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أثر استخدام الطریقة الطولیة في تطویر عدد من  المھارات األساسیة بكرة 
القدم

م. م. عامر محمد سعید عبد الرحمن
الموصل/جامعة األساسیةكلیة التربیة 

م. م. فالح طھ عبد
الكلیة التربویة المفتوحة /مدیریة تربیة نینوى

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣یة (المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساس

ملخص البحث :
بمــا أن لعبــة كــرة القــدم شــانها شــان األلعــاب األخــرى لهــا مقوماتهــا األساســیة التــي ترتكــز 

علیها وتحقق لها سبل النجاح، فهي بحاجة الى لیاقة بدنیة عالیة و أداء مهاري ممتـاز و أسـالیب  

أدائها هي الفیصل األول فـي الملعـب خططیة وأعداد نفسي عالي، و لكن تبقى المهارات و كیفیة 

ولكـــون الطریقـــة الطولیـــة طریقـــة فبــدونها ال یســـتطیع الالعبـــون مـــن تنفیـــذ خطـــط اللعــب المختلفـــة.

تــدریب مبتكـــرة یــتم التـــدریب مــن خاللهـــا علــى المهـــارات األساســیة و خطـــط اللعــب و الـــذي یخـــدم 

ذا بـــرزت مشـــكلة البحـــث فـــي لـــ بشـــكل مباشـــر العملیـــة التعلیمیـــة و كـــذلك مواقـــف اللعـــب الحقیقـــي.

ومـن الكشف عن أثر الطریقة الطولیة في تطویر عدد من المهارات األساسیة بكرة القـدم للشـباب.

أهداف البحث

الكشف عن أثر الطریقة الطولیة في تطویر عدد من المهارات األساسیة بكرة القدم للشباب.-

ة فـــي تطـــویر عـــدد مـــن المهـــارات الكشـــف عـــن الفـــروق بـــین المجمـــوعتین التجریبیـــة و الظابطـــ-

األساسیة بكرة القدم للشباب.

أفترض الباحثان

تؤثر الطریقة الطولیة ایجابیًا في تطویر عدد من المهارات األساسیة بكرة القدم للشباب.-

توجد فروق ذات داللـة معنویـة بـین مجمـوعتي البحـث فـي تطـویر عـدد مـن المهـارات االساسـیة -

لصالح المجموعة التجریبیة بكرة القدم للشباب و 

وأســـتخدم الباحثـــان المـــنهج التجریبـــي لمالئمتـــه لطریقـــة البحـــث الـــذي أجـــري علـــى العبـــي 

شباب نادي الموصل الریاضي بكـرة القـدم و أختیـرت عینـة البحـث بطریقـة عمدیـة. و تـم تقسـیمهم 

الى مجموعتین ، مجموعة تجریبیة و مجموعة ضابطة.

ختبارات القبلیة ( الدحرجـة بـالكرة بـین الشـواخص، تمریـر وقد تضمنت إجراءات البحث اال

م)) التمریــــرة المتوســــطة ، إخمــــاد الكــــرة داخــــل المربــــع ، تنطــــیط الكــــرة) و قــــد ٢٠الكــــرة لمســــافة ((

) وحدات تدریبیة في األسبوع، و بعـد أالنتهـاء مـن تنفیـذ ٣أستغرق تنفیذ البرنامج مدة شهر بواقع (
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ــــة و التــــي البرنــــامج  أجریــــت االختبــــارات ا ــــارات القبلیــــة و ثــــم اســــتخدم البعدی عتمــــدت فــــي االختی

وهنا توصل ))Tاختبار (، االنحراف المعیاري، الوسط الحسابي(المعالجات اإلحصائیة التالیة:

أحـدث البرنـامج التـدریبي بالطریقـة الطولیـة تطـورًا فـي عـدد مـن اآلتي : الباحثان إلى االستنتاجات 

یمكـن للمـدربین فـي فعالیـة كـرة بأنـه و قد أوصى الباحثـانالقدم للشباب .المهارات األساسیة بكرة 

ستخدام الطریقة الطولیة في تطویر مهارات العبي كرة القدم بدًال من الطریقة التقلیدیة.االقدم 

Impact of the use of longitudinal way in the
development of a number of basic skills of football

Assistant lecturer
Amer Mohammed S. A.

College of Basic Education–University of Mosul

Assistant lecturer
Faleh Taha Abdel

Open Education College-Mosul

Abstract:
Including that the game of football like other games with its basic

underlying and ways to achieve success, it needs to be supremely fit

athlete and excellent performance of skill and preparation methods Khttih

and myself high, However, the skills, and how their performance will be

the deciding factor in the stadium Without them I could not players from

the implementation of the various plans play. And the fact that the way

longitudinal method innovative training which is training in the basic

skills and game plans, which directly serve the educational process, as

well as the positions of real toys. Therefore there has been a problem in

the detection research on the impact of longitudinal way in the

development of a number of basic skills of football for the youth. One of

the objectives of the research-disclosure of the impact of longitudinal way

in the development of a number of basic skills of football for the youth. -

Detect differences between the two groups and Alzabatth pilot in the

development of a number of basic skills of football for the youth. (I

suppose Investigators) - longitudinal positively affect the way in the
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development of a number of basic skills of football for the youth.

Investigators and used curriculum to be adapted to the experimental

method of research conducted on the players Mosul youth sports club

football and selected sample research deliberate manner. And were

divided into two groups, the experimental group and a control group. And

research has included testing procedures tribal (ro-pillars ball, pass the

ball to a distance of ((20 m)) Altmererh medium to quench the ball inside

the box, the ball Tennning) and the implementation of the program took

one month by (3) training modules in the week, and after the completion

of the implementation of the a posteriori tests were conducted and

adopted at the tribal choices and then used statistical treatment :-Wasat

computational-standard deviation. - Test (T) here Investigators reached

the following conclusions :-art training program in a longitudinal manner

in a number of basic skills of football for the youth. Investigators had

recommended and can-trained in the use of effective football longitudinal

way in the development of the skills of soccer players instead of the

traditional method.

التعریف بالبحث-١
المقدمة وأھمیة البحث١-١

كرة القدم لعبة شعبیة یمارسها الكبار والصغار علـى حـد سـواء وان هـذه الممارسـة العفویـة 

هدفها الترویج عن النفس اوًال وتطویر القابلیات البدنیة ثانیًا.

