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 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم
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 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا

 

 

 



 
 

 V الخمس / ليبيا   –جامعة املرقب   –كلية التربية البدنية 

 

 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 بعض الصفات البدنية  على تطوير وتأثيرهتدريبات اللعب بمساحات امللعب 

 في كرة القدم  ةاملهاري و 

 * صالح الدين علي دخيل                 

 :    البحث مقدمة  1-1

ورياضةةةةةة كرة القدم أأحد  نواي الرياضةةةةةة خاةةةةةعا للمةةةةةذ واملبادو العلمية       رة  ويلة  و د         

بةة لةةا كمير  ن الةةدود املفقةةد ةةة في اللعبةةة  هودا  سةةةةةةةةةةةةةفمرة وعةةداد وت ميةةة ال ةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  واملو و ي  على 

  تي يعفمد عليها في تطوير اللعبة  مذ علمية  في ة وواضحة باعفبار م القاعدة العرياة ال

ألما ت امةةةةةةةدا  واعد اللعب     درات ال ا ةةةةةةة ي  أانا   اه  رصةةةةةةةة عمةةةةةةةفمفاعهم باللعب والفعلم بدر ة   اةةةةةةةل   و 

   ل اش ئ امتيعابها وت في  ا.وألما أانا القواعد مهلة الفهم و دسطة   كن ل

ال ا  ة  تم تعديل الكمير  ن  واعد اللعب في األنشطة املخفلفة لف امب  درات    بإنه  (1996ويرى  فتي إبرا يم )      

لل ا ةةةةةةةةةة ي   إنه ليذ   اه  ا يم   امةةةةةةةةةةفلدام  مل تلب القواعد بهدر تيادة خحرات ال جاح    ثبتا نجاحها  عال  و د

  (304:  29)       تحسي  عمليات الفعلم واملمارمة واملفعة .     وبهدر

" بأ  تدريبات املالعب املصةةةةةورة  و  مةةةةةلو  امل ا سةةةةةات يعد  (    2000) حمد كشةةةةةب    ر هللا الدسةةةةةا    في حي  يرى        

 ن   اةةةةةةةةل األمةةةةةةةةاليب عمةةةةةةةةتمارة نشةةةةةةةةا  الالعب وتيادة دوا    مارمةةةةةةةةفه نحو األدا    لب عنه يعفمد على دي ا يكية  

تحسةةةةةةةةةةةةي  كفا ة املهارات وتحقي  المبات اللعب الجماعي املتشةةةةةةةةةةةةابه للدا  خالد املباريات حيل يتدق  لب إ ى تر ية و 

 (184  -185:  4)            .واعمفقرار ملراحل األدا  الفني للمهارة الخاصة في املوا ف املفويرة داخل املباراة "

املرونة  السةةةةةةةةةةةةرعة  الفحمل  القوة  ( البدنية الصةةةةةةةةةةةةفات ت مية نحو يو ه القدم كرة في البدن  اوعداد  ووا ب      

 و القدم  كرة على انها الصةةةةفات البدنية والها ة والالت ة لالعب ( Bernard Turban,1998) والر ةةةةا ة( التي يعر ها 

 العلمي امليدا  في  ن ا نرا ا إع نظرق  بشةةةةةةكل اآلخر  ن البعض بعاةةةةةةها  اةةةةةةل إ كا   ن الرغم على الع اصةةةةةةر   ه

 صةةةةةةةفة نجد ع  د لك  ا األخرى و بال قا   نها أل يفأثر و    يتثر و اآلخر البعض بعاةةةةةةةها يكمل  فجانسةةةةةةةة أوحدة

 (28:   36)         .املدر ي   ن كمير ع د الخمسة الفكا ل

يظهر التشةةةةةةةةةونا ع د ال ا ةةةةةةةةة ي  الصةةةةةةةةةوار ع د تبادد    (  5ضةةةةةةةةةد    5"في حاد اللعب )  (2010ويوضةةةةةةةةةو  و   املو ى )         

( واضةةةةةةةةحة  دا  ففم    4ضةةةةةةةةد4املراكز  و  ا يعرر بأمةةةةةةةةال )القابلية الحركية ( وعليه تصةةةةةةةةبل املسةةةةةةةةتوليات في اللعب )

توطية أل الوا بات بسةةةةةةهولة  طلقة وتكو  األنسةةةةةةب لفعليم األلعا  املصةةةةةةورة عحفوالها على أل ع اصةةةةةةر اللعبة  ن  

 (  129:  32)               .دو  تعقيد "  

يلفلف ال ةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  عن البةةالوي  في در ةةة ال  ةةةةةةةةةةةةة  و ةةالفةةا ي في در ةةة امةةةةةةةةةةةةةفجةةاب هم (  1992ويةة كر  فتي إبرا يم )       

للفمارين الرياضةةةية املخفلفة  و  ا  عليه أا  عبد    تحور  واعد اللعب بما تفاةةةم ه  ن  دوات و سةةةاحات تت امةةةب 

ل  مةارمةةةةةةةةةةةةةة     ةدراههم لة ا نحةاود عرد عةدد  ن الفحويرات في  واعةد اللعةب واألدوات واملسةةةةةةةةةةةةةاحةات بهةدر تسةةةةةةةةةةةةةهية 

و املهارية بصةةةةةةةةةةورة  كحر يسةةةةةةةةةةرا  وحتا يقبل ال ا ةةةةةةةةةة و  على    ال ا ةةةةةةةةةة ي  للرياضةةةةةةةةةةة حتا ت مو  هاراههم و دراههم البدنية  

 مارمةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةة برضةةةةةةةةا ودوا   نابعة  ن  اههم  وتفاةةةةةةةةمن الفحويرات   جام األدوات و سةةةةةةةةاحات املالعب و ت  ة  

 (139-138:   30)اللعب و واعده .

(  نةةةه  ن األ ميةةةة في كرة القةةةدم املزر بي   هةةةارات كرة  1996)  Martin Bidzinskiنسةةةةةةةةةةةةةك   ويرى  ةةةارتي  بيةةةدت 

   بمرور الو ةا مةةةةةةةةةةةةةور نالح      ث ةا  تطبي   
ا
القةدم و كونةات الليةا ةة البةدنيةة    كال مةا يجةب    يفم ت مي همةا  عةا
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فالم والجرق بالكرة و دونها  كما  نه ع الحرنا ج الفدريبي  سةةةةةةةةةةةةةا مة اليا ة البدنية في تيادة  عالية  دا  الفمرير واعمةةةةةةةةةةةةة 

  ةا ذ(   ةإ   ة ا    -نفسةةةةةةةةةةةةة ي  -ععةب كرة القةدم إع إ ا نظرنةا ألداتةه تحةا ضةةةةةةةةةةةةةو  )بةدن يمك  ةا الحكم على  ودة  دا   

 (  27-25:    41يعحر عن  دراته الحقيقية  والفدريب على  لب ير    ن  داته بصورة  ا لة. )

يمر ال ا  و  خالد املراحل األو ى لطفول هم بفطورات في ال مو البدن  والحرأ  وال فس ي و و  ا يعكذ ضعف            

حيل تكو    ه الع اصةةةةةةةر  فوا رة لدى البالوي   و الع اصةةةةةةةر البدنية لد هم  مل القوة العاةةةةةةةلية والسةةةةةةةرعة الفحمل   

داخل املسةةةةةةةةةةةاحات الكبيرة للمالعب  ها البالوو  بدر ات  كحر  ال ا ةةةةةةةةةةة و  غير  ادرين على  رق املسةةةةةةةةةةةا ات التي يجر 

 .ع يسفطيعو     يجروا نفذ املسا ة في نفذ الز ن  السهولة  و مب فذ  

إ  لعب الصةةةةةةةةةوار في  العب ت امةةةةةةةةةب البالوي  يتدق إ ى    MICHEL DUMONT  (2000)  يوضةةةةةةةةةو  يشةةةةةةةةةيل دو  ا          

تويير في  بيعة األدا  الحرأ  لدى الصةةةةةةوار   لعب ععب ضةةةةةةد ععب في  لعب ي امةةةةةةب البالوي  في كرة القدم مةةةةةةور 

يتدق إ ى تجميعهم على الكرة وتره  سةةةةةةةةةاحات كبيرة  ن امللعب  ارغة  ول لب أا   ن الحكمة    نكيف  سةةةةةةةةةاحات 

يصةةةةةةةةةةةةةبل اللعةةب بةةالمسةةةةةةةةةةةةةبةةة للصةةةةةةةةةةةةةوةةار  كحر  فعةةة  وحتا نحق  األ ةةدار ال ربويةةة للعبةةة  اههةةا  وحتا نتيل  املالعةةب حتا  

    (  149:   40)         ونمو م.الفرصة لل ا  ي  الصوار أ  ت مو  هاراههم و دراههم بما يت امب 

تحوير  دوات اللعب لل ا ةةةةةةةةةةةة ي  لفت امةةةةةةةةةةةةب     دراههم  ر عه ليذ  ق    ( إ 1996وياةةةةةةةةةةةةيف  فتي إبرا يم )            

  11مةةديل املماد يجد ال ا ةة و  تحا    الحركية   علىلصةةور  جم   سةةا هم ولكن  ياةةا لزيادة  اعلية  دا  املهارات 

يكو  في الو ا ال ق   نظرا لعدم ت امةةةةب القوة العاةةةةلية     جم ووت  الكرة  5مةةةة ة صةةةةعو ة في تمرير الكرة  قال 

و ا    ات اللعب المابفة الشةةةةةةةةباه واملرا   إ  لفحوير  دو   للبالوي   وك لباملهارات مةةةةةةةةهال بالمسةةةةةةةةبة    يه  دا   مل   ه

               (  304:  29)       .ودا عي هميجا  على مرعة تقدم  سفوا م   ابهها  تاد  ن  رص نجاحهم  ما انعكذ باو 

 نةه على املةدر     يعمةل على تمديةا املهةارات األمةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةيةة بحيةل تتدى بةد ةة   "  (1994)ح ف   حمود  لفةار  ويرى       

وإتقا   ث ا  الفدريب. و   تتدى في ظرور تشةةةةةةبه ظرور املباراة   مل الفدريبات املركبة    الز يل".  و ن   ا يف ةةةةةةو 

ود فه  خاصةةةةةةةةةةةةةة و     ه    تر    ن  درة الالعب على األدا   6ضةةةةةةةةةةةةةد  6 و  3ضةةةةةةةةةةةةةد  3   املباريات في  جموعات صةةةةةةةةةةةةةويرة  

