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 التعريف بالبحث  -1
 مقدمة البحث واهميته: 1-1

ان لعبة كرة القدم واحدد  ندن اعلعدال التدت ت دتن  دددك دددد كبلدر ندن الناداراو اعيايدلة والتدت       
رها ب ك  جلد نن اج  رفع اعداء النااري له ، وهداا ل ترط ددك الندرل توصلداا الك الالدل وتطول

لكون نن خال  ايتعنا  اعيدول الننايل والنالئم الاي لتفق نع نلو  الالدبلن ورغباتام ولصد  بادم 
الددك نيددتوت الددتنكن والنرتبددة العاللددة نددن الكفدداءة والفاددلددة وصددوعو الددك اعهدددا  النرجددو  وددلدده عبددد 

دول اعنث  والاي لتنايل نع طبلعة الالدل وبلئة التدرلل وب دك  ليدتثلر لدندرل نن البحث دن اعي
دوافع الالدل النا تء وتحقلق اعنجاز لدله ، والك بايتخدام اياللل نتنودة لرفع حالة الند  والضدجر 
لدله اثناء التدرلل والناتجه نن ايدتخدام ايددول واحدد الدد علدلدي الدك التطدور النطددول ، عن الالددل 

ثر بأيداللل التددرلل التدت لتبعادا النددرل والتدت تخددق لددت الالدبدلن اعبددا  والتندافي والرغبدة فدت لتأ
النقدارن ، والفدردي    –التطور. وتكنن اهنلة البحث بايتعنا  ايداللل التندافي ا الجندادت ، الزوجدت 
الن اط الخاص بناارا و التت تكون اكثر تأثلراو فت تطولر انكاناو الالدبلن النا ئلن ااا نا رافقو نو  

كرة القدم ، والك نن خال  اعيتثنار اعنث  لدجاد والوالو فضالو دن ندت نياهنتاا فت اغناء النددرل 
 باعيدول العندت الاي لتنكن نن خالله انجاح العندلة التدرلبلة ونواكبة التطور العدنت لاا  الدعبة .

 

 مشكلة البحث: 1-2

ا ئلن بكدرة القددم نرحددة انتقاللدة فدت حلداتام اا تتنلدز بالعدلدد ندن الت لدراو تعد نرحدة الالدبلن الن     
الفيلولوجلة ااو التأثلر الكبلر فت حلاتام نيتقبالو ، ولاداا عحدا الباحدث ان بعدم الناداراو اعيايدلة 

ك  لالدبلن النا ئلن فت الندريه الكرولة لنادي الحده التدت تتطددل الددراو بدنلدة وحركلده عتتطدور بال د
لدد ندن ددلء العندلدة التدرلبلدة الاي لتنايل ونا تتطدبده الدعبده والدك نتلجدة ايدتخدام ايداللل تدرلبلدة تز

الندرل نن حلث نتابعته لك  عدل وتصحلح اعخطاء التت تصداحل اعداء الناداري الداي لقدوم بده ددى
ارن والفددردي   والددك النقدد –ثالثددة ايدداللل تنافيددله هددت ا الجنددادت ، الزوجددت  ان.ولادداا اختددار الباحثدد

لتطولر العندلة التدرلبلة نن حلث اليردة فت تطولر النااراو اعيايلة بكرة القدم واتقانادا فضدالو ددن 
تطولر القدراو البدنلة والحركلة النرافقة والنرتبطة باعداء النااري ونحاولة تالفت حاعو القصور فت 

 جنلع الالدبلن النا ئلن .نجا  التدرلل وصوعو الك نيتوت افض  نن اعداء ل
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 اهداف البحث : 1-3

النقدارن ، الفدردي  فدت تطدولر اهدم القددراو  –نعرفة تأثلر ايداللل التندافي االجندادت ، الزوجدت  -1 
 البدنلة والحركلة والنااراو اعيايلة بكرة القدم لدنا ئلن بالندرية الكروله فت نادي الحده الرلاضت.

تطولر اهم القددراو البدنلدة والحركلدة والناداراو اعيايدلة بكدرة القددم  نعرفة اعيدول اعفض  فت -2
 لدعلنة النختارة .

 

 فروض البحث : 1-4

هناك تأثلر الجابت عياللل التنافي فت تطدولر اهدم القددراو البدنلدة والحركلدة والناداراو اعيايدلة  -1
 بكرة القدم لدنا ئلن ا دلنة البحث  وبنيل نتفاوته .

 

 ت البحث :مجاال 1-5

  16-15-14نا ئو الندريه الكروله لنادي الحدده الرلاضدت بادندار         ا المجال البشري : 1-5-1
 ينة فت نحافاة باب  .

