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تاثري برنامج تدريبي باستخدام بعض متغريات الرشاقة على بعض 
 املهارات األساسية لناشئي كرة القدم بالكويت

                                           
 د / مجدى محمود فهيم أ .  * 

 ** الباحث / فيصل زايد الحربي 

 املقدمة:
األداء الحركي، وبالتالي فإن لها مكونات )عناصر( للياقة البدنية لكل رياضة طبيعة خاصة في 

تسهم في إخراج هذا األداء الحركي في أفضل صورة ممكنة، إذن هناك اختالف في عناصر اللياقة 
 (145:  54البدنية الخاصة بكل رياضة. )

الجري، القفز، ويتميز نشاط كرة القدم بالحمل البدني لفترة طويلة، ويتشكل من حجم كبير من 
المستوى  يمجهود فني نوعي، تحمل القوة المميزة بالسرعة، وكذلك حركات ومهارات التوافق الحركي ذ

العالي، واالندفاع الحركي المفاجئ )في شكل الجري السريع لمسافات قصيرة أو الجري السريع مع 
النزال الفردي مع المنافس القفز أو الوثب(، التوقف، المجهود العضلي الشديد أثناء أداء مهارات 

لالستحواذ على الكرة، وأثناء الجري أو القفز في الهواء، وأثناء ركل الكرة أو التصويب على المرمى، 
 (126:   48)بيرًا على جهاز االرتكاز الحركي. ويشكل هذا الحجم حماًل ك

ظيت في بأن كرة القدم تعتبر من األنشطة الرياضية التي ح (2009حسن أبوعبده )يذكر 
اآلونة األخيرة في العالم باهتمامات ودراسات وأبحاث متعددة في مجال تطبيق النظريات العلمية الحديثة 
في التدريب الرياضي من أجل االرتفاع بالمستوى الفني لهذه اللعبة العالمية والشعبية ،ولكي يحقق 

ب أن يعد إعدادا فنيا متكامال القدم أعلى مستوى من األداء في اللعب خالل المباريات يجالعب كرة 
في ضوء متطلبات ممارسة كرة القدم الحديثة والتي تتطلب مستوى عاليا من الكفاءة البدنية والمهارية 

 (9:  20حتى يتمكن الالعب من أداء الواجبات الخططية الموكلة إليه بكفاءة طوال زمن المباراة .)
على  (1998(،ومحمد صبحي حسانين واحمد كسرى )1997مفتي إبراهيم ) ويتفق كل من

أن التخطيط للتدريب يعتبر الوسيلة الرئيسة لتطوير أداء والفريق والعبية, ولما كان التدريب هو الوسيلة 
تخطيط التدريب ضمانا إلحداث أفضل الرئيسية للوصول إلى هذا التطور في األداء كان أمرا ضروريا 

 ( 7:  50( )257:  60درجة ممكنة في المستوى وتقدمه )

 جامعة مدينة السادات –الرياضية كلية التربية  -*أستاذ طرق التدريس 
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( إلى أن الوصول بمستوى الالعبين إلى الدرجة 2001عالن ومحمد عفيفي )ويرى إبراهيم ش
اللعب الحديث بعناصره المختلفة يستلزم تأسيس الالعب منذ الصغر  تطلبات التي تمكنهم من تحقيق م

مكانات الناشئين.)  ( 16:  1وفق برامج مقننة تحتوى تدريبات تتالءم مع قدرات وا 
تلك التمرينات التي تعطي لالعبين  عب كرة القدم يعني في أبسططططططط صططططططورةفاإلعداد البدني لال 

اللياقة البدنية المختلفة واألسطاسطية في اللعبة، فاألداء بهدف إكسطابهم أعلى مسطتوى ممكن من عناصطر 
الالعططب بططدنيططًا إذ أنططه مهمططا بلغططت مهططارة  يعتمططد إلى حططد كبير على  مططدى كفططاءةالمهططاري والخططي 

جادته لخطط اللعب فإنه لن يسططططططططططططتطيع تنفيذها في المباراة إلى من خالل لياقة بدنية عالية.  الالعب وا 
(58  :337) 

ة دورًا بارزًا وهامًا في أداء المهارات بالمدى الواسطططططع واالتجاهات المختلفة، كما وتلعب الرشطططططاق 
، حيث قد يتطلب الموقف الهجومي الدخول  تبرز أهميتها في األوقات الحرجة والصططططططططططعبة في المباراة

 (489  : 46في ثغرة ضيقة تحت ضغط الدفاع الشديد. )
سططططواء في وشططططكلة أن تغيير مسططططاحة الملعب ( إلى 1999ويشططططير محمد إبراهيم حسططططام الدين ) 

األداء أو في طريقة اللعب تعمل على مسططاعدة الالعب على حل المشططكالت التي تصططادفه في مواقف 
اللعب المختلفة، وذلك بخلق تصطططططططططططططورات معينة ومحددة تسطططططططططططططاعده في تطوير أدائه وتحسطططططططططططططين قدراته 

مكاناته. )  (135:  45وا 
مًا في رياضططة كرة القدم وهذا يتضطط  من خالل التغيرات الحادثة وتلعب الرشططاقة دورًا كبيرًا وها 

أثناء اللعب بجانب تغيير أوضططططاع الجسططططم والذي يتم في أداء بعا المهارات الهجومية إلتمام سططططرعة 
األداء في التمرير والتصططططويب والخداعات المختلفة باإلضططططافة للسططططرعة االنتقالية وسططططرعة رد الفعل في 

 .(487-  10دفاع إلى الهجوم أو العكس. )حالة االنتقال من ال
( ودراسططططططططططططة أشططططططططططططرف جابر 44()1990هذا ما تؤكده دراسططططططططططططات محمد إبراهيم حسططططططططططططام الدين )       

( ودراسطططة 31()2006( ودراسطططة سطططيد الحداد )54()2000( ودراسطططة محمد محسطططن زمزم )6()1991)
( إلى أن توفر 64()2001)( وأشططططططططططططار مفتي إبراهيم حماد 67()2006وليد إبراهيم عبد المقصططططططططططططود )

تقان وتطوير األداء الحركي وخاصة  الرشاقة لدى الالعبين والالعبات يعتبر قاعدة أساسية في تعلم وا 
 المركب منه. وتعتبر الرشاقة أحد المكونات األساسية في ممارسة معظم األنشطة الرياضية .

 للوصول بالالعب إلى المستويات كما تعد الرشاقة كأحد الصفات البدنية األساسية المركبة أساساً 
الرياضية العالية في مختلف أوجه النشاط البدني باإلضافة إلى إنها تمكن الالعب من سرعة إتقان 
الناحية الفنية للنشاط الرياضي الممارس، لذا كانت محور اهتمام العديد من الباحثين والقائمين على 

بارها األساس ألداء الحركات التي فيها تغيير في تدريب األنشطة الرياضية وخاصة كرة القدم باعت
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أوضاع الجسم سواء على األرا أو في الهواء وألهميتها قاموا بدراسة جوانبها للتعرف على العوامل 
 التي تؤثر في أدائها والطرق المستخدمة في تنميتها.

( ، 2004محمد صبحي حسانين ) ( ،1994هذا يتفق وما أكده كل من محمد حسن عالوي )

( على ضرورة تعديل الفرد ألوضاع جسمه من حركة إلى أخرى في 2003عصام عبد الخالق )

 37(، )362:  49(، )27 – 26:  47)األنشطة الرياضية وهذا يتوقف على مستوى الرشاقة لديه.

 :144) 

ة أهمية لألنشطة ( إلى أن الرشاقة من أكثر الصفات البدني1998ويشير مفتي إبراهيم )

،  الرياضية التي تتطلب مهاراتها تغيير في أوضاع الجسم أو اتجاهاته في الهواء أو على األرض

 (.158:  61واالنطالق السريع والتوقف المباغت. )

( أن أداء الالعب في الكرة الحديثة يتطلب أن يكون سريعا ودقيقا 1995ويذكر حنفي مختار )
وسرعته وقد أصب  لزاما عليه أن يقرن حركته بقدرته الفائقة على التمرير  مع قدرته على تغير اتجاهه

 ( 55:  26والتوجيه والسيطرة على الكرة والتحكم فيها .)
( أن إتقان المهارات في كرة القدم هو الجزء الهام 1998ويذكر ممدوح محمدي ومحمد علي )

من حاالت فقد الكرة وهى أكبر مشكلة في  والرئيسي لتنفيذ وظائف اللعب بشكل سليم وفعال، كما يقلل
كرة القدم ، وكما كانت المهارة هي وسيلة لتنفيذ الخطط لذلك فإن إتقان المهارات ضروري لنجاح 

 ( 259: 65الخطط . )
( بأن المحاورة تعد من المهارات األساسية 2000ويرى كال من محمد كشك وأمر اهلل البساطى )

تطور المتالحق في طرق اللعب والواجبات الخططية المتنوعة بها فقد لالعبي كرة القدم، ونتيجة لل
أصب  لزاما على جميع الالعبين خاصة في المستويات العالية أداء متطلبات مهارية متزايدة الصعوبة 
طبقا للمواقف الكثيرة المتغيرة خالل المباراة، حيث تمتلئ بالمواقف التي تحتم على الالعبين ضرورة 

خداع والمحاورة بأشكالها وأنواعها المختلفة ، للتخلص من الضغط اإليجابي للمنافس، أو استخدام ال
استخدامها في المواقف الصعبة لحين يترك الزمالء، وكذلك في مواقف اللعب التي ال تسم  لالعب 
ط بالتمرير أو التصويب، وأيضا في كثير من المواقف الخططية التي يعتمد عليها المدرب في بناء خط

 (59:  53لعب الفريق .)
( بأن لعبة كرة القدم ال تقوم على اللعب السهل البسيط في نقل الكرة 2006ويذكر زهران السيد )

من العب إلى آخر ولكن تتميز بنقط اشتراك بين العبي الفرقتين واجتياز نقط االشتراك ال يتم بتمرير 
ي نقطة جيدة ،وقد واالحتفاظ بالكرة ف المنافس لتخطىالكرة إلى العب وال مفر من استخدام المحاورة 

يحوز الالعب الكرة وليس بينه وبين مرمى الخصم سوى مدافع واحد واجتياز هذا المدافع يجعل المهاجم 
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في حالة انفراد بحارس المرمى وأي تصرف آخر غير المحاورة معناه ضياع فرصة إحراز الهدف ،ومن 
إلى أنها تحقق متعة لدى الالعب  هنا جاءت أهمية المحاورة وضرورة التدريب عليها وتنمية مهاراتها

 (184، 183:  28ولدى الجمهور الذي يشاهد اللعبة عند إبراز المهارة واجتياز العبي  الخصم )
( بأن البرامج التدريبية أصبحت 2001ويشير كال من إبراهيم حنفي شعالن ومحمد عفيفي )

عداد الناشئين ورفع مستواهم مهاري ا وفنيا إلنجاز متطلبات اللعبة تحت الوسيلة الفاعلية في تأسيس وا 
 (260:  1كافة ظروف األداء المختلفة .)

