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 المستخلص عربي

خطــط الهجــوم وي أداء مســتتــأثير اســتخدام المباريــات المصــغرة علــي " يهــدف هــذا البحــث إلــي محاولــة التعــرف علــي     
بتصميم مجموعتين إحداهما ضابطة واألخـرى تجريبيـة المنهج التجريبي  ين، و قد استخدم الباحث "كرة القدم  لناشئ الفردي

خطـط تـأثيرًا إيجابيـًا علـى  المتبـعأظهـر البرنـامج التـدريبي أنـه  وقد أشارت نتائج البحـث إلـى ،  العبين( 7)قوام كل منهما 
أظهر البرنامج التدريبي المقترح باستخدام المباريـات المصـغرة تـأثيرًا   لدي المجموعة الضابطة (قيد البحث)الهجوم الفردي 

تفوقــت المجموعــة التجريبيــة التــي طبــق عليهــا البرنــامج ،  إيجابيــًا علــى خطــط الهجــوم الفــردي  لــدي المجموعــة التجريبيــة
خطـط مجموعة الضابطة التي استخدمت البرنامج التدريبي المتبع في على الباستخدام المباريات المصغرة التدريبي المقترح 

ــامج المقتــرحب ينويوصــي البــاحثالهجــوم الفــردي و مســتوي بعــض القــدرات التوافقيــة قيــد البحــث ،  باســتخدام  تطبيــق البرن
دريبات المباريـات اسـتخدام تـباالهتمـام ،  سـنه 08كـرة القـدم تحـت  خطط الهجوم الفردي لالعبيلتنمية  المباريات المصغرة

المصغرة داخل الوحدات التدريبية الخاصة بالناشئين لما لهـا مـن أداء مشـابه لمـا يحـدث داخـل المبـاراة األمـر الـذي يسـاهم 
 . بشكل كبير في االرتقاء بالمستوي المهاري للناشئ

 .خطط الهجوم الفردي –المباريات المصغرة : الكلمات المفتاحية 

Abstract 

   This research aims to try to identify "the effect of the use of mini-matches on the level of 

individual attacking plans for young footballers". The researchers used the experimental 

method to design two groups, one of them a control and the other an experimental one of 

(7) players. The results of the research indicated that it showed The training program 

followed had a positive effect on the individual attack plans (under discussion) of the 

control group. The proposed training program using mini-matches showed a positive 

effect on the individual attack plans of the experimental group, The experimental group 

on which the proposed training program was applied using mini-games outperformed the 

control group that used the training program followed in individual attack plans and the 

level of some harmonic abilities under consideration. Researchers recommend applying 

the proposed program using mini-matches to develop individual attack plans for football 

players under 18 years of age. The interest in using mini-match exercises within the youth 

training units because of their performance similar to what happens inside the match, 

which greatly contributes to raising the skill level of the youth. 

Keywords: mini-matches - one-off attack plans. 
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 :ومشكلة البحثالمقدمة  -أوالً 
كــرة القــدم اكثــر االلعــاب الرياضــية شــهرة وشــعبية بــين االلعــاب المختلفــة حيــث تتميــز بالســرعة والقــوة وقــد اصــبح         

و المهــارى و  البــدنيالوصــول الــى المســتويات العليــا يتطلــب االســتعانة بــالبرامج و التــدريبات التخصصــية لرفــع المســتوى 
ــة علــى  ــدم هــذه اللعب ــة التــي وصــلت اليهــا الخططــى لالعبــين لمالحظــة تطــور وتق ــيالمســتويات الدولي ــرة ،  ف اآلونــة االخي

مــن احســن الطــرق لضــمان التطــور المســتمر و يجعــل االعبــين قــادرين علــى الوصــول الــى المســتويات  الرياضــيوالتــدريب 
 .الرياضية العالية من خالل تنمية و تطوير المهارات االساسية للعبة

التـدريب الرياضـي ال يتوقـف علـى مسـتوى دون اخـر ولـيس قاصـرا علـى  ان( 0555)يشـير احمـد وفي هـذا الصـدد       
اعــداد المســتويات العليــا فقــط، فلكــل مســتوى طرقــة وأســاليبه وعلــى ذلــك فالتــدريب الرياضــي عمليــة تحســين وتقــدم وتطــوير 

 .مستمر لمستوى االعبين في المجاالت الرياضية المختلفة

لناشــئين فــي كــرة القــدم يعتمــد علــي األســس والنظريــات العلميــة للوصــول أن تــدريب اpried  (0111 )ويــري برايــد       
لنتائج جيدة ، من خالل االعتماد علي نظريات علم التدريب والتخطيط لبرامج تدريب الناشئين بشـكل سـليم وذلـك إلعـدادهم 

صــول بالناشــئ ألفضــل للفــرق الرياضــية حيــث يقــع  علــي كاهــل المــدرب مســؤولية التخطــيط الســليم  للعمليــة التدريبيــة للو 
 . مستوي ممكن

السـنية وذلـك مـن  شئين يجب أن تراعي خصائص المراحـلأن البرامج التدريبية للنا"queen(0115 ) " ويذكر  كوين      
ملة خالل التركيز علـي النـواحي البدنيـة والمهاريـة  والنفسـية للمراحـل العمريـة  والعمـل علـي تطويرهـا لتحقيـق التنميـة الشـا

 "، وبذلك يمكن وصولهم ألعلي المستويات، بشرط قيام كال من المدرب والالعب بدوره في العملية التدريبيـةللناشئ والمتزنة
 .( 00ص) 

الي ان لإلعداد الخططى دورا مهما و مؤثر فى اداء االعبين وتنفيذهم لواجبتهم الملقـاة علـى ( 0115)ويشير حسين      
وقت ممكناثناء المباريات ويبنى االعداد الخططى اساسـا علـى كـال مـن االعـداد البـدنى عاتقهم ومدى التزامهم بالتنفيذ اكبر 

و االعداد المهارى للفريق فكلما كان االعب ذو مستوى عالى فى كال االعدادين كلما ارتقى وتطور مستواه الخططى بصورة 
 .افضل

عـب لحركاتـه ومهاراتـه األساسـية، وكلمــا أن خطـط الهجـوم الفـردى هــى فـن اسـتخدام الال (0110)ويـرى حسـن ابـو عبـده  
كمـا أن التكتيـك الهجـومي نجح الالعب فى تأدية الخطط الفردية الهجومية كلما زادت كفاءة وقوة الخطط الجماعية للفريق، 

يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــي االمكانيــات الفرديــة والتــي تعتبــر اساســا هامــا للتعــاون فيمــا بــين الالعبــين والــذي يشــترط انــدماج 
  .التحركات الفردية في االداء الجماعي للفريق

أن المباريــات المصــغرة هــي مباريــات تســتخدم عــدد قليــل مــن العبــي كــرة القــدم فــي " Jones  (0111)جــونز  ويــذكر     
لي رفـع مســتوي األداء المهــاري مسـاحات محــددة وتسـتطيع مــن خاللهـا تطــوير مســتوي المهـارات االساســية  للناشـئ وبالتــا

ألداء وكــل العــب داخــل ، وكــذلك اشــتراك كــل فريــق فــي اراة تجعــل األداء أكثــر دقــة وتشــويقتوضــع شــروط للمبــا ، حيــثلهــم
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و العــب تعمــل  فــي إطــار منظومــة اكبــر وهــي الفريــق مــع اشــتراك كــل الالعبــين فــي الهجــوم  الفريــق نفســه، فهــي منظومــة
 .( 5ص)  "الدفاع

من المدربين الدوليين يعتمدون علي المباريات المصـغرة للعديـد مـن أن هناك الكثير  silver(0111 ) ويضيف سيلفر     
قلة عـدد الناشـئين  داخـل الملعـب وهـذا يـؤدي لزيـادة معـدل لمـس الناشـئ للكـرة، عنـدما يـزداد معـدل لمـس : األسباب منها 

