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 قال تعالى: 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق )  ( الَِّذي َعلََّم 3( اْقَرْأ َوَربَُّك اْْلَْكَرُم )2( َخَلَق اْْلِ
ْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم )4ِباْلَقَلِم )  )5( َعلََّم اْْلِ

 5-1سورة العلق                                                                   
 قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:

 °°° العلم فان تعلمه هلل خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح وامتعل °°°   

                                                               

عن أبي الدرداء رضي اهلل عنه، قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه  رواه البخاري 
 وسلم 

 يقول:                                  

الجنة، وان المالئكة لتضع أجنحتها  إلىسلك طريقا يبتغي فيه علما سهل اهلل له طريقا  من
وان العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في اْلرض، بما يصنع،  رضيلطالب العلم 

حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وان 
نماالعلماء ورثة اْلنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما،   ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر وا 

 ذييوالترمرواه أبو داود                                                               
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 علي له في مثلها يجب الشكر  *  إذا كان شكري نعمة اهلل نعمة    

ن طالت األيام واتصل العمر  *  فكيف بلوغ الشكر إال بفضله    وا 

ن خص بالضراء أعقبها األجر   *  إذا عم بالسراء عم سرورها    وا 

هذا الجهد  إلتمامأحمد اهلل حمد الشاكرين وأثني عليه ثناء الذاكرين أن وفقني وسدد خطايا 
رواه           ( من ال يشكر الناس لم اهللالمتواضع ووقوفا عند قوله صلى اهلل عليه وسلم: ) 

                                                                       أحمد الترميذي

عرفانا وامتنانا، معان صادقة ال حروف زائفة، أتقدم بالشكر الجزيل الى من قال بحقه الرسول  
 ) كاد المعلم أن يكون رسوال ( الكريم صلى اهلل عليه وسلم

، إشرافهالذي كان شرفا لي أن أنجز هذا البحث تحت بوحاج مزيان  الفاضل الدكتور أستاذي إلى
أكرمني بتواضعه وحسن تعامله وخلقه وسعة صبره ونصائحه وتوجيهاته التي مهدت لي الطريق 

هذا البحث كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل وأجل العرفان والتقدير لكل أساتذة معهد  إلتمام
 عنا الذين قدموا لنا يد العون والمساعدة فجزاهم اهلل علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 خير الجزاء

والى كل من ساعدني في انجاز هذا العمل من القريب أو من بعيد ولو بكلمة أو دعاء فاهلل في 
 عون العبد مادام العبد في عون أخيه

وفي األخير أتمنى من اهلل عزوجل أن يرشدنا إلى سواء السبيل ويحقق هدفنا النبيل فان أصبت 
 انفمن اهلل وان أخطأت فمن نفسي و الشيط

 واهلل ولي التوفيق
 



 
 الحمد هلل الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم على

 رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد عليه أزكى الصالة وأفضل التسليم

 .... أما بعدصلى هللا عليه وعلى اله وصحبه أجمعين

 أهدي ثمرة جهدي: إلى من نزلت في حقهما اآلية الكريمة

   22سورة اإلسراء اآلية (  وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا )

 إلى من أمرني ربي أن أطيعهما وجعل طاعتهما من طاعته

  التي جعل اهلل تحت قدميها الجنانإلى أغلى امرأة في الوجود إلى نبع الحنان إلى بر األمان إلى  إلى سبب الوجود
 التي كانت نصائحها لي ذخرا ودعاؤها لي سترا إلى أحن قلب في الوجود.... إلى       

 أمي الحبيبة حفظها اهلل
إلى سندي في الحياة إلى الذي أعتز بوجوده إلى الذي أعطاني دوما ولم يحرمني يوما إلى الذي غرس فيا معاني 

 األخالق وعلمني أن الحياة كفاح وأن وراء كل تعب نجاح ...

 ي حفظه اهللأبي الغال
 إلى من كانوا وال زالوا سندا لي في الحياة إخوتي وأخواتي  

 إلى جميع من حمل لقب:  العوادي

 إلى من أحسنوا اليا فوجب ذكر أسماءهم:

 بسيط  –صالح  –عماد  –حسام  –رشيد  -تومي -علي -عبدو -حمدي -رضوان  إلى رفقاء دربي وأحبتي:

 قريب أو من بعيد ولو بكلمة أو دعوة صالحة إلى كل من ساعدني من             

 إلى كل من ذكرهم قلبي ونساهم قلمي.                                         

 ونسأل اهلل أن يجعله نبراسا لكل طالب علم                                                            
 



ب  

 

  
 هلل الذي بعونه تتم الصالحات والصالة والسالم على الحمد

 رسوله الكريم سيدنا وحبيبنا محمد عليه أزكى الصالة وأفضل التسليم

 .... أما بعدصلى هللا عليه وعلى اله وصحبه أجمعين

 إلى من نزلت في حقهما اآلية الكريمة أهدي ثمرة جهدي:

   22( سورة اإلسراء اآلية  ) وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا

 إلى من أمرني ربي أن أطيعهما وجعل طاعتهما من طاعته

التي جعل اهلل  إلىبر األمان  إلىنبع الحنان  إلىأغلى امرأة في الوجود  إلىسبب الوجود  إلى
إلى التي كانت نصائحها لي ذخرا ودعاؤها لي سترا إلى أحن قلب في تحت قدميها الجنان 

 الوجود....

 أمي الحبيبة حفظها اهلل
إلى سندي في الحياة إلى الذي أعتز بوجوده إلى الذي أعطاني دوما ولم يحرمني يوما إلى الذي 

 ح وأن وراء كل تعب نجاح ...غرس فيا معاني األخالق وعلمني أن الحياة كفا

 أبي الغالي حفظه اهلل
 فاروق ........ -إلى من كانوا وال زالوا سندا لي في الحياة إخوتي وأخواتي:  سيدعلي

 موسى –إلى جميع من حمل لقب: مشروك 

 إلى من أحسنوا اليا فوجب ذكر أسماءهم:

 أحمد -صالح الدين -محمد -عبد المالك -فارس -إلى رفقاء دربي وأحبتي: اعمر

 .......رضوان  -خالد -عالء الدين

 إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد ولو بكلمة أو دعوة صالحة

 إلى كل من ذكرهم قلبي ونساهم قلمي
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دراسة ميدانية أجريت على بعض فرق الرابطة الوالئية -  

 ملخص البحث

التدريب باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصغر على تطوير بعض هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية 
 التجريبيعلى المنهج  نااعتمدولتحقيق ذلك  u15 ناشئين كرة القدم الصفات البدنية والمهارات األساسية لدى 

بإتباعه في التصميم التجريبي للبحث على التصميم ذو المجموعة المتكافئة، حيث طبق التجربة على عينة من 
   2017/2018للموسم الرياضي  الوالئيةلفرق والية البويرة الناشطة في الرابطة  أصاغرالعبي كرة القدم صنف 

مثلة في )فريق حمزاوية ة متعرضييارهم بطريقة العب موزعين بالتساوي على فريقان، تم اخت 30الذي بلغ عددهم و 
 :وقد قسمت العينة الى مجموعتين  (جمعية الهاشميةفريق و  عين بسام

العب من فريق حمزاوية عين بسام كعينة تجريبية طبق عليها البرنامج  15تحتوي على  المجموعة )أ(:  -
( في فترة المنافسة الثانية، حيث میكروسیكل) 4أسابيع  4التدريبي المقترح تحت إشراف الباحث، والذي دام مدة 

واجهها الالعب في هذا البرنامج على مجموعة تمارين تتشابه مع مواقف المنافسة الحقيقية التي يمكن أن ي اعتمدنا
 (حلول-أثناء المباريات )وضعيات

)العادي(   كعينة ضابطة طبق عليها البرنامج  جمعية الهاشميةالعب من فريق  15تحتوي على  المجموعة )ب(:
إعتمادا على طريقة التدريب المنفصل والذي ال يحقق العالقة مع السيناريو الحقيقي الذي يواجهه الالعب أثناء 

في عملية  SPSS/21ى إثر هذه التجربة، ومن خالل مناقشتنا لنتائج البحث بإستعمال برنامج المنافسة، وعل
البدنية والمهارية للمجموعة التجريبية،  االختباراتالتحليل االحصائي، والتي أظهرت لنا تحسن في نتائج معظم 

كان له أثر إيجابي في  لعب المصغرأسلوب المنافسة بال باستخدامإستنتج الباحث بأن: البرنامج التدريب المقترح 
 :تطوير بعض الصفات البدنية والمهارات األساسية في كرة القدم وعليه أوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها

تمارين ) ةالرسميشى مع المواقف التي يواجهها الالعب في المباريات اتتم اللعب المصغر تمارين استخدام   -
 (تمارين المقابالت الموجهة المصغراللعب 

العمل على أكثر تنويع للتمارين البدنية التقنية والمهارية والخططية خالل الوحدات نفسها من أجل الحصول  - 
 على أكبر مخزون تقني وخططي يسمح لالعب بالتنافس

 .األساسیةالمهارات  .. الصفات البدنیةاللعب المصغر. أسلوب المنافسةالكلمات الدالة: فاعلیة. 

فاعلیة التدریب باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصغر على تطویر بعض الصفات البدنیة 
 u15والمهارات األساسیة لدى ناشئین كرة القدم 



 
 مقدمة
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 مقدمة: 
الجماهيرية مما جعلها تتربع على و المتزايد من كافة األوساط الحكومية منه  تحظى لعبة كرة القدم باالهتمام    

إذ صارت محط أنظار الدارسين والباحثين في كل مكان و دفعت  منازع قمة الهرم األلعاب الرياضية وبال
كل العاملين في رحاب اللعبة يفكرون في إيجاد أفضل األساليب التي و دربين مبأصحاب الخبرة واالختصاص وال

، وصقل مواهب الالعبين ورفع مستوياتهم على جميع األصعدة، لالرتقاء بالعمل ةتطوير اللعبتعمل على 
قيق الفوز الذي أصبح تحقيقه ليس بالهين وخاصة أمام الفرق التي تعتمد على األساليب العلمية في الجماعي لتح

 العبيها.  إعداد

ولعل أهمها العنصر البشري  فلبناء قاعدة رياضية قوية وسليمة يتطلب ذالك تفاعل عددا من العناصر    
ة سيعتبرون الحجر الزاوية في مراحل الممار الناشئين و والبراعم  الالعبالذي يؤدي هذه الرياضة وهو 

التربوية من منطلقات دريبية و البرامج الت لهم إذا ما قدمت والممارسالنجم  من خاللها الرياضية حيث يخرج
 سليمة.

حيث انها  الصغرىإن البرامج التدريبية لها دور كبير وحساس في مجال تكوين الالعبين خاصة الفئات     
التي تساهم  وخطط اللعب المختلفة ةن من خاللها إكساب الالعبين القدرات البدنية والمهاريالوسيلة التي يمك

 بمستواهم إلى أقصى درجة وال يتم هذا إال من خالل إعداد خطط تدريبية مقننة وسليمة. االرتقاءفي 

تائج العالية ال إن الممارسة الرياضية أظهرت بوضوح أن الن يذكر( حيث 1986)weineckوهذا ما تأكد عن    
نظما وهذا ما يحتم علينا تخطيطا م المراهقةيمكن أن تحققها مالم يكن بناء قاعدي متين خالل مرحلة الطفولة 

   (vermeulen herman.2004. p24)  طويل المدى في مجال التدريب.

وفي كرة القدم اليوم يحاول كل فريق مراقبة تحركات الخصم وتضييق الفراغ وتقليص الوقت الممنوح له عند      
 امتالكها لذا وجب البحث عن حاالت مشابهة لما هو في المباريات الفعلية اثناء التدريبات. استرجاع الكرة أو

المصغر أساس الكتساب الالعب العديد من  باللعبعلي فهمي البيك وطه إسماعيل أن التدرب يذكر كل من   
تقان  االنتقالالتركيبات التكتيكية المختلفة حيث هي أساس سرعة إحساس الالعب على  ألخذ األماكن المناسبة وا 

وحجز الخصوم واليقظة لكل خصم  نوتغيير األماكالتمرير السريع المناسب وكذا كيفية المحافظة على الكرة 
)علي فهمي  يوالتكتيكأنها دائما ماتتم على مساحات صغيرة حيث يرتقي مستوى األداء البدني وزميل قريب حيث 

 (140، ص1992)علي فهمي ألبيك، (140، ص1992ألبيك،

أن تدريب الالعبين داخل مساحات مختلفة ومقيدة من الملعب يعود  Vermeulen Hermanويشير هنا    
التصرف الصحيح واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب على الالعبين باكتساب العادات الجيدة وتعودهم 

 (vermeulen herman.2004. p24)  الحديثةويقدم لنا حاالت مشابهة ومطابقة لما هو في كرة القدم 
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لضمان تدريب ناجح وفعال وجب على المدربين القائمين بالعملية التدريبية في كرة القدم بصفة عامة وتدريب    
معرفة خصائص ومميزات و  التدريببصفة خاصة اتباع أحسن الطرق واإللمام بالمبادئ األساسية لعلوم  الناشئين

 .للناشئينالمراحل العمرية 

خالل ما تقدم تم تقسيم البحث الى جانبين أولهما للدراسة النظرية، والثاني للدراسة الميدانية حيث تم من     
التطرق في الجانب األول المتمثل في الدراسة النظرية الى فصلين ضم الفصل األول منها على الخلفية النظرية 

  التدريب الرياضي الحديث، مبادئ التدريب للدراسة وتناولنا فيه أربعة محاور مهمة، تمثل المحور األول على
الخ، تاله المحور الثاني وخصص لمتطلبات التخطيط في برامج التدريب ...األساليب األساسية للتدريب الحديث

 الخ، في حين عالج المحور الثالث كل ما يتعلق ...الحديث من حيث أسس بناء وتخطيط البرامج التدريبية
الخ، أما فيما يخص المحور الرابع فتطرقنا فيه الى ...اللعب األلعاب المصغرة باللعب وظائف اللعب فوائد

سنة، وكل ما يتعلق  15متطلبات لعبة كرة القدم الحديثة البدنية والمهارية وخصائص المرحلة العمرية أقل من 
 .يبهذه الفئة العمرية من تغيرات وتطورات من الجانب الجسمي والعقلي واالنفعالي، واالجتماع

ومن ثم التعليق عليها بما يخدم موضوع الدراسة مبرزا  قد ضم الدراسات المرتبطة بالبحث،أما الفصل الثاني ف  
أما عن الجانب الثاني والذي احتوي على  ، أوجه االستفادة منها وذلك بهدف االستدالل بها كخلفية نظرية

احتوى الفصل األول على منهجية البحث  واجراءاته الميدانية،  الدراسة الميدانية فقد قسم هو االخر الى فصلين،
والثاني تناولنا فيها عرض النتائج وفقا للبعد الكمي ومن ثم تحليل ومناقشة النتائج في ضوء فرضيات البحث 

رية ويسبق الجانب النظري والتطبيقي فصل التعريف بالبحث الذي أردناه مدخال تمهيدا لدراستنا فيه الخلفية النظ
زالةللبحث، أهميته، أهدافه، كما تطرقنا الى أهم المصطلحات والمفاهيم رفعا لاللتباس   .الغموض وا 
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 اإلشكالية:  -1
لقد تطورت لعبة كرة القدم في السنوات األخيرة وتغير طابع اللعب نظرا لتعدد طرق اللعب الحديثة حيث      

ورغم هذا التطور الذي يحدث في طرائق  عب وارتفع مستوى األداء المهاري والبدني والخططي،لازدادت سرعة ال
اللعب باإلضافة إلى السعي المتواصل لرفع  قدرات الالعبين على أداء جميع متطلبات اللعب الحديث 
واالستخدام األمثل  لطاقاتهم الكامنة ألداء أفضل وبكفاءة أكثر طوال وقت المباراة وقدرتهم على التكيف 

غيرة، إال أن هناك بعض الجوانب لم تلق االهتمام المطلوب ومنها االهتمام واالستجابة للمؤثرات والمواقف المت
بشكل ونوعية األداء الحركي لالعبين أثناء المباريات وهو مايو ضح الحاجة إلى نوعية خاصة من التدريبات 

واقف تشابه تتماشى وطبيعة األداء المهاري والحركي ومواقف اللعب المتغيرة والسريعة، كتدريب الالعبين على م
مايحدث في المباريات الفعلية من خالل وضع الالعب في مواقف يستدعي من خاللها البحث عن أسرع الحلول 

 وأفضلها باستخدام المهارة الالزمة في الوقت الالزم وبدقة متناهية مع مجهود أقل.
متطلبات  بما يتشابه مع ويشير الباحث هنا إلى أن امتالك الالعب ألشكال متنوعة من األداء الحركي      

أفضلها وفق مواقف اللعب الحقيقية وتزيد من قدرته على المناورة و تنفيذ الخطط  ختياراالمباراة الذي يتيح له 
في أماكن واتجاهات مختلفة وال يفاجئ بمواقف لم يتم التدريب عليها ومن ثم تحقيق سرعة األداء المتميز بالدقة 

  المهاري والخططي.ب انوالتوافق في تنفيذ الج
نجاح األداء الحركي لالعب خالل المباراة يتوقف  أنويتفق كل من مفتي ابراهيم حماد وحنفي محمود على    

على درجة ومستوى ثبات واستقرار المهارات الحركية لديه ومدى إتقانها لها مهما تغيرت الظروف ومواقف اللعب 
 (177/178ص ، 1994 مختار()حنفي محمود 19ص، 1987 حماد)مفتي ابراهيم .ثناء المباراةأ

أنه على المدرب أن يعمل على تثبيت المهارات  السياق( في نفس 1994ويضيف حنفي محمود مختار)  
تقاناألساسية بحيث تؤدى بدقة   مثل التدريبات المركبة مع الزميل.  لمباراةاوأن تؤدى في ظروف  التدريبأثناء  وا 

خاصة وأن هذه المساحات  تهقوداألداء  ىرفع من قدرة الالعب علي  رصغلما اللعبومن هنا يتضح أن    
تتطلب من الالعب أداء صحيحا وسريعا للمهارات تحت ضغط الالعبين الخصوم في حيز ضيق من الملعب 

إلى أن هذه المباريات تعطي الالعب الخبرات التي تجعله يقتصد في مجهوده أثناء األداء مع  باإلضافةهذا 
 (97، ص1994)حنفي محمود مختار،  اللعبة على حسن التصرف وهدوء األعصاب أثناء القدر 
أسلوب المنافسات يعد من أفضل و   صغرمال لعبابأن تدريبات  لبساطيا وأمرا هللإذ يرى محمد كشك    

   (184/185، 2000) محمد كشك وأمر اهلل البساطي،  ألداءااألساليب الستثارة نشاط الالعب وزيادة دوافع ممارسته نحو 

العديد من خبراء ومدربي كرة القدم على أنه من خالل تبادل مواقف اللعب المستمر تظهر أهمية  ويتفق    
 استخدام المهارات الهجومية والدفاعية والقدرة على انتقاء أهم المهارات التي تتماشى مع طبيعة الموقف المتغير. 

الفريق الخصم بأكبر عدد من األهداف  مما يتيح تحقيق الهدف األساسي من لعبة كرة القدم وهو إصابة مرمى  
 صابة مرماه.إومنعه من 
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تقان الجانب إيساعد في   صغرمال لعبا( أن التدريب على 2004)VERMEULEN Hermanويضيف     
المهاري نظرا لظروف التحول السريع والمستمر من خالل األداء الجماعي هذا باإلضافة إلى تنمية الرشاقة 

لألداء خالل المباريات حيث  المتشابهةألنه يعتمد على ديناميكية اللعب الجماعي  األداءوسرعة رد الفعل ودقة 
يؤدي ذلك إلى ترقية وتحسين كفاءة المهارات وتحقيق الثبات واالستقرار لمراحل األداء الفني للمهارة الخاصة في 

  (vermeulen herman.2004. p43) المواقف المتغيرة داخل المباراة.
صغر هي إحدى وسائل تثبيت وتطوير المهارات األساسية فمثل هذه التدريبات تضمن مال اللعب إذن فتدريبات  

كذلك فإن عدد أداء المهارات في زمن قصير في مثل هذه  مواقف متغيرة و متباينة وعبئ بدني ومنافسة حقيقية،
   المساحات يعتبر كبيرا جدا مما يتيح تكرارات مؤثرة.

وعلى ضوء ما تقدم من أراء الباحثين إضافة إلى خبرة الباحثين النظرية والميدانية  وكذا استنادا لرأي بعض      
 للعببا  في تدريب الناشئين خاصة منها التدريبات التي تتم خبراء كرة القدم الحظنا قلة استخدام األسس العلمية 

مصغر إذ ينظر على أنها مجرد مباريات تتم في نهاية التدريبات إما لغرض الترفيه او تغيير جو التدريب ال
على تطوير بعض الصفات   صغرمال للعبباوعليه ارتأينا لمعرفة فاعلية التدريب باستخدام أسلوب المنافسة 

 وعليه يطرح الباحث التساؤالت التالية: القدمكرة  لناشئالبدنية والمهارات االساسية 
  العامالتساؤل: 

البدنية والمهارات  الصفاتتطوير بعض على  صغرمال المنافسة باللعبباستخدام أسلوب ب هل يؤثر التدري     
 كرة القدم؟ يناألساسية لناشئ

  الجزئيةالتساؤالت : 
كرة  لناشئين البدنية الصفاتتطوير بعض  على صغرمال المنافسة باللعبباستخدام أسلوب ب التدري  يساهم هل  

 القدم؟
كرة  لناشئينتطوير المهارات األساسية  على صغرمال باللعب المنافسة باستخدام أسلوب  التدريب يساهمهل     

 القدم؟
 ؟البدنية والمهارية قبل تطبيق التدريب و بعده الصفاتيوجد اختالف في مستوى هل     
   :الفرضيـــات-2  

 الفرضية العامة : 
البدنية والمهارات  الصفاتتطوير بعض  على صغرمال اسلوب المنافسة باللعبباستخدام  التدريبيساهم    

 كرة القدم. لناشئيناألساسية 
 الفرضيات الجزئية:   

   .كرة القدم لناشئينالبدنية  الصفاتتطوير بعض  على صغر مال باللعبالمنافسة باستخدام أسلوب ب التدري يساهم    
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 .كرة القدم لناشئينهارات األساسية تطوير الم على صغرمال باللعبالمنافسة باستخدام أسلوب  يؤثر التدريب    

 قبل تطبيق التدريب و بعده. البدنية والمهارية الصفاتيوجد اختالف في مستوى   -  

  :الموضوع ختياراأسباب - 3
وراء كـل موضـوع بحـث علمـي تقـف أســباب تنقسـم الـى أسـباب ذاتيـة تخـص الباحـث وأخـرى موضـوعية تخـص 

 ظاهرة البحث وفيما يلي األسباب التي دفعت بنا لتناول هذه الدراسة:
 :األسباب الذاتية 

 الميل الشخصي لكل ما تقدمه كرة القدم .  - 
   .الرغبة الشخصية في خوض هذا الموضوع - 
 الرغبة في االستفادة بمعلومات من موضوعنا هذا ضمن مشوارنا الرياضي. - 

 األسباب الموضوعية :   

 واللعبسلوب المنافسة أوذلك بالحديث على وضوع البحث باإلضافة الى حداثته القيمة العلمية التي يكتسبها م - 
 .لمصغرا

 مكانية دراسة المشكلة نظريا وميدانيا.إ - 

 بفئة ا لناشئين في مجال كرة القدم. هتمامالا -

  :أهمية البحث -4

 تكتسي دراستنا هذه أهميتها من 

 :)الجانب العلمي )النظري 

   .جعل دراستنا مرجعا مساعدا للباحثين في الميدان الرياضي - 

   .ت النظرية والتطبيقية في هذا الموضوعقتراحاإعطاء بعض الحلول واالمحاولة  - 

 الباب أمام البحوث المستقبلية.  البحوث لفتح نوع مناضافة في هذا ال تقديم - 

 )الجانب العملي )التطبيقي : 

وى أداء الالعبين حيث أنها الوسيلة الرئيسية لرفع مست النشئإن البرامج التدريبية لها دور هام في مجاالت تأسيس 
 زإلنجا في األنشطة المختلفة وخاصة كرة القدم حيث تهدف الى رفع مستوى كفاءة الالعب المهارية والبدنية
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وقد أصبح التدريب عملية موجهة للنهوض بمستوى  والمتعددةمتطلبات اللعبة تحت كافة ظروف األداء المختلفة 
يجابية.خالل عب من مختلف  جوانب األداء ومن الال  مؤثرات مخططة تؤهله مستقبال بصورة أكثر فاعلية وا 

 الصفاتبعض  تطوير على مصغرال باللعبالمنافسة والبحث الحالي يظهر فاعلية التدريب باستخدام اسلوب   
 .كرة القدم لناشئينهارات االساسية المالبدنية و 

  : أهـــداف الـــبحث-5

   : لطبيعة المشكل ارتأينا أن نحدد أهداف البحث التاليةمن معالجتنا لحيثيات الموضوع وتصورنا 

 الهدف الرئيسي: 

البدنية  الصفاتتطوير بعض  على المصغر باللعبنافسة الم اسلوب باستخدام التعرف على مدى  فاعلية التدريب  
 . u15كرة القدم لناشئينوالمهارات األساسية 

  : األهداف الجزئية 

 كرة القدم. لناشئينتطوير بعض الصفات البدنية  على المصغر اللعبباستخدام  معرفة أثر التدريب -

 كرة القدم. األساسية لناشئينتطوير بعض المهارات  على المصغر اللعب التدريب باستخداممعرفة أثر  -

 لصفاتاالتجريبية في البعدية للعينة الضابطة و  االختباراتالكشف عن طبيعة الفروق اإلحصائية بين نتائج  -
 .كرة القدم لناشئينهارات األساسية المالبدنية و 

 :تـحديـد الــمفـــاهيم والــمصطـلحات -6

 فاعلية: -

 (06 ص  2012 خرفان حجار )محمد  هي القدرة على تحقيق األهداف في ظل االمكانيات المتاحة. :النظريالتعريف  -

 البرنامج نجاعة مدى بقیاس الدراسة موضوع على الحاصل التأثیر لمستوى تمثیل هو :اإلجرا ئي التعریف -

 كرة. العبي لدى األساسیة والمهارات البدنیة الصفات بعض تطویر في المقترح 

 المنافسة:أسلوب  -

عالية تبرز فيه جميع خبرات ومهارات الالعب أو الفريق المكتسبة من  اختبار وشدةموقف  النظري:التعريف -
 (421ص، 1995 ،الفتاح عنان عبدا)محمود خالل حياته التدريبية.
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ونضيف أنها مواقف تدريبية مشابهة لمواقف تحدث في المباريات الفعلية، حيث تصل  :اإلجرائيالتعريف - 
 أداء.بالالعب إلى أقصى 

 :لمصغرا اللعب -

قواعد هي عبارة عن العاب بسيطة التنظيم يشترك فيها أكثر من فرد ليتنافس وفق  :النظريالتعريف -

مسيرة ال تقتصر على سن أو جنس أو مستوى بدني معين ويغلب عليها طابع الترويح والتسلية وقد 

 (171،ص 1994)أمين أنور الخولي،  بأدوات أو بأجهزة أو بدونها " تستخدم

 يتم تصغير أو تكبير مساحاتها وفق أهداف مسطرة ومتباينة بشروط محددة  ألعابهي  اإلجرائيالتعريف -

 : رة القدمك  -

يحاول كل فريق  هي لعبة يشترك فيها فريقان يتكون كل واحد منهما من احدى عشر العبا، النظري:التعريف   -
ادخال الكرة في مرمى الخصم وتسمى المحاولة الناجحة هدف والفائز هو الفريق الذي يحرز أكبر عدد ممكن من 

يستخدم الالعبين أقدامهم رؤوسهم أو  دقيقهاألهداف خالل شوطي المباراة الذي يدوم كل واحد منهما خمسة وأربعين 
 .( 179 ص ، 2008 الزبیدي، مانع خلود)  .ع لدفع الكرة أو التحكم فيهان أجسامهم ماعدا األيدي أو األذر أي جزء م

التسجیل ثنى عشر العبا من اجل اهي لعبة مشهورة عالمیا تتم بین فریقین یتكون كل فریق من  اإلجرائيالتعریف -

 في مرمى الخصم.

 : يةالصفات البدني - 

إن الصفات البدنية لها مفهوم شاسع وواسع االستعمال في مجال البحوث الرياضية، وقد  التعريف النظري: -
وقد عرف مجيد المولى اللياقة  الخالكفاءة البدنية... –اللياقة البدنية  –له )القدرة البدنية  يف تعارأعطيت عدة 

تدفع من قابلية الالعب ألداء واجباته  البدنية الخاصة بكرة القدم بأنها مدى توفر العناصر البدنية األساسية التي
 ( 244 ص .2000 .المولى مجید )موفق  . الحركية على مستوى عال من الكفاءة

ويمكن تحديدها في  الممارسهي مجموعة من القدرات البدنية الخاصة بنوع النشاط البدني  اإلجرائيالتعريف  - 
   .المرونة، التوافقالقوة، السرعة، الرشاقة،  التحملالصفات التالية: 

 :المهارات األساسية - 

هي كل الحركات الضرورية الهادفة التي تؤدى بغرض معين في اطار قانون كرة القدم سواء  التعريف النظري: -
 (25 ص ، 2008 منصور، أحمد )ظاهر   .كانت بالكرة أو بدونها
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هي جميع الحركات الضرورية والهادفة التي يقوم بها الالعب بالكرة أو بدونها وتتمثل في  :اإلجرائيالتعريف   -
 .المراوغة .....الخ التصويب التمريرالجري بالكرة، 

 مرحلة األصاغر: -

 الناشئينكمايلي مرحلة بداية تكوين يشير إليها المنجد في اللغة العربية  التعريف النظري: -

 سنة حسب ماحددته الرابطة 14-13 نهم الممارسون لكرة القدم الين تتراوح أعمارهم بي التعريف اإلجرائي: -
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  تمهيد:     
 المتطلبات وفق النواحي جمیع من كامال إعداد الریاضي إعداد خاللها من یهدف عملیة الریاضي التدریب إن   

 الكبرى العالمیة االنجازات تحقیق إلى أدت التي األسباب أحد وهو لعبة، بكل الخاصة والخططیة والمهاریة البدنیة
 ولعل الریاضي، التدریب لعملیة الصحیح والتخطیط اإلبداع لقمة نتاج إال هو ما الحدیث للعب الممیز األداء وان
 من أصبحت حیث القدم، كرة لعبة هي الریاضي التدریب بفضل كثیرا تطورت التي الریاضیة األلعاب تلك أبرز
 الجهود بعد نتیجة جاء ولكنه الصدفة باب من یأت لم هذا وكل متعة، وأجملها شعبیة وأوسعها انتشا األلعاب أكثر

 الریاضي التدریب مجال في العلمیة البحوث نتائج على اعتمدت التي المضنیة العلمیة
 المحور خصصنا حیث محاور أربعة إلى تقسیمه خالل من للدراسة النظریة الخلفیة سنتناول الفصل هذا وفي   

 األسالیب الریاضي، التدریب مبادئ الحدیث، الریاضي للتدریب مفهوم واحتوى الحدیث الریاضي للتدریب األول
 ومكوناته التدریب حمل وأخیرا التدریب، طرق الریاضي، للتدریب الحدیثة

 الخطط التخطیط، مفهوم وتضمن الحدیث برامج التدریب في التخطیط متطلبات فیه تناولنا الثاني المحور أما 
 وفیما التدریبیة الوحدة تدریبي، برنامج تصمیم خطوات التدریبیة، البرامج بناء أسس الریاضي، المجال في التدریبیة
فوائد اللعب، وظائف اللعب  العوامل  تعریف اللعب، فیه وجاء للعب المصغر خصصناه الثالث المحور یخص

المصغر، خصائص اللعب المصغر عالقة اللعب   أهداف اللعب المؤثرة في اللعب، تعریف اللعب المصغر،
 المصغر بالصفات البدنیة، مبادئ اختیار اللعب المصغر، تنظیم اللعب المصغر، األدوات المستعملة والعنایة بها.  

 سنة 15 من أقل العمریة المرحلة وخصائص الحدیثة القدم كرة لعبة متطلبات فیه جاء واألخیر الرابع المحور وفي
 كرة لالعبي المهاریة المتطلبات القدم، كرة لالعبي الحدیثة البدنیة المتطلبات القدم، لكرة تعریف خالله من تناولنا
 .واالجتماعي االنفعالي العقلي، الجسمي، النمو ناحیة من العمریة المرحلة خصائص إلى تطرقنا ثم ومن القدم
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 :التدريب الرياضي الحديث -1-1
 : مفهوم التدريب الرياضي -1-1-1

أنه عملية تربوية مخططة "على  عبد اهلل حسين الالميلقد تعددت تعاريف التدريب الرياضي منها ما قدمه      
)عبد اهلل حسين الالمي،  "التكامل في األداء الرياضي إلىمنتظمة مبنية على األسس العلمية هدفها الوصول بالالعب 

 (17، ص 2010
 إلىالتدريب الرياضي على انه "عملية تربوية تعليمية وتدريبية تهدف بصورة خاصة  رضا المدامغةويرى محمد     

مستوى ممكن بدنيا وفنيا وخططيا  أعلى إلىالرياضيين بمختلف مستوياتهم وقدراتهم البدنية للوصول بهم  إعداد
تغيرات خاصة في عمل ونفسيا عن طريق التأثير المنظم والدقيق بواسطة استعمال التمارين البدنية التي تحدث 

 (6، ص 2008)محمد رضا المدامغة،  لتحقيق االنجازات الرياضية العالية"األعضاء واألجهزة  
تشمل  التدريب هو: جميع العمليات التي نأعلى  إبراهيمنصيف وقاسم حسن حسين مع مفتي  يعلويتفق     

وتطوير  )المهارات األساسية( والتكتيك )المهارات الخططية( وتعلم التكنيك البدنية،بناء وتطوير عناصر اللياقة 
القابليات العقلية ضمن منهج علمي مبرمج وهادف خاضع ألسس تربوية قصد الوصول بالرياضي إلى أعلى 

 (21. ص 2001)حسن السيد أبو عبده,  مستويات الرياضة الممكنةال
 إعداد إلىسس علمية تهدف أللتدريب على أنه عملية تربوية مخططة ومبنية على  إجرائيويمكن تقديم تعريف     

 على المستويات الرياضيةأ إلىالرياضي من جميع الجوانب التي يتطلبها النشاط الممارس وبالتالي الوصول 
 :مبادئ التدريب الرياضي -1-1-2

التدريب عملية منظمة لها أهداف تعمل على  تحسين ورفع مستوى لياقة الالعب للفعالية الخاصة أو النشاط  إن    
الخاصة بالمسابقة، والتدريب  تالمختار، وتهتم برامج التدريب باستخدام التمرينات والتدريبات الالزمة لتنمية المتطلبا

تفهم كامل من قبل المدرب قبل البدء في وضع برامج تدريبية طويلة المدى، وتتلخص  إلىيتبع المبادئ التي تحتاج 
 (158، ص 1999)عادل عبد البصير،  مبادئ التدريب في:

 الجسم قادر على التكيف مع أحمال التدريب إن 
 زيادة استعادة الشفاء  إلىالتدريب بالشدة والتوقيت تؤدي  أحمال إن 
  استخدم الحمل نفسه باستمرار أو كانت أحمال التدريب على فترات  إذاليس هناك زيادة في اللياقة البدنية

 متباعدة
 التدريب الزائد أو التكيف غير كامل يحدث عندما تكون أحمال التدريب كبيرة جدا أو متقاربة جدا إن 
 ريب الخاصيكون التكيف خاصا ومرتبطا بطبيعة التد 

 .ما تم ذكره فهناك القوانين األساسية للتكيف وهي زيادة الحمل، المردود العائد، التخصص إلىباإلضافة    
 (62،63، ص 2013)معافي عبد القادر،  : وتنقسم الى نوعين:ساسية للتدريب الحديثاألساليب األ -1-1-3
تأتي هذه الطريقة من التدريبات من خالل تقسيم المدربين : (sépare)أسلوب التدريب المنفصل أوال/  -1-1-4

 عدة نواحي )بدني، مهاري، خططي، ذهني، نفسي( إلىللعب 
 )من الناحية البدنية )التحمل، القوة، السرعة...الخ 
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 )من الناحية المهارية )الجري بالكرة، المراقبة، المناولة، التصويب..الخ 
  اللقاء، بعد اللقاء(من الناحية الذهنية )قبل 

 إال بنسبة قليلة مع حقيقة اللعب كل هذه المراحل يتم العمل لها بشكل منفصل أثناء التدريب والتي ال تتشابه    
 حيث تفتقد للخصائص العامة للعب

 (: Intégré) أسلوب التدريب المدمجثانيا/ 
والتي تم التوصل إال أنه هناك ( (deblane 1979 , teodoresce 1977. mahloمن خالل الدراسات التي قام بها     

اختالف كبير بين حقيقة اللعب ووسائل تحليل اللعب المنتهجة من قبل مدربي الشباب، حيث أن العمل الخططي ال 
موهبة الالعب أو هو نتيجة للقدرات البدنية مع القدرات  إلىداءه يرجع أيأخذ باهتمام لعملية التكوين باعتبار 

 :الذي ألزم األمر المهارية،
 ضرورة االعتماد على اللعب الخططي في سن مبكر     
 ضرورة مزج التدريب بين العمل المهاري والخططي 

حيث أصبح االهتمام للتدريبات المدمجة كتدريبات تعتمد على تطوير العمل العقلي لالعب مع تطوير قدرة     
ومتعة  إبداعسريع وموجه مع أكثر  أداء إلىذلك بغية الوصول بالالعب  الحركية(، اإلجابةاإلدراك التحليل، )الذكاء 

األمر الذي يمكن للمدرب تحقيقه وذلك بتوفير البيئة المناسبة لتعليم والتدريب الالعب من خالل تمارين تنافسية 
 إلى إضافةمشابهة لمواقف اللعب تتكامل فيها مكونات التدريب البدني مع كل من التدريب المهاري والخططي 

المكاني( وحسن التصرف في المواقف من  -)الزمني اإلدراكالذي يتيح لالعب فرصة  األمرالجانب المعرفي، 
حيث يعتمد االتجاه الحديث للتدريب في كرة   خالل عالقته بالزمالء والخصوم مع استغالل المساحة المحددة لألداء

 :إلىل مجموعة من التمارين التنافسية والتي تنقسم القدم على طريقة المزج والتركيب في التدريب من خال
 :إلىالتمارين المركبة: وتنقسم  . أ
المهاري مرتبطا بتحقيق  األداءوهي تمارين تعتمد في محتواه على اكتساب وترقية التمارين البدنية المهارية:  .

 مع مراعاة خصائص كل منها والجوانب الفنية لتدريبها أهداف بدنية كالسرعة والتحمل...الخ،
هذه النوعية من التمارينات تكون موجهة نحو تحسين التكيف مع متطلبات  التمارين المهارية البدنية الخططية: .

