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ملخص الدراسة:

هدفت الدراسة للتعرف على تأثري األلعاب الصغرية على مهارة التسديد لد العيب كرة القدم أصـاغر (  

سنة)، ولتحقيق ذلك استخدم الطالب خالل الدراسة املنهج التجرييب، حيـث اشـتملت عينـة    13أقل من 

سنة لنادي الشرطة باجللفة، حيث مت 13العب من الفئة األقل من 30مهامجني من أصل 10على الدراسة 

وحدات تدريبية.10اختيارهم بطريقة قصدية وقد مت تطبيق الربنامج عليها والذي اشتمل على 

قياسـات  قبل تطبيق الربنامج املقترح قام الطالب بقياسات قبلية للعينة وبعد تطبيق الربنامج مت إجـراء  

بعدية بواسطة اختبارات مهارة التسديد حنو املرمى .

مت مجع نتائج االختبارات وعرضها SPSS 22وبعد إجراء املعاجلات اإلحصائية الالزمة بواسطة برنامج  

بواسطة أسلوب علمي موضوعي، حيث توصلت الدراسة يف األخـري إىل أن الربنـامج   sومناقشتها وحتليلها

لأللعاب الصغرية أثر إجيابيا على  مهارة التسديد حنو املرمى بداللة إحصائية بـني القياسـني   التدرييب املقترح 

القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي.

ومنه فإن برنامج األلعاب الصغرية املقترح حيسن من مهارة التسديد حنو املرمى لـدى أصـاغر نـادي    

سنة.13الشرطة باجللفة الفئة األقل من 

، كرة القدم.مهارة التسديد، األلعاب الصغريةاملفتاحية:الكلمات 
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The effect of mini-games on shooting skill among soccer
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- A field study on police club in Djelfa city-

Presented by: Sohaib Zighem / Abdelrrahman Djaroub / Mohamed Hamam
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Abstract:

This study aims to reveal the effect of mini-games on shooting skill among

soccer player (under 13 years old). The researchers used an experimental

method (one sample design). The participants were 10 strikers selected by

intentional sampling method from a population of 30 player of police club in

Djelfa city to apply the program on it in 10 training segments.

The researchers have done the pre-test and post-test and measured the

differences in shooting skill.

After collecting data the statistical analysis was done by spss22 and the

results show that the suggested mini-games program had a significant positive

effect on shooting skill.

We conclude that the mini-games program increase shooting skill among

under13 young players of police club in Djelfa city.

Keywords: Mini-games, Shooting skill, Soccer.
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مقدمة

أ

مقدمة:
أصبح الوصول إىل املستويات الرياضية العاملية أحد مظاهر الرقي االجتماعي واحلضاري، ويعترب اال 

الرياضي من ااالت العلمية اليت متتاز بتعدد أنشطتها مما جيذب الكثري من الباحثني للخوض يف دراستها وحماولة 

األساليب العلمية يف خمتلف أنواع النشاط البدين.إتباعالتوصل إىل أفضل احللول، وسبيلهم يف ذلك 

وتعترب األلعاب الصغرية أحد الوسائل للوصول للمستويات العالية، فهي عبارة عن ألعاب بسيطة التنظـيم  

يتنافس فيها أفراد وفق قوانني حمددة، فهي حتتوي على ألعاب اجلري وألعاب الكرات، وهي أيضا عبارة عن ألعاب 

فرد سواء كان طفال صغريا أو راشدا على الـتعلم  انني والشروط، فهي جماالت خمتلفة تساعد كلغري حمددة القو

حسب قدراته اخلاصة وإمكانياته ووفقا مليوله ورغباته الذاتية من أجل االكتساب والترويح واملتعة والسرور، وهذه 

األلعاب دائما ما يكون فيها طابع الترويح والترفيه هو أساس النشاط.

هي األداء املتقن واملتميز يف على قدر ما جند احتياج النشاط الرياضي إىل مهارات مكتملة، فاملهارة هي وو

هي استجابات حركية لتوجيهات تصدر من املخ، وتشـتمل املهـارة   اجناز أي عمل لضمان النجاح والتفوق، و

هذا األداء باإلتقان والثقة.كافة األداءات الناجحة للوصول إىل أهداف سبق حتديدها شريطة أن يتميز 

وتعترب مهارة التسديد حنو املرمى يف كرة القدم من أهم الوسائل للفوز يف كرة القدم، فهي إحدى وسائل 

اهلجوم الفردي، ويتطلب التسديد من الالعب مقدرة على التركيز ومهارة فنية عالية يف األداء ملختلـف أنـواع   

التسديد دائما بعد احملاورة أو بعد اللعب اجلماعي بني الالعبني، وجيـب قبـل   ضرب الكرة بالقدم وتأيت فرصة 

التسديد أن يقرر الالعب كيف يسدد، وجيب أن يدرك الالعب نواحي الضعف يف حارس مرمى الفريق املنافس.

ديد بالرأس سديد حنو املرمى، إال أن دقة التسديد و قوة التسديد باإلضافة إىل التسبالرغم من تعدد أنواع الت

عند تسديد الكرة جيب أن توجه حيث يكون من الصعب على احلـارس  يعتربون من أهم وسائل حتقيق التفوق، ف

املنافس أن يصدها، ومن هذا املنطلق جند أن دقة وقوة التسديد هلما دورا أساسيا يف جناحه، وكلما زادت خـربة  

دقيقة يف مكان حمدد من طرفه، أما الالعبني قليلي الالعب وتدريبه زادت مقدرته على إرسال تسديدات قوية و

اخلربة والتدريب فإم غالبا ما يهدرون فرصا ذهبية لتسجيل األهداف إما بسبب تركيزهم على القوة وحدها أو 

الدقة وحدها، فهناك من يركز على القوة أثناء التسديد وهو قريب جدا من املرمى فيخطئ املرمى، كما أن هناك 

بني من يسددون الكرة بدقة على حساب القوة وبذلك يعطي الوقت الكايف للحارس للتحـرك وصـد   من الالع



مقدمة

ب

الكرة، باإلضافة إىل التسديد بالرأس والذي يتطلب أيضا الدقة يف توجيه الكرة وقوة كبرية لرفع نسبة تسـجيل  

اهلدف.

ألنه تكون لدى الطفل القابليـة  وذلكسنة) من أهم املراحل العمرية13ومبا أن الفئة العمرية (األقل من 

لتعلم املهارات الرياضية، وهي أيضا املرحلة اليت فيها االنتقال التدرجيي حنو النضج البـدين واجلنسـي والعقلـي    

والنفسي، فهذه املرحلة تتطلب تطوير التوافق وتعلم احلركات السهلة والصعبة من خالل التمرينات املطبقة، فإن 

ب استثماره لتطوير القابلية احلركية متنوعة الوجوه.هذا السن هو أفضل سن جي

وعلى هذا جاءت دراستنا لتبني لنا أمهية البحث واحلاجة إىل دراسته، وهكذا تبلـورت دراسـتنا حـول    

سنة ).13األلعاب الصغرية ومدى تأثريها على مهارة التسديد حنو املرمى لدى العيب كرة القدم ( أقل من 

إىل جانبني، اجلانب األول والذي كان بعنوان اخللفية املعرفية والنظرية، واجلانب ولقد قسم هذا البحث 

الثاين والذي كان بعنوان اخللفية املعرفية التطبيقية، وحيتوي اجلانب األول على فصل واحد، أما اجلانب الثاين 

ـ   ث وفرضـياته  فيحتوي على فصلني، وقبل كل ذلك قمنا بالتعريف بالبحث عن طريق ذكر إشـكالية البح

واألمهية من هذه الدراسة واألهداف اليت ترمي إىل حتقيقها، كما قمنا بتحديد املفاهيم واملصطلحات للكلمات 

الدالة، وكما قمنا أيضا بتقدمي ملخص للدراسات السابقة واملشاة املتوفرة لدينا، أما بالنسبة للجانـب األول  

اء املهاري و املهارة يف كرة القدم، مث التسديد حنو املرمى و الفئـة  فقد قمنا فيه بتقدمي األلعاب الصغرية و األد

سنة، أما اجلانب الثاين ويف الفصل األول له والذي كان بعنوان اإلجـراءات امليدانيـة   13العمرية األقل من 

عوبات للدراسة والذي تكون من الدراسة االستطالعية وفيها قمنا بالتأكد من صالحية األداة املستخدمة والص

اليت قد تعترض يف التجربة امليدانية، وقمنا بتوضيح املنهج املتبع والذي كان املنهج التجرييب، كما قمنا بتحديد 

اال الزماين واملكاين، وقمنا بتحديد جمتمع الدراسة والذي متثل يف نادي الشرطة باجللفة وكان عدد جمتمـع  

سـنوات  10العب و أقل من 30سنة وعدد العبيه 13العب مكونون من فئتني مها أقل من 60الدراسة 

13العب من الفئة األقل من 30مهامجني من أصل 10العب، وعينة الدراسة واليت متثلت يف 30وعددهم 

سنة، ومت اختيارهم بطريقة قصدية، كما قمنا بتحديد أدوات مجع البيانات يف الدراسة واليت متثلت يف بعـض  

ليت مت حتكيمها من طرف بعض األساتذة املختصني، وأيضا قمنا بتحديـد األسـاليب   االختبارات املهارية وا

، و متت املعاجلة T-test اختبار الفروق بني املتوسطات حالة عينتني مترابطتنياإلحصائية املناسبة ومن أمهها

للقيام حبساب النتائج، ويف الفصل الثاين من اجلانب الثاين قمنا بعرض SPSS 22عن طريق برنامج اإلحصائية

، مث قمنا مبناقشة النتائج املتوصل إليها يف ظل فرضـيات  وقراءاالنتائج بعد حساا يف جداول وقمنا بتفسريها 



مقدمة
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يربهن أن هناك أثر الدراسة واخللفية النظرية والدراسات السابقة واملشاة، وصوال إىل االستنتاج العام والذي

.لأللعاب الصغرية على مهارة التسديد حنو املرمى
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اإلشكالية:.1
متثل األلعاب الصغرية يف الرياضة أمهية استثنائية ومدخال جديدا الرتباطها بالناشئ اجلديد وتكوين 

قاعدة متينة راسخة البنيان، وتوفري كافة املستلزمات اليت تأخذ م حنو األحسن لتطوير مستواهم، وكـذلك  

يعية، فضال عن املتعة اليت يكتسبوا مـن  تتيح هلم الفرص املناسبة للتعبري عن رغبام و ميوهلم و حاجام الطب

خالل مزاولتهم هلا سواء كانت هذه املتعة معرفية (فكرية) أو بدنية أو مهارية أو نفسية، على أن يكون بشكل 

خمطط له يضمن استمراريته خالل الوحدات التدريبية وجناحها املؤثر بالتقدم بشكل إجيايب مبسـتوى نتـائج   

األداء.

الصغرية تشكل جزء هام من النشاط التدرييب، حيث متثل مكانة مرموقة بـني خمتلـف   إن األلعاب

األلعاب و األنشطة املتعددة و تشكل حيزاً مهما يف التدريب على املهارات احلركية و البدنية و الوظيفيـة و  

فة، حيث ميكن وضع غريها، و أصبحت من املقومات اليت حيتاج إليها أي برنامج تدرييب للفئات العمرية املختل

مناهج تدريبية مناسبة مستندة على األلعاب الصغرية و بشكل مربمج للوصول إىل أفضل النتائج يف التطـور و  

حتقيق مستوى أداء متقدم، واأللعاب الصغرية هي عبارة عن ألعاب بسيطة ذات قوانني غري معقدة، و ميكـن  

القدم، فكرة القدم هي رياضة مجاعية تلعب بني فريقني، التعديل فيها وفقا ملستوى قدرات املشتركني يف كرة 

مليون العب يف أكثر 250يتكون كل منهما من أحد عشر العبا بكرة مكورة، ويلعب كرة القدم أكثر من 

من مئيت دولة حول العامل، فلذلك تكون الرياضة األكثر شعبية و انتشارا يف العامل، فهي متثل مكانة متقدمة يف 

و األمم وتلعب دوراً هاماً و أساسيا يف احلياة اليومية لإلنسان، وهذا ما جعل معظم شـعوب  حياة الشعوب

العامل يف سباق حمموم حول تطوير املفاهيم األساسية احلديثة يف التدريب الرياضي، وابتكار أساليب و طـرق  

ه األساسيات هي األلعـاب  التدريب احلديثة للمساعدة على التطور السريع يف هذا اال، ومن أهم أبرز هذ

الصغرية اليت تتميز بطابع تنافسي، وأيضا تنمي و تطور املهارات احلركية و البدنية و الوظيفية لدى العب كرة 

القدم، فهي تدخل يف الربامج التدريبية لكرة القدم يف الوحدات التدريبية، و ذلك من أجل تنميـة املهـارات   

ن املهارات احلركية هي مهارة التسديد، فمهارة التسديد حنـو املرمـى يف   احلركية و البدنية و الوظيفية، و م

املباريات تعترب عملية اختاذ قرار، فدواعي الفشل يف التسديد أو فقد الفريق الكرة إذا سدد الالعب قد تكـون  

ظـات يف  حاجزا نفسيا أمام الكثري من الالعبني، وهنا تدخل األلعاب الصغرية يف التحضري اجليد هلـذه اللح 

سنة ) يسمح له باكتساب تقنية التسديد جبميع 13املباراة، فإن تنمية مهارة التسديد لدى الناشئني ( أقل من 

التسديد بالرأس )، مما يسهل عليه اختاذ القرار السريع و األمثل أثناء املبـاراة، و فئـة   -القوة -أبعاده (الدقة 
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ت و ذلك ألا تعترب الفاصل الفعلي مابني الرباعم و الفئات السنية، سنة ) تعترب أهم الفئا13الناشئني (أقل من 

حيث مت احتساا من الفئات السنية.

ومما سبق تبادر إلينا التساؤل التايل:

13هل هناك تأثري لأللعاب الصغرية على مهارة التسديد حنو املرمى لدى العيب كرة القدم (أقل من -

.؟سنة)

التساؤالت اجلزئية:

13عيب كرة القدم (أقل مـن  ل هناك تأثري لأللعاب الصغرية على دقة التسديد حنو املرمى لدى اله·

؟سنة)

13هل هناك تأثري لأللعاب الصغرية على قوة التسديد حنو املرمى لدى العيب كرة القدم (أقل مـن  ·

؟سنة)

13أقل من العيب كرة القدم (هل هناك تأثري لأللعاب الصغرية على التسديد بالرأس حنو املرمى لدى ·

؟سنة)
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الفرضيات:.2
الفرضية العامة:

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي ملهارة التسديد حنو املرمى لدى الناشئني -

تعزى لربنامج األلعاب الصغرية املقترح.