فالالعب الذي يتميز بالسطططططططرعة والقوة والرشطططططططاقة هو القادر على اسطططططططتخدام الخدع أثناء الجري  
بالكرة بسرعة كبيرة، ثم تغيير اتجاهه فجأة بالتوقف ثم الحركة، وغالبًا ما تكون الرشاقة عاماًل ضروريًا 

 (33 :  67داء مثل هذه الحركات، وال جدال في أن الرشاقة ضرورية لعمليات الوثب والدفع. )أل
( على أن كل مهارة أسططاسططية في كرة القدم تحتاج إلى 1994ويؤكد " طه إسططماعيل وآخرون ) 

، وتلعب الحالة  قدر محدد من الصططططططططططفات البدنية حتى يمكن لهذه المهارة أن تؤدي بالشططططططططططكل السططططططططططليم
ة لالعب دورًا هامًا في العمل، على أن يؤدي الالعب المهارة األسطططططططططططططاسطططططططططططططية في كرة القدم بالقوة البدني

، وكلما تحسططنت الحالة البدنية لالعب اسططتطاع أن يقتصططر في المجهود في أثناء  والسططرعة المناسططبتين
ؤثر على أدائه ، والحالة البدنية الممتازة لالعب تزيد من ثقته في نفسططططططططططططططه، مما ي األداء في المباريات

:  32، كالكفاح والعزيمة والمثابرة والشطجاعة وعدم التردد. ) الذي تظهر فيه الصطفات اإلرادية بوضطوح
158) 

وتتجه كثيرًا من االتحادات واألندية حاليًا إلى االهتمام بقاعدة الناشططططططططططططططئين وتبذل جهودًا كثيرة  
ة القدم حتى قطاع المنتخبات الوطنية، ًا من قطاع مدارس كر سططططططططططتمرة إلعداد ناشططططططططططئي كرة القدم بدءوم

وذلك على أسططططططططس علمية حديثة باعتبار أن قطاع الناشططططططططئين هو القاعدة العريضططططططططة التي يعتمد عليها 
 (239:  64ازدهار اللعبة. )
 مشكلة البحث:

من خالل خبرة الباحث كالعب وبعد اإلطالع على المراجع والدراسططططططططططات السططططططططططابقة في مجال  
التدريب الرياضططي بشططكل عام، وكرة القدم بشططكل خاص. فقد الحظ الباحث أن معظم ناشططئي كرة القدم 

بمهارات كروية عالية إال أنهم ال يسطططططططططتطيعون توظيفها بالشطططططططططكل المناسطططططططططب أثناء  يتميزون الكويتفي 
اريات وهذا يرجع إلى الضططططعف الواضطططط  فى بعا العناصططططر البدنية بشططططكل عام والرشططططاقة بشططططكل المب

خططاص نتيجططة عططدم االلتزام واالهتمططام ببرامج التططدريططب المقننططة ممططا يجعططل الالعبين غير قططادرين على 
 توظيف مهاراتهم بشكل جيد أثناء المباريات والمنافسات الرسمية.
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ضططططططططططططططرورة االهتمام باإلعداد البدني بشططططططططططططططكل عام والرشططططططططططططططاقة ومن هذا المنطلق يرى الباحث  
والمتمثلة فى متغيرات ) القدرة على التوجيه ، القدرة على  ومتغيراتها بشطططططططططططططكل خاص لالعبى كرة القدم

في أداء مهاراتهم داخل الالعبون توظيفها  يستطيع، وذلك حتى التكيف والتغير ، القدرة على التعلم ( 
دقيقطططة( أو ربمطططا لوقطططت  90وألطول فترة ممكنطططة أو في حطططدود زمن المبطططاراة ) الملعطططب بكفطططاءة وتركيز،

 أطول.
ومما سطططططبق فقد اسطططططترعى انتباه الباحث إجراء بحث من خالل برنامج تدريبى لبعا متغيرات  

 .بالكويت الرشاقة للتعرف على تأثيره على بعا المهارات األساسية لكرة القدم 
 أهداف البحث:

ميم برنامج تدريبي لبعا متغيرات الرشطططططططاقة لناشطططططططئى كرة القدم )عينة البحث( يهدف البحث إلى تصططططططط
 للتعرف على:

على التوجيه ، القدرة على التكيف  متغيرات ) القدرةمدى التقدم في مسطتوى متغيرات الرشطاقة  -1
 لدى عينة البحث من خالل البرنامج الموضوع .والتغير ، القدرة على التعلم ( 

 مدى التقدم في مستوى أداء بعا المهارات األساسية )قيد البحث( لناشئى كرة القدم. -2

التكيف متغيرات ) القدرة على التوجيه ، القدرة على العالقة بين بعا متغيرات الرشطططططططططططططططاقة  -3
ومسططططططططتوى أداء بعا المهارات األسططططططططاسططططططططية في كرة القدم )قيد والتغير ، القدرة على التعلم ( 

 البحث( لدى عينة البحث.

 فروض البحث:
متغيرات ) القدرة على التوجيه ، توجد فروق دالة إحصطططططططططائيًا في مسطططططططططتوى متغيرات الرشطططططططططاقة  -1

عينطططة البحطططث من خالل البرنطططامج لطططدى القطططدرة على التكيف والتغير ، القطططدرة على التعلم ( 
 الموضوع لصال  القياس البعدي.

توجد فروق دالة إحصطططائيًا في مسطططتوى أداء بعا المهارات األسطططاسطططية )قيد البحث( لناشطططئى  -2
 كرة القدم لصال  القياس البعدي.

متغيرات ) القدرة على التوجيه ، القدرة على توجد عالقة موجبة بين بعا متغيرات الرشطططططاقة  -3
ومسطططتوى أداء بعا المهارات األسطططاسطططية في كرة القدم والتغير ، القدرة على التعلم (  التكيف

 )قيد البحث( لدى عينة البحث.

 
 
 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


 
 (1البدنية والرياضة من الكفاية اىل الكفاءة " )العدد جملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول " الرتبية 

  2019/  4/  18:  17خالل الفرتة من  -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 213 

 

ISSN : : 2636-3860  

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

 املصطلحات املستخدمة بالبحث:
 :Agilityالرشاقة 
هي القدرة على تغيير أوضطططاع الجسطططم أو اتجاهاته بسطططرعة وبدقة وبتوقيت سطططليم، بما يتناسطططب  

:  15الحركي سطططططواء كان ذلك بكل أجزاء الجسطططططم أو بجزء منه على األرا أو في الهواء )مع األداء 
374) 

 متغريات الرشاقة :
 القدرة التوجيهيه :  

الحركات الصطططططططططططططعبة في األداء والتي تحتوي علي أكثر من هدف حيث تؤدي بمسطططططططططططططتوي  هى 
في أو تمريرها عالي من الرشططاقة كاسططتقبال الكرة بوضططعيات وارتفاعات مختلفة وتسططديدها علي المرمي 

 (تعريف إجرائي ) نفس اللحظة  
 القدرة على التكيف والتغري : 

لحركي كسطططططططططططططرعة التنقل بين الهجوم والدفاع كما داء الحركات ورد الفعل اهي السطططططططططططططرعة في أ 
 (تعريف إجرائي)يتطلبه الموقف 

 القدرة على سرعة التعلم :
هي زيادة في عدد تكرارات التمرين حتي يصططططل الالعب إلي أداء التمرين في أقل وقت ممكن  

 (تعريف إجرائي)
لى مسطططططططتوى مهارى هى زمن التعلم أو عدد التكرارات التى يحتاجها الرياضطططططططى للوصطططططططول اأو  
 ( .266:  7معين ) 

 :Physical Preparationاإلعداد البدني 
هو ذلك المحتوى من التدريبات مقننة الحمل والموضوعة وفق األسس العلمية للتدريب بهدف  

الوصططططططول بالالعبين إلى أعلى مسططططططتوى ممكن من اللياقة البدنية في لعبة كرة القدم وبما يتطلبه األداء 
 (35: : 58المهاري والخططي والذهني في مختلف مراحل الموسم الرياضي. )

 :Physical fitness for football players اللياقة البدنية اخلاصة بالعبي كرة القدم

هي إكسطططاب الالعب الصطططفات )العناصطططر( البدنية األسطططاسطططية والضطططرورية للعبة كرة القدم، وقد  
 Enduranceوالتحمل  Strengthاصططططططططر أسططططططططاسططططططططية وهي، القوة أجمع العلماء على أنها خمسططططططططة عن

 Agility( .58  :220)والرشاقة  Flexibilityوالمرونة  Speedوالسرعة 
 Skillاملهارة 
هي مقدرة الفرد على التوصطططططططل إلى نتيجة من خالل القيام بأداء واجب حركي بأقصطططططططى درجة  

 (104:  64ن. )من اإلتقان مع بذل أقل قدر من الطاقة في أقل زمن ممك
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 اإلعداد املهارى يف كرة القدم :
كل اإلجراءات التي يتبعها المدرب بهدف الوصططططططططططططططول إلى  ( بأنه1994يعرفه حنفي مختار )

الدقة واإلتقان والتكامل في أداء جميع المهارات األسططططططططططططططاسططططططططططططططية للعبة كرة القدم بحيث يمكن أن يؤديها 
 (65: 25الالعب بصورة آلية متقنة تحت أي ظروف من ظروف المباراة .)

 التدريب يف كرة القدم :
عبارة عن عملية تربوية مخططة مبنية على أسططططططططططططططس ه ( " بأن2010رفه حسططططططططططططططن ابوعبدة )يع

علمية هدفها الوصول بالالعبين إلى أرقى المستويات الرياضية خالل االرتفاع السريع بمقدرة الالعب 
 (21:  21الفسيولوجية والوظيفية والفنية والنفسية والذهنية ".) 

 الدراسات السابقة :
 الدراسات العربية:

أثر تطوير الرشططاقة الخاصططة دراسططة بعنوان  (51( )2009) الرحمن محمد علىمحمد عبد جرى أ -1
، هدفت الى  الكاراتيه ناشئيبحركات القدمين على تحسين فعالية أداء بعا المهارات الهجومية لدى 

( تخصص 17: 15ة بحركات القدمين لناشئ الكاراتيه المرحلة من )طططططططططططططططاقة الخاصطططططططططططططططوير الرشطططططططططططططططتط
التعرف على تأثير تطوير الرشططاقة الخاصططة على فعالية بعا المهارات الهجومية لدى ، و  "الكوميتيه"

تم اختيار العينة ، واستخدم المنهج التجريبى ، و )كوميتيه(  الفعليمسابقات القتال  فيالكاراتيه  ناشئي
أهم ، ومن سطططنة( 17- 15سطططموحة تخصطططص كوميتيه مرحلة من ) نادي العبيعمدية من بالطريقة ال

الموجه لتطوير الرشطططططططططاقة الخاصطططططططططة بتحركات القدمين  التدريبي األسطططططططططلوبأدى  لدراسطططططططططته بأنة النتائج
 والزمني الحركيوالمسار  العضليتمرينات مشابهة لطبيعة األداء المهارى من حيث العمل  وباستخدام
اتضططططططططحت من خالل  التيعلى فعالية األداء المهارى للمهارات قيد الدراسططططططططة  اإليجابيلتأثير لها إلى ا

أظهر ، و الخاصطططططططة للمجموعة التجريبية على المجموعة الضطططططططابطة  هاختبارات وقياسطططططططاتاألتفوق نتائج 
ل خال أسططططاسططططيالمقترح لتنمية الرشططططاقة بتحركات القدمين أهمية التحركات كعنصططططر  التدريبيالبرنامج 

وجود فروق دالططة ، و المبططاريططات وكططذلططك أهميططة تططدريبططات الرشطططططططططططططططاقططة للتحركططات خالل الوحططدة التططدريبيططة 
جميع المتغيرات الخاصطة بالقدرات الحركية  فيإحصطائيا بين المجموعتين لصطال  المجموعة التجريبية 

بططة لططدى أظهر البحططث إثراء المجموعططات الحركيططة المرك، و وكططذلططك مسططططططططططططططتوى فعططاليططة األداء المهططارى 
الالعبين وكذالك حسططططططن اسططططططتغالل مسططططططاحات الملعب وكذلك ضططططططبط مسططططططافة اللعب وذلك من حسططططططن 

، هجوم الخصططططططم  فيالدخول والخروج الجيد بعد الهجوم وكذلك إيجاد ثغرات  فيالتحركات  اسططططططتغالل
 ,وااللتحاماتمن الهجوم المضطططططططططاد قة تحركات القدمين اإلقالل أظهر البحث من خالل تطوير رشطططططططططاو 
الملعب وكذلك الدخول والخروج بالزوايا المختلفة وأيضطططططططا  اسطططططططتغاللحسطططططططن  ونالالعب اسطططططططتطاعث حي
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 اختباراتسططتة  إلىتم التوصططل ، بالمرحلة الرجوعية باإلضططافة إلى المرحلة األسططاسططية للمهارة  االهتمام
 فيمقننة لقياس القدرات البدنية حيث تمتعت بالمعامالت العلمية )الصطططططططططدق ، والثبات( والمسطططططططططتخدمة 

 –تحمل األداء  –تحمل القوة  –تحمل السطططططططرعة  –البحث لقياس القدرات البدنية )قوة مميزة بالسطططططططرعة 
قتال فعلى  رشاقة تحركات القدمين( الخاصة بالمرحلة السنية قيد البحث تخصص –الرشاقة الخاصة 

 "كوميتيه".

( دراسططة بعنوان "تأثير اسططتخدام أسططلوب التدريب 69()2009أجرى "ياسططر عثمان محمد عثمان" ) -2
رة القدم" ، وهدفت الدراسططططططططططة إلى التعرف على تأثير ى متغيرات بدنية ومهارية لناشططططططططططئي كالمتقاطع عل

رونة، الرشطططططططاقة(، والتعرف على أسطططططططلوب التدريب المتقاطع على تحسطططططططين بعا المتغيرات البدنية )الم
تأثير أسطططططططططلوب التدريب المتقاطع على تحسطططططططططين بعا المتغيرات المهارية )الجري بالكرة، المراوغة( ، 

 20وعددهم  "بنادي الداخلية الرياضطططي"سطططنة  13واشطططتملت عينة الدراسطططة على العبي كرة القدم تحت 
ة ضططططابطة( ، واعتمد الباحث على اسططططتخدام )عين "وفريق وادي دجلة الرياضططططي"العبًا )عينة تجريبية( 

المنهج التجريبي لمعالجة مشططططططكلة البحث وتوصططططططل الباحث إلى أن البرنامج الترديبي المقترح أدى إلى 
 تحسين كل من مستوى القدرات البدنية والقدرات المهارية قيد البحث. 

