
  
 

 
 

  يف تعلم التعلم األتقانيوتأثري مترينات املقرتبات اخلططية 
 بعض  املهارات األساسية ومستوى األداءاخلططي بكرة القدم

 (سنة41-41)للناشئني بأعمار 
 

إلى مجلس كلية التربية الرياضية في جامعة ديالى وهي جزء من  قدمهارسالة 
 متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية الرياضية 

 
 مقداد غازي جميد الكرخي

 
 بإشراف

 عبود عباس سها .دأ.م. أ.د. عبد الرمحن ناصر راشد                  
 

 مــــ   1141                                                           هـــ4141             
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 ))إقرار املشرفني(( 

 وترشيح لجنة الدراسات العليا:

التعلم واملقرتبات اخلططية  تأثري متريناتشهد أن هذه الرسالة الموسومة بـــــ"ن  

 للناشئني بعض املهارات األساسية ومستوى األداءاخلططي بكرة القدميف تعلم تقاني األ

مقداد غازي )المقدمة من قبل طالب الماجستير  "سنة(41-41بأعمار)

/جامعة ديالى، وهي ةفي كلية التربية الرياضي ناتحت أشراف جرت جميد الكرخي(

 جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في التربية الرياضية .

   أ. م.د. سها عباس عبود                 أ.د.عبد الرحمن ناصر راشد                

 مكان العمل:           مكان العمل:                                       

 التاريخ:     التاريخ:                                             

 بناءًا على التعليمات والتوصيات المتوافرة  نرشح هذه الرسالة للمناقشة :
 لعليا.أسم وتوقيع معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات ا

 
 

 أ.د  عبد الرحمن ناصر راشد                    

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا                            

    /   /2112 
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 ))أقرار املقوم اللغوي(( 
 

 أن الرسالة الموسومة بـ : أشهد
بعض يف تعلم تقاني التعلم األو املقرتبات اخلططية) تأثري مترينات 

للناشئني  كرة القدمب اخلططي ومستوى األداءاملهارات األساسية 
)مقداد غازي جميد المعدة من قبل طالب الماجستير سنة(41-44بأعمار)

، بحيث أصبحت تحت إشرافيقد تمت مراجعتها من الناحية اللغوية  الكرخي(
الصحيحة ، وألجله بأسلوب علمي سليم خال من األلفاظ والتعبيرات اللغوية غير 

 ت.وقع
 
 

 

 

 

 

 

 التوقيع:                                                         
 : المقوم اللغوي                                                  
 مثنى يوسف حمادة م.دأ.

 
 



 5 

 ))إقرار جلنة املناقشة والتقويم((
 

 -اطلعنا على الرسالة الموسومة  بـ : مأعضاء لجنة المناقشة والتقوي أننا نشهد

بعض يف تعلم  تقاني التعلم األو املقرتبات اخلططية)) تأثري مترينات 
للناشئني  كرة القدمب ومستوى األداءاخلططياألساسية  املهارات
 (( سنة(41-44بأعمار)
في محتوياتها وفيما له عالقة  (مقداد غازي جميد الكرخي)ناقشنا الطالب قد 

 بها، ونقر أنها جديرة  لنيل درجة الماجستير في التربية الرياضية . 
  

 
 عضوا                                         عضوا       

 ا.م.د نبراس كامل هدايت    ا.م,د صباح قاسم خلف                         
 م2112/ /                           م              2112/   / 

 
 

 رئيس اللجنة
 ا.د نبيل محمود شاكر

 م2112/   / 
 

في جلسته  جامعة ديالى -ضية ن مجلس كلية التربية الرياصدقت الرسالة م
   2112المرقمة )  ( والمنعقدة بتاريخ  /  /

 
 وكالة العميد

 م.د مجاهد حميد رشيد
 ية التربية الرياضية/جامعة ديالى   كل
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 اإلهداء
 

معلمنا وهادينا ...... وشفيعنا سيدنا محمد)صلى هللا عليه  ...إلى 

 وسلم(.

 من تمنيت وجوده......والدي رحمه هللا. -

 روح أخي ..... مغفرًة ورحمة. -

من رأيت النور وأنا في أحضانها طفالً وغمرتني بالحب والحنان  -

 ......أمي الغالية.

 ... أم احمدرفيقة دربي زوجتي العزيزة... -

 زينة الحياة وهدية رب العباد ...... ولدي احمد. -

 من اشد بهم أزري......إخواني و أخواتي. -

 الذين أسهموا في علمي ومعرفتي ...... أساتذتي. -

 وأخص بالذكر الذين واكبوا معي سنين العمر ...... أصدقائي -

 .سعد , سفيان( منهم )قصي ,وضاح , هاشم ,

 

 جهدي المتواضعاهدي لهم 

 
 مقداد
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 شكر وامتنان
 

أحمد هللا واشكره على نعمته وفضله الذي وفقني في إتمام هذا البحث والصالة    

والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى اله 

 الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المنتجبين.

الدكتور عبد الرحمن ناصر( و)أ.م.د سها عباس (اللذين شكر وامتنان إلى )األستاذ   

أخذا على عاتقهما مهمة اإلشراف على بحثي وقد بذال جهد اليقدر في تذليل كل 

  الصعاب وتابعا كل شيء وسهال مهمتي بالرعاية الصادقة فجزآهم هللا خير الجزاء 

 

الرياضية/ديالى عمادة كلية التربية  الباحث يشكر وبكل مشاعر الود واالمتنان  

  .المتمثلة بشخصها )م.د مجاهد حميد( فجزاه هللا عني خير الجزاء

أساتذة السنة التحضيرية لما أبدوه من  ثالباح يشكر إيمانا مني بمشاعر الوفاء

 رعاية علمية صادقة ومتابعة قيمة طيلة أيام الدراسة فلهم مني كل الحب واالحترام.

 

كل من األساتذة )األستاذ  الباحث يشكرام والتقدير وبمزيد من فائق الحب واالحتر  

الدكتور ناظم كاظم واألستاذ الدكتور نبيل محمود شاكر واألستاذ الدكتور فرات 

جبار واألستاذ المساعد الدكتور احمد رمضان واألستاذ المساعد الدكتور نصير 

حمد مهدي صفاء و األستاذ المساعد الدكتور رافد مهدي قدوري والمدرس المساعد ا

والمدرب طارق  ضياء حمود والمدرس المساعد والمدرس المساعد قصي حاتم

 والمدرس المساعد ليث خليل والسيد محمد عبد حميد والمدرس المساعد احمد سلمان

 (.والسيد علي احمد علوان  الرضا

كما أود أقدم شكري وتقديري إلى قسم الدراسات العليا المتمثلة بشخصها األستاذ   

 الدكتور عبد الستار جاسم جزاه هللا عني خير الجزاء.

وجزيل من الشكر واالمتنان إلى موظفي مكتبة كلية التربية الرياضية )محمد   

 عباس، عادل ، رشا ، رجاء (.

واخص    ارة متوسطة برير واساتذتها االفاضلبجزيل الشكر واالمتنان الى ادو   

بالذكرمنهم )ابراهيم,علي محمد,علي عباس, نهاد,لؤي, محمد,عماد,فيصل,احمد,   

 فجزاهم هللا عني خير الجزاء.طالب, 

ويعجز لساني عن تقديم الشكر والمحبة واالحترام إلى فريق العمل المساعد )م.م  

، م.أ طارق حميد ،السيد سلمان عبد قصي حاتم خلف ، م.أ رياض مزهر خريبط 

 سلمان ،السيد محمد حاتم ،السيد زيد فيصل (.
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المدرس المساعد حسام محمد هيدان لما قدمه من مساعدة  شكري وتقديري الى

 مخلصة وكبيرة في استخراج المعالجات اإلحصائية فجزاه هللا عني خير الجزاء.

أزاد ،عالء  محمد، رياض، ق،وشكري ومحبتي الخالصة إلى زمالء الدراسة)طار 

هبة( لقد علقتم في ذاكرتي  أثير ،نزار ،فؤاد ،زينب ،رفاه، احمد ،رافد ،وليد، ،مهند،

 الى األبد.

شكري واعتزازي إلى عينة البحث من العبي نادي الصناعة الرياضي المتمثلة   

بالمدرب رياض مزهر والسيد فريد لتجاوبهم المثمر معي كما يدعوني واجب 

العرفان بالجميل إن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى الهيئة اإلدارية لنادي الصناعة 

 م/ديالى.ونادي ديالى الرياضي واإلتحاد الفرعي لكرة القد

لمن لم يرد ذكره سهواً مع شكري وتقديري والحمد هلل والشكر اوالً  أسفاواعتذر   

 وأخراً سائالً هللا إن يحفظ الجميع وأخر دعوانا الحمد هلل رب العالمين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقداد
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 ملخص الرسالة باللغة العربية
بعض  في تعلم اإلتقانيالتعلم و  تأثير تمرينات المقتربات الخططية

للناشئين ومستوى األداء الخططي بكرة القدم  األساسيةالمهارات 
 ( سنة41-41بأعمار)

 الباحث 
 مقداد غازي مجيد

 المشرف                    2142                  المشرف           
 أ. م.د سها عباس عبود      صر راشد                       د عبد الرحمن نا-أ
 

 -اشتملت الرسالة على خمسة أبواب:
 -التعريف بالبحث:-الباب األول:

التقدم العلمي الحاصل في مجال التعلم الحركي ومع تعدد  إلىتطرق الباحث   
كرة القدم  أيضا إلى أهميةالطرق و األساليب المتبعة في عملية التعلم  وكما تطرق 

ضية وكذلك ظهرت مساعي عديدة الريا األلعابوالمكانة المتميزة التي تحتلها بين 
تعليمية مختلفة ووضع  وأساليبإليجاد بدائل  تعليمية للمهارات االساسية من طرق 

الخططي  األداءتمرينات خططية مبرمجة لتعليم استخدام المهارات وتحسين مستوى 
والتعلم  البحث في استخدام تمرينات المقتربات الخططية أهميةبكرة القدم وتكمن 

 األداءالمهارات االساسية عن طريق اللعب وذلك من خالل ربط  في تعليم اإلتقاني
 .والخططي إثناء اللعب المهاري

 -مشكلة البحث :  
ـــيم بعـــ  المهـــارات االساســـية أ   راد الباحـــث االهتمـــام فـــي موضـــوة بحثـــه بعمليـــة تعل

والخططيـــة الخاصـــة باللعبـــة بشـــكل يحقـــق الـــتعلم الجيـــد لمســـتوى اتقـــان الالعـــب لتلـــك 
ويمكـــن للباحــــث  اإلتقـــانيالجوانـــب مـــن خـــالل تمرينــــات المقتربـــات الخططيـــة والــــتعلم 

 التعبير عن مشكلة بحثه بالسؤال التالي.
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هــــل هنالــــك تــــأثير لتمرينــــات المقتربــــات الخططيــــة والــــتعلم االتقــــاني  فــــي تعلــــم بعــــ  
( 41-44المهـــارات االساســـية ومســـتوى االداء الخططـــي بكـــرة القـــدم للناشـــئين بأعمـــار 

 نة.س
  -البحث :هدفا1-3
بعـــــ  فـــــي تعلــــم الــــتعلم االتقــــاني و  معرفــــة تــــأثير تمرينـــــات المقتربــــات الخططيـــــة -4

 . سنة (41-44بكرة القدم للناشئين بأعمار  المهارات األساسية
فـي تعلـم مسـتوى االداء الـتعلم االتقـاني و  معرفة تأثير تمرينات المقتربات الخططية -2

 سنة (41-44بأعمار الخططي بكرة القدم للناشئين 
 -البحث: افرض1-4
بــين االختبــارات القبليــة والبعديــة لــبع  المهــارات األساســية  معنويــةهنــاك فــروق  -4

 بكرة القدم ولصالح االختبارات البعدية.
بــين االختبــارات القبليــة والبعديــة فــي مســتوى األداء الخططــي معنويــة هنــاك فــروق -2

 البعدية.بكرة القدم ولصالح االختبارات 
 مجاالت البحث: 5-1
-44العبي نادي الصناعة الرياضـي لفئـة الناشـئين بأعمـار المجال البشري: 4-5-4

 .سنة 41
 .21/7/2142ولغاية44/2/2142للفترة من-المجال الزماني: 4-5-2
المجـــال المكــــاني: ملعـــب نــــادي الصـــناعة الرياضــــي وملعـــب منتــــدى شــــباب  4-5-3

 الزعفرانية.
 دراسات النظرية والسابقة:ال الباب الثاني:

مفهوم وأهمية المقتربات الخططية والتعلم  إلىمن خالل هذا الباب تطرق الباحث   
والمهارة ومفهومها وأهميتها والمهارات االساسية في لعبة كرة القدم والمهارات  االتقاني

المستخدمة في البحث واألداء الخططي وأنواة الخطط الهجومية  والدفاعية وتسميتها 
 .لموضوة دراسته بع  الدراسات السابقة إلىفي كرة القدم كما تطرق 
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جراءاته الميدا الباب الثالث:  نية منهج البحث وا 
جراءاتهحتوى هذا الباب منهج البحث أ    استخدم المنهج التجريبي  إذالميدانية  وا 

 واتبع التصميم التجريبي للمجموعة الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي.
عينة البحث فكانت من العبي نادي الصناعة الرياضي لفئة الناشئين وعددهم  إما   
وبواقع  أسابيع(8(العب واختيروا بالطريقة العمدية واستغرق تطبيق التجربة  61 
 (.42وبذلك يبلغ عدد الوحدات   األسبوة(وحدات تعليمية في 3 
ئل جمع المعلومات المستخدمة في البحث ووسا األجهزة واألدواتوضم هذا الباب   

العلمية  واألسسوالتجربتين االستطالعيتين واالختبارات المستخدمة في البحث 
لالختبارات واالختبار القبلي والبعدي والتجربة الرئيسة والوسائل االحصائية 

 .المستخدمة في معالجة البيانات
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: الباب الرابع:

الباب بعر  وتحليل ومناقشة النتائج التي توصل اليها في  هتم الباحث في هذاأ  
يجاد داللة الفروق وذلك بعرضها على شكل جدول ثم  االختبارات القبلية والبعدية وا 

 قام بتحليل تلك الجداول ومناقشتها معززًا ذلك بالمصادر العلمية.
 االستنتاجات والتوصيات الباب الخامس:

 هذا الباب استعر  الباحث استنتاجاته وتوصياته في   
 وكانت استنتاجاته

ان لتمرينات المقتربات الخططية والتعلم االتقاني تأثر ايجابي في تعلم بع   -6
 المهارات االساسية واألداء الخططي  لالعبين الناشئين بكرة القدم .

ان تكرار التمرينات أدى الى تعلم بع  المهارات االساسية واألداء الخططي  -4
 ووصولهم الى مرحلة التعلم . 

 حسن مستوى االداء الخططي لالعبينالوصول بالمهارة الى مرحلة التعلم ساعد في ت -3
عامل التشويق والمنافسة الموجود ضمن تمرينات المقتربات الخططية والتعلم االتقاني  -2

الدور في اداء التمرينات وسهل عملية تعلم بع  المهارات االساسية وحسن كان له 
 مستوى األداء الخططي.
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الى مرحلة بتأثير تمرينات المقتربات الخططية والتعلم االتقاني وصول الالعبين    -5
 واالداء الخططي االتقان بمهارة الدحرجة 

عبين الى مرحلة الفروق الفردية بين الالعبين ادت الى عدم وصول بع  الال -1
 االتقان بمهارتي المناولة والتهديف

الى مرحلة لبع  الالعبين ادى الى عدم وصولهم  قلة عامل الدقة والتركيز -7
 االتقان بمهارتي المناولة والتهديف

 -توصياته: وكانت
في تعلم المهارات والتعلم االتقاني االهتمام باستخدام تمرينات المقتربات الخططية  -6

وتحسين مستوى األداء الخططي لالعبين الناشئين بكرة القدم وكذلك من االساسية 
 اجل استثمار الوقت والجهد في العملية التعليمية.

 والتعلم االتقاني إجراء بحوث ودراسات باستخدام تمرينات المقتربات الخططية -4
 الناشئين أللعاب فردية وجماعية ومقارنتها مع ناشئين كرة القدم. نلالعبي

والتعلم االتقاني إجراء بحوث ودراسات باستخدام تمرينات المقتربات الخططية  -3
  اخرىوعينات لمهارات 

وزيادة  والتعلم االتقاني يوصي الباحث بتكرارات أكثر لتمرينات المقتربات الخططية -2
عدد الوحدات التعليمية من اجل وصول بع  الالعبين بمهارتي المناولة والتهديف 

 .قان إلى مرحلة اإلت
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 الباب األول

 :بالبحث التعريف -1

 :البحث وأهمية المقدمة1-1

 ومتن الحيتاة مجتات  شتتى على ينعكس اخذ العلم وتطور وازدهارها الحياة تقدم إن   
 عتن الجيتد والتخطتيط الحديثت  األستالي  تبتا إل نتيجت  الرياضي المجال المجات  هذه

 دحتدو  ت جديتدة آفاق يجاداو  المألوف عن اتبتعاد تحاول والتي العلمي  البحوث طريق
 تغيترا   شتهدا اللتذان الحركي والتعلم التدري  علم العلوم هذه ومن الرياض  علوم في لها

وقد اختذ  لعبت  كترة  الحديث  اتتجاها  لمواكب  جديد منحنى نظرياتهم واتخذ  واسعا  
رة فتتتتي يستتتتالي  التتتتتعلم القتتتتدم مواكبتتتت  هتتتتذا التطتتتتور والتقتتتتدم حيتتتتث شتتتتهد  تغيتتتترا  كثيتتتت

تلف  منهتا بشتكل ختال التغيترا  فتي يستالي  لعت  الفريتق متن نواحي مخ والتدري  في
 .ناحي  تطبيق الخطط الدفاعي  والهجومي  كي تفاجئ بها المنافس

خذ  لعب  كترة القتدم اتهتمتام العتالمي المتزايتد كونهتا متن اكثتر اتلعتا  شتعبي  فتي ي  
وذلت  متن العالم وشتهد  تطتورا متزايتدا فتي الستنوا  اتخيترة وعلتى نطتاق دولتي واست  

ختلل استتخدام الكثيتر متن اتستالي  العلميت  الحديثتت  فتي مجتال تعلتيم كترة القتدم بتتدليل 
اننا نرى اليوم ين اتقان اللعبين للمهارا  اتساسي  والجان  الخططي جعتل متن هتذه 

   .اللعب  قم  في اتثارة والمتع 

 محتتتيط فتتتي الفكتتتر  باألستتتلو  المهتتتارا  تعلتتتم إلتتتى فقتتتط تتهتتتدف التتتتعلم عمليتتت  إن"   
نما تقريبا   ثاب   استتثماره وكيفيت  الخططتي بتالتعلم المهتار  التتعلم بتربط التتعلم يتم إن وا 
 فتتي يستتاعد كونتت  األستتلو  هتتذا إلتتى التوجتت  تتتم اللع ،ولهتتذا كحالتت  مشتتابه  مواقتت  فتتي

 يلعبتتتتتتون كيتتتتتتف لتتتتتتتعلم النهائيتتتتتت  المحطتتتتتت  يشتتتتتتكل التتتتتتذ  اللعتتتتتت  يداء مستتتتتتتوى تطتتتتتتوير
 يستتتلو  ومنهتتتا متجتتتددة عديتتتدة يستتتالي  انبثقتتت  المنطتتتق هتتتذا ومتتتن اللعتتت  ويستتتتوعبون
 حالتتتت  تخلتتتتق التتتتتي الخططيتتتت  التعليميتتتت  التوجيهتتتتا  يو الخططيتتتت  المقتربتتتتا  تمرينتتتتا 
 .للع  مشابه 
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 التتتربط لغتتتر  واستتتتيعابها وتطويرهتتتا المهتتتارا  تعلتتتيم إلتتتى المتعلمتتتون يتوصتتتل وبهتتتذا 
 خططيت  ا تربتلمق تطبيقيت  تمارين خلل من اللع  إثناء المهارا  تعلم بين المتماس 

 هتتتو هدفتتت  المهتتتار  األداء وتكتيتتت  والهجتتتومي التتتدفاعي اللعتتت  متتتن حالتتت  لكتتتل مركتتتزة
 وتنفيتتتتذ الخططتتتي لتتتادرا  التواصتتتتل بتتتين والتفاعتتتل اللعتتتت  فتتتي اللعبتتتين يداء تطتتتوير

 .(1)"المهارا 

 ليتواصتل اللعت  لحالت  مقاربت  لمهتارا  تمارين استخدام إلى تحتاج القدم كرة لعب  إن   
 المراكتتتز وتغييتتتر ودقتتت  التهتتتديف والدحرجتتت  المناولتتت  فتتتي الصتتتحي  األداء إلتتتى المتعلمتتتون
 و الصتتتتحي  ك التتتتر  آليتتتت  ونقتتتتل والدفاعيتتتت  الهجوميتتتت  والمواقتتتتف الكتتتترة علتتتتى والستتتتيطرة
 تختتتدم كلهتتتا المتطلبتتتا  هتتتذه وتنفيتتتذ التتت  الكتتترة وحيتتتازة المناستتتب  المواقتتت  واختيتتتار اإلستتتناد

 مت متقد حالت  وهتو والتكتيكتي، التكنيكتي الفريتق ألداء الصتحي  للبنتاء  النهائيت  المحصل 
  .اللع   لحال مقارب  بيئ  في العشوائي  المتغيرة التمارين مبدي باستخدام التعلم من

 زيتتتتادة علتتتتى تستتتتاعد التتتتتعلم عمليتتتت  فتتتتي الخطتتتت  وتبستتتتيط الناشتتتتئ مهمتتتت  تستتتتهيل إن   
 تعلتتيم علتتى يستتاعده للخطتت  التبستتيط وهتتذا والخطتت  المهتتارا  تعلتتيم بتتين والتتربط التمستت 
 إثنتتتتاء الموجتتتتودة بتتتتالمتغيرا  إحساستتتت  وزيتتتتادة اللعتتتت  متغيتتتترا  ضتتتتمن المهتتتتار  األداء
                                             .اللع 

 الخططيت  المقتربتا  استتخدام فتي البحتث تكمتن يهميت  ين ومما تقدم يرى الباحثث    
 المهتارا  تعلم خلل من القدم بكرة األساسي  المهارا بع   تعلم في نياوالتعلم اتتق
 إثنتتاء الخططيتت  اتستتتراتيجيا  فتتي المهتتارا  هتتذه استتتخدام ثتتم ومتتن واتقانهتتا األساستتي 

 طريتق عتن القتدم كرة في األساسي  المهارا  تعليم إلى نهدف إننا ي  والمنافس  اللع 
 .اللع  إثناء والخططي المهار  األداء ربط خلل من وذل  المباشر اللع 

 

                                                           
تأثير أسلوب المقتربات الخططية في التعلم واالحتفاظ لبعض المهارات والتحصيل  فيان عبد الكريم ؛ (1)

جامعة سليمانية كلية التربية الرياضية, , أطروحة دكتوراه) .المعرفي ومستوى األداء بكرة السلة

 .22,ص(2002,
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 :البحث مشكلة 1-2

جراءه للعديد من المقتابل  يبعد     طل  الباحث على الكثير من المصادر العلمي  وا 
متتتتت  الستتتتتادة الخبتتتتتراء متتتتتن ذو  اتختصتتتتتال فتتتتتي مجتتتتتالي التتتتتتعلم الحركتتتتتي والتتتتتتدري  

وكذل  المقابل  مت  الستادة متدربين كترة القتدم فتي بعت  اتنديت  الرياضتي   الرياضي,
اتفتتق الجميتت  علتتى ان متتن اتوليتتا  التتتي يجتت  مراعاتهتتا واتهتمتتام بهتتا هتتي المهتتارا  
اتساسي  للعب  وكذل  الجوان  الخططي  للوصتول باللعت  والفريتق التى مستتوى جيتد 

 لرياضي  وتحقيق اتنجاز المطلو .من األداء يؤهل  للشترا  في المنافسا  ا

راد الباحتتتث اتهتمتتتام فتتتي موضتتتو  بحثتتت  بعمليتتت  تعلتتتيم بعتتت  المهتتتارا  يومتتتن هنتتتا   
اتساسي  والخططي  الخاص  باللعب  بشكل يحقتق التتعلم الجيتد لمستتوى اتقتان اللعت  

ويمكتن للباحتث  اإلتقتانيلتل  الجوان  من خلل تمرينا  المقتربتا  الخططيت  والتتعلم 
 التعبير عن مشكل  بحث  بالسؤال التالي.

, فتتتي تعلتتتم بعتتت  اإلتقتتتانيهتتتل هنالتتت  تتتتأثير لتمرينتتتا  المقتربتتتا  الخططيتتت  والتتتتعلم   
 (11-12المهتتتارا  اتساستتتي  ومستتتتوى اتداء الخططتتتي بكتتترة القتتتدم للناشتتتئين بأعمتتتار 

 سن .

 :البحث هدفا 1-3

 بعتتتت فتتتتي تعلتتتتم  تقتتتتانياأل التتتتتعلمو  الخططيتتتت  المقتربتتتتا  تمرينتتتتا  تتتتتأثير معرفتتتت -1  
      سن . (11-12بكرة القدم للناشئين بأعمار  األساسي  المهارا 

 مستتتتوى فتتتي تعلتتتم تقتتتانياأل التتتتعلمو  الخططيتتت  المقتربتتتا  تمرينتتتا  تتتتأثير معرفتتت  -2
   (سن .11-12بكرة القدم للناشئين بأعمار  الخططي األداء
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 -:البحث افرض 1-4

 األساستتي  المهتتارا  لتتبع  البعديتت و  القبليتت  اتختبتتارا  بتتين معنويتت  فتتروق هنتتا  -1
 .البعدي  اتختبارا  ولصال  القدم بكرة

 الخططتتي األداء مستتتوى فتتي والبعديتت  القبليتت  اتختبتتارا  بتتين معنويتت  فتتروق هنتتا -2
 البعدي  اتختبارا  ولصال  القدم بكرة

 :البحث مجاالت 1-5

 الناشتتتتتتتتئين لفئتتتتتتتت  الرياضتتتتتتتتي الصتتتتتتتتناع  نتتتتتتتتاد  تعبتتتتتتتتي :البشتتتتتتتتر  المجتتتتتتتتال 1-2-1
 .سن  11-12,بأعمار

 .21/7/2112ولغاي 12/2/2112من للفترة-:الزماني المجال 1-2-2

ملعتتت  نتتتاد  الصتتتناع  الرياضتتتي وملعتتت  منتتتتدى شتتتبا   -المجتتتال المكتتتاني: 1-2-2
 .الزعفراني 

  
 



 الباب الثاني
 :السابقة الدراسات النظرية والدراسات -2
 الدراسات النظرية: 2-1
 المقتربات الخططية: 2-1-1
التخطيط الواقعي ألسلوب التعليم عن طريق اللعب بتمرينات المقتربات  2-1-1-1

 الخططية.
خطوات العمل بأسلوب المقتربات الخططية: 2-1-1-2  

 إطار العمل بالمقتربات الخططية: 2-1-1-3

األهداف من التعليم بالمقتربات الخططية : 2-1-1-4  

 التعلم األتقاني: 2-1-2
 بدايات التعلم األتقاني: 2-1-2-1
 مراحل التعلم األتقاني: 2-1-2-2

 مفهوم التعلم األتقاني: 2-1-2-3
 -التعلم األتقاني ) التمكن( من وجهة نظر بلوم: 2-1-2-4
عوامل التعلم األتقاني: 2-1-2-5  

 أهداف التعلم األتقاني: 2-1-2-6
 :(خطوات تنفيذ التعلم األتقاني 2-1-2-7
 المهارة 2-1-3
 المهارات األساسية بكرة القدم 2-1-4
 المهارات األساسية المختارة بكرة القدم: 1- 2-1-4
 الدحرجة: 2-1-4-1-1
 المناولة 2-1-4-1-2
 التهديف: 1-3 -2-1-4
 األداء الخططي: 2-1-5
 مراحل اإلعداد الخططي: 2-1-5-1
 أنواع الخطط: 2-1-5-2
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 الخطط الدفاعية: 2-1-5-2-1
 الخطط الهجومية2-1-5-2-2
 أقسام األداء الخططي في الهجوم والدفاع 2-1-6
 االسناد  2-1-6-1
 التحرك الصحيح 1-6-2- 2
 اتخاذ القرار  2-1-6-3
 تنفيذ المهارة  2-1-6-4
 سد الفراغ)التغطية(  2-1-6-5
 الحماية)الحراسة(  2-1-6-6
 الدراسات السابقة: 2-2
 (.2006دراسة ضياء منير)2 2-2-1
 (.2002دراسة فيان عبد الكريم) 2-2-2
 .السابقةمناقشة الدراسات  2-3
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 الباب الثاني
 :السابقةالدراسات النظرية والدراسات  -2
 الدراسات النظرية: 2-1
 المقتربات الخططية: 2-1-1
يييع مييينها ليييتعلخ الماييينااع اا،يييت  امان  ييي  اللعييي     المتعلمييي نن أ    حتييين ان اليييك ٍا

لماا اييا الاا تيينع ال ييعتا  يي  اللعيي  ا مييان ميين  يي ع تعلماييخ م،ييت ن   لييك حيين ع 
  ي   المتعلم نمشنتاا للع  اتذلك ت ا هخ هذه العمل ا الك ن،  ن نح  نل ا . اان 

 ن الميييين ا ن  ،ييييت  مان تلميييي ا ان  فاميييياا ا ،ييييتا تاا ا يييي اماا تعلماييييخ معا  يييين    اان ا
  ميا  االطيا  المع نيا لتي ا  للتطياا االتفن يع مين  ي ع العيا   المحتاى المنن،  

 اهذه  م عان تز   من حن ع الن نح    مااٍع اللع  التنن ،  .  ال  خ

االتشيينتا الاا ييذ الييذ  ا يي ه التنحييت ا طيينت  نتيينلم الشييااه  العلم ييا  نميي  ا،ييت  اخ   
ال  المتغ ييا الييذ  ا تييع اهم ييا التنا ييع  يي  شييمع التمييا ن اا الييا ح،يي  التمييا ن العشييا 

متطلتييينع حييين ع اللعييي  ا ييي  مااٍيييع اماا يييع م تلفيييا  ييينن حنليييا التعلييي خ  ييين طا ييي  
اللعيييي  ،يييياه ت ا نيييين الييييك  ييييا  حيييين ع مشيييينتاا للتعليييي خ العشيييياال  المتغ ييييا الميييين 

اهيييذا  ع اللعييي    ليييك محتا ييينع ال ا   ييي تمييينا ن  طط يييا اهييي  ان ال،ييي طا  تأ،يييلا 
الذ ن  ملمان ا اامن  اشعااا  تمنذا ،ياه  عمليان  ي   ال  ت ن اا ذ    ان م  اا  من

،يياه  ،يياع  ليي اخ اللعيي  ا مانييان ٍيين ا ن  لييك ا نيين  ا ا  التما نيينع مااٍييع اللعيي  
ع المنن،     ا نن  اللع ات نذ ال ااااع ال     اال ح حا   .     الٍا

 ٍيييا تييي ن مفايياخ العميييع ام ف يييا ا الييا اا ت ييينا ا ،يييت نتا اتاييذا ا ،يييلا  تتحيي   الع  
االتنف ييييذ   ا نيييي من  تعيييياه المييييتعلخ  لييييك طت عييييا العمييييع ،يييياه  ،يييين  ه ا ممنييييا ميييين 

 نذ ال ااا المنن،  ا نن  اللع  .ال، طا  االتحمخ اات 

أ،نل   التعلخ م  ا  امتنا ا ا م عان تا ه  إن التعلخ  ن طا   اللع  تن،ت  اخ"  
تعل خ مانااع اللعن  امن  من هذه ال،نل   الم تاتنع ال طط ا  إلكللتا ع 

ح ت  ت أ تتعل خ المانااع الحام ا للعتا الااح   تع  ال اى امن  خ ا،ت  امان    
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 ه اا تنع  طط ا مت،طا تا حنلا اللع  اتعن  ت ط ط مامنع أاحنلا مشنتاا ل
إلك تعل خ م ف ا ا،ت  امان  ،ا ا إلك تعلخ المانااع الحام ا اتنفس الاٍع التا ا

 إ نن  اللع )التا ع إلك ه   ن تفتا  تعل م ا ااح  (.
إن ه ه الم ا  ها تا  ع   ت ا إلك تعل خ اتطا ا المانااع الحام ا    

 ا ع إلك تح    ال ا الت ا    االت أااا،ت  امان إ نن  اللع  مننتم نانل  للتعل خ 
معظخ ك     ظااع مفنه خ اأ منا        ن عا للت اتا  ل ال  ع    اللع  

ال      ت م خ  اإلتعن  اهذه اللع   ل طط    ا ال ا   تعتم  الت اللعن 
مامنع  طط ا  نتغ   أاالمشنتاا لحنلا اللع  اتشمع اا تنع  الم تاتنع ال طط ا

منان تعلخ المانااع الحام ا من   ع اللع  ا طل   لك هذه الفما  التا ا تنلتعل خ 
ت،ت  خ     اا  ااك أ نتتما ننع اللع  اها تعل خ المانااع الحام ا للعتا اا،ت عنتان 

 .اللع  ام نع اممنن ااٍع ا،ت  امان
    إل  ن  ت الع تعل م ا اتمن تا ا ت لا ال   ال مناهذه  التا ا إلكٍا  ت أ من اا     

تعل م ا أ  ع من ال،نت  لن معظخ التاامم التعل م ا االت ا ت ا تا ه الك تعل خ 
المانااع الحام ا للعتا ام ف ا تطت  ان    اللع  اتاذا  ت  من تا  ا ت لا م لما 

.اتعتتا هذه الفما  لتعل خ المانااع اتنفس الاٍع حنلا مشنتاا لحنلا اللع  الااٍع ا 
 محنالا لم ف ا اللع  ت اا   ح حا امن ا .

 امن هنن  ن ع  ما  ا،ت منا التعل خ    ا،ت  اخ تما ننع الم تاتنع ال طط ا   
اتا  ا المتعلخ إ نن  لعتان متنشا  اا،ت عن  م ف ا ا،ت  امان إ نن  اللع  اتٍا تنتا 

 ح ذ    الممنن االزمنن المح   ن اتاذا ن،ن   المتعلخ  لك التٍا ع ال اأا ن ا
ممنن ا ال، طا  االتحمخ تنلما  لن المتعلخ ،ت  اان ٍنخ تتنف ذ هذه الحن ع إ نن   اا 

التما ننع ال طط ا  اان هذه الطا  ا التعل م ا ،اه تعط  إ نا  اشا  للمتعلخ  ن 
ع لان اظ فا  ا ع ا  .(1)"طا   تعلخ اللع  متنشا  اتنفس الٍا

                                                           
.اربيل: مطبعة منارة ,  تدريس التربية الرياضيةاالتجاهات الحديثة في محمود داوود الربيعي وسعيد صالح؛ (1)

 .032-032,ص0212
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مع ز ن      تمت منع اللع  من   ع " إنن  (ا  Throp 1994اأ نه)  
لحع مامنع  ن  ٍا ن  ا،ت عن  اا،ت  اخ الم تاتنع ال طط ا التعل م ا  عط   ا ع

اتع   تا  ممنا،ا هذا التما ننع ،اه , امشنمع اللع  ت اا  ،الا اتمانا   نل ا
نع الفا  ا ت ن المتعل م ن ذا  ال نتل ا ال      ،ن   الم ا     التعاه  لك الفاٍا

مفن      تنف ذ المانااع اتنفس  أم االمتعلم ن   تحان  إناتاذا     الم ا  
مفن      ات نذ ال ااا اا ت نا  أم ا   اللع   أ انهختع اخ  مان  إنالاٍع ن حظ 

 .(1) "المانا  المنن،تا    ا ،ت نتنع لمااٍع مح    اهذه تعمس معا ا أم ا

الا ه الم نل  لممنا،ا تعلخ المانااع  ن طا    إن(Rink 1996ا   ه)  
اللع  ها تمم ن المتعلم ن من التمتع تنلمشناما    اللع  تمفن ا اٍ ا  اهذا ،اه 
 ز   من  ا ع تاخ اح اخ اتش  عاخ  لك اللع  االمشناما  ال  خ هذه الفما   أن 

ا ها التعل خ المتنشا م تا  تعل خ المانااع الحام ا  ن طا   التما ننع ال طط 
ن اا نص هذا المت أ)التعل خ  ن طا   اللع ( اتاذا ات اع تحات ا اا،نع تاتخ ت

لت     ن أ  ع ت ط ط ل،نل   التعل خ  اٍ  ا تتاع هذه ال اا،نع من ال،س 
 ل ا الم  ا من التنح  ن  ااشتملع هذه ال اا،نع  أم التنظ م ا للتعل خ االتعلخ االت  

ع شنملا امت ا  اتمعن  ا م تلفا اا،ت  ماا م تاتنع متع    لتعلخ  لك معلامن
المانااع امنن ه  ان التعاه  لك نت  ا تعلخ المتت ل ن من   ع هذه الم تاتنع 

 .(2)ال طط ا
التخطيييط الييواقعي ألسييلوب الييتعلم عيين طريييق اللعييب بتمرينييات 2-1-1-1

 المقتربات الخططية:
ال طط ا للع  اتطااهن  اأ تحع اا حا ل ى تع   ا نن لنشا  الم تاتنع    

( Linda and Others 1997أم ا التنح  ن االم ات ن ت أ تا، ع الفما  من ٍتع )
اأ  اع متنتن  مت   ن  تنلفما  اأه ا ان ام مانان اال طط التا  ح ا اأ،س 

                                                           
(1) Throp, Bunker, and mond, A change in focus fr teaching of games, sport pedagogy, 
1994, p.p. 163-169  
(2) Rink, E. Judith, Tactical and skill Approachesto teaching sport and game, Journal of 
teaching phy Ed. 1996 , p. 397 
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العمع تاذه التما ننع ا لك     من اللعن  المنظما مع ا، لا ت   خ أ ا  اللع  
 اا تتنااتان.

