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 :مقدمة و إشكالية البحث-1

و يف  ،من خالل دورها الفعال يف تكوين الشخصية الناضجة، حتتل التربية البدنية و الرياضية مكانة مرموقة لدى الدول

حاجياته األساسية من خالل ممارسة خمتلف األنشطة سواء الفردية أو اجلماعية كذلك إشباع ،تكوين مواطن مسؤول 

وقد أدى التطور السريع للحياة إىل تغري الكثري من املفاهيم ومنها مفهوم التربية ،وإتاحة فرص التجريب واالكتشاف ،منها

  .البدنية و الرياضية يف مدارسنا

فردية و (عامة وهي دف إىل تربية البدن من خالل أنشطة حركية منظمة تعترب التربية البدنية إحدى فروع التربية ال

و تتبع يف ذلك أساليب و طرق علمية مدروسة يف إطار القواعد العامة للتدريس وال ميكن حصر أمهية التربية البدنية ) مجاعية

عية والفكرية ويف أي حال من األحوال و الرياضية يف اجلانب احلركي فهي تسعى لتطوير الفرد من الناحية النفسية، االجتما

اليومية من خالل  ةال ميكن ميش التوجه احلديث هلذه املادة التربوية اليت تسعى إىل تكوين تالميذ قادرين على ممارسة احليا

لبدنية اليت احملتوى املدرس وهذا ما يدخل حتت مصطلح الكفاءة بأنواعها ولعل أكثر ما يركز عليه أساتذة املادة هو الكفاءة ا

  .تعين اكتساب قدرات تسمح للتلميذ بأداء األنشطة الرياضية على أكمل وجه

هذه القدرات ال ميكن احلديث عليها دون التركيز على الصفات البدينة واليت تشمل املداومة، السرعة، القوة، 

  . املرونة، وجتدر اإلشارة إىل االختالفات املوجودة يف حتديد هذه العناصر بني خمتلف املدارس املعروفة يف اال الرياضي

مدى تأثريها على القدرات البدنية وكذا تأثرها ا من خالل براجمها كما ال ميكننا أن ننسى الرياضات اجلماعية و

   .اخلاصة و خصوصية األلعاب اجلماعية

وكذا خمتلف الرياضات  ، وطرق تطويرها وقد اهتم العديد من الباحثني عرب العامل وعرب العصور باللياقة البدنية

يتهما رالبحوث العديدة يف هذين االني، وخلصوا إىل ضروخالل  و كيفية بلوغ أعلى مستويات املمارسة ،من اجلماعية 

  .لكل فئات اتمع ولكل املراحل العمرية



إىل الباحثني اجلزائريني من خالل البحوث العديدة حول مواضيع اللياقة البدنية وكذا  وقد انتقل هذا االهتمام

ار اليت ميارس فيها التالميذ مادة التربية البدنية والرياضية الرياضات اجلماعية يف األوساط الرياضية املدرسية وخاصة يف األطو

  . و خاصة يف الطور املتوسط اليت نعترب قاعدة املمارسة

دوامة والسرعة والقوة من أهم العناصر املكونة للياقة البدنية وكذا من أهم املتطلبات البدينة وكما هو معلوم إن امل

وكرة اليد، كرة السلة والكرة الطائرة، ومما ال شك فيه أن مستوى هذه العناصر رياضات اجلماعية ككرة القدم الملختلف 

خيتلف من تلميذ آلخر ومن رياضة ألخرى حيث يرتفع و ينخفض وذلك راجع إىل مركز اللعب يف الرياضة اجلماعية 

   .املمارسة، ونوعية التحضري إضافة إىل مدة التحضري، وكذا العوامل الوراثية

ن نالحظ أن هناك تالميذ لديهم مستويات خمتلفة يف التحضري يف الرياضات اجلماعية على الرغم من كما ميكننا أ

  : نامج، إضافة إىل نفس األستاذ وهذا ما يدفعنا إىل طرح التساؤالت التاليةضون لنفس الظروف، يطبقون نفس الربرأم يتع

  ستوى التحضريي يف كرة اليد  و الكرة الطائرة؟ما مدى تأثري الربناجمني املقترح و التقليدي يف تطوير امل*

  يف تطوير املستوى التحضريي يف النشاطني قيد الدراسة؟) املقترح ، التقليدي (هل هناك تفوق ألحد الربناجمني *

  هل هناك  تفوق ألحد الربناجمني يف نشاط كرة اليد يف تطوير الصفات البدنية قيد الدراسة ؟ *

على املستوى التحضريي للتالميذ يف النشاطني  )املداومة، السرعة، القوة( اللياقة البدنية  هل هناك تأثري لعناصر*

  املدروسني؟

على نسبة تطور املستوى التحضريي يف النشاطني  )املداومة، السرعة، القوة( هل هناك تأثري لعناصر اللياقة البدنية *

 املدروسني؟

  

  

  



   : فرضيات البحث -2

حتسن بني االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى التحضريي يف نشاطي كرة اليد و الكرة الطائرة و لصاحل وجود       1-2-

 .االختبار ألبعدي بالنسبة للربناجمني املقترح و التقليدي

و يف االختبار البعدي للمستوى التحضريي بني اموعتني يف نشاطي كرة اليد هناك فروق ذات داللة معنوية         2-2-

 .الكرة الطائرة والتفوق لصاحل اموعة التجريية

على ) املداومة، السرعة، القوة(يف تطوير عناصر اللياقة البدنية نشاط كرة اليد  تفوق للربنامج املقترح يف هناك        3-2-

 .الربنامج التقليدي

الذي بلغه ملستوى التحضريي على ا) سرعة، القوةاملداومة، ال(ستوى عناصر اللياقة البدنية  تأثري معنوي ملهناك        4-2-

 .يف نشاطي كرة اليد والكرة الطائرةالتالميذ 

ملستوى التحضريي على نسبة تطور ا) املداومة، السرعة، القوة(ستوى عناصر اللياقة البدنية  تأثري معنوي ملهناك        5-2-

  .للتالميذ يف نشاطي كرة اليد و الكرة الطائرة

  : أهداف البحث  -3   

  : ومن خالل حبثنا دف إىل ، لكل دراسة هدف أو أهداف تصبوا إليها

   .سنة 13- 12لدى تالميذ الطور املتوسط ) ، السرعة ، القوة املداومة(معرفة أمهية عناصر اللياقة البدنية   - 

   .معرفة أمهية عناصر اللياقة البدنية املدروسة بالنسبة للرياضات اجلماعية - 

  .ة دور عناصر اللياقة البدنية املدروسة يف الرياضات اجلماعيةمعرف - 

  .التعرف على تأثري الربنامج املقترح يف نشاط كرة اليد على تنمية الصفات البدنية قيد الدراسة - 

تالميذ السنة تطوير املستوى التحضريي ل لنشاطي كرة اليد و الكرة الطائرة على  املقترحربنامج المعرفة مدى تأثري  - 

   .الثانية متوسط



تقدمي بطارية اختيار للصفات البدنية مناسبة مع إمكانات عينة البحث وكذا خصوصية النشاطات اجلماعية  - 

   .املدروسة

   .دراسة مدى تأثري مستوى عناصر اللياقة البدنية املدروسة على التحضري نشاط كرة اليد وكذا نشاط الكرة الطائرة - 

   .وى عناصر اللياقة البدنية املدروسة واملستوى التحضريي يف النشاطني املدروسنيمعرفة العالقة املوجودة بني مست - 

  .التعرف على نوع العالقة املوجودة بني مستوى العناصر للياقة البدنية املدروسة ونسبة تطور املستوى التحضريي - 

  : أمهية البحث -4

يف  ةالبدنية و تأثريها على العملية التحضريييدخل هذا البحث يف إطار الكشف عن مستوى بعض عناصر اللياقة 

يف املدرسة اجلزائرية يف الطور املتوسط ومت أخد عينات من هذا الطور، ) كرة اليد، الكرة الطائرة( الرياضات اجلماعية

ثريها ن األمهية من هذا البحث يف تسليط الضوء على مستوى هذه العناصر وعالقتها باملستوى التحضريي إضافة إىل تأمكتو

   .على خمتلف العمليات التحضريية يف الرياضات اجلماعية املمارسة يف هذا الطور

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : التعريف مبصطلحات البحث -5

 : املداومةتعريف  •

     )1(. هي القدرة على احلفاظ على شدة العمل ألطول فترة زمنية ممكنة :إصطالحا

 .دون هبوط مستوى اإلجناز) بدنية، مهارية،تكتيكية(التحضريية هي القدر ة على القيام مبختلف العمليات  :إجرائيا

 : السرعةتعريف  •

حترك بسهولة و " سرعة حركة: "خفة التحرك و سهولته" خفف سرعته: " أسرع يف السري: ج سرعات: سرعة : لغة

  )2(.مرونة و رشاقة

أا القدرة على االنتقال أو التحرك من مكان : القدرة على التحرك ألمام بأسرع ما ميكن ويقول عالوي هي :إصطالحا

  )3( .آلخر بأقصى سرعة ممكنة

 .القدرة على التنقل أو اإلجناز يف أقل مدة زمنية :إجرائيا     

 : القوةتعريف  •

  )4(.شديد األسرالبأس و الشدة، ج قوات و قوى، و هو شديد القوة أي : قوة: لغة

   )5(.هي القدرة أو التوتر الذي تستطيع عضلة أو جمموعة عضلية أن تنتجها ضد مقاومة يف أفضل انقباض إرادي:إصطالحا

  .هي القدرة اليت تستطيع األطراف العلوية و السفلية أن تنتجها ضد مقاومة يف أفضل إنقباض إرادي: إجرائيا

ويتمثل أساسا يف التحضري املهاري أي التقين واخلططي املناسب هلذه الفئة  :التحضري يف الرياضات اجلماعية •

  )6( .العمرية

                                                           
(1)
 Jean-luc Layla rémy lacramp, MANUEL pratique de l'entrainement, édition Amphora, janvier 2007,p112 

2)(
  .663، ص2008لبنان  1100 2150،بريوت 3املنجد، دار  املشرق ، ش ، م،م، األشرقية، ط 

3)(
 .187ص ، 1997، دار الفكر العريب ، القاهرة، 1ط ، التدريب الرياضي و األسس الفيزيولوجيةأبو العال عبد الفتاح ،  

4)(
 .563، ص  2000، لبنان  2بريوت،ط 10املعتمد ، دار صابر للنشر و التوزيع، ص ب  
 . 15،ص2000، مركز الكتاب للنشر ،القاهرة ،1د مفيت إبراهيم عماد، أسس تنمية القوة العضلية املقاومة لألطفال يف املرحلة االبتدائية و اإلعدادية ،ط. أ )5(

  . 106،ص2003اللجنة الوطنية ملنهاج، ديسمرب الوثيقة املراقبة ملنهاج التربية البدنية و الرياضة للسنة الثانية متوسط،  (6)

  



جمموعة من التالميذ يدرسون يف السنة الثانية من التعليم املتوسط تتراوح  ):سنة 13-12(تالميذ الطور املتوسط  •

  .سنة 13-12أعمارهم بني 

  : جماالت البحث -6

راسة اجلدية هلذا البحث مند قبول موضوع الدراسة وتنتهي بانتهاء السنة الدراسية بدأت الد: اال الزماين -6-1

   .م2013 - 2012

   .)جيجل(جتري الدراسة امليدانية مبتوسطة األمري عبد القادر امليلية : اال املكاين -6-2

تلميذ من الفئة  64أعه واملقدر عددهم جتري الدراسة امليدانية على عينة تالميذ املتوسطة املذكورة : اال البشري -6-3

 .)سنة 13- 12(العمرية 

 :الدراسات املشاة-7

كما تعترب ،البحث بدقة  ةحيث من خالهلا ميكن حتديد معامل إشكالي ،راسات املشاة أمهية كبرية بالنسبة ألي حبث  للد

عدم تكرار األفكار السابقة واألخطاء اليت إضافة إىل متكني الباحث من ،تكملة لبحوث أخرى و قاعدة لبحوث مستقبلية

  .  و ميكن االستفادة من أهم النتائج املتوصل إليها ،فيها تلك الدراسات توقع

املنهج ،عينة البحث،وهذا فيما يتعلق مبشكلة البحث ،وفيما يلي نعرض بعض الدراسات اليت هلا عالقة مبوضوع دراستنا 

  .النتائج املتوصل إليها املعاجلة اإلحصائية و أهم ،املستخدم  

تأثري بعض الصفات البدنية و احلركية على أداء : بعنوان  2012/2013دراسة رباحي هشام :الدراسة األوىل -7-1

     .مهارة التصويب يف كرة اليد لدى تالميذ الطور الثانوي

  :  هدفت هذه الدراسة إىل

يف كرة اليد لدى التصويب من الثبات و من االرتقاء على أداء مهاريت ) القوة ،السرعة(بعض الصفات البدنية معرفة  تأثري *

  .تالميذ الطور الثانوي



يف التصويب من الثبات و من االرتقاء على أداء مهاريت  ) املرونة  ، التوافق احلركي ( معرفة تأثري بعض الصفات احلركية *

  .كرة اليد لدى تالميذ الطور الثانوي

  .الباحث املنهج الوصفي استخدم  :منهج البحث 

  ).تلميذة23.تلميذ23(46اختيارها بالطريقة العشوائية وقد بلغ عددها مت :عينة البحث

  .استخدم الباحث بعض االختبارات البدنية و احلركية و املهارية وقد 

  ).نسبة التأثري(معامل التحديد ،سون ليرب معامل االرتباط البسيط ، االحنراف املعياري  ، الوسط احلسايب: املعاجلة اإلحصائية

  :أهم النتائج     

تأثري كبري على أداء مهارة التصويب من الثبات تليها السرعة احلركية ، و بعدها القوة  السفلىلألطراف  ةنفجاريللقوة اال*

  .االنفجارية لألطراف العليا، و أخريا سرعة االستجابة احلركية

  .مبهارة التصويب من الثبات)املرونة، التوافق احلركي(ال توجد عالقة ارتباطيه بني *

تأثري كبري على أداء مهارة التصويب من االرتقاء، تليها القوة االنفجارية لألطراف  السفلىنفجارية لألطراف للقوة اال   * 

  .العليا، وبعدها السرعة احلركية ،مث املرونة  و أخريا سرعة االستجابة احلركية

  .ارتباطيه بني التوافق احلركي و مهارة التصويب من االرتقاء ال توجد عالقة *

بعض الصفات البدنية و تأثريها على : حتت عنوان 2011/2012م عقيل جارح صرب .دراسة  م: الدراسة الثانية

  .يف الكرة الطائرة ) الليربو(احلر بمستوى اجناز الالع

  :و قد  هدفت  الدراسة  إىل

  ).الليربو(قيم القدرات البدنية عند الالعب احلر التعرف على مستوى بعض *

  ).الليربو(التعرف على مستوى بعض قيم اإلجناز لدى الالعب احلر  *



  ).الليربو(على العالقة بني مستوى القدرات البدنية و اجناز الالعب احلرالتعرف *

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي:منهج البحث

) 10(ألندية النخبة و كان عددهم ) الليربو(لوب  ألعمدي و متثلت يف الالعبني احلر اختارها الباحث باألس:عينة البحث

  .العبني 

  .وقد استخدم الباحث جموعة من االختبارات البدنية و التقنية 

  .ليربسون معامل االرتباط البسيط ، االحنراف املعياري  ، الوسط احلسايب  :املعاجلة اإلحصائية

  :أهم النتائج

  .عالقة ارتباط بني بعض القدرات البدنية و مهارة استقبال اإلرسال لالعب احلر وجناحههناك *

  .هناك عالقة ارتباط بني بعض القدرات البدنية و مهارة الدفاع عن امللعب يف الضرب الساحق لالعب احلر وجناحه* 

عض الصفات البدنية على األداء دراسة تأثري ب" و موضوعها   1985دراسة ابراهيم جمدى امحد :الدراسة الثالثة 

  .سنة مبحافظة الشرقية20املهاري لدى العيب كرة القدم حتت 

  :وقد هدفت هذه الدراسة إىل

   .سنة  20العيب كرة القدم حتت  على األداء املهاري لدى  مستوى  السرعة االنتقالية  أثريتمعرفة  •

   .سنة 20العيب كرة القدم حتت  على األداء املهاري لدى تأثري القوة االنفجارية لألطراف السفلية  معرفة •

  .استخدم الباحث املنهج الوصفي  :منهج البحث

  .سنة مت اختيارهم بطريقة عشوائية20العب لكرة القدم مبحافظة الشرقية بسن حتت 100الدراسة  مشلت  :عينة البحث

  ).نسبة التأثري(معامل التحديد ،ليربسون  معامل االرتباط البسيط ، االحنراف املعياري  ، الوسط احلسايب: املعاجلة اإلحصائية

  



  :أهم النتائج

  .سنة  20العيب كرة القدم حتت  لدى السرعة االنتقالية  تأثري كبري على األداء املهاري ملستوى  •

  .سنة 20العيب كرة القدم حتت  على األداء املهاري لدى للقوة االنفجارية لألطراف السفلية  تأثري كبري  •

تأثري صفة السرعة على أداء املهارات اهلجومية يف كرة : وموضوعها  1998عماد الدين عباس رمضان :الدراسة الرابعة

  . سنة18-17اليد لدى تالميذ الطور الثانوي 

  :وقد هدفت هذه الدراسة إىل

 .سنة18-17 الطور الثانوياهلجومية يف كرة اليد لدى تالميذ  تأثري صفة السرعة على أداء املهاراتمدى معرفة  •

 .استخدم الباحث املنهج الوصفي  :منهج البحث •

  .سنة ، وقد مت اختيارهم بطريقة عشوائية 18و 17طالبا تتراوح أعمارهم بني  60الدراسة مشلت  :عينة البحث

  ).نسبة التأثري(معامل التحديد ،ليربسون  معامل االرتباط البسيط ، االحنراف املعياري  ، الوسط احلسايب: املعاجلة اإلحصائية

  :أهم النتائج

  ).التصويب من الثبات و من االرتقاء(ستوى السرعة احلركية تأثري كبري على أداء املهارات اهلجومية يف كرة اليد مل*

  ).تقاءالتصويب من الثبات و من االر(ستوى السرعة االنتقالية تأثري كبري على أداء املهارات اهلجومية يف كرة اليد مل *

  

  

  

  

  

  



  :الدراسات السابقة التعليق-8

خالل الدراسات السابقة يتضح لنا إن مجيع الدراسات قامت على تأثري صفة بدنية معينة أو صفتني على مهارة أو  من

مهارتني ،يف رياضة معينة، باستعمال منهج واحد وهو املنهج الوصفي ،إضافة إىل أن اغلب الدراسات اختارت عينة البحث 

بعض الدراسات يف اال التدرييب النخبوي، وأما ما مييز دراستنا عن  بطريقة عشوائية،  و مراحل سنية خمتلفة ، وقد متت

  :الدراسات السابقة فهي كاآليت 

املداومة، السرعة، (درسنا تأثري الربنامج التقليدي و املقترح على تطوير املستوى التحضريي و على عناصر اللياقة البدنية - 

 ).القوة

 .و يف رياضتني خمتلفتني) التقين و التكتيكي(ب املهاري درسنا تأثري ثالث صفات بدنية على اجلان - 

 .استعملنا يف دراستنا إضافة إىل املنهج الوصفي املنهج التجرييب - 

 .سنة 13-12اختيار عينة البحث من فئة  - 

  .قمنا بدراستنا يف اال التربوي - 

< <

< <

< <

< <

< <
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  : متهيد

ري والتعديل املستمر الذي يطرأ على قوانينها دف زيادة غمستمر، ويرجع هذا التطور إىل التلعبة اليد دائما يف تطور 

سرعة إيقاع اللعب ومن مث إقناع الالعبني و املشاهدين، األمر الذي أدى بدوره إىل انتشار اللعبة وزيادة عدد ممارسيها من 

  .الناشئني 

وإن كانت لعبة كرة اليد هي لون من ألون الصراع احلركي بني فريقني من الالعبني حياول كل واحد منهما حيازة 

الكرة ووضعها يف شبكة اخلصم، فإن هذا الصراع الذي حتكمه قوانني وقواعد حمددة كان مند نشأته جماال فكريا واسعا 

، وذلك دف تطوير حتركات الالعبني أثناء الدفاع لسرعة حيازة الكرة وعميقا ملدريب كرة اليد والقائمني على دراسة فنوا

وأثناء اهلجوم لسرعة ودقة إصابة الشبكة ويف وقتنا احلايل وبعد التعديل املستمر لقوانني اللعبة عقب كل دورة أوملبية الذي 

عات كرة اليد، كما أن إخضاع أدى إىل تنوع اتساع فنوا، فقد أصبح من الصعب إصدار مؤلف واحد يتناول كل موضو

املمارسة الرياضية إىل سائر العلوم جعل كرة اليد جماال علميا واسعا للدراسة و البحث باإلضافة إىل أا جماال فنيا ال يعي 

  . متغرياته أال من تعمق يف ممارستها وتدرسيها وتدريبها

  

  

  

  

  

  

  



  : ماهية كرة اليد -1

ستوى العامل يف خمتلف األعمار و األجناس و تعتمد يف أساسها على سرعة أصبحت كرة اليد أكثر ممارسة على م

التنقل بالكرة إىل منطقة اخلصم بإستخدام املهارات األساسية كالتمرير و التنطيط و اخلداع و غريها من املهارات املختلفة يف 

  . كرة اليد

قسم إىل منطقتني كل منطقة حمددة فيها م م20م و عرضه 40متارس لعبة كرة اليد بني فريقني على ميدان طوله 

املعروفة باملنظمة احملرمة حيث ال يسمح فيها ألي العب سواء كان مدافع أو مهاجم الدخول إليها بالكرة أو ) م6(منطقة 

عن ) م7(املعروفة مبنطقة تنفيذ األخطاء باإلضافة إىل منطقة الرمية احلرة على بعد ) م9(بدوا أثناء اللعب، وتليها منطقة 

  .املرمى و كذا منطقة دخول و خروج الالعبني 

) 7(العبني داخل امللعب زائد حارس املرمى و) 6(العب منهم ) 14(يتكون عدد الالعبني يف كل فريق من 

) م3(العبني يف اإلحتياط، و حياول كل فريق تسجيل أكرب عدد من األهداف على مرمى اخلصم، حيث يبلغ طول املرمى 

تتخللها فترة ) د30(، ذلك خالل مدة زمنية حمددة حسب الصنف واجلنس و مقدرة بشوطني كل شوط )م2(وارتفاعه 

  )1(.)د10(راحة 

  : نشأة كرة اليد يف العامل  -2

تعترب كرة اليد من أحدا األلعاب الكبرية اليت استخدمت فيها الكرة و خاصة إذا ما قورنت بلعبه كرة القدم اليت 

ظهرت قبلها مبئات السنني، ومن احملتمل جدا أن كرة اليد يف مرحلة ظهورها األول ظهرت يف نفس الوقت يف عدد من 

حريف برنامج عمله املدرسي  1988عام " هوجلرنلسن"لدامناركي البلدان ولكن بصورة متنوعة فقد أدرج معلم اجلمباز ا

   )2(.لعبة تشبه كرة اليد احلالية " أدروب" لتالميذ مدرسته مبدينة 

  

                                                           

  .223، ص2006، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان 1إبراهيم حممد احملاسنة، تعليم التربية الرياضية، ط )1(

  . 9،ص2008منري جرجس إبراهيم، كرة اليد للجميع، دار الفكر العريب للنشر، القاهرة، مصر،  )2(



وكما كانت " هاندبولد"كتيبا عن لعبة و اليت كانت تعرف باسم " تلسن"وبعد تسع سنوات اصدر 

وهذه مازالت تعرف ا كرة " حزينا"لعب كرة القدم بإسم على م 1993تشيكوسلوفاكيا قد مارست لعبة كرة اليد سنة 

م أما دخول 1905صفة كرة اليد سبة أفراد سنة " حزينا"اليد حىت اآلن يف بعض بلدان أوروبا كأملانيا وسويرا مث اختدت 

  .م 1930كرة اليد على صورا احلالية فكان عام 

جمموعة من القوانني حتت " ولدن"وبعد عدة سنوات ظهرت هذه اللعبة يف السويد حيث اصدر املعلم السويدي 

لعبة كرة  1919عنوان األلعاب يف الطبيعة و من ضمن هذه األلعاب ما يشابه كرة اليد احلالية كما مارست السويد عام 

  . ملالعب املختلفةأفراد داخل ا) 7(اليد املشاة على حد بعيد مع كرة اليد 

 بولكن مل تتخذ اللعبة طابع املنافسات من حيث قواعدها واليت كانت حترم اجلري بالكرة واهلجوم على الالع

  مبجرد حيازته هلا 

وهذا  مل متارس هذه اللعبة أول مرة عندهم بواسطة الرجال لكن بعد ذلك وجدت إقباال من الالعبني كذلكو

إىل تنظيم اللعبة بني الرجال كما قام بتعديل بعض قواعدها حىت تأخذ اللعبة " شلتر"دعا .  ياأملاناإلقبال من جانب العيب 

  .طابع املنافسة فأصبح يسمح لالعب مبهامجة منافسة يف حالة حيازته للكرة كما أصبح اجلري بالكرة مسموحا به

بعد ذلك أقيمت البطولة الداخلية األوىل  "هانوفر"أقيمت أول بطولة رمسية لكرة اليد بأملانيا مبدينة  1921ويف عام 

انتخبت جلنة ألول مرة " الهاي"م يف مدينة 1926يف كثري من الدول، ويف املؤمتر الثامن اختاذ العاب القوى الدويل املنعقد 

اليد  وضعت القواعد الرمسية لكرة 1928تأخذ على عاتقها قيادة لعبة كرة اليد دوليا ووضع قواعد هلذه اللعبة ويف عام 

أثناء أقامة دورة  1928أغسطس عام  24وحىت هذا التاريخ كان اختالف يف قواعد اللعبة بني الرجال والنساء، ويف 

األلعاب االوملبية بأمستردام انعقدت مجعية تأسيسية ألول اختاذ هواة كرة اليد، وأصبحت برلني مقرا هلا حبضور عدة دول 

حتاد الدويل ويف نفس العام وحدت قواعد اللعبة بني الرجال والنساء، باستثناء مدة وتعترب هذه الدول األعضاء املؤسسني لإل

   )1(.د للرجالx 30 2د للسيدات وx 20 2املباراة 

  

  

                                                           

  . 109منري جرجس إبراهيم، نفس املرجع السابق، ص )1(



  : ميالد و تطور كرة اليد يف اجلزائر -3

م وذلك مبراكز املنشطني أما اللعب بصفة رمسية فكان سنة 1942لقد كانت البداية األوىل لكرة اليد اجلزائرية سنة 

م وما أن حلت سنة 1953م و ذلك بإحدى عشر العب أما اللعب بسبعة العبني فكان ضمن الدورات األوىل سنة 1945

كان العدد قليل من املمارسني هلذا  1962- 1930ملرحلة بني م حىت مت تنظيم أول بطولة جزائرية، ونشري هنا أن ا1956

النوع من الرياضة وذلك بسبب حالة التمييز اليت شهدا البالد خالل الفترة اإلستعمارية وقد ظهرت احلركة الرياضية يف 

ورا معتربا يف التنظيم و اجلزائر حتت تأثري الصراع من أجل احلرية اليت رافقت الشعب قبل الفترة اإلستعمارية واليت لعبت د

  .التربية البدنية وحتضري اجلماهري خاصة الشباب الذي يكون القوة احلية يف الوطن 

محناد عبد "م كانت اإلنطالقة الثانية لكرة اليد حيث مث تعيني 1963ومباشرة بعد االستقالل وبالضبط سنة 

اليد ويف تلك الفترة كانت بداية مشوار الفدرالية اجلزائرية  دف إنشاء أول فدرالية جزائرية لكرة" وإمساعيل مداوي"الرمحن

  : لكرة اليد أما أول الغرق اليت اخنرطت يف الفدرالية فهي

  . LOMSEبولوغني ) SAINT.EUGENE( فريق  - 

  . (R.V.A)فريق الراسينغ جلامعة اجلزائر  - 

  (G.L.E.A).فريق اموعة الالئكية لكلية اجلزائر العاصمة  - 

   (H.B.C.A).فريق نادي اجلزائر لكرة اليد  - 

  .(G.S.A)فريق غالية رياضة اجلزائر  - 

  . فريق من عني طاية - 

 . )1(فريق سبارتو وهران - 

  

 

                                                           

  . 35، اجلزائر ، ص1992مارس  8، 595، العدد جملة الوحدة الرياضية)1(



   :أمهية كرة اليد - 4

تعمل كرة اليد شأا يف ذلك شأن باقي األلعاب واألنشطة الرياضية األخرى واليت تساعد على تنمية وتطوير 

الصفات البدنية وكذلك ترقية وظائف اجلسم احليوية لالعبني وذلك ملا تتطلبه من قدرات خالقة من ممارسيها، فهي كنشاط 

متطلبات اتمع الذي يعيش فيه و نظرا ملا تتميز به كرة اليد من  رياضي يعمل على تعديل سلوك الفرد وتشكيلة مبا يناسب

بساطة وما هلا من قيمة تربوية وبدينة فإا من األلعاب احملببة لدى اجلنسني، كما تتميز كرة اليد بنواحي عديدة فإمكانياا 

  . بسيطة وسهلة من حيث تعلمها والتقدم ا

تلف األعمار وهي مشوقة لكل من الالعب واملتفرج ،باإلضافة إىل فائدا قانوا بسيط وميارسها اجلنسني يف خم

الشاملة جلميع أجزاء اجلسم نتيجة ملا تتطلبه من سرعة وكفاح مستمرين للمهاجم واملدافع، يشاركهم حارس املرمى عند 

ي إىل تغيري وحتسني كثريا التصدي للهجوم وبالتايل فهي من األلعاب الرياضية اليت تكسب ممارسيها مواصفات خاصة تؤد

القدرة على اإلحتفاظ باهود التكيفي واملقدرة على مقاومة التعب وذلك نتيجة  همن العمليات الفسيولوجية ،مما ينتج عن

للتدريب املنتظم ،و ملا كانت كرة اليد من األلعاب اجلماعية اليت تتطلب عمل جمموعات عضلية كبرية بقوة و لفترة طويلة، 

العمل يتطلب بالضرورة كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي، وذلك الن العضالت ال ميكن أن تعمل بإستمرار دون  فإن هذا

أن متد باألكسجني الالزم لعملها، كذلك إلزالة الفضالت املتراكمة يف العضالت أي أنه كلما زادت كفاءة هذين اجلهازين 

تعمل بإستمرار دون أن متد باألكسجني الالزم لعملها، كذلك إلزالة الدوري و التنفسي، وذلك الن العضالت ال ميكن أن 

الفضالت املتراكمة يف العضالت أي أنه كلما زادت كفاءة هذين اجلهازين كلما أمكن القيام بعمل عضلي لفترات طويلة، 

سؤولية واختاذ القرارات أم كرة اليد توفر وسائل ممتازة تساعد على تربية الالعبني على االعتماد على النفس وحتمل امل

السريعة أثناء املباراة، كما تعمل على إكساب الالعبني السمات اخللقية واإلدارية وهي وسيلة ناجحة يف تربية األفراد على 

التفكري والتصرف اجلماعي فكل فرد من أفراد الفريق يعمل من أجل اجلماعة حيث يتبني أن اللعب اجلماعي هو الطريق 

الفوز، أن كرة اليد هلا تأثري على لياقة الفرد الوظيفة أي على كفاءة وحية أجهزته املختلفة وهلا أمهية بالغة يف الوحيد إلحراز 

تكوين الشخصية حيث تنمي لالعبيها قوة اإلدارة و الشجاعة والعزمية والتصميم جبانب إكساا لالعبني التوافق احلركي 

  . )1(اجليد

  

  

                                                           

  . 89-88، ص ص 2004، املكتبة املصرية، مركز التحكم يف األلعاب اجلماعيةزكي حممد حسني و عماد أبو القاسم حممد علي،  )1(



   :اليداألبعاد التربوية لكرة  -5

ني من اجلنسني، فقد أدرجت ضمن مناهج التربية سنظرا ملا تتوفر عليه رياضة كرة اليد من مناخ تربوي سليم للمار

يف مجيع املراحل التعليمية، فقد تعترب منهاجا تربويا متكامال يكسب التالميذ من خالل درس التربية البدنية الداخلي أو  ةالبدني

التربوية اجليدة، حيث يرجع ذلك إىل ما تتضمنه من مكونات هامة هلا أبعادها الضرورية  اخلارجي كثريا من املتطلبات

  . لتكوين الشخصية املتكاملة للتلميذ

فهي زاخرة بالسمات احلميدة اليت هلا انعكاس مباشر على التكوين التربوي للتلميذ، فالتعاون و العمل وإنكار الذات 

إخل تعد صفات .......اء ماح و املنافسة الشريفة واحترام القانون والقدرة على التصرف واإلنتوالقيادة والتبعية واملثابرة والكف

ا تعد رياضة كرة ذومسات تعمل كرة اليد على تأكيدها وترسيخها يف املمارسني على خمتلف مستويام الفنية و التعليمية، ل

التالميذ، مما يكسبهم كثريا من القيم اخللقية والتربوية القابلة لإلنتقال اليد تأكيدا علميا للعالقات االجتماعية واإلنسانية بني 

  .إىل البيئة اليت يعش فيها 

وتعترب رياضة كرة اليد كرياضة مجاعية جماال خصبا لتنمية القدرات العقلية، وذلك ملا تتطلبه يف ممارستها من القدرة 

اإلنتباه واإلدراك والفهم : األلعاب تتطلب فترات عقلية متعددة مثل على اإلملام بقواعد اللعبة وخططها وطرق اللعب، وهذه

طط والقدرة على تنفيذها مبا يتضمنه ذلك من قدرة على التصرف واإلبتكار وكثري اخلإخل، ف...والتركيز والذكاء والتحصيل

تعترب ممارسة حقيقة وتنشيط واقعي من األحيان يتطلب من املمارسني استخدام قدرام العقلية بفاعلية وحنكة وجدية أي أا 

   )1(.وفعال للقدرات العقلية املختلفة 

  

  

  

  

                                                           

  . 20، دار الفكر العريب، القاهرة، ص)تدريب، مهارات، قياسات( كرة اليد نني، كمال عبد احلميد، حممد صبحي حس)1(



  : املهارات احلركية األساسية اهلجومية يف كرة اليد -6

  : املهارات اهلجومية بدون كرة/ أ

  : حدد عماد الدين املهارات اهلجومية يف املهارات التالية

ون عليه الالعب دائما يف استعداد للهجوم من خالل اإلنطالق يف هو الوضع الذي يك: وضع اإلستعداد اهلجومي - 1-أ

توقيتات خمتلفة للتعامل مع الكرة وكما يتطلب من املهاجم توزيع نظرة لكشف أماكن تواجد زمالئه و املدافعني باإلضافة 

  . إىل تشكيالم

اكتساب فرصة اهلروب من الرقابة  ويقصد بالبدء انطالق الالعب املهاجم انطالقه سريعة مفاجئة بغرض :البد - 2-أ

  .الدفاعية لالعيب املنافسني عند أداء أي مهارة هجومية مع احلفاظ على وضع اإلستعداد إلستقبال الكرة والتصرف معها

و هو حماولة وصول الالعب للسرعة القصوى واحملافظة عليها بغرض اكتساب ميزة على الالعب املنافس  :العدو - 3-أ

  .كرة اليد مماثل للعدو يف العاب القوى وتتضح املهمة العدو بصورة كبرية أثناء اهلجوم املضادوعدو الالعب يف 

وهي مهارة يقوم ا املهاجم للهروب من املالزمة الدفاعية فعندما يفشل املهاجم  :اجلري مع تغيري السرعة و اإلجتاه - 4-أ

أن حياول املهاجم اإلفالت من الرقابة عن طريق تغيري  يف إكتساب أو احلفاظ على ميزة العمل فيكون هنا من الضروري

  .الجتاه اجلري أو تغيري السرعة

تعترب مهارة التوقف عكس مهارة البدء وهي مضادة هلا من حيث األداء و لكن لكل منهما نفس اهلدف  :التوقف -5 -أ

ومهارة التوقف ال ميكن أن تؤدي مستقلة بذاا أن جيب أن يكون اجلسم مكتسبا لسرعة وفيها يرتكز الالعب على أحد 

ستمر باألرض وأثناء مفصل الركبة عند فرملة اجلسم القدمني يف اجتاه اجلري لتعمل قدم اإلرتكاز من خالل اتصاهلا امل

  .ومقاومة اندفاع احلركة، كما يتبع التوقف بدوران اجلسم و أحيانا أخرى بلف اجلدع 

و فيه يستخدم املهاجم جسمه برشاقة كبرية للهروب أو املرور من املدافع للوصول إىل ثغرة يسهل  :اخلداع باجلسم - 6-أ

  .استالم الكرة أو احتالل مكان مؤثر يستطيع من خالله الالعب املهاجم اكتساب ميزة أفضل عند التصويب على املرمى

اقة قانونية مؤقتة لوقت أو تغيري حركة املدافع و هو و هي مهارة هجومية يقوم فيها الالعب املهاجم بعمل إع :احلجز - 7-أ

  )1(.مهارة فردية تكسب زميل مهاجم ميزة سواء كان التصويب وهو أنواع 

                                                           

  . 9-6،ص ص  2008، مصر، 1، طمدحت حممود عبد العايل الشافعي، تطبيقات اهلجوم يف كرة اليدعماد الدين، عباس أو زيد،  )1(



  : املهارات اهلجومية بالكرة -ب 

يمية االستقبال والتمرير مهاراتان متالزمتان وال ميكن الفصل بينهما إال لتوضيح الناحية التعل :االستقبال و التمرير - 1-ب

لكل منهما فكلتامها تؤثر يف األخرى وتتأثر ا، وتعترب هاتان املهارتان القاعدة األساسية اليت تبين عليها باقي املهارات 

األخرى، فليس هناك تنطيط للكرة أو خداع أو التصويب إال إذا سبقه مترير واستقبال، كما أن اخلطأ خالل أدائهما معناه 

   )1(. لفريق من مهاجم إىل مدافع فقد حيازة الكرة وانتقال ا

وهو قدرة الالعب على استالم الكرة يف مجيع احلاالت سواء سهلة أو صعبة من الثبات و  :استقبال الكرة -1- 1-ب

احلركة كما أا عامل هام يف احلفاظ على عامل السرعة سواء أثناء حترك الالعبني ودون ارتباك كما جيب على الالعب 

م الكرة أن يتخذ وضعية ومكانة بصورة تسمح بسرعة تأمني الكرة و متنع الالعب املنافس من قطعها الذي يقوم بإستال

  : وتنقسم مهارة االستقبال إىل

  .وهو استالم الكرة يف اهلواء مباشرة باليدين أو بيد واحدة لسد قوا: لقف الكرة - 

   )2( .ادها من األرضيكون بإيقافها أوال مث اإلستحواذ عليها أثناء ارتد: إيقاف الكرة - 

وهو نقل الكرة من حيازة الالعب املستحوذ عليها إىل حيازة العب آخر طبقا لطبيعة الالعب و : مترير الكرة 2- 1-ب

الظروف اليت يفرضها املوقف املتشكل مستخدما يف ذلك أيا من أنواع التمريرات اليت حتقق اهلدف من استخدام التمرير 

  .دون خمالفة لقواعد اللعبة دائماخالل استمرار سري اللعب 

وخيتلف مترير الكرة من ناحية القوة، املسافة، االجتاه، اإلرتفاع وكذلك التوقيف، وهناك عدة أنواع من التمريرات 

   )3(.التمريرة من فوق الرأس، التمريرة املرتدة، التمريرة من الوثب: منها

  

  
                                                           

  . 94، ص2004، دار الفكر العريب، القاهرة، كرة اليد للجميعمنري جرجس إبراهيم، )1(

  .21اهلجوم يف كرة اليد مرجع سابق، ص ت، تطبيقامدحت حممود عبد العايل الشافعيعماد الدين، عباس أو زيد،  )2(

  . 95ن ص1989، دار الكتاب للطباعة و النشر، جامعة بغداد ، كرة اليدكمال عارف ظاهر، سعد حمسن إمساعيل، )3(



  : تنطيط الكرة -2 -ب

العب إىل األرض و ارتدادها إليه سواء كان الالعب على األرض أو يف اهلواء مع التنطيط هو نقل الكرة من ال

سيطرته على الكرة خالل مرحلة ارتدادها ملرة واحدة أو أكثر وتستخدم مهارة تنطيط الكرة لكسب مسافة يف حالة انفراد 

درة على التمرير لزميل مراقب وذلك املهاجم حبارس املرمى حيث يراعي السرعة القصوى يف تنطيط الكرة يف حالة عدم الق

لتجديد فترة ثالث ثوان والثالث خطوات، ويفضل عدم استخدام هذه املهارة يف غري ما ذكر حيث أن تنطيط الكرة يسهم 

   )1( .يف إبطاء عملية اهلجوم و يعطي الفرصة للفريق املنافس ألخذ املكان الصحيح للدفاع

  : اخلداع بالكرة -3-ب

يستخدم املهاجم اخلداع كوسيلة للتخلص من إعاقة منافسيه، ويعترب من املهارات احلركية اهلامة، واليت يعتمد فيها 

  : على مدى إتقان الالعب للمهارات السابقة و يتكون اخلداع من مرحلتني

املدافع وإرغامه على  تشمل على حركة خداع واضحة تؤدي بواسطة املهاجم ببطء نسبيا جلدب انتباه: املرحلة األول -

  .مسايرة حركته

تتم بعد األوىل مباشرة حيث يقوم املهاجم بأداء احلركة احلقيقة يف االجتاه املرغوب فيه ويراعي أن يكون  :املرحلة الثانية -

  . األداء سريعا

إىل االجتاه اخلاطئ وتعترب احلركات اخلداعية وسيلة ناجحة أثبتت فعالياا يف جمال توجيه حركات الالعب املنافسني 

   )2( .و إعاقته على التعرف على ما يريد الالعب أداءه أصال

  

  

                                                           

