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. 19سىرة النمل آلاًة 

 من لم ٌشنس الىاض لم ٌشنس هللا  :صلى هللا عليه وسلمو قال 

في البداًت وشنس هللا عص وجل الري وفقىا  إلجمام هرا العمل املخىاضع 

ل  إلى مل من طاعدها على إهجاش هرا البحث  لما هخىجه بالشنسالجٍص

ب   أو من بعيد، لما ٌظعدها أن هخقدم بأطمى الخقدًس   طىاء من قٍس

ل الشنس  وجٍص

الري لم ًبخل عليىا بىصائحه * صدوق حمزة*إلى ألاطخاذ املشسف 

ق إلجمام هرا البحث، و ال ًفىجىا أن هخقدم  القيمت التي مهدث لىا الطٍس

ل الشنس والعسفان  بجٍص

 إلى مل من قدم لىا ًد العىن واملظاعدة   

 

خياري هيثم تقي الدًن 

 مزيان عبد الرؤوف



 

 

 

 

 

 

 

 

إلى من تفزح لفزحي وتحزن  ...إلى هبع الحىان وكل الحىان 

لحزوي 

أمي العزيزة ... إلى بز ألامان 

إلى الذي ًحترق من أجل أن ًىير لي درب الحياة 

. أبي العزيز...  إلى الذي كان ًزيد في عزيمتي وقوتي 

إلى إخوتي الذًن أقاسمهم املاء والهواء،  

عين ببوش إلى كل ألاصدقاء وألاحباب في مدًىة 

إلى أعمامي وأبىائهم، إلى أخوالي وأبىائهم 

إلى الجدة الغالية أطال هللا في عمزها 

إلى كل ألاصدقاء  الدًن جمعتني بهم أًام الدراسة بجامعة أم 

البواقي دون استثىاء 

إلى كل هؤالء أهدي ثمزة جهدي 

  

 هييم تتي الدًن خياري 



 هداءإ
ما واخفض لهما جىاح الرل " :إلى من قال فيهما عص وجل وقل لهما قىال كٍس

". السحمت وقل أزحمهما كما زبياوي صغيرا من

زضا هللا في زضاهما " :ومن قال فيهما زسىل هللا صلى هللا عليه وسلم

. وسأل هللا زضاهما" - وسخط هللا في سخطهما

إلى هبع الحىان وبس ألامان ، اللرًن إذا أهدًتهما كىىش الدهيا ما وفيتهما 

. حقهما

إليك ًا أعص إوساهت إلى قلبي ، كيف ال وأهت من سهسث وحعبت حتى وصلت 

. إلى ما أها عليه

 حفظك هللا.                أمي....أمي....أمي: إليك ًا

ا من علمخىا العصة والاعخماد على الىفس  إليك ًا أيها العظيم في عطائك، ٍو

ًا سيد السجال 

 حفظك هللا.                  أبي ....أبي....أبي: إليك ًا

إلى من أدزكت معهم معنى الحياة إخىحي 

إلى جميع ألاصدقاء اللرًن شازكىوي حلى الحياة ومسها 

إلى من أهازوا بصيرحي وعلمىوي شاد الدهيا وآلاخسة أساجرحي ألاكازم من 

. الابخدائي إلى الجامعت

ب أو من بعيد . إلى كل من ٌعسفني من قٍس

خيازي هيثم جقي الدًن : في العمل يإلى زفيق

 

مزيان عبد الرؤوف 
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 :مقدمة

 في العالم و قميل ما نجد بمدا ىتعتبر لعبة كرة القدم دون منازع المعبة الشعبية األول
 .يعرف أبناءه لعبة كرة القدم أو عمى األقل لم يسمعوا بيا في العالم ال

 ثرتمام و المتابعة ما جعميا الرياضة األكهوكرة القدم رياضة جماىيرية تمتمك من اال
 كما أن ممارستا حاليا لم تعد مقتصرة ،شعبية في العالم حيث يمارسيا الصغار و الكبار

 بل أصبحت تمارس من قبل الفتيات أيضا و أصبحنا نرى فرقا ،عمى الرجال فقط
ومنتخبات نسوية رياضية كروية محمية و عربية و قارية وعالمية حتى أن باب االحتراف 

 بل قد فتح باب االحتراف أمام ،في عالم كرة القدم لم يعد حكرا عمى الالعبين فقط
 .1الالعبات أيضا

 ىذا ما يعني ميارة تقنية ،و في كرة القدم الحديثة الشيء الميم ىو األداء المياري
 ،مكيفة مع الالعب وىي ظرفية ألننا ال نستعمل الحركة المناسبة إلى في الوقت المناسب

 ففي الطفولة يجب وضع األسس ،ةيمشترطة بمسار الخصم الزميل والظروف الجو
 ،التوازن) لذا وجب عمى المربي تطوير الصفات الحركية المتمثمة في ،الرياضية المستقبمية

 وجب عميو أن يمتمك ،حتى يصبح فردا المعا في المعبة ( المرونة، التوافق،الرشاقة
ي ىذه المعبة التي أصبحت سىارية عالية تأىمو إلى أن يكون في مصاف ممارمصفات 

 ولذلك فإن التفكير في تحسين و صقل الميارات األساسية القاعدية ،تستقطب الماليين
قصد النيوض بمستوى مقنع لالعب  (، الجري بالكرة التصويب، المراوغة،التمرير)

والرئيسي لتنفيذ وظائف الممارس ليا و إتقان الميارات في كرة القدم ىو الجزء اليام، 
 ، فعال كما يقمل من حاالت فقد الكرة وفي أكبر مشكمة في كرة القدم،المعب بشكل سميم

                                                           
 .222 ع ،2013 ، األردنن،ما، عيعزتوال دار أسامة لمنشر و،1ط: ينيانميارات كرة القادم وقوا: عدى النمرين  1
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وكما كانت الميارة ىي الوسيمة لتنفيذ الخطط فإن إتقان الميارات ىو أساس لنجاح 
 .وتطبيق الخطط بشكل فعال

و عمى ضوء ىذا فإن الصفات الحركية تعتبر الوسيمة الرئيسية لتطوير األداء 
 ولما كان التدريب ىو الوسيمة الرئيسية لموصول إلى ىذا التطور في ،المياري لالعبين

األداء كان أمرا ضروريا االىتمام والتركيز عمى كل ىذه الصفات ضمانا إلحداث أفضل 
ىم ندرجة ممكنة في المستوى وتقدمو وأن الوصول بمستوى الالعبين إلى الدرجة التي تمك

 1.ةفره المختلصمن تحقيق متطمبات المعب الحديثة بعنا

ي النواحي األخرى قة إلى بافإن تييئة الالعب من الناحية الحركية والميارية باإلضا
 أصبحت من الجوانب الميمة في كرة القدم الحديثة ليذا يجب ،المكممة لمعممية التدريبية

عمى المدرب أن يركز خالل الفترة التدريبية عمى اإلعداد المتكامل لالعب بصفة خاصة 
 .2وعمى الفريق بصفة عامة

ىا الميارات األساسية والصفات الحركية تعتبر أحد يونظرا لألىمية التي تكتس
القدم فقد أصبح من الضروري عمى الالعب أن ال يؤخر من حركة  المتغيرات الحديثة لكرة

وعميو أن يفكر في الحركة التي تعقبيا عندما  الكرة ألنيا يجب أن تكون في حركة دائمة
األمر الذي دفعنا إلى دراسة ىذا  تصل إليو ميما كانت سرعة ومكان الكرة وحركة الخصم

أثر برنامج تدريبي مقترح عمى تطوير صفة السرعة االنتقالية والرشاقة : "الموضوع
 -"صنف أصاغر–وبعض المهارات الهجومية لدى العبي كرة القدم 

 

                                                           
 . 131ص ، 2010 ، مصر، القاىرة، دار الكتاب الحديث،1 ط،المرجع الشامل في كرة القدم: مفتي إبراىيم  1
 ، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة،1 ط،أسس التعمم والتعميم وتطبيقاتو في كرة القدم: قاسم لزام صبر وآخرون  2

 . 76 ص ،2005 ،مصر
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 :اإلشكالية

اىتمت جل الدول المتقدمة مؤخرا اىتماما كبيرا وبالغا وشامال بتدريب الناشئين في كرة 
القدم، حيث فتحت ليم نوادي خاصة وأكاديميات رياضية تسمح بتطوير وتدريب ىاتو المعبة 

نظريا وعمميا وتطبيقيا، وذلك باالستعانة بأىم الطرق والوسائل التي تساعد الناشئين عمى 
حيث شيدت المعبة تطورا . تطوير وتفجير طاقاتيم باعتبارىم القاعدة الرئيسية لفريق األكابر

كبيرا من الناحية الفنية والتقنية والتكتيكية مع زيادة نسبة السرعة في األداء باإلضافة إلى 
 .االرتفاع في المستوى البدني والوظيفي لالعبين

إن الطريق في تدريب الالعبين الصغار من األمور الشاقة إذا تسمحت بالعمم والعمل 
ن تأسيس قاعدة عريقة من الالعبين عمى أسس عممية صحيحة وتخطيط جيد  الجاد، وا 

لمبرامج التدريبية واختيار أفضل محتوى تدريبي ليي ثروة قومية ينتفع منيا المجتمع ليرتقي 
  1.بالعبيو إلى مصاف الفرق الكبرى

إن طبيعة األداء في كرة القدم يتميز باحتوائيا عمى ميارات كثيرة ومتنوعة يتعين عمى 
الالعبين إتقانيا، سواء بالكرة أو بدونيا لتحقيق التفوق في المنافسة، ومن ىنا فإن التدريب 

عمى تمك الميارات يشغل حيزا زمنيا في برامج إعداد وتدريب الناشئين والكبار من العبي كرة 
 .القدم

                                                           

 .5، ص 2011، مٌدان الكتاب للنشر، عمان، 1اآللٌة فً المهارة األساسٌة بكرة القدم للناشئ، ط : خلٌفة الشبلً (1)
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ويعد اإلعداد المياري أحد المتطمبات التي يجب أن تتوافر لدى الالعبين بمستوى عال 
من الكفاءة، والجدير بالذكر أن نجاح تحقيق اليدف من المباريات يتوقف دائما عمى إتقان 

  1.الميارات التي تعتبر وسيمة لتنفيذ الخطط اليجومية والدفاعية

األمر الذي يتطمب من المدربين تدعيم ىذه العمميات عن طريق البرامج التدريبية في 
ضوء إدراج التمرينات المناسبة خالل الوحدات التدريبية، وتشكل ميارة التصويب من ميارات 
كرة القدم، كما أن المتطمبات البدنية تعتمد عمى نوعية النشاط الرياضي الذي يمارسو الالعب 
والحجم الساعي لمحصص التدريبية باإلضافة إلى تقنين حمولة التدريب وتكييفيا حسب الفئة 

تيدف إلى ترقية السمات اإلرادية التي "العمرية، مع مراعاة مختمف طرق التدريب التي 
  2".يتأسس عمييا التفوق في األنشطة الرياضية

ومن ىنا تبمورت لنا مشكمة ىذا البحث أوال في إيجاد حمول لياتو المشكمة والحصول 
 :وعمى ىذا يمكننا طرح التساؤل التالي. عمى نتائج تخدم المدربين والمختصين

ىل يؤثر البرنامج المقترح بالتدريب المدمج في تطوير السرعة االنتقالية والرشاقة 
 15لدى العبي كرة القدم، أصاغر أقل من " مراوغة، تصويب"وبعض الميارات اليجومية 

 سنة؟

 

 

                                                           

، دار الوفاء 1برنامج تدرٌبً مقترح لتطوٌر بعض الجوانب المهارٌة المعرفٌة، ط : ناصر عبد الشافً عبد الرزاق (1)

 .10، ص 2012لدنٌا الطباعة والنشر، اإلسكندرٌة، 
، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 1مبادئ التدرٌب الرٌاضً، ط :  مهند البشتاوي، أحمد إبراهٌم الخوجة 2

 .269، ص 2005
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 :فرضيات البحث- 2

 :الفرضية الرئيسية- 2-1

يساىم البرنامج التدريبي المقترح بالتدريب المدمج إيجابا في تطوير السرعة الحركية 
 .والرشاقة وبعض الميارات اليجومية لدى العبي كرة القدم

 :الفرضيات الجزئية- 2-2

ىناك فرق ذو داللة إحصائية بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعتين الضابطة  -
 .والتجريبية في نتائج اختبارات السرعة

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعتين  -
 .الضابطة والتجريبية في نتائج اختبار الرشاقة

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعتين  -
 .الضابطة والتجريبية في نتائج اختبار المراوغة

ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين القبمي والبعدي لممجموعتين  -
 .الضابطة والتجريبية في نتائج اختبار التصويب

 :أهداف البحث- 3

تقديم وحدات تدريبية مختارة عمى أسس عممية لتطوير بعض القدرات البدنية  -
 .والميارية لدى أصاغر كرة القدم

التعرف عمى مدى نجاعة البرنامج التدريبي لتنمية بعض الصفات البدنية والميارات  -
 .الحركية

 .إبراز أىمية تنمية صفة السرعة والرشاقة في معادلة المنافسة -
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توعية المدربين بأىمية صفة السرعة االنتقالية والرشاقة وارتباطيا بالميارات  -
 .اليجومية لألصاغر

 :أهمية البحث- 4

 .محاولة مواكبة الحداثة في التدريب باالعتماد عمى النظريات الحديثة في التدريب -
 .إضافة مرجع عممي لممكتبة يوجو بشكل عام ولمميتمين بشكل خاص -
النيوض بالبرامج التدريبية ومحاولة تطويرىا من أجل تحسين المستوى التدريبي في  -

 .المدارس الكروية لكرة القدم

 :أسباب اختيار البحث- 5

 :أسباب ذاتية- 5-1

بصفتنا طمبة باحثين توجب عمينا التطرق ليذا الموضوع، بما أنو موضوع حساس  -
 .وميم ويخدم الرياضة عامة والرياضيين خاصة

 .التحضير لنيل شيادة الماستر في عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية -

 :أسباب موضوعية- 5-2

أصاغر فريق عين ببوش )ضعف المستوى المياري واألداء الحركي لفريق كرة القدم  -
 .بوالية أم البواقي (لكرة القدم

تركيز معظم المدربين عمى تنمية بعض الصفات البدنية كالسرعة والمداومة عمى  -
 .حساب صفة الرشاقة
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 :تحديد المفاهيم والمصطمحات- 6

 :التدريب الرياضي- 6-1

عممية تربوية مبنية عمى أسس ومبادئ عممية تيدف إلى إعداد : "يعرفو أكرم خطايبة بأنو
الفرد من الناحية البدنية والعقمية واالجتماعية والنفسية لتحقيق أعمى مستوى رياضي ممكن 

مكانيات الفرد   1".في أنواع الرياضة وضمن استعدادات وقدرات وا 

 :التعريف اإلجرائي

ىو عممية تيدف إلى تنمية الصفات البدنية والحركية والميارات من خالل أسس عممية 
 .تؤدي إلى تكيف وظيفي وتغييرات في األعضاء مما ينتج عنيا ارتفاع في مستوى الرياضي

 :السرعة- 6-2

ىي القدرة عمى االنتقال أو التحرك من مكان آلخر بأقصى سرعة ممكنة وىذا يعني 
  (2)".أنيا عبارة عن محاولة التغمب عمى مسافة معينة في أقصر زمن ممكن

 :التعريف اإلجرائي لمسرعة

ىي أحدى الصفات البدنية وىي قدرة الرياضي عمى االنتقال من مسافة معينة في 
 .أقصر زمن ممكن

 

                                                           

، 2009، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، األردن، 2الموسوعة الرٌاضٌة والبدنٌة الشاملة، ط : قاسم حسن حسٌن (1)

 .186ص 

 .391، ص 2012، دار أسامة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 1المعجم الرٌاضً، ط : علً حسن أبو جاموس (2)



 الجانب التمهيدي 
 

 
9 

 :الرشاقة- 6-3

تعرف الرشاقة بأنيا المقدرة عمى تغيير أوضاع الجسم وسرعتو أو اتجاىو عمى األرض 
  1".أو في اليواء بدقة وانسيابية وتوقيت سميم

 :التعريف اإلجرائي

الرشاقة ىي صفة بدنية ميمة تمكن الرياضي من خالليا تغيير أوضاع جسمو وحركاتو 
 .لتأدية حركات أخرى وفقا لظروف المعب

 :كرة القدم- 6-4

ىي رياضة جماعية تمارس من طرف جميع األصناف واألجناس، تمعب بين فريقين 
 العبا، تمعب بواسطة كرة منفوخة فوق أرض مستطيمة في نياية كل 11يتألف كل فريق من 

طرف مرمى، ال يسمح بممس الكرة باليد إال لحارس المرمى، يشرف عمييا حكم وسط 
  2. دقيقة15 دقيقة مدتيا 45 دقيقة مع راحة بين كل 90وحكمان لمتماس، توقيت المباراة 

 :المهارة- 6-5

تدل عمى مدى كفاءة األفراد في أداء واجب حركي معين، وتعني أيضا مقدرة الفرد عمى 
التواصل إلى نتيجة من خالل القيام بأداء واجب حركي بأقصى درجة من اإلتقان وبذل قدر 

  3.من الطاقة في أقل زمن ممكن

 
                                                           

 .203، ص 2009المرجع الشال فً التدرٌب الرٌاضً، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، : مفتً إبراهٌم (1)

مدى تأثٌر المنافسة على اللٌاقة البدنٌة لالعب كرة : مذكرة لنٌل شهادة الماستر، جامعة بسكرة، بعنوان: نحوي عماد (2)