الفقسةةةةةةةيمات تفطلب  ن الالعب  دا  سةةةةةةةحيحا ومةةةةةةةرنعا للمهارات تحا ضةةةةةةةو  الالعبي  الخصةةةةةةةوم في حي  ضةةةةةةةي   ن  

امللعةب  ة ا بةاوضةةةةةةةةةةةةةا ةة إ ى     ة ه الفةدريبةات تعط  الالعةب الخحرات التي تجعلةه يقفصةةةةةةةةةةةةةد في  جهوده  ث ةا  األدا      

     (  178  –  177:   11)       اللعب.  القدرة على حسن الفصرر و دو  األعصا   ث ا

ولاةةةما  تدريب ناوو و عاد و ب على املدر ي  القاتمي  بالعملية الفدريدية في كرة القدم لل ا ةةة ي  بصةةةفة    

خاصةةةةة إتباي  حسةةةةن الطر  واوملام باملبادو األمةةةةامةةةةية لعلوم الفدريب  و عر ة خصةةةةاتم و مي ات املراحل العمرية 

البدنية واملهارية والخططية وال فسةةةةةية بأمةةةةةلو  علمي سةةةةةحيل لكونهم يشةةةةةكلو  القاعدة    لل ا ةةةةة ي  وتطوير صةةةةةفاههم

العرياةةةةةةةةةةةة لفر  األأابر   اوعداد البدن  واوعداد املهارق واوعداد الخطط  واوعداد ال فسةةةةةةةةةةة ي واوعداد ال  ني  ي 

قي  الهدر األمةةةةةانةةةةة ي  ن عملها   وانب اوعداد املفكا ل في كرة القدم   ويجب    يفكا ل  ميعها في خ  واحد لفح

 و و ب ا   ري   فكا ل األدا   و  ا ع يأت  إع  ن خالد خطة ر يدة  ويلة املدى لها   دار  حددة.

      البحث:  مشكلة 1-2  

إ  الحرا ج الفدريدية لها دور كبير وحسةةال في  جاد تكوين الالعبي  خاصةةة الف ات الصةةورى. حيل  نها الومةةيلة           

ضةةةةةةةةةةةةف إ ى  لب القدرات    املخفلفة التي يمكن  ن خاللها إكسةةةةةةةةةةةةا  الالعبي  القدرات البدنية واملهارية وخط  اللعب  

ا در ة وع يفم   ا إع  ن خالد إعداد خط  تدريدية العقلية وال فسةةةةية التي تسةةةةهم في اعرتقا  بمسةةةةفوا م إ ى    ةةةة 

  ق  ة ومليمة.  
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 إ ى ههدر وكبيرة صةةةةةويرة  ف وعة  لفلفة  سةةةةةاحات في اللعب تدريبات ( إ 2003ويتكد  بو العال عبد الففاح )           

 األمةةةامةةةية الومةةةيلة و ي   املخفلفة اللعب   ا   في الهجمات و  ا    الكرةحياتة  تشةةةمل التي املهارات  لفلف انجات

 الجيةةد األدا   ن الالعةةب تمكن عةةاليةةة بةةدنيةةة  ةةدرات تفطلةةب  لفلفةةة التي  سةةةةةةةةةةةةةةةاحةةات داخةةل الالعبي  تةةدريةةب في

 املفويرات له ه أامةةفجابة مةةرنعة  رارات اتلا  إ ى    فو عة  وتحفار والوير املفو عة وللمفويرات للعوا ل أامةةفجابة

   (362:  1)              امل امب.   الو ا في السليم القرار واتلا   الصحيل  والفصرر

 و ن والكبار الصةةةةةةةةةةةةوار و شةةةةةةةةةةةةا دهها  مارمةةةةةةةةةةةة ها في ويرغب العالم في  ةةةةةةةةةةةةعبية األلعا   كحر  ن القدم كرة              

 املجاد في املفطورة العالم بلدا  في القدم كرة بلعبة الع اية اتدادت ول لب     لفلفة ا فماعية وثقا ية  سةةةةفويات

ا تطورا السةةةةةةة وات األخيرة في  ةةةةةةةهدت حيل الرياضةةةةةةة ي  لالرتقا  وال فسةةةةةةة ي والخطط  والبدن  املهارق  املسةةةةةةةفوى  في كبيرا

 تطوير على املدر  الفدريدية بالعملية املفعلقة العلمية الدرامةات والبحو  مةاعدت   و د الرياضة ي األدا  بمسةفوى 

  الريةاضةةةةةةةةةةةةةيةة اونجةاتات   اةةةةةةةةةةةةةةل تحقي  الفةدريديةة و ةالفةا ي العمليةة نجةاح في تتثر    يمكن التي بةاملفويرات  عر فةه

ا   بيعة    تت امةةب  مةةذ علمية على تبنا و ق  ه ثابفة تدريدية برا ج    اه تكو      يجب الفطور    ا    وتما ةةيا

 اللعب الحديل  فطلبات    تمسةةةةجم تدريديه نظم امةةةةفلدام إ ى  دى  ا و  ا   لالعبي  السةةةةمية واملرحلة امل ا سةةةةة

  ق واملهارية البدنية الجوانب بي  املزر على تسةةاعد ألنها  ف وعة بأمةةاليب املخفلفة امةةتممار اللعب باملسةةاحات و ي

 وتزيد الفدريب في الروتي   ن الفللم إ ى ههدر  ف وعة تدريبات أونها عن  اةةةةةةةةال و ةةةةةةةةا لة   ا عة تدريبات  نها

 وتطوير تدريب العمر على   ا في العمل الفدريدية   ونسةةةةةةةةةةةفمر العملية في  ديدة إضةةةةةةةةةةةا ة و ي والتشةةةةةةةةةةةوي  اوثارة

  . و ر ا   في  كحر تحليلية الفصحيحات وتصبل  القدم لكرة األمامية وتسفكمل املهارات الحركية القدرات

ب ةةا  على  لسةةةةةةةةةةةةةفةةة  ول ةةدا الدسةةةةةةةةةةةةةيطةةة بكرة   ةةدار الفةةدريةةب خالد أةةل  رحلةةة عمريةةة    (2010ويتكةةد  و   املو ى )       

ع د  واللعب الجميل  زاد ال ركي  على  فهوم الر ل ولكن ليذ  بل مةةيادة أل  هارات كرة القدم    ع وانها الر ل القدم  

 ال ا  ي  واأل دار كما يلي  

 ملذ الكرة /تعلم الفعا ل    الكرة   •

 اتجاه وتركي  على السرعة والد ة   هارات اللعب في  ق   •

 بد   رحلة تعليم  مذ اللعب /البد  بفطوير ال اور على الكرة  •

 املهارات ورؤية اللعب عن  ري  لعب وضعيات كرة في  ساحات  صورة  لفلفة و جا ي   صورة   •

 (    224:   32)     الفو يه بوامطة املدر ي  ويكو   رتب  باأل ور الف ية  ق    •

 اعمةةةةةفمرار  بل حرة  وضةةةةةاي 2 ضةةةةةد4  و 2 ضةةةةةد 2 الشةةةةةا ل الوضةةةةة   ن البد  املرحلة   ه في املهم  ن  نه حتا       

    يجب املخفم  و الخبير  و املدر  دور   إ   لب و    الشةةةا ل العودة الوضةةة  ثم و ن الفحليلي للعمل للوصةةةود 

  بحفة   ية والفحرأات يكو  املبادرات ع
ا
  ن املعروضةةةةةةةة اللعب وتكو   فا يم   ففوح بشةةةةةةةكل تكو    املباراة  ياةةةةةةةا

 يلعبوا    إ  اي األ فاد  و النهائ  الهدر يكو      يجب البداية في   بسيطة الد اي  و الهجوم في موا  املدر   بل

    ا. حد إ ى  كحر   ظمة بطريقة11ضد   11

عدم إغفاد الجانب الف ا سةةةةة ي أليا حيل يجب    نسةةةةةاعد م على اعمةةةةةفمرار في    (  1996ويتكد  فتي إبرا يم )       

 من األ مية    ن ظم الحرا ج الف ا سية    امل امب إ  حب الرياضة املمارمة وفي  ات الو ا نفدرر بهم إ ى الف ا ذ  

حق  الف ظيمةةات   بقةةا ألولويةةات   ةةدار ال ةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  حةةا ةةاههم ودوا عهم  وعلي ةةا    نسةةةةةةةةةةةةةةأد  نفسةةةةةةةةةةةةة ةةا: إ ى  ق  ةةدى ت

املسةفلد ة   دار وحا ات ال ا ة ي و و  ا يعني اخفيار الب ا  الف ا سة ي في ضةو   فطلبات ال ا ة ي  إ  الاةوو   
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ع تجعلهم يسةةةةةةةةةةةةةفمفعو     املفعةةددة على ال ةةا ةةةةةةةةةةةةة ي  وال ةةاتجةةة عن الف ظيمةةات الخةةا  ةةة للف ةةا ذ والتي تفو   ةةدراههم

   (307:    29)بامل ا سة.  