    ذماع إن الا ه التعل م  من   ع الم تاتنع ال طط ا ها لتطا ا ٍنتل ا    
المتعلخ لحع مشم ع اللع  ال طط ا الت  تظاا إ نن  اللع  اتعلخ ا ت نا 

اا ،ت نتنع تمان تأ،تعمنع  ا ،ت نتنع الم لما ملان االت  من المتاٍع إن تح ت.
أا التا  ه أا اإل،نن  أا التحامنع ال ح حا ت ان ما   المننا عمانااع الما  من 

االح نز  االعمل نع ال  ن  ا االا ام ا اغ اهن اهذه  م عان تا ه إلك ا ع المتعلخ 
   ماٍع مشنتا لحنلا اللع  .اتاذا نعت   إن الاتط ت ن المانااع االتمت ك  ممن 

 الاخ الفن  اال طط  المتعلم ن من ال، طا   لك م ا نع ،نحا اللع  اتطا ا أ
   الاٍع نف،ا   ن تمت ك اللع  ،اه   ا هخ إلك تطت   حنلا اللع  ا  ٍتان 

 تأ ا  المانااع .

(       مع ما اع التعلخ  ن Lindaاتاذه ال منا االت ط طنع الت  ا عتان)   
ا   طا   اللع  ات اع " إذا منع تمن ذ تنت نه ا نت نع من تعل خ   ت ك المانااع أ

إلك تعل خ   ت ك م ف ا ا،تعمنع هذه المانااع    اللع  من   ع الم تاتنع 
ال طط ا  ننك تز   من  تا    ت ك اا  ناتاخ    اللع  ٍتع التما ن  لك إ اا  

 . (1)تمااااع مح    منف لا  ن حنلا اللع  المتنشا"
حان م،ت ن   (    الت ط ط لاذه الم تاتنع ال طط ا اطا Rink 1996"اٍ  ،نهخ)

     ا ع أاتع مااحع م تاحا لتا لا المتعلم ن للمشناما    التعل خ  ن طا   اللع 
 .(2)"-اممن  ل :

 :ال نتل ا    ال، طا  اتت من ال تنع    الممنن المع ن لح نالمرحلة األولى -3
أا ال ا  االمحن ظا  لك م،تاى ال،ا ا  ن  امت ك ال ا      امت ك الشئ

 حنلا التحاك تطا  م تلفا ا ،اع م تلفا .
اان نا   امحنالا التام ز  المرحلة الثانية -7 :تاح   ال ا  المانا  مع شااطا ٍا

  لك ال، طا  تطا  ا مت،طا إ نن  اللع  .

                                                           
)1(Linda and others, (1997) , op.cit.p.239 
)2(Rink and others,(1996) op.cit.p.409 
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 طط الحن ع ال  ن  ا  :ا،ت  اخ المانااع تشمع مت،ط معالمرحلة الثالثة -0
االا ام ا الح ز  التا  ه اال اان ن الت  تتمنشك مع حنلا اللع  از ن   

 ال عاتا ت ا   ن ممن    حن ع اللع .

 محنالا ا ،تمااا    اللع  :تت من التحا ااع    اللعتاالمرحلة الرابعة -4
 التا  ه من مااٍع م تلفا اتأشمنع متنا ا.

 

اتاذا نحناع  ل  ت لا تعل م ا م ناتا للع  اال مع ت ن تطا ا أ ا  اللع  اتطا ا   
المانااع . االا ه الال ،  من ذلك ها العمع  لك إ  ن  ا  ت ه ت ن التعلخ 

 المانا   خ اللع  من   ع التعل خ تتما ننع اللع  المتنشا .
اهنن ن،تط ع ال اع أن هذه التما ننع تح   الع ٍا ت ن مفااخ العمع ام ف ا أ الا    

ات ن ا ت نا ا ،ت نتا االتنف ذ  ا ن من  تعاه المتعلخ  ،تا   طت عا العمع ،اه 
 ،ن  ه    ال، طا  االتحمخ    م ا نع اللع  ت اا  أ  ع اات نذ ال ااا المنن،  

 ع المتغ ا  ٍ  تخ  ا ان  ل ا إ نن  التما ننع .الغا  تن تتنا إن م  ا من الحن 
( اا تم ع الت م خ الا مل  التنظ م  Lindaإممنع  مل ا الت ط ط الت  ا عتان)

 (.1للعمع    التعل خ  ن طا   الم تاتنع ال طط ا, اممن ما ذ    الشمع)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكل)
 (1)يوضح التصميم الهيكلي التنظيمي لعمل المقتربات الخططية وفكرته

 
 

                                                           

.p.15op.cit(1)Linda and others, (1997) ,  

أوالً : عرض شكل 

وأهداف اللعبة وكيف 

نفيذ أداء ثالثاً : ت تلعب

المهارات بطريقة 

 خططية
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:(1)خطوات العمل بأسلوب المقتربات الخططية 2-1-1-2  

 الم تاتنع ال طط ا اه   :هننك  طااع       للعمع تأ،لا  
: تعط  للمتعلخ م ه  فاخ ا تح،س ا ،تا   ا   اك  المعرفية اإلستراتيجية-

 ال ا . لك  ال، طا معلامنع 
 طا اللع  ام ه تلع  امن ه    إ ااك اا،ت عن:  أوالالمتعلم  إلىالدخول -

 اش   التعلخ إنالفن  للمانا , امعنك هذا  ال ا ت،ن      تعلخ  الت  شااط اللع 
المتعلخ م ف ا اللع  ا طتا ام ه  ت أ اللع  امنه  تحامنع ال  ت ن ا ااهخ 

 ام،نهمنتاخ اأه اه اللعتا .
 تعلخ ت اا  غ ا متنشا  امن   ع ال تا  االت اتاال:  اللعبة إستراتيجية-
مت ا ,  أ  ع اتمفن ات اا   المانا :  تعلخ المتت لان  طا تنف ذ تطوير المهارة -

 ا عا من ٍتلاخ اذلك تع   اتاغتاهننك حن ا لتنف ذ هذه المانا   إنا ن من  شعاان 
 تنن مانااتاخ ٍ  تطااع من   ع اللع  ااإل ااك االممنا،االشعاا 

 تمان من   إن: االت  مممن إلى األلعاب األخرىاللعب وتعميمها  إستراتيجيةنقل  -
 المشنتاا لان إلك اللعن  ال اىتعلمان  أ اهن  ع تطا اهن    لعتا مع نا ان ع 

 .(2)إطار العمل بالمقتربات الخططية: 2-1-1-3

من الن نط الال ، ا لتنف ذ الم تاتنع ال طط ا ها ت م خ إطنا العمع ام ف ا   
التنف ذ ات ، خ الاا تنع ال طط ا اتنا عان ام ف ا ا،ت  اخ المانااع   ان اتحامنع 

    ا ح اع ال ، ا : المتعلخ اتمان  من
 المامنع االاا تنع ال طط ا االمت منا أ ا  المانااع من   لان. -3

 أ ا  هذه المانااع ت ان ما  -7

ممنا،ا المانااع تنلما  . -0  
 
 
 

                                                           
 .82, صالمصدر السابق فيان عبد الكريم سعيد؛ (1)

(1)Linda and others, (1997) , op.cit.p.16 
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األهداف من التعليم بالمقتربات الخططية: 0-1-1-4  

لمع  مع تعل م   ت  اان  مان لا أه اه اا حا للم ا  االمتعلخ تا ع ٍتع   
( أه ا ن  Lindaن   ن ) (1)(2212التنظ خ الا مل  للتنف ذ .اٍ  ح  )محما  الات ع 

 تاٍع الح اع  ل ان من  اا  ا،ت  اخ تما ننع الم تاتنع ال طط ا لأللعن  
 .(2االما حا    الشمع )

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 (يوضح األهداف من التعليم بالمقتربات الخططية2شكل )
اه  اح  ال،نل   االا،نلع التعل م ا -الم تاتنع ال طط ا: تأن ويرى الباحث  

الت، طا المتام ا الت  تا ه إلك تعلخ المانااع ال،ن، ا للعتا ام ف ا ا،ت  اخ هذه 
المانااع    اللع  االمنن ،ا إ  تمعنك ا نت نع من تعلخ المانااع إلك تعلخ منذا 

 نعمع تتلك المانااع    إ نن  اللع .
 التعلم األتقاني: 2-1-2
 بدايات التعلم األتقاني: 2-1-2-1
ت ا نع التعلخ الت نن  تن،خ  نلخ التات ا) تن نم ن تلاخ( الذ  ا،تم   ماتا ااتتطع    

   التعل خ, الذ   اى  ان التح  ع ال اا،   تأ ا تمع  1991من أنماذج منااع 

                                                           
 .043، صالمصدر السابقمحمود داوود الربيعي وسعيد صالح ؛(1)

 

3 

 واإلدراك بالمعرفة الخططيةاإلحساس 

7 

أختيار المهارة المالئمة 

 ونوعها

4 

 تنفيذ المهارة بالكرة

0 

أداء حركات المهارة 

 بدون كرة
هذا جميعه ينتج  5

تطور المهارة واداء 

 اللعب 

هذا جميعه ينتج 

تطور المهارة وأداء 

 اللعب

 المحصلة النهائية                                             

 اإلحساس / اإلدراك / اإلثارة / أداء اللعب الجيد / المعرفة الخططية
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من الاٍع الم  ص لت ا س من   من, االاٍع الذ   حتن ا المتعلخ لتعلخ تلك المن   
ا، ن االاٍع الذ   حتن انا ل تعلماا ، ،ن  هخ ا ل ا  نن إ طن  الطلتا المتأ ا ن  ا 

 لك تح    اله اه التعل م ا إن لخ  من ل ى  م ع المتع ا ن  علك الٍع ل ى 
 .(1)التع  مناخ

اٍ  ٍنخ تلاخ ت اا،نع       اتحات ا،تماع ل،ن ن تا ع   ان إلك إن أه اه    
 .(2)التعلخ ا  نلص الن،  ال نص تنلتعلخ الت نن  ت اخ  لك الفا  نع اآلت ا:

هننك  اا  ت ن المتعلم ن    م  اا الاٍع االت ا   ال زم ن إلت نن من    -1
 تعل م ا مع نا.

من تات   الشااط الت   ،تط ع   ان مع متعلخ للتعنمع مع هذه الفاا   ت   -2
إن  تعلخ الاح اع التعل م ا التنل ا   ع الاٍع الذ   نن،تا امم ا الت ا   

 الت   حتن ان.

إن تاا اع المانخ التعل م ا المنن،تا , اا  ع الشااط الت  تش ع  لك  -1
تا  انع التعلخ الذات   نن المتعلم ن ٍن اان  لك التعلخ تأٍع ٍ ا مممن من 

 المعلخ .

المتعلخ الذ   تعلخ الاح اع التعل م ا لمن   من, االت  اتتع تشمع متتنع من  -4
ال،اع إلك ال ع , نتغ  إ   ،مذ لا تن نت نع إلك الاح   التعل م ا التنل ا 

 ٍتع إن  مان ٍ  أت ن الاح   ال،نت ا إلك  ا ا      .

م ا ت  خ للمتعلخ لتعط  لمل امن من المف   للمعلخ االمتعلخ ا ا  ا تتنااع ت   -5
  ما   من ا ع إل ا المتعلخ    م،تاى التعلخ.

 
 
 
 

                                                           
. لبنان: دار الشروق للنشر  سيكولوجية الفروق الفردية والجمعية في الحياة النفسيةمحمد عودة الريماوي؛ (1)

 .080، ص1224والتوزيع ، 
 .102، صالمصدر السابق محمود داود الربيعي وسعيد صالح ؛(0)
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 :(1)مراحل التعلم األتقاني 2-1-2-2

اتف ع من ا الم ااس الت  تتحت    تعلخ المانااع الا ن  ا  لك إن هننك    
  ت مااحع لمنان ا تلفع    م،م نع ام نم ن هذه المااحع اظاا نت  ا 

 -ذلك اأ نن اممن  ل :
 : الرأي األول 

 - اى إن المااحع ال  ت ه  :
 الماحلا الع ل ا . -1

 الماحلا التطت   ا . -2

 المت  خ للمانا .ماحلا م،تاى ال ا   -1

 :الرأي الثاني 
 - اى إن هذه المااحع ه :

 ماحلا امت،ن  التاا   الال  للمانا  الا ن  ا . -1

 ماحلا امت،ن  التاا   ال    للمانا  الا ن  ا . -2

 ماحلا إت نن ات ت ع المانا  الا ن  ا . -1

 -مفهوم اإلتقان:
إ )أحمما(,اإلت نن م  اه )أت ن(,  عن )اإلحمنخ(ا ع أت ن  ملا,  اإلتقان في اللغة

ت نن  .(2)إ  أممع  ملا تتاا ا اا 
 مفهوم التعلم األتقاني: 2-1-2-3

إن مفااخ التعلخ الت نن   عتم   لك ماا ن  الفاا  الفا  ا    م،تاى ا،ا ا     
تعلخ المتعلم ن مع ح،  ٍ ااتا ال ن ا   اذلك من   ع الت،ل،ع    التعلخ من 

ٍتع   ت ن المن   الالك منا  خ ا نت نع إلك من         منلخ ال،اع إلك ال ع    
ع   .(1) المن   أا ز ن      التمااااع حتك  تخ إت ننانالمتعلم ن من ا تإ طنلاخ الٍا

                                                           
. جامعة ديالى: كلية التربية الرياضية 1مفاهيم عامة في التعلم الحركي ,ط ؛ فرات جبار سعد اهلل (1)
 .142،ص0222,
. الروس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ,  المعجم العربي األساسالعرب؛  نجماعة من اللغويي(0)

 .022, ص1222
 .102، صالسابقالمصدر محمود داود و سعيد صالح ؛  (3)
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االتعلخ الت نن    نا      للتعل خ االت ا س    ،ت  خ إل  نع الطلتا إلك م،تاى 
ال، طا   لك الاح   الال ، ا    التعل خ ٍتع ال،منح لاخ تن نت نع إلك الاح   

 .(1)التعل م ا ال ح ا
     ت،تن  إلك  ل،فا ت اع  االت نن  طا  ا إ،تاات   ( إن التعلخ           ا اى)   

ع االم،ن    المن   ن  .(2)إن مع ش ص  ممن إن  تعلخ من  اا  تعلما إذا أ طك الٍا
( إن التعلخ الت نن   عن  الا اع تنلتعلخ أا الم ما ا 2222ا ش ا ) ااع  تنا

ل ا  ٍتع ا نت نع إلك تعلخ المتعلما إلك  ا ا اإلت نن االت ت ع ااإلل ا    التعلخ اا
مانا  أ اى أم ا تع   ا أا  عاتا ال   أم  الم  ا من التنح  ن االماتم ن تنلتعلخ 
االت ا    لك انا    ممن إ  نع المتعلخ أا الا ن      أ الا إلك الم،تاى ال ٍ   

 منل ا أا اآلل  )التعلخ ا ت نن ( ا   ممن إن  أ ذ أ الا الشمع الفن  المعتا  ن 
الحاما اان، نت تان ت ان الممنا،ا أا  ،مك تع  المااع االتمااا االتغذ ا الاا عا 
الت  ت نح  ذلك من ت ح ذ ال طن  االت     اهن الم اس أا الم ا     مع 

 .(1)حاما للمتعلخ أا المت ا 
( إن التعلخ ا ت نن   ،تن   لك م،لما أ،ن، ا مفن هن           نم ) من ا م  

 إن "الطلتا الذ ن   ت نان المحتاى التعل م  )معناه امانااع(  أناخ  ح ان الم اس
 لك إ نا   ا ع تاخ نحا ا ن نز ات ح ذ أ طنلاخ امن  خ إم،نتاخ اغتا    التعلخ 

"(4). 
( تنن  ت ه أ ا  الفا  الا ن   تنإلت نن  ن من 2225ا ذما) ٍن،خ لزاخ اآ اان  

مااا المانا  الا ن   الذ    اخ تا إلك  ا ا مت ا , اتتتح،ن ماا فنع ال ا  
. ا ت لص المتعلخ من الحامنع الزال   ,حتك   ع إلك ماحلا تتح،ن م،تاى ال ا 

 .(5) ن     ان المانا  ت اا   ٍ  ا امت نا
                                                           

 1                                                                       

                           -
              

1228   12          

            
Blck.m,comparison of students taught basketball sk(2) 

(
3

)
 .131ص، المصد السابق فرات جبار سعد هللا ؛ 

(4)Mararech  ,learing math ematics in different environment:journalof education 
technology. 

,  0228. جامعة بغداد: كلية التربية الرياضية،  أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدمقاسم لزام وآخرون؛  (8)
 .42ص
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( تنن" لك الم ا  ا هتمنخ ت ٍا 2229ا   ه) ا،ه لزاخ ممنش اآ اان    
ت نن ال ا  تحع ال ا   ن التعل خ االت  ا    ا ه أ،ن،ن للا اع إلك  تنع  ٍا اا 

ت نن ال ا  المانا  ا تنع  أ  ظاه من الظااه  إذا لخ   ع ال    إلك ال ٍا اا 
هذا اإلت نن, اتغ ا ذلك  ننا ع  ممن إن  طت   طط اللع  تنلم،تاى المطلا . 

ن ال،نت . نت  ا املمن منن إت نن المانااع تشمع أح،ن ملمن منن تنف ذهن أ  ع م
 .(1)ل ٍت ن     ال ا  المتذاع من ٍتع ال    إ نن  العمل ا التعل م ا أا الت ا ت ا

( تأنا" ملمن زا ع  تا  الفا  اتعلما  لك المانا 2225ا نم  )ٍن،خ لزاخ  تا  
زا ع احتمنل ا ن لان إلك  تااع  ح ا.  نلمتعلخ    ،تط ع ا ،تفن   من المانااع 

لا تعلمان اا نت نع منان مااٍه أ اى, إ  إذا تم ز أ انه لتلك المانااع  الت  ،ت 
 .(2)تنإلت نن ممن  ،اع لا ا،ت  امان    مااٍه أ اى      

   مع من ما  ال  خ أا ال،لا أا  المننالا م   ال    الذ         ال ٍا       
ت نن      هذه اللعن . التا  هال      ،تط ع تعلخ اا 

(" تنن المت أ الذ   عمع  ل ا هذا الناع من 2225ا ش ا) نت ع محما  شنما    
التعلخ ها إن إت نن المانااع تشمع      ت ذ الفا ا للتطاا    ال ا  إلك م،تاى 
أ لك اه  الماحلا ال طط ا الت  تتطل  م،تاى     من إت نن المانااع تشمع 

 .(1)إل "
التنحت التعلخ ا ت نن   لك انا اح  الطا  التعل م ا اا،تنن ا  إلك من ت  خ  عاه    

الت   اا     ان الفاا     م،تاى ا،ا ا المتعلم ن  لك  ا  اإلممنن نع 
اال  ااع الت   متلمان المتعلخ انعن  الت،ل،ع تنلتعلخ من ال،اع إلك ال ع  ا  

خ ذلك  ن طا  ا  نت ع المتعلخ إلك مانا        من لخ  تخ إت نن المانا  الالىا ت
من إ طن  اٍع إ ن   أا ز ن   التمااااع لأل ا  للمتعلم ن الذ ن لخ  ت ناا المانا  

 نن.ا ع الا اع إلك ماحلا اإلت 

                                                           
 .44، ص  0222. البصرة : مطبعة النخيل،  الميداني في كرة القدم التدريس والتعليميوسف الزم كماش وآخرون؛  (1)

 .072، ص  0228. جامعة بغداد : كلية التربية الرياضية،  موضوعات في التعلم الحركيقاسم لزام صبر؛  (0)
. جامعة ديالى: كلية التربية  علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيمنبيل محمود شاكر؛(3)

 .20,ص 0228األساسية،
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 -:(1)التعلم االتقاني ) التمكن( من وجهة نظر بلوم 2-1-2-4
إن أ،لا  التعلخ ا ت نن  ٍ  اٍتاح ا مخ من ٍتع ) تن نم ن تلاخ( اها تنحت       

تحات ا،تماع لع   ،ن ن  م نمعا ) ش منغا( الما م ا,االت  مننع نت  ا النتنل
ت ن العنن ا المن ا  االما ا ا لم  اا التعلخ الحن ع ل ى الطنل , ا عتم  هذا 

خ ال،لام ا من  اا ا لك  ما  )تلاخ( المتم لا    الناع    التعلخ  لك نظا نع التعل
إن الفاا  الفا  ا    المح لا النانل ا للت ا س ه  نت  ا لمان تع  الت م ذ 

ع أطاع حتك  ناآل ا ن, اا تعلمان تشمع أ،اع من  تع اخ ال ا  حتنج إلك ٍا
لخ اان تتخ  مل ا التعلخ ,ا اى )تلاخ( إن تع  الت م ذ  حتن ان اٍع أطاع للتع

 ما  )تلاخ( تعتم   لك أ منا اا  منع )منااع( االذ   اى تنن التح  ع ال اا،  
 - تأ ا تمع من:

ع الم  ص لت ا س من   من. -1  الٍا

ع الذ   حتن ا لتعلخ تلك المن  . -2  الٍا

(2)عوامل التعلم األتقاني: 2-1-2-5  
-إن التعلم األتقاني يتطلب تأكيد العوامل اآلتية:  

 التمااااع لإل اا  الذ ن لخ   لاا إلك ماحلا اإلت نن.ز ن اع  -1
إذ  ل طن  الماتمتا    إ نن  ال ا ,تما ن م ما نع تعل م ا  لك ا   ا -2

   ات ا   هذه الم نم ع مع  ع ح   ،اه  مانم ما ا ت طأ ااح تشتاك مع 
  ن   من   ع تم  ه التغذ ا الاا عا الم لما اال ٍ  ا .

 ال       ال ا  لغا  م،ن    اآل ا ن . ا ،ت منا -1
ن  ا لل عفن  لغا  الناا  تم،تاى إ ن   اتمااااع إ إ طن  اٍع -4

 أ الاخ.
 ا،ت  اخ م،ن   ن لغا  الا اع إلك ماحلا اإلت نن.-5  
 
 

                                                           
(1)

 .144, ص المصدر السابق فرات جبار ؛ 
(2)

 17, ص 2002. بغداد : مكتب الصخرة للطباعة, التعلم الحركي بين المبداء والتطبيقيعرب خبون ؛  
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 (1)تقانيأهداف التعلم األ  2-1-2-6
 إن أهداف التعلم االتقاني تكمن فيما يأتي:

إن  عمع ا ن ز ا  ن ل،ا تا ال ن ا تا  تا م،ن    مع متعلخ  لك  -1
 الاح اع التعل م ا المتتنل ا .

 تطا ا ٍ ا  مع متعلخ ل  ع إلك  ا ا من اإلت نن. -2

 تطا ا المتن ا  الذات ا االتا ا الذات  ل ى المتعلم ن. -1

 ا ن ا نما اتطاا ٍ ا  مع متعلخ  لك حع المشم ع. -4

 تش  ع الت   خ الذات  اال ا ع ا للتعلخ. -5
 :(2)خطوات تنفيذ التعلم األتقاني 2-1-2-7

ت زلا المحتاى ال اا،  إلك اح اع  زل ا,  تخ تعل مان  لك م اا أ،تاع أا  -1
 أ،تا  ن.

ع إن  ت نان المتعلم ن  -2 تحل ع الاح اع التعل م ا إلك مانااع  زل ا االت  تتٍا
المفنه خ    نان ا الاح اع التعل م ا اهذا  عن  إن  لك المعلخ إن  ح   

 اال اان ن االمعلامنع الت   حتنج إل ان المتعلخ.

تح    اله اه التعل م ا من معا ا شاح  اخ  تطت   تحل ع اغ اهن تعن   -1
تحل ع اإل منع الت   نتغ   لك المتعلخ إن  مان ٍن اا  لك  ملان  ن من 

  نتا  المعلخ من ماما التعل خ.

  الطا  ا الت  ،اه  ت ذهن المعلخ تطا ا اإل،تاات   ا التعل م ا  أ  تح   -4
لتح    اله اه االنشنطنع الت  ،  اخ تان اطا  ا  ا  المعلامنع 

 اا  تتنااع االتغذ ا الاا عا.

إ  ا  ا  تتنااع الت ن ا اه  ا تتنااع تعطك    نان ا مع اح    زل ا  -5
%( 22-%02اذلك لمعا ا م،تاى اإلت نن الذ  تح  , إذا منن الم،تاى)

% من 42% لذلك  ا   22%   ط ا لاا إلك م،تاى 02 عن  إن   اذا
                                                           

 .78ص,   المصدر السابق محمد عودة الريماوي؛(1) 
سها عباس عبود الزهيري, تأثير استخدام التعلم االتقاني اكساب مهارة التهديف من الثبات  بكرة السلة  (0) 
 .10(,ص0210ة ,بحث منشور, مجلة الفتح, كلية التربية االساسي,)
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المتعلم ن تحن ا إلك معنل ا ات   خ المن   ال اا، ا تأ،نل   اا،نلع       
 اذلك للا اع تاخ إلك م،تاى اإلت نن.

ا ،تفن   من نتنلم ا  تتنااع الت ن ا لتعز ز تعلخ الت م ذ الذ ن ات ناا  -0
اات نذ ذ ن  شلاا    الا اع إلك اإلت نن   الالمانا  االتعاه  لك أ طن

ع إ ن    إ اا اع اأ،نل    مل ا لمعنل ا ال عه اذلك لت   ص ٍا

 لتعل ماخ .    

تطت   ا تتنا إ منل    اهذا ا  تتنا ال مع  ا تخ تطت ي  هيذا ا  تتينا  ي   -7
 نان ا الاح اع التعل م ا ا ا ه هذا ا  تتنا إلك تح    م،تاى المتعلم ن.

 :المهارة2-1-3
ل   ن   مم إذ المانا  ه  الام ز  ال،ن، ا الت   ممن تان تح    ا ن نز  إن   

 طت  ال طط منلخ  من لا م،تاى مانا       نهلا لتنف ذ تلك ال طط  إن ا   
 .ذلك تاا ا م،تاى ت ن   ،ن      تنف ذ  طط الا اخ إلكن ن   م

اتع  المانا  ، حن  ل    ما  ال  خ    الملع  اهذا  عن  ٍ اتا  لك التحمخ تنلما  
 التغل   لك المنن س    ت،ن   ال    أنانت،االا ات ان م اا  زال        ن 

 .(3)ا للفا   المنن س إمنخ مامنه تلحظنع     ت ل أنان ممن أم ا من ما .
تمفن ا  ا"ال  ا   لك ا،ت  اخ الفا  لمعلامنتتأنان(آ اانا عا ان)ٍن،خ لزاخ ا 

 .(7)"لإلن نز هاا،تع ا 
المنها المت ن    م تله  ال ا " تأنان( 2227ممن  ا ان)نت ع محما  شنما 

 .(0)ت ٍا اتم ز" أه ا االنن ذ الذ   ح    أنااع ال ا الم ن ع ا شمع مع 
("ال،لاك الممت،  الذ   عمع 2225امذلك  ا ان )  نخ ال  ن  ت  ال نل     

 .(4) لك ت ل ع الت نا  ت ن ا نتتنه اال ا "
                                                           

دار دجلية : عميان. التيدريب المعرفيي والعقليي ل عيب بكيرة القيدم؛  فرات جبار سعد وهه فال خورشيد الزهاوي(1)
 .127ص,  0211

 .74ص,  المصدر السابقآخرون؛ قاسم لزام و (0)
 .72،ص 0227. جامعة ديالى : كلية التربية االساسية , 1ط ،الحركة  المعم نبيل محمود شاكر،(3)
,  0228. توزيع منشيأة المعيارف, تطبيقات( –التدريب الرياضي)نظريات عصام الدين عبد الخالق مصطفى؛(4)

 .012ص
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"تات   اتنظ خ الم نم ع الع ل ا تمن  ن، خ  تأنان (2222تنظا) ااع  تنا  االمانا 
 .(1)اه ه الحاما اا ٍت ن  تنل ا  اال،االا ا   ال ننان"

 إلك"م  ا  الفا   لك التاا ع  تأنان( 2229  آ اان،ه  زخ ممنش ا ) ا ا ذما   
نت  ا من   ع ال  نخ تأ ا  اا   حام  تأٍ ك  ا ا من اإلت نن مع تذع اٍع ٍ ا 

 .(2)من الطنٍا    اٍع زمن مممن"
تنن المانا  تعن "م ى مفن   اإل اا     أ ا  اا    (2222ا ذما)مفت  إتااه خ حمن 

 .(1)حام  مع ن"
 
منن امن  زاع ها العمع ال ن  لم    ع ال     نإل  ا  المانا ت ويرى الباحث  

إلك اإلت نن التنخ االتمنمع    ال ا  للمانااع    أ  ظاه من ظااه المتناا   اأن 
 ن   ال    المانا  تنل ا  ح حا ممن  ،ن  ه  لك أن  ح ا تفم اه    تنف ذ 

تام زا      التحاك ال طط    ط اهذا  ،اع  ل ا  ملا ال نص)الفا  ( ا  علا أم ا
 العمع ال من  .

 
 تأنا  عتتا اإل  ا  المانا  تما  ال  خ الام ز " (2211ا   ه)غنز   نلذ محما   

ال اان  العلم ا االا ن  ا ل نن ا ال    الشنمع الذ   متلك  ال نتتا االممملا لمع
ل اان  ت ان ما  اا أاال  ااع الحام ا االفن ا    م  ان اللع  ،اا  مننع تنلما  مع 

ه  ،ل،لا  نما ااح   ممملا لأل اى  حتاالان مفا اع التنن   ا المانا االت ن ا 
هذه  إت نن     الم،نااع العلم ا تطا اهن ا ا الفن  الح     ل  ت  ما  ال  خ 

تحع  إاا  ات اا  غ ا   اإلت ننحنع التاازن االتمنمع ا  إلكالمانااع ا،تع تطا اهن 
تنم ا الااح اإلت ا  ا  إلكمع الظااه الذ   ع شان ال    إ نن  المنن ،ا تنإل ن ا 

                                                           
 .32, صالمصدر السابق؛سعد اهللفرات جبار (1)
 .28،ص(0222البصرة، مطبعة النيل : )1ط في كرة القدم الميدانيالتدريب والتعليم آخرون؛ يوسف الزم و (0)
 2002مركز الكتاب للنشر . بغداد: 1ط,أسس التعلم والتدريب والدليل المصورالمهارات الرياضية,مفتي إبراهيم (3)
 .13ص,
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ت اا  إل ا    مع ال اان  التمن م ا  ال ا     ا نع الت  خ االتعلخ    مفا اع 
 . (1)."االتمت م ا

تنن المانا  ه  م ى إممنن ا ال     لك أ ا    اى التنحتاا،تنن ا إلك من ت  خ    
العمع الحام  اال  ا   لك ا،ت  اخ  مع ال انز ن الع ت  االع ل  ا،ت  امن 
 ح حن من ا ع الا اع إلك ال ا  المت ن اال    تأٍع ٍ ا من ال ا  االاٍع ا   

 م تله الظااه.
 :المهارات األساسية بكرة القدم2-1-4
 إنالت       اال،ن، ا ،ن، ا تما  ال  خ من العنن ا الماماتعتتا المانااع ال  

ح،خ نت  ا المتناا  ا ن ا تع  لما  ال  خ اأح ننن تمان الف  ع    متلمان   ت
   ال  نع االا اخ امذلك ا ات ن   ااالح     االلع  الم تلف  التطاا المت ا    طا 
  تذ  ،ن   ال  ت ن    الذ   ت  ما  ال  خ    العنلخ  أ ا المانا  المت ا    

م ا نع المتنا نع  ال غااع      نع ال  خ اا ،تحااذ  لك الما  اال، طا   لك
اتح     اله اهن،تا من  أ لكحع الفا ا لت،  ع ن، أ نمناا،تغ ع الفاص 

 .(2)الفاز.
الت    اخ تان     ما   ال،ن، اتما  ال  خ من الاا تنع  ال،ن، ااتع  المانااع   

ان تع  نل متلمان مع   ت  ما  ال  خ  إن، ا المتناا   االت       إ نن ال  خ    
 (1)العاامع الماما    تطا ا ات  خ اللعتا من
 ن   ان نزا     ا   أا   خ  إنال    الذ    متلك مانااع         ،تط ع  إن  

 ك أ،نس لعتا ما  ال  خ االذ  تتنك  ل ا م امنع ما  نالفن  )التم ال ا لذا  عتتا 
تع ا ات ن  تنل     ن ن   تطل   مع        هذا الم نع اان تت إن ال  خ ال اى.

ال،س ال ح حا    م نع الت ا   ا  ال،ن، االعلم ا لتعلخ المانااع  ال،س

                                                           
. عمان : مكتبة المجتمع العربي للنشر  1كرة القدم ) المفاهيم والتدريب(, ط محمود ؛غازي صالح    (1) 

 .43, ص0212والتوزيع , 
 .44، صنفس المصدر؛ غازي صالح محمود(0)
 .124،ص1222الكتاب والنشر  ز: مركالقاهرة.  المدير الفني بكرة القدم؛ محمود مختارحنفي  (3)
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ماما الت ا      التطا ا لغا  تطااهن ح ت تنح ا ماما التعلخ    ا مت،ن  ا 
 .(1)للمانااع

اتع  المانااع الحام ا    لعتا ما  ال  خ  نم   مامن     تطا ا اللعتا       ن   
  لك  أن لعتا ما  ال  خ منزالع تعتم  الت ن  اال طط  االنف،  اإل  ا 
   تنف ذ الاا تنع ال طط ا ح ت تت ك  المن المانااع الحام ا  الحام ا.المانااع

 .(2)العنمع الماخ    اللعتا
االمانااع ال،ن، ا ه   ن المنناا  تما  ال  خ اتعمس تطاا التل     لعتا ما    

ال  خ اتعمع  لك ز ن   اإلح،نس تنلما  اتعط  ال    ال  ا العنل ا تنلنفس اتعمع 
  إ نن  اللع  اتع  أ،ن،ن لأل ا    ع متنا نع ما  ال  خ ا ت أ  لك  ل  الفااغنع  

 .(1)الت ا    ل ان    ال،ن المتما  ات،تما حتك ا تزاع ال   "
اااتفنع م،تاى  ال،ن، اهننك   ٍا ااتتنط ا ا  نت ا ت ن إ ن   المانااع  إذ  

تنف ذهن  إلك  عع ال      ع  ال،ن، االمانااع  إت ننال طط  اان ال ا  
 .(4)ت اا  آل ا  ان التفم ا     ز لنع المانا 

     ما  ال  خ ال،ن، ا تاذما م  ا من التنح  ن اال تاا      تعنا ه لمانااع 
"تعن  مع الحامنع ال ااا ا  تأنان(1999 اآ اانٍن،خ ال شن    ا ان)زه ا

مننع هذه الحامنع الان  ا الت  تن   تغا  مع ن    إطنا ٍننان ما  ال  خ ،اا  
 .(5)ت انان  أاتنلما  

 ن  ال     ال،ن، ا"ٍا  المانااع إلك إن(1927 آ اانا ش ا )،نم  ال فنا ا 
 .(0)ت علا ٍن ا  لك ال  نخ تان تأٍع  ا  مممن" 

 

                                                           
(1)

 .13,ص2002. بغداد: المكتبة الوطنية،وتدريبات المناطق المحددة بكرة القدمنظرية االستعداد قاسم لزام؛  
(2)

 .127،صالمصدر السابقفرات جبار سعد هللا  وهة فال خورشيد الزهاوي ؛ 
(3)

 .316, صالمصدر السابقسعد منعم هه فال خورشيد  
(4)

 .31, ص 1224العربي، . القاهرة: دار الفكرالدفاع لبناء الهجوم في كرة القدممفتي إبراهيم ؛ 
(5)

 .142،ص1222. الموصل: دار الكتب للطباعة والنشر ،كرة القدمزهير قاسم الخشاب واخرون؛ 
(6)

 .25(, ص1217: ) الموصل ،دار الكتب للطباعة، كرة القدمسامي الصفار و آخرون ؛ 
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  ال،ن، ا(تنن "المانااع 1922 ت  المنعخ  حم  محم   تح  ح،ن ن ا ) ا نم    
غا  الا اع ته  الحامنع الت   تحتخ  لك ال    أ انهن     م ع المااٍه 

 .(1)ٍت ن     ال ا "ا أ  ع النتنلم مع  إلك
إن تعلخ المانااع ال،ن، ا تما  ال  خ تشمع     ع إلك ماحلا  ويرى الباحث   

التعلخ إ  تمعنك تعلمان تشمع  ع ه ح ت انا    ممن ا نت نع إلك ماحلا 
ال طط ا  ن الماحلا ال طط ا تتطل  من المتعلم ن إن  ماناا ٍ  ا لاا تتعلخ 

ا  تشمع إلك ات ان المانااع ال،ن، ا إلك ماحلا مت  ما من التعلخ اتن   المان
 ا نتتنه إلك مااحع أ الان.