المتعة لهـم جميعـا، هـذا الناشئ للكرة سيرتفع المستوي المهاري له، وعندما يؤدي الناشئ المهارة بشكل جيد وتوافق ستزيد 
فضال عن التحركات الكثيرة التي يقـوم بهـا الناشـئ وبالتـالي تـزداد المعـدالت البدنيـة لهـم، ويظهـر ذلـك علـي مسـتوي األداء 

 .داخل المباراة

إن اســتخدام المباريــات المصــغرة أثنــاء التــدريب هــو طريقــة جيــدة لتعلــيم Morison  (0117 )ويوضــح   موريســون     
انــب  محــددة مــن اللعبــة فــي إعــداد أكثــر  واقعيــة ، والســبب فــي ذلــك هــو وضــع مجموعــة شــروط أو قــوانين أو الناشــئ جو 

واجبات معينة في مباراة مصغرة والتي  تجعل هناك تحـديات تواجـه الناشـئ فـي  جـو مـن المـرح والبيئـة الممتعـة والمشـوقة  
 . والم سيطر عليها جيدا من قبل المدرب 

Small  (0111 )وسـمول( 0115) ، جـادو(0105) نعمـه اهللالمرجعي لـبعض الدراسـات كدراسـة  ومن خالل المسح     
اتضــح اهميــة العــاب المباريــات المصــغرة فــى الســماح لالعبــين بفــرض Kellas & Kattes (0115 ) وكــاتيس وكــيلس

احثان  وما توصلوا اليه من ممارسة متعددة حيث تجعل الالعبين فى حركة دائمة داخل الملعب باستمرار وفى حدود علم الب
دراسات وجد عدم استخدام المباريات المصغرة لتنمية خطـط الهجـوم الفـردى لالعبـي كـرة القـدم ومـن خـالل خبـرات الباحثـان  
في مجال تدريب للناشئين والبراعم ومن خالل مشاهدتهم للتدريبات والمباريات المختلفة للعديد من فرق الناشئين الحـظ أن 

ابقة بين النظرية و التطبيق لذلك تبلورت فكرة البحث فـي اسـتخدام أسـلوب المباريـات المصـغرة لتنميـة خطـط هناك عدم مط
الهجوم الفـردى لالعبـي كـرة القـدم خـالل المباريـات والمنافسـات حيـث أظهـرت العديـد مـن المراجـع العلميـة المتخصصـة فـي 

ئ خالل المباراة هو أسلوب المباراة نفسه أو محاكـاة ظـروف تدريب كرة القدم أنه من أفضل أساليب رفع مستوي أداء الناش
وهذا  ما وجه نظـر الباحثـان  لهـذا األسـلوب ممـا اسـتدعي القيـام " المباراة أي التدريب تحت ظروف  تشبه ظروف المباراة 

 .باستخدام المباريات المصغرة لمعرفة تأثيرها علي بعض خطط الهجوم الفردي لناشئ كرة القدم

 :أهداف البحث : ثانياً 

تـأثير اسـتخدام المباريـات المصـغرة علـي مسـتوي أداء بعـض خطـط الهجـوم الفـردي لناشـئ "يهدف البحث إلى التعرف علي 
 :من خالل " كرة القدم

 .تصميم برنامج تدريبي باستخدام المباريات المصغرة  -0

االســتالم ثــم )ي بعــض خطــط الهجــوم الفــردي التعــرف علــي تــأثير البرنــامج التــدريبي باســتخدام المباريــات المصــغرة علــ -0
 .لناشئ كرة القدم( االستالم ثم الجري ثم المراوغة ثم التصويب -.االستالم ثم المراوغة ثم التصويب -.الجري ثم التصويب
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 :البحث  فروض :ثالثاً 

أداء بعض خطط  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة في مستوي  -0
 .الهجوم الفردي لناشئ كرة القدم ولصالح القياس البعدي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية في مستوي أداء بعض خطط   -0
 . الهجوم الفردي لناشئ كرة القدم ولصالح القياس البعدي

ن القياسين البعديين للمجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوي أداء بعض توجد فروق ذات داللة إحصائية بي  -3
 .خطط الهجوم الفردي لناشئ كرة القدم لصالح المجموعة التجريبية 

  :البحثالمستخدمة فى مصطلحات ال :رابعاً 

 :small sided games(  SSG)المباريات المصغرة     -

) وحتـي (  7ضـد  7) أو (  1ضـد  1) أو ( 5ضـد  5)أو ( 1ضـد  1)مثـل ن من االعبـيمباريات تلعب بعدد قليل "      
وتلعب بحارس للمرمي أو بدون وفي مساحة أصغر ومحددة ويتم وضـع قـوانين خاصـة لهـا  ويمكـن أن يكـون (   8ضد  8

)  "تشـويقخططيـة وتتسـم بالمتعـة والهناك مرمي أو أكثر أو بدون مرمي  وهـي تحمـل أهـداف عديـدة بدنيـة أو مهاريـة أو 
 .( 0 ص

 : خطط الهجوم الفردي  -

خطـة  تنفيذ في لالشتراكرده فمب األساسيةومهاراته  لحركاته الالعب ماستخدافن "  يهبأنها ( 0118)يعرفها ابو عبدة    
" ريــقفلل الجماعيــة الخطــط ةوقــو  ةاءكفــادت ز لمــا كرديــة فال الهجوميــة الخطــط تأديــة فــي الالعــبجــنح نلمــا كريــق و فاللعــب لل

 (.081ص)

 :  الدراسات السابقة: خامساً 
 

بدراسـة هـدفت التعـرف علـي األداء الهجـومي والتمريـر والتصـويب ومهـارات حـارس small   (0111  )قـام سـمول  -0
( " واحـدة ضـابطة)  –( تجريبيـة 0)المرمي لناشئي كرة القدم االسكتلنديين واستخدم المـنهج التجريبـي لـثالث  مجموعـات 

اسـكتلندا  وكانـت أهـم النتـائج كانـت أهـم  –ناشئ من أكاديمية كرة القدم بنادي دندي يونايتد (  11) ها وكانت عينة قوام
ضد  7) ، بينما في مباريات % " 51.1" كانت ( 1ضد  1)النتائج  أنه بالنسبة للتمرير كانت نسبة النجاح في مباريات 

ظهــر تكــرار وتــوق عــن مباريــات ( 1ضــد1)مباريــات ، وبالنســبة لحــراس المرمــي  فــي % " 13.0" كانــت النســبة (  7
فسـاد األنفـرادات وتمريـر الكـرة للـزمالء، وبالنسـبة للتصـويب فـي مباريـا ( 7ضد7) ظهـر ( 1ضـد 1)لمهـارات مسـك الكـرة وا 
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العبـو المنـاطق الخلفيـة في محاوالت التصويب وكذلك إحراز األهداف وكذلك مشـاركة ( 7ضد7)تكرار وتفوق عن مباريات 
 .ويبفي التص

بدراسـة هـدفت للتعـرف علـي تـأثر اسـتخدام المباريـات المصـغرة Kellas  & Kattes (0115 )كـاتيس وكـيلس  قـام -0
ــثالث  مجموعــات  ــي ل ــان المــنهج التجريب ــدم واســتخدم الباحث ــرة الق ــي لناشــئي ك ــدني والفن ــي األداء الب ــة  0) عل  –تجريبي

مـن مدرسـة نـادي باناثينـايكوس اليونـاني  كانـت ( سـنة  03)من ناشئي كـرة القـدم تحـت ( 31)وعينة قوامها ( ضابطة 0
أهم النتائج أن البرنامج التدريبي للمجموعتين قد أثر بشكل واضح علي المستوي البدني والفني  ولكن التـأثر البـدني كـان 

ولـي عـن الثانيـة أكثر للمجموعة الثانية عن المجموعة األولـي والثالثـة ، أمـا المسـتوي المهـاري كـان أفضـل للمجموعـة األ 
 .والثالثة

بدراسة هدفت الي التعرف علي تأثير تدريبات ألعاب المباريـات المصـغرة لتطـوير بعـض طـرق  (0105)قام نعمة اهلل  -3
سنة واستخدم المنهج التجريبي تصميم المجموعة الواحـدة وكانـت عينـة  07خلق المساحات فرديا  لناشئي كرة القدم تحت 

