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 مقدمة:
وليها اجلماهري والوسائل اإلعالمية تو الرايضات اليت  بكرة القدم إحدى أشهر وأهم األلعا      

حبيث دخلت يف العامل مرحلة غاية التعقيد والتحديث يف فنيات وطرائق اللعب  ،أمهية ابلغة
حتقيق ،وإىل جانبها يتزامن التطور الذي يشمل نواحي متعددة ومنها التطور البدين،من أجل 

األداء املهاري املتقن  تأمسى شكل لكرة القدم الذي يهدف إىل بلوغ الناشئ أعلى درجا
يف كرة القدم من خالل الربامج  صونتيسعى إليه املخ والعطاء الفين اجلميل أبقل جهد،وهذا ما

  التدريبية واملنتهجة علميا.
ع فمن املعارف والعلوم بغرض ر ن علم التدريب الرايضي عبارة عن صياغة فريدة جملموعة إ     

بدنية وهذا ال يكون إال من خالل حالة صحية وعقلية و  ،لتحقيق األداء املمتاز ةقدرات املمارس
أجل هذا اخذ علم التدريب الرايضي مكانته الالئقة فهو  من ،ونفسية واجتماعية جيدة 

علماء هذا العلم احليوي ال و أعطىهذا  ،الوسيلة املضمونة لتحقيق هذا األداء وتلك النتائج 
و  إبراهيم) أولوه اهتمامهم حىت أصبح علماً له قوانينه وأصوله ونظرايته وأسسه ومبادئهو 

 (.13.2010.اليساري
إن التطور الواضح يف رايضة كرة القدم تطلب حتميا تطوير املهارات األساسية، من أجل     

لفرق واملنتخبات املتقدمة سواء العربية أو االرتقاء ابملستوى الفردي واجلماعي، وذلك ملواكبة ا
 .األجنبية، وذلك ابستخدام البحث العلمي املمنهج الذي يسعى للنهوض بلعبة كرة القدم

من الضروري اإلهتمام ابلناشئني إبعتبارهم البذرة األساسية لرايضة املستوايت العليا ، و تعد    
احلركية الرايضية وهذا من خالل تطوير و تنمية هذه املرحلة مرحلة التعليم و التثبيت للمهارات 

خمتلف املكوانت البدنية و املهارات الفنية و النواحي اخلططية بصورة تزيد من قدرهتم على 
 حتقيق املستوى األفضل.
"تعد مرحلة الطفولة من أكثر مراحل النشاطات البدنية و   ( 1990و قد أشار النقيب )

رايضيا ،فاألطفال يف احلقيقة هم الذين يكونون القاعدة الرايضية  املهارية لتطور الكائن البشري
 (.19.1990الواسعة ")النقيب .

ة من بني هذه األساليب والربامج الرتبوية اهلامة ، كما إن الطفل يكون ر صغوتعترب األلعاب امل 
ة والنفسية مياال للعب ، حيث جيد فيه وسيلة للتعبري عن ذاته وإفراغ طاقته ومكبوات ته احلركي

املختلفة وإشباع حاجاته إىل اللهو واملرح والسرور، وهذا ما يستلزم على املريب االستغالل األمثل 



 

 

 د

 

هلذا االندفاع حنو اللعب وتوظيفه يف تنمية قدرات الطفل احلسية واحلركية وذلك ابالستغالل 
      .األمثل واملتقن لأللعاب

أنه على املدرب أن يعمل علي تثبيت املهارات األساسية ( "1980)ويشري حنفي حممود خمتار
يف كرة القدم حبيث تؤدى بدقة و إتقان أثناء املباراة و أن تؤدى يف ظروف مشاهبة لظروف 

ايت يف جمموعات صغرية زميل أو أكثر و كذلك فإن املبار  املباراة مثل التدريبات املركبة مع
و دقته  ترفع من قدرة الالعب على األداءإبستخدام املالعب املصغرة 4ضد 4أو 3ضد 3

عب أداء صحيحا و سريعا للمهارات حتت ضغط ال،خاصة و أن التقسيمات تتطلب من ال
من امللعب هذا ابإلضافة إىل أن هذه التدريبات تعطي لالعب  عبني املضادين يف حيز ضيقالال

غلى حسن التصرف و هدوء اخلربات اليت جتعله يقتصد يف جمهوداهته أثناء األداء مع القدرة 
    (112.1980.)حنفي ."األعصاب أثناء اللعب

راسة قمنا ابلتعريف ابملوضوع و طرح إشكالية البحث و أسباب ده الذخالل ه منو       
الدراسات عرض و كذا حتديد املصطلحات و أمهيته و أهدافه و و فروضه إختيار املوضوع 

لنظري يتكون من فصلني،الفصل األول تطرقنا فيه إىل اجلانب ا أما ،و التعليق عليهاالسابقة 
وحتدثنا فيه عن الطفولة املتأخرة وفوائدها  ها و أهدافهاو خصائصلعاب املصغرة ألتعريف ا

 ....إخل. الفسيولوجية و احلركية وذلك إبعطاء نظرة حول اخلصائص املرفولوجية ،
يث تطرقنا إىل تعريفف املهفارة ، ا انتقلنفا إىل حاألساسية  املهاراتفيه  ناولناأما الفصل الثاين ت   

مراحفففل تعلفففيم  علفففىوتقسفففيماهتا ، وقفففد ركفففزان و أمهيتهفففا املهفففارات األساسفففية يف كفففرة القفففدم مفهفففوم 
 قففدمنا خففريويف األاملهففارات األساسففية مففع شففرح خطففوات وأسففاليب التففدريب علففى هففذه املهففارات 

 12هليكففل وحففدة تدريبيففة للناشففئني أقففل مففن منففوذ  و إعطففاء  نيئاألسففا العلميففة لتففدريب الناشفف
 .سنة

ا بحث النهجية م ة وقيطر  تناولناالفصل األول مت  ثالثة فصولمن أما اجلانب التطبيقي يتكون 
طرحنا رؤيتنا يف نتائج البحث ، ا الفصل الثالث عرض وحتليل النتائج قمنا بالفصل الثاين يف 

 نااالستنتاجات و طرح يف األخري مستخلصني الفرضيات ضوء يف النتائج مناقشةمن خالل 
      ناسبة. املقرتاحات اإل
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 :ة ــــاإلشكالي -1
 مو  األخور العقور خول  بو  املرتبطو  والعلور  الرايضو  التور ب  جمول  ىف الكبور "إن التطور      
 أسومت  ، نرعيو  طفور  مو  اجملول  هواا ىف التطبيقيو  البحور  ممل حققت  وابلرغم ، امللض  القرن
 مو  العربور هنلك الزا   أن إال ، الرايض  تطر  املسترى ىف وافر بنصي  املختلف  العلر  خلهلل
 بتقور  الرايضو  التور ب  ألن ، لتفسورهل والتجربو  البحو  مو  مزبور إىل حتتول  الوى املراضوي 
 ىف  احلربثو  والر اسول  البحور  نتولج  مو  بسوتترهل الوى املعلرمول  طربو  عو  ماهلو  بسورع 
 (3.2014ي ")خرببط.الرايض اإلجنلزا  ىف كبرا   تطر ا   أحر  الاى األمر املختلف ، اجمللال 
عرف  كر  القر  العلملي  تطر ا ملحرظل يف السنرا  األخر  و قفوز  نرعيو  يف جمول  التور ب       

  يووو أصووبم موو  اليوورو ي أن تتتلاوو  الوولام  و أسووللي  و الرسوولج  التر بب، يالرايضووا النخبوور 
يو  الورو  املتقرمو  مو  و هواا ملتسوع  إل تفلع األداء البرين و اململ ي و اخلططوا مسترى اإلم  

احلثيوو  للرفوو  موو  القوور ا  البرنيوو  و اململ بوو  ل سووت ل  خوول  تطووربر طوورب اللعوو  و السووعا 
ليو  طورا  لاألمث  إلمكلنيلهتم و إستخرا  الطلقول  الكلمنو  للرصور  لو داء األفيو  للكفولء  الع

 .املبل ا   
مقل نووو   السووونرا  األخووور  كثووورا يف   ب ر ور  اجلزاجوووور  القوووومسوووترى كووو ض لاخنفووو ابملقلبووو  الح نووول    

غيوول    يف دواموو  موو  توورو  لصوو  ايليوو  خاجلزاجربوو   الكوور وجراننوول يف إفربقيوول وأصووبح   أباووقلجنل
، إضووولف  إىل الووونقض الراضوووم للعبووو  مووو   لتتثيووو  السووويا يف ايلفووو  الروليووو النتووولج  االيلبيووو  وا

اللعبوو  امل نيبوو  علوو  مسووترى الفربوو    علوو و اخلططووا ،و اإلعتتوولداملموول ي البوورين و اجللنوو  
 .الرطين 
وموو  اليووورو ي اإلهتتووول  ابلنلاوووب  لكرألووول البوووا   األسلسوووي  لرايضووو  املسوووتراي  العليووول ، وتعووور     

املرحلوو  لتثبيوو  و إتقوولن املموول ا  احلركيوو  الرايضووي  ، لوواا بووتم موو  خلهلوول تنتيوو  و تطووربر  تلوو  
الفنيوووو  و النووووراحا اخلططيوووو  بصوووور   تسووووتم هلووووم بتحقيوووو  األداء املكوووورل  البرنيوووو  و املموووول اي  

املتل سو  الرايضوي  أظمور  برضور  أن النتولج   نإ"Weineck( 1986األفي  و بري فلبنلك )
 العلليو  ال ككوو  أن هققموول موولن بكو  بنوولء قلعووري متوو  خوول  مرحلو  الطفرلوو  و املراهقوو  هوواا موول

 (309.1986)فلبنلك . يف جمل  التر ب  "حيتم علينل ختطيطل من تل طرب  املرى 
يف حتقيوو  نتوولج  إيلبيوو  لصوول  الفربوو   اكبوور   اويف كوور  القوور  احلربثوو  بلعوو  األداء املموول ي دو      
ي إىل إ ابك ل الفربووو ، ممووول بووو دالووول بلعووو   ووو ل  الطربقووو ر أت ووورا مبلاووورا يف عتليووو  إتقووولن وجنووووبووو  
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 ابلتول  بسوتطي  الفربو  املمولجم  و  اللع  واألداء، و اخلصم وعر  قر ت  يف السيطر  عل  جمراي
السيطر  امليراني  بفي  اململ ا  العللي  ألعيولء الفربو  أن ذخوا زمول  املبولد   داجتول ابلتراجور يف 
أمووووولك  ومراقووووو  جيووووور  تسوووووم  لووووو  القووووور   علووووو  اهلجووووور  والرصووووور  إىل مرمووووو  اخلصوووووم وإحوووووراز 

 األهراف.
بترقو  علوو  أن "جنول  األداء احلركوا للعو  خوول  املبول ا   (1994)وبورى حنفوا وتورد  توول  

د جوووو  و مسووووترى و  بوووول  و إسووووتقرا  املموووول ا  احلركيوووو  لربوووو  و موووورى إتقلنوووو  هلوووول ممتوووول ت وووور  
 (177.1994ال روف و مراق  اللع  أ نلء املبل ا  ") تل  .

 سلسووووي  الوووولإن عتليوووو  اإلعووووراد املموووول ي يف كوووور  القوووور  هتوووورف إىل تعلوووويم املموووول ا  األ 
موووووول لتحقيوووووو  أعلوووووو  تيوتثب بسووووووتخرممل اللعوووووو  خوووووول  املبوووووول اي  واملنلفسوووووول  وولولوووووو  إتقلألوووووول

 املستراي .
وتعتل اململ ا  األسلسي  أحر األ كلن الرجيسي  يف وحر  التر ب  اليرمي ، إ  تعتل  
م  علتق  تنفيا اخلطط امللقل  عل    بستطي  اللع  ل لأسلسي  للعب  وبرون إتقلأل قلعر 

  خل  واجبل  املركز الاي بش ل  يف خطرط اللع  املختلف  أ نلء املبل ا 
 ابلنسب  وفطرب  أسلسي  حلج  بعر اللع  أن كتل األطفل ، الرجيسا النشلط كث  اللع  إن"

 تعرب  يف تتتث  لللاعم القر  لكر  الرجيسي  األهراف فإن ، السب  هلاا و األطفل  لك 
  .اللع  خل  م  القر  كر  ممل س  مبلدئ وتلقينمم القر  كر  بلعب  األطفل 

 ص ر  ويف ملع  اللعب  م  ص ر بعرد مصّ ر  ألعل  اك  عل  القر  كر  ممل س  إن
 قر اهتم م  وتتنلس  تتلجم الص ر  امللع  ألن االحتيلجل ، هاه مبث  تفا أن اأألل م 

 وتعّلم أكثر الكر  ملمس  املبترج  و املبترائ   اللعب ه الء وابستطلع  الفسيرلرجي ،
 (fifa.15.15للكر  والسيطر  عليمل") اجلير االستعتل 

 س و األكلدكيل  األو بي  ترظ  األلعل  ا" أبن كثرا م  املر (2011)و كر أد  و أخرون
ل جزء ،وتعتله املص ر  يف تر ببلهتل لتطربر أسللي  و خطط اللع  لري مراحلمل السني 

اليرمي  ، و بستخر  املر برن أسلسا م  الرحر  التر ببي  وتعطيمل أكثر زم  يف الرحر  
األلعل  املص ر  خلل  مراق  مشل   للتبل ا  لتطربر اجلران  اخلططي  و اململ ب  لرى اللعب  

   ( 9.2016الص ل " )الشبلا .
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التور ب  ابلعتو  علو  هورف  األلعل  املصو ر  يف مسولحل  صو ر  تسوتم لنول أ نولء إن 
ورد، م  ايلف   عل  العنلصر األسلسي  للع  برجرد خصت ، واأللعل  املص ر  ككو  قيولس 
أهووورافمل بترظيووو  قووور ا  اللعووو  واحللجيووول  املسوووطر  كأهوووراف مووو  تووور ب  اللعبووو  يف كووو  

يوو  متطلبوول  املسووتراي ، وموو  أجوو  الرصوور  مبسووترى اللعبوو  إىل الر جوو  الوول  كوونمم موو  حتق
اللعوو  احلربثوو  بعنلصووره املختلفوو  بسووتلز  أتسوويا اللعوو  منووا الصوو ر وفقوول لوولام  مقننوو  بوورنيل 
ومموول اي وفنيوول وخططيوول، ابإلضوولف  إىل وتوورى أكثوور تطوور ا موو  التوور ببل  الوول تووتلء  موو  قوور ا  

  مو  جويل ومبول بصون أالنشوسولس الصوحيم لبنولء القلعور  مو  وإمكلنيل  النلاوب  والول تيو  األ
وعلووو  ضووورء مووول تقووور  مووو  أ اء البووولحث  إضووولف  إىل خووول  أصوووحل  املراهووو  والقووور ا  اخللصووو ، 

البلح  امليراني  والن ربو  كوالر  أي نلحول قلو  اسوتخرا  األسوا العلتيو  يف تور ب  النلاوب  
 التل : التسلؤ مل جعلنل نطر  ومنمل استخرا  األلعل  املص ر  

يف تطوربر بعوا املمول ا  األسلسوي  يف كور   لعول  املصو ر إستخرا  األملمرى أت ر  -
 ؟. سن 13أق  م  القر  لرى النلاب   

املمووول ا  األسلسوووي  يف كووور   طوووربر بعوووات بووو  ر يفاملصووو ر   األلعووول إسوووتخرا  هووو   -
 .؟ سن 13أق  م    القر  لرى النلاب 

 التساؤالت: -2
 بطر  البلح  التسلؤال  التللي :

 ممل   التحكم و السيطر  عل  الكر  تطربرأللعل  املص ر  يف ا إستخرا    ربه   -1
 .؟  سن 13النلاب  أق  م   لرى العيب كر  القر 

 لرى العيب كر  القر  املراوغ ممل    يف تطربر أللعل  املص ر ا إستخرا    ربه   -2
 ؟ . سن 13النلاب  أق  م  

 لرى العيب كر  القر  ربرالتس ممل   يف تطربر أللعل  املص ر ا إستخرا    ربه   -3
 ؟ . سن 13النلاب  أق  م  

 لرى العيب كر  القر  دق  التتربرممل    يف تطربر أللعل  املص ر ا إستخرا    ربه   -4
 ؟ . سن 13النلاب  أق  م  

 اتــالفرضي -  3
 الفرضية العامة:
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  كور  القور املمول ا  األسلسوي  يف طوربر بعوايف تإيولاب  األلعل  املصو ر  إستخرا    رب 
 سن 13أق  م   لرى النلاب 

 :الفرضية اجلزئية
لرى  الكر و السيطر  عل  التحكم ممل    يف تطربر ابإيل ت  راأللعل  املص ر   إستخرا  -

 .سن 13النلاب  أق  م   العيب كر  القر 
النلاب   قر لرى العيب كر  ال املراوغ  ممل   يف تطربر ابإيل ت  راأللعل  املص ر   إستخرا  -

 .سن 13أق  م  
 لرى العيب كر  القر  التسربرممل    يف تطربر ابإيل ت  راأللعل  املص ر   إستخرا  -

 .سن 13النلاب  أق  م  
 لرى العيب كر  القر  دق  التتربر ممل   يف تطربر ابإيل ت  ر  األلعل  املص ر   إستخرا  -

 .سن 13النلاب  أق  م  
 : راســةأهـداف الد -4  

 اهلدف الرئيسي : ➢
تطوووربر املمووول ا  األسلسوووي  يف كووور  القووور  يف ولولووو  إبوووراز أليووو  األلعووول  املصووو ر  كطربقووو  حربثووو  

 لرى النلاب .
 األهداف اجلزئية: ➢
املمول ا  األسلسوي  يف كور  القور  لورى  تطوربرمعرف  الرسولج  والطورب الول تسولهم يف  ✓

 النلاب .
 ضع  األداء اململ ي يف كر  القر  لرى النلاب .إيلد احل  املنلس  ملشكل   ✓
الترصوو  إىل إجنوولز حصووض تر ببيوو  ابسووتخرا  األلعوول  املصوو ر  ملوول هلوول موو  أليوو  يف  ✓

 تعلم اململ ا  األسلسي  
 اجللن  اململ ي لرى النلاب . طربق  تطربر  معرف  كيفي  األخا بع  االعتبل  ✓
 األلعل  املص ر  يف احلصض التر ببي . خرا إعطلء اقنياحل  ميراني  لتعتيم است ✓
 جع  د استنل مرجعل مسلعرا للبلحث  يف امليران الرايضا . ✓

 
 : ةــالدراس ةــيأمه -5  
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وتسولط  تو يف أعتلق  الكثر م  الورالج  وامل اورا  الول تولز ألي حيت  مرضرع البح  
 عل  واق  التر ب  الرايضا لرى النلاب .اليرء 

 بلا: ع  د اس  تطبيقي  وتتجل  ألي  الر اس  فيتل هاا البح  عبل  
املمول ا  األسلسوي   طربر بعوالتاملص ر  كطربق  تر ببي  حربث   األلعل معرف  قيت  وألي   -

 يف كر  القر .
املمول ا   أداءلتعرف عل  أجن  الطرب واألسللي  التعليتي  الول تسولعر علو   فو  مسوترى ا -

 األسلسي  يف كر  القر  .
 املص ر  كنشلط  ايضا وب  لرى النلاب . األلعل اكتشلف ومعرف   -
  املكتب  العلتي  والزايد  يف الرصير العلتا للتر ب  بصف  خلص . إ راء -

 : وعـاملوض ارـاختياب ـأسب -6
 هلاا املرضرع  اج  ل سبل  التللي : اختيل لإن     
 الكر  اجلزاجرب . مستقب  القلعر  األسلسي  و ها اللاعمفب   -
ضووع  مسووترى البطرلوو  اجلزاجربوو  عنوور األكوولبر وهوواا  اجوو  إىل الطوورب التعليتيوو  املسووتعتل   -

 لرى النلاب .
إن النلاب  بكتسبرن طبعل خلصل ،فمم خيتلفرن ع  اللعب  البولل   ممول حيوتم علينول إيولد  -

 .ر ببي أنس  الطرب الت
ر  كطربقوووو  حربثوووو  لووووتعلم املموووول ا  األسلسووووي  يف كوووور  املصوووو  األلعوووول ولولووو  التعوووورف علوووو   -

 القر .
 عر  مشرلي  ودق  النتلج  ايص  عليمل م  الر اسل  السلبق . -

 : اتـم واملصطلحـد املفاهيـحتدي -7
 املصغرة:األلعاب :1.7  
هوا تلور اللعبو  الول حيبمول األطفول  والول سوري يف مسولحل  ضويق  " :اصـطحاا -1.1.7   

 (332.1978)كتل  و زبن  ."مع  م  اللعب  وبعرد 
 أداجملتصلحبمل يف ابلسمرل  تتتيز و التن يم بسيط  ألعل  ع  عبل   ها:إجرائيا- 2.1.7 

 قرانينمل وتتتيز التنلفا،  و  طيلهتل ب  حتت  و والسرو  البمج 
  السمرل  و ابلبسلط 
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 التعلم احلركي:-2.7   
تثبيوو  ،اسووتخرا  واحتفوولر ابملمووول ا  ، تطووربر ، هوور اكتسووول  "  الووتعلم احلركووا يف الرايضوو     

 .(336.1994)علوي." احلركي  ،الاي برتبط ابلتطربر م  اكتسل  اخلصلجض السلركي 
 :املهارات األساسية-3.7   
اململ ا  األسلسي  يف كر  القر  ها عبل   ع  نرع معو  مو  العتو  "  :اصطحاا -1.3.7   

البوووورين  األداءالعيوووول  لتحربوووور اجلسوووم أو بعووووا أجزاجوووو  لتحقيوووو    تخرا  بسوووتلز  اسوووو واألداء
 .(128.2002)أبرعبره."اخللص

م   عللي  بر ج  ت دى احلركي  األسلسيل  م  جمترع  أو حرك  ها إجرائيا :– 2.3.7
  ل بقر  الل بروألل أو ابلكر  كلن        سراء القر  كر  لعب  يفالرق  
 .حركي  اململ   هاه تكرن حي  اللعب  قلنرن  حس ت دى والل اللع 

  كرة القدم : -4.7
  ايض  وها ابلقر  الكر   ك  وتعين التني  كلت  ها "Football إصطحاا :-1.4.7

 (342.2000")املر .مجلعي 
الع   11ها أكثر لعب  مجلعي  اعبي  يف العلن بتم فيمل التنلفا ب  إجرائيا :-2.4.7

فرب  ،بتم فيمل ضر  الكر  ابلرج  وهلل جمترع  م  يف امللع  لك  ال
 .القران  الل تيبطمل

 : سنة 13املرالة العمرية أقل من -5.7
ها املرحل  الُعتربّ  الل تفص  اإلنسلن ع  مرحل  املراهق ، حي   إصطحاا:-1.5.7

إىل  ل   عشر سن  وتشت  الطفرل  مراح  ُُنر را  سنست   تّر م  عتر 
 .اجلسربّ ، والعلطفّي ، والفكربّ ، والسلركّي ، واإلد اكّي  ل نسلن الُقر ا 

وها متكرن  اللاعم  سني  يف كر  القر  بصطلم علا تستيتملها فب   إجرائيا: -2.5.7
 م  العيب الفرب  اهللوي النجم الرايضا ز بب  الرادي

 : الدراسـات السابقـة واملرتبطـة-8
السلبق  ابلعرض هور علمو  مسولعر للبلحو  وهواا ملعرفو  مول وفوروه  إن التطرب إىل الر اسل      

 م  أ اء ون راي  ومعل ف ومعلرمل ، ولكا ال بكر  مل د سرا وبنطل  م  حي  ترقفرا.
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بعوووور اإلطوووولع  علوووو  الر اسوووول  السوووولبق  واملشوووول   ملرضوووورع د اسووووتنل وجوووورل أن موووو  بوووو        
صوو ر  وأت رهوول علوو  تعلووم املموول ا  األسلسووي  يف كوور  املراضووي  الوول اهتتوو  بر اسوو  كوور  القوور  امل

القووور ، والووول هوووا قرببووو  ملرضووورع د اسوووتنل والووول خترمووو  مووو  قربووو  أو مووو  بعيووور وهووواه املراضوووي  
 خلصنلهل كتل بلا: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :األوىل الدراســة  ❖
بعووووا  و قووور  املتيوووز  ابلسووورع العلووو   التووور ب  البيووورمنيي أت ووور ،  ووو  عنوووران بوووركرال بلقلسوووم  

العوويب أواسووط  حبوو  سووربيب أجووري علوو العوويب األواسووط لوورى املموول ا  األسلسووي  يف كوور  القوور  
 امللجيسونياوملد  ، اجلزاجور سويري عبور هجلمعوو  برنيو  و الرايضوي  ، معمور النيبيو  ال ع  الرفل 
2007- 2008   
 :أهداف الدراسة  ➢

 الكش  ع  أ ر التر ب  البليرمنيي يف القر  املتيز  ابلسرع  لرى العيب كر  القر  صن -
 أواسط .

صووون  الكشووو  عووو  أ ووور التووور ب  البليووورمنيي علووو  القووور  االنفجل بووو  لووورى العووويب كووور  القووور  -
 أواسط.

