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ات  رة القدم و على المالعب المصغرة في تحسین الجانب البدنيتأثیر استخدام التدر لالعبي  المهار
ة  ة المدرس اض ین في الفرق الر المشار

ة أستاذ مساعد قسم  " أ"جغدم بن ذهی
ة مستغانم اض ة والر ة البدن معهد التر

:ملخص
الیوم في مجال التدرب الراضي الحدیث ضرورا  ح التخط وهاما في إعداد الالعبین لقد أص

التالي الحصول على أعلى  ة و ة والنفس ة والمهارة، الخطط ع النواحي البدن إعدادا متزنا ومتكامال في جم
النتائج المرجوة والقدرة على االنتصار ن و تحقی مم .مستو

في التدر  وعدم استعمال األسلوب العلمي الدقی رة وٕان النقص الفادح في التخط ب في مجال 
إذا ما ،القدم ه اآلن، حیث هي أقل مستو هي عل جعل الكرة الجزائرة تؤول إلى الحال الذ هو الذ

قه صعب تحق أس العالم حلم  اد أو  حت تنظر إلى التأهل إلى األولمب الدول المتقدمة وأص .قورنت 
ات على المالوقد هدفت الدراسة إلى معرفة تأثیر وسائل ت،عب المصغرةالتدر ثبیت التي هي إحد

ة و  ر المهارات األساس ةوتطو ثیرة مثل ما ،الصفات البدن ات تضمن مواقف لعب  فمثل هذه التدر
ارات اینة،نافسینمن وجود زمالء ومساعدین وم،حدث في الم عبء بدني و ،ومواقف متغیرة ومت

س ة، وعند أداء المهارات في زمن  ق بیرا جدا مما ومنافسة حق عتبر  یر في مثل هذه المالعب المصغرة 
ح تكرارات مؤثرة ة، حیث هي . یت سب الالعب العدید من الصفات البدن واللعب على المالعب المصغرة 

ة ة المحافظة على الكرة ،أساس سرعة إحساس الالعب على االنتقال ألخذ األماكن المناس ف ذا  و
ة، وٕاتقان وتغییر األماكن، وتساعد ال ة والدفاع اللعب الهجوم ذلك على تثبیت خط مالعب المصغرة 

اإلضافة إلى  نظرا لظروف التحول السرع والمستمر من خالل األداء الجماعي هذا  الجانب المهار
ة الرشاقة وسرعة رد الفعل ودقة األداء المهار .تنم

ة ة–المالعب المصغرة:الكلمات األساس ة–الصفات البدن ة- المهارات األساس ة المدرس .الفرق الراض
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Résume:
Aujourd’hui, la planification dans le domaine de l’entrainement sportive moderne est

devenue nécessaire et importante pour la préparation des joueurs d’une manière équilibrées et
complète dans tous les aspects (physique, tactique, psychologique et les compétences), et
donc obtenir un plus haut niveau possible pour pouvoir gagner et ainsi réaliser les résultats
espérés.

Le grand manque de planification et l’absence de l’utilisation de méthodes scientifique
dans l’entrainement de football a rendu de football algérien d’un bas niveau par rapport aux
niveaux des autres pays développés, ce qui a fait de la qualification aux jeux olympique et à la
coupe du monde un rêve difficile à atteindre.

L’étude avait l’objectif de déterminer  l’impact de l’entraînement sur les mini- stades qui
est l’un des moyens d’installation et de développement des compétences de base et les
caractéristiques physiques. Tels exercices présentent des situations de jeux identique à celles

rencontres dans le match, tel que la présence des collègues, les associés et les concurrents,

ainsi que des différents attitudes variantes, et une charge physique et vrais concurrence. Et
lors de l’exécution des compétences dans un temps rédui ; dans ces mini-stades ce temps est
considérer comme un large temps ce qui permet de répéter l’exercice efficacement. Jouer sur
des mini-stades permet aux joueurs d’obtenir de différentes qualités physiques, d’où elle est
base de la vitesse du joueur pour se déplacer pour prendre les endroits appropriés ainsi que la
manière de garder la balle et de charger de place.

Les  mini-stades aident aussi à fixer les tactiques des jeux défensif et offensif et à la
maitrise des compétences, compte tenu des circonstances de la transformation rapide et
contenue au cours de la performance collective en plus de développement de l’agilité et la
vitesse de réaction et la précision des compétences de performance.
Mots-clés: stades mini - qualités physiques - compétences de base. Equipe sportive  scolaire.