امج تدريب للمهارات ( دراسطططططططططططططططة بعنوان "تأثير برن4()2009أجرى "أحمد محمد سططططططططططططططيد إبراهيم" ) -3
سنة في كرة القدم" ، وهدفت الدراسة إلى  13الحركية األساسية على المستوى المهاري للناشئين تحت 

التعرف على تأثير البرنامج التدريبي في تنمية بعا المهارات الحركية األسطططططططططططططططاسططططططططططططططية )قيد البحث( 
في كرة القدم )قيد البحث( ، وقام للمجموعة التجريبية، وتأثيره على تطوير بعا المهارات األسططططاسططططية 

الباحث باسطططتخدام المنهج التجريبي بتصطططميم مجموعتين تجريبية وضطططابطة، كما اشطططتملت عينة البحث 
، وتوصطططططل الباحث إلى تحسطططططين المهارات  "نادي بني سطططططويف الرياضطططططي"ناشطططططئ من ناشطططططئي  22على 

بالبرنامج التدريبي المقترح والذي تفوق  الحركية األسطططاسطططية ومهارات كرة القدم قيد البحث نتيجة االلتزام
 على البرنامج التقليدي. 

( دراسططة بعنوان "المتطلبات البدنية المسططاهمة في أداء 38()2008أجرى "عصططام حنفي دروي " ) -4
، وهدفت الدراسططة إلى التعرف على أهم  "بعا المهارات األسططاسططية لناشططئي كرة القدم )دراسططة تحليلية(

 17ة المسطططاهمة في أداء بعا المهارات األسطططاسطططية الدفاعية لناشطططئي كرة القدم تحت المتطلبات البدني
العبًا  30سنة ، وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي لمعالجة مشكلة البحث واشتملت العينة على 

، وقد توصطططل الباحث من خالل الدراسطططة إلى وجود عالقات ارتباطية دالة "أكتوبر 6نادي "من ناشطططئي 
 ئيًا بين المتطلبات البدنية قيد البحث وما بين المهارات األساسية الدفاعية قيد البحث. إحصا
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( دراسطططة بعنوان "تأثير برنامج تدريبي للقوة المميزة 31()2006أجرى "سطططيد الحداد محمد حسطططن" ) -5
الرشططططططاقة ، ومعرفة تأثيره على مسططططططتوى "بالسططططططرعة على األداء المهاري والمتطلبات المهارية قيد البحث

واسططططططططططتخدم الباحث المنهج التجريبي لمجموعتين رتبطة بالمتغيرات قيد الدراسططططططططططة ، الخاصططططططططططة لديهم الم
مقسمين  "منتخب جامعة األزهر"العب كرة يد من  30ضابطة وتجريبية، واشتملت عينة البحث على 

دام تجريبية(. وهدفت الدراسطططططططططططططة إلى معرفة مدى تأثير اسطططططططططططططتخ 15ضطططططططططططططابطة،  15على مجموعتين )
المالعب المصطغرة على تنمية عنصطر الرشطاقة لدى العبي كرة اليد ، واسطفرت النتائج الى وجود تأثير 

 ايجابى برنامج تدريبي للقوة المميزة بالسرعة على األداء المهاري والمتطلبات المهارية قيد البحث 
دريبي للقوة المميزة ( دراسطططة بعنوان "تأثير برنامج ت31()2006أجرى "سطططيد الحداد محمد حسطططن" ) -6

، ومعرفة تأثيره على مسططططططتوى الرشططططططاقة "بالسططططططرعة على األداء المهاري والمتطلبات المهارية قيد البحث
واسططططططططططتخدم الباحث المنهج التجريبي لمجموعتين رتبطة بالمتغيرات قيد الدراسططططططططططة ، الخاصططططططططططة لديهم الم

مقسمين  "منتخب جامعة األزهر"العب كرة يد من  30ضابطة وتجريبية، واشتملت عينة البحث على 
تجريبية(. وهدفت الدراسطططططططططططططة إلى معرفة مدى تأثير اسطططططططططططططتخدام  15ضطططططططططططططابطة،  15على مجموعتين )

المالعب المصطغرة على تنمية عنصطر الرشطاقة لدى العبي كرة اليد ، واسطفرت النتائج الى وجود تأثير 
 ري والمتطلبات المهارية قيد البحث ايجابى برنامج تدريبي للقوة المميزة بالسرعة على األداء المها

 أساليبتأثير استخدام بعا "دراسة بعنوان  (66( )2005) الحاوي وائل كامل محمد دراسة :  -7
 "تنمية الرشاقة على ديناميكية تطوير بعا مهارات الجمباز لدى طالب كلية التربية الرياضية للبنين

النتائج  ، ومن أهمطالب  45هذه الدراسة على عينة قوامها  أجريت التجريبي ، والمنهج ، واستخدم 
 األولىوعة التجريبية التمرينات المشابهة ببرنامج المجم أسلوباستخدام ن التي أسفرت عنها الدراسة أ

التمرينات  أسلوباستخدام ، وان المهارى للمهارتين قيد الدراسة األداءتنمية الرشاقة وتحسين  في تأثيرهله 
تحسين  إلى أدىالخاصة لتنمية الصفات البدنية المكونة للرشاقة ببرنامج المجموعة التجريبية الثانية 

المهارى له تأثير طفيف لتحسين  األداءتكرار  أسلوباستخدام وأن  المهارى للمهارتين قيد الدراسة األداء
 المهارى للمجموعة الضابطة . األداء

مستوى أداء العبي كرة القدم بداللة "دراسة بعنوان  (35( )2002)اجرى عبد الهادي إبراهيم يونس  -8
المهارى  –، وهدفت الى التعرف على الفرق في المستوى البدني  "بعا المتغيرات البدنية والمهارية

، والتعرف على أهم  "أندية القاهرة الكبرى"سنة وبعا  15تحت سن  "منتخب مصر"بين العبي 
المتغيرات البدنية في األداء البدني لفرق البحث ، والتعرف على أهم المتغيرات المهارية المساهمة في 

البحث ، ووضع معادلة تنبؤ لمستوى األداء البدني المهارى لعينة البحث ، ومن األداء المهارى لعينة 
سنة وبعا العبي  15د فروق في المستوى بين العبي منتخب مصر تحت و وجالدراسة نتائج أهم 
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األندية في جميع المتغيرات البدنية قيد البحث لصال  العبي المنتخب ، يوجد فروق في المستوى 
سنة وبعا العبي األندية في جميع المتغيرات المهارية  15ي منتخب مصر تحت المهارى بين العب

قيد البحث لصال  العبي المنتخب عدا ) مهارة ركل الكرة بالقدم اليسرى ، رمية التماس مسافة( ، وأهم 
قة المتغيرات البدنية المساهمة في األداء البدني لعينة البحث على الترتيب هي )سرعة االنتقال ، الرشا

( ، وان أهم المتغيرات المهارية المساهمة في األداء المهارى لعينة البحث على الترتيب هي )رمية 
التماس لمسافة ، ركل الكرة بالقدم اليسرى ، الجري المتعرج بالكرة ( ، وتم التوصل إلى معادلتين للتنبؤ 

 بمستوى األداء البدني والمهارى لعينة البحث . 
التمرينات  أشكالاثر استخدام بعا "دراسة بعنوان  (36( )2001) مطاوع براهيمإحمد أعرفه اجرى  -9

في رياضة الجمباز  الرشاقةبعا حركات  أداءالبدني(على تحسين مستوى  واإلعداد اإلحماء)الزوجية
 الزوجيةوضع برنامجين مقترحين باستخدام التمرينات  ، وهدفت إلى "اإلعدادي األوللتالميذ الصف 

على تنمية  تأثيرهلمعرفة  ةل والتغلب على اتخاذ الزميل كعقبكل وزن الزمي أولين حمل جزء ذات الشك
قوامها  العشوائية بالطريقة ةعين، واختيرت والتوازن في رياضة الجمباز  الرشاقةلحركات  األداءمستوى 

، المنهج التجريبي واستخدم مجموعات  3وتم تقسيمهم ل اإلعدادي األولتلميذ من تالميذ الصف  70
 ركل وزن الزميل يؤث أوذات الشكل حمل جزء  الزوجيةبرنامج التمرينات أن  الدراسة, نتائج ومن أهم

والتوازن لتالميذ  الرشاقةحركات  أداءوالتوازن وتنمية مستوى  الرشاقةايجابي على تطور عنصري  تأثير
ذات الشكل المتغلب على  الزوجيةبرنامج التمرينات  ، وأن ي رياضة الجمبازف اإلعدادي األولالصف 

 السرعة والتوازن ماعدا قياس الرشاقةايجابيا على قياسات عنصري  تأثيرااتخاذ الزميل كعقبه يؤثر 
 . الحركية

دراسة بعنوان األهمية النسبية للعناصر البدنية  (68( )2001)جرى  ياسر حسين منصور أ -10
ساهمة في أداء بعا مهارات كرة القدم ، وهدفت الى التعرف على أهم العناصر البدنية المساهمة الم

في أداء بعا المهارات لكرة القدم ، والتعرف على األهمية النسبية للعناصر البدنية المساهمة في أداء 
ية المختارة بداللة كل مهارة من المهارات قيد الدراسة ، واستخدام معادلة التنبؤ بالمهارات األساس

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين المتغيرات البدنية وبعضها النتائج الصفات البدنية ، ومن أهم 
البعا اآلخر لعينة البحث ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين المتغيرات المهارية بعضها 

ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين المتغيرات البدنية والمهارية لعينة البحث  البعا لعينة البحث
وان أهم عناصر اللياقة البدنية المساهمة في مهارة التمرير لالعبي كرة القدم عينة البحث كانت على 

دنية ، وأهم عناصر اللياقة الب %44,86التوالي السرعة االنتقالية ، تحمل القوة وبلغت مساهمتها 
المساهمة في مهارة المراوغة وكانت على التوالي الرشاقة ، تحمل القوة ، السرعة االنتقالية وبلغت 
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، وأهم عناصر اللياقة البدنية المساهمة في مهارة التصويب كانت على التوالي  %43,16مساهمتها 
عناصر اللياقة البدنية  ، وأهم %42,15القوة المميزة بالسرعة ، تحمل القوة وقد بلغت نسبة مساهمتها 

المساهمة في المجموع المهارى لالعبي كرة القدم كانت على التوالي القوة المميزة بالسرعة ، القوة ، 
 .  %47,97الرشاقة وقد بلغت نسبة مساهمتها 

( دراسطططططططططة بعنوان "أثر اسطططططططططتخدام برنامج تدريبي لفترة 42()2000أجرى "فاروق محمد عوا" ) -11
سطططططنة بنادي  15المتغيرات البدنية والمهارية لدى العبي كرة القدم الناشطططططئين تحت  اإلعداد على بعا

تصطططميم برنامج تدريبي لتحسطططين بعا المتغيرات  ، وهدفت الدراسطططة الى عجمان الرياضطططي باإلمارات"
البطططدنيطططة والمهطططاريطططة والتوقف على تطططأثير البرنطططامج المقترح على التقطططدم في األداء البطططدني والمهطططاري ، 

العبًا من ناشطططططططئي نادي عجمان الرياضطططططططي باإلمارات، وقام الباحث  31تملت عينة البحث على واشططططططط
باسططططططططططططتخدام المنهج التجريبي في معالجة مشططططططططططططكلة البحث، وقد توصططططططططططططل الباحث إلى وجد فروق دالة 
إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصال  المجموعة الضابطة ، وأهمية استخدام 

سطططائل التدريبية )مختلفة األحجام( في تنمية وتطوير الجري بالكرة طططططططططططططططططط وبدون كرة والمرتبطة بصطططفة الو 
 الرشاقة ولصال  المجموعة التجريبية. 