 .(2)ن همن: نا  إلك   ما  ال  خ ت ،خ  ال،ن، االمانااع  إذ إن
 ت ان ا،ت  اخ الما  اه : ال،ن، االمانااع -1

ف )الام  اتغ  ا ا ت نه الا    ال  اع   ا ال    الم ا ع(ٍا
 تن،ت  اخ الما  اه  ال،ن، االمانااع  -2
 لاالمننا -1
 ال حا ا-2
 ال، طا   لك الما -1
 الما  تنلاأس نطذ-4
 الماااغا اال  اع-5
   ما الما نما -0
 اإل من -7
 التا  ه ٍا  -2
 مانااع حناس المامك-9
 
 

                                                           
دار : القاهرة. 1،طالعلمية لكرة الطائرة وطرق القياس األسسمحمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم ؛ (1)

 .151ص, 1811الفكر العربي،

 .200،ص المصدر السابقفرات جبار سعد اهلل وهه فال خورشيد ؛ (2)
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 :المختارة بكرة القدم األساسيةالمهارات  2-1-4-1
 :الدحرجة 2-1-4-1-1

 .(3)ممنن أ ا    الملع  إلكه " مل ا انت نع ال    مع الما  من ممنن 
ت  خ    ف فا   عانإلك اإلمنخ  "التحاك تنلما  أنان( لك 2225اٍ   ا ان )ٍن،خ لزاخ 

 .(7)غن ا مع نا  تتغ ان" إلكما، لا للا اع ت،ت  خ ال حا ا من ٍتلا ال    
"تعن  الام  تن،ت  اخ  (تنن ال حا ا2211 نع  ااش     اها ا ذما) ااع  تنا

االت  خ تان    الملع   الا  حا تان  لك  إ نن من ال  خ تا ه التحمخ تان  أ زا 
 االمننالا ال،ا ع اتف ع ال ا ،ا ا  إلكما  ال  خ الح   ا تا ه  إن تنلاغخ من 

ا،ت  اخ ال حا ا منزاع   غنك  نا     إناالمتنشا   لك الام  لم،ن نع إ  
 .(0)مااٍه م  ا     المتنا نع"

ال حا ا ه   مل ا تعنمع ال    "تنن  (2211)غنز   نلذ محما   ا   ه  
 مع الما  تأح  أ  ن   ،ما ا   ٍننان لعتا ما  ال  خ لغا  ا نت نع من ممنن

مع ا،ت  اخ مع  المنن س اا ت نز   الماااغال ا  ا ع الم،تط ع ال  ا لغا 
اللع  م ع ال غط  تنف ذ  طا أاتا  ه  أا المانااع الفن ا ال اى من مننا ع

طا  ا لتنظ خ  فاه الفا   ات،ت  خ     أام،  الاٍع  أا المنن س لك الفا   
 (4)."الاا تنع ال  ن  ا االا ام ا

 : (5)إلىحيث تهدف الدحرجة 
 .إشغنع المنن س-1
 .م،ا م     الت،ل،ع -2
 .إ طن   ا ا للزم   للتحاك ا ل  الفااغ-1
ه الا ام  اتتن ع الحامنعإ طن   ا ا للزم   لتنظ خ -4  .المٍا

                                                           
 .145ص, 1222دار الكتب للطبع ،: الموصل. 2كرة القدم ،ط زهير قاسم الخشاب و آخرون؛(1)
 .154،صالمصدر السابق ؛ قاسم لزام و آخرون(2)
 .202،صالمصدر السابقفرات وهه فال خورشيد ؛ (3)
 .44،صالمصدر السابقغازي صالح محمود؛ (4)
 , 2002مطبعة النيل,: البصرة.  1ط,تعليم,تدريب, كرة القدمعادل تركي حسن وس م جبار صاحب ؛ (2)

 .13ص
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 .تأ  ا اللع  ام،  الاٍع-5
 .المنن ستشت ع انتتنه -0
 .التا  ه أاال  اع  أات،ت  خ مم  ما ل ا  الماااغا -7

تنن هننك شااط      لك ال    الت    تان  2227ا ذما ما   ا،ع  محما  
 .(1) ن  ا،ت  اخ ال حا ا اه 

 تنل  خ.النظا إلك الما   ن  م،ان -1
 انحنن  ال ،خ إلك اإلمنخ ٍل    .-2
 تاز ع النظا ت ن ال،نحا اال  ت ن.-1
 .المنن سأ نن  المزاحما من ٍتع  االمنن س مان  ،خ ال    ت ن الما  -4
 . المنن س ،تح،ن ال حا ا تنل  خ التع     ن -5
  ،تح،ن ال حا ا تنل  م ن .-0
 ال    تنلاغخ من تغ ا ،ا ا حامتا.المحن ظا  لك ت ن  الما  تحع ، طا  -7

 .(2)من الدحرجة وهي  أنواعوهناك 
 ال حا ا تنل ز  ال نا   من ال  خ-1
 ال حا ا تنل ز  ال ا ل  من ال  خ -2
 ال حا ا تم  ما ال  خ-1
 ال  خ ا اال حا ا ت-4
 :المناولة  2-1-4-1-2
الزم ع إلك ه  المانا  الم ا تماااا     الملع  االا، لا ال،اع    إ  نع الما    
.اه  تعن  ال  ا  المنن سمامك  إلكال،اع    الا اع ا  المنن ، ن   ت ط   لن ذاا 

 أاالزم ع ت،االا ا ،ا اتشمع من ا ام  ا  ،اا  منن    الفااغ  إلك لك إ  نع الما  
    شمع متنشا.

 

                                                           
 .104ص,  2008دار دجلة  : عمان. االختبارات والتكتيك في كرة القدمموفق اسعد محمود؛ (1)
 .44،صالمصدر السابق؛ غازي صالح محمود(0)
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 لك  االمننالا المفتنح الح     للع  ال من   ااهخ من   ا ا  ننع اللعن  اٍ اتاتع    
  (1).تأناا اأ ا  المننا ع ال ٍ  ا المن ا  

اتعتتا المننالا من أم ا الا،نلع ال طط ا أهم ا    ما  ال  خ ا ا ع ذلك الك مانان "  
أ ا    ا ع  إلكالم ا ا،ت  امن  طااع زمن المتناا   اه  تح   انت نع للما  من     

%(من 22أم ا من ) إناماٍع ح،ن ٍا  أم ع تع  ال اا،نع العلم ا  لك أ  ع 
الت اه   من  ن طا   المننالا        لك الما   مانالحن ع الت   ح ع   ان ال  

%( نلمننالا ه  ال،نس    تنن  مااحع الا اخ 22ح ن  مان الت اه    التنٍ  اها)
 (2)."المنن س االت  خ نحا مامك الفا  

مانااع ما  ال  خ نظاا   ،ت  امان تم ا  طاع زمن المتناا   مع  اتع  المننالا من أهخ"  
التأم    لك  ن ا ماخ    المننالا اها ال ٍا إذ ل س هننك من ش    حطخ الفا   أم ا 
من المننالا غ ا ال ٍ  ا االمننالا ال ح حا ه  الت  تتا ا   ان الشااط ال   ا 

 , (1)"ال ا (-التٍا ع-اآلت ا)ال ٍا
 (4):"تت ه تع    فنع منان إنتمان المننالا  ح حا ا،ل ما ا ٍ  ا       الم"

 تمان المننالا ل    المنن، . إن-1
 تٍا ع أ ا  المننالا.-2
 ٍا  المننالا.-1
 ال ٍا    المننالا.-4

 -:(5)(أنااع المننا ع ه 1999اح  ) نما مح،ن اما   م    المالك 
 المننا ع ح،  ا ت نه-1
 المننا ع العم  ا )ا  تاا (.-
 المننالا العا  ا.-

                                                           
 .02،صالمصدر السابق؛ عادل تركي حسن وس م جبار صاحب(1)
 .040،صالسابق المصدرآخرون؛ يوسف الزم كماش و (0)
 .028،صالمصدر السابق؛ فرات جبار و هه فال خورشيد (3)
 .74ص،  0228شركة السندباد للطباعة : بغداد . 1القدم ،طالتكنيك والتكتيك في خماسي كرة ؛ احمد زبيرعماد (4)
دار الفكر للطبع والنشر : األردن. 1التمارين التطوير بكرة القدم،ط؛ثامر محسن وموفق مجيد المولى(8)

 .17،ص1222والتوزيع،
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 المننالا ال طا ا.-
 المننالا ال لف ا.-
 المننالا ح،  ا اتفنع.-2
 المننا ع الا  ا.-
 المننا ع العنل ا-
 المننا ع ح،  الم،ن ا.-1
 المننا ع ال   ا -
 المننا ع المتا،طا.-
 المننا ع الطا لا . -
تتل ص  المننالا (تنن هننك تع  ال اا     2211محما  اذما )غنز   نلذ "

 .(1)-:"تمن  ل 
 الطا لا المنم ا المننا ع ن من  مان الملع  طا    ن،ت ن   ف ع ا،ت  اخ -1
 المننا عمنن  ا  الملع  اا،عن  ن،ت ن   نن المان م ن  ممناخ ا،ت  اخ  إذا-2

 .العا  ا
نتا ا ع لا ع(الل  ن من  ،ت  خ الفا   ال  خ ال  نع-1 ا االمش       الم نتع )ٍا

الطا لا ال،ا عا ت ن ال غااع ال  ن  ا    ح ن   ممن  المننا عمممن ا،ت  اخ 
ا،ت  امان    حن ع   نع المنط ا اتأ ا الم ا ع ن    ملعتاخ ال نص  ن هذه 

 الحنلا  ،اع ا اع الما  ل  ت ن الم ا ع ن.
اال،ا عا )هنع ا ذ( ن من تمان الا منع ٍا تا من  ط نل   ا  نلمننا تا،ت  ام-4
نتا ع منط ا ال زا  لغا  الت لص من  نا   امذلك     ا (12)  المنن س ٍا

  تا  لك الا ها ٍا،ت  اخ التا  ه من مننط   أا المنن ساالت  خ ال،ا ع نحا ه ه 
 امن إمنما.

 
 

                                                           
 .42ص, المصدر السابق . غازي صالح محمود ؛(1)
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 ممن الح اع  لك ( انا من   ع المننالا 2212ا   ه )  ت  ال ن ا ز نع
 -:(1)الع    من الفاال  التمت م ا منان

 ال، طا   لك المتناا . -1
  ل  الفاص المنن،تا الت   مان لان تأ  ا    م اى المتناا  ل نلذ الفا  . -2

 ت ل ع ال ا . -1

أذا مننع المتناا   لك اشك ا نتان  االفا   مت  خ  م،  الاٍع    حنع من -4
 تنله اه.

 :التهديفدقة  1-3 -2-1-4
 ع  التا  ه من المانااع ال،ن، ا    ما  ال  خ ا ن طا  ا  ممن ح،خ نتنلم    

المتنا نع امع من   اخ تا ال  تان  ا ع الملع   ت ا  ا  ه ه ااح  اها  ل  
 ا ا منن،تا للتا  ه غنلتن  إذ  ع  التا  ه إح ى ا،نلع الا اخ الفا   الذ  

ا   ال ا ح ت إن الفا   الذ   ح    ت،لذ تا ال    لتح    ه ه    مامك الف
 .(2)امتا     من اله اه   ع المتناا   ع   نلزا  

ه نت  ا المتناا  ا   لك (تنن1924ا اى )،نم  ال فنا  التا  ه اها التا  ه تتٍا
 .(1)ال طا  ال  ا     ،ل،لا  عنل نع انتاع ت اتا التا  ه.

 لك المامك من م،ن نع تع    ل س  التا  ه" إلك إن(1925ا ش ا)مفت  إتااه خ 
هننك منط ا أمنخ المامك ت، ع منان غنلتن  الن،تا  إذ إنٍن    تتتع تن،تمااا  

العنل ا من اله اه ممن ن حظ انا ملمن اٍتا  التا  ه من المامك از ا ع ن،تا 
 .(4)ت،  ع اله اه"

الما   امع    إ نن  االتا  ه تنل  خ ها أ  ع اأٍاى  اأ،اع أنااع التا  ه ،اا   
 مع ت ن ال،ا ا اال ٍا إن  المتحاما  ا ن  التا  ه      لك ال     أاال نتتا 

ال  ا   لك إا،نع مااع ٍا ا  لا معن  املمن منن ال    ذا  تا       ملمن منن 
                                                           

,  0212. عمان : مطابع شركة األديب , 0في كرة القدم , ط المفاهيم التكتيكية الحديثةعبد القادر زينل ؛ (1)
 .02ص

 .113, ص  المصدر السابقموفق اسعد محمود؛ (0)
 .104ص, 1224جامعة بغداد،: بغداد . اإلعداد الفني في كرة القدم؛ سامي الصفار (3)
 .7،ص1272الفكر العربي،دار : القاهرة. 1والخططي ل عبي كرة القدم،ط اإلعداد المهاريمفتي إبراهيم؛ (4)
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التا  ه ال ا   إلكا   الممنن المنن،   إمن ال    ذا ال تا  ال ل لا  ننا  م ع 
ال ٍا  لذا  نن ال،ا ا اال ٍا ا التا  ه لان أهم ا مت،نا ا المن  ن من  لك ح،ن  

 ز   ال،ا ا ت نمن تز   أهم ا ال ٍا  ن   إن مان التا  ه من منط ا تع        
 .(1)التا  ه من م،ن ا ٍا تا من المامك

 .(2)هننك تع  الشااط الت   لك ال    الذ    اخ تنلتا  ه التم،ك تان اه 
 الا ا :إ   مان هن ئ ال  ن .-1
 ماتنح التنع.-2
ذا تام ز  نع من   ع تعنملا مع الما  امع مع متطلتنع  مل نع التا  ه -1

م،ت        المنن ، ن  نح  الا ه ازم لا  عا ع ن )ٍ اتا  لك التم  ز ت ن
 الفاص للتا  ه(. أ  عذلك 

ال  ا   لك ات نذ ال ااا المنن،  للتا  ه من ح ت )،ا ا ات نذ ال ااا    -4
 نالا لغا  التا  ه الغ ا متنشانالم أاالتا  ه المتنشا 

 تتاا ا مع ال    الا اه. إنامع مع هذه الشااط الت      
 

 .(3)تتوفر في التهديف الجيد والناجح وهي إنهناك أمور أخرى يجب 
ا  -1  التا  ه ٍا ٍا
 المامك. إلكااتفنع م،نا الما  اه  م اتا -2
 الما . إل انالزاا ا الت  ت ا  -1
 التا  ه عتٍا -4
 أ ىمن  إذا  ،ا  ا    إن(انا من ال عاتا 2222ا   ه )ما   م    المالك"  

(ت ا تنع نحا المامك 12) إن    لك المامك    متناا  من  ا عت تا  فنع شا 
اإلط   ا   تحل ع لملنع المتنا نع لخ ت، ع  لك , الفاز%(من  اص 20تعط )

                                                           
 .204, ص المصدر السابقفرات جبار و هه فال خورشيد؛ (1)
 .173،صالمصدر السابققاسم لزام صبر؛ (2)
دار : القاهرة. 1أساسيات كرة القدم طمحمد عبده صالح الوحش ومفتي إبراهيم حماد؛ (3)

 .22،ص1224عالمالمعرفة،
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نخ. مع هذه المنن س شا تا  فنع  لك ه ه  أ ى ا     ،نا   تا ذ  الٍا
 (1).المتناا "ح اع الفا   من الت ا    لك ز ن    اص التا  ه     إممنن ا

 -:(2)للتا  ه ذ  ت ل(تنن هننك حن ع 2212ا ذما)،ع  منعخ اها  نع  ااش  
  ن من  مان هننك منن س ٍا     ا     الما  تشمع منم . -1
  ن من تمان الم،ن ا مت ا    ا ممن  عط   ا ا غ ا م تالا للت،  ع. -2

 األداء الخططي: 2-1-5

ت،ت  خ ملما  طط اللع "تمت ك"   م ن ع م  ا  ام تلفا م ع م ن ع الحاا    
الحاا  تأنا  ن الحا   اال، ن،ا االلعن  ح ت  عاه م طلذ ال طا    لغا

  ع المعاما    ح ن انا    الم نع الا ن   تأنا  ن التحامنع إ نن  المتناا  أا 
 .(1) ن إ اا  أا ٍ ن   المتناا  الا ن ا

ا ن من تتملخ  ن  طط اللع     ما  ال  خ ح ت تع   ز ا  مامن  من لعتا ما    
التحاك    أا ن  الملع  أا الا اع إلك المامك اتعن   ن  ن   ممال  خ ات انان 

 .(4)التحاك  ا ع الملع  تشمع  ا   أا  من   م ااس
إن ال  ا  ال طط  ها حل ا    ،ل،لا إ  ا   ا   ما  ال  خ ممن انا  ز  من   

التنن  المتمنمع لمااحع الحنع الت ا ت  ح ت  ا ع من م،تاى أ ا  ال  ت ن للمانااع 
،ن، ا ا ز   من ل نٍتاخ الت ن ا تنإل ن ا إلك ال ا التاتا  االنف،   لك الفا   ال

   م اا  ال    الت ن  ت،ت  العمع  ا ٍت ن اتا ه  طط اللع  ا  ن  إلك 
 ن اال تاا  تال من   الم طط للفا   ا   ال،نااع ال  ا  ا،تنتط م  ا من الم ا 

 ططن  للع        امتنا ا ممن زا     ح خ  طط اللع  ااغخ هذه الز ن   االتناع 
ت ننان اا ع  العنن ا   ح خ هذه ال طا  نن  تنلت ا    لك المانااع ال،ن، ا اا 

                                                           
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بغداد: 1تدريب كرة القدم,طاألساليب الحديثة في  موفق مجيد المولى؛(1)

 .141ص, 2000
مكتب,به يوه ند, للطباعة : السليمانية. تدريب كرة القدم المبادئ والتطبيقات سعد منعم وهه فال خورشيد؛(2)

 .338,ص2012والنشر
دار الفكر العربي للطباعة  :القاهرة  . التدريب الرياضي والتكامل بين النظرية التطبيق  عادل عبد البصير؛(3)

 . 241،ص1222والنشر,
 .120, ص  المصدر السابقعادل تركي حسن وس م جبار صاحب،(4)
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م،تاى الل نٍا الت ن ا ل  ت ن ت  ع ممن ه   اامع أ،ن، ا هنما     طا ت ا   
 .(1)ا  ا اال،نا اال  ت ن ال ام  اال،ت

ا  تله ال  تان    ما  ال  خ    م ى إت نناخ للمتن ئ ال،ن، ا للعتا  تع اخ   
 ت ن المانااع ال  ن  ا أم ا من الا ام ا أا العمس اتع اخ اآل ا  ت ن ا ،ت خ 
االت،ل خ االتما ااع الذم ا االم،نن   اال، طا   لك الما  المع      ااه ااا تنتا 

فا      المنن ،ا ااإل  ا  ال طط  ها  مل ا تنم ا إممنننع ال     من ال
 المانا ا اتطت  ان ااإل ن   من إممنن نتان الت ن ا الحام ا  ا اعاٍ ااتا  لك اتط ال

اٍ ااتا الع ل ا اا،تع ا اتا النف، ا تحع ظااه ال ا  امتطلتنتا    إ نن  المتناا  
م ا  إن  اتخ تت ا     ت ا  لك ال طط اظاا ان الم تلفا لذا ا    لك ال

 .(2)الفا  ا اال طط ال من  ا حتك   تذ أ انهخ لتلك ال طط تل نل ن  إ نن  المتناا 
 
( هننك م ما ا من ال اا   تطت   لك مع 1992اهذا من أم ه )ما   المالك 

اا    لك م نم ع مع نا  من الفا   امذلك ال اا   المطت ا      تشمع  ا    ٍا
 .(1) لك مع الفا   ممع 

( تنن اإل  ا  ال طط  ها الت ا   2229ات  ه)نااع ما   العت    اآ اان "  
ت نن ا لمانااع ال طط ا ا طط اللع  الم تلفا  لك ا    لك تعلخ ات ت ع اا 

متطلتنع المنن ،ا الح    ا مع ماا ن  ال ننان ا  خ ال ااج من الم،نا ال ح ذ 
لأل ا  المانا  للفعنل ا اا ،تفن   من إممنننتا الت ن ا اٍ ااتا الع ل ا اا،تع ا اتا 

 .(4)"ن نز العنل  االفازالنف، ا لتنف ذ تلك ال طط اا ،تاات   نع من ا ع تح    ا 

                                                           
 .223ص   المصدر السابق , زهير قاسم الخشاب و اخرون،(1)
بكرة القدم  والخططية للمنتخب الوطني العراقي غيث عبد اهلل حسن ال مي؛ تحليل ومقارنة النواحي المهارية(2)

رسالة ماجستير جامعة  القادسية ,كلية التربية الرياضية . )2011-2010وأمم أسيا  20بين خليج 
 .24ص (,2010،
 ,1220للطباعة, : دار الفكر العربيالقاهرة. الخططية بكرة القدم األساليب ؛ وآخرون موفق مجيد المولى (3)

 .71ص
 .12ص , 2002المطبعة المركزية,: جامعة ديالى . الرياضيالتدريب نوال مهدي العبيدي وآخرون؛  (4)
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 تنا   ن  ملا من الحامنع الا ام ا ا ال  ن  ا " اٍ   اه ال ا  ال طط   
الفا   اال من   االت ا نع ال اى الان  ا إلك الح اع  لك أم لا نت  ا    
المتناا   لك أ،نس إحمنخ ٍننان اللعتا ااإل ن   من ال  ااع الت ن ا االمانا ا االنف، ا 

 .(1)"ا االذهن ا للفا  اال طط 
تأنان"الحامنع الت  تن ى    إ نن  المتناا  أا  (2225امذلك  ا ان ) من  زت ا  

 .(2)" من ٍ ن   أا إ اا  المتناا   اتنف ذ الاا تنع الت  أ  اع للفا  
(تأنان " ن التحامنع    1994اممن  ا ان)محم   نلذ الاحش امفت  إتااه خ   

 (1)مننع هذه التحامنع ذاع ه ه ه ام  أخ   ن  " إ نن  المتناا  ،اا   
(" تأنا الفن الذ  تاا،طتا  ممن ا،ت  اخ 1992امذلك  ا ان )ما   المالك 

 .(4)المانااع الفن ا اال  ااع الت ن ا تشمع نن ذ ملمن أممن "
(  عا ان"م نع تطت   الا ن   2225إمن)  نخ ال  ن  ت  ال نل  م طفك   

المانااتا الحام ا ٍا ااتا الع ل ا اا،تع ا اتا النف، ا اتن ،خ تتعن  لمانااتا الت ن ا 
لظااه المنن ،ا مع الح  من المم زاع المنن س اا ،تفن   من ن نط  عفا    

 .(5)إطنا ماا  ااح ٍننان المنن ،ا"
ه  ٍنتل ا ال  ت ن  لك ح،ن الت اه "ا عاه محم  ح،ن   ا  ال طا تأنان   

 .(0)"المنن ،نع الا ن  ا أ نن    م تله المااٍه المتع    االمتغ ا  
تأنا مع اإل اا اع االمانااع ال طط ا "إمن ل ت إتااه خ  ن،خ الغا ا   عا ان   

الت    اخ الم ا  تنلت ط ط لان اتنف ذهن  ا ع الملع  تا ه ا اع ال    إلك 
 .(7)"ى ا ن   مممن تحع ظااه المتناا أ  ع م،تا 

 .(2)"اتشمع  طط اللع  التحاك الفا   االعمع ال من   ل  ت ن تا ه"
                                                           

 . 13, ص المصدر السابق عبد القادر زينل؛(1)
 .22ص, المصدر السابقعماد زبير؛ (2)
 .100,ص المصدر السابقمحمد عبده صالح الوحش ومفتي إبراهيم؛ (3)
 . 82،صالمصدر السابقموفق المولى ؛  (4)
 .248, ص المصدر السابقعصام الدين عبد الخالق مصطفى؛  (2)
 .147ص ,1282دار المعارف،: القاهرة. علم التدريب الرياضيمحمد حسن ع وي؛ (4)
 .180ص ,2010المطبعة المركزية: جامعة ديالى. التدريب الرياضي  اساسيات منهجيةليث إبراهيم جاسم الغريري؛ (8)
 .222, ص المصدر السابقزهير قاسم الخشاب واخرون ؛  (7)
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تحاك ال  ت ن مإ اا  ام ما نع, امذلك الفا   ممع لغا  الا اع إلك ه ه  -1
 ات،  ع امتا     مممن من اله اه)تمت ك الا اخ(. المنن سالفا   

تا ه إ نٍا الفا   الم ن  امنعا من الا اع إلك  تعنان تنخ ت ن إ اا  الفا   -2
 مامك  ا  اخ ات،  ع أ  ه ه )تمت ك ال  نع(.

( تأنا  ممن إن   نع  ن ال طط تأنان تنظ خ ان نز 1992ا نم  )ما   المالك "  
المعاما الا ن  ا اتح    الا ه من ال طط تما  ال  خ ه  إ  نه اله اه ات،  ع 

االح اع    نان ا المتناا   لك الٍع  لك ه ه ااح    سالمنناله اه    مامك 
 .(1)"المنن سأم ا من ال  خ اتملما أ اى هز ما 

 -:(2)اهننك      اامع تن ا    تنف ذ ال طط منان
ممنن نع   ت  الفا  . -1  مانااع اا 
ممنن نع   ت  الفا   المنن س. -2  مانااع اا 

 ظااه اللعتا) المتناا (. -1

    تنف ذ ال طط.م ى إ ااك ال  ت ن  -4

 الحااا (. –المطا  –الا نح  –التأ  ا تنلظااه ال نا  ا)أا  ا الملع   -5

ال ا  ال طط  ه  التحامنع الت    اخ تان   ت  الفا      إ نن   :الباحث ويرى  
المتناا  ،اا  مننع هذه التحامنع تنلما  أا ت ان ما  ا    م ع أ زا  الملع  

 لغا  تح    اله اه ال طط ا.
 :(1) مراحل اإلعداد الخططي 2-1-5-1

امت،ن  ال     أهم ا اتظاامرحلة اكتساب المعارف والمعلومات الخططية:-أ
تممن ال    من تحل ع مااٍع اللع  الم تلفا     للمعناه االمعلامنع ال طط ا

 ذاالتنف  ال ا     اإل،ااعاا ت نا ان،  الحلاع لم نتاا م ع هذه المااٍه اتنلتنل  

                                                                                                                                                                      

 
 .82,ص المصدر السابق؛موفق المولى (1)
 .222,ص المصدر السابق؛قاسم لزام صبر واخرون (2)
 .171, ص المصدر السابقليث إبراهيم جاسم الغريري ؛ (3)
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تقان األداء مرحلة اكتساب -ب لأل ا  الفا    أاالفا   إت نن : شمعالخططيوا 
ال ، ن  هنمن تنلن،تا للم،تاى الا ن   العنل  ا ممن ت ، خ  ال طط  ال ح ذ امنن  

    المااٍه ال طط ا للمااحع التنل ا: ال ا  مل ا تعل خ 
 ال طط  تحع ظااه ،الا امت،طا.ال ا  : تعلخ الالكالماحلا 

 ال طط  مع التغ  ا    طت عا الماٍهال ا  نفس  تعلخ-الماحلا ال نن ا:
لتع  المااٍه  ال طط  المنن، ال ا  مع ن من  عا ت نا نا  الماحلا ال نل ا:تعلخ

 المع نا.
ت ننا  تطل  تعل خ ال،لاك ال طط مرحلة تنمية وتطور القدرات الخ قة:-ج  من اا 

،لام ا  مان ٍن ا  لك تغ  اهن اتع  لان طت ن  لمااٍه اللع  المتغ ا   أنمنطال    
 المنن ،ا الا ن  . إ نن    

 الخطط: أنواع 2-1-5-2
 -الخطط الدفاعية : 2-1-5-2-1
اتعن   م ع التحامنع ال  ن  ا الت   ن  ان ال  تان  ن  ا،تحااذ المنن ، ن  لك   

 تن    ا،ط الملع  الما  تغ  النظا  ن مامز ال    ،اا  أمنن مان من أا  
اهذه التحامنع ٍ   ن  ان     ااح  أا   تنن اأح ننن  م ما ا من  أا  ط ال  نع,

ال  ت ن , امن الماخ إن  عاه الفا   الم ا ع إن  مل ا ا،تا نع الما  ل ،ع ه  
نمن إتعن  ال طا امنع المنن ، ن من ت،  ع إ نتا اها  الماما الالك للم ا ع ن اا 

  ا   من تع  ا،تا نع الما  الا ه الهخ مانا  ع  الا ه الاع للتحامنع ال  ن
 .(1)ال نن 

لا   ت   ا      طع  المنن س نلا ه الال ،  من ال طط ال  ن  ا ها  ٍا ٍا
منخ  ه منتاخ اا  شنلان , اذلك  ن طا   تغط ا الفااغنع الما ا   ت ن الم ا ع ن اا 

اللحظا الت   ,  نللع  ال  ن    ت أ منمااٍتا مان م  ال  خ تش   اتام زالمامك ا 
إذ إن أاع اا    المنن س  ف     ان الفا   الما  اتمان تحع ت اه   ت  الفا  

  ن    ت أ من ال    الذ      الما  االذ    اخ تمان ما ال    الذ  ا،تحاذ 

                                                           
 .122,ص المصدر السابقعادل تركي حسن وس م جبار صاحب ؛ (1)
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اتنما لم     ،تط عن  ت اه تنلما   ن لك الما  منا امحنالا ال غط  ل ا اا 
 .(1)تنلشمع ال ح ذ

( إلك إن ال طط ال  ن  ا    شتاط   ان 1999ا ش ا )  ن ع  ت  الت  ا   
ا لت ن  لل  نع   ط تع    تع  الح نن ن   الفا    تح ن  ا ا ،ننحا ل طن 

 .(2)المنن س الت   نتازهن لل  نخ تا اخ م ن 
(إن الا ه من ال  نع ها ت ل ع  اص 2227ا   ه)ما   ا،ع  محما   

ال حا ا االتا  ه اهنن  مان ال  نع لح اع  لك الما  أا المننالا ا ا المان م ن   
 .(1)نن حن  انذما   من  أت  أهخ الن نط الت   تتعان الم ا ع  ن  تح    ال  خ"

   خ إ طن  الفا ا لل  خ الت اه تحا ا امنعا من ا،ت خ الما  اال ااان.-1
 ت ن  اللع  إمنخ الم ا ع ن. عع  م ع ال  ت ن المان م ن تع  ا   ن الا ه اا  -2
 اا  تناه  لك اللع  تنت نه ااح .المنن س ال غط  لك -1
 تع  ا   ن مننط  التا  ه ال طا .  عع ال    المان خ )الحنلز  لك الما (-4
 -الخطط الهجومية :2-1-5-2-2
اه  م ما ا اإل منع ااإل اا اع الت   نفذهن الفا   الذ   ملك الما , اتت من   

 طط الا اخ اتنظ ما االتما   للتا  ه اتت،  ع اله اه ا تطل  الا اخ إت نن 
تأ  ا المانااع ا ن ا التحاك ال،ا ع تنلما  اتنظ خ الا اخ الفعنع للمتناا  ااإلت اع 

 .(4)من ل ن المان م ن
ا    طط اللع  الا ام ا , أ،ن،ن إلك تمم ن الفا   من إ نتا مامك الف اتا ه  

, ام ن     نما ت،ت    ال طط الا ام ا إن  مان المنن س تأمتا     من اله اه
م،تاى  نعا من المانااع ال،ن، ا اال  ااع الحام ا أم ا من  ك  تا الا اخ  ل

  ت  ال  نع منع المان خ من   ت  ال  نع اٍ   مان من ال،اع نا ن من  لك 
إ نتا الا ه, ا ع العمس  ننا من ال ع   لك المان م ن إن   اماا تنلت ط ط 

                                                           
 .220,ص المصدر السابقيوسف الزم واخرون ؛ (1)
 .242,ص  المصدر السابقعادل عبد البصير ؛ (2)
 .144ص ,المصدر السابقموفق اسعد محمود ؛(3)
 .172,ص1222مركز الكتاب للنشر والتوزيع,: القاهرة  .المدير الفني لكرة القدمحنفي محمود مختار ؛(4)
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إل نتا الا ه , الذلك   تذ ت ا   المان م ن أم ا أهم ا من ت ا   الم ا ع ن, 
 .(1)اان منن هذا    نف  ال اا الانخ الذ   لعتا ال  نع    ن نح الفا   أا المتناا 

 تنا   ن  ملا  (تنن التمت ك الا ام  ها 2212 نع ه ) ت  ال ن ا ز ا   
اإل اا اع الت   ت ذهن الفا   تع  ح الا  لك الما  من ا ع التا  ه ا ت أ تطت   
التمت ك الا ام  من لحظا ت،لخ الما  من ٍتع إ اا    ت  الفا   حتك لحظا 

 .(2)   انان 
( تنن ال طط الا ام ا 2229 نح  ا ش ا )  ن ع تام  ح،ن ا، خ  تنا   

تعن  )  م ع التحامنع الت    اخ تان ال  تان منذ اللحظا الت   ،تحاذان   ان 
 لك الما ,  عن من ت تذ الما     متنناع الفا   الم ا ع   تذ  ن هن مان من اهذه 

 أم ا الم   تخ ل  ت ن التحامنع ال طط ا ٍ    اخ تان     ااح  , أا   تنن أا
إ ن   هذه ال طط  ت  من الت ا    ل ان متماا تمعنك  ت  إن  تعلخ الننشلان م ف ا 

 .(1)التحاك ا ل  الفااغنع اتتن ع الماامز ا ا  إلك ماحلا التا  ه  لك المامك
ا تف  الع    من ال تاا  االمت    ن    م نع ما  ال  خ  لك ان التنظ خ 

 -:(4) أت  الا ام   ما تمااحع أ،ن، ا اه  ممن
 ماحلا ال، طا  االتحمخ    الما  . -1
 ماحلا التا لا االتح  ا . -2

 ماحلا التنف ذ. -1

 -اهذه المااحع ال  ت تاتتط تعاامع       منان:
 الا ع ال  ن   .-1
 ظااه اممنن ا ،تحااذ  لك الما .-2

 .المنن س طا  ا   نع الفا  -1

 اإلممنن ا الفا  ا ل  ت ن ال نلم ن تنلا اخ.-4

                                                           
 .81, ص السابقالمصدر زهير قاسم الخشاب واخرون؛ (1)
 .44, صالمصدر السابق عبد القادر زينل ؛(2)
 .242, ص  المصدر السابقعادل تركي حسن وس م جبار صاحب ؛ (3)
 .222, ص المصدر السابققاسم لزام صبر واخرون ؛  (4)
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 ل ا  الحامنع. ذالتٍا ع ال،ل خ االت   ا ال ح  -5

 التفنهخ االتعنان ال من   ت ن   ت  الفا  .-0
 -الخططي في الهجوم والدفاع إلى ماياتي : األداء أقسام 2-1-6
 -اإلسناد : 2-1-6-1
"تع   مل ا اإل،نن     الا اخ من ال،س الماما     مل ا الا اخ تما  ال  خ ا تخ   

ذلك أهم ا  ن  عإ،نن  ال  ت ن المان م ن لألمنخ  ن طا     ت   ط الا،ط ا    
اإل،نن  من ال  ت ن الاتعا    ال له طنلمن ان التحاك من ال له امن  م  ال  نع 

 (1)"للمنن ، ن ع  متنغتا 
اللع  الا ام  ال    ااحتفنظ الفا   الحنلز للما   أ،نس له الما  ها  أن اإل،نن   

   الا اخ من  له الما  ها لتح    ال غط  اإل،نن معظخ الاٍع , االغا  من 
 ال ع ت ف ه لك ال    الذ  معا الما ,  نلمان مان غنلتن من مانان م ن   ن 

 .الم ن  ا  ناخ ت،ن  ال    الحنلز  لك الما 
العنمع الال ،     ، ا اللع  الا ام  ها م  اا ا،نن  الفا    ملمن منن ا،نن  أن   

     ،نالفا   مت ا زا  ح الا  لك الما  اتنلتنل   ، طا  لك اللع   االفا   الذ  
 .(2)   ا لن  تممن من تنن  ه اخ ٍا  ا عنع 

ع 2229) ن ع تام  ح،ن ا، خ  تنا  نح ا   ه    ( "تنن اإل،نن  ها المٍا
الذ   ت ذه     من الفا   المان خ ٍا   من ال    الحنلز  لك الما  ااإل،نن  إمن 
 إن  مان  ا  ن ازا  ن  أا  من  ن ٍا   مان من ال له ااإلمنخ تشمع م،ت  خ اا

 .(1) ننت "
إذ إن من  اامع اللع  ال  ن   ه  م ن  ا ا ن من نتملخ  ن اإل،نن     ال  نع 

،نن  المنن س ،نن  ال  نع ام حظا ال  ت ن امان ما الما  تحع ال غط , اا  , اا 
ال  نع  لع   ااا مت اا    اللع  الح  ت,  إذا من هزخ ال    ال نلخ تنلمان ما تأت  

                                                           
. بغداد: مطابع دار الحكمة للطباعة , كرة القدم للصفوف الثالثةصباح رضا جبر واخرون(1)

 .120,ص1221والنشر
 .322,صالمصدر السابقزهير قاسم الخشاب واخرون ؛ (0)
 .14, ص المصدر السابقعادل تركي حسن وس م جبار صاحب ؛ (3)
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ل،نن  اال    م،نال ا ال    ال،نن  متنشاَ , إن الم،ن ا الم نل ا ت ن ال    ا
 نا اع امن هذه الم،لفا  ممن تح    غا  ن أ،ن،  ن  0-4المت    لل  خ ه  

 -:(1)همن
ع االفااغ الذ   عمع تا -1  . ن المنن ستح    الٍا
 مان ال    الم،نن  ٍا تن لم   ت  ى متنشاَ  إذا من هزخ ال     -2

 المت   .
 -التحرك الصحيح: 2-1-6-2
اها  عن  تحاك ال    اانت نلا من ممنن إلك ممنن أ ا    إ نن  الا اخ ,   