 الكش  عل  ا ر التر ب  البليرمنيي يف بعا اململ ا  األسلسي  لرى الع  كر  القر .-
 الكش  ع  مرى ألي  القر  والسرع  يف هاه املرحل  العترب .-
 الكش  ع  املر  الل كك  أن تتطر  فيمل الصفل  البرني  واململ ب  ع  طرب  التر ب -

 البليرمنيي.
 :فروض الدراسة  ➢
 التر ب  البليرمنيي ب  ر إيلاب عل  مسترى القر  املتيز  ابلسرع  لرى العيب كر  القر   •
 التر ب  البليرمنيي ب  ر إيلاب عل  اململ ا  األسلسي  يف كر  القر  صن  أواسط. •
 ترجوور فووروب معنربوو  لصوول  االختبوول  البعووري يف القوور  املتيووز  ابلسوورع  وبعووا املموول ا  •

 يب كر  القر  .لرى العاالسلسي   
 :املنهج املستخدم ➢



 
 اجلانب التمهيدي

 

19 

اسووتخر  البلحوو  املوونم  التجووربيب ابسووتخرا  التصووتيم التجووربيب  ي اجملتوورعت  اليوولبط  و التجرببيوو   
لسون   أواسط فربقا املخلطربو  و عربو  العيب ابستخرا  القيلس القبلا والبعري، و جرى البح  عل 

  2008-2007الر اسي   
 
 

 : عينة البحث ➢
فربقوووا املخلطربووو  و ، ل اختبووول هم بصوووف  عشوووراجي  مووو  العووو  28عينووو  البحووو  مووو   تتكووورن    
اختلوا كعين  سرببي  ، والعين  كلمول مو   الع   14 كعين  ضلبط     الع   14، حبي   عرب 

 . 18إىل سن   16جنا واحر وهم  كر  ،  تنياو  أعتل هم م  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الدراســة الثانية: ❖

تطربر بعا  عل  املص ر  ا عبر الكرمي حت  عنران أت ر التر ب  ابأللعل سنرس     
 العيب عل  أجري سربيب سن ( حب  17 م  )أق  القر  اململ ا  األسلسي  عنر لابا كر 

،  معمر النيبي  البرني  - الثلين الرطين القسم - احلسلسن  اهللوي مرلردب  الرايضا النلدي
 . 2012 -2011حلتير ب  ابدبا مست لمن  ،املد  امللجيسني والرايضي ، جلمع  عبر ا

  :أهداف الدراسـة ➢
التعرف عل  مرى أت ر التر ب  ابأللعل  املص ر  يف تطربر بعا اململ ا  األسلسي  عنر -

 النلاب  يف كر  القر 
تصتيم وحرا  تر ببي  ممل ب  ابأللعل  املص ر  لتطربر بعا اململ ا  األسلسي  عنر -
 لاب  يف كر  القر    الن

 :فروض الدراسة ➢
للعين  التجرببي  يف  البعرب  و القبلي  اإلختبل ا  ب  إحصلجي  دالل   ا  فروب هنلك •

 اململ ا  األسلسي  قير البح  و لصل  اإلختبل  البعري
ب  اإلختبل ا  البعرب  ملب  العين  التجرببي  و  إحصلجي  دالل   ا  فروب هنلك •

    .  العين  التجرببي اليلبط  لصل
 

 :املنهج املستخدم ➢
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اسووووتخر  البلحوووو  املوووونم  التجووووربيب  ي اجملتوووورعت  اليوووولبط  و التجرببيوووو  ابسووووتخرا  القيوووولس القبلووووا  
  .لبعريوا

 :عينة البحث ➢
جمترعت  ضلبط  وسرببي   ثل  األوىل يف أابل  مرلردب  سعير   م  العين  متكرن  
   يف أابل  مرلردب  حلسلسن  بنفا عرد اللعب .الع  و ثل  الثلني 20بعرد 
 :الدراسـة الثالثة  ❖
 املرم  هر التسربر ممل   عل  الص ر  األلعل  صمي  زب م و أخرون حت  عنران أت ر     
سن ( د اس  ميراني  لنلدي الشرط  ابجللف  ، معمر علر  و  13 م  )أق  القر  كر  العيب لرى

 -2016  والرايضي ، جلمع  زاين علار  اجللف   املد  ليسلنا، تقنيل  النشلطل  البرني
2017 . 
  :أهداف الدراسـة ➢
 .التقني  النلحي  م  املرم  هر التسربر ممل   حتس  - 

 .املرم  هر التسربر مبمل   اخللص  واملعل ف املعلرمل  اللع  ابكتسل  -
 .فيمل النجل  إمكلني  زايد  و م املر  هر التسربر يف للنلاا احلركي  القر ا  تنتي  -
  .األهراف تسجي  نسب   ف  يف النلاا مسلعر  -
 .وضعي  أي م  املرم  هر التسربر عل  النلاا تر ب  -
 :فروض الدراسة ➢

 لرى التسربر لرق  البعري و القبلا القيلس ب  إحصلجي  دالل   ا  فروب هنلك •
 . املقني  الص ر  األلعل  لللم  تعزى النلاب 

 لري التسربر لقر  البعري و القبلا القيلس ب  إحصلجي  دالل   ا  فروب هنلك •
 · القر  كر  يف النلاب 

 .املقني  الص ر  األلعل  لللم  تعزى
 هر ابلرأس للتسربر البعري و القبلا القيلس ب  إحصلجي  دالل   ا  فروب هنلك •

 · النلاب  لرى املرم 
    .املقني  الص ر  األلعل  م للل تعزى القر  كر  يف
 :املنهج املستخدم ➢
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اسووووتخر  البلحوووو  املوووونم  التجووووربيب ابسووووتخرا  التصووووتيم التجووووربيب  ي اجملترعوووو  الراحوووور  ابسووووتخرا   
سون ( لسوون   13القيولس القبلوا والبعوري، و جوورى البحو  علو  العوويب لدي الشورط  ابجللفو   )أقوو  مو  

2016-2017  
 لدي يف العو  30 مو  أصو  ممولمج  10 مو  نو العينو  متكر  :عينة البحث ➢

  سن ( .13 م  ابجللف  )أق  الشرط 
 : لرابعةالدراسـة ا ❖

 العيب تطربر بعا اململ ا  األسلسي   عل  برلم  تر بيب مقني  حت  عنران أت ر تلا أكر  
 ، معمر علر  و تقنيل فرب  إحتلد بسكر  سن ( د اس  ميراني  ل 12إ  9م  ) القر  كر 

 . 2017 -2016 امللسني املد  وتر خيير بسكر  ،النشلطل  البرني  والرايضي ، جلمع  
  :أهداف الدراسـة ➢
 12إىل  9التعرف عل  الللم  التر بيب املقني  لتطربر ممل   التتربر لرى العيب كر  القر  - 

   سن .
إىل  9العيب كر  القر   التعرف عل  الللم  التر بيب املقني  لتطربر ممل   التصرب  لرى- 

   سن . 12
 12إىل  9التعرف عل  الللم  التر بيب املقني  لتطربر ممل   ااملراوغ  لرى العيب كر  القر  - 

  سن .
إىل  9التعرف عل  الللم  التر بيب املقني  لتطربر ممل   اجلري ابلكر  لرى العيب كر  القر  - 

  سن . 12
 9 بيب املقني  لتطربر ممل   إستقبل  الكر  لرى العيب كر  القر  التعرف عل  الللم  التر- 

 سن . 12إىل 
 :فروض الدراسة ➢

تربر الت دق يف ممل    البعري و القبلا ملب  اإلختبل  إحصلجي  دالل   ا  فروب ترجر •
  لصل  اإلختبل  البعري.

 دق ل   يف مم البعري و القبلا ملب  اإلختبل  إحصلجي  دالل   ا  فروب ترجر •
  لتصرب  لصل  اإلختبل  البعري.ا
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يف ممل   املراوغ   البعري و القبلا ملب  اإلختبل  إحصلجي  دالل   ا  فروب ترجر •
  لصل  اإلختبل  البعري.

يف ممل   اجلري  البعري و القبلا ملب  اإلختبل  إحصلجي  دالل   ا  فروب ترجر •
 ابلكر  لصل  اإلختبل  البعري.

يف ممل   إستقبل   البعري و القبلا ملب  اإلختبل  إحصلجي  دالل   ا  فروب ترجر  •
  الكر  لصل  اإلختبل  البعري

 :املنهج املستخدم ➢
ابسوووتخرا     اسوووتخر  البلحووو  املووونم  التجوووربيب ابسوووتخرا  التصوووتيم التجوووربيب  ي اجملترعووو  الراحووور  

 القيلس القبلا والبعري 
 

 :عينة البحث
 16 و كعينو  سرببيو   العو  16، الع  م  فرب  إحتلد بسكر   32م  تتكرن عين  البح     

إىل  09كلموول موو  جوونا واحوور وهووم  كوور  ،  توونياو  أعتوول هم موو    العينوو ، ضوولبط كعينوو    العوو 
 12سن  

 :الدراسة اخلامسة  ❖
 (يف تطربر2ضر2و )  )5ضر5( املص ر  األلعل  استخرا  أ ر، حت  عنران علقلا حس 

– إحتلد طرلق  لنلدي ميراني  د اس  –القر  كر  العيبو اململ ب  لرى    البرني الصفل  بعا
 خييروتر جلمع  معمر علر  و تقنيل  النشلطل  البرني  والرايضي ، ، ) سن 23)حت  
 . 2018 -2017  الركتر اهاملد  ،بسكر 
  :أهداف الدراسة  ➢
لرى العيب كر  القر  دون  اململ ب  إعراد برلم  تر بيب خلص بتطربر الصفل  البرني  و -
 . 2ضر2و  5ضر5  ص ر   امللخل  األلع سن  م  23
امكلني  استخرا  االختبل ا  البرني  واالختبل ا  اململ ب  يف عتلي  الكش  عل  تطربر  -

 اململ ب . و الصفل  البرني 
 هللوي.ولول  ح  مشكل  ترين مستري الليلق  البرني  للع  اجلزاجري وخلص  يف القسم ا -
 حتسيا املر ب  أبلي  األلعل  املص ر  ودو هل الفعل  يف ايلف   عل  الليلق  البرني  وحتس  -
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 اجللن  اململ ي واخلططا.
 :فروض الدراسة  ➢

ب  ران إيلبيل يف تطربر  2ضر  2واأللعل  املص ر   5ضر 5أللعل  املص ر  ا •
 سن ؟ 23العيب كر  القر  دون  الصفل  البرني  لرى

ب  ران إيلبيل يف تطربر  2ضر  2واأللعل  املص ر   5ضر 5األلعل  املص ر   •
 سن ؟ 23العيب كر  القر  دون  الصفل  اململ ب  لرى

ال ترجر فروب  ا  دالل  إحصلجي  مقل ن  ب  نتلج  االختبل ا  البعرب  ل لعل   •
لرى العيب   يف تطربر الصفل  البرني  2ضر  2األلعل  املص ر   و 5 ضر 5املص ر  

 سن ؟ 23كر  القر  دون 
ال ترجر فروب  ا  دالل  إحصلجي  مقل ن  ب  نتلج  االختبل ا  البعرب  ل لعل   •

يف تطربر الصفل  اململ ب  لرى  2ضر  2األلعل  املص ر   و 5 ضر 5املص ر  
 ؟ سن  23العيب كر  القر  دون 

•  
 :املنهج املستخدم ➢

  ي اجملترع  الراحر  ابستخرا  القيلس القبلا والبعري استخرا  التصتيم التجربيب        
  2018-2017  طرلق النلدي الرايضا   فرب  أكلبر العيبو جرى البح  عل         

  :عينة البحث ➢
 :جمترعت   م  لعين  متكرن ا       
  5ضر  5  التر   عل  طربق  األلعل  املص ر  العب 10 م األوىل   -     
 2ضر  2العب  التر   عل  طربق  األلعل  املص ر   12ي  م  الثلن  -     

 .سن   23 دون  كر  والعين  كلمل م  جنا واحر وهم       
 : و املشاهبة التعليق على الدراسات السابقة-9
بتيوووم مووو  الر اسووول  السووولبق  مووورى مسوووللتمل يف تقووورمي كثووور مووو  املعرفووو  واملعلرمووول  الووول    

وموووو  خوووول  موووول تيووووتنت  موووو   لخطوووو  البحوووو  ومنمجوووو  وإجراءاهتووووموووو  حيوووو   أفوووولد  البلحوووو 
معلرمووول  ن ربووو  وأدوا  ونتووولج  علتيووو  ممووول سووولعر البلحووو  يف تنووولو  هووواه الر اسووول  ومقل نووو  

الر اسول  السولبق  إىل مورى منلسوب  اسوتخرا  املونم  التجوربيب لطبيعو  إليو  ومل ترصول   ملنتلجج
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  وجووورد علقووو  طردبووو  بووو  قالر اسووول  السووولبهووواه األنوووراع مووو  البحووور  العلتيووو  كتووول أوضوووح  
كلنووو  الووولام  التر ببيووو  كلتووول  و الصوووفل  البرنيووو    املمووول ا  األسلسوووي تطوووربر و  الووولام  التر ببيووو 

وأوصووو  بعوووا الر اسووول  ابالهتتووول  التطووور   تفووو  مسوووترى إ علتيووو و منوووله  مبنيووو  علووو  أسوووا 
 . و البرين  ألداء اململ يتطربر ابملل هلل ا تبلط كبر  اللام  التر ببي بتطربر 

 :م  الر اسل  السلبق  مل بلال ستفلدإوعلي  فقر 
 حتربر املنم  العلتا املنلس     -    
 إختيل  العين  للر اس     -    
 .لرسلج  واألدوا  املستخرم  يف الر اس ا    -    
  .تبلعمل يف الر اس إاخلطرا  الراج      -    
  .لجا املستخر  يف هاه الر اسل  وحتربر مل بنلس  الر اس األسلر  اإلحص    -    

 طرب عرض اجلراو  اإلحصلجي  و تفسرهل    -    
  عبوووووو  كوووووور  القوووووور  ابسووووووتخرا  يف ل ابلنلاووووووب   توووووور بيب خوووووولصالللم  طربقوووووو  وضوووووو  الوووووو    -    

 األلعل  املص ر 
         



 وخصائص مرحلة الطفولة املتأخرة صغرةاأللعاب امل
 الفصل األول

 

27 

 دـــمتهي
 ن لأللعاب مبختلف تسمياهتا تعمل على تنمية ورفع املستوى البدين والعقلي والنفسيإ     

 واالجتماعي لدى االطفال ولكال اجلنسني بصورة عامة ملا هلا من أتثري فعال يف ذلك حيث
 النشاط واحلركة املستمرة وتؤدي اىل زايدة مقاومتهمتعمل على وضع االطفال يف جو من 

 لألمراض والقدرة على التكيف للمجهود البدين واحلركي ومقاومة التعب ملا تتضمنه من حركات
 اجلري والركض والقفز والتسلق واحلجل والرمي والدفع والتسلق.

وهي ال حتتاج إىل  ،وتصعيبها تدرجيياقواعد لعب سهلة وغري اثبتة وميكن تغيريها  متارس وفق   
ومن هنا جاءت تسميتها ابلصغرية:؛ كما أهنا تؤدى  ،كثرية أو مكان خاص  حتضري كبري أو أدوات

 . تشتمل على عنصر املنافسة واملفاجأة وروح اإلبداع وهي ،فرداي أو زوجيا أو مجاعيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللعب: -1
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 تعريف اللعب: -1.1
قبهههل املدرسهههة كمههها  النشهههاط السهههايد يف حيهههاة ال فهههل مههها"أبنهههه  (1983)حسهههن عهههالوةيعرفهههه      

يساهم بقدر كبري يف املساعدة على النمو العقلي واخللقي والبدين واجلمايل واالجتمهاعي، واملتتبهع 
لنمههههههههههههههو ارطفههههههههههههههال يالحهههههههههههههه  ت ههههههههههههههور اللعههههههههههههههب عنههههههههههههههدهم واختالفههههههههههههههه ابخههههههههههههههتال  مراحههههههههههههههل 

 (09.1983)عالوة.النمو"
و  يط للتعبههري عههن الههنفا عنههد ارطفههالأن اللعههب ءههيء طبيعههي وبسهه "ى عبههد البههاقيشههري سههلو وت

" ويسههههههههههههلكون حسههههههههههههبما يشههههههههههههعرون بههههههههههههه و يقومههههههههههههون بتمثيلههههههههههههه أو أدايههههههههههههه ارطفههههههههههههال يعهههههههههههه ون
 (18.2003)السيد.

 فوائد اللعب: -2.1
 للعب فوايد كبرية لألطفال والكبار على حد سواء وميكن إمجال هذه الفوايد فيما يلي:

 ينفا على التوتر اجلسمي واالنفعايل عند الالعب. -
 يدخل اخلصوبة والتنوع يف حياة ال فل . -
 يعلم ال فل أءياء جديدة عن نفسه وعن العامل احمليط به. -
ميكن الكبار من مساعدة ال فل على حل مشكالته الشخصية،إذ يوجههم إىل مفاتيح هامة  -

 ملسلكهم.
 حاجاته اليت ال يست يع التعبري عنها يف حياته الواقعية . يتيح لل فل الفرصة ليع  عن -
 يع ي ال فل جماال لتمرين عضالته كما يف العاب احلركة، واجملهود اجلسمي. -
جيههدب انتبههاه ال فههل ويشههوقه إىل التعلههيم ، فههالتعليم ابللعههب يههوفر لل فههل جههوا طليقهها ينههدفع فيههه  -

 إىل العمل من تلقاء نفسه .
 لل فل الفرصة الستخدام حواسه وعقله وزايدة قدرته على الفهم .يع ي  -
اللعب اجلماعي تقومي للخلهق ، إذ ضضهع فيهه عوامهل مهمهة كاملشهاركة الوجدانيهة والتضهامن مهع  -

 الزمالء.
اللعب يوفر فرصة التعبري، وهي حاجة أساسية عند اإلنسان، فالبد يف احلياة مهن التعبهري لكهي  -

 (04.1995)املصلح. احلياة مملة.ال تصبح 
 
 ـ وظائف اللعب :-3ـ1
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اللعههب نشههاط إنسههاين هههاد  ميارسههه ارطفههال بكثههرة وهههو نشههاط تعليمههي ضههروري لل فههل فمههن 
 خالله يكسب ال فل

 .مهارات حركية وجسمية ومن خالله ي ور قدراته العقلية وهو جمال يكثر فيه االبتكار
إعههدادهم  و وهههدفها ارصههلي هههو تههوفري للصههغار امليههل إىل ارلعههاب،ن وظيفههة اللعههب ارساسههية إ

 .للحياة املستقبلية من الناحية اجلسمية والنفسية واالجتماعية واخللقية 
 وله عدة وظايف منها :

 وظيفة تكوين الذكاء: -أ
احلركهههة تهههؤدي إىل املالحالهههة واملالحالهههة  ،توجهههد عالقهههة طبيعيهههة بهههني نشهههاط اجلسهههم وت هههوير الهههذكاء

 ترتجم إىل كالم
 والكالم يت لب الفكر.

 الوظيفة البيولوجية: -ب
ذلك و لهتتمثل يف تفريغ ال اقة البيولوجية الزايدة عن احلاجة؛ ومن مث اسهتعادة االتهزان البيولهوجي 

 أن امليول لدى
مهن كهل مها يتولهد لهديهم مهن طاقهة  ومنهوهم ال يسهتفيد  البعض من ارطفال يف هذه املرحلهة دهددة

 واللعب وسيلة
 . مناسبة لتفريغ ال اقة الزايدة عن حاجة اجلسم

 الوظيفة النفسية: -ج
 أتكيد الذات عهن الرغبهة يف وهاوز املرحلهة الهيت يعيشهها أحيهامب وذلهك مبمارسهة ألعهاب معينهة أو -

 دراكه هلا.إحتديد مفهومه لذاته و أنش ة الكبار وأدوارهم أثناء اللعب مما يساعده على  تقليد
  التسلية والرتويح عن النفا مبا مينحه اللعب من راحة ولذة وسعادة. -

 كتساب ال فل املزيد من املعار  واخل ات مما ينمي قدراته العقلية كالتفكري والتمثيل.إ -
طريهههق  التعبههري عهههن احلاجهههات والرغبههات حيهههث ميكهههن لل فههل التعبهههري عهههن حاجاتههه ورغباتهههه عهههن -

 اللعب
 يهههتمكن مهههن حتقيهههق القيهههادة والزعامهههة يف الواقهههع يسهههت يع ذلهههك مهههن خهههالل دور القايهههد يف زمهههرة -

  (95.1997. )البيالوي.اللعب
 أهداف اللعب :-4.1 
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أطهوار  ملختلهف التهدريب الرايضهيتعد طريقهة اللعهب مهن بهني ال هرا الشهايعة االسهتعمال يف دهال 
 اح كبري يف الوصهول إىل ارههدا  املسه رة مهن قبهلجنوذلك ملا حتققه هذه ال ريقة من ،و الفرد من

 املعلم قي اجلوانب النفا حركية  املعرفية واالنفعالية ) العاطفية ( .
 األهداف النفسية احلركية : -1.4.1

 يةد  إىل تنمية وحتسني احلركات البنايية ارساسهتلكي تكون طريقة اللعب فعالة حيب أن 
مثهههل : احلركهههات االنتقاليهههة واملتمثلهههة يف القهههدرة علهههى التحهههرا مهههن وضهههع الثبهههات إىل مكهههان أخهههر 

نتقاليهههة كتحريهههك الهههرأس واجلهههذع وكهههذلك احلركهههات إواجلهههري إضهههافة إىل احلركهههات الغهههري  بثهههكالو ،
 ابليد أو القدم . اليدوية كالضرب

 تفسههري املثههري حههن يههتمكن مههن التكيههف مههعميههة القههدرات اإلدراكيههة والههيت تسههاعد املههتعلم علههى تنو 
 كمهها تسههاهم هههذه ال ريقههة يف تنميههة، وتتضههمن أساسهها التميههز احلركههي والبصههري والسههمعي،البيئههة 

  ،القههههدرات البدنيههههة حيههههث تعمههههل علههههى حتسههههني أداء املهههههارات املتعههههددة والبسههههي ة منههههها واملعقههههدة
 (34. 1994تنمية املهارات احلركية . ) فرج.  ابإلضافة إىل

 األهداف املعرفية : 2.4.1
أبقسههامه املتعههددة والههيت تشهههمل  يفد  بههراما اللعهههب إىل إعههداد الفههرد يف اجملههال املعهههر ينبغههي أن هتهه

مثل: القدرة على تذكر املهارات السابق تعلمها إضافة إىل الفهم حبيث يكون املهتعلم قهادرا  املعرفة
الهههيت يتعلمهههها و كهههذلك ت بيقهههها و حتليهههل تلهههك احلركهههات و تركيبهههها ههههارة امل، احلركهههي علهههى الفههههم

 .بهوصوال إيل تقوميها 
 أن يعههر  املصهه لحات اخلاصههة ابللعههب ويتعههر  علههى"مثههال ارهههدا  املعرفيههة نههذكر مهها يلههي : 

 دقيقهااط املههارات حتلهيال منهوخيتار طهرا اللعهب املناسهبة للفريهق وحيلهل أ،أنواع املهارات اخلاصة به 
 (34. مرجع سابق) فرج.  "ويقارن بني املستوايت ارداء ارويل والنهايي ويقوم أخ اء ارداء

 األهداف العاطفية :-3.4.1
 وعلهههى املعلهههم أن جيهههذب ،ال ءههك أن لكهههل ههههد  معهههريف جانههب عهههاطفي وتالزمهههها أمهههر طبيعههي 
كمههها يتضهههمن احلهههال   ،تعلمههههااهتمامهههات املتعلمهههني لهههتعلم ارلعهههاب حهههن يتولهههد لهههديهم الرغبهههة يف 

والهتحكم فيهه ويهدخل يف ن هاا ،عمليهة ت بيهع االجتمهاعي الهيت ملها ارثهر يف منهو السهلوا  العاطفي
 العاطفية لأللعاب  ارهدا 

 .اآلخرين  غرس قيم مرغوب فيها كالروح الرايضية العالية مثل التفاهم واإلحساس مبشاعر -
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 يني  رتام احلكام واإلدار اعد اللعب ، واححرتام حقوا اآلخرين نتيجة احرتام قو إ -
املسؤولية عن السلوا الشخصي الذي تتأثر بهه اجلماعهة والسهلوا االجتمهاعي الهذي تقهوم  تقبل-

 .عليه احلياة
 واملثابرة  وبذل اجلهد  إدراا الفرد لذاته والشجاعة-
تمعههههات جملوثقافههههة احبيههههث تسههههاعده علههههى فهههههم ثقافههههة اجملتمههههع  يكتسههههب الالعههههب قيمههههة ثقافيههههة -

 ارخرى 
 تعمههل علههى حتقيههق الرضههي اجلمهههايل يتكيههة الههر مجاليههة وفنيههة مههن خههالل الرتبيههة احل اكتسههاب قههيم -

 ( 36. مرجع سابق.فرج )                                                               والفين
 : صغرةاأللعاب امل -2
 صغرة:تعريف األلعاب امل -1 ـ 2

 صغرة من أمهها:هناا عدة تعريفات لأللعاب امل
"هي عبارة عن العاب بسي ة التناليم يشرتا فيها أكثر من فرد  يعرفها أمني أنور اخلويل 

ال تقتصر على سن أو جنا أو مستوى بدين معني ويغلب عليها ،ليتنافا وفق قواعد مسرية 
 (171.1994)اخلويل.أبدوات أو أبجهزة أو بدوهنا " وقد تستخدم،طابع الرتويح والتسلية 

"هي تلك التمارين احملببة إىل نفوس الالعبني واليت وري على ويعرفها حنفي دمود خمتار 
كون هذا املعدل متساواي أو متفاوات حسب وبعد معني من الالعبني قد ي ،مساحات ضيقة

 ارهدا  اليت يس رها املريب"                   )خمتار.135.1997(
صغرة هي عبارة عهن العهاب من خالل هذه التعاريف املوجزة املدرجة ميكننا القول ابن ارلعاب امل
سههواء كههان طفههال صههغريا أو غههري دههددة القههوانني والشههروط ، فهههي جمههاالت خمتلفههة تسههاعد كههل فههرد 

راءههههدا علههههى الههههتعلم حسههههب قدراتههههه اخلاصههههة وإمكانياتههههه وفقهههها مليولههههه ورغباتههههه الذاتيههههة مههههن اجههههل 
 .االكتساب والرتويح واملتعة والسرور

 :هاخصائص -2.2
اليشههرتط ممارسههتها طبقهها لقواعههد وقههوانني دوليههة معههرت  فهها اذ ال يههرتبط فيههها زمههن اللعههب وعههدد -

أو مواصهفات اردوات املسهتخدمة أبيهة اءهرتاطات أو  وحجم ومكهان اللعهب الالعبني أو مساحة
 .قواعد دولية
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سهولة تغيهري قواعهد وقهوانني اللعبهة مبها يتناسهب مهع الالهرو  واملناسهبات أو مبها يهتالءم وداولهة  - 
حتقيههق بعههض ارهههدا  الرتوحييههة املعينههة ،  ويف كثههري مههن ارحيههان ميكههن قيههام الالعبههني بتحديههد أو 

 اختيار القوانني اليت يرغبون يف ت بيقها أثناء اللعب.
 (171.1983 اب .خ) خ ط اثبتة لكل لعبة  عدم وجود مهارات حركية أو -

  : اـــــــأهدافه-3.2
 إدخال عامل السرور على الالعبني. -
 حتسني وت وير الصفات البدنية لالعبني .-
 حتسني ارداء املهاري لالعبني حتت ظرو  أكثر صعوبة أو تشبه ما حيدث يف املبارايت.-
 اهلجومية والدفاعية.إكساب الالعبني املهارات اخل  ية -
 ت وير الصفات اإلرادية لدى الالعبني مثل العزمية واملثابرة والكفاح والثقة ابلنفا-
  إكساب الالعبني الصفات اخللقية احلميدة مثل اإلحساس بقية العمل االجتماعي والتعاون-

