعدد الوحدات اليت سحب من اجملتمع   مجتمع وعينة البحث : 1-2
،  1994)بعبد العزيز فهمي األصلي ملوضوع الدراسة حبيث تكون مماسه متثيال صادقا لصفات هذه اجملتمع 

ع األصلي للدراسة الذي متثل يف البع ي كرة بعد الدراسة االستطالبعية وبعد حتديد الباحث اجملتم(  95ص 
سنة ونظرا لصيغة البحث واملنهج املستخدم فيه مت اختيار بعينة البحث بطريقة بعمدية  14القدم حتت 

البعب حيث قام  34سنة ناشئني واليت يبلغ بعددهم  14واملتمثلة يف فريق مولودية سعيدة لكرة القدم حتت 
 .2بطريقة بعشوائية بتنحية حراس املرمى وبعددهم  ضابطةريبية وبعينة الباحث بتقسيم العينة إىل بعينة جت

طبق الربنامج التدري ي املقرتح بعلى اجملموبعة التجريبية بعد بعرضه بعلى جمموبعة من اخلرباء واملختصني يف جمال 
 *التدريب الرياضي كما طبق الربنامج التقليدي بعلى العينة الضابطة,واليت اشرف بعليها املدرب املسابعد

وقد مت إجراء التكافؤ بني اجملموبعتني التجريبية والضابطة لعينة البحث وذلك بدراسة بعض املتغريات اليت قد 
تؤثر بعلى املتغري وأكدهتا الدراسات السابقة حيث رابعى الباحث مدى جتانس العينتني يف ما خيص الطول ، 

 09الوزن ، العمر كما هو موضح يف اجلدول التايل
 
ة ضيفر 

 تساوي

 تتباينا
T 

 ستودنت 

درجة 

 حرية 

الداللة 

 المعنوية

فرق 

 المتوسطات 

فرق 

انحراف 

 معياري 

 مجال الثقة للفرق 

  % 95عند 

 أسفل  أسفل 

ة ضيفر الطول

 تساوي

 ت تباينا

 

1.63- 

 

1.63- 

30 

 

29.72 

0.11 

 

0.11 

0.03- 

 

0.03- 

0.01 

 

0.01 

0.07- 

 

0.07- 

0.00 

 

0.00 

ة ضيفر الوزن

 ويتسا

 تتباينا

  

1.07- 

 

1.07- 

30 

 

26.42 

0.29 

 

0.29 

1.92- 

 

1.92- 

1.78 

 

1.78 

5.57- 

 

5.59- 

1.72 

 

1.74 

 ( يبين نتائج اختبار تجانس العينة المستقلة9جدول)
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لكل االختبارات )الوزن  sigبالنظر إىل قيمة لتساوي التباينات جند أن قيمة ( تبني لنا 09من خالل اجلدول )
العينتني هلما نفس التباين  سمما يدل بعلى جتان 0.05،( هي اكرب من قيمة  0.74،  0.45)( ، الطول ، 

مما جيعلنا نقرا جتانب األول دون السيطرة الثاين وبالنظر كذلك ملستوى املعنوية الختيار التساوي املتوسطات 
  0.05،( اكرب من  0.70  ،0.11) sigجند أن قيمة 

 يت مفادها بعدم وجود فروق معنوية ملعىن بعدم وجود اختالف .وال HOمما جيعلنا نقبل بـ 
 لكل اجملاالت  Oوهكذا كذلك ما يؤكده جمال الثقة جند أن قيمة 

 الت البحث جام 1-3

: متثله بعينة اجملموبعتني الذين استخدمهم البحث يف البع ي فريق مولودية سعيدة المجل البشري  أوال
(Mcs لكرة القدم ) البعب مت اختيارهم بطريقة بعددية  34سنة واملكون من  14الناشئني حتت صنف

البعب كعينة  16البعب كعينة جتريبية و  16وقام الطالب الباحث تقسيم العينة إىل قسمني بطريقة بعشوائية 
 ضابطة مع تنحية حراس املرمى 

 إىل األوىلملنافسة : لقد امتدت فرتة العمل التجري ي مند لقاء املشرف حىت هناية فرتة االمجال ألزماني  ثانيا
 مها :  أساسيتنيمرحلتني 

: متثلت يف اجناز التجربة االستطالبعية واليت اجريا فيها االختبار القبلي  المرحلة األولى
بعلى نفس اجملموبعة واليت متثلت  14/10/2014وبعد أربعة أيام أجرينا االختبار ألبعدي11/10/2014يوم

 سنة . 14م حتت يف البع ي فريق محاية املدنية لكرة القد
إىل غاية  23/10/2014 يف الفرتة مابني  : واليت متثلت يف الدراسة التجريبية الرئيسية واليت امتدتالمرحلة الثانية  -

  اإلدراك احلسي حركيإجراء اختبارات  مع  املقرتح ي يمت فيها تطبيق وحدات الربنامج التدر حيت  20/01/2015
  عدية.املهارية القبلية والباالختبارات 

 25/10/2014: مت تطبيق االختبار القبلي بعلى العينة يوماالختبارات القبلية -

 22/01/2015: مت تطبيق االختبار البعدي بعلى العينة يوم االختبارات البعدية -

: أجريت كل االختبارات البدنية واملهارية القبلية والبعدية باإلضافة إىل الوحدات المجال المكاني ثالثا 
يف امللعب البلدي لوالية سعيدة "ملعب اإلخوة براسي" وهذا ما جعل الطالب الباحث يوفر نفس  التدريبية
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الشروط اليت ختضع هلا اجملموبعتني إثناء التدريبات حيث مت توحيد توقيت العمل ، استعمال نفس الوسائل 
اجملموبعتني إثناء  ، استعمال نفس امليدان وقد قام الباحث بعلى تدريب كل جمموبعة بعلى حدا )الفصل بني

 التدريب(
إن الدراسات امليدانية تتطلب ضبط املتغريات قصد التحكم فيها  :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث 1-4

من جهة وبعزل بقية املتغريات األخرى وبدون هذا تصبح النتائج اليت يصل إليها الباحث مستعصية بعلى 
ة للنتائج بدون ـث أن يتعرف بعلى احلسابات احلقيقيى الباحـالتحليل والتصنيف والتفسري حيث يصعب بعل

 (. 43 ، ص1999 :)حممد حسن بعالوي أسامة كمال راتب. ة الباحث إلجراء الضبط الصحيحةـممارس
 ومبا أن حبثنا حبث جتري ي فقد ابعتمدنا فيه بعلى دراستني: 

بعلى تنمية بعض اإلدراكات  : واملتمثلة يف دراسة أثر متارين مواقف اللعبدراسة التجريبية األولىأوال 
 احلس حركية. 

 : متارين مواقف اللعب. المتغير المستقل-

 : اإلدراك احلس حركي. المتغير التابع-

دراسة إرتباطية واملتمثلة يف دراسة طبيعة العالقة بني اإلدراك احلس حركي  :دراسة التجريبية الثانيةثانيا 
 .  بتطوير األداء املهاري

 بعض اإلدراك احلس حركية ) املسافة، الزمن،(. :المتغير المستقل 
 التصويب(-األداء املهاري)املناولة: المتغير التابع . 

: جيب بعلينا حتقيق التكافؤ بني اجملموبعات يف املتغريات أو اخلصائص اليت المتغيرات المشوشة1-4-1
وى اإلدراك احلس ـوزن( مستة اجلسمية )الطول، الـميكن أن تؤثر بعلى املتغري التابع من حيث السن احلال

 14 يف اجلداول رقم. موضحكما هو ومستوى األداء املهاري   ـحركي

قام الطالب الباحث بتوجيه االهتمام بضبط االجراءت التجريبية : المتغيرات المرتبطة بالتجربة1-4-2. 
 للحصول بعلى نتائج بعلى درجة بعالية من اهلدف املتمثل فيما يلي : 

 ن املمارسة للمجموبعتني إبعطاء نفس القدر م -

 ختطيط الربنامج التدري ي املقرتح مع مرابعاة توحيد اإلطار العام للربامج التدريبية لكل من اجملموبعتني  -
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 للربنامج املقرتح بعلى اجملموبعة التجريبية  بأسلوب مواقف اللعبمث تطبق التدريبات  -

 ضابطةمث تطبيق التدريب باستخدام التمارين التقليدية بعلى جمموبعة  -

 )االختبارات تؤدي يف نفس الظروف )التوقيت ، امليدان ، فرقة العمل 

 استخدم الباحث يف هذه الدراسة األدوات التالية :  أدوات البحث :5 -1
كان هذا من خالل الفرتات النظرية وحتليل حمتوى املراجع :أوال : المصادر والمراجع العربية واألجنبية 

الرياضي بعامة وتدريب الناشئني خاصة كما متت االستعانة بالدراسات العلمية املتخصصة يف التدريب 
 السابقة اليت تناولت هذا اجلانب .
قام الباحث بإجراء مقابالت شخصية مع بعدد من املدربني والتقنيني :ثانيا : المقابالت الشخصية 

ع دكاترة وأساتذة من املختصني يف التدريب الرياضي والناشئني كما مشلت بعدد من املقابالت الشخصية م
لدراسة مجيع النقاط اليت تسابعدنا يف بناء حمتوى  الربنامج  وشلف املعهد الرتبية البدنية والرياضية مبستغامن

 التدري ي وحتقيق األهداف اليت تتناسب مع هذه املرحلة العمرية .
 –صفارة  –كرة القدم ملعب  -الشواخص   –ومتثلت يف الكرات القانونية :  داغوجيةبيالوسائل الثالثا 

 ميزان ط ي  –صدريات  –ديكا مرت  –شريط قياس  –ميقايت 
بابعتبارها وسيلة للتقومي :اختبارات األداء المهاري و اإلدراك الحسي الحركيرابعا : اختبارات 

اإلدراك احلسي احلركي و املوضوبعي حيث ابعتمدت الباحث بعلى بطارية اختبارات مقننة تقيس اجلوانب 
 للناشئني بعينة البحث حبيث هذه تناسب هذه االختبارات مع الفئة العمرية . املهارياألداء 
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 (اختبارات اإلدراك الحسي الحركي10جدول)

 النسبة المئوية آراء الموافقة عدد اختبارات اإلدراك الحسي الحركي
 /50 08 الوثب إىل األمام المسافة

 /85.71 07 القفز العمودي
 /100 8 تقريبيةالركضة ال

 /71.42 5 اخلطوة اجلانبية
 /28.57 3 م2إدراك مسافة 

 /28.57 3 م1إدراك مسافة حتريك القدم أماما ميني 
 /50 4 م1إدراك مسافة حتريك القدم أماما يسار 

 /71.42 5 ثا5إدراك الزمن  الزمن
 /100 8 ثا8إدراك الزمن 
 /50 4 ثا20إدراك الزمن 

 
 ختبارات األداء المهاري(ا11جدول)

 النسبة المئوية عدد أراء الموافقة اختبارات األداء المهاري
 /100 8 المرتدة لمناولةا المهاري

 /50 6 الجري بالكرة
 /35 4 المحافظة على الكرة

 /28.57 2 رمية التماس
 /85.71 7 التصويب

 االسس العلمية لالختبارات 1-6
الباحث يف القيام باستطالع أراء بعدد من االساتدة والدكاترة واملدربني إىل صدق احملكمني  لقد شرع -

جانب االبعتماد بعلى املراجع واملصادر بغرض التحليل والتفكري املنطقي يف اختيار اإلدراك احلسي احلركي 
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رة حيث نظمت هده االختبارات يف استما2014 يف شهراكتوبروامتدت هده املرحلة  واالختبارات املهارية
(حمكمني ودلك ألجل حتديد أدق االختبارات املوجهة لقياس املتغري التابع 8استبيانيه بعرضت بعلى )

املستهدف من البحث وللتحقق من صدق االختبارات املستخدمة استعان الباحث بآراء اخلرباء والتحقق 
 (12)جلدولامن الصدق الظاهري وقد حصلت بعلى تأييد أغلبية احملكمني كما هو يف اجلدول رقم 

 التخصص المحكمين
 إستاد حماضر/قسم التدريب الرياضي د سعداوي حممد

 إستاد حماضر/قسم التدريب الرياضي د وداك حممد
 إستاد حماضر/قسم التدريب الرياضي د حجيج مولود
 إستاد حماضر/قسم التدريب الرياضي د ايكوان مراد
 يإستاد مسابعد ا/قسم التدريب الرياض لونيس حناوة

كرة   ير فين قي اختاديةمستشار ومد رشيد ايت حممد
 القدم

 مستشار ومدرب كرة القدم بعساس خمتار
 مدرب كرة قدماستاد و  سلوى البشري

 يوضح قائمة المحكمين 12جدول 
نقصد بثبات االختبارات ت االبعتمادية هو درجة الركون بعلى نتائج املقياس ودرجة أوال ثبات االختبار 

ه النتائج فصال بعلى ثبات النتائج وبعدم تغيريها  ويعرف كذلك بعلى انه مدى دقة أو االنسياق الثقة يف هذ
،  - 1993مقدم بعبد احلفيظ أو االستقرار نتائجه فيها لو طبق بعلى بعينة من اإلفراد يف مناسبتني خمتلفتني )

بابعتمادنا بعلى ( يف هذه السياق و ألبعضاء االختبارات تباتا باالبعتماد بعلى اختبارستودنت 18ص
 . % 5ومقارنتها بعند مستوى الداللة  sigاالختبارات البعدية وبعلى قيمتني 

الركضة  –الزمن( )القفز العمودي –وبالنظر إىل مستوى املعنوي لالختبارات اإلدراك احلسي حركي )املسافة 
( ومبا إن   0.65،  0.35،  0.12،  0.21ثا( جند القيم التالية )8تقدير الزمن  -اخلطوة اجلانبية –التقريبية 

 قبليار البواليت مفادها بعدم وجود اختالف معنوي ما بني االخت H0فإننا حنتل  0.05كل القيم اكرب من 
 .14واالختيار ألبعدي مما يؤكد االختيارات تتمتع بدرجة ثبات بعالية كما يوضح اجلدول 
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)املناولة، ، التصويب( جند القيم التالية  ريلالداء املهاوبالنظر إىل مستوى املعنوي لالختبارات البعدية 
واليت مفادها بعدم وجود اختالف  H0فإننا منثل  0.05( ومبا أن كل القيم اكرب من   0.51، 0.23)

معنوي ما بني االختبار القبلي واالختبار البعدي مما يؤكد أن االختبارات تتمتع بدرجة ثبات بعالية كما 
 (14)يوضح اجلدول 
يقصد به قدرة االختبار بعلى القياس ما يدبعي قياسه أو درجة قياس االختبار ملا وضع ختبار تأنيا صدق اال

لقياسه كما يعرب بعليه مبدى صالحية االختبار وصغته ومن اجل التأكد من صدق االختبار استخدمنا 
لصت من معامل الصدق الذايت بابعتباره اصدق  الدرجات التجريبية  بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خ

نبيل بعبد اهلادي )شوائبها أخطاء القياس والدي يقاس حبساب اجلدر ألرتبيعي ملعامل تبات االختبار 

 (13 )وقد تبني أن االختبارات تتمتع بدرجة صدق ذايت بعال كما هو مبني يف اجلدول رقم(171ص1990

ة وواضحة الفهم وغري قابلة أن بطارية االختبارات  املستخدمة يف هدا البحت سهلموضوعية االختبار ثالثا
لتأويل ا دان االختبار ذا املوضوبعية اجليدة  هو االختبار الذي يبعد الشك وقد مت استعمال  االختبارات 

واالختبارات املهارية املناولة القفز العمودي و الركضة التقريبية  ات اإلدراكضمن الوحدات التدريبية كاختبار 
 وضوبعية و مصداقية  جيدة ..اخل وهدا ما مينحها موالتصويب

 

 مستوى معنوي معامل تباين االرتباط العينة االختبارات 

 0.92 0.38- 08 بعدي -قبلي القفز العمودي
 0.65 0.19- 08 بعدي   -قبلي الركضة التقريبية
 0.37 0.36 08 بعدي  –قبلي  املسافة اجلانبية

 0.68 0.17- 08  بعدي –قبلي  ثا(8تقدير الزمن)
 0.64 0.19 08 بعدي  –قبلي  اولة  املرتدةاملن

 0.37 0.36 08 بعدي-قبلي التصويب

 يوضح االرتباط ما بين القبلية والبعدية وكذا درجة معنوية معامل الصدق13الجدول رقم 
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 لتساوي المتوسطات Tاختبار   

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الخطاء 
 المعياري 

T 
 ستودنت

درجة 
 الحرية 

 لةالدال
 معنوية

مجال الثقة للفرق 
  % 95عند 

 

 اعلى أسفل 

62.0 بعدي -قبلي القفز العمودي   1.16  0.41  02.1-   7 0.21  -20.0   0.32  

05.1 بعدي -قبلي الركضة التقريبية   .052   55.0   40.1-   7 0.12  -0.23   0.65  

-0.24  0.12  0.35  0.12 بعدي -قبلي المسافة الجانبية   7 0.35  0.24-   0.17  

-1.22  0.41  1.16  0.85 بعدي -قبلي ثا(8تقدير الزمن)   7 0.56  1.22-   0.72  

-1.53  1.43  4.05  1.85 بعدي -قبلي المناولة المرتدة   7 0.23  1.53-   5.24  

-0.61  0.36  1.03  0.25 بعدي -قبلي  التصويب   7 0.51  0.61-   1.11  

 تائج اختبار تجانس العينة المستقلة( يبين ن14جدول)
 بعد اإلحصاء اجليد من طرف املدرب بدأت االختبارات كاأليت :صفات االختباراتامو  1-7
 حركي  الحسياختبارات  اإلدراك -1-7-1

 حركي لمسافة القفز العمودي الحسياختبار اإلدراك -أوال
 سافة القفز العمودي قياس القدرة بعلى اإلدراك احلس حركي مل:الغرض من االختبار 

 سم .جبس بورك.شريط3000حائط أملس مدرج إىل -:األدوات 
يتم أخد طول الالبعب من الذرابعني بعاليا من وضع الوسط مع وضع بعالمة بعلى -:مواصفات االختبار

سم( أبعلى الذرابعني)خط اهلدف( نظرا الختالف أطوال الالبعبني .متا يسمح لالبعب 25اقرب مسافة )
بعدها يتم تعصيب العينني بقطعة قماش أو أي مادة غري نافدة للرؤية . ,ثا5افة احملددة ملدة للنظر بعلى املس

بعدها يؤدي الالبعب القفز لألبعلى ويتم تأشري املنطقة مع مرابعاة أن يكون مرتفعني بعلى استقامة واحدة 
 حماوالت  3لكل خمترب 

ة أصابع املخترب مقربة إىل اقرب )سم( يتم تسجيل املسافة اليت تقع بني خط اهلدف وهناي-:التسجيل-
 ويتم تدرجيها بزيادة درجة واحدة بعن كل )سم( فوق املنطقة احملددة خبط اهلدف ومثلها أسفل خط اهلدف 

 درجة املخترب النهائية هي جمموع الدرجات احملققة من احملاوالت الثالثة  ) األقرب( إىل خط اهلدف-
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ق بني الذرابعني وبني ملس خط اهلدف داللة بعلى وجود اإلدراك كلما قلت الدرجات بني القياس من فو 
 احلس حركي