 . 2011/ 16/9ول الة  28/5/2011 المجال الزماني : 1-5-2
 نالدل نادي الحده الرلاضت . المجال المكاني : 1-5-3
 

   :الدراسات النظرية -2

تلار اعيدول الننايل نن الب  الندرل والاي نن خالله لكون الادراو ددك توصل  النادارة الدك ان اخ    
الالدل النا تء ب ك  افض  نن غلر  ، كنا ان الوحداو التدرلبلة لجل ان عتطبق وفدق ايددول واحدد 

و لبعم النعاللر والتت ننادا ا اعنكانلداو ، الحالدة  النناخلدة ، الددراو حتك تكون اكثر تأثلراو وفعاللة وفقا
النتعدم ، نو  الدعبة ، طبلعة الناارة .. وغلرها   ان ك  ايدول لننح الندرل اختلاراو نتعددة ليددوك 
التدرلل لكت لختار نناا نا لنايدل الادر  الداي لكدون ددلده او ندن خدال  هداا النفادوم لضدع النددرل 

رلاضدددلة ندددن النل دددراو الاانددده . وتعدددد الننافيددداو ال1النيدددار الصدددحلح لتوصدددل  اعهددددا  النرجدددو  
واعيايلة التت علنكن عي ن اط رلاضت ان لنجح بدوناا حلث تتنلدز بال ددة والصدرا  وبدا  الجادد ، 
وها  النلز  تجبر الفرد ددك ان ليتخدم االصك الدراته البدنلة والناارله والخططله التت تتطدباا النواال  

قددراو وتطولرهدا دندد الفدرد او النجنوددة ، حلدث  كدد ا الكثلرة والنت لر  ننا لدلدي الدك تننلدة هدا  ال
نانل    ددك ان الننافيدة الرلاضدلة هدت ال دك  اعيايدت لدحلداة النلدانلدة وبالتدالت فانادا واجدل ايايدت 

.لقدد ا دار 2لجل دددك التربلدة البدنلدة والرلاضدة ان تحققده وخاصدة ندا ل دن  البنداء النتندو  لد خصدله 
ننافية وندت نياهنتاا فت تطولر نااراو والدراو الفرد وعي لعبه والك   ددك اهنلة ال  Brownalا

عن توفر دنصر الننافية فدت الوحددة التدرلبلدة يدو  لزلدد ندن دافعلدة الالدبدلن وتيدادد النددربلن فدت 
 .3الحكم ددك ندت الدرة الالدبلن فت تطبلق الحقائق والنبادئ التت تعدنوها فت الوحداو التدرلبلة 

قدم نحددة بنتطدباو ايايلة فاعداءاو فلاا نختدفة ووايدعة ، فالالددل لدركم بيدردة ان لعبة ال
ولتوال  ولن ت ولرجع الك الخد  ولقفز ولنيك الخصم ولقدرل الكدرة بالقددم والدر ي ولددحر  
باا وها  كداا تتطدل الدراو بدنلة دالله لتنفلاها وانتالك الالدل الدلاالدة البدنلدة التدت تيدادد  فدت 

 4النتطدباو البدنلة فضالو دن النحافاة ددك القابدلة الفنلة خال  زنن النباراة كاندة نواجاة 

                                                 
1
 .140دكتال العالنت ، ودالم الكتل الحدلث ، ص  طرائق واياللل التدرلي النعاصر  ، دنان ، جداراو ل2006نحنود داود الربلعت ا - 
2
 .177  التعدم الحركت اترجنة   دبد ددت نصل  ، ب داد ، دار الكتل لدطبادة ، ص1987كورو نالن  ا - 
 

3
- Brownal (1980) An lnstraction . Technology , Media and sons York,USA , p . 132.  

4
 .93، دنان ، دار الفكر لدطبادة والن ر ،ص1د الوالفت بكرة القدم ،ط  اعددا1999نوفق نجلد النولك ا - 
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 منهجية البحث واجراءاته الميدانية : -3
 منهج البحث 3-1

 تم ايتخدام النناج التجرلبت لنالئنة طبلعة البحث:

 :مجتمع البحث وعينته 3-2

ي الحدة الرلاضت / نحافاة باب  بدعبة كرة القدم تكون نجتنع البحث نن عدبت الندرية الكرولة فت ناد
  48  عدبدلن فقدط واختلدار ا4  عدبا .وتدم ايدتبعاد ا52  ينة والبالغ دددهم ا16-15-14وبادنار ا 

%  نن النجتنع الينوا د وائلا ثالث نجنوداو وكندا نبلندة 92,31عدبا كعلنة لدبحث ل كدون نيبة ا
  1بجدو  ا

 
 (1جدول )

 اد مجموعات البحث الثالث ونسبتهم المئوية.يبين عدد افر
نجنددو   النجنو  ينة16دنر ينة15دنر ينة14دنر نجنوداو البحث

افدددددددراد 
 العلنة

نجنددو  
افدددددددراد 
 النجنع

 النيبة النيتبعدلن

  16 7 6 3 التنافي الجنادت
 

48 

 
 