لیهـا وتحقـق التـي تركـز عاألساسـیةوهذه اللعبة شانها شان األلعاب األخرى لهـا مقوماتهـا 

خططیـة واعـداد وأسالیبلها سبل النجاح ، فهي بحاجة الى لیاقة بدنیة عالیة وأداء مهاري ممتاز 

فـــي الملعـــب فبـــدونها الاألولنفســـي عـــالي ، ولكـــي تبقـــى المهـــارات وكیفیـــة ادائهـــا هـــي الفصـــیل 

یستطیع الالعبون من تنفیذ خطط اللعب المختلفة.

فــي  روٕاتقانهــا عملیــة تتطلــب جهــودًا مســتمرة وال تنحصــان تطــویر وأداء المهــارات الفنیــة

مرحلــة مــن مراحــل األعــداد المختلفــة وانمــا تمــارس فــي جمیــع مراحــل اإلعــداد وتتضــمنها كــل وحــدة 

تدریبیة مهما كان نوع الوحدة التدریبیة وأهدافها .
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ـــرة  ـــادة خب ـــدریب وزی ـــان المهـــارات عملیـــة متصـــاعدة مـــع تصـــاعد وتـــأثیر الت ـــان اتق ـــذلك ف ل

لالعبـین وزیــادة خبــرة االتصــال بــین الالعــب والكــرة ممـا یــؤدي الــى تنمیــة االحســاس عنــد الالعــب ا

بالكرة.

لذا فان الالعبین الشباب یحتاجون الى زیادة خبراتهم حیث ان التقدم في مختلف النواحي 

تعلـم بكرة القدم له تأثیر كبیر في مستقبل الالعبین من حیث قدرتـه علـى اداء المهـارات لـذلك فـان

المهــــارات یجــــب ان یــــرتبط بحــــاالت اللعــــب المختلفــــة وزجهــــا مــــع مهــــارات اخــــرى لضــــمان اتقــــان 

المهارات ولتكون االساس في تطویر الالعب في مجال بكرة القدم .

  )٢٦١، ١٩٩١(الصفار ، واخرون ، 

فـــي الســـنین االخیـــرة اســـتخدمت طرائـــق حدیثـــة للتـــدریب غیـــرت محتـــوى وحقیقـــة التـــدریب 

جات كبیرة ، استخدام طرائق التدریبیة الصحیحة تعد عنصرًا مهمـًا جـدًا ترفـع مسـتوى الالعبـین بدر 

وكــذلك فــان اختیــار واســتخدام الطریقــة التدریبیــة المناســبة یعتمــد بدرجــة كبیــرة علــى المعرفــة وعلــى 

مستوى اللیاقة البدنیة العامة والخاصة وكذلك على الظروف والهدف الموضوع.

یب الطــــولي احــــدى الطــــرق المبتكــــرة التــــي اســــتخدمت حــــدیثًا للتــــدریب علــــى طریقــــة التــــدر 

المهـــارات واللیاقـــة البدنیـــة وخطـــط اللعـــب وطـــرق اللعـــب مـــن خـــالل اختیـــار تمـــارین طبقـــًا للهـــدف 

التــدریبي الــذي یضــعه المــدرب یعتمــد علــى تقســیم الملعــب فــي المالعــب الكبیــرة والصــغیرة لمــدارس 

طولیة او ثالثة او اثنین بحیث تبدا تمریناتها من المرمـى المـدافع الـى الكرة طولیًا اما اربعة اقسام

المرمى المهاجم ، من هنا تتجلى اهمیـة البحـث والحاجـة الیـه لمحاولـة التعـرف علـى اثـر اسـتخدام 

الطریقة الطولیة في تطویر عدد من المهارات االساسیة بكرة القدم للشباب.

مشكلة البحث ٢-١
ر المهارات االساسیة هو اعداد الالعب حتى یكون قادرًا على التحكم ان الهدف من تطوی

والتصــرف بــالكرة بــاي جــزء مــن اجــزاء جســمه وذلــك حســب قــانون اللعبــة فــي أي وقــت مــن اوقــات 

اللعبــة االمــر الــذي یجعلــه قــادرًا علــى تنفیــذ الخطــط الدفاعیــة والهجومیــة بكفــاءة وایجابیــة وعنــدما 

ان الجیـد فـي اداء جمیـع المهـارات االساسـیة یمكـن ان یعتمـد علیـه یصل الالعـب الـى مرحلـة االتقـ

في التعاون مع اعضاء الفریق في تنفیذ الواجبات وتطبیق الخطة المعتمدة.

ولكـــون الطریقـــة الطولیـــة طریقـــة تـــدریب مبتكـــرة یـــتم التـــدریب مـــن خاللهـــا علـــى المهـــارات 

علیمیة وكذلك مواقف اللعب الحقیقي.االساسیة وخطط اللعب والذي یخدم بشكل مباشر العملیة الت

لـــذا بـــرزت مشـــكلة البحـــث فـــي الكشـــف علـــى اثـــر الطریقـــة الطولیـــة فـــي تطـــویر عـــدد مـــن 

المهارات االساسیة بكرة القدم للشباب.
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ھدفا البحث ٣-١
الكشــف عــن اثــر الطریقــة الطولیــة فــي تطــویر عــدد مــن المهــارات االساســیة بكــرة القــدم   ١-٣-١

للشباب.

كشــــف عــــن الفــــروق بــــین المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة فــــي تطــــویر عــــدد مــــن ال  ١-٣-٢

المهارات االساسیة بكرة القدم للشباب.

فرضیتا البحث ٤-١
ـــًا فـــي تطـــویر عـــدد مـــن المهـــارات االساســـیة بكـــرة القـــدم   ١-٤-١ ـــة الطولیـــة ایجابی ـــؤثر الطریق ت

للشباب.

لبحــث فــي تطــویر عــدد مــن المهــارات توجــد فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعتي ا  ٢-٤-١

االساسیة بكرة القدم للشباب ولصالح المجموعة التجریبیة.

