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  ملخص
ة  دفت الدراس رفھ ى التع ع  ال ابيع، وبواق ة أس رة ثماني رح لفت دريبي المقت امج الت ر البرن أث

ى تن بوعية عل ة أس دات تدريبي الث وح ة ث ة بعض العناصر البدني ة (مي وة والمرون رعة والق الس
ى العن) التحمل العامو والرشاقة ة اصوعل رة و(ر المھاري ى الك ر التصويبالسيطرة عل  والتمري

الكرة و اسوالجري ب ة التم دى نا) رمي دارس ل ة للم ة التابع دارس الكروي ي الم دم ف رة الق شئي ك
ة تحت سن ) 40(وتكونت عينة الدراسة من . اإلسالمية يمھم ) 12(العبا ناشئا لفئ م تقس نة، وت س

امج  ة للبرن ة ومجموعة ضابطة، وخضعت المجموعة التجريبي إلى مجموعتين مجموعة تجريبي
ا خض ان، بينم ديالتدريبي المقترح الذي وضعه الباحث امج التقلي  .عت المجموعة الضابطة للبرن

م و استخدم الباحثان المنھج التجريبي لمالئمتة لطبيعة الدراسة وصوال لتحقيق أھداف الدراسة، وت
 وتم استخدام برنامج اختبارات مھارية في قياسين قبلي وبعدي،) 5(اختبارات بدنية و ) 5(إجراء 

رزم اإلحصائي د SPSS ال ائج، وبع ل النت رت  لتحلي ة اظھ ات اإلحصائية الالزم راء المعالج إج
دريبي  امج الت ى أن البرن رنتائج الدراسة، إل ه اث رح ل ة  المقت ى تنمي ة إحصائية عل ايجابي ذا دالل

راد  ى اف ة عل ة التجريبي راد المجموع وق اف ث تف ة، حي ة والمھاري رات البدني وير المتغي وتط
ة البدن رات الدراس ة متغي ي كاف ابطة ف ة الض ة المجموع وة(ي رعة، الق ةو الس اقةو المرون  الرش

امو ة ) التحمل الع رات المھاري ذلك المتغي رة(وك ى الك الجري والتمريرو التصويبو السيطرة عل
الكرة اسو ب ة التم ذه  ).رمي اد ھ دم إلعتم رة الق طيني لك اد الفلس د االتح ان بتزوي وأوصى الباحث

رح الدراسة حتى تسھم في اإلرتقاء بالمستوى البدني والمھار امج المقت اد البرن ين، واعتم ي لالعب
ا  كوسيلة لالرتقاء بالناشئين على الصعيد البدني والمھاري ووضع البرامج التدريبية المقننة لما لھ

  .من فائدة في رفع المستوى البدني والمھاري لالعبين
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Abstract 
The study aims at introducing the effect of a proposed training 

program of 8 weeks, 3 training weekly units on developing some 
physical elements (speed, power, fitness, endurance) and skills (ball 
control, scoring, passing, running with the ball, throw) for soccer juniors 
at the Soccer clubs at the Islamic Schools. The study sample included 40 
players below the age of 12, whom were divided into 2 groups: 
experimental one and controlling one. The experimental group undertook 
the proposed training program designed by the researcher. While the 
controlling group undertook the traditional one. The researcher used the 
experimental methodology to cope with the nature of the study and in 
order to achieve the main goal. 5 physical tests and 5 skills tests were 
made (before and after) SPSS program was also employed and after 
processing all results the researcher found out that the proposed training 
program achieved positive results and indicators that affected the 
development of all study variables and the experimental group outdid the 
controlling one in all variables of the study. The researcher recommends 
providing soccer trainers with the results of this study in order to 
alleviate the physical and skill levels for the soccer players and consider 
the proposed training program to develop the junior players and then 
organize similar studies on groups aged less than 15 years.  

 
  مقدمة الدراسة
الم دول اھتمت ة الع ا المتقدم ًرا اھتماًم دريب كبي ة الناشئين وشامال بت واحي، من كاف  الن

ع م فتحت الرياضية، حيث األلعاب ولجمي دارس لھ ا خاصة م ون فيھ ى يتلق دروس جانب إل  ال
رة لعبة تدرس األخرى، حيث المدارس في أقرانھم تلقاھا التي اإلعتيادية دم ك ا الق ا،وع نظريً  مليً
ار الصحي بالجانب والعناية المركزة الفحوصات إلى إضافة م الناشئين باعتب  الواسعة القاعدة ھ
ي و الت ا أبطال ينم تقبل خاللھ ة في المس رة لعب دم ك ذا يجب. الق تم أن ول اءة تحسين ي ة كف  عملي

ى الطفولة من تبدأ التي للمرحلة السنية الرياضي التدريب ة حت نة، (21) سن تحت مرحل د س  وق
ى أدى مما الناشئين قاعدة توسيع في تسھم التي الجوانب استثمار كافة بات اع المستويات إل  ارتف

 حدا مما التدريبية، وضع البرامج عند لالعبين والمھاري البدني اإلعداد نتيجة التنافسية الرياضية
ان ام بالباحث ة االھتم ة من سنة (17) سن تحت بفئ اراتال وبعض خالل العناصر البدني  مھ
  ).2004يوسف، و ألبياتي(نحو األفضل  الالعبين أداء بمستوى االرتقاء أجل من األساسية
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ة  واحي البدني ع الن ا في جمي وشھدت كرة القدم في السنوات األخيرة تطورا متزايدا وملحوظ
الالعبين  والنفسية والخططية والمھارية، فھذه النواحي تنصھر وتتداخل بعضھا ببعض للوصول ب

أعلى المستويات الرياضية من خالل التدريب المبني على األسس والمبادئ العلمية، وينصب إلى 
ذ  ين في تنفي درات الالعب ة لق ر مؤشرا ذا قيم االھتمام الكبير على المھارات األساسية والتي تعتب

اقة  ذات المھام الرئيسية في اللعبة، كما أن ھناك قدرات بدنية مثل القوة والتحمل والسرعة والرش
  .)2008، األطرش(دالالت ھامه لقيام العبي المنتخبات والفرق في أداء المھام الفنية 

ة  د أصبحت تنمي ه، فلق ه عالي ة بدني ره بلياق ع العب الك ب أن يتمت ة تتطل دم الحديث رة الق وك
ه،  ة واالسبوعيه والفتري دريب اليومي دة األساسية في خطة الت الصفات البدنية لالعب احد األعم

دني يلعب أيضا كما أ نه وبالرغم من أھمية دور اإلعداد المھاري في كرة القدم، إال أن اإلعداد الب
ة  ة الفني ى وبالطريق ة بالصوره المثل ارات المختلف ى أداء المھ اعدة الالعب عل ي مس ا ف دورا ھام
ه تق ة والمھاري ة البدني ق للحال اط الوثي دون اإلرتب ه ب ث إن اراة، حي ن المب وال زم ة ط ل المطلوب

  ).2005الشافعي، و الحوفى( إنتاجية الالعب بما يؤثر على فعاليته أثناء المباراة
دولي وھي من األنشطه  وتحظى رياضه كرة القدم باھتمام كبير على المستويين المحلي وال
ا، فضالً  ة وظروف المنافسة بھ د طبيع اين وتتعق  الرياضية ذات المواقف الكثيرة والمتغيرة، وتتب

  ).2002 حسن،و عبد الباسط( على مھارات فنيه متعددةعن احتوائھا 
إلى أن التدريب الحديث ) 1997(وعبد الفتاح ) 1997(وندا ) 1985(ويشير كل من مختار 

