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 امللخص

 المختلفــة لفتــرة الطفولــة األعمــار بــین العبــي األساســیةالتعــرف علــى الفــروق فــي بعــض المهــارات : إلــىهــدف البحــث 
 بــین العبــي األساســیةوافتــرض الباحثــان وجــود فــروق معنویــة فــي بعــض المهــارات . بكــرة القــدم ســنة)١٢-٩ (لألعمــار المتــأخرة
 بأســلوب البحــث اســتخدم المــنهج الوصــفي إجــراءاتوفــي .  بكــرة القــدم ســنة)١٢-٩ (المتــأخرة المختلفــة لفتــرة الطفولــة األعمــار

 وقد شمل مجتمع البحث العبي منتخبات المدارس االبتدائیـة فـي مركـز وأهدافهالدراسات المسحیة وذلك لمالءمته لطبیعة البحث 
العبـًا یمثلـون )١٣٢(ونـت العینـة مـنتلمیذًا ، فیمـا تك) ٢٠٠(والبالغ عددهم ) ٢٠١٠-٢٠٠٩( الدراسیة سنةقضاء الحمدانیة لل

ــات المطلوبــة فــي الدراســة اســتخدم الباحثــان وســائل عــدة منهــا  االســتبیان وتحلیــل محتــوى . مــدارس) ٦( وللوصــول إلــى البیان
التهـدیف والدحرجـة وتنطـیط الكـرة فـي ( المهـارات هـي إن بكـرة القـدم واظهـر التحلیـل األساسـیةالمصادر العلمیة لتحدید المهـارات 

وقـد اسـتخدم الباحثـان الوسـائل . ، والتـي تـم عرضـها علـى المختـصین الـذین اقـروا صـالحیتها)هواء والمناولة والتهدیف القریـبال
،  معامـل االرتبـاط البـسیط– االنحراف المعیـاري –الوسط الحسابي (وهي ) SPSS (اإلحصائیة باالعتماد على الحقیبة اإلحصائیة
وتوصل الباحثـان الـى جملـة ). L.S.D(اقل  فرق معنوي ل – النسبة المئویة – باتجاه واحدتحلیل التباین)ف( اختبار –بیرسون 

 بكـرة القـدم للناشـئین مـع تقـدمنا األساسـیة المتوسطات الحسابیة اّن هناك تطور متصاعد في المهارات أظهرت: من االستنتاجات
الداللــة ) ألىقیاســاً (منتظمــة باالســتناد علــى او ظهــور اختالفــات حقیقیــة ). ١٢-١١) (١١-١٠) (١٠-٩(العمریــةفــي المرحلــة 

) ضـرب الكـرة نحـو هـدف مرسـوم علـى الحـائط(  الثالث في مهـارات التـصویب متمثلـة فـي اختبـارالعمریةاإلحصائیة بین المراحل 
ة فــي الهــواء والــسیطرة علــى الكــرة متمثلــة فــي اختبــار الــتحكم بــالكر ) الجــري المتعــرج بــالكرة(ومهــارة الدحرجــة متمثلــة فــي اختبــار 

تمریــر الكــرة نحــو هــدف (ظهــور فــروق غیــر منتظمــة بــین المراحــل الــثالث فــي مهــارتي التمریــر متمثلــة فــي اختبــاري ). الــسیطرة(
فــي هــاتین ) ١١-١٠) (١٠-٩(، إذ لــم تظهــر الداللــة المعنویــة فــروق بــین مرحلتــي )دقــة التــصویب (، و)مرســوم علــى األرض

  .ثان بمجموعة من التوصیات الباحأوصىوفي ضوء ذلك . المهارتین
 

 

 

A Comparative Study in the Development of a Number of Basic Skills in Soccer for Cubs 
in the Age Category of(9-12) years old 

Lecturer.Dr.Shihab.A.Al-Thaher                                            Bashar.H.Sa’eed 

Abstract 
        The study aimed at expounding the differences in a number of basic skills in soccer for 

the late childhood period in the age category of (9-12) years old. The researchers hypothesized 

that significant differences exist in some basic skills among various ages of the late  childhood 
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period between (9-12)  years old. The researchers used the descriptive method using the 

survey which is appropriate to the nature  and objectives of the study. The population of the 

study consisted of (200) pupils joining the primary school  team players in the center of 

Hamdanya District for the academic  year (2009-2010) while the study sample consists of 

(132) players representing (6) schools. the data was collected through survey and analyzing of 

the contexts of scientific literature pertinent to the subject of the study to determine the basic 

skills in soccer. The analysis showed that the skills were ( shooting , dribbling, bouncing the 

ball in the air, pass, and shooting for a short distance). The skills were presented to specialists 

in this field who validated.  

The researchers used the following tools for (SPSS) package software (Arithmetic 
mean, standard deviation, Pearson’s simple correlation coefficient, (F-Test) for unidirectional 
variance analysis, percentage, and (L.S.D). The researchers reached a number of conclusions 
as follows :  

o The arithmetic means showed a  development in the basic skills of soccer with the 
progress in age (9-10) (10-11) )(11-12) . 

o Real and ordered differences were found based on the statistical significance among 
the three age categories in the skills of (shooting) represented by (shooting towards a 
goal drawn on the wall)  , and the skill of dribbling (represented by the test of  zig zag 
running with ball) , and the control of the ball  represented by the control of the ball in 
the air . 

o Non ordered differences exists between the age categories in the skills of passing 
(represented by passing to a target drawn on the ground) , and precision of shooting as 
no significant differences were shown between the ages of (9-10) (10-11) in those skills.  

Based on above , the researcher recommended a number of recommendations.   
  :تعریف بالبحثال-١
  : المقدمة وأهمیة البحث١-١

شــئین بوجــه عــام،  ممارســة النــشاط الریاضــي یعتمــد علــى االهتمــام المبكــر بالناأثنــاء تحقیــق النتــائج المتقدمــة إن
 الناشـئون فیهـا نـصیبًا یأخـذفر جمیع المتطلبـات الالزمـة للتقـدم، وتعـد كـرة القـدم إحـدى األلعـاب الـشعبیة التـي افضال عن تو 

كبیـرًا مـن االهتمـام المبكـر، لــذلك نجـد انتـشار المـدارس الریاضــیة التـي تعنـي بتعلـیم الالعبــین وتطـویر مهـاراتهم منـذ نعومــة 
  .إظفارهم 

 سـواء تحقیق التفوق الریاضي یعتمد بالدرجـة األسـاس علـى تعلـم وٕاتقـان المهـارات األساسـیة للعبـة إنشك وما من 
 إتقانهــا یعــد األهــم إن إذ مباریــات كــرة القــدم فــيالمهــارات األساســیة تعــد أســاس األداء  أّي لعبــة أخــرى، فأمكانــت كــرة القــدم 

 المبكـــرة وتـــستمر حتـــى اعتـــزال العمـــر فـــي  تبـــدأإذاالتـــدریب علیهـــا فـــي بدایـــة التعلـــیم المبكـــر، وال تتوقـــف عملیـــة تعلیمهـــا و 
 الــوحش،(ال تخلــو وحــدة تدریبیــة مــن تمرینــات تهــدف أساســا لتحــسین مــستوى المهــارات األساســیة لــدى الالعــب فــالالعــب، 

لجیــد عنــد قابلیــة التواجــد فــي المكــان الــصحیح واختیــار الفــن ا" وعلیــه فــان المهــارات األساســیة تعنــي )٢٧,١٩٩٤، ومحمــد
  )٢٤ ،١٩٩٠،هیوز(. "الطلب

وممارسة كرة القدم فیما یخص مجتمعاتنا غالبًا ما یكون في األزقة، والشوارع، والساحات الشعبیة، ویمكـن اإلشـارة 
إلى أّن أولى الخطوات المنتظمة لممارسة اللعبة قـد تبـدأ فـي صـورتها المبـسطة ضـمن درس التربیـة الریاضـیة فـي المـدارس 

 یالحــظ مــدرس التربیــة الریاضــیة أن، ویمتــد ذلــك ویتطــور عنــدما تــنظم إحــدى المواهــب الــى فریــق المدرســة، بعــد االبتدائیــة 
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وعـــادًة یتكـــون فریـــق المدرســـة فـــي ) ٣١، ١٩٨٦، ورویـــيعبـــد الفتـــاح  (ألـــصدفهتلـــك الموهبـــة مالحظـــة عـــابرة عـــن طریـــق 
ن مرحلــة الطفولــة المتــأخرة، وتــشمل الــصف الرابــع، المــدارس االبتدائیــة مــن التالمیــذ فــي الــصفوف المتقدمــة والــذین یمثلــو 

 المـران والتـدریب یعمـل علـى أنومع ) ١٠٥، ١٩٩٤عالوي،  (سنة) ١٢(والخامس، والسادس االبتدائي، وتمتد حتى عمر 
التغیـــرات "صــقل المواهــب منــذ البدایـــة إّال اّن الطفــل محكــوم بعـــدد مــن القــوانین التـــي تفرضــها ظــاهرة النمـــو الطبیعیــة مــن 

لجــسمیة والفــسیولوجیة مــن حیــث الطــول والــوزن والحجــم والتغیــرات التــي تحــدث فــي أجهــزة الجــسم المختلفــة التــي یمــر بهــا ا
 تفرز لنا موهبة تتقدم علـى اقرأنهـا مـن أن، لذلك وبغض النظر عن الفروق الفردیة التي یمكن )١١، ١٩٩٥زهران، " (الفرد

 دراســة النمــو عنــد العبــي فــرق المــدارس االبتدائیــة وانین النمــو، لــذلك فــانّ  الغالبیــة العظمــى محكومــة بقــأنحیــث النمــو، إال 
 األداءتلعــب دورا مهمــا فــي الوصــول بــالالعبین إلــى المــستوى الریاضــي الــذي یــؤهلهم نحــو التطــور فــي ) المتــأخرةالطفولــة (

  . للمرحلة العمریة للنمو، ومن هنا تأتي أهمیة دراسة مستویات المهارات األساسیة وفقاالمهاري للعبة كرة القدم 

   : مشكلة البحث٢-١

في ظل الحماس الذي یعتري المهتمین بتنمیة وتطویر المواهب الریاضیة، نجدهم كثیرًا مـا یطـالبون هـذه المواهـب 
بمـا یفــوق طــاقتهم غــافلین عـن الطبیعــة المحكومــة بظــل قــوانین النمـو والتطــور، وقــد أثــار ذلـك انتبــاه الباحثــان بعــد مالحظــة 