 العلم إ ى اللجو  دو   امليدانية الخحرة على اععفماد  و    يدانية و مارمةةةةةةةةةة علما تفطلب الفدريدية العملية إ        

 مو فةابع ه و  البةاحم ملالحظةة ونتيجةة   نمو ةا على والعمةل الخحرة تلةب لفطور  القواعةد األمةةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةيةة بةإحةدى يلةل

 و املخفلفة  جاعهها في الالعبي  السةةةابقي  واملدر ي   العا لي أونه  ن   عن  اةةةال اللعبة   ه في الفطور  ملسةةةفجدات

 و ر    لفلفة بمسةةةةةاحات تدريبات اللعب حود  للمدر ي   لفلفة  را    اه     بالف ات السةةةةةمية   املفواضةةةةةعة خحرته

  ن تدريبات  لفلفة على تحفوق  باملسةاحات و ي اللعب  مةلو  امةتممار   وكيفية الفدريدية الوحدات خالد تدريبها

 فردات   على اع الي في املدر ي  ألغلب الحقيقية الرؤيا وضةوح عدم في تفجلى  شةكلة   اه إ  الباحل و د   اللعب

و      دنيةةةةةةةةةةةةةةةة الب دراتةةةةةةةةةةةةةةة الق  لفطوير اليبةةةةةةةةةةةةةةة األمةة  امةةتممار   ه وكيفية بها تتدى التي الحديمة واألمةةاليب الفدريبات   ه

 اللعب للمةةةةةةةةةةةاليب الحديمة الفدريبات بامةةةةةةةةةةةفلدام الفدريب  ث ا  ععفماد ا علمية صةةةةةةةةةةةي  خالد إيجاد   ن املهارية

 في اللعب  وضةةةةةةةةةةةوي في للبحل الباحل د   السةةةةةةةةةةةدب   و  ا وحداههم الفدريدية في امللعب  ن  لفلفة بمسةةةةةةةةةةةاحات

 التي  شةةةةةةةةةاأل الكمير  ن تعال  ألنها  ن امللعب  لفلفة بمسةةةةةةةةةاحات اللعب تدريبات تصةةةةةةةةةميم خالد  ن املسةةةةةةةةةاحات

 و البدنية بالقدرات و و اعرتقا  الهدر إ ى الوصةةةةود  خاللها  ن يمكن والتي اللعب  ث ا  وال ا ةةةة ي  الفري  يوا هها

  ن ا  ربا تلب الفدريبات  يمة تادت وألما الفدريدية لل ا ةةةة ي  العملية في املهمة القواعد  ن واحدة و ي   املهارية

   م إ ى للفوصةةةل املباريات   مةةةير خالد الالعبي   دا  بفجمي  بيانات و  الباحم  ام ول لبامل ا سةةةة   و سةةةفوى  وا  

  ن يمكن والتي املباراة في يحد   ا تتشةةةةابه تدريبات  ةةةةكل وصةةةةياغ ها على املباريات في تحد  التي الفكفيكية الجمل

 للدا  املشةةةةابه املخفلفة باملسةةةةاحات اللعب وتدريباتواملهارية  البدنية بالصةةةةفات  الفدريبات   ه تأثير  عر ة خاللها

 واملهارية. البدنية القدرات في   ا األملو  تطبي  ع د تأثير ا و عر ة الف ا س ي

 ي إحدى ومةةةةةاتل تمديا وتطوير املهارات األمةةةةةامةةةةةية  ممل   ه    املخفلفة  للعباعلى  سةةةةةاحات فدريبات  إ    ال         

يرة  مل  ا يحد  في املباريات  ن و ود ت ال  و سةةةةةةةةةةةةاعدين و  ا سةةةةةةةةةةةةي  و وا ف الفدريبات تاةةةةةةةةةةةةمن  وا ف لعب كم

  املسةةةةةةةةةةةاحات    فويرة و فباي ة وعبئ بدن  و  ا سةةةةةةةةةةةة حقيقية  ك لب  إ  عدد  دا  املهارات في ت ن يسةةةةةةةةةةةير في  مل   ه

  تثرة.يعفحر كبيرا  دا  ما يتيل تكرارات   املخفلفة

في ت ميةة بعض املهةارات األمةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةية     لفلفةة العةب     سةةةةةةةةةةةةةاحةات  تةأثير الفةدريةب علىظهر  ةدى  الحةا ي ت  لةدرامةةةةةةةةةةةةةةوا      

 ساحات للحرنا ج الفدريبي ال ق  ب  على    موالصفات البدنية ل ا ئي كرة القدم  و د حاود الباحل  ث ا  تلطيطه

يقيةة كةدوام العمةل  كفةدريبةات نوعيةة تشةةةةةةةةةةةةةبةه و ةا يحةد  في املبةاريةات الفعليةة األمةةةةةةةةةةةةةذ العلميةة والفطب  خفلفةةامل  اللعةب

والفكرارات والراحةة امل ةةامةةةةةةةةةةةةةبةةة وعةدد  رات الفةةدريةب بمةةا يفال م    خصةةةةةةةةةةةةةةاتم  راحةل ال مو لفلةةب املرحلةةة السةةةةةةةةةةةةةميةةة 

 للما .

   :يلي ا ت األ مية لفحقي   ا    البحث:أهمية  3 -1

 تطوير وتحسي  بعض الصفات البدنية واملهارية في لعبة كرة القدم ل هي ة ال ا  ي    •

 الفأكيد على   مية اوعداد البدن  واملهارق للوصود إ ى  على املسفويات   •

  املهارات األمامية أل مي ها له ه الف ة العمرية على  مذ علمية تدريدية حديمة  تطوير صقل و  •

  ية بكرة القدم  ن ال واحي البدنية واملهارية إعداد وههي ة الفر  الو  •

وبشةةةةةكل يمسةةةةةجم     الرياضةةةةة ي في كرة القدم    حل الباحمي  للقيام بدرامةةةةةات و بحا  في الفلطي  والفدريب •

  مي  الف ات العمرية  
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 :   البحث  أهداف 1-4

 إلى: الدراسة هذا هدفت         

      البدنيةالصفات    بعض تطوير في  لفلفة بمساحات اللعب تدريبات تأثير على الفعرر .1

 .القدم كرة ل ا ئي واملهارية   

 .العمرية املرحلة   ه في  لفلفة بمساحات اللعب تدريبات   مية على الفعرر .2

 اللعةةةب ري  تةةدريبةةةات   عن و املهةةةاريةةة البةةةدنيةةةة الصةةةةةةةةةةةةةفةةةات  يهةةةا تفطور     يمكن التي املةةدة الفعرر على .3

  لفلفة. بمساحات

   البحث: فروض  1-5

 الباحل:يف رد            

 كرة القدمل ا ئي  البدنية الصفات  بعض تطوير في أثيرت  لفلفة بمساحات اللعب لفدريبات .1

 .البعدق القيال لصالو والبعدقالقيال القبلي   بي     

 كرةتطوير بعض الصفات املهارية ل ا ئي  فيأثير تلفدريبات اللعب بمساحات  لفلفة   .2

   القيال البعدق. والبعدق لصالوالقدم بي  القيال القبلي      

   البحث: مصطلحات  1-6

 إ ةةةةةةةةباي عن  اةةةةةةةةال املهارق  للفعلم  يدة  رصةةةةةةةةة الالعب تعط  األدا  في  ريقة  ي" املختلفة: باملساااااااا ات اللعب

 للملعب الصةةةةةةةةةةةةحيحة والرؤيا الجماعي والفصةةةةةةةةةةةةور واللعب الحركة وخفة الفوات    يطور و  و موحات الالعبي  رغبات

 ال فسةة ي واعمةةفعداد  واملفعة البدنية العقلية العليا والليا ة تطوير العمليات الصةةحيحة  اةةال عن القرارات واتلا  

 (  326:  1)  ." ث ا  املباراة اللعب  عدد ور   الفعب و قاو ة

 الحرأ  الوا ب لحل واحد آ  في  لفلفة حرأات للدا  يسةةفلدم نظام  و  مةةلو   و" باملسااا ات: اللعب أساال  

 الخةار يةة والقوى  الةداخليةة القوى  بي  املفبةادلةة للعال ةة عقالن  لف ظيم املو ةه الحرأةات نظةام  ن  و  و والفني

 (  27:  33)   ."عالية نفاتج رياضية لفحقي  األ مل بشكل امفواللها لورد

  ف وعة   دمةةةية   ةةةكاد تأخ  مةةةاحات إ ى امللعب  سةةةاحة تقسةةةيم على تعفمد"  :اللعب أسااال   مساااا ات تحديد

  نشةةةةةة ا  ريقة الفمرين  و ي  ن الهدر اتجاه حسةةةةةةب  و  سةةةةةةفطيالت  ربعات صةةةةةةويرة داخل  و كبيرة أانا مةةةةةةوا 

 امل ا سةةات في كفا ة إ ى الوصةةود  لورد الحركية للقدرات للفحسةةن امللمول  مكن لحل أل اةةل الفمرين في و كدت

  ن  لفلفة   اكن  ن األدا  يكو       يه ويتكد   البدنية القدرات  ن عالية ودر ة املفقن الفكفيب بي  يجم  و و

 (13:    33) .  "الجماعي وك لب اللعب والخداي واملراوغة أالدحر ة ويطور ا الفردية الفعاليات ي مي و و امللعب

   البحث:  إجراءات-3

   البحث:منهج    3-1   

 امفلدم الباحل امل ه  الفجريبي  و تصميم املجموعة الواحدة وللقيامي  القبلي والبعدق            

   البحل.ملالتمفه لطبيعة     

   البحث: عينة  3-2

 والبال   القدم نا ةةةةةةةةئي نادق اعوملبي لكرة بالطريقة العمدية  ن  درمةةةةةةةةة  تم اخفيار العي ة األمةةةةةةةةامةةةةةةةةية للدرامةةةةةةةةة      

احل بإ را  الفجانذ و د  ام البم    2017/ 2016الرياضةة ي    مةة ة للمومةةم  12  – 9    ا بيناشةة ئ  عمار م    62عدد م  

   (.1 و  وضو بالجدود ر م ) الفدريبي( كماالعمر    –الوت    –الطود  –في  فويرات )السن    لعي ة الدرامة
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    :الفالية املفويرات الفوصيف خالد  ن العي ة أل راد  الفجانذ الباحل امفلرر و د  البحث:تجانس عينة   3-2-1 

 (  1جدول )

  62ن =      يمثل تجانس العينة في كافة املتغيرات 

 اعنحرار املعيارق  الوم  الحساب   وحدة القيال  املفويرات 
  عا ل 

 اعلفوا 

 0.329 - 5.49 143.9 مم  الطود 

 0.304 4.41 33.79 كجم  الوت 

 0.061 0.829 10.96 م ة  العمر 

 0.177 0.726 1.88 م ة  العمر الفدريبي 

 يم      مي  و الكلية في املفويرات  بل ت في  الفجر ة  الخاص بفجانذ عي ة الدرامة (1يف و  ن الجدود ر م )         

 القيم لفلب املفويرات.   اعفداليةا ت  ريبة  ن الصفر  ما يدد على    عا الت اعلفوا  لعي ة الدرامة 

   البحث: مجاالت  3-3

 م ة(. 12-9)    ا بينا ئي كرة القدم للف ات العمرية ال ين ت راوح  عمار م   الدشرق:  املجاد •

 م.2016/  11/ 15م لواية  2016/ 8/ 14املدة  ن  ز ان  :  الاملجاد  •

 ليديا .   –املجاد املكان  :  لعب نادق اعوملبي بمدي ة الزاوية  •

  أدوات جمع البيانات : 3-4

عن  ري  اع الي على الكفب واملرا   العلمية والدرامات والبحو  املرتبطة   الخاصة بالدرامةتم  م  البيانات          

