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 الشكر والتقدير

 بذكرك وال تطيب اللحظات اال .. . بطاعتك إلىبشكرك وال يطيب النهار  إلىالهي ال يطيب الليل 
العالمين الذي  هلل ربالحمد . وال تطيب الجنة اال برؤيتك...  وال تطيب االخرة اال بعفوك ... 

 .الجهد المتواضع اتمام هذإني على كرمني واعانأ

 عماد عبد :لالستاذ الدكتورسمى ايات الشكر والتعظيم والتوقير عرفانا بالجميل أيتقدم الباحث ب
 ن مخلص واهتمام عظيمو اعلى ما قدمه من جهد صادق وتع ،حق المشرف على هذه الرسالةال

قدم جزيل شكري أو  .بهذه الصورة ،خراجها  الكبير في نضج هذا العمل و  ثروسعة صدر كان لها األ
بقبول الدعوة لمناقشة هذه لتفضلهما  بدر رفعت :والدكتور ،بهجت ابو طامع :الدكتور إلىواحترامي 

 .لةساالر 

االستاذ ، تدريسية في قسم التربية الرياضيةكما أتقدم بالشكر الجزيل ألساتذتي أعضاء الهيئة ال
: والدكتور (رحمه اهلل)صبحي نمر : والدكتور ،وليد خنفر :والدكتور ،عبد الناصر القدومي: الدكتور

، طرشمحمود اال :والدكتور ،قيس نعيرات :والدكتور ،جمال شاكر :والدكتور ،بدر رفعت
لمناسبة إلنجاح على الجهود التي بذلوها في توفير األجواء األكاديمية ا .سليمان العمد:واالستاذ

 .ذي تشرفت بااللتحاق بهبرنامج الماجستير ال

واقدم شكري وتقديري الى اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم لتسهيل مهمتي 
  . في استخدام ملعب بلدية نابلس

في  والمقدم امل خليفة ،لواء نضال ابو دخانال إلىواالمتنان بالشكر  تقدمأن أ الإكما ال يسعني 
    .  مهمتي الدراسية الكمال مسيرتي العلمية تسهيل

العمل بكل  عن دراسة الذين ما توانو لحظة واحدةعينة ال إلىواتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان 
شكر أن أوال يفوتني  ،واضفاء الصبغة العلمية عليها ،في اتمام الرسالة جد وتفان في اداء دور بارز

 .نهم معي في هذه المجالو افراد المجموعة الضابطة على جهودهم وتعأ
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كمال شمشوم، اسحاق عيد، علي الطاهر،  فاطمة المنسي،  :واقدم شكري الى زمالئي االساتذة 
ريل، معن زكارنةالذين امطروني بفيض المساعدة سناء اللفتاوي، رافي عصفور، خالد ملوح، ريم عز 

 .ومنحوني الثقة العالية في مسيرتي

 .، لما قام به من جهد في تدقيق الرسالة لغويا  خليل القطناني .د إلىجه شكري كذلك أو و  

كما اتقدم بالشكر الجزيل الى ادارة نادي عسكر الرياضي لما وفروه لي من ادوات الجراء 
 .االختبارات

عترف بفضل صديقي أن أى لزاما علي ر أتقدم بخالص الشكر ووفاء  للفضل الذي ال يوفى أكما 
 . تبو ليل لمساعدتي في التدريباأدرويش 
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المهاري للقدم غير المميزة لدى ناشئي كرة القدم في الضفة  األداءبرنامج تدريبي مقترح على  أثر
 الغربية

 عداد إ
 يه الفران عادل عط

 االشراف
 عماد عبد الحق. د . أ

 الملخص
المهاري للقدم غير  األداءالبرنامج التدريبي المقترح على  أثر إلىالدراسة التعرف  هدفت     

ناشئا  لفئة تحت (  21)المميزة لدى ناشئي كرة القدم في الضفة الغربية، تكونت عينة الدراسة من 
موعة تجريبية ومجموعة ضابطة، وخضعت جموعتين ممج إلىسنة، وتم تقسيمهم ( 12)سن 

المجموعة التجريبية للبرنامج التدريبي المقترح الذي وضعه الباحث، بينما خضعت المجموعة 
الضابطة للبرنامج التقليدي، استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته لطبيعة الدراسة وصوال 

مهارية قبل تطبيق البرنامج التدريبي المقترح، وتم  إختبارات( 5)لتحقيق اهداف الدراسة وتم اجراء 
اجراء القياس البعدي بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي المقترح، واستخدم برنامج الرزم االحصائية 

(spss   )  ان  إلىظهرت نتائج الدراسة ألتحليل النتائج وبعد اجراء المعالجات االحصائية الالزمة
ثير ايجابي ذات داللة احصائية على تنمية وتطوير المتغيرات أترح له تالبرنامج التدريبي المق

المهارية، حيث تفوق افراد المجموعة التجريبية على افراد المجموعة الضابطة في كافة متغيرات 
دقة ( تنطيط)بعد مسافة، التحكم بالكرة ري المتعرج بالكرة، ركل الكرة الالج) الدراسة المهارية 
ما عدا دقة المرير من حيث الزمن، حيث وصلت نسبة التحسن للقدم (  لتمريرالتصويب، دقة ا

وفي ركل الكرة البعد مسافة %(  -19.49)غير المميزة في مهارة الجري المتعرج بالكرة 
وفي %(  116 .21)وفي التصويب %( 98. 384) وفي مهارة التنطيط بالكرة %(  46.41)

مختار لدقة التمرير من  إختباروفي %(  -8 .18)لزمن مختار لدقة التمرير من حيث ا إختبار
 %(. 146 .51)حيث عدد االهداف 

المبكرة،  استخدام البرنامج التدريبي للقدم غير المميزة في المراحل العمريةصى الباحث أو و   
 أثر، حرصا على االستفادة من انتقال ي التدريب بكلتا القدمين لالعبينوضرورة اهتمام المدربين ف
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همالها حتى بعد إلتدريب المتبادل من قدم الخرى، واالهتمام بتطوير المهارات االساسية وعدم ا
 . مميزة  وخاصة عند تدريب الناشئينالغير تقانها للقدم إ
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 :المقدمة 
ن نجد بلدا في العالم ألى في العالم وقل  و ألأتعتبر لعبة كرة القدم دون منازع اللعبة الشعبية 

عوا بها، وقد ذكر ان السيد جول ريمي الرئيس قل لم يسمعلى األأو بناؤه لعبة كرة القدم أيعرف  ال
داللة على "  تغرب مطلقا عن امبراطوريتي ان الشمس ال"السابق لالتحاد الدولي لكرة القدم مازحا 

ن لعبة كرة القدم لم تظهر بشكلها الحالي بين إ، أرجاء المعمورةانتشار لعبة كرة القدم في مختلف 
سع لعبة أو صبحت أكثرحتى أخرى هواة ليلة وضحاها فقد ظهرت ببطئ شديد وكسبت من سنة أل

 .(0888 عبد الجواد،)في العالم انتشارا  

رياضة جماهيرية تمتلك من (  2111ابو طامع، وحمدان، )قدم من وجهة نظر وكرة ال
االهتمام والمتابعة ما جعلها الرياضة االكثر شعبية في العالم، حيث يمارسها الصغار والكبار، كما 
ان ممارستها حاليا لم تعد مقتصرة على الرجال فقط، بل اصبحت تمارس من قبل الفتيات ايضا، 

قا ومنتخبات نسوية رياضية كروية محلية وعربية وقارية وعالمية، حتى ان باب واصبحنا نرى فر 
على الالعبين فقط، بل قد فتح باب االحتراف امام  في عالك كرة القدم لم يعد حكرا  االحتراف 

 . الالعبات ايضا

 ،الوسيلة الرئيسية لتطوير اداء الالعبين والفريق عد  ن التخطيط للتدريب يإ ويرى الباحث
مرا  ضروريا أكان  األداءهذا التطور في  إلىولما كان التدريب هو الوسيلة الرئيسية للوصول 

حداث أفضل درجة ممكنة في المستوى وتقدمه، وأن الوصول بمستوى تخطيط التدريب ضمانا أل
الدرجة التي تمكنهم من تحقيق متطلبات اللعب الحديثة بعناصره المختلفة يستلزم  إلىالالعبين 

مكانات ا  م مع قدرات و ءيس الالعب منذ الصغر وفق برامج مقننة تحتوي على تدريبات تتالتأس
 .الناشئين 

في  األداءان االهتمام بوصول الفرق لمستوى عالي من  (0882)،بطارسةويشير 
ومتعدد الجوانب بتخطيط التدريب، اذ يعد التخطيط لبرامج تدريبية  بالغا   يتطلب اهتماما   المنافسات

هم عوامل تقدم المستوى، لهذا يترتب نجاح الفريق على خطة التدريب الموضوعة وتطبيقها أمن 
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 إلىبطريقة علمية وتربوية ونفسية لتحقيق متطلباتها البدنية والفنية والمهارية والخططية للوصول 
 .مرحلة المنافسات بكفاية عالية

طلب من الفرد الرياضي بضرورة ن المستويات الرياضية العالمية تتأ (0887)،شعالنويشير    
لة احراز و ااستخدام قدراته البدنية والفنية والمهارية والخططية والنفسية بصورة متكاملة وذلك لمح

ن يجيد الالعب جميع المهارات الفنية لكرة القدم بكفائة عالية حيث أافضل مستوى ممكن، ويجب 
( اليمنى واليسرى)دام الكرة بكلتا القدمين ان كثيرا  من مهارات كرة القدم تتطلب من الالعب استخ

كلتا القدمين يقتصر اللعب ب غة، فالالعب الذي يجيدو امن تمرير واستقبال وسيطرة وتصويب ومر 
ثناء مواقف اللعب المختلفة في المباريات، فالهداف أو  ،عليه الوقت والجهد عند تنفيذ تلك المهارات
ن أويتخذ القرار المناسب عند التصويب بدقة وقوة كما  الجيد هو الذي يجيد اللعب بكلتا القدمين

ي قدم سوف يصوب على الهدف أب أوغ بالكرة و اتجاه سوف ير إي أالمدافع ال يدرك من المهاجم ب
 .ن يتقن اللعب بالقدمين معاأن مراكز اللعب جميعها تتطلب من الالعب إيمرر وعلى العموم ف أو

نه مع تنوع مراكز الالعبين في كرة القدم واختالف أ إلى (2114 )،بو العمايمأويشير    
جادة جميع إل العب وفق مركزه لذلك يتتطلب من الالعب  الواجبات الهجومية والدفاعية لك

ن كثيرا  من مهارات كرة القدم تتطلب من الالعب إالمهارات الفنية لكرة القدم بكفاءة عالية حيث 
العبا  في المهارات المختلفة للعبة ليكون اءة وتوافق عال  والقدم اليسرى بكفاستخدام القدم اليمنى 

 . متكامال  

لهام إتقان المهارات في كرة القدم هو الجزء إن أ (0888)،المحمدي ومحمودويشير
والرئيسي لتنفيذ وظائف اللعب بشكل سليم وفعال، كما يقلل من حاالت فقد الكرة وهي اكبر مشكلة 

لنجاح  ساسأتقان المهارات هو إن إرة هي وسيلة لتنفيذ الخطط ففي كرة القدم، وكما كانت المها
 .وتطبيق الخطط بشكل فعال
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ساسية في غة من المهارات األو افمهارات الجري بالكرة واالسقبال والتمرير والتصويب والمر  
هجومي  أون يتقنها بكلتا القدمين سواء كان في موقف دفاعي أكرة القدم والتي تتطلب من الالعب 

 .(0888 ،ابوعبدة) ي موقف اخر بحيث تتناسب مع طبيعة الموقف أ أو

ن إن التخطيط للتدريب الرياضي وسيلة ضرورية للتقدم بحالة الالعب التدريبية حيث أويرى الباحث 
لى من انخراط الالعب و عملية التدريب الرياضي تتميز باالستمرارية والتخطيط منذ اللحظة األ

باسلوب علمي ومستمر منذ  ا  ن يكون مخططأا يعني ان التدريب يجب بالممارسة الرياضية، وهذ
جل رفد المنتخبات الوطنية أالمستويات العالية، من  إلىالبدء بتدريب الناشئين وحتى الوصول بهم 

ندية بالعبين مميزين قادرين على متابعة هذا المستوى بكرة القدم، ومن خالل اطالع الباحث واأل
وضع برنامج تدريبي للتعرف  إلىة والدراسات في مجال كرة القدم فقد ارتأى بحاث العلميعلى األ

ناشئي كرة القدم في فلسطين،  المهاري للقدم غير المميزة لدى األداءالبرنامج المقترح على  أثر إلى
لعل ذلك يسهم ولو بالقدر القليل في تطور  ،لة جادة من الباحث للنهوض بمستواهمو افي مح

 . توى لعبة كرة القدم في فلسطين واالرتقاء بمس

 :مشكلة الدراسة 

البرامج  همأصبحت من أصغر أف عام (11-12)شئين خاصة السن المبكرة ن برامج تدريب الناإ   
ن الناشئ في مثل هذه المرحلة يكتسب وبتنفيذها أل ،وبتخطيطها ،االهتمام بها من التي ال بد
ذا تم االهتمام بهم في المراحل ا  ن يتعلمها وينفذها و أالتي يستطيع ساسية الضرورية المهارات األ

ن ناشئ أمستوى مرتفع وعال، وانطالقا  من  يتوافر العبين ذو  إلىن ذلك يؤدي إالتالية، ف العمرية
وعلى ذلك فالعناية بتنشئتهم نشأة سليمة  ،كرة القدم هو مستقبل اللعبة وعماد الفرق القومية مستقبال  

 .ستقبل الكرة في فلسطينيعني االطمئنان على م

في المنتخب  والعبا   ،في مركز شباب عسكر سابقا   ومن خالل كون الباحث العبا   
للمنتخب العسكري سابقا ومدربا في جامعة بيرزيت ومدربا للفئات العمرية  فنيا    الفلسطيني ومديرا  

في  سابقا   مدربا  و  ،في مؤسسة خطوات لكرة القدم ا  ومدرب ،سنة في مركز عسكر( 11)كثر من أل
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المدرسة الكروية لكرة القدم في مؤسسة حوار، ومن خالل اطالع الباحث على العديد من التدريبات 
ن معظم العبي كرة القدم يستخدمون قدم واحدة وهي أوالمباريات  للفئات العمرية المختلفة الحظ 

وال خاصة، كرة والتصويب ومهارات التمرير والجري بال، داء المهارات عامةأالقدم المميزة في 
التركيز على ن زيادة أاستخدامها، و  مخرى في المواقف التي تتطلب منهيجيدون استخدام القدم األ

لتصويب على امميزة لدى الالعبين يفيد الالعب على سرعة التمرير وكذلك عملية الغير القدم 
برنامج تدريبي  أثرراسة وهي ضاع، وهذا ماجعل الباحث يتجه للقيام بتلك الدو الهدف من جميع األ

 .المهاري للقدم غير المميزة لدى ناشئي كرة القدم  األداءمقترح على 

 :همية الدراسة  أ

 :همية الدراسة في النقاط االتية أتكمن 

المهاري للقدم  األداءالتعرف على  إلىلى في حدود علم الباحث التي هدفت و تعتبر الدراسة األ. 1
ي كرة القدم الناشئين االمر الذي سينعكس ايجابيا على تطوير لعبة كرة القدم غير المميزة لدى العب

 .في فلسطين 

غة و استقبال و تمرير ومر إساسية من سوف تساعد الدراسة في التركيز على تنمية المهارات األ. 2
 .ستخدام القدم غير المميزة مما سيؤثر ايجابيا على المستوى المهاري إوتصويب ب

لدراسة تتيح المجال للقيام بدراسات مشابهة في مجال تنمية القدم غير المميزة في ن هذه اإ .2
 .العاب اخرى 

 :هداف الدراسة أ

 :االتي  إلىلتعرف اتهدف الدراسة الحالية 

 المهاري باستخدام القدم غير المميزة لدى ناشئي كرة القدم في الضفة الغربية  األداءمستوى .0
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المهاري للقدم غير المميزة لدى ناشئي كرة القدم في  األداءالمقترح على  البرنامج التدريبي أثر.2
 .الضفة الغربية

 : تساؤالت الدراسة

 :االتية جابة عن التساؤالت اإل إلىتسعى  الدراسة 

في المستوى المهاري   ( ≤ 1.15) هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة   .1
 افراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي ؟ للقدم غير المميزة لدى

في المستوى المهاري   ( ≤ 1.15) هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة . 2
 للقدم غير المميزة لدى افراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي ؟

في المستوى المهاري   ( ≤ 1.15) وى الداللة  هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مست. 2
 القياس البعدي ؟ فين  التجريبية والضابطة   للقدم غير المميزة لدى افراد المجموعتي

 :مجاالت الدراسة 

 :  تمثلت مجاالت الدراسة الحالية في االتي

 (1999 - 2111) فئة عام ( 11_12)ناشئي مركز شباب عسكر : المجال البشري .1

 . ب بلدية نابلس الجراء االختباراتوملع مركز شباب عسكر نادي: ال المكاني المج.2

الدراسة وتطبيق البرنامج التدريبي في الموسم تم اجراء  :المجال الزماني. 2
 .(25/6/2112وحتى   2112/ 4/ 25) الفترة الزمية مابين في ( 2111_2112)الرياضي
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 :مصطلحات الدراسة 

عملية تربوية منظمة لتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الرياضي  هو: التدريب الرياضي
. على المستويات في النشاط الرياضيأ إلىالممارس وامكانيات الالعب وقدراته للوصول به 

 ( 2115ي، الخواجا، و تاالبش)

حدى إهي القدم التي اليفضل العمل بها  عندما يتطلب العمل استخدام : القدم غير المميزة 
 (تعريف اجرائي) دمينالق

حد االندية المنتسبة لالتحاد أهو الالعب الممارس لكرة القدم والمسجل ضمن : الالعب الناشئ 
 (تعريف اجرائي) سنة ( 16) ز عمرهو اوالذي ال يتج ،الفلسطيني لكرة القدم

جيدة  وتحقيق نتيجة ،تقانقصى درجة من اإلأهي امكانية الفرد في اداء حركة معينة ب: المهارة  
 (2118محمود،) فيها مع االقتصاد في الطاقة المبذولة وفي اقل زمن 

تعني كل التحركات الضرورية الهادفة التي تؤدي بغرض معين : ساسية في كرة القدم المهارات األ
 (0884محمد و  الوحش،)بدون  أوطار قانون كرة القدم سواء كانت هذه الحركات بالكرة إفي 
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 الفصل الثاني

 الطار النظري والدراسات السابقةا

 

 االطار النظري 

 الدراسات السابقة 

 التعليق على الدراسات السابقة 
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 :االطار النظري

كثيرة العداد الفرق الرياضية  اب انتشارا في العالم وتبذل جهود  تعد لعبة كرة القدم من اكثر االلع   
علمية، وقد ظهر جليا ان الفرق التي تحقق الفوز  المختلفة وخاصة المبتدئين وفق اسس وقواعد

. قوة االرادة والمثابرة إلىواللعب الجيد يتطلب من العبيها كفاءة عالية ومهارات حاصة، باالضافة 
ان لعبة كرة القدم لم تظهر بشكلها الحالي بين ليلة وضحاها فقد ظهرت   (0880 )،الصفار ويذكر
 . سع لعبة في العالم انتشارا  أو صبحت أكثر حتى اة ء شديد وكسبت من سنة الخرى هو ببط

ن لعبة كرة تمتاز بكثرة مهاراتها وتنوعها فضال عن ارتباطها أ (2118 )،محمود ويشير    
قبال الالعبي لممارستها إهمية خاصة، فزاد أبالقدرات البدنية، وقد اضفت هذه الصفة على اللعبة 

خرى وبسبب هذه لعاب األلى بين األو ك احتلت المكانة األالمهتمين بمشاهدتها، لذلو وتعلم فنونها 
 .االهمية الكبيرة للقدرات البدنية والمهارية لالعب كرة القدم زاد االهتمام في تدريبها

ي مستقبال لذلك وعماد فريقها القوم النخبةويشير الباحث ان  ناشئي كرة القدم هم العبو الدرجة    
 .    مستقبل كرة القدم في فلسطين إلىيمة يعني االطمئنان ة سلفإن العناية بتنشئتهم تنشئ

ن توليها عنايتنا أن ناشئي كرة القدم هم القاعدة العريضة التي يجب أ (0877 )،مختار ويشير  
خرى ولقد بدات االندية فعال باالهتمام بالناشئين وتكونت مدارس الكرة أي مرحلة أبل ق ال  أو 

مرحلة خطر أهم و أهي  عام ( 9_14)مباريات الرسمية وان سن واصبحت تقام لهم البطوالت وال
ساسية لكل ن يطور صفاته البدنية ويتعلم المهارات األأذ فيها يستطيع إفي حياة الفرد  عمرية

 .المهاري الصحيح والفهم الدقيق لخطط اللعب األداءالتعود على وتعد هذه المرحلة، مرحلة لعاب األ

ان دول العالم المتقدمة اهتمت اهتماما كبيرا وشامال بتدريب  (2114)،البياتي ويوسف ويشير  
ين من كافة النواحي، ولجميع االلعاب الرياضية، حيث فتحت لهم مدارس خاصة يتلقون فيها ئالناش
جانب الدروس االعتيادية التي تلقاها اقرانهم في المدارس االخرى، حيث تدرس لعبة كرة القدم  إلى
ين هم القاعدة عتبار الناشئإالفحوصات والعناية المركزة بالجانب الصحي ب إلىفة ضاإ ونظريا   ا  عملي

 .بطال المستقبل في لعبة كرة القدم أخاللها  الواسعة التي ينمو
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كرة القدم محورا جوهريا للوصول قد اصبح التأسيس القاعدي لالعبي ل (2118)،شعالنويؤكد   
ت الرياضية، والتي تمكنهم من تحقيق االنجازات، ليس اعلى المستويا إلىبمستوى اداء الالعبين 

االمر الذي دفع بعلماء التدريب . فقط على الصعيد المحلي، ولكن العربي والدولي والعالمي
دراسة خصائص النمو لدى المراحل العمرية للبراعم واالشبال والناشئين، سعيا منهم  إلىالرياضي 

البدني والمهاري والخططي  اإلعدادالتدريب لعناصر للوقوف على العالقة بينها وبين عملية 
سس والمبادئ العملية لتنظيم تلك العالقة، وبما يرتقي األ إلىيضا للوصول أوالنفسي والذهني، و 