االعمع  لك تتن ع مامزه مع زم لا ال  ت ن للح اع  لك  اال   طط ا , ا ع  
المنن س اح  ال طط المتتعا من ٍتع ال  ت ن لتت  ع أمنمناخ اا  تنا   ت  الفا   

 ا الح   ا  لع  تحاك ال  ت ن  ااا  لك    ان مااٍعاخ , ا   ال طط الا ام
أ،ن، ن اها  تطل  من ال    إن  مان متفامن ام امن لمن ا الت ا نع االتحامنع 

 .(2)الت    اخ تان
( تأنا " ع  من المانااع 2229ا   ه)  ن ع تام  ح،ن ا، خ  تنا  نح    

 ااغ من ا ،اا  الا ام ا ال،ن، ا    ما  ال  خ, ا عن  التحاك ت ان ما   حت ع 
    نن  الملع  أا   العم  من ا ع تشت ع انتتنه الم ا ع ن أا  تذ الملع  

عا الا اخ أا  ،ت خ الما "  .(1)اتا، ع ٍا
(تنن تشم لا 1991 إتااه خ المشا ان  ) منظخ  ت  الات ع  ا ت  اهللهمن أم اهذا  

اتحاك ال  ت ن    الملع  ت ان ما  تمان أ،نس العمع المشتاك لمع الفا   , 
 ال    تمت م ن تاتفع  ا تا إذا ا،تطنع معا ا اٍع تحاما اات نها اممننا,   نل  

ت ننان  تمن  ت  خ تحنلا ال    , ا     لك الم ات ن التام ز  لك هذه المانا  اا 
 .(4)،ن،  ن  الت ا   ال

                                                           
 .248,صالمصدر السابقزهير قاسم الخشاب واخرون ؛ (1)
 .242, صالمصدر السابقيوسف الزم كماش واخرون ؛ (2)   
 .22صالمصدر السابق ,عادل تركي حسن وس م جبار صاحب؛ (3)   
مطبعة دار  : جامعة البصرة. كرة القدم للناشئينكاظم عبد الربيعي وعبد اهلل إبراهيم المشهداني؛(4)   

 .182,ص1221الحكمة,
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 -اتخاذ القرار:2-1-6-3
اها  مل ا ات نذ ال ااا المنن،  اال ح ذ  لك منذا  عمع تنلما  اتأ  ات نه "   

 مان  ا  الما  أا    انان    إ نن  اللع  إن المفااخ ال،ن،      مل ا ا ت نا 
اا،ت منا الفااغ ل نلحا  ،تغع ال    ن نط  عه المنن س  ال ااا ال ح ذ ها إن

حااز ه ه       ن إن ات نذ ال ااا المنن،   مان ح،  حنلا اللع   إمن  مان  اا 
 .(1) "ه ام ن  أا   ن  ن  

ع االح س أا    "إن ،ا ا ات نذ ال ااا  اتتط ااتتنطن ٍا ن مع التاٍع  ملمن منن التٍا
التح،   ح حن زا ع ،ا ا ات نذ الفااا امن الماخ معا ا تٍا ع ظااا اإلح ات 
الم،ت تل ا حتك  تممن ال    من تنظ خ حامنتا اات نذ ال ااااع المنن،تا  ن  

 .(2)ظااا الم  ا"
اخ االمتن ا  ل ى ال  ت ن المع  ن تشمع     من الننح ت ن التمت م ا "إن نما اإلٍ   

االتمن م ا  مان أ  ع من غ اهخ تم  ا إذا إن م ع هن   ال  ت ن ،تمان لاخ 
ال  ا   لك ات نذ المااٍه ال ن ا االمطلاتا    اللحظا المنن،تا ا فا م ع ات نذ 

خ تنلمتن ا     الظااه ال ن ا ممن إن ال ااا تحتنج إلك ٍا  الش   ا الذات ا لل  ن
 فا ات نذ ال ااا تاتتط أ  ن تمع ال فنع اإلاا  ا ال اى      ن إممنن ا 
ا ن انا تنلفا   اشعااه ال نص تتأ  اه    الفا   انت  ا الفا   اأ  اا  نن 
الم ا  الذ   ن ذ     تنم ا اتطا ا  فا ات نذ ال ااا  ن  ال  ت ن ا ت  ان 

 .(1)ن ها نف،ا ٍ ا  إمنخ   ت ا    هذا ال نن " ما 
"إن لعتا ما  ال  خ لعتا ٍااااع ح ت إن  مان هذا ال ااا  ح حن الم   تخ التغل    

    إن  ت ذ ال ااا ت،ا ا االلع  تلم،ا ااح    نم  التفم ا ال،ا ع  المنن س لك 
 .(4)اات نذ ال ااا المتما"

                                                           

األداء لبعض ضياء منير فاضل ؛تأثير تمرينات خططية تعليمية بأسلوب اللعب في تعلم واحتفاظ وتقويم (1)    
 .74, ص( 2004,أطروحة دكتوراه, جامعة بغداد , كلية التربية الرياضية . ) المهارات بكرة القدم للط ب

 .22ص ,المصدر السابقيعرب خبون ؛  (2)    
 
 .120,صالمصدر السابق؛ كاظم عبد الربيعي وعبداهلل إبراهيم المشهداني(3)
 .227,ص المصدر السابقموفق المولى , (4)
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 -تنفيذ المهارة : 2-1-6-4

نعن  تذلك إن تنف ذ المانا   تح   من   ع الا ه من أ الان ت اا   نتتا من    
أ ا  إلك أ ا من   ع المحنا ع المتع    المتتنل ا اان أ ا  المانا   تخ تتاا   

 .(1)ات ننس اان، نت ا اتٍا ع ،ل خ طت ن لمتطلتنع ال ا  الحام 
اينا  ح يت   يتحان ٍين ا ن  ليك تميااا "اتع  إن  مت،  الننشلان التاا ي  ال  ي  للم   

أ ا  المايينا  الحام ييا ت يياا  أم ييا تنظ ميين اان،يي نت ا  مييان ميين الماييخ الا يياع تاييخ إلييك 
ماحلا اإلت نن االت ت ع االتي  تتم يز تينن م،يتاى ال ا    اين   يتذ ماتفعين ت ا يا مت يا    

 .(2)ا ت ه تنل، طا  االتاا   اا ن، نخ
ال  خ ها شاط أ،ن،  لتنف ذ الاظنله    اللع  تشمع ،ل خ إن إت نن التمت ك تما   

ا عنع ممن ا  لع حن ع    ان الما  ا ظاا م،تاى التمت ك تما  ال  خ  مل ن من   ع 
 ٍا ا،ا ا تنف ذ المانااع التمن م ا  ن ا    التما ا اال ٍا    ت،    الما  

نف ذ المانااع التمن م ا  لمن تنن اا،ت تنلان اهننك   ٍا ٍنلما ت ن ال ٍا اال،ا ا    ت
ال ٍا     إن تح   ،ا ا التنف ذ اتعتتا    المتناا   المن أهخ من ال،ا ا لذلك  من 

 .(1)أه اه الت ا   تنم ا ا ٍا ا،ا ا تنف ذ المانااع  لك ح  ال،اا 
 -سد الفراغ ) التغطية(:  2-1-6-5

،ت  امان    اغل  اٍع المتناا  تعتتا التغط ا من الا،نلع ال،ن، ا    ال  نع    
, االم  ا  تنلتغط ا ها إن   اخ ال    الم ا ع تتغط ا زم لا  ن من  مان ال    

,  نلتغط ا إذن ه  أ،نس ال  نع إذ إن تغط ا ال    المنن س مان من تنلما 
 ن ٍا  ا  خ  ،ذ الم نع لا  ،ت تنع الما   ن ا  ل ا من الننح ا  المنن س

 .(4)المعنا ا اتن   إلك إاتنما ا   ان ، طاتا ات ا ا تنلما  ت اا   ح حا
اتع  التغط ا ااح   من المانااع ال  ن  ا االت  تت ن التعنان ت ن أ  ن  الفا      

اه  له زم لا الم ا ع الاع الذ   , اتعن  ٍ نخ ال    الم ا ع تنلتا ن االٍا
                                                           

 .104ص,  المصدر السابق نبيل محمود شاكر؛  (1)
.القاهرة: دار الفكر العربي 1،ط التدريب الرياضي للمبتدئين من الطفولة الى المراهقةمفتي إبراهيم؛  (2)
 .134، ص 1224،

 .22,ص المصدر السابق ؛  (2002)قاسم لزام صبر(3)
 .237,ص المصدر السابققاسم لزام وآخرون؛  (4)
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 ت  ى للمان خ الحنلز  لك الما  لحمن ا الم ا ع الاع      ن ٍ نما تعمل ا 
المان خ ا ت نز المان خ الاع تنت نه  ال  نع امان ما الما     حنع ا،تطنع

 .(1) ح ذ
إن ه ه التغط ا ها   خ إ ،نح الم نع إمنخ ال  خ  حت ع الممنن المنن،  ,   

 المنن ساالتغط ا ال ا ا للفا     ن ن  ن مامنه أ اهن النف،  ال ا     ه اخ الفا   
 -:(2)اتن ا أ  ن    ااحا المعنا ا اهننك طا  تنن للتغط ا

 ط ا  ا  لفا .تغ -1
 تغط ا المنط ا. -2

 -الحماية ) الحراسة(: 2-1-6-6
اه  تلك التحامنع االطا  الت    اخ تان إ اا  الفا    ن من  اا اان الفا     

ال  خ الحنلز  لك الما  ا ا  ان حاا،ا مامنهخ ا تع ان الفا   المنن س  لك 
تح    أ  إ نتا للمامك , اتت أ  طط ال  نع ال من   للفا   من لحظا     الما  

تخ ت ا ا   ت  الفا   لل له ت اا  ات نلان تحع ، طا    ت  ال  خ , ح ت  
 .(1)،ا عا ل ذ ماامزهخ ال  ن  ا لم نتاا ه اخ الفا   المنن س

،اا  منن  ملك  المنن س(تنن الحمن ا  ها ال  نع    2220ا ذما)  ن  من ا 
 .(4)( امحنالا إشغنلا ا إاتنما           الما  أا   ملمان)

ع حاما  ا نم ه) ت  ال ن ا ز نع(   ان ال    الم ا ع    ،تط ع أح ننن  ان  تٍا
ممن  تا   ان  مان منتتان  ا   ن  لمااٍتا ، ا حاما اللع  تشمع  المنن سال    

 نخ احاما ال  خ الممله تمااٍتتا تشمع  نص اهذا  عتم   لك ال  ت ن اتفاماخ 
 .(5)لاا تنتاخ الت  لان اهم ا مت ا   ن ا    الحمن ا

 

                                                           
 .71,صالمصدر السابقعادل تركي حسن وس م جبار صاحب؛ (1)

 .134,صالمصدر السابقزهير قاسم واخرون؛ (2)

 .41,صالمصدر السابققاسم لزام واخرون ؛ (3)

 .72ص, المصدر السابقضياء منير فاضل ؛(4)
 . 02-12، صالمصدر السابقعبد القادر زينل ؛(8)
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 :السابقة الدراسات 2-2
 (1)( 2006دراسة ) ضياء منير فاضل  2-2-1

)تأثير تمرينات خططية تعليمية بأسلوب اللعب في التعلم واحتفاظ وتقويم األداء 
 لبعض المهارات بكرة القدم للط ب(

 هدفت الرسالة إلى :
ي التعاه  لك تأ  ا التما ننع ال طط ا تأ،لا  اللع     التعلخ اا حتفنظ  1

 ات ا خ ال ا  لتع  المانااع تما  ال  خ للط   .
ي التعاه  لك تأ  ا أ،لات  تعل خ المانااع المتتع االتعل خ  ن طا   التما ننع  2

 ال طط ا تأ،لا  اللع     التعلخ اا حتفنظ ات ا خ ال ا  .
ي التعاه  لك أ،لا  التعلخ تنلتما ننع ال طط ا اال،لا  المعتم     تعلخ  1
 حتفنظ ات ا خ ال ا  لتع  مانااع ما  ال  خ .اا

 عينة البحث :
( طنلتن  من شعتت  ) هي   ا ( من طلتا  12تخ ا ت نا   نا التحت االتنلغ    هخ ) 

الماحلا ا الك    مل ا التات ا الا ن  ا / ال اا،ا ال تنح ا / ال ن ا ا اتخ ت ، ماخ 
 طا. لك م ما ت ن اح اهمن ت ا ت ا اا  اى  نت

 استنتج الباحث ما يلي :
ي إن أ،لا  تعلخ المانااع المتتع االتعل خ  ن طا   التما ننع ال طط ا تأ،لا  1

 اللع  ٍ  ح   تأ  اا ا  نت ن    ا حتفنظ تتعلخ تع  مانااع ما  ال  خ .
ي تفا  أ،لا  التعل خ  ن طا   التما ننع ال طط ا التعل م ا تأ،لا  اللع     2

 أ ا  اللع  اتشمع متم ز    الحن ع الم لما . تطا ا م،تاى
ي ظااا ت نا     التأ  ا ت ن حن ع تنف ذ أ ا  المانا  أ نن  اللع   ن ال،لات ن 1

  ا  نن إلك تعل خ المانااع المن تأ،لا  م تله .

                                                           
 .لمصدر السابقاضياء منير فاضل ؛  (1)
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ي إن أ،لا  تعل خ المانااع  ن طا   التما ننع ال طط ا تأ،لا  اللع  ٍ  زا  4
متعلم ن معا  ن    ال طط امانا ن    م نتاا متغ ااع اللع  الطنالا من مفن   ال

 اال، طا  االتحمخ    حع المامنع ال طط ا .
ن ااغتا اان  ن ن اتت   ا للملع    ممنا،ا تعلخ المانااع 5 ي أظاا المتعلمان تشٍا

من   ع ت لا مشنتاا محنلا اللع  الح       اظاا الت نا  من   ع ال،للا 
 اما الت  طاحع    الاح   التعل م ا .الم
 .(1)م(2002دراسة )فيان عبد الكريم  2ي  2ي  2

تأثير أسلوب المقتربات الخططية في التعلم واالحتفاظ لبعض المهارات والتحصيل 
 المعرفي ومستوى االداء بكرة السلة

 -أهداف البحث:
 : إلك إ نتنع ال،للا اآلت االتا ع  إلك ا ه التحت 

تأ  ا تما ننع الم تاتنع ال طط ا االتما ن التمااا     امت،ن  التعلخ ا  منها .1
 ا حتفنظ تا لتع  مانااع ما  ال،لا

 منها تأ  ا أ،لا  الم تاتنع ال طط ا االتما ن التمااا     التعلخ المعا   .2
 هع أ،لا  الم تاتنع ال طط ا  ن   الك تطا ا م،تاى أ ا  اللع  تشمع .3

 أ  ع
   التا ع  مت،ن  التعلخ المانا  االمعا   ات ا خ  أ  ع أ  ال،لات ن .4

 م،تاى أ ا المانااع أ نن  اللع 
 -عينة البحث:

المنتظم ن    مل ا التات ا  الالك( طنلتن  من الماحلا 22شملع   نا التحت ) 
إلك ٍ،مع الع نا ا  2222-2222الا ن  ا/ نمعا ال،ل منن ا للعنخ ال اا،  

 التما ننع التمااا ا اال نن ا تأ،لا الم ما ا ال نتطا تتعلخ  نأا همالم ما ت ن 
 الم تاتنع ال طط ا.تما ننع  تأ،لا االم ما ا الت ا ت ا تمناس التعلخ 

 

                                                           
 . المصدر السابق؛فيان عبد الكريم(1)
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 -أهم االستنتاجات : وكانت
   التعلخ المعا   ظااع    م ما ا التعلخ تنلم تاتنع ل طط ا  ا  ع أ،تفن   -1

اان نا .  من   ع تنف ذ  طا اللع  ٍا
منن تمااا محاا ا  ا  الم لخ    م ما ا التعلخ تنلم تاتنع ال طط ا ا لك  -2

 منان    م ما ا التعلخ التمااا  ا  أٍع منان    ا  ا  غ ا الم لخ .
لم ما ا التعلخ تنلم تاتنع ال طط ا    محناا التحاك هننك تأ  ا  عنع   -3

ال ح ذ اال ااا المنن،  اأ ا  المانا  االتغط ا , الخ  ظاا    محناا ا ،نن  
 االحمن ا .

تفا  م ما ا التعلخ تنلم تاتنع ال طط ا    التأ  ا  لك تطاا م،تاى أ ا   -3
 ل،لا  لك م ما ا التعلخ التمااا اللع  المل  تما  ا

 

 : السابقة مناقشة الدراسات 3ي  0

 ال طط ا  لك أهم ا التما ننع ال،نت ااتف ع ال اا،ا الحنل ا مع ال اا،نع    
اا  ا  ال طط  تما  ال  خ اما   المانااع ال،ن، ا تع تأ،لا  اللع     تعلخ 

 ا  ا  ال طط  لع نا التحت.م،تاى لت   خ  ا،تمنا  اا،ت  اخال،لا  
 ي    نيا التحيت ح يت مننيع   نييا  ال،ينت ا اا تلفيع ال اا،يا الحنل يا ميع ال اا،ينع   

  تييييي  نييييين   ال ييييينن ا)لفلا الننشيييييل ن(   حييييي ن مننيييييع   نيييييا  ال اا،يييييا الحنل يييييا مييييين
ال اا،نع ال،نت ا من ط   اطنلتينع مل يا التات يا الا ن ي ا,اا تلفع ال اا،يا الحنل يا 

لخ ا ت يينن  اميين ال اا،يينع ال،يينت ا  أ ييذع ن،ييتا مييع ال اا،يينع ال،يينت ا  يي  متغ ييا الييتع
مين ح يت ال اا،ا الحنل ا مع ال اا،ينع ال،ينت ا ا حتفنظ االتح  ع المعا  ,اا تلفع 

 م   تطت   التما ننع ال طط ا.
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 الباب الثالث
 

جراءاته الميدانية -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث: 3-1
 احممتهثتتتتع ستتتم ال احث اتتتتج احتتتتبي  احممتهثتتتتع حتلبتمتتتتو  اثهنتتت  احثاتتتتج  ح تتت   احتتتتتبي أ  

"همضتتتت  تا  حتتت  حضتتتثا  تتتس احن اتتتتس افس ستتته  احتتتتاتتا تتتتع ميههتتتت احتميهتتتتا  احم ثنتتت  تتتتع 
احممتثتتت  تتتت  متتتاا متتت تلك  ااتتتااك هتتتما ل تهتتتو احث اتتتج  هيهتتتت  م تتت  باتتت  تنتتته  ث  تتتا مااهتتتا 

 .(1) قه س مأتهت  تع احتميهت أ  احتميهتا  احم ثن .
 اجراءات البحث 3-2
 التصميم التجريبي:3-2-1
"همضتتت  اتتلا احم تتتهل  أمثتتا احث اتتج احم تتتهل احممتهثتتع ث ستتم اال تمت متت   ااتتاا اهتتج  

إمتتتتاب احممتهتتتم م تتت  تمت متتت   ااتتتاا اهتتتج م ضتتتا إحتتت  قهتتت س ممتهثتتتع تتتتل هتتتمل ثنتتتا لحتتت  
إا  س احتميهت احممتهثع احتتاا ا مث ت مأتهت  تل همتي قه س ثناي  م ت ت  اتمت   اح ه سته  

 (2)ح  احرت ""اح ث ع  احثناي ال مث ت اال
 ( احم تهل احممتهثع 1ما س)                                   

 
المجموعة 
 التجريبية

 االختبااااااالر ال ب ااااااا 
 ل متغيرات التلبعة

االختبااااالر البعااااا    المتغير المست ل 
 ل متغيرات التلبعة

اختبار المهارات 
  األساسية
 اختبار

 األداء الخططي 

تمرينات المقتربات 
الخططية في التعلم 

 األتقاني

اختبار المهارات 
 األساسية

 اختبار 
 األداء الخططي 

 
                                                           

 : مطبعة بغداد,بغداد. دليل الباحث لكتابة األبحاث في التربية الرياضية الكبيسي؛ رافع الشوك؛ي نور  (1)
 .95ص,  2002

. البحث العلمي في التربية الرياضية وعلم النفس الرياضي حسن عالوي وأسامة كامل راتب؛محمد  (2)
 .225ص,  1555دار الفكر العربي،: القاهرة
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 عينة البحث 3-3
"اتع احمت ب احتتلي هتتتس تممتتا اف تتس أ  احبتت لر احتلي همتتتي احث اتج تمتتس  تاتت ت   

تئتت  اح تتال - قتتا اممتتتا احث اتتج تتتع مبرهتتل ثاتتتو م تت  مهبتت  تتت  المثتتع  تتتا (1)مت تتو م هتتو"
(المثتتتت ك 11إل ث تتتتد متتتتااال)( 2112-2111ح ت ستتتتل )ستتتتب  ( 11-11احب شتتتتئه  ثأمتتتتت ت)

ع ثاته تت  متاهتتو تتت  بتت اي اح تتب م  احته ضتتع تتت  تمتتت ي احلمثتته  احب شتتئه  تتت ات  هتتا م
%(تتتتتتت  تممتتتتتتتا احثاتتتتتتج  ) 22,22(،إل ث يتتتتتت  بستتتتتتثميل ) 22احبتتتتتت اي  احثتتتتتت حد متتتتتتااال )

(المثتتت ك ب شتتتئ ك هتت تتت   أباهتتت  تا ت تتت  331متتتااال )% (تتتت  تممتتتتا اف تتتس احثتتت حد 1,11
 ثيااا.

ثنتتت ا)3تتتت  مهبتتت  احث اتتتج  احثتتت حد متتتااال)  متتتل استتتمثن ا اتتتتاس احتتتتتت     ( 3(اتتتتاس  اا
المثه  آ ته  ت  احنهب   لح  ال  أتبته  تت  احلمثته  اتل المثتع تبم تم أشتث س احنتتا" 

ثتتلح  اح تتال    استتمثن ا المتتم أ تتت حتتل هستتمس ضتتت   شتتق االماتت ا احنتاقتتع احتت تت ي ح تتتا 
 (المث ك.11ث ي  مهب  احث اج)

 

 األجهزة واألدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات: 3-2
"اتتتع اح ستتته   أ  احاته تتت  احمتتتع هستتتماها ثيتتت  احث اتتتج اتتتس  " ه  تتتا ثتتتأا ا  احثاتتتج  

 (2)تش    تيت    ب  م   افا ا  ت  احثه ب   أ  مهب   أ  أمي ا"
 المستخدمة في البحث:األجهزة واألدوات  3-2-1

 . DELLب ي  مي   ا س م -1
 ( .sonyمي     تهتا م  هت تهاه  ب ي) -2
 (.sharpeا سث  ها ه  ب ي) -3
 .21أقت ي ماا  -1
 س م  م قه  اح مت به . -5
 5امل  21 تا  قال ماا  -1
 شتها ال ". -2
 أاااق  يهتا. -8

                                                           
 .162ص,  2000مديرية المناهج للنشر والتوزيع ،: بغداد .  البحث العلمي ومنهاجه وجيه محجوب؛ (1)
 .133ص, 1511دار الحكمة للطباعة والنشر،: بغداد. 2ط, طرائق البحث العلمي ومنهاجه وجيه محبوب؛(2)
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 .fox  تتا ب ي  -9
 أقلل. -11
 اث شهت. -11
 ته ا  اح مت بع. -12

 المعلومات:وسائل جمع  3-2-2
 احت  ات  احتتاما احنتثه   افمبثه . -1
 .*احت  ثل  احش  ه  -2
 .**اسمت تا اسمثه   -3
 .***تته" احنتس احتس ما -1
 .*** *اال مث ت  اح ه س -5
 احتلا   احن ته . -1

 تحديد متغيرات البحث: 3-9
متاب احت  ثل  احش  ه   اسمالي أتاب    ثنا االالي م   احت  ات احن ته   اا

احت م ه  تع احمن ل احات ع   تا اح ال ح منتق م   إت  به  قه س احتميهتا  )احتي تا  
 ا مث تامي  إ  ا مه ت اال مث تا  همم إ  ه     ت"  افس سه   افااب اح ااع(

ما ه" احيتض احلي  ضن  ت  ام و إل إ  اال مث ت  افسس احن ته  احاقه   ت  امس
ا ت  ت   س ئس اح ه س أ  اع  م ث  م مه    ح  ه س  ت  إبي    تا تاااا  " سه   ا 

 (1)ت    ت اح ه س.
حمااها أال احتي تا  افس سه  احمع  (5إمااا اسمت تا اسمثه   احت ا")حلا ق ل احث اج ث  

ا ثت مأتهت ت  غهتا  إل مل قث س   احمن ل االم  بع اح ااه ه    حمتتهب   احت متث   

                                                           
 . 111(ص3انظر ملحق)  *

 106-102(,ص 1-7-6-5انظر الملحق) **
 .111(, ص4انظر الملحق )* * *

 .105( ,ص 7انظر الملحق )* * **

 
. الموصل: دار الكتب للطباعة 1مبادئ علم التدريب الرياضي،ط عبد علي نصيف و قاسم حسن حسين ؛(1)

 .154, ص 1111والنشر
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%( اسم ال احث اج اسمت تا  قه س تسم ى افااب 25احتميهت احلي ها س م   بسث )
اح ااع حنهب  احثاج  ت   لس متض االسمت تا م   تمت م  ت  اح ثتاب 

  تا اح ال ،اهج  احت م ه  تع تم س احمن ل احات ع  اال مث ت  اح ه س  م ل احماتهم 
 -(  ثهتاك  قا مل مااها أال احتميهتا    ت  ه ع:12ث د ماا اح ثتاب)

 تحديد أهم المهارات األساسية بكرة القدم: 3-9-1
مل مااها احتي تا  افس سه  احمع ه    حمتتهب   احت متث   اح ااه  أ تت مأتهت    

مرتهد االسمت تا   ت  غهتا  ت   لس متضي  م   اح ثتاب احت م ه   ثنا 
 اسم تار احبسث  احتئ ه  مل متشهح احتي تا  افس سه  احمع ا    م   

 .(2( م   احبا  احتثه  تع احما س)5%(تأ تت ت   لس احت ا")25سث )ب
 (2جدول)

 يوضح المهارات األساسية المعتمدة في البحث
 الترتيب النهلئ  األهمية النسبية المهلرات األسلسية ت

 1 %59 الته يف 1

 2 %6868 ال حرجة 2

 3 %6363 المنلولة 3

 4 %11 اإلخمل  4

 9 %86 المراوغة 9

 8 %96 السيطرة 8

 1 %9363 ضرب الكرة بللرأس 1

 تحديد اختبارات المهارات األساسية بكرة القدم: 3-9-2
احمع أماا  مل  متشهح اال مث ت  ثنا مااها أاته  احتي تا  افس سه  ث تا اح ال،   

( ا مث تا  ح س تي تا   ت   لس متضي  م   3احث اج حيل  احتي تا   احمع ث د مااا )
ث حمن    تا احس اا احتشتته  مل ا مه ت ( ثهتاك   12اح ثتاب  احت م ه  احلي ث د مااال )

(يوضح 3أمام االختبار األنسب لكل مهارة أساسية والجدول)√( ابسثي  ت   لس إش تا )

 (.1 ت ا" تقل) .ذلك
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 ( 3الجدول) 
 يوضح االختبارات المهارية المعتمدة في البحث

المهلرات  ت
 األسلسية

النسبة  االختبلرات
 المئوية

 6363 ال حرجة بين خمسة شواخص ذهلبل وإيلبل ال حرجة 1

سم 112م بعرض 22المنلولة ع ى ه ف صغير يبع   المنلولة 2
 سم83وارتفلع 

19 

 5168 الته يف نحو اله ف الم سم الى مربعلت الته يف 3

 
 :االختبارات المهارية المختارة 3-6
 (1)الدحرجة  3-6-1

يابا 5اسم االختبار : الدحرجة بين )   ( شواخص ذهابا وا 
 : قه س اح اتا م   ستم  احااتم  ثميههت االمم  .الهدف من االختبار
( ت  احش  ص اف س  أتثن  ش ا ص  ل 2: هااا  ا م   ثنا ) األدوات المستخدمة

 ل( ،  تا  قال ، س م  م قه  ،   تتا .  5.1تمم حه  احتس ت  ثه  ش  ص  آ ت )
 إجراء االختيار:

 اممه    ثه  احش ا ص ثنا ست ي احت مثت إش تا احثاب ه  ل احت مثت ثااتم  اح تا ثستم 
 بي ه  ثأستي  ق  . احش ا ص اح تس   احن اا أهض   اح   س إح   ا احثااه   اح

 ت  احت به  5/511سم اح ت  فقتم احمسمهس: هام
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .222ص,  قالمصدر الساب مفتي إبراهيم؛ (1)
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 ( 3الشكل )
 ( شواخص ذهابًا وايابا 5يوضح اختبار الدحرجة بين) 

 
 (1)متر 02اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة  3-6-0
 قه س اق  احتب  ح : :الهدف من االختبار-

 سل(.33×سل551(،  ااق  يهت إثن ا )1 تا  قال ماا): األدوات المستخدمة-
ل( م  احياق اح يهت، 21ل( م   تس ت  )5هتسل  ا ثا س )إجراءات االختبار :-

 (.5 م ضا  تا ت ثم  م    ا احثااه  ثاسم ت  ت ضح تع احش س )
: ه ق احلمم   ق  ا احثااه  ت امي  ح ياق اح يهت،  هثاأ مبا وصف االختبار-

(  تس 1إلش تا ثتب  ح  اح تا با  احياق حما س أحهو،  منا  ح س المم )إما ب ا
 تا  ال  تمم حه  .

:ماسم احاتم  ثتمت ي احاتم   احمع ا س م هي  احلمم ت  تب  ح  التسجيل -
 اح تا  اح تس  م   احبا  افمع :.

 *اتمم   ح س تا  ح   اها  ما س إح  احياق اح يهت .
  تا اح  ئل أ  احن تض   حل ما س احياق .*اتم   اااا إل تس  اح

 * رت تع ا ح   ت ر اح تا م  احياق اح يهت.
  

                                                           
مطبعااة جامعااة الموصاال ،  : الموصاال.  االختبااار والتحلياال بكاارة القاادمثااامر محساان إسااماعيل و خاارون؛  (1) 

 .77ص ,1551
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 (4الشكل ) 
 متر 22يوضح اختبار المناولة نحو هدف صغير يبعد مسافة 

(1)اختبار التهديف  نحو المرمى المقسم 3-6-3
 

 .اح تا با  احتتت  مياهق: قه س اق  الهدف من االختبار-
(، اثتتس حم ستتهل احتتتتت ، شتتتها 1:  تتتا  قتتال ق ب بهتت  متتاا)األدوات المسااتخدمة -

 قه س، ااق  تا قال، س ا   تا قال .
 إجراءات االختبار :-

ت م رتت  م تت   تتت" تتت  ت ضتتح * م ضتتا اح تتتا  م تت   تتا تبا تت  احمتت اب  ثأتتت    
 ( .1تع احش س )

 * ه سل احتتت  إح  مسن  أقس ل ث س ا  احاثس .
ه ق احلمم   ق  ا تبا   احم اب  تنو اح تا   تع امم   وصف االختبار : -

احتتت   مبا إش تا احثااه  ه  ل احلمم ثت س اح تا ث ح ال با  احتتت  إلا  حي  
 . احتتت ، تل هبم س إح  اح تا احت به   ا لاإح  احتتثن   احتتس ت  تع 

مامسم احاتم   ثتمت ي احاتم   احمع ها س م هي  احلمم ت   التسجيل :-
 مياهق اح تا  اح تس با  احتتت   م   احبا  اآلمع:.

 

                                                           
ماجستير، رسالة .)عماد كاظم العطواني; اثر برنامج تدريبي مقترح في تطوير مهارة التهديف بكرة القدم (1)

 .35، ص(1555كلية التربية الرياضية، جامعة بغداد، 

 سل 87
 هدف صغير

 تمت 77

  تا  (  تمت          7 ا احثااه )

 احلمم
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 (.4( اتم   مبا احتتثا تقل )1*)

 ( 1( اتم   مبا احتتثا تقل )4*)
 ( .2( اتم   مبا احتتثا تقل )3*)
 (.3تمم   مبا احتتثا تقل )* ا

 (.5*اتم   اااا مبا احتتثا تقل )
 *  رت إلا  تم  اح تا   تر احتتت  .

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 (5الشكل )

 يوضح اختبار التهديف نحو المرمى المقسم
 
 : األداء الخططي بكرة القدم مستوى استمارة تقييم 3-7
 (1) (2111ا مهت  اسمت تا م ههل افااب اح ااع ث تا اح ال احمع أماا )ضه ب تبهت  

 متض  م   تمت م  ت  اح ثتاب احت م ه  تع تم س احمن ل احات ع  اال مث ت 
 اح ه س   تا اح ال  ث حمن    تا احس اا احتشتته  ح مأ ا ت   لاهمي  حما ه" أاااق 

 اممتا احث اج تع اته   احمسمهس م   مب هل احر تا  ثاهج هام ي م   ا  ه  احثاج 
 (. 9ب غهت احتلئل   ت  تل  ت تع احت ا" تقل )     ث فااب احتلئل  ا س حألاا

                                                           
 .173, ص المصدر السابقضياء منير فاضل؛ (1)

7 7 7 7 
7 

7 7 7 7 
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 حيتض م ههل افااب إا  ئه  تع اسمت تا احم ههل  ته  احث اج تلت  تسم ه   تع   
مرسهت احبم ئ   من هض افااب احتلئل  غهت احتلئل ثبم ئ   قهل ح ه س احتسم ى م   

  -احش س االمع :
 جات . در 4مستوى االداء املالئم : جيد جدًا  =  .1

 درجة .  2مستوى االداء املالئم : جيد  =  .2

 درجة واحدة .  1مستوى االداء غري املالئم : ضعيف =  .3

 ( Griffin and others 1997( ب ل م  ) 2113 قا ل ت)ضه ب تبهت
 -: (5)تلا    ا س اسم اال ب  ل احتلا   حم ههل أااب اح نم  اع 

تع ا ح  أمتاب احتلا   م   افااب ، همم م ههل أااب احلمثه  تع ا ح   .5
اتمل يل ح  تا أ  مال اتمل يل حي  ، ال  احم ههل ال هنمتا م   اه  ا 
بت  احمياه   احمات  اح اهح  ام  ل ت    تب سم  اح تا  ضتثي  ت ا  اا

 حلسب ا  غهتا  . 
ت  احضت تي مااك االامت ل  احم اها تسث  ك ح هره  أمتاب احتلا    .2

  ام  ل احت    احتب سم . 

ا  ااق الا احب  ل ا   سه   تس ماا ح تاتسه   احتاتثه   احث اته   .3
 حتنتت  تسم ى أااب المثهيل  م ههتو ت   لس مسمهس اااب احلمثه  . 

ه   احلمثه  فااب احتيت   ه هس الا احب  ل احس   ه   احمع منتض ق ث  .4
اح ااه  تع أتب ب اح نم  ت   لس ام  ل اح تاتا  احتلئت   غهت 

 احتلئت   احمات  ث  تا  اها   مبرهل أااب احتي تا .

