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 اشكر وتقدير
ووفقنا يف اجناز محلد هلل اذلي أ انر منا درب امعمل واملعرفة وأ عاهنا 

 ه املذكرةىذ

ىل لك من ساعدان من قريب  هتوجو جبزيل امشكر و الامتنان ا 

جناز ىذا امعمل ويف تذميل ما وهجناه من  أ و بعيد عىل ا 

اذلي  بن علية امياديضعوابت، وخنص ابذلكر ال س تاذ املرشف: 

 مل يبخل علينا بتوجهياتو وهطاحئو امقمية.

ىل لك أ ساتذة قسم علوم و تقنيات امنشاطات امبدهية  ا 

اذلين غدوا  -جيجل–محمد امطديق بن حيىي –ضية جبامعة وامراي

مينا بعمليم.  أ ذىاهنا و أ انروا عقومنا و أ حس نوا ا 
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم 

 -32-االسراء-إحسانا' نوبالوالدٌ‘أهدي ثمرة هذا العمل إلى من قال فٌهما ما ٌلً: 

أن ترانً رجال إلى التً وإن أهدٌتها كنوز الدنٌا فلن اوفها حقها  إلى التً تعبت من أجل

 '''''أمً'''''''

 إلى الذي علمنً كٌف أتحدى مصاعب الحٌاة إلى الذي جعل منً رجال

 '''''أبً'''''

 إلى كل أخواتً و عائلتً 

 إلى أصدقائً 

 إلى كل هؤالء اهدي عملً هذا
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 بىمالة محمد الهاني
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 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على خاتم االنبٌاء والمرسلٌن،

 أهدي هذا العمل إلى:

إلى من ربتنً و أعانتنً بالصلوات والدعوات ، إلى أغلى إنسان فً هذا 

 الوجود أمً الحبٌبة.

 إلى من أوصلنً إلى ما أنا علٌه أبً الكرٌم.

 زات.إلى من حبهم ٌجري فً عروقً أخواتً العزٌ

 إلى كل العائلة ،األحبة واألصدقاء.

إلى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنٌر لنا سٌر العلم والنجاح 

 إلى أساتذتنا الكرام.
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 دربال إسماعيل
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 -32-اإلسراء-وبالوالدٌن إحسانا"بسم هللا الرحمن الرحٌم :"

 إلى أمً الغالٌة وأبً العزٌز

 إلى أخواتً 

 إلى كل عائلتً ،وأصدقائً

 إلى كل من كان سنداً لً طٌلة مشواري الدراسً

 أهدي هذا العمل
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 ياحي وليد
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 بسمهللاالرحمنالرحٌم

الحمدهللالذيوفقنًإلتماممذكرتًهذهوالتًأهدٌتها:

أحصٌهاالىالذيرسمديثمرةعملًالىالذيمابقٌتفضائلهفلنأه

 لًطرٌقافًهذهالحٌاةالىالذيتعبمنأجلتربٌتً

........أبًالعزٌز

الىالوجهالذيٌشعبالحبوالعطفوالحنانالىالربٌعالدائمالتًلو

قدمتلهاكنوزالدنٌافلنأوفٌهاحقها

.........أمًالحبٌبة

ٌرةفًكللحظةالىأخًوالىالذٌنجادواوقاسمونًالفرحةوالح

 أخواتًوأعمامًوعماتًالىأخوالًوخاالتًوالىأصدقائً
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 مقدمة:

عاصر، وذلك بنوعييا الترفييي والتنافسي و قد اىتم متحتل الرياضة مكانة عالية في المجتمع ال

الظاىرة منذ أن كانت مجرد حركات  إما معبرة عن المشاعر أو دفاعية ضد العوائق الطبيعية، اإلنسان بيذه 

نما تعدى ذلك  لذلك من الخطأ أن ننظر إلى الرياضة عمى أنيا تنمية القدرات الجسمية لمفرد فحسب، وا 

 المجال، فيي تمعب دورا كير في تحسين القدرات النفسية و الحركية لمفرد، خاصة في مرحمة الطفولة.

الكثير من بمدان العالم المتفوقة، في جميع الرياضات بتنمية الميارات األساسية لالعبييا،  اىتمتلقد 

ذي يرتكز عميو إعدادىم وبناؤىم وتحضيرىم عمى المستوى العالي، إذ يظير ذلك إمانا منيا بأنيا األساس ال

واضحا في الدور الذي تؤديو الميارات األساسية في الرياضات وخاصة منيا الجماعية التي تتميز باإليقاع 

ن، جاء السريع، تحت ظروف المعب المختمفة، فتقدم المستويات الرياضية في العقد األخير من القرن العشري

نتيجة التخطيط السميم المبني عمى أسس عممية متطورة مع االرتقاء بأساليب التدريب وتطور األدوات 

واألجيزة والمالعب واالىتمام بإعداد المدربين وتأىيميم عمميا وعمميا، وقد واكب ىذا التطور تقدما في خطة 

 المعب .

ت العالية، فيي عبارة عن ألعاب بسيطة وتعتبر األلعاب المصغرة أحد الوسائل لموصول لممستويا

التنظيم يتنافس فييا أفراد وفق قوانين محددة، فيي تحتوي عمى ألعاب الجري وألعاب الكرات، وىي أيضا 

عبارة عن ألعاب غير محددة القوانين والشروط، فيي مجاالت مختمفة تساعد كل فرد سواء كان طفال صغيرا 

مكانياتو ووفقا لميولو ورغباتو الذاتية من أجمل االكتساب ا قدراتوأو راشدا عمى التعمم حسب  لخاصة وا 

 والترويح والمتعة والسرور ، وىذه األلعاب دائما ما يكون فييا طابع الترويح والترفيو ىو أساس النشاط.
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فالميارة ىي األداء المتقن والمتميز  مكتممة،ميارات  إلىوعمى قدر ما نجد احتياج كل نشاط رياضي 

وتشمل الميارة  المخ،استجابات حركية لتوجييات تصدر من  والتفوق، وىيإلنجاز أي عمل لضمان النجاح 

 كافة.

تعد ميارتي دقة التمرير و دقة التسديد في كرة القدم أىم وسيمتين لتحقيق الفوز في المباراة ، ويتطمب كل 

 وميارة فنية عالية في األداء من الالعب .منيما قدرة عمى التركيز 

سنة من بين أىم المراحل العمرية لتعمم الميارات الرياضية 31وفي حين تعد الفئة العمرية أقل من 

يتم االنتقال التدريجي نحو النضج البدني  أيضاكون الطفل في ىذه المرحمة يتصف بالقابمية لمتعمم وفييا 

يذا السن ىو أفضل سن يجب استثماره لتطوير التوافق وتعمم الحركات والعقمي  والجنسي و النفسي ، ف

 .  األساسيةالسيمة و الصعبة وتطوير القابمية الحركية ومختمف الميارات 

 األساسية )دقةحاولنا من خالل بحثنا ىذا، دراسة تأثير التدريب باأللعاب المصغرة عمى الميارات 

سنة. وقد تم تقسيمو الى الفصل التمييدي  وجانبين  31نف أقل من التمرير، دقة التسديد( في كرة القدم ص

 نظري وتطبيقي.

 الدراسة،اختيار الموضوع، أىمية وأىداف  وفرضياتو، أسبابالبحث  إشكاليةوقد تضمن  الفصل التمهيدي: 

 استعراض أىم الدراسات المشابية والتعميق عمييا. إلى الدراسة، باإلضافةتحديد مفاىيم 

 فأشتمل عمى: انب النظريالجأما 

 ،كرة القدم :الفصل الثالث ،الميارات األساسية :الفصل الثاني المصغرة،األلعاب  :الفصل األول 

 الفئة العمرية :الفصل الرابع 

 احتوى عمى فصمين ىما : الجانب التطبيقيبينما 
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حميل ومناقشة النتائج  عرض وت الفصل السادس:،اإلجراءات المنيجية لمدراسة الميدانية الفصل الخامس:

 لمدراسة.االستنتاج العام  إلى باإلضافة،

 الدراسة.وفي األخير قمنا بعرض خاتمة 
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 الفصل التمهيدي:

 

 

 االشكالية أوال:

 الفرضيات ثانيا:

 اسباب اختيار الموضوع  ثالثا:

 أهمية الدراسة رابعا:

 أهداف الدراسةخامسا: 

 تحديد المفاهيم و المصطلحات سادسا:

 الدراسات السابقة والمشابهة سابعا:

 بقة والمشابهةالتعليق على الدراسات السا ثامنا:
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 : اإلشكالية أوال:

المستويات من االنجاز الرياضي يمكن تحقيقو من خالل االىتمام بالتدريب  أعمى إلىالوصول  إن

الحركي  ارىالميالمبكر والتنويع في استخدام طرق التدريب المختمفة التي تمعب دورا ىاما في عممية التعمم 

 والتطور البدني و النفسي.

استثنائية  أىميةالمصغرة تشكل جزء ىام من البرامج التدريبية المبكرة لما ليا من  األلعاب أنحيث 

كافة المستمزمات التي تساىم في تطوير مستوياتيم  متينة, وتوفيرالرتباطيا بالناشئ الجديد وتكوين قاعدة 

لمفئات العمرية المختمفة وأصبحت وتنميتيا .ىدا ما جعميا أحد أىم المقومات التي يحتاجيا أي برنامج تدريبي 

 تشكل حيزا ميما في التدريب عمى الميارات الحركية و البدنية و الوظيفية .......الخ

نفوس الالعبين والتي تجرى في مساحات  إلىالمصغرة "تعرف بأنيا تمك التمارين المحببة  األلعابو 

فيي 1و متفاوتا حسب األىداف المسطرة "ضيقة وبعدد معين من الالعبين وقد يكون ىدا العدد متساويا أ

ألعاب بسيطة ذات قوانين يتحكم فييا المدرب ويعدليا حسب ما يخدم اليدف المسطر وقدرات المتدربين 

المصغرة(  األلعابوبطبيعة لحال الرياضة الممارسة .وقد شاع ىدا النوع من التدريب )التدريب باستعمال 

يعتمدون عمى ىده الطريقة في التدريب وخاصة  الرياضاتون  في شتى وانتشر انتشارا واسعا و أصبح المدرب

في رياضة كرة القدم التي ىي قبل كل شيء ىي "لعبة جماعية تمعب بين فريقين يتكون كل واحد من ىما من 

حكام أحدىم في وسط الميدان وحكمين عمى  4العب من ضمنيم حارس المرمى ويشرف عمى التحكيم 11

ة األكثر شعبية في ياضافسية حماسية ىدا ما يجعميا الر فيي لعبة تن2وحكم رابع احتياطي " الخطوط الجانبية 

العالم فيي تشغل مكانة ميمة في حيات األفراد والشعوب حول العالم. ىدا ما يبرر سباق معظم الدول نحو 

                                                           
 135،ص1992،عمان،1:كرة القدم لمناشئين، دار الفكر العربي،ط حنفي محمود مختار1
 1997والراضية، كرة القدم، طبع في المدرسة العميا ألساتذة التربية البدنيةفيصل رشيد عياش الدليمي ولحمر عبد الحق:2
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المختمفة  واألساليبطرق تطوير المفاىيم األساسية الحديثة لمتدريب الرياضي في كرة القدم وسعييم البتكار ال

 .صة لدى الناشئ الصاعداع الفئات وخفي التدريب قصد تنمية وتطوير مستوى األداء لدى الالعبين في جمي

ينمي مختمف الميارات الحركية األساسية  الذيومن أبرز ىده األساليب أسموب األلعاب المصغرة 

 ويطور القدرات البدنية والوظيفية لدييم.

و التسديد فيما المفتاح الرئيسي لمعب الجماعي و تحقيق   التمرير ميارة  ه المياراتمن بين ىذ إن  

 األسيلفي تخطي الخصوم و  عنجالزميل و األ إلىالتصال الكرة  األسيلالتمرير ىو الوسيمة  أنإذ  .الفوز

 .افاألىداليجمات وتسجيل  إلنياء األساسيةمناطقيم بينما يعد التصويت الوسيمة  إلىلموصول 

ببة لدى جيد لتنمية ىذه الميارات نظرا لمميزاتيا و كونيا طريقة مح أسموبالمصغرة  األلعابوتعد 

من انجذابيم لمتدريب بالتمارين  أكثرالتدرب بالمعب  أسموب إلىحيث ينجذبون  الناشئينخاصة فئة الالعبين و 

 :المختمفة. ىذا ما يجعمنا نطرح التساؤل الرئيسي التالي

 13لدى العبي كرة القدم صنف ٌأقل من األساسيةالمصغرة في تطوير بعض الميارات  أللعابار ؤثتىل -

 ( ؟U13سنة )

 :التساؤلين الفرعيين التاليينويندرج ضمن ىذا التساؤل 

 التساؤالت الفرعيـة:

سنة  13من  المصغرة في تطوير ميارة التمرير لدى العبي كرة القدم صنف أقل األلعاب رؤثتـ ىل 1

(U13)؟ 

سنة 13من  المصغرة في تطوير ميارة التسديد لدى العبي كرة القدم صنف أقل األلعابر ؤثتـ ىل 2

(U13)؟ 
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 الفرضيات: ثانيا:

 ـ الفرضية الرئيسية:1

 سنة.13المصغرة في تطوير بعض الميارات األساسية لدى العبي كرة القدم صنف أقل من  تؤثر األلعاب 

 ـ الفرضيات الفرعية:2

 المصغرة في تطوير ميارة التمرير لدى العبي كرة القدم. أللعابتؤثر ا -1

 عاب المصغرة في تطوير ميارة التسديد لدى العبي كرة القدم.تؤثر األل -2

 أسباب اختيار الموضوع: ثالثا:

 وىي:ذاتية ومنيا موضوعية ا الموضوع جاء لعدة أسباب اختيارنا ليد إن

 ذاتية:السباب ألا-1

 الناشئة. األصناف لدىاستعمال ىذا النوع من التدريب في الفرق المحمية خاصة النقص الكبير في  -

المصغرة( مما يسيل تطبيقو مع مختمف الظروف التدريبية الصعبة  األلعابليونة ىذا النوع من التدريب ) -

 )نقص الوسائل البيداغوجية ،نقص مساحات المعب .....(

 ـ ااروبغرة في دول المشرق العربي ودول االسكندينافية في زيادة االعتماد عمى التدريب باأللعاب المص -

 موضوعية:السباب األ-2

 قابمية الموضوع لمدراسة والبحث والمناقشة معرفيا. -

 قابمية الموضوع لمدراسة العممية والتي اختير ليا منيج وتقنيات مناسبة. -

 المادية والبشرية. اإلمكانياتتوفر  -
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 أهمية الدراسة: رابعا:

لدى  األساسيةلميارات يواجو المدربين صعوبة في تطبيق البرامج التدريبية لتطوير ا كثيرا ما

لتي ا ما استوجب عمييم البحث عمى الطرق التدريبية التي تتالءم مع مختمف الصعوبات اذالناشئين،ى

الدراسة  بيده ا ما دفعنا لمقيامذقة التدريب باأللعاب المصغرة. وىه الطرق طريذيواجيونيا .وان من بين أىم ى

بصفة عامة وميارة التسديد  األساسيةه الطريقة في تنمية مختمف الميارات ذقصد معرفة مدى فعالية ى

 والتمرير بصفة خاصة.

 أهداف الدراسة:خامسا:

 . األساسيةالمصغرة كوسيمة تدريبية تساعد في تنمية الميارات  األلعابدراسة تأثير طريقة  -

 المصغرة. األلعابميم استعمال طريقة اقتراحات ميدانية لتع إعطاء -

المصغرة لما ليا من أىمية في تنمية الميارات  األلعابانجاز حصة تدريبية باستعمال طريقة  إلىالتوصل  -

 . األساسية

  تحديد المفاهيم والمصطمحات : سادسا:

 :وتتمثل فيما يمي

 األلعاب المصغرة: -1

 .1التسميةو ممة لعبة و تعني الميو األلعاب:جمع لك  لغة: -

 

                                                           
1
 109معجم المغة العربية المعاصرة،ص 
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 1أي قمص حجمو أي تم تصغيره.،المصغرة:مفعول من صغر  -

ىي عبارة عن ألعاب غير محددة القوانين والشروط فيي مجاالت مختمفة تساعد كل فرد سواء  اصطالحا: -

مكانياتو.  2كان طفال صغيرا أو راشدا لمتعمم حسب قدراتو الخاصة وا 

ئل دة القوانين و الشروط يضعيا المدرب وفق الوساىي مجموعة من األلعاب محد المفهوم اإلجرائي: -

وحدات  10سنة إلى  13يخضع العبي نادي اتحاد بوشرقة تحت  ،المتوفرة واليدف المسطر لمحصة

 تدريبية تحتوي كل وحدة عمى تمرينين أو ثالث من األلعاب المصغرة.

 المهارات: -2

 3والماىر ىو الحاذق. الميارات جمع ميارة وىي من الفعل مير أي حذق وأتقنلغة: -

 4الميارة ىي القدرة عمى استخدام الفرد لمعموماتو بكفاية واستعداده لإلنجاز.اصطالحا: -

ىي قدرة الفرد عمى أداء واجب حركي معين وبمعنى آخر ىي وصول العبي اتحاد المفهوم اإلجرائي: -

 س بيا من اإلتقان.سنة إلى تعمم الميارات األساسية و أدائيا بدرجة ال بأ 13بوشرقة أقل من 

 التمرير: -6-3

 5سم مصدر مرر، تمرير البساط عمى األرض ، تمرير الكرة جعميا تمر بكيفية ما.إ التمرير لغة: -

                                                           
 . 762معجم المغة العربية المعاصرة،ص 1
 .136-135حنفي محمود مختار:كرة القدم لممناشئين ، مرجع سابق،ص 2
 .777معجم المغة العربية المعاصرة،ص3
مجال الرياضي ،دار الفكر محمد حسن عالوي،محمد نصر الدين رضوان: االختبارات الميارية والتقنية في ال 4

 .20،ص1987،، 1العربي،القاىرة،ط
 .752معجم المغة العربية المعاصرة،ص 5
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يمعب التمرير دور الرابط الذي يجمع بين أعضاء الفريق فيحول الدفاع إلى اليجوم و يغير  اصطالحا: -

رر الكرة يجب أن تقرر دائما لمن؟ وألين يجب ، فعندما تمالمعب ويمنح فرص لتسجيل األىداف اتجاه

 1؟ التمرير؟ ومتى وماىو نوع التمريرة

يجاد الحمول و فتح المساحات واالقتراب  المفهوم اإلجرائي: - ىي ميارة يقوم بيا الالعب في بناء اليجمة وا 

 من مناطق الخصم و تشكيل الخطورة عمى مرماه.