 .داء الالعبين الصغارأويطور من 

 :المهاري بكرة القدم  اإلعداد

ان المهارات قتإباريات وبدون نجاز في المساسية في كرة القدم هي جوهر اإلتعتبر المهارت األ   
" المهاري هو  اإلعداد (0885)،براهيما  بو العينين و أ لن يكون هناك تنفيذ خططي سليم ويعرف

لة تثبيتها وادائها بصورة الية و اساسية المستخدمة في كرة القدم ومحتقان المهارات األا  عملية تعليم و 
 ". خالل المباريات

كل الحركات التي تؤدى بهدف محدد "  المهاري هو اإلعداد (0884)،الوحش وابراهيمويعرفها    
 ".نجاز خالل المبارياتفي حدود قانون اللعبة، وهو جوهر اإل

علم الالعبين تب أكافة العمليات التي تبد" المهاري يعني  اإلعداد (2118)،محمودكما عرفها   
على أرتبة بحيث تؤدى ب أووصولهم فيها العلى درجة  إلىاسس تعلم المهارات الحركية وتهدف 

تسمح به قدراتهم خالل المنافسات الرياضية بهدف التي  مواصفات االلية والدقة واالنسيابية والدافعية
 . "في الجهد تحقيق افضل النتائج مع االقتصاد

داء المهارات االساسية تجهيز الالعب أل" المهاري هو  اإلعدادان  (2113)،الوقادكما عرفه   
 ". لى مستوى خالل المواقف التنافسيةاع للعبة على
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هو اكساب الالعبين المهارات "المهاري  اإلعدادن أ ( 2110 )،شعالن والعفيفي كما عرفه   
ل مواقف اللعب االساسية من خالل التدريبات والعمل على اتقانها ثم استخدامه بتحكم ودقة خال

 ."واثناء المباراة 

المدرس  أوالمهاري كل االجراءات التي يضمنها المدرب  عداداإلان  (0885 )،مختار كما عرفه  
ادائها  إلىويقوم بتنفيذها بهدف تعليم الالعب المهارة االساسية والتدرج بها حتى يصل الالعب 

 .بالية متقنة تحت اي من ظروف المباراة 

ومية، اذ تعتبر قاعدة في وحدة التدريب الي ساسيا  أ ويشير الباحث ان المهارات االساسية تمثل ركنا    
واجبات المراكز بصورة كاملة كما  أواساسية للعبة وبدون اتقانها لن يستطيع الالعب تنفيذ الخطط 

 .يتطلب اتقانها فترات طويلة

االساسية  أوالمهاري هو تعليم المهارات الحركية  اإلعدادان  (0884 )،وابراهيم الوحشويشير 
افضل مستوى ممكن في كرة القدم من خالل  إلىوصول لة اتقانها وتثبيتها بغرض الو اومح

ويتميز اداء المهارات االساسية  ،التمرينات المختلفة التي يخططها وينفذها المدرب في الملعب
 :الحركية الجيدة بما يلي 

 .األداءالسهولة واالنسيابية في . 1

  .األداءالدقة والتحكم في . 2

 . التوافق في اداء الحركة. 2

 .تصاد في اداء الحركةاالق. 4

حد  إلىخالل مباريات كرة القدم، وكفائتها تعتمد  األداءية في و اوالمهارات االساسية تعتبر حجر الز 
 .الخططي اإلعدادالبدني لالعب كما يبنى عليها  اإلعدادكبير على 
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لفة المهاري من الوسائل المهمة في تنفيذ خطط اللعب المخت اإلعدادان  (2118 )،محمودويؤكد 
الشامل لجوانب اللعب  اإلعدادوالعب كرة القدم، يجب ان يتميز اداءه بالدقة، وهذا يتطلب 

المختلفة، وان الالعب الذي لم يكن اعداده شامال يكون اداؤه المهاري ضعيفا وحركاته بطيئة، 
اعلى  لىإاتقان وتثبيت المهارات الحركية الخاصة باللعبة للوصول بها  إلىالمهاري  اإلعدادويهدف 

تطوير  إلىمستوى ممكن، كما انه يعد احدى النواحي المهمة في اعداد العب كرة القدم ويهدف 
الحركات  أوالذي يقوم به الالعب مع الكرة مباشرة  األداءهو تكنيك اللعبة و  أوالمهارات االساسية 

 .التي يؤديها في المنطقة القريبة من الكرة

 :المهاري اإلعدادمراحل 

ية وحتى اتقانها سان الالعب يمر منذ بدء تعلمه للمهارات االسا (0884 ) ،براهيما يشير  
 : وتثبيتها بثالث مراحل رئيسية هي كما يلي

 :داء المهارة االساسية لي ألو مرحلة بناء الشكل األ . 0

ان التعرف الجيد من جانب الالعب على مهارة جديدة يعتمد اساسا على سالمة الشرح ومشاهدة    
الصور، حيث انها كلما توافرت الخبرة السابقة ارتبطت  أومشاهدة االفالم التعليمية  أونموذج ال

وكان التصور لها واستيعابها اسرع، ويعتبر التقديم السمعي والبصري  ،المهارة الحديثة بذهن الالعب
ان الشرح  ويجب مالحظة. للمهارة المتعلقة من اهم العناصر المؤثرة في تحقيق هدف هذه المرحلة

ويستخدم المصطلحات الصحيحة، ويتناسب الشرح مع مستوى  ،اللفظي يجب ان يكون واضحا
عدم توافر الوسائل السمعية أو للنموذج ، وعلى المدرب في حالة عدم ادائه الالعبين الفكري وادائهم

موذج لباقي ليقوم باداء المهارة، كي يوفر الن بصرية يجب على المدرب ان يختار العبا ممتازا   أو
وبعده، وفي هذه المرحلة يمكن اداء المهارة بدون الكرة  األداءالالعبين وعليه ان يقوم بالتعليق اثناء 

ضربات الكرة  أونواع الخداع، ورمية التماس، أوذلك في بعض المهارات مثل الضربات، وبعض 
في  ال  أو ن الكرة ثابتة ن تكو أس، ويجب على المدرب تبسيط المواقف التعليمية، فمثال يفضل أبالر 
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عند تعلم الجري بالكرة، ثم بعد ذلك تكون الحركة  يكون الجري بطيئا  يمكن أن كما  ،الضربات
 .سرعأ األداءب

 :مرحلة اكتساب التوافق الجيد الداء المهارة االساسية . 2

 األداءدم بخطاء، حيث نتدرج في التقالخلو من األ إلى األداءلة الوصول بو اهدف هذه المرحلة مح  
 المهاري، ويمكن في هذه المرحلة التركيز على اداء المهارة في مساريين متوازيين 

 . تنمية المهارة من خالل التمرينات: ل و األ

 .خالل اللعب ذاته في التقسيمات الصغيرة والكبيرة تنميتها من: والثاني 

الزائدة وغير الضرورية واداء بعدم التشنج، وعادة ما يتخلص الالعب من الحركات  األداءيتميز 
الحركة يصبح متوافقا فال تدخل اجزاء الحركة مع بعضها، وفي هذه المرحلة يصبح لتمرينات 

 .المهارات المركبة دور هام

 :الية اداء المهارة االساسية  إلىمرحلة الوصول . 3

ويصل  ،الية اداء المهارة بصورة إلىالهدف االساسي في هذه المرحلة هو الوصول بالالعب   
هذه المرحلة من خالل التكرار الدائم لالداء واستخدام التمرينات المتنوعة والتي تتميز  إلىالالعب 

اكثر مثال، وكذلك في  أوبتغيير االشتراطات والعوامل الخارجية اثناء التمرين كوجود منافس 
 .المباريات التجريبية
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 :المهاري في خطة التدريب السنوية  اإلعداد

 :ثالث مراحل  إلىالمهاري في خطة التدريب السنوية  اإلعداد (0884 )،ابراهيم قسم

 :العام  اإلعدادالمهاري في مرحلة  اإلعداد.  أ

واذا ما  ،اسابيع( 2_2)ح زمنها من و اويتر  اإلعدادل من فترة و العام هي القسم األ اإلعدادمرحلة 
ا بجانب تنمية عناصر اللياقة االساسية العام فسوف نجد انه اإلعداداهداف مرحلة  إلىنظرنا 

للتركيز على  فيها ونظرا   هاما   بشكل عام سنجد ان تعلم المهارات االساسية واتقانها ياخذ حيزا  
المهاري يغلب عليها ثبات  اإلعدادالبدني في هذه المرحلة نوصي بان تكون تمرينات  اإلعداد

وان تراعى فترات الراحة بين  ،ة للناشئينالشروط المحدد للتمرين ولعدد مرات للتكرار وخاص
المهاري والتمرينات التي قبلها والتي بعدها، ويالحظ انه في هذه المرحلة قد  اإلعدادتمرينات 

المهاري بعض المهارات اكثر من غيرها مثل االحساس بالكرة، والتمرير  اإلعداديستخدم في 
المهاري كفاصل بين  اإلعداددام تمرينات ويالحظ في هذه المرحلة ايضا استخ والسيطرة عليها،

لهما اكتساب أو ن مهمي  البدني، مثل تمرينات التحمل فهي تؤدي بذلك غرضيين  اإلعدادتمرينات 
 .المهارة ذاتها، والثاني تشكيل درجة الحمل المناسبة بين حملين عاليين

 : الخاص  اإلعدادالمهاري في مرحلة  اإلعداد. ب

ح و االعام وتتر  اإلعدادوهي تتداخل مع مرحلة  اإلعدادقسم الثاني من فترة هذه المرحلة تكون ال  
المهاري، والعمل  األداءاسابيع نجد ان من اهداف هذه المرحلة ايضا تطوير ( 4-2) زمنها من

لة العمل على و اعلى تثبيته عن طريق استخدام تغيير الظروف الخارجية للتمارين المستخدمة ومح
المهاري الجيد في ظروف تتسم بالصعوبة عما لمسه الالعبين في المرحلة  األداءعلى تثبيت 

المهاري في هذه  اإلعدادالعام، ومن امثلة التمارين المستخدمة في  اإلعدادالسابقة وهي مرحلة 
مستوى العبي الفريق،  معالمرحلة، التمرينات المركبة للمهارات والتي تتناسب في مستواها وتركيبها 

ستخدم في تركيب المهارات مع عنصر اللياقة البدنية، ومن االمثلة تالتمارين التي  ىإلباالضافة 



15 
 

     أو( 1×2) المهاري التمرينات التي تشبه ما يحدث في المباريات مثل  اإلعدادايضا لتمرينات 
 (2×2 .) 

 : المهاري في مرحلة المباريات التجريبية  اإلعداد. ج

الخاص وتنتهي قبل بدء المباريات الرسمية  اإلعدادهاء مرحلة وهي المرحلة التي تبدا بانت   
اسابيع  يعمل المدرب في هذه المرحلة على االستمرار في (  5_ 2) ح زمنها ما بين و راللموسم، يت

لة تثبيتها في كافة الظروف والمواقف قدر االستطاعة هادفا و اتطوير المهارات االساسية ومح
يسعى المدرب على التدريب الفردي، والتدريب في مجموعات في هذه لية ادائها، و ا   إلىللوصول 

ن ينال أمر يجب أتخصيص زمن مناسب في الخطة  ن  أذ إالمهاري،  اإلعدادالمرحلة خالل 
خط روري، فالمهاجمون والعبو ضعب أمر المهاري بوظائف مراكز الل األداءالعناية، وان ربط 

من المدافعين مهما قيل عن شمولية كرة القدم وكذلك  أكثر التصويب إلىالوسط مثال يحتاجون 
كثر من المهاجمين، ولكن ليس معنى هذا اهمال التصويب أمهارات الدفاع  إلىالمدافعون يحتاجون 

 . مهاجمة الكرة التي في حوزة المدافع لدى المهاجمين أولدى المدافعين 

 :المهاري في فترة المنافسات  اإلعداد. د

ل مباراة رسمية وتنتهي بانتهاء اخر مباراة رسمية وهذه أو ت هي الفترة التي تبدا بفترة المنافسا  
، اسبوعا  ( 51_21)ح طولها ما بين و راالفترة هي اطول فترات الخطة التدريبية على االطالق يت

ل لهذه المرحلة يختلف عن دوره في النصف و المهاري في النصف األ اإلعدادويالحظ ان دور 
ل تكون فرصة تمكن الملل من الالعبين ضعيفة  في حين و المرحلة، ففي الدور األالثاني لهذه 

يتمكن الملل والضيق والتوتر من الالعبين في الدور الثاني، لذلك ينصح باستخدام التدريبات 
 .المشوقة وااللعاب الصغيرة والتمرينات باستخدام االدوات والتمرينات التي تقل فيها درجة المنافسة
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 : نيك بكرة القدمالتك

  : اهمية التكنيك في كرة القدم

همية التكنيك في مختلف االلعاب الرياضية وكرة القدم على وجه الخصوص اذ اليتمكن أ تظهر   
جيد ومتقن يساعده على ( تكنيك)الالعب من اداء المباراة بشكلها المطلوب اال اذا كان يتمتع ب

وما  ،القدم الحديثة وما رافقها من تغيرات في اسلوب اللعب اداء ما تتطلبه ظروف المباراة، الن كرة
 بدنيا   عدادا  إ تفرضه طبيعة المباراة من حركات سريعة ومفاجئة تتطلب من الالعب ان يكون معدا  

 أو ،يمكنه من تلبية متطلبات اللعبة، فالالعب الذي ال يتمكن من اداء ضرب الكرة بالراس ومهاريا  
ان التنفيذ  (2118 )،محمودما اكده  ذاوه صحيحة يكون عقبة امام فريقه اداء التمريرات بصورة

الصحيح للمهارات االساسية من قبل الالعبين يضمن لهم السيطرة على الكرة والتحكم  األداءالجيد و 
غة الخصم واجتيازه واجادة الخداع والتهديف من مسافات مختلفة يتطلب و ابها واداء التمريرات ومر 

 . من خالل التدريب المستمر والمتواصل على تعلم التكنيك األداءالسرعة والقوة في ذلك الدقة و 

لقد وضع العديد من العلماء تعريفات كثيرة للتكنيك اال ان هناك تعريفات اكثر دقة من غيرها تصب 
بانه كل الحركات الضرورية الهادفة التي تؤدي  (0882)،مختارفي نفس الموضوع فقد عرفه 

 .بدونها أوفي اطار قانون كرة القدم  لغرض معين

هومركب من العوامل " التكنيكWade and younker,(1976)وقد عرف وادي، ويونجر 
 ".  التكيف، والمهارة الفردية، ومعرفة قوانين اللعبة: االتية

ان تكنيك لعبة كرة القدم هو  Whippler and Daturab ,(1987)ويشير ويبلر وديتراب 
ويشتمل  ،الذي يكون باالضافة لعوامل اخرى نشاط الالعب الفردي اثناء المباراة العامل الحركي

بدون الكرة في المباراة وفق احكام  أوتكنيك اللعبة على جميع الحركات المالئمة والضرورية بالكرة 
ن يكتسب الالعب من خالل التدريب التكنيكي ذخيرة واسعة من أقانون كرة القدم، ومن المفروض 

اي ان يعتمد على مهارات تكنيكية متعددة ومتنوعة لتنفيذ واجباته في  ،رات الحركية الجاهزةالمها
حاالت اللعب المختلفة والمطلوب بشكل خاص ان يتمكن الالعب من تنفيذ مهارات تكنيكية 
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وتكتيكية مركبة، االمر الذي يتطلب المران المبكر لالعب على الربط بين المهارات التكنيكية 
التدريب التكنيكي الهادف  أن يبدأمستوى تكنيكي عال يجب  إلىولكي يصل الالعب  ،فةالمختل
 . مبكرا  

 :المهارات االساسية بكرة القدم 

والذي يظهر في  األداءان لعبة كرة القدم الحديثة تتميز بسرعة ودينماكية  (0884 ) ،محمديشير
ة احد الالعبين الكرة يصبح فريقه في حالة تبادل الفريقين لمواقف الهجوم والدفاع، فمنذ لحظة حياز 

واحراز هدف وفي حالة فقد احد  ،راته التغلب على الفريق المنافسو ال من خالل منو اويح ،هجوم
مكان فقد  أوبصرف النظر عن اماكن وجود الالعبين  الالعبين الكرة يصبح الفريق المهاجم مدافعا  
ب طوال زمن المباراة، ومن خالل تبادل مواقف اللعب الكرة، وعلى ذلك يتبادل الفريقين مواقف اللع

المستمر تظهر اهمية استخدام المهارات االساسية الهجومية والدفاعية والقدرة على انتقاء انسب 
المهارات التي تتمشى مع طبيعة الموقف المتغير بما يتيح تحقيق الهدف االساسي من لعبة كرة 

اكبر عدد من االهداف ومنعه من اصابة مرماه، والمهارات القدم وهو اصابة مرمى الفريق الخصم ب
االساسية لها ارتباط قوي بتكتيك اللعب الفريقي حيث يبني الجانب التكتيكي على مدى قدرة 

 .الالعبين على اداء المهارات االساسية

كرة لى لتحقيق االنجاز في مباريات و المهارات االساسية هي الركيزة األأن  (2118 )،محمودويرى 
وتحتل جانبا مهما في وحدة التدريب اليومية حيث يتم التدريب عليها لفترات طويلة حتى يتم  ،القدم

اتقانها، لكون درجة اتقان المهارات االساسية في نوع النشاط الممارس يعد من االمور المهمة التي 
ول تعليمها احنيعتمد عليها التنفيذ الخططي في مواقف اللعب المختلفة، وبسبب هذه االهمية 

م مع مستوياتهم من اجل اتقان لمية واساليب تدريبية حديثة تتالءوتدريبها لالعبين وفق برامج ع
 .وتثبيت التكنيك
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ن المهارة هي الركيزة االساسية التي يمكن بها تحقيق أ  (2100)،يو اسعد اهلل والزهويشير 
اري جيد يؤهله لتنفيذ تلك مستوى مه االنجاز، اذ ال يمكن الي فريق ان يطبق الخطط ما لم يكن له

 . ذلك توافر مستوى بدني يساعد في تنفيذ خطط الهجوم إلى مضافا  الخطط 

على ان اداء الالعب للمهارة بشكل صحيح يساعد على تحقيق نتائج  (2100)،حسنكما ويؤكد 
 األداء في كرة القدم يتطلب  قدرا كبيرا من سرعة األداءجيدة  خالل المباريات، ويضيف ان 

الحركي والمهاري ولغرض مجاراة خطط اللعب الحديثة واساليبها التي تطورت بشكل كبير في 
 .نة االخيرةو األ

في كرة القدم ارتفع بصورة تتماشى مع تطور  األداءان مستوى  (2112)،ابو عبدةحيث يذكر 
ز العب كرة القدم طرق اللعب المختلفة وتنوع الخطط الدفاعية والهجومية االمر الذي يتطلب تمي

 .االمثل للمهارات االساسية لكرة القدم  األداءبالقدرة الفائقة على 

تي عن أوانما ت ،تي دون تخطيط مسبقأمهارات الالعبين ال تأن  إلى  (0884)،ابراهيم ويشير  
جل أطريق البرامج التدريبية المطورة التي تساعد الالعب على االرتقاء بمهاراته وتطويرها  من 

سخيرها لخدمة فريقه، كونه على معرفة ودراية كاملة بما يجري داخل الملعب، وان هذه المهارات ت
في تحقيق وتنفيذ الواجبات الخططية اثناء اللعب، فكلما كان الالعب يملك  واساسيا   كبيرا   تلعب دورا  

ناسبة لتنفيذ الموقف مهارات جيدة يمكنه ان يساعد فريقه في تحقيق الفوز، ويعتبر اختيار المهارة الم
اخرى، كما ان اختيار التوقيت المناسب لتنفيذها  لنجاحه باالضافة لعناصر ضروريا   الخططي امرا  
في نجاحها مما دفع المدربين لتطوير برامجهم التدريبية لتتناسب مع  ايضا   حيويا   يلعب دورا  

 .متطلبات اللعب

في مرحلة مبكرة من  أالمهارات االساسية يبدان التدريب على  (0884)،الوحش وابراهيمويشير   
ويستمر هذا التدريب حتى  ،سنوات(  1) منذ بلوغ الناشئ  أن يبدأسن الالعب اذ يرى البعض 

كما التخلو وحدة تدريبية طول فترة استمرار الالعب في اللعب من التمرينات  ،اعتزال الالعب للعب
 .الحركية لدى الالعب أوة تحسين مستوى المهارات االساسي إلىالتي تهدف 
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توماتيكية للتطبيق االرادي السليم بالممارسة أو صفة بأنها المهارة  (0887)،عبد الخالقويعرف   
للحركة الرياضية  حسب محدداتها البيوميكانيكية والبيولوجية مع االقتصاد في الجهد باالستخدام 

 .نتائجوقوة مثلى للوصول الفضل ال الصحيح للعضالت بتوقيت مناسب

هي قابلية التواجد في المكان أو المهارة تعني متى واين يستخدم التكنيك،  (2118)،محمودويشير   
الصحيح والزمن الصحيح واختيار الفن الجيد في الوقت المناسب فاالساس المهاري يرتبط باتخاذ 

 .لقرارات واالختياراتا

ع للجانب الفني عند العبي كرة القدم ن المستوى الرفيأ إلى (0882)،ي ومحجوبو المندال ويشير   
 .يظهر خالل اخذ القرارات السريعة لكيفية قيادة الكرة والتمريرات وكذلك لحاالت اللعب المختلفة

ان المهارات الفنية من العناصر االساسية التي يجب ان يمتلكها العب  (0888)،الخشابويؤكد   
ر االساسية لحسم المباراة وخاصة بعد التطور كرة القدم حيث تكون في غالبية االحيان من االمو 
مهارات فنية وبدنية  إلىالشمولية التي تحتاج  أوالسريع في طرق اللعب الحديثة الدفاعية والهجومية 

 . عالية

الفني وعمل الفريق وذلك  األداءان المهم في تدريب كرة القدم هو تطوير  (0881)،هيوز ويشير  
 . عاب التي تحتوي على مجموعة من المهارات المختلفةالن لعبة كرة القدم من االل

يجب ان يعمل المدرب على االستمرار في تطوير  اإلعدادان في مرحلة  (0884)،ابراهيمويشير   
لة تثبيتها في كافة الظروف والمواقف قدر المستطاع ويتم ذلك من خالل و االمهارات االساسية ومح

 . التمرينات

 :ة في كرة القدم تقسيم المهارات االساسي

مما ال شك فيه ان اتقان المهارات االساسية هي اساس لتحقيق اعلى المستويات في النشاط    
الرياضي الممارس وهذا ماجعل كثير من خبراء لعبة كرة القدم يجتهدوا في تحديد وتصنيف 
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ات بالكرة، مهار  إلىالمهارات االساسية للعبة فنجد البعض قد قام بتصنيف المهارات االساسية 
 . يوضحان ذلك( 1،2) والشكل رقم  (0884 )،مفتيالوحش و رة كما قسمها ومهارات بدون ك