  . 30كرة اليد ، مرجع سابق، ص ت، تطبيقامدحت حممود عبد العايل الشافعيين عباس أو زيد، عماد الد)1(

  . 216، ص2002، 2، مركز الكتاب للنشر، ج4، طكرة اليد للناشئني و تالمذة املدارسكمال عبد احلميد، زينب فهمي، )2(



  : التصويب -4-ب

التصويب هو توجيه الكرة حنو املرمى طبقا لطبيعة الالعب و الظروف اليت يفرضها املوقف املتشكل مستخدما يف 

املتوقعة، وذلك خالل استمرار سري اللعب دون ذلك أيا من أنواع التصويبات اليت حتقق إحراز هدف كأفضل اإلحتماالت 

  )1(: خمالفة لقواعد اللعب ذاا وينقسم التصويب بدوره إىل ما يلي

  : التصويب البعيد -1-4-ب

أمتار أو خارجه يف حالة وجود ثغرة يف دفاع املنافس،  9ويقصد به التصويب أمام مدافع أو يف حدود خط الـ 

ة مع دقة التوجيه ألماكن التغلب على املدافع وحارس املرمى، كما جيب مراعاة عامل التغيري وجيب أن يتميز هذا النوع بالقو

بالنسبة الختيار مكان توجيه التصويبة مما يساهم يف مفاجأة حارس املرمى، وتعترب التصويبات العالية وخاصة يف الزوايا العليا 

   )2(. تصويبللمرمى من أفضل أماكن التوجيه بالنسبة هلذا النوع من ال

  : التصويب القريب -2-4-ب

وهو الذي يؤديه املهاجم بالقرب من منطقة املرمى سواء منطقة الوسط أو من اجلناحني ويتم بالوثب أو بالسقوط أو 

  ". الدقة"الطريان ويف هذا النوع من التصويب جيب اهتمام الالعب حبسن التوجيه 

  : رمية اجلزاء -3-4-ب

بني الالعب املصوب وحارس وتلعب فيها اخلربة و القدرة على التركيز دورا هاما يف جناح  وهي عبارة مباراة أخرى

الالعب املهاجم يف إحراز األهداف حيث يقوم الالعب بإختبار زاوية التصويب وارتفاعها وقوة وسرعة التصويبة طبقا 

  )3( .لتحركات وسلوكات حارس املرمى خالل قيامه بعملية الصد

  

                                                           

  . 34، ص2002، 2، مركز الكتاب  للنشر، ج1، طيثةرباعية كرة اليد احلدكمال عبد احلميد إمساعيل، حممد صبحي حسنني،  )1(

  .107، مرجع سابق، صكرة اليد للجميعمنري جرجس إبراهيم، )2(

  . 30عماد الدين عباس أبو زيد، مدحت حممود عبد العايل الشافعي، مرجع سابق، ص)3(



  :احلركية األساسية الدفاعية يف كرة اليداملهارات  - 7

  : املهارات احلركية الدفاعية ضد مهاجم غري مستحوذ على الكرة -أ

إن هدف الدفاع مل يعد مقصورا على منع الالعب املهاجم من تسجيل هدف على مرماه، بل أصبح هدف الدفاع 

  .للكرة أو حلظة استالمه أو عند اإلستحواذ عليها  يتمثل يف توظيف املهارات الدفاعية ضد الالعب املهاجم قبل استالمه

  : وتتضمن املهارات الدفاعية ما يلي

  التحركات الدفاعية  - 

  التوقف  - 

  حجز املهاجم  - 

  تفادي احلجز  - 

  : املهارات احلركية الدفاعية ضد مهاجم مستحوذ على الكرة -ب

الغرض منها منع الالعب املهاجم من التصويب حنو املرمى وإعاقة التمريرات وحماولة استرجاع الكرة من الفريق اخلصم 

  : من خالل توظيف بعض املهارات الدفاعية الفردية واجلماعية، وتتضمن هذه املهارات ما يلي

  . إعاقة التمريرات -

 . إعاقة التصويبات -

 ). اخلداع( التصدي للمراوغة  -

 .الدفاع ضد التنطيط -

 )1( .الدفاع ضد حركة املتابعة بعد احلجز -

  

 

                                                           

  . 27 -22، ص ص 1999، مركز الكتاب للنشر، 1، ط الدفاع يف كرة  اليدكمال دويش، عماد الدين عباس أبو زيد، سامي حممد علي،  )1(



   :الصفات البدنية الضرورية لكرة اليد -8

ملا كانت كرة اليد احلديثة تتطلب أن يكون الالعب متمتعا بلياقة بدنية عالية، فقد أصبحت أيضا اللياقة البدنية 

ضرورية لالعب كرة اليد إذ متثل جانبا هاما يف إعداد الربامج التدريبية، كما تتصف كرة اليد احلديثة بالسرعة يف اللعب 

من الضروري تنمية الصفات البدنية لالعب وتطويرها، إذ يرجع هلا األثر املباشر يف  نهفإواملهارة يف األداء الفين واخلططي لذا 

ان متوسط املسافة اليت  حتسني مستوى األداء املهاري واخلططي السيما أثناء املباريات، ففي دراسة أجريت يف أملانيا وجد

   )1(.)متر3300(يقطعها العب كرة اليد يف املباريات تبلغ 

داد البدين يف كرة اليد كل اإلجراءات والتمرينات املخططة اليت يضعها املدرب، ويتدرب عليها ويشمل اإلع

الالعب لينمي الصفات البدنية الضرورية لإلرتقاء مبستوى األداء املهاري و اخلططي بالكرة ومن دوا املطلوب منه وفقا 

   )2(.ملتطلبات اللعبة

   :صفات بدنية لإلعداد البدين العام -8-1

  : ميكن حصر الصفات البدنية الضرورية العامة لكرة اليد فيما يلي

املطاولة، القوة، السرعة، املرونة، الرشاقة، التوافق و التوازن إذ يهدف األعداد البدين العام إىل تنمية الصفات البدنية 

وتطويرها، وكفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي العامة اليت ميكن على أساسها بناء الصفات البدنية اخلاصة بلعبة كرة اليد 

والقوة العضلية والعصبية بوضعهم أهم مسات العيب كرة اليد، ويساعد ذلك على ما يسمى باإلقتصاد احلركي يف اجلهد بأداء 

   )3(.احلركات السليمة بأقل جهد فسيولوجي ممكن مع أداء عايل مهاريا وخططيا

  

  

                                                           

  . 21، ص1999، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، األسس الفسيولوجية لتدريب كرة اليدكمال دويش و آخرون ، )1(

  . 84، ص 1999، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، الطب الرياضي يف كرة اليدأسامة رياض،  )2(

  . 34-33،ص ص 2007، 1دار دجلة، ط سجة كرة اليد،فلالدكتور  بزاد على جوكل،  )3(



  : و تتضمن ما يلي: الصفات البدنية لإلعداد البدين اخلاص -8-2

  القوة املميزة بالسرعة، مطاولة القوة و مطاولة السرعة  - 

إذ يهدف اإلعداد البدين اخلاص لالعيب كرة اليد إىل تنمية الصفات البدنية اخلاصة و الضرورية لألداء يف لعبة كرة 

ة واخلططية على أن يكون مرتبط باإلعداد البدين العام ارتباطا وثيقا يف مدة التدريب اليد وتزويد الالعب بالقدرات املهاري

كلها، ويرتبط التدريب يف هذا اإلعداد باملهارات واخلطط بالتدريب لتنمية الصفات البدنية وتطويرها، والغرض العام مما سبق 

يب لالعب ليحسن مستوى أدائه العام فيما يسمى بالبناء هو زيادة كفاءة اجلهازين الدوري والتنفسي واجلهاز العضلي و العص

  .البدين و هو أساس ومهم لالعبني والسيما للناشئني منهم 

  : صفات بدنية أخرى -8-3

  .القوة اإلنفجارية مطاولة األداء الدقة

درب وترتبط هذه الصفات كلها باألداء البدين واملهاري واخلططي وهي ممزوجة بأكثر من صفة، ويستطيع امل

تنميتها و تطويرها من خالل تدريبات الدفاع أو اهلجوم أو تكرار األداء أو التحركات املختلفة يف أثناء القيام بأخذ اجلوانب 

  .املهارية أو اخلططية بالكرة أو من دوا سواء بالدفاع أو اهلجوم 

  : تقسم وفقا لذلك إىل حيثويرها والتمرينات هي الوسيلة األساسية لتنمية املتطلبات البدنية لكرة اليد و تط

  . مترينات إعداد عامة أو شاملة وهي تؤدي من دون كرة اليد وتكون شاملة ألجزاء اجلسم كله - 

  .مترينات خاصة بكرة اليد - 

  . مترينات املنافسات واملباريات - 

  )1(. مترينات الراحة اإلجيابية - 

  

                                                           

  . 35- 34مرجع سابق، ص ص  فلسجة كرة اليد،الدكتور بزار علي جوكل ، )1(
  



  

  : خالصة 

بتحوالت عدة من نشأا إىل اآلن وهذا من أجل حتسينها وتطويرها كلعبة ميكن القول أن كرة اليد اليت مرت 

وأخذت مكانة  اجلماعية رياضية مقننة، فكل املراحل اليت مرت ا ساعدا على فرض مكانتها ضمن حظرية الرياضات

  . مرموقة بينها

ها ضمن جماالا ثبيتالبلدان لت كما أن شعبيتها جعلتها حمل دراسة للعديد من الباحثني وحمل اهتمام العديد من

الرياضية، ويف قوانينها وخصوصية ،لعبها املعروف باجلري وسرعة التنقل حيث أصبحت منتشرة يف أغلبية بلدان العامل، 

 . والقت إقباال مجاهرييا كبريا عليها، كما أا أخدت مكان أويل من حيث التتوجبات واإلهتمام
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  :متهيد

تعترب الكرة الطائرة إحدى العاب الكرة بصفة خاصة واأللعاب اجلماعية بصفة عامة فهي من األلعاب الراقية اليت    

   .متارس يف املقابالت الدولية واألوملبية و الوطنية أي ما يعرف بالبطوالت

فقد أصبحت هذه اللعبة تتسم بالديناميكية اليت ينتج عنها ارتفاع مستوى اإلثارة، فهي نسبيا حديثة وحيوية باملقارنة 

وانتشرت سريعا وازداد مستواها من حيث األداء يف أحناء العامل و هلذا أردنا أن ،باأللعاب التقليدية األخرى فهي منتشرة 

اء العامل وكذا تاريخ الكرة الطائرة يف اجلزائر حنالطائرة من مكان نشأا وتطورها يف أنتكلم يف هذا الفصل عن رياضة الكرة 

   .ارات األساسية والصفات البدنية اخلاصة بالعيب الكرة الطائرةهو مميزات وخصائص هذه اللعبة وكذا امل،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :ماهية الكرة الطائرة  -1

تقسمه الشبكة  امتار9و عرضه  متر18الكرة الطائرة رياضة مجاعية يتقابل فيها فريقني فوق ميدان يبلغ طوله 

و اهلدف هو حماولة إسقاط الكرة يف جهة اخلصم وتفادي سقوطها ،متر إلناث  2.33متر للذكور و 2.43هو ارتفاعها 

عن طرق اللعب اخللقي حيث يبدأ بضرب الكرة وذلك يف اجلزء اخلاص به، وتتحرك الكرة فوق الشبكة ببدء اللعب 

س ملإن وجدت، وال ميكن لالعب واحد  بإالرسال ولكل فريق احلق يف ملس الكرة ثالث مرات دون حساب ملسة الصد

  )1(.الكرة مرتني متتاليتني ويستمر اللعب حىت تالمس الكرة األرض أو عدم حتقيق إرسال صحيح

  :رة يف العامل تاريخ و نشأة الكرة الطائ -2

سنة تقريبا قبل امليالد مما تدل عليها اآلثار 3000فكرة طريان الكرة يف اهلواء و إعادا هي لعبة قدمية جدا أي مند 

املوجودة يف مقابر الفراعنة، وهناك صور أخرى قدمية يف أمريكا واندونيسيا نشري إىل قدف الكرة ولقفها من جانب إىل آخر 

سنة، أما يف اليابان قدميا فقد كانت حماوالت لعب الكرة تدور حول قدف الكرة يف هدف 2000و ذلك مند حوايل 

وهناك معلومات و تقارير نظرية تشري إىل أنه يف الربازيل ويف مشال أمريكا كانت حماوالت لعب الكرة تقام بني فريقني كل 

   .منهما حياول احلصول على الكرة و يرميها لفريقه

ن الشعب اإليطايل عرف لعبة تشبه الكرة الطائرة خالل العصور الوسطى مث انتقلت إىل أملانيا عام أما حديثا فيقال أ

من أن التاريخ الرياضي يعترب الكرة الطائرة من األلعاب احلديثة اليت  مذلك بالرغ" فوست بول" وكانت تسمى ،م 1893

مدرس " مورغان مويليا"جاءت عن طريق البحث عن طريقة جديدة لقضاء أوقات الفراغ و يرجع منشأ الكرة الطائرة إىل 

وقد " املينونيت"أطلق عليها اسم وقد " ساسا شوسي"د بوالية بق جلمعية الشباب املسيحية وليوالتربية البدنية واملدير السا

ان الكرة ، حيث اقترح تغري امسها إىل الكرة الطائرة، نظرا الن الفكرة الرئيسية للعب هي طري"هالستيد. د"شاهد هذه اللعبة 

 شبكة التنس وثبتها إىل ارتفاع" ويليام مورغان" م، وقد استعمل 1895 ور الشبكة و كان هذا عامعاليا وخلفا، وأماما لعب

  )2(.أقدام من األرض وكانت الكرة املستعملة هي مثابة كرة السلة الداخلية 6

  

                                                           

 
اإلسـبانية  " سفيل"للفدرالية العاملية للكرة الطائرة املنعقدة يف مدينة  27املنشور الصادر يف املؤمتر  (FIVB)منشورات اخلارجية للكرة الطائرة القانون الرمسي للكرة الطائرة املعتمد من طرف  (1)

2000 . 
(2)
 .11، ص 1999، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب،  القاهرة،  )قانون –حتليل  -تدريب -تعليم–تاريخ (الكرة الطائرةعلي مصطفى طه،  



وقد انتشرت لعبة الكرة الطائرة يف العامل أمجع مند ذلك الوقت، ومما ساعد على انتشارها بني الشباب هو رغبتهم  

لطائرة على املستوى العاملي سنة انتشرت الكرة ا ،يف إجياد العاب صيفية مناسبة كاأللعاب الشتوية يستطيعون ممارستها

م مث انتقلت 1910م عندما أصبحت كندا تتبىن هذه اللعبة، ويف نفس العام انتقلت إىل اهلند مث الفلبني والبريو عام 1900

م وقد دخلت الكرة الطائرة إىل أوروبا عن طريق اجليش األمريكي أثناء احلرب العاملية األوىل، وبعد 1914لترا عام إىل اجن

م و يف إفريقيا عام 1919م ويف تشيكوسلوفاكيا وبولندا سنة 1981نتهاء احلرب انتشرت اللعبة يف يوغسالفيا سنة ا

   :خ يف تطور الكرة الطائرةيوهذه بعض التوار. م1923

  .أول بطولة دولية للكرة الطائرة لرجال بتشيكوسلوفاكيا: 1922

   .نشاء احتاد دويل للكرة الطائرةأول خطوة إل: 1928

   .الكرة الطائرة للسيدات أدرجت ضمن األلعاب االوملبية يف السلفادور: 1932

   .(FIVB)ابريل إنشاء أول احتاد دويل للكرة الطائرة  20- 18: 1947

   .ا اإلحتاد السوفيايت أول بطولة دولية للرجال والسيدات وفاز: 1949

  .كلعبة واسعة االنتشارمث إدراج الكرة الطائرة يف األلعاب األوملبية : 1957

   .أقيمت أول بطولة كأس إفريقيا الشمالية: 1975

   .)أمريكا( الدورة األوملبية أتالنتا : 1996

  )1(.تقام بطولة العامل للرجال والسيدات يف اليابان: 1998

  

  

                                                           
(1)
 . 14  -12سابق،ص صعلي مصطفى طه، مرجع  



  : تاريخ الكرة الطائرة يف اجلزائر -3

ىل، وكانت هناك فرق قليلة موجودة داخل فدرالية مجعيات ظهرت الكرة الطائرة يف اجلزائر بعد احلرب العاملية األو

الشمالية، حيث بدأت ممارستها  ةم وذلك بعد ظهور الفدرالية اإلفريقي1936اجلمباز اإلفريقية لكنها مل تلعب رمسيا إال عام 

  . و الشرق اجلزائريمث حنيف اجلزائر العاصمة مث اجتهت حنو الغرب 

م وكان عدد املنخرطني 1962ديسمرب  08حتادية اجلزائرية للكرة الطائرة يف أنشأت اإلة عهدة االستقالل ويف بداي

حتادية ت من بني األهداف اليت وضعتها اإلوكان .من طرف فئة معينة من اتمعال منخرط فقط، ألا مل تكن متارس ا 120

ناء العديد من املالعب والقاعات الرياضية بعث هذه الرياضة إىل داخل اتمع حبيث تشمل مجيع فئات الشعب، فقامت بب

  )1( .اليت تضم هذه الرياضة كما عملت أن تضعها ضمن املناهج املدرسية لتدرس نظريا و تطبيقيا يف املدارس

  :مميزات و خصائص لعبة الكرة الطائرة -4

قدر ما تعتمد على التكوين البدين ما مييز الكرة الطائرة على باقي األلعاب املشاة أا تعتمد على القدرات العقلية ب

ففي كل حركات الكرة الطائرة جند أن الالعب يفكر ويوافق بني جهازه العصيب والعضلي ويعرف كيف حيلل مواقف 

بطأ وأين يتم تغري الالعبني ملراكزهم ومىت و كيف ومن يلعب الكرة املرتدة من الشبكة يف الوقت ياللعب، مىت يسرع ومىت 

  )2(.املناسب

  

  

  

                                                           
(1)
 .8،ص1994، دار اهلدى، عني مليلة اجلزائر، الكرة الطائرةعلي معوش،  
(2)
 .17، ص2001، مطابع أمون، الطبعة األوىل، مصر األسس الفنية ملهارات الكرة الطائرة ملعلم و املدربحممد سعد زغلول، حممد لطفي السيد،  



  : وميكن تلخيص خصائص الكرة الطائرة فيما يلي

   .يعترب ملعب الكرة الطائرة أصغر ملعب يف األلعاب اجلماعية - 

  . يعترب ملعب الكرة الطائرة أكرب هدف يف األلعاب اجلماعية ميكن التصويب عليه - 

املراكز األمامية واخللفية ميكن لالعب أن يعلب يف مجيع . ميكن إعادة الكرة و لعبها حىت ولو خرجت خارج امللعب - 

   .ما عدا الالعب احلر فهو يلعب يف املراكز اخللفية فقط

  .ميكن للفريق دخول ملعب الفريق املنافس  لكل فريق ملعب خاص ال - 

  .لعبة الكرة الطائرة ليس هلا وقت حمدد - 

 .حتمية أداء ضربة اإلرسال جلميع أفراد الفريق - 

 )1(.الفريقنيالبد أن تنتهي املباراة بفوز أحد  - 

  : املهارات األساسية يف الكرة الطائرة -5

رسال هو الضربة اليت يبدأ ا اللعب يف املباراة ويستأنف عقب انتهاء الشوط وبعد كل خطأ، وهو عبارة عن اإل :اإلرسال-أ

الكرة باليد املفتوحة أو جعل الكرة يف حالة لعب بواسطة الالعب الذي يشغل املركز اخللفي األمين يف الفريق والذي يضرب 

   .املقفلة أو بأي جزء من الذراع دف إرساهلا من فوق الشبكة إىل ملعب الفريق املنافس

  

  : أمهية و مميزات اإلرسال - 1-أ

ترجع أمهية اإلرسال إىل أنه أحد املهارات األساسية ذات الطابع اهلجومي حيث أن الفريق ال يستطيع حتقيق النقاط 

به، فيجب على العيب الكرة الطائرة أن يدركوا أن اإلرسال ليس جمرد عبور الكرة فوق الشبكة، ولكن جيب بدون اإلحتفاظ 

رتفاع واملكان احملدد وهذا مما على أن يراعوا فيها املسافة و اإلرسال بطريقة جيدة ودقيقة العيب الفريق أن جييدوا أداء اإل على

 اختاذ مواقف الدفاع، ويستطيع الفريق إهدار النقاط من خالل اإلرسال و إىل ليدفع العيب الفريق املنافس يف كل إرسا

  )2(.العب اإلرسال يكون أداؤه مستقل و بدون تأثري من زمالئه أو الفريق املنافس

  

                                                           
  .61، ص 1996، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب، مصر، احلديثة موسوعة الكرة الطائرةأكرم زكي حطايبة، (1)
 .57علي مصطفى طه، مرجع سابق ، ص(2)



  : رسال دف إىل حتقيق إحدى الغرضني مهاوأنواع اإل

   .اكتساب نقطة سريعة ومباشرة - 

  )1(.تصعيب عملية القيام جوم من اخلصم - 

  : أنواع اإلرسال - 2-أ

  : اإلرسال العادي من األسفل إىل األعلى -1- 2-أ

رسال وأكثر استخداما عند املبتدئني يؤدي بتقدمي إحدى القدمني عن األخرى، حبيث تكون هو ابسط أنواع اإل

القدم املتقدمة عكس اليد الضاربة مع ثين الركبتني قليال وميل اجلدع إىل األمام باالتزان حبيث يقع ثقل اجلسم على القدمني 

ام اجلسم وبإرتفاع الوسط، بينما تتأرجح الذراع بالتساوي، حتمل الكرة بإحدى اليدين حسب طبيعة املرسل و توضع أم

الضاربة إىل اخللف مث إىل األمام جبانب اجلسم لضرب الكرة بعد تركها من اليد األخرى حيث يكون اجتاه اليد الضاربة من 

  )2( .األسفل إىل األعلى 

  : اإلرسال األمامي من األعلى -2-2 -أ

التوافق واإلنسجام بني حركات الذارعني و مفاصل اجلسم ويؤدي بان إن إتقان هذا النوع من اإلرسال حيتاج إىل 

باليدين معا  ويقف الالعب وجنبه موجه إىل الشبكة أي اجلنب املعاكس للذراع بالتساوي، ميسك الكرة باليد غري الضاربة أ

ة اليت تبدأ فيها الكرة باهلبوط نتناء املرفق يف مستوى الرأس ويف اللحظإأمام اجلسم مث تقذف عاليا ويقوس اجلسم للخلف مع 

متتد مفاصل الرجل اخللفية بينما ترتفع الذارع الضاربة للكرة، متتد مجيع مفاصل اجلسم و تستمر حركة الذراع الضاربة 

  )3(.خلف الكرة بإعطائها القوة و التوجيه الصحيح

  

  

                                                           
 .21، ص1990، الطبعة األوىل  ، دار املعارف،  مصر ، الكرة الطائرةزينب فهمي،  (1)
(2) )3(

 . 138- 131التوزيع، بريوت،ص ص ، الشركة العربية للنشر و الكرة الطائرة للبنات و األوالدعصام الدين الوشاحي،  



  : االستقبال -ب

لتهيئتها لالعب املعد أو لزميل يف امللعب وذلك بإمتصاص هو استقبال الكرة من الالعب املرسل للفريق املنافس 

سرعتها و قوا و بتمريرها من األسفل إىل األعلى بالساعدين أو بالتمرير من أعلى حسب قوة الكرة وسرعتها و وضع 

  )1(.الالعب املستقبل

لكرة الطائرة فمند نشأة الكرة الطائرة يعترب الدفاع عن اإلرسال من املهارات الدفاعية ذات أمهية كبرية يف ا: أمهيته - 1-ب

وحىت وقتنا احلاضر تنوعت وتتابعت طرق استقبال الكرة، سواء بالكفني أو الذراعني وبعد أن كانت تؤدي من األعلى 

بإستخدام السطح الداخلي  ىوتؤد Beggerأصبحت الطريقة املتبعة حاليا بالذراعني من األسفل ما يطلق عليها 

  .مان استالم الكرة بالطريقة اجليدة ولتوصيلها للزميل بدون حدوث أخطاءللساعدين، وذلك لض

الكرة باليدين أو بيد واحدة من أعلى أو من األسفل القيام بتوجيهها لألعلى مع تغري اجتاهاه بدون  مهو استال: التمرير -ج

  .استقرارها على اليدين

  : أنواع التمرير -1-ج

األكثر استخداما يف اللعب للمسافات القصرية واملتوسطة أو الطويلة أو يف عملية هو : التمرير من األعلى - 1-1-ج

   )2(.وية و السريعة ومن بني أنواع التمرير من األعلىقاإلعداد أو استقبال الكرات ال

  

  

  

                                                           
 .69علي مصطفى طه، مرجع سابق، ص(1)
2)(
 .30-29، ص ص  1964، دار العلم للماليني، بريوت، الكرة الطائرة املبادئ األساسيةحسني عبد اجلواد،  



لركبتني تؤدي بتقدمي إحدى القدمني عن األخرى مبسافة صغرية بينما ثين ا: التمرير من األعلى إىل األمام -1- 1-1-ج

زان وثين الذراعني من مفصل املرفقني ويوضعان جبانب اجلسم أما اليدين فتكونان متجاوزين ليال ومييل اجلدع إىل األمام بإتق

أمام الصدر األصابع منتشرة وممتدة بإختاد مستوى الرأس تتحرك اليدان إىل األعلى الستقبال الكرة و عند مالمستها األصابع 

   .جتاه املطلوبعية خفيفة متهيدا لتوجيهها يف اإلجر تقوم الذراعان حبركة

تؤدي بإجناز نفس وضعية التمرير من األعلى إىل األمام مع مالحظة مد الذراعني أعلى : التمرير إىل اخللف -2- 1-1-ج

ملسها قليال من الوضع األصلي وعند وصول الكرة فوق  الرأس يقوم حبركة تقوس مناسبة مع قدف الكرة إىل اخللف وعند 

  )1(.متتد مفاصل اجلسم خلف الكرة

  : التمرير من الدحرجة - 2-1-ج

تستخدم هذه التمريرة يف حالة التأكد من أخد الوضع الصحيح إلستالم الكرة باألصابع اليدين وتستعمل يف حالة 

الكرة منخفضة القريبة من الشبكة أو البعيدة عن الالعب حيث يتحرك الالعب بالقدم القريبة للكرة بأخذ خطوة كبرية حىت 

  مريرة املنخفضة، وميكن أداء هذا النوع يصل إىل وضع أسفل الكرة، حيث يتمكن من أداء الت

ه املهارة تتميز خبصوصيتها فيجب تفادي عامل اخلوف وخصوصا ذهفمن التمرير مع الدحرجة للجانب أو اخللف 

 )2(.لدى الناشئني 

 

  

  

                                                           
(1)
 . 30- 29، ص ص  نفس املرجع السابق، الكرة الطائرة املبادئ األساسيةحسني عبد اجلواد،  
(2)
 .112- 84، مرجع سابق،ص صالكرة الطائرةعلي مصطفى طه،  



  : التمرير من األسفل - 3-1-ج

الوضعية السابقة للتمرير مع تستخدم إلستقبال الكرات الساحقة أو ضربات اإلرسال بأنواعها، يؤدي بإختاذ نفس 

اليدين سويا، حبيث يكون اإلامان متوازيان و متالصقان و أصابع إحدى اليدين مستقرة يف راحة اليد األخرى، يف حلظة 

ص قوة صدمة الكرة، وتضل الذراعان مفروقتان و ملتصقتان ااستقبال الكرة متد الساق مع اجلسم و من أعلى المتص

  )1( .ببعضهما

ا إىل ملعب هها بالكامل فوق الشبكة وتوجيهتدين بقوة لتعدييحدى الاهو عبارة عن ضرب الكرة ب: رب الساحقالض -د

  .الفريق املنافس بطريقة قانونية 

اهلدف من الضرب الساحق يف لعبة الكرة الطائرة هو احلصول على نقطة من نقاط املباراة  أو احلصول على : أمهيته -1-د

  .اإلرسال 

هذه املهارة نوعية معينة من الالعبني، يتميزون بسرعة البديهة وحسن التصرف والثقة بالنفس وارتفاع وتتطلب 

  )2( .القامة وقوة العضالت الرجلني والسرعة احلركية الفائقة والرشاقة والقوة االنفجارية العالية يف الوثب والضرب

  

  

  

  

                                                           
(1)
 . 40، ص1990، ترمجة فريق كمونة، مطبعة بغداد، سلسلة اإلكتشاف الرياضي للكرة الطائرةكلني اكسرون، فراش سكافس،  

2) .112-84، مرجع سابق، ص صالكرة الطائرةعلي مصطفى طه، )  



  : طريقة أداءه -2-د

رب يف اللحظة اليت تترك فيها الكرة يد الالعب الذي يتوىل اإلعداد فيأخذ خطوة يؤدي بتحرك الضا :اإلقتراب -1-2-د

إىل األمام بالقدم املناسبة، مث تتحرك القدم يف وثبة طويلة سريعة ومتوسطة اإلرتفاع ترتل مبوازاة القدم األخرى و على مسافة 

   .مناسبة منها وتتحرك الذراعان يف أرجحه إىل اخللف

من الوضع السابق تثىن الركبتني وينتقل ثقل اجلسم على األمشاط و تتحرك الذراعان يف حركة  :اإلرتقاء -2-2-د

هما بينما تتابع الذراعان حركت متأرجحة من اخللف إىل األمام، و يف هذه اللحظة متتد مجيع مفاصل اجلسم متجهة إىل األعلى

  .إىل األعلى يف حماولة إلكتساب أعلى ارتقاء 

عندما يصل جسم الضارب إىل أعلى ارتقاء له يتحرك اجلزء العلوي من الصدر يف حركة تقوس و ثين  :الضرب -3-2-د

اللحظة املناسبة تدفع الذراع الضاربة إىل األمام لتضرب الكرة باليد  الذراع الضاربة إىل اخللف من مفصل املرفق، ويف

  .ة بواسطة اندفاع اجلسم إىل األمام واألسفل بقوةاملفتوحة ف حركة انقباض مع إعطاء الضربة القوة الدافع

بعد عملية ضرب الكرة يكون اهلبوط على القدمني يف نفس املكان الذي ارتقى منه دون جتاوز خط  :اهلبوط -4-2-د

  )1( .املنتصف مع ثين الركبتني لتساعد على امتصاص صدمة اهلبوط

  : أنواع الضرب الساحق -3-د

   .الضربة الساحقة املواجهة - 

   .الضربة الساحقة املواجهة بالدوران - 

   .)اخلطافية( الضربة الساحقة اجلانبية  - 

   .)الصاعدة( الضربة الساحقة السريعة  - 

   .غالضربة الساحقة الساقطة بالرس - 

 )2(.الضربة الساحقة باخلداع - 
  

  

                                                           
(1)
 .61-60، مرجع سابق ،ص صاألساسية الكرة الطائرة املبادئحسني عبد اجلواد،  
(2)
 . 115، 114، مرجع سابق، ص ص الكرة الطائرةعلي مصطفى طه،  



  : الصد -هـ

للشبكة أو قريبا منها، وذلك بالوثب هو عملية يقوم ا العب أو ثالثة العبني معا من املنطقة األمامية مواجها 

   .لألعلى مع مد الذراع أو الذراعني لإلعتراض الكرة املضروبة ساحقا، من ملعب الفريق املنافس فوق احلافة العليا للشبكة

  : أمهيته -1-ـه

  يعترب الصد من املهارات األساسية يف عملية الدفاع عن امللعب  - 

  إحباط عزم الفريق املنافس  - 

  امتصاص قوة الضربة الساحقة  - 

 )1(.تستخدم كمهارة هجومية الفريق املناسب - 

  : ئط الصداأنواع ح -2-ـه

  .الصد اهلجومي لكرة نوجه مباشرة حنو اخلصم  - 

  .الصد الدفاعي لكرة تصد من طرف الالعبني لكي تبقى يف منطقة اخلصم  - 

  .الصد الفردي يتصدى العب فقط للهجوم  - 

 )2( .ثة يتصدون مع بعض للكرة أثناء اهلجومالثالصد اجلماعي العبني أو  - 

  

  

  

                                                           
(1)
 .137، مرجع سابق، صالطائرة الكرةعلي مصطفى طه،  
(2)
 . 51، ص1987، دار الفكر العريب، القاهرة، )قانون –خطط  –مهارات (الكرة الطائرة محدي عبد املنعم،  



  : الصفات البدنية اخلاصة بالكرة الطائرة -6

فات بدينة معينة خاصة ا ومنها لعبة الكرة الطائرة، إذ يتطلب من الالعبني صإن لكل لعبة من األلعاب الرياضية موا

والتحمل من أجل تكامل األداء واإلرتقاء إىل املستويات صفات عديدة ومتنوعة مثل القوة والسرعة واملرونة والرشاقة 

  )1(.العالية

  : القوة -6-1

اجيابيا باألداء املهاري، فهي العامل  االيت من أنواعها القوة اإلنفجارية اليت تعد أهم الصفات البدنية اليت ترتبط ارتباط

  )2( .األساسي يف القدرة على تطوير األداء

  )3(.لتكوين الصفات البدنية املتعددة مثل تنمية عنصر السرعة والتحمل العضلي كذلك هي عنصر مهم وضروري

  )4(. كما ال ننسى األمهية الكبرية للقوة املميزة بالسرعة و اليت ترتبط بدرجة إتقان األداء املهاري

  : السرعة -6-2

ممكن و يف ظروف معينة و ت قو رنسان على القيام باحلركات يف أقصهم من السرعة كصفة حركية قدرة اإليف

  .يفترض يف هذه احلالة أن تنفيذ احلركات ال يستمر طويال

ة أو غري املتشاة بصورة متتابعة و ناجحة يف أقل وقت ممكن اشالقدرة على أداء احلركات املت يفلك السرعة كذ دوتفي  

إلحداث ثغرات يف دفاع اخلصم من خالل سرعة  وتتضح أمهيتها يف املباراة عند مفاجأة اخلصم أو الفريق املنافس باهلجوم

أداء التمرين والتحرك، تعترب السرعة بكل أنواعها من أهم مميزات العب الكرة الطائرة احلديثة حيث تساهم يف زيادة فعالية 

  )5( .اخلطط اهلجومية

  

  

                                                           
(1)
 . 115،ص1997، الطبعة الثانية، القاعدة مركز الكتاب للنشر، األسس العلمية للكرة الطائرة و طرق القياس و التقوميحممد صبحي حسنني و محدي عبد املنعم،  
(2)
 .91، ص1994، الطبعة األوىل ، دار املعارف،  القاهرة، علم التدريب الرياضيحممد حسن عالوي،  
(3)
 .170- 168،ص ص 1987، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية ، دار الفكر العريب،  القاهرة، القياس و التقومي يف التربية الرياضيةحممد صبحي حسنني،  
(4)
 .133،ص 1997، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب، القاهرة، التدريب الرياضي األسس الفسيولوجيةأبو العال عبد الفتاح،  
(5)
 .45، ص1984، املطبعة اجلامعية، بغداد الصفات احلركية مكوناتقاسم حسن حسني،  



  : الرشاقة -6-3

إلرتباطها الوثيق بالصفات البدنية من جهة هناك معاين كثرية حول مفهوم الرشاقة وحتديد مفهوم الرشاقة نظرا 

والتقنيات من جهة أخرى، تعرف بأا قدرة الفرد على تغري أوضاعه يف اهلواء كما تتضمن أيضا عناصر تغيري اجتاه وهو 

  )1( .عامل هام يف معظم الرياضات إلضافة عنصر السرعة

ليت يقوم ا الفرد سواء بكل أجزاء جسمه أو جبزء ويرى البعض أن الرشاقة هي القدرة على التوافق اجليد حلركات ا

   .معني 

من انسب التعاريف احلالية ملفهوم الرشاقة يف عملية التدريب الرياضي إذ يرى أن " وتزه"ويعترب التعريف الذي قدمه 

  : الرشاقة هي

  .القدرة على إتقان التوافقات احلركية املعقدة •

   .يةالقدرة على سرعة وإتقان املهارات احلرك •

  )2( .القدرة على سرعة تعديل األداء احلركي بصورة تتناسب متطلبات املواقف املتغرية •

   :املرونة -6-4

وعن أمهية و . املرونة بكوا القدرة على أجاء احلركات ملدى واسع ويتفق معه معظم العلماء" زاسيورسكي"يعرف 

ونات احلالة البدنية لالعب الكرة الطائرة حيث من كأحد امل إىل أا" الري كيش"مضمون املرونة يف الكرة الطائرة يشري 

  )3(.رختاء للتوتر العضلي، التناسق واإلقابلة العضالت واألربطة لإلمتطاط، قابلية املفاصل للحركة: ضمنها

  :التحمل -6-5

والضغط قوة أو مقدرة الفرد على العمل لفترات طويلة وقدرته على مقاومة التعب والتغلب على املقاومات 

  )4( .اخلارجي دون هبوط مستوى الكفاءة و الفاعلية

  

  

                                                           
(1)
 .200، مرجع سابق، صمكونات الصفات احلركيةقاسم حسن حسني،  
(2)
 .110، دار املعارف، مرجع سابق، صعلم التدريب الرياضيحممد حسن عالوي،  
(3)
 .147، ص1997الطبعة األوىل ،مركز الكتاب و النشر، القاهرة ، ، األسس العلمية للكرة الطائرة و طرق القياس و التقوميحممد صبحي حسني،  
(4)
 35، دار الفكر العريب، مرجع سابق، صالتدريب الرياضي األسس الفسيولوجيةأبو العال عبد الفتاح،  



  : خالصة

تطور الكرة الطائرة مند نشأا إىل يومنا هذا، يعترب تطورا ملحوظا وجناحا ملموسا ملا حققته وستحققه هذه اللعبة 

االحتادات األخرى والنوادي و الفرق بواسطة املشرفني عليها والقائمني على جناحها وتطورها من االحتاد الدويل إىل باقي 

الرياضية وحىت اهلواة ومشجعي وحميب هذه اللعبة اليت أصبحت معشوقة اجلماهري، لذا وجب على املدربني والالعبني بالدرجة 

  .للعبة ) الفين واخلططي( األوىل إتقان األداء املهاري 

ثة يف جماة الفريق املنافس ال تقل أمهية عن اللياقة ونتيجة التطور الكبري يف اللعبة واستحداث أساليب مهارية حدي

البدنية اليت جيب أن تتقن بدرجة كبرية وعالية لكي تسهل على الالعب أو الفريق معرفة اجلوانب اخلططية سواء كانت 

م األداء املهاري هجومية أو دفاعية، حيث يشري املستوى املهاري للفريق يف لعبة الكرة الطائرة إىل حالة الالعب يف مدى تقد

سواء األداء الفردي أو األداء اجلماعي للفريق، وإتقان تام للمهارات احلركية يعترب اهلدف النهائي لعملية اإلعداد املهاري 

 . والذي يتأسس عليه الوصول ألعلى املستويات
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  : متهيد

كانت والزالت اللياقة البدنية حمل دراسة من قبل العديد من العلماء و الباحثني وهذا من خالل مفاهيمها ومكوناا 

إضافة إىل طرق تدريبها وهذا كله من أجل الوصول بالفرد الرياضي إىل أعلى مستوى بدين ميكنه أن يبلغه وذلك يوم املنافسة 

  . بالتايل حتقيق نتائج جيدة يف نوع الرياضة التخصصيةمن أجل تدعيم املستوى الفين واخلططي و

  ).القوةالسرعة واملداومة، ( دراسة ـوعليه جاء هذا الفصل ليوضح بعض من جوانب اللياقة البدنية، وبعض عناصرها قيد ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  : مفهوم اللياقة البدنية -1

من  (FR.PAVCK) (J.KOZIK)من أمريكا وكذلك اخلبريين  (LLARON et BOCHER)حسب رأي كل من 

تشيكوسلوفاكيا سابقا فإن مفهوم اللياقة البدنية تشمل جمموعة قدرات عقلية ونفسية وخلقية و اجتماعية و ثقافية وفنية و 

  . )1( بدنية

جلسم و اليت تشخص اللياقة البدنية هي نتيجة تأثري التربية الرياضية يف أجهزة ا (KORYAKVRSKI)كما يعرفها 

املستوى وتطور القدرة احلركية كما أن مفهوم اللياقة البدنية يعطي نفس مفهوم الصفات البدنية أو الصفات احلركية أو 

القابلية الفيزيولوجية أو اخلصائص احلركية، فمفهوم اللياقة البدنية يشمل اخلصائص البدنية األساسية للرياضة اليت توثر على 

فالغرض من تنمية اللياقة البدنية الوصول إىل الكفاءة كقاعدة أساسية للبناء السليم و الوصول إىل اإلجناز  منوه و تطوره،

  )2( .األعلى

ويرى بسطوسي وعباس صاحل يف مصطلح ومفهوم الصفات البدنية بأنه ناتج عن ترمجة مصطلحات أجنبية متعددة 

ية القدرات الفزيولوجية األساسية للفرد، واليت هلا تأثري يف حياته تعطي نفس املعىن فتجد الصفات اجلسمية الصفات احلرك

التحمل، السرعة، القوة، املرونة والرشاقة أما املدرسة األمريكية فتسميها : ومنوه و اتزانه واليت تتكون من الصفات التالية

  )3( .عناصر اللياقة البدنية

ية و علماء الفيزيولوجيا و من بينهم العامل ردك أندرسون فجاء أما تعريف اللياقة البدنية حسب علماء التربية البدن

  )4(.هي قدرة جهاز التنفس و الدورة الدموية على استعادة حالتها الطبيعية بعد أداء عمل معني : على النحو التايل

  

  

  . 35ص، 1984، دار الفكر العريب ، القاهرة ، التدريب الدائري كمال درويش ، حممد صبحي حسنني،  )1(
  .63-62، ص ص1985، دار الفكر العريب، القاهرة ، األسس العلمية يف تدريب كرة القدمحنفي حممود خمتار،  )2(
  .241، ص1984، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،  طرق التدريب يف جمال التربية الرياضيةبسطويسي أمحد ، عباس أمحد صاحل ،  )3(
    .35، ص1997، دار الفكر العريب ، القاهرة،   3، الطبعة الثالثةاللياقة البدنية و مكونااصبحي حسنني ،  كمال عبد احلميد ، حممد)4(