سنة تم اختيارهم بالطريقـة العمديـة وكانـت اهـم النتـائج اسـتخدام تـدريبات المباريـات  07ب تحت الع( 01)البحث قوامها 
 المصـــــــغرة داخـــــــل برنـــــــامج تـــــــدريبي مقـــــــنن أثـــــــر ايجابيـــــــا علـــــــي تطـــــــوير طـــــــرق خلـــــــق المســـــــاحات فرديـــــــا قيـــــــد 

 .البحث 

نعكــاس دفاعي أثنــاء اإل هــدف الــى برنــامج تــدريبي لتطــوير األداء الخططــى الهجــومي والــ بدراســة( 0101) فــوزي قــام -1
( 8)علــى عينــة مكونــة مــن ، عــة تجريبيــة واحــدةواســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي لمجمو  ، المــزدوج لالعبــي كــرة القــدم

البرنامج التدريبى بإسـتخدام تمرينـات االنعكـاس المـزدوج لـه تـأثير ايجـابى أن سنة وأشارت أهم النتائج ( 01)ناشئ تحت 
ــة ال ــاء االنعكــاس المــزدوج علــى المتغيــرات الخططي ــر فاعليــة التصــويب، اســتعادة الكــرة)هجوميــة والدفاعيــة أثن ” ، التمري

و تغييـر جهـة اللعـب و  0/0/3و0/0” بعض التحركـات الهجوميـة المتكـرر ، للخلف / الطولى االمامى / بينى / عرضى 
، ”السـقوط للسـند / الضـربات الحـرة / رميـة التمـاس / فاعليـة الركنيـات ” بعـض خطـط المواقـف الثابتـة ، السقوط للسـند 

الضــغط الفــردى، الضــغط ، ، ضــرب مصــيدة التســلل، األهــداف المســجلة للفريــق”الزيــادة العدديــة فــى منطقــة الكــرة هجوميــا
، خطـة مصـيدة التسـلل، ”الزيـادة العدديـة فـى منطقـة الكـرة دفاعيـا، التشـتيت، الهجمـة/ تعطيل الكرة ، الجماعى، فقد الكرة

  .قيد البحث( ”لة على الفريق األهداف المسج

 :منهج البحث :سادساً 

استخدم الباحثان المنهج التجريبي وذلك باستخدام التصميم التجريبي لمجمـوعتين إحـداهما ضـابطة واألخـرى تجريبيـة      
 .باستخدام القياس القبلي والبعدي لمناسبته لهدف وطبيعة البحث

 :مجتمع وعينة البحث :اً سابع
سنة بأندية بورسعيد ، وتم اختيـار عينـة البحـث بالطريقـة  08لبحث على جميع ناشئ كرة القدم تحت اشتمل مجتمع ا

سـنة بنـادي المـريخ الرياضـي والمقيـدين فـي االتحـاد المصـري لكـرة القـدم  08العمدية العشوائية من ناشئ  كرة القدم تحت 
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( 7)العبــين مجموعــة ضــابطة ، ( 7)ين إلــى العبــًا مقســم( 01)، و بلغــت حجــم العينــة األساســية 0101/0100لموســم 
 .العبين مجموعة تجريبية

 :عينة البحث  إعتدالية -
العـب  (01)والبالغ عـددهم  تم إجراء التجانس والتكافؤ على عينة البحث األساسية للمجموعتين الضابطة والتجريبية     

ـــرة القـــدم تحـــت  ـــي ك ـــي 08مـــن العب ـــدين ف ـــادي المـــريخ الرياضـــي والمقي ـــدم لموســـم  ســـنة بن ـــرة الق االتحـــاد المصـــري لك
 :في المتغيرات التالية 0101/0100

 ( .السن –الوزن  –الطول )بحساب متغيرات : معدالت النمو -
 :العمر التدريبي -

ــ: خطــط الهجــوم الفــردي  - ــارات اآلتيــة  اناســتخدم الباحث ــم التصــويب: )اختب ــم الجــري ث ــم  -.االســتالم ث االســتالم ث
وقد تم اختيارها بناءا على اسـتطالع رأى الخبـراء ( ستالم ثم الجري ثم المراوغة ثم التصويباال -المراوغة ثم التصويب

 (3)مرفق .

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء في معدالت النمو والعمر التدريبي  (1)جدول  -12
 قبل إجراء التجربة

 3= 2ن= 2ن 

 المتغيرات
وحدة 

 القياس

 لمجموعة التجريبيةا المجموعة الضابطة

 الوسيط ع± -س
معامل 

 االلتواء
 الوسيط ع± س

معامل 

 االلتواء

 -1.00 01.51 1.08 01.50 -1.00 01.11 1.08 01.55 سنة السن

 1.11 010.11 7.80 010.05 -1.10 011.11 8.10 011.08 سم الطول

 1.10 50.11 3.58 53.81 -1.53 50.11 1.33 50.85 كجم الوزن

 -1.07 1.11 1.15 1.01 -1.55 1.11 1.75 1.08 درجة تدريبيالعمر ال

 (         1.751)الخطأ المعياري لمعامل االلتواء 

المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري ومعامـل االلتـواء للسـن والطـول والـوزن والعمـر التـدريبي حيـث ( 0)يوضح جدول  
أي أن ( 1.11،  -1.07)المجموعـة التجريبيـة تـراوح مـا بـين للمجموعـة الضـابطة، أمـا ( -1.31،  -1.55)تراوح بـين 

ممــا يــدل علــى تجــانس أفــراد عينــة البحــث فــي متغيــرات الســن والطــول والــوزن والعمــر  3±معامــل االلتــواء يقــع مــا بــين 
 .التدريبي
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 التجربةبل إجراءخطط الهجوم الفردي قالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء في مستوي بعض (0)جدول 

 3= 2ن= 2ن 

 المتغيرات

 االختبارات

 

وحدة 

 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 المتوسط ع± -س
معامل 

 االلتواء
 المتوسط ع± س

معامل 

 االلتواء

االستالم ثم الجري ثم 

 التصويب
 6.01 0.37 5.90 ثانية

-
1.15 

5.87 0.37 6.01 
- 

1.23 

 استالم ثم مراوغة ثم

 تصويب
 8.25 0.23 8.14 ثانية

-
1.11 

8.14 0.21 8.25 
-  

1.20 

استالم ثم جري ثم مراوغة 

 ثم تصويب
 0.25 13.41 0.16 13.36 0.65 13.34 0.15 13.36 ثانية

 (         1751)الخطأ المعياري لمعامل االلتواء 

 خطــط الهجــوم الفــرديمســتوي بعــض المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري ومعامــل االلتــواء فــي ( 0)يوضــح جــدول
أي ( 1.05،  -0.03)للمجموعة الضابطة، أما المجموعـة التجريبيـة تـراوح مـا بـين (  1.15،  -0.05)حيث تراوح بين 

 .مما يدل على تجانس أفراد عينة البحث في تلك المتغيرات قبل تطبيق التجربة 3±أن معامل االلتواء يقع ما بين 

        :    تكافؤ عينة البحث -

 خطط الهجوم الفردي قبل تطبيق التجربةداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوي بعض ( 3)جدول 
 وتني -لمان

11-  

 (3=2ن= 2ن)       

 بيانات إحصائية 

 االختبارات

 قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

مان )
 (ويتنى

مستوى 
 الداللة

 متوسط الرتب ع الرتبمجمو متوسط الرتب
مجموع 

 الرتب

 1.858 03.511 50.51 7.31 53.51 7.11 االستالم ثم الجري ثم التصويب

 1.815 03.111 50.11 7.05 51.11 7.70 استالم ثم مراوغة ثم تصويب
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استالم ثم جري ثم مراوغة ثم 