 أن وجــد إذى أداء المهــارات األساســیة للعبــة كــرة القــدم لتالمیــذ المــدارس االبتدائیــة المنتظمــین ضــمن فــرق المــدارس،مــستو 
والـذي یمثـل الـصف الخـامس االبتـدائي  سـنة)١١-١٠(و والـذي یمثـل الرابـع االبتـدائي سـنة)١٠-٩(مـابین  تتبـاین  األعمار

 تـدریبات التالمیـذ علـى المهـارات إنوعلى افتـراض  ،*رس االبتدائیة الذي یمثل اكبر مراحل النمو في المداسنة)١٢-١١(و
 تفـرض طبیعـة مرحلـة النمـو إن بـالنمو الجـسمي ومـن هنـا تبـرز مـشكلة البحـث، فهـل یمكـن تتـأثراألساسیة للعبـة كـرة القـدم 

غیـر المرحلـة  متأسـاسهـل نجـد اختالفـات فـي مـستوى المهـارات علـى : ظاللها على مستوى تلـك المهـارات؟ و بمعنـى آخـر
  العمریة ؟ 

  : هدف البحث٣-١
-٩(التعرف على الفروق في بعض المهارات األساسیة بین العبي األعمار المختلفـة لفتـرة الطفولـة المتـأخرة وهـي ١-٣-١

  . بكرة القدمسنة) ١٢-١١(و )١١-١٠(و) ١٠
  : فرض البحث٤-١
) ١٢-٩(عمـار المختلفـة لفتـرة الطفولـة المتـأخرة وجود فـروق معنویـة فـي بعـض المهـارات األساسـیة بـین العبـي األ١-٤-١

 . بكرة القدمسنة) ١٢-١١ (عمراً  األكبر ولمصلحة الفئة سنة

  : مجاالت البحث٥-١
/  بكـرة القـدم فـي مركـز قـضاء الحمدانیـة سـنة) ١٢-٩ (بأعمـار فـرق المـدارس االبتدائیـة والعبـ:  المجال البشري١ -٥-١

  محافظة نینوى/قره قوش
 .ملعب نادي قره قوش/ساحات مدارس القضاء :  المكانيالمجال  ٢-٥-١

  .٢٠/١/٢٠١٠ الى ٢٠/١١/٢٠٠٩ من ابتداءً : لزمانياالمجال   ٣-٥-١
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   تحدید المصطلحات  ٦-١
   األساسیة المهارات ١-٦-١

   :بأنها) ١٩٧٨، مختار(وعرفها 
 سـواء كانـت هـذه الحركـات ،قـدم قـانون كـرة الإطـاركل الحركات الضروریة الهادفة التـي تـؤدي بغـرض معـین فـي "

  )٦٥,١٩٧٨، مختار. (  بدونهاأوبالكرة 
  : النمو٢-٦-١

  :بأنه) ١٩٩٩ ،راتب (اوعرفه
  ". اإلنسانابط متكامل خالل حیاة  ونظام متر أسلوبمجموعة من التغیرات المتتابعة التي تسیر حسب "

 )٣٧، ١٩٩٩ ،راتب(    

  : والدراسات السابقة النظرياإلطار -٢
   :طار النظري اإل١-٢
   :)التكنیك( بكرة القدم األساسیة المهارات ١-١-٢

 الفنــــي األداء أســــلوب تحــــسین  عــــنفــــضالً ه،عنــــد تطــــویر مهــــارة معینــــة للریاضــــي یجــــب بنــــاء القــــدرة الوظیفیــــة ل
) افنیـــ( الحركــة الــصحیح میكانیكیــا أداء أســلوبوبــذلك فــان التكنیــك هــو ، الــصحیح وهــذا مــا نــسمیه التكنیــك) المیكــانیكي(

، وقـد وضـع الخبـراء )١٠٢,١٩٨٩، محجـوب (األسـاسلمهارة معینة وهو جزء مكمل ومهم مـن المهـارة ولكنـه لـیس جزءهـا 
 الـــسلوك بأنـــه) "مجیـــد( فقـــد عرفـــه اآلراءوالمختـــصون فـــي مجـــال التربیـــة الریاضـــیة تعـــاریف عدیـــدة واخـــذ الباحثـــان بـــبعض 

 مجهـــود للحـــصول علـــى النتـــائج الریاضـــیة العالیـــة بأقـــلریاضـــیة الحركـــي النـــاتج عـــن عملیـــة التعلـــیم والتـــدریب للحركـــات ال
اللعــب ، المهــارة الفردیــة ،التكیــف، اآلتیــة مركــب مــن العوامــل بأنــه) "Yonker & Wade(، وعرفــه )٣٠,١٩٨٨،مجیــد"(

طرة  بــدون الــسیإذ كبیــرة أهمیــة" للتكنیــك إن) الفریــد(، ویؤكــد )Wade&Yonker,1976,96"( ومعرفــة قــوانین اللعبــةألفرقــي
 تحقیــق اللعــب هــو بالحركــة مــع إمكانیــة إن علــى افتــراض األولویــةعلــى الكــرة ال یمكــن  الــسیطرة علــى اللعــب لهــذا كــان لــه 

االستحواذ على الكرة والتكنیـك الجیـد یمنـع فقـدان الكـرة ویعمـل علـى تقلیـل الحركـة الفائـضة والكفـاح المـزدوج السـتعادة الكـرة 
هـا التفـوق فـي الهجـوم والـدفاع  بـالكرة او بـدونها  فردیـا او باالشـتراك فـي مقابلـة الخـصم والتكنیك هو الطریقة التي یمكـن ب،

 أن إلـى Larson) الرسـون(ویـشیر) ١٩,١٩٨٠،الفریـد( الالعب والفریق الخططیـة إمكانیةویعمل التكنیك الجید على زیادة 
ین مـن الجوانـب البدنیـة والتكوینیـة والنفـسیة الوصول إلى المستویات العالیة في المجال الریاضي یتطلـب تـوفیر مـستوى معـ"

 لتوجیــه عملیــات التــدریب كمــا  رئیــساً  تعــد محــوراً األنــشطة لتلــك األساســیة تحدیــد هــذه المتطلبــات أن إذ ،والخططیــة والذهنیــة
 )یـكالتكن( إن، لـذا یـرى الباحثـان ) ٣٨,١٩٩٥ ،ومنـدور شـفیق"(یمكن االستفادة من تلـك المتطلبـات فـي عملیـات االختیـار 

 المــدرب فلــه دور فــي أمــا األولــىهــو مهــارة الالعــب وقدراتــه الفنیــة والبدنیــة والعقلیــة والذهنیــة وهــو مــرتبط بالالعــب بالدرجــة 
  .توجیه وتوظیف هذه المهارة 

   : لكرة القدماألساسیة المهارات أنواع  ٢-١-٢
  : قد قسمتها إلى نوعین في كرة القدم متنوعة ومترابطة وبعض المصادر العلمیة األساسیةالمهارات 

  . بدون كرةأساسیة مهارات -
  ).٢٧,١٩٩١،خلیل ( بالكرة أساسیة مهارات -

  : على ثالث مجموعات أیضا)  (Stangslawوقسمها 
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  ).التهدیف(الضرب إلى المرمى : الرئیسة -
  .دحرجة الكرة  والمراوغة، الحركة بدون كرة: األساسیة -
  )Stangslaw,1985,27).(اوالتالمن( والضرب اإلخماد:  المساعدة-
  :فیقسمونها إلى ) الخشاب وآخرون (أما

الخـــــشاب ).(مهـــــارات حـــــارس المرمـــــى،، التهـــــدیف، الدحرجـــــة، الخـــــداع، القطـــــع، الرمیـــــة الجانبیـــــةاإلخمـــــادالمناولـــــة، (
 بــالرأس  كــرة القــدم تعتمــد مــن الناحیــة الفنیــة علــى الركــل بالقــدم والــنطحإن"یقــول ) الفریــد(لكــن  )١٤٢,١٩٩٩،وآخــرون

واستقبال الكرة والسیطرة علیها والجري بها والخداع الفـردي وقطـع مـسار الكـرة والتهـدیف ورمیـة التمـاس وتكنیـك حـارس 
  .)٢١,١٩٨٠،الفرید. (المرمى

  : النمو٣-١-٢
تماعیـة النمو بمعناه النفسي یعني التغیـرات الجـسمیة، والفـسیولوجیة، والعقلیـة المعرفیـة، والتغیـرات االنفعالیـة، واالج

تغیــرات منتظمــة : التــي یمــر بهــا الفــرد فــي مراحــل نمــوه المختلفــة، ویقــسم العلمــاء والمربــون هــذه التغیــرات إلــى قــسمین همــا
وتستمر لمدة طویلة وتحدث على وجه الخصوص في المراحل المبكرة من عمر اإلنسان، وتغیرات مؤقتـة وهـي ناجمـة عـن 

 ) ١٩٩٤،٩١ ،عـالوي( ویتفـق كـل مـن ) ١٣ ،٢٠٠٢ یاسـین وآخـرون،(طارئـة ها مؤقتـة و المرض وال یمكن عدها نموًا ألنّ 
  : على وجود مظهرین رئیسین للنمو هما ) ٢٠، ٢٠٠٠ ،عریفیج(و )٢٣، ١٩٨١، السید( و) ٣٧ ،١٩٩٩ ،راتب(و
ـــوزن، والطـــول، ) structure ( النمـــو التكـــویني- ـــشكل الجـــسماني مـــن حیـــث ال ـــاء وال ـــه نمـــو العـــضالت فـــي البن ویقـــصد ب

  .ألعراض، والمحیطاتوا
 ویقصد بـه نمـو الوظـائف الجـسمیة، والعقلیـة، واالجتماعیـة التـي تـسایر تطـور حیـاة الطفـل، )function( النمو الوظیفي -

  ) .١٤، ١٩٩٥، زهران(واتساع نطاق بیئته 
   ) سنة١٢-٩ األشبالعند ( خصائص النمو ٤-١-٢

  :للنمو عدة خصائص منها 
  خصائص النمو الجسمي-أوال

  .لق ویعمل أي شيء بسرعة فهو متوثب النشاط ولكنه یتعب بسرعة ینط -
 . هذه الفترة تكوینًا للجسم دتع -
 . یجد متعة في النشاط الجسماني -
 .  حیویةوأكثر اقل خیالیة األلعابتصبح  -
 .زیادة في الوزن وطول القامة  -
  العمرالنمو السریع في هذه الفترة مع اختالف كبیر بین الفتیة في هذا  -
   الخصائص النفسیة والعقلیة  -یاثان
  .عمر مما ینتج عنه اختالف مستوى الذكاء بین الفتیة في هذا الاإلدراكنمو سریع في مستوى  -
 . لفهم المعنى أهمیةذاكرة الطفل آلیة تحفظ دون  -
 .حساس للنقد وقد یبكي بسرعة  -
  .لحوح-أناني–غیر صبور انفعالي  -