الفرضيات اجلزئية:

القبلي و البعدي لدقة التسديد لـدى الناشـئني تعـزى    هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس ·

لربنامج األلعاب الصغرية املقترح.

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي لقوة التسديد لدي الناشئني يف كرة القدم ·

تعزى لربنامج األلعاب الصغرية املقترح. 

لي و البعدي للتسديد بالرأس حنو املرمى لدى الناشئني هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القب·

يف كرة القدم تعزى لربنامج األلعاب الصغرية املقترح.

األهداف:.3
حتسني مهارة التسديد حنو املرمى من الناحية التقنية.-

باكتساب الالعب املعلومات واملعارف اخلاصة مبهارة التسديد حنو املرمى.   -

للناشئ يف التسديد حنو املرمى و زيادة إمكانية النجاح فيها.تنمية القدرات احلركية -

مساعدة الناشئ يف رفع نسبة تسجيل األهداف.-

تدريب الناشئ على التسديد حنو املرمى من أي وضعية.-

تثقيف الناشئ كرويا حبيث يتعرف على كل خصائص مهارة التسديد حنو املرمى.-
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األمهية:.4
نظرا ملواجهة املدربني الرياضيني لكرة القدم الناشئني صعوبة يف حتسني مهارة التسديد قمنـا ـذا   

البحث و املتمثل يف تأثري األلعاب الصغرية على مهارة التسديد حنو املرمى لدى العيب كرة القدم إلجياد حلول 

ب الصغرية و دورها يف تنمية مهارة التسديد أو تعقيبات ملهارة التسديد وذلك من خالل اقتراح برنامج لأللعا

لدى الناشئني و هل تؤثر إجيابيا أو سلبيا.

فاأللعاب الصغرية هلا دور هام عند الناشئ و تتمثل هذه األمهية فيها يلي: 

إدخال عامل السرور عند الالعبني.-

حتسني و تنمية مهارة التسديد حنو املرمى.-

املرمى يف وضعيات خمتلفة.حتسني دقة التصويب حنو -

حتديد املفاهيم و املصطلحات:.5
* كرة القدم:

الكرة: كل جسم مستدير، أداة مستديرة من اجللد يلعب ا منها كرة القدم. -لغة:

هي لعبة مجاعية يلعبها فريقان يتنافسان لتسجيل األهداف ويضم كل فريق أحـد عشـر العبـا    اصطالحا:

ني احتياط و ميكن تبديل ثالث العبني كأقصى حد أثناء املباراة و تعترب كـرة القـدم   باإلضافة إىل سبعة العب

الرياضة األكثر شعبية يف العامل و تلعب على مستطيل عشيب أخضر مع وجود مرميني يف مركـزي أطـراف   

امللعب، يلعب الالعبون عادة بالكرة باستخدام أرجلهم ورؤوسهم و الصدر أحياناً و مـن غـري املسـموح   

استخدام األيدي باستثناء حارس املرمى الفريق الذي حيرز أكثر عدد من األهداف هو الفريق الفائز و إذا تعادل 

الفريقان يف النتيجة يلجأ إىل الوقت اإلضايف أو ضربات اجلزاء وأهم مسابقة يف كرة القدم هي كأس العامل اليت 

شاء احتاد كرة القدم.تقام كل أربع سنوات سجلت اللعبة باسم إجنلترا بعد إن
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سنة) يشارك الفريق 13هي لعبة مجاعية ميارسها نادي الشرطة باجللفة (أقل من املفهوم اإلجرائي:-

10العبا حيث مت اختيار 30يف الدورات املصغرة املنظمة من طرف مديرية الشباب و الرياضة يضم الفريق 

تأثري األلعاب الصغرية على مهارة التسديدالعب و ذلك لغرض معرفة مدى 30مهامجني من أصل 

* األلعاب الصغرية: 

األلعاب: مجع لعبة وتعين هلو وتسلية.-لغة:

الصغرية: مبعىن قليلة. -

هي عبارة عن ألعاب غري حمددة القوانني والشروط فهي جماالت خمتلفة تساعد كل فرد سواء طفل اصطالحا:

اخلاصة و إمكانياته ووفقا مليوله الذايت من أجل اإلكتساب و املتعة و صغري أو غريه على التعلم حسب قدراته

الترويح و هي ألعاب جترى يف مساحات مصغرة و أبعاد معينة و عدد أقل من الالعبني.

هي جمموعة من األلعاب املصغرة ميارسها مهامجي نادي الشرطة باجللفة (أقل من املفهوم اإلجرائي:-

العاب صغرية حتتوي على 3ات تعليمية تدريبية و تدريبية وحتتوي كل وحدة على وحد10سنة) مدا 13

منافسة بني املهامجني و املدافعني يف مساحات مصغرة 

* املهارة:

لغة: من الفعل مهر أي حذق و أتقن و املاهر هو احلاذق.-

هي قدرة الفرد على إجناز و أداء واجب حركي بإتقان و باقتصاد يف اجلهد و هي كافة االداءات اصطالحا:

الناجحة للوصول إىل أهداف سبق حتديدها.

سنة)  على أداء واجبات حركية. 13هي قدرة العيب نادي الشرطة باجللفة (أقل من املفهوم اإلجرائي:

* التسديد:
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مبعىن سدد أي صوب ووجه.لغة:

هي مهارة يقوم ا الالعب يف حالة اهلجوم أي هي الوسيلة األخرية لتسجيل األهداف حيث كلما اصطالحا:

كانت دقة التسديد كبرية كلما كانت نسبة تسجيل األهداف كبرية فهي من أهم مهارة كرة القدم حيث أن 

هذه األخرية حتدد الفائز يف املباراة.

سنة) يف حالة اهلجوم 13هي مهارة يقوم ا العيب نادي الشرطة باجللفة(اقل من وم اإلجرائي:املفه-

وذلك لتسجيل األهداف 

سنة (املراهقة):13* الفئة األقل من 

إن كلمة املراهقة مشتقة من كلمة راهق أو دىن فهي تفيد االقتراب أو الدنو من احللم فاملراهق ذا املعىن لغة:

د الذي يدنو من احللم واكتمال النضج.هو الفر

يلي: "الغالم الذي قارب احللم واملراهقة هي الفترة املمتدة من بلـوغ  كما جاء يف املعجم الوسيط ما

احللم إىل سن الرشد."

هي لفظة وصفية تطلق على الفرد غري الناضج انفعاليا وجسميا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد اصطالحا:

فالرجولة.

أو هي املرحلة اليت حيدث فيها االنتقال التدرجيي حنو النضج البدين واجلنسي والعقلي والنفسي. 

30سنة) مكونة من 13هي جمموعة من العيب نادي الشرطة باجللفة (أقل من املفهوم اإلجرائي:-

العبا.
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الدراسات السابقة و املشاة :.6
* الدراسة األوىل:

عنوان الدراسة:-

"استخدام األلعاب الصغرية يف تطوير بعض القدرات البدنية لدى حراس املرمى بكرة القدم.أثر " 

صاحب الدراسة:-

جامعة دياىل. -د قحطان جليل خليل العزاوي -م

الفرضيات: -

للمنهج التدرييب املقترح تأثري إجيايب يف تطوير مستوى بعض القدرات البدنية لدى حـراس املرمـى   

سنة) بكرة القدم ولصاحل اموعة التجريبية.14عمر (األشبال ب

منهج البحث: -

وهو األسلوب حلل مشكلة البحث وقد استخدم الباحث املنهج التجرييب الذي هو حماولة للـتحكم  

يف مجيع املتغريات و العوامل األساسية باستثناء متغري واحد حيث يقوم الباحث بتطويعه أو تغيريه دف حتديد 

قياس تأثريه يف العملية وحتقيق أهدافه.
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عينة البحث:-

العبا من حراس املرمى األشبال يف املركز التدرييب التطويري يف بغداد بعمر 20مشلت عينة البحث 

سنة ) بكرة القدم حيث مت تقسيم العينة إىل جمموعتني وبشكل عشوائي وعن طريق القرعـة مت تسـمية   14(

طى لغريه وبذلك فقد تكونت اموعتني وهي الطريقة اليت تعطى لكل شخص من اتمع نفس الفرصة اليت تع

العبني إذن اموعة األوىل متثل العينة التجريبية و الثانية متثل العينة الضابطة.10كل جمموعة من 

األداة:-

مت إجراء االختبار (التائي) للعينات املستقلة ملعرفة مدى جتانس اموعتني.

النتائج املتوصل إليها:-

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني العينة الضابطة و التجريبية لصاحل العينة التجريبية  

* الدراسة الثانية:

عنوان الدراسة:-

تأثري جمموعة األلعاب الصغرية يف تطوير قدرات حركية حمددة وبعض احلركـات األساسـية   "

"سنوات). 8-7للتلميذات بعمر (

صاحبة الدراسة:-

د ناهده عبد زيد الدليمي.-أ
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الفرضيات:-

موعة األلعاب الصغرية تأثريا معنويا يف تطوير قدرات حركية حمددة وبعض احلركات األساسـية  

سنوات.8-7للتلميذات بعمر 

منهج البحث:-

األساسـية يف  استعملت الباحثة املنهج التجرييب ملالءمته وطبيعة الدراسة احلالية كونه أحد املنـاهج  

البحوث التجريبية.

عينة البحث:-

تكونت عينة البحث من تلميذات الصف الثاين االبتدائي يف مدرسة بنت اهلدى للبنات وبلغ عددها 

تلميذة وهو جمتمع البحث بعد احلصول على املوافقات الرمسية بذلك ومت تقسيم العينـة إىل  78من أصل 36

يضا وذا تبلغ النسبة املئوية تلميذة أ18تلميذة واألخرى ضابطة وبعدد 18جمموعتني أحدها جتريبية وبعدد 

%.46.15لعينة البحث 

األداة:-

استعملت الباحثة الوسائل البحثية واألجهزة و األدوات التالية:  

استمارة تفريغ -املقابالت الشخصية -االختبارات و القياسات -املصادر و املراجع األجنبية و العربية 

أحبال متعـددة  -طباشري ملون -أشرطة الصقة -نة خمتلفة األحجام كرات ملو-شريط القياس -البيانات 

صفارة.–ساعة توقيت -

النتائج املتوصل إليها:-

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية و البعدية لصاحل االختبارات البعدية.
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* الدراسة الثالثة:

عنوان الدراسة:-

) سنة.15- 12تمر يف تعليم مهارة التسديد حنو املرمى عند أصاغر كرة القدم (دور التدريب املس"

"

صاحب الدراسة: -

بن حريرة معتز باهللا حتت إشراف براهيمي عيسى.

الفرضيات:-

طريقة التدريب املستمر تساهم يف تعلم تقنية التسديد حنو املرمى.

منهج البحث:-

املنهج التجرييب يعترب هذا املنهج من أكثر املناهج العلمية اليت تتمثل فيها معامل الطريقـة العلميـة   

بصورة واضحة فهو يبدأ مبالحظة الواقع وفرض الفروض وإجراء التجارب للتحقق من صـحة الفـروض مث   

الوصول إىل القوانني اليت تكشف عن العالقات القائمة بني الظواهر. 

نة البحث:عي-

تكونت عينة البحث يف هذه الدراسة من فريقني لكرة القدم بدائرة برج الغدير وهـي جممـوعتني   

العب لكل فريق ومت تعيني الفريق األول ( آمال سريع برج الغدير) كمجموعة جتريبية والفريق 20تتألف من 

الثاين (ترجي غيالسة ) كمجموعة ضابطة.
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األداة:-

اختبار التقنيات األساسية للتسديد.-اختبار القوة -اختبار الدقة 

النتائج املتوصل إليها:-

مت استنتاج صحة الفرضيات اجلزئية الثالث بداللة إحصائية و نستطيع القول ان الفرضية العامة قـد  

حتققت.

التعليق على الدراسات السابقة و املشاة:.7
احلالية و الدراسة األوىل:املقارنة بني الدراسة -

العنوان:

يشتركان يف املتغري املستقل (السبب) األلعاب الصغرية وخيتلفان يف املتغري التابع حيث يف الدراسـة  

احلالية هو مهارة التسديد و يف هذه الدراسة هو القدرات البدنية.

املنهج:

كال الدراستني أستخدم فيهما املنهج التجرييب. 

ة :العين

سنة) حيث 13مهامجني من نادي الشرطة باجللفة (أقل من 10تتمثل العينة يف الدراسة احلالية من 

أستخدم القياس القبلي و البعدي.

العبا من حراس املرمى األشبال يف املركـز التـدرييب   20بينما يف الدراسة األوىل مشلت عينة البحث 

لقدم حيث مت تقسيم العينة إىل جمموعتني فقد تكونت كل جمموعـة  سنة) بكرة ا14التطويري يف بغداد بعمر (

العبني اموعة األوىل متثل العينة التجريبية و الثانية متثل العينة الضابطة. 10من 

األداة:

الدراسة األوىل مت قياس جتانس العينتني عن طريق االختبار التائي.   
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قوة التسديد بالرأس.-قوة التسديد -ة التسديد  أما يف الدراسة احلالية فقد مت قياس دق

املقارنة بني الدراسة احلالية و الدراسة الثانية:-

العنوان:

يشتركان يف املتغري املستقل (السبب) األلعاب الصغرية وخيتلفان يف املتغري التابع حيث يف الدراسـة  

احلالية هو مهارة التسديد ويف الدراسة الثانية هو القدرات احلركية واحلركات األساسية يوجد متغريين تابعيني 

إثنني يف الدراسة الثانية. 

املنهج:

أستخدم املنهج التجرييب.  يف كال الدراستني 

العينة :

سنة) حيث 13مهامجني من نادي الشرطة باجللفة (أقل من 10تتمثل العينة يف الدراسة احلالية من

استخدم القياس القبلي و البعدي.

بينما يف الدراسة الثانية تكونت من تلميذات الصف الثاين االبتدائي يف مدرسة بنت اهلدى للبنات وبلغ 

.18و األخرى ضابطة 18تلميذة ومت تقسيم العينة إىل جمموعتني أحدها التجريبية 36عددها 

األداة:

قوة التسديد بالرأس    -قوة التسديد -أما يف الدراسة احلالية فقد مت قياس دقة التسديد  

أما يف الدراسة الثانية استخدمت الباحثة :

استمارة تفريغ البيانات.-الشخصية و املقابالت-االختبارات والقياسات 
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املقارنة بني الدراسة احلالية و الدراسة الثالثة:-

العنوان:

تتشابه الدراستان يف املتغري التابع (النتيجة) مهارة التسديد و خيتلفان يف املتغري املستقل (السـبب) يف  

ريقة التدريب املستمر. الدراسة احلالية األلعاب الصغرية أما يف الدراسة الثالثة هو ط

املنهج:

يف كال الدراستني استخدم املنهج التجرييب.

