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 أ

 وتقدير كرش
 َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي َأنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَدّي َوَأنْ ﴿:قال اهلل تعالى

اِلِحينَ   (19)سورة النمل اآلية  ﴾َأْعَمَل َصاِلحاً تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

 واجناز إمتام يف لنا وتوفيقه عليه بالثناء الموصو  الشاكرين محد هلل فاحلمد
 .ثالثا له والفضل ثانيا، له والشكر أوال له فاحلمد املذكرة، هذه

 ."اهلل يشكر مل الناس يشكر مل من" لى اهلل عليه وسلم(ص(الرسول وقال
 .صحيح مسلم

 منصوري نبيل الدكتور إىل اجلزيل بالشكر نتقدم حيث
جزاه  وتوجيه، و نصح من به لنا ملا أسدى هذه خترجنا مذكرة على املشرف 

 .الصحة والعافية أدامه اهلل ذخر لنا وللمسرية العلمية وأن مينحه اهللو اهلل خريا
إىل أساتذة وعمال اجلامعة واخص بالذكر أساتذة علوم وتقنيات  و

 النشاطات البدنية والرياضية
 .دربنامل لبعض العملية بالتسهيالت التنويه أيضا يفوتنا وال

 إىل الكبري بالشكر نتقدم كما
 .بعيد أومن قريب من ساعدنا من كل

 لوجهه خالصا وجيعله العمل هذا منا يتقبل أن اهلل وعسى مجيعا هلم فالشكر
 الكرمي.

                             ياسني وفرحات



 

 ب

 اإلهداء 
 .أمحد اهلل و أشكره على إمتام هذا العمل املتواضع، و أهدي مثرة جهدي ..  

 إىل من قال فيهم املوىل عز وجل:

سورة اإلسراء (َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح اْلُذِل ِمَن َاْلَرْحَمِة َوُقْل َرِبيِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَياِني َصِغرَيا  )

 .24 اآلية

 والسمو إىل من رمست يل درب النجاح...إىل معنى الطهر 

 ها اهلل..ظ" حف أمي الغاليةإىل   نبع احلنان والعطف و األمل تلك هي " 

إىل من كان سببا إىل وصويل معايل الوجود وجاد علي باملوجود، و 

  ...ظه اهلل" حف أبي الغايلحتدى ألجلي كل الصعاب " 

، إىل أخوايل وأعمامي ومجيع أقاربي )بشرى ،جناة( وأخواتي (عبد الرمحان(خي الصغريأ أىل 

 .ال اهلل يف عمرمهاا اهلل وأطمحفظه ياجدإىل و، وخاالتي وعماتي، وأزواجهم وأبنائهم مجيعا

 .منصوري نبيلإىل األستاذ الفاضل الذي كان مشرفا علينا                                      

 .وكل عائلته فرحاتإلــــــــــــــــى رفيقي يف هذا البحث :

 ... وكل من يعرفينإلــــــــــــــى أصدقائي 

   .إلـــــى من شاركوني أوقاتي وكانوا معي يف السراء والضراء

 .علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وعمال معهدإلــــــى كل طلبة وأساتذة 

 .إىل كل من اتسع هلم قليب ومل تتسع هلم صفحيت
                                



 

 ج

 اإلهداء 
 .أمحد اهلل و أشكره على إمتام هذا العمل املتواضع، و أهدي مثرة جهدي ..  

 إىل من قال فيهم املوىل عز وجل:

سورة اإلسراء (َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح اْلُذِل ِمَن َاْلَرْحَمِة َوُقْل َرِبيِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَياِني َصِغرَيا  )

 .24 اآلية

 والسمو إىل من رمست يل درب النجاح...إىل معنى الطهر 

 ها اهلل..ظ" حف أمي الغاليةإىل   نبع احلنان والعطف و األمل تلك هي " 

إىل من كان سببا إىل وصويل معايل الوجود وجاد علي باملوجود، و 

  ...ظه اهلل" حف أبي الغايلحتدى ألجلي كل الصعاب " 

، إىل أخوايل وأعمامي ومجيع أقاربي) ، ورديةمريم، أمساء( وأخواتي (وليد(خي الصغريأ ىلإ 

 .ل اهلل يف عمرهااحفظها اهلل وأط يتجدإىل و، وخاالتي وعماتي، وأزواجهم وأبنائهم مجيعا

 .منصوري نبيلإىل األستاذ الفاضل الذي كان مشرفا علينا                                      

 .وكل عائلته ياسنيإلــــــــــــــــى رفيقي يف هذا البحث :

 ... وكل من يعرفينإلــــــــــــــى أصدقائي 

   .إلـــــى من شاركوني أوقاتي وكانوا معي يف السراء والضراء

 .علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية وعمال معهدإلــــــى كل طلبة وأساتذة 

 .إىل كل من اتسع هلم قليب ومل تتسع هلم صفحيت
                                



 

 
 محتوى البحث

 

 

 
 



 

 ه

 محتوىالبحث

 الصفحة الموضوع
 أ شكر وتقدير. -
 ب إهداء. -
 ج إهداء. -
 ه محتوى البحث. -
 ك قائمة الجداول. -
 م قائمة األشكال. -
 س ملخص البحث. -
 ف مقدمة. -

 مدخل عام: التعريف بالبحث.

 02 اإلشكالية -1

 03 الفرضيات -2

 03 أسباب اختيار الموضوع -3

 03 أهمية البحث -4

 04 أهداف البحث -5

 05 تحديد المفاهيم والمصطلحات -6

 .بالبحث والدراسات المرتبطة للدراسة النظرية الخلفيةة:  النظري الجانب
 الفصل األول: الخلفية النظرية لدراسة

 10 تمهيد. -

 11 .اإلعداد المهاريالمحور األول:  -1-1

 11 .المهاري اإلعداد مفهوم  1-1-1

 11 .المهاري اإلعداد مراحل  2-1-1

 11 .األساسية لمهارةا ألداء األولى التوافق اكتساب مرحلة أوال:

 12 .األساسية المهارة ألداء الجيد التوافق اكتساب مرحلةثانيا: 

 12 .األساسية المهارة أداء وتثبيت إتقان مرحلة ثالثا:

 13 .السنوية التدريب خطة في المهاري اإلعداد  -1-1-3

 14 .األساسية المهارات أهمية  -1-1-4



 

 و

 15 .األساسية المهارات على التدريب وطرق أساليب   -1-1-5

 15 .بالكرة اإلحساس تدريبات أوال:
 15 إجبارية. فنية تدريبات ثانيا:

 15 .كرة من بأكثر التمرينات ثالثا:

 16 المهارات األساسية في كرة القدم. -1-1-6

 16 .كرة بدون األساسية المهارات أوال:

 16 الكرة. باستخدام األساسية المهاراتثانيا: 

 األداء الجماعي. :المحور الثاني
 20 األداء الجماعي.   2-1

 20 األداء. مفهوم  2-1-1

 20 تعريف األداء الجماعي. -2-1-2

 20 .( Technique( والمهارات ) Tacticبين الخطط )العالقة  -2-1-2

 21 مكونات األداء الخططي. -2-1-4

 21 أقسام خطط اللعب. -2-1-5

 21 .خطط اللعب الدفاعية الجماعيةأوال: 

 22 .خطط اللعب الهجومية الجماعيةثانيا: 

 23 أسس التدريب على اللعب الجماعي. -2-1-6

 23 .الجماعي الخططي اللعب على التدريب مراحل -2-1-6

 المحور الثالث: المنافسة الرياضية.
 25 المنافسة الرياضية.  3-1

 25 المنافسة الرياضية. تعريف 3-1-1

 25 طبيعة المنافسة. 3-1-2

 26 أنواع المنافسات الرياضية.  3-1-3

 26 أهمية المنافسة الرياضية. 3-1-4

 27 .التنافسي للرياضيتحليل األداء    3-1-5

 27 نظريات المنافسة.  3-1-6

 (.U18كرة القدم وفئة األواسط )  :المحور الرابع
 29 كرة القدم. 4-1



 

 ز

 29 تعريف كرة القدم. 4-1-1

 29 التعريف اللغوي.أوال: 

 29 التعريف اإلصطالحي.ثانيا: 

 29 المبادئ األساسية لقانون كرة القدم. -4-1-2

 29 .القدم كرة خصائص  -1-4-3

.أهداف كرة القدم -1-4-4  30 

 30 .متطلبات األداء لالعبي كرة القدم -1-4-5

 30 .المتطلبات البدنيةأوال: 

 30 .المتطلبات المهاريةثانيا: 

 31 .المتطلبات الخططيةثالثا: 

 31 .تعريف فئة األواسط -1-4-6

 32 .( سنة19-17) مميزات المرحلة العمرية لصنف األواسط  -1-4-7

 32 .الجسمي النموأوال: 

 32 .الفيزيولوجي النموثانيا: 

 33 .الحركي النموثالثا: 

 33 .النمو االجتماعيرابعا: 

 33 .البدنية اللياقة قابليةخامسا: 

 34 خالصة. -

     .بالبحث المرتبطة الدراسات :الثاني الفصل
 36 .تمهيد -

 37 .بالبحثالدراسات المرتبطة  -2-1

 37 .2006-2005عبد القادر ناصر  دراسة  -2-1-1

 38 .2006/2007 الالمي طنيش عزيز مشرق دراسة   -2-1-2

 40 .2007/2008 زواق امحمد  دراسة -2-1-3

 41 .2012 الفرانعدل عطية محمد   دراسة  -2-1-4

 43 .2013/2014 دراسة عطاب براهيم  -2-1-5

 44 .الدراساتعلى  التعليق -2-2

 45 .خالصة -
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 .لمبحث الميدانية الدراسة :التطبيقي الجانب
جراءاته البحث منهجية  :الثالث الفصل      .الميدانية  وا 

 48 .تمهيد -

 49 .الدراسة االستطالعية -3-1

 49 األولى. الخطوة  -3-1-1

 49 .الثانية الخطوة  -3-1-2

 49 األساسية. الدراسة -3-2
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 46 تابع.المتغير ال *

.تحديد مجتمع  وعينة البحث -3-2-3  50 

 50 .بحثمجتمع األصلي للال* 

 51 .عينة البحث *

 52 .باالستبيان الخاصة العينة /أوال -
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 52 .العينة مواصفات4-2-3-
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 52 .المجال البشريأوال: 

 53 .المجال المكانيثانيا: 

 53 .المجال الزمانيثالثا: 

 53 .أدوات البحث -3-2-6

 53 ن.االستبياأوال:  -

 54 أبعاد اإلستبيان. *

 54 المقابلة. ثانيا: -

 55 .األسس العلمية لألداة )سيكومترية األداة( -3-2-7

 55 صدق األداة. *

 56 عرض الوسائل اإلحصائية. -3-2-8
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 59 .عرض وتحليل نتائج اإلستبيان -4-1
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 86 .مناقشة ومقارنة النتائج بفرضيات البحث -4-3

 92 مناقشة ومقابلة الفرضيات الجزئية بالفرضية العامة. -4-4

 93 خالصة. -

 95 العام. اإلستنتاج -

 خاتمة. -
97 

 إقتراحات وفروض مستقبلية. -
99 

  البيبليوغرافيا. -
  المالحق. -
  (.01الملحق رقم ) -
  (.02الملحق رقم ) -
  (.03الملحق رقم ) -
  (.04الملحق رقم ) -
  (.05الملحق رقم ) -
  (.06الملحق رقم ) -



 

 

 

 

  

 
 قائمة الجداول
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 رقم الجدول العنوان الصفحة

 01 يمثل مجتمع البحث. - 51
 02 يمثل عينة البحث. - 52
 03 االستبيان. محاور يمثل تقسيم - 54
 04 المقابلة. أسئلة يوضح - 55
 05 في مرحلة اإلعداد العام.  الذي يبدأ به المدرب أوال يبين اإلعداد - 60
 06 حلة اإلعداد الخاص.في مر   الذي يبدأ به المدرب أوال يبين اإلعداد - 61
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 11 (.05للسؤال رقم ) 2يبين التكرارات والنسب المئوية وقيم كا - 66
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 15 (.09للسؤال رقم ) 2يبين التكرارات والنسب المئوية وقيم كا - 70
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 18 (.12للسؤال رقم ) 2يبين التكرارات والنسب المئوية وقيم كا - 73
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أهمية اإلعداد المهاري في تحسين األداء الجماعي أثناء مرحلة المنافسة لالعبي كرة القدم فئة 
 .(U18أواسط)

 '' لفرق الرابطة الوالئية لكرة القدمدراسة ميدانية '' 
 إشراف الدكتور: منصوري نبيل    رشام فرحات                   -إعداد الطالبان: بلعربي ياسين

إبراز أهمية اإلعداد المهاري في تحسين األداء الجماعي أثناء المنافسة  الدراسة الحالية إلى تهدف  ملخص البحث:
لقاء الضوء على االثر ، U18))واسط صنف أ لالعبي كرة القدم والذي له أهمية كبيرة في مجال التدريب الرياضي، وا 

في تحسين األداء الجماعي أثناء المنافسة لالعبي الهجوم بصفة  المبني على األسس العلمية اإليجابي لإلعداد المهاري
النتائج،  مهاري وبالتالي تحقيقخاصة و كرة القدم بصفة عامة والدور الفعال الذي يلعبه  في النهوض بمستوى األداء ال

كما تهتم بإبراز قيمة وأهمية المهارات األساسية الخاصة بالعبي كرة القدم ومدى مساهمتها في تحقيق األهداف 
( في إكتساب المهارات الخاصة وأن هذه المرحلة U18المسطرة من طرف المدرب، وكذا إبراز أهمية الفئة العمرية )

طى، ومدى استعدادها للتعلم وتلقي المهارة وترسيخها في الذهن، وبالمقابل المساهمة في إرشاد تعتبر فئة المراهقة الوس
 العلمية التوصيات وتقديم مجموعة من االقتراحات من جملة استخالص المدربين لالستفادة من هذا النوع من البحوث و

 الطلبة وكقاعدة لبداية بحوث أخرى.  منها يستفيد علمي كمرجع جعلها قصد
لطبيعة البحث وتمثل مجتمع  لمالئمتهوذلك  باألسلوب المسحي وصفيالمنهج ال ناستخدمإفقد الجانب المنهجي  أم

 باالستبيان الخاصة العينة ختياروتم إ ،ية بالبويرة لكرة القدم فئة أواسطالبحث في األندية الناشطة في الرابطة الوالئ
 (16(عددهم والبالغ ،الرابطة الوالئية في المشاركة البويرة والية لفرق القدم كرة مدربي جميع وشملت مسحية بطريقة
أندية  04( العب في كرة القدم موزعين على 20وشملت ) عشوائية بسيطة تم  بطريقة، والعينة الخاصة بالمقابلة مدرب
بغرض إثراء الموضوع  ،USMBouira- FCTamellaht- CR Bordj khris- ABRDjebahiaوهي: 

ختبار كا  (%، وتم إستخدام النسب المئوية )روتدعيمه أكث  كوسائل إحصائية في الدراسة. 2وا 
أهمية تحقق الفرضيات المقترحة وكشفت مدى أسفرت نتائج الدراسة عن  تفسيرالتحليل و عملية البعد و في األخير   

 .U18)في تحسين األداء الجماعي أثناء المنافسة لالعبي كرة القدم صنف أواسط ) اإلعداد المهاري
 على النحو التالي: كانتاالقتراحات والفروض المستقبلية و  بمجموعة من انخرج الباحث هذا خالل من

لما فيها من نجاعة تطوير وتحسين األداء الجماعي لالعبي  إعتماد المدربين على دمج اإلعداد المهاري  والخططي
االهتمام بتلقين المهارات األساسية في مرحلة سنية مبكرة من أجل ضمان تنميتها وصقلها وتثبيتها في كرة القدم، 

ي المهاري والبدنالجانب  المبنية على األسس العلمية لتنمية ةالمقترح التدريبية البرامج إعداد ضرورةالمراحل المقبلة، 
ضرورة إطالع المدربين على خطط اللعب الحديثة لتكييف عملية اإلعداد المهاري  باستخدام طرق التدريب المختلفة،

تثبيت مناصب الالعب من مرحلة األصاغر من أجل إكتساب الالعب  تطلبات اللعب الحديثة لكرة القدم،مع م
ة به وهذا نظر للخلط الكبير في المناصب الشيء الذي يجعل للمميزات الخاصة بالمنصب وصقل المهارات الخاص

 .الالعب غير مستقر مما يؤدي إلى عدم االرتياح وعدم إندماجه في الفريق
 

 .(U18) فئة أواسط كرة القدم، المنافسة الرياضية، ،األداء الجماعي، اإلعداد المهاري الكلمات الدالة:
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ف  

 :مقدمـــة
اإلنسان الرياضة وحللها وابتكر قواعدها واقترح نظريات وطرق ممارستها، كما قام بعدة أبحاث وتجارب  درس       

كل الجهود العلمية  ساهمتفي مختلف اختصاصاتها ومستوياتها وذلك باإللمام بجميع العلوم المتعلقة بها، ولذا فقد 
 و الخبرات العملية نحو تطوير مستوى األداء الرياضي. 

، فنحن نرى مستوى ة في العالم فقد مسها هذا التطورأن كرة القدم من أنواع الرياضات األكثر شعبيوبما  
الفرق الرياضية يتطور يوما بعد يوم وأصبح أداء المهارات يتميز بالقوة والسرعة واألداء الفني العالي، حيث يتم 

ولكي نحقق هذا المستوى ونسايره وجب  إنجازها في شكل جماعي وفردي على درجة عالية من التفاهم واإلتقان
، وعلى ضوء ذلك يتم إعداد مناسب وفقا لما تتطلبه المبارياتمعرفة الطريق الصحيح وتحديد الوسائل والمحتوى ال

تمكنه من إنجاز  وخططية  الالعب منذ الصغر بالكم والكيف الذي يؤهله ألن يكون العبا ذو كفاءة مهارية
 الواجبات الفردية والجماعية وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب طوال زمن المباراة. 

رياضي في كرة القدم في أغلب دول العالم قد ارتفع بصورة واضحة وخاصة في ولما كان مستوى األداء ال    
ومبنية على أسس علمية، فقد أصبح لزاما الخمس عشرة سنة األخيرة، ولما كان التدريب الرياضي عملية مخططة 

 وكذلك كيفية وضع خطط التدريب. علمية السليمة عند تدريبهم فرقهمعلى مدربينا اإللمام بهذه األسس ال
بعد تقدم اللعبة وابتكار الخطط الجديدة إزداد واجب كل العب لغرض نجاح تلك الخطط فتقاربت وجهات النظر ف

تفقت على  بين جميع المدربين في العالم وعلى الناحية البدنية  على المهارات الفنيةالتركيز في التدريب  ضرورةوا 
عداد الالعبين إعدادا كامال كي يتمكنوا من تنفيذ واجباتهم في الملعب على أحسن وجه وبذلك ارتقى مستو   ىوا 

 (13ص، 2015)ظافر أحمد منصور، التكتيك الفردي والجماعي للعبة. 
ندرك أهداف وواجبات التدريب الحديث في كرة القدم، يلزمنا أن نحلل بوعي ما يتميز به لعب كرة القدم اآلن، ولكي 

لقد تطورت لعبة كرة القدم وتغير طابع اللعب نظرا لتعدد طرق اللعب الجديدة، وما ارتبط بذلك من تنوع الخطط 
اعي المنظم، ومن تحليل مباريات بطولة العالم اتضح الهجومية والدفاعية بشكل ملحوظ مع ارتفاع قيمة العمل الجم

)حنفي محمود أن أهم ما تتميز به كرة القدم اآلن هو، ارتفاع مستوى األداء المهاري لالعبين وازدياد سرعة اللعب. 
 (.11، ص1998مختار، 

ب خالل المباريات اإلعداد المهاري في كرة القدم تهدف إلى تعليم المهارات األساسية التي يستخدمها الالعف 
والمنافسات ومحاولة إتقانها وتثبيتها حتى يمكن تحقيق أعلى المستويات، ويتخذ المدرب في تحقيق ذلك الهدف كل 
اإلجراءات الضرورية والهادفة للوصول بالالعب إلى الدقة واإلتقان والتكامل في أداء جميع المهارات األساسية 

 السيد )حسن .ة متقنة تحت ظروف المباراة، وفي ظل إطار قانون لعبة كرة القدمللعبة، حيث يستطيع تأديتها بصورة آلي

ة المناسبة إال في مهارة مكيفة مع اللعب وهي ظرفية ألننا ال نستعمل الحركال أن ، هذا ما يعني(67ص، 2010عبده،  أبو
وضع األسس للرياضي يجب ، مشترطة بمسار الخصم والزميل والظروف المحيطة ففي الطفولة الوقت المناسب

ديد للعب كأساس عليه ، لذا وجب على المربي عند تعليم الناشئين األخذ بعين االعتبار تعطش الطفل الشالمستقبلي
ه من إمكانية ، وكذا تنمية وتطوير مختلف الصفات البدنية والتي من بينها صفة المرونة لما تشكلالتعامل معه

 ، هذا األخير وحتى يصبح فردا المعا في اللعبة وجب عليه أن يمتلك صفات مهارية عالية تحسين مستوى الالعب
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، لذا وجب التفكير في تحسين للعبة التي أضحت تستقطب الماليينتؤهله إلى أن يكون في مصاف ممارسي هذه ا
العب ل، المراوغة ...( قصد النهوض بمستوى مقنع لات األساسية القاعدية ) كالتمرير، التصويبوصقل هذه المهار 

 .الممارس
حيث أجمعت كل البحوث العلمية حول التدريب الرياضي في كرة القدم على أن االعداد المهاري يتطلب اإلستمرارية 

في تحسين األداء  وأثره اإلعداد المهاري في التدريب وتخصيص وقت كافي له، وهذا جعلنا نفكر جديا في دراسة
 كرة القدم. الجماعي لالعبين في

أهميته في كونه سيبرز األهمية الحقيقية لإلعداد المهاري الذي يمكن الفريق للوصول  فالموضوع قيد الدراسة تكمن
إلى التميز في األداء الجماعي، فالالعب ال يدخل مباشرة في الخطط الجماعية ولكن أوال يجب تعويده على إتقان 

بشكل سليم، ومن ثم توضع هذه المهارة من خالل التدريب الدائم والتكرار الكثير للمهارة حتى يتمكن من أدائها 
 المهارات في القالب الجماعي وتعويده على أدائها تحت ضغط المنافسة، وظروف المباراة.

 حيثكانت اإلنطالقة بتحديد المشكلة، ثم التطرق إلى الخلفية النظرية للموضوع  ومن أجل معالجة هذا اإلشكال
 اإلعداد المهاري الضوء هفي ألقينا األول مة،هم محاور أربع إلى هفي ناطرقت أول فصل ىلع األخيرة ذهه اشتملت

برازو وذلك بتعريفه وتبيان أهميته قبل المنافسة  والتطرق لإلعداد المهاري في خطة التدريب السنوية، كما ه مراحل ا 
ذكر قمنا بتوضيح أساليب وطرق التدريب على المهارات األساسية المهمة في مرحلة اإلعداد المهاري، وكذا 

ألداء الجماعي فبعد تعريف األداء واألداء ل ناهفخصص الثاني المحور أما الخ،المهارات األساسية لكرة القدم...
الجماعي تم التطرق إلى العالقة بين االداء المهاري والخططي، وذكر مكونات األداء الخططي، وتقسيم خطط 

 ثالث ومحور، التدريب على اللعب الخططي الجماعي اللعب الدفاعية الجماعية والهجومية الجماعية وكذا مراحل
كرة القدم، وكذا متطلبات األداء لالعبي كرة القدم،  لى رياضة كرة القدم وذكر مبادئها و خصائص وأهدافع يشتمل

 وهو الفصل ذاه هب نختتم والذي بعاالر  المحور أما، في نفس المحوروكذلك إدراج خصائص ومميزات فئة األواسط 
 نشاط ألي  يمكن وال اإلطالق على الرياضي النشاط أنواع لكل بالنسبة وهام ضروري جزءفهي  الرياضية المنافسة

 اهل والتي بالبحث المرتبطة ساترابالد خاص على فصل ثاني النظري العرضكما يحتوى ، رياضي اإلستغناء عنها
 جيةهمن يخص ثالث فصل ين،لفص فتضمنت البحث ذاهل التطبيقية المعرفية فيةلالخ أما سة،ار الد بموضوع عالقة
جراءاته البحث والوسائل اإلحصائية  سةراالد وحدودالمعتمدة في الدراسة  دواتاألو  والعينة المتبع جهكالمن الميدانية وا 

باإلستبيان الخاص بالمدربين  الخاصة النتائج ومناقشة يللوتح عرضب صاخهو ف بعراال الفصل أما ،المستخدمة
 تراحاتاالقتقديم بعض و  البحث وخاتمة العام االستنتاج إلى وصوال ،نتائج المقابلة الخاصة بالالعبينوكذلك 
  .يةلالمستقب والفروض
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 اإلشكالية -1
أصبحت كرة القدم تحتل قائمة األلعاب والرياضات التي توليها الجماهير ووسائل اإلعالم أهمية بالغة، والتي      

تتنافس فيما بينها من أجل إشباع رغبات ومتطلبات الجماهير العريضة  أصبحت بدورها مؤسسات إقتصادية
المتعطشة للمتعة واإلنجازات، فزاد التنافس من أعلى المستويات أدناها من أجل تحقيق البطوالت واإلنتصارات على 

 جميع األصعدة.
هم المساهمين المباشرين في هذا ماجعل إدارات الفرق تتسابق في جلب أحسن المؤطرين والمدربين بإعتبار      

عملية تحقيق النتائج من خالل إمكانية الالعبين المختلفة، المهارية، البدنية والنفسية والعمل على تحسينها وتطويرها 
وفي كرة القدم الحديثة يلعب األداء المهاري دورا لغرض تحقيق األهداف المسطرة، والحصول على النتائج المرضية، 

تائج إيجابية لصالح الفريق ويؤثر تأثيرا مباشرا في عملية إتقان ونجاح الطريقة التي يلعب بها كبيرا في تحقيق ن
الفريق، مما يؤدي إلى إرباك الخصم وعدم قدرته في السيطرة على مجريات اللعب واألداء، وبالتالي يستطيع الفريق 

ق أن يأخذ زمام المبادرة دائما بالتواجد في أماكن المهاجم ذو السيطرة الميدانية بفضل المهارات العالية ألعضاء الفري
حراز األهداف.   ومواقف جيدة تسهل له القدرة على الهجوم والوصول إلى مرمى الخصم وا 

إن عملية اإلعداد المهاري في كرة القدم تهدف إلى تعليم المهارات األساسية التي يستخدمها الالعب خالل      
من القواعد الرئيسية في العملية  ، وهيتثبيتها لتحقيق أعلى المستوياتإتقانها و  المباريات والمنافسات ومحاولة

التدريبية، وعملية اإلعداد هذه البد لها من طرق ووسائل مدروسة يتم التخطيط لها مسبقا من طرف الهيئة المشرفة 
 على الفريق.

وجماعيا وهذا  ومستوى مهاري رفيع فرديا، فكرة القدم من الرياضات الجماعية التي تتطلب لياقة بدنية عالية،     
نصهار الالعبين اصنيف كرة القدم كلعبة جماعية يأتي من تف الجانب الخططي والعقلي لدى الالعبين. لفاغدون إ

الخطة دفاعًا وهجومًا، ففي حالة الدفاع يؤدي كل العب الذين يتكون منهم الفريق في قالب واحد، وهو قالب  11الـ
دوره الرقابي بما يتوافق مع الدور الجماعي للدفاع للحد من خطورة هجوم الخصم، وكذلك في الهجوم تكون مهمة 
الالعبين التحرك بالكرة وبدونها الختراق دفاع الخصم مع االقتصاد في الجهد المبذول وللوصول إلى درجات إجادة 

فإن الفريق يحتاج لتدريب صعب وطويل فالالعب يؤدي مهاراته الفردية ويطوعها لألداء  ةلية في جماعية اللعبعا
الجماعي فيقوم بتوظيف كل مهارة سواء بسيطة أو مركبة من إستالم وتسليم ومراوغة وتسديد وغيرها بالسرعة 

 .زمالئهوالرشاقة والقوة الممكنة لصالح الفريق ومن خالل تعاون منظم مع 
أحد األركان الرئيسية في وحدة التدريب اليومية، إذ تعتبر قاعدة  في كرة القدم وتعتبر المهارات األساسية     

أساسية للعبة وبدون إتقانها لن يستطيع الالعب تنفيذ الخطط الملقاة على عاتقه من خالل واجبات المركز الذي 
 (.127، ص2002،  حسن السيد أبو عبده) يشغله في خطوط اللعب المختلفة أثناء المباراة

األداء الجماعي  ومن هنا كانت اإلنطالقة لدراسة هذا الموضوع  والتعرف على فعالية التحضير المهاري على    
قتصرت في مجال التدريب دراستنا على فئة األواسط  في كرة القدم وتأثيره على الرفع من مستوى أداء المهارات، وا 

أهم الفئات التي يمكن فيها لالعب التحكم في الحركات كون هذه الفئة ذات ميزة مقارنة بالفئات األخرى ألنها تعتبر 
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تقان، حيث تعد هذه المرحلة هي المرحلة المهمة في حياة اإل كتساب بكل سهولة وا  نسان من ناحية التعلم وا 
 المعلومات.

سلط نأن  نابالنسبة للرياضة األكثر شعبية في العالم، و هي كرة القدم ارتأي االعداد المهاريموضوع و نظرا ألهمية    
و من هنا  ، لدى الالعبين داء الجماعياأل مدى أهميته في تحسينالضوء على محاولة معرفة هذا الموضوع و 

 :  ةتبادرت لديا فكرة طرح اإلشكال التالي
 ؟أثناء المنافسة  لالعبي كرة القدم دور في تحسين االداء الجماعي هل لالعداد المهاري 

 التساؤالت الجزئية -
 ؟هل لالعداد المهاري دور في األداء المثالي للمهارة أثناء المنافسة 
 هل يساهم االعداد المهاري في استجابة الالعب للجانب الخططي أثناء المنافسة؟ 
 هل للمهارات األساسية دور في تحسين األداء الجماعي للالعبين أثناء المنافسة؟ 
 الفرضيات: -2

 أثناء المنافسة. لالعبي كرة القدم لالعداد المهاري دور كبير في تحسين األداء الجماعي الفرضية العامة: -
 الفرضيات الجزئية:

 المنافسة.للمهارة أثناء  لالعداد المهاري دور في االداء المثالي 
 .يساهم االعداد المهاري في استجابة الالعب للجانب الخططي أثناء المنافسة 
 .للمهارات األساسية دور في تحسين األداء الجماعي لالعبين أثناء المنافسة 
 أسباب اختيار الموضوع:  -3

 :أسباب موضوعية 
 في تحسين األداء الجماعي لدى العبي كرة القدم  خالل هذا الموضوع إبراز دور اإلعداد المهاري نود من

 أواسط.
 .إبراز دور اإلعداد المهاري في تحسين اإلستجابة الخططية لالعبي كرة القدم 
 الفريق أداء ىعل فعالالو  يإليجابا ألثرا لهو يكون المنافسة أثناء لالعبين المهارى لالعداد.  
 الرياضية المنافسات في لالعبين والخططي جماعيال ألداءا علي االعداد المهاري أهمية مدي توضيح. 