 وال اعة والنالام وحتمل املسؤوليات كأفراد ومجاعات.
 (148مرجع سابق.)خمتار.من هذه ارلعاب الصغرية.أن يكون لديه أك  حصيلة -

 :هــــــــافوائد-4.2
إن لأللعههاب املصههغرة فوايههد عاليمههة لألطفههال وتؤكههد الدراسههات أبن ارطفههال يتعلمههون مههن خههالل 

( أبن ارلعهههههاب MICHEAL,  2011ذكهههههر ميتشهههههل ) وفهههههق قهههههوانني ماليمهههههة  حيهههههث  اللعهههههب
 عديدة منها : املصغرة هلا فوايد

 . تتيح املشاركة جلميع الالعبني وتكسبهم جناحات متكررة -
 حتسني املهارات الفردية ومهارات أداء الفريق كاالستحواذ على الكرة . -
 ضلق بيئة للمنافسة والتحدي واملتعة بني الالعبني . -
 إاتحة الفرص يف اضاذ القرار وحل املشكالت . -
 هد  التدريب بكفاءة وفعالية .إضافة ءروط وقواعد تؤدي إىل حتقيق  -
 قدرة الالعب على االتصال ابلكرة مرارا وتكرارا . -
 قدرة الالعب على مواجهة املشاكل التكتيكية مرارا وتكرارا . -
 الشعور ابملتعة واملرح عند ممارسة ارلعاب املصغرة . -
 تنمي الصفات البدنية واملهارات ارساسية املرتب ة بكرة القدم . -
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 . تتيح فرص كثري للتعرض ملواقف الدفاع واهلجوم -
  حتسن من الوعي املكاين و التكتيكي لالعب -
  تع ي وقت أكثر للعب -
 ( . 1ضد  1حتسن القدرات الفردية لالعب وضلق مواقف لعب )  -
تتههههههههههههههههههيح فههههههههههههههههههرص كثههههههههههههههههههرية إلحههههههههههههههههههراز ارهههههههههههههههههههدا  يف اهلجههههههههههههههههههوم ومنههههههههههههههههههع ارهههههههههههههههههههدا  يف  -

 (16.2016)الشبلي..الدفاع
 صغرة:تنظيم تعليم األلعاب امل -5.2
إن أمهية الت ور يف تعليم املهارات يكون مبين على عالقة ابرنش ة احلركية ارخرى وحتمل      

هنا معىن التكرار، ويعت  بناء ارساس املتني ضرورة للنجاح يف العاب الفرا ولتأكيد التقدم 
 ريبفان التعليم يف الفصل عادة ينالم عند استخدام طريقة التد،املهاري يف العاب الفرا 

 املباءرة فذا التوايل:
 تعليم ممارسة املهارات ارقل صعوبة أوال. -
 أداء ارلعاب الصغرية اليت تعمل على ممارسة املهارات يف مواقف اللعب . -
 إعادة ممارسة النشاط واملهارات. -
 أداء اللعبة ارساسية يف الفريق . -

 ه مترينات على املهارات أو الصفات البدنية.
 ويبههدأ تقههدمي مهههارات ارلعههاب اجلماعيههة غالبهها مههن الصههف الرابههع أي سههن التاسههع، ولكههن ال     

ولهههههو أن ميهههههول وحاجهههههات ،ميكهههههن أداء اللعبهههههة عهههههادة قبهههههل الصهههههف اخلهههههاما أي السهههههن العاءهههههر 
سههو  حتههدد مههن تههدرس هلهها، ويكههون تقههدم اجملموعههة يف أداء ،واسههتعدادات أطفههال جمموعههة معينههة 

 مية الوقت املخصص للتدريا هلذه املراحل املتتالية السابقة املهارات دددا بك

 صغرة:مبــادئ اختيار األلعاب امل-6 ـ 2
 هذه املبادئ يف النقاط التالية :  يهههمكن حصر 

 ه فهم الغرض من اللعبة ومراعاة الالرو  التالية: السن، اجلنا، النمو.
اللعبهة ورغبهة التالميهذ فيهها وهتيهر الغهرض الكتشها  ه أن يكون هناا توافق بني غرض املعلهم مهن 

 قابليتهم البدنية واحلركية.
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ه مراعاة قانون التدرج التعليمي للواجبات احلركية املتعلمة حيث تنتقل ابملتعلم تهدرجييا مهن السههل 
إىل الصههعب ومههن البسههيط إىل املعقههد، و بصههفة عامههة نبههدأ ابرلعههاب البسههي ة لنصههل إىل ارلعههاب 

 دة.املعق
 ه مراعاة أن تكون ارلعاب متنوعة ومشوقة واقتصادية ومبا يتفق مع احتياجات املوقف التعليمي.
ه عدم االنتقال من لعبة إىل أخرى إال بعد أتكد املعلم من أن جل التالميذ قهد أجنزوهها واسهتوعبوا 

 قوانينها بشكل جيد.
ع مراعههاة أال تكههون اإلعههادة جملههرد ههه إعههادة عههرض اللعبههة إذا كههان املوقههف التعليمههي يت لههب ذلههك مهه

 التكرار فقط.
 . (1)ه العمل على حتقيق الراحة النفسية للتالميذ وذلك بشرح اللعبة ابلتفصيل قبل بدايتها

 (172-173. 1990. )املندالوي و أخرون. ه مراعاة املشاركة جلميع التالميذ.
 خصائص مرحلة الطفولة املتأخرة :-3

اي وهي مرحلة ال فولة ومرحلة  العمرية بني املرحلتني املصنفة علمتدخل هذه الفرتة 
إذ ما ،وهي من أهم فرتات تكوين الشخصية وثراء املعلومات وت ور املستوى الرايضي  ،املراهقة

وضعنا نصب أعيننا أثناء التدريب احلقايق ارساسية يف كل اجلوانب هلذه املرحلة السنية، 
كيف نستمع هلم ،ومات واحلقايق يف التعامل مع هؤالء الصبية واست عنا أن نوظف كل املعل

 وكيف نكسب حبهم واحرتامهم أو نعدل من سلوكهم ونرفع من قدراهتم .
حيث أن العلماء يعت ون هذه املرحلة مناسبة يف انتقاء الناءئني للممارسة الرايضية 

 وانضمامهم لألنش ة املختلفة.   
وجهة نالر الت ور احلركي فإن هذا العمر هو أفضل عمر ويقول كورت منيل" ان القا من 

 (52.1987نصيف...)زمين جيب استثماره لت وير القابلية احلركية املتنوعة الوجوه
ويكون النمو العقلي يف هذا السن منوا سريعا وتكون رغبة ال فل يف حب االست الع  

إذ يسأل ويستفسر عن كل ءيء يصادفه ويصر على احلصول على إجاابت رسئلته ،كبرية 
خاصة تلك اليت تتصل به مباءرة ،وحيصل فذا الشكل على معلومات كثرية نواحي متعددة 

تع ش ال فل إىل املعرفة إىل حصوله على معلومات كثرية  ويؤدي ووذب انتباهه ويالحالها
غري أهنا كثريا ما تكون متناقضة وتفتقر إىل الدقة مما يؤدي ابرطفال إىل ،وبسرعة فايقة 

 غري أهنم قادرون أيضا على التفكري املن قي.،استعمال ألفاظ كثرية ال يعرفون معانيها احلقيقية 
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 تعريف النمو:  -1.3
النمو سلسلة متتابعة من التغريات هتد  إىل غاية واحدة، هي اكتمال النضا ومدى 
استمراره وبدء احنداره، فالنمو فذا املعىن ال حيدث فجأة، وال حيدث عشواييا، بل يت ور خ وة 

 إثر أخرى ويسفر ت وره هذا عن صفات عامة.وللنمو مالهران رييسي
ين به منو الفرد يف احلجم والشكل والوزن والتكوين نتيجة لنمو طوله ونع :النمو التكويين-أ

وعرضه وارتفاعه، فالفرد ينمو ككل يف مالهره اخلارجي العام، وينمو داخليا تبعا لنمو أعضايه 
 الداخلية.

به منو الوظايف اجلسمية والعقلية واالجتماعية لتساير ت ور حياة النمو الوظيفي: ونعين -ب
 (29.1997)أبو اجملد وإمساعيل. ن اا بيئته. الفرد واتساع

كما يعرفه كل من دمد احلمامحي وأمني اخلويل أبنه: "تلك التغريات التكوينية والوظيفية اليت 
واليت تستمر طوال حياة الفرد وهذه التغريات ،ت رأ على الكاين احلي منذ تكوين اخللية امللقحة 

 (54.1990)احلمامحي و اخلويل.وب ريقة تدرجيية".حتدث خالل مراحل متتابعة 
 :للناشئني نموال خصائص -2.3

النمو  خصايصحصر أهم  ناكنميبعد اإلطالع على أهم الدراسات واملراجع العلمية املتخصصة 
 :املميزة هلا كما يلي بنحتديد اجلوا وذه املرحلة السنية فاملتعلقة 
 :املورفولوجيةاخلصائص  -1.2.3

فالعالام أقوى  ،أن نسب اجلسم أتخذ ءكاًل اثبتاً ومميزاً يف تلك املرحلة:ويؤكد بس ويسي أمحد 
منو الريتني والقلب تقريباً مما  واكتمال ،عن املرحلة السابقة وارطرا  أطول والقوة العضلية مميزة 

رض بدرجة ملحوظة ويتحمل ال فل امل ويقاوم ،يسمح ابلنشاط الرايضي اجليد يف هذه املرحلة
 .التعب ويكون أكثر مثابرة

 :اخلصائص الفسيولوجية-2.2.3
كما  ،اجلهاز العصيب وجهاز الغدد يستمر النمو الفسيولوجي يف هذه املرحلة وخاصة يف وظايف

الراحة وزايدته بعد  يتميز اجلسم يف تلك املرحلة بتغري ظاهر يف الغدد بصفة عامة والتناسلية
 (164.1996سي . ي)بس و كما يزداد ضغط الدم يف تلك املرحلة  ،اجملهود القصوى 

بصفة خاصة  كما يتميز اجلسم يف تلك املرحلة بتغري ظاهر يف الغدد بصفة عامة والتناسلية
الراحة وزايدته بعد  هذا ابإلضافة إىل استمرار هبوط نسيب يف معدل النبض عند ، للجنسني
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كما أن النمو السريع يف هذه املرحلة   كما يزداد ضغط الدم يف تلك املرحلة  ،اجملهود القصوى 
كما تزداد حجم عضلة   ،الداخلي من الغدة النخامية  يكون املسئول عنه هو إفرازات اجلزء
حة يف هذا ويقرتب من الضغط لدى البالغني وتكون الص القلب بشكل كبري ويزداد ضغط الدم

 السن ممتازة 
توجد أساليب خمتلفة لقياس التحمل الدوري التنفسي خالل مراحل العمر املختلفة  *

املراهقة(ميكن إمجال أمهها على النحو التايل : اختبار احلد ارقصى -)ال فولة
الستهالا اروكسجني أو اختبار الكفاءة البدنية واختبار اجلري ملسافة دددة أو لزمن 

 ددد واختبار قياس نبض القلب بعد أداء جمهود مقنن.
يراعى عند استخدام اختبار احلد ارقصى الستهالا اروكسجني أو اختبار الكفاءة البدنية  *

 أن يتم ذلك وفقا للحمل ارقل من ارقصى وليا احلمل ارقصى.
رات اجلري يوجد ارتباط مرتفع بني اختبارات احلد ارقصى الستهالا اروكسجني واختبا *

دقايق،   9ملسافات طويلة نسبيا مثل اختبار اجلري مسافة ميل، أو اختبار اجلري لفرتة زمنية 
ابلرغم من اختال  ،كما أن هناا تقاراب إىل حد كبري يف ت ور منو التحمل الدوري التنفسي 

عن أدوات القياس السابقة، لذلك قد يرجع استخدام اختبارات اجلري لسهولة تنفيذها فضال 
 قلة تكليفها.

يست يع ارطفال بذل جمهود مع ارتفاع معدالت النبض على حنو يزيد عما كان متوقعا عن *
 ضعف قدراهتم يف هذا اجلانب.

يراعي عند دراسة ت ور منو احلد ارقصى الستهالا اروكسجني خالل العمار املختلفة  *
روكسجني النسيب وذلك بقسمة ملرحليت ال فولة واملراهقة استخدام احلد ارقصى الستهالا ا

 (30) أبو اجملد.النمكي.مرجع سابق. احلد ارقصى الستهالا اروكسجني على وزن اجلسم.
 بدنية :اخلصائص ال-3.2.3

 القوة العضلية: -أوال
يفضل قياس ت ور منو القوة العضلية ابختبارات القوة الثابتة، حيث إن هدا النوع من القياس  *

 وأكثر ءيوعا بني دراسات النمو احلركي.أصدا تعبريا 
يفضل استخدام القوة النسبية وعدم االقتصار على القوة امل لقة عند املقارنة بني ارعمار  *

 املختلفة أو اجلنا يف ت ور منو القوة العضلية.
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 توجد عالقة خ ية بني زايدة العمر وحتسن القوة العضلية خالل مرحليت ال فولة واملراهقة. *
روالد ابلتفوا على البنات يف القوة العضلية امل لقة أو النسبية خالل ارعمار حيتف  ا *

 املختلفة ملرحلة ال فولة واملراهقة وتصبح هذه الفروا أكثر وضوحا بعد مرحلة البلوغ.
خيتلف معدل منو القوة العضلية وفقا ل بيعة اجملموعة العضلية املستهدفة قياسها خالل  *

 ارعمار املختلفة.
ب التنبؤ ابلقوة العضلية املراهق من خالل معرفة درجة قوته العضلية يف عمر مبكر، فإن يصع *

سنوات ليا من الضروري أن  07ال فل الذي حيقق اجنازا متميزا يف القوة العضلية يف عمر 
سنة. ولكن رمبا ميكن التنبؤ بقدر ماليم ابلقوة العضلية  17حيتف  بذلك التفوا يف عمر 

 لتدريبية اليت ال تتجاوز حوايل سنتني.خالل الفرتة ا
 التحمل العضلي: -اثنيا
 يتقارب مستوى اروالد يف حتمل القوة العضلية خالل مرحلة ال فولة املبكرة . *
تتفوا البنات على اروالد يف بعض قياسات حتمل القوة العضلية يف غضون فرتة ما قبل  *

 املراهقة.
يف غضون مرحلة املراهقة وخاصة لعضالت يزداد معدل منو التحمل العضلي لألوالد  *

 الذراعني واملنكبني.
 املرونة احلركية: -اثلثا
تتفوا البنات على البنني يف معالم قياسات املرونة احلركية وخاصة مرونة اجلذع والفخذ  *

 أثناء مرحليت ال فولة واملراهقة.
نشاط احلركي على حنو يتأثر ت ور منو املرونة احلركية ملفاصل اجلسم مبتغري التمرينات وال *

 أكثر أتثريا من متغري العمر.
يوجد تعارض بني بعض النتايا املرتب ة بت ور منو املرونة، ورمبا يرجع ذلك بسبب مبدأ  *

اخلصوصية ملفاصل اجلسم، وإن تسجيل درجة مرتفعة ملرونة مفصل معني ال يلزم حتقيق 
 ذلك ملفصل آخر.

 السرعة: -رابعا
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السرعة االنتقالية من خالل املقارنة بني ارعمار املختلفة يف زمن اجلري ميكن تتبع منو *
ملسافات قصرية دددة أو مسافات اجلري لفرتات زمنية قصرية. كما ميكن املقارنة وفقا لتقدير 

 السرعة ابملرت/الثانية.
 القدرة العضلية: -خامسا

االختبارات استخداما وصالحية يعت  اختبار الوثب العريض من الثبات من أكثر  *
 للمقارنة بني ارعمار املختلفة واجلنا يف ت ور منو القدرة العضلية.

 17 – 07حيتف  اروالد ابلتفوا على البنات يف القدرة العضلية خالل الفرتة العمرية  *
 سنة. 17 – 11سنة ويزداد هذا التفوا بشكل خاص خالل الفرتة العمرية 

 %82سنة حوايل  17- 07العضلية لألوالد خالل الفرتة العمرية  يبلغ معدل منو القدرة *
وهذه النسبة متثل حوايل ضعف معدل ت ور منو القدرة العضلية للبنات خالل نفا الفرتة 

 العمرية.
يوجد تداخل وفقا ملتغري العمر واجلنا يف ت ور منو القدرة العضلية خالل الفرتة العمرية  *

 سنة. 17ل بشكل واضح يف عمر سنة ويقل هذا التداخ 13 – 11
 (84.2003)البيك .أبو زيد.                                                         

 التوافق: -سادسا
 يعت  اختبار رمي الكرة ربعد مسافة من االختبارات الشايعة لتتبع منو التوافق. *
–07القدرة خالل الفرتة العمريةحيتف  اروالد ابلتفوا املستمر على البنات يف هذه  *

 سنة.17
 سنة. 17تتضاعف قدرة اروالد مبقدار مرتني ونصف مقارنة أبداء البنات عند سن  *

 الرشاقة: - سابعا
سنة بشكل عام ددودا للرءاقة مقارنة ابلعديد من القدرات  17- 09تشهد الفرتة العمرية  *

 البدنية ارخرى.
سنة بينما يستمر النمو ابلنسبة  14ا يبلغن سن يتوقف منو الرءاقة لدى البنات عندم *

 سنة. 17لألوالد حن عمر
اثنية  0.1اثنية بينما يرتاوح بني  0.3اثنية  0.2يرتاوح معدل التقدم السنوي لألوالد بني  *

 اثنية ابلنسبة للبنات. 0.3و
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تاج إىل تلعب الوراثة دورا هاما يف ت ور منو الرءاقة وابلرغم من ذلك ميكن تنميتها ولكن حت *
 درجة كبرية من التدريب لت ور منوها واحملافالة عليها.

ميكن تنمية الرءاقة من خالل تنمية القدرات البدنية املرتب ة فا خاصة القوة العضلية  *
 والسرعة والتوافق والتوازن احلركي.

 التوازن: -اثمنا
 مقارنة ابلقدرات البدنية ارخرى.تتميز هذه القدرة البدنية )التوازن( ابلنمو يف عمر مبكر  *
 يتحسن التوازن احلركي بشكل عام مع زايدة العمر. *
 يت ور منو التوازن بشكل غري منتالم ع  مراحل العمر املختلفة. *
يتأثر التوازن ب بيعة البناء اجلسماين خاصة ما يتعلق ابلقياسات اجلسمية لألعراض  *

 ية ارخرى مثل قياسات ارطوال.القياسات اجلسم    واحملي ات، على حنو يفضل 
يؤثر عامل الوراثة أتثريا كبريا يف ت ور التوازن وابلرغم من ذلك ميكن ت ويره ابلتدريب  *

 (43.36مرجع سابق. ) أبو اجملد.النمكي. واملمارسة.
 صائص احلركية:اخل-4.2.3

هارهتا الفنية ملتضفي لعبة كرة القدم على ممارسيها البهجة والسرور واملتعة ويرجع ذلك 
عليها بشغف وميارسوهنا يف أي  وهذا ما جيعل الصغار يقبلون ،وحرية اجلري واحلركة واملناورات 

أن تنمية املوهبة احلركية تتأثر خالل  ويدرا اخل اء ،مكان كلما مسحت هلم الفرصة لذلك 
والنمو يف هذا ،اللعب والنشاط البدين احلر  مرحلة ال فولة حن سن الثانية عشرة عن طريق

 .زادت قدراته احلركية الفرصة لل فل اللعب أكثر كلما السن يت لب إاثرة حركية وكلما سنحت
والبهجة اليت يبعثها اللعب يف نفوس ارطفال ود أن هذين  فإذا أضفنا إىل ذلك عامل السرور

حياول إجادة املهارة الفنية للعبة كرة القدم حن تزداد قدراته احلركية  السببني جيعالن كل طفل
 وسروره. وتزداد متعته

يسهت يع الناءهر يف ههذه املرحلهة أن يهتحكم يف حركاتهه وأن ( 1997)وبشري حنفي دمود خمتهار 
يوجهها حنو اهلهد  سهواء يف نشهاطه اليهومي أو نشهاطه الرايضهي، ولهذلك فههذه ههي الفهرتة املثلهى 

 للتعليم احلركي ويرجع ذلك إىل :
 : فيه حتسن ظاهر.التحمل -
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الناءهههر ضهههعيفا بشهههكل ملفهههت للنالهههر وخاصهههة يف أطرافهههه العليههها : تتحسهههن ولكهههن يبقهههى القـــوة -
 وذلك بسبب عملية النمو السريعة اليت تعرض هلا.

: يسهههت يع الناءهههر أن يهههؤدي عهههددا كبهههريا مهههن املههههارات بشهههكل آيل ال حيتهههاج فيهههه إىل التوافـــق -
افهق يف أواخهر تشغيل للمراكز العليا ابملخ، بل وميكنه التحكم يف مدى واوهاه احلركهات، ويفهل التو 

 (09.مرجع سابق سنة.)خمتار. 12هذه املرحلة ويكون أقصى ت ور يف سن 

 :ةاالجتماعي اخلصائص -5.2.3
تتميز هذه املرحلة ابلوالء الشديد جلماعة ارصدقاء أو رفاا امللعب لدرجة تصبح عندها 

اجلماعة على ال فل أكثر معايري مجاعة ارصدقاء أهم من معايري ارسرة ، و ابلتايل يصبح أتثري 
 من أتثري ارسرة عليه ، و هلذا ي لق على هذه املرحلة من النمو مرحلة تكوين العصاابت .

 وه،ينضم ال فل يف هذه املرحلة مبنتهى السرعة و السهولة إىل اجلماعات اليت تتكون تلقاييا    
إءباع هواايته كجماعات يف نفا الوقت يسعى إىل اجلماعات املنالمة اليت يست يع من خالهلا 

   املعسكرات و الفرا الرايضية ، فيخضع ال فل متاما إىل القيادة ،الكشافة  ،الرحالت  ،الفنون 
  .و يسعى إىل معاونتها و االلتزام بتنفيذ تعليماهتا

يتعصب كل جنا يف هذه املرحلة للجنا الذي ينتمي إليه ، و قد يصل ارمر إىل مستوى    
 (60.2003.)فوزي. ا اآلخرالعداء ضد اجلن

و  و إظهار قدراته ، يبحث طفل هذه املرحلة عن تشجيع الكبار و املعاملة املرضية هلم"   
 (405.1983") عالوي.احتشام ، نالافة ، جناح يف الدراسة ، اخذ ادوار  صفاته االجتماعية

 : اخلصائص النفسية -6.2.3
ابعتاها فرتة  سنة( تتميز 14املرحلة حتت )( أن هذه 1994يذكر دمد حسن عالوي)

ي لق عليها املراهقة واليت  إذ مير الفرد فيها ابملرحلة اليت،انتقال ما بني ال فولة والفتوة والشباب 
بصورة ابلغة على حياة الفرد يف  واليت تؤثر،تتميز ابلعديد من التغريات الفسيولوجية والنفسية 

 : املراحل التالية من عمره
   ،واإلرادة الكبرية للتعلم أن أطفال هذه املرحلة تكون هلم الشجاعة" ل كارل لودينويقو 

والناءر ينشد التوازن  احمليط به كما أنه يكون يف هذه املرحلة ءديد الغضب حساس جلميع
 الغضب أو التعب . ولكنه كثري ال لبات يرفع صوته عند ، بينه وبني اآلخرين
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ميله الشديد لالنتماء  مل املسئولية ويرغب يف النجاح ويالهرويف هذه املرحلة يبدأ يف حت 
 االست الع وكشف احلقيقة.  كم أن ال فل يف هذه املرحلة يكون ميله إىل  ،للنوادي الرايضية 

حد  وابلتايل فهو حياول التحدث عن ارسرة واستقالله من الكبار إال أنه ال يصل إىل 
 ة،املرجو  وتكون راحة ال فل يف هذه املرحلة بتحقيق اهلد ،اخلروج عن ارسرة وإرادة الكبار 

عند اكتسافم مهارة  ويتسع جمال امليول والقدرات احلركية واالجتماعية بدرجة ملموسة ويراتحون
 .أو لنجاحهم يف عمل ما

 : اخلصائص العقلية -7.2.3
 ال فل يست يع أن يفكر ويستعمل التحليل للالواهريف هذه املرحلة نالح  أن 

ينتقل  ويزداد نضا العمليات العقلية كالتذكر والتفكري إذ،الجتماعية واملواقف اليت مير فا ا
والرتكيز من حيث  كما تزداد قدرته على االنتباه،ال فل من طور تفكري اخليال إىل طور الواقعية 

(أن " ارطفال املوهوبني يتمتعون بذكاء فوا 2000العزة )ويرى سعيد حسىن  ،املدى واملدة
كما إهنم قادرين على فهم السبب ،كثر أدرجة ف 140درجة أو  130 املتوسط قد يكون

ولديهم القدرة على اإلدراا والفهم واالستيعاب ،والنتيجة وإدراا االرتباط والعاليق بني ارءياء 
هنم ءديدي املالحالة إابلتفكري اإلبداعي واالبتكار و ويتميزون ،والتعمق يف العلوم التجريدية 

 ( 41.2000)العزة.".ولديهم قدرة عالية الرتكيز وتعلم املهارات 
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 خامتة:
وليا هدفها حتقيق النشاط البدين واحملافالة  زمان ومكان ارلعاب الصغرية تؤدى يف أي   

أيضا ت وير مستوايت الالعبني املوهوبني  بل هو ،على الصحة العامة والقوام السليم فحسب
الصغرية يف العامل مع النصف  واملتفوقني يف خمتلف ارلعاب الرايضية. و قد زاد انتشار ارلعاب

ولسهولة تعلمها ،  الثاين من القرن العشرين ملا حتققه من فوايد ورمهيتها الرتبوية والصحية
 اب الصغرية على أهنا صورة للمجتمع الذي تسودوتناليمها وتنفيذها وكثريا ما ينالر إىل ارلع

 .فيه 
وتعت  هذه املرحلة حساسة وهامة يف حياة ال فل فهي حتدد مستقبل ال فل الرايضي    

وأثناءها حتدث تغريات يف أجهزة اجلسم املختلفة، وهذه التغريات تتوافق مع منو اجلسم وترتبط 
 فيما بينها بصفة متكاملة لتشكل وحدة كاملة.
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 دـــمتهي
يف كرة القدم احلديثة تعترب املهارات األساسية قاعدة مهمة ألداء اللعبة، حيث تلعب دورا       