 .13، ص 2014/2015القدم صنف أكابر، 

 .19، ص 2001، القاهرة، 2التدرٌب الرٌاضً الحدٌث، تخطٌط تطبٌق وقٌادة، ط : مفتً إبراهٌم حماد (3)
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 :إجرائيا

ىي أداء بدني أو ذىني يؤدي إلى مستوى عال من اإلتقان عن طريق الفيم والممارسة 
 .والدقة بأقل جيد وزمن ممكن

 :الدراسات السابقة والمشابهة- 7

 :تمهيد

تعتبر الدراسات والبحوث السابقة ذات أىمية بالغة في البحوث والمذكرات لما تتضمنو 
من معمومات وحقائق عممية نظرا إلى ما توصمت إليو من نتائج، والتي تعتبر ذخيرة عممية 
يجاد الحمول المناسبة  كبيرة لمباحث العممي التي يستخدميا في اتباع الخطوات المنيجية  وا 

لممشكالت العممية التي تعترض طريقو باإلضافة إلى االسترشاد بالطرق المختمفة لممعالجات 
 .اإلحصائية التي استخدميا الباحثون من قبل

 بعنوان (2003)دراسة أحمد حسن البياني وفارس ساسي يوسف : الدراسة األولى :
تأثير برنامج تدريبي لتطوير بعض القدرات البدنية وبعض الميارات األساسية بكرة "

 "القدم

وضع برنامج تدريبي مقترح معتمد عمى أسس عممية لتطوير القدرات : هدف الدراسة
 سنة بكرة القدم ومدى تأثيره عمى تطوير متغيرات 17البدنية والميارات األساسية لفئة أقل من 

 .البحث

 .استخدم الباحثان المنيج التجريبي: المنهج المتبع
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 العب يمثمون المجموعة التجريبية 15 العبا، 30عينة اشتممت عمى : عينة الدراسة
 . العبا يمثمون المجموعة الضابطة15و

 : نتائج الدراسة

ظيور تطور في مستوى أداء الالعبين في جميع الميارات األساسية الضابطة  -
 .والتجريبية

ظيور تطور في مستوى أداء الالعبين في جميع القدرات البدنية لدى المجموعتين  -
 .التجريبية والضابطة بين االختبارين القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي

 دراسة الطالبان جالل ياسين وعشي يزيد، مذكرة مكممة لنيل شيادة : الدراسة الثانية
أثر برنامج تدريبي مقترح لصفتي السرعة والتوازن عمى تحسين : "الماستر بعنوان
 ".ميارة المراوغة

تم اختيارىم  ( سنة15أقل من ) العبا من فريق أصاغر كرة القدم 12: عينة البحث -
 .بطريقة عشوائية

 .المنيج التجريبي باستعمال االختبارات القبمية والبعدية: المنهج المتبع -
 :أهم النتائج -
 .أثر البرنامج التدريبي إيجابا عمى ميارة المراوغة لدى أصاغر كرة القدم -
أثر البرنامج التدريبي عمى تحسين ميارة المراوغة لدى العينة التجريبية عمى عكس  -

 .العينة الضابطة التي لم تمحظ أي تحسن
 دراسة الطالب مجرالي أحمد، مذكرة لنيل شيادة الماستر تحت : الدراسة الثالثة

توازن، توافق ورشاقة : أثر برنامج تدريبي مقترح لبعض الصفات الحركية: "عنوان
 . سنة12عمى تحسين دقة التصويب بالقدمين لدى براعم كرة القدم أقل من 
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 . العبا من فريق براعم كرة القدم تم اختيارىم بطريقة عشوائية12: عينة البحث -
 .تم االعتماد عمى المنيج التجريبي: المنهج المتبع -
استعمل الباحث تمارين ىادفة لتحسين التصويب خاصة بالتوازن : إجراءات البحث -

التوافق، اختبار الجري، : والتوافق والرشاقة واستخدمت عدة اختبارات ميدانية
 .الرشاقة، اختبار التصويب من أماكن مختمفة

 :أهم النتائج -
" توازن، توافق ورشاقة"أثر البرنامج التدريبي إيجابا عمى تنمية الصفات النفسوحركية  -

 .لصالح العينة التجريبية عمى عكس الضابطة التي أخضعت لمتدريب العادي
 .تطور ميارة دقة التصويب لصالح المجموعة التجريبية -
 دراسة زوان مبارك، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر : الدراسة الرابعة

دور المرونة في تحسين األداء التقني : "تحت عنوان. البويرة (2014/2015)
 "سنة (17 – 15)لميارات كرة القدم صنف أشبال 

 .تم االعتماد عمى المنيج التجريبي: المنهج المتبع -
 . العبا18تضمنت  (U17)فريق حمزاوية عين بسام لكرة القدم : عينة الدراسة -
 :نتائج الدراسة -
تحقق الفرضية العامة التي مفادىا أن الوحدات التدريبية المقترحة لتنمية صفة  -

يجابي في تطوير األداء التقني لمميارات في كرة القدم  .المرونة ليا دور فعال وا 

 :االستفادة من الدراسات السابقة- 8

توجيينا إلى حسن اختيار التمارين المناسبة لتنمية المرونة والرشاقة والتي تؤدي بنا  -
 .إلى تحسين الميارة المدروسة
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توجيو الباحث إلى اختيار أنسب األساليب والقوانين والمعادالت اإلحصائية المناسبة  -
 .لطبيعة البحث

 .مساعدتنا في اختيار األسموب األمثل لعرض البيانات ومناقشتيا -
 .الوقوف عمى ما توصمت إليو من نتائج لتفسير وتأكيد الدراسة الحالية -
 . تحديد واختيار المنيج المتبع -

: اتممخص الدراس

درجة )ىدفت دراستنا إلى تقييم استراتيجيات الفيم الشفيي عند األطفال المعاقين سمعيا 
 حيث تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد درجة الفيم الشفيي عند ىذه الفئة من (متوسطة

 :األطفال، وكان التساؤل المطروح كالتالي

 ؟(درجة متوسطة)المعاقين سمعيا كيف تكون استراتيجيات الفيم الشفيي عند 

إذ تم إجراء دراسة تطبيقية حول الموضوع بمدرسة األطفال المعاقين سمعيا بوالية أم 
 حاالت، معتمدين في ذلك عمى المنيج اإلكمينيكي، 4 عمى عينة قواميا 2019البواقي سنة 

 ( حاالت04)لمتقييم الشفيي عمى عينة من األطفال قواميا " 052"أين قمنا بتطبيق اختبار 
 :كل حالة عمى حدى، وكانت فرضية دراستنا كالتالي

 :أهداف الدراسة- 1

 .(درجة متوسطة)المعاقين سمعيا تقييم استراتيجيات الفيم الشفيي لدى األطفال  -1
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 : أهمية الدراسة -2

 :من الجانب النظري

درجة )المعاقين سمعيا سنحاول إلقاء الضوء عمى عممية الفيم الشفيي لدى األطفال  -1
 .(متوسطة

 .وكيفية تطبيقو" 052"التعريف باختبار  -2

 :من الجانب التطبيقي

درجة )المعاقين سمعيا المساىمة في معرفة استراتيجيات الفيم الشفيي لدى األطفال  -
 .(متوسطة
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 :تمهيد
يعد التدريب الرياضي الحديث لمختمؼ الرياضات عممية تربوية مخططة، مبنية عمى 

أساليب عممية حديثة وراقية، يقصد منيا اختيار أفضؿ الطرؽ الممكنة لمتدريب ومحاولة 
تطبيقيا بأنسب األساليب وذلؾ لرفع مستوى اإلنجاز الرياضي ولموصوؿ إلى ىذا البد عمى 

المدرب وضع مخطط أو برنامج تدريبي، توضع فيو أىداؼ الفريؽ والمتطمبات الخاصة 
لنجاح ىذا البرنامج، وعمى المدرب اختيار وتحديد نوع التدريب واألسموب أو األساليب المثمى 
التي تخدـ البرنامج المسطر مع التمسؾ بأىـ المبادئ المحددة لو حسب طبيعة عما كاف أو 

 .خاصا، وذلؾ لضماف نجاح ىاتو العممية
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 : مفهوم التدريب الرياضي-1

عداد الالعبيف "التدريب الرياضي ىو  العمميات المختمفة التعميمية والتربوية والتنشئة، وا 
والفرؽ الرياضية مف خالؿ التخطيط والقيادة التطبيقية وبيدؼ تحقيؽ أعمى المستويات 

  1".الرياضية والحفاظ عمييا ألطوؿ فترة ممكنة

جميع العمميات التي تشمؿ بناء وتطوير عناصر المياقة : "كما يعرؼ التدريب عمى أنو
البدنية، وتعمـ التكتيؾ، وتطوير التقنيات العقمية ضمف منيج عممي مبرمج وىادؼ، خاضع 

  2".ألسس تربوية قصد الوصوؿ بالرياضي إلى أعمى المستويات الرياضية الممكنة

أنشطة وعمميات تربوية مخططة يقودىا مدرب : "كما يعرؼ التدريب الرياضي بأنو
متخصص وتنفذ عمى المدى الطويؿ والقصير طبقا ألسس وقواعد عممية يطبقيا الالعب 

  3".بفعالية بيدؼ تطوير مستواه الرياضي ألعمى مدى ممكف

 : خصائص التدريب الرياضي-2

 :تستحدث خصائص التدريب الرياضي الحديث فيما يمي

 .التدريب الرياضي ىو عممية تربوية وتعميمية -
 .التدريب الرياضي ىدفو األساسي ىو تحقيؽ أحسف المستويات -
 .التدريب الرياضي عممية تكاممية تتميز باالستقرار والدور القيادي لممدرب -
  1.التدريب الرياضي يتأسس عمى المبادئ العممية -

                                                           
، القاهرة، مصر، 1 قٌادة، دار الفكر العربً، ط – تطبٌق –تخطٌط " التدرٌب الرٌاضً الحدٌث: " مفتً إبراهٌم حماد1

 .19، ص 1998
، دار الثقافة للنشر والتوزٌع، الدار العلمٌة "علم النفس الرٌاضً فً التدرٌب والمنافسات الرٌاضٌة: " ناهد رسن سكر2

 .09، ص 2008الدولٌة للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 
 .10، ص 2010، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، 1، ط "المرجع الشامل فً التدرٌب الرٌاضً: " مفتً إبراهٌم3
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 .التدريب الرياضي يراعي الفروؽ الفردية -

وتشير أميرة حسف محمود إلى أف التدريب الرياضي يؤثر عمى أسموب حياة الفرد مف 
ناحية نوع التغذية والعادات الصحية وتنظيـ الحياة اليومية لالرتقاء بالمستوى الرياضي 

  2.لالعب

 : أهداف التدريب الرياضي-3

مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ الرئيسي لمتدريب الرياضي وىو االرتقاء بمستوى اإلنجاز 
الرياضي إلى أعمى مستوى ممكف يجب عمى المدرب وضع الحموؿ المناسبة باستخداـ 

 :التماريف البدنية وطرائؽ التدريب المالئمة ألىداؼ التدريب، مف ضمنيا

  3.الوقاية مف حدوث اإلصابات الرياضية -
 ".اإلعداد الشامؿ"االرتقاء بمستوى اإلعداد البدني المتعدد الجوانب  -
 .ضماف تحسيف اإلعداد البدني الخاص بالمعبة أو الفعالية الرياضية المتعددة -
تقانو -  .تحسيف األداء الخططي الالـز لممنافسة وا 
 .اإلتقاف النوعي لألداء الفني الخاص بالمعبة أو الفعالية المياقية المحددة -
 .تنمية الصفات والقدرات النفسية الالزمة وتطويرىا لمواجية أعباء التدريب والمنافسة -
 : مجاالت التدريب الرياضي-4
 .المنافسات المدرسية -

                                                                                                                                                                                      
 .146، ص 2010، مكتبة النشر العربً، عمان، األردن، 1، ط "سٌكولوجٌة المدرب الرٌاضً: " محمد حسن عالوي1
، دار الوفاء لدنٌا 1، ط "االتجاهات الحدٌثة فً عالم التدرٌب الرٌاضً: " أمٌرة حسن محمود وماهر حسن محمود2

 .28، ص 2008الطباعة، اإلسكندرٌة، 
، ص 2014، دار الصفاء للنشر والتوزٌع، عمان، 1، ط "مهارات التدرٌب الرٌاضً: " أحمد ٌوسف متعب الحسناوي3

27 – 28. 
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 .أنشطة المياقة البدنية بكؿ أنواعيا -
 .التأىيؿ مف اإلصابات -
 .الرياضة مف أجؿ الصحة -
 .رياضة الفآت الخاصة -
 .ممارسة الرياضة كيواية -
 .التأىيؿ واإلعداد العسكري -
 : أسس نجاح التدريب الرياضي-5

  1:تشتمؿ عمى العوامؿ التالية

إعداد المدرب الجيد المؤىؿ عمميا والقادر عمى استيعاب الالعب : العامؿ األوؿ -
 .الموىوب

 .االنتقاء الجيد لالعبيف وتنمية قدرات الالعب الموىوب: العامؿ الثاني -
 .توفير اإلمكانيات المادية والبشرية بما يتالءـ مع مستجدات العصر: العامؿ الثالث -
 .الرعاية الصحية لالعبيف: العامؿ الرابع -
 .تصميـ البرامج التدريبية المناسبة وفؽ قدرات الالعبيف: العامؿ الخامس -

 

 

 

 
                                                           

 .102، ص 2002، مصر، 1، المركز العربً للنشر، ط "المدرب الرٌاضً: " ٌحٌى السعٌد الحاوي1
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 نظرية العموم المرتبطة بالتدريب الرياضي: (01)شكل رقم 

 : متطمبات التدريب الرياضي-6

إذا تكممنا عف متطمبات التدريب الرياضي بصفة عامة، ونيدؼ مف وراء ذلؾ إلى 
تحسيف قدراتيـ البدنية المختمفة مف قوة عضمية وسرعة وتحمؿ ورشاقة ومرونة، مع إمكانية 
رفع كفاءة أجيزتيـ الوظيفية الداخمية بالجسـ، ىذا باإلضافة إلى اكتساب ميارات رياضية 

جديدة عف طريؽ تعمـ وممارسة األلعاب والفعاليات الرياضية المختمفة، كؿ ىذا بغرض شغؿ 
أوقات الفراغ وجمب المحبة والسرور إلى نفوسيـ فضال عف إمكانياتيـ في مجابية متطمبات 

  1.الحياة بكفاءة لمعيش بصحة في حياة متزنة وىادئة

 
                                                           

، ص 2002، دار الهدى للنشر، مصر، "األسس العلمٌة للتدرٌب الرٌاضً لالعب والمدرب: " وجدي مصطفى الفاتح1

102. 

 عمم النفس أسس 
 الرياضي

 اإلدارة أسس 
 الرياضية

 عمـــــــم أسس 
 التربية

 عمم االجتماع أسس 
 الرياضي

 التشريع أسس 

 عموم أسس 
 الحركة الرياضية

 بيولوجيا أسس 
 الرياضة

  العمميةئاألسس والمباد

 وظائف أعضاء أسس 
 الجهد البدني
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 : طرق التدريب الرياضي-7

 :تعريف طريقة التدريب- 7-1

الطريقة عبارة عف إجراء يتـ وفؽ خطة موجية أساسا لتحقيؽ أىداؼ وطبقا لذلؾ فطرؽ 
التدريب عبارة عف إجراء مخطط موجو لتحقيؽ أىداؼ تربوية عامة أو خاصة وانطالقا مف 

ويمكف تحديد طرؽ التدريب خاصة  (البدنية، الفنية، الخططية)تحديد عناصر اإلنجاز الثالثة 
لكؿ عنصر ومف منظور طرؽ طرؽ التدريب يمكف تعريؼ طرؽ التدريب عمى أنيا ترتيب 
منظـ لمحتويات التدريب مع مراعاة القوانيف والمبادئ العممية لعممية التدريب وبالذات يتـ 

  1".العمؿ ووسائؿ التدريب

 :أهم طرق التدريب- 7-2

 :طريقة التدريب المستمرة- 7-2-1

تيدؼ ىذه الطريقة إلى تنمية وتطوير التحمؿ العاـ وبعض األحياف التحمؿ الخاص 
 .لدرجة معينة

مف الناحية الفيزيولوجية تسيـ في ترقية عمؿ الجياز الصدري، الجياز : تأثيرها- 
التنفسي، وتعمؿ عمى زيادة قدرة الدـ عمى نقؿ أكبر كمية مف األكسجيف إلى العضالت 

لالستمرار في بذؿ الجيد، مما يساعد بدرجة كبيرة في زيادة قدرة أجيزة وأعضاء الجسـ عمى 
التكيؼ لممجيود البدني الدائـ، ومف الناحية النفسية بذؿ الجيد الدائـ يعتبر مف النواحي 

                                                           
، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، األردن، 1، ط "مبادئ التدرٌب الرٌاضً: " مهند البشتاوي وأحمد إبراهٌم الخوجة1

 .269، ص 2005
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النفسية الحساسة التي تعمؿ عمى ترقية السمات اإلرادية التي يتأسس عمييا التفوؽ في أنواع 
  1.األنشطة الرياضية خاصة التي تتطمب توافر صفة التحمؿ

 :طريقة التدريب الفتري- 7-2-2

  2:تيدؼ ىاتو الطريقة إلى: التدريب الفتري منخفض الشدة - أ
تنمية عمؿ الجيازيف الدوري والتنفسي مف خالؿ تحسيف السرعة الحيوية لمرئتيف  -