 التسديد: -6-4

دد سيمو إلى عدوه، سدد الكرة إلى المرمى ، سدد الكرة أو الضربة ، دفعيا سدد، يسدد، تسديدا، س لغة: -

 2.أو أطمقيا بشدة نحو اليدف

ىي إحدى وسائل اليجوم الفردي ويتطمب التسديد من الالعب مقدرة عمى التركيز و ميارة فنية  اصطالحا: -

ائما بعد المحاورة أو المعب عالية في األداء لمختمف أنواع ضرب الكرة بالقدم و تأتي فرصة التسديد د

الجماعي بين الالعبين ويجب قبل التسديد أن يقرر الالعب نواحي الضعف في حارس المرمى لمفريق 

 3المنافس.

ىي ميارة يقوم بيا الالعب في حالة اليجوم ، أي ىي الوسيمة المباشرة لتسجيل  المفهوم اإلجرائي: -

 األىداف حيث كمما كانت دقة التسديد كبيرة كمما كانت نسبة تسجيل األىداف عالية.

 

 
                                                           

 .20ص،1،2002دم ،الدار العربية لمعموم،طكاليف جيفورد :الدليل األول لمرياضة األولى في كرة الق1
 230ص ،معجم المغة العربية المعاصر2
 106سابق  عرجلمناشئين، م:كرة القدم حنفي محمود المختار3
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 كرة القدم: -6-5

عندىم  ما يسمى  Footballىي كممة التينية تعني ركل الكرة بالقدم،فاألمريكيون يعتبرون   Footballلغة: -

 Soccer .1أما كرة القدم المعروفة التي نتحدث عنيا ىي  Rugbyبالريغبي

العب ، يستعممون كرة منفوخة  11ىي لعبة جماعية تتم بين فريقين ، يتألف كل فريق من  اصطالحا: -

مستديرة ذات مقياس عالمي محدد في ممعب مستطيل بأبعاد محددة ، في كل نياية طرف من طرفو 

 2يحاول كل فريق إدخال الكرة فيو عبر حارس المرمى لتسجيل اليدف.مرمى اليدف و 

العب في ميدان مستطيل  11كرة القدم لعبة جماعية تمعب بين فريقين كل منيما من  المفهوم اإلجرائي: -

د  90الشكل ن يدير المقاء حكم وسط ميدان و حكمين مساعدين ومحافظ المقاء، تجرى المباراة في مدة 

د راحة. .يمارس فريق اتحاد بوشرقة لعبة كرة القدم بخمس 15د لمشوط بينيما  45طين، مقسمة عمى شو 

سنة التي نختص بيا في دراستنا  13تشارك فئة تحت  ،سنة وحتى فئة األكابر 13ئة تحت فئات ،من ف

 في الدورات المصغرة المنظمة من طرف مديرية الشباب والرياضة لوالية جيجل.

 ة(:سن13الفئة:)تحت  -6-6

 تشترك في صفات عامة . األشخاصىي مجموعة من  لغة: -

 3فئة عمرية: جميع االشخاص في عمر واحد أو المتراوحون في األعمار.

 

                                                           
 .50ص ،1986،لبنان،1رومي جميل: كرة القدم،دار النقائص،ط1
 .09ص،1998،  2مأمور بن حسن السممان: كرة القدم بين المصالح و المفاسد ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط 2
 .532ص  ،معجم المغة العربية المعاصرة3
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يطمق عمى ىذه المرحمة بما يعرف بالمراىقة والتي يحدث فييا االنتقال التدريجي نحو النضج  اصطالحا: -

 1البدني و الجنسي و العقمي و النفسي.

 ات السابقة والمشابهة:الدراس سابعا:

الدراسات في ىدا الموضوع قميمة خاصة فيما يتعمق باأللعاب المصغرة ،لكن ذلك لم يمنعنا من رصد 

بعض الدراسات المشابية التي تخدم موضوع بحثنا الحالي أو ليا عالقة بو، وفي ما يمي عرض ألبرزىا وأىم 

 :إليوما جاء فييا وما توصمت 

 :الدراسة األولى -1

 وان الدراسة :عن

 المصغرة عمى ميارة التسديد نحو المرمى لدى العبي كرة القدم. األلعابتأثير 

 صاحب الدراسة: 

 .2016/2017،لنيل شيادة ليسانس جامعة الجمفة تخرج مذكرة، وآخرونصييب زيغم 

 الفرضيات:

 المرمى لدى الناشئين .بين القياس القبمي و البعدي لماىرة التسديد نحو  إحصائيةىناك فروق ذات داللة 

  منهج البحث:

 منيج تجريبي

                                                           
 .100،ص 1994بية ، بيروت ، ، دار النيضة العر  2عبد الرحمان عيساوي: سيكولجية النمو، ط1
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 عينة البحث:

قل أالعب في نادي الشرطة بالجمفة ) 30مياجمين من أصل 10عينة البحث في ىده الدراسة من  تكونت

 سنة( 13من 

 تم جمع البيانات عن طريق : األداة:

 اختبار قياس دقة التسديد -

 اختبار قياس قوة التسديد -

 ياس قوة التسديد بالرأساختبار ق -

 :إليهاالنتائج المتوصل 

 بين االختبارات القبمية و البعدية لصالح االختبارات البعدية. إحصائية داللةوجود فروق ذات 

 الدراسة الثانية: -2

 عنوان الدراسة:

  .المصغرة في تنمية بعض الصفات البدنية األلعابأثر استخدام 

 صاحب الدراسة:

تر، التربية وعموم الحركة،قاصدي مرباح تخرج لنيل شيادة الماس مذكرةوسعد سوفي عبد الكريم طراد 

 .2015/2016ورقمة،

 الفرضيات:

 الطور المتوسط  تالميذالمصغرة في تنمية بعض الصفات البدنية لدى  األلعابيوجد أثر عند استخدام 
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 منهج البحث:

 المنيج التجريبي

 عينة البحث:

 لمعمودي األمينمتوسطة محمد  2016ـ2015مميذ طور الثانية متوسط لعام ت 93تكونت عينة البحث من 

 :األداة

 ـ تم استخدام المراجع و المصادر.

 .اإلحصائيةـ الطرق 

 ـ استمارة االختبارات و القياسات.

 المصغرة واالختبارات البدنية  األلعابـ حصص تشمل 

 إليها:النتائج المتوصل 

المصغرة في تنمية بعض  األلعابتي تقول أنو يوجد أثر عند استخدام صحة الفرضية ال إلىتم التوصل 

 الصفات البدنية و ذلك باالعتماد عمى البرنامج المقترح عكس البرنامج التقميدي.

 الثالثة:ـ الدراسة 3

 عنوان الدراسة :

 .التقني لمميارات في كرة القدم األداءدور المرونة في تحسن 
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 صاحب الدراسة :

، تدريب رياضي،جامعة العقيد اكمي محند أولحاج تخرج لنيل شيادة الماستر مذكرةك زوان مبار 

 2014/2015البويرة،

 :الفرضيات

 لممرونة تأثير في تحسين األداء التقني لميارات كرة القدم

 منهج البحث:

 تجريبي الالمنيج 

 عينة البحث:

 بسام البويرة العب في كرة القدم لفريق حمزاوية عين18تكونت عينة البحث من 

 :األداة

تم جمع البيانات عن طريق اختبارات قبمية و بعدية كما تم استعمال برنامج تدريبي يشمل عمى مجموعة من 

 .التمارين قصد تطوير صفة المرونة لممجموعة التجريبية التي ىي قيد البحث 
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 : إليهاالنتائج المتوصل 

ت الضابطة والتجريبية والحظنا مدى أثر الوحدات بين االختبارا إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

 التدريبية في تطوير صفة المرونة لدى الالعبين و يؤثر في تحسين أداء تقنية المراوغة.

 التعميق عمى الدراسات السابقة و المشابهة: ثامنا:

ت كانت الدراسات بمثابة المصباح الذي أنار الطريق لتحديد أسموب و خطة الدراسة حيث تمحور 

مواضعيا عموما حول األلعاب المصغرة و الميارات وىما المتغيرين في دراستنا. والحظنا من خالل الدراسات 

أنيا استعممت المنيج التجريبي وىذا لتالؤمو مع موضوع الدراسة كما أن العينة المختارة في األغمب تكونت 

 في كل الدراسات المعروفة كانت عينة قصدية(.من العبين أو تالميذ التربية البدنية و الرياضية )نوع العينة 

موضوع شيق و ميم وقد وفقوا الى حد بعيد من ناحية  آخرونكان موضوع دراسة صييب زيغم و 

 عرضيا منيجيا و ىذا ال يعني أن دراستيم خالية من العيوب .

ائيم بمقارنتيا وما يعيب ىذه الدراسة أنو لم يتطرق في الجانب المنيجي لمحكم عمى الدراسات و اكتف

مع دراسة فقط ، أما فيما يخص الجانب الميداني نعيب عميو استخدامو لطرق تدريب مختمفة غير طريقة 

 األلعاب المصغرة و التي من المفروض ىي الطريقة المبحوث عن تأثيرىا في ىذه الدراسة .

ل النظرية إلى معالجة إن ما يعيب دراسة عبد الكريم طراد و سعد سفيان أنيم لم يتطرقوا في الفصو 

متغيرات الدراسة  ، كما أنو يتناول في الجانب المنيجي الدراسات السابقة  و تناوليا في فصل كامل و ىذا 

غير مرغوب فيو منيجيا باإلضافة لكونو لم يقم بعرض التعريفات اإلجرائية في عنصر مفاىيم الدراسة وعدم 

 ذكر أىمية الدراسة .
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في موافقة موضوع الدراسة مع الجوانب التي تم التطرق إلييا و كذلك  وفقت دراسة زوان مبارك

طريقة عرض اإلشكالية و التساؤالت الفرعية حيث وفق في عرض التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة 

، أما ما و كذلك في الجانب التطبيقي حيث وفق بدرجة كبيرة من ناحية العناصر الموافقة فيو و االستنتاجات

 اب عميو في ىذه الدراسة تطرقو إلى عنصر الدراسات المرتبطة بالبحث في فصل كامل خاص بيا .يع

 

 



 

 

 

 

 

 

 :الباب الأول

 اجلانب النظري
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 األلعاب المصغرةاألول: الفصل 

 

 

 

 

 أوال: تعريف األلعاب المصغرة

 ثانيا: أهمية األلعاب المصغرة وميزاتها

 ثالثا: أهداف األلعاب المصغرة

 رابعا: خصائص األلعاب المصغرة

 خامسا: تصنيفات األلعاب المصغرة

 سادسا: مبادئ اختيار األلعاب المصغرة
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 :المصغرة األلعاب تعريف :أوال

 ال مسيرة قواعد وفق ليتنافس فرد من أكثر فييا يشترك التنظيم بسيطة ألعاب عن عبارة ىي

 بأدوات تستخدم وقد والتسمية الترويح طابع عمييا ويغمب معين بدني مستوى أو جنس أو سن عمىر تقتص

 1 .بدونيا أو بأجيزة.أو

وألعاب  الصغيرة باألدوات تستخدم التي أو الكرات ألعاب و الجري ألعاب من متعددة مجموعة

 وقمة، قواعدىا مرونة مع والتنافس والسرور المرح بطابع تتميز التي األلعاب مختمف من ذلك إلى وما الرشاقة

 2.البسيطة اإليضاحات بعض عقب وتكرارىا ممارستيا، وسيولة أدواتا

من  معين وبعد ضيقة مساحات عمى تجري والتي الالعبين نفوس إلى المحببة التمارين تمك ىي

 "3.المربي يسطرىا التي األىداف حسب متفاوتا أو متساويا المعدل ىذا يكون قد الالعبين

غير  ألعاب عن عبارة الصغيرة األلعاب بأن القول يمكننا المدرجة الموجزة التعريفات ىذه خالل من

التعمم  عمى راشدا أو صغيرا طفال كان سواء فرد كل تساعد مختمفة مجاالت فيي والشروط، القوانين ددةمح

مكانياتو الخاصة قدراتو حسب  والسرور. والمتعة والترويح االكتساب أجل من الذاتية ورغباتو لميولو ووفقا وا 

 المصغرة وميزاتها: األلعابأهمية  ثانيا:

 وير الجانب البدني لمطفل .تعتبر وسيمة أساسية في تط -

 تنمي روح التعاون والتفاعل االجتماعي. -

 ىي بمثابة تمييد أللعاب الفرق من خالل تنمية الميارات االساسية المختمفة. -

                                                           
 .،10،ص1،،1،0مركز الكتاب لمنشر،ط ،:التربية الرياضية لمطفل يد مشرفعبد الحم 1

 .171،ص1991أمين أنور الخولي:التربية الرياضية المدرسية، 2

 .36،ص،199راغ و الترويح،عطيات محمد الخطاب: أوقات الف 3



االلعاب المصغرة                                                                الفصل األول  
 

20 
 

 تضفي عمى التدريب جو من المرح والتسمية . -

 أما ميزاتها :

 تعمل عمى تنمية روح الجماعة. -

 سب مع الظروف.نواعيا مما يساعد في اختيار ما يتناأتعدد  -

 الجنسين. كالتناسب جميع األعمار و  -

 تستعمل فييا ادوات بسيطة . -

 ال تحتاج الى مساحات واسعة تؤدى في أي مكان . -

 1يغمب عمييا طابع الحماس والتنافس. -

 :المصغرة األلعاب أهداف ثالثا:

 نفس وفي يةالبدن الصفات لتطوير مجتمعة أىداف بموغ في كبيرة أىمية المصغرة األلعاب لطريقة

 تمك بين ومن المستقبل في لمطفل حركية ذاكرة تكوين أجل من لمطفل الفنية الميارات الوقت لتطوير

 :األىداف

 .البدنية الصفات وتحسين تطوير -

 .لألطفال الميارى األداء تحسين -

 .إلخ...النفس في الثقة المثابرة، العزيمة، مثل األطفال لدى اإلرادية الصفات تطوير -

 .األطفال نفوس إلى والسرور المرح ملعا إدخال -

 الجماعي، العمل بقيمة اإلحساس: مثل الحميدة الخمقية الصفات األطفال اكتساب -

                                                           
ليسانس،جامعة  مذكرةبوبكري رشيد :دور األلعاب الشبو رياضية في تنمية الجانب الحسي الحركي لدى العبي كرة اليد، 1

 .0المسيمة،ص
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 .إلخ...المسؤولية وتحمل الطاعة التعاون، -

 والتركيبات فالوضعيات فعالية، واألكثر الحديثة التدريبية الطرق بين من المصغرة األلعاب وتعتبر

 من فاألغمبية لذا المسطرة األىداف خصائص حسب وذلك أشكاليا مختمف في جمية بصفة الحالية موجودة

 1.صغيرة ومساحات صغيرة مربعات في العبييم المربين يحضرون

 :المصغرة األلعاب خصائصرابعا: 

 وعدد الالعبين المعب زمن فييا يرتبط ال إذ بيا معترف دولية وقوانين لقواعد طبقا ممارستيا يشترط ال -

 .دولية قواعد أو اشتراطات بأية المستخدمة األدوات مواصفات أو المعب ومكان وحجم احةمس أو

 تحقيق ومحاولة يتالءم بما أو والمناسبات الظروف مع يتناسب بما المعبة وقوانين قواعد تغيير سيولة -

 ختيارا أو بتحديد الالعبين قيام يمكن األحيان من الكثير وفي المعينة، الترويحية األىداف بعض -

 .المعب أثناء تطبيقيا في التي يرغبون القوانين

 .لعبة لكل ثابتة خطط أو حركية ميارات وجود عدم -

 :المصغرة األلعاب تصنيفات خامسا:

الصفات  ىذه تكون وقد منيا، كل عمى الغالبة الصفات بحسب مجموعات في المصغرة األلعاب تصنف

 :ومنيا عمييا، المجموع اسم فيدل المعبة اسم في واردة

 وألعاب المطاردة مكان أو أداة عن البحث وألعاب والتتابعات السباقات وتشمل :الصغيرة الركض ألعاب  -

 .المسك أو والممس

 والمعب الجماعي الكرات ألعاب في كميا األساسية الحركات تطوير إلى يدفتو  :بالكرات مصغرة ألعاب  -

 .ذلك يشبو وما المراوغةو  والتصويب واستقباليا الكرة تمرير مثل الفرق ضمن

                                                           
1
 82،صايريك بوتيم:مرجع سابك 
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 أو الدفع في الجماعية أو الزوجية أو الفردية المنافسات وتشمل :والتحمل القوة لتنمية مصغرة ألعاب -

 .المجموعات تتابع أو الحبل، شد مثل مختمفة وبأنماط التوازن أو الشد أو السحب

عن  شديد وانتباه سريع وتصرف جيدة مراقبة إلى تحتاج ألعابا وتشمل :الحواس لتنمية مصغرة ألعاب -

 لعبة أو اليدف إلى لموصول بالصوت التوجو مثل ذلك، يشبو وما الممس، أو السمع أو البصر طريق

 .التصفيق

العميقة  المياه في تنفذ أو الركض، كألعاب العميق غير الماء في وتنفذ :الماء تحت مصغرة ألعاب -

 .وغيرىا القوارب اتوسباق بأنواعيا السباحة وسباقات والغطس كالغوص

 والتزحمق عمى الثمج عمى الجري ألعاب ومنيا بدونيا أو تزلج بأدوات وتؤدى :الثمج عمى مصغرة ألعاب -

 .الجميد

 وألعاب اليجوم والبحث، األثر واقتفاء والتستر التخفي ألعاب وتشمل :السكنية المناطق في مصغرة ألعاب -

 .والدفاع

 أو القوة أو المراقبة أو التسمية ألعاب وتشمل العائمية، والسيرات ازلالمن في وتؤدى :منزلية مصغرة ألعاب -