52 

 
 
4 

 
 

92.31% 

التندددددددددددددددددددددددددافي 
 الزوجتاالنقارن 

3 6 7 16 

 16 7 6 3 التنافي الفردي

 
 اجراءات البحث الميدانية 3-3
 تجانس العينة 3-3-1
تم اجراء التجاني لعلنة البحث فت نت لراو العنر ،الطو  الدوزن ، العنرالتددرلبت   واادر بدان اللندة   

  وهدت جنلعادا االد  0.000، 1.223، 2.991، 0.000ا   النجنودة لدنت لدراو وحيدل تيديدداا ا
 ننا لد  ددك انه علوجد فرق نعنوي بدلن هدا  النت لدراو  ي ان 3,23ا نن اللنة ا   الجدوللة البال ة

  2نجنوداو البحث الثالث نتجانية وكنا نبلنة بجدو  ا
 (2جدول )

 يبين تجانس عينة البحث في متغيرات ) العمر,الطول,الوزن,العمر التدريبي(
اللندددددددددددددددددددددة    وحدة القلاي النت لراو

 نحيوبة
اللندددددددددددددددددددددة   

 الجدوللة
 الدعله

  0.000  ار نرالع
 

3،23 

 
 

 غلر نعنوي
 2.991 يم الطو 

 1.223 ك م الوزن

 0.000  ار العنر التدرلبت
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   :تكافؤ العينة 3-3-2

  تكددافل دلنددة البحددث فددت النت لددراو النختددارة والتددت  ااددرو النتددائج بددأن القلنددة 3لبددلن الجدددو  ا      
  تحدددو نيدددتوت 3،23   الجدوللددده والبال دددة االنحيدددوبة لجنلدددع النت لدددراو هدددت  الددد  ندددن اللندددة ا

 ننا لد  ددك ددم وجود فرق نعنوي  ي نجنوداو البحث الدثالث 45,2  ودرجتت حرلةا0,05دعلةا
 نتكافئة بدنلا وحركلا وناارلا.

 
 (3جدول )

 يبين تكافؤ العينة من متغيرات البحث المختارة
 الدعلة لةاللنة   الجدول اللنة  النحيوبة وحدة القلاي النت لراو

  0,313 يم القدرلة اعنفجارلة
 
 
 
 

3,32 
 

 غلر نعنوي

 غلر نعنوي 0,582 ثا اليردة اعنتقاللة

 غلر نعنوي 1,449 ثا الر االة

 غلر نعنوي 1,768 ثا نطاولة اليردة

 غلر نعنوي 1,695 داللقة النطاولة العانة

 نعنوي 2,307 ثا التوافق

 يغلر نعنو 0,488 ثا النرونة

 غلر نعنوي 0,588 ثا النناولة

 غلر نعنوي 3,107 ثا الدحرجة

 غلر نعنوي 0,753 درجة التادل 

 

 التجربة االستطالعية 3-3-3
 30/5/2011-29-28تم اجراء التجربة اعيتطالدلة بتارلخ        

 االسس العلمية لالختبارات3-3-4
ختبدداراو ددددك الددرغم نددن كوناددا اختبدداراو نقننددة تددم ادتندداد اعيددي العدنلددة فددت دندلددة تطبلددق اع      

 ل رم تحدلد ندت دندلة ها  اعختباراو النختارة والك نن خال .
صدق اعختبار : تم ايدتخدام صددق النحتدوت او النضدنون والدد اتفدق الخبدراء دددك انادا تحقدق  -  

 ال رم الاي وضعو نن اجده وكالك نالئنتاا لدفئة العنرلة اللد البحث .
تبدداراو : تددم التوصدد  الددك ان اعختبداراو البدنلددة والحركلددة والناارلددة تنتددع بنعنولددة ثبداو اعخ - ل

  وبدرجدة 2,16داللة والك عن جنلع اللم او ر  النحيوبة اكبدر ندن القلندة الجدوللدة البال دة ا
  0,05  ودند نيتوت دعلة ا13حرلة ا

نوضدودلة داللدة وانادا نوضودلة اعختبداراو : ااادرو البلانداو بدان جنلدع اعختبداراو ااو  - و
ااو دعلة نعنولة عن اللم او ر  النحيوبة اكبر نن اللنة او ر  النحيوبة اكبر ندن اللندة او 

   13  ودرجة حرجةا0,05  دند نيتوت دعلة ا2,16ر  الجدوللةوالبال ة ا
. 