( دراسة بعنوان "تأثير استخدام بعا الوسائل التدريبية 54()2000أجرى "محمد محسن زمزم" ) -12
شطططططططاقة لالعب كرة القدم" ، وهدفت الى التعرف على تطوير بعا المهارات األسطططططططاسطططططططية المرتبطة بالر 

على تأثير اسطططططتخدام بعا الوسطططططائل التدريبية على تطوير بعا المهارات األسطططططاسطططططية )الجري بالكرة، 
م ، 1985الجري بدون كرة، ضرب الكرة بالرأس( والمرتبطة بالرشاقة لدى العبي كرة القدم من مواليد 

للوسطططططططططططططائل التدريبية يحقق أهداف البرامج التدريبية، حيث وقد توصطططططططططططططل الباحث إلى أن اإلعداد الجيد 
أظهرت الدراسططططة وجود فروق بين القياس القبلي والبعدي لصططططال  المجموعة التجريبية التي اسططططتخدمت 
الوسائل التدريبية، وتوصل إلى أن صفة الرشاقة تعمل على تحسين األداء المهاري لناشئي كرة القدم، 

 ات داللة إحصائية بين القياسات القبلية والبعدية لصفة الرشاقة. كما توصل إلى وجود فروق ذ
 الدراسات األجنبية:

( بدراسططططططططططططة بعنوان "التطور الهرمي 2003()76) Justaen O'Connerقام جوسططططططططططططتين أوكنير   -1
الطبيعي للمهارات الحركية األسططاسططية"، وهدفت الدراسططة إلى تطوير اختبارات مرجعية للمعايير األربعة 

المهارات الحركية األسطططاسطططية )الرمي، المشطططي، الضطططرب بالعصطططا باسطططتخدام اليدين، تنطيط الكرة( ، من 
تلميذ وتلميذة وتم اختيارهم بالطريقة  200واسططططططططططططططتخدم الباحث المنهج التجريبي وبلغت عينة البحث 

وجود العشططططوائية وكانت من أهم النتائج وجود تحسططططن في مسططططتوى المهارات الحركية األسططططاسططططية نتيجة 

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


 
 (1البدنية والرياضة من الكفاية اىل الكفاءة " )العدد جملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول " الرتبية 

  2019/  4/  18:  17خالل الفرتة من  -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 219 

 

ISSN : : 2636-3860  

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

تحسططططن في مسططططتوى المهارات المتخصططططصططططة وخاصططططة المتعلقة بالرمي وتفوق المجموعة التجريبية على 
 المجموعة الضابطة. 

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

التصططططططميم التجريبي، لمجموعة واحدة باسططططططتخدام القياس  الباحث المنهج التجريبي ذواسططططططتخدم  
 ظرًا لمالئمته لطبيعة هذه الدراسة.القبلي والبعدي، في معالجة مشكلة البحث، ن

 عينة البحث:
سنة والمسجلين  15تحت  الكويت" نادي"اختار الباحث عينة البحث بالطريقة العمدية، لفريق  
( ناشئ 20وبلغ عددهم ) ، 2017/2018لكرة القدم في الموسم الرياضي  الكويتى االتحاد فيرسميًا 
وذلك لعدم االنتظام  %25بنسبة ( ناشئين كعينة استطالعية 10، كما تم اختيار عدد ) %50بنسبة 

اسطططططططططططططتبعاد الناشطططططططططططططئين غير المنتظمة ، وقد تم وهم المتبقين من اجمالى مجتمع البحث واإلصطططططططططططططابات 
 المنتظمين فى التدريب والمصابين .

 (1جدول )
 توصيف عينة البحث

 اإلجمالي
 عينة مستبعدة

 المجموع
عينة الدراسة 
 االستطالعية

عينة الدراسة 
 األساسية

 األندية
 عدم انتظام مصابين

 سنة 15نادي الكويت تحت  20 10 30 6 4 10

 ( لألسباب اآلتية:سنة 15تحت  الكويتنادي )اجراء بحثه وهو مكان  الباحثاختار  وقد
 توافر عينة البحث بالنادي . •

  .( 1مرفق ) على تنفيذ التجربة المسئولين موافقة •
  واألجهزة كوسائل تسهم في تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح األدوات وجود •

 . المتغيرات ضبط سهولة •

 لهذا الفريق مرفق . العباكون الباحث  •

 أدوات مجع البيانات :
 قام الباحث باختيار القياسات الوصفية لعينة البحث وهى كما يلى : 

 القياسات الوصفية : 
 قياس السن ) تاريخ الميالد ( ألقرب شهر . -
 قياس الطول ) الريستاميتر ( ألقرب سم . -

 قياس الوزن ) الميزان الطبي ( كجم . -
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 العمر التدريبي  -

 متغريات الرشاقة :
رجعي للباحث وهدف البحث اسطططططططتطاع الباحث تحديد متغيرات الرشطططططططاقة من خالل اإلطار الم 

التي رأى الباحث أنها قد تكون األنسطططططططططططب لجمع البيانات الالزمة إلجراء هذا البحث ، وقد قام الباحث 
 15( حول أهم متغيرات الرشططططططاقة الخاصططططططة بالعبي كرة القدم تحت 2باسططططططتطالع رأى الخبراء مرفق )

 .سنة
 -طالع الرأي كما يلى :وكانت نتائج است

 ( 2جدول ) 
 النسبة المئوية الستطالع رأى الخبراء فى أهم المتغيرات الخاصة بالرشاقة 

 سنة 15كرة القدم تحت  لناشئى
 10ن = 

 نسبة الموافقة غير موافق موافق متغيرات الرشاقة م
 %90 1 9 القدرة على التوجيه 1
 %90 1 9 القدرة على التكيف والتغير 2
 %40 6 4 القدرة على التعلم 3

( النسطططططططبة المئوية السطططططططتطالع رأى الخبراء فى أهم المتغيرات الخاصطططططططة 2يتضططططططط  من جدول ) 
( فكانت النسطططططططبة %90إلى  %40سطططططططنة وقد تراوحت ما بين ) 15كرة القدم تحت  لناشئئئئئئىبالرشطططططططاقة 

،  %90نسططططططططططططططبة  التكيف والتغيرالقدرة على و  %85,71بنسططططططططططططططبة  القدرة على التوجيهالمئوية لمتغير 
القدرة ، وقد قبل الباحث بعد هذه النسططب لمتغيرات الرشططاقة اختبار متغير  %40وسططرعة التعلم بنسططبة 

كرة القدم تحت  لناشئئئى، كأهم المتغيرات الخاصططة بالرشططاقة  القدرة على التكيف والتغيرو  على التوجيه
 سنة 15

 اختبارات الرشاقة :
( التى اختارها الخبراء ثم 3ختبارات تتناسططب مع متغيرات الرشططاقة مرفق )قام الباحث بتحديد ا 

 قام بعرا هذه االختبارات لتحديد المناسب منها 
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 ( 3) ل جدو
 النسبة المئوية الستطالع رأى الخبراء حول االختبارات المناسبة للمتغيرات الخاصة 

 سنة 15بالرشاقة لناشئى كرة القدم تحت 
 نسبة الموافقة غير موافق موافق االختبار متغيرات الرشاقة م

 القدرة على التوجيه 1
 %90 1 9 الجري الزجزاجى بالكرة بين الكرات

 %70 3 7 الزجزاجى بالكرة بين االقماعالجري 
 %60 4 6 (   8الجري على شكل )

القدرة على التكيف  2
 والتغير

 %90 1 9 الجري االرتدادي
 %60 4 6 الجري المكوكي

 %50 5 5 الجري مع تغيير االتجاه
( النسططططططططبة المئوية السططططططططتطالع رأى الخبراء حول االختبارات المناسططططططططبة 3يتضطططططططط  من جدول ) 

 %90الى  %50سططنة وقد تراوحت ما بين ) 15كرة القدم تحت  لناشئئئىللمتغيرات الخاصططة بالرشططاقة 
( ، هذا وقد قبل الباحث االختبار الذى حقق أعلى نسطططططططططططبة موافقة للخبراء في متغيري الرشطططططططططططاقة ، لذا 

، واختبار  القدرة على التوجيهفي متغير  الجري الزجزاجى بالكرة بين الكراتالموافقة على اختبار تمت 
 لناشئئئئى( كأهم المتغيرات الخاصطططططة بالرشطططططاقة  القدرة على التكيف والتغيرالجري االرتدادي فى متغير 

 سنة 15كرة القدم تحت 
 أهم املهارات األساسية يف كرة القدم لعينة البحث :

من خالل اإلطططار المرجعي للبططاحططث وهططدف البحططث اسططططططططططططططتطططاع البططاحططث تحططديططد أهم المهططاريططة  
( والتي رأى أنها قد تكون األنسطططططططططططب لجمع البيانات 5األسطططططططططططاسطططططططططططية فى كرة القدم لعينة البحث مرفق )

( حول أهم المتغيرات 2الالزمة إلجراء هذا البحث ، وقد قام الباحث باسطططططططططططططتطالع رأى الخبراء مرفق )
 رى للعينة قيد البحث .المها

 ( 4جدول ) 
 النسبة المئوية الستطالع رأى الخبراء في أهم المهارات األساسية 

 سنة 15في كرة القدم لعينة البحث تحت 
 21ن = 

 نسبة الموافقة غير موافق موافق االختبارات م

1 

 ركل الكرة
 %40 6 4 الركل بباطن القدم أ

 %90 1 9 الداخليالركل بوجه القدم  ب
   %40 6 4 الركل بوجه القدم الخارجي ج
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 نسبة الموافقة غير موافق موافق االختبارات م
 %40 6 4 الركل بوجه القدم األمامي د

2 

 السيطرة على الكرة
 %20 8 2 كتم الكرة أ

 %90 1 9 امتصاص الكرة ب
 %40 6 4 إيقاف الكرة المتدحرجة على األرض ج

3 

 الجري بالكرة
 %30 7 3 الجري بالكرة بأسفل القدم أ

 %90 1 9 الجري بالكرة بوجهي القدم الداخلي والخارجي  ب
 %40 6 4 الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي ج
 %50 5 5 الجري بالكرة بوجه القدم األمامي د

 %60 4 6 المراوغة 4

5 

    ضرب الكرة بالرأس 

 %90 1 9 ضرب الكرة بالرأس من الحركة أ
 %60 4 6 الثباتضرب الكرة بالرأس من  ب
 %50 5 5 ضرب الكرة بالرأس من الوثب ج

 %40 6 4 ضرب الكرة بالرأس من الطيران د

6 

 مهاجمة الكرة 
 %20 8 2 مهاجمة الكرة من االمام أ

 %30 7 3 مهاجمة الكرة من الخلف ب
 %40 6 4 مهاجمة الكرة من الجانب  ج

7 
    رمية التماس

 %50 5 5 الثباترمية التماس من  أ
 %90 1 9 رمية التماس من الحركة ب
( النسطططططططططبة المئوية السطططططططططتطالع رأى الخبراء في أهم المتغيرات المهارية 4يتضططططططططط  من جدول ) 
( وقد قبل الباحث نسبة موافقة %90الى  %20سنة وقد تراوحت ما بين ) 15كرة القدم تحت  لالعبى

فأكثر في جميع متغيرات البحث لذا تمت الموافقة على )الركل بوجه القدم الخارجي ، إيقاف  90%
، ضططططططرب الكرة بالرأس  والخارجي الداخلي القدم هيبوجالكرة المتدحرجة على األرا  ، الجري بالكرة 
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 15قدم تحت كرة ال لالعبيمن الثبات ، رمية التماس من الثبات ( كأهم المتغيرات الخاصططة بالرشططاقة 
 سنة
 اختبارات املهارات يف كرة القدم : 3/3/5

قام الباحث بتحديد اختبارات تتناسططططططططططططططب مع اختبارات التي اختارها الخبراء ثم قام بعرا هذه  
 ( لتحديد المناسب منها 6االختبارات مرفق )

 ( 5جدول ) 
 المناسبة لقياسالنسبة المئوية الستطالع رأى الخبراء في االختبارات المهارية 

 سنة 15للمتغيرات المهارية لالعبي كرة القدم تحت  
 10ن = 

غير  موافق االختبارات م
 موافق

 نسبة الموافقة

1 

 ركل الكرة

الركل بوجه القدم 
 الداخلي

 %50 5 5 دقة ركل الكرة 
 %90 1 9 ركل الكرة ألبعد مسافة
 %40 6 4 التصويب على المرمى

2 

 الكرةالسيطرة على 

 امتصاص الكرة

 %50 5 5 ث( داخل دائرة30تنطيط الكرة )
السيطرة على الكرة القادمة من زميل خالل 

 ث( داخل دائرة30)
4 6 40% 

 %90 1 9 السيطرة على الكرة في مسافة محدودة

3 

 الجري بالكرة
الجري بالكرة 
بوجهي القدم 

 الداخلي والخارجي

 %90 1 9 م(25بين االقماع )الجري المتعرج بالكرة 
 %50 5 5 الجرى المتعرج بين االعالم

 %50 5 5 الجرى المكوكى بالكرة

4 

    ضرب الكرة بالرأس 
ضرب الكرة 
بالرأس من 

 الحركة

 %90 1 9 ضرب الكرة بالرأس من الجري ألبعد مسافة
 %50 5 5 ضرب الكرة بالرأس من الوثب ألبعد مسافة