 
 
 
 
 

                                                           
 .12, ص نفسهالمصدر ضياء منير فاضل؛ (1)
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 :ةالتجربة االستطالعي 3-1
 التجربة االستطالعية األولى: 3-1-1
" اع مث تا م  ممتث   يهتا أ  متس  ت يت ح اتاس  احن ت  ه  ل ثي  احث اج    

ثيه  اح ق ق م   احس ثه    االهم ثه   احمع متات" إمتاب احممتث  احتئهسه  
ت ا أمتى احث اج احممتث  االسمالمه  اف ح  ه ل االتبه  (1)ح ثاج"
س سه  م   مهب  ت  ب  ت  حل مث تا  احت ض م  ح تي تا  اف 2112\2\22ثم تهخ

 -( المث ك ت  ب اي اه ح  حرئ  احب شئه     ب  أاااق ال  احممتث  اع:21)
 .تنتت  اح ن ث    احتش  س احمع م امو احث اج -1
  .تنتت   لاه  افمي ا  افا ا  احتسم ات  -2
  .احمأ ا ت  تاى تلئت  اال مث تا  احتسم ات  حنهب  احثاج -3
  .مسميتقو اال مث تا تنتت  اح ق  احلي  -1
  .اح ق ق م    ر با تته" احنتس احتس ما -5
 .تنتت  أس  م اته   مسمهس احاتم   -1

 - ت   لس ماثه" احممتث  االسمالمه  اف ح  م  س احث اج إح  ت ه ع :
  . ه اا  ته  احشتها احل " تع اال مث ت اح ث ع -1
  .اقه   111اسميتق  احممتث  االسمالمه    -2
  .حنتس احتس ما  ر با ثاتم  مهاا    تته" ا -3
  .همم  ه اا ماا اح تا  تع اال مث تا  اح ث ه   -1

 التجربة االستطالعية الثانية:3-1-2
ق ل احث اج ثإمتاب احممتث  االسمالمه  احت به  حألااب اح ااع ه ل اح تهس   
اهج ق ل ثإمتاب تث تاا ثه  تته" ب اي احبرا )حرئ  احب شئه ( تته" ب اي  2112\3\1

 -اح ب م )مهب  احثاج(     احيتض ت  ال  احممتث  ا :
  ه .تنتت  احتش  س احمع م امو احث اج تع إمتاب اال مث تا  اح ث -1
 تاى تلئت  افااب ح ه س افااب اح ااع. -2

 
                                                           

 .15ص ،المصدر السابق نوري الشوك و رافع الكبيسي؛ (1)
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 -م  س احث اج إح  ت ه ع : احت به  ت   لس ماثه" احممتث  االسمالمه   
 ت     ضا اح  تهتا حم  هت افااب.-1
 إض ت  ا  ه  إح  االسمت تا )تقل احلمم  تت   احلمم(. -3
 األسس العلمية لالختبارات: 3-5
 لالختبارات المهارية:األسس العلمية  3-5-1
 -الصدق الذاتي:-1
اال مث ت  ت   ضا ح ه سو،  تهو"هشهت إح  احتاى احلي ه هس  ه  ا ثياق اال مث ت  

حل مث ت ت بو ال هااا ت   االسماالال   احمضتهب   احمع مبثت"    ا" ثا   ما ه" 
م  اته"  قا ق ل احث اج ثإهم ا تن تس  ا" اال مث تا   (1)ت  بم ئ  اال مث ت

احاتم   احممتهثه  حألااا ث حبسث  إح    ا"" اسم اال تن تس اح ا" احلامع  ا 
احاتم   احا ه ه  ثنا م اهاي  ت  اتأت احمضته   ثلح  م ثح احاتم   احا ه   حألااا 

 .(2)اع احته ا  أ  احتا  احلي هبسم إحهو  ا" افااا
 -ثبات االختيار: -2
االمس " تع احبم ئ   هنمثت اال مث ت ت ثم ك إلا ا  ب  تبو "ثأبو  تث   اال مه ت هنبع 

. (3)م   احبم ئ  برسي  حاى إم اا ماثه و م   اإلتتاا برسيل  تع  س اح ت ق برسي 
م امي  فبي  ت  ابسم   قا اسم ال احث اج إلهم ا تن تس احتث   ثاته   اال مث ت  اا

مث ت اف س ه ل احسث   مل إمتاب اال  احات" احتمثن  تع تث   اال مث ت،
(أه ل تع ه ل اح تهس 5 أمها اال مث ت برسو ثنا) 2112\3\3احت ات"
(المثه   تل اسم ال احث اج 9م   احنهب  برسي  احتاحر  ت ) 2112\3\8احت ات"

تن تس االتمث ا احثسها)ثهتس  (حتنتت  تاى تث   اال مث تا   ثنا اح شق تع 
 ا  ما إ  اح هت  احتاس ث  ح س ا مث ت اع (م  االح  تن تل  االتمث1احما س )

                                                           
دار : عمان. 1التربوي والنفسيةطمناهج البحث في العلوم  عبد اهلل فالح المنيزل وعدنان يوسف النوم؛(1)

 .192ص,  1555إثراء للنشر والتوزيع،

مدخل إلى مناهج البحث العلمي في التربية الرياضية  عبد اهلل عبد الرحمن الكندي ومحمد عبد الدايم؛(2)
 .194ص, 1555مكتب الفالح للنشر والتوزيع، : الكويت.  2والعوم اإلنسانية ط

. عمان: مؤسسة الوراق للنشر 1أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةطمروان عبد المجيد إبراهيم؛ (3)
 .40, ص 0222والتوزيع



 67 

 الا ها ا متما اال مث تا  ثاتم  م حه   (1,11ا ثت ت  اح هت  احما حه   احث حي  )
 ( ه ضح لح .1ت  احتث    احما س)

 (2جدول)
 يبين معامل الصدق والثبات للمهارات االساسية

 معامل الصدق معامل الثبات المهارات ت
 1,952 1,912 احااتم  1
 1,811 1,25 احتب  ح  2
 1,912 1,898 احمياهق 3

 
 :الموضوعية -3
ه  ا ثت ض مه  اال مث ت ثأبي  "احماتت ت  احماه  ا  احمن م  مال إا  س   

احن اتس احش  ه  ح ت مثت   آتائو   أا ائو احلامه    ته حو احش  ع   ام  ماه   
ا  من ثو  تيع منبع إ  ب ق احرتا  ت  اع ت م اا تنلك ال  ت  بتهاا  إ  

حثاج منمتا م   أا ا  قه س  اضا  . ثت  إ  اال مث تا  احتسم ات  تع ا(1)م   
  ح ت   احاتم   احمع ها س م هي  احلمم تيع  اضا   سي   احريل ت  قثس إتتاا 

 احتسم ات  تع احثاج لا  ت ض مه  م حه .  احنهب  حلح  هنا احث اج اال مث تا
 
 ألداء الخططي:ا الستمارة تقييم مستوى االسس العلمية3-5-2

 الصدق الذاتي:-1
حلا , (2)هنتق اح ا" ثأبو احاتم  احمع ه هس ثي  اال مث ت احشعب احتتاا قه سو  

نتض ث احث اج اح ا" احلامع  لح  ثملت تن تس احتث  ,  ق ل احث اج اسم ال
افااب اح ااع حب شئع  تا اح ال م   تمت م  ت  اح ثتاب  تسم ى اسمت تا قه س

                                                           
. 1األسس العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات أو لقياس في التربة الرياضية طمروان عبد المجيد؛ (1)

 .153,ص1111عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
 .67, ص 0221. القاهرة: مركز الكتاب للنشر,  القياس المعرفي الرياضيليلى السيد فرحات ؛ (0)



 67 

االسمت تا تب سث  ح ه س تسم ى افااب  احت م ه  تع تم س  تا اح ال  أ ا ا ثأ  
 اح ااع.

 
 ثبات االختبار:-2

حاس م تن تس احتث   ح ه س تسم ى افااب اح ااع م   مهب  احثاج ق ل احث اج   
ثأمتاب تث تاا ثه  تته ع ب اي احبرا احته ضع  تته" ب اي اح ب م  احته ضع)مهب  

ه ل احتلت ب  " اال مث ت أمها ماثه 1/3/2112احثاج( تع ه ل اح تهس احت ات" 
 ما  برس اح ت ق برسي   ثلح  اسم ال احث اج اته   إم اا  2112\3\1احت اقق 

اال مث ت احما ه" احتث    ها س  س المم ت  المثع احنهب  م   اتم   تع 
 *احتث تاا اف ح   احاتم   احمع ها س م هو تع احتث تاا احت به  م  اته" تا ته 

  ص تع تم س حنث   تا اح ال  ممتا احاتم   احمع ها س اتبه  ت  ل ي اال م
م هي  تع احتث تاا اف ح   احاتم   احمع ها س م هي  تع احتث تاا احت به    هاسم 

 تن تس االتمث ا ثه  احاتممه .
 (9الجدول)

 يبين الصدق والثبات لفقرات مقياس االداء الخططي
 معلمل الص ق معلمل الثبلت ف رات الم يلس ت

 26582 26522 اإلسنل  1

 26534 26613 التحرك الصحيح 2

 26518 26594 اتخلذ ال رار 3

 26591 26511 تنفيذ المهلرة 4

 26592 26524 س  الفراغ)التغطية( 9

 26592 26523 الحملية)الحراسة( 8
 

 الموضوعية-3
متا احث اج ح ما " ت  ت ض مه  اسمت تا قه س افااب اح ااع  لح  ت     

(  ثهت  احلي 2 لس اسم تار تن تس االتمث ا ثه  اتم   احتا ته   احث حد مااال)

                                                           
 م.م قصي حاتم خلف / ماجستير تربية رياضية / جامعة ديالى. *

 المدرب طارق حميد سلطان / مدرب نادي ديالى الرياضي بكرة القدم.
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هنثت م  ت ض مه  االسمت تا     ا  ت  احماه  تع احاتم    ث د تن تس االتمث ا 
 ض مه  االسمت تا اح     ثم ههل  الا هنثت م  ت (1,811)ثه  اله  اح ه سه  

 االااب اح ااع.
 تجانس العينة: 3-10
فمس احم  س إح  تسم ى  ااا  تس  ي حنهب  احثاج  حممبتم احتميهتتا  احمتع متاتت تتع   

بم ئ  احثاج ت  اهج احرت " احرتاه  احت م اا ثته  احلمثته  قت ل احث اتج ثتإمتاب احممت بس 
احنتتتتتت احمتتتتاتهثع تاحتيتتتت تا  -احتتتت   –احاتتتت س -حنتتتتتتم تتتت  مهبتتتت  ثاتتتتتو ثأ تتتتل احتميهتتتتتا  )ا

افااب اح ااع( ثنتتا لحتت  أمتهتت  احتن حمتت   اإلا تت ئه  حيتتل  احتميهتتتا  متت   االس ستته ت
( هتاس م ت  است  احممت بس 3-اته" ق ب   تن تس االحم اب إل   ب  اح هل احتا  تا ثته ) 

 -احنهب    ت  ت ضح تع ما س افمع:
 ( 6جدول) 

_ المهارات االساسية_  العمر التدريبي -الوزن-الطول-يبين تجانس العينة قي متغيرات )العمر
 االداء الخططي(

 التواء انحراف وسيط وسط المتغيرات

 26916- 26912 18 19698 العمر

 26595 3685 95619 82653 الوزن

 16822 36961 18265 182661 الطول

 16429- 2642 3 2661 العمر الت ريب 

 26131- 1682 1164 11633 ال حرجة 

 16816- 1635 4 3629 المنلولة

 26248 3624 169 1619 الته يف

 26143- 26399 1688 16843 االسنل 

 26111 26251 169 16911 التحرك الصحيح

 26565 26362 1633 16498 اتخلذ ال رار

 26254 26411 1688 16931 تنفيذ المهلرة

 26212 26416 169 16936 الفراغ)التغطية(س  

 16141 26321 1633 16911 الحملية)الحراسة(
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 -االختبارات القبلية: 3-11
 االختبارات القبلية للمهارات االساسية: 3-11-1
حل مث تا   2112\3\12مل إمتاب اال مث تا  اح ث ه  حنهب  احثاج تع ه ل االتبه    

احتي ته   م   ت نم تبماى شث م اح مرتابه   قا ق ل احث اج متثه  اح ت ق  اته   
إمتاب اال مث تا   تته" احنتس  احتس ما ت  امس ما ه" اح ت ق برسي  مبا إمتاب 

 -:عت  ه    لحي  اال مث تا  احثناه    قا مل ت
مل شتح ا مث تا  احتي تا  افس سه  ث  تا تر    قثس إمتاب اال مث ت إح  أتتاا -1

 احنهب .
 مل ماثه" اال مث تا  ام  همت   أتتاا احنهب  ت  تيتي    ا  ماثه ي .-2
 مل مسمهس احبم ئ  اث  ك ح شت ا  احت ا ر   احتاااا ح س ا مث ت.-3

  
 القبلي لألداء الخططي: االختبار 3-11-2
ق ل احث اج ثإمتاب اال مث ت اح ث ع ح ه س تسم ى افااب اح ااع حنهب  احثاج   

 لح  اهج ق ت  تث تاا  ثه  تته ع ب اي احشتا  حرئ  احب شئه   تته" ب اي 
تع  2112\3\15 م   ت نم ب اي احشتا  ه ل اح تهس  اح ب م  )مهب  احثاج(

ا ك  قا ق ل احث اج ثمتثه  اح ت ق برسي  مبا إمتاب مت ل احس م  احم سن   ث 
 .اال مث ت أحثناي

 
 -الرئيسة:التجربة  3-12
ثنا إمااا احث اج احمت ته  احمن هته  أل مل متضي  م   احس اا احت م ه  تع    

تم س احمن ل احات ع  اال مث ت  اح ه س   تا اح ال  ث حمن    تا احس اا احتشتته  
إلثااب آتائيل  ت متا ميل  تاى تلتمي  تا احنهب  تا اف ل ث حم مهي    مل  ضا 

(أس ثها اثمااب ت  8ممتث  احتئهس  حنهب  احثاج )احترتاا  م   ض ئي  اسميتق  اح
 ث اقا  5/2112/ 11 حي ه  ه ل االتبه  احت ات" 19/3/2112ه ل االتبه  احت ات" 

تلج  ااا  من هته  ث فسث ي  حأله ل احسث   االتبه   اح تهس  هث د ماا اح ااا  
ث اج م   ماثه"  متا اح اقه    (111 ااا )( ااا من هته   ت   س 21احمن هته  )
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تع احم ب احتئهسع ت  اح ااا احمن هته   احمن ل االم  بع متتهب   احت متث   اح ااه  
ا(م ت  أ  احرته" حهس حاهو أي تب تس   م   تسم ى احتا ت   ا  21 احث حد  تبو )

 .( ه ضح لح 8تقل) ت ا"  م   تسم ى اح ات تع تاا احثاج.
 اح   س  ا  مبرهل احمتتهب     ب  منمتا تع أس سي  م   احماتر تع احمن ل    

ت   لس متتهب   احت متث     االااب اح ااع حتي تا  االس سه ث  حإلم   ث حلمثه  
احت  تث  حا ح  اح نم  احمع م تت ح تمن ل مت ته  م تاته    احمن ل االم  بع اح ااه 

ح تي تا  االس سه   لح  ال  الا  االم   تتا    تمب م  م س ث حتمن ته  إح 
 إح  حتمن ته  ث حتي تا  االس سه  ث   س تع اح مأتهت  االهم ثع افس  م احمن هتع حو

افااب اتم   إح إل منتس  ااا احمتتهب   م   إه  س احلمثه   االم   تتا   
 مب مي  حلح  مأ ل ال   م تاتا   تتمي  االس سه   لح  حتع احتي تا   اح اهح

افااب ما هت تسم ى  إح هااي لح     احمن هته احتي تا  قسا ك  ثهتاك ت   ق  اح ااا 
 .م ر با تع مبرل  اا اح ن أ تت اح ااع  همن يل  احتي تي

 شت   مت ته  احتي تا  ماا ل تا ات     ااه    إلسب ا  مبرهل احتي تا    
حتب سم ال أ ل ت     اهح  ات ه  تبا   احمياهق  احمات     االبم  س تع اح ق  ا

 ام  ل اح تاتا  احا ست  أتب ب اح نم  سا احتيتا  تع احات ي  مياه  اح تهس  س ال  
احيتض تبي     س احلمثه  اح  تتا   االم    تع احم بم  احماا ل  تع احمت ته 

ا  ا ح  تش ثي  حا ح  م   احما ل  احسهاتا م   اح ت اح ااع   ه اا قاتا احتمن ته  
  .اح نم اح اقنع

 االختبارات البعدية:3-13
 -األساسية بكرة القدم : تاالختبارات البعدية للمهارا 3-13-1
 12/5/2112احت اتت"  اح تتهسأمتى احث اج اال مث تا  احثناهت  حنهبت  احثاتج هت ل   

 قتتا امثتتا احث اتتج احاته تت  برستتي  تتتع اال مثتت تا  اح ث هتت   لحتت  ثنتتا االبميتت ب تتت  احتتتاا 
(أست ثها  قتا اتتص احث اتج تتع اال مثت ت 8احت تتا حماثه" احمتتهب   احلي اسميتق  )

م تتت  متثهتتت  اح تتت ق برستتتي  احمتتتع استتمنت ي  تتتتع اال مثتتت ت اح ث تتع مبتتتا إمتتتتاب  احثنتتاي
ب اهتتت  اح تتتت    احت تتت    افا ا  احتستتتم ات   اته تتت  احمبرهتتتل  اال مثتتت تا  احثناهتتت  تتتت 
   س ئس اال مث ت اح ث ع.
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 -البعدي لألداء الخططي: االختبار3-13-2
ال مثتت ت تستتم ى افااب اح ااتتع حنهبتت  احثاتتج  احثنتتايقتت ل احث اتتج ثتتإمتاب اال مثتت ت   

اح تتب م )مهب  اهتتج ق تتت  تثتت تاا ثتته  تته تتع بتت اي اهتت ح  حرئتت  احب شتتئه   تتهتت" بتت اي 
تتتع متتت ل  18/5/2112احثاتتج( م تت  ت نتتم بتت اي اهتت ح  تتتع هتت ل احمتنتت  احت تت اق 

 احس م  احم سن   ث ا ك  ق ل احث اج تع متثه  اح ت ق برسي  تع اال مث ت اح ث ع .
 
 الوسائل اإلحصائية:3-12
أممتتتا احث اتتج اح ستت ئس اإلا تت ئه  اآلمهتت  تتتع تن حمتت  احبمتت ئ  تتت   تتلس استتم اال    

 : االا  ئعspssب  ل 
   



 الباب الرابع
 ومناقشتها:  وتحليلها النتائج عرض-4
 للمهارات االساسية ائج االختبارات القبلية والبعديةعرض نت4-1

 وتحليلها
 وتحليلهافي المهارات االساسية  االتقاننسبة عرض نتائج 4-1-1

  ونسبة االتقان القبلية والبعديةمناقشة نتائج االختبارات 4-1-2
 لمهارات األساسية   ل

  الخططي  لألداء القبلي والبعدي االختبارينعرض نتائج  4-2
 وتحليلها

 وتحليلها عرض نتائج نسبة االتقان في االداء الخططي 4-2-1
ونسبة االتقان  القبلي والبعدي االختبارين مناقشة نتائج 4-2-2

  الخططي  داءلأل
والتعلم  نتائج حجم تأثير تمرينات المقتربات الخططيةعرض  4-3

 .وتحليلها االداء الخططيو  على المهارات االساسية االتقاني
 ثير تمرينات المقتربات الخططية والتعلم االتقاني نتائج حجم تأ مناقشة 4-3-1    

 االساسية واألداء الخططيعلى المهارات 
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االوساط الحسابية للقياسين القبلي والبعدي للمهارات االساسية بكرة 

القدم قيد الدراسة للمجموعة التجريبية

0

2

4

6

8

10

12

14

التهديفالمناولةالدحرجة ثا

القبلي

البعدي

 الرابع الباب
 ومناقشتها:  وتحليلها عرض النتائج-4
 وتحليلها للمهارات االساسية عرض  نتائج االختبارات القبلية والبعدية 4-1

 (7جدول ) 
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة األوساط الحسابية للفروق وانحرافات 

االختبارين القبلي والبعدي بة والجدولية وداللة الفروق بين سو (المحtالفروق وقيمة )
 للمهارات االساسية

وحدة  المهارات
 القياس

 داللة ت الجدولية ت المحسوبة  ع ف ف-س  االختبار البعدي االختبار القبلي

 ع-+ -س ع-+ -س

  5,15 0,00 1,243 0,1 10,01 1,11 11,33 الزمن الدحرجة

 1,,5 

 

 معنوي

 معنوي 41,,1 1,400 2,3,5 1,25 5,12  1,31 3,25 درجة المناولة

 معنوي 3,115 5,213 4,125 4,14 ,11,0 3,04 5,,, درجة التهديف

 (0,1,( عند مستوى داللة )51درجة الحرية )

 
  

 

 (1شكل)
 ةالقبلي والبعدي للمهارات االساسي لالختبارينيوضح االوساط الحسابية 
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وقيمة االوساط الحسابية للفروق  الحسابية واالنحرافات المعيارية ( قيم6الجدول)
القبلي (المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين tوانحرافات الفروق وقيمة )

 دي.والبع
(وبانحراف 11,33بلغ الوسط الحسابي لمهارة الدحرجة في االختبار القبلي)أذ   

 وبلغ الوسط الحسابي لنفس المهارة في االختبار البعدي (1,16معياري)
للمهارة  للفروق بلغت قيمة الوسط الحسابيو  (1,6(وبانحراف معياري)11,10)

 (5,65المحسوبة) قيمة)ت( وبلغت (1,88روق)ـــالف رافاتــــانح وعــومجم (1,243)نفســـها
ودرجة  (1,15تحت مستوى الداللة) (1,55والبالغة ) (الجدولية(Tمن قيمة )ر وهي اكب
القبلي والبعدي ولصالح   االختبارين بين معنوية وهذا يعني وجود فروق(15حرية )

 . لمهارة الدحرجة االختبار البعدي
(وبانحراف معياري 3,25وبلغ الوسط الحسابي لمهارة المناولة في االختبار القبلي )  
(وبانحراف 5,62(وبلغ الوسط الحسابي لنفس المهارة في االختبار البعدي )1,30)

(ومجموع 2,355) للمهارة نفسهاالوسط الحسابي للفروق قيمة  وقد بلغت(,1,25معياري)
(وهي اكبر من قيمة 6,546(وبلغت قيمة)ت(المحسوبة)1,418انحرافات الفروق)

(t( الجدولية والبالغة)وهذا يعني 15(ودرجة حرية )1,15(تحت مستوى الداللة)1,55)
لمهارة  البعدي االختبارالقبلي والبعدي ولصالح   االختبارينبين  معنوية وجود فروق

 . المناولة 
(وبانحراف معياري 5,55وبلغ الوسط الحسابي لمهارة التهديف في االختبار القبلي)  
(وبانحراف 11,85(وبلغ الوسط الحسابي لنفس المهارة في االختبار البعدي)3,14)

 للمهارة نفسهابلغت قيمة الوسط الحسابي للفروق في حين (4,64معياري)
(وهي 3,165(المحسوبة )t(وبلغت قيمة )5,213رافات الفروق)(ومجموع انح4,125)

(ودرجة حرية 1,15تحت مستوى الداللة) (1,55والبالغة) (الجدوليةtاكبر من قيمة)
االختبار القبلي والبعدي ولصالح   االختبارينبين  معنوية(وهذا يعني وجود فروق 15)

 .في المهارات قيد البحث األولىهذا ما يحقق فرضية البحث و  لمهارة التهديف البعدي
 
 



 
78 

 وتحليلها في المهارات االساسية االتقاننسبة  عرض نتائج 4-1-1
كان البد للباحث من  للمهارات االساسية  لعينة البحث لغرض ايجاد نسبة االتقان   

ايجاد قيم حقيقية تعبر عن المهارة لغرض مقارنة درجات افراد العينة بها والوصول 
الى نسبة اتقانهم لتلك المهارات لذا قام الباحث باستخراج معايير مرجعية للعينة نفسها 

 نسبة اتقانهم للمهارات ومقارنة درجات افراد العينة بهذه المعايير لغرض التعرف على
 قيد البحث. االساسية

 (8جدول)

 نسبة اتقان عينة البحث في مهارة الدحرجة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعيارية

وحدة 

 القياس

عينة  المستوى

 البحث

الدرجات 

 الخام

نسبة  المحك

 االتقان

82,8  +3  

 

 

 

 ثانية

  8230     0       ممتاز

 

 

 

 

 

8288 

89298% 

    822, 82233% 

 %822,3 8223           9       جيد جدا   ,+ 8288

    8229 82203% 

 %82203 8229     3       جيد 1+ 8228

    8888 88283% 

 %80213 8283     2       متوسط صفر 10208

    8288 80208% 

 %88201 10210    3        مقبول 1 - 10208

   1021, 83282% 

 %80233 102,9    1        ضعيف , - 112,8

   10220 89228% 

 %83208 10230    0        ضعيف جدا   3 - 11288

   1028, 81221% 

 

 المجموع

      10    10283 81233% 

   11219 100% 38233% 

( على وفق 11,80-8,20ما بين ) بلغت الدرجات الخام على منحنى )كاوس(    
حث تتراوح  مابين (, وكانت الدرجات الخام لعينة الب3±الدرجات المعيارية مابين) 

-%50,53لمهارة الدحرجة تتراوح مابين ) اما نسب متغير األتقان(,0,31-11,15)
وبلغت قيمة درجة المحك لمهارة الدحرجة المقارنة مع الدرجات الخام  %( ,05,50
 (.8,80البحث هي)لعينة 
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 (8جدول)

 نسبة اتقان عينة البحث في مهارة المناولة

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعيارية

وحدة 

 القياس

عينة  المستوى

 البحث

الدرجات 

 الخام

 نسبة االتقان المحك

 8233  +3  

 

 

 

 

 

 

 درجة

  3200 0       ممتاز

 

 

 

 

 

 

 

0283 

23200% 

2200 982,,% 

 %,,982 2200      0       جيد جدا   ,+ ,821

9800 3,238% 

 %3,238 9200 9       جيد 1+ 0283

9800 3,238% 

 %3,238 9200 2       متوسط صفر ,920

0200 83233% 

 %83233 0200 2        مقبول 1 - 2233

0200 83233% 

 %83233 0200 ,        ضعيف , - ,321

3200 101288% 

ضعيف  3 - 1283
 جدا  

       1 3200 101288% 

3200 101288% 

 

                      

 المجموع

     

  10 

3200 101288% 

3200  

100% 

101288% 

( على وفق 1,85 -0,35بلغت الدرجات الخام على منحنى )كاوس( ما بين )    
(, وكانت الدرجات الخام لعينة البحث تتراوح  3±الدرجات المعيارية المحصورة ما بين) 

( , اما نسب متغير اإلتقان لمهارة المناولة تتراوح ما بين  5,11 -3,11ما بين )
%(, وبلغت قيمة درجة المحك لمهارة المناولة المقارنة مع 111,80 -43,66%)

 (.6,85نة البحث هي)الدرجات الخام لعي
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 (10جدول)

 نسبة اتقان عينة البحث في مهارة التهديف

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعيارية

وحدة 

 القياس

عينة  المستوى

 البحث

الدرجات 

 الخام

 نسبة االتقان المحك

,9238  +3  

 

 

 

 

 

 

 درجة

  9200 0       ممتاز

 

 

 

 

 

 

 

 11883 

 

2,21,% 

3200 98283% 

 %98283 3200      0       جيد جدا   ,+ 1219,

8200 03238% 

 %,3928 8200 9       جيد 1+ 10291

10200 822,2% 

 %822,2 10200 2       متوسط صفر 11283

11200 8,203% 

 %101208 1,200 0        مقبول 1 - 32,3

1,200 101208% 

 %108291 13200 1        ضعيف , - 298,

13200 108291% 

 %1,0230 19200 0        ضعيف جدا   3 - 09,,-

10200 132238% 

 

 المجموع

      10 ,0200 108228% 

,,200 100% 198232% 

( على وفق 2,52 -22,77بلغت الدرجات الخام على منحنى )كاوس( ما بين )   
(, وكانت الدرجات الخام لعينة البحث تتراوح  3±المحصورة ما بين) الدرجات المعيارية 

( , اما نسب متغير اإلتقان لمهارة التهديف تتراوح ما بين 25,55 -2,55ما بين )
(, وبلغت قيمة درجة المحك لمهارة التهديف المقارنة مع 121,44% -42,12%)

 (.11,17الدرجات الخام لعينة البحث هي)
لمهارات ل االتقان ونسبة القبلية والبعديةمناقشة نتائج االختبارات  4-1-2

 .األساسية
 في المهارات االساسية الى مدى فاعلية استعمال  الحاصل التطور يعزو الباحث    

المتواصلة  التمرينات الخططيةومن خالل والتعلم االتقاني  المقتربات الخططية تمرينات
  .ادى الى زيادة قدرة الالعبين على اداء ما مطلوب منهم من مهارات خاصة

ن تمرينات المقتربات الخططية التي و      المهارات  تعلم الباحث ساهمت في أعدهاا 
هذه التمرينات بشكل منضم  أداءاالساسية لالعبين الناشئين في كرة القدم والتي تم 
الالعبين وتتسم هذه التمرينات  أداءوبوحدات تعليمية كان لها األثر الناجح في تحسين 

الالعبين تعلم طبيعة اللعب والمنافسة وهذا مما زاد من  إلىبالتنويع  ومقاربة في أدائها 
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كنت ( "اذا linda1997وتؤكد ذلك ) االتقانمرحلة  إلى اتبالمهار  بعضهم ووصول
 أثناءتكافح باتجاه االنتقال في تعلم العبيك المهارات االساسية واستخدامها في اللعب 

ثارتهم في اللعب  المنافسة بواسطة المقتربات الخططية فسوف تزيد من خبرة العبيك وا 
مشهد اللعب ككل عند المتعلم على  تطور قبل التمرين على مهارات معينة وهذه الفكرة

 .(1)المهارات األساسية  اتقان القتراب منالمهمات الخططية ل
ان عدم وصول بعض الالعبين بالتمرينات الى االتقان حيث ان التعلم  ويرى الباحث   

االتقاني يراعي فيه كمية الوقت والتكرار وكمية تصحيح االخطاء في تحسين نوعية 
 . االداء والتعلم والتقليل من االخطاء وتصحيحها

يتطلب تأكيد عوامل منها زيادة تكرارات  اإلتقاني"التعلم  بان ويؤكد يعرب خيون    
اإلفراد الذين لم يصلوا الى مرحلة اإلتقان وتكوين مجموعات تعليمية على وفق األخطاء 
عطاء وقت إضافي وتكرارات إضافية للضعفاء لغرض  المرتكبة في اثناء االداء وا 

 .(2)النهوض بمستوى أدائهم

لتمرينات التي طبقت على عينة البحث هو احدث تغير في ولما كان الهدف في ا  
الفني الخاص بمهارات كرة القدم وفاعلية هذا التنفيذ في تطبيق اإلعداد  األداءتنفيذ 

التكامل في  إلىالخططي المبني على أسس علمية صحيحة هدفها وصول المتعلمين 
ولكون كرة القدم الزالت وستبقى تعتمد على المهارات االساسية  ةالمهارات االساسي اتقان

 تبقى هذه المهارات العامل المهم في لعبة كرة القدم.  إذ في تنفيذ الواجبات الخططية
التمارين المهارية المتنوعة التي  إلى يعود التطور الحاصل في مهارة الدحرجةو   

الذي ساعد على تعلم والتعلم االتقاني  بتمرينات المقتربات ها األسلوب التعليميتتضمن
وأدائها  للتعلم االتقاني بالالعبين وكان لها التأثير االيجابي بالوصول واتقانهاالمهارة 

ح كما ويعود السبب إلى انه العينة قد حصلت على كمية مناسبة من بالشكل الصحي
 بالمهارة. االتقانمرحلة التكرارات للتمارين التي وصلت بالالعبين إلى 

كما ويعود السبب ومن خالل متابعة الباحث للوحدات التعليمية لعينة البحث حيث  
 .كانت مهارة الدحرجة سهلة االداء من قبل الالعبين وهذا مما ادى الى اتقانها

                                                           
(1) Linda L.driffin and others(1997)opcit p,239 

.78ص 2002. بغداد: مكتبة الصخرة للطباعة، التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خبون؛ (2)
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"كما إن مهارة الدحرجة تعد وسيلة من وسائل تنفيذ الخطط الهجومية الفردية وهذا   
يعني أنها مهارة أساسية فإذا  أداها العب كرة القدم بشكل جيد وصحيح وبهدف 

 (1)المهارة العالية لالعب أوخططي معين تسمى المراوغة والخداع 
الجيد واالندفاع في  األداء إلىالتطور الحاصل في مهارة المناولة  ويعزو الباحث  

والتعلم  الموجودة ضمن تمرينات المقتربات الخططيةنتيجة حالة المنافسة  األداء
الباحث كانت متناسبة مع مستوى الالعبين وهذا  أعدهاالتمارين التي أن كما  االتقاني

 التفاعل مع التمارين خالل الوحدات التعليمية.  إلى أدى
وعندما يستطيع الفريق أداء المناوالت بصورة  سليمة ودقيقة يتمكن من اجتياز "  

أنها تقلل من الجهد  إلىالخصم والحصول على مساحة جيدة لتنفيذ خطط اللعب إضافة 
كبيرة في تنفيذ المناوالت  أهميةالهدف وللدقة  إلىالالعب وسرعة الوصول  هالذي يبذل

الجيد  األداءكرة ومناولتها بدقة تكون له القدرة على وتمكن الفريق من السيطرة على ال
% 111المناوالت في ثلث الساحة الدفاعي التكون امينة أن وتنفيذ الواجبات الخططية

% يعد عماًل جيدًا وفي الثلث من 25في ثلث الساحة الهجومي فنجاحها بنسبة  أما
 .(2)"يكون الالعب ذا مهارة وثقة كبيرة أنالساحة يتطلب 

التفوق والفوز بالمباراة هو نتيجة مناولة الكرة بشكل أن من أسباب  ويرى الباحث   
من  بشكل صحيح المناولة بأداءمثالي بين العبي الفريق والفريق الذي يمتاز العبيه 

واحسن مناولة هي التي , فاعلية في تنفيذ خطط اللعب أكثرحيث السرعة والدقة يكونون 
 ءة عالية.تصل الى هدفها بسهولة وبكفا

 تمرينات المقتربات الخططية أنأما بخصوص مهارة التهديف دلت النتائج على    
التي أدخلت في الوحدات التعليمية تؤدي الى تعليم  مهارة التهديف  والتعلم االتقاني

وخططية واستخدام وسائل مساعدة خالل  بشكل كبير والتي تمتاز بتمارين مهارية
الصغيرة والتهديف على المرمى  واألهدافالشواخص خدام كاستالتدريب على التهديف 

عينة  أفرادمن وضعيات مختلفة ساعدت بشكل واضح في تطوير دقة التهديف لدى 
 .البحث

                                                           
, 1171زهران ، . القاهرة : دارأسس وتخطيط برامج التدريب الرياضي  حنفي محمود مختار؛(1)

.111ص
.111، صالمصدر السابق موفق اسعد محمود؛(2)
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إن التهديف هو من المهارات الهجومية التي تلعب دورًا فاعاًل في   ويرى الباحث   
هذه المهارة  واداءالمنافسة وتعمل على إثارة القدرات والطاقات الكامنة لدى الالعبين 

والتعلم  المقتربات الخططية بتمريناتالتعليمي  األسلوببشكل يتناسب ومفردات 
  رات البعدية وظهور هذه الفروقات.في االختبا األداءمما انعكس على  االتقاني

 بخصوص عدم وصول بعض الالعبين الى مرحلة االتقان في مهارتي المناولة اما  
 -:يما يأتوالتهديف فيعزو الباحث الى 

 تحتاج مهارتي المناولة والتهديف الى الدقة والتركيز اثناء االداء.-1
 الفروق الفردية بين الالعبين -2
الالعبين الى مرحلة التعلم االتقاني في مهارتي المناولة من اجل وصول بعض -3

 من خالل زيادة الوحدات التعليمية. والتهديف يحتاج الى تكرارات اكثر للتمارين
(بان التعلم االتقان "طريقة تعليمية تأخذ بالحسبان 2116)محمود داوود  ذلك ويؤكد

علمين الى مستوى متميز في المت إيصالالفروق الفردية عند تعليم المهارات ومحاولة 
 .(1)عن طريق الوقت والتكرار األداء

 وتحليلها ألداء الخططي ا لفقرات القبلي والبعدي االختبارينعرض نتائج  4-2
 (11جدول )

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة االوساط الحسابية للفروق وانحرافات الفروق وقيمة 
(t المحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي)لفقرات االداء الخططي 

 فقرات االداء 
 الخططي

 ت    ت محسوبة ع ف  ف-س  االختبار البعدي االختبار القبلي
 جدولية 

 داللة

 ع-+ -س ع-+ -س
    15,312 5,441 1,134 5,475 2,151 5,422 1,344 االسناد

  
 

1,72 

 معنوي
 معنوي 3,144 5,247 5,771  5,227 2,437 5,277 1,217 التحرك الصحيح

 معنوي 2,411 5,742 5,777 5,721 2,444 5,412 1,423 اتخاذ القرار
 معنوي 4,711 5,757 5,144 5,274 2,471 5,417 1,247 تنفيذ المهارة

 معنوي 7,533 5,372 1,221 5,237 2,733 5,411 1,241 سد الفراغ)التغطية(
 معنوي 7,222 5,325 1,133 5,722 2,314 5,421 1,217 الحماية)الحراسة(

 (5.52( عند مستوى داللة) 12درجة الحرية) 
                                                           

 .191ص (6002عالم الكتب الحديث، ،:)اربد،1ططرائق وأساليب التدريس المعاصرة  محمود الربيعي؛(1)
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 (3شكل)

  ألداء الخططي ا لفقرات األوساط الحسابية لالختبارين القبلي والبعدي
 

القبلي  لالختبارين( قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية 8يبين الجدول)   
 .األداء الخططي لفقراتوالبعدي 

(وبانحراف معياري 1,643فقد بلغ الوسط الحسابي لفقرة اإلسناد في االختبار القبلي )   
(وبانحراف 2,818البعدي) االختبارفي الفقرة (وبلغ الوسط الحسابي لنفس 1,355)

وع انحراف ـ(ومجم1,164)نفسهالفقرة لبلغ الوسط الحسابي للفروق (و 1,451معياري )
(الجدولية تحت t(وهي اكبر قيمة)11,615(المحسوبة )t( وبلغت)1,438الفروق )

 ( وهذا يعني وجود فروق1,55( والبالغة )15(ودرجة حرية )1,15مستوى داللة )
 . لفقرة االسناد البعدي االختبارالقبلي والبعدي ولصالح االختبارين بين  معنوية

( وبانحراف 1,515القبلي ) االختباروبلغ الوسط الحسابي لفقرة التحرك الصحيح في   
 (2,460البعدي )االختبار الوسط الحسابي لنفس الفقرة في  وبلغ (1,205معياري)

(ومجموع 1,058)نفسهالفقرة لوبلغ الوسط الحسابي للفروق  (1,520وبانحراف معياري)
(الجدولية والبالغة t)(وهي اكبر قيمة6,144(المحسوبة)t(وبلغت)1,545الفروق)انحراف 

 معنويةيعني وجود فروق  ( وهذا15(ودرجة حرية )1,15(تحت مستوى داللة )1,55)
 لفقرة التحرك الصحيح. البعدي االختبارالقبلي والبعدي ولصالح  االختبارينبين 
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(وبانحراف 1,456القبلي ) االختباروبلغ الوسط الحسابي لفقرة اتخاذ القرار في   
 (2,433البعدي ) القياس(وبلغ الوسط الحسابي لنفس الفقرة في 1,382معياري)
(ومجموع 1,055)لفقرة نفسهاوبلغ الوسط الحسابي للفروق ل (1,528معياري) وبانحراف