  .مدى االنتباه قصیر وینتقل من شيء آلخر -
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   :واألخالق خصائص المفاهیم -ثالثا
  . له القدرة على التقییم، أو قد یقدر ما سوف یحث له -
 .یجد صعوبة في ادراك المفاهیم المعنویة ویحتاج الى معلومات حسیة  -

 .في نهایة المرحلة یبدا في تعلم المفاهیم  -

 .قادر على التحكم في نفسه  -

  :اآلخرینخصائص التعامل مع -رابعا
  .ویتعامل مع بیئته الخارجیة بما فیها الكبار ایجابي  -
 .یبدأ الجنسان في االفتراق عن بعضهما البعض  -

 .یقاوم الكبار مع سعیه الى مدحهم  -

  .اآلخرین الصداقات مع إقامة في یبدأ -

 com.Scoutsarena.www  اقرأنه في التجمیع على شكل جماعات مع یبدأ -

  : الدراسات المشابهة٢-٢
   :)٢٠٠١( دراسة جابر ١-٢-٢

   "سنة ١٤-١٢تحدید القدرة المهاریة لالعبي كرة القدم للناشئین تحت " 
 عــن وضــع فــضالً  ، المــستخدمةاألساســیة مــن المعلومــات العلمیــة لالختبــارات المهاریــة التأكیــدهــدفت الدراســة إلــى 
 البحــث اســتخدم الباحــث إجــراءاتوفــي . ســنة ١٤-١٢ مــن  عمــر كــرة القــدم فــي فــياألساســیةمــستویات معیاریــة للمهــارات 

 أندیــةالعبــًا مــن ) ١٦١(وتكونــت عینــة البحــث مــن ،  المــسحي وذلــك لمالءمتــه لطبیعــة البحــث باألســلوبالمــنهج الوصــفي 
 العمــر نفــسهدم مــن طالبــًا  مــن غیــر الممارســین لكــرة القــ) ٥٤ (أخــرى وعینــة اإلمــارات والــشباب والــشارقة فــي دولــة األهلــي

المتوسـط الحـسابي  (اإلحـصائیةواسـتخدم الباحـث الوسـائل . وبنفس المواصفات من مدارس منطقتي الشارقة ودبي التعلیمیـة
  ).  تحلیل التباین،معامل االرتباط ، )تاختبار ( ،االنحراف المعیاري  ،

وخاصة تلك التي تعمل على تنمیـة وتطـویر التكنیـك  تقنین برامج التدریب أهمیة: أآلتیةوتوصلت الدراسة إلى االستنتاجات 
 عمـر فـي كـرة القـدم  فـي األساسـیة بـدء الـتعلم والتـدریب علـى المهـارات - الـصغیرة العمریـةالمهاري في كـرة القـدم للمراحـل 

  .مبكرة
   : منهج البحث١-٣

  .حل مشكلة البحث لاألمثلاستخدم  الباحثان المنهج الوصفي بأسلوب الدراسات المسحیة بوصفه األسلوب 
  : مجتمع البحث وعینته٢-٣

ــــــدم  ــــــة بكــــــرة الق ــــــة فــــــي مركــــــز قــــــضاء الحمدانی ــــــذ الدراســــــة االبتدائی    لألعمــــــارحــــــدد مجتمــــــع البحــــــث مــــــن تالمی
ـــــــــــالغ ) ٨(مـــــــــــدارس مـــــــــــن مجمـــــــــــوع ) ٦(وبواقـــــــــــع ) ٢٠١٠-٢٠٠٩(  للعـــــــــــام الدراســـــــــــي ســـــــــــنة) ١٢-٩(   مـــــــــــدارس والب

 وتـم تقـسیمهم إلـى سـت فـرق وبمعـدل ا  العبـ) ١٣٢( ختیارهـا عمـدیا فبلغـت عینـة التطبیـق فقـد تـم اأما تلمیذاً ) ٢٠٠( عددهم
  : من كل مدرسة، وقد روعي عند اختیار عینة البحث ما یأتي ا  العب)٢٢(

 . یحتلون الفئات العمریة أعالهنجمیع الالعبی -

 .العباً )١٢(تم استبعاد حراس المرمى من عینة البحث وعددهم -
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 الكبیرة منهم والغیاب والمنتمـین للفـرق الریاضـیة فـضال عـن الـذین لـم یكملـوا األعمارو تم استبعاد التالمیذ الراسبین  -
  ا  العب) ٦٨( البحث وعددهم إجراءات

ـــغ عـــدد   علمـــا بـــان األصـــليمـــن المجتمـــع %) ٦٠(أي بنـــسبة  ، ا  العبـــ) ١٢٠( العینـــة بـــشكلها النهـــائي أفـــرادوعلیـــه فقـــد بل
  . تفاصیل عینة البحثیبین) ١( رقمث والجدولالالعبین مقسمین على المراحل العمریة الثال

  مجتمع البحث وعینته)١(  رقمالجدول

  العینة  المستبعد  المجتمع  اسم المدرسة

  ٢٠  ١٢  ٣٢  نجد
  ٢٠  ١٧  ٣٧  التغلبیة
  ٢٠  ١٣  ٣٣  قرة قوش
  ٢٠  ١٥  ٣٥  التسامح
  ٢٠  ١٣  ٣٣  المعلم
  ٢٠  ١٠  ٣٠  اور

  ١٢٠  ٨٠  ٢٠٠  المجموع
  

  مقسمین على المراحل العمریةعینة البحث )٢( رقمالجدول

  العدد  المرحلة العمریة
٣٠  ١٠-٩  
٤٢  ١١-١٠  
٤٨  ١٢-١١  

  : األجهزة واألدوات المستخدمة٣-٣
 )١٥(عدد  كرات قدم −

 )٣(من الثانیة عدد ١/١٠٠ ألقربساعات إیقاف تقیس الزمن  −

 )٦(عدد  شواخص −

 )١(عدد م)٥٠(شریط قیاس بطول −

 بورك ابیض  −

 طباشیر −

 میزان طبي −
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  : تحدید المهارات األساسیة١-٤-٣

والدراســات  العلمیــة ألجــل تحدیــد المهــارات األساســیة الداخلــة فــي البحــث قــام الباحثــان بتحلیــل محتــوى المــصادر
  فــي أطروحــة الــدكتوراه اذ تــم تحدیــد أهــم المهــارات ) مكــي محمــود الــراوي(واالســتعانة بالمــسح الــذي قــام بــه الباحــث الــسابقة

الختیــار المهــارات التــي  *ومــن ثــم عرضــها علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمختــصین) ١ ( رقــمملحــقالدم القــ بكــرة األساســیة
، )التنطـــیط( الــتحكم بـــالكرة فــي الهـــواء( تـــم االتفـــاق حــول مهـــارات إذ ، مـــع المرحلــة العمریـــة والمــستوى الفنـــي للعینــةتــتالءم

  ) التهدیف، )التمریر(المناولة ، بالكرة الدحرجة
   : المهارات األساسیة اختبارات٢-٤-٣

) ٢(بعد تحدید المهارات األساسیة الداخلة في البحث تم ترشیح عـدد مـن االختبـارات الممثلـة لهـذه المهـارات ملحـق
  :اآلتیة والذین اقروا صالحیتها، وتحددت باالختبارات أنفسهموتم عرضها على المختصین 

  ).ثا٣٠(ولمدة ) قدم٢٠( بعدنالمتداخلة ممستطیالت تم قیاسها باختبارالتهدیف على ال/دقة التصویب القریب -١
  )٣٨,١٩٩٧،خالد ( 

   )(Thomson,1948, 4 . زمنبأقصرشواخص ) ٥( المتعرج بالكرة بینيباختبار الجر تم قیاسها /الدحرجة-٢
  ). یاردة٢٠(تمریر الكرة نحو هدف مرسوم على األرض من بعد  وتم قیاسها باختبار/ اختبار دقة المناوله-٣

  )٢١٣,١٩٩٩، وآخران خشابال(
  .  عدد من المراتألكبرتم قیاسها باختبار السیطرة على الكرة )/تنطیط الكرة(السیطرة على الكرة-٤

  )١٢٣,١٩٩١،إسماعیل(
  .تم قیاسها باختبار التهدیف على مرمى كرة ید داخل مرمى كرة قدم/  دقة التصویب البعید-٥

  )١٩٩٧،١٣٥،خالد( 
  :ختبارات األسس العلمیة لال٣-٤-٣
   : الصدق١-٣-٤-٣

   :ألجل إیجاد الصدق تم استخدام طریقتین
صــــدق المحكمــــین، إذ تــــم عــــرض االختبــــارات علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــین اللــــذین اقــــروا صــــالحیتها، وبــــذلك عــــدة  -

  .االختبارات صادقة منطقیاً 

                                                 
 خبراء والمختصین الذین عرضت علیهم استمارة االستبیانالسادة ال *
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  ..........................دراسة مقارنة يف منو بعض املهارات األساسية لألشبال

 ١١٦

 القیـاس أخطـاءالتـي خلـصت مـن . صدق الدرجات التجریبیة لالختبـار بالنـسبة للـدرجات الحقیقیـة" الصدق الذاتي ، وهو -
 یكـــون أن، علــى شـــرط )٢٧٥، ٢٠٠٠عـــالوي، " ( لمعامـــل ثبـــات االختبــارألتربیعــيویقــاس الـــصدق الــذاتي بالجـــذر .. 