 1وغيرىا. التوازن

 :المصغرة األلعاب اختيار مبادئسادسا: 

 .النمو الجنس، السن، :التالية الظروف ومراعات المعبة من الغرض فيم -

قابميتيم  الكتشاف لغرضا وتييئ فييا التالميذ ورغبة المعبة من المدرب غرض بين توافق ىناك يكون أن -

 .والحركية البدنية

إلى  السيل من تدريجيا بالمتعمم تنتقل حيث المتعممة الحركية لمواجبات التدريبي التدرج قانون مراعات -

 .المعقدة األلعاب إلى لنصل البسيطة باأللعاب نبدأ عامة وبصفة المعقد، إلى البسيط ومن الصعب

                                                           
1
 27،ص0791، الماهرة،دار المعارف ، الصغيرة، األلعاببطرس رزق هللا:المسابماث و  
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 .التدريبي الموقف احتياجات مع يتفق وبما تصاديةواق ومشوقة متنوعة األلعاب تكون أن -

 واستوعبوا قوانينيا أنجزوىا قد الالعبين جل أن الدرب من تأكد بعد إال أخرى إلى لعبة من االنتقال عدم -

 .جيد بشكل

 .التكرار فقط لمجرد اإلعادة تكون أال مراعاة مع ذلك يتطمب التدريبي الموقف كان إذا المعبة عرض إعادة -

 .بدايتيا قبل بالتفصيل المعبة بشرح وذلك لالعبين النفسية الراحة تحقيق عمى العمل -

 1.الالعبين لجميع المشاركة مراعاة -

 :المصغرة األلعاب تدريب تنظيمسابعا: 

 ىنا وتحمل األخرى الحركية باألنشطة عالقة عمى مبني يكون الميارات تعميم في التطور أىمية إن

 في الميارى التقدم ولتأكيد الفرق ألعاب في النجاح في ضرورة المتين ألساسا بناء ويعتبر معنى التكرار،

 :اليالت بيذا المباشرة طريقة التدريب استخدام عند ينظم عادة الفريق في التدريب الفرق فإن ألعاب

 .أوال صعوبة األقل الميارات ممارسة تعميم -

 .المعب مواقف في الميارات ممارسة عمى تعمل التي المصغرة األلعاب أداء -

 .والميارات النشاط ممارسة إعادة -

 .الفريق في األساسية المعبة أداء -

 .البدنية والصفات الميارات عمى تمرينات -

 الخامس قبل المعبة عادة أداء يمكن ال ولكن التاسع، السن من غالبا الجماعية األلعاب ميارات تقديم يبدأ

 ويكون ليا، تدرب متى سوف تحدد معينة مجموعة طفالأ واستعدادات حاجات و ميول أن ولو العاشر السن

 2السابقة. المتتالية ليذه المراحل لمتدريب المخصص الوقت بنمطية محددا الميارات أداء في المجموعة تقدم

                                                           
1
 091،ص0727لمندالوي:أصول التربيت الرياضيت في مرحلت الطفولت المبكرة،بغداد,لاسم ا 

2
 021مرجع سابك ،ص لاسم المندالوي: 
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 الخالصة:

لعاب المصغرة تبرز ىده الطريقة أىمية كبيرة في بموغ أىداف مجتمعو لتطوير ن خالل دراسة األم

 الحركية والميارية،وذلك من خالل خصائصيا وطابعيا التنافسي الدي يغمب عميو المعب.وتنمية القدرات 

سنة( التي تعتبر خصبة ومالئمة لصقل الميارات، الن  16كذلك ىذه الطريقة تتالءم مع المرحمة )أقل من 

غرة يغمب عمييا طفل ىذه المرحمة يمتاز بالنشاط والحيوية والميول الى المعب، وبما أن طريقة األلعاب المص

 طابع المعب فإنيا تستيوي األطفال ، وتتيح ليم الفرصة لتطوير قدراتيم الميارية.
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 الفصل الثانً : المهارات األساسٌة

 

 تمهٌد

 المهارةأوال: 

 أنواع المهاراتثانٌا: 

 العوامل المؤثرة فً تعلم المهارة ثالثا:

 مفهوم المهارة فً كرة القدم رابعا:

 قدملأهمٌة المهارة فً كرة ا خامسا:

 فً كرة القدمالمهاري األداء العوامل المؤثرة على  سادسا:

 أفضل مرحلة عمرٌة لتعلم المهارات فً كرة القدم سابعا:

 المهارات األساسٌة فً كرة القدم ثامنا:

 خالصة
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 تمييد:

تعتبر الميارات بكرة القدم متعددة ومختمفة في درجة صعوبتيا لذا فإن عممية التعمم سوف تختمف 

سيمة فإن تعمميا يتم من خالل تطوير وتحسين حسب صعوبة ىذه الميارات فإذا كانت الميارة بسيطة و 

الصورة الذىنية التي تترسخ وتنطبع  في ذىن الالعب بعد تكرارىا عدة مرات ولكن إذا كانت الميارة المطموب 

تعمميا ىي ميارة متعددة ومركبة ) صعبة ( فان تعمميا يتم من خالل استجابات متعددة و مختمفة ، وبالتالي 

في المخ  في الحاالت التي يمر بيا الالعب أثناء المنافسة والتي تطبع عمييا ، إن  ينتج عنيا صور ترسخ

ذلك يعد خزينا في الذاكرة لالعب و يعمل عمى االختيار المناسب منيا حسب  الموقف والحالة المطموبة في 

 المباراة .
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 الميارة :أوال: 

البد من التعرف عمى مفيوم الميارة. وىل ما قبل التعرف عمى الميارات األساسية في كرة القدم 

يطمق حديثا لمفيوم التكتيك ىما مصطمحان منسجمان يعنيان مفيوم واحد أم لكل مفرد منيما ليا محموليا 

الخاص.فالميارة تعني القدرة عمى أداء الحركة في وضعيات مختمفة أي القدرة عمى حل الواجب الحركي. 

يابية و سيولة و اقتصادية في العمل كونيا استجابات حركية متناغمة تتم وىذا يعني أن الحركة تؤدى بانس

المجاميع العضمية الخاصة بالحركة . الميارة تؤدى دون االنتباه الكامل لمجريات  إلىبإعازات عصبية 

مل المحيط وفق برنامج حركي. فيي الدقة في األداء يمتقي المسار الحركي مع مسار األداء بدون االنتباه لكا

 1لمجريات األمور.

  أنواع الميارات :ثانيا: 

 مثل ميارات الحساب و الجبر و اليندسة..... الخ. ميارات معرفية: -

 ىي قدرة الفرد عمى إدراك األشياء مثل ميارة إدراك األشياء المختمفة. ميارات إدراكية: -

 2مثل الميارات الرياضية. ميارات حركية: -

 م الميارة :العوامل المؤثرة عمى تعمثالثا: 

 طول الجسم. -

 وزن الجسم. -

 توقيت األداء ودقة الحركة. -

                                                           
، دار الفكر العربي، محمد حسن عالوي، محمد نصر الدين رضوان :االختبارات الميارية و النفسية في المجال الرياضي 1

 .22،ص7891مصر،
 22محمد حسن عالوي،محمد نصر الدين رضوان:مرجع سابق.ص2
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 التوتر العضمي. -

تطوير  –المعمومات الواسعة  -قابمية المتعمم -تحديد المشكمة عممية تعمم الميارة: تقويعوامل  -1

 البرنامج.

، لقابمية البدنية  لممتعممينضعف ا: تبالين في إمكانيات وقابمية المتعممين و  عوامل تضعف تعمم الميارة -2

 1نقص في طرق التدريب و التعميم ، عدم رغبة الناّشئ في التعمم.

 مفيوم الميارة في كرة القدم:رابعا: 

الميارة في كرة القدم ىي كل التحركات الضرورية اليادفة التي تؤدى بغرض معين في إطار قانون كرة 

 نياالقدم، سواء كانت ىذه الحركات بالكرة أو بدو 

القدرة عمى التعامل مع الكرة وحل المشكالت في إطار قانون المعبة من أجل المشاركة في بناء  وىي

ومحمد أبو يوسف" بأنيما القدرة عمى انتقاء أنسب  الخطوط الدفاعية و اليجومية و يرى " محمد حازم

عبة كرة القدم وىو إصابة الحركات التي تتماشى مع طبيعة الموقف المتغير بيا يتبع اليدف الرئيسي في ل

2 مرمى الفريق الخصم بأكبر عدد من األىداف و منعو إصابة مرماه.
 

 أىمية الميارة في كرة القدم : خامسا:

تكمن أىمية الميارة في كرة القدم في كونيا األداة أو الوسيمة التي تمكن الالعب من بناء و تنفيذ 

 باراة.الخطط اليجومية و الدفاعية من أجل الفوز بالم

وتتوقف نتائج الفريق عمى إتقان العبو الميارات المختمفة ليذه المعبة ولما كانت كرة القدم عبارة عن تبادل 

الفريقين لمواقف اليجوم و الدفاع  ظيرت أىمية استخدام الميارات اليجومية و الدفاعية و انتقاء األنسب 

                                                           
 .89،ص2008، عمان ،2موفق أسعد محمود : التعمم و الميارات األساسية في كرة القدم، دار دجمة، ط 1
 .17، ص7881مصر،  لقدم لمناشئين، دار الفكر العربي، حنفي محمود مختار: كرة ا 2
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وتعد الميارة جزءا أساسيا  إلى جانب العوامل   منيا بغرض التكيف مع الظروف المتغيرة المحيطة بأدائيا

النفسية و البدنية في بناء الالعب المتكامل  يشير " محمد حسن عالوي"  إلى أنو ميما اتصف الالعب 

بصفات خمقية و وراثية و بمغ من اإلعداد البدني  فإنو لن يحقق النتائج المرجوة ما لم يرتبط ذلك  باإلتقان 

 ركية تبعا لمنشاط الذي يتخصص فيو.التام لمميارات الح

وليس بالضرورة أن يجسد الالعب كل أنواع الميارات في كرة القدم باعتبار ىذه األخير رياضة جماعية 

 1يتطمب أن يكمل أداء كل العب فييا أداء باقي زمالءه في الفريق.

 العوامل المؤثرة عمى األداء المياري في كرة القدم :سادسا: 

الل أدائو لمميارة في كرة القدم الى عدة عوامل حددىا  "ابراىيم شعالن ومحمد الالعب خ ضعيخ

 عفيفي" في النقاط التالية :

 المساحة:-1

تؤثر مساحة المعب عمى األداء المياري بطريقتين في حالة اإلتساع يكون المجال كبير لمحركة و 

ة الجيدة لمكرة و موقع الزمالء ، أما اذا السيطرة عمى الكرة و اإلتقان، وىذا من خالل الرؤية و المتابع

صغرت المساحة فيضيق المجال الحركي ويصعب التحكم في الكرة حيث يتطمب ىذا الوضع درجة عالية من 

 .التركيز و سرعة كبيرة لرد الفعل

 المكان أو المنطقة من المعب:-2

معينة من غيرىا ،  كل منطقة من الممعب تتطمب تعامال خاصا بالكرة وبالتالي تستدعي ميارة

عمى  االستحواذتتناسب مع متطمبات خطط المعب لمفريق و مراحمو، كالتمييد لميجوم في الثمث األول عقب 

                                                           
 .212،ص7818محمد حسن عالوي : موسوعة األلعاب الرياضية ،القاىرة، 1
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الكرة ثم بناؤه في الثمث األوسط، فتطويره في الثمث اليجومي ، كما أن جانبي الممعب يحتمان الكرة العكسية، 

 كالتصويب و التييئة. بينما منطقة الجزاء يفضل فييا األداء المباشر

 موقع الزميل و تحركاتو : -3

يؤثر موقع الزميل و أعضاء الفريق و تحركاتيم في أداء الميارة من حيث إعطاء عدد من الحمول 

عطاء الفرصة  القرار السميم في التوقيت المناسب  التخاذعن طريق فتح الثغرات و زوايا التمرير السميمة ، وا 

 و المكان المالئم.

 لضغط من جانب المنافس:ا -4

يمكن تأثير ىذا العامل عمى طريقة أداء الميارات حيث يفرض الخصم عمى الالعب الدمج بين أكثر 

 واحد كما يتطمب إخفاء النية عن كيفية األداء. إنمن ميارة في 

 اتجاه ومسار سرعة و قوة و مستوى الكرة: -5

أوضاع معينة لجسمو ،  تخاذاض عمى الالعب أما اتجاه الكرة سواء كان أمامي  أو جانبي ، فيفر 

حيث يحتم ىذا الوضع أسموبا معينا في األداء ، بينما المسار فمو حساسيتو حسب نوعو سواء كان مستقيما 

معيما  يتالءمأو ممتويا أو لولبيا ، فحين تتطمب سرعة وقوة الكرة باستخدام الجزء المناسب من الجسم الذي 

القوي تتطمب أسطح أكبر عند االستالم كباطن القدم أو الصدر مثال،  االرتدادة في الكرات القوية ، فحال

عكس الكرات الضعيفة التي تتطمب أسطحا صغيرة كالوجو األمامي لمقدم ، أما مستوى الكرة األرضي كان 

 1عال أو نصف عال فيؤثر عمى األداء ليجعمو من الثبات أو من الحركة أو من الوثب ألعمى في اليواء.

 أفضل مرحمة عمرية لتعمم الميارات في كرة القدم : سابعا: 

 تعمم الميارات غالبا ما يتم في مرحمة الناشئين  -

 .األخرمعظم الالعبين خاصة الناشئين يجيدون أداء ميارات معينة وال يجيدون أداء البعض  -
                                                           

 .29،ص 2007مصر ، ،7مركز الكتاب لمنشر ، ط ي: كرة القدم لمناشئين،ابراىيم شعالن، محمد عفيف 1
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 من األىمية أن يتعمم الصغار أداء الميارات بصورة صحيحة. -

 الميارات األساسية في كرة القدم :ثامنا: 

تعتبر القاعدة األساسية لتحقيق المستويات العالية و اإلنجاز الجيد في كرة القدم، إذ تحتل جانبا ميما 

في وحدة التدريب اليومية و البرامج التدريبية إذ يتم التدريب عمييا لفترات طويمة وال تخمو الوحدة التدريبية من 

ىذه الميارات إلى أن يتم إتقانيا لكون درجة إتقان الميارات األساسية يعد من الجوانب أساليب التدريب عمى 

األساسية التي يتوقف عمييا تنفيذ الخطط في ظروف المعبة المختمفة، والفريق الذي يستطيع العبيو أداء 

 1ير المباراة.الميارات بخفة و رشاقة و توقيت سميم يكون باستطاعتيم تنفيذ الواجبات الخططية خالل س

 ومن الميارات األساسية في كرة القدم نذكر ما يمي :

                               المراوغة و الخداع -التمرير 

                               المياجمة و قطع الكرة -التسديد 

 السيطرة عمى الكرة 

 ميارة التمرير : -1

في تخطي  ألنجحالزميل و  إلىوسيمة األسرع إليصال الكرة ىي الميارة األكثر تكرارا في الممعب و ال

 مرمى الخصم. إلىالخصوم و األسيل في الوصول 

الزميل بسيولة و يسر و بشكل مؤثر و مقصود سواء كان  إلىالكرة  إيصالوىي تعني القدرة عمى 

 في الفراغ أو في شكل مباشر.

و أىم ما يميز صانع األلعاب قدرتو عمى أداء و تعد ميارة التمرير المفتاح الحقيقي لمعب الجماعي 

التمريرات الدقيقة بكل أنواعو. والتمرير الجيد يتصف بالدقة و البساطة و القوة فالتمرير الدقيق يمكن الفريق 
                                                           

 .11،ص قمود: المرجع السابموفق أسعد مح 1



 الميارات األساسية                                         لثاني                 الفصل ا

 

32 
 

عمى الكرة و عدم فقدانيا، كما أن بساطة التمريرة تسيل عمى الزميل  االستحواذفي  االستمرارالمياجم من 

يساىم في استمرار اليجمة فضال عمى فتح الثغرات في دفاعات الفريق المنافس، أما قوة استقباليا مما 

الزميل من خالل إعطائيا الزخم المناسب كما يجب أن يتصف الالعب  إلىالتمريرة فيي سرعة وصوليا 

 1الذي يقوم بإعطاء التمرير بسرعة إتخاد القرار و تنفيذه  و اختيار المكان األنسب لمتمرير.

 أقسام عدة : إلىيمكن تقسيم التمرير و 

 : من حيث المسافة 

 التمريرة القصيرة. -

 التمريرة المتوسطة . -

 التمريرة الطويمة. -

 : من حيث االرتفاع 

 التمريرة األرضية. -

 التمريرة المتوسطة االرتفاع. -

 التمريرة المرتفعة. -

 :من حيث وصوليا لمزميل 

 التمريرة المباشرة. -

 الفراغ. التمريرة الغير مباشرة في -

 :من حيث االتجاه 

 التمريرة العرضية . -

 التمريرة القطرية. -
                                                           

 .66المرجع السابق ،ص  ،ل تركي حسن و سالم جبار صاحبعاد 1
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 التمريرة الطولية. -

 : من حيث الجزء الذي تضرب بو 

تمريرة بالرأس وىي عمى ثالث أنواع: تمريرة رأسية أمامية بالجبية ، تمريرة رأسية جانبية بيمين أو 

 يسار الجبية ، التمريرة الرأسية الخمفية.

ىي عمى أنواع : تمريرة صدرية لألمام ، تمريرة صدرية لمجانب يمين أو يسار ، تمريرة بالصدر و 

 تمريرة صدرية لمخمف .

تمريرة بالقدم وىي  عمى أنواع : تمريرة  بمقدمة القدم _ تمريرة بوجو القدم ، تمريرة بداخل القدم ، 

 و ىي نادرة االستعمال.  ذتمريرة بالفخ تمريرة بخارج القدم ، تمريرة بالعقب ، تمريرة بالركبة ،

ولكل نوع من ىذه األنواع التي سبق ذكرىا ليا أداؤىا الخاص و مسارىا الحركي الخاص بيا، كما 

يمكن أن يؤدى أي نوع من التمريرات من خالل الثبات أو من الحركة كالمشي أو اليرولة أو الركض السريع، 

 كما يمكن أن تؤدى من القفز أيضا حسب متطمبات الموقف.