 تصويب
7.11 53.51 7.31 50.51 03.511 1.857 

 فــيعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة (  3) يتضــح مــن الجــدول رقــم    
ـــضمســـتوي  ـــردي  بع ـــةخطـــط الهجـــوم الف ـــق التجرب ـــل تطبي ـــوالي  قب ـــي الت ـــة عل ـــي الجدولي ـــان وتن ـــة  م ـــت قيم ـــث بلغ حي

ب ، وعنــد مســتوي داللــة إحصــائية بلغــت فـــي اختبــار االســتالم ثــم الجــري ثــم التصـــوي( 1.857)،(1.815)،(1.858)
( 1.857)، وفـي اسـتالم ثــم جـري ثـم مراوغــة ثـم تصــويب ( 1.815)، وفـي االسـتالم ثــم مراوغـة ثـم تصــويب ( 1.858)

 .مما يدل علي تكافؤ المجموعتين قيد البحث( 1،15)وجميع تلك القيم اكبر من 

 :أدوات و وسائل جمع البيانات  :اً ثامن

 : المسح المرجعي  -أ

ح المرجعـي لعـدد مـن المراجـع العربيـة واألجنبيـة التـي أ جريـت فـي مجـال المباريـات المصـغرة قام الباحثان بإجراء المسـ     
، والشــبكة الدوليــة (0100)حمــاد ، (0118)، حســن أبــو عبــدة (0551)والتــي تتمثــل فــي حمــاد  وخطــط الهجــوم الفرديــة

 : وذلك بهدف( اإلنترنت)للمعلومات 

 .كيفية تطبيقهتحديد الشكل العام لهذا النوع من البحوث و  -أ

 .تحديد التصميم التجريبي المناسب الذي يحقق أهداف البحث -ب

 .تجهيز اإلطار النظري للبحث والتعليق علي النتائج -ج

 .الوقوف على اختبارات خطط الهجوم الفردي التي سيتم استخدامها -د

 .وزمن البرنامج التدريبيتحديد مكونات وأجزاء  -ه

 :لخبراءاستمارات استطالع رأي ا -ب

 :الخبراء لتحديد  رأىقام الباحثان ان بإعداد استمارات استطالع    

 (3)، مرفق ( 3)مرفق . وسائل خطط الهجوم الفردي في كرة القدم واالختبارات الخاصة بقياسها -

 (0)مرفق . البرنامج التدريبي المقترح قيد البحثمكونات وأجزاء  -

 :البحث األدوات واألجهزة المستخدمة في  -جـ 
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 :االختبارات المستخدمة قيد البحث  -د

 :ل النمو القياسات الخاصة بمعد -    

 :قام الباحثان بإجراء القياسات الخاصة بمعدل النمو لالعبين عينة البحث وذلك من خالل اآلتي     

  (.وثائقي"الرجوع إلي تاريخ الميالد من السجالت )السن" 
  سم 0/0الطول باستخدام جهاز الرستاميتر ألقرب. 
  كجم 0/0الوزن باستخدام الميزان الطبي المعايير ألقرب. 
 مر التدريبي الع. 

 : ات خطط الهجوم الفردياختبار  -    

قام الباحثان  بإجراء مسح مرجعي للمراجع واألبحاث والدراسات العلمية التي تناولت وسـائل خطـط الهجـوم الفـردي فـي      
أبـو عبـدة  ،(0551)كرة القدم وذلك من خالل المراجـع العلميـة فـي مجـال تعلـيم وتـدريب كـرة القـدم والتـي تتمثـل فـي حمـاد 

ــــــــــــــــاد (0118) ــــــــــــــــر (0100)، حم ــــــــــــــــة كدراســــــــــــــــة مني ــــــــــــــــذلك الدراســــــــــــــــات العلمي  ، يوســــــــــــــــف (0101)، وك
 (3)مرفق : ، وتوصل الباحثان  إلى الوسائل التالية(0101)محمد حسن  ،(0105) 

 . المحاورة -.                   إستالم الكرة -
 .الخداع -.                   الجري بالكرة -
 .التصويب -              .         التمرير -

حيــث ارتضــى الباحثــان  ( 1)وبعرضــهم علــى الســادة الخبــراء تــم التوصــل الــى اهــم وســائل خطــط الهجــوم الفــردي مرفــق     
 :فأكثر لموافقة الخبراء على تلك الوسائل وهي كالتالي %( 71)بنسبة 

 .الجري بالكرة -.                 استالم الكرة -
 .التصويب -               .      المراوغة -

والـذي تـم اسـتخدامهم بعـد العـرض علـى السـادة ( 1)وفي ضوء ذلك تم التوصل الى ثالث خطـط للهجـوم الفـردي مرفـق     
 :الخبراء إلقرار مدى صالحية تلك االختبارات قيد البحث وهي 

 .ملعب كرة قدم -

 .قدمكرات  -

 .جير -

 .شريط قياس -

 .ساعة ايقاف -

 .أقماع  -

 .بالسنتيميتر"جهاز الرستاميتر لقياس الطول  -

 .بالكيلوجرام"ميزان طبي لقياس الوزن  -

 .أجهزة الحاسب اآللي -

 .صفارة -
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 .وغة ثم التصويباالستالم ثم المرا -.                     االستالم ثم الجري ثم التصويب -
 .االستالم ثم الجري ثم المراوغة ثم التصويب -

 : المعامالت العلمية لالختبارات المستخدمة قيد البحث :تاسعاً 

 :الختبارات خطط الهجوم الفرديالمعامالت العلمية  -

االحـــد ى إلـــ م00/0101/ 0االحـــد فـــي الفتـــرة مـــن  خطـــط الهجـــوم الفـــرديإجـــراء المعـــامالت العلميـــة الختبـــارات  تـــم
 .، وذلك على عينة أخرى غير عينة البحث ومن نفس مجتمع البحث  م8/00/0101

  خطط الهجوم الفرديختبارات اصدق: 

قام الباحثان  بإيجاد معامل صدق التمايز باستخدام المجموعة المميزة وغير المميزة عن طريق تطبيق اختبـارات خطـط 
( 5)و( المجموعــة المميــزة)العبــين مــن الفريــق األول ( 5)العبــين ( 01)الهجــوم الفرديــة قيــد البحــث علــى عينــة قوامهــا 

ـــين  ـــزة)العب ـــر ممي ـــه  البحـــث األساســـية ( المجموعـــة الغي ـــوم مـــن نفـــس مجتمـــع البحـــث وخـــارج عين ـــق  األحـــد، ي المواف
 . معامل صدق التمايز الختبارات خطط الهجوم الفردي( 1)ويوضح جدول ،  م0/00/0101

 .                   بي واالنحراف المعياري و صدق التمايز الختبارات خطط الهجوم الفردي قيد البحثالمتوسط الحسا( 1)جدول 

 العب(5=0ن= 0ن)

 ( الطرفينداللة ) 1،15معامل الصدق داله عند مستوي دالله إحصائية *

( 1،15)أن معامــل الصــدق الختبــارات خطــط الهجــوم الفــردي دال إحصــائيًا عنــد مســتوي داللــة ( 1)يوضــح جــدول      
( 1،55)، (1.51)لداللة الطرفين بين المجموعة المميزة والمجموعة الغير مميزة، حيث بلغت قيمة معامل الصدق مـا بـين 

 . إلى أن هذه االختبارات تقيس ما وضعت من أجله مما يدل على ارتفاع معامل الصدق والذي يشير

 ثبات اختبارات خطط الهجوم الفردي: 

       بيانات إحصائية      
 االختبارات  

المجموعة غير 
 قيمة المجموعة المميز مميزة

(T) 
معامل  

 0ايتا
 معامل صدق التمايز

 0ايتا
 ع±  س ع±  س

 1.51 1.517 5.85 1.303 1.51 1.351 5.75 لتصويباالستالم ثم الجري ثم ا

 1.55 1.575 00.15 1.035 1.00 1.055 8.18 استالم ثم مراوغة ثم تصويب
 1.58 1.571 00.15 1.075 00.00 1.011 03.17 استالم ثم جري ثم مراوغة ثم تصويب
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العبــين مــن نفــس مجتمــع ( 5)قــام الباحثــان  بتطبيــق اختبــارات خطــط الهجــوم الفــردي قيــد البحــث علــى عينــة قوامهــا 
عادة تطبيق االخت أسـبوع مـن  بار عليهم بعـد م ضـيالبحث وخارج عينته األساسية ولها نفس مواصفات العينة األساسية، وا 