من المباراة وزيادة قدرة الالعب على قراءة المواقف السريعة مع سرعة اتخاذ القرار المهاري المناسب لمواقف اللعب 
خالل تدريبات مركبة متنوعة ومتكررة لمواقف شبيهة لما يحدث في المباراة، حيث تتضح فيها تحركات الالعبين 

 تمارينلتحت ضغط الخصم والوقت والمساحة مع احترام مبدأ التدرج في صعوبة التمرين ومن مميزات هذا النوع من 
  اإلدراكوضع الالعب في حالة تطبيق تمارين تعتمد على  
  الحركي لالعب مع التوافق الجيد األداءتطوير 
 تمركز وتغير المكان تحت ضغط الوقت والمسافة 
 التكرار الدائم للمهارات والميكانيزمات المهارية الخططية داخل مساحة محددة 
 المستعمل في التمرين يسمح بتطوير اللياقة البدنية وكذا تحديد حمل التدريب  اإليقاع 
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اللعب يسمح بتطبيق العمل المهاري في وضعيات تتشابه بشكل : (les jeux de l’entrainment)تمارين اللعب  . ب
 كبير مع موقف اللعب باعتبار الالعب ركيزة أساسية لتطوير الجانب الخططي والتي تعمل على:

 لغوية الالعب على وضعيات التعلم 
  تطوير ردود أفعال الالعبين من خالل مواقف اللعب 
  زيادة التنسيق الجماعي بين الالعبين 
  لتنظيمات اللعب األساسيةفهم المبادئ 
  تطبيق المهارات المختلفة تحت ضغط المنافسة ويسمح لالعبين باتخاذ القرارات  إلىاللعب يوصلنا دائما

 المناسبة من خالل التحليل السريع لموقف اللعب 
 أهمية لحامل الكرة والالعب الذي بدون كرة طاءبإععب يعطي أهمية لتطوير الثقافة التكتيكية الل 
  المهارات  أحسناللعب يهتم به الالعبين رسم لهم بالتنوعات 
  للعب األساسيةاللعب هو عبارة عن مباراة صغيرة توضح المواقف 

 تمارين اللعب المصغر(jeux Reduit): اللعب إلىهي عبارة عن مجموعة تمرينات يكون تنظيمها أقرب 
× م 10بمشاركة عدد قليل من الالعبين مع تصحيح تطبيق مساحة اللعب داخل مساحات محددة مثل ) تتصف 

 م( هذه التمارين تسمح بـ:30× م 30م أو 20× م 20م أو 10
 الخططية( في مواقف تتشابه مع مواقف اللعب-تطبيق كل المفاهيم )المهارية 
  تنظيم التمارين لتحقيق الهدف -       اللعبزيادة عدد لمسات الكرة في وضعيات تتناسب مع مواقف 
  تحسين اللياقة البدنية الخاصة لالعبين -      التغير في شدة اللعب من خالل تنقيص أو زيادة عدد الالعبين 
هذا التدريب يتميز بسهولة مراقبة كل الالعبين مع سهولة التدخل في المواقف التي تستحق ذلك من  :مالحظة  

 خالل التشجيع أو التصحيح

 ( تمارين اللعب على شكل مقابلةcompetition) : 
التدريبات على طريقة المقابالت تعمل على خلق جو مشابه للمقابالت من خالل مواجهة الخصم وااللتحام مع    

أن هذه التمرينات تسمح بالية  إلىالتمركز السترجاع الكرة، وبناء اللعب الهجومي باإلضافة  إلىالخصم باإلضافة 
خالل اتخاذ القرارات الصحيحة والسريعة، مع محاولة  الالعبين للميكانيزمات المهارية الخططية الجماعية من إتقان

من  األخيرالتخلص من قلق المنافسة والضغوطات في مواقف تتشابه مع مواقف اللعب الحقيقية ويأتي هذا الجزاء 
 (65-64 ، ص2013)معافي عبد القادر،  ومن مميزات هذا النوع من التدريبات مايلي: األساسيةالمرحلة 

 تجرى تمرينات على شكل مقابالت في مساحات كبيرة من الملعب 
  مشاركة عدد كبير من الالعبين 
 :يمكن القيام بهذه التمارين حسب المساحات التالية 

 )نصف مساحة الملعب )هجوم + الوسط ضد الدفاع 
  لقاءات تطبيقية 11ضد  11كل مساحة اللعب: لقاء مواجه 
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 األساسية للتدريب الحديث ساليباأل                       
 

 التدريب المنفصل                                             التدريبات المدمجة
                 

 الجانب البدني                       تمارين مركبة                                    تمارين اللعب   
 الجانب المهاري                                   
 الجانب الخططي     تمارين مهارية            تمارين مهارية         تمارين اللعب            تمارين اللعب  

 ابلةبدنية                   خططية                مصغرة               على شكل مق                          
 

 (: يوضح أنواع أساليب التدريب الحديث01الشكل رقم )

 (Mauriz 2009) بدون كرة: مزايا وعيوب التحضير البدني المدمج والتحضير البدني -1-1-4
 التحضير البدني المدمج مزايا التحضير البدني بدون كرة

 تحكم في حمل التدريب  .

 البدني اإلعدادالكشف بسهولة عن التقدم في  .
المقارنة بين الالعبين من حيث  إمكانية. 

 مستوى  التحضير البدني
 . تعبئة الحوافز والدوافع عند الالعبين

 . الزيادة في الحوافز والدوافع عند الالعبين 
 . تحسين وتطوير الجوانب المهارية والبدنية معا

 ططي. التطوير الذكي للجانب الخ
 عند الالعبين اإلصابات. التقليل من عدد 

 . جمع بين العمل المهاري والخططي الفردي والجماعي
  عيوب 

 . عدم تطوير الجانب المهاري 
. عدم رغبة الالعبين في تطبيق هذا النوع من 

 التحضير البدني
 اإلصابات. كثرة 

 . انعدام تمارين مشابهة لظروف المنافسة

 نظرا لالحتكاك بين الالعبين اإلصابات. كثرة  
 عدد كبير من الالعبين إلى. الحاجة 

. صعوبة في السيطرة على حجم العمل وخمل التمرين 
 فهما أكثر تعقيدا بالنسبة للمدربين

 . تتطلب االهتمام والتنظيم واالستعداد من المدرب
 البدني بدون كرةمزايا وعيوب التحضير البدني المدمج والتحضير يوضح  :(01جدول رقم )

 :طرق التدريب الرياضي -1-1-5
 إلىداء البدني والمهاري والخططي والنفسي للوصول مستوى األ األساسي من طرق التدريب هو تنميةالهدف  إن    

)أحمد المستويات الرياضية العالية وذلك عن طريق وضع مجموعة من البرامج المنظمة والمقننة في تشكيلها وأداءها 

أن طرق التدريب الرياضي هي الوسائل والخطوات الالزمة لتنفيذ البشتاوي والخواجا ويشير ، (14، ص 2009حمدي، 
)البشتاوي  أقصى درجة ممكنة لتحقيق الهدف المطلوب إلىالبرنامج التدريبي لتنمية وتطوير الحالة التدريبية لالعب 

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


 التدريب الرياضي الحديث                                        المحور األول 

15 
 

بأنها عبارة عن الطريق الذي يتبعه المدرب أو المربي حتى تصل  Weineck، كما يعرفها (35-34، 2005والخواجا، 
الهدف الذي وضعت وخططت من أجله وبصورة متدرجة بالنسبة لتنمية جميع الصفات البدنية  إلىعملية التدريب 

 (Weineck - 1997 -p -126)والتقنية والتكتيكية لالعبين 
 (14، ص 2009)أحمد حمدي،  :إلى الرياضي طرق التدريب يمكن تقسيم    

  طريقة التدريب باستخدام الحمل المستمر 
 طريقة التدريب باستخدام الحمل الفتري 
 طريقة التدريب باستخدام الجمل التكراري 

وقد أشار أحمد أن التدريب الدائري هو عبارة عن أسلوب لطرق تنظيمية للتمارينات ذات التأثير العالي وتطوير     
 :الباحث بالحديث عن طرق التدريب المستخدمة في هذه الدراسة وسيقومالصفات البدنية، 

تعتبر من طرق التدريب التي تتميز بالتبادل المتتالي لبذل الجهد والراحة ويرجع هذا  طريقة التدريب الفتري:أوال/ 
تتحدد الفواصل  إذ (269، ص 2005)البشتاوي والخواجا،  فترة الراحة البينية بين كل تمرين والتمرين الذي يليه إلىسم اال

الالعب على تكرار المجموعات  إمكانيةطبيعتها في كما تكمن أهمية زمن فترة الراحة و  ،الزمنية طبقا التجاه التنمية
والتخلص من حمض  وكذا استعادة تكوين مصادر الطاقة المستهلكة أثناء األداء، التدريبية قبل حلول التعب

     (88، ص1998)أمراهلل البساطي،  ، ومن ثم القدرة على التكرار بمعدل عال من الشدة ولفترات قصيرة نسبياالالكتيك
أن هذا التدريب يعطي حمال معينا ثم يعقب ذلك فترة راحة ثم يكرر الحمل ثانيا ثم فترة راحة  مختارويشير     

نبضة في الدقيقة أما فترة الراحة فتكون بحيث يهبط  180 إلىالحمل أن يرتفع النبض  إعطاءوهكذا ويالحظ عند 
نبضة في الدقيقة ثم يعطى حمال ثانيا وهذا يعني أن فترة الراحة على شدة الحمل ال تكون كاملة  120 إلىالنبض 
 الفتري )منخفض الشدة/مرتفع الشدة(نوعين التدريب  إلى:وينقسم التدريب الفتري  (118، ص 1999)مختار،  إطالقا

تحسين السرعة، القوة، القوة المميزة بالسرعة، وفيه يرتفع نبض القلب  إلىتهدف طريقة التدريب المنخفض الشدة: <
أن خصائص التدريب الفتري منخفض الشدة كما  و عبدهبأ ويرىض/د ويكون حجم الحمل قليال نسبيا،  180 إلى
  :(288-287، ص 2008)أبو عبده حسن السيد،  يلي
حوالي  إلىتتميز هذه الطريقة باستخدام الشدة المتوسطة قد تصل في تمارينات الجري  بالنسبة لشدة التدريبات: -

 كحد أقصى %60 إلى %50 إلىمن أقصى مستوى للفرد، وفي تمارينات التقوية تصل  %80 إلى 60
الشدة المتوسطة للتدريبات في طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة تسمح بزيادة  التدريبات:بالنسبة لحجم  -

مرة كما يمكن تكرار التدريبات في شكل مجموعات لكل تدريب  30-20حوالي  إلىحجم التدريبات المستخدمة 
 ( ثانية بالنسبة للتدريبات القوة30-15ثانية بالنسبة للجري وحوالي ) (90 -15)

ثانية بالنسبة لالعبين المتقدمين أي تصل نبضات القلب  90-45تكون ما بين  سبة لفترات الراحة البينية:بالن -
ثانية أي  120-60نبضة في الدقيقة وبالنسبة للناشئين تكون فترة الراحة البينية ما بين  130- 120حوالي 

 نبضة في الدقيقة ويفضل أن تكون الراحة البينية ايجابية (120-110تصل نبضات القلب حوالي )
تتميز هذه الطريقة بالمقاومة أو السرعة العالية للتمرين وهي تتشابه مع التدريب  ي:طريقة التدريب التكرار ثانيا/ 

رار الراحة ولكن تختلف عنه في طول فترة أداء التمرين وشدته وكذا عدد مرات التكو الفتري في تبادل األداء 
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فترة استعادة الشفاء بين التكرارات، وتتميز هذه الطريقة بالشدة القصوى أثناء األداء الذي ينفذ بشكل  إلى باإلضافة
فترات راحة كاملة بين التكرارات القليلة لتحقيق  إعطاءقريب جدا من المنافسة من حيث المسافة والشدة، مع مراعاة 

 (94ص  1998)أمر اهلل أحمد البساطي  األداء بدرجة شدة عالية
، ثم ةحالته الطبيعي إلىحتى يعود الالعب  ل مرتفع الشدة، ثم أخذ فترة راحةحم إعطاءتعتمد هذه الطريقة على     

 (165. ص  1997) مفتي إبراهيم حماد.  يكرر الحمل مرة أخرى وهكذا
داء التمرين عن طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة أبأن هذه الطريقة تزداد فيها شدة  حماد إبراهيمويعرفها     

 (215، ص 2001)مفتي ابراهيم ،  الشدة القصوى، وبالتالي يقل خاللها الحجم كما تزداد الراحة االيجابية الطويلة إلىفتصل 
، تحمل السرعة القوة المميزة بالسرعة(، القوة القصوى، سرعة االنتقالتنمية السرعة ) إلىتهدف هذه الطريقة     

 (161، ص 1999)عادل عبد البصير، تحمل األزمنة القصيرة والمتوسطة والطويلة 
 :التكراريخصائص طريقة التدريب  . ت
 من أقصى ما يستطيع الرياضي أداءه %100 إلى 90فهي شدة قصوى تتراوح ما بين  :التمريناتبالنسبة لشدة . 
 تكرارات أي يتميز بقلة الحجم أي قصر فترة األداء والتكرار 06 إلى 02يتراوح ما بين  :التمريناتبالنسبة لحجم . 
 تكون حسب المسافة المقررة وعدد التكرارات :بالنسبة لمدة المجهود. 
 jürgen) دقائق أي يتميز بطول فترة الراحة 04 إلى 02فزمن الراحة يتراوح ما بين  :للراحة البينية بالنسبة. 

Weineck.1997. page134)  (95، 1998)أمراهلل البساطي،  دقيقة طبقا للشدة ومسافة وزمن التكرار وقدرة الالعب 35 إلىويصل 
 عمليات التكيف إلىيعتبر حمل التدريب الوسيلة الرئيسية لتأمين حدوث التعب المؤدي  حمل التدريب: -1-1-6
تحديــد  إلــىثــم االرتقــاء بمســتوى الالعبــين مــن الناحيــة البدنيــة والتقنيــة والخططيــة والنفســية وقــد تطــرق بعــض العلمــاء  

   :كاألتيمل التدريب فكانت حمفاهيم ل
حمل التدريب بأنه الجهد البدني، العصبي والنفسي الواقع على أجهزة الجسم المختلفة كرد فعل  يهار عرفه  -

 (35-34، 2005)البشتاوي والخواجا،  لممارسة األنشطة الرياضية
بأنه مجموعة المثيرات الحركية المقننة ذات األثر التدريبي على تنمية وتثبيت الفورمة الرياضية  هاراعرفه  -

  (63)كمال درويش ومحمد صبحي حسانين، بدون سنة، ص  والحفاظ عليها
للحمل بكمية التأثيرات الواقعة  سيد عبد المقصود عن فرخو شانسكيأما من وجهة النظر الفسيولوجية يشير     

 على األعضاء الداخلية نتيجة عمل عضلي محدد ينعكس على األعضاء الداخلية على هيئة ردود أفعال وظيفية 
واستخالصا لمفاهيم حمل التدريب يمكن تعريفه بأنه كمية التدريبات أو المجهودات ذات االتجاهات المختلفة     

هزة الجسم الحيوية التي تظهر على الالعب في صورة ردود أفعال وظيفية نتيجة والمؤثرة على جميع أعضاء وأج
  (27، ص 1998)أمر اهلل البساطي،  أداء هذه التدريبات

 أن على توجه االتفاق لكن الفكرية المدارس باختالف التدريب حمل مكونات تعددت أوال/ مكونات حمل التدريب:
 توجيه يتم بحيث الحمل ثافةك الحمل، حجم الحمل، شدة وهي رئيسية مكونات ثالثة من تتكون الرياضية الحمولة
 درجة العالقة هذه تمثل حيث بينهما العالقة مراعاة مع للحمل الثالثة المكونات هذه في التحكم خالل من التدريب

 -:التالية النقاط في المكونات هذه إيضاح ويمكن التدريبية البرامج تشكيل و تخطيط عند األهمية من عالية
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تتمثل شدة الحمل في درجة تركيز التدريبات أو المثيرات في الوحدة التدريبية، وتحدد بمقدار االنجاز  الشدة:أوال/ 
 وتختلف أشكالها حسب طبيعة النشاطالتمرين،  أداءالفعلي، وهي بذلك تمثل قوة المثير أو درجة صعوبة 

يحدد مقدرا الحجم من خالل زمن أو مسافة التمرين وكذا عدد مرات التكرار وبذلك يمثل حجم مجموع الحجم: ثانيا/ 
 المسافات أو األزمنة أو التكرارات في وحدة التدريب اليومية ودورات الحمل األسبوعي أو الشهرية....الخ

كثافة الحمل عن العالقة الزمنية بين فترات الراحة والحمل في وحدة التدريب أو مجموعة  برتع كثافة الحمل:ثالثا/ 
التمارينات، وهي بذلك تمثل عالقة غاية في األهمية، وتحدد كثافة الحمل التدريبي من خالل التحكم في شدة وفترة 

دقيقة  15مرات في زمن قدره  5 و عدد التكرارات حسب اتجاه الحمل، فقد يؤدي الالعب التمرينأدوام التمرين 
تكرارات في نفس الزمن والفارق بين الوضعين هي كثافة التمرين، والفهم الجيد للعالقة  7داء أويمكن أيضا 

ذا درجة ثقل التمرين بشكل يجعله أكثر تأثير توافر قدرة أداء عالية لالعب، وك الصحيحة بين الحمل والراحة يضمن
الحمل، حيث تعد هذه العالقة الركيزة األساسية لتحقيق التكيف وتطور الحمل ومن ثم  وفاعلية في اتجاه الهدف من

انخفاض شدة الحمل ومن ثم يبتعد التمرين عن تحقيق الهدف من  إلىتطور مستوى االنجاز، حيث يؤدي التعب 
حيث تمكن أعضاء يجب أن تحدد طول فترة الراحة ب إذكان في اتجاه السرعة أو القوة  إذااتجاه الحمل وخاصة 

)أمر  أو تكرار الحمل بنفس المستوى بالشدة المطلوبة ألداءالجسم الوظيفية من التعويض أو استجماع القوى المناسبة 

قدرة الالعب على يما يخص التوقيت الصحيح لتكرار الحمل يقول أن ف حسنيشير و،  (33-32. ص 1998اهلل البساطي. 
 (30، ص 2012)حسن هاشم ياسر،  األداء بدنيا كان أم مهاريا تمر في أربعة مراحل هي:

 :انخفاض قدرته على  إلىعند أداء الالعب جهد بدني فانه ينفذ طاقة وجهد مما يؤدي  مرحلة استنفاذ الجهد
 العمل تدريجيا وتظهر عليه أعراض التعب

 :الالعب تعود  إمكانيةفترة الراحة نجد بأن  إلىعند انتقال الالعب من فترة األداء  مرحلة استعادة الشفاء
 حالتها األولى التي بدأت منها إلىتدريجيا 

 :الالعب أكبر مما كانت عليه في البداية  انيةإمكعند استمرار فترة الراحة تزداد  مرحلة زيادة استعادة الشفاء
  وتعرف هذه الفترة بمرحلة )التعويض الزائد( أو مرحلة زيادة استعادة الشفاء

 :حالتها  إلى ثانيةمرة  من الالزم فان قدرة الالعب تعود كانت فترة الراحة أكثر إذا مرحلة العودة لنقطة البداية
  األولى

يعتبر معدل القلب هو لشدة حمل التدريب وهو يشبه تركيز حمض الالكتيك في  التدريب:تقنين شدة حمل ثانيا/ 
االلكترونية الحديثة،  األجهزةالدم، غير أنه األكثر ارتباطا بالجانب التطبيقي لسهولة قياسه، سواء يدويا أو باستخدام 

قد وجد أن هناك عالقة ارتباط ما بين معدل القلب واستهالك األكسجين ونسبة تركيز الالكتيك في الدم، لذلك فقد و 
 (545ص 1999)أبو عالء عبد الفتاح.  أصبح مؤشرا ميدانيا سهل االستخدام

 (4. ص 1998)أمر اهلل البساطي.  النبض كمؤشر فسيولوجي لتوجيه شدة الحمل:ثالثا/ 
مات التي توضح حالة األجهزة لو داء الجرعات التدريبية على المعأتعتمد عملية التدريب بصورة أساسية أثناء     

المتخصصون للنبض أهمية خاصة في مجال التدريب لتوجيه كل من الشدة وفترات الراحة  أعطىة وقد الوظيفي
خالل أداء الجرعات التدريبية في وحدة التدريب اليومية أو في الدورات التدريبية وفي وحدة التدريب اليومية، أو في 
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ت التدريبية ومعدل النبض و في الدوراالدورات التدريبية في وحدة التدريب اليومية أو في وحدة التدريب اليومية، أ
ه تحديد مستوى شدة في المجال التطبيقي، ويمكن بواسطتشرات الفسيولوجية الهامة وسهلة االستخدام أحد المؤ 

الحمل، حيث يعطي للمدرب معلومات ايجابية سريعة لردود فعل األجهزة الوظيفية في الملعب ومن ثم توجيه الحمل 
 معدل ضربات القلب المناسبة للشدة المطلوبة يجب معرفة أربع متغيرات أساسية هي:التدريبي، وللتعرف على 

 عمر الالعب 
 معدل النبض وقت الراحة 
 أقصى معدل لضربات القلب 

 أن هناك عالقة بين السن وأقصى معدل لضربات القلب ويمكن حسابه من المعادلة إلى( (Karvonen وقد توصل
 = ن/د السن-220أقصى معدل للنبض                             التالية:

كما يمكن حساب أقصى معدل للنبض من خالل قياس معدل النبض للتمرين بعد االنتهاء من أدائه بأقصى درجة 
 من الشدة مباشرة

المعلومات وبعد الحصول على هذه  )النبض المستهدف( درجة الحمل المناسبة لتدريب العنصر المراد تطويره -
 ((Karvonenيستطيع المدرب تحديد معدل النبض للشدة المطلوبة من خالل المعادلة التالية طريقة 

)الفرق بين أقصى معدل لضربات القلب والنبض وقت الراحة(+ معدل النبض ×  %بض= درجة الحمل قيمة الن
 وقت الراحة=  )   ( ن/د

ن/د، ودرجة الحمل المستخدمة ما بين  60ومعدل النبض وقت الراحة  عاما، 20كان عمر الالعب  إذا: مثال
  من أقصى مقدرة من خالل المعطيات السابقة 60-75%

 220( يمكن الحصول عليه عن طريق طرح السن من  HR Maxأقصى معدل لضربات القلب )
 ن/د 60: نبض الراحة( 2          ن/د 200= 20-220أي  (1

 يمكن الحصول على احتياطي النبض وهو: (2)و (1)ومن خالل 
 200-60 =140 ن/د 
  وبالتطبيق في المعادلة السابقة % 75، 60درجة الحمل: 
 ( 60معدل النبض% )[ HR %60] = 0,6 أقصى معدل لضربات القلب 
 +ن/د 154= 60+84=  60+  (60-200) 0,6=  نبض الراحة احتياطي النبض  
  75معدل النبض% [HR %75]  =0,75 (200-20 = )195 ن/د 
نبضة في الدقيقة ولسهولة  165-154وبناءا على ذلك يجب أن يتراوح معدل النبض أثناء التدريب ما بين     

يمكن أخذ معدل النبض  ،راعب بشكل ال يؤثر على أداء واستمر الحصول على معلومات سريعة عن النبض من الال
ثانية وضرب  15أو  6ثواني وضرب الناتج في  10أو قياس النبض لمدة  10ثواني وضرب الناتج في  6في 

تعرف على معدل النبض ومن ثم يستطيع المدرب توجيه الالعب لزيادة أو خفض معدل األداء بعد ال 4الناتج في 
 (46-45، ص 1998)أمرالبساطي،  )المستهدف( ته بمعدل النبض المطلوبالفعلي ومقارن
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من األفضل أن تكون هناك درجات رئيسية لألحمال تعبر كمعالم ومن ثم  الدرجات الرئيسية لحمل التدريب:رابعا/ 
 (120 ،119، ص 2002)مفتي ابراهيم حماد،  اتفق على أن تكون هذه الدرجات هي كما يلي:

الحمل األقصى بأنه درجة الحمل التي يصل الالعب خالل تنفيذها لدرجة التعب ال  وصف الحمل األقصى: . أ
 يستطيع معها االستمرار في األداء

 درجة تعب ال يستطيع معها االستمرار في اللعب  إلىوصول بالالعب اليؤدي  تأثير الحمل األقصى في الالعب:
  استخدامات الحمل األقصى:

 تطوير المهارات في ظروف المنافسات  -   في تطوير القدرات واللياقة البدنية 
 تطوير القدرات الخططية في ظروف المنافسات  
 هو الحمل الذي تقل درجته قليال عن الحمل األقصىلحمل األقل من األقصى: ا . ب

كثيرا عن الحمل األقصى فان ن الحمل األقل من األقصى ال يقل ألاألقصى في الالعب: من  األقلتأثير الحمل 
 من ذلك التأثير الناتج عن الحمل األقصىأقل الوظيفية لالعب سوف تعمل بمستوى عال أيضا لكن جهزة األ

 استخدامات الحمل األقل من األقصى:
  بدني وعصبي أقصى على كاهل الالعب عبئ إلقاءالمستوى دون  ثباتتحقيق 
  البدنية المرتبطة بالمهارات الحركية والخططية كما هو الحال في يستخدم في تطوير بعض عناصر اللياقة

 االستعاضة به عن الحمل األقصى  -    بعض مواقف المنافسة والتي يكون حمل األداء فيها أقل من األقصى
 دم استخدامه قبل المنافسة بيومينبعدم استخدامه قبل المنافسات بيوم، وفي أحيان كثيرة ينصح بعكما ينصح 

 الحمل الذي تقل درجته قليال عن الحمل األقل من األقصى هو الحمل العالي: . ت
أقصى  إلىتطوير استهالك األكسجين  - تطوير الجهاز الدوري التنفس    -  تأثيرات الحمل العالي في الالعب:

 (40، ص 1998)أمراهلل البساطي،  كبير من الطاقة إنتاج - حد
  هو الحمل الذي يتميز درجته بالتوسط من حيث العبء الواقع على أجزاء الالعب الوظيفية  الحمل المتوسط:د.  

 ةالثالث هنتيجة مكونات
  :رات الحمل المتوسط في الالعبتأثي
 هداف تعلم المهارات الحركية والخططيةأيستخدم في تحقيق  -
 والخططية يستخدم في االرتقاء بمستوى المهارات الحركية -
 يستخدم بمدى واسع في خفض درجة بعد استخدم الحمل األقصى والحمل األقل من األقصى  -
 يستخدم بمدى واسع قبل المنافسة بيوم أو يومين -
الحمل الذي يقل بدرجات قليلة عن الحمل المتوسط والذي ال يلقى أعباء كبيرة هو  الحمل األقل من المتوسط: . و

 الالعبعلى األجهزة الوظيفية لجسم 
تنشيط األجهزة الوظيفية  إلىيؤدي الحمل األقل من المتوسط )الخفيف(  تأثير الحمل األقل من المتوسط )الخفيف(:

 أعباء كبيرة عليها، وبالتالي ال يشعر الالعب بالتعب إلقاءدون التسبب في 
 استخدامات الحمل األقل المتوسط )الخفيف(:
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 تعلم المهارات الحركية والخططية ومراجعة البعض منها الذي يتطلب عبئا بدنيا خفيفا 
 التقليل من الضغوط الواقعة على الالعب نتيجة تنفيذ أحمال قصوى أو أقل من القصوى 
  والتهدئة خالل وحدة التدريب اإلحماءيستخدم كثيرا في تمارينات 
  يستخدم على نطاق واسع في االستقاللية 
 روح السرور والمرح واالستمتاع خالل وحدة التدريب إضفاءدم بهدف يستخ 

 درجات التي يمكن أن يتعرض لها الالعب خالل التدريب الرياضيالهو أقل  حمل الراحة االيجابية:ر.  
في هذه الدرجة من الحمل ال تكون هناك أعباء تذكر على األجهزة الوظيفية لجسم  تأثيرات حمل الراحة االيجابية:

الالعب خالل التدريب الرياضي، بل على العكس فقد أثبتت الدراسات أن تعرض لمثل هذه الدرجة من حمل 
  (125-123، ص 2002ي ابراهيم حماد، )مفت سرعة استعادة الالعب شفاءه من األحمال السابقة إلىالتدريب تؤدي 

 نوعين رئيسيين هما:  إلىوتنقسم الراحة البينية من حيث أسلوب تنفيذها 
 إلىالبدنية التي تهدف  األنشطة أنواعوفيها تستغل الراحة البينية في األداء الخفيف لبعض  الراحة االيجابية: -

 ظهور التعب إلىالتي تؤدي  األعراض أثاراستعادة األجهزة العضوية لشفائها والتقليل من 
الحركية المقصودة بعد االنتهاء من تمرين  األنشطةنوع من  أليتتم بعدم أداء الفرد الرياضي  الراحة السلبية: -

كما يمكن تقسيم  ،(79، ص 2001) مفتي إبراهيم،  سابق ويتمثل ذلك في الرقود أو الوقوف أو الجلوس أو االسترخاء
  نوعين هما: إلىالراحة البينية من حيث مستوياتها 

  نبضة في الدقيقة 180 إلى 140: ويصل فيها معدل النبض غالبا ما بين راحة غير كاملة *
غالبا ما  ضمستويات متدنية ويصل فيها النب إلىوفيها تهبط العمليات الفسيولوجية بالجسم  راحة كاملة: *

، 2005)البشتاوي والخواجة،  الحالة الطبيعية لالعب إلىنبضة في الدقيقة ويالحظ عدم عودتها  120 إلى 110بين 
 (70ص 
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 :متطلبات التخطيط في برامج التدريب الحديث -1-2
 والمعروفة  الضرورية المحددة اإلجراءاتبأنه جميع  حنفي محمود مختار هيعرف: تعريف التخطيط -1-2-1

عند حالة التدريب )الفورمة الرياضية( المدرب لتحدد له الطريق بغرض تطوير وتقدم  التي يضعها ويرتبط بها
 (293، ص 1994)حنفي محمود مختار،  الرياضي األداءأحسن مستوى من  إلىالالعب أو الفريق للوصول 

أيضا على أنه تحديد األعمال أو األنشطة وتقدير الموارد واختيار السبل األفضل  التخطيط كما يعرف   
 (273، ص 1998)مفتي ابراهيم حماد،  الستخدامها من أجل تحقيق أهداف معينة

وشكل ومقدار التدريب من حيث  محتويات، إعدادومن الناحية التطبيقية فان التخطيط في كرة القدم عبارة عن     
)الفورمة  التدريبية الحالة إلىشامال، والوصول به  إعدادالعب كرة القدم  إعدادخالل فترة معينة بغرض الكم والكيف 
 (22، ص 1999)علي فهمي البيك، الرياضية( 

القدم يلعب دورا هاما وأساسيا حيث أن عملية التدريب  تقدم نرى أن التدريب المخطط في كرة ما إلىادا نواست    
 األداءول المناسبة فمثال للها متطلبات وواجبات متعددة ومتشبعة ومعقدة تحث المدرب على أن يضع لها الح

بالخطط  يتوقف عند اللياقة البدنية بل مقدرته على أداء المهارات األساسية وارتباطها الرياضي لالعب كرة القدم ال
 (16، ص2007)سراج الدين محمد عبد المنعم،  الصعبة
 : التخطيط والخطة -1-2-2
يخلط البعض بين مفهوم التخطيط والخطة ويعبروا عن التخطيط بأنه وضع خطة ولكن الحقيقة أن  كثيرا ما    

مهمة، ويمكن تعريف الخطة بأنها عملية التخطيط عملية أشمل وأعم من مفهوم الخطة وان كانت الخطة نتيجتها 
بأنها الخطوط العريضة "، كما يمكن تعريفها أيضا "العام الذي يحدد المعالم األساسية للمشروع أو المنهاج اإلطار"

، وبدرجة أكثر تفصيال تكون الخطة تحديد للمستهدف في مدة محددة، وتحديد كيفية تحقيقه "األساسية ألي مشروع
يف مجموعة الموارد المتاحة عمال على تحقيق األهداف الموزعة على مدة زمنية، وذلك من أنشطة من خالل توظ

ما التخطيط فهو عملية تنبؤ للمستقبل واستعداد لهذه المستقبل بخطة أ "المحددة واإلجراءاتالسياسات  إطاركله في 
لذلك فالتخطيط عملية شاملة ممتدة زمنيا  أي تجديد األهداف وتحديد طرق تحقيقها في ضوء التغيرات المستقبلية،

وعمليا ومما سبق نجد أن الخطة هي العنصر الثاني في عملية التخطيط أو هي الخطوة الثانية بعد التنبؤ، وبعبارة 
 (30-28، ص 2008)عبده خليل،  ى هي أحد أنواع عملية التخطيط أخر 

 :التدريب الرياضي الحديثالخطط التدريبية في مجال  -1-2-3
 وضع البرامج على النتائج، ويسهل تبعا لذلكأالتخطيط ألي عمل، وفي أي مجال يضمن دائما الحصول على     

 ، وتقويم العمل بصفة عامةتعديلهاو  
المستويات  أعلى إلىوالتخطيط في كرة القدم أو في غيرها من األنشطة الرياضية يضمن دون شك الوصول     

الرياضية، لذلك فانه من الضروري أن يكون لدينا خطة متكاملة عندما نبدأ في العمل مع أي فريق وعلى أي 
لفترة وخطة العمل قد توضع لعدة أعوام، وقد تكون لعام واحد، وقد توضع  (269، ص 2003)محمد رضا الوقاد، مستوى،
 (يوم-أسبوع-شهر) محددة
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 عملية هو الشهري المنهاج فإن ولهذا الملفات متسعة سلسلة التدريبية العملية تعتبر خطة التدريب الشهرية: أوال/
 على مبنية وهي تحقيقها إلى يسعى أهدافا المدرب يضع المنهاج هذا وفي األسبوعي، المنهاج لتطبيق استمرر
 القيام يمكن ال العام المنهاج أن السامرائي أحمد عباس من لك ويرى واألسبوعية، اليومية التدريبية الوحدات
 مناهج على يحتوي الذي الشهري المنهاج ومنها منفردة منهاج إلى تقسيمه وجب السبب لهذا واحدة، مرة بتدريسه
 لحمرا إلى أي صغرى، أقسام إلى تقسيمه تم وبالتالي واحدة مرة تطبيقه يمكن ال المنهاج هذا وحتى المدى متوسطة
 اليومي للمنهاج األم الخطة بمثابة الشهري المنهاج ويعتبر اليومي، المنهاج هي واحدة، تدريبية وحدة خالل تنفيذها

 اللعبة جوانب مختلف في لالعبيه المستويات أعلى إلى للوصول دائما يسعى القدم رةك في المدرب فإن لذلك
 الواحد الشهر تضم التي األسابيع تمارين فإن لذلك والتقدم التطور إلى بحاجة فإنه جيدا انك مهما اللعب ومستوى

 قاعدة اعتبارها يمكن الشهر من األول األسبوع ومحتويات واالرتقاء والتدرج التطور حيث من واضحة تكون أن يجب
 أخذ المدرب على يجب الشهري المنهاج وضع وأثناء التالية األسابيع مفردات تنفيذ عند األفضل االنطالق أجل من

 االثنين أو شدته أو حجمه ناحية من التدريب حمل خفض على المدرب يعمل أي االعتبار بعين االسترداد عملية
 في عاليا الجهد يكون أن ويمكن مثال، البدنية اللياقة في االسترداد يكون أن ويمكن الالعب يسترد أن سبيل في معا

 وبقابلية تنفذ، التي التمارين (وحجم شدة)التدريب بنوع يتأثر ذلك إن الرابع األسبوع في االسترداد ليأتي أسابيع ثالثة
 (20، ص 1997)سالمة،  السنوي التدريبي والموسم الالعبين

 ن نعطي هذا النموذج كمثال للمنهاج الشهري:أ: يمكن وكما هو موضح في الجدول التالي

 
 
 
 
 
 
 

 )االسترداد( نموذج للمنهاج الشهري (:02الشكل رقم )
 5 إلى 4سبوعيا من أ، فانه يجب أن تعطى تامر محسن وسامي الصفارحسب  ثانيا/ خطة التدريب األسبوعي:

 الالعبين تدريب إلى األسبوعي التدريب هدفيو  للمتقدمين، تدريبية وحدات 8 حتى 6 ومن للمبتدئين تدريبيةوحدات 
 لمواجهة بإعدادهم والتطبيقية النفسية والتمارين اللعب وخطط الفنية والمبادئ البدنية الناحية لتطوير تمارين بإعطائهم
 ولكنه التدريب خالل المطلوبة اتكالحر  بعض تنفيذ على قادرا يكون قد الالعب أن علما الحقيقة، اللعب متطلبات

 وضع عند ةلمنافسل مشابهة ثركأ التدريب جعل الحالة هذه في المدرب فعلى، المباراة خالل أدائها، عن يعجز
  (150، ص 1988)الصفار،  والشدة الحجم حيث من نموذجية طريقة التدريب في يراعي أن يجبة األسبوعي الخطة

األسبوع 
 األول

 
االسبوع 
االسبوع  الثاني

 الثالث

 

األسبوع 
 الرابع
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 قصيرة وأخرى مباراة لك بين الزمنية المسافة انتك مالفك لذلك، والفريق الالعب إلعداد وسيلة المباراة وتعتبر    
 لك بين قصرا الزمنية المسافة زادت ما إذا أيام، خمس لك مباراة في عالية أحمال استخدام إلى يدعونا ذلك فإن

 هو ماك المبارتين حمل تأثير على اعتمادا ،المبارتين بين التدريبي الحمل تقليل إلى يدعو ذلك فإن وأخرى مباراة
 إصالح بغرض خفيفا تدريبا يجري أن للمدرب يمكن الحاالت بعض في فإن ذلك ورغم 5 و 4 الحاالت في الحال
 (340، ص 2001)الوقاد،  التالي اليوم في عطائه على يؤثر مجهود بذل دون النقص بعض واستكمال األخطاء بعض

 مثال لهذه الطريقة وكيفية توزيع الحمل األسبوعي نذكر: إعطاءيمكن 
 وفيها يتدرج التدريب وتكون القمة في وسط األسبوع، ثم يبدأ في الهبوط مرة أخرى :الطريقة الهرمية   
 
 
 
 
 

 الجمعة     الخميس      األربعاء       الثالثاء       االثنين          األحد   السبت   
 (: يوضح الحمل األسبوعي بالطريقة الهرمية03شكل رقم )

 لخطة األولى الخلية وهي اليومية التدريب وحدة أيضا وتسمى :)الوحدة التدريبية( ثالثا/ خطة التدريب اليومية
 من المدرب أو المبرمج أو المخطط يعمل حيث التخطيط لعملية األساسية الخلية تعتبر أنها أي السنوية، التدريب
 محتوى تكون التي هي التمرينات عدد خالل من التدريبية للعملية والتربوية التعليمية األهداف تحقيق على خاللها

 لها الرئيسي الهدف من أصال تنبع والتي لها المميزة للسمة طبقا التدريب وحدات بين التفريق ويمكن الوحدة، هذه
 هناك تكون وقد وهكذا، الخططية والثالثة المهارية السمة وأخرى نيةدالب السمة عليها تغلب تدريب وحدات فهناك

 فجرعة ،(279، ص1997)حماد،  تدريبية وحدة منها لك على يطلق الحالة هذه مثل وفي ثالثة أو يوميا تدريبيتان وحدتان
 لتشكيل الرئيسية الوحدة فهي التدريبي، الموسم أو الكبرى الحمل لدورة الكامل للتخطيط األساسي الحجر هي التدريب
 في بتنفيذها الالعب يقوم تدريبية أحمال صورة على تشكل التي المختلفة التمرينات عن عبارة وهي التدريبي البرنامج
 عند تراعي أن يجب هامة اعتبارات هناك الشأن هذا وفي (177، 2008)عبده خليل،  الواحدة المرة في معين توقيت

 :القدم رةك في التدريب وحدة تخطيط
 إلى المدرب يقسمها وقد ثر،كأ أو واحدا هدفا التدريب لوحدة فقد اليومية، التدريب وحدة واجبات تحديد يجب 

