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 تأثري املباريات املصغرة على بعض الصفات البدنية واألداءات
 املهارية املركبة لناشئى كرة القدم

 د مصلحى الدسوقى د.محمد محمو  •
 مشكلة البحث  •

 لكونهأا تتميأز بالحمأاس واإلثأارة االنتشأار الواسأعة الجماعية األلعاب من واحدة القدم كرة لعبة تعد
 عمأا كانأت كبيأر بشأكل اللعبأة ولقأد تطأورت مكان فى العأالم ، كل فى ومحبيها ممارسيها لدى والتشويق
تقأارب هأذه  أن كثيأرة، كمأا وخططيأة ومهارية بدنية باتواج على الناشئين هذا التطور وفرض سابقاً  عليه

 جبأاتوالوا أداء بعأ  المهأارات إلأى صأعوبة أدى قأد الناشأئين والخططيأة والمهاريأة المسأتويات البدنيأة
 ومتغيرة في متنوعة والمهتمين بشئون اللعبة إلى البحث عن أساليب المتخصصين دفع مما المباراة، أثناء
واإلرتقاء به للوصول ألعلى مسأتوى بأدنى وفنأى ممكأن يسأهم  األداء ين مستوى تساعد على تحس التدريب

 في تحقيق أفضل النتائج.
ى م(، أمر هللا البساط1998مفتى إبراهيم ) م(،1996إبراهيم شعالن وعمرو أبو المجد )ويذكر 

ى أن التخطأأأيط الجيأأأد يعتبأأأر الركيأأأزة األساسأأأيه لتطأأأوير مسأأأتو  م(2008م(، حسنننن أبنننو عبننند  )2001)
اإلنجاز بصفة عامة، وقد بات أثر ذلك واضحًا على تقأدم مسأتوى فأرق كأرة القأدم بأدنيًا ومهاريأًا وخططيأًا 

ع عمليأات التأدريب وذلأك لتحقيأق المسأتويات العاليأة وبلأو  وأصبح للتخطيط أهميأة بالغأة وضأرورية لجميأ
وك للصأأدفة أو العشأأوائية بأأل العالميأأة ، فلأأم يعأأد تحقيأأق الالعأأب للمسأأتويات العاليأأة أو اإلعأأداد لهأأا متأأر 

يجب أن يكون للمدرب والالعب هدف يسعيان إلى تحقيقه من خالل إتباع أسألوب مأنظم يخضأع ألسأس 
 ( 349:  11، 203:  6، 273:  34، 18:  1ى الحديث. ) ومبادئ علم التدريب الرياض

هأى  أن المباريأات المصأغرة مMorison  (2007)م(، موريسنون 2007)  House هناوسويشأير 
 مباراة بقوانين وشروط مبسطة وفى مساحة صغيرة وبعدد قليل من الالعبين وهى تحمل أهداف عديدة

 

 * مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات اجلماعية ورياضات املضرب – كلية الرتبية الرياضية – جامعة بنها - مصر
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تسأتخدم فأى عمليأة اإلحمأأاء  مثأل أهأداف إعداديأة عنأدما تسأأهم فأى إعأداد الالعأب وتهيئتأه وعنأأدما 
فأأى مقدمأأأه الوحأأدة التدريبيأأأة، أهأأأداف تعليميأأة عنأأأدما يكأأون هأأأدفها تعلأأأيم مهأأارة معينأأأة مأأن قبأأأل المأأأدرب، 

تهأدف إلأى التأدريب علأى المهأارات أو الخطأط التأى سأبق تعلمهأا، أهأداف ترويحيأة  أهداف تدريبيأة عنأدما
العأأالى وتسأأتخدم أيضأأا فأأى الختأأام والتأأرويح  عنأأدما تهأأدف إلأأى الهأأروب مأأن األحمأأال المرتفعأأة والتأأدريب

 ( 1:  48، 14:  46لالعبين وأهداف تنافسية إذا كانت فى إطار تنافسى لتحديد فاز ومهزوم. )
أن هنأأأاك الكثيأأأر مأأأن المأأأدربين  مSilver (2006)م( ، سنننيلفر Jones2004 ( جنننونزويأأأذكر 

عأدد الالعبأين داخأل الملعأب وهأذا يأؤدى  يعتمدون على المباريات المصغرة للعديد من األسأباب منهأا قلأة
لزيأأادة معأأدل لمأأس الناشأأو للكأأرة وعنأأدما يأأزداد معأأدل لمأأس الناشأأو للكأأرة سأأيؤدى ذلأأك الرتفأأاع المسأأتوى 

ه ، وعندما يؤدى الناشو المهارة بشكل جيأد وبتوافأق سأتزيد المتعأة لهأم جميعأًا، هأذا فضأاًل عأن المهارى ل
شأأو وبالتأأالى تأأزداد المعأأدالت البدنيأأة لهأأم ويظهأأر ذلأأك علأأى مسأأتوى التحركأأات الكثيأأرة التأأي يقأأوم بهأأا النا

 ( 12:  49، 5:  47األداء خالل المباراة. ) 
إلأى أن هأذه المهأارات المركبأة تمثأل أكثأر مأأن  م(2000محمند كشن ، أمنر هللا البسناطى )ويشأير 

ا بنجأأاح تنتهأأى أمأأا مأأن األداء المهأأارى لالعأأب كأأرة القأأدم خأأالل المباريأأات وجميعهأأا إذا تأأم أداؤهأأ 70%
بأأأالتمرير أو التصأأأويب، وأن نسأأأبة الجمأأأل المهاريأأأة المركبأأأة خأأأالل المبأأأاراة والتأأأى تنتهأأأى بأأأالتمرير تمثأأأل 

، والجمأل المهاريأة المركبأة التأى تنتهأى بالتصأويب تمثأل  %29لتمريأر منهأا ، ويمثل االستالم ثأم ا62%
أن يأرتبط أداء الالعأب خأالل التأدريب  ، ولأذا يجأب%26بينما التمرير المباشر مأن الحركأة يمثأل  11%

 (3: 31دائمًا بالحركة وسرعة األداء . )
تأأائج أفضأأل للناشأأئين كمأأا وممأأا ال شأأك فيأأه أن التأأدريب علأأى أسأألوب المبأأاراة أو محاكاتأأه يعطأأى ن

مركبأة(، ألن هنأاك  –وبالتأالي تحسأن مسأتواهم المهأارى )مفأردة يساعد على ارتفاع القدرات البدنية لأديهم 
باطأأأًا قويأأأًا بأأأين القأأأدرات البدنيأأأة والمسأأأتوى المهأأأارى، وكلمأأأا زادت القأأأدرات البدنيأأأة للناشأأأئين أدى ذلأأأك ارت

م، والمباريات المصغرة تشبه ما يحدث في المباراة بل أنهأا مركبة( لديه -لتحسن المستوى المهارى )مفردة
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بأأاراة أو مواقأأف لعأأب أكثأأر تتميأز بصأأغر المسأأاحة وقلأأة العأأدد ممأأا يجعأأل الناشأئين يشأأعرون وكأأأنهم فأأى م
واقعية بداًل من التدريبات الكالسيكية التى تركز على األداء التقليدى فقط وال تتطابق مأع مأا يحأدث فعليأًا 

 . في المباراة 
والمباريات المصغرة توفر للناشئين اللعب فى جو منافسة وتحت ضغط منأافس األمأر الأذي يظهأر 

ريأأات المصأأغرة تتميأأز بعأأاملى التشأأويق واإلثأأارة وهأأو سأأر انأأدفاع مسأأتوى الناشأأو الحقيقأأي ، كمأأا أن المبا
وبالتأأالى عليأأه  الناشأأو للعأأب كأأرة القأأدم باإلضأأافة إلأأى أنهأأا تقأأدم لأأه مواقأأف عديأأدة تحأأدث داخأأل المبأأاراة 

سأن التصأرف خأالل المواقأف التأى يتعأرض لهأا  التعامل مع الموقف الذى يوضأع فيأه فهأى تدعأوده علأى حد
ق تبلأورت فكأرة البحأث فأى اسأتخدام المباريأات المصأغرة لتحسأين أداء الناشأو البأدنى فى المباراة. ممأا سأب

وب لرفأأع مسأأتوى أداء الناشأأو خأأالل واألداءات المهاريأأة المركبأأة خأأالل المباريأأات، وذلأأك ألن أفضأأل أسأأل
تدريبي  مباراة هو أسلوب المباراة نفسه أو محاكاة ظروف المباراة، وألن أسلوب المباراة هو أسلوب تعليمي

يركأأز علأأى مأأواطن القأأوة ويعأأالج نقأأاط القصأأور الخاصأأة بالناشأأو باإلضأأافة لكونأأه يقأأدم لأأه حلأأواًل ويضأأعه 
دريب وفأأى نفأأس ظأأروف المبأأاراة وهأأذا مأأا يتطأأابق ومتطلبأأات تحأأت ضأأغط المنأأافس خأأالل المبأأاراة أو التأأ

القيأأام بوضأأع برنأأامج اللعأأب الحأأديث للناشأأئين، وهأأذا مأأا وجأأه نظأأر الباحأأث لهأأذا األسأألوب ممأأا اسأأتدعى 
تدريبي مقترح باستخدام المباريات المصأغرة لتحسأين مسأتوى الصأفات البدنيأة واألداءات المهاريأة المركبأة 

 لناشئى كرة القدم . 
 ف البحث:ده •

يهدف البحث إلى تصميم برنامج تدريبي مقترح باستخدام المباريات المصغرة وتأثيره علأى بعأ  
 مهارية المركبة لناشئى كرة القدم ومن ثم التعرف على:الصفات البدنية واألداءات ال

البحأأث البعأأدى( فأأى مسأأتوى بعأأ  الصأأفات البدنيأأة لمجموعأأة  .الفأأروق بأأين القياسأأين )القبلأأى  -1
 ة قيد البحث.ريبيالتج
البعأدى( فأى مسأتوى بعأ  األداءات المهاريأة المركبأة لمجموعأة  .الفروق بين القياسين )القبلأى -2

 البحث.التجريبية قيد البحث 
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نسأأب التحسأأن بأأين متوسأأطات القياسأأين )القبلأأى أ البعأأدى( فأأى مسأأتوى بعأأ  الصأأفات البدنيأأة  -3
 ث.قيد البح التجريبيةالبحث واألداءات المهارية المركبة لمجموعة 

 فروض البحث: •
توجأأد فأأروق دالأأه إحصأأائيًا بأأين القياسأأين )القبلأأى أ البعأأدى( فأأى مسأأتوى بعأأ  الصأأفات البدنيأأة  .1

 التجريبية ولصالح القياس البعدى.البحث لمجموعة 
توجد فأروق دالأه إحصأائيًا بأين القياسأين )القبلأى أ البعأدى( فأى مسأتوى بعأ  األداءات المهاريأة  .2

 التجريبية ولصالح القياس البعدى.بحث لاالمركبة لمجموعة 
توجد نسب التحسن بين متوسطات القياسين )القبلى أ البعدى( فى مستوى بع  الصفات البدنية  .3
 التجريبية قيد البحث.البحث األداءات المهارية المركبة لمجموعة و 

 مصطلحات البحث: •
( 4ضد4ًا مثل )هى مباراة تلعب بعدد أقل من إحدى عشر العب :المباريات المصغرة -1

(... وتلعب بحارس مرمى أو بدون وفى مساحة أصغر 7ضد7( أو )6ضد6( أو )5ضد5أو)
كن أن يكون هناك مرمى أو أكثر أو بدون مرمى وهى ومحدده ويتم وضع قوانين خاصة لها ويم

 ( 2: 50 تحمل أهداف عديدة إما بدنية أو مهارية وتتسم بالمتعة والتشويق. )
بتوافأق األداءات الحركية والتى يأتم دمجهأا المهارات و :هى عدد من  المركبةاألداءات المهارية  -2

حركيأة مركبأة تتسأم بالسأرعة والدقأة  تجعل أدائها داخل إطأار جملأة تام واقتصاد فى الجهد بحيث
فأأأأى األداء بحيأأأأث تكأأأأون إحأأأأدى أو بعأأأأ  هأأأأذه األداءات مرحلأأأأة تمهيديأأأأة للجأأأأزء الرئيسأأأأى مأأأأن 

 ( 5: 15الحركة.) 