 ة التقريبيةضاختبار اإلدراك الحس حركي بمسافة الرك -ثانيا
 قياس القدرة بعلى اإلدراك احلس حركي ملسافة اخلطوات التمهيدية  :الغرض من االختبار-

 طباشري .شريط قياس بعصابة للعينني شريط الصق: األدوات
حطوات( وحتدد املسافة اليت أجنزها بوضع 3يقوم الالبعب املخترب بعمل خطوات تقريبية) :قة األداءطري
ثواين مت تعصب 5طني .مت بعدا دلك يقف الالبعب بعلى خط البداية وينظر إىل املسافة بني اخلطيني ملدة خ

بيه األرض بعندا خط اقبعينيه ويتلو دلك بعمل خطوات اقرتاب من خط البداية إىل األمام حبيث يلمس بع
 النهاية

حتتسب املسافة اليت تبعد بعن خط النهاية كأخطاء يف التقدير واليت تدل بعلى نقص يف قدرة  :التسجيل-
 اإلدراك احلس حركي

 اختبار اإلدراك الحسي حركي لمسافة الجانبية-ثالثا
تدل دقة نقل إحدى قياس قدرة القدمني بعلى اإلحساس باملسافة اجلانبية آدا  :الغرض من االختبار-

 القدمني جانبا للمسافة احملددة بعلى ارتفاع مستوى اإلحساس
 شريط قياس .طباشري.:األدوات عصابة للعينين 

( يقف املخترب حبيث تكون إحدى سم29.4بوصة(أي )12يرسم خطان متوازيان ) :مواصفات االختبار-
 خط األيسر قدميه موازية للخط األيسر .أي قدمه اليمىن قريبة وموازية لل

ترتك للمخترب فرصة تقدير املسافة بالنظر مت تعصب بعيناه بنقل املخترب وهو معصب العينني قدمه اليمىن  -
بوصة( مع حماولة وضع القدم اليمىن بعلى احلافة اخلارجية 12جانبا إىل احلط الثاين الذي يبعد مسافة )

 للخط الثاين
  والعني معصوبة ءيكون األدا :الشروط -

يث تسجل له حبحتسب املسافة من القدم حىت اخلط الثاين .وتعطى للمخترب ثالثة حماوالت  :يل التسج
 جمموع احملاوالت الثالث اليت متثل جمموع األخطاء يف احملاوالت الثالث 
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 ثا ( : 8اختبار اإلدراك الحسي الحركي بتقدير الزمن )  -رابعا
 ن.قياس اإلحساس بتقدير الزم الغرض من االختبار:

 سابعة إيقاف الكرتونية، استمارة التدوين . األدوات:-
  وصف األداء:-
يطلب من املفحوص النظر يف سابعة إيقاف ويقوم بتشغيلها لتفحص السابعة : المرحلة األولى-

بعلى أن يكرر ذلك مرتني  تا( 10ثا 8تا. 5)واإلحساس هبا مث يطلب منه تشغيلها وإيقافها بعند األزمنة 
 األزمنة  لكل زمن من هده 

يطلب من املفحوص أداء االختبار دون النظر إىل سابعة اإليقاف بعلى أن يؤدي  : المرحلة الثانية-
االختبار يف وضعية الوقوف و النظر أماما و اليد بعلى كامل امتدادها بعلى طول اجلسم حيث يقوم 

 قياس لثالثة مرات متتاليةثا ( .بعلى أن يتكرر هدا ال 8 املفحوص بتشغيل السابعة و إيقافها بعند الزمن )
(.كل حماولة بعلى حدا ثا 8يسجل للمفحوص نتائج احملاوالت الثالثة  األخرية بعند زمن )  التسجيل :-

  ثا(8حسب مقدار اخلطاء يف كل حماولة بتسجيل الزمن الذي يزيد بعن )
 (60ص 2009)موفق اسعد حممود, اختبارات  األداء المهاري1-7-2

 المرتدة  أوال اختبار المناولة
 : قياس دقة املناوالت القصري هدف االختبار

 ، شريط قياس . 2: ثالث كرات قدم قانونية، سابعة ، مسطبة أو مقعد سويدي بعدد األدوات الالزمة
سم( يوضع مقعدان سويديان طول كل منها 150توضع الكرة بعلى حميط نصف دائرة ) :طريقة التنفيذ

م من منتصف املقعد واملقعدان السويديان يبعدان بعن  8سافة سم حبيث يبعد بعضها بعن األخر م 120
م أيضا وبعند اإليعاز يبدأ الالبعب بضرب الكرة باجتاه ارتداد الكرة بعند املقعد 8مركز الدائرة مبسافة 

ويدحرجها إىل الدائرة مث يضرب بالقدم األخرى إىل املقعد الثاين وهكذا يستمر بالتناوب إىل حد انتهاء 
 .ثانية  30 اروقت االختب

 مرات ناجحة 5دراجات لكل  7-                 مرات ناجحة 5دراجات لكل  10- طريقة التسجيل
 مرات ناجحة 5دراجات لكل  1-                      مرات ناجحة 5دراجات لكل  3-
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 (57ص 2007,اهلييت موفق اسعد حممود): اختبار ضرب الكرة نحو هدف مرسوم على حائط ثانيا-
 : دقة التصويب حنو اهلدف.هدف االختيار

 سابعة توقيت  –كرات قانونية   3: األدوات الالزمة
ترسم أربعة أهداف مستطيلة الشكل بعلى حائط أملس بعمودي بعلى األرض أبعادها  :  طريقة التنفيذ

 قدم4/12املستطيل الثاين -            اقدام 2/6املستطيل األول - كالتايل
 قدم8/24املستطيل الرابع -          قدم6/18الثالث املستطيل -       

 يؤخذ بعرض املستطيل من فوق سطح األرض مباشرة-1
 1قدما من الشكل 20يرسم حط بعلى األرض موازي للحائط وبعلى بعد -2

الالبعب ومعه الكرة خلف خط البداء وبعندما يعطي أشارة البداء يقوم بضرب الكرة بإحدى القدمني حنو  
(قدم.اكرب بعدد من املرات خالل الزمن املقدر لالختبار وهو 2/6)ابة اهلدف الصغري صال إاحلائط حماو 

 ثانية(30)
 تعليمات االختبار

 يسمح بضرب الكرة بأية طريقة بأية قدم من القدمني -1
 البدايةال يقوم الالبعب بضرب الكرة حنو اهلدف إال بعدا رجوبعها إىل خط -2
 رى حنو اهلدفخسمح لالبعب إيقاف الكرة واختاذ الوضع الذي يناسبه لضرهبا مرة أييف الكرات املرتدة -3
 استعمال إحدى الكرات االحتياطية بسربعةكون لالبعب ميبعندما خترج الكرة بعيده بعن منطقة االختبار -4
 يعطى لكل البعب حماولتني متتاليتني-5
 حساب الدرجات -

 حتسب الدرجات لكل كرة صحيحة كاأليت 
 نقاط آدا ملست الكرة املستطيل الثالث 2-نقاط آدا ملست الكرة املستطيل األول                  ج 4-ا

 نقاط آدا ملست الكرة املستطيل الرابع 1 -الثاين                 د نقاط آدا ملست الكرة املستطيل 3-ب
 نقطة آدا خرجت الكرة بعيدا بعن املستطيل الرابع0 -ه
 ة بعلى إحدى اخلطوط املشرتكة بني مستطيلني حتتسب الدرجة األكربآدا وقعت الكر -ج
 درجات الالبعب هي جمموع النقاط اليت حيصل بعليها يف احملاولتني معا -
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 اإلحساس بادراك مسافة القفز العمودي اختبار يوضح(  09) الشكل
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 الركضة التقريبيةاإلحساس بادراك مسافة اختبار يوضح (10م )الشكل رق
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 اإلحساس بادراك بالمسافة الجانبية اختبار يوضح (11الشكل رقم)
 
 
 
 

 
 ثا(8اإلحساس بادراك تقدير الزمن) اختبار يوضح (12الشكل رقم )
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 التجربة الرئيسية1-8
 االطارالعام للبرنامج التدريبي1-8-1

متثلت يف الوحدات التدريبية املقرتحة باستعمال أسلوب املنافسة ودلك  باستعمال جمموبعة  من التمارين 
وقد ابعتمد الباحث يف   املدجمة من متارين مركبة و متاربن اللعب املصغر  ومتارين املقابالت املوجهة

وبعلى الربامج التدريبية املقننة   مواقف اللعببرناجمه بعلى خلق توازن بني األسلوب املنفصل و األسلوب 
و اليت تعتمد بعلى األساليب احلديثة للتدريب و اليت تعمل بعلى تطوير قدرات الالبعب من مجيع 

يت تعترب العوامل احملددة وهي متالزمة مع بعضها النواحي البدنية املهارية اخلططية النفسية املعرفية وال
البعض ا دان وجود شروط بدنية جيدة تسابعد بعلى تبات املستوى األداء املهاري ومن جهة أخرى 
استفادة دو املستوى اخلططي اجليد من قدراته البدنية خالل تأدية واجباته .كما أن جناح  األداء احلركي 

درجة ومستوى تبات واستقرار املهارات احلركية لديه ومدى إتقاهنا هلا  لالبعب خالل املباراة يتوقف بعلى
 مهما تغريت مواقف اللعب أتناء املباراة

 االسس العلمية للبرنامج التدريبي المقترح1-8-2

أن التخطيط لتشكيل  الربنامج التدري ي للناشئني لتحقيق أبعلى مستوى ممكن من  األداء  لدى 
 قوابعد ونظريات التدريب احلديث  الالبعبني من خالل إتباع

هدا وقد ابعتمدنا يف دراستنا هده بعلى الدراسات السابقة واملراجع العلمية وشبكة االنتارنات 
 املتخصصة  يف تدريب الناشئ باإلضافة إىل الرتبصات التكوينية ملدريب الشباب 

 ين تنافسية مدجمةوانطالقا من هدا أمكن التوصل لوضع أسس لربنامج تدري ي يعتمد بعلى متار 
 خلق توازن بني  األسلوب املدمج و األسلوب املنفصل -
 احرتام مبادئ التدريب وأسس التخطيط الرياضي  -
 اختيار التمارين من خالل حتليل مواقف اللعب -
 املرونة يف تقسيم الربنامج وقابلية التغيري -
 معريف نفسي–خططي -بدين-مرابعاة كل جوانب األبعداد مهاري -
 امج املبادئ العامة يف تطبيق محل التدريبمرابعاة الربن -
 انتقاء متارين تعتمد بعلى التفكري والذكاء -
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 بناء لبرنامج التدريبي1-8-3
 أهداف البرنامج أوال

 تلخصت أهداف برناجمنا فيما يلي
 الوصول بالالبعبني إىل مستوى تدريب بعايل من خالل تنمية املهارات األساسية والصفات البدنية- -
 املهاري واخلططي لالبعبني مبا يتشابه ومواقف اللعب املختلفة تنمية األداء -
 تنمية اجلانب املعريف لالبعبني من خالل متارين تعتمد بعلى التفكري والذكاء -
 الوصول بالالبعب إىل أداء مجيع املهارات بالكرة وبدون كرة يف مواقف مشاهبة للمباراة -
 ص حيز زمين كبري لألبعداد املهارياستفادة الالبعبني من رصيد مهاري كبري من خالل ختصي -
 تنمية الصفات اإلرادية والرتبوية لالبعبني -

بابعتبارها بعنصر من بعناصر امليكروسيكل حيت تعترب قلب املنهاج  حاولنا  الحصة التدريبية  ثانيا
بناء وختطيط احلصص التدريبية من خالل األهداف احملددة  أهداف تعليمية متوسطة وطويلة املدى 

وحدات  يف  األسبوع   4الربنامج التدري ي املقرتح وحدة تدريبية  يومية  مقسمة إىل  حيت تصمن
دقيقة  مع  100اىل 60أسابيع حددنا احلجم الزمين  للحصة من 10وقد استغرق الربنامج املقرتح

 العلم أننا ابعتمدنا بعلى تقسيم احلصة إىل ثالثة مراحل

صة يكون تشكيلها بشكل تدرجيي  ركزنا فيها هي مرحلة حتضريية للح المرحلة التحضيرية-ا
إىل التحضري الفسيولوجي من  اينثالالتحضري البسي كولوجي والنفسي كجزء أول مت خصصنا اجلزء 

جمموبعة متارين مدجمة تعمل بعلى حتضري الالبعب بدنيا ومهاريا "ابعتمدا بعلى  خالل ابعتماد بعلى
 (Rene telman p51 ,1996)"ة تدرجييةالتسخني بالكرة ومراجعة للمهارات املكتسبة بطريق

تعترب املرحلة  األساسية يف  احلصة وهي  مرحلة تدريب وتدريس تعمل بعلى    المرحلة الرئيسية-ب
 حتقيق األهداف الرئيسية للحصة ابعتمدنا يف تشكيلها بعلى ثالثة أقسام 

ة اجلانب البعبني تعمل بعلى معاجل 6إىل  3تشكل من متارين مركبة  تتشكل من -قسم أول 
 املهاري  باحلركة بتشكيالت مشاهبة ملواقف اللعب يف مساحة حمددة 
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  2ضد2/4ضد2/3ضد2قسم تأين خصصناه إىل متارين اللعب املصغر ودلك من خالل تشكيالت 

تركز بعلى اجلانب البدين املهاري  من خالل تطبيق اجلانب املهاري يف مساحات صغرية حتت ضغط 
ين لتنمية اجلانب العقلي من خالل اإلدراك والتحليل مع اإلجابة احلركية املنافس تعمل هده التمار 

 السريعة يف موقف  يتشابه  مع وضعيات اللعب احلقيقية
بعلى شكل مقابالت  موجهة   11صد9/11ضد9خصصناه  إىل جمموبعة متارين  -القسم الثالث 

رى البدين اخلططي املعريف من تعمل  بعلى حتقيق اهلدف العام للحصة تعمل بعلى تنمية اجلانب املها
مع تطوير بعملية التنشيط اهلجومي و الدفابعي يف  4/4/2- 4/3/3تشكيل اسرتاجتيات لعب 

 وضعيات مشاهبة ملواقف اللعب
وخصصناها إىل الرجوع إىل  حالة  اهلدوء   من  خالل  جمموبعة متارين   -المرحلة األخيرة-ج

لتدريبية إتباع مبدأ التدرج يف احلمل من اجل التحكم  اسرتجابعية وقد حاولنا يف تشكيلنا للحصص ا
 يف  حجم  العمل  وشدة العمل ومراحل الراحة واليت خصصت كراحة اجيابية 

 ثالثا التوزيع الزمني لفترات التدريب
 

 فرتات التخطيط السنوي

  
 يةفرتة االنتقالال فرتة املنافسات فرتة األبعداد

 
       

 

  

 ( يوضح فترات التدريب خالل السنة 15جدول )
 

 اإلعداد العام من
 01/10الى10/09

 اإلعداد الخاص من
 20/10إلى  02/10

 21/10/2014من
 إلى
05/06/2015 

06/06/1520من   
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 اإلطار العام لمحتوى البرنامج المهاري والخططي 16سادساجدول
 اجلانب اخلططي  جانب مهاري خططي  اجلانب املهاري 

 توظيف الالبعب مع الفريق  جانب مهاري خططي  التحكم الفردي والكبري 
 تنمية وحتسني  -

 لكرة خمزون املهارات وثقة الالبعب يف ا -

 قدرات التوافق بالكرة  -

 التحكم يف الكرة حتت الضغط بسربعة مرتفعة  –اإلمخاد املوجه  -

 تنمية املهارات األساسية مع احلركة  -

 رير اء متأمخ –السيطرة بعلى الكرة  -

 التمرير  –املداولة  -

 مترير لعب بالرأس والرجل  -

 ري فكسربعة الت -

 تنمية وحتسني 
 وم يف وضعيات اللعب املهارات األساسية للدفاع وللهج

 قدرات احلس اخلططي ، الصفات املخصصة الفردية 
 التنقل من وضع الدفاع اىل وضع اهلجوم والعكس 

 املساحة  –اللعب حتت ضغط املنافس 
 ارتفاع رقم العمل 

 حتسني ونتيجة  -

اجلانب اخلططي يف اللعب من خالل اخلطة  -
 والتنظيمات 

 التمركز اخلططي يف اللعب يف اخلطوط  -

دماغ ( التدخل من حالة الدفاع اىل  –وسط  –)هجوم 
 اهلجوم 

 التمركز يف دفاع املنظمة  -

 التغيري اخلططي وطريقة تنظم اللعب  -

 الكرات التابتة -
 طريقة التدريب 

 البعبني باملستويات  5-3متارين مركبة  -

 متارين مركبة تكون سهلة باحلركة مع زيادة الرقم تدرجييا  -

 حة االنتقاالت يكون صحي -

 قدرات التوافق مع املهارات  -

 اجلسم(  –ية باستعمال كل واجهات )القدم سأسامهارات  -

 طريقة التدريب: 
( 1-2( )1-2من خالل متارين اللعاب املصغرة )

 ( لعب حقيقي 3-2( )4-4)
 وضعيات ومواقف لعب حقيقية مع تغيري الرمت 

 متارين مع مواقف خمتلفة 
 سل ي  متارين تدرجيية تكرارية مع خصم

 البحث سربعة األداء  –خصم اجيايب مع رقم مقابله 
 اللعب بالتفوق العددي والنقص العددي 

 طريقة التدريب 
:  8،  8،  9،  9متارين اللعب بعلى شكل مقابالت 

(11 – 11 ) 
 طريقة اللعب : تنظيم اللعب 

 استعمال املهارات الفردية لصاحل الفريق 
 التمركز اجليد اهلجوم والدفاع 
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 الجانب المعرفي والتربوي  جانب النفسي العقلي  الجانب البدني 
 اجلانب التعليمي   اجلانب العقلي القدرات احلركية  

 تنمية  -

 سربعة رد الفعل   –السربعة  -

 سربعة األداء   -

 التحمل :  التحمل العام   -

 القوة : االحنامات مع املنافس بقوة )بعضالت ، بطن ، جذع ...(  -

 ري تغيري اجتاه ، الصغر( الرشاقة )ج -

 املرونة )مرونة املفاصل واألربطة( -

 تنمية جانب النفس 
 التحضري العقلي لالبعب  

 معرفة التغريات النفسية 
 تدرس اجلانب العريف يف امليدان  

 تركيز الثقة بالنفس ، اإلرادة
 مواجهة الضغط 

 التحضري الشخصي لالبعب  -

 النظافة   -

 معرفة االستعجاالت األولية  -

 . وسائل االسرتجاع 

 تسيري ....الدراسة  -

 ثقافة العامة ، ثقافة رياضية  -

 معرفة قوابعد  اللعبة  -

 قراءة اللعب  -

 
 طريقة التدريب 

 باستعمال متارين مدجمة بالكرة 
 متارين احلركية ، متارين اللعاب مصغرة 

 متارين اللعاب املنافسة 
 مداومة  +مهارة  +توافق 

 مهارة  +سربعة  –توافق  +قوة 
 مهارة  +سربعة 

 مرونة منفصلة 
 تسلسالت سربعة 

 مضمار توافق احلركي  

 وصغرى ، متاري اللعب  موجهة متارين مركبة ، متارين
 إىل التحضري العقلي

تشكيل وضعيات تعمل بعلى تنمية اجلانب 
قدرات -اخلشونة-الرتكيز 1صد1مثال ()النفسي
 (إجابة-حتليل-قراة)ادراكية