 ميارة التسديد : -2

وسائل اليجوم الفردي، و يتطمب التصويب من الالعب مقدرة عمى التركيز و ميارة فنية  إحدىىو 

عالية في األداء لمختمف أنواع ضرب الكرة بالقدم و تأتي فرصة التسديد دائما بعد المحاورة أو بعد المعب 

كيف يسدد ، ويجب أن يدرك الالعب نواحي  الجماعي بين العبين ، وبجب قبل التسديد أن يقرر الالعب

 الضعف في حارس مرمى الفريق المنافس.

إن التسديد في المباريات يعتبر عممية اتخاد قرارات فدواعي الفشل في التسديد أو فقدان الفريق لمكرة 

ت نفسية إذا سدد الالعب قد تكون حاجزا نفسيا أمام الكثير من الالعبين ، وعمى ىذا فالتسديد لو من صفا

خاصة يتطمب غرسيا في الالعب منذ بداية عيده في التدريب كالثقة في النفس مثال ، ولكي تكون عند 
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في تكنيك التسديد تحت كل  اإلتقانمرحمة  إلىالالعب الثقة في النفس ليسدد البد و أن يكون وصل 

 الظروف مثل :

 .التدريب عمى التسديد في ظروف سيمة و بسيطة 

 جي بسرعة األداء.التدر  االرتفاع 

  المقاعد ....الخ( –الحواجز   -استخدام الوسائل المساعدة ) األقماع 

 .أن تؤدى تمرينات التسديد من اتجاىات متغيرة لمسار الكرة 

 . االىتمام و التركيز عمى دقة التسديد لتثبيت التكنيك الصحيح 

  من الموقف المناسب لمتسديد.المزيد  إليجاداالىتمام بتنمية خطط اليجوم الفردية و الجماعية 

 1قدرتيم عمى التسديد استخدام األسموب األمثل لمتوجيو. إلظيارعمى مدرب الناشئين إعطاء الحرية  يجب 

 عدة أقسام : إلىو يمكن تقسيم التسديد 

 التسديد بوجو القدم  -

 التسديد بداخل القدم  -

 التسديد بخارج القدم  -

 التسديد بمقدمة القدم  -

 رةالتسديدة الطائ -

 التسديدة النصف طائرة  -

 التسديدة الممسوكة -

 التسديدة بكعب القدم -

 

                                                           
 .62،ص 2002موفق أسعد الييتي: التعمم و الميارات األساسية في كرة القدم ن دار دجمة ،عمان،  1
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 خالصة:

لتحقيق المستويات العالية واإلنجاز الجيد في كرة  األساسيةتعد الميارات األساسية لكرة القدم القاعدة        

ريب عمييا لفترات طويمة القدم، إذ تحتل جانبا ميما في وحدة التدريب اليومية و البرامج التدريبية إذ يتم التد

أن يتم إتقانيا لكون درجة إتقان  إلىوال تخمو الوحدة التدريبية من أساسيات التدريب عمى ىذه الميارات 

الميارات األساسية يعد من الجوانب الميمة التي يتوقف عمييا تنفيذ الخطط في ظروف المعبة المختمفة و 

ي خفة و رشاقة وتوقيت سميم يقوم باستطاعتيم تنفيذ الواجبات الفريق الذي يستطيع العبوه أداء الميارات ف

 الخططية خالل سير المباراة.
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 الفصل الثالث: كرة القدم

 

 

 تمهيد

 تعريف كرة القدم أوال:

 تاريخية عن تطور كرة القدم في العالم نبده ثانيا:

 عن كرة القدم الجزائرية تاريخيةلمحة  ثالثا:

 كرة القدم الحديثة رابعا:

 قياسات ومواصفات لعبة كرة القدم  خامسا: 

 لمبادئ األساسية في كرة القدماسادسا: 

 البدني في كرة القدم اإلعدادسابعا: 

 المهاري في كرة القدم اإلعدادثامنا: 

 النفسي في كرة القدم اإلعدادتاسعا: 

 خطة التدريب في كرة القدم عاشرا: 

 خالصة
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 تمهيد:

رة لدى المتفرجيف، فقد مرت تعتبر لعبة كرة القدـ الرياضة األكثر شعبية في العالـ كما أنيا األكثر إثا

ىذه الرياضة بمراحؿ عديدة وتطورت مف حيث القوانيف وطريقة الممارسة والنظرة الشعبية ليا حيث أصبحت 

ليا عدة مدارس ومعاىد تعتمد عمى تكويف الالعبيف والمدربيف. وتعتمد كرة القدـ عمى ميارات عديدة ومختمفة 

متع بيا الالعبوف باإلضافة إلى المياقة البدنية العالية ما ىي إال عف الرياضات األخرى، فالميارات التي يت

 نتاج عف إتباع األسموب السميـ في طرؽ التدريب باإلضافة إلى اإلعداد البدني، المياري والنفسي.
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 تعريف كرة القدم أوال:

القدـ قبؿ كؿ  رياضة جماعية تمارس مف طرؼ جميع الناس كما أشار إلييا رومي جميؿ كرة ىي

 1شيء في رياضة جماعية يتكيؼ معيا كؿ أصناؼ المجتمع".

وىي لعبة مف األلعاب التي تتطمب تطوير الصفات البدنية والميارية والنفسية وىذا لكي يستطيع 

الرياضي أف يصمد لوقت طويؿ ويتأقمـ مع جميع المتغيرات الموجودة في المعب لمدة طويمة بدوف أف 

ليذا يجب أف يعتمد العب كرة القدـ عمى جميع قدراتو البدنية والميارية والنفسية حتى تنخفض كفايتو، و 

 2يستطيع تحقيؽ النجاح والفوز .

 :نبذة تاريخية عن تطور كرة القدم في العالمثانيا: 

ر كرة القدـ المعبة األكثر شيوعا في العالـ، وفي األعظـ في نظر الالعبيف والمتفرجيف، نشأت بتعت

ـ مف قبؿ طمبة المدارس اإلنجميزية وفي سنة 1175قدـ في بريطانيا وأوؿ مف لعب الكرة كاف عاـ كرة ال

ـ قاـ الممؾ إدوارد الثاني بتحريـ لعبة الكرة في المدينة نظرا لإلزعاج الكبير كما استمرت ىذه النظرة  1334

 ـ(" 1453-1373مف طرؼ إدوارد الثالث وريتشارد الثاني وفري الخامس )

ت أوؿ مباراة في مدينة لندف )جاريز ( بعشريف العب لكؿ فريؽ وذلؾ في طريؽ طويؿ مفتوح مف لعب

الطويمة والمناوالت األمامية كما لعبت مباراة أخرى في  الضرباتاألماـ ومغمؽ مف الخمؼ حيث حرمت 

في تمؾ  متر وسجؿ ىدفيف 5,5متر وعرضيا  110( بنفس العدد مف الالعبيف في ساحة طوليا Eton)أثوف

 المباراة

                                                           
 52ػ50،ص1،1986رومي جميؿ:كرة القدـ، دار النقائص،لبناف،ط1
يف:الموسوعة الرياضية و البدنية الشاممة في األلعاب والفعاليات والعمـو الراضية،دار الفكر لمنشر قاسـ حسف حس2

 43،ص1،1998والتوزيع،االردف،ط
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ـ بحيث تـ االتفاؽ عمى ضربات اليدؼ والرميات الجانبية  1830بدأ وضع بعض القوانيف سنة 

ـ  1848( كما أخرج القانوف المعروؼ بقواعد كامبردج عمـ Haoوأسس نظاـ التسمؿ مف طرؼ قانوف )شاور 

قوانيف العشرة تحت عنواف المعبة ـ أنت ال 1962والتي تعتبر الخطوة األولى لوضع قوانيف الكرة وفي عاـ 

عادة الالعب الكرة إلى داخؿ الممعب بضرية اتجاه  األسيؿ، حيث جاء في تحريـ ضرب الكرة بكعب القدـ وا 

ـ أسس اتحاد الكرة عمى أساس نفس القواعد وأوؿ بطولة أجريت  1863خط الوسط حيف خروجيا، وفي عاـ 

ـ تأسس  1889ف بدأ الحكاـ باستخداـ الصفارة وفي عاـ ـ ؾ اتحاد الكرة( أ1885في العالـ كانت عاـ 

 فريؽ دنماركي, كانت رمية التماس بكمتا اليديف. 15االتحاد الدنماركي لكرة القسـ وأقيمت كأس البطولة ب

وذلؾ بمشاركة كؿ مف فرنسا، ىولندا  FIFAـ تشكؿ االتحاد الدولي لكرة القدـ  1904في عاـ  

 1ـ وفازت بيا . 1930أوؿ بطولة كأس العالـ أقيمت في األرغواي سويسرا، بمجيكا، دانمرؾ، و 

 لمحة تاريخية عن كرة القدم الجزائرية: ثالثا:

طويؿ ىو تاريخ كرة القدـ في الجزائر، فقبؿ اندالع الكفاح المسمح كانت ىنالؾ فرؽ كرة القدـ ذات 

ؿ فريؽ مر نادي مولوديو الجزائر ، شيدت الجزائر ميالد أو  1921األسماء التي ترمز لعروبتيا، ففي سنة 

جاء بعدىا شباب قسنطينة، ثـ االتحاد الرياضي اإلسالمي لوىراف وانضماـ فرؽ عديدة أخرى المجموعة، 

تكونت جمعيات رياضية وطنية في كرة القدـ متخذة أبعاد سياسية لـ ترضي قوات االستعمار،جاء بعد ىذه 

حيث ولد في خضـ الثورة المسمحة ،  1958أبريؿ  13كوف في لوطني الذي األندية فريؽ جبية التحرير ا

في ظرؼ أربع سنوات تحوؿ الفريؽ إلى مجموعة  اإلسماع صوت الجزائر عبر العالـ مف خالؿ كرة القدـ

سماع صوت الجزائر في أبعد نقطة مف العالـ، وبدأت مسيرة جبية التحرير  ثورية مستعدة لمتضحيات وا 

الـ في تحميؿ النشيد الوطني بعد االستقالؿ جِاءت فترة الستينيات والسبعينيات الوطنية مف تونس عبر الع
                                                           

 9،ص1999القدـ ،دار الفكر ،لبناف، ةموفؽ نجيب المولى:االعداد الوظيفي  لكر  1
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التي تغمب عمييا الجانب الترويحي واالستعراضي، حيث أف المستوى الفني لممقابالت كاف عاليا تمتيا مرحمة 

ؿ ما ـ التي شيدت قفزة نوعية في مجاؿ تطوير كرة القدـ يفض 1985 - 1978اإلصالحات الرياضية مف 

وفر ليا مف إمكانيات مادية، الشيء الذي سمح لمفريؽ الوطني بنيؿ الميدالية الذىبية في األلعاب اإلفريقية 

، وفي المنافسات األولية تأىؿ الفريؽ 1930الثالثة بالجزائر ثـ المرتبة الثانية في كأس إفريقيا لألمـ سنة 

 ـ. 1980الوطني إلى الدور الثاني مف ألعاب موسكو سنة 

ـ في ألعاب البحر األبيض المتوسط ووصمت إلى قمتيا في  1979وكذلؾ الميدالية البرونزية سنة 

أيف فاز الفريؽ الوطني عمى أحد عمالقة كرة القدـ في العالـ إال وىو الفريؽ الغربي  1982موندياؿ ألمانيا 

 1990إفريقيا لألمـ سنة  ـ بمونيا المكسيؾ أماـ البرازيؿ، وحصمت عمى كأس 1986وانيزمت بصعوبة سنة 

 1بالجزائر .

 كرة القدم الحديثة: رابعا: 

 : مالمح كرة القدم الحديثة -1

ىناؾ مقولة قديمة تقوؿ أف: اليجوـ أحسف وسيمة لمدفاع"، إال أف تمؾ المقولة ىي نصؼ الحقيقة ما 

ـ ال يعني طبقا لمقوؿ لـ يكف ذلؾ اليجوـ قادرا عمى التحوؿ السريع إلى الدفاع، ففريؽ ممتاز في اليجو 

حصولو عمى االمتياز بالدفاع، فكرة القدـ تصبح لعبة راقية جدا حينما يكوف التوازف بيف الدفاع واليجوـ، 

ورغـ التأكيد األخير في المباريات عمى الطرؽ الدفاعية إال أف اليجوـ وتسجيؿ األىداؼ يظؿ الجانب األكثر 

ة أصبحت التشكيالت الدفاعية صعبة جدا حيث أصبح عمى تشويقا في الممعب، وفي كرة القدـ الحديث

المياجـ أف يبذؿ جيدا كبيرا في سبيؿ التخمص مف الرقابة وبجانب تطور الخطط الدفاعية فقد تطورت 

                                                           
 .10،الجزائر،ص1992 18/6مجمة الوحدة الرياضية عدد خاص 1
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الخطط اليجومية فأصبح الواجب اليجومي ال يقتصر عمى المياجميف فقط بؿ عمى كؿ الالعبيف، حتى 

لمياجميف عناصر التنفيذ المناورات اليجومية وترؾ ميمة التيديؼ أصبت بعض الخطط ترتكز عمى جعؿ ا

 1والتسجيؿ لالعبي الوسط ومدافعي الجناح.

 االتجاهات الحديثة لكرة القدم: -2

كرة القدـ مازالت تعرؼ تقدـ مستمر في عدة جوانب، رغـ أف ميمة الالعب لـ تتغير والتي تتمثؿ في 

 داؼ دوف التمقي.محاولة تسجيؿ أكبر عدد ممكف مف األى

 اتجاهات عامة: -2-1

مف المعروؼ أنو مف أجؿ تحديد معايير ومقاييس موازية لوجية األىداؼ في كرة القدـ العصرية  

 - 1990كأس العالـ )و (1996نقاط االنتباه تعود باألولية إلى السنوات القميمة الماضية أثناء كأس أوروبا )

( فمف أجؿ تطوير كرة القدـ يجب أف تأخذ بعيف االعتبار 92 - 91 - 90( وكذلؾ بالنسبة النوادي )1994

أىمية تقييـ المعارؼ القبمية مثؿ التحسيف في استقرار العوامؿ المحددة المستوى العالي وما شابييا الفني، 

عطائياالتكتيكي والنفسي   2مستوى عاؿ مف التطور. وا 

واإلبداع في محتويات التدريب تؤدي إلى تحسيف وكذلؾ يتضح لنا أف األمثمة الدولية تبيف أف التجديد 

المستوى في وقت قصير جدا، فالمدربوف انطالقا عف التعرؼ عمى الالعبيف أثناء المنافسة ومف مختمؼ 

مراحؿ المعب المالحظة وكذا التحميؿ الكمي لممنافسات الدولية والوطنية والتحقيقات المفصمة يتصوروف إنجاز 

                                                           
 1999عماف، ف اسماعيؿ،موفؽ مجيد المولى: التماريف التطويرية لكرة القدـ، دار الفكر لمطباعة والنشر و التوزيع،ثامر محس1

 253،ص
ؼ أواسط رسالة بوحاجمزياف:عممية تقويـ القدرات البدنية والميارية مف خالؿ بطارية اختبارات اثناء انتقاء العبي كرة القدـ صن2

 32،ص2008ػ2007،سيدي عبداهلل ،جامعة الجزائر، و الرياضية ربية البدنيةماجستير معيد ت
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مختمؼ العناصر التالية )المياقة البدنية، التقنية، التكتيكية والسيكولوجية(، والتصرؼ سيرورة التدريب وأىمية 

 الفعاؿ أثناء المنافسة يكوف حسب:

 استعماؿ محتوى المعب اليجومي في إطار تحضير لعب حركي بتجاوز أساليب المعب العنيؼ. -

 اء الروح الجماعي تركيب شامؿ بيف المستوى الفردي والجماعي كنتيجة الصاؿ وتنظيـ إلعط -

 إيقاع المعب العالي يركز عمى قدرات مقاومة السرعة ومداومة قوة السرعة.  -

 .الحيوية الكبيرة والنشاط الحركي لكؿ العب -

 اتجاهات خاصة: - 2 - 2

اتجاىات لتسطير التدريب الحديث يتميز بالتقرب مف شروط المنافسة وكذلؾ توجيو المنافسة أثناء  

جاىات تعطي األسس القاعدية المتصمة والمطابقة لشروط المنافسة وتعطي كيفية تشكيؿ التدريب، ىذه االت

 : ذكرالتدريب عف طريؽ التنويع لممحتويات المتعمقة بالتطوير المتواصؿ لمتدريب مع 

  ۔الرفع مف الوسائؿ الخاصة بالتدريب السنوي الخاص -

 ثيرات المتبادلة لعناصر التدريب. االستقرار العقالني لوسائؿ التدريب في إطار متابعة التأ -

 .خاصية قوية لسيرورة التدريب -

 1تسطير التدريب عمى أشكاؿ قريبة مف المنافسة. -

 

 

                                                           
 32المرجع السابؽ،صمزياف: بوحاج1
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 :قياسات ومواصفات لعبة كرة القدم خامسا: 

 العبا لكؿ فريؽ.  11أف يتواجد  -

 .متر 100طوؿ الممعب  -

 .ـ 70و 65عرض الممعب يتراوح ما بيف  -

دقيقة، يضاؼ إلى كؿ شوط الوقت الضائع منو  45وييف مدة كؿ منيما يخوض الفريقاف شوطيف متسا -

 .والناجـ عف تعرض أحد الالعبيف لإلصابة أو بسبب توقؼ المعب

ـ، راية الزاوية ال 7.32ـ وتكوف المسافة بيف القائميف 2.44ترتفع قاعدة عارضة المرمى عف األرض ب  -

  .صابةـ بيدؼ حماية الالعبيف مف اإل1.5يقؿ ارتفاعيا عف 

يوضح وسط الممعب بعالمة مناسبة يكوف مركز الدائرة تسمى دائرة المنتصؼ، وىي عبارة عف مكاف  -

 .توضع في الكرة عند بداية المباراة أو بعد تسجيؿ ىدؼ وفي بداية كؿ شوط

 دائرة الوسط ال يمكف ألي العب أف يتخؿ ىذه الدائرة إال بعد تحريؾ الكرة.  -

ى قسميف متساوييف يتوجب عمى الالعبيف أف يمتزموف بالصؼ الخاص بيـ خط الوسط يقسـ الممعب إل -

 .مف الممعب قبؿ انطالؽ المباراة

 قوس ركمة الجزاء، خالؿ تنفيذ ركمة الجزاء وحده الالعب، الذي يسدد الكرة يسمح لو بالتواجد داخؿ القوس -

منطقة الجزاء المعروفة بالمعبة ىي المنطقة حيث يتواجد فييا حارس المرمى والتي بإمكانو داخميا أف  -

 1يمتقط الكرة بيديو وفي حاؿ حصوؿ خطأ ىذه المنطقة يحصؿ الخصـ عمى ركمة جزاء.