 السابقةالدراسات  •
برننننامج تننندريبى مقتنننرح  بدراسأأأة عنوانهأأأا   م(2011) ياسنننر الجنننوهرو و خنننرون  كأأأاًل مأأأن قأأأام -1

توو بعننا القنندرات البدنيننة والمهاريننة لبننراعم كننرة باسننتخدام المباريننات المصننغرة لتحسننين مسنن
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تصأميم برنأامج تأدريبي مقتأرح باسأتخدام المباريأات المصأغرة لتحسأين   وهدفت الدراسة إلى  القدم
كرة القدم  برعم( 40، على عينة قوامها ) كرة القدم لبراعمالقدرات البدنية والمهارية  ى بع مستو 
المأأأأنهج التجريبأأأأى  ون (، واسأأأأتخدم البأأأأاحثلقليوبيأأأأةمحافظأأأأة ا) نأأأأادى بطأأأأا( سأأأأنه مأأأأن 13تحأأأأت )
( 3ع وبواقأأع )و ( أسأأب12بوضأأع برنأأامج لمأأده ) ون ضأأابطة( ، وقأأام البأأاحث–)تجريبيأأة  تينمجمأأوعل

البرنأأامج التأأدريبى المقتأأرح ومأأن أهأأم النتأأائج أن  ،ق(90لوحأأدة الواحأأدة )وعيا وزمأأن اوحأأدات أسأأب
تنميأأأأة القأأأأدرات البدنيأأأأة والمهاريأأأأة للمجموعأأأأة باسأأأأتخدام المباريأأأأات المصأأأأغرة أثأأأأر إيجابيأأأأًا علأأأأى 

التجريبيأأأأة، ووجأأأأود فأأأأروق دالأأأأه إحصأأأأائيًا بأأأأين متوسأأأأط القيأأأأاس البعأأأأدى للمجمأأأأوعتين التجريبيأأأأة 
 ستوى القدرات البدنية والمهارية ولصالح المجموعة التجريبية.والضابطة فى م

ة لتحسنين مسنتوو اسنتخدام المبارينات المصنغر بدراسأة عنوانهأا   م(2012محمند مصنلحى )قام  -2
  وهأأدفت الدراسأأة إلأأى التعأأرف علأأى تأأأثير بعننا القنندرات التوافقيننة والمهاريننة لبننراعم كننرة القنندم

درات التوافقيأة والمهاريأة لبأراعم كأرة القأدم ، علأى عينأة المباريات المصغرة على مستوى بع  القأ
(، واسأأأتخدم ةمحافظأأأة القليوبيأأأ) نأأأادى بطأأأا( سأأأنه مأأأن 13كأأأرة القأأأدم تحأأأت ) بأأأرعم( 40قوامهأأأا )

ضأأابطة( ، وقأأام الباحأأث بوضأأع برنأأامج لمأأده –)تجريبيأأة  تينمجمأأوعلالباحأأث المأأنهج التجريبأأى 
وجود كانت أهم النتائج ق(، و 90لوحدة الواحدة )( وحدات أسبوعيا وزمن ا3ع وبواقع )و ( أسب12)

مسأأأتوى  فأأأىأ البعأأأدى(  البينأأأىبأأأين متوسأأأطات القياسأأأات الثالثأأأة )القبلأأأى أ فأأأروق دالأأأه إحصأأأائيًا 
 القأأأدرات التوافقيأأأة والمهاريأأأة لصأأأالح القيأأأاس البعأأأدى للمجمأأأوعتين التجريبيأأأة والضأأأابطة . ووجأأأود

البينأأى . البعأأدى( ولصأأالح )القبلأأى أ  اسالقيأأبأأين متوسأأطات  نسأأب التحسأأنمعأأدالت  ىفأأروق فأأ
 القياس البينى والبعدى على التوالى. 

تنننرثير المبارينننات ة عنوانهأأأا  بدراسأأأ مGray (2014)وجنننراو Gomez  جنننوميزقأأأام كأأأاًل مأأأن  -3
  وهدفت الدراسة إلى التعرف على كرة القدم لالعبى والفنية يةالبدن بعا القدراتالمصغرة على 

كرة القدم، على عينأة قوامهأا  لالعبى والفنية يةالبدن بع  القدراترة على تأثير المباريات المصغ
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(، واسأتخدم الباحثأان المأنهج سأترالىإ)نأادي  ميلبأورن سأيتى فريأقكرة القدم مأن  العبى( من 20)
ضأأأأابطة( المجموعأأأأة التجريبيأأأأة األولأأأأى وتلعأأأأب  1 –تجريبيأأأأة  2التجريبأأأأى لأأأأثالث مجموعأأأأات )

( والمجموعأأأة 6ضأأأد6موعأأأة التجريبيأأأة الثانيأأأة وتلعأأأب مباريأأأات )( فقأأأط، والمج3ضأأأد3مباريأأأات )
( وحأأدات أسأأبوعيا 7( أسأأابيع وبواقأأع )10الثالثأأة ضأأابطة، وقأأام الباحثأأان بوضأأع برنأأامج لمأأده )

ق(، وتم تصوير وتسجيل المباريات على شرائط فيأديو لتحليأل األداء 120وزمن الوحدة الواحدة )
مج التأدريبى للمجمأوعتين قأد أثأر بشأكل واضأح علأى المسأتوى الفنى، وكانت أهم النتائج أن البرنا

والثالثة، أما المسأتوى  لمجموعة الثانية عن األولىالبدنى والفنى ولكن التأثير البدنى كان أفضل ل
 المهارى كان أفضل للمجموعة األولى عن الثانية والثالثة.

 الواجبناتتنرثير انها   بدراسة عنو  مCottas (2016)كوتاس ، Dawson داوسون قام كاًل من  -4
  هأدفت  فنى مبارينات كنرة القندم المصنغرة القندرات الفسنيولوجيةعلى تغيينر  المتنوعةالتدريبية 

تعأأرف علأأى تأأأثير المهأأام التدريبيأأة المختلفأأة علأأى تغييأأر معأأدل ضأأربات القلأأب فأأى الدراسأأة إلأأى ال
( سأأأنة، 14رهم )( العأأأب أعمأأأا20(، علأأأى عينأأأة قوامهأأأا )4ضأأأد4مباريأأأات كأأأرة القأأأدم المصأأأغرة )

واسأأأتخدم البأأأاحثون المأأأنهج التجريبأأأى لأأأثالث مجموعأأأات باسأأأتخدام القيأأأاس القبلأأأي البعأأأدي، وقأأأام 
( وحأأدات أسأأبوعيا وزمأأن الوحأأدة الواحأأدة 4ع وبواقأأع )يبا( أسأأ10ه )البأأاحثون بوضأأع برنأأامج لمأأد

( فأأأى 4ضأأأد4ق(، وكانأأأت هنأأأاك ثأأأالث مجموعأأأات المجموعأأأة األولأأأى تأأأدريب الالعبأأأين )100)
م( وال يوجد مرمى والهدف يسأجل بالوصأول لخأط المنأافس، والمجموعأة الثانيأة 15X25حة )مسا

ك مرميان على جانبي الملعأب المصأغر م( وهنا15X25( فى مساحة )4ضد4تدريب الالعبين )
( فأأأي 4ضأأأد4والهأأأدف يسأأأجل فأأأى أى المأأأرميين للمنأأأافس، والمجموعأأأة الثالثأأأة تأأأدريب الالعبأأأين )

منتصأأأف  والهأأأدف يسأأأجل فأأأى مرمأأأى المنأأأافس،  مأأأى واحأأأد فأأأى الم( وهنأأأاك مر 15X25مسأأأاحة )
حال فى المجموعة وكانت أهم النتائج أنه كلما زادت المهام أرتفع معدل ضربات القلب كما هو ال
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الثالثة مرمى واحد ويقل قلياًل عندما تقل كما هو الحال فى المجموعأة الثانيأة مرميأان ويقأل قلأياًل 
 ولى خط المرمى .كما هو الحال في المجموعة األ

بدراسأأة  مHenderson (2017)هاندرسننون ، Evanezايفننانز ، Collins كننولنز كأأاًل مأأن قأأام -5
 لالعبنى البدنينة والفسنيولوجية القندرات بعنا مسنتوو  علنى مصغرةال المباريات ترثير عنوانها  

  وهأأأدفت الدراسأأة إلأأأى التعأأرف علأأأى تأأأثير المباريأأأات المصأأغرة علأأأى مسأأتوى بعأأأ   القننندم كننرة
مأأن كأأرة القأأدم  العأأب( 15، علأأى عينأأة قوامهأأا )كأأرة القأأدم  البدنيأأة والفسأأيولوجية لالعبأأىالقأأدرات 

المأأأنهج  ون (، واسأأأتخدم البأأأاحثبريطانيأأأا -اسأأأكتلندا) كريأأأكنأأأادى فالمأأأن  العبأأأى المسأأأتويات العليأأأا
بوضأأأع  ون ، وقأأأام البأأأاحث باسأأأتخدام القيأأأاس القبلأأأى البعأأأدى )تجريبيأأأة( ة واحأأأدهمجموعأأألالتجريبأأأى 
ومأن أهأم  ،(ق100( وحدات أسبوعيا وزمن الوحدة الواحدة )7وبواقع ) أسابيع( 10لمده ) برنامج
 القأأدرات تنميأأة علأأى إيجابيأأاً  أثأأر المصأأغرة المباريأأات سأأتخدامبا المقتأأرح التأأدريبى البرنأأامجالنتأأائج 

 .قيد البحث التجريبية للمجموعة البدنية والقدرات الفسيولوجية

تعرف على الخطأوات المتبعأة فأى البحأوث وتفهأم الباحأث جعية الباحث الالدراسات المر  وساعدت
مالئأأم لطبيعأأة إجأأراء وظأأروف حأأدود مشأأكلة البحأأث وصأأيا ة أهأأداف وفأأروض البحأأث وإختيأأار المأأنهج ال

الدراسأة وإختيأأار العينأة بشأأكل مناسأب وإختيأأار الوسأأائل واألدوات المالئمأة لطبيعأأة البحأث واإلسأأتفادة مأأن 
 0ويات البرنامج التدريبى وعرض ومناقشة نتائج البحثكيفية توزيع محت

 إجراءات البحث  •
 منهج البحث   •

ة البحث بإسأتخدام التصأميم التجريبأى لمجموعأة استخدم الباحث المنهج التجريبى لمناسبته لطبيع
 البعدى(. -واحده وبإستخدام القياس )القبلى 
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 البحث مجتمع •
سأنه ( ، والبأالع عأددهم 20تحأت )بمحافظأة القليوبيأة البحث من ناشئى كأرة القأدم  يتكون مجتمع

 م.2017 -م2016والمشاركين بدورى منطقة القليوبية لكرة القدم  فرق ( 8)
 حثعينة الب •

قأأأام الباحأأأث بإختيأأأار عينأأأة البحأأأث بالطريقأأأة العمديأأأة ، مأأأن ناشأأأئى كأأأرة القأأأدم بنأأأادى بنهأأأا تحأأأت      
( ناشأأئين مأأأن بيأأنهم حارسأأأى مرمأأى وأربعأأأة 5بعاد )( ناشأأو ، وتأأأم اسأأت25سأأنه ( ، والبأأالع عأأأددهم )20)

 ناشو. 20العبين لعدم انتظامهم فى التدريب . ليكون العدد النهائى 
م وحتأأأى 26/6/2016تمأأأت عمليأأأة التطبيأأأق للبرنأأأامج التأأأدريبى مأأأن األحأأأد  المجنننال الزمننننى : -

 أسبوع . 12م ، ولمده 15/9/2016الخميس 
القبلأأى وكأأذلك البرنأأامج التأأدريبى إلسأأتطالعية والقيأأاس تأأم تطبيأأق الدراسأأات ا: المجننال المكننانى  -

 )ستاد بنها( والقياس البعدى على عينة البحث بملعب نادى بنها
 

 ى البحث ) التجريبية واإلستطالعية (توصيف مجموعت •
 

(1جدول )  
 توصيف مجموعتى البحث

 النسبة المئوية العدد التصنيف م  
 55.56 20 المجمننوعة التجريبية 1
مجموعة اإلستطالعيةلا 2  16 44.44 