ة وتطوير الصفات  ى تنمي ة، إذ تعمل عل ى أسس علمي ى عل ه تبن ه تربوي دم ھو عملي في كرة الق
وارتفاع بقدرته الفنية واكسابة الخبرات من قوه وسرعه وتحمل ورشاقة ومرونة، : البدنية لالعب

ي يجب أن  ة الت ذيب صفاته الخلقي ة وتھ ة صفاته النفسية واإلرادي ذلك تنمي الخططية المتعددة وك
 ً ا رياضيا ى بھ ع يتحل ى وصول جمي دريب مدروسة مخططة تھدف إل ي إطار خطة ت ك ف ، وذل

ق ا ى مستوى من األداء الرياضي بغرض تحقي ى أعل دريب وھو العبي الفريق إل لھدف من الت
ات ي المباري وز ف ي األداء . الف ل ف ى التكام ين إل ول الالعب ى وص ديث عل دريب الح ل الت ويعم
ى مستوى عال . الرياضي في كرة القدم ة أن يكون الالعب عل دم الحديث وتتطلب رياضة كرة الق

ال أي من ال ا من من اللياقة البدنية، إلى جانب الناحية المھاريه، حيث ال يمكن إھم ا لھ جوانب لم
ات اء المباري توى أداء الالعب أثن ي مس ر ف ة . األث دى أھمي در م ا أن نق ق يمكنن ذا المنطل ن ھ وم

ق  ى تحقي ادرين عل م ق ا يجعلھ ين مم ه لالعب ة المھاري ة والحال العالقة اإلرتباطيه بين الحالة البدني
ات البد ة المكون ى طبيع دربين عل ه للم ي صوره بياني د ف ا تفي وز، كم ارات الف ة الخاصة والمھ ني

ة الجانب  ى التخطيط لتنمي دريب فيسعى إل اء الت ز خاص أثن ا من تركي األساسيه التي يحتاج إليھ
المھاري والبدني، وبما أن التدريب الرياضي عملية تربوية ھادفة، مبنية على أسس علمية تھدف 

ك يتحقق من  إن ذل ة وتطوير إلى وصول الالعب إلى التكامل في األداء الرياضي، ف خالل تنمي
دريب  وم الت أن مفھ ا سبق ب ة حيث يتضح مم ة والخططي مختلف قدرات الالعب البدنية والمھاري

و  ة"الرياضي ھ ات المنتظم ق التمرين ن طري ه ع دف تكيف م بھ ة للجس ة الوظيفي ات التنمي  عملي
ا ة ألداء عمل م ات العالي ائ" للمتطلب ق النت ى تحقي ة خاصة تھدف إل ه بدني ه عملي ة، أي ان ج العالي
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ليم،  دريب بشكل س م تخطيط نظام الت ا ت ه إذا م ويعد التكيف ھو المبدأ األساسي للتدريب حيث إن
  .لنتيجة ھي تطوير اللياقة البدنيةفان ا

  مشكلة الدراسة
اك قصوراً  دم أن ھن رة الق في األداء  الحظ الباحثان من خالل عملھما مع فئة الناشئين في ك

ة من األخطا البدني وكثيراً  ا في إعاق ذه األخطاء تتسبب أحيان اء األداء، وھ ء المھارية ترتكب أثن
ا، وانعك ى المستويات العلي دنيا للوصول إل ا وب ة تقدم الناشئ مھاري ات اللعب ى متطلب ك عل اس ذل

ا راً خططي اك كثي د أن ھن ة وج ي بعض األندي ئين ف دريب الناش ا لت الل متابعتھم ن خ ن  ، وم م
ى المدربين ال يلتزمون ببرنا ؤدي إل ذي ي دريب األمر ال ة للت ى أسس علمي مج تدريبي مخطط عل

اري، وخاصة  دني والمھ دريب للجانب الب إغفال العديد من المبادئ واألسس العلمية الخاصة بالت
ا، ى المستويات العلي ة الوصول إل ى إعاق ؤدي إل ان أن  للناشئين، األمر الذي ي حيث الحظ الباحث

ا من يمكن أن تقوم بة ا ھناك دوراً  ات الناشئين وتنميتھ تثمار طاق لبرامج التدريبية تساعد على اس
ى  ان إل ع الباحث ا دف ة مم ية العالي تويات الرياض ى المس ة للوصول إل ة والمھاري احيتين البدني الن
ات  تثمار طاق ي اس ة ف رامج التدريبي ه الب ن أن تؤدي ذي يمك دور ال ة ال ى فاعلي ة التعرف إل محاول

احيتين  ن الن ئين م ً الناش ا دريبي يتضمن أنواع امج ت ن خالل برن ة م ة والمھاري ن  البدني ة م مختلف
دى ناشئين  ة ل ة والمھاري رات البدني ى بعض المتغي التدريبات وھو اثر برنامج تدريبي مقترح عل

  .كرة القدم
  ھمية الدراسةأ

ة في ت تعد ا من اھمي ا لھ دم لم رة الق وين فئة الناشئين بكرة القدم ھي الفئة االھم في عالم ك ك
الالعب دھم ب ع ينقاعدة اساسية صلبة وسليمة لألندية والمنتخبات الوطنية، والتي تم ات  ولجمي الفئ

دمالعمرية من  رة الق ات  ،اجل االستمرار في تطوير ك زود المنتخب ي ت ة الناشئين ھي الت وألن فئ
  .الوطنية بالالعبين المميزين والموھوبين

  :مما سبق تظھر اھمية الدراسة فيما يلي
تزويد االندية والمنتخبات والمدربين ببرامج تدريبية مقترحة لتطوير االداء البدني والمھاري  .1

ام  كل ع ئين بش اع الناش ى قط ع عل دة والنف ود بالفائ ذي يع ر ال دم االم رة الق ئين ك دى ناش ل
 .ومدربين ھذه الفئة بشكل خاص

اعدھم عل .2 ة تس ة مقنن ة ومھاري ارات بدني دربين اختب وفر للم ة ت ة ى معرف توياتھم ومراقب مس
 .دنية والمھارية كذلك تساعدھم في عملية االنتقاء الرياضي السليم للناشئينتطوراتھم الب

ھذه الفئة من النائشئين في  حدود علم الباحثان والتي تطبق علىھذه الدراسة االولى في  تعد .3
 .ة للناشئينفلسطين وأن نتائجھا مكن ان تكون معيارا في عملية اختيار المنتخبات الوطني

  أھداف الدراسة
  ھدفت الدراسة التعرف إلى
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ة  أثر .1 رات البدني ى بعض المتغي رح عل دريبي المقت امج الت ة  البرن رة والمھاري دى ناشئي ك ل
 .القدم لدى المجموعة التجريبية

ر .2 رات أث ى بعض المتغي دي عل امج التقلي ة البرن دم   البدني رة الق دى ناشئي ك ة ل دى المھاري ل
  .بطةالضا المجموعة

دى  تحديد .3 ة ل الفروق بين البرنامج التدريبي والتقليدي على بعض المتغيرات البدنية والمھاري
  .ناشئي كرة القدم لدى افراد المجموعتين التجريبية والضابطة

  فرضيات الدراسة
  تفترض الدراسة انه

نية في بعض المتغيرات البد) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
 .والمھارية لدى ناشئي كرة القدم بين القياسين القبلي والبعدي عند أفراد المجموعة التجريبية

