
 -بسكرة -جامعة حممد خيضر  

 البدنية والرايضية اتتقنيات النشاط و معهد علوم

 

 

 مذكرة خترج ضمن متطلبات

 البدنية والرايضيةعلوم وتقنيات النشاطات نيل شهادة املاسرت يف  

 حمضر بدينختصص: 

 : املوضوع

 

بعض الصفات البدنية لدى تطوير لأثر برانمج تدرييب مقرتح 
 العيب كرة القدم

 
 

 - صنف أشبال - حي األصنامالرايضي لنادي لدراسة ميدانية 
 

 

 :ستاذاأل إشرافحتت                                               إعداد الطالب:                           

 مرابط مجايل  -                                                            مناين حممد ايسني -

 

 

 

 2015/2016السنة اجلامعية: 

  



 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 :ق ال تعالى

 
 (5 -1سورة العلق اآلايت )                                                                        

 
 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:       
 

 
 و   
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 ْوَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَن

 أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحنِيَ
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 يشكر هللا {ويقول رسول هللا ص : } من مل يشكر الناس مل 
 اللهم أعنا على شكرك على الوجه الذي ترضى به عنا.

 مرابط مجايلالفاضل :  األستاذونتقدم ابلشكر اجلزيل إىل 
 يلعلى حسن إشرافه وتشجيعه املتواصل 

 الرايضية الرتبية البدنية و تقدم ابلشكر إىل كافة أساتذة قسم أو 
 مدوقدم يل العون و  وكذلك نشكر كل من ساعدين على إمتام هذا البحث

 يل يد املساعدة وزودين ابملعلومات الالزمة إلمتام هذا البحث وأخص منهم
 ،حداد خالد، عباد عبد الفتاح، مومن بكوش يعقوب، العايب عبد احلميد،جمور يوسف

 ، مهوات محزة، عميشي بشريعريف حسن
 تقدم أبمسى عبارات الشكر والعرفان أوأخريا 

 قريب أو من بعيد من  إىل كل من ساعدين
 يف اجناز هذا العمل من األساتذة والزمالء يف الدراسة .
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 إ ىل جداتي  إحلبيبة "إبيةل" وإلعزيزة"مرمي" وأ يم إلثانية "إ مسهان"
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 مقدمة

 

مما الشك فيه أن املستوى الرايضي يف خمتلف أنواع الرايضات املعروفة قد حققت خطوة كبرية لألمام يف         
مطلع القرن احلادي والعشرون، وهذا ما تؤكده األرقام القياسية احملطمة يوم بعد يوم، واليت كان حتطيمها حلما 

يف هذا التطور اهلائل إىل التقدم العلمي الكبري يف طرق ويرجع الفضل  خيال العاملني يف اجملال الرايضي،يداعب 
التدريب وإعداد الالعبني، والذي استند إىل احلقائق العلمية اليت قدمتها خمتلف العلوم األخرى سواء ما كان منها 

لتحسني  ةييف اجملال البيولوجي أو النفسي أو االجتماعي أو التكنولوجي، واليت يستفيد منها املدرب بفاعلية وإجياب
 تنفيذ العملية التدريبية.

ستعمال جمموعة من آليات التدريب إيشري مصطلح التحضري البدين يف الوسط الرايضي إىل                  
اليت من شأهنا أن ترفع من اللياقة البدنية، كذلك هي متكننا من معاينة احلدود الفسيولوجية للرايضي بواسطة 

ألداء الرايضي، و يرتكز التدريب البدين على أسس علمية، تكنولوجية منهجية، وهو الكشف املستمر ملستوايت ا
 ...إخل.التوافق، الرشاقة،  السرعة، املرونة من بينها البدنيةوانب اجليعمل على حتسني خمتلف 
، لتعدد مهاراهتا وتنوعها ملعبة مجاعية شعبية ميارسها ويشاهدها الكثريون، فتستهويهتعترب كرة القدم 

فتظهر متعتها يف إتقان الالعبني لألداء املهاري ومدى التعاون يف إستغالل هذه املهارات يف خدمة اجلماعة 
لتحقيق الغاية وهي إحراز األهداف اليت يرتقبها املشاهدين مما دفع بدول كثرية لبذل جهودا مستمرة إلعداد انشئي  

 ة اليت يعتمد عليها لنمو وإزدهار اللعبة.كرة القدم  على أسس علمية إبعتبارها القاعدة األساسي
العديد من األهداف أمهها حتسني اللياقة البدنية عن طريق حتسني  كرة القدمكما أن للتدريب الرايضي يف  

مكوانهتا ملا هلا من عالقة وأتثري مباشر كالتأثري على النمو البدين أو غري مباشر كالتأثري على اإلنتاج البشري، 
 نمهما نعامال انعدالقدم ومها يهذه املكوانت األساسية اليت حتتاج إليها لعبة كرة  من أهم واملرونة مهاوالسرعة 
 مع بذل جهد أقل وإجتناب اإلصاابت. كات الرايضية بنجاح وإتقان عايليف أداء التقنيات واحلر  نومساعدا

 طه إمساعيل )وآخرون(ا ما وضحه سرعة االنتقالية تلعب دورا كبريا يف لعبة كرة القدم، وهذالحيث أن 
أبن هذا النوع من السرعة يستخدم ومطلوب يف كرة القدم كاجلري للحاق ابلكرة أو ابخلصم أو للمشاركة يف 

 الدفاع أو اهلجوم أو للهروب من الرقابة أو اإلنتقال السريع ابلكرة أو بدوهنا من مكان إىل آخر.
ركي فهي أحد الربامج اهلامة يف تنمية الروح املعنوية ملا هلا من املرونة عنصر ابرز يف األداء احلكذلك   و 

طبيعة خاصة من نوعية مترينات املرونة املستخدمة، فهي تتيح الفرصة للتأمل والتفسري والتقومي النفسي، وأثناء أداء 
ريا يف إرختاء العضالت التمارين يكون للفرد أن يالحظ حركاته ويتابع التقدم الذي حيرزه، وإن لصفة املرونة دورا كب

 وتنظيم حياة األفراد واإلعتناء بلياقة اجلسم وتناسقه وقيامه.
وشهدت صفة املرونة تطورا كبريا يف السنوات األخرية من حيث إستعماهلا وطرق تنميتها وأصبحت متارس 

قة ابملرونة     ددت املصطلحات املتعلألغراض عالجية ووقائية ووسيلة لإلسرتخاء النفسي واإلسرتجاع كما تع
 حركية، مطاطية، املدى احلركي....(.)



 

 

 مقدمة

يشري أغلب العلماء إىل أنه ميكن تدريب وإكتساب نسبة عالية من مرونة املفاصل والعضالت يف كما 
راسات عن منو املرونة بعد إستقراء العديد من الد كالركسنة حيث توصل  15إىل  12املرحلة العمرية مابني 

سنة مث يتوقف  15إىل  12مفاصل اجلسم حتقق منوا يف مداها احلركي خالل املرحلة العمرية  أن أغلب احلركية إىل
سنة لإلانث فإستخلص بذلك إختالف معدالت النمو احلركي وفقا  16سنة ابلنسبة للذكور و 15هذا النمو يف 

 .بشكل عام تتناقص مع زايدة العمر ألنواع املفاصل وأن املرونة احلركية
صنف أشبال، لوحظ من خالل  لكرة القدمومن خالل متابعة العديد من مبارايت أندية والية الوادي 

املرونة، إضافة إىل االطالع و  اليت هتدف إىل تطوير صفيت السرعة تمارينكرة القدم أن هناك إمهال للتدريبات فرق  
 على عديد الدراسات اليت متس موضوع البحث ومن هنا برزت أمهيته.

العيب  دى برانمج تدرييب مقرتحة لتطوير بعض الصفات البدنية لأثر  :درج موضوع البحث حتت عنوانوين
 كرة القدم.

 وقد ارأتينا تقسيم موضوع دراستنا إىل:
أوال: اجلانب التمهيدي والذي تناولنا فيه اإلطار العام للدراسة حيث مت طرح اإلشكالية والفرضيات من رسم 

 خطوط لبحثنا هذا.
ا: اجلانب النظري وحيتوي على ثالثة فصول حيث كان الفصل األول يتحدث عن الربانمج التدرييب والتدريب اثني

واملرحلة العمرية  بكرة القدمأما الفصل الثالث يتعلق  الصفات البدنيةالرايضي أما الفصل الثاين فقد تناولنا فيه 
 وحماولة اإلملام هبذه الفصول.
ذي يعد األهم يف هذه الدراسة فمن خالله نضع احللول املناسبة لإلشكالية املطروحة اثلثا: اجلانب التطبيقي ال
 ويشتمل على فصلني مها:

 .الفصل األول: والذي تناولنا فيه اإلجراءات املنهجية وامليدانية للدراسة
االستنتاج ووضع جل احلكم على صحة الفرضيات مث لنتائج وحتليلها مث مناقشتها من أمت فيه عرض ا: الفصل الثاين

 االقرتاحات والتوصيات.
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 :اإلشكالية-1

ال شككك أن إختكككاذ الطكككرق العلميكككة هنجكككا لتطكككوير األداء هكككو السكككبيل األمثكككل إىل حتقيكككق املرجكككو مكككن تطلعكككات 
ولكنهككككا اليكككوم ويف  كككل ثككككورة املعلومكككات والتقنيككككات  ،وآمكككال كانكككت يف املاضككككي تعكككد مكككن األمككككور الصكككعبة يف التنفيكككذ

أصبحت يف متناول األيدي مما جعلنا نلمس أبنفسنا دواعي هذا التطور من حتطيم أرقام قياسية كان من املسكتحيل 
ولكن بفضل هذه الثورة العلمية اليت إختذت هنجكا جديكدا لتطكوير األداء البشكري يف كافكة اجملكاالت بشككل  ،حتقيقها

جعلتنكا نشكاهد مكردود هكذا التو يكف العلمكي السكليم إلمككاانت املمارسكني  ،يف اجملال الرايضكي بشككل خكا و  ،عام
 .رة بقدر من الكفاءةامما انعكس على سالمة وسهولة األداء الفين ألي مهارة وأصبح الالعب يؤدي امله ،البدنية

ر و حلككة الزمنيككة الطويلككة وفقككا لتطككحيككث  هككر مفهككوم التككدريب الرايضككي وطرقككه ونظرايتككه وأغراضككه خككالل املر 
ويشكككري التطكككور احلكككادث يف شكككط جمكككاالت النشكككاطات الرايضكككية إىل  ،وطكككرأ عليكككه تغكككريات عديكككدة ،اجملتمعكككات البشكككرية

 .املختلفة لتحقيق أعلى اإلجنازات إرتفاع األنشطة الرايضية
توى كفكاءة الالعكب إلجنكاز والتدريب الرايضي عملية مقننة مبنية على أسس علمية هتدف إىل االرتفاع مبس

ومل يعكد هنكاك جمكال للشكك يف أن التخطكيط ابألسكلوب العلمكي السكليم هكو  ،املبارايت حتت  كروف اللعكب املختلفكة
وختطيط التدريب هو الكذي حيكدد واجبكات التكدريب ومكا يسكعى إليكه  ،أساس الوصول إىل املستوايت الرايضية العالية

ريب ال ميكككن التنبككؤ ابملسككتوى الككذي جيككب أن يصككل إليككه الالعككب أو الفريككق املككدرب لتحقيقككه فبككدون التخطككيط للتككد
 خالل فرتة حمددة.

ومجككع النتككائج  ،حيككث أن إعككداد الككربامج واإلشككراف عليهككا ال يكتمككل إال عنككد إجككراء اإلختبككارات الرايضككية
إن مل تقككرتن ابلقككرارات  وال ميكككن اإلسككتفادة منهككا ،احملققككة ضككمنها تعبككريا علككى مككا حققككه الرايضككي علككى أرض الواقككع

 اليت تدعم القرارات لتحسني مستوى التعلم أو التدريب يف حتسني مستوى الالعب. ،املدروسةالعلمية 
الوسككيلة األساسككية  وهلككذا ارأتينككا االهتمككام ابجلانككب البككدين الككذي يقككول عنككه الككدكتور حممككد حسككن عككالوي:  يعتككرب  

سككتوى الككو يفي والعضككوي ألجهككزة وأعضككاء اجلسككم، ابلتككايل تنميككة وتطككوير لتككأثري علككى الفككرد ويككؤدي إىل االرتقككاء ابمل
 1.الصفات البدنية واملهارية واحلركية والقدرات اخلططية والسمات اإلرادية  

احلككايل يكككون العككب الكككرة  أنا كانككت كككرة القككدم احلديثككة تتطلككب ملكك: حممككود خمتككار حنفككي أبككرزه وهككذا مككا
متمتعككا بلياقككة بدنيككة عاليككة، فقككد أصككبحت تنميككة الصككفات البدنيككة لالعككب الكككرة إحككدى العمككد األساسككية يف خطككة 
التككدريب اليوميككة، واألسككبوعية، والفرتيككة، والسككنوية، ولقككد إرتفعككت قككدرات العككيب العككامل يف السككنوات األخككرية ارتفاعككا 

 ن سنوات، جند أن صفاهتم البدنية قد منت بطريقة ملحو ة.واضحا، ونظرة إىل العيب الكرة اآلن وما كانوا م
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حبيكككث أن ككككرة القكككدم احلاليكككة تتصكككف ابلسكككرعة يف اللعكككب، والرجولكككة يف األداء الفكككين واخلططكككي، والقاعكككدة 
 1األساسية لبلوغ الالعب للمميزات اليت تؤهله لذلك هي اللياقة البدنية، أي تنمية الصفات البدنية لالعب .

د مكككن األحبكككاث العلميكككة يف ككككرة القكككدم علكككى أن السكككرعة مكككن العناصكككر املكككؤثرة جكككدا يف نتكككائج وتؤككككد العديككك
 املبارايت، حيث يشري مفهوم السرعة إىل  مقدرة الالعب على أداء حركات معينة يف اقل زمن ممكن .

ورا السكككرعة مكككن املككككوانت األساسكككية لكككألداء البكككدين )احلرككككي( يف معظكككم األنشكككطة الكككيت تلعكككب د علمكككا أن
 رئيسيا هاما فيما حيتاجه العيب كرة القدم. 

املرونة أيضكا مكن املتطلبكات الضكرورية للعمليكة التدريبيكة واألساسكية ألداء املهكارات احلركيكة حيكث  كما تعترب
وتعتمد املرونة بصكفة أساسكية علكى أقصكى  ،تساعد على سهولة واتساع املدى احلركي والذي يؤدي إىل سرعة احلركة

 لمفصل أن يصل إليه لزايدة مدى احلركة واليت متثل متطلبات عالية للحركة.مدى ميكن ل
كما عرفها سعد أجلميلي أبهنكا:   قابليكة اجلسكم علكى متطيكه واتسكاع العضكالت حسكب حاجكة احلرككة دون 

 .2حدوث إصاابت جراء ذلك يف العضلة أو املفصل
أهككم القككدرات البدنيكككة الالزمككة ألداء العككيب ككككرة القككدم، حيككث يسكككتطيع الالعبككون أتديكككة  وهككي كككذلك مكككن

املهارات األساسية بطريقة فنية صحيحة خالية مكن عيكوب وأخطكاء األداء إذا تكوافر هلكم إمكانيكة اكتسكاب قكدر كبكري 
 3عمود الفقري.من املرونة يف مفاصل أجزاء اجلسم املختلفة وخاصة مفصل الفخذ، الركبة، القدم وال

ولقكككد أصكككبح اإلعكككداد البكككدين لالعكككيب ككككرة القكككدم الشكككغل الشكككاغل لألجهكككزة الفنيكككة يف اإلعكككداد والتخطكككيط 
للموسككم التككدرييب مككن خككالل بككرامج مقننككة احلمككل موضككوعة علككى أسككس علميككة للوصككول ابلالعبككني إىل أعلككى مسككتوى 

مكن صكفيت السكرعة واملرونكة مكن أهكم املقومكات والعناصكر ممكن من اللياقة البدنية اخلاصكة بككرة القكدم والكيت يعتكرب ككل 
 والصفات األساسية لتحقيق اللياقة البدنية.

 ويف  ل هذه املعطيات نطرح التساؤل الرئيسي:
o  ؟كرة القدمالعيب   واملرونة على أتثري إجيايب على صفيت السرعة قرتحلربانمج التدرييب امللهل 

 التساؤالت الفرعية:
 كرة يف السرعة لصفة البعدي واالختبار القبلي االختبار بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل 

 .القدم؟
 القدم؟ كرة يف املرونة لصفة البعدي واالختبار القبلي االختبار بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل. 
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 الفرضيات -2
  :العامة 

 .كرة القدم  العيبصفيت السرعة واملرونة على  أتثري إجيايب يف تطويرربانمج التدرييب املقرتح لكل
 :اجلزئية 

 بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة السرعة لدى العيب كرة القدم. فروق ذات داللة إحصائية توجد -1
 بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة املرونكككة لدى العيب كرة القدم. فروق ذات داللة إحصائية توجد  -2
 أهداف البحث: _3
 :ن اهلدف األساسي من هذا البحث هوإ   

o القدم كرة العيب لدى السرعة صفة تنمية على املقرتح التدرييب الربانمج أتثري معرفة. 
o القدم كرة العيب لدى املرونة صفة تنمية على املقرتح التدرييب الربانمج أتثري معرفة. 
o القدم كرة العيب عند والسرعة املرونة صفيت تطوير أمهية على الوقوف. 
o سنة 15_12 من العمرية املرحلة يف واملرونة السرعة من كل أمهية إبراز. 
o القدم كرة العيب لدى احلركي األداء على والسرعة املرونة أمهية إبراز. 
o والسرعة املرونة صفيت تطوير على التدرييب الربانمج أمهية. 
o والسرعة املرونة من كل تنمية طرق على صورة إعطاء. 
o والسرعة املرونة صفيت لتطوير مثايل منوذج إعطاء. 
o املأخوذة العينات على املطبق الربانمج خالل من وجتربة خربة إكساب حماولة. 
o .إجراء إختبارات قبلية وأخرى بعدية لعينيت البحث الشاهدة والتجريبية حط نتحقق من صحة الفرضية 
o صفيت املرونة والسرعة عند العيب كرة القدم. تقييم آداء 
o .إبراز املدة ميكن أن تتطور فيها كل من الصفتني املرونة والسرعة 
o  .التعرف على أكثر أنواع املرونة والسرعة تطورا 

 :أسباب إختيار املوضوع _4
 السرعة لدى العيب كرة القدم.كل من املرونة و الرغبة يف التعرف أكثر على دور   -
 .الدراسات والبحوث العلمية حول هذا املوضوعقلة  -

 لرغبة يف إفادة اآلخرين هبذه الدراسة._   
 .وما تقدمه من متعة رايضية ،قدماملتمثل يف امليل لرايضة كرة الالدافع النفسي  -

 أمهية البحث:_ 5
على  واملرونةالسرعة كل من   إن حبثنا هذا يعد إثراء للمجال العلمي حيث سيقدم الباحث مدى أتثري

سنة وهي مرحلة تعترب إنتقالية من صورة إىل أخرى  15 –12يف املرحلة العمرية أداء العيب كرة القدم لألشبال 
 .حيث ميكن للباحث أو القارئ أن يفهمها
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يت ات التأثري واألمهية البالغة لصفنستطيع من خالل هذا البحث الوصول إىل حتديد مؤشرات كافية إلثبو 
، كما أن هذا البحث يعد تكملة للبحوث والدراسات السابقة ومقدمة وقاعدة للبحوث األخرى واملرونةالسرعة 

 .لطرح تساؤالت جديدة يف هذا اجملال
o من خالل الربانمج التدرييب الرايضي املقرتح املبين على  يت املرونة والسرعةتوضيح مدى أتثري صف

 .القدمكرة عند العيب   املرونة والسرعةأساس متارين 
o يت على صف املرونة والسرعة اإلطالع على مدى أتثري طريقة تكثيف الربامج التدريبية بتمارين

 .القدملدى العيب كرة  املرونة والسرعة
o عند املرحلة العمرية املدروسة كل من املرونة والسرعة  إبراز أمهية. 
o يت املرونة والسرعةة الكافية لتطوير صفإبراز املد. 

 حتديد املفاهيم واملصطلحات: _6
إن للمصطلحات دورا هاما يف تعريف وحتديد ما جيب تناوله والتطرق إليه خالل البحث، إذ أهنا حتصر 
الدراسة اخلاصة بعنوان ذلك البحث، وجتنب الباحث اخلروج أو الدوران حول عنوان البحث دون الذهاب إىل 

ومن خالل التعرف عليها تكون له نظرة على  ،رئ عند قراءته لهلبه، فاملصطلحات تعترب مفتاح البحث ألن القا
 وهي كالتايل:واليت متثل دراستنا  اآلتيةاملوضوع املدروس، ويف حبثنا هذا سوف نعرف ونشرح املصطلحات 

 التدريب الرايضي العلمي:  – 6-1
الالعبني والالعبات والفرق هي تلك العمليات التعليمية والتنموية الرتبوية اليت هتدف إىل تنشئة وإعداد 

هبدف حتقيق أعلى مستوى ونتائج ممكنة يف رايضة  ،الرايضية من خالل التخطيط والقيادة التطبيقية امليدانية
 .واحلفاظ عليها ألطول فرتة ممكنة ،ختصصية

من األمهية مالحظة الفارق بني التدريب الرايضي العلمي احلديث واألنشطة األخرى املشاهبة، إذ أن 
هناك العديد من األنشطة اليت متارس حتت مسمى   املمارسة الرايضية   واليت ال تستخدم األسس العلمية 
للتدريب الرايضي، حيث تعتمد تلك األنشطة على تنفيذ وحدات تدريبية مرجتلة عفوية غري انبعة من خمطط 

ل النضج والتطور نفذوهنا راجعا إىل عوامتدرييب علمي، واليت غالبا ما يكون التقدم يف مستوايت الالعبني الذين ي
 1ه.أتثري األنشطة املنفذة خاللالو يفي أكثر منه اجلسمي و 

يعرفه بسطويسي: أبنه عملية تربوية هادفة وختطيط عملي إلعداد الالعبني ملختلف مستوايهتم بدنيا 
 2ومهاراي ونفسيا للوصول إىل أعلى مستوى ممكن.

 لعموم الكامل اإلعداد طريق عن اإلجناز مستوى إىل للوصول الفرد إعداد هو: االجرائي التعريف 
 . الئق مستوى إىل الوصول حتقق اليت الو يفية األجهزة

                                         

 .21،  1997، 1القاهرة،د ط،دار الفكر العريب التدريب الرايضي احلديثمفيت إبراهيم محادة:  - 1
 .313،48،  1999، القاهرة، د.ط ،أسس ونظرايت احلركة،دار الفكر العريبأمحد، بسيطويسي _ 2
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 التعريف ابلربانمج:-6-2
معني الربانمج يعين تنظيم مقطع من تدريب متوسط املدى، ويكون لبضع أسابيع، يوضع من أجل هدف 

تتفاوت برامج التدريب الرايضي يف نوعيتها وتصميماهتا حسب نوعية و  ،لةضإىل غاية الوصول إىل حالة مف
واستعدادات عام لقدرات وإمكانيات املستفيدين ونوعية اجملال اليت تقدم فيه هذه الربامج وخيدم الربانمج املتوسط ال

ستوى وبون بقدرات ومهارات ذات مهمو  أفرادولكن على طريف هذا املتوسط يوجد  فراد،وخصائص وميول األ
متخلفون أو معاقون من أصحاب العاهات أو ممن تقل  أفرادطيب ومرتفع، وأيضا يوجد على الطرف النقيض 

ولذا فإن مرحلة التخطيط لربانمج التدريب الرايضي يف  ،قدراهتم البدنية والعقلية أو النفسية على احلدود الطبيعية
 .1 تؤثر يف الربانمجاملرحلة التعليمية تتطلب دراسات للعديد من العوامل اليت

كما عرفه حممد حسن عالوي:  هوا الوسيلة األساسية لتأثري على الفرد ويؤدي إىل االرتقاء ابملستوى 
الو يفي والعضوي ألجهزة وأعضاء اجلسم، ابلتايل تنمية وتطوير الصفات البدنية واملهارية واحلركية والقدرات 

 2.اخلططية والسمات اإلرادية  
  هوا اخلطوات التنفيذية لعملية التخطيط خلطة صممت سلفا وما يتطلبه ذلك توزيع : االجرائيالتعريف

 زمين وطرق تنفيذه وإمكانيات حتقيق هذه اخلطة
 سنة( أشبال:  15-12املرحلة العمرية)-6-3

ية يطلق عليها أيضا مرحلة املراهقة الوسطى وتتميز بتضاؤل السلوك الطفلي إىل أن ينعدم وبتغريات جسم
 3وفسيولوجية حيث نالحظ منو سريع للعظام والعضالت.

إبراهيم كا م العظماوي: تعترب املراهقة نقطة انعكاف حامسة يف حياة االنسان إذ ما يبلغه من  كما عرفه -
تقدمي وما حيققه من مزااي يف النمو البدين والعاطفي يرفعه من مستوى الطفولة الوسطى إىل مرحلة اليفع 

4واحلداثة.
 

 وبتغريات ينعدم أن إىل الطفلي السلوك بتضاؤل وتتميز الوسطى املراهقة مرحلة هي: االجرائي التعريف 
 .والعضالت للعظام سريع منو نالحظ حيث وفسيولوجية جسمية

 
 
 
 

                                         

 .192   2001، 2، ختطيط وتطبيق وقيادة، دار الفكر العريب،القاهرة،طالتدريب الرايضي احلديثمفيت إبراهيم محاد:  -1

 .51م،  1994، مصر، 12 ، دار املعارف، ط علم التدريب الرايضيحممد حسن عالوي:   -2
 .25   1980دار البحوث العلمية، الكويت،د ط،  : سيكولوجية املراهقة،سعدية حممد جهاد - 3
 . 331،   1999،دار الشؤون والثقافة العام،دط، بغداد معامل من سيكولوجية الطفولة والقوة والشبابإبراهيم كا م العظماوي،  -4
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 الصفات البدنية:-6-4
 السرعة:-6-4-1

االستجابة العضلية الناجتة ن مصطلح السرعة يف اجملال الرايضي يستخدم للداللة على تلك أيرى البعض 
يرى البعض األخر انه ميكن تعريف ع ما بني حالة االنقباض العضلي واالسرتخاء العضلي و عن التبادل السري

 1.زمن ممكن أقصرالسرعة أبهنا القدرة على أداء حركات معينة يف 
 التبادل عن تنتج اليت العضلية االستجابة على القابلية " أبهنا الرايضي اجملال يف السرعة مصطلح من يفهم

 ."العضلي االنبساط و االنقباض بني السريع
 ممكن زمن اقل يف معينة حركات أداء على الالعب مقدرة :االجرائي التعريف. 

 املرونة:-6-4-2
أي أهنا مدى احلركة اليت  ،معظم تعريفات املرونة على أهنا القدرة على احلركة يف مدى حركي واسع اتفقت

مفاصل اجلسم، وهذا املدى ميكن قياسه وقياس مدى التقييم بكل من الوحدات اخلطية ) السنتيمرت،  تسمح به
البوصة، القدم( أو الوحدات الدورانية أو الزاوية )الدرجة النصف قطرية، الدرجة ابلتقدير الستيين( ويبدو أن هناك 

عام، فلكل مفصل من مفاصل اجلسم  بني علماء التدريب على خصوصية ملستوايت املرونة بشكل اتفاقعدم 
وال ميكن احلكم على مستوى املرونة العامة ملفاصل أي فرد من خالل قياس املدى  ،املدى احلركي املميز لهلديه 

فليس ابلضرورة أن تتوفر صفة املرونة يف مجيع مفاصل اجلسم وبنفس النسب  ،احلركي لواحد أو أكثر من مفاصله
ملرونة تتأثر حبالة املفصل تشرحييا وحالة العضالت احلاملة هلذا املفصل من حيث توترها أو ونفس املعيار وهبذا فإن ا

أو مدى مطاطيتها، ويعرف للمرونة عدة مصطلحات مثل: املرونة املركبة، املطاطية، مدى احلركة، وترتبط  انبساطها
ألداء احلركي يف اجملال الرايضي وسريورة اب ارتباطهااملرونة ابملكوانت البدنية األخرى كالسرعة والقوة، فضال عن 
ملسابقي احلواجز، ومرونة مفاصل الكتف  الفخذاحلياة اليومية وكذا ختصص الرايضي كالرتكيز على مفصل 

 2.والقدمني والركبتني للسباحني، ومرونة مفاصل الكتف والرسغ والساعد لالعيب رمي الرمح
م على متطيه واتساع العضالت حسب حاجة احلركة دون كما عرفها سعد أجلميلي أبهنا:   قابلية اجلس

 .3حدوث إصاابت جراء ذلك يف العضلة أو املفصل
 اجتاهات يف وحبركة واسع حركي مبدى املختلفة احلركات أداء على الالعب قدرة: االجرائي التعريف 

 .الفنية األداء ملتطلبات طبقا معينة
 
 

                                         

 .180،  1992، ديوان املطبوعات اجلامعية : نظرايت وطرق الرتبية البدنية والرايضية_ حممود عوض البسيوين، فيصل ايسني الشاطئ 1
2 - Jürgen Wei neck: biologie de sport, édition vigot. France1992 p 273. 

 .34،  2014، سنة 1دجلة، ط  دار التدريب امليداين يف القوة واملرونةسعد محاد أجلميلي:   - 3
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 تعريف كرة القدم:-6-5
 اللغوي:التعريف -6-5-1

 foot) هي كلمة التينية وتعين  ركل الكرة ابلقدم ، فاألمريكيون يعتربون (foot balle)كرة القدم        

balle) سنتحدث عنها أما كرة القدم املعروفة واليت ، )رغيب( أو كرة القدم األمريكية ما يسمى عندهم
 1(.soccerتسمى)

 التعريف االصطالحي:-6-5-2
تتم بني فريقني يتألف كل منهما على إحدى عشر العبا يستعملون كرة منفوخة فوق أرضية ملعب هي لعبة        

مستطيلة، يف هناية كل طرف من طرفيها مرمى اهلدف، حياول كل فريق إدخال الكرة يف مرمى احلارس للحصول 
 2قاط.على نقطة )هدف( وللتفوق على املنافس يف إحراز الن

 اىل للوصول دقيقة 90 ملدة العبا 11 منهما لكل فريقني بني تدور مجاعية لعبة هي :االجرائي التعريف 
 .نفسه اهلدف

 الدراسات السابقة واملشاهبة:-7
تعترب الدراسات السابقة أو املشاهبة من أهم احملاور اليت جيب على الباحث إتباعها وحتليلها ومالحظتها متهيد: 

هذه الدراسات والبحث، ويتعمق فيها قدر املستطاع ومن أهم هذه  بدقة لتدعيم وإثراء البحث واملقاربة بني
 الدراسات السابقة واملتشاهبة هلذا املوضوع هي:

 رسالة ماجستري( ماهر امحد حسن البيايت وفارس سامي يوسف)دراسة كل من : الدراسة األوىل 
بكلية الرتبية البدنية والرايضية جبامعة بغداد، حتت عنوان  أتثري برانمج تدرييب  2003هذه الدراسة سنة  أجريت

مقرتح لتطوير بعض القدرات البدنية وبعض املهارات األساسية بكرة القدم   دراسة ميدانية على العيب اندي 
 سنة، وقد طرحة اإلشكالية كاآليت: 17احلسني الرايضي لفئة حتت 

  املقرتح أتثري يف تطوير القدرات البدنية املهارات األساسية لالعيب كرة القدم؟هل للربانمج التدرييب 
 : كانت كاآليت:فرضياتال-

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف االختبارات البعدية
 ملتغريات البحث.

  والبعدي للمجموعة التجريبية ملتغريات البحث.وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي 
إن مشكلة البحث هي اليت حتدد استخدام املنهج العلمي حللها، حيث مت استخدام املنهج  منهج البحث:-

 التجرييب كونه انسب املناهج العلمية حلل مشكلة البحث.

                                         

 .5،  1986، بريوت، لبنان، 1، دار النفائس، طكرة القدمروجي مجيل:  - 1
 .9،  1998ن طبعة، بريوت، لبنان، دار بن حزم، بدو  كرة القدم بني املصاحل واملفاسد الشرعية،مأمور بن حسن السلمان:  - 2
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نة املشارك يف الدوري للموسم س 17مت اختيار عينة البحث املتمثلة بنادي احلسني لفئة حتت  عينة البحث:-
( ومت تقسيم العينة 4العبا مت استبعاد حراس املرمى وعددهم ) 40حيث كان عدد الالعبني  2003-2004

 ( العبا إىل جمموعتني.36)
 ( العبا يطبق عليها برانمج املدرب االعتيادي.18اجملموعة الضابطة وعددها ) - أ
 عليها الربانمج املقرتح. ( العبا يطبق18اجملموعة التجريبية وعددها ) - ب

 وقد مت جتانس العينتني كي ال تؤثر على سري نتائج االختبارات.
 أهداف الدراسة:-

برانمج تدرييب مقرتح معتمد على أسس علمية لتطوير القدرات البدنية واملهارات األساسية حتت وضع  .1
 سنة بكرة القدم. 17

 متغريات البحث.أتثري الربانمج التدرييب املقرتح على تطوير  .2
 النتائج: -

مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بعض املهارات األساسية  .1
 بكرة القدم:

يف نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف  0.05 <هناك فرق دال إحصائيا عند نسبة خطأ 
 صاحل االختبار البعدي.مجيع املهارات األساسية ل

 مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بعض القدرات البدنية: .2
( يف نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية 0.05هناك فروق ذات دالة إحصائيا عند نسبة خطأ )

 ابملهارات احلركية ولصاحل االختبار البعدي. يف مجيع عناصر القدرات البدنية املرتبطة
 مناقشة نتائج االختبارات البعدية للمجموعتني التجريبية والضابطة يف بعض عناصر القدرة البدنية: .3

هناك فروق دالة إحصائيا بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي ولصاحل اجملموعة التجريبية يف 
القوة املميزة -املطاولة اخلاصة-الرشاقة-السرعة االنتقالية-البدنية وهي على التوايل )املرونة مجيع عناصر القدرة

 ابلسرعة(. 
 مذكرة لنيل شهادة املاسرت، دراسة ميدانية لطلبة فرع   إمساعيل عبد زيد عاشور دراسة : الدراسة الثانية

، جملة 2005/2006عة املستنصرية، العراق، سنة يف كلية الرتبية األساسية اجلام( صنف اثين)الرتبية الرايضية 
 .2009علوم الرايضة العدد األول 

 الفرضيات: 
يؤدي الربانمج التدرييب املقرتح يف تطوير السرعة بكرة القدم ويعطي نتائج أفضل يف حتسني مستوى السرعة لدى 

 الطلبة. 
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 املنهج املستخدم:
البحوث للوصول إىل معرفة النتائج، كما مت استخدم الباحث العينة استخدم الباحث املنهج التجرييب لكونه أدق 

وذلك  -جامعة املستنصرية-ابلطريقة العمدية من طلبة املرحلة الثانية يف فرع الرتبية الرايضية يف كلية الرتبية األساسية
د إن استبعد ( طالب بع27كون مادة كرة القدم هب إحدى املفردات للفصل الدراسي الثالث. وبلغت العينة )

من اجملموع األصلي،  %90وكانت نسبت العينة  2003-2002ثالثة العبني وذلك لتأجيلهم للعام الدراسي 
 سنة. 21-20وكان متوسط أعمار الطلبة بني 

( طالب من 16على عينة من الطلبة عددهم ) 4/9/2002قام الباحث إبجراء جتربة استطالعية بتاريخ     
 لطريقة العشوائية.جمتمع البحث اختريوا اب

 هدف البحث:
 معرفة مدى أتثري الربانمج املقرتح يف تطوير السرعة بكرة القدم.

 النتائج املتوصل إليها:
 إن هناك فروق واضحة حيث كانت سرعة الطلبة يف االختبار البعدي أكرب من االختبار القبلي وزمنهم اقل.

 مفيد للطلبة.الربانمج التدرييب املقرتح بتطوير عنصر السرعة 
 أثر برانمج)مذكرة بعنوان  ار الصديق عبد احلقتخم و   عبد هللا رمضان دراسة كل من :الدراسة الثالثة 
الثاين خالل  لدى تالميذ الطور( مرونة قوة،رشاقة،)لأللعاب الصغرية يف تنمية بعض عناصر الصفات البدنية مقرح 

سنة ( 12-9)، مذكرة لغرض نيل شهادة الليسانس، حبث جترييب اجرية على تالميذ درس الرتبية البدنية والرايضية
 .2006/2007مبدينة وهران، اجلزائر، سنة  2وعدل  1ذكور يف مدرسيت عدل

 اجيايب يف تنمية عناصر الصفات البدنية املستهدفة لدي العينة التجريبية. أثرللربانمج املقرتح  الفرضية:

 أهداف الدراسة:
األلعكككاب الصكككغرية ملكككا هلكككا مكككن أمهيكككة خاصكككة يف تنميكككة  والرايضكككية ابسكككتعمالالتوصكككل إىل اجنكككاز حصكككة الرتبيكككة البدنيكككة 

 .الصفات البدنية بدفع التلميذ إىل بذل جمهودات إضافية
 املتعددة. سنة( 12 – 9)دراسة خصوصيات الطفل  -
 .ات البدنيةودورها يف تطوير الصفإبراز خمتلف أشكال األلعاب الصغرية  -

 استخدم الباحث املنهج التجرييب  املنهج املستخدم:
 ( تلميذ. 90اختريت العينة بطريقة عشوائية متكونة من )عينة البحث: 

سكككنة، 12إىل  09تلميكككذ مكككن جكككنس واحكككد وهكككم ذككككور، تكككرتاوح أعمكككارهم مكككن  45تتككككون مكككن  العينـــة التجريبيـــة:
 وهران.( بوالية 2يدرسون ابملدرسة االبتدائية عدل )

مككن نفككس اجلككنس ونفككس املرحلككة العمريككة يدرسككون ابملدرسككة  تلميككذ 45األخككرى مككنوتتكككون هككي العينــة الضــابطة: 
 ( بوالية وهران.1االبتدائية عدل )
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على ضوء النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة، أعطت للفرضية صدقها حيكث وجكد أن النتائج املتوصل إليها:
عناصككككر الصككككفات البدنيككككة املسككككتهدفة ابلنسككككبة للعينككككة التجريبيككككة ابملقارنككككة مككككع العينككككة هنككككاك تطككككور يف مسككككتوى مجيككككع 
الربانمج املقرتح من األلعاب الصغرية كان له األثر االجيايب يف تنمية تلك الصكفات  إنالضابطة، وهذا ما يدل على 

 البدنية للعينة التجريبية.
 مبعهد الرتبية البدنية والرايضية  2007-2006لسنة دراسة قاليت يزيد شهادة ماجستري  :الدراسة الرابعة

دراسة ميدانية   أتثري التدريب اخلا  على تطوير صفة املرونة لدى العيب كرة القدم سيدي عبد هللا، حتت عنوان 
 .سنة 18- 16لفريق اثنوية عني كرشة بوالية أم البواقي 

 وهتدف الدراسة إىل :
  سنة. 18- 16العمرية إبراز أمهية املرونة يف املرحلة 
 إبراز املدة اليت ميكن أن تتطور فيها صفة املرونة. 
 .التعرف على مدى أتثري العملية التدريبية على صفة املرونة 

تلميذ من اثنوية عني كرشة والية أم  19وقد إستخدم الباحث املنهج التجرييب، حبيث متت التجربة على  
هدة و ضابطة وجتريبية،حبيث أن الشاهدة ال متارس التدريب و شا مث قسمت إىل ثالث جمموعات،قي، البوا

 الضابطة متارس التدريب العادي، والتجريبية متارس التدريب اخلا  بتطوير صفة املرونة.
 وقد خلص الباحث إىل النتائج التالية:

  ريب.اليت ال متارس التدال توجد فروق معنوية بني اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الشاهدة 
  وجود فروق معنوية بني اإلختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة اليت متارس التدريب العادي

 مرتني يف األسبوع ولكن بنسبة قليلة نظرا ألمهية التدريب.
   وجود فروق معنوية بني اإلختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية اليت متارس التدريب اخلا

 بصفة املرونة.
 تدرييب منهج أتثري  عنوان حتت وكانت ماجستري رسالة 2001حسن إميان دراسة :اخلامسة الدراسة 
  .اإليقاعي اجلمناستك مهارات لبعض الفين األداء تطوير يف واملرونة للقوة مقرتح

 إىل: وهتدف الدراسة
o للناشئات اإليقاعي اجلمناستيك لالعبات واملرونة القوة لتطوير مقرتح تدرييب منهج إعداد. 
o اإليقاعي اجلمناستيك مهارات بعض تطوير يف املقرتح التدرييب املنهج أتثري معرفة. 