مجاالت البحث  ٥-١
العبو شباب نادي الموصل الریاضي بكرة القدم.المجال البشري : ١-٥-١

  .٥/٢/٢٠٠٧ولغایة  ٥/١٢/٢٠٠٦من المجال الزماني : ٢-٥-١

باب الموصل.ملعب منتدى شالمجال المكاني :  ٣-٥-١

اإلطار النظري والدراسات المشابھة-٢
النظري اإلطار١-٢
الطریقة الطولیة لإلعداد المھاري والخططي١-١-٢

وهي طریقة یتم التدریب من خاللهـا علـى المهـارات االساسـیة وخطـط اللعـب مـن خطـوات 

یًا الى جـزئین ثـم ثالثـة محددة تبدا بالتدریب في الملعب او نصفه او ثالثة أرباعه ثم بتقسیمه طول

ویـتم أخـرىاجزاء ثم ثالثة اجزاء مرة اخرى ثم جزئین ثـم علـى الملعـب جمیعـه مـرة أربعةاجزاء ثم 

شابه ذلك.التقسیم بواسطة األقماع او الشواخص او ما

الهجوم بغـرض تسـجیل هـدف فـي  أویبدا التمرین من حارس مرمى الفریق الذي سیقوم ببد

علـى ان تسـتخدم مهـارة او اكثـر فـي حالـة االعـداد المهـاري وخطـة او اكثـر مرمى الفریق المنافس 

  ).٥٥-٥٤، ١٩٩٤في حالة اإلعداد الخططي المطلوب التدریب علیها (ابراهیم ،
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كیفیة تنفیذ الطریقة الطولیة٢-١-٢
تستخدم طریقة التدریب الطولي لتعلیم وتطویر المهارات وخطـط اللعـب وطرقـه مـن خـالل 

تمرین تبدأ جمیعها من حارس مرمى مهاجم في اتجاه حارس مرمى مدافع في  ١٥٠.٠٠٠حوالي 

مساحات تحدد باقسام طولیة للمعلب تبدأ صغیرة ایا كان طول الملعب المستخدم ثم یـزداد عـرض 

القسم المستخدم في الكبـر تـدریجیًا ویـزداد معهـا عـدد الالعبـین المهـاجمین وفـي نفـس الوقـت یـزداد 

دافعین وخـالل كـل ذلـك یـتم التـدریب علـى تطـویر مهـارات وخطـط اللعـب وطـرق عدد الالعبین المـ

ومجموعات اللعب فیها.

ممیزات الطریقة الطولیة٣-١-٢
* یتوافر فیها عنصر التدرج من السهل الى الصعب.

* ان جمیــع التمرینــات المســتخدمة فــي هــذه الطریقــة تشــبه مــا یحــدث فــي المباریــات فعــًال وبالتــالي 

عبین یتعودون على نفس مواقف اللعب في المباراة.فان الال

* ان الطریقة المبتكرة یمكـن فیهـا اسـتخدام أي عـدد مـن الالعبـین فهـي تبـدأ بثالثـة العبـین وحتـى 

العب او حتى اكثر. ٢٢

* انها تصل في نهایة مراحلها الى التحركات الحـرة المرنـة والتـي یمكـن مـن خاللهـا الوصـول الـى 

المرونة الخططیة.

* انها تسمح لالعبین باالشتراك بفاعلیة في خطط اللعب هجومیًا ودفاعیًا .

  )٦٠، ١٩٩٤(ابراهیم ، 

* لـــیس بالضـــرورة تنفیـــذ تمرینـــات تنفیـــذ تمرینـــات الطریقـــة بتسلســـل معـــین ، ولكـــن یمكـــن للمـــدرب 

اختیار تمرینات یعینها لتحقیق أهداف تدریبیة محددة.

ب الطولي صالحة لالستخدام في كافة المراحل السنیة وذلـك مـن خـالل اسـتخدام * تمرینات التدری

المساحات المناسبة للسن والمستوى من خالل التحكم في أبعاد الملعب وطول أقسامه.

* یمكن استخدام تمرینات الطریقة الطولیة في تخطیط بـرامج تـدریب كـرة القـدم بـدًال مـن اول سـنة 

).com/bas.htm-www.phy.eadفریق االول (لممارستها وحتى الوصول لل

أقسام المھارات األساسیة بكرة القدم ٤-١-٢
لقـــد اختلـــف العدیـــد مـــن البـــاحثین والمختصـــین فـــي مجـــال كـــرة القـــدم حـــول تقســـیم المهـــارات 

–ت (ابـو العینیـین وحمـادة) الـى التمریـر االساسیة بكرة القدم وفیما یلي عرض لـبعض هـذه التقسـیما

ومهارة –رمیة التماس -المراوغة ومهاجمة الكرة–الجري بالكرة –السیطرة على الكرة –التصویب 

  ).٣٠، ١٩٨٥حارس المرمى (ابو العینین وحمادة ، 
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اما مختار فقد قسمها الى :

الخـداع –الكرة بـالراس ضرب–الجري بالكرة –السیطرة على الكرة –ركل الكرة بالرجل 

  ).٧٠، ١٩٩٤حراسة المرمى (مختار ، –رمیة التماس –المهاجمة –بالكرة 

اما الخشاب وذنون فقد قسما المهارات الى :

الرمیـة –قطـع وتشـتیت الكـرة –التهـدیف –المراوغـة –المنـاوالت –االخمـاد –الدحرجة 

  ).٢١٧، ٢٠٠٥مهارات حارس المرمى (الخشاب وذنون ،–الجانبیة 

اما في البحـث الحـالي فسـنحاول ان نـتكلم عـن المهـارات االساسـیة قیـد البحـث بشـيء مـن 

التفصیل.

المھارات األساسیة في كرة القدم  ٥-١-٢
الدحرجة ١-٥-١-٢

) تعد من اساسـیات كـرة القـدم والمقصـود Louisمهارة الدحرجة كما اشار (سالمي) عن (

لســیطرة علیهــا ، وتســتخدم الالعــب الجــري بــالكرة عنــدما الیكــون بهــا هــو تحــرك الالعــب بــالكرة وا

امامـه فرصـة للتمریـر الـى الزمیـل او عنـدما یریــد جـذب مـدافع الیـه البعـاده عـن التغطیـة او عنــدما 

وقد قسم حسن الدحرجة بالكرة الى : )٢٤، ٢٠٠٢یرید التقدم بالكرة في مساحة خالیة (سالمي ،

ارجي .دحرجة الكرة بوجه القدم الخ-

دحرجة الكرة بوجه القدم الداخلي.-

دحرجة الكرة بمقدم القدم.-

  )٤١-١٩٨٠،٤٠دحرجة الكرة بوجه القدم (حسن ،-

اما (الخشاب وذنون) فقد قسمها الى :