 ذاتية:سباب أ 
 إليه يتطرق ولم جديد الموضوع هذا كون. 
 قلة الدراسات والبحوث العلمية السابقة في هذا المجال. 
 .ألن الموضوع يندرج ضمن تخصصنا وهو التدريب الرياضي 
 :بحثأهمية ال  -4
أهمية اإلعداد المهاري في تحسين األداء الجماعي ع الذي نتناوله وهو"و تنبع أهمية البحث من أهمية الموض    

(" والذي له أهمية كبيرة في مجال التدريب الرياضي وخاصة U18) أثناء المنافسة لالعبي كرة القدم صنف أواسط
 جانبين هامين هما: الموضوع أهمية تكمنو  بنسبة لهذه الفئة العمرية
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 : الجانب العلمي 
  فيها.إثراء المكتبة بمثل هذه األعمال لقلت البحوث 
 .إثراء الرصيد العلمي للمدربين والباحثين في هذا المجال 
 .المساهمة في إرشاد المدربين لالستفادة من هذا النوع من البحوث 
 يستفيد ةميلع كمرجع الهجع قصد يةلمالع وتقديم مجموعة من االقتراحات التوصيات من ةلجم ستخالصا 

 وكقاعدة لبداية بحوث أخرى.  بةلالط هامن
  الجانب العملي:

  إلقاء الضوء على االثر اإليجابي لإلعداد المهاري في تحسين األداء الجماعي أثناء المنافسة لالعبي
الهجوم بصفة خاصة و كرة القدم بصفة عامة والدور الفعال الذي يلعبه  في النهوض بمستوى األداء 

 النتائج. تحقيق المهاري وبالتالي
 كما يهتم بإبراز قيمة وأهمية المهارات الخاصة لالعبي الهجوم ومدى مساهمتها في تحقيق األهداف 

 .المدرب طرف المسطرة من
  سنة في إكتساب المهارات الخاصة وأن هذه المرحلة تعتبر فئة المراهقة  19-17إبراز أهمية الفئة العمرية

 تلقي المهارة وترسيخها في الذهن.الوسطى، ومدى استعدادها للتعلم و 
  سوف تساعد الدراسة في التركيز على المهارات االساسية من إستقبال وتمرير ومراوغة مما سيؤثر إيجابا

 على المستوى المهاري وكذا مستوى األداء الجماعي أثناء المنافسة.
 .تشخيص واقع اإلعداد المهاري على مستوى أندية كرة القدم 
  الذي يمثل جانبا مهما من جوانب كرة القدم الحديثة.طبيعة الموضوع 
  كما يعمل على تقديم مادة إعالمية في مجال التدريب الرياضي، ويفتح المجال امام الدراسات المستقبلية

 لمعالجة جوانب أخرى في مجال التدريب.
 إظهار القيمة الحقيقة لالعداد المهاري في مرحلة المنافسة. 
 : البحثأهداف   -5

 التالية: من خالل معالجتنا لحيثيات وتصورنا لطبيعة المشكلة قمنا بتحديد األهداف
  وتسمح للباحث أو  مجال العلمي حيث تقدم للباحث مجموعة من المفاهيمالإثراء  تهدف إلىدراستنا هذه

 .القارئ فهمها
  في تحسين األداء الجماعي في كرة القدم. المهارات األساسية أهميةتهدف إلى  إبراز 
 بالنسبة لالعبي كرة القدم مهاريالمدربين والمسيرين بأهمية الجانب ال إنتباه السعي إلى لفت. 
 كرة في الالعبين مستوي من الرفع في المبني على أسس علمية اإلعداد المهاري أهمية مدى على الوقوف 

 .الخططية الناحية من القدم
  للمهارة أثناء المنافسة. العداد المهاري في االداء المثاليإبراز دور اتهدف إلى 
  مشكالت الميدانية في مجال كرة القدم.الالوصول إلى نتائج منطقية تسمح بحل 
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  :تحديد المفاهيم والمصطلحات -6
 :االعداد المهاري 

  التعريف اإلصطالحي: -
كل االجراءات التي يتبعها المدرب بهدف وصول الالعب الى الدقة واالتقان والتكامل في  يقصد باالعداد المهاري

أداء جميع المهارات األساسية للعبة كرة القدم بحيث يمكن ان يؤديها الالعب بصورة آلية متقنة تحت اي ظرف من 
 (.64، ص1994)حنفي محمود مختار، الظروف.

 التعريف اإلجرائي:  -
يعني كافة العمليات التي تبدأ بتعلم الالعبين أسس تعلم المهارات الحركية وتهدف الى وصولهم  االعداد المهاري

فيها ألعلى درجة بحيث تؤدي بأعلى مواصفات اآللية والدقة خالل المنافسات الرياضية بهدف تحقيق أفضل النتائج 
 مع اإلقتصاد في الوقت.

 :تعريف األداء 
 تعريف اصطالحي: -

عصام عبد الخالق: " أنه عبارة عن انعكاس لقدرات ودوافع لكل فرد ألفضل سلوك ممكن نتيجة يعرفه        
لتأثيرات متبادلة للقوة الداخلية، وغالبا ما يؤدى بصورة فردية، وهو نشاط أو سلوك يوصل إلى نتيجة، كما هو 

، 1997أسامة كامل راتب، )عبيرا سلوكيا ".المقياس الذي تقاس به نتائج التعلم، وهو الوسيلة للتعبير عن عملية التعلم ت
 (.195ص
 تعريف إجرائي: -

ويختلف األداء من العب إلى آخر  هو تلك الحركات التي يؤديها العب كرة القدم وذلك باستعمال الكرة أو بدونها،
 حيث يرجع ذلك إلى الالعب بحد ذاته أو إلى نوعية التدريب الذي يتلقاه.

 :األداء الجماعي 
 التعريف اإلجرائي: -

التحركات التي يقوم بها الفريق كمجموعة في الحالتين الدفاعية والهجومية بهدف خدمة  على أنهالباحثان  ينظر اليه
 الفريق والوصول للهدف المطلوب.

 لتحقيق األهداف. مكانيات المجموعةامكانيات كل منهم مع إهو مجموعة أشخاص لهم هدف مشترك ويستخدمون و 

 المنافسة: تعريف 
 التعريف اإلصطالحي: -

 المنافسة أجل من المنافسة يدخلون األفراد من مجموعة أو فردين بين صراع هي":بقولها (ماد مارغريت) تعرفها
 ."تمعلمجا في مكانة ونيل والشهرة
 نتيجة على الحصول أو موحد هدف على للوصول األفراد من مجموعة أو فردين بين صراع هي(: شارس) ويعرفها
 .(09، ص1998سلمان،  آل حسن بن ) مأمور.معينة

 التعريف اإلجرائي: -
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 أعلى لتحقيق وهذا الرياضي األداء عمليات محصلة أنها تعتبر حيث نشاط أي في أهمية األكثر المرحلةهي 
 .اآلخرين على والفوز جيدة نتيجة على التحصيل أو ممكن مستوى
 :تعريف كرة القدم 

 تعريف لغوي:  -
ما يسمى (  foot balleهي كلمة التينية وتعني "ركل الكرة بالقدم"، فاألمريكيون يعتبرون)(  foot balleكرة القدم )      

، 1986) جميل،  (soccer)أما كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنها تسمى، ( أو كرة القدم األمريكيةريغبيعندهم)
 .(5ص
 تعريف اصطالحي:  -

هي لعبة تتم بين فريقين يتألف كل منهما على إحدى عشر العبا يستعملون كرة منفوخة فوق أرضية             
ملعب مستطيلة، في نهاية كل طرف من طرفيها مرمى الهدف، يحاول كل فريق إدخال الكرة في مرمى الحارس 

 .(09فحة، ص1998 ،حسن السلمان بن)للحصول على نقطة ) هدف ( وللتفوق على المنافس في إحراز النقاط. 
 : تعريف إجرائي -

العبا في ميدان مستطيل الشكل  11كرة القدم لعبة جماعية تلعب بين فريقين يتكون كل واحد منهما من           
يدير اللقاء حكم وسط  صالح للعب، يحاول كل واحد منهما تسجيل أكبر عدد من األهداف في مرمى الخصم، حيث

دقيقة وهي مقسمة لشوطين كل واحد  90مساعدين على الطرفين ومحافظ اللقاء، تدوم مدة اللقاء  ميدان وحكمين
دقيقة، باإلضافة الحتساب الوقت الضائع، تستعمل كرة جلدية في  15دقيقة مع استراحة بينهما لمدة  45يدوم 

 الملعب، ألبسة الفريقين مختلفة عن بعضها.
عن باقي الالعبين، واختالف لباس الحكم، وتتكون ألبسة الالعبين من "تبان، باإلضافة إلى اختالف لباس الحراس 

 قميص، جوارب، حذاء خاص باللعبة".  
 (:U18فئة األواسط )تعريف 

الضوء على مرحلة  سنة فإننا نسلط 21 -17إذا كنا بصدد التحدث عن فئة األواسط أو المرحلة الممتدة ما بين 
إال مرحلة تدعيم التوازن  يسميها علماء النفس بمرحلة المراهقة المتأخرة، وهيحاسمة في حياة الفرد وهي ما 

المرحلة تأخذ طابعا آخر وفيها يتجه  المكتسب من المرحلة السابقة ويتم تأكيده في هذه الفترة إذ أن الحياة في هذه
جديدة والظروف البيئية لتحدد بين تلك المشاعر ال تمع الذي يعيش فيه ويوائملمجالفرد محاوال أن يكيف نفسه مع ا

ضبط النفس واالبتعاد عن العزلة واالنطواء تحت لواء الجماعة،  موقعه من هؤالء الناضجين ومحاولة التعود على
الدخول في الحياة المهنية، وتتوسع عالقاته االجتماعية مع تحديد اتجاهاته إزاء  فتقل نزاعاته فيدرس المراهق كيفية

زاء العمل الذي يسعى اليهواال الشؤون السياسية  (.48ص ،1990  الحافظ، نوري).جتماعية والثقافية والرياضية وا 
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 تمهيد:
عملية اإلعداد  حيث أن المهارى التحضير بمحور دايةالب في المتمثلة محاور أربعة إلى الفصل هذا في تطرقنا    

في كرة القدم تهدف إلى تعليم المهارات األساسية التي يستخدمها الالعب خالل المباريات والمنافسات  المهاري
ومحاولة إتقانها وتثبيتها حتى يمكن تحقيق أعلى المستويات، ويتخذ المدرب في تحقيق ذلك الهدف كل اإلجراءات 

في أداء جميع المهارات األساسية للعبة، حيث الضرورية والهادفة للوصول بالالعب إلى الدقة واإلتقان والتكامل 
 .يستطيع تأديتها بصورة آلية متقنة تحت ظروف المباراة، وفي ظل إطار قانون لعبة كرة القدم

 أفعاله كل في متواصل مستمر بشكلالرياضي  بها يقوم ونشاطات سلوكيات يشمل الذي جماعيال ألداءاكذا و      
 نتائج لتحقيق ما بفريق للوصول الرياضي بالمجال خاصة أغراضهو  حاجاته بلوغ أجل ومن معينة أهداف لتحقيق
 األسلوب على ويعتمد المواقف جميع في للعبة األساسية للمبادئ الفريق أفراد إتقان على أولى بدرجة يعتمد ايجابية

 مع األداء في جيدة نتائج إلى بالالعب للوصول الجيدالمهاري  والتحضير التدريب طرق في والعلمي الصحيح
 .المجهود في اقتصاد أفضل
 وذلك وخصائصه، طبيعته له منضم إطار في رياضي نشاط أي أداء محتواه كان الذي الرياضية المنافسةف    

 تنافسي طابع في تكون إن يجب إليها وللوصول معنوية، أو مادية كانت سواء إليها، الوصول من البد ألغراض
 اإلطالق على الرياضي النشاط أنواع لكل بالنسبة وهام ضروري جزء الرياضية فالمنافسة وأحكام بقوانين مضبوط

 .بدونها يعيش أن رياضي نشاط أي يكتب أن يمكن وال
 وتنمية لتطوير فعالة وسيلة المنافسة تعتبر أخرى ناحية ومن الرياضي، التدريب إليه يرمي الذي النهائي الهدف فهي

  .الالعبين مستوى
، فنحن نرى مستوى شعبية في العالم فقد مسها التطوراألكثر  فهي الرياضةوفئة األواسط  كرة القدم بمحور نهاية  

الفرق الرياضية يتطور يوما بعد يوم وأصبح أداء المهارات يتميز بالقوة والسرعة واألداء الفني العالي، حيث يتم 
واإلتقان ولكي نحقق هذا المستوى ونسايره وجب إنجازها في شكل جماعي وفردي على درجة عالية من التفاهم 

، وعلى ضوء ذلك يتم إعداد مناسب وفقا لما تتطلبه المبارياتمعرفة الطريق الصحيح وتحديد الوسائل والمحتوى ال
الالعب منذ الصغر بالكم والكيف الذي يؤهله ألن يكون العبا ذو كفاءة مهارية وخططية تمكنه من إنجاز الواجبات 

 والجماعية وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب طوال زمن المباراة.الفردية 
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 اإلعداد المهاري: -1-1
 :المهاري اإلعداد مفهوم 1-1--1 

 تلعب حيث الفريق، لصالح إيجابية نتائج تحقيق في كبيرا دورا المهاري األداء يلعب الحديثة القدم كرة في    
 قدرته وعدم الخصم إرباك إلى يؤدي مما الفريق، بها يلعب التي الطريقة ونجاح إتقان عملية في بارزا دورا المهارة

 المهارات بفضل الميدانية السيطرة دو المهاجم الفريق يستطيع وبالتالي واألداء، اللعب مجريات على السيطرة في
 الهجوم على القدرة له تسهل جيدة ومواقف أماكن في بالتواجد دائما المبادرة زمام يأخذ أن الفريق، ألعضاء العالية

 األهداف. إلحراز الخصم مرمى إلى والوصول
 و المعلومات و التمرينات خالل من األساسية المهارات الالعب اكتساب بأنه"المهاري اإلعداد إبراهيم مفتي يعرف

 (.19، ص1994حمادة،  إبراهيم مفتي) أدائها في اإلتقان و الدقة إلى الوصول دفبه المعارف
إن عملية اإلعداد المهاري في كرة القدم تهدف إلى تعليم المهارات األساسية التي يستخدمها الالعب خالل     

المباريات والمنافسات ومحاولة إتقانها وتثبيتها حتى يمكن تحقيق أعلى المستويات، ويتخذ المدرب في تحقيق ذلك 
إلى الدقة واإلتقان والتكامل في أداء جميع المهارات  الهدف كل اإلجراءات الضرورية والهادفة للوصول بالالعب

 .األساسية للعبة، حيث يستطيع تأديتها بصورة آلية متقنة تحت ظروف المباراة، وفي ظل إطار قانون لعبة كرة القدم
 .(67ص، 2010عبده،  أبو السيد ) حسن
 النتائج يحقق لن فإنه إرادية، خلقية صفات من به اتصف مهما و الرياضي للفرد البدنية اللياقة مستوى بلغ فمهما

 يمارسه. الذي التخصصي النشاط نوع في الرياضية الحركية للمهارات التام باإلتقان كله ذلك يرتبط لم ما المرجوة
 (.245، ص1999علي،  البصير ) عادل

 المهاري: اإلعداد مراحل -1-1-2

 بينها، الفصل يمكن ال ثالث أساسية تعلم بمراحل تمر القدم كرة في األساسية للمهارات المهاري اإلعداد عملية إن
 إيجاز ويمكن المهارات، تلك إلتقان الكافية المقدرة الالعب يكتسب حتى بها وتتأثر األخرى في منها كل تؤثر

 في التالي: الرئيسية الثالثة المراحل
 :األساسية لمهارةا ألداء األولى التوافق اكتساب مرحلة أوال:

تقانها، الحركية المهارة لتعليم األولى األساسي التشكيل تكوين إلى المرحلة هذه تهدف  للمهمة الالعب بإدراك وتبدأ وا 
 األداء ومستوى لجودة بالنسبة اعتبارات أية وضع دون األساسية مكوناتها حيث من مقبول بشكل تأديتها ثم الحركية
 للمهارة األداء وكفاءة بقلة االرتباط مع الجهد بذل في المفرطة بالزيادة المرحلة هذه وتتميز األساسية، للمهارة

 .األساسية
 شرح وهو السمعي التقديم باستخدام الجديدة األساسية المهارة في المدرب نشاط يتجدد المرحلة هذه وفي      

 به نعني ما وهو المرئي التقديم استخدام خالل من المهارة بتقديم المدرب يقوم ثم األساسية، المهارة ووصف
 أو النموذج ومشاهدة الشرح سالمة خالل من والبصر السمع طريق عن المهارة باستقبال الالعب ويقوم النموذج،
 هذه على ويطلق بالمهارة اإلحساس الكتساب أولية كتجربة باألداء يقوم ثم التعليمية، واألفالم الصور مشاهدة
 األداء لتكتيك المثالية الصورة وشرح  توضيح خالل من الحركي لألداء الالعب وتخيل تصور مرحلة المرحلة
 .األساسية للمهارة
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 األداء إحساس ألخذ الكرة استخدام بدون األساسية المهارات الالعبين بتعليم المدرب يبدأ المرحلة هذه وفي    
 مراعاة مع التماس، ورمية المحاورة أنواع وبعض والرأس،و بالقدم الكرة وضرب الجري، مهارة مثل المهارات لبعض
 من باستمرار األخطاء وتصحيح األساسية، المهارات أداء أثناء صعوبتها بدرجة والتدرج التعليمية المواقف تبسيط
 يكتسب حتى مرات عدة للمهارة األداء تكرار ثم للمهارة، الجيد النموذج أداء على واإلصرار الدقيق الشرح خالل

 .األساسية للمهارات تأديته أثناء الحركة بمسار اإلحساس الالعب
 األساسية: المهارة ألداء األولي للتوافق المميزة الخصائص 

 .المبذول الجهد في االقتصاد عدم -
 .المهارة أداء وبعد أثناء التعب حدوث سرعة -
 .المطلوبة للدقة المهارة افتقاد -
 .الحركة انسياب انعدام -
 .المهارة تأدية خالل الالعب عضالت تشنج -
 .األساسية للمهارة األداء ودقة وتيرة ثبات عدم -
 .األساسية المهارة أداء من المطلوب الهدف مع يتماشى ال بما المهارة تأدية أثناء الحركات وفجائية سرعة -
 .الحركية المهارة إلنجاز النهائية والمرحلة النتيجة ضعف -

 :األساسية المهارة ألداء الجيد التوافق اكتساب مرحلة ثانيا:
 في األداء خالل من اكتسبها أن لالعب سبق والتي األساسية، للمهارة البدائي الشكل تطوير إلى المرحلة هذه تهدف
 وجود عن البعد مع الحركة، ألداء الزمة الغير الزوائد أداء من التخلص مع األساسية للمهارة األولى التوافق مرحلة
 الذي المهاري باألداء التقدم نتيجة األخطاء حدوث وقلة العضلي التصلب تجنب مع الحركة سريان أثناء فواصل

 ظل في األساسية المهارات تكرار على اإلصرار مع الفني، ومستواهم الالعبين إلمكانيات مناسبا يكون يجب أن
 .لألداء إعاقة عوامل أي تدخل دون اعتيادية ظروف
 األساسية:  المهارات ألداء الجيد للتوافق المميزة الخصائص 

 .استعمال القوة المناسبة بالقدر الكافي في الوقت الصحيح -
 .تحسين عمليات تلقي واستيعاب ومعالجة المعلومات الحسية الحركية -
 .ازدياد دقة اإلحساس الحركي بشكل ملحوظ -
 .وضوح القصور الحركي في كل جوانبه وخاصة الجانب الديناميكي -

 :األساسية المهارة أداء وتثبيت إتقان مرحلة ثالثا:
 المرحلة هذه وخالل آلية، بصورة األساسية المهارة أداء إلى بالالعب الوصول هو المرحلة لهذه األساسي الهدف إن

نسانية دقة أكثر األساسية المهارة وتصبح الحركة أداء تثبيت يمكن  من وذلك األداء، شكل حيث من واستقرار وا 
 بصورة األساسية للمهارة الحركي األداء إتقان إلى يؤدي وهذا األساسية، المهارة ألداء الجيد التوافق تطوير خالل
 .التجريبية المباريات أداء خالل من أو المهاري أداء تم لو حتى وثابتة ناجحة
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 األساسية المهارة أداء وتثبيت إلتقان المميزة الخصائص: 
 .المبذول الجهد في االقتصاد -
 .األساسية المهارة تنفيذ دقة وثبات اإلنجاز مستوى ثبات -
 .اإلنجاز لمواصفة ومطابقة األداء جودة -
 .صعبة ظروف ظل في األساسية للمهارة التنفيذ ونوعية األداء تثبيت -
 .الرياضية التكتيكية للمهارة المثالية الصورة مع األساسية للمهارة المنفذة الحركة تطابق -

 األساسية المهارات وتثبيت إلتقان التدريجية الخطوات: 
 .بسيطة ظروف تحت األساسية المهارات إتقان  -
 .األداء لتوقيت التدريجي االرتفاع طريق عن المهارة تثبيت تطوير  -
 .التدريب أثناء الخارجية العوامل في التغيير طريق عن المهارة تثبيت -
 .التجريبية التدريبية المنافسات في المهارة اختيار -
 (.73-68، ص2010)حسن السيد ابو عبده،  .الرسمية المباريات أثناء األساسية للمهارات النهائي التطبيق -
 السنوية: التدريب خطة في المهاري اإلعداد -1-1-3

 : مراحل أربع إلى السنوية التدريب خطة في المهاري اإلعداد( 1994ابراهيم، ) قسم
 : العام اإلعداد مرحلة في المهاري اإلعداد . أ
 اهداف إلى ( أسابيع، واذا ما نظرنا5-2من ) زمنها ويتراوح اإلعداد فترة من األول القسم هي العام اإلعداد مرحلة
 تعلم المهارات ان سنجد عام بشكل االساسية اللياقة عناصر تنمية بجانب انها نجد فسوف العام اإلعداد مرحلة

 تكون بان نوصي المرحلة هذه في البدني اإلعداد على للتركيز ونظرا فيها ا هام حيزا يأخذ واتقانها االساسية
 وان للناشئين، وخاصة مرات التكرار ولعدد للتمرين المحدد الشروط ثبات عليها يغلب المهاري اإلعداد تمرينات
 المرحلة هذه في انه ويالحظ بعدها، والتي قبلها التي والتمرينات المهاري اإلعداد تمرينات بين فترات الراحة تراعى

 عليها، والسيطرة والتمرير بالكرة، االحساس مثل غيرها من اكثر المهارات بعض المهاري اإلعداد في يستخدم قد
 مثل البدني، اإلعداد تمرينات بين كفاصل المهاري اإلعداد تمرينات استخدام ايضا المرحلة هذه في ويالحظ
 الحمل درجة تشكيل والثاني ذاتها، المهارة أولهما اكتساب مهمين غرضيين بذلك تؤدي فهي التحمل تمرينات
 .عاليين حملين بين المناسبة
 : الخاص اإلعداد مرحلة في المهاري اإلعداد . ب
( 4-3وتتراوح زمنها من) العام اإلعداد مرحلة مع تتداخل وهي اإلعداد فترة من الثاني القسم تكون المرحلة هذه

 تغيير استخدام طريق عن تثبيته على والعمل المهاري، األداء تطوير ايضا المرحلة هذه اهداف من ان نجد اسابيع
 بالصعوبة تتسم ظروف في الجيد المهاري األداء تثبيت على ومحاولة العمل المستخدمة للتمارين الخارجية الظروف

 اإلعداد في المستخدمة التمارين امثلة ومن العام، اإلعداد مرحلة وهي السابقة المرحلة في الالعبين لمسه عما
الفريق،  العبي مستوى مع وتركيبها مستواها في تتناسب للمهارات والتي المركبة التمرينات المرحلة، هذه في المهاري
 لتمرينات البدنية، ومن االمثلة  ايضا اللياقة عنصر مع المهارات تركيب في تستخدم التي التمارين إلى باإلضافة
 (.2×3( أو)1×3مثل ) المباريات في يحدث ما تشبه التي التمرينات المهاري اإلعداد
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 : التجريبية المباريات مرحلة في المهاري اإلعداد .ج
للموسم، يتراوح زمنها  الرسمية المباريات بدء قبل وتنتهي الخاص اإلعداد مرحلة بانتهاء تبدا التي المرحلة وهي

 تثبيتها ومحاولة االساسية المهارات تطوير  في ااإلستمرار على المرحلة هذه في المدرب يعمل اسابيع( 5-3مابين )
 الفردي، التدريب على المدرب ويسعى ادائها، الية إلى للوصول هادفا االستطاعة قدر والمواقف الظروف كافة في

 يجب أمر الخطة في مناسب زمن تخصيص إذ أن المهاري، اإلعداد خالل المرحلة هذه في مجموعات في والتدريب
 مثال الوسط خط والعبو فالمهاجمون ضروري، أمر اللعب مراكز بوظائف المهاري األداء ربط وان العناية، ينال أن

 مهارات إلى يحتاجون المدافعون وكذلك القدم كرة شمولية عن قيل مهما المدافعين من أكثر التصويب إلى يحتاجون
 حوزة في التي الكرة مهاجمة أو المدافعين لدى التصويب اهمال هذا معنى ليس ولكن المهاجمين، من أكثر الدفاع
 .المهاجمين لدى المدافع

 د. اإلعداد المهاري في فترة المنافسات :
 فترات اطول هي وهذه الفترة رسمية مباراة اخر بانتهاء وتنتهي رسمية بأول مباراة تبدا التي الفترة هي المنافسات فترة

( أسبوعا ويالحظ ان دور اإلعداد المهاري في 50-30بين ) ما طولها يتراوح االطالق على التدريبية الخطة
النصف األول  لهذه المرحلة يختلف عن دوره في النصف الثاني لهذه المرحلة، ففي الدور األول تكون فرصة تمكن 

الثاني، لذلك ينصح الملل من الالعبين ضعيفة في حين يتمكن الملل والضيق والتوتر من الالعبين في الدور 
باستخدام التدريبات المشوقة وااللعاب الصغيرة والتمرينات باستخدام االدوات والتمرينات التي تقل فيها درجة 

 .(32ص ،1994، حمادة ابراهيممفتي )المنافسة. 

 :األساسية المهارات أهمية -1-1-4
تقانها أدائها وبدون القدم، كرة نشاط في الهامة الفنية الجوانب أحد األساسية المهارات تعتبر     ال جيدة بصورة وا 

 مهارتها بكثرة القدم كرة وتتميز المباراة، أثناء الخططي بالجانب الخاصة المدرب تعليمات تنفيذ من الالعب يتمكن
 وتنوع المختلفة اللعب طرق تطور مع تتماشى بصورة القدم كرة في األداء مستوى ارتفع ولقد وتنوعها، األساسية
 للمهارات األمثل األداء على الفائقة بالقدرة القدم كرة العب تميز يتطلب الذي األمر والهجومية، الدفاعية الخطط

 .القدم لكرة األساسية
 األلعاب باقي عن القدم كرة لعبة تميز التي الرئيسية الدعائم أحد القدم بكرة الخاصة األساسية المهارات وتعتبر   

 أثناء متعة من للمشاهدين تتيحه بما و العالم، أنحاء معظم في كافية شعبية من اللعبة حققته بما األخرى الرياضية
 .أنواعها اختالف على األساسية للمهارات المتميز الالعبين أداء بمشاهدة االستمتاع

 لتعليم أساسية بصورة تهدف القدم كرة في األساسية المهارات وتدريب لتعليم المهاري اإلعداد عملية فإن كذلك   
 يمكن حتى وتثبيتها إتقانها ومحاولة الرياضية المنافسة أثناء الالعب يستخدمها التي الرياضية، الحركية المهارات
 المهارات إتقان لضمان الضروري ومن الرياضي، اإلنجاز من الرياضية المستويات أعلى إلى الوصول لالعب

 تحت المهارات تلك بأداء آلخر وقت من الرياضي الفرد يقوم أن المنافسات، أثناء تثبيتها على والعمل األساسية
عبده،  أبو السيد ) حسن أثناء المواقف المختلفة للمباراة. الالعب يقابله كما الصعوبة عامل بزيادة تتميز مختلفة ظروف
 (.79، ص2010
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 :األساسية المهارات على التدريب وطرق أساليب  -1-1-5
 وتطوير تعليم ألن ،(اإلحماء) مباشرة اإلعدادي الجزء بعد يكون أن يجب األساسية المهارات على التدريب إن

 وكذلك مجهدا، الالعب يكون عندما التركيز هذا يتم أن يمكن وال التركيز، من عالية مقدرة يتطلب المهارية العناصر
 اللعب في المطلوبة الهامة األخرى النقاط تعلم عن يعزل أن يجب ال األساسية الفنية المهارات تعلم يراعي أن يجب
 الكرة وكل مهارة لتعلم كمرحلة أو رياضية كحركة مجردا يعلم أن يجب ال مثال فالتمرير بها، يرتبط وأن بد ال بل

 المهارات على العبال تدريب المدرب يراعي أن بد ال كذلك الجماعي، اللعب خطط من كخطة يعلم أن يجب ولكن
 .الحقيقية اللعب مواقف تشبه تدريبات في المنافس ضغط تحت األساسية

 بالكرة: اإلحساس تدريبات أوال:
 تحت وتكون والكرة، الناشئ بين وألفة صداقة خلق على تساعد حيث المهارات، لتعليم وأساسية سهلة وهي   

 تدريبات خالل من يكون الكرة على السيطرة في التحكم وهذا، االتجاهات جميع ومن أرضية أو عالية سواء سيطرته
 مختلفة ومسافات اتجاهات في بها والجري الكرة دحرجة مثل المدرب من مباشر تدخل دون بنفسه الالعب يؤديها
 التدريبية، الوحدة بداية في تعطي التدريبات وهذه المختلفة، والجسم القدم بأجزاء عليها والسيطرة الكرة تنطيط وكذلك

 .األساسية التدريبية الوحدة من مكانا فتأخذ واألشبال البراعم لالعبين بالنسبة أما
 :الطريقة هذه لتمرينات نماذج يلي وفيما

 .المختلفة االتجاهات في ابه السير و القدم باألسفل الكرة دحرجة-
 (.القدم بأسفل الكرة تنطيط ) األرض من ارتدت كلما القدم بأسفل الكرة ضرب -
 .رأسه أو فخذه أو األخرى القدم وجه على الكرة وضع مع واحدة رجل على توازن تمرين بعمل الالعب يقوم -

 إجبارية: فنية تدريبات ثانيا:

 خالل من التدريبي البرنامج في وتوضع األساسية، المهارات أداء في الالعب دقة مستوى التدريبات هذه وتوضح
 المدرب وعلى بعده أو اإلحماء أثناء التدريبات هذه وتعطي الحركة، من أو الوقوف من سواء لالعب معينة واجبات

، ص 2001أبوعبده،  السيد حسن.)أخطاء األداء أول بأول تصحيح مع بدقة التدريبات الالعب لهذه أداء صحة يالحظ أن
135.) 