%100 36 اإلجمنننننننننننالى  
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 تجانس عينة البحث: •
( 2جدول )  

فى خصائص النمو تطالعية واإلستجانس عينة البحث التجريبية   
 36 = ن    

وحدة  المتغيرات
 القياس

ع± س    االلتواء الوسيط 
 0.672 177 2.87 177.6 سم الطول
 0.325 74 2.56 74.3 كجم الوزن 

 2.450 18.5 1.12 19.4 سنة العمر الزمنى
 0.547 6 2.36 6.4 سنة العمر التدريبى

± سأنة تنحصأر بأين  20النمأو للناشأئين تحأت ( أن معامل االلتواء لخصائص 2يوضح جدول )
 .واإلستطالعية مما يشير إلى تجانس العينة التجريبية 3

 (3جدول )
 فى بعا الصفات البدنيةعية واإلستطالتجانس عينة البحث التجريبية 

 36 = ن
وحدة  المتغيرات

 القياس
ع± س    االلتواء الوسيط 

 0.205- 4.46 0.587 4.42 ثانيه م من الوقوف 30إختبارعدو
 0.465 11.06 2.618 11.46 عدد ث(10إختبار تمرير الكرة على مقعد سويدو)

 0.943 20.14 1.398 20.58 ثانيه إختبار الجرو الزجزاجى )بارو (
 0.224 144.5 2.765 144.69 متر إختبار الوثب العريا من الثبات

 0.947- 25.85 1.496 25.36 ثانيه مرات تكرار( X 5م 30إختبار جرو )
 0.528- 56 2.112 55.62 عدد (ث 60)حائط إختبار تمرير الكرة على 

 0.382 50 2.115 50.28 عدد إختبار الجلوس من الرقود 
 0.751- 6.62 2.398 6 سم من الوقوف ذع أمامًا أسفلإختبار ثنى الج

ة سأأأأن 20( أن معامأأأأل االلتأأأأواء فأأأأى بعأأأأ  الصأأأأفات البدنيأأأأة للناشأأأأئين تحأأأأت 3يوضأأأأح جأأأأدول )
 .واإلستطالعية مما يشير إلى تجانس العينة التجريبية 3± تنحصر بين  
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 ( 4جدول )
 36 = ن     فى بعا المهارات األساسية     يةواإلستطالع تجانس عينة البحث التجريبية                    

 االلتواء الوسيط ع± س   وحدة القياس المتغيرات

 0.675 5.00 2.300 5.5 درجة إختبار دقة التمرير القصير  
 0.502 4.00 1.498 4.25 درجة إختبار دقة التصويب على المرمى المقسم

 0.549- 5.55 0.872 5.38 ثانية م(25اختبار الجرو بالكرة فى خط مستقيم )
 0.046- 9.12 2.439 9.08 ثانية م12اختبار الجرو بالكرة فى خط متعرج بين األقماع 

 0.654- 35.00 2.098 34.57 عدد زاء الجسم اختبار تنطيط الكرة برج

سأأنة  20( أن معامأأل االلتأأواء فأأى بعأأ  المهأأارات األساسأأية للناشأأئين تحأأت 4يوضأأح جأأدول )
 واإلستطالعية. يشير إلى تجانس العينة التجريبية مما 3± تنحصر بين 

 ( 5جدول )
 20 = ن       األداءات المهارية المركبة    فى بعاواإلستطالعية تجانس عينة البحث التجريبية                   

ع± س   وحدة القياس المتغيرات  االلتواء الوسيط 

 0.647- 5.43 0.432 5.32 ثانية زمن األداء اإلستالم ثم التمرير
 0.135 2.00 0.874 2.04 درجة دقة التمرير

 0.240 5.43 1.369 5.54 ثانية زمن األداء اإلستالم ثم الجري بالكرة ثم التمرير
 0.833 2.00 0.287 2.08 درجة دقة التمرير

 0.915- 5.95 0.265 5.87 ثانية زمن األداء اإلستالم ثم المراوغة ثم التمرير
 0.752- 2.5 0.975 2.25 درجة ردقة التمري

 0.237- 3.43 1.387 3.32 ثانية زمن األداء اإلستالم ثم التصويب
 1.532- 2.00 0.098 1.95 درجة دقة التصويب

 0.480- 5.53 1.281 5.32 ثانية زمن األداء اإلستالم ثم الجرو بالكرة ثم التصويب
 0.811- 1.75 0.932 1.5 درجة دقة التصويب

 0.943- 6.76 1.327 6.32 ثانية زمن األداء م المراوغة ثم التصويبالم ثاإلست
 0.614 1.5 1.212 1.75 درجة دقة التصويب
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أن معامأأل الأأتفلطح وااللتأأواء فأأى بعأأ  األداءات المهاريأأة المركبأأة للناشأأئين  (5يوضأأح جأأدول )
 ينأأأأأة التجريبيأأأأأةعلأأأأأى التأأأأأوالى ممأأأأأا يشأأأأأير إلأأأأأى تجأأأأأانس الع 1± ،  3± سأأأأأنة تنحصأأأأأر بأأأأأين  20تحأأأأأت 

 واإلستطالعية.
 وسائل وأدوات جمع البيانات  •

 المسح المرجعى  -
( 27(،)36(،)4(،)5(،)29(،)2(،)28(،)18(،)3)المسأأأأأأح المرجعأأأأأأى لدختبأأأأأأارات البدنيأأأأأأة .1

 (1مرفق)( 24(،)15(،)17(،)13(،)9،)
(، 26(،)37(،)10(،)30(،)25(،)19(،)35(،)6)المسأأأأأح المرجعأأأأأى لدختبأأأأأارات المهاريأأأأأة .2
  (2مرفق)( 20(،)23(،)14(،)17(،)7)
( 26(،)37(،)11(،)8(،)25(،)19) المسح المرجعى إلختبارات األداءات المهاريأة المركبأة .3

 (3مرفق)( 33(،)20(،)16(،)32(،)7(،)21(،)12،)
 : اإلختبارات البدنية  -

قام الباحث باإلطالع على المراجع والدراسات العلمية فى كرة القدم ، وتوصل الباحث من خأالل 
 ( يوضح ذلك6الجدول رقم )و ( 4المسح المرجعى إلى اإلختبارات التالية مرفق )

 (6جدول )
 اإلختبارات البدنية المستخدمة فى البحث 

 وحد  القياس الغرض من اإلختبار ختباراتاإل

 ثانيه السرعة االنتقالية م من الوقوف 30إختبارعدو
 عدد داءسرعة األ ث(15إختبار تمرير الكرة على مقعد سويدو)

 ثانيه الرشاقة إختبار الجرو الزجزاجى )بارو (
 متر القدرة إختبار الوثب العريا من الثبات

 ثانيه تحمل السرعة تكرار( مرات X 5م 30إختبار جرو )
 عدد تحمل أداء (ث 60)حائط إختبار تمرير الكرة على 

 عدد تحمل القوة إختبار الجلوس من الرقود 
 سم المرونة وقوفأمامًا أسفل من الإختبار ثنى الجذع 
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 :  اإلختبارات المهارية  -
، وتوصل الباحث من خأالل قام الباحث باإلطالع على المراجع والدراسات العلمية فى كرة القدم 

 ( يوضح ذلك7( ، والجدول رقم )5المسح المرجعى إلى اإلختبارات التالية مرفق )
 (7جدول )

 فى البحث اإلختبارات المهارية المستخدمة 
 وحد  القياس الغرض من اإلختبار اإلختبارات
 درجة دقة التمرير إختبار دقة التمرير القصير  
 درجة دقة التصويب المرمى المقسمإختبار دقة التصويب على 

 ثانيه القدرة على الجرو بالكرة م(40اختبار الجرو بالكرة فى خط مستقيم )
 ثانيه المراوغة والتحكم بالكرة م10ين األقماع اختبار الجرو بالكرة فى خط متعرج ب
 عدد السيطرة على الكرة اختبار تنطيط الكرة برجزاء الجسم 

 لمهارية المركبة اختبارات األداءات ا -
قام الباحث باإلطالع على المراجع والدراسات العلمية فى كرة القدم ، وتوصل الباحث من خأالل 

 ( يوضح ذلك8( ، والجدول رقم )6الية مرفق )المسح المرجعى إلى اإلختبارات الت
 (8جدول )

 إختبارات األداءات المهارية المركبة المستخدمة فى البحث 
 وحد  القياس من اإلختبار الغرض اإلختبارات
 زمن / درجة قياس دقة وزمن األداء إختبار اإلستالم ثم التمرير

 زمن / درجة األداء قياس دقة وزمن إختبار اإلستالم ثم الجرو ثم التمرير
 زمن / درجة قياس دقة وزمن األداء إختبار اإلستالم ثم المراوغة ثم التمرير

 زمن / درجة اس دقة وزمن األداءقي إختبار اإلستالم ثم التصويب
 زمن / درجة قياس دقة وزمن األداء إختبار اإلستالم ثم الجرو ثم التصويب
 زمن / درجة قياس دقة وزمن األداء ويبإختبار اإلستالم ثم المراوغة ثم التص

 استمارات تسجيل البيانات  -
 (7مرفق )إستمارة تسجيل بيانات بالبراعم  •
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 (9مرفق )اإلختبارات المهارية (، 8مرفق )اإلختبارات البدنية إستمارة تسجيل نتائج  •
 (10مرفق ) إستمارة تسجيل نتائج إختبارات األداءات المهارية المركبة •

 ة فى القياسات والبرنامج التدريبى الخاصة بالبحثجهزة المساعداألدوات واأل -
 شريط قياس. • ساعة إيقاف. • أقماع كبيرة. • كرات قدم. •
 جير • ميزان طبى.  • يرة.حواجز صغ • أعالم. •
 صفارة • مسطرة مدرجة. • مرمى صغير. • أطباق تدريب. •
 مقعد سويدى. • أطواق. • حبال. • عصيان. •
  أقماع صغيرة • قمصان تدريب. • سلم توافقى. •

 الدراسات اإلستطالعية    -

 الدراسة اإلستطالعية األولى  •
مأع البحأث ولكأن سأنه مأن مجت 20( ناشأئين تحأت 8قام الباحث بإختيار عينه عشأوائية عأددها )

خارج العينة األساسية للبحث ومن ناشأئى نأادى بطأا ، وتأم تطبيأق الدراسأة اإلسأتطالعية األولأى فأى يأوم 
 م( 8/6/2016 األربعاء)

 اإلستطالعية األولى  الدراسةأهداف   •
 إعداد مكان التدريب وتنظيم الملعب. -
 التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمه. -
 ن على كيفية إجراء اإلختبارات.تدريب المساعدي -
 مدى مالئمة اإلختبارات لعينه البحث. -

 الدراسة اإلستطالعية األولى  نتائج •
علأى إجأراء دين صالحية األدوات واألجهزة وقدرة المسأاعوأسفرت نتائج الدراسة جاهزية الملعب و 

 ومناسبة اإلختبارات لعينة البحث. اإلختبارات
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  الدراسة اإلستطالعية الثانية  •
قام الباحث باإلسأتعانة بالعينأة السأابقة والتأى طبقأت عليهأا الدراسأة اإلسأتطالعية األولأى وعأددها 

حث ومن ناشئى نادى بطا رج العينة األساسية للبمن مجتمع البحث ولكن خا سنه 20تحت  ( ناشئين8)
 م (10/6/2016 الجمعة)، وتم تطبيق الدراسة اإلستطالعية الثانية فى يوم 

 دراسة اإلستطالعية الثانية أهداف ال  •
 مراجعة الشروط النهائية الخاصة بتطبيق اإلختبارات. -
 مدى إستيعاب المساعدين لطريقة إجراء اإلختبارات. -
 ت التى قد تظهر خالل التطبيق.بات والمعوقاإكتشاف الصعو  -

 

  الثانيةالدراسة اإلستطالعية  نتائج  •
شأأروط كأأل اختبأأار واسأأتيعاب المسأأاعدين لطريقأأة وأسأأفرت نتأأائج الدراسأأة اإللمأأام بكيفيأأة تطبيأأق و 

 إجراء اإلختبارات والتغلب على كل الصعوبات التى قد تظهر خالل الدراسة أو التطبيق.

