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 مقدمة:    

ذعذ كشج انمذو يٍ إدذٖ أشٓش ٔأْى األنعاب انشٚاضٛح انرٙ ذٕنٛٓا انجًاْٛش ٔٔصائم اإلعالو أًْٛح  

انطاتع تانغح، دٛث دخهد فٙ انعانى يشدهح يًٓح ٔيرطٕسج فٙ فُٛاخ ٔطشق انهعة، إر ٚغهة عهٛٓا 

انرُافضٙ ٔانذًاصٙ انكثٛش، ٔاالَضجاو ٔانرُظٛى تٍٛ أفشاد انفشٚك، فأصثذد ذكرضٙ أًْٛح تانغح عُذ 

 انجًاْٛش، ٔذضرذٕر عهٗ لذس كثٛش يٍ انًراتعح.

كشج انمذو يٍ أْى انشٚاضاخ انرٙ ٚذثٓا ًٔٚاسصٓا يعظى شعٕب انعانى فمذ دظٛد تاْرًاو كثٛش  

ٕصٕل إنٗ انًضرٕٖ انعانٙ، فمذ اْرى انخثشاء ٔانثادثٌٕ ٔانًذستٌٕ تٓزِ يٍ لثم انثادثٍٛ ٔانعهًاء نه

انهعثح تكم يا ٔصم نّ انعهى فٙ يجال انرذسٚة انشٚاضٙ ٔانركُٕنٕجٛا انذذٚثح، ْٔزا يا ٚجعم انرفكٛش 

خاصح نذٖ انًذستٍٛ فٙ إٚجاد انًعاٚٛش انرٙ ذعًم عهٗ انشتظ تٍٛ األداء انًٓاس٘ ٔانرذضٛش انثذَٙ يٍ 

 جم انٕصٕل غهٗ انًضرٕٚاخ انعهٛا.أ

ٔٚعرثش انهعة ٔفك انخصائص انثذَٛح ٔانًٓاسٚح نّ أًْٛح كثٛشج فٙ كشج انمذو، إر ٚشٖ تضطٕٚضٙ  

ْٙ  (انمٕج انعضهٛح ٔانضشعح ٔانرذًم ٔانًشَٔح ٔانششالح)أٌ انخصائص انثذَٛح األصاصٛح  (9111)

دٛث ٚرٕلف يضرٕٖ انًٓاساخ انشٚاضٛح تصفح عايح انماعذج انعشٚضح نهٕصٕل إنٗ األداء انًٓاس٘ انجٛذ 

ٔيٓاساخ كشج انمذو تصفح خاصح عهٗ يا ٚرًرع تّ انالعة يٍ ذهك انخصائص راخ انعاللح تانًٓاسج، 

أٌ َجاح أ٘ فشٚك ٔذمذيّ ٚرٕلف إنٗ دذ كثٛش عهٗ يذٖ إذماٌ أفشادِ نهًثادئ  (6002)ٔٚشٛش " َاصش" 

انُاجخ ْٕ انز٘ ٚضرطٛع كم فشد يٍ أفشادِ أٌ ٚؤد٘ ضشتاخ انكشج  األصاصٛح نهعثح، إٌ فشٚك كشج انمذو

ٔٚكرى انكشج عهٗ اخرالف إَٔاعٓا تخفح ٔسشالح أٔ ٚمٕو تانرذشٚش تذلح ٔذٕلٛد صهٛى ٔتًخرهف انطشق 

تضٕٓنح ٔٚضرخذو ضشب انكشج تانشأس فٙ انًكاٌ ٔانظشف انًُاصة، ٔتذٔسْا ْزِ انذساصح ذضهظ انضٕء 

 ششق. –نمضى انثانث ْٕاج ٔصظ  -صُف أكاتش -مذو نٕالٚح جٛجمعهٗ العثٙ كشج ان

ٔذى ذمضٛى ْزا انثذث إنٗ فضم ذًٓٛذ٘ ٔفصم ٚرضًٍ ثالثح فصٕل، ففٙ انفصم انثاَٙ ذُأنُا  

انرذضٛش انثذَٙ فٙ كشج انمذو، أيا انفصم انثانث فرطشق فّٛ انثادث إنٗ كشج انمذو ٔفٙ انفصم انشاتع 

 .ذطشق انثادث إنٗ األداء

أيا انجزء انرطثٛمٙ انز٘ ٚذرٕ٘ تذٔسِ عهٗ فصهٍٛ، انفصم انخايش يُٓجٛح انذساصح ٔإجشاءاذّ  

انًٛذاَٛح ٔانذساصح االصرطالعٛح ٔانًُٓج ٔانًجرًع انثذث ٔعُٛح انثذث ٔٔصف األدٔاخ ٔانٕصائم 

هٛم اإلدصائٛح انًضرعًهح، أيا فٙ انفصم انضادس يٍ انجزء انرطثٛمٙ فرطشق انثادث إنٗ عشض ٔذذ

 ٔيُالشح َرائج انفصم. 

 



 

 

الفصل التمهيدي: اإلطار العام 

 للدراسة
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  اإلشكالية: -1

كخة القجم عمى غخار الخياضات األخخى عخفت مشح ضيػرىا تصػرات ممحػضة ممكت مغ خالليا قمػب      

الذعػب وأصبحت واحجة مغ اىتساماتيع اليػمية وسخخت ليا كل اإلمكانيات مغ أجل تصػيخىا أكثخ، حيث 

و السيارية أو الحىشية لمػصػل إلى أنيا تحتاج غمى مجسػعة مغ اإلعجادات سػاء البجنية أو الخصصية أ

أفزل مخدود يدتصيع أن يقجمو أي العب فيحه اإلعجادات أضحت أحج األولػيات لمصاقع الفشي والحي 

وجب أن تتػفخ مغ خالليا مجسػعة مغ الػسائل والتجييدات واألساليب العمسية لتحزيخىا وصػال إلى 

 استعجاد الالعب في حج ذاتو.

ر الخىيب في المعبة، وخاصة مغ ناحية اإلعجاد ليا، وإعجاد بخامج شػيمة السجى فبعج ىحا التصػ      

ومتػسصة السجى وقريخة السجى ومغ أجل حرج األلقاب أصبح ال بج عمى كل مجرب أن يقػم بإعجاد 

 الفخيق مغ جسيع الشػاحي البجنية والفشية، التكتيكية وغيخىا.

ة أساسية في العسمية التجريبية، ألنو يداىع برػرة ويعتبخ التحزيخ البجني في كخة القجم قاعج 

مباشخة في نجاح الخياضي والفخيق برفة عامة وليحا نججه أول مخحمة في البخامج التجريبية لجى السجربيغ 

، كسا يعتبخ التحزيخ البجني 1حديغ ورفع مدتػى المياقة البجنيةويأخح وقت معتبخ ومجروس، مغ أجل ت

السثمى لمطفخ باأللقاب والبصػالت، كسا أكجتو الجراسات الدابقة حيث تػصمت إحجى  الجيج لالعبيغ الصخيقة

الجراسات أن التحزيخ البجني ىػ القاعجة األساسية لكل الفخق الخياضية وأن الفخيق الحي يفػز بالبصػالت 

مغ خالل و ىػ الفخيق السحزخ جيجا، ويعتبخ ىػ الفخق بيغ الفخق الستشافدة بعج ىحا التصػر العمسي، 

التحزيخ الحي يذتخط فيو أن يكػن مبشي عمى أسذ عمسية ومغ شخف مختز،  ومعج لمبخامج التحزيخ 

بشاءا عمى قياسات واختيارات قبمية والتي تسكششا مغ معخفة مدتػى المياقة البجنية والعسل مغ أجل تحديشيا 

مبات السباريات واألحسال التي وتصػيخىا، وكحلظ تصػيخ الجانب الفيديػلػجي، وأنطسة الصاقة حدب متص

                                                           
 .26، ص1980 كسال دروير، دمحم حديغ: التجريب الخياضي، دار الفكخ العخبي، مرخ،  1
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سػف يػاجييا الالعب خالل مػسسو الخياضي، وليحا نخى السجربيغ يخكدون عمى ىحا الجدء مغ أجل 

إنجاح خصصيع التكتيكية، وإكسال السػسع الخياضي بقجرات بجنية مختفعة ومدتػيات عالية، فيػ محجد 

 مدتػى كل فخيق أو العب.  

ة لمخياضي غيخ كافية ليكػن العب كخة القجم، فيحه المعبة ليا قػاعج إن القجرات البجنية العالي 

خاصة تفخق بيغ الالعبيغ، والسسارسيغ سػاء داخل المعبة في حج ذاتيا أو مقارنة بالخياضات األخخى، 

فالسيارات الخاصة التي نسيد بيا بيغ العب ماىخ في المعبة والعب عادي غالبا ما تكػن ىي السحجد 

 اخيار التذكيمة السثالية لمفخيق. الخئيدي في

إن األداء السياري والبجني لالعب يحدغ مغ األداء العام لمفخيق، وأن نجاح أي فخيق يتفػق عمى  

مجى إتقان وإجادة أفخاد ىحا الفخيق لمسيارات األساسية والحخكية لمعبة وىحه السيارات نججىا بالفصخة أكثخىا 

نقػم بانتقاء السػاىب ونقػم برقميا وتصػيخ مياراتيا والتحكع فييا، مسا ىي مكتدبة، فبالشدبة لالعبيغ 

 فعشج إتقانظ لمسيارات كخة القجم بذكل جيج أثشاء السشافدة تحقق نتائج أفزل.

ونطخا ألىسية عشاصخ المياقة البجنية في مجال كخة القجم وارتباشيا باألداء الخياضي، فيي تديع  

 تػى اإلنجاز أثشاء السشافدة الخياضية.إسياما فعاال في نجاح وتحديغ مد

ومغ خالل كل ما سبق تػاجيشا مذكمة سػف نحاول جاىجيغ اإلحاشة بيا وتست صياغة ىحه  

  السذكمة عمى الشحػ التالي: 

 ىل لمتحزيخ البجني فعالية عمى أداء العبي كخة القجم أثشاء السشافدة؟. -

 التساؤالت الجزئية: * 

 جني في تصػيخ المياقة البجنية لالعبي كخة القجم أثشاء السشافدة صشف أكابخ؟.ىل يداىع التحزيخ الب -

ىل يداىع التحزيخ البجني في تصػيخ أداء السيارات الحخكية لالعبي كخة القجم أثشاء السشافدة صشف  -

 أكابخ؟.
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 الفرضيات: -2

 الفرضية الرئيسية:  -2-1

 لقجم أثشاء السشافدة صشف أكابخ.لمتحزيخ البجني فعالية عمى أداء العبي كخة ا -

 الفرضيات الجزئية:   -2-2

 يداىع التحزيخ البجني في تصػيخ المياقة البجنية لالعبي كخة القجم أثشاء السشافدة صشف أكابخ. -

يداىع التحزيخ البجني في تصػيخ أداء السيارات الحخكية لجى العبي كخة القجم أثشاء السشافدة صشف  -

 أكابخ.

 اختيار المهضهع: أسباب  -3

 أسباب ذاتية:   -3-1

 الخغبة الستخفية في إنجاز السػضػع. -

 محاولة التعخف عمى مجى فعالية التحزيخ البجني عمى أداء العبي كخة القجم صشف أكابخ. -

 أسباب مهضهعية:   -3-2

 أىسية السػضػع في مجال الخياضة. -

 اجع.إثخاء مجال البحث العمسي وتجعيع السكتبة بالسخ  -

 إمكانية تشاول مػضػع الجراسة مغ الشاحية الشطخية والتصبيكية. -

 أهداف الدراسة:  -4

لجى العبي كخة القجم أثشاء السشافدة معخفة ما غحا كان لمتحزيخ البجني دور في تصػيخ المياقة البجنية  -

 صشف أكابخ.

لحخكية لجى العبي كخة القجم أثشاء معخفة ما إذا كان لمتحزيخ البجني دور في تصػيخ أداء السيارات ا -

 السشافدة صشف أكابخ.
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 أهمية الدراسة:  -5

تدتسخ ىحه الجراسة الخاصة " فعالية التحزيخ البجني عمى أداء العبي كخة القجم أثشاء السشافدة  

صشف أكابخ" مغ حيث شبيعة السػضػع نفدو، حيث أنو مختبط بمعبة شعبية ورياضة يسارسيا عجد كبيخ 

 شاية كبيخة مغ قبل جيات عجيجة ومغ جية أخخى يسكغ أن تتجمى ىحه األىسية فيسا يمي: وتجج ع

 معخفة الجور الكبيخ لمتحزيخ البجني في تصػيخ السدتػى البجني والسياري لالعبيغ. -

إثخاء الخصيج السعخفي، حيث يعتبخ مغ البحػث العمسية السيسة في التجريب الخياضي وخاصة التجريب  -

 والحىشي.البجني 

 لفت االنتباه إلى االىتسام بذكل أكبخ إلى الجانب البجني. -

 التعخف عمى التحزيخ البجني وفعاليتو عمى األداء الخياضي لجى العبي كخة القجم. -

 االرتقاء بسدتػى رياضة كخة القجم. -

 كخة القجم. تػضيح بعس السفاليع الخئيدية لمتحزيخ البجني وعالقتو باألداء وتأثيخه عمى العبي -

 األىسية البالغة التي تكتدبيا كخة القجم مغ مسارسييا ومؤشخييا. -

 مفاهيم الدراسة:  -6

 التحضير البدني:  -6-1

 أي فغ األداء الحخكي )التكتيظ( والرفات الذخرية كالخغبة واإلرادة والتحفيد. لغة: -6-1-1

الخئيدية، أو أحج أجداء االعجاد العام  االعجاديعتبخ التحزيخ البجني أحج عشاصخ  اصطالحا: -6-1-2

والسػجو نحػ تصػيخ عشاصخ المياقة البجنية، ورفع كفاءة أعزاء وأجيدة الحيػية والػضيفية وتكامل أداءىا 

 . 1مغ خالل التسخيشات البشائية العامة والخاصة

                                                           
 .21، ص1999أمخ هللا أحسج الباسصي:" أسذ وقػاعج التجريب الخياضي وتشطيساتو"، دار السعارف، العخاق،   1
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ة البجنية وتحديغ عسمية تصبيكية لخفع حالة تجريبية لالعب باكتداب المياق التعريف اإلجرائي: 6-1-3

جسيع القجرات البجنية األساسية كالقػة والدخعة والتحسل والسخونة وما يشتج مغ انجماج بعزيسا ببعس، 

الذخرية وجسيع القابميات التػافكية الحخكية التي تختبط بفغ األداء الحخكي، وجسيع الرفات الشفدية و 

 اإلرادية لمفخد الخياضي.

" األداء برفة عامة حيث يحكخ: ىػ انعكاس لقجرات 1992الخالق" يعخف عرام عبج األداء:  -6-2

ودوافع كل فخد لألفزل سمػك مسكغ نتيجة لتأثيخات متبادلة لمقػى الجاخمية، غالبا ما يؤدي برػرة فخدية 

وىػ نذاط أو سمػك يػصل إلى نتيجة وىػ السكياس الحي تقاس بو نتائج التعمع، أو ىػ الػسيمة لمتعبيخ 

 .1التعميع تعبيخا سمػكياعغ عسمية 

 كرة القدم:  -6-3

ىي كمسة التيشية وتعشي " ركل الكخة بالقجم" فاألمخيكيػن يعتبخون كخة القجم بسا يدسى  لغة: -6-3-1

 . 2الخقبي" أو كخة القجم األمخيكية"عشجىع 

كخة  ىي لعبة تتع بيغ فخيقيغ يتألف كل مشيسا عمى إحجى عذخ العبا يدتعسمػن  اصطالحا: -6-3-2

مشفػخة فػق أرضية ممعب مدتصيمة، وفي نياية كل شخف مغ شخفييا مخمى اليجف، يحاول كل فخيق 

 .3في مخمى الحارس لمحرػل عمى نقصة " ىجف" ولمتفػق عمى السشافذ في إحخاز الشقاطكخة الإدخال 

 11غ ىي نذاط جساعي يسارس عغ شخيق كخة جمجية بيغ فخيقيغ يتألف كل فخيق م إجرائي: -6-3-3

العبا عمى أرضية مدتصيمة الذكل يقػم كل فخيق بالجفاع في مخماه ومحاولة التدجيل في مخمى الخرع 

 في إشار ما يدسح بو قانػن المعبة. 

 

                                                           
 .168، ص1992، 1عرام عبج الخالق:" التجريب الخياضي"، دار الفكخ العخبي، القاىخة، ط  1
 .05، ص1986رومي جسيل:" كخة القجم"، دار الشقائز، بيخوت،   2
، 1998، دار ابغ حدم، بيخوت، لبشان، 2ػر بغ حدغ آل سميسان:" كخة القجم بيغ السرالح والسفاسج الذخعية"، طمأم  3

 .09ص
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 المنافسة:  -6-4

يعخفيا قامػس " الكامل" أنيا بحث متساثل بيغ شخريغ أو عجة أشخاص مغ أجل  لغة: -6-4-1

 . 1ةمخكد واحج أو دافع واحج

السشافدة الخياضية ىي نذاط يحاول كل مذتخك الفػز، بسعشى عمى الخياضي الحي  اصطالحا: -6-4-2

 يبحل جيجا بجنيا أو نفديا ىاما.

السشافدة ىي شكل مشطع لسػاجية نذاط شبقا لقػاعج محجدة مدبقا، وتديج الجافعية فييا  إجرائيا: -6-4-3

 ػز.مغ حساس السذاركيغ أو السشافديغ والخغبة في الف

 أكابر:  -6-5

ىي مخحمة مغ مخاحل عسخ اإلندان وىي مخحمة الشزج واكتسال الذخرية وىي  اصطالحا: -6-5-1

ربيع العسخ، حيث أن الكبار لجييع خبخات شػيمة كسا لجييع دائخة مػسعة مغ العالقات والسدؤوليات 

 .2واألدوار االجتساعية

 في السجال الخياضي، آخخ فئة مغ الفئات العسخية.ىي عبارة عغ فئة عسخية تدتعسل  إجرائيا: -6-5-2

 الدراسات السابقة:  -7

 الدراسات المحمية:  -7-1

  :الدراسة األولى 

  دمحم الذخيف: التحزيخ البجني وعالقتو باألداء السياري لجى العبي كخة  " بهتفنهشات" دراسة

عمػم وتقشيات الشذاشات البجيشة  محكخة مكسمة لشيل شيادة الساستخ -صشف أكابخ –القجم لػالية جيجل 

 والخياضية 

 . 2018/2019 –جيجل  -

                                                           
 .98، ص2000قامػس كامل،   1
 .21، ص1998أمخ هللا الداشخ:" أسذ وقػاعج التجريب وتصبيقاتو، دار الفكخ العخبي، مرخ،   2
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 وجاءت أىع التداؤالت كسا يمي: 

 * ىل تػجج عالقة بيغ التحزيخ البجني والسيارات األساسية بجون لسذ الكخة لجى العبي كخة القجم؟.

 بي كخة القجم؟.* ىل تػجج عالقة بيغ التحزيخ البجني والسيارات األساسية بمسذ الكخة لجى الع

 * ىل تػجج عالقة بيغ التحزيخ البجني والسيارات األساسية لجى حارس السخمى في كخة القجم؟. 

 وارتكدت الجراسة عمى الفخضيات التالية:  -

 * تػجج عالقة بيغ التحزيخ البجني والسيارات األساسية بجون لسذ كخة القجم لجى العبي كخة القجم.

 خ البجني والسيارات األساسية بمسذ الكخة لجى العبي كخة القجم.* تػجج عالقة بيغ التحزي

 * تػجج عالقة بيغ التحزيخ البجني والسيارات األساسية لجى حارس السخمى في كخة القجم.

وقج اجخيت ىحه الجراسة بجيجل، واعتسج الباحث في ذلظ عمى السشيج الػصفي، أما عيشة الجراسة 

 مى رأس األنجية، وكان اختيار العيشة بذكل قرجي غيخ عذػائي.مجربا يشذصػن ع 36فاشتسمت عمى 

 واستعان الباحث لمتحقق مغ فخضياتو باستخجام استبيان مػجو لمسجربيغ.

وأشارت أىع الشتائج إلى أنو فعال تػجج عالقة لمتحزيخ البجني عمى األداء السياري لجى العبي 

لبجني الجيج لسا لو مغ دور وتأثيخ مباشخ عمى كخة القجم، حيث أن السجربيغ يخكدون عمى التحزيخ ا

 األداء السياري لمفخيق دون إىسال األداء الخياضي.

  :الدراسة الثانية 

  فاعمية التحزيخ البجني في رفع مدتػى أداء العبي كخة القجم خالل مخحمة سماتي رفيقدراسة " :

 .2017/2018ي، باتشة، أكاديسالسشافدة " صشف أكابخ"، محكخة مكسمة لشيل شيادة الساستخ 

 وجاءت أىع التداؤالت كسا يمي: 

 * ىل يداىع التحزيخ البجني في تصػيخ الرفات البجنية أثشاء السشافدة لالعب كخة القجم؟.

 * ىل يداىع التحزيخ البجني في التحكع الجيج في األداء السياري أثشاء السشافدة لالعب كخة القجم؟.
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استجابة الالعب لمجانب  الخصصي أثشاء السشافدة لالعب كخة القجم * ىل يداىع التحزيخ البجني في 

 أثشاء مخحمة السشافدة لالعب كخة القجم؟.

 وارتكدت الجراسة عمى الفخضيات التالية: 

 * التحزيخ البجني يداىع في تصػيخ الرفات البجنية لالعبي كخة القجم أثشاء مخحمة السشافدة.

 ع الجيج في األداء السياري لالعبي كخة القجم أثشاء مخحمة السشافدة.* التحزيخ البجني يداىع في التحك

 * التحزيخ البجني يداىع في استجابة الالعبيغ لمجانب الخصصي أثشاء مخحمة السشافدة.

وقج أجخيت ىحه الجراسة عمى مجربي أنجية القدع الجيػي لخابصة باتشة، واعتسج الباحث في ذلظ 

 مجربا وكان االختيار قرجيا غيخ عذػائي. 16ة الجراسة فتسثمت في عمى السشيج الػصفي، أما عيش

 واستعان الباحث لمتحقق مغ فخضياتو باستخجام االستبيان مػجو لمسجربيغ.

وأشارت أىع الشتائج إلى أن التحزيخ البجني يداىع في استجابة الالعب لمجانب الخصصي أثشاء 

خ البجني دور في االستجابة الدخيعة لمخصة اليجػمية، السشافدة الخياضية، حيث بديادة فاعمية التحزي

 والتحزيخ البجني الجيج يداعج في بشاء خصة المعب.

  :الدراسة الثالثة 

  فعالية التحزيخ البجني أثشاء السشافدة عمى األداء الخياضي لجى العبي بمة المسعهددراسة " :

 كخة القجم

خ في عمػم وتقشيات الشذاشات البجنية والخياضية، ، محكخة مكسمة لشيل شيادة الساست -صشف أكابخ -

 . 2015/2014جامعة دمحم بػضياف السديمة، 

 وجاءت أىع التداؤالت كسا يمي: 

* ىل يداىع التحزيخ البجني لجى العبي كخة القجم في تصػيخ المياقة البجنية والسيارية أثشاء السشافدة 

 الخياضية؟.

 ة القجم في أداء السيارات الحخكية أثشاء السشافدة الخياضية؟.* ىل يداعج التحزيخ البجني لالعب كخ 
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 * ىل لمتحزيخ البجني دور في استجابة العب كخة القجم لمجانب الخصصي أثشاء السشافدة الخياضية؟.

 وارتكدت الجراسة عمى الفخضيات التالية: 

والسيارية أثشاء السشافدة * يداىع التحزيخ البجني لجى العبي كخة القجم في تصػيخ المياقة البجنية 

 الخياضية.

 * يداعج التحزيخ البجني في تشفيح العب كخة القجم أداء السيارات الحخكية أثشاء السشافدة الخياضية.

 * لمتحزيخ البجني دور في استجابة العب كخة القجم لمجانب الخصصي أثشاء السشافدة الخياضية.