من الالعبات الناشئات يف اجلمباز اإليقاعي، حيث مت إختيار العينة  10واستخدم الباحث املنهج التجرييب على 
جتريبية، وقد استخدمت  العبات جمموعة 5العبات جمموعة ضابطة و 5كمجموعة واحدة ، مث تقسيمه إىل 

 اختبارات مهارية. 5اختبارات بدنية و 5الباحثة 
 وبعد تطبيق الربانمج املقرتح  هرت النتائج التالية:
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 للمجموعة ائج اإلختبارات القبلية والبعدية أثر املنهج التدرييب املقرتح يف تطوير القوة واملرونة بني نت
 .التجريبية ولصاحل االختبارات البعدية

 م املنهج التدرييب املقرتح إجيابيا يف تطوير مهارات اجلمناستك اإليقاعي قيد البحث من خالل الفروق ساه
 املعنوية ذات الداللة اإلحصائية بني نتائج التقييمني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية.

  اجملموعة التجريبية.وجود فروق إحصائية بني االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية والضابطة ولصاحل 
  :رائد فائق قاسم حسني ،مذكرة لغرض نيل شهادة املاجستري بعنوان  اثر برانمج دراسة الدراسة السادسة

 .2011تدرييب مقرتح على بعض املتغريات البدنية واملهارية لدى انشئي كرة القدم   يف حمافظة انبلس ،سنة 
هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر الربانمج التدرييب املقرتح لفرتة مثانية أسابيع ،وبواقع ثالثة هدف البحث :-

وحداة تدريبية أسبوعية على تنمية بعض العناصر البدنية )السرعة ، القوة ،املرونة ،الرشاقة ،التحمل العام( وعلى 
 يف القدم كرة انشئي لدى( التماس رمية ابلكرة، رياجل التمرير، التصويب، العناصر املهارية )السيطرة على الكرة ،

 .اإلسالمية للمدارس التابعة الكروية املدارس
 :البحث فروض

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي للمتغريات البدنية لدى العيب كرة القدم.-
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني االخبارين القبلي والبعدي للمتغريات املهارية لدى العيب كرة القدم.-

 ، الدراسة أهداف لتحقيق وصوال الدراسة لطبيعة ملالئمتة التجرييب املنهج الباحث استخدم وقد املنهج املستخدم:
 الربانمج تطبيق قبل القبلي القياس وبعدي، قبلي قياسني يف مهارية اختبارات( 5) و بدنية اختبارات( 5) إجراء ومت

 الرزم برانمج استخدام ومت املقرتح، التدرييب الربانمج تطبيق من االنتهاء بعد البعدي والقياس املقرتح التدرييب
 .الالزمة اإلحصائية املعاجلات إجراء وبعد النتائج، لتحليل spss اإلحصائية

 جمموعتني إىل تقسيمهم ومت سنة،( 12) سن حتت لفئة انشئا العبا( 40) من الدراسة عينة تكونت :البحث عينة
 بينما الباحث، وضعه الذي املقرتح التدرييب للربانمج التجريبية اجملموعة وخضعت ضابطة، وجمموعة جتريبية جمموعة
 .التقليدي للربانمج الضابطة اجملموعة خضعت
 إحصائية داللة ذا اجيايب أتثري له املقرتح التدرييب الربانمج أن إىل الدراسة، نتائج أ هرت: عليها املتحصل النتائج
 يف الضابطة اجملموعة أفراد على التجريبية اجملموعة أفراد تفوق حيث ، واملهارية البدنية املتغريات وتطوير تنمية على
 السيطرة) املهارية املتغريات وكذلك( العام التحمل الرشاقة، املرونة، القوة، السرعة،) البدنية الدراسة متغريات كافة
 القدم لكرة الفلسطيين االحتاد بتزويد الباحث وأوصى(. التماس رمية ابلكرة، اجلري التمرير، التصويب، الكرة، على

 كوسيلة املقرتح الربانمج واعتماد لالعبني، واملهاري البدين ابملستوى اإلرتقاء يف تسهم حط الدراسة هذه العتماد
 املستوى رفع يف فائدة من هلا ملا املقننة التدريبية الربامج ووضع واملهاري البدين الصعيد على ابلناشئني لالرتقاء
 .لالعبني واملهاري البدين
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 التعليق على الدراسات السابقة واملشاهبة: -8
يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة واملشاهبة العالقة بني الدراسات بعضها البعض وبني الدراسة 

ة واملرونة إما صفيت السرع الدراسات على االختبارات لقياس اخلصائص البدنية لتطوير كافةاحلالية حيث تركزت  
 وكذلك اتفقت يف النقاط التالية : معا أو كل صفة على حدى

 وان :من حيث العن 
إال أن حمورهم يدور على الرغم من االختالف الشكلي بني عناوين الدراسات السابقة والدراسة احلالية 

 املرونة عند الرايضيني.و  يت السرعةحول تطوير صف
 : من حيث املنهج 

 املنهج التجرييب. استخدمتدراسات كلها  ستةهناك 
 : من حيث األدوات 

لبدنية أو املهارية كال على حسب متطلبات املهارات املختارة كل الدراسات اإلختبارات ا  تاستخدم
 للدراسة .
 واملشاهبة السابقة الدراسات من اإلستفادة : 

 تعترب الدراسات السابقة مبثابة خربات علمية وعملية حيث مت االستفادة منها وفق النقاط التالية :
 . حتديد مشكلة البحث وضبط متغرياته 
 أهداف البحث . صياغة الفرضيات وإبراز 
 . إستخدام املنهج املناسب لطبيعة الدراسة 
 إختيار أدوات ووسائل البحث ومعرفة كيفية إستخدامها وإجراء املعامالت املناسبة خلدمة أهداف البحث.  
 . وضع طرق مناسبة مبا يتالءم وطبيعة موضوع البحث 
 الدراسة . حتديد وسائل مجع البياانت واألدوات اإلحصائية املالئمة لطبيعة 
 . اإلستفادة من نتائج تلك الدراسات السابقة يف أتكيد نتائج الدراسة احلالية 
 ملراجع املناسبة ملوضوع الدراسةوا وإختيار أفضل الكتب إانرة الطريق أمام الباحث يف إنتقاء.
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 :تـمهيد 
لتحديد أهداف فريق ما ال بد على املدرب من وضع خمطط أو برانمج تدرييب يسطر من خالله أهداف        

الفريق ومتطلبات جناح هذه العملية من خالل حتديد نقاط القوة والضعف لتصحيحها وتنميتها حيث يعتمد وضع 
 الربانمج التدرييب على حتديد اإلحتياجات واملتطلبات والربانمج املناسب.

على املدرب من جانب أخر مراعاة اجلوانب األساسية للتدريب وإختيار وحتديد نوع التدريب واألسلوب أو      
األساليب املثلى اليت ختدم الربانمج املسطر مع مراعاة أهم املبادئ احملددة له حسب طبيعته عام كان أو خا  

أمهية ومتطلبات وخصائص الربانمج واملبادئ  وذلك لنجاح هذه العملية حيث سنتطرق يف هذا الفصل إىل حتديد
 والطرق وأنواع التدريب املناسبة بنوع من التفصيل.
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 الربانمج التدرييب: .1
 :ماهية الربانمج -1-1

عبارة عن عملية التخطيط للمقررات واألنشطة والعمليات  ةعرفه وليامس أبنه:  الربانمج بصفة عام
 التعليمية املقرتحة لتغطية فرتة زمنية حمددة .

وتعرفه حورية موسى حلمي إبراهيم أبنه:  هو جمموعة من أوجه نشاط معني ذات صيغة معينة لتحقيق 
  .هدف واحد

تنفيذها مبينا بصفة خاصة ميعاد  ويعرفه سيد اهلواري أبنه:  عبارة عن كشف يوضح العمليات املطلوب
 .1وميعاد االنتهاء لكل عملية تقرر تنفيذها  ءاالبتدا

 أمهية الربامج: -1-2

 ونذكر أمهها يف النقاط التالية: ةمهية الربامج بصفة عامأميكن ان نستخلص 
 حيث أن الربامج عنصر حيوي وأساسي من عناصر التخطيط ففي غياب  كتساب عنصر التخطيط فاعليته:إ
 .   2ربامج تصبح عملية التخطيط انقصة ونقصاهنا جيعلها عدمية الفاعليةال
  :أن التخطيط عنصر من عناصر اإلدارة وبغياب الربامج تكسب العملية اإلدارية أبكملها النجاح والتوفيق

جدوى  من التخطيط تسقط فاعليته وجتعله غري ذي قيمة، وابلتايل تكون العملية اإلدارية غري مكتملة فتصبح ال
 منها، وتكون كمن حيرث يف املاء و تكون العملية التعليمية كلها متعثرة والسبب يكون يف غياب الربامج.

 أن عدم اكتمال العملية اإلدارية لفقدها عنصر التخطيط الكامل جيعلها غري قادرة على  اع األهداف:يض
تنفيذ األهداف وحتقيقها يكمن يف وجود  حتقيق األهداف فتصبح األهداف سرااب واألماين أوهاما. ألن أساليب

 .الربامج

 يف ل حيث تعطي الربامج للزمن قيمة، وتقلل من الوقت الضائع وتساعد على اجناز العم قتصاد يف الوقت:إلا
 أقصر وقت ممكن حبيث نستغل الوقت املتيسر أحسن استغالل.

 :إذا اكتملت العملية اإلدارية بكل عناصرها نصبح قادرين على  تساعد على جناح اخلطط التدريبية والتعليمية
 حتقيق وتنفيذ أهداف اخلطط املوضوعة، وطاملا حتقق اخلطط أهدافها تصبح خطط انجحة.

 :يف غياب الربامج تتسلل العشوائية إىل عمليات التنفيذ ويكون نتيجة ذلك  البعد عن العشوائية يف التنفيذ
 .3كملها وتفشل لعدم وجود حتديد واضح ملراحل وكيفية تنفيذ الواجباتتعثر العملية اإلدارية أب
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 . 13،  2،1996، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، طالربامج التدريبية الرايضية، بني النظرية والتطبيقعبد احلميد شرف،  -2
 . 46-45-17املرجع نفسه،   -3



 

 

 ــالربانمج التدرييب والتدريب الرايضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول 

20 

 :أن العلم املسبق أبسلوب التنفيذ املناسب وطريقة التعليم األفضل وكمية الوقت املتيسر إلجناز  دقة التنفيذ
 يضيع العمل كل هذا يساعد عل الدقة يف التنفيذ أي أن الربامج سبب يف اإلجناز الدقيق فال تسقط فكرة وال

 غرض.
 ن تتوفر لدى مصممي الربامج:أاخلصائص اليت جيب  -1-3

 من يقومون بتصميم وبناء برامج التدريب. مراعاة اجلانب التأهيلي سواء العلمي او الثقايف يف -

 عتماد على املدربني املتخصصني والدين يستطيعون مراعاة اجلانب الرتبوي يف عملية التدريب.ضرورة اإل -

مهنة التدريب  ةارسالقائمني على تصميم الربامج سواء من حيث ممارسة اللعبة او مم بفضل ذوي اخلربة يف -
 إلحدى الفرق الرايضية.

يفضل عند اختيار مصمم برامج التدريب األفراد الذين يهتمون ابلتجديد والتطور والتنوع املستمر يف طرق  -
 وأساليب التدريب والذي يستفيد من اخلربات األجنبية.

ائمني على تصميم برامج التدريب الذين يهتمون خبصائص وطبيعة األفراد الذين سيوضع هلم يفضل يف الق -
1الربامج.

 

 يفضل األفراد الذين يراعون اإلمكانيات املتيسرة لديهم سواء كانت مادية أو بشرية. -

 السمات املميزة للربانمج التدرييب الناجح: -1-4

 عليهم:  انشئني، متقدمني، مستوى عال . أن يراع احتياجات واهتمامات األفراد الذين سينفذ -

 يعترب الربانمج جزءا مكمال للعملية اليت هتدف إليه املؤسسة الرتبوية أو املنشاة الرايضية. -

 ر قدرات الالعبني.ويأن يساعد الربانمج على تنمية وتط -

 ن يساهم يف اكتشاف قدرات الالعبني ومواهبهم املختلفة.أ -

 كانيات والتسهيالت املتاحة.ميكن تنفيذه واقعيا وفق اإلم -

 حيافظ على األهداف الرتبوية اليت تنشدها الرتبية البدنية بصورة عامة. -

واخلاصة و مدى قدرته يف استيعاب  ةيساهم يف إ هار الفكر التدرييب للمدرب ويبني قدراته ومعارفه العام -
2مستجدات العصر من التقنية احلديثة.

 

مادة تعليمية أو تدريبية أو ألي نوع من األفراد  لم برانمج حاللتصمي خطوات تصميم برانمج رايضي: -1-5
 يطلب له النجاح جيب أن يشمل على العناصر التالية:

 األسس اليت يقوم عليها الربانمج. .1

 اهلدف واألهداف اإلجرائية. .2

                                         

 . 43،مرجع سابق،  ، التدريب الرايضيمفيت إبراهيم محاد -1
 . 106،دت،  1، املركز العريب للنشر، القاهرة،طالرايضياملدرب حيي السيد احلاوي،  -2
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 حمتوى الربانمج. .3

 تنظيم األنشطة داخل الربانمج. .4

 تنفيذ الربانمج. .5

 الربانمج.األدوات املستخدمة يف  .6

1تقومي الربانمج. .7
 

حتياطات واإلجراءات جيب هناك جمموعة من اإل حتياطات اليت جيب مراعاهتا عند تنفيذ الربانمج:اإل -1-6
 و املعاقني ويتفق على اغلبها العلماء وهي:أمراعاهتا عند تنفيذ برانمج رايضي لألسوايء 

 :ضرورة إجراء فحص طيب شامل للمشرتكني يف الربانمج 

الربانمج مثاره ولكي تتحدد املسؤوليات جيب أن يتمتع املشرتكون يف الربانمج بقدر كبري من الصحة  لكي يؤيت
ور واضحة ويتحمل  ألمالعامة ويتم التأكد من ذلك بواسطة إجراء عمليات فحص طيب شامل عليهم حط تكون ا

التنفيذ مباشرة مث بطريقة دورية بعد كل مسؤوليته مبا يف ذلك املسؤولية املدنية على أن يتم ذلك قبل بدء عملية 
 نفيذ الربامج.تذلك أثناء 

 هتمام بعملية اإلمحاء قبل البدء يف أي مترين:اإل 

هي مبثابة أجراء تنبيه جلسم اإلنسان الستقبال النشاط املنتظر حيث أن مفاجأة اجلسم أبي انشطة بدنية 
 غري عادية تعرضه لإلصاابت ملواقف وخيمة.

 ريبمراعاة محل التد : 

محل التدريب قد يكون محال خارجيا وهو عبارة عن كل التمرينات اليت يعطيها املريب لالعب وقد يكون 
احلمل داخليا وهو عبارة عن انعكاس أثر احلمل اخلارجي على أجهزة اجلسم احليوية فإذا كان احلمل ضعيفا ال 

 2ملقدرة الالعب تولد عنه  اهرة التدريب الزائد.يستفيد منه املمارس وإذا كان احلمل زائدا عن احلد اخلارجي 
 :مراعاة التغذية املناسبة والراحة للممارسني أثناء عملية التنفيذ 

جيب مراعاة أن تكون فرتة الراحة اجيابية تعتمد على التحرك النشط والعالج الطبيعي بعد اجلهد العنيف 
الراحة الالزمة يف نفس الوقت جيب العناية التغذية  ومعرفة املريب ألنواع التعب جتعله قادرا على حتديد مدة

 الذي يتناسب وحجم ونوعية النشاط الرايضي. ة والصحيح
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 :تطبيق مبدأ االستمرارية يف التدريب 

فيه  ممن احلقائق املهمة معرفة  تكيف اجلسم احلمل املؤقت  فابتعاد الالعب عن التدريب أو عدم االنتظا
1د أن يستمر الالعب يف التدريب أبسلوب منتظم طوال فرتة الربانمج.يقلل من مستواه إذن ال ب

 

  دروس يف عملية التنفيذ:املجتنب اإلسراع غري 

ال بد من االستمرار يف املمارسة حط ال يهبط مستوى الالعب وملا كان تكرار احلمل لفرتة معينة جيعل 
 االرتفاع مثان يعقب ذلك فرتة زمنية لتثبيت هذا التكيف  ةاجلسم يف حالة تكيف على هذا احلمل فإنه من األمهي
دروس يف تنفيذ الربامج يؤدي إىل عدم إحداث عمليات املاثنية ابحلمل وهكذا، وبذلك فإن اإلسراع غري 

 2التكيف.
 التدريب الرايضي: .2

 والرايضي: نبذة اترخيية عن التدريب البدين -2-1

حيث إنه كان  احلايليف العصور القدمية مل يكن االنسان يف حاجة ضرورية ملزاولة التدريب البدين بشكله  
و أيؤدي املهارات احلركية األساسية تلقائيا وعفواي.. دون قصد أو إعداد متمثلة، يف اجلري وراء فريسة ليقبضها 

 وذلك هبدف كسب قوته.و تسلق أشجار لقطف مثارها... سباحة جمرى مائي إلجتيازه، أ
داد األجاليت كان يتعلمها عن طريق ما ورثه اآلابء و خذ من األلعاب الشعبية البدائية تطور اإلنسان القدمي أوب

 تدريبا على املهارات احلركية )اللقف، الزحف، املسك، اإلرسال(.
وأصبح كل فرد  لة والعشرية،يجتماعية خمتلفة و هرت القباالنسان القدمي بعد ذلك يف  روف إمر 

و عشرية، وبذبك أصبحت القوة العضلية من أساسيات بناء الفرد ليس هبدف بنائه ال عن الدفاع عن قبيلة أؤو مس
و السيطرة عليها، ومن هنا أصبح لزاما التدريب البدين أمرا ملحا يا ولكن بغرض الدفاع عن القبلية أجسمان

3وضروري لكل فرد.
 

 تعريف التدريب الرايضي: -2-2

( الروسي عرفه أبنه  عبارة عن إعداد الفرد الرايضي من الناحية MATVIEW )مات فيف العامل
 4الو يفية والفنية واخلططية والعقلية والنفسية واخللقية عن طريق ممارسة التمرينات البدنية .
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 التدريب الرايضي: -2-3

وإعداد الالعبني والفرق الرايضية من  التدريب الرايضي هو: العمليات املختلفة التعليمية والرتبوية والتنشئة،
 1واحلفاظ عليها ألطول فرتة ممكنة . ةخالل التخطيط والقيادة التطبيقية هبدف حتقيق أعلى املستوايت الرايضي

وهو أيضا  العمليات اليت تعتمد على األسس الرتبوية والعلمية، اليت هتدف إىل قيادة وإعداد وتطوير 
 2ل النتائج يف الرايضة املمارسة .ضيف كافة جوانبها لتحقيق أف القدرات واملستوايت الرايضية

كما يعرف التدريب:  على أنه مجيع العمليات اليت تشمل بناء وتطوير عناصر اللياقة البدنية، وتعلم 
التكتيك، وتطوير القابليات العقلية ضمن منهج علمي مربمج وهادف خاضع ألسس تربوية قصد الوصول 

 3أعلى مستوايت الرايضية املمكنة .ابلرايضي إىل 
ويعرف حممد عالوي:  التدريب الرايضي عملية تربوية وتعليمية منظمة ختضع لألسس واملبادئ العملية، 

و يف نوع معني من أعلى مستوى رايضي ممكن يف املنافسات الرايضية أوهتدف أساسا إىل إعداد الفرد لتحقيق 
 4نواع الرايضة .أ

يب الرايضي:  إنه عبارة عن القوانني واألنظمة اهلادفة إىل إعداد الفرد للوصول إىل ويفهم مصطلح التدر 
جناز عن طريق اإلعداد الكامل لعموم األجهزة الو يفية اليت حتقق الوصول إىل مستوى الئق، من حيث مستوى اإل

هل تعليم املسار احلركي مراعاة حياة الرايضي وصحته اجلسمية العامة،كما يتحسن التوافق العصيب والعضلي ويس
5نتاج لدى الفرد .فضال عن زايدة قابلية اإل

 

 خصائص التدريب الرايضي: -2-4

لقد أصبح التدريب الرايضي يف عصران هذا يتطلب الكثري من املعرفة والكفاءة واإلملام جبميع العلوم 
ألداء الرايضي اجليد من خالل املرتبطة ابلرايضة نظرا لكون هذه العملية معقدة هتدف إىل الوصول ابلالعب إىل ا

إعداده إعدادا متكامال لذلك جيب على كل مدرب أن يكون ملما إملاما كامال خبصائص التدريب الرايضي واليت 
 يعترب من أمهها ما يلي:

 التدريب الرايضي عملية تعتمد على األسس الرتبوية والتعليمية: -2-5

وثيق، ويكوانن وحدة واحدة، إحدامها تعليمي  لعملية التدريب الرايضي وجهان يرتبطان معا برابط 
 واآلخر تربوي نفسي 

                                         

 . 19،  1998، 1، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، طقيادة-تطبيق -التدريب الرايضي احلديث، ختطيطمفيت إبراهيم محاد،  -1
 . 19املرجع نفسه،   -2
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 .9،  2002عمان، األردن،دط، 
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كتساب، وتنمية الصفات البدنية إفاجلانب التعليمي من عملية التدريب الرايضي يهدف أساسا إىل 
لنوع النشاط الرايضي التخصصي  العامة واخلاصة، وتعليم وإتقان املهارات احلركية، والرايضية والقدرات اخلططية

كتساب املعارف، واملعلومات النظرية املرتبطة ابلرايضة بصفة عامة، ورايضة التخصص بصفة إابإلضافة إىل 
 خاصة.

أما اجلانب الرتبوي النفسي من عملية التدريب الرايضي فإنه يهدف أساسا إىل تربية النشأ على حب 
لرايضي ذو املستوى العايل من احلاجات الضرورية واألساسية لفرد، وحماولة الرايضة والعمل على ان يكون النشاط ا

ىل تربية، إتشكيل دوافع وحاجات وميول الفرد، واالرتقاء هبا بصورة تستهدف أساسا خدمة اجلماعة، ابإلضافة 
وير السمات وتطوير السمات اخللقية احلميدة، كحب الوطن واخللق الرايضي والروح الرايضية، وكذلك تربية وتط

 1.ة وضبط النفس والشجاعة والتصميم ادية كسمة املثابر اإلر 
النموذجي وشكل فاعليته تنظيم القواعد الرتبوية اليت متيز مجيع  هكما ميثل التدريب الرايضي يف شكل

ورة غري الظواهر األساسية مفاصل قواعد التعليم والرتبية الشخصية ودور توجيه الرتبويني واملدربني اليت تظهر بص
2مباشرة من جراء قيادته خالل التدريب وأثناء القيادة العامة واخلاصة وغريها .

 

 التدريب الرايضي مبين على األسس واملبادئ العلمية: -2-6

على أكانت املوهبة الفردية قدميا يف الثالثينات واألربعينيات، تلعب دورا أساسا يف وصول الفرد إىل 
 ا ابلتدريب الرايضي العلمي احلديث والذي كان أمرا مستبعدا.املستوايت الرايضية دون ارتباطه

 فالتدريب الرايضي احلديث يقوم على املعارف واملعلومات واملبادئ العلمية املستمدة من العديد من العلوم 
ية وعلم الطبيعية والعلوم اإلنسانية، الطب الرايضي، وامليكانيكا احليوية وعلم احلركة، علم النفس الرايضي، والرتب

 3االجتماع الرايضي .
يرى مفيت محاد: أن األسس واملبادئ العلمية اليت تسهم يف عمليات التدريب الرايضي احلديث تتمثل 

 4يف:
 علم التشريح. -

 و ائف أعضاء اجلهد البدين. -

 بيولوجيا الرايضة. -

 علوم احلركة الرايضية. -

                                         

 .19،مرجع سابق،  علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضيةحممد حسن عالوي ،  -1
 . 26،، 2005عمان،األردن،،1ط وائل للنشر، ،دارمبادئ التدريب الرايضيمهند حسني الشتاوي وأمحد إبراهيم احلواجا،  -2
 .  21،مرجع سابق،   قيادة-تطبيق -، التدريب الرايضي احلديث، ختطيطمفيت إبراهيم محاد -3
 . 22املرجع نفسه،   -4
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 علم النفس الرايضي. -

 علوم الرتبية. -

 علم االجتماع الرايضي. -

 اإلدارة الرايضية. -

 
 

 : األسس واملبادئ العلمية للتدريب01شكل رقم 
 

 التدريب الرايضي يتميز ابلدور القيادي للمدرب: -2-7

 يتميز التدريب الرايضي ابلدور القيادي للمدرب ابرتباطه بدرجة كبرية من الفعالية من انحية الالعب 
يمية، والرتبوية، والنفسية اليت تقع على كاهل املدرب الرايضي، ابلرغم من أن هناك العديد من الواجبات التعل

الرايضي إلمكان التأثري يف شخصية الالعب وتربية شاملة متزنة تتيح له فرصة حتقيق اعلى املستوايت الرايضية اليت 
 ال ان هذا الدور القيادي للمدرب لن يكتب له النجاح إال إذا ارتبط بدرجة كبرية إتتناسب مع قدراته وإمكانياته، 

ذ ان عملية التدريب إمن الفعالية واالستقالل وحتمل املسؤولية واملشاركة الفعلية من جانب الالعب الرايضي، 
 1 .يالرايضي تعاونية لدرجة كبرية حتت قيادة املدرب الرايض

                                         

 . 23، 22،مرجع سابق،    علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضيةحممد حسن عالوي،  -1
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الرايضي يف كرة القدم ابلدور القيادي للمدرب للعملية التدريبية واليت يقودها   كما تتسم عملية التدريب
من خالل تنفيذ واجبات وجوانب وأشكال التدريب، والعمل على تربية الالعب ابالعتماد على علم النفس 

 1واالستقالل يف التفكري واالبتكار والتدريب القوي من خالل إرشادات وتوجيهات وختطيط التدريب .
 : التدريب الرايضي تتميز عملياته ابالستمرارية -2-8

 التدريب الرايضي عملية تتميز ابالستمرارية ليست عملية )مومسية( أي أهنا ال تشغل فرتة معينة ومومسا 
العليا يتطلب االستمرار يف عملية االنتظام  ةعلى املستوايت الرايضيمعينا مث تنقضي وتزول وهذا يعين ان الوصول أل

ريب الرايضي طوال أشهر السنة كلها، فمن اخلطأ أن يرتك الالعب التدريب الرايضي عقب انتهاء موسم التد يف
املنافسات الرايضية، ويركن للراحة التامة إذ أن ذلك يسهم بدرجة كبرية يف هبوط مستوى الالعب ويتطلب األمر 

 2ء والراحة السلبية .البدء من جديد حماولة التنمية، وتطوير مستوى الالعب عقب فرتة اهلدو 
 تستمرار عملية التدريب الرايضي منذ بدء التخطيط هلا مرورا ابالنتقاء وحط الوصول ألعلى املستوايإ 

3الرايضية دون توقف حط اعتزال الالعب للتدريب .
 

 واجبات التدريب الرايضي: -2-9

اهلدف من التدريب هناك واجبات للتدريب الرايضي ال بد للمدرب والالعب من تنفيذها لتحقيق 
 وعملية التدريب تنقسم واجباهتا غلى ثالثة أقسام تربوية وتعليمية وتنموية وهي:

 الواجبات الرتبوية للتدريب: -2-9-1
يقع الكثري من املدربني يف خطأ جسيم إذ يعتقدون أبن العناية ابلتوجيه لتنمية السمات اخللقية، تطوير  

، وال يدرك املدرب مقدار خطئه إال متأخرا بعد أن تتواىل هزائم فريقه فكثريا ما الصفات اإلرادية لالعب ال قيمة هلا
ستعداد، إال أنه من الناحية الرتبوية، تنقص العبيه العزمية، املثابرة يكون الفريق مستعدا من الناحية الفنية متام اإل

وابلتايل يؤثر على نتيجة املباراة لذلك  والكفاح، والعمل على النصر، مما يؤثر ابلطبع على إنتاجهم البدين والفين
 فإن اهم واجبات الشق الرتبوي اليت يسعى املدرب إىل حتقيقها هي:

العمل على ان حيب الالعب لعبته اوال، وليكون مثله األعلى وهدفه الذي يعمل على أن حيققه برغبة أكيدة  -
ذلك من بذل جهد وعرق يف وشغف، هو الوصول إىل أعلى مستوى من األداء الرايضي وما يقتضيه 

 .التدريب، مبتعدا عن أية مربرات للتهرب من التدريب او األداء األقل مما هو مطلوب منه

                                         

، 27،  1، ط2001، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، مصر، االجتاهات احلديثة يف التخطيط وتدريب كرة القدمحسن السيد أبو عبده،  -1
28. 
 . 22،مرجع سابق،  قيادة-تطبيق -التدريب الرايضي احلديث، ختطيطمفيت إبراهيم محاد،  -2
 .15، 14، دار الفكر العريب، مدينة نصر، القاهرة، مصر، دط، تدريب كرة القدماألسس العلمية يف حنفي حممود خمتار،  -3
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زايدة الوعي القومي لالعب ويبدأ هذا ابلعمل على تربية الوالء اخلالص لالعبني حنو انديهم ووطنهم ويكون  -
 رادية واخللقية.إلالصفات اهذا الوالء هو القاعدة اليت يبين عليها تنمية ابقي 

 أن ينمي املدرب يف الالعبني الروح الرايضية احلقة من تسامح، وتواضع، وضبط النفس، وعدالة رايضية. -

تطوير اخلصائص والسمات اإلرادية اليت تؤثر يف سري املبارايت، ونتائجها، كاملثابرة، والتصميم، والطموح   -
 . والرغبة يف النصر، والكفاح والعزمية،...إخل واجلرأة، واإلقدام واالعتماد على النفس،

 الواجبات التعليمية للتدريب: -2-9-2
 رتقاء ابحلالة الصحية لالعب.إلالتنمية الشاملة املتزنة للصفات البدنية األساسية وا 

 .التنمية اخلاصة للصفات البدنية الضرورية للرايضة التخصصية 

 التخصصية والالزمة للوصول ألعلى مستوى رايضي ممكن. تعلم واتقان املهارات احلركية يف الرايضة 

 .1تعلم وإتقان القدرات اخلططية الضرورية الرايضية التخصية
 

 الواجبات التنموية للتدريب: 2-9-3

  التخطيط والتنفيذ لعمليات تطوير مستوى الالعب والفريق إىل أقصى درجة تسمح به القدرات املختلفة
 املستوايت يف الرايضية التخصصية أحداث األساليب العلمية املتاحة.هبدف حتقيق الوصول ألعلى 

 اإلعداد املتكامل للتدريب الرايضي: -2-10

لكي ميكن إعداد الالعب الرايضي شامال يف عملية التدريب الرايضي لكي حيقق اعلى املستوايت 
 2ضرورية وهي:فمن الضروري ان يراعي أبرع جوانب  هالرايضية اليت تسمح هبا قدراته واستعدادات

 اإلعداد البدين: -2-10-1
يهدف إىل إكساب الالعب خمتلف الصفات أو القدرات البدنية العامة،واخلاصة بنوع النشاط الرايضي 

 التخصصي.
 اإلعداد املهاري: -2-10-2

الذي  ييهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرايضي املهارات احلركية املرتبطة ابلنشاط الرايضي التخصص
 سه، وحماولة اتقاهنا، وتثبيتها، واستخدامها بفعالية.ميار 
 اإلعداد اخلططي: -2-10-3

يهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرايضي القدرات اخلططية الفردية، واجلماعية الضرورية للمنافسات  
 ات الرايضية.الرايضية، وحماولة إنتقاهنا، واستخدامها بفعالية حتت نطاق خمتلف الظروف، والعوامل يف املنافس

 
                                         

 . 30،مرجع سابق،   قيادة-تطبيق -التدريب الرايضي احلديث، ختطيطمفيت إبراهيم محاد،  -1
 . 25، 24،مرجع سابق،   علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضيةحممد حسن عالوي،  -2
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 اإلعداد الرتبوي والنفسي: -2-10-4
يهدف إىل تعليم وإكساب الالعب الرايضي خمتلف القدرات، والسمات، واخلصائص، واملهارات النفسية  

 تيف املنافسا هوتنميتها،وكذلك توجيه، وإرشاده، ورعايتها بصورة تسهم يف إ هار كل طاقاهتن وقدراته واستعدادات
الرايضي يف تشكيل وتنمية شخصية متزنة وشاملة لكي يكتسب الصحة  بالرايضية، ابإلضافة إىل مساعدة األلعا

 النفسية والبدنية اجليدة.
 

 اإلعداد البدين                               اإلعداد املهاري                        
 
 
 

 اإلعداد الرتبوي والنفسي                        اإلعداد اخلططي
 

 (: اإلعداد املتكامل للتدريب الرايضي2شكل رقم )
 من بني األهداف العامة للتدريب الرايضي ما يلي: أهداف التدريب الرايضي:  -2-11

 يزيولوجية متغريات الفلرتقاء مبستوى عمل األجهزة الو يفية جلسم اإلنسان من خالل املتغريات االجيابية لاإل
 جتماعية.والنفسية واإل

 على فرتة ثبات ملستوايت اإلجناز يف اجملاالت الثالثة: أحتفاظ مبستوى احلالة التدريبية بتحقيق حماولة اإل
 الو يفية، النفسية، واالجتماعية.

هداف عملية التدريب الرايضي بصفة عامة خالل جانبني أساسيني على مستوى واحد أوميكن حتقيق 
من األمهية مها اجلانب )التدرييب والتدريسي( واجلانب الرتبوي ويطلق عليها واجبات التدريب الرايضي، فاألول 

املعرفية أو اخلربات كتساب وتطوير القدرات البدنية )السرعة، القوة، التحمل(، واملهاريةاخلططية و إيهدف إىل 
اجملتمع، ويهتم بتكميل  ةالضرورية لالعب يف النشاط الرايضي املمارس.والثاين يتعلق يف املقام األول إبيديولوجي

الصفات الضرورية لألفعال الرايضية معنواي وإداراي، ويهتم بتحسني التذوق،التقدير وتطوير الدوافع، وحاجات 
خللقية واإلدارية احلميدة، الروح الرايضية، املثابرة، ضبط النفس والشجاعة، وميول املمارس، وإكسابه السمات ا

 1...إخل.

                                         

 . 12،  1998، منشاة املعارف، اإلسكندرية، مصر، دط ،أسس وقواعد التدريب الرايضي وتطبيقاتهالبساطي، أمر هللا -1
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كما يهدف التدريب الرايضي غلى وصول الالعب للفورمة الرايضية من خالل املنافسات والعمل على 
  واخلططية واملهاريةكل من احلاالت البدنية، والو يفية  استمرارها لطول فرتة ممكنة والفورمة الرايضية تعين تكامل

 .1واليت متكن الالعب من األداء املثايل خالل املنافسات الرايضية واملعرفية واخللقية والذهنية والنفسية
ابإلضافة إىل ذلك فإن التدريب الرايضي يساهم يف حتقيق الذات االنسانية للبطل وذلك إبعطائه الفرصة 

التنافس الشريف العادل وبذل اجلهد، فهو يعد دائما عامال من إلثبات صفاته الطبيعية وحتقيق ذاته عن طريق 
 .2عوامل حتقيق تقدمه االجتماعي

 د التدريب الرايضي:ئفوا -2-12

ملا كانت عملية التدريب عملية تربوية علمية مستمرة تستغرق سنني عديدة حط يصل الالعب إىل األداء 
 3اليت تنطبق على العمليات الرتبوية األخرى وهي:الرايضي املثايل املطلوب، لذلك تنطبق عليها القواعد 

 العمل بوعي: -2-12-1
جبانب  -هنا هتدفأن عملية التدريب عملية تربوية أصال، أي أن يدرك أوال أويعين هذا أنه على املدرب 

والصفات إىل تنمية الناحية اخللقية  -كتساب املقدرة اخلططيةإتعلم املهارات احلركية، وتنمية الصفات البدنية و 
نه كقائد يف عملية تربوية له خصائص معينة، وله دور هام يف أاإلرادية لالعب أيضا كذلك جيب أن يعلم جيدا 

 ختطيط التدريب حبيث يكون مبنيا على أساسا علمي سليم.
جيابية يف العمل ويعين هذا أن ال إوأييت العمل بوعي أيضا من جانب الالعبني، وذلك مبشاركتهم مشاركة 

ن يدرك الالعب دقائق فن أو اخلطط هو إعطاء مترينات بدون أن أسلوب التدريب الالعبني على املهارات يكو 
بل جيب على املدرب أن يشرح لالعبني اهداف كل تدريب والنقاط الفنية يف فن أداء املهارة، حط يدرك ،األداء

ائهم ذاتيا وخصوصا أثناء املبارايت هذا الالعبني الطريقة السليمة يف األداء املهاري، ويقوم هم إبصالح اخط
 بتكارية.إاألسلوب من التدريب جيعل الالعبني يتحملون املسؤولية مع املدرب كما يؤدون التدريب بروح عالية 

 التنظيم: -2-12-2
ن تنمية مهارة أساسية أو التدريب على ،إجيب على املدرب أن يعتين ابلتنظيم يف طرق ووسائل التدريب 

و تنمية صفة بدنية ال أييت دفعة واحدة ولكن يستغرق ذلك من املدرب فرتة طويلة من الزمن قد أة، خطة معين
ليه املدرب، ويف خالل ذلك يقوم إتصل إىل أسابيع أو شهور حط يصل الالعب إىل املستوى الذي يهدف 

ن ينظم أيتحتم على املدرب املدرب بتكرار التدريب على هذه املهارة خالل وحدة التدريب اليومية، لذلك فإنه 
 عملية التدريب على النحو التايل:

                                         

 . 21،مرجع سابق،  قيادة-تطبيق -التدريب الرايضي احلديث، ختطيطمفيت إبراهيم محاد،  -1
 .20،مرجع سابق،  علم النفس الرايضي يف التدريب واملنافسات الرايضيةانهد رسن سكر، -2
 .48-45،مرجع سابق،  األسس العلمية يف تدريب كرة القدمحنفي حممود خمتار،  -3
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  خريا من سنة أختطيط وتنظيم عملية التدريب من يوم إىل يوم، ومن أسبوع إىل أسبوع، ومن شهر إىل شهر و
 إىل أخرى.