:مقدمة* 
بیر  ذل مجهود بدني  ة، و ات ومهارات حر رة القدم الیوم تفرض على الالعبین واج حت  أص

اللعب، ممّ  التدرب وخط مال ا اضطر المدرین إلى إعداد الالعبین إعدادا متكاخاصة مع تطور طرائ
ة  تدرب ة وال یتم هذا إال من خالل إعداد خط ة، والنفس ة، المهارة، الخطط ع النواحي البدن من جم
ا هو سرعة  رة القدم حال في  ة من حیث المستو ع الممیز ألداء الفرق العال ح الطا متكاملة، وقد أص

طرة على الكرة وسرعة التعامل معها والتحرك بها، فقد أ م والس ح األداء السرع یلعب دورا هاما التح ص
ة لالعب  الصفات البدن أنه مهما بلغ مستو دمحم حسن عالو ر ، و اب الفوز لهذا الفر ا من أس وسب
االتفاق  له  ذلك  النتائج المرجوة ما لم یرت حق ة وٕادارة فإنه لن  ه من سمات خلق ومهما اتصف 

ة ، (.للمهارات األساس )85حة ص، صف1992عالو
أثناء  الدقی رة القدم الممتازن اآلن هو مقدرتهم على األداء المهار إن الظاهرة التي تمیز العبي 
، وهذا یرجع إلى زادة قوة وسرعة األداء  فر طيء في أ ان لالعب ال م عد هناك أ اتهم، ولم  تحر

الكرة  ع التمرر أثناء الجر ستط ه والالعب اآلن یجب أن  أثناء تحر ب الدقی التصو قوم  ضا أن  وأ
.الكرة
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ات  ات وقابل متطل ما ینسجم  أثناء التدرب  یجب على المدرب التخط وللوصول إلى هذا المستو
وف ا إلى مستو صل الالعبون تدرج التالي سوف  ة، و ة، والنفس ة، الخطط الالعبین المهارة، البدن

ات األداء في أدائه عندما ،مواقف اللعب المختلفةمتطل إذ أن المدرب یوجه والالعب یرفع من مستو
ة اللعب األساس رة .ستجیب لخط فن  ل اإللمام  ون ملما  فرض على المدرب أن  وٕان التخط

.القدم
اإلضافة إلى التدرب ،لما اقترب ظروف التمرن من ظروف المنافسة ان التمرن أكثر فائدة و

جب أن  ارات أمر مهم جدا، و ل عام بنفس سرعة األداء في المنافسات والم ش على المهارة أو األداء 
ا مع التأكید  ة الوصول لدقة األداء أوال ثم سرعته ثان راعى أهم ا، و ه تدرج المدرب للوصول إل یخط

اعلى زادة السرعة تدر ) 200، صفحة 1997حمادة، (.ج
لة*  :مش

ات في المساحات المختلفة یر ،وٕان التدر ر مقدرة الالعب على األداء والتف ة وتطو إلى تنم تؤد
طرق وأسالیب متعددة ومتغیرة المواقف ات  م تلك التدر عني أن تصم تكرر التدرب ،الجید، وهذا  و

ن أن تساعد الالعب عل م ضا للمواقف المحتمل ،ى الفهم السرع لألداء والتحرك المطلوبعلیها  وأ
ة في مالعب مصغرة ذات مساحات مختلفة ق ات تطب تدر تم ذلك وف اراة، و .مجابهتها أثناء الم

ر ساطي، (و ات المال)184، صفحة 2000ال ،عب المصغرة أو أسلوب المنافساتأن التدر
الالعب وزادة دوافع ممارسته نحو األداءعد من أفضل األسالیب  عتمد على ،الستثارة نشا ذلك ألنه 

ة اللّ  اراتدینام فاءة ،عب الجماعي المتشابهة لألداء خالل الم ة وتحسین  ذلك إلى ترق حیث یؤد
ات واالستقرار لمراحل األداء الفني للمهارة الخاصة في ا،المهارات الث داخل لمواقف المتغیرةوتحقی

اراة ات .الم ی ات على المالعب المصغرة أساس الكتساب الالعبین العدید من التر ه فإن التدر وعل
ة المختلفة واتفاق التمرر السرع المناسب ة المحافظة على الكرة وتغییر األماكن ،الخطط ف ذا  و

ل خصم وزمیل قرب، وتتم هذه المواقف عادة في مساحات صغیرة  قظة  األداء ال حیث یرتقي مستو
ة بهم للوصول .البدني والمهار ع خصب الكتشاف المتفوقین والعنا الرغم من أن المدرسة تعتبر من و

ة ات العال ة إالّ ،إلى المستو ات للفرق الراض هو إهمال هذه الشرحة في حین أن التدر الح أن ما 
فتقر إلى استخدام طرق التدرب الحدیث ة  ة ،ةالمدرس اللعب في مختلف األنشطة الراض ذا خط و

رة القدم ر  الذ ة ونخص  .الجماع
طرقة في تدرب الفرق  ومن بین الطرق الحدیثة المستخدمة، طرقة استخدام المالعب المصغرة 

ة ة المدرس حثه تحت عنوان ممّ ،الراض احث إلى تحدید موضوع  الطالب ال تأثیر استخدام "ا دفع 
ة ا ین في الفرق الراض رة القدم المشار لالعبي  لمالعب المصغرة على تحسین الجانب البدني والمهار