يػي األول لػالية السديمة واعتسج الباحث في ذلظ عمى وقج أجخيت ىحه الجراسة عمى مجربي أنجية الج

مجربيغ تع اختيارىع بالصخيقة البديصة مسثمة في  9السشيج الػصفي، أما عيشة الجراسة فاشتسمت عمى 

 مجتسع الجراسة وكان اختيارىا بصخيقة قرجية غيخ احتسالية.

 جربيغ.واستعان الباحث لمتحقق مغ فخضياتو باستخجام االستبيان مػجو لمس

وأشارت أىع الشتائج الستػصل إلييا أن التحزيخ البجني الجيج يعكذ باإليجاب عمى مخدود 

 الالعبيغ أثشاء السشافدة الخياضية، استقخار الفخيق يداعج عمى الخفع مغ مدتػى الالعبيغ البجني.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  -8

سات العخبية واألجشبية وذلظ في حجود اشالعشا، لجى ما يالحظ مغ دراساتشا السعخوضة ىػ غياب الجرا

 تع االعتساد عمى ىػ متػفخ مغ دراسات كحمية ومسا الحطشاه في عخضشا لمجراسات ما يمي: 

 :اتزح أن تمظ الجراسات حاولت التعخف عمى مجى فعالية التحزيخ البجني  من حيث الهدف

 كتب عشػان الجراسة". عمى أداء العبي كخة القجم ومغ ىشا حاولشا دراسة " أ

 :حيث اتفقت الجراسات السعخوضة عمى استخجام السشيج الػصفي وذلظ لإلجابة  من حيث المنهج

 عمى اإلشكال السصخوح. 
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 :لع تختمف الجراسات في اختيار العيشة السشاسبة ليا والتي تتفق مع شبيعتيا  من حيث العينة

 جية.وأىجافيا والستسثمة في العيشة الغيخ احتسالية قر

 :اشتخكت الجراسات في شخيقة جسع البيانات الخئيدية والستسثمة في  من حيث أدوات جمع البيانات

 االستبيان.

 :فعالية في أداء العبي كخة القجم.اتفقت الجراسات عمى أن التحزيخ البجني لو  من حيث النتائج 



 

 

 الجانب النظري



 

 

 

 الفصل األول: التحضير البدني
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 تمهيد: 

عيخ التحزيخ البجني وطخقو ونغخياتو وأغخاضو خالل السخحمة الدمشية الظؾيمة، وفقا لتظؾر      

 السجتسعات البذخية.

ىحا االعتشاء بجدسو وتجريبو وتقؾية أجيدتو السختمفة واستخجام وسائل لقج دأب اإلندان حتى عرخنا      

إلندان القجيؼ، إال ىشاك اتفاق عمى أن السجتسعات وطخق مختمفة، فعمى الخغؼ مؽ قمة السعمؾمات عؽ ا

 األولى لؼ تكؽ بحاجة إلى فتخة زمشية لسداولة نذاطو، وفعالياتو الحخكية السختمفة أو التجريب عمييا.

بسخور السجتسعات البذخية في سمؼ التظؾر الحخكي، وتعاقب األجيال لفتخة طؾيمة ازدادت الحاجة إلى      

وفعاليات حخكية مختمفة، حيث اىتست الحزارات القجيسة بالخياضة، فسا اكتذف في  مداولة الفخد ألعاب

مقابخ بشي حدؽ ومقابخ بشي الحمؾ والسعبج بجؾار بغجاد وحزارة ما بيؽ الخافجيؽ لجليل واضح عمى العشاية 

فعاليات رياضية الكبيخة بالكثيخ مؽ الفعاليات البجنية التي تذبو إلى حج كبيخ ما يسارسو الفخد مؽ ألعاب و 

 في عرخنا الحاضخ.

خالل العرخ الحجيث شيج العمؼ تظؾر في مختمف السياديؽ الرشاعية، االقترادية، االجتساعية،      

العمسية والتقشية مسا انعكذ عمى تظؾر الفعاليات واأللعاب الخياضية إيجابا، وعيخ الكثيخ مؽ الباحثيؽ 

إلى حيد الؾجؾد الظخق ، وعيخت تقجيؼ عمؾم التخبية الخياضيةالخياضييؽ في شتى دول العالؼ أسيسؾا في 

 والشغخيات العمسية الحجيثة السدتقاة مؽ مختمف العمؾم الظبيعية واالجتساعية. 
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 مفهوم التحضير البدني:  -1

ويقرج بو كل اإلجخاءات والتسخيشات السخظظة التي يزعيا السجرب، ويتجرب عمييا الالعب ليرل      

سة لياقتو البجنية، وبجونيا ال يدتظيع العب كخة القجم أن يقؾم باألداء السياري والخظظي السظمؾب إلى ق

مشو وفقا لسقتزيات المعبة، وييجف اإلعجاد البجني إلى تظؾيخ الرفات البجنية مؽ تحسل وقؾة وسخعة 

 ورشاقة ومخونة.

يقرج بو التشسية الستدنة والستكاممة ول ويسكؽ أن نقدؼ اإلعجاد البجني إلى قدسيؽ: عام وخاص، فاأل     

لسختمف عشاصخ المياقة البجنية، وتكييف األجيدة الحيؾية لالعب مع العبء الؾاقع عميو، أما الثاني 

فييجف إلى إعجاد الالعب بجنيا ووعيفيا مسا يتساشى مع متظمبات ومؾاقف األداء في نذاط كخة القجم 

عؽ طخيق تشسية الرفات البجنية الزخورية لألداء التشافدي في كخة  والؾصؾل إلى الحالة التجريبية، وذلػ

 .1القجم والعسل عمى دوام تظؾرييا

وعسؾما فاإلعجاد البجني العام والخاص لالعب كخة القجم، ال يسكؽ فرميسا عؽ بعزيسا البعض  

م وذلػ لتحقيق اليجف بل يكسل كل مشيسا اآلخخ وخالل الفتخة اإلعجادية نبجأ بسخحمة اإلعجاد البجني العا

مشو، وىؾ المياقة البجنية العامة وبعج ذلػ يتؼ اإلعجاد البجني الخاص مؽ خالل مخحمتي اإلعجاد الخاص 

 واإلعجاد لمسباريات لتحقيق المياقة البجنية الخاصة بالعب كخة القجم.

لية وجب عميو ومسا تقجم ندتشتج أنو حتى يدتظيع الالعب أن يذارك في السباريات بإيجابية وفعا 

لالعب الرفات البجنية أن يتستع بمياقة بجنية معتبخة، لحا أصبح مؽ الزخوري اليؾم عمى السجرب أن يشسي 

  .2األساسية الخاصة بكخة القجم مؽ تحسل وقؾة وسخعة ورشاقة ومخونة

 

                                                           
 .043، ص8791" مفتي إبخاهيؼ"، اليجؾم في كخة القجم، دار الفكخ العخبي، مرخ،   1
، 8771ديؾلؾجيا التجريب في كخة القجم، دار الفكخ العخبي، مرخ، يؼ شعالن"، ف" أبؾ العالء عبج الفتاح، إبخاهي  2
 .043ص



 التحضير البدني                                                                  األول     الفصل

17 
 

 مدة التحضير البدني:  -2

يج الدشؾي بأىجافيا أىؼ فتخة مؽ فتخات السش MATUIVتعتبخ مجة التحزيخ البجني حدب  

 1أن تحققيا خالل فتخة زمشية معيشة.الخاصة والتي تحاول 

وفي ىحه الفتخة يعسل السجرب عمى رفع الحالة التجريبية لالعبيؽ عؽ طخيق تشسية الرفات البجنية  

 .2تثبيت صفاتيا اإلداريةساسية والكفاءة الخظظية لوالسيارية األ

بجنية، عمى أنيا مجسؾعة مؽ القجرات البجنية الخاصة بشؾع وعميو فيسكؽ أن نعبخ عؽ الرفات ال 

 الشذاط السسارس ويسكؽ تحجيجىا في الرفات البجنية التالية: تحسل، قؾة، سخعة، مخونة، رشاقة.

إذا فإن الفتخة اإلعجادية ماىي إال مخحمة أو فتخة مؽ فتخات السشياج الدشؾي، تقجر باألسابيع ليا  

ققيا، وىؾ العسل عمى تشسية وتظؾيخ الرفات البجنية العامة والخاصة، وكحلػ أىجاف خاصة تحاول أن تح

 السيارات األساسية والكفاءة الخظظية، والرفات اإلدارية لالعبيؽ. 

عجاد البجني الخياضي مجة التحزيخ البجني أو اإلولقج حجد الكثيخ مؽ الباحثيؽ في مجال التجريب  

 .3قبل فتخة السشافدةأسبؾع وتكؾن  81إلى  1ما يقارب مؽ 

 أنواع التحضير البدني:  -3

تعتبخ فتخة التحزيخ البجني مؽ أىؼ فتخات الخظة الدشؾية، وعمييا يتختب نجاح أو فذل الشتيجة  

الخياضية والفؾز في السباريات، لحا أصبح مؽ الزخوري استغالل ىحه الفتخة أحدؽ استغالل لسا ليا مؽ 

 إليجابية.أىسية في الحرؾل عمى الشتائج ا

                                                           
م،  8774ديؾلؾجيا التجريب في كخة القجم، دار الفكخ العخبي، مرخ، ي" أبؾ العالء عبج الفتاح، إبخاهيؼ شعالن"، ف  1
 .069ص

 . 44م، ص 8713فكخ العخبي، مرخ، " حشفي محسؾد مختار"، األسذ العمسية في تجريب كخة القجم، دار ال  2
 8773" حارس ىيؾز"، كخة القجم الخظظية السيارية، تخجسة مؾفق السؾلى وثامخ محدؽ، مظبعة العالؼ، بغجاد، العخاق،   3

 .63م، ص
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ومؽ أىؼ األىجاف العامة ليحه الفئة التي تحاول تحقيقيا، وىي تظؾر الحالة التجريبية لالعبيؽ عؽ  

طخيق تشسية وتحديؽ صفاتيؼ البجنية العامة والخاصة، وباإلضافة إلى الجانب البجني فإن ىحه الفتخة 

الخظظية وتظؾيخ وتثبيت الرفات  تحاول أن ترل بالالعب إلى األداء السياري العالي، اكتداب الكفاءة

 اإلدارية والخمقية لجى الالعبيؽ.

أسبؾعا حدب الكثيخ مؽ الباحثيؽ في مجال التجريب  81إلى  1وتجوم فتخة اإلعجاد البجني مؽ  

 الخياضي وتكؾن قبل فتخة السشافدة.

 وتشقدؼ ىحه الفتخة إلى ثالث مخاحل رئيدية ىي:

 مخحمة اإلعجاد العام. -

 إلعجاد العام.مخحمة ا -

 . 1مخحمة اإلعجاد لمسباريات -

 مرحلة اإلعداد العام:  -3-1

وفقا لميجف مشيا ونؾعية العسل بيا تذسل التسخيشات العامة، ويدداد حجؼ العسل فييا بجرجة كبيخة  

مؽ درجة العسل الكمية، والذجة تكؾن متؾسظة وذلػ لتظؾيخ الحالة التجريبية، وأيزا  %13 -93ما بيؽ 

لالرتقاء بعشاصخ المياقة البجنية العامة، وال بج أن تيجف التسخيشات العامة إلى بشاء القؾام الدميؼ لالعبيؽ 

 خالل تمػ السخحمة.

مخات أسبؾعيا  4إلى  0ريب مؽ أسابيع ويجخي التج 0إلى  1وتدتغخق مخحمة اإلعجاد العام مؽ  

لمفخق وتحتؾي ىحه السخحمة عمى تسخيشات عامة لجسيع أجداء الجدؼ والعزالت باإلضافة إلى التسخيشات 

 الفشية والتسخيشات باألجيدة واأللعاب الرغيخة.

                                                           
 .081" أبؾ العالء عبج الفتاح، إبخاهيؼ شعالن"، السخجع الدابق، ص  1
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ومؽ ناحية أخخى يتزح أن مخحمة اإلعجاد العام، تحتؾي عمى جسيع الجؾانب السختمفة لعجاد  

رفة شاممة، إال أن تمػ الشدب تتفاوت وفقا ليجف تمػ السخحمة، ومسا تقجم فإن ىحه السخحمة الالعب ب

 .1خ الرفات البجنية العامة لالعبتيجف إلى تظؾي

 مرحلة اإلعداد الخاص:  -3-2

أسابيع وتيجف إلى التخكيد عمى اإلعجاد البجني الخاص بكخة  6إلى  4تدتغخق ىحه السخحمة مؽ  

تجريبات اإلعجاد الخاص بالمعبة مؽ حيث الذكل والسؾاقف وبسا يزسؽ معو متظمبات القجم مؽ خالل 

 األداء التشافدي وتحديؽ األداء السياري والخظظي واكتداب الالعبيؽ الثقة بالشفذ.

إن محتؾيات مخحمة اإلعجاد الخاص بالمعبة تتزسؽ تشسية عشاصخ المياقة البجنية التي تخص لعبة كخة 

 يخ بجرجة كبيخة عمى األداء السياري والخظظي.القجم مع التحك

بجرجة كبيخة نحؾ تحديؽ الرفات البجنية وخالصة القؾل فالعسل في ىحه السخحمة يكؾن مؾجيا  

 الخاصة و إتقان الجؾانب السيارية الخظظية لمعبة استعجادا لفتخة السباريات.

 خاص: التوازن بين اإلعداد البدني العام واإلعداد البدني ال  -3-3

ويخى البعض ضخورة زيادة األزمة السخررة لإلعجاد البجني الخاص عمى حداب تمػ  

السخررة لإلعجاد البجني العام وخاصة لجى الشاشئيؽ لسا في ذلػ مؽ التأثيخ الزار عمى مدتقبميؼ 

 الخياضي.

الخاص ميسميؽ  بعض السجربيؽ يخظظؾن بخامج تجريبية لمشاشئيؽ تعتسج بجرجة كبيخة عمى اإلعجاد البجني

اإلعجاد البجني العام، آمميؽ في رفع مدتؾياتيؼ بدخعة كبيخة ووصؾليؼ في سؽ مبكخة غمى السدتؾى 

 األعمى وتحقيق بظؾالت رياضية.

إن الشاشئيؽ الحيؽ يشالؾن قدظا مشاسبا مؽ اإلعجاد البجني العام قج يرمؾن إلى السدتؾيات العالية  

ؾاىؼ الخياضي يكؾن أكثخ انتغاما وبسعامالت ثابتة إضافة إلى في سؽ متأخخة، ولكؽ معجل نسؾ مدت
                                                           

 .000السخجع الدابق، ص" أبؾ العالء عبج الفتاح، إبخاهيؼ شعالن،   1



 التحضير البدني                                                                  األول     الفصل

20 
 

انخفاض معجالت تعخضيؼ لإلصابة إذا ما قؾرنؾا بأقخانيؼ الجيؽ استخجمؾا تسخيشات تخررية ميسميؽ 

 تسخيشات اإلعجاد البجني العام.

 ما يمي: باإلعجاد البجني في السخاحل الدشية السبكخة يحقق عجة مسيدات نحكخ مشيا إن االىتسام 

تؾافق درجات األحسال السقجمة مؽ خالل اإلعجاد البجني العام مع معجالت نسؾ األجيدة العزؾية مسا  -

 يحقق انتغاما وثباتا في تظؾر مدتؾيات األداء.

 تحديؽ كفاءة التؾافق العزمي نتيجة التعمؼ والتجرب مسا يؤثخ إيجابا عمى األداء السياري والخظظي. -

 مى عزالت ومفاصل وعغام الجدؼ دون تخكيد مسا يشتج معو نسؾا طبيعيا متؾازنا.تؾزيع الجيؾد ع -

ال غشى عؽ استسخار االىتسام باإلعجاد البجني العام حتى مع استسخار تقجم مدتؾى الفخد الخياضي، إذ  -

يا أن التغيخات الفيديؾلؾجية التي تحجث في أعزاء جدسو الجاخمية نتيجة التجريب الخياضي تقل محرمت

 .1بسخور الدم الحي يتظمب إرساء قؾاعج وعيفية أقؾى إلحجاث نسؾ بجني متخرص

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .040" أبؾ العالء عبج الفتاح، إبخاهيؼ شعالن، السخجع الدابق، ص  1
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 خالصة: 

يعتبخ التحزيخ البجني برفة عامة مؽ أىؼ العؾامل السداعجة في أداء الالعبيؽ وعمى السجرب  

جني العام الشاجح االىتسام بتحزيخ الالعب بجنيا ويشقدؼ التحزيخ البجني بجوره إلى التحزيخ الب

والخاص، وييجف لتظؾيخ القجرات البجنية وأىؼ الستغيخات السؤثخ فييا يجب االطالع عمى طخق والؾسائل 

 الالزمة مؽ أجل تشسيتيا وتظؾيخىا.

وأيزا االطالع واالستخجام السباشخ ليا ومعخفة متى تدتعسل ىحه الظخق، كيفية استخجام األحسال  

ئسا حدب األىجاف السدظخة وحدب البخنامج التجريبي السدظخ، وكحا التجريبية وطخق استخجاع، وىحا دا

 تحزيخ الالعب نفديا ونغخيا، وىحا ضسان لألداء الجيج واألمثل لالعبيؽ خالل السشافدة. 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل الثاني: كرة القدم



 الفصل الثاني                                                                           كرة القدم 

23 
 

 تمهيد: 
تعتبخ رياضة كخة القجـ أكثخ الخياضات شعبية في العالع إذا بمغت مغ الذيخة حجا لع تبمغو  

الخياضات األخخى إذ يغمب عمييا الصابع التشافدي والحساسي الكبيخ، وقج مخت كخة القجـ بعجة تصػرات 
اىج ومجارس متخررة في تاريخية مغ الشاحية القانػنية والتشطيسية وشخيقة لعبيا، فقج أصبحت ليا مع

دراستيا وتكػيغ اإلشارات الستخررة بيحه المعبة، فأصبحت تكتدي أىسية بالغة عشج الذعػب عمى 
اختالؼ أجشاسيع وألدشتيع، وذلظ لسا تتسيد بو ىحه المعبة مغ خرائز ومسيدات جعمتيا تختمف عغ 

يتدع بالتشطيع ودراسات معسقة  باقي الخياضات األخخى وبالتالي أصبحت رياضة يغمب عمييا شابع عمسي
سػاء الشطخية أو السيجانية، فأصبحت تكتدي حمة تكشػلػجية ججيجة مغ خالؿ بخامج الفيجيػ في تحميل 
السباريات، والتي تداىع في الخخوج بتحميل لألداء الخياضي سػاء البجني، الفيديػلػجي، الشفدي، أو 

 رفػلػجي.ػ الس
التحزيخ فييا، وأصبحت ىشاؾ معاىج ومجارس متخررة في كسا تعجدت شخؽ ومشاىج تجريبيا و  

في دراستيا وتكػيغ اإلشارات الخاصيغ ليحه المعبة، بعجما كانت مجخد لعبة تسارس مغ أجل التخويح 
أوقات الفخاغ، حتى أصبحت تسارس بانتطاـ ليا بصػالت خاصة، باإلضافة إلى وجػد متصمبات خاصة 

 ضي إلى أعمى السدتػيات.بالخياضة تداىع في الػصػؿ بالخيا
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 ماهية كرة القدم:  -1
العبيغ  7العبا عمى األكثخ،  118كخة القجـ لعبة جساعية يتقابل فييا فخيقيغ يزع كل مشيسا 

عمى األقل ويجب عمى كل فخيق تدجيل أكبخ عجد مغ األىجاؼ في شباؾ الخرع، والسحافطة عمى 
قاعجة  17خ عجد مغ األىجاؼ يفػز بالسباراة، وتتزسغ ىحه الخياضة شباكو نطيفة والفخيق الحي يدجل أكب
وبسخور الػقت وتصػر المعبة عجلت "،  Boar International " أسدت مغ شخؼ المجشة الجولية بػار

 .(FIFAالعجيج مغ القػاعج بفزل االتحادية الجولية لكخة القجـ )
-45ـ عخضو يقجر ما بيغ  120-90يغ تمعب كخة القجـ عمى بداط مدتصيل بصػؿ يتخاوح ما ب 

ـ وعخضو بيغ  110-100ـ، أما خالؿ السباريات الجولية فيذتخط أف يكػف السمعب يقجر ما بيغ  90
 72إلى  68ـ، كسا تدتعسل خالؿ السباراة كخة مدتجيخة الذكل مرشػعة مغ الجمج محيصيا مغ  65-75

قيغ يختجياف ألبدة مختمفة المػف وتتكػف ىحه غ، تجخى السباراة بيغ فخي 450إلى  410سع، ويػزف مغ 
 120دقيقة إلى  90األخيخة مغ شػرت، قسيز، جػارب، وححاء خاص بالمعبة، ويجوـ وقت المعب مجة 

 دقيقة. 15دقيقة لكل شػط يتخمميا وقت راحة قجره  45دقيقة في حالة وجػد وقت إضافي وتعصى مجة 
سمػب األوروبي واألمخيكي، فاألوؿ يتسيد بالجقة في يصغى في كخة القجـ أسمػبيغ في المعب، األ 

المعب واالنزباط التكتيكي في خصط المعب والتكػيغ العالي في الجانب التقشي والتحزيخ البجني الجيج، 
أما الثاني فيعتسج عمى السػاىب الفخدية وحدغ االبتكار لجى الالعب بالتخكيد عمى مدتػاه الفشي بالجرجة 

رعب مغ تحقيق األىجاؼ الجساعية ومتصمبات الفخيق ككل، ويكسغ اليجؼ الخئيدي في األولى، وىحا ما ي
 صشع المعب بذكل جساعي مغ أجل أحدغ تصبيق لمخصط االستخاتيجية السػضػعية.حدغ 

كخة القجـ ىي رياضة فخدية تتصمب جسيع اإلمكانيات البجنية، التقشية، التكتيكية والعقمية فاألحساؿ  
 العجو الحي يختمف بالكخة ويجونيا استيجفت في األعػاـ األخيخة لتصػيخىا بذكل خاص.في مباراة خاصة 

 ألعاب كرة القدم المختمفة:   -2
باإلضافة إلى كخة القجـ السعخوفة ىشاؾ ألعاب إقميسية تدتعسل فييا الكخة السشفػخة وتحسل اسع كخة  

 خاليا وايخلشجا وىي: القجـ، وتسارس في الػاليات الستحجة األمخيكية وكشجا واست
 
 



 الفصل الثاني                                                                           كرة القدم 

25 
 

 كرة القدم األمريكية:   -2-1
 التقميجية وتدسى "الخيكبي"ـ، وىي مذتقة مغ لعبة  1872لعبة عشيفة ججا ضيخت في ىارفارد سشة 

يتألف الفخيق مغ أحج عذخة العبا يزعػف الخػذ الخاقية عمى  "بدػكخ")فػت بػؿ( بيشسا الكخة السعخوفة  
 صة.رؤوسيع ويختجوف مالبذ خا

 كرة القدم األسترالية:   -2-2
 "الخيكبي"ـ السمعب بيزػي الذكل، الكخة شبيية بكخة  1868اعتبخت ىحه المعبة قانػنية سشة 

العبا في السمعب أماكغ محجدة كل واحج قبالة خرع  15العبا واحتياشييغ يحتل  18يتألف الفخيق مغ 
ا تتجخل الكخة مخكد اليجؼ تدجل نقصة، وإذا لو أما الثالثة اآلخخوف فيسثمػف عشاصخ متحخكة وعشجم

 نقاط(. 6تسكغ الفخيق السياجع في إدخاؿ الكخة بيغ العارضتيغ بجوف عارضة مدتكيسة يدجل ىجؼ )
 كرة القدم الكندية: -2-3

تذبو بذكل عاـ كخة القجـ األمخيكية ووليا نفذ السرصمحات مع وجػد اختالؼ بديط في بعس 
 .1العبا 11العبا عػضا عغ  12قػاعجىا ويمعب كل فخيق 

 طرق المعب في كرة القدم:   -3
، يػصف التذكيل 2"في لعبة كخة القجـ عميظ أف تعخؼ كل شيء ال الكخة فقط" نيمدػف رودريفػر 

)الشطاـ( بالكيفية التي يدرع فييا الالعبػف فخادى ومجاميع داخل الداحة وىي تتزسغ التذكيمة األولى 
ػاجبات األولية في المعب اليجػمي والجفاعي، مغ السسكغ استخجاـ مختمف ودليل لكيفية تصبيق ال

التذكيالت شبقا لخغبة الفخيق في المعب ىجػما أكثخ ودفاعا أكثخ، وتػضح التذكيمة في الػقت الحاضخ 
 )مغ دوف حارس مخمى(، حيث يسكغ القػؿ بأف التذكيل عجد الالعبيغ في كل ثمث مغ أثالث الداحة 

مياجسيغ في  2في وسط الثمث الػسصى وفي  4مجافعيغ في الثمث الجفاعي و 4سغ ( يتز4-4-2)
(، ولع يطيخ التخقيع حتى ضيػر 2-1-2-1-4الثمث اليجػمي كسا يسكغ أف تػصف بخسدة أرقاـ )

 التذكيل 

                                                           
ـ، 1998، 2"مذيػريغ حدغ آؿ سمساف"، كخة القجـ بيغ السرالح والسفاسج الذخعية، دار حاـز لمصباعة الشذخ، لبشاف، ط  1

 . 14-13-12-11ص
، كخة القجـ الحياة عمى الصخيقة البخازيمية، مخاجعة أحسج خخيذ، أبػضبي: ىيئة " أليذ بيمػس: تخجسة: عبمة عػدة  2

 .241ـ، ص2011، 1أبػضبي لمدياحة والثقافة، ط
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 .1( في الخسديشات4-2-4)

 أهمية طرق المعب:  -4
عب بصخيقة مشطسة أثشاء التجريب تكسغ أىسية وجػد شخقة لمعب الفخيق في أف يعتاد كل ال 
ىحا التعػد السشطع في التجريب عمى قجرة الالعب عمى تشفيح الػاجبات السمقاة عميو أثشاء السباراة ويشعكذ 

بجقة وكفاءة عالية، فالمعب بصخيقة يجعل الالعب يشطع لعبو في حيد السمعب أو السشصقة التي يمعب فييا 
كو، فالمعب في مشصقة محجدة لو يجعمو قادرا عمى إدراؾ مػقعو مغ بحيث يدتفيج فخيقو مغ لعبو أو تحخ 

 .2المعب بدخعة مسا يداعجه عمى الترخؼ الدميع ىجػما ودفاعا

  ج من طرق المعب: نماذ -5
( حارس 9-1-1وىي تشطيع الالعبيغ في السمعب عمى الذكل ) :3681الطريقة اإلنجميزية سنة  -5-1

 في خط اليجػـ.يقف أمامو مجافع وتدعة العبيغ 
( حارس 6-2-2-1وتشطع عمى الشحػ التالي: الذكل )م:  3681الطريقة االسكتمندية سنة  -5-2

 اثشاف خط الػسط، وستة مياجسيغ.مخمى، اثشاف دفاع، 
ـ وقج سسيت ىخمية ألف تذكيل الالعبيغ  1890ضيخت ففي إنجمتخا سشة الطريقة الهرمية:  -5-3

( حخس 5-3-2-1خما قستو حارس مخمى، وقاعجتو خط اليجـػ )األساسي في ارض السمعب يذبو ى
 مخمى، اثشاف دفاع، ثالثة خط الػسط وخسدة مياجسيغ. 