العينة:

سنة) حيث 13مهامجني من نادي الشرطة باجللفة (أقل من 10تتمثل العينة يف الدراسة احلالية من 

استخدم القياس القبلي و البعدي.

لدراسة من فريقني لكرة القدم بدائرة برج الغـدير  أما يف الدراسة الثالثة تكونت عينة البحث يف هذه ا

العب لكل فريق ومت تعيني الفريق األول ( آمال سريع برج الغدير) كمجموعة 20وهي جمموعتني تتألف من 

جتريبية والفريق الثاين (ترجي غيالسة ) كمجموعة ضابطة.

األداة:

استخدم يف كال الدراستني اختبار دقة التسديد و اختبار قوة التسديد و اختلفـا يف اختبـار قـوة    

التسديد بالرأس يف الدراسة احلالية و اختبار التقنيات األساسية للتسديد يف الدراسة الثالثة.
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اخللفية املعرفية النظرية

:اخللفية املعرفية النظرية

األلعاب الصغرية.1

األداء املهاري.2

مهارة التسديد حنو املرمى.3

سنة)13التعريف باملرحلة العمرية (اقل من .4
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األلعاب الصغرية:.1

تعريف األلعاب الصغرية:. 1.1
هناك عدة تعريفات لأللعاب الصغرية من أمهها:

قواعد مسرية ال تقتصر "هي عبارة عن ألعاب بسيطة التنظيم يشترك فيها أكثر من فرد ليتنافس وفق-
طابع الترويح والتسلية وقد تستخدم بأدوات أو على سن أو جنس أو مستوى بدين معني ويغلب عليها

).171، ص1994بأجهزة أو بدوا." ( أمني أنور اخلويل،
الصغرية وألعاب "جمموعة متعددة من ألعاب اجلري و ألعاب الكرات أو اليت تستخدم باألدوات-

افس مع مرونة قواعدها وقلة والسرور والتنالرشاقة وما إىل ذلك من خمتلف األلعاب اليت تتميز بطابع املرح
( عطيات حممد خطاب، أدواا وسهولة ممارستها، وتكرارها ، 1990عقب بعض اإليضاحات البسيطة." 

).63ص
حاجات الفرد إىل "وسيلة تربوية فعالة يف إثارة دوافع املتعلمني حنو حتقيق اهلدف كما أا تشبع-

).294،295ديع فرج الني، صالشعور باالعتبار و التقدير من اآلخرين." ( و
وبعد معني من " هي تلك التمارين احملببة إىل نفوس الالعبني واليت جتري على مساحات ضيقة-

اليت يسطرها املريب." ( حنفي حممود خمتار، الالعبني قد يكون هذا املعدل متساويا أو متفاوتا حسب األهداف
).135ص

عبارة عن ألعاب غري رجة ميكننا القول بأن األلعاب الصغرية" من خالل هذه التعريفات املوجزة املد-
فرد سواء كان طفال صغريا أو راشدا على التعلم حمددة القوانني والشروط، فهي جماالت خمتلفة تساعد كل

حسب قدراته اخلاصة وإمكانياته ووفقا مليوله ورغباته الذاتية من أجل االكتساب والترويح واملتعة والسرور." ( 
).136س املرجع السابق، صنف

أهداف األلعاب الصغرية:. 2.1
لطريقة األلعاب الصغرية أمهية كبرية يف بلوغ أهداف جمتمعة لتطوير الصفات البدنية ويف نفس الوقت 

لتطوير املهارات الفنية للطفل من أجل تكوين ذاكرة حركية للطفل يف املستقبل ومن بني تلك األهداف:
ات البدنية.تطوير وحتسني الصف-
حتسني األداء املهاري لألطفال.-
تطوير الصفات اإلرادية لدى األطفال مثل العزمية، املثابرة، الثقة يف النفس...إخل.-
إدخال عامل املرح والسرور إىل نفوس األطفال.-
اكتساب األطفال الصفات اخللقية احلميدة مثل: اإلحساس بقيمة العمل اجلماعي،-
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طاعة وحتمل املسؤولية...إخل.التعاون، ال
وتعترب األلعاب الصغرية من بني الطرق التدريبية احلديثة واألكثر فعالية، فالوضعيات والتركيبات احلالية 
موجودة بصفة جلية يف خمتلف أشكاهلا وذلك حسب خصائص األهداف املسطرة لذا فاألغلبية من املربني 

).28، ص1981صغرية. ( ايريك بوتيم، حيضرون العبيهم يف مربعات صغرية ومساحات 

خصائص األلعاب الصغرية:. 3.1
ال يشترط ممارستها طبقا لقواعد وقوانني دولية معترف ا إذ ال يرتبط فيها زمن اللعب وعدد -

الالعبني أو مساحة وحجم ومكان اللعب أو مواصفات األدوات املستخدمة بأية اشتراطات أو قواعد دولية.
قواعد وقوانني اللعبة مبا يتناسب مع الظروف واملناسبات أو مبا يتالءم وحماولة حتقيق سهولة تغيري-

بعض األهداف التروحيية املعينة، ويف الكثري من األحيان ميكن قيام الالعبني بتحديد أو اختيار القوانني اليت 
يرغبون يف تطبيقها أثناء اللعب.

).28ل لعبة. ( نفس املرجع السابق، صعدم وجود مهارات حركية أو خطط ثابتة لك-

تصنيفات األلعاب الصغرية:. 4.1
تصنف األلعاب الصغرية يف جمموعات حبسب الصفات الغالبة على كل منها، وقد تكون هذه الصفات 

واردة يف اسم اللعبة فيدل اسم اموع عليها، ومنها:
وألعاب البحث عن أداة أو مكان وألعاب ألعاب الركض الصغرية: وتشمل السباقات والتتابعات-

املطاردة واللمس أو املسك.
ألعاب صغرية بالكرات: ودف إىل تطوير احلركات األساسية كلها يف ألعاب الكرات واللعب -

اجلماعي ضمن الفرق مثل مترير الكرة واستقباهلا والتصويب واملراوغة وما يشبه ذلك.
والتحمل: وتشمل املنافسات الفردية أو الزوجية أو اجلماعية يف الدفع أو ألعاب صغرية لتنمية القوة -

السحب أو الشد أو التوازن وبأمناط خمتلفة مثل شد احلبل، أو تتابع اموعات.
ألعاب صغرية لتنمية احلواس: وتشمل ألعابا حتتاج إىل مراقبة جيدة  وتصرف سريع وانتباه شديد عن -

اللمس، وما يشبه ذلك، مثل التوجه بالصوت للوصول إىل اهلدف أو لعبة التصفيق.طريق البصر أو السمع أو
ألعاب صغرية حتت املاء: وتنفذ يف املاء غري العميق كألعاب الركض، أو تنفذ يف املياه العميقة -

كالغوص والغطس وسباقات السباحة بأنواعها وسباقات القوارب وغريها.
دى بأدوات تزجل أو بدوا ومنها ألعاب اجلري على الثلج والتزحلق ألعاب صغرية على الثلج: وتؤ-

على اجلليد.
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ألعاب صغرية يف املناطق السكنية: وتشمل ألعاب التخفي والتستر واقتفاء األثر والبحث، وألعاب -
اهلجوم والدفاع.

ة أو املراقبة أو القوة ألعاب صغرية منزلية: وتؤدى يف املنازل والسهرات العائلية، وتشمل ألعاب التسلي-
).89، ص1970أو التوازن وغريها.(بطرس رزق اهللا، 

مبادئ اختيار األلعاب الصغرية:. 5.1
ميكن حصر هذه املبادئ يف النقاط التالية:  

فهم الغرض من اللعبة ومراعاة الظروف التالية: السن، اجلنس، النمو.-
ة ورغبة التالميذ فيها ويئ الغرض الكتشاف قابليتهم أن يكون هناك توافق بني غرض املعلم من اللعب-

البدنية واحلركية.
مراعاة قانون التدرج التعليمي للواجبات احلركية املتعلمة حيث تنتقل باملتعلم تدرجييا من السهل إىل -

الصعب ومن البسيط إىل املعقد، وبصفة عامة نبدأ باأللعاب البسيطة لنصل إىل األلعاب املعقدة.
أن تكون األلعاب متنوعة ومشوقة واقتصادية ومبا يتفق مع احتياجات املوقف التعليمي.-
عدم االنتقال من لعبة إىل أخرى إال بعد تأكد املعلم من أن جل التالميذ قد أجنزوها واستوعبوا -

قوانينها بشكل جيد.
تكون اإلعادة رد التكرار إعادة عرض اللعبة إذا كان املوقف التعليمي يتطلب ذلك مع مراعاة أال -

فقط.
العمل على حتقيق الراحة النفسية للتالميذ وذلك بشرح اللعبة بالتفصيل قبل بدايتها.-
).172،173، ص1990مراعاة املشاركة جلميع التالميذ.(قاسم املندالوي،-

تنظيم تعليم األلعاب الصغرية:. 6.1
على عالقة باألنشطة احلركية األخرى وحتمل هنا معىن إن أمهية التطور يف تعليم املهارات يكون مبين

التكرار، ويعترب بناء األساس املتني ضرورة يف النجاح يف ألعاب الفرق ولتأكيد التقدم املهاري يف ألعاب الفرق 
فإن التعليم يف الفصل عادة ينظم عند استخدام طريقة التدريس املباشرة ذا التتايل:

ات األقل صعوبة أوال.تعليم ممارسة املهار-
أداء األلعاب الصغرية اليت تعمل على ممارسة املهارات يف مواقف اللعب.-
إعادة ممارسة النشاط واملهارات.-
أداء اللعبة األساسية يف الفريق.-
مترينات على املهارات والصفات البدنية.-
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أداء اللعبة السن التاسع، ولكن ال ميكنيبدأ تقدمي مهارات األلعاب اجلماعية غالبا من الصف الرابع أي 
عادة قبل الصف اخلامس أي السن العاشر ولو أن ميول و حاجات واستعدادات أطفال جمموعة معينة سوف 
حتدد مىت تدرس هلا، ويكون تقدم اموعة يف أداء املهارات حمددا بنمطية الوقت املخصص للتدريس هلذه 

لذلك فإن مستوى الصف الدراسي الذي ميكن تعليم هذه املراحل خمتلف من املراحل املتتالية السابقة، وتبعا 
).180مدرسة ألخرى.(نفس املرجع السابق، ص

كيفية اختيار األلعاب الصغرية:. 7.1
إن اختيار مهارات معينة أو ألعاب متهيدية أو ألعاب الفرق يتوقف أوال على تطور املهارات لدى 

ملريب أن يضع يف االعتبار اخلربات الرياضية املكتسبة خارج املدرسة وداخلها.التالميذ وجيب على املعلم أو ا

األداء املهاري:.2

مفهوم املهارة:. 1.2
أخذت هذه الكلمة من الفعل مهر أي حذق وأتقن، واملاهر هو احلاذق والسابح ايد.(املنجد يف اللغة 

).777، ص1987العربية واألعالم، 
واملتميز يف اجناز أي عمل لضمان النجاح والتفوق، وتشمل مجيع جماالت احلياة هي األداء املتقن و

فالرسام البارع هو الذي جييد مهارات الفنون التشكيلية، والعامل املتميز هو الذي يتقن مهارات عمله، 
يف مهارات واملوسيقار املاهر هو الذي جييد العزف على اآلالت املوسيقية، والكاتب املتفوق هو الذي يتحكم 

الكاتبة.
(حممد حسين عالوي وحممد  واملهارة مصطلح يصعب حتديد أو إجياد تعريف مطلق له، ويرجع ذلك 
نصر الدين رضوان) إىل كوا تشري إىل مستويات نسبية من األداء أي على درجة من اجلودة منسوبة إىل 

" الذي يرى أنه ميكن التعبري Singerرمستويات الفرد ومستويات اجلماعة، ويستدالن على ذلك برأي "سنج
عن مصطلح املهارة وفقا لنوعني من املستويات مها:

املستوى النسيب واملستوى املطلق، فالنسيب حسب هذا العامل هو مدى حتصيل الفرد يف نشاط ما باملقارنة 
تقومي توضع يف مع مستوى زمالئه يف نفس النشاط، أما املطلق فهو مقارنة املستوى املهاري للفرد مبحكات 

شكل هرمي تصنف فيه املستويات املطلقة للمهارة يف األنشطة اخلاصة ا، وحتدد هذه املستويات مسبقا 
كمتطلبات رئيسية لألعمال املختلفة حيث يطلق عليها اسم مستويات املهارة القياسية وتستخدم كمحكات 

لكليات واملعاهد ونظام التنقيط يف اجلمباز لتحديد املستوى املهاري املطلق للفرد مثل حمكات القبول يف ا
).20، ص1987والغطس وغريها.(حممد حسن عالوي: حممد نضر الدين رضوان ، 
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": املهارة هي القدرة على استخدام الفرد Webster Dictionaryوحسب قاموس قاموس "ويبستر
).20ملعلوماته بكفاية واستعداده الجناز.( نفس املرجع السابق، ص

ملهارة هي نتيجة لعملية التعلم حيث يقول جيثري أن املهارة هي قدرة تكتسب بالتعلم حيث وا
).20يفترض مسبقا احلصول على نتائج حمددة هلا.(نفس املرجع السابق، ص

ويري "دوايتنج" أا تعين الكفاية يف اجناز واجبات وأعمال خاصة وحمددة.
از يف عمل أو نشاط معني، وهي تشري إىل جمموعة من " فيقول أا ترتبط باإلجنSingerأما "سنجر

االستجابات اخلاصة اليت تؤدى يف موقف حمدد، هذا املوقف يشتمل أساسا يف مضمونه معايري الكم على 
مستوى األداء يف املهارة.
" أن املهارة هي استجابات حركية لتوجيهات تصدر من املخ.( نفس Knappe كما يرى "كناب

).20ق، صاملرجع الساب
وتشتمل املهارة كافة األداءات الناجحة للوصول إىل أهداف سبق حتديدها شريطة أن يتميز هذا 

).13، ص2002األداء باإلتقان والثقة. .(مفيت إبراهيم محاد،
وتدل املهارة على مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من خالل القيام بأداء واجب حركي بأقصى 

).02، ص2002مع بذل أقل قدرة من الطاقة ويف أقل وقت ممكن.(مفيت إبراهيم محاد، درجة من اإلتقان
واملهارة هي سلوك معني لفرد حيددها عامل السرعة والدقة واألداء وحيكمها عامل النجاح والغرض 

,Thomas hil, 1987املوجود وهي تعتمد على نوع من الرقابة الذاتية اليت تفسر مميزات االقتصاد الثابت.(

p30.(
).J.weineck, 1990, p223وهي أيضا حل ملشكل حركي معني بطريقة عقالنية واقتصادية.(

وكخالصة ميكن القول أن املهارة هي قدرة الفرد على أداء أو إجناز بإتقان وباالقتصاد يف اجلهد و 
الوقت.