 :الطريقة هذه تمرينات لبعض نماذج يلي وفيما
 ليأخذ للكرة لعبة بعد العب  كل يجري بينهم، عالية الكرة يمررون الملعب منتصف دائرة حول الالعبون يقف -

 .الكرة وصلته الذي الالعب مكان
 (ج) إلى ويرميها الكرة يمسك ثم قطريا الجري مع رأسه على الكرة ينطط الذي (ب) إلى بيده الكرة برمي (أ) يقوم -

 (Janos PALFAL, 1989, p160)  .وهكذا(......ب) مكان أخذ الذي
 :كرة من بأكثر التمرينات ثالثا:
 وتستدعي واحدة كرة من بأكثر يؤدى تمرين يعطى وفيها األساسية، المهارات تعليم في خاص طابع لها الطريقة هذه
 :باآلتي الطريقة هذه وتميز .األساسية المهارات أداء في وتكامال ودقة تحكما الالعب من

  .تامة بدقة األساسية المهارات أداء سرعة تعلم -
  .اللعب أثناء المالحظة على الالعب دقة من ترفع -
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 الالعب مقدرة تنمو وبذلك األخرى الكرات إلى اإلنتباه مع بسرعة الكرة يلعب أن على الالعب تجبر الطريقة وهذه   
 في غالبا التمرينات هذه تعطى ."أكبر بزاوية الملعب رؤية على الخططية كفاءته تزداد الوقت نفس وفي الحركية،

 :الطريقة هذه تمرينات لبعض نماذج يلي وفيما التدريب وحدة من األساسي الجزء
 ويستدير إليه ثانية يمررها  الذي )أ( إلى أرضية كرة بتمرير )ج( يقوم و)ج( و)ب( )أ( العبين ثالثة -

 ......هكذا التمرين ويستمر برأسه إليه)ج( يمررها التي الكرة ويضرب
 ابهبضر الكرة معهما اللذين الالعبان ويقوم م 08 قطرها دائرة في الالعبون يقف وكرتان، (العبون6) -

 أداء ويمكن إلخ ....إليه ذهبت الذي الزميل مكان ألخذ الكرة إتجاه في والجري آخر العب أي إلى بالرأس
 أيضا. بالقدم التمرين هذا

 المهارات األساسية في كرة القدم: -1-1-6
 :كرة بدون األساسية المهارات أوال:
عداده لالعب، المهاري اإلعداد في بارزا دورا الكرة استخدام بدون األساسية المهارات تلعب      المواقف لمواجهة وا 

 بعيدا الخصم لسحب تكتيكي بغرض أو المنافس، الفريق في ثغرة لفتح الكرة بدون التحرك منه تستدعي التي اللعبية
 أو العرضية الكرات على الحصول من ومنعه الخصم لشغل محاولة في عاليا للوثب أو الكرة، سير مجال عن

 للتخلص محاولة في كرة بدون والمناورة الخداع حركات بأحد القيام أو الجانبية، الركنية الركالت من اآلتية الكرات
 بغرض  الالعبين من مستمرة تحركات تستدعي كرة بدون األساسية المهارات وهذه منه، والهروب الخصم مراقبة من

 الالعب حركات أن من الرغم وعلى سواء، حد على والهجومي الدفاعي بالدور للقيام اللعب في زمالئهم مساعدة
 العبيه بتدريب يقوم أن المدرب على يجب التي المهارات بعض هناك أن إال آلخر، العب من تختلف قد كرة بدون
 وهي: عليها

 .الجري وتغيير اإلتجاه -
 .الوثب -
 (.82-81ص، 2010عبده،  أبو السيد )حسن .الخداع والتمويه بالجسم-

 :الكرة باستخدام األساسية المهارات ثانيا:
 بالكرة: الجري 

 سواءا استثناء بال الالعبين جميع يتقنها أن يجب التي األساسية المهارات من الجري بالكرة مهارة تعتبر   
 تتناسب والتي له المناسبة الطريقة الالعب فيها يختار مختلفة طرق بعدة تتم مهارة وهي المهاجمين، أو المدافعين

، والجري بالكرة يتطلب قدر كبير من السرعة والقدرة للمهارة تأديته أثناء والخططي المهاري الموقف طبيعة مع أيضا
 .(65، ص2013)غازي صالح محمود، على اإلنطالق مع اإلحتفاظ بالكرة بعيدا عن متناول الخصم. 

 أكثر أو العب من التخلص من يتمكن لكي الالعب سيطرة تحت بها االحتفاظ بالكرة الجري مهارة وتتضمن     
 حركات استخدام في وسرعته االتجاه تغيير على القدرة الالعب من يتطلب وهذا بينهما، بالكرة بالمرور الخصم من

 (.75، ص2000أمر اهلل البساطي، محمد كشك، ) .الجري أثناء الخداع في جسمه
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 :التمرير 
من أكثر المهارات األساسية استخدما في كرة القدم تندرج مهارة التمرير ضمن المهارات الفردية والجماعية في أن 
يجاد الثغرات في دفاع الفريق المنافس، ومن أفضل  واحد والتمرير بأنواعه يسمح للفريق بحيازة الكرة لفترة أطول وا 

، 2013)مشعل عدي النمري،  .  One Two تاجا للخطر هو التمرير بعمليةالطرق النجاز التمرير السليم والسريع واألكثر إن
  (222صفحة 
 ويكون إما بالرأس أو بالقدم وينقسم إلى ما يلي:: أنواع التمرير 

 (.135، ص2011)مفتي ابراهيم، التمرير القصير.  -ب التمرير الطويل.      -أ

  بالقدم:ضرب الكرة 
 :ميكانيكية خطوات أربع في المألوفة الضربات جميع وتنقسم

 االقتراب -1
 (.الثابتة القدم وضع) الضرب وضع أخذ -2
 (.الضاربة الرجل مرجحة) المرجحة -3
 (.94ص، 2010عبده،  أبو السيد )حسن .المتابعة مع الضرب -4

 :ضرب الكرة بالرأس 
يعطي القوة لعضالت  الذي الجذع وخاصة الجسم أعضاء جميع حركة عملية هي بالرأس الكرة ضرب عملية إن"

 (p15 Mokni saied.1991.) الرقبة وبدورها إلى الرأس فالكرة.
 سواء يجيدها أن الكرة العب على يجب والتي للعبة، األساسية المهارات أهم من بالرأس الكرة ضرب مهارة تعتبر
 تكون ال الكرة أن االعتبار في وضعنا إذا خصوصا لالعب ثالثة قدما الرأس تعتبر حيث مهاجما، أو مدافعا كان
 الكرة ضربات توجيه يستطيع الذي الالعب ذلك هو الجيد والالعب المباراة، فترات أثناء طويلة لفترات األرض على

 .بالقدم الكرة لضربات توجيهه قوة تعادل قوة في بالرأس
 تحقق: أنها في القدم كرة لالعب بالرأس الكرة ضرب مهارة أهمية وتظهر   
 .التصويب على المرمى للمهاجمين في حالة الهجوم -1
 .التمرير للزميل في اتجاه اللعب -2
 (.137ص، 2010عبده،  أبو السيد )حسن. لتشتيت الكرات العالية من أمام المرمى في حالة الدفاع -3

 :السيطرة على الكرة 
 وذلك الخصم، متناول عن بعيدا وجعلها عليها والهيمنة الالعب تصرف تحت الكرة إخضاع هو الكرة على السيطرة
 واالرتفاعات المستويات جميع في تتم الكرة على والسيطرة المباراة، ظروف حسب المناسبة بالطريقة فيها للتصرف

 كال يؤديها أن يجب المهارة هذه أن القول يمكن كما المرتفعة، أو االرتفاع المنخفضة األرضية الكرات كانت سواء
 الالعب.  لسيطرة الكرة إخضاع في بالغة أهمية من لها لما والتحكم اإلتقان من كبيرة بدرجة والمهاجم المدافع من

 (.127، ص2011موفق أسعد محمود، )
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 :الكرة ىلع السيطرة أنواع
 .الكرة مكت –ج     .الكرة صاامتص –ب ..   الكرةم إستال -أ

 المحاورة(: المراوغة(  
 مستخدما بسرعة بالكرة يحتفظ وهو اتجاهه، تغيير على قدرته مع وخداعه الخصم من التخلص فن هي المراوغة   

 الخطط تنفيذ في أساسي وعامل الالعب سالح وهي بتقدميه أو بجزعه إما يؤديها، التي الخداع حركات بعض
 .والجماعية الفردية الهجومية

 حد على والمدافع المهاجم يجيدها أن يجب لذلك القدم، كرة في األساسية المهارات أصعب من تعتبر والمراوغة   
 المحاور الالعب يتمتع أن يجب ذلك يتحقق ولكي المراوغة، مهارة في المميز بأسلوبه العب كل احتفاظ مع سواء
 والمرونة الرشاقة، ذلك تحقق التي البدنية القدرات أهم ومن المراوغة، مهارة نجاح على تساعده عالية بدنية بقدرة

 (.193ص، 2010عبده،  أبو السيد )حسن .للمراوغة المهاري األداء تحسين على تساعد والتي الحركية والسرعة
 المزاحمة(: المهاجمة( 

 بشتى عليها االستحواذ من الخصم تمكين عدم أو عليها، الحائز الخصم من الكرة استخالص فن هي المهاجمة   
 أسباب أحد ألنها جدا والضرورية المهمة الدفاع أسلحة من والمهاجمة الالعب، سيطرة تحت تصبح حتى الطرق
 المكان في الخصم بمهاجمة الدفاعي بدورهم القيام السواء على والمهاجمين المدافعين أحسن لو للفريق، الفوز

 (Claude D, 2007, p. 256)  .هدف تسجيل من الخصم ومنع الكرة على لالستحواذ المناسب والتوقيت
 :منها بنجاح المهاجمة سمة يحقق حتى المدافع الالعب بها يتميز أن يجب التي الصفات بعض وهناك   
 .السليم التوقيت -1
 .الكرة على االنقضاض عند القوة -2
 .االحتمال قوة -3
 (.217ص، 2002عبده،  أبو السيد )حسن .والرشاقة التوازن -4

 التماس: رمية 
ذا ما استخدمت القانوني، األداء ناحية من خاص طابع ذات التماس رمي مهارة تعتبر رمية التماس استخدما جيدا  وا 

، وقد اعتاد الكثير ثلث الملعب الهجومي للفريق الرمييمكن أن تشكل خطورة كبيرة على مرمى المنافس خاصة في 
القدم  إهمال التدريب عليها خالل وحدات التدريب لدرجة  أن الكثير من هؤالء ال يخصصون لها من  مدربي كرة 

 .(190، صفحة 2014)موفق أسعد الهيتي،  أي وقت يذكر في برامج التدريب
 المرمى: حراسة 

 حارس يرتدي أن القدم كرة قانون واشترط المرمى، حارس أحدهما العبا عشر إحدى من القدم كرة فريق يتكون   
عطاء الفريق في زمالئه باقي عن مخالف زي المرمى  جزاءه، منطقة داخل بيديه الكرة مسك وهي أخرى فنية ميزة وا 

 .الملعب داخل زمالءه باقي يستخدمها التي األخرى األساسية المهارات كافة باستخدام قيامه إلى باإلضافة
 مرماه عن الدفاع في المرمى حارس نجاح على األحيان من كثير في الفوز تحقيق في الفريق نجاح ويتوقف    
  .الالعبين أداء في ثقة زاد كلما جيد مرمى حارس خلفه ومن مباراته يلعب الفريق كان وكلما األهداف، دخول ومنع
 .(243ص، 2010عبده،  أبو السيد )حسن
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 األداء الجماعي: -1-2
 :مفهوم األداء -1-2-1

يعرفه عصام عبد الخالق: "أنه عبارة عن انعكاس لقدرات ودوافع لكل فرد ألفضل سلوك ممكن نتيجة        
بصورة فردية، وهو نشاط أو سلوك يوصل إلى نتيجة، كما هو لتأثيرات متبادلة للقوة الداخلية، وغالبا ما يؤدى 

، 1997أسامة كامل راتب، )المقياس الذي تقاس به نتائج التعلم، وهو الوسيلة للتعبير عن عملية التعلم تعبيرا سلوكيا ".
 (.195ص

أن علماء  1989"توماس" وفي الميدان الرياضي يستعمل مصطلح األداء علة ما أنجزه الرياضي فعليا ويرى 
 النفس العاملين في الحقل الرياضي وجدوا ارتباطا ما بين القدرة واالستعداد والدافعية أغلبها تشكل مفهوم األداء.

 وخالصة القول أن أغلب التعاريف الخاصة باألداء، تتفق في مجموعها على ركيزتين أساسيتين هما:
 السلوكات لتحقيق األهداف.سمات الشخصية الخصائص الذاتية، و اتخاذ ال أوال:

ضوء معايير موضوعية، ويبدو األداء المهاري عادة في  ىالحصول على النتائج الفصلية، عل تتمثل في ثانيا:
 الرياضات الجماعية، في القدرة على بذل جهد يظهر في شكل نتيجة.

 األداء الجماعي:تعريف  -1-2-2
الحالتين الدفاعية والهجومية بهدف خدمة الفريق والوصول للهدف هي التحركات التي يقوم بها الفريق كمجموعة في 

 المطلوب.
 وهو مجموعة أشخاص لهم هدف مشترك ويستخدمون أمكانيات كل منهم مع أمكانيات المجموعة لتحقيق األهداف.

 (  Technique ( والمهارات ) Tacticالعالقة بين الخطط ) -1-2-3
، لذلك ب مهارة اساسية او اكثر لتنفيذهااحدى وسائل تنفيذ خطط اللعب فكل خطة تتطل يعد االعداد المهاري

فان اتقان المهارات ضروري لنجاح الخطط ، وكلما كان الالعب جيدا في المهارات تمكن من ان يقوم بالتحركات 
لم يكن يجيد الجري بالكرة يتمكن من ذلك اال اذا  الخططية مثال ذلك الالعب الذي يريد ان يراوغ العبا مضادا ال

يمكن تنفيذها بنجاح  ومثال اخر تعتبر المناوالت احدى الوسائل الخططية الهجومية الجماعية التي ال ،كمهارة
يتقن المهارات االساسية  وبالدقة المطلوبة اذا لم يتقن الالعب ضرب الكرة بالقدم بمختلف الطرق والالعب الذي ال

ان يالحظ  عال يستطيوطريقة لعبها اكثر مما يركز على الناحية الخططية وبذلك  يضطر الى ان يركز على الكرة
بدقة تحركات زميله او خصمه في الملعب مما يؤثر في دقة تنفيذه للناحية الخططية وفي التمرين اليمكن الفصل 

فالالعب  بين المهارات وخطط اللعب لذلك اصبح التدريب الحديث يقتضي ان تعطى تمرينات مهارية خططية
 .يتدرب على التحركات في الملعب وفقا لخطة فردية او جماعية وبنفس الوقت يتدرب على اتقان المهارات االساسية

عب الفردية والجماعية ماهي اال ، وخطط اللمما سبق يتضح ان االعداد المهاري اساس لالعداد الخططي
اختيار لمهارات حركية معينة في موقف معين ، لذلك تعد "المهارات الركيزة االساسية التي عن طريقها يمكن تحقيق 

الي فريق ان يطبق الخطط مالم يكن له مستوى مهاري جيد يؤهله لتنفيذ تلك الخطط مضافا  نال يمكذ إاالنجاز 
 ي يساعد في تنفيذ هذه الخطط ".الى ذلك توافر مستوى بدن
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وتختلف عملية تعلم المهارات الحركية عن تعلم خطط اللعب من حيث ان تعلم المهارات الحركية اليتطلب القدر 
يا لالن االداء في هذه الحالة يكون االكبير من التفكير وخاصة بعد اتقان الالعب للمهارات الحركية وتثبيتها نظرا 

تطلب االداء الخططي دائما وفي كل وقت اسهام العمليات التفكيرية المتعددة اثناء االداء تبعا لدرجة كبيرة في حين ي
 .(217-216، ص2013،  ناجح ذيابات، نايف الجبور.) لطبيعة المواقف المتعددة والمتغيرة اثناء المنافسات الرياضية

وفي التمرين ال يمكن الفصل بين المهارات وخطط اللعب، لذلك أصبح التدريب الحديث يقتضي أن تعطى تمرينات 
، 1994)محمود حنفي مختار، . مهارية خططية أي أن تدريب المهارات األساسية يكون في نفس الوقت تمرينا خططيا

 (.164ص

 :الخططي األداء مكونات -1-2-4
 :الهجومية الخطط -أ

 في الفنية اإلجراءات من بمجموعة للقيام جيد بتوافق يتحركون أكثر أو العبين بين هجومي تكوين عن عبارة هي
يجاد دفاعه خلخلة بهدف الخصم مرمى اتجاه  األداءات إتقان الهجوم ويتطلب منها، هدف إحراز يمكن ثغرة وا 

 .المختلفة الفريق خطوط بين وفعالة سريعة بصورة وتنفيذها الهجومية والتكتيكية المهارية
 :الدفاعية الخطط -ب
 حينما الملعب من مكان أي في اإلجراءات من بمجموعة يقومون أكثر أو العبين بين دفاعي تكوين عن عبارة هي

 إحراز في النجاح في وتخطيطه المنافس الفريق هجمات إفشال بهدف المنافس، الفريق يمتلكها و الكرة يفقدون
 .هدف

 خطوط بين وناجحة وسريعة منظمة بصورة وتنفيذها الدفاعية الالعبين لألداءات المهارية إتقان الجيد الدفاع ويطلب
 المختلف. اللعب

 :الفردية الخطط -ج
 ويقوم للفريق، اللعبية المواقف حسب هجومية أو دفاعية بواجبات للقيام الالعب من فردي تحرك عن عبارة هي

 .الفريق مصلحة يخدم بهدف بدونها أو بالكرة سواء بتنفيذها
 :الفريق خطط -د

 الدفاع حالتي في المختلفة اللعب خطوط في الالعبين بها يقوم التي المشتركة واإلجراءات تحركات عن عبارة هي
 تحركات. حسب عليها والتدريب االتفاق سبق خطة لتنفيذ والهجوم،

 أقسام خطط اللعب: -1-2-5
 :لى تقسيم خطط اللعب الجماعية الىوابراهيم حمادة، عاتفق كل من محمود ابو العينين 

 خطط اللعب الدفاعية الجماعية: أوال:
أما خطط اللعب الجماعية فهي التي تعتمد على مقدرة كل العب التحرك على أداء واجباته والعمل الجماعي والعمل 

لمساعدة الدفاع حتى يصبح عدد الالعبين الجماعي على تغطية المنطقة لتفادي األهداف، نجد اليوم المهاجم يرجع 
المدافعين أكثر من الالعبين المهاجمين، ويقتضي تعلم الدفاع الجماعي تفهما من تعلم الدفاع لطرق الدفاع نظريا 

 من خالل الشرح على الصبورة، وعمليا في مكان الملعب وكيف يتحرك الدفاع كمجموعة.
 نجد:ومن أهم وسائل تنفيذ خطط اللعب الدفاعية 
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 التغطية. 
 تنظيم الدفاع. 

 ونجد ثالث أنواع من الدفاع:
 الدفاع رجل لرجل: -أ

 وهذه الطريقة يكون كل العب مدافعا ويرافق مهاجما معينا وأن ترجع الكرة منه أو يحمي هدفه.
 دفاع التغطية: -ب

وتقسم منطقة الدفاع إلى مناطق يعمل الالعبين على الدفاع عليها، وتدخل هذه الطريقة في أغلب طرق اللعب 
 المختلفة ، ويكون أساس الدفاع هنا تعطيل هجوم الفريق المضاد حتى يتمكن باقي المدافعين من العودة للمساعدة.

 الدفاع المركب: -ج
 ن المنطقة ودفاع رجل.وهذا النوع من الدفاع ماهو إال الربط بي

 خطط اللعب الهجومية الجماعية: ثانيا:
ان اللعب الجماعي يتطلب تعاون ومساعدة كل الفريق، وهذا يعني تكاتف األحد عشر العبا في الفريق في تناول 

 الكرة بينهم بالسرعة والدقة والحرص على عدم فقدانها حتى يتقدموا الى الهدف المضاد لغرض التسجيل ان امكن.

 مايلي:على وتنقسم وسائل تنفيذ خطط اللعب الهجومية الجماعية 

 .تمرير الكرة 
 .أخذ الفراغ 
 .التحركات المتكررة 
 إثنين(.-تبادل تمرير الكرة )تمرير واحد 
 .الوصول إلى خط المرمى ولعب الكرة خلفا 
 .تحويل اللعب من جهة إلى اخرى 
 .تمرير الكرة عكس إتجاه الجري 

 أنواع الهجوم فهناك نوعان: أما
 الهجوم المضاد: -أ

لة في العمق إلى العب يإلى حالة الهجوم، كتمرير كرة طو  وهو الهجوم المفاجئ أو السريع للفريق من حالة الدفاع
 مهاجم متقدم.

 الهجوم المنظم والمتدرج: -ب
الذي يقوم الفريق بطريقة منظمة ببنائه عندما يكون دفاع الخصم مركزا، وعلى الفريق المهاجم حينئذ أن يقوم  وهو

 .(33، ص1998)محمود ابو العينين، مفتي ابراهيم حماد،  بعمل خطط منظمة لمحاولة فتح الثغرات في الدفاع.
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 أسس التدريب على اللعب الجماعي:-1-2-6

، ومع أن التعاون بين مجموعة من الالعبين أو بين الفريق بأكمله ينمي القدرة الخطط عدة أشكالتبع التدريب على ي
والمهارات األساسية لالعبين، فإنه يبقى دائما ذلك التأثير المتبادل بين الخطة الجماعية، والخطة الفردية في المقام 

-كون تحركاته الخططية الفردية )المحاورةويعني هذا أن الالعب يجب أن يضع في اعتباره دائما أن تاألول 
الخداع( داخل إطار الخطة العامة للفريق وتخدمها، ولذلك يجب على المدرب أن يضع التمرينات التي  -التصويب

تنمي ذلك ويبدأ التدريب أوال بالتمرينات البسيطة التي تكون بين إثنين أو ثالث العبين، مثل التمريرة الحائطية على 
ل والتي تعتبر بحق القاعدة األساسية للعب الجماعي، والتدريب على الخطط في هذه المرحلة المبكرة سبيل المثا

، أي أن التمرين الواحد يكون له هدف مزدوج هو تنمية القدرة الخططية ه التدريب على المهارات األساسيةيصاحب
رة ال يستطيعون تنفيذ الخطط الجماعية، وكلما وتحسين المهارة الحركية، وقطعا إذا لم يجيد الالعبون التحكم في الك

 إزدادت مهارتهم الفنية تقدم المدرب بالخطة معهم.
من هذا نرى، انه ولو أن النقطة االساسية في التمرين الخططي هي اللعب الجماعي، فإن التمرين يطور في نفس 

الخططية في التدريب عن طريق التوضيح الوقت المهارات الحركية لالعبين ولياقتهم البدنية ويكتسب الخبرات 
 النظري، ثم عمل نموذج التمرين، ثم خالل التمرين نفسه.

ويبدا بتعليم التمرين من المشي، وعندما يعرف الالعبون طريقة وشكل التمرين يؤدى من الجري البطيئن ثم تزداد 
 وحفظهم لتحركاتهم.سرعة التمرين مع زيادة فهم الالعبين 

( وهي تلعب دورا كبيرا في 6:6،8:8الخطط الجماعية تعطى التمرينات التي تشبه المباريات )والتدريب على 
محمود حنفي مختار، ) اإلعداد الخططي، وتكون غالبا في المرحلة األخيرة من فترة اإلعداد، وقبل بدء الموسم وخالله.

 .(187، ص1998
 :الجماعي الخططي اللعب على التدريب مراحل -1-2-7

 :متتالية مراحل عدة وفق والهجومي الدفاعي بشقيه الجماعية الخططي األداء على والفريق الالعبين تدريب يجري
 مراكز تبادل دون العبان بين الكرة تمرير تبادل. 
 المراكز وتبادل تغيير مع العبان بين الكرة تمرير تبادل. 
 متنوعة بتحركات العبين ثالث بين الكرة تمرير تبادل. 
 متعددة تشكيالت في الالعبين من مجموعات بين للعبا. 
 الملعب من مختلفة مناطق في الالعبين من مجموعات بين العب. 
 منافسين العبين بدون اللعب خطة تنفيذ. 
 إيجابيين بمنافسين اللعب خطة تنفيذ. 
 تجريبية مباراة إقامة. 
 الرسمية المباراة في االشتراك. 
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 :الرياضية المنافسة -1-3
 :الرياضية المنافسة تعريف -1-3-1

تلعب المنافسة دورا هاما في تحقيق أهداف األلعاب الرياضية، يكون الفوز هو الهدف األساسي الذي يحاول كل 
العب أو فريق إحرازه، والمنافسة تدعو إلى بذل الجهد في نيل التفوق سواء كان التفوق مهاريا أو خططيا أو بدنيا 

 (.221، ص2003)علي فهمي البيك، عماد الدين عباس أبو زيد، .....الخ. 
 هؤالء قّدمها التي المفاهيم من العديد فهناك عملياتها وصف على عام بشكل المنافسة تعريف في الباحثون يعتمد

 أن إلى أشار والذي 1969 عام"مورتوندويش" قّدمه الذي التعريف المفاهيم تلك بين ومن للمنافسة كتعريف الباحثين
 يعني وهذا المتنافسين أو المشتركين بين متساوية غير بصورة المكافآت فيه تتوزع موقف" هي عامة بصفة المنافسة

 ."المنهزم أو الفائز غير مكافأة عن تختلف المنافسة في الفائز مكافأة أن
 على التعاون أن أساس على والتعاون المنافسة عمليتي بين للمقارنة أساسا كان" دويتش" قدمه الذي التعريف وهذا

 الحال هو كما وليس فرد كل إلسهامات طبقا أو متساوية بصورة المكافآت يقتسمون المشاركين أن به يقصد التنافس
 (.28ص ، 2002،عالويمحمد حسن (.المنافسة في

 إطار داخل يحصل الذي النشاط" هي المنافسة أن وهو" ماتيفان" قّدمه الذي التعريف التعاريف بين من نجد كذلك
 (Matviev, 1997, p. 23). القصوى الدّقة مع بالمقارنة وثابتة معروفة استعدادات نمط في المؤقتة المسابقة

 عليه تقوم الذي األساس زلت ا ما أنها أال للمنافسة الموجه النقد كل رغم أنها فضالي محمد عن الخولي ويذكر   
 التفاخر أو التباهي اجل ومن لألفراد العالية المعنوية الروح وإلضفاء الصحي المستوى لرفع تستخدم فهي الرياضة
 :هي عوامل ثالث على تتوقف المنافسة حّدة درجة أن ويرى بل، القومي واإلعتزاز

 .للمنافسة الميل حيث من المجتمع طبيعة .1
 .للمنافسة المقدرة الحوافز .2
 .األداء مستوى لرفع المنافسة استغالل .3

 طبيعة المنافسة: -1-3-2
المنافسة أيا كان مستواها بدءا بمباريات الفصول في المدارس واللقاءات الحساسة في الدوري أو الكأس أو  

توكوالت التعاون الرياضي المباريات الودية أو مباريات اإلعتزال أو التكريم والمباريات الودية في أو لقاءات برو 
شتراط ،الخارجي بالرغم من عدم ضرورة إحراز نتيجة  ،ات التنافسفهي على كل حال منافسة مع تباين ظروف وا 

 معينة أو تأثير النتيجة في تحسين وضع الفريق المنافس في البطولة لكنها منافسة بكل المقاييس.
ألعاب القوى( على الدقائق كما هو الحال  ،)سباحة وتمتد ظروف المنافسة في أقل من دقيقة في المنافسات الفردية

كما هو الحال في كرة القدم والتي تمتد إلى ساعات في بعض لقاءات  ،الجمباز والغطس إلى أكثر من ذلك في
 (.422، ص1995)محمود عبد الفتاح عنان، التنس والكرة الطائرة في األشواط الحاسمة. 
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 أنواع المنافسات الرياضية: -1-3-3
 هناك أنواع مختلفة للمنافسة الرياضية فهناك التمهيدية والمنافسات الرئيسية)الرسمية(.      
 المنافسة التمهيدية: أوال:

ويعتبر هذا النوع من المنافسات نوعا تجريبيا يستخدمه المدّرب لتعويد الرياضي على الشكل المبدئي        
 متكامل.للمنافسات، ويعتبر وسيلة من وسائل اإلعداد ال

 المنافسة اإلختيارية:ثانيا: 
وتستخدم المنافسة اإلختبارية لغرض إختبار مستوى إعداد الرياضي ودراسة تأثير مراحل التدريب المختلفة         

على تحليل نتائج  على الحالة التدريبية، والتعرف على نقاط الضعف والقوة، ودراسة تركيب النشاط التنافسي، وبناءا
 هذه المنافسة يتم التخطيط للبرنامج التدريبي للمرحلة المقبلة.

 المنافسة التجريبية:ثالثا: 
يتم خالل هذه المنافسة التركيز على نموذج المنافسة الرئيسية التي يشارك فيها الرياضي، وبصفة خاصة        

حالة يجب توفر كافة الظروف المشابهة للظروف الرئيسية على الدور المطلوب منه خالل هذه المنافسة، وفي هذه ال
 بأقصى درجة ممكنة.

  منافسات اإلنتقاء:رابعا: 
 يتم بناءا على هذه المنافسة إنتقاء الرياضيين وتشكيل الفريق في المنافسات الرسمية. 

 المنافسة الرئيسية:خامسا: 
تعتبر الهدف الرئيسي من المشاركة في المنافسات الرسمية هو تحقيق أعلى مستوى ممكن ويتحقق هلك من         

أبو العالء أحمد ) خالل التعبئة القصوى لكافة إمكانيات الرياضة البدنية والمهارية والخططية والنفسية.
 (26-25،ص1997عبدالفتاح،

 أهمية المنافسة الرياضية: -1-3-4
ذا كان النشاط الرياضي في          لم تكن الرياضة على هذا الشكل بل عايشت طبيعة الحضارات المختلفة، وا 

البداية شعائري فهو منذ القدم بأهداف خاصة لكل حضارة، رياضات السرعة عند الشعوب القديمة، الرياضات 
 الرياضات التربوية عند اليونانيين، الديسبوت ، رياضة القوة عند المصريين،Spartiates القتالية عند السبارتياط  

  Despot .عند الفرنسيين أو الرياضات االستعراضية، سجلت وقتها وعبرت عن روح وتقاليد هذه الحضارات 
منذ القدم إلى يمنا هذا ومن المشرق إلى المغرب الحضارات خصصت دائما مكانة للنشاطات البدنية الموجهة نحو 

ذا كانت هذه الظاهرة عرفت تجاوب دائم ،ذلك  التجاوز واللعب إذا كانت الرياضة ظاهرة عامة في الزمان والمكان وا 
 يؤكد على وجود متطلبات أساسية عند اإلنسان.