  ن تدرب عليه الالعبون.أتنظيم كل وحدة تدريبية، وذلك بوضع واجبات مناسبة مبنية على ما سبق 

 اهلدف من التدريب يف كل وحدة تدريب هبدف وحدة التدريب السابقة، وهدف وحدة التدريب  ان يرتبط
 1الالحقة.

 يضاح:اإل -2-12-3
ن يكون هذا التعلم عن طريق حواسه، هلذا فإن اخلطوة ألكي يستطيع الالعب أن يتعلم مهار معينة،جيب 

 مام الالعبنيأن يقوم بتقدميها بطريقة جتعلها واضحة األوىل اليت يقوم هبا املدرب عند البدء يف تعليم مهارة هي أ
 وال أييت ذلك إال إبحدى الطرق اآلتية:

مام الالعبني حط يتعرفوا عليها عن طريق املشاهدة وقد يقوم أالطريقة األوىل وفيها يقوم املدرب أبداء املهارة  -
يعرض فيلما سينمائيا لشرح املهارة، وتسمى مام الالعبني، أو حيضر املدرب صورا او أالعب آخر أبداء املهارة 

 هذه ابلتقدمي البصرين وبعدها يقوم الالعبون أبداء املهارة.

أما الطريقة الثانية فتسمى ابلتقدمي السمعي، وفيها يقوم املدرب بشرح حركة معينة لالعبني عن طريق اللفظ،  -
 وبعدها يقوم الالعبون مبحاولة أداء املهارة.

لثة فتسمى ابلتقدمي السمعي البصري وهي املفضلة عند معظم املدربني وفيها يقوم املدرب بشرح أما الطريقة الثا -
 املهارة تفصيليا أثناء مشاهدة الالعبني للنموذج الذي يقوم به املدرب أو الالعب الزميل.

حلركة والتقدمي السمعي أو البصري جيعل لدى الالعب تصورا سليما للحركة، هذا التصور احلركي جيعل ا
 2متر خالل اجلهاز العصيب لالعب مما جيعله يؤدي احلركة بطريقة أسلم.

 التدرج: -2-12-4
 رتفاع هبان يعمل دائما على اإلأيضع املدرب يف خطة التدريب الرايضي احلديث متطلبات عالية جيب 

تدريب يف مجيع أوجه ولقد أصبح التدريب مرتفع الشدة طابقا عاما يف تدريب كرة القدم، مثله يف ذلك مثل ال
األنشطة الرايضية املختلفة على مستوى البطولة، فأصبحنا نرى اآلن فرقا يتدرب العبوها ثالث مرات يوميا وملدة 

 سبوع الواحد وهو ما مل يكن موجودا يف السنوات العشر املاضية.ستة أايم يف األ
التدريب ومبدأ هاما يف احلمل  لقد أصبح التدرج للوصول غلى احسن مستوى من الداء قاعدة هامة يف

و دورة الكبرية، والتدرج يعين سري خطة التدريب وفقا ملا أاحلمل الصغرية، دورة والتدرج يف التدريب يكون أثناء 
 أييت:

                                         

 .48،   مرجع سابق ،األسس العلمية يف تدريب كرة القدمحنفي حممود خمتار،  -1
 .48،  نفسه، مرجع  -2
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 من السهل إىل الصعب. -

 من البسيط إىل املركب. -

 من القريب إىل البعيد. -

 1من املعلوم إىل اجملهول. -
 ستيعاب:اإل -2-12-5

ن يستوعب أإن قاعدة االستيعاب هلا قيمتها اهلامة يف عملية التدريب، فالالعب الذي يتمرن دون 
و قواعد اخلطط، ال يستطيع أن أن يستوعب فن احلركة يف أداء املهارات األساسية أهداف التدريب العامة، ودون أ

رايضيا بنجاح خالل املبارايت، وخيتلف مقدار استيعاب الالعبني بعضهم عن بعض وفقا جلملة عوامل  ايؤدي اداء
السابقة، وذكاؤهم وسالمة حواسهم يقاس مستوى استيعاب الالعب ملا هو مطلوب منه  ةمنها: خرباهتم الرايضي

ارايت، وخربات النجاح عند الالعب نتائج جناحه أو فشله يف حتقيق هذه املتطلبات أثناء التدريب او خالل املب
تعترب دائما حافزا لتقدمه لذلك فمن املهم ان يالحظ املدرب عند وضع خطة تدريب، ان تكون املتطلبات 

 2.تتتماشى مع املستوى الذي عليه الالعب حط ميكنه حتقيق اهداف التدريب وإن يستوعب تلك املتطلبا
 ستمرار:اإل -2-12-6

هاما يف وصول الالعب إىل املستوى العايل من األداء الفين للمهارة من حيث: ستمرار دورا يلعب اإل
 داء الفين العايل.الدقة والتكامل، وتثبيت وآلية هذا األ

ن يعرف الالعب مهارة معينة أو خطة معينة ويستوعبها حط يستطيع أن يؤديها مبا هو أولقد ثبت أنه ال يكفي 
مر يف التمرين على هذه تأي  رف من  روف املباراة ولكن جيب أن يس مطلوب منه إتقان ومقدرة عالية حتت

املهارة ملدة زمنية طويلة، وسنني مستمرة،بل يف احلقيقة طوال عمره الرايضي فالعب الكرة يستمر يف  التدريب 
هذه  على املهارات مادام يف املالعب،وال ميكنه الكف عن التدريب عن أية مهارة، وأن كان نوع التمرين على

 املهارة خيتلف مع اختالف خرباته السابقة.
كذلك فإن تطوير الصفات البدنية لالعب ال يرتقي وال يتقدم إال مع االستمرار يف العمل على تطوير 
هذه الصفات، ويعترب التكرار املستمر ألي مترين، عامال هاما يف اكتساب الالعب معرفة وخربة جديدتني، فمن 

تضاف إىل املعرفة السابقة لالعنب ومن تكرار التمرين تستجد دائما جوانب جديدة يف األداء املهاري أو اخلططي 
 تطبيق مبدأ االستمرار يف التدريب يراعي املدرب ما أييت:

تبين وحدة التدريب حبيث تسري عملية تعليم مهارة أساسية، أو خطة جديدة،يف نفس الوقت الذي يعاد فيه  -
 أداء مهارة اساسية قدمية بغرض تثبيتها.

                                         

 .48   ،مرجع سابق ،األسس العلمية يف تدريب كرة القدمحنفي حممود خمتار،  -1
 .29-27،مرجع سابق،   علم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفةقاسم حسن حسني،  -2
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أو تطوير صفة بدنية، إال بعد أن يقتنع أبن املهارات القدمية أو  ال يقوم املدرب إبعطاء مهارات جديدة -
 1الصفات البدنية قد وصلت إىل مرحلة التثبيت.

 مراجل التدريب الرايضي: -2-13

تعد مراحل التدريب الطويلة املدى أكرب وحدة يف جهاز ختطيط التدريب الرايضي، حيث يتكون هذا 
لفعالية حط الوصول إىل لسنة وتبدا من مزاولة التدريب األول  15و  8النوع من التخطيط عل فرتة ترتاوح بني 

 على مستوى رايضي ممكن.أ
نؤكد أن النجاح كان للرايضيني الذين مت اختيارهم طبقا لنوع  إن تقومي البطوالت احمللية والقارية واألوملبية

الفعالية أو اللعبة الرايضية وأصبح واضحا أن املستوى العايل ال ميكن الوصول إليه إال بواسطة تنمية الشروط 
 األساسية من املرحلة األوىل واالستمرار يف مرحلة التدريب.
الرايضة أمر يؤدي إىل متسكهم هبا وتعترب دافعا لبذل املزيد كما أن شعور الناشئني بتحقيقهم للنجاح يف 

حد األحباث اليت أمن اجلهد يف سبيل الرقي مبستوايهتم فيها وابلتايل حتقيق املزيد من النجاح خالهلا وكشفت 
 سنة. 15إىل  8أجريت للتعرف على املواقف اليت يشعر فيها الناشئون ابلنجاح وكانت يف املرحلة السنية من 

عاب الرايضية ال ينتج وليد الصدفة لكنه ينمو لفالوصول إىل املستوايت العالية يف مجيع الفعاليات واأل
ويتطور تدرجييا من خالل التخطيط الصحيح لعمليات التدريب الرايضي الذي ميتد لسنوات عديدة تنقسم فيما 

كن تقسيم التدريب الرايضي وفقا للقوانني بينها إىل مراحل متعددة ترتكز كل منها على املرحلة السابقة هلا، مي
 السابقة ابالعتماد على عاملني مها:

القابلية اجلسمية لدى املبتدئني والذي على أساسه يتم بناء املستوايت الرايضية العليا أي بناء القواعد  .1
 األساسية واحتماالت الوصول إىل املستوى الرايضي العايل.

اللعبة الرايضية اخلاصة وفيما يتم حتسني املستوى وحيافظ عليها أطول فرتة الرتكيز الكامل على الفاعلية أو  .2
 ممكنة.

 ن اإلشارة إىل بعض مراحل األداء اليت تعني مراحل التدريب الرايضي وهي:موهنا تك -

  سنوات. 9-5مرحلة التدريب األساسي األول وتشمل عمر 

  سنة. 18-10مرحلة تدريب البناء والتخصص وتشمل عمر 

  سنة فما فوق 19العليا وتشمل عمر  تتدريب املستوايمرحلة 

بينما هناك تقسيم أخر يضيف مرحلة جديدة بني املرحلتني الثانية والثالثة وهي مرحلة تدريب املتقدمني 
 2)بعد مرحلة البناء وقبل مرحلة تدريب املستوايت العليا(.

                                         

 . 39،  1996، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،دط،  التدريب الرايضي للجنسني من الطفولة إىل املراهقةمفيت إبراهيم محاد،  -1
 .29،مرجع سابق،   ، علم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفةقاسم حسن حسني -2
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 ستخدام اجملموعات يف التدريب الرايضي:إأسباب  -2-14

 تعليمية أو تعائدية أوستخدام اجملموعات يف التدريب يف كوهنا حتفيزية األسباب إل ابإلمكان تلخيص
ن يتعلموا من بعضهم أنه ينبغي أو أن الالعبني يتدربون بطريقة أسهل وذلك ألهنم أكثر تداخال عتقاد أبإهناك 

جتماعية أو إعتبارات و أن التدريب يف اجملموعات يعد مفضال إلأالبعض ومن اخلربة اليت يولدها عمل اجملموعة، 
 1حتاد هذه األشياء معا.إن يعمل الناس معا أحياان يكون التفكري املنطقي هو أسياسية أي كيف ينبغي 

ن التدريب الرايضي هو عملية، وأن املدرب والعالقة بينه وبني الالعب، واملمارسة وسلوك أكما جيب أن نفهم 
 التدريب، وعناصر التدريب مجيعها متثل جزءا من عملية التدريب.

ن عملية التدريب هي املصطلح العام الذي يؤخذ به عند شرح وعرض وفهم العمل أن ندرك أجيب 
ختالف إختالفات اليت حتدث يف نطاق العملية وقياسها واليت يكون سببها جل تقييم اإلأالتدرييب وذلك من 
2الظروف واملواقف.

 

 أشكال التدريب الرايضي: -2-15

 هناك شكالن خمتلفان من أشكال التدريب الرايضي:
واهلدف األساسي منه ليس النجاح يف املنافسات بقدر ما هو التأكيد على  التدريب ابملشاركة: -2-15-1

 ابملشاركة. ستمتاعجل اإلأفالالعبون هنا يهتمون أكثر بتحسني أداءهم من  ،املشاركة أكثر منه على اإلعداد
وهو يف األساس معريف يشمل إعدادا حمددا ومتخصصا من اجل األداء يف  تدريب األداء: -2-15-2

الرايضة، ويعتمد تنفيذه بصفة أساسية على املدربني واملتخصصني واخلرباء يف علوم الرايضة والذين هلم صلة ابلبيئة 
 -خرباء الفسيولوجي والبيولوجي-خرباء البيوميكانيك -التدريبية وإدارة املنافسات )خرباء علم النفس الرايضي

3خرباء العالج الطبيعي...إخل(.
 

 متطلبات التدريب الرايضي: -2-16

إذا تكلمنا عن متطلبات التدريب الرايضي بصفة عامة، كما هو مبني يف التخطيطني التاليني خنص بذلك 
 قدراهتم البدنية املختلفة من قوة عضلية وسرعة العبني ممارسني لألنشطة واملهارات الرايضية املخالفة هبدف حتسني

 وحتمل ورشاقة ومرونة، مع إمكانية رفع كفاءة اجهزهتم الو يفية الداخلية ابجلسم...
 متطلبات التدريب الرايضي عامة: 2-16-1
 

 رعاية ختطيط            إمكاانت               العب            مدرب              

                                         

 .26،27 ، جمموعة النيل العربية، دط، دت،عمل اجملموعة يف التعليم والتدريبمايكل رينولدز،  -1
 .32، 31،  2003، دار الفكر العريب، القاهرة،دط ،منظومة التدريب الرايضينبيلة أمحد عبد الرمحان و سلوى عز الدين فكري،  -2
 .32املرجع نفسه،    -3
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تكلمنا عن متطلبات التدريب الرايضي للمستوايت العالية كقطاع البطولة مثال... فهذا خيتلف إىل أما إذا 
 .حد كبري يف شكل العناصر املكونة لتلك املتطلبات

 متطلبات التدريب الرايضي للمستوايت العالية: -2-16-2
 

 عاية منالعب        مدرب مبواصفات     ختطيط على            إمكاانت        ر 
1موهوب          خاصة             مستوى عال           متطورة          نوع خا 

 

 مبادئ أساسية يف التدريب الرايضي: -2-17

 ن يعرف الالعب ملاذا يتدرب.أقبل البدء بعملية التدريب جيب  مبدأ املعرفة: -2-17-1
وعرض  املشاهداتيتمثل هذا املبدأ بعرض لوحات وصور إيضاحية إضافة إىل  مبدأ املشاهدة: -2-17-2

أفالم سينمائية لألداء اجليد وعرض اجلداول والرسومات التوضيحية املختلفة اليت هلا عالقة مباشرة بشكل الرايضة 
 املراد العمل والتدريب عليها.

د من التدرج يف األداء من السهل إىل عند أداء حركة جديدة ال ب التنظيم والرتتيب: أمبد -2-17-3
 الصعب.

عند إعطاء متارين والبدء بعملية التدريب البد للجهة األخرى وهي جهة الالعبني  مبدأ االقرتاب: -2-17-4
 أن تتقبلها.

املتزايدة واملتدرجة  هذا املبدأ مهم لتطوير أجزاء اجلسم من خالل عدد من التكرارات مبدأ التكرار: -2-17-5
 ىل الوصول حلالة ديناميكية احلركة، إضافة إىل حتسني يف قوة الالعب وسرعته ومرونته وحتمله.اليت تؤدي إ

يرتبط هذا املبدأ مببدأ التكرار والتنظيم واملمارسة املكررة واملنظمة  االستمرارية )الدميومة(: أمبد -2-17-6
 للمهارة.

ك أن التنوع ابألداء الرايضي من العوامل األساسية لعملية التوازن بني التكامل الش مبدأ التنوع: -2-17-7
 البدين والتكامل العقلي.

ال نبالغ إذا قلنا إن هذا املبدأ هو وقاية الالعب من االضطراابت الداخلية واإلصابة مبدأ التدرج: -2-17-8
 اليت ميكن ان حتصل له إذا ابتعد عن أسلوب التدرج ابلتدريب.

املقصود مببدأ املنفعة هو ان كل ما يعطي لالعب او حت لطالب املدرسة جيب ان  مبدأ املنفعة: -2-17-9
 يكون انفعا.

 2وحدها كافية لتثبيت احلركة يف عقل الالعب. وإمنا تساعده.املعرفة مبدأ التثبيت: -2-17-10
                                         

 .39، 38،مرجع سابق،   أسس ونظرايت التدريبأمحد، بسطوطي  -1
 .122،   2004،  2، دار وسائل النشر، طالتدريب الرايضي للقرن الواحد والعشرينكمال مجيل الربضي،   -2
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 محل التدريب: .3

على أنه:  الثقل أو العبء البدين والعصيب   محل التدريب Harrarيعرف   تعريف محل التدريب: -3-1
 1الواقع على كاهل الالعب الذي ينجم بسبب املثريات احلركية املقصودة .

عتربه قوة املثري وفرتة دوام املثري وعدد أعني من محل التدريب مها احلمل اخلارجي و و يف حني يفرق  مت فيف  بني ن
ستنتاجات العضوية اليت تنشأ نتيجة للحمل اخلارجي عتربه درجة اإلأو احلمل الداخلي و أمرات تكرار املثري الواحد 

ستهالك إوختوميكي إن محل التدريب هو العبء الواقع على اجلسم والذي يتطلب أوبناء على ما ذكره العامل  
 2ستشفاء.ارة عمليات اإلثستإطاقة اجلسم ويؤدي إىل التعب الذي بدوره يؤدي إىل 

 التدريب:مكوانت محل  -3-2
التدريب حسب محل ميكن تقسيم محل التدريب اليت ميكن عن طريقها التحكم يف حتديد جرعات 

 متطلبات حالة التدريب كما يلي:
 :وهو مقدار فرتة أتثري التمرين الواحد على أعضاء وأجهزةجسم الالعب. شدة املثري احلركي 

 :ملثري.وحتدد بعدد مرات تكرار ا عدد مرات تكرار املثري احلركي 

 :ويقصد هبا العالقة بني فرتيت العمل والراحة خالل الوحدة التدريبية الواحدة والساعة  كثافة املثري احلركي
التدريبية، ينصح علماء التدريب الرايضي أن تكون فرتة الراحة البينيةمناسبة عندما تصل نبضات القلب يف 

 .نبضة يف الدقيقة 120هنايتها إىل 

 لتدريب:مستوايت محل ا -3-3
مكن الوصول أوالكيميا احليوية والتدريب الرايضي وغريهم  ينتيجة ألحباث متخصصني يف الطب الرايض

 إىل تقسيم محل التدريب كما يلي:
 احلمل األقصى. -

 احلمل أقل من األقصى. -

 محل متوسط. -

 محل بسيط. -

 محل متواضع. -
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 مبادئ محل التدريب: -3-4
كرب املشاكل اليت تواجه املدربني يف التدريب هي معرفة كيفية حتديد جرعات محل التدريب يف أمن 

التدريب من جهة ومن جهة أخرى كيفية االرتفاع مبتطلبات التدريب حط يتسىن له النجاح وللتغلب على هذه 
 واملتمثلة يف: دئ األساسية حلمل التدريباملبابيدرس بعناية اتمة  أنرب مداملشكالت جيب على كل 

 مبدأ التنمية البدنية املتعددة اجلوانب لألجهزة احليوية:-3-4-1
مهية عظيمة يف تقدير محل التدريب ويساعد يف التنمية البدنية املتناسقة وزايدة اإلمكاانت الو يفية أله 

أوال إىل ى األجهزة احليوية ويلزمو ابلتنمية الشاملة رفع قدرة كل من العمل والراحة عل لنظام عمل األجهزة احليوية 
 مستوى مرتفع وتصعيد قدرة حتمل محل التدريب.

 زايدة محل التدريب ابلتدريج: أمبد-3-4-2
أثبتت البحوث واخلربات امليدانية أفضلية تصعيد محل التدريب ابلتدريج بعد تنمية مدة ترتاوح ما بني 

از الو يفي لالعب وبذلك تكون زايدة محل يوم، حط حيدث التكيف ويثبت التقدم يف مستوى االجن 14-21
كتساب تكيف جديد إالتدريب على شكل خطوات وتبعا لذلك حتدث عمليتني منفصلتني عن بعضهما، 

 وتثبيت التكيف احلديث التعلم.
 محل التدريب الفردي: أمبد -3-4-3

د اإلمكانيات معرفة الفروق الفردية وحتديجيب عند حتديد جرعات محل التدريب الفردية لالعبني 
هم هذه العوامل اليت تساعد على حتديد جرعات محل أالشخصية اليت على أساسها حتدد جرعات التدريب ومن 

التدريب املناسبة هي: العمر)السن( عمر التدريب وحالة التدريب والصحة العامة ومحل التدريب وقدرة الالعب 
 1لة املزاج.على الرجوع حلالته الطبيعية زائد احلالة النفسية وحا

 مبدأ محل التدريب على مدار السنة: -3-4-4
ن تستمر أو تتطور إال عن طريق التدريب املستمر أمن املعروف إن عملية التكيف يف التدريب ال ميكن 

و املهارات احلركية تقل إذا مل تثبت يف حالة التدريب ملدة أاملتواصل على مدار السنة أو السنني فالصفات البدنية 
 عندما يقف التدريب. طويلة

 مبدأ الراحة: -3-4-5
بري والتعديل بني غإن عملية  التخطيط حلمل التدريب يف النشاط الرايضي عملية هامة يعتمد على الت

فرتات الراحة وفرتات العمل والتنسيق بينهما يتوقف على قدرة اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب على العودة حلالته 
 2ابجملهود.الطبيعية عقب القيام 
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 مبدأ محل التدريب اخلطري:-3-4-6
اخلاصة  تو حيدد بدقة زايدة محل التدريب الشخصي لالعب بوضع املتطلباأن يضع أجيب على املدرب 

 لابلالعب وال تغيب عن مالحظتهتسجيل كل ما يطرأ من تغريات قبل وبعد إعطاء محل التدريب بدقة وعم
مقارنة بني ما يالحظه قبل وبعد إعطاء محل التدريب حط يتوصل إىل إعطاء اجلرعة املناسبة للوصول إىل اجلرعة 

1املناسبة.
 

 معىن أخالقيات التدريب: .4

تربز مناقشة األخالقيات تشعبات كثرية يف اآلراء حول املعىن األساسي للكلمة وهتتم  األخالق يف املقام 
 جتماعية.اليت تضع األساس يف العالقات اإل األول ابلقيم اإلنسانية

 ويضع قانون  وسبرت  عدة تعريفات كاملة للتطبيق:
 .نظام للتعامل مع ما هو طيب أو شرير أو صواب أو خطأ 

 .جمموعة مبادئ دقيقة تثبيت لألخالقيات 

  عتبارات الصواب والتأثري اخلاطئ أو الطيب.إاخللق وتعين التعلق ابملبادئ و 

 كون حكما طيبا أو شريرا.قابلية لن ت 

 خالقيات التدريب:أأتثري اجملتمعات على  -4-1
تناول العديد من الكتاب والباحثني عن اجملتمعات املسيطرة على التاريخ واليت تدافع عن الرايضة 

إكليل من ففي املنافسة كان الفائز مينح  -اجلمال -فاليواننيون كانوا يشرتكون يف األنشطة اليت كانت متثل االمتياز
 غصون الزيتون والثاين ال مينح شيئا.

وة، إال أن الفائز كان انشطة اليت تتسم ابلوحشية والقسأما الرومان كانوا جيدون متعة يف االشرتاك يف األ
 يكافأ ابحلياة واخلاسر ابملوت.

اعية الرايضية، جتمو اخلسارة ولكن املهم هو العالقات اإلأالوالايت املتحدة األمريكية ليس املهم الفوز 
ن الرئيس األمريكي )فورد( قال إن اول مكان إلبداء الرغبة يف التفوق هي الرايضة أو بطريقة أخرى كيف أحيث 

2حتصل على شيء ومن هنا ما يربز أتثري اجملتمع على اخالقيات الرايضة ومدى ارتباطه ابألخالق أو بعده.
 

 طرق التدريب: .5

شرتاطات احملددة تعرف طريقة التدريب أبهنا: )املنهجية ذات النظام واإل مفهوم طرق التدريب: -5-1
 املستخدمة يف تطوير احلالة البدنية واملهارية للرايضي(.
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 .210،مرجع سابق،  قيادة-تطبيق -التدريب الرايضي احلديث، ختطيطمفيت إبراهيم محاد،  -2
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 أنواع طرق التدريب:-5-2
يقصد هبا تقدمي محل تدرييب لالعبني/الالعبات تدور شدته حول املتوسط  طريقة التدريب املستمر: -5-2-1

 ملسافة طويلة نسبيا.لفرتة زمنية او 
 تطوير التحمل )منخفض الشدة، مرتفع الشدة(. أهدافها:

يقصد هبا تقدمي محل تدرييب يعقبه راحة بصورة متكررة أو التبادل،املتتايل طريقة التدريب الفرتي: -5-2-2
 للحمل والراحة.

 (.العام ، اهلوائي ، العضليطريقة التدريب الفرتي ) أقسامها:
تزداد شدة أداء التمرين يف هذه الطريقة عن طريقة التدريب الفرتي مرتفع  التدريب التكراري:طريقة  -5-2-3

 جيابية الطويلة.الشدة فتصل إىل الشدة القصوى وابلتايل يقل خالهلا احلجم كما تزداد الراحة اإل
 القوة العضلية القصوى، السرعة، القوة املميزة ابلسرعة. أهدافها:

هي طريقة تنظيمية لإلعداد البدين ميكن تشكيلها بطرق التدريب  يب الدائري:طريقة التدر  -5-2-4
 التكراري(. ث وهي التدريب )املستمر، الفرتي ،األساسية الثال

يطبق من خالله أي طريقة من طرق التدريب الثالثة األساسية، تنمي من خالله السرعة  مميزاهتا وخصائصها:
القوة العضلية، التحمل، املرونة، الرشاقة تطور القدرات البدنية فرداي، توفر اجلهد والوقت، التشويق واإلاثرة 

 1استخدام التمرينات طبقا لإلمكاانت املتاحة.
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 خالصة:
استخلصنا أن للربانمج التدرييب أو التدريب الرايضي أمهية ابلغة يف تطوير وتنمية القدرات البدنية من خل ما سبق 

والنفسية لكل رايضي، مما يؤدي إىل رفع مستوى الرايضي وذلك ابإلعتماد على اخلصائص والسمات املميزة وكذا 
هداف واخلصائص وأنواع التدريب كما أهم اخلطوات الالزمة لتصميم الربانمج وذلك من خالل اهم القواعد واأل

 تطرقنا أيضا إىل مبادئ التدريب.
كما تطرقنا إىل اخالقيات التدريب وإعطاء صورة لتأثري اجملتمعات على اخالقيات التدريب،وبصفة عامة إعطاء 

بدنية نظرة شاملة عن التدريب الرايضي بصورة مبسطة وحتديد ركائزه من أجل الكشف عن مدى تنمية القدرات ال
واجلسمية لالعب واملمارس يف نفس الوقت إال انه جيب الرتكيز كذلك على اجلانب االجتماعي وما له من أمهية 
يف خلق وحتقيق التماسك االجتماعي، وتنمية القدرات العقلية واخللقية والروحية داخل الفريق وهذا يكون ابلتعمق 

 يف مواضيعه وجماالته املتعددة.
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 متهيد:
 لقد أسفرت البحوث النظرية و العلمية عن نتائج و تطبيقات تعتمد يف جوهرها على تفسري ميكانيزمات       

العمليات الو يفية جلسم اإلنسان، و يعتمد القائمني على العمليات التدريبية من دارسني  و مدربني على معلومات 
 انبعة من حقائق علمية و حمققة وهي نتيجة للبحوث املختلفة.

 حتكم هلذا وجب حتسنيعطي يف امليدان ما يريده املدرب فاإلعداد البدين لالعب و إاثرة وعيه ميكن أن ي       
 الرايضي من مجيع النواحي و خاصة البدنية منها.

ابلصفات البدنية بصفة  الرتكيز و االهتمام قدممتطلبات الكرة احلديثة تستوجب على مدرب كرة الحبيث أن        
 انعطييلتميز يف األداء بني الالعبني و أكرب عوامل ا من انعترب يا مبشكل خا  ألهن واملرونة السرعة يتصفو  عامة

 اإلضافة لالعب داخل امليدان لكي يصبح العبا متميزا.
 وخاصة صفيت السرعة واملرونة.بكل أشكاهلا الصفات البدنية لذا يدور حمتوى هذا الفصل حول        
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 تعريف الصفات البدنية: .1

ح  الصفات البدنية   أو والكتلة الشرقية مصطليطلق علماء الرتبية البدنية والرايضية يف االحتاد السوفيايت         
قوة، السرعة، التحمل، الرشاقة، من )ال  عن القدرات احلركية أو البدنية، لإلنسان وتشمل كل  للتعبري احلركية
، فنية، خططية، ضية   اليت تتشكل من عناصر بدنية، ويربطون هذه الصفات مبا نسميه  الفورمة الراياملرونة(

يها اسم  مكوانت اللياقة بينما يطلق علماء الرتبية البدنية والرايضية يف الوالايت املتحدة األمريكية علونفسية، 
، نفسية وعاطفية اليت تشتمل على مكوانت  اجتماعية، و مكوانت اللياقة الشاملة لإلنسان   ابعتبارها إحدىالبدنية

على حسب رأي الكتلة الشرقية ابإلضافة إىل )مقاومة  وعناصر اللياقة البدنية عندهم تتمثل يف العناصر السابقة
، التحمل الدوري التنفسي القدرة العضلية ، التوافق ، التوازن والدقة(. وابلرغم ية ، واجللد العضلياملرض، القوة البدن

 1العناصر.  من هذا االختالف إال إن كال املدرستني اتفقتا على أهنا مكوانت اللياقة البدنية وان اختلفوا حول بعض
هلا  فتعريواسع االستعمال يف جمال البحوث الرايضية و قد أعطيت عدة صفات البدنية مفهوم شائع و ولل          

لى أهنا تلك القدرات اليت تسمح يقصد ابلصفات البدنية عو  )، الكفاءة البدنية القدرة البدنية، اللياقة البدنية (
تبط يف للصفات البدنية كالتحمل والقوة املر الشامل و  رى أساس التطو استعداد للعمل علتعطي للجسم قابلية و و 

 2.الصفات وجود خلفية علمية يف جمال العادات احلركية والسرعة واملرونة والرشاقة ومن الضروري لتطوير هذه
 أنواع الصفات البدنية:-2
 التحمل: -2-1
 مفهوم التحمل: -2-1-1

التحمل على أنه مقدرة الالعب على أتخري التعب و الذي ينمو يف حدود   Datchkof  تشكوفيعرف دا
 .3مزاولة النشاط الرايضي احملدد ، مبعىن القدرة على مقاومة التعب خالل النشاط الرايضي

 فيعرف التحمل أبنه القدرة على مقاومة التعب ألي نشاط ألطول فرتة ممكنة   Matveiv أما ماتفيف 
 التحمل :و هناك قسمني من 

 أوال : التحمل العام :
يعرف التحمل العام أبنه القدرة على استمرارية عمل جمموعات عضلية كبرية لوقت طويل دون استخدام شدة كبري  

 م.5000م ، 1500م ، 800بل جيب أن تكون مبستوى متوسط مثل الركض 

                                         

، حبوث مؤمتر  العالقة بني كل من القوة العضلية ومدى احلركة يف املفاصل لالعيب املستوايت املختلفة يف الكرة الطائرةسيد عبد جواد ،  _ 1
 . 283،   1984جامعة حلوان ،  الرايضة للجميع ، القاهرة ،

 .  179، 1992، املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،  نظرايت و طرق الرتبية البدنيةحممود عوض البسيوين ، فيصل ايسني الشاطئ ، _  2
  31،   1989، جامعة بغداد ،   موسوعة القياس و االختبارات يف الرتبية البدنيةراين جميد خربيط ، _ 3
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ضي لفرتة طويلة تشارك فيه جمموعة كبرية من وهناك من يعرف التحمل العام أبنه قابلية الرايضي على أداء مترين راي
العضالت و أتثر على اختصا  الرايضي بشكل مناسب، ولكفاءة أجهزة الالعب الو يفية كالرئتني و القلب 
والتنفس دور كبري يف التحمل العام لالعب ، وميكننا القول أن التحمل العام هو القاعدة األساسية يف تطوير حتمل 

ما كان لدى الالعب طاقة أكسوجينية جيدة كلما كان لديه القدرة والطاقة على االستمرارية القوة والسرعة وكل
إلهناء أكرب قدر ممكن من العمل ، وأن وجود احلد األقصى من األكسجني عند الالعب يعتمد على بعض العوامل 

 دموية والسعة احليوية وغريها . البيولوجية ، وأمهها عدد دقات القلب يف الدقيقة وسرعة جراين الدم يف الدورة ال
 اثنيا : التحمل اخلاص :  
يعرف التحمل اخلا  أبنه إمكانية الالعب على االستمرارية ابألداء لوقت طويل ابستخدام متارين خاصة ختدم  

، وهبذا خيتلف التحمل اخلا  ابختالف األنشطة الرايضية ، ففي بعض املراد التدريب عليها شكل الرايضة
م عدو ،  400األنشطة الرايضية يكون التحمل اخلا  هو األساس يف الوصول إىل نتيجة متقدمة مثل السباحة و

مل حيث تتصف هذه الفعاليات أبشد احلاجة إىل عنصر حتمل السرعة ، ويف السنوات األخرية أطلق األملان اسم حت
م 100م و 50و  ىم أبلعاب القو 400وم 200م و 100املبذول حط دقيقة واحدة مثل البداية على اجلهد 

ابلسباحة ويعتمد هذا النوع من التحمل على التنفس الالهوائي أي أن الالعب لديه طاقة على قطع بعض 
 1املسافات املذكورة دون تنفس. 

 أنواع التحمل :-2-1-2
كما أنه ميتاز ابرتباطه   (د 02اث إىل  40) ميتاز بقصر كالفرتة الزمنية حيث متتد من التحمل لفرتة زمنية قصرية : *

 م .400م ، 200م ، 100والقوة كما هو احلال يف ركض  ابلسرعة
د( وله عالقة ارتباطيه  09إىل  02ميتاز مبتوسط الفرتة الزمنية حيث متتد من ) التحمل لفرتة زمنية متوسطة :  *

 قوية بينه وبني السرعة والقوة .
د( كما أن أتثري حتمل  30إىل  10ميتاز بطول الفرتة الزمنية حيث متتد من )التحمل لفرتة زمنية طويلة :  *

 السرعة والقوة يكون ضعيفا .
جند هذا النوع من التحمل يف الرايضات اليت يستمر هبا األداء أكثر من الطويلة : التحمل لفرتة زمنية فوق  *
 د( كما هو احلال يف الرايضات اجلماعية . 30)

 2وعلى الرغم من هذا فأنواع التحمل مرتبطة ومكملة لبعضها البعض. 
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 طرق تنمية التحمل :-2-1-3
بواسطة اجلري ملسافات طويلة ومتنوعة ، و تزداد املسافات يف فرتة اإلعداد العام ميكن التدريب على التحمل 

بتكرار اجلري مع الصعوبة كاملوانع ، ويهدف ذلك إىل تكييف األجهزة احليوية وهو ما يطلق عليه طريقة التدريب 
 املستمر.

عدد دقات  د إىل ساعة و نصف وتصل 20والصفة املميزة هلذه الطريقة هو التدريب املستمر لفرتة زمنية متتد من 
دقة يف الدقيقة و هذا مبعىن أن سرعة دقات القلب متوسطة ، وغالبا ما تكون  150 – 140القلب إىل 

 التدريبات داخل الغابة اليت متتاز بصفاء اهلواء وعدم التلوث.
لتطوير التحمل اخلا  يتم استخدام جمموعة من التمارين اليت هتدف إىل حتسني وتطوير التكنيك اخلا  لتلك 
الفعالية الرايضية اليت يتدرب عليها الالعب من خالل التكرارات املناسبة والفرتة الزمنية املناسبة هلذا التمرين أو ذلك 

 ، وتطوير التحمل اخلا  له عالقة مباشرة 
بتطوير التحمل العام ، وهناك أتثري متبادل بينهما ولتطوير التحمل اخلا  جيب استخدام طريقة التدريب الفرتي 

 الدائري .و 
  أنه ميكن التدرب لعديد املرات ضد مقاومة  Delormeوخبصو  حتمل القوة العضلية يقول العامل  دبورما  *

 ضعيفة نسبيا ، أي حجم كبري وفرتات راحة قصرية.
-30-20-10 (أما عن حتمل السرعة فيمكن تنميته عن طريق التدريب الفرتي وذلك ابلعدو ملسافات خمتلفة  *

يف صورة جمموعات بينها فرتات راحة وفقا لتشكيل احلمل ، ويراعى تقصري فرتات الراحة بني كل جزء من  )م  50
 1هذه املسافات واجلزء اآلخر.

 الرشاقة: -2-2
 تعريف الرشاقة: -2-2-1

معني منه كاليدين أو القدم  يعرف  ماينل  الرشاقة أبهنا القدرة على التوافق اجليد للحركات بكل أجزاء اجلسم أوجزء
 2.أو الرأس

ويعرف  كريتن  الرشاقة أبهنا القدرة على رد الفعل السريع للحركات املوجهة اليت تتسم ابلدقة مع إمكانية الفرد 
 تغيري وضعه بسرعة ، وال يتطلب القوة العظمى. 

كما انه استعداد جسمي وحركي لتقبل العمل احلركي املتنوع واملركب وهو استيعاب و سرعة يف التعلم مع أجهزة 
 حركية سليمة قادرة على األداء املهاري ، وجند أن الرشاقة تلعب دورا 
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ف عند مهما وذلك للسيطرة الكاملة على األوضاع الصعبة والرشاقة هي خربة وممارسة ، حيث أهنا تفقد وتضع
 االنقطاع عن التدريب لفرتة طويلة.

 طرق تنمية  الرشاقة :-2-2-2
تتطلب متارين الرشاقة انتباها شديدا و دقيقا وعلى املدربني إعطاء اجلزء األول من التدريب األمهية القصوى يف 

ابلضرورة استعمال متارين ، وليس ية التمرين اهتماما كبريا لألداءتطوير الرشاقة ألن الالعب عادة يعطي يف بدا
 الرشاقة بقدر كبري خالل الدورات التدريبية ألن هذا

 يؤدي إىل حدوث التعب واإلرهاق لالعب ، مما يؤدي إىل عدم القدرة على االستمرارية يف التدريب . 
   تطوير صفة الرشاقة . و  ابستخدام الطرق التالية يف تنمية  Matveyev  وماتفيف  Haareوينصح هارا   
  .األداء العكسي للتمرين مثل التصويب ابليد األخرى أو احملاورة هبا 
  . التغيري يف سرعة و توقيت احلركات 
  تقصري مساحة امللعب . –تغيري احلدود املكانية إلجراء التمرين 
  التغيري يف أسلوب أداء التمرين 
 .الزايدة يف صعوبة التمرين لبعض احلركات اإلضافية 
 القوة:-2-3
 مفهوم القوة:-2-3-1

كما  .ي ملواجهة أقصى مقاومة خارجيةيرى  هارا   القوة أهنا أعلى قدرة من القوة اليت يبذهلا اجلهاز العصيب العضل
 تعرف القوة على أهنا القدرة على التغلب على مقاومة خارجية تقف ضد الالعب .

العضلية أبهنا القوة القصوى املستخدمة أثناء ويرى كل من  كالرك  و  ماتيوس  و  جيتشل  يف تعريف القوة 
 1اندفاعية عضلية واحدة.