 .فرعية وآخر رئيسيا هدفا
 والتهدئة اإلحماء ذلك في بما أهدافها تحقيق في التدريب وحدة محتويات افةك تسهم أن. 
 راحته وفترة دوامة وزمن تمرين لك ذلككو  الوحدة في جزيئية لك أزمنة تحديد. 
 دقة بكل وأهدافه تشكيلة وأسلوب الحمل درجات تحديد. 
 الوحدة أجزاء من جزء لك في المستخدمة األدوات تحديد. 
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 إمكانياتالهدف األساسي لمرحلة المباريات يتلخص في  :الرسمية )المباريات( طيط لفترة المنافساتالتخرابعا/ 
كما أن من أهم أهداف هذه الفترة أيضا تفاعل  (103-98، ص 2008)أبو زيد،  الخاص اإلعدادبالمستوى الذي تحقق من 

، ص 1989)اسماعيل،  التي أظهرتها المباريات السابقة األخطاء إصالحالمدرب مع مجريات المباريات، فهو يعمل على 

من فترة المباريات أن ال يزيد حمل التدريب في المرحلة الثانية عن المرحلة  األولويجب مراعاتها أثناء الدور  (27
األولى مع االهتمام باإلعداد الذهني والنفسي لالعبين ولذا يجب على المدرب مراعاة قيمة الحمل النفسي وتأثيره 

هدف من التدريب الالعب وحثه دائما على استخدام قدراته العقلية ألقصى درجة لتحقيق ال أداءعلى مستوى 
كما يجب التركيز على التقييم المستمر لمستوى الالعبين  (44، ص 1998)البساطي،  باستثارته الستخدام القدرات الكامنة

مع التقليل من النمطية  بدنيا ومهاريا وخططيا ونفسيا وذهنيا حتى يستطيع تخطيط برامج التدريب لهذه الفترة بواقعية،
استئناف جو المباريات، عن طريق  إلىأما الدور الثاني فهو يهدف  (273، 1997)حماد،  في التمرينات المستخدمة

المختلفة وبالكم المناسب، ليستقر أيضا على التشكيلة التي سوف  األخرىالمشاركة في مباريات ودية مع الفرق 
واإلكثار من النشاط الترويحي للعمل على تجديد النشاط  (285، ص 2003)الوقاد،  نف بها مباريات الدور الثانييستأ

ورفع معنويات الالعبين وحتى يقبلوا على التدريب بروح طيبة، والتخطيط للتقليل من درجة التعب لدى الالعبين 
من المباريات التجريبية حتى ال يل الالعب الكرة والتنافس وحتى تؤدى  اإلقاللمع  خالل البرنامج التدريبي،

االختيارات والمقاييس لتقويم مستوى األداء وفي هذا  إجراءجانب  إلى اإلجادةالمباريات الرسمية بجدية والرغبة في 
ينصح خالل عملية تقنين الحمل التدريبي العمل بالنبض المستهدف لكل حمل مبرمج باعتباره احد أهم الشأن 

ومن هنا يمكن الحصول على ضربات القلب المناسبة  ةالتدريبيالمؤشرات الفسيولوجية لتحقيق أهداف الوحدة 
من أقصى معدل لضربات  80كانت المستهدفة لضربات القلب هي  فإذاللنسبة المستهدفة من ضربات القلب، 

 (38، ص 2002)لطفي السيد،  القلب فان:
 المعدل النبض المستهدف+ أقصى معدل للنبض أثناء الراحة× النبض المستهدف= احتياطي أقصى معدل للنبض

 :بناء البرامج التدريبية -1-2-4
، ص 1997)مفتي ابراهيم،  و (167، ص 1998)عمرو أبو المجد واسماعيل النمكي، يتفق كل من  :أسس بناء البرامج التدريبيةأوال/ 

  ، بأن األسس الهامة لتخطيط البرامج التدريبية للناشئين وخاصة في كرة القدم هي:(263
  ممكنأن يخطط البرنامج بحيث يسمح بالتقدم بأقل تكرار 
 تنظيم البرنامج بحيث يتاح وقت مالئم للتعلم 
  النمو المتوازن  إلىأن تكون البرامج من األنشطة المشوقة والتي تتميز بالقيم والتي تؤدي 
  المتاحة، واألهداف االجتماعية والشخصية للناشئ، وفلسفة المجتمع اإلمكانياتأن يبنى البرامج في ضوء 
  المهارات-التركيز على تنفيذه خالل الموسم وهي األهداف )اللياقة البدنيةاختيار المحتوى الذي سيتم-

 المعلومات الشخصية واالجتماعية( بما تتناسب مع كل مرحلة سنية -المعلومات الرياضية
 قابلة الستخدام طرق التدريب غير الشكلية أو التقليديةيقدم البرنامج أنشطة ال 
  التكامل كعملية تربوية كمفهوم في التربية الرياضية من خالل مداخل منطقية إدخاليجب 

 لكي يتم النجاح للبرنامج التدريبي للناشئين يجب أن يراعي المدرب مايلي: هأن (263، ص 1997)مفتي ابراهيم،  ويشير
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 أن ينمي لدى الناشئين االستجابة )الدافع والرغبة( للبرنامج التدريبي وأن يكون لديهم الثقة فيما يبذلونه من  يجب
 درجة عالية من األداء إلىجهد خالل التعلم والتدريب وأن يقتنع كل العب بأن ذلك سوف يصل به 

  أثناء التدريب األداءيجب أن يتعود الناشئ على التركيز الكامل في 
 على  إقبالهمب أن يتضمن البرنامج التدريب التمارينات واأللعاب التي تجدد من نشاط الالعبين وتزيد من يج

وتبعد عامل الملل والسأم لديهم، أي يجب خلط بين البرنامج المشوق الترفيهي والبرنامج الجدي والذي  األداء
 يتطلب التصميم والعطاء

 اس التي توضح وتبين نتائج التدريب لدى الالعبين، فهناك اختالف البد وأن يحتوي البرنامج على وسائل القي
في تفاعل الالعبين في أهداف البرنامج وخالل فتراته ومراحله، ومقياس النجاح أن يشعر الالعبون بمدى ما 

 حققوه من تقدم، وال يقتصر التدريب على ما يجب أن يفعلوه فقط
 والسجالت القياس، ووسائل واألدوات الالعبين وعدد التدريب، نكوأما والمباريات المهرجانات تحدد أن يجب 

 في الموضوعة لبرامج وفقا وتنظيمه التدريب لسير ضمانا وذلك واإلصابات، الدوري الطبي بالكشف الخاصة
 .السنوية التدريب خطة إطار

 المدرب تقابل التي الطارئة للظروف وفقا للتعديل وقابليته بالمرونة بالناشئين الخاص البرنامج يتسم أن يجب 
 .فترة لك بعد التقويم عملية تظهره لما ووفقا

 والخططية والمهارية البدنية الجوانب من لكل للناشئين المتكامل األعداد للبرامج التخطيط عند يراعى أن يجب 
 .والذهنية والنفسية

 نادي لك في المتاحة والمالعب واألدوات اإلمكانات مع البرنامج يتناسب أن يجب. 
 والمتعة والسرور البهجة عامل عليها تضفي وأن بالشمولية التدريب وحدة تتصف أن يجب  
 البرنامج محتوى في الصغيرة األلعاب حجم يزيد أن يجب. 
 الناشئين تدريب بداية في األساسية يةكالحر  بالمهارات االهتمام يتم أن يجب 

 التدريبية البرامج تصميم يتم يك أنهومحمد رضا الوقاد  إبراهيم مفتي يرى خطوات تصميم البرامج التدريبية:ثانيا/ 
 : التالية العناصر على يشتمل أن األهمية من فإن متكامل، تخطيط إطار في خطة لتنفيذ
 البرنامج عليها يقوم التي العلمية لمبادئا.    
 التدريبي للبرنامج الفرعية واألهداف العام الهدف. 
 التدريبي البرنامج داخل األنشطة تحديد .     
 التدريبي البرنامج داخل األنشطة تنظيم . 
 التدريبي للبرنامج التنفيذية الخطوات 
 التدريبي البرنامج تقويم 
 (203، ص 2003)محمد رضا الوقاد،  .التدريبي البرنامج تطوير 
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 (13-12-10، ص 1994)حماد،  أهداف الوحدة التدريبية:/ ثالثا
 يجب أن تحدد األهداف التي يرجى تحقيقها من وحدة التدريب، وهي تكون نابعة من أهداف األسبوع التدريبي ، 
 هدف رئيسي أو أكثر وهدف فرعي أو أكثر  إلىم أهداف وحدة التدريب يتقس 
  المهاري، الخططي، النفسي، الذهني، المعرفي واألخالقيالبدني،  اإلعدادالرئيسي هي:  اإلعدادمكونات 

 :إلىتنقسم الوحدة التدريبية  أنواع الوحدات التدريبية:/ رابعا
 أنواع الوحدات التدريبية تبعا ألهدافها -
 أنواع الوحدات التدريبية تبعا التجاه تأثير حمل التدريب -
 أنواع الوحدات التدريبية تبعا لطريقة التنفيذ -

 أنواع الوحدات التدريبية تبعا ألهدافها:أ. 
 أو األساسية المهارات مختلف مثل جديدة خبرة الرياضي تعلم إلى التعليمية الوحدة وتهدف :التعليمية الوحدة 

 . المنافسة أو التدريبي مجال في النظرية المعلومات أو بةكالمر  المهارية المكونات أو اللعب خطط
 ة:التدريبي الوحدة  

 بعض خاللها من يتحقق التي يةكالحر  األنشطة مجموعة بأنهاتعرف  التدريب وحدةالوحدة التدريبية:  مفهوم
 لألسس طبقا والمخططة المتسلسلة التمرينات من عددا خالل من التنموية أو التعليمية أو التربوية األهداف
 ي:ه أجزاء ثالث من التدريب وحدةوتتكون  .العلمية والمبادئ

 الزمنمن  20 لىإ1 0 بين ما زمنه ويتراوح التدريب جهد الالعب جسم يتقبل أن إلى يهدف: اإلحماء 
 : مايلي خالل من الهدف هذا ويتحقق للوحدة المخصص

 الدموية األوعية اتساع وزيادة ضربة لك في من الدم من يدفع وما القلب ضربات سرعة في التدريجية الزيادة. 
 وأسرع أعمق التنفس يصبح حتى المستنشق الهواء ميةك زيادة خالل من وذلك الرؤية سرعة زيادة.  
 لألداء المطلوبة واالستطالة واالسترخاء االستثارة العضالت سابكإ. 
 لالعب الجسم حرارة درجة رفع. 
 المباراة أو للتدريب نفسي استعداد ألقصى الوصول  
 راةوالمبا التدريب أنشطة لممارسة ايجابية انفعالية استثارة ألفضل الوصول 
 المخصص الزمنمن  %80 -70 من يعدل وزمنه التدريب وحدة أهداف خالله من يتحقق: الرئيسي الجزء 

 :يلي فيما ويراعي التدريبية للوحدة
 اإلحماء عقب تتم والخططي المهاري التعليم تمرينات دوجه وانتباه استجابة أفضل تتطلب التي بالتمرينات البدء 

 .يةكالحر  االستجابة تمرينات على ذلك وينطبق االنتباه يزكتر  من درجة أقصى يتطلب ذلك ألن مباشرة،
 اإلرهاق لعدم ضمانا المهاري التعلم تمرينات بعد تتم السرعة تمرينات  
 األداء درجات من درجة بأقصى الرئيسي الجزء ينتهي 
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 الحيوية أجهزتهم وصلت أن بعد تقريبا الطبيعية الحالة إلى بالالعبين العودة إلى يهدف وهو: الختامي الجزء 
  :يلي ما ويراعي للوحدة المخصص الزمن من الجهد بذل خالل العمل معدالت من عالية درجات إلى
 االسترخاء تمرينات على يحتوي. 
 ءاإلحما تمرينات عكس األسهل إلى األصعب من متدرجة تمريناته تكون  
 التدريب وحدة حمل درجة مع طرديا يتناسب زمنها . 
 فينده لتحقيق السابقين النوعين بين بالمزج الوحدات هذه في العمل ويتميز :التدريبية – التعليمية الوحدة 
 التدريبية الوحدات من النوع هذا استخدام ويكثر لتثبيتها، عليها والتدريب جديدة مهارة تعليم مثل واحد وقت في 

 خطة في اإلعداد فترة من الثاني النصف خالل ذلككو  المدى، طويل التدريب مراحل من الثانية المرحلة خالل
 .التدريبي الموسم
 وسائل فاعلية وتقويم الرياضي إعداد عمليات فاعلية في التحكم إلى الوحدة هذه وتهدف :التقويمية الوحدة 
 في ذلككو  األمد، طويل التدريب مراحل في هاما مكانا تحتل وهي والنفسي، والخططي والمهاري البدني اإلعداد 

 استخدام يمكن ماك المختلفة، والمقاييس االختبارات مجموعات الوحدات هذه وتشمل التدريبي، المرسم مراحل مختلف
 .التدريبي الموسم مراحل خالل تؤدي جرعات في المقارنة عند الستخدامها نتائجها تسجل التي للتمرينات مجموعات

يوجد نوعان من الوحدات التدريبية تبعا الختالف تأثير  التدريب:أنواع الوحدات التدريبية تبعا التجاه حمل ب. 
 :الوحدة ذات االتجاه الموحد والوحدة ذات االتجاه المتعدد إحداهماحمل التدريب 

 أن يكون التأثير المستهدف منها في اتجاه صفة واحدة، بحيث بهايقصد  وحد:موحدة التدريب ذات االتجاه ال 
تنمية هذه الصفة، وتختلف أنواع هذه الوحدات تبعا الختالف الصفات  إلىالمستخدمة تهدف  التمريناتتكون جميع 

 الوحدة ذات االتجاه الموحد يراعي االلتزام بالتوجيهات:البدنية المستهدف تنميتها وعند استخدام 
  لتدريب يؤدي هذا النوع من وحدات ا أناستخدام مبدأ التنويع وتطبيق ذلك على طرق التدريب ووسائله حيث

 سرعة التعب إلى
  بين يولوجي من خالل مراعاة التموج ماالفس التأثيرحجم حمل تدريبي أكثر وزيادة فاعلية التركيز على استخدام

  االرتفاع واالنخفاض في شدة الحمل والتغيير ما بين العضالت المستخدمة
 استخدام هذه الوحدات لتحقيق أهداف محددة مثل زيادة قدرة الرياضي على االقتصادية في الجهد أو  إمكانية

 لزيادة التحمل في مواجهة العمل البدني لفترة طويلة 
  ،ينصح بعدم استخدام هذه الوحدات في بداية الموسم التدريبي أو مع الرياضي بعد االنقطاع لفترة عن التدريب

 (187، ص 2008)عبده خليل،   الة االعتماد على الوحدات ذات االتجاه المتعددويفضل في هذه الح
 :يقصد بها أن تشمل الوحدة الواحدة على تنمية عدة صفات بدنية في  وحدات التدريب ذات االتجاه المركب

 وهناك طريقتان لترتيب وضع هذه التمرينات تبعا الختالف أهدافها، منها نفس الوحدة، إطارنفس الوقت وفي 
 طريقة التدريب المتتالي -
 طريقة التدريب المتوازي -
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 ويستخدم هذا النوع عدة تشكيالت كما يلي: وحدة التدريب ذات االتجاه المركب المتتالي: *
  الالهوائيتمرينات تنمية مكونات السرعة يليها تمرينات تنمية التحمل 
 تمرينات السرعة ويليها تنمية تمرينات التحمل الهوائي 
 تمرينات السرعة يليها تمرينات القوة يليها تمرينات التحمل 
  تمرينات تطوير المهارات الفنية مع تحسين المهارات الخططية 
 تمرينات تحسين التوافق يليها تمرينات زيادة التحمل التنفسي يليها تمرينات التحمل 
 نات تحسين المهارات الفنية يليها تنمية السرعة ثم تنمية المهارات الخططية يليها تنمية متكاملةتمري 
 تمارينات تنمية السرعة يليها تمرينات تنمية المهارات الخططية يليها تنمية متكاملة 
  وحدة التدريب ذات االتجاه المركب المتوازي: *

، وتستخدم عادة لتنمية يتنمية أكثر من صفة بدنية في شكل متواز  إلىتهدف طريقة تشكيل هذه الوحدة     
الصفات البدنية المندمجة مثل القوة المميزة بالسرعة، التحمل الالهوائي والتحمل الهوائي، تنمية تحمل السرعة، 

 اإلعدادراحل الخاص، ويستخدم الترتيب المتوازي عادة في الوحدات التدريبية األساسية خالل م لتحمل القوة، التحم
األولية، نظر لما تتيحه هذه الطريقة من فرصة زيادة حجم حمل التدريب، وبصفة عامة تستخدم وحدات التدريب 

غير المتكامل أو بعد االنقطاع عن  اإلعدادذات التأثير المتعدد في بداية الموسم التدريبي، ومع الرياضيين، ذوي 
كما تستخدم خالل فترات المنافسة الطويلة، كما يمكن أيضا استخدامها كنوع من التغيير  التدريب لفترة طويلة،

 (198، ص 2008)عبده خليل،  الستعادة الشفاء بين وحدات التدريب ذات االتجاه الموحد

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


        ب المصغراللع                                         المحور الثالث 
 

29 

 

 :المصغر ـ اللعب3ـ1
 تعريف اللعب:ـ 1ـ3 ـ1

 هناك تعريفات مختلفة للعب وأخرى معقدة يمكن إيجاز بعضها فيما يلي:     
عماد الدين )   " حسب عماد الدين إسماعيل "هو الوسيلة التي تسمح باكتشاف األشياء والعالقات الموجودة بينها

قبل المدرسة كما يساهم بقدر  أما حسن عالوة فيعرفه" بأنه النشاط السائد في حياة الطفل ما (09،ص1986اسماعيل، 
نمو األطفال يالحظ ل والمتتبع ،كبير في المساعدة على النمو العقلي والخلقي والبدني والجمالي واالجتماعي

 (09،ص: 1983)محمد حسن عالوة،   تطور اللعب عندهم واختالفه باختالف مراحل النمو"

 نرى أن" حيث يقول نستطيع  reiderعلى مدى تعقيد مفهوم اللعب يتمثالن في "ريدر أما التعريفان اللذان يدالن
 B) هذا يشرح ظاهرة اللعب لكن ال نستطيع االدعاء أن ،يفرحه احد األطفال يقول لنا انه يلعب الن هذا يسره و

.R .ALbermons, 1981, p04) 

فهو يحتاج إليه  ،أن ينكر دور اللعب بالنسبة للطفلمما الشك فيه انه ال احد يستطيع كاميل" يقول أما " اوليفر    
مثل حاجته إلى الهواء الذي يتنفسه كما انه يساعده على اكتشاف المحيط الذي يعيش فيه وبالتالي يؤهله إلى 

كاملة فإنها تؤثر في  بصورةفإذا لم يتم تحقيقها في الطفولة  أما رغبة الطفل في اللعب االندماج والتكيف،
 (Oliver camulle 1973 ,p31)   شخصيته مستقبال كمراهق وراشد

  
 ـ فوائد اللعب:2ـ3 ـ1

 للعب فوائد كبيرة لألطفال والكبار على حد سواء ويمكن إجمال هذه الفوائد فيما يلي:
 ينفس على التوتر الجسمي واالنفعالي عند الالعب. -
 يدخل الخصوبة والتنوع في حياة الطفل . -
 يعلم الطفل أشياء جديدة عن نفسه وعن العالم المحيط به. -
 مفاتيح هامة لمسلكهم. إلىهم جهإذ يو  يمكن الكبار من مساعدة الطفل على حل مشكالته الشخصية، -
 الواقعية .في حياته يستطيع التعبير عنها يتيح للطفل الفرصة ليعبر عن حاجاته التي ال  -
 .، والمجهود الجسميالحركةي العاب يعطي الطفل مجاال لتمرين عضالته كما ف -
فالتعليم باللعب يوفر للطفل جوا طليقا يندفع فيه إلى العمل من تلقاء  ،انتباه الطفل ويشوقه إلى التعليميجدب  -

 نفسه .
 هم .يعطي للطفل الفرصة الستخدام حواسه وعقله وزيادة قدرته على الف -
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 خضع فيه عوامل مهمة كالمشاركة الوجدانية والتضامن مع الزمالء.تإذ  ،للخلقاللعب الجماعي تقويم  -
التعبير لكي ال تصبح الحياة فالبد في الحياة من  ،وهي حاجة أساسية عند اإلنسان ،اللعب يوفر فرصة التعب -

 ((4،ص 1995))عدنان عرفان مصلح،  .مملة

 ـ وظائف اللعب :3ـ3 ـ1
عدادهم للحياة  إن وظيفة اللعب األساسية وهدفها األصلي هو توفير للصغار الميل إلى األلعاب،      وا 

المستقبلية من الناحية الجسمية والنفسية واالجتماعية والخلقية كما أن هناك وظائف ثانوية للعب والتي هي عبارة 
 أمور أخرى نذكر منها ما يلي:عن فوائد تكميلية والتي تشمل 

 اللعب يبعد اإلنسان من الملل والضجر والقلق وما إلى ذلك من اإلحساسات األليمة. -
 اللعب يهدئ الغرائز الفردية ويقلل من حدتها. -
 اللعب يجعل الفرد يندمج في الجماعة ويخضع للقانون. -
 (120-119)علي عبد الواحد واقي، بدون سنة، ص اللعب يصون العادات والتقاليد االجتماعية ويحييها -
اللعب نستطيع القول بان اللعب هو ذلك النشاط الذي يخرج الطفل من  عنومن خالل طرح هذه اآلراء   

حيث يستطيع الطفل أن يخرج ما يجول في خاطره إلى أن يصل إلى مرحلة  وجدانيته إلى العالم الخارجي،
 االجتماعي والنفسي.، لكونه أداة للنمو الجسمي والعقليفاللعب ضروري لكل شخص ولكل طفل وذلك  ،اعاإلبد

 العوامل المؤثرة في اللعب :ـ  4ـ3 ـ1
يوجد اختالف كبير بين األطفال أثناء اللعب بالرغم من تشابه رغباتهم في السنوات المتقاربة ويرجع هذا  

 : االختالف إلى احد العوامل التالية
 وان الصحة تعطي المرضى، األطفاليلعبون أكثر من  األصحاءمن األكيد أن األطفال الصحة: أـ 

 على أن الدراسات تجمعفكل  اللعب،استغاللها في  وحرارة يستطيع ونشاطا وقوة طاقة للطفل

 األصحاء.الضعفاء المرهقين ال يشتركون في اللعب وال يتمتعون بأدوات اللعب على عكس التالميذ  األطفال
كما أن لعبهم يظهر فيه  الخاملين،إن األطفال النبهاء يظهرون نشاطا أكثر ويلعبون بنسبة اكبر من  الذكاء:ب ـ 

 الزمن.تظهر هذه الفروق مع مرور ، و الخياليالذكي يتقدم من اللعب الحسي إلى اللعب  التجديد، الطفلنوع من 
فنجد أن الطفل الذي  ،مباشرا على الطفل تأثير بذلك تلعب البيئة دورا هاما في عملية اللعب وتؤثر البيئة:ج ـ 

 ( 113-12،ص 1992جوان )نوار رشيد رويبح ،  يتوفر لديه المساحات الشاسعة يلعب أكثر من الذي ال يتوفر لديه هذا العامل
 :تعريف اللعب المصغر 5-3 ـ1

 من أهمها: للعب المصغردة تعريفات هناك ع
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تقتصر على سن  ـ "هي عبارة عن العاب بسيطة التنظيم يشترك فيها أكثر من فرد ليتنافس وفق قواعد مسيرة ال  
 تستخدمأو جنس أو مستوى بدني معين ويغلب عليها طابع الترويح والتسلية وقد 

 (171،ص 1994)أمين أنور الخولي،  بدونها "أو بأدوات أو بأجهزة 
 الكرات أو التي تمارس باستخدام األدوات الصغيرة وألعابـ "مجموعة متعددة من العاب الجري   

ها الرشاقة وما إلى ذلك من مختلف األلعاب التي تتميز بطابع المرح والسرور والتنافس مع مرونة قواعد وألعاب
 وتكرارها عقب بعض االضاحات البسيطة" ممارستهاوقلة أدواتها وسهولة 

 
تربوية فعالة في إثارة دوافع المتعلمين نحو تحقيق الهدف كما  ـ  وسيلة(63، ص1990)عطيات محمد خطاب، 

 أنها تشبع حاجات الفرد إلى
 (293،294)وديع فرج الدين، ص ".الشعور باالعتبار و التقدير من اآلخرين 

تلك التمارين المحببة إلى نفوس الالعبين والتي تجري على مساحات ضيقة وبعد معين من الالعبين قد  ـ"هي
  يكون هذا المعدل متساويا أو متفاوتا حسب األهداف التي يسطرها المربي"

لعاب غير محددة هي عبارة عن ا يمكننا القول بان اللعب المصغرمن خالل هذه التعاريف الموجزة المدرجة 
، فهي مجاالت مختلفة تساعد كل فرد سواء كان طفال صغيرا أو راشدا على التعلم حسب قدراته لقوانين والشروطا

مكاني )حنفي محمود مختار،  ته وفقا لميوله ورغباته الذاتية من اجل االكتساب والترويح والمتعة والسرور.االخاصة وا 

 (136،  135ص:
   :أهداف اللعب المصغرـ 6ـ3ـ1

أهمية كبيرة في بلوغ أهداف مجتمعه لتطوير الصفات البدنية وفي نفس الوقت تطوير  لطريقة اللعاب المصغر
 :األهدافتلك المهارات الفنية للطفل من اجل تكوين ذاكرة حركية للطفل في المستقبل ومن بين 

 .تطوير وتحسين الصفات البدنية -
 .لألطفال يتحسين األداء المهار  -
 تطوير الصفات اإلرادية لدى األطفال مثل العزيمة، المثابرة، الثقة في النفس...الخ -
 .المرح والسرور إلى نفوس األطفال إدخال عامل -
اإلحساس بقيمة العمل الجماعي ،التعاون ،الطاعة وتحمل  :طفال الصفات الخلقية الحميدة مثلاكتساب األ -

 المسؤولية ....الخ.
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الية فالوضعيات والتركيبات الح، تدريبية الحديثة واألكثر فعاليةمن بين الطرق ال لمصغرب اوتعتبر اللع     
 ربينألغلبية من الماوذلك حسب خصائص األهداف المسطرة لذا ف موجودة بصفة جلية في مختلف أشكالها

 ( p28 Eric bottym,  1981) يحضرون العبيهم في مربعات صغيرة ومساحات صغيرة
 

 :اللعب المصغر ـ خصائص7ـ3ـ1
ال يرتبط فيها زمن اللعب وعدد الالعبين أو  إذيشترط ممارستها طبقا لقواعد وقوانين دولية معترف بها  الـ  

 أو مواصفات األدوات المستخدمة بأية اشتراطات أو قواعد دولية مساحة وحجم ومكان اللعب
ق بعض ومحاولة تحقي يتالءمسهولة تغيير قواعد وقوانين اللعبة بما يتناسب مع الظروف والمناسبات أو بما  - 

اختيار القوانين التي يرغبون  وفي كثير من األحيان يمكن قيام الالعبين بتحديد أو األهداف الترويحية المعينة،
   في تطبيقها أثناء اللعب.

 ( 117)عطيات محمد خطاب ، مرجع سبق ذكره، ص عدم وجود مهارات حركية أو خطط ثابتة لكل لعبة  -
 بالصفات البدنية:  اللعب المصغرعالقة  ـ8ـ3ـ1

-11)ت الحركية للطفل وخاصة مرحلة تكمن في تطوير وتنمية القدرا المهمة الرئيسية لللعب المصغر إن     
للمهتمين بتربية الطفل حركيا حيث يمتاز الطفل بالنشاط والحيوية  وهذه المرحلة تعتبر خصبته ( سنة،15

والميول إلى أنشطة رياضية يغلب عليها طابع األلعاب كذلك يمتاز الطفل باالبتهاج والرضي والزيادة في نمو 
 مقدرتهم على تحقيق النشاط الرياضي.

                                   قدراتهم الحركية في إتاحة الفرص لألطفال لتطوير مصغرال بوهنا تظهر أهمية اللع   
ن هذه كما أشكل المهارة والدقة، مام والتركيز على األداء من حيث االهت زيادةهذه المرحلة في كما يجب 

ألنشطة رياضية  المصغرات المركبة واستخدامها في اللعب وصقل المزيد من المهار كسب لالمرحلة مالئمة 
 معينة، كما أن تنمية وتطوير القدرات الحركية تنجز من خالل الحصص 

المعقدة كضيق  أثناء الظروف ية وهذا ما توفره اللعب المصغرطات رياضاالتي تتضمن تمارين والعاب ونش
بشكل أساسي على الصفات البحتة )قوة، سرعة،  تعتمد مصغرب الكذلك اللع . المساحة وتحديد عدد الممارسين.

فان ممارستها تتيح للمشتركين اكتساب المهارات  وأنماطها الشائعةمرونة، رشاقة..الخ(، والحركات األصلية 
بية )رحموني الجياللي وآخرون، مكانة األلعاب الصغيرة في دروس التر  والقدرات الحركية خالل هذه الممارسة

 ( 31، ص1997البدنية والرياضية ، مذكرة ليسانس،
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 :مصغرب المبــادئ اختيار اللعـ 9ـ3ـ1
  :في النقاط التالية هذه المبادئ يـــمكن حصر 
 .فهم الغرض من اللعبة ومراعاة الظروف التالية: السن، الجنس، النموـ 
فيها وتهيئ الغرض الكتشاف قابليتهم  العبين من اللعبة ورغبة الدرب أن يكون هناك توافق بين غرض المـ 

 البدنية والحركية.
مراعاة قانون التدرج التعليمي للواجبات الحركية المتعلمة حيث تنتقل بالمتعلم تدريجيا من السهل إلى الصعب ـ 

 ومن البسيط إلى المعقد، و بصفة عامة نبدأ باأللعاب البسيطة لنصل إلى األلعاب المعقدة.
 ن تكون األلعاب متنوعة ومشوقة واقتصادية وبما يتفق مع احتياجات الموقف التعليمي.مراعاة أـ 
بعد تأكد المعلم من أن جل التالميذ قد أنجزوها واستوعبوا قوانينها بشكل  إالعدم االنتقال من لعبة إلى أخرى ـ 

 جيد.
 كون اإلعادة لمجرد التكرار فقط.إعادة عرض اللعبة إذا كان الموقف التعليمي يتطلب ذلك مع مراعاة أال تـ 
)قاسم المندالوي وآخرون،  العمل على تحقيق الراحة النفسية للتالميذ وذلك بشرح اللعبة بالتفصيل قبل بدايتهاـ 

 ( 173-172، ص1990
 ـ مراعاة المشاركة لجميع التالميذ.

 :مصغرب التنظيم تعليم اللعـ 10-3ـ1
إن أهمية التطور في تعليم المهارات يكون مبني على عالقة باألنشطة الحركية األخرى وتحمل هنا معنى      
ويعتبر بناء األساس المتين ضرورة للنجاح في العاب الفرق ولتأكيد التقدم المهاري في العاب الفرق فان  ،التكرار

 المباشرة بهذا التوالي:ريب ادة ينظم عند استخدام طريقة التدالتعليم في الفصل ع
  .أوالتعليم ممارسة المهارات األقل صعوبة  -
 والعناية بها: المستعملة األدواتـ11ـ3ـ1

ب في انتظار حول الملعالعبين كافية لتجنب وقوف ال مصغرب اليجب أن تكون األدوات الخاصة باللع     
 دربإذا ما أعطي الم البيداغوجية...الخ( ويمكن زيادة عدد من األدوات )الكرات،الملعب ،الوسائل  دورهم،

)  العناية الصحيحة التي تطيل من عمر األدوات القديمة بحيث يمكن صرف الميزانية في إضافة قطع جديدة
 ( 42قري عبد الغاني وآخرون، مرجع سبق ذكره ص
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 U 15 متطلبات كرة القدم الحديثة وخصائص المرحلة العمرية -1-4
 :كرة القدم -1-4-1
يحاول كل منهما  معسكربن إلىالعب ينقسمان  22يعرفها معجم "الروس" هي رياضة فيها  التعريف اللغوي:أوال/ 
 (la Rousse, 2007. p 431)الكرة المستديرة في مرمى الخصم.  إرسال
عشر العبا، ويحاول  إحدىهي لعبة يشترك فيها فريقان يتكون كل واحد منهما من  التعريف االصطالحي:ثانيا/ 

الكرة في مرمى الخصم وتسمى المحاولة الناجحة هدف والفائز هو الفريق الذي يحرز اكبر عدد  إدخالكل فريق 
ممكن من األهداف خالل شوطي المباراة الذي يدوم كل واحد منهما خمسة وأربعين دقيقة، يستخدم الالعبين 

 (179ص  2008) الزبيدي تحكم فيها أقدامهم، رؤوسهم أو أي جزء من أجسامهم ماعدا األيدي أو األذرع لدفع الكرة أو ال
 :البدنية لالعب كرة القدم الحديثة المتطلبات -1-4-2

 البدني: اإلعداد
البدني لالعب في كرة القدم أحد الركائز األساسية التي تتطلبها لعبة كرة القدم خالل الموسم  اإلعداديعتبر     

البدني بأنه العملية التطبيقية لرفع الحالة التدريبية لالعب بإكسابه  اإلعدادويعرف  التدريبي بمراحله المختلفة،
التي يقوم بها المدرب خالل الموسم التدريبي من تخطيط  اإلجراءاتاللياقة البدنية والحركية، وهو يشتمل على كل 

من اللياقة البدنية الخاصة  أعلى مستوى إلىهادف لمحتوى التدريبات المقننة بأسلوب علمي للوصول بالالعب 
)غازي محمود صالح،  داء المهاري والخططي والذهني واإلراديل الالعبين للتكيف مع متطلبات األبكرة القدم والتي تؤه

 (32، ص 2011
 األداءالالعب بدنيا ووظيفيا ونفسيا بما يتماشى مع مواقف  إعداد إلىالبدني في كرة القدم  اإلعدادويهدف     

 لألداءالمتشابهة في نشاط كرة القدم والوصول به لحالة التدريب المثلى عن طريق تنمية القدرات البدنية الضرورية 
 مدى ممكن حتى يتمكن الالعب من التحرك في مساحات وظروف المباراة ألقصىالتنافسي والعمل على تطويرها 

 اللياقة البدنية:
على أن  "عبده أبو العال"و "بطرس رزق اهلل"و "حنفي مختار"و "فرج حسين"و "محمد لطيف"و "ألن واد" يتفق

)غازي صالح  المتطلبات البدنية لالعب كرة القدم تتضمن القوة العضلية، التحمل، السرعة، المرونة، الرشاقة، التوافق

لدى  ألهميتهاوذلك  الصفات البدنية قيد الدراسةمكونات أهم  وسيتناول الباحث فيما يلي، (37، ص 2011محمود، 
 العبي كرة القدم وهي على النحو التالي:

تعد السرعة االنتقالية من الصفات البدنية الخاصة المهمة لمعظم األنشطة الرياضية  السرعة االنتقالية:أوال/ 
وتكون أكثر وضوحا في لعبة كرة القدم لتحديد المواقف المفاجئة أثناء المباراة، فضال عن دورها البارز في كونها 

الكرة أو  الركض بسرعة لالستحواذ على أداء أكثر الصفات البدنية الخاصة فعالية لمهارات الدفاع والهجوم عند
قطعها من المنافس أو أخذ الفراغ الجيد "ويظهر مستوى السرعة االنتقالية الجيدة من خالل بعض الخصائص 

وتظهر  األداءتعتمد لعبة كرة القدم على سرعة  إذالتقويمية للحركة كاالرتفاع والتوقع والنقل واالستيعاب الحركي 
الكرة  إلىفالعب كرة القدم ال يستطيع التحرك ، حركات سريعةتحدث في المباريات  إذلمميزة، ا إيقاعاتهامن خالل 

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


   U 15متطلبات كرة القدم الحديثة وخصائص المرحلة العمرية              حور الرابع مال 
 

36 
 

كانت ما فكل األداءال يتم في غياب سرعة  لالستحواذ عليها في غياب السرعة االنتقالية كما نرى التوقع الصحيح
 (152، ص 1984)بسطويسي أحمد، السرعة جيدة كان التوقع جيدا 

متر بسرعة  30تكرار لمسافة  60-40وقد أشارت الدراسات الخاصة بان العب كرة القدم يجري ما بين     
هذا النوع من السرعة  إلىلذا فان العب كرة القدم يحتاج ، (159-158. ص 1998)البساطي. عالية خالل مباراة الفعلية 

تدريب عال  إلىوهذا يحتاج  آخر إلىعبارة عن تزايد في السرعة )تعجيل( مصحوب باالنتقال من مكان  ألنها
  لمثل هذا النوع الن بداية االنطالق لها الدافع الكبير في معرفة مدى تزايد السرعة

ة ممكنة، أي سرع بأقصى آخر إلىحاولة االنتقال أو التحرك من مكان بأنها "موتعرف السرعة االنتقالية     
  (108، ص 1999)عادل عبد البصير،  محاولة التغلب على مسافة معينة في أقصر زمن ممكن

لذلك السرعة االنتقالية تكون بالغة األهمية في لعبة كرة القدم وذلك لمالزمة صفة السرعة االنتقالية لالعب     
يكون المنافس في الفريق المقابل قريب من الالعب  إنالسرعة، خاصة في حالة هذه اللعبة حيث تبرز أهمية هذه 

الذي يمتلك الكرة فعلى الالعب أن يمتلك سرعة انتقالية في االنتقال بالكرة والتغلب على الالعب المنافس ولو 
 هديف أو التغطيةلمسافة متر واحد ليستطيع تنفيذ الحركات التي يريد القيام بها كالمناولة أو الحجز أو الت

لذا فالسرعة االنتقالية تظهر في انتقال الالعب الستقبال كرة مرتدة من العب خصم أو العب زميل أو     
التحرك لغرض التغطية والقطع وغيرها، فضال عن أن السرعة االنتقالية عند الالعب تكون مرتبطة دائما بعوامل 

)قصير عبد  الحركي والمرونة والرشاقة األداءية وسرعة االستجابة وسرعة كبيرة كالقوة المميزة بالسرعة والقوة االنفجار 
 (72، ص 2013الرزاق، 

أقصى قوة في العضلة أو  خراجإقدرة الفرد على  كما يلي: هي بارويعرفها  القوة المميزة بالسرعة:ثانيا/ 
كما عرفها عادل عبد البصير بمقدرة الجهاز ، (77، ص 2001)حسن السيد أبو عبدة، العضالت في أقل زمن ممكن 

 (168، ص 2001)مفتي إبراهيم حماد، العضلي العصبي للتغلب على مقاومة بسرعة انقباض عالية 

المهاري والبدني والسيما في  األداءحاالت  أكثران هذه القوة ضرورية لالعب كرة القدم حيث تستخدم في     
داء الرميات الجانبية والمباغتة السريعة في المراوغة أحاالت التهديف القوي السريع والقفز لألعلى وفي سرعة 

وع من القوة، المهارات المطلوبة بالسرعة المناسبة، ويشترط لتوافر هذا الن أداءواالنطالق، وكذلك في القدرة على 
)عادل عبد  درجة عالية من المهارة الحركية-درجة عالية من السرعة - درجة عالية ممن القوة ز بما يأتي:أن يتمي

  (29، ص 1999البصير،
 :ثالثا/ الرشاقة 

، ها ترتبط بالصفات البدنية األخرى، حيث أندنية الهامة ذات الطبيعة المركبةتعتبر الرشاقة من القدرات الب    
ويعرفها "  ،ير أوضاعه أو اتجاهه بسرعة ودقةوتعني الرشاقة بشكل عام أنها قدرة الجسم أو أجزاء منه على تغ

مانيل" بأنها القدرة على التوافق الجيد للحركات بكل أجزاء الجسم أو بجزء معين منه كاليدين أو القدم أو 
  ( 197، ص1992  محمود عوض بيسوني،)الرأس
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 رابعا/ التحمل: 

، لبها اإلعداد البدني لفترة طويلةيعتبر التحمل من الدعائم األساسية للياقة البدنية في الفعاليات الرياضية التي يتط
انه القدرة على القيام بانقباضات مستمرة و طويلة  ، فيعرفه " تشارلزبوش "تختلف تعاريفه بالنسبة لكل عالم و

 باستخدام عدد من المجموعات العضلية بقوة ولمدة كافية إللقاء  

عمل مرتفع  تحقيق ويعرفه " خارابوجي"  بأنه القدرة على ،ى وظائف الجهاز الدوري والتنفسيالتعب و العبء عل
، بينما يعرفه " اوزلين" على انه قابلية الفرد على أداء ( 56، ص  1976تامر محسن واثق تاجي ،   )الشدة ألطول فترة ممكنة 

 عمل حركي بحجم معين لفترة طويلة دون انقطاع.