 
 (0)الشكل رقم 

 المهارات االساسية في كرة القدم بدون الكرة
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 (2)الشكل رقم 

 المهارات االساسية في كرة القدم بالكرة

 
 :السيطرة على الكرة : ال  أو 

رة السيطرة على الكرة من المهارات االساسية والمهمة جدا في لعبة ان مها (2111)،وليالميذكر 
مكانياته إن الالعب مهما تطورت ألى لنجاح الالعب، و و كرة القدم، اذ ان اتقانها يمثل الخطوة األ

السيطرة على الكرة، حيث  همرحلة متقدمة جدا اذ ال يمكن إلى في المهارات االخرى ال يعد واصال  
 . حاالت اخرى تحدث اثناء المباراةو  ،التمرير والتصويب والجري بالكرةانه مفتاح نجاح 

ان السيطرة على الكرة من المهارات الهامة والضرورية لالعب  ( 2112)ويؤكد على ذلك الوقاد 
تسجيل االهداف  أوفرض السيادة على مجريات اللعب  أوكرة القدم فال يمكن للفريق احراز النصر 

 .اداء هذه المهارة باقسامها المختلفة ما لم يجيد العبوه 

ان الالعب  إلىترجع اهمية السيطرة على الكرة في كرة القدم الحديثة ان  (0886)،مختارويشير
يجب ان يتحكم في الكرة اثناء حركته، مع القدرة على استخدام اي جزء من الجسم وفي اي وضع 

حد ذاته ال يتمشى كثيرا مع متطلبات كتم الكرة في أو للسيطرة على الكرة، ولقد اصبح ايقاف 
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الالعب الحديث، ولذلك نرى الالعبين االن يعملون على الجري بالكرة في نفس اللحظة التي 
يسيطرون فيها على الكرة، والسيطرة على الكرة من المهارات االساسية الصعبة التي تطلب حساسية 

 .عالية من الالعب نحو الكرة حتى يستطيع ان يتحكم فيها 

ان السيطرة على الكرة تعني امتالكها للتصرف فيها بالطريقة  (0884 )،ومفتيالوحش ويعرف 
وتتطلب السيطرة على الكرة توقيتا دقيقا وحساسية بالغة من اجزاء . المناسبة حسبما يقتضي الموقف

 . األداءالجسم التي تقوم ب

ى تنطيط الكرة في الهواء الكثر هي قدرة وامكانية الالعب عل السيطرةأن  (2118 )،محمود ويذكر
 واحساسه عاليا   عدد من المرات باجزاء الجسم عدا اليدين، ويجب ان يكون توقيت الالعب دقيقا  

والالعب الذي  ،ي جزء من اجزاء الجسمأ أوالقدمين  أوس أبالكرة عند مالمستها سواء كان بالر 
جزاء جسمه يتمكن من التقدم في تكون سيطرته على الكرة عالية وباستطاعته التحكم بها  با

المهارات االخرى وكلما زادت قدرت الالعب على السيطرة بالكرة زادت حساسيته للكرة ويصبح اكثر 
ويضيف بان السيطرة على الكرة لها اهمية خاصة حيث يتوقف اداء جميع المهارات . بها تحكما  

من ثقته رة الالعب على الكرة تزيد على مدى اتقان الالعب استقبال الكرة والسيطرة عليها، وسيط
ضياعها  إلىالسيطرة عليها يؤدي ، وعدم ، اما الفشل في استقبال الكرةبنفسه وتجعل تصرفه دقيقا  

 .وفقدانها

منها التحكم  إختباراتيمكن قياس السيطرة على الكرة من خالل عدة   (2118 )،محمود ويشير
 .فة معينةلمسا أور عدد من المرات ببالكرة بالهواء الك

 :(0884) ،انواع  السيطرة على الكرة كما ذكرها الوحش ومحمد

 . استالم الكرة اثناء دحرجتها على االرض. 0

 .كتم الكرة بعد ان ترتطم باالرض. 2

 . تية لالعب في الهواءامتصاص قوة الكرة وهي ا  . 2
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 :  إلىاستالم الكرة اثناء دحرجتها على االرض وتقسم .1

 استالم الكرة بوجه القدم الخارجي . ة بباطن القدم                              باستالم الكر . أ

 :م الكرة بثالث اجزاء رئيسية هي  تكتم الكرة بعد ان ترتطم باالرض وتك. 2

 كتم الكرة بوجه القدم الخارجي  . كتم الكرة باسفل القدم         ج. كتم الكرة بباطن القدم    ب. أ

كرة ويتم فيها السيطرة على الكرة العالية في الهواء مباشرة بواسطة جزء من الجسم متصاص الإ. 2
 :وتمتص الكرة بخمسة اجزاء رئيسية هي 

 امتصاص الكرة بباطن القدم . امتصاص الكرة بوجه القدم االمامي                     ب. أ

 متصاص الكرة قي الصدرا. امتصاص الكرة في الفخد                              د. ج 

 . امتصاص الكرة في الراس. ه 

 :التمرير في كرة القدم : ثانيا  

النه  ن التمرير من اهم فنون رياضة كرة القدم على االطالق نظرا  أب  (0884 )،ابراهيميشير 
حصل فيها الالعب على يمن الحاالت التي %(  81)طوال زمن اللعب فاكثر من  كثر استخداما  األ

اما %( 21)يكون التصرف فيها بالتمرير في حين يكون التصرف في باقي النسبة وهي الكرة 
 .العبا( 11)ان الفريق يتكون من  إلىالتصويب ويرجع ذلك أو غة و االمر  أوبالجري بالكرة 

ن التمرير في حد ذاته وسيلة الخفاء تحركات معينة في منطقة اخرى غير منطقة الكرة، أويشير ب
هتمام الفريق المنافس المدافع ينتقل مع الكرة من العب إلالعبون التمرير فان محور فعندما يتبادل ا

ويمكن تشبيه التمرير بالخيط غير  ،ن التمرير يعتبر عصب اللعب الهجوميإخر وعلى هذا فا   إلى
 .فراد الفريق الواحد عند الهجومأالمرئي الذي يربط بين 
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التمرير من العوامل التي تساعد على السيطرة على ان  (2110 )،شعالن، وعفيفيويؤكد     
على مجريات اللعب، كذلك تساعد على تنفيذ الخطط الهجومية المختلفة، وكذلك الدفاعية كما انها 

 . تكسب الفرد الثقة بالنفس وتزعزع ثقة الفريق المنافس في نفسه 

 :انواع التمريرات 

  :ثالث اقسام وهي إلىالتمريرات ( 2118) ،قسم محمود

 :     التمرير حسب االتجاه :  ال  أو 

تكون باتجاه هدف الخصم وهي خطوة اذا استخدمت في الوقت المناسب : التمريرات العميقة . أ
 .وتتطلب مهارة فائقة وتوقيتا صحيحا لغرض نجاحها

تستحدم التمريرات العرضية في ساحة الخصم لتغيير اتجاه اللعب : ة يضالتمريرات العر . ب
 .لى فرصة مناسبة باتجاه هدف الخصموالحصول ع

ارجاع الكرة خلفا لغرض الحصول على فرصة للتهديف  إلىيعمد الالعبون : التمريرات الخلفية . ج
 .التهيئة لبناء الهجوم وفتح الثغرات أو

 :رتفاع إل التمريرات حسب ا: ثانيا  

لزميل لعدم وجود خصم ا إلىتعد هذه التمريرات سريعة وضمان وصولها : التمريرات االرضية . أ
 .بينهم 

 ،والضربات الحرة المباشرةية، و اة الز وضرب ،تستخدم في اداء ضربة الهدف: التمريرات العالية . ب
 . شكل مفاجئب وهي مهمة في تغيير اتجاه اللعب

  : التمريرات حسب المسافة:  ثالثا  

 .م(12-8) وتكون مسافتها من:  التمريرة القصيرة. أ
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وال يحبذ استخدام هذه التمريرات امام المنطقة  م(25-12)تكون مسافتها  : متوسطةلالتمريرة ا .ب
الدفاعية النها غالبا ما تشكل خطورة على الفريق، وفوائدها قليلة على الفريق النها ال تعطي 

 . مساحة واسعة من الملعب

ة ادائها وايصالها الطويلة تستخدم بغرض التقدم نحو الخصم وصعوبتها تكمن في دق التمريرات: ج
 .فما فوق م (25)ها  من للزميل وتكون مسافت

عند التدريب يراعى التنبيه باستمرار لدى الناشئين باهمية  (2110)،شعالن وعفيفيويشير   
 إلىدقة وصول الكرة للزميل باالضافة اي ما يضمن  ،استخدام نوع التمرير المناسب للموقف

فيضغط عليه المنافس مما يؤدي  فقد يكون متاخرا   ،اء التمريراختيار الناشئ للحظة المناسبة الد
واعطاء الفرص للمدافعين لتغطية مساحات كانت خالية وتصلح للتمرير، كما  األداءصعوبة  إلى

ن أيضا أستقبال الكرة، و إل ن يكون الزميل مستعدا  أسرع من الالزم وقبل أالبد اال يكون التمرير 
 أومة لوصول الكرة لمكان الزميل وبما يمكنه من االستحواذ عليها يستخدم الناشئ القوة الالز 

 . ن تكون في المساحة الخالية دون ان تبتعد عنها قبل وصول الزميلأتمريريها و  أوتصويبها 

 ( :الدحرجة) الجري بالكرة: ثالثا  

من اجل الجري بالكرة من المهارات الفردية، حيث يستخدمها الالعب  عد  ي (2118) ،محموديشير 
التقدم باتجاه مرمى الخصم وخالل الجري بالكرة يجب ان يكون نظر الالعب موزعا بين الكرة 

استمرار التركيز بالنظر  إلىوالمساحة لرؤية الالعبين، والالعب الذي يتقن هذه المهارات ال يحتاج 
مع النظرة الشاملة يكون أو وانما يمكن ان يكون بين كل لمستين للقدم يوجه نظرة لالمام  ،الكرة إلى

 .ومالحظة الكرة والموقف الذي فيه الالعبون

هم ما يتميز به أفقد اصبح من ، في كرة القدم هاما   غة دورا  و اتلعب المر  (0877 )،مختارويذكر
غة مما يصعب مهمة المدافعين ويربك و االالعبون الدوليون الممتازون قدرتهم الفائقة على المر 

كوسيلة من وسائل تنفيذ الخطط الهجومية الفردية اساسها مهارة الجري ( رة و االمح)غة و راالدفاع والم



26 
 

بالكرة يعني هذا ان الجري بالكرة مهارة اساسية فاذا اداها الالعب في الملعب بهدف خططي معين 
 . رة و االمح أوغة و اتسمى المر 

على عدة عوامل على انه يتوقف نجاح اداء مهارة الجري بالكرة ( 2110) ،ويذكر شعالن وعفيفي
 :همها أمن 

 .ة على القيام بتحركات فرديةأالثقة بالنفس والجر . 1

وتغيير سرعة  ،دية حركات خداعأمع ت ،مدى سيطرة الناشئ على الكرة وهو يجري بسرعة. 2
 .الجري  في مختلف االتجاهات

غة ومباغتة و احسن توقيت الجري بالكرة بمعنى اختيار اللحظة المناسبة ليقوم المهاجم بالمر . 2
 .منافسه

 ي والفني لمهارات اللعب والمغاالةوال بد من المدرب ان يرسخ لدى ناشئيه مفاهيم االستخدام الخطط
وال يجوز المخاطرة باستخدام مهارة  ،في استخدام مهارة الجري بالكرة يسهل للمنافسين مهمة الدفاع

سط للملعب يجب ان تستخدم المهارة على مقربة منها، وفي منطقة الو  أوالجري في منطقة الجزاء 
التصويب على المرمى  أوبسرعة وتكون بمسافات قصيرة وسريعة في الثلث الهجومي لالختراق 

 .زميل إلى والتمرير

على المدربين االهتمام االهتمام بتعليم مهارة الجري بالكرة بانواعها  (0888 )،ابو عبدةويشير  
يتمكنوا من اجادتها ويجب ان يعلموا العبيهم ضرورة استخدام المختلفة في سن مبكرة للناشئين حتى 

بين الالعب والمنافس ( حاجز) القدمين في اداء المهارة وكيفيبة استخدام جسم الالعب كعائق 
 .ل الخصمو االكرة بعيدا عن متنظ بحتفالإل
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 :ن الهدف من قيام الالعب بالجري بالكرة هو أ إلى( 2118)،ويشير محمود

 .ة الخصم واالبتعاد عنهغو امر . 0

 . اداء التمرير أوجتياز الدفاع لتوفير فرصة للتهديف إ. 2

 .خير اللعب عن طريق احتفاظ الالعب بالكرةأت .2

اجبار الخصم على اللحاق بالالعب المستحوذ على الكرة لغرض فتح ثغرة يمكن االسفادة منها . 4
 .في الهجوم

 .خذ الفراغ المناسبألمراقبة و اعطاء فرصة للزمالء من التحرر من ا. 5

 :اربعة انواع وهي  إلىالجري بالكرة ( 2118 )،قسم  محمودو 

 .           الجري بوجه القدم الخارجي .1

 (.بباطن القدم )الجري بجانب القدم  .2

 .                 الجري بوجه الداخلي .2

 .الجري باسفل القدم .4 

 :حيث نجد ان محمود بين على اهمية و 

 : الجري بوجه القدم الخارجي  

ويمكن  ،من قبل الالعبين لسهولة الركض بالكرة كثر استخداما  أان هذا النوع من الجري يعد 
المحافظة عليها تحت سيطرة الالعب عن طريق لعبها بالقدم البعيدة عن الخصم وجعل سيطرة 

 .كون بين الكرة والخصمالكرة اي ان جسم الالعب ي إلىالخصم امام جدار يمنعه من الوصول 
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 :الجري بوجه القدم الداخلي 

هذا النوع يوفر الحماية والحجز للكرة وتحافظ على بقائها بين قدمي الالعب اال انها تكون اقل 
 إلىويستخدمها الالعب عندما يركض على شكل قوس  ،من الجري بوجه القدم الخارجي استخداما  

كيد على ارتخاء أاه الملعب الذراعان تكون  مفتوحتان مع التباتج الداخل ونظر الالعب يكون موزعا  
كد على عدم ركل الكرة بقوة خالل الجري ويفضل دفعها أالقدم القائدة للكرة، وميالن الجذع لالمام ون

 .  حتى تبقى تحت سيطرة الالعب

  :غة والخداع و االمر : رابعا  

مستوى  إلىلى الالعب اتقانها ليصل وع ،كرة القدم عديدة اتان مهار  (2118)،محمودويذكر   
م لمشاهدة أكان لممارستها أمتقدم في لعبة كرة القدم الذي اخذت تستهوي الكثير من الناس سواء 

 بالجري والتمرير وثيقا   وهي ترتبط ارتباطا   ،غة والخداعأو مبارياتها ومن بين هذه المهارات المر 
الخداع بالكرة التي يؤديها الالعب بهدف التخلص هي حركات التمويه والخداع و " غةو اويعرفها المر 

 " .التصويب على الهدف أومن الخصم عندما التكون هناك فرصة للتمرير 

هي وسيلة لجعل الخصم يتوقع حركة الالعب توقعا خاطئا : الخداع  (2118 )،محمودويعرف 
 .وبذا تكون استجابة الخصم للحركة الحقيقية استجابة خاطئة

 إلىان العب كرة القدم يحتاج  ،(Chrinord and others،,(1989واخروننورد يجر ويشير

تغيير في  إلىويحتاج ايضا ، هذه المهارة للتخلص من الخصم عند عدم وجود فرصة لتمرير الكرة
االتجاه والتمويه امام المنافس للحصول على فرصة للتقدم وخلخلة دفاع الفريق المنافس، فتغيير 

الالعب الذي يتقن هذه مر صعب وبنفس الوقت مهم، و أباقصى سرعة االتجاه خالل الحركة 
الذي يحتفظ بالكرة تحت سيطرته بحيث تكون ضمن مسافة مالئمة من خاللها يستطيع  المهارة هو

غة ان يفكر دائما بكيفية و االتصرف بها بشكل سهل وصحيح وعلى الالعب الذي يقوم بالمر 
 .تجاه اخرا   إلىة وبسرعة أو اتجاه معين ثم التغيير فجالتخلص من الخصم بالتظاهر بالتحرك نح
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غة تعد احد التكنيكات المؤثرة والمثيرة في كرة القدم، وعلى و اان المر   (2118) ،محمودويشير
غ، و اغة حتى ينجح بها وهي اين تر و اساس ذلك يجب ان يعرف الالعب القواعد االساسيىة للمر أ

 .غو اغ، ولماذا تر و اومتى تر 

هم ما أ،  فقد اصبح من هاما   غة دورا  و افي كرة القدم الحديثة تلعب المر  (0885 )،رمختايذكر 
غة مما يصعب من مهمة المدافعين و ايمييز الالعبين الدوليين الممتازين قدرتهم الفائقة على المر 

ساسها مهارة الجري أغة وسيلة من وسائل تنفيذ الخطط الهجومية الفردية و اويربك الدفاع، والمر 
داها الالعب بهدف خططي معين تسمى أذا ساسية فا  ألكرة، معنى هذا ان الجري بالكرة مهارة با

 .رةو االمح أوغة و االمر 

 :للخداع  نوعانهناك أن ( 2118)،يشير محمود

  :  الخداع بدون كرة ويقسم : ال أو 

االتجاه  إلىثم يتحرك  ،يهام الخصمجهة معينة ال   إلىيتجه نظر الالعب : الخداع بالعينين . أ 
 االخر بشكل سريع ومفاجئ 

جهة معينة ثم يعمل حركة مفاجئة  إلىسه وجذعه أيقوم الالعب بميل ر : الخداع بالجسم . ب
 . وسريعة في االتجاه االخر

الجانب  إلىثم يتحرك  عينجانب م إلىيعمل الالعب على اخذ خطوة : الخداع بالرجلين . ج
ستالم ا  ة يتحرك لغرض أوفج ،اليهام الخصم بعدم المشاركةيبقى في مكانه دون حركة  أو ،االخر
 .قطعها أوالكرة 

مام الخصم وبعدها يتحول أيركض الالعب بشكل بطيئ : السرعة وتغيير االتجاه  الخداع بتغيير. د
 . تجاه الركض اليهام وخداع الخصم ا   يعمل على تغيير أواالنطالق السريع  إلى
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 :النوع يشتمل على عدة انواع هي  الخداع بالكرة وهذا: ثانيا 

وفي  ،حدى الجانبينا   إلىيعمل الالعب الذي بحوزته الكرة بحركة خداع : الخداع بالجسم . أ
غة بالقدم البعيدة عن و االجهة االخرى مع المر  إلىاللحظة التي يستجيب فيها الالعب بسرعة 

 .الخصم

طريقة معينة ثم انه يريد اداء التمرير بيعمل الالعب حركة توحي للخصم ب: الخداع بالتمرير. ب
 .غةو ايقوم بالمر  أوانه يقوم بالتصويب  أويمرر بطريقة اخرى، 

جهة معينة ثم  إلىغة و ايعمل الالعب حركة توحي للخصم بانه يرغب المر :  غة و االخداع بالمر .ج
اداء  أوويب انه يقوم بالتص أو ،االخرى مع تغيير القدم المستعملةغة من الجهة و ايقوم بالمر 
 .التمرير

  : التصويب في كرة القدم :خامسا  

هداف ساسية الحراز األن التصويب يعتبر الوسيلة األأ إلى (0884 )،ابراهيميشير 
ه وتطويره، والتصويب على المرمى ال لجهد المبذول في بدء الهجوم وبنائوبواسطته يمكن انهاء ا

س، أعلى بدرجة كبيرة منها بالر أهداف بالقدم نسبة األس اال ان أبالر  يتم بالقدم فقط بل يتم ايضا  
مكن التصويب في المكان المناسب في المرمى أوكلما ازدادت خبرة الالعب وتدريبه على التصويب 

 .وبالقوة المناسبة

تخاذ قرار فدواعي إعملية  ان التصويب في المباريات يعتبر (2111 )،كشك والبساطيويذكر  
مام الكثير من أصوب الالعب قد تكون حاجزا نفسيا ا ذإفقد الفريق للكرة  أوالفشل في التصويب 

الالعبين، وعلى هذا فالتصويب ال بد له من سمات نفسية خاصة يتطلب غرسها في الالعب منذ 
الالعب ثقة في نفسه ليصوب ال بد ، ولكي يكون عند بداية عهده في التدريب، كالثقة بالنفس مثال  

كما يجب على المدرب  ،تقان في تكنيك التصويب تحت كل الظروفحلة اإلمر  إلىن يكون وصل أ
 . مثل للتوجيهستخدام األظهار قدرتهم على التصويب مع اإلعطاء الحرية لالعبين ال  إ
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 : اربعة اقسام  إلىالتصويب ( 2111 )،قسم كشك والبساطيو 

 :التصويب بباطن القدم .0

توجيه الكرة خاصة في ضربات الجزاء وخالل اللعب يستخدم في التصويبات التي تتطلب الدقة و 
 . لمسافة قريبة

 : التصويب بوجه القدم االمامي .2

وزيادة المدى الحركي للرجل  ،لصالبة الجزء الضارب نظرا   ،سرعهاأنواع الضربات و أقوى أهي 
ل العمل على زيادة كمية الحركة المنقولة للكرة لحظة االصطدام بفع الضاربة مما يؤثر ايجابيا  

 .العضلي للعضالت القابضة للفخد

 :التصويب بوجه القدم الداخلي . 3

على شكل )يستخدم في حاالت قليلة في التصويب على المرمى وخاصة الضربات المنحنية  التي 
 . كبر وعظم مفصل القدمصبع األويتحدد الجزء الضارب بالمسافة مابين األ( موزة 

 :التصويب بوجه القدم الخارجي . 4

تجاه إخذ أتستخدم في التصويب على المرمى من الضربات الثابتة للتغلب على حائط الصد حيث ي
يتحدد الجزء الضارب بالمسافة ما بين االصبع الصغير ومفصل القدم من  منحنيا   التصويب مسارا  