إذن ميكننا القول أن اللياقة البدنية هي احلالة السليمة للفرد الرياضي من حيث كفاءة حالته اجلسمانية واليت متكنه من 

  . و احلركي بأفضل درجة و أقل جهد ممكن استخدامها مبهارة و كفاءة خالل اآلراء البدين

ا متكنه ضن قياس اللياقة البدنية للتلميذ تساعده على تطوير إجتاهه اإلجيايب حنو جسمه ، أيأمصطفى السايح  يرى 

  )1( .من حتقيق إدراكه الذايت حنو حالته البدنية ، و هكذا يصبح أكثر دافعية لإلحتفاظ أو حتسني لياقته

 البدنية اإلمكانيات اللياقة على هذه وتتوقف الشاملة ، اللياقة أوجه إحدى هي البدنية اللياقة أن "تشارلزبيوكر" يذكر

 فج كال"  الفسيولوجي  املـالع هاـعرف والنفسية ، و الثقافية و جتماعيةاإل األخرى العوامل تأثري ضوء يف للشخص

 "يف حني تعرفها   معني عمل داءآ بعد الطبيعية حالتها ستعادةإ على الدمويةالدورة  و التنفس جهازي قدرة انهبأ " أندرسون

 الطاقة من جبزء حتفاظاإل اإلجهاد ، مع دون بكفاءة اليومية احلياة بأنشطة القيام على الفرد قدرةعلى أا " فرحات ليلي

    )2( .النمو ملراحل وفقا الفرد مع تتغري فردية مسألة وهي احلياة ، ظروف ملواجهة

  : مكونات اللياقة البدنية -2

  : حسب آراء علماء الغرب -2-1

نرى اختالف كبري يف حتديد مكونات اللياقة البدنية بني علماء الواليات املتحدة األمريكية حيث حددها العامل الكبري كالرك 

  )3(.اجللد الدوري  –اجللد العضلي  -القوة العضلية - : يف ثالث مكونات

  

  

  

  

  

  

  

   . 22،ص  2009،الطبعة األوىل ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر ،اإلسكندرية ، اإلختبار األورويب للياقة البدنيةمصطفى السايح حممد ، صالح أنس حممد ،  )1(
  .  189، ص 2001 القاهرة ، مركز الكتاب للنشر ، الطبعة األوىل ، ،القياس واالختبار يف التربية الرياضية ليلى السيد فرحات ، )2(
  .17، ص1993، دار الفكر العريب ، القاهرة، فيزيولوجيا اللياقة البدنيةأبو العال عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين،  )3(



  : كما أنه ذهب إىل أبراز مكونات اللياقة احلركية اليت اعتربها  أوسع و أمشل من اللياقة البدنية فضمنها ما يلي 

  .السرعة  -املرونة –الرشاقة  -القدرة العضلية

كما انه أضاف إىل مجيع هذه املكونات يف اعتباره أا أحدى املكونات األساسية للقدرة احلركية العامة من حيث 

  : مشوليتها لكل من اللياقة البدنية و احلركية وكانت على النحو التايل

  .توافق الذارعني و العينني - 

  .توافق القدم و العينني - 

أن الرسون ويوكم قد قاما بعملية مسح شاملة للبحوث  1975-1960ز بيوتسر شه  كما أنه أشار تشارل

اللياقة البدنية واللياقة (الفزيولوجية و وضعا قائمة جديدة ملكونات اللياقة البدنية احلركية ألنه يف نظرمها ميكن إدماجهما 

  : يف مفهوم واحد و قد تضمن هذا التقسيم العناصر التالية) احلركية

  .مقاومة املرض -

 .القدرة العضلية واجللد العضلي -

 .القدرة العضلية وهي مركبة من السرعة والقوة -

 .اجللد الدوري التنفسي -

)1( .املرونة، السرعة، الرشاقة، التوافق، الدقة -
 

  

  

 

  .17، صنفس املرجع السابق، فيزيولوجيا اللياقة البدنيةأبو العال عبد الفتاح ، أمحد نصر الدين، )1(



  : حسب آراء علماء الشرق -2-2

يف مؤلفه علم  (HARRE)يوجد شبه اتفاق على املكونات اليت حددها العامل الكبري ) سابقا(يف أملانيا الشرقية 

  : التدريب حيث حددها يف مخس مكونات أساسية فقط هي

  . القوة، التحمل، السرعة، املرونة، الرشاقة

  : أما يف اإلحتاد السوفيايت سابقا فريى علماؤه أمثال زاتسورسكي أن مكونات الصفات البدنية هي

  . القوة، السرعة، التحمل، املهارة، املرونة

  : مث يلي ذلك من األمهية

 االسترخاء العضلي، التوازن ، اإلحساس باملسافة
.
 )1(  

  : أقسام اللياقة البدنية -3

  : ىلإتقسم صباح رضا اللياقة البدنية 

  :اللياقة البدنية العامة  1 -3

     تطلبه ممارسة النشاط الرياضي بصفة تهود البدين الذي تعين إكساب الالعب جلسم متكامل متزن ، و إعداده لبذل ا

  .عامة دون ختصص لنوع معني من األلعاب 

  :اللياقة البدنية اخلاصة  2 -3

  )2( .از القدرات احلركية للوصول إىل مستوى من القدرات اليت تتطلبها اللعبةهي ضرورية إلجن

  

  

  .    56، 55، مرجع سابق، ص صاللياقة البدنية و مكوناااحلميد  ، حممد صبحي حسنني، كمال عبد )1(

  . 94، ص  1990،  بغداد ،  السالم مطبعة دار ، تدريب العب كرة القدمصباح رضا جابر ، )2(



  :بعض طرق تنمية اللياقة البدنية   -4

  :طريقة التدريب املستمر  4-1

هذه الطريقة دف إىل تنمية  القدرة اهلوائية بصفة عامة من خالل تطوير التحمل العام و إىل أن شاكر فرهود يشري      

ء ، مع مراعاة عدم الوصول اخلاص يف بعض األحيان ، و ذلك دون استخدام فترات راحة بينية ، مع سرعة منتظمة يف األدا

  )1(.  تكوين محل التدريب للدين األوكسيجيين عند

  : ويشري  عادل عبد البصري إىل أهم مميزاا و هي 

    .للفردمن أقصى مستوى % 80- % 25مة مابني تتراوح شدة التمرينات املستخد:شدة التمرينات -أ �

        داءميكن زيادة حجم التمرينات عن طريق زيادة طول فترة األداء سواء بواسطة األ :حجم التمرينات -ب  �

  .بواسطة زيادة عدد مرات التكرار  املستمر ، أو

)2( .تؤدى التمرينات بدون فترات راحة أي بصورة مستمرة    :فترات الراحة البينية     - - - -  �
    

  :طريقة التدريب الفتري -4-2

)3( .سلسلة من تكرار فترات التمرين بني كل تكرار و آخر فواصل زمنية للراحةتتمثل طريقة التدريب الفتري يف 
        

        :وتنقسم  إىل 

  :طريقة التدريب الفتري منخفض الشدة 4-2-1

      :من أهم مميزاا و دف إىل تنمية التحمل بنوعيه العام و اخلاص وحتمل القوة، أا  البشتاوي ذكري

  

  
  . 75 - 74ص،  ص   1998، الطبعة األوىل ، منشورات ذات السالسل ،  التدريب الرياضيعلم شاكر فرهود الدرعة ، )1(

  . 157 - 156، ص ص 1999،الطبعة األوىل،مركز الكتاب للنشر ، القاهرة ،  التدريب الرياضي و التكامل بني النظرية و التطبيقعادل عبد البصري علي ،)2(

 . 57، ص  1998، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ،  التدريب الرياضي و تطبيقاتهقواعد و أسس أمر اهللا أمحد البساطي ، )3(



مستوى الالعب ، و من أقصى % 80- 60رينات اجلري إىل تكون بسيطة و متوسطة تصل يف مت  :شدة التمرينات -أ

        .عبمن أقصى مستوى الال%  60- 50تصل يف مترينات القوة إىل 

مرة تقريبا ، كما ميكن التكرار على هيئة  30- 20ثقال إضافية أو بدوا من ميكن إستخدام أ     :حجم التمرينات -ب �

- 14و تتراوح فترة دوام التمرين الواحد ما بني ، مرات لثالث جمموعات 10أي تكرار كل مترين  ، جمموعات لكل مترين

بإستخدام أثقال إضافية أو ثقل جسم ثا بالنسبة لتمرينات القوة ، سواء  30- 15ثا تقريبا بالنسبة للجري ، و ما بني  90

        .اللعب نفسه 

 يفضل إستخدام مبدأ الراحة اإلجيابية خالل فترات الراحة البينية مثل مترينات املشي و اإلسترخاء    :فترات الراحة البينية -ج �

. )1(  

  :طريقة التدريب الفتري مرتفع الشدة 4-2-2

من خالل    و يهدف املدرب ،تميز بزيادة شدة التدريب و قلة حجمه نسبيا ت أن هذه الطريقة وجدي مصطفى يرى     

السرعة ، كما وو القوة املميزة بالسرعة ، ) حتمل السرعة ، حتمل القوة ،( التحمل اخلاص  إستخدام هذا النوع إىل تطوير

و احلجم هنا البد  اء التدريب ،أثن%)   90(ميتاز بالعمل حتت ظروف الدين األوكسجيين نتيجة إلستخدام الشدة القصوى 

ثا أو  160أن يكون أقل من الشدة ، أما الراحة فالبد من العودة إىل دقات القلب كمعيار للراحة و اليت ال تزيد هنا عن 

  )2( .د /ن) 130-120( عند وصول دقات القلب 

  :ويشري عادل عبد البصري إىل أهم مميزاا وهي 

و مترينات القوة من   مرات تقريبا 10التمرينات املستخدمة ، و ميكن تكرار اجلري ترتبط بشدة : حجم التمرينات -أ �

 .مرات  10 - 8

غري كاملة  تزداد فترات الراحة البينية كنتيجة لزيادة شدة التمرينات ، و لكنها تصبح أيضا فترات: فترات الراحة -ب �

 . تخدام فترات الراحة البينية مثل مترينات اإلسترخاءلكي تتيح للقلب العودة إىل جزء من حالته الطبيعية ، و يفضل إس

)3(
 

  

  

  

  . 327 - 326، ص ص  2002، دار اهلدى للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  )لالعب و املدرب ( األسس العلمية للتدريب الرياضي وجدي مصطفى الفاتح ، حممد لطفي ، )1(

  . 65، ص  2005، الطبعة األوىل ، دار وائل للطباعة و النشر ، عمان ، التدريب الرياضي مبادئمهند حسني البشتاوي، أمحد إبراهيم اخلوجا ، )2(

    161- 159، ص ص  املرجع السابق الذكر، التدريب الرياضي و التكامل بني النظرية و التطبيق عادل عبد البصري علي ، )3(



  :طريقة اللعب -3 -4

يف الدرس    تعد من الطرائق اليت تعتمد على إشراك التلميذ بصورة عملية و فعالة  طريقة اللعبأن  يؤكد حممود احليلة     

من أجل الوصول لألهداف التعليمية ، و إن هذه الطريقة تعتمد على عنصر املنافسة  يف ضوء جمموعة قوانني يضعها املدرس 

مارسة العملية للمهارات قيد التعلم ، فضال عن ثر الكبري يف التعلم و تثبيته من خالل املخالل تصميم اللعبة ليكون هلا األ

  )1( .ذلك فإا تزود املتعلم خبربات واقعية أكثر من أي طريقة أخرى من خالل إشراك املتعلم بشكل إجيايب يف عملية التعليم 

نة ، حيث يتشابه العمل وتضيف فاطمة عبد ماحل أا طريقة جيدة و مؤثرة و غري مملة ، لكثرة املواقف املتغرية و املتباي     

  )2( .خالهلا مع طبيعة النشاط التخصصي يف كثري من مواقف املنافسة ، و هلا تأثري مميز يف زيادة النشاط 

  :طريقة التدريب الدائري 4-4

التدريب الدائري أسلوب يستخدم يف جمال التدريب الرياضي ، و يهدف إىل تطوير بعض  أنحسن الالمي يذكر      

  عناصر اللياقة البدنية ، و يطبق من خالل إجراء جمموعة من التمرينات املتعددة طبقا خلطة مقننة من حيث

ت وحدة التدريب الدائري غالبا و إن تدريبا  ،عدد التكرارات و طول فترة التمرين و فترات الراحة اليت تتخلل كل مترين 

، و جمموع هذه  يما تأخذ شكل دائرة ، حيث ترتب التمرينات حسب أهداف و أغراض وحدة التدريب يف شكل دائر

  )3( .التمرينات يطلق عليها إسم دورة 

خالل التمرينات و تتأسس هذه األشكال على إعطاء مستوى و إجتاه القدرة على ترتيب محل التدريب عمليا لكل فرد      

  )4( .اليت متكنه دائما من السيطرة عليها 

  

  . 329 -  325، ص ص  2003، الطبعة الثانية ، دار الكتاب اجلامعي ، اإلمارات ،  طرائق التدريس و إستراتيجياتهحممد حممود احليلة ، )1(

  .166،ص 2011،الطبعة األوىل،مكتبة اتمع العريب للنشر و التوزيع،عمان،التربية الرياضيةالتدريب الرياضي لطلبة املرحلة الثانية يف كليات فاطمة عبد ماحل ، )2(

  .  128، ص  2004، مركز الطيف للطباعة ، العراق ،  األسس العلمية للتدريب الرياضيعبد اهللا حسن الالمي ، )3(

  . 1، ص  2004، املكتبة املصرية للطباعة و النشر و التوزيع ، اإلسكندرية ، )  أسسه و تطبيقاته( التدريب الدائري عادل عبد البصري علي ، )4(



  :يلي  ما جيب مراعاة عند تصميمهأنه و يراعى أبو العال عبد الفتاح ويضيف 

 .تبادل العمل على اموعات العضلية لتجنب التعب العضلي املوضعي -  �

 .تكرارات  10- 6لتنمية القوة تستخدم -  �

 )1( .ثا كراحة  20تكرار بأسرع ما ميكن مث  25- 12حمل يؤدى من لتنمية الت-  �

  :طريقة التدريب التكراري ----5555    - - - - 4444

و قد تصل إىل احلد األقصى ملقدرة الفرد على أن يأخذ الالعب بعد  ،يتم التدريب الرياضي يف هذه الطريقة بشدة عالية      

القوة املميزة –القوة القصوى  –السرعة  –و دف إىل تنمية ، ذلك فترة راحة بينية تسمح له بإستعادة الشفاء الكامل 

  )2( .التحمل اخلاص  –بالسرعة 

  ) :ألعاب السرعة ( طريقة الفارتالك      ----6666    - - - - 4444

تعين تغيري سرعة الالعب الذاتية يف أثناء التدريب ، و لذا تتميز تدريبات هذه الطريقة بالتشويق و اإلحساس باملتعة ، و      

تنمية القدرات اهلوائية و الالهوائية ، و إن احلمل التدرييب هنا له أسلوبه و خصوصيته مبا يتناسب و قدرة الفرد يهدف إىل 

)3( .الرياضي و طبيعة املكان أو املراحل التدريبية  و نوع الفعالية 
  

  : عناصر اللياقة البدنية -5

  . املداومة 1 -5

  : مفهومها  5-1-1

)4( .هي قدرة الفرد الرياضي على حتمل التعب  -
 

  

  . 243، ص  2008، دار الفكر العريب ، القاهرة ،  فيسيولوجيا التدريب و الرياضةأبو العال عبد الفتاح ، )1(

  . 276، ص  املرجع السابق الذكرمهند حسني البشتاوي ، أمحد إبراهيم اخلوجا ، )2(

 . 165 -  164، ص ص  الذكراملرجع السابق فاطمة عبد ماحل ، )3(

(4) Jugen weineck, Manuel D'entraînement, 4 édition, Vigoé,1999,p107.   



)1( .هي القدرة على احلفاظ على شدة العمل ألطول فترة زمنية ممكنة  -
 

إذن ميكننا أن نعرف املداومة على أا القدرة على مقاومة التعب واالستمرار يف أداء النشاط البدين أو املهارة لفترة       

  . زمنية معينة دون هبوط املستوى و الفعالية 

  : أنواع املداومة 5-1-2

ل للدهون، ويسمح توافق مع الشدة القاعدية للتدريب البدين مع االستعمال املفضتو : املداومة األساسية •

  .بإستعمال األمحاض الذهنية احلرة إذن فهو حيافظ على معدل السكر يف الدم 

  .السعة اهلوائية توافق الشدة اليت من خالهلا يبدأ الرياضي يف تطوير صفاته التحملية : السعة اهلوائية •

)2( .و حتسني اإلمكانيات يف التحمل  القدرة اهلوائية وتوافق الشدة اليت من خالهلا سنقوم بتطوير: القدرة اهلوائية •
 

  : أمهية املداومة 1-3 -5

  : تلعب املداومة دورا هاما يف أغلبية الرياضات حيث أنه مستوى جيد أو مستوى كاف من املداومة القاعدية يتيح لنا 

  . حتسني قدرة األداء البدين - 

  . التطور األمثل لقدرة االسترجاع - 

 . التقليل من أخطار اإلصابات - 

  . التقليل من األخطاء التقنية - 

  . إزالة األخطاء التكتيكية اليت يسببها التعب - 

)3(. صحة مستقرة بالنسبة للرياضي - 
 

  

  

  

(1)
Jean-Luc Layla et Rémy lacramp, Manuel pratique de l' entraînement, édition Amphore, janvier 2007,p112. 

(2)Sous la dérection de Alaxandre Dellal ,de l'entraînement à Performance en football, Groupe de Boek , 2008,p 139. 
)3(  Jugen weineck, Manuel D'entraînement, OP.Cit.P109-110. 



  : السرعة -2 -5

  : تعريف السرعة2-1 -5

  عرفها الرسن و يوركام بكوا قدرة الفرد على أداء حركات متتابعة من نوع واحد يف اقصر زمن 

)1(. اليت تشمل القدرة على التحرك إىل األمام بأسرع ما ميكن" السرعة االنتقالية"بكوا سرعة انتقالية" هاره"وقد عرفها 
  

  . متتابعة سرعة عمل حركات من نوع واحد بصورة : ويعرفها كالرك بأا

  : ويعرفها حممد صبحي حسنني

  )2( .قدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نوع واحد يف أقل زمن ممكن 

كما ميكن تعريف مصطلح السرعة يف اال بأا تلك املكونات الوظيفية املركبة اليت متكن الفرد من األداء احلركي 

 )3( .يف أقل زمن ممكن 

 

 

  

  

 

  .187، ص التدريب الرياضي و األسس الفزيولوجيةأبو العال عبد الفتاح  ، أمحد عبد الفتاح، )1(
  .76، ص 1998، الطبعة األوىل، مركز الكتاب للنشر، القاهرة ،موسوعة التدريب الرياضي التطبيقيحممد صبحي حسنني، أمحد كسري معاين، )2(
  .88، مرجع سابق، صالبدنية و مكوناااللياقة كمال عبد احلميد ، حممد صبحي حسنني، )3(



  : أنواع السرعة 2-2 -5

  : أن السرعة من أهم عناصر اللياقة البدنية ويرى العلماء و الباحثني يف جمال التدريب الرياضي تقسيمها إىل ثالثة أقسام 

  .سرعة رد الفعل  -

 .السرعة احلركية -

  )1( .السرعة االنتقالية -

  )2(.هي الوقت الالزم لالستجابة ملنبه ما : سرعة رد الفعل -

القدرة على أداء احلركة أو عدة حركات مركبة يف أقل زمن مثل أجناز التصويب أو التمرير أو : السرعة احلركية -

  )3( .السيطرة على الكرة إي أقل زمن ممكن

 ويعرفها هاره بكوا القدرة على التحرك ألمام بأسرع ما ميكن : السرعة اإلنتقالية -

  )4( .أا القدرة على االنتقال أو التحرك من مكان آلخر بأقصى سرعة ممكنة : ويقول عالوي

  : أمهية السرعة 5-2-3

السرعة مكون مهام للعديد من جوانب األداء البدين يف الرياضات املختلفة كما تعترب أحد عوامل جناح من املهارات 

  )5(. احلركية

  

  

Jugen weineck, Manuel D'entraînement,Op . Cit, p 294.)1( 

Jean-Luc Layla et Rémy lacramp, Manuel pratique de l' entraînement  Op , Cit , p 108.)2( 
  .88، مرجع سابق، صاللياقة البدنية و مكونااكمال عبد احلميد ، حممد صبحي حسنني، )3(
  .187، مرجع سابق، صالتدريب الرياضي و األسس الفيزيولوجيةأبو العال عبد الفتاح ، أمحد عبد الفتاح، )4(
  92، ص2001القاهرة، ، دار الفكر العريب، التدريب الرياضي احلديثمفيت إبراهيم محاد، )5(



  . السرعة جزء من كل القدرات البدنية -

  : سرعة الرياضي قدرة مركبة من عدة مكونات نفسوبدنية هي

  .قدرة حتليل خمتلف وضعيات اللعب والقيام بالتعديل الالزم يف أقل وقت ممكن  •

  .قدرة التنبأ يف أقل زمن ممكن حلركات املمكنة  •

  . كن للحركات املمكنةيف أقل زمن مم رالقدرة على االختبا •

  )1(. القدرة على رد فعل سريع خالل تطورات للعب غري متوقعة •

  . القدرة على القيام حبركات دورية وكذا غري دورية بدون كرة بوترية سريعة •

  . القدرة على تنفيذ السريع للحركات اخلاصة بالكرة وهذا حتت ضغط اخلصم وكذا الزمن •

  . ناجح خالل اللعب بواسطة تدخل كفاءاته املعرفية التقنية التكتيكيةالقدرة على التسيري السريع و ال •

  : القوة 5-3

  : تعريف القوة 3-1 -5

تعرف القوة العضلية بأا املقدرة أو التوتر الذي تستطيع عضلة أو جمموعة عضلية أن تنتجها ضد مقاومة يف أقصى 

  )2( .انقباض إرادي هلا 

  : ويعرفها حممد حسن وحممد نصر الدين على أا

  )3(".القوة اليت يستطيع الفرد أن يبدهلا أثناء بذل جهد أقصى ملرة واحدة فقط "

  

Jugen weineck, Manuel D'entraînement , Op .Cit , P 293-294.)1(  

  .15، ص2000، الطبعة األوىل، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،  املرحلة اإلبتدائية و اإلعداديةأسس تنمية القوة العضلية باملقاومة لألطفال يف مفيت إبراهيم محاد، )2(

  .19، ص1994، الطبعة الثالثة، دار الفكر العريب ، القاهرة ، األداء احلركي تاختباراحممد حسن عالوي  ، حممد نصر الدين رضوان، )3(



  )1( ..املختلفة و مواجهتها وكذلك هي مقدرة الالعب على التغلب على املقاومات

  : أنواع القوة  3-2 -5

  .يف إطار التدريب الرياضي من الضروري التمييز بني خمتلف أنواع القوة 

  )2( .هي أقصى قوة ميكن للرياضي احلصول عليها من خالل تقلص عضلي: القوة العظمى •

  : القوة املميزة بالسرعة •

هي املظهر السريع للقوة العضلية الذي يدمج كل من السعة والقوة يف حركة واحدة كما تعرف مبقدرة العضلة على 

  )3( .مقاومات تتطلب درجة عالية من السرعة واالنقباضات العضلية 

  : قوة التحمل •

هي القدرة على احملافظة على نفس مستوى القوة ألطول فترة زمنية ممكنة أو إعادة أكرب عدد من املرات لنفس احلركة 

  )4( .بدون فقدان القوة 

    : أمهية القوة 3-3 -5

  .القوة العضلة تكسب الذكور واإلناث تكوينا متماسكا يف مجيع حركام األساسية 

 . يةتعد عنصر أساسي يف القدرة احلرك -

  .تقدمي أكرب جناعة ممكنة للقدرات التقنية والتكتيكية والبدنية -

 . الوقاية من اإلصابات -

)5( .الوقاية من التشوهات -
 

 

  

 .  97، مرجع سابق ، ص التدريب الرياضي و األسس الفزيولوجيةأبو العال عبد الفتاح ، أمحد عبد الفتاح ، )1(

(4)Jean-Luc Layla et Rémy lacramp, Manuel pratique de l' entraînement  , OP, Cit , P 101. )2(  

  .104، مرجع سابق، صموسوعة التدريب الرياضي التطبيقيحممد صبحي حسنني  ، أمحد كسري معاين، )3(

(5)Jugen weineck, Manuel D'entraînement , Op .Cit ,p P 183-184.  



  : خالصة

البدنية فهي القدرة على القيام بعمل عقلي على حنو مرضى فهي تعمل على إذا أردنا أن يكون كالمنا عن اللياقة 

تنمية صفات بدنية كالقوة العضلية والسرعة واملداومة وهذا من أجل تنمية القدرة على األداء وإعطاء مردود خالل املنافسة 

، لدى جيب علينا إعطاء ري والطويلوحتقيق نتيجة من دون تعب بدين ونفسي وضمان اإلستمرارية يف األداء على املدى القص

أمهية كبرية للتحضري البدين العام و اخلاص من أجل بلوغ أعلى مستويات اللياقة البدنية، و بالتايل إمتالك املقومات الالزمة 

ة من أجل التفوق من الناحية التقنية و التكتيكية و النفسية، كما ال ننسى خصوصيات الرياضة املمارسة مجاعية أو فردي

 .كانت و متطلباا البدنية
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  : متهيد 

تعترب فترة التحضري أو اإلعداد من أهم املراحل التدريبية والتربوية اليت مير من خالهلا الرياضي، حيث أا تسبق فترة 

املنافسة، ومن خالهلا ميكن التنبأ لنتيجة الرياضي وذلك من خالل سريورة فترة اإلعداد واليت تشمل عدة جوانب خمتلفة لكن 

إمهال ألحد اجلوانب يؤدي حتما إىل نقص املستوى التحضريي للرياضي يف تقدمي رياضي متكاملة فيما بينها، وأي نقص أو 

  . وذلك يوم املنافسة..) الفنية ، اخلططية، البدنية ، النفسية، العقلية،(حمضرا حتضريا جيدا من مجيع اجلوانب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  : مفهوم التدريب الرياضي -1

التدريب الرياضي هو العمليات املختلفة التعليمية والتربوية والتنشئة، وإعداد الالعبني والفرق الرياضية من خـالل  

  التخطيط والقيادة التطبيقية دف حتقيق أعلى مستويات الرياضة واحلفاظ عليها ألطول فترة ممكنة 

واليت دف إىل قيادة وإعداد وتطـوير القـدرات    وهو أيضا العمليات اليت تعتمد على األسس التربوية، والعلمية،

   )1(  .واملستويات الرياضية يف كافة جوانبها لتحقيق أفضل النتائج يف الرياضة املمارسة

كما يعرف التدريب الرياضي على أنه مجيع العمليات اليت تشمل بناء وتطوير عناصر اللياقة البدنية، وتعلم التكنيك، 

ليات العقلية ضمن منبع علمي مربمج و هادف خاضع لألسس تربوية قصد الوصول بالرياضـي إىل  التكتيك، و تطوير القاب

التحضري الرياضي عملية تربوية وتعليمية منظمة ختضع لألسـس  : ويعرفه حممد عالوي )2(. أعلى املستويات الرياضية املمكنة

رياضي ممكن يف املنافسات الرياضية أو يف نوع معـني  واملبادئ العلمية ودف أساسا إىل إعداد الفرد لتحقيق أعلى مستوى 

  )3(.من أنواع الرياضية

أنه عبارة عن القوانني واألنظمة اهلادفة إىل إعداد الفرد للوصـول إىل مسـتوى   : ويفهم مصطلح التدريب الرياضي

وافق العصـيب و العضـلي   اإلجناز عن طريق اإلعداد الكامل لعموم أجهزة الرياضي وصحته اجلسمية العامة، كما حيسن الت

  )4(.ويسهل تعليم املسار احلركي فضال عن زيادة قابلية اإلنتاج لدى الفرد

  

  

  

  
  .19، ص1998، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، القاهرة ، )قيادة –تطبيق  –ختطيط ( التدريب الرياضي احلديثمحاد مفيت إبراهيم، )1(
  . 9، ص2002، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، ا ألردن، التدريب و املنافسات الرياضية علم النفس الرياضي يفناهد رسن سكر، )2(
  . 17، ض 2002، دار الفكر العريب، القاهرة ، علم النفس الرياضي يف التدريب و املنافسات الرياضيةحممد حسن عالوي، )3(
  . 78، ص 1997، دار الفكر و الطباعة و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان  ،  التدريب الرياضي يف األعمار املختلفةعلم قاسم حسن حسني، )4(



  : واجبات التدريب الرياضي -2

، التحضري التكتيكي، يالتحضري البدين، التحضري التكتيكي، التحضري النفس: تتمثل واجبات التدريب الرياضي يف

وأي نقص يف واحد منها . التحضري اخللقي، وعلى املدرب أن يلتزم التزاما كليا بتحقيق هذه الواجباتالتحضري النظري، 

سيكون على حساب مستوى اإلجناز عند الالعب، ال بل قد يؤدي إىل خسارة الالعب ملسابقة، وهي خسارة للجهود 

  )1( .املتواصلة خالل عام كامل أو رمبا أعوام

  : ينتعريف التحضري البد -2-1

  .هو العملية اليت من خالهلا يتم رفع كفاءة مكونات عناصر اللياقة البدنية بصورة شاملة لدى الفرد الرياضي 

حيث أن اإلعداد البدين من املهام الرئيسية للمدرب، فإن معرفة األسس العلمية الصحيحة لإلعداد البدين يصبح أمرا 

د مزاياه و فوائده اإلجيابية لتشمل اجلوانب الفنية واخلططية والنفسية يف ضروري له، خصوصا أن التفوق البدين واحلركي متت

إعداد الالعبني، حيث أن الالعب الالئق بدنيا أكثر استعداد وقدرة على تنفيذ اللعبة أو املنافسة الفنية، واخلططية، والتكتيكية 

قة بالنفس وتساهم يف رفع االستعداد النفسي لالعب من الالعب غري الالئق بدنيا، فاللياقة البدنية العالية متنح الالعب ث

فاإلعداد البدين ليس مسالة ولكن نوعية و هذه النوعية تأيت من خالل حسن اختيار التدريبات اليت حتقق اللياقة البدنية 

  .املطلوبة للنشاط قيد االستعداد 

  : أقسام التحضري البدين  -2-1-1

  : ينقسم التحضري البدين إىل

  البدين العامالتحضري  •

 التحضري البدين اخلاص •

  )2( .ومها يرتبطان ارتباطا وثيقا ال ميكن االستغناء عن أي منهما وال جيوز الفصل بينهما

  

  

  

  
  . 112، ص2004، اجلامعة األردنية، الطبعة الثانية ، عمان ، التدريب الرياضي للقرن احلادي و العشرونكمال مجيل الربضي، )1(
  . 103، ص2011، الطبعة األوىل، دار الوفاء لدينا الطباعة و النشر، اإلسكندرية، املدرب الرياضي من خالل معايري اجلودة الشاملةعمر نصر اهللا قشطة، ) 2(



  : التحضري البدين العام -أ

  .يهو العملية اليت من خالهلا يتم رفع كفاءة مكونات اللياقة البدنية بصورة شاملة لدى الفرد الرياض

فاإلعداد البدين يقوم بالواجبات الكاملة للنمو مقدرة الرياضي منوا متكامل اجلوانب وعلى سـبيل املثـال ميكـن    

استخدام التدريبات البدنية خمتلفة األنواع بأدوات أو بدون أدوات أو على أجهزة ويطلق على هذا النوع من التمرينات اسم 

    .مترينات التنمية العامة

  : أهم خصائص التحضري البدين العام-1-أ

  .طول الفترة الزمنية املخصصة لإلعداد العام خيتلف من رياضة ألخرى  •

  . التمرينات املستخدمة غري ختصصية •

 .االنتقال من التحضري العام إىل اخلاص تدرجييا  •

  . اإلعداد العام ختتلف من رياضة ألخرى  تمترينا

  : اخلاص التحضري البدين -ب

) عصام عبد اخلالق( بوجه االهتمام بالتحضري البدين اخلاص إىل منو املهارات والقدرات والصفات اخلاصة وقد عرفه 

بأنه العمل على يئة الالعب للنشاط الرياضي املمارس لتنمية وتطوير القدرات البدنية واحلركيـة الالزمـة ـذا النشـاط     

  ط املمارس املخصص فيه الالعب حىت يتحسن األداء والنشا

  : أهم خصائص التحضري البدين اخلاص -1-ب

  .االهتمام بعناصر اللياقة البدنية لنوع الرياضة املمارسة  •

  .التمرينات املستخدمة ذات طبيعة ختصصية ختتلف عن اإلعداد العام •

  .الزمن املخصص لإلعداد البدين اخلاص أكرب من فترة اإلعداد العام •

إىل تنمية الصفات والقدرات اخلاصة بالنشاط وعلى هذا فغن التحضري العام عبارة عـن  واإلعداد البدين اخلاص يهدف 

  )1(.عامل يؤثر يف التحضري اخلاص بطريقة غري مباشرة

  .105-104، نفس املرجع السابق،ص ص املدرب الرياضي من خالل معايري اجلودة الشاملةعمر نصر اهللا قشطة، )1(



  : التحضري التكنيكي -2-2 

الوصول بالالعب إىل أفضل تكنيك توصل إليه أبطال العامل، باإلعتمـاد علـى   ) الفين(املقصود باإلعداد التكنيكي 

األساليب والعلوم احلديثة، وال ميكن أن حيكم على أي تكنيك بالصحة واجلودة ما مل يشـاهد أداؤه بالشـكل الصـحيح    

تفاق األداء احلركي والتأكد على التدريب الفين املتكامل، وبإعتقادنا ووصول الفريق أو الالعب إىل اجناز متقدم بعد تثبيت وا

  .ةصحيح ةأن إتقان األداء التكنيكي الصحيح يعين أن عملية التدريب تسري بطريق

والتكتيك هو نظام من احلركات موجه لتنظيم عقالين للعالقة املتبدلة بني القوى الداخلية والقوى اخلارجية لغـرض  

ل أكمل لتحقيق نتائج رياضية عالية، وكلما كانت درجة كمال تكنيك حركة الرياضي عالية كلما متكن من استغالهلا بشك

إخل، و إذا كـان  .......استقالهلا بدرجة أكرب كقوة رد الفعل والقوة الطاردة املركزية، وقوى االستمرارية وقـوة اجلاذبيـة  

مل، كل هذه األمور ال ميكن أن تتم مبعزل عن الدراسة العلمية و استغالل هذه القوى ضعيفا، كان التكنيك ناقصا وغري مكت

وحينما يصل الالعب إىل تكنيك . أسس التكنيك الصحيح ألي شكل من األشكال الرياضية بكل مهارا و فنوا. العقالنية

ألبطال رياضيني وغرف  صحيح ومستقل يبدأ بعملية التدريب على مدار املرسوم التدرييب، وأن سيتعني دائما بعرض األفالم

رياضية والعمل على حتليل أدائهم واستخالص األفضل منها، وعند تقييم املدرب لالعب أو الفريق جيب أن يعرض اجلوانـب  

اإلجيابية وأن يوضح األخطاء املرتكبة، والتقسيم جيب أن يكون موضوعيا، وأثناء التقييم ال بد من إعطاء حـوافز تشـجيعية   

  ).1(.للتقدم يف التدريب

  

  

  

  .  115.116، مرجع سابق،ص صالتدريب الرياضي للقرن احلادي و العشرونكمال مجيل الرياضي، )1(



  : خطوات تعليم املهارات احلركية -2-2-1

التقدمي الشفهي للمـارة،  : تتمثل خطوات تعليم التالميذ املهارات احلركية بدرس التربية البدنية والرياضية فيما يلي

  )1(. العرض العملي للمهارة، أداء املتعلم للمهارة تطوير املهارة

  :التقدمي الشفهي للمهارة -2-2-1-1

وذلك من خالل قيامك بإعطاء فكرة عامة عن اللعبة مع شرح خمتصر ألهم النواحي الفنية للمهارة املراد تعليمها لـدى  

  : التالميذ، ومن املمكن أن يتم ذلك من خالل إحدى الطرق التالية

املـراد   وهي عبارة عن عرض املعلومات أو احلقائق يف عبارات مسلسلة حبيث يتم شـرح املوضـع  : طريقة اإللقاء •

  .تدريسه، أو شرح املهارة املراد تعليمها عن طريق التحدث

وهي طريقة تعتمد على احملادثة اليت تدور بني املعلم و بني التالميذ، حيث تقـوم علـى احلـوار    : طريقة املنافسة  •

  .مع التالميذ أثناء شرح املهارة املراد تعلمها) الرأي و الرأي اآلخر( واحملادثة

  : العرض العلمي للمهارة -2-2-1-2

وذلك عن طريق أداء منوذج للمهارة من قبل املعلم أو احد التالميذ املميزين، ويفضل يكون العرض العملي للمهارة 

لكي تعطـي  . بالطريقة الكلية، سواء كانت املهارة املارد تعليمها هي مهارة حركية بسيطة أو مهارة مركبة" أداء النموذج" 

لتالميذ بتكوين تصور وإدراك عام للمهارة املراد تعليمها، حيث أن التالميذ يكونون يف وضـع التشـويق لرؤيـة    الفرصة ل

بغض النظر عن كون املهارة بسيطة أو مركبة و عن يعرف التالميذ ما هو األداء املارد الوصـول إليـه يف   "النموذج ككل 

  )2(.النهاية 

  

  

  

  

  
، دار الوفاء لدينا  )مفاهيم، مبادئ ، تطبيقات( املهارات التدريسية و التدريب امليداين يف ضوء الواقع املعاصر للتربية الرياضية عبد اهللا عبد احلليم، رحاب عادل جيل، )2( )1( 

  . 159،160ص ، ص2011الطباعة و النشر، الطبعة األوىل ، اإلسكندرية، 



  : أداء املتعلم للمهارة -2-2-1-3 

وذلك عن طريق أداء التالميذ للمهارة لعدد معني من املرات، وعليك أن نالحظ أن أداء املتعلم للمهارة من املمكن 

  )1(  .أن يتم من خالل العديد من الطرق التدريسية

  : تطوير املهارة -2-2-1-4

املهارة، أي عـن طريـق    وذلك من خالل االنتقال من مرحلة التعلم إىل مرحلة التدريب واملمارسة التطبيقية على

  )2( .توظيف املهارة اليت مت تعلمها ضمن مواقف حقيقية للعب يف أشكال تنافسية أو غري تنافسية

  : التحضري التكتيكي -2-3

يعين اإلعداد التكتيكي استعمال أساليب خاصة أثناء املنافسات، وهذا يعتمد على قدرات الالعب واخلصـم، وأداء  

ب تعطيه إمكانية جيدة للتعبري عن قدراته وإمكانياته خالل املنافسةـ وخالل مراحل التدريب ال بـد  املهارة التكتيكية لالع

  اخلططية املختلفة، وتدرب الالعب تمن تعليم الالعب كيفية اكتساب القدرات واملهارا

فردية، و العمل على كيفية توزع قواه خالل املنافسة والسرعة يف تقسيم الوضع بشكل عام، وخاصة يف األلعاب ال 

وقبل بداية املسابقات ترسم اخلطوط العامـة لنظـام   . على وضع احللول الصحيحة ألية حالة جديدة حتصل بشكل مفاجئ

املشاركة فيهام ومن خيضر للسباق ومن يبدأ اإلمحاء، و الفترة الزمنية املخصصة له، شروط أجراء املسابقة وبشكل عام على 

يضعا خطة مسبقة وأن يعمال على تطبيقها خالل املنافسة، ومن املمكن خالل املنافسة أن يغري  املدرب والالعب أو الفريق أن

   )3(.أن تواجه داخل الساحة أو خارجها الالعب خطته أو تكتيكية بسبب الظروف اجلديدة اليت ميكن

  

  

  
  . 185، ص 2011، دار الوفاء لدينا الطباعة و النشر، الطبعة األوىل، اإلسكندرية، أسس و برامج التربية الرياضيةعصام الدين متويل عبد اهللا، )1(
  . 107، نفس املرجع السابق ، ص أسس و برامج التربية الرياضيةعصام الدين متويل عبد اهللا، )2(
  .117ص ، مرجع سابق، التدريب الرياضي للقرن الواحد و العشرونكمال مجيل الربضي،  )3(



يعتمد التكتيك على قدرات الفريق أو الالعب منفردا إذا كانت لعبة فردية يف استغالل اجلوانب القوية عند وغالبا ما 

فالتكتيك غري الفعال هو إعطاء فرصة للخصم ألخذ املبادرة على شيء ما يتمكن من حقيقة أمـا  . الفريق بصورة أكثر فعالية

مردودات مفيدة له، وبعد كل مسابقة جيب أن يتلقى املـدرب مـع   التكتيك الفعال فهو إجبار اخلصم على عمل شيء ماله 

  )1( .العبيه وأن يناقش معهم األخطاء املرتكبة وأن حيدد أسباا كي يتم جتاوزها الحقا

  : راديالتحضري النفسي و اإل -2-4

يعترب التحضري النفسي واإلداري من الظاهر األساسية يف احلقل الرياضي ويف مجيع األشكال الرياضية، ويعلب هـذا  

ومن . النوع من اإلعداد دورا كبريا ومهما يف الصراعات الرياضية يف وقتنا احلايل، و له تأثري كبري يف زيادة اإلجناز أو نقصانه

كبري أنه على الرغم من نقص يف التحضري البدين والتقين عند الالعب إال أنـه بـني   خالل التجربة واملالحظة توضح بشكل 

احلني واآلخر حيقق انتظارا كبريا غري متوقع من قبل وقد عزا الباحثون هذا االنتصار إىل العامل النفسي املتمثل بقـوة وإرادة  