-االدراك)هة لتنمية العقليموج اللعاب خططية-
 (االجابة-التحليل

 التحضري الفردي-

 دروس نظرية 
متارين مركبة ، متارين العب املصغر ، متارين اللعب بعلى 

 شكل منافسة 
 ابعتماد متارين تعتمد بعلى التغذية الراجعة-
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 البرنامج السنوي (17)جدول  
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 جانب العقلي  جانب بدين  جانب خططي  جانب مهاري  18
 األسبوع األول 

 مقابلة  +حصص  3
1cycle  

 احملافظة كرة 
 التمرير قصري  +

 أساسيةمراجعة املهارات 
 احملافظة بعلى كرة بالرجلني 

 رية التحكم التمرير قص
 تسلسل التمرير القصري 

 

  ة ألالبعب حامل الكرةمسابعد
 ارتكاز  –مساندة 
 تغطية 

 اللعب بعلى شكل مثلثات 
 ت قصرية راير مت 7اىل  6احملافظة بعلى الكرة 

 العمل اهلوائي 
 مداومة بعامة 

 تنمية قدرات توافقه بالكرة 
 قوة  -مرونة 

تنمية اجلانب 
 النفسي

 +حصص  3األسبوع الثاين : 
  cycle 02مقابلة  

حمافظة بعلى الكرة اجلري بالكرة 
 التمرير قصري  

 مراجعة املهارات احملافظة بعلى الكرة 
 البعبني  2-3

 اجلري بالكرة بكل واجهات القدم 
 خارج القدم(  –التمرير القصري )داخل 

 مترير قصري  –إمخاد  –سلسلة جري بالكرة 

  اللعب مساحات صغرية )مع زميل وبدون زميل(
 اللعب املركب 

  -مسابعدة حامل الكرة -التنقالت الصحيحة 
 التمركز اجليد لطلب الكرة 

 متريرات قصرية  7إىل  6احملافظة بعلى الكرة لـ 

 العمل اهلوائي 
 مداومة بعامة بالكرة 

 العمل  اهلوائي سربعة والفعل خمتلف انطالقات( 
 خفة   - Stretching -توافق بالكرة -سربعة مدجمة 

ري التحض
 العقلي لالبعب

 األسبوع الثالث 
 03مقابلة  +حصص  3

cycle  حمافظة بعلى الكرة
 اجلري بالكرة التمرير قصري 

 احملافظة بعلى الكرة يف اهلواء 
 التحكم يف الكرة 

اإلمخاد رقم  +التمرير القصري  +اجلري ، الكرة 
 مرتفع 

 اللعاب بعلى أشكال مواقف اللعب 
 اللعب مساحات صغرية 

 التغطية( -املساندة  –از االرتك
 العرض(  –االنتشار اجليد فوق امليدان )الطول 

 مداومة هوائية بالكرة 
 سلسالت سربعة مبادئ السربعة 

قوة من خالل الالحتمات مع اخلصم )االنطالق يف -مرونة
 السربعة(

التعرف بعلى 
 قوابعد اللعبة

 األسبوع الرابع 
 مقابلة   +حصص  3

04 cycle  حمافظة بعلى
التمرير  +رة التمرير قصري الك

 +متوسط 

 مراجعة املهارات بالطريقة التحليلية والطريقة 
 التمرير املتوسط -التمرير القصري

 اإلمخاد املوجه بداخل القدم 
احملافظة بعلى الكرة يف اهلواء بكامل طرق 

 اجلسم

 اللعب يف مواقف اللقاء 
حتت ضغط الوقت راوغةالبعبني التمرير وامل 4-5

 س واملناف
القراءة اجليدة للعب والجتاه الكرة احملافظة بعلى 

 اللعب يف املساحات فارغة-الكرة 

 مداومة قابعدية سربعة مدجمة )سربعة األداء( 
 التوافق بالكرة 

 املرونة 
 القوة بالكرة )التحام ، التصويب (خفة 

التعرف بعلى 
 قوابعد اللعبة
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 لعقلي جانب ا جانب بدين   جانب خططي  جانب مهاري       
 األسبوع اخلامس

 مقابلة  +حصص  3
 املتوسط +التمرير قصري 

 اإلمخاد املوجه  

 مراجعة املهارات املكتسبة 
 البعبني  3-2احملافظة بعلى كرة يف اهلواء 

 التمرير املتوسط )داخل خارج القدم(  
 اإلمخاد املوجه )خارج القدم(  

 اللعب يف مواقف املقابالت بعلى شكل متارين مركبة 
 اللعب مساحة مصغرة 

 اللعاب شكل مقابالت 
 التمركز الكلي قوة امليدان 

 اهلروب من املراقبة 
 البحث بعن مساندة الزميل  

 بعمل هوائي 
 تنمية التوافق احلركي

 مرونة 
 قوة 

التعرف بعلى 
 قوابعد اللعبة

 األسبوع السادس:
 مقابلة  +حصص  3 

 –التمرير متوسط قصري 
اد يف اإلمخ –اإلمخاد املوجه 

 اهلواء   

 مراجعة املهارات املكتسبة  
 اإلمخاد يف اهلواء 

 مترير قصرية 
 مترير متوسط 

 إمخاد موجه )داخل خارج القدم( 
 مهارات دفابعية 

 قطع الكرة 

 اللعب يف مواقف اهليكلة  
 البعب  5-4شكل مركبة 
  9/9لعب موجه 

 التمرير اجليد 
 التنقالت 

 دفاع املنطقة 
  الكرة  بعن دفع

 العمل اهلوائي 
 مداومة بعامة بالكرة 

 العمل  اهلوائي سربعة والفعل خمتلف انطالقات( 
 سربعة مدجمة 
  Stretchingتوافق بالكرة 

 خفة 

التعرف بعلى 
طرق 

االسرتجاع 
 ونظافة الالبعب

 األسبوع السابع 
 مقابلة  +حصص  3

 اجلري بالكرة 
 التمويه  + املراوغة

 املهارات اهلجومية 
 الدفابعية  املهارات

 اجلري بالكرة -قطع الكرة
 إمخاد املوجة   -املراوغة -التمويه باجلسم 

 الذكاء يف اللعب 
 املدافع واختيار املراوغة املناسبة  مواجهة

اإلدراك وحتليل اجليد املوصول لإلجابة واختاذ القرار 
 الصحيح التمركز اجليد املسافات بني اخلطوط 

 لزاوية التغطية بعلق ا-الدفاع: دفاع املنظمة 
  

 مداومة هوائية بالكرة 
 تسلسالت سربعة مبادئ السربعة 

قوة من خالل الالحتمات مع اخلصم -مرونة
 )االنطالق يف السربعة(

الثقافة الرياضية 
 وقراءة اللعب
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 األسبوع الثامن 
 مقابلة  +حصص  3

 اجلري بالكرة 
 املراوغة  +التمرير  

 مراجعة املهارات املكتسبة 
 ملتقاطع اجلري ا

 التمريرات البينية 
 املراوغة بعد التثبت 

 ( الفوز بااللتحامات 2-1اللعب )

 متريرات(  2-1سربعة بني الالبعبني ) –نقل الكرة 
 التحرك الكلي لعناصر الفريق 

 احملافظة بعلى الكرة 
 اللعب يف املساحات فارغة 

 مداومة قابعدية 
 سربعة مدجمة 

 )سربعة األداء( التوافق بالكرة 
 ملرونة ا

 القوة بالكرة )التحام ، التصويب (خفة 

الثقافة الرياضية 
 وقراءة اللعب

األسبوع التاسع التماس حري 
   بالكرة املراوغة التصويب 

مراجعة مهارات مكتسبة لتنمية رمية التماس 
 املراوغة 

 التصويب بداخل القدم 
 سطح القدم 

  2- 1اللعب 
   اللعب بشكل مثلثات 

 قف املقابالت بعلى شكل متارين مركبة اللعب يف موا
 اللعب مساحة مصغرة 

 اللعاب شكل مقابالت 
 التمركز الكلي قوة امليدان 

 اهلروب من املراقبة 
 البحث بعن مساندة الزميل  

 مداومة هوائية 
 متارين توافق 
 . سربعة مدجمة

 مرونة  GINAGEقوة 
 خفة

الرتكيز الثقة 
 بالنفس

 األسبوع العاشر التماس 
 جلري بالكرة ا

 املراوغة 
    التصويب 

 مراجعة املهارات  
 رمية التماس 
 اجلري بالكرة 

 التمرير املتوسطة 
 التصويب )داخل سطح القدم( 

 املساحات الفارغةاللعب يف 
  التمريرات البينية 

 من دفاع إىل اهلجوم  التنقل السريع
 متريرات  5-6

 التمرير يف العمق 
 اللعب يف العمق 

 يف املساحات  اللعب
 ( 2-1التفوق العددي )

   الضغط بعلى حامل الكرة  –ساحاتامل غلق-املدافعني 

 مداومة هوائية 
 السربعة  سلسالت قصرية

 سربعة األداء بالكرة 
 رشاقة 
 خطة 
 مرونة 

 قوة )االنطالق( 

مواجهة  
 الضغط
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(1بياني يوضح حمل التدريب ميزوسيكل منافسة ) 15شكل       
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 (2ميزوسيكل منافسة ) بياني يوضح حمل التدريب16شكل
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(3بياني يوضح حمل التدريب ميزوسيكل منافسة ) 17شكل     
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إن اهلدف من استعمال الوسائل اإلحصائية هو  التوصل إىل مؤشرات كمية :  الوسائل اإلحصائية1-9
وقد ابعتمدنا ( spss-19تسابعد يف التحليل والتفسري واحلكم وقد ابعتمد الباحث يف معاجلته بعلى نظام )

 بعلى املعادالت اإلحصائية التالية : 

 الحسابي  المتوسط -ا

                                                                     �̅� =  
∑ 𝑋𝐼

𝑛
املتوسط احلسايب           

       

𝑋𝐼  قيم املتغرية  

 n حجم العينة 
 االنحراف المعياري -ب

𝛻𝑋 االحنراف املعياري                        𝛻𝑋 =  √
∑(𝑋𝐼−𝑋)

2

𝑛
                                

𝑋  املتوسط احلسايب 

𝑋𝐼   قيم املتغرية 

 ليفن الختيار تساوي التباينات  رااختب-ج

  ( Tجتمعين مستقلين تباينهما غير معلوم )اختيار اختيار الفرضية حول الفرق بين متوسط م-د

 :  ( الذي يعطي بالعالقة التالية tنستخدم يف هذه احلالة االختبار اإلحصائي )-

املتوسط احلسايب   للمجتمع االول 𝑋1
̅̅ ̅ 

املتوسط احلسايب   𝑋2
̅̅ ̅ 

الثانية حجم العينة  𝑛1 

الثانية حجم العينة  𝑛2 
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2Sp ن املرجع للعينتني الذي حيسب بالعالقة التاليةتعين التباي 

𝑆𝑝
2 =  

(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

 ( T)اختبار الفرضية حول الفرق بني متوسطي جمموبعتني غري مستقلني )مرتابطني( باستخدام االختبار -م

  نستخدم االختبار التايل:

                                                     )القياس البعدي( × وقيم  ()القياس القبلي× م متوسط الفروق بني قي 

𝑇 =
�́�

𝑆𝐷
√𝑛

⁄
                            

 sD االحنراف املعياري للفرق 

 𝑛 حجم العينة  

 ( حيث Tاختبار اختبار الفرضية حول معامل ارتباط واحد )-ه

𝑇 =  
𝑟𝑋√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2

 

n حجم العينة 

n-2  درجة احلرية  

r  قيمة معامل االرتباط احملسوبة من بيانات العينة 

                IC=95%                                            % 95 ابعتمدنا جمال الثقة بعند

  %5 يساوي مبعنا أن مستوى اخلطأ

   %5حددت ب  p. valueأو ما يعرف   اإلحصائيةلة الدال

الطريقة املعتمدة هي حتليل االرتباط غري املعين بسبب طبيعة املتغريات املعتمدة  أن التجربة الثانية-
بابعتبارها متغريات ترتيبية وليست بعمدية ومن خالل االرتباط املعنوي مت االبعتماد بعلى طريقة حتليل التباين 
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من خالل النظام االحندار للمتغريات الكمية  منوذجئم لطبيعة املتغريات الرتتيبية والدي يقابل املال األحادي
 Fابعتمادا بعلى اختبار فيشارANOVAاإلحصائي 

(حبيث هدا املعامل حيدد قيمة حتديد املتغري (R-deuxنسبة املسامهة يتم حتديدها من خالل معامل  -
 ع الرتتي ياملستقل الرتتي ي لقيمة املتغري التاب

 صعوبات البحت 1-10

 تاتري الظروف اجلوية بعلى السري احلسن لبعض احلصص -

 نقص وقلة املراجع واملصادر اليت ختص موضوع حبتنا-
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 الخاتمة
الباحث من اجل اإلجراءات امليدانية الطالب من خالل هذا الفصل نبني اخلطوات املنهجية اليت يتبعها 

راسة وكذا توضيح أهم الطرق واألدوات املستعملة يف مجع املعلومات وتنظيمها كما قمنا بعرض اخلاصة بالد
هذه الطرق واألدوات بالتفصيل وتوضيح كيفية استعماهلا باإلضافة إىل جماالت اليت متت فيها الدراسة من 

حوله الدراسة كل هذه اجملال املكاين ألزماين كما إننا حددنا كل من  جمتمع وبعينة البحث الذي متحورت 
اإلجراءات تعمل بعلى مجع املعلومات يف أحسن الظروف وبعرضها يف أحسن الصور ولكن مجع هذه 
املعلومات ليس هو الغاية وإمنا الغاية هو الوصول إىل نتائج مصاغة بطريقة بعلمية تسابعد بعلى إجياد احللول 

 للمشكلة املطروحة سابقا 
كون قد حقق يالذي يتبع هذه اخلطوات واإلجراءات أثناء اجنازه لبحثه  ويف األخري ميكن القول أن الباحث

خطوة كبرية يف إثبات صدق بعمله وكذل توضيح الركائز العلمية   بعلمه بعليها للوصول إىل نتائج بعلمية 
 ودقيقة ميكن االبعتماد بعليها متحصال وحىت أمكانته تعميمها .
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 الفصل الثاين
 النتائج ومناقشة بعرض وحتليل

 تمهيد
 المهاري األداءاختبارات  اإلدراك الحس حركي و اختبارات القبلية للعينة التجريبية والضابطة نتائج االختبارات

 تيننتائج االختبارات اإلدراك الحسي حركي واالختبارات المهارية القبلي والبعدي للعين
 نتائج يبين مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار التصويب

 نتائج المقارنة الختبارات اإلدراك الحسي حركي و اختبارات االداء المهاري  البعدية للعينتين
 ة التصويبنتائج العالقة بين االدراكات الحس حركي القفز العمودي ومتغير  دقة المناولة المرتدة و ودق

 نتائج العالقة بين االدراكات الحس حركية للركضة التقريبية ومتغير  دقة المناولة المرتدة و ودقة التصويب
 نتائج العالقة بين إدراك المسافة الجانبية  ومتغير  دقة المناولة المرتدة و ودقة التصويب

 غير  دقة المناولة المرتدة و ودقة التصويبثا( ومت8نتائج العالقة بين االدراكات الحس حركية لتقدير الزمن)
 نتائج نسبة مساهمة إدراك القفز العمودي وإدراك الركضة التقريبية في دقة المناولة المرتدة

 ثا(في دقة المناولة المرتدة8نتائج نسبة مساهمة إدراك المسافة الجانبية وأدراك تقدير الزمن)
 راك الركضة التقريبية في دقة التصويبنتائج نسبة مساهمة إدراك القفز العمودي وأد

 ثا(في دقة التصويب8نسبة مساهمة إدراك المسافة الجانبية وأدراك تقدير الزمن) نتائج
 االستنتاجات

 مناقشة الفرضيات
 التوصيات

 الخالصة العامة
 خاتمةال
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  :تمهيد

اقشة النتائج املتحصل إن طبيعة البحت ومنهجيته تقتضي بعلينا ختصيص هدا الفصل إىل بعرض ومن   
إدراك احلسي اختبارات  بعلىبعلى بعينة البحت وهدا  بعليها,بغية التعرف بعلى اثر الربنامج التدري ي املقرتح

ويف األخري سيتم بعرض وحتليل ومناقشة نتائج  ,املعتمدة يف الدراسة حركي واختبارات األداء املهاري
القبلية والبعدية ، مث مقارنة النتائج البعدية بني الضابطة  واملهارية إدراك احلسي حركياالختبارات اختبارات 

 إضافتا إىل بعرض نتائج العالقة بني اإلدراك احلسي حركي واألداء املهاري ونسبة املسامهة والتجريبية
 باالبعتماد بعلى الوسائل الضرورية واملالئمة لطبيعة الدراسة 
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هتدف الدراسة للتعرف بعلى اثر فعالية متارين مواقف  اللعب بعلى      عرض ومناقشة نتائج البحث-2
لناشئ كرة القدم اقل  األداء املهاريتنمية بعض االدراكات احلس حركية )املسافة الزمن( وبعالقتها بتطوير 

 أجرى الباحث جمموبعة من االختيارات القبلية والبعدية وكانت كالتايل :  ولتحقيق ذلك،سنة 14من 
 ( املسافة اجلانبية -الركضة التقريبية-اإلدراك احلس حركي )املسافة( )القفز العمودياختبارات -
 ثا(8اختبارات اإلدراك احلس حركي )الزمن( ) تقدير الزمن -
 االختبارات املهارية )املناولة املرتدة،  التصويب( -
 البحث:نتائج االختبارات القبلية لعينة  2-1

حلس حركي واملهارية القبلية لعينة البحث وبعلى اثر النتائج املتحصل بعليها بعد إجراء اختبارات اإلدراك ا
ساوي التباينات واختيار لتيفن لhقام الباحث بدراسة مدى التجانس هذه العينة باالبعتماد بعلى اختيار 

 :للفرق وأحرزت هذه العمليات بعلى النتائج التالية  % 95التساوي املتوسطات باإلضافة إىل جمال الثقة 
 اإلدراك الحس حركي اختباراتأوال 

املعنوية أساسية الختبارات   داللةجند ان قيمة  T(  يتبني لنا فالنظر إىل قيمة 19من خالل اجلدول )
تقدير -املسافة اجلانبية  -الركضة التقريبية-القفز العمودي والزمناإلدراك احلس حركي اخلاصة باملسافة 

 ،  0.05وهي اكرب من قيمة (  0.65،  0.25،  0.48،   0.22 )ثا8 الزمن

مفادها بعدم وجود فروق معنوية ملعىن بعدم وجود اختالف وهذا كذلك ما يؤكده  H0مما جيعلنا نقبل بـ 
 مما يدل بعلى جتانس العينتني هلما نفس التباينلكل اجملاالت  0جمال الثقة حيث جند أن قيم 

  اختبارات األداء المهاري ثانيا
املعنوية أساسية الختبارات   داللةجند ان قيمة  Tيتبني لنا فالنظر إىل قيمة   (19)من خالل اجلدول 