ة ".المدرس
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ه تم طرح التساؤل العام التاليعو  ة :ل عد ارات ال ة بین نتائج االخت هل هناك فروق ذات داللة إحصائ
ة طة والتجرب ة والمهارة بین العینة الضا ؟البدن

ة- :التساؤالت الفرع
ة والمهارة -  عض الصفات البدن ر  هل للبرنامج التدربي المقترح على مالعب مصغرة تأثیر في تطو

ة ة المدرس ین في الفرق الراض رة القدم المشار ؟لالعبي 
ة لالعبي-  عض المهارات االساس ر  هل للبرنامج التدربي المقترح على مالعب مصغرة تأثیر في تطو

ة ة المدرس ین في الفرق الراض ؟رة القدم المشار
ین في الفرق -  رة القدم المشار ي لالعبي  ات المالعب المصغرة في نجاح األداء الحر هل تساهم تدر

ة ة أثناء المواقف التنافس ؟المدرس
:االهداف* 
:الهدف العام-
تأثیر استخدام المالعب المصغرة على تحسین -  رة القدم معرفة مد لالعبي  الجانب البدني والمهار

ة ة المدرس ین في الفرق الراض .المشار
:األهداف الفرعیـة-
ة-  طة والتجرب ة والمهارة بین العینة الضا ة البدن عد ارات ال .معرفة الفروق بین نتائج االخت
ر ،معرفة أثر البرنامج التدربي المقترح على مالعب مصغرة-  ة والمهارات في تطو عض الصفات البدن

ة ة المدرس ین في الفرق الراض رة القدم المشار ة لالعبي  .األساس
ات المالعب المصغرة-  مساهمة تدر ة ،معرفة مد ي لالعبي الفرق الراض في نجاح األداء الحر

ة ة أثناء المنافسة الراض .المدرس
:الفرضیـات* 
ة العامة- :الفرض
رة القدم ،استخدام المالعب المصغرةإن -  لالعبي  ا على تحسین الجانب البدني و المهار یؤثر ایجا

ة ة المدرس ین في الفرق الراض .المشار
ة- ات الفرع :الفرض
ات على المالعب المصغرةإن-  رة القدم ،ن التدر اإلیجاب علي تحسین األداء البدني لالعبي  یؤثر 

ین في الفرق  ةالمشار ة المدرس .الراض
رة القدم إ-  لالعبي  اإلیجاب علي تحسین األداء المهار ات على المالعب المصغرة یؤثر  ن التدر

ة ة المدرس ین في الفرق الراض .المشار



ة  ة للثقافة البدن ةالمجلة العلم اض والر
سمبر العاشرالعدد 2013د

92

معھد علوم وتقنیات األنشطة
بمستغانمالبدنیة والریاضیة

طة -  للعینة الضا عد ار أل ة والمهارة في االخت ارات البدن ا بین نتائج االخت توجد فروق دالة إحصائ
ة ة،والتجرب .وهي لصالح العینة التجرب

حث*  ف اإلجرائي لمصطلحات ال :التعر
هي مساحات تحدد حسب هدف التدرب في مواقف مماثلة لألداء الفعلي أثناء :المالعب المصغرة-

ارات )تعرف إجرائي(.الم
ة- الممارس:الصفات البدن ة الخاصة بنوع النشا ، صفحة 1998حسنین، (مجموعة من القدرات البدن

124(
ة- ات الضرورة والهادفة: المهارات األساس ل الحر غرض معین في إطار قانون ،هي  التي تؤد

الكرة أو بدونها،رة القدم ات  انت هذه التحر )65، صفحة 1994مختار، (.سواء 

قة والمشابهة*  : الدراسات السا
: 2012دراسة حجار خرفان دمحم -

استخدام أسلوب المنافسة على المالعب المصغرة فإهدفت الدراسة  ة التدرب  ي لى معرفة فاعل
ة و  ات البدن عض المتطل ر  رة القدمتطو ة و ،المهارة لناشئي  عة الفروق اإلحصائ ذا الكشف عن طب

طة و االختبین نتائج  ة  للعینة الضا عد ة و التجر ارات ال ة في الصفات البدن ة قید ب المهارات االساس
.الدراسة

البرنامج ا من األ30على عینة قوامها طب احث المنهج التجربي و ،صاغرالع ع ال نه ذلك ألوات
حثیتناسب و  لة ال .مش

ةو  :توصلت الدراسة الى االستنتاجات التال
ار القبلي و ود فروق داوج-  علة إحصائي بین االخت ار ال ة لصالح االخت العینة التجرب لد عد دأل

ة و  ارات البدن ع االخت .المهارةفي جم
على ": 2005دراسة بن قاصد علي الحاج دمحم - رة القدم الفئات الصغر م برامج إعداد العبي  تقو

رة القدم الجزائرة  عض مدارس  ."مستو
ة هدفت الدرا م البرامج التدرب حث قصد الدراسة، حیث سة إلى تقو رة القدم عینة ال لمدري مدارس 