أنواع املهارات:. 2.2
هناك ثالث أنواع من املهارات:

مهارات معرفية: مثل مهارات احلساب واجلرب واهلندسة...إخل.-
مهارات إدراكية: هي قدرة الفرد على إدراك األشياء مثل مهارات إدراك األشياء املختلفة.-
مهارات حركية: مثل املهارات الرياضية.-

العوامل احملددة لطبيعة املهارة:. 3.2
" حول ثالث عوامل أساسية هي:Kerrطبيعة املهارة حسب "كريتتمحور العوامل احملددة ل
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شكل وطبيعة العمل: إما أن يكون بسيطا يتطلب التكرار يف شكله البسيط فتكون املهارة بسيطة أو -
يتطلب تكرارا مستمرا ومعقدا فتكون املهارة مركبة أو معقدة.

منطية العمل: تتحدد منطية العمل بعنصرين رئيسيني مها:-
أو معدالت األداء بالنسبة للزمن.Timing * توقيت األداء

.Sequencing * التسلسل أو التعاقب
النتائج املفترضة مسبقا: يعرب عنها بالسرعة والدقة والكفاية اليت يتم ا إجناز املهارة، وكيفية األداء أو -

).25، ص1987درجة صعوبته.(حممد حسن عالوي: حممد نضر الدين رضوان ،

عالقة مفهوم املهارة بالقدرة:. 4.2
هل املهارة هي القدرة؟

لإلجابة على هذا السؤال جيب حتديد أوال مفهوم القدرة، فهي جمموعة أو مجلة من األداءات املرتبطة أو 
رد من أعمال املتشاة وميكن حتديد معىن إجرائي للقدرة باألداء الذي يسفر عنها ويدل عليها فكل ما قام به الف

بدنية أوعقلية يدل على قدرته على األداء يف كل جمال من هذه ااالت، ويعتمد قياس هذه القدرة على رصد 
).25مظاهر األداء الذي يدل عليها ويرتبط ا.(نفس املرجع السابق، ص

Vernon " أن القدرة هي وسائل علمية لتصنيف األداء، ويعرفها "فرنونC.Burt "مسيل بريتويعترب

عاليا وتتمايز إىل حد ما، كطائفة اارتباط" بأا نفي وجود طائفة من األداءات اليت ترتبط مع بعضها البعض 
).28غريها من التجمعات األخرى لألداءات.(نفس املرجع السابق، ص 

وعليه ميكن اعتبار القدرة بأا تصنيف للنشاطات اليت يؤديها الفرد يف جمموعات حبيث تتشابه 
وتترابط فيما بينها.

ومن هنا يتبني لنا بأن القدرة واملهارة شيئان خمتلفان، ويرجع ذلك إىل كون املهارة تشري إىل مستوى من 
لم، وميكن مالحظتها وممارستها بينما القدرة فهي صفة األداء يف جمال واحد وحمدد، تكتسب باملمارسة والتع

نوعية تتميز بالعمومية والشمولية غري ظاهرة، تتحدد بالعوامل الوراثية لكنها تتأثر باملمارسة والتعلم وتتحسن 
وفقا ملستويات النضج، وتؤثر يف أداء العديد من املهارات، وذا يكون عدد املهارات أكرب من عدد القدرات 

ميتلكها الفرد.اليت

احلركة:. 5.2
لعملية التكامل كنتيجةهي عبارة عن تغيري التسلسل ألوضاع اجلسم أو أجزاء منه يف الزمان واملكان 

والتوافق بني العوامل العقلية، البنائية والوظيفية جلسم اإلنسان، حيث تعترب العوامل البنائية من أهم احملددات.
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زمن معني سواء كان له معىن أو مل يكن له غرض.(حممد يوسف الشيخ، وهي أيضا انتقال أو دوران يف
).198، ص1975

مفهوم املهارة احلركية:. 1.5.2
هي القدرة على إختاذ سلسلة من األوضاع التشرحيية ألجزاء اجلسم مفردة أو مجاعية، بدقة وكفاءة 

عاليتني وباالختصار يف الوقت واجلهد.

ية:أنواع املهارة احلرك. 2.5.2
* املهارة احلركية الكبرية: هي اليت تتطلب استخدام العضالت الكبرية األساسية يف اجلسم، خاصة 
عضالت اجلذع والعضالت اليت تربط األطراف باجلذع، ويظهر هذا النوع يف األعمال اليومية واألنشطة 

الرياضية.
وتفرد، هلا حجم ومدى صغريين * املهارة احلركية الدقيقة: تشمل حركات متخصصة، تتميز بأكثر دقة 

حمدودين متثل املهارات احلركية اليت تنجز عن طريق األطراف واموعات العضلية الصغرية ألا ال تتطلب بذل 
جمهود بدين كبري بل تعتمد على قدرات اإلحساس، وتظهر غالبا يف أعمال الرسم والفنون التشكيلية، العزف 

ن األعمال اليت تتطلب استخدام اآلالت واألجهزة واملاكينات.على اآلالت املوسيقية، والكثري م
بالرغم من تباين النوعني يف جوانب عديدة إال أنه جيب الفصل بينهما ألن األداء املهاري عند اإلنسان 
ميتد كشكل متسلسل ومتصل بني املهارات الكبرية والدقيقة، إذ تتجه حركة اإلنسان يف شكل متدرج، تبدأ 

ملهاري العام الذي يتضمن استخدام احلركة الكلية للجسم إلجناز العديد من األعمال اليت تتطلبها من النمط ا
احلياة اليومية 

إىل أمناط حركية متخصصة جدا تتطلبها بعض املهن واألعمال واألنشطة اخلاصة.(حممد حسن عالوي: 
).15، ص1987حممد نضر الدين رضوان، 

خصائص املهارة احلركية:. 3.5.2
هل األداء املهاري صفة مكتسبة أو موروثة؟

لقد أعطت الدراسات يف اال احلركي اإلجابة على هذا التساؤل حيث أكدت أن األداء املهاري 
احلركي يرتبط بكل من العوامل الوراثية اليت تتميز بالعمومية والشمولية باإلضافة إىل العوامل البيئية اليت متثل 

ات اخلاصة واليت تتميز بصفة اخلصوصية والنوعية.التعلم واملمارسة واخلرب
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" أن العوامل العامة يف القدرات Goodnovghand smart فقد أظهرت دراسة "جودناف ومسارت
"جيزال" إىل األنشطة  تظهر يف األداء احلركي لألطفال الصغار مما يدل على أا فطرية وموروثة، وتوصل 

نتيجة عوامل عامة تدل على قدرات فطرية وموروثة.احلركية األساسية عند األطفال هي 
على التوافق البدين عند للتوائم فأظهرت أن األمناط 1939" سنة Mcgrau أما دراسة "ماكجرو

احلركية يف السلوك األويل مثل الزحف، احلبو، اجللوس والوصول إىل األشياء والقبض عليها هي مهارات 
لتدريب وبدونه يف حني أن املهارات النوعية مثل التزحلق، واللعب على وراثية وعامة عند األطفال تنمو با

الصناديق، الغطس والسباحة وغريها فهي مهارات خاصة بكل طفل على حدا ال تنمو إال بالتعليم والتدريب 
).17واملمارسة.(نفس املرجع السابق، ص

املهارات احلركية يف اجلال الرياضي:. 4.5.2
استخدام العضالت لتحريك اجلسم أو بعض أجزائه من أجل حتقيق إجناز أو أداء بدين يقتضي هذا النوع 

).29خاص.(نفس املرجع السابق، ص
وهي مقدرة الفرد على التوصل إىل نتيجة من خالل القيام بواجب حركي بأقصى درجة من االتقان مع 

).13ص،2002بذل أقل قدر من الطاقة يف أقل زمن ممكن.(مفيت إبراهيم محاد، 
وتعترب املهارة الرياضية نتيجة للتفاعل بني املهارات املعرفية واإلدراكية والوجدانية كما أا عبارة عن 
إحتاد جمموعة من الوحدات احلركية يف شكل منط حركي خاص، وفقا لألساليب الفنية والقواعد املنظمة لكل 

كية مجلة من احلركات األساسية.لعبة، بغرض حتقيق نتائج معينة، حيث تضم هذه الوحدات احلر
نظرية الضبط والتحكم الذايت " أن املهارة الرياضية تعتمد علىKeerويرى "كري
Cybernétique مبعىن استخدام معلومات التغذية الرجعيةFeedback :من ثالث مصادر رئيسية هي

* معلومات عما جيب الوصول إليه أو حتقيقه.
لعمل أو األداء نفسه.* معلومات من ا

* معلومات من النتائج اليت حيققها الفرد.

مفهوم املهارة يف كرة القدم:. 6.2
املهارة يف كرة القدم هي كل التحركات الضرورية اهلادفة اليت تؤدى بغرض معني يف إطار قانون 

).71، ص1994كرة القدم سواء كانت هذه احلركات بالكرة أو بدوا.(حنفي حممود خمتار، 
وهي قدرة على التعامل مع الكرة وحل املشكالت يف إطار قانون اللعبة من أجل املشاركة يف بناء 
"حممد حازم وحممد أبو يوسف" بأا القدرة على انتقاء أنسب  اخلطط الدفاعية واهلجومية، ويرى 

لعبة كرة القدم وهو إصابة احلركات اليت تتماشى مع طبيعة املوقف املتغري مبا يتبع اهلدف األساسي يف 
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مرمى الفريق اخلصم بأكرب عدد من األهداف ومنعه من إصابة مرماه.(حممد حازم، حممد أبو يوسف، 
).49، ص2005

أمهية املهارة يف كرة القدم:.1.6.2
تكمن أمهية املهارة يف كرة القدم يف كوا األداة أو الوسيلة اليت متكن الالعب من بناء وتنفيذ 

اهلجومية والدفاعية من أجل الفوز باملباراة.اخلطط 
وتتوقف نتائج أي فريق على مدى إتقان العبيه للمهارات املختلفة هلذه اللعبة وملا كانت كرة 
القدم عبارة عن تبادل الفريقني ملواقف اهلجوم والدفاع ظهرت أمهية استخدام املهارات اهلجومية 

كيف مع الظروف املتغرية احمليطة بأدائها، وتعد املهارة حجرا والدفاعية وانتقاء األنسب منها بغرض الت
أساسيا إىل جانب العوامل البدنية والنفسية يف بناء الالعب املتكامل، ويشري "حممد حسن عالوي" إىل أنه 
مهما اتصف الالعب بصفات خلقية ووراثية وبلغ من اإلعداد البدين فإنه لن حيقق النتائج املرجوة ما مل 

ذلك باإلتقان التام للمهارات احلركية تبعا للنشاط الذي يتخصص فيه.(حممد حسن عالوي، يرتبط
).275، ص1972

وليس بالضرورة أن جيسد الالعب كل أنواع املهارات يف كرة القدم باعتبار هذه األخرية رياضة 
مجاعية تتطلب أن يكمل أداء كل العب فيها أداء باقي زمالئه يف الفريق.

لعوامل املؤثرة على األدء املهاري يف كرة القدم:ا. 2.6.2
خيضع الالعب خالل أدائه للمهارة يف كرة القدم إىل عدة عوامل حددها "إبراهيم شعالن وحممد 

عفيفي" يف النقاط التالية:
املساحة: - 

بطريقتني ففي حالة االتساع يكون اال كبري للحركة تؤثر مساحة اللعب على األداء املهاري
والسيطرة على الكرة واإلتقان، وهذا من خالل الرؤية واملتابعة اجليدة للكرة وموقع الزمالء، أما إذا 
صغرت املساحة فيضيق اال احلركي ويصعب التحكم يف الكرة حيث يتطلب هذا الوضع درجة عالية 

رد الفعل.من التركيز وسرعة كبرية ل
املكان أو املنطقة من امللعب:- 

كل منطقة من امللعب تتطلب تعامال خاصا بالكرة وبالتايل تستدعي مهارة معينة من غريها، 
تتناسب مع متطلبات حطط اللعب للفريق ومراحله، كالتمهيد للهجوم يف الثلث األول عقب االستحواذ 



اإلطار العام للدراسة

25

الثلث اهلجومي، كما أن جانيب امللعب حيتمان الكرات على الكرة مث بناؤه يف الثلث األوسط فتطويره يف
العكسي، بينما منطقة اجلزاء يفضل فيها األداء املباشر كالتصويب والتهيئة.
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موقع الزميل وحتركاته:- 
يؤثر موقع الزميل وأعضاء الفريق وحتركام يف أداء املهارة من حيث إطاء عدد من احللول عن 

التمرير السليمة، وإعطاء الفرصة الختاذ القرار السليم يف التوقيت املناسب طريق فتح الثغرات وزوايا 
واملكان املالئم.