 .وسرعة القمب
 .زيادة قدرة الدـ عمى عمؿ المزيد مف األكسجيف -
تؤدي إلى تنمية قدرة الفرد عمى التكيؼ لممجيود البدني المبذوؿ الذي يؤدي إلى  -

 .تأخر ظيور التعب

 إلى 60مف "وتتميز ىذه الطريقة بالشدة المتوسطة، إذ تصؿ في تمرينات الجري 
مف أقصى مستوى لمفرد، وتصؿ تمرينات القوة سواء باستخداـ األثقاؿ اإلضافية أو " 80%

 .مف أقصى مستوى الفرد" %60 إلى 50مف "استخداـ وزف الجسـ 

 : التدريب الفتري المرتفع الشدة - ب

تيدؼ ىاتو الطريقة إلى تنمية عدد مف الصفات البدنية منيا التحمؿ الخاص والتحمؿ 
 .الالىوائي والسرعة والقوة المميزة بالسرعة والقوة القصوى

 تسيـ في تحسيف كفاءة إنتاج الطاقة لمنظاـ الالىوائي تحت ظروؼ نقص  -
 إلى 80"األكسجيف وتتميز ىاتو الطريقة بالشدة المرتفعة، إذ تصؿ في تمرينات الجري مف 

                                                           
 .96، ص 2012، دار الفكر العربً للنشر، 1، ط "كرة الٌد، مهارات وتدرٌبات وإصابات: " صبحً قبالن1
، مكتبة المجتمع العربً للنشر، 1، ط "التدرٌب الرٌاضً لطلبة المرحلة الرابعة: " نوال مهدي لعبٌدي، فاطمة عبد الملك2ً

 .156، ص 2011عمان، األردن، 
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مف أقصى مستوى الفرد وتصؿ في تمرينات القوة باستخداـ األثقاؿ اإلضافية إلى " 95%
 . مف أقصى مستوى لمفرد "75%"

 :طريقة التدريب الدائري- 7-3

بجامعة ليدز بإنجمترا لمتالميذ الطالب بغرض " مورغاف وأديسوف"ابتكر ىذا النوع مف التدريب 
اكتساب المياقة البدنية بصفة عامة ومحاولة جذبيـ لممارسة النشاط الرياضي وتطوير ىذا 

النوع مف التدريب نتيجة تجارب قاـ بيا كثير مف العمماء أمثاؿ كوخ وشوش، والتدريب 
الدائري ىو أسموب لمبناء واإلعداد البدني يتضمف تكرار تمرينات متقدمة فوؽ مقدرة الالعب 

 :خالؿ حدود زمنية وىي

 .ييدؼ إلى التنمية العضمية وتحسيف القدرة الوظيفية -
 .يطبؽ فيو بطء وزيادة الحمؿ -
  1.يساعد في االقتصاد في الوقت والقياس الذاتي المباشر لمستوى التقدـ -

التدريب الدائري يسيـ بدرجة كبيرة في تنمية "ويؤكد محمد إبراىيـ شحاتة عمى أف 
القوة، التحمؿ، السرعة باإلضافة إلى الصفات البدنية المركبة كتحمؿ القوة : الصفات البدنية

  2".وتحمؿ السرعة والقوة المميزة بالسرعة

 :طريقة التدريب التكراري- 7-4

في ىاتو الطريقة تصؿ الشدة إلى القصوى وبالتالي يقؿ خالليا الحجـ منا تزداد الراحة 
اإلجابة الطويمة وتيدؼ ىاتو الطريقة إلى تطوير القوة القصوى والسرعة والقوة المميزة 

                                                           
 .269مرجع سابق ، ص :  مهند البشتاوي وأحمد إبراهٌم الخوجة1
، 2014، دار ماهً للنشر، مصر، 1، ط "تأثٌر فوائد تدرٌب اللٌاقة البدنٌة على وظائف األعضاء: " محمد إبراهٌم شحاتة2

 .125ص 
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 90"لمركض و " %90"بالسرعة، أما مكونات العمؿ بطريقة التدريب التكراري فتكوف الشدة 
وتكوف "  دقائؽ4 إلى 3"لمقوة مف أقصى جيد لمفرد، وتكوف فترة الراحة " %100إلى 

  (1).إيجابية

 :تأثيرها

تعمؿ عمى إشارة الجياز العصبي المركزي إضافة إلى أف الالعب يستعمؿ بحيف 
األكسجيف إذ أف مقدار استيالؾ األكسجيف أثناء األداء يرتبط بدرجة العمؿ، بحيث يزداد 
   2.إمداد القمب بالدـ واألكسجيف أثناء العمؿ العضمي عف طريؽ سرياف األكسجيف في الدـ

 :طريقة المعب- 7-5

ىي مف الطرؽ الشائعة االستعماؿ بمعبة كرة القدـ وتستخدـ في فترة اإلعداد الخاص 
والمنافسات وأحيانا تستخدـ في فترة اإلعداد العاـ بالنسبة لالعبي المستويات العميا، ويمكف 
ذلؾ عند حركة الالعب بالكرة مع أداء بعض التماريف والميارات أو مف خالؿ أداء بعض 

الصعوبات التي تتناسب مع حاالت الالعب الحقيقية مع مراعاة الزيادة في شدة عمؿ التدريب 
 .كمما اقترب الالعب مف المنافسة

 

 

 

                                                           
 .72، ص 2012، مكتب المجتمع العربً للنشر، عمان، األردن، 1، ط "الرٌاضة النسوٌة الفردٌة: " ناٌف مفضً الجبور1
، دار نرهان للنشر 1، ط "األسس الفٌزٌولوجٌة للتدرٌب فً كرة القدم: " ٌوسف الزم كماش، صالح بشٌر أبو خٌط2

 .318، ص 2010والتوزٌع، عمان، األردن، 
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 :التدريب المدمج-8

 :تعريف التدريب المدمج- 8-1

 :التعريف االصطالحي- 8-1-1

بأنو نظاـ متكامؿ ييدؼ إلى مساعدة المتعمـ خالؿ كؿ " 2003محمد عطية "يعرفو 
مرحمة مف مراحؿ تعممو، يقـو عمى الدمج بيف التعميـ التقميدي والتعميـ الحديث بأشكالو 

 .المختمفة داخؿ قاعات الدراسة

توظيؼ المستحدثات التكنولوجية في الدمج بيف : " بأنو2009ويعرفو زاىر اسماعيؿ 
األىداؼ والمحتوى ومصادر وأنشطة التعميـ وطرؽ توصيؿ المعمومات مف خالؿ أسموب 
العمـ وجيا لوجو والتعمـ اإللكتروني إلحداث التفاعؿ بيف عضو ىيئة التدريس بكونو معمـ 
 .ومرشد لمطالب مف خالؿ المستحدثات التي ال يشترط أف يكوف أدوات إلكترونية محددة

 :التعريف في المجال الرياضي- 8-1-2

يعرؼ عمى أنو طريقة تستخدـ المقاومات الثقيمة والخفيفة بطريقة متباينة وتيدؼ في 
النياية إلى تحسيف القدرة العضمية، وىي تدريبات أثقاؿ بشدة عالية يتبعيا تمرينات البميومترؾ 

في نفس المجموعة التدريبية، كما أنيا تتشابو بيوميكانيكيا، أف الشيء الميـ في التحضير 
البدني ىو أف تستطيع تسيير قوتؾ البدنية بتماريف تدخؿ فييا الكرة، التقييـ الفيزيولوجي 

بتماريف خاصة يجب أف تكوف معروفة، إدماج الكرة في العمؿ البدني سمع باكتساب قدرات 
تقنية، تكتيكية وبدنية  لالعب، وزيادة عمى ذلؾ المدرب يجب عميو أف يتأقمـ مع الثقافة 
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 1الكروية والتكتيكية لالعبيف والنوادي، التي تكوف تحت وصايتو، لكي يتحكـ في التدريبات،
مثال ىناؾ الذي يشاىد التمريف وينفذه وىو يختمؼ عف الذي يراه  "Bobby Nightويقوؿ 

 ".ويفيمو ثـ يطبقو وأيضا ىناؾ فروؽ بيف سماع التعميمات أو اإلصغاء إلييا

إف التماريف المعطاة إلى الفريؽ يجب أف تنفذ بشكؿ فعاؿ لكي يستفيد الالعب منو 
 إف لمتماريف أىمية كبرى في اإلعداد البدني العاـ والخاص، وفي اإلعداد 2بشكؿ كبير،

المياري واإلعداد الخططي إف كاف لممبتدئيف أو المستويات العميا لما تتميز مف خصائص 
 .لتييئة الرياضييف بدنيا ومياريا وتكتيكيا وبما يتناسب مع ذلؾ النشاط

التدريب المدمج يسمى مجمعا وأيضا مختمط أو تدريب المقاومة الخاصة، نحف نسعى 
 ومثاؿ لذلؾ الدمج أو 3لتحقيؽ مستوى جيد مف المياقة البدنية إلى التدريبات باستخداـ الكرة،

التكامؿ ىو التدريب الشبيو بالميارة الممزوجة بالمياقة الذي يتبقى عميو لفترة محددة مف 
 .الوقت

نستخمص أف التدريب المدمج ىو خمط بيف التماريف البدنية مع بعضيا البعض أو ىو 
دمج التماريف الميارية وذلؾ مف أجؿ تنمية صفة بدنية واحدة أو صفتيف معا، أو دمج بيف 

 .التماريف البدنية والميارية والتكتيكية مف أجؿ خمؽ أوضاع المنافسة

 :أهمية التدريب المدمج- 8-2

يعتبر التدريب المدمج وسيمة ميمة مف الوسائؿ الحديثة في تدريب كرة القدـ، فيو كسر 
لقاعدة ونمط التدريب اليومي الذي يتألؼ مف عدة فعاليات كاإلحماء ثـ تمريف التكتيؾ ثـ 

                                                           
1 Delal Alexander (2008): De L’entrainement a la performance en football, Paris, Dépôt 
Légale.  
2 Night Bobby (1983): W.A.B.C Italy: Bolongna. 

 .176، ص 2000التعلم وجدولة التدرٌب، العادل للطباعة، بغداد، العراق، :  وجٌه محجوب3
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تماريف المعب المصغر، وىو مناسب جدا لالعبيف الذيف يتدربوف لفترات تدريبية أكثر مف 
  1.خمس وحدات أسبوعية كما في المدارس واألكاديميات الكروية

 :أشكال وأنواع التدريبات المدمجة- 8-3

يعد مزيجا مف نماذج التدريبات ذات األثر اليادؼ لرفع الناحية الميارية والبدنية أو 
كالىما مف الناحية الخططية ويتوقؼ ذلؾ عمى محتواىا وىدفيا األساسي والفردي الذي 
يضعو المدرب ويتناسب ذلؾ مع مرحمة وفترة التدريب وىذه التدريبات أثر جيد لتنمية 

اإلحساس الحركي ورفع درجات تكيؼ الالعب لمتطمبات المباراة في أقؿ وقت متاح فضال 
عف تحسيف القدرات البدنية والخططية الخاصة وذلؾ بتنمية تقدير المسافات وسرعات العدو 

وزيادة قدرة الالعب عمى . وتوقؼ الدورات وربطيا بحركات الزمالء المنافسيف والخصـو
، ويتجو "كرة القدـ"االستجابة الصحيحة والتوقعات التي تتميز بيا طبيعة األلعاب الجماعية 

المدرب إلى إعداد الوحدات التدريبية لتحقيؽ األغراض السابقة مع مراعاة دمج تماريف بدنية 
  2.ميارية

 

 

 

 

 
                                                           

 .153، ص 1994، دار الفكر العربً، القاهرة، "الرٌاضة والحضارة اإلسالمٌة: " أمٌن أنور الخول1ً
 .200، ص 1998، اإلسكندرٌة، مصر، "قواعد وأسس التدرٌب الرٌاضً وتطبٌقاته: " أمر هللا أحمد البساط2ً
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 :التدريبات البدنية المدمجة- 8-3-1

طريقة تستخدـ المقاومات الثقيمة والخفيفة بطريقة متباينة تيدؼ في النياية إلى تحسيف 
ىي سمسمة تدريب بشكؿ : "Hack et Kotor 1986القدرة العضمية في ىذا الشأف يقوؿ 

 ".تشابيي بيدؼ تحسيف صفة بدنية واحدة

 :عناصر تقنين حمل التدريب البدني المدمج- 8-3-1-1

 :التكرارات في التدريب البدني المدمج -

عممية تحديد العدد األمثؿ مف " أف 1996يشير عبد العزيز النصر وناريماف الخطيب 
المجموعات والتكرارات لكؿ تمريف نالت قدرا عظيما مف االىتماـ لمحصوؿ عمى أفضؿ تنمية 
ف عدد التكرارات في المجموعة  لمقوة إذ أف عدد المجموعات لو عالقة مباشرة بنتائج التدرب وا 
يتحدد تبعا لميدؼ مف التدرب باألثقاؿ وقد أجمع معظـ مدربو القوة واإلعداد البدني عمى أف 

 6 – 10 مجموعات بػ 6 إلى 3الحد األدنى لمتنمية المؤثر لمقوة في مراحؿ اإلعداد باستخداـ 
 .تكرارات

 أف المجموعات والتكرارات تحدد حسب الفترة التدريبية Roger Earle (2000)ويذكر 
 أما في مرحمة القوة 12 إلى 8 والتكرارات مف 5ففي التضخـ العضمي تكوف المجموعات مف 

 تكرارات، أما في مرحمة القدرة فتكوف 6 إلى 5 مجموعات والتكرارات مف 5 إلى 3مف 
 . تكرار6 إلى 5 والتكرارات مف 5 إلى 3المجموعات مف 
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 :الشدة في التدريب البدني المدمج -

الشدة أو المقاومة المؤثرة أو " أف 1996يذكر عبد العزيز النصر وناريماف الخطيب 
الذي يجب أف يتدرب " الوزف الثقيؿ"المداومة الزائدة كميا مترادفات تعبر عف مقدار المقاومة 

بو الالعب وتعد الشدة واحدة مف أكثر متغيرات تدريب القوة أىمية وتعرؼ الشدة في مجاؿ 
، ولقد نالت عممية تحديد "أقصى ثقؿ يمكف رفعو لعدد محدد مف المرات"تدريب األثقاؿ بأنيا 

  1".وزف الثقؿ الذي يبدأ بو الالعب اىتماـ العديد مف العمماف والباحثيف في ىذا المجاؿ

 :الراحة في التدريب البدني المدمج -

يشير محمد محمود عبد الدايـ وآخروف أنو عندما يتـ استشارة العضمة بمقدار يفرؽ 
 .قدرتيا الطبيعية فاألنسجة العضمية تحتاج إلى وقت مناسب لتستعيد شفاءىا

 أف العديد مف الدراسات تناولت فترات الراحة Commynon Thomas 2006ويشير 
 .المثالية بيف تمريف المقاومة وىذه الفترة يشار إلييا بفترة الراحة داخؿ التمريف المدمج

 :الكثافة في التدريب البدني المدمج -

عمماء التمرينات والمدربيف " أف 1996يذكر عبد العزيز النصر وناريماف الخطيب 
الرياضييف يوصوف بالتدرب ثالث أياـ في األسبوع حيث يؤدي ذلؾ إلى أفضؿ استفادة ممكنة 

 .لمشفاء ويسمح بزيادة فعالة في القوة والمتغيرات الفيزيولوجية المصاحبة

 

 

                                                           
 .2010، "األكادٌمٌة العراقٌة الرٌاضٌة: " عمر حاٌد حمزة1
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 : التدريبات المهارية المدمجة- 8-3-2

طبيعة المعب خالؿ مبارايات كرة القدـ بمواقفيا المتغيرة والمتنوعة تفرض عمى الالعبيف 
أو المدمجة لذلؾ " الميارات المركبة"استخداـ أشكاؿ مركبة وكثيرة لمميارات المختمفة منيا 

يستوجب عمى المدرب إعداد وتجييز العبيف لمواجية تمؾ المواقؼ مف خالؿ االرتقاء 
 .بمستوى األداء المياري طبقا لشروط وظروؼ المباراة
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 :خالصة

إف المياـ التدريبية البد أف ترتبط بالمياـ التربوية ارتباطا وثيقا وأف يقـو المدرب بدور 
دارة ىذه المياـ بصورة مبرمجة ومنظمة بشكؿ  القيادة في عممية التدريب مف حيث التنفيذ وا 
فردي بحيث ينظـ األسموب الحياتي لالعب بما يناسب مقتضيات التدريب لتحقيؽ إنجازات 

مثمى وبالتالي فإف عممية التكامؿ الرياضي لإلنجاز مف حيث اإلعداد التدريبي وتنمية 
الصفات المراد تنميتيا، لرفع قدرة الرياضي أو الممارس لكرة اليد عمى اإلنجاز مف حيث 

اإلعداد البدني والفني والذىني وترقية التوافؽ الحركي بواسطة مجموعة مختمفة مف التمرينات 
 . اليادفة

 



 



 الفصل الثاني  والرشاقة في كرة القدماالنتقاليةالسرعة 
 

 
34 

: تمهيد
منيا  تناول العديد من الباحثين مصطمح المياقة البدنية من جوانب ومظاىر مختمفة

الجوانب الفيزيولوجية والحركية والنفسية فتحت مصطمح المياقة البدنية يفيم الفرد قابمية 
تحديد اإلنجاز البدني واالنتقال بو إلى حيز التنفيذ فضال عن استخدام الصفات الشخصية 