 ية لإلختباراتالمعامالت العلم -

( لدختبارات البدنيأة والمهاريأة والثبات الصدققام الباحث بمحاولة للتأكد من الصالحية العلمية )
م 12/6/2016 األحأد)ية المركبة المستخدمه قبل وبعد البرنأامج التأدريبى فأى الفتأرة مأن واألداءات المهار 

 م(.21/6/2016 الثالثاءوحتى 

  اإلختبارات صدق •

الصدق لدختبأارات البدنيأة والمهاريأة واألداءات المركبأة المسأتخدمة بإيجاد معامل قام الباحث  -
وكأذلك عأدد  )مجموعة ممينزة(( سنة 20تحت ) اشئين( ن8) ، حيث قام الباحث باإلستعانة بعينة عددها

والمجموعتين من مجتمع البحث ولكأن خأارج العينأة  )مجموعة غير مميزة(( سنة 14تحت ) ( ناشئين8)
ق التمييأز بأأين المجمأوعتين )المميأأزة( ، اسأية للبحأث ومأأن ناشأئى نأادى بطأأا ، واسأتخدم الباحأأث صأداألس
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ى متغيرات البحث وطبقت اإلختبارات المسأتخدمه علأى المجمأوعتين ) ير المميزة( وذلك للتمييز بينهما ف
األحأد رية المركبة )فى نفس التوقيت والظروف على يومين األول للبدنى والمهارى والثانى لألداءات المها

( توضأأأأأح معامأأأأل الصأأأأأدق لدختبأأأأأارات 11( ، )10( ، )9( ، والجأأأأأداول )م13/6/2016-12 واإلثنأأأأين
 ستخدمه.البدنية والمهارية الم

 (9جدول )
                                    8=2=ن1معامل الصدق لإلختبارات البدنية المستخدمة                ن                         

وحد   اإلختبارات
 القياس

 قيمة مجموعة  ير مميزة مجموعة مميزة
 ع± س   ع± س   ت

 *3.43 0.262 5.58 0.877 4.75 ثانيه م من الوقوف 30إختبارعدو
 *3.22 1.066 10.5 0.354 11.65 عدد ث(10إختبار تمرير الكرة على مقعد سويدو)

 *2.49 1.378 21.45 1.874 20.88 ثانيه إختبار الجرو الزجزاجى )بارو (
 *7.55 1.758 133.8 1.343 146.5 سم إختبار الوثب العريا من الثبات

 *4.56 0.465 27.28 0.458 25.11 ثانيه  مرات تكرار(X 5م  30إختبار جرو )
 *3.47 1.875 50.75 1.213 55.43 عدد (ث 60)حائط إختبار تمرير الكرة على 

 *8.15 1.387 38.5 1.546 48.00 ددع إختبار الجلوس من الرقود 
 *2.65 1.598 3.38 1.434 4.04 سم إختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل

 2.14=  14ودرجة حرية  0.05عنوية قيمة ت الجدولية عند مستوو م

( بأين المجمأوعتين 8.15:  2.48( أن قيمأة ت المحسأوبة إنحصأرت بأين )9يتضح من جدول )
( فأأأأي 0.05ويأأأأة) قيمتهأأأأا أكبأأأأر مأأأأن قيمأأأأة ت الجدوليأأأأة عنأأأأد مسأأأأتوى معنالمميأأأأزة و يأأأأر المميأأأأزة وكانأأأأت 

موعأة المميأزة و يأر المميأزة لصأالح اإلختبارات البدنية مما يدل على وجود فأروق دالأة إحصأائيًا بأين المج
 المجموعة المميزة فى اإلختبارات البدنية مما يدل على صدق اإلختبارات قيد البحث.
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 (10جدول )
                                    8=2=ن1معامل الصدق لإلختبارات المهارية المستخدمة                     ن                         

وحد   ختباراتاإل
 القياس

 مجموعة  ير مميزة مجموعة مميزة
 قيمة ت

 ع± س   ع± س  
 *4.44 0.765 3.58 1.879 5.50 درجة إختبار دقة التمرير القصير  

 *3.26 0.861 4.38 0.598 5.25 درجة إختبار دقة التصويب على المرمى المقسم
 *3.53 1.466 6.87 0.476 5.28 ثانيه م(25اختبار الجرو بالكرة فى خط مستقيم )

 *3.49 0.398 11.64 0.544 10.76 ثانيه م12اختبار الجرو بالكرة فى خط متعرج بين األقماع 
 *4.98 2.659 30.56 1.374 35.47 عدد الجسم  اختبار تنطيط الكرة برجزاء

 2.14=  14ودرجة حرية  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوو معنوية 

( بأأأأأأأين 4.98:  3.26ن قيمأأأأأأأة ت المحسأأأأأأأوبة إنحصأأأأأأأرت بأأأأأأأين  )( أ10يتضأأأأأأأح مأأأأأأأن جأأأأأأأدول )
( 0.05 ) المجموعتين المميزة و ير المميزة وكانت قيمتها أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية

فأأي اإلختبأأارات المهاريأأة ممأأا يأأدل علأأى وجأأود فأأروق دالأأة إحصأأائيًا بأأين المجموعأأة المميأأزة و يأأر المميأأزة 
 ة فى اإلختبارات المهارية مما يدل على صدق اإلختبارات قيد البحث.لصالح المجموعة المميز 

 (11جدول )
                                    8=2=ن1ية المركبة المستخدمه          نمعامل الصدق إلختبارات األداءات المهار                          

وحدة  المتغيرات
 القياس

يزةمجموعة غير مم مجموعة مميزة  قيمة  
ع± س    ت ع± س      

 اإلستالم ثم التمرير
 *4.47 0.328 6.87 0.548 5.54 ثانية زمن األداء
 *4.76 1.876 1.12 0.457 2.44 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم الجري بالكرة ثم التمرير
 *3.22 0.312 8.76 0.876 6.76 ثانية زمن األداء
 *4.07 0.987 1.33 1.287 2.22 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم المراوغة ثم التمرير
 *3.54 0.437 7.47 0.098 6.08 ثانية زمن األداء
 *4.76 1.436 1.75 0.212 2.65 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم التصويب
 *4.23 0.387 5.32 1.228 4.49 ثانية زمن األداء

 *4.77 1.984 1.55 0.659 2.56 درجة دقة التصويب
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 (11جدول )بع تا
         8=2=ن1نمعامل الصدق إلختبارات األداءات المهارية المركبة المستخدمه         

وحدة  المتغيرات
 القياس

مميزة ة غيرمجموع مجموعة مميزة  قيمة  
ع± س    ت ع± س     

 اإلستالم ثم الجرو بالكرة ثم التصويب
 *5.65 0.823 6.87 0.437 5.82 ثانية زمن األداء

 *2.37 0.376 1.22 0.987 2.54 درجة قة التصويبد

 اإلستالم ثم المراوغة ثم التصويب
 *2.76 0.547 7.76 1.438 6.09 ثانية زمن األداء

 *3.44 0.558 1.45 0.218 2.58 درجة دقة التصويب
2.14=  14ودرجة حرية  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوو معنوية   

( بأين المجمأوعتين 5.65 :2.37بأين )المحسوبة إنحصرت  ( أن قيمة ت11يتضح من جدول )
ختبارات ( في ا0.05المميزة و ير المميزة وكانت قيمتها أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية) 

 األداءات المهارية المركبة مما يدل على وجود فأروق دالأة إحصأائيًا بأين المجموعأة المميأزة و يأر المميأزة
 مميزة فى اإلختبارات المهارية مما يدل على صدق اإلختبارات قيد البحث.لصالح المجموعة ال

 ثبات اإلختبارات   •

) ب تطبيأأأق اإلختبأأأار ثأأأم إعأأأادة تطبيقأأأه قأأأام الباحأأأث بإيجأأأاد معامأأأل الثبأأأات )اإلرتبأأأاط( بأسأأألو ثأأأم 
Test-Retest) تعانة بفاصأأل زمنأأى قأأدرة ثالثأأة أيأأام بأأين التطبيقأأين األول والثأأانى ، قأأام الباحأأث باإلسأأ

 20تحأأت  ( ناشأأئين8)بالعينأة السأأابقة والتأأى طبقأأت عليهأا الدراسأأة اإلسأأتطالعية األولأأى والثانيأة وعأأددها 
بطأا ، حيأث أجأرى القيأاس األساسية للبحث ومن ناشئى نأادى  من مجتمع البحث ولكن خارج العينة سنه

-20 ثنأأأين والثالثأأأاءاإل( والقيأأأاس الثأأأانى يأأأومى )م16/6/2016-15 األربعأأأاء والخمأأأيساألول  يأأأومى )
( ، وتأأم حسأأاب معامأأل اإلرتبأأاط لبيرسأأون بأأين نتأأائج القياسأأين األول والثأأانى ، والجأأداول م21/6/2016
ت لدختبأأأأأأأأارات البدنيأأأأأأأأة والمهاريأأأأأأأأة واألداءات المركبأأأأأأأأة امأأأأأأأأل الثبأأأأأأأأا( توضأأأأأأأأح مع14( ، )13( ، )12)

 المستخدمه.
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 (12جدول )
 8ت لإلختبارات البدنية المستخدمه                               ن=معامل الثبا                              

وحدة  اإلختبارات
 القياس

معامل  القياس الثاني القياس األول
 ع± س   ع± س   اإلرتباط

 *0.854 0.366 4.54 0.254 4.38 ثانية م من الوقوف 30إختبارعدو
 *0.847 1.764 12.30 1.857 12.50 عدد ث(15) سويدي إختبار تمرير الكرة على مقعد

 *0.850 0.878 20.32 0.496 20.43 ثانية بارو(إختبار الجرو الزجزاجى )
 *0.755 1.584 144.00 2.334 144.5 متر إختبار الوثب العريا من الثبات

 *0.807 1.765 25.52 1.878 25.37 ثانية مرات تكرار( X 5م  30إختبار جرو )
 *0.836 1.732 54.13 1.097 54.87 عدد (ث 60)ائط حإختبار تمرير الكرة على 

 *0.822 1.645 48.5 1.354 48.00 عدد إختبار الجلوس من الرقود 
 *0.875 1.397 3.00 1.833 3.5 سم إختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل
 0.707=  6ودرجة حرية  0.05قيمة ر الجدولية عند مستوو معنوية 

إرتبأأاط بأأين التطبيقأأين األول والثأأانى حيأأث إنحصأأرت قيمأأة ( أنأأه يوجأأد 12يتضأأح مأأن الجأأدول )
د ( وجأأأاءت قيمأأأة) ر( المحسأأأوبة أكبأأأر مأأأن قيمتهأأأا الجدوليأأأة عنأأأ0.875: 0.744معامأأأل اإلرتبأأأاط بأأأين )
 بدنية المستخدمه قيد البحث.( مما يدل على ثبات اإلختبارات ال0.05مستوى معنوية )

 (13جدول )
 8ن=                  الثبات لإلختبارات المهارية المستخدمه     معامل                           

وحدة  اإلختبارات
 القياس

 معامل  القياس الثاني القياس األول
 ع± س   ع± س   اإلرتباط

 *0.791 0.476 4.75 0.873 4.50 درجة إختبار دقة التمرير القصير  
 *0.835 1.284 5.50 1.453 5.00 درجة إختبار دقة التصويب على المرمى المقسم

 *0.822 0.495 5.82 0.664 5.54 ثانيه م(40اختبار الجرو بالكرة فى خط مستقيم )
 *0.784 0.373 10.32 0.370 10.43 ثانيه م10األقماع  اختبار الجرو بالكرة فى خط متعرج بين

 *0.850 1.251 36.38 1.345 36.87 عدد اختبار تنطيط الكرة برجزاء الجسم 
 0.707=  6ودرجة حرية  0.05يمة ر الجدولية عند مستوو معنوية ق
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مأأة ( أنأأه يوجأأد إرتبأأاط بأأين التطبيقأأين األول والثأأاني حيأأث إنحصأأرت قي13يتضأأح مأأن الجأأدول )
( وجأأأاءت قيمأأأة) ر( المحسأأأوبة أكبأأأر مأأأن قيمتهأأأا الجدوليأأأة عنأأأد 0.850 :0.784معامأأأل اإلرتبأأأاط بأأأين )
 ثبات اإلختبارات المهارية المستخدمة قيد البحث.( مما يدل على 0.05مستوى معنوية )