 %60 4 6 الكرة بالرأس بين زميلينضرب 

5 
    رمية التماس

رمية التماس من 
 الحركة

 %90 1 9 رمية التماس ألبعد مسافة من الجري
 %60 4 6 دقة رمية التماس
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( النسبة المئوية الستطالع رأى الخبراء فى االختبارات المهارية المناسبة 5يتض  من جدول ) 
( %90الى  %40سطططنة ، وقد تراوحت ما بين ) 15كرة القدم تحت  لالعبىلقياس للمتغيرات المهارية 

ارات فأكثر في جميع متغيرات البحث لذا تمت الموافقة على اختب %90وقد قبل الباحث نسططططبة موافقة 
م( ، ضطرب الكرة بالرأس 25ث( ، الجري المتعرج بالكرة )30)ركل الكرة ألبعد مسطافة ، تنطيط الكرة )

 لالعبيمن الثبات ألبعد مسططططططافة ، رمية التماس ألبعد مسططططططافة ( كأنسططططططب االختبارات لقياس المهارات 
 سنة 15كرة القدم تحت 

 جتانس عينة البحث   3/4
( في متغيرات النمو 20االسططططططاسططططططية وبلغ عددها )عينة البحث سططططططاب التجانس لقام الباحث بح 

 (.6جدول ))السن ، الطول ، الوزن ( 
 (6جدول )

 20المعالجات اإلحصائية لبيان التجانس لعينة البحث       ن=          

 االلتواء
االنحراف  

 المتوسط الوسيط المعياري
وحدة 
 المتغيراتالمعالجات اإلحصائية   القياس

 السن سنة 14.52 14.50 1.23 0.05
 الطول سم 158.34 158.00 6.28 0.16
 الوزن كحم 54.34 54.00 5.34 0.18

 العمر التدريبى سنة 2.48 0.56 2.50 0.11-
حيث تراوح   ( المعالجات اإلحصطططططططططططططططائية لعينة البحث لبيان التجانس للعينة 6يبين جدول ) 

مما يدل على أنها تقع  (3± ) ( وهذه القيم تنحصططططططططططططططر بين 0,18:  0,11-معامل االلتواء ما بين ) 
 مما يدل على تجانس عينة البحث في متغيرات )السن ،الطول ، الوزن  ( االعتداليتحت المنحنى 

 ة لالختبارات قيد البحث :املعامالت العلمي
 الصدق:
االختبارات البدنية لبيان صططططططططططططدق صططططططططططططدق التمايز بطريقة المقارنة الطرفية الباحث  اسططططططططططططتخدم 
وذلك فى مقارنة بين الربيعين األدنى واألعلى ، وذلك بإجراء  البحثهذه  ة فيالمسططططططططططططططتخدموالمهارية 
 . ( يوض  ذلك   7وجدول ) 18/7/2011-17الفترة من 
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 ( 7جدول ) 
 الربيعين األدنى واألعلىوقيمة )ت( بين  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط 

 10الرشاقة قيد البحث            ن=اختبارات  في                      

 االختبارات
 الربيع األعلى الربيع األدنى

 متوسط قيمة )ت(
 حسابي

 انحراف
 معياري

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 معياري

 *2.39 1.09 12.25 1.11 15.22 الجري الزجزاجى بالكرة بين الكرات
 *2.71 1.60 12.13 1.51 10.15 الجري االرتدادي

 2,262=  0,05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة 
الربيعين األدنى واألعلى ولصططال  ( وجود فروق دالة إحصططائيًا بين 7يتضطط  من الجدول رقم ) 

 .صدقهايشير إلى  الذيالمستخدمة، األمر  الرشاقةاختبارات  في الربيع األعلى
 ( 8جدول ) 

 الربيعين األدنى واألعلىوقيمة )ت( بين  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط 
 10المهارات قيد البحث         ن=اختبارات  في        

 االختبارات
 الربيع األعلى الربيع األدنى

 متوسط )ت(قيمة 
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

 *9.50 2.62 34.24 1.83 20.14 ركل الكرة ألبعد مسافة
 *8.11 1.36 25.88 1.27 14.58 السيطرة على الكرة في مسافة محدودة
الجري المتعرج بالكرة بين االقماع 

 *10.53 2.09 21.22 1.45 32.10 م(25)

الكرة بالرأس من الجري ألبعد ضرب 
 مسافة

11.36 1.42 18.42 1.86 14.98* 

 *19.59 0.86 24.10 0.78 16.58 رمية التماس ألبعد مسافة من الجري

 2,262=  0,05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى داللة 
الربيعين األدنى واألعلى ولصططال  ( وجود فروق دالة إحصططائيًا بين 8يتضطط  من الجدول رقم ) 

 .صدقهايشير إلى  الذيالمستخدمة، األمر  المهاراتاختبارات  في الربيع األعلى
 :ات ) الرشاقة واملهارية ( االختبار ثبات

عادة االسطططتطالعيةعلى العينة ات الباحث طريقة تطبيق االختبار  اسطططتخدم  نفس على تطبيقه  وا 
 االرتباط  ( يوض  قيم معامل9) وجدول test-retest - األولمن التطبيق  أسبوع العينة بعد
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 ( 9جدول ) 
 معامل االرتباط بين التطبيقين األولوقيمة  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط 

 الرشاقة قيد البحث          الختبارات والثاني 
 10ن=

 االختبارات
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 معامل
 متوسط (االرتباط

 حسابي
 انحراف
 معياري

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 معياري

 0.78 2.35 15.24 2.51 15.23 الجري الزجزاجى بالكرة بين الكرات
 0.73 1.73 10.12 1.83 10.14 الجري االرتدادي

 0,374=  0,05* قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة 
عالقة ارتباطيه دالة إحصطططائيا بين التطبيقين األول والثاني  ( وجود9من الجدول رقم ) يتضططط  

( 0,78:  0,73حيث تراوحت قيمة معامل االرتباط ما بين ) ،الرشاقة قيد البحث جميع اختبارات  في
الرشططططططاقة قيد  اختبارات ثبات تلكيشططططططير إلى  الذياألمر  0,05وجميعها دالة إحصططططططائيا عند مسططططططتوى 

 .لبحث ا
 ( 10جدول ) 

 معامل االرتباط بين التطبيقين األولوقيمة  المعياريواالنحراف  الحسابيالمتوسط 
 المهارية قيد البحث          الختبارات والثاني ا

 10ن=

 االختبارات
 التطبيق الثاني التطبيق األول

 معامل
 متوسط (االرتباط

 حسابي
 انحراف
 معياري

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 معياري

 0.76 1.75 20.19 1.11 20.14 ركل الكرة ألبعد مسافة
 0.80 1.34 14.67 1.25 14.58 السيطرة على الكرة في مسافة محدودة
 0.78 1.31 32.25 1.40 32.10 م(25الجري المتعرج بالكرة بين االقماع )

 0.75 1.82 11.51 1.61 11.36 ضرب الكرة بالرأس من الجري ألبعد مسافة
 0.76 1.24 16.45 1.51 16.58 رمية التماس ألبعد مسافة من الجري

 0,374=  0,05* قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة 
عالقة ارتباطيه دالة إحصطططططططططططططططائيا بين التطبيقين األول  ( وجود10من الجدول رقم ) يتضطططططططططططططط  

حيث تراوحت قيمة معامل االرتباط ما بين  ،البدنية والمهارية قيد البحث جميع االختبارات  والثاني في
 ثبات تلكيشطططططططططططططير إلى  الذياألمر  0,05( وجميعها دالة إحصطططططططططططططائيا عند مسطططططططططططططتوى 0,80:  0,75)

 .البحث البدنية والمهارية قيد  االختبارات
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 الربنامج املقرتح : 
 هدف الربنامج : 

 سنة . 15يهدف البرنامج الى تنمية الرشاقة والمهارات الحركية لدى ناشئى كرة القدم تحت  
 أسس الربنامج : 

لم يقتصططططر البرنامج الذي وضططططعه ونفذه الباحث على الوحدات التدريبية فقط بل اعتمد أيضططططًا  
التدريب ، ومن األهمية أن  أهداف الوسططططيلة التي يسططططتخدمها الباحث لتحقيقعلى طريقة التدريب فهي 

 تتناسب هذه الوسيلة وتحقيق الهدف ألنها تلعب دورا هاما في استفادة الالعب من التدريب .
كما أشططططططططططتمل البرنامج أيضططططططططططا على اإلجراءات اإلدارية واإلمكانات البشططططططططططرية من مسططططططططططاعدين  

 وقد راعى الباحث األسس اآلتية لضمان نجاح البرنامج:واألدوات واألجهزة المطلوبة 
 خضوع خطة البرنامج للهدف العام . -1
 مالئمة البرنامج للمرحلة السنية لعينة البحث . -2
 الزائد مراعاة التشكيل المناسب للحمل من حيث الحجم والشدة لتجنب ظاهرة الحمل -3
أن تكون فترات الراحة بين التمرينات داخل الجرعات التدريبية للوحدة التدريبية كافية لوصططططططططططططططول  -4

 أفراد عينة البحث للحالة الطبيعية .
 مراعاة التدرج في زيادة شدة وحجم الحمل . -5
 مرونة البرنامج بالقدر المناسب أثناء فترة تطبيق البرنامج وزمن المباريات التجريبية -6
 النواحي االقتصادية واالجتماعية ألفراد العينةمراعاة  -7
 سهولة وتوافر اإلمكانيات واألدوات المستخدمة. -8
اسططططططططططتخدام طرق التدريب ) الحمل المسططططططططططتمر ، الحمل الفتري المنخفا الشططططططططططدة ، الحمل الفترى  -9

المرتفع الشططططططططططططططدة ، الحمل التكراري ( التي من خاللها يتم التعرف على مسططططططططططططططتوى األداء المهاري 
 رتفاع به .واال

 توقيت البحث: )حمددات الربنامج املقرتح(:
فى الفترة من ، 2017/2018قام الباحث بإجراء البرنامج التدريبي في الموسططططططططططططم الرياضططططططططططططي  

( لتحديد محددات 7ثم قام الباحث بعرضطططططططططططططططه على الخبراء مرفق ) 2018 /30/9الى  7/7/2018
 -:البرنامج وأسفر استطالع راى الخبراء على ما يلى 

( أسططططططابيع لفترة االعداد العام, 4( أسططططططبوع, ويخصططططططص منها )12تحددت فترة االعداد للفريق ) 
بداية من االسطططططططططططبوع الخامس لبداية االعداد ( أسطططططططططططابيع تدريبية 8أن يكون البرنامج التدريبي المقترح )و 

اص ليكون الفترة ( منذ بداية فترة اإلعداد الخ12الخاص للفريق واستمر البرنامج حتى نهاية األسبوع )
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وذلك بهدف تحقيق النتائج وحدات تدريبية في األسططططططبوع  5( اسططططططابيع بواقع 8الفعلية لتطبيق البرنامج )
 .(12وذلك بعد العرا على الخبراء مرفق) التي يسعى إليها الباحث من خالل تطبيق البرنامج

o  ( 20حدة تدريبية )وقد راعى الباحث ان يكون زمن تطبيق البرنامج الخاص بالرشططططططططططططططاقة فى كل و
 دقيقة 

o  = 800دقيقة =  20× وحدات  5× اسطططابيع  8وقد بلغ مجموع زمن تدريبات الرشطططاقة بالبرنامج 
 دقيقة 

o ( أسططططابيع بواقع 8( خالل فترة اإلعداد الخاص لمدة )12طبق الباحث البرنامج المقترح مرفق )5 
 وحدات تدريبية أسبوعيًا. 5وحدات تدريبية أسبوعيًا  لتنمية عنصر الرشاقة بواقع 

 خطوات إجراء الدراسة:
 اختيار عينة البحث. •
 المس  المرجعي باإلضافة إلى آراء الخبراء. •

ات المهارية المراد تحسطططططططططططينها والتأثير عليها من خالل البرنامج التدريبي المقترح تحديد المتغير  •
 باستخدام عنصر الرشاقة وفقًا للمس  المرجعي وآراء الخبراء.