  أنواع القوة: -2-3-2
 القوة العظمى: -2-3-2-1

وتعترب واحدة من  ،هي عبارة عن أقصى قوة يستطيع اجلهاز العضلي العصيب إنتاجها يف حالة أقصى انقباض إداري
 2الصفات الضرورية الالزمة ألداء الالعب.
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 القوة املميزة ابلسرعة:-2-3-2-2
هي قدرة الالعب على استخدام احلد األقصى من القوة أبقصر زمن ممكن ، ويعرفها  عالوي  أبهنا قدرة اجلهاز 
العصيب العضلي يف التغلب على مقومات تتطلب درجة عالية من سرعة االنقباضات العضلية كما هو احلال يف 

 . العدو سباقات
 القوة:حتمل -2-3-2-3

يعين حتمل القوة عند الرايضيني قدرة الرايضي على العمل لفرتة طويلة ، ويعرفه  عالوي  أبنه قدرة أجهزة اجلسم 
 1.على مقاومة التعب أثناء اجملهود املتواصل الذي يتميز بطول فرتاته

 القوة االنفجارية:-2-3-2-4
ناصر القوة العضلية فقد عرفها ) املندالوي وأمحد ( على لقد  هرت تعاريف كثرية للقوة االنفجارية كوهنا احد ع    

أهنا   قدرة اجلهاز العصيب العضلي يف حماولة التغلب على مقاومة ما تتطلب درجة عالية من سرعة االنقباضات 
 2.العضلية

الرايضي الذي له ، حيث جند أن لقوة يف اقل زمن إلنتاج احلركة  أما ) سليمان ( فقد عرفها على أهنا   استخدام ا
 لديه املقدرة اللحظية على رفع وزن جسمه أفقيا أو أقصى قوة يف اقصر وقت ممكن تكون القابلية على إخراج

عموداي هبدف محله إىل ابعد مسافة أو أعلى ارتفاع ممكن ، أما )املندالوي والشاطئ( فقد عرفاها على إهنا  القدرة 
 3.يف بذل القوة ابلسرعة القصوى

 رعة:الس-2-4
 مفهوم السرعة:-2-4-1

 التبادل عن تنتج اليت العضلية االستجابة على القابلية " أبهنا الرايضي اجملال يف السرعة مصطلح من يفهم       
 ."العضلي االنبساط و االنقباض بني السريع

للداللة على أداء احلركة الواحدة و السرعة ترتبط ابلقابلية كالقوة العضلية أو بعملية تغيري االجتاه. ويستخدم        
أو عدة حركات يف أقصر زمن ممكن، أو أهنا القدرة على أداء حركات متتابعة من نوع واحد يف أقصر زمن ممكن 

 4.هناك مفاهيم كثرية ملصطلح السرعة ، أي أهنا ختتلف طبقا للمفهوم الفيزايئي و الفسيولوجي و التدرييب الرايضي

 

                                         

 .115،  1989، دار املعارف، القاهرة، 6، طعلم التدريبحممد حسن عالوي، _  1
 .45،  1979، مطبعة جامعة بغداد ، العراق ، التدريب بني النظرية والتطبيققاسم املندالوي، امحد سعيد امحد،  _ 2

 86-85،   1987للطباعة والنشر، املوصل ، ،  دار الكتب التدريب الرايضي واألرقام القياسية، قاسم املندالوي ، حممود الشاطئ _ 3

4 _ Jürgen Weineck, Biologie du Sport, Edition Vigot, Paris 1992, Page 292 
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 ويعرف مفهوم مصطلح السرعة من اجلانب التدرييب: -2-4-2
 أقصى أي العضلية، االستجابة حالة أبهنا (هارة) ويعرفها ممكن، زمن أبقصر معني محل أداء على القابلية "أبهنا

 ."العضلي االنبساط و االنقباض بني عضلية استجابة
حتت  روف زمنية معينة يف أقصر مدة ، سرعة التكرار ال قدرة الفرد على القيام بعمل حركي  و تعرف أيضا        

 تقاس بعدد مرات التكرار على الوحدة الزمنية أثناء رفع ثقل خفيف نسبيا عند تدريب القوة االنفجارية.
 مراحل بناء السرعة:-2-4-3

بينهم على الفرتات تناول العديد من الباحثني مراحل بناء السرعة لدى اإلنسان، وكان االختالف واضحا        
 10إىل  8العمرية اليت تظهر السرعة فيها، حيث  هر أن أوىل مراحل بناء السرعة تربز بصورة جلية يف عمر 

 سنوات.
و يعد العمر الذي يتم فيه البدء ابلتدريب الرايضي مهما جدا، بينما يتم التدريب الرايضي للمبتدئني يف عمر        

 سنة. 18-17إىل السرعة القصوى يف عمر  و ميكن الوصول (سنة 15 -14)
تتزامن مع سنوات التدريب على تطوير السرعة احلركية حيث  8يتمكن الطفل يف الفرتة العمرية اليت تقع يف        

 تطوير القوة العضلية.
الو يفية تتقبل سنوات ألن طبيعة األجهزة  9و تؤكد املصادر العلمية أن بدء تدريب السرعة يكون يف عمر        

 يف هذه الفرتة العمرية الكثري من التمارين البدنية، إذ يتم بناؤها بدقة و تكون أساسية يف بناء التدريب الرايضي.
و يظهر أن قواعد السرعة فسيولوجيا تكمن يف عدم استقرار اجلهاز العضلي العصيب، فضال عن عدم استقرار        

عصاب و العودة إىل الوضع الطبيعي بعد االنتهاء من احلوافز و حتقيق االتزان األلياف العضلية و األجهزة و األ
 الطبيعي.
إن عدم ثبات األلياف يؤدي إىل زايدة السرعة، مستوى تطور السرعة الذي يظهر من خالل أقصى سرعة        

أكثر عدد من النبضات للرتدد احلركي ال يكون سببا يف عدم استقرار اجلهاز احلركي، و ليس بسبب الوصول إىل 
العصبية يف الوحدة الزمنية، بل يكمن السبب يف انتقال عمل األعصاب احلركية من حالة االستثارة إىل حالة اخلمول 

 1.أو العكس
تتعلق عملية االستثارة و اخلمول بعملية التحويل تنسيق عمل العضالت املركزية و الالمركزية، فضال عن        

ا . و تؤكد الدراسات أن سرعة الرايضي تعد صفة حركية مركبة، فاألشكال الرئيسية لظهور اإليقاع احلركي اخل
 السرعة تكمن يف سرعة رد الفعل احلركي و سرعة زمن األداء احلركي ملرة واحدة و أداء الفعل احلركي.

                                         

1 _ Jürgen Weineck,   Manuel de l’entraînement   , Edition Vigot , Paris ,1986 page .340  
342.   
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ضي بشكل غري مباشر.   وهناك أمهية خاصة لسرعة الفعل احلركي الكامل، فالسرعة احلركية تظهر سرعة الراي       
و تؤكد الدراسات أن نتائج تطوير السرعة ال يتعلق ابلعمر املبكر أو التأخر، حيث ال توجد عالقة بني تطور السرعة 

 1.سنة 17سنوات و عمر  8من عمر 
 أشكال السرعة:-2-4-4

 لقد قسم الباحثون السرعة إىل ثالث أشكال هي:       
 .السرعة االنتقالية -
 .احلركية السرعة -
   رد الفعل احلركي. -
 السرعة االنتقالية:-2-4-4-1

 ."الرتابط بني انتقال اجلسم من مكان إىل أخر خالل وحدة زمنية معينة "تعرف أبهنا        
فضال عن أهنا سرعة االنتقال يف احلركة املستقيمة من مكان إىل أخر تساوي املسافة على الزمن. و يطلق        

. و يتم خالل السرعة "ىل أخر يف أقصر فرتة زمنية ممكنةإالقدرة على التحرك من مكان  "على السرعة االنتقالية 
ء اجلسم كافة املسافات نفسها ابلفرتات الزمنية نفسها انتقال اجلسم ليقطع إزاحة معينة حبيث تقطع أجزا "االنتقالية 

 ."و تكون سرعة هذه األجزاء متساوية و تتخذ مسارات األجزاء اخلطوط املستقيمة أو املنحنية
 السرعة احلركية: -2-4-4-2

أو  سرعة انقباض عضلة أو جمموعة عضالت معينة عن أداء احلركات ذات الصيغة الثنائية "تعرف أبهنا        
احلركة اليت يبقى فيها مركز الثقل ضمن قاعدة االتزان على الرغم من تغيري وضعه  ".و تعرف أيضا أبهنا "الثالثية 

 2."أثناء احلركة املرتكزة أو خيرج عنها مثل حاالت طريان اجلسم
ممكن، أو أداء أداء حركة ذات هدف معني ملرة واحدة و عدة مرات متتالية يف أقل زمن  "كما يفهم منها        

 ."حركة ذات هدف حمدد ألقصى عدد من التكرارات يف فرتة زمنية قصرية حمدد
 رد الفعل احلركي: -2-4-4-2

 ."عامل عصيب مبين على االنتباه و قدرة الرايضي على إدراكه للعمليات احلركية املطلوبة "يعرف أبنه        
    الفرتة الزمنيككككككة بني  هور احلافككككز  ". و تعرف "قدرة الفرد على الفعل احلركي أبسرع زمن ممكن  "وتعرف        

 ."و الرد عليه وفق استجابة خاصة، أي الزمن الذي يستغرقه الرايضي لبدء حركة االستجابة
 

                                         

 .187،   1998الفكر العريب، جامعة حلوان  ، دارالتدريب الرايضيأبو العالء عبد الفتاح،  _ 1

2 _ Jürgen Weineck, « Manuel de l’entraînement », Edition Vigot , Paris ,1986  page 344 
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 هناك نوعان من رد الفعل مها:       
 رد الفعل البسيط: 
 ."أسلوب اإلجابة عن احلافز ووضع احلافز الناتج من احلركة و حركة االنفعال "ويعرف أبنه        
 رد الفعل املعقد: 
                .  "فعل حركي يشرتك فيه حاالت نفسية و رد الفعل احلركي البسيط و احلركة "يعرف أبنه        
 ." الذي سيحدث ونوع االستجابة احلركيةاستجابة غري واعية ال يعرف الفرد سلفا نوع املثري  " )عالوي(يعرفه 

الزمن الذي يستثمر احلركة يف النسيج الليفي خالل حدوث اإلاثرة يف بداية رد  "أما زمن رد الفعل فيعرف        
برد فعل إرادي  (مثري)الفعل اإلرادي إىل بدء احلركة. و تعرف السرعة اليت يتمكن هبا الفرد من االستجابة ملنبه نوعي 

نوعي أي أنه الزمن الذي مير بني بدء حدوث املثري و بني بدء حدوث االستجابة هلذا املثري. أما زمن العبء فيطلق 
 1."على الفرتة الزمنية للحفز يف بدايته إىل استقراره

 النواحي الفسيولوجية لتنمية السرعة االنتقالية: -2-4-4-2
القصوى و القصوى مع مراعاة أن ال يؤدي ذلك إىل االنقباض العضلي ما إن التدريب ابستخدام السرعة حتت  *

 يتم األداء احلركي ابلتوقيت الصحيح و االبتسامة و االسرتخاء.
استخدام مسافات قصرية يف التدريب حط ال يؤدي التعب إىل هبوط مستوى السرعة مع عدم التكرار أكثر حط  *

 ال يؤدي التعب إىل  هور أخطاء يف األداء.
 دقائق. 5-3تكون فرتات الراحة كافية حبيث تسمح ابستعادة الشفاء و ترتاوح يف الغالب من  *
 مرات أسبوعيا جتنبا إلرهاق اجلهاز العصيب. 3-2يزيد على  عدم استخدام السرعة القصوى مبا ال *
قبل إجراء تدريبات السرعة للوقاية من اإلصاابت يف العضالت  (اإلمحاء)جيب العناية بعمليات التهيئة و اإلعداد  *

 و األواتر و األربطة.
 ء.االستفادة من أتثري عامل التمطية على متارين السرعة و املقدرة على االسرتخا *
      حيسن البدء برتتيبات السرعة بعد عمليات اإلمحاء مباشرة حط ميكن االستفادة من فاعليكككككة هذه الرتتيبكككككات  *

 و عدم أتثر اجلسم ابلتعب.
 2.االهتمام بتنمية القوة العضلية حط ميكن تنمية سرعة االنتقال *
 
 
 

                                         

 .519 ، 1997، 1، طدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، علم التدريب الرايضي يف األعمار املختلفة قاسم حسن حسني، _ 1

2 _ Jürgen Weineck, Biologie du Sport, Edition Vigot, Paris 1992, Page  296  
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 م:30إختبار السرعة -2-4-5
 :قياس السرعة االنتقالية  الغرض من االختبار 
  :ملعب كرة يد، ساعة توقيت، صافرة.األدوات املستخدمة 
  :يدير االختبار شخصانوصف األداء 

 :يقف خلف خط البداية ويكون مسؤوال عن اإلنطالق.  األول 
 :ينتبه إىل إشارة ذراع املركز ابلبدء بتشغيل ساعة اإليقاف، مث إيقافها بعد أن جيتاز الالعب  الثاين

 خط النهاية. 
 :يسجل الزمن الذي بني إشارة املركز ابلبدء واجتياز الالعب خط النهاية.  القواعد 
 :1يسجل الزمن ابلثواين اىل اقرب عشر الثانية. التسجيل 
 
 
 
 
 
 
 

 م من البدء العايل30اختبار السرعة (: يوضح 03شكل رقم)
 املرونة: -2-5
 :مفهوم املرونة -2-5-1

هي مصطلح يطلق على املفاصل حيث تعرب عن املدى الذي يتحرك فيه املفصل تبعا ملداه التشرحيي،   
وخيتلف مفهوم املرونة يف جماالت النشاط البدين والرايضي عن  وتعد املطاطية احد العوامل املؤثرة يف املرونة...،

الفرد للحركات الرايضية ألقصى مدى  أداءاملفهوم لدى العوام فهي ابلنسبة للنشاط البدين تعين القدرة على 
 االنثنائية     تعين flexibilityوكلمة   ( تعين )ثين(flexوكلمة) ،فاصل العامة واملشاركة يف احلركةتسمح به امل

 .2أو اللدانة أو املرونة وقد اتفق على استخدام مصطلح املرونة يف مراجع الرتبية الرايضية
كما تعين املرونة مقدرة مفاصل جلسم على العمل من مدى حركي واسع فاملرونة ابملعىن السابق ترتبط   

                                         

 .372،  1993، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، (، املبادئ التدريبية يف كرة اليدسليمان علي حسن )وآخرون_ 1

 .201، 2008،دط،اإلسكندرية ،دار الوفاء،األجتهات احلديثة يف علم التدريب الرايضيأمرية حسن حممود، وماهر حسن حممود،  -2
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وبذلك مبكن القول  ،االمتطاط لىبعمل العضالت حيث حيدد مدى حركة املفصل مقدرة العضالت واألربطة ع
 .1ابن املرونة أمر يهم املفاصل يف حني أن املطاطية أمر يهم العضالت

 : تعريف املرونة -2-5-2
املرونة على أهنا مقدرة الفرد الرايضي على أداء الفرد أبكرب حرية يف املفاصل  freeو harreيعرفها كل   

 2زميل. إبرادهتا و حتت أتثري قوى خارجية مثل مساعدة
 .3وكذلك تعرف املرونة على أهنا   القدرة على اجناز احلركات أبقصى امتداد ممكن بطريقة نشيطة أو سلبية  
 أبهنا عبارة على توافق فسيولوجي ميكانيكي للفرد. (larson) ويعرفها الرسون  
 احلركة  ويعرفها إبراهيم سالمة  أبهنا املدى الذي ميكن للفرد الوصول إليه عند أداء   

كما تعرف أبهنا قدرة الالعب على أداء احلركات املختلفة مبدى حركي واسع وحبركة يف اجتاهات معينة  
 األداء الفنية يف كرة القدم ملتطلبات طبقا

 4كما تعرف أبهنا املدى احلركي املتاح ملفصل أو جمموعة مفاصل 
 ميكن تلخيصها فيما يلي:أمهية املرونــة : -2-5-3

 عوامل الوقاية من اإلصاابت كآالم الظهر، التمزق والشد.هي احد 
 والسرعة كالقوة األخرى البدنية الصفات على أتثري هلا. 
 احلركي األداء تسهيل يف تساهم . 
 العضلية التمزقات بسبب التعب إزالة يف تساعد . 
 معني حركي ملدى حركية مهارات وأداء صعبة معينة وضعيات تتطلب اليت احلركية املهارات تعلم على تساعد 

 ...كاجلمباز
 والرمي كالتنس الرايضية األنشطة لبعض القوة استخدام يف املؤثر احلركي العمل زايدة على تعمل . 
 احلركي األداء أثناء والطاقة اجلهد يف االقتصاد على تساعد . 
 قوامية بتشوهات اإلصابة خطر من تقلل املرونة     . 
 5والشجاعة ابلنفس الثقة اكتساب على تساعد. 
 بدنيا لالعب املتكامل اإلعداد على األخرى البدنية القدرات مع املرونة تعمل  

                                         

 .201، 1996،دار الفكر العريب،القاهرة،دط،املراهقة إىلالتدريب الرايضي للجنسني من الطفولة محادة، إبراهيممفيت   -1
2-CarbeanGoel ،foot Ball de l écoleauxassation ،edition revue, paris  ،1998 ، p13. 
3-Philippe Leroux ، foot ball plantification et entrainment, editionamphora, Paris, 2006, 
p198. 

 .201،  مرجع سابق  األجتهات احلديثة يف علم التدريب الرايضيأمرية حسن حممود، وماهر حسن حممود،  - 4
 .79 3،1997، ط، دار الفكر العريب، القاهرةاللياقة البدنية ومكوانهتاكمال عبد احلميد وحممد صبحي حسنني،  - 5
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 1معني مفصل مرونة أو الشاملة اجلسم مرونة بدرجة األنشطة من كثري يف الالعبني فعالية حتدد. 
 كما أن االفتقار للمرونة يؤدي إىل الكثري من الصعوابت أمهها:ك 
 احلركي األداء وإتقان اكتساب على الرايضي الفرد قدرة عدم  
 الرشاقة ،التحمل ،السرعة ،كالقوة املختلفة البدنية الصفات وتطوير تنمية صعوبة  . 
 2ضيق نطاق يف وحتديده احلركة مدى إجبار . 

املتفوق  األداءويؤكد  مانيوس وابود  ابنه من احملتمل ان يكون هناك هناية عظمى ملدى املرونة اليت تسهم يف  
 لألداءتكون عائقا  أنالزايدة يف املرونة لبعض املفاصل ميكن  أن إال ،اإلصاابتس الوقت تعمل كوقاية من ويف نف
العصيب غالبا ما يتسبب عنه  التوتر أنكما  ،لإلصابةتكون سببا  هناأبل  ،كما يف بعض حركات اجلمباز احلركي

 .3ضعف املرونة العامة
 حسب  أنواعهاوتتحدد  : أنواع املرونة -2-5-4
 احلركي العمل يف املشارك املفصل نوع. 
 (. مركبة، متكررة، وحيدة) احلركة نوع 
 احلركي االنقباض من احلركة متطلبات . 
 نوع املفصل املشارك يف العمل احلركي. -2-5-4-1
 املفاصل مجيع مرونة: عامة مرونة. 
 التخصصي النشاط أداء عند املفصل إليه يصل أن ميكن الذي احلركي املدى: خاصة مرونة . 
 نوع احلركة )وحيدة ،متكررة ،مركبة (. -2-5-4-2
 خارجية مساعدة دون العاملة العضالت بواسطة له مدى أبقصى العمل على املفصل قدرة:اجيابية مرونة  
 خارجية مبساعدة له مدى أبقصى العمل على املفصل قدرة: سلبية مرونة. 
 متطلبات احلركة من االنقباض احلركي . -2-5-4-3
 مث الثبات فيها. إليهامرونة اثبتة :هي مدى احلركة اليت يستطيع العضو املتحرك الوصول  -
 4طريق حركة سريعة املفصل عن إليهيصل  أنمدى حركي ميكن  أقصىمرونة حركية : وهي  -

 املرونة متعلق ابلثبات واحلركة ،السلبية واالجيابية وهو كالتايل: ألنواعإن التقسيم الرئيسي 

                                         

 .115 ،2001ت، ط،د ،مطبعة اإلشعاع الفنية،اإلسكندرية،داحلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم االجتاهاتعبده، أبوحسن السيد  - 1
 .80مرجع سابق،   ،اللياقة البدنية ومكوانهتا كمال عبد احلميد وحممد صبحي حسنني،  - 2
 .202،مرجع سابق،   األجتهات احلديثة يف علم التدريب الرايضيأمرية حسن حممود، وماهر حسن حممود،  - 3

4 - Dekkar  Nourddine et aut، technique d evoulation physique des Athlete,impremerie du 
poin sportif,Alger,1990,p13. 
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 للمفاصل مدى أقصى إىل ابلوصول وذلك عليه الثبات مث معني حركي مدى إىل الوصول:الثابتة املرونة 
   احمليطة العضالت على الضغط جيعل مما

وهي اليت تنفذ ابستخدام عضالت الالعب نفسه دون مساعدة من زميل أو أيقوى املرونة الثابتة االجيابية : -
املرونة السلبية  ابالجناز الرايضي اكرب من ارتباطها أنتنمي املرونة النشطة .واليت وجد  ألهناخارجية ،وهي هامة 

ستمرار يف اإلبقاء على الثابتة االجيابية تتضمن اال واإلطالة،اإلطالة العضلية يصاحبها انقباض عضلي معاكس، 
االمتداد للمحافظة يف نفس الوقت على االنقباض الثابت للجهة املعاكسة اليت يتم عمل اإلطالة هلا من ابرز 

تؤدي إىل رد فعل منعكس ال إرادي لإلطالة ،كما أهنا التؤثر يف حالة بعض اإلصاابت   أهناالنشطة  اإلطالةعيوب 
 كااللتواء، االلتهاب والكسر .

العضلية   اإلطالةيستمر يف نفس حدود الفرتة الزمنية اليت يستغرقها زمن  أنقباض العضلي الثابت من الصعب االن
والرتكيز عليها للوصول  التأثريهلا واليت يتم  اإلطالةهناك صعوبة يف الرتاجع عن تنبيه العضلة اليت يتم عمل  أنكما 
 هذه العضلة  إطالةمدى تسمح به  أقصى إىل

يسبقها هتيئة للعضلة املستهدفة واجملموعات املقابلة هلا لالسرتخاء قبل بدا  أنلثابتة االجيابية للعضلة جيب اإلطالة ا
 .1املرجوة واإلطالة ،ة العضالت يف تنفيذ مدى االمتدادتضمن اجيابي حطتنفيذ التمارين للمرونة 

مبساعدة املدرب،  أوبعض القوى اخلارجية  أتثريمدى للحركة الناجتة عن  أقصىوهي  املرونة الثابتة السلبية: -
 زميل، معدات وأجهزة ومن مميزاهتا:

 احملركة ضعيفة لدرجة كبرية . األساسيةك طريقة مؤثرة وفعالة عندما تكون العضلة  
 ك مؤثرة عندما تفشل حماوالت السيطرة على انقباض العضلة املضادة.               
 مدى ابعد مقارنة ابملرونة االجيابية لالعب .  إىل ابإلطالةك تسمح                
تقدما من عملية  األكثر اإلطالة أجهزةك ميكن قياس االجتاه واالستمرارية والشدة عند استخدام                
 .العالج التأهيلي
 .الزميلمع  ابإلطالةحتسن العالقات االجتماعية للفريق عندما يقوم الالعب  أنك ميكن                

 إىلمن عيوب املرونة السلبية اآلالم واالصاابت اليت تنجم عن تطبيق القوى اخلارجية تطبيقا غري صحيح ،وتؤدي 
كلما   اإلصابةمن الالزم ،وتزيد احتماالت  أكثرالسلبية بسرعة  اإلطالةمتت  إذاللمرونة  إراديرد فعل انعكاسي ال 

 .2زاد الفارق بني مدى احلركة االجيابية ومدى احلركة السلبية
 املرونة اجناز وميكن احلركة اثناء املفصل اليه يصل ان ميكن الذي احلركي املدى تعين: املتحركة املرونة 

 :بطريقتني املتحركة

                                         

 .30-29، 1997،مركز الكتاب للنشر،القاهرة،دط،اإلطالة العضليةعبد العزيز منر،  - 1
 .29-28،  مرجع نفسه - 2
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مجلة حركية يف اجتاه زايدة املدى ابنقباض العضالت  ك اختاذ وضع معني يشبه املرونة الثابتة مع آداء              
 الرئيسية ومطاطية العضالت املقابلة 

 ك االستمرار يف حركة االلتفاف حول الفصل دون جهد زائد .              
شيوعا يف الرايضات املختلفة ،وفيما تتم اإلطالة ابستخدام احلركات  اإلطالةطرق  أكثراملرونة العضلية هي 

 الوثب االرتدادي واملرجحات وهذه الطريقة مثرية للخالف بسبب عيوهبا الكثرية : ،اعيةاإليق
 للتكيف مع اإلطالة . لألنسجةالوقت الكايف  تتيحالك               
 ك تؤدي اىل حدوث الفعل املنعكس الالإرادي لإلطالة مما يعيق مرونة األنسجة الظامة .              
 1الوقت للتكيف العضلي تتيحالك               

 هذا يكون قد، فيه دخل لالعب ليس خارجي عامل أتثري حتت اإلطالة عملية تؤدي : السلبية املرونة 
 هلذا إن dousing،olcoitt 1980 من كل ويرى، خارجي جهاز أي أو الزميل أو املدرب العامل

 : أمهها مميزات التدريب
 هذه التمارين فان ذلك يضمن التكرارات املطلوب أداءيف  لألوضاعك نظرا الشرتاك املدرب 

 متيز هذا التدريب . أنمن خالل املنافسة اليت ميكن  وذلك أدائها
 .      2األخطاءوتصحيح  لألوضاعك يتيح إمكانية مالحظة املدرب 

 ك ميكن مالحظة التقدم يف املستوى سواء عن طريق الالعب او عن طريق الزميل املساعد 
 الناتج عن اإلطالة األملالزوجية تبعث على البهجة ،وحتقق جو مالئم للتدريب وحتمل  ينات،والتمر 

 إىل النوع هذا يف العضالت وتصل خارجية مساعدة أي دون العضالت عمل على وتعتمد :االجيابية املرونة 
 ابألداء كبريا ارتباطا النوع هلذا أن الدراسات من العديد وأكدت، السلبية املرونة يف املوجود من اقل حركي مدى

 أن إىل ابإلضافة 0.69 إىل السلبية املرونة حالة يف ويصل، 0.18 إىل االرتباط معامل يصل حيث املهاري
 الالعب تعرض سهولة إىل ذلك أدى بينهما الفرق زاد إذا حيث السلبية واملرونة اإلجيابية املرونة بني عالقة هناك

 iashivli1983.3  حسب التمزقات وخاصة لإلصابة
قل الفرق  إذا إما األداءعلى  أيضايساهم يف تطوير وتنمية املرونة االجيابية ويساعد  أيضاوزايدة الفرق بينهما 

 .     4مستوى له أعلى إىل بالالعبينهما حتسن املستوى يف مرحلة االجناز الرايضي وهذا عندما يصل 
                     

                                         

1  -  Jürgen Weineck ، Biologie du Sport، édition vigot، France  ،1992 ، p27. 
 .262،  1997، 1، القاهرة،جاملوسوعة العلمية يف التدريب الرايضيطلحت حسام الدين، - 2
 .262،  مرجع نفسه - 3
 .337،  2005، دار وائل، األردن، عمان،دط، الرايضيمبادئ التدريب مهند حسني البشتاوي وأمحد إبراهيم اخلواجا،  - 4
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 العوامل املؤثرة يف صفة املرونة : -2-5-5
 احمليطة ابملفاصل . واألربطة ،واألواترك درجة مطاطية العضالت    
 ك درجة ضخامة العضالت اليت تعمل حول املفصل .   
 وقوة العضالت العاملة على املفاصل . ،ام املفصلظك طبيعة تركيب ع   
 . األساسيةك كفاءة اجلهاز العصيب العضلي يف تثبيت النشاط ،ودور العضالت املقابلة للعضالت    
 تكون قليلة صباحا وتزداد خالل اليوم وتقل بوصول الالعب ملرحلة بعوامل داخلية وخارجية حيث تتأثرك    

 التعب .
 ك يتأثر مستوى املرونة بنوع املالبس اليت يرتديها الالعب    
 املرونة ابلسن واجلنس وتقل املرونة عند اإلصابة حول املفصل. تتأثرك    
 ك تتأثر املرونة بطبيعة النشاط اليومي فهي تضعف عند الثبات يف وضع معني ملدة طويلة .   
 درجة املرونة تبعا لدرجة النشاط البدين للفرد حيث يساعد النشاط البدين واحلركي على حتسني تتأثرك    

 .1رونةدرجة امل
 أفضل إنكبرية من الرايضيني   إعدادعلى  أجريتالدراسات اليت  أكدت عالقة السن ابملرونة: -2-5-5-1

فان كفاءة  50يف السن إما، 15تتناقص تدرجييا حط سن  هناوإسنة 11-7ت لتطوير املرونة تتم يف سن املعدال
يف املراحل  أمهيتهابرامج املرونة تفقد  أنوذلك ال يعين  ،سنة70 - 60يف االخنفاض يف سن  دأتباملفصل 

هذا فان طول فرتات االبتعاد عن  إىل إضافة ،مرحلة عمرية ابلتدريبات املناسبة أيتنمى يف  أناملختلفة فهي ميكن 
 2تدريبات يؤثر سلبا على املعدالت املرونية.

 تعين قدرة املرونة واألربطة األواترقدرة متدد العضالت ،  عالقة اجلنس بتنمية املرونة الرايضية : -2-5-5-2
 النساء البالغات ابلنسبة للرجال البالغني وأيضا ،الذكور مطاطية من أكثر اإلانثعند البنات ،ومنه  وهي عالية

 واليت تتواجد عند اإلانث (estrogenاهلرموين بني اجلنسني )االسرتوجني  ،وهذا راجع لالختالف
من اليت تتواجد عند  %75الكتلة العضلية تساوي  أنعمودي ليد املرأة يالحظ البالغات  فإذا قمنا ابلتشريح ال

الرجال ،والقسم املكون من األنسجة الدهنية يكون ضعف املوجود عند الرجال املرونة هي الشكل الوحيد احلركي 
 3وميكن أن تصل إىل أقصاها ابتدءا من الطفولة حط املراهقة مث تتناقص فيم بعد.

ظام احلوض عند اإلانث خلق كي يسمح حبركة هذا العظام مبدى واسع مع عملية احلمل إن تصحيح ع 
والوضع، وبصفة خاصة فان اتساع احلوض يساعد على مدى احلركة ملفصلي الفخذين وأن عظام احلوض 

                                         

1  -  Jürgen Weineck,Bibllography ،opcit, p27. 
 .277،مرجع سابق،  املوسوعة العلمية يف التدريب الرايضيطلحت حسام الدين،  - 2

3 - Jürgen Wei neck ,Bibliography، opcit,p278. 
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 .ن لدى اإلانث اخف وزان واقل حجماوالفخذي
 عالقة تركيب اجلسم ابملرونة: -2-5-5-3

عالية من اخلصوصية فهي خمتلفة من مفصل آلخر يف اجلسم الواحد ، وهذا االختالف للمرونة درجة   
 أفادتاحمليطة به وكذا نوع احلركة اليت يؤديها املفصل  األربطة أومن انحية الرتكيب والعضالت العاملة عليه  سواء

يف  ية من املمكن ان يتوقفالسفل األطرافالذين يتميزون ابلطول اجلذع نسبيا بطول  األفراد إنبعض الدراسات 
احة سطح اجلسم  لكل من الوزن والنمط اجلسمي وكذا مس أنمن اجللوس طوال كما  أسفل لألماممترين ثين اجلذع 

 1ابملرونة إحصائيامرتية عالقات غري دالة كمتغريات انثروبيو 
 تؤثر يف املرونة من الناحية التشرحيية وهي :  أخرىكما أن هناك عوامل 

 الغضاريف اليت بداخل املفصل . ك شكل    
 ك سطح وحمفظة املفصل )نوع املفصل وتركيبه(.    
 الداخلية يف تركيب املفصل . األربطةك وضع وطول     
 العصيب بينها . يف املفصل ودرجة التوافق األساسيةك العضالت اليت تقوم ابحلركة     
 هناك نأالتجارب والدراسات  أثبتتبنو اجلنس والعمر الزمين والتدرييب وقد  تتأثراملرونة  أنك كما     

 تؤثر على مرونة اجلسم منها:  عوامل عامة
 ك هناك توافق بني القوة واملرونة ، فالقوة تعتمد على تركيب العضلة واملرونة تعتمد على استجابة العضلة للتمدد     
 . املرونة بشكل كبري أداءر على ك احلالة النفسية واالنفعالية تؤث    
 .2اجليد يؤثر على املرونة واملطاطية اجيابيا وكذلك التدليك اإلمحاءك     
 التدليك واملرونة: -2-5-6

صالبة النسيج ويساعد على زايدة مدى احلركة وهو جزء من النظام لكسب  التدليك مهم جدا يف ختفيظ 
الرابطة ،  األنسجةاملساعدة على زايدة ومرونة  إىل ابإلضافةاملرونة و ويهدف التدليك لتخفيض التصلب العضلي 

 ابالستعمال املنتظم للتدليك. أفضلتنجز بشكل  أنميكن  التأثرياتوكل هذه 
 جيب مراعاة مايلي : قبل البدء يف تنفيذ الربانمج التدرييب لصفة املرونة ملرونة:مبادئ تنمية ا -2-5-7
( 10-8من) يف حدود املدى الفيزيولوجي للمفصل ويكفي ، واحملافظة على مستواهااالستمرار يف مستوى املرونة*

 .لتنمية املرونة أسابيع
 .اإلصاابتمدى حلركة املفصل للوقاية من  أقصى إىلالتدرج للوصول  * 
 تنمية املرونة. أهداف أهم ألهناالرتكيز على مطاطية العضالت  * 

                                         

 .279،مرجع سابق،  املوسوعة العلمية يف التدريب الرايضيحسام الدين،  تطلح - 1
 .207-206،مرجع سابق،   األجتهات احلديثة يف علم التدريب الرايضيأمرية حسن حممود وماهر حسن حممود،  - 2
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 يف مترين تنمية املرونة. رفع درجة حرارة اجلسم بتمرينات عامة قبل البدء * 
 1ابألمل. جد يزيد عن قدرة الفرد على حتمل العتبة الفارقة لإلحساس إىلجيب عدم مد العضلة * 
 أو وذلك بوصفها يف شكل جمموعات من التمرين تؤدى يوميا ومنظم لتنمية املرونةأن يكون التخطيط مقنن *

 .اجلرعة التدريبية ويف هنايتها أجزاءمرتني يف اليوم الواحد وخاصة بني 
 .والقوة العضلية يكون هناك ختطيط سليم للتدريب على املرونة أن*  
 . خاءريبات املرونة لتمارين االسرت استغالل الفرتة بني تد * 
 .املرونة مع بقية القدرات البدنيةجيب ان يكون هناك توازن بني تنمية *  
 .الطفولة لسهولة تثبيتها فيما بعديفضل تنمية صفة املرونة يف مرحلة  *
 . ملرونة مع املستوى املهاري لالعبتتناسب مترينات ا أنضرورة  *
 طرق تنمية املرونة: -2-5-8

 طرق لتنمية املرونة واحملافظة عليها وهي كالتايل : ك أربعة  1969قدم موندو   
 .من البداية وحط هناية مدى احلكة: تؤدى مترينات ديناميكية  األوىلالطريقة   
 .ن البداية وحط هناية مدى احلركةالطريقة الثانية : تؤدى مترينات  اثبتة م  
 .ركةينات ديناميكية عند هناية احلالطريقة الثالثة : تؤدى متر   
 .مترينات اثبتة عند هناية احلركة الطريقة الرابعة : تؤدى  

الثابتة  هذه اجملموعات الثالث الطريقة االجيابية )تتنوع بني الطريقة إحدىوطرق تطوير عنصر املرونة تتلخص يف 
 واملتحركة(،الطريقة السلبية والطريقة املختلطة.

عليها قيود كثرية مثل تركيزها على مفاصل الكتف  أنالطريقة الثالثة رغم  إىلومعظم املدربني يلجؤون    
بينما هناك دراسات  التأثريوالثانية هلما نفس  األوىلالطريقتني  أنوالفخذ فقط ، وقد اتفق بعض املتخصصني 

 . ه ليس هناك فرق بني الطرق الثالثمقابلة تقول ان
مرونة للمفصل لتنشيط العضلة وتعتمد  أعلى إىللفرد الرايضي وفيها يصل ا الطريقة االجيابية :-2-5-8-1

 .2هذه الطريقة على رد فعل العضلة ودرجة تكيف وانبساط العضلة
وزن  إضافة أودرجة مرونة مبساعدة فرد آخر  أعلى إىلويصل فيها الرايضي  الطريقة السلبية :-2-5-8-2

وهذه الطريقة تطبق على  بدون تدخل الالعب مرونةدرجة  أقصى إىل،ويف هذه احلالة يدفع املساعد العضو 
 ابألملالوزن قد يزيد شعور الالعب  أومفصل الكعب والفخذ والكتف والرسغ وتنصح هبا مع الفخذ الن الضغط 

يكون الضغط واستخدام الوزن  أنانزالق عضلي ،لذا وجب  إىلقد يكون الضغط والثين اكرب من طاقته ويؤدي  أو
                                         

1  -  Jürgen Weineck, Bibliography، opcit,p278. 
 .208،مرجع سابق،   احلديثة يف علم التدريب الرايضي األجتهاتأمرية حسن حممود وماهر حسن حممود،  - 2
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  .فين دقيق إشرافابلتدريج وحتت 
 إىلحيرك العضو حط حدود املفصل مث يصل  أنوفيها جيب على الرايضي  الطريقة املختلطة : -2-5-8-3

من احلد السابق ويقوم الالعب مبقاومة املساعد ملدة من  أعلىدرجة  إىلدرجة مقاومة للمساعد ،وبعد ذلك  أعلى
 التحمل . ثوان ويعيد الالعب هذه احلركات حسب قدرته على 4-6

وتضعف فاعليتها يف سن  سنة تزداد فيها فاعلية تنمية املرونة14-12وقد اتضح أن املرحلة السنية مابني   
 .1لذا جيب مراعاة ذلك عند التخطيط لتدريب وتنمية عنصر املرونة للرايضيني أكثرسنة او  18-20
 الــوسائل املــستخدمة فـــي تـــنمية املـرونة:  -2-5-9
وهي الوسيلة الرئيسية لتنمية املرونة وهي عبارة عن متارين ترددية للجسم تنفذ  متارين اإلطالة : -2-5-9-1

كانت   إذامن كل وحدة تدريب  45وتكون يومية مبعدل  أسابيع 10على شكل جمموعات لفرتة ال تقل عن 
 من يوم بعد يوم . أفضلكانت يومية   إذاموجهة لتنمية املرونة وتعطي نتائج 

موجهة لتنمية املرونة كجهاز  األجهزةهناك بعض استخدام اإلطالة لكن ابحلركة الرتددية :  -2-5-9-2
 حركة اجيابية . إىلتؤدي  األجهزةتنمية مفصل احلوض وعند استخدام احلركات الرتددية مع 

العضالت حيث تعمل  إطالةلة عن طريقة التأثري الكهرابئي( مسؤو )الطرق احلديثة املستخدمة : -2-5-9-3
العضلية وهذه  األليافحركات مطاطية ابلعضلة وامتداد  إىلعن طريق وخز العضلة بشحنات كهرابئية مما يؤدي 

 ت العالية . مع العيب املستواي تستخدم
لب على الق أتثريمضارهت فلها  إماتتميز ابالقتصاد يف الوقت وهي ذات فعالية افضل من الطرق العادية  
  2 .عند اعتزال الرايضي خاصة

 تنمية املرونة لدى األشبال : -2-5-10
ليس لتمارين املرونة اثر سليب إىل الناشئني إذا استخدمت دون إفراط ومن املهم التبكري يف استخدامها  

كان هناك حر  على عدم الضرر ابملفاصل والعمود الفقري والتمرينات اليت يفضل استخدامها يف  قبل البلوغ إذا
 تنمية املرونة لدى األشبال هي نوعان : 

 . البالستيكية* مترينات املرونة واإلطالة 
 * مترينات املرونة واإلطالة الثابتة. 