 (14جدول )
 8دمه                      ن=معامل الثبات إلختبارات األداءات المهارية المركبة المستخ                        

 اإلختبارات
وحدة 
 القياس

 معامل  القياس الثاني القياس األول
 ع± س   ع± س   اإلرتباط

 ثم التمريراإلستالم 
 *0.783 0.376 5.76 0.876 5.87 ثانية زمن األداء
 *0.807 0.848 2.65 1.436 2.75 درجة دقة التمرير

 لتمريراإلستالم ثم الجري بالكرة ثم ا
 *0.821 0.556 6.48 0.965 6.62 ثانية زمن األداء
 *0.739 1.120 2.44 0.376 2.57 درجة دقة التمرير

 ة ثم التمريراإلستالم ثم المراوغ
 *0.987 0.328 6.69 0.576 6.43 ثانية زمن األداء
 *0.754 1.437 2.32 0.327 2.57 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم التصويب
 *0.822 0.387 4.15 1.543 4.08 ثانية داءزمن األ

 *0.868 0.283 2.75 0.653 2.22 درجة دقة التصويب

 يباإلستالم ثم الجرو بالكرة ثم التصو 
 *0.922 1.769 5.87 0.751 5.65 ثانية زمن األداء
 *0.848 0.654 2.50 1.272 2.28 درجة دقة التصويب

 اإلستالم ثم المراوغة ثم التصويب
 *0.806 0.087 6.55 0.654 6.48 ثانية ألداءزمن ا

 *0.844 0.398 2.87 0.287 2.53 درجة دقة التصويب

 0.707=  6ودرجة حرية  0.05ة قيمة ر الجدولية عند مستوو معنوي

( أنأأه يوجأأد إرتبأأاط بأأين التطبيقأأين األول والثأأاني حيأأث إنحصأأرت قيمأأة 14يتضأأح مأأن الجأأدول )
( وجأأاءت قيمأأة) ر( المحسأأوبة أكبأأر مأأن قيمتهأأا الجدوليأأة عنأأد 0.987 : 0.739معامأأل اإلرتبأأاط بأأين )
 ية المركبة المستخدمة قيد البحث.( مما يدل على ثبات إختبارات األداءات المهار 0.05مستوى معنوية )
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 إختيار المساعدين  •

قأأأام الباحأأأأث باإلسأأأتعانة بمجموعأأأأة مأأأن المسأأأأاعدين والأأأذين تأأأأم اختيأأأارهم لمسأأأأاعده الباحأأأث فأأأأى 
، حيأأث تأأم تأأدريبهم علأأى  (11مرفننق )( 7ياسأأات واإلختبأأارات الخاصأأة بالبحأأث والأأذين بلأأع عأأددهم )الق

وحساب الدرجات والهدف من كل إختبأار باإلضأافة إلأى تزويأدهم  إجراء القياسات وكيفية أداء اإلختبارات
أثنأأاء تطبيأأق  بالمعلومأأات التأأى تسأأاعدهم علأأى اإلجابأأة علأأى كأأل األسأأئلة واإلستفسأأارات التأأى قأأد تأأواجههم
 القياسات واإلختبارات خالل الدراسات اإلستطالعية أو خالل القياسات الخاصة بالدراسة .

 البرنامج التدريبى •

رنامج التدريبى إلى تنمية بع  الصفات البدنية واألداءات المهارية المركبة لناشئى كرة يهدف الب
يشبه التدريب ولكن بصورة  ممتعه ومشوقه   القدم من خالل المباريات المصغرة والتى تعطى الناشو  جو

رات البرنأامج . ومن خالل المسح المرجعى للمراجع العلمية والبحوث السابقة استطاع الباحث تحديد متغي
مأأن حيأأث )مأأده البرنأأامج وعأأدد األسأأابيع داخأأل البرنأأامج وعأأدد مأأرات التأأدريب األسأأبوعية وكأأذلك فتأأرات 

ب ودرجأأأات الحمأأأل واألحمأأأال المسأأأتخدمة ( ووضأأأع البرنأأأامج فأأأى التأأأدريب اليوميأأأة وزمأأأن وحأأأدات التأأأدري
 (12)مرفق صورته النهائية. 

 أسس وضع البرنامج التدريبى •

 البرنامجمراعاة الهدف من  -
 مالئمة محتوى البرنامج لمستوى وقدرات عينة البحث. -
 مراعاة الفروق الفردية لدفراد عينة البحث. -
 ى البرنامج.توفير اإلمكانات واألدوات المستخدمة ف -
 مرونة البرنامج وقبوله للتطبيق العملى. -
 تدرج التمرينات من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب. -
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 المناسب لحمل التدريب من حيث الشدة والحجم وفترات الراحة. مراعاة التشكيل -
 ة.التدرج فى زيادة الحمل والتقدم المناسب والشكل التموجى والتوجيه لألحمال التدريبي -
 االهتمام بقواعد اإلحماء والتهدئة. -
 التكيف. -

 البيانات األساسية للبرنامج ) متغيرات البرنامج ( •

 أسبوع (. 12البرنامج لمدة )  -
 سنة. 20المرحلة السنية تحت  -
 توقيت البرنامج ) خالل فترة اإلعداد(. -
 مكان تطبيق البرنامج ) إستاد بنها الرياضى (. -
 الخميس(. -الثالثاء –اإلثنين  -وحدات()األحد  4) عدد وحدات التدريب األسبوعية -
 عدد مرات التدريب اليومية ) مرة واحدة فقط (. -
 (.وحده  48عدد وحدات البرنامج )  -
 ق(.90المتوسط  -ق105األقل من األقصى -ق120األقصى)الوحدة زمن وحده التدريب اليومية  -
 –ق 420األقصأأى اقأأل مأأن  -ق450) أقصأأى زمأأن التأأدريب األسأأبوعي الواحأأد إذا كأأان أسأأبوع  -

 ق(.390متوسط 
 دقيقة (. 5040زمن البرنامج ككل )  -
 متوسط(. -من األقصى  أقل –األحمال المستخدمة داخل تدريبات البرنامج )أقصى  -
 ختام (. –جزء رئيسي  –أجزاء الوحدة التدريبية الثالثة ) إحماء  -
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 لمقترحاإلجراءات والخطوات العملية لوضع البرنامج التدريبى ا •

بعأأأأأد تحديأأأأأد البيانأأأأأأات األساسأأأأأية للبرنأأأأأامج )متغيأأأأأأرات البرنأأأأأامج( يأأأأأتم إعطأأأأأأاء نسأأأأأب مئويأأأأأأة  -
 ختام(.   –ئيسي جزء ر  –ألجزاء الوحدة التدريبية )إحماء 

 خططي (.  –مهارى  –يقسم الجزء الرئيسى إلى أقسامة ) بدنى  -
الخططأأأأأى(  –رى المهأأأأأا –يأأأأأتم توزيأأأأأع النسأأأأأب المئويأأأأأة للجأأأأأزء الرئيسأأأأأى بمكوناتأأأأأه ) البأأأأأدنى  -

 على األسابيع التدريبية للفترة ككل.
 –المهأأأأأأأأأأارى  –يأأأأأأأأأأتم توزيأأأأأأأأأأع األزمنأأأأأأأأأأة الخاصأأأأأأأأأأة بأأأأأأأأأأالجزء الرئيسأأأأأأأأأأى بمكوناتأأأأأأأأأأه ) البأأأأأأأأأأدنى  -

 ططى( على األسابيع التدريبية للفترة ككل .الخ
 –المهأأأأأارى  –يأأأأتم توزيأأأأع األزمنأأأأة الخاصأأأأة باإلحمأأأأاء والجأأأأزء الرئيسأأأأى بمكوناتأأأأه ) البأأأأدنى  -

 على األسابيع التدريبية للفترة ككل الخططى( والختام
 يقسم الجزء البدنى إلى أقسامة على الصفات البدنية.  -
التحمأأأأأل  –ات / أقسأأأأأام الجأأأأأزء البأأأأأدنى ) القأأأأأوة يأأأأأتم توزيأأأأأع النسأأأأأب المئويأأأأأة الخاصأأأأأة بمكونأأأأأ -

 المرونة ( على األسابيع التدريبية للفترة ككل .  -التوافق –الرشاقة  –السرعة  –
 –التحمأأأأأأأل  –أقسأأأأأأأام الجأأأأأأأزء البأأأأأأأدنى ) القأأأأأأأوة  الخاصأأأأأأأة بمكونأأأأأأأات / يأأأأأأأتم توزيأأأأأأأع األزمنأأأأأأأة -

 ترة ككل المرونة ( على األسابيع التدريبية للف -التوافق  –الرشاقة  –السرعة 
 يقسم الجزء المهارى إلى أقسامة على المهارات األساسية . -
جأأأأرى ال –يأأأأتم توزيأأأأع النسأأأأب المئويأأأأة الخاصأأأأة بمكونأأأأات / أقسأأأأام الجأأأأزء المهأأأأارى )الركأأأأل  -

مهأأأأأأأأأارات مركبأأأأأأأأأة ( علأأأأأأأأأى  –المراو أأأأأأأأأة  –ضأأأأأأأأأرب الكأأأأأأأأأرة بأأأأأأأأأالرأس  –السأأأأأأأأأيطرة  –بأأأأأأأأأالكرة 
 األسابيع التدريبية للفترة ككل.
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الجأأأأأرى بأأأأأالكرة  –الخاصأأأأأة بمكونأأأأأات / أقسأأأأأام الجأأأأأزء المهأأأأأارى )الركأأأأأل يأأأأأتم توزيأأأأأع األزمنأأأأأة  -
مهأأأأأأأارات مركبأأأأأأأة ( علأأأأأأأى األسأأأأأأأابيع  –المراو أأأأأأأة  –ضأأأأأأأرب الكأأأأأأأرة بأأأأأأأالرأس  –السأأأأأأأيطرة  –
 بية للفترة ككل.التدري

 يقسم الجزء الخططى إلى أقسامة على الخطط الدفاعية والهجومية . -
م الجأأأأأأأزء الخططأأأأأأأي ) هجأأأأأأأومي يأأأأأأأتم توزيأأأأأأأع النسأأأأأأأب المئويأأأأأأأة الخاصأأأأأأأة بمكونأأأأأأأات / أقسأأأأأأأا -

دفأأأأأاعي فأأأأأردى (   -دفأأأأأاعي جمأأأأأاعي–وسأأأأأائل تنفيأأأأأذ الخطأأأأأط الهجوميأأأأأة الفرديأأأأأة  –جمأأأأأاعي
 على األسابيع التدريبية للفترة ككل. 

 –زمنأأأأأأة الخاصأأأأأأة بمكونأأأأأأات / أقسأأأأأأام الجأأأأأأزء الخططأأأأأأي ) هجأأأأأأومي جمأأأأأأاعيزيأأأأأأع األيأأأأأأتم تو  -
دى ( علأأأأأأأى دفأأأأأأأاعي فأأأأأأأر   -دفأأأأأأأاعي جمأأأأأأأاعي–وسأأأأأأأائل تنفيأأأأأأأذ الخطأأأأأأأط الهجوميأأأأأأأة الفرديأأأأأأأة 

 األسابيع التدريبية للفترة ككل.
الجأأأأأأأأأزء  -اإلحمأأأأأأأأأاء ، ب -يأأأأأأأأأتم توزيأأأأأأأأأع األزمنأأأأأأأأأة الخاصأأأأأأأأأة بأأأأأأأأأأجزاء الوحأأأأأأأأأدة التدريبيأأأأأأأأأة )أ -

 مفصلة على األسابيع التدريبية للفترة ككل بالدقيقة.الختام(  -الرئيسى ،  جأ
ل يأأأأتم وضأأأأع نمأأأأوذج تخطيطأأأأى ألسأأأأابيع البرنأأأأامج التأأأأدريبى وموضأأأأح بأأأأه األزمنأأأأة واألحمأأأأا -

 التدريبية.
يأأأأأأتم وضأأأأأأع نمأأأأأأوذج تخطيطأأأأأأى لكأأأأأأل أسأأأأأأبوع علأأأأأأى حأأأأأأده مأأأأأأن أسأأأأأأابيع البرنأأأأأأامج التأأأأأأدريبى  -

 وموضح به األزمنة واألحمال التدريبية.