التطبيق األول إليجاد معامل الثبات عن طريق حساب معامل االرتباط بين التطبيقـين األول والثـاني، حيـث أنـه يمكـن إيجـاد 
 :يوضح ذلك( 5)معامل الثبات عن طريق تطبيق االختبار ثم إعادة تطبيقه بعد مضي أسبوع من التطبيق األول، وجدول 

 العب( 5= )ن  سط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط لبعض خطط الهجوم الفردي قيد البحثالمتو ( 5)جدول 

 البيانات اإلحصائية        
 االختبارات 

وحدة 
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 االرتباط

مستوي 
 ع±  ─س ع±  ─س الداللة

 1.1111 0.111 1.315 5.751 1.351 5.788 ثانية االستالم ثم الجري ثم التصويب

 1.1111 1.555 1.051 8.17 1.055 8.18 ثانية استالم ثم مراوغة ثم تصويب
استالم ثم جري ثم مراوغة ثم 

 تصويب
 1.110 1.585 1.005 03.31 1.011 03.35 ثانية

 **(P ) لداللة الطرفين( 1،10)تعني مستوي الداللة اإلحصائية عند 

 >Pبداللــة الطــرفين حيــث أن قيمــة ( 1،10)أن معامــل االرتبــاط دال إحصــائيًا عنــد مســتوي داللــة ( 5)يوضــح جــدول 
ممــا ( 0.111)،(1.585)نقيــد البحــث مــا بــياختبــارات خطــط الهجــوم الفرديــة وقــد تراوحــت قيمــة معامــل االرتبــاط ( 1،15)

 .يشير إلى ثبات هذه االختبارات

 :الدراسة االستطالعية   -

فـي الفتـرة  األساسـيةمـن خـارج عينـة البحـث العبـين ( 01) دراسة االستطالعية األولى على عينة قوامهاتم إجراء ال  
 :علي عينه الدراسة االستطالعية، وذلك بهدف م8/00/0101 االحدوحتى  م0/00/0101من األحد 

  تحديد المعامالت العلمية الخاصة باالختبارات المستخدمة في البحث. 
 ألدوات و األجهزة المستخدمة في قياسات البحث التأكد من صالحية ا. 
  تجهيز أماكن إجراء القياسات الخاصة بالبحث واألماكن الخاصة بتطبيق البرنامج. 
  ومـــدي فهمهـــم  الالعبـــينلتعـــرف علـــي مـــدي مناســـبته لقـــدرات المقتـــرح وذلـــك لالبرنـــامج مـــن ( وحـــدتين)تجريـــب

 .واستيعابهم له
 

 ( 1)مرفق : رح برنامج المباريات المصغرة المقت -
           :المقترح هدف البرنامج التدريبي -أ

مـن خـالل الجـزء الرئيسـي هـذه المباريـات  تـأثيرالتعـرف علـي إلـى ( قيد البحـث)المباريات المصغرة  يهدف برنامج 
 .بعض خطط الهجوم الفردية لناشئي كرة القدمبالبرنامج علي 
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 : محتوى البرنامج التدريبي قيد البحث -ب

م الباحثان بوضع محتوى البرنامج التدريبي الخاص بالمباريات المصغرة وتحديد اإلطار الزمني العـام لتنفيـذ هـذا قا 
البرنامج من خالل مجموعة من الوحدات التدريبية، وذلك من خالل كل من المسح المرجعي الـذي قـام بـه الباحثـان ونتـائج 

 :مج كالتاليرأي الخبراء، فكان محتوى البرنا عاستمارة استطال

 : اعتمد الباحث عند وضع البرنامج التدريبي علي بعض األسس الهامة وهي كما يلي  -

    مراعاة الهدف من البرنامج . 
   مالئمة محتوي البرنامج لمستوي وقدرات عينة البحث . 
     توفير اإلمكانات واألدوات المستخدمة في البحث . 
    مرونة البرنامج وقابليته للتطبيق . 
    إضافة عنصر التشويق واإلثارة للتمرينات داخل البرنامج. 
   تدرج التمرينات من السهل إلي الصعب ومن البسيط إلي المركب . 
    مراعاة التشكيل المناسب لحمل التدريب من حيث الشدة والحجم وفترات الراحة . 
   مراعاة التدرج المناسب لحمل التدريب. 
 أسابيع( 8)بمدة  تحديد مدة البرنامج المقترح. 
  وحدات أسبوعياً ( 3)تحديد الوحدات التدريبية أسبوعيًا بواقع. 
  وحدة تدريبية( 01)تحديد عدد الوحدات التدريبية في البرنامج وبلغت. 
  تم التدريب بالتدرج الذي يتم من خاللها ترسيخ أسس التصرف بالكرة وبدونها في إطار الهدف العام للبرنامج مـن

 (1ضد1()5ضد5()3ضد3()3ضد1()0ضد3()0ضد0)خالل 
  ث 05: ث 15زمن أداء اللعبة الواحدة من. 
  تكرارات 8: 0عدد مرات التكرار للعبة الواحدة. 
  ث 51: 11زمن فترات الراحة بين التكرارات من. 
  دقيقة 0: 1زمن فترات الراحة بني المجموعات من. 

 

 :والتي تتمثل في  لتدريبيالمهاري التي اشتمل عليها البرنامج ا دريبات اإلعدادت -
  تطوير المهارة كى تتمشى مع اللعب الحديث 
  المناسب بها وذلك فى إطار حركة فنيه خططية واحده الخطى السيطرة على الكرة مع التحرك. 

 فوالدفاعية التى تمنع إحراز هد بالمهارات الهجومية التى تساعد على إحراز هدف االهتمام. 
  الجمـاعى  ككـل حتـى يـتم ويتحقـق النجـاح المختلفة لصالح الفريـق األساسيةالمهارات  استخدامالتأكد على تطويع

الفريـق فـى تحقيـق الهـدف مـن المباريـات وهـو الفـوز  للفريق فى أداء الخطط الهجومية والدفاعية وبالتـالى نجـاح
 .بالمباراة 

 اليــق ويجــب علــى المــدرب أن الفر  هنــاك بعــض البــراعم مــن ذوى المهــارات يحــاولون إظهــار أهميــتهم الفرديــة فــى 
 .القطاإل علي يشجع هذه الظاهرة
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 :والتي تتمثل في  التي اشتمل عليها البرنامج التدريبي الخططي دريبات اإلعدادت -

 ثةال أجزاء الملعب الث للفريق كوحده مترابطة فى جميع الجماعيخاص للنشاط  اهتمامطى يع. 
 التمرينـات المباشـرة أو غيـر  خـاللمـن  بوضوح سواء كان ذلـك المركز المناسب للناشئ وسوف يظهر ذلك اختيار

 .المباشرة
  بــالتمريرات العرضــية إلــى جــانبى الملعــب وكــذلك التمريــرات  االهتمــام خــاللنتشــار الجيــد فــى الملعــب وذلــك مــن اال

 .الهجومى لالختراق الطولية تمهيدا
  هـذا التقيـيم  خـاللوالمقـاييس ومـن االختبـارات  خـاللالتـدريبات أو مـن  خـاللتقييم مهـارات البـراعم التـى يؤدونهـا

 .الواجبات الهجومية والدفاعية يمكن وضع الخطط المناسبة لتحركاتهم بالكرة أو بدون كرة لتنفيذ
 مـع التركيـز علـى إعـداده فـى نهايـة  البـراعم لبـاقيالتمرينـات الفرديـة  خـاللبتمرينات حارس المرمى مـن  االهتمام

 .وحده التدريب اليومية
 ستتبع خالل مباريات الفريق طريقة اللعب التى بمالمح االهتمامنهاية المرحلة يتم  فى.  