 ،  0.05وهي اكرب من قيمة ( 0.08- 0.06 التصويب) -املناولة املرتدة املهارية
مفادها بعدم وجود فروق معنوية ملعىن بعدم وجود اختالف وهذا كذلك ما يؤكده  H0مما جيعلنا نقبل بـ 

 مما يدل بعلى جتانس العينتني هلما نفس التباينلكل اجملاالت  0ث جند أن قيم جمال الثقة حي
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لمهارات األساسية حركي وا سلإلدراك الحيوضح مدى التباين بين العينة الضابطة والعينة التجريبية في نتائج اختبارات القبلية 19الجدول
 باستخدام 

 % 95لتساوي المتوسطات عند مجال الثقة  Tاختبار 

 

 لتساوي المتوسطات Tاختبار   

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الخطاء 
 المعياري 

T 
 ستودنت

درجة 
 الحرية 

 الداللة
 معنوية

مجال الثقة للفرق 
  % 95عند 

 

 اعلى أسفل 

 2.31 0.58- 0.22 14 1.28 0.67 2.61 0.86 القفز العمودي

 3.42 1.69- 0.48 14 0.72 0.67 4.62 0.86 الركضة التقريبية

 3.35 0.95- 0.25 14 1.19 1.00 3.89 1.20 المسافة الجانبية

 0.29 0.44- 0.65 14 0.46- 0.17 0.66 0.07- ثا(8تقدير الزمن)

 0.48- 2.44- 0.06 14 3.12- 0.45 1.76 1.46- المناولة المرتدة

 2.42 1.53- 0.43 14 0.61 0.53 4.50 0.50 التصويب
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 لعينة البحثختبارات اإلدراك الحسي حركي واالختبارات المهارية القبلي والبعدي نتائج اال 2-2

 اختبارات اإلدراك الحس حركي 2-2-1
 أوال  بعرض وحتليل نتائج اختبار للقفز العمودي

 

 االختبار ألبعدي  االختبار القبلي   

المتوسط  العينة  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 ط متوس

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 متوسط 

 0.56 2.19 7.33 1.21 4.70 13.20  16  العينة تجريبية 

 1.09 4.23 13.93 1.15 4.46 14.06  16 العينة الضابطة 

نة البحث في اختبار يبين نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المهارية ونسبة الخطأ المعياري لعي20(جدول رقم )
 اإلحساس بالقفز العمودي

 

 

( يوضح نتائج المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية للعينتين التجريبية والضابطة في اختبار اإلحساس 18شكل رقم)
 بالقفز العمودي
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  اختبار العينة  
 
 
T 
 

 
درجة 

 يةر الح

 
 

 الداللة
 
 

*مستوى الداللة 
0.05 

المتوسط  
 الحسابي 

نحرااال
ف 

المعيار 
 ي 

خطا 
معياري 
 متوسط 

 95مجال الثقة للفرق 
% 

 أعلى  أسفل 

 0.00 14 4.28- 2.92- 8.80- 1.36 5.30 5.86- بعدي  –قبلي  العينة التجريبية 
 0.94 14 0.07- 3.82 4.09- 1.86 7.15 1.33- بعدي  –قبلي  العينة الضابطة 

 بارات القلبي و ألبعدي لعينة البحث في اختبار اإلحساس بالقفز العمودي( يبين نتائج االخت21جدول رقم )

اإلحساس ( الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار 21)من خالل اجلدول -
  بالقفز العمودي

جند أن قيمة الداللة    مودياإلحساس بالقفز الع:  بالنظر إىل املستوى املعنوي الختبار  المجموعة التجريبية
واليت مفادها انه يوجد اختالف معنوي ما بني  Hoفإننا ال نقبل  0.05وهي اصغر من قيمة  0.001تساوي 

ال  0حيث جند أن قيمة  % 95االختبار القبلي واالختبار البعدي .وهذا ما يؤكده كذلك جمال الثقة للفرق بعند 
 ( 2.92-/  8.80-تنتمي للمجال )

 جند أن قيمة الداللة  اختبار اإلحساس بالقفز العمودي: بالنظر إىل املستوى املعنوي  عة الضابطةالمجمو 
يوجد اختالف معنوي ما بني ال واليت مفادها انه  Hoفإننا نقبل بـ  0.05من قيمة  اكربوهي  0.94تساوي  

ال تنتمي  0حيث جند أن قيمة  % 95االختبار القبلي والبعدي .وهذا ما يؤكده كذلك جمال الثقة للفرق بعند 
ومما يؤكد النتائج السالفة الذكر الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموبعتني التجريبية (  3.83 –4.09-) للمجال

والضابطة حققن أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدري ي بشكل أحسن مما هو بعليه مقارنة 
جملموبعة التمارين املختارة من املدرب واليت وقد يعزنا دلك  لى العينة الضابطة ،مع الربنامج التقليدي املطبق بع

تعمل بعلى تنمية االدركات احلس حركية باملسافة من خالل التدخالت املتكررة واالرتقاء أمام املرمى يف الضربات 
لى أمهية أدراك للمسافة الرئيسية  والكرات العالية  ومن خالل التدريب املستمر وهدا مايؤكده حنفي خمتار بع

 (59ص1993)خمتار واملسافة العمودية  
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 ثانيا عرض وتحليل نتائج اختبار اإلحساس بمسافة الركضة التقريبية
 
 

 االختبار البعدي  االختبار القبلي   

المتوسط  العينة  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 متوسط 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 لمعياري ا

الخطأ المعياري 
 متوسط 

 1.02 3.97 9.66 2.20 8.52 26.66  16 العينة تجريبية 

 2.68 10.38 26.26 2.69 10.42 27.53  16 العينة الضابطة 

 ( يبين نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المهارية ونسبة الخطأ المعياري لعينة البحث في اختبار22جدول رقم )
 مسافة الركضة التقريبيةب اإلحساس

 

 
 
 
 

 
( يوضح نتائج المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية للعينتين التجريبية والضابطة في اختبار اإلحساس 19شكل رقم)

 بمسافة الركضة التقريبية
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*مستوى الداللة 

0.05 

  اختبار العينة 
 
 
T 
 

 
درجة 
 احلدية

 
 

 الداللة 
 
 

املتوسط   
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

خطا 
معياري 
 متوسط 

 % 95جمال الثقة للفرق 

 أبعلى  أسفل 

 00 14 8.33- 12.6- 21.3- 2.04 7.90 17- بعدي  –قبلي  العينة التجريبية 
 0.5 14 0.68- 2.67 5.20- 1.84 7.11 1.26- بعدي  –قبلي  العينة الضابطة 

 البعدي لعينة البحث في اختبار اإلحساس بمسافة الركضة التقريبية( يبين نتائج االختبار القبلي و 23جدول رقم)
  ( الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اإلحساس مبسافة الركضة التقريبية23من خالل اجلدول ) -

جند أن قيمة    التقريبية اإلحساس مبسافة الركضة:  بالنظر إىل املستوى املعنوي الختبار  المجموعة التجريبية
واليت مفادها انه يوجد اختالف معنوي ما  Hoفإننا ال نقبل  0.05وهي اصغر من قيمة  0.00الداللة  تساوي 

 0حيث جند أن قيمة  % 95بني االختبار القبلي واالختبار البعدي .وهذا ما يؤكده كذلك جمال الثقة للفرق بعند 
 ( 12.62-/ 21.37-) ال تنتمي للمجال

جند أن قيمة الداللة   اإلحساس مبسافة الركضة التقريبية: بالنظر إىل املستوى املعنوي الختبار المجموعة الضابطة
يوجد اختالف معنوي ما بني الواليت مفادها انه  Hoفإننا نقبل بـ  0.05من قيمة  اكربوهي  0.50تساوي 

ال تنتمي  0حيث جند أن قيمة  % 95للفرق بعند االختبار القبلي والبعدي .وهذا ما يؤكده كذلك جمال الثقة 
ومما يؤكد النتائج السالفة الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموبعتني التجريبية والضابطة , (5.20/2.67-)للمجال 

هلذا االختبار أين يتبني حققن أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدري ي بشكل أحسن مما 
جملموبعة التمارين املختارة من ة مع الربنامج التقليدي املطبق بعلى العينة الضابطة ،وقد يعزنا دلك هو بعليه مقارن

املدرب واليت تعمل بعلى تنمية االدركات احلسي حركية باملسافة من خالل بعلى العمل بعلى تنمية املستقبالت 
ية حتمل املعلومات الالزمة حلركة احلسية املوجودة بالعضالت واألوتار واملفاصل تقوم بار سال إشارات بعصب

 (98.ص1998)حممد .1984حممد بعالوي وابو العالءالعضالت ونتفق مع 
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 ثالثا عرض وتحليل نتائج اختبار اإلحساس بالمسافة الجانبية

 

 االختبار ألبعدي  االختبار القبلي   

المتوسط  العينة  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 متوسط 

لمتوسط ا
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الخطا المعياري 
 متوسط 

 0.58 2.25 4.26 1.27 4.95 14.53  16  العينة تجريبية 
 0.98 3.83 15.40 0.75 2.93 15.73  16 العينة الضابطة 

البحث في  اختبار  ( يبين نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة الخطأ المعياري لعينة24جدول رقم )
 اإلحساس بالمسافة الجانبية

 

 

 

 
( يوضح نتائج المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية للعينتين التجريبية والضابطة في  اختبار اإلحساس 20شكل رقم)

 بالمسافة الجانبية
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  اختبار العينة  

 

 

T 

 

 
درجة 
 احلدية

 
 
  الداللة

 

 

*مستوى الداللة 
0.05 

املتوسط  
 ايب احلس

االحنراف 
 املعياري 

خطا 
معياري 

متوس
 ط 

 95جمال الثقة للفرق 
% 

 أبعلى  أسفل 

 00 14 7.25- 7.23- 13.3- 1.41 5.84 10.26- بعدي  –قبلي  العينة التجريبية 

 0.71 14 0.37- 1.59 2.25- 0.89 3.47 0.33- بعدي  –قبلي  العينة الضابطة 

 ختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار  اختبار اإلحساس بالمسافة الجانبيةيبين نتائج اال25جدول رقم
اختبار اإلحساس مبسافة باملسافة ( الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف 25من خالل اجلدول ) -

 اجلانبية

قيمة الداللة  تساوي  أنجند  ر اإلحساس باملسافة اجلانبيةاختبا:  بالنظر إىل املستوى املعنوي  المجموعة التجريبية
واليت مفادها انه يوجد اختالف معنوي ما بني االختبار  Hoفإننا ال نقبل  0.05وهي اصغر من قيمة  0.00

ال تنتمي  0قيمة  أنحيث جند  % 95القبلي واالختبار البعدي .وهذا ما يؤكده كذلك جمال الثقة للفرق بعند 
 ( 7.23-/  13.30-) للمجال

بني القوائم جند ان قيمة  اختبار اإلحساس باملسافة اجلانبيةاملستوى املعنوي الختبار  إىل: بالنظر  المجموعة الضابطة
يوجد اختالف معنوي ما الواليت مفادها انه  Hoـ نقبل ب فإننا 0.05من قيمة  اكربوهي  0.71الداللة  تساوي 

ال تنتمي  0قيمة  أنحيث جند  % 95 هذا ما يؤكده كذلك جمال الثقة للفرق بعندبني االختبار القبلي والبعدي .و 
  ( 1.59/ 2.25-)للمجال 

ومما يؤكد النتائج السالفة الذكر الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموبعتني التجريبية والضابطة هلذا االختبار أين يتبني 
هذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدري ي باستخدام متارين اجملموبعة التجريبية حققت أحسن متوسط حسايب و   أنلنا 

تعمل بعلى تنمية قدرات اللعب احلسي حركية من خالل إبعطاء احلجم الكايف هلده التمارينات أتناء  مواقف اللعب
 الوحدات التدريبية من خالل التدريب املستمر العامل الذي يسمع لالبعبني بتنمية إحساسه باملسافات اجلانبية اليت

( 1993)وتتفق هده الدراسة مع دراسة حسنني حسباهلل حتيط به أتناء امتالكه للكرة وبدون كرة
 (98.ص1993)حسب.
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 ثا(8رابعا عرض وتحليل نتائج اختبار االدراك الحسي حركي بتقدير الزمن)
 

 االختبار البعدي  االختبار القبلي   

المتوسط  العينة  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ار معي
 متوسط 

المتوسط 
 حسابي 

انحراف 
 معياري 

خطا  معياري 
 متوسط 

 0.03 0.14 8.06 0.12 0.49 8.51 16 مجموعة تجريبية 

 0.25 0.99 8.35 0.19 0.74 8.43 16 مجموعة ضابطة 

اختبار  ي ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة خطا معياري متوسط لعينة البحث ف26الجدول رقم )
 ثا(8اإلدراك الحسي حركي بتقدير الزمن)

 
 
 
 
 
 

 
اختبار اإلدراك  ( يوضح نتائج المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية للعينتين التجريبية والضابطة في 21شكل رقم)

 ثا(8الحسي حركي بتقدير الزمن)

7,8
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8
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*مستوى الداللة 
0.05 

درجة  T اختبار العينة 
 حدية

  الداللة

 
وسط املت  

 احلسايب
احنراف 
 معياري

خطا 
معياري 
 متوسط

جمال الثقة للفرق بعند 
95 % 

 أسفل أبعلى  
دي بع–قبلي  العينة التجريبية   -0.45 0.48 0.12 -0.72 -0.18 -3.61 14 0.03 
دي بع–قبلي  العينة الضابطة   -0.41 1.46 0.37 -1.22 0.39 -1.09 14 0.29 

 ثا(8اإلدراك الحسي حركي تقدير الزمن)نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار ( يبين 27الجدول رقم )
اختبار اإلدراك احلسي حركي ( الذي يبني  مقارنة  نتائج االختبار القبلي والعدي لعينة البحث يف  27)من خالل  اجلدول  -

 ثا(8بتقدير الزمن)
 (ثا8اإلدراك احلسي حركي بتقدير الزمن)وى املعنوي الختبار : بالنظر إىل املست المجموعة التجريبية

واليت مفادها وجود اختالف معنوي  Hoنقبل الفإننا  0.05 من اصغروهي  0.03تساوي  جند أن قيمة الداللة  
حيث جند أن قيمة  % 95ما بني االختبار القبلي واالختبار البعدي .وهذا ما يؤكد كذلك جمال الثقة للفرق بعند 

 ( 0.18-/ 0.72-)موجودة يف جمال ما بني  0
 ثا(8)اإلدراك احلسي حركي بتقدير الزمنبالنظر إىل مستوى املعنوي الختبار  المجموعة الضابطة :

واليت مفادها بعدم وجود اختالف  H0فإننا نقبل بـ  0.05هي اكرب من و0.29تساوي   الداللة جند إن قيمة  
ومما يؤكد (0.39/ 1.22-)إىل جمال  تنتمي 0ر البعدي حيث جند أن قيمة معنوي ما بني اختبار قبلي واالختبا

 أنالنتائج السالفة الذكر الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموبعتني التجريبية والضابطة هلذا االختبار أين يتبني لنا 
ل أحسن مما هو اجملموبعة التجريبية حققت أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدري ي بشك

تشخيص جانب مهم من  إىلبعليه مقارنة مع الربنامج التقليدي املطبق بعلى العينة الضابطة،وقد يعزنا دلك 
مواقف اللعب  وتكرارها حتت ضغط بعامل الزمن الشئ الذي حيتم بعلى الالبعب حتمية سربعة التصرف التمارين 

حممد وسربعة اختاذ القرار وتتفق هده النتائج مع دراسة  أمام املوقف واملشكلة اليت يوجهها من خالل سربعة القراءة
ان اإلحساس بالزمن يسهم بشكل كبري يف دقة تقدير الالبعب ألداته احلركية من خالل حتكم اجلهاز 1987بعالوي 

 ( 135.ص2000)بعبده .العص ي يف أداء احلركات وإتقاهنا 
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 اختبارات األداء المهاري 2-2-2

 المناولة المرتدةعرض وتحليل نتائج أوال 
 
 
 
 
 

 االختبار البعدي  االختبار القبلي   

المتوسط  العينة  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 متوسط 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 متوسط 

 0.36 1.40 6.46 0.56 2.19 4.46  16  العينة تجريبية 

 0.46 1.79 4.60 0.46 1.85 4.40 16 العينة الضابطة 

البحث في ( يبين نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة الخطأ المعياري المتوسط لعينة 28الجدول )
 المناولة المرتدة اختبار

 
 
 
 

 
 في اختبارالمناولة المرتدة( يوضح نتائج المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية للعينتين التجريبية والضابطة 22شكل رقم)
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  اختبار العينة  

 

 

T 

 

 
درجة 

 الحدية 

 
 

 الداللة 

 

*مستوى 
 0.05الداللة 

المتوسط  ا 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

خطا 
معياري 
 متوسط 

مجال الثقة للفرق 
95 % 

 أعلى أسفل 

 0.026 14 2.48 3.27 0.27 0.80 3.11 2.00 بعدي  –قبلي  العينة التجريبية 
 0.43 14 0.81 2.42 1.09- 0.82 3.17 0.66 بعدي  –قبلي  العينة الضابطة 

 المناولة المرتدة( يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار التحمل 29الجدول رقم )
املناولة البحث  يف  اختبار    الذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي  والبعدي  لعينة (29)من خالل اجلدول -

 املرتدة
وهي  0.02قيمة الداللة تساوي  أنجند  املناولة املرتدةالختبار املستوى املعنوي  إىلبالنظر  المجموعة التجريبية

واليت مفادها انه يوجد اختالف معنوي ما بني االختبار القبلي والبعدي  H0فإننا نقبل بـ  0.05اصغر من قيمة 
 ( 0.27/3.27)ال تنتمي للمجال  0قيمة  أنحيث جند  % 95كده كذلك جمال الثقة للفرق بعند .وهذا ما يؤ 

وهي  0.43جند ان قيمة الداللة تساوي  املناولة املرتدةالختبار املستوى املعنوي  إىلبالنظر  المجموعة الضابطة :
عنوي ما بني االختبار القبلي واليت مفادها انه ال يوجد اختالف م H0نقبل بـ  فإننا 0.05اكرب من قيمة 

-) تنتمي للمجال 0حيث جند ان قيمة  % 95.وهذا ما يؤكده كذلك جمال الثقة للفرق بعند  ألبعديواالختبار 
1.09/2.42)  

 أينومما يؤكد النتائج السالفة الذكر الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموبعتني التجريبية والضابطة هلذا االختبار 
 أحسنتطبيق الربنامج التدري ي بشكل  إىلمتوسط حسايب وهذا راجع  أحسنوبعة التجريبية حققت اجملم أنيتبني 

نوبعية التمارين املستعملة حتت مما هو بعليه مقارنة مع الربنامج التقليدي املطبق بعلى العينة الضابطة ،وقد يعزنا 
كهم للمستقبالت حسي حركية لزاوية الضغط الزمين واملسافة بطريقة مستمرة ابعمل بعلى تنمية الالبعبني وامتال 