كاإلرادة والمياقة البدنية تعبير كرس لو العديد من الباحثين في شتى مجاالت الحياة 
جيودىم لمبحث عن أىميتو لمفرد والمجتمع وعند الحديث عن المياقة البدنية يجب أن 

نسترسل إلى الصفة المقرونة ليذه المياقة، لذا فقد تناول الكثيرون المياقة البدنية بالتعاريف 
عوامل األداء البدني " لتوضيح معالميا ومكوناتيا المتعددة حيث يطمق عمييا مصطمح

. والمتمثمة في القوة، السرعة، القدرة، التحمل، الرشاقة، اإلحساس الحركي والتوافق"
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تعتبر السرعة إحدى مكونات اإلعداد البدني و إحدى الركائز اليامة لموصول إلى 
المستويات الرياضية العالية ، وىي ال تقل أىمية عن القوة العضمية ، بدليل أنو ال يوجد 

 1.أي بطارية االختبارات لقياس مستوى المياقة البدنية العامة
يدعي البعض ان مصطمح السرعة في المجال الرياضي يستخدم  :تعريف السرعة

لمداللة عمى تمك االستجابات العضمية الناتجة عن التبادل السريع ما بين حالة االنقباض 
العضمي وحالة االسترخاء العضمي ، ويدعي البعض اآلخر أن السرعة ىي القدرة عمى 

 بأنيا قدرة الفرد عمى Biokrأداء حركات معينة فير أقصر زمن ممكن بحيث يعرفيا بيوكر
 2.أداء حركات متتالية من نوع واحد في أقصر مدة

: تصنيف السرعة
: وىي تنقسم إلى ثالث أشكال

وىي تتمثل في تكرار أداء حركات متماثمة لالنتقال من مكان : سرعة االنتقال (1
. (م50 – 10المسافة صغيرة نسبيا تصل في الجري من )إلى آخر 
والتي تتمثل في انقباض عضمة أو مجموعة عضمية ألداء حركة : سرعة الحركة (2

معينة في أقل زمن ممكن مثل ركل الكرة أو سحب الرجل بعيدا قبل أن تصطدم برجل 
. الخصم بعد تشتيت الكرة

ويطمق عمييا سرعة رد الفعل ، ويقصد بيا سرعة التحرك : سرعة االستجابة (3
ألداء حركة نتيجة لظيور موقف معين خالل المباراة مثل سرعة بدء الحركة لمالقاة الكرة 

 3.ةبعد تمرير الزميل أو سرعة تغيير االتجاه نتيجة لتغير موقف مفاجئ أثناء المبارا

                                                           
1

، القاىرة، 1عادل عبد البصير عمي، التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية والتطبيق، مركز الكتاب والنشر ط 
 .104م ص 1999

2
 .209مفتي إبراىيم، المرجع الشامل في التدريب الرياضي، ص  
3

 .162، دار الفكر العربي، القاىرة، ص 1التدريب الرياضي الحديث تخطيط وتطبيق وقيادة، ط: مفتي إبراىيم حماد 
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: أنواع السرعة
. تعرف بأنيا إنجاز حركات متشابية في أقل زمن ممكن: سرعة الحركة المركبة

وتشمل ىذه األشكال مكونات السرعة المرتبطة باألداء الحركي  :السرعة الجزئية
واألداء المياري المرتبطة بطبيعة األداء في التدريب أو المنافسة في مختمف األنشطة 
الرياضية، وتشمل أنواع مختمفة مثل الكمون التي تسبق رد الفعل البسيط أو الحركي، 

 1. وسرعة أداء حركة وحيدة بمقاومة قميمة، وسرعة التردد الحركيالحركة،وسرعة أداء 
تعرف بأنيا مقدرة عمى االستجابة المثيرة بحركة في أقل زمن : سرعة رد الفعل

. ممكن
ليست مظاىر السرعة التي تختمف من رياضة أو مسابقة ألخرى  :أهمية السرعة

نما تختمف أىميتيا أيضا، ولسرعة الرياضي أىمية كبرى في أنواع الرياضة والتي تتميز  وا 
مبارياتيا بالسرعة القصيرة، وال يجوز إىمال تنميتيا في بقية الرياضات حيث يحدد مستوى 

: سرعة الرياضي حسب
. سرعة الجري في المسافات القصيرة- 
تعتبر مكون ىام لمعديد من جوانب األداء البدني في الرياضات المختمفة وتعتبر - 

 2.إحدى عوامل نجاح العديد من الميارات الحركية
في المباراة عند مفاجأة الخصم من خالل سرعة األداء وتتضح أىمية السرعة - 

والتمرير والتحرك وتغيير المراكز وتؤكد دراسات تحميل النشاط الحركي لممباريات الدولية 
أن السرعة بأنواعيا من مميزات العب الكرة الحديثة حيث يساىم ذلك في زيادة فعاليات 

 .الخطط اليجومية

                                                           
1

، ذات السالسل 1أحمد فؤاد الشاذلي ويوسف عبد الرسول بوعباس، األسس العممية لتدريب التمرينات البدنية، ط 
 .313 – 312، ص ص 1998لمطباعة والنشر والتوزيع، 

2
 .313 – 314أحمد فؤاد الشاذلي ويوسف عبد الرسول بوعباس، مرجع سابق، ص ص  



 الفصل الثاني  والرشاقة في كرة القدماالنتقاليةالسرعة 
 

 
37 

وتمكن أىمية السرعة في أداء الالعب لمميارات األساسية بالسرعة والدقة - 
والتكامل واآللية تحت ضغط المنافس وخاصة عند التصويب بدقة عمى المرمى أو عند 

 .التمرير الدقيق أو قطع الكرة
كما تنمي لدى المياجم والمدافع االستجابات المتعدد لمواقف المعب المختمفة - 

والحركات الخطيرة وىذا بالنسبة لتغيير موضع الكرة والزمالء والمنافسين طيمة المباراة 
فبالنسبة لممدافع يستطيع أن يستعيد صحة موقفو بعد الخداعات التي يمكن أن يقوم بيا 

 .المياجم
ىناك بعض العوامل اليامة التي يعتمد عمييا في : العوامل المؤثرة عمى السرعة

 :تنمية وتطوير صفة السرعة ومن أىم ىذه العوامل
تعمل الحرارة عمى زيادة سرعة االنقباضات العضمية لذلك يجب : درجة الحرارة (1

 .عمى قدرة االستفادة اإلحماء والتييئة قبل البدء في ممارسة التمارين الرياضية
سرعة الرجل يمكن زيادتيا حتى سن العشرين، بعد ذلك تتجو : السن والجنس (2

السرعة إلى التناقص بمعدل ثابت، أما المرأة فتصل زيادة سرعتيا في سن السادسة عشر 
 من %80حتى السابعة عشر، وقد أثبتت التجارب بان سرعة السيدات تصل إلى حوالي 

 .سرعة الرجل
إذا قمت المرونة عن المعدل المناسب في منطقة الحوض يمكن أن : المرونة (3

تعيق السرعة، وخاصة في الجري السريع ألنو في ىذه الحالة سوف تزيد من المقاومة عن 
طريق العضالت غير المشتركة في المجيود ، كما انو ال يوجد دليل حتى اآلن عمى أنو 

 .يمكن زيادة السرعة عن طريق تنمية المرونة أكثر من المعدل المناسب
من المعروف أن عضالت جسم : الخصائص التكوينية لأللياف العضمية (4

اإلنسان تشتمل عمى ألياف حمراء وأخرى بيضاء، فاأللياف العضمية الحمراء تتميز 
باالنقباض البطيء في حين تتميز األلياف البيضاء باالنقباض السريع مقارنة باأللياف 
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الحمراء، ونتيجة لذلك فإنو يصبح من الصعوبة تنمية مستوى الفرد الذي يتميز بزيادة 
نسبة األلياف الحمراء في موضع عضالتو والوصول إلى مرتبة عالية في حالة أداء 

 .التحدي
يتعمق ىذا بمدى نجاح : النمط العصبي والتوافق العضمي العصبي لمفرد (5

 .عمميات التكيف واإلثارة لمعضالت العامة في الحركة
القوة العضمية ىامة لضمان السرعة، ونستطيع القول أن ىناك : القوة العضمية (6

عالقة طردية بين القوة والسرعة، حيث أثبتت التجارب العممية أن القوة العضمية زادت من 
 .سرعة عدائي المسافات القصيرة عن غيرىا من العبي المسافات األخرى

 التوتر العضمي خاصة في العضالت :القدرة عمى االسترخاء العضمي (7
المقابمة من العوامل التي تعيق سرعة أداء التخزين، وغالبا ما يعود التوتر العضمي لعدم 

 أو إلى ارتفاع درجة االستشارة 1معرفة الفرد بالطريقة الصحيحة لكيفية أداء التمرين،
والتوتر االنفعالي، لذلك فاالسترخاء العضمي ىام جدا لمحركات التي تتطمب عنصر 

 .السرعة
أن العضمة القابمة المطاطية تستطيع أن تعطي : قابمية العضمة لإلمتطاط (8

انقباضا سريعا وقويا بعكس العضالت القميمة المطاطية وال تقتصر أىمية اإلمتطاط عمى 
 .العضالت العاممة في الحركة فقط ولكن ىناك أىمية كبرى لمعضالت المقابمة

وىي سمة نفسية ترتكز عمى قابمية الفرد في التغمب عمى : توتر اإلرادة (9
 2.المقاومات الداخمية والخارجية والتصميم لموصول لميدف الذي ينشده

 
                                                           

1
 .164مفتي إبراىيم حماد، مرجع سابق، ص  
2

م 1989إبراىيم الشعالن، كرة القدم بين النظرية والتظبيقية واإلعداد البدني في كرة القدم، دار الفكر العربي، القاىرة،  
 .115ص 
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 :العوامل المحددة لمسرعة
 :السرعة محددة بعوامل وىي كما يمي

زمن رد الفعل يخضع لقواعد فسيولوجية والتي ال تسمح : سرعة رد الفعل (1
 . من الثانية10 – 1باليبوط تحت القيمة الحدية التي تقدر بحوالي 

تتمثل في القدرة الحركية األكبر أىمية عند الرياضي فأحسنيم : قدرة التسارع (2
 .الذي عنده تسارع عند االنطالق أحسن

ىي قدرة الرياضي عمى القيام بحركات أكثر سرعة مع : سرعة الحركة (3
 1.استرخاء خاص، فاالنطالق المباشر عند االنطالق أحسن

 :السرعة االنتقالية
 ىاوه  ،ويقصد بيا العدو حيث يمتزم انتقال الجسم و اكتساب مسافة معينة

HARRE  بأنيا القدرة عمى التحرك لألمام بأسرع ما يمكن  .

 يقتني أنىم ما يتميز بو العب الكرة الحديث فيجب أأما سرعة االنتقال وىي من 
المدرب  بيا والبد أن يالحظ المدرب االرتفاع التدريجي بتحسين السرعة خالل السنة وأن 

 العصبي وأنو البد أن يسبقيا إحماء اإلجيادىذه التمرينات ال تجرى في الصباح، أو بعد 
مناسب والبد لمدرب الناشئين من الحرص عند التدريب عمى السرعة فاألشبال البد حقا 

أن يختاروا من الذين يتميزون بالسرعة أصال، ولكن عند تدريبيم عمى السرعة يدب 
 سنة، ثم يرتفع بعد ذلك شدة الحمل وفقا لسن 14مالحظة التدريب المناسب حتى سن 

.  الالعب

سرعة انتقال الجسد من نقطة إلى نقطة في : "بأنيا" إبراىيم شعالن"والتي يعرفيا - 
 2".أقل زمن ممكن

                                                           
1

 .99م، ص 1992، (ن.د)عمي فيمي البيك، أسس إعداد العبي كرة القدم واأللعاب الجماعية،  
2

 .11نوال فيمي العبيدي وفاطمة عبد المالكي، مرجع سابق، ص  
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تتمثل في السرعة القصوى التي ترتبط ارتباطا : بأنيا" عمي فيمي البيك"ويعرفيا - 
وثيقا بمقدار القوة العضمية التي يبذليا الرياضي، والتي ينتقل فييا مركز الثقل من حركة 
األطراف وباستمرار مثل حركة السباحة والجري، ولكي تتحرك األطراف بصورة سريعة 

 1.البد من وجود قوة عضمية تعمل عمى تحريكيا
السرعة الحركية والسرعة : العالقة بين السرعة االنتقالية والسرعة الحركية

االنتقالية تأتيان في تقسيميما الفيسيولوجي ضمن القدرات الالىوائية التي تشتمل باإلضافة 
إلى عنصر السرعة قدرات أخرى قد يدخل ضمنيا العمل العضمي الثابت، وىنا تختمف 
سيسولوجية السرعة حيث أن اإلنسان ال يستطيع أن يظير أقصى سرعة لو إال لبضع 

 2.ثوان قميمة
ىي قدرة الرياضي عمى القيام بحركات أكثر سرعة مع : تعريف آخر لمسرعة الحركية

 3.استرخاء خاص، فاالنطالق المباشر عند االنطالق أحسن
 :العوامل الفيزيولوجية التي يجب مراعاتها عند تنمية السرعة االنتقالية

 :عند تنمية السرعة االنتقالية يجب مراعاة النقاط التالية
  التدريب باستخدام السرعة األقل من القصوى حتى السرعة القصوى عمى أن

 .يتم األداء بالتوقيت الصحيح واالنسيابية
  استخدام مسافات قصيرة في التدريب حتى ال تؤدي إلى التعب وأيضا عدم

 .التكرار الكثير حتى ال يؤدي إلى التعب وظيور أخطاء في األداء
  فترات الراحة تكون كافية حتى يتمكن الالعب من استعادة االستشفاء وتكون

 . دقائق5 إلى 2غالبا من 
                                                           

1
 .182، ص 1997ط، دار الفكر العربي، مصر، . أبو عبد العالء الفتاح وأحمد نصر الدين، ب  
2

، دار الوفاء لدنيا الطباعة 1يوسف الزم كماش، صالح بشير أبو خيط، عمم وظائف األعضاء في المجال الرياضي،ط 
 .38، ص 2011والنشر، اإلسكندرية، مصر، 

3
 .40يوسف الزم كماش، صالح بشير أبو خيط، عمم وظائف األعضاء في المجال الرياضي، مرجع سابق، ص  
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ويؤدك إدريس بوزيد عمى أن الراحة الكاممة ضرورية عند تنمية صفة السرعة 
 .لتحقيق اليدف من وراء ىذه التنمية

1:يدعي بعض الباحثين أن العوامل المؤثرة في السرعة تتمثل في ما يمي-   
كما ذكرنا سابقا فإن خصائص : الخصائص التكوينية لأللياف العضمية

األلياف العضمية البطيئة واأللياف السريعة نتيجة لذلك يصبح من الصعوبة تنمية مستوى 
الفرد الذي يتميز بنسبة زيادة األلياف الحمراء في معظم عضالتو والوصول إال مرتبة 
عالية في األنشطة الرياضية التي تتطمب بالدرجة األولى صفة السرعة ومن الممكن 
تطوير مستواه في نواحي السرعة إلى درجة معينة وحدود ثابتة ال يتخطاىا كنتيجة 

 .لمخصائص الوراثية التي يتسم بيا جيازه العضمي
إن تنمية وتطوير صفة السرعة ترتبط بنمط الجياز : النمط العصبي لمفرد

العصبي الذي يتميز بو الفرد إذ أن عممية التحكم والتوجيو التي يقوم بيا الجياز العصبي 
المركزي من العوامل اليامة التي تأسس عمييا قدرة الفرد عمى أداء الحركات المختمفة 

بأقصى سرعة، ألن العممية العصبية التي تكمن في التغيير من حاالت الكف أي إعطاء 
إشارات لعضالت معينة بالكف عن العمل إلى حالة اإلشارة أي تكميف عضالت معينة 

 .بالعمل
ومن المعروف أن التوتر العضمي وخاصة : القدرة عمى االسترخاء العضمي

العضالت المضادة من العوامل التي تكون سرعة األداء الحركي وتؤدي كذلك إلى درجة 
 .اإلشارة والتوتر االنفعالي كما ىو الحال في المنافسات اليامة

تؤثر الحالة النفسية بدرجة كبيرة في قدرة الفرد عمى إنتاج المزيد : العامل النفسي
من القوة العضمية فعمى يل المثال قد يكون عامل الخوف أو عدم الثقة في النفس من 

نتاج القوة العضمية (االنتقالية)العوامل التي تعوق قدرة الفرد عمى تطوير السرعة   1.وا 
                                                           

1
 .147عادل عبد البصير عمي، مرجع سابق، ص  
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 :الرشاقة
يحتاج العب كرة القدم إلى صفة الرشاقة لمحاولة النجاح في دمج عدة ميارات أساسية 
في إطار واحد أو التغيير من سرعتو واتجاىو في إيقاع سميم عمى األرض أو في اليواء 

بأن عنصر الرشاقة " مفتي إبراىيم"و " محمد بن صالح"بطريقة سيمة وانسيابية ويرى 
يرتبط أساسا بباقي عناصر المياقة البدنية بأشكال وصور متنوعة فمذلك ىنالك اختالف 
كبير حول تحديد معنى ومفيوم الرشاقة ويفرى االختالف بين العمماء في تحديد الرشاقة 

أنيا تتميز بالطابع المركب نظرا الرتباطيا الوثيق بكل من الصفات البدنية من جية 
 .وبالنواحي الميارية لألداء الحركي من جية أخرى

 :مفهوم الرشاقة
أن الرشاقة تتطمب القدرة عمى تغيير أوضاع الجسم أو : (Clark)يرى كالرك 

