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٣٦٥ 

  

بعض القدرات  اثر استخدام األلعاب الصغیرة في تطویر
  بكرة القدم البدنیة لدى حراس المرمى

  
  بحث تجریبي 

  للمركز التدریبي  األشبالعلى عینة من الالعبین 
  سنة بكرة القدم ) ١٤(بعمر 

  

  جامعة ديالى – د قحطان جليل خليل العزاوي.م
  
  -:التعريف بالبحث  -١
  -:المقدمة وأهمية البحث  ١-١

شـعوب واألمـم ، وتلعـب دورا هامـا     تمثل التربية الرياضية مكانة متقدمة في حيـاة ال 
أساسيا في الحياة اليومية لإلنسان،حتى أصبحت من أقـوى أسـلحة الدولـة لتربيـة أبنائهـا      و

  .المعرفية واإلرادية هانئة تتميز بقيمتها التربوية و و إعدادهم لحياة سعيدة
  
الفعال فـي إعـــداد و تنشــئة الالعبـين فـي جميــع        ان االهتمام و اإلسهــام 

النواحي البدنية و المهـاريــة     و التربويـة والمعرفيـة واإلراديـة  يسـاهم فـي بنـاء        
الشخصية الناضجة المتكاملة ويؤدي إلى امـتالك مهـارات رياضـية عاليـة المسـتوى فـي       

البدنيـة والحركيـة فـي     األداء والدقة والسرعة في تطبيقها مستثمرا القـدرات والخصـائص  
مرحلة األشبال التي كانت قد نالت نصيبها من التطـور و النمـو نتيجـة لممارسـة األلعـاب      

الخصـائص الالزمـة ، و كـذلك     كتسـاب فيها ، و التي تمكنـه مـن إ   و اللعبة و التخصص
إشباع حاجاته األساسية فـي اللعـب و التـرويح و المنافسـة و إتاحـة فـرص التجريـب و        

  .مو لديه القدرة على الخلق و اإلبداع الكشف لتن
الرياضة أهميـة اسـتثنائية ، ومـدخال جديـدا الرتباطهـا       فيو تمثل األلعاب  الصغيرة 

بالنشئ الجديد وتكوين قاعدة متينة راسخة البنيـان و تـوفير كافـة المسـتلزمات التـي تأخـذ       
لتعبيـر عـن   كـذلك تتـيح لهـم الفـرص المناسـبة ل     واهم وبهم نحو األحسن، لتطوير مسـت 

رغباتهم و ميولهم وحـاجتهم الطبيعـة فضـال عـن المتعـة التـي يكتسـبونها مـن خـالل          
و نفسـية  أ ومهاريـة   و بدنيـة أ) فكريـة  (مزاولتهم لها ، سواء كانت هـذه المتـع معرفيـة    

  –يته خـالل الوحـدات التعليميـة    كـون بشـكل مخطـط لـه  يضـمن اسـتمرار      يعلى إن 
  .نتائج األداء  ىتقدم بشكل إيجابي بمستولمؤثر بالالتدريبية و نجاحها ا
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٣٦٦ 

إن األلعاب الصغيرة تشكل جزء هام مـن النشـاط التعليمـي و التـدريبي حيـث تمثـل       
مكانة مرموقة بين مختلـف األلعـاب و األنشـطة المتعـددة ، و تشـكل حيـزا مهمـا فـي         
التدريب علـى المهـارات الحركيـة و البدنيـة و الوظيفيـة و غيرهـا ، و أصـبحت مـن         

تـدريبي للفئـات العمريـة المختلفـة حيـث       –قومات التي يحتاج إليها أي برنامج تعليمـي  الم
يمكن وضع مناهج تدريبية مناسـبة مسـتندة علـى األلعـاب الصـغيرة و بشـكل  مبـرمج        

  .للوصول الى افضل النتائج في التطور و تحقيق  مستوى أداء متقدم  
األلعـاب الصـغيرة لتطـوير     و من هنا تكمن األهمية في وضع برنامج يتضـمن بعـض  

  .سنة  ١٤بعض القدرات البدنية لدى الالعبين األشبال  بعمر 
  
  مشكلة البحث  ٢-١

إن التطور في اإلنجاز يمكن تحقيقه من خـالل االهتمـام بالتـدريب المبكـر و التنويـع      
في إعطاء التمارين الرياضية المهمة للفئـات العمريـة بحيـث تأخـذ دورهـا لتسـاهم فـي        

النفسـي ، و إن تخضـع للمنهجيـة العلميـة     التعلم و التطـور البـدني والمهـاري و   عمليتي 
لتحقيق األهداف واألغراض الخاصة بهـذه المرحلـة العمريـة بوصـفها مرحلـة ارتكـاز و       

  . بناء 
ان  و من خالل خبرة الباحث في مجال تـدريب حـراس  المرمـى بكـرة القـدم الحـظ      