 يرى "مارتينز" الرياضة تعمل على إخراج أحسن ما نملك ، وكذلك أنه بدون منافسة ينعدم اإلنتاج واإلبتكار.
ي وراء النجاح وتحقيق األهداف المسطرة فالكثير من أفراد المجتمع األمريكي ويرى أيضا أن المنافسة هي السع

 يعملون على النجاح والفوز والتمكن من إلحاق الهزيمة بالغير والحصول على المكافأة أو تقسيمها.
ضيين عندهم من هنا فالفوز والنجاح عندهم هو إلحاق الهزيمة بالغير والحصول على المكافأة لهذا يلجأ أغلبية الريا

 إلى الطرق غير القانونية من أجل الفوز .



 الرياضية المنافسة                                                                               المحور الثالث

 

 27 

للمنافسة دور كبير في التحضير حيث أن أغلبية الرياضيين يستعملون المنافسة كدافعية إيجابية للتحضير من أجل 
 اإلستمرار في تجديد المواهب وتطوير المهارات.

ا ما يعمد الناس إلى إخفاء مشاعر التنافس انطالقا من أعمال "أوالند سلي" كثير  1996وكما أشار الخولي عام 
لكن الرياضة ال تستهجي هذه المشاعر بل تبرزها وتضعها في إطارها  وعدم إبرازها بوضوح في الحياة اليومية،

بل وتعمل على ضبطها بالقيم والمعايير الخلقية للرياضة كالروح الرياضية أن الناس يشتركون  االجتماعي الصحيح،
وهذا ما  في الرياضة، يتوقعون المنازلة أو المسابقة أو التباري، فهي كلها مضامين تندرج صمن مفهوم التنافس 

 غناء خصائصها األولية.افي سبيل  دعى "فاندروزاج" إلى التساؤل على مدى تنظيم الجماعة للمشاركة في الرياضة
 ويبدو أن اإلجابة األسلم أن ما يحدث في هذا الصدد بغض الّنظر عن النكهة إنما يتم بالالوعي في غالبه،     

فأنهم ال يعطون  ،ولكن في غالب األحيان أقصد تنتاب الجماعة بعض المشاعر كالرغبة في التفاعل عبر الرياضة،
 .(204،ص1996ور الخولي: نأمين أ)  عل.اعتبارا لنمط هذا التفا

 تحليل األداء التنافسي للرياضي: -1-3-5
والنفسي، لذا  يعتبر األداء التنافسي للرياضي هو محصلة جميع عمليات اإلعداد البدني والمهاري والخططي       

فإن تحليل األداء التنافسي للرياضي ومدى فاعليته يعتبر من العمليات الهامة التي يمكن االسترشاد بنتائجها في 
 غضون عمليات التدريب الرياضي.

فمن خالل ذلك التحليل يمكن التعّرف على نقاط الّضعف والقوة في مستوى الرياضي وكذا التخطيط السليم لألداء 
التنافسي النموذجي الذي يتالءم مع إمكانات وظروف الرياضي، ويعتبر تنفيذ ذلك من الناحبة العملية من العمليات 

 .(2، ص2004نبيل محمد إبراهيم، )  ة بالسرعة.السهلة ألنشطة الحركة الوحيدة المتكررة والقوة المميز 
 نظريات المنافسة: -1-3-6
إن المنافسة الرياضية عموما موجهة إلى تحسن التدريب، فهي تعتبر إذن  المنافسة كوسيلة للتدريب الفّعال: -أ

 كوسيلة خاصة للتدريب وعن طريقها تطوير والحفاظ على النتائج الجيدة.
على نهج "ألدرمان" المنافسة هي حافز يسمح للشخص التطور فهي إحدى الدوافع  إيجابي:المنافسة كشرط  -ب

 التي تسمح للشخص أن يصل إلى نتيجة مسرفة وبذلك تتطور.
حالة الشخص في المنافسة تكون متعلقة مباشرة بما يحيط به، إذ سلوكات  المنافسة كوسيلة للتطور: -ج

 مدربين، منافسين، ومتفرجين. ،عامالت رفقائهمكن أن تتغير حسب مومعامالت الفرد ي
 المنافسة كوسيلة للتقييم: -د

 تعتير المنافسة كوسيلة لتقييم المستوى وفعالية التدريب وبالتالي يمكن مالحظة مختلف جوانب المنافسة مثل:
 تقييم مستوى اللياقة البدنية والقدرات النفسية في حالة المنافسة. -         
 تقييم مدى الحفاظ على التقنيات المكتسبة خالل المنافسة. -         
 إيجاد حلول للمشاكل التقنية والتكتيكية أثناء اللعب. -         
 (.03، ص2004نبيل محمد إبراهيم، ) المقارنة بين مستوى النتائج المركبة ومستوى النتائج المحددة. -         
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 كرة القدم: -1-4
 :تعريف كرة القدم -4-1 -1

يعتبرون)الفوت  فاألمريكيون  ،هي كلمة التينية وتعني ركل الكرة بالقدم  foot ballكرة القدمالتعريف اللغوي: أوال: 
أما كرة القدم المعروفة والتي سنتحدث عنها فيسمونها  ،أو كرة القدم األمريكية البول( ما يسمى عندهم بالرغبي

soccer    ،(50ص، 1986)جميل. 

كرة القدم هي رياضة جماعية تمارس من طرف جميع الناس كما أشار إليها رومي  :التعريف االصطالحي ثانيا:
كرة القدم قبل كل شيء هي لعبة  جميل  " كرة القدم قبل كل شيء رياضة جماعية يتكيف معها كل أفراد المجتمع " 

تحكيم ويشرف على  العبا من بينهم حارس مرمى 11جماعية تلعب بين فريقين يتكون كل واحد منهما من 
حكام موزعين على النحو التالي واحد في وسط الميدان وحكمين مساعدين على الخطوط الجانبية وحكم  4مبارياتها 

  .(1فحة، ص1997)الدليمي ولحمر،  .رابع احتياطي

 المبادئ األساسية لقانون كرة القدم: -1-4-2
لكي يقوم بعرض مهاراته الفردية دون أن يتعرض  إن قانون اللعبة لممارسة كرة القدم فرصة متساويةالمساواة:  أوال:

 للضرب أو الدفع أو المسك والتي يعاقب عليها القانون.
تعتبر روحا لعبة بخالف الخطورة التي كانت عليها اللعبة في العهود العابرة وتوضع القانون حدود  السالمة: :ثانيا

الملعب أو أرضيتها، تجهيزات الالعبين من  للحفاظ على صحة وسالمة الالعب أثناء اللعب مثل تحديد ساحة
 مالبس وأحذية للتقليل من اإلصابات وترك المجال لالعبين إلظهار كفاءتهم المهارية العالية.

وهي فسح المجال للحد األقصى من التسلية والمتعة التي يشهدها الالعب من ممارسته للعبة فقد  التسلية: :ثالثا
بعض الحاالت الخطرة التي تؤثر على متعة الالعب، ولهذا فقد وضعوا ضوابط  منع المشروع لقانون كرة القدم

 (15، صفحة 1984)حسن الجواد،  خاصة لتصرفات غير رياضية التي تصدر من الالعبين اتجاه بعضهم البعض.
 :القدم كرة خصائص -1-4-3

 (32، ص1987)سامي السفار، يلي:  ما أهمها خصائص بعدة القدم كرة رياضة تتميز
 عدة فيها يشترك بحيث جماعيا طابعا تكتسي إذ الجماعية، الرياضات في خاصية أهم وهي  :الجماعي الضمير -أ

 .جماعي إطار في مشتركة أهداف وتحقيق ومترابطة، متكاملة أدوار عالقات، في أشخاص
 مع واالحتكاك الزمالء مع لها مسموح االتصال وصفة القدم كرة رياضة في القوانين طبيعة تحديد  النظام: -ب

 .القوانين تلك مع يتعارض ما كل وتجنب اللعب تنظيم في مهم طابع يكسبها ما وهذا الخصم،
 الفريق، خطوط جميع في الزمالء بين والمتواصلة المتبادلة العالقات بتلك القدم كرة تتميز  العالقات المتبادلة: -ج
 .المنافسات فترة خالل والتنسيق تنظيمات عن ناتج بدوره وهذا األعضاء، كل بمجهود متكامل كل تشكل إذ
 تعتبر الجوانب هذه كل (مرمى هجوم، دفاع، خصم، ميدان، كرة،) من القدم كرة وسائل إلى بالنظر التنافس: -د

 لمراقبة ومتغيرة مستمرة حركة في اللعب فترة خالل الالعب يبقى إذ بحتة، تنافسية صيغة إعطاء في مهمة حوافز
 .القدم كرة قوانين يحدده به مسموح إطار في ولكن الخصم، تحركات
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 الفريق تواجه التي مرتبط بالحالة وهذا وبناءها، اللعب خطط في والتنوع الكبير، بالتغير القدم كرة تمتاز التغير: -ه
 .والمنافسة الخصم طبيعة حسب أي المنافسة خالل

 مطوال البطولة برنامج يكون بحيث فيها، البطولة طبيعة هو القدم كرة برياضة االهتمام من يزيد مما  اإلستمرار: -و
 .متباعد شكل في منافساتها تجري التي الفردية الرياضات مع مقارنة تقريبا، أسبوع كل (ومستمر سنوي)
 اللعب في كبيرة حرية يملك أنه إال الجماعي وبالهدف بزمالئه ارتباطه رغم القدم كرة في الالعب الحرية: -ز

 بأداء مقيدا ليس أنه إذ (الفردية) العب كل ومهارات بإمكانيات مرتبط وهذا المهارات، أداء في اإلبداعي الفردي
 تشويقي طابع القدم كرة رياضة تكسب كما وهذا األخرى، والجماعية الفردية الرياضات في الحال هو كما ثابت تقني

 .وممتع
أهداف كرة القدم : -1-4-4  

يجب على مدرب كرة القدم أن يقترح أهداف أساسية من أجل تطوير الصفات الخاصة في رياضة كرة القدم ذات 
:وتتلخص هذه األهداف في مل يلي ،يالطابع الجماع  

.الرياضية الجماعية والتكيف معها فهم واستعاب مختلف الحاالت -  
.أنواع ومراحل اللعب في كرة القدمالتنظيم الجماعي مثل الهجوم أو الدفاع ،ومختلف  -  
.القدمالوعي بالعناصر والمكونات الجماعية والفردية في رياضة كرة  -  
تحسين الوضع والمهارات األساسية سواء جماعية أو فردية في مستوى اللعب. -  
إعطاء رؤية واضحة ولو مصغرة عن عناصر اللعب التكتيكي، واستعاب الوضعيات المختلفة. -  
دراك العالقات الدفاعية الالزمة التي تستحق اإلستعاب الجيد ثم التنفيذ -  .(29، ص1984)منهاج التربية البدنية، . إدماج وا 
 متطلبات األداء لالعبي كرة القدم:  -1-4-5

 البدنية:المتطلبات أوال: 
كما كانت كرة القدم الحديثة تتطلب ان يكون الالعب متمتعا بلياقة بدنية عالية، فقد اصبحت الصفات البدنية    

الضرورية لالعب كرة القدم أحد الجوانب الهامة في خطة التدريب اليومية واالسبوعية والفترية والسنوية فكرة القدم 
في األداء الفني والخططي، والقاعدة األساسية لبلوغ الالعب للمميزات التي الحديثة تتصف بالسرعة باللعب والمهارة 

تؤهله لذلك هو اتنمية وتطوير الصفات البدنية، حيث يرجع لها األثر المباشر على مستوى األداء المهاري 
ا من خالل والخططي لالعب خاصة أثناء المباربات، لذلك فإن التدريب لتنمية وتطوير الصفات البدنية يكون أيض

التدريب على المهارات األساسية والتدريبات الخططية وتربط اللياقة البدنية لالعبي كرة القدم باألداء المهاري 
 والخططي للعبة.

 المتطلبات المهارية:ثانيا: 
في كرة القدم تتضمن جميع المهارات األساسية للعبة سواء كانت بالكرة أو بدونها، وتعني كل  المتطلبات المهارية

التحركات الضرورية والهادفة التي يقوم بها الالعب وتؤدى في اطار قانون لعبة اكرة القدم بهدف الوصول الى 
ت المهارية من خالل  التخطيط الجيد أفضل النتائج أثناء التدريب أو المباراة ويمكن تنمية وتطوير هذه المتطلبا
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لبرمج اإلعداد المهاري الذي يهدف للوصول بالالعب الى الدقة واالتقان والتكامل في أداء جميع المهارات األساسية 
 للعبة كرة القدم بحيث يمكن أن يؤديها الالعب بصورة ألية متقنة تحت أي ظرف من ظروف المباراة.

ين البد لهم من إمتالك عدد كبير من الخبرات الحركية المتنوعة وهي خاصية تتميز وعلى ذلك فإن جميع الالعب   
 بها لعبة كرة القدم ويمكن حصر المتطلبات المهارية لالعب كرة القدم فيما يلي: 

 المتطلبات المهارية الهجومية لالعبي الميدان. -
 المتطلبات المهارية الدفاعية لالعبي الميدان. -
 مهارية لحارس المرمى.المتطلبات ال -

 المتطلبات الخططية:ثالثا: 
عندما نتكلم عن خطط في كرة لقدم، فإننا نعني التحركات والمناورات الهادفة والقتصادية التي يقوم بها العبي    

الفريق أثناء الهجوم والدفاع بغرض تحقيق التفوق والفوز على الفريق المنافس، ويمكن حصر المتطلبات الخططية 
 ا يلي:فيم

 وتتمثل فيما يلي:المتطلبات الخططية الهجومية:  -أ
 خطط هجومية فردية. -
 خطط هجومية جماعية. -
 خطط هجومية للفريق. -
 خطط هجومية للحاالت الخاصة. -

 وتتمثل فيما يلي: المتطلبات الخططية الدفاعية: -ب
 خطط دفاعية فردية. -
 خطط دفاعية جماعية. -
 .(12-11ص، 1999)متولي،  خطط دفاعية للفريق. -

 تعريف فئة األواسط: -1-4-6
الضوء على مرحلة  سنة فإننا نسلط 21 -17إذا كنا بصدد التحدث عن فئة األواسط أو المرحلة الممتدة ما بين 

إال مرحلة تدعيم التوازن  حاسمة في حياة الفرد وهي ما يسميها علماء النفس بمرحلة المراهقة المتأخرة، وهي
المرحلة تأخذ طابعا آخر وفيها يتجه  السابقة ويتم تأكيده في هذه الفترة إذ أن الحياة في هذهالمكتسب من المرحلة 

بين تلك المشاعر الجديدة والظروف البيئية لتحدد  تمع الذي يعيش فيه ويوائملمجالفرد محاوال أن يكيف نفسه مع ا
ن العزلة واالنطواء تحت لواء الجماعة، ضبط النفس واالبتعاد ع موقعه من هؤالء الناضجين ومحاولة التعود على

الدخول في الحياة المهنية، وتتوسع عالقاته االجتماعية مع تحديد اتجاهاته إزاء  فتقل نزاعاته فيدرس المراهق كيفية
زاء العمل الذي يسعى اليه الشؤون السياسية  ،1990، المؤسسة ،المراهقة الحافظ، نوري) .واالجتماعية والثقافية والرياضية وا 

 (.48ص
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 ويعرفها الدكتور فؤاد بهاء السيد: 
مرحلة النضج بهذا تمتد عند البنات والبنين حتى يصل عمر الفتى  بمعناها الدقيق هي المرحلة التي تسبق إكتمال

سنة وهي تمتد من البلوغ إلى الرشد والمراهقة بمفهومها العام هي المرحلة التي تبدأ من البلوغ إلى الرشد  21إلى 
 (.275، ص2000فؤاد البهي السيد، )عضوية في بدئها وظاهرة إجتماعية في نهايتها. فهي عملية حيوية بيولوجية 

 ( سنة:19-17مميزات المرحلة العمرية لصنف األواسط )  -1-4-7
ذه العملية به حياة اإلنسان سلسلة من التطور و هي عملية نمو ثم نضج ثم شيخوخة حيث يمر كل إنسان   

 الحركي و االجتماعي  الخاصة بالتطور، و األهم أن يعرف كل مدرب و مدرس مراحل النمو و التطور البدني و
التدريب و التدريس طبقا للسيمات و  والعقلي واالنفعالي لمختلف المراحل، حتى يستطيع أن يخطط و ينفذ برامج

 الخصائص المميزة لنموهم.
النمو االجتماعي  و يقول "جيمس أوليفر" أن العالقة بين األنشطة البدنية و النمو الفكري و النمو االنفعالي و   

و تعتبر هذه المرحلة مرحلة ثبات و ظهور الصفات  قة وثيقة بل في الواقع من المستحيل الفصل بينهم.هي عال
أول أمور الثبات لهذه المرحلة اجتياز التناقص في التصرف الحركي،  الجنسية الخاصة والتقدم الفردي لإلنسان، أن

تصرف طبقا لذلك مع التقيد بمتطلبات لتقدير الوضعية بشكل موضوعي و ال كما يتحسن لدى المراهق الشعور
التدريب أو التدريس و يظهر هذا بتطور االستعداد لتعلم و بالتفاني في الحصول على  المستوى سواء كان في

 المستوى العالمي.
 :الجسمي النمو أوال:

 في بدأها التيو  الفيزيولوجي و الجسمي نضجه قمة الفرد عند تمثل المرحلة هذه أن   "TROLL" ترول يرى 
 و نضجه و الفرد تطور جوانب جميع في عطاء و اكتمال و امتداد المرحلة هذه تعتبر ذابه و السابقة، المرحلة
 ائينه تحديد مع الجسم وزن من % 20 إلى تصل قد التي و الوزن في الزيادة و الطول في ثبات نرى و نماءه،
 .الجسم ومقياس لمالمح
 :الفيزيولوجي النمو ثانيا:
 في الزيادة أثر ذلك و النهائي، شكله يأخذ و الهضمي الهيكل يستوي المرحلة، هذه في (مانيل كورت) يقول   

 .المفاصل قوة و العضلي الحجم
 في زيادة يسبب باستمرار الرياضة يمارسون الذين الرياضيين عند الرياضية التمارين نتيجة الحاصل الجهد ان   
 الحمراء، األجسام و الهيموغلوبين عدد في الزيادة هذه تصاحب و الصدر يتسع و الرئتان تنمو كما القلب حجم
 نمو يزداد و للرئتين الدقيقة التهوية تزداد و الذهن يستهلك مما األكسجين من كبيرة كميات العضالت تستهلك حيث

 العليا العقلية العمليات في العقلي بالنمو هذه يرتبط و الطول، و السمك الناحية من المخ في العصبية األلياف
 .االنتباه و كالتفكير

 النهائي الحد بلوغ و الفيزيولوجية و الجسمية الوظائف اكتمال مرحلة هي المرحلة هذه أن سبق مما نستخلص و   
 هذه خالل الوزن في طفيفة زيادة و الكلي الجسم الطول في ثبات مع اإلناث و الذكور من لكل الجسم لمقاييس
 .المرحلة
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 :الحركي النمو ثالثا:
 المهارات مختلف تأخذ و الحركي االضطراب و االرتباك النواحي في التدريجي االتزان يظهر المرحلة هذه في   

 يستطيع و كبيرة، بدرجة العصبي العضلي التوافق مستوى في ارتقاء يالحظ كما الرقي و التحسن في الحركية
 ذالك على باإلضافة تثبيتها و انهإتقا و بسرعة الحركات مختلف تعلم و اكتساب سرعة من المرحلة هذه في المراهق

 األنشطة من متعددة أنواع ممارسة امكان على كثيرا يساعد المراهق به يتميز الذي العضالت قوة زيادة عامل فان
 ممارسة على اتهقدر في تسهم الالعب مفاصل مرونة لزيادة كما العضلية القوة من المزيد تتطلب التي الرياضية

 .المرونة تتطلب التي الرياضية األنشطة بعض
 النمو االجتماعي: رابعا:

تتميز هذه المرحلة  تعتبر هذه المرحلة أقل تعقيدا من المرحلة السابقة و تتسم بالوضوح و البساطة عن سابقتها و
 بما يلي:

 ازدياد الفرد للقيم و ذلك نتيجة ميوله و حاجته.• 
 لزواج. اشتداد النوعية االستقاللية و تأكيد الذات و اهتمام كل جنس باقامة عالقات مختلفة و التطلع• 
 مكانته االجتماعية. االهتمام بالحديث و المنافسة مع األقران مع الكبار الكتساب الثقة و المهارة الالزمة لتدعيم• 
 الذاتي. يميل الشباب إلى الحصول على المال لتحقيق االستقالل• 
تحقيق التوازن بين  تزداد حاجاته لنشاط البدني لتنمية كفاءته العضوية و قدرته الحركية و المحافضة على قوته و• 

 النشاط الفكري و االجتماعي و البدني.
 :البدنية اللياقة قابلية خامسا:

 القوة كذلك القصوى القوة خاصة و القوة قيم تزداد حيث القوة لقابلية واضحا تطورا تظهر المراهقة مرحلة إن   
 ركض قيم في السنوية الزيادة يالحظ الحقيقة لهذه كتعبير و الجسم لوزن بالنسبة الجسم عضالت قوة و السريعة

 فيكون األخرى الصفات أما قليل، فتتطور القوة مطاولة أما الرمي، و العريض و العالي القفز و القصيرة المسافات
 .التطور عملية في ثبات هناك
 هذا و المنظم، و المستمر التدريب يوجد فيها و الرياضي، المستوى بقبليات المرحلة هذه تتميز العموم على و    

 و حاليا، المتطورة الطرق و الوسائل استعمال مع فعالة، تربوية علمية أسس على مسندة خطة إلى يحتاج التدريب
 .(122-120، ص2006)عبد القادر ناصر، .منافستها و اللعبة خصوصيات تتطلبه بما
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 :خالصة
 محاور أربعةلك من خالل التطرق إلى صل من بناء قاعد معرفية للبحث وذخالل هذا الف من تمكنا لقد     

مراحل  وذالك بإبراز وذلك بتعريفه وتبيان أهميته قبل المنافسة اإلعداد المهاري تناولنا فيها المتمثلة في األول
أساليب وطرق التدريب  بتوضيحاإلعداد المهاري والتطرق لإلعداد المهاري في خطة التدريب السنوية، كما قمنا 

لخ، أما كر المهارات األساسية لكرة القدم...إالمهاري، وكذا ذ على المهارات األساسية المهمة في مرحلة اإلعداد
، يمحور األداء الجماعي فبعد تعريف األداء واألداء الجماعي تم التطرق إلى العالقة بين االداء المهاري والخطط

مراحل التدريب وكذا  وتقسيم خطط اللعب الدفاعية الجماعية والهجومية الجماعية ،يوذكر مكونات األداء الخطط
 على اللعب الخططي الجماعي.

 وخصائصه، طبيعته له منضم إطار في رياضي نشاط أي أداء محتواه كان الذي الرياضية المنافسة محور     
 طابع في تكون إن يجب إليها وللوصول معنوية، أو مادية كانت سواء إليها، الوصول من البد ألغراض وذلك

 على الرياضي النشاط أنواع لكل بالنسبة وهام ضروري جزء الرياضية فالمنافسة وأحكام بقوانين مضبوط تنافسي
 .رياضي اإلستغناء عنها نشاط ألي  يمكن وال اإلطالق

، وكذا متطلبات األداء لالعبي كرة القدم خصائص وأهدافو  مبادئها وذكر كما تطرقنا إلى رياضة كرة القدم    
 .بدءا بتعريفها وذكر مميزات هذه المرحلة المهمة (18U)منا بالمرحلة العمرية لمأو  كرة القدم،

بحثه من حيث ضبط  مسار الباحث في الطالب توجيه في الكبير الدوردراسة لومنها فإن للخلفية النظرية ل     
زالة الغموض عنها وصوال إلى الفهم الجيد للموضوع  بهدف الوصول إلى جميع المفاهيم المرتبطة بمتغيرات البحث وا 

 في الدراسة التطبيقية وتسهيل مهمة تنفيذها على أرض الواقع . تمهيد الطريق لإلنطالق
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  تمهيد:
ليس لها حدود، ويجب أن تكون لها بدية واضحة  من الدراسات التي  سلسلة مترابطة يعتبر البحث العلمي        

السابقة من أجل تحقيق الترابط هو يستند إلى مجموعة من البحوث ن ينطلق البحث العلمي من الصفر فيمكن أ فال
والتكامل بين البحوث بهدف إثراء الدراسة، فامن المعروف أن أي بحث علمي يقدم مجموعة من الفروض المستقبلية 

في مجال التدريب الرياضي إعتمدنا على  وصفي التي تأسيس لبداية بحث جديد، وبحكم أن بصدد إجراء بحث
بحثنا هذا لنرسم ما سمينه بخريطة الطريق نحو ل عات مشابهةو موضتناولت التي  مشابهةمجموعة من الدراسات ال

 من جهة أخرى التي وقع فيها من سبقنا في ذلك وع في األخطاءربحا للوقت من جهة وتفاديا للوق إنجاز هذا البحث
      . بحيث سوف نتطرق إلى سبعة دراسات محلية وعربية مشابهة لبحثنا هذا 
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 الدراسات المرتبطة بالبحث: -2-1
 - -:األولىالدراسة  -2-1-1

 .2006-2005عبد القادر ناصر  دراسة
تأثير واجبات مراكز اللعب وخطوطه الدفاعية الوسط والهجومية في إحداث التباين في  :الدراسة * عنوان

 -بحث أجري على العبي كرة القدم فئة األواسط  - .المتطلبات البدنية والمهارية لالعبي كرة القدم
 دكتوراه.* مستوى الدراسة: 

 الجزائر.* مكان الدراسة: 
 :دراسةمشكلة ال* 
 البدنية القدرات من معينا نوعا قدرا وتتطلب تفرض وخطوطها المختلفة اللعب مراكز وطابع شكل أن هل -

 .المختلفة؟ والمهارية
 على يساعد والمهارية البدنية وخطوطه اللعب مراكز متطلبات بين وعدمها متباينة عالقات وجود توضيح أن هل -

 .البحث؟ عينة تمعلمج الخططي الجانب تطوير
 مراكز بين البحث متطلبات في النسبية اتهمستويا وتحديد والمهارية البدنية اإلختبارات بطارية معايرة أن هل -

 .التدريب؟ تطوير في اتهمدلوال لها والخطوط
 :دراسةال اتفرضي* 
 .نوعيا وقدرا معينا من المتطلبات البدنية والمهارية اختالفامراكز اللعب وخطوطه تعكس  اختالف -
 .ظهور بعض الفروقات المتباينة بين المتطلبات البدنية والمهارية من جهة أخرى -
النسبية لالعبين  تحديد مستويات معيارية في المتطلبات والواجبات البدنية والمهارية سيسمح بتحديد المراكز -

 عينة البحث. تمعلمجومقارنتها بين مراكز وخطوط اللعب 
 :لدراسةأهداف ا* 
 . اللعب تحديد مجاالت الترابط واإلختالف في المتطلبات البدنية والمهارية بين مراكز وخطوط  -
التباين في المتطلبات البدنية  تقويم تأثير واجبات مراكز اللعب وخطوطه الدفاعية، الوسط، والهجومية في إحداث -

 . والمهارية
 اللعب. لمئوية المالئمة لمراكز وخطوطتحديد ومعايرة المستويات لعينة البحث وتوضيح النسب ا - 

 الوصفي المسحي.اعتمد الباحث على المنهج المنهج المتبع: * 
 وكيفية اختيارها: دراسةعينة ال* 

  (A)ىالدرجة األول يتكون مجتمع األصل من العبي البطولة الجهوية الغربية لكرة القدم صنف األواسط     
 .2006 -2005 لسنة المسجلين في البطولة الجهوية الغربية (10)بمجموع عشرة فرق 

وكان الغرض من هذا  (2004/2005)في البطولة  ىاألول بالسبع مرات احتلتالباحث سبعة فرق التي  واختيار -
 .%70القوية، وبلغت نسبة العينة من مجتمع األصل حوالي  هو إجراء اإلختبارات والقياسات على الفرق االختيار

 :دراسةدوات المستمملة في ال* األ
 :إستخدم الباحث في هذه الدراسة األدوات التالية
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 .والمراجع العربية واألجنبية درالمصا -
 .اإلختبارات البدنية والمهارية -
ميزان  –مسطرة مرقمة –ملعب كرة قدم قانوني  – خصالشوا –الكرات القانونية  :الوسائل البيداغوجية المتمثلة في -

 .طباشير –جير  –افرة ص - طبي
 .(stat box) وهي المعادالت اإلحصائية مستخدمين الطرق اإلحصائية* 
 التي توصل إليها الباحث: النتائجأهم * 

الباحث إلى النتائج  على ضوء نتائج البحث والمعالجات اإلحصائية لإلختبارات المستخدمة في البحث توصل     
 :التالية

 األصلية القوة، السرعة، التحمل في المتطلبات بين معظم مراكز اللعب في القدرات البدنية االختالفمجال  اتساع -
 االنخفاضتذكر وأن هذا  اختالفات عدم بلوغ عملية المقارنة في صفة المرونة بين خطوط اللعب الثالثة أية -

خاصة بالجذع والفخذ والذي يتفق المرونة ال اختباراتالضعيفة بين مرونة الجسم وبين  )العشوائية( مرده العالقة
 الجسمية من ناحية وتوقف هذه الصفة على إطالة العضالت العاملة والدراسات التي تؤيد تأثير الفروق بالمقاييس

 . فوق المفصل موضوع البحث والذي تحتاجه جميع الخطوط
ائية تمثلت األولى في المهارات تباينت فروق المتطلبات المهارية بين مراكز اللعب بين فروق معنوية وأخرى عشو  -

مهارة ضرب الكرة  وفي الهجوم( –)الدفاع الكرة ألبعد مسافة وفي المهارة الركنية بين  السيطرة على الكرة، قذف
 . بالرأس بين مراكز الدفاع

 *أهم التوصيات:
ا الباحث ألهميتها في ضرورة استفادة المدربين من االختبارات المقننة والمستويات المعيارية التي توصل إليه -

 تقويم مستوى اللياقة البدنية وبعض المهارات األساسية لالعبين األواسط.
ضرورة تطبيق االختبارات في بداية فترة اإلعداد والتعرف على مستوى الالعبين من الجداول المعيارية حتى  -

فترة وأخرى للوقوف على مدى تطور يتمكن المدربون من وضع خطة للتدريب، وكذلك تكرار إجراء االختبارات بين 
 مستوى الالعبين.