 ـ وىي شخيقة دفاعية. 1825ضيخت في إنجمتخا عاـ طريقة الظهير الثالث الدفاعية:  -5-4
ييخ الثالث دفاع شخيقة الطكدخ قػة  وىي خصة ىجػمية ىجفيا  طريقة المثمثات النمداوية: -5-5

 اإلنجميدية.
وقج  Montomanوىي شخيقة دفاعية، رجل لخجل  (:MM) طرق قمب الهجهم المتأخرة المجربة: -5-6

 ـ . 1952ضيخت سشة 
( وىي شخيقة دفاعية وىجػمية في نفذ الػقت ولقج استصاع 4-2-4) الطريقة البرازيمية: -5-7

 ػلع عاصسة الدػيج بيحه الصخيقة.ـ في ستػكي 1958البخازيميػف إحخاز كأس العالع عاـ 
 وىي شخيقة دفاعية بحتة وضعيا السجرب اإليصالي )ىميشكػىيخيخا(الطريقة الدفاعية اإليطالية:  -5-8

                                                           
 .55ـ، ص2009، 1دمحم مجيج السػلى، السجرب العسل التكتيكي لكخة القجـ، دار اليشابيع، ط   1
2
 .072عربي، مصر، دون سنة، صحنفي محمود مختبر، كرة القذم للنبشئيه، دار الفكر ال   
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 (.3-2-4-1بغخض سج السخمى أماـ السياجسيغ )
 وىي شخيقة دفاعية ىجػمية تعتسج عمى تحخؾ الالعب وخاصة خط الػسط.(: 1-1-4ريقة )ط -5-9

وىي شخيقة ىجػمية ودفاعية في نفذ الػقت حيث تعتسج عمى جسيع الالعبيغ يقة الذاممة: الطر  -5-11
 .1في اليجػـ وفي الجفاع

 مالمح كرة القدم الحديثة:  -6
ىشاؾ مقػلة قجيسة تقػؿ: " إف اليجـػ أحدغ وسيمة لمجفاع"، إال أف تمظ السقػلة نرف الحكيقة ما لع      

ػؿ الدخيع إلى الجفاع، ففخيق مستاز في اليجـػ ال يعشي شبقا لمقػؿ يكغ ذلظ اليجػـ قادر إلى التح
حرػلو عمى امتياز بالجفاع، فكخة القجـ تربح لعبة راقية ججا حيشسا يكػف التػازف بيغ الجفاع واليجـػ 
ورغع التأكيج األخيخ في السباريات عمى الصخؽ الجفاعية، إال أف اليجػـ وتدجيل األىجاؼ يطل الجانب 

وفي كخة القجـ الحجيثة أصبحت التذكيالت الجفاعية صعبة ججا حيث اصبح خ تذػيقا في السمعب األكث
عمى السياجع أف يبحؿ جيجا كبيخا في سبيل التخمز مغ الخقابة، وبجانب تصػر الخصط الجفاعية فقج 
تصػرت الخصط اليجػمية فأصبح الػاجب اليجػمي ال يقترخ عمى السياجسيغ فقط بل عمى كل 

عبيغ، حتى أصبحت بعس الخصط تختكد عمى جعل السياجسيغ عشاصخ لتشفيح السشاورات اليجػمية الال
 . 2وتخؾ ميسة التيجيف والتدجيل العبي الػسط ومجافعي الجشاح

 متطمبات كرة القدم الحديثة حدب مراكز المعب:  -7

 متطمبات العبي الدفاع:  -7-1
 الكخة.يقـػ أفخاد الفخيق بالجفاع مغ لحطة فقجاف  -
 استخجاـ شخفي الػسط خاصة الطييخ الحخ.  -
 الجفاع القػي ضج الجشاحيغ ومخاقبتيع الالصقة. -
 السخاقبة المريقة لمسياجسيغ الخصخيغ. -
 عجـ التيػر واالنجفاع عشج القمة العجدية.  -

                                                           
، 1998" حدغ أحسج الذافعي"، تاريخ التخبية البجنية في السجتسعيغ العخبي والجولي، مشذاة السعارؼ، اإلسكشجرية،   1
 .23-22ص
" ثامخ محدغ إسساعيل، مػفق مجيج السػلى"، التساريغ التصػيخية لكخة القجـ، دار الفكخ لمصباعة والشذخ، عساف،   2

 .253، ص1999
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 . 1يعػد العب الػسط لغمق مشصقة المعب السباشخة الخصخة -
 متطمبات العبي الهجهم:  -7-2

 أف يعسل جسيع الفخيق عمى تشفيح خصط المعب التي تجربػا عمييا. -
 العسل عمى مداعجة الدميل السدتحػذ عمى الكخة. -
 جخي الالعب الحخ )السياجع( مائال أماـ وخمف السجافعيغ. -
 جخي السياجع في داخل السمعب لألىجاؼ التالية:  -

 .مداعجة الدميل الحي معو الكخة في الػسط 
 ة فارغة في الجشاح.خمق مداح 
   ترعب مخاقبتو، القادـ مغ الخمف.فدح السجاؿ اليجػمي لسجافع الجشاح الحي 
 2السذاركة في إنياء اليجػـ ألكبخ عجد مسكغ مغ الالعبيغ . 

 متطمبات العبي الهسط:  -7-3
 تزع كخة القجـ الحجيثة متصمبات كثيخة عمى الالعبيغ وعمى الخرػص عمى بعس الالعبيغ في     

السشاشق الحاسسة مغ السمعب، فخط الػسط يذكل الخط األوؿ لمتكتل الجفاعي ويعتبخ حمقة وصل بيغ 
اليجػـ والجفاع، وتعتبخ مشصقة الػسط السشصقة التي يسخ مشيا أكثخ الالعبيغ ذىابا وإيابا، باإلضافة إلى 

عمى ذلظ يػزع أغمب كل ىحا فإف العبي الػسط ىع أحدغ الالعبيغ  السدانجيغ لخط اليجػـ، وبشاء 
السجربيغ أحدغ العبييع في ىحا الخط باعتبار أف كخة القجـ الحجيثة لسغ يستمظ مشصقة الػسط، ولكي 
يكتسل ىحا السفيػـ يجب عمى العبي الػسط العسل كػحجة واحجة، وأف أولى ميسات العبي الػسط ىػ 

 نحخاؼ في لعب السثمثات الجفاعية. تقجيع العسق الجفاعي والحي يختبط بسدؤولياتيع في تذكيل نقاط اال
 ويسكغ تختيب التكتيكية لالعبي الػسط كالتالي: 

 ؛تحػيل اتجاه المعب مغ جانب آلخخ 
 ؛تصبيق مبجأ االحتفاظ بالكخة والبجء بتصبيق الخصط اليجػمية 
 ؛الكياـ بتشفيح السشاورات الججارية كأسمػب ليديسة الجفاع 
 ؛التيجيف واليجـػ السباشخ  

                                                           
 .32ـ، ص1995" حشفي محسػد مختار"، التصبيق العمسي في تجريب كخة القجـ، دار الفكخ العخبي، القاىخة،   1
2
 .971" " ثبمر محسه إسمبعيل، موفق مجيذ المولى"، المرجع السببق، ص  
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 ؛جار الجفاع األوؿ )الجفاع الستقجـ(تذكيل ج 
 1السخاقبة القػية لالعبي الخرع. 

 متطمبات مدافعي الجناح:  -7-4
التقجـ في خصط المعب ألـد السجافعيغ السذاركة في اليجػـ وإنجاحو باعتبارىع يتقجمػف مغ الخمف 

اح مغ السشاشق الحيػية حيث ترعب مخاقبتيع وتحخرىع مغ فكخة االلتداـ بالجفاع فقط، وتعتب مشصقة الجش
 وذلظ لألسباب التالية:

 * الفخاغات الػاسعة عشج األجشحة باعتبارىا مشاشق ىجػمية غيخ مباشخة.  
 * قمة السجافعيغ في السشاشق الجانبية.  
 * صعػبة التغصية مغ السجافعيغ أنفديع.  

حػيميع إلى مياجسيغ جشاح وحتى ولحلظ تتمقى كخة القجـ الحجيثة واجبات إضافية لسجافعي الجشاح بت     
أراد السجرب االحتفاظ بالعبي خط الػسط كامميغ حتى إلى مياجسيغ إنياء اليجـػ ويتع ذلظ خاصة إذا 

 يتسكغ مغ التحكع في وسط السمعب.
 .2ومغ أىع الخصط التكتيكية اليجػمية السمقاة عمى عاتق مجافعي الجشاح ىي التغصية

 صفات العب كرة القدم:  .-8
يحتاج العب كخة القجـ غمى صفات خاصة تالءـ ىحه المعبة وتداعج عمى األداء الحخكي الجيج في      

السيجاف، ومغ ىحه الخرائز أو الستصمبات ىشاؾ أربع متصمبات لالعب كخة القجـ  وىي: الفشية، 
عاليا واستعجادات الخصصية، الشفدية، والبجنية والالعب الجيج ىػ الحي يستمظ تكامال خصصيا جيجا ومياريا 

شية عمى قابمية بجنية مستازة ونقز الحاصل في إحجى تمظ الستصمبات البجنية لكخة القجـ ابية مبنفدية إيج
مغ خالؿ دراسة الرفات الحخكية لالعبيغ وتحميميا خالؿ السباراة شبقا لمشذاشات السختمفة وشخؽ لعب 

اريات كثيخة لمػصػؿ لتمظ الخرائز الالعب السباراة، فإف التحميل كاف معتسجا عمى رصج مب
 . 3واإلحرائيات السيسة

 

                                                           
 .40-37" حشفي محسػد"، التصبيق العسمي في تجريب كخة القجـ، مخجع سابق، ص  1
 .47-40، نفذ السخجع، ص" حشفي محسػد"  2
 .62، ص1999" مػفق مجيج السػلى"، اإلعجاد الػضيفي لكخة القجـ، دار الفكخ، لبشاف،   3



 الفصل الثاني                                                                           كرة القدم 

30 
 

 الرفات البدنية:  -8-1
مغ مسيدات كخة القجـ أف مسارستيا في متشاوؿ الجسيع ميسا كاف تكػيشيع الجدساني، وميسا كاف      

يات ىػ بأف رياضيا مكتسل التكػيغ الجدساني قػي البشية، جيج التقشية، ذكي، ال تشقرو السعشػ االعتقاد 
الالعب السثالي فال نشجىر إذا شاىجنا مباراة ضست وجيا لػجو العبيغ يختمفػف مغ حيث الذكل 
واألسمػب لشتحقق مغ أف معاييخ االختبار ال تختكد دوما عمى الرفات البجنية، فقج يتفػؽ العب صغيخ 

ب تصملكخة القجـ ويالحجع نذيط ماكخ يجيج السخاوغة عمى خرسو القػي، وذلظ ما يزيف صفة العالسية 
رتكازات األرضية، ومعخفة تسخيخ ساؽ عشج التػازف عمى ساؽ أخخى مغ أجل الديصخة في السمعب عمى اال

 . 1التقاط الكخة، والسحافطة عمييا وتػجيييا يتشاسق بتشاسق عاـ و تاـ
 بدني كعامل أساسي في كرة القدم: األداء ال -8-1-1
  رة القدم: المياقة البدنية لالعبي ك -8-1-1-1

تعخؼ المياقة البجنية عمى أنيا " مقجرة يتدع ليا الفخد تتسكغ مغ خالليا أجيدتو الفديػلػجية مغ      
 الػفاء بستصمبات بعس الػاجبات البجنية والحياة بفعالية وكفاءة".

والحياة حياة  مغ التعخيف الدابق يتزح لشا أف المياقة البجنية تختبط بسقجرة األشخاص عمى الكياـ باألعساؿ
بػقت الفخاغ الستاح ويتزح أيزا مغ التعخيف الدابق العالقة السباشخة فعالة بسا يسكغ مغ االستستاع 

 HYPOK intiومقجرة جدسو عمى مقاومة األمخاض ونقز الحخكة لمياقة الذخز وبيغ تستعو بالرحة 
 Disea ses .والػفاء باألعساؿ والسجيػدات الصارئة عمى حياتو ، 

يتزح أيزا مغ التعخيف أف المياقة البجنية لع يتعخض لكل مغ السكػنات االجتساعية واالنفعالية      
والحىشية والسعشػية لمذخز، عمى اعتباره أف تمظ السكػنات تعتبخ مكػنات شاممة تشجرج تحت مفيـػ 

 المياقة الذاممة.
السثالية سػؼ يكػف صعبا دوف أف ىشاؾ نتيجة عامة تعتبخ مبجأ وىي أف الػصػؿ لمياقة البجنية      

 يسارس الذخز التسخيشات البجنية برػرة مشتطسة. 

                                                           
 .99، ص1999" دمحم رفعت": كخة القجـ المعبة الذعبية العالسية، دار البحار، لبشاف،   1
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تتكػف المياقة البجنية مغ عشاصخ متعجدة حيث يعتبخ كل مغ القػة العزمية والمياقة الجياز الجوري  -
التشفدي مجخد عشرخيغ فقط مشيا، إذ أف كل عشرخ مغ عشاصخ المياقة البجنية يعتبخ حيػيا لتحقيق 

 .1المياقة البجنية الشسػذجية
كفاءة  الجدسانية والتي الإذ يسكششا القػؿ أف المياقة البجنية ىي الحالة الدميسة لمفخد الخياضي مغ حيث 

 تسكشو مغ استخجاميا بسيارة وكفاءة خالؿ األداء البجني والحخكي بأفزل درجة أو أقل جيج مسكغ.
مسيح تداعجه عمى تصػيخ اتجاىو اإليجابي نحػ جدسو، البجنية لمتيخى مرصفى الدايح أف قياس      

أيزا تسكشو مغ تحقيق إدراكو الحاتي نحػ حالتو البجنية وىكحا يربح أكثخ دافعية لالحتفاظ أو تحديغ 
 . 2لياقتو
( أف المياقة البجنية والخياضية ىي القجرة عمى التحسل اليػمي 2008) "دمحم إبخاليع شحاتة"كسا يخى      

، وبحيث يدتصيع مػاجية األعساؿ السفاجئة والصارئة،  بو الفخد ي مغ قػة لكغ يبقى ما يتستعبسا يكف اليـػ
فالمياقة البجنية في كخة القجـ ىي تػفيخ واكتداب الالعب لخرائز بجنية عالية متسثمة في مختمف 

السخكب كسجاومة  الرفات البجنية )السجاومة، القػة، الدخعة، الخشاقة، السخونة( في شكميا البديط أو
الدخعة، القػة السسيدة بالدخعة، مجاومة القػة والتي تأتي عغ شخيق التجريب السدتسخ والذاؽ، إضافة 

 لكفاءة األجيدة الػضيفية السختمفة لمجدع كالجياز القمبي، الجوراني، اليزسي والجياز العربي....
لمسدتػى العالي واكتداب المياقة التي  فتكامل كل ىحه الجػانب يعصي لالعب كخة القجـ فخصة االرتقاء

 . 3تدسح لو بتحقيق أفزل الشتائج
  يشقدع التحميل البجني في كخة القجـ إلى: تحميل نذاط كرة القدم من الناحية البدينة: -8-1-1-2

  (:Quantitativeالتحميل الكمي ) 
عب خالؿ كامل السباراة يتصخؽ ىحا الشػع مغ التحميل إلى السدافة الكمية السقصػعة مغ قبل كل ال 

وىحا دوف التصخؽ إلى تكتيكات المعب أو غيخىا، كسا أف ليحا التحميل معصيات ال تدتعسل بصخيقة مباشخة 

                                                           
-27، ص2004، 1معالع رياضية، القاىخة، ط " مفتي إبخاليع": المياقة البجنية شخيق الرحة البصػلة الخياضييغ، سمدمة  1

28. 
 .22، ص2009، 1ياقة البجنية، دار الػفاء، اإلسكشجرية، طلمختبار األوروبي أنيذ دمحم": اال" مرصفى الدابح دمحم،   2
 .171، ص2008، 1" دمحم إبخاليع شحاتة": دليل المياقة البجنية، السكتبة السرخية، اإلسكشجرية، ط  3
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كمع وسخعة  13-8في التجريب ألنيا معمػمات عامة ججا، فسثال الباحثػف أعصػا مدافة كمية مقصػعة بيغ 
 . 1ف/د 164كمع/ سا  وعجد ضخبات قمب متػسط ىػ  7.8متػسصة 

 والججوؿ التالي يبيغ بعس السدافات الكمية السقصػعة خالؿ مباراة كخة القجـ: 
 .2يػضح السدافات الكمية السقصػعة لالعبي كخة القجـ خالؿ مباراة رسسية (:50الجدول رقم )* 

 السدافة الكمية السقصػعة )ـ( السدتػى  الباحث

 (.1952قامبميغ وونثخيػتـػ ) -
 (.1970أجشيفيظ ) -

 (.1973سالتاف )-
 (.1975وايتييج ) -
 (.1980سساروس ) -
 (.1982اخخوف )وايتخو  -

 (.1986اكبمـػ ) -

 السحتخؼ اإلنجميدي 
 السحتخؼ الدػيجي
 اليػاة الدػيجي

 السحتخؼ اإلنجميدي 
 القدع الثاني الفشمشجي

 اليػاة االستخالي
 اليػاة الدػيجي

3361 
10200 
12000 
11700 
7100 
11500 
10000 

 
 ( :Qualitativeالتحميل النهعي ) 

حخكة أو انتقاؿ خالؿ السباراة، وىي انتقاالت متشػعة مغ  1936إلى  825يقـػ الالعب بسا بيغ  
 حيث الجخي السختمف الذجة، انتقاالت جانبية، قفدات، جخي خمفي واحتكاكات.

حدب  " بالتحميل عمى1998 " (VERHIJEN" و)1994"  (BANGSBO)حيث قاما الباحثاف 
 : 3كد المعب، عمى حدب السدتػى، وعمى حدب شجة الجخي، كسا ىػ مػضح في الججوليغ التالييغمخا
 
 
 
 

                                                           
1 Alexender dellal : delentrainement a la performance en football. cit.p04. 
2 Alexender dellal . unesaison de preparation physique en football.opcit.p04. 
3 Alexender dellal : de léntrainement à performance en football.opcit.p05. 
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 (.BANGSBO1994يبيغ مختمف مدافات الجخي حدب السدتػى ) (:8الجدول رقم )*         

 القدع األوؿ اإلنجميدي )كمع( الجوري الجنساركي )كمع( السدتػى  

 / / تػقف

 3.2 3.4 مذي

 2.4 2.2 ىخولة

 3.1 3.2 جخي خفيف

 1.2 1.3 جخي متػسط

 0.7 0.6 جخي سخيع

سبخيشت ماكذ 
(SPRINTMAX) 

0.4 0.3 

 0.35 0.4 مذي خمفي

 
يبيغ السدافات السقصػعة خالؿ مباراة حدب الذجة، مخاكد المعب  (:58الجدول رقم )* 

(RAMPININI2007.) 