 خامسا/ المـــــرونة:

كما تشكل مع باقي  تعد المرونة عنصر مهما من عناصر اللياقة البدنية أثناء األداء الحركي الرياضي ،   
الصفات البدنية األخرى الركيزة التي يتأسس عليها اكتساب و إتقان األداء الحركي  فهي تعبر عن مدى الحركة 

حركة في مفاصل الجسم مدى سهولة ال»  اصل، فيعرفها " باروف " بأنها في مفصل واحد أو عدد كبير من المف
) محمود عوض البسيوني فيصل ياسين «لقدرة على أداء الحركات لمدى واسع ا»  أما " خارابوجي " فيرى بأنها« المختلفة 

  (220الشاطيئ،  مرجع سبق ذكره ، ص 

في اتجاهين  أكثريعني التوافق مقدرة الفرد على تحريك مجموعتين عضليتين مختلفتين أو سادسا/ التوافق: 
 مجتمعة أو منفردة حسب متطلبات النشاطمختلفين في وقت واحد، أو قدرة الفرد على التحكم في عضالت جسمه 

 واحد  إطارحركات من أنواع مختلفة داخل  إدماجعلى أنه قدرة الفرد على  جي ومك بارووعرف   

كما يعرف بين مجمل  فعرفه بأنه قدرة الفرد على أداء عدد من الحركات المركبة في وقت واحد فليشمانأما   
الباحثين على أنه القدرة على التنسيق أو التوافق بين حركات مجموعة من األطراف عندما تعمل معا في وقت 

 (207، ص2001)محمد صبحي حسانين.   )التوافق العام والتوافق الخاص( إلىواحد، وينقسم التوافق 

 :لالعب كرة القدم الحديثة المتطلبات المهارية -1-4-3
نتيجة من  إلىيرى أبو عبده حسن السيد أن المهارة تدل على "مقدرة الفرد على التوصل  :مفهوم المهارة / أوال

 مع أقل بذل للطاقة في اقل زمن ممكن"  اإلتقانخالل القيام بأداء واجب حركي بأقصى درجة من 
سلوك معين للفرد يحددها عامل السرعة والدقة في األداء  : بأنها"THOMAS THILL"توماس  تيلويعرفها     

ويحكمها عامل النجاح، والغرض الموجود، وهي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية التي تفسر مميزات االقتصاد 
 (132و ص  67. ص  2008)أبو عبده حسن السيد .  والثبات

قانون  إطارهي كل الحركات الضرورية الهادفة التي تؤدى بغرض معين في : كرة القدم مفهوم المهارة في/ ثانيا
 (25، ص 2008)ظاهر أحمد منصور،كرة القدم سواء كانت بالكرة أو بدونها 
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 للمهارات العبيه إجادة مدى على القدم كرة في فريق أي نتائج تتوقف: القدم كرة في المهارات هميةأ /ثالثا
 إجادة مستوى أو درجة إن بالمباراة، الفوز في هدفه لتحقيق الفريق جهود لصالح وتوظيفها الرياضة لهذه المختلفة
 أسلوب أو توصيلها أو فيها التحكم وكيفية الكرة مع العب كل تعامل مستوى كبيرة بدرجة تحدد الفريق العبي

 على كله ذلك وينطبق الكرة بدون والتحرك المرمى إلى تصويبها كيفية وكذلك المهاجم، من عليها االستحواذ
  .المرمى حارس
 قيمته زادت كلما للمهارات الالعب إجادة مستوى ارتفع كلما ولكن جدا كثيرون القدم كرة رياضة ممارسي إن      

 البراعم الصغار فرق ففي العالم، في القدم كرة ممارسة مستويات من مستوى أي على ينطبق ذلك إذ الفريق، في
 للمهارات أدائه مستوى في الالعب مستوى ارتفع كلما القومية الفرق أو األولى الدرجة أو الشباب أو الناشئين أو

 البدنية، كاللياقة األخرى العناصر باقي من مناسب بقدر متمتعا يكون أن شريطة الفريق في أهميته زادت كلما
 من الكثير في مميزا يصبح فإنه زمالئه مستوى من أعلى واحدة مهارة بأداء يتميز يكون الذي الالعب حتى

 أنواع من معين نوع في يمتاز الذي أو المراوغة في أدائه مستوى في بارتفاع يتميز الذي فالالعب المواقف
 (74. ص  2009)موفق أسعد محمود.  الفريق هذا داخل مميزا سالحا يكون زمالئه باقي عن الكرة ضربات
 ذلك إذ الفريق، في زمالئه باقي أداء فيها العب كل أداء يكمل أن يتطلب جماعية تربوية رياضة القدم وكرة     
 وبذلك العبيه أداء مستويات في وتكامال تنوعا فريق كل لدى يصبح حتى األساسية المهارات على أيضا ينطبق
 .جيدا الفريق أداء مستوى يصبح

حماد وفرج البيومي  إبراهيميتفق كل من محمد عبده صالح ومفتي  أقسام المهارات األساسية في كرة القدم: رابعا/
 (65، ص 1997)فيصل العياش،  قسمين: إلىأن المهارات األساسية في كرة القدم تنقسم 

  بدون كرة  األساسيةالمهارات  
  بالكرة األساسيةالمهارات 

 المهارات األساسية بدون كرة                       
  
 

 المهارات الهجومية بدون كرة                                            المهارات الدفاعية بدون كرة
*الجري التفاعلي الهجومي مع مجريات اللعب.                      *الجري التفاعلي الدفاعي مع مجريات 

 اللعب
 *تحفز المهاجم للتعامل مع الكرة                                    *تحفز المدافع للتعامل مع الكرة

 *الوثب لتعامل المدافع مع الكرة *الوثب لنعامل المهاجم مع الكرة                                   
 (يوضح المهارات األساسية بدون كرة وأقسامها04الشكل رقم)
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 :بالكرة األساسيةالمهارات    
 الجري بالكرة: . أ

 استثناء بدون الالعبين جميع يتقنها أن يجب التي األساسية المهارات من بالكرة الجري مهارة تعتبر     
 له المناسبة الطريقة الالعب فيها يختار مختلفة طرق بعدة تتم مهارة وهي المهاجمين أو المدافعين سواء
 قدر يتطلب بالكرة والجري للمهارة، تأديته أثناء والخططي المهاري الموقف طبيعة مع أيضا تتناسب والتي
)غازي صالح محمود،  .الخصم متناول عن بعيدا بالكرة االحتفاظ مع االنطالق على والقدرة السرعة من كبير
 (65، ص2013

 من أكثر أو العب التخلص من يتمكن لكي الالعب سيطرة تحت بالكرة االحتفاظ بالكرة الجري مهارة وتتضمن
 حركات استخدام في وسرعته االتجاه تغيير على القدرة الالعب من يتطلب وهذا بينهما بالكرة بالمرور الخصم
 ( 75، ص 2000)أمراهلل البساطي، محمد كشك،  الجري أثناء الخداع في جسمه
 بالكرة الجري طرق: 

 .الخارجي القدم وجه باستخدام بالكرة لجريا -
 .الداخلي القدم وجه باستخدام بالكرة الجري -
 (116، ص 1997)مفتي ابراهيم حماد،  األمامي القدم وجه باستخدام بالكرة الجري -

 :)المناولة( التمريرب. 
 إلىيعد التمرير أكثر المهارات استخداما في مباراة كرة القدم وهو الوسيلة التي تمكن الالعبين من نقل الكرة      

منطقة دفاع الخصم دون بذل جهد كبير ويعتبر نجاح الالعبين في تمرير الكرة بينهم دليل على االتصال الجيد 
تعتبر المناولة أساس اللعب الجماعي  أسعد محمودول الذي يزيد من ثقة الفريق ويق مراألبين العبي الفريق وهو 

مكانيةوهي من مقومات االتصال والربط في الخطط الجماعية، وتنفيذ وسائل الهجوم الجماعي يعتم على قدرة   وا 
لكون المناوالت هي عصب اللعب  األداءالمناوالت بينهم بشكل سريع مع ضمان الدقة في  أداءالالعبين في 

جماعي ونجاحها في ثلث الساحة الهجومي يعطي ثقة عالية لالعبين وتساعدهم على التقدم بسرعة باتجاه هدف 
الخصم، واللعب الحديث يؤكد على السرعة في اللعب ويتحقق ذلك عن طريق المناوالت المختلفة مع استخدام 

 الخداع في المناولة
 :إلىيمكن تقسيم المناوالت  :مناولة()ال أنواع التمرير

 الخلف إلىالتمرير -   التمرير بالعرض -التمرير العميق    -:  حسب االتجاه 
 :التمرير األرضي   التمرير العالي    حسب االرتفاع 
 :حسب المسافة وهي 
 ( متر12-8التمرير القصير) 
 ( متر25-12التمرير المتوسط ) 
  (93، 2009)موفق أسعد محمود،  متر 25التمرير الطويل أكثر من 
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 ج. السيطرة على الكرة:  
ى الكرة هي إخضاع الكرة لسيطرة الالعب وهيمنته وجعلها بعيدا عن متناول الخصم، وذلك السيطرة عل   

ة والسيطرة على الكرة تتم في جميع المستويات اللتصرف فيها بالطريقة المناسبة حسب ظروف المبار 
 (187،ص1992بطرس رزق اهلل، )أو المرتفعة االرتفاعأو منخفضة  األرضواالرتفاعات سواء كانت في 

 د. المراوغة )المحاورة(: 
تعتبر فن التخلص من الخصم وخداعه مع قدرته على تغيير اتجاهه وهو يحتفظ بالكرة بسرعة مستخدما        

بعض حركات الخداع التي يؤديها إما بجذعه أو بقدميه، وهي سالح الالعب وعامل أساسي في تنفيذ الخطط 
 الهجومية الفردية والجماعية

ة في كرة القدم، لذلك يجب أن يجيدها المهاجم والمدافع على حد والمراوغة تعتبر من أصعب المهارات األساسي   
المميز في مهارة المراوغة، ولكي يتحقق ذلك يجب أن يتمتع الالعب المراوغ  بأسلوبهكل العب  احتفاظسواء مع 

لمرونة ومن أهم القدرات البدنية التي تحقق ذلك الرشاقة وابقدرة بدنية عالية تساعده على نجاح مهارة المراوغة 
 (153،ص2002حسن السيد أبو عبدو،المهاري للمراوغة) األداءوالسرعة الحركية والتي تساعد على تحسين 

 ه.ضرب الكرة بالقدم:
 وتنقسم جميع الضربات المألوفة في أربع خطوات ميكانكية:     

 *االقتراب                                     *المرجحة )مرجحة الرجل الضاربة(
 أخذ وضع الضرب )وضع القدم الثابتة(       *الضرب مع المتابعة*
  التصويب )التهديف(:. و

األهداف في مرمى  إحرازالتصويب على المرمى يعد الواجب الذي يسعى أفراد الفريق لتحقيقه من أجل  إن     
أي أن المهارة التي يسعى الالعبون للوصول اليها بعد القيام بالعديد من المهارات األخرى  الفريق المنافس،

 كالتمرير واالستقبال والمراوغة
أجزاء اللعب الهجومي بل يعد واحد من أهم أساسيات لعبة  أهمان التصويب في المرمى واحد من  ناصريقول     

أتيح له  إذاج المباريات، وعلى الالعب الجيد أن يستغل الفرص ، فعن طريقه تحسم نتائاإلطالقكرة القدم على 
رادة، ولذا يجب أن يكون ذا مهارة عالية وذكاء ميداني و اإلطالقالتصويب على   قدرة على التركيز وثقة عالية وا 

كاء والقوة العضلية فحسب بل يعتمد على ذيعتمد على اللياقة البدنية  قوية وتحمل المسئولية الن التصويب ال
أقصر وقت مستخدما سرعة  الالعب وحب تصرفه وقدرته على التركيز واستغالل الفرص التي تتاح له بسرعة وفي

الالعب لعملية الخداع قبل التصويب تفسح المجال أمام المهاجم للتخلص من المدافع  إجادة إنالتفكير "ويضيف" 
ذا تأثير  نيكو  ى غالبا مامر ملفي ا بالصوي إذ أوال وتمكن من احتالل منطقة أفضل وأقرب من التهديف ثانيا،

كبير كلما اقترب مكان التصويب من المرمى والتهديف الفعال يمكن تحقيقه عن طريق اللعب الهجومي أو 
الفردي، لذا فان الالعب الذي يتميز بهذه الصفة يكون أكثر كفاءة في تنفيذ التصويب، كونه أصعب  وأهم واجب 

( أن عملية التهديف ليس جارلس هوجزواجه دفاعا صلبا، وهذا ما يؤكده ) إذاوالسيما خططي يكلف به الالعب 
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بالعملية السهلة لما تتطلبه من تحديد في خصوصية المهارة حيث تكون كافة أوجه الهجوم مبنية على غاية رئيسية 
 (60، 2006)ناصر، الهدف  إحرازوهي 
الالعب لمهارة ضرب الكرة بالقدم وأن نجاحها  إتقانهذه المهارة يتوقف على مدى  إتقانويؤكد الباحث أن     

الالعب للمهارة في األساس أكثر منها على القوة وهي تستلزم الرؤية الجيدة والذكاء والبديهية  إتقانيعتمد على 
 .التهديفيواختيار التوقيت الصحيح وهذا ما يعبر عنه بالحس 

 :سبالرأي.ضرب الكرة 
 االرتقاءهي مهارة يقوم بها الالعب بضرب الكرة برأسه وتكون ضرب الكرة من الثبات أو   

 مية التماس:ز.ر 
هي رمية الكرة إلى داخل الملعب بكلتا اليدين على أن يواجه الرامي الملعب وأن يكون جزءا من كال قدميه إما    

وهي تؤخذ حينما تجتاز الكرة بكاملها خط التماس سواء على األرض  على خط التماس أو على األرض خارجه،
 الخط، ومن أي إتجاه بواسطة العب لمس الكرة واليجوز للرامي أن يلعب اجتازتالتي أو في الهواء من النقطة 

  (279، ص2000حماد،  إبراهيممفتي الكرة مرة ثانية بعد أن يلمسها العب آخر وال يجوز تسجيل هدف مباشرة منها)
 :(15)خصائص المرحلة العمرية  -1-4-4

يتميز هذا النمو في بداية المراهقة بعدم االنتظام والسرعة فهناك ارتفاع مطرد في قامته واتساع  النمو الجسمي:أ. 
وخشونة صوته والطالئع األولى للحية والشارب من الشعر  منكبيه اشتداد في عضالته، واستطالة ليديه، وقدمه،
جانب التغيرات الفيزيولوجية كانخفاض  إلىالمنوية  اإلفرازاتالذي يوجد في مواضع مختلفة من جسمه عالوة على 

معدل النبض بعد البلوغ واالرتفاع للضغط الدموي وانخفاض استهالك الجسم لألكسجين، الشعور بالتعب والتخاذل 
م القدرة على بذل المجهود البدني الشاق وتصاحب هذه التغيرات االهتمام الشديد للجسم والشعور بالقلق نحو وعد

 التغيرات المفاجئة للنمو الجسمي، الحساسية الشديدة للنقد مما يتصل بهذه التغيرات محاوالت المراهق التكيف معها 
م البناء العقلي للطفل يغشاها التغير والنمو وذلك كلما تقدم الوظائف العقلية المختلفة التي تنظ النمو العقلي:ب. 

مرحلة المراهقة ونجد هذه التغيرات المتمثلة واضحة للعيان في  إلىالطفل في مراحل العمر المختلفة حتى يصل 
النمو العقلي للمراهق يعتبر عامال محددا في تقدير قدراته العقلية  أنهذه الفترة في كل الوظائف العقلية والشك 

ومن  ويساعد هذا على أن يفهم المراهق نفسه أو يستفيد بما ينتظم شخصيته من ذكاء وقدراته العقلية المختلفة
 (256، ص 2003)مجدي أحمد محمد،  لشخصية واالتجاهات والميول...الخالسمات ا

الشخصية ومن أبرز  اإلمكانياتكما أن النمو يساعد من يقوم على تنشئة المراهق بتنشئة وما لديه هذه     
مظاهر النمو العقلي في مرحلة المراهقة أن الذكاء يستمر ولكن التبدو فيه الطفرة التي تالحظ على النمو الجسمي 

سنة  18-15اكتمال نضجه في بين سن  إلى، ويصل الذكاء بهدوءبل يستمر النمو بالنسبة للبناء العقلي للمراهق 
 21-20فان نسبة ذكائهم تتوقف في ما بين سن  األذكياءالمتفوقين أو  إماوذلك بالنسبة لغالبية أفراد المجتمع 

من التعلم واالكتساب فهو  اإلنسانأن هذا ال يمنع  إلىسنة ولكن بالرغم من توقف نسبة الذكاء في هذا السن 
يكتسب خبرات جديدة طوال حياته وتصبح القدرات العقلية أوضح ظهورا في مرحلة المراهقة، ومن هذه القدرات 

 العددية القدرة على التصور البصري المكاني، القدرة على التعلم وكذا اكتساب المهارات الحركية وغير الحركية
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..الخ. وتزيد القدرة على التخيل ويظهر االبتكار ويميل واالنتباه والتذكر والتخيل والتفكيّر. اإلدراككما ينمو     
 التعبير عن نفسه وتسجيل ذكرياته في مذكرات خاصة به، كما يبدو هذا في اهتمامه ألنشطة مختلفة إلىالمراهق 

ولذلك يطلق عليها مرحلة  تعتبر مرحلة الطفولة المتأخرة مرحلة االستقرار والثبات االنفعالي، النمو االنفعالي:ج. 
الطفولة الهادئة، في بدايتها يبرز الميل للمرح وتنمو لديه االتجاهات والوجدانية، ومظاهر الثورة الخارجية، ويتعلم 
كيف يتنازل عن حاجاته العاجلة التي تغضب والديه وتعتبر هذه المرحلة تمثيل الخبرات االنفعالية التي مر بها 

ذاالعاطفية،  اإلعراض الطفل وتالحظ لديه بعض الشعور بالخوف وعدم  إلىما تعرض الطفل في هذه المرحلة  وا 
للطفل لقد قرر كثير  والجتماعيالقلق الذي يؤثر تأثيرا قويا على النمو الفسيولوجي والعقلي  إلىذلك  أدى األمن

ة تتسم بتقلبات انفعالية عنيفة من علماء النفس أن المراهقة تتسم بالتوتر االنفعالي والقلق واالضطراب أو هي فتر 
الهدوء الزائد  أوتتحدد مالمحها بالثورة والتمرد على الوالدين والمحيطين به، تذبذب بين االنفعالي الشديد والتبلد 

والحزن واالنقباض والتهيج، وتفسير ذلك في  حالواضالتناقض الواضح في انفعاالته بين الواضح في انفعاالته بين 
 مرحلة أخرى هي حياة الراشدين. إلىيكون الفرد قد انتقل جزئيا من حياة الطفولة ودخل جزئيا  مرحلة المراهقة

يكون غير مالئم، فهو تعبير يتسم  ادائموتبعا لمفهوم الكبار ومالحظاتهم فان التعبير االنفعالي عند المراهقين     
ديد وكثيف، فالمثير البسيط الخفيف يثير فيهم شديد وقوي، صارخ بنسبة تفوق الواقع والمقبول أو هو تعبير ش بأنه

 عاطفة مدوية من الضحك أو ثورة صاخبة من الغضب ولقد وصفى انفعاالت المراهقين كاألتي:
 عدم الثبات االنفعالي -
 عدم الضبط أو نقص القدرة على التحكم في انفعاالته بشكل واضح -
 الشدة والكثافة -
 الوقار، وكذلك نمو نزعات دينية صوفيةنمو عواطف نبيلة مثل: الوطنية والوالء و  -

يأخذ النمو االجتماعي في هذه المرحلة شكال مغايرا لما كان عليه في فترات العمر السابقة،  النمو االجتماعي:. ذ
التي تمثل  بذات، األولىفبينما نالحظ اضطرار النمو االجتماعي للطفل منذ والدته، ومنذ ارتباطه في السنوات 

فيها جميع مقومات حياته، فهي مصدر غذائه ومصدر أمنه وراحته وهي ملجأ الذي يحتضنه، أو بمعنى أدق هي 
في األسرة ثم األقارب وأطفال  اآلخرينالدنيا كاملة بالنسبة له.. ثم اتساع دائرة الطفل االجتماعية لتشمل األفراد 

، وال يخرج اوارتباطهكون داخل الدائرة االجتماعية التي تمثل األسرة أن هذه العالقات جميعها ت إالالجيران وهكذا 
الطفل عن هذه الدائرة االجتماعية التي تمثل األسرة وارتباطها، ويخرج الطفل عن هذه الدائرة ليكون لنفسه 

  (256، ص 2003 )مجدي أحمد محمد، في فترة المراهقة. إالارتباطات خاصة خارج نطاق األسرة 
وحتى عندما يخرج الطفل خارج البيت ليلعب مع أطفال الجيران، نجد ان صلته بالبيت تظل موجودة باستمرار     

يحسمه الكبار األب أو األم أو غيرهما من الكبار أفراد  إنماحتى أثناء لعبه، فأبي شجار يحدث بين األطفال 
تربت األم على  إنالبيت شاكيا، وتنتهي مشكلته بمجرد  إلىوعند أي اعتداء يقع على الطفل فانه يهرع  ،األسرة

 كتفيه، أو تأخذه في أحضانه أو تمسح له دموعه
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بغيره وبجماعات معينة يشد ويزداد والئه لها، وتكون هذه العالقات المراهق تربط تتكون عالقات من نوع جديد     
حساسه بال أمن وبراحة -العادة في-واالرتباطات  ، ص 2003)مجدي أحمد محمد،  وهذا على حساب اندماجه لألسرة وا 

256) 
وتطور فن األداء الحركي  تزداد قابلية التعلم الحركي، خصائص تطوير السرعة للمرحلة العمرية:-5-4-1- 

في هذه المرحلة فظال على حل العديد من الواجبات الحركية، إذ يتطور الركض الذي يصل إلى الرياضي النوعي 
أـداء بشكل سريع، ويتمكن الطفل من اكتساب دقة بين السيطرة على العديد من األلعاب والفعاليات الحركية، 

 (133، ص1998حسين، قاسم حسنفنجاح حل الواجبات الحركية يعد من معايير األلعاب والفعاليات الحركية)
إذ يمكن ظهور التميز  تصل قوة الحركة إلى أعلى قيم لها خصائص تطوير القوة للمرحلة العمرية:6-4-1- 

وتحسن الحركات اليومية، ومن جهة أخرى يظهر تحسن القوة العضلية الحركي و التوافق الحركي بين اليدين، 
ويمكن البدء بالتخصص الهادف، فضال عن تدريب القوة الشامل  حيث يتم التحكم في مستلزمات الحركة اليومية،

والمتعدد الجوانب مثل تمرين الزميل وتمارين على أجهزة الجمناستيك، وتمارين التسلط على وزن الجسم، مثل 
 (198قاسم حسن حسين،نفس المصدر،صتمارين الرمي والقفز والوثب)

تتسم هذه المرحلة بإتقان للتصرفات الحركية وزيادة مدى  خصائص تطوير الرشاقة للمرحلة العمرية:7-4-1- 
( أن مستوى إختبار الرشاقة يمكن إيجادها في حركات اجتياز الحواجز 1997(  )7991حركة المفاصل ويؤكد 

وفعاليات الركض ويظهر تقدم الرشاقة في هذه المرحلة  مقارنة بالمراحل األخرى، فضال على أنه يمكن للطفل 
 (326قاسم حسن حسين،نفس المصدر،صسنة) 14-11أساسية للرشاقة بناء قاعدة 
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   :خالصة 

 الدراسة وهي بهذه محاور أربعة ضم والذي البحث بموضوع الخاص المعرفي الرصید الفصل، هذا في تناولنا      
 :الترتیب على

 . الحدیث الریاضي التدریب :األول المحور
 . الحدیث التدریب في برامج التخطیط متطلبات :الثاني المحور
 .اللعب المصغر  :الثالث المحور
 سنة. 15 من أقل العمریة المرحلة وخصائص الحدیثة القدم كرة لعبة متطلبات :الرابع المحور
 نظریة خلفیة تكوین بهدف البحث بموضوع النظري واإللمام الكلیة اإلحاطة الفصل هذا خالل من جاهدین حولنا
 المتغیرات   علم ودرایة بمختلف على والباحث المیدانیة إلجراء الدراسة  المیدان إلى التوجه ثم ومن الدراسة  عن
 بحثه. بموضوع تحیط التي
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 تمهيد:

اليمكن انجاز أي بحث من البحوث العلمية دون اللجوء واالستعانة بالدراسات السابقة والمشابهة كونها تقدم    
في نفس ميدان موضوع توصلت إليه البحوث المنجزة  م للباحث وذلك في الوقوف على أهم ماعالمساعدة والد

 البحث قيد الدراسة.

قام الباحث بالرجوع المكتبات المتخصصة في كليات ومعاهد التربية الرياضية المختلفة داخل الوطن  وعليه  
على المنشورات للحصر واإلطالع على المنشورات والبحوث السابقة المتعلقة بموضوع البحث كما قام باإلطالع 

 وبحوث اإلنتاج العلمي.

ويمكن االستفادة من الدراسات السابقة و المشابهة من عدة أوجه وميادين من أهمها المنهج والمنهجية المتبعة في   
إخراج البحث، وكذا كيفية اختيار عينة البحث، وماهي الطريقة التي تمت في إجراء التجربة سواء كانت استطالعية 

كذلك الوسائل واألدوات التي استعملت في إخراج البحث أو رئيسية للبحث، وماهي الصعوبات التي واجهتها، و 
 .بشكله النهائي
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 الدراسات المرتبطة بالبحث:  -2

 (:2003)إسماعيلدراسة احمد فرج اهلل  1-2 

تدريبات المالعب المصغرة على بعض الجوانب البدنية والمهارية لدى العبي كرة القدم تحت  تأثير عنوان الدراسة:
   .سنة15

 م.2003دراسة ماجيستار غير منشورة، كلية التربية البدنية للبنين بالقاهرة، جامعة حلوان،  الدراسة:أطروحة 

معرفة التدريب على المالعب المصغرة في تنمية بعض الجوانب البدنية  إلىالدراسة  هدفتالدراسة:  أهداف
ريبي باستخدام المجموعتين على عينة سنة، حيث استخدم المنهج التج18والمهارية الخاصة بالعبي كرة القدم تحت 

 ضابطة. األخرىتجريبية و  إحداهمامجموعتين  إلىالعبا مقسمة  30قوامها 

 االختبارات المستخدمة:

 م.30الركض من الوقوف لمسافة  -
 من الوقوف. لألسفلثني الجذع أماما  -
 اختبار الوثب العريض من الثبات. -
 اختبار بارو. -
 الشواخص.الجري المتعرج بالكرة بين  -
 تمرير الكرة المتحركة. -
 تنطيط الكرة بالقدمين. -
 التصويب على المرمى المقسم. -

 نتائج الدراسة:

 تدريبات المالعب المصغرة تأثر ايجابيا في تطوير الجوانب البدنية لالعبي الكرة القدم.  -

 لالعبي كرة القدم.  تدريبات المالعب المصغرة تأثر ايجابيا في تطوير الجوانب المهارية  -

 (:2004دراسة ماهر البياتي وفارس سامي يوسف) -2-2

 تأثير برنامج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية والمهارية األساسية بكرة القدم. عنوان الدراسة:

 جامعة بغداد. ،2004بحث منشور بمجلة التربية الرياضية، المجلد الثالث عشر، العدد األول  أطروحة الدراسة:
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هدفت الدراسة إلى وضع برنامج تدريبي مقترح معتمد على أساس علمية لتطوير القدرات البدنية أهداف الدراسة: 
سنة بكرة القدم، باإلضافة إلى تأثير البرنامج التدريبي المقترح على تطوير متغيرات 15والمهارية األساسية تحت 

سنة من العبي نادي الحسين الرياضي، 15من ناشئي كرة القدم تحت  البحث، واعتمد المنهج التجريبي على عينة
العب في كل مجموعة مع استبعاد حراس  18حيث قسمت العينة إلى مجموعة ضابطة وأخرى تجريبية بلغ عددهم 

 المرمى.

 تمثلت في اختبارات بدنية واختبارات مهارية:االختبارات المستخدمة: 

 االختبارات البدنية:  -
 م30الوقوف لمسافة الركض من  -
 ثني الجذع لألسفل من الوقوف. -
 م200الركض من الوقوف  -
يابا  -  م3×10الركض المكوكي ذهابا وا 

 أما االختبارات المهارية فتمثلت في: 

 الركض المتعرج بالكرة بين الشواخص. -
 قدم.20ضرب الكرة على الهدف لمسافة  -
 إيقاف الكرة المتحركة. -
 التحكم بتنطيط الكرة في الهواء. -

 نتائج الدراسة:

ظهور تطور في مستوى أداء الالعبين في المهارات األساسية التالية )الدحرجة، التهديف، السيطرة، المناولة  -
 المتوسطة(. لدى المجموعة التجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي.

ظهور تطور في المستوى أداء الالعبين في عناصر القدرات البدنية التالية )المرونة، السرعة االنتقالية،  -
الرشاقة المطاولة الخاصة، القوة المميزة بالسرعة( لدى المجموعة التجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي 

 ولصالح االختبار البعدي.
في جميع المهارات األساسية )الدحرجة، التهديف، السيطرة،  ظهور تطور في المستوى أداء الالعبين -

المناولة المتوسطة( لدى المجموعة الضابطة بين االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي ولكن 
 بنسب اقل مقارنة بنتائج المجموعة التجريبية.
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ة التالية )المرونة، السرعة االنتقالية، ظهور تطور في مستوى أداء الالعبين في جميع عناصر القدرة البدني -
الرشاقة المطاولة الخاصة، القوة المميزة بالسرعة( لدى المجموعة الضابطة بين االختبارين القبلي والبعدي 

 ولصالح االختبار البعدي ولكن بنسب اقل مقارنة بنتائج المجموعة التجريبية.

 A katis and E kellis(2009:)دراسة كاليس وكتيس   -2-3

 أثر ألعاب المالعب المصغرة على األداء البدني لالعبي كرة قدم شباب.عنوان الدراسة: 

مختبر مراقبة األعصاب والعالج الطبيعي، قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة مستوى الدراسة: 
 (.2009ثيسالونيكي، اليونان بحث منشور، مجلة علوم الرياضة والصحة)

هدفت الدراسة إلى فحص حركة تنفيذ اإلجراءات خالل مباريات الصغيرة من جانب وأثر المالعب  أهداف الدراسة:
 الصغيرة على قدرة التحمل الميدانية والمهارات األساسية.

 استخدم الباحث المنهج التجريبي.المنهج المستخدم في الدراسة: 

نة، حيث قام الباحثان بتطبيق برنامج س 15العبي كرة قدم للشباب تحت 34شملت الدراسة عينة الدراسة: 
باستخدام األسلوب التنافسي واللعب وذلك في مالعب صغيرة يتم التحكم بمساحتها وفقا للعدد الالعبين المشاركين 

 في األداء.

 االختبارات المستخدمة:

 م30اختبار العدو  -
 اختبار قياس الرشاقة الينوى -
 اختبار المراوغة بالكرة بين القوائم -
 قياس معدل ضربات القلب اختبار -

 نتائج الدراسة:

 ألعاب المالعب الصغيرة تطور اللياقة البدنية لالعبي كرة القدم في حالة وجود أعداد قليلة من الالعبين. -
المالعب الصغيرة خاصة في جانب األلعاب و استخداماتها المختلفة و بأعداد كبيرة تساهم في رفع  ألعاب -

 مستوى التدريب المخصص لالعبي كرة القدم شباب.
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 :2013دراسة قصير عبد الرزاق  -2-4

اصة عند العبي كرة تأثير تدريبات اللعب بمساحات مختلفة في تطوير القدرات البدنية والمهارية الخعنوان الدراسة: 
 سنة . 15-17القدم 

 .نظرية ومناهج التربية البدنية والرياضية في الماجستيرل شهادة مذكرة مكملة لنيمستوى الدراسة: 

 أهداف الدراسة: 

تطوير بعض القدرات البدنية والمهارية الخاصة  فيالتعرف على تأثير تدريبات اللعب بمساحات مختلفة  -
 لالعبي كرة القدم.

 تدريبات الالعب بمساحات مختلفة في هذه المرحلة العمرية. أهميةالتعرف على  -
 المهاري والعالقة بينهما. واإلعدادالبدني  اإلعدادمن الحقائق حول مجموعة  إلىالوصول  -
الخاصة عن طريق تدريبات اللعب  تتطور القدرات البدنية والمهارية إنالكشف على المدة التي يمكن  -

 بمساحات مختلفة.

 استخدم الباحث المنهج التجريبي للمجموعة الواحدة.المنهج المستخدم في الدراسة: 

 14تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية و هم فريق جبل شباب بلدية فرجيوة والبالغ عددهم عينة الدراسة: 
 .لألواسطولة الشرفية لوالية ميلة البط فيالمشاركة  األنديةمن  ترشيحهمالعب، ثم  23 أصلالعب من 

 االختبارات المستخدمة في الدراسة:

 االختبارات البدنية:

 اختبار سرعة األداء )المناولة الجدارية( -
 متر( 180اختبار تحمل السرعة )ركض  -
 ثانية( 90اختبار تحمل القوة )المدة  -
 الوثب الطويل من الثبات(اختبار القوة االنفجارية للساقين ) -

 االختبارات المهارية:

 اختبار دقة المناولة المرتدة )دقة التمرير( -
 اختبار الدحرجة السريعة )الجري المتعرج بالسرعة( -
 اختبار دقة التهديف )التهديف على المرمى( -

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


      بالبحث الدراسات المرتبطة                                          الثاني الفصل     
 

51 
 

 اختبار ضرب الكرة بالرأس -

 نتائج الدراسة:

 البرنامج التدريبي المقترح له أثر ايجابي في تطوير القدرات البدنية إن -
 البرنامج التدريبي المقترح له أثر ايجابي في تطوير األداء المهاري إن -
البرنامج التدريبي المقترح وفق تدريبات اللعب بمساحات مختلفة كان له األثر االيجابي في تطوير بعض  -

 العبي األواسط بكرة القدم. القدرات البدنية والمهارية لدى

 :التعليق على الدراسات -2-5

التعرف على الجوانب النظرية واإلجراءات العملية لكل  إلى لمرتبطة بالبحثف الباحث من عرض الدراسات ايهد   
دراسة وذلك بهدف الحصول على دعم المعلومات من هذه الدراسات والتي بدورها تساعد الباحث في تحديد 

 اإلجراءات العملية للدراسة الحالية على أساس عملية سليمة.

تمكن من استخالص أهم النقاط  بالبحث مرتبطةحث من عرض وتحليل للدراسة المن خالل ما قام به البا  
 المشتركة التي تجمع الدراسات:

حتى  2003الدراسات التي استعان بها الباحث كانت قد صدرت في الفترة الزمنية من من حيث المجال الزمني: 
 وهذا ما يثبت حداثة تلك الدراسات. 2013

على استخدام المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة  مرتبطة بالبحثاتفقت جميع الدراسات المن حيث المنهج المتبع: 
عبد الرزاق الموضوع، مع استخدام التصميم التجريبي للمجموعة المتكافئة )الضابطة،التجريبية( باستثناء دراسة 

 اعتمد فيها على التصميم التجريبي لمجموعة واحدة. قصير

 لي:للعينة خصائص حددناها كما ي من حيث العينة وكيفية اختيارها:

 ( العب.14/34جل الدراسات أجريت على عينات يتراوح عددها بين ) حسب الحجم: -
سنة كدراسة كاليس وكتيس  15 شملت الدراسات عدة مراحل عمرية نذكر منها فئة أقل حسب السن: -

دراسة ماهر البياتي  ،2003( سنة كدراسة مسالتي لخضر17/18/19، فئة تتراوح أعمارها بين )2009
 .2013، دراسة قصير عبد الرزاق 2004وفارس سامي يوسف 

 )العمدية( في اختيار عينة البحث. قصديةلدراسات استعانة بالطريقة الجميع احسب طريقة االختيار:  -

 األدوات التالية: مرتبطة بالبحثالدراسات ال جل استخدمت من حيث األدوات المستخدمة:
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العربية واألجنبية، المقابالت الشخصية المباشرة، االختبارات البدنية والمهارية، الوحدات البدنية  المصادر والمراجع
 المقترحة.

بااليجابية في المتغيرات قيد الدراسة  مرتبطة بالبحثاتسمت جميع الدراسات ال من حيث النتائج المتوصل إليها:
لدى العبي كرة القدم سواء تعلق األمر بالجوانب البدنية أو المهارية، وهذا ما يعزز أصالة البحوث المتناولة في هذه 

 الدراسة.