البحل و ا بها  ن  فويرات و د امفلدام الباحل    بياناتباملجاد الرياض ي عا ة وكرة القدم خاصة للفعرر على   م  

  الفالية:خالد  م  البيانات األدوات 

   بالبحث :االختبارات املستخدمة   3-4-1

الف رة  ن   • اعمفطالعية خالد  الدرامة  إ را   إ ي    2016/    8/   30تم  املعا الت    2016/    9/   4م  ويجاد  م 

   .العلمية لالخفبارات

   .م  2016/  9/   6اعخفبارات القبلية في الف رة  ن   •

 م   2016/  11/ 26م إ ي  2016/ 9/  10ت في  الحرنا ج الفدريبي في الف رة  ن   •

 م   2016/ 11/  27ت في  اعخفبارات البعديه في الف رة  ن  •

   :املستخدمة   البدنية االختبارات  3-4-2

 (  304 : 24 .     (المبات  ن الطويل الوثب اخفبار •

 ( 44 :14).   (  ر  30 الجرق  اخفبار السرعة ) •

 (  218:  9)     .لسار  ااخفبار الوثب العمودق  •

   :املستخدمة   املهارية  االختبارات  3-4-3

 ( 295:  10)                     .اخفبار ت طي  الكرة •

 ( 301 :          (26   .تصويب الكرة اخفبار د ة  •

 ( 302 :10)             .بالكرة املفعرر الجرق  اخفبار •
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 األدوات واألجهزة املستخدمة :    3-4-4

   .ثانية 1/10ماعة إيقار لحسا  الز ن أل ر   •

   . هات رمفا ي ر لقيال الطود  •

   . ي ا   بي لقيال الوت  •

   . ري   يال •

   . عالم –أونزات  -حوا ز –ا م   –كرات  دم  •

    . ير  – )بلاخ( ال   •

   االستطالعية:الدراسة    3-5

 املمهدةو األمةةامةةية  القاعدة و ي  أا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلة  الدرامةةة الجو رق لب ا  األمةةال بممابة اعمةةفطالعيةالدرامةةة         

  . بها القیام د ااملر  الرتيسة للفجر ة

اعخفبارات    تطبي     وإعادة  م  2016  /30/ 8 یوم  في وتطبي  اعخفبارات  اعمةةةةةفطالعية الدرامةةةةةة إ را  تم وعليه        

 خارر  بالزاوية و ن اعوملبي نادق ن   ناشة ئ (10) عدد م البال  و  اعمةفطالعيةعلى   راد العي ة  م    2016/  9/  4يوم 

  .للدرامة األمامية العی ة

 االستطالعية: أهداف الدراسة  3-5-1

 تم إيجاد  عا ل الصد  لالخفبارات البدنية واملهارية بامفلدام  ملو  الصد  ال ات   •

   .الفأكد  ن صالحية األدوات واأل هزة املسفلد ة في تطبي  اعخفبارات •

خفبةةارات املسةةةةةةةةةةةةةفلةةد ةةة على عي ةةة الصةةةةةةةةةةةةةعو ةةات التي يمكن    توا ةةه البةةاحمو  ع ةةد تطبي  اع الفعرر على   •

  .األمامية  الدرامة

   .تدريب املساعدين على إ را  وتطبي  اعخفبارات املسفلد ة •

   .درامةال  یدإيجاد املعا الت العلمية لالخفبارات البدنية واملهارية  •

   لالختبارات:املعامالت العلمية  3-5-2 

 أونهةةا  ن الرغم على اعخفبةةارات لهةة ه العلمي المقةةل إيجةةاد  عمليةةة في العلميةةة األمةةةةةةةةةةةةةذ بةةاعفمةةاد  البةةاحةةل  ةةام    

 و ةدى املخفةارة اعخفبةارات  ة ه علميةة  ةدى تحةديةد لورد و لةب  العلميةة املصةةةةةةةةةةةةةادر بحسةةةةةةةةةةةةةب اخفبةارات  ق  ةة

  عيد إ ا للعي ة  تشابهة لعي ات امفلدا ه  ر   ا إ ا ال ق  و" املقن    اعخفبارإ   إ     البحل لعي ة صالحي ها

 واو كانيات الظرور تحا املوضةةةةةةةةةةوعية و والمبات الصةةةةةةةةةةد   ن حيل املع وية  ن عالية در ات اثدا اخفبار ا

                      (137:22)    ."نفسها  املفاحة

بأمةةةةةةةةةةةةلو  تطبي  اعخفبار ثم بالدرامةةةةةةةةةةةةة  إيجاد  عا ل المبات )اعرتبا ( لالخفبارات البدنية واملهارية املسةةةةةةةةةةةةفلد ة  تم     

    والمان  م بي  الفطبيقي  األود   يا  5  بفاصل ت ني  دره  (Test Retestإعادة تطبيقه )  

 :الفالية وضو بالجدود    بي  نفاتج القيامي  األود والمان  كما)بيرمو (   تم حسا   عا ل اعرتبا و  
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 (  2جدول )

 دراسة  واملهاريه قيد ال للمتغيرات البدنيةمعامل الثبات والصدق الذاتي  

 املفويرات البدنية  واملهارية  ت
 القيال المان   القيال األود 

  عا ل المبات 
 عا ل الصد  

 ي ل  ي َ  ل ال ات  

 0.99 0.99 0.221 6.283 0.246 6.283   ر  ثانية 30الجرق  - 1

 0.96 0.92 0.020 1.283 0.019 1.283 الوثب الطويل    مم - 2

 0.95 0.91 1.900 29.50 1.900 29.50 الوثب العمودق   مم  - 3

 0.85 0.73 1.032 4.800 0.948 4.700 ت طي  الكرة    بالعدد - 4

 0.97 0.94 0.121 9.523 0.148 9.524 الجرق الز زاجي بالكرة       - 5

 0.74 0.55 0.699 2.400 0.699 2.400 نقا   د ة الفصويب بالكرة -  6

 

لالخفبارات البدنية واملهارية و ود ارتبا  داد إحصةةةةةةةاتيا   المبات ( الخاص بإيجاد  عا ل    2يف ةةةةةةةو  ن الجدود ر م )  

وامةةةةةةةةةةةةةفلةدم البةاحةل  عةا ةل اعرتبةا    مةةةةةةةةةةةةةفطالعيةة في اعخفبةارات  يةد الةدرامةةةةةةةةةةةةةةة  بي  الفطبي  األود والمةان  للعي ةة اع 

 .   بارات)لبيرمو  (ويجاد  عا ل اعرتبا  بي  نفاتج الفطبي  األود والفطبي  المان  و و يعحر عن  عا ل ثبات اعخف

 معامل الصدق لالختبارات البدنية واملهارية :    3-5-3

 الدر ات  صةةةةةةةةةةد  باعفباره الصةةةةةةةةةةد  ال ات   عا ل الباحل امةةةةةةةةةةفلدم اعخفبارات صةةةةةةةةةةد   ن الفأكد   ل  ن         

 الج ر بحسةةةةةةةةةةا  يقال وال ق القيال  خطا   ةةةةةةةةةةواتبها  ن التي خلصةةةةةةةةةةا الحقيقية  للدرا ات بالمسةةةةةةةةةةبة الفجريدية

كما  و واضةةةةةو في الجدود ر م   عالية اتية  تفمف  بقيمة صةةةةةد     ملعا ل ثبات اعخفبار و د تبي     اعخفباراتال ربيعي 

(2  ).      

 املقترح: التدريبي البرنامج  3-6

األ ر الة ق  على الكمير  ن و هةات ال ظر املفبةاي ةة    الفةدريديةة املق  ةة في  جةاد ريةاضةةةةةةةةةةةةةةة لكرة القةدم  تحفوق الحرا ج        

يسةةةةةةةةةةفلزم تحديد   اةةةةةةةةةةل خطوات الفلطي  واوعداد للحرا ج الفدريدية والتي يمكن امةةةةةةةةةةفلالصةةةةةةةةةةها  ن  سةةةةةةةةةةو املرا    

  .العلمية املفلصصة في علم الفدريب الرياض ي عا ة والفدريب في كرة القدم خاصة

ت ميةة وتطوير الصةةةةةةةةةةةةةفةات البةدنيةة واألدا  املهةارق واملهةارات   إ ى املق رح الحرنةا ج   هةدر  الفةدريبي: ةدر الحرنةا ج             

والفحكم على الكرة  د ة ومةةةةرعة الفمرير  الجرق بالكرة     )السةةةةيطرةمةةةة ة  12األمةةةةامةةةةية لكرة القدم لل ا ةةةة ي  تحا 

   . وة ود ة الفصويب الكرة

 على  عفمةةدا امل ةةا سةةةةةةةةةةةةةةةات و ةةةةةةةةةةةةةبةةه الخةةاص اوعةةداد  ملرحلةةة بةةإعةةداد الحرنةةا ج الفةةدريبي وأةةانةةا تةةدريبةةات البةةاحةةل  ةةام       

  جاد في املفواضةةةةةةعة وخحرههم واملخفصةةةةةةي  و را  القدم لكرة العلمية والدرامةةةةةةات والبحو  املرا   السةةةةةةابقة الدرامةةةةةةات

القدم  و درات نا ةةةةةةةةةةةةئي كرة   إ كانيات    تفال م التي املخفلفة املسةةةةةةةةةةةةاحات اللعب و   تدريبات   م تحديد في الفدريب

ا  الرياض ي للفدريب العلمية األمذ إ ى إعداده في  ست دا

 واملهارية  البدنية الصةةةةةفات   بعض فطويرل ال فاتج    اةةةةةل على الحصةةةةةود  لورد العلمية واملرا   املصةةةةةادر بعض وعلى

 الف رة تحديد تم و د  للعي ة املخفلفة والظرور يت امةةب لك   املطلو  املسةةفوى  في  تدريبي ابرنا ج لإلعداد   ول ا ةة ي   ل

  الباحل يراعي بحيل  األمةبوي في تدريدية وحدات (3 )   و معدد  مةابي  ) 10 ( تسةفور   والتي الفدريبي للحرنا ج  امل امةبة

ا الفدريب  رات عدد  وك لب و مةةةةةةةةبقي ها الفدريبات تسةةةةةةةةلسةةةةةةةةل الفدريبي للحرنا ج  م  إعداد  خالد  ن  او كانيات  راعيا
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 الحرنا ج   وركز  مكن  سةةةةفوى   على إ ى العي ة ووصةةةةود  تت امةةةةب التي والف رة الدرامةةةةة لعي ة العام واملسةةةةفوى   املفو رة