مرجحة الرجل أتناء التمرير من خالل بعمل اإلشارات العصبية حتمل املعلومات الالزمة حلركة العضالت وهدا 
 (45.44ص2002بعامر جابر السعدي )السعدي مايتفق مع دراسة 
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 ثانيا عرض وتحليل نتائج اختبار الجري بين التصويب
 

 ختبار البعدي اال االختبار القبلي   

المتوسط  العينة  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 متوسط 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الخطأ المعياري 
 متوسط 

 0.79 3.06 17.13 0.75 2.93 10.73 16 العينة تجريبية 

 0.75 2.93 12.26 0.79 3.06 10.13 16 العينة الضابطة 

( يبين نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة الخطأ المعياري لعينة البحث في اختيار 30جدول رقم )
 التصويب

 
 
 
 

 
 ( يوضح نتائج المتوسطات الحسابية القبلية والبعدية للعينتين التجريبية والضابطة في اختيار التصويب23شكل رقم)
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  اختبار العينة  

 

 

T 

 

 
درجة 
 الحدية

 
 

 الداللة 

 

*مستوى الداللة 
0.05 

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

خطا 
معياري 
 متوسط 

مجال الثقة للفرق 
95 % 

 أعلى  أسفل 

 0.02 14 0.70 3.27 0.27 0.56 250 4.46 بعدي  –قبلي  العينة التجريبية 
 1.85 3.00 0.46 1.79 -3.66 0.46 2.30 3.00 بعدي  –قبلي  العينة الضابطة 

 التصويب ( يبين نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث في اختبار31الجدول رقم )

 التصويبالذي يبني مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار  (31)من خالل اجلدول 
وهي  0.02جند أن قيمة الداللة تساوي   صويبالت:  بالنظر إىل املستوى املعنوي الختبار  المجموعة التجريبية

واليت مفادها انه يوجد اختالف معنوي ما بني االختبار القبلي  Ho نقبلال  فإننا  0.05اصغر من قيمة 
 ال تنتمي للمجال 0حيث جند ان قيمة  % 95واالختبار البعدي .وهذا ما يؤكده كذلك جمال الثقة للفرق بعند 

(0.27/3.27 ) 
وهي  0.001جند أن قيمة الداللة تساوي   التصويب: بالنظر إىل املستوى املعنوي الختبار  ضابطةالمجموعة ال

واليت مفادها انه يوجد اختالف معنوي ما بني االختبار القبلي  Hoفإننا ال نقبل بـ  0.05اصغر من قيمة 
 3.66-)ال تنتمي للمجال  0حيث جند ان قيمة  % 95والبعدي .وهذا ما يؤكده كذلك جمال الثقة للفرق بعند 

/1.79 ) 
ومما يؤكد النتائج السالفة الذكر الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموبعتني التجريبية والضابطة هلذا االختبار أين 
تبني لنا ان اجملموبعة التجريبية حققت أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدري ي بشكل 

لعدد التكرارات مع الربنامج التقليدي املطبق بعلى العينة الضابطة ،وقد يعزنا دلك الخد  أحسن مما هو بعليه مقارنة
الذي يقوم فيه الالبعب أتناء الوحدة التدريبية مبواجهة املرمى يف وضعيات لعب خمتلفة تشابه واملواقف احلقيقية 

دراسة راحبة وتتفق هده النتائج مع للعب تعمل بعلى تنمية املستقبالت احلسية املوجودة يف العضالت و االوثار  
 (117ص 1996)لطفي 1996حممد لطفي 
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 نتائج المقارنة الختبارات اإلدراك الحسي حركي و اختبارات األداء المهاري  البعدية لعينة البحث  2-3
تائج  املتحصل  البعدية قام  الباحث مبعاجلة  الن  اختبارات اإلدراك احلسي حركي و االختبارات املهاريةبعد إجراء 

الداللة  املعنوية ومقارنتها  مبستوى الداللة املتوسطات وذلك مبقارنة قيمة بعليها إحصائيا وذلك باستخدام اختبار 
 . (32)كما هو موضح يف اجلدول   % 95وكذلك القراءة بعند جمال الثقة  30ودرجة احلرية  0.05

 اختبار اإلدراك الحسى حركي عرض وتحليل نتائج أوال
 لتساوي املتوسطات جند أن قيمة   Tبالنظر إىل مستوى املعنوية الختبار يبني لنا  (32خالل اجلدول )  من

-0.00-0.00) وهيثا(8الزمن) -املسافة اجلانبية– القفز العمودي  الركضة التقريبيةاختبار اإلحساس مبسافة املعنوية الداللة 

مفادها وجود فروق معنوية مبعىن وجود اختالف   واليت Hoنقبل المما جيعلنا  0.05اقل من قيمة  (0.00-0.00
غري موجودة يف كمجال الثقة وبعلى هذا التحصل 0وهذا كذلك ما يؤكد جمال الثقة  حيث جند أن قيمة 

اإلحصائي يأخذ الباحث بالتفسري املقرتح كون أن متوسط الفرق لعينية البحث ضابطة وجتريبية له داللة إحصائية 
ومما يؤكد  مواقف العبحل العينة التجريبية وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدري ي باستخدام متارين هناك فروق لصا

النتائج السالفة الفرق بني املتوسط احلسايب للمجموبعتني التجريبية والضابطة هلذا االختبار أين يتبني حققن أحسن 
أحسن مما هو بعليه مقارنة مع الربنامج التقليدي متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج التدري ي بشكل 

جملموبعة التمارين املختارة من املدرب واليت تعمل بعلى تنمية االدركات املطبق بعلى العينة الضابطة ،وقد يعزنا دلك 
 للتدريب املصاحب العقلي التدريب برنامج بتطبيق خالل التدريب املستمراحلسي حركية باملسافة والزمن ومن 

  وامتالك الالبعبني ملستقبالت حس حركية جيدة للمسافة والزمن التعلم بعملية سربعة يف أسهم ي الذياملهار 

 (59ص1993)خمتار بعلى أمهية أدراك للمسافة والزمن  1993وهدا مايؤكده حنفي خمتار
 ثانيا عرض وتحليل نتائج اختبارات األداء المهاري

 قيمة  أنلتساوي املتوسطات جند   Tمستوى املعنوية الختبار  إىلبالنظر  يتبني لنا  (32)من خالل اجلدول  -
 Ho  نقبل جيعلنا   مما 0.05قيمة   من  اصغر (0.00-0.00 )وهيالتصويب –املناولة املرتدة اختبار الداللة املعنوية 

جملاالت موجودة يف كل ا 0اختالف وهذا كذلك ما يؤكد جمال الثقة  حيث جند ان قيمة    وجود    واليت مفادها
الباحث بالتفسري املقرتح كون ان متوسطات القدرة لعينة البحث ضابطة  يأخذ اإلحصائيوبعلى هذا التحصل 

انه كانت هناك فروق لصاحل العينة التجريبية وهذا راجع اىل الربنامج     إحصائية  هلا داللة  وجتريبية ليست
فرق بني املتوسط احلسايب للمجموبعتني التجريبية والضابطة هلذا السالفة الذكر ال ومما يؤكد النتائجاملقرتح   التدري ي

يتبني حلنا إن  اجملموبعة التجريبية حققت أحسن متوسط حسايب وهذا راجع إىل تطبيق الربنامج  أيناالختبار 
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اري تعمل تتشبه مع مواقف املنافسة  هتتم بتنمية اجلانب العقلي مع اجلانب املهالتدري ي باستخدام متارين املنافسة 
 مقارنة مع الربنامج التقليدي املطبق العينة الضابطةبعلى  تنمية املدركات احلس حركية باملسافة والزمن 

 الحسي حركي  واالختبارات المهارية البعدية اختبار اإلدراك عرض وتحليل نتائج (23الجدول)
 

 لتساوي المتوسطات Tاختبار   

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الخطاء 
 معياري ال

T 
 ستودنت

درجة 
 الحرية 

 الداللة
 معنوية

مجال الثقة للفرق 
  % 95عند 

 

 أعلى أسفل 

 8.55 4.64 0.00 14 7.25 0.90 3.52 6.60 القفز العمودي

 21.4 11.76 0.00 14 7.36 2.25 8.72 16.6 الركضة التقريبية

 9.72 4.62 0.00 14 6.13 1.17 4.55 7.20 المسافة الجانبية

 13.47 8.52 0.00 14 9.13 1.21 4.71 0.04- ثا(8تقدير الزمن)

 1.63- 3.69- 0.00 14 5.13- 0.54 2.11 2.8- المناولة المرتدة

 1.45 3.60 0.00 14 5.10 0.65 2.16 3.50 التصويب
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  نتائج التجربة الثانية 2-4

بسبب طبيعة املتغريات املعتمدة بابعتبارها متغريات ترتيبية الطريقة املعتمدة هي حتليل االرتباط غري املعين  أن-
املالئم لطبيعة املتغريات  األحاديوليست بعمدية ومن خالل االرتباط املعنوي مت االبعتماد بعلى طريقة حتليل التباين 

ى ابعتمادا بعلANOVAمن خالل النظام اإلحصائي االحندار للمتغريات الكمية  منوذجالرتتيبية والدي يقابل 
 Fاختبار فيشار

(حبيث هدا املعامل حيدد قيمة حتديد املتغري املستقل (R-deuxنسبة املسامهة يتم حتديدها من خالل معامل  -
 الرتتي ي لقيمة املتغري التابع الرتتي ي

 العالقة بين االدراكات الحس حركية ومتغير  األداء المهاري عرض وتحليل نتائج 2-4-1
لعالقة بين االدراكات الحس حركية القفز العمودي ومتغير  دقة المناولة المرتدة و ودقة ا عرض وتحليل نتائج أوال

 التصويب

 مستوى معنوي معامل تباين االرتباط العينة االختبارات         العينة
العينة 

 التجريبية
 0.08 0.68 15 المناولة المرتدة -القفز العمودي   

 0.06 0.60 15 التصويب -القفز العمودي       

العينة 
 الضابطة

 0.04 0.82 15 المناولة المرتدة -القفز العمودي   

 0.03 0.72 15 التصويب -القفز العمودي       

( الذي يحدد نوع العالقة بين إدراك القفز العمودي ومتغير  دقة المناولة المرتدة و 33يتضح لنا من الجدول رقم )-
 ي ودقة التصويب العالقة بين أدرك القفز العمود

ومقارنتها بعند مستوى الداللة    sigبابعتمادنا بعلى االختبارات البعدية وبعلى قيمتني  سبريمانابعتماد بعلى اختبار 
 0.08التالية ) ةجند القيم–وبالنظر إىل مستوى املعنوي لالختبارات اإلدراك احلسي حركي القفز العمودي  0.05

واليت مفادها بعدم وجود اختالف معنوي ما بني االختيار القفز  H0ل قبا نفإنن0.05من  اكرب( ومبا إن كل القيم 
ومن خالل ماتقدم ميكن مما يؤكد االختيارات تتمتع بدرجة ثبات بعالية للمناولة املرتدة العمودي واالختيار ألبعدي 

لدقة بعند أداء مهارة أن نستنتج انه توجد بعالقة ارتباط طردية بعكسية دالة إحصائيا بني القفز العمودي ومتغري ا
 . املناولة

ومقارنتها بعند مستوى الداللة   sigبابعتمادنا بعلى االختبارات البعدية وبعلى قيمتني  سبريمانابعتماد بعلى اختبار  -
( 0.06.)جند القيم التالية  القفز العموديوبالنظر إىل مستوى املعنوي لالختبارات اإلدراك احلسي حركي  0.05
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واليت مفادها بعدم وجود اختالف معنوي ما بني االختيار القفز  H0 نقبلفإننا  0.05من  كرباا ومبا إن كل القيم 
ومن خالل ماتقدم ميكن أن مما يؤكد االختيارات تتمتع بدرجة ثبات بعالية التصويب العمودي واالختيار ألبعدي 

متغري الدقة بعند أداء مهارة نستنتج انه توجد بعالقة ارتباط طردية بعكسية دالة إحصائيا بني القفز العمودي و 
 . التصويب 

وهدا يعين انه كلما قل الفرق يف األخطاء يف تقدير املسافة العمودية أتناء أداء املناولة وأتناء التصويب زادت نسبة 
الدقة يف األداء ويعز الطالب الباحث هده العالقة يف كون أن مهارة املناولة ومهارة التصويب أتناء تغيري رجل 

كاز تتطلب الوثب إىل األبعلى لتحقيق دقة يف التصويب ودقة التمرير كما يؤكد ايثار بعبد الكرمي أن الالبعب االرت
دو املستوى املهاري العايل يتحكم يف جسمه فأننا جنده حيس باحلركة اليت يؤديها ألنه يدرك أوضاع جسمه وأطرافه 

 (130ص2002فيؤدي بطريقة جيدة )ايثار بعبد الكرمي.
ومتغير  دقة المناولة المرتدة و ودقة  للركضة التقريبيةالعالقة بين االدراكات الحس حركية  عرض وتحليل نتائجثانيا  -

 التصويب

 مستوى معنوي معامل تباين االرتباط العينة االختبارات         العينة

العينة 
 التجريبية

 0.07 0.82 15 المناولة المرتدة  -الركضة التقريبية 

 0.06 0.58 15 التصويب  -تقريبية الركضة ال

العينة 
 الضابطة

 0.02 0.92 15 المناولة المرتدة  -الركضة التقريبية 

 0.03 0.62 15 التصويب  -الركضة التقريبية 

( الذي يحدد نوع العالقة بين إدراك مسافة الركضة التقريبية ومتغير  دقة المناولة 34يتضح لنا من الجدول رقم )-
 العالقة بين أدرك القفز العمودي ودقة التصويب المرتدة و

ومقارنتها بعند مستوى الداللة  sigبابعتمادنا بعلى االختبارات البعدية وبعلى قيمتني  سبريمانابعتماد بعلى اختبار 
التالية  ةجند القيم ملسافة الركضة التقريبيةوبالنظر إىل مستوى املعنوي لالختبارات اإلدراك احلسي حركي  0.05

واليت مفادها بعدم وجود اختالف معنوي ما بني  H0 نقبلفإننا  0.05من  اكرب ة( ومبا إن القيم 0.07.)
ومن مما يؤكد االختيارات تتمتع بدرجة ثبات بعالية للمناولة املرتدة واالختيار ألبعدي  الركضة التقريبيةاالختيار 

ومتغري  دالة إحصائيا بني اخلطوات التقريبيةخالل ماتقدم ميكن أن نستنتج انه توجد بعالقة ارتباط طردية بعكسية 
 . الدقة بعند أداء مهارة املناولة
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ومقارنتها بعند مستوى  sigبابعتمادنا بعلى االختبارات البعدية وبعلى قيمتني  سبريمان ابعتماد بعلى اختبار -
جند القيم التالية   وبالنظر إىل مستوى املعنوي لالختبارات اإلدراك احلسي حركي الركضة التقريبية 0.05الداللة 

واليت مفادها بعدم وجود اختالف معنوي ما بني االختيار  H0 نقبلفإننا  0.05اكرب من  ةومبا إن القيم(  0.06.)
ومن خالل ماتقدم مما يؤكد االختيارات تتمتع بدرجة ثبات بعالية للتصويبة واالختيار ألبعدي  اخلطوات التقريبية

رتباط طردية  بعكسي دالة إحصائيا بني الركضة التقريبية ومتغري الدقة بعند أداء ميكن أن نستنتج انه توجد بعالقة ا
وهدا يعين انه كلما قل الفرق يف األخطاء يف تقدير اتساع اخلطوات التقريبية زادة الدقة .ويعزو . مهارة التصويب 

مراحل أداء مهارة املناولة  الطالب الباحث هده العالقة إىل أن اإلدراك احلس حركي باملسافة يظهر يف كل يف كل
ومهارة التصويب  حيث يظهر يف اخلطوات التقريبية اليت تسبق املناولة والتصويب بعلى املرمى كما يؤكد حنفي 

 (59.ص1993حممود خمتار بعلى أمهية أدراك املسافة بعند التمرير والتصويب بعلى املرمى )خمتار.
ت الحس حركية المسافة الجانبية  ومتغير  دقة المناولة المرتدة و ودقة العالقة بين االدراكا عرض وتحليل نتائج ثالثا -

 التصويب
 مستوى معنوي معامل تباين االرتباط العينة االختبارات         العينة

العينة 
 التجريبية

 0.08 0.53 15 المناولة المرتدة-المسافة الجانبية   

 0.09 0.22 15 التصويب -المسافة الجانبية    

لعينة ا
 الضابطة

 0.02 0.67 15 المناولة المرتدة-المسافة الجانبية   

 0.03 0.32 15 التصويب -المسافة الجانبية    

( الذي يحدد نوع العالقة بين إدراك بالمسافة الجانبية  ومتغير  دقة المناولة المرتدة و 35يتضح لنا من الجدول رقم )-
 ودقة التصويب    العالقة بين أدرك بالمسافة الجانبية 

ومقارنتها بعند مستوى الداللة  sigبابعتمادنا بعلى االختبارات البعدية وبعلى قيمتني  سبريمانابعتماد بعلى اختبار 
 0.08.)التالية  ةجند القيماملسافة اجلانبية    حركي وبالنظر إىل مستوى املعنوي الختبارات اإلدراك احلسي  0.05

باملسافة واليت مفادها بعدم وجود اختالف معنوي ما بني االختيار  H0 نقبلإننا ف 0.05اكرب من  القيمةومبا إن ( 
ومن خالل ماتقدم مما يؤكد االختيارات تتمتع بدرجة ثبات بعالية للمناولة املرتدة واالختيار ألبعدي اجلانبية    

ومتغري الدقة افة اجلانبية    املسدالة إحصائيا بني  بعكسية اجيابية ميكن أن نستنتج انه توجد بعالقة ارتباط طردية
 .بعند أداء مهارة املناولة
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ومقارنتها بعند مستوى الداللة  sigبابعتمادنا بعلى االختبارات البعدية وبعلى قيمتني  سبريمانابعتماد بعلى اختبار  -
ة جند القيم التالي للمسافة اجلانبية    وبالنظر إىل مستوى املعنوي لالختبارات اإلدراك احلسي حركي  0.05

واليت مفادها بعدم وجود اختالف معنوي ما بني  H0 نقبلفإننا  0.05من  مكرب ة( ومبا إن كل القيم 0.09)
ومن خالل مما يؤكد االختيارات تتمتع بدرجة ثبات بعالية التصويب واالختيار ألبعدي املسافة اجلانبية    االختيار 

ومتغري  املسافة اجلانبيةدالة إحصائيا بني  ية اجيابيةبعكسماتقدم ميكن أن نستنتج انه توجد بعالقة ارتباط طردية 
وهدا يعين انه كلما قل الفرق يف األخطاء يف تقدير املسافة اجلانبية زادة الدقة . الدقة بعند أداء مهارة التصويب 

ارة حركي باملسافة يظهر يف كل يف كل مراحل أداء مه.ويعزو الطالب الباحث هده العالقة إىل أن اإلدراك احلس 
املناولة ومهارة التصويب خاصة أتناء املنافسة من خالل إحساس اللعب اجليد باملساحات اجلانبية األمر الذي 
يسمح له بتحقيق التمريرة والتصويب بأكثر دقة يؤكد ايتار بعلى أمهية اإلدراك احلسي حركي باملسافة يف التفريق 