عملية إتقان وجناح الطريقة اليت  لصاحل الفريق، وتؤثر أتثريا مباشرا يف ةكبريا يف حتقيق نتائج إجيابي
وعدم قدرته يف السيطرة على جمرايت اللعب واألداء، مما يؤدي إىل إرابك اخلصم ،يلعب هبا الفريق 

أن ،وابلتايل يستطيع الفريق املهاجم ذو السيطرة امليدانية بفضل املهارات العالية ألعضاء الفريق 
أماكن ومواقف جيدة تسهل له القدرة على اهلجوم والوصول أيخذ زمام املبادرة دائما ابلتواجد يف 
 إىل مرمى اخلصم وإحراز األهداف.
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 : املهارات األساسية يف كرة القدم -1
 مفهوم املهارة: -1.1

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

 .قةاألداء ابإلتقان والد
ويرى إبراهيم محاد أن املهارة تدل على:"مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من خالل 

مع بذل أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن ،يام أبداء واجب حركي أبقصى درجة من اإلتقان الق
 (104.2001.)محادممكن"

 مفهوم املهارة يف كرة القدم: 2.1-
كل التحركات الضرورية "على أن املهارات األساسية يف كرة القدم تعين  حنفي خمتاريرى 

يطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه احلركات ابلكرة أو إاهلادفة اليت تؤدى بغرض معني يف 
 (71.1994")خمتار.بدون كرة

  :ةـارات األساسيـوم املهـمفه -1.3
 اليت جيب أن،تعد املهارات األساسية )الفنية( بكرة القدم من العناصر املهمة و األساسية 

و خاصة بعد التطور ،ميتلكها العبني كرة القدم و أحياان تكون الفيصل حلسم نتيجة املباراة 
املباري الكبري و كذلك االرتقاء ،جوم يف طرق اللعب املختلفة و احلديثة يف الدفاع و اهل الكبري

 كرة القدم  يف أداء العيب
 ويكر الابة تكنيك الالعب و أدائه على ضوء ذلك فاملهارات األساسية بكرة القدم هي مبث 
 مع مهاراته احلركية و حسن استخدامها يف املباراة بشكل مناسب وفقا حلاالت،نسجامها وإ

 .ملختلفة يف إطار قانون كرة القدمالالعب ا
ن اهلدف من التعلم املهارات األساسية هو جعل الالعب قادرا على التصرف ابلكرة "إ      

حسب قانون اللعبة يف أي وقت من أوقات اللعبة ، األمر الذي جيعله ،أبي جزء من جسمه 
قادر على تنفيذ اخلطط الدفاعية و هجومية بكفاءة و اجيابية ، و عندما يصل الالعب إىل 

مع  ميكن أن يعتمد عليه يف التعاون،ن ات األساسية اللعبة بدقة و إتقامرحلة أداء مجيع املهار 
 ( Bernard.1990.91)"  أعضاء الفريق يف تنفيذ الواجبات و تطبيق اخلطة املعتمدة
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 ستخدامإيستلزم  عبارة عن نوع معني من العمل واألداء "عبده أهناأبو  ويرى حسن السيد
   (128.2002.هأبوعبد) "العضالت لتحريك اجلسم أو بعض أجزائه لتحقيق األداء البدين اخلاص

سواء   ،ومما سبق فإننا نعترب املهارات األساسية هي تلك احلركات اليت يؤديها الالعب      
كانت ابلكرة أو دوهنا هبدف مزاولتها و تعلمها حىت يتوصل الالعب إىل إتقان املهارة بشكلها 

و الذي يساعد الالعب على تنفيذ خطط اللعب املختلفة اهلجومية  ،الصحيح والسليم
وهي هبذا ،  و التعاون مع أعضاء الفريق لتحقيق الفوز يف املباراة ،والدفاعية ابجيابية وفعالية

الشكل تعتمد أساسا على احلركة وتتضمن التفاعل بني عمليات معرفية وعمليات إدراكية 
التكامل يف األداء. وجدانية لتحقيق  

 أمهية املهارات يف كرة القدم: -4.1
تتوقف نتائج أي فريق يف كرة القدم على مدى إجادة العبيه للمهارات املختلفة هلذه الرايضة 

 وتوظيفها لصاحل جهود الفريق لتحقيق هدفه يف الفوز ابملباراة.
إن درجة أو مستوى إجادة العيب الفريق حتدد بدرجة كبرية مستوى تعامل كل العب مع الكرة 

وكيفية التحكم فيها أو توصيلها أو أسلوب االستحواذ عليها من املهاجم، وكذلك كيفية ، 
 تصويبها إىل املرمى والتحرك بدون الكرة وينطبق ذلك كله على حارس املرمى.

دم كثريون جدا ولكن كلما ارتفع مستوى إجادة الالعب للمهارات إن ممارسي رايضة كرة الق
كلما زادت قيمته يف الفريق، إذ ذلك ينطبق على أي مستوى من مستوايت ممارسة كرة القدم ،

يف العامل، ففي فرق الصغار الرباعم أو الناشئني أو الشباب أو الدرجة األوىل أو الفرق القومية 
شريطة  ، مستوى أدائه للمهارات كلما زادت أمهيته يف الفريقكلما ارتفع مستوى الالعب يف،

أن يكون متمتعا بقدر مناسب من ابقي العناصر األخرى كاللياقة البدنية، حىت الالعب الذي 
فإنه يصبح مميزا يف الكثري من ، يكون يتميز أبداء مهارة واحدة أعلى من مستوى زمالئه 

يف مستوى أدائه يف املراوغة أو الذي ميتاز يف نوع معني املواقف فالالعب الذي يتميز ابرتفاع 
 من أنواع ضرابت الكرة عن ابقي زمالئه يكون سالحا مميزا داخل هذا الفريق.

وكرة القدم رايضة تربوية مجاعية يتطلب أن يكمل أداء كل العب فيها أداء ابقي زمالئه يف 
 يصبح دىل كل فريق تنوعا وتكامال الفريق، إذ ذلك ينطبق أيضا على املهارات األساسية حىت

 .يف مستوايت أداء العبيه وبذلك يصبح مستوى أداء الفريق جيدا
 



 الفصل الثاين هارات األساسية يف كرة القدم امل 

 

47 

 تقسيم املهارات األساسية: -5.1
 :  املهارات األساسية بدون كرة -1.5.1

 : إيل هأبوعبد السيدحيث قسمها 
 ( يوضح املهارات األساسية بدون كرة وأقسامها1الشكل رقم )

 املهارات بدون كرة                            
  

 بدون كرة ملهارات الدفاعيةا                     دون كرةب ملهارات اهلجوميةا       
 * اجلري التفاعلي الدفاعي            * اجلري التفاعلي اهلجومي.              
 جمرايت اللعبمع                     مع جمرايت اللعب   

 * حتفز املهاجم للتعامل مع الكرة.              * حتفز املدافع للتعامل مع الكرة.
 *الوثب لتعامل املدافع مع الكرة.  *الوثب لتعامل املهاجم مع الكرة.           

يتحرك العب كرة القدم يف أغلب أوقات املباراة بدون كرة نظرا التساع مساحة امللعب وكثرة 
الالعبني، فماذا يفعل الالعب خالل ابقي الوقت؟ إنه يؤدي املهارات بدون كرة أو قد عدد 

 يكون يلتقط أنفاسه.
 املهارات اهلجومية بدون كرة: –أ 
 اجلري التفاعلي للمهاجم مع جمرايت اللعب : *

يرتبط جري مهاجم كرة القدم خالل تفاعله مع جمرايت اللعب بعدة مظاهر حيث يكون 
خالله مستعدا الستقبال الكرة للتعامل معها ابلدقة والقوة املناسبة للموقف ومن هذه املظاهر 

 اجلري يف اجتاه والنظر إىل اجتاه آخر. -  ما يلي:               
 للتعامل مع الكرة هجوميا.اجلري املتنوع السرعات مع التحفز -
 اجلري مع تنفيذ أنواع متعددة من اخلداع.-
 اجلري ابخلطوات القصرية عند اقرتابه أو توقعه للتعامل مع الكرة.-

 حتفز املهاجم للتعامل مع الكرة: *
يعين التحفز "اختاذ وضع يكون فيه الالعب يف أقصى درجات االستعداد للقيام ابألداء 
أبفضل كفاءة ". والعب كرة القدم يتخذ دائما وضع للتحفز للتعامل مع الكرة القادمة إليه. 
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إن هذا الوضع يراعى فيه االنتباه وبسرعة للعديد من املعطيات احمليطة مثل موقف الالعبني 
 والزمالء واملرمى وغريه حىت يتسىن له أن يتعامل مع الكرة أفضل تعامل ممكن.املدافعني 

 الوثب لتعامل املهاجم مع الكرة:*
كثريا ما يلعب املهاجم الكرة برأسه خالل املباراة أومن الوضع طائرا وغالبا ما يستخدم 

فاءة ممكنة. كي يتمكن من الوصول للكرة يف وضع ِيؤهله من لعبها أبفضل ك،املهاجم الوثب 
 إن وثب املهاجم للتعامل مع الكرة يرتبط بعدة مظاهر منها ما يلي:

 الوثب للوصول إىل وضع ميكنه من التعامل مع الكرة. -
 الوثب للوصول إىل وضع ميكنه من التعامل مع الكرة مث اهلبوط ملتابعتها. -
 الوثب للوصول إىل وضع ميكنه من التعامل مع الكرة يف الوقت املناسب. -

 املهارات الدفاعية بدون كرة: – ب
 اجلري التفاعلي الدفاعي مع جمرايت اللعب. *

يرتبط جري مدافع كرة القدم خالل تفاعله مع جمرايت اللعب بعدة مظاهر حيث يكون 
خالله مستعدا ملهامجة الكرة اليت يف حوزة العيب الفريق املنافس، وهذه املظاهر تتشابه مع تلك 

 اجلري التفاعلي للمهاجم ولكن يكون اهلدف منها هدفا دفاعيا.املوجودة يف 
 حتفز املدافع للتعامل مع الكرة: *

ا ما  ذعلى املدافع قبل أن يتعامل مع الكرة اليت يف حوزة أحد العيب الفريق املنافس أو إ
أن يتخذ وضعا ميكنه من تنفيذ ذلك أبفضل درجة ممكنة من الكفاءة. ،كانت يف طريقها إليه 

كما يثىن اجلذع ،غالبا ما تكون القدمان متباعدان بدرجة متكنه من سهولة التحرك وسرعته و 
لألمام بقدر مناسب وتباعد الذراعان عن اجلسم لالحتفاظ ابالتزان ويوزع النظر مابني الكرة 

 واملوقف احمليط هبا.
 الوثب لتعامل املدافع مع الكرة:* 

الكرات العالية سواء برأسه أو بقدمه هبدف تشتيت  حيتاج املدافع للوثب عاليا للتعامل مع
فالوصول إىل الكرات العالية أوال قبل املهاجم املنافس مطلبا حيواي خاصة داخل منطقة  ،الكرة

ووثب املدافع يرتبط أساسا ابلقوة  ،اجلزاء وإال متكن املهاجم من لعبها أوال وهو ما يهدد املرمى
 ( 136مرجع سابق..ه)أبوعبد.املميزة ابلسرعة وااللتحام القوي
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 املهارات األساسية القاعدية ابلكرة: -2.5.1
 الشبلي إيل :خليفة قسمها 

 

 
 (14.2001ي.ل)الشب

 
 

 التمرير:-1.2.5.1
 :هتعريف -

التمريررر وسرريلة ربررط أوليررة بررني العبررني أو أكثررر، تسررمح بتفررادي العرريب اخلصررم ووضررع الزميررل يف 
 (Bernard.99.1999 )    من أجل أداء حركي حمدد )التصويب(. املفضلة الوضعية 
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علرررى السررريطرة علرررى جمررررايت اللعرررب، كرررذلك إن إجرررادة الفريرررق للتمريرررر مرررن العوامرررل الررريت تسررراعد 
تنفيذ اخلطط اهلجومية املختلفرة وكرذلك الدفاعيرة، كمرا أهنرا تكسرب الفريرق الثقرة يف تساعد على 

الرررنفس وتزعرررزع ثقرررة الفريرررق املنرررافس يف نفسررره، كمرررا أن دقرررة وجنررراح التمريرررر يررررتبط ارتباطرررا وثيقرررا 
ابلسيطرة على الكرة، وال بد من تعليم الناشئ أولوية االجتاه يف التمريرر، ييرث يركرز الناشرئ علرى 

 ء التمرير كالتايل:أدا
ــر األمــامي: -أ  يعترررب التمرررين لألمررام هررو مفترراح التمرررين اخلططرري فهررو يكسررب املهررامجني التمري

 على التخلص من الكثري من املدافعني  إىل أنه يساعد ابإلضافةمساحة للتحرك لألمام 
ه ميرررر الكرررة الكرررة لألمررام فإنررمتريررر  بأمررا إذا مل يكررن يف إمكرران الالعرر : يالتمريــر العرضــ -ب  

 ابلعرض إىل زميل آخر يستطيع تغيري اجتاه اللعب أو يستطيع التمرير لألمام.
: أمررا أخررر خيررار أمررا الالعررب فهررو التمريررر للخلررف وفيهررا ميهررد الالعبررون التمريــر للفلــ  -ج 

لتنظيم صفوفهم لبدأ اهلجوم أو لتهيئة الكرة للزميرل يلعبهرا للخلرف حرىت يسرتطيع التصرويب علرى 
 مرمى املنافس وينبغي التدرج يف تعليم التمرير للناشئ كاآليت:

 التمرير بعد إيقاف الكرة )بعد أكثر من ملسة( بدون منافس. -
 التمرير بعد إيقاف الكرة بوجود منافس سليب. -
 .التمرير حتت ضغط املنافس من خالل التقسيمات املصغرة -

وعند التدريب على مهارات التمرير يراعا الرتكيز على متابعة الناشئ ملواقرف اللعرب املتغرري        
ويف أمرراكن اللعررب الرريت يررتم منهررا األداء اخلططرري وذلررك ،والتحركررات اخلاصررة ابلررزمالء واملنافسررني 

فيررذ كمررا أنرره مررن الضررروري تعررود الناشررئ علررى اختيررار الزميررل املناسررب لتن  ،قبررل أن أتيت الكرررة إليرره
مبعرىن أن  ،وأن يكون التمرير من خالل موقرف مالئرم يضرمن جناحره،األداء اخلططي عند التمرير 

رض مسررار الكرررة املمررررة للزميررل أي منررافس يغررري مررن هررذا املسررار فتصررل بعيرردة عررن الزميررل عررال يت
ة وأيضررا عنررد الترردريب يراعرري التنبيرره ابسررتمرار لرردى الناشررئني أبمهيررويف مكرران يسررهل فقررد الكرررة، 

أي مرررا يضرررمن الدقرررة واألمانرررة لوصرررول الكررررة للزميرررل ،اسرررتخدام نررروع التمريرررر املناسرررب للموقرررف 
ه يرررعلوقرررد يكرررون مترررطخرا فيضرررغط ،داء التمريرررر ابإلضرررافة إىل اختيرررار الناشرررئ للحظرررة املناسررربة أل

ممرا يرؤدي إىل صرعوبة األداء وإعطراء الفرررص للمردافعني وتغطيرة مسراحات كانرت خاليررة  ،املنرافس
يكررون الزميررل مسررتعدا  ن التمريررر أسرررع مررن الررالزم وقبررل أن، كمررا البررد أن ال يكررو للتمريررروتصررلح 

الالزمرة لوصرول الكررة ملكران الزميرل ومبرا ميكنره  القروةالستقبال الكرة، وأيضا أن يسرتخدم الناشرئ 
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السررتحواذ عليهررا أو تصررويبها أو متريرهررا وأن تكررون يف املسرراحة اخلاليررة دون أن تبتعررد عنهررا قبررل 
 ( 58- 57 .2001 .و عفيفي شعالن )                      صول الزميل.و 

 استقبال الكرة: -2.2.5.1
استقبال الكرة هو إخضاع الكرة حتت تصرف اللعرب واهليمنرة عليهرا وجعلهرا بعيردة   :هتعريف -

وذلك للتصرف فيها ابلطريقة املناسبة حسب ظروف املبراراة والسريطرة علرى  ، عن متناول اخلصم
سرواء كانرت الكررات األرضرية أو املنخفضرة االرتفراع ،الكرة تتم يف مجيرع االرتفاعرات واملسرتوايت 

توقيتا دقيقا للغاية وحساسرية ابلغرة مرن أجرزاء  أو املرتفعة، كذلك فإن السيطرة على الكرة تتطلب
عررب والرريت تقرروم ابلسرريطرة علررى الكرررة بسرررعة عاليررة مث حسررن التصرررف فيهررا لالة اجلسررم املختلفرر

عب كشف جوانرب امللعرب املختلفرة، كرذلك ميكرن القرول أن هرذه وهذا يتطلب من الال ،يكمة
مررن اإلتقرران والررتحكم ملررا هلررا مررن جيررب أن يؤديهررا كررال مررن املهرراجم واملرردافع بدرجررة كبرررية املهررارة 

 الكرة لسيطرت الالعب.أمهية ابلغة يف إخضاع 
 السيطرة على الكرة: مبادئ عامة جيب أن تراعى أثناء -

هنرراك مبررادس وأسررس عامررة جيررب علررى الالعررب أن يتبعهررا أثنرراء قيامرره ابلسرريطرة علررى الكرررة وهرري 
 ضرورة سرعة التحرك للسيطرة على الكرة ولنجاح ذلك جيب أن يتبع التايل:

 يف االجتاه املباشر ملكان استقبال الكرة. هأن يقوم الالعب بوضع جسم -
التحرك بسرعة يف اجتاه الكرة وليس انتظار وصوهلا إليره خصوصرا يف املواقرف الريت يكرون فيهرا  -

 الالعب. اخلصم قريبا من
 ابتعررادوالرتكيررز يف مهررام  االنتبرراهاإلهتمررام بترروازن اجلسررم أثنرراء السرريطرة علررى الكرررة مررع شرردة  -

 د السيطرة عليها.بع الكرة عن الالعب
أن يقرر بسرعة ويف وقت مبكر أي جزء من أجزاء اجلسم سوف يستخدمه يف السريطرة علرى  -

 الكرة.
ضرورة اسرتخدام أكررب مسرطح مرن اجلسرم للسريطرة علرى الكررة دون حردوء أي أخطراء فنيرة  -

 حلظة السيطرة على الكرة.
كررون قررد اختررذ القرررار السررليم يف لكرررة والسرريطرة عليهررا أن يجيررب علررى الالعررب قبررل اسررتالمه ل -

 حسن التصرف يف الكرة حسب مقتضيات الظروف احمليطة ابلوقت أثناء املباراة.
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جيررب مراعرراة اسررتخدام جررزء مررن اجلسررم الررذي يقرروم ابلسرريطرة علررى الكرررة مررع مراعرراة سرررعة  -
 .حترك الكرة أثناء السيطرة عليها

ابلسريطرة عليهرا أكثرر مرن الرالزم خزفرا مرن حصرول عدم ابتعاد الكرة من الالعب الرذي يقروم  -
  (116. 115..مرجع سابق هبد)أبوع                                       اخلصم عليها

 اجلري ابلكرة:   -3.2.5.1
عندما جيري الالعب ابلكرة فإن هذا يعين أن الكررة تقرع حترت سريطرته فيقروم أبداء كافرة          
 وقررد اصررطلح علررى تسررمية هررذه املهررارة " ابجلررري ابلكرررة" ،واملعررارات الرريت يريررد تنفيررذهااحلركررات 

غرري أهنرا يف بعرض األحيران ترؤدي ابملشري،  ،حيث أن الالعب غالبا ما يؤدي هذه املهارة ابجلري
 وخاصة عندما يكون ذلك ألغراض تكتيكية " خططية".

ما يستخدم إحدى أجزاء القدم وأحياان جيري ولتنفيذ هذه املهارة فإن الالعب غالبا          
ين معا، وقد جيري ابلكرة مستخدما رأسه، غرب أنه عندما ذأو الفخ ذابلكرة مستخدما الفخ

تنطيط ابلكرة" فال جيري أو الرأس فإننا نفضل التعبري عن ذلك بعبارة "  ذيستخدم الفخ
ذلك على جماراة سرعة وظروف  حيث ال يساعده،ه ملسافة كبرية ذالالعب ابلكرة برأسه أو فخ

 اللعب أو الالعبني، لذلك فإن اللعب غالبا ما يؤدي هذه املهارة إبحدى أجزاء القدم التالية:
اخلارجي ،و من األجزاء اليت قد  األماميجزء القدم األمامي الداخلي،جزء القدم      

 عبارة عن واجلري ابلكرة هو،والرأس  ذابإلضافة إىل الفخستخدمها الالعب أحياان سن القدم ي
خليط من اجلري، وركل الكرة إبحدى أجزاء القدم املعروفة، ويتوقف حتديد سرعة اجلري ابلكرة 
 ،و كذلك اجلزء املستخدم يف ضرهبا وقوة الضربة أثناء اجلري هبا على املسافة اليت يتحرك فيها

بعد اخلصم عنه،و أيضا اهلدف من اجلري ابلكرة ومهما كانت  الظروف فإن اجلري و  بالالع
ال يطلقها بعيدا عن متناول أبن وذلك  ،ابلكرة يستدعي من الالعب استمرار السيطرة عليها

و مرتين، وتقل هذه املسافة كلما قرب أو أال تزيد املسافة بينه وبني الكرة عن مرت  قدميه،
من الطرق ألكثر شيوعا للجري ابلكرة ، اجلري ابستخدام جزء القدم و  ،ن الالعباخلصم م
كرب مسافة ابلسرعة املطلوبة و ألحيث يتمكن خالهلا الالعب من اجلري  الداخلي األمامي

الداخلي معا،  اخلارجي و بسهولة ،غالبا أيضا ما جيري الالعب مستخدما جزء القدم األمامي
 .ن سرعة اجلري ابلكرةوإن كان ذلك قد يقلل م
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فرررإن ذلرررك اندرا مرررا  )أو اجلرررزء األوسرررط مرررن اجلبهرررة (الررررأس  ابسرررتخدامأمرررا اجلرررري ابلكررررة        
حيرررردء ،وكمررررا سرررربق القررررول فررررإن أداء هررررذه املهررررارة يكررررون لتنطرررريط الكرررررة وتعلرررريم اجلررررري ابلكرررررة 

فمرررن ،الالعرررب يف اجلرررري  اللمبتررردئني يتطلرررب مراعررراة األوضررراع التشررررحيية للقررردم الررريت يسرررتخدمه
اخلررارجي حيررث  الضررروري البرردء بتعلرريم الالعررب )الناشررئ( اجلررري ابلكرررة أوال مررزء القرردم األمررامي

ابلكرررة مرررزء القررردم أن اجلرررري يضررمن الالعرررب هبررذه الطريقرررة مرونررة أكثرررر يف احلركرررة ابإلضررافة إىل 
                                                                         رياألمامي اخلارجي يعترب أكثر مناسبة لتحقيق السرعة املطلوبة يف اجل

مرررزء القررردم األمرررامي الرررداخلي يف تعلررريم الالعرررب الناشرررئ اجلرررري ابلكررررة ويررررى الررربعض أن البررردء 
  .ميكن البدء يف تعليمه اجلري بوجه القدم وسن القدم –بعد ذلك فقط  –واخلارجي 

 التالية :ابلكرة أبي جزء من األجزاء جيب أن مير ابخلطوات وتعليم مهارة اجلري 
 أداء املهارة من املشي ابستخدام كرة طبية مث بكرة عادية.  -

 أداء املهارة من اجلري اخلفيف بكرة عادية .   -

 .أداء املهارة مع زايدة سرعة اجلري  -

 .احأداء املهارة من اجلري العادي واملرور بني كرات طبية أو أرم -

 أداء املهارة مع تغيري السرعات.  -
 ( 174.171 .2003 .)الوقاد. أداء املهارة مع تعدية خصم أو حاجز -

 ة:ــاملراوغ -4.2.5.1
 : تعريفها -

هررري فرررن الرررتخلص مرررن اخلصرررم وخداعررره مرررع قدرتررره علرررى تغيرررري اجتاهررره وهرررو حيرررتفظ ابلكررررة        
بسرعة مستخدما بعض حركات اخلرداع الريت يؤديهرا إمرا مذعره أو بقدميره، وهري سرالح الالعرب 

 وعامل أساسي يف تنفيذ اخلطط اهلجومية الفردية واجلماعية.
ألساسررية يف كرررة القرردم، لررذلك جيررب أن جييرردها املهرراجم واملراوغررة تعترررب مررن أصررعب املهررارات ا  

واملدافع على حرد سرواء مرع احتفراظ كرل العرب أبسرلوبه املميرز يف مهرارة املراوغرة، ولكري يتحقرق 
ذلك جيرب أن يتمترع الالعرب احملراور بقردرة بدنيرة عاليرة تسراعده علرى جنراح مهرارة املراوغرة، ومرن 

لررك الرشرراقة واملرونررة والسررعة احلركيررة الرريت تسرراعد علررى أهرم القرردرات البدنيررة الرريت تسراعده علررى ذ
 حتسني األداء املهاري للمراوغة.
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ويف كرررة القرردم احلديثررة تعترررب مهررارة املراوغررة أقررل أمهيررة مررن مهررارات التمريررر والسرريطرة علررى        
صرررف الررريت تتخاليررة مرررن مهرررارة التمريررر مسررراحة  اكتسرررابالكرررة ألهنرررا غالبررا أقرررل بطرررئ، وأتثررر يف 

ابلسررررعة والدقرررة، وابلررررغم مرررن ذلرررك فإنررره يوجرررد كثرررري مرررن املواقرررف اللعبيرررة الررريت تسرررمح لالعرررب 
يريررررة نتيجررررة الرررردفاع الضرررراغط مررررن اخلصررررم يف املسررررتحوذ علررررى الكرررررة أن يررررؤدي مهررررارة التمريررررر 

مساحات صغرية أو استخدام الفريق املنافس ملصيدة التسلل كخطة دفاعيرة ويصربح احلرل األمثرل 
 جديدة والتغلب على املواقف السابقة هو إجادة الالعب للمراوغة. الكتساب مساحة

وابلرررررغم مررررن أمهيررررة املراوغررررة للفريررررق فإهنررررا سررررالح ذو حرررردين، فررررإذا أجرررراد العرررريب الفريررررق يف       
استخدام طرق احملاورة بنجاح فإن ذلك يعترب مفيردا مرن الناحيرة اخلططيرة للفريرق ألنره يرنقص مرن 

خررر ابإلضررافة إىل اكتسرراب املهرراجم الثقررة ابلررنفس وعلررى اجلانررب اآلخررر عرردد املرردافعني للفريررق األ
سررروء اسرررتخدام املراوغرررة وأدائهرررا بصرررورة غرررري جمديرررة يرررؤدي إىل هررردم خطرررط الفريرررق اهلجوميرررة فرررإن 

 وإهدار الفرص يف امتالك الكرة
لررذلك جيررب أن يضررع الالعررب املهرراجم نصررب عينيرره أن املراوغررة ال بررد أن تكررون بسرربب         

ا هررردف لفائررردة الفريرررق ولررريس االسرررتعراض ونسررربة أداء املراوغرررة كبررررية ابلنسررربة لالعررريب اهلجررروم وهلررر
الررردفاع وأقرررل لبررراقي أفرررراد الررردفاع، وكلمرررا امتررراز الالعرررب بطريقرررة أدائررره  وتقرررل ابلنسررربة لسررراعدي

 تنفيرذ السهلة لتنفيذ املراوغة وتزود مبهارة أداء الطرق املختلفة للمراوغة، كلما أفاده ذلرك كثرريا يف
 خطط الفريق اهلجومية وأعطى فريقه فرصة تفصيل للفوز ابملباراة.