   . الخارج

 :ركل الكرة  :سادسا  

عند الالعبين  كثر استخداما  مهارات األان ركل الكرة تعد من ال (0884) ،وابراهيمالوحش يشير   
ن أال إالتشتيت  أوالتصويب أو التمرير،  إلىما إستخدام هذه المهارة إخالل المباريات، ويهدف 
 . كثرهو األ استخدامها بهدف التمرير
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يستطيع ركل الكرة بقدمه اليمنى بينما اليسرى مساندة مثال  الالعب ان (0888 )،ابو رميله ويذكر
ية التي تخرج و اوذلك الن الز عند الركل،  المساندة وهي مهمة جدا  اك القدم الراكلة والقدم اي ان هن

 .منها الكرة تعتمد على مركز القدم المساندة بالنسبة لخط اتجاه الكرة المقصود

فراده ركل الكرة بصورة صحيحة يستطيع تنفيذ أان الفريق الذي يجيد  (0888 )،كماشويذكر 
فضل مهارات كرة القدم، اذ أهذه المهارة من  وتعدوالهجومية  وتطبيقاتها المختلفة  واجباته الدفاعية

 .المنطقة الهجومية ال ياتي اال عن طريق ركل الكرة إلىن ايصال الكرة من المنطقة الدفاعية إ

 : رمية التماس: سابعا  

وم الالعب من الفريق كملها خط التماس يقأعلى انه منذ اجتياز الكرة بالقدم  ينص قانون كرة    
خلفه  وان  أون تقع قدماه على خط التماس أو   ،سهأالمضاد برمي الكرة بيده االثنتين من فوق ر 

ووفقا للقانون  ،وذلك حتى تصبح الكرة في اللعب مرة ثانية ،رض عند رمي الكرةتالمس القدمان األ
وية قيتمرن الالعبون على تنه ال يمكن تسجيل هدف من رمية تماس، ورمية التماس تستدعي ان إف

 .ون عليها بالكرات الطبيةعضالت الذراعين والكتف والجذع ومن المستحسن ان يتمرن الالعب
 . (0885 )،مختار

ن تشكل خطورة كبيرة على المرمى المنافس أمثل يمكن أ واذا ما استخدمت رمية التماس استخداما  
همال إتاد الكثير من مدربي كرة القدم على عإوقد  ،الملعب الهجومي للفريقمن خاصة في الثلث 

 . ي وقت يذكرأنهم ال يخصصون لها أالتدريب عليها خالل وحدات التدريب لدرجة 

 :نواع رئيسية لرمية التماس وهي أهناك ( 0884 )،وابراهيمويشير الوحش، 

 . رمية التماس من االقتراب. 1

 :  إلىرمية التماس من الوقوف وتقسم . 2

 .  متالصقتان القدمان. أ
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 .          القدمان متباعدتان. ب

 .ورجل خلفا   ماما  أرجل . ج

 س  أضرب الكرة بالر  : ثامنا  

توقيت مناسب في لحظة  إلىساسية الصعبة التي تحتاج س من المهارات األأضرب الكرة بالر 
نها المهارة أل ،وشجاعة وثقة عالية بالنفس، واستخدامها مهم في كرة القدم ،سأمالمسة الكرة للر 

حراز الهدف وال تقل المناسبة وال بديل عنها مع الكرات ذات التمرير العالي، وهي سبب مباشر إل
 (.2118السيد،  )ستخدام القدم في التصويبإلهدف بحراز اإهمية عن أ

ل للتصويب عندما يتلقى الالعب الكرة في و س هو السالح األأن الر أ (0884 )،ابراهيم ويشير
جادة إلذلك فان  ،الكرات العالية بالقدم إلىمنطقة التصويب اذ ان من الصعوبة الوصول الهواء من 

 .س ضرورية لالعب كرة القدمأتصويبات الر 

مام المرمى أتشتيت الكرات العالية  أوالتصويب على المرمى  أوفلعب الكرة بالراس بهدف التمرير 
 (.0884،وابراهيمالوحش )خالل المباراة  ات مهارية ضروريةبواسطة المدافعين تعتبر كلها متطلب

ن يخصصوا أس من المهارات التي تستوجب من المدربين رأن مهارة ضرب الكرة بالأويرى الباحث ب
، الهمال المدربين تدريب هذه المهاراة ويعتبرونها مهارة ثانوية لها وحدات تدريبية خاصة نظرا  

س أم بضربها بمقدمة الر الكرة بيد الناشئ  يقو  ويفضل عند تدريب هذه المهارة للناشئين ان تكون
ن يعلمهم كيفية ضرب أوعلى المدرب  ،س ومسكها باليدينأثم يقوم بضرب الكرة بالر ، (الجبهة )

اما اذا كانت للتشتيت فمن  ،فاذا كانت للتصويب يضرب الكرة من المنتصف االعلى ،الكرة
 . سفلالمنتصف األ

    .همية اللعب بالقدمين معاأ

ن تنوع مراكز الالعبين واختالف واجباتهم الهجومية والدفاعية يتطلب أ (0884 )،ابراهيميشير   
 ساسية في كرة القدم بكفاءة عالية وخاصة  اجادة الالعبين لمختلف المهارات لمختلف المهارات األ
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دما تتطلب فعن( اليمنى واليسرى) لقدمين معا امهارات التمرير والجري بالكرة والتصويب باستخدام 
وكذلك فان مهارة الجري بالكرة  ،ن يتم التمرير بدقةأي من القدمين يجب أظروف اللعبة التمرير ب

ن ظروف اللعبة تتطلب أل الخصم، اما التصويب فو اتتطلب احتفاظ الالعب بالكرة بعيدا عن متن
 .ستخدام القدمين في التصويب النهاء الهجوم بنجاحإكثيرة من الالعب  حيانا  أ

ن تتوافر ميزة اللعب بالقدمين اليمنى واليسرى  لالعب أكما انه يجب  (2118 )،السيديؤكد و 
الصحيح في  األداءوتعطى لالعب امكانيات فنية عالية تمكنه من  ،المهاجم لما له من فوائد كبيرة

ح ك ينج، وبذلبالدقة والقوة معا تع اداءه ايضا  ويتم األداءالملعب وتوفر له السرعة المطلوبة في 
لخصم من نقطة التسديد ويشكل خطورة فنية على مرمى ا الحركي للعبة، األداءالالعب في 

مامية لمرمى تحركاته الهجومية في الزوايا اليمنى واليسرى معا والمنطقة األ إلىباالضافة  المختلفة،
االستقبال ايضا  مل تيش ه ولكن عب بالقدمين على تسديد الكرة فقطوال يقتصر ميزة الل. الخصم

 الكرة للتسديد وخالفه ئةوتهي واالشتراك في الكرة مع الخصم غة،و ا، والمر والتمرير والتحكم في الكرة

 :الدراسات السابقة :ثانيا

تناوله من في ضوء اطالع الباحث على الدراسات السابقة الحظ ان موضوع الدراسة الحالية قد تم 
لدراسات عربية ذات صلة مباشرة بموضوع  يهتد قبل الباحثين االجانب بصور مختلفة لكنه لم

وهناك بعض من الدراسات ( 2114ابو العمايم،) الدراسة الحالية في مجال كرة القدم سوى دراسة 
وانسجاما  مع . اسة الحالية بطريقة غير مباشرةالعربية في العاب اخرى والتي تشير نتائجها الى الدر 

 :ه الدراسات على النحو األتي اهداف الدراسة يعرض الباحث بعض من هذ

 : الدراسات العربية: ال  أو 

ثير البرنامج التدريبي للقدم غير المميزة في أمعرفة ت إلىهدفت  : (2114) بو العمايمأدراسة 
ثير تدريب هذه القدم غير أتحسين مستوى اداء بعض المهارات االساسية في كرة القدم وكذلك ت

واجريت الدراسة على عينة من .ة في اداء المهارات قيد الدراسة المميزة على مستوى القدم المميز 
( 41)والعينة تتكون من ( 2112) ة خالل موسمسن( 14-12)العبي نادي السنطة الرياضي من 
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 واستخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة مع استخدام القياس القبلي ا  العب
ختباراتبدنية و  إختباراتالباحث ن واستخدم نييوالبعدي وقياسين ب مهارية للقدمين للوصول لنتائج  ا 

الدراسة، وكانت اهم النتائج التي توصل اليها الباحث تحسن مستوى اداء القدم غير المميزة في 
تدريب القدم غير المميزة يحسن من مستوى و مهارات التمرير والجري بالكرة والتصويب في كرة القدم 

( الثنائي ) التدريب الجانبي  أثرفي المهارات قيد الدراسة وذلك من خالل انتقال  اداء القدم المميزة
صى الباحث استخدام البرنامج التدريبي للقدم غير أو و . القدم المميزة  إلىة من القدم غير المميز 

بدء في المميزة في المراحل العمرية المبكرة في كرة القدم، وتكثيف التدريب بالقدم غير المميزة قبل ال
 .التدريب بالقدم المميزة

ثير البدء بتدريب اليد غير المفضلة أالتعرف على ت إلىهدفت الدراسة  :(0886) دراسة الدياسطي
ثير البدء أعلى دقة وسرعة  اداء مهارة التصويبية السلمية في كرة السلة كذلك التعرف على ت

السلمية في كرة السلة والتعرف على اي  بتدريب اليد المفضلة على دقة وسرعة اداء مهارة التصويبة
استخدم الباحث . اء التصويبة السلمية بكال اليديناالسلوبين افضل من حيث مستوى دقة وسرعة اد
ثم تدوير المجموعتين على نفس المتغير التجريبي  ،المنهج التجريبي باستخدام مجموعتين تجريبيتين

( 12-11)ح اعمارهم من و امارسة كرة السلة تتر ناشئ لم يسبق لها م( 41) على عينة تتكون من 
وكانت نتائج البحث تعليم مهارة التصويب السلمي باليد غير المفضلة وتكثيف الممارسة باليد  ،سنة

 . غير المفضلة قبل البدء باليد المفضلة 

رة و امحتعلم مهارة ال أثركبر على انتقال ثير األأبعنوان تحديد اليد ذات الت : (0885) دراسة صالح
من (  21= ن ) يتينو ااستخدم الباحث مجموعتين متس رحلة ماقبل الدراسة في كرة السلة،لم

سنوات مجموع ( 6-5) ح العمر الزمني للتالميذ من و ار تن من اطفال مرحلة ماقبل الدراسة الجنسي
 كمفحوصين في هذه الدراسة وقد تم تقسيم افراد كل من الجنسين بطريقة طفال  ( 61)اجمالي 
مفضلة واالخرى باليد غير تعرضت احدهما للممارسة باليد ال( 15= ن ) جماعتين  إلىعشوائية 
واستخدم الباحث المنهج التجربيبي باربع مجموعات مجموعتين من كل جنس احدهما  المفضلة،

تجريبية واالخرى ضابطة واشتملت االجراءات التنفيذية على القياسيين  القبلي والبعدي باالضافة 
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اجراءات الممارسة وقياساتها البينية  واهم النتائج التي توصل اليها الباحث حدوث تفوق دال  لىإ
لصالح اليد غير ( بنات+ بنين)  واداء اليد غير االمفضلة( بنات+ بنين ) اداء اليد المفضلة بين 

 . المفضلة وكذلك حدوث تفوق دال لليد غير  المفضلة على اليد المفضلة بالنسبة للبنات

ثير تدريب اليد المتدربة على رفع أالتعرف على ت إلىتهدف الدراسة  :(0886) دراسة الشافعي
اشتملت عينة . مستوى كفاءة اليد غير المتدربة في اداء مهارتي التمرير والتصويب في كرة اليد 

ة العشوائية اختيرت بالطريق طالبا  ( 81)لغ عدد افراد العينة ية وباإلعدادالبحث على طالب المرحلة 
( 15-12) حت اعمارهمو اطالبا تر  (21)اربع مجموعات متكافئة قوام كل منها  إلىوقسمت العينة 

احداهما ممارسة  إلىسنة استخدم الباحث المنج التجريبي وذلك بواقع مجموعتين تجريبيتين اسند 
وقد حدد لكل  ،ربةوذلك باستخدام اليد المد ،مهارة التمرير واالخرى مهارة التصويب في كرة اليد

نامج تدريبي مقترح، ثم مجموعة منها مجموعة ضابطة لم يسند اليها اية مممارسة ثم تم تطبيق بر 
لكل من المجموعتين التجريبيتين ومجموعتيهما الضابطة في المهارة اجراء قياس قبلي واخر بعدي 

ظهر اي تقدم في اليد اليمنى وكانت اهم النتائج التي توصل اليها الباحث انه لم ي. المسندة اليها 
كما ظهر تقدم ملحوظ وذو داللة . التصويب  أواليسرى في المجموعة الضابطة بالنسبة للتمرير  أو

احصائية في التمرير، والتصويب باليد اليسرى بالنسبة للمجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج 
ئية في التمرير والتصويب ياليد اليمنى داللة احصاذا  دما  اظهر البحث تقكما . التدريبي المقترح

 (. اليد التي لم تتدرب) بالنسبة للمجموعة التجريبية 

تدريب اليد غير المدربة كوسيلة لرفع  أثرايجاد  إلىبدراسة هدفت  :(0885) قامت عبد البر
 مستوى كفاءة اليد المدربة على االرسال في الكرة الطائرة وتضمنت عينة البحث طالبات الفرقة

اربع  إلىطالبة قسمت ( 211) سنة قوامها( 22-21)الرابعة بكلية التربية الرياضية بالقاهرة من 
ية مجموعتيين و اية استخدمت الباحثة المنهج التجريبي باربع مجموعات متسو امجموعات متس

اسفل  تجريبيتين ومجموعتين ضابطتين والمجموعتين التجريبيتين احدهما تدربت على االرسال من
ن الضابطتان فقد كانت احداهما  ضابطة لالرسال من اسفل واالخرى ليد اليسرى اما المجموعتابا

لكل من المجموعتين  واخر بعديا   قبليا   إختبارم اجراء ت. رسال من اعلىضابطة لمجموعة اال
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 وكانت اهم. التجريبيتين ومجموعتها الضابطة في مهارة االرسال الخاصة بها وذلك باليد المدربة 
بين ( 1.15) النتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي ما عدا المجموعة الضابطة لالرسال من 
كما يوجد فروق دالة احصائية بين المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة لالرسال . اسفل
 .التدريب ثرنتقال جانبي ألإوهذا يدل على وجود  ،اعلىمن 

ثير تدريب اليد غير المدربة على أالتعرف على ت إلىدراسة هدفت  :(0876) اجرت عبد الحفيظ
رفع كفاءة اليد المدربة في التصويب من الثبات في كرة السلة، اشتملت عينة البحث على طالبات 

        وقد بلغ عدد افراد مجتمع عينة البحث ،للبنات بالقاهرةالصف الرابع بكلية التربية الرياضية 
، اتطالب( 116) سنة وقد خضع لالجراء االحصائي( 25-21)ح اعمارهم و اطالبة تتر ( 286)

لقياس دقة التصويب باليد ة واخر بعدي ةقبلي إختباراتاستخدم الباحث المنهج التجريبي واجريت 
للذراع  اسة هو انه على الرغم من ان التدريب كان مخصصا  المدربة، واهم ما توصلت اليه الدر 

غير المدربة اال انه حدث تحسن في اداء التصويب من الثبات في كرة السلة باليد المدربة وهذا 
 .التدريب ثرانتقال جانبي أل إلىيشير 

 :الدراسات االجنبية : ثانيا  

فحص حركة االطراف  إلىلدراسة هدفت هذه ا :(Collins et al, 2011)دراسة كولنز واخرون 
وكان هدف الدراسة  ،السفلية خالل حركات مختلفة منها القفز والقرفصاء وما شابه بين المشاركين

 إلىاسفل بشكل افقي باالضافة  إلىفحص حركة المفصل الكاحل خالل تمارين الحركة من اعلى 
اجريت الدراسة على عينة من  ،مقارنة القدم المسيطرة وغير المسيطرة من الرياضيين المميزين

باداء  حيث قام المشاركون( 1.81)العبا بمتوسط طول بلغ (  81)العبي كرة القدم  تم اختيار 
هناك  أنحركات بشكل متكرر للقدم المفضلة والغير مفضلة وبعض تحليل البيانات اظهرت النتائج 

ين القدم المميزة وغير المميزة في حركة الكاحل ب(  1.15)  فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
 . خالل حركة الكاحل 1،54حيث اظهرت ان القدم المميزة اقل من  القدم غير مميزة بدرجة 
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القوة الثنائية في القدم المميزة  إختباربعنوان  , Barbara et al) :2100 (دراسة باربرا واخرون
فحص الفروق في القوة  إلىلية حيث هدفت الدراسة الحا: وغير المميزة لدى العبي كرة القدم

المزوجة في الركبة في كال القدمين المميزة وغير المميزة لدى العبي كرة القدم حيث اجريت الدراسة 
العبا من الذكور ومن االناث حيث تم اخذ القياسات في قوة العضالت (  61) على عينة من

يزة بواسطة جهاز فحص الحركة القابضة والباسطة للركبة في كل من القدم المميزة وغير المم
وفي كل دورة، واستخدمت  إختبارلكل دقيقة ( 181، 121، 61) وعلى درجات (سابمس نورم)

حيث تبين انه ال توجد فروق ( 1.15 )ت لمجموعتين مستقلتين على مستوى الداللة إختبارالدراسة 
   .عن الداسات السابقة ذات داللة احصائية بين القدم المميزة وغير المميزة وهي نتيجة تختلف

هيمنة طرف  أثرتقييم  إلىهدفت هذه الدراسة :  Karen et al) , 2010) دراسة كارين واخرون
على مجموعة عضالت الساق االمامية وسمكها على العبي كرة القدم وغير الالعبين الذين 

اجريت وطولي يستعملون مقاييس االمواج فوق الصوتية ومقارنة النتائج من خالل تصوير عرضي 
       ح ما بينو امن العبي كرة القدم وغير الالعبين بمتوسط أعمار يتر (  21) الدراسة على عينة

سنة، واظهرت النتائج بان سمك العضلة على القدم المسيطرة كان اكثر بكثير من (  18-25) 
يكن هناك فرق  على العبي كرة القدم بينما لم %(. 1.2)القدم غير المسيطرة وبمتسوط فروق بلغ 

ستخدام إحصائية بين القياسات بإفروق ذات داللة  ولم تظهر ايضا  ، على غير العبي كرة القدم
 عند في حجم عضلة الساق االمامية ا  التصوير العرضي والطولي وكانت النتيجة بان هناك تاثير 

ين االعتبار عند ويجب ان يؤخذ بع. عملية الركل في كرة القدم إلىوهذا يعزى  ،العبي كرة القدم
تاهيل العبي كرة القدم في حالة عالج  الساق االمامية وقد وجد ايضا االمواج فوق الصوتية اداة 

 .  عرضية أوصادقة لقياس سمك عضلة القدم االمامية سواء بطريقة طولية 

بعنوان القدم المميزة وسرعة انتاج  :(Sander and christian,2009)دراسة ساندر واخرون
العالقة ما بين القدم  إلىالتعرف  إلىلدوران وارتفاع القفز من القرفصاء حيث هدفت الدراسة عزم ا

وافترضت الدراسة بان  ،المميزة وغير المميزة وسرعة انتاج عزم الدورات وارتفاع القفز من القرفصاء
تم استخدام  كثر من القدم غير المميزة حيثأالنتيجة ستكون افضل في حال القدم المميزة وان تكون 
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ذكور بمتوسط (  8) من  الخطوة واستعادة التوازن وركل الكرة على فترة يومين على عينة إختبار
ان هناك قدرة سريعة  إلىوقد توصلت الدراسة (  2.2) سنة وبانحراف معياري بلغ ( 21،5)عمر 
ميزة وغير المميزة في القفز في كل من القدمين الم األداءنتاج عزم الدوران ونشاط العضالت و إعلى 
بين تطور  احصائيا   ا  داال  حيث تبين بان هناك ارتباط ت بين افراد عينة الدراسةو اا تتفولكنه

العضالت االرادية وارتفاع القفز، حيث تبين نتائج هذه الدراسة بان هناك عدم توافق مع القول بان 
 . الرياضي األداءهناك هيمنة لالطراف السفلية على 

تقييم قدرات  إلىهدفت هذه الدراسة :Michaela et al)  , 2009)  واخروندراسة ميشيال
جدر االشارة ان قلة القدرة على التوازن مرتبطة بخطر تالتوازن للساق المهيمنة لالعبي كرة القدم و 

من (  21) االختالف في التوازن ، اجريت الدراسة على عينة من  إلىتمزق الرباط باالضافة 
تم استخدام  ،خدام ادوات قياس التوازن المختلفة فمثال لتقيييم فترات خمول العظالتستإتم  ،الهواة
عدم وجود اي داللة احصائية في قدرة التوازن بين  ختباراتواظهرت هذه اإل(  Eguitest) نظام 

  .الساق المهيمنة وغير المهيمنة  لكنه برز ميل نحوى التوازن االفضل في القدم غير المرغوب بها

 األداءتقييم  إلىهدفت هذه الدراسة : Haaland et al , 2003) )اسة هالناد واخرون در 
وقد اجريت الدراسة على  ،الحركي الثنائي من خالل تدريب القدم التي يستخدمها الالعب في اللعب

 إلىوتم تقسيمهم   سنة(  21-15) عمارهم ما بينأح متوسط و اممن تتر   ا  العب( 29) عينة من
ذين لوال العبا  (21)والمجموعة الضابطة  العبا  (18) المجموعة التجريبية والتي بلغت مجموعتين
التقييم وقد تم اخضاع مجموعة  إختباراتنفس الفريق وكال المجموعتين خضعتا لنفس  إلىينتمون 

ال يستخدمها الالعب في اللعب وكان البرنامج   التي تدريبية لعملية تدريب كرة القدم على القدم
ان المجموعة التجريبية  إلىاالحصائية  ختباراتاسابيع وقد كشفت نتائج اإل (8) إلىتدريبي يمتد ال

 .اي تدريب  التي لم تتلق ها بشكل واضح مقارنة بالمجموعة الضابطؤ قد تحسن ادا

دراسة بعنوان المتغيرات البيوميكانيكية في ضرب  :(Borg, et al, 2002)دراسة بورج واخرون 
ركلها بالقدم المستخدمة وغير المستخدمة  وعالقة سرعة الكرة بالمتغيرات البيوميكانيكية الكرة عند 

العبين مهرة قاموا بركل الكرة باقصى سرعة بكل من ( 1)عند الركل ، تكونت عينة الدراسة من 
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( 411) وتم استخدام كاميرات ذات سرعات عالية ، القدم المستخدمة والقدم غير المستخدمة
واظهرت النتائج انه كلما زادت سرعة القدم زادة سرعة الكرة بالقدم المستخدمة، وكلما ، ث/صورة