 (الجدوليةTوهي اكبر قيمة ) (5,318) (المحسوبةT)( وبلغت1,535انحراف الفروق )
( وهذا يعني وجود 15ودرجة حرية ) (1,15( تحت مستوى داللة )1,55والبالغة )
لفقرة اتخاذ  البعدي االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبارينبين  معنويةفروق 
 . القرار

( وبانحراف 1,535وبلغ الوسط الحسابي لفقرة تنفيذ المهارة في االختبار القبلي )   
( 2,351( وبلغ الوسط الحسابي لنفس الفقرة في االختبار البعدي )1,415معياري )

( ومجموع 1,833)للفقرة نفسها(وبلغ الوسط الحسابي للفروق 1,504وبانحراف معياري)
(الجدولية T(وهي اكبر قيمة )4,511(المحسوبة )T( وبلغت )1,515انحراف الفروق)

( وهذا يعني وجود فروق 15(ودرجة حرية )1,15توى داللة )( تحت مس1,55والبالغة )
 . لفقرة تنفيذ المهارة البعدي االختبارالقبلي والبعدي ولصالح  االختبارينبين  معنوية

( 1,538)في االختبار القبليوبلغ الوسط الحسابي لفقرة سد الفراغ)التغطية(   
الفقرة في االختبار البعدي ( وبلغ الوسط الحسابي لنفس 1,418وبانحراف معياري)

 للفقرة نفسها( وبلغ الوسط الحسابي للفروق 1,565( وبانحراف معياري )2,566)
(وهي 5,166(المحسوبة )T( وبلغت )1,605( ومجموع انحراف الفروق )1,288)

( 15(ودرجة حرية )1,15( تحت مستوى داللة )1,55(الجدولية والبالغة )Tاكبر قيمة )
 البعدي االختبار القبلي والبعدي ولصالح االختبارينبين  معنويةوق وهذا يعني وجود فر 

 . لفقرة سد الفراغ)التغطية(
( 1,515وبلــــــغ الوســــــط الحســــــابي لفقــــــرة الحمايــــــة )الحراســــــة( فــــــي االختبــــــار القبلــــــي )  

( وبلـــغ الوســـط الحســـابي لـــنفس الفقـــرة فـــي االختبـــار البعـــدي 1,321وبـــانحراف معيـــاري )
للفقـــــــــرة وبلـــــــــغ الوســـــــــط الحســـــــــابي للفـــــــــروق  (1,525معيـــــــــاري )( وبـــــــــانحراف 2.683)

(وهــي 5,522(المحســوبة)T(وبلغــت)1,621انحــراف الفــروق ) ( ومجمــوع1,166)نفســها
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( 15(ودرجـة حريـة )1,15( تحت مستوى داللة )1,55(الجدولية والبالغة )Tاكبر قيمة )
 القبلـي والبعـدي ولصـالح االختبـار البعـدي االختبـارينبـين  معنويةوهذا يعني وجود فروق 
فــي فقــرات االداء الخططــي  هــذا مــا يحقــق فرضــية البحــث الثانيــةلفقــرة الحماية)الحراســة( و 

 .  قيد البحث
 :وتحليلها االداء الخططي في االتقاننسبة  عرض نتائج 4-2-1

كان البد للباحث من  لعينة البحث الخططي لألداء لغرض ايجاد نسبة االتقان   
لغرض مقارنة درجات افراد العينة بها والوصول الى االداء  ايجاد قيم حقيقية تعبر عن

لذا قام الباحث باستخراج معايير مرجعية للعينة نفسها  الخططي لألداءنسبة اتقانهم 
 لألداء نسبة اتقانهم ومقارنة درجات افراد العينة بهذه المعايير لغرض التعرف على

 قيد البحث. خططيال
 (,1جدول)

 االداء الخططينسبة اتقان عينة البحث في 
 

الدرجة 

 الخام

الدرجة 

 المعيارية

وحدة 

 القياس

عينة  المستوى

 البحث

الدرجات 

 الخام

 نسبة االتقان المحك

,,283  +3  

 

 

 

 

 

 

 درجة

  1,200 0       ممتاز

 

 

 

 

 

 

 

 13823 

 

83288% 

13233 88280% 

 %88280 13233     1       جيد جدا   ,+ ,029,

12200 103283% 

 %103283 12200 1       جيد 1+ 18213

12233 100238% 

 %100238 12200 9       متوسط صفر ,1928

19200 111239% 

 %1102,9 19200 0        مقبول 1 - 13223

10200 1,3208% 

 %1,3208 10200 3        ضعيف , - ,1121

13233 1,8209% 

 %131210 13200 0        ضعيف جدا   3 - 8233

18200 133203% 

 

 المجموع

      10 18200 138293% 

 100% 198239% 

 

( على وفق 8,55 -22,85بلغت الدرجات الخام على منحنى )كاوس( ما بين )    
(, وكانت الدرجات الخام لعينة البحث تتراوح  3±المحصورة ما بين) الدرجات المعيارية 

تتراوح ما بين  لألداء الخططي( , اما نسب متغير اإلتقان 18,66 -12,66ما بين )
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%(, في حين بلغت قيمة درجة المحك لألداء الخططي المقارنة 158,35-03,08%)
 (13,45جات الخام لعينة البحث هي)مع الدر 

 . الخططي لألداء االتقانونسبة  القبلي والبعدي االختبارينمناقشة نتائج 2 -4-2
التي حدثت بين االختبارين القبلي و البعدي يعود  الفروق المعنوية يعزو الباحث   

التي وصلت بالالعبين الباحث ضمن الوحدات التعليمية  أعدهاالى التمرينات التي 
العلمية والتدرج العلمي الصحيح  األسسالمتبع فيها الى االتقان في الجانب الخططي 

الى زيادة ثقة الالعبين بأنفسهم وأصبحت  أدىالذي  األمرمن السهل الى الصعب 
التمرينات بشكل جدي وسريع من خالل  أداءلديهم رغبة في التعلم ودفعتهم الى 

ططي الذي انسجام التمرينات مع قابليات وقدرات الالعبين واالرتقاء بالجانب الخ
بالغة لالعب كرة فهو سمة من سمات لعب كرة القدم الحديثة كذلك  فان  أهميةتمتلك 
 األداءكان لها التأثير االيجابي في ظهور بشكل مثالي المهارات االساسية  تعلم

المهاري وانعكاسه على التنفيذ الجيد  األداءأثرت ضمنًا في  والتي الخططي المميز
 . لألداء الخططي

يذ المهارة بعيدًا عن تنف اتقان ("فأن باإلمكان2111ويؤكد ذلك)عبد القادر زينل    
التكتيكية إال انه ال فائدة من مجرد تنفيذ تلك المهارات التكنيكية دون ان يخدم الحاالت 

يكية المطلوبة وهذا يعني ان المهارة العالية تخدم التصرف التكتيكي تالواجبات التك ذلك
ومؤثر وتبين من خالل االستنتاجات في كرة القدم ان التركيز على  كبير وفعال بشكل

تعليم الحاالت التكنيكية بشكلها الدقيق والصحيح وخاصة مبادئها االساسية من قبل 
لوجود الربط بين المهارات وتنفيذ الواجبات  التكتيك المدربين يساعد على تطبيق مفهوم

 .(1)"التكتيكية
يحتاجها الالعب في  بشكلها الصحيح المهارات االساسية اداءن بأ يرى الباحثو   

لتمريرة صحيحة للزميل  يضمن  أوحاالت اللعب كدحرجة الكرة لتنفيذ واجب خططي 
الوصول الى   أليهامن خاللها عدم سيطرة الخصم على الكرة او وصول حارس المرمى 

  .دون عرقلة العبي الفريق المنافسالهدف 

                                                           
 .11ص,  المصدر السابق عبد القادر زينل؛(1)
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تكون لديه القدرة على تحديد المكان المناسب الذي  أنم يجب العب كرة القد أن إذ 
يرسل الكرة في التوقيت السليم وبالسرعة المطلوبة على وفق سرعة وبعد  أنيستطيع فيه 

 ."(1)"كل من زميله المرسل إليه الكرة وكذلك أعضاء الفريق األخر
(ان التدريب المستمر 1000وهذا يتفق مع ما أشار إليه )الخشاب و آخرون "   

بالتأكيد على تطبيق الجوانب المهارية وتنفيذ الواجبات الخططية من العوامل المهمة 
 .(2)"في إعداد الالعبين أعدادا جيداً  أهميةفي تدريب كرة القدم لما له من 

مهمًا من جوانب الوحدة التعليمية اليومية فالتنفيذ الخططي بكرة القدم يشكل جانب   
انطالقا من المبدأ القائل بأن "األعداد الخططي السريع وتطبيق المهارات األساسية 

إذ إنَّ  الالعب بدونها  بشكل صحيح ودقيق في أثناء األداء هي أساس لعبة كرة القدم،
دم يمكن أن يكون ال يستطيع أن ينفذ الواجبات الخططية المكلف بها، فالعب كرة الق

بالشكل المطلوب وبذلك فإن أهم  واتقانهاالعبأ جيدًا إذا أستوعب المهارات األساسية 
على مستوى من الحالة واجبات التدريب هي العمل على الوصول بالالعبين إلى أ

 . (3)التدريبية "
رادية،    مستوى الصفات البدنية للفرد الرياضي. ومهما اتصف به من سمات خلقية وا 

فأنه لن يحقق النتائج المرجوة مالم يرتبط ذلك كله باإلتقان في المهارات الحركية 
 .(4)الرياضية في نوع النشاط الرياضي التخصصي الذي يتخصص فيه

الى التصميم  يعودالخططي  لألداءوصول الالعبين الى االتقان أن  كما يرى الباحث  

وفق اسس علمية والتعلم االتقاني  تمرينات المقتربات الخططيةوالتخطيط في اعطاء 

بأن سعد محمود( " أ)موفق  هما أكدوهذا  الذي أعدها الباحث تضمن التمرينامدروسة 
التخطيط افضل طريقة لضمان التطور المستمر للمستوى الذي يجعل المبتدئين 
والناشئين والشباب قادرين على الوصول الى احسن النتائج في المستويات العليا , 

التوجيه للحصول على نتائج عالية لهذا يجب العمل على تهيئة الناشئين  ويكون

                                                           
 .83ص, 1991الفكر العربي، دار: القاهرة . الدفاع لبناء الهجوم في كرة القدم مفتي ابراهيم؛(1)
 . 83, ص المصدر السابقزهير قاسم الخشاب واخرون ؛ ( 6)

 .    12ص ,1999دار الخليج، :  عمان . تدريب-تعليم المهارات األساسية في كرة القدم،يوسف الزم كماش:  (8)

 .227, ص 1772. القاهرة: دار المعارف ,  علم التدريب الرياضيمحمد حسن عالوي؛  (4) 
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والشباب بشكل علمي يجعلهم قادرين على تقبل مفردات التدريب على المستويات 
 .(1)العليا"

ثير تمرينات المقتربات الخططية والتعلم االتقاني على المهارات عرض نتائج حجم تأ 4-3
 :وتحليلها االساسية واألداء الخططي

 (14جدول)
 واالداءالتعلم األتقاني( على المهارات االساسية والمتغير المستقل)المقتربات الخططية  تأثيرحجم 

 الخططي

 التأثيرحجم  ع قبلي-+ َس بعدي َس قبلي المتغيرات
 1,53 1,13 15,57 11,44 الدحرجة
 1,7 1,47 2,32 4,22 المناولة
 1,42 4,54 11,17 7,72 التهديف
  4,211  5,422  2,151  1,344 االسناد 

 4,252 5,277 2,437 1,217 التحرك الصحيح
 2,227 5,412 2,444 1,423 اتخاذ القرار
 2 5,417 2,471 1,247 تنفيذ المهارة

 2,747 5,411 2,733 1,241    سد الفراغ)التغطية(
 4,342 5,421 2,314 1,217 الحماية)الحراسة(

 معايير الداللة على مقدار حجم التأثير 
 تأثير صغير 5.41اقل من 
 تأثير متوسط  5.75-5.41من 
  فما فوق تأثير كبير 5.75من 

البعدي لمتغيرات و القبلي  االختبارينقيم األوساط الحسابية في  (6يبين الجدول )   
القبلي وحجم تأثير المتغير األختبار البحث وقيمة االنحراف المعياري في 

 المستقل)المقتربات الخططية(على المهارات األساسية واألداء الخططي. 
(وبانحراف 11.33القبلي)االختبار فقد بلغ الوسط الحسابي لمهارة الدحرجة في    

(وبلغ 11.10البعدي ) االختباروبلغ الوسط الحسابي لنفس المهارة في  (1.16معياري)

                                                           
 .103ص , المصدر السابق موفق أسعد محمود ؛  (1)
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 (3.25القبلي لمهارة المناولة ) االختبار( وبلغ الوسط الحسابي في 1.16حجم التأثير )
القبلي  االختباروبلغ الوسط الحسابي لمهارة التهديف في  ( 1.30وبانحراف معياري )

البعدي لنفس  األختبار( وبلغ الوسط الحسابي في 3.14وبانحراف معياري ) (5.55)
في  لفقرة االسناد بلغ الوسط الحسابيو ( 1.35) التأثيروبلغ حجم  (11.85المهارة )
( وبلغ الوسط الحسابي في 1,355وبانحراف معياري ) (1,643)القبلي االختبار

وبلغ الوسط  (2,381) التأثيروبلغ حجم  (2,818) الفقرةالبعدي لنفس  تباراالخ
(وبانحراف معياري 1,515القبلي ) االختبارفي  لفقرة التحرك الصحيح الحسابي

(وبلغ حجم 2,460) الفقرةالبعدي لنفس  تباراالخ( وبلغ الوسط الحسابي في 1,205)
القبلي  االختبارفي  لفقرة اتخاذ القرار وبلغ الوسط الحسابي (3,215) التأثير

البعدي لنفس  تباراالخ( وبلغ الوسط الحسابي في 1,382(وبانحراف معياري )1,456)
في  لفقرة تنفيذ المهارة وبلغ الوسط الحسابي (2,555) التأثير(وبلغ حجم 2,433) الفقرة

( وبلغ الوسط الحسابي في 1,415(وبانحراف معياري )1,535القبلي ) االختبار
لفقرة  وبلغ الوسط الحسابي (2) التأثير(وبلغ حجم 2,351) الفقرةالبعدي لنفس  تباراالخ

( وبلغ 1,418(وبانحراف معياري )1,538القبلي ) االختبارفي  سد الفراغ)التغطية(
 ( 2,035) التأثير(وبلغ حجم 2,566) الفقرةالبعدي لنفس  تباراالخالوسط الحسابي في 
(وبانحراف 1,515القبلي ) االختبارفي لفقرة الحماية)الحراسة(  وبلغ الوسط الحسابي

(وبلغ 2,683) الفقرةالبعدي لنفس  تباراالخ( وبلغ الوسط الحسابي في 1,321معياري )
 وعند مقارنة حجم تأثير المتغير المستقل )المقتربات الخططية (3,632) التأثيرحجم 

. فقد تبين (1)معايير الداللة التي وضعها مصمم االختبار )كوهين( مع( والتعلم االتقاني
تأثير كبير على المهارات األساسية واألداء  والتعلم االتقاني ان المقتربات الخططية

 الخططي. 
 

                                                           

 
(1) cohen,statistical power analysis for the behavioral sciences psychology press 

formerly published by Lawrence Erlbaum associates 1988 ,p:2. 
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ثير تمرينات المقتربات الخططية والتعلم االتقاني على نتائج حجم تأ مناقشة 4-3-1
  :االساسية واألداء الخططيالمهارات 

على المهارات  اإلتقانيوالتعلم  حجم تأثير المقتربات الخططية ويعزو الباحث   
 تمرينات المقتربات الخططية الىاالساسية واألداء الخططي لالعبين الناشئين بكرة القدم 

أظهرت كفاية في الوحدات التعليمية وتنظيمها وطريقة تبويب  التيوالتعلم االتقاني 
متنوعة بأسلوب أسلوب التعلم من حيث الزمن المخصص وشموليتها بتمارين تطبيقية 

في تعلم المهارات بأسلوب اللعب وأداء المهمات الخططية بشكل  المقتربات الخططية
ائد التمرينات الخططية المقاربة للعب هو ان من فو  أن( kara 1999صحيح وتؤكد)

المتعلمين بهذه التمرينات يتعرفون على عدة حاالت متنوعة من تطبيقات  التمرين وهذه 
الى تزويد  باإلضافةوبشكل فعال رة  المها أداءتجعل كافة المتعلمين متفاعلين في 

 ئمبما يال األداءالمتعلمين معرفيًا وبدنيًا عن محيط العب والمنافسة وتعليمهم تحوير 
 .(1)محيط اللعب ومتغيراته و مجرياته

تعلم المهارات عن طريق اللعب بأسلوب المقتربات الخططية  أنإلى  ويعزو الباحث   
تعلم المهارات عن طريق  يلزيادة الوقت فكبيرة وذلك  أهميةيعطي والتعلم االتقاني 

تمرينات المقتربات لان و اللعب المتغير وابتعاد الالعب عن الملل عند تعلم المهارة 
وتكمن ضل من تعلم المهارة بأسلوب ثابت الخططية تأثيرها االيجابي األكبر واألف

ًا في تطوير البرنامج الحركي لدى المتعلمين بسبب التنويع في حاالت ضأهميتها اي
الستخدام التمارين العشوائية المتغيرة بأسلوب اللعب تجعل المتعلم قادرًا على  األداء

الوحدات التعليمية وبهذا يستطيع  أثناءمواجهة تغيرات اللعب ألنه سبق وان تعلمها 
 يحل المهمات الخططية بشكل صحيح.  أنالمتعلم 

الى  االداء الخططي بمهارة بالدحرجة و إلى  أن وصول المتعلمين  الباحث ويرى   
االتقان ووصول النسبة االكبر من المتعلمين الى االتقان في مهارتي المناولة مرحلة 

والخططي وجعلهم أكثر كفاءة  الى تطوير مستوى األداء المهاري هذا مما ادى والتهديف
 في تنفذ خطط اللعب. 

                                                           
(1)Klaracubace, action rese arch on atactical approach tennis class, joumal of motor 

beharior march,1999,p,89. 
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المهـارات  فياالتقان  إذ تعمل وحدة التمرينات على إيصال الالعبين إلى درجة
االساسية  والخططية وذلـك لكثرتهـا وتكرارهـا وتنوعهـا لـذلك تأخـذ هـذه المهـارات قسـطًا 

وتعنــي زيــادة المحــاوالت المتنوعــة والمواقــف المتغيــرة  كبيــرًا مــن وقــت الوحــدة التعليميــة
بــدونها ومــن مواقــع ثابتــة ومتغيــرة وبشــكل تنافســي وضــمن إمكانيــات وقــدرات  أوبــالكرة 

 شارك في تطوير وتعلم المهارات بشكل متميز  المتعلمين حيث

( " انــــه يجــــب تحديــــد عــــدد مــــرات تكــــرار االداء  9889ويــــذكر ) مفتــــي حمــــاد 
ـــة  المهـــاري والخططـــي  بدقـــة فـــي كـــل تمـــرين ، وكـــذلك تكرارهـــا فـــي الوحـــدات التعليمي

 .   (9)التالية وان يتناسب هذا العدد مع المراحل السنية لالعبين ومستوى ادائهم " 

 
  

 
 

  
  
    

                                                           
 .  61ص،  المصدر السابق( ،  1991) مفتي إبراهيم حماد ،  (1)



 الباب اخلامس
 

 لتوصياتاالستنتاجات وا-5  
 االستنتاجات 5-1
 التوصيات  5-2
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 الباب اخلامس
 االستنتاجات: 5-1
تأثر ايجابي في تعلم بعض  والتعلم االتقاني ان لتمرينات المقتربات الخططية  -1

 المهارات االساسية واألداء الخططي  لالعبين الناشئين بكرة القدم .
 ان تكرار التمرينات أدى الى تعلم بعض المهارات االساسية واألداء الخططي -2

  .وصولهم الى مرحلة التعلم و 
 .لالعبين تحسن مستوى االداء الخططي فيالوصول بالمهارة الى مرحلة التعلم ساعد  -3

والتعلم  عامل التشويق والمنافسة الموجود ضمن تمرينات المقتربات الخططية  -4
كان له الدور في اداء التمرينات وسهل عملية تعلم بعض المهارات  اإلتقاني

 االساسية وحسن مستوى األداء الخططي.
الى مرحلة  اإلتقانيبتأثير تمرينات المقتربات الخططية والتعلم وصول الالعبين    -5

 واالداء الخططي االتقان بمهارة الدحرجة 
عدم وصول بعض الالعبين الى مرحلة الفروق الفردية بين الالعبين ادت الى  -6

 االتقان بمهارتي المناولة والتهديف
الى مرحلة لبعض الالعبين ادى الى عدم وصولهم  قلة عامل الدقة والتركيز -7

 االتقان بمهارتي المناولة والتهديف
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 التوصيات: 5-2
في تعلم المهارات  اإلتقانيوالتعلم االهتمام باستخدام تمرينات المقتربات الخططية  -1

االساسية وتحسين مستوى األداء الخططي لالعبين الناشئين بكرة القدم وكذلك من 
 اجل استثمار الوقت والجهد في العملية التعليمية.

 اإلتقانيوالتعلم  المقتربات الخططية إجراء بحوث ودراسات باستخدام تمرينات -2
 الناشئين أللعاب فردية وجماعية ومقارنتها مع ناشئين كرة القدم. نلالعبي

 اإلتقانيوالتعلم إجراء بحوث ودراسات باستخدام تمرينات المقتربات الخططية  -3
 ولفعاليات مختلفة  اخرىوعينات لمهارات 

وزيادة  اإلتقانيوالتعلم  ات الخططيةيوصي الباحث بتكرارات أكثر لتمرينات المقترب -4
عدد الوحدات التعليمية من اجل وصول بعض الالعبين بمهارتي المناولة والتهديف 

 .إلى مرحلة اإلتقان 
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 .القرأن الكريم 
  الموصل. االختبار والتحليل بكرة القدمثامر محسن إسماعيل وآخرون ؛: 

 .1991مطبعة جامعة الموصل ، 
 1التطوير بكرة القدم،ط التمارينثامر محسن وموفق مجيد المولى؛ .

 .1999دار الفكر للطبع والنشر والتوزيع،:األردن

  
 

 
.عمان:دار 8التمارين التطويرية بكرة القدم,طثامر محسن وموفق المولى؛ 

 .8111الفكر العربي للطباعة والنشر والتوزيع,

  

  ,العربية  المنظمة:الروس .المعجم العربي األساسجماعة من اللغويين العرب
  .  1991للتربية والثقافة والعلوم , 

 القانون -كرة القدم المبادئ األساسية واأللعاب اإلعداديةحسن عبد الجواد؛
    1911دار العلم للماليين،: بيروت. الدولي

 مركز الكتاب للنشر : القاهرة.  المدير الفني لكرة القدمحنفي محمود مختار ؛
 .1999والتوزيع,

 دار الكتب للطبع : الموصل. 2كرة القدم ،طاب و آخرون؛ زهير قاسم الخش
،1999 . 
  1911جامعة بغداد،: بغداد. اإلعداد الفني في كرة القدمسامي الصفار ؛  . 
  1911دار الكتب للطباعة،: الموصل. كرة القدمسامي الصفار و آخرون؛ . 
 السليمانية .تدريب كرة القدم المبادئ والتطبيقاتسعد منعم وهه فال خورشيد؛: 

 .2112مكتب ,به يوه ند, للطباعة والنشر
   سها عباس عبود الزهيري, تأثير استخدام التعلم االتقاني اكساب مهارة التهديف من

 2082ة,بحث منشور,مجلةالفتح,كلية التربية االساسيالثبات  بكرة السلة ,)
 الحكمة  مطابع دار: بغداد. كرة القدم للصفوف الثالثةح رضا جبروأخرون,صبا

 .1991للطباعة والنشر
 

 
ضياء حمود مولود ؛ تأثير التمرينات المركبة في تطوير بعض العمليات  

العقلية واألداء المهاري لالعبين الناشئين بكرة القدم : )رسالة ماجستير ، 

 (   2002كلية التربية الرياضية ، جامعة ديالى ، 
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 تعليمية بأسلوب اللعب في تعلم  ضياء منير فاضل ؛تأثير تمرينات خططية
اطروحة ).واحتفاظ وتقويم األداء لبعض المهارات بكرة القدم للطالب

 (. 2112ربية الرياضية تبغداد,كليةال جامعة,دكتوراه
   
  البصرة. 1تدريب ،ط–كرة القدم ،تعلم  ؛جباروسالم حسن عادل تركي :

 .   2119مطبعة النيل،
 القاهرة. الرياضي والتكامل بين النظرية التطبيق التدريبعادل عبد البصير؛: 

 .1999دار الفكر العربي للطباعة والنشر,
 مناهج البحث في العلوم التربوي عبد اهلل فالح المنيزل وعدنان يوسف النوم؛

 . 1999دار إثراء للنشر والتوزيع،: عمان. 1ط,والنفسية
 عمان. 2كرة القدم , طالمفاهيم التكتيكية الحديثة في عبد القادر زينل ؛: 

 .2111مطابع شركة األديب ,
 مدخل إلى مناهج البحث عبد اهلل عبد الرحمن الكندي ومحمد عبد الدايم؛

مكتب الفالح  ت:الكوي. 2العلمي في التربية الرياضية والعوم اإلنسانية ط
 . 1999للنشر والتوزيع،

 1علم التدريب الرياضي،ط مبادئقاسم حسن حسين؛و  عبد علي نصيف .
 . 1911دار الكتب للطباعة والنشر: الموصل

 تطبيقات( –التدريب الرياضي)نظريات عصام الدين عبد الخالق مصطفى؛ . 
 . 2115توزيع منشأة المعارف , 

  شركة . بغداد:   التكنيك والتكتيك في خماسي كرة القدم ،طعماد زبير احمد؛
 .  2115باد للطباعة السند

 
 

االلعاب التكتيكية والترويحية ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي 

 .2008القاهرة:مركز الكتاب للنشر,8كرة القدم,ط الحديثة في
  

 مكتبة المجتمع : عمان.التدريب(ط-كرة القدم)المفاهيم غازي صالح محمود؛
 .2111العربي للنشر والتوزيع, 
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  والخططية  النواحي المهاريةغيث عبد اهلل حسن الالمي؛ تحليل ومقارنة
-2111وأمم أسيا  21للمنتخب الوطني العراقي بكرة القدم بين خليج 

 (2111)رسالة ماجستير جامعة  القادسية ,كلية التربية الرياضية ،.2111
  جامعة ديالى. 1مفاهيم عامة في التعلم الحركي ,طفرات جبار سعد اهلل؛ :

 . 2111كلية التربية الرياضية ,
 ،التدريب المعرفي والعقلي لالعب فرات جبار سعد وهه فال خورشيد الزهاوي

 . 2111دار دجلة : عمان.  بكرة القدم
  فيان عبد الكريم سعيد؛تأثير أسلوب المقتربات الخططية في التعلم واالحتفاظ

أطروحة  ).لبعض المهارات والتحصيل المعرفي ومستوى األداء بكرة السلة
 .( 2119,دكتوراه, جامعة سليمانية, كلية التربية الرياضية

 
 

 تدريب التكتيك والتكنيك بكرة القدم بين؛قاسم لزام صبروموفق المولى 

 .2002.بغداد:الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع,النظرية والتطبيق

 ط بكرة القدمنظرية االستعداد وتدريبات المناطق المحددة ؛ قاسم لزام صبر ,. 
    .  2119للطباعة والنشر والترجمة,: الدار الجامعية

 كلية التربية  :جامعة بغداد. موضوعات في التعلم الحركيقاسم لزام صبر؛
 .2115الرياضية، 

  جامعة بغداد . أسس التعلم والتعليم وتطبيقاته في كرة القدمقاسم لزام وآخرون؛
 .2115كلية التربية الرياضية،  :
  بغداد . طرق االحصاء في التربية الرياضية ؛شامل كاملو قيس ناجي

 . 1991مطبعة التعليم العالي,:
 جامعة . كرة القدم للناشئينكاظم عبد الربيعي وعبد اهلل إبراهيم المشهداني؛

 .1991مطبعة دار الحكمة , :البصرة
 جامعة. التدريب الرياضي  اساسيات منهجيةليث إبراهيم جاسم الغريري ؛ 

 ( .2111المطبعة المركزية: ديالى
 للنشر  مركز الكتاب :القاهرة. القياس المعرفي الرياضيليلى السيد فرحات ؛

2111. 
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 دارالمعارف: القاهرة. 2علم التدريب الرياضية, طعالوي؛ محمد حسن ,
1992. 

 العلمي في التربية الرياضية  البحثمحمد حسن عالوي وأسامة كامل راتب؛
 . 1999دار الفكر العربي،: القاهرة . وعلم النفس الرياضي

  األسس العلمية لكرة الطائرة محمد صبحي حسنين وحمدي عبد المنعم ؛
  . 1911دار الفكر العربي،: القاهرة. 1وطرق القياس،ط

 القدم كرة أساسياتمحمد عبده صالح الوحش ومفتي إبراهيم حماد؛ 
 . 1991القاهرة،دار عالم المعرفة،:1ط
  سيكولوجية الفروق الفردية والجمعية في الحياة النفسيةمحمد عودة الريحاوي؛ 

 .1991للنشر والتوزيع ، لبنان ،  :دار الشروق .
  االتجاهات الحديثة في تدريس التربية محمود داوود الربيعي وسعيد صالح؛

 . 2111مطبعة منارة , : اربيل.  الرياضية
 عالم الكتب : اربد. ،8طرائق وأساليب التدريس المعاصرة طمحمود الربيعي؛

 . 2002الحديث،
 1ط,أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعيةمروان عبد المجيد إبراهيم؛. 

 .2111,مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: عمان
 العلمية والطرق اإلحصائية لالختبارات او لقياس  األسسمروان عبد المجيد؛

 . 1999دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،: عمان. 1ط,في التربة الرياضية
 1التدريب الرياضي للمبتدئين من الطفولة الى المراهقة,طمفتي إبراهيم؛,. 

 .1992دار الفكر العربي, :القاهرة
 دار الفكر :القاهرة. لبناء الهجوم في كرة القدم الدفاعمفتي إبراهيم؛

 .1991العربي،
 أسس التعلم والتدريب والدليل المصور المهارات الرياضية,مفتي إبراهيم حماد, 

 .2112 ,مركز الكتاب للنشر :1ط
  دار : القاهرة. 1والخططي لالعبي كرة القدم،ط اإلعداد المهاريمفتي إبراهيم؛

  ، 1915الفكر العربي،
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 عمان دار دجلة  االختبارات والتكتيك في كرة القدمموفق اسعد محمود؛:
2111. 

 
 

 ألعاب التسلية المصغرة بكرة؛ المولى وكاظم عبد الربيع مجيد موفق 

 .2088.بغداد:دار الكتب والوثائق,8القدم,ط
 دار الفكر  :القاهرة .الخططية بكرة القدم األساليبوآخرون؛ موفق مجيد المولى

 .1991العربي للطباعة,
  دار الفكر .1األساليب الحديثة في تدريب كرة القدم, طموفق مجيد المولى؛: 

 :.2111للطباعة والنشر والتوزيع 
  علم الحركة التطور والتعلم الحركي حقائق ومفاهيمنبيل محمود شاكر؛ :

 .2115جامعة ديالى ، كلية التربية األساسية،
  كلية التربية االساسية  :جامعة ديالى .الحركةمعالم نبيل محمود شاكر؛

,2111 . 
  المطبعة  :جامعة ديالى .التدريب الرياضينوال مهدي العبيدي وآخرون؛

 . 2119المركزية ,
  دليل الباحث لكتابة األبحاث في التربية الرياضيةالكبيسي؛ الشوك؛رافع ينور. 

 .2111 والنشر،دار الحكمة للطباعة  :بغداد 
 دار الحكمة : بغداد. 2ط, طرائق البحث العلمي ومنهاجهوجيه محبوب؛

 .1911للطباعة والنشر،
 مديرية المناهج للنشر والتوزيع : بغداد. البحث العلمي ومنهاجهوجيه محجوب؛

،2111 . 
  مكتب الصخرة  :بغداد . التعلم الحركي بين المبداء والتطبيقيعرب خبون ؛

 .2112للطباعة,
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  التدريب والتعليم الميداني في كرة القدميوسف الزم كماش وآخرون ؛. 
 .2119مطبعة النخيل، : البصرة
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 المصادر االجنبية:
 cohen,statistical power analysis for the behavioral 

sciences psychology press formerly published by 
Lawrence Erlbaum associates 1988 . 

 

 -Mararech  ,learing math ematics in different 
environment:journalof education technology. 

 

 Blck.m,comparison of students taught basketball sk 
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 (1الملحق )  

أهم الخبراء والمختصين الذين تمت االستعانة بهم لتحديد  السادة بأسماءملحق 
 المهارات االساسية واختباراتها وصالحية  مقياس األداء الخططي

 ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل ختصاصاإل سماإل

 ناظم كاظم جواد أ.د 1
كرة -قياس وتقويم
 قدم

كلية التربية الرياضية /جامعة 
 ديالى

 نبيل محمود شاكر أ.د 2
كرة -تعلم حركي
 قدم

كلية التربية االساسية/جامعة 
 ديالى

 فرات جبار أ.د 3
كرة -تعلم حركي
 قدم

كلية التربية االساسية  /جامعة 
 ديالى

 احمد رمضان أ.م.د 4
علم النفس/كرة 

 قدم
كلية التربية الرياضية/جامعة 

 ديالى

 نصير صفاء أ.م.د 5
تعلم حركي/كرة 

 يد
كلية التربية الرياضية  /جامعة 

 ديالى

 كاظم عبد الربيعي أ.م.د 6
علم التدريب/كرة 

 قدم
كلية التربية الرياضية  /جامعة 

 بغداد

 رافد مهدي قدوري أ.م.د 7
حركي/العاب تعلم 

 مضرب
كلية التربية الرياضية  / 

 جامعة ديالى

 نبراس كامل م.د 8
تعلم حركي /كرة 

 قدم
 كلية التربية الرياضية /

 جامعة ديالى

 لقاء غالب م.د 9
تعلم حركي/كرة 

 قدم
كلية التربية الرياضية / جامعة 

 ديالى

 ناجي كاظم م.د 11
علم التدريب /كرة 

 قدم
الرياضية / جامعة كلية التربية 

 بغداد

 فارس سامي م.د 11
علم التدريب /كرة 

 قدم
كلية التربية الرياضية  /جامعة 

 بغداد

 وميض شامل م.د 12
علم التدريب /كرة 

 قدم
كلية التربية الرياضية / جامعة 

 بغداد
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 (2الملحق )

المقتربات عرضت عليهم تمرينات الخبراء والمختصين الذين  السادة بأسماءملحق 
 الخططية

 ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االختصاص االسم

 دناظم كاظم جوا أ.د 1
قياس اختبارو
 كرة قدم/

 

/جامعة الرياضية كلية التربية
 ديالى

 فرات جبار     أ.د 2
تعلم حركي/كرة 

 قدم
/جامعة األساسيةكلية التربية 

 ديالى

 احمد رمضان أحمد أ.م.د 3
علم النفس/كرة 
 قدم    

 كلية التربية الرياضية/جامعة
 ديالى

 تعلم حركي رافد مهدي قدوري أ.م.د 4
 كلية التربية الرياضية/جامعة

 ديالى
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 (3الملحق )

 تمت مقابلتهمالخبراء والمختصين الذين  السادة بأسماءملحق 

 ت
اللقب 
 العلمي

 مكان العمل االختصاص االسم

 دناظم كاظم جوا أ.د 1
قياس اختبارو

 كرة قدم/
/جامعة الرياضية كلية التربية

 ديالى

 تعلم حركي نبيل محمود شاكر أ.د 2
/جامعة األساسيةكلية التربية 

 ديالى

 قاسم لزام صبر أ.د 3
تعلم حركي/كرة 

 قدم

 كلية التربية الرياضية/جامعة

 بغداد

 فرات جبار     أ.د 4
تعلم حركي/كرة 

 قدم
/جامعة األساسيةكلية التربية 

 ديالى

 احمد رمضان أحمد أ.م.د 5
علم النفس/كرة 
 قدم    

 كلية التربية الرياضية/جامعة
 ديالى

 تعلم حركي رافد مهدي قدوري أ.م.د 6
 كلية التربية الرياضية/جامعة

 ديالى
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 (4ملحق)

 إجراءاتفريق العمل المساعد الذي تمت بهم االستعانة في  بأسماءملحق 
 االختبارات والوحدات التعليمية

 مكان العمل واالختصاص االسم ت

 ماجستير تربية رياضية/جامعة ديالى  م.م قصي حاتم خلف 1

 طالب ماجستير/جامعة ديالى  رياض مزهر  2

 طالب ماجستير/جامعة ديالى  طارق حميد سلطان  3

 بكالوريوس تربية رياضية   سلمان عبد سلمان  4

 بكالوريوس تربية رياضية   محمد حاتم خلف  5

 ألطابعي زيد فيصل حبيب  6

 مصور قناة الغدير الفضائية  كريم فاضل إبراهيم  7
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 (5ملحق )

 جامعة ديالــــــــــى 
 كلية التربية الرياضيـــــــــــــة

 الدراسات العليـا        

 
 أستمارةأستبانـــة

 
 األستاذ الفاضل 

 ....................................................................المحترم  
 

 تحية طيبــــــة ..........