أنيا قدرة الجسم أو أجزاء منو عمى تغيير  (Barro)شرعتو وتغيير اتجاىو، ويرى بارو
إلى أنيا تتطمب  (Cureton)اتجاىاتو واشتراط أن يكون ذلك مصحوبا بالدقة كما يشير 

أن ىذا العمل يتطمب القوة العظمى أو  (Cureton)القدرة عمى تغيير االتجاىكما أبرز 
  2.القدرة

بأنيا قدرة الفرد عمى تغيير أوضاعو في اليواء  "(Larson 1976)ويعرفيا أيضا الرسون 
 ".وتتضمن أيضا تغيير االتجاه
تعني الرشاقة المقدرة عمى تغيير أوضاع الحسم أو سرعتو "كما يعرفيا مفتي حمادة 

أو اتجاىاتو عمى األرض أو في اليواء بدقة وانسيابية وتوقيت صحيح كما تعني أيضا 
المقدرة عمى سرعة التحكم في أداء حركة جديدة والتعديل الصحيح لمعمل الحركي "

 ".وضبطو

                                                                                                                                                                                
1

 .179تطبيقاتو، مرجع سابق، ص -عصام عبد الخالق، التدريب نظرياتو 
2

 .74، ص 1989اإلعداد الفني بكرة القدم، مطبعة جامعة بغداد : سامي الصفار 
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القدرة عمى سرعة التحكم في أداء حركة "بأن الرشاقة ىي " عصام عبد الخالق"ويعرفيا 
 1".جديدة والتعديل السريع الصحيح لمعمل الحركي

بأنيا القدرة عمى التوافق الجيد لمحركات بكل ألجزاء الجسم أو جزء " ماينل"ويعرفيا 
 2.معين منو كاليدين أو القدم أو الرأس

 :أنواع الرشاقة
 : بني رشاقة عممة ورشاقة خاصة كما يمي1985يقسميا شتيمر 

بمقدرة الالعب عمى مدى التوافق واإلنجاز الجيد لمميارات : رشاقة عامة- 
 .الحركية العامة

مقدرة المعب عمى التصرف في إنجاز تكتيك الميارة الحركية : الرشاقة الخاصة- 
 3.الرياضية بأعمى كفاءة ممكنة

 :تنمية الرشاقة
 :يمكن أن نطور صفة الرشاقة كما يمي- 
تمارين - التمارين الثنائية -  تمارين األلعاب والمسابقات –التمارين الجمناستيكية - 

التمارين الخاصة بكرة القدم - التمارين المعقدة - الدحرجة من خالل الشواخص واألعالم 
 4.(الميارات األساسية)

 
 
 
 

                                                           

(
1

 .236بسطوبسي أحمد، أسس ونظريات التدريب الرياضي، ص ( 
(

2
 .266بسطوبسي أحمد، أسس ونظريات التدريب الرياضي، ص ( 

(
3

 .265بسطوبسي أحمد، أسس ونظريات التدريب الرياضي، ص ( 
(

4
 .266بسطوبسي أحمد، أسس ونظريات التدريب الرياضي، ص ( 
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 اشتراطات تنمية الرشاقة: (01)شكل 
كما يمكن تطوير الرشاقة العامة عن طريق األلعاب الجماعية وألعاب الصفات - 

التوافقية كالجري بكرة القدم وتنطيط الكرة في كرة السمة، وكذلك عن طريق الميارات 
 .الحركية كالتعمق والتزلج والوثب والجري في اتجاىات مختمفة

عن طريق استخدام أجيزة ألعاب القوى كالجري بين الحواجز المنخفضة والوثب - 
العالي من األمام دون استخدام تكنيك الدوران ورمي القرص واالقتراب والوثب في حفرة 

 .الرمل
عن طريق استخدام أجيزة الجمباز حيث تعطي الالعب فرصة تحسين التوافق - 

الحركي وال يؤدى التمرين في درجات صعوبة كبيرة بل تمرينات أرضية بسيطة بتوافق 
 1.حركي بسيط

 :أما عن تطوير الرشاقة الخاصة فيكون كما يمي- 
عن طريق ممارسة الميارات األساسية لأللعاب بأشكال مركبة وتوافق وبشكل - 

أكثر صعوبة عن تمرينات الرشاقة العامة والذي يظير من خالل تمرينات التوافق 
 .الخاصة

                                                           
1

 .215كمال عبد الحميد، نفس المرجع، ص  
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 .تنطيط كرة القدم بالرجمين- 
 .ضرب الكرة بالرأس مع الحائط- 
 .تنطيط كرتين سمة في وقت واحد- 
وبذلك  (تمرين معاكس)وأيضا عن طريق تدريب مجموعات عضمية مقابمة أي - 

 :ينشط التوافق الحركي بين تمك المجموعات العضمية والمجموعات المقابمة كما يمي
 . متر ويمدد30 – 20جري إلى الخمف - 
 .محاولة المشي عمى اليدين- 
 1. ويكرر30 – 20التحرك أحد الجانبين - 
تقوم ىذه التمرينات بإكساب الالعب القدرات : عن طريق استخدام أدوات بديمة- 

يقاع وربط حركي متميز  دراك حسن حركي عالي باإلضافة إلى انسياب وا  ⇐ التوافقية وا 

قذف الكرة عاليا من وضع الوقوف ثم التحرك ثالث خطوات والتكور ثم النيوض لوقف 
 .الكرة

 2.ويشير حسام سامر عبده بإمكانية استعمال األساليب التالية في تنمية الرشاقة- 
تقصير زمن األداء الحركي بمعنى تقصير زمن األداء الحركي وسرعتو ولكن ال - 

 .يكون ىذا األداء يؤثر عمى االنسيابية لمحركة ودقتيا وأدائيا الصحيح
التنمية المنفردة لمكونات الرشاقة بمعنى تحسين رد الفعل الحركي والتوجيو - 

 .والتوافق والتنسيق واالسترخاء بعد كل حركة عمى حدا
 
 
 

                                                           
1

 .207مفتي إبراىيم، المرجع الشامل في التدريب الرياضي، مرجع سابق، ص  
2

 .207مفتي إبراىيم، نفس المرجع، ص  
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 :أهمية الرشاقة
الرشاقة ترتبط بكافة الميارات الحركية والعديد من العناصر البدنية في كثير من - 

الرياضات وتظير في اختيارات في األداء الحركي والتصحيح الموجو لألخطاء الحركية 
 .التي تظير خالل تنفيذ الحركة

ويمكن االستفادة من الرشاقة في محاولة  التغيير في فن أداء حركة إلى أخرى - 
بصورة ناضجة أو لمحاولة سرعة تغيير الرياضي االتجاه، ويمكن بواسطة االتجاه الالزم 
في درجة تطور الرشاقة الوصول إلى قابمية توافق الشخصية واختيار الموىوبين بشكل 
أفضل، ويمكن بواسطة تطوير الرشاقة الوصول إلى البناء الموجو بسبب خصوصية 

 1.المعبة والفعالية الرياضية
 
 
 
 
 
 
 

 أساليب تنمية الرشاقة: (02)شكل رقم 
 
 
 

                                                           
1

 .619، ص 1998قاسم حسن حسين، أسس التدريب الرياضي، عمان، دار الفكر لمنشر  
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 :خالصة
إن الصفات أو القدرات المركبة من الجانب النفسي والحركي ىي حتما من أىم 

المكتسبات الواجب عمى العب كرة القدم االتصاف بيا، وأوليا صفة السرعة والرشاقة، 
فيي من أكثر المكونات البدنية أىمية بالنسبة لألنشطة الرياضية وخاصة كرة القدم والتي 

 .تتطمب تغيير اتجاه الجسم والسرعة الحركية خاصة بقدر كبير من التوافق والدقة
ىاتو المكتسبات التي بدورىا تمكن الفتى الالعب من تبيان موىبتو وطموحاتو المجسدة في 

 .المعبة
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 :تمهيد

تعتبر كرة القدم كأي لعبة من األلعاب ليا مبادئيا األساسية والتي تعتمد في إتقانيا 
 وأن نجاح أي فريق وتقدمو يتوقف إلى حد ،إتباع األسموب السميم في طرق التدريب عمى

 ويعتبر األداء المياري في كرة القدم ،مدى إتقان أفراده لممبادئ األساسية لمعبة كبير عمى
 بتنميتو خاصة في المراحل السنية االىتمامالميمة التي البد عمى المدرب  من العوامل

 لذا سنتطرق في ىذا الفصل إلى أىم  ،الجانب البدني والحركي المتقدمة باإلضافة إلى
باإلضافة إلى الحديث عن خصائص العب كرة القدم  الميارات األساسية في كرة القدم

ميمة من مراحل نمو اإلنسان أال وىي مرحمة  ووقفنا كذلك في ىذا الفصل عمى مرحمة
وخصائص النمو في ىذه المرحمة واىم  المراىقة وقمنا بالتطرق إلى مفيوميا وأىم فتراتيا

 .المشكالت التي يتعرض ليا المراىقون
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 وىي قدرة الالعب عمى التعامل مع الكرة وحل: مفهوم المهارة في كرة القدم -1
واليجومية  المشكالت في إطار قانون المعبة من أجل المشاركة في بناء الخطط الدفاعية

الحركات تتناسب مع  بأنيا القدرة عمى انتقاء أنسب"ويرى محمد حازم ومحمد أبو يوسف 
لعبة كرة القدم وىو إصابة   بما يسمح تحقيق اليدف األساسي في ،طبيعة الموقف المتغير

 1".إصابة مرماه مرمى الفريق الخصم بأكبر عدد من األىداف ومنعو من

وتنقسم إلى ميارات بالكرة وميارات بدون : المهارات األساسية في كرة القدم- 2
 .كرة

 : المهارات األساسية بالكرة- 2-1

يعتبر التمرير من أكثر الميارات األساسية استخداما في كرة  :التمرير- 2-1-1
تستخدم ىذه الميارة وبكثرة في المباريات والفريق الذي يجيد الميارة يستطيع  حيث« القدم 

 .أداء الواجبات الدفاعية واليجومية في الممعب وبشكل سميم وبدرجو كبيرة من

 إذ تجتمع بين ،تندرج ميارة التمرير ضمن الميارات الجماعية والفردية في أن واحد
الجماعي والفردي ولعبة كرة القدم ىي لعبة جماعية لذلك نجد أن التمرير واستقبال  العمل

 .2الجماعيةمجموعة من الالعبين ضمن الفريق الواحد يعتبر ضمن األعمال  الكرة يبن

 إلى أن ميارة التمرير عبارة عن حركة Christian Séguin  وFrançoise ويشير
تسمح بإرسال الكرٍة إلى الزميل سواء كان ىذا التمرير تمرير أرضيا أو تمرير نصف  تقنية
 .إلخ ...عالي

                                                           
لطباعة والنشر ؛ لا دين دار الوفاء ل ،1 ط ،ين في كرة القدمئاشنأسس اختيار ال: محمد حازم؛ محمد أبو يوسف  1

 .249، ص 2005،  مصر،دريةناإلسك
 .222 ع ،2013 ، األردنن،ما، عيعزتوال دار أسامة لمنشر و،1ط: ينيانميارات كرة القادم وقوا: عدى النمرين  2
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وتعتبر ميارة التمرير ىي العنصر الجوىري لمعب الجماعي في كرة القدم والتمرير 
يجاد الثغرات في الدفاع الفريق الخصم بأنواعو يسمح  1.لمفريق بحيازة الكرة لفترات أطول وا 

 : الجري بالكرة2-1-2

بالرغم من كرة القدم الحديثة تتطمب استخدام التمرير السريع بين الالعبين الفريق 
أن ذلك ال يقمل من أىمية استخدام الجري بكثرة وفي مواقف متعددة فالجري   إال،الواحد

المسافات خالل المساحات الخالية مما يؤدي إلى تحسين موقف  بالكرة يفيد في قطع
 2.مرمى الفريق المنافس الفريق ىجوميا واقترابو من

ويرى مفتي إبراىيم بأن مصطمح الجري بالكرة يعني التحرك بيا والسيطرة عمييا في 
 ، والجري بالكرة يفتح الثغرات في دفاع الفريق المنافس أتناء المباراة،مرمى المنافس اتجاه
امتالك الالعب لمكرة يكون واجب عميو في الكثير من األحيان المنافس التحرك  وخالل
 أوقد يكون ىدف التحرك بيا حتى يظير لو  ،مرمى المنافس لمتيديف عميو تجاهابيا في 

 3.مراقبة المنافسين لجميع العبي فريقو زميل كما في حالة

: بالكرة الفنية المراحل خاصة بالكرة الجري تطوير عند مراعاة يجب عناصر

 4:في لثوتتم

 .مدافع تخطي أو الفريق لصالح خالية مساحة الستغالل بالكرة الجري ييدف أن- 

  .بالكرة الجري تنفيذ خالل الالعب لجسم المنافس االسترخاء- 
                                                           

1 François Gil, Christian Seguin Football (Initiations et Perfectionnement des Jeunes), 
Edition Amphora, 2001, p 78.  

 ، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة،1 ط،أسس التعمم والتعميم وتطبيقاتو في كرة القدم: قاسم لزام صبر وآخرون  2
 . 76 ص ،2005 ،مصر

 . 131ص ، 2010 ، مصر، القاىرة، دار الكتاب الحديث،1 ط،المرجع الشامل في كرة القدم: مفتي إبراىيم  3

 .135 ص ،قبسا مرجع ،القدم كرة في الشامل المرجع: إبراىيم مفتي  4
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  .بالكرة الجري لتنفيذ المناسب الموقف في المناسب القدم جزءٍ  استخدام- 

 .لمموقف طبقا بالكرة الجري خالل الخطوة تضيق أو توسيع- 

 .الجري خالل عمييا وبالتحجيز المجاور المنافس عن بالقدم بالجسم الكرة حجب- 

 بالقرب منافس تواجد خالل ذلك األمر تطمب إذا لممنافس مناسب خداع استخدام- 
 .بالكرة يجري الذي الالعب من

  .بالكرة جريو خالل تماما لو المحيطة لممتغيرات الالعب تركيز- 

 الموقف لظروف طبقا الكرة في التصرف بعد السريع الصحيح التحرك تنفيذ- 
 بو المتواجد

 :والخداع المراوغة -2-1-3

 سيطرتو تحت الكرة وبقاء وخداعو المنافس الالعب من التخمص فن ىي المراوغة
 بين كفاح ىي المعب مواقف أغمب إلى ونظرا  ،الممعب من جزء أي في فييا والتحكم
 محاولة خالل األىمية تكتسب المراوغة فإن مدافع واألخر مياجم أحدىما الالعبين
 في والمساحة الوقت لديو يكون أن يساعد مما المدافع من التخمص المياجم الالعب
 ناحية من التأكيد من البد بالكرة المراوغة تنفيذ وعند ،السميمة بالطريقة والتصرف الممعب
 ويمجأ، الكرة عمى التامة السيطرة مع ممكن زمن بأقل الفعل رد وسرعة التوقيت وىي ىامة

 1.مالخص الفريق العبي ضغط تحت وقوعو بسبب المراوغة إلى الالعب

 تقترن ما غالبا المراوغة ميارة أن حسن ياسر وىاشم الصالح محمد غازي ويرى
 في خاطئة الحركية الخصم استجابات كل جعل يمكن خالل من والذي الخداع بعممية

                                                           
 .89 ص ،سابق مرجع ،القدم كرة في األساسية والميارات التعمم: محمود أسعد موقف  1
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 التسديد في السيمة الفرص لخمق الصحيح والتوقيت المساحة استغالل مع والتفنيد التموقع
 الالعب كان إذا إال ،الكرة لخسارة أكيدة طريقة ىي خداع دون من والمحاورة... والتمرير
 1.عالية بسرعة يتمتع

 حركة ىي المراوغة أن إلى Christian Seguinو  François Gil من كل ويشير
 تعتبر الخداع عممية أن كما المنافسين بتجاوز الكرة عمى الحائز لالعب تسمح تقنية

 توقعا الالعب حركة يتوقع وجعمو المنافسين سموك عل التأثير خالليا من يمكن كوسيمة
 2.المراوغة عممية نجاح في قصوى بدرجة الخداع ويساىم خاطئ

 منيا مواقف عدة في المراوغة تستخدم "ويقول المراوغة عن إبراىيم مفتي ويعمق
 التمرير إمكانية تكون الوقت نفس وفي المدافع من المراقبة تحت نفسو الالعب يجد عندما
 الكرة يعمى المستحوذ المياجم جانب أو أمام فجأة مدافع العب أي ظيور أو الزميل إلى
 عمى التسديد أراد إدا حالة وفي المياجمين من أكثر المدافعين كان إذا ما حالة وفي

 3.ذلكد تفني في صعوبة ووجد ،المرمى

 :الكرة عمى السيطرة -2-1-4

 لزام قاسم عرفيا وقد القدم كرة في األساسية الميارات إحدى الكرة عمى السيطرة تعد
 بزيادة أىميتيا زادت وقد ،تصرفو تحت وجعميا الكرة عمى الالعب حصول" أنيا وآخرون

                                                           
 .160 ص ،سابق مرجع: حسن ياسر ىاشم ،الصالح محمد غازي  1

2 François Gil, Christian Seguin: op.cit, p 62. 
 ص ،2010  ،األردن ،عمان ،والتوزيع لمنشر غيداء دار  ،1ط، القدم كرة في الفني األداء تحميل :منصور أحمد ظافر  3
35. 
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 الدفاعية المعب الخطط تنفيذ في الرئيسية الفنية العوامل من باعتبارىا الحديثة المعب سرعة
 1."واليجومية