 
 :ج ـــــ تحديد الفترة الزمنية للبرنامج

قام الباحثان باستطالع رأي الخبراء لتحديد الفترة الزمنية الخاصة بالبرنامج التـدريبي المقتـرح، وبنـاءًا علـى نتـائج 
وحــدة تدريبيــة لكــل مــن المجمــوعتين الضــابطة ( 01)رنــامج التــدريبي المقتــرح شــهرين بواقــع االســتطالع تــم تحديــد فتــرة الب

دقيقــة وقــد قــام ( 51)،  تــم تحديــد زمــن الوحــدة التدريبيــة علــى ان يكــون وحــدات تدريبيــة اســبوعية( 3)والتجريبيــة بواقــع 
 :ليالباحثان بتقسيم الفترة الزمنية للبرنامج التدريبي المقترح على النحو التا

 .العام اإلعدادوهدفها  ثالثة أسابيعومدتها : األوليالمرحلة  -
 .الخاص اإلعدادوهدفها  أسابيع ثالثةومدتها : المرحلة الثانية  -
 .اإلعداد للمنافساتوهدفها  اسبوعانومدتها  :المرحلة الثالثة -

 

 :القياس القبلي : الحادي عشر

م إلـى 0/00/0101ى عينة الدراسة األساسية في الفترة من يوم االحد الموافق قام الباحث بإجراء القياسات القبلية عل    
 .م5/00/0101يوم االثنين الموافق 

 :األساسيةالتجربة  :الثاني عشر

الضـابطة )ثمانية أسابيع وهو الوقت الفعلي لتطبيق التجربة األساسـية علـى المجمـوعتين ( 8)لمدة تم تطبيق التجربة 
ــدأ ت(والتجريبيــة ــة األساســية ، وب ــق التجرب ــرح)نفيــذ وتطبي ــامج التــدريبي المقت ــاء الموافــق ( البرن فــي الفتــرة مــن  يــوم الثالث

 .م5/0/0100م إلي يوم الثالثاء الموافق 01/00/0101
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 :القياس البعدي   :الثالث عشر

فـي الفتـرة مـن ( ة و الضـابطةالتجريبيـ) بعد االنتهاء من تطبيق التجربة بإجراء القياس البعدي للمجـوعتين ثانقام الباح   
 .م7/0/0100م إلى يوم الخميس الموافق 1/0/0101يوم االربعاء الموافق 

 :  المعالجات اإلحصائية :الرابع عشر

)   :باســـتخدام التحلـــيالت اإلحصـــائية التاليـــة  SPSSحزمـــة البرنـــامج اإلحصـــائي للعلـــوم االجتماعيـــة  انالباحثـــاســـتخدم 
معامل االرتبـاط لبيرسـون  - T-test" . ت" اختبار –معامل االلتواء  -االنحراف المعياري  -الوسيط  -الحسابي المتوسط 

 (.إختبار مان ويتني -إختبار ويلككسون لرتب االشارة -

 :عـرض النتائـج ومـناقشـتها -أ 

 :عرض ومناقشة نتائج الفرض األول  -0

مستوي أداء بعض خطط والبعدي في  ن القياسين القبلياإلشارة لويلككسون بي اختبارداللة الفروق بتطبيق  (1)جدول 
 ( 7= ن) قيد البحث الضابطة ألفراد المجموعة الهجوم الفردي

 بيانات إحصائية                                 

 االختبار               

 (Z)قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد

 المحسوبة
 Pقيمة 

- + = - + - + 

ات خطط اختبار 
 الهجوم الفردي

االستالم ثم الجري ثم 
 التصويب

1 0 1 1.33 0.11 01.11 0.11 -0.108 
1.113 

 1.1108 0.311- 1.11 08.11 1.11 1.11 1 1 7 استالم ثم مراوغة ثم تصويب

استالم ثم جري ثم مراوغة ثم 
 تصويب

7 1 1 1.11 1.11 08.11 1.11 -0.311 
1.108 

 (  1.15) عند مستوى داللة إحصائية  1=  ( Z )لية قيمة ويلككسون الجدو   

 Wilcoxon Signed لويلككسـون  المحسـوبة بتطبيـق اختبـار اإلشـارة (z)أن قيمـة (  1 )يوضـح الجـدول رقـم        

Ranks Test مســتوي فــي  الضــابطةوالبعــدي ألفــراد المجموعــة  بــين القياســين القبلــي فــروق ذات داللــة إحصــائية وجــود
سـتوى وبم( -0.311(:)0.108-)لهجوم الفردي حيث انحصرت قيم اختبارات الهجوم الفردي ما بين مـا بـينبعض خطط ا
 .لصالح القياس البعدي(  1.15) > وجميعها  (1.113(:)1.108)انحصر ما بين  داللة إحصائية
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لتــأثير االيجـــابي  للمجموعــة الضــابطة الــى امســتوي بعــض خطــط الهجــوم الفــردي هــذا التحســن فــي الباحثــان  وويعــز     
تبــاع اإلســلوب العلمــي فــي بنــاء البرنــامج  ألســتخدام البرنــامج التــدريبى التقليــدي المتبــع حيــث ان التــدريب بشــكل مســتمر وا 

 .التدريبي، باإلضافة إلي  االستخدام والتقنين السليم لتشكيل الحمل التدريبي يؤدي الي تطوير الالعب بدنيًا ومهارياً 

 والعقلــــي والنفســــي والخططــــي والفنــــيوالمهــــارى  البــــدنيإلــــى تحســــين المســــتوى (  0110) الحــــاويويشــــير     
 الشخصـــــيةوتطـــــوير ســـــمات  والخططيـــــةوالمهاريـــــه  البدنيـــــةكمـــــا يتضـــــمن أيضـــــا التخطـــــيط الـــــدقيق لتنميـــــه القـــــدرات 

 . النفسيةوالدوافع 

صــــول للمســــتويات أن عمليــــة التــــدريب تتطلــــب اإلعــــداد لســــنوات عديــــدة للو "( 0111)العلــــي و شــــغاتي ويــــذكر 
نمــــا يــــأتي عــــن طريــــق التــــدريب القــــائم علــــي أســــس علميــــة  العالميــــة واإلعــــداد لســــنوات عديــــدة ال يــــأتي مجازفــــة ، وا 
ـــدريب إلـــي أفضـــل النتـــائج وأعلـــي المســـتويات ، ولـــيس معنـــي ذلـــك أن التخطـــيط  ســـلمية تتضـــمن الوصـــول بعمليـــة الت

طـــيط لفتـــرات قصـــيرة تحتـــوى علـــي تحديـــد أهـــداف والواجبـــات يـــرتبط دائمـــًا بـــالفترات الطويلـــة ، ولكـــن يحـــتم ضـــرورة التخ
 .(11ص)"التفصيلية لكل مرحلة

نعمـــــة اهلل ، (0118)إبـــــراهيم و فـــــاروق  ،(0115)جـــــادو ، مـــــنكـــــل نتـــــائج دراســـــات  مـــــع هـــــذه النتـــــائجتفـــــق تو     
ـــدريب بشـــكل علمـــي ســـليم مـــن تشـــكيل وتق( 0105) ، يوســـف(0105) ـــي الت ـــي أن االســـتمرارية ف ـــي تشـــير إل ـــين والت ن

 .للحمل التدريبي تساهم في تطوير القدرات البدنية والمهارية لالعب باختالف نوع النشاط الرياضي

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي "   و مما سبق نجد أن الفرض األول للبحث و الذي ينص على أنه  
 .قد تحقق كلياً .كرة القدم ولصالح القياس البعدي  ئلناش الفرديو البعدي للمجموعة الضابطة في بعض خطط الهجوم 

 :عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني  -0

أداء بعض خطط  مستويوالبعدي في  اإلشارة  لويلككسون بين القياسين القبلي اختبارداللة الفروق بتطبيق  (7)جدول 
 (7=ن) قيد البحث التجريبية ألفراد المجموعة الهجوم الفردي