 يجخي  ــ.
SPRINT 

 25.2)أكبخ مغ 
 كمع/سا(

.ـ يجخي ذو ـ
شجة عالية 

(19.8-25.2 
 كمع/سا(

ـ.ـ يجخي ذو 
شجة متػسصة 

(14.4-
19.8 
 كمع/سا(

ـ.ـ يجخي ذو 
شجة ضعيفة 

(7.2-14.4 
 كمع/سا(

ـ.ـ مذيا 
(0-7.2 

 كمع/سا(

السدافة 
الكمية 

السقصػعة 
 )كمع(

 مخاكد
 المعب

18 76 278 1458 3846 9995 
مجافع 
 أوسط

31 123 211 1601 3504 11233 
فع مجا

 جانبي
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24 118 467 1726 3341 11746 
 وسط

 جانبي 

 مياجع 10233 3844 1361 321 95 27

 :قشية وىػ مػضح في الججوؿ التاليكسا أف التحميل يسخ بتحميل الجػانب الت -
يبيغ السدتػى التقشي خالؿ كل مباريات الجوري اإلسباني واإلنجميدي حدب مختمف  (:56الجدول رقم )* 

 .1بمخاكد المع

مخكد 
 المعب

الجور 
 ي

عجد 
 العيشة

التسخيخات %
 اجحةالش

عجد 
التسخيخات 

 لألماـ

العجد 
الكمي 

 ستحػاذلال

الدمغ 
الكمي 

ستحػاذ لال
 )ثا(

عجد لسذ 
الكخة 
مقارنة 

 ستحػاذباال

ية 
يػائ

ت ال
خاعا

ر
ة ال

ندب

حة
شاج

ال
% 

ية 
رض

 األ
ات

خاع
ر

ة ال
ندب

حة
شاج

ال
% 

مجافع 
 أوسط

LIG
A 

624 77 15.32 43.40 43.89 1.76 59.44 56.04 

FAB
L 

170
4 

75 15.16 41.22 41.72 1.74 61.89 55.84 

مجافع 
 جانبي

LIG
A 

170
4 

79 18.16 54.38 54.40 1.79 61.48 54.20 

FAB
L 

 81 20.30 58.88 59.76 1.84 59.41 55.42 

وسط 
ميجاف 
 دفاعي

LIG
A 

212 78 14.13 53.60 63.61 2.03 48.99 50.13 

FAB
L 

132 78 14.52 53.22 60.76 2.01 47.55 49.96 

                                                           
1
 Alexender dellal : une saison de preparation physique en football.opcit.p07. 
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وسط 
 ميجاف
 ىجػمي

LIG
A 

616 78 13.42 60.96 76.09 2.24 39.21 50.74 

FAB
L 

135
6 

80 13.06 57.12 67.23 2.03 46.46 50.74 

وسط 
ميجاف 
 جانبي

LIG
A 

82 77 14.44 55.30 67.23 2.03 46.46 49.66 

FAB
L 

76 80 14.46 56.24 77.85 2.24 49.05 49.67 

LIG مياجع
A 

2.6
2 

74 6.52 41.52 55.87 2.16 39.38 47.70 

FAB
L 

724 70 7.79 43.04 54.19 2.01 34.98 46.61 

 
 الرفات الفيزيهلهجية:  -8-2

تتحجد اإلنجازات لكخة القجـ الحجيثة بالرفات الفشية والخصصية والفيديػلػجية وكحلظ الشفدية      
مع بعزيا وعغ قخب شجيج، وخالؿ لعبة كخة القجـ يشفح الالعب مجسػعة  واالجتساعية وتختبط ىحه الحقائق

مغ الحخكات السرشفة ما بيغ الػقػؼ الكامل إلى الخكس بالجيج األقرى، وىحا ما يجعل تغيخ الذجة 
واردة مغ وقت إلى آخخ وىحا الدمػؾ ىػ الحي يفرل بل يسيد كخة القجـ عغ األلعاب األخخى، فستصمبات 

ثخ تعقيجا مغ أي لعبة أخخى، وتحقيق الطخوؼ السثالية فإف ىحه الستصمبات تكػف قخيبة لقابمية األكالمعبة 
 الالعب البجنية والتي يسكغ أف تقدع إلى ما يمي: 

 القابمية عمى األداء بذجة عالية. -
 القابمية عمى أداء الخكس الدخيع. -
 عيشة.القابمية عمى إنتاج قػة )القجرة العالية( خالؿ وضعية م -



 الفصل الثاني                                                                           كرة القدم 

36 
 

إف األساس في إنجاز كخة القجـ داخل محتػى تمظ السفخدات، يشجرج ضسغ مػاصفات الجياز الجمػي      
 . 1التشفدي وكحلظ العزالت الستجاخمة مغ الجياز العربي

العجيج مغ الجراسات قامت بتحميل العجد الستػسط لزخبات القمب، الحج األقرى الستيالؾ األكدجيغ 
 (.2005( وستػالف وآخخوف )1994غ السشتجة، وىحا ما أشار إليو بانقدبػ )وكحا ندبة حسس المب

 :2كسا ىػ مػضح في الججوليغ التالييغ -
 يبيغ ضخبات القمب الستػسط واألقرى خالؿ مباراة حدب عجة باحثيغ.  (:50الجدول رقم )* 

عجد ضخبات القمب  الباحث
 الستػسط

عجد ضخبات القمب 
 %األقرى 

 العيشة

Sel ger (1986) 165 80 الجوري التذيكػسمػفاكي 
Agnevic (1970) 175 93 الجوري الدػيجي 

Smodiaka (1978) 171 85  الجوري الدػيدخي 
Reilly (1986) 157 72  اإلنجميدي  1القدع 

Vangolal (1988) 169-165 84  العبيغ جامعييغ
 بمجيكييغ

Ali et Farail 1991) 172-168 مشجيالجوري الدكت ػػػػػػػ 

 ؿ مباراة بذػشييا األوؿ والثاني.يبيغ كسية المكثات الستكػنة خال (:35الجدول رقم )  *

 المكتات في الذػط الثاني  المكتات في الذػط األوؿ  الباحث
Smaros (1980)  4.9 4.1 
Ekblom (1986) 9.5 7.2 

Rhode et Epersen (1988) 5.1 3.9 
Gerishetal (1991) 5.6 4.7 

Bangsbo et al (1991) 4.9 3.7 

                                                           
1
 .26اإلعذاد الوظيفي لكرة القذم، مرجع سببق، ص ،موفق مجيذ المولى   

 
2
 Alexender dellal : deléntrainement à la performance en football. Opcit.pp 07-09 
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Brewer. Et Davis (1994) 5.1 4.6 
Jams et Reilly (1995) 4.4 5 

Bangsbo (1994) 4.1 2.4 

 
 يا العب كخة القجـ نحكخ ما يمي: ومغ بيغ الرفات الشفدية التي يتسيد ب الرفات النفدية: -6-1

 التركيز:  -8-3-1
اه، وتثبيتو عمى مثيخ معيغ أو االحتفاظ باالنتباه عمى مثيخ يعخؼ التخكيد عمى أنو تزييق االنتب     

محجد، ويخى البعس أف مرصمح التخكيد يجب أف يقترخ عمى السعشى التالي: " السقجرة عمى االحتفاظ 
 باالنتباه عمى مثيخ محجد لفتخة مغ الدمغ وغالبا ما تدسى ىحه الفتخة بػ: بسجى االنتباه.

 االنتباه:  -8-3-2
السسكشة، أو تخكد العقل عمى فكخة معيشة ي تخكيد عمى واحجة مغ بيغ العجيج مغ السػضػعات يعش     

مغ بيغ العجيج مغ األفكار، ويتزسغ االنتباه، االندجاـ واالبتعاد عغ بعس األشياء حتى يتسكغ مغ 
ىػ حالة  التعامل بكفاءة مع بعس السػضػعات األخخى التي يخكد عمييا الفخد انتباىو، وعكذ االنتباه

 االضصخاب والتذػير والتذتت الحىشي.
 الترهر العقمي: -8-3-3

وسيمة عقمية يسكغ مغ خالليا تكػيغ ترػرات الخبخات الدابقة أو ترػرات ججيجة لع تحجث مغ قبل      
لغخض اإلعجاد لألداء، ويصمق عمى ىحا الشػع مغ الترػرات العقمية الخخيصة العقمية، بحيث كمسا كانت 

 خخيصة واضحة في عقل الالعب أمكغ إرساؿ إشارات واضحة لمجدع لتحجيج ما ىػ السصمػب.ىحه ال
 الثقة بالنفس:  -8-3-4

ىي تػقع الشجاح، واألكثخ أىسية االعتقاد في إمكانية التحدغ وال تتصمب بالزخورة تحقيق الكدب      
 . 1وتػقع تحدغ األداء فبالخغع مغ عجـ تحقيق الكدب أو الفػز يسكغ االحتفاظ بالثقة بالشفذ

 الرفات المهرفهلهجية:  -8-4
 ؛يتدع الشسػ بالبطء عغ ذي قبل، كسا يبجو التسايد بيغ الجشديغ بذكل واضح 

                                                           
، 2000، 1ياضي، دار الفكخ العخبي، القاىخة، ط" أسامة كامل راتب": تجريب السيارات الشفدية تصبيقات في السجاؿ الخ   1

 .117ص
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 ؛يدتسخ نسػ الجدع وتحجث زيادة في الصػؿ والػزف والعخض 
 ؛تتعجؿ الشدب الجدسية وتربح قخيبة مغ الشدب الجدسية عشج الخاشج 
 ويدتسخ نسػ العزالت الكبيخة.  يدداد نسػ العزالت الرغيخة 

 تتزح أىسية الخرائز السػرفػلػجية مغ خالؿ ما يمي: *
إف مسارسة أي نذاط رياضي باستسخار ولفتخات شػيمة يكدب الخياضي خرائز مػرفػلػجية 

 خاصة بشػع الخياضة التي يسارسيا.
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 خالصة: 
عمى كل األصعجة بفزل ما خرز ليا مغ إمكانيات كبيخة أصبحت كخة القجـ الخياضة التي تفخض      

 مغ شخؼ الجوؿ التي جعمتيا في مقجمة الخياضات والشيػض بيا لمػصػؿ إلى السدتػى العالسي. 
وىحا ال يتدشى غال إذا عخفشا متصمبات ىحه الخياضة، واألكيج أف أىع عشرخ في ىحه الخياضة ىػ      

معخفة الرفات والخرائز التي يجب أف تتػفخ فيو كي يكػف دوره الالعب، وليحا يجب االىتساـ بو و 
 إيجابيا في ىحه السعادلة، وإعصاء الشتائج السخجػة مشو.

نجج السجربيغ ولعل ما يجعل ىحا الالعب في أحدغ الطخوؼ ىػ التجريب السشطع والسجروس، وليحا      
عميع كخة القجـ وتكػيغ الالعبيغ وتعميع شخؽ يخكدوف عمى تحجيج بخامج تجريبية وفق الستصمبات الستاحة لت
 لعبيا وتصػيخ ىحه الصخؽ لخفع مدتػى األداء لجى الالعبيغ.

 



 

 

 

 الفصل الثالث: األداء.
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 تسهيد:
إن اإلندان كؾنو مخمؾق كثيخ الحخكة وال يكاد يخمؾ نذاطو اليؾمي مؽ الحخكات الظبيعية الزخورية      

لحياتو، فتمػ الحخكات يسذي ويعسل ويسارس ويجافع عؽ نفدو، وىشا تبخز أىسية السسارسة الخياضية، 
مؽ قيؼ صحية ونفدية يشتج ما البجنية والحخكية، و  و تشسية كفاءاتو سجاالتالفي شتى  ئولتظؾيخ أدا

 واجتساعية. 
و األداء السياري لالعبي كخة القجم ىؾ جؾىخ السباريات حيث يعتبخ حمقة الؾصل بيؽ األداء البجني       

و الخظظي، حيث أن الالعب الجيج يدتخجم ميارتو بكفاءة و اقتجار عشجما يكؾن في قسة مدتؾاه البجني و 
 الؾاجب الخظظي السكمف مؽ طخف السجرب.مؽ ثؼ يدتظيع استخجاميا في 

كسا أن التحزيخ البجني لو أىسية كبيخة في تظؾيخ الرفات البجنية لالعب مؽ تحسل سخعة، قؾة،      
رشاقة، و مخونة، كسا يجب أن ال نغفل عؽ الجور الفعال الحي يمعبو السجرب في تقشيؽ مختمف التسخيشات 

كفاءة أعزاء و أجيدة الجدؼ الؾعيفية و تكامل أدائيا مؽ خالل التجريبية عشج الالعبيؽ، و أيزا رفع 
 التجريبات البجنية العامة و الخاصة.
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 األداء البدني: -1
إن لمتحزيخ البجني لو أىسية كبيخة في تظؾيخ الرفات البجنية لالعب كخة القجم مؽ تحسل وسخعة      

جور الفعال الحي يمعبو السجرب في تقشيؽ مختمف التسخيشات وقؾة ورشاقة ومخونة، وال يجب أن نغفل عؽ ال
التجريبية عشج العبي كخة القجم، وأيزا رفع كفاءة أعزاء وأجيدة الجدؼ الؾعيفية وتكامل ادائيا مؽ خالل 

 سخيشات البجنية العامة والخاصة. الت
 المياقة البدنية: -1-1

ة المياقة عمى أنيا تمػ " الحالة التي ترف عخف االتحاد األمخيكي لمرحة والتخبية والتخويح كمس
الجرجة التي يدتظيع بيا الفخد أداء عسل ما"، أما مفيؾم المياقة البجنية حدب ما صجر عؽ االتحاد 
األمخيكي أنيا القجرة العامة عمى التكيف واالستجابة اإليجابية لمجيج البجني، ودرجة المياقة البجنية تعتسج 

 . 1د وتكؾيشو الجدساني بسا في ذلػ ما يقؾم بو مؽ أنذظة بجنية مختمفةعمى الحالة الرحية لمفخ 
 ذاممة التي تذكل المياقة العقميةويسكؽ القؾل أن المياقة البجنية ىي وجو مؽ أوجو المياقة البجنية ال

الشفدية، االجتساعية، وغيخىا مؽ المياقات، وىي تعشي سالمة أجيدة البجن العربية، العزمية والجياز 
لجوري والجياز التشفدي واألعزاء الجاخمية والقؾام الجيج ومقاييذ جدسية متشاسقة وخمؾ الجدؼ مؽ ا

 األمخاض.

 أهسية المياقة البدنية:  -1-1-1
تكدب الفخد لخبخات االجتساعية التي تداعجه في تكؾيؽ الذخرية الفخد واكتدابو السدتؾيات 

اعية والخمكية، والتفاعل االجتساعي ىؾ عامل أساسي وسمؾكياتو السشاسبة، التي تتزسؽ الكيؼ االجتس
ومراحب لمشسؾ البجني لحا يجب االىتسام بألعاب جساعية كؾنيا وسيمة مؽ وسائل التظؾيخ المياقة البجنية 

 وتشسية العالقات االجتساعية بيؽ األفخاد.
  :الجانب الرحي 
ية عؽ طخيق تأثخىا السباشخ في األجيدة تداىؼ المياقة البجنية في تظؾيخ الفخد مؽ الشاحية الرح     

الؾعيفية، حيث يدداد حجؼ القمب وكحلػ قؾة الجفع القمبي في كل ضخبة مؽ ضخبات القمب، مسا يشتج 
زيادة كسية الجم السجفؾع، وتديج مؽ الدعة الحيؾية لمخئتيؽ واتداع القفص الرجري، وتعسل المياقة البجنية 

                                                           
1
 .22-20، ص 2000مرخ، مشأة السعارف، السدخل التظبيقي لمقياس في المياقة البدنية، إبخاليؼ أحسج سالمة،  
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سسكو وقؾة غالف الميفة العزمية وتزخؼ كسية الشديج داخل  عمى تظؾيخ الجياز العزمي مؽ خالل
 العزمة.
  :الجانب الشفدي 
تداعج الفخد عمى التحكؼ في تعبيخاتو االنفعالية والتخمص مؽ القمق والذعؾر بالثقة والسخح حيث تقؾى      

و حدؽ الترخف عشج الجوافع داخل الفخد وتجفعو نحؾ العسل، وتشسي المياقة البجنية والتحسل والربخ وتسكش
 السؾاقف الحخجة. 

 مكهنات المياقة البدنية:  -1-1-2
قج اختمف العمساء حؾل تحجيج عشاصخ ومكؾنات المياقة البجنية، بدبب اختالف يعؾد إلى وجيات      

الشغخ لسفيؾم المياقة البجنية وفقا لفمدفتيا الخاصة، ضسؽ مؽ قدسيا إلى عذخة مكؾنات المياقة البجنية 
 تشفدي، القجرة التشفدية، السخونةل" مقاومة السخض، القؾة العزمية، التحسل العزمي، الجوري الوتذس

 . لخشاقة، التؾافق، التؾازن، الجقةا
ومشيؼ مؽ قدسيا إلى خسدة وسبعة مكؾنات المياقة البجنية " القؾة العزمية، التحسل العزمي،      

ي والتشفدي، والتؾافق بيؽ الجيازيؽ العزمي والعربي"، وعشج السخونة، القجرة العزمية، لياقة الجياز الجور 

 أساسية لمقجرات البجنية " القؾةجسع مكؾنات المياقة البجنية التي اتفق عمييا الجسيع تججىا خسذ مكؾنات 
 . 1التحسل، الدخعة، السخونة، الخشاقة"

 القهة العزمية:  -1-2
 مفههم القهة العزمية:  -1-2-1

مية تشسؾ مع نسؾ الظفل، وتديج في مخحمتي الظفؾلة والسخاىقة حيث ترل أقرى في سؽ القؾة العز     
الثالثيؽ في ضؾء الفخوق الفخدية ونغخ أىسية القؾة العزمية في مجال التخبية والخياضة فقج جعميا 

، القؾة الكثيخون في رواد ىحا السجال مؾضؾعا لجراستيؼ وأبحاثيؼ فقدسيا " األرسؾن يؾكؼ، القؾة الثابتة
 الحخكية".

 أن القؾة ليا ثالثة أنؾاع " القؾة العغسي، القؾة السسيدة بالدخعة، تحسل القؾة". هار"ويخى "     
 ىشالػ عؾامل مؤثخة في القؾة العزمية:  -

                                                           
1
 .15، ص1997الظبعة الثانية، دار الفكخ العخبي، المياقة البدنية و مكهناتها، دمحم صبحي حدانيؽ، كسال عبج الحسيج،  
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 ؛مداحة السقظع الفديؾلؾجي لمعزمة 
 ؛نؾع الخوافع الجاخمية والخارجية 
 ؛زوايا الذج العزمي 
 ؛زاء، حسخاء(لؾن األلياف العزمية )بي 
 ؛الؾرثة 
 .قجرة الجياز العربي عمى إثارة األلياف العزمية 

 تعريف القهة العزمية:  -1-2-2

ويعخفيا ىار: أعمى قجر مؽ القؾة يبحليا الجياز العربي والعزمي السجابية أقرى مقاومة خارجية 
 .1مزادة

 أنهاع القهة العزمية:  -1-2-3
 :كل عام ونحتاجيا في اإلعجاد العام لمخياضييؽ.، إعجاد الرغار يقرج بيا قؾة الجدؼ بذ القهة العامة

 ؛ضسؽ نغام الحياة اليؾمي لسعالجة الزعف البجني العام
 :ويقرج بيا القؾة التي نحتاجيا في نؾع الخياضة التخررية القهة الخاصة. 
 :نؾاع وىي أقرى قؾة يسكؽ لمعزمة إنتاجيا مؽ خالل االنكباض اإلرادي، فبعض أ القهة القرهى

 ؛األداء التي تتظمب إنتاج أقرى درجة مؽ القؾة العزمية سؾاء كان االنكباض ثابت أو متحخك
 :ويعخفيا عالوي )قجر الجياز العربي العزمي في التغمب عمى مقاومات   القهة السسيزة بالدرعة

 .درجة عالية مؽ سخعة االنكباضات العزمية(
 :إخخاج القؾة العزمية لسجة زمشية طؾيمة ندبيا وتشفيح عجد وىي السقجرة عمى االستسخار في  تحسل القهة

 .2كبيخ مؽ تكخارات األداء

  الدرعة: -1-3

: الدخعة االنتقالية بكؾنيا القجرة عمى التحخك لألمام بأسخع ما هار"عخفيا " تعريف الدرعة: -1-3-1
 يسكؽ.

                                                           
1
 .16جع نفدو، صمخ  

 .17السخجع نفدو، ص 2
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عة وكافية وفق أي مثيخات وعخفيا خاطخ والبيػ: القجرة عمى أداء حخكات أو ميارات باستجابة سخي
 .1العربية

 أنهاع الدرعة:  -1-3-2 
وتدسى سخعة االستجابة وسخعة رد الفعل أن ىشاك فاصل زمشي بيؽ بجء عيؾر  سرعة رد الفعل: 

 السثيخ وبجء االستجابة لو.
 تعخف سخعة رد الفعل: بأنيا السقجرة عمى االستجابة لمسثيخ بحخكة واحجة في أقل زمؽ مسكؽ.     

 تشقدؼ سخعة رد الفعل إلى: و -
 :وىي الدمؽ السحرؾر ما بيؽ لحغة عيؾر السثيخ واحج معخوف وبيؽ  سرعة رد الفعل البديط

 لحغة االستجابة. 
 ىؾ الدمؽ السحرؾر بيؽ عيؾر عجة مثيخات لمتسيد بيشيا واالستجابة سرعة رد الفعل السركب :

 ألحجىا فقط.
 زمؽ مسكؽ.ميارة حخكية في أقل  وىي إنجاز حخكة أو سرعة الحركة الهحيدة: 

 2: وىي إنجاز الحخكات الستذابية في أقل زمؽ مسكؽسرعة الحركة السركبة. 

 التحسل:  -1-4
يعخف التحسل بأنو كفاءة الفخد في التغمب أو أنو الكفاءة في االستسخار لألداء تعريف التحسل:  -1-4-1

 .3ؾى األداءنذاط رياضي محجد بؾقت طؾيل بإيجابية دون ىبؾط في مدت
ويعشي التحسل أيزا أن يدتظيع الالعب االستسخار طؾال زمؽ السباراة مدتخجما صفاتو البجنية،      

وكحلػ قجراتو الفشية والخظظية بإيجابية وفعالية، بجون أن يظخأ عميو التعب أو اإلجياد الحي يعخه عؽ دقة 
 .4وتكامل األداء بالقجر السظمؾب طؾال زمؽ السباراة 

 
 

                                                           
 .90، ص1996برنامج المياقة البدنية لمجسيع، صباح الديج فيخوز، دمحم إبخاليؼ شحاتو،  1
 .91مخجع نفدو، ص 2
، 2014الظبعة األولى، مخكد الكتاب، القاىخة، السجسهعة السختارة في التدريب و فديهلهجيا الرياة، ريدان خخيبط،  3

 .158ص
 .62، ص1974دار الفكخ العخبي، مرخ، األسس العمسية في تدريب كرة القدم، سؾد مختار، حشفي مح 4
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 أهسية التحسل:  -1-4-2
حيث  األساس في إعجاد الخياضي بجنيا يمعب التحسل دورا ىاما في مختمف الفعاليات الخياضية، وىؾ     

أعيخت البحؾث العمسية في ىحا السجال أىسية التحسل فيؾ يظؾر الجياز التشفدي ويديج مؽ حجؼ القمب 
(، كسا لو أىسية كبيخة مؽ O2رى لألكدجيؽ )واتداعو ويشغؼ الجورة الجمؾية ويخفع مؽ االستيالك األق

الشاحية البيؾكسيائية فيؾ يداعج عمى رفع الشذاط االنديسي ورفع محدؾس لسرادر الظاقة ويديج مؽ فعالية 
ميكانيدمات التشغيؼ، وباإلضافة إلى الفؾائج البجنية الفديدلؾجية التي يعسل التحسل عؽ تظؾيخىا، كسا يعسل 

 .1فدي الخياضي، وذلػ بتظؾيخ صفة اإلرادة في مؾاجية التعبعمى تشسية الجانب الش

 أنهاع التحسل:  -1-4-3 

 وفقا لمستظمبات التدريبية:  -1-4-3-1
 :يعخفو أبؾ العال أحسج عبج الفتاح بأنو السقجرة عمى االستسخار بفاعمية في أداء بجني غيخ  التحسل العام

 .2سكؾنات الخاصة بالشذاط الخياضي التخرريتخريري لو تأثيخه اإليجابي عمى عسميات بشاء ال
 :يعخفو قاسؼ حدؽ حديؽ نقال عؽ  التحسل الخاصlarke  قابمية مقاومة التعب تحت مدتمدمات العسل

 .3الخاص، وتحذيج األجيدة الؾعيفية لتحقيق السدتؾى في األلعاب الخياضية الخاصة

 وفقا لمستظمبات الزمشية:  -1-4-3-2
 :د، يكؾن فيو إنتاج الظاقة  2ثا إلى  45تجرج تحتو التسخيشات التي تتخاوح مؽ ت التحسل قرير السدة

 مؽ الشغام الالىؾائي.
 :تكؾن السداىسة الظاقؾية مؽ خالل الشغام اليؾائي والالىؾائي، خالل الحسؾالت  التحسل متهسط السدة

 د.8د إلى 2التي تتخاوح مؽ 
 :د، وىي مزسؾنة شبو كميا بإنتاج الظاقة اليؾائية 8تغظي الحسؾالت التي تتعجى  التحسل طهيل السدة

، يغظي كل 1، تحسل طؾيل السجة 2، تحسل طؾيل السجة 1ويشقدؼ بجوره إلى تحسل طؾيل السجة 
 .السجيؾد

                                                           
1
أثر تسارين بدنية بظريقة التدريب التكراري عمى األداء السهاري لدى العبي كرة القدم )صشف أصاغر(، كسال مقاق،  