 باإلضافة ،وبخارجو القدم لمقدمة الكرة استالم في الكرة عمى السيطرة أقسام وتتمثل
 مختمفة بمناطق الكرة بإخماد أو وخارجو وبأسفمو القدم بداخل الكرة إخماد عمى القدرة إلى
  ...(.بالرأس ،بالصدر ،الفخذ ،القدم هجبو )الجسم من

 :التصويب في كرة القدم- 2-2

  ويتطمب التصويب من الالعب مقدرة عمى التركيز،جوم الفرديهىو إحدى وسائل ال
في األداء لمختمف أنواع ضرب الكرة بالقدم و تأتي فرصة التصويب  وميارة فنية عالية

بين الالعبين أو يجب قبل التصويب أن تقرر  دائما بعد المحاورة أو بعد المعب الجماعي
ريق فمرمى ال واحي الضعف في حارسنويجب أن يدرك . الالعب كيف يصوب

 2.المنافس

 :الشروط والمبادئ القاعدية في التصويب- 2-2-1

 :الدقة في االتجاه- أ

 :ي تخضع إلىهالدقة في االتجاه تمي لتوجيو مساحة التصويب لذا ف

 .وكذا مساحة االتصال في االتجاه المراد توجيو قدم االرتكاز

 .الحوض يكون عموديا في ىذا االتجاه المراد

 .(ةنصف مثبت) تثبيت رجل االرتكاز
                                                           

 دار ،1ط  ،القدم كرة في وتطبيقاتو الحركي التعميم أسس: كماش الزم يوسف ،خيط أبو بشير صالح ،صبر لزام قاسم  1
 .129 ص ،2010 ،األردن ،عمان ،والتوزيع لمنشر زىران

 .108 ص ،قب مرجع سا،حتفي مختار  2
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 :وىناك مبادئ خاصة بالحركة ىي

 .تتطمب ضرب الكرة إلى نقطة محددة

 .بعد أقصى لمسافة التصويب

 .صالبة الرسغ

 .توجيو ركبة التصويب تبعا لممسار المراد بعد االرتطام بالكرة

 :عناصر الدقة في العمو- ب

والمرتكزة أساسا وخصوصا عمى  غير بعيد عن المعطيات الخارجية المحدد لممسار
 :ـىذه األخيرة منشرطة ب اتجاه التصويب فإن

 .وضعية قدم االرتكاز

 .توجيو مساحة االتصال

 .المكان الموجو إليو الكرة بعد القذف

إن توجيو خط الركية ومساحة التالمس عموديا ىو عنصر أساس في تحديد اتجاه 
 1.سواء كان تصويبا أفقيا أو إلى األعمى قذف أو التصويب

 :عرض مختمف العوامل بمفترض وجود: عناصر القوة في التصويب- ج

 .استطاعة عضمية
 .تكازراتزان جيد و صالبة اال

 .سعة االتزان لكل السمسمة المفصمية المشاركة في الحركة

                                                           
 .13 ص ،2002 ، قسنطينةت، قسم ،زان عمى تعمم التصويبتاال رث دراسة أ، مذكرة ماجيستر،سعد سعود فوائد  1
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 .سرعة تثبيت مساحة التالمس
 .1الركبة و الحوض. صالبة مساحة التالمس و كذا موقع مفصل الدم

 :أقسام التصويب- 2-2-2

 .التصويب بباطن القد

يستخدم في التصويب التي تتطمب الدقة وتوجيو الكرة الخاصة في ضرب الجزاء 
 .لمسافة قريبة وخالل المعب

 :التصويب بوجو القدم األمامي

و زيادة المدى . نظرا لصالبة الجزء الضارب. ىي أقوى أنواع الضربات و أسرعيا
ا عمى زيادة كمية الحركية المنقولة لمكرة لحظة بالضاربة مما يؤثر إيجا الحركي لمرجل

 2.العضمي لمعضالت القابضة لمفخذ االصطدام بفعل العمل

:  التصويب بوجو القدم الداخمي

الضربات المنحنية  يستخدم في حاالت قميمة في التصويب عمى مرمى و خاصة
وعظم  ويتحدد الجزء الضارب بالمسافة ما بين األصبع األكبر (عمى شكل موزة)التي 

 .مفصل القدم

 من الضربات مىتستخدم في التصويب عمى مر: التصويب بوجو القدم الخارجي
عمى حائط الصد حيث يأخذ اتجاه التصويب مسارا منحنيا يتحدد الجزء  الثابتة لمتغمب

 3.ومفصل القدم من الخارج األصبع الصغير الضارب بالمسافة ما بين

                                                           
 .14سابق، ص  مرجع ،رتي ماجسرةكمذ :سعد سعدود فؤاد  1
 .160-161 ص ، مرجع سابق،ي كرة القدمف المرجع الشامل :مفتي إبراىيم  2
 .15 ، صقب مرجع سا، مذكرة ماجيستر:د سعود فؤادعس 3
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 :اجمة الكرةهم 2-2-3

محاولة االنقضاض عمى الكرة التي في حوزة المنافس : اجمة الكرةهتعني ميارة م
 :اجمة الكرة كما يميهيمكننا التفريق بين نوعين من م ييدف االستحواذ عمييا أو

 .مياجمة الكرة من األمام

 .1بنمياجمة الكرة من الجا

 :أغراض المهاجمة- ب 

 .تشتيت الكرة و إبعادىا عن الخصم

 .محاولة الحصول عمى الكرة و السيطرة عميا

وينقسم تشتيت الكرة إلى ثالثة طرق وفقا لموقت الذي بياجم فيو المدافع الالعب 
 :استقبال الكرة وىي المياجم عند

 (.قطع الكرة)الكرة قبل أن تصل المياجم تشتيت  -1

 .تشتيت الكرة لحظة استالم المياجم ليا لمحاولة الحصول عمى الكرة- 2

 .يت الكرة بعد استقبال المياجم لياتشت- 3

 :اجمةموطرق ال- ج

 :اجمة وىيهارة المهوجد ثالث طرق أساسية لتنمية وتطوير مت

 (.الدفع بالكتف) المكاتفة -1

                                                           
 .165 ص :قب مرجع سا:إبراىيممفتي  1
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 .المياجمة بالقدم- 2

 1.يقاف رصد الكرةإ- 3

 :التماسرمية  2-4

 :مفهوم مهارة رمية التماس- 2-4-1

حدد أداء رمية التماس في قانون كرة القدم بحيث يكون عمى منفذىا أن يواجو المعب 
خط التماس مع ضرورة مالمسة جزء من كمتا القدمين لألرض ويجب أن  و قدمو خارج

 2.كمتات اليدين ترمى من فوق الرأس باستخدام

 :أنواع مهارة رمية التماس

 .رمية التماس باالقتراب- 
 .رمية التماس من الوقوف- 
 .رمية التماس والقدمان متباعدتان- 
 3.رمية التماس رجل أماما ورجل خمفا- 

 :ضرب الكرة بالرأس- 2-5

ضرب الكرة بالرأس من الميارات األساسية الصعبة التي تحتاج إلى توقيت مناسب 
 واستخداميا ميم في كرة ، وشجاعة و ثقة عالية بالنفس،مالمسة الكرة لمرأس في لحظة

                                                           
-177 ص ،2008 ،1 ط،دجمة  دار، عمان، التعمم والمجارات األساسية في كرة القدم:يتيهموفق أسعد محمود ال  1

176. 
 .169-170 ص ، مرجع سابق:مفتي إبراىيم  2
 .169-170 ص ، مرجع سابق:مفتي إبراىيم  3
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ي سبب ه و،المناسبة وال بديل عنيا مع الكرات ذات التمرير العالي  ألنيا الميارة،القدم
 1.أىمية عن إحراز األىداف باستخدام القدم في التصويب مباشر إلحراز األىداف وال تقل

 :الكرة بدون األساسية المهارات -3

 :االتجاه وتغير الجري -3-1

 بحركات يقوم فيو . الممعب ساحة في بالكرة الجري ة بكثرة القدم كرة العب يمتاز
 التي والمواقف المعب لمتطمبات ونظرا ،المباراة زمن طوال االتجاىات ولمختمف ومتعددة
 الالعب من الكرة لقطع التحرك أو زميمو من الكرة الستقبال يتحرك أن منو تتطمب
 في الكرة لمتابعة أو المراكز التبادل أو الممعب في مناسب موقع الحتالل والجري المنافس
 وحسب سريعة أو بطيئة تكون وقد ،كبيرة أو قصيرة بخطوات الجري يكون وقد ...اليجوم
 2.المعب موقف يتطمبيا ناحية أي في اتجاىو لتغير مييأ في الموقف

 الستخدامات نظرا القدم كرة لالعبي الميمة النواحي من الوثب يعد: الوثب- 3-2
 ،الخصم الالعب من الكرة لقطع أو بالرأس الكرة ضرب في خاصة، الممعب في الوثب
 الفريق فوز في سبب يكون قد الموضوعة المعب خطة ووقف سميم بشكل بثالو تأدية وأن
 لو قطعيا طريق عن، محتممة خسارة من الفريق إنقاذ في أو ىدفو إحرازه طريق عن

 مما المطموب اليدف وتنفيذ المناسب بالوقت الكرة إلى الوصول في بالغة أىمية لو والوثب
 .الوثب عمى الالعب مقدرة وتطوير المستمر التدريب يتطمب

 تمكين وعدم، خداعو ومحاولة الخصم الالعب من التخمص فن ىو: الخداع- 3-3
 إلى ووصوليم المنافسين المدافعين من لمتخمص محاوالتيم من الخصم الفريق العبي

                                                           
 .245 – 244 ص ، مرجع سابق:مشعل عدي النمر  1
 ص ،سابق مرجع ،وتطبيقاتو والتعميم التعمم أسس ،خيط أبو سعد بشير صالح، كماش لزام يوسف  ،صبر لزام قاسم 2

99. 
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 أفضمية المياجمين الالعبين يعطي الخداع بأن المالحظ فمن ،اآلخر الفريق مرمى
 الالعب بذكاء مرتبط الخداع كون من يأتي ذلك وأن الممعب في المساحة عمى لموصول
 .ممكنة فترة وبأقل لمكرة االختيار وحسن ،الفعل رد وسرعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمثل الميارات األساسية دون كرة: (03)شكل رقم 

:  القدم كرة العبي مميزات -4

 1:يمي ما في الباحثون حددىا وقد

                                                           
 ،2011 ،األردن  ،عمان ،والتوزيع لمنشر العربي المجتمع المكتبة ،1ط ،القدم كرة سيكولوجية: الخيكاني سعيد عامر  1

 .59 ص
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 أن البد التي والحركية البدنية الصفات من مجموعة وىي: البدنية المياقة -4-1
 تؤمن التي وىي وغيرىا المرونة المطاولة القوة ،السرعة ومنيا القدم كرة العبو بيا يتمتع
 وواجبات ميام من منو مطموب ما ألداء المباريات في القدم كرة لالعب الحركي الخزان
 .ططيةخوال الفنية إمكانياتو وفق

 ،الفنية بمياراتيا يدعي ما أو األساسية مبادئيا رياضية لعبة لكل: التكنيك -4-2
 ىذه من األلعاب بين األوفر النصيب فييا يكون يكاد التي القدم كرة مع الحال وىكذا

 القدم لكرة الالعبين حيازة عند تتجسد الميارات وىذه العبييا تميز التي والميارات المبادئ
 الجري أو المختمفة بأنواع إخمادىا أو الكرة استقبال أو التيديف أو بأنواعيا بالمناولة
 المكان ألخذ الجري أىميا من كرة بدون الالعب يؤدييا ميارات ىناك أن كما ...بالكرة

 .الدفاعية الميارات إلى باإلضافة ...واالنفتاح والمشاغمة المناسب

 :خطط المعب- 4-3

 فبعضيم لمعبة األساسية لممبادئ انتقاليم مدى في القدم كرة في الالعبون يختمف
 الالعبين إلى تستند الدفاع فميمة  ،والعكس اليجومية من أكثر الدفاعية الميارات يثقن
بعاد والمكاتفة التشتيت ميارات إتقان إلى يميمون الذين  تستند دسن في وغيرىا الكرة وا 
 خمادإو بسرعة كالدحرجة ىجومية بميارات يتمتعون ينذال الالعبين إلى اليجوم ميمة
 أن نجد وىكذا والتيديف الذكية المراوغة عمى والقدرة صغيرة مساحة في الجيد الكرة

 . المكان الصحيح المناسبفي العبيو يوظف الذي ىو الجيد المدرب

 المعبة مكونات جميع توافر وجود افترضنا لو: والتربوية النفسية النواحي -4-5
 لديو الالزمة التربوية أو النفسية النواحي توافر وعدم القدم كرة العبي عند  ،الذكراألنفة 
 لممسؤوليات يفتقرون ألنيم الالعبين ليؤالء الالزم النجاح تتوقع أن الممكن غير فمن
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 األمور من تعد لم النفسية الحاالت ألن والدافعية اإلرادة وقوة بالنفس كالثقة النفسية
  1. من أركان لعبة كرة القدمأساسيا ركنا أصبحت بل الثانوية

                                                           
 .60مرجع سابق، ص :  عامر سعيد الخيكاني 1
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 :ةخالص

 الميارات إلى باإلضافة القدم كرة في الميارة مفيوم إلى الفصل ىذا في تطرقنا لقد
 أن يجب التي المميزات عن تكممنا ثم كرة بدون أو بالكرة سواء أنواعيا بمختمف األساسية
 عممية إلى باإلضافة ،...(الخططية، الميارية، البدنية )القدم كرة العب بيا يتصف
 وكذا التدريبية الجرعات إعطاء أن عميو المتفق ومن ،الرياضة ىذه في النفسي اإلعداد
 أىميا عوامل عدة عمى يتوقف لالعبين والمياري البدني المستوي تطوير اجل من التدريب

 مختمف في تكوين إلى ييدف النادي أن كما  ،لالعب العمرية المرحمة خصائص
 باختالف يختمف التدريب فان وبالتالي األكابر مستوى إلى بيم والوصول األصناف
 .أخرى إلى عمرية مرحمة من يختمف كما والمستويات األىداف
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 :تمهيد
 عدم صحة أوإن طبيعة المشكمة التي يطرحيا بحثنا تستوجب عمينا التأكد من صحة 

 عمينا القيام بدراسة ميدانية باإلضافة استمزمالفرضيات التي قدمناىا في بداية الدراسة، لذا 
. إلى الدراسة النظرية ألن كل بحث نظري يشترط تأكيد ميدانيا إذا كان قابال لمدراسة

ولمقيام بالبحث الميداني يتوجب عمى الباحث القيام ببعض اإلجراءات التي تساىم في 
يعني القيام   ذو قيمة عممية عالية ، فالبحث الميداني الوجعموضبط الموضوع 

نما معالجة كل حيثياتوباالختبارات من حيث الدراسة األولية و األسس العممية :  فقط وا 
ئي لممتغيرات كما أن لمشكمة البحث فروض يجب عمينا إتباع را والضبط اإلجلالختبارات

 المشكمة و تحديدىا ووضع فرضياتيا و معرفة اختبارالمنيج التجريبي الذي يساعد عمى 
. العوامل التي تأثر في موضوع الدراسة
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 :المنهج المتبع- 1
 وطبيعة البحث ولكون محاولو ضبط كل لمالئمتواستخدم الباحثون المنيج التجريبي 

فيو  عامل واحد يتحكم ك في المتغيرات التابعة في التجريبالمؤثرة األساسيةالعوامل 
 1 .تحديد وقياس تأثيره عمى المتغيرات التابعةلالباحث ويغيره عمى نحو معين 

 أ تغير في المتغير التابع عندىا يمجإحداثلى إ المتغير المستقل يؤدي أنبمعنى 
 المتغيرات المستقمة التي تأثيرلى معرفة إلى البحث التجريبي، فالبحث التجريبي يسعى إ

 2 .قد تؤثر عمى المتغيرات التابعة لمباحث المعنى بدراستيا
 :مجتمع وعينة البحث- 2

يتمثل مجتمع البحث في العبي أصاغر كرة القدم لمقسم الجيوي لوالية قسنطينة و 
تعد عممية اختيار عينة البحث من الخطوات الضرورية و ، العب250البالغ عددىم 

بغرض إتمام العمل العممي، إذ يتطمب من الباحث البحث عن عينة تتالئم مع طبيعة 
عممو وتنسجم مع المشكمة المراد حميا إضافة إلى كون ىذه العينة تمثل مجتمعيا أصدق 

 من مجتمع %12 العب يمثمون نسبة مقدارىا 30تمثيل، أما عينة البحث فقد تكونت من 
 ممثمة في العمريةث المرحمة يختيار العينة بصفتيا عينة متجانسة من حاالبحث وقد تم 

 مجموعة ضابطة ومجموعة ، العب من فريق عين ببوش و فريق قصر الصبيحي15
. تجريبية

" بطريقة التدريب المجمع"ق عمييا برنامج تدريبي خاص بيط: العينة التجريبية -
. لتطوير بعض الميارات األساسية في كرة القدم

  .نتركيا تتدرب بصفة عادية :العينة الضابطة -

                                                           
 .59ص ،2003 جامعة بغداد، ،1ط دليل الباحث لكتابة األبحاث، رافع صالح الكبسي، : نوري إبراىيم الشوك 1
. 301ص ،2011 عمان، دار الراية لمنشر والتوزيع، ،1ط عمم النفس الرياضي، :وليد دحاحمة عربي حمودة،  2
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 قمنا بزيارة ميدانية االستطالعية في إجراء التجربة البدءقبل : االستطالعيةالدراسة 
يب الفريقين، وىذا من أجل التوصل إلى رلنتفقد الوسائل المستعممة وضبط أوقات تد