 االختبارات القبلية  3-3-5
  13/6/2011-12-11تم اجراء اعختباراو القبدلة خال  اعلاما      

 تنفيذ المنهج التدريبي 3-3-6
  15/6/2011تم تنفلا النناج التدرلبت فت لوم اعثنلن النوافق    

 االختبارات البعدية 3-3-7
  16/9/2011-14تم اجراء اعختباراو البعدلة خال  اعلاما    
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 الوسائل االحصائية3-4
   SPSSتم ايتخدام الويائ  اعحصائلة بايتخدام برنانجا    

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها : -4
 نتائج االختبارات البدنية والحركية والمهارية وفقاً لالساليب الثالث  4-1
 

 (4جدول ) 
 يبين نتائج االختبارات باسلوب التنافس الجماعي

  
النت لراو / 

النعالم 
 اعحصائلة 

حجم 
 العلنة

اللنة  اعختبار البعدي اعختبار القبدت
T النحتيبة 

القلنة 
 الجدوللة 

 الدعلة 

   -ي   -ي

القدرة 
اعنفجارلة 

 لدرجدلن

 
 
 
 

16 

1.60 0.06 1.90 0.08 11.326  
 
 
 
 
 

2.13 
 
 
 

 
 نعنوله

اليردة 
 اعنتقاللة / يم

 نعنوله 6.19 0.30 4.12 0.58 5.14
 

 نعنوله 10.87 0.36 9.51 0.55 11.52 الر االة / ثا 

نطاولة 
 اليردة / ثا

 نعنوله 20.58 0.94 19.73 1.08 24.66

النطاولة 
 العانه / داللقة 

 نعنوله 8.43 0.32 3.83 0.03 4.53

 نعنوله 20.16 0.50 5.38 0.73 9.38 التوافق / ثا 

 نعنوله 14.04 1.79 25.56 1.31 19.62 النرونة / ثا

 نعنوله 13.35  2.52 20.06 0.50 11.63 النناولة / ثا 

 نعنوله 15.48 0.76 11.69 10.98 15.69 رجة / ثا الدح

التادل  / 
 الدرجة 

 نعنوله 13.30 1.53 11.75 1.03 5.50

 
   0.05  ونيتوت دعلة ا15تحو درجة حرلة ا

  نجددد بددان 4نددن خددال  نالحاتنددا لنتددائج اعختبدداراو  بايدددول التنددافي الجنددادت والنبلنددة فددت جدددو  ا
  الجدوللة T، اا بد و اللنة او  النحتيبة ولجنلع النت لراو اكبر نن اللنة ا جنلعاا ااو دعله نعنولة

  ننا لد  ددك وجود فدروق نعنولدة 0.05  وتحو نيتوت دعله ا15  وبدرجة حرلة ا2.13والبال ة ا
ولصالح اعختباراو البعدلة .ولعزو الباحثان هاا التطور الك ان ايدول التنافي الجنادت لجعد  الندتعدم 

و بناءاو لتم ندن خاللده اعفدادة ندن الددراو الالدبدلن ضدنن لعن   ضنن نجنوده نن الالدبلن ولبنت تعاونا
و لتحقلق هد  ناائت.  النجنودة الواحدة بحلث للدي اندنا  ها  القدراو فت نحصدة واحدة تتحد نعا
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 (5جدول )
 يبين نتائج االختبارات باسلوب التنافس الزوجي ) المقارن (

راو / النعالم النت ل
 اعحصائلة

حجم 
 العلنة

اللنة  اعختبار البعدي اعختبار القبدت
T النحتيبة 

القلنة 
 الجدوللة 

 الدعلة 

   -ي   -ي

  القدرة اعنفجارلة لدرجدلن
 
 
 

16 

1.61 0.07 1.98 0.07 14.147  
 
 
 

2.13 
 

 نعنوله
 

 نعنوله 10.88 0.10 3.94 0.48 5.22 اليردة اعنتقاللة / ثا

 نعنوله 8.41 0.77 10.01 0.62 11.38 الر االة / ثا 

 نعنوله 14.27 0.94 21.91 1.49 25.30 نطاولة اليردة / ثا

 نعنوله 10.42 0.11 4.15 0.23 4.63 النطاولة العانه / داللقة 

 نعنوله 14.14 0.17 6.17 0.99 9.83 التوافق / ثا 

 نعنوله 15.97 0.89 27.56 1.77 19.06 النرونة / ثا

 نعنوله 9.39 1.17 16.19 1.38 11.19 النناولة / ثا 

 نعنوله 12.32 0.57 12.70 0.95 15.08 الدحرجة / ثا 

 نعنوله 11.48 0.96 9.56 1.32 5.00 التادل  / الدرجة 

   0.05  ونيتوت دعلة ا15تحو درجة حرلة ا
و ااو دعله لجنلع النت لراو بايدول التنافي   تبل5نن خال  القلم النبلنة بجدو  ا  ن ان هناك فروالا

  وبدرجة 2.13  النحيوبة اكبر نن القلنة الجدوللة البال ة ا Tالنقارن   اا بد و اللنة ا  –الزوجت 
  ننا لد  ددك وجود فروق ولصالح اعختلار البعدي .ان حصو  0.05  ونيتوت دعله ا15حرلة ا