 الفمري اتو  الفدريبات   بعض   ا  علىو  باللعبة الخاصةة البدنية الصةفات  غلب وتحسةي  تطوير في العمل  على الفدريبي

 الفمري ات  ن  لفلفة نسةةةب الفدريبات وتشةةةمل   والبدن املهارق   األدا  في املباريات   بيعة    تتشةةةابه التي الفطبيقية

 الداخلية والفويرات البدنية القدرات بي  اعنسةةةجام خالد  ن للمسةةةابقات  اوعداد  وخصةةةاتم  بيعة    تمسةةةجم التي

  . املباريات ظرور    ت امب التي الفدريدية للحماد

" إ   ن   م  مي ات الفوتن  الز ني للحرنا ج الفدريبي  و   (  1994 -الشةةةةةةةةيشةةةةةةةةان   احمد  و  ا يفف      ا   ةةةةةةةةار إليه )       

اعفماده على األمةةةةةةةةذ واملبادو العلمية السةةةةةةةةليمة التي تأخ  ب ظر اععفبار امةةةةةةةةفجابة الجسةةةةةةةةم ل جم الفدريبات البدي ة  

 (  13:   3)  ونوعي ها التي يلا  لها الرياض ي  ث ا  الفدريب " 

 أسس نجاح البرنامج التدريبي :  3-6-1

     للحرنا ج  ال جاح يفم لك  انه    ةحماد  إبرا يم و فتي   ال مك و ماد املجد  بو عمرو  يشير      

  :  ت   ا يااملدر    يراعي    يجب لل ا  ي  الفدريبة        

الفدريبي   للحرنا ج  والرغبة( )الدا   اعمةةةةةةةفجابة ععبي الف ات العمرية الصةةةةةةةويرة لدى ي مي     ن الاةةةةةةةرورة •

 مةةةةةةور  لب بأ  أل ععب يقف   و   والفدريب الفعلم خالد  هد  ن يب لونه  يما المقة لد هم يكو   و  

 األدا     ن عالية در ة إ ى به يصل

 الفدريب  ث ا  األدا  في الكا ل ال ركي اعنتباه و  ال اش ئ على يفعود     املطلو  •

 على إ بالهم  ن وتزيد نشةةةةةةةةةةا  الالعبي   ن تجدد  التي واأللعا  الفمري ات الفدريبي الحرنا ج  يفاةةةةةةةةةةمن    •

 وال ق الجد والحرنا ج  ال ر يهي املشةةو   الحرنا ج  بي  يجب خل   ق لد هم  والسةةأم امللل عا ل وتبعد األدا 

 الفصميم والعطا    يفطلب

 اخفالر  ه اه الالعبي  لدى نفاتج الفدريب وتبي  توضةةةو التي القيال ومةةةاتل على الحرنا ج  يحفوى  عبد    •

  ا يشةةةعر الالعبو  بمدى    ال جاح و قيال و راحله   راته الحرنا ج وخالد   دار في الالعبي  تفاعل في

  ق  يفعلوه    يجب  ا على الفدريب يقفصر وع  ن تقدم حققوه

 القيةال  وومةةةةةةةةةةةةةاتةل الالعبي  واألدوات وعةدد  الفةدريةب  و  ةاكن واملبةاريةات  املهر ةانةات تحةدد     املفرود •

 للحرا ج  و قا وت ظيمه الفدريب لسةير ضةمانا و لب الدورق واوصةابات  الطبي بالكشةف الخاصةة والسةجالت

 الس وية   الفدريب خطة في إ ار املوضوعة

 الطارتة و قا للظرور للفعديل و ابليفه باملرونة بالف ات العمرية الصةةةةةويرة الخاص الحرنا ج  يتسةةةةةم    على •

 أل   رة بعد الفقويم عملية تظهره ملا وو قا املدر  تقابل التي

 والخططية واملهارية البدنية  ن الجوانب لكل لل ا ةةةةةةةةةةةة ي  املفكا ل للحرا ج اوعداد  الفلطي  ع د  راعاة •

 وال   ية    وال فسية

 أل نادق    في املفاحة واملالعب واألدوات او كانات    الحرنا ج  يت امب    •

  وحدات الفدريب •
ا
  ثال   رات الفكرار عن  رات عدد  تقل   ع

ا
  مبوعيا

 واملفعة     البهجة والسرور  عا ل عليها تاف  و   بالشمولية الفدريب  وحدة تفصف     •

 الحرنا ج     حفوى  في  الصويرة األلعا   جم تيادة •
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  بل  عليها كي وال ر  الف ات العمرية الصويرة تدريب بداية في األمامية الحركية باملهارات اع فمام ضرورة •

 القدم     كرة  هارات تعلم في البد 

   spssاوحصاتية للعلوم اع فماعية تم امفلدام الحقيبة  اإل صائية:املعالجات   3-7

  .املفوم  الحساب  •

   .اعنحرار املعيارق  •

 . عا ل اعلفوا  •

  Pearson  . المبات اعرتبا  ويجاد  عا ل  •

  Paired Sample T-Test . للعي ات املرتبطة Tاخفبار  •

   النتائج: ومناقشة عرض 4-1

   (3جدول )

افات املعيارية  املت سطات  لالختبار القبلي ( املحتسبة Tوقيمه )والفرق بين املت سطات الحسابية واالنحر

   يد الدراسة  والبعدي في املتغيرات البدنية ق

 ت

 املفويرات البدنية
  القيال البعدق  القيال القبلي

الفر  بي   

 املفومطي 

 

 T يمة 

 املحسو ة 

 

 سفوى الدعلة 

(SIG   ) ي ل ي َ  ل 

 0.000 10.720 0.536 0.370 5.882 0.445 6.418   ر ثانية 30الجرق  - 1

 0.000 11.327 0.015 0.069 1.292 0.071 1.277 الوثب الطويل    مم - 2

 0.000 11.112 1.77 3.380 30.21 3.466 28.44 الوثب العمودق   مم  - 3

         

  اعخفبارات لجمي     0.05و ي   ل  ن    Sig. (2- tailed) = 0.000 يمة   يف ةةةةةةةةةةو   (  3ر م )الجدود   ن خالد  

  ه البعدي اتولصةةةةةةالو القيامةةةةةة   والقيامةةةةةةات البعديه  ةالقبليالقيامةةةةةةات بي  إحصةةةةةةاتيا  دالة   رو  ق      اه    البدنية 

  البديلة.و  ا دليل أار لر ض الفرضية الصفرية و بود الفرضية  

 تدريبات املالعب    تشير إ    ) 2012 ( حمد خر ا   جار كدرامة البةةةةةةةةةحو و  الدرامات  ن العديد عن تأكد و ا   

 التيو (   (2012 حمد   خر ا   جار درامةةة ك لب القدم  كرة لالعبي البدنية الصةةفات ت مية في إيجابا تتثر املصةةورة

 الصةةةةةةفات تطوير في ايجابيا  ثرا  صةةةةةةورة  العب على امل ا سةةةةةةة  مةةةةةةلو  بامةةةةةةفلدام الفدريبات توظيف    إ ى تشةةةةةةير

  .القدم كرة ععبي لدى البدنية

 ,Jones ) " ) كد ا    ا   ا و الرياضةة ي الفدريب في  دا  همة املصةةورة األلعا  تدريبات بأ  نرى  مةةب   ما وانطال ا      

Al 2007    يمكن التي الوضةةةةةةةةةةعياتألنها تقر  الالعبي   ن   الرياضةةةةةةةةةة ي الفدريب في  دا  همة املصةةةةةةةةةةورة األلعا    

  ن املفبادد الفعاو   في الرغبةو   البدنية القدراتو  اللعب في ال أا  الفق ية  اكتسةا    ل  ن املباريات خالد تحصةل

   ."    ا  امفعراد و   ال  دا  وتحقي  اللعب نوعية ارتقا  في املسا مة   ل

 اعخفبةةار ولصةةةةةةةةةةةةةةةالو والبعةةديةةة القبليةةة اعخفبةةارات نفةةاتج  بي   ع ويةةة  رو  و ود يتبي   (  3و ن خالد الجةةدود ر م )       

 (عيارق امل نحرارع ا يمة  و ) 6.418 القبلي الخفبارل املفومةةةةةةةةةةةة  الحسةةةةةةةةةةةةاب وأانا  يمة     ر   30في اخفبار الجرق   البعدق

 أانا   و د (  0.370 ( عيارق امل نحرارع ا و يمة   (5.882)الحسةةاب  املفومةة أانا  يمة   د البعدق اعخفبار   ا) 0.445

 على يدد و  ا  ) 0.05 (  الدعلة و سةةفوى ) 2.021 ( الجدولية  )ت )  يمة  ن   كحر و ي  (10.720 ( املحسةةو ة) يمة ) ت
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  ر    30الجرق   في اخفبةارالبعةدق  ولصةةةةةةةةةةةةةالو اعخفبةار    والبعةدق القبلي اعخفبةارينبي    إحصةةةةةةةةةةةةةاتيةة دعلةة  ات  رو  و ود 

  السةةةةةةةةةةةةةرعةة القوة ( الصةةةةةةةةةةةةةفةات البةدنيةة في الحةاصةةةةةةةةةةةةةلةة الفطورات إ ى البعةدق اعخفبةار في الفطور   ة ا     البةاحةل يرى  و 

 الفطور  وا      ه الصةةةةةفة تطوير في اثر ال ق الفدريبي الحرنا ج  في املعطاة الفمارين خالد  ن بينهما والر     ) الر ةةةةةا ة

 الفدريب خالد  ابلية السةرعة تطوير  ن تعزت  التي األمةامةية الجوانب على ال ركي  نتيجة  ا الجرق  اخفبار   في الحاصةل

 واويقاي الحركة  تمسةةةةةةي  في اعنعكامةةةةةةية األ عاد ردود  مةةةةةةرعة وتكييف ت ظيم إ ى  دى  ا و  ا  املحددة املسةةةةةةاحات و  

  . لها الفني واألدا  السرعة تطور  ناتج  في إيجابيا اثر وال ق العصبي والفحفي 

 (    3و ن خالد الجدود ر م )          
ا
 ولصةةةةةةةةةةةةالو والبعدية القبلية اعخفبارات نفاتج  بي   ع وية  رو  و ود يف ةةةةةةةةةةةةو  ياةةةةةةةةةةةةا