 و على ضوء تعليق الباحث على هذه الدراسات تم االستفادة منها فيما يلي:

 لية البحثالوصول إلى الصياغة النهائية إلشكا -
 كيفية اختيار العينة -
 شكلت إطارا نظريا لموضوع الدراسة الحالي -
 تحديد الخطوات المتبعة في إجراءات البحث وتحديد المسار الصحيح للخطوات المالئمة  -
 تحديد المنهج المناسب باستخدام المنهج التجريبي -
 اختيار الوسائل واألدوات المستخدمة لجمع البيانات -
 المعالجات التي تتناسب مع طبيعة الدراسة إلىائية في الدراسات السابقة وجهت الباحث المعالجات اإلحص -
االستفادة من طريقة بناء البرامج المقننة التي تسمح بتطوير الصفات البدنية و المهارات األساسية باستخدام  -

 الطرق الحديثة في عملية التدريب
 تفسيرها تفسيرا علميااالستفادة من طريقة عرض البيانات و تحليلها و  -
 االسترشاد بنتائج هذه الدراسة على ضوء نتائج الدراسات السابقة. -
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 : خالصة

لما لها من معلومات ومرتكزات يعتمد عليها في بناء  أهمية كبيرة بالنسبة للباحث، للدراسات المرتبطة بالبحث إن   
أو الرصيد، وألهمية هذه الدراسات قام  اإلطارالبحث وتركيبه تركيبا منهجيا ومعرفيا بشكل مقبول سواء من ناحية 

بغرض تحديد وضبط بعض المتغيرات الرئيسية الباحث باستعراض جملة من الدراسات في ميدان التدريب الرياضي، 
المنافسة أسلوب والتي شملت فاعلية التدريب باستخدام   مرتبطة بالبحثبحثه، فمن خالل الدراسات ال دانفي مي

على أهم النقاط  باإلجماعفي تطوير القدرات البدنية والمهارية لناشئي كرة القدم، والتي اتفقت  على اللعب المصغر
النتائج ذات  إلىتخدم دراسة بحثنا وتدعمها للوصول المشتركة، حاولنا من خاللها تسليط الضوء على النقاط التي 

تكون تكملة  أنفي ذلك بعض نقاط التشابه واالختالف بين الدراسات، كما حرصنا على قيمة علمية وعملية مبرزين 
 من زاوية أخرى علمية عملية.
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 تمهيد: 

وتكمن قيمة هذه البحوث وأهميتها في التحكم في  الحقائقتهدف البحوث العلمية عموما الى الكشف عن     
ثم العمل على تصنيفها وترتيبها وقياسها  المنهجية المتبعة فيها، وبالتالي فان وظيفة المنهجية هي جمع المعلومات،

  (231، ص 1998)فريدريك معتوق،  وتحليلها من أجل استخالص نتائجها والوقوف على ثوابت الظاهرة المراد دراستها

فالبحوث العلمية مهما كانت اتجاهاتها وأنواعها تحتاج بالضرورة الى منهجية علمية للوصول الى أهم نتائج   
وبالتالي تقديم وتزويد المعرفة العلمية بأشياء جديدة وهامة، وطبيعة مشكلة البحث هي التي تحدد لنا  البحث

الذي نحن بصدد معالجته يحتاج الى كثير من الدقة المنهجية العلمية التي تساعدنا في معالجتها، وموضوع البحث 
عداد خطوات  للخوض في تجربة البحث الرئيسية، وبالتالي الوقوف على  اجرائية ميدانيةوالوضوح في عملية تنظيم وا 

 أهم الخطوات التي مفادها التقليل من األخطاء واستغالل أكثر للوقت والجهد 

ث، سننتقل في هذا الفصل الى االحاطة بالموضوع من الجانب التطبيقي بعد انتهائنا من الجانب النظري للبح  
فيما تتأكد صحة الفرضيات، حيث سنحاول أن  قبلوالقيام بدراسة ميدانية تهدف الى تحقيق االهداف المسطرة من 

والمنهج العلمي نوضح أهم االجراءات الميدانية التي اتبعناها في الدراسة واألدوات والوسائل االحصائية المستخدمة، 
المتبع حسب متطلبات الدراسة وتصنيفها، كل هذا من أجل الحصول على نتائج علمية مشبعة بإسناد علمي يمكن 
الوثوق بها واعتبارها نتائج موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرى، وكما هو معروف فان الذي يميز أي باحث علمي 

 ق إال اذا اتبع القائم بالدراسة منهجية علمية دقيقة وموضوعية هو مدى قابليته للموضوعية العلمية وهذا ال يحق
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 :الدراسة االستطالعية -3-1
تعد الدراسة االستطالعية الخطوة األولى التي تساعد الباحث في القاء نظرة استشرافية عامة حول جوانب الدراسة   

فهي بمثابة القاعدة األساسية التي تبنى عليها التصورات األولية، والغرض منها هو تثمين مشكلة  الميدانية لبحثه،
البحث وكذلك في الوقوف على الواقع الميداني لمدربي كرة القدم، فالبحوث االستطالعية هي تلك البحوث التي 

يانات أو معلومات أو حتى يجهل تتناول موضوعات جديدة لم يتطرق اليها أي باحث من قبل وال تتوفر عنها ب
اذ ال يخفى على أي باحث أن ضبط سؤال  (74، ص 1984)ناصر ثابت، الباحث كثيرا ما هي أبعادها وجوانبها...الخ 

االشكالية وصياغة الفرضيات، هو أساس انطالق الدراسة، أما أدوات البحث المناسبة فهي أساس انجاز الجانب 
الميداني الذي يعطي مصداقية لإلشكالية، وعليه قام الباحث بخطوات تمهيدية والتي كان الغرض منها اعداد أرضية 

 جيدة للعمل وهذه الخطوات يمكن حصرها فيما يلي:
 القاء نظرة حول واقع سير العملية التدريبية ومعرفة األسس التي تبنى عليها التدريبات  -
أثناء التطبيق الفعلي  والمعوقات التي قد تعترض الباحث خالل الدراسة األساسيةالوقوف على الصعوبات  - 

 للبرنامج التجريبي وبالتالي العمل على تعديلها وتكييفها قبل الشروع في تطبيق التجربة األساسية 
مجموعات  التعرف على أفراد العينة قيد الدراسة من خالل االطالع على الملفات االدارية ألجل تصنيفهم في- 

 متجانسة
  اعداد الوثائق االدارية من أجل اضفاء الصيغة القانونية إلجراء هذه الدراسة -

 وقد مرت الدراسة االستطالعية على المراحل التالية:
  :تحديد األهمية النسبية لكل صفة من الصفات البدنية وكذا لكل مهارة من المهارات األساسيةالخطوة األولى 
الى جانب االعتماد على المصادر والمراجع والدراسات السابقة  الخبراءتمثلت في قيام الباحث باستطالع رأي   

تي سيتم التطرق المهارات األساسية الو الصفات البدنية  ألهموالبحوث المشابهة، بغرض التحليل والتفكير المنطقي 
  اليها في الدراسة

تم اختيارها سية في كرة القدم اسمجموعة من الصفات البدنية والمهارات األوعليه تم تصميم استمارة تحتوي على   
 (01أنظر الملحق رقم ) 15Uعلى أساس بعض الخصائص والمميزات لدى الفئة العمرية 

، كما هو موضح في النسبية وقد اعتمد الباحث عند اختيار الصفات البدنية والمهارات األساسية على األهمية
 :(2 الجدول رقم )
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نسبة  مكونات الصفات البدنية الترتيب
 األهمية

 المهارات األساسية الترتيب
 بالكرة

نسبة 
 األهمية

 %94 السيطرة على الكرة  01 %100 القوة المميزة بالسرعة 01
 %92 الجري بالكرة 02 %96 السرعة االنتقالية 02
 %90 االستالم والتمرير 03 %78 الرشاقة 03
 %76 المراوغة 04 %76 سرعة رد الفعل  04
 %72 التصويب 05 %74 القوة العضلية القصوى 05
 %64 ضرب الكرة بالرأس 06 %72 قوة التحمل 06
 %42 رمية التماس 07 %72 سرعة الحركة )األداء( 07
   08 %72 تحمل األداء 08
   09 %68 تحمل السرعة 09
   10 %68 المرونة 10
   11 %56 التوافق  11
   12 %54 التحمل العام 12

 حسب أراء السادة المحكمين ات االساسيةهمية النسبية للصفات البدنية والمهار (: يبين األ 2جدول رقم )

  :وكذا الوحدات التدريبية المقترحة المقترحة اريةهوالمالبدنية تحكيم وترشيح االختبارات الخطوة الثانية 
المرتبطة تمثلت في قيام الباحث أوال بمسح مرجعي لمختلق الكتب والمراجع العلمية باإلضافة الى بعض الدراسات   

باإلضافة الى األخذ بآراء عدد من  أشهر 03قرابة  حيث استغرق بناءه، من أجل بناء البرنامج التدريبي بالبحث
هداف التي يجب أن تحقق للتعرف على أهم األالخبراء في مجال التدريب الرياضي وعلى وجه الخصوص كرة القدم 

في هذه المرحلة العمرية وكذا الكيفية الصحيحة في بناء البرامج التدريبية من حيث المحتوى ونوعية هذه البرامج 
وكذا من أجل استخالص أهم االختبارات الخاصة بالصفات البدنية والمهارية  دات التدريبيةوطرق تنفيذها خالل الوح

  دراسة وفي هذا الشأن يشير الباحث أنه تم االستعانة ببعض الدراسات السابقة وخاصة ، قيد الدراسة
كذا وحدات البرنامج ومن أعاله ومن غيره من المبادئ االساسيات تم اعداد مجموعة من االختبارات المقترحة و   

التدريبي المقترح في شكل استمارة تفي باألغراض المنشودة، حيث تتميز بالسهولة والوضوح، كما ال تتطلب 
 داؤهاأامكانيات ضخمة وبإمكان أي مختبر 

أنظر  المحكمينوعليه عرضت االستمارة الخاصة بترشيح االختبارات ووحدات البرنامج المقترح على مجموعة من   
 االختبارات المقننة وكذا الوحدات التدريبية المقترحة وأنسب قصد تحديد أدق (02الملحق رقم )
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 عليه من نتائج نلخصها في مايلي: مأسفرت  الباحث من هذه الخطوة من خالل  استفادوقد 

 
 أهم الطرق والوسائل المستخدمة في تدريب الناشئين. تحديدا -
 د في ميدان تدريب الناشئين.جمع الحقائق الميدانية حول الجدي -
 اإلطالع على أحدث البرامج والتمارين الرياضية والتي ترتبط بموضوع الدراسة. -
  والوحدات المقترحة.  االختباراتعلى  والمختصين إجماع غالبية المدربين  -
 لخطوة الثالثة: ا 

وذلك بتطبيق  01/03/2018 - 25/02/2018قام الباحث بدراسة استطالعية في الفترة الزمنية الممتدة ما بين 
عادةاالختبار  الختبارات البدنية والمهارية ل ايجاد األسس العلميةتطبيقه بعد فارق زمني قدر بأسبوع كامل قصد  وا 

وقد عقد الباحث  وكذا تأهيل السواعد العلمية التي اختارها الباحث لالستعانة بها في التطبيق الميداني لالختبارات،
   عدة لقاءات مع السواعد من أجل:

  شرح الهدف من البحث وتحديد القياسات المطلوبة -
  دوات وطريقة استخدامهاجهزة واألالتعرف على األ -
 االختبارات تحديد وترتيب تطبيق  -
 ت االختبارا إلجراءتحديد المكان والزمان  -
    ند اجراء االختبارات الرئيسيةهم الصعوبات التي قد تواجه الباحث عأالوقوف على  -
 تحديد األسس العلمية لالختبارات المعتمدة -

 وقد راعى الباحث في اختياره للسواعد العلمية الصفات واالشتراطات التالية:
  الرياضيالحصول على شهادة لليسانس أو الماستر في التدريب  
 الحصول على شهادة تدريب درجة ثانية 

 سفرت نتائج الدراسة على ما يلي:أوأمام هذا 
 على جميع يات و ر االيجابي للسواعد العملية في نجاح الدراسة االستطالعية على جميع المستيثتأال

 السير الحسن والتنظيم اللذان سادا الدراسة المستويات وذلك من خالل
 المستخدمة وبطاقات التسجيل واألدواتد الفعلي من صالحية األجهزة يالتأك 
  وجوب منح نفس الفرص لالعبين أثناء تنفيذ االختبارات 
 اتالقيام باالختبار  وجوب عدم ترك الالعبين في راحة سلبية تامة أثناء 
 ترتيب وتطبيق االختبارات والقياسات 
 اكتشاف الصعوبات التي تواجه الباحث أثناء التنفيذ 
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  دراسة الصدق والثبات والموضوعية  :لرابعةاالخطوة 
غير عينة من ثقلها العملي حيث تم اختيار عينة  للتأكدتناول الباحث تلك االختبارات بالتجريب  الخطوةخالل هذه   

 عشوائية غير  تم اختيارهم بطريقة بالع 15العبين الذين طبق عليهم االختبارالدراسة األساسية بحيث بلغ عدد ال
 وكان من اهم اهداف هذه الدراسة االستطالعية مايلي:

 االختبارات وترتيب أدائها  إلجراءمن مدى صالحية المكان المخصص  التأكد 
 كد من صالحية االدوات واألجهزة المستخدمة في الدراسةأالت 
 من مالئمة هذه االختبارات لعينة الدراسة التأكد 
  على كيفية استخدام األدوات وطرق تسجيل البيانات  المساعدتدريب 
  التعرف على االخطاء والمشكالت التي تظهر أثناء القياس لتالفيها في الدراسة األساسية 
  الذي يستغرقه االختبار الواحد، وكذا مجموعة االختبارات كاملة معرفة الوقت 
  االختبارات إلجراءتناسب االختبارات لعينة الدراسة ومدى استعداد المختبرين 
 عبين ذهنيا وبدنيا لالختبارات المستخدمة في الدراسةاخذ فكرة عن كيفية استقبال الال 
 الثبات( لالختبارات البدينة والمهارية حتى يكون لها ثقل علمي-من الصالحية العلمية )الصدق التأكد 
 معرفة الوقت الذي يستغرقه االختبار الواحد، وكذا مجموعة االختبارات كاملة 

على االختبارات ومفرداتها تبعد عنها الشك والتأويل إذ نجدها ضمن أهداف  باإلجماعإن لموافقة المختصين 
الوحدات التدريبية كاختيار السرعة والرشاقة والتمرير واالستالم والتحكم بالكرة ......الخ، وهذا مما يمنحها 

 .موضوعية ومصداقية جيدة
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معامل االرتباط القيمة  االختبارات

 ةالجد ولي
 معامل صدق االختبار ل ثبات االختبارمعام

  متر 30جري  -1
 
 
 

2.14  

0.68 0.82 
 0.94 0.89 لألعلى يالقفزالعمود-2

 0.97 0.95 الجري بين الحواجز-3

السيطرة على الكرة -4
 0.89 0.80 في مساحة محددة

الجري بالكرة بين -5
 القوائم

 
0.70 0.83 

واالستالم  التمرير-6
 والتحكم

0.83 0.91 

( يبين معامل الثبات و صدق االختبارات البدنية والمهارية المعتمدة في البحث عند درجة 3جدول رقم)
 0.05ومستوى داللة 14الحرية 

وبهذا فإن الدراسة االستطالعية الثانية حققت أهدافها على جميع األصعدة فقد قدمت لنا معطيات مهمة   
من أهمها األسس العلمية لالختبارات البدنية والمهارية التي ستستعمل في التجربة الميدانية وهذا ما أكده 

 .يةالمهار ثبات وصدق االختبارات البدنية و  بين مدىالجدول رقم )( والذي 
 

   
 الدراسة األساسية: -3-2
 :المنهج المتبع -3-2-1
ن المنهج هو عبارة عن احث هي التي تحدد طبيعة المنهج ألان طبيعة الدراسة ونوع المشكلة التي يتطرق اليها الب  

وتكون هذه األسس المنهجية بمثابة المرشد  مجموعة من القواعد واألسس يتم وضعها من أجل الوصول الى الحقيقة،
 (89. ص 2008)عمار حمروش، محمد ثابت. الذي يتبناه الباحث حتى تتسم دراسته بالدقة العلمية 

منافسة باللعب على فاعلية التدريب باستخدام اسلوب الانطالقا من مشكلة الدراسة التي تهدف الى التعرف   
"، نجد أن طبيعة هذه u15المصغر على تطوير بعض الصفات البدنية والمهارات االساسية لناشئ كرة القدم 

الدراسة تبحث في العالقة السببية بين أكثر من متغيرين وهي عالقة تأثر وتأثير، وتماشيا مع ذلك فان المنهج 
أن المنهج  محمد حسن عالوي وأسامة كمال راتبث يقول التجريبي هو أكثر المناهج مالئمة لهذه الدراسة حي
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التجريبي هو المنهج الوحيد الذي يمكنه االختبار الحقيقي لفروض العالقات الخاصة بسبب أو األثر، كما أن هذا 
)محمد حسن عالوي وأسامة المنهج يمثل االقتراب األكثر صدقا لحل العديد من المشكالت العلمية بصورة عملية ونظرية 

  (217، ص 1999كامل راتب، 
أن المنهج التجريبي هو أقرب مناهج البحوث لحل المشاكل بطريقة  عمار بحوش ومحمود ذنيباتويقول أيضا   

وهو محاولة التحكم في جميع العوامل  علمية، والتجربة سواء تم في المعمل أو في القاعة أو في مجال آخر،
والمتغيرات األساسية باستثناء متغير واحد يتناوله الباحث في الدراسة، حيث يقوم بتطويعه أو تغييره بهدف قياس 

 (89، 1995)بوحوش، ذنيبات تأثيره في العملية 

ين على ظاهرة ما، وتمثل و عامل معأعلى قياس تأثير معين  ويشير المنهج التجريبي في مضمونه العلمي  
 باللعب المصغر اسلوب المنافسة التدريبي باستخدام مفردات البرنامج  للمنهج التجريبي في تطبيق استخدامنا

كمتغير مستقل لهذا البحث بينما تمثل المتغير التابع في تأثير هذا النوع من التدريبات على بعض الصفات البدنية 
"، وألجل اصدار أحكام موضوعية حول فاعلية المتغير األصاغروالمهارات األساسية لدى العبي كرة القدم "صنف 

الدراسة اعتمد الباحث على التصميم التجريبي لالختبارين  المستقل وتأثيره االيجابي على المتغير التابع ففي هذه
القبلي والبعدي لمجموعة ضابطة وأخرى تجريبية والذي يعتمد أساسا على قياس المجموعتين معا قياسا قبليا )قبل 
 اجراء التجربة( ثم قياس بعدي )بعد اجراء التجربة( للمجموعتين )الضابطة والتجريبية( مع عدم تعرض المجموعة
الضابطة للمتغير التجريبي، والفروق الموجودة بين القياسين )قبلي، بعدي( يثبت أو ينفي صحة الفروض، والدرجات 

 والنتائج الخام المتحصل عليها تم معالجتها احصائيا باستخدام بعض الوسائل االحصائية المناسبة
  :متغيرات البحث -3-2-2

 تم ضبط متغيرات البحث على النحو التالي:
بها، ونقصد به العامل التجريبي  يتأثرهو الذي يؤثر في العالقة القائمة بين المتغيرين وال  متغير المستقل:أوال/ ال

هذه وبهذا يكون المتغير المستقل في  ،(39، ص 2004)أحمد الشافعي، سوزان أحمد،  الذي نريد قياس أثره على المتغير التابع
  المصغر باللعباسلوب المنافسة هو  الدراسة

، وفي بحثنا هذا تمثل المتغير هو الذي يتأثر بالعالقة القائمة بين المتغيرين وال يؤثر فيهاثانيا/ المتغير التابع: 
 بعض الصفات البدنية والمهارات األساسية في كرة القدمالتابع في 

 ة،الرشاقة،القوة المميزة بالسرعاالنتقاليةالسرعة  الصفات البدنية:  -
 واالستالمالتمرير  ،على الكرة السيطرة ،بالكرهالجري المهارات األساسية:  -

  
وعلى أساس هذه االعتبارات قام الباحث بمجموعة من االجراءات لضبط متغيرات البحث قصد التحكم فيها أو     

 عزلها والتي تمثلت فيما يلي:
  بعينة البحث:متغيرات مرتبطة 
 ( 13/14  تم أخذ أفراد العينات من نفس األعمار  )صنف األصاغر–سنة 
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 )العينتين متجانستين ومتكافئتين من جميع الجوانب )الجنس، العمر، الوزن، الطول 
 :متغيرات مرتبطة باإلجراءات التجريبية 
في نفس على كال العينتين  أشرف الباحث بنفسه على اجراء التجربة االستطالعية واالختبارات القبلية والبعدية -

 بمساعدة فريق عمل مكون من سواعد علمية مؤهلةالتوقيت تقريبا، 
قام الباحث بالتخطيط للبرنامج التدريبي المقترح مع مراعاة توحيد االطار العام للبرامج التدريبية لكل من  -

كما   ات التدريبية اليوميةالمجموعتين من حيث فترات التدريب، وعدد مرات التدريب في األسبوع وزمن الوحد
المجموعة أدخلت التدريبات الفنية للبرنامج المقترح على المجموعة التجريبية كمتغير تجريبي في حين استمرت 

 التدريبيأشرف الباحث بنفسه على تطبيق البرنامج ، وقد الضابطة في التدريب باستخدام التمارين التقليدية
 :متغيرات خارجية 
 المناخية )متقاربة من حيث درجة الحرارة( مراعاة الظروف  -
 مراعاة االصابات والحاالت المرضية -
 عدم تبديل وتغيير وسائل القياس على ممر االختبارات القبلية والبعدية للعينتين -
كال الملعبين ذو أرضية ذات عشب اصطناعي من الجيل الرابع في حالة جيدة مما جعله يالئم ويساعد على  -

 ت في أحسن الظروفاجراء االختبارا
 :مجتمع البحث -3-2-3
ان مجتمع الدراسة يعني جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها البحث، فالباحث الذي يعد بحثه في دراسة ظاهرة أو   

)ذوقات،  مشكلة ما، فانه يحدد جمهور بحثه أو مجتمع بحثه حسب الموضوع أو الظاهرة أو المشكلة التي يختارها

صنف -هذه ارتأينا أن يكون مجتمع البحث خاص بفرق والية البويرة لكرة القدم وفي دراستنا ، (99، ص 2001
حسب االحصائيات  طرف الرابطة الجهوية لكرة القدم ، حيث اشتمل المجتمع االحصائي المقدم من15U األصاغر

 .فرق 05على  2017/2018والتقسيمات الجديدة لموسم 
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 عدد الالعبين الفرق الرقم
 29 حمزاوية عين بسام  1
 30 سريع حيزر 2
 30 ثامر شباب 3
 29 الهاشمية جمعية 4
 30 تامالحت 5

 148 5 المجموع
 النسبة المؤوية العدد 

 %100 149 المجتمع األصلي

        % 20 30 عينة البحث

 

 (: مجتمع البحث 4جدول رقم )
 :البحث وكيفية اختيارها عينة -3-2-4

تعرف العينة على أنها: جزء من مجتمع الدراسة الذي تجمع منه البيانات الميدانية وهي تعتبر جزءا من         
)رشيد الكل بمعنى أن تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث األصلي تمثيال صادقا 

  (334، ص 2007زرواتي، 
وهي أيضا النموذج األول الذي يعتمد عليه الباحث النجاز العمل الميداني، فبعد الدراسة االستطالعية وبعد     

أصاغر" الناشطة في الرابطة تحديد الباحث مجتمع الدراسة الذي تمثل في فرق والية البويرة لكرة القدم "صنف 
غير عشوائية التي تسمى العينة اختيار عينة البحث بطريقة ، ونظرا لطبيعة البحث والمنهج المستخدم فيه تم الوالئية

فرق أما عينة  5من بين  تشكلتوالتي  الهاشمية جمعيةمتمثلة في فريق حمزاوية عين بسام وفريق  العرضية
 من المجتمع األصلي وقسمت العينة الى مجموعتين:  %20العب بنسبة  30الالعبين قدرت بـ 

 حمزاوية عين بسامالعب من فريق  15 العينة التجريبية: -
  الهاشمية جمعيةالعب من فريق  15 العينة الضابطة: -
 من خالل:  وكان االختيار -
 ابعاد حراس المرمى  -
 حصص متتالية  3ابعاد كل العب قاطع  -
 استثناء الالعبين كبار السن  -
 ابعاد الالعبين المصابين -
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  الغير منضبطينالالعبين  -
 :مجاالت البحث -3-2-5
لفرق والية البويرة الناشطة في  أصاغرتمت التجربة على عينة من العبي كرة القدم صنف المجال البشري:  أوال/

 .العب موزعين على فريقان 30والذي بلغ عددهم  ،2017/2018للموسم الرياضي  الوالئيةالرابطة 

بد القادر بعين بسام وهو نفسه لقد تم اجراء الحصص التدريبية بالملعب البلدي زروقي عثانيا/ المجال المكاني: 
الذي تمت على مستواه اجراء االختبارات البدنية القبلية والبعدية للعينة التجريبية، فحين أن العينة الضابطة زاولت 

وفي نفس الملعب أجريت لهم االختبارات البدنية  بالهاشمية عالن زوادالعملية التدريبية على مستوى الملعب البلدي 
 .قبلية والبعديةوالمهارية ال

لقد بدأت الدراسة الجدية بعد تلقي الموافقة النهائية على مشروع البحث من اللجنة المقررة المجال الزماني:  /ثالثا
( وهذا في شهر I. STAPSلدراسة مشاريع البحوث على مستوى معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية )

 وقد امتدت الدراسة فيها في جانبين، كما هو موضح في الجدول التالي:  ،2017نوفمبر 

 

 المدة المستغرقة تاريخ النهاية تاريخ البداية الجانب
 أيام 05و شهر 03 20/01/2018 15/11/2017 جمع المعلومات نظريالجانب ال
 

الجانب 
 التطبيقي

 أيام 07 01/03/2018 25/02/2018 التجربة االستطالعية
 أيام 04 11/03/2018 08/03/2018 تطبيق االختبارات القبلية

 شهر 10/04/2018 15/03/2018 تطبيق البرنامج التدريبي المقترح
 أيام 04 17/04/2018 14/04/2018 تطبيق االختبارات البعدية

 شهر 20/07/2018 20/06/2018 تحليل النتائج
 يبين االطار الزماني الذي تم فيه انجاز هذه الدراسة ( (5جدول رقم 

 :أدوات البحث -3-2-6
تمام التجربة هي تهيئة وتنظيم وترتيب األدوات المستخدمة     من األمور المهمة التي تساعد الباحث في انجاز وا 

 وتنسيقها حتى يتسنى استغاللها بأحسن صورة ألداء العمل بكفاءة ودقة وبأقل مجهود وفي أقصر وقت
 لقد استخدم الباحث ألجل انجاز بحثه عن النحو األفضل وتحقيقا ألهدافه المنشودة مجموعة من األدوات التالية:  

 أوال/ األدوات األساسية )الرئيسية(:
 :المصادر والمراجع العربية واألجنبية  
ما توفر لديه من مصادر قصد االحاطة الكلية واإللمام النظري بموضوع البحث قام الباحث باالعتماد على كل     

ت يالعلمية، فضال عن شبكة اإلنترن والمنشورات ومراجع باللغتين العربية واألجنبية زيادة على المجالت والملتقيات
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بحث، وذلك بهدف الالتي يدور محتواها حول موضوع كما تم االستعانة واالعتماد على الدراسات السابقة والمرتبطة 
 الدراسة الميدانية والباحث على علم ودراية بمختلف المتغيرات التي تحيط بموضوع بحثه التوجه الى الميدان إلجراء

 :المقابالت الشخصية المباشرة 
تعتبر المقابلة من األدوات التي تصل فيها المعلومة بأكثر دقة على ما تأتيك األجوبة المكتوبة بحث يقول    

"يرغب العديد من الناس في ايصال المعلومات شفويا أكثر من ايصالها تحريريا، وهم بذلك يعطون  العزاوي
 خرىأية أداة أمعلومات جاهزة وكاملة عن طريق المقابلة، وال يمكن تقديم هذه المعلومات عن طريق االستفتاء أو 

باحث بإجراء مقابالت شخصية مع العديد من المدربين والخبراء في مجال وعليه قام ال، (142، ص 2008)العزاوي، 
الدكاترة  ة كرة القدم، كما شملت المقابالت الشخصية العديد منيب الرياضي وعلى وجه الخصوص رياضالتدر 

بناء  هداف التي يجب أن تحقق في هذه المرحلة العمرية وكذا الكيفية الصحيحة فيواألساتذة للتعرف على أهم األ
 البرامج التدريبية من حيث المحتوى ونوعية هذه البرامج وطرق تنفيذها خالل الوحدات التدريبية

 :االختبارات البدنية والمهارية 
وهي من أهم الطرق استخداما في مجال التدريب الرياضي وخاصة في البحوث التجريبية باعتبارها أساس التقييم   

 للوصول الى نتائج دقيقة في مجال البحوث العلميةالموضوعي اذ تعد من أنجع الطرق 
وكذلك ومن هنا اعتمد الباحث على بطارية اختبارات مقننة تقيس الجوانب البدنية والمهارية التي هي قيد الدراسة   

  .تكون حسب مستوى الفئة العمرية المدروسة
 المساعدة:  األدواتثانيا/ 
 :استمارات جمع البيانات 

 بإعداد االستمارات التالية:قام الباحث 
استمارة استطالع رأي السادة المحكمين لتحديد األهمية النسبية لكل صفة من الصفات البدنية ولكل مهارة من  -

 (01أنظر الملحق ) المهارات األساسية في كرة القدم
أنظر الملحق لالعبي كرة القدم  استمارة استطالع رأي السادة المحكمين لتحديد أهم االختبارات البدنية والمهارية -

(02) 
   وثيقة تسهيل المهمة الصادرة عن رئيس قسم التدريب الرياضي -

  :فريق عمل مساعد 
طبيعة الدراسة التي يخوض فيها الباحث حتمت عليه اختيار فريق عمل مساعد لتنفيذ االختبارات وتسجيل     

رشاد جميع المساعدين من مدربين وطلبة التخرج في التدريب  النتائج، وفي هذا الشأن حرص الباحث على توعية وا 
" حيث تم تدريبهم وتزويدهم بالمعلومات الكافية حول االختبارات د ل مالرياضي )ماستر وليسانس( للنظام الجديد "

 .وكيفية التسجيل وغيرها، من خالل عقد جلسات دورية معهم
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 ئل البيداغوجية:الوسا 
جهزة واألدوات والمستلزمات التي تفيد الباحث في تنفيذ االختبارات وتساعده في انجاز عمله تمثلت في األ    

 والحصول على البيانات التي يروم الحصول عليها، ومن أمثلتها:
، لوحات (Cerceaux)شواخص، دوائر ، FOX 40صافرة ،  CASIO HS-30Wهميقاتيكرات قدم قانونية،     

 اشير، طبمتري شريط قياس مختلقةصدريات بألوان ، ((Lattesمستقيمة 
 

 :األسس العلمية لألداة )سيكومترية االداة( -3-2-7
حتى تكون لالختبارات صالحية في استخدامها وتطبيقها وذات ثقل علمي البد من مراعاة الشروط واألسس   

 العلمية التالية:
 االختبار نفس النتائج اذا ما أعيد على نفس األفراد وفي نفس الظروفأن يعطي يعني  أوال/ ثبات االختبار:

والمقصود بثبات االختبار "درجة الثقة" وذلك أن االختبار ال يتغير في النتيجة )أي ذو قيمة ثابتة( خالل التكرار أو 
التجربة على نفس المجموعة  خر اعطاء الثبات للنتائج التي تحصل عليها الباحث اذا ما أعيدتآاالعادة وبمعنى 

 (143، ص 2005)ليلي السيد فرحات، المشابهة 
عن ثبات االختبارات ان االختبار يعتبر ثابتا اذا كان يعطي نفس النتائج باستمرار اذا ما تكرر  فان دالينويقول   

، ويعتبر أسلوب الثبات عن (193، ص 1995)محمد صبحي حسانين،  تطبيقه على نفس المفحوصين وتحت نفس الشروط
عادة االختبارطريق  من أكثر طرق ايجاد معامل ثبات الصالحية بالنسبة لالختبارات األداء التربية  االختبار وا 

 البدنية والرياضية ويصطلح عليه البعض بمعامل االستقرار
ات قام الباحث بحساب معامل الثبات لكل اختبار سواء االختبارات البدنية أو المهارية ولقياس صالحية االختبار   

عادة االختبار واستبعاد  15U أصاغرحيث أجريت على العبي كرة القدم صنف Test-Retest  بأسلوب اختبار وا 
خالل التجربة االستطالعية لمدة أسبوع  ألية متغيرات أخرى مؤثرة امتدت الفترة الزمنية بين االختبار القبلي والبعدي

على نفس العينة وبنفس شروط االختبار األول، كما عمل الباحث على ضمان أقوى تجانس وسط ذلك من خالل 
 مراعاة التكافؤ في متغيرات خصائص عينة البحث المذكورة سابقا

جربة االستطالعية على حسب مواصفاتها المحددة بعد انهاء أداء االختبارات البدنية والمهارية )القبلية والبعدية( للت  
قام الباحث بالمعالجة االحصائية واستخالص النتائج باستخدام معامل االرتباط البسيط لكارل بيرسون وأفرزت هذه 

 االحصائية عن مجموعة من النتائج.المعالجة 
ى مدى تحقيق االختبار لهدفه الذي يعتبر الصدق أهم شروط االختبار الجيد الذي يدل عل صدق االختبار:ثانيا/  

 (146، ص 1993)مقدم عبد الحفيظ،  وضع من أجله، ويقصد بصدق االختبار مدى صالحية االختبار لقياس فيما وضع لقياسه
أن الصدق يعني المدى الذي يؤدي فيه االختبار الغرض الذي وضع من أجله  ومك جي باروويذكر كل من   

 حيث يختلف الصدق وفقا لألغراض التي يود قياسها واالختبار الذي يجري إلثباتها
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ومن أجل التأكد من صدق االختبارات استخدم الباحث الصدق الذاتي باعتباره أصدق الدرجات التجريبية بالنسبة   
قية التي خلصت من شوائبها أخطاء القياس، والذي يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات للدرجات الحقي

 (192ص  1995)محمد صبحي حسانين،  االختبار

 معامل ثبات االختبار√=  الذاتي صدقال
   

أي أن االختبار يعطي نفس النتائج مهما كان القائم  تعني موضوعية االختبار عدم تأثره، ثالثا/ موضوعية االختبار:
الى أنه "يعتبر االختبار موضوعيا اذا كان يعطي نفس الدرجة بغض النظر عن من  فان دالينويشير بالتحكيم، 

)محمد عبد يصححه وعدم ادخال العوامل الشخصية فيما يصدر الباحث من أحكام والتحرر من التحيز أو التعصب 

كما يقصد بها وضوح التعليمات الخاصة بتطبيق االختبار وحساب الدرجات والنتائج ، (332، ص 2003الرحمان عيسوي، 
 (179، ص 1996)اخالص محمد،  الخاصة

وفي هذا السياق استخدم الباحث مجموعة من االختبارات الشائعة والمتداولة في رياضة كرة القدم الى ذلك كونها    
سهلة مفهومة وواضحة ومناسبة لمستوى المختبرين بدنيا ومهاريا، كذلك حساب الدرجات على مستوى كل اختبار 

ة باستخدام وحدات الزمن والمسافة وعدد المرات والدقة بعيدا عن الصعوبة أو الغموض، فكل نتائج االختبارات السابق
لغة التعامل في اطار عرض وتوجيه المختبرين فقد تميزت بالبساطة أما فيما يخص  ،باألرقام مع محكمين مؤهلين

والوضوح وغير قابلة للتأويل، باإلضافة الى ذلك تم توضيح الهدف من القياس مع شرحها الجيد وذكر تفاصيل 
  كل االختبارات، كما قدم لهم عرض نموذجي مفصل لكل اختبار ومتطلبات

حرص الباحث على تشجيع ومراعاة عنصر التشويق حتى يعطي المختبر أقصى قدرة وخالل سير خطوات التجربة  
 عاليةأن االختبارات المستخدمة تتمتع بموضوعية  نستخلصواستنادا على كل االعتبارات السالفة الذكر  ممكنة له 

 :عرض االختبارات البدنية والمهارية -3-2-8
 أوال/ االختبارات البدنية:

  (2004)جواد علي سلوم، متر من الوقوف  30اختبار جري 
  قياس السرعة االنتقاليةالغرض من االختبار: 
 متر 30خطين متوازيين مرسومين على األرض المسافة بينهما  ساعة إيقاف،األدوات المستعملة: 
 يقف المختبر خلف الخط األول، عند سماع اشارة البدء يقوم بالعدو الى أن يتخطى الخط الثانيمواصفات األداء: 

 يسجل للمختبر الزمن الذي استغرقه في قطع مسافة الثالثين مترالتسجيل: 
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 متر من الوقوف 30اختبار جري (: 5 شكل رقم )
 

  :( 112، ص 2012)درويش، اختبار الوثب العمودي 
 قياس القدرة العضلية للرجلين )القوة المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين( الغرض من االختبار:
 حائط طباشير قياسشريط االدوات المستعملة: 

  طريقة األداء:
 القياس على الحائط يتم تثبيت شريط 
  يأخذ المختبر الوضع االبتدائي لالختبار كما هو موضح في الشكل رقم)(، ويرفع يديه ألقصى مسافة ممكنة مع

 سم  1مراعاة عدم رفع العقبين عن األرض، ثم يؤخذ االرتفاع الذي وصل اليه الالعب وألقرب 
 على ووضع عالمة بالطباشير باستخدام االصبع يقوم المختبر بحركة واحدة دون أية حركات تمهيدية بالوثب أل

 الوسط عند أعلى مسافة ممكنة
 يقوم المحكم بمراقبة نقطة المالمسة -

 القواعد )الشروط(:

متر 30  
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 الوثب من المكان دون أي حركات تمهيدية -
 عند أخذ القياس األول مراعاة عدم رفع العقبين عن األرض -

 التسجيل: 
سم ثم تسجيل المسافة الثانية التي وصل اليها  1يتم تسجيل المسافة االولى التي وصل اليها الالعب ألقرب  -

 سم، والفرق بينهما تعتبر نتيجة االختبار 1الالعب ألقرب 
 يعطى الالعب ثالث محاوالت تحتسب له األفضل  -

 
 : اختبار الوثب العمودي( 6 رقم ) شكل

  (128،ص1998) عمرو أبو المجد جمال واسماعيل النمكي، :الحواجز الجري المتعرج بيناختبار 
 وسرعته في اجتياز القوائمرشاقة الالعب قياس الغرض من االختبار: 
 .شواخص، حواجز إيقافصافرة، ساعة   األدوات المستخدمة: 

                          يقوم الالعب بمايلي: ( كما هو موضح في الشكل رقم ) مواصفات األداء:
 أمتار بينها  3متر عن قائم المركز و 5توضع القوائم في شكل تقاطع بمسافة   .1
 رسم خط بداية ونهاية على جانبي المركز   .2
 يقف الالعب على يمين القائم   .3
 عند االيعاز ينطلق ليدور حول القائم األول   .4
 يعود ليدور حول قائم المركز ثم ينطلق ليدور حول القائم الثاني  ثم  .5
 حين يكمل جميع القوائم يعود إلى خط النهاية .6

 حساب النتيجة: 
 الوصول لخط النهايةالساعة لحظة  إيقاف يقوم المدرب ب -
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 الجري المتعرج بين الحواجز اختبار( 7الشكل رقم )

 
  

 ثانيا/ االختبارات المهارية:
  سماعيل النمكي،نفس المصدر،ص مهارة السيطرة على الكرة في مساحة محددة اختبار   (144) عمرو أبو المجد جمال وا 

إلى معرفة مستوى الالعب في السيطرة على الكرة أثاء التنطيط في مساحة  االختباريهدف هذا  االختبارالغرض من 
  محددة.