فاجئ إلنتاج اإلطالة يف هذا النوع من النمط امليعتمد مترينات املرونة واإلطالة البالستيكية:  -2-5-10-1
واليت ستؤدي إىل املرونة وذلك من خالل املرجحات واحلركات املفاجئة ،وجيب مراعاة احلذر يف  ،العضالت

استخدامها حيث ميكن إن تؤدي احلركات الزائدة عن املدى احلركي بدرجة كبرية إىل إحداث أذى للمفاصل 
                                         

 .209،  مرجع نفسه، األجتهات احلديثة يف علم التدريب الرايضيأمرية حسن حممود وماهر حسن حممود،  - 1
 .338-337،مرجع سابق،   مبادئ التدريب الرايضيمهند حسني البشتاوي وأمحد إبراهيم اخلواجا،  - 2
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 والعمود الفقري .
يؤدي التمرين من وضع ابتدائي حمدد مث البدا يف اإلطالة مترينات املرونة واإلطالة الثابتة :  -2-5-10-2

العضلية على املفاصل ويراعى أن يكون أداء التمرين بطيئا ،هذا النوع يقلل من اإلصابة ابلتمزقات وحدوث األمل 
 .1ة لدى األشبالابلعضالت نتيجة األداء ولذلك ينصح به أثناء أداء مترينات املرون

األطفال بطبيعتهم أكثر مرونة من الكبار وان استخدامهم لتمرينات القوة وحدها والرتكيز عليها يؤدي إىل حدوث 
أتثريات سلبية على املفاصل وإذا حدثت طفرة منو مع زايدة قوة العضالت تصبح املفاصل اقل مرونة وجيب 

 .  2املطاطيةتعويض ذلك ابستخدام متارين اإلطالة واملرونة 
 تدريب املرونة لدى األشبال: -2-5-11

تتلخص أمهية مترينات اإلطالة يف احملافظة على عضالت وأربطة اجلسم يف حالة امتداده ومطاطية كافية  
جتعلها جاهزة للعمل أو األداء بسهولة ويسر كما تساعد بصورة مناسبة على تقليل فر  حدوث إصاابت شد أو 

 ربطة.متزق العضالت أو األ
ويراعي أداء مترينات اإلطالة قبل التدريب وقبل املباراة ابنتظام وكذلك فعلى الالعبني االحتياطيني أداء  

هذه التمرينات ابستمرار حتسبا الشرتاكهم املنتظر يف املباراة ويف حالة اخنفاض حالة درجة احلرارة يف موسم الشتاء 
 دريب أما خالل األايم احلارة فتؤدى أثناء ارتداء زي اللعب العادي .يراعى أداء التمرينات أثناء ارتداء بدل الت

واملدرب النابه يعتمد إىل تلقني العبيه برانمج مترينات اإلطالة اخلاصة ابلفريق حبيث يستطيع كل العب  
 أداؤه خالل التدريب الفردي.

 .3دقائق 5ال تقل عن  وبصفة عامة جيب أن ينسق أداء اإلطالة أداء بعض مترينات اإلمحاء لفرتة 
 يالحظ البدء من األجزاء العليا للجسم مث تتدرج التمرينات إىل أسفل اإلطالة من الوقوف :  -2-5-11-1

 * دوران ومراجحة الذراعني :
مرات أمام مث مثلهم  8لعدة  حبيث متر الذراعان خلف الرأس وذلك درجة(360عمل دوائر كاملة ابلذراعني )

التمرينات تؤدى إىل إطالة العضالت الدلية )أعلى الكتفني( والصدرية العظمى والعضالت املنحرفة ، هذه خلفا
 .انب اخلارجي للجذع أسفل الذراعني)أسفل خلف الرقبة( ابإلضافة إىل عضالت اجل

  تلف الذراعني بقوة خلف الرأس. -
 
 

                                         

 .130،مرجع سابق،   التدريب الرايضي للجنسني من الطفولة اىل املراهقة مفيت إبراهيم محاد، - 1
 .51،مرجع سابق،   فيزيولوجيا اللياقة البدنيةأبو العالء عبد الفتاح وأمحد نصر الدين سيد، - 2
 .56،  1997،  7العريب، القاهرة، ط ، دار الفكرموسوعة كرة السلةمصطفى زيدان،  - 3
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 * لف الذراعني خلف الرأس : 
 مرات .  8يؤدى التمرين لألعلى واخللف  -
 .فة لعضالت الصدر( ابإلضااجلانبية للبطن )على جاين املعدةيؤدى هذا التمرين إىل إطالة العضالت  -

 * لف اجلذع :
 يدفع الذراع بقوة عرب اجلسم وكأمنا تقوم بلكم منافس مواجه . -
 من التنفس شهيقا وزفريا يف كل لفة  جيب أن يكون اللف بقوة كافية تكفي الن يتمكن الالعب -
هذا التمرين يؤدى إىل إطالة عضالت الظهر ومرونة أربطة العمود الفقري ابإلضافة إىل مد عضالت الكفني  -

 والرقبة 
 مرات لكل جانب.8يكرر التمرين  -

 * دوران الرقبة :
 تلف الرقبة يف اجتاه عقرب السلعة اجتاهها يف دوائر واسعة وهادئة. -
 ثين الرقبة من جانب ألخر . ،حتريك الرقبة أماما وخلفا -
 مرات يف كل اجتاه. 8جيب أن تؤدى التمرينات السابقة  -
 . 1حتقق هذه التمرينات احملافظة على مرونة العمود الفقري وارختاء األعصاب كما حتافظ على مرونة الرقبة -
 االستعداد إلطالة اجلزء السفلي للجسم: -2-5-11-2
 اثنية.  30اجلذع أمام أسفل مع تشبيك اليدين خلف الظهر ملدة  ثين -
 من الضروري أداء مترينات اإلطالة ببطء ونعومة وذلك ملنع حدوث اإلصاابت . -
، كما ان ارختاء عضالت قدم يف العمر وخالل الطقس الباردملحو ة هامة :تزيد أمهية اإلطالة األولية عند الت -

 لتمرين .الرجلني ضروري قبل بدء ا
 ميكن اختاذ وضع اجللوس طوال فتحا ألداء التمرين. -
اثنية خالل موسم التدريب أو املباراة أما إذا توقف الالعب عن التدريب لفرتة فان  30يؤدى هذا التمرين ملدة  -

 .2عليه أداء التمرين ملدة ترتاوح بني دقيقتني ومخس دقائق
 * مرجحة الرجلني:

مرات   10يتم أداء التمرين  ،أمام ولعل اجتاه الصدر مث األسفلمن وضع الوقوف يتم مرجحة الرجل مفردة بقوة  -
  .كل رجل يالحظ االحتفاظ ابلقدم الثانية على األرض قدر اإلمكان

 يؤدي هذا التمرين إىل إطالة العضالت اخللفية للفخذ والساق  -
                                         

 .43،  2008،دط، اإلسكندرية، منشاة املعارف، أسس إعداد العيب كرة القدمعلي البيك،  - 1
 .44-43،  مرجع نفسه - 2
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 * دوائر الرجلني:
 املفردة إىل خارج على أن تصل القدم إىل أعلى ارتفاع ممكن عمل الدوائر الرجل  -
 مرات كل رجل ومن أهم فوائد إطالة العضالت الداخلية للفخذ  10يؤدى التمرين  -

 * ثين اجلذع على الرجل : 
م  وثين اجلذع األكرب قدر اإلمكان حملاولة 1.2 -م1ثين اجلذع أمام أسفل مع تباعد القدمني من املسافة من  -

ملس الصدر للرجل مث يلف الوسط اجتاه الرجل اليت جيري إطالتها وحماولة ملس عضلة الفخذ األمامية للصدر ميكن 
 جذب اجلسم إىل األسفل وذلك بشد الذراعني للرجل 

 اثنية  (15-5مرات لكل رجل مع االحتفاظ بوضع االمتداد األقصى ملدة ) 8الرجلني وبكر التمرين  تبادل -
هذا التمرين يعمل على إطالة العضالت خلف الفخذ وخلف الساق والعضالت الضامة للفخذين كذلك فهي  -

 تعمل أيضا على إطالة عضالت الظهر وزايدة مرونة العمود الفقري .
 الكوعني على األرض : –م * ثين اجلذع أما

م( امليل إىل األسفل اكرب ما ميكن حملاولة ملس األرض 1.2-1ثين اجلذع أمام أسفل مع تباعد القدمني مسافة ) -
 ابلكوعني حاول أال تسقط لكن اقرتب ابجلذع تدرجييا حط تلمس سطح األرض.

 ( اثنية .15-5البقاء على الوضع ) -
 . 1لة القصوى لعضلة الظهر ، الفخذين ، وخلف الساقهذا التمرين يؤدي إىل اإلطا -

 * الوقوف فتحا مع ثين الكوعني نصفا وتباعد القدمني:
 اختذ الوضع املذكور مث أحاول النزول ابملقعد إىل األسفل ألكرب مدة ممكنة . -
 اهبط إىل سطح األرض واضعا يد على األرض وذراعا مفردة على الرجل املمتدة . -
 جسمك من جانب إىل آخر  . اهبط بثقل -
 اإلطالة على األرض:  -2-5-11-3
 (:vاجللوس طوال فتحا الوضع )* 
 ابعد الرجلني أقصى ما ميكن مث لف اجلذع يف اجتاه الرجل الذي سوف يتم إطالتها. -
حاول أن جتذب الصدر إىل األسفل وذلك ابستعانة اليدين املمسكتني ابلرجل وبذلك شد اجلذع لألسفل  -
 كرب درجة ممكنة.أل
 اثنية . (15- 5احتفظ ابلوضع لفرتة ) -
 مرات لكل رجل . 8تؤدى اإلطالة  -

                                         

 .123-122، مرجع سابق،  احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدم االجتاهات عبده، أبوحسن السيد  - 1
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 (:w* اجللوس طوال الوضع )
ابعد الرجلني أقصى ما ميكن مث ضع اليدين على الساقني حماوال أن متس أصابع القدمني ويف نفس الوقت  -

 حاول أن متس األرض ابلرأس.
ب درجة عالية من املرونة لعضالت الظهر والعضالت الضامة وعضالت خلف هذا التمرين متقدم ويتطل -

 الفخذ. 
يراعى عند أداء التمرين عدم نزول اجلذع فجأة لكن يستغل وزن اجلسم يف اإلطالة البطيئة إىل أسفل، احتفظ  -

 ( اثنية.15 -5ابلوضع من)
 مرات . 8يكرر التمرين  -

 * اجللوس طوال الرجالن مضمومتان:
من وضع اجللوس طوال ضم القدمني وامسك الرجلني من املنطقة اخللفية للساق مث اجذب اجلذع تدرجييا  -

 الرجلني. أعلىألسفل من الصدر 
 يراعى مد الركبتني قدر اإلمكان .  -
 ( اثنية.15 -5حافظ على الوضع السابق لفرتة من ) -
 وهذا يعين انه جيري إطالة العضالت املذكورة.يشعر الالعب ببعض األمل، وخاصة يف العضالت اخللفية  -
 1مرات. 8يكرر التمرين  -

 * اجللوس تربيع:
 ضم ابطن القدمني معا. -
 استخدام الساعدين يف الضغط على الفخذين برفق معا وادفع الركبتني للمس األرض  -
 يف اجلزء الثاين للتمرين اثن اجلذع برفق معا واملس أصابع القدمني ابلرأس . -
 ( اثنية 15 -5احتفظ ابلوضع لفرتة من) -
 مرات  8كرر التمرين   -
 إطالة الظهر: -2-5-11-4
 اختذ وضع الوقوف على الكتفني ساند الظهر ابليدين. -
 اسرتخي مث حاول أن تلمس الركبتني األرض على جانيب الرأس  -
 احتفظ هبذا الوضع مرة واحدة فقط  -
 2أربطة الفقرات الظهريةيعمل هذا التمرين على املرونة  -
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 اإلطالة الزوجية: -2-5-11-5
 املواجه: الوقوف *
( الذي يقوم ابإلطالة كما يقوم بنفس الوقت متسك الرجل اليت جتري إطالتها 2( يد زميله )1يقبض الالعب ) -

 ويرفعها إىل أعلى تدرجييا حط يطلب منه زميله التوقف 
 .مرات لكل رجل 10يكرر هذا التمرين ابلتدرج وبرفق   -

 جانب الزميل : إىل* الوقوف 
(، كما ميسك يده القريبة للمحافظة على اتزانه عقب ذلك يقوم 2( مبسك رجل الالعب )1يقوم الالعب ) -

 برفع الرجل املمسوكة لألعلى تدرجييا برفق 
 1مرات لكل رجل 10يكرر التمرين  -
 اإلطالة املزدوجة من وضع اجللوس : -2-5-11-6
 املواجه: اجللوس طوال فتحا* 
جيلس الالعبني رجلي الزميل القائم مث اإلطالة مث يستخدم قدميه يف التبعيد فهو يقوم بدفع رجلي زميله إىل  -

( ابمليل 2اخلارج إىل اكرب درجة ممكنة كما يقوم الالعب ابلقبض على ذراعي بعضهما البعض مث يقوم الالعب )
اجتاه األرض ألكرب درجة ممكنة على إن املهم أن جيري أداء التمرين ببطء وبرفق خلفا جاذاب الزميل أماما أسفل 

 إىل الدرجة اليت يستطيع القائم ابإلطالة احتماهلا .
 .2( اثنية 15 – 5مرات ، ويف آخر مدة يثبت الزميل من ) 8جيب تكرار التمرين  -
ردهم أو الذين يعانون من قصر أو تصلب يؤدى هذا التمرين الالعبون الذين يستطيعون أداء الطالة مبف -

 العضالت الزائدة 
 * اجللوس خلف الزميل :

يتخذ الالعب القائم ابإلطالة وضع اجللوس طوال ، القدمان مضمومتان والذراعان مفروداتن أمام .أما الالعب  -
ملس القدمني ،والدفع  املساعد فيجلس خلف زميله ويقوم بدفعه من اعلي الظهر بيديه ألكرب درجة ممكنة حملاولة

 جيب أن يكون برفع إىل الدرجة اليت ميكن أن يتحملها القائم ابإلطالة .
 ( اثنية .15 -5مرات مع الثبات وأخر مرة ملدة من ) 8يكرر التمرين  -
 اجللوس تربيع: -2-5-11-7
 القائم ابإلطالة وبدفعها يتخذ القائم ابإلطالة وضع الرتبيع بينما الزميل املساعد يقوم بوضع يديه على ركبيت -

                                         

1  - Jironi Sura Andra et Sole cases، Entrainement Physique du Sportive, editionamphora, 
1999 ،p74-75. 
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 ابلتدريج إىل أسفل حملاولة ملس األرض 
 تدوير مفصل القدم: -2-5-11-8
من وضع اجللوس طوال، ضع قدم إحدى الرجلني على الفخذ األخرى مث امسك مفصل القدم بيد من أسفل  -

 املشط واليد األخرى من أسفل الساق، لف القدم أمام مث خلفا 
 مرات لكل اجتاه . 8كرر هذا التدوير   -
 الرسغ: هز -2-5-11-9
 هز الرسغ بشدة مع دوائر إىل أعلى وأسفل . -
 .                                    1هز التمرين يساعد على مرونة املفصل كما حيسن من التوافق العضلي العصيب له -

 ويف الشكلني اآلتيني نوضح بعض التمرينات املستعملة لتطوير املرونة 
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 1( يوضح بعض النماذج لتمارين تطوير صفة املرونة04شكل)
 
الفقري مقعد بدون  هر قياس مرونة العمود  :(ثين اجلذع لألمام من الوقوف) إختبار املرونة-2-5-12

اسفل 100سم مثبتة على املقعد من اجلنب عموداي حيث يكون رقم 100إىل  1مقسمة من  سم50ارتفاعه 
 موزع على سطح املقعد  50املقعد ورقم 
 املخترب يقوم مفرودتني، ابلركبتني االحتفاظ مع املقعد حافة على مضمومتان وقدماه املخترب يقف ـ:األداء 

 اثنيتني، ملدة ممكنة مسافة بعد إىل ابألصابع أسفل إىل املؤشر يدفع حبيث أسفل إىل اجلذع بثين
 .2(5)الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3ختبار ثين اجلذع لألمام أسفل من الوقوفإاجلهاز املستخدم يف  يوضح( 5الشكل )
 

                                         

1  - Jironi Sura Andra et Sole cases, biblio graphy, opcit p70-73. 
 .80مصطفى السايح حممد وصالح أنس حممد، مرجع سابق ،   - 2
 .206،  2001، 4، دار الفكر العريب،طالقياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضيةحممد صبحي حسنني:  - 3
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 :الصةخ
تعد الصفات البدنية من أهم املتطلبات األداء يف األنشطة الرايضية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة       

 همأ ااملرونة مهو  لسرعة، واومن العناصر األساسية للوصول إىل املستوايت العليا يف كافة األنشطة البدنية والرايضية
ا بدقة بوضع ما بعني االعتبار ومعرفة ماهيتهوجيب أخذمه ،لالعب كرة القدم املكوانت األساسية للياقة البدنية

جيب على املريب مراعاة اخلصائص العمرية واجلنسية والفوارق الفردية ملباشرة لكليهما.  برانمج تدرييب شامل
 يت السرعةوعلى أسس علمية ومعرفية تلم بصف موضوعه ضمن برانمج تدرييب سليمالتدريبات وفق طرق وأساليب 

.مع بقية الصفات البدنية تانأساسي يعتربان صفتان لذاناملرونة الو 
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 متهيـــد 
تعترب كرة القدم من أكثر األلعاب الرايضية انتشارا وشكعبية يف العكامل مكن حيكث عكدد الالعبكني واملشكاهدين      

فقككل مككا جنككد بلككدا يف العككامل ال يعككرف أبنككاؤه كككرة القككدم أو علككى األقككل مل يسككمعوا هبككا فهككي لعبككة تتميككز بسككهولة 
 املهارات النظرية وصعوبة تنفيذها أثناء املنافسة. 

(، قككال مازحككا   إن  FIFAكككر أن السككيد  جككول رميككي  الككرئيس السككابق لالحتككاد الككدويل لكككرة القككدم، ) وقككد ذ 
الشككمس ال تغككرب مطلقككا عككن إمرباطككورييت   داللككة علككى أن رايضككة كككرة القككدم بلغككت مككن الشككهرة حككدا مل تبلغككه 

لككى ممارسككتها والتسككابق األلعككاب، أو الرايضككات األخككرى، كمككا اكتسككبت شككعبية كبككرية  هككرت يف شككدة اإلقبككال ع
علككككى املشككككاركة يف منافسككككاهتا ابلككككرغم مككككن أنككككه يف السككككنوات األخككككرية،  هككككرت عككككدة ألعككككاب، انلككككت الكثككككري مككككن 
اإلعجاب والتشجيع فقد بقيت، لعبت كرة القدم أكثر األلعاب شعبية وانتشارا ومل يتكأثر مركزهكا، بكل ابلعككس 

 فإننا جند أهنا تزداد شعبية وانتشارا. 
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I- :كرة القدم 
 :  كرة القدمتعريف   -1    

 التعريف اللغوي لكرة القدم: 1-1
  هي كلمة التينيكة وتعكين رككل الككرة ابلقكدم، فكاألمريكيون يعتكربون هكذه األخكرية مكا  Footballكرة القدم         

  أو كرة القدم األمريكية، أما كرة القدم املعروفة واليت سنتحدث عنها كمكا تسكمى  Rugbyيسمى عندهم ابلك   
  Soccer   
 التعريف االصطالحي:  1-2

 كرة القدم هي رايضة مجاعية، متارس من طكرف مجيكع النكاس كمكا أشكار إليهكا رومكي مجيكل، ككرة القكدم قبكل ككل     
 1.شيء رايضة مجاعية يتكيف معها كل أصناف اجملتمع 

وقبل أن تصبح منظمة، كانت متكارس يف أمكاكن أكثكر نكدرة )األمكاكن العامكة، املسكاحات اخلضكراء( فتعكد لعبكة أكثكر 
تلقائيككة واألكثككر جاذبيككة علككى السككواء، حيككث رأى ممارسككو هككذه اللعبككة أن حتويككل كككرة القككدم إىل رايضككة انطالقككا مككن 

 قاعدة أساسية.
قككدم رايضكة تلعكب بكني فكريقني يتككألف ككل فريكق مكن إحكدى عشككر أن ككرة ال 1969ويضكيف   جوستاتيسكي   سكنة 

  العبا يستعملون كرة منفوخة وذلك فوق أرضية ملعب مستطيلة.
 نبذة اترخيية عن تطور كرة القدم يف العامل: -2

 تعترب كرة القدم اللعبة األكثر شيوعا يف العامل، وهي األعظم يف نظر الالعبني واملتفرجني.        
م مكن قبكل طلبكة املكدارس االجنليزيكة، ويف سكنة 1175القكدم يف بريطانيكا وأول مكن لعكب الككرة ككان عكام  نشأت كرة 

بتحرمي لعكب الككرة يف املدينكة نظكرا لإلزعكاج الكبكري كمكا اسكتمرت هكذه النظكرة  –إدوار الثاين  –م قام امللك 1334
م( خطككر لالنعكككاس السككليب 1453 – 1373و ريدشككارد الثككاين وهنككري اخلككامس ) –إدوارد الثالككث  –مككن طككرف 

 لتدريب للقوات اخلاصة.
بعشككرين العككب لكككل فريككق وذلككك يف طريككق طويككل مفتككوح مككن األمككام  لعبككت أول مبككاراة يف مدينككة لنككدن ) جككاربز (

( Eton)أتكون  ومغلق من اخللف حيث حرمت الضكرابت الطويلكة واملنكاوالت األماميكة كمكا لعبكت مبكاراة أخكرى يف
بككدئ  ،م وسككجل هككدفني يف تلككك الفككرتة املبككاراة 5,5م وعرضككها 110لالعبككني يف سككاحة طوهلككا بككنفس العككدد مككن ا

م حبيكث مت علكى اتفكاق ضكرابت اهلكدف والرميكات اجلانبيكة وأسكس نظكام التسلسكل 1830وضكع بعكض القكوانني سكنة 
خلطكوة األوىل م والكيت تعتكرب ا1848( كمكا أخكرج القكانون املعكروف بقواعكد ككامربدج عكام  Ha Ourقكانون )هكاور 

م أنشكأت القكوانني العشكرة حتكت عنكوان  اللعبكة األسكهل ، حيكث جكاء فيكه حتكرم 1862لوضع قوانني الككرة ويف عكام 
ضكرب الككرة بكعككب القكدم وإعكادة الالعككب للككرة إىل داخكل امللعككب بضكربة اجتكاه خككط الوسكط حكني خروجهككا، ويف 
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م 1888بطولكككة أجريكككت يف العكككامل كانكككت عكككام  م أسكككس إحتكككاد الككككرة علكككى أسكككاس نفكككس القواعكككد وأول1863عكككام 
م أتسككس االحتككاد الككدمنركي لكككرة القككدم 1889)كككأس إحتككاد الكككرة ( أيككن بككدأ احلكككام ابسككتخدام الصككفارة ويف عككام 

 فريق دمنركي كانت رمية التماس بكلى اليدين. 15وأقيمت كأس البطولة بك 
مبشككككاركة كككككل مككككن فرنسككككا، هولنككككدا، بلجيكككككا وذلككككك  FIFAتشكككككل االحتككككاد الككككدويل لكككككرة القككككدم  1904يف عككككام 

 1وفازت هبا . 1930سويسرا، دامنرك، أول بطولة كأس العامل أقيمت يف األرغواي 
 التسلسل التارخيي لتطور كرة القدم: -3

إن تطككور كككرة القككدم يف العككامل موضككوع لككيس لككه حككدود، والتطككور أصككبح كمنافسككة بككني القككارات اخلمككس، واشككتد     
ني القارتني األمريكيكة واألوربيكة السكائد يف مجيكع املنافسكات، وأصكبح مقيكاس التطكور يف ككرة القكدم هكو صراع التطور ب

وفيمكا يلكي التسلسكل التكارخيي  1930منافسة كأس العامل وبدأ تطور كرة منذ أن بدأت منافسة الكأس العاملية سكنة 
 2لتطور كرة القدم.

 ر للعبة كرة القدم.: وضعت جامعة كمربيدج القواعد الثالثة عش1845
 : أسس أول اندي لكرة القدم الربيطانية )اندي شيفيلد(. 1855
 : أسس اإلحتاد الربيطاين لكرة القدم )أول اجتاه يف العامل(. 1883
 : أول مقابلة دولية بني إجنليز واسكتلندا.1873
وتقكككرر إنشكككاء هيئكككة دوليكككة مهمتهكككا : عقكككد بلنكككدن مكككؤمتر دويل ملنكككدويب احتكككادات بريطانيكككا، اسككككتلندا ايرلنكككدا 1882

 اإلشراف على تنفيذ القانون وتعديله، وقد اعرتف االحتاد الدويل هبذه اهليئة.
 : أتسيس االحتاد الدويل لكرة القدم.1904
 : وضعت مادة جديدة يف القانون حددت حاالت التسلل.1925
 : أول كأس عاملية فازت هبا األرغواي.1930
 ني يف املباراة.: حماولة تعيني حكم1935
 : تقرر وضع أرقام على اجلانب اخللفي لقمصان الالعبني.1939
 : أقيمت أول دورة لكرة القدم بني دول البحر األبيض املتوسط.1949
 : تقرر إنشاء دورات عسكرية دولية كرة القدم.1950
 3: أول دورة ابسم كأس العرب.1963
 كرة القدم.: دورة املتوسط يف تونس من ضمن ألعاهبا  1967
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 : دورة كأس العامل يف املكسيك وفازت هبا الربازيل.1970
 : دورة كأس العامل يف ميونيخ وفاز هبا منتخب أملانيا.1974
 : دورة البحر املتوسط يف اجلزائر.1975
 : الدورة األوملبية مونرتايل.1976
 : دورة كأس العامل يف األرجنتني وفاز هبا البلد املنظم.1978
 دورة االوملبية يف املكسيك.: ال1980
 : دورة كأس العامل يف األرجنتني وفاز هبا منتخب أملانيا.1982
 : دورة كأس العامل يف املكسيك وفازت هبا األرجنتني.1986
 : دورة كأس العامل يف ايطاليا وفاز هبا منتخب أملانيا. 1990
 ا منتخب الربازيل. : دورة كأس العامل يف الوالايت املتحدة األمريكية وفاز هب1994
 منتخبا. 32: دورة كأس العامل يف فرنسا وفاز هبا منتخب فرنسا وألول مرة نظمت بك 1998

 من بينها مخسة فرق من أفريقيا. 
 : دورة كأس العامل وفازت هبا الربازيل، وألول مرة تنظيم مزدوج للدورة بني الياابن وكوراي 2002
 1 اجلنوبية.

 ر: كرة القدم يف اجلزائ-4
تعد كرة القدم من بني أول الرايضات الكيت  هكرت ، والكيت اكتسكبت شكعبية كبكرية ، وهكذا بفضكل الشكيخ   عمكر     

م أول فريككق رايضككي جزائككري حتككت اسككم )طليعككة احليككاة يف 1895بككن حممككود  ،   علككي رايككس ، الككذي أسككس سككنة 
م أتسس أو فريق رمسي 1921أوت 07ويف  م،1917اهلواء الكبري ( ، و هر فرع كرة القدم يف هذه اجلمعية عام 

لككككرة القككككدم يتمثككككل يف عميككككد األنديككككة اجلزائريككككة   مولوديككككة اجلزائكككر   غككككري أن هنككككاك مككككن يقككككول أن النككككادي الرايضككككي 
اجلزائككر أتسسكت عكدة فككرق  م. بعككد أتسكيس مولوديكة1921( هكو أول اندي أتسككس قبكل سكنة  CSCلقسكنطينة ) 

أخككرى منهككا: غككايل معسكككر، االحتككاد اإلسككالمي لككوهران، االحتككاد الرايضككي اإلسككالمي للبليككدة و االحتككادي اإلسككالمي 
 الرايضي للجزائر.

ونظرا حلاجة الشعب اجلزائري املاسة لكل قوى أبنائها من أجل  االنضمام والتكتكل لصكد االسكتعمار ، فكانكت ككرة 
الوسككائل احملققككة لككذلك، حيككث كانككت املقككابالت جتمككع الفككرق اجلزائريككة مككع فككرق املعمككرين، وابلتككايل القككدم أحككد هككذه 

أصكككبحت فكككرق املعمكككرين ضكككعيفة نظكككرا لتزايكككد عكككدد األنديكككة اجلزائريكككة اإلسكككالمية الكككيت تعمكككل علكككى زايدة وزرع الكككروح 
                                         

1  -  Alain Michel :"foot – balle les systèmes de jeu", Edition Chiron, 2 me édition, pari  1998 , 
p14.   
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طكككي الفرصكككة ألبنكككاء الشكككعب التجمكككع الوطنيكككة، مكككع هكككذا مت تفطكككن السكككلطات الفرنسكككية إىل املقكككابالت الكككيت جتكككري وتع
م وقعككت اشككتباكات عنيفككة بعككد املقابلككة الككيت مجعككت بككني مولوديككة 1956والتظككاهر بعككد كككل لقككاء، حيككث ويف سككنة 

اجلزائككر وفريككق أوريل مككن ) سككانت اوجككني ، بولككوغني حاليككا ( الككيت علككى أثرهككا اعتقككل العديككد مككن اجلزائككريني ممككا أدى 
 م جتنبا لألضرار اليت تلحق ابجلزائريني.1956مارس 11شاطات الرايضية يف بقيادة الثورة إىل جتميد الن

م، الكككذي ككككان مشككككال مكككن 1958أفريكككل 18وقكككد عرفكككت الثكككورة التحريريكككة تككككوين فريكككق جبهكككة التحريكككر الكككوطين يف 
ن،  أحسن الالعبني اجلزائريني أمثال: رشيد خملويف الكذي ككان يلعكب آنكذاك يف صكفوف فريكق سكانت ايتيكان، وسكوخا

 كرمايل، زواب، كرميو، ابرير ... 
وكان هذا الفريق ميثكل اجلزائكر يف خمتلكف املنافسكات العربيكة والدوليكة، وقكد عرفكت ككرة القكدم اجلزائريكة بعكد االسكتقالل 

 ، وكان  حمند معوش   أو رئيس هلا، 1962مرحلة أخرى، حيث مت أتسيس أول احتادية جزائرية لكرة القدم سنة 
مجعيككة رايضككية  1410رايضككي يشكككلون حككوايل  110000ارسككني هلككذه اللعبككة يف اجلزائككر أكثككر مككن ويبلككغ عككدد املم

 رابطات جهوية. 6والية و 48ضمن 
م وفكككاز هبكككا فريكككق االحتكككاد الرايضكككي 1963 – 1962وقكككد نظمكككت أول بطولكككة جزائريكككة لككككرة القكككدم خكككالل املوسكككم 

هبكا فريكق وفكاق سكطيف الكذي مثكل اجلزائكر أحسكن  م وفكاز1963اإلسالمي للجزائر، ونظمت كأس اجلمهوريكة سكنة 
كككان أول لقكككاء للفريكككق الككوطين، وأول منافسكككة رمسيكككة   1963متثيككل يف املنافسكككات القاريكككة، ويف نفككس السكككنة أي عكككام 

م وحصككوله علككى امليداليكككة 1975للفريككق الككوطين مككع الفريكككق الفرنسككي خككالل العكككاب البحككر األبككيض املتوسككط لسكككنة 
 1الذهبية.

 دي اجلزائري لكرة القدم: النا 4-1
مجعيكككة تعكككىن ابالهتمكككام ابلنشكككاط الرايضكككي وتسكككيري والتنظكككيم الرايضكككي يف إطكككار الرتقيكككة اخللقيكككة وككككذا املسكككتوى بتطكككوير 

 وجعله يتالءم مع مستلزمات وتطلعات اجلماهري الرايضية.
 اإلطار القانوين للنادي:  4-1-1

ديسكككمرب  04املكككؤر  يف  31-90عليهكككا مبوجكككب القكككانون رقكككم النكككادي اجلزائكككري لككككرة القكككدم هكككو مجعيكككة منصكككو  
املتعلككق بتوجيككه املنظومككة  1995فيفككري  23يف  09 – 95م، املتعلككق ابجلمعيككات، ومبوجككب األمككر رقككم : 1990

منككه، ومبقتضككى املرسككوم الرمسككي رقككم  18-17الوطنيككة للرتبيككة البدنيككة والرايضككية تنظيمهككا وتطويرهككا، وخاصككة املككواد 
 م، املتضمن تعيني أعضاء احلكومة، ومبقتضى املرسوم التنفيذي 1996جانفي  05ؤر  يف امل 96-01

                                         

، معهد الرتبية البدنية والرايضية، دايل ليسانسمذكرة  ، دور الصحافة الرايضية املرئية يف تطوير كرة القدم اجلزائريةتلي وآخرون:  مابلقاس - 1
 .46،47،  1997جوان إبراهيم، اجلزائر، 
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سككككككبتمرب 22املككككككؤر  يف  284-94م املككككككتمم ابملرسككككككوم التنفيككككككذي رقككككككم 1990أفريككككككل  30املككككككؤر  يف   90/118
 املكككؤر  يف 247-94م الكككذي حيكككدد صكككالحيات وزيكككر الشكككباب والرايضكككة ومبقتضكككى املرسكككوم التنفيكككذي رقكككم 1990

  م الذي حيدد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللية والبيئة واإلصالح اإلداري.1994أوت 10
  هياكل النادي: 4-1-2

 إن النادي اجلزائري لكرة القدم يتكون من اهلياكل التالية: 
 ك اجلمعية العامة: وهي اهليئة التشريعية يف اهليكل التنظيمي للنادي.

 هاز التنفيذي للنادي.ك مكتب النادي: وهو اجل
 ك رئيس النادي.

 ك املو فون التقنيون املوضوعون حتت تصرف النادي طبقا للتنظيم الساري املفعول.
 ك اللجان املختصة: تعمل على دعم هياكل النادي يف ممارسة مهامه.

 مهام النادي:  4-1-3
 من بني املهام الرئيسية للنادي: 
 ك االهتمام ابلنشاط الرايضي.

 .FPIV ،PIPYك تسيري وتنظيم الرايضة يف إطار الرتبية اخللقية والروح الرايضية العالية 
 ك تطوير املستوى وجعله يتالءم مع قطاعات اجلماهري الرايضية.

 1ك االهتمام ابلتكوين منذ الفئات الصغرى.
 مدارس كرة القدم: -5

عبككني الككذين ميارسككوهنا وكككذلك الشككروط االجتماعيككة كككل مدرسككة تتميككز عككن أخككرى أبهنككا تتككأثر أتثككريا مباشككرا مككن الال
 واالقتصادية، واجلغرافية اليت نشأ فيها يف اتريخ كرة القدم منيز املدارس التالية:

 مدرسة أوراب الوسطى )النمسا، اجملر، التشيك(.  -1
 املدرسة الالتينية. -2
 2مدرسة أمريكا اجلنوبية. -3

 املبادئ األساسية لكرة القدم:-6
ي لعبة من األلعاب هلا مبادئها األساسية املتعددة واليت تعتمكد يف إتقاهنكا علكى إتبكاع األسكلوب السكليم كرة القدم كأ

 يف طرق التدريب.

                                         

 .1996يونيو  04اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة الشباب والرايضة، وزارة الداخلية، قرار وزاري مؤر  يف:  -1
 . 72،    1980 ، لبنان ، سيكولوجية النمو، دار النهضة العربيةعبد الرمحان عيساوي :  - 2
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ويتوقف جناح أي فريق وتقدمه إىل حد كبري، على مدى إتقان أفراده للمبكادئ األساسكية للعبكة، إن فريكق ككرة القكدم 
 يؤدي ضرابت الكرة على اختالف أنواعها خبفة ورشاقة، ويقوم  الناجح هو الذي يستطيع كل فرد من أفراده أن

ابلتمرير بدقة وتوقيف سليم مبختلف الطرق، ويكتم الكرة بسهولة ويسر، ويسكتخدم ضكرب الككرة ابلكرأس يف املككان 
 والظروف املناسبني، وحياور عند اللزوم، ويتعاون تعاوان اتم مع بقية أعضاء الفريق يف عمل مجاعي منسق.

وصكحيح أن العككب كككرة القككدم خيتلككف عكن العككب كككرة السككلة والطككائرة مكن حيككث ختصصككه يف القيككام بككدور معككني يف 
امللعككب سككواء يف الككدفاع أو يف اهلجككوم إال أن هككذا ال مينككع مطلقككا أن يكككون العككب كككرة القككدم متقننككا جلميككع املبككادئ 

دة ومتنوعة، لذلك جيب عدم حماولة تعليمها يف مدة األساسية إتقاان اتما، وهذه املبادئ األساسية لكرة القدم متعد
قصككرية، كمككا جيككب االهتمككام هبككا دائمككا عككن طريككق تككدريب الالعبككني علككى انحيتككني أو أكثككر يف كككل متككرين وقبككل البككدء 

 ابللعب. 
 وتقسم املبادئ األساسية لكرة القدم إىل ما يلي:

 استقبال الكرة.
 احملاورة.
 املهامجة.

 رمية التماس.
 كرة.ضرب ال

 لعب الكرة ابلرأس. 
 1حراسة املرمى.

 قوانني كرة القدم:-7
إن اجلاذبية اليت تتمتع هبا لعبة كرة القدم، خاصة يف اإلطار احلر )املبارايت الغكري الرمسيكة، مكابني األحيكاء( ترجكع     

( لسككري 17عكدة )أساسكا إىل سكهولتها الفائقككة، فلكيس مثككة تعقيكدات يف هككذه اللعبكة ومككع ذلكك فهنككاك سكبعة عشككرة قا
 هذه اللعبة وهذه القواعد مرت بعدة تعديالت لكن الزالت ابقية إىل حد اآلن.

حيككث أن أوىل صككيغ للثبككات األول لقككوانني كككرة القككدم، أسككندوا إىل ثككالث مبككادئ رئيسككية جعلككت مككن اللعبككة جمككاال 
 هي كما يلي: 1982واسعا للممارسة من طرف اجلميع دون استثناء، وهذه املبادئ حسب سامي الصفار 

إن قكانون اللعبكة ميكنح ملمارسكي ككرة القكدم فرصكة متسكاوية لككي يقكوم بعكرض مهاراتكه الفرديكة، دون أن  املساواة:كك    
 يتعرض للضرب أو الدفع أو املسك وهي يعاقب عليها القانون.

                                         

 .27-25 ، مرجع سابق،   ادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية والقانون الدويلكرة القدم املبحسن عبد اجلواد:  - 1
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برة، فقككد وضككع القكككانون وهككي تعتككرب روحككا للعبككة خبككالف اخلطكككورة الككيت كانككت عليهككا يف العصككور الغككا الســالمة:ككك    
حككدودا للحفككاظ علككى صككحة وسككالمة الالعبككني أثنككاء اللعككب مثككل حتديككد سككاحة امللعككب وأرضككيتها وجتهيزهككا وأيضككا 

 جتهيز الالعبني من مالبس وأحذية للتقليل من اإلصاابت وترك اجملال واسعا إل هار مهاراهتم بكفاءة عالية.
صى من التسلية واملتعكة الكيت ينشكدها الالعكب ملمارسكته للعبكة، فقكد منكع وهي إفساح اجملال للحد األق التسلية:ك     

املشرعون لقانون كرة القدم بعض احلاالت اليت تؤثر على متعة اللعب، وهلذا فقد وضعوا ضكوابط خاصكة للتصكرفات 
 1 غري الرايضية واليت تصدر من الالعبني جتاه بعضهم البعض ...