 و ( 1.277 ) القبلي اعخفبار في الحسةةةةاب    املفومةةةة و د أانا  يمة  في اخفبار الوثب الطويل  ن المبات  البعدق اعخفبار

 نحرارع او يمة   1.292 ) )الحسةةاب  املفومةة  أانا  يمة   قد البعدق اعخفبار   ا   ( 0.071 ) عيارق امل  نحرارع ا يمة 

 ( 11.327 ) املحسو ة) ت ( يمة بلوا  و د 069. 0 ))عيارق امل

  ات  رو  و ود  على يدد و  ا  (  0.05) الدعلة  سةةةةةةفوى ع د  و   ) 2.021 (البالوة الجدولية  )ت ( يمة  ن   كحر و ي   

فطوير  ل  اخفبار الوثب الطويل  ن المبات  ولصةةةةةةةةةةةةالو اعخفبار البعدق في  والبعدق القبلي اعخفبارين بي  إحصةةةةةةةةةةةةاتية دعلة

  في  تطبيق  بشةةةةكل تفيد والتي  لفلفة  سةةةةاحات في امل ا ذ ضةةةةو  تحا اللعبو  الفدريبات على   ا الر لي  ونعود   وة

   بد  تعفمد   العاةةةةةةةةلية القوة ت مية      والوتر بالعاةةةةةةةةلة الحرأ  الحذ على عام وتعفمد بشةةةةةةةةكل الحركية املهارات  دا 

  ه      و ما   املسةةةةا ات  و الحوا ز  و    ن القفز ارتفاي وتيادة لل جم بالمسةةةةبة الفكرارات  ري  عن بالحمل الفدرر

 على تفرد   رصةةةةةةةةةي  علمي بأمةةةةةةةةةلو   ق  ة وامةةةةةةةةةفلدام تدريبات القوة صةةةةةةةةةفة  تطوير على  عالية األكحر  ي الفمري ات

ا الجسم ا عاليا  السفلية او رار على تعفمد ألها الحرأات تلبو    العا لة واملفاصل واألوتار العاالت على ةلاص و   هدا

  .    الحرأ  األدا   فطلبات  ن تعد العاالت في العالية والقوة الحركية بي  السرعة والر  

الفطور البدن  ال ق حد  نتيجة الفدريبات التي خاةةةةعا لها عي ة الدرامةةةةة و  ا         لب إ ى  الباحل ك لب ويوضةةةةو      

              (  25:    19)( "في غاو  عمليات الفدريب تفطور مرعة رد الفعل " 1982 -يفف      ا   ار إليه )عبد السالم نادر

 اعخفبةار ولصةةةةةةةةةةةةةالو والبعةدية القبليةة اعخفبةارات نفةاتج  بي   ع وية  رو  و ود يف ةةةةةةةةةةةةةو  (  3و ن خالد الجةدود ر م )       

 يمة  و ) 28.44 ( القبلي اعخفبار في املفومةةةةة  الحسةةةةةاب  و د أانا  يمةفي اخفبار الوثب العمودق)لسةةةةةار  ا (  البعدق

 نحرارع او يمة   ) 30.21 ( الحسةاب  املفومة  أانا  يمة  قد البعدق اعخفبارفي     ا    )3.466 ( بل  عيارق امل نحرارع ا

ع د  و )  2.021  (البالوة الجدولية) ت ( يمة  ن  كحر و ي ) 11.112)  املحسةةةةو ة ت ( يمة بلوا (  و د 3.380 ( عيارق امل

  ولصةةةالو اعخفبار    والبعدق القبلي اعخفبارين بي  إحصةةةاتية دعلة  ات  رو  و ود  على يددو     (0.05)   الدعلة  سةةةفوى 

 الفةدريبةات املف وعةة على  ة ا ونعود   اعنفجةاريةة للر لي    لفطوير  وة  في اخفبةار الوثةب العمودق )لسةةةةةةةةةةةةةةار  ةا(  البعةدق

 عام   بشةةةةةةةةكل الحركية املهارات في  دا  تطبيق  بشةةةةةةةةكل تفيد والتي  لفلفة  سةةةةةةةةاحات في امل ا ذ ضةةةةةةةةو  تحا واللعب

 عن الفدريبي بالحمل تعفمد  بد  الفدرر اعنفجارية القوة ت مية    حيل والوتر بالعاةةةةةةةةةةلة الحرأ  الحذ على وتعفمد

 و  صةةةةةةةةةةةةة ةةةادي  القفز    ن القفز ارتفةةةاي تيةةةادة ن خالد   الفكراراتبي   بةةةالفوات   والراحةةةة  تيةةةادة ال جم والشةةةةةةةةةةةةةةةدة     ري 

  القوة  تطوير صفة في  عالية األكحر تالفدريبا  ه      و ما   لفلفة و فدر ة   بارتفاعات  الحوا ز وتدريبات الوثب على

ا الجسةةةةةةةةم على تفرد   رصةةةةةةةةي  علمي بأمةةةةةةةةلو   ق  ة امةةةةةةةةفلدام تدريباتو  اعنفجارية  ا عاليا  على خاص وبشةةةةةةةةكل  هدا

 الحركية بي  السةةةةةرعة والر   السةةةةةفلية او رار على تعفمد ألها الحرأات وتلب   العا لة واملفاصةةةةةل واألوتار العاةةةةةالت

  للعبة كرة القدم    الحرأ  األدا   فطلبات  ن تعد العاالت في اعنفجارية والقوة
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تعةد القوة اعنفجةاريةة  ن الصةةةةةةةةةةةةةفةات البةدنيةة األمةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةيةة لبعض  نواي الفعةاليةات الريةاضةةةةةةةةةةةةةيةة ككرة القةدم التي تفمي   و  

بفويرات  سةةةفمرة حيل تفطلب بعض املوا ف  نواي القفز والق ر والركض ملسةةةا ات  صةةةيرة و  ه الفعاليات تلفلف  

   صةةةةوى مةةةةرعة( إ  القوة اعنفجارية =  وة 2004  )الال   عبد هللا  عنها ويرق  ن حيل  ةةةةدهها و جم الجهد ال ق ي جم 

 (    69:  18 )          "   صوى ملرة واحدة  

في   يحد  و ا تشةةةةةةةةةةةةةابه صةةةةةةةةةةةةةويرةلعب   سةةةةةةةةةةةةةاحات   في تفم التيو  املخفلفة واملق  ة تدريبات تأثير إ ى  لب الباحل ير  و    

 في اعتجاه  املفاجئ الفويير    السةةرن  الفحرهو  امةةفقبالها  و الكرة لاةةر   رق   ن املق رحة الفمارين  طبيعة املباريات

 في الفصةةةةةةويبو للعلى   املفكرر  القفز بالكرة  لالحففاظ الخصةةةةةةم    املسةةةةةةفمر اعحفكاه  الفو فو  السةةةةةةرنعة اعنطال ات

   "القدم لالعب كرة البدي ة الصفات   م  ن تعفحر التي و بالسرعة املمي ة القوة ت مية في ما ما الخصم  ر  

 (   4جدول )

افات املعيارية والفرق بين املت سطات وقيمه ) لالختبار  والجدولية( املحتسبة  Tاملت سطات الحسابية واالنحر

 القبلي والبعدي في املتغيرات املهارية قيد الدراسة

 املفويرات  املهارية  ت
  القيال البعدق  القيال القبلي

الفر  بي   

 املفومطي 

 

   T يمة 

 املحسو ة 

 

 سفوى الدعلة 

(SIG   ) ي ل ي َ  ل 

 0.000 18.605 4.923 2.411 9.211 0.976 4.288 ت طي  الكرة    بالعدد - 1

 0.000 14.537 1.039 0.671 8.076 0.828 9.115    الجرق الز زاجي بالكرة   - 2

 0.000 21.974 1.039 0.541 3.519 0.610 2.480 د ة الفصويب بالكرةنقا  - 3

 

      ( ر م  الجدود  خالد   اعخفبار ولصالو والبعدية القبلية اعخفبارات نفاتج  بي   ع وية  رو  و ود يف و    (  4و ن 

 ) 4.288(       القبلي اعخفبار في الحساب  املفوم وأانا  يمة  في اخفبار ت طي  الكرة   البعدق

 نحرارع او يمة     (9.211)الحسةةةةةةةةةةةةةاب    املفومةةةةةةةةةةةةة  أانا  يمةو  البعدق اعخفبار   ا) 0.976 (عيارق امل  نحرارع ا يمة  و  

ع د  و ) 2.021 (و يم ها  الجدولية  )ت (     يمة  ن  كحر و ي ) 18.605 ( املحسةةةو ة ) ت ( يمة بلوا و د (2.923)عيارق امل

ولصةةةةةةةةةالو  والبعدق القبلي اعخفبارين  بي  إحصةةةةةةةةةاتية دعلة  ات  رو  و ود  على يدد و  ا  ) 0.05 ( الدعلة  سةةةةةةةةةفوى 

الفةدريبةات   فةاعليةةل املق رح الفةدريبي الحرنةا ج   ىإ الفطور   ة ا     البةاحةل  ويرى البعةدق في اخفبةار ت طي  الكرة  اعخفبةار  

بةةالكرة واوحسةةةةةةةةةةةةةةال بةةاملكةةا  و ي عبةةارة عن  وانةةب  هةةاريةةة و وانةةب عقليةةة تطوير وت ميةةة ملهةةارات اوحسةةةةةةةةةةةةةةال   تكو   التي

والعمليات   الحرأ  األدا   هارات بي  الد ج  خالد  ن العصةةةبي الجهات سةةةفوى   لفحسةةةي   الحرأ  وال راب  الفوا   وتطور 

   (   1998 - فتي وآخرو    (  كةده  ةا و ة ا العقليةة العليةا أةاوحسةةةةةةةةةةةةةال واعنتبةاه والفة كر والففكير ومةةةةةةةةةةةةةرعةة رد الفعةل  

 تحسةةي  على وتسةةاعد  والر لي  ال راعي  حركة بي  الفوا   تحسةةي  على تسةةاعد واملكمفة املسةةفمرة اوعادة على الفدريب

   .الر لي  لعاالت الخاصة القوة

( " إ  الر   بي  السةةةةةةةةةةةةةرعةة واملهةارة في كرة القةدم الحةديمةة لةه  1997يةامةةةةةةةةةةةةةر عبةد العظيم)و ة ا يفف      ةا   ةةةةةةةةةةةةةةار إليةه        