 ةخطوات تنفيذ التجرب •

قأأام الباحأأث بأأإجراء القيأأاس القبلأأي علأأى عينأأة الدراسأأة األساسأأية لالختبأأارات الخاصأأة بأأبع   •
 6/2016/ 24- 23 والجمعأأأة كبأأأة يأأأومى الخمأأأيسالصأأأفات البدنيأأأة واألداءات المهاريأأأة المر 

 ولمدة يومين وذلك بمالعب إستاد بنها الرياضي.
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بدنيأأة واألداءات المهاريأأة المركبأأة تأأم تنفيأأذ البرنأأامج التأأدريبي المقتأأرح علأأى بعأأ  الصأأفات ال •
وحدات أسبوعيا ، خالل الفترة من يوم األحد الموافق  4 أسبوع بواقع 12ة لناشو كرة القدم لمد

م( وذلأأأأأأأك بمالعأأأأأأأب إسأأأأأأأتاد بنهأأأأأأأا 2016/ 9/ 15م( إلأأأأأأأى يأأأأأأأوم الخمأأأأأأأيس )2016/ 6/ 23)
 الرياضي.

الخاصأأة بأأبع  الصأأفات  تأأم إجأأراء القيأأاس البعأأدى علأأى عينأأة الدراسأأة األساسأأية لالختبأأارات •
وليأأأأومين  2016/ 9/ 18 - 17السأأأأبت واألحأأأأد  البدنيأأأأة واألداءات المهاريأأأأة المركبأأأأة يأأأأومى

ضي. وقد راعى الباحأث نفأس ترتيأب القياسأات كمأا كانأت فأى القيأاس بمالعب إستاد بنها الريا
ا ومناقشأتها وقام الباحث بتجميع البيانات وجدولتها تمهيدًا لمعالجتها إحصائيًا وعرضأه القبلي،

 واستخالص النتائج منها .

 المعالجات اإلحصائية  •

باسأأتخدام الحاسأأب  Spssتأأم إجأأراء المعالجأأات اإلحصأأائية باسأأتخدام برنأأامج الحأأزم اإلحصأأائية 
 اآللى وذلك من خالل المعالجات اإلحصائية التالية 

 الوسيطو المتوسط  •
 اإلنحراف المعيارى  •
 التفلطح •
 معامل االلتواء •
 (  إختبار ) ت •
 معامل اإلرتباط لبيرسون  •
  نسب التحسن •
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  عرض النتائج ومناقشتها •

 (15جدول )
 التجريبية  للمجموعة( دوالقبلي والبع) ينداللة الفروق بين متوسطي القياس

 الصفات البدنية  ختباراتإفى 
 20ن=                                  

 اإلختبارات
وحد  
 القياس

 قيمة  البعدوالقياس  القبلىالقياس 
 ع± س   ع± س   ت

 1.08 0.098 4.61 0.540 4.66 ثانيه م من الوقوف 30إختبارعدو
 * 2.64 0.876 13.50 1.876 11.75 عدد ث(10دو)إختبار تمرير الكرة على مقعد سوي
 0.98 1.440 20.69 1.211 20.72 ثانيه إختبار الجرو الزجزاجى )بارو (
 * 1.86 1.598 148.44 0.678 146.25 سم ثباتإختبار الوثب العريا من ال

 * 1.78 0.332 25.06 0.503 25.89 ثانيه مرات تكرار(  X  5م  30إختبار جرو )
 * 1.95 1.821 57.15 1.087 54.75 عدد (ث 60)حائط تمرير الكرة على  إختبار

 * 3.69 1.099 53.25 0.557 50.00 عدد إختبار الجلوس من الرقود 
 * 2.58 1.487 5.75 2.383 4.38 سم مامًا أسفلى الجذع أإختبار ثن

 1.73=  19ودرجة حرية  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوو معنوية 

( لداللأة الفأروق 3.69:  0.98( أن قيمأة ت المحسأوبة إنحصأرت بأين  )15دول )يتضح من جأ
هأأا أكبأأر مأأن قيمأأة ت الجدوليأأة بأأين القياسأأين القبلأأى والبعأأدى للمجموعأأة التجريبيأأة قيأأد البحأأث وكانأأت قيمت

م ، اختبأأأأار الجأأأأرى 30عأأأأدا )اختبأأأأار عأأأأدو  الصأأأأفات البدنيأأأأة( فأأأأى بعأأأأ  0.05عنأأأأد مسأأأأتوى معنويأأأأة) 
ممأأأا يأأأدل علأأأى وجأأأود فأأأروق دالأأأه إحصأأأائيًا بأأأين القياسأأأين القبلأأأى والبعأأأدى للمجموعأأأة ( الزجزاجأأأى بأأأارو

 التجريبية قيد البحث . 
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 (16جدول )
 التجريبية  للمجموعة( القبلي والبعدو) ينلقياسداللة الفروق بين متوسطي ا

 األداءات المهارية المركبة  ختباراتإفى 
 20ن= 

 اإلختبارات
وحدة 
 القياس

 قيمة ت البعدوالقياس  لقبلىاالقياس 
 ع± س   ع± س  

 

 اإلستالم ثم التمرير
 *8.15 0.558 5.25 0.498 5.78 ثانية زمن األداء
 *9.14 0.326 3.28 0.245 1.79 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم الجري بالكرة ثم التمرير
 *6.36 0.128 5.97 0.220 6.85 ثانية زمن األداء
 *7.29 1.487 3.18 0.276 1.92 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم المراوغة ثم التمرير
 *8.66 0.373 5.49 1.870 6.63 ثانية زمن األداء
 *6.73 1.477 3.33 1.448 1.88 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم التصويب
 *3.55 0.409 3.90 0.380 4.33 ثانية زمن األداء
 *6.12 0.522 2.87 0.438 1.75 درجة دقة التصويب

 اإلستالم ثم الجرو بالكرة ثم التصويب
 *6.02 0.303 4.13 0.128 5.04 ثانية زمن األداء
 *7.30 0.201 2.48 1.436 1.56 درجة دقة التصويب

 *7.65 1.353 5.11 0.585 6.75 ثانية زمن األداء اإلستالم ثم المراوغة ثم التصويب
 *6.06 0.222 2.78 0.488 1.81 درجة دقة التصويب 

 1.73=  19ودرجة حرية  0.05قيمة ت الجدولية عند مستوو معنوية 

لفأروق لأة ا( لدال9.14:  3.55( أن قيمأة ت المحسأوبة إنحصأرت بأين  )16يتضح من جأدول )
بأأين القياسأأين القبلأأى والبعأأدى للمجموعأأة التجريبيأأة قيأأد البحأأث وكانأأت قيمتهأأا أكبأأر مأأن قيمأأة ت الجدوليأأة 

ممأأأا يأأأدل علأأأى وجأأأود فأأأروق دالأأأه  المركبأأأة يأأأةالمهار األداءات ( فأأأى بعأأأ  0.05) عنأأأد مسأأأتوى معنويأأأة
  إحصائيًا بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية قيد البحث .
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 (17جدول )
 التجريبية  للمجموعة نسب التحسن بين متوسط القياس القبلى والبعدو 

 الصفات البدنية  ختباراتإفى 
 20ن = 

 تاإلختبارا
وحد  
 القياس

نسب  البعدو القياس القياس القبلى
 س   س   % التحسن

 1.07 4.61 4.66 ثانيه م من الوقوف 30إختبارعدو
 14.89 13.50 11.75 عدد ث(10مقعد سويدو)إختبار تمرير الكرة على 

 0.14 20.69 20.72 ثانيه إختبار الجرو الزجزاجى )بارو (
 1.50 148.44 146.25 سم تإختبار الوثب العريا من الثبا

 2.21 25.06 25.89 ثانيه مرات تكرار( X 5م  30إختبار جرو )
 4.38 57.15 54.75 عدد (ث 60)حائط إختبار تمرير الكرة على 

 6.5 53.25 50.00 عدد إختبار الجلوس من الرقود 
 31.28 5.75 4.38 سم إختبار ثنى الجذع أمامًا أسفل

نسب تحسن بين متوسطات القياس القبلى والقياس البعدى لصالح  ( وجود17يتضح من جدول )
 قيد البحث.عينة لل الصفات البدنيةفى بع  القياس البعدى 

 (18جدول )
 التجريبية  للمجموعة القبلى والبعدو ن متوسط القياسنسب التحسن بي 

 األداءات المهارية المركبة  ختباراتإفى 
 20ن =                                        

 اإلختبارات
وحدة 
 القياس

نسب  القياس البعدو القياس القبلى
 س   س   % التحسن

 اإلستالم ثم التمرير
 9.17 5.25 5.78 ثانية زمن األداء
 83.24 3.28 1.79 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم الجري بالكرة ثم التمرير
 12.85 5.97 6.85 ثانية زمن األداء
 65.63 3.18 1.92 درجة ريردقة التم
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 (18جدول )تابع 
 التجريبية  للمجموعة نسب التحسن بين متوسط القياس القبلى والبعدو 

 المركبة  األداءات المهارية ختباراتإفى 
 20ن =                                        

 اإلختبارات
وحدة 
 القياس

نسب  القياس البعدو القياس القبلى
 س   س   % التحسن

 اإلستالم ثم المراوغة ثم التمرير
 17.19 5.49 6.63 ثانية زمن األداء
 77.13 3.33 1.88 درجة دقة التمرير

 اإلستالم ثم التصويب
 9.93 3.90 4.33 ثانية اءاألدزمن 

 64.00 2.87 1.75 درجة دقة التصويب

 اإلستالم ثم الجرو بالكرة ثم التصويب
 18.06 4.13 5.04 ثانية زمن األداء
 58.97 2.48 1.56 درجة دقة التصويب

 اإلستالم ثم المراوغة ثم التصويب
 24.30 5.11 6.75 ثانية زمن األداء
 53.59 2.78 1.81 درجة دقة التصويب

( وجود نسب تحسن بين متوسطات القياس القبلى والقياس البعدى لصالح 18يتضح من جدول )
 قيد البحث.عينة للمهارية المركبة األداءات الفى القياس البعدى 
( داللأة الفأروق بأين القياسأين القبلأى والبعأدى للمجموعأة التجريبيأة قيأد البحأث 15جأدول ) يوضح

عأدا  الصأفات البدنيأة( فأى بعأ  0.05مأن قيمأة ت الجدوليأة عنأد مسأتوى معنويأة)  وكانأت قيمتهأا أكبأر
 م ، اختبار الجرى الزجزاجى بارو( .30)اختبار عدو 
زى الباحث حدوث تحسن فى بع  الصفات البدنية لعينة البحث إلى أن البرنامج كان مقننًا ويع

ع وزمن الوحدات واألحمال التدريبية ومتدرجًا وراعى خصائص المرحلة السنية من حيث عدد األسابي
لمباريات والتدريبات المعطاة أثرت تأثيرًا إيجابيًا على مستوى القدرات البدنية لعينة البحث.حيث أن ا

المصغرة أسلوب تدريبى يعود الناشو على جو المباراة وتشبه ما يحدث فى المباراة بل أنها تتميز بصغر 
عل الالعبين يشعرون وكأنهم فى مباراة وذلك تحقق أهداف بدنية المساحة وقلة عدد الالعبين مما يج
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 Grayوجراو Gomez يز م( ، جوم2012محمد مصلحى )ومهارية عديدة كما جاء فى دراسة كاًل من 
، Evanez، ايفانز Collinsم( كولنز 2016) Cottas، كوتاس Dawsonم( ، داوسون 2014)

 .مHenderson (2017)هاندرسون 
 البساطى أمر هللا و كش  م(، محمد1997عمرو أبو المجد، جمال النمكى ) ع كالوهذا يتفق م

ية المخططة فى للناشئين فى كرة القدم وسيلة أن البرامج التدريب  م(2005م(، إبراهيم متولى )2000)
ضرورية للتقدم بحالة التدريب للناشئين ، حيث يحدد مضمون عملية التدريب بطريقة منظمة تؤدى إلى 

م مستوى الناشئين ووصوله إلى أعلى مستوى خالل السنوات المقبلة ، ولكى يدمكن الوصول بالناشئين تقد
لعالية فإن ذلك يتم خالل وقت طويل والبد من التحكم فى هذا الوقت فى مجال التدريب إلى المستويات ا