في بعض المتغيرات البدنية ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
  .والمھارية لدى ناشئي كرة القدم بين القياسين القبلي والبعدي عند أفراد المجموعة الضابطة

في بعض المتغيرات البدنية  )α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
اس  ي القي ابطة ف ة والض وعتين التجريبي راد المج ين أف دم ب رة الق ئي ك دى ناش ة ل والمھاري

  .البعدي
  مجاالت الدراسة

رة ال: المجال الزماني .1 ة الدراسة في الفت ى عين دريبي عل ين تم تطبيق البرنامج الت ا ب ة م واقع
 .21/7/2011م ولغاية 22/5/2011

اني .2 ال المك ية : المج المية األساس ة اإلس ى مالعب المدرس دريبي عل امج الت ق البرن م تطبي ت
 .للذكور وملعب بلدية نابلس

ال البشري .3 ي : المج ية الخاصة ف المية األساس دارس اإلس ي الم ة ف ة الكروي طالب المدرس
 .محافظة نابلس
  مصطلحات الدراسة

ھو عملية تربوية منظمة لتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الرياضي  :تدريب الرياضيال
اط الرياضي ي النش تويات ف ى المس ى أعل ه إل ه للوصول ب ات الالعب وقدرات ارس وإمكاني  المم

 ).2005الخواجا، و البشتاوي(
ة رات البدني ي :المتغي ه الفس ا أجھزت ن خاللھ تمكن م ي ت ا الرياض م بھ درة يتس ولوجية مق

ة ذات  ة حركي ات أنشطة بدني اء بمتطلب ة، للوف اءة وفاعلي ا بكف ام بوظائفھ وأعضاء جسمه من القي
  .)8199باھي، (طبيعة خاصة 
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ة رات المھاري ي  :المتغي ين ف ؤدى لغرض مع ي ت ة الت ھي كل الحركات الضرورية الھادف
  .)1995 ر،مختا(إطار قانون كرة القدم سواء كانت ھذه الحركات بالكرة أو بدونھا 

ھو مجموعة من الوحدات التدريبية التي ينفذھا المدرب من اجل الرقي : *البرنامج التدريبي
ى المستويات  ى أعل بالمستويات البدنية والمھارية والنفسية والخططية لدى الالعبين والوصول إل

  .تعريف اجرائي. الرياضية
ي: التدريب الفتري ذل  ھو طريقة من طرق التدريب الرياضي الت الي لب ادل المتت ز بالتب تتمي

 الجھد والراحة، ويرجع ھذا االسم نسبة إلى فترة الراحة البينية بين كل تمرين والتمرين الذي يليه
  ).2005 البشتاوي والخواجا،(

د ) 12(ھو الالعب الممارس لكرة القدم والذي ال يتجاوز عمرة : *الالعب الناشئ سنة موالي
  .تعريف اجرائي. رة تطبيق البرنامج التدريبي المقترحفما دون أثناء فت 1/1/9919

  الدارسات السابقة
  الدراسات العربية

رح ) 2009(أجرى العكور والديري  دراسة ھدفت إلى التعرف على اثر برنامج تدريبي مقت
ى الطالب  اني عل د هللا الث ك عب ائزة المل على تحسين مستوى اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة بج

ة ار  المرحل ية بأعم ن ) 11-10(األساس ة م ة الدراس ت عين نه، وتكون ى ) 36(س موا إل ا قس طالب
د اختيرت ) 18(ومجموعه تجريبية بلغ عددھا ) 18(مجموعتين مجموعه ضابطه بلغ عددھا  وق

ه إحصائيا في تطوير  روق دال ائج الدراسة وجود ف عينة الدراسة بالطريقة العمديه، وأظھرت نت
ة البدن ة عناصر اللياق ك للمجموع دي وذل ار البع دي ولصالح اإلختب ي والبع ين القياسين القبل ة ب ي

  .التجريبية
تار د الس ام عب ى ) 2005( وق ة عل ة المركب ة األداءات الحركي أثير تنمي ا ت ة عنوانھ بدراس

ى تصميم  ذه الدراسة إل دم، وھدفت ھ رة الق بعض مكونات اللياقة البدنية الخاصة للناشئين في ك
دريبي ى  برنامج ت ذلك للتعرف عل دم، وك رة الق ة للناشئين في ك ة المركب ة األداءات الحركي لتنمي

دى الناشئين  ة الخاصة ل ة البدني ات اللياق تأثير البرنامج التدريبي على تنمية وتحسين بعض مكون
ارھم في ) 24(في كرة القدم، واستخدم الباحثان المنھج التجريبي على عينة قوامھا  م اختي ناشئ ت

ة دريبات األداءات  الطريق الل ت ن خ اري م ة األداء المھ ي تنمي ائج ف م النت ن أھ ة،وكان م العمدي
  .الحركية المركبة يؤدي إلى االرتقاء بكل من المستوى المھاري والبدني

اء ) 2001(دراسة عبد العزيز  ى االرتق دريب الطولي عل ة الت أثير استخدام طريق وان ت بعن
اري والخططي لنا توى األداء المھ أثير بمس ى ت رف عل ة التع تھدفت الدراس دم، واس رة الق شئ ك

تخدم  ئين، واس ي للناش توى األداء الخطط اء بمس ى االرتق ولي عل دريب الط ة الت تخدام طريق اس

                                                 
 .تعريف إجرائي*
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ة  ى عين ي عل نھج التجريب ا تحت ) 44(الم م ) 16(العب ة، وكانت أھ ه عمدي روا بطريق نه اختي س
ين المجمو دريب النتائج وجود فروق ذات دالله إحصائيه ب ة الت ي تستخدم طريق ة الت عة التجريبي

توى  اء بالمس ي اإلرتق ة ف ات النمطي تخدم التمرين ي نس ابطة والت ة الض ين المجموع ولي وب الط
المھاري وتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية التي تستخدم طريقة التدريب 

ا تخدم التمرين ي تس ابطة والت ة الض ين المجموع ولي وب توى الط اء بالمس ي اإلرتق ة ف ت النمطي
  .الخططي الھجومي

يم د الحل ة عب ا دراس ه ) 1998( ام بعض األداءات المھاري دريبي ل امج ت أثير برن وان ت بعن
دھا  ة وتحدي ه المركب دم واستھدفت الدراسة الكشف عن األداءات المھاري رة الق المركبة لناشئ ك

رة كما وكيفا لالعبي المستوى العالي وتصميم برامج ل ة لناشئ ك ه المركب بعض األداءات المھاري
م  1994واستخدم المنھج الوصفي لمباريات كاس العالم . سنه 16القدم تحت  ومباريات كاس األم

روم  65وبلغ حجم العينة  1995االفريقيه بجنوب إفريقيا  ة الك دم بأندي رة الق ي ك ا من لالعب العب
ر، اخت باب النص ز ش رام ومراك يتيا والت موحه وس ائج وس م النت ت أھ ه وكان ه عمدي روا بطريق ي

امج  إمكانية تنمية مستوى األداءات المھاريه المركبة للمجموعة التجريبية من خالل استخدام البرن
  .المھاري الموجه

  الدارسات األجنبية
بدراسة عنوانھا أثر برنامج تدريبي على بعض االستجابات ) , 2006Litman(قام ليتمان 

القدرات المھاريه في كرة القدم، وھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أثر  الفسيولوجية ومستوى
دم،  رة الق ي ك ه ف درات المھاري يولوجية والق تجابات الفس ض االس ى بع دريبي عل امج الت البرن