الدحرجة بوجه القدم الخارجي.-

  ).١٠٢، ٢٠٠٥الدحرجة بوجه القدم الداخلي (الخشاب وذنون ، -

  ) وهي :Louisدف معین كما اشار (سالمي) نقًال عن (والدحرجة بالكرة لها ه

التقدم بالكرة لغرض التقرب الى منطقة الخصم.-

لكسب الوقت وانتظار احد الزمالء الخذ الفراغ ومن ثم اجراء المناولة المناسبة.-

خلق فرصة من اجل المناولة والتهدیف.-

  ا :وهناك عدة عوامل تؤثر في انتقال الالعب بالكرة وهم

سرعة الالعب أثناء الحركة.-

موقع الخصم.-

نوعیة ارض الملعب.-
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  ).٢٤، ٢٠٠٢الریح (سالمي ، -

المناوالت ٢-٥-١-٢
هي التمریرة التي تضرب للزمیـل المناسـب بـالقوة المناسـبة فـي الوقـت المناسـب لتسـیر فـي 

  ).١١٤، ١٩٨٦االرتفاع المناسب لیستقبلها في المكان المناسب (الخشاب وآخرون ،

أنواع المناوالت 
اوًال : المناوالت حسب المسافة 

  م.١٣-م٢أ. المناولة القصیرة : تتراوح مسافتها ما بین 

  م.٢٢-م١٣ب. المناولة المتوسطة : تتراوح مسافتها مابین 

م فاكثر.٢٢ج. المناولة الطویلة : تتراوح مسافتها ما بین 

ثانیًا : المناوالت حسب االتجاه

ناولة العمیقةأ. الم

ب. المناولة العرضیة.

ج. المناولة القطریة.

ثالثًا : المناوالت حسب االرتفاع

أ. المناولة األرضیة.

  ).٥٩، ٢٠٠٥ب. المناولة العالیة (الخشاب وذنون ،

االخماد٣-٥-١-٢
هو عملیة استقبال الكرة والسیطرة علیها من قبل الالعب لوضعها تحـت تصـرفه بالطریقـة 

سبة بهدف المناولة او الدحرجة او التهدیف.المنا

انواع االخماد
أ. االخماد بالجزء الداخلي من القدم وتتضمن :

اخماد الكرات االرضیة.-

اخماد الكرات العالیة.-

المباشرة بدون لمس الكرة باالرض.-

المباشرة في لحظة لمس الكرة االرض.-

ضمن :ب. االخماد بالجزء الخارجي من القدم وتت
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اخماد الكرات المتدحرجة.-

اخماد الكرات العالیة.-

ج. االخماد باسفل القدم وتتضمن :

أ. اخماد الكرات المتدحرجة.

  ).١٨٦، ١٩٩٠ب. اخماد الكرات العالیة (الصفار واخرون ،

الدراسات السابقة والمشابھة ٢-٢
)٢٠٠٢دراسة ( اسمر ، الرومي  ،١-٢-٢

"المنافسات (المباریات) في تعلم بعض المهارات األساسیة بكرة القدماثر استخدام اسلوب "

هدفت الدراسة الى الكشف عن اثر اسلوب المنافسات (المباراة) في تعلـم بعـض المهـارات 

األساســیة بكــرة القــدم وكــذلك الكشــف عــن الفــروق بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة فــي تعلــم 

قـدم ، حیـث اسـتخدم الباحثـان المـنهج التجریبـي وثـم اختیـار عینـة بعض المهارات االساسیة بكـرة ال

-٢٠٠٢بطریقة عملیة وهم طالب السـنة الدراسـیة الرابعـة (اختصـاص كـرة القـدم ) للعـام الدراسـي 

) طالبًا ، وبعد تطبیق البرنامج التعلیمي لعینة البحث واجـراء االختبـار ٢٨والبالغ عددهم ( ٢٠٠٣

االنحـراف المعیـاري –ن المعالجات االحصائیة التالیة: الوسط الحسـابي البعدي ثم استخدم الباحثا

اختبار (ت) .–

وتوصل الباحثان الى االستنتاجات التالیة :

یؤثر استخدام اسلوب المنافسة (المباراة) ایجابیًا في تعلم بعض المهارات االساسیة بكرة القدم. .١

البحث في تعلـم بعـض المهـارات االساسـیة بكـرة وجود فروق ذات داللة معنویة بین مجموعتي .٢

القدم ولمصلحة المجموعة التجریبیة التي تعلمت وفق اسلوب المنافسة.

  )٧٦، ٢٠٠٢(اسمر ،الرومي ،
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منھج البحث وإجراءاتھ المیدانیة-٣
منھج البحث١-٣

الوحیــد الــذي اســتخدم الباحثــان المــنهج التجریبــي لمالئمتــه لطبیعــة البحــث " اذ انــه المــنهج

یمكنه االختبار الحقیقي لفروض العالقات الخاصة بالسبب او االثر" .

)١٩٩٩،٢١٧(عالوي وراتب ،

مجتمع البحث وعینتھ ٢-٣
الریاضـي بالطریقة العمدیة وهم العبي شباب نادي الموصـل مجتمع البحث تم اختیار 

) ١٨لبحــث فــتم اختیــارهم عشــوائیًا وعــددهم (. امــا عینــة ا) العبــًا ٣٠بكــرة القــدم والبــالغ عــددهم (

) العبین بعد ان تم استبعاد العبین من مجتمع البحث ١٠العبًا اما المجموعة الضابطة عددهم (

  .% ٦٠لعدم التزامهم الحضور بالوحدات التدریبیة ، لدى بلغت النسبة المئویة  لعینة البحث 

وسائل جمع البیانات٣-٣
المصادر والمراجع. -١

  ).١استمارة استبیان ، ملحق ( -٢

االختبار والقیاس. -٣

باإلضافة الى األجهزة واألدوات المساعدة اآلتیة :

  .٦كرات قدم عدد / -١

ساعة توقیت. -٢

  .١٠شواخص عدد/ -٣

شریط قیاس. -٤

تكافؤ مجموعتي البحث  ٤-٣
تمت عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث لضبط المتغیرات االتیة :

العمر الزمني مقاسًا بالسنة. ١-٤-٣

الطول مقاسًا بالسنتمتر. ٢-٤-٣

الوزن مقاسًا بالكیلو غرام. ٣-٤-٣
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  )١الجدول (

یوضح المعالم اإلحصائیة لمجموعتي البحث في متغیرات العمر والطول والوزن

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة ع±-سع±س

١٨.٤٥٢٢.٢٦١١٨.٣٧٨٢.١٢٨١.٢٢٤ر/سنةالعم

١٦٩.١٨٠٢.٧٣٣١٦٨.٤٠٦١.٩٦٢١.٥٢٣الطول/سم

٥٩.٢١٤٤.٩٨٨٦٠.١٣٣٥.٧٤٢٠.٢٦٦الوزن/كغم

  ٢.٠٦) =٢٦ودرجة حریة ( ٠.٠٥ ≤قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطا *

نویــة بــین مجمــوعتي البحــث ) عــدم وجــود فـروق ذات داللــة مع١یتضـح مــن الجــدول رقــم (

في متغیرات العمر والطول والوزن ، مما یشیر الى تكافؤها في تلك المتغیرات.