 ( 10قام الباحث بإجراء مس  مرجعى لتمرينات الرشاقة والتى تتناسب وكرة القدم مرفق ) •

 الخاصة بالعبي كرة القدم.تصميم برنامج تدريبي لتنمية اللياقة البدنية  •

 عرا البرنامج على السادة الخبراء. •

 إجراء القياسات المهارية والبدنية المستخلصة )قياس القبلي(. •

 تطبيق البرنامج المقترح على عينة البحث. •

 إجراء القياسات المهارية والبدنية المستخلصة )قياس البعدي(. •

 استخراج النتائج والتمكين اإلحصائي. •

 استخالص االستنتاجات والتوصيات وكتابة تقرير البحث. •

 القياس القبلى البعدى:
قام الباحث بإجراء القياس القبلى باسططططططططططتخدام االختبارات قيد البحث والتسططططططططططجيل فى اسططططططططططتمارة  

فى  القيططططاس البعططططدى على عينططططة البحططططث كمططططا قططططام بططططإجراء 6/7/2018( فى 8التسططططططططططططططجيططططل مرفق )
 مع مراعاة نفس الترتيب لالختبارات الذى اتبع فى القياس القبلى   30/9/2018

 املعاجلات اإلحصائية: 
 SPSSقام الباحث باستخدام األساليب والمعالجات اإلحصائية باستخدام البرنامج االحصائى  

 المناسبة وطبيعة الدراسة وهى كما يلى :واختار منها المعالجات اإلحصائية 
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 .ساب تجانس العينة والصدق والثبات والقياس القبلى والبعدىلح المتوسط الحسابي -1
 .لحساب تجانس العينة والصدق والثبات  االنحراف المعياري -2

 .لحساب نسب التغير بين القياس القبلى والقياس البعدى النسبة المئوية -3

 .لحساب تجانس العينة والصدق والثبات   االلتواء -4

 حساب الفروق بين القياسين القبلى والبعدىل T-Testاختبارات داللة الفروق )ت(  -5

لحسطططططططططاب الثبات لالختبارات قيد البحث ومعامل االرتباط بين  معامالت االرتباط )بيرسطططططططططون( -6
 .متغيرات البحث  

 عرض ومناقشة النتائج :
 عرض النتائج :

 لبحثالفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في مستوى الرشاقة لدى ناشئي كرة القدم عينة ا
 ( 11جدول ) 

 الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في مستوى الرشاقة
 20لدى ناشئي كرة القدم عينة البحث         ن=               

الفروق  القياس البعدي القياس القبلي االختبار متغريات الرشاقة م
 بني

 املتوسطات
 قيمة )ت( 

 احملسوبة
 ع س/ ع س/

القئئئئئئئئئدرة علئئئئئئئئئى  1
 التوجيه

الجئئئئئئئئري الزجزاجئئئئئئئئى 
 بالكرة بين الكرات

15.12 1.24 10.41 1.17 4.71 12.08* 

القئئئئئئئئئدرة علئئئئئئئئئى  2
 التكيف والتغير

 *11.78 4.24 1.05 8.11 1.19 12.35 الجري االرتدادي

 2,093=  0,05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 
( وجود فروق دالة احصطططائيا بين القياسطططين القبلى والبعدى فى مسطططتوى 11يتضططط  من جدول ) 

الرشطططططاقة لدى ناشطططططئي كرة القدم عينة البحث لصطططططال  القياس البعدى ، حيث ان قيمة )ت( المحسطططططوبة 
 . 0,05أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 

 ( 12جدول ) 
 نسب التحسن بين القياس القبلي والقياس البعدي في مستوى الرشاقة 

 20لدى ناشئي كرة القدم عينة البحث      ن=      

 القياس  االختبار متغيرات الرشاقة م
 القبلي

 القياس
 البعدي 

 نسبة 
 التحسن

 %31.15 10.41 15.12 الجري الزجزاجى بالكرة بين الكرات القدرة على التوجيه 1
 %34.33 8.11 12.35 الجري االرتدادي القدرة على التكيف والتغير 2
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( نسب التحسن بين القياس القبلي والقياس البعدي في مستوى الرشاقة 12يتض  من جدول ) 
( يوضطط  1( شططكل )%34,33 : %31,15لدى ناشططئي كرة القدم عينة البحث حيث تراوحت ما بين )

 هذه الفروق 

 
 
 
 

الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في مسئئئئئئتوى اداء المهارات االسئئئئئئاسئئئئئئية لدى 
 ناشئي كرة القدم عينة البحث 

 ( 13جدول ) 
 الفروق بين القياسين القبلي والبعدي في مستوى اداء المهارات االساسية لدى ناشئي كرة القدم عينة البحث
 20ن = 

 االختبارات م
الفروق  لبعديالقياس ا القياس القبلي

 بين
 المتوسطات

 قيمة )ت( 
 ع س/ ع س/ المحسوبة

 *11.34 10.66 3.46 34.25 2.16 23.59 ركل الكرة ألبعد مسافة 1
 *8.82 10.67 3.84 46.15 3.64 35.48 السيطرة على الكرة فى مسافة محدودة 2
 *13.25 2.12 0.35 4.26 0.59 6.38 م(25الجري المتعرج بالكرة بين االقماع ) 3
 *11.35 2.95 1.02 8.29 0.48 5.34 ضرب الكرة بالرأس من الجري ألبعد مسافة 4
 *12.19 5.12 1.36 15.38 1.25 10.25 رمية التماس ألبعد مسافة من الجري 5

 2,093=  0,05* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 

12.35

8.11

15.12

10.41

0

5
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20

الجرى االرتدادىالجرى الزجزاجى بين الكرات
القياس  القبلى

القياس  البعدى

( 1شكل  )   
مستوى الرشاقة  البعدي فيو القبلي  ينالقياسمتوسطات بين الفروق   

عينة البحثكرة القدم لدى ناشئي   
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( وجود فروق دالة احصطططائيا بين القياسطططين القبلى والبعدى فى مسطططتوى 13يتضططط  من جدول ) 
اداء المهارات االسطططاسطططية فى كرة القدم لدى أفراد عينة البحث لصطططال  القياس البعدى ، حيث ان قيمة 

 . 0,05)ت( المحسوبة أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية 
ن القياسطططططين القبلي والبعدي في مسطططططتوى اداء المهارات األسطططططاسطططططية لدى الفروق بين نسطططططب التحسطططططن بي
 ناشئي كرة القدم عينة البحث

 ( 14جدول ) 
 الفروق فى نسب التحسن بين القياسين القبلي والبعدي في مستوى أداء المهارات األساسية 

 لدى ناشئي كرة القدم عينة البحث
 20ن= 

 القياس االختبارات م
 القبلي 

 القياس
 البعدي

 نسبة 
 التحسن

 %45.19 34.25 23.59 ركل الكرة ألبعد مسافة 1
 %30.07 46.15 35.48 السيطرة على الكرة في مسافة محدودة 2
 %33.23 4.26 6.38 م(25الجري المتعرج بالكرة بين االقماع ) 3
 %55.24 8.29 5.34 ضرب الكرة بالرأس من الجري ألبعد مسافة 4
 %49.95 15.38 10.25 التماس ألبعد مسافة من الجريرمية  5

مستوى اداء  ( نسب التحسن بين القياس القبلي والقياس البعدي في في14يتض  من جدول ) 
( %55,24:  %30,07المهارات األساسية لدى ناشئي كرة القدم عينة البحث حيث تراوحت ما بين )

 ( يوض  هذه الفروق 2شكل )
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السيطرة على الكرة فىركل الكرة ألبعد مسافة

مسافة محدودة

الجرى المتعرج بالكرة بين

االقماع )25م(

ضرب الكرة بالرأس من

الجرى ألبعد مسافة

رمية التماس ألبعد مسافة

من الجرى

القياس  القبلى

القياس البعدى

( 2شكل  )   
الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي في مستوى اداء المهارات االساسية لدى 

 ناشئي كرة القدم عينة البحث
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 العالقة بين عنصر الرشاقة ومستوى المهارات األساسية المختارة لدى ناشئي كرة القدم
 ( 15جدول ) 

 مصفوفة االرتباطات البينية بين عنصر الرشاقة ومستوى المهارات األساسية المختارة
 لدى ناشئي كرة القدم 

 20ن = 

 املتغريات
الئئئئئئئئئئئئئجئئئئئئئئئئئئئري 

بالكرة  الزجزاجي
 بين الكرات

الئئئئئئئئئئئئئجئئئئئئئئئئئئئري 
 االرتدادي

لئركئئئئل بئوجئئئئه ا
القئئئدم الئئئداخلي 

 ألبعد مسافة

السئئئئئئيطرة على 
الكرة في مسافة 

 محدودة

الجري المتعرج 
بئئئئالئئئكئئئرة بئئئيئئئن 

 م(25االقماع )

كرة  ل ضئئئئئئئئئرب ا
بئئئئالئئئئرأس مئئئئن 
الئئجئئري ألبئئعئئئئد 

 مسافة

رميئئئة التمئئئاس 
ألبعد مسئئئئئئئئافة 

 من الجري

بالكرة بني  الزجزاجياجلري 
 *0,662 *0,812 *0,669 *0,764 *0,628 0,345  الكرات

 *0,833 *0,645 *0,859 *0,556 *0,716   اجلري االرتدادي
الركل بوجه القدم الداخلي 

 ألبعد مسافة
   0,840* 0,755* 0,559* 0,742* 

السيطرة على الكرة يف مسافة 
 *0,872 *0,826 *0,840     حمدودة

اجلري املتعرج بالكرة بني 
 م(25االقماع )

     0,772* 0,764* 

الكرة بالرأس من اجلري ضرب 
 ألبعد مسافة

      0,682* 

رمية التماس ألبعد مسافة من 
        اجلري

  0.444=  0.05* داللة معامل االرتباط الجدولية عند مستوى 
( وجود معامالت ارتباط موجبة دالة احصطططططططططائيا بين جميع عناصطططططططططر 15يتضططططططططط  من جدول ) 

  األساسية المختارة لدى ناشئي كرة القدمالرشاقة ومستوى المهارات 
 مناقشة النتائج :

( وجود فروق دالة احصططططططائيا بين القياسططططططين القبلى والعدى فى 12 ، 11يتضطططططط  من جدولى ) 
مسططتوى الرشططاقة لدى ناشططئي كرة القدم عينة البحث لصططال  القياس البعدى وتراوحت نسططب التحسططن ما 

 ( %34,33:  %31,15بين )

مستوى ويرجع الباحث هذه النتائج الى التأثير اإليجابي للبرنامج المقترح مما ادى الى تحسين  
فاروق محمد عوا"  تتفق مع نتائج دراسططططططططططةوهذه النتائج  لدى ناشططططططططططئ كرة القدم عينة البحث الرشططططططططططاقة

( والتى توصطططططططططلت إلى مدى أهمية اسطططططططططتخدام الوسطططططططططائل التدريبية )مختلفة األحجام( في 42) (2000)
 ة. تنمية وتطوير الجري بالكرة ط وبدون كرة والمرتبطة بصفة الرشاقة ولصال  المجموعة التجريبي

https://mnase.journals.ekb.eg/
mailto:Jatpessa@phed.usc.edu.eg


 
 (1البدنية والرياضة من الكفاية اىل الكفاءة " )العدد جملد خاص باملؤمتر العلمي الدولي األول " الرتبية 

  2019/  4/  18:  17خالل الفرتة من  -كلية الرتبية الرياضية جامعة مدينة السادات  

 

Website://mnase.journals.ekb.eg/ 

Email: Jatpessa@phed.usc.edu.eg 233 

 

ISSN : : 2636-3860  

 مجلة نظريات وتطبيقات التربية البدنية وعلوم الرياضة

 

( والتى 69) (2009ياسططططططططططططططر عثمان محمد عثمان" )كما تتفق هذه النتائج مع دراسطططططططططططططة  
توصططططلت إلى أن البرنامج التدريبي المقترح أدى إلى تحسططططين كل من مسططططتوى القدرات البدنية والقدرات 

 المهارية قيد البحث. 
والتي توصططططططلت  (36( )2001) مطاوع إبراهيمعرفه احمد  كما وتتفق هذه النتائج مع دراسططططططة 
 أداءوتنمية مسطططتوى  الرشطططاقةايجابي على تطور عنصطططر  تأثير رؤثت الزوجيةبرنامج التمرينات إلى أن 
 . األوللتالميذ الصف  الرشاقةحركات 
والتى اسفرت الى ان  (35( )2002)عبد الهادي إبراهيم يونس  وتتفق هذه النتائج مع دراسة 

 همة في األداء . الرشاقة أهم المتغيرات البدنية المسا

والتى اسطفرت الى ان  (66( )2005) الحاوي وائل كامل محمد  وتتفق هذه النتائج مع دراسطة  
 تنمية الرشاقة  . في تأثيرهله  األولىالتمرينات المشابهة ببرنامج المجموعة التجريبية  أسلوباستخدام 
( والتى أسطططططفرت عن 31) م(2006)سطططططيد الحداد محمد حسطططططن"  وتتفق هذه النتائج مع دراسطططططة 

 وجود تأثير ايجابى برنامج تدريبي للقوة المميزة بالسرعة على األداء المهاري والمتطلبات المهارية 
والتي توصططططططلت  (51( )2009) محمد عبد الرحمن محمد على وتتفق هذه النتائج مع دراسططططططة 
المقترح لتنمية الرشطططططططططاقة بتحركات القدمين أهمية التحركات كعنصطططططططططر  التدريبيأظهر البرنامج الى ان 
 خالل المباريات وكذلك أهمية تدريبات الرشاقة للتحركات خالل الوحدة التدريبية . أساسي

وهذا يحقق فرا البحث األول والذى ينص على "توجد فروق دالة إحصطططططططططططططائيًا في مسطططططططططططططتوى  
س القبلي والقياس البعدي وهذه الفروق لصطططططططططططططططال  القياس الرشطططططططططططططططاقة لدى أفراد عينة البحث بين القيا

 البعدي".