درھا  ه ق ى عين ي عل نھج التجريب ان الم وعتين،  )60(واستخدم الباحث ى مجم يمھم إل م تقس ا ت العب
ائج وج م النت ن أھ ان م درات الالعب وك توى ق ى مس امج عل ذا البرن دريب بھ ر للت أثير كبي ود ت

  .الفسيولوجية المھاريه في كرة القدم
ا وآخرون وة  (Taina et al, 1991) دراسة تايان دريب الق أثير ت ى ت تھدف للتعرف عل

دم،  رة الق ي ك ه من العب ى عين دم عل رة الق على الطرف السفلي وطبيعة أداء الضربات لالعب ك
ى الطرف السفلي واستخد وة عل م الباحثان المنھج التجريبي وقد أظھرت النتائج أن ھناك تأثير للق

ة  وعلى طبيعة أداء الضربات في كرة القدم وعلى أھمية عدم انتقال الصفات األخرى منھا المرون
  .والدقة

ام  ام"ق دني )  ,1970Vitnam( "فيتن و الب توى النم ر مس د تغي ى تحدي دفت إل ة ھ بدراس
دى الناشئين من والقدر اد  12-11ات الحركية ل ى إيج دم، باإلضافة إل رة الق ر ممارسه ك سنه اث

داد  ي إع ة ف يات خاص ا وضع توص ة، كم درات الحركي دني والق و الب توى النم ين مس ة ب العالق
امج  ق برن وحدات تدريبيه لكرة القدم للناشئين، حيث استخدم الباحثان المنھج التجريبي وقام بتطبي

دريبي يتض ة ت ة التجريبي ائج المجموع ين نت ة،وقارن ب اقة خاص رعة والرش ات الس من تمرين
ان  تخلص ب وفيتي واس رة الس اد الك امج اتح دم ببرن رة الق ارس ك ي تم ابطة الت ة الض والمجموع
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الناشئين الذين يزاولون كرة القدم وفق البرنامج المقترح ال يقلل من نمو الصفات البدنية بل ارتفع 
  .يرةمستواھم لدرجه كب
  إجراءات الدراسة
  منھج الدراسة

 .استخدم الباحثان ضمن دراسته المنھج التجريبي لمالئمتة لطبيعة الدراسة
 مجتمع الدراسة

ن ة تحت س دم لفئ رة الق ي ك ن العب ة م ع الدراس ون مجتم ة ) 12( تك ين للعب نة الممارس س
ً ) 80(والبالغ عددھم  ة التاب العبا ناشئا دارس الكروي دارس اإلسالمية في المسجلين في الم ة للم ع

  .م2011 – 2010مدينة نابلس لعام 
 عينة الدراسة

ا من الناشئين تحت سن) 40(قام الباحثان باختيار عينة الدراسة والبالغ عددھم  ) 12( العب
بتھم  ل نس نة وتمث ي %) 50(س ا ھي موضحة ف ة كم ة العمدي ارھم بالطريق م اختي ع ت ن المجتم م

  .)1(الجدول رقم 
دول  رات  ):1(ج ق متغي ة وف ة الدراس راد عين ة ألف ات المعياري ابية واالنحراف المتوسطات الحس

  )40= ن (العمر والوزن والطول والمتغيرات البدنية والمھارية 

الوسط   متغيرات الدراسة
  الحسابي

االنحراف 
  أعلى قيمة  أدنى قيمة  المعياري

 12.00 10.00  0.850 11.13  العمر
 1.68 1.40 0.080 1.54  الطول
 58.00 35.00 5.00 41.03  الوزن

 25.00 1.00 5.37 12.78  اختبار المرونة
 6.52 4.47 0.410 5.67  م30اختبار العدو 
 2.15 1.25 0.210 1.59  اختبار الوثب
 13.52 7.34 1.31 9.26  اختبار التحمل
 26.03 19.15 1.69 22.64  اختبار الرشاقة

 0.900 0.000 0.220 0.400  اختبار التمرير طويل
 0.600 0.000 0.170 0.260  اختبار دقة التصويب على المرمى

 13.60 6.10 1.71 9.09  اختبار رمية التماس
 75.00 3.00 14.88 16.05  اختبار تنطيط الكرة

 14.06 9.78 1.06 12.03  اختبار الجري المتعرج بالكرة
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اويتين ومتك وعتين متس ى مجم ة إل راد العين ان أف م الباحث د قس ة وق داھما تجريبي افئتين إح
رات الطول  واألخرى ضابطة، وعمد الباحثان إلى إيجاد التكافؤ بين مجموعتي الدراسة في متغي

  ).2(والعمر والوزن إضافة إلى المتغيرات البدنية والمھارية وكما ھي موضحة في الجدول رقم 
الفروق في اإلختبار  وداللة) ت(المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة  ):2(جدول 

  .)40= ن (القبلي لمتغيرات الدراسة بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة 

متغيرات 
  الدراسة

 المجموعة التجريبية
  20= ن قبلي

المجموعة الضابطة 
ت   20= ن قبلي

  المحسوبة
مستوى 
  المعنوية

مستوى 
الوسط  الداللة

  الحسابي
االنحراف
  المعياري

الوسط
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

غير دال  0.585  0.551 830. 11.05 890. 11.20  العمر
غير دال  0.622  0.497 080. 1.53 080. 1.55  الطول
غير دال  0.926  0.094 5.09  41.10 5.04 40.95  الوزن

اختبار 
غير دال 0.840 0.204 3.91 12.60 6.61 12.95  المرونة

اختبارا لعدو
غير دال 0.219 -1.251 0.37 5.75 440. 5.59  م30

غير دال 0.052 1.002 0.15 1.50 210. 1.68 اختبار الوثب
اختبار 
غير دال 0.927 -0.092 1.53 9.28 1.07 9.24  التحمل
اختبار 
غير دال 0.068 1.879 1.68 21.86 1.32 23.42  الرشاقة
اختبار 

التمرير 
  الطويل

دالغير  0.080 -1.796 0.22 0.46 200. 340.

اختبار دقة
التصويب 

 على المرمى
غير دال 0.228 -1.244 0.13 0.295 200. 230.

اختبار رمية
غير دال 0.309 -1.030 1.73 9.36 1.68  8.81  التماس
اختبار 

غير دال 0.802 -0.252 13.11 16.65 16.78 15.45 تنطيط الكرة
اختبار 
الجري 

المتعرج 
  بالكرة

غير دال 0.054 -1.993 0.87 12.41 1.11 11.65

  .)2.002= (ت الجدولية 
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م  دول رق ين الج ث يب رات ) 2(حي ع متغي ي جمي ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ع
ى  دل عل ا ي وزن والطول والعمر مم ى ال الدراسة بين المجموعتين التجريبية والضابطة إضافة إل

  .يبي المقترحتكافؤ المجموعتين في ھذه المتغيرات قبل تطبيق البرنامج التدر

  أدوات الدراسة
  الباحثان مجموعة من األدوات وھي استخدم

  .ملعب كرة قدم .1

 .Foxصافرة من نوع  .2

 .Casioمن نوع ) 100/ 1(ساعة توقيت لقياس الزمن  .3

 .استمارة تفريغ نتائج االختبارات القبلية والبعدية .4

 .استمارة المعلومات للعينة .5

 .شريط قياس .6

 .20أقماع عدد  .7

 .كرات قدم) 10( .8

 .حبال ملونة لتقسيم الھدف .9

  .طباشير .10

  .بساط أسفنجية .11

  .كراتين ملونة لتقسيم الھدف .12

 .شواخص .13

  متغيرات الدراسة

 .البرنامج التدريبي المقترح: المتغير المستقل -

  .المتغيرات البدنية والمھارية: المتغير التابع -

 المراحل اإلجرائية للدراسة
  :المراحل اإلجرائية األولى وقد تم فيھا

  .ار العينةاختي .1

  .اختيار القدرات البدنية والمھارية الخاصة في لعبة كرة القدم .2
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  .اختيار االختبارات المالئمة .3