 قانون يسري اللعبة وهي كاأليت: 17ة هناك سبعة عشر ابإلضافة إىل هذه املبادئ األساسي
م، وال يزيكد عرضكه عكن 100م وال يقكل عكن 130يكون مستطيل الشكل، ال يتعكدى طولكه  ميدان اللعب: 7-1

 م.60م وال يقل عن 100
سكم، أمكا وزهنكا فكال  68سم، وال يقل عكن 71: كروية الشكل، غطائها من اجللد، ال يزيد حميطها عن الكرة 7-2

 غ.359غ وال يقل عن 453يتعدى 
 ال يسمح ألي العب أبن يلبس شيء يكون فيه خطورة على العب آخر. مهمات الالعبني: 7-3

 العبني احتياطيني 7العب داخل امليدان، و 11عدد الالعبني: تلعب بني فريقني، يتكون كل منهما من      
 نظيم القانون وتطبيقه.يعترب صاحب السلطة ملزاولة قوانني اللعبة بت احلكم: 7-4
يعني للمباراة مراقبان للخطوط واجبهما أن يبينا خروج الككرة مكن امللعكب، وجيهكزان بكراايت  مراقبو اخلطوط: 7-5

 من املؤسسة اليت تلعب على أرضها املباراة.
د، يضككاف إىل كككل شككوط وقككت ضككائع، وال تزيككد فككرتة 45: شككوطان متسككاواين مككدة كككل منهمككا مــدة اللعــب 7-6
  دقيقة.15احة بني الشوطني عن الر 
: يتقككدر اختيككار نصككفي امللعككب، وركلككة البدايكة، حتمككل علككى قرعككة بقطعككة نقديككة وللفريككق الفككائز ابتــداء اللعــب 7-7

 ابلقرعة اختيار إحدى انحييت امللعب أو ركلة البداية.
  2مني وحتت العارضة.حيتسب اهلدف كلما جتتز الكرة كلها خط املرمى، بني القائطريقة تسجيل اهلدف:  7-8
يعترب الالعب متسلال إذا كان أقرب من خط مرمى خصمه مكن الككرة يف اللحظكة الكيت تلعكب فيهكا التسلل:  7-9

 الكرة. 
 : يعترب الالعب خمطئا إذا تعمد ارتكاب خمالفة من املخالفات التالية:األخطاء وسوء السلوك 7-10

 ك ركل أو حماولة ركل اخلصم 
 مثل حماولة إيقاعه أو حماولة ذلك ابستعمال الساقني أو االحنناء أمامه أو خلفه.ك عرقلة اخلصم 

                                         

 .29،  1982 ، دار الكتب للطباعة والنشر، اجلزء األول، جامعة املوصل، العراق، كرة القدمسامي الصفار: -1

 . 255،   1987، ليبيا،  كرة القدم"علي خليفة اهلنشري وآخرون :  - 2
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 ك دفع اخلصم بعنف أو حبالة خطرة.
 ك الوثب على اخلصم.

 ك ضرب أو حماولة ضرب اخلصم ابليد.
 ك مسك اخلصم ابليد أبي جزء من الذراع.
 ك مينع لعب ابلكرة ابليد إال حلارس املرمى.

 1ف من اخللف إال إذا اعرتض طريقه...ك دفع اخلصم ابلكت
حيث تنقسم إىل قسمني: مباشرة وهي اليت جيوز فيها إصابة الفريكق املخطكئ مباشكرة، وغكري الضربة احلرة:  7-11

 مباشرة وهي اليت ال ميكن إحراز هدف بواسطتها إال إذا لعب الكرة أو ملسها العب آخر.
زاء، وعند ضرهبا جيب أن يككون مجيكع الالعبكني خكارج منطقكة تضرب الكرة من عالمات اجل ضربة اجلزاء: 7-12

 اجلزاء. 
 عندما خترج الكرة بكاملها عن خط التماس. رمية التماس: 7-13
: عنكدما جتتكاز الككرة بكاملهكا خكط املرمكى يف مكا عكدا اجلكزء الواقكع بكني القكائمني ويككون آخكر ضربة املرمـى 7-14

  من لعبها من الفريق املهاجم.
عندما جتتاز الككرة بكاملهكا خكط املرمكى يف ماعكدا اجلكزء الواقكع بكني القكائمني ويككون آخكر  ربة الركنية:الض 7-15

  من لعبها من الفريق املدافع.
تككون الككرة خكارج امللعكب عنكدما تعكرب كلهكا خكط املرمكى أو التمكاس،  الكرة يف اللعب أو خارج اللعـب: 7-16

 2اللعب يف مجيع األحوال األخرى من بدء املباراة إىل هنايتها.عندها يوقف احلكم اللعب وتكون الكرة يف 
 طرق اللعب يف كرة القدم: -8

إن لعبة كرة القدم: لعبة مجاعية ولذلك فإن مجيع قدرات الالعبني ومهاراهتم الفنيكة جتتمكع لتنتهكي إىل غكرض واحكد، 
اللياقككة البدنيككة واملسككتوى الفككين والكفككاءة وهككو املصككلحة العامككة للفريككق، وال بككد أن تناسككب طريقككة اللعككب للفريككق مككع 

 الفردية جلميع العيب الفريق.
 (:WMطريقة الظهري الثالث )8-1

إن هككذه الطريقككة اسككتخدمتها معظككم الفككرق وهككي ليسككت يف الواقكككع وليككدة اليككوم، وإمنككا تككداولت منككذ القككدم وجكككاءت 
اقبككة الدقيقككة للككدفاع عنككدما يقككوم اخلصككم م، والغككرض األساسككي منهككا هككو املر 1925نتيجككة لتغككري مككادة التسككلل عككام 

ابهلجوم، لذلك تعترب دفاعية أكثر منها هجومية ، ومن اجيابيات هذه الطريقكة أهنكا سكهلة الفهكم والتكدريب، وأسكاس 

                                         

 .30 ، مرجع سابق،   القدم كرةسامي الصفار:  - 1
 .177 ، مرجع سابق،   كرة القدم املبادئ األساسية لأللعاب اإلعدادية والقانون الدويلحسن عبد اجلواد:  - 2
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العمككل فيهككا أن الالعككب قلككب الككدفاع يعفككى مككن التعككاون مككع اهلجككوم لينفككرد  حبراسككة قلككب اهلجككوم املضككاد، وبككذلك 
وأيخككذ قلككب اهلجككوم وجناحككاه مكككاهنم متقككدمني إىل األمككام وعلككى خككط واحككد تقريبككا، بينمككا  يصككبح أحككد املككدافعني

يتخككككذ مسككككاعدا اهلجككككوم مكاهنمككككا خلككككف اخلككككط األول ويعمككككالن كمسككككاعد الككككدفاع وتكككككون مهمتهمككككا العمككككل علككككى 
 وسكككط اكتشكككاف ثغكككرات لتغطيكككة اخلكككط األمكككامي، ويتحمكككل مسكككاعدا الكككدفاع ومسكككاعدا اهلجكككوم املسكككؤولية الكاملكككة يف

 ( وهذا هو السبب يف تسمية هذه  WMامللعب، وتكون طريقة توزيع الالعبني مشاهبة للحرفني االجنليزيني ) 
( ولكككذا يسكككتوجب علكككى قلكككب الكككدفاع أن يتكككدرب تكككدريبا ككككامال علكككى املراككككز الدفاعيكككة األخككككرى  WMالطريقكككة ) 

  ليتمكن من تبادل مركزه مع زمالئه.
 : 4-2-4طريقة  8-2

م، وجيكب علكى الفريكق أن يتمتكع بلياقكة بدنيكة    عاليكة، 1958وهي الطريقة اليت انلت هبكا الربازيكل ككأس العكامل سكنة 
وحسن التصرف يف أداء املهارات املختلفة ألن هذه الطريقة تتطلب التعاون بني اهلجوم والكدفاع، حبيكث يكزداد عكدد 

 ك خط الوسط الذي يعمل على ختلخل دفاع الالعبني يف كلتا احلالتني )الدفاع، اهلجوم( وإشرا
 1 اخلصم.

 (MMطريقة متوسط اهلجوم املتأخر:) 8-3
ويف هككذه الطريقككة يكككون اجلناحككان املتوسككط واهلجككوم علككى خككط واحككد خلككف مسككاعدي اهلجككوم املتقككدمني لألمككام، 

رعة اجلنككاحني للهجككوم هبمككا علككى قلككب هجككوم اخلصككم، وجيككب علككى متوسككط اهلجككوم سككرعة التمريككرات املفاجئككة وسكك
 2 للهروب من  هريي اخلصم.

 : 3-3-4طريقة  8-4
متتاز هذه الطريقة أبهنا طريقة دفاعية هجومية، وتعتمد أساسا على حترك الالعبني وخاصة العيب خكط الوسكط،     

ومكككن املمككككن للظهكككري أن يشكككارك يف عمليكككات اهلجكككوم علكككى فريكككق اخلصكككم، كمكككا أن هكككذه الطريقكككة سكككهلة يف الدراسكككة 
 وسهلة التدريب.

 :4-3-3طريقة  8-5
عمل للتغلككب علككى طريقككة الظهككري الثالككث، وينتشككر اللعككب هبككا يف روسككيا وفرنسككا، وهككي طريقككة هجوميككة دفاعيككة تسككت

 3 ويكون الفريق هبذه الطريقة يف حالة هجوم شديد عندما تتواجد الكرة مع خط اهلجوم أو خط الوسط...
 

                                         

  ،جامعة مستغامن،كرة القدم،املدرسة العليا ألساتذة الرتبية البدنية والرايضيةرشيد عياش الدليمي و حلمر عبد احلق :  - 1
 .36،104،105، 1997اجلزائر،

 . 36املرجع نفسه،    - 2
3 - Alain Michel : "foot – balle", auditeur précédent, p142. 
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 الطريقة الدفاعية اإليطالية: 8-6
( بغكرض سكد املرمكى أمكام Helinkouhereraوهي طريقة دفاعية حبتة وضعها املدرب اإليطايل )هيلينككوهرييرا 

 (.3-2-4-1املهامجني )
 الطريقة الشاملة:  8-7

 وهي طريقة هجومية ودفاعية يف نفس الوقت، حيث تعتمد على مجيع الالعبني يف اهلجوم والدفاع.
يف م وقككد مسيككت هرميككة ألن تشكككيل الالعبككني األساسكككيني 1989 هككرت يف اجنلككرتا سككنة  الطريقــة اهلرميــة: 8-8

أرض امللعب يشبه هرما قمته حارس املرمكى وقاعدتكه خكط اهلجكوم، )حكارس املرمكى، اثنكان خكط الكدفاع، ثالثكة خكط 
 الوسط، مخسة مهامجني( ... 

 متطلبات كرة القدم: -9
 اجلانب البدين: 9-1
 املتطلبات البدنية لالعب كرة القدم: 9-1-1

سكية الكيت يبكىن عليهكا مفهكوم اللياقكة البدنيكة لالعكب ككرة القكدم، والكيت تعكد املتطلبكات البدنيكة للمبكاراة الركيكزة األسا    
 تعد أحد أساسيات املباراة، ملا تتطلبه من جري سريع حملاولة االستحواذ على الكرة قبل اخلصم، واألداء املستمر 

ل املراككز وتغيكري دقيقكة، والكذي قكد ميتكد أكثكر مكن ذلكك يف كثكري مكن األوقكات وككذا سكرعة تبكاد90طوال زمن املباراة 
 1 االجتاهات، والوثب لضرب الكرة ابلرأس وتكرار اجلري لالشرتاك يف اهلجوم والدفاع بفعالية.

ولذا جيب أن يتصف العب الكرة بدرجكة عاليكة بككل مكا حتتاجكه املبكاراة والعمكل علكى رفكع كفاءتكه حكط يكتمكن مكن 
صككبح حاليكا مككن واجكب اهلجككوم االشكرتاك يف الككدفاع يف حالككة تنفيكذ املهككام املهاريكة واخلططيككة املختلفكة بفعاليككة، فقكد أ

 امتالك الكرة لدى اخلصم، وأيضا من واجب الدفاع املساعدة يف اهلجوم عند امتالك الفريق للكرة. 
 (  préparation physiqueاإلعداد البدين لكرة القدم: )  9-1-1-1

وأوهلا يف فرتة اإلعداد أو على وجه اخلصكو ، ويقصكد بكه   يعترب اإلعداد البدين أحد عناصر اإلعداد الرئيسية،     
كل العمليات املوجهة لتحسني قدرات الالعب البدنية العامة واخلاصة ورفع كفكاءة أجهكزة اجلسكم الو يفيكة وتكامكل 
أدائهكا، وتكؤدي تكدريبات اإلعكداد البكدين علكى مكدار السكنة بكاملهكا حيكث تكدخل ضكمن حمتكوايت الكربانمج التدريبيكة 

 كل أساسي من خالل وحدات التدريب اليومية، وجند نوعني من اإلعداد البدين:بش
 2إعداد بدين عام وإعداد بدين خا .

 
 

                                         

 . 23، 1998مصر، منشآت املعارف، ، اتريخ الرتبية البدنية يف اجملتمعني العريب والدويلحسن أمحد الشافعي:  - 1
 . 70، 1990،مصر،2دار املعارف،ط واإلعداد البدين يف كرة القدم"،التدريب أمر هللا أمحد البساطي :  - 2
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 ( préparation  physique générale )  اإلعداد البدين العام: 9-1-1-2
هو التطور اجليد للصفات احلركية بدون التوجكه إىل رايضكة معينكة، وميثكل مرحلكة بسكيطة خاصكة بتطكوير الصكفات     

 البدنية اهلامة الذي خيضع طيلة هذه املرحلة لتمرينات موجهة إىل تطور الصفات احلركية، املقاومة، القوة، املرونة 
دعكم وتقويكة عمكل األجهكزة العضكلية واملفصكلية، وككذا األجهكزة  ...اخل ويسمح لنا هذا النوع من التحضري البدين من

 1 الفيزيولوجية )اجلهاز الدموي التنفسي و اجلهاز العصيب(.
 ( préparation spécifique) اإلعداد البدين اخلاص: 9-1-1-3

بدنيككككة طبقككككا اإلعككككداد البككككدين اخلككككا  يقصككككد بككككه تقويككككة أنظمككككة وأجهككككزة اجلسككككم وزايدة اإلمكانيككككات الو يفيككككة وال    
ملتطلبككات املبككاراة يف كككرة القككدم، أي تطككوير الصككفات املميككزة لالعككب الكككرة مثككل العمككل الككدوري التنفسككي، والسككرعة 
احلركيككة وسككرعة رد الفعككل، واملرونككة اخلاصككة والسككرعة ملسككافات قصككرية والقككوة املميككزة للسككرعة للككرجلني والرشككاقة وحتمككل 

 السرعة ...اخل.
مكككرتا لتحسكككني السكككرعة، أو اجلكككري ملسكككافة حمكككدودة  30مكككع بعضكككها فمكككثال العكككدو ملسكككافة  هكككذه الصكككفات مرتبطكككة    

بطريقة التناوب أو تبادل اخلطوة لتطوير التحمكل الكدوري التنفسكي، وتقكل تكدريبات اإلعكداد البكدين اخلكا  يف بدايكة 
اخلككككا  واالسككككتعداد  فككككرتة اإلعككككداد مقارنككككة لإلعككككداد العككككام، حيككككث تصككككل إىل أعلككككى نسككككبة هلككككا يف مرحلككككة اإلعككككداد

 2للمبارايت.
 عناصر اللياقة البدنية:  9-1-2
عامككة التحمككل هككو القككدرة علككى مقاومككة التعككب والعككودة إىل احلالككة الطبيعيككة يف أسككرع وقككت التحمــل:  9-1-2-1

 3 ممكن.
ويعتككرب التحمككل أحككد املتطلبككات الضككرورية لالعككيب كككرة القككدم، ويقصككد بككه قككدرة الالعككب يف االسككتمرار واحملافظككة     

علككى مسككتواه البككدين والككو يفي ألطككول فككرتة ممكنككة مككن خككالل أتخككري  هككور التعككب النككاتج أثنككاء أداء الالعككب خككالل 
اسكا حنكو تطكوير عمكل القلكب و الكرئتني والسكعة احليويكة وسكرعة املباراة، وهذا املفهوم يشري إىل أمهية اجتاه التكدريب أس

نقل الدم للعضالت، وكذلك إبطالكة فكرتة األداء أو العمكل بكدون أكسكجني، القكدرة اهلوائيكة والالهوائيكة وتظهكر أمهيكة 
، وابسككتمرار مككع أداء  الالعكب مككن اهلجككوم للككدفاع والعكككس التحمكل يف كككرة القككدم خككالل املبككاراة يف إمكانيككة التحككول
 كبري مما تتطلبه املباراة من إجناز حركي ابلكرة أو بدوهنا. 

                                         

1  -  MICHEL PRADET : "La  Préparation physique collection Entraînement" ,INSEP 
publication ,Paris,1997, p22. 

 . 63 ، مرجع سابق،  التدريب واإلعداد البدين يف كرة القدمأمر هللا أمحد البساطي :  - 2
3  - AHMED KHELIFI :"L'arbitrage a travers le caractère du football" , ENAL , Alger , 
1990,p107. 
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 القوة العضلية: 9-1-2-2
تلعب القوة العضلية دورا ابلغ األمهية يف إجناز أداء العكب ككرة القكدم خكالل املبكاراة ، وتعكرف هكذه القكوة بقكدرة     

هتها وهي واحة مكن أهكم مككوانت ذات اللياقكة البدنيكة، حيكث الالعب يف التغلب على املقاومات املختلفة أو مواج
تكرتبط مبعظكم املتطلبككات البدنيكة اخلاصككة لالعكيب ككرة القككدم وتكؤثر يف مسككتواها، ويتضكح احتيكاج  الالعككب هلكا يف كثككري 

داء مككن املواقككف أثنككاء اللعككب، كالوثككب لضككرب الكككرة ابلككرأس أو التصككويب مككن املرمككى أو التمريككرات املختلفككة وعنككد أ
 خمتلف املهارات ابلقوة والسرعة املناسبة، كما حيتاج إليها الالعب أيضا يف ما تتطلبه املباراة من الكفاح واالحتكاك 
املسككتمر مككع اخلصككم لالسككتحواذ علككى الكككرة أو الرقابككة احملكمككة مككع التغلككب علككى وزن اجلسككم أثنككاء األداء طككوال زمككن 

 1 املباراة.
 السرعة:  9-1-2-3

فهم من السرعة كصفة حركية قدرة اإلنسان على القيام ابحلركات يف أقصر فكرتة زمنيكة ويف  كروف معينكة، تعريفها: ن
  ويفرتض يف هذه احلالة تنفيذ احلركة ال يستمر طويال.

وتعككين السككرعة كككذلك القككدرة علككى أداء احلركككات املتشككاهبة أو غككري املتشككاهبة بصككورة متتابعككة وانجحككة يف أقككل وقكككت 
 أمهيتها يف املباراة عند مفاجأة اخلصم أو الفريق املنافس ابهلجوم إلحداث تغريات يف دفاع اخلصم، ممكن وتتضح 

مككن خككالل سككرعة أداء التمريككر والتحككرك وتغيككري املراكككز، وتعتككرب السككرعة بكككل أنواعهككا مككن أهككم املميككزات العككب الكككرة 
 2 احلديثة حيث يساهم ذلك يف زايدة فعالية اخلطط اهلجومية.

 حتمل السرعة: 9-1-2-4
يعككرف حتمككل السككرعة أبهنككا أحككد العوامككل األساسككية لإلجنككاز لكككرة القككدم، وتعميككق قككدرة الالعككب علككى االحتفككاظ     

مبعدل عايل من سرعة احلركة أثناء تكرار اجلري خالل املباراة، أي حتمل توايل السرعات اليت ختتلف شداهتا حسب 
تطلب املباراة قدرة فائقة علكى تككرار التجكارب ابالنتقكال مكن مككان آلخكر متطلبات مواقف اللعبة املختلفة، حيث ت

 3 أبقصى سرعة يف أي وقت خالل زمن املباراة، للقيام ابلواجبات الدفاعية واهلجومية.

 الرشاقة:  9-1-2-5
لصكفات البدنيكة تعريفها: هناك معاين كثرية حول مفهوم الرشاقة، وحتديد مفهوم الرشاقة نظرا الرتباطها الوثيق اب    

من جهة والتقنيات من جهة أخرى، تعرف أبهنا قدرة الفرد على تغيري أوضاعه يف اهلواء، كما تتضمن أيضا عناصر 
 4 تغيري االجتاه وهو عامل هام يف معظم الرايضات ابإلضافة لعنصر السرعة.

                                         

 .111  ، مرجع سابق ،   التدريب واإلعداد البدين يف كرة القدمأمر هللا أمحد البساطي :  - 1
 . 48،    1984اجلامعة، العراق.  ، مطبعة مكوانت الصفات احلركيةقاسم حسن حسني و قيس انجي عبد اجلبار:  - 2
 .60، 39،   2001، مصر، 1 ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، طاالجتاهات احلديثة يف ختطيط وتدريب كرة القدمحسن السيد أبو عبده:  - 3
 .200، مرجع سابق،   مكوانت الصفات احلركيةقاسم حسن حسني و قيس انجي عبد اجلبار:  - 4
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الفككرد سككواء بككل أجككزاء جسككمه أو  ويكرى الككبعض أن الرشكاقة هككي القككدرة علكى التوافككق اجليككد للحرككات الككيت يقككوم هبكا
 جبزء معني منه.

ويعترب التعريف الذي يقدمه )هوتز( من أنسكب التعكاريف احلاليكة ملفهكوم الرشكاقة يف عمليكة التكدريب الرايضكي إذ     
 يرى أن الرشاقة هي: 

 أوال: القدرة على إتقان التوافقات احلركية املعقدة. 
 رات احلركية الرايضية. اثنيا: القدرة على سرعة وإتقان املها

 1 اثلثا: القدرة على سرعة تعديل األداء احلركي بصورة تتناسب مع متطلبات املواقف املتغرية.
 املرونة:  9-1-2-6

تعريفها: هي القدرة على اجناز حركات أبكرب سعة ممكنة، وجيب أن تكون عضلية ومفصلية يف نفكس الوقكت،      
 إذ يبدأ الرايضي يف تسميتها منذ الصغر.وذلك للحصول على أحسن النتائج، 

واملرونككة هكككي التناسككق اجليكككد إلجنككاز احلرككككة، فأانقككة احلرككككة هكككي إحككدى العناصكككر الككيت تسكككمح لنككا ابلوصكككول إىل الدقكككة 
ونالحظ أن التعب أييت خباصية قليلة ابلنسكبة للسكرعة يف التمرينكات اخلاصكة ابملرونكة لككون أن االجنكاز يككون بسكرعة 

 2 قلصات عضلية غري ضرورية.وال توجد ت
وعادة ما يستخدم املدرب مترينات املرونة، خالل فكرتة التسكخني، وككذلك خيصكص لكذلك جكزء مكن التكدريب وعكادة 

 ما تنفذ مترينات املرونة يف بداية جرعة التدريب وينصح أن يقوم الالعب ابلتمرينات املطاطية
 (stretching .مباشرة بعد هناية جرعة التدريب ،) 3 
 اجلانب النفسي:  9-2

يعتككرب اإلعككداد النفسككي أحككد جوانككب اإلعككداد اهلامككة للوصككول ابلالعككب إىل حتقيككق املسككتوايت الفنيككة العاليككة، مبككا     
ميتلكككه الالعككب مككن السككمات الشخصككية، مثككل الشككجاعة واملثككابرة والثقككة ابلككنفس والتعككاون واإلرادة، وكككذلك القككدرة 

العليككا مثككل: التفككككري والتككذكر واإلدراك والتخيككل والدفاعيككة حتككت  ككروف التنكككافس  علككى اسككتخدام العمليككات العقليككة
 الصحية، كذلك أصبح اإلعداد النفسي أحد العوامل املؤثرة يف نتائج املبارايت ذات املستوايت 

اللقككاء للفريكككق  املتقاربككة والككيت يشككتد فيهككا التنككافس يف أوقكككات املبككاراة الصككعبة، بككني الفككرق املتقاربكككة فنيككا وحتسككم نتككائج
 األكثر إعدادا من الناحية النفسية واإلرادية.
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 اجلانب املهاري:  9-3
يتمثككل اإلعكككداد املهككاري يف ككككرة القككدم يف تعلكككيم املهككارات األساسكككية الككيت يسكككتخدمها الالعككب خكككالل املبكككارايت     

لعككب األداء املهككاري، دورا كبككريا يف واملنافسككات وحماولككة إتقاهنككا وتطبيقهككا حككط ميكككن حتقيككق أعلككى املسككتوايت، كمككا ي
حتقيق نتائج إجيابية لصاحل الفريق، ويكؤثر أتثكريا مباشكرا يف عمليكة إتقكان وجنكاح الطريقكة الكيت يلعكب هبكا والسكيطرة علكى 

 1 جمرايت اللعب واألداء ...
 بعض عناصر الناحية النفسية يف كرة القدم:-10
 ملدرب عند تطويره للناحية النفسية لالعب وأمهها:هنالك عناصر عديدة جيب أن ينتبه إليها ا    
 حب الالعب للعبة:  10-1

إن أول مكككا يضكككعه املكككدرب يف اعتبكككاره هكككو أن الناشكككئ حيكككب اللعبكككة وهكككذا احلكككب هكككو الكككذي يدفعكككه إىل اجملكككيء إىل 
ضككوره امللعككب وانطالقككا مككن هككذا جيككب علككى املككدرب أن جيعككل هككذا الككنهء حيككس أبنككه يتطككور وأن هنككاك فائككدة مككن ح

 للتدريب.
 الثقة ابلنفس: 10-2

إن بث الثقة يف نفسية الالعب الناشئ جتعله يؤدي الفعاليات بصورة أدق ومبجهود أقكل، ويف نفكس الوقكت فكإن 
هككذا يككؤدي الفعاليككات التعاونيككة بصككورة أفضككل، ولكككن جيككب حتاشككي الثقككة الزائككدة والككيت ال تسككتند علككى أسككس ألهنككا 

 تظهر على شكل غرور. 
 التحمل ومتالك النفس: 10-3

إن لعبككة كككرة القككدم تلقككي واجبككات كبككرية علككى الالعككب ولككذلك فعليككه أن يتحمككل الضككغط النفسككي الككذي تسككببه 
الفعاليات املتتالية وكثريا من األحيان ال يسكتطيع الالعكب أداء مكا يريكد، وأن اخلصكم يقكوم مبكا ال يرضكاه مبكا ال يرغكب 

 كل نشاط جزئي أن يتمالك نفسه.  لتسجيل إصابة، ولذلك على الالعب بعد
 املثابرة:-10-4
علكى العكب كككرة القكدم أال يتوقكف إذا فشككلت فعاليكة مكن فعاليتككه، وعليكه أن يثكابر للحصككول علكى نتيجكة أحسككن،    

 2وإذا استطاع أن يسجل إصابة يف هدف اخلصم فإنه جيب أن يستمر على املثابرة لتسجيل إصابة أخرى.
 دم اخلوف(:اجلرأة )الشجاعة وع-10-5
تلعب صفة اجلكرأة دورا هامكا يف ككرة القكدم، ففكي هكذه األخكرية تككون الككرة يف حيكازة الالعكب وحيكاول املنكافس      

مهامجته للحصكول عليهكا، وهكذا يقتضكي مكن املكدافع جكرأة وشكجاعة والعككس صكحيح، وكلمكا أحكس الالعكب بقوتكه 
 درب أال تصل هذه اجلرأة إىل االندفاع والتهور. ومقدرته املهارية ازدادت جرأته ولكن جيب أن يالحظ امل
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 الكفاح: -10-6
أصككبح اآلن كفككاح الالعككب لالسكككتحواذ علككى الكككرة إحكككدى الصككفات اإلراديككة اهلامككة الكككيت جيككب أن يتصككف هبكككا     

 العب الكرة احلديث، وخاصة العب الدفاع.
 التصميم:-10-7
والالعككب خاصككة، فالتصككميم يعككين إصككرار الالعككب علككى أداء وهككي صككفة أخككرى هلككا قيمتهككا يف أداء الفريككق عامككة     

واجبهم اهلجومي والدفاعي يف كل حلظة من حلظات املباراة وعدم التأثر ابلصعوابت اليت تقابله أثناء املباراة وخاصة 
لككروح إن مل تكككن نتيجككة املبككاراة يف صككاحل فريقككه ففككي مثككل هككذه احلالككة يلعككب اإلصككرار والتصككميم دورا هامككا يف رفككع ا

 1املعنوية للفريق. 
 :أهداف رايضة كرة القدم-11
جيب على مدرب رايضة كرة القدم أن يقرتح أهدا ف أساسكية هامكة مكن أجكل تطكوير نفكس الصكفات اخلاصكة       

 يف رايضة كرة القدم ذات الطابع اجلماعي وتلخص هاته األهداف األساسية فيما يلي:
 اجلماعية والتكيف معها.فهم واستيعاب خمتلف احلاالت الرايضية  -
 التنظيم اجلماعي مثل: اهلجوم أو الدفاع وخمتلف أنواع ومراحل اللعب يف كرة القدم. -
 الوعي ابلعناصر واملكوانت اجلماعية والفردية يف رايضة كرة القدم. -
 حتسني الوضع واملهارات األساسية سواء اجلماعية أو الفردية يف مستوى اللعب. -
 مصغرة عن عناصر اللعب التكنيكي واستيعاب الوضعيات املختلفة. إعطاء رؤية واضحة ولو -

 2إدماج وإدراك العالقات الدفاعية الالزمة اليت تستحق االستيعاب اجليد مث التنفيذ.
 أمهية كرة القدم يف اجملتمع:-12

تواصكل االجتمكاعي بكني إن للرايضة دور كبري وأمهية ابلغة بني أفراد اجملتمكع، إذ تعتكرب وسكطا جيكدا حلكدوث ال        
 أفراده ولعبة كرة القدم على اعتبار أهنا الرايضة األكرب مجاهريية فإهنا تؤدي عدة أدوار ميكن أن نلخصها فيما يلي:

شكبكة واسكعة مكن العالقكات بشكط  العكون يف إنشكاء لعبة كرة القدم كنظكام اجتمكاعي تقكدم لنكا*الدور االجتماعي:  
اون واملثابرة، التماسك والتكافل زايدة على منح فرصة التعارف وما ينتج عنه من ميزة الطرق وخمتلف أنواعها، كالتع

 احلب والصداقة والتسامح...اخل، كما تعمل هذه اللعبة الرايضية على تكوين ثقافة شخصية متزنة للفرد اجتماعيا.
يعاين منكه األفكراد كمكا تلعكب دورا  تلعب كرة القدم دورا هاما يف سد الفراغ القاتل الذي*الدور النفسي الرتبوي:  

مميككزا أيضككا يف ترقيككة املسككتوى الرتبككوي واألخالقككي للشككخص كوهنككا أخككالق يف مبككدئها قبككل كككل شككيء، نككذكر مككن أهككم 
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الصككفات األخالقيككة املتمثلككة يف الككروح الرايضككية وتقبككل اآلخككرين ونتككائجهم النزيهككة واكتسككاب املواطنككة الصككاحلة وتقبككل 
 الغري. القيادة والتمثيل من

ابخككككتالف القطاعككككات األخككككرى فكككان القطككككاع الرايضككككي الينفصككككل عككككن املككككؤثرات االقتصككككادية  الــــدور االقتصــــادي:*
  عككامل اجتمككاع الرايضككة ســتوفيكسوجمرايهتككا، حيككث  هككرت دراسككات متعككددة حككول اقتصككادايت الرايضككة ويعتقككد  

ى إىل اكتساب الرايضة ملكانة رفيعة وعاليكة يف اهلولندية، إن تكامل النشاط الرايضي مع املصاحل االقتصادية، قد أد
احليكاة االجتماعيككة وابعتبككار ككرة القككدم أهككم هككذه الرايضكات فككدورها االقتصككادي يتجسكد يف اإلشككهار والتمويككل وكككذا 

 مداخيل املبارايت والنافسات على كل املستوايت ابإلضافة إىل أسعار الالعبني واملدربني...اخل
مبا أن لعبكة ككرة القكدم تعتكرب الكرقم األول يف سكجل ترتيكب الرايضكات الشكعبية ومناصكرة وممارسكة، * الدور السياسي: 

 جعل من خمتلف اهليئات السياسية، كما لعبت هذه الرايضة يف كسر احلساسيات واحلواجز السياسية بني الدول 
ومثكال ذلكك التقكاء منتخكب أمريككا وإيكران واجلمع بينهم يف احملافل القارية والدولية ونزع الصراعات واخلالفات جانبا 

 1يف موندايل بفرنسا رغم اجلمود السياسي بني البلدين.

II-  (:سنة15-12)خصائص املرحلة العمرية 
 تعريف مرحلة سن البلوغ: .1

سنة( تعترب مرحلة انتقالية من الطفولة تتميز إبضطراب مورفولوجي وفسيولوجي  15-12إن املرحلة العمرية )
 ني:وتنقسم إىل قسم

  مرحلة ما قبل البلوغ: -1-1
سم  25و 20تكون عند هناية مرحلة الطفولة املتأخرة تتميز بزايدة معتربة من الناحية الطولية، ترتاوح بني 

 كلغ يف العام.  04إىل  03وبزايدة يف الوزن من
 مرحلة البلوغ: -1-2

 يف سرعة النمو من الناحية الطولية وتطور عرضي للصدر والكتفني وتطور تتميز ببلوغ جنسي وإخنفاض          
 2عضلي وتكون  اهرة جدا عند الذكور وكذلك زايدة عرضية للعظام الطولية. 

 أمهية دراسة املرحلة العمرية: .2
 دراسة النمو تعد دراسة هامة للمريب الرايضي إذ أهنا تساعد على:

 واحلركية والعقلية واإلجتماعية واإلنفعالية لكل مرحلة من مراحل  التعرف على خمتلف اخلصائص اجلسمية
 النمو حط تستطيع هتيئة أفضل الظروف.
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  تساهم يف زايدة قدرته على إعداد نواحي األنشطة احلركية املالئمة واجلو الرتبوي املناسب لكل مرحلة من
سلوك احلركي وحيتاجون إىل أنواع خاصة املراحل العمرية نظرا لن التالميذ مييلون إىل أساليب خاصة يف ال

 من النشاط احلركي ختتلف عن غريها من األساليب من مرحلة إىل أخرى.
  تساعد املدرس أو املريب على أن يتوقع سلوك التالميذ من مرحلة منو معينة وعدم مطالبته مبستوى من

 1السلوك واألداء يفوق قدرته.
 سنة(:15-12مظاهر النمو خالل املرحلة العمرية ) .3
 النمو الطويل والوزن: -3-1

وهي مرحلة النمو السريع مقارنة ابملرحلة اليت قبلها )مرحلة الطفولة( وهي أتيت عقب فرتة من الكمون أو 
الثبات لبضع سنوات، وأنه يصاحبه عادة  واهر منو أخرى تغري الشخصية يف جمموعها، ومهما يكون األمر فإن 

سنة( هي يف غالب األحيان فرتة أقصى سرعة عند 15إىل 14أنفسهم كما أن سن )فرتة منو البلوغ يالحظها العام 
  ال حظ Shuttle worthسنة(فرتة أقصى سرعة منو عند اإلانث، وحسب العامل   13إىل 12الذكور ومن )

سن سنة تقريبا إال أنه ال يلبث الذكور من ال 12بدأ اإلحنراف عند اإلانث عن الذكور يف النمو يف الطول من 
 سنة يف املتوسط أن يدركوا اإلانث فيلتقي هنا معدل النمو، ومنذ هذا السن فصاعدا يبدأ متوسط منو 14

الذكور يف التفرق الظاهر والطول مع هذا ليس إال مظهرا من مظاهر النمو ولعله يكون أبعدها من إعطاء 
صورة كاملة للنمو اجلسمي أو النضج اجلسمي، وهناك مظاهر أخرى أمهها وأكثرها إعتبارا خصوصا يف عالقتها 

 من الذكور يف نفس السن مث يعود الذكور ابلطول والوزن ففي مرحلة املراهقة األوىل فإن اإلانث يصبحن أثقل وزان
 2مرة أخرى إىل ما بعد النضج اجلسمي الكامل للجنسني.

 النمو اجلسمي: -3-2
إن جسم اإلنسان األساسية يف تكوين شخصية لذا كانت التغريات اليت تطرأ على اجلسم، وهذه التغريات 

 على شخصية. ليست مهمة يف ذاهتا بقدر ما هي مهمة من حيث أتثريها غري املباشر
ومرحلة املراهقة تعترب طفرة يف النمو اجلسماين فهي مرحلة منو جسمي سريع ال يفوقها يف النمو إال مرحلة 

سنة( عند الذكور ويتميز النمو اجلسمي بعدم اإلنتظام فيزداد الطول  14-10ما قبل امليالد وتبدأ فرتة النمو بني )
ذع والذراعني والساقني، إال أن منو الذراعني يسبق منو األرجل وتنمو زايدة سريعة ويتسع املنكبان ويزداد طول اجل

 العضالت ويزداد وزن اجلسم.
 
 

                                         

 . 58  دت، ، دار الفكر العريب، القاهرة،دط،مناهج الرتبية البدنية والرايضيةعيسان امحد فرج ، -1
 . 749، دار النهضة العربية، بريوت، دط،دت،  النمو الرتبوي للطفل املراهق، دروس يف علم النفس اإلرتقائيكمال السوقي،   -2
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 بني اجلنسني يف النمو اجلسمي الفروق: 
يكون الذكور أقوى جسما من اإلانث حيث تنمو عضالهتم منو سريعا يف حني أن اإلانث ترتاكم  

 معينة من أجسامهم ويزداد الطول عند اجلنسني ولكن يكون الذكور أكرب من اإلانث.فيهم الشحوم يف مناطق 
ويهتم املراهق مبظهرة اجلسمي، قوة عضالته ومهارته احلركية والرايضية والبدنية اليت تساعد جسمه على  
 1النمو والقوة.

 النمو احلركي: -3-3
نتيجة للتغريات اجلسمية يف هذه املرحلة جند أن املراهق يكون كسوال خامال قبل النشاط واحلركة وهذه 
املرحلة عكس املرحلة السابقة اليت كان ستميز هبا الطفل ابمليل الشديد إىل احلركة والعمل املتواصل وعدم القابلية 

ثري اإلصطدام ابألشياء اليت تعرتض سبيله أثناء حتركاته  للتعب فحركات املراهق تتميز بعدم الدقة واالتساق فنجده ك
كما يتميز ابإلرتباك وعدم اإلتزان وعندما يصل املراهق قدرا من النضج تصبح حركات أكثر توافقا ويزداد نشاطه 

 وميارس النشاط الرايضي.
 النمو العقلي: -3-4

 لية العليا كالتفكري والتذكر القائم على منو الذكاء العام وزايدة القدرة على القيام بكثري من العمليات العق
 الفهم واإلستنتاج والتعلم والتخيل.

  منو القدرة العقلية اخلاصة كالقدرة الرايضية )التعامل مع األعداد( والقدرة اللغوية والدقة يف التعبري والقدر
 امليكانيكية والفنية وتتضح اإلبتكارات يف هذه املرحلة كنتائج للنشاطات العقلية.