 .49، ص2012/2013، 3الجدائخ  لتخبية البجنية و الخياضة، جامعةأطخوحة دكتؾراه،  معيج ا
 .162، ص1997الظبعة األولى، دار الفكخ العخبي، فزيهلهجية، لالتدريب الرياي: األسس اأبؾ العال أحسج عبج الفتاح،  2
 .208، ص1998الظبعة األولى، دار الفكخ، عسان، عمم التدريب الرياي في األعسار السختمفة، قاسؼ حدؽ حديؽ،  3
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د، وىي التي تجخل فييا نغام الجمكدة )جمؾكؾز، جميكؾجيؽ(، تحسل طؾيل السجة  30الحي ال تتعجى مجتو 
د، ويجخل ىحا الشغام الغحائي لمجمؾكؾز والجىؾن، تحسل  90إلى  30يؽ وىؾ الحي يغظي السجة ما ب 2

د، وىشا يكؾن الشغام الغحائي الجىشي ىؾ الشغام  90ويغظي الحسؾالت التي تتعجى  3طؾيل السجة 
 .1األساسي

 وفقا لشظام اإلنتاج:  -1-4-3-3
 :األداء بفعالية دون ىبؾط في  يعخف التحسل اليؾائي بأنو السقجرة عمى االستسخار في التحسل الههائي

مدتؾى األداء في الخياضة التخررية، باستخجام األكدجيؽ السدتشذق مؽ اليؾاء، الشغام السدتخجم 
إلنتاج الظاقة الالزمة فيو ىؾ الشغام اليؾائي )نغام التسثيل الغحائي(، تتؼ آليتو مؽ خالل تحؾيل 

كدجيؽ إلى ثاني أكديج الكاربؾن والساء، حيث الجميكؾجيؽ السؾجؾد في الخاليا العزمية في وجؾد األ
 .2الالزم لالنكباض العزمي (ATPتتحخر الظاقة الالزمة لبشاء ثالثي أديشؾسيؽ الفؾسفات )

 :وىؾ العسل العزمي بجون استخجام األكدجيؽ الخارجي واالعتساد عمى الظاقة  التحسل الالههائي

( مباشخة عؽ طخيق الخئتيؽ CO2) أكديج الكاربؾن السخدونة، ونتيجة لعجم إمكانية التخمص مؽ ثاني 
بالشغام الالىؾائي  عشجئحفي الخاليا العزمية ويدسى  Lacticacidيتكؾن حامض الالكتيػ 

 .3الالكتيكي، ويظمق عمى لحغة تذكل حامض الالكتيػ بالعتبة الفارقة الالىؾائية
 السرونة:  -1-5

ء قجرة اإلندان عمى الحخكات في السفاصل بسجى كبيخ يقرج بالسخونة حدب أراء الخبخاء والعمسا     
دون حجوث أي ضخر بيا كالتسدقات بالعزالت واألربظة السحيظة بالسفاصل، وتعشي السخونة أيزا قجرة 

 .4الخياضي عمى أداء حخكات بأكبخ حخية في السفاصل بإرادتو أو تحت تأثيخ قؾة خارجية
 
 

                                                           
1 Jurgen Weineek, Manuel d’entrinment, edition vigot, Paris, 1997, P107-108. 

2
، 2013دار الكتاب الحجيث، الجدائخ، السرجع الذامل في التدريب الرياضي: التظبيقات العمسية، إبخاليؼ مقتي،  

 .187-186ص
جسع الظبعة األولى، مكتبة السعمم التدريب الرياضي: نظم تدريب الشاشئين لمسدتهيات العميا، عامخ فاخخ شغاتي،  3

 .348العخبي، ص
4
Jurgen weineek, op,cit,P363. 
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 أهسية السرونة:  -1-5-1
خونة الذخط األساسي ألداء الحخكات كسا ونؾعا وبرؾرة جيجة، كسا تعتبخ وسيمة أساسية تعتبخ الس     

 كسؽ أيزا في الؾقاية مؽ اإلصاباتلمتخمص العزالت مؽ نؾاتج األيض الشاتجة عؽ  الجيج البجني، وت
 لجيجةة امسا يعظي دفعا إيجابيا مؽ الشاحية الديكؾلؾجية لالعبيؽ، وبالتالي تحقيق الشتائج الخياضي

فالخياضي الحي غادر ا يراب يسكؽ أن يحدؽ مدتؾاه، كسا أن حخكاتو تكؾن أكثخ حخية في السفاصل 
 .1وبالتالي يكؾن أدائو السياري جيجا

 تقديسات السرونة:  -1-5-2
 من حيث الذسهلية والخرهصية:  -1-5-2-1
 :الحدؼ طبقا ألنؾاعيا  ىي القجرة عمى أداء الحخكات لسجى واسع في جسيع مفاصل السرونة العامة

 السختمفة.
 :2ىي القجرة عمى أداء الحخكات في االتجاه والسجى السحجد السظمؾب السرونة الخاصة. 
 من حيث طبيعة العسل:  -1-5-2-2
 :ىي إمكانية الحرؾل عمى أقرى مجى مسكؽ لحخكة ما في السفرل نتيجة عسل  السرونة اإليجابية

 السفرل والتي تقؾم بأداء تمػ الحخكة.السجسؾعة العزمية العاممة عمى ىحا 
 :ىي إمكانية الحرؾل عمى أقرى مجى مسكؽ لحخكة ما في السفرل بتأثيخ قؾة  السرونة الدمبية

 خارجية تقؾم بأداء الحخكة أو بالسداعجة عمى أدائيا.
 من حيث الثبات والحركة:  -1-5-2-3
 :كة ثؼ الثبات فيو.ىي السجى الحي يرل إليو السفرل في الحخ  السرونة الثابتة 
 :3ىي السجى الحي يرل غميو السفرل في أداء حخكة تتدؼ بالدخعة القرؾى  السرونة الستحركة . 

 
 

                                                           
 .71-70كسال مقاق، مخجع سبق ذكخه، ص1
2
بشاء مدتهيات معيارية لبعض الستغيرات البدنية و السهارية لدى أندية السحترفين لكرة القدم في عسخ جميل دمحم شخعب،  

 .17، ص2011عة الشجاح الؾطشية، رسالة ماجدتيخ، كمية الجراسات العميا، جامفمدظين، -الزفة الغربية
 .207-206، ص2014ماىي لمشذخ و التؾزيع، اإلسكشجرية، برامج المياقة الدولية، دمحم إبخاليؼ شحاتة،  3
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 الرشاقة:  -1-6
ويخى ىار أن الخشاقة شجيجة الرمة بسكؾنات المياقة والقجرة الحخكية، ويتفق مع ىختد في أن الخشاقة      

لحخكات التؾافكية، وسخعة التعمؼ وتكامل السيارات الحخكية، تعتبخ مؽ مكؾنات المياقة التي تتحكؼ في ا
وسخعة تغيخ األوضاع في السشاطق السختمفة عمى أن يكؾن ىحه الدخعة مختبظة ارتباط وثيقا بتحقيق 

 اليجف مؽ السيارة الحخكية. 
حخكي وتظؾيخه الدخعة في تعمؼ األداء ال ويعخف بيتخىختد الخشاقة القجرة عمى إتقان الحخكات التؾافكية و

وتحديشو، وأيزا القجرة عمى استخجام السيارات وفق متظمبات السؾقف الستغيخ بدخعة والسقجرة عمى إعادة 
 تذكيل األداء تبعا لحلػ السؾقف.

ويعخفيا ميشل: القجرة عمى التؾافق الجيج لمحخكات التي يقؾم بيا الفخد سؾاء بكل أجداء جدسو أو جدء 
 .1معيؽ

مقجرة الجدؼ أو جدء مشو عمى تغيخ اتجاىاتيا واشتخاط أن يكؾن مرحؾبا بالجقة والدخعة ويخى باور: أنيا 
 ويخى بيتخ ىختد أن الخشاقة تتزسؽ السكؾنات التالية: 

 السقجرة عمى رد الفعل الحخكي. 
 السقجرة عمى التؾجيو الحخكي. 
 السقجرة عمى التؾازن الحخكي. 
 السقجرة عمى االستعجاد الحخكي. 
 ى الخبط الحخكيالسقجرة عم. 
 السقجرة عمى التشديق أو التشاسق الحخكي. 
 .خفة الحخكة 

 أنهاع الرشاقة: -1-6-1
: وىي مقجرة الفخد عمى أداء واجب حخكي في عجة أنذظة رياضية مختمفة بترخف الرشاقة العامة 

 مشظقي وسميؼ.

                                                           
1
 .83دمحم صبحي حدانيؽ، كسال عبج الحسيج، مخجع سابق، ص 
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بتشسية األداء الحخكي وىي القجرة الستشؾعة في الستظمبات السيارية لمشذاط وذلػ  الرشاقة الخاصة: 

 في تشاسق وتظابق مع خؾاص الحخكة في السشافدة.
 أهسية الرشاقة:  -1-6-2

 ؛الخشاقة مكؾن ىام في األنذظة الخياضية عسؾما، كألعاب القؾى والجسباز والغظذ وغيخىا 
 ؛كتداب السيارات الحخكية وإتقانياتديؼ بقجر كبيخ في ا 
  ؛ا ارتباطا وثيقا بالقجرة الحخكيةالبجني وليالخشاقة مختبظة بجسيع مكؾنات األداء  
 في  تبخز أىسية الخشاقة في األداء الخياضي عشجما يربح عمى درجة عالية مؽ التعقيج خاصة

 ؛السيارات ذات التؾافق السعقج
 1الخشاقة ىجف عام مؽ أىجاف التخبية البجنية والخياضية. 
مختبط بالحالة البجنية لالعب والمياقة البجنية التي مؽ خالل ما سبق يسكؽ القؾل أن األداء البجني      

تداعج الالعب عمى مؾاجية الزغؾط التي يتعخض ليا أثشاء السشافدة، لحا يتؼ تظؾيخ حالة الالعب 
 البجنية بشاءا عمى الحاجات التي يتظمبيا نؾع الشذاط الخياضي.

ات ذات أساس فيديؾلؾجي وتتأثخ ومؽ خرائريا أنيا يسكؽ قياسيا وتظؾيخىا وىي عبارة عؽ قجر      
 بالشؾاحي الشفدية، فيي عسمية فخدية أي أنيا تختبط بجرجة كبيخة بغاىخة الفخوق الفخدية. 

 تعريف األداء السهاري: -2
كخة القجم ىؾ الجدء العام والخئيدي لتشفيح وعائف المعب بذكل  يإن إتقان السيارات األساسية ف

وسيمة لتشفيح الخظط لحا فإن إتقانيا بالذكل السظمؾب ضخوري لشجاح سميؼ وفعال، وباعتبار السيارات 
الخظط، وعؽ السيارة في كخة القجم تحتاج إلى التخكيد وسخعة رد الفعل واستخجام السيارات في نظاق 
السؾاقف الستغيخة والتي تتحكؼ فييا مداحة السمعب ومؾقع الالعب الدميل، األمخ الحي يتظمب إعجاد 

ريا مؽ خالل استخجام األسمؾب األمثل في التجريب، ويحكخ بعض الخبخاء السقرؾد باإلعجاد الالعبيؽ ميا
السياري والفشي واكداب الالعبيؽ السيارات االساسية مؽ خالل التجريب والعسل عمى إتقانيا ثؼ استخجاميا 

 . 2بتحكؼ ودقة خالل مؾاقف المعب وأثشاء السيارة
                                                           

 .84مخجع نفدو، ص 1
دون طبعة، الحركي )مبادئ نظريات، تظبيقات(،  التحكم و التحكمطمحت حديؽ حدام الجيؽ و دمحم فؾزي عبج هللا،  2

 .19، ص2009القاىخة، مخكد األداب لمشذخ، 
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 مفههم السهارة:  -2-1
السجيج، أما اصظالحا  حجق أو أتقؽ، والساىخ ىؾ الحاذق وأخحت ىحه الكمسة مؽ فعل ميخ أي       

 جسيع مجاالت الحياة عسل لزسان الشجاح والتفؾق، وتذسل ىي األداء الستقؽ والستسيد في إنجاز اي
 ارات عسموقؽ ميالتذكيمية والعامل الستسيد ىؾ الحي يت1فالخسام البارع ىؾ الحي يجيج ميارات الفشؾن 

والسؾسيقار الساىخ ىؾ الحي يجيج العدف عمى اآلالت السؾسيكية، والكاتب الستفؾق ىؾ الحي يتحكؼ في 
 ميارات الكتابة. 

والسيارة مرظمحا يرعب تحجيج أو إيجاد تعخيف مظمق لو، ويخجع ذلػ كل مؽ دمحم حدؽ عالوي      
دبية مؽ األداء أي إلى درجة مؽ الجؾدة ودمحم نرخ الجيؽ رضؾان إلى كؾنيا تذيخ إلى مدتؾيات ن

مشدؾبة إلى مدتؾى الفخد ومدتؾيات الجساعة ويدتجالن عمى ذلػ بخأي سشجخ الحي يخى أنو يسكؽ التعبيخ 
عؽ مرظمح السيارة وفقا لشؾعيؽ مؽ السدتؾيات ىساك السدتؾى الشدبي والسدتؾى السظمق فالشدبي حدب 

ط ما بالسقارنة مع مدتؾى زمالءه في نفذ الشذاط، أما السظمق ىحا العالؼ ىؾ مجى تحريل الفخد في نذا
فيؾ مقارنة السدتؾى السياري لمفخد بسحكات تقؾيؼ تؾضع في شكل ىخمي، ترشف فيو السدتؾيات السظمقة 

حيث لمسيارة في األنذظة الخاصة بيا، وتحجد ىحه السدتؾيات مدبقا كستظمبات رئيدية لألعسال السختمفة 
السيارات الكياسية، وتدتخجم كسحكات لتحجيج السدتؾى السياري السظمق لمفخد مثل  يظمق عمييا اسؼ

 .2محكات القبؾل بالكميات والسعاىج ونغام التشكيط في الجسباز والغظذ وغيخىا

 الفرق بين القدرة والسهارة:  -2-2
ث أن حي (Abilityومفيؾم القجرة ) (Skillىشاك اختالفا عمسيا في مفيؾم كل مؽ السيارة )

السيارة ىي عبارة عؽ مدتؾى أداء الفخد في مجال واحج ومحجد، في حيؽ مفيؾم القجرة يأخح نريبا وافخا 
مؽ الذسؾلية والعسؾمية في مجال أداء الالعب أو الفخد فيكؾن مفيؾم القجرة ىؾ وجؾد سسة عامة في الفخد 

 .3غيخ عاىخة ولكشيا تؤثخ في أداء عجد مؽ السيارات الخاصة

 

                                                           
 .777،ص1987السشجج في المغة العخبية و اإلعالم، دار السذخق، لبشان،  1
 دار الفكخ العخبي،اإلختبارات السهارية و الشفدية في السجال الرياضي، دمحم حديؽ عالوي، دمحم نرخ الجيؽ رضؾان،  2

 .20، ص1987مرخ، 
 .14،ص2012دار الخواد، عسان،كرة القدم التدريب السهاري، غازي صالح محسؾد،  3



       األداء                                                                             ثالثال الفصل  

52 
 

 تتسيد السيارة الحخكية الخياضية بخسدة خرائص ىي:  ئص السهارة الحركية:خرا -2-3
إن السيارات الحخكية الخياضية تتظمب التجريب وتتحدؽ بالخبخة لمؾصؾل  السهارة قابمة لمتعمم: -2-3-1

 بيا إلى حالة اإلتقان والشجاح في األداء. 
في الشتائج الستؾقعة سابقا والتي تتحجد قبل  تتسثل ىحه الخاصية السهارة لها نتيجة نهائية: -2-3-2

 إنجازىا.
 كل ميارة ليا نتائج ثابتة ال تتغيخ مؽ أداء آلخخ.ثبات الشتائج:  -2-3-3

ىؾ ذلػ التؾافق والتجانذ واإلندانية في األداء، حيث تتفق الظاقة اقترادية وفعالية الجهد: -2-3-4
 الزخورية فقط إلنجاز األداء الرحيح وبفعالية.

السيارة ليدت مجخد أداء فشي جيج لمحخكات فقط، ولكؽ ىي  قابمية لتحميل متظمبات استخدامها: -2-3-5

 .1القجرة عمى استخجام ىحا األداء بفعالية في وقت متشاسب أثشاء مؾاقف التشافذ السختمفة
 ىشاك ثالثة أنؾاع مؽ السيارات:  أنهاع السهارات:-2-4

  ميارات معخفية(Cognitive skills) .مثل: ميارات الحداب والجبخ واليشجسة 
 ( ميارات إدراكيةperceptual skills)  .مثل: ميارات إدراك أشكال معيشة 
 امي( رات حخكيةmotor skills )2مثل: السيارات الخياضية . 

  أنهاع السهارات الحركية:-2-5
 ىشاك نؾعان مؽ السيارات الحخكية ىسا: 

 رة: السهارات الحركية الكبي -2-5-1
ىي السيارات التي تتظمب استخجام العزالت الكبيخة األساسية في الجدؼ وخاصة عزالت الججع      

التي تخبط األطخاف بالججع وتعتسج عمى عزالت الججع بذكل رئيدي كسرجر إلنتاج وتؾزيع والعزالت 
 .3ضيةالقؾة وكؾسيمة التعبيخ عؽ الحخكة في السيارات السختمفة وخاصة في األلعاب الخيا

 

                                                           
 .71،ص1994دار الفكخ العخبي، مرخ،  األسس العمسية في تدريب كرة القدم،حشفي محسؾد مختار،  1
، 2006ة، االسكشجرية، الؾفاء، دون طبعطرق تدريس التربية البدنية بين الشظرية ة التظبيق، عرام الجيؽ عبج هللا،  2

 .47ص
 .44مخجع سابق، ص بارات السهارية و الشفدية، تخاالدمحم حدؽ عبج عال وىؼ، دمحم نرخ الجيؽ رضؾان، 3
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 السهارات الحركية:  -2-5-2
يعج ىحا الشؾع مؽ السيارات بأنو أكثخ دقة في معالجة األشياء باستخجام اليجيؽ ببخاعة ولحلػ فيؾ يتظمب 
بجل مجيؾد بجني اقل بالشدبة لمسيارات الكبيخة، كسا يتظمب مدتؾى عال مؽ الجقة واستخجام أوسع لمقجرات 

ت الحخكية الجقيقة تؤدي مؽ خالل البشية الخئيدية لمسيارات الحخكية الحدية، ويالحظ أن تعمؼ السيارا
 . 1الكبيخة، حيث تشتقل السيارات الحخكية الجقيقة عبخ القؾام إلى األطخاف

 رة القدم: مفههم السهارة في ك -2-6
انؾن السيارة في كخة القجم ىي كل التحخكات الزخورية اليادفة، التي تؤدي بغخض معيؽ في إطار ق     

 .و بجونياكخة القجم سؾاء كانت ىحه الحخكات بالكخة أ
وىي قجرة الالعب عمى التعامل مع الكخة وحل السذكالت في إطار قانؾن المعبة مؽ أجل السذاركة في 
بشاء الخظط الجفاعية واليجؾمية، ويخى )دمحم حازم ودمحم أبؾ يؾسف( بأنيا القجرة عمى انتقاء أندب 

الستغيخ بسا يتيح تحقيق اليجف األساسي في لعبة كخة القجم  2مع طبيعة السؾقف الحخكات التي تتساشى
 ؽ األىجاف ومشعو مؽ إصابة مخماه.وىؾ إصابة مخمى الفخيق الخرؼ بأكبخ عجد م

 أهسية السهارة في كرة القدم:  -2-7
عب مؽ بشاء وتشفيح تكسؽ أىسية السيارة في كخة القجم في كؾنيا األداء أو الؾسيمة التي تسكؽ الال     

الخظط اليجؾمية والجفاعية مؽ أجل الفؾز بالسباراة، وتتؾقف نتائج أي فخيق عمى مجى إتقان العبيو 
 لمسيارات السختمفة ليحه المعبة.

القجرة عبارة عؽ تبادل الفخيقيؽ لسؾاقف اليجؾم والجفاع عيخت أىسية استخجام السيارات اليجؾمية      
 .3والجفاعية

 ارات األساسية في كرة القدم: السه -2-8

تعج السيارات االساسية )الفشية( بكخة القجم مؽ العشاصخ السيسة واألساسية التي يجب أن يستمكيا      
العبي كخة القجم وأحيانا تكؾن الفيرل لحدؼ نتيجة السباراة وخاصة بعج التظؾر الكبيخ في طخق المعب 

لػ االرتقاء السياري الكبيخ في أداء العبي كخة القجم في العالؼ السختمفة والحجيثة في الجفاع واليجؾم وكح

                                                           
 .20، ص2009دار الججمة، الظبعة األولى، عسان،التحكم و السهارات األساسية في كرة القدم، مؾفق سعج محسؾد،  1
 .19مخجع سابق، صم التدريب السهاري، كرة القدغازي صالح محسؾد،  2
3
 .275مخجع سابق، صعمم التدريب الرياضي، دمحم حدؽ عالوي،  
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الحي يداعج الالعبيؽ في فتح الثغخات فيجافع الخرؼ واالستحؾاذ عمى الكخة والديظخة عمى مجخيات السباراة 
 .1واستغالل الفخص أيشسا مشحت لتدجيل أعمى ندبة مؽ األىجاف وتحقيق الفؾز

ر في السمعب أو عمى شاشات التمفديؾن بالعخوض الذيقة والجسيمة وغالبا ما يدتستع الجسيؾ      
والحخكات السعقجة وتؾعيفيا في اجتياز الخرؼ أو تدجيل األىجاف نتيجة امتالك بعض الالعبيؽ القجر 
الكافي مؽ السيارات الفشية العالية التي تدسح بالديظخة عمى الكخة والتحكؼ بيا بجسيع أجداء جدؼ الالعب 

 شاقة عالييؽ وبثقة متشالية.وبجقة ور 
عمى ضؾء ذلػ فالسيارات األساسية لكخة القجم ىي بسثابة تكتيػ الالعب وأداءه بالكخة ومجى      

اندجاميا مع مياراتو الحخكية وحدؽ استخجاميا في السباراة بذكل مشاسب وفقا لحاالت المعب السختمفة 
 بالكخة أو بجونيا.وفي إطار قانؾن كخة القجم سؾاء كانت ىحه الحخكات 

ولحلػ كؾن السيارات األساسية بكخة القجم تأخح حالة مذتخكة الجانبيؽ السحكؾريؽ في إطار تشفيح      
السيارات بكخة القجم أو ليسا الجانب البجني أي استخجام الالعب كل أجداء جدسو ما عجا اليجيؽ في تشفيح 

الدخيع وكحلػ ميارة الؾثب وىحا يتظمب عزالت كل حخكات الجخي والخجاع وتغييخ االتجاه السفاجئ و 
تتسيد بالسخونة والسظاطية عمى االنكباض القؾي والدخيع وىحه أىؼ أسذ السيارات البجنية التي يتسيد بيا 
الالعب، والجانب اآلخخ ىؾ تكتيػ الالعب السياري ومجى العالقة الفشية بيؽ الالعب والكخة، وتشقدؼ 

 قجم إلى قدسيؽ ىسا: السيارات األساسية لكخة ال
 أوال: السيارات األساسية بالكخة. -
 ثانيا: السيارات األساسية بجون كخة )السيارات البجنية(. -
 أهم مسيزات السهارات االساسية:  -2-9
دائسية التظؾر وال تقف عشج حج وساعات العمؾم األخخى في تظؾر السيارات الفشية لمخياضييؽ بذكل  -

 ؛2الحخكي عؽ طخيق األجيدة اإللكتخونية الستظؾرة كذفت عؽ كل حاالتعام وبخامج التحميل 
اقة وكحلػ مؽ قؾة وسخعة ورش العالقة الظخدية بيؽ السيارات األساسية الحخكية والقجرات البجنية لالعبيؽ -

 ؛سالمة األجيدة الحيؾية

                                                           
 17، ص2005دار الخمؾدية، الجدائخ، مشاهج التربية البدنية و الرياضية لمتحكم الثانهي و التقشي،  أحسج بؾسكخ، 1

 .20غازي صالح محسؾد، مخجع سابق، ص 2
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الفخدية في طخيقة أداء تتسيد السيارات األساسية الحخكية بالفخدية وبحلػ تغيخ جميا مجى الفؾارق  -
السيارات بيؽ الالعبيؽ، وىحه تتؾقف عمى الشسط والتخكيب البجني لالعب أو طؾلو، سخعتو، وطباعو وغيخ 