 بيانات إحصائية                      

 االختبار               

 (Z)قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد

 المحسوبة
 Pقيمة 

- + = - + - + 

 

 1.108 -2.366 1.11 08.11 1.11 1.11 1 1 7 التصويب االستالم ثم الجري ثم

 1.108 -2.371 1.11 08.11 1.11 1.11 1 1 7 استالم ثم مراوغة ثم تصويب

استالم ثم جري ثم مراوغة ثم 
 تصويب

7 1 1 1.11 1.11 08.11 1.11 2.366- 
1.108 

 (  1.15) عند مستوى داللة إحصائية  1=  ( Z )قيمة ويلككسون الجدولية   
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 Wilcoxon Signed  لويلككســون  المحســوبة بتطبيــق اختبــار اإلشــارة (z)أن قيمــة (  7 )يوضــح الجــدول رقــم     

Ranks Testمسـتوي بعـض فـي  التجريبيـةوالبعدي ألفراد المجموعة  بين القياسين القبلي فروق ذات داللة إحصائية وجود
 نحصــــــــــرت قــــــــــيم اختبــــــــــارات الهجــــــــــوم الفــــــــــردي مــــــــــا بــــــــــين مــــــــــا بــــــــــينحيــــــــــث ا خطــــــــــط الهجــــــــــوم الفــــــــــردي

 .لصالح القياس البعدي(  1.15) > وجميعها (0.018) ستوى داللة إحصائيةوبم( -2.371(:)-2.366)

ان إلـي إتبـاع الباحثـللمجموعة التجريبية  خطط الهجوم الفردي  بعضذلك التأثير االيجابي في مستوي ويعزي الباحثان        
واإلعـداد  بجميع ما يحتويه من تدريبات اإلعداد البدني العام والخـاصالمتبع لعلمي في تخطيط البرنامج التدريبي األسلوب ا

إستخدام المباريات المصغرة وما يحتويه من أنشـطة متنوعـه سـاهمت وبشـكل واضـح فـي تطـوير خطـط المهاري إضافة إلي 
 .الهجوم الفردي

الهجومي للفريق يعتمد بدرجة كبيـرة علـي االمكانيـات الفرديـة والتـي تعتبـر اساسـا أن التكتيك ( 0111)ويذكر القاضي      
ــــــدماج التحركــــــات الفرديــــــة فــــــي االداء الجمــــــاعي  ــــــي الفريــــــق والــــــذي يشــــــترط ان ــــــا للتعــــــاون فيمــــــا بــــــين العب  هام

  .(15ص)للفريق 

د من االمور الصـعبة ، نظـرأ ألن حمل التدريب أللعاب المباريات المصغرة يعأن تقنني وتشكيل ( 0115) ويضيف جادو    
تلـك االلعـاب يـتم تنفيـذها بأشـكال متعـددة ومختلفـة ، فمنهـا مـا يـتم تصـميمه بـدون وجـود مـدافعين ، ومنهـا يـتم فـي وجــود 
مدافع سلبي ، واخري ايجابي ، كما يتم تنفيذ االلعاب بشـكل زوجـي أو فـرق ومنهـا البسـيط والمركـب ، ولـذا يجـب االهتمـام 

 .حمل التدريب لتلك األلعاب بدقة في إطار برامج تدريبية مقننة حتي تحقق الهدف من استخدامها بفاعلية بضبط متغيرات

إلي أنه يجب إعداد ناشئي كرة قدم منذ الصغر بالكم والكيف الذي يؤهله ألن يكـون ( 0110)ويشير كشك ، البساطي       
أن يــتم تثبيــت المهــارات األساســية وتعلمهــا والتــدريب عليهــا  ألعبــًا ذو كفــاءة مهاريــة وخططيــه ، ولكــي يتحقــق ذلــك ينبغــي

تقانها من خالل وضعها في نماذج حركية فعلية كالتي تحدث في المباريات سواء بالكرة أو بدونها  .وا 

أن فترة التـدريب التـي تهـدف إلـي إعـداد الالعـب أو الفريـق مهاريـا ، وتسـتخدم التـدريبات التـي ( 0113)ويري الوقاد      
نمي وتحسن وتزيـد مـن مسـتوي الالعـب أو الفريـق فـي المهـارات األساسـية للعبـة ، وتعمـل فـي نفـس الوقـت علـي تطـوير ت

حركاته ومهاراته ، ويـؤدي هـذا النـوع مـن فتـرات التـدريب علـي مـدار السـنة التدريبيـة وتشـمل عليـه كافـة البـرامج والـدورات 
ن اختلفـت  التدريبيـة ، وفـي الحقيقيـة أن العمـود الفقـري لوحـدة التـدريب اليوميـة هـو التـدريب علـي المهـارات األساسـية ، وا 

 .طرق التدريب وفقا الختالف الهدف الذي يضعه المدرب

أن من اهم متطلبات االداء الخططي في كرة القدم هو اتقان المهارات االساسية التـي هـي مـن ( 0100)ويوضح جابر     
الفردية كالمراوغة واالحساس والجري بالكرة والتصويب أو الجماعيـة كـالتمرير اهم وسائل تنفيذ خطط اللعب الهجومي سواء 

واالستقبال والجري الحر وتبادل المراكز ، فكل خطة تعتمد علي مهارة أو أكثر لتنفيـذها ، لـذا فـإن اتقـان المهـارات والتـدريب 
 . عليها في ظروف تشبه ما يحدث في المباريات أمر هام لنجاح خطط اللعب

 Eleftherios & Athanasios  ألفريـوس وأسـينيوس مـن  كـل دراسـات إليـة توصـلت مـا مـع هذه النتـائج  تفقتو      
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،          (0101) فــــوزي، (0105) ، يوســــف(0105)نعمــــة اهلل ، Silva et al (0100) ســــيلفا وآخــــرون ، (0115)
اتيجية التـدريب التـي يسـتخدمها المـدرب والتي تشير إلي أن العـاب المباريـات المصـغرة هـي جـزء مـن اسـتر  (0101) حسن

 .لتحسن االداء البدني والمهري في كرة القدم
 

توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين القياسـين القبلـي و "  للبحث و الذي ينص على الثانيو مما سبق نجد أن الفرض   
". كـرة القـدم ولصـالح القيـاس البعـدي اشـئلن الفرديالبعدي للمجموعة التجريبية في بعض القدرات التوافقية وخطط الهجوم 

 .قد تحقق كلياً 

 :عرض ومناقشة الفرض الثالث  -3

بعد تطبيق  خطط الهجوم الفردي أداء بعض مستويالضابطة والتجريبية في  نلمجموعتيا داللة الفروق بين (8)جدول 
 (7=0ن=0ن) وتني -لمان التجربة

 

 حصائيةبيانات إ                    

 االختبارات      

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 قيمة 

 (مان ويتنى)

مستوى 
متوسط  الداللة

 الرتب

 مجموع

 الرتب 

متوسط 
 الرتب

 مجموع

 الرتب 

اختبارات 
خطط 
الهجوم 
 الفردي

االستالم ثم الجري ثم 
 التصويب

00.11 1.11 77.11 
08.11 

1.111 1.110 

 1.110 1.111 08.11 77.11 1.11 00.11 ثم تصويب استالم ثم مراوغة

استالم ثم جري ثم مراوغة ثم 
 تصويب

00.11 1.11 77.11 
08.11 

1.111 1.110 

مسـتوي خطـط  فـيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية (  8) يتضح من الجدول رقم    
لغـت قيمـة  مـان وتنـي الجدوليـة  الختبـارات خطـط الهجـوم الفـردي علـي التـوالي الهجوم الفردي بعد تطبيـق التجربـة حيـث ب

، ( 1.110)، وعند مستوي داللة إحصائية بلغـت فـي االسـتالم ثـم الجـري ثـم التصـويب ( 1.111)،(1.111)، (1.111)
ميـع تلـك القـيم وج( 1.110)، وفي استالم ثـم جـري ثـم مراوغـة ثـم تصـويب ( 1.110)وفي االستالم ثم مراوغة ثم تصويب