ق وزادت سرعة القدم، وقد لخص الباحث ان  االختالفات ية للفخد زاد الشغل للساو ازادت السرعة الز 
في سرعة الكرة القصوى بين القدم المستخدمة وغير المستخدمة ناتجة عن نقل السرعة من القدم 

 .   الكرة عند الركل بالرجل المستخدمة  إلى

تقيددددددديم  إلدددددددىهددددددددفت الدراسدددددددة : (etal  Caprancia ,0882)دراسةةةةةةةة كابيرنشةةةةةةةيا واخةةةةةةةرون  
الد  فددددددي مرحلددددددة ماقبددددددل المراهقددددددة و ريب كددددددرة القدددددددم علددددددى قددددددوة العضددددددالت الباسددددددطة لددددددأاثددددددر  تددددددد
 المحتملددددة فددددي تطددددوير سدددديطرة العضددددالت الجانبيددددة عنددددد اداء كددددرة القدددددم  التدددداثيرات إلددددىباالضددددافة 

ريدددددت الدراسدددددة علدددددى جحيدددددث ا(  اليمندددددى عندددددد العدددددب كدددددرة القددددددم  أواي سددددديطرة الجهدددددة اليسدددددرى ) 
 (11)، مدددددنهم سدددددنوات(  6_9) ممدددددن يتدددددرواح متوسدددددط اعمدددددارهم العدددددب( 21) عيندددددة مكوندددددة مدددددن

مدددددن غيدددددر الممارسدددددين لكدددددرة القددددددم،  وقدددددد تدددددم حسددددداب خمدددددس سدددددرعات ( 11)العبدددددين كدددددرة قددددددم و
علددددى قيدددداس فحددددص العضددددالت، وبالنهايددددة تددددم حسدددداب القددددوة لكددددل مفصددددل، وبالنتيجددددة فددددان العبددددي 

م توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة وكدددددذلك لددددد ،ظهدددددروا فروقدددددات عاليدددددة وذات داللدددددة احصدددددائيةأكدددددرة القددددددم 
غيدددددر المرغدددددوب بهددددددا  أواحصدددددائية بدددددين المفاصددددددل فيمدددددا يتعلدددددق بوضددددددعية السددددداق المرغدددددوب بهددددددا 

اهميددددة تدددددريب كددددرة القدددددم فددددي زيددددادة قدددددرة  وقددددوة كددددال السدددداقيين بغددددض  إلددددىوتشددددير هددددذه النتددددائج 
 . يسارية  أوالنظر عن كونها يمينية 

 :التعليق على الدراسات السابقة 

(  6) إلىدراسة موزعة (  14) لتي بلغت ة العربية واالجنبية واقالدراسات الساب استعراض دبع 
 :األتيدراسات اجنبيىة الحظ الباحث ( 8)دراسات عربية و 

 أولعبة كرة القدم من ممارسين  اختارت هذه الدراسات العينات من فئات عمرية مختلفة سواء. 1
 عت الفئات العمريةما بين العبي مدارس  وطالبةفقد تنو  من حيث السناما  ،لهاممارسين الغير 

 .كليات التربية الرياضية
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 . مدى اهمية البرامج التدريبية في تطوير بعض المتغيرات المهارية لدى الناشئين. 2

المجموعة التجريبية والمجموعة  يظهر من خالل الدراسات التي استخدمت المنهج التجريبي ذ. 2
 .  انت دالة لصالح المجموعة التجريبيةالضابطة ان معظم النتائج ك

البدنية بينما  ختباراتمهارية وهناك من استخدم اإل إختباراتاستخدمت الدراسات السابقة . 4
 . مهارية إختبارات(  5) استخدمت الدراسة الحالية 

الباحث في استخدام االسلوب االحصائي  معالجات احصائية متعددة مما افاد لت الدراساتأو تن. 5
 . المناسب

ودراسة    (  2114ابو العمايم، ) استخدمت معظم الدراسات المنهج التجريبي مثل دراسة . 6
عبد البر، )ودراسة ( 1986الشافعي، ) ودراسة ( 1995صالح،) ودراسة ( 1996الدياسطي، )

( et al Caprancia  1992,)كابيرنشيا واخرونودراسة ( 1916عبد الحفيظ )ودراسة ( 1985
كولنز واخرون ، والمنهج الوصفي دراسة Haaland et al ,2003))هالناد واخرون ة ودراس

(Collins et al, 2011)  2111 (باربرا واخرونودراسة (Barbara et al ,ساندر  ودراسة
 Michaela et al)    2009,)واخرون  ودراسة ميشيال( Sander et al ,2010)واخرون

م البرنامج التدريبي للقدم غير المميزة في المراحل العمرية صت بعض الدراسات على استخداأو . 1
وتكثيف الممارسة باليد غير المفضلة قبل (  2114ابو العمايم ، )المبكرة في كرة القدم مثل دراسة 
 (1996الدياسطي، )  البدء باليد المفضلة مثل دراسة 

القدم غير  إلىالقدم المميزة  التدريب من أثراشارت بعض الدراسات انه يمكن انتقال جانبي  . 8
عبد )ودراسة (  2114ابو العمايم، )اليد المدربة مثل دراسة  إلىالمميزة ومن اليد الغير مدربة 

 (1985عبد البر، )ودراسة  (1986الشافعي، )ودراسة  ( 1916الحفيظ، 
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 :فاد الباحث من خالل عرض ومراجعة الدراسات السابقة مايلي وقد ا

هجية الدراسة ذات التصميم التجريبي ذو المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة اختيار من. 1
 .التي استخدمتها تلك الدراسات 

 صياغة اهداف الدراسة وفروضها . 2

 كيفية اختيار العينة .2

 المستخدمة ووسائل القياس واالدوات   ختباراتتحديد اإل .4

 .تحديد الخطة االحصائية المناسبة . 5

 .سابيع متفقا مع الدراسات الذي ذكرت مع هذه المدة أ(  8) يار مدة تطبيق البرنامج وهياخت. 6

 .االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة نتائج الدراسة الحالية. 1

 :واهم مايميز هذه الدراسة  عن سابقاتها هو انه

علم  في حدود –ل دراسة أو بر انفردت هذه الدراسة عن باقي الدراسات بالهدف المحدد حيث تعت
كرة القدم في فلسطين  ناشئي تبحث في الجانب المهاري لتحسين القدم غير المميزة لدى –الباحث 

 . والوطن العربي
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 .منهج الدراسة

 .مجتمع الدراسة

 .عينة الدراسة

 .أدوات الدراسة 

 . متغيرات الدراسة 

 .دراسةإجراءات ال 

 .المعالجات اإلحصائية 
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 :منهج الدراسة 

استخدم الباحث المنهج التجريبي بطريقة المجموعات المتكافئة وبالتصميم ذي القياس القبلي 
 . والبعدي لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك لمالئمته وطبيعة الدراسة

 

 :مجتمع الدراسة 

 عدددام (12)تحدددت سدددن  عدددام (  2111_1999) تددديبدددي كدددرة القدددم لفئعتكددون مجتمدددع الدراسدددة مدددن ال
 ،ناشدئا  ( 522 )د الفلسطيني والبدالغ عدددهم الممارسين للعبة  في االندية الفلسطينية المنتسبة لالتحا

  والملحددق رقددم ( 2112_2111) للموسددم الرياضدديحسددب احصددائيات االتحدداد الفلسددطيني لكددرة القدددم 
 . يوضح ذلك(  2) 

 

 :دراسة عينة ال

للموسدددددددم قدددددددام الباحدددددددث باختيدددددددار عيندددددددة الدراسدددددددة مدددددددن ناشدددددددئي مركدددددددز شدددددددباب عسدددددددكر الرياضدددددددي 
سددنة، تدددم ( 12) مدددن الناشددئين تحددت سددن العبددا  (  25)والبددالغ عددددهم  ( 2112-2111)الرياضددي

( 1) العبددين بمددا فدديهم حددراس المرمددى، والجدددول(  5) اختيددارهم بالطريقددة العمديددة، وقددد تددم اسددتبعاد 
 .ص عينة الدراسة حسب متغيرات الطول والوزن والعمريوضح خصائ
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الفراد عينة الدراسة وفق متغيرات : (0)الجدول رقم 
  .(31=ن )العمر والوزن والطول 

 
القيمة  N المجموعة

 الدنيا
القيمة 
 القصوى

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الضابطة
 61648. 12.6661 12.11 11.11 15 لعمرا

 16255. 1.4161 1.62 1.128 15 الطول
 6.99151 21.6661 51.11 22.11 15 الوزن

 التجريبية
 62881. 12.5222 12.11 11.11 15 العمر
 11961. 1.4892 1.61 1.22 15 الطول
 11.42221 42.1211 11.51 28.11 15 الوزن

 
 ،العبا(   15) يتين ومتكافئتين احداهما تجريبية و امجموعتين متس إلىلعينة وقد قسم الباحث افراد ا

ايجاد التكافؤ بين مجموعتي الدراسة في متغيرات  إلىوعمد الباحث  العبا،( 15) واالخرى ضابطة 
   رقم  ينالمتغيرات المهارية وكما هي موضحة في الجدول إلىالطول والعمر والوزن باالضافة،  

 .ضحان ذلكيو (  2، 2)
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 في المستوى ةالمتوسطات الحسابية للقياس القبلي على متغيرات الدراس:(2)رقم الجدول 
 .مميزةالغير ين التجريبية والضابطة في القدم المهاري عند أفراد المجموعت

 
وحدة 

 ياسالق
المتوسط  ن المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

T  مستوى
 الداللة

 ث/زمن ريرمختارلدقة التم إختبار
 1.3781 1.895 1.941 14.33 15 الضابطة

   1.543 13.76 15 التجريبية

 هدف مختارلدقة التمرير إختبار
 1.3311 1.989 8831. 1.06 15 الضابطة

   961. 731. 15 التجريبية

 هدف التصويبدقة 
 1.8121 241.- 771. 8001. 15 الضابطة

   741. 861. 15 التجريبية

 المتعرج بالكرةالجري 
    ث/زمن

 

 1.64 1.46 4.44 30.22 15 الضابطة

   4.12 29.49 15 التجريبية

 متر ركل الكرة البعد مسافة
 1.6181 1.505 7.01 15.02 15 الضابطة

   5.96 13.82 15 التجريبية

 عدد (بالمرة)التنطيط بالكرة 
 1.3061 1.043- 1.75 3.26 15 الضابطة

   1.75 3.93 15 التجريبية

  ( 2،04= )ت الجدولية 

المحسددددوبة للفددددروق بددددين المتوسددددطات علددددى جميددددع  (t) إختبددددارأن قيمددددة ( 2) يتضددددح مددددن الجدددددول
أي أنده ال توجدد فدروق  (2،14= )ت الجدوليدة القبلي كاندت أقدل مدن قيمدة  ختبارالمتغيرات على اإل

راسددة فددي القيدداس القبلددي، وهددذا يعنددي التجريبيددة والضددابطة علددى متغيددرات الد: بددين أفددراد المجمددوعتين
 .وجود تكافؤ بين أفراد المجموعتين
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المتوسةةةطات الحسةةةابية للقيةةةاس القبلةةةي علةةةى متغيةةةرات الدراسةةةة عنةةةد أفةةةراد : (3)الجةةةدول رقةةةم 
 .المجموعتين التجريبية والضابطة في العمر، الوزن، الطول

 
مستوى  T االنحراف المتوسط N المجموعة

 الداللة

 العمر
 1.566 1.581 61721. 12.6667 15 طةالضاب

 1.566 1.581 63994. 12.5333 15 التجريبية

 الطول
 1.638 476.-1 06366. 1.4767 15 الضابطة

 1.638 476.-1 08102. 1.4893 15 التجريبية

 الوزن
 1.364 922.-1 7.11424 37.6667 15 الضابطة

 1.364 922.-1 6.81500 40.0129 15 التجريبية

عددددم وجدددود فدددرق ذات داللدددة احصدددائية فدددي جميدددع متغيدددرات (  2) ث يدددبن الجددددول رقدددمحيددد
الدراسدددة بدددين المجمدددوعتين التجريبيدددة والضدددابطة فدددي الدددوزن والطدددول والعمدددر ممدددا يددددل علدددى تكدددافؤ 

 .المجموعتين في هذه المتغيرات قبل تطبيق البرنامج التدريبي المقترح

 :  ادوات الدراسة

( 2)سابيع وبواقع أ( 8)مدة  تم تطبيق البرنامج التدريبي المقترح :ي المقترحالبرنامج التدريب: الأو 
يوضح ذلك ، افراد المجموعة ( 1)وحدات تدريبية اسبوعيا للمجموعة التجريبية والملحق رقم 

 .وحدات تدريبية اسبوعيا  (2)بواقع سابيع و أ( 8)تم تدريبهم بالطريقة التقليدية لنفس المدة الضابطة 

 : المهارية المستخدمة في الدراسة ختباراتاإل: ثانيا

 :المهارية التالية  ختباراتتم استخدام اإل

 وحدة القياس الزمن بالثانية  الجري المتعرج بالكرة. 1
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 وحدة القياس متر  ركل الكرة البعد مسافة. 2

 (.بالمرة )  وحدة القياسالتنطيط بالكرة . 2

 وحدة القياس هدف  .دقة التصويب. 4

 وحدة القياس زمن واهداف .مختار لدقة التمرير إختبار. 5

 .يوضح ذلك ( 2) والملحق رقم 

استخدم الباحث االدوات التالية   : والبرنامج  ختباراتاالدوات المساعدة في تطبيق اإل: ثالثا
 .يوضح ذلك( 4)والجدول رقم 

 : االدوات المستخدمة في الدراسة( : 4)الجدول رقم 

 الغرض العدد اسم االداة الرقم
 (االنطالق)  ختباراتلبدء اإل fox 2صافرة من نوع  0
 عليها ختباراتالجراء اإل 2 ملعب كرة قدم 2
 لقياس الزمن 2 (0/011)ساعة توقيت  3

 الجري المتعرج بالكرة إختبارالجراء  21 اقماع بالستيكية 4
 للتاكد من المعلومات 31 استمارة المعلومات للعينة 5
 ختباراتالجراء اإل 05 قدمكرة  6
 دقة  التصويب على المرمى ختباراتإل 4 حبال لتقسيم الهدف 7
 مختار لدقة التمرير ختباراتإل 4 م( 0× 0)اهداف  8
 لقياس الوزن 0 ميزان طبي 8
 القبلية والبعدية ختباراتلتفريغ النتائج اإل 0 ختباراتاستمارة تفريغ نتائج اإل 01
 ختباراتياس االبعاد لإللق 0 شريط قياس 00
 لاللعاب التنافسية 05 شباحات  تدريب 04

 لقياس الطول 0 جهاز الرستاميتر 15
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 :الفريق المساعد للدراسة:  رابعا  

يوضح ( 4)تم االستعانة بزمالء تخصص التربية الرياضية الجراء الدراسة الحالية والملحق رقم 
 اسمائهم وتخصصاتهم ومكان عملهم

 : لدراسة يرات اغمت

فئة، وقد اشتملت على اتعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية باستخدام المجموعات المتك
 .المتغيرات االتية

 . البرنامج التدريبي المقترح:  المتغير المستقل -
 .قيد الدراسة ختباراتاشئين في اإلالمهاري للقدم غير المميزة للن األداءمستوى : المتغير التابع -
 :اسة االستطالعية الدر 

ناشدددئين مدددن خدددارج عيندددة الدراسدددة مدددن العبدددي المدرسدددة (  11)اجريدددت الدارسدددة االسدددتطالعية علدددى 
الكروية في مدينة نابلس مدرسة اكاديمية الواعدين، تم اختيارهم بدالطريق العشدوائية، حيدث تدم اجدراء 

 ختبددداراتلددديهم اإلوطبقددت ع(   4/2112/ 19_  14/4/2112) التجربددة االسدددتطالعية  بتددداريخ   
كدد أالمسدتخدمة لمسدتوى الناشدئين، وللت ختبداراتكد من مدى مالئمدة اإلأالمهارية لموضوع الدراسة للت

ت ومدددى تطبيقهدددا والتعددرف علدددى الصددعوبات والمعوقدددات التددي قدددد تواجددده ختبدددار مددن سدددهولة تنفيددذ اإل
ديددددد الفتدددرة الزميدددة التددددي ، بهددددف تفاديهدددا عنددددد التطبيدددق الفعلدددي وتحختبدددداراتالباحدددث اثنددداء تنفيدددذ اإل

 .ختبارات، وكفاءة االدوات المستخدمة في اإلإختباريستغرقها كل 

  :الدراسة ختباراتالمعامالت العلمية إل

 : ختباراتصدق اإل

 ختباراتقام الباحث بفحص صدق المحتوى عن طريق عرض اإل ختباراتللتأكيد على صدق اإل   
في الجامعات الفلسطينية، والمتخصصين  العاملين  محكم من( 12)عدد  المحكمينعلى لجنة من 

يوضح اسماءهم ورتبهم العلمية ومكان عملهم، حيث (  5) في مجال التربية الرياضية والملحق رقم
من  ختبارات، وبعد استرجاع اإلختباراترائهم حول اإلين البداء ا  على المحكم ختباراتتم توزيع اإل
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محكمين  (11)والتي اجمع عليها  تختبار النهائي لتلك اإلالشكل  إلىالمحكمين، توصل الباحث 
( 6) مراعيا االقتراحات والمالحظات المشار اليها من قبل لجنة المحكمين والملحق رقم فاكثر، 

يوضح ( 1)المهارية التي تم عرضها على لجنة المحكمين، والملحق رقم   ختباراتيوضح اإل
 .  د التحكيمت المهارية بصورتها النهاية بعختبار اإل

 :ختباراتثبات اإل

على نفس االفراد ختبار نفس النتائج اذا ما اعيد اإل ختباراتيعني ان تعطي اإل ختباران ثبات اإل
واعادة تطبيقه  ختباروفي نفس الظروف، وعلى هذا االساس استخدم الباحث اسلوب تطبيق اإل

ناشئي مدرسة اكاديمية الموهوبين على  ختبارات، وتم  تطبيق اإلختباراتاليجاد معامل ثبات اإل
ل و ناشئين وكان الفاصل الزمني بين التطبيق األ( 11)سنة  وبلغ عددهم (  12) لفئة تحت سن

 ختباراتوالثاني خمسة ايام فقط، وقام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسون ليبين نتائج اإل
المستخدمة قيد الدراسة  ختباراتإلواظهرت النتائج االحصائية ان هناك عالقة ارتباطية عالية في ا

 . توضح ذلك( 5)جدول ت ونتائج ختبار مما  يؤكد ثبات اإل

      المستخدمة قيد الدراسة  ختباراتنتائج معامل االرتباط بيرسون لثبات اإل:(5)الجدول رقم 
 (01= ن )

 
 ختباراتاإل

وحدة 
 القياس
 

 الثبات التطبيق الثاني لوالتطبيق األ 
 (ر ) 

مستوى 
 داللةال

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 0.01 0.99 4.66490 13.5840 2.57595 14.1990 زمن مختار لدقة التمرير 
 0.01 0.98 42164. 2000. 51640. 4000. اهداف مختار لدقة التمرير 

 0.01 0.99 66667. 1.2222 1.15950 1.3000 اهداف التصويبدقة  
الجري في خط 

 0.01 0.98 3.65488 33.3640 5.49212 29.5600 نزم متعرج 

ركل الكرة البعد 
 0.01 0.77 5.10258 12.5550 4.35570 11.3100 متر مسافة  

 0.01 0.99 67495. 2.7000 70711. 2.5000 مرة التنطيط في القدم 
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فدددي ان معامددل االرتبدداط بدددين التطبيقينددى يقتددرب مددن الواحددد الصددحيح ( 5) رقددم يتضددح مددن الجدددول
 . معامل ثبات عادل ختباراتالمهارية المستخدمة قيد الدراسة مما يدل على ان لإل ختباراتاإل

 :تطبيق الدراسة

 :القبلية  ختباراتاإل

القبلية لمجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، وقد كان اجراء  ختباراتقام الباحث باجراء اإل   
وقد تم  ختباراتعية والتحقق من صدق وثبات هذه اإلبعد اجراء الدراسة االستطال ختباراتهذه اإل

 .( 25/4/2112 - 22/4/2112) في الفترة الواقعة من  ختباراتاجراء هذه اإل

  :البعدية ختباراتاإل 

 ختباراتاسابيع اجرى الباحث اإل( 8)بعد االنتهاء من التطبيق للبرنامج المقترح والذي امتد لمدة   
في نفس  ختباراتوقد طبقت اإل(  28/6/2112 - 2112/ 6/ 26) بين  البعدية في الفترة الواقعة

 .القبلية تماما ختباراتالظروف وضمن نفس شكلية اإل

 :حدود الدراسة 

 : الحدد البشري 

 .  ناشئا من مركز شبا ب عسكر(  21)والبالغ عددهم ، سنة(  12) ناشئي كرة القدم  تحت سن 

 :الحدد الزمني 

في الفترة الواقعة ما بين  (2111_2112) طبيق البرنامج في الموسم الرياضيتم اجراء الدراسة وت
حيث تتضمن مدة اجراء الدراسة ثمانية اسابيع مشتملة على  ( 28/6/2112 -26/4/2112) 

ثالث وحدات تدريبية اسبوعيا  وقد تم اعطاء المجموعة الضابطة عدد اللقاءات نفسها ولكن 
 . بالطريقة التقليدية 
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 :المكاني  حددال

 .المهارية على ملعب بلدية نابلس ومركز شباب عسكر ختباراتاجريت اإل

 :المعالجات االحصائية 

(  (spssمن اجل معالجة البيانات استخدم الباحث برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية  
 :وذلك من خالل استخدام المعالجات االحصائية االتية 

المهاري لدى افراد المجموعتين تم استخدام المتوسطات  اءاألدمن اجل حساب مستوى  .1
 . الحسابية واالنحرافات المعيارية

من اجل معرفة الفروق في المستوى المهاري للقدم غير المميزة بين القياسين القبلي والبعدي  .2
 (. ت) إختباراستخدم 

 .  ختباراتتم استخدام  معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات اإل .2
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 الرابع الفصل

 عرض النتائج
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 عرض نتائج الدراسة

 : ل والذي نصه والنتائج المتعلقة بالتساؤل األ 

في المستوى المهاري   ( ≥ 1.15) هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  
 للقدم غير المميزة لدى افراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي؟ 

ختبارل استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، و و لالجابة عن التساؤل األ  ا 
t-test)   )الجري بالكرة في خط متعرج، ركل الكرة البعد مسافة، التنطيط )المهارية  ختباراتلإل