( وجود فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلى والعدى فى 14،  13يتض  من جدولى ) 
مستوى اداء المهارات االساسية فى كرة القدم لدى أفراد عينة البحث لصال  القياس البعدى وتراوحت 

 ( %55,24:  %30,07نسب التحسن ما بين )

ويرجع الباحث هذه النتائج الى التأثير اإليجابي للبرنامج المقترح مما ادى الى مسطططططططططططططتوى أداء  
( أن 1م()1994) المهارات االساسية لدى ناشئ كرة القدم عينة البحث وهذا ما يؤكده إبراهيم شعالن
فاءة الحركية باستخدام أداء المهارات األساسية في كرة القدم مرتبطة بالحركات األساسية وعناصر الك

األدوات واألجهزة يضطططططططططع أسطططططططططاسطططططططططا جيدا إلتقان وتثبيت األداء المهارى كما أن التدريبات المهارية في 
صططططططططورة مواقف خططية تعد الناشططططططططئين لمتطلبات اللعب خالل المباريات بكفاءة عالية باإلضططططططططافة إلى 

دا وليس ثابتا من خالل مرحلتي معدل التقدم في المسطططططططططتوى المهارى للناسطططططططططئين عينة البحث كان مطر 
 القياس للبرنامج التدريبي 
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والتي توصططططططلت  (51( )2009) محمد عبد الرحمن محمد على وتتفق هذه النتائج مع دراسططططططة 
 وباسطططططططتخدامتطوير الرشطططططططاقة الخاصطططططططة بتحركات القدمين الى الموجه أدى  التدريبي الى ان األسطططططططلوب

لها إلى  والزمني الحركيوالمسطططططار  العضطططططلين حيث العمل تمرينات مشطططططابهة لطبيعة األداء المهارى م
اتضحت من خالل تفوق نتائج  التيعلى فعالية األداء المهارى للمهارات قيد الدراسة  اإليجابيالتأثير 

 الخاصة للمجموعة التجريبية. االختباراتاختبارات وقياسات 
والتى اسطفرت الى ان  (66( )2005) الحاوي وائل كامل محمد  وتتفق هذه النتائج مع دراسطة  

  المهارى األداءتحسين  في تأثيرهالتمرينات المشابهة ببرنامج المجموعة التجريبية له  أسلوباستخدام 
( من 2003( )76) Justaen O'Connerجوسططتين أوكنير كما تتفق هذه النتائج مع دراسططة  

أهم نتائجها وجود تحسطططططن في مسطططططتوى المهارات الحركية األسطططططاسطططططية نتيجة وجود تحسطططططن في مسطططططتوى 
 المهارات المتخصصة وخاصة المتعلقة بالرمي 

والتي خلصططططططططت الى  (35( )2002)وتتفق هذه النتائج مع دراسططططططططة عبد الهادي إبراهيم يونس  
سنة وبعا العبي األندية في  15تحت وجود فروق في المستوى المهارى بين العبي منتخب مصر 

جميع المتغيرات المهارية قيد البحث لصال  العبي المنتخب ، ومن أهم المتغيرات المهارية المساهمة 
في األداء المهارى لعينة البحث على الترتيب هي رمية التماس لمسططططافة ، ركل الكرة بالقدم اليسططططرى ، 

 الجري المتعرج بالكرة.

والتى وتوصطططططططلت إلى  (4( )2009أحمد محمد سطططططططيد إبراهيم" )ج مع دراسطططططططة وتتفق هذه النتائ 
تحسططططططين المهارات الحركية األسططططططاسططططططية ومهارات كرة القدم قيد البحث نتيجة االلتزام بالبرنامج التدريبي 

 المقترح 
وهذا يحقق فرا البحث الثانى والذى ينص على "توجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى أداء  

ألسطططططططاسطططططططية لدى ناشطططططططئين كرة القدم بين القلي والقياس البعدي وهذه الفروق لصطططططططال  القياس المهارات ا
 البعدي".

( وجود معامالت ارتباط موجبة دالة احصطططططططططائيا بين جميع عناصطططططططططر 15يتضططططططططط  من جدول ) 
 الرشاقة ومستوى المهارات األساسية المختارة لدى ناشئي كرة القدم

عططة األداء فى كرة القططدم والتى يتبططاين فيهططا أداء الالعبين ويرجع البططاحططث هططذه النتططائج الى طبي 
بين الهجوم والدفاع هذا باإلضطططططططططططافة الى محاوالت تسطططططططططططجيل األهداف فى مرمى المنافس والتى تقابلها 
محاوالت المنافس اسطططططتخالص الكرة واالسطططططتحواذ عليها ، مما يتطلب مسطططططتوى عالى من اللياقة البدنية 

 يوجد ارتباط موجب بين الرشاقة والمهارات األساسية قيد البحث . وخاصة عنصر الرشاقة ، لذا
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والتي أسطططفرت عن  (68( )2001)ياسطططر حسطططين منصطططور  دراسطططةنتائج وتتفق هذه النتائج مع  
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين المتغيرات البدنية وبعضها البعا اآلخر لعينة البحث ، كما 

، ووجود  حصطططططططططائية بين المتغيرات المهارية بعضطططططططططها البعا لعينة البحثوجود عالقة ارتباطية دالة إ
 عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين المتغيرات البدنية والمهارية لعينة البحث . 

خلصططت إلى وجود  ( والتى38) (2008عصططام حنفي دروي " ) وتتفق هذه النتائج مع دراسططة 
عالقات ارتباطية دالة إحصائيًا بين المتطلبات البدنية قيد البحث وما بين المهارات األساسية الدفاعية 

 قيد البحث. 
( والتى أسطططططططططفرت على أن 54) (2000محمد محسطططططططططن زمزم" ) وتتفق هذه النتائج مع دراسطططططططططة 

بية، حيث أظهرت الدراسة وجود فروق بين اإلعداد الجيد للوسائل التدريبية يحقق أهداف البرامج التدري
القياس القبلي والبعدي لصال  المجموعة التجريبية التي استخدمت الوسائل التدريبية، وتوصل إلى أن 
صططفة الرشططاقة تعمل على تحسططين األداء المهاري لناشططئي كرة القدم، كما توصططل إلى وجود فروق ذات 

 دية لصفة الرشاقة. داللة إحصائية بين القياسات القبلية والبع
وهذا يحقق فرا البحث الثالث والذى ينص على "توجد عالقة موجبة بين عنصططططططر الرشططططططاقة  

 ومستوى المهارات األساسية المختارة لدى ناشئي كرة القدم )قيد البحث(".

 االستنتاجات
في حططدود االختبططارات المطبقططة والبرنططامج التططدريبي المطبق في البحططث توصططططططططططططططططل البططاحططث إلى        

 االستنتاجات التالية:
 البرنامج التدريبى المقترح له تأثير ايجابى على تحسين مستوى الرشاقة لدى ناشئى كرة القدم  -

تراوحت نسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى فى مستوى الرشاقة لدى ناشئى كرة القدم  -
 (%34,33:  %31,15ما بين )

البرنامج التدريبى المقترح له تأثير ايجابى على تحسططططططططين مسططططططططتوى المهارات االسططططططططاسططططططططية لدى  -
 ناشئى كرة القدم 

سطططين مسطططتوى المهارات األسطططاسطططية تراوحت نسطططب التحسطططن بين القياسطططين القبلى والبعدى فى تح -
 (%55,24:  %30,07لدى ناشئى كرة القدم ما بين )

 توجد عالقة ارتباط ايجابية بين الرشاقة مستوى المهارات األساسية  لدى ناشئى كرة القدم  -
 التوصيات

 في حدود منهج البحث واألدوات المستخدمة واالستنتاجات يوصى الباحث بما يلي :     
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على عينة البحث فى نامج المقترح فى تحسططين مسططتوى الرشططاقة لناشططئ كرة القدم اسططتخدام البر  -
 بالكويت

بفرق  اسطططتخدام البرنامج المقترح فى تحسطططين مسطططتوى المهارات األسطططاسطططية لدى ناشطططئ كرة القدم -
 الدورى الكويتى

 بالكويت إجراء دراسات مشابهه فى عناصر اللياقة البدنية األخرى لناشئ كرة القدم  -

 بالكويتء دراسات مشابهه فى المهارات األساسية األخرى لناشئ كرة القدم إجرا -

اجراء دراسططططططططات مشططططططططابهه على كافة عناصططططططططر اللياقة البدنية وعلى الفرق الممتازة فى الكويت  -
 لمعرفة نقاط الضعف وعالجها للرقى والتحسين فى مستوى العبى كرة القدم بالكويت.

 لرياضية األخرى إجراء دراسات مشابهه فى األنشطة ا -

 

 قائمة املراجع:
 أوال : املراجع العربية:

 ، للنشططططططططر الكتاب مركز ،"للناشططططططططئين القدم كرة( : " 2001) عفيفي محمد شططططططططعالن، حنفي ابراهيم .1
  القاهرة

برنامج تدريبي لتنمية بعا القدرات البدنية واالداءات المهارية  م( :2009إبراهيم محمد احمد ) .2
لحراس مرمى كرة القدم للدرجة األولى ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كلية التربية 

 الرياضية جامعة اإلسكندرية.
م( : تأثير برنامج تدريبي مهارى للقدم غير المميزة على 2004احمد بسططططططيونى احمد أبو العمايم ) .3

القدم ،رسططالة ماجسططتير  مسططتوى أداء بعا المهارات األسططاسططية لناشططئ كرة تحسططين
 غير منشورة ،جامعة طنطا ، كلية التربية الرياضية .

(: تأثير برنامج تدريبي للمهارات الحركية األسطططططططططططططاسطططططططططططططية على 2009أحمد محمد سطططططططططططططيد إبراهيم ) .4
ر غير سطططططنة في كرة القدم، رسطططططالة ماجسطططططتي 13المسطططططتوى المهاري للناشطططططئين تحت 

 منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، القاهرة.
م( : طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في 2000إخالص عبد الحفيظ ، مصطفى باهى ) .5

 المجاالت التربوية والنفسية ، مركز الكتاب للنشر .
ألحجام( على (: أثر اسطتخدام بعا الوسطائل التدريبية )مختلفة ا1991أشطرف محمد علي جابر ) .6

تطوير بعا المهارات األسططططاسططططية المرتبطة بالرشططططاقة الخاصططططة لالعبي كرة القدم"، 
 بحث منشور، مجلة علوم وفنون، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة حلوان.
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م( : نظريات التدريب الرياضي، تدريب ، فسيولوجيا التحمل، مطبعة 1991ألسيد عبد المقصود ) .7
 كندرية .الشباب الحر، اإلس

م( : تأثير برنامج تدريبي لرفع مسططتوى بعا القدرات البدنية 2000ألسططيد على إبراهيم السططيسططى ) .8
والوظيفية الخاصططة لدى حكام الدرجة األولى لكرة القدم بمنطقة اإلسططكندرية ،رسططالة 

 ماجستير غير من
 ، المعارف منشطططططططططططاة القدم، كرة في البدني واالعداد التدريب( :م1996) طياالبسططططططططططط احمد اهلل امر .9

 .االسكندرية
م( : التدريب واإلعداد البدني في كرة القدم ، منشطططططططأة المعارف ، 1995) طياالبسططططططط احمد اهلل امر.10

 اإلسكندرية .
 م( : أسس وقواعد التدريب الرياضي وتطبيقاته، منشأة المعارف، اإلسكندرية .1998) طططططططططط.11
 .،االسكندرية"وتطبيقاتة الرياضي التدريب وقواعد اسس( :"1998) البساطي احمد اهلل امر.12
(: دراسططة تحليلية لتحديد مكونات المقدرة على األداء المهارى في 1998) البسططاطي احمد اهلل امر.13

مجلة نظريات وتطبيقات ، جامعة اإلسطططكندرية ، كلية التربية الرياضطططية  كرة القدم ،
 للبنين.

– تدريب– تخطيط" القدم كرة في الوظيفي – البدني االعداد( : 2001) البسططططططاطي احمد اهلل امر.14
 االسكندرية للنشر الجديدة الجالمعة دار ،"قياس

 ، المعططارف منشططططططططططططططططاة ، والالعططب دربوالمطط المعلم دليططل الطططائرة الكرة( : 1990) فرج وديع ايلين.15
 . االسكندرية

( : متطلبات العبي كرة القدم البدنية والمهارية ، دار المعارف 1997بطرس رزق اهلل أندراوس ).16
 ، اإلسكندرية .