 و تجنب العراقيل والمشاكل التي يمكن أن تواجينا خالل االختباراتأفضل طريقة إلجراء  
 ". الموضوعية، الثبات،الصدق"العمل الميداني، كان اليدف من إجرائيا ىو تحديد 

:  تحديد متغيرات البحث- 4
ويسمى أحيانا بالمتغير التجريبي، وىو عبارة عن : "المتغير المستقل- 4-1

المتغير الذي يفترض الباحث أنو السبب أو أحد األسباب لنتيجة معينة و دراستو قد تؤدي 
 1.إلى معرفة تأثيره عمى متغير آخر

متغير المستقل في البرنامج التدريبي المقترح لويتمثل ا: تحديد المتغير المستقل
. ةطريقة المدمجالب

ىو الظاىرة التي توجد أو تختفي أو تتغير حينما يطبق : " المتغير التابع-4-2
 2."الباحث المتغير المستقل أو يبدلو

ويتمثل المتغير التابع في ىذا البحث في بعض الصفات : تحديد المتغير التابع 
المراوغة "وبعض الميارات األساسية في كرة القدم "السرعة و الرشاقة "البدنية و الحركية 

". والتصويب
ىي نوع من المتغيرات المستقمة، ال يدخل في تصميم : "المتغيرات الدخيمة- 4-3

البحث، كما أنو ال يخضع لسيطرة الباحث ،ولكنو يؤثر في نتائج البحث  تأثير غير 

                                                           
 القاىرة، دار الفكر، ،1ط البحث العممي في التربية وعمم النفس الرياضي، :أسامة كامل راتب محمد حسن العالوي، 1

 .219ص ,1999
 دار الوفاء، ،1ط في العموم االجتماعية، مبادئ البحث العممي :سرنان أحمد عمى مرسي حسين أحمد الشافي، 2

 .74 ص ،2009 اإلسكندرية،
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تاحة المجال لمتغير وحده وبتالي تأ يره عمى ثمرغوب فيو لذلك البد ضبط ىذه العوامل وا 
 1.المتغير التابع

:  المجال الزماني والمكاني- 5
" عاشورة عمار"لقد تمت التجربة التي قمنا بيا في الممعب البمدي : المجال المكاني -

 .بعين ببوش
 : كتالياالستطالعية بالنسبة لمعينة االختباراتلقد قمنا بإجراء : المجال الزماني -
 . القبمياالختبار 15/12/2018 -
 . البعدياالختبار: 12/01/2019 -
: الشروط العممية لألداة - 5-1
 يجب توفره في اعتبارإلى أن الصدق يعتبر أىم تايمور يشير : الصدق- أ
 2.االختبار
".  أو المقياس في قياس ما وضع ألجمواالختبارويدل الصدق عمى مدى صالحية "

قمنا بحساب الصدق الذاتي وذلك بالجذر التربيعي لمعامل الثبات وقد تبين أن 
 .ةي ذو درجة صدق عالاالختبار
 ما عمى مجموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد اختبارإذا أجري : الثبات- ب
 عمى نفس المجموعة ورصدت أيضا درجات االختبار ثم أعيد إجراء ىذا االختبارفي ىذا 

كل فرد ودلت النتائج عمى أن الدرجات التي حصل عمييا الطالب في المرة األولى ىي 

                                                           
 القاىرة، دار الفكر العربي، ،3ط القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضية وعمم القياس الرياضي، :محمد صبحي 1

 .321 ص ،1996
 ص ،1999 األسس العممية والطرق اإلحصائية في التربية البدنية والرياضية، عمان، إبراىيم، مروان عبد المجيد 2

68. 



 الفصل الرابع اإلطار المنهجي لمدراسة
 

 
70 

 أن نتائج استنتجنانفس الدرجات التي حصل عمييا ىؤالء الطمبة في المرة الثانية، 
  1." ثابتة تمامااالختبار

 وأعدنا 20/12/018 العبين في 10 األول عمى عينة االختبارقد قمنا بتطبيق 
 االرتباط معامل باستخراج بعد أسبوع عمى نفس العينة في نفس الظروف قمنا االختبار
 .9 الحرية  ودرجة0.05يدرسون عند مستوى الداللة "البسيط 
 المستخدمة في ىذا البحث سيمة وواضحة الفيم االختباراتإن : الموضوعية- ج

 ذو الموضوعية الجيدة و االختبارغير قابمة لمتأويل و بعيدة عن التقويم الذاتي، إذ أن 
يتم  .......... الذي يبعد الشك وعدم الموافقة من قبل المخبرين حيث أن االختبار
 المستخدمة ذات موضوعية االختبارات وحدة الزمن وىي بذلك الثانية وبذلك تعد باستخدام

 .جيدة
 : البدنية والمهاريةلالختباراتيبين معامل الثبات ومعامل الصدق  (1)جدول رقم 

معامل الصدق معامل الثبات حجم العينة  االختبارات

البدنية 
السرعة الحركية اختبار 

 الرشاقة اختبار
10 

0.99 
0.97 

0.99 
0.98 

المهارية 
  اختبار المراوغةاختبار

التصويب 
0.98 0.98 

 : البرنامج التدريبي- 6
: األسس العممية في وضع البرنامج التدريبي المقترح- 6-1

إن البرامج التدريبية ليا دور ىام في مجال تدريب الناشئين حيث أنيا الوسيمة 
حيث قمنا بتصميم البرنامج ,  الالعبين في األنشطة المختمفة أداءالرئيسية لرفع مستوى 

التدريبي المقترح بطريقة التدريب المدمج مستعينين بالقواعد والنظريات العممية المستنبطة 
                                                           

 .183 ص دار الفكر العربي، ،3ط القياس في التربية الرياضية، :محمد حسن العالوي 1



 الفصل الرابع اإلطار المنهجي لمدراسة
 

 
71 

من الراجع واألبحاث والدراسات السابقة إضافة إلى نماذج تدريبية لبعض المدربين 
. العالميين

 من ىذا أمكن التوصل لوضع أسس لمبرنامج التدريبي المالئم مع العينة وانطالقا
:  رىن الدراسة والتي يكمن تاريخيا فيما يمي

 . البرنامج لخصائص المرحمة العمرية لمعينة قيد الدراسةمراعاة -
شدة، مدة الحمل، مدة الراحة، طبيعة "مراعاة البرامج لمكونات حمل التدريب  -

 ".التكراراتالراحة، عدد 
 . أحدث التمارين المدمجةاستخداممراعاة  -
 .االنترنت عمى تسجيالت الفيديو و باالعتمادالحرص عمى التنويع  -
 .االىتمام بالجانب الترويجي وعدم إىمال عنصر التشويق والمنافسة -
 .أن يخدم التمرين أىدافا متعددة في وقت واحد -
 .مراعاة البرامج لمبادئ التدريب وأسس التخطيط -
 :بناء البرنامج- 6-2
 :تحديد األهداف– 6-2-1
.  إلى أعمى مستوى من خالل تطوير الصفات البدنية والحركيةبالالعبالوصول  -
.  وتعمم الميارات اليجوميةأداء القدرة عمى الالعبين اكتساب- 
: تحديد محتوى البرنامج– 6-2-2

. بات البدنية الحركية التي تضمنتيا الوحدات التدريبيةليتضمن المتط
:  وسائل تنفيذ البرنامج– 6-2-3
. ضبط الزمان الكمي - 
. تحديد وقت التدريب و المكان المخصص لو- 
 .زمةالتحديد الوسائل البيداغوجية ال- 
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:  الدراسة اإلحصائية7-
 1:المتوسط الحسابي- 7-1

𝑿 =  
 𝒙

𝒏
 

 :حيث
𝑋  = المتوسط الحسابي. 

 𝑥 =مجموع القيم . 
n =العينة . 
 : االنحراف المعياري- 7-2

 
𝑆2 = االنحراف المعياري. 

 x
 .مجموع مربع القيم = 2

( x)2 = مربع مجموع القيم. 
n =العينة . 
 :معامل االرتباط بيرسون- 7-3

 
:  المستخدمةاالختبارات- 8
: السرعة االنتقالية اختبار- 8-1

 .لالعباالنتقالية قياس السرعة : االختبارغرض 

                                                           
، دار الورق للنشر، عمان، 1اإلحصاء المتقدم في العلوم التربوية، ط:  محمد عبد العالي، حسين ردان البياني 1

 .63، ص 2006
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 متر، صافرة، 5 متر، وعرضو عن 50 ميدان ال يقل طولو عن :زمةالاألدوات ال
 .ميقاتي

:  وصف األداء
 . متر10يتخذ كل مختبر وضع االستعداد خمف خط البداية بـ - 
 .عندما يعطي المدرب اإلشارة ينطمق المختبر بأقصى سرعة حتى خط النياية- 
عندما يقطع المختبر خط النياية يقوم الميقاتي بإيقاف الساعة وحساب الزمن - 

 .الذي يستغرقو الالعب
 :تعميمات االختبار

 .يؤدي كل متسابقين االختبار معا لضمان توافر عامل المنافسة- 
 .عمى كل مختبر أن يجري في الحارة المخصصة لو- 
 .يتخذ المختبر الوضع من البدء العالي عند خط البداية- 
 
 
 
 
 

 السرعة االنتقالية اختبار يمثل :(4)شكل رقم 
" الجري الزجزاج بطريقة بارو: " الرشاقة اختبار -8-2

قياس الرشاقة الكمية لجسم أثناء تحركو  : االختبارالغرض من 
.  إيقاف ساعة، م3 م وعرضو 4.75ميدان مستطيل الشكل طولو : زمةالاألدوات ال

 .سم 30خمسة قوائم مع المالحظة أن ال يقل طول القائم عن 
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 العالي خمف خط البداية، البدء من االستعداد وضعية الالعبيتخذ : األداءوصف 
عادة المحاولةلمبدءوعند إعطاء اإلشارة   . يقوم بالجري المتعرج بين القوائم الخمسة وا 

 :االختبارتعميمات 
 .يبدأ المختبر بالجري من وضع الوقوف من خط البداية -
 .8 الجري وفقا لمشكل المحدد بالرسم عمى شكل رقم اتجاهيكون  -
 بيا و المطموب ىو الدوران االصطداميجب عدم شد القوائم أو نقميا من مكانيا أو  -

 .من ورائيا

 
 قياس الرشاقة  اختبار يمثل :(5)شكل رقم 

:  المراوغةاختبار -8-3
 .قياس مستوى السيطرة و التحكم و المراوغة: االختبارالهدف من  -
.  خمسة أقماع، كرة، ساعة إيقاف، صافرة: زمةالاألدوات ال -
 10تثبت األقماع كما في الشكل و المسافة بين كل قمع و األخر : وصف األداء -

 محاوال تحقيق اقل زمن 8عب بالجري المتعرج بالكرة بين األقماع عمى شكل الم يقوم ال
ممكن  

.  بالكرة أثناء الجرياألقماععمى كل مختبر عدم لمس : االختبارتعميمات - 
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.  قياس مهارة المراوغةاختبار يمثل (:6)شكل رقم 

:  ختبار التصويبا -8-4
. دقة التصيب نحو اليدف: االختبارالهدف من - 
. ثالث كرات قدم، ساعة التوقيت: األدوات المستخدمة- 
:  اإلجراءات- 
:  ترسم أربعة أىداف مستطيمة الشكل عمى حائط أممس عمودي عمى األرض -1

  قدم12 × 4: المستطيل الثاني-  قدم          6×2: المستطيل األول -
  قدم24× 8: المستطيل الرابع-  قدم       18×6: المستطيل الثالث -

:  حساب الدرجات -
.  نقاط إذا لمست الكرة المستطيل األول4- 
 نقاط إذا لمست الكرة المستطيل الثاني  3- 
 نقاط إذا لمست الكرة المستطيل الثالث 2- 
 نقاط إذا لمست الكرة المستطيل الرابع 1- 
 . نقاط إذا خرجت الكرة بعيد عن المستطيل الرابع0- 
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  24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يمثل اختبار التصويب: (7)شكل رقم 

18 

12 

6 

  نقاط4
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: خالصة
لقد شمل محتوى ىا الفصل اإلجراءات الميدانية و ذلك بتحديد المنيج المناسب ثم 

 االختبارات باإلضافة إلى اإلجراءات األخرى لمبحث فيما يخص االستطالعالقيام بعممية 
البدنية و الميارية وعينة و مجتمع البحث و مجاالتو وكذا الدراسات اإلحصائية حيث أن 
ىذه اإلجراءات تعتبر أسموب منيج في أي بحث يسعى أن يكون دراسة عممية  ترتكز 
عميو الدراسات األخرى باإلضافة إلى أنيا الباحث تساعد الباحث عمى تحميل النتائج 

. المتوصل إلييا
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 :تمهيد

 وتحميل عرض ضرورة تستدعي العممية البحوث نحوىا عمى تسير التي المنيجية إن
 التي والتشابيات االختالفات توضيح أجل من وىذا الدراسة إلييا توصمت التي النتائج
 ال وحتى الدراسة خالل المسجمة نتائج عن الغموض إلزالة وذلك بحث أي إلييا يصل
 جداول في المدونة النتائج ىذه وتحميل دراسة عمى الفصل ىذا ويحتوي ،أرقام مجرد تبقى

 نتائج عرض يمي وفيما الدراسة ليذه نتيجة الواقع التغير لتوضيح البياني وتمثيميا خاصة
 .تحميل من
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 :عرض ومناقشة نتائج البحث1

 :عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية للعينة التجريبية والعينة الضابطة1-1-

 قصد إصدار أحكام موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بين عينتي البحث التجريبية
 والضابطة من خالل بعض المتغيرات وبعض االختبارات البدنية، عمل الطمبة عمى معالجة مجموعة 

 ستيودنت كما ىو موضح في T" " الدرجات الخام المتحصل عمييا باستخدام اختبار داللة الفروق
: الجدول التالي

المتغيرات 
 Tالعينة الضابطة العينة التجريبية 

المحسوبة 
T 

الجدولية 
داللة 

الفروق  المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

اختبار السرعة 
 2.07 0.60 634 0.61 6.30االنتقالية 

2.14 

غير دال 

غير دال  1.97 0.68 9.47 0.70 9.40اختبار  الرشاقة 

غير دال  2.03 0.92 22.31 0.95 22.21اختبار المراوغة 

اختبار 
غير دال  1.87 1.01 6.92 1.04 6.86التصويب 

لداللة الفروق بين المتوسطات لالختبارات القبلية  (T)يبين نتائج اختبار : (02)جدول رقم 
لعينتي البحث 

 يتضح لنا من خالل ىذا الجدول الخاص بالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في
  التجربةإجراءبعض المتغيرات وبعض الصفات البدنية انو ال توجد فروق معنوية بين المجموعتين قبل 

 الجدولية عند (T)وكميا اقل من ( 2.07 و 1.87)المحسوبة ما بين  (T) الرئيسية حيث بمغت قيمة
 .مما يؤكد تكافؤ وتجانس المجموعتين قبل إجراء التجربة 14ودرجة الحرية  0.05الداللة  مستوى
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 :عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى للقياسين القبلي والبعدي0-1-

 : للعينة التجريبية والعينة الضابطةالسرعة االنتقاليةعرض وتحليل نتائج اختبار 1-0-1-

عدد  
 العينة

 T االختبار البعدي االختبار القبلي
المحسوبة 

T 
الجدولية 

داللة 
الفروق  المتوسط 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

العينة 
 2.09 0.56 5.57 0.61 6.30 15 التجريبية

2.14 
دال 

العينة 
دال  2.07 0.59 6.22 0.60 6.34 15 الضابطة

السرعة يمثل نتائج القياسين القبلي والبعدي لعينتي البحث في اختبار ( 03) جدول رقم
 :االنتقالية

 : يتضح لنا أنأعالهمن خالل مالحظة نتائج الجدول 

 وانحراف  6.30 المجموعة التجريبية تحصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره
 0.56 وانحرافو المعياري قدره 5.57ما االختبار البعدي فبمغ متوسط الحسابي  أ0.61 معياري قدره
 وىذا عند مستوى 2.14ـ الجدولية التي تقدر ب( T)وىي أكبر من  2.09المحسوبة ( T )وبمغت قيمة

 ويعني ىذا أن الفرق بين االختبار القبمي والبعدي ىو فرق معنوي دال 14 ودرجة حرية 0.05 الداللة
 .إحصائيا لصالح االختبار البعدي

 وانحراف  6.34 المجموعة الضابطة خالل االختبار القبمي حققت متوسط حسابي قدره
 0.59وانحراف معياري  6.22وبمغ المتوسط الحسابي في االختبار البعدي  0.60معياري قدره 
 وىذا عند مستوى 2.14 ـالجدولية التي تقدر ب( T)وىي أكبر من  2.07المحسوبة ( T )وبمغت قيمة

ويعني ىذا أن الفرق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي ىو فرق  14 ودرجة حرية 0.05 الداللة
 .إحصائيا لصالح االختبار البعدي معنوي دال
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 :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية للقياسين القبلي والبعدي1