 الدراسة الثانية:2-1-2- 

 البدنية الصفات بمض في الخططي اإلعداد من مختلفة بحجوم تدريبي منهج أثر" الالمي طنيش عزيز مشرق
تخرج مذكرة  2007-2006السنة الجامعية  "األوسط الفئات لمنطقة للشباب اليد كرة في األساسية المهاراتو 

 ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير جامعة القادسية.
 مشكلة البحث:* 
 المعرفة في (خططي إعداد( الخاص اإلعداد لمدة مختلفة وبحجوم المقترح التدريبي المنهج تأثير على التعرف -

 .الحركية للمهارات الخططية
 بعض في (خططي إعداد( الخاص اإلعداد لمدة مختلفة وبحجوم المقترح التدريبي المنهج تأثير على التعرف -

 . البدنية الصفات
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 المهارات في( خططي إعداد( الخاص اإلعداد لمدة مختلفة وبحجوم المقترح التدريبي المنهج تأثير على التعرف - 
 .األساسية

 فرضيات البحث:* 

 .الحركية للمهارات الخططية المعرفة على الخاص اإلعداد فترة في الخططي اإلعداد حجوم اختالف يؤثر -
 . البدنية الصفات بعض في الخاص اإلعداد فترة في الخططي اإلعداد حجوم اختالف يؤثر -
 .األساسية المهارات في الخاص اإلعداد فترة في الخططي اإلعداد حجوم اختالف يؤثر -
 .التجريبي المنهج :المستخدم المنهج* 
-2005 للموسم الشباب لفئة القدم بكرة األوسط الفرات أندية العبي من البحث مجتمع يتكون :البحث مجتمع* 

 .العب 80 بواقع أندية 4 عددها والبالغ  - 2006

 من (% 45 ) نسبة ويمثلون الهدف حماة استبعاد بعد العبا(36 )من تتكون عينة الباحث واختار :البحث عينة* 
   م. 2006 للموسم للشباب العراق بطولة في المشاركين الشباب الالعبين من وهم األصل مجتمع

 عينة وزعت ثم .للشباب اليد لكرة الرياضي القاسم ونادي النجمة نادي العبي من البسيطة العشوائية وبالطريقة
 وبواقع مجموعات ثالث على العينة قسمت وقد .إحصائي العينة وزعت ذلك وبعد مجاميع ثالث الى عشوائيا البحث

 حجوم التجريبيتين المجموعتين على ُطبقت ) ضابطة وثالثة تجريبيتان مجموعتان ( مجموعة لكل العب 12
 . الجدول في موضح وحسبما المستقل المتغير هو الخططي اإلعداد كان حيث مختلفة

 .الموضوع انجاز في والبعدي القبلي االختبار أده البحث استعمال :الدارسة أدوت* 
 :الدارسة نتائج* 

 - القوة صفة باستثناء مختلفة وبنسب والمهارية البدنية الصفات في الثالث للمجاميع واضح تطور حدوث -1
 . الثالث وللمجاميع فيها واضح تطور يحدث لم إذ للرجلين بالسرعة المميزة

 من أفضل بشكل خططي أعداد % 80 - استخدمت التي األولى التجريبية المجموعة واضح تطور حدوث -2
 . الحركية للمهارة الخططية والمعرفة والمهارية البدنية الصفات بعض في والضابطة الثانية التجريبية المجموعتين

 الضابطة بالمجموعة مقارنة خططي أعداد % 60 - استخدمت التي الثانية التجريبية المجموعة تطورت -3
 : اآلتية والمهارات البدنية للصفات

 - .القوة مطاولة -ا

 - .الألوكسجينية المطاولة -ب

 - .الحركية االستجابة -ت

 - .سرعة مطاولة -ث

 - .المرونة -ج

 . التوافق -ه
 المعرفة في والضابطة الثانية التجريبية المجموعتين على األولى التجريبية للمجموعة أفضلية هناك كان -4

 .الثانية التجريبية المجموعة ثم ومن الحركية للمهارات الخططية
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 :لثةالدراسة الثا -2-1-3
" تقدير الذات البدنية والمهارية وعالقتهما بدقة أداء المهارات الهجومية لدى العبي الكرة الطائرة" زواق امحمد

 مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير. 2007/2008السنة الجامعية 
 مشكلة البحث:* 

 وبين الهجومية لدى العبي الكرة الطائرة  هل هناك عالقة إيجابية بين مستوى تقدير الذات البدنية والمهارية
  صنف أشبال؟

 : الفرعية التساؤالت* 
الهجومية لدى العبي كرة الطائرة  هناك عالقة بين مستوى تقدير الذات البدنية ودقة أداء المهارات هل -1

 ؟ صنف أشبال
الكرة الطائرة صنف  لدى العبي هناك عالقة بين مستوى تقدير الذات المهارية ودقة المهارات الهجومية هل -2

 ؟ أشبال
 أهداف البحث:* 

 .الطائرة الكرة العبي لدى والمهارية البدنية الذات تقدير مستوى على لتعرفا -
 .الطائرة الكرة العبي لدى لهجوميةا المهارات أداء دقة على التعرف -
 .الطائرة الكرة العبي لدى الهجومية المهارات أداء ودقة البدنية الذات تقدير مستوى بين العالقة معرفة -
 .الطائرة الكرة العبي لدى الهجومية المهارات أداء ودقة المهارية الذات تقدير مستوى بين العالقة معرفة -

 الفرضيات:* 
 : المامة الفرضية *

 الكرة العبي لدى هناك عالقة إيجابية بين مستوى تقدير الذات البدنية والمهارية ودقة المهارات الهجومية -
 .الطائرة

 :الجزئية الفرضيات *
 الطائرة كرة العبي لدى الهجومية المهارات أداء ودقة البدنية الذات تقدير مستوى بين إيجابية عالقة هناك -1

 . أشبال صنف
 لدى الهجومية المهارات أداء ودقة المهارية الذات تقدير مستوى بين إيجابية عالقة هناك -2
   . أشبال صنف الطائرة كرة العبي

 المنهاج التجريبي. منهج البحث:* 
 المسيلة. شباب رائد من البحث مجتمع مجتمع البحث:* 
، الرياضية للنشاطات وقاعات العاب ومن المادية اإلمكانيات لتوفر وذلك للدراسة كعينة العب12  عينة البحث:* 

 .والمهارية البدنية الذات تقدير مقياس تطبيق في للفريق المسيرة والهيئة اإلدارة تعاون عن فضال
 عشوائية بطريقة الباحث اختار :اختيارها كيفية *
 البدنية. الذات مقياس أدوات البحث: *
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 أهم النتائج المتوصل إليها: *
 (الصد حائط الساحق، الضرب اإلرسال،) ومهارات البدنية الذات بين موجبة معنوية ارتباط عالقة وجود -

 .الطائرة الكرة العبي لدى الهجومية
 (الصد حائط الساحق، الضرب اإلرسال،) ومهارات المهارية الذات بين موجبة معنوية ارتباط عالقة وجود -

 .الطائرة الكرة العبي لدى الهجومية
 .الطائرة الكرة العبي لدى اإلعداد ومهارة البدنية الذات بين ارتباط عالقة وجود عدم -
 .الطائرة الكرة العبي لدى اإلعداد ومهارة المهارية الذات بين ارتباط عالقة وجود عدم -

 :تاالقتراحا* 
 بما النفسية الالعبين الة تحديد في الكبير لتأثيره الذات وتقدير أدراك ومنها النفسية باالتجاهات االهتمام ضرورة -

 .والمهارية البدنية بقدراتهم ثقتهم يعزز
 والخططي والمهاري البدني المستوى لمتطلبات اإلعداد في والالعبين المدرب بين المشترك العمل تفعيل ضرورة -

 .الطائرة الكرة لعبة يخدم بما
 االنجازات تحقيق في الملموس ألثره التدريب كادر ضمن النفسي المختص مشاركة ضرورة -

 .الرياضية
 النهوض سبيل في والعملية النظرية معلوماتهم زيادة لهم ليتسنى المدربين لتأهيل التدريبية الدورات عدد زيادة -

 .باللعبة
 :الرابمة الدراسة -2-1-4

 القدم كرة ناشئي لدى المميزة غير للقدم المهاري األداء على مقترح تدريبي برنامج أثر" الفرانعدل عطية محمد 
وهي رسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية  2012السنة الدراسية  "الغربية الضفة في

 الرياضية.
 مشكلة البحث: * 
 :الدراسة تساؤالت* 

 : اآلتية التساؤالت عن اإلجابة إلى سةار الد تسعى
 المميزة غير للقدم المهاري المستوى في(   ≥0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -1

 ؟ يوالبعد القبلي القياسين بين التجريبية المجموعة ألفراد لدى
المميزة  غير للقدم المهاري المستوى في(   ≥ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -2

 ؟ والبعدي القبلي القياسين بين الضابطة المجموعة أفراد لدى
المميزة  غير للقدم المهاري المستوى في(    ≥ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -3

 ؟ البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتينأفراد  لدى
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 أهداف الدراسة:* 
 .الغربية الضفة في القدم كرة ناشئي لدى المميزة غير القدم باستخدام المهاري األداء مستوى معرفة -1
 الضفة في القدم كرة ناشئي لدى المميزة غير للقدم المهاري األداء على المقترح التدريبي البرنامج أثر معرفة  -2

 .الغربية
 الفرضيات:* 
 لدى المميزة غير للقدم المهاري المستوى في(   ≥0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -1

 ي.والبعد القبلي القياسين بين التجريبية المجموعة ألفراد
 المميزة لدى غير للقدم المهاري المستوى في(   ≥ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -2

 .والبعدي القبلي القياسين بين الضابطة المجموعة فرادأ
 المميزة لدى غير للقدم المهاري المستوى في(    ≥ 0.05)الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد  -3

 .البعدي القياس في والضابطة التجريبية المجموعتينأفراد 
 .المنهاج التجريبي منهج البحث:* 
 لالتحاد المنتسبة الفلسطينية األندية في للعبة الممارسين عام13العبي كرة القدم تحت سن  مجتمع الدراسة:* 

 ناشئا.  522 عددهم والبالغ الفلسطيني
 من العبا 25 عددهم والبالغ  2011/2012للموسم الرياضي الرياضي عسكر شباب مركز ناشئي :المينة* 

 سنة. 13 سن تحت الناشئين
 تم اختيارها بالطريقة العمدية.طريقة اختيار المينة:  *
 إختبارات بدنية ومهارية. أدوات البحث:* 
 :الدراسة في المستخدمة المهارية االختبارات * 
 . بالكرة المتعرج الجري -1
 مسافة. ألبعد الكرة ركل -2
 .بالكرة التنطيط -3
 .التصويب دقة -4
 .التمرير لدقة مختار اختبار -5

 توصل إليها:أهم النتائج التي * 
 إحصائية داللة ذو ايجابي تأثير له تدريبية، وحدات ثالث وبمعدل ،أسابيع ثمانية لمدة المقترح التدريبي البرنامج 

 دقة الكرة، تنطيط مسافة، ألبعد الكرة ركل متعرج، خط في بالكرة الجري) المهارية تيراالمتغ تطوير على
 .(التمرير دقة ، التصويب

 وهذا البعدية، االختبارات في فعالية ذات كانت التجريبية المجموعة على ترااالختبا نتائج أن سةراالد أظهرت 
 كرة لناشئي المهارية تاالمتغير  وتطوير تنمية في فاعلية ذات كان قد المقترح التدريبي البرنامج أن على يدل
 .القدم
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 المهارية تراالمتغي وكافة معظم في الضابطة المجموعة على تفوقت قد التجريبية المجموعة أن سةدراال أظهرت 
 عدد حيث من التمرير دقة التصويب، دقة الكرة، تنطيط مسافة، ألبعد الكرة ركل متعرج، خط في بالكرة الجري (

 .الزمن حيث من تحسن يحدث لم التمرير دقة اختبار أن إال ،األهداف
 تنطيط متعرج، خط في بالكرة الجري األساسية تراالمها مختلف في الالعبين أداء مستوى في تطور ظهور 

 القبلي االختبارين بين الضابطة المجموعة لدى التمرير دقة التصويب، دقة مسافة، ألبعد الكرة ركل الكرة،
 .التجريبية المجموعة بنتائج مقارنة اقل بنسب ولكن البعدي االختبار ولصالح والبعدي

 لتوصيات:ا* 
 المبكرة العمرية حلالمرا في المميزة غير للقدم التدريبي البرنامج استخدام. 
 لالعبين المهاري المستوى رفع في فائدة من لها لما المقننة التدريبية مجراالب وضع. 
 المتبادل التدريب أثر انتقال من االستفادة على حرصا الطرفين بتدريب خاصة القدم كرة مدربي اهتمام ضرورة 

 .ألخر طرف من
 تدريب في وخاصة المميزة غير للقدم إتقانها بعد حتى إهمالها وعدم األساسية تراالمها بتطوير االهتمام 

 .الناشئين
 برنامج أي تنفيذ وبعد وأثناء قبل المهارية باالختبارات االهتمام ضرورة. 
 لالعبين المهاري بالمستوى االرتقاء في تسهم حتى سةراالد هذه بنتائج القدم بكرة الفلسطيني االتحاد تزويد. 
 العبينا بمستوى باالرتقاء يسهم لهم عونا لتكون سةراالد هذه بنتائج القدم كرة مدربي تزويد. 
 المميزة القدم إلى المدربة غير القدم من التدريب أثر انتقال حول ساتراد إجراء. 
  وعمليا علميا مؤهلون مدربون الصغيرة السنية حلراالم في العمل يتولى أن. 

 الخامسة: الدراسة -2-1-5
مدى تأثير التحضير البدني المام في الرفع من بمض القدرات البدنية والمهارية لدى  دراسة عطاب براهيم -

 التدريب الرياضي النخبوي. في دكتوراه شهادة لنيل أطروحةوهي  ( 2013/2014. في سنة )العبي كرة القدم
 مشكلة البحث:* 
 ان يرفع وينمي من القدرات البدنية والمهارات االساسية في كرة القدم؟الى اي مدى يمكن للتحضير البدني العام - 
 الفرضيات:* 
 التحضير البدني العام يؤثر إيجابيا على تطوير الصفات والقدرات البدنية لدى العبي كرة القدم.- 
 كرة القدم. التحضير البدني العام له تأثير ايجابي ويعمل على تطوير بعض المهارات االساسية لدى العبي - 
 المنهاج التجريبي. :منهاج البحث* 
 العبا. 20وتمثلت عينت الدراسة في  عينة البحث:* 
 .االختبارات المهارية والبدنية أدوات البحث:* 
 نتائج البحث:* 
 تشكل عملية التحضير البدني جوانب متعددة من االعداد البدني والمهاري والخططي. - 
  العلمية في عمليات التدريب الرياضي.االعتماد على االسس - 
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 االقتراحات:* 
 االهتمام بكل جوانب التدريب وما يتطلبه من اعداد بدني ومهاري وحركي ونفسي. -
التاكيد على استخدام التدريبات الخاصة من اجل تطوير القدرات البدنية الخاصة والمهارات االساسية لالعبي كرة  -

 القدم.
 :الدراساتعلى  التمليق- 2-2

 النقاط بعض في الحالية عالقة بين هذه الدراسات والدراسة أن هناك مرتبطة ال الدراسات عرض خالل من يتضح
 .التي سوفا نعرضها بالتفصيل

 في البيئة العربية.   الدراسات هذه كل أجريت :المكاني المجال حيث من* 
 بط في مجال التدريب الرياضي.المجال الرياضي وبالضنت مختصة في الدراسات السابقة كامن حيث الطبيمة: * 
 في الحالية الدراسة مع تشترك ولكنها الصياغة في الذكر السالفة الدراسات تختلف :متغيرات الموضوع حيث من* 

 .درست متغير األداءأنها كلها 
إبراز أهمية اإلعداد هو  الحالية الدراسة مع الدراسات هذه فيه اشتركت الذي األبرز الهدف كان :الهدف حيث من* 

 المتكامل لالعبي كرة القدم.
الدراسات السابقة كانت على مجتمع الرياضيين بإختالف مستوياتهم  :اختيارها وكيفية المينةالمجتمع و  حيث من* 

 العشوائية، العينات بين السابقة الدراسات في العينات اختيار كيفية تنوعت ، ووأصنافهم وكذا طبيعة الرياضة
  .القصديةلطريقة ا على العينة اختيار في اعتمدت الحالية الدراسة المقصودة، الغرضية والعينات

 العلمية، والمراجع المصادر :التالية األدوات الذكر السابقة الدراسات استخدمت :المستخدمة األدوات حيث من* 
 . والمقابلة اإلستبيانونحن في دراساتنا هذه اعتمادنا على  االستبيان،

المعروضة تشير إلى أهمية اإلعدادين البدني والمهاري وكذا أهمية إن جل الدراسات السابقة   :النتائج حيث  *
 األداء والعالقة المتكاملة والمترابطة بينها.
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 ة:خالص
طريق بحثه بحيث تعتبر القاعدة للباحث نحو رسم  المواجهةوالمشابهة خريطة الطريق  تعد الدراسات السابقة     

 جعراالم تحديد في تساعدكما  النظرية وماتلالمع من كما توفرأنها  حيثعليه البحث  واألساس الذي يبنى
المرتبطة بالبحث كمقترحات لبداية  كما تعتبر التوصيات المقدمة في الدراسات اهمن االستفادة يمكن التي لدراساتوا

بالنسبة  ساتراالد هذه ميةهأ باحثلل تبين سةراالد بموضوع المرتبطةالدراسات  عرض خالل ومندراسات جديدة 
براز اآلخرون الباحثون اهفي وقع التي الصعوبات تجنب حاول هاخالل منو لدراسة الحالية  نقاط التشابه  وتوضيح وا 

 للوصل إلى اإلستغالل األمثل لهذه الدراسات.   بينهاواالختالف 
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 تمهيد:

 من نتمكن حتى ميدانية دراسة الموضوع دراسة قصد التطبيقي للجانب التطرقوفي هذا الفصل سنحاول   
 عن ذلك ويتم الذكر السابقة الفصول في تناولناها التي النظرية المعلومات تطابق وكذا حقها علمية منهجية إعطاء
، "اواسط "الرابطة الوالئية لكرة القدم لوالية البويرة قفر  لمدربي وجهت التي االستبيان نتائج ومناقشة تحليل طريق

 والمقابلة التي كانت مع الالعبين.
 منهجية وأكثر دقة أكثر تكون دراسة من لنا البد رفضها، أو النظري الجانب في المقدمة الفرضيات ولقبول   

 التي والعينة مجاالته وكذا البحث، هذا في المتبع المنهج اختيار تم خاللها من التي الميدانية الدراسة في والمتمثلة
 .ومناقشتها النتائج بتحليل قمنا كما البحث أداة وكذا اختيارها تم
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 الدراسة االستطالعية: -3-1
 الدراسة جوانب حول عامة نظرة إلقاء في الباحث تساعد التي األولى الخطوة االستطالعية الدراسة تعد     

 .الميدانية دراسته محاور بعض على االطالع أو دراسته لميدان زيارات بتنظيم الباحث يقوم حيث بحثه،ل الميدانية
 (298، صفحة 2004)موريس أنجرس، بوزيد صحراوي، 

تهدف الدراسة االستطالعية للتأكد من إمكانية التطبيق العملي والميداني لهذه الدراسة وكذا مدى مالئمة مكان و 
بط العينة التي سوف تجرى عليها الدراسة والتحقق من مدى صالحية األداة المستعملة لجمع الدراسة للبحث وض

المعلومات ومعرفة الزمن المناسب والمتطلب إلجرائها ومن هنا كانت للبحث مجموعة من الدراسات االستطالعية 
 : التاليجاءت على النحو 

 األولى: الخطوة  -3-1-1
خ ةلبالمشك اإلحساس بعد     راسة وموافقة األستاذ المشرف عليه، وكذا موافقة اإلدارة على ع الدو تيار موضوا 

دراسة لا مجتمع ضبط أجلزيارة مقر الرابطة الوالئية لكرة القدم بالبويرة من ب انالباحث قام الصيغة النهائية للموضوع 
دية الناشطة في الرابطة الوالئية على قائمة إسمية لجميع األن انالباحث بحيث تحصل 2015سيبتمبر 15لك يوم وكان ذ

 .  (u 18)واسط لكرة القدم بالبويرة فئة أ
 :ثانيةال الخطوة -3-1-2
 النشاطات وتقنيات علوم معهد إدارة طرف من المعدة المهمة تسهيل بأخذ انبعد إختيار عينة البحث قام  الباحث   

الدراسة وذلك يومي  إجراء إمكانية حول الموافقة خذأل الدراسة محل الفرق إلى مباشرة التوجه تم ،البدنية والرياضية
 وكان الغرض منها ما يلي: موافقةالعلى  انبحيث تحصل الباحث 2015سيبتمبر 26و 22

 البحث. تحديد عينة الدراسة بدقة في ضوء مجتمع  -

 معرفة مدى مالئمة أداة القياس للموضوع. -

 وكذا الشروع في الدراسة األساسية. -

 ية:ة األساسالدراس -3-2
 منهج البحث:  -3-2-1

األمثلة التي يتم وضعها من أجل الوصول إلى لبحث العلمي مجموعة من القواعد و يمثل المنهج في ا
هذا المنهج قوامه اإلستقراء الذي يتضمن الطرق في الحصول على المعرفة، و  الحقيقة، حيث يعتبر من أرقى

جالمالحظة العلمية وفرض الفروض و  ستخدام أساليب القياس الدقيقة و راء التجارب و التحقق من صحتها وا  التحليل ا 
 .(35، صفحة 2000)إخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسين،  اإلحصائي للبيانات

 الوقائع دراسة بأنه يعتبر الذي باألسلوب المسحي الوصفي المنهج هو الموضوع لدراسة أتبعناه الذي المنهج فإن
 من معينة مجموعة أو األحداث من مجموعة أو األفراد من مجموعة أو معين موقف أو بظاهرة المرتبطة السائدة

 (59ص ،2000  الرشدي،) .األوضاع
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 ة،لالمشك طبيعة ىلع باألساس بحث ةلمشك لكل والصحيح يملالس جهالمن اختيار يعتمد ميلالع البحث مجال ففي
 العالقة وتحديد اهجوانب وكشف رةهلظاا تشخيص أجل ومن موضوعنا، لطبيعة نظراو  المعطيات ذهه كل خالل ومن
 :استعمال الضروري من بات، اهعناصر  بين
 .االستبيان :وأداته المسحي وبهلبأس الوصفي المنهج -
 الرياضية رهالظوا عن حقيقية وماتلمع إضافة في مهيسا والرياضية البدنية التربية مجال في الوصفي جهفالمن   

 رةهالظا عن والكيفية الكمية والبيانات الحقائق جمع خالل من رهظوالل دقيقال الوصف ىلع يعتمد وهف فة،لالمخت
 وصياغة ةلالمشك حل إلى الحاجة ميةهأ يهو  مية،لالع الخطوات بإتباع كافياتفسيرا  الحقائق وتفسير المحددة،

 ا،هوتصنيف اهوتقنين اهواعداد البيانات جمع وأساليب المناسبة، البحث عينة واختيار الفروض ووضع دافهاأل
 المعرفة تقدم إلى تؤدي تقسيمات استخالص ومحاولة ومحددة واضحة عبارات في وتفسيرىا الهيلوتح النتائج ووصف
 (.168-167، ص2002ة، صبر، مرفت علي خفاج )فاطمة عوض. المطروحة ةلمشكلل المناسبة الحمول ووضع

 متغيرات البحث: -3-2-2

  المتغير المستقل: *
 غير بالمفهوم العام قدراته في إحداث التغير في متغير أخر يطلق عليه المتغير التابع. ويعني هذا المت

  :ويمكن تعريفه أيضا 
      (Deslandes Neve,1976, p20) الذي نريد من خالله قياس النتائج   بب والنتيجة اي العاملهو السبب في عالقة الس

 .ريإلعداد المهاافي دراستنا المتغير المستقل هو و 
 المتغير التابع:  *
الذي يتأثر بالتغيرات التي تحدث على المتغيرات المستقلة ويمكن للباحث أن يكشف تأثير المتغيرات المستقلة  هو

 (84-82، الصفحات 2009)عدنان حسين الجادي ، يعقوب عبد اهلل أبو حلو،  فيها.
 :ويمكن تعريفه أيضا  

انب ألنه يحدد الظاهرة التي نحن بصدد محاولة شرحها وهي تلك العوامل الذي يوضح الناتج أو الجو  بأنه المتغير
 أو الظواهر التي يسعى الباحث إلى قياسها وهي تتأثر بالمتغير المستقل.

 األداء الجماعي أثناء المنافسة.ل في ثتميالتابع  في دراستنا المتغير 
تحديد مجتمع  وعينة البحث: -3-2-3  
  :بحثمجتمع األصلي للال *
 المفردات من محدود غير أو محدود مجموع" :الباحثون هعرف كما وه النقطة ذهه في البحث مجتمع من القصد إن
 اهيدرس التي رةهالظا مفردات جميع" ه:أن ىلع آخرون ويعرفو "المالحظات تنصب حيث ،)الوحدات عناصر(

 (.166ص ، 2005 ي،لمرس بن أحمد)  "الباحث

 تؤخذ اهطريق عن التي المفردات من محدود مقدار أو بحصة يلاألص المجتمع تمثيل دفهيست أجراء وهو     
 ىلع العينة من اهإلي التوصل يتم التي النتائج تعميم بغرض وبذلك البحث أو بالدراسة المتعمقة البيانات أو القياسات
 (.20 ص ، 2003 رضوان، الدين نصر محمد(. العينة من المسحوب يلاألص المجتمع



جراءاته الميدانية                                         :                      ثالثالفصل ال  منهجية البحث وا 

 

51 

 مدارس، المجموعة ذهه تكون وقد العينة اهمن تؤخذ التي يةلاألص المجموعة كلت وه( االصطالحية لناحيةا من    
 ةلالقاب السمات أو الخصائص كلتمت التي األشياء كل هأن ىلع تحديده ويمكن ،)أخرى وحدات أي أو أساتذة، فرق،

كرة  فرقب خاص البحث مجتمع يكون أن وارتأينا بحثنا في اعتمدنا فقد ولذا اإلحصائي يللوالتح القياس، مالحظة،لل
حيث اشتمل  .2015/2016البويرة للموسم الرياضي ب ئيةوالال الرابطة التي تنشط على مستوى واسطأ فئة القدم

 ضحة في الجدول التالي:و فريق م 16المجتمع اإلحصائي على 
 ( يمثل مجتمع البحث01الجدول رقم ): 

 الية البويرة فئة أواسطفرق و                        

 الوالية الرقم الفريق عدد المدربين عدد الالعبين

25 01 Oc adjiba 01  

 

 

 

 

 

 
 البويرة

25 01 Js Adjiba 02 
25 01 jscAghbalou 03 
25 01 BHamdoune 04 
25 01 IRB el esnam 05 
25 01 JSChorfa 06 
25 01 JSM’chdallah 07 
25 01 FCTamellaht 08 
25 01 CR Bordj khris 09 
25 01 UBMesdour 10 
25 01 USCKhabouzia 11 
25 01 ASTHilouine 12 
25 01 USMBouira 13 
25 01 Woued Bardi 14 
25 01 DRBKadiria 15 
25 01 ABRDjebahia 16 
  المجموع 16 16 400

 عينة البحث:* 
 المجتمع على الدراسة نتائج تعمم ثم األصلي، المجتمعأفراد  من معينة نسبة أو معين جزء" هي إذا فالعينة    
 .(334، ص2007زرواتي، رشيد )ذلك غير أو مدن أو شوارعا أو أحياء تكون كما أشخاصا تكون العينة ووحدات كله،
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   :باالستبيان الخاصة العينة /أوال -
 البويرة والية لفرق القدم كرة مدربي جميع ستشمل اهألن ةمسحي بطريقة باالستبيان الخاصة العينة اختيار تم 

 .مدرب (16(همعدد والبالغ ،الئيةالرابطة الو  في المشاركة
 04كرة القدم موزعين على ( العب في 20وشملت ) بسيطة  عشوائيةي عينة ه ة:لالعينة الخاصة بالمقاب /ثانيا -

 USMBouira- FCTamellaht- CR Bordj khris- ABRDjebahiaأندية وهي: 
                                                   

 :البحث عينة( يمثل 02الجدول رقم )                     

 
 :العينة مواصفات4-2-3-

 أجل من ميلالع بحثلل جيةهالمن الشروط احترام ينالع زملتست الدراسة ذهه فإن ،هوفروض البحث إشكالية من انطالقا
 التي العينة اختيار عند ميةلالع المعايير احترمنا فإننا هيلوع وموضوعية، وصدق داللة ذات نتائج عمى الحصول
 :يلي فيما ةلوالمتمث راسةالد اهيلع سنجري

 :)االستبيان( بالمدربين الخاصة العينة *
 الغير، وبمختلف األعمار.  (18U)مدربي الفئات العمرية  -

 .استثناء بدون ،"والئيال المستوى" البويرة والية لفرق(، 18U) العمرية فئةلل القدم كرة مدربي جميع تضم -

 :)ةلالمقاب(بالالعبين الخاصة العينة *

 .عشوائيةتشمل فقط الالعبين الذين اخترناهم بطريقة  -

 : بحثمجاالت ال5-2-3- 

 قمنا اهتحقيق نريد التي دافهاأل إلى وصوللل اهتسطير  تم والتي الفرضيات خطأ أو صحة نم التحقق أجل من
 :مجاالت ثالث بتحديد
وقد شمل جميع  ،الدراسة ذهه إنجاز مهخالل من تم الذيناألفراد  عدد البشري المجال يمثل المجال البشري:أوال: 

 بالمقابلة. نوادي معنية 4موزعين على  العب 20ون، وهم معنيين باإلستبيا  (u18)مدربي كرة القدم فئة أواسط
 
 
 

 العدد نوع العينة العينة

 ( مدرب16) مسحيةعينة  - العينة الخاصة باإلستبيان: -

العب (20) بسيطة عشوائيةعينة  - العينة الخاصة بالمقابلة: -   
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 و قد قسم إلى جانبين وهما:المجال المكاني: ثانيا: 
 :لقد قمنا ببحثنا هذا في مختلف المكتبات منها مكتبة المعهد )علوم وتقنيات النشاطات البدنية     الجانب النظري

 أخرى من المكتبات في جامعات أخرى(. والرياضية، المكتبة المركزية في جامعة البويرة ومجموعة
  :الجانب التطبيقي 
 المدربين ىلع مباشرة هتوزيع تم "المشرف الدكتور" مع وباالتفاق لالستبيان ائيةهالن الصورة ضبط بعد :االستبيان -
 .اهلإرسا طريق عن وذلك الدراسة في الزمالء بمساعدة اهتوزيع تم ستماراتا (02) باستثناء التدريب أماكن في
 العبي مع ةلالمقاب أجريت "المشرف الدكتور" مع وباالتفاق ةلالمقاب ةلألسئ ائيةهالن الصورة ضبط بعد: ةلالمقاب -

 مستوى في الحوار يكون حتى ةلالمقاب وأوقات أماكن اختيار في العينةألفراد  الحرية الباحث ترك وقد الفرق،
 .المقابالت إلجراء المناسب هو هالمكان الذي يتدربون في فكان واإلفادة، المناقشة
 قد قسم إلى جانبين و هما: المجال الزماني:ثالثا: 

 بعد الحصول على موافقة  2015أكتوبرإبتداءا من شهر  الجانب النظري : لقد انطلقنا فيالجانب النظري
 .2015ديسمبراألستاذ المشرف  إلى غاية نهاية شهر 

 كان كالتالي:فأما الجانب التطبيقي  الجانب التطبيقي:
بعد إختيار الباحث الموضوع وأخذ موافقة الدكتور المشرف واللجنة المقررة لدراسة مشاريع البحوث، تم تطبيقها 

 .2016في الفترة الممتدة مابين فيفري إلى أفريل 
 :أدوات البحث -3-2-6

بحث لزم إتباع أنجع قصد الوصول إلى حلول إشكالية البحث المطروحة وللتحقق من صحة فرضيات هذا ال    
 الطرق وذلك من الدراسة والتفحص، حيث تم استخدام األدوات التالية:

 - ن:االستبياأوال:  
ومن المعروف أن " للبحوث الوصفية عدة أساليب طريقة االستبيان الختبار صحة فرضيات البحث، نا استخدام

وضوع أو موضوعات بهدف الحصول على تجمع من خاللها البيانات والمعلومات من األسئلة التي تتعلق بم
 (82، ص2004كمال عبد الحميد زيتون،  )معلومات حول هذا الموضوع من خالل استجوابات المستجوبين"

ويتميز االستبيان" بقصر الوقت ويسمح بجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات دفعة واحدة ، بحيث يتم تقديم 
 (.28، ص2004) دوقان عبيدات وآخرون، اص المعنيين"االستبيان على شكل استمارة ترسل إلى األشخ

 من مجموعة من متكون محور وكل المدربين على وزعت التي ورامح ثالثة على تعتمد البحث استمارة وكانت   
 أو المجيب تقيد وهي مفتوحة ونصف مفتوحة أسئلة من استبيان استمارة تكونت وقد محور بكل عالقة لها أسئلة
 .ال أو بنعم تقيد التي فهي مغلقة أم فيه رأي أعط
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 أبعاد اإلستبيان:* 
 ويحتوي اإلستبيان على أنواع من األسئلة:

  :قةلالمغ ةلاألسئ -
 .ال أو نعم :ب تكون ما وغالبا مسبقا هإجابات الباحث اهفي يحدد التي ةلاألسئ يهو 

  :المفتوحة ةلاألسئ- 
 .الخاص برأيه واإلدالء اهيلع لإلجابة التامة الحرية المستجوب يعطي إذ قةلالمغ عكس يهو 

 :األجوبة المتعددة ةلاألسئ

، 2000إخالص محمد عبد الحفيظ، مصطفى حسين باهر،). مناسبا يراه الذي المجيب ويختار متعددة بأجوبة مضبوطة ةلأسئ يه
 (.83ص

 .االستبيان محاور تقسيم :(03) رقم الجدول

 ( 01أنظر الملحق رقم :)لإلطالع على أسئلة اإلستبيان. 