من هنا يربز اجلانب التربوي للمدرب يف أن يعـرب   الفريق أو الالعب وتصميمه على مواصلة العمل للوصول إىل نتيجة طيبة،

اهتماما واحترما لشخصية الرياضي، وأن ميتدح أفعاله اجليدة ويشجعه أن يعمل على تطويرها وأن يتلخص مـن الصـفات   

و اإلعداد النفسي يسمح للرياضي بان يقود نفسه ويتغلب على املصاعب و املشـاكل الـيت   . السلبية يف شخصية الرياضيني

والشيء املهم الذي جيب أن يعلمه املدرب هو تطوير اإلدارة و التصـميم و املبـادرة   . واجه، مهما كانت درجة صعوبتهات

واالستقاللية عند الالعب، وأن يتمالك نفسه يف وقت السباقات وخاصة عندما يشترك فيها العبون متساوون مـن حيـث   

م وجوده يؤدي إىل اإلخالل بوحدة بناء الصفات اإلدارية ويساعد يف أو عدي نقص يف التصميم وأننا نعترب وجود أ . العدد

  )2(.تطوير الشعور بالتردد والضعف وقد يؤدي إىل اهلزمية خالل املسابقات

  

  

  

  

  

  .118-117صص ، مرجع سابق، التدريب الرياضي للقرن الواحد و العشرونكمال مجيل الربضي، )1(
  .117-116نفس املرجع السابق ، ص ص  )2(



ويف كل األحوال جيب أن يضع املدرب متارينه وتدريباته لالعبيه يف ظروف صعبة ونادرة احلدوث قبـل املسـابقة،   

كما جيب على الالعب أن يؤدي متارين مستقلة دون وجود مدربه، كل هذه احلاالت املهمة تولد عند الالعـب اسـتقرار   

ية البيئية دورا أساسيا، حيث من املمكن احلديث عن املنافسـات يف  نفسيا يساعده يوم املنافسة، ويف هذا املوضع تلعب الترب

إخل كل هذه اجلوانب مهمـة جـدا   ...البيت مع العائلة، ومن املمكن احلديث عنها عرب الصحف واالت واألفالم الرياضية

  )1( .األخرى لالعب فهي تبعث يف نفسه روحا جديدة ومهمة عالية يف مواصلة التدريب وقدرته على التحدي للفرق

  : التحضري النظري -2-5

وكما نعلم أن العقـل  . يعين اإلعداد النظري توسيع معارك ومعلومات الالعبني، وتعميق معارفهم كل يف اختصاصه

وعلى املدرب توجيه العبيه لدراسة قوانني التدريب الرياضي والتعرف على نتائج البحوث العلميـة كـل يف   . أساس املعرفة

وخالل عملية التدريب على املدرب أن يلقى حماضرات خاصة بالتـدريب  . إىل قراءة الكتب اجلديدة ومتابعتهاجماله، إضافة 

وبتصورنا أن هذه الصيغة تعطـي الالعـب   . وفنونه و قوانينه، وأن يفتح حوارا ونقاشا موسعا حول هذه املالحظة أو تلك

وهنا البد مـن  . الربامج التلفزيونية الرياضية اخلاصة بتخصصه حافزا يف قراءة الصحف واالت والكتب الرياضية، ومتابعة

األخذ بعني االعتبار املستوى اإلعدادي الذي وصل إليه الرياضي اليت تكون أعلى مـن مسـتواهم سـيؤدي إىل نفـورهم     

اإلعـداد  لذا البد من إعطاء بعض التوجيهات النظرية اليت تناسـب مسـتوى   . واتبعادهم عن ممارسة النشاطات الرياضية

  )2( .ولكن جيب اإلنتقال إىل امليدان لتطبيق ما تعلموه نظريا كي يبقى راسخا بعقوهلم. ومستوى العمر

  

  

  

  

  

  .117-116ص ص -، نفس املرجع السابق ، التدريب الرياضي للقرن الواحد و العشرينكمال مجيل الربضي، )1(
  .119-118، ص ص العشرينالتدريب الرياضي للقرن الواحد و كمال مجيل الربضي، )2(



  : التحضري اخللقي -2-6

بعد التحضري اخللقي من التحضريات املهمة واألساسية يف إعداد الالعب، وعلى املدرب أن يركز على تربية الالعب 

اضية، تربية وطنية وقومية والعمل على احترام الفرق الرياضية األخرى واإلبتعاد عن السلوكات الشاذة البعيدة عن الروح الري

والعمل على إعداد الالعب يف التحكم بتصرفاته بعمالة خالل السباق وبعده، واحتـرام املـدربني و احلكـام واإلداريـني     

 .كل هذه املالحظات البد من إعدادها وتعليمها لالعب قبل املسابقات والعمل على اإللتزام ا خالل املسـابقة . واجلمهور

)1(  

  ). السنة الثانية( اجلماعية بالنسبة لتالميذ التعليم املتوسط  مميزات التحضري يف الرياضات -3

وهي مرحلة هامة بالنسبة للتلميذ، إذ تتم فيها عملية التعليم احلركي، ومتكنه يف كيفية استعمال التقييم الذايت وتقدير 

  . تطورات تعلمه، وتنمية قدراته احلركية واملعرفية

ذلك ما يدفع إىل اختيار حاالت هذه املرحلة إىل البحث حول سيولة وحممص احلركات ودقتها، وتطويرها انطالقا 

  . من احلركات القاعدية املألوفة اليت مث اكتساا خالل مرحلة التعليم االبتدائي

بلعب الدور اإلدماجي الذي جيب اختيار حاالت تعلمية ذات طابع حيوي ونشيط، سياقها األلعاب اهلادفة، اليت تسمح 

  : يستدعي التعاون والتضامن، ويكون حافزا هاما للعمل ويتحقق ذلك من خالل

ـ تعلم قواعد وحركات األلعاب اجلماعية قصد التحكم يف التقنيات األساسية اليت تصبح قاعدة للـتحكم امل  • اري ه

  .اخلاص 

 .املواجهة فهم مبادئ و قوانني كل نشاط سعيا للتعاون من أجل حتدي  •

  ). مثل الدفاع و اهلجوم( تنظيم العمل طبقا خلطة و نظام كل نشاط  •

  . أفكار تكتيكية سهلة و بسيطة •

   )2( .اكتساب مهارات فردية و مجاعية انطالقا من األساسيات •

  

 

  .119-118 ص نفس املرجع السابق ،ص)1(
  .97، ص2003، اللجنة الوطنية للمناهج ، ديسمرب املرافقة ملنهاج التربية البدنية و الرياضية السنة الثانية متوسط ةالوثيق )2(



  : التقييم -4

يرمي التقييم املساير لعملية التعلم على فهم معىن هذا التعلم نفسه، والبحث على مؤشرات تدفع باألستاذ إىل تسوية 

تلميذ، من حيث تنمية قدراته من جهة، وتقسيم مستواه املهاري طبقا ملعامل يتم حتديها مسـبقا  عملية التكوين املؤثرة على ال

بصفة دائمة ومستمرة ) األستاذ والتلميذ( من جهة أخرى يستوجب التقييم تبين لغة احلوار والتشاور بني طريف عملية التعلم 

فهوم التربية والتكوين، يسمح بقياس منتوج التالميـذ خـالل   فالتقييم عملية تكوينية يف حد ذاته، وعنصرا استراتيجيا يف م

  )1( .مراحل التعليم، و اإلدالء باحلكم يف بداية خالل و يف اية كل مرحلة تعلمية

  : التقييم التشخيصي -4-1

  : اهلدف منه -4-1-1

  .يساعد يف أخد املعلومات األولية قبل الشروع يف ختطيط الربنامج العلمي - 

، اليت تبني اهتمامات واحتياجات التالميذ يف "الكشف األويل"يساعد على مالحظة سلوكات التالميذ خالل عملية  - 

  . بداية مرحلة التعليم

 .استغالل و معاجلة بطاقة املالحظات اليت تبين أساسا على مؤشرات الكفاءة القاعدية - 

  : من الناحية البيداغوجية -

  .املهاري للتالميذ وترتيب املؤشرات حسب األولويات بعد استخراج النقائص إعطاء تقديرات أولية للمستوى  - 

)2(.ترتيب االهتمامات واالجيابيات اليت برزت خالل الكشف - 
 

  

  

  
  .129اللجنة الوطنية للمناهج، نفس املرجع السابق ، ص. الوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية و الرياضية)1( 

  .132، ص2004، اللجنة الوطنية للمناهج ، جوان ملنهاج التربية البدنية و الرياضية السنة الثالثة متوسطالوثيقة املرافقة  )2(



  :من الناحية التنظيمية  -

  . التشاور يف بناء املشروع بني األطراف املتداخلة •

  . التخطيط و الربجمة •

  .املنافسات التقليدية ) العاب مميزة أو نشاطات مكيفة للمؤشرات املستهدفة(الكشف  : وسائل اجنازه -4-1-2

   .قبل الشروع يف عملية التعلم أي يف بداية مرحلة التعلم: فترة اجنازه -4-1-3

  : مسعى التقييم التشخيصي -4-1-4

  . اجناز بطاقات القياس والتقومي - 

  .اجناز بطاقة التطورات اخلاصة بالتالميذ - 

  ). البطاقة املنهجية لألستاذ(اجناز بطاقة الطلبات  - 

  .حتسبا لتقييم عملية التعلم ) دروس نظرية، وسائل إيضاح، كراس التالميذ(ترتيب وسائل الدعم  - 

)1( .اجناز الوحدة التعليمية والوسائل الضرورية لتحقيقها - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .133-132، ص ص2004، اللجنة الوطنية للمناهج ، جوان السنة الثالثة متوسطالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية و الرياضية )1(



  : التقييم التكويين -4-2

  : اهلدف منه -4-2-1

 .إعالم األستاذ والتلميذ •

  . درجة التوقيف اليت بلغها التلميذ •

  ). خاصة باألستاذ(خطة التعلم  •

  . إدماج العناصر اجلديدة من أجل حتسني املستوى - 

  .اإلستراتيجية للرفع من نوعية العمل" تقومي"معاجلة اخلطة واملستوى املهاري للتالميذ تسوية و  - 

  . يف عملية التعليم ذطرق و كيفيات إشراك مجيع التالمي - 

   .مساعدة األستاذ يف االجناز حتسبا حلقيقة امليدان واملستوى الفعلي للتالميذ - 

  : وسائل اجنازه -4-2-2

  بطاقة املتابعة  –بطاقة التقييم الذايت  –املالحظة 

  .قبل ، أثناء ويف اية مراحل التعلم : فترات اجنازه •

   .يساير مجيع مراحل التعلم، من الوحدة التعليمية إىل املهمة اليت قوم ا التلميذ

  : النتائج املنتظرة •

إمكانية اكتشاف ومعرفة أين ؟ كيف؟ ومىت يشعر التلميذ باملشاكل املواجهة يف امليدان، حىت يتسىن لألستاذ التدخل  - 

  . باالقترحات والتوجيه

)1(. يسمح بتشخيص النقائص ومعاجلتها خالل اإلجناز - 
 

  

  

  .134-133اللجنة الوطنية للمناهج ، نفس املرجع السابق، ص ص، الوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية و الرياضية السنة الثالثة متوسط)1(



  :يساعد على أخد القرارات البيداغوجية إلعادة النظر يف

التخطيط والربجمة، إستراتيجية العمل واختيار حمتويات التعلم، كيفية التعامل مع التالميذ ووضعيات اإلدماج، التعامـل مـع   

   .احمليط والتحكم يف الوسائل

  : مسعى التقييم التكويين -4-2-3

  . تقييم مستمر ومساير لعملية التحكم -

  . تسوية خطة العمل و تعامل التلميذ معها -

  . معاجلة سري عملية التعلم وتقومي اإلستراتيجية العامة للتكوين -

  )1( .استنتاج مستمر لفترات التحكم -

  : التقييم التحصيلي -4-3

  : اهلدف منه -4-3-1

  .ائي ملرحلة التعلم تقدير  - 

  .معرفة مدى التوصل إىل الكفاءة املستهدفة  - 

  :يساعد يف أخد القرارات النهائية من الناحية

 :       البيداغوجية •

  . إعطاء تقديرات ائية حول التحصيل - 

  )2(.مدى احترام ما جاء يف منهاج املادة - 

  .134-133، اللجنة الوطنية للمناهج ، نفس املرجع السابق،ص صالسنة الثالثة متوسطالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية و الرياضية )1(
  .132نفس املرجع السابق،ص   )2(



 :        التنظيمية •

  . التأكد على جناعة وخطة العمل - 

  . التوجه حنو النشاطات الالصفية - 

  . التكامل املعلن عليه يف املشروع البيداغوجي - 

  : وسائل اجنازه -4-3-2

  ).املرجعية املستعملة يف احلصة األوىل(الكشف  - 

  ). بنفس مقاييس املنافسة األوىل(املنافسة التقليدية  - 

  :فترة اجنازه  -4-3-3

  .)الوحدة التعليمية(يأيت يف اية مرحلة التعلم  - 

همة اليت تفيد معاجلة املوقف و هناك تقييم حتصيلي يتم إحداثه يف اية املراحل الوسطية كاحلصة التعليمية، احلالة التعليمية، امل

  . مؤشر اإلجناز

  : مسعى التقييم التحصيلي -4-3-4

  . مقارنة اإلنشغاالت مع حتصيل التالميذ - 

  . تقييم اإلستراتيجية العامة للعمل - 

  . حتليل النتائج ومقارنتها عرب مجيع املستويات - 

  . استعمال القياسات والتقديرات واإلدالء حبكم ائي - 

)1( .نتائجاإلعالن عن ال - 
 

  

  

  
  .133-132، اللجنة الوطنية للمناهج ، نفس املرجع السابق، ص صالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية و الرياضية السنة الثالثة متوسط)1(



  : خالصة

مهما كان الالعب معدا إعدادا بدنيا متطورا و اار نفسيا يوم املنافسة، ال ميكن أن يصل إىل املستوى الذي كان 

ومهما كان الالعب معدا إعدادا نظريا وبدينا وتكنيكيا، . يطمح إليه أو الذي يتناسب مع إعداده البدين أو التكنيكي

وقوانينها، سوف يؤدي هذا إىل أبعاده من املنافسة، وتذهب فترة إعداده مند وتصرف خالل املسابقة تصرفا ال يليق باملسابقة 

بداية العام التدريب هباء، ومهما كان الالعب معدا إعدادا بدنيا ونفسيا وتكنيكيا واستطاع اخلصم أن يضع أسلوبا تكتيكيا 

  . مل يعرفه متكن من الفوز عليه ببساطة 
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  : متهيد

تسمى هذه املرحلة مبرحلة الطفولة املتأخرة، وينظر إليها الكثري من العلماء على أا الفترة الثانية املكملة ملرحلة 

  .الطفولة املتوسطة وتأيت هذه املرحلة فيما قبل املراهقة وكأا مقدمة هلا

ما مبا يدور فيه، فهو شغوف بالبحث واإلكتشاف للتعرف تاخلارجي ومهويبدو طفل هذه املرحلة مشغوال بالعامل 

  . على األشياء، كما يشارك أقرانه نشاطات اللعب

  :ويتصف الطفل يف هذه املرحلة باحلركية واحليوية، وحب املبادرة 

  : وتتميز هذه املرحلة عموما مبا يلي

  .واملرحلة الالحقة بطئ معدل النمو بالنسبة لسرعته يف املرحلة السابقة  •

  . زيادة االختالف بني اجلنسني بشكل واضح •

  )1( . تعلم املهارات الالزمة لشؤون احلياة وتعلم املعايري اخللقية والقيم •

  

  

  

  

  

  

  

  . 246، ص1995، الطبعة اخلامسة، عامل الكتب ، القاهرة،  الطفولة و املراهقة -علم النفس النموحامد عبد السالم زهران، )1(



  : اخلصائص املورفولوجية -)1

تعترب املورفولوجيا إحدى العلوم البيولوجية اليت تم بدراسة جمموعة الظواهر اليت تؤثر على منو الفرد أي تدرس 

سارع عند الطفل بت) سنة 13 - 12(الفتاة و أكرب منه عند) سنة11- 10(األجسام وأشكاهلا، وتكون الزيادة يف النمو بني 

  )1( .عن البنت) سم11- 6(يف السنة عند الصيب وبني ) سم 12- 17(املضاعف، فيتراوح بني  يصل إىل حد النمو

يف هذه املرحلة يالحظ ازدياد وزن وطول اجلسم بزيادة منو العضالت والعظام وهذه الزيادة تؤثر على القدرة على العمل 

  )2(.وظهور التعب وعدم ضبط احلركاتاملتزن من اجلانب امليكانيكي للجسم ويعين بذلك فقدان عنصر الرشاقة 

يكون نصيب البنني أكثر من البنات يف النسيج العضلي، ويكون نصيب البنات أكثر من البنني يف الدهن اجلسمي، 

وتكون البنات أقوى قليال من البنني يف هذه املرحلة فقط، ونالحظ زيادة البنات عن البنني يف هذه املرحلة يف كل من الطول 

  )3(.والوزن 

  . ح متبوع بالزيادة يف مسك العظامعند الذكور التطور العضلي واض -

يظهر لدى البنات ميل أكرب يف زاوية اتصال عظمة الفخذ مع احلوض وعنصر الذراعني و الرجلني بالنسبة للجدع و  -

 . الزيادة يف عرض احلوض

)4(.حميط الفخذ أكرب عند البنات من الذكور بينما الذكور أكرب من البنات يف حميط الصد والساعد  -
 

  

  

 

  
  . 256 -255، ص ص 2010، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل، عمان، سيكولوجية النمورشيد محيد زغري، )1(
  . 98، ص 2006، مصر ،  ةاجلامعة، اإلسكندري، مؤسسة  شباب علم النفس النموعصام نور سرية، )2(
  . 232، ص 2001، مكتبية  اتمع العريب للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل ، عمان ، علم النفس النموصالح الدين العمرية، )3(
   .61، ص2002دار الثقافة للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل ، عمان ،  ، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع والنمو البدين و التعلم احلركيمروان عبد ايد إبراهيم، )4(



  : اخلصائص الفزيولوجية -2

  : خصائص اجلهاز الدوري القليب -2-1

يكون القفص الصدري بالنسبة لألطفال ضيق مما يؤدي إىل النمو التدرجيي للقلب، ) سنة 13 -09( يف املرحلة 

فإن الوزن املطلق للقلب ) 1983البتيف (الصدري كلما زاد حجم القلب حسب العامل فنجد بذلك أنه كلما اتسع القفص 

من وزن اجلسم ومنه  %0،48و 0،44غ تقريبا ويقدر بـ 230غ و96سنة يتراوح بني  15إىل  08عند الطفل من 

من ناحية  عرضيانمو فإن قلب الطفل يف هذه املرحلة صغري وينمو من الناحية الطولية ويف مرحلة املراهقة يبدأ يف ال

  )1(.السمك

ت من الراحة، وكذلك ميكن هنا ب فترات التحميل اجلسمية الطويلة و املستمرة دون فترالذا من الضروري جت

ارة إىل أنه ميكننا رفع مستوى قدرة جهاز الدورة الدموية على األداء بشكل ملحوظ عن طريق التدريبات املنتظمة و اإلش

  )2(.وكذلك الفروق الفردية  سنيةوانب مع مراعاة املرحلة الاملستمرة واملتعددة اجل

  : خصائص اجلهاز الدوري التنفسي  -2-2

حيث يؤثر القفص الصدري تأثريا كبريا . أن املشاكل اليت تواجه القلب أثناء الطفولة هي نفسها اليت تواجه الرئتني

كمية  كذلك، وزيادة حجم الرئتني يكون على حساب األعمار،على الرئتني وبالتايل فنمو القدرات التنفسية احليوية للرئتني

، يف هذا السن فإن ملل2200سنة تصل السعة اهلوائية للرئتني  12األكسجني املمتصة من كل لتر من اهلواء، فمثال السن 

من  لذلك يتعرض لتشوهات وخاصة يف القفص الصدري، و لذا جيب احلذر العمود الفقري ليس ثابتا بالقدر الكايف

  )3(.الصدمات أو احلركات العنيفة ألن التشوهات اليت تطرأ على اهليكل العظمي تعيق كل األعضاء الداخلية 

  

  
  . 257، مرجع سابق، صسيكولوجية النمورشيد محيد زغري، )1(
 .66احلركي، مرجع سابق، ص النمو البدين و التعلممروان عبد ايد إبراهيم، )2(
  .102، ص1983املراهقة، دار الثقافة، لبنان،  علم النفس النمو الطفولة وحامد عبد السالم زهران، ) 3(



  : اخلصائص النفسية و ارتباطها باملراهقة -3

  : ماهية املراهقة -3-1

إىل ) مرحلة اإلعداد ملرحلة املراهقة(يعين مصطلح املراهقة كما يستخدم يف علم النفس مرحلة اإلنتقال من الطفولة 

مرحلة الرشد والنضج، فاملراهقة مرحلة تأهب ملرحلة الرشد، ومتتد يف العقد الثاين من حياة الفرد من الثالثة عشر إىل التاسعة 

  ). سنة 21-11(امني أو بعد ذلك بعام أو عامني أي بني  عشرة تقريبا أو قبل ذلك بعام أو ع

  .Teem agesو يعرف املراهقون أحيانا بإسم . The teen yearsولذلك تعرف املراهقة أحيانا بإسم 

ويرجع ذلك إىل أن بداية املراهقة تتحدد . ومن السهل حتديد بداية املراهقة ولكن من الصعب حتديد ايتها  

  )1( .ينما تتحدد ايتها بالوصول إىل النضج يف مظاهر النمو املختلفةبالبلوغ اجلنسي، ب

ويقول الدكتور يوسف محة صاحل مصطفى أا مرحلة التفسري و التوحيد والدمج، ففيها ينصهر كل ما يشعر الفرد 

رار مع املاضي به عن نفسه يف كل موحد، وعلى الفرد أن يكون صورة عن نفسه تكون ذات معىن أو قيمة تزوده باإلستم

   )2 (.كما تزوده بالتوجه حنو املستقبل

  )3( .كما تتميز مرحلة املراهقة بأا فترة متيز و نضح يف القدرات و يف النمو العقلي عموما

  . )سنة 14إىل  10( من : املراهقة املبكرة -3-2

املرحلة اإلعدادية تقريبا نالحظ يف حيث أا قد تظهر قبل أو بعد ذلك تبعا ملعدل سرعة منو الفرد أي أا تستغرق 

هذه املرحلة تضاؤل سلوك الطفولة، و تبدأ املظاهر اجلنسية و البيولوجية و العقلية و االنفعالية واالجتماعية املميزة للمراهقة 

  )4( .يف الظهور

  

  .187، مرجع سابق، صعلم النفس النموصالح  الدين العمرية، )1( 
  96، ص 2009، دار دجلة، الطبعة األوىل ، سيكولوجية التمايز لدى املراهقنييوسف محة صاحل مصطفى، )2(
  16، ص 2008، الدار الدولية لإلستثمارات الثقافية، القاهرة، مصر، االختبارات و املقاييس النفسيةأمحد سعد جالل، )3(
  .  14، ص2010، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، الطبعة األوىل ، اجلزائر، مراهقة بال إرهاقرضا املصري، فاتن عمارة، ) 4(

  



تبدأ املراهقة املبكرة باالنفصال عن مرحلة الطفولة، و يريد الطفل الذي يكون مستاء اآلن من تعيينه و معاملته   

أنه غالبا غري مرتاح و حييط  كمجرد طفل حيث يريد شيئا ما أكرب و خمتلف، و غري متأكد على وجه التحديد ما هو، مبا

  : بسهولة يف هذا الوقت، و سواء كان ولدا أو بنتا

  ). يكون ناقدا لآلخرين ويشكو من احلياة( يظهر الفىت أو الفتاة بصورة منوذجية اجتاها أكثر سلبية  •

  ). يكون مولعا باجلدل و يؤجل اإلذعان( يصبح مقاوما بصورة أكثر فاعلية و اجيابية  •

  )1(). خيترب القواعد و القيود لريى ما ميكن أن يكون فعال منكرا( ريب املبكر للممنوع يبدأ بالتج •

  : اخلصائص النفسية -3-3

يعلق الطفل أمهية كبرية على اتساع حاجاته النفسية بوصفها أا احلاجات اليت تشبع دوافعه إىل الدوافع وحتقيق 

  .تصرفات التالميذ بشكل واضح، مما يزيد من صعوبة قيادم الكيان الذايت يف اتمع، ففي هذه املرحلة تتغري

مع أنفسهم  يف هذه املرحلة يكونوا دائمي االهتمام بالتطورات اليت حتدث يف أجسامهم، وهذا ما يدخلهم يف صراع دائم

األطفال كالفرق الرياضية  ومع حوهلم حملاولة االندماج مع احمليط اخلارجي أي االنتماء إىل اجلماعات غري النظامية اليت يكوا

اإلعجاب باألطفال كما تعطي البطولة  يثريو اجلمعيات ، كما يهتم بتقدير اجلماعة وينتقل التركيز من الذات إىل اجلماعة و

   )2( .ضرورة براقة

  

  

  

  

  . 14، نفس املرجع السابق، صمراهقة بال إرهاقرضا املصري، فاتن عمارة،  )1( 
  .137، دار النهضة العربية، الطبعة األوىل ، صالتربوي للطفل و املراهقة النموكمال الدوسقي،  )2(



  : اخلصائص االجتماعية و االنفعالية -4

يتميز الطفل يف هذه املرحلة بالنضج الشخصي واالجتماعي، والقدرة على الفهم واملنافسة واحلوار مع رفقائه عن طريق 

  )1( . هناك انتقال من متركز حول الذات إىل التفاعل االجتماعي إعطاء األدلة والرباهني ليؤكد وجهة نظره، إذن

أيضا نالحظ أن الطفل يف هذه املرحلة برز لديه احلكم األخالقي القائم على تقييم األشياء واالنفعال واألشخاص باإلضافة 

التغريات املتعددة يف  العالقات إىل مفاهيم الطاعة واالحترام والشعور باخلط والذنب والشر واخلري والفضيلة، كذلك 

االجتماعية يف هذه املرحلة مرتبطة بعالقة الطفل بوالديه و البعض اآلخر مرتبطة بالبالغني عامة، والبعض الثالث بالنسبة 

، و ميكن القول بأن طفل هذه املرحلة بدأ بتحرر من متركزه حول ذاته وفقا لرغبته اخلاصة، ةألقرانه وزمالئه يف املدرس

دون النظر آلراء احمليطني به، حيث يتصرف يف بداية املرحلة عن طريق املشاركة يف األنشطة واألعمال اجلماعية وينتهي يف وب

هذه املرحلة و هو قادر على تقدير العمل اجلماعي واكتساب السلوك االجتماعي، أيضا األطفال يف هذه املرحلة ال مييلون 

  ب هنا إىل االختالط باجلنس اآلخر و ال للع

كذلك عدوان األطفال وشجارهم يف هذه املرحلة خيتلف من البنني إىل البنات ، فالبنتني مييلون إىل . أما فرديا أو مجاعيا 

  )2(.العدوان اليدوي أكثر من البنات الاليت مييلون إىل العدوان اللفظي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .98، مرجع سابق، صعلم النفس النموعصام نور سرية، )1( 
  100 - 99، نفس املرجع السابق، ص ص علم النفس النموعصام نور سرية، )2(



كما تتميز ) مرحلة الطفولة اهلادئة( االستقرار والثبات االنفعايل، لذلك يطلق عليها  كما تتميز هذه املرحلة بأا مرحلة 

ب باملقاومة النفسية، كما يتميز الطفل بقدرة الطفل على السيطرة على نفسه و امليل إىل املرح و التعبري عن حاالت الغض

  : أيضا مبا يلي

  .الطفل يف هذه املرحلة ال يكل و لكنه ميل  -

 . يهتم الطفل جبسمه و أمهية مفهوم اجلسم -

)1( .يزداد تفاعل الطفل االجتماعي خاصة مع إقرانه -
 

  )2( .قلة الكالم و عدم البوح باألسرار -

  : اخلصائص النفسو حركية -5

) وستروم(يف هذه املرحلة املهارات احلركية البسيطة مثل العاب السباحة و اجلمباز، الرشاقة و يؤكد يكتسب الطفل 

  .أن الطفل يف هذه املرحلة له القدرة على استخدام املهارات العامة يف الفراغ العام و اخلاص 

على اللعب لتطوير  إحلاحهمو يزداد  )كرة، القدم ، كرة اليد( و كذلك ال يتم إشباع رغبة األطفال لأللعاب التقليدية 

  .مهارام احلركية 

دية عشر من العمر يصبح لديهم القدرة على امتالك التوافق العصيب اأن األطفال يف احل) ويستروم( و يؤكد   

 العضلي و الدقة و التوازن و الرشاقة و السيطرة على املهارات يف هذه املرحلة حيب األطفال النشاط احلركي و يصبح

قادرا على التمييز بني األشياء و حيب النقد الذايت و املبادرة الشخصية و يكتشف القواعد املتبعة يف األلعاب و حيب 

  )3( .راته احلركية و السيطرة عليها اإظهار قدراته الشخصية للتفاخر مبه

  

  
  . 138، ص 1990، دار الفكر العريب، أسس بناء برامج التربية الرياضيةحممد احلمامي، أمني اخلويل ، )1(
  .88، مرجع سابق، صمراهقة بال إرهاقرضا املصري، فاتن عمارة، )2(
  . 48-47، ص ص199الطبعة األوىل، دار الكندي للنشر والتوزيع، األدرن،  ،)التربية احلركية( طرق تدريس التربية الرياضية يف املرحلة األساسية علي الديري،  )3(



  : اخلصائص العقلية و االبتكارية -6

الدماغ يستمر ببناء نفسه طوال سنوات املراهقة و حىت أوائل مرحلة سنة الرشد، و بعبارات عامة، ينضج   

إىل األعلى، و من املناطق األمامية إىل املناطق اخللفية و يف سنة البلوغ يبدو األمر و ) جذع الدماغ( الدماغ من األسفل 

ى املناطق دتستهل مرحلة أخرى من النمو املكثف يف املنطقة األمامية العليا من الدماغ، و هي إح كأن اهلرمونات

األخرية من الدماغ اليت تبدأ بإرسال إشارات سنة الطفولة لدى بلوغ عمر الثالثة أعوام تقريبا، و هي اجلزء األحدث من 

للدماغ مسائل التخطيط و التنبؤ، و مهام فكرية أخرى، و  الدماغ، باملعىن التطوري للكلمة، و تعاجل املناطق األمامية

الدماغ يستمر بالنمو يف هذه املنطقة، خالل سنة املراهقة، و ال ينجز عمله حىت أواخر العشرينيات من العمر أو أكثر 

حني جانيب لدى الذكور، و يف الصبغة التخصصية، ينمي الدماغ الذكر منطقة أمامية يسرى أكرب من اليمىن نسبيا، يف 

  )1(. الدماغ لدى اإلناث ينموان بشكل مماثل

ظهر لدى الطفل القدرة على التفكري ارد بشكل واضح، قادر على استخدام املفاهيم كما يالحظ عليه ارتفاع حدة 

  .انتباهه و قوة ذاكرته و زيادة مستوى التركيز لديه 

  ملرحلة يصل الطفل إىل حوايل نصف إمكانيات يطرأ منو الذكاء حىت سن الثانية عشر، و يف منتصف هذه ا •

  .منو ذكائه يف املستقبل  •

 .يزداد مدى االنتباه و مدته و حدته و تزداد قدرته على التركيز بانتظام  •

 . يزداد لديه حب االستطالع •

)2(. ينتقل من طور التصورات و اخليال إىل طور الواقعية و سم احلقائق كما هي و يهتم باأللعاب الواقعية •
 

 

 

  . 22، ص2007، أكادمييا انثر ناشيونان، ما سر اختالف الفتيان عن الفتياتبوين ماكميالن ترمجة حسن بستاين، ) 1(
  .313-311، ص ص 2000، الطبعة الثانية  ، املكتبة اجلامعية اإلسكندرية، علم النفس النمو الطفولة و املراهقةحممد رمضان القدايف،  )2(



االبتكار و ذلك نتيجة للفراغ احلادث مع بدء التغريات الفزيولوجية يف املراهقة و مع التغري و يظهر اخنفاض يف 

الناتج يف البلوغ املبكر فإن الضغوط االجتماعية للخضوع و االمتثال للعرف السائد، يعيد تأكيد ذام بقوة أكرب من أي 

عدم األمان و عدم الكفاية و حمصلة هذا القلق الناشئ جتعل وقت آخر و هذه املتطلبات اجلديدة و املسؤوليات عادة ما تقدم 

  )1( .التفكري اإلبتكاري يف منتهى الصعوبة

  : خصائص النمو و عالقتها بوضع برامج األلعاب -7

إن برامج األلعاب الناجحة هي تلك اليت متد الطفل بأنواع من األنشطة اليت حيتاج إليها لتأكيد استمرار منو و تطوره 

و عقليا و وجدانيا، و احلاجة إىل اللعب يف أي مرحلة من مراحل النمو اليت حتدد بدرجة كبرية أمناط النمو و مستوى بدنيا 

النضج و التطور االجتماعي و التعلم السابق و القدرة الفكرية، و بناءا على ذلك فإنه من املفيد ألستاذ التربية البدنية و 

   )2(.معني ليت تظهر بني األطفال يف عمر زمنا الرياضة أن يكون واعيا ذه اخلصائص

و يوجد يف كل جمموعة شبه ،بعض األطفال طوال القامة و البعض قصار، و البعض حنيفا و البعض مسينا، و البعض 

اذكياء يتعلمون بسرعة و البعض أغبياء يتعلمون ببطء، البعض أقوياء نشطاء و البعض كسالء ضعفاء، و ال يوجد وصف 

ي جمموعة سيئة تتناسب مع كل طفل يف القسم الواحد، و من غري املتوقع ظهور عدد كبري من سن معني لديهم خبصائص أ

مجيع هذه اخلصائص  املوصوفة هلذا السن، و مع كل هذا فإن كل طفل يتطور مبعدله الذايت و هذا املعدل ميكنه أن يتأثر 

) التالميذ( على حد سواء و معرفة اخلصائص اليت تعرض لغالبية األطفال باحلالة االجتماعية و االقتصادية و العوامل الوراثية 

  )3(.يف مرحلة سنية معينة تكون يف غاية األمهية عند وضع برامج األلعاب

  

  
  . 104، الطبعة األوىل ، مرجع سابق، صعلم النفس الطفولة و املراهقةحامد عبد السالم زهران، )1( 
  . 79، ص 1996، دار املعارف للنشر و التوزيع اإلسكندرية، األلعاب للصغار و الكبارخربات يف الني وديع فرج ، )2(
  .80، نفس املرجع السابق، صخربات يف األلعاب للصغار و الكبارالني وديع فرج،  )3(



و يستفيد األستاذ من هذه املعلومات مبفاهيم للنمو الذي طرأ على جمموعة ذات سن واحد يف املاضي، و ما هو 

د األستاذ يتفسمن العمر، و ي كما تبني احلاجات العامة اليت جيب أن تشبع يف أوقات معينة. وقع حدوثه هلا يف العام التايلمت

  )1(. من هذه احلقائق و التغريات و جتعله قادرا بصورة أفضل على اختيار األلعاب اليت ميكن أن حتقق أفضل النتائج

  : الربامج و األنشطة خالل هذه املرحلة -8

  : ويلخصها حممد سعيد عزمي فيما يلي

  .مترينات بدنية تقتين بالقوام وتكسبهم اللياقة البدنية، وتنمي التوافق العضلي العصيب •

  .م املرونة والرشاقة و تنمي التوافق العضلي العصيبحركات رشاقة ومرونة تعمل على إسكا •

  ية الكتساب اللياقة البدنية ملمارسة األلعاب كبرية كرة اليد، كرة القدم ،العاب صغرية متهيد •

  )2(. مسابقات يف العاب القوى كاجلري و الوثب و الرمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  . 80، نفس املرجع السابق، صخربات يف األلعاب للصغار و الكبارالني وديع فرج، )1(
  . 39، ص1996، نشأة املعارف، اإلسكندرية ، مصر، قتنفيذ درس التربية البدنية يف مرحلة التعليم األساسي بني النظرية و التطبيأساليب تطوير و حممد سعيد عزمي، )2(



  :خالصة

يف حجم العضالت و ضعف النمو الطويل و هذا يسمح بتوفري طاقة زائدة ميكن  ةتتميز هذه املرحلة العمرية بالزياد

لنشاط الرياضي، كما ميكن أن يتطور لدى الطفل يف هذه املرحلة العامل االجتماعي و جيعله استغالهلا و استثمارها خالل ا

  .يف الفرق الرياضية و األلعاب اجلماعية املناسبة له، باإلضافة إىل ذلك ميكن تلقينه العادات الصحية اجليدة 

و مبعرفة القدرات احلركية و اخلصائص الفيسيولوجبة اليت يتميز ا كل فرد يتم توجيهه ملمارسة نوع معني من 

األنشطة الرياضية يتالءم مع ما يتميز به، مما يعجل باحلصول على النجاح و حتقيق املستويات املطلوبة مع االقتصاد يف الوقت 

 .صاحلني ملمارسة نوع معني من األنشطة الرياضية و اجلهد و املال الذي يبذل مع أفراد غري 
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  :هيدمت
يف هذا البحث، فبناءا على اإلطار النظري واإلشكالية، نوجز فيما  املتبعةل إىل التعريف بأهم اخلطوات يهدف هذا الفص   

يأيت تصميم حبثنا وذلك من خالل حتديد منهجه وعينته وتقنياته وحدوده، باإلضافة إىل األساليب اإلحصائية اليت اعتمدنا 

  .عليها

  :منهج البحث -1

لكل دراسة علمية أسس منهجية يبين عليها الباحث انطالقته يف عملية البحث والدراسة، وتكون مبثابة املرشد الذي     

يوجهه حىت تتسم دراسته بالدقة واملوضوعية، واملنهج يعين جمموعة من القواعد و األسس اليت يتم وضعها من أجل الوصول 

  .)1(إىل احلقيقة

الف املواضيع املدروسة، ويعترب املنهجان الوصفي والتجرييب مها املناسبان ملوضوع دراستنا، حيث خيتلف منهج البحث باخت  

عبارة عن مسح شامل للظواهر املوجودة يف مجاعة معينة، ويف مكان معني ووقت " يعترب حممد زيان عمر املنهج الوصفي 

أما املنهج . )2("ا يصل إليه يف التخطيط للمستقبلحمدد حبيث حياول الباحث كشف ووصف األوضاع القائمة واالستعانة مب

  )3( .التجرييب فيشري يف مضمونه العلمي العام إىل قياس تأثري موقف معني أو عامل معني على ظاهرة ما

    

  

  

  

  

                                                           
  .89، ص 1998، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، منهج البحث العلميعمار بوحوش وحممد دنيبات، ) 1(
  .169، ص 1997، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، البحث العلمي ومنهاجه وتقنياتهزيان عمر، حممد ) 2(
  .87، ص 1983عات اجلامعية، اجلزائر، ديوان املطبو،  4ط، منهاجه وتقنياته، البحث العلميحممد زيان عمر، ) 3(



  : الدراسة االستطالعية األوىل- 2

تالميذ مت اختيارهم بالطريقة ) 05(على عينة مؤلفة من  05/11/2012:مت إجراء هذه التجربة يوم االثنني املوافق ل

  :العمدية عن طريق احلكم الذايت للباحث وكان اهلدف من هذه التجربة

 .معرفة مدى مالئمة األجهزة و األدوات وصالحيتها للقياس - 

 .معرفة الوقت اآلزم ألداء االختبارات - 

  .صالحية و مناسبة استمارات التسجيل اخلاصة باختبارات البحث - 

  :ستطالعية الثانيةالدراسة اال -3

تلميذ مت اختيارهم بالطريقة ) 15(على عينة مؤلفة من  07/11/2012:مت إجراء هذه الدراسة يوم األربعاء املوافق ل

العشوائية من جمتمع البحث،وبعد أسبوع مت إعادة االختبار ،وقد كان اهلدف من هذه الدراسة االستطالعية هو إجياد معامل 

  .لبحث ا وعية الختبارات الصدق و الثبات و املوض

 :األسس العلمية لالختبارات - 4

  :الثبات 4-1

وذلك على أفراد ).Test-Retest(إلجياد ثبات االختبارات البدنية قمنا بتطبيق طريقة تطبيق االختبار و إعادة تطبقيه 

، وباستخدام معامل االرتباط البسيط لبريسون مت حساب معامل الثبات هلا ) الدراسة االستطالعية الثانية(العينة االستطالعية 

  .يبني ذلك) 01(رقم ، واجلدول 

  

  



  :الصدق 4-2

يبني ) 01( رقم ملعامل الثبات،واجلدول، و إلجياده قمنا حبساب اجلدر ألتربيعي مت إسخدام الصدق الذايت لالختبارات البدنية 

  .ذلك

  .يبني معامالت الثبات و الصدق الذايت لإلختبارات البدنية) 01(اجلدول رقم 

الصدق   الثبات  وحدة القياس  اهلدف من االختبارات  االختبارات  التسلسل

  الذايت

  0.93  0.87  دقيقة/ ثا  التحمل الدوري التنفسي  م600جري مشي   1

  0.94  0.89  ثا  السرعة القصوى  م 30جري   2

  0.93  0.88  ثا   السرعة القصوى  م 6*  3جري   3

  0.92  0.85  م/سم  القوة االنفجارية للذراع  غ800طبية رمي كرة   4

  0.93  0.87  م/سم  القوة االنفجارية للذراعني  كلغ2طبية  رمي كرة   5

  0.93  0.87  م/سم  القوة االنفجارية للرجلني  الوثب الطويل من الثبات  6

  0.94  0.89  م/سم  القوة االنفجارية للرجلني  الوثب العمودي من الثبات  7

-0.85<   يتضح لنا ان مجيع معامالت االرتباط لبريسون موجبة و عالية حيث تنحصر بني) 01(من خالل اجلدول رقم 