 .ذلػ مؽ خرائص الالعب
السيارات األساسية بكخة القجم تحؾي كل العشاصخ السعشؾية والتظبيكية في تكؾيؽ مدتمدمات الالعب  -

الحي يعظيػ الحمؾل االساسية والجاىدة بكل الغخوف الرعبة وفي الؾقت الشؾعي )السثالي( ىؾ الالعب 
 .بالسشاس

غالبا ما تعظي السيارات االساسية جسالية الحخكة في األداء الفخدي مع إبجاء كل جؾانب التحفيد في  -
 .الستتالية خالل المعب 1ثبات السدتؾيات العالية وتحقيق الشتائج مؽ خالل السحاوالت

سيدات السيارة الفشية بكخة القجم يتؼ تؾافق عربي عزمي ومتجانديؽ وإندانية في الدخعة مؽ أىؼ م -
 .طبقا لسدتمدمات األداء السثالي والبطء

االقتراد بالجيج اثشاء أداء السيارة بفعالية متكاممة وفي الؾقت السشاسب وبدخعة فائقة الستغالل كل  -
 .ات نجاح األداء الفشي والتظبيقيمدتمدم

لالعب الساىخ لو األسبكية في استخجام كل متظمبات نجاح أداء السيارة في مؾاقف مختمفة أثشاء ا -
 .التي تحتاج إلى حمؾل فخدية وفشيةالسشافدة وخاصة في السؾاقف الرعبة 

التقجم في أداء السيارات األساسية تحتاج إلى التجريب الستؾاصل والتعمؼ لكل مدتمدمات األداء السياري  -
يعشي التقجم نحؾ أداء السيارات االساسية الحخكية في اقل جيج ووقت أثشاء مؾاجية خة في ىحا السجال والخب

 .2السشافذ والسؾاقف الظارئة والرعبة
تتسيد السيارة بأداء حخكي أثشاء السشافدة لتحقيق األىجاف في السباراة بأقرى درجة مؽ اإلتقان والجقة  -

 .ء كان في جدؼ الالعب أو مع الكخةالخياضية سؾا واإلندانية في السجاالت الحخكية
حيث تبخز مؽ خالل ذلػ أىؼ السيارات األساسية والتي تتسثل ىحه السيارات السختمفة لمعب الكخة، وىي 

 .3كسا أسمفشا أن ىشاك نؾعيؽ مؽ السيارات األساسية لكخة القجم
 

                                                           
 .131مكتبة االسكشجرية، مرخ، صتجاهات الحدثثة في تدريب كرة القدم، اال  حدؽ الديج أبؾ عبجو،  1
 .139مخكد الكتاب لمشذخ، القاىخة، مرخ، صالسهارات الرياضية، مقجم إبخاليؼ حراد،  2
 .134حدؽ الديج أبؾ عبجو، مخجع سابق، ص 3
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 ترشيف السهارات األساسية لكرة القدم:  -2-11
الفشية )األساسية( متعجدة ذو أقدام ترشف برؾرة متخابظة مع بعزيا أدائيا ومختمفة السيارات      

الؾاحجة عؽ األخخى في أعخاضيا التظبيكية ال يسكؽ الفرل بيؽ واحجة وأخخى تعظي السدتؾى الخفيع 
سية واإلنجاز الستقجم في قجم الالعب الحي يسمػ مؾلبة الخبط واألداء في كل ميارة مؽ السيارات األسا

، ولحلػ تحتل ىحه السيارات جانبا ميسا في الؾحجات التجريبية اليؾمية والبخامج 1أثشاء السشافدة أو التجريب
التجريبية ولفتخات طؾيمة مؽ أجل إتقانيا وأداءىا برؾرة آلية وبخفة ورشاقة وال نشدى مؾلبة الالعب في 

السيارية أثشاء السشافدات الخياضية، لعخوض أداء ىحه السيارة ودرجة إتقانيا واإلبجاع في تقجيؼ أحمى ا
وغالبا ما يكؾن التجريب وحجه ال يرشع الالعب السثالي بكخة القجم ما لؼ يسمػ مداحات ججيجة باالىتسام 
والؾضؾح في السؾلبة وىي نقظة الذخوع والبجاية برؾرة حكيكية لرقل الجؾانب السيارية والحخكية في 

جرب أثشاء الؾحجات التجريبية وخبخة الالعب الحاتية في التجريب دون التجريب الستؾاصل مع خبخة الس
السجرب لتظؾيخ السؾلبة مع الدسات الحكيكية لخوح السثابخة والربخ لكل العكبات والغخوف التي يؾاجييا 

 . 2الالعب في السسارسة والتجريب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .24غازي محسؾد صالح، مخجع سابق، ص 1
 .26مخجع نفدو، ص 2
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 خالصة: 
مختبط بالحالة البجنية لالعب و المياقة البجنية التي  مؽ خالل ما سبق يسكؽ القؾل أن األداء البجني     

تداعج الالعب في مؾاجية الزغؾط التي يتعخض ليا أثشاء السشافدة، لجى يتؼ تظؾيخ حالة الالعب البجنية 
 بشاءا عمى الحاجات التي يتظمبيا نؾع الشذاط الخياضي.

والقجرة عمى بشاء  لتخكيد و سخعة رد الفعلو كحلػ يحتاج األداء الشاجح لمسيارة في كخة القجم إلى ا     
اليجسات واستخجام السيارات في نظاق السؾاقف الستغيخة والتي تتحكؼ فييا السداحة وضغط السشافديؽ، 
ويتزح مؽ ذلػ أن أداء السيارات ال بج أن يقخن بقجرة الالعب عمى تحجيج مؾاقع الدمالء مؽ مكانو 

 ارة وفق السؾاقف وبالدخعة السالئسة. ويدتخجم األسمؾب األمثل لتشفيح السي
 
 
 
 
 
 



 

 

 الجانب التطبيقي
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 الدراسة االستطالعية: -1
ىي إحجى الظخق التسييجية للجراسة السخاد القيام بيا، وذلك من أجل الهصهل إلى أحدن طخيقة      

إلجخاء االختيارات التي تؤدي بجورىا للحرهل على نتائج صحيحة ومزبهطة، فكان ال بج من القيام 
 بديارات ميجانية لغخض التعخف على ميجان البحث.

 إجخاء الجراسة االستظبلعية وفقا لآلتي:* وقج تم 
 5بعج أخح السهافقة من مديخي فخيق شباب حي مهسى وشبيبة جيجل وبعج اختيار  05/01/2021يهم  -

العبين من كل فخيق تم التحجث مع البلعبين وكان الغخض مشيا الهقهف غلى معظيات الجراسة الستهفخة، 
تحجيج مدار الجراسة، وجسع مؤشخات حهل الظاىخة التي سهف وجسيع البيانات الهاقعية التي تداعج على 

 تكهن محل الجراسة الحالية.
العبين الحين تم اختيارىم بظخيقة  10قام الباحثان بتهزيع االستسارة على  2021/مارس/12يهم  -

سة عذهائية وذلك للتعخف على مجى وضهح األسئلة بالشدبة لبلعبين بغية تجشب اإلجابات الفارغة ومبلئ
األداء لسهضهع الجراسة، وقج تم استبعادىم من التجخبة وكانت العيشة السأخهذة تدتهفي نفذ شخوط الفئة 

 السهضهعة للجراسة.

 مجاالت الدراسة:  -2
أجخيت ىحه الجراسة على ناديين لكخة القجم بهالية جيجل وىسا فخيق شبيبة جيجل  المجال المكاني: -2-1

لك على مدتهى ملعب الذييج رويبح حدين والحي يقع في السجخل وذ 1936والحي تأسذ في مارس 
وذلك على مدتهى ملعب  1989جهيلية  29الغخبي لبلجية جيجل، فخيق شباب مهسى والحي تأسذ 

 الذييج العقيج عسيخوش والحي يقع وسط مجيشة جيجل.
 المجال الزماني: -2-2 

 .ن وقبهلو وكان ذلك في شيخ جانفيخف على العشهاتم االنظبلق في الجراسة بعج االتفاق مع األستاذ السذ

 =  2كا

 حيث أن:   -
 التكرارات المذاهدة: هي التكرارات المالحظة أو الحقيقية.* 
 التكرارات المتهقعة: تداوي مجمهع التكرارات عمى عدد االختيارات المقترحة.* 
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جد الفئات أو السجسهعات ألعجاد األفخاد في ( على عn، حيث تجل )n-1مع مبلحظة أن درجة الحخية = 
 .1العيشة

 / عجد العيشة. 100× الشدب السئهية تداوي عجد التكخارات  -
 . %100 س 
 .x % ع 

 وعليو تكهن: 
X  س.100× = ع / 

 حيث أن: 
 س: عجد أفخاد العيشة.

 ع: عجد التكخارات )اإلجابات(.
X.الشدب السئهية : 

 ية إلى زوايا تسثل في دائخة ندبية بالظخيقة التالية: ثم تحهيل ىحه الشدب السئه 
360  100%. 

Y  % x  . 
  :اختبار كاف تربيع 

حداب اختبار كاف تخبيع ويدسى ىحا االختبار حدن السظابقة أو اختبار التظابق الشدبي وىه من      
يتم الحرهل علييا من أىم الظخق التي تدتخجم عشج مقارنة مجسهعة من الشتائج أو السذاىجة أو التي 

تجخبة حقيقية بسجسهعة أخخى من البيانات أو الفخضية التي وضعت على أساس الشظخية الفخضية التي 
محاور رئيدية تعكذ اثشان مشيا فخضيات  3يخاد اختيارىا، بحيث قدم الباحث استسارة الجراسة إلى 

 ا يلي: الجراسة إضافة إلى محهر البيانات الذخرية للسبحهثين وكانت كس
 :( سؤال.4البيانات الذخرية لؤلفخاد وتذتسل على ) المحهر األول 

 :( سؤال عن التحزيخ البجني ومجى مداىستو على اللياقة البجنية 08تزسن ) المحهر الثاني
 لبلعبي كخة القجم أثشاء السشافدة.

                                                           
" فخي كامل أبه زيشة، عبج الحافظ الذايب وآخخون": مشيج البحث العلسي لئلحراء في البحث العلسي، دار السديخة،   1

 .213-212عسان، األردن، ص
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 :رات ( سؤال عن التحزيخ البجني ومجى مداىستو على أداء السيا9تزسن ) المحهر الثالث

 بلعبي كخة القجم أثشاء السشافدة.الحخكية ل

 متغيرات الدراسة: -3

يعتبخ ضغط الستغيخات عشرخ ضخوري في أي دراسة ميجانية وىحا بغخض التحكم فييا قجر      
السدتظاع بحيث يكهن ىحا الزبط مداعجا على تفديخ وتحليل الشتائج للجراسة دون الهقهع في العخاقيل، 

 غيخات كسا يلي:وقج جاء ضبط الست
 ويتسثل في التحزيخ البجني. المتغير المدتقل: -3-1

 ويتسثل في األداء. المتغير التابع: -3-2

      أساليب المعالجة اإلحرائية لمبيانات:  -4

ي يتدشى لشا التعليق وتحليل االستسارة برهرة واضحة وسيلة قسشا باالستعانة بأسلهب التحليل لك    
اإلحرائي وىحا عن طخيق تحهيل الشتائج التي تحرلشا علييا من خبلل االستسارة إلى ارقام على شكل 

 لقاعجة الثبلثية السعخوفة بـ :  ندب مئهية وىحا عن طخيق اتباع ا

 منهج الدراسة:  -5

السشيج ىه الظخيق السؤدي إلى اليجف السظلهب أو ىه الخيط غيخ السخئي الحي يذج البحث من      
 .1بجايتو حتى نيايتو قرج الهصهل إلى نتائج

باعتبار دراستشا ىحه تتظلب الهصف والتحليل فقج قسشا باستخجام السشيج الهصفي، ومن ثم فالسشيج  
التي تتكامل لهصف الظاىخة أو السهضهع اعتسادا على جسع  الهصفي ىه مجسهعة من اإلجخاءات البحثية

الحقائق والبيانات وترشيفيا ومعالجتيا وتحليليا تحليبل كافيا ودقيقا لبلستخبلص والهصهل إلى نتائج 
 . 2ومعلهمات على الظاىخة أي السهضهع محل البحث

 
 
 

                                                           
 .42، ص1980" دمحم أزىخ الدساك وآخخون": األصهل في البحث العلسي، دار الحكسة للشذخ، العخاق،   1
الظبعة األولى،  دار الكتاب الحجيث،مناهج البحث التربهي: رؤية تطبيقية مبدطة،  " بذيخ صالح الخشيجي،  2

 .69، ص2000القاىخة،
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 أدوات الدراسة: -6
واالستفدارات الستشهعة السختبظة ببعزيا البعض،  يعخف االستبيان بأنو مجسهعة من األسئلة      

وبذكل يحقق اليجف أو األىجاف التي يدعى إلييا الباحث بزهء مهضهعو والسذكلة التي اختارىا 
 .1لبحثو

وكان اليجف من اعتساد الباحثان على استسارة البحث ذات أسئلة مغلقة محجدة الخيارات للحرهل على 
ت السهضهعة حهل مجى فعالية التحزيخ البجني على أداء العبي كخة إجابات لقياس مؤشخات الفخضيا

 القجم أثشاء السشافدة صشف العسل وفق مخحلتين:
 .السخحلة األولى: وتشاولشا فيو الجانب الشظخي وكان ذلك في الفتخة السستجة من جانفي إلى مارس 
  شيخ أفخيل إلى مشترف  ة السستجة منالسخحلة الثانية: وتشاولشا فيو الجانب التظبيقي وكان ذلك في الفتخ

 شيخ جهان. 

 مجتمع الدراسة:  -7

 فخق والستسثلة في: 8تسثل مجتسع الجراسة في العبي قدم الثالث ىهاة شخق وسط والسقجرة بـ      
 (: يمثل الفرق التي تنذط عمى مدتهى القدم الثالث وسط شرق.1جدول رقم )

 شباب حي مهسى

 شبيبة جيجل

 ةأولسبي مجان

 اتحاد سظيف

 شباب بئخ العخش

 نجم بهعقال

 اتحاد بخىهم

 نجم القخارم

  
 

                                                           
 .157، ص1999دار اليازوري،عسان،البحث العممي و استخدام مرادر المعمهمات، " عامخ إبخاهيم:  1
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 عينة الدراسة:  -8
العيشة ىي جدء من مجتسع الجراسة التي تجسع مشو البيانات السيجانية وىي تعتبخ جدءا من الكل      

 . 1بسعشى تؤخح مجسهعة من أفخاد مجتسع على أن تكهن مسثلة لسجتسع البحث
من  25العب من شباب حي مهسى و  25سج الباحثان على عيشة غيخ احتسالية قرجية قهاميا حيث اعت

شبيبة جيجل، ومن األسباب السؤدية إلى اختيار ىحه العيشة كهن أحج الباحثين العب في فخيق شباب حي 
 مهسى، باإلضافة إلى قخب السدافة.

 (: يبين تهزيع أفراد العينة.2جدول رقم ) - 

 25 ىشباب حي مهس

 25 شبيبة جيجل

 
 
 
 
 
 

  
 

                                                           
، الجدائخ، 1م االجتساعية، دار اليجى للظباعة والشذخ، ط" رشيج زرواتي": مشاىج وأدوات البحث العلسي في العله   1

 .334، ص2007



 

 

 

الفصل الخامس: عرض وتحليل 

 نتائج الفرضيات
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 عخض وتحميل الشتائج9 -1

 عخض وتحميل نتائج محهر البيانات الذخرية9  -1-1

 9الدن 

 ( يبين تهزيع أفخاد العيشة حدب الدن.2ججول رقم) -

 الشدبة التكخار فئة العسخ
 25 61 سشة 52أقل مؽ 

 61 52 سشة 23-52مؽ 
 55 66 سشة 23فؾق 

 

 23 -52( نالحظ أن غالبية أفخاد عيشة الجراسة تتخاوح أعسارىؼ ما بيؽ 2مؽ خالل مالحغتشا لمججول رقؼ ) -
وبمغت ندبة  32%سشة بـ  52، في حيؽ بمغت ندبة الالعبيؽ الحي يقل أعسارىؼ عؽ 61%سشة وذلػ بشدبة 

 2وتعتبخ أخفض ندبة، وذلػ راجع كؾن الخابظة ألدمت الفخق عمى عجم تجاوز  22%سشة  23الالعبيؽ فؾق 
 سشة. 23إجازات لالعبيؽ فؾق 

 وتذيخ ىحه الشتائج إلى أن أفخاد العيشة ىؼ مؽ فئة الذباب.

 

 

46% 

22% 

32% 

 ٌمثل دوائر نسبٌة لتوزٌع أفراد العٌنة حسب السن: 01الشكل رقم 

 سنة 25أقل من 

 سنة 30-25من 

 سنة 30فوق 
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  9السدتهى التعميسي 

 ( يبين تهزيع العيشة حدب السدتهى التعميسي.43ججول رقم) -

 الشدبة التكخار السدتؾى التعميسي
 33 33 ابتجائي
 21 61 متؾسط
 21 62 ثانؾي 
 51 62 جامعي
 633 23 السجسؾع

 

مؽ  38%( والحي يؾضح تؾزيع أفخاد العيشة حدب السدتؾى التعميسي أن 36نالحظ مؽ خالل الججول رقؼ ) -
مدتؾاىؼ جامعي، وىحا يبيؽ  26%ومدتؾى متؾسط،   36%أفخاد العيشة مدتؾاىؼ التعميسي ثانؾي في حيؽ أن 

 أن أغمبية أفخاد العيشة ليا مدتؾى يسكشيؼ مؽ فيؼ أسئمة االستسارة واإلجابة عمييا بكل سيؾلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

4% 

 ٌمثل دوائر نسبٌة لتوزٌع العٌنة حسب المستوى التعلٌمً: 02الشكل رقم 

 نعم

 ال
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  9عجد سشهات المعب مع األكابخ 

 ( يبين تهزيع أفخاد العيشة حدب الخبخة.44ججول رقم) -

 الشدبة التكخار فئة الدشؾات
 63 53 سشؾات 2أقل مؽ 

 61 52 سشؾات 63-2مؽ 
 66 30 سشؾات 63فؾق 

 633 23 السجسؾع
 

سشؾات وذلػ بشدبة  63-2( أن غالبية أفخاد العيشة تتخاوح خبختيؼ مؽ 32يتزح  مؽ خالل الججول رقؼ ) -
، أما األفخاد التي تديج خبختيؼ  40%سشؾات بـ  2في حيؽ بمغت ندبة أفخاد العيشة التي تقل خبختيؼ عؽ  %46
، وىحا يذيخ إلى أن غالبية أفخاد العيشة الجراسة ذو خبخة قريخة في مجال 14%سشؾات بمغت ندبتيؼ  63عؽ 

 عسميؼ كالعبيؽ.

 

 9مخكد المعب 

 ( يبين تهزيع أفخاد العيشة حدب مخاكد المعب. 45ججول ) -

 الشدبة التكخار مخكد المعب
 66 30 حارس مخمى

46% 

14% 

40% 

ٌمثل دوائر نسبٌة لتوزٌع أفراد العٌنة حسب مدة سنوات : 03الشكل رقم 
 الخبرة

 سنوات 5أقل من 

 سنوات 10إلى  5من 

 سنوات 10فوق 
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 21 61 مجافع
 56 65 متؾسط ميجان

 51 62 مياجؼ
 633 23 السجسؾع

 

 36%( نالحظ أن غالبية الالعبيؽ يمعبؾن في مخكد مجافع وذلػ بشدبة قجرىا 31مؽ مالحغتشا لمججول رقؼ ) -
، وحخاس السخمى قجرت ندبتيؼ بـ 24%أما متؾسظي السيجان فشدبتيؼ  26%في حيؽ كانت ندبة السياجسيؽ 

 ويخجع ىحا التؾزيع إلى احتياجات الفخيق وما يتظمب مؽ العبيؽ في كل مشرب. %14

 

 عخض وتحميل نتائج السحهر الثاني9  -1-2

 ىل ييتؼ مجربكؼ بتظبيق حرص لتظؾيخ المياقة البجنية؟.9 44الدؤال 

 معخفة رأي الالعبيؽ في ما إذا كان السجرب ييتؼ بتظبيق حرص لتظؾيخ المياقة البجنية. الغخض من الدؤال9 -

 ( يهضح اىتسام السجرب بتطبيق حرص لتطهيخ المياقة البجنية.46ججول رقم )*  

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 65.25 21 61 نعؼ
 36 5 ال

 

26% 

24% 

36% 

14% 

 .ٌمثل دوائر نسبٌة لتوزٌع العٌنة حسب مراكز اللعب: 04الشكل رقم 

 حارس مرمى

 مدافع

 متوسط ميدان

 مهاجم
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 قخاءة وتعميق9 -

ال ييتؼ السجرب بتظبيق حرص لتظؾيخ المياقة  04%( يتزح أن ندبة 30مؽ خالل الججول رقؼ )
 ييتؼ السجرب بتظبيق حرص لتظؾيخ المياقة البجنية.  96%البجنية في حيؽ 

 5أنيا أصغخ مؽ كا 3.32ومدتؾى داللة  6حخية عشج درجة  2.166السججولة والسقجرة بـ 2كاوقج تبيشت
 ق ذات داللة إحرائية. وىحا ما يجل عمى أن ىشاك فخو  65.25السحدؾبة والسقجرة بـ 

 تحميل واستشتاج9  -

مسا سبق ذكخه يتزح أن أغمبية البحث ييتؼ السجرب بتظبيق حرص لتظؾيخ المياقة البجنية، وىحا راجع 
 لجور عشاصخ المياقة البجنية كالدخعة والقؾة والتحسل في تحديؽ أداء الالعب خالل السباراة. 

 

 كؼ عجد الحرص البجنية التي يتعسج عمييا السجرب في األسبؾع؟.9 5ؤالس

 معخفة عجد الحرص البجنية التي يعتسج عمييا السجرب في األسبؾع. الدؤال9الغخض من  -

 .(9   يهضح عجد الحرص البجنية التي يعتسج عمييا السجرب في األسبهع7ججول رقم)* 

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 5 3.32 2.26 1.26 25 51 حرة
 61 32 حرتيؽ

96% 

4% 

ٌمثل اهتمام المدرب بتطبٌق حصص لتطوٌر اللٌاقة : 05الشكل رقم 
 البدنٌة

 نعم

 ال
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 23 62 حرص 2
 قخاءة وتعميق9  -

مؽ أفخاد العيشة يعتسج السجرب عمى حرة بجنية في األسبؾع  52%مؽ خالل الججول رقؼ   يتزح أن
حرص بجنية  2يعتسج السجرب عمى  30%يعتسج السجرب عمى حرتيؽ بجنيتيؽ في األسبؾع و  18%في حيؽ 

 في االسبؾع.

أنيا أصغخ مؽ  3.32ومدتؾى الجاللة  5عشج درجة الحخية  2.26السججولة والسقجرة بـ  5وتبيشت أن كا
 وىحا ما يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية. 1.26السحدؾبة والسقجرة بـ 2كا

 تحميل واستشتاج9 -

بؾع وغالبا ما تكؾن مسا سبق يتزح أن أغمبية عيشة البحث يعتسج فييا السجرب عمى حرة بجنية في األس
ىحه الحرة وسط األسبؾع ألن في نياية االسبؾع تكؾن السباراة ليكؾن الؾقت كافي لالستخجاع ألن السجرب يعتسج 

 حرص في االسبؾع وىحه مالحغة أحج الباحثيؽ كؾنو العب في شباب حي مؾسى. 6عمى 

 

 السشافدة؟.عشج غيابػ عؽ الحرص التجريبية يغيخ عميػ التعب أثشاء 9 46ؤالس -

 3 معخفة ما إذا كان غيابػ عؽ الحرص التجريبية يغيخ عميػ أثشاء السشافدة.الغخض من الدؤال -

 

52% 

18% 

30% 

ٌمثل نسب الحصص البدنٌة التً ٌعتمد علٌها المدرب فً : 06الشكل رقم 
 االسبوع

 حصة

 حصتين

 حصص 3
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يهضح ما إذا كان الغياب عن الحرص التجريبية يظيخ عميك التعب عمى الالعبين أثشاء  (48)ججول رقم * 
 السشافدة.