 ).٣( االختبار، وقد تم ذلك وكما في الجدول إعادة -الثبات قد اجري بطریقة االختبار

  :الثبات ٢- ٣- ٤- ٣
العبــًا ) ٢٠( تــم اختیــار إذ لغــرض اســتخراج ثبــات االختبــارات ) االختبــارإعــادة -االختبــار (تــم اســتخدام طریقــة 

اختیروا بالطریقة العشوائیة مـن بـین المـدارس المـشمولة بالبحـث علمـا بـان الباحثـان لـم یـستبعدهم عنـد التطبیـق النهـائي وقـد 
 تحـــت األولیـــق  مـــن التطبأیـــام) ٧( وتـــم اعـــادة االختبـــار بعـــد ١/١١/٢٠٠٩تـــم تطبیـــق المقیـــاس علـــى هـــذه العینـــة بتـــاریخ 

  وكمــا مبــین فــي الجــدول معامــل االرتبــاط البــسیط بــین التطبیقــین معبــرًا عــن معامــل الثبــاتإیجــادالظــروف نفــسها ومــن ثــم 
ـــم ـــي تقـــل معامالتهـــا عـــن)"٣(رق ـــة وغیـــر الموضـــوعیة هـــي الت ـــر الثابت ـــصادقة وغی ـــر ال ـــارات غی عـــالوي )"(٠.٧٠(ان االختب

  )٣٢٨، ٢٠٠٠،ورضوان
   والصدق الذاتي لالختبارات المستخدمةالثبات) ٣(  رقمالجدول

  الصدق الذاتي  الثبات  اسم االختبار
  ٠.٩٠  ٠.٨١  اختبار ضرب الكرة نحو هدف مرسوم على حائط

  ٠.٩١  ٠.٨٣  اختبار تمریر  الكرة نحو هدف مرسوم على األرض
  ٠.٩٣  ٠.٨٧  اختبار ضرب الكرة نحو الهدف
  ٠.٩٢  ٠.٨٥  اختبار الجري المتعرج بالكرة

  ٠.٨٩  ٠.٨٠  بار التحكم بالكرة في الهواءاخت

  : التجربة االستطالعیة٥-٣
ومــن ، من أهــم اإلجــراءات الــضروریة لغــرض تنفیــذ متطلبــات العمــل العلمــي الــدقیقدإّن التجربــة االســتطالعیة تعــ  

العیة بتــاریخ   التجربــة االســتطإجــراءقتــصادیة فــي الجهــدین المــادي والبــشري تــم االاجــل تــذلیل الــصعوبات واإلجــراءات غیــر 
  :  وكان الهدف منها١١/١١/٢٠٠٩

 * المـساعدفضًال عن تـدریب فریـق العمـل، تشخیص المعوقات والسلبیات التي تصادفنا عند إجراء التجربة الرئیسة −
 .على كیفیة التسجیل للبیانات

 .تعلیم العینة كیفیة أداء االختبارات وتالفي األخطاء −

 . اختبارتحدید الوقت الكافي الذي یستغرقه كل −

 .تحدید فترات الراحة المناسبة لعینة البحث −

 .التأكد من مدى مالئمة هذه االختبارات لمستوى عینة البحث −

                                                 
* 
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  ..........................دراسة مقارنة يف منو بعض املهارات األساسية لألشبال

 ١١٧

  : التطبیق النهائي٦-٣
  :یأتي قبل تطبیق االختبارات الخاصة بالبحث وكما اإلداریةقام الباحثان ببعض الخطوات   

  .  االختباراتإلجراء الحمدانیة للحصول على الموافقات  المدارس االبتدائیة في مركز قضاءبإداراتاالتصال 
االتصال بفریق العمل المساعد والمدربین من اجل تحدید مواعید تطبیـق االختبـارات الخاصـة بالبحـث وفقـا للخطـة الزمنیـة 

   .٦/١٢/٢٠٠٩ لغایة ٢٠/١١/٢٠٠٩من 
ـــارات الـــساعة التاســـعة صـــبواســـتأنف   ـــان وفریـــق العمـــل تطبیـــق االختب ـــد راعـــى عـــدة  الباحث ـــذ أمـــوراحا وق ـــد تنفی  عن

  :االختبارات منها
  . لجمیع المدارس الظروف نفسها االختبارات في الوقت نفسه وتحت إجراءتم  -١
 مــن مــدى اســتیعاب للتأكــدتــم شــرح وعــرض كیفیــة تنفیــذ مفــردات االختبــار الخاصــة بالمهــارات للتالمیــذ عینــة البحــث  -٢

 .التالمیذ لطریقة التنفیذ

 . بعض المحاوالت التجریبیةإعطاء قبل االختبارات وتم اإلحماء إجراءین الى تم توجیه الالعب -٣

 فـي األولـىاذ تجـري االختبـارات الـثالث ، صـباحاً )١١-٩ (نفذت االختبارات في توقیت یومي موحـد مـا بـین الـساعة -٤
  :یلي كما فیما یجري االختباران الرابع والخامس في الیوم الثاني وكان تسلسل االختبارات ،األولالیوم 

  .  اختبار التحكم بالكرة في الهواء-
 . اختبار ضرب الكرة نحو هدف مرسوم على حائط-

  . اختبار تمریر  الكرة نحو هدف مرسوم على األرض-
  . اختبار ضرب الكرة نحو الهدف-
  . اختبار الجري المتعرج بالكرة-
  : الوسائل اإلحصائیة٧-٣

) الكومبیـوتر(طة الحاسـبة اآللیـة ابوسـ) spss(اد على الحقیبـة اإلحـصائیة تم استخدام الوسائل اإلحصائیة باالعتم  
طریقـة اقـل فـرق ،  باتجـاه واحـدتحلیـل التبـاین، )بیرسـون(معامل االرتباط البسیط، االنحراف المعیاري، الوسط الحسابي(وهي

   .)النسبة المئویة، )L.S.D(معنوي
  : عرض النتائج ومناقشتها-٤
  :في هذا الفصل عرض النتائج بالجداول اإلحصائیة ، ومن ثم مناقشتها وكما یأتيسیتم : عرض النتائج١-٤
   : عرض نتائج اختبار ضرب الكرة نحو هدف مرسوم على الحائط١-١-٤

   الثالث مقاسًا بالدرجةالعمریةالوصف اإلحصائي الختبار ضرب الكرة نحو هدف مرسوم على الحائط بین المراحل )٤(رقمالجدول 
  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  عمریةالالمراحل 

٧.٤٠٣٤  ٢٩.١٠٠٠  ١٠-٩   
٨.٢٤٩٠  ٣٢.٨٢٥٠  ١١-١٠  
٧.٥١٩٢  ٤٢.٧٧٥٠  ١٢-١١  

  
  

   الثالثالعمریةتحلیل التباین في اختبار ضرب الكرة نحو هدف مرسوم على الحائط بین المراحل  )٥(  رقمالجدول
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  ..........................دراسة مقارنة يف منو بعض املهارات األساسية لألشبال

 ١١٨

  بةو المحس) ف(قیمة   ربعاتمتوسط الم  مجموع مربعات  درجات الحریة  مصدر التباین
  ١٩٩٩.٢٢٥  ٣٩٩٨.٤٥  ٢  بین المجموعات

   ٥٩.٧٩٨  ٦٩٩٦.٣٥  ١١٧  داخل المجموعات
    ١٠٩٩٤.٨  ١١٩  المجموع الكلي

  
٣٣.٤٣*  

  

 ٣.٠٧) = ١١٧-٢(، ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف(قیمة     

  الثالث في الفروق في اختبار العمریةقیمة اقل فرق معنوي بین المراحل )٦ ( رقمالجدول
  ضرب الكرة نحو هدف مرسوم على الحائط

  العمریةالمراحل 

  -س  

١٠-٩  
٢٩.١٠  

١١-١٠  
٣٢.٨٢  

١٢-١١  
٤٢.٧٧  

١٣.٦٧  *٣.٧٢    ٢٩.١٠  ١٠-٩*  
٩.٩٥      ٣٢.٨٢  ١١-١٠*   
  ٢.٨٣  =  l.s.dقیمة              *

 العمریــةبــین المراحــل  هــدف مرســوم علــى الحــائطالــذي یــشیر إلــى اختبــار ضــرب الكــرة نحــو ) ٥(رقــممــن الجــدول 
  مــن القیمــة الجدولیــة عنــد نــسبة اكبــربة و المحــس) ف(الــثالث، نالحــظ وجــود فــروق معنویــة بــین المراحــل ، وذلــك ألّن قــیم 

 أي المجموعـــات لمـــصلحة، وبمـــا اّن جـــدول تحلیـــل التبـــاین ال یحـــدد الفـــروق )١١٧-٢(، ودرجـــة حریـــة  )٠.٠٥ (≤خطـــأ 
 . نلجأ الى اختبار اقل فرق معنوي ویعتمد على نتائج تحلیل التباینالثالث فسوف

الـثالث  لعمریـة هنـاك فـروق معنویـة بـین المراحـل اأن  نجد l.s.d  اقل فرق معنويووفق قیمة) ٦(رقمن الجدول م
   : تفوق هذه القیمة،  وكما یأتياألوساط الفروق بین أنإذ 

 ).١١-١٠(مصلحةول) ١١-١٠(و ) ١٠-٩ ( -

 ).١٢-١١ (مصلحةول) ١٢-١١(و ) ١٠-٩ ( -

  ).   ١٢-١١(لمصلحةو ) ١٢-١١(و) ١١-١٠  (-     
  : مناقشة نتائج اختبار ضرب الكرة نحو هدف مرسوم على الحائط٢-١-٤

 هنـاك أنوالخاصـة بمهـارة ضـرب الكـرة نحـو هـدف مرسـوم علـى الحـائط نالحـظ ) ٦ ،٥ ،٤ ( المرقمةمن الجداول
 وهـو مـا یحقـق جـزء مـن فـرض البحـث وذلـك نـاتج عـن سـنة) ١٢-١١(العمریـة حلة المر لحةمصفروقا ذات داللة معنویة ول

 القیاسـات الجـسمیة أنالـى ) مـاثیوس( یـشیر إذ ،األساسـیة متغیر الطول والـوزن والقـدرات البدنیـة فـي بعـض المهـارات تأثیر
ویعــزى ذلــك الــى التفــاوت الــذي یفــرزه .ز  ارتبــاط بمــستوى االنجــاأهمیــة المهــاري ولهــا األداء العوامــل المــؤثرة علــى أكثــرمــن 

 بـالتطور یأخـذوهـذا النمـو ) ٦٤,١٩٩٥،زهـران (العمریة النمو یسیر بشكل تصاعدي في هذه المرحلة أن إذ،النمو الجسمي 
ا بحكـم التطـور الحاصـل فـي عمـر  األكبـر لالعـب األساسـیة المهـارات أداء ممـا یـؤثر علـى األكبـر العمریةالمرحلة  لمصلحة
 اقــل والتــي تخــرج عــن هــذا النطــاق نتیجــة ةیــعمر  مرحلــةسمي مــع انــه قــد یظهــر لــدینا بعــض الحــاالت التــي تــشكل نمــوه الجــ

 تتفـــوق علـــى بقیـــة األكبـــر العمریـــة انـــه تحـــت قـــوانین التطـــور فـــان المرحلـــة أالالبراعـــة الحركیـــة والتفـــوق الحركـــي الملحـــوظ 
 األداء التفـــوق فـــي أنعلـــى ) Williams,1976(و) Ryan,1974(و)  Bell,1971( یؤكـــد كـــل مـــن إذ األدنـــىالمراحـــل 
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 ١١٩