 : للعينة التجريبية والعينة الضابطةالرشاقةعرض وتحليل نتائج اختبار 1-0-1-

عدد  
 العينة

 T االختبار البعدي االختبار القبلي
المحسوبة 

T 
الجدولية 

داللة 
الفروق  المتوسط 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

العينة 
 2.06 0.64 8.24 0.70 9.40 15 التجريبية

2.14 
دال 

العينة 
دال  1.97 0.62 9.22 0.68 9.47 15 الضابطة

 :الرشاقةيمثل نتائج القياسين القبلي والبعدي لعينتي البحث في اختبار ( 04) جدول رقم

 :من خالل ىذا الجدول يتضح لنا أن

 وانحراف  9.40المجموعة التجريبية تحصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره 
 0.68وانحرافو المعياري قدره  9.47ما االختبار البعدي فبمغ متوسطو الحسابي  أ0.70معياري قدره 
وىذا عند مستوى  2.14 ـالجدولية التي تقدر ب( T )وىي أكبر من 2.06 المحسوبة( T )وبمغت قيمة

ويعني ىذا أن الفرق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي ىو فرق  14ودرجة حرية  0.05الداللة 
 .حصائيا لصالح االختبار البعديإمعنوي دال 

 وانحراف معياري 9.47 المجموعة الضابطة خالل االختبار القبمي حققت متوسط حسابي قدره
 وبمغت قيمة 0.62وانحراف معياري  9.22وبمغ المتوسط الحسابي في االختبار البعدي  0.68قدره 

(T ) وىي اقل من 1.97المحسوبة( T )0.05  عند مستوى الداللة2.14ـ الجدولية التي تقدر ب 
ويعني ىذا أن الفرق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي ىو فرق معنوي غير دال  14 ودرجة الحرية

 .إحصائيا
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 :عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة للقياسين القبلي والبعدي- 1

:  عرض وتحليل نتائج اختبار المراوغة1-4-1-

عدد  
 العينة

 T االختبار البعدي االختبار القبلي
المحسوبة 

T 
الجدولية 

داللة 
الفروق  المتوسط 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

العينة 
 2.11 0.98 20.58 0.95 22.21 15 التجريبية

2.14 
دال 

العينة 
دال  2.03 1.02 22.11 1.05 22.31 15 الضابطة

 :المراوغةيمثل نتائج القياسين القبلي والبعدي لعينتي البحث في اختبار ( 05) جدول رقم

 :من خالل ىذا الجدول يتضح لنا أن

 وانحراف  22.21المجموعة التجريبية تحصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره 
 0.98وانحرافو المعياري قدره  20.58ما االختبار البعدي فبمغ متوسطو الحسابي  أ0.95معياري قدره 
وىذا عند مستوى  2.14 ـالجدولية التي تقدر ب( T )وىي أكبر من 2.11 المحسوبة( T )وبمغت قيمة

ويعني ىذا أن الفرق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي ىو فرق  14ودرجة حرية  0.05الداللة 
 .حصائيا لصالح االختبار البعديإمعنوي دال 

 وانحراف معياري 22.31 المجموعة الضابطة خالل االختبار القبمي حققت متوسط حسابي قدره
 وبمغت قيمة 1.02وانحراف معياري  22.11وبمغ المتوسط الحسابي في االختبار البعدي  1.05قدره 

(T ) وىي اقل من 2.03المحسوبة( T )0.05  عند مستوى الداللة2.14ـ الجدولية التي تقدر ب 
ويعني ىذا أن الفرق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي ىو فرق معنوي غير دال  14 ودرجة الحرية

 .إحصائيا
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 :عرض وتحليل نتائج اختبار التصويب للعينة التجريبية والعينة الضابطة1-

عدد  
 العينة

 T االختبار البعدي االختبار القبلي
المحسوبة 

T 
الجدولية 

داللة 
الفروق  المتوسط 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

العينة 
 2.12 0.87 6.81 0.92 6.86 15 التجريبية

2.14 
دال 

العينة 
دال  2.05 0.98 6.95 1.02 6.98 15 الضابطة

 :التصويبيمثل نتائج القياسين القبلي والبعدي لعينتي البحث في اختبار ( 06) جدول رقم

 :من خالل ىذا الجدول يتضح لنا أن

 وانحراف  6.86المجموعة التجريبية تحصمت في االختبار القبمي عمى متوسط حسابي قدره 
 0.87وانحرافو المعياري قدره  6.81ما االختبار البعدي فبمغ متوسطو الحسابي  أ0.92معياري قدره 
وىذا عند مستوى  2.14 ـالجدولية التي تقدر ب( T )وىي أكبر من 2.12 المحسوبة( T )وبمغت قيمة

ويعني ىذا أن الفرق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي ىو فرق  14ودرجة حرية  0.05الداللة 
 .حصائيا لصالح االختبار البعديإمعنوي دال 

 وانحراف معياري 6.98 المجموعة الضابطة خالل االختبار القبمي حققت متوسط حسابي قدره
 وبمغت قيمة 0.98وانحراف معياري  6.95وبمغ المتوسط الحسابي في االختبار البعدي  1.02قدره 

(T ) وىي اقل من 2.05المحسوبة( T )0.05  عند مستوى الداللة2.14ـ الجدولية التي تقدر ب 
ويعني ىذا أن الفرق بين االختبار القبمي واالختبار البعدي ىو فرق معنوي غير دال  14 ودرجة الحرية

 .إحصائيا
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عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية والعينة الضابطة - 2-1
 :للفرضية األولى

 :السرعة االنتقاليةعرض وتحليل نتائج اختبار - 2-1-1

عدد  
 العينة

 T االختبار البعدي
المحسوبة 

T 
الجدولية 

داللة 
الفروق  المتوسط 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

العينة 
 0.56 5.57 15 التجريبية

2.09 2.14 
دال 

العينة 
دال  0.59 6.22 15 الضابطة

يمثل نتائج القياس االختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار السرعة  (07)جدول رقم 
االنتقالية 

: من خالل مالحظة نتائج الجدول أعاله يتضح لنا أن

ما  أ0.56وانحراف معياري قدره 5.57 المجموعة التجريبية تحصمت عمى متوسط حسابي قدره
 وبمغت قيمة 0.25 قدره وانحراف معياري 6.22 العينة الضابطة فتحصمت عمى متوسط حسابي قدره

(T) وىي أكبر من 2.09لمحسوبة ا( T ) وىذا عند 2.14الجدولية التي تقدر ب 
  لصالح العينةإحصائياويعني ىذا وجود فرق معنوي دال  14ودرجة حرية  0.05 مستوى الداللة

 .التجريبية
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 عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية والعينة - 2-1-2
 :الضابطة للفرضية الثانية

 :الرشاقة عرض وتحليل نتائج اختبار 1-0-0-

عدد  
 العينة

 T االختبار البعدي
المحسوبة 

T 
الجدولية 

داللة 
الفروق  المتوسط 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

 0.64 8.24 15 العينة التجريبية
2.06 2.14 

دال 

دال  0.62 9.22 15 العينة الضابطة

 : الرشاقةيمثل نتائج القياس االختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار  (08)جدول رقم 

: من خالل مالحظة نتائج الجدول أعاله يتضح لنا أن

ما  أ0.64 وانحراف معياري قدره 8.24 المجموعة التجريبية تحصمت عمى متوسط حسابي قدره
 وبمغت قيمة 0.62 قدره وانحراف معياري 9.22 العينة الضابطة فتحصمت عمى متوسط حسابي قدره

(T) وىي أكبر من 2.06لمحسوبة ا( T ) وىذا عند 2.14الجدولية التي تقدر ب 
  لصالح العينةإحصائياويعني ىذا وجود فرق معنوي دال  14ودرجة حرية  0.05 مستوى الداللة

 .التجريبية
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الضابطة  عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية للعينة التجريبية والعينة 0-
 :للفرضية الثالثة

 : عرض وتحليل نتائج اختبار المراوغة1-0-0-

عدد  
 العينة

 T االختبار البعدي
المحسوبة 

T 
الجدولية 

داللة 
الفروق  المتوسط 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

 0.98 20.58 15 العينة التجريبية
2.11 2.14 

دال 

دال  1.02 22.11 15 العينة الضابطة

 : الرشاقةيمثل نتائج القياس االختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار  (09)جدول رقم 

: من خالل مالحظة نتائج الجدول أعاله يتضح لنا أن

ما  أ0.98 وانحراف معياري قدره 20.58 المجموعة التجريبية تحصمت عمى متوسط حسابي قدره
 وبمغت قيمة 1.02 قدره وانحراف معياري 22.11 العينة الضابطة فتحصمت عمى متوسط حسابي قدره

(T) وىي أكبر من 2.11لمحسوبة ا( T ) وىذا عند 2.14الجدولية التي تقدر ب 
  لصالح العينةإحصائياويعني ىذا وجود فرق معنوي دال  14ودرجة حرية  0.05 مستوى الداللة

 .التجريبية
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 :التصويب عرض وتحليل نتائج اختبار 1-0-0-

عدد  
 العينة

 T االختبار البعدي
المحسوبة 

T 
الجدولية 

داللة 
الفروق  المتوسط 

الحسابي 
االنحراف 
المعياري 

 0.87 6.81 15 العينة التجريبية
2.12 2.14 

دال 

دال  0.98 6.95 15 العينة الضابطة

 : التصويبيمثل نتائج القياس االختبار البعدي لعينتي البحث في اختبار  (10)جدول رقم 

: من خالل مالحظة نتائج الجدول أعاله يتضح لنا أن

ما  أ0.87 وانحراف معياري قدره 6.81 المجموعة التجريبية تحصمت عمى متوسط حسابي قدره
 وبمغت قيمة 0.98 قدره وانحراف معياري 6.95 العينة الضابطة فتحصمت عمى متوسط حسابي قدره

(T) وىي أكبر من 2.12لمحسوبة ا( T ) وىذا عند 2.14الجدولية التي تقدر ب 
  لصالح العينةإحصائياويعني ىذا وجود فرق معنوي دال  14ودرجة حرية  0.05 مستوى الداللة

 .التجريبية
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االقتـراحــات  

ىي إال محاولة بسيطة محصورة في اإلمكانيات المتوفرة ورغم  إن ىذه الدراسة ما
ذلك نود أن نعطي نقطة بداية لبحوث أخرى في ىذا المجال، لذا كان من الضروري إلى 
طرح مجموعة من االقتراحات حتى يتسنى لمدربي كرة القدم اكتساب التأىيل الالزم من 

اجل التأطير و التركيز عمى صفة السرعة الحركية و الرشاقة لما ليا من أىمية في تعمم 
الميارات األساسية في كرة القدم، ومن أراء االختصاصيين فيما يتعمق بالطرق العممية 

إلعداد الفئات الصغرى ومن أجل الوصول بيذه الفئات إلى المستوى العالي قمنا باقتراح 
. الخطوات التالية

تسطير برنامج سنوي خاص بتعميم الميارات األساسية في كرة القدم، يأخذ بعين - 
. االعتبار خصائص ومميزات الطفل في ىذه المرحمة

يجب تعميم أىم الميارات األساسية خالل ىذه الفترة ألن الطفل في ىذا السن - 
. تكون لديو القابمية والفيم السريع وحب اإلطالع والميل إلى الجماعة

.  إدراج طريقة التدريب المدمج   كطريقة جد ىامة إلنجاز الحصة التدريبية- 

يجب االلتزام بمبدأ التنويع والتغيير في طرق التدريب والتجديد واالبتكار المستمر - 
.  في طريقة إعداد مواد التدريب

إتباع مبدأ التدرج من السيل إلى الصعب، حيث أن ىذه الطريقة تستجيب - 
لمتطمبات الفئات الصغرى الميارية، وتشبع رغباتيم في المنافسة مما يجعميا تحظى بإقبال 

.  كبير من طرف الناشئين
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يجب عمى المدربين استعمال االختبارات في قياس درجة االستيعاب لدى - 
الناشئين، وذلك من اجل معرفة الوجو الحقيقي لالعب من جية ومن جية أخرى يسمح 

. ىذا االختبار لممدرب بإجراء تعديل في برنامجو السنوي

ضرورة االىتمام بفئة الناشئين من خالل تحسين ظروف ووسائل تكوينيا    - 
.  (...توفير المساحة الكافية لمتدريب الوسائل الضرورية، الكرات، األحذية)

االعتماد عمى التكوين القاعدي واالستمرارية في التكوين مع ضرورة التخطيط    - 
.  عمى المدى البعيد 

إدخال طرق ومناىج حديثة أثناء التدريب مع األخذ بعين االعتبار مميزات    - 
.  وخصائص الفئة المدروسة

إقامة تربصات وطنية ودولية لممدربين قصد كسب خبرات ومعارف جديدة    - 
.   واالستفادة من طرق التدريب الحديثة ومواكبة التطور الرياضي العممي
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 :خاتمة

إن التقدم الذي عرفتو كرة القدم الحديثة راجع باألساس إلى إعداد و تطوير 
وال يتسنى ىذا إال من خالل توفير و بناء البرامج التدريبية بأسس ، المدرب والالعب

 و يكون فييا المدرب ىو الحجر األساس ،الرياضي الحديث عممية في مجال التدريب
الذي يوصل العمم و المعرفة إلى الالعبين من خالل  في نجاح العممية التدريبية فيو

التطور اليائل والتقدم العممي الكبير الذي   وعميو وجب أن يساير،البرنامج التدريبي
 والذي أدى إلى الحقائق العممية ،وصمت إليو المعبة في التدريب و إعداد الالعبين

 .التي قدمتيا مختمف العموم

فالبرامج التدريبية المقننة و المبنية عمى أسس سميمة تحترم القوانين و نظريات 
الرياضي الحديث ىي الكفيمة الوحيدة بوصول الالعبين وخاصة الناشئين إلى  التدريب

ومن ىنا تطرح فكرة وأىمية تقويم البرامج التدريبية حتى نستطيع  المستوى العالي؛
الوقوف عمى النقاط القوة والضعف فييا وبالتالي نضمن االستمرارية في العمل أو 

 .تعديمو

و لقد انقضى الوقت الذي كان يتمكن فيو بعض المدربين لموصول بالرياضيين 
 فمن ،إلى المستوى العالي االعتماد عمى تجاربيم الميدانية وخبراتيم الفردية الموىوبين

الوصول إلى مستوى العالي المرموق في المجال الرياضي عامة وكرة  الصعب اليوم
التخطيط الرياضي المبني عمى أسس عممية متينة في مجال  القدم خاصة ما لم يتم

 .التدريب الرياضي الحديث

ومن ىذا المنطمق جاء موضوع بحثنا الذي ييدف إلى معرفة تأثير برنامج 
لتطوير بعض الصفات البدنية والحركية وبعض الميارات األساسية لدى  تدريبي مقترح

 .سنة (15) العبي كرة القدم
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ونظرا ألىمية كل من الصفات البدنية الميارية في صناعة الالعب المثالي 
موضوع دراستنا وذلك باقتراحنا لمبرنامج السابق الذكر ودراسة الفروق بين  جعمناىما

والضابطة حيث أن األولى تدربت وفق البرنامج العادي أما  المجموعتين التجريبية
البرنامج المقترح والذي أنجز وطبق وفق األسس العممية  الثانية فعرضت لمتدريب وفق

التدريب الحديث والمقنن والخروج بصياغة نموذج  مراعين في ذلك مبادئ وخصائص
 أداء وتحسين والرشاقةاالنتقالية  السرعة لبرنامج تدريبي مقترح يسمح بتطوير صفتي

 . سنة(15) فئة القدم كرة العبي لدى والمراوغة التصويب ميارتي

 التساؤالت عمى المثام أماطت الدراسة ىذه نتائج أن القول يمكن النياية وفي
 المزيد إلى ويحتاج واسع الدراسة ىذه موضوع طبيعة ولكن ،عمييا وأجابت المطروحة

 المتعمقة اإلشكاليات بعض وحل بو واإلحاطة أخرى وبمتغيرات األخرى الدراسات من
 .بذلك
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 اختبار التصويب 
 االختبار البعدي االختبار القبلي 

01 03 05 
02 04 04 
03 03 04 
04 03 04 
05 04 04 
06  03 05 
07  01 04 
08 01 03 
09 02 05 
10 03 04 
11 03 05 
12  05 05 
13 04 05 
14 02 03 
15 03 05 
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 اختبار المراوغة 
 االختبار البعدي االختبار القبلي 

01 21.37 21.48 
02 22.09 22.76 
03 23.12 22.94 
04 21.87 22.08 
05 23.42 23.71 
06  21.45 21.95 
07  22.61 22.12 
08 21.78 22.19 
09 23.11 22.89 
10 21.67 21.93 
11 22.54 22.22 
12  22.34 22.41 
13 23.17 23.06 
14 21.20 21.34 
15 22.02 22.11 
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 اختبار الرشاقة 
 االختبار البعدي االختبار القبلي 

01 10.06 9.94 
02 9.44 9.95 
03 10 10.12 
04 8.98 8.79 
05 9.44 9.72 
06  10.11 10.03 
07  8.82 8.96 
08 9.62 9.84 
09 10.24 10.04 
10 10.02 9.86 
11 8.87 9 
12  9.17 9.33 
13 10.19 10.02 
14 8.66 8.54 
15 9.22 9.85 
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 اختبار السرعة االنتقالية 
 االختبار البعدي االختبار القبلي 

01 5.45 6.05 
02 6.34 6.57 
03 7.28 7.06 
04 6.69 6.23 
05 5.89 6.14 
06  6.48 6.72 
07  7.18 7.29 
08 5.94 6.21 
09 7.05 6.86 
10 5.62 5.59 
11 6 6.12 
12  6.34 6.19 
13 7.38 7.17 
14 6.28 6.52 
15 5.66 5.74 
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