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 23166 22.51 25 61 نعؼ
 1 6 ال

 قخاءة وتعميق9  -

أكجت أن الػياب عؽ الحرص التجريبية يغيخ عمييؼ  92%يتزح أن ندبة  32مؽ خالل الججول رقؼ 
مؽ أفخاد العيشة ال يغيخ التعب عمييؼ أثشاء السشافدة عشج الػياب عؽ  8%التعب خالل السباراة في حيؽ 

 الحرص التجريبية.

أنيا أصغخ مؽ  3.32ومدتؾى داللة  6عشج درجة حخية  23166السججولة والسقجرة بـ 2كاوقج تبيشت أن 
 وىحا ما يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية. 22.51السحدؾبة والسقجرة بـ  5كا

 تحميل واستشتاج9  -

مسا سبق يتزح أن غياب الالعب عؽ الحرص التجريبية يجعمو يحذ بالتعب خالل السباراة وىحا نغخا 
 لألىسية الحرص التجريبية خالل االسبؾع التي تحدؽ األداء البجني والسياري وتحسل الجيج البجني السبحول.

 

 حدب خبختػ ىل الؾقت الحي يخررو السجرب لمتجرب عمى الرفات البجنية كاف؟. 79ؤالس -

92% 

8% 

ٌمثل نسب الغٌابات عن الحصص التدرٌبٌة وظهور التعب : 07الشكل رقم 
 علٌهم أثناء المنافسة

 نعم

 ال
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 معخفة ما إذا كان الؾقت الحي يخررو السجرب لمتجرب عمى الرفات البجنية كاف. الغخض من الدؤال9 -

 يهضح ما إذا كان الهقت الحي يخررو السجرب لمتجرب عمى الرفات البجنية كاف. (04)ججول رقم * 

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 62.11 01 22 نعؼ
 55 66 ال

 

 قخاءة وتعميق9  -

مؽ أفخاد العيشة تخى أنو الؾقت الحي يخررو السجرب 78%يتزح أن ندبة  63مؽ خالل الججول رقؼ 
تخى أن الؾقت الحي يخررو السجرب لمتجرب عمى الرفات   22%لمتجرب عمى الرفات البجنية كاف في حيؽ 

 البجنية غيخ كاف.

أنيا أصغخ  3.32ومدتؾى داللة  6عشج درجة الحخية  2.166السججولة والسقجرة ب  5وقج تبيشت أن كا
 ، وىحا يجل عمى أن ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية. 62.11السحدؾبة والسقجرة بـ 2كامؽ 

 تحميل واستشتاج9  -

مسا سبق عخضو يتزح أن الؾقت الحي يخررو السجرب لمتجرب عمى الرفات البجنية كاف وىحا 
الفخدية فؾق السمعب  لتظؾيخ المياقة البجنية لالعب واكتداب القؾة وتحسل عبء السباراة وكحلػ الفؾز بالرخاعات

 والتأقمؼ مع عخوف وأجؾاء السباراة ميسا كانت. 
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 ىل األداء الجيج لمفخيق يعبخ عؽ حالتو البجنية الجيجة؟. 89ؤالس -

 معخفة ما اذا كان األداء الجيج لمفخيق يعبخ عؽ حالتو البجنية الجيجة. الغخض من الدؤال9 -

 (9 يهضح ما إذا كان األداء الجيج لمفخيق يعبخ عن حالتو الجنية الجيجة.00ججول رقم ) *

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 51.11 11 66 نعؼ
 65 1 ال

 

 قخاءة وتعميق9  -

مؽ أفخاد العيشة أن األداء الجيج لمفخيق ال يعبخ عؽ حالتو  %65( يتزح أن 66مؽ خالل الججول رقؼ ) 
 أكجت أن األداء الجيج لمفخيق يعبخ عؽ حالتو البجنية الجيجة. %11البجنية الجيجة، في حيؽ 

أنيا، أصغخ  3.32ومدتؾى الجاللة  6عشج درجة الحخية  2.166السججولة والسقجرة بـ 2كاوقج تبيشت أن 
 وىحا ما يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية. 51.11السحدؾبة والسقجرة بـ  5مؽ كا

 

 

78% 

22% 

نسب ما إذا كان الوقت الذي ٌخصصه المدرب للتدرب : 08الشكل رقم 
 على الصفات البدنٌة كاف

 نعم

 ال
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 تحميل واستشتاج -

مسا سبق يتزح أن االداء الجيج لمفخيق يعبخ عؽ حالتو البجنية الجيج، فالتحزيخ البجني الجيج قبل 
مؽ الشاحية البجنية وأيزا السيارية وتحسل الجيج  دخؾل في السشافدة يديل عمى الالعبيؽ أداء مبارياتيؼ خاصة

 البجني السبحول خالل السباراة ويداعجىؼ باالرتقاء بسدتؾاىؼ الفشي.

 

 

 ىل الحسؾلة الدائجة ليا تأثيخ عمى اإلصابات العزمية أثشاء السشافدة؟. 049ؤالس -

 معخفة ما إذا كانت الحسؾلة الدائجة ليا تأثيخ عمى اإلصابات العزمية أثشاء السشافدة. الغخض من الدؤال9 -

 ( يهضح ما اذا كانت الحسهلة الدائجة ليا تأثيخ عمى االصابات العزمية أثشاء السشافدة01ججول رقم ) *

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 61.31 21 62 نعؼ
 35 36 ال

 

 

 

88% 

12% 

نسب مئوٌة تبٌن ما إذا كان األداء الجٌد للفرٌق ٌعبر عن : 09الشكل رقم 
 حالته البدنٌة الجٌدة

 نعم

 ال
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 9 قخاءة وتعميق -

عمى اإلصابات  مؽ أفخاد العيشة يخون أن الحسؾلة الدائجة ليا تأثيخ %21يتزح مؽ خالل الججول أن 
يججون أن الحسؾلة الدائجة ليدت ليا تأثيخ عمى اإلصابات العزمية أثشاء  %5العزمية أثشاء السشافدة، في حيؽ 

 السشافدة.

أنيا أصغخ مؽ  3.32ومدتؾى الجاللة  6عشج درجة الحخية  2.166السججولة والسقجرة بـ 2كاوتبيؽ أن 
 .61.31السحدؾبة والسقجرة بـ 2كا

 * تحميل واستشتاج9 

تخى أن الحسؾلة الدائجة ليا تأثيخ عمى اإلصابات العزمية أثشاء مسا سبق يتزح أن أغمبية عيشة الجراسة 
السشافدة، فالتؾزيع الخاطئ لمحسؾلة أثشاء الحرص التجريبية والتساريؽ السبخمجة خاصة خالل الحرتيؽ أو 
الحرة التي تكؾن قبل السباراة يكؾن ليا تأثيخ عمى اإلصابات العزمية أثشاء السشافدة وىحا ما الحغو أحج 

 باحثيؽ كؾنو العب في شباب حي مؾسى.ال

 

 

 ىل األداء السستاز مختبط بتظؾيخ المياقة البجنية؟.9 00ؤالس -

 معخفة ما إذا كان األداء السستاز مختبط بتظؾيخ المياقة البجنية. الغخض من الدؤال9 -

98% 

2% 

نسب مئوٌة تبٌن ما إذا كانت الحمولة الزائدة لها تاثٌر : 10الشكل رقم 
 على اإلصابات العضلٌة أثناء المنافسة

 نعم

 ال
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 (9 يهضح ما إذا كان األداء السستاز مختبط بتطهيخ المياقة البجنية.02ججول رقم )* 

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 22.51 25 61 نعؼ
 1 6 ال

 قخاءة وتعميق9  -

يخون أن األداء السستاز مختبط بتظؾيخ المياقة  %25مؽ خالل الججول يتزح أن أغمبية أفخاد العيشة 
 يخون أن األداء السستاز غيخ مختبط بتظؾيخ المياقة البجيشة. %1البجنية في حيؽ 

 2كاأصغخ مؽ 3.32ومدتؾى الجاللة  6عشج درجة حخية  2.166السججولة والسقجرة بـ 2كاوقج تبيؽ أن 
 شاك فخوق فخدية ذات داللة إحرائية.وىحا ما يجل عمى أن ى 22.51السحدؾبة والسقجرة بـ 

 * تحميل واستشتاج9 

مسا سبق يتزح أن األداء السستاز مختبط بتظؾيخ المياقة البجنية فالمياقة البجنية مختبظة بتحديؽ الرفات 
 البجنية كالقؾة والتحسل والدخعة وىحا ما يظؾر أداء الالعب ويجعمو يختقي إلى أعمى السدتؾيات.

 

في رأيػ، كيف يداىؼ التحزيخ البجني لجى العبي كخة القجم في تظؾيخ المياقة البجنية خالل  019الدؤال رقم  -
 السشافدة؟.

92% 

8% 

نسب مئوٌة تبٌن ما إذا كان األداء الممتاز مرتبط بتطوٌر : 11الشكل رقم 
 اللٌاقة البدنٌة

 نعم

 ال
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معخفة وجية نغخ الالعبيؽ كف يداىؼ التحزيخ البجني في تظؾيخ المياقة البجنية خالل  الغخض من الدؤال9 -
 السشافدة.

البجني في تظؾيخ المياقة البجنية خالل لقج جاءت إجابات الالعبيؽ ؼيسا يخص مداىسة التحزيخ  
 السشافدة.

إن التحزيخ البجني الجيج واتباع الظخق العمسية في التحزيخ البجني يعسل عمى تظؾيخ عشاصخ المياقة البجنية  -
 ؼيكؾن الالعب جاىدا فشيا وتكتيكيا مسا يدسح بمعب مباراة في لياقة بجنية جيجة.

 الث9عخض وتحميل نتائج السحهر الث -1-3

 ىل يعتسج مجربكؼ عمى تظبيق حرص لتظؾيخ وتشسية السيارات الحخكية؟.9 02ؤالس -

 معخفة ما إذا كان السجرب يعتسج عمى تظبيق حرص لتظؾيخ وتشسية السيارات الحخكية.الغخض من الدؤال9 -

 الحخكية.9 يهضح ما إذا كان السجرب يعتسج عمى تطبيق حرص لتطهيخ وتشسية السيارات 03ججول رقم * 

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 51.11 11 66 نعؼ
 65 1 ال

 قخاءة وتعميق9  -

مؽ أفخاد العيشة يعتسج السجرب عمى تظبيق حرص لتظؾيخ  %11يتزح أن  66مؽ خالل الججول رقؼ 
أجابؾا بـ ال يعتسج السجرب عمى تظبيق حرص لتظؾيخ وتشسية   %65وتشسية السيارات الحخكية في حيؽ 

 السيارات الحخكية.

أصغخ مؽ  3.32ومدتؾى الجاللة  6عشج درجة حخية  2.166السججولة والسقجرة بـ 2كاوقج تبيؽ أن 
 وىحا ما يجل عمى أن ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية. 51.11والسقجرة بـ  السحدؾبة2كا
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 تحميل واستشتاج9  -

مسا سبق يتزح أن السجرب يعتسج عمى تظبيق حرص لتظؾيخ وتشسية السيارات الحخكية وذلػ مؽ 
ي وضعيات خالل وضع تساريؽ لتظؾيخ السيارات الحخكية كالسخاوغة والتدجيج والجخي بالكخة ووضع الالعب ف

 التي يقع فييا خالل السباراة مؽ أجل اكتداب الدخعة والجقة في تشفيح السيارات الحخكية. 

 

 ما ىي السيارات التي يعتسج عمييا عشج التحزيخ البجني لالعبي كخة القجم أثشاء السشافدة؟. 039ؤالس -

 معخفة السيارات التي يعتسج عمييا عشج التحزيخ البجني لالعبيؽ أثشاء السشافدة. الغخض من الدؤال9 -

 9 يهضح السيارات التي يعتسج عمييا عشج التحزيخ البجني لالعبين أثشاء السشافدة.04ججول رقم * 

الشدب  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

التسخيخ 
 واالستقبال

62 23      

 السخاوغة
 

 دال 2 3.32 0.162 1.51 66 30

 التدجيج
 

32 61 

- - - - - 
الجخي 
 بالكخة

62 21 

88% 

12% 

نسب مئوٌة تبٌن ما إذا كان المدرب ٌعتمد على تطبٌق : 12الشكل رقم 
 حصص لتنمٌة وتطوٌر الصفات البدنٌة

 نعم

 ال
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 * عخض وقخاءة9 

مؽ أفخاد العيشة تخى أن ميارة التسخيخ واالستقبال ىي  %23يتزح لشا أن  62مؽ خالل الججول رقؼ 
يخون أن السخاوغة مؽ السيارات التي  %66التي يعتسج عمييا عشج التحزيخ البجني خالل السشافدة، في حيؽ 

و  تخى أن التدجيج مؽ السيارات التي يعتسج عمييا خالل التحزيخ البجني أثشاء السشافدة  %61يعتسج عمييا و
 ا أن الجخي بالكخة ىي السيارة التي يعتسج عمييا خالل التحزيخ البجني.أجابؾ  21%

أنيا أصغخ مؽ  3.32ومدتؾى الجاللة  2عشج درجة حخية  0.162السججولة السقجرة بـ 2كاوقج تبيشت أن 
 ، وىحا ما يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية. 1.51السحدؾبة والسقجرة بـ 2كا

 تحميل واستشتاج9  -

سبق يتزح أن السجرب يعتسج عمى ميارة الجخي بالكخة عشج التحزيخ البجني فيي ميارة تتظمب  مسا
والتحسل وىي الرفات األساسية التي يعسل عمى تظؾيخىا وتشفيحىا السجرب خالل فتخة التحزيخ الدخعة والقؾة 

 البجني. 

 

 الحخكية؟.ىل لكثافة التحزيخ البجني استجابة ألداء السيارات 9 04ؤالس -

 معخفة ما إذا كان لكثافة التحزيخ البجني استجابة ألداء السيارات الحخكية. الغخض من الدؤال9 -

 9 يهضح ما إذا كان لكثافة التحزيخ البجني استجابة ألداء السيارات الحخكية.05ججول رقم  - 

30% 

14% 

18% 

38% 

نسب مئوٌة تبٌن المهارات التً ٌعتمد علٌها عند التحضٌر : 13الشكل رقم
 البدنً لالعبٌن أثناء المنافسة

 التمرير واالستقبال

 المراوغة

 التسديد

 الجري بالكرة
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الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 21.05 26 60 نعؼ
 31 2 ال

 عخض وقخاءة9  -

مؽ أفخاد العيشة أجابؾا أن لكثافة التحزيخ البجني  %26يتزح لشا أن  61مؽ خالل الججول رقؼ 
أجابؾا بـ ال أي ليدت لكثافة التحزيخ البجني استجابة ألداء  %31استجابة ألداء السيارات الحخكية، في حيؽ 

 السيارات الحخكية.

أنيا أصغخ مؽ  3.32ومدتؾى الجاللة  6عشج درجة حخية  2.166السججولة السقجرة بـ 2كاوقج تبيشت أن 
 ، وىحا يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية.21.05السحدؾبة والسقجرة بـ 2كا

 تحميل واستشتاج9 * 

مسا سبق يتزح أن أغمبية عيشة البحث تؤكج أن لكثافة التحزيخ البجني استجابة ألداء السيارات 
الحخكية، فكثافة التحزيخ البجني تداعج عمى أداء السيارات الحخكية بدخعة ودقة وقؾة، ؼبعض السيارات الحخكية 

 مختبط أداءىا ببعض الرفات البجنية.

 

جم قجرة الالعب عمى سخعة اكتداب وإتقان السيارات الحخكية بالكخة أو بجونيا مختبط الفتقاره ىل ع 059ؤالس -
 المياقة البجنية؟.

94% 

6% 

نسب مئوٌة تبٌن ما إذا كان لكثافة التحضٌر البدنً : 14الشكل رقم 
 استجابة ألداء مهارات الحركٌة

 نعم

 ال
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معخفة ما إذا كان عجم قجرة الالعب عمى سخعة اكتداب وإتقان السيارات الحخكية بالكخة  الغخض من الدؤال9 -
 أو بجونيا مختبط الفتقاره المياقة البجنية.

9 يهضح ما إذا كان عجم قجرة الالعب عمى سخعة اكتداب وإتقان السيارات الحخكية بالكخة، (06)ججول رقم * 
 أو بجونيا مختبط الفتقاره المياقة البجنية.

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 52.65 16 65 نعؼ
 61 31 ال

 

 قخاءة وتعميق9 -

مؽ أفخاد العيشة أجابؾا أن عجم قجرة الالعب عمى سخعة  %16يتزح لشا أن  60مؽ خالل الججول رقؼ 
مؽ الالعبيؽ  %61اكتداب وإتقان السيارات الحخكية بالكخة، أو بجونيا مختبط الفتقاره المياقة البجنية، في حيؽ 

أجابؾا أن عجم قجرة الالعب عمى سخعة اكتداب وإتقان السيارات الحخكية بالكخة أو بجونيا ليذ مختبط بافتقاره 
أنيا  3.32ومدتؾى الجاللة  6عشج درجة الحخية  2.166السججولة السقجرة بـ 2كاالمياقة البجنية، وقج تبيؽ أن 

 وىحا ما يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية.، 52.65السحدؾبة والسقجرة بـ 2كاأصغخ مؽ 

 تحميل واستشتاج9 * 

مسا سبق يتزح أن أغمبية عيشة البحث تؤكج أن عجم قجرة الالعب عمى سخعة اكتداب وإتقان السيارات 
 الحخكية بالكخة أو بجونيا مختبط الفتقاره المياقة البجنية.

وإتقان السيارات الحخكية بالكخة، أو بجونيا والدخعة في  حيث أن المياقة البجنية الجيجة تعسل عمى اكتداب
 تشفيحىا وتحديؽ أداء السيارات الحخكية. 
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 ىل إتقانػ لسيارات كخة القجم الحخكية بذكل جيج أثشاء السشافدة يحقق نتائج أفزل؟. 069ؤالس -

معخفة ما إذا كان إتقان ميارات كخة القجم الحخكية بذكل جيج أثشاء السشافدة يحقق نتائج  الغخض من الدؤال9 -
 أفزل.

9 يهضح ما إذا كان إلتقان ميارات كخة القجم الحخكية بذكل جيج أثشاء السشافدة يحقق نتائج (07)ججول رقم* 
 أفزل.

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 25 23 62 نعؼ
 63 32 ال

 عخض وقخاءة9  -

مؽ أفخاد العيشة أجابؾا أن إتقان ميارات كخة القجم  %23يتزح لشا أن  61مؽ خالل الججول رقؼ 
أجابؾا أن إتقان السيارات الحخكية بذكل  %63الحخكية بذكل جيج أثشاء السشافدة يحقق نتائج أفزل، في حيؽ 

 جيج ال يحقق نتائج أفزل خالل السشافدة.

أنيا أصغخ مؽ  3.32ومدتؾى الجاللة  36عشج درجة حخية  2.166السججولة السقجرة بـ 2كاوقج ثبتت أن 
 ، وىحا ما يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية.25السحدؾبة والسقجرة بـ 2كا

 

84% 

16% 

نسب مئوٌة تبٌن ما إذا كان عدم قدرة الالعب على سرعة : 15الشكل رقم 
اكتساب وإتقان المهارات الحركٌة بالكرة او بدونها مرتبط الفتقاره للٌاقة 

 البدنٌة 

 نعم

 ال
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 3 اجتحميل واستشت -

مسا سبق يتزح أن الالعب يسكشو إحجاث الفارق خالل السباراة وذلػ بأدائو الجيج لسيارات الحخكية 
وتدجيل األىجاف عؽ طخيقيا وتحقيق نتائج أفزل وىحا ما الحغو أحج الباحثيؽ كؾنو العب في شباب حي 

 مؾسى. 

 

 ىل يخرص لػ مجربكؼ حرص إضاؼية لتجريب السيارات الحخكية؟. 079ؤالس -

 معخفة ما إذا مان السجرب يخرص حرص إضاؼية لتجريب السيارات الحخكية.الغخض من الدؤال9  -

 .يهضح إذا كان السجرب يخرص حرص إضافية لتجريب السيارات الحخكية (08)ججول رقم * 

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 62.25 01 21 نعؼ
 56 65 ال

 * قخاءة وتعميق9 

مؽ أفخاد العيشة يخرص السجرب حرص إضاؼية  %01يتزح لشا أن  62مؽ خالل الججول رقؼ 
ال يخرص السجرب حرص إضاؼية لتجريب السيارات  ـ3أجابؾا ب %56لتجريب السيارات الحخكية، في حيؽ 

 الحخكية.

90% 

10% 

نسب مئوٌة تبٌن إذا كان إتقان مهارات كرة القدم الحركٌة : 16الشكل رقم 
 بشكل جٌد أثناء المنافسة ٌحقق نتائج أفضل

 نعم

 ال
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أنيا  3.32ومدتؾى الجاللة  6عشج درجة الحخية  2.166السججولة والسقجرة ب، 2كاوقج تبيشت أن قيسة 
 ، وىحا ما يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية.62.25السحدؾبة والسقجرة بـ 2كاأصغخ مؽ 

 * تحميل واستشتاج9 

زح أن السجرب يخرص حرص إضاؼية لتجريب السيارات الحخكية نغخا ألىسيتيا في مسا سبق يت
تحديؽ أداء الالعب والفخيق لتحقيق نتائج أفزل ورفع مدتؾى الالعب مؽ حيث إتقان السيارات الحخكية 

 وتظؾيخىا واكتداب الثقة الالزمة مؽ حيث تشفيحىا.

 

ىل التحزيخ البجني مختبط بالسيارات الحخكية لالعبي كخة القجم بغخض التكيف مع األحسال ذات  089ؤالس -
 الذجة العالية؟.

معخفة ما إذا كان التحزيخ البجني مختبط بالسيارات الحخكية لالعبيؽ بغخض التكيف مع  الغخض من الدؤال9 -
 األحسال ذات الذجة العالية.

التحزيخ البجني مختبط بالسيارات الحخكية لالعبين بغخض التكيف مع  9 يهضح إذا كان(14ججول رقم) *
 األحسال ذات الذجة العالية.

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 51.11 11 66 نعؼ
 65 1 ال

76% 

24% 

نسب مئوٌة تبٌن إذا كان المدرب ٌخصص حصص : 17الشكل رقم 
 إضافٌة لتدرٌب المهارات الحركٌة

 نعم

 ال
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 * عخض وقخاءة9

مؽ أفخاد العيشة أجابؾا أن التحزيخ البجني مختبط  %11يتزح لشا أن  53الججول رقؼ مؽ خالل 
أجابؾا أن  % 65بالسيارات الحخكية لالعبيؽ بغخض التكييف مع األحسال ذات الذجة العالية، في حيؽ 

 ية.التحزيخ البجني ال يختبط بالسيارات الحخكية لالعبيؽ بغخض التكيف مع األحسال ذات الذجة العال

أنيا أصغخ مؽ  3.32ومدتؾى الجاللة  6عشج درجة الحخية  2.166السججولة السقجرة بـ 2كاوقج ثبتت أن 
 ، وىحا ما يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية.51.11السحدؾبة والسقجرة بـ 2كا

 تحميل واستشتاج9  -

خض التكيف مع األحسال مسا سبق يتزح أن التحزيخ البجني مختبط بالسيارات الحخكية لالعبيؽ بغ
 ذات الذجة العالية.

في التحزيخ البجني في كخة القجم وخاصة في التحزيخ البجني الخاص يخبط السجرب تساريؽ السيارات 
 الحخكية باستعسال الكخة بغخض التكيف مع األحسال ذات الذجة العالية مؽ أجل تحسل الجيج البجني.

 

 عمى األداء السياري لالعبي كخة القجم أثشاء السشافدة بذكل كبيخ؟.ىل يؤثخ التحزيخ البجني 9 14ؤالس -

معخفة ما إذا كان التحزيخ البجني يؤثخ عمى األداء السياري لالعبيؽ أثشاء السشافدة  الغخض من الدؤال9 -
 بذكل كبيخ.