ـ  تطوير بعض القدرات البدنية و تم مـن خـالل التمـارين البدنيـة دون اسـتخدام      المهاريـة ي
األلعاب الصغيرة عند التدريب لتطوير بعض الصفات البدنيـة ،لـذا ارتـاى الباحـث معرفـة      
تاثير االلعاب الصغيرة على تطور الالعبين االشبال مـن الناحيـة البدنيـة ووضـع الحلـول      

  .المناسبة لها 
  
   -:أهداف البحث  ٣-١
في استخدام األلعاب الصغيرة في تطوير مستوى بعض القدرات  وضع منهج تدريبي مقترح- ١

  . بكرة القدم )سنة ١٤(البدنية لدى حراس المرمى االشبال بعمر 
  
معرفة تاثير المنهج التدريبي المقـترح في تطوير بعض القدرات البـدنية لدى حراس المرمى - ٢

  .بكرة القدم) سنة ١٤(االشــبال بعمر
  
   - :فروض البحث  ٤ -١
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للمنهج التدريبي المقترح تاثير ايجابي في تطوير مســــتوى بعض القدرات البدنية لدى - ١
  .بكرة القدم ولصالح المجموعة التجريبية ) سنة ١٤(حراس المرمى األشــبال بعمر 

  
   -:مجاالت البحث   ٥-١
القدم بكرة ) سنة  ١٤(عينة من العبي حراس المرمى االشبال بعمر - :المجال البشري  ١-٥- ١

  العبا )  ٢٠( من المركز التدريبي في بغداد ، و بواقع 
  
  . ٣٠/٩/٢٠٠٢و لغاية ٣/٨/٢٠٠٢للفترة من  -:المجال الزماني  ٢-٥- ١
  
  دريبي في ملعب الشعب بكرة القدم ملعب المركز الت–بغداد   -:المجال المكاني  ٣-٥- ١
  
  الدراسة النظرية  ١- ٢
  - :ف األلعاب اللعب و مفهوم اللعبة و تصني ١-١-٢

ان تحديد مفهوم اللعب ليس باألمر البسيط بل انه أمر في غاية الصعوبة ،فهناك مفـاهيم و  
أراء متعددة لكثير من العلماء و الفالسفة و التربويين ،و لكنهم يجمعون على أهميـة اللعـب و   

يكـون   بأنه نشاط حر موجه أو غير موجـه "د حيث يعرف مفهوم اللعب إسهاماته لتنشئة األوال
على شكل حركة أو عمل ،و يمارس فرديا أو جماعيا ،و يستثمر طاقة الجسم الحركية و الذهنية 

ـ  هالدوافع الداخلية ،وال يتعب صاحب،و تمتاز بالسرعة و الخفة الرتباطه ب الفـرد   لقـى يت ذا،وبه
  .)١( "المعلومات ويصبح جزءا من حياته وال يهدف أال إلى االستمتاع 

ـ  الفرد يساهم في تكوين الشخصية وتطوير ها يمارسويعد اللعب نشاط الحركيـة و   هقدرات
البدنية و الذهنية و كافة السمات ،فهو ظاهرة سلوكية تسود عالم الكائنات الحية ،اذ يعـد اللعـب   

،حيث ان السر في الميل إلى اللعب )٢(وسيطا تربويا مهما وهو أحد أدوات التعلم واكتساب الخبرة
فاللعب هو سلوك نابع  )٣(. بالحرية التي تعد من أهم مميزاتهحساس و الشعور هو الحاجة إلى اإل

فسية واالجتماعية الهامة  و فطرية لها أبعادها الن ظاهرطبيعيكما انه  عن دوافع و إثارة داخلية ،
                                                        

  .١٥،ص١٩٨٢لتوزيع ،عمان ،،دار الفرقان للنشر و ا ١،ط  امليسر يف سيكولوجية اللعب: امحد بلقيس ،توفيق مرعي ) ١ 
، دائرة التربية و التعليم ،عمان ٢الطالب ،العدد / ، جملة املعلم  دراسة حتليلية لطبيعة العالقة بني اللعب و تاثريه يف شخصية اطفال السادسة:وليد امحد املصري )  ٢(
  .٥-٤،ص١٩٩٨،
  .١٣،ص١٩٨٥، القاهرة ،١،ط االلعاب ،تنس املضرب اخلشيب االلعاب الصغرية و العاب املضرب ،نظريات: روحية امن عبد اهللا ) ٣(
  .٢١-١٩م،ص٢٠٠٠، ١،جامعة حلوان ،دار الفكر العريب ، ط طرق تدريس العاب الكرات:مفيت إبراهيم محاد ) ٤(
  .١٧-١٥امحد بلقيس ، و توفيق مرعي ، مصدر سبق ذكره ،ص) ٥
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تستطيع أن تلعب دون المشاركة في العاب لكن ال يمكنك المشاركة في العـاب دون ان   هحيث أن
  )٤(.تلعب 