الغرب  رة القدم في مناط احث المنهج المنهج التجربي على عینة من ناشئي مدارس  استخدم ال
ة وأسفرت الدراسة على النتائج التال :الجزائر

ا. 1 التدرب الراضينقص اهتمام المدرین  طة  ة مرت .الشتراك في دراسات تدرب
ة.2 ة-المهارة-عدم مالئمة التمارن البدن .مع مختلف المراحل العمرة- الخطط
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م حنفي شعالن - عض ": 2000دراسة إبراه ة على مستو عناصر األداء تأثیر األلعاب التمهید
رة القدم "لناشئي 

عض عناصر األداء لناشئ هدفت الدراسة إلى  ة على مستو معرفة أثر استخدام األلعاب التمهید
لعینتین تكونت من ،رة القدم عد اس القبلي وال طرقة الق احث المنهج التجربي  30حیث استخدم ال

ة ،العب من ناشئي غزل المحلة وقد خلصت الدراسة إلى التأكید على ضرورة استخدام األلعاب التمهید
ما ضم منظمة ومحددة وهادفة  شرو ة وف ذا مراعاة إعداد األلعاب التمهید ن برامج إعداد الناشئین، و

ثفة ومتوازنة  صورة م ة  یز على استخدام األلعاب التمهید اإلضافة إلى التر ات األداء،  یتواكب مع متطل
ة وعدم االقتصار على أدائها ب ر وتحسن األداء لكافة عناصر اللع حلتطو .هدف التهیئة أو الترو

رة ":1990دراسة أشرف علي جابر- لناشئ  ر الجانب البدني والمهار برنامج تدربي مقترح لتطو
"القدم

ر الجانب البدني والمهتحدید أثر البرنامج المقترح: هدفت الدراسة إلى رة في تطو لالعبي  ار
ر الجانب البدني والمهارامج التقلید، إضافة إلى تحدید أثر البرنسنة13القدم فئة  تحدید .في تطو

رة القدم فئة  لالعبي  ر الجانب البدني والمهار من البرامج أكثر تأثیرا في تطو .15-13أثر أ
هذا  البرنامج على عینة قوامها  ا فئة 20طب ة 13الع ارات البدن احث اإلخت سنة، واستعمل ال

.والمهارة
عة الدراسةأما  .المنهج المستعمل فقد تمثل في المنهج التجربي لمالئمته لطب

ة :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التال
اس -1 والبدني لصالح الق في الجانب المهار عد اس القبلي وال ا بین الق توجد فروق دالة إحصائ

ة للمجموعة التجرب عد .ال
ا-2 والبدني للمجموعة ال توجد فروق دالة إحصائ في الجانب المهار عد اس القبلي وال بین الق

طة .الضا
لصالح المجموعة -3 عد اس ال ة في الق طة والتجرب ا بین المجموعتین الضا توجد فروق دالة إحصائ

ة .التجرب
طة*  قة والمرت على الدراسات السا :التعلی

احث من ه ال طة واستطالع لنتائج وتقاررقراءات من خالل ما قام  قة والمرت حاث السا األ
موضوع الدراسة والتي تم االستعانة بها  طة  ن من استخالص أهم الدراسات المرت موضوع الدراسة، تم

ار ما هو متاح من إصدارات احث اخت .في الدراسة وقد راعى ال
احث من تحلیل هذه الدراسات المستخدم وهو المنهج التجربي هجمن حیث المن،وقد استفاد ال

رة القدم و  العبي  ة والمهارة الخاصة  ارات البدن االخت انات  الوسائل وأدوات المستخدمة في جمع الب
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ة ،عبر المراحل العمرة المختلفة ر الصفات البدن ذلك في طرقة بناء البرامج المقننة التي تسمح بتطو و
استخدام ال ة  رة القدموالمهارات األساس ة تدرب وٕاعداد العبي  . طرق والوسائل الحدیثة في عمل

ة*  :الدراسة االستطالع
تروسي  ة  ین في الفرق المدرسي بإكمال ة على عینة من التالمیذ المشار أجرت التجرة االستطالع

مستغانم من نفس المرحلة العمرة  الطرقة ) 15-13(دمحم  ارهم  ور تم اخت ان الجنس ذ ة و العمد
ا15عددهم  .الع

ارات المراد استعمالها في  ة االخت صالح ة، معرفة مد ان الهدف من التجرة االستطالع وقد 
قة ومضبوطة أثنا ار وللوصول إلى نتائج دق ة االخت ات وموضوع ة، ومعرفة صدق وث ءالتجرة األساس

ارات هذه االخت ا ،تطبی احث، وٕان الغرض من هذه التجرة ما ثم اإلشراف علیها شخص من طرف ال
ارات- :یلي تحدید الدورات الالزمة إلجراء االخت

اسات- ارات و الق االخت مراعاة وقت تطبی
اسات- ارات والق ات أثناء إجراء االخت .معرفة مختلف الصعو