الخاصةةةةةةةةةةةة بالب ا  املهارق ملا يفطلبه    و هة ال ظر  ميفه الخاصةةةةةةةةةةةة لالعب والفري   ن ا ل اعرتقا  بمسةةةةةةةةةةةفوى األدا  و  ه  

 (  31:    34)    ة الخاصة " اعنجات  ن وصود الالعب إ ى در ة عالية  ن الليا 

 لدى البدنية الصةةةةةةةةةةفات تطوير في ت اللعب بمسةةةةةةةةةةاحات املخفلفة اع جامتدريبا  ثر إ ى نتيجة  لب الباحل ير   و   

  د جة  ماعية تمارين  ن  صةةةةةةةةورة  العب في تفم التي ال وعية الفدريبات تلب تو ره  ا خالد القدم  ن كرة ععبي
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 , Herman Vermeulen       اتف   ا   ا و ال فسة ي الجانب ك لب و الخطط  الفقني  البدن   الجانب  ن أل تفاةمن

 و السةةةةةةةةةةرن  الفحود  لظرور نظرا املهارق  الجانب إتقا  في يسةةةةةةةةةةاعد املصةةةةةةةةةةورة املالعب على الفدريب   " يرى  إ  2004

 على نعفمدو  األدا  ود ة الفعل ردة ومةةةةةةةةةرعة الر ةةةةةةةةةا ة ت مية إ ى باوضةةةةةةةةةا ة   ا الجماعي  األدا  خالد  ن املسةةةةةةةةةفمر

 وتحقي  املهارات  كفا ة تحسةةةي  و تر ية إ ى  لب يتدق حيل املباريات خالد للدا املشةةةابه   الجماعي اللعب دي ا يكية

                                                           (  23:    37)  ."املباراة داخل املفويرة املوا ف في الخاصة للمهارة الفني األدا  ملراحل واعمفقرار المبات

 اعخفبار ولصةةةةةةةةةالو والبعدية القبلية اعخفبارات نفاتج  بي   ع وية  رو  و ود ( يف ةةةةةةةةةو   4و ن خالد الجدود ر م )       

 نحرارع وا ) 9.115 ( القبلي اعخفبار في الحسةةةةاب  املفومةةةة و د أانا  يمة     في اخفبار الجرق املفعرر بالكرة  البعدق

 ) 0.671 ( عيارق امل نحرارع او   (  8.076) الحسةاب  املفومة  أانا  يمة   قد البعدق اعخفبار   ا   ) 0.828 ( عيارق امل

 املحسو ة )ت ( يمة أانا  و د 

  رو  و ود  على يدد  و  ا) 0.05 ( الدعلة  سةةةةةةةفوى  ع دو  ) 2.021 ( الجدولية) ت ( يمة  ن  كحر و ي ) 14.537 )

 ونعزو    ولصةةةةالو اعخفبار البعدق في اخفبار الجرق املفعرر بالكرة  والبعدق القبلي اعخفبارين بي  إحصةةةةاتية دعلة  ات

 تحسةةي  في الفعاد األثر لها أا  التي املخفلفة  املسةةاحاتب اللعب تدريبات على املق رح الفدريبي الحرنا ج  إ ى  لب  الباحل

اللعب    سةةةةةةةةاحات   و امةةةةةةةةفلدام والر ةةةةةةةةا ة  والسةةةةةةةةرعة أاملرونة األخرى  املهارات    ر طها وك لب  لالعب الفردق األدا 

 في  بقا التي اللعب تدريبات    و    اللعب خالد  نو  بإ ةةةةةةةةةةةةكاله املف وعة لإلمةةةةةةةةةةةة اد   ريقة   اةةةةةةةةةةةةل تعد الصةةةةةةةةةةةةويرة

 يفقن الالعب يجعل صةةةةةةةةةةةوير في حي  اللعب  ا  ك لب  و  الفكفيكية الحركية الجمل إ ى إضةةةةةةةةةةةا ة الفدريدية الوحدات

 .األدا  في الد ة على الالعب تجحر الصوير ةاملساح   يا و  ه اللعب

    يجب القدم كرة ععب    إ ى(  "   -1999عتم)يومةةف   إليه يشةةير  ا و  ا    ( 2009 و بار   إليه( ترأ    ةةار  ا و  ا

    "  ود ة بسرعة ويتد ها األمامية املهارات يمفلب

 ( كده  ا و  ا  األمةةةةامةةةةية  املهارات تدريب في والفكا ل والفدرر الشةةةةمولية صةةةةفة على يعفمد ال ق ت في  ا عن  اةةةةال

 واملبا ةرة السةرنعة امل اولة وتفاةل األدا  مةرعة إ ى ههدر الحديمة القدم كرة إ  "  (   2004 -الشةخلي عن  نقال  الشةبلي

                                                                      " .  املباريات  ن كميرة  وا ف في عنها غنا ع تاد  ا الدحر ة امفلدام    إع ملسا ات بالكرة  الركض على

ونعزو البةاحةل مةةةةةةةةةةةةةدةب  لةب إ ى تاةةةةةةةةةةةةةمن الحرنةا ج الفةدريبي إ ى تةدريبةات الجرق بةالكرة و ةأمةةةةةةةةةةةةةاليةب  ف وعةة و لفلفةة  ن     

 سةةةةةةةةاحات  لفلفة  ما مةةةةةةةةاعد على تطوير  هارة الجرق بالكرة و  ا يفف      ا   ةةةةةةةةار إليه )ح ف   ناحية املسةةةةةةةةا ات في 

  ن املالحظةةة العةةاليةةة التي    (1994- لفةةار
ا
 خةةاصةةةةةةةةةةةةةةا

ا
" إ  اوحسةةةةةةةةةةةةةةال بةةالكرة ع ةةد الالعةةب ي مو    الفةةدريبةةات ويكو  نوعةةا

ووتنها و رون ها    وخواص الكرة  ةةةةةةةةةةكلها تجعله يسةةةةةةةةةةفطي     يفعا ل    الكرة بلحرته ويمشةةةةةةةةةةأ عن  لب إدراه الالعب د ه

  (  74 :   11)  ع د  ريه بها "

( "   الجرق بالكره  ن املهارات األمةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةية املهمة لكل ععب والكرة الحديمة تعفمد على  1989  ويرى ) لفار اي و لي 

 (   128:    27"   )  الحركة السرنعة    تويير األ اكن واملراكز موا  بالكره  و بدونها  

"إ  الجرق بالكرة يفطلب خطوات مةةةةةةةةةةةةرنعة و ففابعة   (   2000 - حمد كشةةةةةةةةةةةةب   هللا  لدسةةةةةةةةةةةةا      ر) ن  ونشةةةةةةةةةةةةير أل        

 (    52:  4)        لار  و يادة الكرة للمكا  املراد اعتجاه إليه "

وتظهر   ميه  هارة الجرق بالكره في كمير  ن  وا ف اللعب   (2000-   حمد كشةةةةةةةةب  هللا  لدسةةةةةةةةا   )  روياةةةةةةةةيف          

لكسةةةةب  سةةةةاحه وخاصةةةةة في امل ا   الخالية  و ع د  راوغه الخصةةةةم التي تفطلب اعنطال  السةةةةرن  لال ام  ن الالعب  

واملرور   ه ثم الجرق السةةةةةرن  بالكره لالبفعاد ع ه وخاصةةةةةة ععبي كره الومةةةةة  ويفطلب تو يه الكره والجرق بها في  ق  

     (    57:   4)  اتجاه والفحكم  يها    ع تدفعد الكره  ث ا  حرك ها عن الالعب وتمام األدا  بإيقاي  عفدد و     "  
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 اعخفبار ولصةةةةةالو والبعدية القبلية اعخفبارات نفاتج  بي   ع وية  رو  و ود ( يف ةةةةةو  4و ن خالد الجدود ر م )      

 نحرارع وا ) 2.480 ( القبلي اعخفبار في الحسةةةةةةةةةةةاب   املفومةةةةةةةةةةة  و د أانا  يمة   في اخفبار د ة الفصةةةةةةةةةةةويب    البعدق

  و د) 0.541 (عيارق امل نحرارع او  (  3.519)  الحساب  املفوم أانا  يمة   البعدق اعخفبارفي  و    ) 0.610 ( عيارق امل

 ) 0.05 (  الدعلة و سةفوى  وع د ) 2.021 ( الجدولية  )ت ( يمة  ن  كحر و ي  ) 21.974 ( املحسةو ة (ت ( يمة أانا

ار البعدق في اخفبار  ولصةةةالو اعخفب والبعدق القبلي اعخفبارين بي  إحصةةةاتية دعلة  ات  رو  و ود  على يدد و  ا 

 (  2ضد    2) اللعب تدريبات امفلد ا عي ة الدرامة إ ى تطور  مدب الباحل الفصويب ويرى د ة 

اللعب  خالد لفطوير الجانب املهارق الفردق  ن  ريقة   اةةةل تعد  هي الصةةةويرة املسةةةاحات بامةةةفلدام  (5ضةةةد    3)  

 بال هديف  تمفهي  ر   الخصم التي الجزا    طقة وحود ياردة   (18)   ا   في

 في وضةةةةعا التياألمةةةةامةةةةية    الخططية الفحرأات بعض  إ ى إضةةةةا ة الفدريدية الوحدات في  بقا التي اللعب  ت  وتدريبا

 الد ج  خالد  ن  العصةةةةةبي  العاةةةةةلي الفوا    الفعل وتطور ومةةةةةرعة رد    ال ركي اعنتباه و  إ ى ههدر والتي الفدريبي الحرنا ج 

-  الر يعيأاظم  (و نهم القدم بكرة  املخفصةةي   عظم عليه      كد  ا و  ا الفصةةويب في والد ة الحرأ  األدا  مةةرعة بي 

 للحصةةود  والفدرر الد ة على ال ركي   ويجب ال هديف تعلم على الفدريدية الوحدات ب ا  الوا ب  ن    بقولهم(   1988

 (  247:    23)    القوق  الدي ا يك  ال هديف إ ى

مةةدب  لب إ ى امةةفلدام الفدريبات بالكرات التي تاةةم  ها الوحدات الفدريدية والخاصةةة بمهارة        الباحل  يتكدو        

( " إ  الفةةدريةةب العملي يعةةد الومةةةةةةةةةةةةةيلةةة اململى لب ةةا  الالعةةب بةةدنيةةا و هةةاريةا    1982  –ال هةةديف حيةةل يتكةةد ) ح ف   لفةةار  