  .املستخدمة ،و هذا يدل على ثبات و صدق اإلختبارات>0.94_0.92<وجذوها التربيعية تنحصر مابني >0.87

  

  

  

  



   :املوضوعية 4-3

، مت اختيارها من طرف جمموعة من املختصني يف جمال التربية البدنية و التدريب الرياضي و  اإلختبارات البدنية املعنية بالبحث

  .امجع معظمهم على موضوعية االختبارات وبعدها عن التحيز

  :جمتمع وعينة البحث -5

، للسنة الدراسية )امليلية( اشتمل جمتمع البحث على تالميذ السنة الثانية متوسط مبتوسطة األمري عبد القادر    

  .يوضح حجم العينة) 02(، وقد مت اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية وبصفة ختدم حبثنا واجلدول 2012/2013

  :حجم عينة البحث) 02(ا جلدول  

  النسبة املئوية  عينة البحث  جمتمع البحث  

  % 34.88  64  172  التالميذ

قسمت عينة البحث  وقد،من جمتمع البحث  % 36.04تلميذ بنسبة  64جند أن عدد التالميذ ) 02(من خالل اجلدول 

  :قمنا باستثناء التالميذ الذين ، كما)32(وضابطة ) 32(إىل جمموعتني جتريبية 

  .سنة) 13- 12(ال ينتمون إىل الفئة العمرية  - 

 .يسكنون بعيدا عن املؤسسة التربوية - 

 .يشتركون يف األندية املدرسية املختلفة - 

 .يزاولون نشاطات يف أندية - 

 .التالميذ املعفيني من التربية البدنية والرياضية  - 

 .التالميذ الذين يعانون من السمنة - 

 .وهذا لتجنب ظهور عوامل ونتائج دخيلة - 



السن و الطول و الوزن و املستوى التحضريي بالنسبة للنشاطني وقد مت التأكد من جتانس العينة يف متغريات 

  .،وكذا مستوى عناصر اللياقة البدنية قيد الدراسة املدروسني

  :األدوات واألجهزة املستخدمة يف البحث -6

 .شريط لقياس الطول - 

 .ميزان طيب - 

 .ساعة توقيت - 

 .صفارة - 

 .طباشري - 

 .غ 800كلغ و  2ن األوزان طبية مكرات  - 

 .ييم يف الرياضات اجلماعيةبطاقة التق - 

  :اجلماعية تالبطاقة التقييمية يف الرياضيا -6-1

اجلماعية املوجودة يف الوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية والرياضية  تقمنا باستخدام البطاقة التقييمية اخلاصة بالرياضيا   

  .)1(يوضحها)  03(للسنة الثانية متوسط، واجلدول رقم 

  

  

  

  

                                                           
  .134، اللجنة الوطنية للمنهاج، مرجع سابق، ص الثانية متوسطالوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية والرياضية للسنة ) 1(



  :البطاقة التقييمية اخلاصة بالرياضات اجلماعية) 03(جدول 

  التقدير  القيمة  السلوكيات املميزة  املستوى

      03 02  01  القيام حبركات ال عالقة هلا بالنشاط  األول

    06  05 04   تنفيذ بعض احلركات اخلاصة بالنشاط من دون انسجام   الثاين

     09 08  07  القيام مبعظم احلركات اخلاصة بالنشاط بانسجام نسيب فيما بينها   الثالث

    12  11 10   القيام بكل احلركات اخلاصة بالنشاط بصفة صحيحة منسجمة  الرابع

    .8. 1  مدى جناعة املهارات الفنية  اخلامس

  :القياسات واالختبارات املستخدمة يف البحث -7

  :ومشلت ما يلي    

  .قياس الطول -7-1

  .قياس الوزن -7-2

  .قمنا ذا االختبار باستعمال البطاقة التقييمية من خالل املنافسة التقليدية: االختبار املهاري -7-3

   :االختبارات البدنية -7-4

تب و للحصول على جمموعة من االختبارات اليت تالئم قياس عناصر اللياقة البدنية املختارة ،مت اإلطالع على خمتلف الك

املراجع املتخصصة يف مواضيع اللياقة البدنية و كذا كرة اليد و الكرة الطائرة،و عليه مت استخالص جمموعة من االختبارات 

بغرض حتديد أهم االختبارات اليت ميكن استخدامها لقياس ) 03(امللحق رقم البدنية ،ومت تقدميها يف صورة استمارة استبيانيه 

املداومة، ( البدنية املدروسة، وقد نتج عن ذلك جمموعتني من االختبارات لقياس الصفات البدنية مستوى عناصر اللياقة 

، اموعة األوىل مرتبطة برياضة كرة اليد، واموعة الثانية مرتبطة بالكرة الطائرة،وهي االختبارات اليت )السرعة، القوة

  :،و اموعتني مها %80حصلت على نسبة ترشيح فاقت 

  



متر، الوثب الطويل من الثبات،  30متر، جري  600جري مشي : مشلت االختبارات التالية :اموعة األوىل -7-4-1

  .غ، وهي مناسبة خلصوصية األداء يف كرة اليد 800رمي الكرة الطبية 

  :متر 600جري مشي  -7-4-1-1

 .قياس التحمل الدوري التنفسي :اهلدف من االختبار - 

 ..مضمار جري ساعة إيقاف،: األدوات - 

 من وضع االنطالق العايل يقوم املخترب باجلري فور مساع إشارة البدء لقطع مسافة  :طريقة األداء - 

 .حول املضمار) م 600( 

 .)1(يسجل الزمن الذي يقطعه املخترب من حلظة مساع إشارة البدء حىت اجتياز خط النهاية: التسجيل - 

  :متر 30جري  -7-4-1-2

 .ياس السرعةق: اهلدف من االختبار - 

 .ساعة إيقاف: األدوات - 

 .متر 30يرسم خطان متوازيان املسافة بينهما  :املواصفات - 

من وضع االنطالق احلايل يقوم املخترب باجلري فور مساع إشارة البدء من خط االنطالق إىل خط  :طريقة األداء - 

 .م 30الوصول على 

 2.يسجل الزمن املستغرق من إشارة البدء حىت وصول التلميذ إىل خط النهاية :التسجيل - 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 174، ص 1994، الطبعة الثالثة ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، إختبارات اآلداء احلركي حممد نصر الدين رضوان ،  ،  عالوي حممد حسن)1(

  .  312، ص  1997دار الفكر العريب  ، القاهرة ،  )األسس النظرية ، اإلعداد البدين ، طرق القياس(مكوناااللياقة البدنية و ، كمال عبد احلميد ، حممد صبحي حسنني )2(



  :الوثب الطويل من الثبات -3- 7-4-1

 .قياس القوة االنفجارية للرجلني: من االختبار اهلدف - 

 .عالمة البدء على األرض، شريط قياس: األدوات - 

أطراف أصابعهم القدم عالمة البدء والقدمان متباعدان يقف التلميذ خلف عالمة البدء حبيث يالمس ب :طريقة األداء - 

 .وجيب مالحظة ترك القدمني لألرض معا يف نفس الوقت. قليال، مرجعة الذراعني وثين الركبتني ألداء الوثب أمام

جيب أن يؤخذ وضع التكور والذراعان لألسفل وللخلف قليال وذلك يف احلركة التمهيدية قبل الوثب، : التعليمات  - 

د الوثبة جيب أن مترجح الدرعان أماما عاليا وللخارج قليال، وذلك يف احلركة التمهيدية قبل الوثب، وعند أداء الوثبة وعن

 .جيب مترجح  الذراعني عاليا وللخارج قليال، والوثب بالقدمني معا، ويالحظ ضرورة عدم السقوط للخلف بعد اهلبوط

ة تركها التلميذ بأي جزء من جسمه، على أن يكون القياس عموديا يؤخذ القياس من خط البدء ألقرب نقط: التسجيل - 

 .)1(على خط البداية

  :غ 800رمي كرة طبية -4- 7-4-1

 .قياس القوة االنفجارية للذراع الرامية :اهلدف من االختبار - 

 .غ 800شريط قياس، كرة طبية  :األدوات - 

الرمي حيث يتم تقسيمه لسهولة القياس إىل خطوط يرسم خط على األرض، جيدد أمام هذا اخلط قطاع : املواصفات -

 .متر على أن تسمح منطقة الرمي بتسجيل أقصى مسافة ممكنة 5عرضية، املسافة بينهما 

يقف املخترب خلف اخلط املرسوم على األرض مبسافة كافية للقيام بثالث خطوات حتضريية، مث يؤدي  :طريقة األداء -

 .مسافة ممكنة ة ألقصىالطبيثالث خطوات بعدها يرمي الكرة 

 .)2(تقاس املسافة عموديا من خط البداية إىل مكان سقوط الكرة: التسجيل -

                                                           
    148،ص 2007، الطبعة األوىل ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، اإلختبارات و املقاييس يف التربية الرياضيةمصطفى باهي ،صربي عمران ،)1(

(2)Reiman, M, and Manske, Robert, Functional testing in human performance, Human Kinetics, USA,2009 , 

p156. 



 2م إضافة إىل رمي الكرة الطبية  6*3م وجري  600جري مشي : مشلت االختبارات التالية: اموعة الثانية -7-4-2

  .الكرة الطائرةكلغ واالرتقاء العمودي من الثبات، وهي مناسبة خلصوصية األداء يف 

  .سبق ذكره يف اموعة األوىل: متر 600جري مشي  7-4-2-1

  : م 6*3جري  -7-4-2-2

 .قياس السرعة :اهلدف من االختيار - 

 .ساعة إيقاف :األدوات -

 .م 6يرسم خطان متوازيان املسافة بينهما : املواصفات -

اع إشارة البدء من اخلط األول إىل اخلط الثاين من وضع االنطالق العايل يقوم املخترب باجلري فور مس: طريقة األداء -

 .م 6* 3مث العودة إىل األول مث الثاين وبالتايل 

 . )1(يسجل الزمن املستغرق من إشارة البدء إىل إمتام التلميذ اجلري: التسجيل -

  :االرتقاء العمودي من الثبات -3- 7-4-2

 .قياس القوة االنفجارية للرجلني :اهلدف من االختيار - 

 .حائط، طباشري، متر مضاعف :وات املستعملةاألد -

التلميذ حيمل الطباشري بني أصابعه ويسجل عالمة على احلائط من وضعية الوقوف ونرمز له بالرمز  :طريقة األداء -

 .1، ومن وضعية نصف اجللوس يقوم التلميذ بالقفز إىل األعلى مع تسجيل عالمة على احلائط ونرمز له بالرمز س0س

1و س 0نقوم باحتساب الفرق بني س: التسجيل -
)2(. 

  

 

                                                           
  . 310،ص 1999،الطبعة الثانية ،منشورات ذات السالسل ، الكويت ،اإلختبارات و القياسات الفيسيولوجية يف اال الرياضيكاظم جابر أمري، )1(
  153،ص 2007، الطبعة األوىل ، مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة ، اإلختبارات و املقاييس يف التربية الرياضيةعمران ،مصطفى باهي ،صربي )2(



  :كلغ 2رمي الكرة الطبية  -4- 7-4-2

 .قياس القوة االنفجارية للذراعني :اهلدف من االختيار - 

 .كلغ 2شريط قياس، كرة طبية  :األدوات -

يقف املخترب خلف خط مرسوم على األرض، حبيث يالمس بأطراف قدميه اخلط، يضع يداه والكرة : طريقة األداء -

 .الرأس مث يرمي الكرة باليدين معا ألقصى مسافة ممكنة خلف

 .)1(تقاس املسافة عموديا من خط البداية إىل مكان سقوط الكرة: التسجيل -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  295، ص 1997دار الفكر العريب، القاهرة،  )األسس النظرية، اإلعداد البدين ، طرق القياس(اللياقة البدنية ومكوناا، كمال عبد احلميد، حممد صبحي حسنني )1(



  :إجراءات التطبيق  -8

  :اشتملت إجراءات البحث األساسية على ما يلي    

  ):التشخيصية(االختبارات القبلية  -8-1

كدا يف مستوى عناصر اللياقة   ملستوى التالميذ يف نشاطي كرة اليد والكرة الطائرة) تشخيصي(قمنا بإجراء اختبار قبلي      

،و وذلك باستعمال املنافسة التقليدية وهذا للوقوف على املستوى التحضريي للتالميذ يف هذين النشاطنيالبدنية قيد الدراسة،

  .)املداومة ،السرعة،القوة(توى عناصر اللياقة البدنية اختبارات مقننة للوقوف على مس

  ):  التالميذ( جمموعة البحث و تكافؤ جتانس  -8-2

من أساسيات تطبيق وتنفيذ املنهج التجرييب هو ضبط مجيع املتغريات والعوامل اليت قد تؤثر يف عملية تطبيق التجربة الرئيسية   

للبحث، ولكي يتمكن الباحث أن يرجع الفرق بني نتائج البحث إن وجدت إىل العوامل املستقلة، لذا على الباحث التعرف 

د منها، لذا فقد اتبع الباحث عملية التجانس بني أفراد عينة البحث، وقد متت عملية على الفروقات بني اموعتني واحل

  :التجانس بني أفراد اموعة يف اآليت

 :جتانس العينة يف متغريات الطول، الوزن والعمر - 8-2-1

  .يبني نتائج جتانس العينة يف هذه املتغريات) 04(واجلدول رقم   

  حجم العينة  معامل االلتواء  الوسيط  ع   ¯س  املتغريات

    - 0.18  1.585  0.08  1.58  الطول

  - 1.29  56.75  14.43  50.54  الوزن  64

  0.57  12.5  0.51  12.6  العمر

 0.18(نالحظ أن قيمة معامل االلتواء بالنسبة للطول والوزن والعمر هي على التوايل ) 04(من خالل اجلدول رقم  - 

لذا فإن درجات االلتواء  3 ±، ومبا أن درجة معامل االلتواء تكون حمصورة ما بني )0.57(و ) -  1.29(و ) - 

  .أعاله هي ضمن املدى الطبيعي مما يدل على جتانس عينة البحث يف املتغريات السابقة



و الصفات  يف املستوى التحضريي يف نشاط كرة اليد وكذا الكرة الطائرة البحث تكافؤ عينيت - 8-2-2

 :دروسةالبدنية امل

  .العينة يف هذه املتغريات تكافؤيبني نتائج ) 05(واجلدول رقم   

  حجم العينة  معامل االلتواء  الوسيط  ع   ¯س  املتغريات

    -  1.80   7.5  0.99  07  املستوى التحضريي يف كرة اليد
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  -  0.78  7  1.15  6.7  املستوى التحضريي يف الكرة الطائرة

  0.25  3.12  1.17  3.14  م600مشي /جري 

  -0.17   6.25  0.87  06.19  م30جري 

  0.13  6.06  1.20  6.08  م6*3جري 

  -1.38  12.01  3.24  11.90  غ800رمي كرة طبية 

  0.11  5.13  2.13  5.14  كلغ 2رمي كرة طبية 

  -0.22  1.30  0.73  1.28  الوثب الطويل من الثبات

  -1.78  26.17  0.85  25.80  الوثب العايل من الثبات

نالحظ أن قيمة معامل االلتواء للمستوى التحضريي يف نشاط كرة اليد بلغت ) 05(اجلدول رقم  من خالل - 

، و مبا أن درجة معامل )- 0.78(، و قيمة معامل االلتواء للمستوى التحضريي يف الكرة الطائرة بلغت )- 1.80(

لذا فإن درجات االلتواء أعاله هي ضمن املدى الطبيعي مما يدل على جتانس عينة  3 ±االلتواء تكون حمصورة ما بني 

و هي كذلك ضمن ) 1.78-و 0.11(،أما فيما خيص االختبارات البدنية فتراوحت قيم معامل االلتواء بني البحث

 .املدى الطبيعي مما يدل على تكافؤ عينة البحث يف مجيع الصفات البدنية قيد الدراسة



احملسوبة و اجلدولية و الداللة ) ت(يبني األوساط احلسابية و االحنرافات املعيارية و قيمة ) :06(ول رقم اجلد -

 .اإلحصائية موعة البحث التجريبية و الضابطة يف االختبارات القبلية

ا����� 
�
�� ا��


ا�������  ت ا������� �ا��� و�
ت ����� ت ا�!���رات ا������� ا������ *�ا�

 ¯س ع
 ¯س ع

 1 م�800$; /��ي  3.13  1.14  3.15  0.53  0.076‐  2.039  ?�� دا�� 

 2  م30��ي  6.20  0.87  6.19  0.31  0.062  2.039  ?�� دا�� 

 3  غ800ر�; آ�ة ���C  11.92  3.24  11.87  1.25  0.081  2.039  ?�� دا�� 

 4  اHر4
	ء ا�>
; �F ا��E	ت 1.27  0.73  1.29  0.97  0.1  2.039  ?�� دا�� 

 5  م6*3��ي  6.10  0.96 6.06  0.75  0.2  2.039  ?�� دا�� 

 6  آ�2Jر�; آ�ة ���C 5.12  2.14  5.16  1.83  0.08  2.039  ?�� دا�� 

 7  اHر4
	ء ا�*��دي �F ا��E	ت 25.70  0.83  25.90  0.94   0.90‐  2.039  ?�� دا�� 

:� آ� ة ا�� 6.8  1.68  7.2  1.66   0.97- 2.039  ?�� دا�� ��
4 �/<	&�  8 

:� ا��Lة ا��	�Kة 6.6  2.99  6.8  3.6  0.24‐  2.039  ?�� دا�� ��
4 �/<	&�  9 

اجلدولية و بالتايل ليست هناك فروق بني ) ت(احملسوبة اقل من قيم ) ت(يتبني لنا ان مجيع قيم ) 06(من خالل اجلدول رقم 

  .العينتني يف مجيع اختبارات البحث ، ادن ميكننا القول ان العينتني متكافئتني يف اجلانب املهاري و املستوى التحضريي

 ):01امللحق رقم  (تطبيق الربنامج الدوري يف نشاط كرة اليد  -8-3

تتناسب وقدرات التالميذ  تعلميه تشخيصي للتالميذ يف نشاط كرة اليد وحتديد النقائص قمنا بإعداد وحدة باختباربعد القيام 

.الوسائل املتاحة يف املؤسسة إىل إضافةالتربية البدنية يف هذه املرحلة العمرية  أهدافوكدا   

و  مبعدل ساعة  2012/2013قمنا بتطبيق الوحدة التعلمية اخلاصة بنشاط كرة اليد بداية الفصل الثاين للسنة الدراسية  - 

، وقد متيز برناجمنا بإحتوائحه على متارين يف شكل منافسات ، إضافة إىل الثالثيحصص يف 09و   أسبوعكل نصف يف 

.دقيقة 40املنافسة التقليدية مدا   

للمستوى التحضريي للتالميذ يف كرة اليد واختبارات عناصر اللياقة البدنية )حتصيلي(وقد ختمنا الثالثي باختبار بعدي  - 

  .املدروسة

  ):  02امللحق رقم( ج الدوري يف نشاط الكرة الطائرة تطبيق الربنام -8-4

قمنا بإعداد وحدة تعلمية خاصة بنشاط الكرة الطائرة و هذا بعد الوقوف على مستوى التالميذ من خالل تقومي تشخيصي - 

  .الوسائل املتاحة يف املؤسسة إىل إضافةالتربية البدنية يف هذه املرحلة  أهدافوكدا 



وحدات تعليمية مدة كل وحدة تعليمية ساعة  09لفصل الثالث الوحدة التعلمية و اليت تتكون من طبقنا مند بداية ا - 

ونصف ، و اشتملت الوحدات التعليمية على متارين تنافسية ، زيادة على املنافسة التقليدية و اليت منحناها مدة معتربة 

مستوى التحضريي للتالميذ يف الكرة الطائرة واختبارات لل) تقومي حتصيلي(باختبار بعدي الوحدة التعلمية ختمنا ،و) د40(

  .عناصر اللياقة البدنية املدروسة

  : الوسائل اإلحصائية املستعملة -9

 .قانون النسبة املئوية - 

 .املتوسط احلسايب - 

 .االحنراف املعياري - 

 .الوسيط - 

 .معامل االلتواء - 

 ".ت " اختبار  - 

 ."ليربسون " معامل االرتباط البسيط  - 

  . )معامل اإلرتباط البسيط ليربسون) =(نسبة التأثري(التحديد معامل  - 

  

  

  

  

  

  



  :اخلالصة 

الدقيق لكل من منهجية البحث و اإلجراءات امليدانية ، من أهم اخلطوات اليت يقوم ا الباحث من اجل تقومي يعترب التحديد 

حبثه ،و ذلك من إلتباع الطريق الصحيح يف خطوات إجراء الدراسة ،و لدى نعترب هذا الفصل العمود الفقري للدراسة بصفة 

ه ضم أهم العناصر و املتغريات اليت ستساعد الباحث يف الوصول إىل عامة للبحث و بصفة خاصة للجانب التطبيقي ،ذلك ألن

  . نتائج ، ميكن من خالهلا التحقق من الفرضيات و كذا الوصول إىل األهداف املرجوة من عدمه 

فيما سبق حاولنا توضيح أهم خطوات الدراسة من منهج وعينة و جماالت و أدوات البحث ،كذلك مواصفات االختبارات 

  . ملة ، وكيفية إجراء التجربة و املعاجلة اإلحصائية الالزمةاملستع
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  :متهــيد 

يف هذا الفصل نتطرق إىل عرض و حتليل و مناقشة النتائج املتحصل عليها، و هذا سوف يتم بواسطة جداول خاصة، و       

  .املعطيات املنهجية تقتضي عرض و حتليل النتائج اليت كشفت عنها الدراسة على أساس املتغريات املدروسة يف البحث

  :بنشاط كرة اليد املتعلقةعرض و حتليل و مناقشة النتائج  -1-1

  .سوف نتطرق هنا إىل عرض و حتليل و مناقشة نتائج االختبارات البدنية و الفنية اخلاصة بنشاط كرة اليد     

احملسوبة للمجموعة الضابطة و ) ت(نتائج االختبار القبلي و البعدي للمستوى التحضريي و قيمة عرض  - 1-1-1

  :التجريبية

وداللتها بني القياس القبلي و البعدي للمستوى ) ت(احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة الوسط  يبني ):07(اجلدول رقم 

  .التحضريي للمجموعة الضابطة

  املعامل اإلحصائية

  

  االختبارات

الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مقدار الفرق 

  بني املتوسطني

" ت"قيمة 

  احملسوبة

اجلدولية عند درجة حرية "" قيمة 

  0.05و نسبة خطأ  31

  مستوى الداللة

  داللة معنوية  2.039  7.31  4.9  1.68  6.8  االختبار القبلي

  3.40  11.7  االختبار البعدي

  



 

 .يف كرة اليد للعينة الضابطة للمستوى التحضريي

نتائج االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى 

، و بلغ 1.68و احنراف معياري قدره  6.8

، 4.9و بلغ الفرق بني املتوسطني  ،3.40و احنرافه املعياري 

و  31عند درجة حرية ) 2.039(اجلدولية اليت بلغت 

  .هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين و لصاحل االختبار ألبعدي

0

2

4

6

8

10

12

14

ا=>���ر ا�����

للمستوى التحضريي ييوضح املتوسط احلسايب لالختبارين القبلي و البعد

نتائج االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى و الذي  يوضح ) 01(و الشكل رقم ) 07(من خالل اجلدول 

6.8و الذي بلغ فيه املتوسط احلسايب لالختبار القبلي 

و احنرافه املعياري  11.7املتوسط احلسايب لالختبار ألبعدي للمستوى التحضريي 

اجلدولية اليت بلغت " ت"و هي مبقارنتها مع  7.31احملسوبة 

هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين و لصاحل االختبار ألبعدي. أكرب منها 

ا=>���ر ا����� ا=>���ر ا����ي  

يوضح املتوسط احلسايب لالختبارين القبلي و البعد):01(الشكل رقم 

من خالل اجلدول 

و الذي بلغ فيه املتوسط احلسايب لالختبار القبلي للعينة الضابطة  التحضريي 

املتوسط احلسايب لالختبار ألبعدي للمستوى التحضريي 

احملسوبة " ت"يف حني بلغت قيمة 

أكرب منها  0.05نسبة خطأ 

 

 

  

  

  



وداللتها بني القياس القبلي و البعدي للمستوى 

اجلدولية عند درجة 

  0.05و نسبة خطأ 

  مستوى الداللة

  داللة معنوية  2.039

 

 .يبني املتوسط احلسايب لالختبارين القبلي و البعدي للمستوى التحضريي للعينة التجريبية

نتائج االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى 

، و بلغ 1.66و احنراف معياري قدره  7.2

، 5.3، و بلغ الفرق بني املتوسطني 3.25و احنرافه املعياري 

و  31عند درجة حرية ) 2.039(اجلدولية اليت بلغت 

 .هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين و لصاحل االختبار ألبعدي

0
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ا=>���ر ا�����

وداللتها بني القياس القبلي و البعدي للمستوى ) ت(الوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة 

  .التحضريي للمجموعة التجريبية

الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مقدار الفرق 

  بني املتوسطني

" ت"قيمة 

  احملسوبة

اجلدولية عند درجة "" قيمة 

و نسبة خطأ   31حرية 

  1.66  5.3  8.28  2.039

  3.25  

يبني املتوسط احلسايب لالختبارين القبلي و البعدي للمستوى التحضريي للعينة التجريبية

نتائج االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى و الذي  يوضح ) 02(و الشكل رقم ) 08(من خالل اجلدول 

7.2و الذي بلغ فيه املتوسط احلسايب لالختبار القبلي للعينة التجريبية 

و احنرافه املعياري  12.5املتوسط احلسايب لالختبار ألبعدي للمستوى التحضريي 

اجلدولية اليت بلغت " ت"و هي مبقارنتها مع  8.28احملسوبة 

هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين و لصاحل االختبار ألبعدي. أكرب منها 

ا=>���ر ا����� ا=>���ر ا����ي

الوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة يبني   ):08(اجلدول رقم 

التحضريي للمجموعة التجريبية

  املعامل اإلحصائية

  

  االختبارات

الوسط 

احلسايب

  7.2  االختبار القبلي

  12.5  االختبار البعدي

 

يبني املتوسط احلسايب لالختبارين القبلي و البعدي للمستوى التحضريي للعينة التجريبية):02(الشكل رقم 

من خالل اجلدول 

للعينة التجريبية  التحضريي 

املتوسط احلسايب لالختبار ألبعدي للمستوى التحضريي 

احملسوبة " ت"يف حني بلغت قيمة 

أكرب منها  0.05نسبة خطأ 

  



  :احملسوبة للمجموعة الضابطة والتجريبية

و داللتها بني القياسني  القبلي والبعدي يف 

 

اجلدولية عند درجة " ت

  0.05و نسبة خطا  31

  مستوى الداللة

  غري دالة  2.039

  داللة معنوية

  غري دالة

  غري دالة

 

 .يوضح املتوسطات احلسابية لالختبارات البدنية القبلية و البعدية للعينة الضابطة

لالختبار القبلي و ) 3.13(يتبني لنا قيمة املتوسط احلسايب بالنسبة الختبار املداومة 

وهي اقل  0.26احملسوبة فبلغت ) ت(،اما قيمة 

0
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ا���او#�

3.13 3.02

احملسوبة للمجموعة الضابطة والتجريبية) ت( ةت البدنية القبلية و البعدية و قيمعرض نتائج االختبارا

و داللتها بني القياسني  القبلي والبعدي يف ) ت(يبني املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيم 

 .الصفات البدنية للمجموعة الضابطة

  "ت"قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

  احملسوبة

ت"قيمة 

31حرية    بعدي  قبلي  بعدي

3.02  1.14  0.93  0.26‐ 

5.74  0.87  1.57  2.064‐  

12.18  3.24  1.12  0.43  

1.44  0.73  0.56  1.06  

يوضح املتوسطات احلسابية لالختبارات البدنية القبلية و البعدية للعينة الضابطة

يتبني لنا قيمة املتوسط احلسايب بالنسبة الختبار املداومة ) 09(من خالل اجلدول رقم 

،اما قيمة  0.93- 1.14للبعدي ،يف حني بلغ االحنراف املعياري على التوايل 

�*
ا�!   �ا���ة ا=&<��ر
?����

  �ا���ة ا=&<��ر
?��$
��

6.2

11.92

1.27

02

5.74

12.18

1.44

���" +��ي

عرض نتائج االختبارا-1-1-2

يبني املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيم  ):09(اجلدول رقم 

املعامل 

  اإلحصائية

املتوسط احلسايب

  قبلي

  3.13  املداومة

  6.20  السرعة
القوة 

االنفجارية 

  لليد

11.92  12.18

القوة 

االنفجارية 

  للرجلني

1.27  

 

يوضح املتوسطات احلسابية لالختبارات البدنية القبلية و البعدية للعينة الضابطة):03(الشكل رقم 

من خالل اجلدول رقم 

للبعدي ،يف حني بلغ االحنراف املعياري على التوايل  3.02



و بالتايل ليست هناك فروق ذات داللة معنوية بني  0.05طأ ونسبة خ 31اجلدولية عند درجة حرية ) ت(من قيمة 

  .االختبارين يف صفة املداومة للمجموعة الضابطة

 0.87و1.57و االحنراف املعياري  6.20والقبلي  5.74وقد بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي للسرعة 

اجلدولية و بالتايل هناك فروق معنوية بني االختبارين و ) ت(وهي اكرب من  2.064احملسوبة فبلغت ) ت(على التوايل ، اما 

  .لصاحل االختبار البعدي

و  12.18و البعدي  11.92اما فيما خيص قياس القوة االنفجارية لليد فقد بلغ املتوسط احلسايب لالختبار القبلي 

و  31دولية عند درجة حرية اجل) ت(وهي اقل من  0.43احملسوبة ) ت(، و بلغت قيمة 1.12و 3.24االحنراف املعياري 

  .،و بالتايل ليست هناك فروق معنوية بني االختبارين للعينة الضابطة0.05نسبة خطأ 

لالختبار  1.27 بلوغ املتوسط احلسايب ملقياس القوة االنفجارية للرجلني نيكذلك يتب) 09(ومن خالل اجلدول 

 1.06احملسوبة ) ت(للبعدي و بلغت قيمة 0.56للقبلي و  0.73لالختبار البعدي ، و االحنراف املعياري 1.44القبلي و 

،و بالتايل ليست هناك فروق معنوية بني 0.05و نسبة خطأ  31اجلدولية عند درجة حرية ) ت(وهي اقل من قيمة 

  .االختبارين

قبلي و البعدي يف و داللتها بني القياسني  ال) ت(يبني املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيم  ):10(اجلدول رقم 

  .الصفات البدنية للمجموعة التجريبية

املعامل 

  اإلحصائية

  "ت"قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

  احملسوبة

اجلدولية عند درجة " ت"قيمة 

  0.05و نسبة خطا  31حرية 

  مستوى الداللة

  بعدي  قبلي  بعدي  قبلي

  داللة معنوية  2.039  3.50‐  0.46  0.53  2.52  3.15  املداومة

  داللة معنوية  3.28‐  0.21  0.31  5.27  6.19  السرعة
القوة 

االنفجارية 

  لليد

  داللة معنوية  3.26  0.34  1.25  12.62  11.87

القوة 

االنفجارية 

  للرجلني

  داللة معنوية  2.83  0.28  0.91  1.8  1.29



  

  .البعدي للصفات البدنية للعينة التجريبة

لالختبار القبلي و  3.15يتبني لنا قيمة املتوسط احلسايب بالنسبة الختبار املداومة 

وهي اكرب  3.5احملسوبة فبلغت ) ت(،اما قيمة 

و بالتايل هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين يف 

و 0.21و االحنراف املعياري  6.19والقبلي 

اجلدولية و بالتايل هناك فروق معنوية بني 

و  12.62و البعدي  11.87اما فيما خيص قياس القوة االنفجارية لليد فقد بلغ املتوسط احلسايب لالختبار القبلي 

 31اجلدولية عند درجة حرية ) ت(وهي اكرب من 

  .،و بالتايل هناك فروق معنوية بني االختبارين للعينة التجريبية و لصاحل االختبار البعدي
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البعدي للصفات البدنية للعينة التجريبةاملتوسطات احلسابية لالختبارين القبلي و 

يتبني لنا قيمة املتوسط احلسايب بالنسبة الختبار املداومة ) 10(من خالل اجلدول رقم 

،اما قيمة  0.46- 0.53للبعدي ،يف حني بلغ االحنراف املعياري على التوايل 

و بالتايل هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين يف  0.05ونسبة خطأ  31اجلدولية عند درجة حرية 

  .صفة املداومة للمجموعة التجريبية ولصاحل االختبار البعدي

والقبلي  5.27وقد بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي للسرعة 

اجلدولية و بالتايل هناك فروق معنوية بني ) ت(وهي اكرب من 3.28احملسوبة فبلغت ) ت

  .االختبارين و لصاحل االختبار البعدي

اما فيما خيص قياس القوة االنفجارية لليد فقد بلغ املتوسط احلسايب لالختبار القبلي 

وهي اكرب من 3.26احملسوبة ) ت(، و بلغت قيمة 0.34

،و بالتايل هناك فروق معنوية بني االختبارين للعينة التجريبية و لصاحل االختبار البعدي
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املتوسطات احلسابية لالختبارين القبلي و يوضح ):04(الشكل رقم 

من خالل اجلدول رقم 

للبعدي ،يف حني بلغ االحنراف املعياري على التوايل  2.52

اجلدولية عند درجة حرية ) ت(من قيمة 

صفة املداومة للمجموعة التجريبية ولصاحل االختبار البعدي

وقد بلغ املتوسط احلسايب يف االختبار البعدي للسرعة 

ت(ى التوايل ، اما عل0.31

االختبارين و لصاحل االختبار البعدي

اما فيما خيص قياس القوة االنفجارية لليد فقد بلغ املتوسط احلسايب لالختبار القبلي 

و 1.25االحنراف املعياري 

،و بالتايل هناك فروق معنوية بني االختبارين للعينة التجريبية و لصاحل االختبار البعدي0.05و نسبة خطأ 



لالختبار  1.29لرجلني كذلك يتنب بلوغ املتوسط احلسايب ملقياس القوة االنفجارية ل) 10(ومن خالل اجلدول 

 2.83احملسوبة ) ت(للبعدي و بلغت قيمة 0.28للقبلي و  0.91لالختبار البعدي ، و االحنراف املعياري 1.80القبلي و 

،و بالتايل هناك فروق معنوية بني االختبارين و 0.05و نسبة خطأ  31اجلدولية عند درجة حرية ) ت(وهي اكرب من قيمة 

  .لصاحل االختبار البعدي

  :احملسوبة للمجموعة التجريبية و الضابطة) ت(نتائج االختبارات البدنية البعدية و قيمة عرض  -3- 1-1

و داللتها بني القياسني البعدي يف الصفات ) ت(يبني املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيم  ):11(اجلدول رقم 

  .البدنية للمجموعتني الضابطة و التجريبية

املعامل 

  اإلحصائية

  "ت"قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

  احملسوبة

اجلدولية عند درجة " ت"قيمة 

  0.05و نسبة خطا  31حرية 

  مستوى الداللة

  ضابطة  جتريبية  ضابطة  جتريبية

  داللة معنوية  2.039  2.27‐  0.93  0.46  3.02  2.52  املداومة

  معنويةداللة   2.30‐  1.57  0.21  5.74  5.27  السرعة
القوة 

االنفجارية 

  لليدين

  داللة معنوية  2.20  1.12  0.34  12.18  12.62

القوة 

االنفجارية 

  للرجلني

  داللة معنوية  2.61  0.56  0.28  1.44  1.8

  



  

  .لالختبار البعدي يف الصفات البدنية  للعينة التجريبية و الضابطة

 2.52بلغت قيمته  للمجموعة التجريبيةنالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب  بالنسبة 

و االحنراف املعياري  3.02يف حني بلغ املتوسط احلسايب 

اجلدولية عند درجة حرية " ت"هي أكرب من قيمة 

اموعة يف صفة املداومة و لصاحل  اموعتني

يف  0.21و االحنراف املعياري  5.27 للمجموعة التجريبية 

و  2.30احملتسبة " ت"، و بلغت قيمة للعينة الضابطة

و بالتايل هناك فروق معنوية بني اموعتني و 
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لالختبار البعدي يف الصفات البدنية  للعينة التجريبية و الضابطة ةاحلسابي اتيوضح املتوسط

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب  بالنسبة ): 11(رقم 

يف حني بلغ املتوسط احلسايب . صفة املداومةاختبار يف  0.46فحني بلغ االحنراف املعياري 

هي أكرب من قيمة و  2.27احملتسبة " ت"، و بلغت قيمة للمجموعة الضابطة

اموعتنيو بالتايل فهناك فروق ذات داللة معنوية بني  

للمجموعة التجريبية أما بالنسبة لصفة السرعة فقد بلغ املتوسط احلسايب 

للعينة الضابطةبالنسبة  1.57و االحنراف املعياري  5.74

و بالتايل هناك فروق معنوية بني اموعتني و  0.05و نسبة خطأ  31اجلدولية عند درجة حرية 
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يوضح املتوسط):05(الشكل رقم

رقم  من خالل اجلدول

فحني بلغ االحنراف املعياري 

للمجموعة الضابطةبالنسبة  0.93

 0.05و نسبة خطأ  31

  .التجريبية

أما بالنسبة لصفة السرعة فقد بلغ املتوسط احلسايب 

5.74حني بلغ املتوسط احلسايب 

اجلدولية عند درجة حرية " ت"هي أكرب من قيمة 

  .اموعة التجريبية لصاحل 

 

 

  



و  2.62نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب بالنسبة للقوة االنفجارية لليدين بلغ ) 05(رقم  خالل الشكلو من 

و االحنراف  12.18 للعينة الضابطةفحني بلغ املتوسط احلسايب  للعينة التجريبيةهذا بالنسبة  3.19االحنراف املعياري 

اجلدولية و بالتايل هناك فروق ذات داللة " ت"رب من و هي أك 2.43احملسوبة " ت"و قد بلغت قيمة  1.88املعياري 

  .و لصاحل اموعة التجريبية معنوية بني اموعتني يف القوة االنفجارية لليدين

و االحنراف املعياري  1.8التجريبة لمجموعة لأما فيما خيص القوة االنفجارية للرجلني فقد بلغ املتوسط احلسايب 

احملتسبة " ت"و بلغت قيمة . 0.56و االحنراف املعياري  1.44فبلغ املتوسط احلسايب  ضابطةاللمجموعة لو بالنسبة  0.28

احملسوبة أكرب من " ت" و هذا الن  التجريبيةموعة اهناك فروق ذات داللة معنوية بني اموعتني و لصاحل  أي أن 2.61

 .اجلدولية" ت"

  :احملسوبة للمجموعة التجريبية و الضابطة ) ت(التحضريي و قيمة نتائج  االختبار ألبعدي للمستوى عرض  1-1-4

وداللتها بني اموعتني التجريبية و الضابطة يف ) ت(يبني  الوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة  ):12(اجلدول رقم 

 .القياس البعدي للمستوى التحضريي

املعامل 

  اإلحصائية

  "ت"قيمة   رياالحنراف املعيا  املتوسط احلسايب

  احملسوبة

اجلدولية عند درجة " ت"قيمة 

  0.05و نسبة خطا  31حرية 

  مستوى الداللة

  ضابطة  جتريبية  ضابطة  جتريبية

املستوى 

  التحضريي

  داللة معنوية  2.039  3.47  1.20  0.46  11.7  12.5

 

 



 

للمجموعتني التجريبية و  يف كرة اليدألبعدي للمستوى التحضريي 

 12.5بلغت قيمته  للمجموعة التجريبية نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب  بالنسبة 

و 11.7يف حني بلغ املتوسط احلسايب  االختبار البعدي للمستوى التحضريي،

اجلدولية عند " ت"و هي أكرب من قيمة 3.47

يف املستوى التحضريي و  اموعتنيو بالتايل فهناك فروق ذات داللة معنوية بني 

القياس االرتباط بني االختبار البعدي للمستوى التحضريي و
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ألبعدي للمستوى التحضريي لالختبار يوضح املتوسط احلسايب 

 .الضابطة

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب  بالنسبة ): 12(من خالل اجلدول رقم 

االختبار البعدي للمستوى التحضريي،يف  0.46فحني بلغ االحنراف املعياري 

3.47احملتسبة " ت"، و بلغت قيمة للعينة الضابطة بالنسبة 

و بالتايل فهناك فروق ذات داللة معنوية بني  0.05و نسبة خطأ 

االرتباط بني االختبار البعدي للمستوى التحضريي وعرض و حتليل نتائج معنوية 

 .لصفات البدنية املدروسة
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12.5

11.7

يوضح املتوسط احلسايب ):06(الشكل رقم 

من خالل اجلدول رقم 

فحني بلغ االحنراف املعياري 

بالنسبة 1.20ملعياري االحنراف ا

و نسبة خطأ  31درجة حرية 

  .التجريبيةلصاحل 

عرض و حتليل نتائج معنوية  - 1-1-5

لصفات البدنية املدروسةالبعدي ل

 

 

 

 



) املداومة، السرعة، القوة(يبني قيم معامل االرتباط بني املستوى التحضريي و الصفات البدنية املدروسة  ):13(اجلدول رقم 

  .و نسب تأثري ها على املستوى التحضريي

املعامل 

  اإلحصائية

املتوسط 

  احلسايب

  

االحنراف 

  املعياري

االختبار ألبعدي 

  للمستوى التحضريي

اجلدولية عند " ر"قيمة 

و نسبة 62درجة حرية 

  0.05خطا 

  "ر"قيمة 

  احملسوبة

  

نسبة 

 %التأثري 

مستوى 

  الداللة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  داللة معنوية  %10  0.32-  0.25  1.66  12.1  0.89  2.57  املداومة

  داللة معنوية  %20  0.45-  0.33  5.51  السرعة

القوة 

االنفجارية 

  لليدين

  داللة معنوية  16%  0.40  1.08  5.53

القوة 

االنفجارية 

  للرجلني

  داللة معنوية  11%  0.33  0.25  1.66

ألبعدي للمستوى التحضريي و صفة املداومة و الذي يبني لنا معامل االرتباط بني االختبار ) 13(من خالل اجلدول 

إذن هناك عالقة ارتباط ذات . 0.05و نسبة خطأ  58اجلدولية عند درجة حرية " ر"و هو اكرب من قيمة  0.32الذي بلغ 

  .داللة معنوية بني صفة السرعة و املستوى التحضريي الذي بلغه التالميذ

" ر"و هو اكرب من قيمة  0.45فقد بلغ فيه معامل االرتباط أما فيما خيص صفة السرعة و املستوى التحضريي 

  .و بالتايل هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني صفة السرعة و املستوى التحضريي 0.25اجلدولية اليت بلغت 

" ر"و هي أكرب من قيمة  0.40يف حني بلغ معامل االرتباط بني القوة االنفجارية للذراعني و املستوى التحضريي 

  .اجلدولية، إذن هناك ارتباط معنوي بني هذه الصفة و املستوى التحضريي

 0.33احملتسبة بلغت " ر"أما بالنسبة للقوة االنفجارية للرجلني فهناك عالقة ذات داللة معنوية و ذلك الن قيمة 

   0.25و اليت تقدر ب  0.05و نسبة خطأ  58اجلدولية عند درجة حرية " ر"وهي أكرب من قيمة 



  

  .يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على املستوى التحضريي الذي بلغه التالميذ

يف حني بلغت  %10جند ان نسبة تأثري صفة املداومة على املستوى التحضريي بلغت 

إما نسبة تأثري القوة االنفجارية للرجلني فبلغت 

�*
20; ا�!

يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على املستوى التحضريي الذي بلغه التالميذ

جند ان نسبة تأثري صفة املداومة على املستوى التحضريي بلغت ) 13(من خالل اجلدول رقم 

إما نسبة تأثري القوة االنفجارية للرجلني فبلغت  %16ونسبة تأثري القوة االنفجارية لليد ي  
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يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على املستوى التحضريي الذي بلغه التالميذ):07(الشكل رقم

من خالل اجلدول رقم 

  %20نسبة تأثري السرعة 

16%.  

  

  

  

 

 

  

  



القياس البعدي عرض و حتليل نتائج معنوية االرتباط بني نسبة تطور املستوى التحضريي و  1-1-6

  :صفات البدنية املدروسةلل

  :و  ذلك من خالل اجلدول التايل

املداومة، (يوضح قيم معامل االرتباط بني نسبة تطور املستوى التحضريي و الصفات البدنية املدروسة  ):14(اجلدول رقم 

 )السرعة، القوة

املعامل 

  اإلحصائية

املتوسط 

  احلسايب

  

االحنراف 

  املعياري

نسبة تطور املستوى 

  التحضريي

اجلدولية " ر"قيمة 

عند درجة حرية 

و نسبة خطا  62

0.05  

  "ر"قيمة 

  احملسوبة

  

نسبة 

  %التأثري

   

 

  

مستوى 

  الداللة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  داللة معنوية  %40  0.63-  0.25  34.52  81.22  0.89  2.57  املداومة

  داللة معنوية  %56  0.75-  0.33  5.51  السرعة

القوة 

االنفجارية 

  لليد

  داللة معنوية  22%  0.47  1.08  5.53

القوة 

االنفجارية 

  للرجلني

  داللة معنوية  38%  0.62  0.25  1.66

احملسوبة بني صفة املداومة و نسبة تطور املستوى التحضريي و هي " ر" يتضح لنا قيمة) 14(من خالل اجلدول رقم 

ارتباط إذن هناك عالقة  0.25و هي  0.05و نسبة خطأ  58اجلدولية عند درجة حرية " ر"و ألا أكرب من قيمة  0.63

  .معنوية بني صفة املداومة و نسبة تطور املستوى التحضريي

و  0.75اجلدول جند أن معامل االرتباط بني صفة السرعة و نسبة تطور املستوى التحضريي بلغ نفس  كذلك من خالل 

  .التحضريي اجلدولية و بالتايل هناك ارتباط معنوي بني صفة السرعة   و نسبة تطور املستوى" ر"هو اكرب من قيمة 



" ر"و نسبة تطور املستوى التحضريي فهناك عالقة ارتباط معنوية ألن قيمة 

احملتسبة بني القوة االنفجارية للرجلني و نسبة 

اجلدولية و بالتايل هناك ارتباط معنوي بني صفة القوة االنفجارية 

 

  .يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على نسب تطور  املستوى التحضريي يف كرة اليد

 %40ة تأثري صفة املداومة على نسبة تطور املستوى التحضريي 

،إما نسبة تأثري القوة االنفجارية   %22، يف حني بلغت نسبة القوة االنفجارية لليدين 

  :مناقشة نتائج االختبارات البدنية و املهارية لنشاط كرة اليد

و ) تشخيصي(و الذي يوضح وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبار القبلي 

 التقليدي  ، و يعزى ذلك إىل فاعلية الربنامج الدوري

املدرسي و كذا الوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية و الرياضية، و من بني 

من خالل تطبيق الربنامج و  هأهداف التربية البدنية و الرياضية يف هذه املرحلة تطوير اجلانب املهاري للتالميذ، و هذا ما حقق
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و نسبة تطور املستوى التحضريي فهناك عالقة ارتباط معنوية ألن قيمة  لليدفيما خيص القوة االنفجارية 

احملتسبة بني القوة االنفجارية للرجلني و نسبة " ر"كما بلغت قيمة . اجلدولية" ر"و هي أكرب من قيمة 

اجلدولية و بالتايل هناك ارتباط معنوي بني صفة القوة االنفجارية " ر"أكرب من قيمة  و هي 0.62

  .للرجلني و نسبة تطور املستوى التحضريي

يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على نسب تطور  املستوى التحضريي يف كرة اليد

ة تأثري صفة املداومة على نسبة تطور املستوى التحضريي أن نسب) 14(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

، يف حني بلغت نسبة القوة االنفجارية لليدين %56،وبلغت نسبة تأثري السرعة 

مناقشة نتائج االختبارات البدنية و املهارية لنشاط كرة اليد

و الذي يوضح وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبار القبلي ) 07(من خالل اجلدول رقم 

، و يعزى ذلك إىل فاعلية الربنامج الدوريللعينة الضابطة  ألبعدي للمستوى التحضريي و لصاحل االختبار ألبعدي

املدرسي و كذا الوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية و الرياضية، و من بني من املنهاج األستاذ 

أهداف التربية البدنية و الرياضية يف هذه املرحلة تطوير اجلانب املهاري للتالميذ، و هذا ما حقق
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فيما خيص القوة االنفجارية  

و هي أكرب من قيمة  0.47احملسوبة بلغت 

0.62تطور املستوى التحضريي 

للرجلني و نسبة تطور املستوى التحضريي

يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على نسب تطور  املستوى التحضريي يف كرة اليد):08(الشكل رقم

يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

،وبلغت نسبة تأثري السرعة 

 .%38للرجلني فبلغت 

مناقشة نتائج االختبارات البدنية و املهارية لنشاط كرة اليد - 1-1-7

من خالل اجلدول رقم       

ألبعدي للمستوى التحضريي و لصاحل االختبار ألبعدي

األستاذ  ه ااملطبق، و الذي استوح

أهداف التربية البدنية و الرياضية يف هذه املرحلة تطوير اجلانب املهاري للتالميذ، و هذا ما حقق



نصائح و اإلرشادات ملا تتميز به هذه املرحلة العمرية إتباع اخلطوات املنهجية من اجل الوصول إىل األهداف،و كذا إتباع ال

، إضافة اىل عوامل النضج و النمو الطبيعي كلها سامهت يف تطوير من خصائص، و كل هذا حتت غطاء املقاربة بالكفاءات

رتفع حينما يبدأ اجلانب املهاري و هذا ما يتفق مع ما يراه روبرت واطسون بأن املنحىن النموي يف مرحلة الطفولة املتأخرة ي

  )1(.البلوغ ، و خالل مرحلة الطفولة املتأخرة تتحسن املهارات احلسية احلركية

وهذا ما يذهب  إليه سعد جالل الذي يشري بأن النمو احلركي يف هذه املرحلة يبلغ ذروته ،و كثريا ما تعترب بأا 

  )2(.ينطبق ذلك يف املقام األول على الناحية النوعية احلركيةالفترة املثالية للتعلم احلركي للطفل ألنه يكسب قواما جيدا ، و 

و الذي يبني و جود فروق دالة إحصائيا بني االختبار القبلي و البعدي يف املستوى ) 08(كذلك من خالل اجلدول رقم 

ويعزى هذا التطور التحضريي و لصاحل االختبار البعدي ، و هذا ما يدل على تطور املستوى التحضريي للعينة التجريبية ، 

إىل فاعلية الربنامج املقترح و الذي من خصوصياته طول املدة الزمنية املخصصة لتطوير اجلانب املهاري ، مما يسمح بعدد 

اكرب من احملاوالت و التكرارات إضافة إىل ذلك اعتماد الباحث بشكل كبري على أسلوب املنافسة ، اليت تعد احلافز األكرب 

 بذل الكثري من اجلهد من أجل تعلم خمتلف املهارات وذلك من اجل استخدامها يف املنافسة ألجل الفوز وللتالميذ من اجل 

ثر الكبري يف عنصر املنافسة  يف ضوء جمموعة قوانني يضعها املدرس خالل تصميم اللعبة ليكون هلا األأن  يؤكد حممود احليلة

ت قيد التعلم ، فضال عن ذلك فإا تزود املتعلم خبربات واقعية أكثر من أي التعلم و تثبيته من خالل املمارسة العملية للمهارا

  .،إضافة إىل عوامل النضج و النمو الطبيعي  )3( طريقة أخرى من خالل إشراك املتعلم بشكل إجيايب يف عملية التعليم 

و الذي يربز لنا عدم وجود فروق دالة ينب االختبارين القبلي و البعدي يف  مجيع الصفات ) 09(من خالل اجلدول 

البدنية قيد الدراسة ما عدا صفة السرعة ، ويعزى هذا التطور إىل فاعلية الربنامج التقليدي املطبق و الذي يشمل نشاطني 

ي السريع أما اجلماعي فهو نشاط كرة اليد ، إضافة إىل عوامل النمو و النشاط الفردي متمثل يف اجلر) فردي و مجاعي(
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النضج، أما عدم تطور الصفات البدنية األخرى فراجع إىل افتقار الربنامج التقليدي املطبق لوسائل تطويرها،و اليت تتمثل 

  .     أساسا يف املدة الزمنية غري الكافية و نقص روح التنافس بني التالميذ

و الذي يبني لنا و جود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي و البعدي للصفات ) 10(اجلدول  من خالل

البدنية املدروسة للعينة التجريبية ، أي أن هناك تطور هلذه الصفات و يعزى هذا التطور إىل فاعلية الربنامج املطبق و الذي 

ول املدة الزمنية املمنوحة للمنافسة ،و اليت تعترب تدريب نوعي و يساهم بشكل كبري يف تطوير تلك الصفات من خالل ط

تنافسية ،إضافة إىل أسلوب املنافسة  تخاص من اجل تطوير الصفات البدنية اخلاصة، و كذلك املهارات اخلاصة يف وضعيا

م من أجل الفوز، األمر الذي يبث روح التنافس بني التالميذ من خالل املنافسة الشريفة مما جيعلهم يبذلون قصارى جهده

الذي أدى إىل اكتساب اخلربات التعليمية من خالل املواقف التعليمية املختلفة، و اليت تعود بالفائدة الكبرية على مستوى 

عناصر اللياقة البدنية قيد الدراسة،وميكننا كذلك إرجاع هذا التحسن إىل خصوصية هذه املرحلة العمرية و حاجتهم للعب و 

أن سنوات الطفولة املتأخرة و حىت بداية البلوغ ذب "هذا ما يتفق مع ما أكده  جمدي أمحد عبد اهللا حيث يقول التنافس و 

فيها املهارات احلركية وغري احلركية ،كما تبدأ الضوابط و وسائل التحكم و اليت وضعت جذورها يف املرحلة السابقة،و 

      )1(. تظهر خاصة أثناء اللعب و األنشطة التنافسية

يف مجيع  ا تتفوقحيث جند أ العينة التجريبيةجند أن هناك فروق ذات داللة معنوية بني  ) 11(من خالل اجلدول رقم      

من خالل وجود فروق ذات داللة معنوية بني اموعتني يف صفة املداومة ،   العينة الضابطة الصفات البدنية املدروسة على 

بالنسبة لصفة القوة    ككذل العينة التجريبيةمعنوية يف صفة السرعة و يتجلى تفوق كذلك وجود فروق ذات داللة 

و يعزى هذا التفوق الواضح للعينة التجريبية إىل فاعلية الربنامج  العينة التجريبية ،االنفجارية للذراع و الرجلني و لصاحل 

اخلاص ، حيث أن للمنافسة تأثري كبري على تطوير اجلانب البدين اخلاص ، كما تعترب املنافسة تدريب كامل يف مجيع 

، كذلك مليول التالميذ إىل ااالت، إضافة إىل ذلك املدة الكبرية املمنوحة للمنافسة تساعد كذلك على تطوير اجلانب البدين

حب اللعب و التنافس و حب إبراز الذات حيث مييل التالميذ إىل األلعاب املنظمة و اللعب اجلماعي ألجل التعاون مع 
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الزمالء حىت يسمح له مبعرفة قدراته،  و هذا ما تشري إليه الني وديع فرج  حيث تشري إىل أن التالميذ مييلون يف هذه املرحلة 

تعاون مع اآلخرين حىت يتسىن هلم معرفة قدرام،و تزداد رغبتهم يف اللعب اجلماعي و االستجابة اجليدة لأللعاب إىل ال

  )1(.املنظمة،و يكون لدى األطفال العزمية و االرادة للتمرين على املهارات احلركية بغرض حتسني قدرام على اللعب

يف املستوى التحضريي  اموعة الضابطة و التجريبيةيا بني نالحظ وجود فروق دالة معنو) 12(من خالل اجلدول 

و التفوق فيه للمجموعة التجريبية و يعزى هذا التفوق إىل خصائص الربنامج املمارس من طرفها و الذي مكنها من بلوغ 

ن االقتصاد يف اجلهد و حيث ميكنهم هذا املستوى البدين م إضافة إىل املستوى البدين الذي بلغته تلك اموعة،داك املستوى 

كل هذه العوامل تساعد على تطوير اجلانب املهاري . القيام مبختلف العمليات التحضريية بفعالية إضافة إىل سرعة االسترجاع

أنه جيب تطوير هذه الصفات البدنية من اجل السماح لالعب " و هذا ما يتفق مع ما يشري إليه منري جرجس حيث يقول

،كما أن مليول التالميذ دور كبري يف ذلك حيث يقول حممد ) 2(ات و كذا اخلطط و استعماهلا بكل فاعليةبتعلم خمتلف املهار

  )3(.يقوم الذكور باللعب املنظم القوي الذي حيتاج إىل مهارة و شجاعة و تعبري عضلي كاجلري "حسن عالوي 

املداومة، السرعة، ( ية بني الصفات البدنية الذي يوضح لنا وجود عالقة ارتباط معنو) 13(من خالل اجلدول رقم       

و املستوى التحضريي للتالميذ، حيث جند انه كلما زاد مستوى املداومة زاد املستوى التحضريي و كلما زاد مستوى ) القوة

تحضريي السرعة زاد املستوى  التحضريي، إضافة إىل أنه كلما زادت القوة االنفجارية للذراعني و الرجلني زاد املستوى ال

و املستوى التحضريي الذي بلغه ) املداومة، السرعة، القوة(للتالميذ، إذن هناك عالقة طردية بني الصفات البدنية 

وهذا ما يتفق معه الدكتور كمال درويش حيث  التالميذ،إضافة إىل التأثري الكبري هلذه العناصر رغم اختالف نسب التأثري  ،

اإلعداد البدين هو كل اإلجراءات والتمرينات املخططة اليت يضعها املدرب ويتدرب عليها الالعب، لينمي ويطور  ¨يقول أن 

الصفات البدنية الضرورية لالرتقاء مبستوى األداء املهاري واخلططي، وبدوا ال يستطيع العب كرة اليد أن يقوم باألداء 
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منه وفقا ملتطلبات اللعبة، وميكن حصر املتطلبات البدنية الضرورية لكرة اليد  املطلوب - بالكرة أو بدوا–املهاري واخلططي 

  .)1(  )التحمل، القوة، السرعة، املرونة، الرشاقة( :فيما يلي

يتضح وجود عالقة ارتباط معنوية بني مستوى املداومة و نسبة تطور املستوى ) 14(من خالل اجلدول رقم        

لعالقة بالنسبة للسرعة أي أنه كلما يزيد مستوى السرعة تزيد نسبة تطور املستوى التحضريي كذلك وجدنا نفس ا

التحضريي للتالميذ، كذلك القوة االنفجارية للذراعني و الرجلني هلما عالقة ارتباط معنوية حيث كلما يزيد مستوى القوة 

 الكبري لتلك العناصر و هذا ما يتفق مع ما يشري االنفجارية للذراعني و الرجلني تزيد نسبة تطور املستوى ،إضافة إىل التأثري

إليه الدكتور علي جوكل بزار حيث يقول أن مستوى عال من اللياقة البدنية أو باألحرى مستوى عال من عناصر اللياقة 

د بأداء احلركات يساعد على ما يسمى باالقتصاد احلركي يف اجله) املطاولة، القوة، السرعة، املرونة، التوافق، التوازن(البدنية 

  .)2(السليمة بأقل جهد فسيولوجي ممكن مع أداء عايل مهاريا و خططيا و بالتايل حتقيق أعلى نسب تطور األداء
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 .اخلاصة بنشاط كرة الطائرة

احملسوبة للمجموعة الضابطة و ) ت(نتائج االختبار القبلي و البعدي للمستوى التحضريي و قيمة 

وداللتها بني القياس القبلي والبعدي للمستوى 

اجلدولية عند درجة 

  0.05و نسبة خطأ 

  مستوى الداللة

  داللة معنوية  2.039

 

 .يوضح املتوسط احلسايب لالختبارين القبلي و ألبعدي للمستوى التحضريي يف الكرة الطائرة

نتائج االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى 

، و بلغ 2.99و احنراف معياري قدره  6.6
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  :عرض و حتليل و مناقشة النتائج املتعلقة بالكرة الطائرة

اخلاصة بنشاط كرة الطائرةسنتطرق هنا إىل عرض و حتليل و مناقشة نتائج االختبارات البدنية الفنية 

نتائج االختبار القبلي و البعدي للمستوى التحضريي و قيمة 

وداللتها بني القياس القبلي والبعدي للمستوى ) ت(املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة 

  .للمجموعة الضابطة التحضريي

الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مقدار الفرق 

  بني املتوسطني

" ت"قيمة 

  احملسوبة

اجلدولية عند درجة "" قيمة 

و نسبة خطأ  31حرية 

  2.99  4.84  8.34  2.039

11.44  1.30  

يوضح املتوسط احلسايب لالختبارين القبلي و ألبعدي للمستوى التحضريي يف الكرة الطائرة

نتائج االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى و الذي  يوضح ) 09(و الشكل رقم ) 15(من خالل اجلدول 

6.6و الذي بلغ فيه املتوسط احلسايب لالختبار القبلي 

ا=>���ر ا����� ا=>���ر ا����ي

عرض و حتليل و مناقشة النتائج املتعلقة بالكرة الطائرة -1-2

سنتطرق هنا إىل عرض و حتليل و مناقشة نتائج االختبارات البدنية الفنية 

نتائج االختبار القبلي و البعدي للمستوى التحضريي و قيمة عرض  - 1-2-1

  :التجريبية

املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة  يبني ):15(اجلدول رقم 

  املعامل اإلحصائية

  االختبارات

الوسط 

احلسايب

  6.6  االختبار القبلي

11.44  البعدياالختبار 

 

يوضح املتوسط احلسايب لالختبارين القبلي و ألبعدي للمستوى التحضريي يف الكرة الطائرة):09(الشكل رقم 

من خالل اجلدول  

و الذي بلغ فيه املتوسط احلسايب لالختبار القبلي للعينة الضابطة  التحضريي 



، و بلغ الفرق بني املتوسطني 1.30و احنرافه املعياري 

عند درجة حرية ) 2.039(لية اليت بلغت اجلدو

  .هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين و لصاحل االختبار ألبعدي

وداللتها بني القياس القبلي و البعدي للمستوى 

اجلدولية عند درجة 

  0.05و نسبة خطأ 

  مستوى الداللة

  داللة معنوية  2.039

 

الوسط احلسايب لالختبارين القبلي والبعدي للمستوى التحضريي يف الكرة الطائرة 

نتائج االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى 

، و بلغ 3.6و احنراف معياري قدره  6.8

، و بلغ الفرق بني املتوسطني 0.43و احنرافه املعياري 
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و احنرافه املعياري 11.44املتوسط احلسايب لالختبار ألبعدي للمستوى التحضريي 

اجلدو" ت"و هي مبقارنتها مع 8.34احملسوبة " ت"، يف حني بلغت قيمة 

هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين و لصاحل االختبار ألبعدي. أكرب منها 

وداللتها بني القياس القبلي و البعدي للمستوى ) ت(يبني  الوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة 

 .مجموعة التجريبية

الوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

مقدار الفرق 

  بني املتوسطني

" ت"قيمة 

  احملسوبة

اجلدولية عند درجة "" قيمة 

و نسبة خطأ   31حرية 

  3.6  5.5  8.59  2.039

12.30  0.43  

الوسط احلسايب لالختبارين القبلي والبعدي للمستوى التحضريي يف الكرة الطائرة  يوضح

نتائج االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى و الذي  يوضح ) 10(و الشكل رقم ) 16(من خالل اجلدول 

6.8و الذي بلغ فيه املتوسط احلسايب لالختبار القبلي للعينة التجريبية 

و احنرافه املعياري  12.30املتوسط احلسايب لالختبار ألبعدي للمستوى التحضريي 

ا=>���ر ا����� ا=>���ر ا�����

12.3

6.8

املتوسط احلسايب لالختبار ألبعدي للمستوى التحضريي 

، يف حني بلغت قيمة 4.84

أكرب منها  0.05ونسبة خطأ  31

يبني  الوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة  ):16(اجلدول رقم 

مجموعة التجريبيةالتحضريي لل

  املعامل اإلحصائية

  

  االختبارات

الوسط 

احلسايب

  6.8  االختبار القبلي

12.30  البعدياالختبار 

 

يوضح) 10(الشكل رقم 

  .للعينة التجريبية

من خالل اجلدول 

للعينة التجريبية  التحضريي 

املتوسط احلسايب لالختبار ألبعدي للمستوى التحضريي 



عند درجة حرية ) 2.039(ية اليت بلغت اجلدول

  .هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين و لصاحل االختبار ألبعدي

  :احملسوبة للمجموعة التجريبية و الضابطة

  :ينة البحث من خالل اجلدول التايلاإلحصائية لنتائج االختبارات البدنية لدى ع

و داللتها بني القياسني البعدي يف الصفات 

  ..البدنية للمجموعتني الضابطة و التجريبية

اجلدولية عند درجة 

  0.05و نسبة خطا 

  مستوى الداللة

  داللة معنوية  2.039

  داللة معنوية

  داللة معنوية

  داللة معنوية
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2.37 2.58

اجلدول" ت"و هي مبقارنتها مع 8.59احملسوبة " ت"

هناك فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين و لصاحل االختبار ألبعدي. أكرب منها 

احملسوبة للمجموعة التجريبية و الضابطة) ت(نتائج االختبارات البدنية البعدية و قيمة 

اإلحصائية لنتائج االختبارات البدنية لدى عو هذا من خالل تبيان املعامل 

و داللتها بني القياسني البعدي يف الصفات ) ت(يبني املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيم 

البدنية للمجموعتني الضابطة و التجريبية

  "ت"قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

  احملسوبة

اجلدولية عند درجة " ت"قيمة 

و نسبة خطا  31حرية    ضابطة  جتريبية  ضابطة

2.58  0.43  0.98  ‐2.31  2.039

6.02  0.25  1.60  ‐2.42  

5.23  2.20  1.90  2.51  

26.2  0.18  0.67  3.07  

�*
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5.31 5.87

33.5

58

6.02 5.23

26.2
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"، يف حني بلغت قيمة 5.5

أكرب منها  0.05و نسبة خطأ  31

نتائج االختبارات البدنية البعدية و قيمة عرض  -2- 1-2

و هذا من خالل تبيان املعامل 

يبني املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيم  ):17(اجلدول رقم 

املعامل 

  اإلحصائية

الصفات 

  البدنية

املتوسط احلسايب

ضابطة  جتريبية

2.58  2.37  املداومة

6.02  5.31  السرعة

القوة 

االنفجارية 

  لليدين

5.87  5.23

القوة 

االنفجارية 

  للرجلني

33.5  26.2

                          



والسرعة والقوة اإلنفجارية  يف اختبار املداومةلالختبار البعدي بني اموعتني  ةاحلسابي اتيوضح املتوسط):11(الشكل رقم

 .لليدين والقوة اإلنفجارية للرجلني

و االحنراف  2.37بلغ  للمجموعة التجريبيةنالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب ) 17(من خالل اجلدول رقم     

، و الضابطةبالنسبة  0.98و االحنراف املعياري  2.58هذا يف صفة املداومة يف حني بلغ املتوسط احلسايب  0.43املعياري 

و نسبة  31عند درجة حرية  2.039اجلدولية اليت تقدر ب " ت'و هي أكرب قيمة  2.31احملتسبة " ت"قد بلغت قيمة 

  .و لصاحل اموعة التجريبية ، و بالتايل هناك فروق ذات داللة معنوية بني اموعتني يف صفة املداومة0.05خطا 

يف حني بلغ  0.25و االحنراف املعياري  5.31 للمجموعة التجريبية ط احلسايبأما بالنسبة لصفة السرعة فقد بلغ املتوس

احملتسبة " ت"، و بلغت قيمة 1.60،  60.2: التوايل الضابطة علىمجموعة لاملتوسط احلسايب و االحنراف املعياري ل

موعتني يف صفة السرعة و لصاحل اجلد ولية، و بالتايل هناك فروق ذات داللة معنوية بني ا" ت"و هي اكرب من قيمة  2.42

  .اموعة التجريبية

 5.87كذلك نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب بالنسبة للقوة االنفجارية لليدين بلغ ) 17(من خالل اجلدول رقم 

للمجموعة يف حني بلغ املتوسط احلسايب يف نفس الصفة . للمجموعة التجريبيةهذا بالنسبة  2.20و االحنراف املعياري 

اجلدولية و " ت"و هي أكرب من قيمة  2.51احملتسبة " ت"كما بلغت قيمة . 1.90و االحنراف املعياري  5.23 الضابطة

  .اموعة التجريبيةبالتايل هناك فروق ذات داللة معنوية بني اموعتني يف القوة االنفجارية و لصاحل 

 3.07و االحنراف املعياري  33.5 التجريبيةمجموعة لاحلسايب ل أما يف ما خيص القوة االنفجارية للرجلني فقد بلغ املتوسط

و هي  3.07احملتسبة " ت"و بلغت قيمة  0.67و االحنراف املعياري 26.2، اما اموعة الضابطة فبلغ املتوسط احلسايب 

اموعة ولصاحل  اجلدولية و بالتايل هناك فروق ذات داللة معنوية بني اموعتني يف هذه الصفة" ت"أكرب من قيمة 

 .التجريبية

  



  :احملسوبة للمجموعة التجريبية و الضابطة 

وداللتها بني اموعتني التجريبية و الضابطة 

اجلدولية عند درجة " ت

  0.05و نسبة خطا  31

  مستوى الداللة

  داللة معنوية  2.039

  

 .يف االختبار ألبعدي للمستوى التحضريي يف الكرة الطائرة

 12.30بلغت قيمته  للمجموعة التجريبية نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب  بالنسبة

واالحنراف املعياري 11.44يف حني بلغ املتوسط احلسايب 

 31اجلدولية عند درجة حرية " ت"و هي أكرب من قيمة 

  .التجريبيةو لصاحل يف املستوى التحضريي 
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احملسوبة للمجموعة التجريبية و الضابطة ) ت(نتائج  االختبار ألبعدي للمستوى التحضريي و قيمة 

وداللتها بني اموعتني التجريبية و الضابطة ) ت(يبني  املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة 

 .البعدي للمستوى التحضريي

  "ت"قيمة   االحنراف املعياري  املتوسط احلسايب

  احملسوبة

ت"قيمة 

31حرية    ضابطة  جتريبية  ضابطة

11.44  0.43  1.30  3.76  

يف االختبار ألبعدي للمستوى التحضريي يف الكرة الطائرة للمجموعتنييوضح املتوسط احلسايب 

نالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب  بالنسبة): 18(من خالل اجلدول رقم 

يف حني بلغ املتوسط احلسايب . التحضريياملستوى يف  0.43فحني بلغ االحنراف املعياري 

و هي أكرب من قيمة 3.76احملتسبة " ت"، و بلغت قيمة للعينة الضابطة

يف املستوى التحضريي  اموعتني و بالتايل فهناك فروق ذات داللة معنوية بني

���
�( � +�%

12.3

11.44

نتائج  االختبار ألبعدي للمستوى التحضريي و قيمة عرض  1-2-3

يبني  املتوسط احلسايب و اإلحنراف املعياري و قيمة  ):18(اجلدول رقم 

البعدي للمستوى التحضريييف القياس 

املعامل 

  اإلحصائية

املتوسط احلسايب

  جتريبية

املستوى 

  التحضريي

12.30  

  

يوضح املتوسط احلسايب ):12(الشكل رقم 

من خالل اجلدول رقم 

فحني بلغ االحنراف املعياري 

للعينة الضابطةبالنسبة  1.30

و بالتايل فهناك فروق ذات داللة معنوية بني 0.05و نسبة خطأ 



عرض و حتليل نتائج معنوية االرتباط بني االختبار ألبعدي للمستوى التحضريي والصفات  1-2-4

  : البدنية

  :يوضح معنوية اإلرتباط بني اإلختبار البعدي للمستوى التحضريي والصفات البدنية املدروسة) 19(رقم  اجلدول 

املعامل 

  اإلحصائية

املتوسط 

  احلسايب

  

االحنراف 

  املعياري

نسبة تطور املستوى 

  التحضريي

اجلدولية عند " ر"قيمة 

ونسبة  62درجة حرية 

  0.05خطا 

  "ر"قيمة 

  احملسوبة

  

نسبة 

%التأثري 
 

مستوى 

  الداللة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

  داللة معنوية  %8  0.29-  0.25  1.73  11.87  0.83  2.42  املداومة

  داللة معنوية  %22  0.47-  0.39  5.81  السرعة

القوة 

االنفجارية 

  لليدين

  داللة معنوية  49%  0.70  1.08  5.53

القوة 

االنفجارية 

  للرجلني

  داللة معنوية  40%  0.63  4.85  28.5

الذي يبني لنا معامل االرتباط بني االختبار ألبعدي للمستوى التحضريي و صفة املداومة ) 19(من خالل اجلدول رقم        

إذن هناك عالقة ارتباط . 0.05و نسبة خطأ 62اجلدولية عند درجة حرية " ر"و هو اكرب من قيمة 0.29و الذي بلغ 

  .معنوي بني صفة السرعة و املستوى التحضريي الذي بلغه التالميذ

اجلدولية " ر"و هو اكرب قيمة من ) 0.47(صفة السرعة و املستوى التحضريي فقد بلغ معامل االرتباط بينهما  أما فيما خيص

  .،  و بالتايل هناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بني صفة السرعة و املستوى التحضريي0.25اليت بلغت 

اجلدولية، " ر"و هو أكرب قيمة من  0.70املستوى التحضريي يف حني بلغ معامل االرتباط بني القوة االنفجارية للذراعني و 

  .إذن هناك ارتباط معنوي بني هذه الصفة و املستوى التحضريي

" ر"أما بالنسبة للقوة االنفجارية للرجلني و املستوى التحضريي فهناك عالقة ارتباط ذات داللة معنوية و ذلك ألن قيمة 

  .اجلدولية" ر"يمة أكرب من ق 0.63احملتسبة و اليت بلغت 



  

  .يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على نسب تطور   املستوى التحضريي يف الكرة الطائرة

يف  %08جند أن نسبة تأثري صفة املداومة على املستوى التحضريي بلغت

أما نسبة تأثري القوة االنفجارية  %49قوة االنفجارية لليد ين 
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يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على نسب تطور   املستوى التحضريي يف الكرة الطائرة

جند أن نسبة تأثري صفة املداومة على املستوى التحضريي بلغت) 19(من خالل اجلدول رقم 

قوة االنفجارية لليد ين ونسبة تأثري ال  %22حني بلغت نسبة تأثري السرعة 

40%.  
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يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على نسب تطور   املستوى التحضريي يف الكرة الطائرة):13(الشكل رقم

من خالل اجلدول رقم 

حني بلغت نسبة تأثري السرعة 

40للرجلني فبلغت 

  

  

 

 

 

 

 

  



  : عرض و حتليل معنوية االرتباط بني نسبة تطور املستوى التحضريي و الصفات البدنية املدروسة 1-2-5

  :و ذلك من خالل اجلدول التايل

املداومة، (نسبة تطور املستوى التحضريي و الصفات البدنية املدروسة يوضح قيم معامل االرتباط بني ): 20(اجلدول رقم 

  ).السرعة، القوة

املعامل 

  اإلحصائية

املتوسط 

  احلسايب

  

االحنراف 

  املعياري

نسبة تطور املستوى 

  التحضريي

اجلدولية عند " ر"قيمة 

و  62درجة حرية 

  0.05نسبة خطا 

  "ر"قيمة 

  احملسوبة

  

نسبة التأثري 

%  

مستوى 

  الداللة

املتوسط 

احلسا    

  يب

االحنراف 

  املعياري

  0.83  2.42  املداومة

76.21  29.47  0.25  

داللة   17%  0.41-

  معنوية

داللة   %50  0.71-  0.39  5.81  السرعة

  معنوية
القوة 

االنفجارية 

  لليدين

داللة   40%  0.63  1.08  5.53

  معنوية

القوة 

االنفجارية 

  للرجلني

داللة   55%  0.74  4.85  28.5

  معنوية

و . احملسوبة بني صفة املداومة و نسبة تطور املستوى التحضريي" ر"يتضح لنا قيمة ) 20(من خالل اجلدول رقم  

إذن هناك عالقة . 0.25و هي  0.05و نسبة خطا  62اجلدولية عند درجة حرية " ر"و ألا أكرب من قيمة ) 0.41(هي 

  .ارتباط ذات داللة معنوية بني صفة املداومة و نسبة تطور املستوى التحضريي

) 0.71(جند معامل االرتباط بني صفة السرعة و نسبة تطور املستوى التحضريي يلغ ) 20(كذلك من خالل اجلدول رقم 

  .بالتايل هناك ارتباط معنوي بني صفة السرعة و نسبة تطور املستوى التحضريياجلدولية و " ر"و هو اكرب من قيمة 

احملسوبة " ر"أما فيما خيص القوة االنفجارية للذراعني و نسبة تطور املستوى التحضريي فهناك عالقة ارتباط معنوية ألن قيمة 

  .  اجلدولية" ر"وهي أكرب من قيمة  0.63بلغت 



" ر"و هي أكرب من قيمة  0.74القوة االنفجارية للرجلني و نسبة تطور املستوى التحضريي 

  .اجلدولية و بالتايل ارتباط معنوي بني صفة القوة االنفجارية للرجلني و نسبة تطور املستوى التحضريي

  

  .لتحضريي يف الكرة الطائرةيوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على نسب تطور   املستوى ا

وبلغت نسبة  %17أن نسبة تأثري صفة املداومة على نسبة تطور املستوى التحضريي

أما نسبة تأثري القوة االنفجارية للرجلني  

  :مناقشة نتائج االختبارات البدنية و املهارية لنشاط الكرة الطائرة

و الذي يوضح وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي وألبعدي 

ور يف املستوى املهاري ، أي أنه هناك تطوهذا فيما يتعلق بالعينة الضابطة

ه من ستاذ والتالميذ، و الذي استوحاو املطبق من طرف األ

املنهاج الدراسي، وكذا الوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية  والرياضية للسنة الثانية متوسط،و كما ال خيفى علينا أن من بني 

ألهداف اليت تصبو إليها التربية البدنية والرياضية يف مرحلة املتوسط وخاصة يف هذه املرحلة أي السنة الثانية متوسط هو 

و لو بنسب متفاوتة من خالل تطبيق  رياضات املمارسة، و هذا ما حققه

�*
50; ا�!