مما يدل علـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة ولصـالح القيـاس ( 1،15)أقل من 
 .البعدى للمجموعة التجريبية في تلك المتغيرات قيد البحث 

المباريات المصغرة الذي كـان لـه ويعزو الباحثان هذا التحسن إلي فعالية البرنامج التدريبي المقترح باستخدام تدريبات      
الــذي تــم تنفيــذه علــي المجموعــة ( باألســلوب التقليــدي )اثــر إيجــابي للمجموعــة التجريبيــة  أكثــر  مــن البرنــامج التــدريبي 
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الضابطة حيث أن البرنامج التدريبي المقتـرح أشـتمل علـي تـدريبات مباريـات مصـغرة مبتكـرة غيـر تقليديـة، ويرجـع الباحثـان 
رتباط الوثيق بين تدريبات المباريات المصغرة وبين األداءات المهارية المركبة التي تحدث في المباراة ، وهذا ما ذلك إلي اال 
حيث أن أسلوب التدريب الحديث يعتمـد علـي تـدريب الالعـب علـي  FIFA  0100االتحاد الدولي لكرة القدم " أشار إليه  

نمي من قدراته وهذا األسلوب يسـمي أسـلوب ظـروف المبـاراة أو محاكـاة مواقف مشابهة مثل التي تحدث في المباراة وهذا ي
 (.قيد البحث)ظروف المباراة، والتي ساهمت في تحسن في بعض خطط الهجوم الفردي 

أن خطط الهجوم الفردي هي فن استخدام الالعـب لحركاتـه ومهاراتـه االساسـية بمفـردة ( 0110)ويشير ابو عبدة          
يذ خطة اللعب الهجومي الجماعي للفريق وكلما نجح الالعب فـي تأديـة الخطـط الفرديـة الهجوميـة كلمـا زاد لالشتراك في تنف

 . كفاءة وقوة الخطط الجماعية للفريق

أن اإلعداد المهاري يلعب دورا  مهما وأساسـيا فـي اكتسـاب وتنميـة وتطـوير الجوانـب المهاريـة ( 0115)ويري مصطفي     
يساعد الالعب علي تنفيذ الخططية التي تطلب منـه أثنـاء المبـاراة ، ومـن المهـم والضـروري لالعـب  الخاصة بكرة القدم بما

كرة القدم أن يكتسب األداء المهاري الصحيح ويتمكن من أداؤه بدقة وسرعة في المباراة حيث توجد عالقة دقيقة بـين الدقـة 
عة التنفيـذ ، وتعـد الدقـة فـي األداء وأثنـاء المبـاراة أهـم مـن والسرعة في تنفيذ المهارة مع العلم أن الدقة يجب أن تحدد سـر 

 . السرعة ومما سبق نستنتج أن اإلعداد المهاري يعمل علي اكتساب وتنمية وتطوير المهارة

أن الهــدف مـن تــدريب الناشــئين هــو إعـداد وتهيئــة الناشــئ للوصـول إلــي المســتويات الرياضــية ( "0118)ويـذكر كشــك    
لخصــائص مرحلتــه الســنية ومميزاتــه الفرديــة ، وامكانيــة التطــور البيولــوجي لديــه ، ومقدرتــه علــي الــتالئم  العاليــة المناســبة

والتكيف ، لمتطلبات المستويات العليا ، وبناء قاعدة ثابتة لتلك المستويات فضاًل عـن ان تـدريب الناشـئين يرتكـز اوال علـي 
سطة طـرق واسـاليب اإلعـداد العـام ، أمـا مـع المتقـدمين فـإن التـدريب بناء اساس قوي للقدرات البدنية والحركية ، وذلك بوا

 (. 0ص")يقوم علي اتقان االداء الفني الخاص للنشاط الممارس بتطبيق طرق واساليب االعداد الخاص

أن أللعاب المباريات المصغرة فوائد عظيمة حيث ان البراعم يتعلمون مـن خـالل اللعـب وفـق ( 0107)ويوضح الشبلي     
وانين مالئمة حيث أنه تتيح المشاركة لجميع الالعبين وتكسبهم نجاحات متكررة كما تعمل علي تحسـين المهـارات الفرديـة ق

ومهارات أداء الفريق كاالستحواذ علي الكرة كما تعمـل علـي خلـق بيئـة للمنافسـة والتحـدي والمتعـة بـين الالعبـين كمـا تزيـد 
كما تنمي الصفات البدنية والمهارات األساسـية المرتبطـة بكـرة القـدم كمـا تحسـن مـن قدرة الالعب علي االتصال بالكرة كثيرًا 

 .الوعي المكاني والتكتيكي لالعب

 Eleftherios  ألفريـوس وأسـينيوس ،  (0110)رمضـان " من كل دراسات إلية توصلت ما مع هذه النتائج  تفقتو      

& Athanasios (0115) ، ســيلفا وآخـرون Silva et al (0100) ،  فــوزي، (0105) ، يوسـف(0105)نعمــة اهلل 
ــات المصــغرة  (0101) حســن، (0101) ــرامج التدريبيــة مــن خــالل المباري ــي أن اســتخدام الب ــد ســاهمت فــي تطــوير  عل ق

 .القدرات البدنية والمستوي المهاري قيد أبحثهم
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حصائًيا بين القياسين البعدين توجد فروق دالة إ" ومما سبق نجد أن الفرض الثالث للبحث والذي ينص علي     
البدنية الخاصة باإلرسال الساحق للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية في مستوي القدرات 

 لناشئي الكرة الطائرة قد تحقق كلياً 

 :  االستخالصات: أوالً 
 

االسـتالم  -.االسـتالم ثـم الجـري ثـم التصـويب)دي خطط الهجوم الفـر تأثيرًا إيجابيًا على  المتبعأظهر البرنامج التدريبي  .0
 .لدي المجموعة الضابطة (االستالم ثم الجري ثم المراوغة ثم التصويب -.ثم المراوغة ثم التصويب

االسـتالم  -.االسـتالم ثـم الجـري ثـم التصـويب)خطط الهجوم الفـردي تأثيرًا إيجابيًا على  المتبعأظهر البرنامج التدريبي  .0
 .لدي المجموعة التجريبية (االستالم ثم الجري ثم المراوغة ثم التصويب -.م التصويبثم المراوغة ث

علـى المجموعـة باستخدام المباريات المصـغرة تفوقت المجموعة التجريبية التي طبق عليها البرنامج التدريبي المقترح  .3
لبحــث وذلــك الســتخدام برنــامج خطــط الهجــوم الفــردي قيــد االضــابطة التــي اســتخدمت البرنــامج التــدريبي المتبــع فــي 

 .المباريات المصغرة للمجموعة التجريبية دون الضابطة
 

 :التوصيات : ثانياً 

 .كرة القدم خطط الهجوم الفردي لالعبيلتنمية  باستخدام المباريات المصغرة تطبيق البرنامج المقترح .0
المصـغرة علـي العناصـر األخـرى فـي كـرة  إجراء المزيد من الدراسات العلمية عن تأثير استخدام تـدريبات المباريـات .0

 ( العناصر الخططية  -العناصر المهارية  -العناصر البدنية ) القدم 
 

اســتخدام تــدريبات المباريــات المصــغرة داخــل الوحــدات التدريبيــة الناشــئين لمــا لهــا مــن أداء مشــابه لمــا باالهتمــام  .3
 .وي المهاري للناشئيحدث داخل المباراة األمر الذي يساهم في االرتقاء بالمست

االسترشاد باألسس العلمية في بناء وتصـميم البرنـامج التدريبيـة الخاصـة باالرتقـاء بالمسـتويات البدنيـة والمهاريـة  .1
 والخططية للناشئين في كرة القدم

 

مراعــاة خصــائص المراحــل الســنية عنــد العمــل مــع الناشــئين وذلــك حتــى يمكــن التخطــيط لالرتقــاء بمســتوياتهم بمــا  .5
 .سب مع إمكانياتهم البدنية، الجسمية، الحركية، العقلية، واالجتماعيةيتنا
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