ــــرحمن(و) ١٩,١٩٨٧،الكاشــــف(الحركــــي یــــرتبط بمقــــاییس الجــــسم نتیجــــة لعوامــــل بدنیــــة ومیكانیكیــــة  ــــد ال ) ٥٨,١٩٨٣،عب
  .)Williams,1976,9(و
   : عرض نتائج اختبار الجري المتعرج بالكرة١-٢-٤

  العمریةالكرة بین المراحل الوصف اإلحصائي الختبار الجري المتعرج ب )٧( رقمالجدول 
  الثالث مقاسًا بالثانیة

  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العمریةالمراحل 
٥.٤٤٨٨  ٣٨.٢٤٥٨  ١٠-٩  

٤.٠٦١٧  ٣٣.٣٢١٥  ١١-١٠  
٢.٥١١٥  ٢٩.٩٤٨٨  ١٢-١١  

   الثالثالعمریةتحلیل التباین في اختبار الجري المتعرج بالكرة بین المراحل  )٨(رقمالجدول 

) ف(قیمــــــــــــــــــــة   متوسط المربعات  مجموع مربعات  درجات الحریة  تباینمصدر ال
  المحتسبة

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع الكلي

٢  
١١٧  
١١٩  

١٣٩٢.٨٥٢  
٢٠٤٧.٣١١  
٣٤٤٠.١٦٢   

٦٩٦.٤٢٦  
١٧.٤٩٨   

  
٣٩.٧٩*  

  ٣.٠٧) = ١١٧-٢(، ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف(قیمة *    
 الــثالث، نالحــظ وجــود العمریــة بــین المراحــل  الــذي یــشیر إلــى اختبــار الجــري المتعــرج بــالكرة) ٨(رقــممــن الجــدول 

،  )٠.٠٥ (≤  مـــن القیمـــة الجدولیـــة عنـــد نـــسبة خطـــأ اكبـــربة و المحـــس) ف(فـــروق معنویـــة بـــین المراحـــل ، وذلـــك ألّن قـــیم 
 أي المجموعات الثالث فـسوف نلجـأ الـى ةلمصلح، وبما اّن جدول تحلیل التباین ال یحدد الفروق ) ١١٧-٢(ودرجة حریة 

  .اختبار اقل فرق معنوي ویعتمد على نتائج تحلیل التباین

   الثالث في اختبار الجري المتعرج بالكرةالعمریةقیمة اقل فرق معنوي بین المراحل  )٩(  رقمالجدول
  العمریةالمراحل 

  -س  

١٠-٩  
٣٨.٢٥  

١١-١٠  
٣٣.٣٢  

١٢-١١  
٢٩.٩٥  

٨.٢٩  *٤.٩٢    ٣٨.٢٤٥  ١٠-٩*  
٣.٣٧      ٣٣.٣٢١٥  ١١-١٠*  
  ١.٥٣  =    l.s.dقیمة              *

 الـثالث العمریـة   نجد اّن هناك فروق معنویة بین المراحـلl.s.d  اقل فرق معنويووفق قیمة) ٩ ( رقممن الجدول
  : تفوق هذه القیمة،  وكما یأتياألوساط الفروق بین أنإذ 

 ).١١-١٠ (لمصلحةو ) ١١-١٠(و ) ١٠-٩ ( -

 ).١٢-١١ (لمصلحةو ) ١٢-١١(و ) ١٠-٩ ( -

  ).   ١٢-١١ (لمصلحةو ) ١٢-١١(و) ١١-١٠   (-
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 ١٢٠

 : مناقشة نتائج اختبار الجري المتعرج بالكرة٢-٢-٤

 العمریــة المرحلــة لمــصلحة عینــة البحــث و أفــرادان هنــاك تطــورا معنویــا لــدى ) ٩، ٨، ٧ ( المرقمــةتوضــح الجــداول
 ایجـابي علـى مهـارة الدحرجـة تـأثیر فـي الـصفات البدنیـة لـه سنج التـي ظهـرت الـى ان التحـعزو الباحثان النتائحوی، األخیرة

بـان تطـویر مهـارة الدحرجـة یعـود الـى ان هـذه المهـارة تجمـع بـین صـفات بدنیـة عدیـدة " في هذا الصدد ) الحجیة (أشار إذ،
"  مهــــــارة الدحرجــــــة مــــــع الكــــــرة  الكبیــــــر فــــــي تطــــــویراألثــــــروهــــــي الــــــسرعة والرشــــــاقة والتوافــــــق والتــــــوازن الــــــذي كــــــان لــــــه 

 العاشــرة تبــرز الفــروق الفردیــة عمــر اللیاقــة الحركیــة فــي أمفــالتطور الحركــي ســواء فــي اللیاقــة البدنیــة ) ٨٨,٢٠٠٥،الحجیــة(
 مـن الـسیطرة علـى األطفـالفـان النمـو البـدني فـي هـذه المرحلـة یمكـن "كـذلك ،بحدة ووضوح في تحصیل المهـارات الحركیـة 

 أنوبمــا ) ٩٩,١٩٨٢،الخــولي وراتــب" (حركیــة بدقــة وال ســیما تلــك التــي لــم تكــن فــي اســتطاعتهم مــن قبــل  المهــارات الأداء
ًا یكــون فــي عمـر  األكبــرفــان الطفـل ) ٢٨٢,١٩٨٧، ورضـوان عــالوي( المهـاري یظهــر بارتفـاع مــستوى اللیاقـة البدنیــة األداء

 ذلـك أسـبابكمـا یعـزو الباحثـان ،  المهـارات الحركیـةداءأًا ویكون اقدر علـى عمر  األقل من أفضلحالة تطور للیاقة البدنیة 
  . یتمیز بها العب كرة القدمأن في صقل هذه المهارة المهمة التي یجب األثرالى التمارین المركزة التي لها 

  :األرض عرض نتائج اختبار تمریر الكرة نحو هدف مرسوم على ١-٣-٤
 الثالث مقاسًا العمریة بین المراحل األرضلكرة نحو هدف مرسوم على الوصف اإلحصائي الختبار تمریر ا )١٠( رقمالجدول 

  بالدرجة
  االنحراف المعیاري   الوسط الحسابي    العمریةالمراحل 

٨.٢٥٠٨  ٢٣.٠٢٥٠  ١٠-٩  
٥.٤٧٠١  ٢٤.٩٧٥٠  ١١-١٠  
٦.١٨٠٢  ٣٠.٩٠٠٠  ١٢-١١  

   الثالثالعمریة األرض بین المراحل تحلیل التباین في اختبار تمریر الكرة نحو هدف مرسوم على )١١( رقمالجدول 
  المحتسبة) ف(قیمة   متوسط المربعات  مجموع مربعات  درجات الحریة  مصدر التباین

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع الكلي

٢  
١١٧  
١١٩  

١٣٤٥.٦٥٠  
٥٣١١.٥٥٠  
٦٦٥٧.٢٠٠   

٦٧٢.٨٢٥  
٤٥.٣٩٨   

  
١٤.٨٢*  

  ٣.٠٧) = ١١٧-٢( ودرجة حریة ،٠.٠٥ ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف(قیمة    * 
 العمریـةبـین المراحـل  الـذي یـشیر إلـى اختبـار تمریـر الكـرة نحـو هـدف مرسـوم علـى األرض) ١١(رقـممن الجـدول 

  مــن القیمــة الجدولیــة عنــد نــسبة اكبــربة و المحــس) ف(الــثالث، نالحــظ وجــود فــروق معنویــة بــین المراحــل ، وذلــك ألّن قــیم 
 أي المجموعـــات لمـــصلحة جـــدول تحلیـــل التبـــاین ال یحـــدد الفـــروق أن، وبمـــا )١١٧-٢(، ودرجـــة حریـــة  )٠.٠٥ (≤خطـــأ 

  .الثالث فسوف نلجأ الى اختبار اقل فرق معنوي ویعتمد على نتائج تحلیل التباین
   الثالث في اختبار تمریر الكرة نحو هدف مرسوم على األرضالعمریةقیمة اقل فرق معنوي بین المراحل ) ١٢(رقمالجدول 

  العمریةل المراح
  -س  

١٠-٩  
٢٣.٠٢  

١١-١٠  
٢٤.٩٧  

١٢-١١  
٣٠.٩٠  

٧.٨٧  ١.٩٥    ٢٣.٠٢  ١٠-٩*  
 *٥.٩٢      ٢٤.٩٧  ١١-٢.٤٧١٠  =    l.s.dقیمة      *

  ٢.٤٧  =    l.s.dقیمة  *          
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 ١٢١

 ان   إذالعمریـة  نجد اّن هناك فـروق معنویـة بـین المراحـل l.s.d  اقل فرق معنويووفق قیمة) ١٢(رقممن الجدول 
   تفوق هذه القیمة،  وكما یأتياألوساطالفروق بین 

 ).١٢-١١ (لمصلحةو ) ١٢-١١(و ) ١٠-٩ ( -

 ).١٢-١١ (لمصلحةو ) ١٢-١١(و) ١١-١٠ ( -

  لم یرتق الى قیمة اقل فرق معنوي،األوساطوذلك الن فرق ) ١١-١٠(و ) ١٠-٩(الیوجد فروق بین -

  :األرضوم على  مناقشة نتائج اختبار تمریر الكرة نحو هدف مرس٢-٣-٤
 معنویـا فرقـا) ١٢، ١١، ١٠( توضح لنا الجداول  األرضوفیما یخص مهارة تمریر الكرة نحو هدف مرسوم على 

بینمـا كـان الفـرق فـي  سـنة) ١٢-١١ (العمریـة المرحلـة لمـصلحة عینـة البحـث و أفـرادقد عمل على تطویر هذه المهارة لدى 
عنویــا ولكــن كــان هنــاك فرقــا فــي الوســط الحــسابي ولمــصلحة المرحلــة فرقــا غیــر م )١١-١٠(و )١٠-٩( العمریــةالمرحلــة 
 یـؤدي المهـارات أن ذلك الى تطور اللیاقة البدنیة التي من خاللها یقدر الالعـب أسباب ویعزو الباحثان )١١-١٠(العمریة 

والــى ذلــك یــشیر ، یب  التــصو أو للمناولــة األداء دقـة أووخاصـة مــا یتطلــب منهــا تكــرار الحركـة والدقــة كتكــرار ضــرب الكــرة 
 والخطـــط األساســیة المهــارات أداء اللیاقــة البدنیــة فــي كــرة القــدم تمثــل مــدى اســتعداد الالعــب لالســتمرار فــي إن) " حمــاد(