م قصور يف حتديد القرب او البعد جند أن لديهم الصعوبة يف بني األشياء القريبة والبعيدة فالالبعبني الدين لديه
 (130.ص2002ايتار بعبد الكرمي .وضع أجسامهم يف املكان الذي يتناسب مع األداء اجليد)

ومتغير  دقة المناولة المرتدة و ودقة  ثا(8تقدير الزمن)العالقة بين االدراكات الحس حركية ل عرض وتحليل نتائج رابعا
 التصويب

 مستوى معنوي معامل تباين االرتباط العينة االختبارات         نةالعي
العينة 

 التجريبية
 0.12 0.57 15 المناولة المرتدة-ثا(  8تقدير الزمن)

 0.08 0.22 15 التصويب -ثا(  8تقدير الزمن)

العينة 
 الضابطة

 0.03 0.60 15 المناولة المرتدة-ثا(  8تقدير الزمن)

 0.01 0.46 15 التصويب - ثا( 8تقدير الزمن)

ثا( ومتغير  دقة المناولة المرتدة و 8( الذي يحدد نوع العالقة بين إدراك تقدير الزمن)36يتضح لنا من الجدول رقم )-
 ثا(  ودقة التصويب 8العالقة بين أدرك تقدير الزمن)

ومقارنتها بعند مستوى الداللة  sigبابعتمادنا بعلى االختبارات البعدية وبعلى قيمتني  سبريمانابعتماد بعلى اختبار 
(  0.12جند القيم التالية ) ثا(8تقدير الزمن)وبالنظر إىل مستوى املعنوي لالختبارات اإلدراك احلسي حركي  0.05

تقدير واليت مفادها بعدم وجود اختالف معنوي ما بني االختيار  H0 نقبلفإننا  0.05من  اكرب ةومبا إن كل القيم
 مما يؤكد االختيارات تتمتع للمناولة املرتدة ألبعدي واالختيار  ا(ث8الزمن)
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دالة إحصائيا بعكسية اجيابية ومن خالل ماتقدم ميكن أن نستنتج انه توجد بعالقة ارتباط طردية بدرجة ثبات بعالية 
 . ومتغري الدقة بعند أداء مهارة التصويب (ثا8تقدير الزمن)بني 

ومقارنتها بعند مستوى الداللة  sigالختبارات البعدية وبعلى قيمتني بابعتمادنا بعلى ا سبريمانابعتماد بعلى اختبار  -
( ومبا  0.08)جند القيم التالية   ثا(8تقدير الزمن)وبالنظر إىل مستوى املعنوي لالختبارات اإلدراك احلسي  0.05

تقدير ر واليت مفادها بعدم وجود اختالف معنوي ما بني االختيا H0 نقبلفإننا  0.05من  اكرب ةإن كل القيم
ومن خالل ماتقدم مما يؤكد االختيارات تتمتع بدرجة ثبات بعالية للمناولة املرتدة واالختيار ألبعدي  (ثا8الزمن)

ومتغري الدقة بعند أداء   ثا(8تقدير الزمن)دالة إحصائيا بني  اجيابية ميكن أن نستنتج انه توجد بعالقة ارتباط طردية
هده العالقة إىل مهارة التمرير ومهارة التصويب ترتبط يف أداءها بزمن .ويعزو الطالب الباحث . مهارة التصويب

معني فادا جتاوزا الالبعب هدا الزمن يكون له اثر سل ي بعلى نوبعية ودقة التمريرة والتصويبة الشئ الذي يتضح من 
تابع وأدراك الزمن خالل سيطرة الالبعب بعلى حركاته وحتقيق التناسق بني احلركات املكونة للمهارة يف أداء سليم مت

 (98.ص1993)حسب . 1993حسنني حسب اهلل املناسب ويتفق هدا مع دراسة 
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 عرض وتحليل ومناقشة نتائج نسبة المساهمة2-4-2
حبيث هدا املعامل حيدد قيمة حتديد املتغري املستقل ((R-deuxنسبة املسامهة مت حتديدها من خالل معامل  -

 Fابعتمادا بعلى اختبار فيشر تغري التابع الرتتي يالرتتي ي لقيمة امل
 أوال نتائج نسبة مساهمة إدراك القفز العمودي وإدراك الركضة التقريبية في دقة المناولة المرتدة

 

متغير 

 مساهم

مجموع 

 المربعات

مقدار 

 التبات

درجة 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

  الخطاء

Fفيشر 

نسبة  Pالمعنوية

 R2مساهمةال

لقفز ا

 مودي   الع

3.65 97.74 30 1.21 3.67 3.65 0.04 50 

الركضة 

 التقريبية

4.44 77.79 30 2.22 2.88 9.33 0.04 60.6 

( الذي يحدد نسبة مساهمة إدراك القفز العمودي وإدراك الركضة التقريبية في دقة المناولة 37يتضح من الجدول رقم)
 المرتدة مايلي

ه توجد داللة إحصائية بني نسبة مسامهة أدراك القفز العمودي ومتغري من خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج ان-
الدقة للمناولة املرتدة  وأنا أدراك القفز العمودي هو املساهم الثاين يف دقة املناولة املرتدة وقد بلغت نسبة مسامهتها 

 R-deuxحتديدها من خالل معامل  (اليت متاملسامهة )نسبة هده ال50
ميكن آن نستنتج انه توجد داللة إحصائية بني نسبة مسامهة ادراك الركضة التقريبية ومتغري  ومن خالل ما تقدم-

الدقة للمناولة املرتدة  وأنا أدراك الركضة التقريبية هو املساهم األول يف دقة املناولة املرتدة وقد بلغت نسبة 
 R-deuxل معامل حتديدها من خال (اليت متاملسامهة )نسبة باملئة هده ال 60.6مسامهتها 

 
 
 
 
 



 

215 
 

 ثا(في دقة المناولة المرتدة8ثانيا نتائج نسبة مساهمة إدراك المسافة الجانبية وأدراك تقدير الزمن) -

متغير 

 مساهم

مجموع 

 المربعات

مقدار 

 التبات

درجة 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

  الخطاء

Fفيشر 

نسبة  Pالمعنوية

 R2مساهمةال

بالمسافة 

 الجانبية

2.43 86.0 30 0.4 4.90 2.98 0.08 33 

 33 0.19 1.88 4.84 0.44 30 118 2.48 ثا(  8الزمن)

ثا(في دقة المناولة 8( الذي يحدد نسبة مساهمة إدراك المسافة الجانبية وأدراك تقدير الزمن)38يتضح من الجدول رقم)
 المرتدة مايلي

ومتغري  سامهة أدراك املسافة اجلانبيةمن خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج انه توجد داللة إحصائية بني نسبة م-
الدقة للمناولة املرتدة  وإنا أدراك املسافة اجلانبية هو املساهم الثالث يف دقة املناولة املرتدة وقد بلغت نسبة 

ثا 8باملئة ومن خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج انه توجد داللة إحصائية بني نسبة مسامهة الزمن 33مسامهتها 
(هو املساهم الثالث يف دقة املناولة املرتدة وقد بلغت نسبة ثا8للمناولة املرتدة  وإنا إدراك الزمن )ومتغري الدقة 

 R-deuxحتديدها من خالل معامل  (اليت متاملسامهة )نسبة باملئة هده ال 33مسامهتها 

 
 المناولة المرتدة(يوضح نسب مساهمة اإلدراك الحس حركي على مهارة 24شكل)-
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 ج نسبة مساهمة إدراك القفز العمودي وأدراك الركضة التقريبية في دقة التصويبثالثا نتائ -
 

متغير 

 مساهم

مجموع 

 المربعات

مقدار 

 التبات

درجة 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

  الخطاء

Fفيشر 

نسبة  Pالمعنوية

 R2مساهمةال

لقفز ا

 العمودي   

2.92 70.74 30 0.97 2.67 4 0.03 52.2 

الركضة 

 التقريبية

2.80 59.96 30 1.40 2.80 6 0.01 50 

 ( الذي يحدد نسبة مساهمة إدراك القفز العمودي وأدراك الركضة 39يتضح من الجدول رقم)
 التقريبية في دقة التصويب مايلي

من خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج انه توجد داللة إحصائية بني نسبة مسامهة أدراك القفز العمودي ومتغري -
وإنا أدراك القفز العمودي هو املساهم األول يف دقة املناولة املرتدة وقد بلغت نسبة مسامهتها الدقة التصويب  

 R-deuxحتديدها من خالل معامل  (اليت متاملسامهة )نسبة باملئة هده ال 52.2
 الدقة خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج انه توجد داللة إحصائية بني نسبة مسامهة إدراك الركضة التقريبية ومتغري-

باملئة  50التصويب  وإنا أدراك الركضة التقريبية هو املساهم الثاين يف دقة التصويب وقد بلغت نسبة مسامهتها 
 R-deuxحتديدها من خالل معامل  (اليت متاملسامهة )نسبة هده ال
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 التصويبثا(في دقة 8نسبة مساهمة إدراك المسافة الجانبية وأدراك تقدير الزمن) نتائج رابعا-
 

متغير 

 مساهم

مجموع 

 المربعات

مقدار 

 التبات

درجة 

 الحرية

 متوسط

 المربعات

  الخطاء

Fفيشر 

نسبة  Pالمعنوية

 R2مساهمةال

المسافة 

 الجانبية

2.92 70.74 30 0.97 2.67 4 0.03 52.2 

 44.10 0.08 2.89 3.13 0.82 30 90.34 2.46 ثا(  8الزمن)

ثا(في دقة 8د نسبة مساهمة إدراك المسافة الجانبية وأدراك تقدير الزمن)( الذي يحد40يتضح من الجدول رقم)
 التصويب مايلي

ومتغري  من خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج انه توجد داللة إحصائية بني نسبة مسامهة إدراك املسافة اجلانبية-
ومن  -33يب وقد بلغت نسبة مسامهتها الدقة املناولة وإنا إدراك املسافة اجلانبية هو املساهم الثالث يف دقة التصو 

ومتغري الدقة التصويب  وإنا  ثا8خالل ما تقدم ميكن أن نستنتج انه توجد داللة إحصائية بني نسبة مسامهة الزمن
 33هو املساهم الرابع يف دقة التصويب وقد بلغت نسبة مسامهتها  تا8إدراك الزمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التصويبس حركي على مهارة (يوضح نسب مساهمة اإلدراك الح25شكل)-

 التصويب(يوضح نسب مساهمة اإلدراك الحس حركي على مهارة 24شكل)-
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 خاتمة

اشتمل هدا الفصل بعلى بعرض وحتليل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة بعد معاجلتها إحصائيا وقد أوضحت 
للربنامج التدري ي املقرتح مقارن   النتائج مدى التجانس بني بعني البحث وأظهرت النتائج وجود تأثريات اجيابية

يدي يف اختبارات اإلدراك احلس حركي كما أظهرت النتائج وجود بعالقة ارتباطيه بعكسية بني لبالربنامج التق
س حركي )املسافة( واألداء املهاري ووجود بعالقة ارتباط طردية بني اإلدراك احلس حركي )الزمن( اإلدراك احل

 إىل وجود نسب مسامهة متفاوتة ملتغريات اإلدراك بعلى متغريات األداء املهاري واألداء املهاري كما توصلنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

219 
 

 االستنتاجات 2-5
من خالل الدراسة اليت قاضى هبا أهداف الدراسة ،ومن خالل التحليل اإلحصائي للنتائج املتحصل بعليها أمكن 

 التوصل إىل االستنتاجات التالية : 
ة ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية ، واالختبارات البعدية لعينة البحث وهي لصاحل هناك فروق معنوي-

الختبارات  H0 واليت ال تقبل بـ 0.05من قيمة  اصغراالختبارات البعدية حيث اتضح أن قيمة الداللة املعنوية 
 - مبسافة الركضة التقريبيةاإلحساس  – اختبار اإلحساس بالقفز العمودي) اإلدراك احلسي حركي للمسافة
 (اإلحساس مبسافة الوثب اجلانبية

هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية ، واالختبارات البعدية لعينة البحث وهي لصاحل -
ت الختبارا H0واليت ال تقبل  0.05االختبارات البعدية حيث اتضح أن قيمة الداللة املعنوية اصغر من قيمة 

 ثا(8)تقدير الزمن)للزمن اإلدراك احلسي حركي

هناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية ، واالختبارات البعدية لعينة البحث وهي لصاحل  -
ختبارات الل H0واليت ال تقبل  0.05االختبارات البعدية حيث اتضح أن قيمة الداللة املعنوية اصغر من قيمة 

 التصويب( -)املناولةاملهارية 
، حيث تبني أن الضابطةلعينة لدالة إحصائية بني االختبارات القبلية واالختبارات البعدية  غريهناك فروق معنوية -

اختبار ) اإلدراك احلسي حركي للمسافةلالختبارات  0Hواليت تقبل بـ  0.05قيمة  الداللة املعنوية اكرب من قيمة 
ختبارات وا (اإلحساس مبسافة الوثب اجلانبية - إلحساس مبسافة الركضة التقريبيةا – اإلحساس بالقفز العمودي

 ثا(8تقدير الزمن))للزمن اإلدراك احلسي حركي

، حيث تبني أن الضابطةلعينة لدالة إحصائية بني االختبارات القبلية واالختبارات البعدية  غريهناك فروق معنوية  -
 التصويب( -املهارية )املناولةختبارات الل 0Hواليت تقبل بـ  0.05مة قيمة  الداللة املعنوية اكرب من قي

وهي لصاحل  بني العينة التجريبية والعينة الضابطة،  البعديةاالختبارات  يفهناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية -
الختبارات  H0 ـواليت ال تقبل ب 0.05من قيمة  اصغرحيث اتضح أن قيمة الداللة املعنوية  العينة التجريبية

 - اإلحساس مبسافة الركضة التقريبية – اختبار اإلحساس بالقفز العمودي) اإلدراك احلسي حركي للمسافة
 البعديةاالختبارات  يفهناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية (و اإلحساس مبسافة الوثب اجلانبية
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حيث اتضح أن قيمة الداللة املعنوية اصغر من  جريبيةالعينة التوهي لصاحل  بني العينة التجريبية والعينة الضابطة 
 ثا(8)تقدير الزمن)للزمن اإلدراك احلسي حركيالختبارات  H0واليت ال تقبل  0.05قيمة 

وهي  بني العينة التجريبية والعينة الضابطة،  البعديةاالختبارات  يفهناك فروق معنوية ذات داللة إحصائية  -
ختبارات الل H0واليت ال تقبل  0.05اتضح أن قيمة الداللة املعنوية اصغر من قيمة  حيث العينة التجريبيةلصاحل 

 التصويب( -املهارية )املناولة
 – اختبار اإلحساس بالقفز العمودي)( املسافةاحلس. حركي ) اإلدراكاتالعالقة اليت جتمع بني بعض  -

 بعكسيةبعالقة  وبعض املهارات االساسية(انبيةاإلحساس مبسافة الوثب اجل - اإلحساس مبسافة الركضة التقريبية
 اجيابية. 

 (ثا(8اإلدراك احلسي حركي بتقدير الزمن))( الزمناحلس. حركية ) اإلدراكاتالعالقة اليت جتمع بني بعض  -
 بعالقة طردية اجيابية.  وبعض املهارات األساسية

اليت تعتمد بعلى األسلوب املنفصل أدى إىل إن إتباع أسلوب التدريب العادي للعينة الضابطة يف بعملية التدريب و 
 اتإلدراكل نسبيا حتسني حمدود
اإلحساس مبسافة الوثب  - اإلحساس مبسافة الركضة التقريبية – اإلحساس بالقفز العمودي) احلس. حركية

 مواقف اللعب( مقارنة بأسلوب متارين التصويب –)املناولة  واألداء املهاري (اجلانبية
وفق املبادئ واألسس العلمية له اثر اجيايب بعلى تنمية قدرات الالبعبني وهذا ما يبني وضوح  إن برجمة التدريب
 يف تطوير مستوى اجناز بعينة البحث . مواقف اللعبفعالية تأثري متارين 

 مناقشة فرضيات البحث 2-6
 المسافة() ياإلدراك الحس حركايجابيا على تنمية  مواقف اللعبب التدريب اسلوبؤثر يالفرضية األولى 

 سنة(. 14لناشئي كرة القدم أقل من )
إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة فرضية البحث األوىل ذلك أن :  -ة األولى : ضيمناقشة الفر 

–يف اختبار اإلحساس بالقفز العمودي  0.05من قيمة  اصغر قيم( إن هناك   21/23/27توضح اجلداول )   
يف  التجريبية القبلي والبعدي للمجموبعة يف نتائج االختباري 0Hتقبل الواليت املسافة اجلانبية( –الركضة التقريبية 

  ولصاحل االختبار البعدي . االدراكات احلس حركية للمسافةمجيع 
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 –يف اختبار االحساس بالقفز العمودي  0.05من قيمة  اكرب قيم( إن هناك    21/23/27 وضح اجلداول ) ي 
يف مجيع الضابطة القبلي والبعدي للمجموبعة  يف نتائج االختبار 0Hتقبل الواليت املسافة اجلانبية( –ريبية الركضة التق

 واليت تدل بعلى بعدم وجود اختالف االدراكات احلس حركية للمسافة
ويعز الطالب الباحث دلك يف نتائج التجربة الضابطة بعلى بعدم تكامل املناهج التدريبية وافتقارها التخطيط 
السليم مع التقسيم الغري متكافئ لغرض تنمية القدرات العقلية ومنها قدرات اإلدراك احلس حركي من خالل 
تقدمي وحدات تدريبية بأسلوب التدريب املنفصل والدي ال يعمل بعلى التعامل بعلى  املثريات  املوجودة يف املباراة  

ة اليت تسابعده بعلى التعرف بعلى املوقف احلركي بالسربعة كالزمالء واملدافعني والكرة ومجيعها مثريات متحركة ومتغري 
 املمكنة  

أما بالنسبة لنتائج اجملموبعة التجريبية واليت كان اجيابية من خالل استعمال أسلوب مواقف اللعب واليت تعطي أمهية 
بعلى الرتكيز ودقة لتنمية القدرات العقلية فضال بعن التدريب املستمر واملتواصل الذي أدى إىل زيادة قدرة الالبعب 

األداء املهاري وهدا بدوره يؤدي إىل تنمية بعملية اإلدراك املكاين وهدا مايؤكده ماكس مايار آدا كلما زادت فرتات 
التدريب وتشاهبت مع املواقف اليت يوجهها اللعبا تناء املنافسة بالنسبة لالبعب كلما زادت خربته وجتربته وإدراكه 

كما يؤكد حاسم حممد القيسي أن الالبعب يستطيع بعن طريق   (17ص1994س مايار .)ماكملواقف اللعب املختلفة 
اإلدراك حتديد املكان املناسب الستقبال الكرة وكيفية التصويب والتمرير وغريها من مواقف اللعب املختلفة 

 (بعليه النتائج املتحصل بعليها تؤكد صحة الفرضية األوىل63ص200القيسي )
( ثا8 تقدير الزمن) اإلدراك الحس حركيايجابيا على تنمية مواقف ب التدريب اسلوب ؤثريالفرضية الثانية : 

 سنة(. 14لناشئي كرة القدم أقل من )
إن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تثبت صحة فرضية البحث األوىل ذلك أن :  -:  ة الفرضية الثانيةقشمنا