  .اختيار األدوات الرياضية المناسبة إلجراء االختبارات .4

 .إجراء الدراسة االستطالعية .5

  الدراسة االستطالعية
ً ) 15(أجريت الدراسة االستطالعية على  اسة من العبي المدرسة من خارج عينة الدر ناشئا

م  ة، وت ذه المدرسة الكروي دم لھ رة ق ان مدرب ك ة األقصى، كون الباحث الكروية التابعة ألكاديمي
اريخ  ة اإلستطالعية بت م إجراء التجرب  – 1/5/2011(اختيار العينة بالطريقة العشوائية، حيث ت

وع الدراس) 5/5/2011 ة موض ة والمھاري ارات البدني يھم االختب ت عل دى وطبق ن م د م ة للتأك
دى  ارات وم ذ االختب ھولة تنفي ن س د م ئين، وللتأك توى الناش تخدمة لمس ارات المس ة االختب مالءم
ارات  ذ االختب اء تنفي ان أثن ه الباحث د تواج ي ق ات الت ى الصعوبات والمعوق ا والتعرف عل تطبيقھ

ل  تغرقھا ك ي يس ة الت رة الزمني د الفت ي وتحدي ق الفعل د التطبي ا عن دف تالفيھ اءة بھ ار وكف اختب
 .األدوات المستخدمة في االختبارات

  المعامالت العلمية الختبارات الدراسة

  الصدق
راد  بتھا للناشئين أف ة ومدى مناس بغرض إيجاد صدق المحتوى لالختبارات البدنية والمھاري
العينة استخدم الباحثان في دراسته أسلوبين لصدق المحتوى األول من خالل استعراض المراجع 

ارات وا ذه االختب ا حول صدق ھ ان اتفاق د وجد الباحث ذا المجال، وق ة في ھ ة المتعلق لكتب األدبي
ي  اتذه ف ن االس ين م ارة المحكم ان باستش ام الباحث اھري إذ ق دق الظ ق الص ن طري اني ع والث
ارات  ع االختب م توزي ة الرياضية، حيث ت ال التربي ي مج ات الفلسطينية والمتخصصين ف الجامع

ين توصل  على المحكمين إلبداء أرائھم حول االختبارات، وبعد استرجاع االختبارات من المحكم
ا من  ا االقتراحات والمالحظات المشار إليھ ارات مراعي ك االختب الباحثان إلى الشكل النھائي لتل

  . ھيئة المحكمين قبل

  الثبات
ختبار على نفس إن ثبات االختبارات يعني أن تعطي االختبارات نفس النتائج إذا ما أعيد اإل

األفراد وفي نفس الظروف وعلى ھذا األساس استخدم الباحثان أسلوب تطبيق االختبار وإعادة 
تطبيقه إليجاد معامل ثبات االختبارات، وكان تطبيق االختبارات على عينة من مجتمع الدراسة 

لثاني ثالثة أيام ناشئا، وكان الفاصل الزمني بين التطبيق األول والتطبيق ا) 20(والبالغ عددھم 
 وقام الباحثان باستخدام معامل ارتباط بيرسون ليبين نتائج االختبارات،. فقط مع تشابه الظروف

وأظھرت النتائج اإلحصائية أن ھناك عالقة إرتباطية عالية في االختبارات المستخدمة قيد 
  .توضح ذلك) 3(الدراسة، مما يؤكد ثبات االختبارات، ونتائج الجدول رقم 
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رات البدنية والمھارية معامل ارتباط بيرسون لتحديد درجة الثبات الختبار المتغي ):3(ول جد
  .المستخدمة

  الداللة  معامل االرتباط  االختبارات المھارية
  دال  0.978  اختبار المرونة

  دال  0.995  م30اختبار العدو 
  دال  0.985  اختبار الوثب
  دال  0.812  اختبار التحمل
  دال  0.999  اختبار الرشاقة

  دال  0.874  اختبار التمرير الطويل
  دال  0.801  اختبار دقة التصويب على المرمى

  دال  0.984  اختبار رمية التماس
  دال  0.970  اختبار تنطيط الكرة

  دال  0.931  اختبار الجري المتعرج بالكرة

  موضوعية االختبارات
وفى  يقصد بموضوعية االختبارات ھي عدم تأثير األحكام الذاتية ر، أو أن تت ل المختب من قب

  .الموضوعية دون التحيز والتدخل الذاتي من قبل المختبر

ع  جيل لجمي ى التس ائمين عل ا أن الق حة وبم ارات واض روط االختب ات وش ا أن تعليم بم
روط  ذه الش امل بھ ل وش الع كام م واط ة وعل ى دراي م عل ة ھ راد العين وع أف رين ولمجم المختب

ان استخدم  والتعليمات، وبما انه ا أن الباحث يم والتسجيل، وبم ة التقي ال يوجد اختالف حول طريق
ه من  اختبارات ومقاييس ال تحتاج إلى عمليات حسابية معقدة، فان ذلك يعني وجود درجة مرتفع

اتھم ) 3(الموضوعية لالختبارات كافة والملحق رقم  راتھم ودرج ق العمل وخب يوضح أسماء فري
ة د . العلمي م تزوي ث ت ا حي ة لالطالع عليھ ي الدراس تخدمة ف ارات المس ات االختب ق بتعليم الفري

ة، ت الحاج ا وق وع إليھ ة ب والرج تمارة الخاص ي االس جيل ف ة التس رح طريق ارات وش االختب
  .المستخدمة

  تطبيق الدراسة

  اإلختبارات القبلية
ة والضابط ة لمجموعتي الدراسة التجريبي ارات القبلي ان قام الباحثان بإجراء االختب د ك ة وق

ات وموضوعيه  إجراء ھذه االختبارات بعد إجراء الدراسة االستطالعية والتحقق من صدق وثب
ن  ة م رة الواقع ي الفت ارات ف ذه االختب راء ھ م إج د ت ارات، وق ذه االختب  -15/5/2011(ھ

19/5/2011.(  
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  االختبارات البعدية
دة د لم ذي امت رح، وال امج المقت ق للبرن ان ) 8( بعد االنتھاء من التطبي ابيع، أجرى الباحث أس

ارات ) 28/7/2011 - 24/7/2011(االختبارات البعدية في الفترة الواقعة بين  وقد طبقت االختب
  . في نفس ظروف وضمن نفس شكلية االختبارات القبلية تماما

  لمعالجات اإلحصائيةا
وم ا ائية للعل رزم اإلحص امج ال ان برن تخدم الباحث ات اس ة البيان ل معالج ن أج ة م الجتماعي

)spss (وذلك من خالل استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:  

 .حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة .1

ار  .2 الزواج ) ت(اختب د  (paied T-Test)ل ديلتحدي ي والبع ين القبل ين القياس روق ب  الف
  .ية والضابطةللمتغيرات قيد الدراسة عند افراد المجموعنين التجريب

ار  .3 تقلتين) ت(اختب وعتين مس اس   (Independent T-test)لمجم روق في القي د الف لتحدي
  . البعدي للمتغيرات قيد الدراسة بين افراد المجموعتين التجريبية والضابطة