  المقابلة: ثانيا:
 عالقة يهو  البشرية اهمصادر  خالل من وماتلالمع ىلع حصوللل امةه أداة يهو  شفوي استبيان ةلالمقاب تعد

 إلبداء لقاء مجرد تكون وأال محدد دفه اهل يكون أن وينبغي أكثر، أو شخصين بين لفظي وتبادل ديناميكية
تأهيال  بلتتط كما مسبقا واعدادا تخطيطا بلتتط بحث أداة إذن ةلفالمقاب ،مترابطة وغير منتظمة غير مالحظات

 (.93، ص2013سلمان الحاج عكاب الجنابي، ، سعداوي)محسن علي الوتدريبا خاصا. 
ومن  المتعددة ومرونتها نظرا لمميزاتهاتعتبر المقابلة وسيلة من الوسائل الهامة لجمع البيانات وأكثرها استخداما 

 مظاهر هذه المرونة عدم تقيدها باستمارة مقننة لذلك فإن المقابلة أداة أكثر صالحية للكشف عن الجوانب
 ال نعرف عنها ما يكفي الختيار األسئلة التي توجه أو طريق صياغتها، والمقابلة هي عمليةالموضوعات التي 

 .(21، ص2010)اليمين، . آخرين أفراداتصال شخصي منظم بين فرد وفرد آخر أو مجموعة 

 األسئلة المحاور  

 

 

 

 أسئلة اإلستبيان

 
 
 

 

لالعداد المهاري دور في االداء  المحور األول:
 للمهارة أثناء المنافسة. المثالي

إلى السؤال  (01)من السؤال رقم 
 .(07)رقم 

يساهم االعداد المهاري في المحور الثاني: 
 استجابة الالعب للجانب الخططي أثناء المنافسة.

إلى السؤال  (08)من السؤال رقم 
 .(14)رقم 

للمهارات األساسية دور في لثالث: المحور ا
 تحسين األداء الجماعي لالعبين أثناء المنافسة.

إلى السؤال  (15)من السؤال رقم 
 .(21)رقم 
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 : المقابلة أنواع* 
ث ال يمكن للشخص الذي يجري حيث تكون األسئلة وتسلسلها وكلماتها وتعبيراتها ثابتة، حي المقابالت المقننة: -أ

نما يعطى حرية محدودة في توجيه األسئلة، وتحدد هذه الحرية مقدما قبل إجراء  المقابلة إجراء تغييرات جوهرية وا 
المقابلة. وتستخدم المقابلة المقننة برنامجا محددا مسبقا تم إعداده بعناية فائقة للحصول على البيانات الخاصة 

 بمشكلة البحث.
نفتاح من المقابالت المقننة فعلى الرغم من أن أهداف البحث  ابالت الغير مقننة :المق -ب وهي أكثر مرونة وا 

تحكم نوعية األسئلة ومحتواها وتسلسلها وكلماتها إال أن ذلك يكون حسب الشخص الذي يجري المقابلة، وال توضع 
 (.174، ص2015عيمي، عبد الجبار توفيق البياتي، )محمد عبد العال النخطة أو يحدد برنامج مسبق لمثل هذه المقابات. 

 :يلي كما إجرائيا ةلالمقاب وجاءت
 ،الدراسة محل الفرق العبي ىلع اهطرح ليتم وواضحة ومةهمف بطريقة مصاغا سؤاال) 08) ىلع ةلالمقاب احتوت -

 :ذلك يوضح التالي والجدول
 المقابلة: أسئلة يوضح :(04) رقم الجدول

 أسئلة المقابلة
 ؟وضح ذلك  حسب رأيك هل لإلعداد المهاري أهمية قبل المنافسة -1
 ؟كيف ذلك هل يولي مدربكم إهتماما للصفات المهارية أثناء مرحلة المنافسة -2
 هل يخصص مدربكم حصص إضافية لتدريب المهارات قبل المنافسة؟ -3
 دور في تحسين األداء أثناء المنافسة؟  هل لتطوير المهارات -4
 هل للتحضير المهاري دور في إستجابتك للجانب الخططي أثناء المنافسة؟ -5
 هل ترى بأن المدرب يأخذ بعين اإلعتبار اإلعداد المهاري أثناء رسم خطط اللعب؟ -6
 ؟كيف يكون ذلك هل تكامل المهارات الفردية للالعبين تحقق األداء الجماعي -7
 جابا على األداء الجماعي للفريق؟هل إتقانك للمهارات األساسية ينعكس إي -8
 :األسس العلمية لألداة )سيكومترية األداة( -3-2-7
 صدق األداة:* 

صدق اإلستبيان يعني التأكد من أنه سوف يقيس ما أعد لقياسه كما يقصد بالصدق شمول اإلستبيان لكل  
بحيث تكون  من ناحية أخرى، العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها

 .(168-167، ص2002 ،فاطمة عوض صابر، ميرفت علي حفاجة)مفهومة لكل من يستخدمه. 

وللتأكد من صدق أداة الدراسة قمنا بإستخدام صدق المحكمين كأداة للتأكد من أن اإلستبيان يقيس ما أعد له،  
بجامعة البويرة، وباإلعتماد على المالحظات  STAPSحيث قمنا بتوزيع اإلستبيان على مجموعة من أساتذة معهد 
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والتوجيهات التي أبداها المحكمون، قمنا بإجراء التعديالت التي إتفق عليها معظم المحكمين حيث تم حذف بعض 
 العبارات وتغيير صياغة بعضها اآلخر.

 عرض الوسائل اإلحصائية: -3-2-8
ائل وطرق حقيقية التي تعالج بها النتائج على أساس فعلي لغرض الخروج بنتائج موثوق بها علميا إستخدمنا وس 

 نستند عليها في البحث واإلستقصاء وعلى ضوء ذلك إستخدمنا ما يلي:
 في يتم حيث ا،هوفرز  اهتفريغ يةلبعم قمنا بالمدربين، الخاصة االستبيانات كل جمع يةلعم بعد النسبة المئوية: *
 المئوية النسب حساب يتم اهوبعد االستبيان، في سؤال بكل الخاصة األجوبة تكرارات عدد حساب يةلالعم ذهه

 :التالية اإلحصائية بالطريقة
 /العينة. 100× عدد التكرارات 

 .%100 ←ع 
 س ←ت 

 /العينة. 100× = ت س 

 ت: عدد التكرارات.

 (.68، ص2006)فريد كامل أبو زينة، وآخرون،  س: النسبة المئوية.

ذا اإلختبار بإجراء مقارنة بين مختلف النتائج المحصل عليها من خالل اإلستبيان وهي هيسمح لنا  :2إختبار كا* 
 كما يلي: 

   = مجموع 2كا

 من خالل اإلختبار.القيمة المحسوبة  :2كا
 عدد التكرارات الحقيقية )الواقعية(.ت ح: 
 عدد التكرارات النظرية )المتوقعة(.ت ن: 

 .α  =0.05":  درجة الخطأ المعياري "مستوى داللة -
 حيث هـ تمثل عدد الفئات. 1 -ن = هـ  درجة الحرية:- 
 (:2كاقانون اختبار كاف تربيعي )- 

 :من القانون هذا يتكون
 .االستبيان توزيع بعد عليها تحصل التي التكرارات وهي: المشاهدة التكرارات
 .(االختياراتترحة )المق اإلجابات عدد على يقسم التكرارات مجموع وهو :المتوقعة التكرارات
 :على الجدول هذا يحتوي  2كا جدول

 .اإلحصائي القرارالتخاذ  المحسوبة 2كا مع نقارنها ثابتة قيمة وهي المجدولة: 2كا
 .المقترحة اإلجابات عددنهيئ  [،حيث1-هو] ن  وقانونها الحرية: درجة
فريد كامل أبو ) .0.01 أو 0.05 داللة مستوى نيستعملو  وأغلب الباحثين عندها النتائج بمقارنة نقوم الداللة: مستوى
 (.213 -212ص -.2006زينة، 

 2ت ن( –)ت ح 

 ت ن
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 :خالصة

يمكن إعتبار هذا الفصل الذي تناولنا فيه منهجية البحث، من بين أهم الفصول التي ضمتها دراستنا هذه، ألنه  
باإلمكان أن تعيق تي كان يحتوي على أهم العناصر األساسية التي قادتنا إلى إحتواء أهم المتغيرات والعوامل ال

 السير الحسن لهذه الدراسة.

إن هذا الفصل يعتبر بمثابة الدليل أو المرشد الذي ساعدنا على تخطي كل الصعوبات وبالتالي الوصول إلى  
 تحقيق أهداف البحث بسهولة كبيرة.

هج المتبع، أدوات كما تناولنا أهم العناصر التي تهم دراستنا بشكل كبير، منها متغيرات البحث، المن 
 البيانات...الخ، من العناصر التي يعتمد عليها أي باحث في الجانب التطبيقي لدراسته.

وهذا الفصل يكسوا أهمية كبيرة في البحوث العلمية، ألنه بمثابة الركيزة المنهجية التي يعتمد عليها الباحث لرسم 
دد اإلطار المنهجي العلمي الذي يجب على الباحث إلى ذلك فإنه يح فوظخريطة عمل واضحة المعالم واألبعاد، 

 أن يلتزم به ليعطي مصداقية علمية لبحثه.
وفي األخير يمكن القول أن الباحث الذي يتبع هذه الخطوات واإلجراءات أثناء إنجازه بحثه يكون قد حقق خطوة 

صول إلى نتائج علمية دقيقة يمكن كبيرة في إثبات صدق عمله، وكذا توضيح الركائز العلمية التي إعتمد عليها للو 
 اإلعتماد عليها مستقبال وحتى إمكانية تعميمها.

 
 



 

 

 

 

  

 

 الفصل الرابع: 

 عرض وتحليل 

 ومناقشة النتائج
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 تمهيد:

يعتبر عرض النتائج المتحصل عليها من خالل تطبيق الدراسة وتناولها بالتحليل والمناقشة اعتمادا على 
الوسائل اإلحصائية وقوة القراءة للبيانات حصادا للعمل المقدم سابقا، وهنا يجب تحديد كيفية عرض نتائج 

اول وبيانات تعكس وتعبر عن النتائج المتحصل االختبارات وكيفية استعمال الوسائل اإلحصائية وتقديمها في جد
 لموضوع وقابليته للفهم والمناقشة،عليها بالشكل المناسب، وهذا من أجل تقديم تحليالت وقراءات واستنتاجات تخدم ا

كما أن هذا يسهل عملية مقارنة النتائج المتحصل عليها بالفرضيات المطروحة من أجل الخروج بدراسة مرابطة  
 واضحة المعالم وخالية من المبهمات. ومتماسكة،
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 عرض وتحليل نتائج اإلستبيان: -4-1

 .لإلعداد المهاري دور في األداء المثالي للمهارة أثناء المنافسة المحور األول: -4-1-1

 .بصفتك مدرب فريق أي اإلعداد تبدأ به أوال(: 01السؤال رقم )

 .في المراحل التدريبية الثالثة رب أوالأي اإلعداد يبدأ به المدمعرفة  الغرض من السؤال:

 في مرحلة اإلعداد العام.  الذي يبدأ به المدرب أوال اإلعداد يبين(: 05رقم )جدول ال

يبدؤون من المدربين  %100أعاله أن نسبة  (05)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
 مرحلة اإلعداد العام. باإلعداد البدني أوال في

 أي أنه  (5.99)المجدولة  2من كا أكبر (32.02)المحسوبة  2ومن خالل الجدول السابق يتبين أن القيمة كا 
  ، والشكل التالي يبين ذلك:02ودرجة الحرية  (0.05)الداللة  هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

0,00%

100,00%

0,00%

�                                                   
�                     

     

    

    

 

 في مرحلة اإلعداد العام -أ

 التكرارات اإلقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 اريمه
00 

00% 

 دال 02 0.05 5.99 32.02

 5.33 

 بدني
16 

100% 
 5.33 

 خططي
00 

00% 
 5.33 

 %100 16 المجموع
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 .حلة اإلعداد الخاصفي مر   الذي يبدأ به المدرب أوال اإلعداد يبين(: 06رقم )جدول ال

يبدؤون من المدربين  %62.5أعاله أن نسبة  (06)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
مدربين يبدؤون باإلعداد  03ملت والتي ش %18.75ونسبة  باإلعداد المهاري أوال في مرحلة اإلعداد الخاص.

 .يبدؤون باإلعداد الخططي أوال في مرحلة اإلعداد الخاص %18.75ونسبة  البدني أوال في مرحلة اإلعداد الخاص.

أي أنه   (5.99)المجدولة  2أكبر من كا (6.12)المحسوبة  2ومن خالل الجدول السابق يتبين أن القيمة كا 
 .02ودرجة الحرية  (0.05)ند مستوى الداللة هناك فروق ذات داللة إحصائية ع

 

62,50%
18,75%

18,75%

�                                                   
�                     

     

    

    

 
 

 

 

 

 في مرحلة اإلعداد الخاص. -ب

النسبة  التكرارات اإلقتراحات
 المئوية

 2كا

 المحسوبة
مستوى  المجدولة 2كا

 الداللة
درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 مهاري
10 

62.5% 

 دال 02 0.05 5.99 6.12

 5.33 

 بدني
03 

18.75%  5.33 

 خططي
03 

18.75%  5.33 
 %100 16 المجموع
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 في مرحلة المنافسة.  الذي يبدأ به المدرب أوال اإلعداد يبين(: 07رقم ) الجدول

ربين يبدؤون من المد %68.75أعاله أن نسبة  (07)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج:
مدربين يبدؤون باإلعداد البدني أوال في  02والتي شملت  %12.5. ونسبة المنافسةباإلعداد المهاري أوال في مرحلة 

 .المنافسةيبدؤون باإلعداد الخططي أوال في مرحلة  %18.75. ونسبة المنافسةمرحلة 

أي أنه   (5.99)المجدولة  2ر من كاأكب (9.69)المحسوبة  2ومن خالل الجدول السابق يتبين أن القيمة كا 
 .02ودرجة الحرية  (0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

68,75%

12,50%

18,75%

�                                                   
                  

     

    

    

 

 اإلستنتاج:

أن المدربين يبدؤون باإلعداد البدني في مرحلة اإلعداد العام، وفي  ولايمكننا أن نستنتج من مناقشتنا لنتائج الجد
اإلعداد الخاص يركزون أكثر على اإلعداد المهاري، أما في مرحلة المنافسة فكان التركيز أكثر على اإلعداد مرحلة 

وهذا ما أكده الدكتور مفتي حماد حيث أدمج اإلعداد المهاري  دون إغفال الجوانب األخرى معاالمهاري والخططي 
 مع اإلعداد الخططي.

 

 في مرحلة المنافسة. -ج

النسبة  التكرارات اإلقتراحات
 المئوية

 2كا

 المحسوبة
مستوى  المجدولة 2كا

 الداللة
درجة 

 حريةال
اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 مهاري
11 

68.75% 

 دال 02 0.05 5.99 9.69

 5.33 

 بدني
02 

12.5%  5.33 

 خططي
03 

18.75%  5.33 
 %100 16 المجموع
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 .أثناء اإلعداد المهاري لالعبين أكثر ركز عليهاالتي ت ماهي المهارة(: 02السؤال رقم )

 .أثناء اإلعداد المهاري أكثر التي يركز عليها المدربين المهارةمعرفة  الغرض من السؤال:

 .(02للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 08رقم ) جدولال

 التكرارات اإلقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 المراوغة
03 

18.75 

 دال 02 0.05 5.99 9.12

 5.33 

 التصويب
02 

12.5  5.33 

 التمرير
11 

68.75  5.33 
 %100 16 المجموع

ون على ركز من المدربين ي %18.75أن نسبة  (08)رقم يتبين لنا من خالل الجدول  تحليل ومناقشة النتائج: 
 %68.75ونسبة  يركزون على مهارة التصويبمن المدربين  %12.5 ونسبةعداد المهاري مهارة المراوغة أثناء اإل

 .يركزون على مهارة التمرير أثناء اإلعداد المهاري لالعبينمن المدربين 

 وعليه فإنه (5.99)من القيمة المجدولة  أكبر (9,12)المحسوبة  2ومن خالل الجدول السابق يتبين أن القيمة كا 
 .02ودرجة الحرية ( 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

18,75%

12,50%

68,75%

�               �                                
     

        

       

       

 
المهاري أواسط يركزون على مهارة التمرير أثناء اإلعداد  قدممن مدربي كرة ال %68.75أن نسبة  نستنتج اإلستنتاج:

وهي أهم مهارة في ربط الفريق  ،ما يوضح أن مهارة التمرير أكثر مهارة تحقيقا لألداء المثالي أثناء المنافسة، وهذا 
فيعتبر الدكتور مفتي إبراهيم مهارة تمرير الكرة من زميل آلخر أكثر أنواع مهارات  وتعتبر جوهر اللعب الجماعي،

اإلطالق، وتشير كل الدراسات إلى أن تمرير الكرة هو الوسيلة األساسية في كرة القدم استخداما في المباراة على 
 (.135، ص2010)مفتي ابراهيم،  الهجوم على مرمى الفريق المنافس.
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 ؟ التحضير المهاري على األداء المهاري للالعب أثناء المنافسة كثافة كيف تؤثر(: 03السؤال رقم )

 .ة التحضير المهاري على األداء المهاري للالعب أثناء المنافسةكيف تؤثر كثاف معرفة الغرض من السؤال:

 (.03للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 09الجدول رقم )

 التكرارات اإلقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا

 المجدولة2كا المحسوبة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 ايجابا 
16 

100% 
 دال 01 0.05 3,84 16

 08 

 سلبا
00 

00%  08 
 %100 16 المجموع

أن كثافة من المدربين  %100أن نسبة  (09)رقم  يتبين لنا من خالل الجدول تحليل ومناقشة النتائج: 
  تؤثر على األداء المهاري لالعب أثناء المنافسة باإليجاب.التحضير المهاري 

أي أنه توجد ( 3,84)المجدولة  2من قيمة كا أكبر (16)المحسوبة  2ل ما سبق يتبين أن قيمة كاومن خال 
 .01ودرجة الحرية ( 0.05)فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

100,00%

0,00%

�               �                                
     

      

    

 
 اإلستنتاج:

 األثر مهاريلتحضير الا لكثافة ون بأنيمكننا أن نستنتج من مناقشتنا لنتائج الجدول أن أغلب المدربين يدرك 
ل اإليجابي على أداء الالعبين خالل مرحلة المنافسة ويرون على أنه يجب العمل أكثر من أجل الوصول إلى أفض

، فاإلعداد المهاري الجيد لالعب كرة القدم والتعامل معه من قبل المدربين كجانب وأعلى المستويات وأفضل المراتب
ة في إعداد العب كرة القدم ويهدف أساسا إلى إتقان المهارات األساسية للعبة فبدون إتقان من الجوانب المهم

الفريق الالعبين للمهارات األساسية بصورة جيدة يكون من الصعب عليهم تنفيذ الخطط بصورة فعالة مما ال يمكن 
.(15، ص1984)محمد عبده صالح، مفتي ابراهيم،  من األداء الجيد في المباراة.
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 ؟ هل تخصص حصص إضافية لتدريب المهارات قبل المنافسة(: 04السؤال رقم )
 . معرفة ما إذا كان المدرب يخصص حصص إضافية  لتدريب المهارات قبل المنافسة الغرض من السؤال:

 (.04للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين (:10الجدول رقم )

 التكرارات اإلقتراحات
ة النسب

 المئوية
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
15 

93.75% 
 دال 01 0.05 3,84 12.25

 08 

 ال
01 

6.25%  08 
 %100 16 المجموع

أجابو بأنهم من المدربين  %93.75أن نسبة  (10)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
 أجابو بأنهم المن المدربين  %6.25 ونسبة ،يخصصون حصص إضافية لتدريب المهارات قبل المنافسة

 يخصصون حصص إضافية لتدريب المهارات قبل المنافسة.

إن وعليه ف (3,84)المجدولة  2أكبر من قيمة كا (12.25)المحسوبة  2ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن قيمة كا 
 .01ودرجة الحرية  (0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

93,75%

6,25%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

سة، وهذا يخصصون حصص إضافية لتدريب المهارات قبل المنافمن المدربين  األغلبية الكبيرةإذن نستنتج أن  
 .ل المنافسة ألهميتها الكبيرة في األداء المثالي للمهارةمايؤكد على حرص المدربين على التدريب المهاري قب
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 ؟ ماهي طريقة التدريب التي تركز عليها في اإلعداد المهاري(: 05السؤال رقم )

 .الطريقة التي يركز عليها المدرب في اإلعداد المهاري: معرفة الغرض من السؤال

 (.05للسؤال رقم ) 2االتكرارات والنسب المئوية وقيم ك يبين(: 11الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 تكراري
03 

18.75% 

 دال 02 0.05 5,99 12.88

 5.33 

 دائري
12 

75%  5.33 

 مستمر
01 

6.25%  5.33 
 %   100 16 المجموع

على  يعتمدون من المدربين %18.75أن نسبة  (11)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج:
 %6,25ونسبة يعتمدون على طريقة التدريب الدائري  %75ونسبة طريقة التدريب التكراري في اإلعداد المهاري، 

 .لمستمرمن المدربين يعتمدون على طريقة التدريب ا

أي أنه هناك فروق  (5.99)المجدولة  2من قيمة كا أكبر (12)المحسوبة  2ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن كا 
 .02ودرجة الحرية ( 0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

18,75%

75,00%

6,25%

 �               �                                
     

      

     

     

  

 اإلستنتاج:

 .لتدريب الدائري لما لها من نجاعة في اإلعداد المهارييعتمدون على طريقة ا إذن نستنتج أن أغلبية المدربين
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 ؟ في رأيك هل عند إتقان الالعب المهارات بشكل جيد أثناء المنافسة يحقق أفضل النتائج(: 06السؤال رقم )

إن كان إتقان الالعب للمهارات األساسية لها عالقة بتحقيق أفضل النتائج أثناء  معرفة الغرض من السؤال:
 .ةالمنافس

 (.06للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين (:12الجدول رقم )

النسبة  التكرارات اإلقتراحات
 المئوية

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
16 

100% 
 دال      01 0.05 3,84 16

 08 

 ال
00 

00%  08 
 %100 16 المجموع

 أجمعوا على أنمن المدربين  %100أن نسبة  (12)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
 .عند إتقان الالعب المهارات بشكل جيد أثناء المنافسة يحقق أفضل النتائج

 وعليه فإن  (3,84)المجدولة  2من كا كبر( أ12.25المحسوبة ) 2ومن خالل الجدول السابق يتبين أن القيمة كا 
 .01ودرجة الحرية  (0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ليس 

100,00%

0,00%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

عند إتقان الالعب المهارات بشكل جيد أثناء المنافسة يحقق أفضل أن يرون إذن نستنتج أن أغلبية المدربين  
 .ئجالنتا
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 ؟ هل األداء الجيد مرتبط بتنمية الصفات المهارية(: 07السؤال رقم )

 .ان كان األداء الجيد مرتبط بتنمية الصفات المهاريةمعرفة  الغرض من السؤال:

 (.07للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 13الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المجدولة 2كا المحسوبة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
15 

93.75% 
 دال 01 0.05 3,84 12.25

 08 

 ال
01 

6.25%  08 
 %100 16 المجموع

أجمعوا على من المدربين  %93.75أن نسبة  (13)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
 التي شملت مدرب واحد أجاب بال. %6.25ونسبة  أن األداء الجيد مرتبط بتنمية الصفات المهارية

 ، ومنه(3.84)المجدولة  2من قيمة كا أكبر (12.25)المحسوبة  2ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن قيمة كا 
 .01ة ودرجة الحري (0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

93,75%

6,25%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

مرتبط بتنمية الصفات لالعب  األداء الجيديرون أن أن أغلب المدربين ( 13)يمكننا أن نستنتج من مناقشتنا للجدول 
 .المهارية
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 .يساهم اإلعداد المهاري في إستجابة الالعب للجانب الخططي أثناء المنافسةالثاني:  المحور -4-1-2
 ؟ ر الجانب الخططي أثناءالمنافسةهاري دور في إستجابة الالعب لتطو في رأيك هل لإلعداد الم(: 08لسؤال رقم )ا

 .لجانب الخططيا لتطور معرفة مدى اهمية االعداد المهاري في استجابة الالعب الغرض من السؤال:

 (.08)للسؤال رقم  2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين (:14الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المجدولة 2كا المحسوبة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
16 

100% 
 دال 01 0.05 3,84 16

 08 

 ال
00 

00%  08 
 %100 16 المجموع

 يرون أناي أغلبية المدربين  %100أن نسبة ( 14)ل رقم يتبين لنا من خالل الجدو  تحليل ومناقشة النتائج: 
 لإلعداد المهاري دور في إستجابة الالعب لتطوير الجانب الخططي أثناء المنافسة.

هناك  أي أنه  (3,84)المجدولة  2من قيمة كا أكبر (16)المحسوبة  2ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن قيمة كا 
 .01ودرجة الحرية  (0.05)الداللة  ائية في مستوىصفروق ذات داللة إح

100%

0%

 �               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

لإلعداد المهاري دور في إستجابة الالعب لتطوير الجانب الخططي يرون أن إذن نستنتج أن معظم المدربين  
األداء المهاري ، فنظرا للتطور السريع والحادث في لعبة كرة القدم، فقد أصبحت الحاجة لتطوير أثناء المنافسة

 بجانب إرتفاع اللياقة البدنية لالعبين أمرا جوهريا لمالحقة تطور وتقدم تنفيذ لخطط وطرق اللعب الجديدة.
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 ؟ عند إعتمادكم على بناء خطة تدريبية أي الجانب تراعي أكثر(: 09السؤال رقم )

 .خطةالجانب الذي يراعيه المدرب أكثر أثناء بناء المعرفة  الغرض من السؤال:

 (.09للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين (:15الجدول رقم )

 التكرارات اإلقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 الجانب المهاري
14 

87.5% 
 دال 01 0.05 3,84 09

 08 

 دنيالجانب الب
2 

12.5%  08 
 %100 16 المجموع

 يتجلى من خالل قراءة نتائج الجدول أعاله أن نسبة كبيرة من المدربين والمقدرة ب :تحليل ومناقشة النتائج 
اما النسبة القليلة جدا والمقدرة بأنهم يراعون الجانب المهاري أكثر أثناء بناء الخطة التدريبية بوا اجأ 87.5%

بأنهم يراعون الجانب البدني أكثر، وهذا مايدل على أهمية الجانب المهاري جابوا أ (02)بمعدل مدربين %12.5ب
 في بناء الخطة التدريبية.

أي أنه هناك  (3.84)لمجدولة ا 2من القيمة كا أكبر (09)المحسوبة  2ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن قيمة كا 
 .01ودرجة الحرية  (0.05)لداللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ا

87,50%

12,50%

�               �                                
     

              

             

 
 اإلستنتاج:

 أثناء بناء الخطة التدريبية.هاري يعطون أهمية أكبر للجانب المإذن نستنتج أن معظم المدربين  
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 ؟ هل لإلعداد المهاري عالقة بالجانب الخططي أثناء المنافسة(: 10السؤال رقم )

 .لإلعداد المهاري عالقة بالجانب الخططية إذا ما كان معرف الغرض من السؤال:

 (.10للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 16الجدول رقم )

 التكرارات اإلقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
16 

100% 
 دال 01 0.05 3.84 16

 08 

 ال
00 

00% 
 08 

 %100 16 المجموع
لإلعداد  اي جميع المدربين أن %100أن نسبة  (16)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 

العداد المهاري اساس ا اما عن طبيعة العالقة فأجابوا أن، بالجانب الخططي أثناء المنافسة متكاملة المهاري عالقة
التحركات والمناورات داخل الميدان  ، فدرجة اإلتقان الجيد للمهارات األساسية تساهم في تحسينلالعداد الخططي

 الوصول إلى األداء المثالي. وكذا من النجاعة الخططيةضمما ي

 وعليه فإنه( 3.84) ةالمجدول 2من كا أكبر (16)المحسوبة  2ومن خالل الجدول السابق يتبين أن القيمة كا 
 .01ودرجة الحرية ( 0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

100,00%

0,00%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

 ،لإلعداد المهاري عالقة بالجانب الخططي أثناء المنافسةمن خالل ما سبق نستنتج أن جل المدربين يؤكدون أن 
قان ، لذلك فان اتب مهارة اساسية او اكثر لتنفيذهال تنفيذ خطط اللعب فكل خطة تتطلالعداد المهاري احدى وسائفا

 .(20أنظر)ص اني، وهذا ما تم ذكره في المحور الثالمهارات ضروري لنجاح الخطط
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 ؟ هل عند الخروج االضطراري للالعب المهاري يؤثر على الجانب الخططي أثناء المنافسة(: 11السؤال رقم )

 .خروج الالعب المهاري يؤثر على الجانب الخططي أثناء المنافسةإذا كان  ما معرفة السؤال:الغرض من 

 (.11للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 17الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 إلحصائيا

 

 نعم
16 

100% 
 دال 01 0.05 3.84 16

 08 

 ال
00 

00%  08 
 %100 16 المجموع

  تحليل ومناقشة النتائج: 

عند الخروج االضطراري يرون أن  %100 أغلبية المدربين اي بنسبة أن( 17)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  
 الخططي أثناء المنافسة. للالعب المهاري يؤثر على الجانب

، وعليه فإنه (3.84)المجدولة  2من قيمة كا كبرأ( 16)المحسوبة  2ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن قيمة كا 
 .01ودرجة الحرية  (0.05)هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

100,00%

0,00%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

عند الخروج االضطراري للالعب المهاري يؤثر على الجانب الخططي يرون ان ين إذن نستنتج أن معظم المدرب 
 أثناء المنافسة
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 ؟ عدم إستجابة الفريق للخطة المسطرة، لها تأثير على نتائج الفريق أن هل ترى(: 12السؤال رقم )

 .لنتائجإن كان لعدم إستجابة الفريق للخطة المسطرة لها تأثير على امعرفة  الغرض من السؤال:

 (.12للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 18الجدول رقم )

أكدو أن إذا لم من المدربين  %93.75أن نسبة ( 18)رقم  تبين لنا من خالل الجدولي تحليل ومناقشة النتائج: 
ونسبة  يستجب الفريق للخطة المسطرة بالشكل المطلوب سيؤثر ذلك على األداء الجماعي وكذا نتائج الفريق،

 حد أجاب بال.والتي شملت مدرب وا 6.25%

أي أنه توجد  (3.84) المجدولة 2من قيمة كا أكبر (12.25) المحسوبة 2ومن خالل ما سبق يتبين أن قيمة كا 
 .01ودرجة الحرية ( 0.05)فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

93,75%

6,25%

�               �                                
     

   

 

 
تجابة الفريق للخطة المسطرة، لها تأثير على نتائج يرون أن عدم إسإذن نستنتج أن معظم المدربين  اإلستنتاج:

 الفريق.