)تأأأرير تمرينأأات المقتربأأات الخططيأأة والأأتعلم  يررم ا باحث ررر ء ررمبه  ح وررم با   رر ا   
ي بكأأرة القأأدم االتقأأاني فأأي تعلأأم بعأأا المهأأارات األساسأأية ومسأأتو  االداء الخططأأ

علررن شثيرراد شررثنا بااررشثعي باميثاررد ح ررم  با ررنا  (سأأنة (41-41للناشأأنين بأعمأأار)
 شظمًب ا ث تت تع ن حم  ن خحم    فثه  عل يي اذب شم ر  تفارل ا حت نيرن   رت م ء  يري 
 ررم  رررثم   ررن با رررثمبة بل ث رريي با مي رري  باتررد ي رر ن ات ميشررثة با  تمحررثة باخ  يرري 

 غيم ث.  عليرث ء حم تأويم  ن
 

 شاكرين تعاونكم معنا
 

 من الممكن أبداء أي مالحظة ضرورية لم يرد ذكرها في االستمارة  -مالحظة :
 مع الشكر والتقديــــر .

 
 

  -أسم الخبيــــر :
  -اللقب العلمـي :
 -االختصـــاص :
 -مكان العمــــل :

  -التاريــــخ :
 -التوقيــــع :

 
 
 

 الباحث             
 مقداد غازي مجيد  
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يبين استمارة تحديد اهم المهارات االساسية بكرة القدم المستخدمة في 
 البحث

 

 المهارات األساسية ت
 الدرجة حسب األهمية

1 2 3 4 5 

      الدحرجة 1

      المناولة 2

      السيطرة على الكرة  3

      ضرب الكرة بالرأس 4

      المراوغة ) الخداع (  5

      اإلخماد 6

      التهديف 7
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 (6ملحق )

 جامعة ديالــــــــــى 
 كلية التربية الرياضيـــــــــــــة

 الدراسات العليـا        

 
 أستمارةأستبانـــة

 
 األستاذ الفاضل 

 ....................................................................المحترم  
 

 تحية طيبــــــة ..........

تأأأرير تمرينأأات المقتربأأات الخططيأأة والأأتعلم يررم ا باحث ررر ء ررمبه ح وررم با   رر ا     
فأأي تعلأأم بعأأا المهأأارات األساسأأية ومسأأتو  االداء الخططأأي بكأأرة القأأدم  االتقأأاني

علررن شثيرراد شررثنا بااررشثعي باميثاررد ح ررم  با ررنا (سأأنة (41-41للناشأأنين بأعمأأار)
 شظررمًب ا ررث تت تعرر ن حررم  ررن خحررم    فررثه  عل يرري اررذب شم رر  تفاررل ا حثختيررثم بلختحررثم 

 ميشثة با  تمحثة باخ  يي عليرث با شث ب ال رثمبة بل ث يي با  تم ي  باتد ي  ن ات
 ء حم تأويم  ن غيم ث. 

 
 شاكرين تعاونكم معنا

 
 من الممكن أبداء أي مالحظة ضرورية لم يرد ذكرها في االستمارة  -مالحظة :

 مع الشكر والتقديــــر .
 
 

  -أسم الخبيــــر :
  -اللقب العلمـي :
 -االختصـــاص :
 -مكان العمــــل :

  -التاريــــخ :
 -التوقيــــع :

 
 
 

 الباحث            
 مقداد غازي مجيد  
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يبين استمارة تحديد اهم اختبارات المهارات االساسية بكرة القدم 
 المستخدمة في البحث

 

 ت
المهارات 
 األساسية

هدف 
 االختبار

 االختبارات المرشحة
اختيار 
 االختبار

 الدحرجة 1

قياس 
القدرة 
على 
 الدحرجة

من خطط المرمطى الطى خطط الدحرجة 
 يارد ثم العودة 18

 

( شططواخ   5دحرجططة الكططرة بططين  
المسطططافة بطططين كطططل شطططاخ  واخطططر 

 ( م ذهابا" وايابا"  1.5 
 

( شطططواخ  4دحرجطططة الكطططرة بطططين  
 م (  25المسافة  

 

 المناولة 2
قياس دقة 
 المناولة

المناولططططططة نحططططططو الهططططططد  صططططططغير 
 (   111م ( وبعرض   21يبعد 

 

المناولة المرتطدة علطى جطدار لمسطافة 
 ثا ( 31م (  لمدة     8  

 

( دوائطططططر علطططططى 3المناولطططططة نحطططططو  
م ( لمسطططططافة  7م،  5م،  3االرض  

 م ( متحدة المركز  15  
 

3 
 المراوغة 
 ) الخداع ( 

قياس 
مهارة 
 المراوغة 
 ) الخداع ( 

رمططططي الكططططرة مططططن جهططططة وحركططططة 
 الالعب من جهة اخرى 

 

 بطططط داءحركططططة الالعططططب مططططع الكططططرة 
 المراوغة والمرور من جهة واحدة 

 

رمي الكرة من جهة واالنتقال للجهة 
 الثانية ثم المرور من الجهة االولى 

 

 التهديف 4
قياس دقة 
 التهديف

التهطططدي  بعطططدد مطططن الكطططرات داخطططل 
 ثا (  31يارد  لمدة    18منطقة 

 

التهدي  بعدد من الكرات نحو هد  
 مقسم الى مربعات

 

التهطططدي  بعطططدد مطططن الكطططرات داخطططل 
 ثا (  61يارد  لمدة    18منطقة 
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 اإلشارة االختبارات المهارات األساسية ت

5 
اختبار السيطرة  على 

 الكرة

  ثانية . 31السيطرة على الكرة لمدة -

  السيطرة على الكرة اكبر عدد من المرات .-

  داخل الدائرة أطول مدة.السيطرة على الكرة -

 21 مبة  ن   ثيي  1نقي باترنيف باحعين -
  تم .

 

6 
اإلخماد) التحكم بإيقاف 

 الكرة (

 تم  1بات  ا حإي ثف  م ي با م   ن   ثيي -
  تم . 2نبخم  محع 

 

  بات  ا حإي ثف  م  با م  نبخم بانبامتين .-

بات  ا حإي ثف  م ي با م   ن با م ي  ن -
  تم . 2 تم نبخم  محع  1  ثيي 

 

 لعب الكرة بالرأس 7

امب با م  حثامءس إان بحعن   ثيي  -
    شي.

 

وثشيي ن ن  11امب با م  حثامءس ا ن   -
     رث علن بألمض.

 

امب با م  حثامءس إان بحعن   ثيي    شي   -
 باالعب شف م يم د با م  (.
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 (7الملحق)

 تسجيل البيانات االختباريةاستمارة 
 اختبارات المهارات االساسية بكرة القدم

 زمن المحاولة  اختبار الدحرجة بتغيير االتجاه

  ( ي بخص ذ ثحث  ءيثحث1بان م ي حين  

 
 

 اختبار المناولة
 محاولة

(1) 

 محاولة
(2 ) 

 محاولة
(3) 

 محاولة
(4) 

 محاولة
(5) 

المجمو 
 ع

المناولة نحو هدف 
 صغير

      

 
 

 اختبار التهديف
 محاولة

(1) 

 محاولة
(2 ) 

 محاولة
(3) 

 محاولة
(4) 

 محاولة
(5) 

 المجموع

التهديف نحو هدف 
 مقسم

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

121 
 (8)ملحق 

 لعينة البحثيوضح أقسام الوحدة التعليمية الواحدة وأوقاتها والنسب المنوية 
 ت

 أقسام الوحدة التعليمية
الوقت خالل الوحدة 

 التعليمية / د
 الوقت

النسبة 
 المئوية

 %22 د482 د22 القسم التحضيري 1

   د122 د 5 المقدمة 

   د362 د15 االحماء 

   د242 د12 العام 

   د122 د5 الخاص 

 %72 د1682 د72 القسم الرئيسي 2

   د242 د12 الجانب التعليمي 

   د1442 د62 الجانب التطبيقي 

 %12 د242 د12 القسم الختامي 3

 122 د2422  د122 المجموع 
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 (9ملحق )

 جامعة ديالــــــــــى 
 كلية التربية الرياضيـــــــــــــة

 الدراسات العليـا        

 
 أستمارةأستبانـــة

 
 األستاذ الفاضل 

 ....................................................................المحترم  
 

 تحية طيبــــــة ..........

تأأأرير تمرينأأات المقتربأأات الخططيأأة والأأتعلم يررم ا باحث ررر ء ررمبه ح وررم با   رر ا     
فأأي تعلأأم بعأأا المهأأارات األساسأأية ومسأأتو  االداء الخططأأي بكأأرة القأأدم  االتقأأاني

علررن شثيرراد شررثنا بااررشثعي باميثاررد ح ررم  با ررنا  (( سأأنة41-41للناشأأنين بأعمأأار)
مبي ررا  رر م  حأحررنبهتفاررل ا  ب شظررمًب ا ررث تت تعرر ن حررم  ررن خحررم    فررثه  عل يرري اررذب شم رر  

قيررررثس   ررررت م بلنبه باخ  ررررد ءل ررررت ثم  با مي رررري  باتررررد يشرررر ا باحث ررررر  ررررن خالارررررث 
 االعحين. 

 
 شاكرين تعاونكم معنا

 
 من الممكن أبداء أي مالحظة ضرورية لم يرد ذكرها في االستمارة  -مالحظة :

 مع الشكر والتقديــــر .
 
 

  -أسم الخبيــــر :
  -اللقب العلمـي :
 -االختصـــاص :
 -مكان العمــــل :

  -التاريــــخ :
 -التوقيــــع :

 
 
 

 الباحث              
 مقداد غازي مجيد  



 

 

121 
(1)يبين استمارة قياس مستو  األداء الخططي بكرة القدم

 

 اللعبة :          
 التاريخ:        

 عدد الالعبين :  

 

 ت
اسم 
 الطالب

رقم 
 الالعب
 

 مركز
 الالعب

 تنفيذ المهارة اتخاذ القرار التحرك الصحيح اإلسناد
سد الفراغ 
 )التغطية(

الحماية 
 )الحراسة(

مالئم 
 جيد جدا  

مالئم 
 جيد

غير 
 مالئم

مالئم 
جيد 
 جدا  

مالئم 
 جيد

غير 
 مالئم

مالئم 
جيد 
 جدا  

مالئم 
 جيد

غير 
 مالئم

مالئم 
 جيد جدا  

مالئم 
 جيد

غير 
 مالئم

مالئم 
 جيد جدا  

مالئم 
 جيد

غير 
 مالئم

مالئم 
 جيد جدا  

مالئم 
 جيد

غير 
 مالئم

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

 مالحظة : بعدها نقوم بتحويل مستويات األداء إلى قيم رقمية : 
 ( درجات .  4مالئم جيد جدا  = ) 

 ( درجتان .  2مالئم جيد = ) 
 ( درجة . 1غير مالئم = ) 

 

 
 

 
 
 
 

 (12ملحق )
                                                 

 .171ضياء منير فاضل ؛ المصدر السابق ,ص (1)



 

 

121 
 جامعة ديالــــــــــى 

 كلية التربية الرياضيـــــــــــــة
 الدراسات العليـا        

 
 أستمارةأستبانـــة

 
 األستاذ الفاضل 

 ....................................................................المحترم  
 

 تحية طيبــــــة ..........

تأرير تمرينات المقتربات الخططية انمب تم با     ي حأعنبن ت ميشثة ي  ا باحث ر    
المهارات األساسية ومستو  االداء الخططي بكرة بعا  في تعلم التعلم االتقانيو 

علن شثياد شثنا بااشثعي باميثاد ح م   ((سنة 41-41للناشنين بأعمار) القدم
بمب ا   م ت نين شم   بحنب با نا  شظمًب ا ث تت تع ن حم  ن خحم    فثه  عل يي اذب 

 نم اال يي باع م حرذه بات ميشثة  باتد  ن خالارث ي  ا باحث ر ح يثس  نم 
 قثا باحث ر حأ مبه حعض باتعنيالة علن بات ميشثة ح ث  تأويم ث علن  تغيمبة باح ر

  يتشث ب  ع ب  ثشيثة    ت م  بع ثم باالعحين.
 

 شاكرين تعاونكم معنا
 

 
 حول اعداد هذه التمريناتأي مالحظة ضرورية من الممكن أبداء  -مالحظة :

 
 مع الشكر والتقديــــر .

 
  -أسم الخبيــــر :
  -اللقب العلمـي :
 -االختصـــاص :
 -مكان العمــــل :

  -التاريــــخ :
 -التوقيــــع :

 الباحث                                                                         
 مقداد غازي مجيد                                                           

 

 والتعلم االتقاني تمرينات المقتربات الخططية
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 (1)( دحرجة + مناولة1تمرين )

ا( ي  ا باالعب  ء( حن م ي با م  حين باي بخص  با  ثيي 21×11نبخم   ت يم  
باالعب  ب(  ن حين باي بخص  يم ع ا( وا يشث م با م  إان 2حين يثخص  ءخم 

 باالعب ء( حرم اي خفيفي إان شرثيي با    عي  ي مم باالعب  ب( باع م شف م.
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 (2)( دحرجة+تهديف2تمرين)
يشظا بات مين نبخم  ش  ي با زبه  ير تي م     عتين  ن باالعحين  تاا  م   

( لعحين  ت ف با    عتين علن م شد  ش  ي با زبه  ن  ثشب خ  1    عي  
با م ن  ين مج باالعب  ن با    عي  ء(  ين م   م بايثخص با    ن علن خ  

 حثاع م شف م. علن با م ن. ي  ا باالعب  ب(يرنف با زبه  ي تنيم ا
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 (1)( ) مناولة + دحرجة + تهديف(3تمرين )

                                                 
 .141,  المصدر السابق؛قاسم لزام صبر (1)
 .141, نفس المصدر؛قاسم لزام صبر (2)

 أ

 ب ب

 أ

 ب



 

 

111 
يشظا بات مين حين خ  با شتاف ال ث ي إان با م ن  ير ي  ا باالعب  ء(   

إان باالعب  ن(  يشث ارثح شث اي با م  إان باالعب  ب( باذا يشث ارث إان  ج( باذا 
 ش   با م ن.   ين مج با م  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (2)() دحرجة + مناولة +تهديف(1تمرين )
يشظا بات مين  ن  شتاف با لعب  ين مج با م  حين يثخاين  با  ثيي حيشر ث  
ا(  حعن ث يع م  شث اي  ع با نمب وا ين مج با م  حين والوي ي بخص بخمم وا 2 

 باترنيف.

 
 

 

 

 

 

 
 

 (4)()دحرجة +مناولة+تهديف(5تمرين )
                                                                                                                                            

 .141,  المصدر السابق؛قاسم لزام صبر (1)
 .141,  نفس المصدر؛قاسم لزام صبر (2)
 .141,  المصدر السابق؛قاسم لزام صبر (1)

 ج

 

 

 

 

 

 أ

 ب

 

 

 

 

 

 د

 المدرب



 

 

112 
يشظا بات مين  ن  شتاف با لعب  علن ي م     عتين  ن باالعحين  ي  ا   

( باذا 2( ح شث اي با م  بان باالعب  ن با    عي  1باالعب  ن با    عي  
( باذا يم ض 1ين مج حرث حين والر ي بخص وا يلعحرث ع  يي بان باالعب  

 اال ثا حعن ب تالا با م  وا باترنيف.
  

  

 

    

 

 

 
 
 
 

 (2)( )مناولة + دحرجة+ تهديف(1تمرين )
 (  شث اي  ع با نمب. 2شفس بات مين با ثحق  ا ن  ذه با م  يع م لعب با    عي  

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (4)()مناولة + دحرجة + تهديف(7تمرين )
                                                 

 .142,  المصدرنفس ؛قاسم لزام صبر (2)

 
 .141,  المصدر السابق؛قاسم لزام صبر (1)

2 

 

 

1 

 ألمدرب

2 

 

 

1 



 

 

111 
يررشظا بات ررمين  ررن  شتاررف با لعررب  يررم ض باالعررب  ء( اي ررت حم با ررم  با ثن رري اررم   

 ررن  ج( بوشررثه م اررم   ررن وررا ي رر ا حررثام ض با تعررمج حررثا م  حررين والورري يرر بخص وررا 
 ش   با م ن  ي  ا باالعب  ب  ع ن( حشفس بات مين. باترنيف

 
  

 

 

 

 

 

 
 (2)( دحرجة + مناولة + الركا والدوران بالكرة.8تمرين)

ا  يررر ي رف باالعحرر ن يرد    رر عتين  ت ررثحلتين 22×22يرشظا بات ررمين نبخرم  محررع   
لعحين  ي اع يثخاثن علرن  1ا  تت  ن  م     عي  ن11-12 با  ثيي حيشر ث 

(  يحرنء بات رمين حرثن يرم ض 1ا  با م   رع باالعرب  11-12با ثشحين  با  ثيي حيشر ث 
خص  يرن م   ارم ورا ي رمم با رم  بارن ( حثا م  بان باي ين  ترن يارم بايرث1باالعب  

(  ي ررف 2  إاررن( باررذا يررم ض حرررث  رر م بايررثخص باررذا علررن ي يشررم  ي ررمم با ررم  1 
 خلف با    عي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ) مناولة + دحرجة + تهديف(9تمرين )
(1)

 

                                                 
 .144,  نفس المصدر؛قاسم لزام صبر (2)
لالعبين  ضياء حمود مولود ؛ ت ثير التمرينات المركبة في تطوير بعض العمليات العقلية واألداء المهاري (1)

 .111(    2111الناشئين بكرة القدم :  رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة ديالى ، 

 أ

 

 

 

 

ب

   

 ج

 

 

 

 

 د  

 م22

 م22



 

 

111 
.  شث اي با م   ن باالعب ء( إان باالعرب   ب ( ورا يحنء بات مين  ن خ  با شتاف  

 ن   ي  ب ن  ءعثن  با م  إان باالعب  ء(وا  شث اي با رم   رم  وثشيري  رن باالعرب  ء ( 
 با شث ارري إاررن  ب( باررذا ي رر ا حثاترررنيفإاررن باالعررب   ج ( باررذا ي رر ا حثان م رري وررا ب

 باالعحين.   بات مين  ع لعب آخم  ع تحنيم  مب ز ي مم .علن با م ن 
 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)(( ) مناولة + دحرجة + تهديف41تمرين )

                                                 
 151,  المصدر السابقضياء حمود مولود ؛ (1)

ج

 

ج

 

 ب

 أ
 أ

 ب



 

 

111 
( ت رررف 3(     عررري 2(     عررري 1ي  رررا بافميرررق بارررن ورررالر     عرررثة     عررري   

(علرررررن باي رررررين  رررررن با لعرررررب 1با    عرررررثة باوالوررررري علرررررن خررررر  با شتارررررف     عررررري 
بات رررررمين  رررررن  يحرررررنء(علرررررن ي رررررثم با لعرررررب 3(  ررررر  با لعرررررب      عررررري 2     عررررري 
( 2عررري باالعرررب ب(  ررن با      إاررن(بذ ي رر ا باالعرررب  ء( ح شث ارري با رررم  1با    عرري 

 حعن ب تالا با م  ي  ا باالعب ب(ح شث اي با رم  بارن باالعرب ج( ن با    عري باوثاوري 
ورا بعرثن  با رم  بارن باالعرب  ب( بارذا  بأل رثاي ثم با لعب باذا ي ر ا حثان م ري بارن 

(نحم حثص وا يت نا باالعب  ج(بان با ش  ي با ميحي  رن علرا بازب يري 2-1يلعب  عم  
ن نبخم  ش  ي با زبه بان باالعب ء( با ش لق  ن  شتارف با لعرب وا  شث اي با م  با

حرررن ن  رررم   حعرررن ب رررتالا با رررم  يشث اررررث بارررن باالعرررب  ب( بارررذا ي ررر ا حثاتررررنيف علرررن 
با م ن حا م   حثيم ح   ن  ثمس  م ن ي مم بات مين  ع لعحين غيم ا  ع تحرنيم 

  مب ز باالعحين حين با    عثة باوالر    ذب.
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 (4)()دحرجة + مناولة + تهديف(44تمرين )
                                                 

 .142,  المصدر السابقضياء حمود مولود ؛ (1)

 ج

 

 ب

 

 أ

1 

 

2 

 

1 
 ب

 أ 



 

 

111 
( يحرنء بات رمين  رن خر   2(      عري    1ي  ا بافميق بان     عتين     عري     

با شتاررف     عرري علررن باي ررين      عرري علررن باي ررثمب ءذ ي رر ا باالعررب   ء (  ررن 
( ح شث اررري با رررم  باررررررن باالعرررب   ب ( بارررذا ي ررر ا ح م ررري خرررنب  حرررين  1با    عررري   

 ي بان با ش  ي با ميحي  رن علرا بازب يري ورا بايثخاين وا بان مبن بان باخثمج وا بان م 
 شث ارري با ررم  باررن نبخررم  ش  رري با ررزبه بذ ح  ررن باالعررب   ء ( باررذا ت ررم  باررن   رر  
 ش  رري با رررزبه حررن ن  رررم ب  حعررن ب رررتالا با رررم  ي رر ا حثاتررررنيف علررن با م رررن حثا رررنا ب  

ث اررري ( ءذ ي ررر ا باالعرررب   ج ( ح ش 2حرررثامءس  ي ارررم شفرررس بايرررده يرررد با    عررري   
با رررم  بارررن باالعرررب   ن ( بارررذا ي ررر ا ح م ررري خرررنب  حرررين بايثخارررين ورررا بارررن مبن بارررن 
باخررثمج وررا بان م رري باررن با ش  رري با ميحرري  ررن علررا بازب يرري وررا  شث ارري با ررم  باررن نبخررم 
 ش  ي با زبه بذ ي  ن باالعب   ج ( بارذا ت رم  بارن   ر   ش  ري با رزبه حرن ن  رم  

رررررنيف علررررن با م ررررن حثا ررررنا ب  حررررثامءس ح  رررر ن  ررررثمس  حعررررن ب ررررتالا با ررررم  ي رررر ا حثات
 با م نب ي مم بات مين  ع لعب آخم  ع تحنيم  مب ز باالعحين بب ن( .

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

دحرجة + تهديف(ناولة + )م( 12تمرين )
(1)

  

                                                 
 .132,  المصدر السابقضياء حمود مولود ؛ (1)

 أ

 ب

 ج

 ب

 د

 ج

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 د

  أ



 

 

111 
يحنء بات مين  ن خ  با شتاف.  شث اي با م   ن باالعب   ء ( إان باالعرب   ب (   

وررا  ررن   رري  ب ررن  ءعررثن  با ررم  إاررن باالعررب   ء ( باررذا ي رر ا حثان م رري . وررا  شث ارري 
با م   م  وثشيي  ن باالعب   ء ( إان باالعب   ج (  ن ا  ي  ب ن  ءعرثن  با رم  إارن 

  ء ( باررذا ي رر ا حثان م رري وررا باترررنيف علررن با م ررن ح  رر ن  ررثمس با م ررن. باالعررب
 .   (ي مم بات مين  ع لعب آخم  ع تحنيم  مب ز باالعحين بب ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()مناولة + دحرجة + تهديف(13تمرين)
(1)

  

 شث ارري با ررم   ررن باالعررب  ء( باررن باالعررب  ب ( يحررنء بات ررمين  ررن خرر  با شتاررف . 
باالعب   ب ( ي تنيم  ي رمم با رم  بارن باالعرب   ج ( بارذا يلعرب با رم   شث اري  رع 

ا بان م رري يثاترررنيف ا با ررم  وررباالعررب   ء ( باررذا ت ررم  باررن بل ررثا حررن ن  ررم  .ء ررتال
تحرررنيم .  رررع  علرررن با م رررن ح  ررر ن  رررثمس با م رررن . ي رررمم بات رررمين  رررع لعرررب آخرررم

 باالعحين   ب ب ج ( .  مب ز 

 
 (4)( ) مناولة + دحرجة + تهديف(41تمرين)

                                                 
 .133,  نفس المصدرضياء حمود مولود ؛ (1)

 أ

 ب

 أ

 ج

 أ

 ب

 أ أ أ

 أ

 ج



 

 

111 
 (.9 ب تالا  شث اي  ن   با شثيس( الت مم  ن 7يش لق باالعب مقا   -1
  نين.( باذا بشت م بان   ثن 4( حثم ث  با م   حثيم  بان  7ي  ا باالعب   -2
( ل تالا   شث اي يد  ش  ي خثمج با رزبه  رن باالعرب 12ي م  باالعب مقا   -3

 (.4مقا  
 اترنيف. ي  ا حث(7  بان باالعب( حثان م ي   شث اي با م  12ي  ا باالعب    -4

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(4)(45تمرين)
                                                                                                                                            

 31, المصدر السابق ثامر محسن وموفق المولى؛ (1)
 .26,ص المصدر السابقثامر محسن وموفق المولى؛ (1)

7 

4 

9 

 الخصم

12 

7 



 

 

111 
 سد الفراغ والتحرك الصحيح واالسناد للزميلهدف التمرين: 

 (.3ي  ا  ثمس با م ن ح شث اي با م  بان ز يلم  نبيع باي ثممقا   -1
 ( حثان م ي   معث ش       با ث ي.3ي  ا باالعب مقا    -2
( حررثات م    ررث يررد 9(  باالعررب مقررا  11ي رر ا  ررم  ررن ز رراله باالعررب مقررا   -3

 باي م ا  ثعنتم.
 (.11حثا شث اي نحم حثص  ع ز يلم باالعب مقا  ( 3ي  ا باالعب مقا   -4
(  باذا بت م بان   ر  با رث ي حلعرب با رم  ورا يرن م رث 3ي  ا باالعب مقا    -1

 بان با ري با عث  ي .
 بلت ررررثه ح ررررمعي ش رررر  با شررررثيس  ( حررررثات مم  ررررن7ي رررر ا باز يررررم باالعررررب مقررررا   -6

 بانبخم ل ت حثم با م  با م لي بان بافمبغ.
( 4( حثم رث  با رم  بارن ز يلرم باالعرب مقرا  7ا باالعرب مقرا  حل  ي  ب رن  ي ر   -7

 با  م  بان بل ثا.
 ( حثاترنيف  حثيم  علن با م ن.4ي  ا باالعب مقا   -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :(4)( تطوير الجانب التكتيكي41تمرين )

                                                 
 .16, المصدر السابق ثامر محسن وموفق المولى؛ (1)

1 

1

  

1 1 

11 

1 

1 1 



 

 

111 
 (.1 ثمس با م ن بان يحم با     تلعب با م   ن  -1
باررن  ررث تم با شررثيس ( با ت ررنا  ررن  ررث ي 7( وررا باررن  2وررا تلعررب باررن با ررنبيع  -2

( يرد  م رز با رث ي ورا 9( با ثشن حثا م ي   رن ورا بارن  1وا يلعب با م  بان  
( 12( يررررد  ررررذه بال ظرررري  ي رررر ب با رررررث ا  2باررررن با ررررنبيع با ت ررررنا با ررررثشن  

 الخثمج.  شثي م
(  بارررذا ي تلررررم 12با ررررم  ق  ررريي باررررن بافرررمبغ   ررررثن باالعرررب مقررررا   (2يلعرررب   -3

 ( علن  ن ن  ش  ي با زبه  ي  ا حثاترنيف.1با نبيع  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4)(47تمرين)

                                                 
 .113, المصدر السابق ثامر محسن وموفق المولى؛ (1)

5 
9 

5 

2 
2 

12 

 الخصم المسحوب

7 

5 



 

 

111 
  باتغ يي يد إن  ب نب ا بات مين: ت مين با مبقحي  -
(  رن 4يلعب  ثمس با م ن با م  بان با رنبيع باي رين  حرشفس بال ظري يت رم    -

 حثت ث م ل تالا با م  يد باشاف باخثص حرا. با شثيسنبخم  ث ي 
 (.3(  حثيم  بان با نبيع 4يلعب با م  مقا   -
مج ( ورا ءخرمم  رن باخرث6( با شث اي نحم حثص  ع بايحم مقرا  3يؤنا با نبيع   -

  عم اخلق بافمبغ.  شثي م( باذا يت م   ن خ  بات ثس  ث حث 7بان مقا  
( بارذا عرثن  رن با رث ي باخثاري حرم بارن  رث ي 4( با م  بان بايرحم  7يلعب   -

 (.7إل شثن باالعب مقا   با شثيس
( حلعرررب با رررم  ق  ررريي بارررن بافرررمبغ  حثت رررثه با رررنبيع بارررذا ب ترررم 4ي ررر ا بايرررحم   -

 بافمبغ  شث .
( يرررثمن   بات رررثس  يرررن مج حثت رررثه 18( با رررم  يرررد با ش  ررري حرررين خررر   3 ي رررتلا  -

( باذا ب تم   ثشرث يرد  ش  ري باع ر ن 4خ  بارنف  يلعحرث  ثشحيي بان بايحم  
 باحعين ايشفذ بارنف.

(  رر م 4( بات ررم  باررن باع رر ن با ميررب ب  بل ررشثن االعررب  7ي  ررن ال رررث ا   -
  ش  ي با زبه.
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112 
 (1)( لتطوير المراقبة18تمرين)
نقي ي  يفام  12يد شاف با ث ي ح   ن بارنف ا ن   3ان 4ت مين  -

 ب تخنبا  ثمس با م ن .
 نبيعين يد   ث اي بختمبق بلمحعي ات  يم  4يلعب والوي  رث  ين ان  -

بالعب حي م نباا  ع  م  تع ن ال رث  ين خثمج  ش  ي   نف  ير يحنبه
 1با زبه ي   , يع م با نبيع ن علن  قف ذا   يتحثنم باالعح ن بلن بم  م 

 نقثاق. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.بغداد:دار الكتب 1القدم,ط ألعاب التسلية المصغرة بكرة؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)

 .11. 2111والوثائق,



 

 

111 
  (4)(41تمرين )
ن ,  ي رررث م با ررررث   ن بلمحعررري 12ا  ا رررن  12×ا 12يرررد   رررث ي  2ارررن 4بالعرررب 

بل تفرررثظ حرررثا م  ت رررة ارررغ  با رررنبيعين  يم رررز يرررد بات رررمين عرررن با م ررري ن ن با رررم  
 ل تالم 

  بقع ت تي يي  زيثن  خيثمبة با شث اي  يتحثنم باالعح ن با ب حثة   ب  ي م  
 با نمب.

 
 
 
 
 
 

  (2)(21)تمرين
يتحرررثنم 2ا   ث اررري ش ررم با رررم  ارررن باالعررب با رررنبيع12×ا12 1ارررن  4بالعررب  -

با رررنبيع  م رررزه بذب ق رررع با رررم   رررع باالعرررب بارررذا ي رررن با رررم   رررذا  يت ررر م بخرررم 
 لعب يل س با م  باخثم ي بان  نبيع 

عين يت بيررق زيررثن  عررنن با رررث  ين  با ررنبي2ت نيررن عررنن بال  ررثة 2ت رر يم بالعررب -
 بنبه بات مين ح متين22 ع زيثن    ث يبالعب

 
 
 
 

 
                                                 

 .11,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)
 .45,  نفس المصدر؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (2)

 م12

 م12

 م12

 م12



 

 

111 
 (4)(24تمرين )

 بالعب     عي ان     عي يد شاف با ث ي ن ن ب نبف . -
 .1-1يلحس باالعح ن ق اثن تنميب  مق ي حثات ل م  ن  -
ي شح بافميق با ثاز علن با م  ش  ي  ب ن  بذب ش ح يد ش م با م  حين بعاثام  -

 بلمقثا حثاتتثحع.  ب ت ل م 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .23,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)



 

 

111 
 (1)(22تمرين)

(  نبيعين  ي رف با رنمب يرد قر س 1(  رث  ين ان  1يلعب يد شاف با لعب 
بارررنبام   العررررب  رررم  ررررع با رررررث  ين ي ررر   يررررر ي ررررت يع ءا  ررررث ا بالعررررب  ررررع 

 با نمب  لي ق ألا  نبيع نخ م با  س الاغ  علن با نمب.

با رررررث  ين بل تفررررثظ حررررثا م  ا ررررين ت رررر يم  ررررنف  بعررررثن   يررررثز  با ررررم   ررررنف  -1
  باتث ين علن بالعب م م ام م يد  م بم ثه شاف با لعب.

بذب  ررثن بااررغ  عثايررث  ررن قحررم با ررنبيعين  علررن با رررث  ين بم ررث  با ررم  باررن  -2
 با نمب اتحنيم  ري بالعب  بار  ا.

با ررر ثه اررررا حرررثا ق ف  علرررن با ررررث  ين بارررم ض يرررد  رررم بم رررثه بافرررمبغ  عرررنا -3
 ح  ثن  ب ن.

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .106,صالمصدر السابق ثامر محسن وموفق المولى؛ (1)



 

 

111 
 (1)(5ضد5( اللعب ) 23تمرين )

 نقي ي. (11( يد شاف با ث ي ا ن   5ان5بالعب  -1

ي رررث م بافميرررق با رررثاز علرررن با رررم  بل رررت مبم علرررن  يرررثز  با رررم  ت رررة ارررغ   -2
 ش  ي  ب ن .با نبيعين ا ن  نقي ي  ب ن  ل م با ا م علن 

 ي  ن بن ت شح ش  ي ا م يميق يؤنا عيم  شث لة  تتثايي -3

 بارنف  ن بات مين: نقي با شث اي  ب شثن باز يم  بات م  باا يح. -4

  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .11,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)



 

 

111 
 (1)(6ضد  6( اللعب )24تمرين )

 (ا ب ثا بارنف 16 تأييم  ش  ي 1بالعب يد شاف با ث ي  -1

( ا حأ تخنبا بان م ي  با شرث لة 16بالعب يم  بات  يم  ن نبخم  ش  يبم  -2
 با يم  ي حيش ث ي ث م بانيث   شع ذا   محح با م   بات  يم الر  ا   

( يرررثمن   تيررر يع بان م ررري  با شث اررري الرررنخ م 16 شرررع باتررررنيف  رررن خرررثمج بم  -3
 . شث 

 ت م  باا يح.با-بل شثن –بات ميمبة  –با  ثيظي علن ب تال  با م   -4

تحرررثنم   بقرررع بل رررشثن  با  رررثعن  الز يرررم بارررذا ح  زترررم با رررم   ت رررم  باالعرررب  -5
  بل شثن  باشظم حث ت مبم  بل تعنبن الترنيف.

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .13,ص المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)

 



 

 

111 
 (1)(3ضد5()25تمرين )

ْ  21 ( يد  ش  ي ءحعثن ث 3ان5بالعب   -1  ن 13ا( با قة 21×ْ 

 بالعب حل  ي  ب ن   بافميق بلخم بالعب ح ميي تث ي  (لعحين5بم فميق لعحي -2

تع ررد اررم  با شررثيس ررم  ررن يررؤنا  يررثز  با ررم  ا ررن  نقي رري  ث لرري ن ن تررنخم   -3
 ش  ي  ب ن   يحنء بالعب  م  وثشيي ء  يع د با م  الخاا العب  ن  نين 

 با شث لة–با  ثيظي علن ب تال  با م   -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
؛االلعاب التكتيكية والترويحية الحديثة في كرة عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (1)

 .43,ص6001القاهرة:مركز الكتاب للنشر,1القدم,ط

 م 21

 م 21



 

 

111 
 (1)(26تمرين)

 رررنف بات رررمين: تش يررري  رررمعي باتارررمف  بتخرررثذ با رررمبم يرررد با ش  ررري با رررؤوم  ل رررمبز  -
 بل نبف   تش يي بات ميم با ايم  بل تالا  تعنيم بامؤيث ت ة بااغ .

ا  يررتا تاررغيم با  رررث ي 11با لعررب  بلن بة :  لعررب  محررع بايرر م  ررر م اررلعم  -
 باالعح ن بلنبه. ل ث بت ن 

 نقي ي  يتا باتغييم.  1ت  يم بات مين : توحية يميق   رث ا  بخم  نبيع ا ن   -
  مي ي بالعب : -

بارنف  يد  ثاي ق ع با م  يت  م بافميق با ررث ا  إل مبز بألحيضيلعب بافميق      
 با شرثيسخم رة با رم   رن خر  با ثشرب تلعرب  رن قحرم يميرق  يإذببان  نبيع  حثاع س 

م لي  ثشحيي ب ث يد  ثاي خم  ررث  رن خر  با م رن ي رن يلعحررث با رثمس  ظررمه   ب رم 
 الفمي ين. 

 .   بأل نبفت نين بافثاز : بافميق اث ب ب حم عنن  ن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .212,  المصدر السابق ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (2)

 م 42

 م 42



 

 

111 
(1)(27تمرين)

 

بات ررررم  باارررر يح با ررررميع يررررد  – ررررنف بات ررررمين: تش يرررري بات ميررررم با ارررريم حثش بعررررم  -
تغيرررم بت ث رررثة  –زيرررثن    رررث ي بامؤيرررث  –باتررررنيف حثش بعرررم  –با  رررث ثة باارررغيم  

 .بارم ب  ن بامقثحي –بالعب 

ا علن ب ن باالعم  م رن 11با لعب  بلن بة :  لعب  محع باي م   م العم  -
 قثش شد  العين  ت ثحلين حر ث  م ين  اغمين حمبيتين.