حث*  ة ال :منهج
عد:المنهج- اس القبلي وال استخدام الق احث في هذه الدراسة المنهج التجربي وذلك  .استخدم ال
حث- :مجتمع وعینة ال
حث على -  ه تتراوح أعمارهم 30قد شملت عینة ال طرقة عمد ارهم  تلمیذا من الطور اإلكمالي تم اخت

:سنة موزعین على النحو التالي) 15-13(من 
طة- .تلمیذا15دد أفرادها ع:العینة الضا
ة- ب ة هي تمثل الفرق المدرستلمیذا و 15عدد أفرادها :العینة التجر مستغانم1945ما08ي إلكمال

حث طة لعینة ال ة والضا عض ،وقد تم إجراء التكافؤ بین المجموعتین التجرب وذلك بدراسة 
الص ة والتي أوضحتها المتغیرات التي قد تؤثر على المتغیر التجربي أ ة والمهارة األساس فات البدن

قة ما ،وأكدتها الدراسات السا تجانس العینتین في متغیرات الوزن، الطول، السن  احث مد حیث راعى ال
:هو موضح في الجدول التالي

ةالمتغیرات ب طةالمجموعة التجر Tالمجموعة الضا
ة الجدول

T
ة المحسو

الداللة   
ة اإلحصائ عسعس

غیر دال14.532.0714.252.021.491.69الســن
غیر دال41.232.12422.331.251.69الــوزن 
غیر دال152.872.97151.233.111.351.69الــطول

الداللة العینتین من حیث متغیرات الوزن والطول والسن عند مستویبین تجانس :)01( الجدول رقم 
28درجة الحرة و 0.05
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ار*  ة لالخت :األسس العلم
ار- ات االخت ة وث :صدق وموضوع

ة       الدراسات اإلحصائ
ارات االخت

حجم 
العینة

ة  درجة الحر
)1-ن(

مستو
الداللة

مة  الق
ة الجدول

معامل 
ات الث

معامل 
الصدق

ار جر م30اخت

15140.050.490

0.990.994
المتعرج بین الحواجز ار الجر 0.970.984اخت

ار ثني الجدع من وضع الوقوف 0.750.838اخت
ات ض من الث ار الوثب العر 0.980.989اخت

الكرة المتعرج  ار الجر 0.900.943اخت
الصد ر الكرة على حائ ار تمر 0.800.895اخت

الكرة على القدمین ار تنط 0.820.909اخت
م ب الكرة على المرمى المستق ار تصو 0.730.859اخت

ة و :)2(الجدول رقم    ارات البدن ات والصدق لالخت .المهارةمثل معامل الث
ار ات االخت : ث

ارات على العینة المقترحة ا،لقد أجرت االخت استخدام معامل االرت ا  ثم عولجت النتائج إحصائ
س الداللة ،)برسن(ال عند مستو ا عد الكشف في الداللة لمعامل االرت ودرجة الحرة ) 0.05(و

ة ) 14( مة الجدول ار أكبر من الق ة لكل اخت مة المحسو م ،)0.490(وجد أن الق ل الق ذلك  و
ات عالي) 1(المتحصل علیها بدت أقرب من  ار یتمتع بث عني أن االخت .مما 

ار أستخدم معامل الصدق الذاتي حساب الجذر ،من أجل التأكد من صدق االخت قاس  والذ
ة ارات وقد وجدت النتائج التال ات لالخت عي لمعامل الث الداللة : التر درجة حرة و )0.05(عند مستو

ة ) 14( مة الجدول أن الق عن) 0.490(وجد  لها أقل و هذا  صدق ذاتيبدت  ارات تتمتع  .ي أن االخت
ار ة االخت :موضوع

ل ارات التي أجرت سهلة واضحة غیر قابلة للتأو م الذاتي وهي ذات ،إن االخت عیدة عن التقو و
بیرة ة  عد اإلطالع على مصادر،موضوع ارها  عض اللقاءات مع أساتذة ،وقد تم اخت ذا إجراء  و

المعهد ة  ة والراض ة البدن ذا عرضها على األستاذ المشرف، إذ نجدها ضمن أهداف الو ،التر حدات و
ار السرعة والمرونة والتمرر و  اخت ة  . االستالم والضرب للكرةالتدرب

:المجاالت* 
شر الطرقة : المجال ال ار العینة  ةتم اخت ة و العمد 1945ما08التي تمثلت في تالمیذ إكمال

بلغ عددهم ،مستغانم ةتلمیذا و 30والذ اإلكمال المدرسي  رة القدم للفر مثلون العبي  .الذین 
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ة ا: المجال الزمني ة في الفترة الممتدة متمت الدراسة التجرب س ة    27/11/2011نلرئ إلى غا
ة و تم إجراء االختوفیها15/03/2012 ةارات البدن عد ة وال مفردات البرنامج ،المهارة القبل ذا تطبی و

.التدربي المقترح
اني- 3- 3- 1 ة: المجال الم عد ة وال ة و المهارة القبل ارات البدن اإلضافة إلى الوحدات ،أجرت االخت