 اسـتخداما طـوال وقـت األكثـر هـذه المهـارة كونهـا أهمیـةویتفق الباحثان مع حماد فـي ) ١١٣,١٩٩٤،حماد(وواجبات اللعب 
 للعمل بها والتمرین علیها عـدة مـرات فـي المـدارس والـساحات  ومـن مـسافات مختلفـة قـد واإلتقان المباراة فهي تتطلب الدقة

 فـي نقـل الكـرة األسـاس العنـصر المریـرات وتعـد أخرىساعدت على تطور هذه المهارة وفضال عن تمارین ومهارات حركیة 
 لعبـة كـرة القـدم لعبـة المنـاوالت إن" لذا یقال  من الدحرجة أسرع وقت مما یدل على ان المناولة بأسرعباتجاه هدف الخصم 

ومهمــا اختلفــت المــدارس الكرویــة فــي تــسمیة الخطــط والتــشكیالت العدیــدة فــان العامــل الحاســم فــي تطبیقهــا هــي المناولــة 
 عـدم أسـبابفیمـا یعـزو الباحثـان ) ١٦,١٩٩٩، والمـولىإسـماعیل(والفریق الذي ال یجیدها ال یكون قادرا على تحقیـق الفـوز 

الــى عامــل النــضج والنمــو التلقــائي وخاصــة فــي االداء ) ١١-١٠(و) ١٠-٩ (العمریــةوجــود فــروق معنویــة بــین المراحــل 
( الحركـــــــي والتـــــــي تتـــــــضمن تغیـــــــرات منتظمـــــــة فـــــــي ســـــــلوك الفـــــــرد بـــــــصرف النظـــــــر عـــــــن أي تـــــــدریب او خبـــــــرة ســـــــابقة 

  )  ٩٧,١٩٩٤،عالوي
  ٠ عرض نتائج اختبار التحكم بالكرة في الهواء١-٤-٤

   الثالث مقاسا بالدرجةالعمریةبین المراحل ) السیطرة(الوصف اإلحصائي الختبار التحكم بالكرة في الهواء  )١٣ ( رقملالجدو
  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العمریةالمراحل 

٦.٢٧٤٣  ٩.٤٥٥٥  ١٠-٩ 

١٠.٧٣٦٥  ١٥.٥٠٧٢  ١١-١٠  
١٥.٣٢٩٦  ٣٠.٠٠٣٨  ١٢-١١  

   الثالثالعمریة بین المراحل )السیطرة( اختبار التحكم بالكرة في الهواء فيتحلیل التباین  )١٤ ( رقمالجدول
  بةو المحس) ف(قیمة   متوسط المربعات  مجموع مربعات  درجات الحریة  مصدر التباین

  بین المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع الكلي

٢  
١١٧  
١١٩   

٨٠٤٣.٣٥٠  
١٣٤٣٩.٩٨٥  
٢١٤٨٣.٣٣٥   

٤٠٢١.٦٧٥  
١٢٤.٤٤٤   

  
٣٢.٣١*  

  ٣.٠٧) = ١١٧-٢(، ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف(یمة ق* 
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 ١٢٢

 الـثالث، العمریـة بـین المراحـل )الـسیطرة(اختبـار الـتحكم بـالكرة فـي الهـواءالذي یشیر إلـى ) ١٤( رقممن الجدول 
 ≤د نــسبة خطــأ   مــن القیمــة الجدولیــة عنــاكبــربة و المحــس) ف(نالحــظ وجــود فــروق معنویــة بــین المراحــل ، وذلــك ألّن قــیم 

 أي المجموعـــات الـــثالث لمـــصلحة جـــدول تحلیـــل التبـــاین ال یحـــدد الفـــروق أن، وبمـــا ) ١١٧-٢(، ودرجـــة حریـــة  )٠.٠٥(
 .فسوف نلجأ الى اختبار اقل فرق معنوي و یعتمد على نتائج تحلیل التباین

  )السیطرة(لتحكم بالكرة في الهواء ا في الثالث في اختبار العمریةقیمة اقل فرق معنوي بین المراحل  )١٥ ( رقمالجدول
  العمریةالمراحل 

  -س  

١٠-٩  
٩.٤٥  

١١-١٠  
١٥.٥٠  

١٢-١١  
٣٠  

٢٠.٥٤  *٦.٠٥    ٩.٤٥  ١٠-٩*  
١٤.٤٩      ١٥.٥٠  ١١-١٠*  
  ٤.٠٩  =   l.s.dقیمة              *

 العمریـــة هنـــاك فــروق معنویـــة بـــین المراحـــل أن  نجـــد l.s.d  اقــل فـــرق معنـــويووفـــق قیمـــة) ١٥( رقـــممــن الجـــدول
  : تفوق هذه القیمة، وكما یأتياألوساط الفروق بین أنالثالث، إذ 

 ).١١-١٠ (لمصلحةو ) ١١-١٠(و ) ١٠-٩ ( -

 ).١٢-١١ (لمصلحةو ) ١٢-١١(و ) ١٠-٩ ( -

  ). ١٢-١١ (لمصلحةو ) ١٢-١١(و) ١١-١٠    (-    
   مناقشة نتائج اختبار التحكم بالكرة في الهواء٢-٤-٤

معنویـــة ) ١٥,١٤,١٣ ( المرقمـــةفـــنالحظ فـــي الجـــداول) التنطـــیط( بـــالكرة فـــي الهــواء  مـــا یخـــص مهـــارة الـــتحكمأمــا
 اإلحـساسان ) " مختـار( تلـك الفـروق الـى مـا جـاء بـه أسبابًا ویعزو الباحث عمر  األكبر العمریة المرحلة لمصلحةالفروق 

جعلـه یـستطیع ان یتعامـل مـع الكــرة بـالكرة عنـد الالعـب ینمـو مـع التمـرین ویكـون نوعـا خاصــا مـن المالحظـة العالیـة التـي ت
امـــتالك الكـــرة " وهـــذه المهـــارة تعنـــي ) ١١٤,١٩٩٤،مختـــار" (بخبرتـــه وینـــشا عـــن ذلـــك ان یـــدرك الالعـــب خـــواص الكـــرة 

 المهـاري األداء ارتفـاع مـستوى أنكمـا ) ٢٨,١٩٨٠،عبد الجـواد" (للتصرف  فیها بالطریقة المناسبة حسبما یقتضي الموقف
اثنـاء المبـاراة  فـي  لـذا فـان حاجـة الالعـب لهـذه المهـارة وٕاجادتهـا المهـارات الحركیـة أداءیطرة علـى  مـن الـساألطفـالیساعد 

اذ بـدونها ال یـتمكن ،  یتقنهـا كـل العـب أن المهمـة فـي لعبـة كـرة القـدم التـي یجـب األساسـیةتبدو سببا كونها مـن المهـارات 
 مــن الــصغر بحیــث یكــون تبــدأ الــتحكم بــالكرة یجــب ان وان عملیــة، بطریقــة صــحیحة األخــرى المهــارات أداءالالعــب مــن 

  .الالعب الناشىء قادرًا على االحتفاظ بالكرة في الهواء لمرات عدیدة
   عرض نتائج اختبار دقة التصویب١-٥-٤

   الثالث مقاسا بالدرجةالعمریةالوصف اإلحصائي الختبار دقة التصویب بین المراحل  )١٦( رقمالجدول 
  االنحراف المعیاري  وسط الحسابيال  العمریةالمراحل 

٣.٦٠٣٤  ١٢.٢٠٠٠  ١٠-٩ 

٣.١٧٤٨  ١٢.١٥٠٠  ١١-١٠  
٢.٧٢٢٦  ١٥.١٥٠٠  ١٢-١١  
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 ١٢٣

   الثالثالعمریةتحلیل التباین في اختبار دقة التصویب بین المراحل  )١٧( رقمالجدول 
  المحتسبة) ف(قیمة   متوسط المربعات  مجموع مربعات  درجات الحریة  مصدر التباین

  جموعاتبین الم
  داخل المجموعات

  المجموع الكلي

٢  
١١٧  
١١٩   

٢٣٦.٠٦٧  
١١٨٨.٦٠٠  
١٤٢٤.٦٦٧   

١١٨.٠٣٣  
١٠.١٥٩   

  
١١.٦١*  

  ٣.٠٧) = ١١٧-٢(، ودرجة حریة ٠.٠٥ ≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ف(قیمة     * 
حــظ وجــود  الــثالث، نالالعمریــة بــین المراحــل فــي اختبــار دقــة التــصویبالــذي یــشیر إلــى ) ١٧(  رقــممــن الجــدول

،  )٠.٠٥ (≤  مـــن القیمـــة الجدولیـــة عنـــد نـــسبة خطـــأ اكبـــربة و المحـــس) ف(فـــروق معنویـــة بـــین المراحـــل ، وذلـــك ألّن قـــیم 
 أي المجموعات الثالث فـسوف نلجـأ الـى لمصلحة، وبما اّن جدول تحلیل التباین ال یحدد الفروق ) ١١٧-٢(ودرجة حریة 

  یل التبایناختبار اقل فرق معنوي ویعتمد على نتائج تحل
   الثالث في اختبار دقة التصویبالعمریةقیمة اقل فرق معنوي بین المراحل )١٨(رقمالجدول 

  العمریةالمراحل 
  -س  

١٠-٩  
١٢.٢  

١١-١٠  
١٢.١٥  

١٢-١١  
١٥.١٥  

٢.٩٥  ٠.١٢    ١٢.٢  ١٠-٩*  
٣      ١٢.١٥  ١١-١٠*  

  ١.١٦  =   l.s.dقیمة              *
 العمریــة  نجــد اّن هنــاك فــروق معنویــة بــین المراحــل l.s.d  اقــل فــرق معنــويووفــق قیمــة) ١٨ ( رقــممــن الجــدول

  : تفوق هذه القیمة، وكما یأتياألوساطالثالث، إذ اّن الفروق بین 
 الیوجد فرق معنوي) ١١-١٠(و ) ١٠-٩ ( -
 ).١٢-١١ (لمصلحةو ) ١٢-١١(و ) ١٠-٩ ( -
  ).١٢-١١ (لمصلحةو ) ١٢-١١(و) ١١-١٠ ( -

  : التصویب مناقشة نتائج دقة٢-٥-٤
 المرحلـــة لمـــصلحةتطـــورا معنویـــا ) ١٨,١٧,١٦( المرقمـــةامــا بالنـــسبة لمهـــارة دقـــة التـــصویب فـــنالحظ فــي الجـــداول

مـن اجـل ان ، العامـل النفـسي-: منهـاأساسـیة عوامـل إلـى ذلـك أسبابًا ویعزو الباحثان عمر  األكبر سنة) ١٢-١١ (العمریة
ب ان یتــصف بهــا مثــل اختیــار التوقیــت والقابلیــة النفــسیة الجیــدة یكــون التهــدیف ناجحــا فهنــاك ممیــزات یجــب علــى الالعــ