ون ودن  الالدبلن ضد بعضام البعم نن اج  تحقلق اعهدا  لدنتعدم وهاا هاا التطور لتأتك نن ك
لتطدل نن ك  نتعدم ان لعن  بجد وان لكون اير  نن زنلده فت اعنجاز لدواجل الحركت وان لكون 

 اكثر دالة ننه .
 يبين نتائج االختبارات باسلوب التنافس الفردي(6جدول )                            

و / النعالم النت لرا
 اعحصائلة 

حجم 
 العلنة

اللنة  اعختبار البعدي اعختبار القبدت
T النحتيبة 

القلنة 
 الجدوللة 

 الدعلة 

   -ي   -ي

القدرة اعنفجارلة 
 لدرجدلن

 
 
 
 

16 

1.59 0.11 1.82 0.34 9.66  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.13 
 
 

 نعنوله
 

 نعنوله 5.42 0.34 4.46 0.74 5.37 اليردة اعنتقاللة / ثا
 

 نعنوله 8.89 0.35 10.52 0.55 11.72 الر االة / ثا 
 

 نعنوله 11.92 1.09 22.69 1.54 25.56 نطاولة اليردة / ثا
 

 نعنوله 6.16 0.08 4.27 0.32 4.68 النطاولة العانه / داللقة 
 

 نعنوله 26.53 0.48 7.15 0.25 9.88 التوافق / ثا 
 

 نعنوله 4.50 1.09 22.13 2.25 19.06 النرونة / ثا
 

 نعنوله 9.39 0.89 15.13 1.41 11.50 النناولة / ثا 
 

 نعنوله 9.89 0.49 13.86 0.92 15.88 الدحرجة / ثا 
 

 نعنوله 5.73 0.70 7.31 1.39 5.06 التادل  / الدرجة 
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   0.05  ونيتوت دعله ا15تحو درجة حرلة ا
  النحتيبة ولجنلع النت لراو هت اددك نن اللنتاا الجدوللة البال ة  Tا    ان اللنة6لالحا نن الجدو  ا

  ننا لد  ددك وجود فروق نعنولة ولصدالح 0.05  وتحو نيتوت دعله ا15  وبدرجة حرلة ا2.13ا
اعختبار البعدي باختباراو ايدول التنافي الفردي .وهاا التطور حصد  نتلجدة ندا لتوصد  اللده الالددل 

و حلث لدتعدم كد  عددل حيدل الدراتده الخاصدة  نن خال  تقولم و  ي اللانه بننارية الن اط ااتلا نفيه ااتلا
ونا لنكنه نن نل  ورغبة كونه الالدل هو نحور العندلة التدرلبلة .ولدتعدر  دددك  ي ندن نجنودداو 

ا  البحددث الددثالث اعكثددر تطددوراو فددت النت لددراو النبحوثددة فقددد لجددأ الباحددث الددك ايددتخدام اختبددار تلددوكت
H.S.D: وااارو النتائج   

تفوق اعيدول الجنادت ددك اعيدول النقارن فت نت لراو الر داالة ، نطاولدة اليدردة ، النطاولدة  -1
 العانة ، التوافق ، النناولة ، الدحرجة ، والتادل  .

 بلننا تفوق اعيدول النقارن ددك الجنادت فت القدرة اعنفجارلة لدرجدلن والنرونة.
يدول الجنادت ددك الفردي فت نت لراو القدرة اعنفجارلدة لددرجدلن ، اليدردة اعنتقاللدة ، تفوق اع -2

 الر االة ، نطاولة اليردة ، النطاولة العانة ، التوافق ، النرونة ، النناولة ، الدحرجة ، والتادل    
و فددت نت لددراو القددوة اعنفجا -3 رلددة لدددرجدلن ، تفددوق اعيدددول الزوجددت االنقددارن   ددددك الفددردي الضددا

 اليردة اعنتقاللة ، الر االة ، نطاولة اليردة ، التوافق ، النرونة ، الدحرجة ، والتادل    .

 . لم تاار فروق نعنولة فت نت لراو النطاولة العانة والنناولة بلن اعيدول الزوجت والفردي -4
 

 االستنتاجات والتوصيات  -5
 االستنتاجات  5-1
ي الثالثة تأثلر الجابت فت تطولر الصفاو البدنلة والحركلة والنااراو اعيايلة ان عياللل التناف -1

 بكرة القدم ولكن بنيل نتفاوته .
كانو اعفضدلة عيدول التنافي الجنادت فت تطولر نت لراو الر االة ، نطاولة اليردة ، النطاولة  -2

 العانة ، التوافق ، النناولة ، الدحرجة والتادل  .
النقارن كانو له اعفضدلة فت تطولر ا القدرة اعنفجارلة لدرجدلن ،  –ول التنافي الزوجت ان ايد -3