  عرض النتائج ومناقشتھا
داف  ب أھ ة حس ة مرتب ا الدراس لت إليھ ي توص ائج الت ا للنت ل عرض ذا الفص اول ھ يتن

إجراء وفرض ان ب ام الباحث ة ق يات الدراس داف والفرض ذه األھ وء ھ ى ض ة، وعل يات الدراس
ا من  م الحصول عليھ ي ت ة الت ة والمھاري ارات البدني المعالجات اإلحصائية المناسبة لنتائج االختب

  .القياسين القبلي والبعدي

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى
توى د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ة  توج رات ) α=0.05(الدالل ي بعض المتغي ف

ة  راد المجموع د أف دي عن ي والبع ين القبل ين القياس دم ب رة الق ئي ك دى ناش ة ل ة والمھاري البدني
ة ة . التجريبي ائية الالزم ات اإلحص ان بالمعالج ام الباحث ية ق ذه الفرض يم (ولفحص ھ اب ق حس

ار  ة، واختب ات المعنوي ابية، واالنحراف ة  t- testالمتوسطات الحس ة )ت(وقيم توى الدالل ، ومس
ام(لالختبارات البدنية ) اإلحصائية ارات  ،)السرعة، القوة، المرونة، الرشاقة، التحمل الع واالختب
ة التماس(المھارية  الكرة، رمي ر، الجري ب اس ) السيطرة على الكرة، التصويب، التمري ى القي عل

  :يوضح ذلك) 4(رقم  القبلي والبعدي والجدول
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ارات  ):4(جدول  ي والبعدي في االختب اس القبل المتوسطات الحسابية، واالنحراف المعياري للقي
ة  ة وقيم ة التجريبي ة للمجموع ة المھاري د ) ت(البدني ة عن ة والمعنوي توى الدالل وبة ومس المحس

  .)20= (، ن )0.05(مستوى داللة 

متغيرات 
  الدراسة

وحدة 
  القياس

  القياس القبلي
  )20=(ن

  القياس البعدي
ت   )20=(ن

  المحسوبة
مستوى 
  المعنوية

مستوى 
الوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اختبار 
 دال 0.002 3.55 6.03 16.90 6.61 12.95  سنتمتر  المرونة

اختبار 
العدو 

  م30
 دال 0.000 6.62 0.27 5.11  440. 5.59  ثانية

اختبار 
 دال 0.000 4.93 0.19 1.82 210. 1.68  متر  الوثب

اختبار 
  التحمل

 /دقيقة
 دال 0.000 6.29 0.89 7.56 1.07 9.24  ثانية

اختبار 
 دال 0.000 18.12 1.02 17.70 1.32 23.42  ثانية  الرشاقة

اختبار 
التمرير 
  الطويل

 دال 0.000 9.08 0.18 670. 200. 340.  مرة

اختبار 
دقة 

التصويب 
على 

  المرمى

 دال 0.000 11.11 170. 640. 200. 230.  مرة

اختبار 
رمية 
  التماس

 دال 0.000 12.17 2.10 11.91 1.68 8.81  متر

اختبار 
تنطيط 
  الكرة

 دال 0.000 5.25 27.59 31.95 16.78 15.45  مرة

اختبار 
الجري 

المتعرج 
  بالكرة

 دال 0.000 4.99 0.71 10.56 1.11 11.65  ثانية

  )2.021= (ت الجدولية
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ارات ) 4(لجدول رقم يتضح من ا انه يوجد فروق ذات داللة احصائية في متوسطات االختب
رات الدراسة  اس البعدي في متغي البدنية والمھارية ما بين القياسين القبلي والبعدي، ولصالح القي
كافة، وھذا تأكيد جوھري وملموس على فاعلية البرنامج التدريبي المقترح الذي طبق  على افراد 

  .ريبيةالعينة التج

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
ة  توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف رات ) α=0.05(توج ي بعض المتغي ف

ة  راد المجموع د أف دي عن ي والبع ين القبل ين القياس دم ب رة الق ئي ك دى ناش ة ل ة والمھاري البدني
ابطة ائ. الض ات اإلحص ان بالمعالج ام الباحث ية ق ذه الفرض ة ولفحص ھ يم (ية الالزم اب ق حس

ار  ة، واختب ات المعنوي ابية، واالنحراف ة  t- testالمتوسطات الحس ة )ت(وقيم توى الدالل ، ومس
ام(لالختبارات البدنية ) اإلحصائية ارات )السرعة، القوة، المرونة، الرشاقة، التحمل الع ، واالختب
الكرة،(المھارية  ر، الجري ب ة التماس السيطرة على الكرة، التصويب، التمري اس ) رمي ى القي عل

  .يوضح ذلك) 5(القبلي والبعدي والجدول رقم 

ارات  ):5(جدول  ي والبعدي في االختب المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري للقياسين القبل
ة ابطة وقيم ة الض ة للمجموع ة والمھاري د ) ت( البدني ة عن ة والمعنوي توى الدالل وبة ومس المحس

  .)20= ( ، ن)0.05(مستوى داللة 

متغيرات 
  الدراسة

وحدة 
 القياس

  القياس القبلي
  )20= (ن

  القياس البعدي
ت   )20= (ن

  المحسوبة
مستوى 
  المعنوية

مستوى 
الوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اختبار 
غير دال 0.135 - 1.561 3.99 12.85 3.91 12.60  سنتمتر  المرونة

اختبار العدو 
غير دال 0.830 0.218 0.37 5.74 0.37 5.75  ثانية  م30

غير دال 0.250 - 1.187 0.15 1.51 0.15 1.50  متر  اختبار الوثب
اختبار 
  التحمل

/ دقيقة
غير دال 0.069 1.930 1.64 9.13 1.53 9.28  ثانية

اختبار 
غير دال 0.160 1.462 1.76 21.69 1.68 21.86  ثانية  الرشاقة

اختبار 
التمرير 
  الطويل

غير دال 0.104 - 1.710 0.25 0.48 0.22 0.46  مرة

اختبار دقة 
التصويب 

  على المرمى
غير دال 0.083 - 1.831 0.15 0.31 0.13 0.29  مرة
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 )5(تابع جدول رقم ... 

متغيرات 
  الدراسة

وحدة 
 القياس

  القياس القبلي
  )20= (ن

  القياس البعدي
ت   )20= (ن

  المحسوبة
 مستوى
  المعنوية

مستوى 
الوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اختبار رمية 
غير دال 0.677 - 0.423 1.77 9.41 1.73 9.36  متر  التماس

اختبار تنطيط 
غير دال 0.666 - 0.438 13.03 16.75 13.11 16.65  مرة  الكرة

اختبار 
الجري 

المتعرج 
  بالكرة

غير دال 0.126 - 1.602 1.60 13.06 0.87 12.41  ثانية

  .)2.093= (ت الجدولية 
م  ائج الجدول رق رات ) 5(يتضح من نت ي المتغي ة احصائية ف روق ذات دالل ه ال يوجد ف ان

ة  راد المجموع د اف دي عن ي والبع ين القبل ين القياس دم ب رة الق ئي ك دى ناش ة ل ة والمھاري البدني
  .الجدولية) ت(المحسوبة اقل من قيمة ) ت(قيم الضابطة، حيث ان جميع 

  النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
رة  دى ناشئي ك ة ل ة والمھاري رات البدني ة إحصائية في بعض المتغي روق ذات دالل توجد ف