 . ح ذلكيوض( 6)بين القياسين القبلي والبعدي والجدول ( بالكرة، دقة التصويب، دقة التمرير

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  للقياس القبلي :( 6) جدول رقم  
 (05= ن) المهارية للمجموعة التجريبية، ختباراتوالبعدي في اإل

النسبة 
 المئوية
     للتغير
)%( 

مستوى 
 الداللة

 القياس البعدي قيمة ت
 05= ن 

 القياس القبلي
- 05= ن 

وحدة 
 قياس ال

 الرقم المتغيرات

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط

المتعرج الجري  ث/زمن 4.12 29.49 1.46 23.74 5.09 0.00 -19،49
 1 بالكرة  

 ركل الكرة البعد متر 5.96 13.82 3.87 20.38 3.57 0.01 41،46
 2 مسافة

 2 لكرة التنطيط با مرة 1.71 3.93 18.19 19.06 3.20 0.03 284،98
 4 التصويب اهداف 0.74 0.86 1.18 1.86 2.76 0.01 116،21
 مختار إختبار زمن 1.78 14.46 1.10 13.19 2.34 0.02 -8،18

 أ 5 التمرير   لدقة

 مختار إختبار اهداف 0.96 0.73 1.14 1.80 2.76 0.01 146،51
 التمرير لدقة

  ب5

  (2104= )ت الجدولية 

                توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةانه ( 6)يتضح من الجدول رقم 
( ≥ 1.15)   في المستوى المهاري للقدم غير المميزة لدى افراد المجموعة التجريبية بين القياسين
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، وهذا تاكيد  ختباراتولصالح القياس البعدي في متغيرات الدراسة في جميع اإل القبلي والبعدي 
 . على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح الذي طبق على افراد العينة التجريبية ملموس وجوهري

القبلية  ختباراتالمحسوبة للفروق في اإل( ت)نالحظ ان جميع قيم ( 6)من خالل الجدول رقم 
الجدولية، وبالتالي فانه يوجد فروق ذات داللة ( ت)والبعدية للمجموعة التجريبية هي اكبر من قيمة 

ية بين المتغيرات المهارية لدى ناشئي كرة القدم في القياس القبلي والبعدي عند افراد احصائ
هي اقل من مستوى الداللة   ختباراتالمجموعة التجريبية، كما ان جميع مستوى الداللة لجميع قيم اإل

 .دالة احصائيا ختبارات، وبالتالي فان اإل(1.15)

 :لذي نصه النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني وا  

في المستوى المهاري   ( ≥ 1.15) هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  
 للقدم غير المميزة لدى افراد المجموعةالضابطة بين القياسين القبلي والبعدي ؟ 

ولالجابة عن التساؤل الثاني قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافت المعيارية 
ختبو  الجري بالكرة في خط متعرج، ركل الكرة البعد مسافة، )المهارية  ختباراتلإل( t-test)ارا 

يوضح ( 1)على القياس القبلي والبعدي والجدول رقم (التنطيط بالكرة، دقة التصويب، دقة التمرير
 .ذلك
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 تباراتخالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للقياس القبلي والبعدي  في اإل:(7)جدول رقم 
 (05= ن)المحسوبة، ( ت)المهارية للمجموعة الضابطة وقيمة 

مستوى 
 الداللة

 القياس البعدي قيمة ت
 (05= ن )

 القياس القبلي
 (05= ن )

وحدة 
 القياس 

 الرقم المتغيرات

 االنحراف المتوسط  االنحراف المتوسط

  ث/زمن 4.447 30.2200 3.79063 27.6540 1.701 1001.
الجري 

متعرج ال
 بالكرة  

1 

 متر 7.012 15.0267 3.57471 17.5207 1.227- 2301.
ركل الكرة 

البعد 
 مسافة

2 

 مرة 1.751 3.2667 3.58303 5.5333 2.201- 361 .
التنطيط 
 بالكرة 

2 

 4 التصويب اهداف 774. 8000. 91026. 1.6000 2.592- 151 .

 ث/زمن 1.941 14.3360 1.47421 12.9287 1.116 .641

 إختبار
 مختار
 لدقة

 التمرير  

 أ5

 اهداف 883. 1.0667 96115. 1.2667 593.- 5581.

 إختبار
 مختار
 لدقة

 التمرير 

 ب5

 (2104= ) ت الجدولية 

انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في المتغيرات المهارية لدى ( 1)يتضح من خالل الجدول 
( ت)ند افراد المجموعة الضابطة، حيث ان جميع قيم ناشئي كرة القدم بين القياس القبلي والبعدي ع

الجدولية، وبالتالي فانه ال توجد ( ت)المهارية هي اقل من قيمة  ختباراتالمحسوبة في جميع اإل
بين المتغيرات المهارية لدى ناشئي كرة القدم في القياس القبلي والبعدي فروق ذات داللة احصائية 

هي اكبر من مستوى  ختباراتان مستوى الداللة لجميع قيم اإل عند افراد المجموعةالضابطة، كما
 .حصائياإغير دالة  ختباراتن اإلإوبالتالي ف( 1.15)الداللة  

 



57 
 

 :النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث والذي نصه 

في المستوى المهاري   (  =1.15) هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 ؟ زة لدى افراد المجموعتين  التجريبية والضابطة  في القياس البعديللقدم غير الممي

ختبارولالجابة عن التساؤل قام الباحث باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافت المعيارية و  -t ا 
test) )التنطيط بالكرةالجري بالكرة في خط متعرج، ركل الكرة البعد مسافة )مهاريةال ختباراتلإل ، ،

 .يوضح ذلك (  8) على القياس البعدي والجدول رقم  (، دقة التمريريبدقة التصو 

في المستوى المهاري ( ت) المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة: (8)جدول رقم 
 ( 31= ن) للقدم غير المميزة لدى افراد المجموعتين  التجريبية والضابطة  في القياس البعدي

مستوى 
 الداللة

 ضابطة  وال قيمة ت 
 (05= ن )

 التجريبية 
 (05= ن )

وحدة 
 القياس 

 الرقم المتغيرات

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

الجري المتعرج  ث /زمن 1.46 23.74 3.79 27.65 3.30 001.
 0 بالكرة

 متر 3.87 20.38 3.57 17.52 2.50 041.
ركل  الكرة البعد 

 مسافة  
2 

 3 بالكرة التنطيط  مرة 18.19 19.06 3.58 5.53 2.82 001.

 4 التصويب اهداف 1.18 1.86 0.89 1.66 2.76 0.01

 ث /زمن 1.04 12.93 1.47 12.92 0.01 981.
إختبار مختار لدقة 

 التمرير
 أ5

0.01 2.76 
1.26 0.96 1.80 1.14 

إختبار مختار  اهداف
 لدقة التمرير

 ب5

 2،20= ت الجدولية 
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 ختباراتظ انه توجد فروق ذات داللة احصائية للمتوسطات بين اإلنالح( 8)من خالل الجدول 
( 1.15)عند مستوى داللة  ختباراتالبعدية للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لمعظم اإل

مختار لدقة التمرير من حيث الزمن، حيث  إختباروهذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية، ما عدا 
يوضح تفوق المجموعة ( 8)جموعة التجريبية والضابطة والجدول ال توجد فروق ما بين الم

يبية في معظم المتغيرات التجريبية في القياس البعدي من خالل المتوسطات لدى المجموعة التجر 
، وهذا يؤكد فاعلية البرنامج التدريبي المقترح التي حظ انها اعلى منها للقياس البعدي، ونالالمهارية

المجموعة التجريبية، ويرى الباحث ان هذا تاكيد جوهري وملموس على فاعلية  تم اجراءه على افراد
 .                                                                                           البرنامج التدرييي المقترح الذي طبق على افراد العينة التجريبية
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 الفصل الخامس

 . مناقشة النتائج

 . االستنتاجات

 .التوصيات
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 :ل والذي نصه ومناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل األ 

في المستوى المهاري  ( ≥ 1.15) هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 للقدم غير المميزة لدى افراد المجموعة التجريبية بين القياسين القبلي والبعدي؟ 

نه يوجد فروق ذات داللة أ( 6)ائج المتعاقة بالتساؤل الثاني من خالل جدول رقم اظهرت النت
المهارية ما بين القياس القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي  ختباراتاحصائية في متوسطات اإل

ان تقدما واضحا ( 6)في المتغيرات المهارية موضع الدراسة، حيث يالحظ من نتائج الجدول رقم 
قد حصل على افراد المجموعة التجريبية الخاضعة للبرنامج التدربيبي المقترح، بمعنى ان وملموسا 

البرنامج التدريبي المقترح قد حقق تطورا وتقدما لدى افراد المجموعة التجريبية في جميع المتغيرات 
 . المهارية قيد الدراسة

الجري بالكرة في خط  ختبارنالحظ ان المتوسط الحسابي إل( 6)ومن خالل استعراض الجدول رقم 
ومستوى ( 5.19)المحسوبة بلغت ( ت)ث وان قيمة ( 22.1) إلىث ( 29.4)متعرج انخفض من 

مما يعني وجود  (1.15)وهذه القيمة تعتبر دالة احصائية عند مستوى الداللة ( 1.11)الداللة 
الكرة في خط متعرج الجري ب إختبارفروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي في 

 %( -19.49) التغيرولصالح البعدي، حيث وصلت نسبة 

 اعطاء إلىثير البرنامج التدريبي المنفذ، باالضافة أت إلىويرى الباحث ان السبب في ذلك يعود 
االرتقاء والتطور في مهارة الجري بالكرة في  إلىالتدريبات البسيطة والمركبة والتنافسية التي ادت 

ة على القيام بتحركات فردية التي اكتسبوها خالل البرنامج أكذلك الثقة بالنفس والجر خط متعرج و 
انه يتوقف نجاح اداء مهارة الجري بالكرة على ( 2111)وهذا ما اكده شعالن وعفيفي . التدريبي

 . غةو اة على القيام بتحركات فردية واختيار اللحظة المناسبة للقيام بالمر أالثقة بالنفس والجر 

م ( 12.8)ركل الكرة البعد مسافة ارتفع المتوسط الحسابي من  إختبارما فيما يتعلق في ا 
، وهذه القيمة تعتبر (1.11)ومستوى الداللة ( 2.15)المحسوبة بلغت (ت)م وان قيمة ( 21.4)إلى

مما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسين  (1.15)دالة احصائية عند مستوى الداللة 
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   التغيرركل الكرة البعد مسافة ولصالح البعدي، حيث وصلت نسبة  إختبارقبلي والبعدي في ال
(46. 41)% 

 إلىالتعلم السليم لمهارة ركل الكرة باالضافة  إلىويرى الباحث ان السبب في في ذلك يعود 
التنافسية التدريبات  إلىالتمرينات التي تعطى كانت بها بعض تمرينات القوة العضلية، باالضافة 

تشتيت وكذلك ال أوحسن استخدام ركل الكرة من حيث التصويب على المرمى  إلىالتي ادت 
زيادة سرعة  إلىاستخدام القدم اليسرى اثناء التقسيمة، الن التقسيمات ذات طابع مشروط باالضافة 

 إلىدى أمميزة الغير ة للفخد من خالل استخدام القدم الحركة اثناء ركل الكرة وزيادة القوة العضلي
 ,Borg, et al)هذا التطور الكبير لمهارة ركل الكرة كما كما اكدت عليه دراسة  بورج واخرون 

 . تطوير مهارة الركل إلىان زيادة سرعة الحركة اثناء الركل يؤدي  إلىحيث اشار ( 2002

   الحسابي من  فقد ارتفع المتوسط( التنطيط ) السيطرة على الكرة  إختباراما فيما يتعلق في    
كانت الداللة  ومستوى( 2.21)المحسوبة بلغت ( ت) مرة، وان قيمة ( 19.1)  إلىمرة ( 2.9)
مما يعني وجود فروق ذات  (1.15)وهذه القيمة تعتبر دالة احصائية عند مستوى الداللة (  1.12)

ولصالح ( لتنطيطا)السيطرة على الكرة  إختبارداللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي في 
  .%(284.98)  إلى التغير البعدي، حيث وصل نسبة

البداية في الوحدة التدريبية   إلى( التنطيط)ويعزو الباحث هذا التقدم الحاصل في مهارة التحكم بالكرة 
التي كانت تعطى بالكرات حيث طابع االحساس بالبداية وتوفر لكل العب كرة له زاد من التحكم 

يط ،واالرتياح العام لالعبين حيث مثل هذه المهارات تعطى والالعب مرتاح وليس من مهارة التنط
تاثير البرنامج التدريبي المقترح المنفذ من قبلهم،  وعامل التشويق  إلىعنده اعباء بدنية، باالضافة 

ن مثل كما ان اتقا(. التنطيط)هذا التطور الكبير في مهارة  التحكم بالكرة  إلىواستثارة حماسهم ادى 
هذه المهارة يستطيع الالعب ان يتقدم في المهارات االخرى حيث يتوقف اداء جميع المهارات على 

حيث اشار ان . (2118محمود )مدى اتقان الالعب استقبال الكرة والسيطرة عليها، وهذا ما اكده 
 . اتقان هذه المهارات يستطيع الالعب ان يتقدم في المهارات االخرى 
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( ت) وان قيمة( 1.8) إلى( 1.8)دقة التصويب فقد ارتفع المتوسط الحسابي من  إختباراما في 
وهذه القيمة تعتبر دالة احصائية عند مستوى ( 1.11)ومستوى داللة ( 2.16)المحسوبة  بلغت 

مما  يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي في  (0.05)الداللة 
 %( .116.21) إلى التغير حيث وصل نسبة . ولصالح البعدي دقة التصويب إختبار

التدريبات البسيطة والمركبة والتنافسية في هذا البرنامج  إلىويرى الباحث ان السبب في ذلك يعود 
المقترح وتوفر االدوات المساعدة في التدريب، واستخدام االهداف الصغيرة، وكذلك تكرار مهارة دقة 

زيادة الثقة عند الالعبين والتوجيه السليم من قبل  إلىاء التدريب، باالضافة التصويب لعدد مرات اثن
(  2111) تطور مهارة التصويب وهذا ما اكده كشك والبساطي  إلىالمدرب لكيفية التصويب ادى 

على ان التصويب من المهارات التي يجب غرسها في الالعب منذ بداية عهده في التدريب كالثقة 
 . في النفس

( 14.4)مختار لدقة التمرير فقد انخض المتوسط الحسابي  الزمن من  إختبارما فيما يتعلق في ا  
وهذه القيمة تعتبر دالة ( 1.12) ومستوى داللة( 24.2)ث وان قيمة ت بلغت (  12.1) إلىث 

مما  يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسين  (1.15)احصائية عند مستوى الداللة 
 حيث وصل نسبة. مختار لدقة التمرير من حيث الزمن ولصالح البعدي إختباري والبعدي في القبل

 %( -8.18) إلىالتغير 

مرتبط بدقة التهدف ايضا الن الدقة  ختباراإليعود الى ان ل تقدم طفيف  و ويرى الباحث ان حص
ويرى الباحث ان عدد االهداف  لنخفضت  ختباراإل ان الزمن في مثل هذوقت، فلو تحس إلىتحتاج 

 .  العمريةهذا التقدم الطفيف من حيث الزمن وضع طبيعي في مثل هذه المرحلة 

    وان قيمة ( 1.86) إلى( 1.12)اما من حيث عدد االهداف فقد ارتفع المتوسط الحسابي من 
وهذه القيمة تعتبر دالة احصائية عند ( 0.01) ومستوى داللة ( 2,16)المحسوبة بلغت (  ت)

مما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي في  (0.05)الداللة  مستوى
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 إلى التغير حيث وصل نسبة . مختار لدقة التمرير من حيث عدد االهداف ولصالح البعدي إختبار
(146.51 )% 

فاعلية  إلىتوفر االدوات واالهداف الصغيرة باالضافة  إلىويعزو الباحث السبب في هذا التقدم 
التقسيمات التي  إلىالتمارين المركبة والتنافسية، وكذلك استخدام البرنامج التدريبي المقترح باالضافة 

بان التمرير ( 1994) يوجد بها نسبة عالية من التمرير، وهذا مايشير اليه ابراهيم  حيث اعطيت
 بينحصل فيها الالعيالتي من الحاالت %( 81)يعد االكثر استخداما طوال زمن اللعب فاكثر من 

 . على الكرة يكون التصرف فيها بالتمرير

صالح )  ،(1996الدياسطي،) ،(2114ابو العمايم، ) الدراسة الحالية اتفقت مع كل من دراسة 
 Haland et)  ) ، (1985عبد البر ،)، (1916عبد الحفيظ ،)، (1986الشافعي،  )، (1995

al ، 2003  امج التدريبيبة المنظمة وفق اسسس علمية تعمل على والتي اجمعت على ان البر
( 8) تطوير المستوى لدى افراد المجموعة التجريبية كما ان الخضوع لبرنامج تدريبي مقنن لمدة 

 .تقدم وتحسن ايجابي في المتغيرات التي يتضمنها البرنامج التدريبي إلىاسابيع يمكن ان يؤدي 

 علميةالسس العلى  ا ونه معتمدا  برنامج التدريبي المقترح لكتاثير ال إلىويعزو الباحث سبب ذلك   
 .واستخدام االدوات والتمارين المركبة والتنافسية ،وتوزيع فترات التدريب ،لفروق الفرديةوفيه مراعاة ل

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني والذي نصه

في المستوى المهاري  ( ≥ 1.15 )هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 للقدم غير المميزة لدى افراد المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي؟ 

انه ال توجد فروق ذات داللة ( 1)اظهرت النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني من خالل الجدول رقم 
القبلي والبعدي عند افراد  احصائية في المتغيرات المهارية لدى ناشئي كرة القدم بين القياسين

هي اقل من قيمة  ختباراتالمحسوبة في جميع اإل( ت)حيث ان جميع قيم . المجموعة الضابطة



64 
 

      هي اكبر من مستوى الداللة ختباراتالجدولية وان جميع مستوى الداللة لجميع قيم اإل( ت)
 . وبالتالي فهي غير دالة احصائيا (15.1)

الجري في الكرة في  ختبارنالحظ ان المتوسط الحسابي إل( 1)قم ومن خالل استعراض جدول ر 
( 1.11)  المحسوبة  بلغت( ت)ث وان قيم ( 21.6) إلىث ( 21.2)خط متعرج فقد انخفض من 

 (15.1)وهذه القيمة تعتبر غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة ( 1.111)ومستوى الداللة بلغ 
الجري في  إختبارلة احصائية بين القياس القبلي والبعدي في مما يعني انه ال توجد فروق ذات دال

 .الكرة في خط متعرج

التدريبات التقليدية، وعدم تركيز المدرب  إلىانه ال توجد فروق في هذه المهارة  إلىويعزو الباحث 
 .على  استخدام القدم غير المميزة في التدريب وعدم وجود التجدد واالثارة في التمرينات 

م ( 15.1)ركل الكرة البعد مسافة ارتفع المتوسط الحسابي من  إختباريما يتعلق في اما ف
وهذه القيمة تعتبر ( 1.22) ومستوى الداللة كانت (  -1.22) بلغت ( ت)م وان قيمة ( 11.1)إلى

مما يعني انه ال توجد فروق ذات دالللة احصائية  (0.05)غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة 
 . ركل الكرة البعد مسافة إختبارياس القبلي والبعدي في بين الق

قلة التدريبات ذات  إلىركل الكرة البعد مسافة  إختبارانه ال توجد فروق في  إلىويعزو الباحث 
الطابع التنافسي في استخدام مهارة ركل الكرة اثناء التقسيمة، وعدم استخدام القدم غير المميزة في 

 . اللعب

( 5.5) إلىمرة  ( 2,2)فقد ارتفع المتوسط الحسابي من (  تنطيط)التحكم في الكرة  إختباراما في 
وهذه  ( 1.26) ومستوى الداللة كانت ( -2.21) إلىالمحسوبة قد وصلت ( ت)مرة وان قيمة 

ا يعني انه ال توجد فروق ذات مم (1.15)القيمة تعتبر غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة 
  .(التنطيط)التحكم في الكرة  إختبارن القياس القبلي والبعدي في لة احصائية بيدال



65 
 

الطرق التقليدية وعدم استخدام الكرات من قبل  إلىويعزو الباحث عدم التطور في هذه المهارة 
 المدرب لتطوير الجانب المهاري للقدم غير المميزة في التنطيط، 

 إلى( 1.81) تفع المتوسط الحسابي من دقة التصويب على المرمى فقد ار  إختبار إختباروفي  
وهذه  القيمة ( 1.15)ومستوى الداللة كانت ( -2.59)  إلىقد وصلت ( ت ) وان قيمة( 1.61)

مما يعني انه ال توجد فروق ذات داللة  (1.15)تعتبر غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة 
 .على المرمى دقة التصويب إختباراحصائية بين القياس القبلي والبعدي في 

ار التصويب استخدام الطرق التقليدية في التدريب، وعدم تكر  في د فروقو وجعدم ويعزو الباحث 
 ا  مستخدميناهداف ا، وتركيز الالعبين عند تصويبهم على المرمى لكي يسجلو في القدم غير المميزة

 .   القدم المميزة

الزمن فقد انخفض المتوسط الحسابي  مختار لدقة التمرير فمن حيث إختباراما فيما يتعلق في 
وهذه  ( 1.64) ومستوى الداللة بلغت  ( 1.1) وان قيمة ت بلغت ( 12.9)  إلىث ( 14.2)من

مما يعني انه ال توجد فروق ذات  (15,1)القيمة تعتبر غير دالة احصائيا عند مستوى الداللة 
 .دقة التمرير من حيث الزمنمختار ل إختبارداللة احصائية بين القياس القبلي والبعدي في 

    وان قيمة( 1.26)  إلى( 1.16) اما من حيث عدد االهداف فقد ارتفع المتوسط الحسابي من 
وهذه  القيمة تعتبر غير دالة  (1.15)ومستوى الداللة كانت (  -1.59) المحسوبة  بلغت ( ت)

داللة احصائية بين القياس  مما يعني انه ال توجد فروق ذات (1.15)احصائيا عند مستوى الداللة 
 . مختار لدقة التمرير من حيث عدد االهداف إختبارالقبلي والبعدي في 

عدم  إلىد فروق من حيث الزمن ومن حيث عدد االهداف في دقة التمرير و وج عدمويعزو الباحث 
دوات في غير المميزة، وعدم استخدام االة والتنافسية في استخدام القدم استخدام التدريبات المركب