  .والشعور بالنجاح فضال عن الهواء والقدرة على التركیز والثقة العالیة بالنفس 
 اتخــاذ الوضــع الــصحیح عنــد  ویتمثــل بقــوة الالعــب فــي التهــدیف ورشــاقته ومرونتــه التــي تــساعده فــي، العامــل البــدني-

  .التهدیف
 مـن أي مكـان فـي الملعـب الـرأس أو القـدم أجزاء جزء من بأي الالعب مهارة التهدیف إجادةویتمثل في ، ي  العامل الفن-

ویـرى الباحثـان ) ٢٠٥,١٩٩٩،ناالخشاب وآخـر ( من الثبات او القفز من أي وضع یتخذه الجسم أمكان من الحركة أسواء 
 األكبـر لألطفـال بكـرة القـدم األساسـیة المهـارات أداء یةأفـضلان التقدم في الممارسة العشوائیة یمكـن ان یكـون لـه دور فـي 

) ١١-١٠(أو) ١٠-٩( مـن الطفـل فـي عمـر أقـدم هـو سـنة) ١٢-١١( أي ان الطفـل الـذي ینتمـي للمرحلـة العمریـة ،ا  عمر 
التـي  والـساحات الـشعبیة وكـذلك فـي فتـرة اللعـب األزقـة من حیث الممارسة والمران العشوائي مع اقرانه بكـرة القـدم فـي سنة

 أدائهــا ویــسبب ذلــك أطــولوهــذا البــد ان یــوفر لــه فرصــة اكبــر لــتعلم المهــارات بممارســتها لفتــرات ، یقــضیها خــارج البیــت 
و بــالرجوع  الــى النــسب المئویــة للتطــور نالحــظ ان نــسبة التطــور غالبــا مــا تكــون عالیــة جــدا بــین ، أفــضل بــشكل وٕاجادتهــا
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 ١٢٤

 وهــذا بطبیعــة ســنة) ١١-١٠(و) ١٠-٩(یة التطــور بــین المــرحلتین  مــن نــسأكثــر ســنة) ١٢-١١(و) ١١-١٠(المــرحلتین 
 یجـب ان نراعـي هـذه الناحیـة فإننـا قد یعود الى التطور الجسمي الذي یجعل الالعب یتقبل التـدریب والتطـور وعلیـه األمر

  .في برامجنا التدریبیة 
 لالعبـي كـرة القـم هـو سنة) ١٢-٩(ة  النمو الجسمي المتصاعد لهذه المرحلة العمریأهمیةومما تقدم یظهر لنا ان 

 جـسم أجـزاءفلعبة كرة القدم تعتبر اللعبة الوحیدة التي یـسمح فیهـا باسـتخدام جمیـع ،نتیجة لما تحققه هذه اللعبة من ممیزات 
وبـالرجوع الـى مواصـفات الطـول والـوزن لالعبـین نجـد ) ٣٢,٢٠٠٥، یوسـفأبـو(الالعب عدا الذراعین داخل حـدود الملعـب 

 ولــذلك وجــدنا فرقــًا ، نتیجــة التطــور والنمــوالعمریــةالتــي یمكــن ان تعطینــا فكــرة عــن التفــوق الجــسمي بــین المراحــل الفــوارق 
والــتحكم بــالكرة ، األرض وتمریــر الكــرة نحــو هــدف مرســوم علــى ،والجــري المتعــرج بــالكرة، معنویــًا فــي مهــارات ضــرب الكــرة

                    .األكبر العمریة المرحلة لمصلحة

  : والتوصیاتاالستنتاجات - ٥
  : االستنتاجات١-٥
  :   من التوصل الى االستنتاجات اآلتیةانبعد ما تم عرضة من نتائج ومناقشتها تمكن الباحث    

 بكـرة القـدم للناشـئین  فـي المرحلـة األساسـیةاظهرت المتوسطات الحسابیة، أن هناك تطور متصاعد في المهـارات  -١
 ).١٢-١١) (١١-١٠) (١٠-٩ (العمریة

 الــثالث فــي مهــارات التــصویب العمریــةظهــور اختالفــات حقیقیــة منتظمــة بینتهــا الداللــة اإلحــصائیة بــین المراحــل  -٢
، مهــارة الدحرجــة متمثلــة فــي اختبــار الجــري )ضــرب الكــرة نحــو هــدف مرســوم علــى الحــائط( متمثلــة فــي اختبــار

 ).السیطرة( ة في الهواءالمتعرج بالكرة، السیطرة على الكرة متمثلة في اختبار التحكم بالكر 

ظهــور فــروق غیــر منتظمــة بــین المراحــل الــثالث فــي مهــارتي التمریــر متمثلــة فــي اختبــار تمریــر الكــرة نحــو هــدف  -٣
فـي ) ١١-١٠) (١٠-٩(مرسوم على األرض، ودقة التصویب ، إذ لم تظهر الداللة المعنویة فـروق بـین مرحلتـي 

 .هاتین المهارتین

 : والمقترحات التوصیات٢-٥
-٩(عنایة بتدریب المهارات األساسیة لفرق المدارس االبتدائیة عمومـا وللناشـئین اللـذین یمثلـون المرحلـة العمریـة ال -١

 .خصوصاً ) ١٢

األخــذ بنظــر االعتبــار قــوانین التطــور والنمــو الجــسمي والحركــي فــي تــدریبات المهــارات األساســیة لفــرق المــدارس  -٢
  .االبتدائیة في قضاء الحمدانیة 

هتمام بالفئـات العمریـة بفـتح المـدارس الكرویـة أسـوة بالمـدارس العالمیـة وذلـك الّن المهـارات تتطـور مـع  ضرورة اال-٣
 . الالعب 

  .  ضرورة استخدام األجهزة واألدوات في التدریب ووسائل اإلیضاح -٤
ــــــــة - ٥ ــــــــة وخاصــــــــة للمرحل ــــــــي لــــــــم تظهــــــــر فــــــــروق معنوی    العمریــــــــة االهتمــــــــام بتطــــــــویر المهــــــــارات األساســــــــیة الت

)١١-١٠.(  
 تدریبیـة وفـق قـوانین التطـور والنمـو والتـي تعمـل علـى التـدریب والمـران الجـاد الـذي یطـور منـاهجالعمل على بنـاء  -٦

  .المهارات األساسیة بكرة القدم
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 ١٢٥

 تزویـــد مدیریـــة النـــشاط الریاضـــي والكـــشفي بنتـــائج البحـــث لالســـتفادة منهـــا فـــي الوقـــوف علـــى المـــستویات الحقیقیـــة -٧
  .ارس االبتدائیة من حیث التنظیر وبناء البرامجلالعبي فرق المد

  :واألجنبیةالمصادر العربیة 
الممیــزة لناشــىء كــرة القــدم   والبدنیــة والمهاریــةالمورفولــوجي المواصــفات ) :٢٠٠٥( محمــد حــازم ، یوســفأبــو •

 الریاضــیة  كلیــة التربیــة،)١٩( العــدد، المجلــة العلمیــة للتربیــة الریاضــیة والبدنیــة، بحــث منــشور،ســنة)١٦(تحــت 
  اإلسكندریة، للبنات

 .، مطبعة ابن االثیر، الموصلاالختبار والتحلیل في كرة القدم): ١٩٩١(، ثامر محسن إسماعیل •

 ،ســـنة ١٤-١٢تحـــت التمـــارین التطویریـــة بكـــرة القـــدم): ١٩٩٩(موفـــق مجیـــد،  والمـــولىسن ثـــامر محـــ،إســـماعیل •
  . عمان،اهج دار المن،موسوعة بحوث التربیة الریاضیة بالوطن العربي

 دار الكتـب للطباعـة والنـشر ،تحدید القدرة المهاریة لالعبي كـرة القـدم للناشـئین) ٢٠٠١( اشرف علي محمد،جابر •
  .األردن ،عمان، والتوزیع

الطاقـة فـي عـدد مـن  اثـر منهـاج تـدریبي بـدني قـائم علـى اسـس انظمـة انتـاج) : ٢٠٠٥(  طـارق حـسین،الحجیة •
، كلیـة التربیـة الریاضـیة،  رسالة ماجستیر غیر منـشورة،ى العبي كرة القدم الشبابالمتغیرات البدنیة والمهاریة لد

 .جامعة الموصل

مركــز الكتــاب ، ١ ط، الــتعلم والتــدریب والــدلیل المــصورأســسالمهــارات الریاضــیة ): ١٩٩٤ (إبــراهیممفتــي ، حمــاد •
  .، القاهرةللنشر

 المـساعدة فـي تعلـم بعـض المهـارات واألدوات األجهـزة  اثر استخدام بعـض )١٩٩٧(عبد المعین صبحي ، خالد •
  .جامعة الموصل/  رسالة ماجستیر غیر منشورة ، بكرة القدم األساسیة

  .الموصل/ دار الكتب للطباعة والنشر ،٢ط، كرة القدم) ١٩٩٩( ن االخشاب وآخر  •
 ٠اهرة الق، دار الفكر العربي،التربیة الحركیة) : ١٩٨٢( كامل أسامة،  وراتبأنور أمین، الخولي •

 ، دار الفكــر العربــي،النمــو الحركــي مــدخل للنمــو المتكامــل للطفــل والمراهــق) : ١٩٩٩(  كامــل أســامة ،راتــب •
 القاهرة 

 .مصر،  القاهرة،عالم الكتب، ٥ ط)الطفولة والمراهقة (علم نفس النمو) ١٩٩٥(حامد عبد السالم ، زهران •

ــى النفــسیة للنمــو مــن الطاألســس) : ١٩٨١( فــؤاد البهــي ،الــسید •  ، دار الفكــر العربــي،٤ ط،الــشیخوخة فولــة ال
 .القاهرة

 والمورفولــوجيالقیاســات البدنیــة   النــسبیة لــبعضاألهمیــة) ١٩٩٥(هالــة یوســف ، مهــا محمــود ومنــدور، شــفیق •
، كلیــة التربیــة الریاضــیة، والمــرأةبحــث منــشور فــي المــؤتمر العلمــي الــدولي للریاضــة ، لــسباحات الطــرق المختلفــة

  .مصر، ةاإلسكندریجامعة 
ـــدم ) ١٩٨٠(سنحـــ، بـــد الجـــواد • ـــادئ–كـــرة الق ـــة األلعـــاب-األساســـیة المب ـــدولي-اإلعدادی ـــم ، القـــانون ال دار العل