 اللياقة عناصططططططططططططططر بعا لتنمية مائي تدريبي برنامج تاثير( : 1999) عثمان طلعت محمد تامر.17
 كلية ، الطائرة الكرة لناشطططئي السطططاحق الضطططرب مهارة تحسطططين على الخاصطططة البدنية
 .حلوان جامعة ، بنات الرياضية التربية

 على وتاثيرة التدريب لتوجة الجينية الدالالت مؤشططرات اسططتخدام( 2007_)الذكي عبده رضططا حازم.18
 كلية منشطورة، غير دكتوراة رسطالة القدم، كرة لناشطئي الوظيفي البدني االداء مسطتوى
 .المنصورة جامعة الرياضية، التربية

 مطبعة ،6 ط القدم كرة وتدريب تخطيط في الحديثة االتجاهات (2006) عبده ابو السطططططيد حسطططططن.19
 االسكندرية – الفنية االشعاعات
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اإلعداد المهارى لالعبي كرة القدم )النظرية والتطبيق(،مكتبة  ( :2009) عبده ابو السطططططططيد حسطططططططن.20
 .9اإلشعاع الفنية باإلسكندرية، طط

( :  االتجاهات الحديثة في تخطيط وتدريب كرة القدم ،الطبعة 2010) عبده ابو السطططططططططططيد حسطططططططططططن.21
 العاشرة ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية .

 2داد البدني لالعبي كرة القدم ،الفت  للطباعة والنشططر ، ط( : اإلع2010) عبده ابو السططيد حسططن.22
. 

 . القاهرة للماليين، العلم دار ، "القدم كرة(:"1998) الجواد عبد حسن.23
( : األسططططططططططططططس العلميططة في تططدريططب كرة القططدم ، دار الفكر العربي ، 1993) حنفي محمود مختططار.24

 القاهرة  .
 .القاهرة العربي، الفكر دار ،"القدم كرة تدريب في العلمية االسس(:"1994) حنفي محمود مختار.25
( : األسططططس العلمية في تدريب كرة القدم ، دار الفكر العربي ،مدينة 1995) حنفي محمود مختار.26

 نصر ،القاهرة .
 المعارف منشاة التدريب، مهنة في العمل أسس ،" الرياضي المدرب(: "1997) حسن محمد زكي.27

 االسكندرية ،
عداد الموهوبين للبطوالت 2006) عبد اهللزهران السطططططيد .28 م( : كرة القدم للناشطططططئين )تعليم وتدريب وا 

 المحلية والدولية( منشأة المعارف باإلسكندرية .
( : الموسوعة العلمية في التدريب ، دليل اإلعداد البدني , لكرة القدم , 2007سراج الدين محمد ).29

 الطبعة األولى ، القاهرة .
 .1( : اإلعداد البدني لكرة القدم ،والقدرات البدنية الخاصة ، ط2007)سراج الدين محمد .30
(: تأثير برنامج تدريبي للقوة المميزة بالسطططططططططططططرعة على التقدم 2006سطططططططططططططيد الحداد محمد حسطططططططططططططن ).31

بالمسطططتوى المهاري المرتبط بالرشطططاقة الخاصطططة لالعبي كرة القدم، رسطططالة ماجسطططتير 
 امعة حلوان، القاهرة.غير منشورة، كلية التربية الرياضية، ج

 (: كرة القدم بين النظرية والتطبيق، دار الفكر العربي، القاهرة.1994طه إسماعيل وآخرون ).32

( : التدريب الرياضي والمتكامل بين النظرية والتطبيق ، مركز الكتاب 1999عادل عبد البصير ).33
 للنشر ، القاهرة .

 في للناشططططططططططططططئين باالثقال والتدريب البدني داداالع( : 2000) الخطيب ناريمان النمر، العزيز عبد.34
  الرياضي للكتاب االساتذة ، البلوغ قبل ما مرحلة
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(: مستوى أداء العبي كرة القدم بداللة بعا المتغيرات البدنية 2002عبد الهادي إبراهيم يونس ).35
 القاهرة.والمهارية "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان، 

( : اثر اسطططططططططططططتخدام بعا أشطططططططططططططكال التمرينات الزوجية في )اإلحماء 2001عرفة إبراهيم مطاوع ).36
واإلعداد البدني( على تحسطططططططين مسطططططططتوى أداء بعا حركات الرشطططططططاقة في رياضطططططططة 
الجمباز لتالميذ الصططططططف األول االعدادى ، رسططططططالة ماجسططططططتير غير منشططططططورة، كلية  

 اإلسكندرية .التربية الرياضية للبنين ، جامعة 
 المعارف، دار ،( "تطبيقات -نظريات) الرياضططططي التدريب( : "2003) الخالق عبد الدين عصططططام.37

 .    القاهرة

(: المتطلبات البدنية المسططاهمة في أداء بعا المهارات األسططاسططية 2008عصططام حنفي دروي  ).38
تربية لناشططططططئي كرة القدم "دراسططططططة تحليلية"، رسططططططالة ماجسططططططتير غير منشططططططورة، كلية ال

 الرياضية، جامعة حلوان، القاهرة.

 التوني، ،مطبعة الجماعية وااللعاب القدم كرة العبي اعداد اسطططططططططططس( : 1992) البيك فهمي علي.39
 . االسكندرية

 البراعم وتدريب تربية برامج تخطيط( :"م1997) النمكي اسططططططماعيل جمال المجد، ابو علي عمرو.40
 القاهرة للنشر، الكتاب مركز ،"القدم كرة في والناشئين

 . القاهرة ، G.M.S ،دار 2،ط" والتطبيق النظرية" الرياضي التدريب( :م2001) الجبالي عويس.41
(: أثر اسطططططططططتخدام برنامج تدريبي لفترة اإلعداد على بعا المتغيرات 2000فاروق محمد عوا ).42

ماجسططتير، سططنة، رسططالة  15البدنية والمهارية لدى العبي كرة القدم الناشططئين تحت 
 غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، القاهرة.

( دراسطة عاملية لقدرات االدراك الحس حركى لالعبى كرة 1993ماجد مصططفى احمد اسطماعيل ).43
القدم ، رسطططالة دكتوراة غير منشطططورة ، كلية التربية الرياضطططية للبنين ، جامعة حلوان 

 ، القاهرة .

(: تأثير برنامج مقترح لتنمية عنصطططططططري القدرة والرشطططططططاقة على 1990دين )محمد إبراهيم حسطططططططام ال.44
بعا المهارات األسطاسطية لناشطئي كرة القدم "رسطالة ماجسطتير غير منشطورة، جامعة 

 قناة السويس.

(: كرة القدم دليل المعلم ططط المدرب ططط الالعب، مطابع المجموعة 1999محمد إبراهيم حسام الدين ).45
 المتحدة، القاهرة.

 ، القاهرة.2، طGMS( : تدريب المنافسات، دار 2000حمد توفيق الوليلي )م.46
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 .، دار المعارف، القاهرة13علم التدريب الرياضي، ط :  (1994محمد حسن عالوى ).47
(: فسطططططططيولوجيا التدريب الرياضطططططططي، المطبعة، 2000محمد حسطططططططن عالوي، أبو العال عبد الفتاح ).48

 القاهرة.

لقياس والتقويم في التربية البدنية والرياضطططططية ، الجزء األول ( : ا2004محمد صطططططبحي حسطططططانين ).49
 .2004، 6،ط

م( : موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي، 1998محمد صحبي حسانين و احمد كسرى  معاني ).50
 ، القاهرة .1مركز الكتاب للنشر، ط

على م( : أثر تطوير الرشططططططاقة الخاصططططططة بحركات القدمين 2009محمد عبد الرحمن محمد على ).51
تحسططططططططططططين فعالية أداء بعا المهارات الهجومية لدى ناشططططططططططططئي الكاراتيه ، رسططططططططططططالة 

 ماجستير منشورة ، جامعة اإلسكندرية ،كلية التربية الرياضية للبنين.
م( : أسططاسططيات كرة القدم ، الطبعة األولى 1994محمد عبده صططال  الوح  ومفتى إبراهيم حماد ).52

 والتوزيع " . ،دار عالم المعرفة"مؤسسة مختار للنشر
 القدم كرة في والخططي المهاري االعداد اسططططططططططس(:"م2000) البسططططططططططاطي اهلل وامر كشططططططططططك، محمد.53

 .االسكندرية ، المعارف منشاة ،("كبار ناشئين)
(: تأثير اسطططططططططططططتخدام بعا الوسطططططططططططططائل التدريبية على تطوير بعا 2000محمد محسطططططططططططططن زمزم ).54

كرة القدم، رسطططططالة ماجسطططططتير غير المهارات األسطططططاسطططططية المرتبطة بالرشطططططاقة لالعب 
 منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة حلوان، القاهرة.

م( : برامج تدريب 1993محمد محمود عبد الدايم و،مدحت صططال  السططيد، وطارق احمد شططكري ).55
 .2اإلعداد البدني وتدريبات األثقال، ط

فسططططة لتنمية الصططططفات البدنية م( : أثر اسططططتخدام تمرينات المنا1996)محمد محمد مختار الزغبى .56
الخاصططططة على دقة التصططططويب لناشططططئ كرة القدم ، رسططططالة ماجسططططتير غير منشططططورة ، 

 كلية التربية الرياضية ، جامعة اإلسكندرية .
 في محاضططططرات( :"م2003) الباسطططططي احمد اهلل امر كشططططك، شططططوقي محمد ، محمود علي مسططططعد.57

 المنصططورة جامعة الرياضططية، التربية كلية منشططورة، غير مذكرات" الرياضططي التدريب
. 

(: الجطططديطططد في اإلعطططداد المهطططاري والخططي لالعبي كرة القطططدم، دار 1994مفتي إبراهيم حمطططاد ).58
 الفكر العربي، القاهرة.
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م( : التدريب الرياضطططططططي للجنسطططططططين من الطفولة إلى المراهقة ، الطبعة 1996مفتي إبراهيم حماد ).59
 اهرة .األولى ، دار الفكر العربي ، الق

 الجزء الموسططططططططططططططوعة، ،"القدم كرة لفرقة المخططة التدريبية البرامج(:"م1997)مفتي إبراهيم حماد .60
 .القاهرة للنشر، الكتاب مركز االول

، دار 1م( : التدريب الرياضططططططططططططططي الحديث، تخطيط وتطبيق وقيادة، ط1998مفتي إبراهيم حماد ).61
 الفكر العربي .

عة التعليم والتدريب في كرة القدم ، الجزء الثاني ، تمرينات م( : موسططو 1998مفتي إبراهيم حماد ).62
اإلحمطططاء والمهطططارات في برامج تططدريططب كرة القطططدم ،الطبعطططة األولى ، مركز الكتطططاب 

 للنشر ،القاهرة .
 ، دار الفكر العربي، القاهرة 1م( :  بناء فريق كرة القدم ، ط1999مفتي إبراهيم حماد ).63
لتدريب الرياضططططططططططططططي الحديث، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، (: ا2001مفتي إبراهيم حماد ).64

 القاهرة.

م( : اإلعطططداد الطططذهني وتطوير التفكير الخططي 1998ممطططدوح محمطططدي ، محمطططد على محمود ).65
 لالعبي كرة القدم ، دار الفكر العربي .

تأثير استخدام بعا أساليب تنمية الرشاقة على ديناميكية  م( :2005محمد الحاوي )كامل وائل .66
تطوير بعا مهارات الجمباز لدى طالب كلية التربية الرياضطططططططططططة للبنين ،رسطططططططططططالة 

 ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين ، جامعة اإلسكندرية .
رة على تنمية عنصططططططر (: تأثير االسططططططتخدام المالعب المصططططططغ2006وليد إبراهيم عبد المقصططططططود ).67

الرشططططططططططاقة وعالقتها بمسططططططططططتوى أداء بعا المهارات الهجومية لدى العبي كرة اليد، 
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة حلوان، القاهرة.

م( : األهمية النسططططبية للعناصططططر البدنية المسططططاهمة في أداء بعا 2001ياسططططر حسططططين منصططططور ).68
ورة ، كلية التربية الرياضية ، جامعة مهارات كرة القدم ، رسالة ماجستير غير منش

 حلوان . 
(: تأثير اسططططططططتخدام أسططططططططلوب التدريب المتقاطع على متغيرات 2009ياسططططططططر عثمان محمد عثمان ).69

بدنية ومهارية لناشطططططططططئي كرة القدم، رسطططططططططالة ماجسطططططططططتير غير منشطططططططططورة، كلية التربية 
 الرياضية، جامعة حلوان، القاهرة.
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