 ال واليت تقبل (ثا8 تقديرالزمن)يف اختبار اإلحساس  0.05 من قيمة اصغر قيم( إن هناك   29 توضح اجلداول )
0H ولصاحل  االدراكات احلس حركية للزمنيف مجيع  التجريبية القبلي والبعدي للمجموبعة يف نتائج االختباري

  االختبار البعدي .
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واليت تقبل ( ثا8 نتقدير الزم)يف اختبار اإلحساس  0.05من قيمة  اكرب قيمة( إن هناك   29 وضح اجلداول ) ي 
0H ولصاحل  االدراكات احلس حركية للزمنيف مجيع  الضابطة القبلي والبعدي للمجموبعة يف نتائج االختباري

 واليت تدل بعلى بعدم وجود اختالف االختبار البعدي
ويعز الطالب الباحث دلك يف نتائج التجربة الضابطة بعلى أن هنالك خلل واضحا يف بعملية أبعطاء الوحدات 

تدريبية وهدا مايؤكد لنا أن املدربني يركزون يف تدريباهتم بعلى تدريبات منفصلة ويهملون جوانب أخرى مما يؤثر ال
 يف تنمية قدرات احلس حركية الزمنية    

أما بالنسبة لنتائج اجملموبعة التجريبية واليت كان اجيابية من خالل استعمال متارين مواقف اللعب واليت تعطي أمهية 
القدرات العقلية فضال بعن التدريب املستمر واملتواصل الذي أدى إىل زيادة قدرة الالبعب بعلى الرتكيز وهدا لتنمية 

بدوره يؤدي إىل تنمية بعملية اإلدراك ألزماين بابعتبارها متارين تعمل بعلى تنمية كل حواس اجلسم يف التعامل مع 
بعليها وتأويلها وإدراكها بشكل دقيق وهدا مايسابعده يف  املثريات املتغرية أتناء التمرين وتكراره من ناحية التعرف

التعرف بعلى املوقف احلركي أتناء املنافسة  والدي بدوره يسهل بعملية اختاذ القرار املالئم للموقف احلركي والدي 
 1978 بدوره يسهل بعملية اختاذ القرار املالئم للموقف احلركي وبالسربعة املطلوبة وهدا ماتؤكده دراسة احالم شل ي

حيث أشارت إىل أن التدريب يسابعد بعلى حتسني تقدير املسافة والزمن .كما أن اإلحساس بتقدير الزمن حيتاج 
واتضح للطالب الباحث أمهية (97.ص1997شل ي.إىل فرتة زمنية اكرب لتنميتها من اإلحساس بتقدير األزمنة األكرب)

 ائج املتحصل بعليها تؤكد صحة الفرضية الثانية وبعليه النتالتدريب حتت ضغط ظروف املباراة ومتغرياهتا 
عالقة األداء المهاري و ( المسافة) اإلدراك الحس حركيطبيعة العالقة التي تجمع بين الثالثة  الفرضية   -

  عكسيةطردية 
دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي حركي   بعكسية واليت تنص بعلى وجود  بعالقة ارتباط: الثالثةة الفرضية قشمنا
 يف كرة القدم  وبعض املهارات األساسيةسافة  للم

تبني لنا  (33/34/35)فانطالقا من الدراسة التطبيقية واملعاجلة اإلحصائية للنتائج املتحصل بعليها من اجلدول رقم 
ة أن اإلدراك احلسي حركي ملسافة القفز العمودي .ومسافة الركضة التقريبية .واملسافة اجلانبية كانت مجيعها هلا بعالق

.وهدا يعين انه كلما قل ( 0.05بعند مستوى الداللة ) ارتباط بعكسية دالة إحصائيا مبهارة)املناولة ومهارة التصويب
 أخطاء تقدير املسافة زادة الدقة يف األداء مما يشري إىل أمهية إدراك املسافة الفرق يف
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أداء مهارة املناولة ومهارة التصويب يف كل مراحل  ويعز الطالب الباحث دلك أن اإلدراك احلسي للمسافة يظهر 
خطوات الركضة التقريبية ويف ضرب الكرة كما يؤكد حنفي حمتار بعلى أمهية أدراك املسافة  واملسافة  حيث يظهر يف

 العمودية بعند التمرير والتصويب يف املرمى
ي باملسافة وهدا يعين ويؤكد يف هدا الصدد ايتار بعبد الكرمي بعلى أمهية اإلدراك احلسي حرك (59ص1993)خمتار

بعن أي شيء جند  القدرة بعلى التفريق بني األشياء القريبة والبعيدة فالدين لديهم قصور يف حتديد البعد أو القرب
أن لديهم صعوبة يف وضع أجسامهم يف املكان الذي يتناسب مع األداء اجليد وكثريا مانالحظ أن اللعب دو 

فإننا جند حيس باحلركة اليت يؤديها  ألنه يدرك أوضاع جسمه وأطرافه  املستوى املهاري العايل يتحكم يف جسمه
 وبعليه النتائج املتحصل بعليها تؤكد صحة الفرضية الثالثة (130.ص2002)الكرمي ا فيؤدي بطريقة جيدة 

عالقة األداء المهاري و ( الزمن) اإلدراك الحس حركيطبيعة العالقة التي تجمع بين الرابعة  الفرضية -
 ايجابية.  طردية

دالة إحصائيا بني اإلدراك احلسي اجيالية طردية واليت تنص بعلى وجود  بعالقة ارتباط : الرابعةة الفرضية قشمنا
  يف كرة القدم وبعض املهارات األساسيةللزمن  

أن  تبني لنا (36)فانطالقا من الدراسة التطبيقية واملعاجلة اإلحصائية للنتائج املتحصل بعليها من اجلدول رقم 
دالة إحصائيا مبهارة)املناولة ومهارة  طرديةاجيابية. كانت هلا بعالقة ارتباط  ثا(8)لزمن تقدير اإلدراك احلسي حركي 

 (0.05)بعند مستوى الداللة  التصويب
ويعز الطالب الباحث هدا االرتباط الطردي إىل انه كلما زاد اإلحساس بتقدير الزمن زادت الدقة يف األداء املهاري 

اولة والتصويب وأداء الواجب احلركي حيت يعد اإلدراك احلسي حركي للزمن احد اإلبعاد املهمة يف لعبة كرة للمن
القدم وتظهر أمهيته من خالل إحساس الالبعب حبركة أجزاء جسمه باألداة )الكرة( ومدى السيطرة بعلى تغيري 

ن التمريرة والتصويبة الناجحة تتطلب التوقيت وضع اجلسم مع الكرة وبدوهنا وفقا ملا يتطلبه الواجب احلركي حيت أ
الصحيح بني حركة الكرة وسربعتها و حلظة التحرك واختاذ الوضع األنسب لضرهبا وهدا حيدده الفرتة القصرية 

 احملصورة بني أبعداد الكرة وضرهبا 
يب احلديثة اليت حيت يعترب اإلدراك احلسي حركي للزمن واحد من بعناصر التدريب العقلي بابعتباره احد األسال

 يف ( 1993)يعتمد بعليها يف اكتساب املهارات احلركية وتطويرها وهدا ما يؤكده بعلي حسنني حسب
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دراسته بعن اإلدراك احلسي حركي للزمن واألداء املهاري يف كرة الطائرة بعلى وجود بعالقة ارتباط دالة بني اإلدراك 
وبعليه النتائج املتحصل بعليها تؤكد صحة الفرضية (98.ص1993)حسب.احلسي حركي للزمن ودقة األداء املهاري 

 الرابعة
 اقتراحات مستقبلية 2-7

 من خالل م توصل إليه البحت من نتائج واستنتاجات يوصي مبايلي
 وأسلوب التدريب املنفصلواقف اللعب التدريب مبضرورة خلق توازن بني أسلوب  -
 املهارية قبل وإثناء وبعد تنفيذ إي برنامجالختبارات اإلدراك احلسي حركي و اضرورة االهتمام باختبارات  -

 بعلى األداء اخلططي مواقف اللعب التدريبإجراء حبوت مشاهبة باستخدام أسلوب  -
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  الخالصة العامة 2-8

 مقدمة ومشكلة البحث 
واملهارات األساسية اخلاصة باللعبة  إن للمهارات العقلية دوراً رئيساً يف السلوك احلركي اليومي لإلنسان بصورة بعامة

اليت ميارسها الرياضي بصورة خاصة ومنها كرة القدم، وذلك من خالل اإلقالل من احلركات الزائدة واالقتصاد 
باجلهد املبذول ودقة يف أحتاذ القرار من خالل معلومات دقيقة وبرامج حركية متنوبعة خمزونة يف الذاكرة مما يؤدي 

 لعبة ة احلركية الدقيقة وبالتايل الوصول إىل اللعب املتكامل الذي حتتاجه لعبة كرة القدم. وتعدإىل حصول االستجاب
 مثل (ذهنية بعقلية بعمليات إىل حتتاج وهي واملتغريات، باملثريات وفرياً  حميطها يكون اليت األلعاب منكرة القدم 

 من معني نوع بعلى تؤكد الرياضات أنواع من نوع كل خصائص" إن كما اإلدراك، اإلحساس، الرتكيز، االنتباه،
بعلى أن التدريب العقلـي يعترب  (Harra)كما يشري ,(32ص1989 . حمجوب وجيه)واإلحساس  اإلدراك بعمليات

أحـد األساليب احلديثة املستخدمة يف اكتساب املهارات احلركيـة و تطويرها إىل جانب اإلبعداد للمنافسة واليت 
دام املهارات النفسية و العقلية وإصـدار القرارات ملا جيب الرتكيز بعليها خـالل التدريب تتطلب قدرا كبريا من استخ

حيث يعد اإلدراك احلس حركي جانب من جوانب التدريب Harra 1994 p 56)) ,قبل الوصول إىل املنافسة
جزاء جسمه باألداء العقلي واحد اإلبعاد املهمة يف  لعبة كرة القدم وتظهر أمهيته يف إحساس الالبعب حبركة أ

)الكرة( ومدى السيطرة بعلى تغيري وضع اجلسم مع الكرة أو بدوهنا وفقا مل يتطلبه الواجب احلركي /اد تطلب 
العضالت العاملة يف كل مهارة من مهارهتا قوة معينة لألداء احلركي تبعا لالنقباضات العضلية وما تتضمنها من 

ازن .أد أن اإلدراك احلس حركي لدى الالبعب ناتج بعن تطور أحساس باجلهد العضلي وسربعة احلركة والتو 
إمكانيات الفرد يف التعامل مع املثريات أتناء األداء يف املباراة كالزمالء واملنافسني باإلضافة إىل الكرة ومجيعها 

 تاألداءمن  اري جمموبعةـيشكل األداء املهحيث يف كرة القدم  األداءطبيعة  إىلوبالنظر  مثريات متحركة ومتغرية ,
ة ومعرفية  نفسية تتكامل مع اإلخراج ـة بالكرة وبدوهنا واليت يتطلب تنفيذها من الالبعب قدرات بدنيـاحلركية املندجم

جناح حركات الالبعب  بعلى.(Jospph) هذا األداء بالصورة والشكل املناسب ملواقف اللعب، حيث يؤكد
ة وقابلية التوافق ـبعلى اكتشاف أفضل احلركات املناسب، إذ تعطيه القابلية ةاملناسب اتاإلدراكامتالكه ب

حيث إن بعملية التدريب املخططة تعمل بعلى تعليم تنمية و تطوير  .(Jospph Mercier 2002 p 61)احلركي
هذه القدرات لدى الالبعبني أثناء الوحدة التدريبية من خالل وضع الالبعبني يف مواقع لعب تشبه املواقف احلقيقية 

وكيفية االستجابة  متغريات اللعبتنمية مقدرة اللعب بعلى فهم وإدراك بعلى جموبعة متارين تعمل مباراة أثناء املب
 ،حلل املشكالت أثناء املباراة األمر الذي يسمح بالالبعب باكتساب خربات معرفية تسمح له بالتصرف السليم. 
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وضعيات تتوفر بعلى موصفات و دريب والدي يفكر بانا املدربني بعليهم بإجياد وطرق ت  Turpinحنن نتفق مع 
سربعة  من املنافسة ال من حيت النوبعية وال من حيت الكمية يبحثون بعل اجملودات اليت يتطلبها البعب كرة القدم

مهارات تقنية اليت ميكن أن يقدمها الالبعب أتناء املنافسة صد اخلصم  ومنتتناسب مع تنفيذ لقطات اللعب 
إال أن الباحث ومن خالل خربته كونه البعبًا ومدربًا ومن متابعته , (Turpin1998p65)ومبشاركة الزمالء . 

لبعض فرق الناشئني وجد أن أغلب املدربني يركزون يف مفردات مناهجهم التدريبية بعلى تطوير اجلانب البدين 
ت العقلية واجلانب املهاري، وقلة اهتمام بعض املدربني بعلى تطبيق األساليب العلمية املتضمنة تطوير املهارا

يعتمدون بعلى أساليب وطرق تقليدية يف بعملية التكوين ابعتمادهم بعلى  الزالوا األساسية ضمن مناهجهم التدريبية
 ة متارين منفصلة غري مشوقة تربطها بعالقة بسيطة بواقع اللعب. ـرهم جمموبعياطريقة التدريب املنفصل واخت

لعب ووسائل التحليل املنتهجة من قبل مدريب الشباب اك اختالف كبري بني حقيقة الـمن هنا نستخلص أنه هن
ة متارين ـي ابعتمدنا فيه بعلى جمموبعـالل اقرتاح برنامج تدريبـر لدى دفعنا إىل اجتاه إىل هذه الدراسة من خـاألم

لالبعبني من أجل القيام بالواجبات  ةاحلس. حركي االدراكات بعض تعمل بعلى تنميةبأسلوب مواقف اللعب 
 وبعليه يطرح الطالب الباحث التساؤالت التالية:  ،ة هلمـخلططية املوكلاملهارية وا

بعلى تنمية اإلدراك واقف اللعب التدريب مب اسلوب فابعليةوهدا ما دفعنا إىل  القيام  هبده  الدراسة  ملعرفـة أثر  
 ؟ (سنة 14من ) لناشئي كرة القدم أقل بعالقتها بتطوير األداء املهاري(وطبيعة  الزمن،املسافةحركي ) احلس

 و بعليها يطرح الباحث التساؤالت التالية :
بعالقتها (وطبيعة  الزمن،املسافةحركي ) بعلى تنمية اإلدراك احلسواقف اللعب التدريب مب اسلوب ؤثريهل  -

 ؟ (سنة 14لناشئي كرة القدم أقل من ) بتطوير األداء املهاري
 ويتفرع هذا السؤال إىل األسئلة التالية: 

لناشئي كرة القدم أقل  (يف تنمية اإلدراك احلس حركي )املسافة اجيابيا واقف اللعبالتدريب مب اسلوب ؤثريهل  -
 سنة(؟  14من )

لناشئي كرة القدم أقل من  الزمن(يف تنمية اإلدراك احلس حركي )اجيابيا واقف اللعب التدريب مب اسلوبؤثر يهل  -
 سنة(؟ 14)
  ؟اجيابية  بعكسيةبعالقة  واألداء املهاري( املسافة) اك احلس حركياإلدر طبيعة العالقة اليت جتمع بني  هل-

  ؟بعالقة طردية اجيابية األداء املهاري( الزمن) اإلدراك احلس حركيطبيعة العالقة اليت جتمع بني  هل
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 أهداف البحث: 
بعالقتها بيعة (وط الزمن،املسافةحركي ) بعلى تنمية اإلدراك احلس واقف اللعبالتدريب مب اسلوبمعرفة تأثري 

  (سنة 14لناشئي كرة القدم أقل من ) بتطوير األداء املهاري
لإلجابة بعلى أسئلة الدراسة سوف يتم اختيار مدى صحة الفرضيات التالية بعند مستوى  فروض البحث : -

 (.0,05الداللة )
(وطبيعة  الزمن،سافةاملحركي ) بعلى تنمية اإلدراك احلس واقف اللعبالتدريب مب اسلوب ؤثريالفرضية العامة :  -

  (سنة 14لناشئي كرة القدم أقل من ) بعالقتها بتطوير األداء املهاري
 الفرضيات الفرعية:  -
لناشئي  ( املسافة)حركي  اإلدراك احلستنمية  اجيابيا بعلى واقف اللعبالتدريب مب اسلوب ؤثري :الفرضية األوىل -

 (سنة 14كرة القدم أقل من )

( لناشئي كرة  الزمن)اإلدراك احلس حركي اجيابيا بعلى تنمية  واقف اللعبالتدريب مب اسلوب ؤثريالفرضية الثانية : 
 (.سنة 14القدم أقل من )

. بعكسية بعالقة األداء املهاري و( املسافة) اإلدراك احلس حركيطبيعة العالقة اليت جتمع بني  :الثالثة الفرضية  
 اجيابية

  طردية اجيابية. بعالقة و األداء املهاري( الزمن) اإلدراك احلس حركي جتمع طبيعة العالقة اليت:الرابعة  الفرضية -
يهدف البحث إىل: حماولة التغلب بعلى القصور يف الربامج التدريبية العادية باقرتاح برنامج تدري ي أهمية البحث : 

(وبعالقتها  الزمن،املسافة) باستخدام جمموبعة متارين ملواقف اللعب احلقيقية يف تنمية بعض اإلدراكات احلس حركية
 التصويب(-االداء املهاري )التمريربتطوير 

 فصول  4الدراسة النظرية وتقسمها إىل الباب األول :  
: قام الطالب الباحث يف هذا الفصل بالتطرق للتدريب احلديث يف لعبة كرة القدم مع التطرق  الفصل األول

 ألسلوب التدريب مبواقف اللعب .
: قام الطالب الباحث يف هذا الفصل بالتطرق  إىل بعمل الذاكرة واىل اإلدراك احلسي حركي بأنوابعه الفصل الثاني 

 وأشكاله.
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: قام الطالب الباحث يف هذا الفصل بالتطرق أمهية التدريب العقلي يف التدريب احلديث باإلضافة  الفصل الثالث
 إىل التطرق إىل طرق ونظريات التعلم .

الطالب الباحث بالتطرق إىل خمتلف أنواع املهارات األساسية يف كرة القدم مع الوقوف بعلى  : قام الفصل الرابع 
 سنة( ومميزاهتا 14طريقة أداء هذه املهارات باإلضافة إىل أهم خصائص املرحلة العمرية)

اجل إثراء  وقد استعان الباحث يف هذا الباب بعلى جمموبعة من املصادر واملراجع العربية واألجنبية وكان ذلك من
 املكتبة اجلزائرية مبرجع بعلمي جديد.

 الدراسة امليدانية  الباب الثاني :
حبيث اهتم الباب بالتطرق إىل جتربة البحث امليدانية واملتمثلة يف جتربتني ومتثلت التجربة  األوىل  يف  دراسة تأثري 

ألداء املهاري اجملموبعة الثانية يف بعلى تنمية بعض االدراكات احلس حركية و ا أسلوب التدريب مبواقف اللعب
 الزمن( و األداء املهاري -دراسة طبيعة العالقة بني اإلدراك احلس حركي )املسافة

 :  لنيوقد مشل هذا الباب فص
إجراءات البحث امليدانية بالتطرق إىل كل ماله بعالقة هبذا اجلانب من منهج البحث جمتمع وبعينة  الفصل األول :

حث أدوات البحث باإلضافة إىل الدراسة اإلحصائية ، ضبط املتغريات .الربنامج التدري ي البحث حماوالت الب
 املقرتح.