ة  ة المقترحة بإكمال في ملعب المخصص 1945ما08التدرب الض رة القدممستغانم و .لنشا
ة: أوال-  ة واألجنب . المصادر والمراجع العر
ا-  ة: ثان الت الشخص .المقا
ة والمهارة: ثالثا-  ارات البدن .االخت
عا-  ة: را .الوسائل البیداغوج

ة المقترحة: خامسا-  .الوحدات التدرب
بي *  ة المعتمدة في وضع البرنامج التدر :المقترحاألسس العلم

ة ة المدرس رة القدم في الفرق الراض ة لها دور هام في مجال تدرب العب  ،إن البرامج التدرب
ة الحدیثة س النتائج في ضوء قدرات الالعب لوذلك ألجل الحصول على أفض،حیث أنها الوسیلة الرئ

اته ان رة القدم في هذه الم،وٕام ة في تدرب العب  ة تحدید أفضل وأنسب ،رحلةوالمراجع العلم غ وهذا 
للتخط اد عة التدرب على المالعب المصغرة ،الفرق والم وٕاعداد البرنامج التدربي لكي یتالءم وطب
ة مات مناس تقس .وف

یتالءم وصغر مساحة الملعب تم وضع البرنامج التدربي الذ .ومن هذا المنطل
 ة للعینة قید الدراسةمراعاة البرنامج لخصائص المرحلة العمر.
الت ومساحة المالعب عة التش .مراعاة البرنامج لطب
 ،ة حمل التدرب من الدرج في الحمل، الفروق الفرد العامة في تطبی اد مراعاة البرنامج للم

ادل العمل بین الراحة و استمرارة ال .الجهدتدرب، ت
الراضي التدرب وأسس التخط اد .احترام م
طة، وذلك من خالل وضع العدید من البدائلمراع .اة عنصر المرونة والتكیف مع الظروف المح
الت في تنفیذ البرنامج ع واستخدام تحدث التمرنات والتش .الحرص على التنو
والمنافسة حي وعدم إهمال عنصر التشو الجانب الترو االهتمام 
بي*  :بناء البرنامج التدر
: تحدید األهداف: أوال

مل یلي : تمثلت أهداف البرنامج التدربي المقترح ف
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ة*  ة في أداء المهارات األساس حدث في ،اكتساب الالعبین القدرة اإلیجاب ه وما  ظروف تش وف
ارات .الم

قة*  الالعب األحسن أداء من خالل االستفادة من الخبرات السا .الوصول 
العبي *  ةالوصول  ة العال ة إلى الحالة التدرب ة المدرس ر ة من خالل تنم،الفرق الراض وتطو

ة العامة و  ذا تحسین الصفات البدن ظروف مختلفة ومتعددة، و وف الخاصة، ورفع األداء المهار
ة لالعب ة والخلق .الصفات اإلراد

ا  ات البرنامج: ثان ة:واج ات التال نفسي اإلعداد ال- اإلعداد البدني-هاراإلعداد الم- :تم وضع الواج
.اإلعداد النظر- والخططي

البرنامج: ثالثا :تحدید محتو
ة- ات البدن ة من قوة، سرعة، تحمیل، رشاقة :المتطل ونات الصفات البدن ر م وتشمل على تطو

.ومرونة
ة- ات المهار ة:المتطل ل من المهارات األساس .وتشمل 
رةالمهارات -  ة بدون  .األساس
الكرة-  ة  .المهارات األساس
ة- ة والخطط ات النفس :وتشمل على:المتطل
م-  النفس، التعاون، سرعة اتخاذ القرار السل ر الصفات اإلدارة، الثقة  .تطو
ة -  ة والجماع ة الفرد ة والدفاع اللعب الهجوم ةالدفاع عن الم( خط ) نطقة، دفاع رجل لرجل، التغط
قة( ب على الهدف، اللعب السرع في مساحات ض ).التصو
ة- ات النظر ة(وتشمل حصص نظرة حول :المتطل ة، قوانین اللع ة الراض ).أهداف البرنامج، التغذ

عا :وسائل تنفیذ البرنامج: را
احث بتحدید الوسائل المساعدة على تنفیذ البرنامج في أحسن الظروف وتمثلت الوسائل ف :يقام ال

حث*  .تحدید ساعة التدرب واألماكن المخصص لذلك* .تحدید العبي عینة ال
ة المستعملة في الدراسة*  ة* .تحدید الوسائل البیداغوج ارات في صورتها النهائ .إخراج االخت
عة في البرنامج*  و طرق التدرب المت اد الزمن * .تحدید الم ةض .الكلي لمختلف الفترات التدرب
ة- 1 :الوسائل اإلحصائ
ة-1 ة المئو الحسابيال-2. النس ار- 3.متوس ار داللة الفروق - 4.االنحراف المع .ستیودنتTاخت
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:عرض و تحلیل النتائج

ار القبلي و یوضح الفروق بین المتوسطات) 3(الجدول رقم ة بین االخت عدالحساب للمجموعة ال
طة .الضا