وعند اإلشارة يبدأ بتنطيط الكرة والسيطرة عليها بجميع  لالختباريقف الالعب في مساحة محددة  :مواصفات األداء
 أجزاء الجسم من دون اليدين في محاولة عدم إسقاطها، وعدم الخروج من المنطقة المحددة لالختبار

 محاولتين وتحتسب األحسن العب  الكرة تمنح لكلتحتسب عدد مرات ضرب حساب الدرجة:
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 مهارة السيطرة على الكرة في مساحة محددة اختبار : ( 8رقم ) شكل
 
 سماعيل النمكي،نفس المصدر، ص   الجري بالكرة بين القوائم اختبار  (144) عمرو أبو المجد وا 

 إلى قياس القدرة على الجري بالكرة في الملعب االختباريهدف هذا  ارباالختالغرض من 
متر من خط البداية ثم تصف القوائم السبع الباقية في خط مستقيم  03يوضع أول قائم على بعد  طريقة التنفيذ:
م من بعضها، عند إعطاء اإلشارة يجري الالعب بالكرة من على خط البداية ويمر بين القوائم  1.05على مسافة 

 الثمانية محاوال اجتيازها والعودة إلى خط البداية.
 تسجيل: طريقة ال

 خط البداية  ىإلى المرور بين القوائم وحتى العودة إل االنطالقيحتسب الزمن المستغرق من  - 
 تمنح محاولتان لكل العب وتحتسب األحسن -
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 الجري بالكرة : اختبار(9 رقم ) شكل

 
 (286، صفحة 142واسماعيل النمكي، نفس المصدر، ص )عمرو أبو المجد  و التحكم  االستالمالتمرير و  اختبار: 

 يقيس االختبار مدى مقدرة الالعب على التمرير واالستالم   :االختبار هدف
أمتار 08متر من حائط التمرير و يوضع معلم آخر على بعد  30يرسم خط البداية على بعد   ارباالخت أداء طريقة

يقوم الالعب بركل الكرة على الحائط ثم يستلمها ويجري بها نحو المعلم ويعود إلى خط البداية من  من نفس الحائط،
 مرات 10جديد ليعاود تسديد الكرة وذلك في 

 التسجيل:
 العاشرة.حتى المحاولة  االنطالقيحتسب الزمن من  -
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 والتحكمالتمرير واالستالم  اختبار :( 10 م)الشكل رق                   
 
 
 

 :عرض البرنامج التدريبي -3-2-9
اعد الباحث مقترحا تضمن وحدات تدريبية، مراعيا األسس العلمية لوضع البرامج التدريبية لالعبين في ضوء     

(، اعتمادا على مجموعة من المصادر والمراجع والبحوث العلمية في 15النمو لهذه المرحلة العمرية )خصائص 
كما اشتمل هذا المقترح على أنشطة حركية متنوعة روعي في اختيارها الموازنة بين رغبات  مجال التخصيص،

 وميول الالعبين ومتطلبات نموهم وكان هدفها األساسي االرتقاء بمستوى بعض الصفات البدنية والمهارات األساسية
 االطار العام للبرنامج المقترح: / أوال
لقدم أثناء المباريات والتدريب ليس مجرد مجموعة من المهارات بقدر ما هو ان النشاط الحركي لالعبي كرة ا    

أداء حركي متعدد ومتصل ومترابط، وعلى عالقة منظمة تتم في ظل نظام ديناميكي يخضع لنظام التغذية الرجعية 
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جاه الصحيح لألداء ويمكن أن نضمن االحتفاظ باألداء الوظيفي لالعبين بدرجة من االستقرار والثبات والدقة في االت
 (03، ص 1989أحمد خاطر، )وخاصة في المواقف المتغيرة والمفاجئة 

والبرامج التدريبية المنظمة التي تتبع األصول العلمية تؤدي الى تطوير حالة الالعب من الناحية البدنية     
مل وجه كما أن نجاح االداء والمهارية وحتى الخططية والنفسية للقيام بواجباته ومهامه أثناء المنافسة على أك

الحركي لالعب خالل المباراة يتوقف على درجة ومستوى ثبات واستقرار المهارات الحركية لديه ومدى اتقانه لها 
  مهما تغيرت الظروف ومواقف اللعب أثناء المباراة

وتؤكد بعض الدراسات الحديثة في مجال التدريب الرياضي أن البرامج التدريبية في كرة القدم البد أن يكون     
حيث يتوجب شرح أهداف الحصة التدريبية لالعبين بينما يدفعهم للدخول  هداف واضحة لالعبين،أمستمرا وذو 

 (laurent 2001 p13) دقائق 10 السريع في تحقيق أهداف التمرين المقدم في حين ال تتجاوز مدة الشرح 

 األسس العلمية في وضع البرنامج المقترح:/ ثانيا
لناشئين حيث أنها الوسيلة الرئيسية لرفع مستوى أداء ا ان البرامج التدريبية لها دور هام في مجال تدريب    

الالعبين في األنشطة المختلفة، لذا أصبحت نظريات التدريب وطرقها الحديثة مدخال هاما إلحراز أفضل النتائج 
مكانياته، وتتطلب كفاءة العب كرة القدم أمورا كثيرة منها التخطيط السليم في  الممكنة في ضوء قدرات الالعب وا 

 تدريب الرياضي ومستوى االداء المهاري والبدني والخططيال
وقد اعتمد الباحث على المراجع العلمية والدراسات السابقة وأحدث الدراسات على شبكة االنترنت المختصة في     

عداد البرنامج التدربي في مجال كرة ا الناشئينتدريب فئة  لقدم بغية تحديد أفضل وأنسب الطرق والمبادئ للتخطيط وا 
 الذي يتالءم وطبيعة الفئة العمرية قيد الدراسة

وانطالقا من هذا أمكن التوصل لوضع أسس لبناء برنامج تدريبي يعتمد على تطوير بعض الصفات البدنية     
 سنة، ويمكن تلخيصها في ما يلي: 15أقل من  أصاغر وبعض المهارات األساسية لدى العبي كرة القدم صنف 

 
 

 البرنامج لخصائص ومميزات المرحلة العمرية المعنية قيد الدراسةمراعاة  -
مراعاة البرنامج للمبادئ العامة في تطبيق حمل التدريب من التدرج في الحمل، الفروق الفردية، استمرارية  -

 التدريب، تبادل العمل بين الراحة والجهد...الخ
 مراعاة اختبار التمارين من خالل تحليل مواقف اللعب -
 اة عنصر المرونة والتكيف مع الظروف المحيطة، وذلك من خالل وضع العديد من البدائلمراع -
 والنفسي المعرفي الخططيمراعاة كل جوانب االعداد المهاري، البدني،  -
 احترام مبادئ التدريب وأسس التخطيط الرياضي -
ذلك باالعتماد على الحرص على التنويع واستخدام أحدث التمرينات والتشكيالت في تنفيذ البرنامج و  -

 تسجيالت الفيديو والمراجع المختصة باإلضافة الى شبكة االنترنيت
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 االهتمام بالجانب الترويحي وعدم اهمال عنصر التشويق والمنافسة -
 انتقاء تمارين تعتمد على التفكير والتركيز باإلضافة الى الحضور العقلي لالعب  -
 / بناء البرنامج التدريبي:ثالثا
  :لخصت أهداف البرنامج المقترح في ما يلي:تأهداف البرنامج المقترح 

الوصول بالالعبين الى مستوى تدريب عالي من خالل تطوير بعض الصفات البدنية العامة والخاصة  -
 باإلضافة الى رفع وتحسين االداء المهاري للعبة وفق ظروف مختلفة ومتعددة 

 لالعبينية والخلقية دراتحسين الصفات اال -
 اكتساب الالعبين القدرة االيجابية في أداء المهارات وفق ظروف وما يحدث في المباراة -
 الوصول بالالعب ألحسن اداء مثالي من خالل االستفادة من الخبرات السابقة وأحدث نظم التدريب الخاصة -
 تنمية االداء المهاري والخططي لالعبين بما يتشابه ومواقف اللعب المختلفة -
 ة الجانب المعرفي لالعبين من خالل تمارين تعتمد على التفكير والذكاءتنمي -
 الوصول بالالعب الى اداء جميع المهارات بالكرة وبدونها في مواقف مشابهة للمباراة -
 استفادة الالعبين من رصيد مهاري كبير من خالل تخصيص حيز زمني كبير لألداء المهاري -
 :واجبات البرنامج المقترح 

 الهداف وضع الباحث الواجبات التالية:لتحقيق ا
 االعداد البدني 
 االعداد المهاري 
  االعداد النفسي والخططي 
 االعداد النظري 

 
 يضم البرنامج المقترح المتطلبات التالية:: تحديد محتوى البرنامج 
 :التحمل، المرونة، وتشمل على تطوير مكونات الصفات البدنية وأنواعها )القوة، السرعة،  المتطلبات البدنية

 الرشاقة، التوافق..(
 :وتشمل كل من المهارات األساسية بدون كرة واألخرى بالكرة: المتطلبات المهارية 
 المهارات األساسية بدون كرة: الجري بأنواعه: المستقيم، المتعرج، الجانبي -
 مراوغة، ضرب الكرة بالرأس(المهارات األساسية بالكرة: ضرب الكرة بأنواعه، السيطرة على الكرة بأنواعه، ال -
 :وتشمل األولى تطوير الصفات االرادية كالثقة بالنفس التعاون، سرعة اتخاذ  المتطلبات النفسية والخططية

 القرار، وأما الثانية فتشمل خطط اللهب الهجومية والدفاعية، الفردية والجماعية منها:
 لرجل، التغطية...خطط اللعب الدفاعية: الدفاع عن المنطقة، دفاع رجل  -
 خطط اللعب الهجومية: التصويب على الهدف، اللعب السريع في مساحات ضيقة -
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 :هداف البرنامج، التغذية الرياضية وقوانين اللعبةوتشمل حصص نظرية حول أ المتطلبات النظرية 
لغرض تنفيذ البرنامج وجب على الباحث تسخير وتحديد الوسائل المساعدة  ربعا/ وسائل تنفيذ البرنامج المقترح:

 على تنفيذه في أحسن الظروف، وتمثلت هذه الوسائل في ما يلي:
 تحديد الالعبين عينة البحث -
 تحديد الوسائل والعتاد المستعمل في الدراسة -
 ضبط فترات التدريب  -
 تحديد ميدان التدريب  -
 تحضير األدوات المساعدة  -
 راج االختبارات في صورتها النهائية لتحديد مستوى الالعبيناخ -
 تحديد مبادئ وطرق التدريب المتبعة في البرنامج المقترح -
 ضبط الزمن الكلي لمختلف الفترات التدريبية -
 ضبط متغيرات البرنامج المقترح: -
 بغرض السير الحسن للتجربة الميدانية قام الباحث بضبط جميع المتغيرات  -

 دات البرنامج المقترح:وحخامسا/ 
قلب المناهج، حاولنا بناء وتخطيط الحصص  وهيعنصر من عناصر الميكروسيكل  تعتبر الحصة التدريبية:

، حيث تضمن البرنامج المقترح وحدة تدريبية متوسطة المدىالتدريبية من خالل االهداف المحددة، أهداف تعليمية 
لتدريب األصناف الصغرى،  التدريبية برامجلووفقا لألسس العلمية ل وحدات في األسبوع، 3يومية مقسمة الى 

وحدة تدريبية في الشهر وكل وحدة تدريبية  12وحدات تدريبية لكل أسبوع بما بعادل  3وضعت في البرنامج المقترح 
 دقيقة، حيث يتم تقسيم كل وحدة الى ثالثة مراحل هي: 120تدوم حوالي مدة 

رحلة تحضيرية للحصة يكون تشكيلها بشكل تدريجي، ركزنا فيها على التحضير هي م هيدية:مالمرحلة الت
من خالل االعتماد على  الفسيولوجيثم خصصنا الجزء الثاني الى التحضير  أولالبسيكولوجي والنفسي كجزء 

عب بما يضمن عدم شعور الالو مجموعة تمارين مدمجة بالكرة تعمل على تهيئة الالعب لتحمل أعباء التدريب، 
 بالملل من اجراء نفس االحماء في كل مرة

تعتبر مرحلة أساسية في الحصة وهي مرحلة تدريب وتدريس تعمل على تحقيق االهداف  المرحلة الرئيسية:
 الرئيسية للحصة حيث اعتمدنا على:

 تشمل هذه المرحلة على التمارين الخاصة بالصفات البدنية والمهارية قيد الدراسة:
تعمل على تحقيق الهدف العام  مقابالت موجهةعلى شكل  9ضد  9و  8ضد  8مجموعة تمارين  من تتشكل -

للحصة تعمل على تنمية الجانب المهاري البدني الخططي والمعرفي من تشكيل استراتيجيات لعب مع تطوير 
 جومي والدفاعي في وضعيات مشابهة لمواقف اللعبهعملية التنشيط ال
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بالحركة بتشكيالت  ةالعبين تعمل على معالجة الجانب المهاري 6الى  3تشكل من تتمارين مركبة تشكل من  -
 مشابهة لمواقف اللعب في مساحة محددة

,,,الخ ترتكز على الجانب  3ضد  3و  2ضد  2وذلك من خالل تشكيالت  اللعب المصغرتمارين يتمثل في  -
حت ضغط المنافس حيث تعمل هذه ت البدني المهاري من خالل تطبيق الجانب المهاري في مساحات صغيرة

رين لتنمية الجانب العقلي من خالل االدراك والتحليل مع االجابة الحركية السريعة في موقف يتشابه مع امالت
 وضعيات اللعب الحقيقية

 المرحلة الختامية:
وقد حاولنا في تشكيلنا  ،استرجاعيوخصصناه الى الرجوع الى حالة الهدوء من خالل مجموعة تمارين     

للحصص التدريبية اتباع مبدأ التدرج في الحمل من أجل التحكم في حجم الحمل وشدة العمل ومراحل الراحة والتي 
 خصصت كراحة ايجابية

 سادسا/ تقنين حمل التدريب:
مبادئ التدريب مية وبمراعاة لعج التدريبي المقترح وفق األسس القام الباحث بتقنين حمل التدريب للبرنام    

الرياضي التي توصي بها األبحاث والتي تم دراستها في الدراسة النظرية في هذا البحث، حيث عمل الباحث على 
 أن  تكون درجة الحمل ثابتة ولكن عمل على زيادة الحمل بمرور الوقت وطبقا لقدرات العينة 

 ما يلي: وكانت االسس العلمية التي اتبعها الباحث في تقنين حمل التدريب
من خالل استطالع رأي الخبراء وبناءا على نتائج الدراسات السابقة حول خصائص المرحلة السنية لعينة البحث    

يتضح أن االحمال الخفيفة والمتوسطة والعالية هي التي يمكن تطبيقها على عينة البحث لتحقيق االهداف الخاصة 
خصصة في التدريب الرياضي على أن يكون المعيار االساسي حيث اتفقت أغلب الدراسات والبحوث المت، بالبحث

 الحد األقصى الذي يستطيع الرياضي تحمله خالل تنفيذه الحملفي تحديد درجة الحمل هو: 
رجة الحمل( يختلف من فرد الى أن "ما يستطيع فرد رياضي تحمله )الحد األقصى لدالبشتاوي والخواجا  يشرو     
ولتحديد الحمل التدريبي وتقويمه فقد استخدم الباحث األسلوب التقديري لتحديد درجة الحمل وتقويمه وذلك  أخرالى 

عن طريق تقدير درجة الحمل المطلوب قبل تنفيذه، وكذلك عن طريق االستعانة بالمؤشرات الموضوعية التي أشار 
طريقة  بإتباعلوب بعد تنفيذه، وقد قام الباحث التي تعتمد على تقدير درجة الحمل المط مفتي ابراهيم حماداليها 

 تحديد الحمل بواسطة النبض المستهدف عن طريق استخدام المعالة التالية:
النسبة المئوية لمعدل النبض × شدة الحمل بواسطة النبض المستهدف= احتياطي أقصى معدل للنبض

 المستهدف )شدة الحمل المطلوب(+ أقصى معدل للنبض أثناء الراحة 
وبناءا على ذلك تم تحديد مستويات حمل التدريب التي بنى عليها البرنامج التدريبي المقترح لعينة البحث الى ثالث 

 مستويات:
 ض/د( 190من مقدرة الالعب )نبضات القلب أكثر من  %100 -%80 الحمل االقصى 
 ض/د 190ض/د الى  170من مقدرة الالعب )نبضات القلب أكثر من  %80-%65 الحمل العادي( 
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 (ض/د 170القلب أقل من  تمن مقدرة الالعب )نبضا %65 -%40 الحمل المتوسط 
 بناءا على االهداف التي تم تحديدها المقترحتم تحديد محتوى البرنامج التدريبي  محتوى البرنامج الرياضي:سادسا/ 

 (3أنظر الملحق رقم ) كذلك والتي تم االشارة اليها كما يلي

 

 

 المدة البرنامجمتغيرات 
 أسابيع 4 مدة تطبيق البرنامج التجريبي

 حصة 12 عدد الوحدات التدريبية للبرنامج التجريبي
 حصص 3 عدد الوحدات التدريبية في االسبوع

 ساعة ونصف مدة كل وحدة تدريبية
 وضح محتوى البرنامج التدريبي( ي 6جدول رقم )

 يمثل االطار العام لمحتوى البرنامج التدريبي ( 7رقم ) جدول

 الجانب المعرفي العقلي الجانب النفسي العقلي الجانب البدني
  القاعدة يعد الذي العام التحملتنمية 

 نتيجة الخاص للتحمل األساسية
 المكونات من مكون مع ارتباطه
 تحمل) ببعض بعضها االخرى البدنية
 الى باإلضافة( القوة تحمل -السرعة
  األداء تحمل

 رد سرعة االنتقالية، السرعة تنمية 
 األداء سرعة الفعل،

 مع اتااللتحام خالل من القوة تنمية 
  )عضالت، جذع...( بقوة المنافس

  (جري وتغيير االتجاه)الرشاقة 
  (مرونة المفاصل واألربطة)المرونة 
 تنمية التوافق العصبي العضلي 

 من خالل  النفس جانب تنمية
زيادة حماس الالعبين واثارة 

 دافعية التدرب لديهم
 لالعب العقلي التحضير  
 النفسية تاالتغير  معرفة 
 الميدان في المعرفي الجانب تنمية 
 دةااإلر  ،سبالنف الثقة تركيز 

 الضغط مواجهةو 
 

 لالعب الشخصي التحضير 
 رياضية ثقافة ،العامة ثقافة 
 اللعبة قواعد معرفة 
  اللعب  ءةاقر 
 األولية االستعجاالت معرفة 

 االسترجاع وسائل

 :طريقة التدريب
  تمارين حركية 

 :طريقة التدريب
 صغرى، تمارين مركبة، تمارين 

 :طريقة التدريب
 نظرية دروس 
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  تمارين األلعاب المصغرة 
 تمارين المقابالت الموجهة 

 الموجه اللعب تمارين
 تنمية على تعمل وضعيات تشكيل 

 1×1 :مثال النفسي الجانب
 كيةار دإ  تاقدر  ،الخشونة ،التركيز

 )إجابة -تحليل -ءةاقر (
 الجانب لتنمية الموجهة األلعاب 

 )اإلجابة-لالتحلي-كار االد( العقلي

 اللعب تمارين مركبة، تمارين 
 على اللعب تمارين المصغر،

 منافسة شكل
 على تعتمد تمارين اعتماد 

 جعةار لا التغذية

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجانب الخططي خططي الجانب مهاري الجانب المهاري
 تنمية وتحسين

 المهارة الفردية 

 زيادة المخزون المهاري بالكرة 

  االحساس( قدرات التوافق بالكرة( 

  المهارات األساسية مع الحركة
 اخماد تمرير -السيطرة على الكرة

  التحكم في الكرة تحت الضغط
 بسرعة مرتفعة

  االستجابة السريعة(سرعة التفكير( 

 تنمية وتحسين
  المهارات األساسية للدفاع والهجوم

 في وضعيات اللعب

  التنقالت الصحيحة 

 االنتشار الجيد فوق الميدان -
 مساعدة حامل الكرة -
 التمركز الجيد لطلب الكرة -

  احترام مبدأ المساندة والتغطية 

  التنقل من وضع الدفاع الى وضع
 الهجوم والعكس

  اللعب تحت ضغط المنافس 

  المناسبة في استعمال المهارة
 الوقت المناسب

 تحسين
  الجانب الخططي في اللعب

من خالل الخطة 
 والتنظيمات 

  التمركز الخططي في اللعب
-حسب الخطوط )هجوم

 دفاع( -وسط
  التنقل من حالة الدفاع الى

 الهجوم
  التمركز في دفاع منظم 
 تنشيط اللعب الهجومي 

 :طريقة التدريب
 العبين بالمستويات 5-3مركبة  تمارين

تمارين مركبة تكون سهلة بالحركة مع 
 زيادة الريتم تدريجيا

 :طريقة التدريب
 من خالل تمارين اللعب المصغر 

( لعب 3-2( )4-4( )2-1( )2-1)
 حقيقي

 :طريقة التدريب
تمارين اللعب على شكل 

  8ضد  8، 9ضد  9مقابالت 
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 الوسائل االحصائية:  -3-2-10
وهي من أهم الطرق المؤدية الى فهم العوامل األساسية التي تؤثر على الظاهرة المدروسة من خالل الوصول     

الى نتائج يتم تحليلها ومناقشتها بعد ذلك، علما ان لكل بحث وسائله االحصائية الخاصة والتي تتناسب مع نوع 
ستعانة ببرنامج الحزمة االحصائية للعلوم المشكلة وخصائصها وهدف البحث، حيث تمت المعالجة االحصائية باال

 SPSS 21االجتماعية 
o  :(55، ص 2007)عبابنة، المتوسط الحسابي 

ز في العادة الى ميعرف الوسط الحسابي لمجموعة من القيم بأنه مجموع هذه القيم مقسوما على عددها، وير     
 (�̅�)الوسط الحسابي بالرمز 

 فان:   X1.X2…..Xn( مثل:  nفإذا كان لدينا مجموعة من المشاهدات )    

 
o  :يتم حسابه لمعرفة تقارب أو تباعد المجموعة عن وسطها الحسابي وعالقته كالتالي:االنحراف المعياري 

 
o  :يتم حسابه لمعرفة قيمة االرتباط بين التطبيق األول والثاني لتحديد معامل االرتباط البسيط لكارل بيرسون

 (193، ص 1995)محمد صبحي حسانين، معامل الثبات 

 
 : يقصد بها المجموع∑     حيث:

           𝒙, 𝒚 :)متغيرات )درجات االختبار 
           𝒏 :حجم العينة  

o  الصدق الذاتي(:صدق االختبار( 
وثباته ألن كل اختبار يمكن حساب صدق االختبار من الثبات، وذلك لوجود ارتباط قوي بين صدق االختبار     

 (83، ص 2010)اليمين، صادق هو بالضرورة ثابت، وذلك بتطبيق القانون االتي: 
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o  :(424، صفحة 2009)عدنان حسين الجادي ، يعقوب عبد اهلل أبو حلو،  اختبار "ت" ستيودنت 

يستخدم هذا النوع من االختبار لقياس داللة الفروق بين المتوسطات المرتبطة والغير مرتبطة، ولعينات متساوية     
 بحيث: ،متساويةوغير 

 اختبار "ت" ستيودنت لعينتين مستقلتين ومتساويتين:
ختبارات وهي طريقة إحصائية من الطرق التي تستخدم في حساب الفروق بين المتوسطات الحسابية، وتستخدم اإل

ختبارات تستطيع تقييم الفرق بين المتوسطات الحسابية تقييما مجردا من التدخل إلقبول أو رفض العدم بمعنى آخر 
 (75، ص 1996)عبد الوصيف والسامرائي،  ةستخدم الصيغة التاليت 30الشخصي وفي حالة العينات األقل من 

 

 اختبار "ت" ستيودنت لعينتين مرتبطتين غير مستقلتين:
بنجاح الختبار الفروض الخاصة بمجتمعين إحصائيين في العديد من التجارب البحثية التي  "ت"يستخدم توزيع     

 (95، ص 2003)رضوان، تتطلب مقارنة متوسطين حسابيين لمجموعة واحدة قياسين قبلي وبعدي. 

 (2003)محمد رضا ابراهيم، / معدل ضربات القلب القصوى100×معدل النبض الناتج عن كل تمرين الشدة الجزئية=  

 (261، ص 2007)جبار الكعبي،  شدة التمرين(/زمن الوحدة التدريبية×مجموع )زمن التمرين الواحدشدة الوحدة التدريبية= 

 حجم التمرين(/مجموع )حجم التمرين(×مجموع )الشدة الجزئية شدة الوحدة الكلية:
 

 
                             

 
 
 
 
 

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


جراءاته الميدانية                               الفصل الثالث  منهجية البحث وا 

83 
 

  ةخالص: 

 اإلجراءات هذه أن حيث الميداني للعمل تمهيد االستطالع فكان الميدانية، اإلجراءات الفصل هذا شمل لقد    
 أساسي بشكل مرتبط العلمية درجته بلغت مهما بحث أي نجاح إن و علمي بحث أي في منهجي أسلوب تعتبر

 .الرئيسية البحث حدود ضبط كيفية في مكنون الدراسة جوهر ألن الميدانية بإجراءاته

 وذلك هاالتجا هذا في والغايات األهداف محددة خطة وضع الفصل هذا خالل من الباحث حاول فقد وعليه   
الى  الدراسة االستطالعيةانطالقا من  البحث وحدود المتغيرات ضبط في تساعدنا أن يمكن التي النقاط بتحديد

جراء البحث عينة تحديد تم كما الرئيسية، البحث مشكلة ويخدم البحث طبيعةتحديد المنهج المالئم ل  التكافؤ عملية وا 
 القياس طرق وتحديد لذلك الالزمة األدوات واختيار والعملية، العلمية ومتطلباته العلمي البحث طبيعة مع تماشيا

 والوسائل الطرق واختيار الرئيسة، البحث لتجربة الحسن السير إعاقة نهاشأ من التي المتغيرات وضبط المستخدمة،
 .النتائج ومناقشة وتحليل عرض عملية في تساعدنا التي المالئمة اإلحصائية
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   تمهيد: 
تعتبر عملية جمع النتائج وعرضها من الخطوات التي تلزم الباحث على القيام بها من اجل التحقق من صحة     

نما يجب على الباحث  علميهولكن العرض وحده غير كافي للخروج بنتيجة ذات داللة  هاتصحالفرضيات أو عدم  وا 
 أن يقوم بعملية تحليل ومناقشة هذه النتائج حتى تصبح لها قيمة علمية تعود بالفائدة على البحث بصفة عامة

االطار النظري تم التوصل اليها على ضوء هذا الفصل سنقوم بعرض وتحليل ومناقشة النتائج التي  في    
االشكال المطروح خالل  إلزالةاعطاء بعض التفاسير نحاول سحيث  ،والدراسات السابقة والمرتبطة بالبحث

 بذلكالدراسة، والتي يجب الحرص على أن تكون مصاغة بطريقة منظمة تمكن من توضيح مختلف األمور المتعلقة 
وحتى ال نقع في أي التباس أثناء تقديم هذه الشروحات، فلقد حرص الباحث على أن تتم العملية بطريقة علمية 

يث سنقوم بعرض النتائج المسجلة ومعالجتها معالجة احصائية وكذا تقديم تحليل مفصل لهذه النتائج ح منظمه
وبالتالي الخروج باستنتاج لكل اختبار، والهدف الرئيسي من هذا الفصل هو تحويل النتائج الميدانية الى نتائج ذات 

  قيمة علمية وعملية يمكن االعتماد عليها في اتمام هذه الدراسة 
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 عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث4-1
 االختبارات البدنية:

 متر: 30عرض وتحليل نتائج اختبار الجري  4-1-1
معامل  االختبار البعدي العينة

 االلتواء
 t          قيمة

 المحسوبة
الجد  t قيمة

 ةولي
الداللة 
 ع س اإلحصائية

 المجموعة
 التجريبية

 غير دال 2.04 0,61 0,073 0,18 5,32 15

المجموعة 
 الضابطة

 غير دال 2.04 0,61 1,49 0,17 5,28 15

 
متر عند مستوى الداللة  30( يبين نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث في اختبار جري 8الجدول رقم )

  28ودرجة الحرية   0,05
الذي يقارن نتائج االختبارات البعدي لعينتي البحث الضابطة والتجريبية في  (8يتضح من خالل الجدول رقم)   

 متر أن: 30اختبار الجري 
وهذا مايبين  0,18وانحرفا معياريا قدره  5,32المجموعة التجريبية حققت في القياس البعدي متوسطا حسابيا قدره  

وهذه القيمة محصورة  0,073تواء لدى هذه العينة  أن النتائج متمركزة حول متوسطها الحسابي كما بلغ معامل االل
 ( مما يدل على أنه هناك اعتدالية في توزيع النتائج.-3+، 3بين )

وانحراف معياري قيمته  5,28متر فقد حققت متوسطا حسابيا قدره  30أما نتائج العينة الضابطة في اختبار جري   
وهذه القيمة محصورة بين  1,49امل االلتواء لدى هذه العينة مما يدل على أن النتائج متمركزة، كما بلغ مع 0,17

 ( مما يدل على أنه هناك اعتدالية في توزيع النتائج.-3+، 3)
وهي قيمة أصغر من  0,61ولداللة الفروق مابين المجموعتين استخدم الباحث اختبار ''ت'' ستيودنت والتي بلغت   

( ودرجة الحرية % 95ودرجة الثقة    %5)درجة الشك 0,05لداللة عند مستوى ا2.04التي بلغت  ة''ت'' الجد ولي
28. 
يستخلص الباحث أن الفروق الظاهرية بين متوسطات نتائج االختبار البعدي على مستوى عينتي البحث كما هي   

( لها داللة إحصائية لصالح العينة الضابطة حيث كان التحسن أفضل لدى أفرادها 8موضحة في الجدول رقم )
 .ةقارنة بالعينة التجريبيم
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 متر لعينتي البحث 30( يوضح فروق المتوسطات الحسابية البعدية في اختبار جري 11شكل بياني رقم )

ويعزي الباحث هذه الفروق إلى التحسن في مستوى صفة السرعة الذي عرفه أفراد العينة الضابطة جراء تطبيق   
من قبل المدرب اآلخر عكس العينة التجريبية والتي احتوت الوحدات التدريبية المقترحة لها على  البرنامج المطق

تدريبات تنافسية ال تتطلب انتظام في السرعة لمسافات طويلة نوعا ما بل غالبا ما تكون في التحركات عبارة عن 
م والزمالء في أماكن صغيرة مما يجبر جري سريع مع تغيير مفاجئ في االتجاه كما أن لوجود عدد كبير من الخصو 

الالعب على تغيير مسار الجري إليجاد المكان المناسب الستالم الكرة أو التخلص من الرقابة وذلك من خالل 
 العديد من التحركات السريعة في مختلف االتجاهات.

  عرض وتحليل نتائج اختبار القفز العمودي لألعلى: 4-1-2

معامل  االختبار البعدي العينة
 االلتواء

 t          قيمة
 المحسوبة

الجد  t قيمة
 ةولي

الداللة 
 ع س اإلحصائية

المجموعة 
 التجريبية

 دال   2.04 6,26  0,08  2,43 32,06 15

المجموعة 
 الضابطة

 دال   2.04 6,26  0,62 0,63 27,86 15

لعينتي البحث في اختبار القفز العمودي لألعلى عند مستوى  ( يبين نتائج االختبارات البعدية9جدول رقم )

 28ودرجة الحرية  0,05الداللة 

5.26

5.27

5.28

5.29

5.3

5.31

5.32

5.32 

5.28 

 العينة التجر يبية

 العينة الظابطة
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( الذي يقارن نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث الضابطة والتجريبية في 9يتضح من خالل الجدول رقم)   
 اختبار القفز العمودي لألعلى أن:

وهذا  2,43و انحرفا معياريا قدره  32,06المجموعة التجريبية حققت في القياس البعدي متوسطا حسابيا قدره   
وهذه القيمة  0,62مايبين أن النتائج متمركزة حول متوسطها الحسابي كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  

 وزيع النتائج.( مما يدل على أنه هناك اعتدالية في ت-3+، 3محصورة بين )
مما يدل على  0,63وانحراف معياري قيمته  27,86أما نتائج العينة الضابطة  فقد حققت متوسطا حسابيا قدره   

( مما يدل -3+، 3وهذه القيمة محصورة بين ) 0,62أن النتائج متمركزة، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 
 على أنه هناك اعتدالية في توزيع النتائج.

وهي قيمة أكبر من  6,26ولداللة الفروق مابين المجموعتين استخدم الباحث اختبار ''ت'' ستيودنت والتي بلغت   
( ودرجة الحرية  %95ودرجة الثقة  %5)درجة الشك 0,05عند مستوى الداللة  2.04التي بلغت  ة''ت'' الجد ولي

28. 
ج االختبار البعدي على مستوى عينتي البحث كما هي يستخلص الباحث أن الفروق الظاهرية بين متوسطات نتائ  

( لها داللة إحصائية لصالح العينة التجريبية حيث كان التحسن أفضل لدى أفرادها 9موضحة في الجدول رقم )
 مقارنة بالعينة الضابطة.

 

 
 في اختبار القفز العمودي لألعلى لعينتي البحث ( يوضح فرق المتوسطات الحسابية البعدية12شكل بياني رقم )

ويرجع الباحث ذلك إلى طبيعة التمارين المقترحة من خالل الوحدات التدريبية ووفقا لطبيعة التحركات التي تؤدى   
أثناء التمرينات من جري سريع وتغيير مفاجئ في االتجاه انطالقات سريعة والتوقف والعديد من حركات القفز 

ساقيين لدى أفراد العينة التجريبية، إذ يرى محمد كشك المتنوعة والتي ساهمت في تنمية صفة القوة االنفجارية لل
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وأمر اهلل البساطي ''بأن تدريبات اللعب المصغر أو أسلوب المنافسات يعد من أفضل األساليب الستثارة الالعب 
 (145، ص 2000)محمد حسن عالوي،  وزيادة دوافع ممارسته نحو األداء

 وتحليل اختبار الجري بين الحواجز:عرض  4-1-3

معامل  االختبار البعدي العينة
 االلتواء

 t         قيمة
 المحسوبة

الجد  t قيمة
 ةولي

الداللة 
 ع س اإلحصائية

المجموعة 
 التجريبية

 دال   2.04 3,39  -0,86   1,30 7,50 15

المجموعة 
 الضابطة

 دال   2.04 3,39  0,39 1,50 9,30 15

( يبين نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث في اختبار الجري بين الحواجز عند مستوى الداللة 10جدول رقم )

 28ودرجة الحرية  0,05

( الذي يقارن نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث الضابطة والتجريبية في 10يتضح من خالل الجدول رقم)   
 اختبار الجري بين الحواجز أن:

حين بلغ  في 1.30وانحرفا معياريا قدره 7.5 المجموعة التجريبية حققت في القياس البعدي متوسطا حسابيا قدره   
( مما يدل على أنه هناك اعتدالية في -3+، 3وهذه القيمة محصورة بين ) -0,86معامل االلتواء لدى هذه العينة 

 توزيع النتائج.
مما يدل على أن  1,50وانحراف معياري قيمته  9,3متوسطا حسابيا قدره أما نتائج العينة الضابطة  فقد حققت   

( مما يدل على -3+، 3وهذه القيمة محصورة بين ) 0,39النتائج متمركز كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 
 أنه هناك اعتدالية في توزيع النتائج.

وهي قيمة أكبر من  3,39''ت'' ستيودنت والتي بلغت  ولداللة الفروق مابين المجموعتين استخدم الباحث اختبار  
( ودرجة الحرية  %95ودرجة الثقة  %5)درجة الشك 0,05عند مستوى الداللة  2.04التي بلغت  ة''ت'' الجد ولي

28. 
يستخلص الباحث أن الفروق الظاهرية بين متوسطات نتائج االختبار البعدي على مستوى عينتي البحث كما هي   

( لها داللة إحصائية لصالح العينة التجريبية حيث كان التحسن أفضل لدى أفرادها 10الجدول رقم ) موضحة في
 مقارنة بالعينة الضابطة.
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 لعينتي البحث الجري بين الحواجز( يوضح فرق المتوسطات الحسابية البعدية في اختبار 13شكل بياني رقم )

ويعزي الباحث هذه الفروق إلى التحسن في مستوى صفة الرشاقة الذي عرفه أفراد العينة التجريبية جراء تطبيق   
البرنامج التدريبي من خالل الوحدات التدريبية المقترحة لها على تدريبات تنافسية نوعا ما بل غالبا ما تكون في 

جاه كما أن لوجود عدد كبير من الخصوم والزمالء في التحركات عبارة عن جري سريع مع تغيير مفاجئ في االت
أماكن صغيرة مما يجبر الالعب على تغيير مسار الجري إليجاد المكان المناسب الستالم الكرة أو التخلص من 

 الرقابة وذلك من خالل العديد من التحركات السريعة في مختلف االتجاهات.
 االختبارات المهارية:

 نتائج اختبار السيطرة على الكرة في مساحة محددة:عرض وتحليل  4-1-4

معامل  االختبار البعدي العينة
 االلتواء

 t         قيمة
 المحسوبة

الداللة  الجدولية t قيمة
 ع س اإلحصائية

المجموعة 
 التجريبية

 دال   2.04 15,25  0,11    6,68 56,26 15

المجموعة 
 الضابطة

 دال   2.04 15,25  -0,55 1,08 28,8 15

( يبين نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث في اختبار السيطرة على الكرة في مساحة محددة 11جدول رقم )

 28ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة 
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لعينتي البحث الضابطة والتجريبية في  ( الذي يقارن نتائج االختبارات البعدية11يتضح من خالل الجدول رقم)   
 اختبار السيطرة على الكرة في مساحة محددة أن:

في حين    6,68وانحرفا معياريا قدره  56,26 المجموعة التجريبية حققت في القياس البعدي متوسطا حسابيا قدره   
مما يدل على أنه هناك اعتدالية ( -3+، 3وهذه القيمة محصورة بين ) 0,11بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  

 في توزيع النتائج.
مما يدل على أن  1,08وانحراف معياري قيمته  28,8أما نتائج العينة الضابطة  فقد حققت متوسطا حسابيا قدره   

( مما يدل -3+، 3وهذه القيمة محصورة بين ) -0,55النتائج متمركزة، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 
 نه هناك اعتدالية في توزيع النتائج.على أ

وهي قيمة أكبر  15,25ولداللة الفروق مابين المجموعتين استخدم الباحث اختبار ''ت'' ستيودنت والتي بلغت    
( ودرجة الحرية  %95ودرجة الثقة  %5)درجة الشك 0,05عند مستوى الداللة 2.04من ''ت'' الجدولية التي بلغت 

28. 
ن الفروق الظاهرية بين متوسطات نتائج االختبار البعدي على مستوى عينتي البحث كما هي يستخلص الباحث أ  

( لها داللة إحصائية لصالح العينة التجريبية حيث كان التحسن أفضل لدى أفرادها 11موضحة في الجدول رقم )
 مقارنة بالعينة الضابطة.

 
السيطرة على الكرة في مساحة البعدية في اختبار ( يوضح فرق المتوسطات الحسابية 14شكل بياني رقم )

 لعينتي البحث محددة

ويرجع الباحث هذه الفروق إلى التطور الذي عرفه أفراد العينة التجريبية جراء تطبيق تمارين مقترحة في مساحات   
وكتيس والتي أكدت التدريبات  مصغرة مما ينتج تكرارات مؤثرة على المستوى المهاري وها مانتج عن دراسة كاليس
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وفق مواقف تشبه المباريات تساعد على تثبيت المهارات ومنها مهارة التحكم في الكرة من خالل وجود عدد كبير من 
الالعبين في مساحات ضيقة مما يتطلب السيطرة الكاملة على الكرة والتحرك بها دون فقدانها أثناء الجري أو حتى 

سترجاع  ها.بعد استالمها أوا 
 عرض وتحليل نتائج اختبار الجري بالكرة بين القوائم:4-1-5

معامل  االختبار البعدي العينة  
 االلتواء

 t         قيمة
 المحسوبة

الداللة  الجدولية t قيمة
 ع س اإلحصائية

المجموعة 
 التجريبية

15 18,60 1,59    
0,75- 

 دال   2.04 2,35 

المجموعة 
 الضابطة

 دال   2.04 2,35  -1,62  0,61 19,66 15

( يبين نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث في اختبار الجري بالكرة بين القوائم عند مستوى 12جدول رقم )

 28ودرجة الحرية  0,05الداللة 

لعينتي البحث الضابطة والتجريبية في  ( الذي يقارن نتائج االختبارات البعدية12يتضح من خالل الجدول رقم)   
 اختبار الجري بالكرة بين القوائم أن:

في حين    1,59وانحرفا معياريا قدره  18,60 المجموعة التجريبية حققت في القياس البعدي متوسطا حسابيا قدره   
ل على أنه هناك ( مما يد-3+، 3وهذه القيمة محصورة بين )  -0,75بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  

 اعتدالية في توزيع النتائج.
مما يدل على  0,61وانحراف معياري قيمته   19,66أما نتائج العينة الضابطة  فقد حققت متوسطا حسابيا قدره   

( مما يدل -3+، 3وهذه القيمة محصورة بين ) -1,62أن النتائج متمركزة، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة 
 ناك اعتدالية في توزيع النتائج.على أنه ه

وهي قيمة أكبر من  2,35ولداللة الفروق مابين المجموعتين استخدم الباحث اختبار ''ت'' ستيودنت والتي بلغت    
( ودرجة الحرية  %95ودرجة الثقة  %5)درجة الشك 0,05عند مستوى الداللة  2.04''ت'' الجدولية التي بلغت 

28. 
فروق الظاهرية بين متوسطات نتائج االختبار البعدي على مستوى عينتي البحث كما هي يستخلص الباحث أن ال  

 ( لها داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي للعينة التجريبية.12موضحة في الجدول رقم )
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لعينتي  الجري بالكرة بين القوائم اختبار ( يوضح فرق المتوسطات الحسابية البعدية في15شكل بياني رقم )

 البحث

ويرجع الباحث ذلك إلى األثر االيجابي للبرنامج المطبق على العينة التجريبية والذي استخدم أسلوب المنافسات   
في المباريات الفعلية إذ تؤدي التحركات السريعة بالكرة في حيز ضيق ومع وجود  كتدريبات نوعية تشبه مايحدث

عدد متفاوت من الخصوم إلى ضرورة التحكم الجيد في الكرة مع ضرورة التصاق الكرة بالرجل وعدم ابتعادها أثناء 
 الجري السريع وتغيير مفاجئ لالتجاه.