دي اس البع ة والضابطة في القي ام . القدم بين أفراد المجوعتين التجريبي ذه الفرضية ق ولفحص ھ
ان بالمعالج ة الباحث ائية الالزم ات (ات اإلحص ابية، واالنحراف طات الحس يم المتوس اب ق حس

السرعة، (لالختبارات البدنية ) ،ومستوى الداللة اإلحصائية)ت(وقيمة  t- testالمعنوية، واختبار 
السيطرة على الكرة، التصويب، (، واالختبارات المھارية )القوة، المرونة، الرشاقة، التحمل العام

  :يوضح ذلك) 6(على القياس البعدي والجدول رقم ) ي بالكرة، رمية التماسالتمرير، الجر
وداللة الفروق في اإلختبار ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وقيمة  ):6(جدول 

  .)40= (، ن د المجموعتين التجريبية والضابطةالبعدي لمتغيرات الدراسة بين افرا

متغيرات 
  الدراسة

وحدة 
  القياس

مجموعة التجريبية ال
  )20= (بعدي ن

المجموعة الضابطة 
ت   )20= (بعدي ن

  المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

مستوى 
الوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اختبار 
 دال 0.028 2.28 3.99 12.85 6.02 16.90  سنتمتر  المرونة

اختبار 
 دال 0.002 -3.26 0.37 5.74 0.27 5.11  ثانية  م30العدو 
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 )6(تابع جدول رقم ... 

متغيرات 
  الدراسة

وحدة 
  القياس

المجموعة التجريبية 
  )20= (بعدي ن

المجموعة الضابطة 
ت   )20= (بعدي ن

  المحسوبة
مستوى 
 المعنوية

مستوى 
الوسط   الداللة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

اختبار 
 دال 0.000 5.33 0.15 1.51 0.19 1.81  متر  الوثب

اختبار 
  التحمل

/ دقيقة
 دال 0.037 -2.16 1.64 9.13 0.89 7.56  ثانية

اختبار 
 دال 0.000 -6.64 1.76 21.69 1.02 17.73  ثانية  الرشاقة

اختبار 
التمرير 
  الطويل

 دال 0.009 2.75 0.25 0.48  0.17 0.67  مرة

اختبار دقة 
صويب الت

على 
  المرمى

 دال 0.000 6.94 0.15 0.31 0.16 640.  مرة

اختبار 
رمية 
  التماس

 دال 0.001 3.74 1.77 9.41 2.10 11.90  متر

اختبار 
تنطيط 
  الكرة

 دال 0.013 2.60 13.03 16.75 27.59 31.95  مرة

اختبار 
الجري 

المتعرج 
  بالكرة

 دال 0.000 -6.38 0.16 13.06 0.71 10.56  ثانية

  )2.021= (جدوليةت ال

انه يوجد فروق ذات داللة احصائية للمتوسطات بين )  6(يتضح من نتائج الجدول رقم 
االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية والضابطة لجميع االختبارات وھذه الفروق لصالح 

  .المجموعة التجريبية
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  مناقشة النتائج

  ولىمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األ
د ف ة توج توى الدالل د مس ائية عن ة إحص رات ) α=0.05(روق ذات دالل ي بعض المتغي ف

ة  راد المجموعة التجريبي البدنية والمھارية لدى ناشئي كرة القدم في القياس القبلي والبعدي عند أف
ة  ارات البدني ام(لالختب ل الع اقة، التحم ة، الرش وة، المرون ة )السرعة، الق ارات المھاري ، واالختب

يطرة ( اسالس ة التم الكرة، رمي ر، الجري ب رة، التصويب، التمري ى الك ي ) عل اس القبل ى القي عل
  .يوضح ذلك) 4(والبعدي، والجدول رقم 

م  روق ذات ) 4(وأظھرت النتائج المتعلقة بالفرضية األولى من خالل جدول رق ه يوجد ف أن
ي ين القياس ا ب ة م ة والمھاري ارات البدني طات االختب ي متوس ائية ف ة إحص دي دالل ي والبع ن القبل

  .  ولصالح القياس البعدي، في المتغيرات البدنية والمھارية موضع الدراسة

م  ى ) 4(ونالحظ فيما يتضح من دالالت جدول رق د حصل عل ا ق دما واضحا وملموس أن تق
دريبي  امج الت ى أن البرن رح بمعن دريبي المقت امج الت ة الخاضعة للبرن ة التجريبي راد المجموع أف

د رح ق ة  المقت رات البدني ع المتغي ي جمي ة ف ة التجريبي راد المجموع دى أف دما ل ورا وتق ق تط حق
ة  ن دراس ل م ع ك ة م ة الحالي ه الدراس ق ب ا تتف ة،وھذا م د الدراس ة قي واد، (والمھاري ، )1990ع

ة، ( ى،(، )1994الخول ين، ) (1994 الموس و العين د، (، )1989أب و المج ود، (، )1977أب محم
ى أن البرامج التدريبية المنظمة وفق أسس تعمل على تطوير المستوى ، والتي أجمعت عل)1989

ن  ل م ع دراسة ك ق م ة تتف ة الحالي ا أن الدراس ة، كم ة التجريبي راد المجموع دى أف د، (ل و المج أب
ة )1977 واد، (، دراس ة، (، )1990ع ى،(، )1994الخول ة، (، )1994 الموس ) 1991بطارس

دل ) 8(نامج تدريبي مقنن لمدة والتي تشير جميعھا إلى أن الخضوع لبر وحدات ) 3(أسابيع وبمع
دريبي امج الت ي يتضمنھا البرن . تدريبية يمكن أن يؤدي إلى تقدم وتحسن إيجابي في المتغيرات الت

  .الذي كان فيھا التدريب يوميا) 1977 أبو المجد،(باستثناء دراسة 

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
روق ذات د د ف ة توج توى الدالل د مس ائية عن ة إحص رات ) α=0.05(الل ي بعض المتغي ف

. البدنية والمھارية لدى ناشئي كرة القدم في القياس القبلي والبعدي عند أفراد المجموعة الضابطة
ة  ارات البدني ام(لالختب ل الع اقة، التحم ة، الرش وة، المرون ة )السرعة، الق ارات المھاري ، واالختب

رة،( ى الك يطرة عل اس الس ة التم الكرة، رمي ر، الجري ب ي ) التصويب، التمري اس القبل ى القي عل
  .يوضح ذلك) 5(والبعدي والجدول رقم 

أنه ال توجد فروق ) 5(وأظھرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية من خالل الجدول رقم 
القياسين ذات داللة إحصائية في بعض المتغيرات البدنية والمھارية لدى ناشئي كرة القدم بين 

المحسوبة في جميع  )ت(القبلي والبعدي عند أفراد المجموعة الضابطة، حيث أن جميع قيم 
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الجدولية، كما أن جميع قيم مستوى المعنوية لجميع قيم  )ت( االختبارات ھي أقل من قيمة
ً )0.05(االختبارات ھي أكبر من مستوى الداللة    .، وبالتالي فإن اإلختبار غير دال إحصائيا

عزو الباحثان ذلك إلى االعتماد على التدريبات التقليدية، وعدم االھتمام بتوزيع الحمل، وي
والتخطيط المناسب للبرامج التدريبية واإلشراف علية بعناية ودقة، . وعدم مراعاة الفروق الفردية

يبعث كما أن للتمرينات المتشابھة والخالية من التجديد واإلثارة األثر في نفوس الالعبين مما 
الملل وعدم اإلقدام لدى الالعبين مما ينعكس ذلك على مستواھم، وتتفق ھذه النتيجة مع ما 