 ومن أهم صفات وشروط املراوغة الناجحة ما يلي: 
 للموقف اللعيب واليت غالبا ال يتوقعها املنافس.اختيار الطريقة املناسبة  -
 قدرة الالعب املهاجم على إقناع اخلصم املدافع بتحرك خادع. -

 املراوغة بعنصر املفاجطة.أن تتصف  -

 بسرعة ورشاقة. عب املهاجم على تغيري أوضاع جسمهقدرة الال -

مررررن نرررروع وطريقررررة للمراوغررررة حررررىت ال يررررنجح  قرررردرة الالعررررب املهرررراجم علررررى اسررررتخدام أكثررررر -
 خصمه املدافع يف توقع نوع املراوغة اليت يقوم بتنفيذها املهاجم.

 تم األداء.يقدرة الالعب املهاجم على تغيري سرعة ر  -

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

 وهناك عدة طرق للمراوغة هي:
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 املراوغة من األمام.      
 املراوغة من اجلانب.      
 (154.153 مرجع سابق..ه)أبوعبد املراوغة من اخللف      

  يفهم ما يلي:وعلى ضوء ذلك جيب على الناشئ أن  
أن تتناسب طريقة املراوغة مع املوقف، مثل املسرافة املتاحرة أو اجتراه املردافع صروب املهراجم  -

وعلررى ذلررك يترردرب الناشررئ علررى أنررواع املراوغررات املمكنررة كلهررا وترررتك لرره احلريررة يف اختيررار مررا 
 يناسبه أثناء املباراة.

 يتعلم الناشئ كيفية محاية الكرة من املنافس. نأ -

 أن يدرك الناشئ ماذا سيفعل بعد املراوغة مثال: التمرير للزميل أو التصويب -

 (43. مرجع سابق)شعالن .عفيفي.                                                     
 ب:ـالتصوي -5.2.5.1

هررو إحرردى وسررائل اهلجرروم الفررردي، ويتطلررب التصررويب مررن الالعررب مقرردرة علررى :هتعريفــ - 
ومهرررارة فنيرررة عاليرررة يف األداء ملختلرررف أنرررواع ضررررب الكررررة ابلقررردم وأتيت فرصرررة التصرررويب  الرتكيرررز

قبررل التصررويب أن يقرررر الالعررب  دائمررا بعررد احملرراورة أو بعررد اللعررب اجلمرراعي بررني العبررني، وجيررب 
 كيف يصوب، وجيب أن يدرك الالعب نواحي الضعف يف حارس مرمى الفريق املنافس.

أو فقررردان إن التصرررويب يف املبرررارايت يعتررررب عمليرررة اختررراذ قررررارات، فررردواعي الفشرررل يف التصرررويب  
قررد تكررون حرراجزا نفسرريا أمررا الكثررري مررن الالعبررني، وعلررى هررذا  الفريررق للكرررة إذا صرروب الالعررب

ال بررد لرره مررن صررفات نفسررية خاصررة يتطلررب غرسررها يف الالعررب منررذ بدايررة عهررده يف فالتصررويب 
ة ابلررنفس مررثال، ولكرري تكررون عنررد الالعررب الثقررة يف الررنفس ليصرروب ال بررد وأن الترردريب، كالثقرر

 يكون وصل إىل مرحلة اإلتقان يف تكنيك التصويب حتت كل الظروف مثل: 
 التدريب على التصويب يف ظروف سهلة و بسيطة . -
 االرتفاع التدرجي بسرعة األداء. -

املقاعرد –احلرواجز –قماع والشرواخص األ–استخدام الوسائل املساعدة )احلوائط املقسمة  -
 .املرمى متعدد  املساحات(–

 أن تؤدى مترينات التصويب من اجتاهات متغرية ملسار الكرة. -    
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تثبرررت مهرررارة التصرررويب عرررن طريرررق تغيرررري الظرررروف اخلارجيرررة مثرررل اسرررتخدام مررردافع سرررليب  -    
 ولكن بفاعلية.

 التدريب على املهارة حنن ظروف أكثر صعوبة مثل وضع مدافع اجيايب -    
 االهتمام والرتكيز على دقة التصويب لتثبيت التكنيك الصحيح . -    
االهتمررررام بتنميرررررة خطررررط اهلجررررروم الفرديرررررة واجلماعيررررة إلجيررررراد املزيرررررد مررررن املواقرررررف املناسررررربة  -    

 للتصويب .
هتم علرى التصرويب مرع اسرتخدام اء احلرية هلم لإلظهار قردر ني إعطجيب على مدرب الناشئ -   

 (158..مرجع سابق)شعالن .عفيفي  األسلوب األمثل للتوجيه
 :ة ـارات األساسيـم املهـل تعليـمراح -6.1

يررتم بررني يرروم وليلررة وإ ررا تسررتمر عمليررة الترردريب علررى  ملررا كرران تعلرريم املهررارة األساسررية ال         
الكامرررل املطلررروب  حرررىت يصرررل الالعرررب إىل اإلتقررران، سرررنتني طرررويال قرررد يصرررل إىلاملهرررارات زمنرررا 

لرذلك جيررب علررى مرردرس الرتبيررة الرايضررية واملردرب أن يعلمررا أن تعلررم املهررارات احلركيررة ميررر بررثالء 
 مراحل متداخلة قبل أن تصل مهارة الالعب إىل الدقة والكمال يف األداء . 

 مراحل قسم "ماينل" التعلم احلركي إىل ثالء
 مرحلة التوافق البدائي أو األويل .  -
 مرحلة التوافق اجليد .  -
 مرحلة تثبيت واتفاق املهارات .  -

  : األويلمرحلة التوافق  –1.6.1
إذ أنره يردخل  ،مهارة حركية جديدة جند أن حركته ليست سرليمة األداء متامراعند تعلم الالعب   

عليها حركات أبجزاء خمتلفة من جسمه ال ضرورة هلا، ويعرين هرذا أن تكرون احلركرة غرري اقتصرادية 
، ا، برل هبرا تشرنجات عضرليةما أن انسرياب احلركرة ال يكرون سلسريف اجملهود كما هو مطلوب، ك

 تالية:وتكون احلركة متقطعة، لذلك يكون واجب املدرب يف هذه املرحلة القيام ابخلطوات ال
 عمل  وذج للحركة وإن أمكن استخدام الصور واألفالم السينمائية.  -
الشررررح ابللفرررظ بطريقرررة سرررهلة مبسرررطة وشررراملة للمهرررارة، ييرررث يسرررتوعب الالعبرررون الشررررح   -

 وذلك خالل عمل النموذج للحركة.
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ابحلركررة ويررزداد يقرروم الالعررب أبداء املهررارة، ومررن خررالل تكرررار األداء يبرردأ الالعررب يف اإلحسرراس 
توافقه العضلي العصيب، وأثناء أداء الالعبني للمهرارة يقروم املردرب إبصرالح اخلطرط وشررح الطريقرة 

 الصحيحة يف أداء املهارة.
 :مرحلة التوافق اجليد -2.6.1
يف التعلريم،  اخلطرط الفهرم واحملاولرة وحرذفوالرربط برني طرريقيت مع تكرار أداء الالعرب للمهرارة     

وهنرا يقوم الالعب ابالرتقاء مبستوى أدائه حىت يصل إىل اكتساب املقردرة والدقرة يف أداء احلركرة، 
دائمررا إىل الطريقررة الصررحيحة ألداء املهررارة وشرررح دقائقهررا جيررب علررى املرردرب أن يوجرره الالعررب 

 وإصالح األخطاء ابستمرار.
 مرحلة تثبيت املهارة: -3.6.1

ولكرن ال بررد لرره ،بدقررة ال يكفري أن يصررل الالعررب إىل التوافرق اجليررد فيسررتطيع أن يرؤدي املهررارة   
أن يصررل هبررذه الدقررة إىل الدرجررة الرريت يصرربح فيهررا قررادرا علررى أداء املهررارة بدقررة يف أي حلظررة مررن 
املباراة وحتت أي ظرف من ظروفها، أي يصل إىل أن يصربح هرذا األداء آليرا متقنرا بردون تفكرري، 

عندئررذ ينحصررر تفكررريه فقررط يف أن تكررون املهررارة وسرريلة لتنفيررذها انحيررة خططيررة معينررة، ولكرري و 
يصل الالعب إىل هذه املرحلة يتمرن على املهرارة حترت ظرروف تقررب مرن ظرروف املبراراة وبرذلك 

 تثبت املهارة ويصل الالعب إىل مستوى من األداء الدقيق املتقن
 (90-78 .1996)بسطيوسي.                                                        

 :ة ـارات األساسيـب على املهـب التدريـأسالي  - 7.1
مباشررة ) اإلمحراء إن التدريب على املهارات األساسية جيب أن يكرون بعرد اجلرزء اإلعرداد يف      

ا  ميكن أن يتم  هذ( ألن تعليم وتطوير األداءات املهارية يتطلب مقدرة عالية من الرتكيز وال 
جمهدا ،وكذلك جيرب أن يراعري أن تعلرم املهرارات الفنيرة ال جيرب أن الرتكيز عندما يكون الالعب 

رير مرثال ال برد وأن يررتبط هبرا ،فرالتمبرل ،اهلامرة املطلوبرة يف اللعرب يعزل عن تعلم النقاط األخررى 
ولكررن جيررب أن يعلررم  ،كررل الكرررة ر ة رايضررية أو كمرحلررة لتعلريم مهررارة ركررحال جيرب أن يعلررم جمررردا ك

الناشررئ علررى املهررارات كررذلك البررد يراعرري املرردرب ترردريب ،كخطررة مررن خطررط اللعررب اجلمرراعي 
 األساسية حتت ضغط املنافس يف تدريبات تشيه مواقف اللعب احلقيقة . 

 : ومن أساليب وطرق التدريب على املهارات األساسية 
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  :تدريبات اإلحساس ابلكرة -1.7.1
وهرري سررهلة وأساسررية لتعلرريم املهررارات حيررث تسرراعد علررى خلررق صررداقة وألفرره بررني الناشررئ       

ومرررن مجيرررع االجتاهرررات ،وهرررذا الرررتحكم يف وتكرررون حترررت سررريطرته سرررواء عاليرررة أو أرضرررية ،والكررررة 
رة مرررن السررريطرة علرررى كررررة يكرررون مرررن خرررالل تررردريبات يؤديهرررا الالعرررب بنفسررره دون تررردخل مباشررر

وكرررذلك تنطررريط الكررررة ،الكررررة واجلرررري هبرررا يف اجتاهرررات ومسرررافات خمتلفرررة مثرررل دحرجرررة املررردرب 
بيرة تعطرى يف بدايرة الوحردة التدريوهذه التردريبات ،عليها أبجزاء القدم واجلسم املختلفة والسيطرة 

 واألشبال فتطخذ مكاان من الوحدة التدريبية األساسية .  ،أما ابلنسبة الالعبني الرباعم
  :تدريبات فنية إجبارية -2.7.1

يف ع وتوضررررر،املهررررارات األساسررررية وتوضررررح هررررذه التررررردريبات مسررررتوى دقررررة الالعرررررب يف أداء       
الربانمج التدرييب من خالل واجبات معينة لالعب سواء من الوقوف أو من احلركرة ،وتعطري هرذه 

اإلمحرراء أو بعررده وعلررى املرردرب أن يالحررظ صررحة أداء الالعررب هلررذه الترردريبات أثنرراء  الترردريبات
 . بدقة مع تصحيح األخطاء بصورة مستمرة 

 :دريبات ابستفدام أكثر من كرة ت-3.7.1
هررذا األسررلوب لرره طررابع خرراص يسرراعد الالعررب علررى سرررعة األداء للمهررارة األساسررية بدقررة       
اخلططيرة وتعطري هرذه ويرفع مرن قردرة الالعرب علرى املالحظرة أثنراء اللعرب ويزيرد كفاءتره  ،كاملة

 .التدريبات يف اجلزء الرئيسي من الوحدة التدريبية
  :تدريبات لتنمية املهارة مع ربطها ابلقدرات البدنية -4.7.1

يبات يف بدايررة وهنايررة اجلررزء هررذه الترردر  وب مرردخال للترردريبات املركبررة وتعطررىيعترررب هررذا األسررل     
تطرروير عنصررر السرررعة بفعنررد الترردريب علررى أداء املهررارات املرتبطررة ،الرئيسرري مررن الوحرردة التدريبيررة 

هرررذه الترردريبات يف بدايررة اجلرررزء الرئيسرري مررن الوحررردة التدريبيررة مررع مراعررراة  ىأن تررؤدمررثال جيررب ،
زء الثراين مرن الوحردة التدريبيرة مرع يف اجلر أمرا تردريبات التحمرل فتعطرى ، النسربيةطول فرتة الراحرة 
 . حتقق التدريبات اهلدف منها دوام املثري وفرتات راحة قصرية حىت مراعاة طول فرتة 

  :تدريبات األداءات املهارية املركبة -5.7.1
يعترب هذا النروع  مرن التردريبات األساسرية يف بنراء اجلرزء الرئيسري يف الوحردة التدريبيرة اليوميرة      

هرذه التردريبات  وترؤدىويستخدم هذا األسلوب من التدريبات لتثبيت دقة األداء املهراري للعرب 
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تردريبات ومرن مث ميكررن مسراحة وزمرن أداء هررذه ال إجيرايب وميكرن حتديرردأو  مرع وجرود مردافع سررليب
 . الالعب ومهارته قدرة احلكم على 

 : تدريبات فنية لتنمية املهارة ابستفدام األجهزة  -6.7.1
أن يعطرري وعررن طريقهررا ميكررن للمرردرب ض األدوات واألجهررزة املسرراعدة عرروتسررتخدم فيهررا ب     

وذلرررررك حسرررررب إمكانيرررررات ،يتررررردرج مرررررن سرررررهل إىل الصرررررعب أو الصرررررعبة أو التررررردريبات السرررررهلة 
وينمري وقدرات العبيه ،ابإلضافة إىل أن املدرب ميكرن أن يعلرم الالعرب بعرض النرواحي اخلططيرة 

الترردريب ومررن هررذه األجهررزة حررائط ،املهاريررة إىل جنررب مررع النررواحي الفنيررة القرردرات البدنيررة جنبررا 
 لرأس . واملقاعد السويدية واحلوافز وجهاز ضرب الكرة اب

 تدريبات فنية لتنمية املهارة ابستفدام األلعاب الصغرية :  -7.7.1
األساسية وحسن تطبيق خطط وطرق اللعب تستخدم األلعاب الصغرية لتنمية املهارات       

وينظر إليها كطحد الوسائل اهلامة اليت تصبح الوحدة التعليمية والوحدة التدريبية بطابع  ،املختلفة
د من الوسائل الرتبوية واهلامة يف إعداد الالعب للممارسة كرة اإلاثرة والتشويق ،كما أهنا تع

تعد الالعب من أجنح وسائل التدريب احلديث حيث األلعاب الصغرية والتمهيدية تعد و القدم ،
حىت  اليت تقابل بل الالعب أثناء املباراةداء املهارات األساسية يف مواقف مشاهبة للمواقف أل

 (123.121. 1980)خمتار. تكسبه حسن التصرف أمام املواقف املختلفة
 ومهارات قدرات تنمية ختدم الصغرية األلعاب نإ( "1995كما يشري البساطي أمر هللا )

 لالعبني تربوية كوسيلة تستخدم كما، مركزة بصورة القدم كرة ملباراة الضرورية الالعب وصفات
 تكون أن جيب كما، النظيف واللعب واإلخالص والوعي واالنضباط االلتزام على وتعودهم
 وسريه وطبيعته اللعب قواعد حيث من القدم كرة للعبة مشاهبة املستخدمة األلعاب أشكال
 (09.1995سابق.مرجع )البساطي.  "عام بشكل
 :نيئاألسس العلمية لتدريب الناش-2

ميكن توضيح األسس العلمية واملبادس األساسية لتدريب الناشئني من اجلنسني ىف عدة نقاط 
 :هي
 :(االستجابة الفردية للتدريب )الفروق الفردية -1.2

 .االستجابة الفردية هي وحدة الالعب املنفردة يف االستجابة للتدريب
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إىل أن االستجابة الفردية للتدريب ترجع لعدة أسباب منها  (  2008اين ويستكوت يشري )و 
والتغذية والنوم والراحة ومستوى اللياقة البدنية  االختالف يف كل من النضج والوراثة وأتثري البيئة

 .واإلصابة ابألمراض والدوافع
كانوا يف املراحل السنية من الطبيعي أن يكون الناشئون غري متشاهبني يف القدرات حىت وإن  

 إىل العديد من األسباب منها:  الواحدة ويرجع ذلك
             الوراثة-5   الراحة والنوم -4   التغذية - 3     أتثري البيئة -2     النضج-1
 فعالدوا – 8   ةباملرض واإلصا -7    مستوى اللياقة البدنية-6

 :نيئالتدرج والتحكم يف درجة احلمل املقدمة للناش -2.2
 .ت الفسيولوجية للجسمابدي التدريب الرايضي املنتظم إىل التكيف وحتسني االستجاؤ ي

ويذكر عبد العزيز النمر وأن التدرج ابحلمل التدرييب أحد العوامل األساسية عند تصميم أي 
درجة احلمل جيب أال تكون اتبتة ولكن جيب ذلك مفيت إبراهيم ىف أن  ويؤكد ،برانمج تدرييب

 .أن تزداد مبرور الوقت وطبقا للقدرات والتكيف
 :قا ملا أييتفوالتدرج يعين سري خطة التدريب و 

 .من السهل إىل الصعب -
 .من البسيط إىل املركب -
 .من القريب إىل البعيد-
 .من املعلوم إىل اجملهول-

 :التكي  -3.2
يؤدي  ،النمر وانرميان اخلطيب التكيف أنه اإلجهاد املنتظم الناتج عن التدريبيعرف عبد العزيز 

اجلسم يتكيف مع املتطلبات الزائدة املفروضة عليه تدرجييا  ،تغريات يف اجلسم إىل حدوت
 :وأهم اإلرشادات اخلاصة مببادس التكيف لدى الناشئني من اجلنسني هي ابلتدريب

 .ملحوظ ابلنسبة للمبتدئني الناشئني املتقدمني يف املستوىأن تؤدى التمرينات إىل تقدم  -
 (يوم1 5إىل10املدة املناسبة حلدوء التكيف لدى الناشئني ما بني ) -
 .تناسب محل التدريب لكل العب حىت ميكن التقدم ابملستوى ابلسرعة املثالية املطلوبة -
جيب أن مييل احلجم إىل الكرب والشدة عند تقنني محل التدريب للناشئني يف املراحل األوىل  -

 .مع مراحل  وهم إىل التوسط حىت يتناسب ذلك
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وحدات وال يزيد عن 3أن يتناسب عدد وحدات التدريب مع سن الناشئ ييث ال يقل عن  -
 .األسبوع حىت حتدء عملية التكيف بدرجة مناسبة يف( وحدات 06)
وحدات التدريب املختلفة حىت ال تفقد عدم إعطاء الناشئني فرتات راحة طويلة بني - 

 .اكتسابه أجسامهم التكيف السابق
 :هتاملوازنة بني خصوصية التدريب ومشولي -4.2

املقصود خبصوصية التدريب الرتكيز على مهارات حركية خاصة خالل تدريب الناشئني أو 
ومشولية التدريب تعين عدم الرتكيز ىف التدريب  ،بدنية بعينها أكثر من غريها الرتكيز على عناصر

 أو الرتكيز على مهارات حركية بعينها لفرتة طويلة على عنصر من عناصر اللياقة البدنية بعينها
املوازنة بني خصوصية التدريب ومشوليته واحدة من أهم أساسيات تدريب الناشئني إذ أن 

 .تالية بعد ختطي املرحلة األوىلاملراحل السنية ال وارد يف خصوصية التدريب أمر
كما أن األداء يتحسن بصورة أفضل إذا كان التدريب خاصاً بنوع النشاط املمارس وهناك ثالثة 

 :االعتبار وهي يفللخصوصية جيب أن توضع  عناصر أساسية
 .خصوصية نظم إنتاج الطاقة.-
 .خصوصية النشاط الرايضي-
 .ل العضليالعضالت العاملة واجتاهات العم خصوصية-

 :برجمة تدريب الناشئني -5.2
ق عملية تدريبهم من خالل برامج ثيذكر مفيت إبراهيم محاد أن برجمة تدريب الناشئني هي أن تنب 

تنطلق من خطط طويلة ومتوسطة وقصرية كما يقسم املوسم التدرييب إىل فرتات؛  عملية منظمة
واألسابيع إىل وحدات تدريبية ألن العمل أسابيع  وتقسم الفرتات إىل مراحل واملراحل إىل

إىل أفضل مستوى  ابألسلوب املنظم العلمي يضمن االرتقاء مبستوى الناشئني والوصول هبم
وجيب أن تصمم الربامج التدريبية للناشئني بطريقة حتاكي تصميم الربامج التدريبية  ممكن

املسار احلركي لألداء  من خاللعنها ىف درجة التقومي وذلك  للمستوايت العليا ولكنها ختتلف
الزمين  ويقصد به اختيار التمرينات اليت يتشابه فيها املسار الزمين للقوة خالل األداء مع املسار

 .للقوة خالل التمرين وكذلك اجملموعات العضلية العاملة أثناء األداء
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 :ةئاإلمحاء والتهد -6.2
الربانمج التدرييب تدريبات لإلمحاء تعطى ىف بداية كل جيب على املدرب مراعاة أن يتضمن 

 .ابإلضافة إىل تدريبات للتهدئة تعطى ىف هناية كل جرعة تدريبية جرعة تدريبية
فاجملهود الواقع على عضالت الالعب أو الالعبة عند القيام ابجلهد البدين يتطلب استخدام  

تنظيم عملية التنفس وزايدة سرعته سجنيء، وذلك من خالل كاأل كميات إضافية كبرية من
 ..وأيضا زايدة سرعة الدورة الدموية

م( على أنه جيب االلتزام ىف كل جرعة تدريب بتخصيص 1997ويؤكد أسامة كامل راتب ) 
 :ىف بداية جرعة التدريب وترجع أمهية اإلمحاء إىل وقت للتسخني واإلمحاء

 .حرارة اجلسم إعداد الالعب للمجهود العنيف من خالل رفع درجة -
 .زايدة معدل التنفس -
 .زايدة معدل ضرابت القلب -
 .الوقاية من متزق العضالت بتمرينات اإلطالة -

أنشطة الرايضة التخصصية مع « مترينات اجلمباز« ينبغي أن يتضمن اإلمحاء مترينات اإلطالة
 .زايدة الشدة تدرجييا

 :التقدم املناسب بدرجات احلمل -7.2
يشري أبو العال عبد الفتاح إىل أن محل التدريب ميثل القاعدة األساسية للتدريب الرايضي 

 .مجيع األنشطة اليت ميارسها الرايضي ىف التدريب واملنافسة  :ومفهوم محل التدريب هو
 .مقدار أتثري هذه األنشطة على جسم الرايضي -
التكيف جلسم الناشئني ميكن حتقيقه أبفضل صورة ممكنة إذا ما مت اتباع مبادس إن الوصول إىل  

بدرجات محل التدريب لذا كان لزاما على الباحث أن يتطرق إىل جانب  التقدم املناسب
 .مكوانت ودرجات محل التدريب

 مكوانت محل التدريبأوال :  *
 .راحة البينيةفرتات ال ،حجم احلمل ،يتكون محل التدريب من: شدة احلمل

 :درجات محل التدريب عند الناشئني *
 :احلمل األقصى -أ
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من أقصى ما يستطيع  100)% -90 (احلمل األقصى بنسبة مئوية قدرها من  وتقدر درجة
 -1احلمل ىف حالة التمرينات ترتاوح ما بني  الناشئون أداءه وعدد التكرارات املناسبة هلذا

 .مرات ولفرتات أداء قصرية5
 :احلمل األقل من األقصى -ب

احلمل تقل بنسبة بسيطة عن درجة احلمل األقصى وابلتايل فإهنا حتتاج إىل   هذه الدرجة من
من أقصى ما )%   90-75 (درجة احلمل األقل من األقصى يوايل متطلبات أقل منه؛ وتقدر

 .مرات10 -6يستطيع الناشئون حتمله أما عدد التكرارات املناسبة فإهنا ترتاوح ما بني 
 احلمل املتوسط:    -ج

تتميز هذه الدرجة من احلمل ابلتوسط من حيث العبء الواقع على خمتلف أجهزة وأعضاء 
بعد األداء بدرجة متوسطة من التعب. وتقدر درجة احلمل املتوسط  اجلسم؛ ويشعر الناشئون

حتمله التكرارات املناسبة ىف حالة  من أقصى ما يستطيع الناشئون % )75-50(يوايل من 
 .مرة15 -10التمرينات تكون كبرية نسبياً وترتاوح ما بني 

 احلمل اخلفي  -د
للناشئني ىف درجة احلمل هذه عن املتوسط  ل العب البدين الواقع على األجهزة الفسيولوجيةو يق

كبرية من الرتكيز ويكاد الناشئ ال يشعر بتعب بعد األداء. وتقدر درجة   وهو ال يتطلب درجة
يستطيع الناشئون حتمله؛ والتكرارات  من أقصى ما%   )50 –35(احلمل اخلفيف يوايل من

 مرة.  15-20املناسبة يف حالة التمرينات هي ما بني 
 ه_الراحة اإلجيابية: 

فيها يكون العبء البدين الوظيفي ضئيال جدا ومعظم متريناته من املشي أو اجلري اخلفيف أو 
 .املرجحات وغريها