 .1×1ب  1×1ن يمي ثن عنن با يتم ي -
 مي ي بالعب  يم  م: ي ر ز ا رم يميرق ب رمبز ءا  رنف حعرن ورالر ت ميرمبة  يرد  -

 ءا  م ن .
 ت نين بافثاز:  ن ي مز ب حم عنن  ن بل نبف.-
 ت  يم بالعب: يخمج لعحثن ي ثعنبن  ن باخثمج  يت م ثن   م با لعب. -
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .211,  المصدر السابق ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (1)

42 

 م

42 

 م



 

 

111 
 (4)(28تمرين)

 باترنيف. –بااغ   با مبقحي  – نف بات مين: تش يي بات ميم ح م بش بعم  -
ين يم  رررررررم يرررررررا  يرررررررد شرثيت22×32با لعرررررررب  بلن بة:  لعرررررررب   رررررررت يم بايررررررر م  -

 ا.1عمام
 .3ان4عنن با يتم ين  -
 ي ر ن  رع  مي ي بالعب  يم  م: يحنبه بالعرب حرثن ي رنن با رنمب باالعرب با لر   -

بافميرررق بارررذا  عرررم با رررم   يتشرررثيس بافمي رررثن   رررث اين ب رررتغالم باالعرررب با لررر  يرررد 
 ثارري بار رر ا  بااررغ  عليررم يررد  ثارري باررنيث  حيرر م غيررم  حثيررم حيررم  بل ي ررمز 

  نف.
 ت  يم بالعب: بالعب حثلينا  ب مبز بل نبف حثامب ت نين  م ي باالعب با ل . -
 بازيثن  باعننيي -
-  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .111,  المصدر السابق ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (1)

 م 42

 م 32

 م1



 

 

112 
 (4)(21تمرين)

 ب ا بات مين: باوشثايثة. -
 –ب ررررتغالم با  ررررث ثة باخثايرررري  –بارررررنف: بت ررررثن بات ميررررم ت ررررة اررررغ  باخاررررا  -

 بات م  باا يح ل تالا با م . –با مبقحي 
 –عرررنن  رررن با رررمبة  –با لعرررب  بلن بة:  لعرررب  فتررر ه قرررثش شد ب  شارررف  لعرررب  -

  عنن ا ز  د.يمي ثن 
يررد  ررم ب ررزبه  2اررن2 مي رري بالعررب  يررم  م: يحررنبه بالعررب حررثن ي  ررا بافمي ررثن  -

باشث  ري ا رم يميرق  يت رم  بافميرق  با شرث لة با لعب  تعرن  رم     عري عرنن  رن
 يد  م ب زبه با لعب.

باشث  ررري  با شرررث لةت نيررن بافرررثاز: ي  ررع با رررنمب بافميرررق  ي  ررب شرررثت    رررع  ررم  -
 بافثاز    باذا ي  ع ب ومالفمي ين  بافميق 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .111,  المصدر السابق ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (1)



 

 

111 
 (4)1ضد1( عدد الالعبين 01تمرين ) 

 نقي باترنيف. –بتخثذ با مبم  –بارنف: تش يي باتف يم بات تي د  -
  متثن قنا. –ا 32×32با لعب  بلن بة:  لعب  -
حرررثار  ا علرررن  مي ررري بالعرررب  يرررم  م: يع رررن ا رررم يميرررق  رررم   ي ررر ا  رررم  شر رررث  -

 م رررررن بافميرررررق بلخرررررم   رررررث ل ت ررررر يم بل رررررنبف  بذب ت  رررررن ب رررررن بافرررررمي ين  رررررن 
 ا شرثيسبل ت  بذ علن  م  بافميق با شثيس يثشم ي  ا حثار  ا ح متين علن  م ن ب

 ي رر ا بلعحرر ن حثتخررثذ با مب ررز با حيعيرري يررد شاررف  لعررحرا  تحررنبه اررمحي باحنبيرري 
 ررن شاررف  لعررب  ررم يميررق  ررع   رر ن  ررمبس با م ررن ا ررم يميررق   ي رر ا    ررثن 

 حت  يا  ذب بات مين.
 ت نين بافثاز: بافميق اث ب ب حم عنن  ن بل نبف. -
ت نيرررن   رررثيي با رررما  -زيرررثن  عرررنن با رررمبة –ت ررر يم بالعرررب: ت نيرررن شررر   با م رررز  -

 .حثا م 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .116,  المصدر السابق ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (1)



 

 

111 
 (4)(04تمرين ) 

 ب ا بات مين : با ر ي بااعحي. -
  مبة قنا. –شاف  لعب قثش شد  -
 مي ررري بالعرررب  يرررم  م: ي ررر ا  رررم يميرررق حثختيرررثم ماي رررم  عشرررن ث يت رررم  رررم يميرررق  -

الررمايس حيش ررث  با شث ارري شر ررث يررد ت ميررم با ررم  اماي ررم يثشررم ي ررشح ش  رري  ب ررن   يحررنب 
بافميررق بلخررم ي ررمس  ررر نه يررد   ث ارري  شررع ذارر  ح  ررع با ررم   بذب خم ررة با ررم  

 ب   لة ش  ي ييتا تغييم بامؤ ثه حعن يتم  ز شيي   ن ن .
 ت نين بافثاز: بافميق باذا يعين   يع بعاثه بافميق  مؤ ثه قحم بلخم. -
 ت  يم بالعب: زيثن  عنن بامؤ ثه     -
 بات م  باا يح. -بل شثن –با شث اي  –بات مين: ت  يم بان م ي  نف  -

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .161,  المصدر السابق ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (1)



 

 

111 
 (4)(02تمرين )

 ب ا بات مين: بار  ا  ن با شتاف. -
باتررنيف  رن   رثيي  -تش يري با ررثمبة بل ث ريي –بارنف: تش يري بالعرب بار ر  د  -

  بل شثن   بات م  باا يح.باتغ يي  –باتشظيا  ن با ثشب بانيثعد  –حعين  
  م . 22 – م ن  ب ن  –با لعب  بلن بة: شاف  لعب  -
 (.1ان1عنن با يتم ين     -
 

 مي رري بالعررب  يررم  م : يحررنبه اعررب با ررمبة  ررن ش  رري با شتاررف  يلعحرررث بافميررق  -
بل  ررم  رث  ررث  بلخررم  ررنبيعث  ي ررث م بافميررق با رررث ا ت رر يم بل ررنبف  بلخررم 

 .22ح م بل ثايب  يتا تغييم با اع حعن اعب با م   ي  ا حتيتية با م 
 ت نين بافثاز: بافميق بل وم ب نبف. -

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .166,  المصدر السابق ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (1)



 

 

111 
 (1)(33تمرين)

بات  ا يد ز بيث بات ميم  – ثحثش بعر  با ايم  با شث لة نف بات مين:تش يي  -
 بااغ   با مبقحي. –بات م  باا يح ال م   حعن با م   –با شث ب 

 ا عنن  ن با مبة21×ا21با لعب  بلن بة:  لعب  محع باي م  -

 عنن با يتم ين:يمي ثن  م يميق بمحعي لعحين.  -

 مي ي بالعب  يم  م: ي ث م  م يميق ب مبز ب حم عنن  ن بات ميمبة يد  -
  مبة 5نقي ي  ي مم بات مين  2-1نقي تين  ع مب ي 

  شث لةت نين بافثاز    اث ب بل وم  -

ت  يم بالعب: يح ن لعب  ن بلمحعي يد  ثشب با لعب عشن ق ع با م   ن  -
 .3ان4يمي م يياحح باعنن

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 .111,  المصدر السابق ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (1)

 م22

 م22



 

 

111 
 (1)(34تمرين) 

ت  يم  –بااغ   بامقثحي  باتغ يي  –نقي بات ميم  – نف بات مين : باترنيف  -
 بتخثذ با مبم. –زيثن    ث ي بامؤيي  –بالعب 

ا 15ا  حم  م ين علن حعن25×ا45با لعب  بلن بة:  لعب   ت يم باي م  -
  ن خ د باشرثيي + عنن با مبة.

 .1-4عنن با يتم ين يمي ثن  م يميق    ن  ن  -

 ن  ينبيع عشم  ن  م با رثة  مي ي بالعب  يم  م: ت ثا با حثمب  ا م يميق  م  -
 .ن 5-3بي ب   م ي    ن  4علن بن ي  ن  قة با حثمب  

 ت نين بافثاز: بافميق اث ب ب حم عنن  ن بل نبف. -

 ت  يم بالعب: ت نين عنن بات ميمبة. -

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .214,  المصدر السابق ؛عمرو أبو المجد وجمال إسماعيل النمكي (1)

 م45

 م25



 

 

111 
 (4) (05تمرين)

( يثمن    نن   ي  ن  نيين علن 11×11( يد  ش  ي إحعثن ث 1ان1بالعب    
يثمنبةب   م يميق ينبيع  يرث ا علن  نيين ب  1خ د باشرثيي عمض بارنف 

باغمض  ن باتنميب    تغييم ش  ي بار  ا  باتم يز علن ميع بامءس   م ثة 
  عنن باالعحين ب  اع بإل شثن ن ن  م  ب  ي  ن ءنبه بات مين حل  تين ي   ب زيثن

 بأل نبف علن باخ    با ثشحيي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
.بغداد:الدار الجامعية تدريب التكتيك والتكنيك بكرة القدم بين النظرية والتطبيق؛قاسم لزام صبروموفق المولى (1)

 .13,  2111للطباعة والنشر والتوزيع,

يار42

 د

 يارد62



 

 

111 
  (1)(36تمرين )

 13( بق رثا  ت رث يي , با قرة3يرد  ث رم با رث ي با   ر ي بارن  1ارن 1بالعب  -
 نقي ي.

( يررد  ش  رري با  رر  4اررن4 ي  ررن بن يلعررب   (3اررن3يررد  ررم  ش  رري يلعررب  -
 ي  .

لي  ررالا لعررب تررم  با ررث ي باتررد يلعررب حرررث  ي ررق ش ررم با ررم   ررن  ررث ي باررن  -
بخمم حين بعاثه بافميق با ب ن ال ار م الررنف  ت ر يم  رنف با ش رم با رم  
 ن بانيث  وا ال    وا الر  ا  ي  ن ش م با م  الخلف   ن بار  ا ال    ورا 

 نيث  ال ي م  علن با م . ن با    ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .11,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)

 



 

 

111 
 (1)(37تمرين )

(ح   ن  نيين   ثمس  م نب  عشن حرنه بات رمين 1ان 1بالعب يد شاف با ث ي    
ن(  حيرررنبه  1اارررثاح بافميرررق بألارررفم   رررن   رررثتح د  رررن بالعرررب   1-1ت ررر ن باشتي ررري 

 ي ررث م بافميررق بافررثاز با  ثيظرري علررن  بافميررق بألزمق حررثار  ا أل ررم  عثنارري باشتي رري
 .ن  حثاع س11ت ن م  باغمض  شم    بالعب بااثغ  أل م بات  يم بذب بشترة بم

 

 

 

 

  

 

 

 
 (1)(38تمرين )
ا(ح  ر ن خر    ر د   رنيين  حرز ن 21×ا21( يرد  رث ي اعرب 5ارن5بالعب  -

 ن.13

 ( نبيعين.2  ( رث  ين 3يت  ن  م يميق  ن   -

 تلعب يد  ث ي  لي ق ارث بلشت ثم ال ث ي بألخمم. 2ان3 م     عي  -

باررررنف  ررررن بات ررررمين:   رررررثما(ت  يم بان م رررري  نقرررري با شث ارررري  نقرررري باترررررنيف  -
 با  ثيي. - ن بافمبغ –بات م  باا يح  –  ت تي د(    بإل شثن 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .11,  المصدر السابق؛قاسم لزام صبروموفق المولى (1)
 .22,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)



 

 

111 
 (2)(39تمرين )

(ا  ش  رررري بالعررررب ء  يررررد 11يررررد 31  ررررثمس  م ررررن  ب ررررن  ( 1اررررن1بالعررررب   -
نف  حيرررم ح رررثمس  م رررن   رررنف ارررغيم حرررن ن . رررنقي ررري (13شارررف با رررث ي 

 . ثمس  م ن

ي ررررث م بافميررررق با ررررثاز علررررن با ررررم  بات رررر يم يررررد بارررررنف با حيررررم  ءذب ب  رررر    -
با ررثمس با ررم  يأشررم يم ررد با ررم  الفميررق بلخررم اي رر ا حثات رر يم حثارررنف بااررغيم 

 با نبيعين ت ة اغ  

 ت نين بافثاز: بافميق اث ب ب حم عنن  ن بأل نبف -

 ال  ثه حإ مبز  نف. با شث لةت  يم بالعب: ت نين عنن  -

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .31,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (2)



 

 

112 
 (1)(6ضد6( اللعب )42تمرين )

ء ررنبف اررغيم   ررم يميررق يرررث ا  1ا(  ررع 11×ا11يحررنبه بات ررمين يررد  محررع إحعررثنه  
 يررنبيع عررن  ررنيين  ررع لعحررد ت ريررز  يلعررب با  رررزبن حيرر م نباررا  ررع علررن  ررنيين 

 ي  ررررن بيررررتمب  بالعررررب حعررررنن  ررررن  1اررررن1بافميررررق با ررررثاز علررررن با ررررم  يي رررر ن بالعررررب 
بال  ررررثةب  بارررررنف  ررررن بات ررررمين  رررر  ت  يررررم بالعررررب  بازيررررثن  باعننيرررري  تغييررررم ش  رررري 

 بار  ا.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .16,  المصدر السابق؛قاسم لزام صبروموفق المولى (1)

 العب حر)مجهز(
 حر)مجهز(العب 

 م 42 

 م 35



 

 

111 
 (4)(14تمرين)

با ش  ي با  ا م   ء بالعب حت عي  نبيعين ان  حعي  رث  ين يد  ث م با ث ي 
  مبس با م ن يلعب با نبيع ن بات عي حل  تين  بأل نبفحين  ش  تد با زبه ح   ن 

ي قف با نمب بالعحي خالم  إن ن با را  نًب  ء مبمبي    يلعب با رث   ن با حعي 
با م   إي ثفبش يثب بالعب  يع د يثان  الفميق با رث ا حلعب با م  باوثحتي  ن   ثن 

حعن ب تال رث  ن بافميق با رث ا. م ز علن  إلالي  ع بانيث  با م  إش ت ة يم  
 .با شث لة با ين  ال رث  ين  علن بات م  با ميع ن ن  م  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .111,  المصدر السابق؛قاسم لزام صبروموفق المولى (1)



 

 

111 
 (4)(12تمرين)

لعحين يد شاف با ث ي ح   ن  نيين  1-3والوي يمق  م يميق    ن  ن -1
 (نقي ي 13اغيمين ز ن بالعب  

يميق  ب ن يرث ا ات  يم بارنف حيش ث ينبيع بافمي ثن بلخمبن  م عن  نيم يد -2
   ث اي امحح با م  

ي ت م بافميق حثار  ا  تن ي  م  نف ب  يف ن با م    م يميق يمحح با م  -3
 يت  م الر  ا  بافثقن ال م  يت  م حنًل عشم النيث  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .65,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)



 

 

111 
 (4)(10 تمرين)

نقي رررري  13ا رررن   حأ رررنبف ترررم  x42 22يرررد   رررث ي اعرررب  1-3بالعرررب حفرررمي ين -1
  ي  م  م لعحد بافميق  نيًث اشف م 

 .يفام تمقيا باالعحين  لي  ح اشفس باالعب بات  يم  متين -2
 ثة يفارم ت نيرن عرنن ا  ر إذبء  رنيفام    ن  مبس ال م ن يد  م ن  ث م  -3

 با م  
 بألخمقحم بافميق  ء نبفبافميق بافثاز    بافميق باذا ي  م لعحيم   يعرا  -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .61,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)

 

 م 22

 م 42



 

 

111 
  (4)(11تمرين)

 .نقي ي 13با قة  ء نبفيد شاف با ث ي حن ن  8ان 8بالعب -1
بالعب ح متين يد شفس با قة  ير يحنء بالعب ح   ن  م   ب ن   ع  م يميق  -1

.  شثي معلن  يثز   متم  حشفس با قة محح  م   با  ثيظي ير ي عن  م يميق 
 .ش  ي  ثا ث تاحح با متين ح  ز  يميق  ب نتع د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .11,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)

 



 

 

111 
  (4)(15تمرين )
( ي ررر   يرررد  رررم  ش  ررري 1ارررن1(يلعرررب يرررد  رررث ي باشارررف  8ارررن 8بالعرررب  -

( لعحرررين ي ررر  الرررنيث  عرررن  رررنيرا , باخ  ررري با رررثاز ن علرررن با رررم  3نيثعيررري 
 با شررثيسي ررث ا ن  زي رري باخ  رري بلخررم ن   رر  با ررث ي  بلشت ررثم إاررن  ش  رري 

 بانيثعيي.
 تاررررحح بذب ش ررررح بارررررث   ن حررررذا    لي ررررق الخ  رررري با ررررنبيعين بال ررررثق حرررررا  -

( ات رتغم بازيرثن  باعننيري الت ر يم با رنبيع ن 3-1با اعيي يد  ش  ي بانيث   
 باوالوي  ن  م يميق وثحت ن يد  ث ترا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .11,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)
 



 

 

111 
 (1)(46تمرين ) 

 ن. ح   ن ب نبف 13ا( ا ن  21×ا21(يد  4ان4بالعب   -

ح مي ري  با شرثيسبالعرب يرد  رث ي .حل  رتينبالعب يد با رث ي باخثاري حرثافميق  -
علررن بافميررق با ررثاز علررن با ررم  عشررن ت رر يم بارررنف بن ي رر ن   يررع .بعتيثنيرري

ي  ررررررن بالعررررررب . بل يررررررثن بارررررررنف اررررررن ي ت ررررررب با شررررررثيسلعحيررررررم يررررررد  ررررررث ي 
 (يد  م با ث ي6ان6 

يم ز يد بات مين عن با م ي ن ن با م  ل رتالم   بقرع ت تي يري  زيرثن  خيرثمبة  -
 ث اي.با ش

ب ررررتالم با  بقررررع  –بات ررررم  باارررر يح  – رررنف بات ررررمين: ت رررر يم نقرررري با شث اررري  -
 إ شثن باز يم. –بات تي يي 

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                 
 .51,  المصدر السابق؛موفق المولى وكاظم عبد الربيعي (1)
 

 م22

 م22



 

 

111 
 (11ملحق )

 الوحدات التعليمية في توزيع التمرينات

 التاريخ االسبوع رقم الوحدة
تمرينات الجزء 

 الرئيسي

زمن 
الجزء 
 الرئيسي

 الراحة زمن التمرين

 االولى

 أألول

19 /3/2212 1-2-3-4-5 

7
2

 
ت التعليمية

حدا
د  لكل الو

 

 د1 د لكل تمرين11

 د1 لكل تمريند11 12-9-8-7-6 3/2212/ 22 الثانية

 د1 د لكل تمرين11 15-14-13-12-11 3/2212/ 24 الثالثة

 الرابعة

 الثاني

 د1 د لكل تمرين11 1-2-7-12-11 3/2212/ 26

 د1 د لكل تمرين11 17-9-8-4-3 3/2212/ 31 الخامسة

 د1 د لكل تمرين11 16-12-11-6-5 4/2212/ 2 السادسة

 السابعة

 الثالث

 د1 د لكل تمرين11 13-14-15-19-23 4/2212/ 5

 د1 د لكل تمرين11 17-16-14-11-12 4/2212/ 7 الثامنة

 4/2212/ 9 التاسعة
 د2 د لكل تمرين13 22-24

 د2 د لكل تمرين13 22-25

 العاشرة

 الرابع

 د2 لكل تمريند 13 18-12-26-27 4/2212/ 12

الحادية 
 عشر

 د2 لكل تمرين13 23-28-29-32 4/2212/ 14

 4/2212/ 16 الثانية عشر

22 
 د12

 د2
 

 د13

24-27 
 د14

25 

 الثالثة عشر

 الخامس

 د2 د لكل تمرين13 18-26-27-28 4/2212/ 19

 د2 د لكل تمرين13 31-32-29-21 4/2212/ 21 الرابعة عشر

الخامسة 
 عشر

23 /4/2212 
 د12 22

 د2
 د لكل تمرين14 32-33-34

السادسة 
 عشر

 د2 د لكل تمرين13 38-37-36-35 4/2212/ 26 السادس

 
 
 
 
 



 

 

111 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 التاريخ االسبوع رقم الوحدة
تمرينات الجزء 

 الرئيسي

زمن 
الجزء 
 الرئيسي

 زمن التمرين
 
 الراحة
 

السابعة 
 السادس عشر

28 /4/2212 39-42-41-42 

7
2

 
د  لكل 

ت التعليمية
حدا
الو

 

 د2 د لكل تمرين13

 د2 د لكل تمرين13 34-35-32-29 4/2212/ 32 الثامنة عشر

التاسعة 
 عشر

 السابع

3 /5/2212 
 د 12 22

 د2

 د لكل تمرين14 31-32-33

 د2 د لكل تمرين13 45-43-35-19 5/2212/ 5 العشرون

الحادية 
 والعشرون

 د2 لكل تمرين د13 36-37-42-41 5/2212/ 7

الثانية 
 والعشرون

 الثامن

 د2 د لكل تمرين13 42-44-45-46 5/2212/ 12

الثالثة 
 والعشرون

 د2 د لكل تمرين13 37-38-41-43 5/2212/ 12

الرابعة 
 والعشرون

14 /5/2212 42-43-44-46 
د لكل   13

 تمرين
 د2
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 (12ملحق ) 

 يبين الوحدات التعليمية

 (1الوحدة التعليمية )

 11/3/2112/  التاريخ                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                            االثنين  اليوم/                                                                                                                        (,التهديف)الدحرجة,المناولة تطوير الجانب المهارياألهداف/  

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (1 ,0 ,3 ,4 ,5) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(1د(, الراحة لمدة)11زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (2الوحدة التعليمية )

 22/3/2112  التاريخ/                              الرياضي بكرة القدم                                                                                                           العينة/ناشئي نادي الصناعة 

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                                                                                        د                                                                 111زمن الوحدة /

                                                           الخميس  اليوم/                                                                                                                        (,التهديف)الدحرجة,التهديفاألهداف/  تطوير الجانب المهاري 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

تمارين  شرح طريقة اداء د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (0 ,0 ,8 ,9 ,12) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(1د(, الراحة لمدة)11زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (3الوحدة التعليمية )

 22/3/2112/  التاريخ                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 ملعب نادي الصناعةالمكان/                                                                                                                                                             د            111زمن الوحدة /

                                                            السبت  اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(تطوير الجانب المهاري  -1األهداف/ 

                                                                                                                       (سد الفراغ والتحرك الصحيح واالسناد للزميلتكتيكي)  -2

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات منالز  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين بمساعدة الالعب النموذجيقوم المدرب  صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (11 ,10 ,13 ,14 ,

15) 

كرات قدم, ساعة 

 صافرةتوقيت , 

 شواخص,اقماع

 د(1د(, الراحة لمدة)11زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (2الوحدة التعليمية )

 22/3/2112 التاريخ/                                                              العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                           

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                            االثنين  اليوم/                                                                                                                        )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (1 ,0 ,0 ,12 ,11) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(1د(, الراحة لمدة)11زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (5الوحدة التعليمية )

 31/3/2112 التاريخ/                              الرياضي بكرة القدم                                                                                                           العينة/ناشئي نادي الصناعة 

 ملعب نادي الصناعة المكان/                                                                                                       د                                                                  111زمن الوحدة /

                                                            السبت  اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                        (تطوير المراقبة والتغطية في ان واحد واالسنادتكتيكي ) -  -

 المالحظات تخدمة االدوات المس االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 التمارين امام الالعبين باداء يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (3 ,4 ,8 ,9 ,10) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(1د(, الراحة لمدة)11زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (2الوحدة التعليمية )

 2/2/2112 التاريخ/                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 الزعفرانيةالمكان/منتدى شباب                                              د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                            االثنين  اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 
                                                                                                                        حرك الصحيح واالسناد واتخاذ القرارتكتيكي )الت -

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 التعليميةللوحدة 

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

 شرح طريقة اداء تمارين د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (5 ,0 ,11 ,10 ,10) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(1د(, الراحة لمدة)11زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3

 



 177 

 

 (7الوحدة التعليمية )

 5/2/2112 التاريخ/                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                                                                                                                                     د                    111زمن الوحدة /

                                                            اليوم/ الخميس  )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                    ( الضغط والمراقبة ,االسناد,التحرك الصحيح,اتخاذ القرار تكتيكي) 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين بمساعدة الالعب النموذجيقوم المدرب  صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (13 ,14 ,15 ,19 ,

03) 

كرات قدم, ساعة 

 صافرةتوقيت , 

 شواخص,اقماع

 د(1د(, الراحة لمدة)11زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3



 171 

 

 (8الوحدة التعليمية )

 7/2/2112 التاريخ/                                                             العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                            

 ملعب نادي الصناعة المكان/                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                            السبت  اليوم/ )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                  ( االسناد والتحرك الصحيح والتغطيةتكتيكي ) -       

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 التعليميةللوحدة 

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

 شرح طريقة اداء تمارين د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (12 ,11 ,14 ,10 ,

10) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(1د(, الراحة لمدة)11زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (1الوحدة التعليمية )

 1/2/2112 التاريخ/                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                                                                                                                                     د                    111زمن الوحدة /

 اليوم/ االثنين                                                                                                                       )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                   اتخاذ القرار,تنفيذ المهارة,التغطية,الحماية(. االسناد,التحرك الصحيح,تكتيكي ) -   

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (02 ,00 ,04 ,05   ) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3

 



 111 

 

 (11الوحدة التعليمية )

 12/2/2112 التاريخ/                              الرياضي بكرة القدم                                                                                                           العينة/ناشئي نادي الصناعة 

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                                                                                       د                                                                  111زمن الوحدة /

 الخميس اليوم/   )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

 ذ المهارة,التغطية,الحماية(.تكتيكي )االسناد,التحرك الصحيح, اتخاذ القرار,تنفي -

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (10,18,00,00) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (11الوحدة التعليمية )

 12/2/2112 التاريخ/                      بكرة القدم                                                                                                                    العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي

 ملعب نادي الصناعة المكان/                                                                                                د                                                                         111زمن الوحدة /

 السبت اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                        اتقان المناولة تحت ضغط الخصم,اتخاذ القرار. تنمية التفكير التكتيكي,التحرك الصحيح الستالم الكرة,تنفيذ المهارة,الضغط والمراقبة, -   

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن حدةأجزاء الو ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (03 ,08 ,09 ,32    ) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (12الوحدة التعليمية )

 12/2/2112 التاريخ/                                                                                         العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

 االثنين اليوم/ )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                         الهروب من الرقابة والتغطية( تكتيكي)تبادل مواقع االسنادوالمساعدة للزميل,التحرك الصحيح السريع في المساحات الصغيرة,اتخاذ القرار,- 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 التعليميالقسم 

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

    (02 ,04 ,05 ,00  ) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    استرخاءتمارين  د12 لجزءالختاميا 3

 



 111 

 (13الوحدة التعليمية )

 11/2/2112 التاريخ/                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                            الخميس  اليوم/ مناولة,التهديف()الدحرجة,الاألهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                                                                                                                                                 ب من الرقابة والتغطية(تكتيكي)تنمية سرعة اتخاذ القرار في المنطقة المؤثرةالحراز االهداف ,التحرك الصحيح السريع في المساحات الصغيرة,اتخاذ القرار, الهرو- 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين المدرب بمساعدة الالعب النموذجيقوم  صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (18 ,00 ,00 ,08  ) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (12الوحدة التعليمية )

 21/2/2112 التاريخ/                                                                                      العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                   

 ملعب نادي الصناعة المكان/                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                            السبت  اليوم/ )الدحرجة,المناولة,التهديف(الجانب المهاري  تعليم - األهداف/ 

                                                                                                                                                                                 المهارة,التغطية,الحماية( اتخاذ القرار,تنفيذ )االسناد,التحرك الصحيح, تكتيكي -            

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين النموذجيقوم المدرب بمساعدة الالعب  صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (01 ,09 ,32 ,31 )   

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (15الوحدة التعليمية )

 23/2/2112 التاريخ/                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 ن/منتدى شباب الزعفرانيةالمكا                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                            االثنين  اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                        القرار,تنمية اللعب الهجومي(تكتيكي)التنظيم في الجانب الفاعي,الضغط والمراقبة,التحرك الصحيح للكرة وبعد الكرة,اتخاذ - 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 التعليميالقسم 

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (00 ,30 ,33 ,34 )   

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0, الراحة لمدة) د(12) (00زمن تمرين )

 د(0, الراحة لمدة) د(14) (34, 33, 30زمن تمرين )

  

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (12الوحدة التعليمية )

 22/2/2112 التاريخ/                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 شباب الزعفرانيةالمكان/منتدى                                              د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                             الخميس اليوم/                       )الدحرجة,المناولة,التهديف                                                                                                    األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                        اتخاذ القرار,تنفيذ المهارة,التغطية,الحماية( االسناد,التحرك الصحيح,تكتيكي)- 

 المالحظات االدوات المستخدمة  جراءاتاال الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين الالعب النموذجيقوم المدرب بمساعدة  صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (35 ,30 ,30 ,38 )   

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (17الوحدة التعليمية )

 28/2/2112 التاريخ/                                                         العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                

 ملعب نادي الصناعة المكان/                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

 السبت اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                                                                                                                                             اتخاذ القرار,تنفيذ المهارة,التغطية,الحماية( االسناد,التحرك الصحيح,تكتيكي)   

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  نالزم أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين بمساعدة الالعب النموذج يقوم المدرب صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (39 ,42 ,41 ,40 )   

كرات قدم, ساعة 

 صافرةتوقيت , 

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (18الوحدة التعليمية )

 31/2/2112 التاريخ/                                                              العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                           

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                             االثنين اليوم/ )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                         الخالية,الضغط والتغطية,اتخاذ القرار,تغيير نقطة الهجوم,تنمية التفكير التكتيكي,المراقبة,التحرك الصحيح الستالم الكرة,استغالل المساحات - 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (09 ,32 ,34 ,35  ) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (11الوحدة التعليمية )

  3/5/2112التاريخ/                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                             الخميس اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(انب المهاري األهداف/  تطوير الج

                                                                                                                       من مسافة بعيدة( ة, التهديفتنمية اللعب الهجومي,التنظيم في الجانب الدفاعي, ,التغطية واالسناد والتحرك الصحيح,التحكم في زوايا المناولة المناسب,تنفيذ المهار- 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

الالعبين تهيئة  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

طريقة اداء تمارين شرح  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (02 ,31 ,30 ,33 )   

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0, الراحة لمدة) د(12) (02زمن تمرين )

 د(0, الراحة لمدة) د(14) (33, 30, 31زمن تمرين )

  

  

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (21الوحدة التعليمية )

 5/5/2112 التاريخ/                                                        العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                                 

 ملعب نادي الصناعة المكان/                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                            السبت  اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                                                                                                                                            اتخاذ القرار,تنفيذ المهارة,التغطية,الحماية  االسناد,التحرك الصحيح,تكتيكي :احتالل مواقع تكتيكية وزيادة خيارات المناولة,-   

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (19 ,35 ,43 ,45  ) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (21الوحدة التعليمية )

 7/5/2112 التاريخ/                              الرياضي بكرة القدم                                                                                                           العينة/ناشئي نادي الصناعة 

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                                                                                      د                                                                   111زمن الوحدة /

                                                            االثنين اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                       المناوالت الجيدة للمهاجمين,التحرك السريع. تكتيكي:اللعب الضاغط الجل التسجيل,نقل الكرة من الدفاع ثم الوسط ثم الهجوم وبالعكس- 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين يقوم المدرب بمساعدة الالعب النموذج صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (30 ,30 ,42 ,41  ) 

كرات قدم, ساعة 

 توقيت , صافرة

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (22الوحدة التعليمية )

  11/5/2112التاريخ/                              الرياضي بكرة القدم                                                                                                           العينة/ناشئي نادي الصناعة 

 المكان/منتدى شباب الزعفرانية                                                                                                       د                                                                  111زمن الوحدة /

                                                            الخميس اليوم/  )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   اتخاذ القرار,تنفيذ المهارة,التغطية,الحماية  االسناد,التحرك الصحيح,تكتيكي :احتالل مواقع تكتيكية وزيادة خيارات المناولة,-  

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(

السير والهرولة حول  د15

الملعب وأداء تمارين 

اإلحماء والتمارين 

 طيةتمالسويدية وال

 باداء التمارين امام الالعبين بمساعدة الالعب النموذجيقوم المدرب  صافرة

الجزء  0

 الرئيسي

 

 د02

شرح طريقة اداء تمارين  د12 القسم التعليمي

 الوحدة التعليمية

  كرة قدم

 

 القسم التطبيقي

 

 د02

 تمارين المقتربات

 والتعلم االتقاني الخططية

   (40 ,44 ,45 ,40 )   

كرات قدم, ساعة 

 صافرةتوقيت , 

 شواخص,اقماع

 د(0د(, الراحة لمدة)13زمن كل تمرين )

 مشاركة جميع الالعبين    تمارين استرخاء د12 لجزءالختاميا 3
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 (23الوحدة التعليمية )

 12/5/2112التاريخ/                                                                العينة/ناشئي نادي الصناعة الرياضي بكرة القدم                                                                         

 ملعب نادي الصناعة المكان/                                             د                                                                                                                            111زمن الوحدة /

                                                            السبت اليوم/                                                                                                                        )الدحرجة,المناولة,التهديف(األهداف/  تطوير الجانب المهاري 

                                                                                                                      تكتيكي:اللعب الضاغط الجل التسجيل,المناوالت الجيدة للمهاجمين, التحرك السريع دون كرة,اتغطية والحماية.- 

 المالحظات االدوات المستخدمة  االجراءات الزمن  الزمن ء الوحدةأجزا ت

 

1 

 

 

الجزء 

 التحضيري

 

 د02

تهيئة الالعبين  -التجمع د5 المقدمة

 للوحدة التعليمية

  

 اإلحماء      

 )العام والخاص(
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A dissertation included of five chapters: 

Chapter one: research identification: 

The researcher touch on to the scientific development which occurred on 

the motive learning ,as well as the variety of the methods and the 

procedures which used on the learning operation, also the searcher touch 

on to the importance of the soccer game and its discriminative position 

which occupied within the sports games, also there are many efforts to 

finding educational equivalents for the basic skills which including of 

variant learning ways and methods ,and apply programmed planning 

exercises to learn of using the skills, and improving planning 

performance level for the soccer .the importance of the( employing of the 

planning approaching exercises in to the proficiency learning for some of 

the basic skills through the playing ) research ; was represented through  

the association of the skilling and planning performance through play 

time . 
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Research problem: 

The problem of research was represented on the weak association 

between the skill and the planning, performance, and there is a significant 

difference between the individuality skills performances and perform it's 

through playtime, and that will be effect on the operation of the skill 

performance during the planning tasks. 

Research aims: 

1- Arrangement for the planning approaching exercises in to the 

proficiency learning for some of the basic skills ,and the level of 

the planning performance for the soccer. 

2- Knowledge the planning approaching effects in to the proficiency 

learning for some of the basic skills for the score players. 

3- Knowledge the planning approaching effects in to the planning 

performance level for the soccer players.   

Research hypothesis: 

1- There are statistical meaning differences between the priority and 

the consequence tests for the trial group in to the proficiency 

learning for some of the basic skills of the soccer, which support 

the consequence tests. 

2- There are statistical meaning differences between the priority and 

the consequence tests for the trial group in to the planning 

performance for the soccer, which support the consequence tests. 

Research fields: 

1-5-1 Human field: Al senaa'a sporty club players for beginner class in 

ages of (16-17) years 

1-5-2 Timing field: for the period from ـــــــــــــــــــــــــــــ to ـــــــــــــــــــــــــــــ 

timing  

1-5-3 locative field: Al senaa'a and Alzaafaraniya youth sporty; club 

courtyards. 
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Chapter two: theoretical and antecedent studies: 

From this chapter, the searcher touch on to the meaning and importance 

of the planning approaching, also the proficiency and skilling learning 

and its meaning and importance, as well as the basic skills in the soccer, 

and the skills which used on research, and the planning performance and 

the types of the offensive and defensive planning and its names in the 

soccer, also the searcher touch on to the some of the antecedent studies 

which comparable to the subject of the this research. 

Chapter three: research procedure and its practical steps: 

This chapter including of research procedure and its practical steps, that 

it's used of trial procedure and employed the trial designing for the single 

group which have the priority and consequence tests. 

The sample of the research was from Al senaa'a sporty club players for 

beginner class and there were (16) players, selected by deliberation 

procedure, and the experimental appliance span for (8) weeks, which 

separated as (3) teaching units for each week, and thereby its will be (24) 

units. 

In addition, this chapter including of the instruments and tools which used 

in this research, as well as the means of data collecting and the two 

explorative experiments and the tests which used in this research and the 

scientific fundamentals for each; the experiments, the priority and the 

consequence tests, the main experiment, the statistics means which used 

for data handling. 

Chapter four: display the results, analyzing and discussion: 

In this chapter, the researcher was interested to display, analyzing, and 

discussion the results ,which results from the prior and the consequence 

tests ,and to founding the differences meaning ,and that by displaying its 

as a tables form, then he analyze these tables, as well as discussed its 

,supporting that by the scientific references.          
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Chapter five: conclusions and the recommendations: 

In this chapter the researcher was highlight his conclusions, as well as 

recommendations. The importances of these conclusions were: 

1- There is a positive influence for the planning approaching 

exercises, in to the learning of some of the basic skills and the 

planning performance for the beginner soccer players. 

2- Reaching the skill to the proficiency stage, assist to improve the 

planning performance level for the players. 

3- Interesting and competition, factors, which occurred within the 

planning approaching exercises, was a part of the exercise 

performance also it's facilitated the learning operation of the some 

basic skills and improves the planning performance. 

Importance recommendation: 

1- Take care of using the planning approaching to learn the basic 

skills and improve the planning performance level for the beginner 

players of the score game, as well as to benefiting from the time 

and the efforts in the learning operation. 

2- Executing researches and studies by using the planning 

approaching exercises for the beginner players of the individuality 

and team games and comparing it with the soccer beginner players. 

3- Apply the planning approaching exercises to another age classes, 

and comparing its impact with the beginners. 
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