وقد تضمن بعرض ومناقشة نتائج البحث فقد وضحت نتائج البحث فعالية الربنامج التدري ي  الفصل الثاني :
الزمن( حيث حتصلت اجملموبعة -ةلتمارين مواقف اللعب  وتأثريها بعلى تنمية بعض االدراكات احلس حركية )املساف
 التجريبية بعلى أحسن مقارنة باجملموبعة الضابطة من خالل الدراسات اإلحصائية.

الزمن( واالداء املهاري -قد أوضحت كذلك النتائج بعلى اجيابية العالقة بني االدراك احلس حركي)املسافة 
 التصويب(-)املناولة

الستنتاجات ومقابلة النتائج بالفرضيات فركزت االستنتاجات بعلى الباحث يف هدا الفصل إىل االطالب تطرق وقد 
بعلى  و ةاحلس حركي اتاإلدراك تنمية بعضمدى فابعلية الربنامج التدري ي املقرتح لتمارين مواقف اللعب بعلى 

 باألداء املهاري . طبيعة العالقة
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 جدول المحكمين
 

 التخصص المحكمين

 د سعداوي محمد
 

 إستاد محاضر/قسم التدريب الرياضي

 محمد د وداك
 

 إستاد محاضر/قسم التدريب الرياضي

 مواود د حجيج
 

 إستاد محاضر/قسم التدريب الرياضي

 د ايكوان مراد
 

 إستاد محاضر/قسم التدريب الرياضي

  بكاي سعد
 

 إستاد مساعد ا/قسم التدريب الرياضي

 رشيد ايت محمد
 

 كرة القدممدير فني التحاديةمستشار و 

 عساس مختار
 

 مستشار ومدرب كرة القدم

 سلوى البشير
 

 مدرب كرة قدمو  إستاد 

 
 
 
 



 

240 
 

 مستغانم بأديسمعة عبد الحميد بن اج
 البدنية والرياضة األنشطةمعهد علوم وتقنيات 

 الخبراء رأي استمارة استطالع

 السيد اإلستاد الدكتور/....................
 تحية طيبة وبعد

بعض  وكذلك الزمن(-الحسي حركي لبعض المتغيرات )المسافة اإلدراكلقد قمنا باختيار مجموعة من اختبارات 
جع والدراسات سنة ودلك انطالقا من المرا14المهاري في كرة القدم لناشئ اقل من  األداءاالختبارات والتي تخص 

 السابقة
 
الحسي  اإلدراكاختبارات  ألهمفي بناء قائمة  رأيكمفاالستمارة المعروضة على سيادتكم بشان استطالع 

المهاري في كرة القدم والتي تتناسب مع فئة  األداءاختبارات  إلى أضافتاالزمن( -حركي لمتغير)المسافة
 سنة 14اقل من 

 
هدا  وأتراءلكم بالتعاون العلمي معنا في بناء القائمة المنشودة المشرف والباحث يشكرون مسبقا تفض

 البحت لتحضير رسالة دكتورة في علوم التدريب الرياضي 
 
 

 تحت عنوان
 بطبيعةالزمن( وعالقتها -حركية)المسافة ىالحسفاعلية تمارين مواقف اللعب على تنمية بعض االدراكات 

 سنة 14من  اقلناشئ كرة القدم لالمهاري  األداء
 استمارة استطالع لبناء قائمة ألهم اختبارات اإلدراك الحسي حركي
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غير  موافق اختبارات اإلدراك الحسي الحركي
 موافق

 اقتراحات تعديالت

     الوثب إلى األمام المسافة
   القفز العمودي

   الركضة التقريبية
   الخطوة الجانبية

   م2إدراك مسافة 
   م1مسافة تحريك القدم أماما يمين  إدراك

   م1إدراك مسافة تحريك القدم أماما يسار 

   ثا5إدراك الزمن  الزمن
   ثا8إدراك الزمن 
   ثا20إدراك الزمن 

 استمارة استطالع لبناء قائمة الهم اختبارات االداء المهاري
 

 اقتراحات ديالتتع غير موافق موافقة اختبارات األداء المهاري
     المرتدة لمناولةا المهاري

   الجري بالكرة
   المحافظة على الكرة

   رمية التماس
   التصويب
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 نتائج الدراسة االستطالعية القبلية لفريق الحماية المدني سعيدة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزن الطول العمر الالعب
القفز 

 العمودي
الركضة 
 التقريبية

المسافة 
 الجانبية

 الزمن
 ثا(8)

المناولة 
 المرتدة

 
  التصويب

01  14 146 39 16 23 17 5,71 3 10 
02  14 145 35 21 45 14 6,8 1 16 
03  14 158 39 13 15 16 6,84 3 19 
04  14 159 39,5 11 26 13 7,66 2 11 
05  14 148 39 16 47 18 8,47 1 12 
06  14 157 41 18 35 11 6,3 1 8 
07  14 158 38 15 32 15 6,8 3 18 
08  14 158 38 16 40 21 6,8 3 8 
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 الوزن الطول العمر الالعب
القفز 
 العمودي

الركضة 
 التقريبية

المسافة 
 الجانبية

 الزمن
 ثا(8)

المناولة 
 المرتدة

  التصويب 

01  14 146 39 16 23 17 5,71 3 10 
02  14 145 35 21 45 14 6,8 1 16 
03  14 158 39 13 15 16 6,84 3 19 
04  14 159 39,5 11 26 13 7,66 2 11 
05  14 148 39 16 47 18 8,47 1 12 
06  14 157 41 18 35 11 6,3 1 8 
07  14 158 38 15 32 15 6,8 3 18 
08  14 158 38 16 40 21 6,8 3 8 

 لفريق الحماية المدني سعيدة بعديةالنتائج الدراسة االستطالعية 
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 الوزن الطول الالعب
  التصويب المناولة المرتد ة  ثا 8الزمنتقدير  المسافة الجانبية الركضة التقريبية القفز العمودي

 دقة درجة دقة درجة الدقة درجة دقة درجة دقة درجة دقة درجة
01  

144 32 16 0 40 0 14 0 8,57 0 7 4 13 3 
02  

150 37 9 3 26 0 7 3 7,69 2 3 2 12 3 
03  

140 33,5 16 0 30 0 20 0 9,29 0 3 2 12 3 
04  

139 31,5 21 0 17 2 11 2 7,06 0 3 2 15 4 
05  

153 41,7 15 2 25 0 14 0 7,84 3 3 2 11 3 
06  

150 34 15 2 33 0 13 0 6,42 0 7 4 12 3 
07  

150 37 22 0 15 2 18 0 6,61 0 3 2 14 3 
08  

147 32,5 11 3 12 3 18 0 7,52 4 3 2 12 3 
09  

145 33 8 3 40 0 15 0 8,93 0 3 2 13 3 
10  

148 34 18 0 15 2 18 0 9,62 0 7 4 5 2 
11  

156 42,5 13 2 18 0 17 0 8,63 0 3 2 9 2 
12 

147 32 14 2 30 0 23 0 8,29 3 3 2 10 2 
13  

138 35 11 3 43 0 15 0 6,72 0 3 2 9 2 
14  

156 41 10 3 34 0 14 0 8,7 0 3 2 5 2 
15  

143 33,5 10 3 16 2 14 0 8,39 2 1 1 9 2 
16  

144 32 16 0 40 0 14 0 8,57 0 7 4 13 3 

 جدول يوضح النتائج القبلية للعينة التجريبية الختبارات اإلدراك الحس حركي واألداء المهاري لناشئ مولودية سعيدة
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 الوزن الطول لالعبا
  التصويب المناولة المرتد ة  ثا8الزمن  المسافة الجانبية الركضة التقريبية القفز العمودي

 درجة دقة درجة دقة درجة دقة درجة دقة درجة دقة درجة دقة
01  143 32 10 3 42 0 11 2 9,11 0 1 1 9 2 
02  136 35 15 2 27 0 14 0 8,58 0 3 2 5 2 
03  138 32 20 0 24 0 21 0 6,7 0 3 2 9 2 
04  150 44,5 13 2 33 0 17 0 8,73 0 3 2 11 3 
05  136 30,5 17 0 22 0 14 0 9 0 7 4 8 2 
06  150 42,5 16 3 33 0 17 0 9,16 0 1 1 7 2 
07  149 34,4 9 3 16 2 18 0 8,83 0 3 2 15 3 
08  134 34,5 13 2 25 0 13 0 7,5 0 3 2 7 2 
09  142 38 24 0 44 0 17 0 7,69 2 3 2 15 3 
10  138 30,5 10 3 18 2 15 0 8,41 2 1 1 10 2 
11  150 35 8 3 14 3 17 0 7,68 2 7 4 13 3 
12 149 34,5 18 0 40 0 20 0 8,33 2 3 3 10 3 
13  138 34 15 0 35 0 17 0 8,66 0 1 1 9 2 
14  140 32 13 2 30 0 14 0 9,49 0 3 2 10 2 
15  148 34 10 3 10 3 11 2 8,63 0 3 2 3 1 
16  143 32 10 3 42 0 11 2 9,11 0 1 1 9 2 

 جدول يوضح النتائج القبلية للعينة الضابطة الختبارات االدرك الحس حركي واألداء المهاري لناشئ مولودية سعيدة
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 الوزن الطول الالعب
  التصويب المناولة المرتد ة  ثا 8الزمنتقدير  المسافة الجانبية الركضة التقريبية القفز العمودي

 دقة درجة دقة درجة الدقة درجة دقة درجة دقة درجة دقة درجة
01  

144 32 7 4 12 3 5 4 8,04 5 7 4 20 5 
02  

150 37 4 5 8 4 5 4 8,35 2 7 4 18 4 
03  

140 33,5 7 4 10 3 1 5 7,85 3 7 4 20 5 
04  

139 31,5 13 2 6 4 4 4 8,16 3 7 4 24 5 
05  

153 41,7 7 4 13 3 1 5 8,01 5 3 2 18 4 
06  

150 34 8 3 5 4 6 3 7,96 5 7 4 16 4 
07  

150 37 6 4 8 4 3 4 7,9 4 7 4 16 4 
08  

147 32,5 6 4 10 3 5 4 8 5 7 4 15 3 
09  

145 33 5 4 20 0 1 5 8,16 3 7 4 18 4 
10  

148 34 9 3 5 4 6 3 8,05 4 7 4 16 3 
11  

156 42,5 8 3 8 4 8 3 8,15 3 7 4 20 4 
12 

147 32 9 3 10 3 4 4 8,28 3 7 4 16 4 
13  

138 35 7 4 10 3 2 5 7,91 4 7 4 15 3 
14  

156 41 9 3 14 3 6 3 7,93 4 3 2 13 3 
15  

143 33,5 5 4 6 4 7 3 8,16 3 7 4 12 3 
16  

144 32 7 4 12 3 5 4 8,04 5 7 4 20 5 

 وضح النتائج البعدية للعينة التجريبية الختبارات االدرك الحس حركي واالداء المهاري لناشئ مولودية سعيدةجدول ي
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 الوزن الطول الالعب
  التصويب المناولة المرتد ة  ثا 8الزمنتقدير  المسافة الجانبية الركضة التقريبية القفز العمودي

 دقة درجة دقة درجة ةالدق درجة دقة درجة دقة درجة دقة درجة
01  

144 32 7 4 35 0 12 0 0 3 3 2 15 4 
02  

150 37 12 2 25 0 5 4 4 0 3 2 13 3 
03  

140 33,5 21 0 25 0 18 0 0 4 7 4 14 3 
04  

139 31,5 10 3 35 0 14 0 0 0 3 2 16 3 
05  

153 41,7 15 2 18 2 12 0 0 0 7 4 11 3 
06  

150 34 14 2 35 0 20 0 0 0 3 2 12 3 
07  

150 37 10 3 15 2 16 0 0 0 3 2 14 3 
08  

147 32,5 14 2 27 0 14 0 0 0 3 2 12 3 
09  

145 33 20 0 35 0 10 2 2 2 3 2 16 4 
10  

148 34 14 2 14 3 10 2 2 2 1 1 5 2 
11  

156 42,5 6 4 20 0 17 0 0 0 7 3 15 3 
12 

147 32 16 0 37 0 25 0 0 0 7 3 9 2 
13  

138 35 18 0 29 0 17 0 0 0 3 2 12 2 
14  

156 41 15 2 35 0 18 0 0 3 7 3 10 3 
15  

143 33,5 6 4 15 2 10 2 2 2 7 3 10 2 
16  

144 32 7 4 35 0 12 0 0 3 3 2 15 4 

 جدول يوضح النتائج البعدية للعينة الضابطة الختبارات االدرك الحس حركي واالداء المهاري لناشئ مولودية سعيدة
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 عالقتها  طبيعةالزمن( و -فاعلية تمارين مواقف اللعب على تنمية بعض االدراكات الحس حركية)المسافة
 األداء المهاري لناشئ كرة القدمبتطوير 

 سنة 14حبث جتري ي اجري بعلى البع ي فريق مولودية سعيدة اقل من 
 ث مرسلي العربيالطالب الباح إعدادمن 

 اهطالب دكتور 
 -الجزائر–البدنية والرياضة جامعة مستغانم  األنشطةمعهد علوم وتقنيات 

 الملخص
-متارين مواقف اللعب بعلى تنمية بعض االدراكات احلس حركية)املسافة هدفت الدراسة إىل التعرف بعلى اثر

 لتصويب( ا -ي )املناولة ةاملهار  األداء و حركي احلسي اإلدراك وطبيعة العالقة بنيالزمن( 
وجود بعالقة  وكذلكمتارين مواقف اللعب اجيابيا بعلى تنمية بعض االدراكات احلس حركية  تأثري وافرتض الباحث 

 التصويب (-املهاري )املناولة  واألداءالزمن( -احلس حركي )املسافة اإلدراكبني  إحصائيادالة 
البحث وطبقت هده الدراسة بعلى بعينة قوامها  إشكاليةطبيعة ل لالئمتهالباحث املنهج التجري ي  استخدموقد 
البعب  15تقسيم العينة إىل قسمني بطريقة بعشوائية بالبعب مت اختيارهم بطريقة بعددية وقام الطالب الباحث 30

 برنامج بعليها طبق ضابطة، األوىل اجملموبعةالبعب كعينة ضابطة مع تنحية حراس املرمى 15كعينة جتريبية و
 مبواقف اللعب التدريب برنامج بعليها طبق التجريبية، الثانية واجملموبعة التقليدية بالطريقة نفصلامل التدريب

املهاري, ولتحليل النتائج ابعتمدنا بعلى نضام  األداءحركي واختبارات  احلسي اإلدراكومت استخدام اختبارات 
SPSS  تنمية بعض االدراكات احلس  يف املحوظً  تطورًا حققت قد التجريبية اجملموبعة أن إىلأسفرت النتائج

املهاري  األداء تنمية  بعلى الزمن(-)املسافةاحلس حركي لإلدراكاالجيايب  التأثرياملهاري وكدا  األداءو حركية
 التصويب(-)املناولة

 إذ تعليمية، برامج يف ووضعها العقلي التدريب برامج باستخدام يوصى إليه وما خلصت الدراسة هذه خالل من
 الناشئني وخاصة كرة القدم رياضة يف األساسية املهارات وإتقان واكتساب تعلم تسهيل يف الربامج ذهه تساهم
 .اإلجناز مستوى حتسني يف فائدة من له ملا واقف اللعبمب التدريب برامج بابعتماد يوصى كما السن، وصغار

 كرة القدم- لمهاريا األداء -حركي الحسي اإلدراك -تمارين مواقف اللعب: الكلمات المفتاحية-
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l’impact de l'entraînement contextualise sur l’amélioration de la qualité 

perceptive (espace-temps) et son effet   sur le  développement de la 

performance technique  

 

Préparé par l’étudiant-chercheur :Morsli Larbi 
Doctorant  système  classique 
Institut des sciences et technique des activités et sportive  
Université de Mostaganem – Algeria 

Résumé 

L’étude visait à déterminer l’impact de l'entraînement contextualise sur 

l’amélioration de qualité perceptive (espace-temps) ,ainsi l’effet de la perception 

kinesthésique sur la performance technique. On a utilisé la méthode 

expérimentale pour la nature problématique de la recherche .Nous avons pris 

deux  échantillons appariés  pour chaque  échantillon 15 joueurs  Le 1er 

expérimental  applique le programme de l'entraînement contextualise et cela 

pour  une durée  de 8 semaines (8 macrocycles) dans une première phase de 

compétition adoptée à des situations de jeux(situation problème), similaires à 

des situations réelles qui peuvent être  rencontrées lors du match ; pour le 

deuxième échantillon  les joueurs  contrôlés appliquent un programme 

traditionnel ,en fonction de la méthode séparée qui diffère de celle du match . 

Après l’analyse statistique du résultat par le processus sppss19 et la discussion 

faite qui montrent  une nette amélioration dans les tests perceptifs en faveur de 

l'échantillon expérimental et l’effet positif de la perception kinesthésique(espace 

–temps) sur la performance technique  

En conclusion le chercheur recommande aux entraineurs d’utiliser des 

programmes de formation cognitive et les mettre dans des programmes éducatifs 

Comme celui-ci  afin de  contribuer à faciliter l’apprentissage et l’acquisition et 

la maitrise des compétences de base dans le football .Comme il leur 

recommande aussi, l’adaptation de l'entraînement contextuel en raison de son 

intérêt dans le but d’ améliorer la performance du joueur . 

-les Mots-clés : l'entraînement contextualise - perceptive sensoro- 

moteur - la performance technique -football 
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Summary: 
          The object of our research consists the effect  of  contextual  training   

programmed   on the improvement of some perception sensori motour (spatio 

temporally) also shows the relation between the perception sensori motour and the 

performance skill on the football for the young  players who are less then 14years 

old Where we have adopted  in our study  this topic  on the  sample purely 

community consists of 30  players  from the emerging team  MCSAIDA   under 14 

years old were selected by  deliberate manner. They were selected  by intentional 

method 15 player as  experimental   community  applied  contextual  training 

programmed which take 8 weeks (8 microsycle   )  in the first  half   period of  

competition  where we have  adopted  in this  program on the  contextual training  

method that contains exercises are  similar to the real competition that can be faced 

by  the  player in the  positions of  real competition (  positions  -   solutions )and 

make a good decisions in situations for the  game   . 15  players  as   controls  

community  applied  by  the  traditional   program  depending on  the   training  to 

separate  method  that does  not  allow to  make the relationship with  the  real 

scenario for the  game we have  analyzed the  result of our  research using ( spss/19 ) 

system In the  process  of  statistical analysis .it shows positive improvement in the 

result of the experimental group of perception (sensori Motour) tests and technical 

skills tests  than the results improvement positive impact of perception kinesthetic 

sense (space-time) to develop some basic skills . 

As conclusions we advise coach to use the cognitive training which facilitate  

apprentissage ship opportunity and   also it recommended the adoption of 

contextual training programs because its interest in improving the level of 

achievement . 

Keywords = contextual training method - perception sensori 

Motour - technical skills - football 
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