 اليردة اعنتقاللة ، النرونة   دن باالت اعياللل اعخرت .
 ان ايدول التنافي الفردي كان اال  اعياللل تأثلراو فت تطولر نت لراو البحث كافة . -4

 التوصيات : 5-2
النقارن والفردي   فت تطولر دناصر  –الزوجت  –اللل التنافي ا الجنادت ضرورة ايتخدام اي -1

 الدلاالة البدنلة وكالك النااراو اعيايلة بكرة القدم لدنا ئلن .
التأكلد ددك ايتخدام ايدول التنافي الجنادت فت تطولر دناصر الدلاالة البدنلة والنااراو اعيايلة  -2

 بكرة القدم لدنا ئلن .
و .ضرورة ا -3  لت للر والتنولع فت اياللل التدرلل لجع  دندلة تطولر النااراو اكثر ت ولقا
اجراء دراياو اخرت باياللل التنافي لفئاو دنرلة اخرت لنعرفة تاثلرها فت النت لراو  البدنلة  -4

 والحركلة والناارلة لالدبت كرة القدم 
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 المصادر :

 جنة   دبد ددت نصل  ، ب داد ، دار الكتل لدطبادة .  التعدم الحركت اتر1987كورو نالن  ا -
  طرائق واياللل التدرلي النعاصر  ، دنان ، جدارا لكتال العالنت ، ودالم 2006نحنود داود الربلعت ا -

 الكتل الحدلث .
 ، دنان ، دار الفكر لدطبادة والن ر . 1  اعدداد الوالفت بكرة القدم ، ط1999نوفق نجلد النولك ا -

-Brownal (1980) An lnstruction . Technology ; Media and Sons York . USA.                                                                 
  1الندحق رالم ا

  ننوا  لوحدة تعدلنلة وتدرلبلة بأيدول التنافي الفردي.
 للوم:                                              التارلخ:ايم الندرل :                                            ا

 ايم النادي :                                          ددد الالدبلن:                                       زنن الوحدة :

 الاد  // تطولر ناارة الدحرجة 

 اللو ، بطاالة التيجل  ، جدار ، بورك ، االالماألدواو واألجازة // كراو الدم ،  واخص ، يادة تو

 النالحااو الت كلالو التفاصل  الوالو القيم 

القيم 
 اإلددادي

 اإلحناء العام
اإلحناء 
 الخاص 

 د 18
 د 8

 د 10

تالئة الجااز الدوري التنفيت 
والنجانلع العضدلة والعصبلة 

 والنفاص  .
تنارلن بدنلة نتخصصة ، حركلة ، 

ة ، نرونة ، انتقاللة ، نطاول
 .......الخ

التاكلد ددك  – 1 
الحضور حيل 

 الوالو النحدد

القيم 
 الرئليت 

الجزء 
 التعدلنت

 د 60
 د 10

درم دن كلفلة تنفلا التنرلناو 
 الناارلة والبدنلة

  

الجزء 
 التطبلقت
التنرلن 

 األو 

 د 50
 د 12

الدحرجة بخط نيتقلم لنيافة         
م  والدوران حو  ال اخص 10ا 
تكراراو  زنن  4العودة ثانلة ا و

 داللقة   3الكرار الواحد ا 

نراداة ان  – 1 
تكون الدحرجة نرة 

بقدم اللنلن ونرة 
 بقدم الليار

التنرلن 
 الثانت

م  4الدحرجة بخط نيتقلم لنيافة ا  د 9
ثم الدحرجة ب ك  ا زكزاك   بلن 

خنية  واخص النيافة بلن  اخص 
و       2وآخر  و والابا  3ا   م اهابا

تكراراو   زنن التكرار الواحد      
 داللقة   3ا

التأكلد ددك  – 1 
ايتخدام القدنلن فت 

 الدحرجة 
نحاولة ددم  – 2

 يقوط ال اخص

التنرلن 
 الثالث

الدحرجة بلن ال واخص لنيافاو  د 12
تكراراو    4واتجاهاو نختدفة ا 

 داللقة  3زنن التكرار الواحد ا 

التأكلد ددك  – 1 
الصحلح  التطبلق
 لدتنرلن



 

المجلد االول/ العدد االول                                 176مجلة المثنى لعلوم التربية الرياضية                            

2012 

 ......... تأثير اساليب التنافس في                                                                                  م.د فاضل عبد فيضي  

التنرلن 
 الرابع

   واخص  10الدحرجة نن بلن ا  د 9
م   وبلن  اخص  20والنيافة ا 

تكراراو   زنن  3م   ا 2وآخر ا 
 داللقة   3التكرار الواحد ا 

التأكلد ددك  – 1 
ددم دبور 

ال اخص دون 
 النرور ننه

التنرلن 
 الخاني

   8دحرجة الكرة ددك  ك  رالم ا  د 8
و  كدتا القدنلن وبخار  وداخ  نيتخدنا

تكراراو   زنن التكرار  4القدم ا 
 داللقة   2الواحد ا 

  

القيم 
 الختانت

 د 5
 
 د 5
 د 2

لعبة ترولحلة ص لرة نرتبطة بدعبة 
 كرة القدم 

اإلر اداو التربولة + الت الة 
 الراجعة 

 اعنصرا 

  

 نالحاة //
االة التيجل  التت لزود باا فت بدالة ك  وحدة تدرلبلة ددك الالدل تدولن ددد النحاوعو فت ك  تكرار ببط .1

 ل رم النقارنة بلن نحاوعته التكرارلة لدوالو  ددك نيتوت اعنجاز لالدل .