ود ''نجاح األداء الحركي لالعب خالل المبارة يتوقف على درجة ويذكر الباحث نقال عن مفتي ابراهيم وحنفي محم  
 وف ومواقف اللعب أثناء المبارة''ومستوى ثبات واستقرار المهارات الحركية لديه ومدى إتقانه لها مهما تغيرت الظر 

 
 عرض وتحليل نتائج اختبار التمرير واالستالم: 4-1-6

معامل  االختبار البعدي العينة
 االلتواء

 t         قيمة
 المحسوبة

الداللة  الجدولية t قيمة
 ع س اإلحصائية

المجموعة 
 التجريبية

 دال   2.04 3,44  0,09    2,12 59,06 15

المجموعة 
 الضابطة

 دال   2.04 3,44  0,20  0,96 67,06 15

18

18.2

18.4

18.6

18.8

19

19.2

19.4

19.6

19.8

18.6 

19.66 

 العينة التجر يبية

 العينة الظابطة
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لعينتي البحث في اختبار التمرير واالستالم عند مستوى الداللة  ( يبين نتائج االختبارات البعدية13جدول رقم )

 28ودرجة الحرية  0,05

( الذي يقارن نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث الضابطة والتجريبية في 13يتضح من خالل الجدول رقم)   
 اختبار الجري بالكرة بين القوائم أن:

في حين    2,12وانحرفا معياريا قدره  59,06 المجموعة التجريبية حققت في القياس البعدي متوسطا حسابيا قدره   
( مما يدل على أنه هناك اعتدالية -3+، 3وهذه القيمة محصورة بين )  0,09بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  

 في توزيع النتائج.
مما يدل على  0,96وانحراف معياري قيمته   67,06حققت متوسطا حسابيا قدره  أما نتائج العينة الضابطة  فقد  

( مما يدل -3+، 3وهذه القيمة محصورة بين ) 0,20أن النتائج متمركزة، كما بلغ معامل االلتواء لدى هذه العينة  
 على أنه هناك اعتدالية في توزيع النتائج.

وهي قيمة أكبر من  3,44لباحث اختبار ''ت'' ستيودنت والتي بلغت  ولداللة الفروق مابين المجموعتين استخدم ا  
( ودرجة الحرية % 95ودرجة الثقة  %5)درجة الشك 0,05عند مستوى الداللة  2.04''ت'' الجدولية التي بلغت 

28. 
هي  يستخلص الباحث أن الفروق الظاهرية بين متوسطات نتائج االختبار البعدي على مستوى عينتي البحث كما  

 ( لها داللة إحصائية لصالح االختبار البعدي للعينة التجريبية.13موضحة في الجدول رقم )

 
 لعينتي البحث اختبار التمرير واالستالم( يوضح فرق المتوسطات الحسابية البعدية في 16شكل بياني رقم )

ويتضح من ذلك إلى طبيعة األداء أثناء التمارين المقترحة من خالل التحركات السريعة لالستخالص الكرة أو   
عادة تمريرها أو تسديدها مما يتيح فرص كثيرة لمالمسة الكرة عدة مرات وفي ظروف متباينة،  االستحواذ عليها وا 

54

56

58

60

62

64

66

68

59.06 

67.06 

 العينة التجر يبية

 العينة الظابطة
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إبراهيم ''أنه كلما اقتربت ظروف تمرين من ظروف  ويجدر التنويه إلى التحركات التي تؤدى بدون كرة ويذكر مفتي
المبارة كان التمرين أكثر فائدة باإلضافة إلى التدريب على المهارات أو األداء بشكل عام بنفس سرعة األداء في 

)محمد حسن  المنافسات، ويراعي الوصول إلى دقة األداء أوال ثم سرعته ثانيا مع التأكيد على زيادة السرعة تدريجيا''
 (145، ص 2000عالوي، 

 
 عرض وتحليل النتائج -4-2
 : االلتواءبعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت و  باستخدامعرض نتائج التوزيع اإلعتدالي 4-2-1
 

 الدالالت اإلحصائية                      
 المتغيرات

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف الوسيط
 المعياري

 االلتواءمعامل 

 
 متر 30الجري 

 -0,53 0,18 5,86 5،82 العينة التجريبية
 -0,38 0,18 5,75 5،72 العينة الضابطة

 
 القفز العمودي لألعلى

 0,28 4,25 25 25،40 العينة التجريبية
 1,09 1,63 24 24،6 العينة الضابطة

 
 الجري بين الحواجز

 1,97 0,46 9,31 9،61 العينة التجريبية
 -0,35 0,39 9,50 9،45 العينة الضابطة

 
 السيطرة على الكرة 

 0,30 2،99 26 26،40 العينة التجريبية
 -0,69 1,44 25 24،66 العينة الضابطة

الجري بالكرة بين 
 القوائم

 0,34 1,74 21 21،20 العينة التجريبية
 0,28 0,70 21 21،06 العينة الضابطة

والتمرير  االستالم
 والتحكم

 0,07 5,09 70 70،13 العينة التجريبية
 -1,22 0,18 70 69،66 العينة الضابطة

 ( يوضح بعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت المتحصل عليها من نتائج االختبارات قيد البحث14جدول رقم)

 

تبين أن جميع القياسات تدخل ضمن المنحنى  (14من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم )
نظرا ألن أدنى قيمة بلغت   (-3+،3اإلعتدالي حيث أن معامل االلتواء المحسوبة جاءت محصورة ضمن المجال )

+( وهذا عند كل من العينة الضابطة والعينة التجريبية، مما يدل على أن 1،97( بينما أعلى قيمة بلغت )-1،22)
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توزيعا إعتداليا، وهذا ما يؤكده محمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان أنه '' كلما زاد  هذه البيانات موزعة
حجم العينة اقتربنا عند توزيع البيانات من شكل المنحنى اإلعتدالي كلما كانت االختبارات المستخدمة من حيث 

وعليه يمكن  للبياناتعتدالي درجة الصعوبة والسهولة أدى ذلك إلى الحصول إلى الحصول على شكل المنحني اإل
 (145، ص 2000)محمد حسن عالوي،  ثقترحة قيد البحتطبيق االختبارات الم

 عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية لعينتي البحث: 4-2-2
طبيعة التجانس القائم بين عينتي البحث الضابطة والتجريبية من خالل نتائج  حولبغرض إصدار أحكام موضوعية 

مجموع االختبارات القبلية عمل الباحث على معالجة مجموع الدرجات الخام المتحصل عليها وذلك باستخدام اختبار 
ين متوسطات النتائج ومن ثم '' نظرا لوجود عينتين فقط والذي يقدم لنا أسلوبا إحصائيا مناسبا للمقارنة بtالداللة ''

 .إصدار أحكام حول داللة الفروق
 

 المتغيرات
 T التجريبيةالمجموعة  الضابطة المجموعة

 ةالجد ولي
T  

 المحسوبة
الداللة 
 ع س ع س االحصائية

   0,84             12,34  1,56  12,48 العمر
 
 
 

2.04 
 

 
 

 غير دال  1,02
 غير دال  1,45  4,61  38,12  2,22  38 الوزن
 غير دال  1,48  3,83  152,32  3,36  151,98 الطول
 غير دال  0,07  0,18  5,82  0,18  5,72 متر 30الجري 

العمودي القفز 
 لألعلى

 غير دال  0,25  2,25  25,4  1,63  24,6

 غير دال 0,15   0,18  9,61  0,39  9,45 الجري بين الحواجز 
 غير دال 0,06   1,99  26,4  1,44  24,66 السيطرة على الكرة 
بالكرة بين الجيري  

 القوائم
 غير دال  0,39 1,74  21,2  0,70  21,06

 غير دال 0,36  5,09   70,13  0,81  69,66 والتمرير تالم االس 

 28ودرجة الحرية  0,05 يبين تجانس العينتين عند مستوى الداللة ( 15جدول رقم)
 

 " ت"البحث باستخدام اختبار الداللة  ينتلعيلقد تبيين من خالل المعالجة االحصائية لمجموع النتائج  الخام القبلية 
كأصغر  قيمة الى  0.06لمحسوبة و التي تراوحت  بيين " ت" ا( ان جميع قيم 15 وكما موضحة في الجدول رقم )
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مستوى الداللة و  28 عند درجة حرية  2.04الجد ولية مقدرة ب" ت" هي اصغر  من قيمة و كأكبر قيمة   1.48
متوسطات ليست لها ، اي  الفروق حاصلة بين الفروق معنوية بيين هذه المتوسطات ،مما يؤكد عدم وجود 0.05
 ينتي البحث.وبالتالي فان هذا التحليل االحصائي يؤكد على مدى التجانس  القائم  بين ع إحصائيةداللة 

 

 

   :الضابطةالمهارية للعينة عرض نتائج االختبارات البدنية و  3 -4-2

 tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي االختبارات
 المحسوبة

الجد  tقيمة 
 ولية

الداللة 
 ع س ع س االحصائية

  1,25 0,17 5,28 0,18 5,72 متر 30الجري 

 

 

 

 

2.14 

 غير دال

العمودي  القفز
 لألعلى

 غير دال 0,65 0,63 27,86 1,63 24,60

الجري المتعرج 
 بالكرة

 غير دال 1,06 1,50 9,30 0,39 9,45

السيطرة على 
الكرة في مساحة 

 محددة

 دالغير  1,72 1,08 28,8 1,44 24,66

الجري بالكرة 
 بين القوائم

 غير دال 0,25 0,61 19,66 0,70 21,06

 االستالم
 والتمرير

 غير دال 0,31 0,96 67,06 0,81 69,66

 

( يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة في االختبارات قيد الدراسة عند مستوى 16جدول رقم )
 14ودرجة حرية  0.05الداللة 

القبلية والبعدية للعينة الضابطة وقد  ( قيمة ''ت'' المحسوبة لالختبارات البدنية والمهارية16رقم )يبين الجدول   
 جاءت النتائج على مايلي: 
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الجري المتعرج بين الحواجز  لألعلى، قفز العمودي متر 30ي االختبارات البدنية: جري أن قيمة ''ت'' المحسوبة ف 
عند مستوى الداللة  2.14والمقدرة  ةالجد وليوهي قيم أصغر من ''ت''  1,06، 0,65، 1,25 التواليقد بلغت على 

 14ودرجة الحرية  0,05
الجري بالكرة  محددهختبارات المهارية: السيطرة على الكرة في مساحة كما يتبين أن قيمة ''ت'' المحسوبة في اال  

 ةالجد ولي، وهي قيم أصغر من قيمة ''ت'' 0,31، 0,25، 1,72 التواليقد بلغت على  االستالم والتمرير القوائمبين 
 . 14ودرجة الحرية  0.05عند مستوى الداللة  2.14والمقدرة ب 

والتي  ةالجد وليمن قيمة ''ت''  أقل  مما سبق نستنتج أن قيم  ''ت'' المحسوبة لالختبارات البدنية والمهارية كانت   
 . ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة  2.14بلغت 

 العيينةعلى  المجموعة الضابطة بالبرنامج المطبق من طرف المدرب اآلخرأثر  ويعزي الباحث هذا إلى عدم ت  
والذي وحسب دراية الباحث فإن ها البرنامج ال يخضع لألسس الصحيحة للتدريب الرياضي خاصة وأنه ال يناسب 

السبب إلى في حين يرجع الباحث  للناشئينالمرحلة العمرية باإلضافة إلى عدم وجود خطط واضحة لبرامج التدريبية 
 عدم مالئمة التمارين البدنية، المهارية، الخططية مع مختلف المراحل العمرية.

 
 عرض نتائج االختبارات البدنية والمهارية للعينة التجريبية: 4-2-4
 

 tقيمة  االختبار البعدي االختبار القبلي االختبارات
 المحسوبة

الجد  tقيمة 
 ةولي

الداللة 
 ع س ع س اإلحصائية

  3,57 0,18 5,32 0,18 5,82 متر 30الجري 

 

 

 

 

2.14 

 دال

القفز العمودي 
 لألعلى

 دال 3,45 2,34 32,06 4,25 25,4

الجري المتعرج 
 بين الحواجز

 دال 3,93 1,30 7,50 0,39 9,61

السيطرة على 
الكرة في مساحة 

 محددة

 دال 3,54 6,68 56,26 3,99 26,4

الجري بالكرة 
 بين القوائم

 دال 3,61 1,59 18,60 1,74 21,20
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االستالم 
 والتمرير

 دال 3,65 2,12 59,06 5,09 70,13

ودرجة  0,05  الداللة( يبين نتائج االختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية عند مستوى 17جدول رقم)
 14الحرية 

المحسوبة لالختبارات البدنية والمهارية القبلية والبعدية للعينة  ( الي يبين قيمة ''ت''17من خالل الجدول رقم )  
 التجريبية تبين مايلي:

الجري المتعرج بين الحواجز  لألعلىمتر، قفز العمودي  30أن قيمة ''ت'' المحسوبة في االختبارات البدنية: جري 
عند مستوى الداللة  2.14والمقدرة  ةالجد وليمن ''ت''  أكبروهي قيم  ،3,93، 3,45 3.57التواليقد بلغت على 

 14ودرجة الحرية 0,05
الجري بالكرة  محددهختبارات المهارية: السيطرة على الكرة في مساحة كما يتبين أن قيمة ''ت'' المحسوبة في اال  

''ت'' من قيمة  أكبروهي قيم  3,65، 3,61، 3,54 التواليقد بلغت على  والتحكماالستالم والتمرير  القوائمبين 
 .14ودرجة الحرية 0,05مستوى الداللة عند 2.14والمقدرة ب  ةالجد ولي

( 3,93، 3,45محصورة بين ) قيم  ''ت'' المحسوبة لالختبارات البدنية والمهارية كانت كل مما سبق نستنتج أن  
 .14ودرجة الحرية  0,05عند مستوى الداللة 2.14والتي بلغت  ةالجد وليمن قيمة ''ت''  أكبر وهي قيم

 للعبويعزي الباحث هذه الفروق  إلى التطور الذي عرفه أفراد العينة التجريبية جراء تطبيق التمارين المقترحة   
محمد كشك وأمر نشاط الالعب على األداء وهذا أشار إليه  استثارةمن  دمما يزيالمصغر باستخدام أسلوب المنافسة 

المصغر أو أسلوب المنافسات يعد من أفضل األساليب الستثارة الالعب وزيادة  اللعب''أن تدريبات  لبساطياهلل 
 (145، ص 2000)محمد حسن عالوي،  . األداءدوافع ممارسته نحو 

الالعب إلى بذل أقصى جهد من األداء المستمر للحركات والمهارات والتي ينتج عنها تكرارات مؤثرة  وهذا مايدفع 
( أجمعت هذه الدراسة 2009كاليس وكتيس)باستقرار وثبات تلك المهارات وهذا ماأشارت إليه دراسة  حمما يسم

المباريات الفعلية ترفع من مستوى  أثناء الحقيقيةكتدريبات تشابه المواقف  اللعب المصغرعلى دور التدريبات 
 التدريب الموجه لتطوير الجوانب البدنية والمهارية لناشئين كرة القدم.

الالعب العديد من  الكتسابأساس  وطه إسماعيل ''أن اللعب  المصغر حيث يذكر هنا كل من علي فهمي ألبيك 
تقان   االنتقاللى المختلفة حيث هي أساس سرعة إحساس الالعب ع ةالتكنيكيالتركيبات  ألخذ األماكن المناسبة وا 

كيفية المحافظة على الكرة وتغيير األماكن وحجز الخصوم واليقظة لكل خصم وزميل التمرير السريع المناسب وكذا 
، 1993إسماعيل، ) طه  قريب حيث أنها دائما ماتتم على مساحات صغيرة حيث يرتقي مستوى األداء البدني و التكتيكي

 (123، ص1993) طه إسماعيل،  (123ص

''أن التدريب الالعبين داخل مساحات مختلفة ومقيدة من   VERMEULEN Hermanوفي نفس السياق يشير  
يعود على الالعبين باكتساب العادات الجيدة وتعودهم التصرف الصحيح  الملعب أوما يسمى بالمالعب الممحورة

 vermeulen)  واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب ويقدم لنا حاالت مشابهة ومطابقة لما هو في كرة القدم الحديثة
herman.2004. p23)  

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


 ومناقشة النتائج الفصل الرابع                                   عرض وتحليل 
 

100 
 

 
 
 

يوضح فرق المتوسطات الحسابية لالختبارات العينة التجريبية عند مستوى الداللة  (17الشكل البياني رقم)
 14ودرجة الحرية  0,05

 
 مناقشية النتائج بالفرضيات: -4-3

 :مناقشة الفرضية األولى 

 صغر باستخدام أسلوب المنافسة ايجابيا في تطوير الصفات البدنية قيد الدراسة لناشئيمال اللعبيؤثر تدريب 
 كرة القدم؟

من خالل المعالجة اإلحصائية للنتائج الخام للعينة التجريبية بين القياس القبلي و القياس البعدي لوحظ وجود 
فروق دالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في جميع اختبارات البدنية قيد 

العمودي لألعلى و كذا اختبار الجري المتعرج بين الحواجز  متر واختبار القفز 30البحث والتي تشمل الجري 
 ( وهي كلها لصالح القياس البعدي.11وهذا ما نالحظه في الجداول من)

تشابه وما يحدث في  صغرمال اللعبويرجع الباحث ذلك إلى تأثير توظيف تمارين تنافسية على       
كرة أو استقبالها والتحرك سريع والتغيير المفاجئ في المباريات فطبيعة التمارين المقترحة من جري لضرب ال

االتجاه، انطالقات سريعة وتوقف والعديد من الحركات القفز المتنوعة ساهمت في تنمية الجوانب البدنية 
تجاهات كالسرعة، القوة االنفجارية للساقيين والرشاقة من خالل التحركات القصيرة و المفاجأة و في شتى اال

ود عدد كبير من الخصوم والزمالء في أماكن صغيرة مما يلزم الالعب إيجاد المكان المناسب باإلضافة لوج
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( إذ يرى أن 4elu(v neluemrev  )2004الستالم الكرة أو التخلص من المراقبة، وهذا ما اتفق مع 
السريع  يساعد في إتقان الجانب المهاري نظرا لظروف التحول  اللعب المصغرالتدريب على التدريب على 

والمستمر من خالل األداء الجماعي هذا باإلضافة إلى تنمية الرشاقة وسرعة رد الفعل ودقة األداء، ألنه يعتمد 
على ديناميكية اللعب الجماعي المتشابهة لألداء خالل المباريات حيث يؤدي ذلك إلى ترقية وتحسين كفاءة 

فني للمهارة الخاصة في المواقف المتغيرة داخل المباراة، المهارات وتحقيق الثبات واالستقرار لمراحل األداء ال
ويضيف على هذا تأثير الالعبين داخل مساحات مختلفة ومقيدة من الملعب أو ما يسمى بالمالعب المحورة 
يعود على الالعبين باكتساب العادات الجيدة وتعودهم التصرف الصحيح واتخاذ القرار السليم في الوقت 

 (vermeulen herman.2004. p23) ا حاالت متشابهة ومطابقة لما هو في كرة القدم الحديثة المناسب ويقدم لن

إذ تشير إلى أن التدريب باستخدام أسلوب المنافسة يطور من األداء البدني لناشئ كرة القدم، كما يؤكده حنفي 
بأن نجاح األداء الحركي لالعب خالل المباراة يتوقف على درجة ومستوى ثبات واستقرار  (،1996محمود )

، 1994)حنفي محمود مختار،  المهارات الحركية ومدى إتقانه لها مهما تغيرت الظروف ومواقف اللعب أثناء المباراة.
 (119ص 

 أن الفرضية األولى تحققت. ومن خالل النتائج المتحصل عليها نقول

 :مناقشة الفرضية الثانية 
باستخدام المنافسة ايجابيا في تطوير المهارات األساسية قيد الدراسة لناشئي   صغرمال اللعبتدريب  يؤثر 

 كرة القدم؟

جود فروق من خالل المعالجة اإلحصائية للنتائج الخام للعينة التجريبية بين القياس القبلي والقياس البعدي لوحظ و 
دالة إحصائية بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في جميع اختبارات المهارية قيد البحث والتي 

وهذا ما  تشمل اختبار السيطرة على الكرة في مساحة محددة، الجري بالكرة بين القوائم، واختبار التمرير واالستالم 
 لصالح القياس البعدي. ( وهي كلها11نالحظه في الجداول من)

ويرجع الباحث هذه الفروق إلى تطور الذي عرفته الجوانب المهارية ألفراد العينة التجريبية جراء تطبيق التمارين 
المقترحة في األلعاب الصغيرة مما يتيح تكرارات مؤثرة على المستوى أداء المهارات التدريبات وفق مواقف تشبه 

لمهارات قيد الدراسة الجري بالكرة والتحكم فيها من خالل وجود عدد كبير من المباريات تساعد على تثبيت ا
الالعبين في مساحات ضيقة مما يتطلب السيطرة الكاملة على الكرة والتحرك بها دون فقدانها أثناء الجري أو حتى 

 بعد استالمها أو استرجاعها.

 ومن خالل النتائج المتحصل عليها نقوا أن الفرضية الثانية تحققت.   
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 :مناقشة الفرضية الثالثة 

هناك فروق دالة إحصائية بين نتائج االختبارات البعدية للعينة الضابطة والتجريبية في الصفات البدنية والمهارات 
 األساسية لصالح العينة التجريبية؟

للنتائج الخام للعينة التجريبية والعينة الضابطة في القياس البعدي لوحظ وجود فروق  من خالل المعالجة اإلحصائية
 30دالة إحصائية بين المجموعة الضابطة في جميع اختبارات المهارية والبدنية قيد البحث ما عدا اختبار الجري 

 بعدي للعينة التجريبية.وهي كلها لصالح القياس ال 12.13.14.15.16.17 متر وهذا ما نالحظه في الجداول: 

صغر وأثره في تطوير بعض مال اللعب ويرجع الباحث ذلك نتيجة إلى فاعلية التدريب باستخدام أسلوب المنافسة
المتطلبات المهارية والبدنية لناشئي كرة القدم من خالل ما توفره تلك التدريبات النوعية من أداء حركي ومواقف تشبه 

كدت الكثير من الدراسات أن التدرب على مالعب مصغرة أو في مساحات صغيرة ما يحدث في المباريات حيث أ
يعطي الالعب فرصا كثيرة لمالمسة الكرة و بالتالي زيادة فرص المحاوالت مما يؤدي إلى تكرارات مؤثرة في 

انسبها وفي  الحركي لالعب و الذي ينعكس على ثبات واستقرار تلك الحركات والمهارات الذي يتيح له اختباراالداء
( يساعد على تنمية الجوانب البدنية ةصغر مأو )المالعب ال مصغرال اللعبإلى أن التدريب على   زمن قليل

باإلضافة إلى  والمهارية لناشئي كرة القدم من خالل تغيير أبعاد الملعب أو تغيير الالعبين المشاركين في األداء،
 استخدام المنافسة كوسيلة تدريبية تزيد من استثارة نشاط الالعبين نحو أقصى أداء ممكن أثناء التدريب.

متر أوال إلى  30ويرجع كذلك الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائية في االختبار البدني والمتمثل في اختبار 
لها من جهة ومن جهة أخرى إلى طبيعة التحركات فوق صعوبة تنمية تلك المهارة والتي تتطلب عمال مخصصا 

صغرة وما تتوفر فيه من معيقات وحواجز تتمثل في الزمالء والخصوم مما يعيق على الالعب الجري مالمالعب ال
 متر. 20لمسافات طويلة إذ ال تتعدى 

 ومن خالل النتائج المتحصل عليها نقول أن الفرضية الثالثة قد تحققت.    
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 خالصة: 
ومقارنة نتائج العينتين الضابطة  إليهاقمنا في هذا الفصل بعرض وتحليل ومناقشة النتائج المتوصل      

 والتجريبية، وكذا مناقشة النتائج بالفرضيات
يتضح أن هناك تحسن في المستوى للعينة التجريبية على غرار  17.16.15.14   من خالل الجداول رقم
المستهدفة وقد ارجع الباحث ذالك إلى أن الطريقة المتبعة  والمهارية جميع العناصر البدنيةالعينة الضابطة في 

كانت لها نتائج إيجابية على العينة التجريبية وذالك من  اللعب المصغر هي سبب ذالك التحسن حيث أن طريقة
بر فادى بهم ذالك إلى إلى حب العمل وبجد اك بالالعبينخالل خلق جو عمل مليء بالحيوية و السرور دفع 

 والمهاري   التطور والتحسن في الجانب البدني

وفي األخير توصلنا الى مجموعة من حقائق جاءت في صيغ الفرضيات األنفة ذكرها وطرحها كحلول مؤقتة   
 لمشكلة بحثنا هذا.
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 االستنتاج العام:

  توصل الباحث إلى االستنتاجات التالية:

المطبق باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصغر أثر على تنمية الصفات   البرنامج .1
 .البدنية بالنسبة للفريق حمزاوية عين بسام

غر أثر على تنمية الصفات المطبق باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصالبرنامج  .2
 .المهارية بالنسبة للفريق حمزاوية عين بسام

البرنامج المطبق باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصغر بين فريق حمزاوية عين   .3
د البحث يفي القياس البعدي في جميع االختبارات البدنية ق بسام وفريق جمعية الهاشمية 

 متر. 30، ما عدا اختبار السرعة لصالح فريق حمزاوية عين بسام
البرنامج المطبق باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصغر  بين فريق حمزاوية عين  .4

د في القياس البعدي في جميع االختبارات المهارية قي بسام وفريق جمعية الهاشمية 
 .البحث لصالح فريق حمزاوية عين بسام

أثر ايجابيا على المتطلبات  المصغر باللعب لوب المنافسةتوظيف التدريبات باستخدام أس .5
 البدنية قيد البحث.

المتطلبات  أثر على على مصغرب الللعلوب المنافسة باتوظيف التدريبات باستخدام أس .6
 المهارية قيد البحث.
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 :الخاتمة

إن متطلبات التدريب الحديث لم تعد تعتمد على عناصر التدريب الكالسيكية كاإلعداد البدني   
واإلعداد التقني واإلعداد الخططي واإلعداد النفسي فحسب بل هناك عناصر أخرى أال وهي 

 اإلعداد التأقلمي التكيفي ونقصد به أن يخلق المدرب جو تدريبي مماثل لجو المنافسة.

أسلوب المنافسات هذه الدراسة بهدف التعرف على فاعلية التدريب باستخدام  من هنا جاءت
في تطوير بعض المتطلبات البدنية والمهارية األساسية لناشئي كرة القدم، وذلك  رب المصغاللعب

من خالل خلق مواقف أثناء التدريب تشبه ما يحدث في المباراة من ضغط الخصوم إلى صغر 
، ولذلك تمت لك سرعة اتخاذ القرار في وقت قصيرو بدونها ضف إلى ذمساحة التحرك بالكرة أ

صياغة وحدات يكون فيها األداء يتالءم مع صغر حجم تلك المالعب لتسمح لالعب بالتأقلم مع 
تلك المواقف التنافسية و بذلك اللعب بكل حرية و بالتالي تحسين األداء مما يترتب عليه تحسين 

 النتائج والمستويات.

قيق هذا قام الباحث بتقسيم دراسته إلى بابين األول الدراسة النظرية والثاني الدراسة الميدانية، ولتح
حيث اشتملت الدراسة النظرية على فصل يحتوي على أربعة محاور، األول التدريب الرياضي 

ب ثالث فشمل اللعالحديث والثاني متطلبات التخطيط في برامج التدريب الحديث أما المحور ال
 .15uوتناول المحور الرابع متطلبات كرة القدم الحديثة وخصائص المرحلة العمرية  رالمصغ

أما الباب الثاني والذي احتوى على الدراسة الميدانية فقد قسم هو اآلخر إلى فصلين، احتوى 
جراءاتها الميدانية من حيث التجربة االستطالعية، المنهج  الفصل األول على منهجية البحث وا 

بع، والعينة وكل ما يتعلق بالتجربة الرئيسية، أما الفصل الثاني ففيه تم عرض وتحليل المت
ومناقشة النتائج المتوصل إليها ومقارنة نتائج العينتين الضابطة والتجريبية، وكذا مقارنة النتائج 

 بالفرضيات، ومن خالل هذه األخيرة استنتج الباحث:

افسة باللعب المصغر أثر على تنمية الصفات المطبق باستخدام أسلوب المن  البرنامج -1
 البدنية بالنسبة للفريق حمزاوية عين بسام.

البرنامج المطبق باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصغر أثر على تنمية الصفات  -2
 .المهارية بالنسبة للفريق حمزاوية عين بسام

أثر ايجابيا على  المصغراللعب ب باستخدام أسلوب المنافسة  توظيف التدريبات -3
 المتطلبات البدنية والمهارية قيد البحث.
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 ة:اقتراحات وفروض مستقبلي 
انطالقا من نتائج الدراسة الحالية نأمل أن تكون نافذة أولية للقيام بدراسات مستقبلية تهدف الى التعرف    

تنمية أو تطوير متغيرات أخرى سواء  في صغرمال باللعبباستخدام أسلوب المنافسة على فاعلية التدريب 
كانت بدنية أو مهارية لم يدرسها الباحث أو دراسات أخرى مكملة للدراسة الحالية من خالل ادراج بعض 

على الجانب الفسيولوجي،  باللعب المصغرالجوانب التي لم نتطرق اليها في هذه الدراسة كتأثير التدريب 
أن يكون لها أثر ايجابي في الرفع من مستوى الالعبين والوصول الخططي، النفسي، العقلي والتي يمكن 

 بهم الى حالة التدريب المثلى
وفي حدود اطار الدراسة نتقدم ببعض االقتراحات العلمية والعملية التي نرى بأنها بالغة األهمية بالنسبة لهاته     

 :U 15المرحلة العمرية 

  بشكل واسع مع جميع األصناف  بأسلوب المنافسةباستخدام التدريب  استخدام البرنامج التدريبي المقترح
 .والفئات لما له من نتائج ايجابية وفاعلية على الجانب البدني والمهاري

   شى مع المواقف التي يواجهها الالعب في المباريات الرسمية )تمارين اتتم اللعب المصغر استخدام تمارين
 .تمارين المقابالت الموجهة(-المصغرتمارين اللعب -مركبة

 تحليل اداء الالعبين ومواقف اللعب المختلفة في المنافسات الرسمية قصد استخراج مواقف تدريبية جديدة. 
   باستخدام  اهتمام المدربين بالربط بين النواحي البدنية والمهارية ضمن مفردات البرنامج التدريبي المقترح

 اللعب المصغر
  التدريبية لتشمل االعداد ألكثر من جانب من جوانب التدريب الرياضيتوسيع الحصة. 
  كثر تنويع للتمارين البدنية التقنية والمهارية والخططية خالل الوحدات نفسها من أجل الحصول أالعمل على

 .على أكبر مخزون تقني وخططي يسمح لالعب بالتنافس
  يتالئم ومتطلبات الفئة العمرية لالعبي كرة القدم، لما لها من اعتماد المناهج والوسائل التدريبية وتنويعها بما

 درات الالعبين البدنية والمهارية.تأثير في تطوير ق
  لتجنب  التدريب مواد إعداد طريقة في المستمر واالبتكار والتجديد التدريب طرق في والتغيير التنويع مبدأ

 .ملل الالعبين وهروبهم من الحصص التدريبية
 البعيد المدى على التخطيط ضرورة مع التكوين في واالستمرارية القاعدي التكوين على اإلعتماد . 
  األسس العلمية عند وضع البرنامج التدريبي من حيث اختيار اللعبة أو التمرين والتكرار والوقت  استخدام

 .والمهاري والراحة بينها واألدوات المستخدمة لما لها من تأثير في تطوير المستوى البدني 
   توفير) تكوينها ووسائل ظروف تحسين خالل من باعتبارها خزان للفئات الكبرى الناشئين بفئة اإلهتمام 

 (. الخ... الكرات ، الضرورية الوسائل  للتدريب الكافية المساحة
 )ليشمل مرحلة أو موسم رياضي كامل لبلوغ أهداف  تمديد فترة الدراسة )الحصص التدريبية للبرنامج التدريبي

 .ونتائج أحسن من المتوصل اليها
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  احترام خصائص النمو النفسوحركي للفئات العمرية التكوينية مع مراعاة ما تتطلبه الصفات البدنية والتقنية
  .من حمولة

   البدني أو  اإلعداداالطالع على كل ما هو جديد في رياضة كرة القدم من طرق التدريب الحديثة سواء في
 .المهاري أو العلوم األخرى

 التدريب طرق من واالستفادة جديدة ومعارف خبرات كسب قصد للمدربين ودولية وطنية تربصات إقامة 
  .العلمي الرياضي التطور ومواكبة الحديثة

 القيام بدراسات أخرى مشابهة على مرحلة سنية لم تتناولها الدراسة الحالية. 
 

http://www2.worldbook.com/features/aawriters/assets/earliestworks.gif


 
 البيبليوغرافيا
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 :قائمة المصادر

 ن الكریم االقر  -

 رواه البخاري    -

 رواه أبو داود والترمیذي   - 

 رواه أحمد والترمیذي  -

 :قائمة المراجع باللغة العربية 

 2009-مصر-المنهل للطباعة -أحمد حمدي: التدریب الریاضي1/ 

 1998-1ط-منشأة المعارف-قواعد وأسس التدریب الریاضي / أمر اهلل البساطي:2

 2008-الفتح للطباعة والنشر-1ط-/ أبو عبده حسن السید: اإلعداد البدني لالعبي كرة القدم3

 1994-3ط-/ أمین أنور الخولي: التربیة الریاضیة المدرسیة4

 1998-دار المعارف-القاهرة-المباراة والتدریب في كرة القدم / أحمد خاطر:5

دیوان -الجزائر-/ بوداود عبد الیامین: مناهج البحث في علوم وتقنیات النشاطات البدنیة والریاضیة6
 2010-المطبوعات الجامعیة

عات دیوان المطبو -/ بوحوش عمار ذنیبات ومحمد محمود: مناهج البحث العلمي وطرق إعادة البحوث7
 1995-الجزائر-الجزائریة

وزارة التعلیم العالي -القادسیة-/ جواد علي سلوم: االختبارات والقیاس واإلحصاء في المجال الریاضي8
 2004-والبحث العلمي

مكتبة المجتمع العربي للنشر -1ط-/ حسن هشام یاسر: التطبیقات البدنیة الحدیثة لالعبي كرة القدم9
 2012-والتوزیع
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مكتبة ومطبعة اإلشعاع -سید أبو عبده: االتجاهات الحدیثة في تخطیط و تدریب كرة القدم/ حسین ال10
 2001-القاهرة-الفنیة

 1994-القاهرة-دار الفكر العربي–/ حنفي محمود مختار: األسس العلمیة في تدریب كرة القدم 11

 1993 -مطابع األهرام التجاریة -/ طه إسماعیل: جماعیة اللعب في كرة القدم12

-القاهرة-1ط-مركز الكتاب للنشر-/ سراج الدین محمد عبد المنعم: دلیل اإلعداد البدني لكرة القدم13
2007 

 1996-العراق-/ عبد الوصیف ومحمود السمرائي: اإلحصاء في التربیة البدنیة14

 2008-الجزائر-دیوان المطبوعات الجامعیة-/ عمار حمروش ومحمد ثابت: منهج البحث العلمي15

 1995 -دار الفكر للنشر والتوزیع-/ عدنان عرفان مصلح: التربیة في ریاض الطفل16

 بدون سنة-دار النهضة للطبع-/ علي عبد الواحد واقي: بحوث في علم االجتماع التربوي واألخالقي17

سماعیل النمكي: تخطیط برامج تربیة البراعم والناشئین في كرة القدم18 مركز -/ عمرو أبو المجد جمال وا 
 1998-القاهرة-1ط-الكتاب للنشر

 1986-الكویت-دار العلم-سلسلة ثقافیة-/ عماد الدین إسماعیل: األطفال میراث المجتمع19

 1999-القاهرة -دار الفكر العربي-/ علي فهمي البیك: أسس إعداد العبي كرة القدم20

مركز دار -القاهرة-1ط-التدریب الریاضي والتكامل بین النظریة والتطبیق / عادل عبد البصیر:21
 1999-الكتاب للنشر

 2010-النجف اإلشراف -دار الضیاء-/ عبد اهلل حسین الالمي: التدریب الریاضي22

 -االسكندریة -مطبعة التوني -/ علي فهمي البیك: أسس اإلعداد العبي كرة القدم واأللعاب الجماعیة23
1992. 