88% 

12% 

نسب مئوٌة تبٌن إذا كان التحضٌر البدنً مرتبط : 18الشكل رقم 
 بالمهارات الحركٌة لالعبٌن بغرض التكٌٌف مع األحمال ذات الشدة العالٌة

 نعم

 ال
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السشافدة بذكل 9 يهضح إذا كان التحزيخ البجني يؤثخ عمى األداء السياري لالعبين أثشاء (10)ججول رقم* 
 .كبيخ

الشدبة  التكخار االقتخاحات
 السئؾية

 2كا
 السحدؾبة

 2كا
 السججولة

مدتؾى 
 الجاللة

درجة 
 الحخية

 الجاللة

 دال 36 3.32 2.166 52.25 11 62 نعؼ
 66 30 ال

 

 * عخض وقخاءة9

مؽ أفخاد العيشة أجابؾا أن التحزيخ البجني يؤثخ عمى  %11يتزح لشا أن  56مؽ خالل الججول رقؼ 
أجابؾا أن التحزيخ البجني ال يؤثخ عمى  %66األداء السياري لالعبيؽ أثشاء السشافدة بذكل كبيخ في حيؽ 

 األداء السياري.

أنيا أصغخ مؽ  3.32ومدتؾى الجاللة  6عشج درجة الحخية  2.166السججولة السقجرة بـ 2كاوقج ثبتت أن 
 ، وىحا ما يجل عمى وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية.52.25السحدؾبة والسقجرة بـ 2كا

 تحميل واستشتاج9* 

 مسا سبق يتزح أن التحزيخ البجني يؤثخ عمى األداء السياري لالعبيؽ خالل السشافدة. 

ضافة لمفخيق إن المياقة البجنية الجيجة تجعل الالعب يقجم أداء مياري راقي وجيج وتدسح لو بتقجيؼ اإل
 خاصة عشجما تكؾن السباراة تعتسج عمى السيارة مؽ أجل التفؾق فييا وتدجيل األىجاف.



عرض وتحليل نتائج الفرضياتالفصل الخامس                                                                
 

88 
 

 

في رأيػ، كيف يداىؼ التحزيخ البجني عمى األداء السياري لالعبي كخة القجم أثشاء السشافدة  109الدؤال  -
 صشف أكابخ؟.

 معخفة كيف يداىؼ التحزيخ البجني عمى األداء السياري لالعبيؽ أثشاء السشافدة. الغخض من الدؤال9 -

لقج جاءت إجابات الالعبيؽ ؼيسا يخص مداىسة التحزيخ البجني عمى األداء السياري لالعبيؽ اثشاء      
 السشافدة.

ي أن العب محزخ جيجا إن األداء السياري وتأدية الحخكات السيارية مختبط بسدتؾى التحزيخ البجني، أ     
تأدية السيارات الحخكية بذكل جيج وأيزا تحديؽ مدتؾى أداء الخياضي أثشاء السشافدة بذكل بجنيا ال يدتظيع 

 عام. 

 مشاقذة الشتائج9  -2

 التحقق من الفخضيات9  -2-1
مؽ خالل ما تشاولشاه في الجدء التظبيقي مؽ طخح أسئمة االستبيان، الخاص بالالعبيؽ وكحا عخض الشتائج      

 وتحميميا، استخمرشا مؽ خالل ىحا البحث الشتائج التالية3 
بعج تفخيغ محتؾى االستبيان، نمجأ بعجىا إلى مشاقذة الشتائج الستحرل عمييا عمى ضؾء الفخضيات التي      

ولكي تكؾن العسمية أكثخ دقة ومؾضؾعية سشحاول تمخيص ما كان مؽ إجابات مؽ طخف الالعبيؽ  وضعشاىا،
 وفي االستبيان الحي وضعشاه بيؽ أيجييؼ فكانت جسمة الشتائج كالتالي3

86% 

14% 

نسب مئوٌة تبٌن إذا كان التحضٌر البدنً ٌؤثر على : 19الشكل رقم 
 األداءالمهاري لالعبٌن أثناء المنافسة بشكل كبٌر 

 نعم

 ال
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 التحقق من الفخضية الجدئية األولى9  -2-2
تي صيغت بأن التحزيخ البجني مؽ خالل عخض نتائج السحؾر الثاني الحي يخجم لشا الفخضية األولى ال     

يداىؼ في تظؾيخ المياقة البجنية لالعبي كخة القجم أثشاء السشافدة حيث تؼ التحقق مشيا مؽ خالل تحميل نتائج 
، فأكجوا أن التحزيخ البجني يداىؼ في تظؾيخ 66إلى  2االستبيان في السحؾر الثاني وذلػ في األسئمة مؽ 

 م أثشاء السشافدة ومؽ خالل الشتائج الستحرل عمييا مؽ الججاول ما يمي3 المياقة البجنية لالعبي كخة القج
حيث يتزح أن األداء البجني مختبط بالحالة البجنية لالعب والمياقة البجنية التي تداعج الالعب عمى      

الجيجة لالعبيؽ  مؾاجية الزغؾط التي يتعخض ليا أثشاء السشافدة وأن األداء الجيج لمفخيق يعبخ عؽ الحالة البجنية
وإكسال الالعب لمسباراة دون ىبؾط في مدتؾى األداء يخجع لمتحزيخ البجني الحي يداىؼ بذكل كبيخ في تظؾيخ 

 المياقة البجنية لالعبيؽ أثشاء السشافدة وىحا ما يثبت صحة الفخضية األولى.

 التحقق من الفخضية الجدئية الثانية9  -2-3
مؽ خالل عخض نتائج السحؾر الثالث الحي يخجم لشا الفخضية الثانية التي صيغت بأن التحزيخ البجني      

يداىؼ في تظؾيخ أداء السيارات الحخكية لجى العبي كخة القجم أثشاء السشافدة حيث تؼ التحقق مشيا خالل تحميل 
أكجوا أن التحزيخ البجني يداىؼ في ف 53إلى  62نتائج االستبيان في السحؾر الثالث وذلػ في األسئمة مؽ 

 تظؾيخ أداء السيارات الحخكية لجى العبي كخة القجم أثشاء السشافدة ومؽ خالل الشتائج الستحرل عمييا3 
لكثافة التحزيخ البجني استجابة ألداء السيارات الحخكية وكحلػ إتقان ميارات كخة القجم الحخكية بذكل جيج  -

أفزل وأيزا إىسال التحزيخ البجني يأثخ بذكل كبيخ عمى األداء السياري لالعبي أثشاء السشافدة يحقق نتائج 
كخة القجم اثشاء السشافدة، وعجم قجرة الالعب عمى اكتداب وإتقان السيارات الحخكية بالكخة أو بجونيا راجع الفتقاره 

عة رد الفعل والقجرة عمى بشاء المياقة البجنية وتأدية الحخكات السيارية في كخة القجم يحتاج إلى التخكيد وسخ 
اليجسات وكحلػ األداء السياري مختبط بسدتؾى التحزيخ البجني والمياقة البجنية لالعب وىحا ما يثبت صحة 

 الفخضية الثانية.
 خالصة االستبيان9  -

ؾضؾح أن مؽ خالل السالحغة وتحميل نتائج االستبيان وانظالقا مؽ استشتاجات السحاور الثالث يتبيؽ لشا ب     
 . -ذكؾر  –لمتحزيخ البجني فعالية عمى أداء العبي كخة القجم أثشاء السشافدة صشف أكابخ 
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وعمى السجرب يعتبخ التحزيخ البجني مؽ أىؼ العؾامل السداعجة في األداء البجني والسياري لالعبيؽ      
الخياضية بالظخيقة الالزمة مؽ االىتسام بالتحزيخ البجني والحث عميو مؽ أجل العسل عمى إنجاز السيارات 

طخف الالعبيؽ وكحلػ اليجف الحقيقي مؽ التحزيخ البجني ىؾ تظؾيخ المياقة البجنية لالعب مؽ أجل أداء 
 السيارات الحخكية خالل السشافدة واتباع الظخق الالزمة لتشسيتيا وتظؾيخىا وىحا لزسان األداء الجيج لمسيارات.

ستسارات االستبيان الخاصة بالالعبيؽ وبعج التحميل الحغشا الرخاحة التامة في وبعج مشاقذتشا وتحميمشا ال     
األجؾبة وتؾصمشا إلى الشتائج تؾحي بأن لمتحزيخ البجني فعالية عمى أداء العبي كخة القجم أثشاء السشافدة 

 وتؾصمشا إلى الشتائج التالية3 
 . -أكابخ  –ي كخة القجم أثشاء السشافدة صشف يداىؼ التحزيخ البجني في تظؾيخ المياقة البجنية لالعب -
 يداىؼ التحزيخ البجني في تظؾيخ أداء السيارات الحخكية لجى العبي كخة القجم أثشاء السشافدة صشف أكابخ. -

 تهصيات9 و اقتخاحات  
بعج عخض ما تقجم في بحثشا مؽ جانب نغخي وجانب تظبيقي، والتي أوضحت نتائجيسا وتبيؽ أن      

 أثشاء السشافدة، نقجم بعض التؾصيات واالقتخاحات3 البجني فعالية عمى أداء العبي كخة القجم  لمتحزيخ
 العسل عمى الؾصؾل بالالعب إلى لياقة بجنية عالية خالل التحزيخ البجني. -
 التخكيد عمى األداء السياري الجيج مؽ أجل التؾصل غمى نتائج جيجة خالل السشافدات. -
 البجني أىسية كبيخة باعتباره جدء وعامل ميؼ في تحقيق الشتائج الجيجة.إعظاء التحزيخ  -
 مخاعاة الفخوق الفخدية واتباع الظخق العمسية خالل مخحمة التحزيخ البجني. -
 تظؾيخ الرفات البجنية التي تداعج في أداء السيارات. -
الشاحية البجنية والسيارية لتحقيق أفزل العسل مؽ أجل الؾصؾل بالالعب إلى أعمى مدتؾى مؽ الجاىدية مؽ  -

 الشتائج.
 مخاعاة مخكد الالعبيؽ في تعمؼ السيارات كل حدب حاجاتو. -
 



 

 

 خاتمة
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 خاتمة:

حاّلٌا فٖ دزاستٌا ُرٍ التعسف علٔ فعال٘ت التحض٘س البدًٖ علٔ أداء العبٖ كسة القدم اثٌاء  

إلٔ الوٌافست، ألى التحض٘س البدًٖ هِن فٖ س٘سة إٔ فسٗق قبل ّأثٌاء الوٌافست ّذلك للْصْل بالالعب٘ي 

أعلٔ هستْٓ هي الل٘اقت البدً٘ت، هي أجل ضواى أفضل الٌتائج السٗاض٘ت إذ علٔ الالعب٘ي االُتوام بالجاًب 

 البدًٖ أثٌاء عول٘ت التحض٘س.

ّبعد البحث الٌظسٕ ّالدزاست الو٘داً٘ت الوٌجزة ّاالستعاًت باالستوازاث ّجدًا أى للتحض٘س  

 ثٌاء الوٌافست.البدًٖ فعال٘ت علٔ أداء العبٖ كسة القدم ا

ًّت٘جت دزاستٌا ُرٍ أدث إلٔ إثباث الفسض٘اث الوقدهت فٖ بداٗت الدزاست ف٘تضح لٌا أى التحض٘س  

 البدًٖ ٗساُن فٖ تطْٗس الل٘اقت البدً٘ت ّالوِازاث الحسك٘ت لدٓ العبٖ كسة القدم.

ازٕ لالعبٖ كسة ّفٖ األخ٘س ًقْل أى التحض٘س البدًٖ لَ دّز كب٘س فٖ تطْٗس األداء البدًٖ ّالوِ 

 القدم.
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 .1999عمان، 
، ترجمة مهفق المهلى وثامر محدن، مطبعة العالم، بغجاد، كرة القدم الخظظية السهاريةحارس ىيهز، 

 م. 1990العراق، 
اإلسكنجرية، ، منذاة المعارف، تاريخ التربية البدنية في السجتسعين العربي والدوليحدن أحمج الذافعي"، 

1998. 
 .مكتبة االسكنجرية، مرر، ،  االتجاهات الحديثة في تدريب كرة القدمحدن الديج أبه عبجو

 م. 1980، دار الفكر العربي، مرر، األسس العمسية في تدريب كرة القدمحنفي محمهد مختار"، 
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 ، دار الفكر العربي، مرر، دون سنة.كرة القدم لمشاشئينحنفي محمهد مختار"، 
 .1974دار الفكر العربي، مرر، ، ، األسس العمسية في تدريب كرة القدمنفي محمهد مختارح

 .1994دار الفكر العربي، مرر،  ،األسس العمسية في تدريب كرة القدمحنفي محمهد مختار، 
 م.1995، دار الفكر العربي، القاىرة، التظبيق العمسي في تدريب كرة القدمحنفي محمهد مختار، 

، 1، دار اليجى لمطباعة والنذر، طمشاهج وأدوات البحث العمسي في العمهم االجتساعيةاتي، رشيج زرو 
 .2007الجزائر، 

 .1986"، دار النقائص، بيروت، كرة القدمرومي جميل:"   
الطبعة األولى، مركز الكتاب، ، السجسهعة السختارة في التدريب و فديهلهجيا الرياةريدان خريبط، 

 .2014القاىرة، 
 .1996، برنامج المياقة البدنية لمجسيع، صباح الديج فيروز، دمحم إبراهيم شحاتو

، التحكم و التحكم الحركي )مبادئ نغريات، تظبيقات(طمحت حدين حدام الجين و دمحم فهزي عبج هللا، 
 .2009دون طبعة، القاىرة، مركز األداب لمنذر، 

 .1999دار اليازوري،عمان،مهمات، البحث العمسي و استخدام مرادر السععامر إبراهيم:
الطبعة األولى، ، عمم التدريب الرياضي: نغم تدريب الشاشئين لمسدتهيات العمياعامر فاخر شغاتي، 
 .مكتبة المجمع العربي

دون طبعة، االسكنجرية، ، طرق تدريس التربية البدنية بين الشغرية ة التظبيقعرام الجين عبج هللا، 
 .2006الهفاء، 

 .1992، 1"، دار الفكر العربي، القاىرة، طالتدريب الرياضيبج الخالق:" عرام ع  
 .2012دار الرواد، عمان،، كرة القدم التدريب السهاري غازي صالح محمهد، 

، مشهج البحث العمسي لإلحراء في البحث العمسيفري كامل أبه زينة، عبج الحافظ الذايب وآخرون": 
 .دار المديرة، عمان، األردن

الطبعة األولى، دار الفكر، عمان، ، عمم التدريب الرياي في األعسار السختمفةدن حدين، قاسم ح
1998. 

، دار ابن حزم، بيروت، 2"، طكرة القدم بين السرالح والسفاسد الذرعيةمأمهر بن حدن آل سميمان:" 
 .1998لبنان، 

 .2008، 1اإلسكنجرية، ط، المكتبة المررية، دليل المياقة البدنيةدمحم إبراهيم شحاتة: 
 .2014ماىي لمنذر و التهزيع، اإلسكنجرية، ، برامج المياقة الدوليةدمحم إبراهيم شحاتة، 

 .42، ص1980، دار الحكمة لمنذر، العراق، األصهل في البحث العمسيدمحم أزىر الدماك وآخرون": 
دار ، فدية في السجال الرياضياإلختبارات السهارية و الشدمحم حدين عالوي، دمحم نرر الجين رضهان، 

 .1987الفكر العربي، مرر، 
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 .1999، دار البحار، لبنان، كرة القدم المعبة الذعبية العالسيةدمحم رفعت: 
الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، ، المياقة البدنية و مكهناتهادمحم صبحي حدانين، كمال عبج الحميج، 

1997. 
 م.2009، 1، دار الينابيع، طسل التكتيكي لكرة القدمالسدرب العدمحم مجيج المهلى"، 

، دار حازم لمطباعة النذر، لبنان، كرة القدم بين السرالح والسفاسد الذرعيةمذيهرين حدن آل سممان"، 
 م. 1998، 2ط

، 1، دار الهفاء، اإلسكنجرية، طاإلختبار األوروربي ااياقة البدنيةمرطفى الدابح دمحم، أنيس دمحم": 
2009. 

 .1، سمدمة معالم رياضية، القاىرة، طالمياقة البدنية طريق الرحة البظهلة الرياضيينمفتي إبراهيم: 
 .1978، دار الفكر العربي، مرر، الهجهم في كرة القدممفتي إبراهيم، 

 .مركز الكتاب لمنذر، القاىرة، مرر، السهارات الرياضيةمقجم إبراهيم حراد، 
الطبعة األولى، عمان، دار ، هارات األساسية في كرة القدمالتحكم و السمهفق سعج محمهد، 

 .2009الججمة،
 ..1999، دار الفكر، لبنان، اإلعداد الهعيفي لكرة القدممهفق مجيج المهلى، 
 أطروحات و رسائل:

لدى أندية  بشاء مدتهيات معيارية لبعض الستغيرات البدنية و السهاريةعمر جميل دمحم شرعب، 
رسالة ماجدتير، كمية الجراسات العميا، جامعة النجاح ، فمدظين-السحترفين لكرة القدم في الزفة الغربية

 2011الهطنية، 
أثر تسارين بدنية بظريقة التدريب التكراري عمى األداء السهاري لدى العبي كرة القدم كمال مقاق، 

 .2012/2013، 3لبجنية و الرياضة، جامعة الجزائر أطروحة دكتهراه،  معيج التربية ا )صشف أصاغر(،
 القهاميس: 

 .2000قامهس كامل، 
 .1987، دار المذرق، لبنان، السشجد في المغة العربية و اإلعالم

 كتب باألجشبية: 

Jurgen Weineek, Manuel d’entrinment, edition vigot, Paris, 1997. 
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 شعار نوادي محل الدراسة

 

 

 

 



 –جيجل  -جامعة محمد الصديق بن يحي

 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 النشاطات البدنية والرياضيةقسم علوم وتقنيات 

 النشاطات البدنية والرياضيةعلوم وتقنيات مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في 

 التخصص: تحضير بدني رياضي

 استمارة بحث موّجهة لالعبين

 بعنوان:

 

 

 لوالية جيجلشرق  –دراسة ميدانية لفرق الثالث هواة وسط 

أخي الرياضي، نرجو تعاونكم معنا في هذا البحث ومأل هذه االستمارة وذلك باإلجابة 
على األسئلة المطروحة بكل مصداقية، حتى يتسنى لنا الوصول إلى نتائج دقيقة، ونحيطكم 

ولن تستخدم إال لخدمة أغراض البحث  ةسري إلجابات الواردة في هذه االستمارةعلما أن ا
 العلمي.

أمام اإلجابة المناسبة، وفي األخير تقبلوا منا فائق  (x)اإلجابة تكون بوضع عالمة مالحظة: 
 االحترام والتقدير.

 األستاذ المشرف:                إعداد الطلبة:                                     
 حسن طاهرسي * كرويل عصام                                                     -
 صوكو عبد الرؤوف -
 

 2021-2020السنة الجامعية: 

  -ذكور -العبي كرة القدم أثناء المنافسة صنف أكابر أداءفعالية التحضير البدني على 



 المحور األول: محور البيانات الشخصية

 ( السن:1

 سنة 30سنة                     فوق  30إلى  25سنة             من  25أقل من 

 ( المستوى التعليمي:2

 ابتدائي             متوسط              ثانوي                جامعي

 ( عدد سنوات اللعب مع األكابر:3

 سنوات 10فوق                  سنوات 10إلى  5من              اتسنو  5أقل من 

 ( مركز اللعب:4

 مهاجم                متوسط ميدان              دافعم             حارس مرمى

أثناء  يساهم التحضير البدني بتطوير اللياقة البدنية لدى العبي كرة القدم: المحور الثاني
 المنافسة صنف األكابر.

 ( هل يهتم مدربكم بتطبيق حصص لتنمية أو تطوير اللياقة البدنية؟5

 ال                   نعم            

 ( كم عدد الحصص البدنية التي يعتمد عليها المدرب في األسبوع؟6

 حصص 03                 حصتين                     حصة        

 ( عند غيابك عن الحصص التدريبية يظهر عليك التعب أثناء المنافسة؟7

 ال                   نعم            

 صه المدرب للتدرب على الصفات البدنية كاٍف؟تك هل الوقت الذي يخص( حسب خبر 8

 ال                   نعم            



 ( األداء الجيد للفريق يعبر عن حالته البدنية الجيدة:9

 ال                   نعم            

 المنافسة؟ ( هل الحمولة الزائدة لها تأثير على اإلصابات العضلية أثناء10

 ال                   نعم            

 ( هل األداء الممتاز مرتبط بتطوير اللياقة البدنية؟11

 ال                   نعم            

ى العبي كرة القدم في تطوير اللياقة البدنية ( في رأيك كيف يساهم التحضير البدني لد12
 خالل المنافسة؟

........................................................................................ 

المحور الثالث: يساهم التحضير في أداء المهارات الحركية لدى العبي كرة القدم أثناء 
 لرياضية لصنف األكابر.المنافسة ا

 ( هل يعتمد مدربكم على تطبيق حصص لتطوير وتنمية المهارات الحركية؟13

 ال                   نعم            

لالعبي كرة القدم أثناء تحضير البدني ( من بين المهارات التي يعتمد عليها عند ال14
 المنافسة:

 بالكرة الجري              التسديد              المراوغة             التمرير واالستقبال

 ؟المهارات الحركية ( هل لكثافة التحضير البدني استجابة ألداء15

 ال                   نعم            



( هل عدم قدرة الالعب على سرعة اكتساب وإتقان المهارات الحركية بالكرة أو بدونها 16
 مرتبط الفتقاره اللياقة البدنية؟

 ال                   نعم            

 ( عند إتقانك لمهارات كرة القدم الحركية بشكل جيد أثناء المنافسة يحقق نتائج أفضل:17

 ال                   نعم            

 ( هل يخصص لك مدربكم حصص إضافية لتدريب المهارات الحركية؟18

 ال                   نعم            

( هل التحضير البدني مرتبط بالمهارات الحركية لالعبي كرة القدم بغرض التكيف مع 19
 األحمال ذات الشدة العالية؟

 ال                   نعم            

( يأثر بشكل كبير التحضير البدني على األداء المهاري لالعبي كرة القدم أثناء 20
 :المنافسة

 ال                   نعم            

القدم أثناء  التحضير البدني على األداء المهاري لالعبي كرة في رأيك كيف يساهم( 21
 المنافسة صنف أكابر؟

........................................................................................ 

 

 

 







 

 

 ملخص الدراسة



 .....................................................ملخص...................................................
 

   
 

 ملخص:     
تهجف الجراسة إلى التعرف عمى فعالية التحزير البجني عمى أداء العبي كرة القجم أثشاء السشافدة  

 ولتحقيق ذلك أجريت الجراسة عمى عيشة تسثمت في فريقين من والية جيجل –ذكهر  –صشف أكابر 
شرق والستسثمين في شباب حي مهسى وشبيبة جيجل، فتحرمشا عمى  –يشذطهن بجوري الثالث ههاة وسط 

 العبا أجريت عميهم الجراسة. 05عيشة قهامها 
وتم استخجام االستبيان كأداة لجسع البيانات بحيث يهجه لالعبين، والسالحظة كأداة مداعجة،  

 إحرائية.والشدب السئهية واختبار كاف تربيع كهسائل 
 حيث تهصل الباحث إلى أن التحزير البجني له فعالية عمى أداء العبي كرة القجم أثشاء السشافدة.   

 
 ممخص بالمغة الفرندية: 

L'étude vise à identifier l'éffécacité de la préparation physique sur les 

performances des footballeur pendant la compétition et pour parvenir, létude a 

été menée sur un échantillon composé de deux équipes de la wilaya de jijel qui 

jouent dans la troisiéme diviosion ligue amateur de centre-Est . 

Représentés par les jeunes village moussa (CR VMJ)   et l'équipe  de jeunesse de 

jijle (JSD)  Nous avons obtenir un échantillon de 50 joueurs qui été étudiés. 

Le questionnaire a été utilisé comme outil de collecte de données pour adresser 

les joueurs. 

La remarque comme aide, les pourcentage et sélection adéquate au carré 

comme moyennes statistique.  

Donc le chercheur a conclu que la préparation physique est efficace sur 

les performances des joueurs de football pendant la compétition. 



 تااااال

 تم بحمد هللا تعالى
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