 ليتثنر الوالو بلن تكرار وآخر ل رم التيجل  ، إدطاء ت الة راجعة  رح لدتنرلن الجدلد. .2

 
  2الندحق رالم ا

 لتنافي الزوجت ا النقارن  . ننوا  لوحدة تعدلنلة وتدرلبلة بأيدول ا
 ايم الندرل :                                          اللوم:                                           التارلخ:

 ايم النادي :                                        ددد الالدبلن:                                     زنن الوحدة :

 اد  // تطولر ناارة النناولةال

 األدواو واألجازة // كراو الدم ،  واخص ، يادة تواللو ، بطاالة التيجل  ، جدار ، بورك ، االالم

 التنالم الت كلالو التفاصل  الوالو القيم

 القيم اإلددادي
 اإلحناء العام

 اإلحناء الخاص

 د 18
 د 8

 د 10

تالئة الجااز الدوري التنفيت 
ضدلة والعصبلة والنجانلع الع

 والنفاص  .
تنارلن بدنلة نتخصصة ، 
حركلة ، انتقاللة ، نطاولة ، 

 نرونة ، .......الخ

تطبلق اعحناء  – 1 
نن الب  جنلع 

 الالدبلن

 القيم الرئليت
 الجزء التعدلنت

 د 60
 د 10

درم دن كلفلة تنفلا 
التنرلناو الناارلة  ا لناارة 
النناولة   وكالك التنرلناو 

 البدنلة
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 الجزء التطبلقت
 التنرلن اعو 

 د 50
 د 12

نناولة الكرة ددك الحائط نن 
 4م   وبكدتا القدنلن ا5نيافة ا

تكراراو   زنن التكرار الواحد 
 داللقة   3ا 

ددم دبور خط  – 1 
 البدالة

نحاولة تيجل   – 2
اكبر ددد ننكن نن 

 الدنياو

ا نناولة الكرة لنيافة نتويطة  د 12 التنرلن الثانت
م  نحو  ربع دوائر 15-20

نريونة ددك األرم وبأالطار 
نختدفة وبدرجاو نختدفة 

تكراراو   زنن التكرار 4ا
 داللقة   3الواحد ا 

نحاولة تيجل   – 1 
اكبر ددد ننكن نن 

 الدرجاو

م 1م* 1نيتطلالن  بعادهنا  د 9 التنرلن الثالث
نريونان ددك حائط لبعدان 

م 5م نيافة 1دن دائرة الطرها 
وم الالدل بعن  النناولة ددك لق

النيتطل  النريوم ودند 
اعرتداء لركم الالدل 
نيرداو عيتالم الكرة 
ودحرجتاا الك الدائرة ثم 

النناولة ددك النيتطل  اآلخر  
 3نع ايتخدام كدتا الدنله ا 

تكراراو   زنن التكرار الواحد 
 داللقة   3ا 

تعتبر النناولة  – 1 
صحلحة دندنا 

داخ  لكون الالدل 
 الدائرة

م ثم 4الدحرجة لنيافة  د 12 التنرلن الرابع
الدحرجة النتعرجة نن بلن   

 واخص   النيافة بلن  5ا
م ودند 3 اخص وآخر 

الوصو  إلك الحاجز األخلر 
واعيتدارة لقوم الالدل 
بالنناولة النتويطة ددك الجدار 
و عيتقبالاا  ثم الركم نيردا
والعودة باا إلك خط البدالة 

تكراراو   زنن التكرار 4ا
 داللقة   3الواحد ا 

نراداة البدالة  – 1 
الصحلحة لدتنرلن 

 فت ك  تكرار

النناولة النبا رة بلن زنلدلن  د 8 التنرلن الخاني
ونن بلن  اخصلن ولنيافاو 

تكراراو   زنن  4نختدفة ا 
 داللقة   2ك  تكرار ا

  

 د 12 القيم الختانت
 د 5
 د 5
 د 2

لرة نرتبطة لعبة ترولحلة ص 
لعبة ترولحلة نرتبطة بدعبة كرة 

 القدم
اإلر اداو التربولة + الت الة 

 الراجعة .
 اعنصرا 
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 نالحاة //
ددك الالدل تدولن ددد النحاوعو فت ك  تكرار ببطاالة التيجل  التت لزود باا فت بدالة ك  وحدة تدرلبلة  .1

 . تعدلنلة ل رم النقارنة نع الزنل  الاي ل اركه العن 

ليتثنر الوالو بلن تكرار وآخر ل رم التيجل  ، إدطاء ت الة راجعة ، بعم النالحااو حو  لدتنرلن  .2

 الجدلد.