البرنامج التقليدي المنفذ من قبل المجموعة الضابطة، واعتماد التدريبات  إلىباالضافة التدريبب 
التقليدية الروتينية، وعدم االهتمام بتوزيع الحمل، وعدم اعطاء حيز تدريبي  للقدم غير المفضلة في 
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وعدم التقدم  ،يبعث على الملل التمرينات الخالية من التجدد واالثارة مما إلىالتدريبات  باالضافة 
 . في الجانب المهاري للقدم غير المميزة

 : مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث والذي نصه 

في المستوى المهاري   (  =1.15) هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
  .القياس البعدي فيطة للقدم غير المميزة لدى افراد المجموعتين التجريبية والضاب

يتبين ان هناك فروقا دالة احصائيا بين المجموعتين التجريبية ( 8)ومن خالل عرض الجدول رقم 
البعدي ولصالح افراد المجموعة التجريبية في جميع المهارات االساسية قيد  ختباروالضابطة في اإل
رى الباحث ان هذا التطور ناتج مختار لدقة التمرير من حيث الزمن، وي إختبارالدراسة، ما عدا 

 .عن تاثير البرنامج وذلك بسبب االنتظام واالستمرار في التدريب  العلمي السليم

الجري المتعرج بالكرة  ختبارنالحظ ان المتوسط الحسابي إل( 8)ومن خالل استعراض جدول رقم 
الحسابي للمجموعة  ث  فيمابلغ المتوسط( 1.22 )البعدي للمجموعة التجريبيبة ختباربلغ في اإل

ومستوى ( 12.2)المحسوبة ( ت ) ث  فيما بلغت قيمة ( 21.6) البعدي  ختبارالضابطة لإل
مما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية   (1.15)وهي اقل من مستوى الداللة ( 1.11)الداللة 

                                      .         بين المتوسطات للمجموعتين ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية

تاثير البرنامج  إلىالبعدي للمجموعة التجريبية  ختبارويعزو الباحث هذا التقدم الحاصل في اإل 
التدريبي  المنفذ من قبل المجموعة التجريبية باستخدام االدوات المساعدة  كاالقماع واالعالم 

ان التنويع وحسن استخدام االدوات ( 2111ابو طامع ،) وهذا ما قد اشار اليه .افسيةنوالتمارين الت
   . على سرعة التعلم واتقان المهاراتالمساعدة يساهم الى حد كبير في قدرة المتعلمين 

م فددي ( 29.21)ركددل الكددرة البعددد مسددافة نالحددظ ان المتوسددط الحسددابي  إختبددارامددا فيمددا يتعلددق فددي 
 ختبددداربلدددغ المتوسدددط الحسدددابي للمجموعدددة الضدددابطة لإلالبعددددي للمجموعدددة التجريبيدددة فيمدددا  ختبددداراإل

وهدي اقدل ( 1.14) ومسدتوى الداللدة ( 2.5)المحسدوبة ( ت) م فيما بلغت قيمدة (  11.52) البعدي
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مما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات للمجموعتين ( 15,1)من مستوى الداللة
                                                                                  . ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية

 أوالتعلم السليم لكيفة ركل الكرة فركل الكرة يكون اما للتصويب   إلىويعزو الباحث هذه التطور 
لعب مما مميزة  اثناء الجو التنافسي في الالغير يت، وكذلك لكثرة استخدام القدم للتشت أوللتهديف 

 .استخدام هذه المهارة إلىيضطر الالعب 

البعدي  ختبارفي اإل (مرة)التنطيط في القدم غير المميزة ختبارونالحظ ان المتوسط الحسابي إل
 ختبارمرة،  فيما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة لإل( 19 .16)للمجموعة التجريبيبة 

وهي ( 11.1)ومستوى الداللة ( 2 .82)المحسوبة (  ت) مرة،  وقد  بلغت قيمة ( 5.53)البعدي 
مما يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات  ( 1.15)اقل من مستوى الداللة 

 .                                                                           للمجموعتين ولصالح القياس البعدي للمجموعة التجريبية

المنفذ من قبل المجموعة التجريبية باالضافة  ثير البرنامج المقترحأت إلىزو الباحث سبب ذلك ويع
الدافعية  إلىعامل التشويق وعدم الملل في التدريب من خالل كل العب معه كرة فانه يؤدي  إلى

 .اسثارة حماسهم إلىواالنجاز باالضافة 

البعدي  ختباردقة التصويب في اإل إختباراما فيما يتعلق في  بلغ المتوسط (1 .86)الحسابي 
فيما بلغت ( 66.1)البعدي  ختبارفيما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة لإل للمجموعة

مما (  0.05)وهي اقل من مستوى الداللة (  1.11)ومستوى الداللة ( 2.16)المحسوبة (ت)قيمة 
جموعتين ولصالح القياس البعدي يعني وجود فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات للم

 .للمجموعة التجريبية

االدوات المساعدة في التدريب التي لها تأثير البرنامج واستخدام  إلىويعزو الباحث هذا التطور  
الفعال في تطوير دقة التهديف من الحركة ومن بين الشواخص واستخدام االهداف الصغيرة،  ثراأل

 . ثناء التدريبوكذلك تكرار التصويب لعدة مرات ا
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مختار لدقة  ختبارمختار لدقة التمرير نالحظ ان المتوسط الحسابي إل إختبارفيما يتعلق في 
فيما بلغ المتوسط (  12.9)البعدي للمجموعة التجريبيبة  ختبارالتمرير من حيث الزمن في اإل

         حسوبةالم( ت) فيما بلغت قيمة  ( 12.9)البعدي  ختبارالحسابي للمجموعة الضابطة لإل
مما يعني ال يوجد ( 1.15)وهي اعلى من مستوى الداللة (  1.98)ومستوى الداللة( 1.16) 

فروق ذات داللة احصائية بين المتوسطات للمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي من 
 . حيث الزمن

 ختبارو كان الزمن قليل  لإلباالهداف والزمن، فل ختبارربط اإل الىعدم وجود فروق ويعزو الباحث 
فيرى  ،ما وقت نوعا   إلىالننا هنا نتحدث عن الدقة في التمرير ودقة التمرير تحتاج  ،االهداف تلقل

 .  مختار لدقة التمرير إختباروهو  ختباراتالباحث ان النتيجة طبيعية في مثل هذه اإل

البعدي  ختبارالهداف في اإلمختار لدقة التمرير من حيث عدد ا إختباراما فيما يتعلق في  
  البعدي  ختبارفيما بلغ المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة لإل(  1 .81)للمجموعة التجريبية 

وهي اقل من (  1.11)ومستوى الداللة (  2.16)المحسوبة ( ت ) فيما بلغت قيمة ( 1 .26)
المتوسطات للمجموعتين  مما يعني  وجود فروق ذات داللة احصائية بين( 1.15)مستوى الداللة 

 .                                                                  التجريبية والضابطة في القياس البعدي ولصالح التجريبية

فاعلية التمارين المركبة والتنافسية  بكثرة في هذه المهارة وتوفر  إلىويعزو الباحث سبب ذلك  
 . لتدريبي المقترح االدوات واتباع البرنامج ا

وبعد هذه  العرض للنتائج وتحليليها ومناقشتها يتبين لنا ان البرنامج التدريبي المقترح قد احدث   
الجري بالكرة )سنة في المتغيرات المهارية ( 12)تقدما شامال لدى ناشئي كرة القدم فئة تحت سن 

 (.التصويب، دقة التمرير في خط متعرج ، ركل الكرة البعد مسافة، التنطيط بالكرة، دقة

البرنامج  أثر إلىويتضح مما سبق ان الهدف الرئيسي من الدراسة قد تحقق، وتم التعرف   
 . التدريبي المقترح على تنمية بعض المهارات االساسية للقدم غير المميزة  لدى ناشئي كرة القدم
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دى افراد المجموعة التجريبية ، كما اظهرت النتائج الجدولية لبيانات الدراسة التقدم الملحوظ ل  
وتميزهم على المجموعة الضابطة في معظم متغيرات الدراسة ، وهذا مؤشر حقيقي على فاعلية 

 . البرنامج التدربيبي  المقترح على المجموعة التجريبية

 االستنتاجات 

 :  األتييمكن استنتاج ومناقشتها  نتائج الدراسة في ضوء 

قترح لمدة ثمانية اسابيع، وبمعدل ثالث وحدات تدريبية، له تاثير ايجابي البرنامج التدريبي الم. 1
الجري بالكرة في خط متعرج، ركل الكرة البعد ) ذو داللة احصائية على تطوير المتغيرات المهارية 
 . مسافة، تنطيط الكرة ، دقة التصويب ، دقة التمرير

 ختباراتالتجريبية كانت ذات فعالية في اإل على المجموعة ختباراتاظهرت الدراسة ان نتائج اإل. 2
البعدية، وهذا يدل على ان البرنامج التدريبي المقترح قد كان ذات فاعلية في تنمية وتطوير 

 . المتغيرات  المهارية  لناشئي كرة القدم

اظهرت الدراسة ان المجموعة التجريبية قد تفوقت على المجموعة الضابطة في معظم وكافة . 2
الجري بالكرة في خط متعرج، ركل الكرة البعد مسافة، تنطيط الكرة، دقة ) ات المهارية المتغير 

دقة التمرير لم يحدث تحسن من  إختبارالتصويب، دقة التمرير من حيث عدد االهداف، اال ان 
 . حيث الزمن

 ظهور تطور في مستوى اداء الالعبين في مختلف المهارات االساسية الجري بالكرة في خط. 4
متعرج، تنطيط الكرة، ركل الكرة البعد مسافة، دقة التصويب، دقة التمرير لدى المجموعة الضابطة 

البعدي ولكن بنسب اقل مقارنة بنتائج المجموعة  ختبارين القبلي والبعدي ولصالح اإلختبار بين اإل
 .التجريبية
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 : التوصيات 

 : االتية بالتوصيات ف الدراسة ونتائجها يوصي الباحثفي ضوء اهدا

 . استخدام البرنامج التدريبي للقدم غير المميزة في المراحل العمرية المبكرة. 1

 . وضع البرامج التدريبية المقننة لما لها من فائدة في رفع المستوى المهاري لالعبين. 2

 أثرضرورة اهتمام مدربي كرة القدم خاصة بتدريب الطرفين حرصا على االستفادة من انتقال . 2
 .تدريب المتبادل من طرف الخرال

مميزة  وخاصة الغير اهمالها حتى بعد اتقانها للقدم االهتمام بتطوير المهارات االساسية وعدم . 4
 . في تدريب الناشئين

 . المهارية قبل واثناء وبعد تنفيذ اي برنامج ختباراتضرورة االهتمام باإل. 5

 .د تعلم المهارات الفنيةاجراء بحوث مماثلة لبقية االلعاب االخرى عن. 6

هذه الدراسة حتى تسهم في االرتقاء بالمستوى  بنتائجتزويد االتحاد الفلسطيني بكرة القدم . 1
 . المهاري لالعبين

 .تزويد مدربي كرة القدم بنتائج هذه الدراسة لتكون عونا لهم يسهم باالرتقاء بمستوى العبينا. 8

 . القدم المميزة إلىب من القدم غير المدربة التدري أثراجراء دراسات حول انتقال . 9

 . علميا وعمليا ونمؤهل ونان يتولى العمل في المراحل السنية الصغيرة مدرب. 11
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 المراجعقائمة المصادر و 

 :المراجع العربية : ال  أو 

، دار الفكر المهاري والخططي لالعب كرة القدم اإلعدادالجديد في (  1994.)مفتي ،ابراهيم
 .بي القاهرة العر 

تاثير برنامج تدريبي مهاري للقدم غير المميزة على  .(2114.)احمد ،بسيوني ،احمد ابو العمايم،
، رسالة ماجستير غير منشورة، تحسين مستوى  اداء بعض المهارات االساسية لناشئ كرة القدم

 . كلية التربية الرياضية للبنين، االسكندرية

 ،لالعبي كرة القدم البدني اإلعدادتخطيط برامج (. 1985) .مفتي ،وابراهيم ،محمود ،ابو العينين
 .، القاهرة2دار الفكر العربي، ط

 .،مطبعة المعرف، القدس  مدرسة كرة القدم .( 1999) .ابو رميلة، عزمي

 .دار الفكر العربي ، القاهرة ،المهاري في كرة القدم اإلعداد(. 1998.) ابو عبدة ، حسن،  السيد 

مكتبة      : ، االسكندرية 1ط ،المهاري لالعبي كرة القدم اإلعداد .(2112.)السيد ،حسن ،ابو عبدة
 .ومطبعة االشعاع الفنية ،مصر 

 . عمان: دار وائل . مبادئ التدريب الرياضي .(2115). ي، مهند، الخواجا، احمدو االبشت

ة البدنية والوظيفي برنامج تدريبي مقترح لتطوير بعض المتغيرات أثر (.1992).بطارسة، صالح
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة   .لدى ناشئي كرة اليد في االردن

 .االردنية، عمان، االردن

 اتجاهات طالبات قسم التربية الرياضية في جامعة .(2111).ابو طامع، بهجت وحمدان بسام 
( العلوم االنسانية ) معة النجاح لالبحاث مجلة جا. خضوري في فلسطين نحو ممارسة كرة القدم

 . فلسطين. نابلس(. 11)، عدد(24)مجلد 
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اثر استخدام ادوات الطفو المساعدة على تعلم بعض . (2111).ابو طامع، بهجت، احمد  
مجلة جامعة النجاح لالبحاث . المهارات االساسية في السباحة لطالب تخصص التربية الرياضية

 . نابلس، فلسطين( 1) عدد( 21)المجلد ( ب)

تاثير برنامج تدريبي مقترح لتطوير بعض القدرات  .(2114.)البياتي، ماهر، ويوسف فارس
 .جامعة حلوان. 259( 1)12مجلة التربية الرياضية . البدنية وبعض المهارات االساية  بكرة القدم

 سنوات في ( 01_7) التدريبات الحديثة لالعبين المبتدئين بعمر  .( 2118) . م، هاشحسن
 . ، القاهرة 1لنشر ط، مركز الكتاب ل المدارس الرياضية بكرة القدم

مكتبة المجتمع العربي  :  ، عمان 1، ط لالعبي كرة األداءتحمل (. 2111)حسن، هاشم ياسر 
 .االردن

 ، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل  كرة القدم( 1988)الخشاب واخرون  زهير 
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 ..رسالة ماجستير غير منشورة، القاهرة ."ة السلةالمتدربة في كر 
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 (0)ملحق رقم 

 البرنامج التدريبي المقترح 

فة البرنامج التدريبي المقترح لالداء المهاري للقدم غير المميزة لدى ناشئي كرة القدم في الض
 سنة( 03_  00)الغربية 

 :الهدف من البرنامج 

 ،غير المميزة لدى ناشئي كرة القدمالمهاري للقدم  األداءتطوير  إلىيهدف البرنامج التدريبي المقترح 
 .المميزةللقدم غير  1:2بنسبة سيكون التدريب و حيث سيتم التركيز على القدم غير المميزة 

 : معايير اختيار البرنامج

هداف التي حددها الباحث للبرنامج التدريبي للتطوير القدم غير المميزة لدى ناشئي كرة في ضوء اال
 :القدم في الضفة الغربية يقترح الباحث المعايير التالية 

يسهم البرنامج التدريبي المقترح في تنمية وتطوير القدم غير المميزة لدى ناشئي كرة القدم من .  1
 .غة والجري واالحساس بالكرة والسيطرة على الكرة وركل  الكرةو أحيث التمرير والتصويب والمر 

 . والضربات المباشرة وغير المباشرة والركلة الركنية 

م محتويات البرنامج التدريبي المقترح مع الخصائص البدنية والحركية للناشئين بسن ان تتالء. 2
 .سنة ( 11_ 12)

 .المتاحة  ان تأخذ بعين االعتبار االدوات واالمكانات. 2

 .لتنفيذ مما يسهل تطبيق البرنامج في اان تتنوع محتويات البرنامج وتتسم بالمرونة . 4

 .مراعاة مبادئ التدريب الرياضي . 5
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 طرق التدريب المستخدمة 

 . طريقة التدريب باستخدام المحطات لشدات مختلفة سيتم استخدام *

 :التوزيع الزمني للتنفيذ البرنامج 

  .ثالثة وحدات تدريبية في االسبوع( .اسابيع 8) البرنامج التدريبي لمدة شهرين بواقع سيتم توزيع 

 .وحدة تدريبية خالل شهرين ( 24)حدد_  

 . وحدات تدريبية في االسبوع ( 2)حدد _ 

 .دقيقة تشمل االحماء والجزء الختامي ( 91)زمن الوحدة التدريبية الواحدة _ 

 .ة مع التعليمات واالرشادات دقيق( 21)زمن فترة االحماء _ 

 .دقيقة لتطبيق البرنامج المهاري المقترح( 25)تم تحديد_ 

 .دقيقة في كل وحدة تدريبية للعب وتطبيق المهارات من خالل الجو التنافسي( 25)تم تحديد_ 

 .  دقائق( 11) زمن الجزء الختامي  في نهاية الوحدة التدريبية _ 

 :يبية لتطبيق البرنامج المقترح دوائر تدر ( 5)سيتم استخدام _ 

 .االحساس بالكرة والجري ( 1)دائرة رقم  

 .دائرة التمرير (  2)دائرة رقم 

 .دائرة السيطرة على الكرة ( 2)دائرة رقم 

 .غة أو دائرة المر ( 4)دائرة  رقم 

  .دائرة التصويب ( 5)دائرة  رقم 
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 (0)الجدول رقم 

 لمستخدمة في البرنامجالجدول الزمني لتوزيع دوائر التدريب ا

 الدوائر التدريبية االيام االسبوع الشهر

 لو األ لو األ

 الثاني

 الثالث

 الرابع

 سبت، اثنين، اربعاء

سبت، اثنين، اربعاء 
 سبت، اثنين، اربعاء

 سبت، اثنين، اربعاء

1 ،2 ،2 

4 ،5 ،1 

2 ،2 ،4 

5 ،1 ،2 

 لو األ الثاني

 الثاني

 الثالث

 الرابع

سبت، اثنين، اربع 
 ت، اثنين، اربعاءسب

 سبت، اثنين، اربعاء

 سبت، اثنين، اربعاء

1 ،2 ،2 

4 ،5 ،1 

2 ،2 ،4 

5 ،1 ،2 
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 دائرة  االحساس والجري بالكرة  (  0)  محتويات دائرة رقم 

مكونات 
 الدائرة   

فترة  األداءزمن  التمرينات المستخدمة قي الدائرة التدريبية  
 الراحة  

 تكرار
 عدد

مجموع 
زمن 

  ألداءا

مجموع 
فترات 
 الراحة 

 الشدة

 غير
 مميزة

 مميزة

االحساس 
والجري 
 بالكرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفع الكرة على االرض بالقدم ثم السيطرة . 0
 عليها كل العب معه كرة 

 (15)الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي تقسيم .2
 (2)مجموعات كل مجموعة  (5) إلىالعب 

رة  يجري الالعب بالكرة مسافة العبين معهم ك
م ويسلمها لزميله ويقف محل زميله ثم  (25)

يقوم الالعب بالجري ويسلمها لالعب االخر 
 الكلي للمجموعة األداءوهكذا يحتسب زمن 

الجري بالكرة بوجه القدم الداخلي والخارجي . 3
مجموعات كل  (5)إلىالعب  (15)تقسيم 

الالعب العبين معهم كرة  يجري (2)مجموعة 
م ويسلمها لزميله ويقف محل (25)بالكرة مسافة 

زميله ثم يقوم الالعب بالجري ويسلمها لالعب 
الكلي  األداءاالخر وهكذا يحتسب زمن 

 للمجموعة
الجري بالكرة في مسار متعرج يتبع خطوات .4

الكلي  األداءيحتسب زمن  (2و2 )تمرين
 للمجموعة

      الجري بالكرة والدوران حول نفسه ثم. 5
االستمرار في الجري ثم التكرار مع زيادة السرعة  

 الكلي للمجموعة األداءيحتسب زمن 
الجري بالكرة بسرعة متدرجة للوصول باقصى  .6

 سرعة 
 
 
 

 د2
 
 د2
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 د2
 
 
 د2
 

د2  
 
د1  
 
 
 
 
 
 د1
 
 
 
 
 
 
 د1
 
 
 د1
 
 
 د1

 د1
 
 د2
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 د2
 
 
 د6

1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

 د5
 
 د2
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 د2
 
 
 د2
 

 د1
 
 د2
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 د2
 
 
 د6

51_61% 
 
61_71% 

 
 
 
 
 
61_71% 

 
 
 
 
 
 
61_71% 

 
 
71_81% 

 
 
81_81% 

 

  د16 د 21    دقيقة (  26) المجموع الكلي للدائرة  
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 دائرة التمرير( 2)محتويات دائرة رقم 
قي الدائرة  التمرينات المستخدمة الدائرة

 التدريبية
فترة  األداءزمن 

 الراحة
 

 تكرار
 عدد

مجموع 
زمن 
 األداء

مجموع 
فترات 
 الراحة

 الشدة
 غير
 مميزة

 مميزة

التمريربين زميلين من الجري تكون .0 التمرير
 التمريرة قطرية مائلة جري حول الملعب 

على قمع (2)العبين كل(6)مثلث و .2
لى و ة األيقوم الالعب في المجموع

الالعب في  المجموعة  إلىبتمرير الكرة 
الثانية ثم يركض ليقف في ي اخر 

المجموعة الثانية وهكذا يؤدي التمرين 
مع التاكيد على ضرب الكرة مرة بداخل 
القدم ومرة بخارج القدم وكذلك تغيير 

 المراكز
تمرير بين العبين مع وجود مانع .  3

 المانع والتاكيد على تمرير الكرة من فوق 
 
العبين يقفون على شكل دائرة  (6. )4

م ويشكلون مجموعتين (21_15 )قطرها
العبين يؤدون تمريرة  2كل مجموعة من 

      الكرة المنخفضة والعالية فيما بينهم
 العبين يقفون على شكل مربع (4. 5)
 (م5×5 )

معه كرة والالعب رقم ( 1 )الالعب رقم
 معه كرة يقوم الالعبان بنفس( 2)

 (2)الالعبان إلىالتوقيت بتمرير الكرة 
 إلىوالالعبان يمرران الكرة  ( 4)و
 مع بعضهم (4و2)ثم يتبادالن (2و1)
 التمريربين زميلين المسافة بينهما. 6
بعد اداء التمرير يجري ( م 15_ 11)

الالعب وبلف حول القمع الذي خلفه  
ويوجد قمعين ايضا في المنتصف  

 م ( 2)بعرض

 ث41
 
 د2
 
 
 
 
 
 
 
 د2
 
 

 د1،21
 
 
 