، والتى يتم فيها  أسبوع( –مرحلة  –فترة  -ولهذا نجد أن من األهمية وضع خطط لفترات أقصر )سنوات
تحديد األهداف والواجبات وتدرجها من أهداف وواجبات فرعية إلى أهداف أكبر منها وهكذا حتى يتم 

 نهائي من الخطة العامة. تحقيق الهدف ال
م( ، حسن أبو 2001) Bidzinskiم(، بيزينسكى 2001أمر هللا البساطى )ويتفق مع كال من 

أن التخطيط الجيد يعتبر الركيزة  م(2011و العال عبد الفتاح )م(، عمرو أبو المجد، أب2008عبد  )
 على تقدم مستوى ناشئى كرة األساسية لتطوير مستوى اإلنجاز بصفة عامة ، وقد بات أثر ذلك واضحاً 

القدم بدنيًا ومهاريًا وخططيًا وأصبح للتخطيط لبرامج التدريب أهمية بالغة وضرورية لجميع عمليات 
قيق المستويات العالية وبلو  العالمية ، فلم يعد تحقيق الناشو للمستويات العالية أو التدريب وذلك لتح

يجب أن يكون للمدرب والناشو هدف يسعيان إلى تحقيقه  اإلعداد لها متروك للصدفة أو العشوائية بل
يبية من خالل إطار عام للتدريب العملي القائم على أسس علمية وتربوية . والتخطيط للعملية التدر 

يعكس التنظيم الجيد واإلجراءات العملية والمنهجية التى تساعد الرياضيين على إظهار مستويات متقدمة 
سات ، ومن ثم فإن عملية التخطيط تعتبر األكثر أهمية والتى يستفيد منها خالل التدريبات والمناف
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كان المدرب منظمًا فى  المدرب فى محاوالته لتنفيذ برنامج تدريبى ذو مستوى تنظيمى جيد ، وكلما
 تخطيطه للتدريب دل ذلك على مدى كفاءته.

م ، دونى Carney 2003م ، كارنى Bonaccorso2001 بوناكورسو ويتفق مع كاًل من 
Donney 2004إلى أنه لكى يتحسن ويتطور مستوى براعم وناشئى كرة القدم يجب أن يندمج التعليم  م

كل ما سبق يكسب البرعم خبرات تساعده مستقبال لكى يكون العبًا والتعلم بالمتعة والسرور والترويح ، ف
ب مؤثر وليس قوى حتى ال ون التدريمميزًا، وإذا أردت كمدرب تطوير مستوى البراعم يجب أن يك

يتعرض الناشئين لدصابة ويتأثر مستوى النمو الخاص به وربما العزوف عن كرة القدم ، فتطوير 
ال يحتاج لشدات مرتفعه وإنما تدريب ذات مستوى صعوبة أو إعطاء تدريبات التدريب للناشئين والبراعم 

حول إلى تدريبات تنافسية مبسطه والتدريبات مهارية مع تدريبات بدنيه ، وكذلك التدريبات الترويحية تت
ذات السرعة المتوسطة تزداد إلى السرعة المرتفعة ، كل ذلك يصب فى صالح الناشئين لكى يتحسن 

وبهذا  لمستوى الخاص بهم بشكل طبيعى ومتدرج ومتوافق مع خصائص المرحلة السنية.ويتطور ا
 يتحقق الفرض األول

 مناقشة الفرض الثانى

داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية قيد البحث  (16) جدوليوضح 
( فى بع  األداءات المهارية 0.05)  وكانت قيمتها أكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية

 .المركبة
هذا التحسن فى األداءات المهارية المركبة إلى أن الباحث راعى التدرج فى  الباحثويعزى 

تدريبات المعطاة للالعبين ومناسبتها لهم مع عدم اإلنتقال من مرحلة إال بعد إتقان التى تسبقها مع ال
اة الفروق الفردية لذلك أدى البرنامج لحدوث تحسن ملحوظ تقنين شدة وتكرارات التدريبات المعطاة ومراع

ياجات المرحلة السنية فى القياس البعدى. باإلضافة إلى تم وضع مجموعه من التدريبات فى ضوء إحت
 وبذلك يكون قد تم إنجاز هذه المهارة خالل المباريات المصغرة الموضوعة لهم.



 

السادات للرتبية البدنية والرياضة جملة جامعة مدينة  

 

 

م  2017يوليو/  -اجمللد األول  -والعشرون   الثامنالعدد  -جملة جامعة مدينة السادات للرتبية البدنية والرياضة   45 

 

عادل م( 2009خليل )م( محمد 2000ى )أمر هللا البساطويتفق مع كاًل من محمد كشك، 
من األداء المهارى لالعب كرة  %70إلى أن هذه المهارات المركبة تمثل أكثر من  م(2012الفاضى )

القدم خالل المباريات وجميعها إذا تم أداؤها بنجاح تنتهى أما بالتمرير أو التصويب، وأن نسبة الجمل 
 %29، ويمثل االستالم ثم التمرير منها %62هى بالتمرير تمثل المهارية المركبة خالل المباراة والتى تنت

مرير المباشر من الحركة يمثل بينما الت %11، والجمل المهارية المركبة التى تنتهى بالتصويب تمثل 
 ، ولذا يجب أن يرتبط أداء الالعب خالل التدريب دائمًا بالحركة وسرعة األداء . 26%

في أن التدريب ( 2009( محمد خليل )2008هشام حمدون ) ويتفق ذلك مع ما ذكره كاًل من
يات )تدريبات موقفية( على األداءات الحركية المركبة في ظروف ومواقف مشابهة لألداء الفعلي للمبار 

يؤدى إلى إختصار الزمن الكلي لألداء المهاري الذي يستلزم السرعة وكذا الدقة لتحقيق الغرض 
 المطلوب وهو اإلنجاز.

م(  2012م( ، عادل الفاضى )2012سالم الحسناوو )ا توصل إليه كاًل من لك مع مويتفق ذ
ات التى تتطلب تغيرًا في االتجاهات واستمرارية فى أن التحسن في سرعة ودقة األداء يرجع إلى التدريب

داء التدريب في توجيه الكرة نحو أماكن معينة مع زيادة متطلبات األداء المهاري من سرعة ودقة فى األ
 لتحقيق الغرض المطلوب.

م( ، إبراهيم متولى 2000محمد كش  ، وأمر هللا البساطي )ويتفق مع ما ذكره كاًل من 
أن طبيعة اللعب خالل مباريات كرة م( 2016( ، فادو فريد )2008مدون )م(  ، هشام ح2005)

وكثيرة للمهارات المختلفة  القدم بمواقفها المتغيرة والمتنوعة تفرض على الالعبين استخدام أشكال مركبة
مترابطة  بها )المهارات المركبة( أو المندمجة وهي تمثل شكل من البناء يتكون من عدة مهارات

تؤدي بتتال ويؤثر كل منها في اآلخر تأثير متبادل ولذلك يستوجب على المدرب إعداد )مندمجة( 
األداء المهاري طبقًا لشروط وظروف وتجهيز العبيه لمواجهة تلك المواقف من خالل االرتقاء بمستوي 

ليست ومراو ة(  –المباراة، حيث يعد امتالك الالعب للمهارات المنفردة وإتقانه لها )تمرير واستالم 
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استالم ثم جرى ثم مراو ة  –بأهمية توافر القدرة لديه على أدائها بصورة مركبة ودقيقة )استالم ثم تمرير 
 ويب( لتتناسب مع طبيعة المواقف خالل المباراة . استالم ثم مراو ة ثم تص -ثم تمرير

ضى م ( ، عادل الفا2008، حسن أبو عبد  ) م(2005إبراهيم متولى )ويتفق مع كاًل من 
أن األداءات المهارية المركبة من التدريبات األساسية فى بناء الجزء الرئيسى فى الوحدة  م(2012)

ثبيت دقة األداء المهارى لالعب و تؤدى هذه التدريبات مع التدريبية اليومية و يستخدم هذا األسلوب لت
ات ومن ثم يمكن الحكم وجود مدافع سلبى أو إيجابى و يمكن تحديد مساحة و زمن أداء هذه التدريب

على قدرة الالعب و مهاراته . وأن عملية تدريب المهارات المندمجة و خاصة الهجومية البد و أن تنال 
تستحقه فى  ضون تخطيط برامج تدريب الناشئين حيث تنال الغالبية العظمى من االهتمام الكبير الذى 

مر عملية تدريب المهارات المندمجة المجموع الكلى لألزمنة المخصصة لدعداد المهارى و تست
الهجومية و مشتقاتها و التمرينات الحركية التى تعمل على تنميتها و تطويرها و تحسينها حتى تصل 

 ت الرياضية العليا. إلى المستويا

( ، محمد خليل 2008م( ، هشام حمدون )2005إبراهيم متولى )هذا يتفق مع ما توصل إليه 
حيث أن البرنامج التدريبى كان  م(2012م( ، عادل الفاضى )2012و )م( ، سالم الحسناو 2009)

 وبهذا يتحقق الفرض الثانىله تأثير إيجابى في تنمية األداء المهارى المركب .  

 مناقشة الفرض الثالث

( وجود نسب تحسن بين متوسطات القياس القبلى والقياس 18( ، )17يتضح من الجداول )
 قيد البحث.عينة للاألداءات المهارية المركبة فى بع  دى البعدى لصالح القياس البع

داءات ويعزى الباحث التحسن الحادث للمجموعة التجريبية في اإلختبارات البدنية وإختبارات األ
بالشمولية والتكامل وتم  المهارية المركبة قيد البحث ، إلى فعالية البرنامج التدريبي المقترح الذى يتسم

ة من البسيط إلى المركب كما تم فى البداية إستخدام تدريبات سهله ومع مرور وضعه بصورة متدرج
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نتائج قياسات البحث المختلفة  الوقت تم إدخال التدريبات التى تتميز بدرجة صعوبة أكبر مما أظهر فى
   حدوث تغير إيجابى مستمر فى مستوى القدرات البدنية واألداءات المهارية المركبة لدى عينة البحث.

( ، محمد خليل 2008م( ، هشام حمدون )2005إبراهيم متولى )هذا يتفق مع ما توصل إليه 
م( ، عادل الفاضى 2012م( ، سالم الحسناوو )2011م( ، ياسر الجوهرو و خرون )2009)
 Dawsonم( ، داوسون 2014) Grayوجراو Gomez م( ، جوميز 2012محمد مصلحى ) م(2012)

. مHenderson (2017)، وهاندرسون Evanezوايفانز  Collinsكولنز  مCottas (2016 ، )وكوتاس 
مهارية المختارة باإلضافة حيث أن البرنامج التدريبى كان له تأثير إيجابى في تنمية المتغيرات البدنية وال

وبهذا يتحقق القياسين القبلى والبعدى .  لحدوث تحسن فى المستوى ظهر من خالل الفارق الحادث بين 
 الثالث الفرض

 االستنتاجات:

 : التالية لالستنتاجاتفى ضوء نتائج البحث وفى حدود العينة والمعالجات اإلحصائية توصل الباحث 

صأغرة أثأر إيجابيأًا علأى تنميأة الصأفات البدنيأة ح باسأتخدام المباريأات المالبرنأامج التأدريبى المقتأر  •
 واألداءات المهارية المركبة للمجموعة التجريبية.

وق داله إحصائيًا بين متوسطات القياسين )القبلى أ البعدى( فى مستوى بعأ  الصأفات وجود فر  •
 البدنية لصالح القياس البعدى للمجموعة التجريبية.

 بأأأين متوسأأأطات القياسأأأين )القبلأأأى أ البعأأأدى( فأأأى مسأأأتوى األداءات الأأأه إحصأأأائياً وجأأأود فأأأروق د •
 يبية.المهارية المركبة لصالح القياس البعدى للمجموعة التجر 

وجود نسب التحسن بين متوسطات القياسين )القبلى أ البعدى( ولصالح القياس البعدى فى  •
 مستوى بع  الصفات البدنية للمجموعة التجريبية.