 
  3الندحق رالم ا

 اننوا  لوحدة تعدلنلة وتدرلبلة بأيدول التنافي الجنادت.
 ايم الندرل :                  اللوم:                            التارلخ:

 ددد الالدبلن:                        زنن الوحدة :        ايم النادي : 

 الاد  // تطولر ناارة التادل  .

 األدواو واألجازة // كراو الدم ،  واخص ، يادة تواللو ، بطاالة التيجل  ، جدار ، بورك ، االالم

 التنالم الت كلالو التفاصل  الوالو القيم

 القيم اإلددادي
 اإلحناء العام

 الخاصاإلحناء 

 د 18
 د 8

 د 10

تالئة الجااز الدوري التنفيت 
والنجانلع العضدلة والعصبلة 

 والنفاص  .
تنارلن بدنلة نتخصصة ، 
حركلة ، انتقاللة ، نطاولة ، 

 نرونة ، .......الخ

التأكلد ددك  – 1 
الن اط والتعاون 

 بلن النتعدنلن

 القيم الرئليت
 الجزء التعدلنت

 د 60
 د 10

نفلا درم دن كلفلة ت
 التنرلناو الناارلة والبدنلة

التأكلد ددك  – 1 
 التكرار، والوالو

 الجزء التطبلقت
 التنرلن األو 

 د 50
 د 12

 ربعة نجانلع نن ك  نجنودة 
تتكون نن  ربعة عدبلن لقوم 
ك  عدل نن ك  نجنودة 
بالدحرجة  وع والب  الوصو  
إلك خط البدء والاي لبعد 

 م  دن خط الاد 14نيافة ا 
قوم الالدل بالتادل           ل

تكراراو   زنن التكرار  4ا 
 داللقة   3الواحد ا

تتنافي  – 1 
النجنودة   نع ل 
والنجنودة   نع د 
 ولنكن الت للر بلنام

 ربعة نجانلع نجنودتان ددك  د 12 التنرلن الثانت
جانبت الوي الجزاء 
ونجنودتان نن  نام الوي 
الجزاء لقوم الالدل بالدحرجة 

لنرور نن بلن ثالثة ثم ا
 واخص النيافة بلن  اخص 

ت لر  ناكن  – 1 
الالدبلن بعد ك  
تكرار حتك ليتطلع 
الالدل نن ايتخدام 

 كدتا الدنله .
تحيل ددد  – 2
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م ودند الوصو  بالك 2وآخر 
نقطة البدء لقوم الالدل 

تكراراو   زنن 4بالتادل  ا
 داللقة   3التكرار الواحد ا 

اإلصاباو ل رم 
 ةالننافي

التادل  بعدد نن الكراو نحو  د12 التنرلن الثالث
هد  نقيم إلك  ربعة نربعاو 

م إا تتنافي 18ونن نيافة 
النجانلع فلنا بلنام نع نراداة 
تدولر النجنوداو بلن تكرار 

تكراراو   زنن  4وآخر ا 
 داللقة   3التكرار الواحد ا 

  

نفي التنرلن اليابق ولكن نن  د 12 التنرلن الرابع
م ونن الحركة . لقوم 16يافة ن

الالدل بالدحرجة لنيافة نعلنة 
ودند الوصو  إلك خط البدء 
لقوم الالدل بالتادل  نحو 

تكراراو   زنن  4الاد  ا 
 التكرار الواحد ا  داللقة  

نراداة البدالة  – 1 
الصحلحة لدتنرلن 

 فت ك  تكرار

تنارلن اليلطرة بالكرة بأجزاء  د 2 التنرلن الخاني
 يم النختدفة .الج

نحاولة ك   – 1 
واحد ننام تيجل  
اكبر ددد ننكن نن 

 الدنياو

 د 12 القيم الختانت
 د 5
 د 5
 د 2

لعبة ترولحلة ص لرة نرتبطة 
لعبة ترولحلة نرتبطة بدعبة كرة 

 القدم
اإلر اداو التربولة + الت الة 

 الراجعة .
 اعنصرا 

  

 نالحاة //
رلة الناجحة فت بطاالة التيجل  ل رم النقارنة نع النجانلع األخرت لنفي ك  نجنودة تدون نحاوعتاا التكرا .1

 األيدول.

ليتثنر الوالو بلن تكرار وآخر ل رم التيجل  ، إدطاء ت الة راجعة ، بعم النالحااو حو  لدتنرلن  .2

 .الجدلد

 
 

 
 
 