تكافؤ المھارات االساسیة بكرة القدم ٤-٤-٣
قــام الباحثــان بتصــمیم اســتمارة اســتبیان الملحــق (أ) وعرضــها علــى مجموعــة مــن الخبــراء

ات االساســیة بكــرة القــدم واهــم االختبــارات المهــارات فــي لعبــة كــرة القــدم ، بهــدف تحدیــد اهــم المهــار 

لقیاســها لمســتوى الشــباب ، وبعــد جمــع االســتمارات وتفریقهــا ، اســتخلص اهــم المهــارات االساســیة 

واختباراتها بكرة القدم من وجه نظر الخبراء وهي على التوالي :

) شواخص.١٠الدحرجة : وتم قیاسها باختبار الجري بالكرة بین ( .١

م ٤م ، ٢المناولة المتوسطة : تم قیاسها باختبار تمریر الكرة الى ثالثة دوائر مرسومة باقطار  .٢

  م.٢٠م ومن مسافة ٦،

اإلخماد : تم قیاسه باختبار ایقاف حركة الكرة والسیطرة علیها داخل مربع. .٣

مرات .تنطیط الكرة في الهواء : تم قیاسها باختبار السیطرة على الكرة في الهواء عدة .٤

  )١٠٠، ٢٠٠٥) (الخشاب وذنون ، ١٥٩-١٥٠، ١٩٩١(محسن واخرون ، 

تم التكافؤ بین مجمـوعتي البحـث فـي االختبـارات الخاصـة بالمهـارات االساسـیة بكـرة القـدم 

  ) .٢وعلى وفق النتائج الموضحة في الجدول رقم ( ٢٤/١٢/٢٠٠٦بتاریخ 

- كلیة التربیة الریاضیة / جامعة الموصلأ.د لؤي غانم الصمیدعي

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلأ.د. محمد خضر اسمر-

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلأ.م.د. ضرغام جاسم-

كلیة التربیة االساسیة/ جامعة الموصلأ.م.د. معتز یونس ذنون -

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلأ.م.د. نوفل فاضل -
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  )٢جدول (ال

موعتي البحث في االختبارات القبلیة بالمهارات یوضح الجدول المعالم اإلحصائیة لمج

االساسیة بكرة القدم

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة ع±-سع±س

٢٠.٢٠٠١.٦١١٢٠.٢٦٦١.٣٨٧٠.٢٤٨الدحرجة /ث

١١.٥٨٨٤.٠٥١١٢.٠١١٤.١١١٠.١٣٢المناوالت المتوسطة/ درجة

٧.٤٥٥١.٧٣٢٠٦.٨٣٣١.٥٥٦٠.٤١٦رجةاالخماد / د

٨١.٦٢٥٢٩.٥٤٣٧٤.٩١٤٣.٣٥٠١.٩٦٥تنطیط الكرة في الهواء /مرة

  ٢.٠٦) =٢٦ودرجة حریة ( ٠.٠٥ ≤قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطا*

) عــدم وجــود فـروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث ٢یتضـح مــن الجــدول رقــم (

یــة لكــون قیمــة (ت) المحســوبة اصــغر مــن قیمــة (ت) الجدولیــة عنــد فــي جمیــع االختبــارات المهار 

) ممــا یشــیر الــى تكــافؤ المجمــوعتین فــي ٢.٠٦) والبالغــة (٢٦ودرجــة حریــة ( ٠.٠٥ ≤نســبة خطــا

المهارات االساسیة بكرة القدم .

التصمیم التجریبي  ٥-٣
العشـوائیة استخدم التصمیم التجریبي الذي یطلق علیـه اسـم (تصـمیم المجموعـة الضـابطة

  )١٢، ١٩٨١االختیار ذات االختبار القبلي والبعدي) (الزوبعي والغنام ،

ویمكن تمثیل هذا التصمیم على النحو االتي :

جـ)– ٢(خ –المتغیر المستقل –جـ)  ١المجموعة التجریبیة (خ-

یبـي ) یوضح التصـمیم التجر ١ض) ، الشكل رقم ( ٢(خ -ــــــــ  -ض) ١المجموعة الضابطة (خ-

للبحث.

البرنامج التدریبي  ٦-٣
) (الربیعــي  ١٩٨٥مـن خــالل المراجـع العلمیــة والدراسـات النظریــة (ابـو العینیــین وحمـادة ،

) وبــالرجوع الــى المختصــین فــي مجــال ١٩٩٩) (الخشــاب واخــرون ، ١٥٣، ١٩٩١والمشــهداني ، 

قانهــا بكــرة القــدم للشــباب ثــم وضــع برنــامج تــدریبي لتطــویر عــدد المهــارات االساســیة وات -كــرة القــدم

) بحیث ینسجم مع قدرات عینة البحث.٢على وفق الطریقة الطولیة ، المحلق (
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الخطة الزمنیة للبرنامج التدرییبي١-٦-٣
) وحـــدات تدریبیـــة فـــي االســـبوع ٣) وحـــدة تدریبیـــة بواقـــع (١٢تضـــمن البرنـــامج التـــدریبي (

الوحـــدة االخیـــرة علـــى اعـــادة شـــاملة لجمیـــع ) دقیقـــة وشـــملت ٩٠الواحـــد ، زمـــن الوحـــدة التدریبیـــة (

وعنــد تنفیــذ البرنــامج روعیــت النقــاط المهــارات التــي تــم تطویرهــا خــالل الوحــدات التدریبیــة الســابقة.

التالیة :

غیر مسموح الي مجموعة باللعب اال في الجزء الطولي من الملعب المحدد لها. .١

ـــام بالتصـــویب مـــن قبـــل المهـــاجمین علـــى ال .٢ مرمـــى وانتهـــاء الهجـــوم یبـــدا الهجـــوم مـــن بعـــد القی

) ویكــون ١) بحیــث یكــون الهجــوم فــي تجــاه حــارس المرمــى رقــم (٢٢الحــارس العكســي رقــم (

التصویب على مرماه.