لتحسن بين متوسطات القياسين )القبلى أ البعدى( ولصالح القياس البعدى فى نسب اوجود  •
 بية.مستوى األداءات المهارية المركبة للمجموعة التجري
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 :التوصيات

على طبيعة الدراسة والعينة والمنهج المستخدم واإلجراءات  اعتمدتفى ضوء اإلستخالصات التى 
منها  االستفادةصائى تمكن الباحث من تحديد التوصيات التى يمكن التى تم إتباعها ونتائج التحليل اإلح
 فى مجال تدريب كرة القدم كالتالى :

لمأا لهأا مأن تأأثير فعأال فأى  للناشأئينمحتويات البرامج التدريبية  إدراج المباريات المصغرة ضمن •
 .الصفات البدنية واألداءات المهارية المركبةتطوير 

ومحتواهأأا لتجنأأب  الوحأأدةبمأأا يتناسأأب مأأع هأأدف  للناشأأئينت المصأأغرة مراعأأاة التنأأوع فأأى المباريأأا •
 الملل والتعب.

 امج التدريب ومحتواها. مراعاة خصائص المراحل السنية وطفرات النمو خالل بر  •
فأى ضأوء قأدراتهم عأن طريأق الأتحكم فأى  للناشئينتقنين المباريات المصغرة فى البرامج التدريبية  •

 .الناشون وشروط األداء بما يتناسب مع مستوى مساحة الملعب وعدد الالعبي
 تطبيق الدراسة على مراحل سنية مختلفة.  •
 .تلفةمراكز وخطوط اللعب المختطبيق الدراسة على  •
الخطأأأأط الهجوميأأأأة والدفاعيأأأأة معرفأأأأة تأأأأأثير المباريأأأأات المصأأأأغرة علأأأأى تطبيأأأأق دراسأأأأات جديأأأأدة ل •

 والمتغيرات الفسيولوجية المختلفة.
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 قائمه المراجع

، المكتبة األكاديمية  أسس بناء كرة القدم الشاملةم(: 1996هيم شعالن ، عمرو أبو المجد ) راإب -1

 ،القاهرة.

تأثير برنامج تدريبى مقترح لألداءات المهارية المركبة على  :  م(2005إبراهيم متولى ) -2

مجلة جامعة المنوفية للتربية ،  فاعلية بعض الجمل الخططية الهجومية لدى ناشئى كرة القدم

 كلية التربية الرياضية بالسادات ، جامعة المنوفية. ،  8، العدد  دنية والرياضيةالب

تنمية سرعة و دقة أداء بعض المهارات المندمجة وتأثيرها على  م(:2000أحمد الشافعى ) -3

فرع ربية الرياضية فاعلية المباريات لناشئ كرة القدم ، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الت

 .عة المنوفية ، جامالسادات 

تأثير برنامج تدريبى للياقة البدنية على بعض االستجابات  م(:2008أحمد عبد المولى ) -4

الوظيفية وفاعلية األداء المهارى المركب لناشئى كرة القدم، رسالة دكتوراه غير منشورة كلية 

 .التربية الرياضية للبنين ، جامعة الزقازيق

تدريبات نوعية لمكونات التوافق العضلى العصبى على تأثير برنامج  م( :2007مسعد )م إسال -5

، كلية غير منشورة فاعلية بعض األداءات المهارية المركبة لناشئى كرة القدم ، رسالة ماجستير

 التربية الرياضية ، جامعة المنصورة . 

 دار قياس(، –تدريب  –م ، )تخطيط اإلعداد البدنى فى كرة القد م( :2001أمر هللا البساطى ) -6

 الجامعة الجديدة للنشر ، اإلسكندرية .

المتغيرات البدنية  على بعض تدريبى مقترح برنامج أثر م( :2012بدر دويكات ورائد فائق ) -7

القدم فى محافظه نابلس ، المؤتمر العلمى الفلسطينى الرياضى  كرة والمهارية لدى ناشئى

 طنية ، نابلس ، فلسطين.، جامعة النجاح الو راسات العلياالدولى الثانى ، كليه الد

 فى كرة األساسية المهارات تعلم بعض على تدريبي برنامج : أثر م(2006بوسكرة أحمد ) -8

كلية ( سنه ، ندوة علوم الرياضة ودورها في اإلنجاز الرياضي 12-9القدم لدى المبتدئين )

 ، جامعة الملك سعود ، المملكة العربية السعودية. قسم التربية البدنية وعلوم الحركة ، التربية

http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://srv5.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=DLibApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=0.&SearchText1=%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9+%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d9%8a%d8%a9+
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfEducation/Pages/default3.aspx
http://colleges.ksu.edu.sa/Arabic%20Colleges/CollegeOfEducation/Pages/default3.aspx
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أثر تنمية اإلدراكات الحس حركية على بعض األداءات المهارية لناشئ  م(:2012جالل شامخ ) -9

ة )قسم التربية البدنية(، جامعة ة ، رسالة ماجستير ، كلية التربيكرة القدم بالجماهيرية الليبي

 مصراته ، ليبيا.

،  دار الفتح للطباعة والنشركرة القدم،  لالعبى البدنىاإلعداد  م(:2008حسن أبو عبده ) -10

 . اإلسكندرية

اإلعداد المهارى فى كرة القدم، الطبعة الثامنة ، مكتبة ومطبعة  م(:2008حسن أبو عبده ) -11

 . إلشعاع الفنية ، اإلسكندريةا

والمهارية  البدنيةالمتغيرات  على بعض تدريبى مقترح برنامج أثر م( :2011ئد فائق )را -12

،  القدم فى محافظه نابلس ، رسالة ماجستير منشورة ، كليه الدراسات العليا كرة لدى ناشئى

 جامعة النجاح الوطنيه ، نابلس ، فلسطين.

البدنية الخاصة واألداءات  تدريبى لبعض القدرات برنامجثير أتم( : 2012سالم الحسناوى) -13

المهارية المركبة على تحسين األداء الفنى لدى ناشئى كرة القدم ، رسالة دكتوراه غير منشورة 

 ، كلية التربية الرياضية بأبو قير ، جامعة اإلسكندرية .

 القدرات البدنية وبعض اعلية على ف للقدرات التوافقيةتأثير برنامج  م( :2015) سعود العنزى -14

، كلية التربية غير منشورة  ، رسالة ماجستيربدولة الكويت هارية لناشئى كرة القدم الم

 .  بنهاالرياضية ، جامعة 

: تأثيـر التدريب بأسلـوب المقتربـات الخططية الهجوميــة علــى  م(2015شادى هشام ) -15

ر منشورة ، ئى كرة القدم ، رسالة ماجستير غيإنجـــاز بعض األداءات المهارية المركبة لناش

 كلية التربية الرياضية ، جامعة طنطا.

تأثير استخدام الوسائط الفائقة على جوانب تعلم بعض المهارات  م( :2015طارق عصمت ) -16

دكتوراه  رسالة، األساسية فى رياضة كرة القدم لطالب كلية التربية الرياضية بجامعة األزهر 

 امعة بنها .ية التربية الرياضية للبنين ، جلك غير منشورة ،
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المركبة  بعض القدرات البدنية الخاصة واألداءات المهارية تطوير م( :2012عادل الفاضى ) -17

، كلية التربية  74سنة ، مجلة نظريات وتطبيقات ، العدد  16تحت  القدمالهجومية لناشئ كرة 

 الرياضية للبنين بأبو قير ، جامعة اإلسكندرية.

وضع مستويات معيارية لبعض االختبارات  م( :2001) د الباسط عبد الحليم ، عادل عمربع -18

( ، 44كرة القدم في ج.م.ع. ، مجلة التربية الرياضية بأسيوط ، العدد ) لناشئالمهارية المركبة 

 كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط.

الفترية موضوعاً كدافع األهداف  بإستخدام تدريبيتأثير منهج  م( :2004عبد الرحمن ناصر ) -19

لتطوير بعض القدرات البدنية والمهارية للبراعم بكرة القدم  ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية 

 الرياضية ، جامعه بغداد ، العراق .

أثر برنامج تدريبى مقترح على تحسين بعض المتغيرات البدنية م( : 2016عمر المحاسنه ) -20

ماجستير غير منشورة  رسالةى ، الفلسطين الدورىدم المحترفين فى والمهارية لالعبى كرة الق

 ، كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين.

نحو العالمية فى كرة القدم ، دار  الطريق:  م(2011عمرو أبو المجد ، أبو العال عبد الفتاح ) -21

 الفكر العربى، القاهرة.

ب البراعم و الناشئين تخطيط برامج تربية وتدريم( : 1997)النمكى عمرو أبو المجد، جمال  -22

 فى كرة القدم ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.

 تحسين بعض القدرات البدنية علىتأثير استخدام التعلم النشط  م( :2015عمرو السايح ) -23

رسالة دكتوراه غير ،  سنة 12-9والمهارات الحركية في كرة القدم للمرحلة السنية من 

 ين بأبو قير ، جامعة اإلسكندرية.اضية للبنرة ، كلية التربية الريمنشو

التفاعلى على بعض األداءات المهارية المركبة فى كرة  الفيديوفاعلية  م( :2016فادى فريد ) -24

القدم لطالب المرحلة األساسية العليا ، رسالة ماجستير ، كلية التربية بغزة ، الجامعة اإلسالمية 

 ، فلسطين.
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القدرات  بعض لتطوير مقترح تدريبي برنامج ير: تأث م(2004وفارس سامى ) لبياتىماهر ا -25

المجلد  ، الرياضية التربية القدم ، بحث منشور ، مجلة بكرة األساسية المهارات وبعض البدنية

 األول ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ، العراق. العدد ، عشر الثالث

بعض القدرات البدنية  : تأثير برنامج تدريبى مقترح على م(2005محمد أبو النصر ) -26

غير منشورة ، كلية  دكتوراهسنة، رسالة 14والمهارية والخططية لالعبى كرة القدم تحت 

 التربية الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان.

: برنامج تدريبى لتنمية بعض القدرات التوافقية وأثره علي األداء  (2009محمد خليل ) -27

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية ،  المهارى المركب لناشئى كرة القدم

 جامعة أسيوط.

: نسبة مساهمة المهارات األساسية المركبة "المندمجة" على أداء  م(2004محمد سلطان ) -28

كلية  ( ،4،  مجلة كلية التربية الرياضية ، العدد ) القدمبعض المبادئ الخططية لناشئ كرة 

 المنصورة.التربية الرياضية ، جامعة 

: تأثير تنمية األداءات الحركية المركبة على بعض مكونات  م(2005محمد عبد الستار ) -29

اللياقة البدنية الخاصة للناشئين فى كرة القدم ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة ، كلية التربية 

 الرياضية ، جامعة المنصورة .

البدنية  القدراتعض على ب التدريبات المركبة: تأثير  م(2005) الهادىمحمد عبد  -30

كرة القدم ، رسالة ماجستيرغيرمنشورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة  والفسيولوجية لناشئى

 . بنها

 أسس اإلعداد المهارى والخططي فى كرة القدم .م(: 2000أمر هللا البساطى ) -محمد كشك -31

القدرات تحسين مستوى بعض اريات المصغرة ل: استخدام المب م(2012محمد مصلحى ) -32

التوافقية والمهارية لبراعم كرة القدم ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية الرياضية 

 للبنين ، جامعة بنها.
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األساسية لكرة القدم باستخدام  المهاراتبرنامج لتعلم بعض  م(:2016محمود عبد الجليل ) -33

رسالة ماجستير غير منشورة ،  األسلوب اإلتقانى وأثره على نواتج التعلم للمبتدئين في العراق،

 ة التربية الرياضية للبنات بفلمنج ، جامعة اإلسكندرية.كلي

قيادة( ، دار الفكر  –تطبيق  -التدريب الرياضى الحديث )تخطيط م(: 1998مفتى إبراهيم ) -34

 العربى ، القاهرة .

مهارات مقترح لتطوير بعض ال تدريبيأثر برنامج  م( :2002ناجح ذيابات و محمد العلى ) -35

شئين بمحافظة المفرق ، األردن ، بحث منشور ، مجلة جامعة الملك القدم للنا األساسية بكرة

 سعود ، المجلد الرابع عشر ، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ، السعودية .

أكثر من كرة على بعض األداءات  باستخدامتأثير التدريب م( : 2008هشام حمدون ) -36

اه غير منشورة ،كلية التربية الرياضية دكتور رسالةلناشئى كرة القدم ،  المهارية المركبة

 للبنين بأبو قير ، جامعة اإلسكندرية .
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