الضغط من جانب املنافس:- 
ميكن تأثري هذا العامل على طريقة أداء املهارات، حيث يفرض اخلصم على الالعب الدمج بني 

ة األداء.أكثر من مهارة يف آن واحد كما يتطلب إخفاء النية عن كيفي
اجتاه ومسار سرعة وقوة ومستوى الكرة:- 

أما اجتاه الكرة سواء كان أمامي أو جانيب، فيفرض على اللعب إختاذ أوضاع معينة جلسمه، حيث 
حيتم هذا الوضع أسلوبا معينا يف األداء، بينما املسار فله حساسيته اخلاصة حسب نوعه سواء كان 

تتطلب سرعة وقوة الكرة استخدام اجلزء املناسب من اجلسم الذي مستقيما أو ملتويا أو لولبيا، فحني
يتالءم معهما يف الكرات القوية، فحالة االرتداد القوي تتطلب أسطح أكرب عند االستالم كباطن القدم أو 
الصدر مثال، عكس الكرات الضعيفة اليت تتطلب أسطحا صغرية كالوجه األمامي للقدم، أما مستوى 

أو عالٍ أو نصف عالٍ فيؤثر على األداء ليجعله من الثبات أو من احلركة أو من الوثب الكرة أرضي كان 
).16،22، ص 2001ألعلى يف اهلواء.( إبراهيم شعالن، حممد عفيفي، 

مهارة ضرب كرة القدم:. 3.6.2
ة، تستخدم هذه املهارة للتمرير واملناولة بني أعضاء الفريق، إما أن تكون صغرية، متوسطة أو طويل

كما تستعمل يف التسديد باجتاه اهلدف بغرض التسجيل أو إلبعاد الكرة من أمام املرمى من طرف 
املدافع. تشارك يف ضرب الكرة مجيع أعضاء اجلسم، حيث تنتقل القوة الكامنة يف عضالته إىل القدم عن 

).67-65، ص1980طريق الساق الضاربة.(أمر اهللا البساطي، 
لكرة بأربع مراحل هي:ومير أداء مهارة ضرب ا

* االقتراب.
* أخذ وضع التسديد: وضع القدم الثابتة مث املرجحة أي الرجل الضاربة.

* الضرب مع املتابعة.
وتنفذ هذه املهارة جبميع أحناء القدم فنجد:

الطرق الشائعة:- 
* بباطن القدم.
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القدم اخلارجي.* بوجه 
* بوجه القدم الداخلي.

* كعب القدم.
الطرق غري الشائعة:- 

* أسفل القدم.
* بالركبة.

* رأس القدم.

مهارة التسديد حنو املرمى:.3
ويتطلب التسديد من الالعب مقدرة على التركيز ومهارة فنية هي إحدى وسائل اهلجوم الفردي، 

عالية يف األداء ملختلف أنواع ضرب الكرة بالقدم وتأيت فرصة التسديد دائما بعد احملاورة أو بعد اللعب 
اجلماعي بني الالعبني، وجيب قبل التسديد أن يقرر الالعب كيف يسدد، وجيب أن يدرك الالعب 

).106مرمى الفريق املنافس.( حنفي حممود خمتار، صنواحي الضعف يف حارس 
إن التسديد يف املباريات يعترب عملية اختاذ قرارات، فدواعي الفشل أو فقدان الفريق للكرة إذا 
سدد الالعب قد تكون حاجزا نفسيا أمام الكثري من الالعبني، وعلى هذا فالتسديد البد أن يكون له 

الالعب منذ بداية عهده يف التدريب، كالثقة بالنفس مثال، صفات نفسية خاصة يتطلب غرسها يف
ولكي تكون عند الالعب الثقة يف النفس ليسدد البد وأن يكون وصل إىل مرحلة اإلتقان يف تكنيك 

التسديد حتت كل الظروف مثل:
التدريب على التسديد يف ظروف سهلة وبسيطة.- 
االرتفاع التدرجي يف سرعة األداء.- 
ستخدام الوسائل املساعدة (احلوائط املقسمة، األقماع والشواخص، احلواجز، املقاعد، املرمى ا- 

متعدد املساحات).
أن تؤدى مترينات التسديد من اجتاهات متغرية ملسار الكرة.- 
تثبيت مهارة التسديد عن طريق تغيري الظروف اخلارجية مثل استخدام مدافع سليب ولكن - 

بفاعلية.
التدريب على املهارة حنو ظروف أكثر صعوبة مثل وضع مدافع إجيايب.- 
االهتمام والتركيز على دقة التسديد لتثبيت التكنيك الصحيح.- 
االهتمام والتركيز على قوة التسديد لتثبيت التكنيك الصحيح.- 
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للتسديد.االهتمام بتنمية خطط اهلجوم الفردية واجلماعية إلجياد املواقف املناسبة- 
جيب على مدرب الناشئني إعطاء احلرية إلظهار قدرام على التسديد مع استخدام األسلوب - 

).158األمثل للتوجيه.( إبراهيم شعالن وحممد عفيفي، ص

دقة وقوة التسديد: . 1.3
عند تسديد الكرة جيب أن توجه حيث يكون من الصعب على احلارس املنافس أن يصدها، ومن 

را أساسيا يف جناحه، وكلما زادت خربة الالعب وتدريبه واملنطلق جند أن دقة وقوة التسديد هلما دهذا 
مقدرته على إرسال تسديدات قوية و دقيقة يف مكان حمدد من طرفه، أما الالعبني قليلي اخلربة زادت

لى القوة وحدها والتدريب فإم غالبا ما يهدرون فرصا ذهبية لتسجيل األهداف إما بسبب تركيزهم ع
أو الدقة وحدها، فهناك من يركز على القوة أثناء التسديد وهو قريب جدا من املرمى فيخطئ املرمى،
كما أن هناك من الالعبني من يسددون الكرة بدقة على حساب القوة وبذلك يعطي الوقت الكايف 

للحارس للتحرك وصد الكرة.
ة حنو املرمى، وجيب على الالعب دائما أن يوازن إذن فالقوة والدقة مطلوبتان عند تسديد الكر

بينهما أثناء التصويب حسب املوقف الذي يواجهه.
تزداد نسبة القوة على الدقة أثناء التسديد يف احلالتني التاليتني:

يف معظم حاالت التسديد ملسافة بعيدة.-أ
يف حالة التسديد القريب من زوايا يصدها حارس املرمى.- ب

ة الدقة على القوة أثناء التسديد يف حالو ما إذا كانت الكرة قريبة من املرمى وخاصة إذا تزداد نسب
- 138، ص1991ماكان احلارس غري متمكن من الزاوية اليت يسدد إليها الالعب.(مفيت إبراهيم، 

139      .(

سنة):13التعريف باملرحلة العمرية (أقل من . 4
باملراهقة واليت حيدث فيها واليت حيدث فيها االنتقال التدرجيي حنو ويطلق على هذه املرحلة مبا يعرف 

).100، ص1999النضج البدين واجلنسي والعقلي والنفسي.(عبد الرمحان العيساوي، 
أو هي لفظة وصفية تطلق على الفرد غري الناضج انفعاليا وجسميا وعقليا من مرحلة البلوغ مث الرشد 

).241ص، 1989فالرجولة.( تركي رابح، 
أما معىن هذه املرحلة العمرية عند الالتينيني فتعين التدرج حنو النضج اجلسمي والعقلي والنفسي 
واالجتماعي والعاطفي والوجداين أو االنفعايل ويشري ذلك إىل حقيقة مهمة وهي أن النمو ينتقل من مرحلة إىل 

الطفولة ويصبح مراهقا بني عشية مرحلة فجأة، ولكنه تدرجيي ومستمر ومتصل، فاملراهق ال يترك عامل
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وضحاها ولكنه ينتقل انتقاال تدرجييا ويتخذ هذا االنتقال شكل ومنو وتغري يف جسمه وعقله ووجدانه فاملراهقة 
تعد امتدادا ملرحلة الطفولة وإن كان هذا ال مينع من امتيازها خبصائص معينة متيزها عن مرحلة الطفولة وهلذا 

جدا مما يستوجب معرفة خصائصها وحاجاا كي جتنب فهي مرحلة حساسة ومهمة
.http:/www.ISPam web.net)احنرافها.(
" أن هذه املرحلة تتطلب تطوير التوافق وتعلم احلركات السهلة La dislave يقول "لدي سالف-

).La dislave, 1984, p16والصعبة من خالل التمرينات املطبقة.(
نطالقا من وجهة نظر التطور احلركي فإن هذا العمر هو أفضل عمر " اKorte ويقول أيضا "كورت-

).Korte, 1997, p65زمين جيب استثماره لتطوير القابلية احلركية متنوعة الوجوه.(

مفهوم النمو:. 4.1

النمو التكويين: 1.1.4
وارتفاعه، فالفرد ينمو ككل ونعين به منو الفرد يف اهليئة والشكل والوزن والتكوين نتيجة لطوله وعرضه 

يف مظهره اخلارجي العام وينمو داخليا تبعا لنمو أعضائه املختلفة.

النمو الوظيفي: . 2.1.4
ونعين به منو الفرد يف اهليئة والشكل والوزن والتكوين نتيجة لطوله وبذلك يشتمل النمو مبظهريه 

، 1998.(حممد احلمحامي ووليد اخلويل، الرئيسيني كيميائية وفسيولوجية وطبيعية ونفسية واجتماعية
).53-52ص

سنة):13مفهوم الطفولة املتأخرة (أقل من . 2.4
هي مرحلة إتقان اخلربات واملهارات اللغوية واحلركية، والعقلية السابق اكتساا، حيث ينقل الطفل 

شاكل االنفعالية، ومييل تدرجييا من مرحلة الكسب إىل مرحلة اإلتقان، والطفل يف حد ذاته ثابت وقليل امل
الطفل ميال شديدا إىل امللكية اليت بدأ يف النمو قبل ذلك، كما يتجه لالنتماء إىل اجلماعات املنتظمة بعد أن 

).15، س1992كان مييل قبل ذلك رد االجتماع ملن يف سنه.(عبد الرمحان عساوي، 
ديد من الكبار، إذ جند هناك صعوبات إن طفل يف هذه املرحلة يأخذ األمور جبدية تامة، ويتوقع اجل

جيدها الكبار يف معاملتهم له، وخاصة أننا نتذبذب يف هذه املعاملة، فتارة نطلبه أن يكون كبريا، وتارة أخرى 
نذكره أنه مازال طفال صغريا، فإذا بكى مثال، عاتبناه ألنه ليس بطفل صغري، وإذغ ابتعد عن املنزل عاتبناه ألنه 

طفل صغري.
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كانت معايري األطفال يف هذا السن ختتلف عن معايري الكبار، يعكس املراهق أو طفل الرابعة أو وملا
اخلامسة، الذي يسعى إلرضاء من حوله وتقديرهم، وملا كانت هذه املرحلة من السن تتميز ببدأ انطالقه خارج 

املنزل فيصبح إرضاء أصدقائه أهم من إرضاء والديه.
متيز أطفال هذه املرحلة، جند أن الطفل يصرف جل وقته خارج املنزل يف ونظرا لطاقة النشاط اليت

، 1991اللعب، ويصعب على األسرة وعلى الكبار انتزاعه من بني أصدقائه يف اللعب.( سعد جالل، 
).200-198ص

سنة):13مميزات املرحلة العمرية (أقل من . 2.4
من أهم مميزات هذه املرحلة جند:

هارات الالزمة للمهارات العادية.اكتساب امل-
تنمية املهارات األساسية للقراءة والكتابة واحلساب.-
تنمية املفاهيم الالزمة للحياة اليومية.-
سرعة االستجابة للمهارات التعليمية. -
اقتراب يف مستوى درجة القوة بني الذكور واإلناث، كما أن االختالف غري واضح.( سيد خريي، -
).21-20ص ، 1976

ويعترب العلماء أن يف هذه املرحلة يتحسن التوافق العصيب العضلي لدى الطفل وكذلك اإلحساس 
باالتزان، وميكن القول أن النمو احلركي يصل إىل ذروته، كما يعترباا املرحلة املثلى للتعلم احلركي واكتساب 

).39، ص2001املهارات احلركية.(حممد مصطفى زيدان، 
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تطبيقيةاخللفية املعرفية ال

:اخللفية املعرفية التطبيقية

: اإلجراءات امليدانية للدراسةالفصل األول.1

الفصل الثاين: عرض النتائج وتفسريها ومناقشتها.2
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األول: اإلجراءات امليدانية للدراسةالفصل 

الفصل األول: اإلجراءات امليدانية للدراسة

الدراسة االستطالعية.1

اتمع.2

العينة.3

املنهج املتبع.4

جماالت الدراسة.5

أداة مجع البيانات.6

الربنامج املطبق.7

األساليب اإلحصائية املستعملة.8

اإلحصاء الوصفي.9

اإلحصاء االستداليل.10
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االستطالعية:الدراسة .1

. تعريف الدراسة اإلستطالعية: 1.1
البحث االستطالعي أو الدراسة العلمية الكشفية الصياغية االستطالعية، هو البحث الذي يسـتهدف  

التعرف على املشكلة فقط وتقوم احلاجة إىل هذا النوع من البحوث عندما تكون املشكلة حمل البحث جديدة 

املعلومات أو املعارف املتحصل عليها حول املشكلة قليلة وضعيفة.مل يسبق إليها، أو عندما تكون

إن أي دراسة ميدانية تعتمد يف خطواا األوىل على الدراسة االستطالعية وحىت نعطي ملوضوع دراستنا 

الصيغة العلمية، وبعد التشاور مع األستاذ املشرف ودرب فريق نادي الشرطة باجللفة التمسنا ضعف يف قـوة  

التسديد، قوة التسديد بالرجل وقوة التسديد بالرأس حيث قمنا بإجراء دراسة استطالعية لكي نعاجل كل مـا  

خيدم موضوع حبثنا.