  (  19:  13)  باريات ."ويزيد  ن خحرة الالعبي  لحل  شاأل امل

           

(" ألما تادت خحرة الالعب ألما امةةةةةةةةةةةفطاي    يصةةةةةةةةةةةو  في املكا  امل امةةةةةةةةةةةب و القوة   1990 –وياةةةةةةةةةةةيف )صةةةةةةةةةةةالو ا يا   

 (    74:    16)              امل امبة " 

" لك  يعمل املدر  على تمديا املهارات األمةةةةامةةةةية بحيل تتدى بد ه وإتقا   ث ا  املباراة    (  1982  - لفار  ح ف )ونشةةةةير      

يجب    تقدم الفدريب عليها    تتدى    الز يل  و  كحر الفدريبات الخططية  ك لب  أ  املباريات في  جموعات صةةةةةويره  

لى األدا  ود فه وخاصةةة وا    ه املسةةاحات  ( في  سةةاحات صةةويره  ن امللعب تر    دره الالعب ع6ضةةد    6(  و )3ضةةد    3)

 ومرنعا تحا ضو  امل ا ذ وفي حي  ضي   ن األرد "  
ا
 (     10:   13)الصويرة  تفطلب  ن الالعب  دا  سحيحا

( إ ى    اوعةةداد البةةدن  لةةه تةةأثير واضةةةةةةةةةةةةةو في ت ميةةة القةةدرات البةةدنيةةة  2005ونشةةةةةةةةةةةةةير إ ى  لةةب عصةةةةةةةةةةةةةةام عبةةد الخةةال  )        

وة العاةةةةةةةةلية والفحمل والسةةةةةةةةرعة والر ةةةةةةةةا ة واملرونة و ركباههم  مل القوة املمي ة بالسةةةةةةةةرعة وتحمل  والحركية  مل الق 

            (.12:   21القوة )

"إ ى    الحرا ج  الفدريدية   صةةةةةةةةةبحا الومةةةةةةةةةيلة الفعالة في تأمةةةةةةةةةيذ وإعداد    (  1997  فتي حماد إبرا يم)حيل يشةةةةةةةةةير     

 ونجات  فطلبات اللعبة تحا أا ة ظرور اآلدا  املخفلفة  
ا
 و  يا

ا
)                                         "  الما  ور    سةةةةةةةةةةةفوا م  هاريا

28    :287  ) 

    الدرامةةةةةة   وتفف    ه  
ا
درامةةةةةة  مدوح إبرا يم على    1997ن درامةةةةةة بوداود عبد اليمي    ا   ةةةةةارت إليه درامةةةةةات كال

        2005  درامةةة بن  اصةةد علي حار  حمد    1997  درامةةة بن  وة على    1994  درامةةة ح ف   ةةعال     1993حسةةي   

 للحرا ج الفدريدية املق  ة تأثير على الصفات البدنية  واملهارات األمامية لالعبي كرة القدم لل ا  ي   
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خطة  عي ة   و صةفة بدنية ع  على الفدريب  و    مةامةية  هارة ت مية "إ (    1988ح ف   حمود  لفار)يشةير    ك لب      

الصةةةةةةةةةةةةحيل   الفعلم لالعبي  يسةةةةةةةةةةةةمل  بشةةةةةةةةةةةةكل وت ظيم وحداته   الفدريب تكرار املدر  على يفحفم بل يأت  د عة واحدة

  (   47:   12"      )الفدريب الالحقة   وحدة بهدر السابقة الفدريب وحدة ير    در  و    سفوا م وتطوير

وحدات الحرنا ج الفدريبةةةةةةة  في تحسي  نوعية وكم األدا  و الفا ي تحسن املهارات  يد الدرامة     أله ما ماو ن   ا        

والد ة  "    الفقدم في  سةةةةفوى  دا  املهارات التي تفطلب السةةةةرعة    (1996املجد  ابو    ةةةةعال   وعمرو )إبرا يم  حيل يرى  

اعتجةةةةةاه    لف رةوتويير  املسةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةةةةةة  والفوا   والفوات     تحفةةةةةار  لفحقي   القةةةةةدرة  تفطلةةةةةب  التي  املهةةةةةارات  ت  يةةةةةة   ود  ن 

 (  38-7:    2)والفحكم"    واوحسال

   الففو  الريةاضةةةةةةةةةةةةة ي يعفمةد على اعرتقةا  بمجموعةة الع ةاصةةةةةةةةةةةةةر البةدنيةة والحركيةة    ( إ ي1988ونشةةةةةةةةةةةةةير ح ف   لفةار )          

وال فسةةةةية باوضةةةةا ة إ ى القدرة على تطوير وامةةةةفمرارية   ه الع اصةةةةر  ن خالد الفدريب وامل ا سةةةةة ياةةةةار إ ي  لب  

 (  4:  12بها الالعب )  التي يفمف الصحية والخواص الفسيولو ية والتشريحية    سفوق الحالة

( " ع يكفف  ت فيةة  املهةةارة  و الخطةةة  رة واحةدة  ث ةةا  الفمرين الواحةد ونسةةةةةةةةةةةةةفمر  2008   -ونشةةةةةةةةةةةةةير )عبةةد علي  عفر        

األدا  ال ركي  على تكرار ةةةةا عةةةةدة  رات ويمكن الفةةةةدر  على  هةةةةارة وخطةةةةة  عةةةةا و ةةةة ا يزداد  و ي لفض و ةةةةا الفمرين  

 (  104:  20)  " الواحد تبعا آللية تطبيقه في مرعة وإتقا  املهارة

كرة القدم إنمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يفطلب  الفي األدا      تحقي  املسةةةةةةةةةفوق العا ي "(  1993ويفف   لب     ا  كره مةةةةةةةةةليما   ارو  )            

 في ضو   فطلبات
ا
  فكا ال

ا
   مارمة كرة القدم وير    لب لعوا ةةةةةةةةةةةل كميرة  نهةةةةةةةةةةةا  بيعة األدا  وت ن املباراة   إعداد   يا

 (  2:    15)     "     امللعب وكحرة الوا بات امللقاة على عات  الالعبوكحر  ساحة 

 والت صيات:  االستنتاجات -5

 : االستنتاجات 5-1

 البدنية. الصفات بعض تطوير في ايجاب   ثر له املق رح الفدريبي الحرنا ج  إ  .1

   .املهارق  األدا  تطوير في ايجاب   ثر له املق رح الفدريبي الحرنا ج  إ  .2

 بعض تطوير في اعيجاب  األثر له أا   لفلفة بمسةةةةةةةةةةةةاحات اللعب تدريبات و   املق رح الفدريبي الحرنا ج  .3

    .القدم كرة نا ئي لدى املهاريةو  البدنيةلصفات  ا

 اللعةةب الفةةدريبةةات و   الفةةدريبي الحرنةةا ج  خالد الفةةدريبي الحمةةل  كونةةات على والسةةةةةةةةةةةةةيطرة العمةةل ت ظيم .4

  .واملهارية البدنية القدرات تطور  إ ى يتدق  لفلفة بمساحات

  البعدق والبدن  بي  القيال القبلي والقيال    املهارى املالعب املصةةةةورة  دى تطور األدا    الفدريبات املهارية في .5

  .ولصالو القيال البعدق  ن خالد  دا  اعخفبارات  يد الدرامة

بعض   تطوير في األثر لها أا  املخفلفة واملسةةةةةةةةةةاحات الحديمة الفدريدية والومةةةةةةةةةةاتل األدوات امةةةةةةةةةةفلدام ا  .6

     .القدم كرةل ا ئي  املهارى  األدا تطوير  و   البدنيةالصفات  

 البدنيةالصةةةةفات  و  املهارق  األدا  وتطوير لف مية  بفكرة و مةةةةاليب  ديدة ونظم آليات عن البحل ضةةةةرورة .7

 .املخفلفة ساحاتبامل بامفلدام اللعب القدم كرةب الخاصة  والحركية
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 الت صيات:  5-2

 على الفدريب في السةةةةةةةةةةمية و دارل ال ا ةةةةةةةةةة ي  بالف ات واملفلصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةي  املدر ي  الباحل يوصةةةةةةةةةة ي

 الفةدريةب عن واعبفعةاد  الفكريةة وكة لةب واملهةاريةة البةدنيةة لفطوير ال ةاحيةة كبيرة و مسةةةةةةةةةةةةةب املهةارق  اوعةداد 

  والشا    الع يف البدن 

 في اومةةةةةةةةةةةةةها ات  ري  عن  علمي بأمةةةةةةةةةةةةةلو  الفدريب الرياضةةةةةةةةةةةةة ي  جاد في للمدر ي  املعر ية القدرات ر   .1

  فلصصي      إ رار تحا الفدريدية العلمية والدورات واملتتمراتامللفقيات  

 . واملهارية البدنية ال احية  ن املدر ي   بل  ن املعدة الفدريدية الحرا ج  تقويم لورد دورية اخفبارات إ را  .2

إ را  املزيد  ن الدرامةةةةةةةةةات التي تشةةةةةةةةةفمل على برا ج لف مية وتطوير الفدريبات املهارية في  العب املسةةةةةةةةةاحات  .3

  .   الهجو  ( -الوم   –املخفلفة و عر ة تأثير ا على  راكز الالعبي  في خطو  امللعب المالثة )الد اعي  

برا ج الفدريب الخاصةةةةةة ب ا ةةةةةئي كرة   ضةةةةةرورة امةةةةةفلدام الفدريبات املهارية فى  العب املسةةةةةاحات املخفلفة فى .4

 ايجاب  على تطوير  سفوى األدا    ثرالقدم ملا لها  ن 

  املخفلفة بامةفلدام ضةرورة احفوى الوحدات الفدريدية اليو ية على الفدريبات املهارية في  العب املسةاحات  .5

 والخطيطةالكرة خاصة ع د ت مية ال واحي البدنية واملهارية 

نشةةةةةةةةةةةةةةا   ةةدارل كرة القةةدم و التي تعفحر ال واة لكةةل عمةةل  ري   سةةةةةةةةةةةةةفقبلي واعمةةةةةةةةةةةةةفعةةانةةة إلزام أةةل ال وادق بةةإ .6

بمدر ي   كفا     ضةةةةةةةةةةرورة إنشةةةةةةةةةةا    ا سةةةةةةةةةةات رمةةةةةةةةةةمية على  ةةةةةةةةةةكل بطولة و  ية تتبارى  يها  مي  املدارل  

 املو ودة.
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