 و بعض املفاهيم اجملردة كاحلق والعدالة والفضيلة ومفهوم الزمن ويتجه التخيل احملسوس إىل اجملرد.من 
  منو امليول واإلهتمامات واإلجتاهات القائمة على اإلستدالل العقلي ويظهر إهتمام املراهق مبستقبله

 الدراسي واملهين.
 لطفولة.تزداد قدرة اإلنتباه والرتكيز بعد أن كانت حمدودة يف ا 
  مييل املراهق إىل الرتكيز النقدي أي أنه يطلب الدليل على حقائق األمور وال يقبلها قبوال اعمى مسلما

 به.
  تكثر أحالم اليقظة حول املشكالت والتطلعات واحلاجات حيث يلجأ ال شعوراي إىل إشباعها وميكنه

فمثال يرى نفسه العبا مشهورا وبطال  منوه العقلي من ذلك حيث يسمح له ابهلروب بعيدا يف عامل اخليال 
 2كبريا...

                                         

 . 62،  1ج دت، دط، ، جامعة اإلسكندرية،طرق التدريس يف الرتبية الرايضية، كلية الرتبية الرايضيةزكية إبراهيم كامل وآخرون،  -1
علمي بن شهبول الشهوي، سطور يف توجيه األبناء، نشرة دورية تصدر عن وحدات اخلدمات اإلرشادية العام التابعة لقسم التوجيه واإلرشاد  -2

 .2002العامة ابملنطقة الشهرية،  ابإلدارة
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 النمو االنفعايل: -3-5
تتسم هذه املرحلة أبهنا عنيفة يف حدة اإلنفعاالت وإندفاعاهتا وجتتاح املراهق ثورة من القلق والضيق 

 فنجده اثئرا على األوضاع ومتمردا على الكبار كثري النقد هلم ومن أهم اخلصائص اإلنفعالية يف هذه املرحلة:
 .إهتمام املراهق بذاته وما طرأ على جسمه من تغريات وهو حياول أن يتوافق مع جسمه اجلديد ويتقبله 
 .يزداد شعوره ابلكآبة والضيق نتيجة لكثرة اآلمال واألحالم اليت ال يستطيع حتقيقها 
 .تتسم إنفعاالته ابلتهور والتسرع والتقلب وعدم اإلستقرار 
 ى املعايري والقيم اخللقية والتقاليد يف اجملتمع.التمرد والثورة على الكبار وعل 
 .مثال مرهف احلس شديد احلساسية يتأثر أتثريا ابلغا بنقد اآلخرين 
 .1احلب عند املراهقني من أهم خصائص النمو االنفعايل 

 النمو الفسيولوجي: -3-6
إىل جانب التغريات اجلسمية اليت ختتص هبا البنية، توجد تغريات متعلقة بتطور الغدد واخلالاي التناسلية 
وهي أكثر أمهية وهي اليت حتدد مرحلة البلوغ، حيث تشهد هذه املرحلة تغريات ملحو ة يف النشاط الغددي عامة 

مباشرة حيث يؤثر اهلرمون الذي تفرزه على ونشاط الغدتني النخامية والكظرية خاصة فاألوىل تقع حتت املخ 
املشاعر اجلنسية للبالغني، أما الثانية واليت تقع فوق الكلى فإن اهلرمون الذي تفرزه يعمل على اإلسراع يف النمو 

 والنضج اجلنسي.
-Releasing  فإهنا بدأت سابقا يف إنتاج ما يسمى  Hypothalamusأما غدة حتت املهاد    

factor الذي  ( يثري الغدة النخامية، هذا ما يؤدي إىل إنتاج هرمون النموG.H واهلرموانت املؤثرة يف الغدد )
   هرمون مسؤول أيضا الربوتني وعملية البناء.Testostéroneالتناسلية أثناء البلوغ إبفراز  

   فيتضاعف عشرات املرات مما يؤدي Métabolisme des protéines Anabolismeأما  
 2( يف املتوسط، ومنه الزايدة يف القوة العضلية.%41.3إىل  %27دة الكتلة العضلية من )إىل زاي

ويالحظ أن الغدة ذات اإلفراز الداخلي بوجه عام تتضح هالل البلوغ ما عدا الغدة التيموبية اليت أتيت 
 ؤثر بعضها على النمو على العكس منها يف الضمور، وحيقق جمموع إفرازات خمتلف الغدد إتزاان مزاجيا جديدا في

اجلسمي اخلارجي والبعض اآلخر على النمو اجلنسي، وكذا خيضع طول اهليكل العظمي لتأثري الغدة 
 3الدرقية والغدة حتت املخية وهرموانت التناسل.

                                         

 . 461،مرجع سابق،  النمو الرتبوي للطفل املراهقكمال السوقي،   -1
2- Jürgen Weineck, biologie du sport, paris, ed, vigot, 1996, P324-325. 

 .248،  1999، دار املعرفة اجلامعية،دط،سيكولوجية النمو واإلرتقاءعبد الفتاح دويرار،  -3
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يزداد حجم القلب يف هذه احلالة ولكن بسرعة غري معتادة مع الشرايني ليختل توازن اجلسم لذا جيب 
 1لرايضي العنيف.جتنب النشاط ا

أما ابلنسبة للنبض أثناء الراحة فيستمر يف اإلخنفاض مع زايدته بعد جمهود ذو شدة قصوى، وابلنسبة 
 2للضغط فإنه يقرتب إىل النبض الطبيعي للبالغني.

نستنتج مما سبق أن هذه املرحلة تتميز بنشاط غددي كبري وزايدة حجم القلب وإخنفاض يف النبض،لذا 
 3ارين بعيدة عن النشاط الرايضي العنيف.جيب إعداد مت

 النمو اإلجتماعي النفسي: -3-7
  هور عالمات البلوغ تعمل على بروز تغريات فسيولوجية ونفسية ويصاحب ذلك إختالف يف عمل 

الغدد، مما جيعل الفرد سريع التأثري واإلنفعال قليل الصرب تنقصه املثابرة واإلتزان، فصبح الفرد سريع 
 حلزن والفرح ويبحث عن املثل العليا والقيم اإلجتماعية يهتم جبسمه وأانقته ومالبسه.الغضب والرضا وا

 ( حب النشاط البدين يسرع عملية اإلدماج اإلجتماعي وعند سن  14-13عند سن )سنة  13سنة
 أيخذ األصدقاء مكانة هامة، والبالغون جيندون كذلك فكرة الفوج أو الفريق.

  ات نفسية واإلضطراابت يف أعمال الغدد مما يسهل إاثرة وإنفعال وغضب نستنتج مما سبق أن هناك تغري
 4البالغ، وتعترب املنافسة عامل هام يف التخفيف من حدة هذه اإلضطراابت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

، 1996، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،دط ،، تطوير وتنفيذ درس الرتبية البدنية والرايضية يف مرحلة التعليم املتوسطحممد سعيد غرميي -1
 38 . 
 . 178،  1996،مرجع سابق، أسس ونظرايت احلركةبسطويسي أمحد،  -2
 . 69،  نفسهاملرجع  -3

4- Edgarthil et marniel de l'éducateur sportive, Paris 10eme edition, vigot, 1999, P292. 
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  : خـالصــة
إن التطورات اليت عرفتها كرة القدم عرب مراحل التاريخ سكواء يف أرضكية امليكدان الكيت يلعكب عليهكا أو                 

يف طريقة ممارستها ، استوجب من القائمني عليها اسكتخدام قكوانني وميكانيزمكات جديكدة تتماشكى والشككل اجلديكد 
مكن أجكل أداء الكدور املطلكوب منكه يف املبكارايت  هلا ،  كما أن الالعب نفسه أصبح ملزما خبكوض التكدريبات الالزمكة

سواء من الناحية البدنية أو النفسكية أو اجلانكب التكتيككي ككل حسكب وضكعيته، واملككان الكذي يلعكب  فيكه، ويسكهر 
ابسكككتمرار قبكككل وبعكككد املبكككاراة ، ابإلضكككافة إىل  بعلكككى ذلكككك املكككدرب وبعكككض األخصكككائيني الكككذين يتكككابعون هكككذا الالعككك

ي والبدين والنفسي هلذا الالعب من أجل أداء مقبول يف امليدان واخلروج بنتيجة مشرفة من املباراة، اإلعداد التكتيك
يستوجب على الالعب أن يكون على درجة ال أبس هبكا مكن التوافكق النفسكي حكط يسكتطيع أن يتكابع اللعكب خكالل 

 املفاجآت وكل االحتماالت. الوقت احملدد بعزمية ووترية سليمة خاصة إذا علمنا أن كرة القدم هي لعبة
سنة مبثابة نقطة انطالق حنو النمو والبلوغ وأيضا حنو التمايز  15إىل  12وتعترب املرحلة العمرية من 

املتكيف الصحيح مع البيئة املغرية والعقدة حيث تزداد قدرة الفرد على إدراك األحداث وأيضا إصدار األحكام 
رب أهم مرحلة يف حياة اإلنسان، حيث يكون الطفل يف حالة النمو السريع والقرارات وحتليل املواقف وغريها وتع

 وتكون هناك أيضا تغريات على مستوى الو ائف الفسيولوجية والصفات الشكلية وغريها.
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 تـمهيد 
بعد دراسة اجلانب النظري الذي يتضمن شرح اجلوانب املتعلقة ابملوضوع وذلك ابالستعانة ابملراجع       

والدراسات والبحوث السابقة يف هذا امليدان، سنحاول يف هذا اجلزء اإلملام ابملوضوع ودراسته دراسة ميدانية حط 
 نعطيه مفهوما علميا. 

ا من أجل التحقق من ، حيث تتطلب تدعيمها ميدانيتتعدى اجلانب النظريكما أن أمهية أي دراسة ودقتها       
املناسب ملوضوع إختيار املنهج العلمي املالئم و  ، وهو ما يتطلب من الباحث توخي الدقة يففرضيات البحث

وصول ، وكذا حسن إستخدام الوسائل اإلحصائية وتو يفها من أجل الاألدوات املناسبة جلمع املعلوماتالدراسة، و 
إىل نتائج ذات داللة ودقة علمية تساهم يف تسليط الضوء على إشكالية الظاهرة املدروسة ويف تقدم البحث 

 العلمي بصفة عامة. 
ات والوسائل ويف هذا الفصل سنحاول أن نوضح أهم اإلجراءات امليدانية اليت إتبعناها يف هاته الدراسة واألدو  

، كل هذا من أجل احلصول على نتائج علمية ميكن الوثوق هبا ي املتبعلعلم، واملنهج ااإلحصائية املستخدمة
 . موضوعية قابلة للتجريب مرة أخرىنتائج  واعتبارها
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 الدراسة االستطالعية: .1
اخلطوة األوىل اليت تساعد الباحث يف إلقاء نظرة عامة حول جوانب الدراسة  تعد الدراسة اإلستطالعية

الذي أخذان  ابإلتصال ميدانيا ابجلهة املسؤولة أي رئيس النادي امليدانية لبحثه ولغرض إجراء هذه الدراسة قمنا
اسة اإلمكانيات املتوفرة تدريب الفريق وبعد ذلك قمنا بدر  أوقاتبزايرة ميدانية لتفقد الوسائل املستعملة ومعرفة 

وهذا من أجل الوصول إىل أفضل طريقة إلجراء االختبارات وجتنب العراقيل واملشاكل اليت ميكن  ومستوى الفريق،
لتحديد األايم املسموحة  تدريب الفريق نين، حيث قابلنا املدرب املسؤول عأن تواجهنا خالل العمل امليدا

 حي األصنام ابلوادي. نادي ل للتدريب
 :خطوات سري الدراسة امليدانية 
 الربانمج التدرييب: -

 تنمية صفيت السرعة واملرونة لدى إذ حيتوي على شهرين ونصفقام الباحث ببناء منهج تدرييب متكامل ملدة 
أسبوعيا، أنظر امللحق  حصة تدريبية مبعدل حصتني 24ضمن املنهج صنف أشبال حيث ت كرة القدمالعيب  
 (. 04رقم )

 :القبلي اإلختبار -

مث متت إعادة  02/01/2016 إبتدأ تنفيذ االختبار القبلي على عينة البحث قبل بدأ املنهج التدرييب يف
 متت على النحو التايل:حبيث  05/01/2016االختبار يف 

 إجراء اإلختبارات البدنية لالعبني واملتمثلة يف اإلختبارات التالية :
 م(. 30-20-10مرت سرعة مقسمة إىل ) 30 إختبار -

 إختبار ثين اجلذع أمام من الوقوف على كرسي.  -

 تنفيذ الربانمج التدرييب: -

ومت اإلنتهاء منه يف  10/01/2016بعد اإلنتهاء من اإلختبار القبلي مت البدء بتنفيذ املنهج التدرييب يف 
31/03/2016 . 
 اإلختبار البعدي: -

ي بعد اإلنتهاء من تنفيذ املنهج التدرييب، للتعرف على األثر الذي ميكن أن يرتكه مت إجراء اإلختبار البعد
من اإلنتهاء من تنفيذ املنهج  أايم ثالثة املنهج يف قيم املتغريات البدنية، وقد مت إجراء االختبار البعدي بعد

قبلي وابلرتتيب نفسه علما أنه قد مت إتباع اإلجراءات نفسها يف اإلختبار ال 03/04/2016التدرييب يف 
 واملدة الزمنية لغرض توحيد كافة الظروف.

 األسس اليت بين عليها الربانمج التدرييب: -

حي للنادي الرايضي  صفيت السرعة واملرونة طويربت مراعاة األسس التالية عند وضع الربانمج املقرتح واخلا  مت
 شبال : األصنف  لكرة القدم األصنام
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  وتتوافق مع األجهزة املتوفرة لدى  ،ختارة تتناسب مع مستوى الالعبنيالرايضية املالتمرينات واألنشطة
 حي األصنام ابلوادي. النادي الرايضي

 املقصودة وتطويرها من خالل التدريب.   الصفاتمهارات حركية بسيطة لتنمية  ختيارإ 
 .مراعاة عوامل األمن والسالمة 
  هلامن أثر كبري يف تثبيت املهارات الرايضية.الرتكيز على طريقة التدريب التكراري ملا 
  خالل احلصص التدريبية  صفيت السرعة واملرونةمراعاة تنمية الصفات البدنية األخرى ملا هلا أثر يف حتسني

 .األخرى

 ابلنسبة لالعبني. الصفتنية التمرينات لتحسني عالرتكيز على التنويع يف طبي 
 منهج الدراسة: .2

 يب ملالئمته وطبيعة البحث استخدمنا املنهج التجري
يتميز ابلضبط والتحكم يف املتغريات املدروسة حبيث حيدث يف بعضها تغريا مقصودا ويتحكم يف متغريات  

 1أخرى فإنه يعد منهج البحث الوحيد الذي يوضح العالقة بني األثر والسبب على حنو دقيق.
ج التجرييب أقرب مناهج البحث كل مشكلة بطرق عملية وجتريبية سواء مت يف املعمل )خمترب( أو نهحيث أن امل
يف جمال آخر وهو حماولة التحكم يف مجيع العوامل أو املتغريات األساسية ابستثناء متغري واحد  أويف قاعدة الدرس 

 2تغيريه هبدف قياس أتثريه يف العملية. أويقوم الباحث بتطويعه 
 املنهج يتضح لنا جليا من خالل االختبارات املقاسة يف هذا البحث ووصف جوانبه وهذا

 أدوات الدراسة: .3
ة لتحديد متغريات استخدم الباحث االختبارات للوصول إىل البياانت اخلاصة ابلبحث من خالل اخلطوات الالزم

كد من الرتشيح لبعض منها وهي أستوجب التإلى عدة أنواع من املتغريات لذلك حتواء البحث عالبحث، ونظرا إل
 االختبارات امليدانية املتمثلة يف االختبارات البدنية

 :ختبار السرعة وهوا قياس من إ كان اهلدفكانت لكل من صفيت السرعة واملرونة و  االختبارات البدنية
)مفاصل املرونة يف   مستوىم( وكان االختبار الثاين لقياس 30-20-10لالعبني ملسافة )اإلنتقالية  سرعةال

سرعة ال ياسقمن خالل و  ،على كرسي الذي متثل يف إختبار ثين اجلذع أمام من الوقوف العمود الفقري(
كل من يف املرحلة األوىل، وبعد التطرق للربانمج ميكننا معرفة درجة تطور   مستوى املرونةو  لالعبنياإلنتقالية 
 .الصفتني

                                         

،دار الفكر العريب، القاهرة،دط، البحث العلمي يف الرتبية والرايضة وعلم النفس الرايضيعالوي حممد حسن، راتب أسامة كامل،  -1
1999 ،104 . 

 . 89،  1995امعية، اجلزائر، دط، ديوان املطبوعات اجلمناهج احبث العلمي وطرق البحوثعمار بوحوش، حممد دنيات،  -2
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 م. 30قياس السرعة  :األول االختبار 
 :قياس السرعة االنتقالية  الغرض من االختبار 
  :ملعب كرة يد، ساعة توقيت، صافرة.األدوات املستخدمة 
  :يدير االختبار شخصانوصف األداء 

 :يقف خلف خط البداية ويكون مسؤوال عن اإلنطالق.  األول 
 :ينتبه إىل إشارة ذراع املركز ابلبدء بتشغيل ساعة اإليقاف، مث إيقافها بعد أن جيتاز الالعب  الثاين

 خط النهاية. 
 :يسجل الزمن الذي بني إشارة املركز ابلبدء واجتياز الالعب خط النهاية.  القواعد 
 :1يسجل الزمن ابلثواين إىل اقرب عشر الثانية. التسجيل 
 
 

 
 
 
 
 

 م من البدء العايل30اختبار السرعة (: يوضح 06شكل رقم)
 

 (الوقوف من أمام اجلذع ثين) إختبار املرونة :ثاينال االختبار . 
 يالفقر قياس مرونة العمود : الغرض من اإلختبار. 
 سجل تقومي االختبار :Mathey  :أما  0.98معامل ثبات االختبار يقدر بكJohnsow  فتحصل على

  لالختبار صدق منطقي أكده جمموعة من خرباء القياس يف الرتبية البدنية. 0.92مقدار الثبات قدر بك: 
 :هذا االختبار من الوقوف على صندوق أو على كرسي. أداءميكن  األدوات الالزمة 
 املخترب اجلذع أماما يقف املخترب على مقعد مرتفع مع ضم القدمان ومد الركبتان كامال، يثين  :وصف األداء

أسفل حماوال مترير أطراف أصابع اليدين يف مستوى أقل من سطح املقعد والثبات يف هذا الوضع، حتسب 
القراءة ابلسنتمرت، أما السالب أو املوجب، وذلك على مستوى سطح املقعد فإذا مل تصل أطراف األصابع 

                                         

 .372،  1993مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،  املبادئ التدريبية يف كرة اليد،سليمان علي حسن )وآخرون(، _ 1
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ى السطح إىل أسفل املقعد كانت القراءة مستوى سطح املقعد كانت القراءة ابلسالب وإذا ختطت مستو 
 1.ابملوجب 
 

  
 
 
 
 
 
 
 صدق وثبات أداة الدراسة: .4
تعترب درجة الصدق هي العامل األكثر أمهية ابلنسبة للمقاييس واالختبارات وهو يتعلق أساس  الصدق: -4-1

2.بنتائج االختبار
 

 3.كما يشري   انبلر : إن الصدق يعترب أهم اختبار جيب توافره يف االختبار
 4حيدد  كريوش  الصدق ابعتباره تقدير لالرتباط بني الدرجات اخلام لالختبار واحلقيقة الثابتة ثباات متاما.

أعيد  إذا أجرى اختبار ما عل جمموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد يف هذا االختبار مث الثبات: -4-2
إجراء هذا االختبار على نفس هذه اجملموعة، ورصدت أيضا درجات كل فرد ودلت النتائج على أن الدرجات اليت 
حصل عليها الطالب يف املرة األوىل لتطبيق االختبار هي نفس الدرجات اليت حصل عليها هؤالء الطلبة يف املرة 

اما ألن نتائج القياس مل تتغري يف املرة الثانية بل  لت كما  الثانية، استنتجنا من ذلك أن نتائج االختبار اثبتة مت
5كانت قائمة يف املرة األوىل.

 

                                         

 .346،  1989، 3، دار الفكر العريب، طاختبار األداء احلركيحممد حسن عالوي، حممد نصر الدين رضوان،  -1
سنة ،3ط، ، دار الفكر العريب، القاهرة، مصرالقياس يف الرتبية الرايضية وعلم القياس الرايضيحممد حسن عالوي، حممد نصر الدين غضبان،  -2

1996 ، 321 . 
 . 183، 3القاهرة، مصر،ط العريب، دار الفكر 1،جالقياس والتقومي يف الرتبية البدنية والرايضيةحممد صبحي،  -3
 . 68،  1999د ط، ، عمان، األردن،األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس يف الرتبية الرايضيةاجمليد إبراهيم، مروان عبد  -4
 . 75نفس املرجع،   -5

 يبني إختبار ثين اجلذع أمام من الوقوف  :(07شكل رقم )
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من العوامل املهمة اليت جيب أن تتوفر يف االختبار اجليد شرط املوضوعية والذي يعين التحرر  املوضوعية: -4-3
ذاتية وميوله الشخصي وحط جتزه من التحيز او التعصب وعدم إدخال العوامل الشخصية للمخترب كآرائه وأهوائه ال

1قدرات الفرد كما هي موجودة ال كما نريدها أن تكون. او تعصبهن فاملوضوعية تعين أن تصف
 

 ( يبني املعايري العلمية لإلختبارات:01جدول رقم ) 
إختبار ثين اجلذع أمام من الوقوف  اإلختبار

 على كرسي
 إختبار اجلري

 م10
 إختبار اجلري

 م20
اجلري  إختبار

 م  30
 0.89 0.96 0.86 0.92 الثبات

  جمتمع الدراسة: .5
من الناحية االصطالحية  هو تلك اجملموعة األصلية اليت تؤخذ من العينة وقد تكون هذه اجملموعة: 

 2أي وحدات أخرى . أومدارس فرق تالميذ، 
 وهي كذلك  جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر األخرى 

 3واليت جيرى عليها البحث أو التقصي .
اسم العلم وميكن حتديده على أنه كل األشياء اليت متتلك اخلصائص أو  اإلحصائيويطلق على اجملتمع 

 صائي.مسات قابلة للمالحظة والقياس والتحليل اإلح
صنف أشبال لوالية الوادي خالل املوسم الرايضي  كرة القدم وقد اعتمدان يف حبثنا على فرق

 .(02، أنظر امللحق رقم )اندي 26وبلغ عددهم  2015/2016
 عينة البحث وكيفية اختيارها: .6

جممل دراسته عليها العينة هي الوحدة املصغرة اليت متثل متثيال حقيقيا جملتمع البحث يقوم الباحث إجراء 
حبيث ينطبق عليها مجيع صفات اجملتمع األصلي، ختتار وفق طريقة معينة من اجملتمع الكلي، حيددها الباحث وفق 
ما تتاح له من إمكانيات، و روف، وتصلح خلدمة املوضوع وال تتناىف معه، يرجع إليها يف مجع البياانت امليدانية 

 .االجتماعيعندما ال تتاح له الفرصة يف املسح 
ألهنا أبسط و و من أجل القيام بدراستنا هذه مت اختيار العينة القصدية ألهنا أسهل طرق اختيار العينة 

 14و اليت تتمثل يف  القدموتعمم نتائجها على ابقي فرق كرة  الطرق يف إختيار العينة وأهنا تعطي فر  متكافئة
حيث كان التعداد   صنف أشبال بوالية الوادي ة القدمإحتاد األصنام لكر العب لفريق اندي  14العب من أصل 

                                         

 . 145، مرجع سابق،  األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات والقياس يف الرتبية الرايضيةمروان عبد اجمليد إبراهيم،  -1
 . 14، 2003 دط، ، دار الفكر العريب ، القاهرة، اإلحصاء االستداليل يف علوم الرتبية البدنية و الرايضيةحممد نصر الدين رضوان ،   -2
 .67، 2004دط، ، ترمجة بوزيد صحراوي و آخرون، دار القصبة للنشر،اجلزائر،منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانيةموريس آجنرس،   -3
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يت ومن خصائص هذه العينة االستمرار يف التدريب والتجانس بني أعضاء العينة يف صفكامال يف كافة احلصص 
 (.02، أنظر امللحق رقم )السرعة واملرونة

وهم ينتمون إىل صنف  وقد اختربت هذه العينة بصفتها متجانسة من حيث املرحلة السنية واملورفولوجية،
 ( سنة وهلما نفس اإلمكانيات.15-12األشبال )
ب الظروف املساعدة واملدرب الذي يشرف على ببس (عينة الدراسة امليدانية)هذا الفريق  ختيارإيعود و 

لقرب املسافة من مقر النادي ولسهولة التنسيق يف العمل  وكذلك الذي سهل لنا املهام وكان عوان لنا الفريق
 عة التنقل.وسر 
 متغريات الدراسة: .7
 ستنادا إىل الفرضية العامة للبحث تبني لنا جليا أن هناك متغريين اثنني أحدمها مستقال واآلخر اتبع .إ

وهو العامل الذي يريد الباحث قياس مدى أتثريه يف الظاهرة املدروسة وعادة ما يعرف  املتغري املستقل: -7-1
 العامل  أوابسم املتغري 

 .ويتمثل يف دراستنا الربانمج التدرييب املقرتح
فعول أتثري قيم املتغريات هو متغري يؤثر فيه املتغري املستقل وهو الذي تتوقف قيمته على م :املتغري التابع -7-2

 .تعديالت على قيم املتغري املستقل ستظهر النتائج على قيم املتغري التابع  تحيث أنه كلما أحدث ،األخرى
 .من دراستنا هذه كرة القدمالعيب   لدىاملرونة صفيت السرعة و  مثل يفتإذ ي
 :جماالت الدراسة .8
 :مبلعب  صنف أشبال إحتاد األصناملقد متت التجربة اليت قمنا هبا يف مقر التدريب لنادي  اجملال املكاين

 ابلوادي. تكسبت
 :لقد قمنا إبجراء التجربة على النحو التايل: اجملال الزماين 
  2016-01-02االختبار القبلي يوم. 
 :2016-04-03االختبار البعدي يوم. 
 الوسائل اإلحصائية املستعملة:    .9

  SPSSلقد استعملنا يف دراستنا هذه جمموعة خمتلفة من الوسائل اإلحصائية وذلك ابستعمال برانمج
 وهي كما يلي:  (Excel 2010)وبرانمج

 (MOYENNE: )احلسايب املتوسط -
 (ECARTYPE) :املعياري االحنراف -
 (TEST STUDENT) :اختبار ستودينت -
 (BIRSONمعامل اإلرتباط برسون: ) -
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 اخلالصة:

، حني مت التطرق إىل كيفية توفاء شروط املنهج العلمي السليمسإمشل هذا الفصل اإلجراءات امليدانية ألجل 
ىل اخلطوط إ، كما تطرقنا إىل جماالت البحث و جمتمع وعينة البحث ختيارإختيار منهج البحث املتبع وكيفية إ

، حيث حاولنا إجياد البدنيةختبارات ، إضافة إىل أدوات البحث اليت مشلت اإلستطالعيةالعريضة للدراسة اإل
.    (، الصدقالثبات خصائصها السيكومرتية )معامل
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 عرض وحتليل نتائج الفرضية األوىل:  -1

بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي  فروق ذات داللة إحصائيةتنص الفرضية األوىل على ان هناك      
 لصفة السرعة لدى العيب كرة القدم.

 م. 10 السرعة إلختبارالبعدي  اإلختبار القبلي و اإلختباروحتليل نتائج عرض  -1-1

 العدد اإلحصاء       القياس
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة اختبار 
T)) 

 درجة احلرية

 

 مستوى الداللة

 الداللة

 القياس القبلي
14 

2.34 0.18 
2.87 

 

13 
 0.05دالة عند 

 0.18 2.29 القياس البعدي

( Tالقبلية والبعدية وقيمة اختبارات ) (: يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلختبارات02اجلدول )
 م. 10الختبار 

 

 
( يوضح األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلختبارات القبلية والبعدية الختيار 08متثيل بياين رقم )

 م. 10السرعة 
 حتليل النتائج:

( ابحنراف 2.34القبلي بلغ )  ( أن املتوسط احلسايب يف اإلختبار02أ هرت النتائج املدونة يف اجلدول رقم )
 ودرجة حرية (0.18( ابحنراف معياري )2.29( وبلغ املتوسط احلسايب اإلختبار البعدي )0.18معياري بلغ )
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 القياس القبلي
 القباس البعدي

2.34 
 

2.29 

0.18 
0.18 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
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( مما يدل على وجود 0.05( يف اإلختبار القبلي والبعدي وأنه دال عند )2.87) Tوبلغت قيمة اختبار  13
 .م10للزمن املستغرق يف القبلي والبعدي  فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار

 :م20 إلختبار السرعةالبعدي  اإلختبارالقبلي و  اإلختباروحتليل نتائج عرض  -1-2

املتوسط  العدد القياس       اإلحصاء
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة اختبار 
(T)  

 مستوى الداللة درجة احلرية   

 الداللة

 القياس القبلي
14 

3.62 0.38 
2.43 

 

13 
 0.05دالة عند 

 0.36 3.58 القياس البعدي

( T(: يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلختبارات القبلية والبعدية وقيمة اختبارات )03اجلدول )
 م. 20الختبار 

 

 
 

القبلية والبعدية الختيار  يوضح األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلختبارات :(09متثيل بياين رقم )
 م. 20السرعة 

 حتليل النتائج:
( ابحنراف 3.62القبلي بلغ )أن املتوسط احلسايب يف اإلختبار ( 03أ هرت النتائج املدونة يف اجلدول رقم )

ودرجة حرية  (0.36( ابحنراف معياري )3.58( وبلغ املتوسط احلسايب اإلختبار البعدي )0.38معياري بلغ )
( مما يدل على وجود 0.05( يف اإلختبار القبلي والبعدي وأنه دال عند )2.43) Tوبلغت قيمة اختبار  13

  . م20للزمن املستغرق يف فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي والبعدي 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

 القياس القبلي
 القباس البعدي

3.62 3.58 

0.38 
0.36 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
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 م 30 إلختبار السرعةالبعدي  اإلختبارالقبلي و  اإلختباروحتليل نتائج عرض  -1-3
 

 العدد اإلحصاءالقياس         
 املتوسط 

 احلسايب

 االحنراف 

 املعياري 
قيمة اختبار 

(T)  
 

 درجة احلرية

 

 مستوى الداللة

 القياس القبلي
14 

5.02 0.43 
2.63 

 

13 
 0.05دالة عند 

 0.43 4.85 القياس البعدي

( Tاختبارات ) القبلية والبعدية وقيمة (: يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلختبارات04اجلدول )
 م.30الختبار

 
 

( يوضح األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلختبارات القبلية والبعدية الختيار 10متثيل بياين رقم )
 م. 30السرعة 

 حتليل النتائج:
( ابحنراف 5.02القبلي بلغ )أن املتوسط احلسايب يف اإلختبار ( 04أ هرت النتائج املدونة يف اجلدول رقم )

ودرجة حرية  (0.43( ابحنراف معياري )4.85( وبلغ املتوسط احلسايب اإلختبار البعدي )0.43معياري بلغ )
( مما يدل على وجود 0.05( يف اإلختبار القبلي والبعدي وأنه دال عند )2.63) Tوبلغت قيمة اختبار  13

 . م30للزمن املستغرق يف القبلي والبعدي  فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار
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 عرض وحتليل نتائج الفرضية الثانية:  -2

بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي  فروق ذات داللة إحصائيةن هناك على أ الثانيةتنص الفرضية      
 لدى العيب كرة القدم. رونةلصفة امل

مام من الوقوف إلختبار ثين اجلذع إىل األالبعدي  اإلختبارالقبلي و  اإلختباروحتليل نتائج عرض  -2-1
 على كرسي. 

 العدد القياس     اإلحصاء
 املتوسط 

 احلسايب

 حنراف اإل

 املعياري
 (T)ختبار إ قيمة

 

 درجة احلرية

 

 مستوى الداللة

 القياس القبلي
14 

0.67 1.89 
6.32- 

 

13 
 0.01دالة عند 

 2.17 1.60 القياس البعدي

 (T(: يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لإلختبارات القبلية والبعدية وقيمة اختبارات )05اجلدول )
 .ثين اجلذع إىل األمام من الوقوف من الوقوف على كرسيختبار إل

 

 

 اجلذع ثين ختيارإل والبعدية القبلية إلختباراتل املعيارية واالحنرافات احلسابية األوساط يوضح( 11) رقم بياين متثيل
 . كرسي على الوقوف من أمام

 حتليل النتائج:
( 0.67( أن املتوسط احلسايب يف اإلختبار  القبلي بلغ )05أ هرت النتائج املدونة يف اجلدول رقم )

 (2.17( ابحنراف معياري )1.60( وبلغ املتوسط احلسايب اإلختبار البعدي )1.89ابحنراف معياري بلغ )

0

0.5

1

1.5

2

2.5

 القياس القبلي
 القباس البعدي

0.67 1.60 

1.89 2.17 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
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( مما يدل 0.01( يف اإلختبار القبلي والبعدي وأنه دال عند )-6.32) Tوبلغت قيمة اختبار  13ودرجة حرية 
الختبار ثين اجلذع اىل االمام من الوقوف على  على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي والبعدي 

 كرسي. 
 مناقشة نتائج الفرضيات:  -3

 مناقشة نتائج الفرضية األوىل:  -3-1
بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة السرعة لدى العيب كرة  فروق ذات داللة إحصائية توجدر واليت تق
 القدم.

، املعروضة يف م(30-20-10اجلري ) اتتائج اختبار ومن خالل حتليل النتائج اليت تطرقنا إليها وعلى ضوء ن
 ( على التوايل.10،09،08( واألشكال البيانية )02،03،04اجلداول )

ولصاحل  لصفة السرعة البعدياالختبار واليت أسفرت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار القبلي و 
 اإلختبار البعدي وهو ما يؤكد صحة الفرضية األوىل.

ويعزو الباحثون هذه الفروق إىل مدى أتثري مفردات املنهج التدرييب الذي وضعه الباحث لكي يطبق 
وفقا لإلطار املرجعي النظري للبحث وآراء بعض اخلرباء واملختصني هبذا اجملال والذي ارتكز  بصيغة علمية مدروسة

عتمد يف تطبيقه على طول مدة املنهج التدرييب والذي إ على تنفيذ واجبات هذا املنهج من قبل عينة البحث على
قبل البدء ابلتكرار التايل لتمارين  امالستعادة الشفاء كوالشدد اليت وضعت لتالئم مستوى أفراد العينة وإ تالتكرارا

 ت، وعن هذه التمرينات املقرتحة مت إعطاؤها بشكل موجه حنو أهداف معينة فضال عن التكراراالسرعة االنتقالية
 خالل تنفيذ هذه التمرينات. الالعب يصل إىل مستوى أعلى يف السرعة اإلنتقاليةمع تصحيح األخطاء مما جيعل 

استخدام التمرينات أدى إىل إبعاد امللل عن الالعبني ودفعهم بشكل جدي حنو األداء كذلك التنويع يف 
األفضل لكون التمرينات املتنوعة جتعل الالعب متشوقا غلى التدريب وحتفيز جماميع عضلية خمتلفة وحبسب نوع 

 التمرين.
ينات البدنية املقرتحة وإىل ات احلركية إىل فاعلية التمر يف تطوير الصفسبب التفوق  أيضا ويعزو الباحثون

(  أن التمرينات اخلاصة ليست وسيلة بديلة 1988املنهج التدرييب املوضوع هلذا الغرض إذ يذكر ريسان خريبط )
 1من وسائل التدريب وإمنا هي وسيلة هامة جدا ال ميكن االستغناء عنها وهلا دور فعال أثناء فرتة اإلعداد اخلا  .

حتياط، بل هي وسيلة ذات متطلبات  التمرينات اخلاصة كوهنا على اإلىلوكذلك  جيب أن ال ننظر إ
 2متعددة من الناحية اجلسمية واملهارية .

حيث أن القابلية على التمطية  االنتقالية،السرعة  تلعب دورا كبريا يف تطوير املرونةفإن  فضال على ذلك
، االنتقاليةالعضلية تعد من أهم عوامل زايدة السرعة  نتيجة زايدة طول األلياف العضلية و خصوصية التمطية

                                         

 .202،  1988، املوصل جامعة املوصل، دار الكتب للطباعة والنشر، التدريب الرايضيريسان خريبط:  -1
 .35،  1988، مطبعة التعليم العايل املهارات والتدريب يف رفع األثقالعبري علي نصيف عبدي:  -2
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جيب حتقيق التوافق بني العضالت  ، حيثفالعضالت املثبطة تتمكن من االنقباض بقوة و سرعة مثل حبل املطاط
 العاملة و العضالت املقابلة هلا حط ال تكون العضالت املضادة عائقا يف حتقيق القوة القصوى.

ة االسرتخاء العضلي مهمة يف تطوير السرعة فالتوتر العضلي و العضالت املقابلة عوامل تؤدي وتعد قابلي          
 . 1إىل إعاقة السرعة

 تدرييب برانمج أتثري" على تنص اليت م2006سنة  عاشور زيد عبد إمساعيل.م دراسة مع تفقإ ما وهذا -
 االختبار سرعة على البعدي االختبار سرعة بني واضح فرق هناك أن إىل وتوصل" القدم بكرة للسرعة مقرتح
 . للمسافة قطعهم زمن وقل سرعتهم زادة حيث القبلي

اليت تنص على م 2003سنة  فارس سامي يوسفو  ماهر امحد حسن البيايتكما اتفق مع دراسة  -
حبث توصال   "أتثري برانمج تدرييب مقرتح لتطوير بعض القدرات البدنية وبعض املهارات األساسية بكرة القدم"

 . هناك فرق دال إحصائيا يف االختبار البعدي بني اجملموعتني ولصاحل اجملموعة التجريبيةإىل أن 

اثر برانمج تدرييب مقرتح على بعض  اليت تنص على     فائق قاسم حسنيكما اتفق أيضا مع دراسة  -
 اذ اجيايب أتثري له املقرتح التدرييب الربانمج أن إىلحبيث توصل    املتغريات البدنية واملهارية لدى انشئي كرة القدم

 اجملموعة أفراد على التجريبية اجملموعة أفراد تفوق حيث واملهارية، البدنية املتغريات وتطوير تنمية على إحصائية داللة
 املهارية املتغريات وكذلك( العام التحمل الرشاقة، املرونة، القوة، السرعة،) البدنية الدراسة متغريات كافة يف الضابطة

 الفلسطيين االحتاد بتزويد الباحث وأوصى(. التماس رمية ابلكرة، اجلري التمرير، التصويب، الكرة، على السيطرة)
 املقرتح الربانمج واعتماد لالعبني، واملهاري البدين ابملستوى اإلرتقاء يف تسهم حط الدراسة هذه العتماد القدم لكرة

 رفع يف فائدة من هلا ملا املقننة التدريبية الربامج ووضع واملهاري البدين الصعيد على ابلناشئني لالرتقاء كوسيلة
 . لالعبني واملهاري البدين املستوى

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  -3-2

العيب  لدى واإلختبار البعدي لصفة املرونة بني اإلختبار القبلي واليت تقر بوجود فروق ذات داللة إحصائية      
 كرة القدم.