 

 

 
 

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
15 

93.75% 
 دال 01 0.05 3.84 12.25

 08 

 ال 
01 

6.25%  08 
 %100 16 المجموع
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 ؟ بحكم خبرتكم هل ترى أن التطبيق الجيد للخطط أثناء المنافسة مرتبط بكفاية الالعب المهارية(:13السؤال رقم )

 .ةالجيد للخطط أثناء المنافسة مرتبط بكفاية الالعب المهاريان كان التطبيق معرفة  الغرض من السؤال:

 (.13للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 19الجدول رقم )

أن  يرونمن المدربين  %87.5أن نسبة ( 19)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج:     
 يرون (02)اي يشمل مدربين %12.5ونسبة  ،التطبيق الجيد للخطط أثناء المنافسة مرتبط بكفاية الالعب المهارية

 .مرتبط بكفاية الالعب المهارية غير نافسةأن التطبيق الجيد للخطط أثناء الم

هناك  أي أنه (3.84)المجدولة  2من قيمة كا أكبر (09)المحسوبة  2ومن خالل ما سبق يتبين لنا أن قيمة كا 
 .02ودرجة الحرية  (0.05)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

87,50%

12,50%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

 يرون أن التطبيق الجيد للخطط أثناء المنافسة مرتبط بكفاية الالعب المهارية.ن معظم المدربين إذن نستنتج أ 

 

 
 

 التكرارات اإلقتراحات
النسبة 
 المئوية

 2كا

 المجدولة 2كا المحسوبة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي 

 

 نعم 
14 

87.5% 

 دال 01 0.05 3.84 9
 08 

 ال
02 

12.5%  08 
 %100 16 المجموع
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 ؟ في رأيك ما هو دور اإلعداد المهاري في رسم خطة اللعب(: 14السؤال رقم )

 .دور اإلعداد المهاري في رسم خطة اللعب رأي المدربين في معرفة الغرض من السؤال:

قتراحات المدربين: التعريف على أجوبة  وا 

بعد تحليل مختلف إجابات المدربين فقد أجمعوا على أن لإلعداد المهاري دور أساسي في رسم خطة اللعب،  
 وآرائهم كالتالي :وكانت إجاباتهم 

 سرعة اإلستجابة للخطة والمسطرة. اإلعداد المهاري يساهم في-

 .ربح الوقت وذلك بقدرته على فهم الخطة وتطبيقها -

 يعتمد تسطير خطط اللعب من طرف المدربين على النواحي المهارية لالعبيه. -

 .مهارة اساسية او اكثر لتنفيذها االعداد المهاري احدى وسائل تنفيذ خطط اللعب فكل خطة تتطلب -

اتقان المهارات ضروري لنجاح الخطط ، وكلما كان الالعب جيدا في المهارات تمكن من ان يقوم بالتحركات  -
 .لخططيةا

 اإلستنتاج:

يؤكدون على أن لإلعداد المهاري دور كبير في رسم خطة ومن كل ما سبق نستنتج أن معظم المدربين 
داد المهاري اساس لالعداد ان االعأكد ، حيث  ناجح ذيابات، نايف الجبوركل من الدكتوران  اللعب، وهذا ما يؤكده

، لذلك تعد  مهارات حركية معينة في موقف معيناختيار ل عب الفردية والجماعية ماهي اال، وخطط اللالخططي
ي فريق ان يطبق الخطط مالم يكن يمكن تحقيق االنجاز اذ اليمكن أل المهارات الركيزة االساسية التي عن طريقها

 فر مستوى بدني يساعد في تنفيذ هذه الخطط ".نفيذ تلك الخطط مضافا الى ذلك تو له مستوى مهاري جيد يؤهله لت
 .(20أنظر )ص الثانيذا ماتم ذكره في المحور وه
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 .« للمهارات األساسية دور في تحسين العمل الجماعي للفريق أثناء المنافسة »: الثالمحور الث -4-1-3

 ؟ أي من المهارات االساسية التي تحسن األداء الجماعي أكثر(: 15السؤال رقم )

 .ية التي تحسن األداء الجماعي أكثرالمهارات االساسمعرفة  الغرض من السؤال:

 (.15للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 20الجدول رقم )

من المدربين يرون أن  %6.25أن نسبة  (20)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
يرون أن مدرب ( 15)والتي شملت  %93.75نسبة  لجماعي أكثر، أماالمهارات بالكرة هي التي تحسن األداء ا

 المهارات بدون كرة والمهارات بالكرة أي اإلثنين معا يحسنان األداء الجماعي أكثر.
، وعليه (5.99)المجدولة  2قيمة كاأكبر من  (26.39)المحسوبة  2ومن خالل الجدول أعاله يتبين أن القيمة كا 

 .02ودرجة الحرية  (0.05)لة إحصائية عند مستوى الداللة فإن هناك فروق ذات دال

0,00%6,25%

93,75%

�               �                                
     

               

             

          

 
المهارات بدون كرة والمهارات بالكرة أي اإلثنين معا يحسنان  أن إذ نستنتج أن معظم المدربين يرون اإلستنتاج:       

فالدكتور  ة وبدونها إلختراق دفاع الخصم،ففي الهجوم تكون مهمة الالعبين التحرك بالكر  األداء الجماعي أكثر،
يرى أن إتقان المهارات األساسية ضروري لنجاح الخطط، وعلى سبيل المثال فالالعب الذي  حنفي محمود مختار

يريد أن يراوغ العبا ال يتمكن من ذلك إذا لم يكن يجيد الجري بالكرة كمهارة، وكذلك التمرير أحد الوسائل الخططية 
اعية اليمكن تنفيذه بنجاح وبالدقة المطلوبة إذا لم يتقن الالعب ركل الكرة بالقدم بمختلف الطرق. الهجومية الجم

 (.163، ص1998)محمود حنفي مختار، 

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 مهارات بدون كرة
00 

00 

 دال 02 0.05 5,99 26.39

 5.33 

 مهارات بالكرة
1 

6.25%  5.33 

 اإلثنين معا
15 

93.75%  5.33 
 %100 16 المجموع
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 ؟ كيف تنعكس المهارات األساسية التي يكتسبها الالعب على األداء الجماعي(: 16السؤال رقم )

 ة التي يكتسبها الالعب على األداء الجماعي.المهارات األساسيانعكاس معرفة : الغرض من السؤال

 (.16للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين (:21الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 ايجابا
16 

100% 
 الد 01 0.05 3.84 16

 08 

 سلبا
00 

00%  08 
 %100 16 المجموع

من المدربين أي جميعهم  %100أن نسبة  (21)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
 .المهارات األساسية التي يكتسبها الالعب تنعكس باإليجاب على األداء الجماعييؤكدون على أن 

هناك فروق  أي أنه( 3.84)المجدولة  2من قيمة كا أكبر (16)المحسوبة  2ما سبق يتبين لنا أن كا ومن خالل 
 .01الحرية  ودرجة (0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

100,00%

0,00%

�               �                                
     

   

 

  

ا الالعب تنعكس باإليجاب المهارات األساسية التي يكتسبهيؤكدون على أن المدربين  إذن نستنتج أن اإلستنتاج:
 .على األداء الجماعي
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 ؟ هل تعد الصفات المهارية جانب من جوانب اإلعداد المتكامل للرياضي(: 17السؤال رقم )

 .الصفات المهارية جانب من جوانب اإلعداد المتكامل للرياضي تمعرفة إذا كان الغرض من السؤال:

 (.17للسؤال رقم ) 2المئوية وقيم كا التكرارات والنسب يبين (:22رقم ) جدولال

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

 درجة
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
15 

93.75% 
 دال 01 0.05 3,84 12.25

 08 

 ال
01 

6.25%  08 
 %100 16 المجموع

مدرب أي  15التي تشمل  %93.75نسبة  أن (22)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  قشة النتائج:تحليل ومنا 
من  %6.25نسبة ، و الصفات المهارية جانب من جوانب اإلعداد المتكامل للرياضيأغلبية المدربين يرون أن 

 .الصفات المهارية ال تعد جانب من جوانب اإلعداد المتكامل للرياضيالمدربين يرون أن 

وعليه فإنه ( 3.84)المجدولة  2من قيمة كا أكبر (12.25)المحسوبة  2ومن خالل ما سبق يتبين أن قيمة كا 
 .01ودرجة الحرية  (0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

93,75%

6,25%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج: 

، الصفات المهارية جانب من جوانب اإلعداد المتكامل للرياضييرون أن  إذن نستنتج أن أغلبية المدربين
و ال يأتي هذا  ،تلعب دورا هام في عملية اإلعداد الشامل و المتكامل لالعب كرة القدم ية مهار وعليه فإن الصفات ال

متابعة إال من خالل البرامج التدريبية المبنية على األسس العلمية في مجال التدريب الرياضي الحديث و كذا 
 المدرب الطرق الحديثة في عملية تعلم و إتقان المهارات األساسية.
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 ؟ هل العالقة بين األداء المهاري واألداء الجماعي عالقة متكاملة(: 18السؤال رقم )

 .العالقة بين األداء المهاري واألداء الجماعي عالقة متكاملة كانت معرفة إذا الغرض من السؤال:

 (.18للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين (:23الجدول رقم )

 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

 
اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
16 

100% 
 دال 01 0.05 3.84 16

 08 

 ال
00 

00%  08 
 %100 16 المجموع

أن على  يؤكدونمن المدربين  %100أن نسبة  (23 ) خالل الجدول يتبين لنا من تحليل ومناقشة النتائج: 
 .العالقة بين األداء المهاري واألداء الجماعي عالقة متكاملة

، وعليه فإنه توجد (3.84)المجدولة  2من قيمة كا أكبر (16) المحسوبة 2من خالل ما سبق يتبين أن قيمة كا 
 .01ودرجة الحرية  (0.05) وق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةفر 

100,00%

0,00%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

العالقة بين األداء المهاري واألداء الجماعي عالقة يؤكدون على أن نستنتج أن معظم أغلبية المدربين  إذن 
 .متكاملة
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 ؟ اسية وتسيير األداء المهاري يساهم في تحقيق الفوز بالمباراةهل التمكن من المهارات األس(: 19السؤال رقم )
التمكن من المهارات األساسية وتسيير األداء المهاري يساهم في تحقيق الفوز كان معرفة إذا  الغرض من السؤال:

 .بالمباراة
 (.19للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 24الجدول رقم )

 2كا النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
14 

87.5% 
 دال 01 0.05 3,84 09

 08 

 ال
02 

12.5%  08 
 %100 16 المجموع

التمكن من أن من المدربين  %87.5نسبة  أن (24)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
 02والتي تشمل مدربين  %12.5ونسبة  .المهارات األساسية وتسيير األداء المهاري يساهم في تحقيق الفوز بالمباراة

 .يساهم في تحقيق الفوز بالمباراة ال المهارات األساسية وتسيير األداء المهاريأجابوا بأن 
أي أنه توجد  (3.84)المجدولة  2من القيمة كا أكبر (09)المحسوبة  2قيمة كا من خالل ما سبق يتبين لنا أن 

 .01ودرجة الحرية  (0.05)فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

87,50%

12,50%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

ألداء المهاري يساهم التمكن من المهارات األساسية وتسيير اأن  يرون إذن نستنتج أن معظم وأغلبية المدربين 
 .في تحقيق الفوز بالمباراة
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 ؟مهارات األساسية دور في تحقيق خطة اللعبللهل (: 20السؤال رقم )

 .األساسية دور في تحقيق خطة اللعبان كان للمهارات معرفة  الغرض من السؤال:

 (.20للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 25الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
16 

100% 
 دال 01 0.05 3,84 16

 08 

 ال
00 

00%  08 
 %100 16 المجموع

 يرون أن المدربين أي كل %100أن نسبة  (25)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
، وهذا ما أكده الدكتور مفتي ابراهيم حمادة الذي يرى أن العنصر األساسية دور في تحقيق خطة اللعبللمهارات 

األساسي والمؤثر في تنفيذ خطط اللعب بجانب اللياقة البدنية واإلعداد النفسي والذهني هو المهارات األساسية ذاتها. 
 (93، ص1994ابراهيم،  )مفتي
أي أنه توجد ( 3.84)المجدولة  2أكبر من القيمة كا (6,4)المحسوبة  2من خالل ما سبق يتبين لنا أن قيمة كا 

 .01ودرجة الحرية  (0.05)فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الداللة 

100,00%

0,00%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

، حيث يؤكد الدكتور األساسية دور في تحقيق خطة اللعبون أن للمهارات ير إذن نستنتج أن معظم المدربين  
حنفي محمود مختار أن الالعب الذي اليتقن المهارات األساسية يظطر أن يركز على الكرة وطريقة لعبها أكثر مما 

ميله أو يركز على الناحية الخططية، ومع تركيز الالعب على لعب الكرة ال يستطيع أن يالحظ بدقة تحركات ز 
 (.163، ص1998)محمود حنفي مختار، خصمه في الملعب مما يؤثر بدون شك في دقة تنفيذه للناحية الخططية. 
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 ؟ تفعيل األداء الجماعي للفريق هل للمهارات دور في(: 21السؤال رقم )

 .تفعيل األداء الجماعي للفريق للمهارات دور فيمعرفة ان كان  الغرض من السؤال:

 (.21للسؤال رقم ) 2التكرارات والنسب المئوية وقيم كا يبين(: 26الجدول رقم )

 النسبة المئوية التكرارات اإلقتراحات
 2كا

 المحسوبة
 2كا

 المجدولة
مستوى 
 الداللة

درجة 
 الحرية

اإلستنتاج 
 اإلحصائي

 

 نعم
16 

100% 
 دال 01 0.05 3,84 16

 08 

 ال
00 

00%  08 
 %100 16 المجموع

يؤكدون أن من المدربين  %100أن نسبة  (26)يتبين لنا من خالل الجدول رقم  تحليل ومناقشة النتائج: 
 .تفعيل األداء الجماعي للفريق للمهارات دور في

أي أنه توجد  (3.84) المجدولة 2أكبر من القيمة كا (16)المحسوبة  2من خالل ما سبق يتبين لنا أن قيمة كا 
 .01ودرجة الحرية  (0.05)لة إحصائية في مستوى الداللة فروق ذات دال

100,00%

0,00%

�               �                                
     

   

 

 
 اإلستنتاج:

فالفريق ، تفعيل األداء الجماعي للفريق للمهارات دور فييؤكدون أن إذن نستنتج أن معظم وأغلبية المدربين  
يف كل مهارة داء الجماعي فيقوم بتوظيطوعها لأليحتاج لتدريب صعب وطويل فالالعب يؤدي مهاراته الفردية و 

سواء بسيطة أو مركبة من إستالم ومراوغة وغيرها بالسرعة والرشاقة والقوة الممكنة لصالح الفريق ومن خالل تعاون 
 منظم مع زمالئه.
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 عرض وتحليل ومناقشة نتائج المقابلة الخاصة بالالعبين: -4-2

 هاري أهمية قبل المنافسة؟حسب رأيك هل لإلعداد الم (:01السؤال رقم ) -

 معرفة رأي الالعبين في أهمية اإلعداد المهاري قبل المنافسة. الغرض منه: -

معرفة  بعد مقابلة المفحوصين واإلستماع إلجاباتهم من السؤال الذي كان الغرض منه تحليل ومناقشة النتائج: -
على أهمية ودور اإلعداد المهاري بصفة عامة وقبل ، أجمعوا رأي الالعبين في أهمية اإلعداد المهاري قبل المنافسة

 المنافسة بصفة خاصة.

ويؤكدون أن اإلعداد  نستنتج مما سبق أن الالعبين مدركون تماما ألهمية اإلعداد المهاري قبل المنافسة، اإلستنتاج:
 القدم كرة في لمهاريا اإلعداد عمليةويساعد على التركيز داخل الملعب، ف هاري له تأثير إيجابي على أدائهمالم

 ومحاولة الرياضية المنافسة أثناء الالعب يستخدمها التي الرياضية، الحركية المهارات لتعليم أساسية بصورة تهدف
 .الرياضي اإلنجاز من الرياضية المستويات أعلى إلى الوصول لالعب يمكن حتى وتثبيتها إتقانها

 ؟ وكيف ذلك نمية الصفات المهارية أثناء مرحلة المنافسةهل يولي مدربكم إهتماما بت (:02السؤال رقم ) -

 .إهتماما بتنمية الصفات المهارية أثناء مرحلة المنافسة إذا كان المدرب يوليمعرفة  الغرض منه: -

معرفة إذا كان  من خالل طرح هذا السؤال على أفراد العينة والذي كان الغرض منه تحليل ومناقشة النتائج: -
 عبين يجمعون على أن المدرب، تبين أن الالإهتماما بتنمية الصفات المهارية أثناء مرحلة المنافسة المدرب يولي

 مهتم بتنمية الصفات المهارية أثناء مرحلة المنافسة.

نستنتج مما سبق أن الالعبين يجمعون على أن المدرب يهتم بتنمية الصفات المهارية أثناء  اإلستنتاج:
برمجة حصص  من خالل مهاريةاعون بضرورة تنمية الصفات الأن نستنتج أن المدربون و يمكننا  المنافسة، ومنه

ترتبط ارتباطا وثيقا ألهميتها في إنسجام أداء الفريق، فالصفات المهارية  ، أثناء المنافسة وذلكتدريبية لهاته الصفات
 باألداء الجيد لالعبين.

 ؟وكيف يكون ذلك دريب المهارات قبل المنافسةهل يخصص مدربكم حصص إضافية لت (:03السؤال رقم ) -

 .حصص إضافية لتدريب المهارات قبل المنافسةإذا كان المدرب يخصص معرفة  الغرض منه: -

لتدريب  عند مقابلة المفحوصين واستجوابهم أكدوا أن مدربهم يخصص حصص إضافية تحليل ومناقشة النتائج: -
 في أداء المهارات. الموجود ات الالعبين وحسب النقص، وذلك حسب إحتياجالمهارات قبل المنافسة

نستنتج أن المدربين يخصصون حصص إظافية لتدريب المهارات قبل  بناءا على إجابات الالعبين اإلستنتاج:
هدف إلى تعليم المهارات التي يستخدمها الالعب خالل المباريات والمنافسات ومحاولة إتقانها ي المنافسة، فالمدرب

حتى يمكن تحقيق أعلى المستويات، ويتخذ المدرب في تحقيق ذلك الهدف كل اإلجراءات الضرورية  وتثبيتها
 .اء جميع المهارات األساسية للعبةوالهادفة للوصول بالالعب إلى الدقة واإلتقان والتكامل في أد
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 ؟هل لتطوير المهارات دور في تحسين األداء أثناء المنافسة (:04السؤال رقم ) -

 .دور تطوير المهارات في تحسين األداء أثناء المنافسةمعرفة رأي الالعبين في  رض منه:الغ -

أكدوا أن لتطوير المهارات دور في تحسين  بعد مقابلة المفحوصين واإلستماع إلجاباتهم تحليل ومناقشة النتائج: -
 .لذي يصنع الفارق أثناء المنافسةحيث أكد الالعبين أن المهارات هي العامل األساسي ا، األداء أثناء المنافسة

 لتطوير المهارات دور كبير في تحسين األداء أثناء المنافسات، بناءا على إجابات الالعبين نستنتج أن اإلستنتاج:
 من الرياضي الفرد يقوم أن المنافسات، أثناء تثبيتها على والعمل األساسية المهارات تطوير لضمان الضروري ومن
أثناء المواقف  الالعب يقابله كما الصعوبة عامل بزيادة تتميز مختلفة ظروف تحت المهارات لكت بأداء آلخر وقت

 المختلفة للمباراة.
 ؟هل للتحضير المهاري دور في استجابتك للجانب الخططي أثناء المنافسة (:05السؤال رقم ) -

 .جابته للجانب الخططيدور التحضير المهاري في تحسين استمعرفة رأي الالعبين في  الغرض منه: -

بأن التحضير المهاري  إجابتهمكانت  من خالل طرح هذا السؤال على أفراد العينة تحليل ومناقشة النتائج: -
مرتبط بدرجة كبيرة بالجانب الخططي وبالتالي فدوره في تحسين إستجابة الالعب للجانب الخططي كبير وأكدوا أن 

 .المباراة أثناء الخططي بالجانب الخاصة المدرب تعليمات تنفيذو يز التحضير المهاري الجيد يساعد في الترك

االعداد المهاري احدى وسائل تنفيذ خطط اللعب فكل خطة  العبين نستنتج أنبعد تحليل أجوبة ال اإلستنتاج:
ب جيدا تتطلب مهارة اساسية او اكثر لتنفيذها، لذلك فان اتقان المهارات ضروري لنجاح الخطط ، وكلما كان الالع

وفي التمرين ال يمكن الفصل بين المهارات وخطط اللعب، ، في المهارات تمكن من ان يقوم بالتحركات الخططية
لذلك أصبح التدريب الحديث يقتضي أن تعطى تمرينات مهارية خططية أي أن تدريب المهارات األساسية يكون في 

 نفس الوقت تمرينا خططيا.

 ؟المدرب يأخذ بعين اإلعتبار اإلعداد المهاري أثناء رسم خطط اللعب هل ترى بأن (:06السؤال رقم ) -

 .يأخذ بعين اإلعتبار اإلعداد المهاري أثناء رسم خطط اللعبإن كان المدرب معرفة  الغرض منه: -

بعد مقابلة المفحوصين واإلستماع إلجاباتهم أكدوا أن المدرب يأخذ بعين اإلعتبار  تحليل ومناقشة النتائج: -
عداد المهاري أثناء رسم خطة اللعب، وذلك يظهر جليا في توزيع الالعبين في مراكز اللعب حسب األداء اإل

 المهاري لالعب من أجل التطبيق المحكم للخطة.

يأخذون بعين اإلعتبار اإلعداد المهاري أثناء رسم المدربين  بناءا على إجابات الالعبين نستنتج أن اإلستنتاج:
الي فريق ان يطبق الخطط مالم يكن  نال يمكيمكن تحقيق االنجاز اذ  اإلعداد المهاري ريقعن طفخطط اللعب، 

 له مستوى مهاري جيد يؤهله لتنفيذ تلك الخطط مضافا الى ذلك توافر مستوى بدني يساعد في تنفيذ هذه الخطط ".

 هل تكامل المهارات الفردية لالعبين تحقق اآلداء الجماعي؟ (:07السؤال رقم ) -

 معرفة إن كان تكامل المهارات الفردية لالعبين يحقق اآلداء الجماعي. الغرض منه: -
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بعد اإلستماع إلجابات الالعبين أكد الالعبين أن تكامل المهارات الفردية لالعبين يحقق  تحليل ومناقشة النتائج: -
 .األداء الجماعي، ويساهم في فعالية الدفاع والهجوم

الالعبين مدركون تماما ألهمية إنصهار الالعبين في قالب واحد  إجابات الالعبين نستنتج أنبناءا على  اإلستنتاج:
والتحرك الدفاعي والهجومي، كل ماتم ذكره يعتمد بشكل مباشر  فاألداء المهاري الفردي في سرعة التمرير والتصويب

ات بالعمل الجماعي وتطويرها بحيث وكبير على العمل الفردي التي يقوم بها الالعب والعمل على ربط تلك الحرك
 تجعل الالعبين يسعون من أجل إنجاح الخطط الجماعية.

 ؟هل إتقانك للمهارات األساسية ينعكس إيجابا على األداء الجماعي للفريق (:08السؤال رقم ) -

 .للفريق للمهارات األساسية ينعكس إيجابا على األداء الجماعي معرفة إن كان إتقان الالعب الغرض منه: -

بعد اإلستماع إلجاباتهم أكدوا أن المهارات األساسية في كرة القدم لها الفضل والدور  تحليل ومناقشة النتائج: -
، وكلما كان الالعب جيدا األداء الجماعيلذلك فان اتقان المهارات ضروري لنجاح  على األداء الجماعي اإليجابي

تعتبر المناوالت احدى الوسائل الخططية الهجومية ، فمثال خططيةفي المهارات تمكن من ان يقوم بالتحركات ال
 .يمكن تنفيذها بنجاح وبالدقة المطلوبة اذا لم يتقن الالعب ضرب الكرة بالقدم بمختلف الطرق الجماعية التي ال

ابي في األداء إتقان الالعب للمهارات األساسية له الدور اإليج بناءا على إجابات الالعبين نستنتج أن : اإلستنتاج:
دوره  مهاراته و لخطة دفاعا وهجوما ففي حالة الدفاع يؤدي كل العبالجماعي ويكمن ذلك في التطبيق الجيد ل

لجماعي للدفاع للحد من خطورة هجوم الخصم، وكذلك في الهجوم تكون مهمة االرقابي بما يتوافق مع الدور 
مع اإلقتصاد في الجهد المبذول وللوصول إلى درجات إجادة  الالعبين التحرك بالكرة وبدونها إلختراق دفاع الخصم

من خالل التدريب الدائم والتكرار الكثير للمهارة الواحدة ، ويجب تعويده على إتقان المهارة عالية في جماعية اللعبة
أدائها  حتى يتمكن من أدائها بشكل سليم، ومن ثم توضع هذه المهارات في القالب الجماعي وتعويد الالعبين على

 تحت ضغط المنافس.
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 مناقشة ومقارنة النتائج بفرضيات البحث: -4-3
بعد الدراسة التي شملت مختلف جداول الجانب التطبيقي والتي تحتوي على مختلف المعلومات اإلحصائية  

لجماعي لالعبي أهمية اإلعداد المهاري في تحسين األداء المتغيرات فرضيات الدراسة التي كانت حول موضوع "
 (".U18) كرة القدم أثناء المنافسة فئة أواسط

 لإلعداد المهاري دور في األداء المثالي للمهارة أثناء  » :(01الفرضية رقم)مناقشة ومقارنة النتائج ب
 .« المنافسة

 .الخاص بإجابات المدربين ىاألول يةضالفر نتائج 
 التوزيع

 األسئلة
 

 اإلجابة
 

 المحسوبة 2كا
 

 مجدولةال 2كا
 

 اإلستنتاج اإلحصائي

 دال إحصائيا 5.99 16  أ  : 01س  
 دال إحصائيا 5.99 6.12  ب           
 دال إلحصائيا 5.99 9.69  ج           
  المراوغة. - 02س    

9.12 
 

5.99 
 

 
 التصويب. - دال إحصائيا

 التمرير. -
 دال إحصائيا 3,84 16 إيجابا. - 03س    

 سلبا. -
 دال إحصائيا 3,84 12.25 نعم. - 04س    

 ال. -
 دال إحصائيا 5.99 12.88 تكراري. - 05س    

 دائري. -
 مستمر. -

 دال إحصائيا 3,84 16 نعم. - 06س    
 ال. -

 دال إحصائيا 3,84 12.25 نعم. - 07س    
 ال. -

 .المدربينبإجابات  خاصةالعبارات لالداللة اإلحصائية ليمثل  (:27قم )الجدول ر                     
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 ،لإلعداد المهاري دور في األداء المثالي للمهارة أثناء المنافسة أن تنطلق الفرضية الجزئية من اعتقاد مفادها

تبين أن " (07)( 06( )05( )04( )03( )02( )01)ومن خالل النتائج المتحصل عليها ومن خالل الجداول رقم
يؤكدون على أن  أن معظم المدربين  في كون تظهر (2)كا هناك فروق ذات داللة إحصائية من خالل اختبار

أكده المدربون من خالل ا وكمثال على ذلك هذا م ،لإلعداد المهاري دور في األداء المثالي للمهارة أثناء المنافسة
مرتبط بتنمية الصفات المهارية في لالعب  األداء الجيدأن ، فأكدو %93.75بنسبة  (07)أجوبتهم على السؤال رقم 
أغلب و  إتقان الالعب للمهارات األساسية لها عالقة بتحقيق أفضل النتائج أثناء المنافسة، اإلعداد المهاري، وكذلك
لى أنه األثر اإليجابي على أداء الالعبين خالل مرحلة المنافسة ويرون ع مهاريلتحضير اللالمدربين يدركون بأن 

أواسط يركزون  قدممدربي كرة الو  ،ل وأعلى المستويات وأفضل المراتبيجب العمل أكثر من أجل الوصول إلى أفض
وباإلتجاه عب الجيد هو الذي يناول الكرة في الوقت المناسب الالفأكثر على مهارة التمرير أثناء اإلعداد المهاري 
منافس، ويعد تمرير الكرة من أهم مهارات لعبة كرة القدم نظرا ألنها الذي يراه أكثر فائدة لبناء هجمة ضد الفريق ال

ن الفريق الذي يجيد أفراده التمرير ويستخدمونها كث را بنجاح غالبا ما يتصف ياألكثر إستخداما طول زمن المباراة، وا 
أن  فقد أكدوا نالالعبيومن خالل نتائج المقابلة التي أجريت على  (85، ص2015)ظافر أحمد منصور، باللعب الجماعي. 