 

                                                           
 .10مرجع سابؽ،ص، كالي جيفورد1
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 المبادئ األساسية لكرة القدم سادسا:

محددة والتي تعتمد في إتقانيا عمى إتباع كرة القدـ كأي لعبة مف األلعاب ليا مبادئيا األساسية ال

ويتوقؼ نجاح أي فريؽ وتقدمو إلى حد كبير عمى مدى إتقاف أفراده .التدريباألسموب السميـ في طرؽ 

لممبادئ األساسية لمعبة، أف فريؽ كرة القدـ الناجح ىو الذي يستطيع كؿ فرد مف أفراده أف يؤدي ضربات 

شاقة، ويقوـ بالتمرير بدقة وبتوقيت سميـ بمختمؼ الطرؽ، ويكتـ الكرة الكرة عمى اختالؼ أنواعيا بخفة ور 

بسيولة ويسر، ويستخدـ ضرب الكرة بالرأس في المكاف والظروؼ المناسبيف، ويحاور عند المزوـ ويتعاوف 

 تعاونا تاما مع بقية أعضاء الفريؽ في عمؿ جماعي منسؽ.

ة والطائرة مف حيث تخصصو في القياـ وصحيح أف العب كرة القدـ يختمؼ عف العب كرة السم

، إال أف ىذا ال يمنع مطمقا أف يكوف العب كرة القدـ متقنا  بدور معيف في الممعب سواء في الدفاع أو اليجـو

وىذه المبادئ األساسية لكرة القدـ متعددة ومتنوعة، لذلؾ يجب عدـ  لجميع المبادئ األساسية إتقانا تاما ،

صيرة كما يجب االىتماـ بيا دائما عف طريؽ تدريب الالعبيف عمى ناحيتيف أو أكثر محاولة تعميميا في مدة ق

 في كؿ تمريف وقبؿ البدء بالمعب.

 وتنقسـ المبادئ األساسية لكرة القدـ إلى ما يمي:

 ػ استقباؿ الكرة.                 ػ المحاورة بالكرة           ػ المياجمة

 ػ حراسة المرمى ػ رمية التماس.                 

 1ػ ضرب الكرة                  ػ لعب الكرة بالرأس

                                                           
حسف عبد الجواد: كرة القدـ المبادئ األساسية لأللعاب االعدادية والقانوف الدولي ،دار العمـ 1

 .27ػ25ص،4،2002لممالييف،لبناف،ط
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 اإلعداد البدني في كرة القدم: سابعا: 

يعتبر اإلعداد البدني أحد عناصر اإلعداد الرئيسية، وأوليا في فترة اإلعداد أو عمى وجو الخصوص، 

والخاصة ورفع كفاءة أجيزة الجسـ  ويقصد بو كؿ العمميات الموجية لتحسيف قدرات الالعب البدنية العامة

الوظيفية وتكامؿ أدائيا، وتؤدي تدريبات اإلعداد البدني عمى مدار السنة بكامميا حيث يتدخؿ ضمف 

 1۔محتويات البرامج التدريبية بشكؿ أساسي بدني عاـ وخاص

 اإلعداد البدني العام:  - 1 

معينة، ويمثؿ مرحمة بسيطة خاصة ىو التطوير الجيد الصفات الحركية دوف التوجو إلى رياضة 

بتطوير الصفات البدنية اليامة لالعب الذي يخضع طيمة ىذه المرحمة لتمرينات موجية إلى تطوير الصفات 

الحركية، المقاومة، القوة المرونة... إلخ، ويسمح لنا ىذا النوع مف التحضير البدني مف دعـ وتقوية عمؿ 

 2.الجياز التنفسي، والجياز العصبي(يزة الفيزيولوجية )الجياز الدمويجاألجيزة العضمية والمفصمية، وكذا األ

 اإلعداد البدني الخاص: - 2 

يقصد بو تقوية أنظمة وأجيزة الجسـ وزيادة اإلمكانيات الوظيفية والبدنية طبقا لمتطمبات المباراة في  

فسي والسرعة الحركية وسرعة رد كرة القدـ، أي تطور الصفات المميزة لالعب الكرة مثؿ العمؿ الدوري التن

الفعؿ، والمرونة الخاصة والسرعة لمسافات قصيرة والقوة المميزة بالسرعة... إلخ، ىذه الصفات مرتبطة مع 

مترا لتحسيف السرعة، أو الجري لمسافة محدودة بطريقة التناوب أو تبادؿ  30بعضيا فمثال العدو لمسافة 

                                                           
 .70،ص 2،1990طلتدريب واإلعداد البدني في كرة القدـ ، دار المعارؼ ، مصر،أمر اهلل البساطي : ا1

2
 Michel pradet :Laprepartion physique ,collection Entrainement ,INSE publication ,paris,1997,p22 
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ي، وتقؿ تدريبات اإلعداد البدني الخاص في بداية فترة اإلعداد مقارنة الخطوة التطوير التحمؿ الدوري التنفس

 1لإلعداد العاـ، حيث تصؿ إلى أعمى نسبة ليا في مرحمة اإلعداد الخاص واالستعداد لممباريات.

 اإلعداد المهارى في كرة القدم: ثامنا:

 مفهوم اإلعداد المهارى: - 1

افة العمميات التي تبدأ بتعميـ الالعبيف أسس تعمـ ( يعني اإلعداد الميارى ك2001حسب حصاد ) 

الميارات الحركية وتيدؼ إلى وصوليـ فييا األعمى درجة أو رتبة بحيث تؤدي بأعمى مواصفات االلية والثقة 

واالنسيابية والدافعية التي تسمح بو قدراتيـ خالؿ المنافسات الرياضية بيدؼ تحقيؽ أفضؿ النتائج مع 

 .االقتصاد في الجيد

 مراحل اإلعداد المهارى:  -2

نما تعمـ 2001يشير حماد ) ( إلى أف اإلعداد المياري ال يعني فقط تعمـ الميارات الحركية، وا 

الميارات الحركية ىي المرحمة األولى مف اإلعداد المياري، إذ ال يكفي ىذا التعمـ لخوض المنافسات بؿ 

عة المستوى، وليذا فقد قسـ مراحؿ اإلعداد المياري إلى يتطمب األمر بعد التعمـ عمميات تنمية وتطوير رفي

 ثالث مراحؿ رشي: :

 : مرحمة تعمـ الميارات الحركية ويتـ التركيز عمييا في مرحمة الناشئيف المرحمة األولى -

قيؽ : مرحمة تطوير كفاءة األداء المياري لموصوؿ إلى االلية والثقة واالنسيابية والدافعية لتحالمرحمة الثانية -

أعمى النتائج مع االقتصاد في الجيد، ويتـ التركيز عمييا في المراحؿ األعمى حتى الوصوؿ المستويات 

 الرياضية العميا 

                                                           
 63مرجع سابؽ، ص ،أمر اهلل البسطي 1
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: تستمر مع الالعب حتى اعتزالو التنافس وتشمؿ كافة أزمنة األداء المياري في خطط المرحمة الثالثة-

 1التدريب بعد أف يكوف تعمـ األداء الحركي لمميارات.

 اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدم: تاسعا:

ىو عممية مركبة يدخؿ فييا اإلدراؾ المعرفي والجوانب اإلدارية واالنفعالية  مفهوم اإلعداد النفسي:-1

والحالة الدافعية التي تيدؼ في مجموعيا إلى إبراز شخصية الالعبيف كأفراد وكفرؽ وتتضح مظاىر ىذه 

عي لمتنافس لتحقيؽ اليدؼ مف المباراة، والثبات االنفعالي، والقدرة عمى توجيو العممية في الثقة بالنفس والس

 2السموؾ خاؿ مراحؿ الصراع التنافسي في المباراة.

 م:مية اإلعداد النفسي في كرة القدمكونات عم -2

والتي  )اإلحساس، اإلدراؾ، التصور، التخيؿ، التذكر، التفكير واالنتباه(-: العمميات العقمية العميا2-1

 تضمف:

سرعة اكتساب الميارات والخطط ودقة التطبيؽ ليا في المواقؼ المختمفة مف المباريات وتحت ظروؼ  -

التحمؿ العالي في أثناء التدريب، والعمميات العقمية تمعب دورا ىاما في امتالؾ الكفاءة الرياضية كأحد 

 أسس اإلنجاز الرياضي وذلؾ عف طريؽ:

إلدراؾ الحسي العضمي الحركي الذي يسمح بوجود تحكـ في مختمؼ المتغيرات التنمية الجيدة لعمميات ا -

الداخمية في الحركة، مثؿ الشعور بالزمف والتوقيت السميـ واإليقاع المنسجـ واإلحساس بالمنافسة والقدرة 

 عمى توجيو حركة الجسـ في الفراغ.

                                                           
 .103،ص2،2001العربي، القاىرة،طمفتي إبراىيـ حماد: التدريب الرياضي الحديث، دار الفكر 1
 .204، ص1994فاضؿ:اإلعداد النفسي لالعبي كرة القدـ، دار المعرفة، القاىرة،  محمد بسيوني،باسـ2
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ختمؼ الظروؼ المحيطة بالحركة والداخمة القدرة عمى تركيز االنتباه وتوزيعو وتحويمو بشدة متغيرة تحت م -

 فييا مف حيث المسافات الزمنية الصغيرة.

 القدرة عمى التصور الجيد لمحركة وتشكيالتيا المركبة والمختمفة. -

 القدرة عمى التذكر السريع لمعناصر الدقيقة المكونة لمحركة، والمواقؼ التكتيكية الناجحة. -

واإلثارة في الجياز العصبي وعمميات ربط الحس الحركي واالنتباه  زيادة كفاءة التوازف بيف عمميات الكؼ -

 في مواقؼ محددة.

سرعة عمميات التفكير واإلدراؾ، وعمى الخصوص في المواقؼ التي تتطمب سرعة التعزيز لتنفيذ الواجبات  -

 الخططية عند التحميؿ الخاطؼ لسير الواردة قبؿ المنافس.

ىذه الصفات التي يجب أف تتميز بالثبات والصدؽ  ة الالعب:الصفات النفسية المكونة لشخصي 2-2-

أثناء المباريات والتدريب عمى أحماؿ مختمفة الحجـ والشدة، يحددىا إلى درجة كبيرة سموؾ االلعبيف في 

 المحظات الصعبة والحرجة وشخصية الالعب وتحدد إطارىا مف حيث:

 القدرة عمى التنافس والسعي إليو -

 صالبة الشخصية. -

 درات العصبية "االستعداد لالستثارة.الق -

 السمات اإلدارية. -

 المظاىر االنفعالية. -

 1الحالة المزاجية. -

 

 
                                                           

 .204محمد بسيوني، باسـ فاضؿ: المرجع السابؽ، ص1
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 خطط التدريب في كرة القدم:  عاشرا: 

( إلى أنواع الخطط المستخدمة في التدريب لأللعاب الجماعية 2003يشير عمي البيؾ وأبو زيد )

 والتي مف ضمنيا كرة القدـ ىي أربعة خطط وىي:

 طط اإلعداد طويمة المدى.خ -

 الخطط الخاصة باإلعداد لمبطوالت )متوسطة المدى( -

 خطط التدريب السنوية )قصيرة المدى(. -

 1خطط التدريب اليومية. -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، ص 2003 ،1ط ية،، منشأة المعارؼ، اإلسكندر  درب الرياضي في األلعاب الجماعيةعمي البيؾ، عماد عباس أبوزيد: الم1

106. 
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 خالصة:

مف خالؿ ما تطرقنا إليو في ىذا الفصؿ، نجد أف ىذه الرياضة في تطور مستمر وسريع، فأصبحت 

عؿ كافة األصعدة بفضؿ ما خصص ليا مف إمكانيات كبيرة مف طرؼ  الرياضة األولى التي تفرض نفسيا

الدوؿ التي جعمتيا في مقدمة الرياضات، ورغـ طرؽ التدريب المتطورة والمتنوعة إلى أنيا مازالت تفتقر إلى 

 المدربيف ذات الكفاءات العالية.

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
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 تمهيد:

يجب أن تأخذ بعين االعتبار عند التعامل مع أي فئة  من المعروف عمميا أنو من أىم األمور التي

عمرية في مجال التدريب ىو اإللمام الشامل بمختمف خصائص ىذه المرحمة إضافة إلى اإللمام بالمستوى 

 التدريبي والتعميمي.

 ىمأوتدخل ىذه الفترة العمرية بين المرحمتين المصنفة عمميا وىي مرحمة الطفولة ومرحمة المراىقة وىي من 

ثراءفترات تكوين الشخصية   المعمومات ويمكن تسميتيا أيضا بالطفولة المتأخرة أو المراىقة المبكرة. وا 

ويبدو الطفل في ىذه المرحمة مشغوال بالعالم الخارجي وميتما بما يدور فيو فيو شغوف بالبحث واالكتشاف  -

 .كما يشارك أقرانو نشاطات المعب األشياءلمتعرف عمى 
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 سنة(: 31العمرية) أقل من  الفئةالتعريف ب أوال:

يطمق عمى ىذه المرحمة العمرية مرحمة البموغ وىي مرحمة االنتقال من الطفولة إلى الشباب  

 ..والتغييرات التي تتم في ىذه المرحمة ذات نوعية معقدة 

مي والنفسي أما معنى ىذه المرحمة عند الالتينيين فتعني التدرج نحو النضج الجسمي والعق 

واالجتماعي والعاطفي والوجداني أو االنفعالي ويشير ذلك إلى حقيقة ميمة وىي أن النمو ينتقل من مرحمة 

إلى مرحمة فجأة ولكنو تدريجي ومستمر ومتصل فالمراىق ال يترك عالم الطفولة ويصبح مراىقا بين عشية 

ل ونمو وتغير في جسمو وعقمو ووجدانو فالمراىقة وضحاىا ولكنو ينتقل انتقاال تدريجيا ويتخذ ىذا االنتقال شك

ن كان ىذا ال يمنع من امتيازىا بخصائص معينة تميزىا عن المراحل األخرى،  تعد امتداد لمرحمة الطفولة وا 

 (1)فيي مرحمة حساسة وميمة جدا مما يستوجب معرفة خصائصيا وحاجاتيا كي نتجنب انحرافيا

 :سنة( 31ن العمرية )أقل ملفئةامميزات  ثانيا:

 اكتساب الميارات الالزمة لمميارات العادية. -

 تنمية الميارات األساسية لمقراءة والكتابة والحساب. -

 تنمية المفاىيم الالزمة لمحياة اليومية. -

 سرعة االستجابة لمميارات التعممية. -

 (2) كما أن االختالف غير واضح. واإلناثاقتراب في مستوى درجة القوة بين الذكور  -

التوافق العصبي العضمي لدى الطفل إلى ذروتو كما يعتبر أنو  يعتبر العمماء أن في ىذه المرحمة يتحسنو  

 المرحمة المثمى لمتعمم الحركي و اكتساب الميارات.
                                                           

 – 333ص 3776دار عسالة، بغداد، ،طرق التدريس في مجال التربية البدنيةعباس أحمد السمراني، سطرسي أحمد8  -1
331. 