وقمنا بدراسة ميدانية باإلمكانيات املتوفرة لدى النادي مع مراعاة أوقات التدريب، كما قابلنا الطـاقم  

املالئمة من أجل السري احلسن للربنامج املقترح. املسؤول للنادي باملساعدة التامة وتوفري الظروف 

وحدات تعليمية تدريبية وتدريبية. 10أسابيع احتوى على 8استغرق هذا الربنامج املقترح 

اتمع: .2

تعريف اتمع:. 1.2
هو جمموعة من اخلصائص اليت حيددها الباحث تكون مضبوطة عند كافة أعضاء العينة، ويعترب من 

األساسية اليت ينبغي أن يراعيها الباحث ويوليها اهتماما كبريا، فبدون حتديد اتمع وحتديـد العناصـر   النقاط

يسـتطيع الباحـث الـتحكم يف كافـة املـتغريات املرتبطـة بالبحث.(عبـد الـيمني         الداخلة فيـه ال 

).69،ص2009بوداود،
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جمتمع الدراسة: . 2.2
سنة وعدد 13الشرطة باجللفة حيث تكون من فئتني مها أقل من متثل جمتمع الدراسة يف العيب نادي 

العب 30مهامجني من أصل 10العب حيث اخترنا 30سنوات وعددهم 10العب و أقل من 30العبيه 

سنة، حيث قدمت لنا كامل اإلمكانيات والوسائل الالزمة اليت ساعدت عل تطبيـق  13من الفئة األقل من 

ب الصغرية.الربنامج املقترح لأللعا

العينة:.3

:تعريف العينة. 1.3
هي جزء من الكل نقوم باختيارها بطريقة معينة لدراستها من أجل التحقق من الظاهرة يف هذا الكل 

كما تعرف بأا جمموعة من االفراد ختتار بطرق خمتلفة من جمتمع كبري لدراسة ظاهرة فيه وبشكل عام فـإن  

، ومت اختيـار  من االفراد تؤخذ من اتمع األصل حبيث تكون ممثلة له متثيال صادقاالعينة نعرفها بأا جمموعة

بطريقة مقصودة وال يتم تعميم نتائجها إال بعد املقارنة وإجراء دراسة أخرى وميكن أن تستعمل عينة الدراسة 

مثل رياضة اجلمبـاز أو  العينة املقصودة عندما يكون اتمع األصلي قليل العدد وخاصة يف الرياضات الفردية

رياضة العاب القوى و ميكن كذلك استخدامها عندما تريد قصد دراسة بعينها كأن تقصد دراسة احلالة البدنية 

. (نفـس املرجـع   لرياضي معني ال غري إىل غري ذلك من املواقف اليت تدفعنا إىل القصد يف الدراسة و البحث

).72و67السابق، ص

عينة البحث: .2.3
العب يف نادي الشرطة باجللفة (اقل من 30مهامجني من اصل 10عينة البحث احلايل متكونة من 

سنة).13

املنهج املتبع:.4

تعريف املنهج:. 1.4
هو الطريقة اليت يتعني على الباحث أن يلتزمها يف حبثه حيث يتقيد باتباع جمموعة من القواعد العامة اليت 

.ا الباحث يف سبيل الوصول إىل احللول املالئمة ملشكلة البحثيمن على سري البحث ويسترشد 
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ولقد تعددت أنواع املناهج وصنفت عدة تصنيفات فمنها املنهج الوصفي ومنها االستطالعي و التحليلي 

كما صنفت إىل أنواع رئيسية وأخرى فرعية ولكل نوع طريقتـه و  .و املقارن و التارخيي و التجرييب ....اخل

يعترب من أكثر املناهج العلمية ، وقد مت اختيار املنهج التجرييب والذي ليت جيب على الباحث أن يتقيد اقواعده ا

بصورة واضحة وذلك ألا ال تقف عند جمرد وصف موقف أو حتديـد  اليت تتمثل فيه ا معامل الطريقة العلمية

ات املتعلقة بظاهرة معينة وحيدث يف بعضـها  حالة أو التاريخ للحوادث املاضية بل يقوم الباحث بدراسة املتغري

وأثناء ذلك املتغرياتتغيريا مقصودا ويتحكم يف متغريات أخرى حىت يتوصل إىل العالقات السببية بني كل هذه 

ستخدم يف هذه الدراسة املنهج التجرييب بتصميم العينة الواحدة.أو، يراعي حتقيق أقصى درجات الضبط العلمي

).136و111(نفس املرجع السابق، ص

ااالت:.5

اال الزماين :. 1.5
كانت بداية اجلانب التمهيدي يف شهر ديسمرب اما اجلانب النظري فكانت يف شهر جانفي أما بالنسـبة  

جانفي اما اجلانب التطبيقي فكانت بدايته يف شـهر  03لربنامج االلعاب الصغرية املقترح فكانت انطالقته يف 

فيفري. 

اال املكاين:. 2.5
سنة ومت تطبيق الربنامج املقترح لاللعاب الصغرية يف مركب 13نادي الشرطة باجللفة فئة اقل من 

1954اول نوفمربالبلدية 

أداة مجع البيانات:.6
مت مجع البيانات عن طريق اختبارات مهارية:

اختبار قياس دقة التسديد:. 1.6
التصويب داخل مرمى كرة قدم وداخله مرمى كرة يد.

الغرض:-
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دقة التصويب يف جزء حمدد من املرمى مع وجود احلارس.

األدوات املستخدمة:-

مرمى كرة يد.–مرمى كرة قدم –كرة قدم 

وصف األداء:-

جـزء حمـدد و   توضع الكرة عند نقطة التصويب و عند إعطاء اإلشارة يتقدم الالعب حنو املرمى يف

تعطى تسعة حماوالت والترتيب كالتايل:

وإذا اصطدمت الكرة بأحد القوائم وسط املرمى، -اجلزء األيسر من املرمى -اجلزء األمين من املرمى 

تعاد احملاولة.

التسجيل:-

درجات.10الوسط –درجة 20اجلهة اليسرى -درجة 40اجلهة اليمىن 

ديد:اختبار قياس قوة التس. 6.2
املرمى املقسم.

الغرض:-

قياس قوة التسديد.

األدوات املستخدمة:-

كرات قدم وشريط.3

وصف األداء:-

كرات، يتحرك الالعب ويقوم بركل الكـرة  3م) وأمامه 18يقف الالعب خلف خط األداء مبسافة (

حماوالت.3حنو املرمى حيث تعطى لكل العب 

التسجيل:-

يف الزوايا العليا.درجة على التسديد 20-

السفلى.االزوايجرجة على التسديد يف 115-

درجات على التسديد يف املنتصف.5-
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اختبار قياس قوة التسديد بالراس:. 3.6
ضرب الكرة بالرأس إىل أبعد مسافة.

الغرض:-

قياس قوة ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة ممكنة.

األدوات املستعملة:-

قياس.كرة قدم وشريط 

وصف األداء:-

يرمي الكرة عاليا مث يقوم بضرا باجلبهـة  اإلشارةيقف الالعب خلف خط البدء ماسكا الكرة وعند 

حماوالت.3ألبعد مسافة ممكنة إىل األمام وتعطى لكل العب 

التسجيل:-

حتتسب أفضل حماولة يسجلها الالعب.

الربنامج املطبق:.7
وحدات تدريبية حيث تنوعت من وحدات تعليمية 10املقترح  من تشكل برنامج األلعاب الصغرية

خلـق  دقيقة مت فيها 15تدريبية و وحدات تدريبية حيث تشكلت الوحدة التدريبية من مرحلة متهيدية ومدا 

العاب 03و التهيئة اجليدة للمرحلة الرئيسية وبدورها متثلت يف لألداءو الوظيفي االستعداد النفسي و البدين

دقيقة ويف االخري من املرحلة اخلتامية حيث مت فيها 30دقائق اي يف اموع 10صغرية مدة كل لعبة صغرية 

الرجوع اىل احلالة الوظيفية االوىل.

مت حتكيم الربنامج املقترح املطبق من طرف أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضـية  

باجللفة.

ستعملة:األساليب اإلحصائية امل.8

اإلحصاء الوصفي:. 1.8
املتوسط احلسايب.-

S االحنراف املعياري-
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:االستداليلاإلحصاء .2.8
.T-test اختبار الفروق بني املتوسطات حالة عينتني مترابطتني-

.Dfدرجة احلرية -

αمستوى الداللة-

sig الداللة املعنوية-

.SPSS 22متت املعاجلة االحصائية عن طريق برنامج : مالحظة
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الفصل الثاين: عرض نتائج الدراسة 
وتفسريها ومناقشتها

وتفسريها ومناقشتهالفصل الثاين: عرض نتائج الدراسة 

الفرضية األوىلعرض و حتليل و مناقشة نتائج .1

عرض و حتليل و مناقشة نتائج الفرضية الثانية.2

عرض و حتليل و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة.3

االستخالص.4
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عرض وحتليل ومناقشة نتائج الفرضية األوىل:.1

فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والبعدي لدقة التسديد لدى الناشئني هناكالفرضية: -

تعزى لربنامج األلعاب الصغرية املقترح.

معرفة أثر برنامج األلعاب الصغرية على دقة التسديد لدى العيب نادي الشرطة لكرة القـدم  الغرض: -

سنة).13(أقل من 

13ميثل الفروق االحصائية بني القياس القبلي والبعدي لدقة التسديد لدى العيب نادي الشرطة لكرة القدم (اقل من 1جدول 
سنة).

الداللة sig α Df
Ttest

احملسوبة

االحنراف 

املعياري

املتوسط 

احلسايب

دقة 

التسديد

دال 0,001 0,05 9 4,93
41,04 102 قبلي

18,52 151 بعدي

حتليل النتائج:-

باحنراف معياري 102نالحظ من اجلدول أن املتوسط احلسايب للقياس القبلي لدقة التسديد يساوي 

باحنراف معياري يساوي 151، أما القياس البعدي لدقة التسديد فمتوسطه احلسايب يساوي 41,04يساوي 

، 0,05عند مستوى داللة يساوي 9بدرجة حرية تساوي 4,93كان مقداره T-test، أما قيمة 18,52

. αوهي أقل من 0,001كانت sigأما قيمة 

إذن فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي لدقة التسديد لصاحل القياس 

البعدي.
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مناقشة النتائج:-

من املعاجلة اإلحصائية تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والقيـاس البعـدي   

لصاحل القياس البعدي لدقة التسديد تعزى للربنامج املقترح املطبق، أي أن برنامج األلعاب الصغرية أثر إجيابيـا  

قحطـان  ، ما توافق مع دراسـتني  سنة)13(اقل من على دقة التسديد لدى العيب نادي الشرطة لكرة القدم 

جليل خليل العزاوي و ناهده عبد زيد الدليمي.

واليت تنمي و تطور املهارات احلركية و البدنية و وهذا راجع لتركيز الباحث على ألعاب صغرية تنافسية 

ليتنـافس  باإلضافة إىل األداء احلركي هي عبارة عن ألعاب بسيطة التنظيم يشترك فيها أكثر من فردالوظيفية

وفق قواعد مسرية ال تقتصر على سن أو جنس أو مستوى بدين معني ويغلب عليها طابع الترويح والتسلية وقد 

من أجل تنمية املهارات احلركية و من املهارات احلركية هـي مهـارة   تستخدم بأدوات أو بأجهزة أو بدوا 

ية اختاذ قرار فدواعي الفشل يف التسـديد أو فقـد   فمهارة التسديد حنو املرمى يف املباريات تعترب عملالتسديد

الفريق الكرة اذا سدد الالعب قد تكون حاجزا نفسيا أمام الكثري من الالعبني و هنا تدخل األلعاب الصغرية يف 

مما ادى اىل وجود فروق ذات التحضري اجليد هلذه اللحظات يف املباراة فإن تنمية مهارة التسديد لدى الناشئني

حصائية بني القياس القبلي و القياس البعدي  لصاحل القياس البعدي.داللة ا
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عرض وحتليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:.2

الفرضية: هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والبعدي لقوة التسديد لدى الناشئني -

تعزى لربنامج األلعاب الصغرية املقترح.

برنامج األلعاب الصغرية على قوة التسديد لدى العيب نادي الشرطة لكرة القدم معرفة أثرالغرض: -

سنة). 13(اقل من 

13مناقل(القدملكرةالشرطةناديالعيبلدىالتسديدلقوةوالبعديالقبليالقياسبنياإلحصائيةالفروقميثل2جدول 
).سنة

الداللة sig α Df
Ttest

احملسوبة

االحنراف 

املعياري

املتوسط 

احلسايب
دقة التسديد

دال 0,000 0,05 9 7,42
70,5 241 قبلي

42,37 378 بعدي

حتليل النتائج:-

باحنراف معيـاري  241نالحظ من اجلدول أن املتوسط احلسايب للقياس القبلي لقوة التسديد يساوي 

باحنراف معياري يساوي 378، أما القياس البعدي لقوة التسديد فمتوسطه احلسايب يساوي 70,5يساوي 

، 0,05عند مستوى داللة يساوي 9بدرجة حرية تساوي 7,42كان مقداره T-test، أما قيمة 42,37

. αوهي أقل من 0,000كانت sigأما قيمة 

إذن فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي لقوة التسديد لصـاحل القيـاس   

البعدي.
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مناقشة النتائج:-

ق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والقياس البعدي لصاحل من املعاجلة اإلحصائية تبني وجود فرو

القياس البعدي لقوة التسديد تعزى للربنامج املقترح املطبق، أي أن برنامج األلعاب الصغرية أثر إجيابيا على لقوة 

خليل قحطان جليلسنة)، ما توافق مع الدراستني13التسديد لدى العيب نادي الشرطة لكرة القدم (اقل من 

العزاوي و ناهده عبد زيد الدليمي.

واليت تنمي و تطور املهارات احلركية و البدنية و وهذا راجع لتركيز الباحث على ألعاب صغرية تنافسية 

باإلضافة إىل األداء احلركي هي عبارة عن ألعاب بسيطة التنظيم يشترك فيها أكثر من فرد ليتنـافس  الوظيفية

ر على سن أو جنس أو مستوى بدين معني ويغلب عليها طابع الترويح والتسلية وقد وفق قواعد مسرية ال تقتص

من أجل تنمية املهارات احلركية و من املهارات احلركية هـي مهـارة   تستخدم بأدوات أو بأجهزة أو بدوا 

تسـديد أو فقـد   فمهارة التسديد حنو املرمى يف املباريات تعترب عملية اختاذ قرار فدواعي الفشل يف الالتسديد

الفريق الكرة اذا سدد الالعب قد تكون حاجزا نفسيا أمام الكثري من الالعبني و هنا تدخل األلعاب الصغرية يف 

مما ادى اىل وجود فروق ذات التحضري اجليد هلذه اللحظات يف املباراة فإن تنمية مهارة التسديد لدى الناشئني

س البعدي  لصاحل القياس البعدي.داللة احصائية بني القياس القبلي و القيا



الفصل الثاين: عرض نتائج الدراسة وتفسريها ومناقشتها

44

عرض وحتليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:.3

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي والبعدي للتسديد بالرأس لدى الناشئني الفرضية: -

تعزى لربنامج األلعاب الصغرية املقترح.