القوة االنفجارية للرجلني و نسبة تطور املستوى التحضريي  احملتسبة

اجلدولية و بالتايل ارتباط معنوي بني صفة القوة االنفجارية للرجلني و نسبة تطور املستوى التحضريي

يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على نسب تطور   املستوى ا

أن نسبة تأثري صفة املداومة على نسبة تطور املستوى التحضريي) 20(يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

  %55يف حني بلغت نسبة القوة االنفجارية لليدين 

مناقشة نتائج االختبارات البدنية و املهارية لنشاط الكرة الطائرة

و الذي يوضح وجود فروق ذات داللة معنوية بني االختبارين القبلي وألبعدي ) 15(من خالل اجلدول رقم 

وهذا فيما يتعلق بالعينة الضابطة للمستوى التحضريي و لصاحل االختبار البعدي 

و املطبق من طرف األالتقليدي للتالميذ، و يعزى ذلك إىل فاعلية الربنامج الدوري 

املنهاج الدراسي، وكذا الوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية  والرياضية للسنة الثانية متوسط،و كما ال خيفى علينا أن من بني 

ألهداف اليت تصبو إليها التربية البدنية والرياضية يف مرحلة املتوسط وخاصة يف هذه املرحلة أي السنة الثانية متوسط هو 

رياضات املمارسة، و هذا ما حققهإكساب و تطوير اجلانب املهاري للتالميذ يف مجيع ال

  �ا���ة ا=&<��ر
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�� ;55
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احملتسبة" ر"كما بلغت قيمة 

اجلدولية و بالتايل ارتباط معنوي بني صفة القوة االنفجارية للرجلني و نسبة تطور املستوى التحضريي

يوضح نسب تأثري الصفات البدنية املدروسة على نسب تطور   املستوى ا):14(الشكل رقم

يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

يف حني بلغت نسبة القوة االنفجارية لليدين  %50تأثري السرعة

  %40فبلغت

مناقشة نتائج االختبارات البدنية و املهارية لنشاط الكرة الطائرة 1-2-6

من خالل اجلدول رقم          

للمستوى التحضريي و لصاحل االختبار البعدي 

للتالميذ، و يعزى ذلك إىل فاعلية الربنامج الدوري 

املنهاج الدراسي، وكذا الوثيقة املرافقة ملنهاج التربية البدنية  والرياضية للسنة الثانية متوسط،و كما ال خيفى علينا أن من بني 

ألهداف اليت تصبو إليها التربية البدنية والرياضية يف مرحلة املتوسط وخاصة يف هذه املرحلة أي السنة الثانية متوسط هو ا

إكساب و تطوير اجلانب املهاري للتالميذ يف مجيع ال



ة من اجل الوصول إىل هذه األهداف، و كذا إتباع النصائح و اإلرشادات املقترحة يف الربنامج و إتباع اخلطوات املنهجي

املنهاج وهذا ملا تتمتع به هذه الرياضة من خصوصيات و كذا ملا مييز هذه الفئة العمرية من خصائص، وكل هذا حتت غطاء 

فئة العمرية األنسب لتعلم خمتلف املهارات ،كما ال ننسى عوامل النمو و النضج ، كما تعترب هذه ال املقاربة بالكفاءات

احلركية و هذا ما يتفق معه روبرت واطسون حيث يقول بأن املنحىن النموي يف مرحلة الطفولة املتأخرة يرتفع حينما يبدأ 

  )1(.البلوغ ، و خالل مرحلة الطفولة املتأخرة تتحسن املهارات احلسية احلركية

يشري بأن النمو احلركي يف هذه املرحلة يبلغ ذروته ،و كثريا ما تعترب بأا الفترة املثالية وهذا ما يذهب  إليه سعد جالل الذي 

  . )2(.للتعلم احلركي للطفل ألنه يكسب قواما جيدا، و ينطبق ذلك يف املقام األول على الناحية النوعية احلركية

بني االختبار القبلي و البعدي يف املستوى  و الذي يبني و جود فروق دالة إحصائيا) 16(كذلك من خالل اجلدول رقم 

التحضريي و لصاحل االختبار البعدي ، و هذا ما يدل على تطور املستوى التحضريي للعينة التجريبية ، ويعزى هذا التطور 

بعدد  إىل فاعلية الربنامج املقترح و الذي من خصوصياته طول املدة الزمنية املخصصة لتطوير اجلانب املهاري ، مما يسمح

اكرب من احملاوالت و التكرارات إضافة إىل ذلك اعتماد الباحث بشكل كبري على أسلوب املنافسة ، اليت تعد احلافز األكرب 

للتالميذ من اجل بذل الكثري من اجلهد من أجل تعلم خمتلف املهارات وذلك من اجل استخدامها يف املنافسة ألجل 

لذي بلغه التالميذ من خالل تطبيق برنامج كرة اليد،إضافة إىل عوامل النضج و النمو الفوز،إضافة إىل ذلك املستوى البدين ا

  .الطبيعي

اموعة حيث جند أن  اموعتنيجند أن هناك فروق ذات داللة معنوية بني   ) 17(من خالل اجلدول رقم  

فروق ذات داللة معنوية بني اموعتني  من خالل وجود لضابطة يف مجيع الصفات البدنية املدروسة على االتجريبية تتفوق 

،كذلك التجريبية، كذلك وجود فروق ذات داللة معنوية يف صفة السرعة ويتجلى تفوق التجريبية يف صفة املداومة و لصاحل

تجربية ، ويعزى هذا التفوق إىل حمافظة العينة الكذلكالتجريبية  والرجلني ولصاحل نيبالنسبة لصفة القوة   االنفجارية للذراع

                                                           
 .494،مرجع سابق ،ص سيكولوجيا الطفل و املراهقواطسون،روبرت وليندرجني ،هنري كالي،  )1(

  .405، مرجع سابق ، ص  علم النفس التربوي الرياضيسعد جالل ،حممد حسن عالوي ،  )2(



على املستوى البدين الذي اكتسبته من خالل تطبيق برنامج كرة اليد، إضافة فاعلية برنامج الكرة الطائرة و الذي بدوره 

  . يسعى إىل تطوير اجلانب البدين اخلاص إضافة إىل اجلانب املهاري من خالل املدة الزمنية الكبرية املمنوحة للمنافسة

اموعة يف املستوى التحضريي ولصاحل  اموعتني د فروق دالة معنويا بني نالحظ وجو) 18(من خالل اجلدول 

التجريبية و يعزى ذلك إىل فاعلية الربنامج الدوري املطبق من طرفها والذي مينح مدة كافية من الزمن للمنافسة مما يسمح 

 اموعة التجريبية تفوق  إضافة إىل ذلك، يةبتطوير اجلانب املهاري بشكل كبري مقارنة بالربنامج التقليدي و يف ظروف تنافس

يف املستوى البدين حيث ميكنهم هذا املستوى البدين من االقتصاد يف اجلهد و القيام مبختلف العمليات التحضريية بفعالية 

منري كل هذه العوامل تساعد على تطوير اجلانب املهاري وهذا ما يتفق مع ما يشري إليه . إضافة إىل سرعة االسترجاع

أنه جيب تطوير هذه الصفات البدنية من اجل السماح لالعب بتعلم خمتلف املهارات وكذا اخلطط " جرجس حيث يقول

  .) 1(واستعماهلا بكل فاعلية

املداومة، السرعة، ( الذي يوضح لنا وجود عالقة ارتباط معنوية بني الصفات البدنية ) 19(من خالل اجلدول رقم       

التحضريي للتالميذ، حيث جند انه كلما زاد مستوى املداومة زاد املستوى التحضريي وكلما زاد مستوى و املستوى ) القوة

السرعة زاد املستوى  التحضريي، إضافة إىل أنه كلما زادت القوة االنفجارية للذراعني والرجلني زاد املستوى التحضريي 

واملستوى التحضريي الذي بلغه ) داومة، السرعة، القوةامل(للتالميذ، إذن هناك عالقة طردية بني الصفات البدنية 

التالميذ،إضافة إىل التأثري الكبري لتلك العناصر رغم اختالف نسبها،و هذا ما يتفق مع ما يشري إليه العديد من األساتذة و 

  .)2(داءالباحثني على غرار حممد حسن عالوي الذي يقول أن القوة االنفجارية هي العامل األساسي لتطوير األ

                                                           
 .61-57دار الفكر العريب، مرجع سابق، ص ص  ،كرة اليد جلميعمنري جرجس إبراهيم،  )  (1

 .34-33، مرجع سابق، ص ص 2، دار املعارف، طعلم التدريب الرياضيحممد حسن عالوي، )2( 



، و )1(أما قاسم حسن حسني فيقول أن مستوى السرعة يساهم يف تطوير املستوى الفين و كذا زيادة فعالية اجلانب اخلططي

يقول أبو العالء عبد الفتاح أن املداومة تسمح بإجناز خمتلف العمليات التحضريية و لفترات طويلة دون هبوط مستوى 

  .)2(املستوى املهاري الكفاءة و الفعالية و بالتايل تطوير

املداومة، السرعة، (الذي يوضح لنا وجود عالقة ارتباط معنوية بني الصفات البدنية ) 20(من خالل اجلدول رقم       

و نسبة تطور املستوى التحضريي للتالميذ، حيث جند أنه كلما زاد مستوى املداومة زادت نسبة تطور املستوى ) القوة

مستوى السرعة زادت نسبة تطور املستوى التحضريي للتالميذ، أي أن هناك عالقة طردية بني التحضريي كذلك كلما زاد 

الصفات البدنية و املستوى التحضريي الذي بلغه التالميذ يف نشاط الكرة الطائرة و هذا ما يتفق مع ما يشري إليه حممد 

ن الصفات البدنية املدروسة متكنهم من تكامل صبحي حسانني و محدي عبد املنعم حيث يقوالن أن الالعبني الذين ميلكو

  .)3(أدائهم و االرتقاء إىل املستويات العالية

يتضح لنا وجود نفس العالقة بالنسبة للسرعة، وحىت بالنسبة للقوة االنفجارية ) 20(من خالل اجلدول رقم       

نسبة تطور املستوى التحضريي وهذا ما يتفق مع للذراعني و الرجلني وجدنا أن هناك عالقة ذات داللة معنوية بينهما و بني 

ما يشري إليه الدكتور بزار علي جوكل حيث يقول أن مستوى عال من اللياقة البدنية أو باألحرى مستوى عال من عناصر 

اجلهد بأداء يساعد على ما يسمى باالقتصاد احلركي يف ) املداومة، القوة، السرعة، املرونة، التوافق، التوازن(اللياقة البدنية 

حركات سليمة بأقل جهد فسيولوجي ممكن مع أداء عايل مهاريا وخططيا وبالتايل حتقيق أعلى نسب تطور األداء 

 .)4(املهاري

 

  

                                                           

 45، املطبعة اجلامعية، مرجع سابق، ص مكونات الصفات احلركيةقاس حسن حسني، )1( 

 35دار الفكر العريب، مرجع سابق، ص ، يةاألسس الفيزيولوج، التدريب الرياضيأبو العالء عبد الفتاح، )2( 

 .115، مرجع سابق، ص 1، طاألسس العلمية للكرة الطائرة و طرق القياس و التقوميحممد صبحي حسانني و محدي عبد املنعم، )3( 

 .14 -13، مرجع سابق، ص ص 1، طدار دجلةكرة اليد، بزار علي جوكل،  / د)4( 



  :مقارنة النتائج بالفرضيات-2

  .التطبيقينقوم هنا مبقارنة الفرضيات اليت افترضناها مسبقا يف اجلانب النظري مع النتائج احملصل عليها يف اجلانب 

وجود حتسن بني االختبار القبلي و ألبعدي للمستوى التحضريي يف نشاطي كرة اليد و اليت تنص على : الفرضية األوىل*1

تبني لنا أن ) 15) (07( ولنيومن خالل اجلد و الكرة الطائرة و لصاحل االختبار ألبعدي بالنسبة للربناجمني املقترح والتقليدي

نشاطي كرة اليد والكرة الطائرة ولصاحل  لبعدي للمستوى التحضريي يفانوية بني االختبار القبلي وهناك فروق ذات داللة مع

  .بالتايل حتقق الفرضية األوىل االختبار البعدي، وهذا ما يذل على وجود حتسن بني االختبارين و

البعدي للمستوى التحضريي بني اموعتني يف االختبار هناك فروق ذات داللة معنوية وجاء نصها بأن : الفرضية الثانية*2

و اللذان يبينان أن ) 16) (08(بالعودة إىل اجلدولني  يف نشاطي كرة اليد و الكرة الطائرة والتفوق لصاحل اموعة التجريبية

  .لفرضية الثانيةوهذا يعين حتقق ا، بني العينتني يف كلى النشاطني ولصاحل اموعة التجريبيةهناك فروق ذات داللة إحصائية 

لعناصر يف االختيار ألبعدي موعتني داللة الفروق بني  ا الذي يوضحو ) 11(بالعودة إىل اجلدول رقم :الفرضية الثالثة*3

 يف مجيع الصفات البدنية والتفوق للمجموعة التجريبية،وجدنا أن هناك فروق ذات داللة معنوية  اللياقة البدنية قيد الدراسة

يف تطوير عناصر اللياقة نشاط كرة اليد  تفوق للربنامج املقترح يف هناك بالتايل حتقق الفرضية الثالثة و اليت تنص على  أن 

 .على الربنامج التقليدي) املداومة، السرعة، القوة(البدنية 

املداومة، السرعة، (البدنية   تنص الفرضية الرابعة على أن هناك تأثري معنوي ملستوى عناصر اللياقة:الفرضية الرابعة*4

على املستوى التحضريي الذي بلغه التالميذ يف نشاطي كرة اليد والكرة الطائرة ،وهذا ما حلظناه من خالل حتليل ) القوة

 .و بالتايل صحة الفرضية) 19)( 13( نيو مناقشة اجلدول

ها تبني لنا أن هناك تأثري معنوي ملستوى عناصر ومناقشت)20) (14( نيمن خالل حتليلنا لنتائج اجلدول:الفرضية اخلامسة*5

على نسبة تطور املستوى التحضريي للتالميذ يف نشاطي كرة اليد و الكرة الطائرة ، ) املداومة، السرعة، القوة(اللياقة البدنية  

 . وهذا ما ينطبق مع ما تشري إليه الفرضية اخلامسة و من هنا نستنتج إا حتققت



  :االستنتاجات-3

  :ئج االختبارات و حتليلها و مناقشتها مت التوصل إىل االستنتاجات التاليةخالل نتا من

  .جتانس العينتني التجريبية و الضابطة يف متغريات السن و الطول و الوزن و إختبارات البحث- 1

  .نيحقق الربناجمني التقليدي و املقترح تطورا يف املستوى التحضريي للتالميذ يف النشاطني املدروس- 2

طور الربنامج املقترح يف نشاط كرة اليد مجيع عناصر اللياقة البدنية قيد الدراسة فيما مل يطور الربنامج التقليدي سوى - 3

  .صفة السرعة

  .  تفوق الربنامج املقترح على التقليدي يف تطوير املستوى التحضريي يف النشاطني- 4

تأثري كبري على املستوى التحضريي لتالميذ يف نشاطي كرة اليد و الكرة  )املداومة،السرعة،القوة(لعناصر اللياقة البدنية - 5

  .الطائرة

تأثري كبري على نسبة تطور املستوى التحضريي  للتالميذ يف نشاطي كرة ) املداومة،السرعة،القوة(لعناصر اللياقة البدنية  - 6

  .اليد و الكرة الطائرة

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  :اخلامتة

وتأثريها على التحضري يف ) املداومة،السرعة،القوة(ذه الدراسة من اجل معرفة دور وأمهية بعض عناصر اللياقة البدنية  قمنا

سنة،وقد هدفت إىل وضع ومعرفة 13-12لدى تالميذ السنة الثانية متوسط ) كرة اليد ،الكرة الطائرة(الرياضات اجلماعية 

كرة اليد و الكرة الطائرة يف تطوير عناصر اللياقة البدنية قيد الدراسة ، إضافة إىل  مدى فاعلية الربامج املقترحة يف نشاطي

طبقت (ليقسموا موعتني ضابطة ) تلميذ وتلميذة( 64،و قد مشلت عينة البحث )املهاري(تطوير املستوى التحضريي 

املختصني يف جمال التربية البدنية و الرياضية  يف ،وقد مت األخذ بآراء )طبقت الربنامج املقترح(، جتريبية ) الربنامج التقليدي

م ، رمي كرة 6*3م ،جري 30م، جري 600مشي /جري(ترشيح اختبارات عناصر اللياقة البدنية و املستوى التحضريي 

م ، و تقومي الربنامج املقترح ،ليت)كلغ، الوثب األفقي من الثبات، الوثب العمودي من الثبات2غ ،رمي كرة طبية 800طبية 

  .تطبيقه على تالميذ العينة التجريبية،و هذا بعد التأكد من جتانس جمموعة البحث التجريبية و الضابطة

املداومة، (وبعد إجراء االختبارين القبلي و البعدي للمجموعتني يف النشاطني املدروسني و ملستوى عناصر اللياقة البدنية

لالزمة توصلنا إىل فاعلية الربنامج املقترح يف كرة اليد يف تطوير اجلانب ،  وبعد إجراء املعاجلة اإلحصائية ا)السرعة،القوة

سنة و ذلك باملقارنة مع نتائج العينة 13-12لتالميذ ) املداومة،السرعة ،القوة(املهاري و عناصر اللياقة البدنية 

على نفس العينة التجريبية وهذا   الضابطة،كذلك فاعلية الربنامج املقترح يف الكرة الطائرة يف تطوير املستوى التحضريي 

باملقارنة مع العينة الضابطة ، إضافة إىل التأثري الكبري ملستوى عناصر اللياقة البدنية املدروسة على املستوى التحضريي الذي 

  .     لتحضرييبلغه التالميذ سواء يف نشاط كرة اليد أو الكرة الطائرة، و جند نفس التأثري كذلك بالنسبة لنسبة تطور املستوى ا

من خالل كل ما سبق نستنتج أن لعناصر اللياقة البدنية املدروسة أمهية كبرية  بالنسبة لنشاط كرة اليد و الكرة الطائرة، 

حيث تؤثر  على املستوى التحضريي رغم اختالف نسب تأثريها ،حيث كلما زاد مستوى تلك العناصر زاد املستوى 

على نسبة تطور املستوى ) املداومة،السرعة،القوة(أثري الكبري ملستوى عناصر اللياقة البدنيةالتحضريي للتالميذ،كما نالحظ الت

التحضريي ،حيث جند بينهم عالقة طردية، كذلك من خالل ما سبق نستنتج أن ألسلوب املنافسة و املنافسة التقليدية دور 

  . إضافة إىل تطوير املستوى التحضريي يف ظروف تنافسية )املداومة ، السرعة، القوة(كبري يف تطوير عناصر اللياقة البدنية 

سنة و ملا تتميز به من خصائص بدنية و نفسية و  13-12كل هذا يقودنا إىل تفكري عقالين فيما خيص هذه الفئة العمرية 

قدرات هذه اجتماعية و  وجدانية ،مما جيب علينا حنن كمربني أن جنتهد من اجل وضع برامج ملختلف األنشطة، تتمشى و 

الفئة العمرية،من خالل إشباع حاجياا النفسية والبدنية،كذلك تطوير اجلانب املهاري يف الرياضة التخصصية ،حيث تعترب 

  .من أهم  املراحل لتطوير اجلانب املهاري ،ناهيك عن بعض عناصر اللياقة البدنية



إال انه ميكننا ) البدنية و املهارية(ياضية من أجل حتقيق أهدافهابالرغم من عدم كفاية املدة املخصصة حلصة التربية البدنية و الر

حتقيق بعضها من خالل حسن اختيار الوضعيات التعلمية ،كاختيار متارين بدنية و مهارية يف نفس الوقت من أجل تطوير 

  .       لك األهداف اجلانبني معا ، و لعل أحسن هذه التمارين املنافسة التقليدية اليت ختتصر الزمن من أجل بلوغ ت
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الرغبة في تقاسم األدوار  - 

  .مع التكيف مع قوانين اللعبة 

01    
التمكن من تنظيم و تحدي  - 

  .المخاطرة خالل المنافسة

المهارات فردية و كشف القدرات و :إ/ظ
  .الجماعية عند كل فريق

القدرة على التأقلم مع اآلخرين و : ن/ظ
و القدرات المخزونة عند كل  تفرض المهارا

  .العب
02    

تعلم أبجدية  - 
الوضـعـيـة :(اللعبة

  ).األســاسـيـة

التدريب على التنقل و التمركز الصحيح :إ/ظ
  .بدون كرة

  .المنطقةتقاسم مساحة اللعب و تغطية :ن/ظ

  
  

التحكم في الحركات التقنية  - 
  .المستهدفة في الحصة

03    
  .تعلم التمرير بمختلف أنواعه - 

تحسين الحركة التنفيذية للجسم عند :إ/ظ
  . التمرير

التحكم في حركات الجسم و إخضاع :ن/ظ
  .الكرة لالعب

04    
  .تعلم كيفية اإلسـتـقـبـال - 

  .اإلستقبال التعرف على مختلف أنواع :إ/ظ
  .ن التحكم في حركة الكرة و إيقافها/ظ

  
استغالل الفضاءات الشاغرة  - 

  .من أجل التفوق

05    
تعلم اإلنـتـشـار فوق  - 

  .الميدان

تغطية كل  ةتحميل كل العب مسؤولي:إ/ظ
  .مساحة في الملعب

اإلنتشار السريع واستغالل كل فضاءات :ن/ظ
  .الملعب

  
  

  
الفنية توظيف بعض المهارات  -

الجديدة لنقل الكرة عند الخصم 
  .بدون خطأ

06    
  ).ترديد الكرة :( تعلم التنطيط -

تحسين القدرات الفردية عند كل العب أثناء :إ/ظ
  .التنقل
التحكم في كل الكرات وإخضاعها لرغبة :ن/ظ

  .الالعب
07    

 2/3/4:( تعلم التنقل بالكرة بين -
  ).العبين 

الجماعي و حمل القدرة على بناء اللعب :إ/ظ
  .الكرة حتى منطقة الخصم

  .المحافظة على الكرة أثناء التنقل:ن/ظ
  

  
ضمان مواصلة العمل و  -

  .القدرة على التنظيم و الفعالية

08    
  .فكرة عن اللعب الجماعي -

مشاركة الجميع في بناء اللعب وتقاسم المهام :إ/ظ
.  
عدم إحداث فترات التوقف و اإلنقطاع في :ن/ظ

  .اللعب
09    

فهم وتطبيق النظام و القانون  -
  . األساسي للعبة

التعرف على بعض القوانين و نظام اللعبة :إ/ظ
  .واستغالل فوائدها

فهم مغزى اللعب و إحداث الحوار و :ن/ظ
  .المخاطبة بين الالعبين
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9��� ا��.  

-  �2 ?��*mظ ا��>�إ9
 �W�dا� ���أ#�آ.  

إ&!��م 9
آ�ت آ,  -
a�� �# �2 U*=.  

-  g	���ا� �� q(
?��*mة +�? ا�
.ا���4  

 ا�<	�� ا��*����:02 
-  T%���د10( 01: ا(  
- R*���زاو:� ا �
�&� ;< F���6�ا e��4آ.  
-  �
ام ا��9*�� ا��	��� �f:�C F ا��&bإ��

>�ق ا��&�
��F ذه	�	ً و إ:	�	ً  ���d f:�C Fات 
)  - Z. ا�i�/� 1�� TPe �&<�ف و �&*�ج  

 

�	ز:� :�Hا ��P���ا - 


ة أو  -Lم إ)��ع ا��*
.ا��
ي +�� 9���� و  

ا���� *�u ا�<�8ء  -
���د *? +iو ا 
ا���4

ة Lل ا�����Mi ��"ا
ا��


وف 9!��\ �2.  
2�T ا���U #? آ,   -

U���ت ا���$.  

-  �� q(ر و و���&iا
.ا��!��9ت ا�<�ر�4  

ا��!�&�ة ���#��   -

ة Lا�.  


آ�  -��ا����, و ا�
.ا����L �2ق ا����ان  

 
-  T%���د10( 02: ا(  
- 1�� �ام ا����:�ة ا�*$	ر:�  ��b��	� ��*� �L#

.ور#	ت 4، >;   

 

-  �2 ?��*mاك آ, ا�
إ0

ة &�� #� �� Lا� ,�&

�Qdا�.  
-  ?��*mا� ?�+ g�!��ا�

 ����2ع و 9��� ا��� �� 
)���M ا��!Oو��� و  -

?��*mا����م +�? ا�.  

2
ض ا����� و  -
 ��
ا��q �� ا�!

�� ����.  
-  l
ا�
$�ع ا�!

�� ����   l��8( ��*

ة Lا�.  

-  ��& l
ا����, ا�!
�L�# ��1��.ا����م +  

-  T%���د10(03: ا(  
.#�` ��	رة  -  
.د>	ع 9 ه��م ��<�ك -  
-  F� م��W�وا��6ق ا �
c��E4 د>	ع >; ا��&�


�` �o	رات ه����� >nذا ��m >; ه���` آ�ر �&�
 ;< ���م إ��%6	F�  ً و�5 ا���ان، وإذا >$W�ا

bا�� `���.�L� T	ن ا�>	ع ه  
  - ا���%T : 05 (40د)

�W�و�� �&&
 �&	>/� ��F ا�>�اج �
 

 

إ+
از +�z ا���=ت 
 Uء ا�������2 أ}
Q�: ا�

 ��&�&jع / آ�
!�/ ا�
 و%��� ا�|را*�?

 ا�d �+� +�ون *��ة 
.أ#�م ا��#mء   

 -  u&دا ����(.  

 ا�<	�� ا��*����:03(05د) 
 

 * R/P 1�� U/
ا��Zق��S �&	)� ا�  

-  `4	pP6�� 1�: K	% �آ  

إ��	ء �4��W	ت ��C Fف ا���	ذ  -  

�&	%$� ��	��� ��F ا�����6 و ا���	ذ  -  
 

  �����
ا�����P ا��
: 

�/�M��: ا                      ������در ا	
2012/2013:ا�/&� ا�را���                        ������ ا���� �� ا�  

ة 4*����� Pو 



   

�/�M��: ا                      ������در ا	
2012/2013:ا�/&� ا�را���                        ������ ا���� �� ا�  

ة 4*����� Pو 



   

 �:ـــ�ـــ	ز  �ــــــــــــL	ن ا�ــــــــــ*ــــ�ـــ
Mـــــــ�9ـ� ا�ـــ�MOــــ!ــــ�  -  PQ&و

.في الحصة
.تعلم التمرير بمختلف أنواعه

:ا��ــــ��ـــ�Wــــــ	ت  - 
ــــ�	س ا�&�ــــ	ح  - �:  

-  e>��ا��<�ظ *�u ا�
. ا� ����  

- l��رآ� ا����#  

  �Q�2 &��ح ا�� 

- e>��.��W ا�  

ا=&��8ط و  -
��1��دا>, ا�<�ج.ا�  

إ)��ع )�$���ت "���  – 
.ا�<�ج    

 

-  U*mن ا��L# P�<
�*
!+ g+�!ا�.  


ة +�?  -Lا� z
و(
?��*mة / ا�
Lا� 

و)�

��ى ا��Qر!# u�*.  


ة �2 #!�ر  -Lا� a�$�(
T��W.  

����ل  -M�2 ا �L��ا�

ة ، و )��دل Lدوار ا�jا

?��*mو ا����م +�? ا�.  

����ل ا���ة  -Mم إ�*

 وا>���ر 
��أ}��ء ا�

ا���l# U ا�U*m ا����+, 
. 
����ل > �ات  -Mإ


 و 
��ا�����f أ}��ء ا�
����لMiا.  


ة  -L�� T��Qط ا���Mإ
 ,��!�أ#�م ا��#�,  �

 �������Mإ a��*.  
�2 9
آ�ت  - �L��ا�

 ��* �!��� �|�>��ا�
|�>������ل و ا�Miا.  

-  U*m� ز ا�����L(رiا

ة "�, اiر)��ء L�9#, ا� 

-  u�* T��Qط ا���ا�!
 ?# s�d�اjرض +�� ا�


ة Lا����ل / ا� T�2
 ��+ �&�Sا� U*m� �*
!+


ةLا� ?# s�d�.ا�  

ا���رة *�u اiر)��ء  -
 ���# s�d�
ة و ا�L��+
�2 ا�<�8ء "�, اiرآ�ز 

.ا�u�* �&�S اjرض   

ة  -L�2 #!~ ا� �L��ا�

��8? و )
و����+.  

 Uا���� *�u أ+�� =* -

ر  #? ا��
ا"�� ��.ا��  

-  

������ل ا�Mإ
 ?# Uا��� T�ا� �, و 2

 U&ا��!�&�ة و / آ, ا���ا

ة Lا��*� ���#�� ا�.  

���ر ا���m&� �2ق  -&iا
.ا����ان   

-  �Mا
) ��g ا��
 �
$,/ ر$, (ا�<
د� (  

)�l�M ا���U و ا����  -
*�u اj#�آ? ا�����ة 

.ا���4
ة  
إ+
از +�z ا���=ت 
 Uء ا�������2 أ}
Q�: ا�

 ��&�&jع / آ�
!�/ ا�
 و%��� ا�|را*�?

 
 ا�d �+� +�ون *��ة 

.أ#�م ا��#mء   
 -  u&دا ����(.  

�Hة اـــ�ـــ	ز �ـــ :ا�&$ــــــــ	ط ا�ــــــــ�:ـــــ	9;    

 �*�MPQ&و  - آ�ة ا��  
- T !# U��# /4 -  ات
.W<�رة/ أ"��ع / آ

في الحصةالتحكم في الحركات التقنية المستهدفة  -
تعلم التمرير بمختلف أنواعه -  

:[ـــــ�وف ا�Hــــ�ـــــــــــــ	ز  - ):ا��W	م 

 

 

 

 

 - ا�<	�� ا��*����:01(15د
4
:U ���9ع ا�<^� * /U/
 ا��<�� و 4��S ا�*�  

 ا��Zج >; >�%�` * K	% 	ده�
�b/4&	ت �	�� :
.c>4 إ#�اف ا���	ذ   

 * �(	d ت	&�b/4 : ت ��و��	آ�P /  ��K	dا��� - 
F���< F�� ��
 �*�� ا��Lة ا���&

 

 

 

 ا�<	�� ا��*����:02 
-  T%���د07( 01: ا(  

	���F و�` ���` -�� F�
:�< F�� ة�L�دل ا	�4.  
����:� ا��Lة و ��	�*�W	 و �<	و�� ��;ء ا��Zاغ  -

f�	/�ا R�6�2` ا.ا��ي :<  
 

 

 

-  T%���د07( 02: ا(  
 

-   ً	
ا��Lة rZ&�–  �:��4 ا��$���L ا���d3ذة �	�
 	W/��: أن ��f:�C F ا���د: ��1 ا�رض %�

� ، وه�Lا ���	دل ا�دوار و ا��W	م �	
ا�R�6 ا��
.��F ا�����6 >; آ� ��ة  

 

 

-  T%���د07( 03: ا(  
 

-  F:�4	دل ا��Lة ��F ا���>�F ����:� ا��Lة �	��
 اHر4
	ء ، �S �<	و�� �
	ء ا��Lة >; ا�Z=	ء*�.  

 

 

 

-  T%���د07( 04: ا(  
- f:�< 9 f:�< ��*� �L# 1�� ���.  

).ا����:�ة ا�*$	ر:�(   
 - ا���%T : 05 (40د)

�W�و�� �&&
 �&	>/� ��F ا�>�اج �
 

 
 
 
 

 ا�<	�� ا��*����:03(05د) 
 

��S �&	)� ا�
/R/P 1�� U ا��Zق*   

-  `4	pP6�� 1�: K	% �آ  

إ��	ء �4��W	ت ��C Fف ا���	ذ  -  

�&	%$� ��	��� ��F ا�����6 و ا���	ذ  -  
 

:ا��/��ى ا�را�ـــــــ;   
��RM: ا�!�� # ��&�Sا�  

� ا�*�� ا�=�ور:�  -K	و�:  

:ا�ZL	ءة ا�
	�ــــ:ـــــ�  - -  

)03: (ا�Wــف ا��*���;  -  

U�*��ت ا	م( و9*�	W��ا >��ات  
 U�*��ا 

 

 ��P���ا
:�:��=

 ا��<

 

�	ز:� :�Hا ��P���ا - 

 

 

 

  �����
ا�����P ا��
: 



 

 

 

�	ز -�tة ا�:   �:�L	ن ا�*�

 �*�MPQ&و   �!MO��9 ا��M

>� >; ا�<^�W�/��ا ��&
.ا��<UL >; ا�<�آ	ت ا��

�	ل��tا ��Zآ� U�*4.

:ا�����W	ت - 
�	س ا�&�	ح - � :  

-  e>��ا��<�ظ *�u ا�
.ا� ����   

ا����l#��رآ�  -  

Q�2 &��ح ا���.  

- e>��.��W ا�  

ا=&��8ط و  -
��1��دا>, ا�<�ج.ا�  

إ)��ع )�$���ت "���  – 
.ا�<�ج    

 

-  U*= ,اد آ���Mا

ة "�, Lل ا�����Mi

 ��	��M .  
)!��, أ", أ> �ء  -

����ق ��<�ز Mi ��L�#
�Qdا� u�* .  

����ل   -M�2 إ �L��ا�

ة  L�� ا����.  

-  ?��*m� آ� ا����
��ا�

ة Lا� x�(.  

���ر ا����  -&iا
�m*��? �2ق ا����ان 
.و)���M ا��!��9ت   


ة و  -Lإ)��ع #!�ر ا�
)�$��� *�� اW �ا#�� 

 Rا���� l# / اد و���Miا

ات �q�ا��< ? �L, ا�

ا��� و ا� �ارئ 
 �f$�>�ا�.  

-  ��!�ا���رة *�u ا�
����ل Miو ا ����ا��!

 �L��ا����ة / ا� l+��ا��
 a$��
ة #l ا�L��

 T��Qا� / ,�" ��	���وا�
.و����W إ�u اjرض  

ا����u�* �12 ا����ء  -
 ,���e>& �2 ا�Rd *�� ا�

���د *? ا���"P أو / +iا
اi&� �ع ا��<�$� jي 

U*=.  
����ل ا���ة  -Mم ا�* .  

-  g�!��
آ�� و ا��ا�
 ?��*mا���� +�? ا�


ة Lا� u�* �12�����.  
إ��د ا��*� و ا��!�&�ة  -


ةLا� ,#���.  

ة  -Lا� u�* �12���ا�

. ���ة 	��� �2 ا�<�8ء  


ات &��  -Lآ, ا� a�$�(
 U*m� ���>!اف ا�
	jا

. 
-  u�* �12���ا�

 ,L� ���#jوط ا
ا��
U*=.  

-  u�إ&��ء ا����� 9
 U*= 
<� ?# s�d�ا�

.jي 2
g آ�ن  

.ا����� +��ا&�? ا�����  -  
-  u�* 
� ا����0�!�ا�

اjه�اف وا)�dذ 
�*
.ا��
ارات +!  

- g
 إ���ام آ, 2
�W�dا� a�� ��+.  

إ+
از +�z ا���=ت 
 Uء ا�������2 أ}
Q�: ا�

 ��&�&jع / آ�
!�/ ا�
 و%��� ا�|را*�? 

 

ا�d �+� +�ون *��ة    
.أ#�م ا��#mء   

 -  u&دا ����(.  

2012/2013:ا�/&� ا�را���                        

-  ��L	ن ا�*� :ا�&$	ط ا��:	9;  -   

-  �!MO��9 ا��M   آ�ة ا��
-  T !# U��#– 4  ات
.W<�رة  –أ"��ع  –آ

>� >; ا�<^� -W�/��ا ��&
ا��<UL >; ا�<�آ	ت ا��  

�	ل -��tا ��Zآ� U�*4  

-  U�*��ات ا��< ):ا��W	م 

 

 

 

 

 - ا�<	�� ا��*����:01(15د 
4
:U ���9ع ا�<^� * /U/
 ا��<�� و 4��S ا�*�  

 ا��Zج >; >�%�` * K	% 	ده�
�b/4&	ت �	�� :
.c>4 إ#�اف ا���	ذ   

 * �(	d ت	&�b/4 : ت ��و��	آ�P /  ��K	dا��� - 
 �*�� ا����:�ات ا�*$�ة ��Lة ا�/��

 

 

 

 ا�<	�� ا��*����:02 
 - ا���%T ا�ول: (07د)

-  F���	
4
/�U ا�����6 إ��< 1��F ��/	و:�F و ��
. 
 ا����6 -Pأ F� ة ��1 ا�رض�L��9ب اF  ة�
�

 ���W/� 	W�	�
 �<�R*^: v ��1 ا�f:�Z ا�E	�; إ��
- %	��ن ا��*��: �
�ط ا��Lة ��1 ا�رض ، أو  

. ن ��f:�Z ا1�dwإ�*	ده	 �F ا���*R ، إ��	ء   
   

 

 - ا���%T ا�E	�;: (07د)
 

  -  5K	>�ة ا�	/�� ��� :  
  U2 م
 �<� ا�<	�C F� 5Kف ا�R�6 ا���:ا��/

 :
�	ل U2 ا��/��x� ;�	E�ا R�6� ل	�>�m ا��
�dwا R�6� ���/� ن	L��6ء اd#� و إ	���ا. -  

 

 

 

 - ا���%T ا�E	�v : (07د)
 

-  F�� ة�L�	� �
آ�ات ��/	�ة  F���H2 و  3ا��&
 ا�R�6 ا���F� 5 ا��F��W وe4و:� y	��Lة آ��	

اه�	 Pإ F� z�b4.  

 

 

 

 - ا���%T ا��ا�S: (07د)
 

- ��*� �L# 1�� ��� :����.ا��Lة ا��/  

�F و�` ���` ��&�W	 �/	�P >	ر?�  -:�Z�ا ��L$4

�� F��3��R* و �F وراء آ� >�:/� f	�P أ�dى 
F����.>	ر?� ����آe ا�F���6 ا��/  

 - ا���%T : 05 (40د)
�W�و�� �&&
 �&	>/� ��F ا�>�اج �

 

 
 
 

 ا�<	�� ا��*����:03(05د) 
��S �&	)� ا�
/R/P 1�� U ا��Zق*   

-  `4	pP6�� 1�: K	% �آ  

إ��	ء �4��W	ت ��C Fف ا���	ذ  -  

�&	%$� ��	��� ��F ا�����6 و ا���	ذ  -  

 

 
 

                  ������ ا���� �� ا�
	در ا������                      

ة 4*�����Pو 

:ا��/��ى ا�را�ـــــــ;   
��RM:ا�!�� # ��&�Sا�  

� ا�*�� ا�=�ور:�  -K	و�:  

:ا�ZL	ءة ا�
	�ــــ:ـــــ�  -  

)04:(ا�Wــف ا��*���;  -  

 U�*��ت ا	م( و9*�	W��ا >��ات  
U�*��ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

�	ز:� :�Hا ��P���ا - 

 

 

 

 : �����
 ا�����P ا��

�/�M��: ا                      ������در ا	
������ ا���� �� ا�  

 



   

 �:�ـــة ا�Hـــ�ـــ	ز  �ــــــــــــL	ن ا�ــــــــــ*ــــ�ـــ :ا�&$ــــــــ	ط ا�ــــــــ�:ـــــ	9;   :ا��/��ى ا�را�ـــــــ;    
Mـــــــ�9ـ� ا�ـــ�MOــــ!ــــ�  -   �*�MPQ&و  - آ�ة ا�� ��RM: ا�!��  # ��&�Sا�  

- T !# U��# /4 -  ات
.W<�رة/ أ"��ع / آ � ا�*�� ا�=�ور:�  K	و�:  

.إ�ــ�ــ6oل ا�ـZـ=ــ	ءات ا�ـ$ــ	?ــ�ة �ــF أ�ــ� ا�ـ�ـZــ�ق - :ا�ZL	ءة ا�
	�ــــ:ـــــ�  -   

-  Uان4ــ*ــ�ــ.ا�tــ�ــ$ــ	ر >ــ�ق ا�ــ�ــ�ــ )05: (ا�Wــف ا��*���;  -   

:ا��ــــ��ـــ�Wــــــ	ت  - 
ــــ�	س ا�&�ــــ	ح  - �: :[ـــــ�وف ا�Hــــ�ـــــــــــــ	ز  -   U�*��ت ا	م( و9*�	W��ا:( >��ات  
 U�*��ا 

-  e>��ا��<�ظ *�u ا�
.ا� ����   

- l��رآ� ا����#  

  �Q�2 &��ح ا�� 

- e>��.��W ا�  

ا=&��8ط و  -
��1��دا>, ا�<�ج.ا�  

إ)��ع )�$���ت "���  – 
.ا�<�ج    

 

 - ا�<	�� ا��*����:01(15د 
4
:U ���9ع ا�<^� * / S�� ا��<�� و 4*�

U/
 ا�
 ا��Zج >; >�%�` * K	% 	ده�
�b/4&	ت �	�� :

.c>4 إ#�اف ا���	ذ   

 * �(	d ت	&�b/4 : ت ��و��	آ�P /  ��K	dا���
- �F�4�L� *$�ة�:�ات ا����ا  ��*  

 

 ��P���ا
:�:��=

 ا��<

-  U*= أي u�* ا����
�+�"
�s�d #? ا�#.  

����ل  -Mا U��(

ة�Q�ة ا�

��. ا�  

-  ��#�9 U*mة ا��&�!#
a��*�( ة و
Lا�.  

���ر  -&iو ا l)�ز
�2 |�#m��� �&m�قا�� 

إ��د #!�&�ة / ا����ان 
 ?
و د*� #? ا�>


ةLا� ��#���.  
إ�9اث #�d	�� و  -

|�#m�.�9ار +�? ا�  

 ا�<	�� ا��*����:02 
 - ا���%T : 01 (07د)

 
- ��*� �L# 1�� ���:  

�6; و  -� S:ان ���زا��$	ر ا�����6 >�ق ا���

.f���4 ا����:�ة ا�*$	ر:�  

 

�	ز:� �Hا ��P���ا - 

ا����u�* �12 آ,  -
 U*m� �QQd# �2�!# 


ة -L��+ ���ا� U��(.  
ا�m*��? ا�>
? )��م  -


*� +�ون إ&��8ر !+

ة إ����Lل ا��Wو.  

-  a���+ U*= ,ام آ��إ�
  aإ�� ��ا��!.  

-  ��
���+� ا�!Miا
 u�* ا�<�ج 
W����

,���)!�!, /ا����وب و ا�
و )�!�g ا���,  #? 

 دون <� u�2ج إ�

.إ&� �ع  

 - ا���%T : 02 (07د)
 

-  F�� ة�L�	� �
إ:	�ً	 ذه	�ً	 و  F���H /4  3ا��&
 {�	Z��ع ا	�
�tا R&��F�%��b ا�f:�Z ا�dw و4

.��=��S ا��Lة  

 

ا��� *�u إ�Qل  -

ة إ�u ا�U*m ا����+, Lا�

)��U إ&� �ع  ا��<�$� / 
 U��� .  

)��دل و )�ول اjدوار  -
 ?��*mا� ?�+.    

ا���رة *�u إ�Qل  -
 U*mا� uة إ�
Lا�


ة / ا����+, Lا� 

�(
��ى ا��Qر!# u�* .  

-  uا����ل إ� T�2
.ا�U*m ا���ا��   

 - ا���%T : 03 (07د)
 

- ���� ا�&L# 1�� 	W�*�	�� ة و�L���4:� ا.  

 


ة &�� اj#�م  -Lا� 

�(
 و #��+�� #!�ره� 

�mdف اj#�آ?  -Mإ
�*
.ا���4
ة +!  

ا����u�* �12 إ��ع  -
ا���U ا��<
وض �2 

��q( دون �Qا��.     

-  �ا���رة *�u )�و

ة L��+ RMا�� U*mا�.  

)�اول و )��دل اjدوار  -
?��*mا� ?�+.  


ة  -Lء ا���إ+ u�* رة��ا�
��.�2 ا�<�8ء ���ة 	�  

 - ا���%T : 04 (07د)
� ��1 ��4:� ا��Lة إ�1 ا�R�6 ا���آeي  -��

ا�����د ��F ا�F���6 ا��<���S� `� F �4	دل 
.ا�دوار و ا��W	م  

 - ا���%T : 05 (40د)
� �/<	&��W�و�� �&&
�F ا�>�اج �  

 

إ+
از +�z ا���=ت 
 Uء ا�������2 أ}
Q�: ا�

 ��&�&jع / آ�
!�/ ا�
 و%��� ا�|را*�?

 ا�d �+� +�ون *��ة 
.أ#�م ا��#mء   

 -  u&دا ����(.  

 ا�<	�� ا��*����:03(05د) 
 

��S �&	)� ا�
/R/P 1�� U ا��Zق*   

-  `4	pP6�� 1�: K	% �آ  

إ��	ء �4��W	ت ��C Fف ا���	ذ  -  

�&	%$� ��	��� ��F ا�����6 و ا���	ذ  -  

  �����
ا�����P ا��
: 

�/�M��: ا                      ������در ا	
2012/2013:ا�/&� ا�را���                        ������ ا���� �� ا�  

ة 4*����� Pو 



   

 �:�ـــة ا�Hـــ�ـــ	ز  �ــــــــــــL	ن ا�ــــــــــ*ــــ�ـــ
Mـــــــ�9ـ� ا�ـــ�MOــــ!ــــ�  -  PQ&و

�>�>( �
:��� U^b�ا �
� ا��Lة إ�1 �&�
ة �&:�.T�]�4 �*( ا��W	رات ا�Z&�� ا�
)4ــ�د:ــ ا�ــLـــــ�ة 

:ا��ــــ��ـــ�Wــــــ	ت  - 
ــــ�	س ا�&�ــــ	ح  - �:  

-  e>��ا��<�ظ *�u ا�
.ا� ����   

ا����l#��رآ�  -  

  �Q�2 &��ح ا�� 

- e>��.��W ا�  

ا=&��8ط و  -
��1��دا>, ا�<�ج.ا�  

إ)��ع )�$���ت "���  – 
.ا�<�ج    

 


ة &�� اj#�م  -Lا� l2د.  

ة +�ون  -Lا� z
و(

����ل ا���ة �2 Mإ
��L
�(.  

-  l# ة
Lإ+��د ا� U��(
 l# �����+إ u�* س
ا��

U*mا�.  


ة  -Lا� u�* �12���ا�
.�2 ا���   

9
آ�ت  - P�\�(

ات  �ا��!�q�*�� ا�

.ا����}�   
-  l# ��W= ة
Lء ا���إ+

 U*mا� .  
-  ��& ����� ا��!��(iا

.ا���ف   
-  �*
��dام ا�!Mم ا�*

 ,����������  –�2 ا�Mوا
�ً��#a�$�( l  -)�ر

.ا��1
 &�� اj#�م  

-  �2 �L��ا���رة *�u ا�
إ��ع  ا����, #l *�م  


ة *? Lر"� ا��>#
 U*mام / ا��d�Mإ

���دل + ����ا���? و )��
.اjدوار و ا����م  

-  T��Qا� l%ا��

ة Lا� u�* �9 ا����!��

 #!�ره� أو ا����م  ��q��

-  l# ام� Wiا U��(
 u�* �*�%��ع ا���"jا

ا����L �2 / ا��!�~ 
�|�>��9
آ�ت ا��!� ا�.  