یستطیع المدرب تغییر المدافع بمهاجم والعكس. .٣

جـوم اذا استطاع المدافع قطـع الكـرة فـان المـدرب یحـدد واحـدة مـن اثنـین امـا ان یسـتمر فـي اله .٤

مــن مكــان االســتحواذ علــى الكــرة علــى ان یحتســب عــدد مــرات االســتحواذ وامــا ان یبــدأ الهجــوم 

من الحارس مرة اخرى.

یمكـن ان یبـدأ الهجـوم والكــرة مـع احـد المهــاجمین علـى خـط المرمـى بــدًال مـن ان یبـدأ الحــارس  .٥

برمي الكرة.

عـدد المـدافعین بتحدیـد زمـن معـین یمكن ان یطلب المدرب زیادة السرعة في االداء بسبب قلـة  .٦

للفترة من بدء الهجوم حتى انهائه طبقًا لظروف كل فریق.

 ١٠عنــدما یبــدأ الهجــوم مــن قبــل حــارس المرمــى ینــاول الكــرة الــى اول مجموعــة وبعــد مــرور  .٧

ثواني یناول الكرة الى المجموعة ب وهكذا.

تجربة البحث االساسیة٧-٣
نامج المطبق مـع مراعـات مبـدأ النـادي فـي عـدد الوحـدات التدریبیـة تعلیم مجموعتي البحث البر  .١

والزمن المقرر لكل وحدة .

تدریب افراد المجموعة التجریبیة على وفق الطریقة الطولیـة ، وتطبیـق المهـارات األساسـیة فـي  .٢

الوحدة التدریبیة في ملعب مقسم طولیًا.

ب المتـــدرج او التقلیـــدي المتبـــع مـــن قبـــل تـــدریب افـــراد المجموعـــة الضـــابطة علـــى وفـــق األســـلو  .٣

المدرب في الوحدات التدریبیة االعتیادیة.

  .  ٢٠٠٧/  ١/  ٢تم اجراء االختبارات القبلیة على مجموعتي البحث بتاریخ  .٤

  .  ٢٠٠٧/  ٢/  ٤ولغایة  ٢٠٠٧/  ١/  ٤تم البدء بتطبیق البرنامج التدریبي بتاریخ  .٥
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، وذلـك بعـد  ٥/٢/٢٠٠٧ریة البعدیـة علـى مجمـوعتي البحـث بتـاریخ تم تنفیذ االختبارات المها .٦

االنتهاء من تطبیق البرنامج التدریبي.

المعالجات اإلحصائیة٨-٣
الوسط الحسابي.-

االنحراف المعیاري.-

اختبار (ت) لمتوسطین غیر مرتبطین ولعینتین غیر متساویتین.-

ساویتین.اختبار (ت) لمتوسطین مرتبطین ولعینتین مت-

  )٢٧٩، ١٠١، ١٩٩٩(التكریتي والعبیدي ،

عرض ومناقشة النتائج -٤
عرض نتائج ١-٤

  )٣الجدول (

یوضح المعالم اإلحصائیة للمجموعة التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي في بعض 

المهارات االساسیة بكرة القدم

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة ع±-سع±س

٢٠.٢٠٠١.٦١١١٨.٣٩٠١.١٦٤٧.١٨٦الدحرجة /ثا

١١.٥٨٨٤.٥٠١١٨.٧٥٥٣.٥٧٦٥.٢١٣المناوالت المتوسطة /دحرجة

٧.٤٥٥١.٧٣٢٠٩.٠٨١.١٧٦.٣٧٠االخماد/درجة

٨١.٦٢٥٢٩.٥٤٣١٢٨.٦٦٦٣٤.٧١٧٨.٣٤١تنطیط الكرة في الهواء / عدد

  .٢.١١) =١٧ودرجة حریة ( ٠.٠٥ ≤نسبة خطاقیمة ت الجدولیة عند*

) وجود فروق ذات داللة معنویة للمجموعة التجریبیة في جمیع ٣یتضح من الجدول رقم (

المهــارات االساســیة قیــد البحــث ، لكــون قیمــة (ت) المحســوبة اكبــر مــن قیمــة (ت) الجدولیــة عنــد 

  ).٢.١١) البالغة (١٧ودرجة حریة ( ٠.٠٥≤نسبة خطا 
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  )٤الجدول (

یوضح المعالم االحصائیة للمجموعة الضابطة في االختبارین القبلي والبعدي في بعض 

المهارات االساسیة بكرة القدم

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة ع±-سع±س

٢٠.٢.٦٦١.٣٨٧١٩.٨٦٨١.٥٧٣٠.٣٥٤الدحرجة /ثا

١٢.٠١١٤.١١١١٣.٩٨٤٣.٩٧٢١.٥٢ةالمناوالت المتوسطة /دحرج

٦.٨٣٣١.٥٥٦٧.١٣٢١.٤٣٥١.٧٨١االخماد/درجة

٧٤.٩١٠٤٣.٣٥٠٧٨.٢١٠٣٣.٤٢٦١.٩٣٠تنطیط الكرة في الهواء / عدد

  .٢.٢٦) =٩ودرجة حریة ( ٠.٠٥ ≤قیمة ت الجدولیة عند نسبة خطا*

مجموعـة الضـابطة فـي ) عدم وجود فروق ذات داللة معنویـة لل٤یتضح من الجدول رقم (

جمیع المهارات االساسیة قید البحث ، لكون قیمة (ت) المحسوبة اصـغر مـن قیمـة (ت) الجدولیـة 

  ).٢.٢٦) البالغة (٩ودرجة حریة ( ٠.٠٥≤عند نسبة خطا 

  )٥الجدول (

یوضح المعالم اإلحصائیة لمجموعتي في االختبارین القبلي والبعدي في بعض المهارات 

  قدماالساسیة بكرة ال

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة ع±-سع±س

١٨.٣٩٠١.٦٤١٩.٨٦٨١.٥٧٣٢.٧٣١الدحرجة /ثا

١٨.٧٥٥٣.٥٧٦١٣.٩٨٤٣.٩٧٢٣.٩٨٧المناوالت المتوسطة /دحرجة

٩.٠٨٨١.١٧٠٧.١٣٢١.٤٣٥٣.٦٤٣االخماد/درجة

١٢٨.٦٦٦٣٤.٧١٠٧٨.٢١٠٣٣.٤٢٦٧.٣٦٧دتنطیط الكرة في الهواء / عد

  .٢.٠٦) =٢٦ودرجة حریة ( ٠.٠٥ ≤قیمة ت الجدولیة عند نسبة خطا*

) وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث  فــي ٥یتضــح مــن الجــدول رقــم (