2- (http:/www.ISPamweb.net). 
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 سنة(: 31العمرية )أقل من  الفئةخصائص  ثالثا:

 الخصائص المورفولوجية: -3

تي تيتم بدراسة مجموعة الظواىر التي تؤثر عمى العموم البيولوجية ال إحدىتعتبر المورفولوجيا  

سنة( أكبر منو عند الفتاة )  33، 31نمو الفرد أي تدريس األجسام وأشكاليا، وتكون الزيادة في النمو بين ) 

سم( في السنة  31 -35سنة( عند الطفل بتسارع يصل إلى حد النمو المضاعف فيتراوح بين ) 31 – 31

 (1) عند الفتاة سم( 33-4عند الصبي وبين )

في ىذه المرحمة يالحظ ازدياد وزن وطول الجسم بزيادة نمو العضالت والعظام وىذه الزيادة تؤثر  

عمى القدرة عمى العمل المتزن من الجانب الميكانيكي لمجسم ويعني بذلك فقدان عنصر الرشاقة وظيور 

 (2) التعب وعدم ضبط الحركات 

في النسيج العضمي ويكون نصيب البنات أكثر من البنين في الدىن يكون نصيب البنين أكثر من البنات 

الجسمي، وتكون البنات أقوى من البنين قميال في ىذه المرحمة فقط، ونالحظ زيادة البنات عن البنين في ىذه 

 (3) المرحمة في كل من الطول والوزن 

 عند الذكور التطور العضمي واضح متبوع بالزيادة في سمك العظام -

يطير لدى البنات ميل أكبر في زيادة اتصال عظمة الفخذ مع الحوض وعنصر الذراعين والرجمين بالنسبة  -

 .لمجدع والزيادة في عرض الحوض

 )4) محيط الفخذ أكبر عند البنات من الذكور بينما الذكور أكبر من البنات في محيط الصدر والساعد -

                                                           
 .134-133، ص3،1131طرشيد حميد زغير8 سيكولوجية النمو، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، عمان، -1
 .76، ص 1114، مصر، ، مؤسسة شباب الجامعةسرية8 عمم النفس النموعمام نور  -2
 .111، ص 1113 ،3طعمان، مجتمع العربي لمنشر والتوزيع،ال بيةتمكصالح الدين العمرية8 عمم النفس النمو،  -3
 .43، ص 1111 ،3طمان،عالعممية الدولية لمنشر والتوزيع، مروان عبد المجيد إبراىيم8 النمو البدني والتعمم الحركي، الدار -4
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 الخصائص الفزيولوجية: -2

 القمبي:خصائص الجهاز  -2-3

سنة( يكون القفص الصدري بالنسبة لألطفال ضيق مما يؤدي إلى النمو  31-17في المرحمة ) 

" 3761التدريجي لمقمب فنجد بذلك أنو كمما اتسع القفص الصدري كمما زاد حجم القمب حسب العالم "البتيف 

تقريبا ومنو فإن قمب غ  111غ و 74سنة( يتراوح بين  33-16فإن الوزن المطمق لمقمب عند الطفل من )

الطفل في ىذه المرحمة صغير وينمو من الناحية الطويمة وفي مرحمة المراىقة يبدأ في النمو عرضيا من 

 (1) ناحية السمك 

لذا من الضروري تجنب فترات التحميل الجسمية الطويمة والمستمرة فترات راحة وكذلك يمكن ىنا 

لدورة الدموية عمى األداء بشكل ممحوظ عن طريق التدريبات اإلشارة أنو يمكننا رفع مستوى قدرة جياز ا

 (2) المنتظمة والمستمرة والمتعددة الجوانب مع مراعاة المرحمة السنية وكذلك الفروق الفردية 

 الخصائص النفسية: -2-1

 يعمق الطفل أىمية كبيرة عمى اتساع حاجاتو النفسية بوصفيا أنيا الحاجات التي تشبع دوافعو وتحقيق 

الكيان الذاتي في المجتمع ففي ىذه المرحمة تتغير تصرفات التالميذ بشكل واضح مما يزيد في صعوبة 

قيادتيم في ىذه المرحمة يكونوا دائمي االىتمام بالتطورات التي تحدث أجساميم وىذا ما يدخميم في صراع 

ماء إلى الجماعات التي يكونيا دائم مع أنفسيم ومع حوليم لمحاولة االندماج مع المحيط الخارجي أي االنت

                                                           
 .135رشيد حميد زغيبر8 مرجع سابق، ص  -1
 .44مروان عبد المجيد إبراىيم8 مرجع سابق، ص  -2
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األطفال كالفرق الرياضية والجمعيات، كما ييتم بتقدير الجماعة وينتقل التركيز من الذات إلى الجماعة ويثير 

 (1)اإلعجاب باألطفال كما تعطي البطولة ضرورة براقة 

 الخصائص االجتماعية واالنفعالية: -2-4

صي واالجتماعي والقدرة عمى الفيم والمناقشة والحوار مع يتميز الطفل في ىذه المرحمة بالنضج الشخ 

زمالئو وذلك بإعطاء األدلة والبراىين ليؤكد وجية نظره أن ىناك انتقال من تمركز حول الذات إلى التفاعل 

 .االجتماعي 

 أيضا نالحظ أن الطفل في ىذه المرحمة برز لديو الحكم األخالقي القائم عمى تقييم األشياء واالنفعال

باإلضافة إلى مفاىيم الطاعة واالحترام والشعور بالخطأ والذنب والشر والخير، كذلك التغيرات المتعددة في 

العالقات االجتماعية في ىذه المرحمة مرتبطة بعالقة الطفل بوالديو والبعض اآلخر مرتبط بالبالغين عامة 

فل في ىذه المرحمة بدأ يتحرر من تمركزه والبعض الثالث بالنسبة لزمالئو في المدرسة ويمكن القول أن الط

حول ذاتو وفقا لرغبتو الخاصة، ويدون النظار ألداء المحيطين بو، حيث يتصرف في بداية المرحمة عن 

 طريق المشاركة في األنشطة الجماعية وينتيي في ىذه المرحمة وىو قادر عمى تقدير العمل الجامعي.

طفال وشجارىم في ىذه المرحمة يختمف من البنين إلى البنات أما فرديا أو اجتماعيا كذلك عدوان األ 

 (2)فالبنين يميمون إلى العدوان اليدوي أكثر من البنات الالتي يممن إلى العدوان المفظي 

 

 

 

                                                           
 .315ص  3،3774ط دمشق،كمال الدوسقي8 النمو التربوي لمطفل والمراىقة، دار النيضة العربية، -1
 .311-67المرجع السابق، ص  ،عصام نورسية-2



 الفئة العمرية                                        الفصل الرابع                          
 

57 
 

 المراهقة المبكرة: رابعا:

 تعريف المراهقة المبكرة: -3

سنتين بعد البموغ وسماىا"  تمتد منذ بدأ النمو السريع الذي يصاحب البموغ إلى حوالي سنة إلى 

شارلوت بوىمر" بمرحمة االتجاه السمبي ذلك أن سموك الفتى أو الفتاة يتجو نحو السمبية ويصعب عمى الفتى 

المراىق التحكم في سموكو االنفعالي بالدرجة التي تتيح لو فرصة امتصاص القيم والعادات واالتجاىات من 

يرات الفيزيولوجية والغددية التي تجعمو مفرد الحساسية بذاتو مشغوال المجتمع الذي يعيش فيو وذلك لوجود التغ

 (1)باجتياز الصراعات

 مشاكل المراهقة المبكرة: -2

تتميز مرحمة المراىقة المبكرة بالفوضى والتناقض فيبحث الفرد عن ىوية جديدة ويحاول تجاوز ىذه  

تبدأ ببطء ثم تنفجر ويعود سببيا إلى اإلحساس األزمات والتأثيرات بالرياضة واألعمال ففي األول األزمة 

ىذه المشاكل لعدة عوامل من بينيا  إرجاءبالخوف والخجل والخطأ فيي مرتبطة بمستوى الذكاء كما يمكن 

عوامل نفسية كالعزة وعوامل اجتماعية كعدم االمتثال لممجتمع فيصبح يفحص األمور ويناقشيا ويزنيا بتفكيره 

ن البيئة تتصارع معو وال تقدر مواقفو وتحس بأحاسيس جديدة يسعى دون قصد ألن وعقمو، وعندما يشعر بأ

 يؤكد بنفسو ثورتو ونموه وعناده إذا كان كل من المدرسة واألسرة واألصدقاء يفيمون قدراتو ومواىبو 

 وتتمخص كل ىذه المشاكل في النقاط التالية8 

 المشاكل النفسية: -2-3

ة النفسية لممراىق بالفوضى والتناقض والتجارب العديدة التي يقوم بيا إن من الطبيعي أن تتسم الحيا

 وقد تكون فاشمة وقد تكون ناجحة.
                                                           

 .142، ص3761عمم النفس النمو والطفولة المراىقة، دار الثقافة،لبنان، حامد عبد السالم زىران1-8
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صراعات داخمية مكبوتة قد يظيرىا أحيانا بالعدوان والتمرد عمى األعراف والتقاليد فيو بذلك يعيش 

فيو يعتقد أنو يجب عمى المجتمع االعتراف بشخصيتو وقد تؤدي ىذه الصراعات النفسية إلى اإلحساس 

 واالنعزال أو إلى السموك العدواني. االكتئاببالذنب والقير فيؤدي بو إلى 

ن ىذه المشاكل بإدماج المراىق في النشاط الرياضي والكشفي أو وتستطيع صرف النظر ع 

 االجتماعي لكي يتكيف مع حياة الجماعة ويتعمم روح المسؤولية 

 المشاكل االنفعالية: -4-2-2

إن العامل االنفعالي لدى المراىق في حياتو يبدو واضحا في انفعالو ووحدتو واندفاعو وىذا االندفاع  

ع إلى التغيرات الجسمية بإحساس المراىق ينمو جسمو وشعوره بأن جسمو ال يختمف االنفعالي أساسي يرج

عن أجسام الرجال، فيشعر المراىق بالفخر ولكن يشعر في الوقت نفسو بالحياء والخجل من ىذا النمو كما 

جال في والتي تتطمب منو أن يكون ر  إلييايتجمى بوضوح خوف المراىق من ىذه المرحمة الجديدة التي ينتقل 

سموكو وتصرفاتو وقد يتسرع ويندفع في سموكات خاطئة تورطو في مشاكل مع األسرة أو المجتمع، كما تمتاز 

األفعال بسرعة التغير وكثرة الصراعات سواء مع الذات أو مع الغير، ومن بين الصراعات التي يعاني منيا 

 المراىق8

 ة ومن سمطة األسرة.صراع عائمي بين ميمو نحو التحرر من القيود األسري -

 صراع بين جيمو وجيل الماضي. -

 صراع بين مغريات الطفولة والرجولة -

 1صراع بين شعوره الشديد بذاتو وشعوره الشديد بالجماعة. -

                                                           
1
 .97،ص1791خليل ميخائيل عوض:مشكالت المراهق في المدن و الريف،دار المعارف،مصر، 
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 المشاكل االجتماعية: -2-1

إن مشاكل المراىقة تنشأ من االحتياجات السيكولوجية األساسية مثل الحصول عمى مركز أو مكانة  

مجتمع واإلحساس بأنو فرد مرغوب فيو ويميل المراىق إلى إظيار مظاىره، ويتميز بالصراحة التامة في ال

واإلخالص في مسايرة الجماعة تقل شيئا فشيئا ويحل محل ىذا الشعور اتجاه آخر يقوم أساسا عمى تأكيدات 

الجتماعي، السبب الذي الذات والرغبة باالعتراف بو كفرد يعمل وسط جماعة وذلك نظرا لمنضج العقمي وا

يدعوا إلى االنسجام في الجماعة في أول مرحمة لممراىق وىو تجب سموك الرغبة في تحقيق الذات حيث أنو 

يميل إلى القيام باألعمال التي تجمب االنتباه، ويشعر المراىق كذلك أنو عميو مسؤوليات نحو الجماعة أو 

 .ام بآرائو فيعتقد أنيا تريد أن تحطم عبقريتوالجماعات التي ينتمي الييا، إذ انو يحاول القي

 المشاكل الصحية:  -2-4

إن المتاعب المرضية التي يتعرض ليا المراىق ىي السمنة، إذ يصاب المراىقون بسمنة بسيطة مؤقتة،  -

لكن إذا كانت كبيرة فيجب العمل عمى تنظيم األكل والعرض عمى طبيب مختص، فقد تكون وراءىا 

في العدد، كما يجب عرض المراىقين عمى الطبيب لالستماع إلى متاعبيم وىو في حد  اضطرابات شديدة

 ذاتو جوىر العالج.

 المشاكل الجنسية: -2-5

من الطبيعي ان يشعر المراىق بالميل الشديد لمجنس اآلخر ولكن التقاليد في مجتمعنا تقف حاجز  

يعمل عمى إعاقة الدافع الفطري الموجود عند  دون أن ينال مراده عندما يفصل المجتمع بين الجنسين فإنو

 1المراىق اتجاه الجنس اآلخر.

                                                           
1
 .97-97خليل ميخائيل عوض،المرجع السابق،ص 
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وقد يتعرض إلى انحرافات وغيرىا من السموك المنحرف باإلضافة لمجوء المراىقين إلى أساليب ممتوية ال 

 1ية.يقبميا المجتمع كمعاكسة الجنس اآلخر أو التشيير لو أو االنحراف في بعض العادات واألساليب الممتو 

 سنة(. 32-9الطفولة المتاخرة: )خامسا: 

 تعريف الطفولة المتأخرة: -3

يطمق عمييا البعض عمى ىذه المرحمة مصطمح" قبيل المراىقة" وىنا يصبح السموك بصفة عامة أكثر  

مة جدية في ىذه المرحمة التي تعتبر مرحمة إعداد لممراىقة، ونحن نرى أن التغيرات التي تحدث في ىذه المرح

 ..تمييدا لمرحمة المراىقة محضتعتبر 

 وتتميز ىذه المرحمة بما يمي8 

 بطء معدل النمو بالنسبة لسرعتو في المرحمة السابقة والمرحمة الالحقة -

 تعمم الميارات الالزمة لشؤون الحياة وتعمم المعايير الخمقية والقيم. -

 التطبيع االجتماعيوتعتب ىذه المرحمة من وجية نظر النمو أنسب المراحل لعممية 

إال انو من ناحية البحث العممي تعتبر ىذه المرحمة شبو منسية وذلك لزيادة االىتمام بسابقاتيا والحقاتيا من 

 2مراحل النمو.

 

 

 

                                                           
  . 52،المرجع السابق،صخميل ميخائيل عوض -1
 .11ابق، ص حامد عبد السالم زىران 8 مرجع س2
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 الفروق الفردية بين األطفال في هذه المرحمة: -2

 الفروق الجسمية: -2-3

يل والقصير ومنيم السمين والنحيف وىذه فمنيم صحيح البدن سميم البنية سقيم المظير ومنيم الطو  

 الفروق يجب أن يراعييا المربي في العممية التربوية.

 الفروق الميزاجية:  -2-2

فيناك الطفل اليادئ والوديع وىناك الطفل سريع االنفعال وىناك المنطوي عمى نفسو وىكذا ولكل من  

 ىؤالء الطريقة التي تناسبو في التعميم.

 مية:الفروق العق -2-1

فيناك الطفل الذكي ومتوسط الذكاء والطفل الغبي وعمينا أن نسير مع الكل وفق سرعتو وبما يناسب عقمو في 

 طرق التدريس المختمفة.

 الفروق االجتماعية: -2-4

فكل طفل وبيئتو االجتماعية التي يعيش فييا مما ليا في درجة ثقافة الوالدين ووسائل معيشتيا والعالقة 

 (1)ار وغير ذلك، مما لو تأثير عمى تفكير الطفل وثقافتو وأنماطو السموكية باألىل والجو 

 حاجات األطفال النفسية: -1

والحاجة شيء ضروري  ،شباع والرضا واالرتياح لمكائن إلالحاجة افتقار إلى شيء ما، إذا وجد حقق ا

ية لمحياة نفسيا وبدون ستقرار الحياة نفسيا أو لمحياة بأسموب أفضل فالحاجة لألكسجين ضرور الإما 

                                                           
 .73، ص 1111، 3رشيد زرواتي8 تدريبات عمى منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية، ط -1
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، وبأسموب أفضل األكسجين يموت الفرد في الحال، أما الحاجة إلى الحب والمحبة فيي ضرورية لمحياة

 شباعيا يصبح الفرد سيء التوافق والحاجات توجو سموك الكائن سعيا إلشباعيا.إوبدون 

ات، وال شك لحاجشباع ىذه اإخصية وتنبع من حاجات الفرد ومدى وتتوقف كثير من خصائص الش

شباعيا يضيف إلى قدرتنا عمى مساعدتو لموصول إلى أفضل مستوى لمنمو النفسي ا  أن فيم حاجات الطفل و 

 والصحة النفسية وأىم الحاجات الفزيولوجية لمطفل ىي الحاجة لميواء والغذاء والماء ودرجة الحرارة.

لوجية ىامة في مرحمة الحضانة ومع نمو الفرد تتدرج الحاجات النفسية صعودا فالحاجات الفسيو 

والحاجة إلى األمن تعتبر حاجة أساسية في الطفولة المبكرة والحاجة إلى الحب تعتبر حاجة جوىرية في 

 .الطفولة المتأخرة ويستمر التدرج حتى يصل إلى الحاجة إلى تحقيق الذات وىي من حاجات الرشد 

 1: الترتيب الهرمي لحاجات األطفال 3الشكل 

 

 

 

                                                           
 312، ص 1112المراىقة، دار الخنساء لمنشر و التوزيع،  إلىعبد الرحمن الوفي ، زيان سعيد8 النمو من الطفولة 1
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 الصة: خ

يعد التطرق ألىم الخصائص والمميزات ليذه المرحمة العمرية، يمكننا القول أن التغيرات الفيزيولوجية  

وكذا المورفولوجية التي تطرأ عمى مختمف أجيزة الطفل ليا تأثير مباشر عمى نفسيتو والتي تنعكس بصورة 

 واضحة عمى سموكو.

يدة بسرعة كما نجد ىناك فروق وحاجات يمر بيا فالطفل يتميز بقدرتو عمى تعمم الحركات الجد 

 الطفل في مراحل نموه.