 ث41
 
 
 
 
 
 

 ث41

 ث21
 
 د1
 
 
 
 
 
 
 
 د1
 
 

 ث41
 
 
 

 ث21
 
 
 
 
 
 

 ث21

 د1
 

 د1
 
 
 
 
 
 
 
 د1
 
 
 د1
 
 
 
 د2
 
 
 
 
 
 
 د2
 

2 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 

2 
 
 
2 

 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 د2
 
 د6

 
 

 
 

 
 
 
 د6
 
 
 د4
 
 
 
 د2
 
 
 
 
 
 
 د2

 د2
 
 د2
 
 
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 د2
 
 
 
 د4
 
 
 
 
 
 
 د4

61_71% 
 

61_71% 
 
 
 
 
 
 
 

61_71% 
 
 

61_71% 
 
 
 

71_81% 
 
 
 
 
 
 

71_81% 
 
 
 
 
 

  د06 د22    دقيقة( 38)المجموع الكلي للدائرة  
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دائرة السيطرة على الكرة( 3)محتويات دائرة رقم   

مكونات 
 الدائرة   

التمرينات المستخدمة قي الدائرة  
 التدريبية  

فترة  األداءزمن 
 الراحة  

 تكرار
 عدد

مجموع 
زمن 
  األداء

مجموع 
فترات 

 راحة ال

 الشدة
غير 
 مميزة 

 مميزة 

السيطرة 
على 
 الكرة 

 كل اثنين معهم كرة والمسافة بينهما.0
زميله  إلىم يقوم الالعب برمي الكرة (2)

بحيث يقوم الالعب بكتم الكرة باسفل القدم 
 . وارجاعها لالعب

 %61_51 د2 د2 4 ث31 ث01 ث21

( 4)م يقف(11)مثلث طول ضلعه. 2 
ى راس مثلث بحيث يقف العبين عل
يقوم ( 1)خلف الالعب( 2)الالعب 
 إلىبالجري بالكرة وتمريرها ( 1)الالعب

الذي يسيطر عليها بباطن ( 2) الالعب رقم
( 1)القدم وفي نفس الوقت يركض الالعب

ثم يجري ويمرر ( 2)ليقف مكان الالعب
 الكرة اللى الالعب رقم( 2)الالعب رقم

  اويركض ليقف مكانه وهكذ( 4) 

 %71_61 د4 د4 4 د0 21 ث41

برمي ( 1)العبين يقوم الالعب رقم ( 2.) 3 
الذي يسيطر ( 2) الالعب رقم إلىالكرة باليدين 

( 2)عليها بفخده ثم يرجعها ويكرر الالعب رقم
وتكون المسافة ( 2)التمرين مع الالعب رقم

 (العبين 2للجميع ل 6تكرار عدد ) م 11

 %81_71 د6 د3 6 د0 ث01 ث21

برمي الكرة (1)العبين يقوم الالعب رقم ( 2).4 
الذي يمتص الكرة ( 2)الالعب رقم  إلىباليدين 

  بباطن القدم  ثم يرجعها ويكرر الالعب رقم
وتكون المسافة ( 2)التمرين مع الالعب رقم(2)

  م  11

 %81_71 د6 د3 6 د0 ث01 ث21

برمي الكرة (1)العبين يقوم الالعب رقم( 2.)5 
الذي يمتص الكرة (2)الالعب رقم إلىباليدين 

بوجه القدم االمامي  ثم يرجعها ويكرر الالعب 
وتكون  (2)التمرين مع الالعب رقم( 2)رقم 

  م  11المسافة 

 %81_71 د6 د3 6 د0 ث01 ث21

 
 

  د24 د05     دقيقة( 38) المحموع الكلي للدائرة
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 غةأو دائرة المر ( 4) محتويات دائرة رقم 

  

 

مكونات 
 رة   الدائ

فترة  األداءزمن  التمرينات المستخدمة قي الدائرة التدريبية   
 الراحة

 تكرار
 عدد

مجموع 
زمن 
 األداء

مجموع 
فترات 
 الراحة

 الشدة
غير 
 مميزة

 مميزة

      العبين ومع كل العب كرة في مساحة   ( 6) .0 غة و االمر 
ل كل العب التحرك بالكرة دون ان أو م يح( 11× 11)
 س اي العب االخريلم
 
 (4)جري بالكرة في خط متعرج بين االقماع كل . 2

م يقوم الالعب رقم ( 25)العبين معهم كرة المسافة 
بالجري بالكرة  ثم يسلمها لزميله الذي في الجهة  (1)

ويسلمها لالعب  (2)ثم يعود  (2)المقابلة الالعب رقم 
 الكلي للمجموعة  األداءوهكذا  يحتسب زمن  (2)رقم 
 
م كل العب ( 11)الجري بالكرة حول دائرة المنتصف.3

 قسمين  إلىالعب  (15)معه كرة يقسم ال
 
 اشارة المدرب  إلىالجري بالكرة مع النظر . 4
 
 
 العبين (4)قاطرات يتكون كل قاطرة من ( 4). 5

م يقوم الالعب من القاطرة ( 15)تكون المسافة بينهما 
يقوم الالعب من  لى بالجري بالكرة وفي المقابلو األ

القاطرة الثانية بالجري اتجاه الالعب الذي معه الكرة 
غته واعطاء  الكرة لالعب الذي في أو يقوم الالعب بمر 

القاطرة الثانية ليصف خلف القاطرة الثانية والالعب 
لى وهكذا يحتسب زمن و القاطرة األ إلىاالخر يذهب 

 الكلي  األداء

 ث21
 
 
 
 د2
 
 
 
 
 
 ث21
 
 
 ث21
 
 
 د2

ث11  
 
 
 
د2  
 
 
 
 
 
ث11  
 
 
ث11  
 
 
د2  

 د1
 
 
 
 د1
 
 
 
 
 
 د1
 
 
 د1
 
 
 1د

4 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

 د2
 
 
 
 د11
 
 
 
 
 
 د1
 
 
 د1
 
 
 د11

 د4
 
 
 
 د2
 
 
 
 
 
 د2
 
 
 د2
 
 
 د2

71_81% 
 
 
 
81_81% 

 
 
 
 
 
81_81% 

 
 
81_81% 

 
 
81_81% 

 
 

 دقيقة (26)المجموع  الكلي للدائرة   
 

  د12 د24   
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 دائرة التصويب ( 5) محتويات دائرة رقم                         

 

مكونات 
 الدائرة

فترة  األداءزمن  التمرينات المستخدمة قي الدائرة التدريبية
 الراحة

 تكرار
 عدد

مجموع 
زمن 
 األداء

مجموع 
فترات 
 الراحة

 الشدة
غير 
 مميزة

 مميزة

 التصويب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رة بين قمعين كل العب معه كرة يجري الالعب بالك. 0
 إلىالعب  (15)ثم التصويب على الهدف يقسم ال

 األداءمجموعتين كل مجموعة على هدف  يحتسب زمن 
 الكلي

الالعب الذي يقف  إلىحارس المرمى يرمي الكرة .2

 يصوب الالعب على المرمى  (18)على حدود خط ال

 

الالعب المتقدم نحو  إلىيقوم المدرب برمي الكرة . 3

لالعب بالسيطرة على الكرة ليضربها بقدمه الهدف يقوم ا

 الهدف إلى

خط المرمى ثم  إلىبالكرة (1)يجري الالعب رقم . 4

الذي يركض (2)الالعب رقم  إلىيلعب الكرة للخلف 

 الهدف إلىباتجاه الكرة ويصوبها مباشرة 

خلف خط منتصف الملعب (أ ب ج ) ثالث قاطرات .5

 جريوي(  ب) ىإلالكرة قطرية بقوة ارضية ( أ ) يمرر

 (ج) إلىالطريقة  خلف الكرة يمرر ب الكرة بنفس

الذي يصوب مباشرة  (أ ) إلىويجري خلف الكرة  يمررها 

 .الكلي للمجموعة األداءيحتسب زمن 

 د2

 

 

 د2

 

 

 د2

 

 

 د2،21

 

 

 د6

د2  

 

 

د2  

 

 

د2  

 

 

2،21 

 

 

د2  

 د1

 

 

 

 

 

 د1

 

 

 د1

 

 

 د1

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 د5

 

 

 د5

 

 

 د5

 

 

 د6

 

 

 د9

 د1

 

 

 د1

 

 

 د1

 

 

 د1

 

 

 د1

 

 

 

 

81_81% 

 

 

81_81% 

 

 

81_81% 

 

 

81_81% 

 

 

81_81% 

  د5 د21    دقيقة(  25) المجموع الكلي للدائرة   
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 عينة الدراسة  التجريبية

 

 

 المجموعة التجريبية 

 عينة الدراسة الضابطة 

 

 المجموعة الضابطة 
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 ( 2)ملحق رقم 

 دراسةالمهارية المستخدمة في ال ختباراتاإل

 الرقم
 

 وحدة القياس  المهارية ختباراتاإل

 ث  /زمن الجري بالكرة في خط متعرج بين القوائم إختبار 1

 متر  ركل الكرة لمسافة  إختبار 2

 مرة  تنطيط الكرة في الهواء بالمرة   إختبارات 2

 اهداف  اختبار التصويب على المرمى  4

 اختبار مختار لدقة التمرير  5
 

واهداف  ث /زمن  
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 ( 3)ملحق رقم 

 م2111_8808عدد الالعبين المسجلين في االتحاد الفلسطيني لكرة القدم لمواليد 
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 ( 4)ملحق رقم 

  اسماء الزمالء المساعدين ودرجاتهم العلمية  ومكان عملهم

 مكان عملهم  الدرجة العلمية  المساعد 

 استاذ جنوب نابلس معة ابو ديس جا/ بكالوريوس تربية رياضية  احمد ابو كشك 

 استاذ جنوب نابلس جامعة النجاح الوطنية/بكالوريس تربية رياضية  خالد سويدان 

 مدرب براعم عسكر  جامعة النجاح الوطنية/ بكالوريوس تربية رياضية   درويش ابوليل 

 ر مدرب اشبال عسك جامعة النجاح الوطنية/بكالوريس تربية رياضية   محمد ترتير 
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 ( 5)رقم   ملحق

  ومكان عملهم والتخصصاسماء المحكمين ورتبهم العلمية 

 مكان العمل التخصص الرتب العلمية المحكم

فسيولوجيا في التربية  استاذ د عبد الناصر القدومي. أ 
 الرياضية

 جامعة النجاح الوطنية

تدريس  مناهج واساليب مشاركاستاذ  وليد خنفر. د
 الرياضية التربية 

 جامعة النجاح الوطنية

في التربية  تقويمقياس و  مشاركاستاذ  صبحي  نمر. د
 الرياضية 

 جامعة النجاح الوطنية

 جامعة النجاح الوطنية  رياضيتدريب  مساعداستاذ  دويكات  بدر. د

 جامعة النجاح الوطنية كرة قدم  الرياضي نفسال علم مساعداستاذ  محمود االطرش. د

 جامعة النجاح الوطنية كرة القدم مدرس ن العمدسليما . أ

 جامعة فلسطين التقنية خضوري والقياس حركي التعلم ال  مشاركاستاذ  بهجت ابو طامع . د

 جامعة فلسطين التقنية خضوري علم النفس الرياضي  مساعداستاذ  ثابت اشتيوي. د

 عة فلسطين التقنية خضوريجام كرة قدم  تدريب رياضي مساعداستاذ  جمال ابو بشارة . د

 جامعة القدس ابو ديس  اعادة تاهيل عضوي فيزيائي مساعداستاذ  عبد السالم حمارشة . د

 جامعة القدس ابو ديس كرة قدم  رياضيتدريب  مساعداستاذ  احمد الخواجا. د

 جامعة القدس ابو ديس  رياضيتدريب  مساعداستاذ  مازن الخطيب. د

 جامعة بير زيت اإلعداد البدني في كرة القدم مساعداستاذ  خالد ملوح. د
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 ( 6)ملحق 

 المهارية التي تم عرضها على لجنة المحكمين  ختباراتيوضح اإل

 المهارية المقترحة  ختباراتاالستمارة الخاصة الستطالع راي المحكمين حول اإل

 المحترم ...............................      االخ الدكتور   

 :طيبة وبعد  تحية

غير  المهاري للقدم األداءبرنامج تدريبي مقترح لتطوير  أثر"يقوم الباحث باجراء دراسة بعنوان   
في  وذلك استكماال لمتطلبات درجة الماجستير في التربية الرياضية" مميزة لدى ناشئي كرة القدمال

 ختباراتلتحكيم اإل ارك كعضوكلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية، وعليه فقد تم اختي
نرجو من . هذاالمجال  المهارية المرشحة من قبل الباحث، لما عهدنا منك من خبرة ومعرفة في

مالحظاتكم حول مالئمة هذه  المرشحة بعناية وابداء ختباراتحضرتكم التكرم باالطالع على اإل
كما يرجى  ختباراتعلى اإلوموضوعي  للدراسة وهذا بدوره سيسهم باصدار حكم دقيق ختباراتاإل

المهارية  واقتراح اي تعديل على  ختباراتاإل ابداء مالحظاتكم من حيث اقتراح اي تعديل على
 .الصياغة اللغوية

 مع االحترام والتقدير

 الباحث 

 

 عادل الفران  
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 ( 6) ملحق رقم

 المهارية المرشحة من قبل الباحث العضاء لجنة التحكيم ختباراتاإل

 
 

غير  مالئم ختبارالهدف من اإل   المهارية ختباراتإلا
 مالئم

 مالحظات

1 
 
 

 التمرير إختبارات
 م (8)التمريرة القصيرة _1
 م(21)التمريرة المتوسطة _2
 مختار لدقة التمرير إختبار_2

 قياس دقة التمريرة القصيرة
 قياس دقة التمريرة المتوسطة

 قياس دقة التمرير الكرة في اسرع اداء

   

 التصويب إختبارات 2
 التصويب على المرمى_1
 دقة التصويب على الحائط إختبار_2
 التصويب من اماكن مختلفة_2

 قياس دقة الالعب في التصويب على المرمى
 .قياس دقة تصويب الالعب على الحائط

قياس مقدرة الالعب على التصويب من اماكن 
 مختلفة حول منطقة الجزاء

 

 
 

 
 

 

 غةأو المر  إختبارات 2
الجري بالكرة في خط متعرج بين _ 1

 القوائم
باستخدام ( 8) الجري على شكل_2

 الكرة
 التمويه والخداع بالكرة_2

 قياس الرشاقة مع الكرة والتحكم بالكرة اثناء الجري 
 قياس قدرة الالعب على السيطرة على الكرة

 مع تغير وضع الجسم  وقياس الرشاقة مع الكرة
 غةأو ى المر قياس مقدرة الالعب عل

 
 

   

4 
 
 
 

 االحساس بالكرة إختبارات
 تنطيط الكرة في الهواء_  1
 التنطيط بالكرة   2
 
 التنطيط بالكرة البعد مسافة_2

قياس القدرة على التحكم بالكرة في جميع اجزاء 
 الجسم

قياس مقدرة الالعب في السيطرة على الكرة والتحكم 
 فيها

 عد مسافةقياس القدرة على التحكم بالكرة الب
 

   

 ركل الكرة إختبار 5
ركل الكرة لمسافة  بالقدم  إختبار_1

 اليمنى
 ركل الكرة لمسافة بالقدم اليسر ى_2
 الركلة الركنية إختبار_2

 قياس مهارة ركل الكرة  وقياس القدرة على ركل الكرة
 قياس مهارة ركل الكرة  وقياس القدرة على ركل الكرة

نصف العالية شبه للركلة الركنية  األداءدقة 
 المستقيمة
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 ( 7) ملحق رقم 

 المهارية بصورتها النهائية بعد التحكم ختباراتيوضح اإل

 
 

 ختبارالهدف من اإل المهارية ختباراتاإل

1 
 

 قياس دقة التمرير الكرة في اسرع اداء مختار لدقة التمرير إختبار

 ويب على المرمىقياس دقة الالعب في التص التصويب على المرمى إختبار 2
 .قياس الرشاقة مع الكرة والتحكم بالكرة اثناء الجري  الجري بالكرة في خط متعرج بين القوائم إختبار 2

 قياس القدرة على التحكم بالكرة في جميع اجزاء الجسم تنطيط الكرة في الهواء بالمرة   إختبارات 4

 ة ركل الكرة  وقياس القدرة على ركل الكرةقياس مهار  ىركل الكرة لمسافة بالقدم اليسر  إختبار 5
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 المهارية ختباراتاإل

 الجري بالكرة  في خط متعرج بين القوائم إختبار_ 1

 . الجري السريع بالكرة  قياس الرشاقة مع الكرة  والتحكم بها: ختبارالهدف من اإل

 قوائم في خط (11)ساعة ايقاف الملعب  توضع قوائم، كرة قدم،  (11): االدوات المستخدمة 
طريقة  م ايضا( 2)ل قائم أو م والمسافة بين خط البداية و ( 2)مستقيم والمسافة بين كل قائم واخر 

بالكرة بين  يقف الالعب بالكرة على خط البداية وعند اعطاء اشارة البدء يجري الالعب األداء
 .بنفس الطريقة البداية خط إلىاخر قائم ويدور حوله ويعود  إلىالقوائم جريا متعرجا حتى يصل 

خط  إلىه اشارة البدء حتى عودته الزمن القرب ثانية من لحظة اعطائ يحتسب لالعب: التسجيل 
 (0884ابراهيم ،) . البداية مرة اخرى، عقوبة ثانية واحدة لضرب القائم من اسفل لكل مرة
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 ركل الكرة لمسافة بالقدم اليسرى  -2

 رة  وقياس القدرة على ركل الكرة قياس مهارة ركل الك: الهدف 

 االدوات  ملعب كرة قدم  كرة قدم شريط قياس بالمتر القرب سم 

  ختباراجراءات اإل

 . توضع الكرة على خط منطقة المرمى الموازي لخط المرمى -

 .من داخل منطقة المرمى خلف الكرة يقوم الالعب بالجري لركل الكرة عاليا البعد مسافة  -

 جل المسافة التي قطعتها الكرة في نقطة البداية على خط منطقة المرمى  حتى نقطةتس :التسجيل
.    الت يسجل افضلهاأو الت ،يمنح الالعب ثالث محأو مالمستها لالرض يعطى لالعب ثالث مح

 (0885شحاته،وبريقع، ) 
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 (بالمرة)تنطيط الكرة  إختبار - 2

 . كرة ومقدرته على التحكم بها ى القياس حساسية   الالعب عل:  ختبارهدف اإل

 .متر( 2)كرة قدم دائرة نصف قطرها: الملعب واالدوات 

يقف الالعب في مركز الدائرة بالكرة وعندما تعطى له اشارة البدء يرفع الكرة :  ختباراجراءات اإل
 بقدم واحدة فقط يؤدي الالعب أوعن االرض ويقوم بتنطيطها داخل حدود الدائرة بالقدمينى 

 . لتين و أمح

 : طريقة التسجيل 

 والتي تبدا برفع الكرة من  ختباريسجل لالعب عدد مرات التنطيط  من قبل المشرف على اإل -

  (0884ابراهيم، ) .قبل الالعب وتنتهي عندما تلمس الكرة االرض
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  التصويب على المرمى إختبار_ 4

 مى قياس دقة الالعب في التصويب على المر :  ختبارهدف اإل

 ية بواسطة شرائط  تصوب أو اقسام متس (5) إلىمنطقة الجزاء يقسم المرمى : الملعب واالدوات 
 كرات من على خط منطقة الجزاء  (5)

 يقوم الالاعب بتصويب الكرة في المكان المحدد حيث يعطي كل قسم من : ختبارطريقة اداء اإل

 وهكذا  ،(2)ثم الكرة الثانية على رقم ( 1)لى على القسم رقم و المرمى رقما بحيث تصوب الكرة األ

القسم الغير  إلىتعطى درجة لكل تصويبة صحيحة،  وال تحسب الكرة التي تذهب : التسجيل 
 . مصوب نحوه
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  مختار لدقة التمرير إختبار_ 5

 .قياس دقة تمرير الكرة في اسرع اداء:  ختبارالغرض من اإل

 م يوضع قائم عليه علم في مركز المربع توضع كرة ( 6)مربع طول ضلعه : الملعب واالدوات 

م من ( 11)م  على بعد1م من ركن المربع  من كال جانبيه  يوضع مرمى اتساعه 1،5على بعد 
 .منتصف كل ضلع من اضالع المربع  صافرة 

 : ختبارطريقة اداء اإل

يسار  الكرة على إلى يقف الالعب بجانب القائم في مركز المربع بعد سماع الصافرة يجري الالعب
الثالثة  الكرة مثيلتها في االضالع إلىضلع المربع ويصوبها نحو المرمى بالقدم اليمنى ثم يجري 

اليمنى بالرجل  ل ليركل الكرةو ضلع المربع األ إلىمن المربع وبعد ركل الكرة اليسرى االخيرة يجري 
القائم في مركز  اخر كرة للمساليسرى ويستمر في اداء ركل باقي الكرات ثم الجري بعد لعب 

   .المربع

 (. 0883مختار ، ) .وعدد االهداف التي سجلها األداءيحسب الالعب زمن : التسجيل 
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The Effect of prposed Training Program on the Development of 

Technical Performance for non-Dominant Leg Among Soccer 

Beginners in the West Bank 

By 

Adel Atiyeh Mohammed Al-Farran 

Supervised  

prof. Imad Saleh Abdel-Haq 

Abstract 

This study aims to identify the proposed training program impact on skil 

based performance for thw non practicing (none used) foot for football 

beginners in the West Bank. The study  targeted 30 beginners under the age 

of 13 whom were divided into two groups:trial group.Theb trial group 

undertook the proposed training program while the control group undertook 

the traditional one. 

The researcher utilized the trial methodology for suiting the nature of the 

syudy and achieving the targeted goals. Five  skill based tests were 

conducted before implementing the proposed training program. The results 

were concluded through befor/ after approach. SPSS application was used 

to analyze data. After processing the data it has been shown that the 

proposed training program has appositive impact on developing the skill 

based variables as the trial group over exceeded the control group in all 

skills variables ( running with the ball,ball control, accuracy of shooting 

and accuracy of passing) these results doesn't include the accuracy of 

passing in term of timing as the results show(-19.49%),ball kicking 

(47.46%),ball control (384.98%)  accuracy of shooting(116.27%)passing in 

terms of timing (-8.78%) and passing in terms of numbers of goals 

(146.57%). 
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The researcher recommends the proposed training program for beginners 

from early age categories as well as advices the couch and trainers to 

concentrate on training players' feet, develop basic skills for beginners 

 