احثإتي توصل من خالل النتائج ال ذا اعتمادا و ،لیها الطالب ال الوسائل او ة استنادا  الحصائ
عرض  وتحلیل ومناقشة النتائج وف ة سنقوم  حث المقترحةهداف و أ المناس ات ال .فرض

ارات  ة ( عرض وتحلیل نتائج االخت ة و البدن طةا)المهار ة للعینة الضا عد ة و ال :                            لقبل
ارن القبلي ح عدم وجود فروق ذات داللة یتض) 3(من خالل الجدول رقم  ة بین االخت احصائ

ع االو  طة في جم في العینة الضا عد ة منها و ال ارات البدن احث السبب في و ،المهارةخت عید الطالب ال
البرنامج التدربي المقترح و لى عدم تطإذلك  ات على المالعب المصغرةبی .المتمثل في التدر

ارات  ة ( عرض وتحلیل نتائج االخت ة و البدن ة)المهار ب ة للعینة التجر عد ة وال :القبل
:مناقشة النتائج و تفسیرها

ة األ  اإلیجاب علي تحسین األداء البدني أ:ولىالفرض ات على المالعب المصغرة یؤثر  ن التدر
ة ة المدرس ین في الفرق الراض رة القدم المشار .لالعبي 

ارات حث و عد إجراء االخت ة  لعینة ال عد ة ال ة البدن الحسابي ( استخدام الوسائل االحصائ المتوس
اراالنحراف– وعلى ضوء النتائج المبینة في الجداول یتضح أن هناك فروق ذات ، )ت ستودنت–المع

اس القبلي و دال ة بین الق حث لة احصائ ة قید ال ارات البدن ع االخت ة في جم للعینة التجرب عد اس ال الق

طة المجموعة الضا
ار القبلي عداالخت ار ال المحسوTاالخت

ةTة الداللة الداللةمستوالجدول
ة االحصائ عسعس

ار الجر 6.30.516.320.510.93م30اخت

1.750.05

غیر دال

المتعرج بین الحواجز ار الجر غیر دال28.781.328.71.41.30اخت

ار ثني الجذع من وضع الوقوف غیر دال4.331.684.61.80.69اخت

ض  ار الوثب العر اتاخت غیر دال217.27.2220.77.51.30من الث

الكرة المتعرج  ار الجر غیر دال15.70.9815.51.130.21اخت

الصد  ر الكرة على حائ ار تمر غیر دال10.82.1810.872.50.25ثا30اخت

ر الكرة على القدمین ار تمر غیر دال358.137.58.11.1اخت

ار  ب الكرة على المرمى المقسماحت غیر دال1.670.721.70.91.12تصو
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عدو  ار ال لها لصالح االخت احث و ،هي  ات على المالعب المصغرة وهذا إلك ذرجع ال لى تأثیر التدر
دراسة دمحم مختار الزغبي  قة  دراسة الطائي معتز یونس ذنوب و ،)1994(ذلك ماجاء في الدراسات السا

قتین إ،)2001( استخدام إذ تشیر الدراستین السا طور من األألى أن التدرب  داء البدني سلوب المنافسة 
ذلك حنفي محمود ماو  ده  ات األن نجاح أ) 1996(یؤ ث ي یتوقف على درجة ومستو داء الحر

ة .واستقرار المهارات الحر
ة ة الثان ات على المالعب المصغرةإ:الفرض اإلیجاب علن التدر تحسین األداء المهارىیؤثر 

ة ة المدرس ین في الفرق الراض رة القدم المشار .لالعبي 
ة عد إج عد ة ال ارات البدن حثلراء االخت ة و ،عینة ال الحسابي( استخدام الوسائل االحصائ المتوس

ار– یتضح أن هناك فروق ،الجداولوعلى ضوء النتائج المبینة في، )ت ستودنت–االنحراف المع
اس القبلي و ذات دال ة بین الق ع الة احصائ ة في جم للعینة التجرب عد اس ال ارات المهارة  قید الق الخت
حث و  عدلها لصالحهيال ار ال احث ذلك و ،االخت ات على المالعب ألى تإرجع ال ثیر التدر

ح تكرارات مؤثرة على مستو المصغرة ممّ  هذا ما اتفقت معه العدید من الدراسات و ،داء المهاراتأا یت
حمد فرج هللا أ،)2001(عبد المنعم شمس الدین ،)2012(المشابهة مثل دراسة حجار خرفان دمحم 

اتي و أذا دراسة ماهر و ،)2003(سماعیل إ كدت أالتي و ،)2004(فارس سامي یوسف حمد حسین الب
ه المأ مواقف تش ات وف ذلك و ،منها المهارات قید الدراسةرات تساعد على تثبیت المهارات و ان التدر

طرة ال قة مما یتطلب ذلك الس بیر من الالعبین في مساحات ض .كاملة على الكرةمن خالل وجود عدد 
ة الثالثة عد:الفرض ار أل ة والمهارة في االخت ارات البدن ا بین نتائج االخت توجد فروق دالة إحصائ