وهذا مايثبت صحة فرضيتنا  ويساعد على التركيز داخل الملعب، اإلعداد المهاري له تأثير إيجابي على أدائهم
 .لإلعداد المهاري دور في األداء المثالي للمهارة أثناء المنافسة الجزئية األولى

 وبالتالي فالفرضية الجزئية األولى قد تحققت.
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 يساهم اإلعداد المهاري في إستجابة الالعب للجانب  » (:02الفرضية رقم)مناقشة ومقارنة النتائج ب
 .« الخططي أثناء المنافسة

 الخاص بإجابات المدربين ةالثاني الفرضيةنتائج   

 التوزيع      

 األسئلة

 

 اإلجابة

   
 المحسوبة 2كا

 

 المجدولة 2كا

 

 اإلستنتاج اإلحصائي

  عم.ن - 08س    
16 

 
3.84 

 

 ال. - دالة إحصائيا

 دال إحصائيا 3,84 09 الجانب المهاري. - 09س    

 الجانب البدني. -

 دال إلحصائيا 3.84 16 نعم. - 10س    

 ال. -

 دال إحصائيا 3.84 16 نعم. - 11س    

 ال. -

 دال إحصائيا 3.84 12.25 نعم. - 12س    

 ال. -

 دال إحصائيا 5.99 09 نعم. - 13س    

 ال. -

 .بإجابات المدربين خاصةالعبارات للالداللة اإلحصائية يمثل  (:28الجدول رقم ) 
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يساهم اإلعداد من خالل عرض نتائج المحور الثاني الذي يخدم الفرضية الثانية التي صيغة على النحو التالي: 
 .نب الخططي أثناء المنافسةالمهاري في إستجابة الالعب للجا

تبين أن هناك  (13( )12)( 11( )10( )09( )08) ومن خالل النتائج المتحصل عليها ومن خالل الجداول رقم
 اإلعداد المهاري جميع المدربين يؤكدون أن في كون أن تظهر( 2)كا داللة إحصائية من خالل اختبارفروق ذات 

 (10)وذلك من خالل إجاباتهم فمثال في السؤال رقم، ي أثناء المنافسةفي إستجابة الالعب للجانب الخطط يساهم
 الالمي طنيش عزيز مشرقوهذا ماأكدته دراسة ، بالجانب الخططي تكاملية أن لإلعداد المهاري عالقة احيث أكدو 

 بشكل خططي أعداد % 80 - استخدمت التي األولى التجريبية لمجموعةل واضح تطور حدوثحيث توصل إلى 
 للمهارة الخططية والمعرفة والمهارية البدنية الصفات بعض في والضابطة الثانية التجريبية المجموعتين من ضلأف

الذي ينص على أن الخروج اإلظطراري لالعب المهاري يؤثر على الجانب  (11)وكذلك في السؤال رقم  . الحركية
 اإلعداد حيث يرى أن أكده حسن السيد أبو عبدهوهذا ما بنعم  %100 اإلجابة الخططي أثناء المنافسة حيث كانت

 الالعبين اكتساب بهدف التدريبي، الموسم خالل لالعب اإلعداد أنواع كافة لالستغالل محصلة الخططي
تقانها الخططية والقدرات المعارف المعلومات  المواقف مختلف في التصرف حسن من يمكنهم الذي الكافي بالقدر وا 
 إتقان درجة زادت كلما ألنه كبيرة، بدرجة المهاري اإلعداد على الخططي يعتمد اة، فالجانبالمبار  أثناء المتغيرة
 من األكبر الجزء تركيز الالعب استطاع كلما اللعب، خطط تنفيذ في المستخدمة األساسية للمهارات الالعب
تقان اللعب خطط في التفكيرية عملياته من خالل العبين هذا ما أكده الو ، (173، ص2001، حسن السيد أبو عبده) .أدائها وا 

بأن التحضير المهاري مرتبط بدرجة كبيرة بالجانب الخططي معهم حيث أكدوا نتائج المقابلة التي أجريت على 
وبالتالي فدوره في تحسين إستجابة الالعب للجانب الخططي كبير وأكدوا أن التحضير المهاري الجيد يساعد في 

 المباراة. أثناء الخططي بالجانب الخاصة مدربال تعليمات تنفيذالتركيز و 
 ما عبالل خطة أن حيث الخططي، لإلعداد أساس المهاري اإلعدادأن  ىعتبر الدكتور عادل عبد البصير علوي
 خطط تعلم عن الحركية المهارات تعلم عملية تختلف كما معين، موقف في معينة حركية لمهارة اختيار إال هي

 للمهارات الالعب إتقان بعد وخاصة التفكير من الكبير القدر يتطلب ال الحركية المهارات تعلم أن حيث من اللعب،
 دائما الخططي األداء يتطلب حين في كبيرة لدرجة آليا يكون الحالة هذه في األداء ألن ونظرا وتثبيتها، الحركية

 أثناء والمتغيرة المتعددة المواقف ةلطبيع تبعا األداء، أثناء المتعددة التفكيرية العمليات إسهام وقت كل وفي
 (.261، ص1999)عاد البصير علي،  .الرياضية المنافسات

وفي التمرين ال يمكن الفصل بين المهارات وخطط اللعب، لذلك أصبح التدريب الحديث يقتضي أن تعطى تمرينات 
، 1994)محمود حنفي مختار، . مهارية خططية أي أن تدريب المهارات األساسية يكون في نفس الوقت تمرينا خططيا

 (.164ص

 فرضية الجزئية الثانية قد تحققت.وبالتالي فال
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 للمهارات األساسية دور في تحسين العمل الجماعي  » (:03الفرضية رقم)مناقشة ومقارنة النتائج ب
 .« للفريق أثناء المنافسة

 نتائج الفرضية الثالثة الخاص بإجابات المدربين.

 التوزيع             

 األسئلة

 
 اإلجابة

 

 المحسوبة 2كا

 

 المجدولة 2كا

 

 اإلستنتاج اإلحصائي

 دال إحصائيا 5,99 26.39 مهارات بدون كرة. - 15س    

 مهارات بالكرة. -

 اإلثنين معا. -

 دال إحصائيا 3,84 16 إيجابا. - 16س    

 سلبا. -

 ادال إلحصائي 3,84 12.25 نعم. - 17س    

 ال. -

 دال إحصائيا 3,84 16 نعم. - 18س    

 ال. -

 دال إحصائيا 3,84 09 نعم. - 19س    

 ال. -

 دال إحصائيا 3,84 16 نعم. - 20س    

 ال. -

 دال إحصائيا 3,84 16 نعم. - 21س    

 ال. -

 .بإجابات المدربين خاصةالعبارات للحصائية الداللة اإليمثل  (:29الجدول رقم )                      
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للمهارات األساسية دور في تحسين العمل الجماعي للفريق  تنطلق الفرضية الجزئية الثالثة من اعتقاد مفادها أن
 .أثناء المنافسة

 تبين أن (21) (20( )19( )18) (17) (16)( 15) ومن خالل النتائج المتحصل عليها ومن خالل الجداول رقم
للمهارات أغلبية المدربين يرون أن  أنفي كون  تظهر (2)كا هناك فروق ذات داللة إحصائية من خالل اختبار

المهارات بدون كرة  أن معظم المدربين يرونفاألساسية دور في تحسين األداء الجماعي للفريق أثناء المنافسة، 
ومن خالل  يث تنعكس إيجابا على األداء الجماعي،والمهارات بالكرة أي اإلثنين معا يحسنان األداء الجماعي، بح

على  أكدوا أن المهارات األساسية في كرة القدم لها الفضل والدور اإليجابينتنائج المقابلة التي أجريت مع الالعبين 
، وكلما كان الالعب جيدا في المهارات األداء الجماعيلذلك فان اتقان المهارات ضروري لنجاح  األداء الجماعي

الصفات المهارية جانب من جوانب اإلعداد المتكامل ف بشكل جيد،  مكن من ان يقوم بالتحركات الخططيةت
، فوجب على كل مدرب شامل لالعب كرة القدموعليه فإن المهارات تلعب دورا هام في عملية اإلعداد ال، للرياضي

حيث عبد القادر ناصر ذا ما أكدته دراسة ، وهللرياضيكرة قدم مراعاة هذه الجوانب في مراحل اإلعداد المتكامل 
 دون أن حيث األداء تحسين على تعمل والتي القدم كرة لعبة في الرئيسية المرتكزات أحد األساسية المهارات يؤكد أن
 الخطة تطبيق أمام عائقا يشكل مما دقيق بشكل واجباته ينفذ أن يستطيع ال األساسية للمهارات الالعب إجادة

-أن الالعب يجب أن يضع في اعتباره دائما أن تكون تحركاته الخططية الفردية )المحاورة ، حيثالموضوعة
، ولذلك يجب على المدرب أن يضع التمرينات التي تنمي ذلك إطار الخطة العامة للفريقالخداع( داخل  -التصويب

ثل التمريرة الحائطية على سبيل ويبدأ التدريب أوال بالتمرينات البسيطة التي تكون بين إثنين أو ثالث العبين، م
المثال والتي تعتبر بحق القاعدة األساسية للعب الجماعي، والتدريب على الخطط في هذه المرحلة المبكرة يصاحبه 
التدريب على المهارات األساسية، أي أن التمرين الواحد يكون له هدف مزدوج هو تنمية القدرة الخططية وتحسين 

إذا لم يجيد الالعبون التحكم في الكرة ال يستطيعون تنفيذ الخطط الجماعية، وكلما إزدادت  المهارة الحركية، وقطعا
 (23أنظر)صوهذا ما تم ذكره في المحور الثاني الفنية تقدم المدرب بالخطة معهم  مهارتهم

 الفرضية الجزئية الثالثة قد تحققت. ومن هنا يمكن القول أن
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 يات الجزئية بالفرضية العامة:مناقشة ومقابلة الفرض -4-4

 مقابلة النتائج بالفرضية العامة. (:30)الجدول رقم  -

 النتيجة صياغتها الفرضية

 تحققت .لإلعداد المهاري دور في األداء المثالي للمهارة أثناء المنافسة الجزئية األولى الفرضية

عب للجانب الخططي يساهم اإلعداد المهاري في إستجابة الال الفرضية الجزئية الثانية
 .أثناء المنافسة

 تحققت

للمهارات األساسية دور في تحسين العمل الجماعي للفريق  الفرضية الجزئية الثالثة
 .أثناء المنافسة

 تحققت

 لالعداد المهاري دور كبير في تحسين األداء الجماعي الفرضية العامة
 .أثناء المنافسة لالعبي كرة القدم

 تحققت

فاإلعداد المهاري له ( يتبين لنا أن الفرضيات الثالثة التي إقترحها الباحثان قد تحققت 30ل رقم )من خالل الجدو 
دور في األداء المثالي أثناء المنافسة ويساهم بدرجة كبيرة في إستجابة الالعب للجانب الخططي، وللمهارات 

حصل عليها من خالل اإلستبيان الموجه وهذا ما أثبتته النتائج المتاألساسية دور في تحسين األداء الجماعي، 
للمدربين والمقابلة التي أجريت مع الالعبين ، ومن هنا وفي إطار وحدود وظروف ما ترمي إليه الدراسة وحسب 

لالعداد المهاري دور مالحظتنا للنتائج المتحصل عليها، يتضح جليا أن الفرضية العامة التي تتمحور حول أن 
قد تحققت أيضا بنسبة  U18صنف أواسط أثناء المنافسة  لالعبي كرة القدم جماعيكبير في تحسين األداء ال

 .كبيرة

 ن الفرضيات المقترحة جاءت في سياق النتائج المتحصلة عليها.فإوفي األخير 
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 خالصة:
آراء وذلك لمعرفة  تضمن هذا الفصل عرض وتحليل ومناقشة نتائج البحث، لكل الفرضيات على شكل محاور     

، أهمية اإلعداد المهاري في تحسين األداء الجماعي أثناء المنافسة العبي كرة القدمحول  ووجهات نظر المدربين
لمعرفة الداللة اإلحصائية لهذه النتائج، وفي األخير توصلنا  وذلك، 2كا وقد استخدمنا كل من النسبة المئوية واختبار

 يات المطروحة.إلى مجموعة من الحقائق جاءت في سياق الفرض
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 :اإلستنتاج العام 
من خالل الدراسة الميدانية التي اجريت و بعد تحليل النتائج المتوصل اليها في ضوء الفرضيات المطروحة    

من الواجبات األساسية للتدريب الرياضي لمواجهة  مهاريةيمكنني استنتاج ان تهيئة الالعبين من الناحية ال
 األداء الجماعي وبالتالي تحسينه. على  إيجابا مما يؤثر المتطلبات الخاصة باألنشطة الرياضية المختلفة،

فهو خطوة البداية لبلوغ  ،لنشاطاأداء  النجاح في يعد من أهم مقومات مهاريةواعداد الالعب من الناحية ال
المهاري لمواجهة متطلبات التقدم السريع في أساليب  ىمستو الالمستويات العالية ويهدف إلى تطوير وتحسين 

 .الممارسة لألنشطة الرياضية
ويشمل جميع الحركات  يمثل اإلعداد المهاري العمود الفقري للعبة كرة  القدم وهو الفيصل في تحديد المستويات،و 

ويعني  قوم بها الالعب ضمن حدود القانون الدولي للعبة سواء كانت هذه الحركات مع الكرة أو بدونها،التي ي
، إكساب الالعبين المهارات األساسية من خالل التمرينات والمعارف بهدف الوصول إلى الدقة و اإلتقان في أدائها

ه على إتقان المهارة في سن صغيرة من خالل فال يدخل الالعب مباشرة في الخطط الجماعية ولكن أوال يجب تعويد
التدريب الدائم والتكرار الكثير للمهارة الواحدة حتى يتمكن من أدائها بشكل سليم، ومن ثم توضع هذه المهارات في 

 وتعويد الالعبين على أدائها تحت ضغط المنافس.القالب الجماعي 
م تشكل جانبا هاما من جوانب الوحدة التدريبية اليومية انطالقا من المبدأ القائل بأن دفالمهارات األساسية بكرة الق

المهارات األساسية هي أساس لعبة كرة القدم، إذ أن  الالعب بدونها ال يستطيع أن ينفذ الواجبات الخططية المكلف 
بذلك  ،سية و أتقنها بالشكل المطلوبساجيدا إذا استوعب المهارات األ اعب كرة القدم يمكن أن يكون العببها، فال

 لى الوصول بالالعبين الى أعلى مستوى من الحالة التدريبية.عفان أهم واجبات التدريب هو العمل 
واألداء الجماعي بمفاهيمه ومميزاته في كرة القدم يهدف أساسا إلى تحقيق أفضل المستويات الرياضية بحيث يعمل 

ى أقصى ما يمكن وذلك بإستخدام كافة إمكانيات الالعبين سواء كانت اإلمكانيات على اإلرتقاء بمستوى الالعبين إل
وتطبيقها خالل المنافسة، ويعتبر األداء الجماعي هو محصلة إلستغالل كافة بدنية أو مهارية أو خططية أو نفسية 

تقانها بالقدر أنواع اإلعداد لالعب خالل الموسم التدريبي بهدف إكساب الالعبين المعلومات والقدرات  الخططية وا 
الكافي الذي يمكنهم من حسن التصرف في مختلف المواقف المتغيرة أثناء المباراة وهو بمعنى تطبيق األداء 
الجماعي في خطة الفريق ويرتكز على تلك التحركات التي يؤديها الالعبين اثناء المباراة في حالتي الدفاع والهجوم 

 الفوز على الفريق المنافس.بصورة فردية أو جماعية لتحقيق 
 .تحققت قد البحث لهذا المحددة الفرضيات أن نجد إليها المتوصل النتائج خالل ومن
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 خاتمة: 
لقد حاولنا جاهدين من خالل بحثنا هذا أن نبين أهمية اإلعداد المهاري في تحسين األداء الجماعي أثناء      

إختيار موضوع الدراسة ومن ثم خالل  هذا العمل من في ،واسط، فكانت اإلنطالقةأالمنافسة لالعبي كرة القدم فئة 
ومن ثم طرح األسئلة ووضع الفرضيات التي ساعدت على رسم ، بالموضوع قيد الدراسة خاصةال علوماتجمع الم

قدرة الموضوع ومدى ة سنحاول تقديم زبدهذا خاتمة بحثنا في ، و وصوال الى تنظيم النتائج وتحليلها خطوات البحث،
 ،ىخر أإعادة دراسته من جوانب  مستقبلية تساعد الباحثين على مواصلة البحث أو إفتراضاتالباحث على تقديم 

تحليلها معتمدين في ذلك على العمل معالجتها و ومصطلحات، وجسدت بجمع المعلومات و  ريفاتعمن  انطلقناحيث 
المنهجية المطلوبة، حيث وضعنا في مقدمة أهدافنا إزالة الغموض  االلتزاماتنهجي الذي ال يخلوا من الضوابط و الم

 إطارواإللتباس الذي لمسناه أثناء بداية هذا الموضوع، لهذا كانت من أهم الخطوات المعتمدة هي تنظيم العمل في 
 علمي ومنهجي.

 التعرف  الموزع على المدربين وكذا المقابلة التي أجريت مع الالعبين خالل اإلستبيانمن  هذه ستناادر  في حاولنا
 البداية في أننا حيث ،لقدما كرة ميدان في الالعبين لدى الجماعي األداء ي في تحسينالمهار اإلعداد  على أهمية

 الالعبين أداء على اإليجابي األثر له يكون الذي ،جماعيال األداء في تحسين المهارى التحضير دور معرفة أردنا
 إلى بالالعبين للوصول وذلك المنافسة، وأثناء قبل فريق أي مسيرة في مهم المهارى التحضير ألن المنافسة، خالل
 عملية أثناء المهارى بالجانب االهتمام المدربين على إذا الرياضية، النتائج أفضل ضمان أجل ومن مستوى، أعلى

 . المرجوة النتائج على للحصول التحضير في المطبقة والمعارف العلمية الطرق كل مستعملين التحضير
ويرى الباحثان أن إمتالك الالعب ألشكال متنوعة من األداءات المهارية وبما يتشابه مع معظم مواقف اللعب     

ن يزيد ذلك من قدرته على تنفيذ الواجبات الخططية المكلف بها مما يحقق سرعة في األداء الجماعي المميز م
 حيث الدقة والتوازن.

 واعون ي فئة األواسط لكرة القدممدرب أن فعال أكدنا إليها، المتوصل والنتائج التطبيقيةدراسة ال خالل ومن     
 زيادة في ذلك ويظهر الكبيرة األهمية أعطوه ولذلك دون إغفال الجانب البدني والخططي المهارى، التحضير بأهمية
تحسين األداء الجماعي للفريق والتطبيق الجيد للخطط الهجومية  في الفعال الدور له الذي المهارى، التحضير فعالية

 .والدفاعية
 .البحوث من عاألنوا هذه إلى تفتقر التي مكتباتنا إلثراء جديدة دفعه المتواضع بحثنا يكون أن نتمنى األخير وفي
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 :اقتراحات وفروض مستقبلية 
لإلعدإد  ستنتاجات في هذه إلدرإسة إلتي قمنا بها، وإلتي أثبتت بأنإ  من خالل ما توصلنا إليه من نتائج و      

وفي  ،(U18)دور كبير في تحسين إألدإء إلجماعي أثناء إلمنافسة لدى العبي كرة إلقدم فئة أوإسط  إلمهاري
تقديم بعض إالقترإحات ضوء أهدإف إلدرإسة وإلنتائج إلتي أظهرتها إلدرإسة وما ذكر في خاتمة إلبحث، يمكن 

 هي على إلنحو إلتالي:وإلفروض إلمستقبلية و 
 .إلجيدة إلرياضية إلنتائج تحقيق في مهم وعامل جزء باعتباره إلمهارى و إلبدني إلتحضير إهمال عدم -
إالهتمام بتلقين إلمهارإت إألساسية في مرحلة سنية مبكرة من أجل ضمان تنميتها وصقلها وتثبيتها في إلمرإحل  -

 إلمقبلة.
إلالعب للمميزإت إلخاصة بالمنصب  ضرورة تثبيت مناصب إلالعب من مرحلة إألصاغر من أجل إكتساب -

وصقل إلمهارإت إلخاصة به وهذإ نظر للخلط إلكبير في إلمناصب إلشيء إلذي يجعل إلالعب غير مستقر مما 
 يؤدي إلى عدم إالرتياح وعدم إندماجه في إلفريق. 

 هو تحسين إألدإء إلجماعي لالعبين أثناء إلمنافسة. إعتبار أن إلهدف إلحقيقي من إإلعدإد إلمهاري -
 جماعي ودحض إألنانية وإللعب إلفردي.إلتشجيع إلرياضيين على إلتفكير إإلبدإعي وإلعمل  -
ضرورة إستخدإم عملية إلقياس وإلتقييم لخطة وبرمجة إإلعدإد إلمهاري حيث توضح مدى تأثير تلك إلبرإمج في  -

 .فني وتبرز ما يعوقها من مشكالت وبالتالي حلها للوصول لألهدإف إلمرجوةرفع مستوى إألدإء إلمهارى وإل
إعتماد إلمدربين على دمج إإلعدإد إلمهاري  وإلخططي لما فيها من نجاعة تطوير وتحسين إألدإء إلجماعي  -

 لالعبي كرة إلقدم.
مع متطلبات إللعب إلحديثة  ضرورة إطالع إلمدربين على خطط إللعب إلحديثة لتكييف عملية إإلعدإد إلمهاري -

 لكرة إلقدم.
 إإلهتمام بتنمية إلصفات إلمهارية إلمختلفة وبصفة مستمرة في برإمج إلعمل إلتدريبية. -
زيادة فعالية إلتحضير إلمهاري لما له من دور في تحسين إآلدإء إلعام للالعبين خالل فترة إلمنافسة وضرورة  -

 ية إلمختلفة.برمجة حصص تدريبية لتنمية إلصفات إلمهار 
وجوب إلتدرج في درجة عملية إإلعدإد من إألمور إلهامة للوصول إلى تنمية عالية في أدإء إلمهارإت إألساسية  -

 .وإلفنية للعبة
إلبرإمج إلتدريبية إلمبنية على إألسس إلعلمية لتنمية إلجانب إلمهاري بإستخدإم طرق إلتدريب  ضرورة إعدإد -

 إلمختلفة.
جرإء دورإت تكوينية للمدربين تتعلق  - ضرورة إلمام إلمدربين بطرق إلتدريب إلمنتهجة خاصة إلحديثة منها وإ 

 بأهمية تنمية إلمهارإت إلحركية إلقاعدية.
 وإلخططي وإلمهاري إلبدني إلمستوى لمتطلبات إإلعدإد في وإلالعبين إلمدرب بين إلمشترك إلعمل تفعيل ضرورة -

 .إلقدمكرة  لعبة يخدم بما
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 خالص الشكر والتقدير لتعاونكم مع
 

ربون اإلجابة على دويسرنا أن نضع بين أيديكم هذه االستمارة ، التي نلتمس منكم أيها الم يشرفنا
األسئلة المطروحة ونلفت انتباهكم أن هذا االستبيان جزء من العمل الذي نقوم به قصد تحضير 

 :الرياضي والتي تندرج تحت عنوان التدريبفي قسم  ماسترمذكرة تخرج لنيل شهادة 

المهاري في تحتسي  األداء الجماعي أثناء المنافتسة لالعبي كرة القدم فئة  اإلعداد أهمية
 (U18أواتسط)

بأهمية  علما بأن إجابتكم ستكون مساهمة فعالة في تطوير البحث العلمي وتحضي 
، لهذا نرجو منكم ملئ هذه االستمارة أنها ال تستعمل إال ألغراض علمية، كما وسرية تامة

 .تفيد دراستناواإلجابة على األسئلة من  أجل التوصل إلى نتائج 

 امام اإلجابة المختارة.)×( مالحظة: ضح عالمة 



 :( يخدم الفرضية األولى7-..........-2-1يضم األسئلة) المحور األول:

 (لإلعداد المهاري دور في األداء المثالي للمهارة أثناء المنافتسة )
 ؟بصفتك مدرب فريق أي اإلعداد تبدأ به أوال( 1

 ؟أ( في مرحلة اإلعداد العام

    خططي                  بدني   مهاري

 ب( في مرحلة اإلعداد الخاص؟

    بدني                  خططي   مهاري

 ج( في مرحلة المنافسة؟

    بدني                  خططي   مهاري

 ؟أثناء اإلعداد المهاري لالعبين أكثر التي تركز عليها ماهي المهارة (2

 التمرير               التصويب         المراوغة

 .....................................................................أخرى أذكرها....................       

 ؟العب أثناء المنافسةلهل لكثافة التحضير المهاري تأثير على األداء المهاري ل( 3

 ال    نعم
 ؟ل المنافسةإضافية لتدريب المهارات قب صص حصصهل تخ( 4

 ال    نعم
 ؟ماهي طريقة التدريب التي تركز عليها في اإلعداد المهاري( 5

 مستمر دائري         تكراري
 ؟لماذا

...............................................................................................................
.............................................................................................................. 

 ؟في رأيك هل عند إتقان الالعب المهارات بشكل جيد أثناء المنافسة يحقق أفضل النتائج( 6

        ال   نعم
 ؟هل األداء الجيد مرتبط بتنمية الصفات المهارية (7

 ال   نعم
 



 :( يخدم الفرضية الثانية14-..........-8-7يضم األسئلة) المحور الثاني:

 (يتساهم اإلعداد المهاري في إتستجابة الالعب للجانب الخططي أثناء المنافتسة )

 ؟الالعب لتطوير الجانب الخططي أثناء المنافسة المهاري دور في إستجابة عدادإللفي رأيك هل ( 8

     ال    نعم
 ؟عند إعتمادكم على بناء خطة تدريبية أي الجانب تراعي أكثر( 9

 الجانب البدني    الجانب المهاري

 ؟هل لإلعداد المهاري عالقة بالجانب الخططي أثناء المنافسة ( 10

  ال    نعم
 ؟ذلك كيف

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
 ؟للالعب المهاري يؤثر على الجانب الخططي أثناء المنافسة االضطراريهل عند الخروج ( 11

      ال           نعم
 ؟هل ترى عدم إستجابة الفريق للخطة المسطرة، لها تأثير على نتائج الفريق( 12

 ال    نعم
 ؟بحكم خبرتكم هل ترى أن التطبيق الجيد للخطط أثناء المنافسة مرتبط بكفاية الالعب المهارية( 13

       ال           نعم
 ؟ما هو دور اإلعداد المهاري في رسم خطة اللعبفي رأيك ( 14

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

................................................................................................. 

 
 
 
 



 :( يخدم الفرضية الثالثة21-..........-15-14: يضم األسئلة)المحور الثالث

 (للمهارات األتساتسية دور في تحتسي  العمل الجماعي للفريق أثناء المنافتسة) 

 ؟من المهارات االساسية التي تحسن األداء الجماعي أكثر أي( 15

 اإلثنين معا مهارات بالكرة               مهارات بدون كرة 

.........................................................................................................؟لماذا
...............................................................................................................

.............................................................................................................. 

 ؟لمهارات األساسية التي يكتسبها الالعب على األداء الجماعيا كيف تنعكس( 16

  سلبا    إيجابا 

 ؟هل تعد الصفات المهارية جانب من جوانب اإلعداد المتكامل للرياضي (17

 ال نعم

 ؟األداء المهاري واألداء الجماعي عالقة متكاملة هل العالقة بين( 18

 ال                        نعم

.........................................................................................................كيف؟
............................................................................................................. 

 ؟األداء المهاري يساهم في تحقيق الفوز بالمباراة هل التمكن من المهارات األساسية وتسيير( 19

  ال نعم

 ؟هل المهارات األساسية دور في تحقيق خطة اللعب (20

 ال                       نعم 

 ؟األداء الجماعي للفريق تفعيل هل للمهارات دور في (21

 نعم                        ال

 ؟كيف ذلك
...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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Le résumé de la recherche 
 

L'importance de la préparation des compétences  dans  l’amélioration de la  

performance collective lors de la phase compétitive  des footballeurs, cadets  (U18). 

            '' Etude du  terrain des clubs de la ligue de football de la wilaya de Bouira '' 

 

Etudiants: Belarbi Yassine- Recham Ferhat       Formateur: Dr Nabil Mansouri. 

 

Résumé: La présente étude visait a souligner l'importance de la préparation des compétences dans 

l’amélioration de la performance collective lors de la phase compétitive des footballeurs, cadets  (U18), 

qui est d'une grande importance dans l'entraînement sportif, et aussi  de mettre en évidence l'impact positif 

de la préparation des compétences fondées sur des bases scientifiques pour améliorer la performance 

collective lors de la compétition pour les joueurs d’attaque, particulièrement ,  et le football en général et 

le grand rôle  qu'il joue pour améliorer le niveau de performance des compétences ainsi que d'obtenir des 

résultats. 

Cette étude met en évidence la valeur et l'importance des compétences des footballeurs  et de leur 

contribution à la réalisation des objectifs soulignés par l'entraîneur, ainsi que l'importance de l’âge  (U18) 

pour acquérir des compétences particulières et que cet âge  représente  l'adolescence centrale, et de leur 

volonté d'apprendre, de recevoir des compétences et les mémoriser. Elle vise aussi  le bénéfice  des 

entraîneurs   de ce genre de recherche et d'en tirer un certain nombre de recommandations et de fournir 

une série de propositions scientifiques destinés à être une référence scientifique bénéfique  pour  les 

étudiants et elle peut être un début pour d’autre recherches.  

Pour la méthode , nous avons utilisé la méthode descriptive en qualité de questionnaire  qui est convenable 

à ce type de recherche qui est faite sur les  clubs de la ligue de football, cadets, de la wilaya de Bouira. 

La sélection de l’échantillon a été choisi aléatoirement  et il touche tous les entraineurs de football des 

clubs de Bouira , dont leur nombre atteint  ( 16) entraîneurs. L’interview a été fait d’une manière simple et 

aléatoire, il touche (20) footballeurs répartis sur 04 clubs : ABR Djebahia  -USM Bouira – FC Tamellaht-  

CR Bordj  khris , dans le but d'enrichir le thème .  

Nous avons aussi utilisé le pourcentage (%) et le test Ka2 comme moyens de statistique dans la 

recherche. 

Enfin, et après le processus d'analyse et d'interprétation, le résultat de la recherche sur la vérification des 

hypothèses proposées  a révélé l'importance de la préparation des compétences dans  l’amélioration de la 

performance collective lors de la phase compétitive  pour les footballeurs cadets(U18). 

Les chercheurs ont fini  travers cela de donner une série de propositions et de futures hypothèses: 

Adoption des entraineurs  l’intégration de la préparation des compétences et celle de tactique  en raison de 

l'efficacité pour  améliorer la performance collective des footballeurs, enseigner les compétences de base 

dans un âge  précoce afin d'assurer son développement et son installation  dans les prochaines étapes, 

adoption  des programmes d’entrainement proposés qui sont  fondés  sur des  bases  scientifiques  pour le 

développement des compétences et du  côté physique en utilisant des méthodes de formation différentes, 

la nécessité d'informer les entraîneurs sur les tactiques  modernes  pour  adapter le processus d'installation 

des compétences qui répond aux  exigences du football moderne, installer les positions des joueurs dés 

l’étape des benjamins  afin de les maitriser et installer leurs compétences et cela du  à la non organisation 

des positions qui mettra les joueurs dans l’instabilité qui conduit à l'inconfort et la non intégration  dans 

l'équipe. 

 

 

 Mots clés: la préparation des compétences de la performance collective, compétition sportive, le football, 

cadets(U18). 