ن والتكرارات املناسبة له ترتاوح ما ما يتحمله الناشئو  % 35وتقدر درجة احلمل فيه أبقل من 
 مرة.  20-30بني 
 درجات احلمل املقدمة لفئة الناشئني: اثنيا :  *

ميكن التحكم يف درجة احلمل املقدمة للناشئني من خالل التغيري يف املكوانت الثالثة لرئيسية 
 :للحمل كما يلي

 :التحكم يف درجة محل التدريب املقدم للناشئني من خالل التحكم يف شدته كما يلي -أ
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 .التغيري يف سرعة األداء-
 .لتغيري يف صعوبة األداء البدينا-
 .التغيري يف مقدار املقاومة اليت تواجه عضالت الناشئني-
 .التغيري يف عدد مسارات اجلري والعوائق-
 :املقدم للناشئني من خالل التحكم ىف حجمه التحكم يف درجة محل التدريب -ب

 ميكن التحكم يف درجة محل التدريب املقدم للناشئني من خالل التحكم ىف حجمه كما يلي
 .التغيري يف فرتة دوام التمرين الواحد أو عدد مرات أداء احلركات فيه-
 .الواحد التغيري ىف جمموع فرتات دوام التمرين الواحد أو عدد مرات تكرار التمرين-
 :التحكم ىف درجات محل التدريب من خالل فرتات الراحة البينية -ج

 :ميكن التحكم ىف درجات محل التدريب من خالل التحكم ىف فرتات الراحة البينية كما يلي
 .التحكم ىف الفرتة الزمنية اليت تقضي ىف راحة سلبية أو إجيابية بني كل مترين والتمرين التايل-
رتة الزمنية اليت تقضي يف راحة سلبية أو إجيابية بني عدد التمرينات؛ فكلما قلت التحكم ىف الف-

تقضي يف راحة سلبية أو إجيابية بني عدد التمرينات كلما زادت شدة  هذه الفرتة الزمنية اليت
 .احلمل
 : التنويع -8.2
أساسها عمليات التغيري يف هذا االجتاه تناولت الكيفية اليت يتم على  ظهرت عدة نظرايت   

 :ومن أمهها
ردية املتموجة: تعتمد هذه النظرية على التنويع بني أمحال حقيقية تؤدى ألكرب فاجلدولة ال -

وتعرف بتدريبات احلجم واألمحال العالية اليت تؤدى بتكرارات منخفضة  عدد من التكرارات
 .ابيعالتة أسثأو  وتعرف بتدريبات الشدة ويتم التغيري كل أسبوعني

اجلدولة الفردية اخلطية: حيت ميكن التدرج ابستخدام أوزان أو أمحال قليلة يجم كبري  -
 وع جيدد نشاط الالعب والدافعية الستمرارية األداء. تنفال قيلةثللوصول إىل أمحال 

 :مراعاة األمن والسالمة -9.2
الناشئني من ممارسة الرايضة: ة تؤدي إىل تسرب العديد من بإن اكتساب خربات األمل واإلصا   

ر على ممارسة ثتسبب إصاابت مستدمية تستمر معهم طوال حياهتم. وقد تؤ  ابإلضافة إىل أهنا قد
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 دأ هام ألقصى درجةبوعلى هذا فإن مراعاة األمن والسالمة تعتري م احلياة العادية مستقيال
 .كل عامخالل التخطيط والتنفيذ للتدريب الرايضي يف قطاعات الناشئني بش

 :شءنوي للباإلعداد الت  -10.2
يهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرايضي خمتلق القدرات والسمات واخلصائص واملهارات    
وكذلك توجيه وإرشاده ورعايته بصورة تسهم ىف إظهار كل طاقاته وقدراته  ، وإتقاهنا ميتهانوت

ابإلضافة إىل مساعدة الالعب الرايضي يف تشكيل وتنمية ، واستعداداته يف املنافسات الرايضية
 .والبدنية اجليدة الصحة النفسية املة لكي يكتسب ششخصيته بصورة متزنة و 

واجبات تربوية للنشء يسعى التدريب الرايضى إىل  ويشري 'عصام عبد اخلالق' إىل أن هناك
مباشرة من وخالل وأتناء إجناز الواجب التعليمي للوصول إىل املستوايت  حتقيقها بطريقة غري

 :العليا من أمهها
 .هثيلتدعيم الوالء ابالنتماء إىل اجملتمع والتطلع إىل حسن مت -
 .قافة اجملتمعثالرتبية األخالقية لالعب ابالقتناع ابملفاهيم و  -
 .ية مع أفراد اجملتمعناهيم العالقات اإلنسافتطوير م -
 .داء البدين واحلركياقتناع الالعب ابلقيم الرتبوية لأل -
     تطوير مسات الرايضي الشخصية وتشكيل عوامل اإلرادة القوية لديه خالل عمليات التدريب  -
 .قة ابلنفس واجلرأة وحتملثوالاعة شجابرة والثتطوير مسات امل لثة مباضو وامل

 (94-89.2017)بن يوسف.
 : سنة 12منوذج هليكل وحدة تدريبية للناشئني أقل من -3

 سنة 12منوذج هليكلة وحدة تدريبية للناشئني أقل من (  01رقم ) جدول
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   (18.2015)مالوش.                   
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  خامتة
تعترررررررب املهررررررارات األساسررررررية أحررررررد األركرررررران الرئيسررررررية يف وحرررررردة الترررررردريب اليوميررررررة ، حيررررررث      

وتثبيتهرا حرىت يرتمكن مرن حتقيرق املبرارايت واملنافسرات وحيراول إتقاهنرا يستخدمها الالعرب خرالل 
اهلادفرة للوصرول أعلى املستوايت ،ويتخذ املدرب لتحقيق ذلرك اهلردف كرل اإلجرراءات الضررورية 

ييرررث يسرررتطيع  ،مجيرررع املهرررارات األساسرررية للعبرررةواإلتقررران والتكامرررل يف أداء لدقرررة ابلالعرررب إىل ا
  أتديتها بصورة آلية متقنة حتت ظروف املباراة ويف ظل إطار قانون لعبة كرة القدم . 

إن املهارات األساسية يف كرة القدم تعين كل التحركات الضرورية اهلادفة اليت تؤدى بغرض معني 
طار قانون كرة القدم سواء كانت هذه احلركات ابلكرة أو بدون كرة، ومن هنا جاء هذا إيف 

الفصل ليبني خمتلف أنواع املهارات األساسية يف كرة القدم، وذلك حىت يتسىن للقائمني على 
ريب الناشئني ابلوقوف على أهم النواحي الفنية عند تعليمهم أداء تلك املهارات سواء كانت تد

 ابلكرة أو بدوهنا.
 هراأثناءو  هرذه املرحلرة حساسرة وهامرة يف حيراة الطفرل فهري حتردد مسرتقبل الطفرل الرايضريوتعترب 

م وتررتبط فيمرا بينهرا حتدء تغريات يف أجهزة اجلسم املختلفة، وهذه التغريات تتوافق مع  و اجلسر
 بصفة متكاملة لتشكل وحدة كاملة.

    
 
 
 
  



 الثالثالفصل  امليدانية جراءاتمنهجية البحث واإل

 

70 

 : متهيـد
إن كللل ث للث الللحب هللسع  ثللا تحلل م إص الالفللي الللحب  للله الف  لل ا  اللل    لل  ا   

 تللاذ كلللض عهاللا  ا إص الال تلل  ال داللجم ثعللان امل اا  لله الللحب اللل اب ال دا لله   كلللض ع  للا  
 .الن ج تاسءمل  ط   ه ال راعه   كذا الف امل ب راعه ال  ان ه  حب ط تي  ط  ي االها ارا  

أهلذ اجرل اءا  ال  ان له الل  ا   ناهلا يف    الن ل له ال للث ن  ل  ن يف هذا الفصل عنلا ع أ
  الللل   للللاال  دلللم ال راعللله االعلللاطس  ه  اللللن ج ال للللث   ا االلل      نللله ال للللث  ال راعللله 

 كلللللذلض الللللس  ال راعهلال لللللل (  الاالا  الملللللا ل ثج لللللاله إص الا للللل ا  ال للللللث لالحلللللافل 
ل دا للله للللهباا  هلللجم الصللل مل  الث لللا   ال  للل   ه الللل   للل    الالللاب    الل ولللهل كذا اللللل    ا

 الا  ا  ال راعه   األعس ال دا ه لهباا الحان اله.
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 الدراسة االستطالعية:-1
ال ار ه الصابر اخلا ه بم ا الفل مل   كلذلض ال راعلا  الحلابفه    اهسهل مت املرحلة األوىل: -

مث ب للل  كللللض مت    للل ا  دلللم  ال ارتللله ال ا لللث بال تللل  اا  للله اللللحب االها لللارا  قلللامل   الللللا ه
ب لل  االها للارا  اللل   فلل س  اا  لله الللحب اللل كا  ا الناصللم   كلللض الللحب أرللل اها للار أنحلل 

  ال ارا  األعاع ه
  الف امل خبط ا  مت   ته   كان اهل ف الن ا: ة:املرحلة الثاني -

 الا  ف  دم الصنف ال ين  ك ا الف ملالا  ف  دم النظامل ال اهدجم لدناب(  ها ه ل     •
 .ثل راعه

الا  ف  دم أل اب ال  نه ق   ال راعه الحب هسع اال اماك ال  ا   االطس   دم الدفا   •
 .اجبارته

  اطس ا  دم ال     ال راعه. ب ا ذاال صاع   رب  نف  •

 . فف  ال عائل الحا اده  ال  له أ قا    رت  الف تي •

الا  ل إص ألال ط تفه جر اء االها ارا   جتن  ال  اق ل  اللاكل ال  ميمحب أن   ار نا  •
 .هسع ال ال ال  ا  

امل  دم ال قت النصص جر اء الفابده الطاقذ الحؤ ع  كذا ال رب الف تي  مت اال ف •
 االها ارا .

 اال اماك الف دجم أبل اب الف تي .
 للل اب ال  ئلللي اجبارتللله اللللحب أرلللل الحلللاار لنلللا عرللل اء االها لللارا   دلللم ال  نللله الللل  مت إ •

 اها ارها لد راعه.

   اللحب الف تلي ل ال  لم 10: مت الف امل ثلال به االعاطس  ه  دلم   نله  للال لاملرحلة الثالثة -
ه ال لللث   للث مت إرلل اء االها للار   إ للابا نللكانللت ال  نلله الللته كا  طللابي الللل    ال ا تلله ل  

ال قلللت   نفلللس الظللل  ف   كلللان اهلللل ف اللللحب هلللذو الال بللله االعلللاطس  ه هللل   االها لللار يف نفلللس
      هالص مل   ال  ث ا  الحب   ث ال براعه كفاءا االها ارا  الفرت ه أ(
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النصللص ألباء اصصللص الا رت  لله باهللل الد لل  النصللص لدالل رت ا     للث أن  قللت ال قللت 
 إر اء الال به االعاطس  ه األ ص   الثان ه  كالاايل:

 .  18:00                      16:30الحب  02/03/2019ت مل الح ت  -
 .18:00                     16:30الحب  05/03/2019ت مل الثس ء  -

                    البحث: منهج -2
إن اها ار الن ج الحد ذ  الصل   يف ااع ال لث ال داجم  ت اا  ثألعاس  دم ط   ه 
اللمده نفح ا إن الن ج الال تيب ه  الن ج ال     الذ( ميمنا االها ار اصف فجم لف  ض 

كث    قا صل ال  ت  ال سقا  اخلا ه ثلح   أ  األث   كاا أن هذا الن ج ميثل االقرتاب األ
الحب اللمس  ال دا ه بص را  دا ه  نظ ته ثج اله إص إع االا يف  ف مل ال لث ال داجم يف 

 ال د مل اجنحان ه  االرااا  ه  الحب ب ن ا  دذ ال اي ه.
 ق  اعان مل ال ا ث يف هذو ال راعه الن ج الال تيب  كلض ثعان امل الف اس الف دجم 
 ال   (   ت ارب الن ج الال تيب الحب أكث  الناهج ال دا ه اعا ااال يف ال ل ث ال دا ه   لم نا 
أنح  الناهج لد   ع إص أه اف ال لث   بذلض تاناع   ط   ه اللمده ال  حنحب بص ب 

أمه ه األل اب الص  ا كط تفه   تثه لاط ت    األث  اججيايب  إب از   ال بنا إص براعا ا  
 . ال ارا  األعاع ه يف ك ا الف مل ل ى الناوئم

 تمع وعينة البحث:اجمل -3
لم ا الف مل لدا عذ ال اي جم  بحم ال ابطه  لل ل هال ط له ا ب ا ذ متثل ااا  ال لث يف

ال      ث قامل ال ا ث ثها ار   نه  190هذ    الذتحب بدغ   ب2019 – 2018
 ال  ال 20ب ا ذ الناب( اهلا ( جنذ زرت ه ال اب( ل جت ت  ه متثدت يف  هالام نه الحب اا  

 :ث( يبني نسبة عينة البحث من جمتمع البح2جدول رقم)

 
 

 النح ه الؤ ته ال  ب 
 % 100 190 ا اا  األ دجم

 %10.5 20   نه ال لث
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 جماالت البحث: -4
 اجملال البشري: - 1.4

الذتحب  جنذ ال اي جم زرت ه ال اب(ل تفجم  ب ا ذمت اها ار ال  نه ثلط تفه ال ا ته  ال  متثدت يف 
 ال  ا.20بدغ   بهذ 

 .اجملال الزمين:-2.4
 إص غاتلللللللللله  2019.03.09متللللللللللت ال راعلللللللللله الال ت  لللللللللله ال ئ حلللللللللل ه يف الفللللللللللرتا الاالللللللللل ا الللللللللللحب  

ال   تللله  كلللذا  ط  لللي اللللرب الج   ل  لللا مت إرللل اء االها لللارا  ال ارتللله الف د للله   2019.04.13
  الا رتيب الفرتر.

 كالاايل:ال قت النصص ألباء اصصص الا رت  ه باهل الد   النصص لدا رت ا   
 .  17:45                       16:30ت مل الح ت الحب  -
 .17:45                       16:30ت مل الثس ء الحب  -
 17:45                         16:30ت مل اخلا س  الحب  -     
 اجملال املكاين:-3.4

 ا  الا رت  لله الفرت لله يف الد لل  أر تللت االها للارا  ال ارتلله الف د لله  ال   تلله ثج للاله إص ال  لل
  .زرت ه ال اب(. لربات  بد ته 18
 متغريات الدراسة: -5

ت اللرب  لل   الا لل ا   نصلل ا أعاعلل ا يف أ( براعلله ال  ان لله   قلل  رللاء  لل   الا لل ا  ال  لل   
 الذ( حنحب بص ب براعاا كاا تدجم:

 : متارتحب ثألل اب الص  ا .املتغري املستقل-1.5
 ال ارا  األعاع ه يف ك ا الف مل  : املتغري التابع -2.5
 :   أتث ـــــــــــة ــــــــالعالق-3.5
 البحث : ضبط متغريات-6
  هجم الا  با  مت   ط ا كاا تدجم:     

 يف  تاذ يف نفس  قت إر اء اصصص الا رت  هالف د ه   ال   ته *  قت إر اء االها ارا  
 الافاربه.ظ  ف الناه ه 
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مت إب اب كل ال   انفط   حب الا رت  ثج اله إص   اس ال المء  هذا الحب جلل ا رتامل  *
 االعاا ارته  الاط ر ثلنح ه جلا   الن ا جم ع اء كانت ب ن ه أ  ال ارته . ال  أ

 عنه. 13-11* مت أهذ أل اب ال  نا  الحب نفس األ اار 

أ( ال  نه * ثلنح ه لدف  مل ال ل ل ر ه لإن الفار    اذ بم االها ارا  الف د ه  ال   ته لنفس 
الناائج احملصل  ل س  االس الؤث ا  دم ال  نهن الف  مل بم أل اب إق اس الف ار الالححب  ثلاايل ل

 . ن كانت الافاربه الحب   ث الف اعا إ ثل غذ الحب هذا ل ٠ د  ا 
 التدرييب:الربانمج  -7

 األسس العلمية يف وضع الربانمج التدرييب املقرتح: -1.7
لف  ا اا  ال ا ث  دم الرباالج ال دا ه   ال راعا  الحابفه   أ  ث ال راعا   دم و مه 

ب  ه حت ت  ألال   أنح  الط مل   ال ابئ لدانط    الربا ذالانصصه يف   رت  ا األنرتنت
ا   انطسقا الحب هذا أالمحب الا  ل ل    أعس   ص لثألل اب ا   اب الرب الج الا رب جمإ  

 ال  ميمحب  دن ص ا ل اا تدجم: ا    لدرب الج الا رت جم ثعا ااع األل اب الص 
 ال لث.ال ا اا الرب الج خلصائص   مم اا  ال  ده ال ا ته ق    -
    ق ل  ط  ي ال   ا الا رت  ه.االهااامل ثجمحاء اجل -
 ال ا اا الرب الج لط   ه الالم س    الحا ه الس  . -
الف  مل    ال ا اا الرب الج لدا ابئ ال االه يف  ط  ي  ال الا رت  الحب الا رج يف اصال -
 . . إخل.  ابع ال ال بم ال ا ه   اجل     الا رت  اعاا ارته     بتهفال
الا رت    الا رت  الام ار(   مل ط تفه الا رت  ثعان امل أعد ب النالحه امت اعان -

 الننف    ال  ف  الل ا.
   ال ا اا ال ى الرتاب  بم  نا   الم    اصاله الا رت  ه لس   لالصفا  ال  ن ه -

   اخلطط ه؛ ال ارا  النفح هل. ال ارا  األعاع ه
  نص  ال  نه   الام ف ال  الظ  ف الحب هسع     ال  ت  الحب ال  ائل.ال ا اا  -
اص ص  دم الان ت    اعان امل أ  ث الاا تنا    الالم س  يف  نف ذ الرب الج   كلض  -

 نت. حل س  الف  ت    ال ار  الناصه ثج اله إص و مه األنرت  ثال اااب  دم
 الج ب ن انفطا .ال ا اا االعاا ارته يف  نف ذ الرب  -
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االهااامل ثل  ده اخلااال ه اخلا ه با  ئه اجلحذ   ال ر   با إص اصاله الط    ه ثال اااب  -
     كا  الاا ب ال ادجم.  دم اص ( اخلف ف

 بناء الربانمج التدرييب: -2.7
 :حتديد األهداف -أوال

 اهل ف ال امل: ➢
 ن   ال ارا  األعاع ها إص  ط ت    ص لاألل اب ات  ف الرب الج الا رتيب ال ين  دم أعاس 

 .ب ا ذ نف  ال يب ك ا الف مل
  األه اف اخلا ه: ➢

 ل ى ال يب ك ا الف مل الح ط ا   الالمذ ثلم ا ال ارا  ط ت  -

 ل ى ال يب ك ا الف مل.ال ا غه  ط ت   -
  ل ى ال يب ك ا الف مل.الاح ت    ط ت   -
 ل ى ال يب ك ا الف مل.بقه الاا ب   ط ت   -

 اثنيا: حتديد حمتوى الربانمج:
 مت حت ت  حما ى الرب الج الا رتيب ال اي جم الفرتر بناءا  دم األه اف كاا تدجم:

 أع   ل. 06ال ا  ط  ي الرب الج الا رتيب ال اي جم ل -
ل 03ا ا  ه ب اق  ل  ث  ا رب « ل    ا   رت  ه18ال  ب المدجم لد   ا  الا رت  ه ل -

 األع   .    ا    رت  ه يف
 ل بق فه  ا ل  ا ال  ده الالا ته   اخلااال ه.75-60زالحب ال   ا الا رت  ه ل -
   ل الحب أقصم الف را الس  64-100الل ا الحان اله هسع ال   ا  الا رت  ه الحب ل -

  ب  -ه الحان الهبر ه الص  به   الحا    الل ا الحب هسع زالحب الاا تحب   ث   ب 
الس   إص  الاا الط    ه   ه  زالحب ال ا ه لد   ع إص    الفرتا ال  ت  ب ل  ا - الس  م

 ال   ا الا رت  ه بمفاءا  ال ه. الحا ( الذ( تحا  لس    م ار الااارتحب هسع
ا الل ا حت ت  اصلذ الا رتيب  دم أعاس   ب ال ا   م ار الاا تحب   لمل اا  ه ال  ال ا ا -

 لد   ا الا رت  ه. الحان اله
   ل  ألال األب ا    الحاداالا  ألباء الااارتحب. -
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ه لهباء يف ال اراي  الحب ن   ا  خمادفه لالف بته    ا  يف ظ  ف اللاتت  اء الا ر رمت إ -
األباء   اجلاا  هل   ث قننت هذو الا رت ا  أ  الااارتحب  ح     به  الاب ره: ال ك ه  

 زالحب     ب ال ا  الام ار لداا تحب ال ا  .  ال  تؤب( ل  ا    الحا ه  اال  ض الن
 ني محل التدريب:نا: تقثاثل

برره اصال جي  أن ال  م ن  باه   لمحب جي  أن  اباب    ر ال قت   ط فا لدف را    
 مت  فح ذ بر ا  محل الا رت  يف الرب الج الفرتر إص:  الام ف

 190الحب الف را الس   لن اا  الفد  أكث  الحب  100)% -90 (الحب اصال األقصم:  -
 05إص  01الام ار الحبن اه يف ال ق فهل

الحب الف را الس   لن اا  الفد  الحب )%   90-75 (اصال أقل الحب األقصم: لال ايلل:  -
 10إص  06الام ار الحب  ن اه يف ال ق فهل. 190 إص 170

ن اه  170الحب الف را الس   لن اا  الفد  أقل الحب %  ل 75 -50 لاصال الا ع : -
 15إص  10الام ار الحب  يف ال ق فهل.

 رابعا: وسائل تنفيذ الربانمج:
 بال ت  ال عائل الحا  ا  دم  نف ذ الرب الج يف أ ححب الظ  ف  متثدت ال عائل يف: ناقا
 ه ال لث. نحت ت  الس  م  -
 حت ت  األالاكحب   عا ا  الا رت .-
 حت ت  ال عائل   ال ااب الحا ال يف ال راعه.-
 ا الن ائ ه.إه اج االها ارا  يف   رهت-
 ه يف الرب الج.حت ت  ال ابئ   ط مل الا رت  الا  -
 لنادف الفرتا  الا رت  ه. جمالمد ٠الاالحب    -
 أدوات البحث:-8

 : اثنية 30ختبار السيطرة على الكرة ملدة إ -1.8

 : ق اس ق را الس   يف الح ط ا  دم الم ا   الالمذ ل  ا لالانط  ل هدف االختبار*      

  إعااارا  حل ل  ال ا  ال فا م   : ك ا ق مل األدوات املستعملة*      
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 نللل  اجولللارا تفللل مل الس للل  ب اللللجم المللل ا ب للل و مث الحللل ط ا  د  لللا  :أداء اإلختبـــارطريقـــة *      
 اخللل  ج الللحب اللل ائ ا احمللل با   نط ط للا ثلفلل الم أ  الفنللذ أ  لل مل إعللفاط ا   لل مل  ثلفلل مل حمللا ال
  حتح    ب ال ا    ب الم ا  .   ن ه  30ال أس ل ا 

 اثنية 30ختبار السيطرة على الكرة ملدة إ يوضح (03رقم ) الشكل

. 
 ل257.1987ل س (.

 اجلري ابلكرة يف خط متعرج بني األقماع )الثانية(:ختبـار إ -2.8
       : ت ل ف هلذا اجها لار إص ق لاس الفل را  دلم ال ا غله  نل  ال ليب كل ا  اإلخـتبــارهدف  

 الف مل الناوئم . 
 إعااارا  حل ل،  ك ا    أقاا    ال فايتاألدوات املستعمـلة: 
 طريقـة أداء االختــبار :  

أقالللا  بسعللا مجم  الحلللاله بللم كلللل  06ت رلل   مل 4.5تفللف الس للل   ال للا المللل ا   دللم ب للل   
  مث تفللل مل  مل4.5الللللرت   ت للل أ الااللل تحب أبن جيللل ( الس للل  ثلمللل ا الحلللاله  2قاللل   ا هللل   للل ايل 

ثجللل ( بللم األقاللا  الحللان الا األرللااء النادفلله الللحب الفلل مل يف اللل  ر بللم األقاللا   اللل  الحلل ط ا 
     قت الحا  مل كهاث  إايث . دم الم ا  ب ن أن   ا    نا الم ا ال  ا احاب ال

 اجلري ابلكرة يف خط متعرج بني األقماعيوضح إختبار  (04رقم) الشكل

 

 ل259.1989.طال                                                                           
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 : ممكنة تبار ضرب الكرة ابلقدم ألبعد مسافةإخ -3.8
 : ق اس ق ا   ب الم ا ثلف مل ألب   الحاله.هدف االختبار *       
 س  إعااارا  حل ل.ف االو ت   ك ا ق مل   ألدوات املستعملة:ا*       
مل مث تافلللل مل لالللل ب الملللل ا ثلفلللل مل 4: تفللللف الس لللل   دللللم ب لللل  أداء االختبــــارطريقــــة *       

 الفاده ألب  
 المان الم ا  ىت نفطه عف ط االحاله مممنه   حلل هذو الحاله الحب           
 : مين  كل ال   حما لام   حلل أب   الحاله .مالحظة        

 ممكنة رب الكرة ألبعد مسافةض إختبار يوضح (05رقم ) شكلال

 
                                                        

 ل . 213.1988لو سن.   
 ختبــار دقــة التمريــر: إ -4.8

ت لل ف هللذا االها للار إص ق للاس بقلله الاا تلل   نلل  ال لليب كللل ا الفلل مل هــدف االختبــار: *  
 لدناوئم.
 إعااارا  حل ل : ك ا    أقاا .األدوات املستعملة*  
اللرتا  ل ع نفطله لأل حتل ب أرب له أهل اف  15الحب  دم ب   طريقـــة أداء اإلختـــبار :  *  

الللرت الللحب لأل   2عللذ  ت  لل   دللم ب لل   100-70هللل ل ا حللا  كللل هلل ف الللحب    ل ب   ج   ب
كلل ا  فابللل كللل ال الللم   تفللف الس لل   نلل  النفطلله لأل   نلل  إوللارا ال لل ء جيلل ( الس لل  ثجتللاو 

  الم ا ل ف مل ب كد ا  ثجتاو اهل ف احمل ب 
 ار هلدم ا يف ال  01نفطه لدم ا باهل ال الم   نفطه  02: ت طجم التسجيل *       
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 ختبــار دقــة التمريــريوضح إ (06رقم ) شكلال
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 

 ل                  32.1997خماار.ل                                                                 
 : األسس العلمية لألداة املستخدمة-9

 ثبات االختبار: -1.9
ج طاء االها ارا   باا قامل ال ا ث باط  ي االها ارا  ع ابا  ط  ي االها ار  دم نفس     

 أايمل.   بثسثهال  نه ب   لا ل زالين ق ر  دض 
 09ح ن  ب   كلف ر  ع ال الله  ن  برره   ته تكاا مت اعان امل ال االل االر  ا  ب  

 ر  أن الف اه احملاح ه لمل اها ار أكرب الحب الف اه اجل  ل ه  0.05ل  الحا ى ال الله 1-لن
 ل03ث ا   ال ه كاا ت  لا اجل  علمما تؤك  أن االها ارا   ااا  ب رره  0.4:  الف را 
 االختبار: صدق -2.9

اعان مل ال ا ث ال االل الص مل الذايت ث ا ارو  االها ارا  الحب أرل الاتك  الحب   مل   
أ  مل ال ررا  الال ت  ه ثلنح ه لد ررا  اصف ف ه ال  هدصت الحب و ائ  ا أهطاء الف اس 

ها ار.  ق    م أن االها ارا   ااا   الذ( تفاس  حاب اجلذر الرتب  جم ل االل ث ا  اال
 ل.03ب رره   مل كايت  اع كاا ه  ال م يف اجل  ع رقذل

 

 جـ

 ب

 أ

  

 

 د

 هـ
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 : املوضوعية -3.9
 معامل الصدق و الثبات للعينة االستطالعية ( يوضح03اجلدول رقم )

عــــــدد أفــــــراد  االختبارات
 العينة

معامــــــــــــــــــــــــــــــل  معامل الثبات
 الصدق

 ائيةصة اإلحلالدال

 0.05 0.93 0.85 10 ثلم ااها ار اجل ( 
 0.05 0.96 0.90 10 اها ار ال ا غه

 0.05 0.88 0.78 10 اها ار الاص ت 
 0.05 0.93 0.88 10 اها ار بقه الاا ت 

 
  اإلحصائية: األساليب-10

 ه ال راعه يفل  نب   ال  ده الاط  ي مت  ف تغ ال  ا   الالصل  د  ا الحب اجها ارا     

 ا ا  حب ط تي ب  الج ال زاله اج صائ ه لد د مل اجنحان هاصاع  ا يل ب  ض حتد د ا  ال اجل
   ا األعالالن ن ق  إعا ثاف ال ل ُ  ء أه   ا  يف  ل  هذا الحب أرل الناقله الفspssل
 ه: ال صائ ه الااج
 املتوسط احلسايب:  -أ

كث  اعا ااال     ث ت ارب اصا ل لفحاه اا  ه الف با  أ  الف ذ  ه  الط تفه األ 
 .................... 4  س 3  س 2  س 1يف ا ا  ه ال  أر (  د  ا الف اس  س

     ه الا ع  اصحايب  ما   دم اللمل الاايل:  لنس ن.  دم   ب الف ذ ل
 مج س                                  

 س = ــــــــــــــــــــــــ     بحيث:                      
 ن                                    

 س: الا ع  اصحايب.    