ة ة وهي لصالح العینة التجرب طة والتجرب .للعینة الضا
ة للنتائج ا ة و من خالل المعالجة االحصائ اس لمتحصل علیها للعینة التجرب طة في الق العینة الضا

عد وجود فروق دالة ،ال ا بین المجموعتإلوح ارات المهارة و حصائ ع الخت ةین في جم رجع ،البدن و
ا و حث ذلكالطالب ال ات على المالعب المصغرةالى البرنامج التدربي المطب وما ،المتمثل في التدر

د ذلك مجمو  قة و عیؤ الطائي معتز ،)2003(اسماعیل حمد فرج هللاأمنها دراسة ة من الدراسات السا
ات على المالعأكدت أالتي و ،)2006(دراسة نصیر عبود الطائي ،)2001(یونس ذنون  ب ن التدر
س ة و المصغرة  ة الجوانب البدن رة القدماعد على تنم .المهارة لناشئي 
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ار القبلي و یوضح الفروق بین المتوسطات) 4( الجدول رقم ة بین االخت للمجموعة الحسلب عد ال
ة ب .التجر

ارن القبلي و إیتضح وجود فروق ذات داللة ) 4(من خالل الجدول رقم  ة بین االخت عدحصائ ال
ة في ة منها والمهارةفي العینة التجرب ارات البدن ع االخت احث السبب في ذلك و ،جم عید الطالب ال

ات على المالعب المصغرةإ البرنامج التدربي المقترح و المتمثل في التدر .لى تطبی

ة ب المجموعة التجر
ار القبلي عداالخت ار ال Tاالخت

ة المحسو
T

ة الجدول
مستو

الداللة
الداللة 
ة االحصائ عسعس

ار الجر 6.30.525.90.439.8م30اخت

1.750.05

دال 
ا إحصائ

المتعرج  ار الجر اخت
28.371.3427.341.258.47بین الحواجز

دال 
ا إحصائ

ار ثني الجذع من  اخت
3.241.162.491.5210.15وضع الوقوف

دال 
ا إحصائ

ض من  ار الوثب العر اخت
ات 222.477.78238.472.311.94الث

دال 
ا إحصائ

المتعرج  ار الجر اخت
15.757.213.790.9810.64الكرة

دال 
ا إحصائ

ر الكرة على  ار تمر اخت
الصد  10.872.517.81.2610.2ثا30حائ

دال 
ا إحصائ

ر الكرة على  ار تمر اخت
36.77.349.59.57.68القدمین

دال 
ا إحصائ

ب الكرة على  ار تصو احت
1.870.923.660.499.1المرمى المقسم

دال 
ا إحصائ
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:االستنتاجات* 
ة-1 ة للعینة التجرب عد ة وال ارات القبل ة بین االخت لصالح وهي،توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة و  عد ارات ال قت علیها البرنامج المقترحااالخت .لتي ط
طة-2 ة للعینة الضا عد ة وال ارات القبل ة بین نتائج االخت .توجد فروق ذات داللة إحصائ
ة-3 طة والتجرب ة للعینة الضا عد ارات ال ة في االخت وهي لصالح ،هناك فروق ذات داللة إحصائ

ة .العینة التجرب
رة -4 ة لالعبي  ة والمهارات األساس ة الصفات البدن ا في تنم ات المالعب المصغرة ِتؤثر إیجا إن تدر

ةالقدم المشا ة المدرس ین في الفرق الراض .ر
ات*  : التوص
ة و أ اعطاء -1 ة و عنهم الراضة المدرس بیرتین  ة  رة القدما ع أل،خاصة في مجال  نها تعتبر المن
ةساسي لفرق األ .النخ
طب-2 ة و اقتراح برنامج  ة المدرس .المتمثل في المالعب المصغرةعند الفرق الراض
ا-3 ة  بتطلعات و بناء منشآت راض ة تلی ة على المدأ لمؤسسات الترو هداف الراضة المدرس

ل .الطو
ة-4 ة لم تتناولها الدراسة الحال مشابهة على مرحلة سن ام بدراسة أخر .الق

ةالـمـراجع :العر
رة القدم ). 1994. (حنفي محمود مختار ة في تدرب  ر العري : القاهرة .االسس العلم .دار الف

حي حسنین ة ). 1998. (مال عبد الحمید و دمحم ص وناتها االساس ة و م اقة البدن دار : القاهرة .الل
ر العري  .الف

.دار المعارف: مصر.الراضيعلم التدرب). 1992. (دمحم حسن عالو
ساطي شك و أمر هللا ال رة القدم ). 2000. (دمحم  و الخططي في  دار : القاهرة .اسس االعداد المهار

.الكتاب للنشر
م حمادة رة القدم ). 1997. (مفتي ابراه ة المخططة لفرق  ز الكتاب للنشر: القاهرة.البرامج التدرب .مر
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