ة  -Lا� ,�& u�* رة��ا�
#? &� � إ�u أ>
ى 

ج��# ~�!# u�*.  

��dام  -Mا�|را*�? إ
 P"ا���ا U!9 u�*

 u�* �%و
ا��<
U*mا� )u��
ى/ !(  

ا����دة ا���L�� ��<�ج  -
 a������اد و ا�M=ا l#
U*mف ا�md�M=)1.(  

��ع  -iا u�* �12���ا�

ع!�. ا�� �ء و*�م ا�  

- U*mف ا�md�M1(ا (
#? ا���� ا����u و 


اف *�u ا���� Q&iا

.ا��!  

-  ,�& u�* رة��ا�
ا�����*� دون إ&� �ع 

�mdف  - Mا u�* رة��ا�
 U*mدون ) 1(ا�

Uا��� P�"�(.  
ا���رة *�u أ>� آ,  -

اi)��ه�ت #l *�م  
.2��ان ا���ازن   

+�z ا���=ت إ+
از 
 Uء ا�������2 أ}
Q�: ا�

 ��&�&jع / آ�
!�/ ا�
 و%��� ا�|را*�?

 ا�d �+� +�ون *��ة 
.أ#�م ا��#mء   

 -  u&دا ����(.  

2012/2013:ا�/&� ا�را���                        

:ا�&$ــــــــ	ط ا�ــــــــ�:ـــــ	9;  �ـــة ا�Hـــ�ـــ	ز                ا��آ�ة :ا�&$	ط                                   

 �*�MPQ&و  - آ�ة ا��  
- T !# U��# /4 -  ات
.W<�رة/ أ"��ع / آ

- �>�>( �
:��� U^b�ا �
� ا��Lة إ�1 �&�
ة �&:�T�]�4 �*( ا��W	رات ا�Z&�� ا�  
4ــ�د:ــ ا�ــLـــــ�ة : ( 4ــ*ــ�ـU ا�ــ�ــ&ــ�ــ�ــ5  -  

:[ـــــ�وف ا�Hــــ�ـــــــــــــ	ز  - ):ا��W	م 

 

 

 

 

 - ا�<	�� ا��*����:01(15د 
4
:U ���9ع ا�<^� * /U/
 ا��<�� و 4��S ا�*�  

 ا��Zج >; >�%�` * K	% 	ده�
�b/4&	ت �	�� :
.c>4 إ#�اف ا���	ذ   

 * �(	d ت	&�b/4 : ت ��و��	آ�P /  ��K	dا��� - 
 �*�� ا���:�ات ا�*$�ة ��Lة ��/��

 

 

 

 

 ا�<	�� ا��*����:02 
 

 - ا���%T :01 (07د)
�4و:( ا��Lة و �ا��	W4	 >; ا�Z=	ء و ��1   -

 F� د	*��tا F� ة�L�م �4ك اا�رض ، و �
R�6�ا.  

 

 

 - ا���%T : 02 (07د)
 

� �	� –و�` ���`  -
�Lة �f:�C F ا���د: و ا��&
U�
�/� 5d 1��.  

 

 

 

 - ا���%T : 03 (07د)

 
-  f�	/�م ا	p&�و ا ���L$��ا rZ&�–  ة�L�	� �
ا��&

. �f:�C F ا���د: ��i�/� 1 �&*�ج �3�W �3%�	ع  
 

 

 

 - ا���%T : 04 (07د)
-  ��*� �L# 1�� �):���L$4 ا�ودة( ��  

-  
�د ا������ ا�ول ������` �f:�C F ا���د::
–  R�6� ة�L�ك ا��: c%��ا F� ��P�� �و�* آ
)2 ( R>/&:و R*��ع >; ا	�
�tأو ا T%�4 دون

.إ�1 ا���dMة  
 - ا���%T : 05 (40د)

�W�و�� �&&
 �&	>/� ��F ا�>�اج �
 

 
 
 

 ا�<	�� ا��*����:03(05د) 
 

��S �&	)� ا�
/R/P 1�� U ا��Zق*   

-  `4	pP6�� 1�: K	% �آ  

إ��	ء �4��W	ت ��C Fف ا���	ذ  -  

�&	%$� ��	��� ��F ا�����6 و ا���	ذ  -  
 

                  ������ ا���� �� ا�
	در ا������                      

                         ��را#� ه$	م                                        
ة 4*�����Pرا�ـــــــ;  و:ا��/��ى ا�  

��RM: ا�!�� # ��&�Sا�  

� ا�*�� ا�=�ور:�  -K	و�:  

:ا�ZL	ءة ا�
	�ــــ:ـــــ�  -   

)06: (ا�Wــف ا��*���;  -  

U�*��ت ا	م( و9*�	W��ا >��ات  
 U�*��ا 

 

 ��P���ا
:�:��=

 ا��<

 

�	ز:� :�Hا ��P���ا - 

 

 

 

  �����
ا�����P ا��
: 

�/�M��: ا                      ������در ا	
������ ا���� �� ا�  

��را#� ه$	م                                        :ا���	ذ



 

 

�:�ـــة ا�Hـــ�ـــ	ز   �ــــــــــــL	ن ا�ــــــــــ*ــــ�ـــ

Mـــــــ�9ـ� ا�ـــ�MOــــ!ــــ�  -  PQ&و

�>�>( �
:��� U^b�ا �
� ا��Lة إ�1 �&�
ة �&:�.ا�Z&�� ا�
 Fـــ�ة �ـ�ـLــ�	ـ� �. �Hــ�ــ�ــF 3/  2: 4ــ*ــ�ــU ا�ــ�ــ&ــ
ــ

:ا��ــــ��ـــ�Wــــــ	ت  - 
ــــ�	س ا�&�ــــ	ح  - �:  

-  e>��ا��<�ظ *�u ا�
.ا� ����   

- l��رآ� ا����#  

  �Q�2 &��ح ا�� 

- e>��.��W ا�  

ا=&��8ط و  -
��1��دا>, ا�<�ج.ا�  

إ)��ع )�$���ت "���  – 
.ا�<�ج    

 

 
-  �&�Sا� U*mم ا���(


ةLل ا�����Mi �*
!+.  
����ل ا���ة �2  -Mم إ�*

 ,�W�( ة
Lا�.  

 أ",  - 
��آ��� آ�ن ا�


ع ��2 $��Mو أ.  

ا���رة *�u ا�����12  -

ة �2 ا�<�8ء Lا� u�*.  

)!�!, ا���, +�ون   -
|�#m�.إ&� �ع  +�? ا�  

���+� و رد  -Mإ�9اث إ
l
M ,�2.  

-   ���L�( u�* �12���ا�
.ا���U ا�� ���   

-  U*= ,آ u�*
 a"روا u�* �12���ا�

.ا��dص  

ور  -#  u�* ار
Miا

 U*mا� u�* ة
Lا�
.ا����ري �2 آ, #
ة  

-  g�!�( u�* رة��ا�
 ?��*mا� ?�+ U03ا���  


ة  -Lا� ����M  ن��%
�2 آ, #
ة &�� 
.ا�U*m ا����ري  

)�*�� و#!�&�ة  -
ا�U*m ا����ري �2 

ة &�� اj#�مLا� ,�&.  

ا���آ�� *�u ا���Wل  -
 ?��*mا� ?�+ x"O�ا�

a���$ �2 ,Lا�.  
)��U اi&� �ع  -

)� ��a ا��<�$� ���U أو 
إ>mء #�Lن ا���,  - 

?
<�� �*
!+.  

-  g�!�( u�* رة��ا�
=*��? ) 02(ا���, +�?   

-  �*
)��دل اj#�آ? +!
 u�*  �12���ا� l#


ة +�����Lا�.  
-  �2 ?��*mا� l	��(

.ا��RM +�ون اW �ام  
ا���آ�� *�u *�م  -

 e�� �2 ة��ل ا�����Mإ

ةL��+ ?��*mا�.  


ة  -L�9#, ا� u�* l��
� #? / ا��
ي  �!�أو ا�

��Sل ���ا&�? #iو ا ،��+
������.ا����� و ا����ل +�  

-  lاi&��ر و ا���ز
.ا����L �2ق ا����ان  


ات   -
���mqل ا�Mإ
 ��9m��� 
 ا�U*m ا�>

2
ض ��U $��*� و  -
 U*= ,آ u�* ا����


ر #? ا��
ا"���#.  
إ+
از +�z ا���=ت 
 Uء ا�������2 أ}
Q�: ا�

 ��&�&jع / آ�
!�/ ا�
 و%��� ا�|را*�?

 
 
ا�d �+� +�ون *��ة  -  

.أ#�م ا��#mء   
 -  u&دا ����(.  

2012/2013:ا�/&� ا�را���                        

               ا��آ�ة :ا�&$	ط                                 
:ا�&$ــــــــ	ط ا�ــــــــ�:ـــــ	9;  �ـــة ا�Hـــ�ـــ	ز   

 �*�MPQ&و  - آ�ة ا��  
- T !# U��# /4 -  ات
.W<�رة/ أ"��ع / آ


� )<�<�T�]�4 �*( ا��W	رات  -:��� U^b�ا �
� ا��Lة إ�1 �&�
ة �&:�ا�Z&�� ا�  
-  Fـــ�ة �ـ�ـLــ�	ـ� �4ــ*ــ�ــU ا�ــ�ــ&ــ
ــ    

:ا�Hــــ�ـــــــــــــ	ز [ـــــ�وف  -  ):ا��W	م 

 

 

 

 

 - ا�<	�� ا��*����:01(15د 
4
:U ���9ع ا�<^� * / S�� ا��<�� و 4*�

U/
 ا�
 ا��Zج >; >�%�` * K	% 	ده�
�b/4&	ت �	�� :

.c>4 إ#�اف ا���	ذ   

 * �(	d ت	&�b/4 : ت ��و��	آ�P /  ��K	dا���
- �&&
�*�� ا����:�ات ا�*$�ة �  
 

 

 

 

 ا�<	�� ا��*����:02 
 

 - ا���%T : 01 (07د)

-  F���H �
.�	��Lة ذه	�	ً  و إ:	�	ً  �/���) 4)2&  

 

 

 

 - ا���%T : 02 (07د)
 

-  �
&4)03 ( ، R*���ل ا�C 1�� ة�L�	� F���H
.�	�<�ص ��1 ا��<	>�p ��1 ا��Lة >; ا�Z=	ء  

 

 

 

 - ا���%T : 03 (07د)
 

-  &� 	�W*C	
� �	��Lة ��F ا���>�F و4��
 U�*��م ا	)�ل أ���ا ���� �<� ا��:U2 ا��/

.ا���ا���  

 

 

 

 - ا���%T : 04 (07د)
- ��*� �L# 1�� ���:  
-   F:�dw*� ا�	و��، F���6�ا F�� ة�L�دل ا	���

R*� �d} 1�P ، UW��إ Upأ�  ً	��H r�� ذاn<.  
 - ا���%T : 05 (40د)

 �/<	&��W�و�� �&&
��F ا�>�اج �  
 

 
 
 
 
 

 - ا�<	�� ا��*����:03(05د) 
 

��S �&	)� ا�
/R/P 1�� U ا��Zق*   

-  `4	pP6�� 1�: K	% �آ  

إ��	ء �4��W	ت ��C Fف ا���	ذ  -  

�&	%$� ��	��� ��F ا�����6 و ا���	ذ  -  
 

                  ������ ا���� �� ا�
	در ا������                      

ة 4*�����                         ��را#� ه$	م                                        Pو 
:ا��/��ى ا�را�ـــــــ;   

��RM: ا�/&� # ��&�Sا�  

� ا�*�� ا�=�ور:�  -K	و�:  

:ا�ZL	ءة ا�
	�ــــ:ـــــ�  -   

)07(: ا�Wــف ا��*���;  -  

U�*��ت ا	م( و9*�	W��ا >��ات  
 U�*��ا 

 :�:��=
 ا�����P ا��<

 

�	ز:� :�Hا ��P���ا - 

 

 

 

 

  �����
ا�����P ا��
: 

�/�M��: ا                      ������در ا	
������ ا���� �� ا�  

��را#� ه$	م                                        :ا���	ذ



 

 

 �:�ـــة ا�Hـــ�ـــ	ز  �ــــــــــــL	ن ا�ــــــــــ*ــــ�ـــ
Mـــــــ�9ـ� ا�ـــ�MOــــ!ــــ�  -  PQ&و

���	*Z�و ا U�p&��رة ��1 ا
.�9	ن ��ا)�� ا�*�� و ا�
>ــLــ�ة �ـــF ا�ـ�ــ*ــR ا�ــ�ــ�ــــ	�ــــ; 

:ا��ــــ��ـــ�Wــــــ	ت  - 
ــــ�	س ا�&�ــــ	ح  - �  

-  e>��ا��<�ظ *�u ا�
.ا� ����   

- l��رآ� ا����#  

  �Q�2 &��ح ا�� 

- e>��.��W ا�  

ا=&��8ط و  -
��1��دا>, ا�<�ج.ا�  

إ)��ع )�$���ت "���  – 
.ا�<�ج    

 

-  U*= ,ام آ��إ�
 ��+����Lن و ا����� ا�

 aت إ����Mأ.  
ا��
س *�u إ�Qل  -

�������  ا����Mة وا
Lا�.  
)��U اi&� �ع  -

.ا��<�$�  


ة  -Lا� ,�& u�* رة��ا�
*�u 	�ل ا����U +�ون 

 � <.  
-  �2 U*= ,ء آ��+

��Wjا a"روا.  
و$�د د*� و #!�&�ة  -

?��*mا� ?�+.  
-  ����&iاد و ا���Miا

 
���U*= ,L �2 ا��!
 Uم ا�����(.  

-  �*
إ>mء ا���Lن +!
?�>�d�.�m*��? ا��!  

ا��
ص *�u *�م  -

ة و ا����م L��+ ���ا�

 ?
ا�!
m� l*��? ا�>

ةLل ا�����Mi .  


*� ا����وب +�?  -M
 ?��*mا�.  

)�#�? )!�!, ا���,  -
?��*mا� ?�+.  

-  ��L#��ا���Wل إ�u د
 ?��*mا� ?�+ U�2 ا���  

-  

ا����L ا���� �2 )�
 �������Mة و ا
Lا�– 

 ��L�#��ا���� *�u د
ا��
آ� �U*= ,L أ}��ء 

|�>��ا���آ�� *�u / ا�

ة Lر ا��!# ��+��#

. وأ)��*��  

-  ,�W�( u�* رة��ا�
 U*mا� uة إ�
Lا�
ا����+, �2 \
وف 

)��دل و )�اول / $��ة
 ?��*mدوار +�? ا�jا.  


ة  -Lا� u�* �12���ا�
��.�2 ا�<�8ء ���ة 	�  

إ�9اث �9ار و  -
 ��	�d# ?��*mا� ?�+.  

-  u�* 
��ا���� ا��!
 ,L� 
ا���Lن ا���4

U*=.  

آ� ا����  -��ا����, و ا�


ةLل ا�����Mi.  

���ر ا���� �2ق  -&iا
.ا����ان   


ة إ�u أ+��  -Lا� 

�(
 ?# s�d�# U*=

 �+�"
.ا�  
ا���U �2 إ	�ر  - 

 P�ا�� ?* ���+ �&�&�"
�&��dل ا�����Mو ا.  

ا- إ+
از +�z ا���=ت 
 Uء ا�������2 أ}
Q�: ا�

 ��&�&jع / آ�
!�/ ا�
 و%��� ا�|را*�?

 
ا�d �+� +�ون *��ة  -  

.أ#�م ا��#mء   
 -  u&دا ����(.  

2012/2013:ا�/&� ا�را���                        

               ا��آ�ة :ا�&$	ط                                 

:ــــــ	ط ا�ــــــــ�:ـــــ	9; ا�&$ــ �ـــة ا�Hـــ�ـــ	ز   

 �*�MPQ&و  - آ�ة ا��  
- T !# U��# /4 -  ات
.W<�رة/ أ"��ع / آ

- ���	*Z�و ا U�p&��رة ��1 ا
�9	ن ��ا)�� ا�*�� و ا�  
>ــLــ�ة �ـــF ا�ـ�ــ*ــR ا�ــ�ــ�ــــ	�ــــ;  -  

:[ـــــ�وف ا�Hــــ�ـــــــــــــ	ز  -    )

 

 

 

 

 - ا�<	�� ا��*����:01(15د 
4
:U ���9ع ا�<^� * / S�� ا��<�� و 4*�

U/
 ا�
 ا��Zج >; >�%�` * K	% 	ده�
�b/4&	ت �	�� :

.c>4 إ#�اف ا���	ذ   

 * �(	d ت	&�b/4 : ت ��و��	آ�P /  ��K	dا���
- �&&
�*�� ا����:�ات ا�*$�ة �  

 

 

 

 ا�<	�� ا��*����:02 
 - ا���%T : 01 (07د)

-  F�� �
�C 1�� F���Hل ا���*R ذه	�	ً  ) 03(ا��&
.و إ:	�	ً �S ا�<Z	ظ ��1 ا��Lة >; ا�Z=	ء  

 

 

 

 - ا���%T : 02(07د) 
�4	دل ا��Lة ��F �&	)� ا�f:�Z �	��*�	ل  -

�W�ا��ة >; ا�L�1 ا�� �p<	>��وب و ا	&��ا 

 

 

 - ا���%T : 03 (07د)
� ا����ج ، ��4:� ا��Lة و  -L# 1�� `��� `�و

 R�6�2` ا��	�*	W4	 �S ��} ا��Zاغ ا��ي :<
.ا�ول  

 

 

 

 - ا���%T : 04 (07د)
-  ��*� �L# 1�� ���:  
-  Fا���
f���4 ا����:�ة ا�*$	ر:� ، �f���4 S ا�

. ا��	��� ��*��  
 - ا���%T : 05 (40د)

�W�و�� �&&
 �&	>/� ��F ا�>�اج �
 

 
 
 
 

 ا�<	�� ا��*����:03(05د) 
��S �&	)� ا�
/R/P 1�� U ا��Zق*   

-  `4	pP6�� 1�: K	% �آ  

إ��	ء �4��W	ت ��C Fف ا���	ذ  -  

�&	%$� ��	��� ��F ا�����6 و ا���	ذ  -  
 

                  ������ ا���� �� ا�
	در ا������                      

                         ��را#� ه$	م                                        

:ا��/��ى ا�را�ـــــــ;   
��RM: ا�/&� # ��&�Sا�  

� ا�*�� ا�=�ور:�  -K	و�:  

:ا�ZL	ءة ا�
	�ــــ:ـــــ�  -  

)08: (ا�Wــف ا��*���;  -  

U�*��ت ا	و9*� )
):ا��W	م  

 U�*��ات ا��< 

 

 ��P���ا
:�:��=

 ا��<

 

�	ز:� :�Hا ��P���ا - 

 

 

 

  �����
ا�����P ا��
: 

�/�M��: ا                      ������در ا	
������ ا���� �� ا�  

��را#� ه$	م                                        :ا���	ذ



2012/2013:ا�/&� ا�را���                        

                ا��آ�ة :ا�&$	ط                                 

 

 �:�ـــة ا�Hـــ�ـــ	ز  �ــــــــــــL	ن ا�ــــــــــ*ــــ�ـــ
Mـــــــ�9ـ� ا�ـــ�MOــــ!ــــ�  -  PQ&و

.ضمان مواصلة العمل و القدرة على التنظيم و الفعالية
.فهم وتطبيق النظام و القانون األساسي للعبة

:ا��ــــ��ـــ�Wــــــ	ت  - :ا�&�ــــ	ح �
ــــ�	س  -   

-  e>��ا��<�ظ *�u ا�
.ا� ����   

- l��رآ� ا����#  

  �Q�2 &��ح ا�� 

- e>��.��W ا�
ا=&��8ط و  -

��1��دا>, ا�<�ج.ا�
إ)��ع )�$���ت "���  – 

.ا�<�ج  

-  ?��*m� ة
Lك ا�
(
 ?��>�dو ) ا���2ع(ا�

 �*

آ�/ا���Qد +!�(  

ة  -Lك ا�
*�� ا�0iرة )

���Qd و ا�
$�ع 
�� ���� �*
!+.  

-  �2 Uا��� u�* د���ا�
 ,L� �QQd�آ? ا��#jا
=*U و )q �� ا��!��9 

 �W�dا�.
) ��g > � ا���U و  -

)���M اjدوار +�? 
 ?��*mد�2ع /ه��م(ا�(


ة  -L��+ l
ا����, ا�!
 �Qdا� �� �# uإ� .  

-  l"أ>� ا���ا u�* آ����ا�
 �*
!+ �#��� ا��


ة -Lا� u�* �12���ا�.  
 


ة  -Lا� ,�& u�* رة��ا�
 �Qdا� �
*� و )��!+

ا�
$�ع ا�!
l و  -
.)q �� ا���2ع

ا���دة �2 و)�
ة  -
l
.ا���, ا�!

-  g
إ���ام آ, 2
�a ا��W�d و )�<�| � ��+

a��* a$أآ�, و u�*.  
ا��
ص *�u ا�����12  -

 
W��* ?�+ ة
Lا� u�*
ا�<
g +�ون إر)�Lب أي 

� <.  

-  Uا��� u�* د���ا�
ا����1 �2 #!��9ت 

 ���%.

ة  -Lا� u�* �12���ا�

 U�2 ا��� �L��.و ا�
-  g
إ���ام آ, 2

aة إ����ا��! ������+.

���ر ا���� �2ق  -&iا
.ا����ان   

ا���آ�� *�u ا���,  -
 u�* ����ا����*� ا�
�<�دة #? >�
ات Miا

 l��د ا���ار و / ا����إ
?��*mا� ?�+ ��	�d�ا�.  

���ر ا���� �2ق  -&iا
.ا����ان 

إ��د ا��*� و ا��!�&�ة  -

ةLا� ��#���.

-  u�* ق��dا� T�2

آ� ��
ة +��L�9#�� ا�
 ��
و ا����mت ا�!


ة Lا� U� �.
إ+
از +�z ا���=ت 
 Uء ا�������2 أ}
Q�: ا�

 ��&�&jع / آ�
!�/ ا�
 و%��� ا�|را*�?

ا�d �+� +�ون *��ة  
.أ#�م ا��#mء 

 -  u&دا ����(.

                  ������ ا���� �� ا�
	در ا������                      

                         ��را#� ه$	م                                        

:ا�&$ــــــــ	ط ا�ــــــــ�:ـــــ	9;  �ـــة ا�Hـــ�ـــ	ز   

 �*�MPQ&و  - آ�ة ا��  
-  U��#T !# /4 -  ات
.W<�رة/ أ"��ع / آ

ضمان مواصلة العمل و القدرة على التنظيم و الفعالية -  
فهم وتطبيق النظام و القانون األساسي للعبة -  

:[ـــــ�وف ا�Hــــ�ـــــــــــــ	ز  -  ):ا��W	م 

 

 

 

 

 - ا�<	�� ا��*����:01(15د 
4
:U ���9ع ا�<^� * / S�� ا��<�� و 4*�

U/
 ا�
 ا��Zج >; >�%�` * K	% 	ده�
�b/4&	ت �	�� :

.c>4 إ#�اف ا���	ذ   

 * �(	d ت	&�b/4 : ت ��و��	آ�P /  ��K	dا���
- �&&
�*�� ا����:�ات ا�*$�ة �  

 

)���M اjدوار +�? 
 

 ا�<	�� ا��*����:02 
 - ا���%T : 01 (07د)

-  Fآ	*�ف ��1 ا����اW�< eآ����^<�<� و ا�ا	  ،
� >; ا��واق
.و �<	و�� ا��<�ك و ا��&  

 `�S إ�&	د و T��L4 آ� � R�H	��W	م ا��/& إ�� -
. 

 

 )q �� ا���2ع

 

 - ا���%T : 02 (07د)
 

ا����ع ا�/�:S إ�1 ا��&�
� و �*�W	 �<�و��  -
.�F آ� ه��م �=	د �* ا��=�� S���Lة   

 

 

 

 - ا���%T : 03 (07د)
>�ق ) �26E�)03 ا��U�%3 و ا��S� T�L ا��*��  -

 R*���ا �dدا.  
-  F��	<د c��E4)02 ( �
�&� ;<6  f:�< �م آ

  y	��� F� S<ا: / f��&: v�	E�ا f:�Z�و ا
 m���م �F و�5 ا���ان �<� ا�>	ع ،>nذا �W�	�
 ��
� �آ�ر ه���` ��1 ا�f:�Z ا�dw، و إذا >$

��مW�ا ا�W� ي.�L	ن ا�>	ع ا���^  

 

 

 

 - ا���%T : 04 (07د)
.#�` ��	رة  -  
)ا��*R ا�<�(  

 ا���%T : 05 (40د)
�W�و�� �&&
 �&	>/� ��F ا�>�اج �

 

 
 
 

 ا�<	�� ا��*����:03(05د) 
��S �&	)� ا�
/R/P 1�� U ا��Zق*   

-  `4	pP6�� 1�: K	% �آ  

إ��	ء �4��W	ت ��C Fف ا���	ذ  -  

�&	%$� ��	��� ��F ا�����6 و ا���	ذ  -  
 

ة 4*�����Pو 

�/�M��: ا                      ������در ا	
������ ا���� �� ا�  

��را#� ه$	م                                        :ا���	ذ

  
  

:ا��/��ى ا�را�ـــــــ;   
��RM: ا�!�� # ��&�Sا�  

� ا�*�� ا�=�ور:�  -K	و�:  

:ا�ZL	ءة ا�
	�ــــ:ـــــ�  -  

)09: (ا�Wــف ا��*���;  -  

U�*��ت ا	م( و9*�	W��ا >��ات  
 U�*��ا 

 

 ��P���ا
:�:��=

 ا��<

 

�	ز:� :�Hا ��P���ا - 

 

 

 

  �����
ا�����P ا��
: 
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U%ر f>�� (03)رات ا�������� mع رأي ا=>��W�Q? �9ل )
T�0 ا>Mرة ا���Mا .  

 ��� �!" ��#�$02  

��%�
 #��� *��م و)����ت ا����	�ت ا���&�� وا�

� mع رأي ا=>��W�Q? �9ل )
T�0 ا>���رات ا����     Mرة ا���Mا.  

:............................ا��H	ذ ا��<��م   

 ���	 ���( 

:+�را��0 ه��م +�را�M *��ان ��م ا����9        

 

 

 

 


+�� ا���&�� وا�
�%��  و&1
ا ���   ��2 &1
� و#����� ا� 
��وذ�~ %�? #� ���ت ا���Qل *�� در$� ا���$!

$� #��L ا��<8, +�+�اء ا�
ئ &�� ا&!U ا=>���رات ا��� , �!��د)�L #? +�ع واlM  و>�
ة و�2
ة �2 ه�ا ا����ل &


 ا����"� ا���&�� W��* z�+ ا���او#� ( )!�ه� �2 "��س , �*
M�� وذ�~  �12-13�m#�| ا������ ا����RM ) ا���ة,ا�!

 �#m* l%�+)× (g2

 ا�!�+�� ا�|آ
 وذ�~ �2 ا���ول ا��W��س ا������ UM��# �وذ�~ ,أ#�م ا=>���ر ا�|ي )
ا

.إ# �#��M��L �2 إ*�&� ا����9 �2 ا&��ز ا����  


 ��Mد)�L *�� 9!? )��و&�L وا����ء ا���دف    L�&و  

��ذ M=ا:..................................................................  

:...........................................................ا���U ا�����   

:.............................................................#�Lن ا���,  

:ا����9                                                                             

+�را��0 ه��م                                                                                         

��2ه	 3و2) ا�
�ة.ا�/���. ا��او��( ا�����  �&	)� ا���	%�  دور وأه��� �*(
� ���	���&� 13-���6412 ا���ر ا�����5  ى��; ا��<=�� >; ا��:	9	ت ا�  



v>��رات ا	��dا m�#��� f<���ول ا�.ا�  

�#m* l%)× (UM��# �أ#�م #� )
ا  &�ع ا=>���ر إ�M ا=>���ر 


ة ا� ��
ةLة  ا�
ا���آ  
م #? +�ا� ا��
آ�30إ>���ر ا�!
*� ل      

 إ>���رات 
�*
 ا�!


30إ>���ر ا�!
*� ل  �#  

م 45إ>���ر ا�!
*� ل    


 50إ>���ر ا���و ل   �#  

م #? +�ا�  ا��
آ� 20إ>���ر     

م 20إ>���ر     

���ر $
ي إ  <6*3
�#  

$400
ي إ>���ر   
�#   
 

ا>���رات 
 ا���او#�

 
 

$500
ي إ>���ر    
�#  


ي إ>���ر  $/ ��#600
�#  

$800
ي إ>���ر    
�#  

$1000
ي إ>���ر    
�#  

$1200
ي إ>���ر   
�#  

  ا>���ر ا�!�u�* U ا�����  
 

ا>���رات ا���ة  
 �ا=&<��ر

�
اف ا����	�� 

آ��2دl2 ا����     

   ,�{ l2ر ر���آ��10ا>  

غ800ا>���ر ر#� آ
ة 	���     

آ��1ا>���ر ر#� آ
ة 	���     

آ��2ا>���ر ر#� آ
ة 	���     

  ا>���ر ا��}U ا� �, #? ا���Sت   
ا>���رات ا���ة 
 �ا=&<��ر


اف ا�!<���	m� 
 

 ا>���ر ا��}U ا����دي #? ا���Sت   
����� ا2��� إ>���ر   �}mث و }��ت #  

دروب $�&Uإ>���ر     
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 U%ر f>��)04( ح
�� mع أراء ا���L��? �9ل ا��
&�#� ا���ر�� ا���M= �W�dرة ا����M=ا .  

 ��� �!" ��#�$02  

��%�
 #��� *��م و)����ت ا����	�ت ا���&�� وا�

 �#�&
� mع أراء ا���L��? �9ل ا��M= �W�dرة ا����M=حا
�.ا���ر�� ا���  

:............................ا��H	ذ ا��<��م   

��م ا����9 +�را��0 ه��م +�را�M *��ان :  

 

 

 

      ��#��+ ��%�

+�� ا���&�� وا��
 �2 ا>��Qص &1
� و#����� ا���� ���ت &�, در$� ا���$!�� =��L�Mوذ�~ ا

ح,#���ري "!� ����
ة و#�
�2 �2  ���,و*��a 2�� )� ا>���رك آ��8 �����L ا��
&�#� ا���ر�� ا����< ?# ~�# �&��*

a(���
ح +�<
دا)a و#��~ ا��
&�#� ا���ر�� ا����
م +�
اءة ا��
&�#� ,ه|ا ا����ل و+�? L�89
)�L ا� ?# �$
و&

ة ا��!��d#� وو"x ا�
ا�9 ودر$�ت ا���ة وه|ا �qQب ا����jت وا��
��� وإ+�اء #�L(�19m �9ل ا����+ ��ا���ر


ح +�ور� �W�+ ��!�Mار�.�L9 د"�g و#�%�*� *�� ا��
&�#� ا���  


اح   �
$u إ+�اء #�L(�19m ر#? ��9 ا"� �2  أيآ�� �q�4 ا����Qا� ��* ,
اح أي )���, *�� ا�����ى وا"��(
���رةM=ا �.ا���Lن ا��sQd �|�~ أM<, ه|  

                                                                               �:
�S ا��PHام وا��  

 

 ?L#ا�9ت إن أ
�:#�19mت وا"  

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

.......................... 
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��2ه	 ��; 3و2) ا�
�ة.ا�/���. ا��او��( ا�����  �&	)�ا���	%� دور وأه��� �*(
ي ���64 ا���ر ا�����5 � ���	���&� 13-12ا��<=�� >; ا��:	9	ت ا�  



L#ا�9ت إن أ
�:?#�19mت وا"  
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  ملخــــــــــص

للرياضات الجماعية، اضافة الى مدى تأثيرها على مختلف العمليات تلعب اللياقة البدنية دورا هاما بالنسبة   

  .سنة 13-12التحضيرية في النشاطات الجماعية و خاصة عند الفئة العمرية 

) المداومة، السرعة، القوة( ومن خالل ذلك قمنا بإجراء بحث تحت عنوان دور وأهمية بعض عناصر اللياقة البدنية 

وقد استعمل الباحث في . سنة 13- 12لرياضات الجماعية لدى تالميذ الطور المتوسط و تأثيرها على التحضير في ا

  .هذا البحث المنهجان الوصفي و التجريبي و ذلك لمالئمتها لموضوع البحث

- 12من تالميذ السنة الثانية متوسط تتراوح اعمارهم بين ) اناث 30ذكور،  30(تلميذ  60تمثلت عينة البحث في 

  .وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية 2013-2012للسنة الدراسية ) - الميلية-األمير عبد القادر سنة، بمتوسطة 13

من أجل الوصول الى اهدافنا قمنا باختيار نوعين من الرياضات الجماعية هما رياضة كرة اليد و كرة الطائرة، 

اطين و الذي ابرز لنا وجود فروق ودرسنا مدى تأثير تلك العناصر عليهما من خالل تطبيق البرنامح الدوري للنش

ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي و البعدي للمستوى التحضيري في النشاطين ولصالح االختيار البعدي، 

اضافة الى ذلك وجدنا ان هناك فروق ذات داللة معنوية بين الذكور و االناث في جميع الصفات البدنية المدروسة و 

دنا ان هناك عالقة ارتباط معنوية بين مستوى تلك العناصر و المستوى التحضيري الذي لصالح الذكور، كما وج

النشاطين، اضافة الى ذلك وجود عالقة ارتباط معنوية بين مستوى العناصر المدروسة  في كالبلغه التالميذ و هذا 

  .و نسبة تطور المستوى التحضيري

التقييم في الرياضات الجماعية و كذا مجموعتين من االختبارات من أجل الوصول الى تلك النتائج استعملنا بطاقة 

  .كل مجموعة خاصة برياضة جماعية. البدنية

لهما تأثير ايجابي على ) المداومة، السرعة و القوة(في األخير ان عناصر اللياقة البدنية المدروسة  وقد خلصنا

  .التحضير في الرياضات الجماعية

عناصر اللياقة البدنية، المداومة، السرعة، القوة، التحضير، الرياضات الجماعية، تالميذ أهمية، : الكلمات المفتاحية

  .سنة 13- 12

  

  

  



Résumé 

La condition physique joue un rôle important dans les sports collectifs en plus de 
son impact sur les différentes opérations de préparation dans les activités 
collectives, sur tout pour la catégorie d’âge 12-13 ans.  

En fonction de ceci, nous avons effectué une recherche sur le role et l’importance 
de certains éléments de la condition physique (l’endurance, la vitesse et la force) 
et son influence sur la préparation dans les sports collectifs pour les jeunes élèves 
du cycle moyen 12-13 ans et dans laquelle (la recherche), le chercheur a utilisé 
les deux méthodes description et expérimentale jugées convenables au thème de 
la recherche . 

L’échantillon d’étude a concerné 60 élèves (30 garçons et 30 filles)  de la 
deuxième année moyenne (collége) âgés entre 12 et 13 ans  du college CEM 
l’Emir Abdelkader, El Milia, pour l’année scolaire 2012-2013 , les élèves ont été 
pris de façon non-sélective. 

Pour atteindre nos objectifs, nous avons expérimenté deux sports collectifs à 
savoir le handball et le volleyball et étudié le degré d’importance de ces éléments 
sur les élèves à travers l’application des programmes trimestriel sur ces deux 
activités pré-cités et qui nous a montré l’existence de disparités d’ordre 
psychologique entre l’avant- test et test pour le niveau préparatoire dans les deux 
exercices en faveur le post-test . nous avons également constaté l’existence de 
disparités psychologiques entre les deux sexes masculin et féminin dans les 
aspects physiques étudiés, bien sur en faveur des garçons et aussi des disparités 
relatives aux statistiques pour le niveau préparatoire entre garçon et filles et 
toujours favorable aux garçons.il a été par ailleurs, relevé un lien psychologique 
entre les éléments de la condition physique et le niveau de préparation atteint peu 
les élèves et, ce dans les deux activités sportives objet de l’expérience. Ensuite 
nous avons constaté un lien psychologique entre le niveau des éléments étudiés 
et le taux d’évolution du niveau de préparation. 

Pour atteindre ces résultats, nous avons utilisé une fiche d’évaluation pour les 
sports collectifs et deux groupes de testes psychologiques, chaque groupe 
destiné à un sport collectif. 

Nous avons, en conclusion, déduit que les éléments de la condition physique ( 
endurance, vitesse et force) ont une influance positive dans la préparation dans 
les sports collectifs. 

Mots clés : importance- éléments de la condition physique- l’endurance-la vitesse 
– la force- la préparation – les sports collectifs – élèves 12 à13 . 



Abstract 

The physical aptitude has a great importance in collective games and elso its 
influence on different haining or preparotary session in collective activities 
specially for category age between 12 and 13 years old. So we did a research on 
the importance of some elements of the physical aptitude (endurance, speed and 
strength) and its impact on collective games preparation concerning young 
children between 12-13 in middle school. 

The researcher has used the descriptive and experimental technique because 
they are suitable. The research included 60 pupils (30 boys and 30 girls) from 
pupils of second year middle school aged between 12 and 13 years old from Emir 
Abdelkader middle school in El milia school year 2012-2013 . the selection was in 
a random way. 

To reach our gools, we tested two (02) kinds of collective games which are  
handball and volleyball. 

We studied the impact of these elements on them by applying the habitual 
activities programme which has shaved us differences between the pre and post 
tests of the level of preparation of the two activities for the post-test. 

We noticed that there are difference in aptitude between boys and girls in all the 
physical characters studied tend for boys. We have also found difference in 
statistics in the level of preparation between boys and girls which tends for boys, 
too we have also discovered that there is a good relationship between the 
previous elements and the level of preparation that students have reached in all 
activities. In addition, there is also an inter connexion between the level of the 
elements studied before and the preparation progress level. 

To reach these results, we used an evaluation card in collective games and also 
two categories of physical tests each group is concerned with a collective game. 

Finally, we concluded that all the physical aptitudes elements studied before have 
a positive impact on preparation in collective games. 

Key words: importance – physical aptitude elements- endurance- speed –
strength- preparation- collective- games- pupils aged between 12-13. 

 

  

  



  

Résumé 

Nous avons effectué cette étude sous le titre « Rôle et  Importance de 
quelques éléments de la condition physique (Endurance ,vitesse et force) et son 
impact sur la préparation dans les sports collectifs au profil des élèves du cycle 
moyen 12-13 ans « .Le chercheur a utilisé dans travail ci deux méthodes ;le 
descriptive et l’expérimentale pour leur compatibilité avec le thème de l’étude en 
question. 

L’échantillon d’étude a concerné 64 élèves (32 expérimentale et 32 témoin)  
de la deuxième année moyenne (collége) âgés entre 12 et 13 ans  du college 
CEM l’Emir Abdelkader, El Milia, pour l’année scolaire 2012-2013 , les élèves ont 
été pris de façon non-sélective. 

Pour atteindre nos objectifs ,nous avons opté pour deux disciplines , le Hand 
Ball et le Volleyball en étudiant le degré d’influence du handball sur le 
développement des éléments de la condition physique et sur le niveau de 
préparation de la catégorie –sujet d’étude .En plus de ceci , nous avons 
également étudié le degré d’influence des éléments de la condition physique –
thème de l’étude- sur le plan préparatoire dans les deux activités ;les résultats ont 
montré qu’il (le degré d’influence) développe le programme préconisé en handball 
des élément de la condition physique et de le niveau de la préparation , aussi le 
programme de volleyball développe le niveau de préparation et que ces dits 
éléments ont un grand impact sur le niveau de préparation même si 
proportionnellement . 

Pour parvenir les résultats escomptés selon les deux programme , nous 
avons utilisé la fiche d’évaluation dans les sports collectifs ainsi que deux 
ensembles de tests physiques dont chacune relative à un sport collectifs ,comme 
nous avons aussi utilisé les coefficients –statistiques pour l’ analyse des résultats 
de l’étude. 

Nous avons ,en conclusion ,déduit que les élément de la condition physique 
(endurance, vitesse,force) ont un influence positive dans la préparation dans les 
sport collectifs.  

Mots clés : importance- éléments de la condition physique- l’endurance-la vitesse 
– la force – impact -la préparation – les sports collectifs – élèves 12 à13ans. 

 



Abstract 

  We have done this study under the title “The role and importance 
some elements of physical aptitude (endurance, speed, strength) and 
its influence on the preparation in collective sports for pupils of middle 
school level aged between 12-13”. And the researcher has used in his 
study the descriptive and experimental technique because they are 
suitable fore topic. 

  The sample of the research consisted of 64 pupils devised into 32 
experimental groups applying the proposed program, 32 organized 
groups  applying the traditional program, all from pupils of second year 
of middle school aged between 12-13 of Emir Ab Kader school-elmilia 
2012-2013 and their selection was at random way. 

  To reach  ours objective ,we have chosen two kinds of collective 
sports which were handball and volleyball and we have proposed for 
them a program based on competitive style and also a  traditional 
competition . 

  We have studied the effect of the hand ball program on evolution 
and progress of the elements of physical aptitude and the preparatory 
level for the experimental sample ,in addition , the effect of the volley 
ball program in the progress of the preparatory level .we have also 
studied the effect of physical aptitude element being studied on the 
preparatory level in the two activities . 

  The results were that the proposed program in handball develops 
the physical aptitude element and the preparatory level ,also the 
volleyball  program develops the preparatory level .and those element 
have a great impact on the preparatory level but in different degrees. 

  In order to reach the acquired results , we have used the two 
programs ,and we have used an evaluatition card in collective sport and 
two categories of physical tests , each group is concerned  with a 
collective game and we have used the statistic coefficients to analyses 
the results of our study. 



  At the end, we concluded that the physical aptitude element 
studied (endurance , speed and strength) have a positive impact on 
preparation in collective games. 

   Key words: importance – physical aptitude elements- endurance- speed –
strength-influence- preparation- collective- games- pupils aged between 12-13. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