 الج س : اا   الف ذ .    

 ل45.1992ل د اجم. .ن :   ب الف ذ     
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 االحنراف املعياري: -ب  
      هللل  أهلللذ الفلللات س الاللللات ألنلللا أبق لللا     لللث تللل هل  اعلللا االا يف كثللل  اللللحب قالللااي  

دلم الالد ل اج صائجم  ت الا لا ثل اللا ل ل  للإكا كلان االحنل اف ال  لار( قد لل للإن كللض تل ع  
  تما   دم الص  ه الاال ه: الف ذ الافاربه  ال مس  ل  أن 
 

  2س ( –مج ) س                            
 بحيث:    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ع =             

 ن                                 
                              

 . : االحن اف ال  ار(
 .ا ع  اصحايبال: س

 .  االها ارل نا له  س: ق اه   بته
 ل53.عابي ل د اجم. ال ر                                  ن:   ب ال  نه.

 :لعيينتني مرتبطتني ستودنت ت اختبار توزيع  -جـ
اا  ام الحب ال ررا  لمن اا  جتاان  حب ف اس ال ى بالله الف مل بم لتحان مل  

 اا  ه  ا  ا الحب األل اب لمل ل ب بررام  دم األقل الثل:
 إر اء ق اس ق دجم  ق اس ب  ( لا   الا ل ى   نه  ا  ا الحب األل اب. •

  
 الا ع  الف  مل  حيح  الحب ال سقه: :مل ف 

                                       
 

 مل ف –ر ف = ف 
 2س – 1س =ف 
 بررا  االها ار األ ع:    1س
 بررا  االها ار الثا   : 2س 
   ب األل اب يف أ( الحب االها ارتحب:     ن 



 الثالثالفصل  امليدانية جراءاتمنهجية البحث واإل

 

82 

 معامل االرتباط لسبريمان: -د
االها لللار   للل اغاا  دللللم نحلللا ال  االلللل االر  لللا  ال حللل    هلللذا ل  لللله الللل ى ار  لللا   

 اللمل الاايل:
 

 (  2س – 2( ) س1س – 1مج ) س                         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          ر =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                    2( 2س – 2مج ) س 2( 1س – 1مج ) س      :          ث

                             

 ر : ال االل االر  ا  ب ع ن. 

 : ق ذ االها اراال ع 1س

 اصحايب لسها ار األ ع: الا ع  1س

 : ق ذ االها ار الثا  2س

 :الا ع  اصحايب لسها ار الثا  2س

 ن:   ب  ال  نه.
 ار: ــدق االختبـص -هـ
 .ال االل االر  ا تحا ال ل  له ال ى   مل االها ار  ه    ارا  حب ال االل رذر  
 ر                    ص =

 ل53.1988ل    اجل ار.                              ص:   مل االها ار    ث :
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 متهيد :
يف تطوير بعض املهارات صغرة ملاأللعاب ا إستخدام ريهتدف الدراسة للتعرف على أتث

 سنة. 13-11األساسية لناشئي كرة القدم فئة 
 ولتحقيق ذلك أجرى الباحث جمموعة من االختبارات القبلية والبعدية وكانت كالتايل:

ألبعد  ابلقدم ابلكرة يف خط متعرج بني األقماع، ضرب الكرةاجلري ، اثنية 30تنطيط الكرة )  
وقد قام الباحث بشرح اإلجراءات التنفيذية لالختبارات يف فصل دقة التمرير(  ،مسافة 

 جراءات البحث امليدانية.إ
ويف األخري سيتم عرض وحتليل نتائج هذه االختبارات املهارية القبلية والبعدية، وذلك    

 الوسائل الضرورية واملالئمة لطبيعة الدراسة واليت أفرزت نتائجها ابالعتماد على 
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 :اثنية 30تنطيط الكرة نتائج اختبار  حتليلعرض و  -1    
تنطيط ( يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار 04اجلدول رقم )

 .19ودرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة  اثنية 30الكرة 

وحدة  القياسني
 القياس

املتوسط  العينة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ت. 
 احملسوبة

ت 
 اجلدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 005عند 
االختبااااااار 

 القبلي
 20 الدرجة

34.6 4.59 
11.37 

 
1.72 
 

 دالة
االختبااااااار 

 3.43 42.3 البعدي

 
 ( الذي يبني أن:04من خالل اجلدول )

واحنرافا معياراي   34.6اجملموعة حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره: -
واحنراف   42.3:هأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر  4.59قدره:

ودرجة  0.05عند مستوى داللة  11.37احملسوبة بلغت  ت،كما أن قيمة 3.43معياري 
ق و يدل على وجود فر وهذا  1.72ب:اجلدولية واليت قدرت  توهي أكرب من قيمة   19 حرية

 إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي. ةدال
بني املتوسط احلسايب و اإلحنراف  أعمدة ييانية متثل القيم( يوضح 07الشكل رقم )

 اثنية 30تنطيط الكرة  إختبار يفاملعياري 
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 :خط متعرج بني األقماع يفعرض وحتليل نتائج اختبار اجلري ابلكرة  -2

اجلري ( يبني نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف اختبار 05اجلدول رقم )
 .19ودرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة  خط متعرج بني األقماعابلكرة بني 

 القياسني
وحدة 
 العينة القياس

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ت. 
 احملسوبة

ت 
 اجلدولية

الداللة 
 اإلحصائية

عند 
005 

االختباااااار 
 القبلي

 20 الدرجة
16.8 1.96 

5.42 
 

1.72 
 

 دالة
االختباااااار 

 البعدي
15.3 1.34 

 ( الذي يبني أن:05من خالل اجلدول )
 واحنرافا معياراي قدره:16.8 اجملموعة حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره: -

واحنراف معياري 15.3 :هأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر  1.96
  19 ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة  5.42احملسوبة بلغت  ت،كما أن قيمة 1.34

 ةق دالو وهذا يدل على وجود فر  1.72. ب:اجلدولية واليت قدرت  توهي أكرب من قيمة 
 إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي.

 بني املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري يف إختبار أعمدة ييانية متثل القيميوضح ( 08الشكل رقم )
 خط متعرج بني األقماعاجلري ابلكرة بني 
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 :مسافة ألبعد ابلقدمالكرة  ضرب عرض وحتليل نتائج اختبار -3
 ابلقدمالكرة  ضرب ختبارإ نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يفيبني ( 06اجلدول رقم )

 .19ودرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة ألبعد مسافة 

 القياسني
وحدة 
 العينة القياس

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ت. 
 احملسوبة

ت 
 اجلدولية

الداللة 
 اإلحصائية

عند 
005 

االختبااااااار 
 القبلي

 20 الدرجة
25.6 3.43 

7.31 
 

1.72 
 

 دالة
االختبااااااار 

 3.16 28.35 البعدي

 
 ( الذي يبني أن:06من خالل اجلدول )

 واحنرافا معياراي قدره: 25.6 اجملموعة حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره: -
واحنراف معياري 28.35 :هأما يف القياس البعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر  3.43
  19 ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة  7.31احملسوبة بلغت  ت،كما أن قيمة 3.16

وهذا يدل على وجود فرق دال إحصائيا  1.72ب:اجلدولية واليت قدرت  توهي أكرب من قيمة 
 بني القياس القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي.

يوضح أعمدة ييانية متثل القيم بني املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري  (09الشكل رقم )
 ألبعد مسافة  ابلقدمالكرة  ضرب يف إختبار
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 :دقة التمريرعرض وحتليل نتائج اختبار  -4
 دقة التمرير ختبارإيبني نتائج االختبار القبلي والبعدي لعينة البحث يف  (07اجلدول رقم )

 .19ودرجة حرية 0.05عند مستوى الداللة 

وحدة  القياسني
 القياس

املتوسط  العينة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ت. 
 احملسوبة

ت 
 اجلدولية

الداللة 
 اإلحصائية

 005عند 
االختبار 

 القبلي
 20 الدرجة

2.75 1.06 
9.23 

 
1.72 
 

 دالة
االختبار 
 0.85 4.7 البعدي

 ( الذي يبني أن:07من خالل اجلدول )
 واحنرافا معياراي قدره: 2.75 اجملموعة حققت يف القياس القبلي متوسطا حسابيا قدره: -

 4.7 :هالبعدي فقد حققت متوسطا حسابيا قدر أما يف القياس  1.06
 0.05عند مستوى داللة  9.23احملسوبة بلغت  ت،كما أن قيمة 0.85واحنراف معياري 

وهذا يدل على وجود  1.72ب:اجلدولية واليت قدرت  توهي أكرب من قيمة   19 ودرجة حرية
 فرق دال إحصائيا بني القياس القبلي والبعدي ولصاحل القياس البعدي.

( يوضح أعمدة ييانية متثل القيم بني املتوسط احلسايب واإلحنراف املعياري 10الشكل رقم )
 دقة التمرير يف إختبار
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إحصائيا،  ل عليهاالنتائج املتحصبعد إجراء االختبارات املهارية البعدية، قام الباحث مبعاجلة 

 تاحملسوبة ومقارنتها بقيمة  توهذا عن طريق استخراج قيم  ت اختباروذلك ابستخدام 
كما هي   19ودرجة احلرية  0.05وهذا عند مستوى الداللة  1.72اجلدولية واليت بلغت 

 موضحة يف اجلدول التايل:
 لعينة البحث االختبارات املهارية" احملسوبة يف  ت( يبني قيمة "08اجلدول رقم )

 . 19ودرجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  
 

 الدراسة اإلحصائية              
 االختبارات       

 ت  قيمة
 اجلدولية

 تقيمة  
 احملسوبة

 الداللة
 اإلحصائية

 .اثنية30الكرة  تنطيطاختبار  -1

1.72 

 دال إحصائيا 11.34
ابلكرة بني خط متعرج اجلري اختبار -2

 .بني األقماع
 دال إحصائيا 5.42

الكرة ألبعد مسافة  ضرباختبار  -3
 ممكنة

 دال إحصائيا 7.31

 دال إحصائيا 9.23 .دقة التمريراختبار  -4
 

احملسوبة لالختبارات املهارية لعينة البحث  ت( الذي يبني قيمة 08من خالل اجلدول رقم )
 يتبني ما يلي:

اجلري ابلكرة بني ،  أبجزاء اجلسمالكرة  تنطيطاحملسوبة يف االختبارات املهارية:  تأن قيمة  (1
، بلغت  دقة التمرير، ألبعد مسافة  ابلقدم الكرة ضرباختبار ،  خط متعرج بني األقماع

املقدرة  اجلدولية و تأكرب من قيمة وهي  5.42،7.31،9.23، 11.34على التوايل: 
 .19ودرجة حرية  0.05عند مستوى الداللة  1.72ب : 

 تاحملسوبة لالختبارات املهارية كانت أكرب من قيمة  تمما سبق نستنتج أن كل قيم  -
 اجلدولية.
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 : خامتة
بوسائل مجع البياانت اعتمادا على البياانت اليت مجعها الباحث مستعينا يف ذلك 

املستعملة يف هذه الدراسة، وانطالقا من عرض وحتليل نتائج البحث املستخلصة من التحليل 
اإلحصائي لنتائج عينة البحث، ويف إطار حدود الدراسة تبني لنا من خالل مالحظة أهم 

ختبارات النتائج أن عينة البحث حققت فروقا ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية لال
القبلية والبعدية، حيث كانت هذه الفروق لصاحل القياسات البعدية يف مجيع االختبارات وهذا 

 البيانية التالية: األشكالما تؤكده اجلداول و 
 08.07.06.05.04* اجلداول:   

 06.05.04.03األشكال البيانية:   
األلعاب  إستخدام ريثأتبفاعلية وه عينة البحث تمن هنا يفسر الباحث التطور الذي عرف

يف تطوير املهارات األساسية لناشئي كرة القدم، وهذا من خالل أتكيد  إجياابساهم تصغرة ملا
ملهارات األساسية كالسيطرة على لتطوير االباحث على خمتلف التمارين املوجودة يف الربانمج 

  و دقة التمرير الكرة تسديداملراوغة  الكرة و
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  ناقشة الفرضية األوىل:م -1
لدى و السيطرة على الكرة التحكم مهارة يف تطوير  إجيااب تؤثرصغرة ملاأللعاب ا إستخدام    

 .سنة13الناشئني أقل من  العيب كرة القدم

بني القياس القبلي و القياس البعدي  امليدانية الدراسةة اإلحصائية لنتائج جلل املعاالمن خ     
 نطيط الكرةتفروق دالة إحصائيا بني نتائج القياس القبلي و البعدي يف اختبار  لوحظ وجود،

 ( و هي كلها لصاحل القياس البعدي.04ما نالحظه يف اجلدول رقم ) و هذا، اثنية 30
تعمل على و اليت أللعاب املصغرة املقرتحة اب متارين إستخدام  فاعليةو يرجع الباحث ذلك إىل 

إكساب الفرد التوافق العضلي العصيب و القدرة على استيعاب احلركي ودرجة عالية من 
دراسة  و هذا ما اتفق معابأللعاب املصغرة  متارينومرد ذلك لتأثري وفعالية ،ابلكرة  اإلحساس

جمموعتني ضابطة وجتريبية متثلت األوىل من عينة ال تتكون حيث( 2011)سنوسي عبد الكرمي 
ومتثلت الثانية يف أشبال مولودية حلساسنة بنفس  ،العب 20يف أشبال مولودية سعيدة بعدد 

استخدم الباحث املنهج التجرييب ذي اجملموعتني الضابطة و التجريبية حيث  عدد الالعبني
 إحصائية داللة روقف وجود الدراسة إىلنتائج  و أكدت ، ابستخدام القياس القبلي والبعدي

للعينة التجريبية يف املهارات األساسية قيد البحث و لصاحل  البعدية و القبلية اإلختبارات بني
بني اإلختبارات البعدية مابني العينة  إحصائية داللة ذات فروق هناكو أن ، اإلختبار البعدي

يف  (1978)عليه حنفي حممود خمتار يؤكد وهذا،  التجريبية و الضابطة لصاحل العينة التجريبية
اإلحساس ابلكرة ينمو مع التمرين ويكون نوعا خاصا من املالحظة العالية اليت جتعله " قوله

شأ من ذلك أن يدرك الالعب بدقة خواص الكرة")خمتار نمع الكرة خبربته وي يستطيع أن يتعامل
.1978. 114.) 

كم و حالتمهارة يف تطــوير  إجيااب تؤثرصغرة ملاأللعاب ا إستخدامبــأن القــول   نهلــذا ميكـ 
و ابلتايل فالفرضية األوىل ، سنة13الناشئني أقل من  كرة القدمالعيب  دى ل السيطرة على الكرة

 حمققة
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 مناقشة الفرضية الثانية: -2
 لناشئنيا كرة القدم  لدى العيب املراوغةمهارة يف تطوير  إجيااب تؤثرصغرة ملاأللعاب ا إستخدام
 .سنة13أقل من 

بني القياس القبلي و القياس البعدي  امليدانية الدراسةلنتائج ة اإلحصائية جلل املعاالمن خ      
اجلري فروق دالة إحصائيا بني نتائج القياس القبلي و القياس البعدي يف اختبار  لوحظ وجود، 

( و هي كلها لصاحل 05رقم ) لدو وهذا ما نالحظه يف اجل، ابلكرة يف خط املتعرج بني األقماع
 القياس البعدي.

أللعاب املصغرة و أثره اب متارين ستخدام إبو يرجع الباحث ذلك نتيجة إىل فاعلية التدريب    
النوعية من التمارين تلك  همن خالل ما توفر ،العيب كرة القدم لدى  هاريةيف تطوير اجلوانب امل

املفاجئ يف ل التحرك السريع و التغيري ثم أداء حركي و مواقف تشبه ما حيدث يف املبارايت
عينة  تتكون حيث (2016تلي أكرم )  دراسة و هذا اتفق مع،االنطالقات السريعة و اه االجت

كعينة   العب 16 و كعينة جتريبية  العب 16، العب من فريق إحتاد بسكرة  32البحث من 
حيث 12إىل سنة  09ترتاوح أعمارهم من  ،العينةكلها من جنس واحد وهم ذكور، ضابطة

استخدم الباحث املنهج التجرييب ابستخدام التصميم التجرييب ذي اجملموعة الواحدة ابستخدام 
 القبلي مابني اإلختبار إحصائية داللة ذات فروق أنه توجد الدراسةنتائج  و أكد، القياس القبلي

( 2017وكذلك دراسة عاقلي حسني ) اإلختبار البعدييف مهارة املراوغة لصاحل  البعدي و
ضد  5العبني التدرب على طريقة األلعاب املصغرة  10 منجمموعتني األوىل  من لعينة متكونةا

والعينة كلها من  2ضد  2العبني التدرب على طريقة األلعاب املصغرة  12و  الثانية من  5
استخدم الباحث املنهج التجرييب ابستخدام حيث ،سنة  23ذكور دون  جنس واحد وهم

أن  الدراسةنتائج  و أكد ،القبليالتصميم التجرييب ذي اجملموعة الواحدة ابستخدام القياس 
يؤثران إجيابيا يف تطوير الصفات املهارية  2ضد  2واأللعاب املصغرة  5ضد 5أللعاب املصغرة ا

حجاب عصام، و أخرون  عليه يؤكدوهذا ،هذا  سنة 23العيب كرة القدم دون  لدى
ابلثراء  املصغرة تتميز( "إذ يرى أن األلعاب 2001عمر أبو احملد و مجال إمساعيل ): )2017

الواضح ابلنسبة لنواحي التعلم احلركي: و تتطلب ممارستها تعلم الكثري من األوضاع األصلية و 
 "املشتقة
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دى ل املراوغةمهارة يف تطــوير  ابإجيـا تؤثرـاب املصــغرة األلعـإستخدام بــأن القــول   نــذا ميكـهل   
 حمققة الثانيةو ابلتايل فالفرضية ، سنة13الناشئني أقل من  كرة القدمالعيب  

 ة:ثمناقشة الفرضية الثال -3
الناشئني أقل من  لدى العيب كرة القدم التسديد يف تطوير إجيااب تؤثرصغرة ملاأللعاب ا إستخدام

 .سنة13
 بني القياس القبلي و القياس البعدي امليدانية الدراسةة اإلحصائية لنتائج جلل املعاالمن خ     

 تنطيط الكرةفروق دالة إحصائيا بني نتائج القياس القبلي و البعدي يف اختبار  لوحظ وجود ،
 ( و هي كلها لصاحل القياس البعدي.06ما نالحظه يف اجلدول رقم ) و هذا، اثنية 30
 أدت اىل و اليت،األلعاب املصغرة متارين  إبستخدام ع الباحث ذلك إىل أتثري تدريبات جو ير 

التطور يف القوة االنفجارية لعضالت الرجلني نتيجة أداء التمريرات الطويلة و القصرية حنو الزميل 
 األلعاباملبارايت فطبيعة  تتم يف مساحات ضيقة تشابه وما حيدث يفأو التصويب حنو املرمى 

االنطالقات  وفاجئ املقرتحة من جري لضرب الكرة أو استقباهلا و التحرك السريع مع التغيري امل
و  القفز املتكرر لألعلى و االحتكاك املستمر مع اخلصم لالحتفاظ ابلكرة،السريعة و التوقف

 وهذا ماتوافق مع دراسة، مية القوة املميزة ابلسرعةنسامهت يف ت،التهديف يف مرمى اخلصم 
 30 من أصل مهامجني 10( حيث تكونت عينة البحث من2016) صهيب زيغم و أخرون

استخدم الباحث املنهج التجرييب  وسنة( 13 من ابجللفة )أقل الشرطة اندي يف العب
ابستخدام التصميم التجرييب ذي اجملموعة الواحدة ابستخدام القياس القبلي والبعدي، و جرى 

و ، 2017-2016سنة( لسنة  13البحث على العيب اندي الشرطة ابجللفة  )أقل من 
 لدقة البعدي و القبلي القياس بني إحصائية داللة ذات فروق كهنا الدراسةنتائج  أكدت

 داللة ذات فروق هناك أنو  املقرتح الصغرية األلعاب لربانمج تعزى الناشئني لدى التسديد
 لربانمج تعزى القدم كرة يف الناشئني لدي التسديد لقوة البعدي و القبلي القياس بني إحصائية
إن أمهية  " )2017حجاب عصام، و أخرون ) عليه يؤكد، وهذا  .املقرتح الصغرية األلعاب

( تكمن يف إمكانية تطوير القدرات Disvalo. al ،  2007األلعاب املصغرة حسب كل من )
و النفسية لالعبني و تنمية روح اللعب يف الفريق وهذا ما يعرف ابلتدريب املهارية و  البدنية

( أن األلعاب املصغرة تدمج كل من Jone.al،  2007املدمج حيث يقول )و  الرايضي الشامل
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الثنائيات وكذلك  و تغيري االحتاهات و احلركات القصرية و املكثفة التحضري البدين من خالل
 (13.2017) حجاب عصام، و أخرون .العمل التقين و التكتيكي و الفكري".