ر من االختبارات البعدیة للمهارات االساسیة بكرة القدم قید البحث ، لكون قیمة (ت) المحسوبة اكب

  ).٢.٠٦) البالغة (٢٦ودرجة حریة ( ٠.٠٥≤قیمة (ت) الجدولیة عند نسبة خطا 
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مناقشة النتائج٢-٤
 ٣لقد اظهرت نتائج البیانات االحصائیة التي تم الحصول علیها من الجدولین المرقمین (

ات ) باستخدام اختبار (ت) ، وجود فروق معنویة في مستوى تعلم الالعبین في جمیـع االختبـار ٥،

المهاریــة قیــد البحــث ، وعلیــه یمكــن القــول ان اســتخدام الطریقــة الطولیــة بالنســبة الــى اداء مســتوى 

الالعبین في التحصیل المهاري اكثر فعالیة من االسـلوب التقلیـدي ، حیـث یشـیر ابـراهیم الـى "ان 

فــي الطریقــة الطولیــة لهــا عــدة فوائــد تــتلخص فــي ان یجعــل الالعــب یعــیش فــي نفــس جــو المبــاراة 

مراحل الهجوم او الدفاع الـثالث وهـي مرحلـة بـدء للهجـوم وبنـاء الهجـوم ومرحلـة تطـویر الهجـوم " 

  ).٨٦، ١٩٩٤(ابراهیم ، 

كما ویعزو الباحثان الفروق المعنویة في البحـث ، هـو ان الطریقـة الطولیـة سـاعدت علـى 

رط هـام مـن شـروط الـتعلم اثارة الدافعیة لدى الالعبین بشكل عـام ، اذ یـذكر راجـح (ان الدافعیـة شـ

  ).٧٨، ١٩٧٩فلیس هناك تعلم دون توفر معین یحمل الفرد الى التعلم (راجح ، 

والعـــز االخـــر للنتیجـــة الحالیـــة هـــو ان الطریقـــة الطولیـــة جعـــل الالعبـــین یســـتخدمون الكـــرة 

حور الطول فترة ممكنة في الوحدة التدریبیة الواحدة مما ادى الى جعل المهارات االساسیة هي الم

الذي یدور حوله كل من االعداد البدني والخططي ، اذ یجب على الالعب ان یناول الكرة بسرعة 

ویخمدها ویدحرجها بسرعة او یهاجم او یدافع تبعًا لطبیعة المنافسة ، مما یستدعي تنوعًا في اداء 

ذین تطوروا المهارات الحركیة طبقًا الختالف ظروف اللعب ، لذا كان من السهل على الالعبین ال

علــى مــنهج تــدریب الطریقــة الطولیــة فــي اداء المهــارات بصــورة منفــردة فــي اثنــاء عملیــة التقــویم ، 

ــــي یســــتخدمها المــــدربون ینبغــــي ان تكــــون جیــــدة  ــــق واالســــالیب الت ــــك فــــان الطرائ ــــاءًا علــــى ذل وبن

  دف.واقتصادیة في تحقیق الهدف ، وان تحرك دافعیة الالعب واهتمامه لیبذل جهدًا یحقق اله
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االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات١-٥
تؤثر الطریقة الطولیة تأثیرًا ایجابیًا في تطور عدد من المهارات االساسیة بكرة القدم للشـباب ،  .١

وهذا یحقق صحة الفرض االول في البحث.

كـرة وجود فروق ذات داللة معنویة بین مجموعتي البحث في تعلـم بعـض المهـارات االساسـیة ب .٢

القــدم للشــباب ولمصــلحة المجموعــة التجریبیــة التــي تــدربت علــى وفــق الطریقــة الطولیــة ، هــذا 

یحقق صحة الفرضیة الثانیة من البحث.

التوصیات٢-٥
ادخال الطریقة الطولیة كاحد الطرائق الناجحة في تعلم وتطویر المهارات االساسـیة بكـرة القـدم  .١

للشباب.

لتقلیدي في تعلم وتطویر المهارات االساسیة بكرة القدم للشباب.عدم التقید باالسلوب ا .٢

اجراء دراسات وبحوث مماثلة للبحث الحالي على عینات اخرى. .٣

المصادر 
) : االعداد المهاري والخططـي لالعـب كـرة القـدم ، دار الفكـر العربـي ١٩٩٤ابراهیم ، مفتي (.١

، القاهرة.

) : تخطــیط بــرامج اعــداد العبــي كــرة ١٩٨٥بــراهیم ، (ابــو العینــین ، محمــود حمــادة ، مفتــي ا.٢

القدم ، دار الفكر العربي القاهرة.

) : اثـر اسـتخدام اسـلوب المنافسـات فـي ٢٠٠٢اسمر محمـد خضـر والرومـي ، جاسـم محمـد (.٣

تعلم بعض المهارات االساسـیة بكـرة القـدم ، بحـث منشـور ، مجلـة الرافـدین للعلـوم الریاضـیة ، 

) .٢٨) ، العدد (٨مجلد (

ــــــدي ، حســــــن محمــــــد (.٤ ــــــع یاســــــین ، العبی ــــــي ، ودی ) : التطبیقــــــات االحصــــــائیة ١٩٩٩التكریت

واســتخدامات الحاســوب فــي بحــوث التربیــة الریاضــیة ، دار الكتــب للطباعــة والنشــر ، جامعــة 

الموصل.

) : كــرة القــدم ، المبــادى االساســیة ، االلعــاب الفردیــة ، القــانون ١٩٨٠حســن ، عبــد الجــواد (.٥

،دار العلم للمالیین ، بیروت. ٥ط الدولي ،

) كــرة القــدم ، دار الكتــب للطباعــة والنشــر ، جامعــة ١٩٧٩الخشــاب ، زهیــر قاســم واخــرون (.٦

الموصل.
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) : كــرة القـدم ، دار الكتـب للطباعــة والنشـر ، جامعــة ١٩٨٦الخشـاب ، زهیـر قاســم واخـرون (.٧

الموصل.