،  اجلذع أمام من الوقوف على كرسيثين ختبارقنا إليها وعلى ضوء نتائج إومن خالل حتليل النتائج اليت تطر 
 (.11) ( والشكل البياين05املعروضة يف اجلدول )

لصفة املرونة ولصاحل  البعديالقبلي واالختبار  واليت أسفرت على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اإلختبار
 ما يؤكد صحة الفرضية الثانية. ذاوه االختبار البعدي

ويعزو الباحثون هذه الفروق إىل مدى أتثري مفردات املنهج التدرييب الذي وضعه الباحث لكي يطبق 
بصيغة علمية مدروسة وفقا لإلطار املرجعي النظري للبحث وفق آراء بعض اخلرباء واملختصني هبذا اجملال والذي 

                                         

 .542،  541،   1998عمان ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، أسس التدريب الرايضيقاسم حسن حسني، - 1
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عتمد يف تطبيقه نهج التدرييب والذي إطول مدة امل ارتكز على تنفيذ واجبات هذا املنهج من قبل عينة البحث على
قبل البدء ابلتكرار التايل  ستعادة الشفاء كامالوالشدد اليت وضعت لتالئم مستوى أفراد العينة وإ تعلى التكرارا
 تمت إعطاؤها بشكل موجه حنو أهداف معينة فضال عن التكرارا اليت ، وعن هذه التمرينات املقرتحةلتمارين املرونة
 خالل تنفيذ هذه التمرينات. الالعب يصل إىل مستوى أعلى يف املرونةخطاء مما جيعل مع تصحيح األ

يف االختبارات البعدية  العينةحبيث يتضح من خالل النتائج السابقة أبن هناك تطورا واضحا عند أفراد 
إىل املنهج التدرييب اخلا  بتنمية  االختبارينعزو الباحث ذلك الفرق احلاصل بني ابالختبارات القبلية ويمقارنة 
دور كبري يف  اكان هل  نوالذي الصفات البدنية األخرىوالتنوع يف التمارين يف التمديد واإلسرتخاء ومتارين املرونة 

 كرة القدم، إذ يعتمد الفرد عند األداء يف  كرة القدميف   األداء اجيايب يف تطورا أتثري ن هلتطوير املرونة حبيث كا
بري جدا على املرونة واليت متكنه من جماراة متطلبات اللعب ومبا جيعله قادرا على احلركة ومبستوى عايل وبشكل ك

حد يف إن  اإلعداد البدين هو أ عقيل عبد هللا الكاتبمع رأي  أيضا وتنفيذ واجبه بشكل اتم وهذا يتفق
 1قيق اإلجناز العايل .الرايضي، وهو اخلطوة األوىل لبداية حتمقومات النجاح يف أداء النشاط 

اليت تنص على م 2003سنة  فارس سامي يوسفو  ماهر امحد حسن البيايتتفق مع دراسة وهذا ما إ -
حبث   "أتثري برانمج تدرييب مقرتح لتطوير بعض القدرات البدنية وبعض املهارات األساسية بكرة القدم"

 . اجملموعتني ولصاحل اجملموعة التجريبية هناك فرق دال إحصائيا يف االختبار البعدي بنيتوصال إىل أن 

ثر برانمج تدرييب مقرتح على بعض املتغريات أ اليت تنص على   فائق قاسم حسنيتفق مع دراسة كما إ -
 داللة ذا اجيايب أتثري له املقرتح التدرييب الربانمج أن إىل حبيث توصل  "البدنية واملهارية لدى انشئي كرة القدم

 اجملموعة أفراد على التجريبية اجملموعة أفراد تفوق حيث واملهارية، البدنية املتغريات وتطوير تنمية على إحصائية
 املتغريات وكذلك( العام التحمل الرشاقة، املرونة، القوة، السرعة،) البدنية الدراسة متغريات كافة يف الضابطة
 االحتاد بتزويد الباحث وأوصى (.التماس رمية ابلكرة، اجلري التمرير، التصويب، الكرة، على السيطرة) املهارية

 واعتماد لالعبني، واملهاري البدين ابملستوى اإلرتقاء يف تسهم حط الدراسة هذه العتماد القدم لكرة الفلسطيين
 من هلا ملا املقننة التدريبية الربامج ووضع واملهاري البدين الصعيد على ابلناشئني لالرتقاء كوسيلة املقرتح الربانمج
 .  لالعبني واملهاري البدين املستوى رفع يف فائدة
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يعترب التدريب الرايضي من أهم العوامل اليت تؤدي إىل تطوير الصفات البدنية للرايضيني وكذا حتسني 
احلديثة وجب  قدماملرونة يف رايضة كرة الو  السرعةلفريق، ونظرا لألمهية اخلاصة لصفيت األداء الفردي واجلماعي ل

املختلفة ومعرفة مدى أتثريها على ابقي الصفات البدنية  السرعة واملرونةاالهتمام بتطويرها أبنواع وطرق تدريب 
 واملهارية األخرى.

 عليها مت التأكد من صحة الفرضيتني ومن خالل مناقشتنا لفرضيات الدراسة ومن النتائج املتحصل
 من خالل التوصل إىل: اجلزئيتني

 ،بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة السرعة لدى العيب كرة القدم فروق ذات داللة إحصائية هناك -
، مما يدل على حتقيق م(30-20-10) يف كافة املسافات التالية ولصاحل اإلختبار البعدي إلختبار السرعة

وهو ما لبعدي وذلك ابملقارنة مع النتائج اليت سجلتها يف اإلختبار القبلي العينة ألفضل النتائج يف اإلختبار ا
 .يؤكد صحة الفرضية األوىل

 ،بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة املرونة لدى العيب كرة القدم فروق ذات داللة إحصائية هناك -
، مما يدل على حتقيق العينة ألفضل ثين اجلذع أمام من الوقوف على كرسي ولصاحل اإلختبار البعدي إلختبار

وهو ما يؤكد صحة النتائج يف اإلختبار البعدي وذلك ابملقارنة مع النتائج اليت سجلتها يف اإلختبار القبلي 
 .الثانيةالفرضية 

 مت التوصل إىل ما يلي: اجلزئيتني ناتوبعد مناقشة نتائج الفرضي
 بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة السرعة لدى العيب كرة القدم. فروق ذات داللة إحصائية توجد .1
 .بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة املرونكككة لدى العيب كرة القدمفروق ذات داللة إحصائية توجد  .2

صفيت السرعة واملرونة  طويرأتثري إجيايب يف تييب املقرتح لربانمج التدر ل العامة واليت تقر أبن   ومنه نستنتج أن الفرضية
   قد حتققت. كرة القدم  العيب على
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 واملرونة وطرق تطويرمها وأتثريمها البالغة لصفيت السرعةلقد كان غرض موضوعنا هذا إبراز وتبيان األمهية 
قدم جلميع الرايضات وخاصة رايضة كرة ال نان صفتني قاعديتاعترب قدم إذ يعلى ابقي الصفات يف رايضة كرة ال

يف إجناح الكثري من احلركات وخصوصا املهارات املعقدة ما إذا طبقت بشكلها  ان وبشكل كبريسامهفهما ي
 الصحيح.

الربانمج التدرييب ويف الفصل الثاين سلطنا و  التدريب الرايضي لضوء يف الفصل األول علىويف هذا املوضوع سلطنا ا
 القدمكرة   فيه املرونة ويف الفصل الثالث تناولناو  على صفيت السرعة فيه ولقد ركزانالصفات البدنية  الضوء على

بعدية على أفراد العينة، توصلنا إىل واملرحلة العمرية، أما يف اجلانب التطبيقي فمن خالل القياسات القبلية وال
ابلسرعة واملرونة هو األفضل ستخدام التمرينات اخلاصة مج التدرييب املقرتح إبالربانالنتائج املتحصل عليها تبني أن 

فروق ذات  توجدكانتا على التوايل   يف الفرضيتني األوىل والثانية اللذاناملرونة ويتضح ذلك و  صفيت السرعة طويرلت
فروق ذات توجد و  ،بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة السرعة لدى العيب كرة القدم داللة إحصائية
، ولذلك كان لزاما على بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة املرونكككة لدى العيب كرة القدمداللة إحصائية 
ن أثناء احلصص الصفتا الطرق واألساليب املستخدمة يف حتسنيل و التنويع يف خمتلف الوسائ قدممدريب كرة ال
ا يف حتسني بدورمه انسامهن واللذان يالصفتا طويرا يؤدي ال حمالة إىل تنمية وت، وهذقدمكرة الالتدريبية لفرق  

 املستوى الرايضي.
 اإلشكالية:ومن خالل هذا كله والنتائج املتحصل عليها ميكن اإلجابة على التساؤل املطروح يف 

 .العيب كرة القدم لدىعلى صفيت السرعة واملرونة  إجيايب للربانمج التدرييب املقرتح أتثري نعم
وعلى الرغم من اجلهد املبذول يرى الباحث أنه مل يويف ابملوضوع كامل حقه نظرا ألمهية وتشعب فروعه 

 القدم.يف رايضة كرة  عة واملرونةصفيت السر  طويرر قليل يف إبراز أمهية تلكنه أيمل أنه ساهم ولو بقد
ويف األخري نرجو أن يكون هلذا العمل فائدة على من بعدان وأن يكون سندا وعوان يقتدى به يف خمتلف البحوث 

 واملواضيع إن شاء هللا.
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التدريب الرايضي علما كباقي العلوم يستمد قوانينه من معارف ومعامل معينة، فالتدريب لقد أصبح 
الرايضي كعلم قائم بذاته وأصوله صار مصدرا مهما لباقي العلوم وملجأ أساسيا هلا ملا له من برامج وتطبيقات 

الشيء الذي يسمح  ختدم وبشكل فعلي العلوم اإلنسانية والدقيقة وأضحت بذلك الواصل الرئيسي بينهما،
 بتكوين أفراد وطاقات بشرية تعمل على النمو والعمل.

والتدريب الرايضي يسعى إىل تكوين الفرد تكوينا منهجيا من انحيته النفسية والبدنية واإلجتماعية متكنه 
 من اإلنعكاس اإلجيايب على اجلانب اإلقتصادي والسياسي.

ة ملموسة من خالل إصدار املناهج والتكوين القاعدي خطو  كرة القدمولقد خطى التدريب الرايضي يف  
من خالل الفئات الصغرى، كان اهلدف منها تعليم املهارات والتقنيات واإلستعدادات البدنية والنفسية، لكن 
التوزيع الزمين للحصص وحجمها اختزل بعض األهداف وهو ما انعكس على اإلستعداد البدين ومكوانته الذي  

 .السرعة واملرونة صفيتكان من ضمنه 
ا  ما والعمل على تنميتهاملرونة من أهم الصفات البدنية اليت جيب توافرمهتعتربان صفيت السرعة و حيث 

عند العيب كرة  ل هذا جاء حبثنا لريى مدى تطور الصفتنيلباقي الصفات، ومن أج أساسيتني قاعداتنا مكوهن
 ا.مج تدريب رايضي مقرتح وكيفية تنميتهصنف أشبال من خالل برانم إحتاد األصناملنادي  قدمال

العيب كرة  لدىاملرونة و  صفيت السرعة طويربرانمج تدرييب مقرتح لت أثر على ويندرج حبثنا يف هذا السياق
، للموسم قدم صنف أشباللكرة ال إحتاد األصنامالعب من اندي  14صنف أشبال ومشلت عينة البحث  قدمال

  العيب لدىاملرونة و  السرعة ، حيث طبقت عليهم اإلختبارات القبلية لكشف مستوى2016-2015الرايضي 
ملعب تكسبت حيث أجريت هذه اإلختبارات يف  شهرين ونصفمت وضعهم حتت التجربة مدة اللذين  قدمكرة ال

املرونة و  لسرعةصفيت ا طويرثر الربانمج املقرتح يف تجريت عليهم نفس اإلختبارات ملعرفة أابلوادي، ويف النهاية أ
 .كرة القدمالعيب   لدى

ولقد أثبتت النتائج يف االختبار القبلي والبعدي أبن هناك فروق واضحة حيث كان مستوى تنمية صفة 
وكذلك مستوى تنمية صفة املرونة  يف االختبار البعدي أفضل من االختبار القبلي القدملدى العب كرة  السرعة

أثر  وهذا يعين أن الربانمج التدرييب املقرتح لدى العيب كرة القدم يف االختبار البعدي أفضل من االختبار القبلي
 إجيااب على املستوى البدين عند العيب األشبال، وابلتايل فهو مفيد هلذه الفئة.

 لرايضي مبختلف مكوانته وبناء براجمه على أساس علميومن هنا يصح لنا القول أن اإلعتناء ابلتدريب ا
والنمو ملختلف هذه املكوانت ومنها للمجتمع ومنه لألمة   طورسيسمح لنا ابلوصول حتما إىل إدراك الت سليم

 واإلقتصادية وغريها مما حتتاجه األمة. النفسيةمنها و  البدنيةكاملة على كافة األصعدة 
 ثابة مقدمة لدراسات أخرى يف املستقبل.ونرجو أن تكون هذه اخلامتة مب
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على ضوء دراستنا وما توصلنا إليه من نتائج يف هذا اجلانب واليت تعترب ماهي إال دراسة بسيطة وحمصورة 
ورغم ذلك فإننا أردان أن نعطي بداية النطالق حبوث ودراسات أخرى يف هذا يف  ل اإلمكاانت املتوفرة واملوجودة 

 اجملال بتوسع وفهم أكثر.
من خالل ما أسفرت عليه هذه الدراسة من نتائج ويف حدود العينة املختارة ويف ضوء أهداف البحث و 

 وفروقه وما مت التوصل إليه من نتائج نوصي مبا يلي:
صفيت  التدرييب ضمن برامج إعداد وتدريب النادي ملا له من فاعلية يف تنمية وتطويراستخدام حمتوى الربانمج  

 املرونة.و  السرعة

صفيت يف مستوى  طورضرورة تطبيق هذا الربانمج التدرييب املقرتح على فرق أخرى ملا أثبتته هذه الدراسة من ت 
 املرونة.و  السرعة

ديد احلجم والشدة لكل مترين ولكل العب على حدى مع جيب على املدربني االهتمام ابلفروق الفردية وحت 
 مراعاة األسس واملبادئ العلمية يف التدريب الرايضي.

مج اناملرونة وعدم إغفاهلا يف بر لسرعة و العمل على توفري األدوات واألجهزة الالزمة للتدريبات اخلاصة اب 
 التدريب.

 ملنافسة يف مستوى أعلى.توفري الدعم املادي لزايدة دافعية االجناز الرايضي وا 

 إنشاء منشآت رايضية وقاعات تدريب لضمان دميومة العملية التدريبية يف  ل التقلبات املناخية. 

 .قدمواملهارية األخرى يف كرة ال ةإجراء مثل هذه الدراسة على املتغريات البدني 

 املرونة.و  صفيت السرعة ختصيص حصص نظرية لتدريس وتوضيح املراحل اليت يتم فيها تدريب أو تطوير 

إدخال املدربني يف تربصات حط يستفيدوا من طرق التدريب العصرية ملواكبة التطور الرايضي العلمي يف  
 الرايضة التخصصية.

 فكرة على كيفية التدريب على الالعبني لدى إدخال بعض الوسائل السمعية البصرية  فيديو  حط تكون 
 فات واملهارات األخرى.املرونة وابقي الصو  صفيت السرعة

 االعتماد على سياسة التكوين القاعدي واالستمرارية يف تكوين جيل صاعد. 
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 .2002، 1، املختار للنشر، القاهرة، طالتدريب الرايضيمفيت إبراهيم محاد،  .65
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Statistiques pour échantillons appariés 

 
Moyenne N Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

Paire 1 

 50595. 1.89309 14 1.6071 المرونـة.بعدي

 58037. 2.17156 14 6786. المرونـة.قبلي

Paire 2 

 11747. 43954. 14 4.8514 .م.بعدي30السرعة.

 11552. 43223. 14 5.0229 .م.قبلي30السرعة.

Paire 3 

 09702. 36301. 14 3.5836 .م.بعدي20السرعة.

 10214. 38217. 14 3.6257 .م.قبلي20السرعة.

Paire 4 

 05049. 18891. 14 2.2936 .م.بعدي10السرعة.

 04981. 18637. 14 2.3457 .م.قبلي10السرعة.

Corrélations pour échantillons appariés 

 N Corrélation Sig. 

Paire 1 000. 973. 14 المرونـة.بعدي & المرونـة.قبلي 

Paire 2 .000. 844. 14 .م.قبلي30.م.بعدي & السرعة.30السرعة 

Paire 3 .000. 986. 14 .م.قبلي20.م.بعدي & السرعة.20السرعة 

Paire 4 .000. 935. 14 .م.قبلي10.م.بعدي & السرعة.10السرعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Test échantillons appariés 

 Différences appariées T Ddl Sig. 

(bilatér

ale) Moyenn

e 

Ecart-

type 

Erreur 

standar

d 

moyenn

e 

Intervalle de 

confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieu

re 

Paire 1 
 -المرونـة.بعدي 

 المرونـة.قبلي

.92857 .54973 .14692 .61117 1.24597 6.320 13 .000 

Paire 2 
 -.م.بعدي 30السرعة.

 .م.قبلي30السرعة.

-.17143- .24387 .06518 -.31224- -.03062- -2.630- 13 .021 

Paire 3 
 -.م.بعدي 20السرعة.

 .م.قبلي20السرعة.

-.04214- .06471 .01729 -.07951- -.00478- -2.437- 13 .030 

Paire 4 
 -.م.بعدي 10السرعة.

 .م.قبلي10السرعة.

-.05214- .06784 .01813 -.09131- -.01297- -2.876- 13 .013 
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 -1-احلصة التدريبية 
 د 80زمن الوحدة: 

 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة
 تطوير صفيت السرعة واملرونةاهلدف: 
 التكرارات املدة التشكيالت التمارين- املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي 

 

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
 مرت العب تلوا اآلخر.   30اجلري أبقصى سرعة ملسافة 

 :2التمرين
وقوف الالعب فتحا بعرض األكتاف مع وضع رجل 

 لألمام والرجل األخرى للخلف. 
 ثين اجلذع أماما أسفل قرب الرجل األمامية.-
 كف الذراعني على األرض حول القدم األمامية.  -
الضغط أكثر ما ميكن مع بقاء الرجلني على استقامتها  -

 اثنية.20ابملقاومة ملدة )ابلتبادل( 
 :3التمرين 

 18قطارات على خط أل  4يقف الالعبون يف تشكيل 
يف  1ايردة وعند مساع صفارة جيري كل العب رقم 

اجملموعة إىل خط املنتصف ابلكرة مث يعود بسرعة ليسلم 
يف القاطرة شكل املقابل وهكذا يكرر األداء  2لالعب رقم 

إىل أن تنتهي إحدى اجملموعات التدريب تكون هي 
 الفائزة.

 
 

 :4التمرين 
 مقابلة يف كرة القدم

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 د15
 
 

 د15
 
 
 
 
 
 
 
 

 د10
 
 
 
 
 
 
 

 د15

05 
 اثنية 30راحة 

 
 

10 
 اثنية  30راحة
 
 
 
 
 
 
 

10 
 اثنية 30راحة 

 
 

 املرحلة اخلتامية
مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء 

  اجلسم

  د10

 
 

 



 

 

 -2-احلصة التدريبية 
 د 80زمن الوحدة: 

 كرات-ميقايت -األدوات: صفارة
 اهلدف: تطوير السرعة واملرونة 

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي 

  

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 
 :1التمرين 

 مرت. 50اجلري ملسافة 
 
 

 :2التمرين
 فتح الساقني جانبا أكثر ما ميكن مع مدمها وأتشريمها.

ثين اجلذع فوق الرجلني مع مالمسة الوجه الساق -
 )ابلتبادل(.

 التكرارات عشرون.-
 ( اثنية.30 -20ثالثة مرات الراحة بينهم )-
 

 :3التمرين 
يقف الالعبون يف تشكيل ثنائي على خط املرمى ومع كل 
العب كرة عند مساع صفارة املدرب جيري الالعبون ابلكرة 

مرت وحياول كل العب الوصول إىل خط النهاية  20ملسافة 
 قبل اآلخر .

 
 

 :4التمرين 
  كرة القدم مقابلة يف

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 د15
 
 
 
 

 د15
 
 
 
 
 

 د10
 
 
 
 
 

 د15

05 
راحة 
 اثنية30
 
 
 

10 
 30راحة 
 اثنية
 
 

10 
 30راحة 
 اثنية
 

 املرحلة اخلتامية

مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء 
  اجلسم

  د10

 
 
 



 

 

 -3-احلصة التدريبية 
 د 80زمن الوحدة: 

 كرات-ميقايت-صفارةاألدوات: 
 اهلدف: تطوير السرعة واملرونة 

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي  

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
 مرت  80اجلري ملسافة 

 
 

 :2التمرين 
جلوس طوال وفتح الذراعني لألمام مع تبادل لف اجلذع إىل 

 اجلهتني.
 نفس التمرين السابق مع الوقوف فتحا.

 
 

 :3التمرين 
جيري الالعب ابلكرة مث ميررها لنفسه لألمام مسافة بعيدة نسبيا يف 

مرت مث ينطلق ليتابعها ابنطالق سريع  15 -10 حدود مابني
وبعد أن يلحقها ويسيطر عليها جيري هبا بسرعة منخفضة مث 
يكرر األداء بلعبها لألمام مرة أخرى واالنطالق ورائها ليتابعها 

 وهكذا يستمر األداء.
 

 :4التمرين
 مقابلة يف كرة القدم

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 د15
 
 
 

 د15
 
 
 
 
 

 د10
 
 
 
 
 
 

 د15

10 
 30راحة 
 اثنية
 
 

10 
راحة 
 اثنية30
 
 
 
 

10 
راحة 
 اثنية30
 

 املرحلة اخلتامية

 مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم

 

  د10

 
 
 
 
 



 

 

 -4-احلصة التدريبية 
 د 80زمن الوحدة:

 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة
 اهلدف: تطوير صفيت السرعة واملرونة.

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

املرحلة 
 التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
  جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف

 التمارين
 التسخينية + متديد عضلي 

 

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
 مرت  100اجلري ملسافة 

 
 

 :2التمرين
مع وقوف فتحا للرجلني ويكون احد الذراعني عاليا 

 تبادل ثين اجلذع جانبا.
 
 
 

 :3التمرين 
العبان معهما كرة مع الالعب )ا( الذي يبعد عن 

مرت ويتحركان مع  5 -3الالعب )ب( مسافة من 
بعضهما بسرعة منخفضة مث يبدأ الالعب )ا( بتمرير 
الكرة إىل الالعب )ب( للحاق هبا مث يبدأ بتكرار 

 -2األداء مع الالعب )ا( وهكذا يستمر األداء ملدة 
 اثنية.  60 -45 دقائق مث تعطى فرتة راحة مابني 3

 :4التمرين 
 مقابلة يف كرة القدم

 
 
 

 
 

 

 
 د15
 
 

 د15
 
 
 
 
 
 

 د10
 
 
 
 
 
 

 د15

10 
راحة 
 اثنية30
 
 

10 
راحة 
 اثنية30
 
 
7 

راحة 
45-60 
 اثنية
 

 املرحلة اخلتامية

مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة 
 أعضاء اجلسم

 

  د10

 
 
 



 

 

 -5-احلصة التدريبية 
 

 د80زمن الوحدة: 
 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة

 اهلدف: تطوير صفيت السرعة واملرونة.
 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي  

 
 د15

 

 الرئيسيةاملرحلة 

 :1التمرين 
 90إىل  60اثنية مث راحة من  20اجلري أبقصى سرعة ملدة 

 اثنية 
 :2التمرين

مع ميل اجلذع أماما أسفل والكفان  -وقوف الالعب ضما
 فوق مشط القدمني.

 الرجلني والذراعني ممدودتني.-
 يقوم الالعب ابلضغط لألسفل أكثر ما ميكن.-
 التكرارات عشرون.-
 ( اثنية.20لراحة بينهم )ثالثة مرات ا-

 :3التمرين 
العبني يقفون  8 -5جمموعتان من الالعبني كل جمموعة 

 30 -20على خط البداية ويرسم خط النهاية على بعد 
ايردة وتوضع أمام كل جمموعة قمع بالستيك على خط 
النهاية وعند إشارة املدرب جيري الالعب األول من كل 

قمع ويعود ليلمس زميله جمموعة أبقصى سرعة ويلف حول ال
الثاين، وهكذا حط تنهي إحدى اجملموعتني السباق قبل 
األخرى يف أقل زمن ممكن، ميكن إعادة التدريب ابستخدام 

 الكرة.
 :4التمرين 

 مقابلة يف كرة القدم.
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 د15
 
 
 

 د15
 
 
 
 
 
 
 

 د10
 
 
 
 
 
 

 د15

10 
راحة من 

60-    90 
 اثنية
 
 

10 
 اثنية30راحة 

 
 
 
 
 
 

10 
 اثنية30راحة 
 

 املرحلة اخلتامية
مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء 

  اجلسم

  د10

 
 



 

 

 -6-احلصة التدريبية 
 د 80زمن الوحدة: 

 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة
 اهلدف: تطوير صفيت السرعة  واملرونة

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي  

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
 مرت  30مسابقات التتابع ابلكرة بني اجملموعات املتساوية ملسافة 

 
 :2التمرين

 ضم القدمني.جلوس الالعب على األرض طوال مع 
مسك الساقني من األسفل مع ثين اجلذع أماما أسفل ملالمسة -

 الوجه ابلساق.
 التكرارات عشرون -
 ( اثنية. 30ثالثة مرات الراحة بينهم )-
 

 :3التمرين
 -8يقف الالعب ومعه الكرة ويقف أمامه زميله وعلى بعد من 

 أمتار يقوم الالعب األول بتمرير الكرة لالعب الثاين يف 10
اجتاهات خمتلفة يف إجتاه اليمني ومرة اجتاه الشمال ويقوم الالعب 
 8الثاين إبعادة مترير الكرة إىل الالعب األول ويستمر األداء ملدة 

 دقائق مث يتبادل الالعبان أماكنهم.
 
 
 

 :4التمرين 
 مقابلة يف كرة القدم.
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10 
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10 
 30راحة 
 اثنية
 

 املرحلة اخلتامية
 مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم

 

  د10

 
 

 
 



 

 

 -7-احلصة التدريبية 
 د 80زمن الوحدة: 

 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة
 اهلدف: تطوير صفيت السرعة  واملرونة.

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي  

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
يقف الالعبون يف تشكيل ثنائي على خط املرمى ومع كل العب  

مرت  20املدرب جيري الالعبون ابلكرة ملسافة كرة عند مساع صفارة 
 وحياول كل العب الوصول إىل خط النهاية قبل اآلخر.

 
 :2التمرين

 جلوس الالعب على األرض.
يقوم الالعب بفتح الرجلني جانبا أكثر ما ميكن مع ميل اجلذع -

 أماما أسفل ومد الذراعني أماما على األرض.
 التكرارات مخسة عشر. -
 ( اثنية .30الراحة بينهم ) ثالثة مرات-
 

 :3التمرين 
أمتار  10يقف جمموعة من الالعبني خارج منطقة اجلزاء حبوايل 

ويقف املدرب خارج منطقة اجلزاء ومواجه لالعبني، يبدأ التدريب 
ابن جيري الالعب األول من اجملموعة ابلكرة مث ميررها إىل املدرب 

رة إىل الالعب على حدود الذي يقوم بدوره إبعادة مترير الكرة مباش
منطقة اجلزاء فيجري الالعب سريعا ليلحق ابلكرة مث يصوهبا بقوة 

 يف املرمى ويعود ليقف خلف زمالئه. 
 

 :4التمرين 
 مقابلة يف كرة القدم.
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10 
 30راحة 
 اثنية
 

 املرحلة اخلتامية
 مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم

 

  د10

 
 
 



 

 

 -8-احلصة التدريبية 
 د 80زمن الوحدة: 

 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة
 اهلدف: تطوير صفيت السرعة واملرونة

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

  الرايضيةالتحية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي  

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
يقف كل الالعبون على عرض امللعب ومع كل العب كرة وعند 

مرت  20مساع صفارة املدرب جيري الالعبون ابلكرة ملسافة 
 إىل خط النهاية قبل اآلخر.وحياول كل العب الوصول 

 2التمرين
جلوس تربيع وتالحق بطن الرجلني مع سند احد اليدين على 
إحدى الركبتني وسند اليد األخرى على مشط القدمني وحماولة 

 الضغط أماما لألسفل مع لف اجلذع جهة الضغط.
 :3التمرين 

 4العبني، يتم تقسيمهم  5جمموعة من الالعبني تتكون من 
 5يقفون يف قطار وأمامهم الالعب اخلامس على بعد العبني 

أمتار، يتم وضع علم أو قمع بالستيك على جانب الالعب 
أمتار يتم وضع القمع البالستيك  10األول )ا( وعلى بعد 

الثاين، يبدأ التدريب أبن يقوم الالعب األول من اجملموعة )ا( 
مرير للف بتمرير الكرة إىل الالعب )ب( واجلري السريع بعد الت

حول القمعني ، وعند استالم الالعب )ب( الكرة يقوم بتمريرها 
إىل الالعب الثاين من اجملموعة )ا( الذي ميررها إليه اثنية ويقوم 

 15ابجلري السريع حول القمعني، وهكذا يستمر األداء ملدة 
دقيقة على أن يتبادل الالعب )ب( مكانه مع أحد الالعبني 

 من اجملموعة )ا(.
 4مرين الت

 مقابلة يف كرة القدم.
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10 
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10 
 30راحة 
 اثنية
 

 املرحلة اخلتامية
 مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم

 

  د10

 
 



 

 

 -9-احلصة التدريبية 
 

 د 80زمن الوحدة: 
 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة

 اهلدف: تطوير صفيت السرعة واملرونة
 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي  

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
من الرقود على الظهر ومع رفع الرجلني عاليا وعند مساع الصافرة 

مرت يف اقل زمن  15يقوم الالعبني ابلنهوض بسرعة والعدو ملسافة 
 ممكن، مث يكرر األداء وهكذا. 

 :2التمرين
 الالعب األول يف وضع اجللوس الطويل ضما مع مسك ساقيه.-
 على  هره. وقوف الالعب الثاين خلف األول مع وضع ذراعيه-
 يقوم الالعب الثاين ابلضغط بقوة على  هر الالعب األول.-
 الالعب األول يثين جذعه لألمام واألسفل على الرجلني.-
 التكرارات مخسة عشر.-
 ثالثة مرات الراحة بينهم فرتة التبادل.-

 :3التمرين 
العبني يقف العبان منهم أمام  3جمموعة من الالعبني تتكون من 

مرت ومع كل واحد منهما كرة قدم  20مسافة  بعضهما على
)ب،ج( ويقف يف املنتصف الالعب )ا( يبدأ التدريب بتحرك 

أمتار  8 -6الالعب األوسط )ا( يف منطقة مساحتها ترتاوح مابني 
بضرب الكرة من الوثب عاليا وإرجاعها إىل الالعب )ب( مث 

وهكذا  الدوران بسرعة والتمرير األرضي بباطن القدم لالعب )ج(،
يستمر أداء التدريب مع تغيري أماكن الالعبني، ويستمر األداء ملدة 

 دقيقة. 8 -7ترتاوح مابني 
 :4التمرين 

 مقابلة يف كرة القدم.
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10 
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 املرحلة اخلتامية
 مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم

 

  د10

 
 
 



 

 

 -10-احلصة التدريبية 
 د 80زمن الوحدة: 

 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة
 اهلدف: تطوير صفيت السرعة واملرونة

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
  احلصةشرح هدف 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي  

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
أمتار مث العودة يف اقل زمن ممكن،  10 – 5اجلري اجلانيب ملسافة 

 مع التكرار بعد الراحة. 
 
 

 :2التمرين
على  وقوف الالعب ضما مع ثين الرجلني قليال ووضع  الكفني

 األرض.
 مد وثين الرجلني مع بقاء الذراعني على األرض.-
 التكرارات عشرون.-
 اثنية  30ثالثة مرات الراحة بينهم -

 :3التمرين 
يقف الالعبون يف تشكيل ثنائي كل العبان مع بعضهما يقف 

ايردة ومعه الكرة والالعب  18الالعب األول األمامي عند خط ال
ايردات وعند مساع صفارة  6ط الالثاين اخللفي عند منتصف خ

املدرب جيري الالعبان وحياول الالعب اخللفي الذي جيري بدون كرة 
اللحاق ابلالعب األمامي الذي جيري ابلكرة  قبل الوصول خلط 

 املنتصف، مث يتبادل الالعبان موقعهما. 
 
  

 :4التمرين 
 مقابلة يف كرة القدم
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10 
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 املرحلة اخلتامية
 مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم

 

  د10

 
 

 



 

 

 -11-احلصة التدريبية 
 د 80زمن الوحدة: 

 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة
 اهلدف: تطوير صفيت السرعة واملرونة

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي  

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين 
ملسافة من الوقوف يتم الرقود على الظهر مث النهوض مرتني مث اجلري 

 أمتار يف اقل زمن ممكن، مث يكرر األداء بعد الراحة. 10
 

 :2التمرين
 وقوف الالعب فاحتا للرجلني مع تشبيك الذراعني خلف الرقبة.

 ميل وضغط اجلذع أماما أسفل ابستمرار.-
 التكرارات مخسة عشر.-
 ( اثنية .20ثالثة مرات الراحة بينهم )-

 :3التمرين 
خط واحد واملسافة بني الالعب )ا( والالعب  أربعة العبني يقفون على

أمتار واملسافة بني الالعب )د( والالعب )ج(،)ب(  10)ب( ،)ج( 
أمتار أيضا، توجد كرة مع كال من الالعبني ا ، د . يبدأ التدريب  10

أبن جيري الالعب )ب( يف اجتاه الالعب )أ( الذي ميرر الكرة إليه 
ستالم الكرة من الالعب )د( يف فريدها له مرة أخرى، ويلف للجري ال

أثناء جري الالعب )ب( لالعب )أ( جيري الالعب )ج( ليستلم الكرة 
دقيقة مث يغري  2 -1من الالعب )أ( وهكذا يستمر األداء ملدة 

 الالعبان )ب ، ج( موقعهما مع الالعبني )أ ، د(.
 :4التمرين 

 مقابلة يف كرة القدم.
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 املرحلة اخلتامية
 مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة أعضاء اجلسم

 

  د10

 
 
 
 
 



 

 

 -12-احلصة التدريبية 
 د80زمن الوحدة: 

 كرات-ميقايت-األدوات: صفارة
 اهلدف: تطوير صفيت السرعة واملرونة

 التكرارات املدة التشكيالت التمارين املراحل

 املرحلة التحضريية

 التحية الرايضية 
 شرح هدف احلصة 
 جري خفيف حول امللعب مع إجراء خمتلف التمارين 
 التسخينية + متديد عضلي  

 
 د15

 

 املرحلة الرئيسية

 :1التمرين
السريع اجلري ابلكرة ببطء عند إشارة املدرب يتم التحول إىل اجلري 

مرت مث يعكس اجتاه اجلري لنفس املسافة يف  15 -10ابلكرة ملسافة 
 اقل زمن ممكن مث التكرار.

 
 :2التمرين

وقوف الالعب ضما مع ميل اجلذع أسفل والرأس فوق الركبتني 
 والذراعني ممدودتني والكفان على األرض خلف القدمني.

 ( ثواين 10يقوم الالعب ابلضغط بقوة مع البقاء )-
 التكرارات مخسة عشر.-
 ( اثنية.30 -20ثالثة مرات الراحة بينهم من )-
 

 :3التمرين 
العبني معهم كرة قدم واحدة، يتم  3جمموعة من الالعبني تتكون من 

مرت واملسافة  15أقماع بالستيك املسافة األمامية )الطولية(  4وضع 
 أمتار  10اجلانبية ) العرضية ( 

الكرة إىل الالعب )ب( عند القمع األول يقوم الالعب )أ( بتمرير 
الذي يستقبلها وميررها قطرية )كروس ( إىل الالعب )ج( مث جيري 
بسرعة للقمع الثاين الستقبال الكرة منه ومتريرها قطرية )كروس ( على 
الالعب )ا( مث جيري بسرعة للقمع األول الستقبال الكرة منه ومتريرها  

وهكذا يستمر أداء التدريب مع قطرية )كروس( إىل الالعب )ج(، 
 تغيري أماكن الالعبني.

 
 :4التمرين 

 مقابلة يف كرة القدم.
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 املرحلة اخلتامية
 أعضاء اجلسم مترينات متديد العضالت واالسرتخاء الكامل كافة
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 بعونتمت
 اهلل     



 

 

 ملخص الدراسة:

 .قدمالعيب كرة ال لدى بعض الصفات البدنيةبرانمج تدرييب مقرتح لتطوير أتثري  :عنوان الدراسة 
 .قدمالعيب كرة ال لدىاملرونة و  صفيت السرعة أتثري الربانمج التدرييب على مدى على تعرفال :هدف الدراسة 
 .القدم كرة العيب على واملرونة السرعة صفيت على إجيايب أتثري املقرتح التدرييب للربانمج هل :مشكلة الدراسة 
 :فرضيات الدراسة 
 القدم كرة العيب على واملرونة السرعة صفيت تطوير يف إجيايب أتثري املقرتح التدرييب لربانمجل :الفرضية العامة  
 الفرضيات اجلزئية: 
 بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة السرعة لدى العيب كرة القدم فروق ذات داللة إحصائية توجد. 
  بني اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي لصفة املرونكككة لدى العيب كرة القدمفروق ذات داللة إحصائية توجد. 

 :إجراءات الدراسة امليدانية 
  : قدم لكرة الحي األصنام لفريق  العب 14ت ومشلنا العينة القصدية إستخدمنا يف حبثالعينة. 
 :افريلإىل حدود أواخر شهر  جانفيابلنسبة للجانب النظري من بداية شهر  اجملال الزماين  . 

 .    مارسإىل هناية  بداية جانفيابلنسبة للجانب التطبيقي إبجراء اإلختبارات وتنفيذ الربانمج التدرييب من 
 : قدملكرة ال حي األصناممشلت دراستنا مقر التدريب واملنافسة لفريق اجملال املكاين         . 
  : إستخدمنا يف حبثنا هذا املنهج التجرييب .املنهج املتبع 
  : يف الدراسة امليدانية على تصميم برانمج تدرييب ومت مجع البياانت عن طريق  إعتمداناألدوات املستعملة يف الدراسة 

 االختبارات القبلية والبعدية.
 :النتائج املتوصل إليها 
 املرونة عند و  واملرونة له أتثري يف تطوير صفيت السرعة السرعة الربانمج التدرييب املقرتح املبين على أساس متارين

 صنف أشبال. كرة القدمالعيب  
  هو األفضل لتطوير صفيت السرعةاملرونة لسرعة و ستخدام التمرينات اخلاصة ابييب املقرتح إبالربانمج التدر 

لكال الصفتني البعدي ه إحصائية بني القياسني القبلي و املرونة ويتضح ذلك من خالل وجود فروق ذات داللو 
 .  وذلك لصاحل القياس البعدي

 رتح ساعد وبشكل  املرونة أثناء تنفيذ الربانمج التدرييب املقلسرعة و رينات اخلاصة ابإستخدام الكثري من التم
 .كبري يف تطوير الصفتني عند العيب كرة القدم صنف أشبال 

 :إقرتاحات وتوصيات 
 ة من حتسن يف مستوى صفيت ضرورة تطبيق هذا الربانمج التدرييب املقرتح على فرق أخرى ملا أثبتته هذه الدراس

 السرعة واملرونة .
   كرة القدم إجراء مثل هذه الدراسة على املتغريات البدنية واملهارية األخرى يف رايضة. 
 املرونة وعدم إغفاهلا يف برامج التدريبو  السرعة العمل على توفري األدوات واألجهزة الالزمة لتدريبات . 
 فكرة على كيفية التدريب على صفيت  إدخال بعض الوسائل السمعية البصرية   فديو  حط تكون لالعبني

 . املرونة وابقي الصفات واملهارات األخرىو  السرعة