يعتبر" ماتيفيت" ان الطفل يستطيع في نياية ىذه المرحمة تثبيت كثير من الميارات الحركية ويتحسن  

لديو التوافق العضمي والحسي فيمكن القيام باألداء الحركي بواسطة الموسيقى البسيطة والجموس في مكان 

 ألكثر من نصف ساعة.واحد 
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اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانيةالفصل الخامس:   

 

 

 

 تمهيد

 الدراسة االستطالعية أوال:

 مجاالت الدراسةثانيا: 

 منهج الدراسة ثالثا: 

 عينة الدراسةرابعا: 

 تقنيات الدراسةخامسا: 

 اإلحصائيةاألساليب سادسا: 

 خالصة
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 تمهيد:

العمل المنيجي الذي يتبعو الباحث في دراستو الميدانية جد ضروري بحيث يعمل عمى رسم  إن

الطريق الصحيح خالل مراحل بحثو و اختيار المنيج كان وفقا لطبيعة المشكمة المراد دراستيا وكان ىذا 

نا عمى البحث يخضع لمجموعة من اإلجراءات التي تساعد عمى إعطاء الصورة المنيجية لمبحث حيث عمم

الضبط اإلجرائي لممتغيرات كما شممت دراستنا التطبيقية الدراسة  إلىوضع الدراسة االستطالعية  باإلضافة 

و االختبارات  الدراسةأدوات  إلى( باإلضافة دراسةمجاالت ال–عينة –األساسية التي تحتوي عمى )منيج 

 .اإلحصائية األساليب كذاالمستخدمة و 
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 ة االستطالعية:الدراسأوال: 

ىي تمك الدراسات التي تتناول موضوعات جديدة لم يتطرق إلييا أي باحث من قبل و ال تتوفر و 

عنيا بيانات أو معمومات أو حتى يجيل الباحث كثيرا من أبعادىا و جوانبيا كما ال يخفى عمى أي باحث أن 

وات البحث المناسبة ىي أساس ضبط سؤال اإلشكالية و صياغة الفرضيات ىو أساس انطالق الدراسة أد

 .1انجاز الجانب الميداني

أي أن الدراسة الميدانية تعتمد في خطواتيا األولى عمى الدراسات االستطالعية و حتى نعطي 

بجيجل  بوشرقة لموضوع دراستنا الصيغة العممية و بعد التشاور مع األستاذ المشرف و مدرب فريق إتحاد

التمسنا ضعف في ميارتي التسديد و التمرير و قمنا بيذه الدراسة االستطالعية لكي نعالج كل  ما يخدم 

و قد أجرينا الدراسة الميدانية عمى مجموعة من الالعبين وفقا لمبرنامج التدريبي الذي  الدراسة الراىنةموضوع 

 ساعدة من الطاقم المسؤول لمنادي.سطرناه سابقا و تمت الدراسة في ظروف جد مالئمة وذلك بم

 مجاالت الدراسة: ثانيا:

 :المجال المكاني

ويقصد بو المكان الذي أجريت فيو الدراسة التطبيقية و لقد أجريت الدراسة الميدانية لبحثنا عمى  

 جيجل.بوشرقة  مسكن 160الجواري لحي  مستوى الممعب

 :لزمانيا المجال

 . حصص 10تطبيق برنامج من و قمنا خالليا ب 00/05/2012الدراسة في  بيذهكانت بداية القيام  

 :المجال البشري

 سنة 13صنف أقل من  لفريق اتحاد بوشرقة العب  24من أصل  العب 14أجرينا الدراسة الميدانية عمى  

                                                           
1

 .44،ص1،1894،طالكويتناصر ثابت:أضواء على الدراسة الميدانية،مكتبة الفالح الكويتية 
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 منهج الدراسة: ثالثا: 

تحقيق بحثو وبالتالي فالمنيج ىو عبارة عن مجموعة العمميات والخطوات التي يتبعيا الباحث بغية 

 .2ضروري لمبحث اذ ىو الذي ينير الطريق ويساعد الباحث في ضبط أبعاد مساعي أسئمة وفرضيات البحث

طبيعة موضوع ما، اخترنا المنيج التجريبي الذي  يالءمونظرا لتعدد وتنوع المناىج وألن كل منيج  

تجارب  إجراءالمنيج يعتمد عمى  وىذايعتبر من أكثر المناىج العممية التي تتمثل فييا معالم الطريقة العممية 

 تحت بشروط معينة معتمدا في ذلك عمى عينة تجريبية وأخرى ضابطة.

 عينة الدراسة: رابعا:

نو البيانات الميدانية وىي تعتبر جزءا من الكل بمعنى أنو تؤخذ ىي مجتمع الدراسة التي تجمع م

مجموعة من أفراد المجتمع عمى ان تكون ممثمة لممجتمع لتجرى عمييا الدراسة فالعينة اذن ىي جزء معين او 

 .3نسبة معينة من أفراد المجتمع األصمي ثم تعمم نتائج الدراسة عمى المجتمع كمو

اختبار  أوالتي تتوالى القياس  ىذه األخيرة تستخدم في الدراسات لقصدية ألن ولقد اخترنا ىذه العينة ا

دقيق يمكن من  إطاركان مجتمع البحث غير مضبوط األبعاد وبالتالي فال يوجد  إذاخاصة فرضيات محددة 

 اختيار العينة عشوائيا.

 الطاهير-نادي االتحاد الرياضي بوشرقةالعب في  24العب من أصل  14عينة الدراسة: متكونة من 

 سنة.35أقل من صنف 

 

                                                           
2
Mouriceangers :intiationpratiue a la méthodologie des science humains , ed :CASBAH – Alger /CEC,1996,p58 

3
 .201،ص 2،1891،ط،لبنان البحث االجتماعي ،دار الطليعة،  احسان محمد الحسن:االسس العلمية لمناهج
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 تقنيات الدراسة: خامسا:

ىي المقياس الدقيق ،و في ىده الدراسة تم االعتماد عمى االختبارات الميارية  في جمع البيانات )المعمومات(

االختبار ىو  الذي يستطيع المدرب بواسطتيا أن يحكم عمى حالة التدريب الحقيقية لالعب. وكذلك فأن

 و تمثمت في:4المؤشر المحايد المبني عمى حالة تدريب الالعب.

 :اختبار دقة التمرير -1

 مرات. 10المناولة عمى الجدار اسم االختبار:  -

م، 5م( ويحدد خط أمام الجدار عمى بعد 1.5×2.2جدار أممس يؤشر عميو مستطيل ) األدوات الالزمة : -

 و كرات قدم 

بعد سماع إشارة البدء يقوم الالعب بضرب الكرة الى المستطيل المؤشر عمى الجدار  :وصف االختبار -

 محاوالت. 10وضرب الكرة الثانية و تكرير ذلك لحين انتياء 

 يسجل عدد ضربات الكرة الصحيحة نحو الجدار و تعد المناولة خارج المستطيل فاشمة. التقييم: -

 : يمثل اختبار دقة التمرير24الشكل 

 

                                                           
4

 321ص ،1طمصر، ،دار الفكر العربي،،.العلمية في تدريب كرة القدم سمختار: األسحنفي محمود 
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 اختبار دقة التسديد:-4

 التصويب داخل مرمى كرة قدم محدد الزوايا األربعة. اسم االختبار: -

كرة قدم ،مرمى ،شباك محددة الزوايا)او خيط لتحديدىا في عدم توفر الشباك المحدد  األدوات المستخدمة: -

 الزوايا(.

م من المرمى و عند اعطاء االشارة يتقدم  15نضع الكرة عند نقطة التصويب عمى بعد  وصف االختبار: -

 محاوالت. 10الالعب لمتسديد نحو الجزء المحدد من المرمى حيث تعطى لكل العب 

 عندما تسجل الكرة في الزوايا المحددة من المرمى تسجل نقطة واحدة.التقييم: -

 نقطة. أيزوايا المجددة ال تحتسب عندما ال يسجل اليدف من ال         

 : يمثل اختبار دقة التسديد5الشكل 
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 األساليب االحصائية :سادسا: 

 الوصفي: اإلحصاء -3

 المتوسط الحسابي:

مجموع القيم=    ̅  
عدد القيم

 

 االنحراف المعياري:

σ     =√
مجموع مربعات انحرافات القيم عن وسطيا الحسابي

عدد القيم
 

 االستداللي: اإلحصاء -4

  اختبار الفروق بين المتوسطات حالة عينتين مترابطتينT-test  

  درجة الحريةDf=13            

  مستوى الداللةα    0.05عند الداللة 

    SPSS VERSION 23معالجة اإلحصائية عن طريق برنامجتمت ال  مالحظة:
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 الفصل السادس: عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 

 

 عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج الفرضٌة األولى. أوال:

 عرض وتحلٌل ومناقشة نتائج الفرضٌة الثانٌة.ثانٌا: 

 االستنتاج العام. ثالثا:
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  عرض وتحميل ومناقشة نتائج الفرضية األولى : أوال:

 :ىذه الفرضية عمى تنص

 لعاب المصغرة في تطوير ميارة دقة التمرير لدى العبي كرة القدم"."تؤثر األ

 لدراسة التأثير وكانت النتائج كالتالي: (T –test)ولمتأكد من صحة الفرضية  تم استخدام 

 : يبين الفروق اإلحصائية بين القياس القبمي والبعدي لدقة التمرير.1الجدول 

 
 دقة التمرير

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
T 

 المحسوبة

 
T 

 المجدولة

 
 درجة الحرية

Df 

 
Α 

  قبمي
4 .64 

 
0.84 

 
 

6.68 

 
 

2.1604 

 
 

13 

 
 

  بعدي 0.05
6.71 

 
0.73 

 

 : يبين الفروق اإلحصائية بين القياس القبمي والبعدي لدقة التمرير4الشكل 
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 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً
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 تحميل النتائج: 

  4..4أن المتوسط الحسابي لمقياس القبمي لدقة التمرير بمغ  1تظير النتائج المدونة في الجدول 
بانحراف معياري  1...،أما القياس البعدي فقد بمغ متوسطو الحسابي  4..4بانحراف معياري يساوي 

يساوي  عند مستوى داللة 10بدرجة حرية تساوي  ....المحسوبة قدرت ب  T،أما قيمة  0..4يساوي 
4.40. 

 Tومنو المتوسط الحسابي لالختبار البعدي أكبر من المتوسط الحسابي لالختبار القبمي  و قيمة 
المحسوبة أكبر من المجدولة ،مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبمي 

 والبعدي)دقة التمرير( لصالح االختبار البعدي .

 مناقشة النتائج: 

بين القياس القبمي والقياس البعدي لصالح  إحصائيةيتبين وجود فروق ذات داللة  اإلحصائيةمن المعالجة 
القياس البعدي لدقة التمرير تعزى لمبرنامج المطبق ،أي أن برنامج األلعاب المصغرة أثر ايجابيا عمى دقة 

 سنة . 10التمرير لدى العبي اتحاد بوشرقة لكرة القدم صنف أقل من 
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  عرض وتحميل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية :ثانيا: 

 :تنص ىذه الفرضية عمى

 لعاب المصغرة في تطوير ميارة دقة التسديد  لدى العبي كرة القدم".تؤثر األ"

 لدراسة التأثير وكانت النتائج كالتالي: (T –test)ولمتأكد من صحة الفرضية  تم استخدام 

 .االحصائية بين القياس القبمي والبعدي لدقة التسديد : يبين الفروق2الجدول 

 
 دقة التمرير
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 ـ تحميل النتائج:

  .0.0أن المتوسط الحسابي لمقياس القبمي لدقة التمرير بمغ  1تظير النتائج المدونة في الجدول 
بانحراف معياري   .4..،أما القياس البعدي فقد بمغ متوسطو الحسابي  ...4بانحراف معياري يساوي 

عند مستوى داللة يساوي  10بدرجة حرية تساوي  .0..المحسوبة قدرت ب  T،أما قيمة  0..4يساوي 
4.40. 

 Tومنو المتوسط الحسابي لالختبار البعدي أكبر من المتوسط الحسابي لالختبار القبمي  و قيمة 
بين االختبارين القبمي  إحصائيةالمحسوبة أكبر من المجدولة ،مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة 

 ة التسديد( لصالح االختبار البعدي .والبعدي)دق

 مناقشة النتائج: 

بين القياس القبمي والقياس البعدي لصالح  إحصائيةيتبين وجود فروق ذات داللة  اإلحصائيةمن المعالجة 

القياس البعدي لدقة التسديد تعزى لمبرنامج المطبق ،أي أن برنامج األلعاب المصغرة أثر ايجابيا عمى دقة 

 .سنة 10قة لكرة القدم صنف أقل من التسديد لدى العبي اتحاد بوشر 

 :االستنتاج العام 

من خالل النتائج المتحصل عمييا، وما أسفرت عنو من استنتاجات تبين أن األلعاب المصغرة ليا دور في 

تطوير الميارات األساسية) دقة التمرير، دقة التسديد( لدى العبي كرة القدم  فريق اتحاد بوشرقة  الطاىير 

استنا، حيث وجدنا فروق . و عميو فقد تحققت الفرضيات الخاصة بدر  (U13)  سنة  10صنف أقل من 

-T)البعدي، حيث قيم االختبارلمعينة في االختبارين القبمي و البعدي و لصالح  إحصائيةذات داللة 

test) من قيمة أكبر المحسوبة(T-test)  "  ومستوى داللة 10" وعند درجة الحرية "0.1.44المجدولة  "

 األساسية . ر المياراتاأللعاب المصغرة تطو " ،ومنو نستنتج أن 4.40"

 و حسب الفرضية العامة التي تنص عمى:
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سنة. 10المصغرة في تطوير بعض الميارات األساسية لدى العبي كرة القدم صنف أقل من  تؤثر األلعاب

 .فالفرضية العامة محققةوبالتالي 
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 خاتمة:

الرياضي، و شممت تعد طريقة المعب ،إحدى أىم الطرق التي أصبح يعول عمييا في مجال التدريب 

ذلك لكونيا طريقة نشطة تساعد عمى التعمم في مختمف الرياضات خاصة سين ، و كال الجنمختمف األعمار و 

وف حقيقية مشابية لما يراه في المنافسات الرسمية . و الجماعية منيا ، حيث تستدعي وضع الالعب في ظر 

إيمانا منا بأن برامج األلعاب المصغرة المبنية عمى أسس عممية تساىم في تطوير قدرات الطفل في جميع 

المجاالت النفسية، الحركية، الميارية...الخ، ىذا ما جعمنا نستخدم ىذه الطريقة الحديثة خاصة مع النشء 

إشباع رغباتو في المعب وتمبي حاجاتو في التعمم، وتخدم المدرب في تسييل عممية تعميم  كونيا تمكنو من

 الميارات االساسية.

عمى ضوء النتائج المحصل عمييا توصمنا إلى ضرورة إعطاء ىذه الطريقة المكانة و األىمية التي و 

ستحقيا في عممية تدريب وتكوين الناشئين ، وضرورة إتباع برامج ومناىج عممية حديثة تتماشى مع ت

 متطمبات التدريب الرياضي الحديث.

وفي األخير نتمنى أن تكون دراستنا ىذه مرجعا ومنطمقا لدراسات أخرى في مجال األلعاب المصغرة 

ضي في إيجاد البرامج الناجعة وتوفير ظروف التكوين ،وأن تكون منارًا لممتخصصين في مجال التدريب الريا

 الصحيح لمناشئ.

 

 

 

 

 

 



والتوصياتاالقتراحات   
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 اإلقتراحات و التوصيات:

، وعمى ضوء فروض ونتائج الدراسات ورغبة منا في المساىمة في إعطاء صورة عامة دراسةفي إطار ىذا ال

نة. س 31عن تأثير األلعاب المصغرة في تطوير الميارات األساسية لدى العبي كرة القدم لمرحمة أقل من 

اقتراحات وتوصيات مستقبمية تسمح بترك مجال البحث تم الخروج ب ىذه الدراسةمن خالل ما توصمنا لو في 

 في مثل ىذه المواضيع، و التي ندرجيا كما يمي: امفتوح

  ضرورة استعمال األلعاب المصغرة في تدريب الناشئين لكون الناشئ في ىذه المرحمة في حاجة إلى

 المعب لمنمو السميم وتطوير الميارات الحركية.

 في تدريب المستويات الدنيا. العمل عمى تطبيق ىذه الطريقة 

 .تكييف األلعاب المصغرة حسب اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة 

 .التنويع في استخدام األلعاب المصغرة خالل الحصص التدريبية 

 .ضرورة تحسيس المدربين بأىمية األلعاب المصغرة في تحسين عممية التعمم الحركي والمياري 
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 نتائج القياس القبلي والبعدي لدقة التمرير: 1الملحق 

 ـ القبلً:

 

 : يمثل نتائج القياس القبلي لدقة التمرير3الجدول

 

 

 

 :يمثل  نسبة التمريرات الناجحة والفاشلة في القياس القبلي لدقة التمرير6الشكل 

 

 

 المحاوالت الناجحة

 المحاوالت الفاشلة

 العٌنة للقٌاس القبلً لدقة التمرٌرالنتائج األولٌة 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 4 

1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 

0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 6 

1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 8 

0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 9 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 10 

1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 11 

1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 12 

0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 13 

0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 14 
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 ـ البعدي: 

 

 

 : يمثل نتائج القياس البعدي لدقة التمرير4الجدول

 

 

 :يمثل  نسبة التمريرات الناجحة والفاشلة في القياس البعدي لدقة التمرير 7الشكل 

 

 

 التمرٌرات الناجحة

 التمرٌرات الفاشلة

 العٌنة النتائج االولٌة للقٌاس البعدي لدقة التمرٌر

1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 3 

1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 4 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 5 

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6 

1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 7 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 8 

1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 9 

1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 10 

1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 11 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 12 

1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 13 

0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 14 



84 
 

 

  نتائج القياس القبلي والبعدي لدقة التسديد:: 2الملحق 

 ـ القبلً:

 

 :يمثل نتائج القياس القبلي لدقة التسديد5الجدول 

 

 

 : يمثل نسبة التسديدات الناجحة و الفاشلة في القياس القبلي لدقة التسديد  8الشكل 

 

 

 التسدٌدات الناجحة

 التسدٌدات الفاشلة

 العٌنة النتائج األولٌة للقٌاس القبلً لدقة التسدٌد

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 

0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 7 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 10 

1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 12 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 13 

0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 14 
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 ـ البعدي: 

 

 لتسديدلدقة ا لبعدي: يمثل نتائج القياس ا6الجدول

 

 

 

 : نسبة التسديدات الناجحة و الفاشلة في القياس البعدي لدقة التسديد  9الشكل 

 

 

 التسدٌدات الناجحة

 التسدٌدات الفاشلة

 العٌنة النتائج االولٌة للقٌاس البعدي لدقة التسدٌد

0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 

1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 

1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 

1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 

1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7 

1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 8 

0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 9 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 

0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 11 

1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 12 

1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 13 

1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 14 
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 : الوحدات التدريبية3الملحق 

        01اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                            USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌالػث١ٓ:اٌٙذف اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش              ػذد 

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 االدّاء اٌؼاَ+اٌخاص

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

تذغ١ٓ اٌمات١ٍاخ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

م( دون 00/11ملعب )فً -
 7وجود المرمى،فرٌقٌن من 

العبٌن لكل فرٌق. ٌقوم كل فرٌق 
باالستحواذ على الكرة والقٌام 

 10بالتمرٌر حتى تأدٌة 
تمرٌرات متواصلة الحتساب 

 النقطة.
 
 
 
 
نفس التمرٌن السابق مع اضافة -

مرمى صغٌر لكل فرٌق ، ال 
ٌحتسب الهدف اال بعد إتمام عشر 

ل الكرة فً تمرٌرات و إدخا
 المرمى.

 

 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 

 
 

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش -

ِغ اٌتذشن ٌخٍك 

 اٌّغاداخ ٚاٌذٍٛي.

 

 

 

 

 

 

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش -

ِغ اٌتذشن ٌخٍك 

اٌّغاداخ ٚاٌذٍٛي ِغ 

ص٠ادج دسجح اٌتش٠ٛك 

 تإػافح اٌّشِٝ.