 -عمان-1ط-مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزیع-/ غازي صالح محمود: كرة القدم مفاهیم التدریب24

2011  

-مستغانم-فیصل العیاش الدلمي ولحمر عبد الحق: المدرسة العلیا ألساتذة التربیة البدنیة والریاضیة25/
1997 



111 
 

 1998-لبنان-بیروت-بيعر -فرنسي-انجلیزي-/ فریدیرك معتوق: معجم العلوم االجتماعیة26

 1990-دار الفكر العربي-قاسم المندالوي: دلیل الطالب في التطبیقات المیدانیة للتربیة الریاضیة27/

 1987-مركز الكتاب للنشر-1/ مفتي إبراهیم حماد: البرامج التدریبیة المخططة لفرق كرة القدم ط28

 -دار الكتاب للنشر-الخططي في كرة القدم/ محمد كشك وأمر اهلل البساطي: أسس اإلعداد المهاري و 29
2000 

-1ط-/ محمد عبد الفتاح عنان: سیكولوجیة التربیة البدنیة والریاضیة، النظریة والتطبیق و التجریب30
 1995-القاهرة-دار الفكر العربي

-دار الكتاب-1ط-/ محمد رضى المدامغة: التطبیق المیداني للنظریات والطرائق التدریب الریاضي31
 2008-دادبغ

 1997-القاهرة-مركز الكتاب للنشر-/ مفتي إبراهیم حماد: البرامج التدریبیة المخططة للفرق كرة القدم32

-2ط-دار الفكر العربي-التخطیط وتطبیق وقیادة-/ مفتي إبراهیم حماد: التدریب الریاضي الحدیث33
2001 

 2003-القاهرة-دار السعادة للطباعة-التخطیط الحدیث لكرة القدم / محمد رضا الوقاد:34

 1983-القاهرة-دار المعارف-5ط -/ محمد حسن عالوة: علم النفس الریاضي35

 2001-3ط-دار الفكر العربي-/ محمد صبحي حسانین: القیاس والتقویم في التربیة البدنیة والریاضیة36

 2009-األردن-2ط-یك في كرة القدم/ موفق أسعد محمود: اختبارات والتكت37 

 2003-دار المعرفة للتوزیع والنشر -/ مجدي أحمد محمد عبد اهلل: النمو النفسي بین السواء والمرض38

343536 

دیوان -/ مقدم عبد الحفیظ: اإلحصاء والقیاس النفسي والتربوي مع نماذج من المقاییس واالختبارات39
 / 1993-الجزائر-المطبوعات الجامعیة

 1984-الكویت-مكتبة الفالح-ناصر ثابت: أضواء على الدراسة المیدانیة40/

 1995-/ ودیع فرج الدین: خبرات في األلعاب الصغار41
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 :قائمة المجالت العلمية 

-كرة القدم ابراهیم حنفي شعالن: تأثیر األلعاب التمهیدیة على مستوى بعض عناصر األداء لناشئي /42
 2000حلوان -المجلة العلمیة 32العدد -بحث منشور

 :قائمة المذكرات 

المالعب المصغرة على بعض الجوانب البدنیة والمهاریة لدى : تأثیر تدریبات إسماعیل/ أحمد فرج اهلل 43
جامعة -كلیة التربیة البدنیة للبنین بالقاهرة-دراسة ماجیستار غیر منشورة-سنة 18العبي كرة القدم تحت 

 2003-حلوان

/ قصیر عبد الرزاق: تأثیر تدریبات اللعب بمساحات مختلفة في تطویر القدرات البدنیة والمهاریة 44
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في نظریة ومناهج التربیة -17،19الخاصة عند العبي كرة القدم 

 2013-البدنیة والریاضیة

تأثیر برنامج تدریبي مقترح لتطویر بعض القدرات البدنیة / ماهر البیاتي وفارس سامي یوسف: 45
-العدد األول-المجلد الثالث عشر-بحث منشور بمجلة التربیة الریاضیة-والمهاریة األساسیة بكرة القدم

 2004-جامعة بغداد

: أثر األلعاب المصغرة على األداء البدني لالعبي كرة A katis and Ekellis/ كالیس وكتیس 46
 جامعة ثیسالونكي-قسم التربیة البدنیة وعلوم الریاضة-مختبر مراقبة األعصاب والعالج الطبیعي-القدم

 2009-مجلة علوم الریاضة والصحة-بحث منشور-الیونان

 :قائمة المراجع باللغة األجنبية 

47/ Antong gajdas : préparation et entrainement a la gymnaste-1986-paris 

48/ Brikci.A : croissance physique de l’enfant et pratique sportive 

49/ Erick mombacrts : E-étude des astreint cardiaques et lactiques mesurée 
sur le terrain-mémoire B, EES-3eme degré-1986 

50/ Erick Mombacrtm : L’analyse du jeu a la formation du jouear de forball-
Edition action 1991 

51/ Jurgen Weineck : Manuel d’entrainment-vigot 4eme edition-1997 
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52/ Mayo Julian Mauriz : athlete codorance football.com-En collaboration-
football.com-edition20-2009 

53/ herman vermeulen : football-entrainement a la zone-Edition-amphore-
paris-2004 

54/ Vermeulen : football-entrainement a la zone- Edition amphore-paris-2004 

55/ Wacineck jurgain : manuel entrainement , ED vigot-paris-1986 



 
 المالحق

 



 /البويرة كلي محند أولحاجآجامعة       
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 المحكمين استمارة استطالع رأي السادة 
 لالعبي كرة القدم  أهم المهارات األساسيةلتحديد 

 المحترممنصوري نبيل، طراد توفيق، بوحاج مزيان    /الخبير /المختص الدكتورحضرة   
  طيبة وبعد:تحية 

فاعلية التدريب باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصغر على تطوير بعض   دراسة بعنوان  بإجراءيقوم الباحث      
  u15الصفات البدنية والمهارات األساسية لناشئي كرة القدم 

  والرياضية علوم وتقنيات النشاطات البدنيةوذلك استكماال لمتطلبات نيل شهادة الماستر في ميدان     
الخبرة واالختصاص فانه يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستمارة والتي تحتوي على مجموعة من كونكم من ذوي و     

بداءكرة القدم راجيا منكم االطالع عليها، في  المهارات األساسية من  مهارةرأيكم في تحديد األهمية النسبية لكل  وا 
كما يرجى ابداء  صفةلكل  10 - 1درجة من  بإعطاءموضوع البحث وذلك مناسبة ل ترونهاوالتي  األساسية المهارات

      لهذه الدراسة.مناسبا مالحظاتكم في اضافة أو تعديل أو حذف ما ترونه 

                                                                                                                              المنافسة الثانيةفي مرحلة أحيطكم علما أنه سيتم اجراء الدراسة  مالحظة:

المهارات األساسية  الرقم
 في كرة القدم

 درجات 10الدرجة حسب االهمية / من 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           واالستالم التمرير 1
           الجري بالكرة 2
           سرمية التما  3
           السيطرة على الكرة 4
           التصويب 5
           المراوغة 6
           ضرب الكرة بالرأس 7

                                                                                             شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي



 

 /البويرة كلي محند أولحاجآجامعة         
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  
 
  

 المحكمين السادة استمارة استطالع رأي 
  لالعبي كرة القدم البدنية الصفاتأهم لتحديد 

 المحترممنصوري نبيل، طراد توفيق، بوحاج مزيان  /الخبير /المختص الدكتورحضرة 

 :تحية طيبة وبعد 
فاعلية التدريب باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصغر على  " : دراسة بعنوان بإجراءيقوم الباحث      

 u15تطوير بعض الصفات البدنية والمهارات األساسية لناشئي كرة القدم 

 وذلك استكماال لمتطلبات نيل شهادة الماستر في ميدان علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية     

الخبرة واالختصاص فانه يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستمارة والتي تحتوي على وكونكم من ذوي 
بداءكرة القدم راجيا منكم االطالع عليها، في مجموعة من الصفات البدنية  في تحديد  سيادتكم رأي وا 

 درجة بإعطاءموضوع البحث وذلك لترونها مناسبة  األهمية النسبية لكل صفة من الصفات البدنية والتي
لهذه مناسبا كما يرجى ابداء مالحظاتكم في اضافة أو تعديل أو حذف ما ترونه  صفةلكل  10-1 من

  الدراسة

 :أحيطكم علما أنه سيتم اجراء الدراسة في مرحلة المنافسة الثانية مالحظة 

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
........................................... 

 

 

 



 

الصفات 
 البدنية

 مكونات الصفات الرقم

 البدنية

 درجات 10/  1من الدرجة حسب االهمية 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 التحمل

           التحمل العام 1

           تحمل األداء 2

           تحمل القوة  3

           تحمل السرعة 4

 

 السرعة

           السرعة االنتقالية 5

           سرعة الحركة)األداء( 6

           سرعة رد الفعل 7

 

 القوة

           القوة العضلية القصوى 8

           القوة المميزة بالسرعة 9

           الرشاقة 10 الرشاقة

           المرونة 11 المرونة

           التوافق 12 التوافق

                                        شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي          



 /البويرة كلي محند أولحاجآجامعة       
 معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية

 

 المحكمين استمارة استطالع رأي السادة 
 لالعبي كرة القدم  أهم االختبارات البدنية والمهاريةلتحديد 

 المحترمزيريفي سليم، يونسي محمد، منصوري نبيل   /الخبير /المختص الدكتورحضرة   
 :تحية طيبة وبعد 

فاعلية التدريب باستخدام أسلوب المنافسة باللعب المصغر على تطوير بعض   دراسة بعنوان  بإجراءيقوم الباحث      
  u15الصفات البدنية والمهارات األساسية لناشئي كرة القدم 

  النشاطات البدنية والرياضيةعلوم وتقنيات وذلك استكماال لمتطلبات نيل شهادة الماستر في ميدان     
الخبرة واالختصاص فانه يشرفني أن أضع بين أيديكم هذه االستمارة والتي تحتوي على مجموعة من كونكم من ذوي و     

بداءكرة القدم راجيا منكم االطالع عليها، في  االختبارات البدنية والمهارية  اختباررأيكم في تحديد األهمية النسبية لكل  وا 
لكل  غير مناسب(-صفة )مناسب بإعطاءموضوع البحث وذلك مناسبة ل ترونهاوالتي  االختبارات البدنية والمهاريةمن 

      لهذه الدراسة.مناسبا مالحظاتكم في اضافة أو تعديل أو حذف ما ترونه  إبداءكما يرجى  اختبار

 

 

                                                                                             شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي



 :االختبارات البدنية المقترحة 
 :غير مناسبمناسب                                        اختبارات السرعة المقترحة 

  م من وضع الجلوس                                           30اختبار الجري 

 طريق األداء وحساب النتائج:

 اإلشارةالمختبر عند خط البداية في وضعية االنطالق الرسمية للمسافات القصيرة، وعند يقف   
م من خط البداية، 30ينطلق المختبر بأقصى سرعة حتى خط النهاية الذي يبعد بمسافة 

 ثانية. 1/10ويحتسب الزمن 

  غير مناسب               مناسب                                 م100اختبار الجري 

                                                                                         
 طريق األداء وحساب النتائج:

يقف المختبر عند خط البداية في وضعية الرسمية للمسافات القصيرة، وعند االشارة ينطلق 
م من خط البداية، ويحتسب 100الذي يبعد بمسافة المختبر بأقصى سرعة حتى خط النهاية 

 .1/10الزمن من 

  مناسب        غير مناسب                     م من االقتراب30اختبار الجري 

                                                                                             

 طريق األداء وحساب النتائج: 

م وعند اإلشارة ينطلق المختبر بسرعة متزايدة 5يقف المختبر قبل خط البداية بمسافة ال تقل عن 
م من 30حتى يصل خط البداية حيث يكون في أقصى سرعة ويواصل الجري حتى خط لمسافة 

 ثانية. 1/10خط البداية، ويحتسب الزمن 

 :اختبارات القوة المقترحة 
 بر تكرار ممكن        القفز العمودي من الثبات لعمل أك 

 مناسب            غير مناسب                                                                



 طريق األداء وحساب النتائج:

المختبر بالقفز عاليا وذلك بحيث يرفع الركبتين ارتداديا حتى تالمس الصدر قفزا، و يحتسب  يقوم
 أكبر عدد من القفزات االرتدادية.

 الوثب العريض من الثبات                   
 مناسب              غير مناسب                                                    

 وحساب النتائج:طريق األداء 
يقف المختبر أمام خط البداية حيث تكون القدمان متوازيان و المشط على خط البداية 
ويقوم بالوثب إلى األمام بحيث يمكن مرجحة الذراعين لتسجيل أحسن وثبة لألمام، 

 وتحتسب المسافة بين خط البداية ومكان السقوط.
                           القفز العمودي سارجنت       

 مناسب             غير مناسب                                                     

 طريق األداء وحساب النتائج:

يقف المختبر بجوار حائط ويرفع يده بكامل امتدادها ليؤشر على الحائط ثم يقوم بالقفز 
عاليا ليعاود رسم اإلشارة وذلك بمرجحة الذراعين وثني الركبتين الى وضع الزاوية القائمة، 

 وتحتسب المسافة بين اإلشارة األولى والثانية.

 اختبار الرشاقة المقترحة: 
  متر5×3اختبار الجري المكوكي 

 غير مناسب     مناسب                                                          

 طريق األداء وحساب النتائج:

م على ثالث اتجاهات 5يرسم خط للبداية حيث توضع شاخصان متقابالن ومتباعدة بمسافة 
لألمام حيث يقف المختبر على خط البداية ويقوم بالجري بأقصى سرعة في اتجاه الشواخص 

البدء و يحتسب الزمن المستغرق عند نهاية اجتياز  إشارةوذلك عند سماع  اآلخرالواحد تلو 
     ثانية.  1/10سب الزمن ويحت اآلخرالشاخص 



 متر 5×4 اختبار الجري المتعرج ذهابا وايابا 

    مناسب                     غير مناسب                                                      

 طريق األداء وحساب النتائج:

متر حيث يقف المختبر 5يرسم خط البداية حيث توضع شاخصان متقابالن ومتباعدان بمسافة 
ياباعلى خط البداية ويقوم بالجري بأقصى سرعة بين الشاخصان ذهابا   إشارةوذلك عند سماع  وا 

 .ثانية 1/10البدء ويحتسب الزمن المستغرق عند نهاية اجتياز الخط ويحتسب 

 ن الحواجزاختبار الجري المتعرج بي 

 غير مناسب      مناسب                                                                

 طريق األداء وحساب النتائج:

أمتار بينها،  03المركزي و  متر عن الشواخص 05توضع الشواخص في شكل تقاطع بمسافة 
يرسم خط للبداية والنهاية على جانبي المركز، يقف الالعب على يمين الشاخص المركزي وعند 
اإليعاز ينطلق ليدور حول الشاخص األول ثم يعود ليدور حول الشاخص المركزي ثم يطلق 

ويحتسب الزمن ليدور حول الشاخص الثاني حتى يكمل جميع الشاخص والعودة الى خط النهاية 
 ثانية. 1/10

 :االختبارات المهارية المقترحة 
  التحكم والسيطرة على الكرة المقترحة:اختبار 
  مرة 60اختبار الزمن في تنطيط الكرة 

 مناسب                     غير مناسب                                            

 طريق األداء وحساب النتائج:

يبدأ بتنطيط الكرة والسيطرة عليها بجميع أجزاء الجسم من دون اليدين  اإلشارةالالعب عند  يقوم
، وتحتسب عدد مرات ضرب الكرة تمنح لكل العب محاولتان وتحتسب إسقاطهافي محاولة لعدم 

 األحسن.



  ²           م 2اختبار السيطرة على الكرة في مساحة 
 مناسب                    غير مناسب                                            

 طريق األداء وحساب النتائج:   

يبدأ بتنطيط الكرة والسيطرة عليها  اإلشارةيقف الالعب في المساحة المحددة لالختبار وعند 
لخروج من المنطقة ، وعدم اإسقاطهابجميع أجزاء الجسم من دون اليدين في محاولة لعدم 

المحددة لالختبار، وتحتسب عدد مرات ضرب الكرة تمنح لكل العب محاولتان وتحتسب 
 األحسن.

 يقافها  اختبار رمي الكرة عاليا وا 

 مناسب                     غير مناسب                                                 

 طريق األداء وحساب النتائج:

الالعب عند اإلشارة برمي الكرة عاليا ثم يستقبلها بأحد أطرافه دون اليدين ويستمر في  يقوم
 تنطيط الكرة بحرية وعدم إسقاطها، تعطى العالمة من خالل المالحظة.

 :اختبارات الجري الكرة المقترحة 
 اختبار الجري المتعرج بالكر بين القوائم 

 مناسب                       غير مناسب                                     
 

 طريق األداء وحساب النتائج:

متر من خط البداية ثم تصف القوائم السبع الباقية في خط مستقيم  03أول قائم على بعد  يوضع
من بعضها، عند إعطاء اإلشارة يجري الالعب بالكرة من على خط البداية  1.05على مسافة 

ويمر بين القوائم الثمانية محاوال اجتيازها والعودة إلى خط البداية ويحتسب الزمن المستغرق من 
الق الى المرور بين القوائم وحتى العودة إلى خط البداية، تمنح لكل العب محاولتان االنط

 وتحتسب الزمن األحسن ألقرب ثانية.



  يابا بالكرة بين  م 10×4اختبار الجري ذهابا وا 

 مناسب                          غير مناسب                                            

 ساب النتائج:طريق األداء وح

حيث يقوم الالعب بالجري بالكرة بين الشواخص  10يوضع شاخصان متقابالن بمسافة 
 ذهابا و إيابا ألربع مرات، ويحتسب الزمن األحسن ألقرب ثانية.

  متر 15اختبار الجري بالكرة لمسافة  

 غير مناسب مناسب                                                                    

 طريق األداء وحساب النتائج:

متر من خط البداية ثم عند إعطاء اإلشارة يجري الالعب بالكرة  15يوضع قائم على بعد 
من على خط البداية إلى القائم، ويحتسب الزمن المستغرق من االنطالق إلى القائم ألقرب 

 .  ثانية

 :اختبارات التمرير واالستالم للكرة المقترحة 
  تبادل التمرير مع الزميلاختبار 

 مناسب                             غير مناسب                                    

 طريق األداء وحساب النتائج:

يقوم الالعب المختبر عند اإلشارة بتبادل تمرير واستالم الكرة مع الزميل وتعطى العالمة عن 
 طريق المالحظة.

 ع الحائطاختبار تبادل التمرير م 

 مناسب                             غير مناسب                                           

 طريق األداء وحساب النتائج:



نحو الحائط الذي يكون مقابال له بمسافة ال تقل بضرب الكرة  اإلشارةيقوم الالعب المختبر عند 
م ويتبادل تمرير واستالم الكرة، ويحتسب الزمن لعشر تمريرات على الحائط ويحتسب  5عن 

 الزمن األحسن ألقرب ثانية.

 ختبار التمرير واالستالم ا  
 غير مناسب                          مناسب                                       

 
 طريق األداء وحساب النتائج:

أمتار من  08على بعد  آخرمتر من حائط التمرير ويوضع معلم  03يرسم خط البداية على بعد 
 إلىنفس الحائط، يقوم الالعب بركل الكرة على الحائط ثم يستلمها ويجري بها نحو المعلم ويعود 

مرات، يحتسب الزمن  10اود تسديد الكرة ثانية على الحائط وذلك في خط البداية من جديد ليع
 ثانية منذ االنطالق في المحاولة األولى وحتى نهاية المحاولة العاشرة. 01ألقرب 

    

                                                  



   باللعب المصغر باستخدام أسلوب المنافسة  البرنامج التدريبي المقترح 

 بناء البرنامج التدريبي:
 تلخصت أهداف البرنامج المقترح في ما يلي:أهداف البرنامج المقترح: أوال/ 
الوصول بالالعبين الى مستوى تدريب عالي من خالل تطوير بعض الصفات البدنية العامة والخاصة  -

 باإلضافة الى رفع وتحسين االداء المهاري للعبة وفق ظروف مختلفة ومتعددة 
 ية والخلقية لالعبيندراتحسين الصفات اال -
 ا يحدث في المباراةاكتساب الالعبين القدرة االيجابية في أداء المهارات وفق ظروف وم -
 الوصول بالالعب ألحسن اداء مثالي من خالل االستفادة من الخبرات السابقة وأحدث نظم التدريب الخاصة -
 تنمية االداء المهاري والخططي لالعبين بما يتشابه ومواقف اللعب المختلفة -
 تنمية الجانب المعرفي لالعبين من خالل تمارين تعتمد على التفكير والذكاء -
 صول بالالعب الى اداء جميع المهارات بالكرة وبدونها في مواقف مشابهة للمباراةالو  -
 استفادة الالعبين من رصيد مهاري كبير من خالل تخصيص حيز زمني كبير لألداء المهاري -

 واجبات البرنامج المقترح:ثانيا/ 
 لتحقيق االهداف وضع الباحث الواجبات التالية:

 االعداد البدني 
 هارياالعداد الم 
  االعداد النفسي والخططي 
 االعداد النظري 
 يضم البرنامج المقترح المتطلبات التالية:: تحديد محتوى البرنامج 
 :وتشمل على تطوير مكونات الصفات البدنية وأنواعها  المتطلبات البدنية 

 الرشاقة -القوة المميزة بالسرعة   -السرعة االنتقالية  
 :وتشمل كل من المهارات األساسية بدون كرة واألخرى بالكرة: المتطلبات المهارية 

 التمرير و االستالم –الجري بالكرة  –السيطرة على الكرة  المهارات األساسية بالكرة: -
 :وتشمل األولى تطوير الصفات االرادية كالثقة بالنفس التعاون، سرعة اتخاذ  المتطلبات النفسية والخططية

 شمل خطط اللهب الهجومية والدفاعية، الفردية والجماعية منها:القرار، وأما الثانية فت
 خطط اللعب الدفاعية: الدفاع عن المنطقة، دفاع رجل لرجل، التغطية... -
 خطط اللعب الهجومية: التصويب على الهدف، اللعب السريع في مساحات ضيقة -

 :ياضية وقوانين اللعبةهداف البرنامج، التغذية الر وتشمل حصص نظرية حول أ المتطلبات النظرية 
 

 بناءا على االهداف التي تم تحديدها والتي تم االشارة اليها كما يلي: المقترحتم تحديد محتوى البرنامج التدريبي وقد 



 المدة متغيرات البرنامج
 أسابيع 4 مدة تطبيق البرنامج التجريبي

 حصة 12 عدد الوحدات التدريبية للبرنامج التجريبي
 حصص 3 التدريبية في االسبوععدد الوحدات 

 ساعة ونصف مدة كل وحدة تدريبية

لغرض تنفيذ البرنامج وجب على الباحث تسخير وتحديد الوسائل المساعدة  وسائل تنفيذ البرنامج المقترح:ثالثا/ 
 على تنفيذه في أحسن الظروف، وتمثلت هذه الوسائل في ما يلي:

 تحديد الالعبين عينة البحث -
 الوسائل والعتاد المستعمل في الدراسةتحديد  -
 ضبط فترات التدريب  -
 تحديد ميدان التدريب  -
 تحضير األدوات المساعدة  -
 اخراج االختبارات في صورتها النهائية لتحديد مستوى الالعبين -
 تحديد مبادئ وطرق التدريب المتبعة في البرنامج المقترح -
 ضبط الزمن الكلي لمختلف الفترات التدريبية -
  متغيرات البرنامج المقترحضبط  -
 بغرض السير الحسن للتجربة الميدانية قام الباحث بضبط جميع المتغيرات  -

 وحدات البرنامج المقترح:رابعا/ 
تعتبر عنصر من عناصر الميكروسيكل وهي قلب المناهج، حاولنا بناء وتخطيط الحصص  الحصة التدريبية:

، حيث تضمن البرنامج المقترح وحدة تدريبية متوسطة المدىتعليمية التدريبية من خالل االهداف المحددة، أهداف 
وحدات في األسبوع، ووفقا لألسس العلمية للبرامج التدريبية لتدريب األصناف الصغرى،  3يومية مقسمة الى 

يبية وحدة تدريبية في الشهر وكل وحدة تدر  12وحدات تدريبية لكل أسبوع بما بعادل  3وضعت في البرنامج المقترح 
 دقيقة، حيث يتم تقسيم كل وحدة الى ثالثة مراحل هي: 120تدوم حوالي مدة 

هي مرحلة تحضيرية للحصة يكون تشكيلها بشكل تدريجي، ركزنا فيها على التحضير  هيدية:مالمرحلة الت
على  البسيكولوجي والنفسي كجزء أول، ثم خصصنا الجزء الثاني الى التحضير الفيسيولوجي من خالل االعتماد

مجموعة تمارين مدمجة بالكرة تعمل على تهيئة الالعب لتحمل أعباء التدريب، وبما يضمن عدم شعور الالعب 
 بالملل من اجراء نفس االحماء في كل مرة

تعتبر مرحلة أساسية في الحصة وهي مرحلة تدريب وتدريس تعمل على تحقيق االهداف  المرحلة الرئيسية:
 الرئيسية للحصة حيث اعتمدنا على:

 ت البدنية والمهارية قيد الدراسة:تشمل هذه المرحلة على التمارين الخاصة بالصفا



يق الهدف تعمل على تحق مقابالت موجهةعلى شكل  9ضد  9و  8ضد  8مجموعة تمارين  من تتشكل -
العام للحصة تعمل على تنمية الجانب المهاري البدني الخططي والمعرفي من تشكيل استراتيجيات لعب مع 

 جومي والدفاعي في وضعيات مشابهة لمواقف اللعبهتطوير عملية التنشيط ال
نب ,,,الخ ترتكز على الجا 3ضد  3و  2ضد  2وذلك من خالل تشكيالت  اللعب المصغرتمارين يتمثل في  -

حت ضغط المنافس حيث تعمل هذه البدني المهاري من خالل تطبيق الجانب المهاري في مساحات صغيرة ت
رين لتنمية الجانب العقلي من خالل االدراك والتحليل مع االجابة الحركية السريعة في موقف يتشابه مع امالت

 وضعيات اللعب الحقيقية
 المرحلة الختامية:

وخصصناه الى الرجوع الى حالة الهدوء من خالل مجموعة تمارين استرجاعية، وقد حاولنا في تشكيلنا     
للحصص التدريبية اتباع مبدأ التدرج في الحمل من أجل التحكم في حجم الحمل وشدة العمل ومراحل الراحة والتي 

 خصصت كراحة ايجابية
اللعب المصغر( التي تم -موجهةنماذج التمارين )مقابالت  وهنا نشير الى بعض

 االستعانة بها في المرحلة األساسية من الوحدة التدريبية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 01اللعبة رقم 

 باإلضافة الى مهارة الجري بالكرة  السرعة االنتقالية تنمية الهدف من اللعبة
 ساعة توقيت -فانيالت مختلفة األلوان  -كرة قدم واحدة  -أقماع  األدوات المستخدمة

 نصف ملعب كرة القدم  مكان اللعبة
 4( يتوزع الفريقان في نصف الملعب مع وضع 8×8يقسم الالعبون الى فريقين ) توصيف اللعبة

مربعات في كل ركن من منتصف الملعب والمربع هو عبارة عن أربع أقماع بينهما 
يق الحائز على ( وعند اشارة المدرب يبدأ الفر 01متر كما في الشكل ) 8مسافة 

الكرة في مهاجمة الفريق االخر من خالل الجري بالكرة وتبادل التمرير بينما يحاول 
الفريق االخر قطع الكرة وتبادل التمرير فيما بينهم ويجب على الالعب الذي يستلم 

لمسات للكرة )خطوات( ثم يقوم بالتمرير يتم  5الكرة أن يجري بالكرة على األقل 
يق كلما تمكن احد العبيه من ضبط الكرة داخل منطقة الفريق تسجيل نقطة للفر 

 االخر أي نعل القدم يكون على الكرة داخل المربع المحدد
 

 

 01شكل رقم 

 

 



 اللعبة رقم 02:

 الى مهارة دقة التمرير الرشاقةتنمية  الهدف من اللعبة

 ساعة توقيت -مختلفة األلوان  فانيالت -كرة قدم واحدة  -أقماع  األدوات المستخدمة

  نصف ملعب كرة القدم مكان اللعبة

في نصف الملعب مع وضع  الفريقانيتوزع ( ثم 8×8يقسم الالعبون الى فريقين ) توصيف اللعبة
متر كما  1عبارة عن قمعين بينهما مسافة نصف الملعب والمرمى هو مرمى في  9

بالكرة وعند اشارة المدرب يبدأ الفريق الحائز على الكرة بالجري  (02في الشكل )
وتبادل التمرير يتم تسجيل نقطة للفريق كلما تمكن أحد العبيه من تمرير الكرة من 

 الى نفس الزميل. القمعين بين القمعين الى زميله والذي بدوره يعيدها من بين نفس

 

 

 02الشكل رقم 

 

 



 03اللعبة رقم 

 تنمية السرعة االنتقالية باإلضافة الى مهارة الجري بالكرة اللعبةالهدف من 

 ساعة توقيت -مختلفة األلوان  فانيالت -كرة قدم واحدة  -أقماع  األدوات المستخدمة

 18( عند خط الـ 30-30ملعبين مساحتهما ) مكان اللعبة

( ثم يتوزع 4×4فريقين )مجموعتين كل مجموعة مقسمة الى يقسم الالعبون الى  توصيف اللعبة
الالعبون في جزائي الملعب ويكون مع كل العب ألحد الفريقين في كل جزء كرة قدم 

( وعند اشارة المدرب يبدأ الفريق الحائز على الكرة بالجري بالكرة 03كما في الشكل )
واالحتفاظ بها مع محاولة الفريق االخر قطع الكرة، وعند اشارة المدرب يقوم الفريق 

ستحوذ على الكرة بالعدو بالكرة أما الفريق االخر بدون كرة في االتجاه االخر الم
والعودة مشي  6بالعدو أسرع ما يمكن الى األقماع المنتشرة على مستوى خط الـ 

 لجميع الالعبين وفي المرة الثانية تبديل الكرات بحيث تصبح الكرة مع الفريق االخر

 

 

 03شكل رقم 

 



 04اللعبة رقم 

 التمرير واالستالم باإلضافة الى مهارة  القوة المميزة بالسرعةتنمية  الهدف من اللعبة

 ساعة توقيت -مختلفة األلوان  فانيالت -كرة قدم واحدة  -أقماع  األدوات المستخدمة

 متر 45 - 27ملعبين مساحتهما  مكان اللعبة

( ثم يتوزع 4×4مقسمة الى فريقين )يقسم الالعبون الى مجموعتين كل مجموعة  توصيف اللعبة
الالعبون في كل جزئي الملعب مع أحد الفريقين في كل جزء كرة قدم كما في الشكل 

( حيث يتبادل الالعبين تمرير الكرة  وعند اشارة المدرب يقوم جميع الالعبين 04)
 . بالقفز الى األعلى بأقصى قوة

 طرق التدريب المستخدمة:خامسا/ 
-90(  وطريقة التدريب التكراري )80% - 60%ريقتي التدريب الفتري المنخفض الشدة من )سيتم استخدام ط

( لتدريب السرعة االنتقالية والقوة المميزة بالسرعة في البرنامج التدريبي وسيتم قياس الشدة من خالل قياس 100%
 casioالنبض لدى الالعبين يدويا من خالل ساعة الكترونية 

 حمل التدريب: تقنينسادسا/ 
مية وبمراعاة مبادئ التدريب لعج التدريبي المقترح وفق األسس القام الباحث بتقنين حمل التدريب للبرنام    

الرياضي التي توصي بها األبحاث والتي تم دراستها في الدراسة النظرية في هذا البحث، حيث عمل الباحث على 
 دة الحمل بمرور الوقت وطبقا لقدرات العينة أن  تكون درجة الحمل ثابتة ولكن عمل على زيا

 وكانت االسس العلمية التي اتبعها الباحث في تقنين حمل التدريب ما يلي:
من خالل استطالع رأي الخبراء وبناءا على نتائج الدراسات السابقة حول خصائص المرحلة السنية لعينة البحث    

ي التي يمكن تطبيقها على عينة البحث لتحقيق االهداف الخاصة يتضح أن االحمال الخفيفة والمتوسطة والعالية ه
حيث اتفقت أغلب الدراسات والبحوث المتخصصة في التدريب الرياضي على أن يكون المعيار االساسي ، بالبحث

 الحد األقصى الذي يستطيع الرياضي تحمله خالل تنفيذه الحملفي تحديد درجة الحمل هو: 
رجة الحمل( يختلف من فرد الى أن "ما يستطيع فرد رياضي تحمله )الحد األقصى لدوالخواجا البشتاوي  يشرو     

ولتحديد الحمل التدريبي وتقويمه فقد استخدم الباحث األسلوب التقديري لتحديد درجة الحمل وتقويمه وذلك الى آخر، 
بالمؤشرات الموضوعية التي أشار  عن طريق تقدير درجة الحمل المطلوب قبل تنفيذه، وكذلك عن طريق االستعانة

التي تعتمد على تقدير درجة الحمل المطلوب بعد تنفيذه، وقد قام الباحث بإتباع طريقة  مفتي ابراهيم حماداليها 
 تحديد الحمل بواسطة النبض المستهدف عن طريق استخدام المعالة التالية:
النسبة المئوية لمعدل النبض ×  بضشدة الحمل بواسطة النبض المستهدف= احتياطي أقصى معدل للن

 المستهدف )شدة الحمل المطلوب(+ أقصى معدل للنبض أثناء الراحة 



وبناءا على ذلك تم تحديد مستويات حمل التدريب التي بنى عليها البرنامج التدريبي المقترح لعينة البحث الى ثالث 
 مستويات:
 ض/د( 190القلب أكثر من من مقدرة الالعب )نبضات  %100 -%80 الحمل االقصى 
 ض/د 190ض/د الى  170من مقدرة الالعب )نبضات القلب أكثر من  %80-%65 الحمل العادي( 
 (ض/د 170القلب أقل من  تمن مقدرة الالعب )نبضا %65 -%40 الحمل المتوسط 

 



 ختبارات البعدية للمجموعة التجريبيةاال

 

 
 
 
 

 
  الجري

 متر30
 (الثانية)

 

 
القفز 

العمودي 
ألعلى 
 مساحة

 (سم)

 
الجري 
بين 

 الحواجز
 (الثانية)

 

 
السيطرة على 

الكرة في 
مساحة 
 محددة

 (درجة)
 

 
الجري 
المتعرج 

بالكرة بين 
 القوائم
 ()الثانية

 

 
االستمرار 
والتمرير 
 والتحكم

 (الثانية)
 

1 5,21 34 8,12 55 17 58 
2 5,19 32 7,6 60 19 60 
3 5,7 32 8,12 59 21 63 
  4 5,38 30 7,45 65 18 58 

5 5,11 33 7,30 55 19 59 
6 5,2 33 8,04 54 19 60 
7 5,25 30 7,97 62 18 57 
8 5,40 28 8,18 58 20 63 
9 5,32 29 7,6 60 16 61 
10 5,2 35 7,89 54 17 60 
11 5,42 35 8,2 62 19 58 
12 5 33 7,66 67 18 56 
13 5,6 32 7,72 57 22 59 
14 5,55 29 8,25 60 17 57 
15 5,34 36 8,13 56 19 57 
 59,06 18,6 56,26 7,5 32,06 5,32 س
 2,12 1,59 6,68 1,30 2,43 0,18 ع

 



 االختبارات البعدية للمجموعة الضابطة

 

 
 
 
 

 
 متر30 الجري

 
 (الثانية)

 

 
القفز 

العمودي 
ألعلى 
 مساحة

 (سم)

 
الجري 
بين 

 الحواجز
 (الثانية)

 

 
السيطرة على 

الكرة في 
مساحة 
 محددة

 (درجة)
 

 
الجري 
المتعرج 

بالكرة بين 
 القوائم
 ()الثانية

 

 
االستمرار 
والتمرير 
 والتحكم

 (الثانية)
 

1 5,62 28 8,46 28 20 68 
2 5,2 27 9 29 19 66 
3 5,32 28 9,26 30 20 68 
  4 5,2 27 9,62 29 20 66 

5 5,62 28 8,75 28 19 69 
6 5,2 28 8,25 29 20 67 
7 5,2 27 8,46 27 20 66 
8 5,15 28 9,31 29 19 67 
9 5,23 28 8,5 29 20 67 
10 5 27 9 29 19 67 
11 5,2 28 8,21 28 20 68 
12 5,37 29 9,98 27 21 66 
13 5,47 28 9,3 31 19 66 
14 5,3 28 8,85 29 19 68 
15 5,2 29 8,8 30 20 67 
 67,06 19,66 28,8 9,3 27,86 5,28 س
 0,96 0,61 1,08 1,5 0,63 0,17 ع

 



الضابطة االختبارات القبلية للعينة   

االستالم 
 والتمرير
 )ثانية(

الجري 
المتعرج 

بالكرة بين 
 القوائم
 )ثانية(

السيطرة 
على الكرة 
في مساحة 

 محددة
 )درجة(

الجري بين 
 الحواجز
 )ثانية(

القفز العمودي 
 لألعلى
 )سم(

متر 30الجري   
 )ثانية(

 الرقم

70 21 25 9.18 25 5.50 1 
71 20 24 9.53 27 5.80 2 
68 21 24 10.2 23 5.65 3 
69 22 24 9.69 22 5.75 4 
70 22 25 9.21 26 5.60 5 
70 21 24 9.5 23 5.86 6 
71 22 24 9 25 5.68 7 
70 22 25 9.8 24 5.70 8 
69 21 26 9.09 24 5.80 9 
69 21 25 8.97 25 5.90 10 
70 20 25 9.8 26 5.83 11 
69 21 25 10.03 23 5.38 12 
69 20 25 9.32 24 5.47 13 
70 21 21 8.97 28 6.07 14 
70 21 28 9.52 24 5.90 15 

 س 5.72 24.6 9.45 24.66 21.06 69.66
 ع 0.18 1.63 0.39 1.44 0.70 0.81

 

  



التجريبيةاالختبارات القبلية للعينة   

االستالم 
 والتمرير
 )ثانية(

الجري 
المتعرج 

بالكرة بين 
 القوائم
 )ثانية(

السيطرة 
على الكرة 
في مساحة 

 محددة
 )درجة(

الجري بين 
 الحواجز
 )ثانية(

القفز العمودي 
 لألعلى
 )سم(

متر 30الجري   
 )ثانية(

 الرقم

70  23   22   10.23   28  5.87 1 
66  22   29   9.12  18 5.76 2 
76   22   25   10.12  25 5.76 3 
73  21   30   9.24  22 5.86 4 
69  23   21   9.31   24  6.02 5 
67  20   28   9.28   30  5.90 6 
65  18   30   9.18   26  5.80 7 
76  22   22   10.24   23  5.90 8 
73  20   26   10.20   20  5.83 9 
77  21   24   9.69   28  5.38 10 
66  20   31   9.80   32  5.47 11 
67  21   34   9.21   30  6.07 12 
77  25   21   10.17   20  5.90 13 
60  19   25   9.19   25  5.86 14 
70  21   28   9.23   30  6.02 15 

70.13  21.2   26.4   9.61   25.4  س 5.82 
5.09 1.74   3.99  0.39   4.25  ع 0.18 

 



Résumé de la recherche: 

 Cette étude vise à déterminer l'efficacité de la formation en utilisant la 

méthode de la concurrence du mini jeu sur le développement de quelques-

unes des qualités physiques et des compétences de base de footballeur 

junior U15  

Pour cela , nous comptons sur la méthode expérimentale à suivre dans la 

conception des recherches empiriques sur la conception avec un groupe égal, où 

l'expérience ce fait sur un échantillon de joueurs de football classe minime des 

équipes de la wilaya de Bouira actif dans l'association de l'État pour la saison 

2017/2018, qui comptait 30 joueurs répartis également sur les deux équipes ont 

été sélectionnées de la manière représentée par les occasionnels (équipe 

Hamzaouia de Ain Bassam et l'équipe de l Association hachémite) a divisé 

l'échantillon en deux : 

Groupe A: contenant 15 joueurs de l'équipe de Hamzaouia de Ain Bessam en 

tant que pilote d'échantillon appliqué le programme de formation proposé sous 

la supervision d'un chercheur, qui a duré 4 semaines 4 micro cycles .  dans le 

deuxième concours, nous avons adopté dans ce groupe de programmes exerce 

des cas similaires a la vraie compétition à laquelle un joueur peut faire face lors 

de matchs (cas-solutions) 

Groupe B: contenant 15 joueurs de l'équipe de l Association Hachémite pris 

comme référence qui      est appliquée par le programme (normal) , qui n’a pas 

de relation avec le scénario réel que le joueur fait face dans une compétition, à la 

suite de cette expérience, et grâce à notre discussion sur les résultats de la 

recherche à l'aide programme 21 / SPSS dans le processus d'analyse statistique, 

qui nous a montré une amélioration des résultats de la plupart des tests 

physiques et des compétences d'un pilote de groupe, le chercheur a conclu que: 

le programme de formation proposé en utilisant la concurrence mini-jeu a eu un 

impact positif dans le développement de certaines qualités physiques et 

compétences essentielles dans le football 

Le chercheur a recommandé : 

- L’utilisation d’exercices de mini-jeu en fonction des cas que le joueur 

rencontre lors des matches 

- Travailler sur les exercices techniques et la planification des exercices plus 

variés au sein des unités afin d’obtenir plus de qualité technique et des plans 

permettant au joueur d’être compétitif 

Mots-clés: efficacité. Méthode de compétition, Mini jeu, Caractéristiques 

physiques, Qualités de base. 