ر الكتـب للطباعــة والنشـر ، جامعــة ) : كــرة القـدم ، دا١٩٩٩الخشـاب ، زهیـر قاســم واخـرون (.٨

الموصل.

قـانون –تكتیـك –) : كـرة القـدم تـدریب ٢٠٠٥الخشاب ، زهیر قاسم وذنون ، معتز یـونس (.٩

، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . 

، دار المعارف ، القاهرة. ٢) : اصول علم النفس ، ط١٩٧٩راجح ، احمد عزت (.١٠

، لبحـث العلمــي فـي التربیــة الریاضــیة) : ا١٩٩١شــهداني ، عبــداهللا (، كــاظم عبـد والمالربیعـي.١١

وعلم النفس الریاضي ، دار الفكر العربي ، القاهرة .

،مطبعــة  ١) : منــاهج البحــث فــي التربیــة ، ط١٩٨١الزوبعــي ، عبــدالجلیل ، والغنــام محمــد (.١٢

جامعة بغداد ، بغداد.

امج مقتـــرح الســـلوبین مـــن التـــدریب ) : اثـــر برنـــ٢٠٠٢ســـالمي ، عبـــدالرحیم محمـــد الطیـــب (.١٣

الــذهني فــي بعــض المهــارات االساســیة ومســتوى الرضــا الحركــي بكــرة القــدم ، رســالة ماجســتیر 

غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل.

) : اسس التدریب في كرة القدم ، المكتبة الوطنیة ، بغداد.١٩٩٠الصفار واخرون (.١٤

) : كرة القدم للناشئین ، مطبعة دار الحكمة ، ١٩٩٩رتب اسامة ، (عالوي ، محمد حسن وا.١٥

جامعة البصرة.

، بكــرة القــدم ، مطبعــة جامعــة الموصــل) : االختبــار والتحلیــل ١٩٩١، ثــامر واخــران (محســن.١٦

الموصل.

، قـدم ، دار الفكـر العربـي) : االسـس العلمیـة فـي تـدریب كـرة ال١٩٩٤، حنفـي محمـود (مختار.١٧

القاهرة.

.)com/bas.htm-www.phy.eadنیت (االنتر .١٨
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  )١ملحق (ال

استبیان رأي المختصین حول تحدید أهم المهارات االساسیة بكرة القدم

أستاذي الفاضل ........................................... المحترم

تحیة طیبة ......

اثـر اسـتخدام الطریقـة الطولیـة فـي تطـویر عـدد مـن حـث الموسـوم بــ (في النیة اجـراء الب

) ونظرًا لما تتمتعون به مـن خبـرة ودرایـة فـي هـذا المجـال ، المهارات االساسیة بكرة القدم للشباب

لـــذا یرجـــى التفضـــل باختیـــار اهـــم المهـــارات االساســـیة لمســـتوى الشـــباب مـــع االختبـــارات الخاصـــة 

في مجال كرة القدم خدمة للبحث العلمي .بالمهارة حسب تسلسل أهمیتها

مع التقدیر..........

  ٥  ٤  ٣  ٢  ١المهارات االساسیةت
االختبار الخاص 

بالمهارة

المناوالت بانواعها١

التهدیف٢

الدحرجة٣

االخماد٤

اللعب بالراس٥

الرمیة الجانبیة٦

الباحثان
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  )٢( ملحق

نموذج محتوى وحدة تدریبیة للمجموعة التجریبیة باستخدام الطریقة الطولیة

التاریخ :            العب ١٨عدد الالعبین :

  الوقت :          مهارة الدحرجةتطویر الهدف التعلیمي : 

التوضیحات : كرات قدم + صافرة + أهداف صغیرة

تنظیميالجانب الالفعالیة او المهارة االساسیةالزمن دالنشاط

الجزء 
التحضیري

د٢٠
 

 

الحضور وتھیئة االدواتد٥ 

د١٥المقدمة
�ϡѧѧγϘϟ�˯Ύѧѧο ϋ�ϊ ѧѧϳϣΟ�ΔѧѧϳϬΗ���ϡΎѧѧόϟ�˯ΎѧϣΣϻ

الرئیسي
 

االحماء
�ϡѧγϘϟ�ϡΩѧΧΗ�Δλ ΎΧ�ΔϳϬΗ���ι ΎΧϟ�˯ΎϣΣϻ

الرئیسي

د٦٠الجزء الرئیسي

د١٥

ϡΎѧѧγϗ�ΔѧѧόΑέ�ϰѧѧϟ�ΏѧѧόϠϣϟ�ϡѧѧγϘϳ�ϝѧѧϛ�Δѧѧϳϟϭρ
�ϰѧѧѧϣέϣ�α έΎѧѧѧΣ�ϥϳѧѧѧΑϋϻ�ΔѧѧѧΛϼΛ�ϥѧѧѧϣ�ϕѧѧѧϳέϓ
�α έΎѧѧѧΣ�ϥѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϣΟϬϟ�ΩѧѧѧΑΗ�ϡΟΎѧѧѧϬϣϭ�ωΎѧѧѧϓΩϭ
�ΔѧѧϘϳέρΑ�ωΎϓΩѧѧϟϭ�ϑ ΩѧѧϬϟΎΑ�ϲѧѧϬΗϧΗϭ�ϰѧѧϣέϣϟ

سلیمة

د + ١٥
العب حر

�Δѧϳϟϭρ�ϡΎѧγϗ�ΔѧΛϼΛ�ϰϟ�ΏόϠϣϟ�ϑ λ ϧ�ϡγϘϳ
�ϥѧѧѧϣ�ϕѧѧѧϳέϓ�ϝѧѧѧϛ�ϥϳϘϳέѧѧѧϓ�Ώѧѧѧόϟϭ˼�ϥϳѧѧѧΑϋϻ

  جةوالتاكید على مھارة الدحر

د إضافة ١٥
العب على 

فریق

�Ώѧѧόϟϭ�ϥϳϳϟϭѧѧρ�ϥϳϣѧѧγϗ�ϰѧѧϟ�ΏѧѧόϠϣϟ�ϡѧѧγϘϳ
��ϥϳѧѧΑϋϻ�ΔϓΎѧѧο �ϊ ѧѧϣ�ϥϳϘϳέѧѧϓ˻�ϝѧѧϛ�ϰѧѧϠϋ��

فریق

الجزء الختامي
د١٥

استخدام الملعب بالكامل واللعب بین فریقین 
) العب١١كل فریق (

%٥٠تمرینات تھدئة واسترخاء د٥