 

 

 

 

 

 

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة-

 

اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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 02اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                             USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌالػث١ٓ:اٌٙذف اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش              ػذد 

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 االدّاء اٌؼاَ+اٌخاص

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

تذغ١ٓ اٌمات١ٍاخ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

َ( 20/12ٍِؼة أتؼادٖ )فٟ -

الػث١ٓ. ٌىً فش٠ك  7فش٠م١ٓ ِٓ 

وشتٗ اٌخاطح ٠ذافع ػ١ٍٙا ػذ 

اٌفش٠ك ا٢خش ٠ٚذاٚي اعتخالص 

اٌىشج اٌتٟ تذٛصج ٘زا األخ١ش 

،ٚاٌفش٠ك األٚي اٌزٞ ٠ذٛص ػٍٝ 

 اٌىشت١ٓ ِؼا ٠أخز إٌمطح.

 

 

 

 

َ( ٔفظ 30/15فٟ ٍِؼة أتؼادٖ )-

اٌفش٠م١ٓ اٌغاتم١ٓ ٌىً فش٠ك 

طغ١ش٠ٓ فٟ جأث١ٓ ِش١١ِٓ 

ِتتا١١ٌٓ ِٓ اٌٍّؼة.تذتغة 

 10إٌمطح ٌٍفش٠ك تؼذ تذم١ك 

تّش٠شاخ اٚ أوخش ٚتغج١ً اٌٙذف 

 فٟ إدذٜ ِش١ِٟ اٌفش٠ك ا٢خش.

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش -

ِغ اٌتذشن ٌخٍك 

 اٌذٍٛي.

 

 

 

 

 

 

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش -

ِغ اٌتذشن ِغ ص٠ادج 

 فٟ دسجح اٌتش٠ٛش

 4اٌزٕٟ٘ تٛجٛد 

 ِشاِٟ.

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة-

 

ششح اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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 03اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                              USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌٙذف اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش              ػذد اٌالػث١ٓ:

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 االدّاء اٌؼاَ+اٌخاص

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

تذغ١ٓ اٌمات١ٍاخ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

َ( 20/12فٟ ٍِؼة أتؼادٖ )-

الػث١ٓ )الػث١ٓ  4حالث فشق ِٓ 

ادت١اؽ١١ٓ(.اٌىشج تذٛصج اٌفش٠ك 

االخؼش ٠ذافع ػ١ٍٙا ِغ اٌفش٠ك 

األدّش ػذ اٌفش٠ك األصسق اٌزٞ 

 ٠ذاٚي أخز٘ا.

اٌىشج ِٓ ؽشف فٟ داٌح أخز 

اٌفش٠ك األصسق ٠ظثخ اٌفش٠ك 

اٌزٞ فمذ اٌىشج ٘ٛ اٌزٞ ٠ذاٚي 

أخز٘ا ِٓ اٌفش٠ف١ٓ 

ا٢خش٠ٓ.)٠ٍؼة تٍّظ اٌىشج 

 ِشت١ٓ فمؾ(.

 

 

ٔفظ اٌٍّؼة اٌغاتك ٚٔفظ -

اٌتمغ١ُ اٌغاتك.٠ؼطٝ ٌىً فش٠ك 

وشتٗ اٌخاطح ٠ٚذاٚي اٌّذافظح 

 ػ١ٍٙا ػذ اٌفش٠ك ا٢خش.

اٌفش٠ك االخؼش ٠ذتفع ػذ 

سق ٚاألصسق ػذ األدّش االص

ٚ٘زا االخ١ش ػذ األخؼش، 

اٌفش٠ك اٌزٞ ٠غتذٛر ػٍٝ وشت١ٓ 

أٚال ٘ٛ اٌفش٠ك اٌزٞ تذتغة ٌٗ 

 إٌمطح.

 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش -

دْٚ اٌّشٟ تاٌىشج ِغ 

 ٚجٛد دٍٛي وخ١شج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش -

ِغ خٍك طؼٛتح فٟ 

 إ٠جاد اٌذٍٛي.

 

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة-

 

ششح اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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 04اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                          USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتغذ٠ذ              ػذد اٌالػث١ٓ:اٌٙذف 

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 االدّاء اٌؼاَ+اٌخاص

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

اٌمات١ٍاخ تذغ١ٓ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

 Aفٟ اتجاٖ اٌّشِٝ، اٌالػة -

، ٠تمذَ اٌالػة  ٠Bماتً اٌالػة 

A  تاٌىشج ٔذٛ اٌالػةB  ٠ّٚشس

 Bٌٗ اٌىشج حُ ٠مَٛ اٌالػة 
تاٌذٚساْ ٚتغذ٠ذ اٌىشج ِغ ٚجٛد 

 ِذافؼ١ٓ.

 

 

 

 

 

 

تتّش٠شج  ٠Aمَٛ اٌالػة -

،٠ٚمَٛ  Bػشػ١ح ٔذٛ اٌالػة 

تاعتمثاي اٌىشج  Bاٌالػة 

 ٚاٌتغذ٠ذ ِغ ٚجٛد ِذافغ.

)وً الػة ٌذ٠ٗ ِذاٚالخ 

وّٙاجُ ٚأخشٜ وّذافغ ٠ٕٚافظ 

 ص١ٍِٗ اٌزٞ ٠ٛاجٙٗ (

 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 

 
 

 

 

 

تذغ١ٓ ِٙاسج  دلح -

اٌتغذ٠ذ ِغ اٌذٚساْ 

 تاٌىشج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذغ١ٓ ِٙاسج دلح -

اٌتغذ٠ذ تؼذ اعتمثاي 

اٌتّش٠ش اٌىشج ِٓ 

 اٌط٠ًٛ.

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة-

 

ششح اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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 05اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                                 USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌٙذف اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتغذ٠ذ              ػذد اٌالػث١ٓ:

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 االدّاء اٌؼاَ+اٌخاص

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

تذغ١ٓ اٌمات١ٍاخ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

فٟ اتجاٖ اٌّشِٝ، ٠مَٛ اٌالػة -

A تاإلٔطالق تاٌىشج ِٓ خاسد

َ ٚتّجشد ٚطٌٛٗ إٌٝ 18ِٕطمح 

ٔمطح اٌجضاء ٠مَٛ تاٌتغذ٠ذ فٟ 

اٌضا٠ٚح االسػ١ح ٌّشِٝ وشج 

 ا١ٌذ، ِغ ٚجٛد ِذافغ.

 

 

 

 

 

 

َ( 32َ/18ٍِؼة أتؼادٖ )فٟ 

 ٠ٛػغ ِش١ِٟ وشج ٠ذ.

الػث١ٓ، ٠ذاٚي وً  7فش٠م١ٓ ِٓ 

فش٠ك تغج١ً اٌٙذف فٟ ِشِٝ 

 اٌفش٠ك ا٢خش ِٓ خالي اٌتغذ٠ذ.

ال ٠تؼذٜ ػذد اٌتّش٠شاخ لثً 

 تّش٠شاخ. 5اٌتغذ٠ذ 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 
 

 

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج دلح -

اٌتغذ٠ذ ِغ اٌجشٞ 

 تاٌىشج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج دلح -

اٌتغذ٠ذ تؼذ اعتمثاي 

اٌىشج ِغ ٚجٛد 

 اٌتش٠ٛش.

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة-

 

ششح اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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    06اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                            USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌٙذف اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتغذ٠ذ               ػذد اٌالػث١ٓ:

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 اٌؼاَ+اٌخاصاالدّاء 

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

تذغ١ٓ اٌمات١ٍاخ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

َ 18فٟ ِغادح ٌؼة تطٛي  -

 َ(7443ؽٛال ٚ ػشع اٌّشِٝ )

الػة ٚداسط ِشِٝ ٠ٛاجٗ 

 الػة ٚ داسط ِشِٝ اخش 

٠ذاٚي وً الػة تغج١ً اوخش 

ػذد ِٓ اال٘ذاف ِٓ اٌتغذ٠ذ 

 ( ٌىً الػة 2×د 1)ِذج اٌٍؼة 

 

 

 

 

 

 

فٟ ٔفظ ِغادح اٌٍؼة ؽٛال ٚ 

َ ، ٠تٛاجٗ 18تؼشع ِٕطمح 

 الػث١ٓ ٌىً فش٠ك.  5فش٠م١ٓ ِٓ 

٠ذاٚي وً فش٠ك تغج١ً اوخش ػذد 

ِّىٓ ِٓ اال٘ذاف ِٓ خالي 

 اٌتغذ٠ذ

 

 

 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 
 

 

 
 

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج اٌتغذ٠ذ  -

ِغ ٚجٛد تش٠ٛش 

 )ػائك ( اِاَ اٌّشِٝ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت١ّٕح ِٙاسج اٌتغذ٠ذ  -

ِغ ص٠ادج فٟ دسجح 

 اٌتش٠ٛش اِاَ اٌّشِٝ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة-

 

ششح اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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 07اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                                 USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌٙذف اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش ٚاٌتغذ٠ذ     ػذد اٌالػث١ٓ:

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 االدّاء اٌؼاَ+اٌخاص

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

تذغ١ٓ اٌمات١ٍاخ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

فٟ حٍج اٌٍّؼة تاتجاٖ اٌّشِٝ  -

 اٌزٞ ٠ٛجذ تٗ داسط.

 1إٌّطمح  فٟ 2ػذ  2ِٕطمت١ٓ 
٠ٕتظش  2ٚالػة اخش فٟ إٌّطمح 

اٌىشج ٚ ِذافغ تاتجاٖ اٌّشِٝ. 

 1تٕطٍك اٌىشج ِٓ إٌّطمح 
تّش٠شاخ  5تتّش٠شاخ لظ١شج )

ػٍٝ االلً( ٚ تؼذ٘ا ٠تُ تّش٠ش 

اٌزٞ  1اٌىشج ٌالػة فٟ إٌّطمح 

٠مَٛ تاختشاق اٌّذافغ ٚ تغج١ً 

 اٌٙذف.

 

 

فٟ حٍج اٌٍّؼة ٠تٛاجٗ فش٠م١ٓ.  -

الػث١ٓ ٚداسط  7فش٠ك ِٓ 

الػث١ٓ فمؾ  7ِشِٝ ٚ فش٠ك ِٓ 

٠ذاٚي ٘زا االخ١ش اٌتغج١ً فٟ 

ِشِٝ اٌفش٠ك االٚي ت١ّٕا اٌفش٠ك 

االٚي ػ١ٍٗ اعتالجاع اٌىشج ٚ 

تٕالٍٙا اٌٝ ِا تؼذ خؾ اٌخٍج 

 اٌّذذد. 

 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 
 

 

 

 

ت١ّٕح ِٙاستٟ  -

اٌتّش٠ش ٚ اٌتغذ٠ذ ِغ 

 ٚجٛد اٌتش٠ٛش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت١ّٕح ِٙاستٟ اٌتّش٠ش 

ٚ اٌتغذ٠ذ ٔغ ص٠ادج فٟ 

 دسجح اٌتش٠ٛش.

 

 

 

 

 

 

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة- 
ششح اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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 08اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                               USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌٙذف اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش ٚاٌتغذ٠ذ     ػذد اٌالػث١ٓ:

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 االدّاء اٌؼاَ+اٌخاص

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

تذغ١ٓ اٌمات١ٍاخ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

َ 25فٟ حٍج اٌٍّؼة ؽٛال ٚ  -

ػشػا ٠ٛػغ داسط ِشِٝ ٚ 

الػث١ٓ  7فش٠م١ٓ وً ِّٕٙا ِٓ 

٠ذاٚي وً فش٠ك تغج١ً ٘ذف 

تّش٠شاخ اٚ  10تؼذ اٌم١اَ ب 

اِتاس  9اوخش ِغ اٌتغذ٠ذ ػٍٝ تؼذ 

 ِٓ اٌذاسط.

 

 

 

 

 

فٟ حٍج اٌٍّؼة فٟ اتجاٖ اٌّشِٝ 

اٌزٞ ٠ٛجذ ف١ٗ اٌذاسط، فٟ 

اٌجٙح اٌّماتٍح تٛػغ ِشِٟ 

طغ١ش٠ٓ فٟ اٌجأة اال٠ّٓ ٚ 

 اال٠غش.

+داسط ٠ذاٚي اٌفش٠ك  7ػذ  7

االٚي اٌتغج١ً فٟ اٌّشِٝ اٌىث١ش 

٠مً ػمة ػذد ِٓ اٌتّش٠شاخ ال 

ت١ّٕا اٌفش٠ك االخش ت١ّٕا  10ػٍٝ 

اٌفش٠ك االخش ٠ذاٚي اٌتغج١ً فٟ 

 اٌّش١١ِٓ اٌظغ١ش٠ٓ.

 

 

 

 

 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 

 

تط٠ٛش ِٙاستٟ -

اٌتّش٠ش ٚاٌتغذ٠ذ ِغ 

ٚجٛد تش٠ٛش ٚتذي 

 ِجٙٛد اػافٟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تط٠ٛش ِٙاستٟ --

اٌتّش٠ش ٚاٌتغذ٠ذ ِغ 

ٚجٛد تش٠ٛش ٚتذي 

 ِجٙٛد اػافٟ.

 

 

 

 

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة-

 

ششح اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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 09اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                                USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش ٚاٌتغذ٠ذ     ػذد اٌالػث١ٓ:اٌٙذف 

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 االدّاء اٌؼاَ+اٌخاص

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

اٌمات١ٍاخ تذغ١ٓ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

َ ٠مغُ 25/45فٟ ٍِؼة اتؼادٖ  -

ِٕاؽك ٠تٛاجٗ فش٠م١ٓ ِٓ  3ػٍٝ 

الػث١ٓ ٚ داسط ِشِٝ. ٠ىْٛ  7

اٌٍؼة ػثش اٌتّش٠ش اٌمظ١ش فٟ 

االسع ال ٠تجاٚص اٌفش٠ك اٌزٞ 

تذٛصتٗ اٌىشج ادذٜ إٌّاؽك 

تّش٠شاخ  5اٌخالث اال ػٕذ اتّاَ 

اٌفش٠ك اٌزٞ ال ٠ٍّه فٟ د١ٓ 

اٌىشج ٠ذافغ فٟ وً إٌّاؽك عٜٛ 

 تاستغ الػث١ٓ.

 

 

 

 7ػذ  7ٔفظ اٌٍّؼة اٌغاتك  -
تاالػافح اٌٝ داسع١ٓ تٍّظ 

اٌىشج ِشت١ٓ )اعتمثاي + تّش٠ش( 

١ٌىْٛ ااٌؼة ٔذٛ االِاَ فمؾ ِغ 

 اٌتغذ٠ذ د١ج تتاح اٌفشطح.

 

 

 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 

 

ـ تط٠ٛش ِٙاسج اٌتّش٠ش 

ٌٍتمذَ تاٌىشج ٔذٛ 

 االِاَ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ تط٠ٛش ِٙاسج اٌتّش٠ش 

ٌٍتمذَ تاٌىشج ٔذٛ 

االِاَ ِغ اػافح 

 اٌتغذ٠ذ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة-

 

ششح اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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      10اٌٛدذج اٌتذس٠ث١ح سلُ :                               USBTإٌادٞ: اتذاد تٛششلح اٌطا١٘ش 

 عا1اٌّذج:                14اٌٙذف اٌؼاَ:  ت١ّٕح ِٙاسج اٌتّش٠ش ٚاٌتغذ٠ذ     ػذد اٌالػث١ٓ:

 
 

 

 اٌّالدظح اٌٙذف  اٌّذج اٌتّاس٠ٓ

ش٠ح
ؼ١

ذ
دٍح اٌت

ش
اٌّ

 

 ِشالثح إٌٙذاَ -

 اٌتذ١ح–

 اٌتؼش٠ف تٙذف اٌذظح - 

 االدّاء اٌؼاَ+اٌخاص

 

 

 د15

 

 خٍك االعتؼذاد -

 إٌفغٟ ٚاٌثذٟٔ

تذغ١ٓ اٌمات١ٍاخ -

 اٌذشو١ح ٚاٌٛظ١ف١ح

 

غ١ح
شئ١

دٍح اٌ
ش
اٌّ

 

 

 

فٟ ٔظف اٌٍّؼة ػشػا  -

ِش١ِٟ وشج لذَ ِتمات١ٍٓ ؽٛال، 

ِٚش١١ِٓ طغ١ش٠ٓ ِتمات١ٍٓ 

ٚ داسع١ٓ  7ػذ  7ػشػا 

 ٠10ذتغة اٌٙذف اال ػٕذ تذم١ك 

تّش٠شاخ ٚ ادخاي اٌىشج فٟ 

ادذٜ ِش١ِٟ )اٌظغ١ش، اٌىث١ش( 

ٌٍفش٠ك اٌخظُ ٌىً فش٠ك ِش١١ِٓ 

ِتتا١١ٌٓ طغ١ش ٚ وث١ش ٠ذافغ 

 ػّٕٙا ٚ ٠غجً فٟ االخش٠ٓ.

 

 

 

 

َ ِٓ اٌّشِٝ 22ػٍٝ تؼذ  -

٠ٛػغ ِشِٝ اخش ٠ماتٍٗ ٚ ٠ذذد 

اٌٍّؼة ػشػا تخطٛؽ ِٕطمح 

18.َ 

الػث١ٓ ٚاخش  6-6ِٓ اٌفش٠م١ٓ

 ادت١اؽٟ.

 

 

 

 

 

 د15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د20

 

 

 

تط٠ٛش ِشتشن -

ٌّٙاستٟ اٌتغذ٠ذ 

 ٚاٌتّش٠ش.

 

 

 

 

 

 

 

 

تط٠ٛش ِشتشن -

ٌّٙاستٟ اٌتّش٠ش ٚ 

 اٌتغذ٠ذ.

 

ختا١ِح
دٍح اٌ

ش
اٌّ

 

 .جشٞ خف١ف إلصاٌح اٌتؼة-

 

ششح اٌّٙاسج اٌّطثمح ِغ ششح -

وافح االخطاء اٌذاطٍح فٟ 

 اٌذظح

 

 

 د10

 

اٌتخٍض ِٓ داِغ -

اٌالوت١ه اٌّتشاوُ 

 .داخً اٌؼؼالخ
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