 .، بیروتللمالیین

دراســات وبحــوث ، األولالعلمــي  المــؤتمر، عاملیــة للقــدرات التوافقیــة دراســة):١٩٨٣(تراجــي محمــد، عبــد الــرحمن •
  .مصر، جامعة حلوان، باإلسكندریةنات للب كلیة التربیة الریاضیة،  والریاضةالمرأة
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  ..........................دراسة مقارنة يف منو بعض املهارات األساسية لألشبال

 ١٢٦

عـالم ، ١ط، انتقاء الموهوبین في المجـال الریاضـي) ١٩٨٦( احمد سـلیمان ،ابو العال احمد وروبي،  عبد الفتاح •
 .القاهرة، الكتب

 دار الفكـر للطباعـة ،١ ط،قبـل المدرسـة  مـااألطفـالسیكولوجیة النمـو دراسـة ) : ٢٠٠٠( سامي سلطي ،عریفج •
  .األردن ، عمان،زیعوالنشر والتو 

  . القاهرة،دار المعارف، ٩ط، علم النفس الریاضي) ١٩٩٤ (سنمحمد ح،  عالوي •
ــة القیاســات): ٢٠٠٠( ثــیالم یــونس ، عــالوي • ــذكور  عوامــل النمــو الظــاهري بدالل الجــسمیة والــنمط الجــسمي لل

، یـة التربیـة الریاضـیة كل، دكتـوراه غیـر منـشورةأطروحـة ،الموصـل في مدینةسنة ) ١٨-١٢(  المدرسیةباألعمار
 .جامعة الموصل

المهاریـــة والنفـــسیة فـــي المجـــال  االختبـــارات) ١٩٨٧(محمـــد نـــصر الـــدین ، ورضـــوانسن  محمـــد حـــ، عـــالوي •
 .، القاهرةدار الفكر العربي، الریاضي

  .القاهرة، دار الفكر العربي،  النفس الریاضيمالریاضیة وعلالقیاس في التربیة ) ٢٠٠٠(___________ •
  .الموصل،  دار الحكمة للطباعة والنشر،ماهر البیاتي) ترجمة  ( كرة القدم) ١٩٨٠( كونزه ،الفرید •
  . القاهرة، مكتبة النهضة المصریة، في االنتقاء الریاضياألسس) ١٩٨٧( عزت محمود ،الكاشف •
  . جامعة الموصل،مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، التدریب الریاضي) ١٩٨٨( ریسان خریبط ،مجید •
  .الموصل، مطابع دار الكتب للطباعة والنشر، علم الحركة) ١٩٨٩(وجیه ، جوبمح •
 .، الكویت دار الكتاب الحدیث، العلمیة في تدریب كرة القدماألسس) ١٩٧٨( حنفي محمود ،مختار •

 .، القاهرةدار الفكر العربي،  العلمیة في تدریب كرة القدماألسس): ١٩٩٤( حنفي محمود، مختار •

جامعـــة ، مطـــابع التعلـــیم العـــالي، ترجمـــة موفـــق المـــولى، كـــرة القـــدم الخطـــط والمهـــارات ):١٩٩٠( جـــارلس، هیـــوز •
 .الموصل

 ، ودار عـــالم المعرفـــة،١ط،  كـــرة القـــدمأساســـیات) ١٩٩٤(محمـــد مفتـــي ، إبـــراهیممحمـــد صـــالح عبـــده ، الـــوحش •
 .مصر، القاهرة

 .، عمانع والطباعة دار المسیرة للنشر والتوزی،طرق دراسة الطفل) : ٢٠٠٢(یاسین وآخرون  •

•  Ryan, A.J.,(1974) The Limits of Human performance, in ryan,  A.J.and Allman, 

F.L.(Eds), Sport Medicine,U.S.A.Academic press. 

• Singer , Robert N.(1980) Motor Learning and Human Performance . New York . 

• Stangs law,Tymowiez(1985)football diamtadych.warzawal. 

• Thomson, Bill ( 1984); Soccer skill award program Canadian Soccer coaches a 

ssociation, Canada. 

• Wade&yonker (1976): soccer coaching toluin. A.S.press and Co.ing, London. 

• Williams,J.C.P. and Sperryn, P.N.,(1976) Sports Medicine, 2nd., Britain,Edward Co. 

• www.Scoutsarena.com. 
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  ..........................دراسة مقارنة يف منو بعض املهارات األساسية لألشبال

 ١٢٧

  )١(رقمالملحق 
  بسم أهللا الرحمن الرحیم

  استمارة استبیان
  . الخبراء المختصین حول تحدید أهم المهارات األساسیة في لعبة كرة القدم      آراء السادة

  المحترم ................. ......................األستاذ الفاضل 
  تحیة طیبة

بكـرة  سـنة) ١٢-٩( للفئـات العمریـة لألشـبال األساسـیةدراسـة مقارنـة فـي نمـو بعـض المهـارات ( في النیة أجـراء البحـث الموسـوم
حلـة العمریـة وبعـد أجـراء تحلیـل محتـوى المـصادر العلمیـة والدراسـات الـسابقة تـم تحدیـد المهـارات األساسـیة التـي تتناسـب والمر  )القدم

 أي مهــارة ترونهــا وٕاضــافة بالبحــث، ولكــونكم مــن ذوي الخبــرة واالختــصاص فــي لعبــة كــرة القــدم یرجــى بیــان رأیكــم فــي ذلــك ةالمــشمول
  ولكم منا فائق االحترام والتقدیر       .مناسبة ولم یتم أدراجها في استمارة االستبیان 

  : االسم الكامل 
  :اللقب والكلیة 

    :  للقب العلمي تاریخ الحصول على ا
  : الجامعة والكلیة 

   :        التاریخ
  : مالحظة   
  البحث في المكان المخصص لها أهداف كل مهارة مختارة تخدم أمام)  P( بعالمة التأشیریرجى          

                                                                   الباحثان

  

  
  
  

  تیار المهاراتاخ  األساسیةالمهارات   ت
    الدحرجة بالكرة  ١
    )اإلخماد(التحكم بایقاف الكرة   ٢
    التهدیف   ٣
    )التنطیط(التحكم بالكرة في الهواء  ٤
    )المناولة(التمریر   ٥
    الرمیة الجانبیة  ٦
    بالرأسلعب الكرة   ٧
    قطع الكرة  ٨
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  ..........................دراسة مقارنة يف منو بعض املهارات األساسية لألشبال

 ١٢٨

  )٢(رقمالملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  استبیان/ م
  .الخبراء المختصین حول تحدید االختبار األنسب للمهارات األساسیة المختارة  ء السادة     آرا

  المحترم ................................. األستاذ الفاضل 
  تحیة طیبة 

بكـرة سـنة ) ١٢-٩( للفئـات العمریـة لألشـبال األساسـیةدراسـة مقارنـة فـي نمـو بعـض المهـارات (في النیة أجـراء البحـث الموسـوم 
 ونظـرا لمــا تتمتعــون بــه مـن خبــرة ودرایــة فـي هــذا المجــال لــذا یرجـى التفــضل بــاالطالع علــى االختبـارات المختــارة وبیــان رأیكــم )القــدم

  .فیها، خدمتًا للبحث العلمي
  ولكم مني فائق االحترام والتقدیر

 :مالحظة 

  .الختبار المناسب للعینة  ـ في حال عدم صالحیة أي اختبار من االختبارات المذكورة ، یرجى ذكر ا
  :االسم الكامل 
  :اللقب العلمي 

  :تاریخ الحصول على اللقب العلمي 
  :الجامعة والكلیة  

  :      التاریخ 
  الباحثان                                             :                                            التوقیع 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ..........................دراسة مقارنة يف منو بعض املهارات األساسية لألشبال

 ١٢٩

  

 

المهارات 
  االشارة  باراتاالخت  االساسیة

 شواخص ذهابا وایابا تكون المسافة من خط ٣متر باستخدام ١٠الدحرجة االمامیة في باطن القدم لمسافة 
  ) زمن( .  متر٣ متر وبین الشواخص ١البدایة الى الشاخص االول 

  

    ) زمن(.  قدم ذهابا وایابا٩ المسافة بین شاخص وآخر ٥اختبار الركض المتعرج بالكرة بین الشواخص عدد 

    ) زمن(.  ذهابا وایابا متر١ شواخص بینها ١٠ متر بین٢٠الركض المتعرج بالكرة لمسافة 

 الدحرجة -١
  بالكرة

    ) زمن (. متر ذهابا وایابا٢ شواخص المسافة بینهما ٦ متر بین ٢٤الركض المتعرج بالكرة لمسافة 

. )م٣ ،م٢ ، م١(  متر بقیاسات مختلفة١٢ من مسافة التهدیف على ثالث دوائر مرسومة على الحائط
  )       عدد(

  

 قدم بارتفاع قدم ٢ارتفاع ×قدم ٤ قدم على حائط مستو باتساع ٤ضرب الكرة نحو هدف مرسوم من بعد 
  ) تكرار(. )ث١٥(من سطح االرض لمدة 

  

    )تكرار(. انیةث٣٠خالل ) قدم٨،قدم٦،قدم٤،قدم٢(قدم على مستطیل مقسم ٢٠التهدیف من بعد 

  التهدیف  - ٢

    )  محاوالت٥ (. یارد على مرمى كرة قدم بداخله مرمى كرة ید١٠اختبار ضرب الكرة من بعد 

    )  درجة (.متر١٠ضرب الكرة الى ابعد مسافة بین خطین متوازیین المسافة بینهما 
، م١٢، م٨، م٤(على االرض  متر من مركز الدوائر نحو اربع دوائر مرسومة ٢٠دقة المناولة من بعد 

  )درجة(. )م١٦
  

   التمریرة -٣

. )م١٢، م٨، م٢(متر من مركز الدوائر نحو ثالث دوائر مرسومة على االرض ٢٠دقة المناولة من بعد 
  ) درجة(

  

 .م دون الخروج منه حتى سقوط الكرة٢التحكم بالكرة داخل مربع محدد باعالم او شواخص طول ضلعه 
  )منز (

  

    )عدد. (ثانیة داخل الدائرة المركزیة لملعب كرة القدم٣٠تنطیط الكرة بالهواء خالل 
التحكم بالكرة باستخدام القدمین او الفخذین او الراس او أي جزء قانوني من اجزاء الجسم واالحتفاظ بالكرة 

  )زمن(. الطول وقت ممكن
  

التحكم  - ٤
  )التنطیط (بالكرة

    )زمن(.  متر٥الجسم ذهابا وایابا لمسافة التحكم بالكرة بالقدمین او أي جزء قانوني من 
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