معرفة أثر برنامج األلعاب الصغرية على قوة التسديد لدى نادي الشرطة لكرة القدم (اقل من الغرض: -

سنة). 13

مناقل(القدملكرةالشرطةناديالعيبلدىبالرأسللتسديدوالبعديالقبليالقياسبنياإلحصائيةالفروقميثل3جدول 
).سنة13

الداللة sig α Df
Ttest

احملسوبة

االحنراف 

املعياري

املتوسط 

احلسايب

دقة 

التسديد

دال 0,000 0,05 9 7,67
0,64 5,93 قبلي

0,56 6,39 بعدي

حتليل النتائج:-

بـاحنراف  5,93نالحظ من اجلدول أن املتوسط احلسايب للقياس القبلي للتسديد بالرأس يساوي 

بـاحنراف  6,39، أما القياس البعدي للتسديد بالرأس فمتوسطه احلسايب يسـاوي  0,64معياري يساوي 

عند مستوى داللـة  9بدرجة حرية تساوي 7,67كان مقداره Ttest، أما قيمة 0,56معياري يساوي 

. αوهي أقل من 0,000كانت sig، أما قيمة 0,05يساوي 

إذن فإنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي للتسديد بـالرأس لصـاحل   

القياس البعدي.
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مناقشة النتائج:-

قيـاس البعـدي   من املعاجلة اإلحصائية تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي وال

لصاحل القياس البعدي للتسديد بالرأس تعزى للربنامج املقترح املطبق، أي أن برنامج األلعاب الصغرية أثر إجيابيا 

قحطان سنة)، ما توافق مع الدراستني 13على التسديد بالرأس لدى العيب نادي الشرطة لكرة القدم (اقل من 

.جليل خليل العزاوي و ناهده عبد زيد الدليمي

واليت تنمي و تطور املهارات احلركية و البدنية و وهذا راجع لتركيز الباحث على ألعاب صغرية تنافسية 

باإلضافة إىل األداء احلركي هي عبارة عن ألعاب بسيطة التنظيم يشترك فيها أكثر من فرد ليتنـافس  الوظيفية

وفق قواعد مسرية ال تقتصر على سن أو جنس أو مستوى بدين معني ويغلب عليها طابع الترويح والتسلية وقد 

املهارات احلركية هـي مهـارة   من أجل تنمية املهارات احلركية و من تستخدم بأدوات أو بأجهزة أو بدوا 

فمهارة التسديد حنو املرمى يف املباريات تعترب عملية اختاذ قرار فدواعي الفشل يف التسـديد أو فقـد   التسديد

الفريق الكرة اذا سدد الالعب قد تكون حاجزا نفسيا أمام الكثري من الالعبني و هنا تدخل األلعاب الصغرية يف 

مما ادى اىل وجود فروق ذات يف املباراة فإن تنمية مهارة التسديد لدى الناشئنيالتحضري اجليد هلذه اللحظات 

داللة احصائية بني القياس القبلي و القياس البعدي  لصاحل القياس البعدي.
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خامتة:

الطرق احلديثة املنتهجة نظرا ات التسديد حنو املرمى هي من أهمكطريقة لتعلم مهارإن األلعاب الصغرية 

وتنمية قدرات ومهارات الالعـب الناشـئ، وهـذه    لتطويرللدور الكبري الذي تلعبه يف بلوغ أهداف جمتمع

، ألن الطفل يفسنة، واليت تعترب خصبة ومالئمة لصقل املهارات13الطريقة تتالءم مع الفئة العمرية األقل من 

هذه املرحلة ميتاز بالنشاط واحليوية وامليول إىل اللعب، لذلك فإا تستهوي األطفال وتتيح هلم الفرصة لتطوير 

وتنمية قدرام املهارية، هذا ما جعلنا نؤكد على استعمال هذه الطريقة احلديثة خاصة مع املبتـدئني الـذين   

االطمئنان فريق مستقبال، لذلك فإن العناية بتنشئتهم تنشئة سليمة يعينيعتربون العبو الدرجة املمتازة وعماد ال

على مستقبل كرة القدم.

وعلى ضوء النتائج احملصل عليها توصلنا إىل ضرورة إعطاء هذه الطريقة املكانة واألمهية اليت تسـتحقها  

تتماشـى مـع متطلبـات    برامج ومناهج علمية حديثةأثناء عملية تدريب وتكوين الناشئني، وضرورة اتباع

احلديث.وأساليب التدريب الرياضي

أخـرى يف هـذا   ويف األخري نستطيع القول بأن هذه النتائج البد أن تكون مرجعا ومنطلقا لدراسات

اال، ومنارا للمختصني يف جمال التدريب الرياضي للسري على الطريق الصحيح بداية من إجياد الربامج الناجعة 

.وتوجيهه حنو التأهيل الصحيحنجاح هذا الفردوتوفري الظروف ل
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قائمة املراجع:
املراجع العربية:

، مطبعة االسكندرية،التدريب و اإلعداد البدين يف كرة القدمأمر اهللا البساطي: -

.1980مصر، 

.1994دار الفكر العريب، مصر، احلركي،النموأسامة كامل راتب: -

،1، مركز الكتاب للنشر، طبعة كرة قدم الناشئنيإبراهيم شعالن، حممد عفيفي: -

.2001القاهرة، مصر، 

.املعجم الوسيطإبراهيم أسيس وآخرون: -

.1970، القاهرة، دار املعارف، املسابقات واأللعاب الصغريةبطرس رزق اهللا: -

،1، ديوان املطبوعات اجلامعية، طبعة أصول التربية والتعليمتركي رابح: -

.1989اجلزائر، 

، مطبعة بغداد، العراق،كرة القدم وعناصرها األساسيةثامر حمسن، واثق ناجي: -

.41، ص1989

، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر،كرة القدم للناشئنيحنفي حممود خمتار: -

1997.

.1976، القاهرة، موسوعة األلعاب الرياضيةد حسن عالوي: حمم-

االختبارات املهارية والنفسية حممد حسن عالوي، حممد نصر الدين رضوان: -

.1987، دار الفكر العريب، مصر، يف اال الرياضي
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، 2ريب، طبعة الفكر العر ، داأسس بناء برامج التربية البدنية والرياضيةحممد احلمحامي وأمني اخلويل: -

.1998القاهرة، مصر، 

اجلامعيـة، اجلزائـر،   ، ديوان املطبوعـات 1، طبعة علم النفس االجتماعيحممد مصطفى زيدان، -

2001.

،نظريات وطرق التربية البدنيةحممد عرض بسيوين، فيصل ياسني الشطاطي: -

.1992، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2طبعة 

، جامعة1، مركز الكتاب للنشر، طبعة املهارات الرياضيةمفيت إبراهيم محاد: -

.2002حلوان، مصر، 

لدنيا الطباعة والنشر، ، دار الوفاءأسس اختيار الناشئني يف كرة القدمحممد حازم، حممد أبو يوسف: -

.2005مصر، 

االجتماعي حنودراسة النمو النفسي -سيكولوجية النموعبد الرمحان عساوي، -

.1992، بدون طبعة، دار النهضة العربية، بريوت، الطفل املراهق

، دار الراتب دراسات يف تفسري السلوك اإلنساينعبد الرمحان العيساوي: -

.1999اجلامعية، بريوت، لبنان، 

، ديوان لرياضيةوااملرشد يف البحث العلمي لطلبة التربية البدنيةعطاء اهللا أمحد: -عبد اليمني بوداود-

.2009املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

العريب، القاهرة، مصر.، دار الفكراألسس النفسية للنمو من الطفولة إىل الشيخوخةفؤاد ي السيد: -

.1991، دار الفكر العريب، القاهرة، 2، طبعة الطفولة واملراهقةسعد جالل: -

، الد السابع، مطبعة حكومةلة: النمو اجلسمي يف مرحلة الطفوسيد خريي-
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.1976الكويت، 

املراجع األجنبية:-

- La dislave.H : Entrainement de foot balle, édition groupe ESC ,

 Lyon, France, 1984.

- Korte : Sport de compétition, édition Vigot, Paris, France,

 1997.

-http:/www.ISPamweb.net/Familly./adulance/adupance/adupa

nce2..le 05/05/2007.



قائمة املالحق

املالحق:

تائج القياس القبلي و البعدي لدقة التسديد.1

نتائج القياس القبلي و البعدي لقوة التسديد.2

للتسديد بالراسنتائج القياس القبلي و البعدي.3

الوحدات التدريبية املطبقة.4

استمارة التحكيم .5
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:التسديدلدقةالبعديوالقبليالقياسنتائج. 1ملحق 

.املرمىحنوالتسديدلدقةالقبليالقياس. ميثل 4جدول 

.املرمىلتسديد حنو االنتائج األولية للقياس القبلي لدقة  العينة
10 / 20 / / 40 10 / / 1
/ 10 / 20 / 40 / / / 2

10 / 10 20 40 / 40 20 40 3
10 10 40 / 20 / 20 20 10 4
10 / 10 40 40 / / / / 5
40 10 10 / / 10 10 20 / 6
10 10 10 / / / / / / 7
10 10 / / / 20 / 40 40 8
10 10 40 / / / / 20 / 9
40 / 10 / / / 40 / 40 10

.املرمىحنوالتسديدلدقةبعديالالقياس. 5جدول 

النتائج األولية للقياس البعدي لدقة التسديد حنو املرمى. العينة
/ 10 40 10 / 40 10 10 20 1

10 40 10 10 40 10 20 / 10 2
10 20 / 20 20 10 40 40 20 3
/ 40 20 10 40 / 40 10 / 4
/ / 40 / 10 40 20 / 20 5

40 / 10 / / 40 10 10 20 6
20 10 40 10 40 / / / 20 7
40 40 10 10 / / 20 20 40 8
/ 20 20 10 10 / 40 40 / 9

10 / 40 / 20 / 10 40 40 10
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:التسديدلقوةالبعديوالقبليالقياسنتائج. 2ملحق 

.املرمىحنوالتسديدلقوةالقبليالقياسميثل. 6جدول 

النتائج األولية للقياس القبلي لقوة التسديد حنو املرمى. العينة
5 / / 115 / 20 / 5 / 1

115 5 20 / 115 / / / 20 2
/ / / / 20 5 5 115 5 3

115 / / / 5 / 115 / 115 4
20 / / 5 115 5 / / / 5
115 5 / 20 / 115 5 / / 6
20 20 115 / 115 / / 5 / 7
/ 20 / 5 / 115 5 / 115 8
/ / 20 115 20 5 115 20 / 9
/ 115 / / 115 / 20 5 / 10

.املرمىحنوالتسديدلقوةالبعديالقياسميثل. 7جدول 

املرمى.النتائج األولية للقياس البعدي لقوة التسديد حنو  العينة
20 115 20 115 / 115 / 20 5 1
115 / / / 115 5 20 5 115 2

/ 20 5 115 20 5 115 / 20 3
115 5 20 20 / 115 / 115 / 4
20 5 20 5 115 / 5 20 115 5
5 115 / 20 / 115 115 5 / 6
5 20 115 5 115 20 20 115 / 7

115 20 20 / 115 / 20 5 115 8
/ / 115 115 / 5 115 20 20 9

20 115 20 / 115 115 5 / 20 10
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:بالراسللتسديدالبعديوالقبليالقياسنتائج. 3ملحق 

.ممكنةمسافةألبعدبالرأسالكرةلتسديدالقبليالقياسميثل. 8جدول 

.الكرة بالرأس ألبعد مسافة ممكنةضرب النتائج األولية للقياس القبلي ل العينة
م5.72 م5.77 5.65 1
م5.11 م5.13 م5.01 2
م6.07 م5.98 م6.03 3
م5.19 م5.14 م5 4
م5.13 م5.16 م4.98 5
م6.22 م5.97 م6.32 6
م5.79 م5.46 م5.54 7
م6.52 م6.47 م6.72 8
م6.27 م6.18 6.24 9
م6.91 م6.82 م6.84 10

.ممكنةمسافةألبعدبالرأسالكرةلتسديدالبعديالقياسميثل. 9جدول 

.ضرب الكرة بالرأس ألبعد مسافة ممكنةالنتائج األولية للقياس البعدي ل العينة
م6.11 6.01 م5.88 1
م5.81 5.78 م5.66 2
م6.44 م6.38 م6.31 3
م5.74 م5.51 م5.55 4
م5.76 م5.84 م5.52 5
م6.88 م6.81 م6.73 6
م6.03 م5.96 م6 7
م7.02 6.98 م7.05 8

م7 م6.83 م6.89 9
م7.11 م6.99 م7.07 10
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:املطبقةالتدريبيةالوحدات. 4ملحق 

د55املدة:01املؤسسة:نادي كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   
10النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة التسديد              عدد الالعبني:

املالحظة اهلدف  التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

و خلق االستعداد النفسي-
البدين

د15 –التحية –مراقبة اهلندام 
التعريف دف احلصة
االمحاء (العام+اخلاص)

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

حتسني مهارة التسديد بدون -

استقبال الكرة مع مراوغة املدافع

حتسني مهارة التسديد مع املشي 
بالكرة 

حتسني مهارة التسديد مع -
استقبال التمريرة الطويلة 

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين
الالعب (ا)ميرر الكرة لالعب(ب) 
يقوم الالعب (ب) مبراوغة املدافع 
والتسديد حنو املرمى مع التركيز على 
تسديد الكرة يف االطار مع مراعاة 
التسديد بالرجل اليمىن و اليسرى مع 
وجود مدافعني

:02مترين
الالعب (ا) يقابل الالعب (ب) 
يتقدم الالعب (ا) بالكرة حنو 
الالعب (ب) مث ميرر له الكرة مث 
يقوم الالعب (ب) بالدوران 
وتسديد الكرة (التسديد بالرجل 
اليمىن و اليسرى) مع وجود مدافعني

:03مترين 
يقوم الالعب (ا)بالتمريرة الطويلة 
حنو الالعب (ب) يقوم الالعب 
(ب) يقوم الالعب (ب) باالستقبال 
مث التسديد مع مراعاة التسديد بكلىت 

رجليني مع وجود مدافعنيال

سية
رئي

ةال
حل

املر

+
التخلص من حامض الالكتيك -

املتراكم داخل العضالت 

د10

جري خفيف الزالة التعب الواقع -
على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح كافة -
األخطاء احلاصلة اثناء احلصة 

مية
خلتا

ةا
حل

املر
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د55املدة:02كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   املؤسسة:نادي
10النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة التسديد              عدد الالعبني:

املالحظة اهلدف التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

النفسيخلق االستعداد-
و البدين

د15

–التحية –مراقبة اهلندام 
التعريف دف احلصة
االمحاء (العام+اخلاص)

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

التنسيق بني االطراف العليا و -
السفلى للجسم 

الربط ما بني خاصية التنسيق -
بني االطراف العليا و السفلى 
مع مهارة التسديد

زيادة مدى التنسيق بني -
خاصية التنسيق ومهارة 
التسديد

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين
يقوم الالعب بالقفز اماميا مث 
خلفيا مث بالرجل اليمىن مث الرجل 
اليسرى مث يقوم بالقفز جانبيا 

:02مترين
يقوم الالعب (ب) بالقفز فوق 
احلواجز مث استقبال الكرة من 
الالعب (ا) مث يقوم بالتسديد على 
املرمى مع التركيز على وضع 
الكرة داخل االطار مع مراعاة 
التسديد بالرجلني (اليسرى و 
اليمىن) مع وجود مدافعني 