دى ل سديدالت مهارة يف تطــوير إجيااب تؤثرصغرة ملاأللعاب ا إستخدامبــأن القــول   نــذا ميكـهل   
 .حمققة الثالثةو ابلتايل فالفرضية  سنة13الناشئني أقل من  كرة القدمالعيب  

 مناقشة الفرضية الرابعة: -4
 لدى العيب كرة القدم دقة التمريرمهارة يف تطوير  إجيااب تؤثرصغرة ملاأللعاب ا إستخدام

 .سنة13الناشئني أقل من 

بني القياس القبلي و القياس البعدي  امليدانية الدراسةة اإلحصائية لنتائج جلل املعاالمن خ      
و  دقة التمريرفروق دالة إحصائيا بني نتائج القياس القبلي و البعدي يف اختبار  لوحظ وجود

 ( و هي كلها لصاحل القياس البعدي.07ما نالحظه يف اجلدول رقم ) هذا
يف تطوير  ةري صغلااأللعاب إبستخدام متارين   تدريباتريثأت ويرجع الباحث ذلك نتيجة إىل     

خالل من دجمة املماعية اجلتلك متارين  همن خالل ما توفر  لدى العيب كرة القدم دقة التمرير
ترقية و و دقة األداء حيث يؤدي ذلك إىل ،ة لألداء خالل املبارايت هباألداء اجلماعي املتشا

املهارات و حتقيق الثبات و االستقرار ملراحل األداء الفين للمهارة يف املواقف  حتسني كفاءة
عينة البحث  تتكون حيث( 2007) بلقاسمدراسة  هذا ما اتفق معو ، داخل املباراةاملتغرية 

  العب  14، حبيث  فريقي املخاطرية و عريب، مت اختبارهم بصفة عشوائية من العب 28من 
كعينة جتريبية ، والعينة كلها من جنس واحد وهم ذكور ،  ترتاوح العب  14 ، كعينة ضابطة
استخدم الباحث املنهج التجرييب ذي اجملموعتني حيث ،  18إىل سنة  16أعمارهم من 

التدريب و  أنالدراسة نتائج  و أكدت  الضابطة و التجريبية ابستخدام القياس القبلي والبعدي
خريبط عليه  يؤكد املهارات األساسية يف كرة القدم صنف أواسط.البليومرتي يؤثر إجيااب على 

أن التمرينات اخلاصة ليست وسيلة بديلة من وسائل التدريب ، وإمنا هي وسيلة ال ( "1988)
كما أن االختيار اجليد لنوعية   ،ميكن االستغناء عنها وهلا دور فعال أثناء فرتة اإلعداد اخلاص

هامة جدا العالية والتشويق مع أجواء التدريب من خالل الروح التمرينات املطبقة يف الربانمج 
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املقرتح أعطت تفاعاًل أثناء فرتة تطبيق الربانمج. كما أن التكرارات املستخدمة يف إعادة 
 ."التمرينات عوامل سامهت يف تطوير صفة الدقة 

 دقة التمرير مهارة يف تطــوير إجيااب تؤثرصغرة ملاأللعاب ا إستخدامبــأن القــول   نكـــذا ميهل   
 .حمققة الرابعةو ابلتايل فالفرضية  سنة13الناشئني أقل من  كرة القدمالعيب  دى ل

 اإلستنتاجات-5
  و مما تقدم ميكننا تلخيص أهم اإلستنتاحات يف :

تطوير بعض املهارات األساسية يف كرة القدم إجيايب يف  أثرهلا  الصغريةاأللعاب إستخدام  ✓
 سنة. 13لدي الناشئني أقل من 

لدى  مهارة التحكم و السيطرة على الكرة يف تطوير ابإجيا تؤثراأللعاب املصغرة  إستخدام ✓
 .سنة13الناشئني أقل من  العيب كرة القدم

 لدى العيب كرة القدم اوغةمهارة املر  يف تطوير ابإجيا تؤثراأللعاب املصغرة  إستخدام ✓
 .سنة13الناشئني أقل من 

 لدى العيب كرة القدم مهارة التسديد يف تطوير ابإجيا تؤثراأللعاب املصغرة  إستخدام ✓
 .سنة13الناشئني أقل من 

 لدى العيب كرة القدم مهارة دقة التمرير يف تطوير ابإجيا تؤثراأللعاب املصغرة  إستخدام ✓
 .سنة13الناشئني أقل من 
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  .: ةعــام اخلالصة -6
تطوير بعض يف  املصغرةاأللعاب  إستخدام ثرأتإن اهلدف املـراد الوصـول إليـه هـو معـرفة       

 هليإ ألت اليت والنتائج هذا حبثنا من نطالقاإو  ،املهارات األساسية يف كرة القدم لدى الناشئني 
 واليت مجعناها اليت النظرية اخللفيةمن ، ابملوضوع الصلة ذات الدارسات ملختلف تطرقنا وبعد

 واملعاجلة العينة حدود ويف البحث هدف ضوء وعلى البحث، جوانب مبختلف أحاطت
اجيايب يف  أتثريله  األلعاب املصغرة إستخدام أن إىل التوصل أمكن، سةدراال لبياانت اإلحصائية

من أهم الطرق احلديثة  هي و ،األساسية قي كرة القدم لالعبني الناشئنيتطوير املهارات 
ة قدرات ومهارات نظرا للدور الكبري الذي تلعبه يف بلوغ أهداف جمتمعة لتطوير وتنمياملنتهجة 

ألن الطفل يف هذه املرحلة ميتاز ابلنشاط واحليوية وامليول إىل اللعب ، و الالعب الناشئ ، 
تستهوي األطفال وتتيح هلم الفرصة لتطوير وتنمية قدراهتم املهارية ، لذلك فإن لذلك فإهنا 

 اجلزائرية .يعين االطمئنان على مستقبل كرة القدم  ،وهذاالعناية بتنشئتهم تنشئة سليمة
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 : اإلقرتاحات -7

املصغرة يف بـرامج تـدريب الناشـئني ملـا هلـا مـن أتثـري إجيـايب  األلعاب متارينضرورة استخدام  ▪
  األساسية اتيف تنمية وتطوير املهار 

 املصغرة مبا يتالءم وطبيعة مساحة تلك املالعب. األلعابختيار حمتوى متارين إضرورة  ▪

املهاري يف تقدمي احلصص و جلانب البدين اب هاربطو املصغرة  األلعابضرورة استخدام  ▪
 .نوعي التدريبية اخلاصة ابلناشئني لتحقيق أداء مهاري

اجلانب  هبا لتطوير وضع هذه الدراسة أمام العاملني يف جمال تدريب كرة القدم لالستعانة ▪
 . املهاري

ضرورة اإلهتمام بفئة الناشئني من خالل حتسني ظروف ووسائل تكوينها ) توفري املسـاحة  ▪
 الكافية للتدريب  الوسائل الضرورية ، الكرات ، األحذية ...( . 

اإلعتماد على التكوين القاعدي واالستمرارية يف التكوين مع ضرورة التخطيط على  ▪
 . املدى البعيد

 مشاهبة على مرحلة سنية مل تتناوهلا الدراسة احلالية.القيام بدراسة أخرى  ▪
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 النتائج اخلام للعينة االستطالعية

 

 

 

 

 

ثانية 30تنطيط الكرة   

 )العدد(

الجري بالكرة في خط 
متعرج بين األقماع 

 )الثانية(

ضرب الكرة ألبعد 
 مسافة ممكنة)المتر(

 دقة التمرير
 اإلختبارات )الدرجة(

 
إعادة  الرقم

 اإلختبار 
اإلختبار 

 األول
إعادة 

 اإلختبار 
اإلختبار 

 األول
إعادة 

 اإلختبار 
اإلختبار 

 األول
إعادة 

 اإلختبار 
اإلختبار 

 األول

33 32 20 20 27 28 3 2 01 

32 35 18 17 28 27 4 4 02 

35 34 16 16 32  22 2 2 03 

34 35 15 15 30 31 4 3 04 

30 32 18 18 27 28 4 3 05 

39 38 14 14 42  26 3 4 06 

37 38 16 15 62  26 2 2 07 

45 46 20 19 92  28 2 1 08 

37 35 19 20 19 18 2 2 09 

36 34 17 17 26 27 3 4 10 



 النتائج اخلام للقياس القبلي و البعدي

 

 

 

 

ثانية 30تنطيط الكرة   

 )العدد(
الجري بالكرة في خط 

ثا ( متعرج بين األقماع )  
ضرب الكرة ألبعد 

 ممكنة)المتر(مسافة 
 دقة التمرير
 )الدرجة(

 اإلختبارات
 

 الرقم
اإلختبار 
 البعدي

اإلختبار 
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

اإلختبار 
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

اإلختبار 
 القبلي

اإلختبار 
 البعدي

اإلختبار 
 القبلي

45 32 18 20 31 28 5 2 01 

43 35 15 17 32 27 6 4 02 

41 34 15 16 26 22 3 2 03 

42 35 15 15 35 31 4 3 04 

42 32 16 18 30 28 4 3 05 

45 38 14 14 25 26 5 4 06 

44 38 16 15 28 26 4 2 07 

51 46 18 19 28 28 5 1 08 

39 35 17 20 22 18 4 2 09 

41 34 16 17 30 27 5 4 10 

43 35 15 16 25 22 5 3 11 

49 42 13 15 25 20 7 5 12 

41 29 15 19 26 21 5 2 13 

39 32 15 17 26 25 5 3 14 

42 37 15 16 27 24 6 3 15 

38 35 15 16 31 30 4 4 16 

43 38 13 13 29 26 4 2 17 

37 30 15 18 28 27 4 2 18 

39 27 14 16 31 27 5 3 19 

42 28 16 19 32 29 4 1 20 



 معاجلة اجلداول اإلحصاشية

 

 

 



 ة اجلداول االحصائية جلمعا

 

 



 ة اجلداول اإلحصاشيةجلمعا

 

 



 معاجلة اجلداول االحصائية

 



 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 بسكرة جامعة حممد خيضر
 معهد  علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية

 
 حبث مقدم لتحضري رسالة املاسرت يف التدريب الرايضي النخبوي بعنوان:

 سنة 13بعض املهارات األساسية لناشئ كرة القدم حتت أتثري متارين ابأللعاب املصغرة يف تطوير 
 أ,د : رواب عمار  :املشرف                                                       بسكري رابح:    الطالب

 
 الدكاترة واألساتذة .... السادة حضرة

 السادة املدربني األفاضل: 
يف جمال التدريب الرايضي والرتبية البدنية والرايضية خاصة يف نشاط كرة القدم, يرجى من سيادتكم مساعدتنا يف اجناز هذا نظرا ملستواكم العلمي وخربتكم امليدانية     

 ة.رتحالبحث وذلك من خالل حتديد أولوية االختبارات املهارية املق
 سنة 13ض املهارات األساسية لناشئ كرة القدم حتت وللتوضيح أكثر, فإن حبثنا يتمثل يف دراسة أتثري متارين ابأللعاب املصغرة يف تطوير بع

 .أسابيع .( 06يدوم تطبيق البحث حوايل ) 
 ونرجو من سيادتكم احملرتمة التكرم برتتيب االختبارات املقرتحة حسب مالئمتها لقياس املهارة األساسية املقرتحة هلا.

 .............................................................االسم واللقب:.   ❖
 ....................لدرجة العلمية )الشهادة املتحصل عليها(:  .....................................................................................ا. ❖
 ................................................عدد سنوات اخلربة:............................. ❖

 



 االختبارات المهارية.
 التمرير: .1

 اختبار قذف الكرة ألبعد مسافة. •

 دقة ركلة الركنية على مربعات.اختبار  •

 اختبار التمرير على القوائم. •

 
 السيطرة على الكرة: .2

 ثانية. 30تنطيط الكرة خالل  •

 االنتقال من مسافة إلى أخرى.تنطيط الكرة مع  •

 السيطرة على الكرة في مساحة محددة. •
 

 الجري بالكرة: .3

 اختبار الجري بالكرة حول دائرة المنتصف. •

 متر. 25اختبار الجري بالكرة  •

 اختبار الجري المتعرج بالكرة بين القوائم. •

 
 التصويب: .4

 اختبار التصويب على المرمى. •

 اختبار ضربة الجزاء. •

 اختبار التمرير على حلقة دائرية مرسومة على حائط. •

 



 الصنف براعم 
المنافسة قبل الفترة :                           :احلجم : بسكري رابح المدرب 09/03/2019التاريخ : 

 

 و املراوغة التمريراهلدف : تطوير   01احلصة رقم :  20عدد الالعبني : د75املدة :  الشدة :     
 المرحلة األهداف المحتوى  التشكيالت المالحظات

  30×20 مساحة يف -
صدرية رايضية  20-

 بلونني خمتلفني
 كرات قدم  09-
 د15املدة - 

 

  الالعبني و شرح هدف احلصةريحتض-1
يقف الالعبني يف صف واحد وكل منهم معه كرة.  -2

دور  يلعبويقف العب أخر بدون كرة أمامهم. 
الصقر. وعند تلقي إشارة البدء حياول الالعبني الذهاب 

امللعب والتحكم يف الكرة أبقدامهم.  منللجانب األخر 
 وحياول الصقر اإلمساك أبكرب قدر ممكن من الالعبني

ويتم احتساب ، عن طريق ضربة خفيفة على األكتاف
 لتناوب. مث يقوم كل العب بدور الصقر ،النقاط

 متديدات عضلية -3

التحضري  -
البدين 

والنفسي لبدء 
 العمل

 

ريية
حض

ة الت
رحل

امل
 

 

ليمىن مث ابلقدم ابلقدم ا -
 اليسرى.

 4عدد الالعبني من  -
 العبني 6إىل 
 د 25 :  املدة

 

 م 5×5تشكيل أربعة مربعات -
اجلري ابلكرة داخل حدود املربع عند مساع رقم املربع -

 التوجه إىل املربع املطلوب
 يعترب الالعب الذي يصل األخري خاسر-
الالعب الذي يفقد الكرة خارج حدود امللعب  -

 خاسر

 اجلري ابلكرة-
 تغيري االجتاه-
 التحكم ابلكرة-

سية
الرئي

حلة 
املر

 

حيتسب اهلدف عند  -
مرور الالعب بني القوائم 

 و حبوزته الكرة
يلغى املرمى الذي سجل -

 فيه اهلدف
 د 25املدة : -

 

 30×20داخل حدود ملعب  -
لة دفاع و هجوم على كل كال الفريقني يف حا-

 األهداف 
 تسجل نقطة عند مرور الكرة بني القوائم من اجلهتني -
 مينع ملس القوائم و الوقوف بينها-
 هو الذي يسجل أكرب عدد من النقاط الفريق الفائز-

تطوير الدقة يف  -
 التمرير

 التحكم يف الكرة-
 املراوغة-



 شرب املاء -
مراقبة نبضات  -

 القلب

 د 10المدة  -

 

 اجلري اخلفيف حول امللعب-
 متديدات عضلية-

العودة للحالة -
 الطبيعية

مية
خلنا

لة ا
ملرح

ا
 

 



 املتغريات االهداف التشكيالت اللعبة الرقم
 
 
 
 
01 

اجلري ابلكرة داخل حدود املربع 
 مساع رقم املربععند  8×8 مساحته

 املطلوب التوجه إىل رقم املربع 
يعترب الالعب الذي يصل األخري -

 خاسر 
الالعب الذي يفقد الكرة خارج  -

 حدود امللعب خاسر

 

 اجلري ابلكرة-
 االجتاهتغيري -
 التحكم ابلكرة-

 ابلقدم اليمىن  -
 ابلقدم اليسرى -
 4عدد الالعبني من -

 العبني 6إىل 

 
 
 
02 

تشكيل أربعة مربعات يف زوااي -
 م4×4مساحتها 20 ×40امللعب 

كل فريق يهاجم و يدافع على -
 مجيع املربعات 

يسجل هدف إذا مت التحكم يف -
الكرة داخل املربع قبل سقوطها على 

 األرض )متريرة طويلة(
 يتم وضع عالمة على املربع احملتل-
  الفريق القائز هو الذي حيتل-
  أكرب عدد من املربعات 

 االنتشار يف امللعب-
تطوير التمريرة -

 الطويلة
 التمركز اجليد-

حتديد مربعني يف نفس -
 االجتاه للفريقني

ني  عبمر حتديد -
 متقابلني لكل فريق

الالعبني يف  كل عدد  -
 07إىل 05فريق من 

 العبني
 



03 
 

 20×20داخل حدود ملعب -
حياول كل العب االحتفاظ ابلكرة 
و يف نفس الوقت إبعاد كرة الفريق 

 اخلصم من امللعب
الالعب الذي خيسر الكرة خيرج -

 من امللعب
الفريق الفائز هو الذي يبقى عنده -

العب على األقل داخل حدود 
  حبوزته الكرةامللعب 

 التحكم يف الكرة-
املراوغة ومحاية -

 الكرة

حتديد منطقة إخراج -
 الكرة لكل فريق

عدد الالعبني لكل -
 09إىل  05فريق من 

 العبني

04 

 30×20داخل حدود ملعب  -
كال الفريقني يف حالة دفاع و -

 هجوم على كل األهداف 
تسجل نقطة عند مرور الكرة بني -

 القوائم من اجلهتني 
 مينع ملس القوائم و الوقوف بينها-
الفريق الفائز هو الذي يسجل -

 أكرب عدد من النقاط
 

 

تطوير الدقة يف 
 التمرير

 التحكم يف الكرة-
 املراوغة-

حيتسب اهلدف عند -
لالعب بني مرور ا

 القوائم و حبوزته الكرة
يلغى املرمى الذي -

 سجل فيه اهلدف
 06عدد الالعبني من -

 العبني  08إىل 
 



05 

تشكيل ثالث مناطق يتم اللعب -
 20×10األوىل و الثالثة يف املنطقة 

 20×20املنطقة الوسطى 
الفريقني يف حالة دفاع و هجوم -

يتم إحراز اهلدف عند مرور الكرة 
القوائم بشرط أن يكون الفريق بني 

 قام أبربعة متريرات متتالية على أقل
يتم تسديد على املرمى من حدود -

 املنطقة الوسطى 
 

 

التسديد على -
 املرمى

املراوغة و محاية -
 الكرة

 التمرير-

حتديد مرميني يف نفس -
 االجتاه لكل فريق

حتديد مرميني   -
 متقابلني لكل فريق

 

06 

 15×10تشكيل ملعب للتنس -
استقبال الكرة و ضرهبا جبميع يتم -

 أجزاء اجلسم ماعدى اليدين 
حتتسب نقطة يف سقوط الكرة و -

 ملس االرض مرتني متتاليتني .
حتتسب نقطة يف حالة سقوط -

 الكرة خارج حدود امللعب 
- 
 

 

التحكم و السيطرة -
 على الكرة

 التمرير-

متريرات القيام بثالثة -
قبل إرساهلا للفريق 

 اخلصم
الفريق يتكون من  -

 العب 04إىل  02



07 

 20×20تشكيل ملعب مساحته -
متريرات 10حياول الفريق القيام ب -

متتالية قبل قيام  الالعب اخلصم 
 اجلري دورة كاملة حول امللعب

الفريق الذي حيرز أكرب عدد من  -
 النقاط هو الفائز

 

 التمرير-
 اجلري ابلكرة-

التمريرات تتم من ملسة -
 واحدة 

جيري العبني اخلصم -
يف امللعب دون ملس 

 الكرة 
 05من العبني لعدد ا-

 07إىل 

08 

تشكيل ملعب من أربعة -
 30×15مستطيالت 

يتم إحتساب نقطة يف حالة مرور  -
كرة أرضية للقائد املوجود يف املنطقة 

 صم اخلاخللفية للفريق 
يف حالة خروج الكرة خارج حدود -

 امللعب حتتسب نقطة للفريق اخلصم 

 

 التسديد-
 التمريرة الطويلة-
 

 تغيري الالعب القائد -
عدد العيب الفريق من –

  العبني 08إىل  06



09 

تشكيل ملعب من أربعة مربعات -
15×20 

القيام أبربعة متريرات مث  2ضد 2-
مترير الكرة للمنطقة املوالية مث املوالية 

 و هكذا 
حتتسب نقطة عند  قيام الفريق  -

بدورة كاملة دون قطع الكرة من 
 اخلصم

  

 املراوغة-
 االحتفاظ ابلكرة-

التمرير - دقة  
 توقيت  الصحيح  -

 التمرير
- 

تغيري الالعبني اخلصم -
 عند كل نقطة

 3ضد 3-
إىل  02الالعبون من -

03 

10 

 م15رسم دائرة كبرية قطرها -
 م  07رسم دائرة صغرية قطرها -
 10إىل  1ترقيم الالعبني من -
عند مساع الرقم يقوم الالعب من -

حول بني الالعبني ابجلري ابلكرة 
الدائرة الصغرية و الالعب اخلصم 
 القيام ابجلري حول الدائرة الكبرية 

يصل الفائز هو الذي الالعب ا-
 . أوال إىل مكانه

 
 
  

 املراوغة-
اجلري ابلكرة و -

 التحكم فيها

 ابلقدم اليمىن-
 ابلقدم اليسرى -
 بكلىت الرجلني-
أىل  05الالعبون من -

 العبني 10



 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

 40×20تشكيل ملعب -
يكون اللعب ابلقدمني و مينع -

 سقوط الكرة على االرض 
 انتقال الكرة ابلتمرير أو التنطيط -
يسمح إبستعمال البدين يف حالة -

 إستقبال الكرة.
الفريق الفاشز هو الذي حيرز أكرب -

 عدد من األهداف

 

 التحكم ابلكرة -
 التمرير القصري-
 التمرير الطويل -
 التسديد-
 االنتشار يف امللعب-

التسجيل يكون بتسديد -
 ر ئالكرة على الطا

 تسديد ابلرأس -
مرمى صغري بدون  -

 حارس
إىل  07الالعبون من -

09 

 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

 م .15رسم دائرة قطرها  -
حماولة ضرب الشاخص احملمي -

 من احلارس .
الفريق الفائز هو الذي حيقق   -

 أكرب عدد من النقاط

 

 التمريردقة  -
 التوقيت التسديد -

 التمرير من ملسة واحدة-
 تغيري الالعب ابحلارس  -
 لزايدة يف القطر -
  احلراسالزايدة يف عدد  -

 



 

 

  

 

 تطوير بعض املهارات األساسية يف كرة القدم لدى الناشئني  يفأتثري إستخدام األلعاب املصغرة 
  سنة 13أقل من 

تطوير بعض املهارات  يفمدى أتثري إستخدام األلعاب املصغرة  دف إىل معرفةهت  الدراسة: من هدفال ✓
 .سنة 13أقل من األساسية يف كرة القدم لدى الناشئني 

األلعاب املصغرة إجيااب يف تطوير بعض املهارات األساسية يف كرة القدم  إستخدام ؤثري القرضية العامة : ✓
 .سنة13أقل من  لدى الناشئني

     لكرة القدم للموسم  بسكرةلرابطة  لشرفيةالبطولة ا براعم متثل جمتمع البحث يف :مجتمع وعينة الدراسة ✓
 قصدية حيث قام الباحث ابختيار عينة العب، 190، والذين بلغ عددهم 2019 – 2018الرايضي 
 العبا من براعم النادي اهلاوي جنم زريبة الوادي . 20متثلت يف 

  ستخدم الباحث املنهج التجرييب ابستخدام التصميم التجرييب ذي اجملموعة الواحدةإ منهج الدراسة: ✓
 .ابستخدام القياس القبلي والبعدي   
اث ، إختبار اجلري يف خط متعرج ابلكرة بنيني األقمنيا، ، إختبنيار  30التنطيط  إختبار :األدوات املستخدمة ✓

 تسديد الكرة ألبعد مسافة ، إختبار دقة التمرير 
تطوير بعض املهارات األساسية يف كرة القدم إجيايب يف  أثرهلا  الصغريةاأللعاب إستخدام أهم النتائج : ✓

 سنة  13لدي الناشئني أقل من 
املصغرة يف برامج تدريب الناشئني ملا هلا من أتثري إجيايب  األلعاب متارينضرورة استخدام  -  اإلقرتاحات : ✓

املصغرة مبا يتالءم وطبيعة  األلعابختيار حمتوى متارين إضرورة  - األساسية اتيف تنمية وتطوير املهار 
املهاري يف تقدمي و جلانب البدين ربطها ابو املصغرة  األلعابضرورة استخدام  - بمساحة تلك املالع

 . نوعي احلصص التدريبية اخلاصة ابلناشئني لتحقيق أداء مهاري
 الكلمات المفتاحية :

 .ة غر ملصلعاب ااأل -
 . ملهارات األساسيةا -
 



 

 

  

 
 

 

The effect of using mini-games in the development of 

some basic skills in football for young people under 

the age of 13 

 

 

 

 

 

▪ The objective of the study: it aims to determine the extent to which the use 
of mini-games in the development of some basic skills in football for young 
people under 13 years old. 

▪ General Hypothesis: The use of mini-games positively affects the 
development of some basic football skills for youngsters under 13 years . 

▪ Community and sample of the study: The research community is 
represented in the youngstersof the Biskra football championship for the 
2018-2019 sports season, which numbered 190 players. The researcher 
chose a target sample of 20 players from the amateur club,star of Zeribet El 
Oued . 

▪      Study Methodology: The researcher used the experimental method  
using the one-group experimental design -  Using tribal and remote 
measurement 

▪ Tools used:30-second tantit test, running test in curvilinear line between 
cones, ball correction test for farthest distance, scroll accuracy test 

▪ Main results: The use of small games has a positive effect in the development 
of some basic skills in football for young people under 13 years old 
▪ Suggestions: - The need to use mini- games in the training programs for 

young people because of their positive impact in the development of basic 
skills 

 - the need to choose the content of mini-games in accordance with the nature 

of the space of these playgrounds 

  - the need to use mini-games and linking them to the physical and skill in the 

provision of training courses for qualitative performance. 

 

▪ key words : 
- Mini Games. 
- basic skills . 

 

 



 

 

  

 



 

  

 تطوير بعض املهارات األساسية  يفأتثري إستخدام األلعاب املصغرة 

 سنة 13أقل من  لدى الناشئني  كرة القدم  يف
 
تطديير ععددمل لةهدملالس لاتملتدد    يفأتثد  إتددامفلأل لاثعدملص لة دد ر   معرفدد إىل يهدف  ذددال لث  د      

لثدداا عددرل ا لث ددملهلا ل ددملزا بددا واي دد  لثدديلهلا  ثفريدد  ،  تدد   13أقددم مدد  يف كددر  لثمددفأل ثددفش لث مل دد   
 إتدامفلأل ؤثريدلثفالتد  قدف ثلتدف فرةد   لث  د  ، ثردر  لثمدفأل  عسدرر ثرلعط   ثشرف  لث طيث  لي شط يف 

 تد  13أقدم مد   لاثعملص لة  ر  إجيملاب يف تطيير ععمل لةهملالس لاتملت   يف كر  لثمفأل ثدفش لث مل د  
تدددامفأل لث ملاددد  لةددد ه  لثاددددريت ابتدددامفلأل لثا دددو ا لثاددددريت  ا ل وي ددد  إزنظدددرل ثط  عددد  لث  ددد  ،

 20ثلتدددف يف   مت لخا دددملا لثع  ددد  عطريمددد   وفيددد  ا ددد،ز ابتدددامفلأل لثم دددملل لثم تددد  زلث عدددفا  لثيلادددف 
 أفريددم 13ىل إ مددملال 09لةددف  مدد   خدد أ زثمددف تددرس ، تدد   13إىل  11مدد  ذا معددفأ أ وددملا ال  ددمل 
 إخا دددملا،ز مت خ  ددمل إتددرلق لثم دددملل لثم تدد  ز لث عددفا يف يف ظددرز  ت دددف  لثفالتدد  لاتملتدد    2019
اث ، إخا ملا لجلرا يف خدط ماعدراب ابثردر  عد  لاقودملخ ، إخا دملا تسدفيف لثردر  اععدف  30لثرر  لثا ط ط 

 املابتددا إلل إىللإلا دمل    مت لثايلدم  لةعملجلد  لث اددمل   ززمد  خد أ مسدملف  كر د  ، إخا دملا هلقدد  لثاوريدر، 
كددر  لثمدددفأل تطدديير ععدددمل لةهددملالس لاتملتددد   يف  إجيدددمل  يف  أثددر دددمل  لث دد   لاثعدددملص إتددامفلأل أن  لثاددملي

 . ذال يفأ  تى أمه   لاثعملص لة  ر  ع ف   ملم ت    13ثفا لث مل    أقم م  

ضرزا  لتامفلأل ثملاي  لاثعملص لة  ر  يف عرلم  تفايب لث مل    ةمل ع لث ملا ز يف لاخ  ييل     
لة  ر  مبمل  لاثعملصخا ملا حمايش ثملاي  إ،  دجيمل  يف ت و   زتطيير لةهملالس لاتملت  إ مل م  أتث  

ز جلملنب لث فين اعطهمل ابز لة  ر   لاثعملصةرزا  لتامفلأل ،  بيا قأل زط  ع  مسملا  تتك لة  
  . ني   لةهملاا يف تمفمي لحل ص لثافاي    لخلملل  ابث مل    ثا م   أهللق مهملاا

 

 الكلمات املفتاحية:

 لةهملالس لاتملت   –  ر  لةثعملص لا
 

 
 