بأن سبب عدم تطور ) 1994الموسى، (، )1992 بطارسة،(أشارت إلية دراسات كل من 
مستوى األداء عند الالعبين يعود إلى األسلوب التدريبي المتبع من قبل المدربين الذي يعتمد على 

حد في تنمية وإكساب العناصر البدنية والمھارية أثناء الوحدات التدريبية ويعتمد على نمط وا
  .الدوافع الشخصية للتغير دون أي تقنين منظم

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة
م  روق ذات ) 6(وأظھرت النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة من خالل جدول رق ه يوجد ف أن

ة إحصائية ة  دالل وعتين التجريبي راد المجم ين أف ة ب ة والمھاري ارات البدني ي متوسطات االختب ف
ع  ى جمي ة وعل رات الدراسة كاف اس البعدي في متغي دي، ولصالح القي والضابطة في القياس البع

  .االختبارات موضع الدراسة

وعتين  ة أما بالنسبة لداللة الفروق في االختبار البعدي لمتغيرات الدراسة بين المجم التجريبي
رات ) 6(والضابطة فيشير الجدول رقم  ع متغي ة إحصائية في جمي ا ذات دالل ك فروق إلى أن ھنال

امج  ذ البرن ي تنفي دء ف ل الب د حصل قب افؤ ق ا أن التك ة، وبم الدراسة ولصالح المجموعة التجريبي
م  ا ھو موضح في الجدول رق ين مجموعتي الدراسة كم رح ب دريبي المقت إن أي تغ)2(الت ر ، ف ي

ه كل  ذي خضعت ل دريب ال ة للت وعتين ھو نتيجة حتمي ى كال المجم سواء كان سلبا أو إيجابا عل
ة  ذه الدراسة الحالي وعتين، وتتفق ھ ين المجم امج ب مجموعة على حدة مع مالحظة اختالف البرن
ى المجموعة الضابطة  ة عل وق المجموعة التجريبي ى تف مع جميع الدراسات السابقة التي تشير إل

ى المجموعة الضابطة، في ج ة عل رات للمجموعة التجريبي ة أو تحسن المتغي رات كاف ميع المتغي
ذه الدراسة مع دراسة  ود، (بينما اختلفت ھ ى ) 1989محم دمت المجموعة الضابطة عل ي تق الت

ذي  رح ال دريبي المقت امج الت ة البرن ا تتضح فاعلي المجموعة التجريبية في مھارة واحدة، ومن ھن
  .مجموعة التجريبية على المجموعة الضابطةأظھر تفوق ال

ا  اس البعدي لم ويعزو الباحثان تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في القي
  :يلي

امج  .1 من البرن ة ض دات التدريبي ردات الوح ا مف يغت بھ ي ص ليمة الت ة الس ة العلمي المنھجي
  .التدريب المقترح

در .2 ي الت اد األسلوب العلمي الصحيح ف دة،اعتم دريبي من حيث الش م،  ج بالحمل الت والحج
 .والكثافة
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 .استخدام عنصر التشويق والتحدي أثناء تنفيذ التمرينات ضمن البرنامج التدريبي المقترح .3

 .اعتماد األسس العلمية الصحيحة في تشكيل الحمل وتوزيع درجاته .4

ق ال .5 ة وتطبي ية المھم ق الرياض تلزمات واألدوات والمراف ه المس وفير كاف ذه ت امج وتنفي برن
 .بدقة

د  رح ق دريبي المقت امج الت ا أن البرن ين لن تھا يتب ا ومناقش ائج وتحليلھ ذا العرض للنت د ھ وبع
السرعة، (سنة في المتغيرات البدنية ) 12(أحدث تقدما شامال لدى ناشئي كرة القدم فئة تحت سن 

ة ) القوة، المرونة، الرشاقة، التحمل العام رات المھاري ي(والمتغي رة، التصويب، الس ى الك طرة عل
  ).التمرير، الجري بالكرة، رمية التماس

امج  ر البرن ى أث ويتضح مما سبق أن الھدف الرئيسي من الدراسة قد تحقق، وتم التعرف عل
ا  دم مم رة الق دى ناشئي ك ة ل ة والمھاري ة البدني التدريبي المقترح على تنمية بعض عناصر اللياق

  .سةأدى إلى تحقيق كافة فروض الدرا

ة  راد المجموع دى أف وظ ل دم الملح ة التق ات الدراس ة لبيان ائج الجدولي رت النت ا أظھ كم
التجريبية، وتميزھم عن المجموعة الضابطة في كافة متغيرات الدراسة، وھذا مؤشر حقيقي على 

 .فاعلية الوحدات التدريبية المستخدمة في البرنامج التدريبي المقترح على المجموعة التجريبية

  ستنتاجاتالا
  :في ضوء النتائج التي أظھرتھا الدراسة يمكن استنتاج مايلي

البرنامج التدريبي المقترح لمدة ثمانية أسابيع وبمعدل ثالث وحدات تدريبية أسبوعيا وبزمن  .1
درة  ر 60ق ه أث دة ل دة الواح ة للوح رات  دقيق ى تطوير المتغي ة إحصائية عل ابي ذو دالل ايج
  ).لمرونة، الرشاقة، التحمل العامالسرعة، القوة، ا. (البدنية

البرنامج التدريبي المقترح لمدة ثمانية أسابيع وبمعدل ثالث وحدات تدريبية أسبوعيا وبزمن  .2
درة  ر 60ق ه أث دة ل دة الواح ة للوح رات  دقيق ى تطوير المتغي ة إحصائية عل ابي ذو دالل ايج

 ).، رمية التماسالسيطرة على الكرة، التصويب، التمرير، الجري بالكرة(المھارية 

ة  .3 ي كاف ابطة ف ة الض ى المجموع ت عل د تفوق ة ق ة التجريبي ة أن المجموع رت الدراس أظھ
 .متغيرات الدراسة البدنية والمھارية

ي  .4 ة ف ت ذات فعالي ة كان ة التجريبي ى المجموع ارات عل ائج االختب ة أن نت رت الدراس أظھ
ة االختبارات البعدية، وھذا يدل على أن البرنامج التدريبي ا لمقترح قد كان ذا فعالية في تنمي

 .وتطوير المتغيرات البدنية والمھارية لناشئي كرة القدم
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  التوصيات
  ھا يوصي الباحث بالتوصيات االتيةاھداف الدراسة ونتائج في ضوء

اء بالمستوى  .1 تزويد االتحاد الفلسطيني بكرة القدم إلعتماد ھذه الدراسة حتى تسھم في االرتق
  .لالعبينالبدني والمھاري 

اري  .2 دني والمھ اعتماد البرنامج التدريبي المقترح كوسيلة لالرتقاء بالناشئين على الصعيد الب
 .في كرة القدم لجميع األندية ومراكز الشباب في فلسطين 

 .وضع البرامج التدريبية المقننة لما لھا من فائدة في رفع المستوى البدني والمھاري لالعبين .3

 .سنة)  15(لى فئات عمرية تحت سن إجراء دراسات مشابھة ع .4

د  .5 ا الدراسة عن ي خلصت إليھ ة الت ة والمھاري رات الدارسة البدني ار متغي ين االعتب األخذ بع
 .إعداد برامج لتدريب العبي كرة القدم

ة  .6 ة بعناي يجب استخدام التخطيط المناسب للبرنامج البدني والمھاري المقترح واإلشراف علي
  .ودقة
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