:03مترين
يقوم الالعب (ب) بالقفز اماميا 

مث يستقل مث جانبيا بكلىت الرجلني
الكرة من الالعب (ب) مث يقوم 
بالتسديد حنو املرمى مراعاة 
التسديد بكلىت الرجلني مع وجود 
مدافعني

سية
رئي

ةال
حل

املر
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+
التخلص من حامض -

الالكتيك املتراكم داخل 
العضالت 

د10

جري خفيف الزالة التعب -
الواقع على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح -
كافة األخطاء احلاصلة اثناء احلصة  يةة

تام
اخل

حلة
املر
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د55املدة:03املؤسسة:نادي كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   
10التسديد              عدد الالعبني:النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة

املالحظة اهلدف التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

و خلق االستعداد النفسي-
البدين

د15

–التحية –مراقبة اهلندام 
التعريف دف احلصة
االمحاء (العام+اخلاص)

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

حماولة تنمية مهارة التسديد بعد -
مرحلة التشويش احلركي 

تنمية مهارة التسديد مع زيادة -
يف درجة التشويش احلركي

تنمية مهارة التسديد مع زيادة -
يف درجة التشويش احلركي 

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين 
دحرجة يقوم الالعب (ب) باداء

امامية مث يقوم باستقبال الكرة مث 
التسديد التسديد يكون مركز حنو 
املرمى مع وجود مدافعني

:02مترين
يقوم الالعب (ب) باداء دحرجة 
امامية مث القفز بكلىت الرجلني مث 
يقوم باستقبال الكرة من الالعب 
(ا) مث التسديد التسديد يكون 
بتنويع الرجلني مع وجود مدافعني

:03رينمت
يقوم الالعب (ب) باداء دحرجة 
امامية مث القفز جانبيا بكلىت الرجلني 
مث استقبال الكرة من الالعب (ا) 
مث التسديد مع وجود مدافعني

سية
رئي

ةال
حل

املر

+
التخلص من حامض الالكتيك -

املتراكم داخل العضالت  د10

جري خفيف الزالة التعب الواقع -
على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح -
كافة األخطاء احلاصلة اثناء احلصة  يةة

تام
اخل

حلة
املر

د55املدة:04املؤسسة:نادي كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   
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10التسديد              عدد الالعبني:النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة
املالحظة اهلدف التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

و خلق االستعداد النفسي-
البدين

د15

–التحية –مراقبة اهلندام 
التعريف دف احلصة
االمحاء (العام+اخلاص)

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

مداعبة الكرة بالراس لتسهيل -
تقبل التسديد بالراس 

التركيز على التسديد بالراس -
ناحية املرمى 

مترير وتسديد الكرة حنو املرمى -
بالراس 

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين 
يقوم الالعبني باالصطفاف على 
مستوى خطني متقابلني يتم رمي 
الكرة لالعب املقابل  بالرأس مث 
إعادة متريرها لالعب املقابل 

:02مترين
يقوم الالعب (ا) برمي الكرة 
بالراس لالعب (ب) مث يقوم 
الالعب (ب) بالتسديد بالراس حنو 
املرمى مع وجود مدافعني

:03مترين
) برمي الكرة يقوم الالعب (ب

للزميل (ا) بالراس مث يقوم الالعب 
(ا) بالتمرير لالعب (ب) الكرة 
بالراس مث يقوم الالعب (ب) 
بالتسديد حنو املرمى  مع وجود 
مدافعني

سية
رئي

ةال
حل

املر

+
التخلص من حامض الالكتيك -

املتراكم داخل العضالت  د10

التعب الواقع جري خفيف الزالة-
على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح -
كافة األخطاء احلاصلة اثناء احلصة  يةة

تام
اخل

حلة
املر

د55املدة:05املؤسسة:نادي كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   
10التسديد              عدد الالعبني:النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة
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املالحظة اهلدف التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

و خلق االستعداد النفسي-
البدين

د15

–التحية –مراقبة اهلندام 
التعريف دف احلصة
االمحاء (العام+اخلاص)

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

تنمية مهارة التسديد بالراس -
بعد فاصل حركي مشوش

تنمية مهارة التسديد بالراس -
بعد فاصل حركي مشوش

زيادة درجة التشويش وذلك -
لتنمية مهارة التسديد يف 
الظروف العادية 

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين
يقوم الالعب (ب) بالقفز فوق 

بكلىت الرجلني مث يرمي احلواجز 
الالعب (ا) الكرة بالراس لالعب 
(ب) حيث يقوم بدوره بالتسديد 
حنو املرمى مع وجود مدافعني

:02مترين 
يقوم الالعب (ب) بدحرجة امامية 
حيث يرمي له الالعب (ا) الكرة 
بالراس وبدوره يقوم الالعب (ب) 
بالتسديد ناحية املرمى مع وجود 
مدافعني

:03مترين 
يقوم الالعب (ب) بالقفز من فوق 
احلواجز وقبلها يقوم باداء دحرجة 
امامية مث يرمي الالعب (ا) الكرة 
بالراس ويقوم الالعب (ب) 
بالتسديد ناحية املرمى مع وجود 
مدافعني سية

رئي
ةال

حل
املر

+
التخلص من حامض الالكتيك -

املتراكم داخل العضالت  د10

التعب الواقع جري خفيف الزالة-
على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح -
كافة األخطاء احلاصلة اثناء احلصة  يةة

تام
اخل

حلة
املر

د55املدة:06املؤسسة:نادي كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   
10التسديد              عدد الالعبني:النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة
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املالحظة اهلدف التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

و خلق االستعداد النفسي-
البدين

د15

–التحية –مراقبة اهلندام 
التعريف دف احلصة
االمحاء (العام+اخلاص)

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

تنمية مهارة التسديد مع اجلري -
بالكرة حول املنعرجات

تنمية مهارة التسديد مع اجلري -
بالكرة  حول املنعرجات 

تنمية مهارة التسديد مع اجلري -
بالكرة حول املنعرجات 

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين
(ا) يقوم الالعبان االول من القاطرة 

واالول من القاطرة (ب) باجلري 
حول االقماع بالكرة مث يقومان 
بالتسديد ناحية املرمى مع وجود 
مدافعني

:2مترين
يقوم الالعبان االول من القاطرة (ا) 
واالول من القاطرة (ب) باجلري 
حول االقماع بالكرة مث يقومان 
بالتسديد ناحية املرمى مع وجود 
مدافعني 

:03مترين
يقوم الالعب باجلري بالكرة حول 
االقماع مث حتضري الكرة لنفسه مث 
القيام بقفزات جانبية مث يقوم 
بالتسديد حنو املرمى مع وجود 
مدافعني 

سية
رئي

ةال
حل

املر

+
التخلص من حامض الالكتيك -

املتراكم داخل العضالت  د10

جري خفيف الزالة التعب الواقع -
على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح -
كافة األخطاء احلاصلة اثناء احلصة  يةة

تام
اخل

حلة
املر
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د55املدة:07املؤسسة:نادي كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   
10النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة التسديد              عدد الالعبني:

املالحظة اهلدف التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

و خلق االستعداد النفسي-
البدين

د15
–التحية –مراقبة اهلندام 

التعريف دف احلصة
االمحاء (العام+اخلاص)

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

تنمية مهارة التسديد من ثبات-

تنمية مهارة التسديد من ثبات -
وذلك يف الزيادة يف دقة التسديد

تنمية مهارة التسديد مع وجود -
جدار الصد

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين
يقوم الالعب بتسديد الكرة من 
ثبات ناحية املرمى مع التركيز على 
وضع الكرة يف املرمى

:02مترين 
الالعب بتسديد الكرة من يقوم 

ثبات ناحية املرمى مع التركيز على 
مسار الكرة جيب ان يكون بني 
االقماع حيث تكون املسافة بني 

متر1االقماع 

:03مترين
يقوم الالعب بالتسديد حنو املرمى 
مع وجود جدار صد 

سية
رئي

ةال
حل

املر

+
التخلص من حامض الالكتيك -

املتراكم داخل العضالت  د10

جري خفيف الزالة التعب الواقع -
على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح -
كافة األخطاء احلاصلة اثناء احلصة  يةة

تام
اخل

حلة
املر

د55املدة:08املؤسسة:نادي كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   
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10النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة التسديد              عدد الالعبني:
املالحظة اهلدف التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

و خلق االستعداد النفسي-
البدين

د15

–التحية –مراقبة اهلندام 
التعريف دف احلصة
االمحاء (العام+اخلاص)

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

التسديد مع وجود معيقات -
وبذل جمهود اضايف 

التسديد مع وجود مشوشات -
وبذل جمهود اضايف 

التسديد مع وجود مشوشات -
وبذل جمهود اضايف 

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين
االقماع بدون يقوم الالعب حو 

كرة مث يقوم بالقفز على احلواجز مث 
يقوم بعملية التسديد مع وجود 
مدافعني

:02مترين
يقوم الالعب باجلري حول 
االقماع مث يقوم بالقفز فوق 
احلواجز مث يقوم بدحرجة امامية 
مث يقوم بالتسديد مع وجود 
مدافعني

:03مترين 
يقوم الالعب باجلري حول 

م بالقفز االمامي االقماع مث يقو
فوق احلواجز مث القفز اجلانيب حول 
احلواجز مث يقوم بدحرجة امامية 
مث التسديد مع وجود مدافعني  سية

رئي
ةال

حل
املر

+
التخلص من حامض -

الالكتيك املتراكم داخل 
العضالت 

د10

جري خفيف الزالة التعب الواقع -
على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح -
كافة األخطاء احلاصلة اثناء احلصة 

يةة
تام

اخل
حلة

املر

د55املدة:09املؤسسة:نادي كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   
10التسديد              عدد الالعبني:النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة



املالحق

64

املالحظة اهلدف التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

و خلق االستعداد النفسي-
البدين

د15

–التحية –مراقبة اهلندام 
التعريف دف احلصة
االمحاء (العام+اخلاص)

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

التسديد بالراس حنو املرمى-

التسديد بالراس حنو املرمى -
وذلك مع وجود عوامل 
مشوشة

زيادة يف درجة التشويش يف -
التسديد حنو املرمى 

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين
يقوم الالعب (ا) بتمرير الكرة 
لالعب (ب) بالراس وبدوره يقوم 
الالعب (ب) بالتسديد حنو املرمى 
وذلك مع التركيز على ان يضع 
الكرة داخل املرمى مع وجود 
مدافعني 

:02مترين 
يقوم الالعب (ب) بالقفز حول 
احلواجز مث يقوم الالعب (ا) 
بالتمرير لالعب (ب) بالراس 

وره بالتسديد مع والذي يقوم بد
وجود مدافعني 

:03مترين
يقوم الالعب (ب) باجلري حول 
االقماع مث القفز فوق احلواجز مث 
القيام بدحرجة امامية مث يقوم 
بالتسديد وذلك بعد ان ميرر له 
الالعب (ا) الكرة بالراس مع 
وجود مدافعني سية

رئي
ةال

حل
املر

+
التخلص من حامض -

املتراكم داخل الالكتيك
العضالت 

د10

جري خفيف الزالة التعب الواقع -
على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح -
كافة األخطاء احلاصلة اثناء احلصة  يةة

تام
اخل

حلة
املر
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د55املدة:10املؤسسة:نادي كرة قدم             الوحدة التدريبية رقم:   
10النادي:  نادي الشرطة/اجللفة       اهلدف العام:مهارة التسديد              عدد الالعبني:

مالحظة اهلدف التشكيالت املدة التمارين

+

حتسني القابليات احلركية -
والوظيفية

و خلق االستعداد النفسي-
البدين

د15

–التحية –مراقبة اهلندام 
التعريف دف احلصة

(العام+اخلاص)االمحاء

ريية
حض

الت
حلة

املر

+

+

+

دمج مهارة التسديد بالراس مع -
مهارة التسديد بالرجل 

تذكري باملكتسبات القبلية -

تذكري باملكتسبات القبلية -

د2*5

د2*5

د2*5

:01مترين
يقوم الالعب (ب) برمي الكرة 
لالعب (ا) بالراس مث يقوم الالعب 
(ب) بالقفز فوق احلواجز مث يقوم 
الالعب (ا) برمي الكرة لالعب 
(ب) وبدوره يقوم بالتسديد 
بالرجل مع التركيز على التسديد 
حنو املرمى مع وجود مدافعني

:02مترين
يقوم الالعب (ب) بالقفز اجلانيب 
فوق احلواجز مث بالقفز االمامي 
فوق احلواجز مث الدوران اجلانيب 
حول االقماع مث القيام بدحرجة 
امامية مث استقبال الكرة من الالعب 
(ا) مث القيام بالتسديد حنو املرمى 
مع وجود مدافعني 

:03مترين
يقوم الالعب بالتسديد حنو املرمى 
من ثبات

سية
رئي

ةال
حل

املر
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+
التخلص من حامض الالكتيك -

املتراكم داخل العضالت  د10

جري خفيف الزالة التعب الواقع -
على كاهل الالعبني

شرح املهارة املطبقة مع شرح -
كافة األخطاء احلاصلة اثناء احلصة  يةة

تام
اخل

حلة
املر
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:التحكيماستمارة. 5ملحق 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جامعة زيان عاشور اجللفة

معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرياضية
قسم التدريب الرياضي النخبوي طور ليسانس

استمارة رأي املختصني حول بعض األلعاب  املهارية

الليسانس ختصص تـدريب رياضـي   يف اطار اجناز مذكرة التخرج و اليت تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة 
خنبوي واملتمثل عنواا يف :

سنة)13تأثري األلعاب الصغرية على مهارة التسديد حنو املرمى لدى العيب  كرة القدم(اقل من 
يف اطار حبثنا نتقدم باستمارتنا هذه طالبني منكم ملئها بعناية و االلتزام باملوضوعية من خالل الـيت سـتعطي   

لى حبثنا الذي هو خطوة حنو االمام وفتح اال امام دراسات اخرى اكثر تعمقا يف املوضوعمصداقية اكرب ع
الفرضيات:

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البعدي لدقة التسديد لدى الناشئني تعـزى لربنـامج   -
.األلعاب الصغرية املقترح

القبلي و البعدي لقوة التسديد لدي الناشئني يف كـرة القـدم   هناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس -
.تعزى لربنامج األلعاب الصغرية املقترح

املرمى لدى الناشـئني يف  دي للتسديد بالرأس حنوهناك فروق ذات داللة إحصائية بني القياس القبلي و البع-
كرة القدم تعزى لربنامج األلعاب الصغرية املقترح
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