فهي تختلف عن اللعب و التي تعد نشاطا أو مجموعة من ألوان النشـاط  ) اللعبة( أما مفهوم
المنظم التي يمارسها المرء منفردا أو في جماعة أو مجموعة ،لتحقيق غاية معينة تتـوافر فيهـا   

  -:المواصفات األساسية اآلتية 
  .يمارسها  تسير على وفق قواعد محددة و متفق عليها و مفهومة من قبل من) ١(
توفر لمن يمارسها شعورا معينا من المتعة أو الفائدة و الفوز أو االنتصار دون أذى أو ) ٢(
  .إيذاء 
  .تعمل على روح المنافسة مع الذات و مع اآلخرين ) ٣(
  .لها ضوابط و قواعد و قوانين ) ٤(
،و االنـدفاع   لها غايات أخرى غير االستمتاع الحر ،و سهولة التعلم و إتقان الحركات) ٥(

  .في أداءها 
  .تتضمن على المنافسة العادلة فضال عن الممارسة االجتماعية ) ٦(

  - :اللعب و األلعاب إلى أربعة أصناف هي  )cailios( و قد صنف
  

العاب أو اللعب لها صفة روح المنافسة أو التحدي الموجهة سواء نحو الخصم أو الـذات   )١(
  . عند االنطالق  ، في موقف معين و يفترض تكافؤ الفرص

  .هذا النمط يختلف عن النمط السابق لعب تقوم على الصدفة أو الحظ ، والعاب أو ال )٢(
العاب أو لعب التقليد اإليهامي أو التمثيلية ،إذ يتظاهر الالعب بأنه شـيء أو شخصـية    )٣(

  . تختلف عن حقيقته أو واقعه
  )٥(.ارة النشوة أو الدوار ثب أو لعب تقوم على الرغبة في استالعا )٤(

  
  
  
  

  -:مفهوم األلعاب الصغيرة و أغراضها  ٢-١-٢
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هامة في سبيل االرتقاء فـي مجـاالت التعلـيم و التـدريب     تعد األلعاب الصغيرة أساسية و
  .باعتبارها وسيلة تربوية هامة من وسائل التربية عن طريق ممارسة األنشطة الرياضية 

لعاب بسـيطة ذات قـوانين غيـر    هي عبارة عن ا"و يرى البعض مفهوم األلعاب الصغيرة 
معقدة و يمكن التعديل فيها وفقا لمستوى قدرات المشتركين ،فهي مجموعة متعددة مـن العـاب   

المهارات الحركية ،حيث تبتكر هذه األلعاب دوات و العاب اللياقة البدنية والجري و الكرات و األ
الوظيفية و البدنية و الذهنية  وضعت من اجلها لالرتقاء بالقدراتمن اجل تحقيق األغراض التي 

مع إضفاء جوا من المرح و المنافسة بين األفراد المتنافسين مما يجعل المدربين إلـى اإلسـهام   
الفعال في كيفية اختيار األلعاب و أسس ابتكارها أو األغراض التي يمكن للعبة أن تحققهـا مـن   

  . )١(تم بها هذه األلعاب اجل تطوير وسيلة التدريب بإضفاء الصيغة التنافسية التي ته
فهي عبارة عن العاب مختارة ال تحتاج إلى مالعب كبيـرة ، و يمكـن تنفيـذها بـأدوات     
بســــيطة يسـهل اسـتخدامها ،  و تدخل الشوق و الحماس بالتدريب والدروس الرياضية 

)٢(.  
و حجـم  كما أنها سهلة وسريعة وغير معقدة ،ال يشترط فيها زمن أو عدد أفراد أو مساحة 

مكان اللعب و يمكن أن يمارسها األطفال و الشباب والكبار ألنها تجلب لمن يمارسـها السـرور   
كن االستغناء عنهـا  مي د لأللعاب الكبيرة فحسب بل انه الوعدم التوتر وهي ليست الطريق الممه

  . )٣(في أي مجال سواء في الدراسة أو في التدريب
سمح لـه باسـتثمار الفـرص    خالل مراحل نموه ،وت وتهتم األلعاب الصغيرة بتطوير الفرد

القـدرات  ته وإمكانياته و قدراته ،فضال عن إشباع حاجاته األساسية مـن  المناسبة لتنمية استعداد
  .نفسية العقلية و الحركية و البدنية و ال

  
  -:و يمكن تحديد األلعاب الصغيرة بالنقاط اآلتية 

  

                                                        
  .١٤٨-١٤٤ص،  ١،١٩٩٨،ج دنيةالتربية الب:حامد حممود القنوايت ،حممود حممد عيسى )١
، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر ، جامعة املوصل ،املوصل  االجتاهات احلديثة يف طرق تدريس التربية الرياضية:غسان حممد صادق ، فاطمة ياس اهلامشي ) ٢
  .١٢١،ص١٩٨٨،
  .١٥،ص مصدر سبق ذكره:روحية امني عبد اهللا) ٣
  .١٢-١١، ص١٩٨١،مديرية الكتب للطباعة و النشر ،جامعة املوصل،املوصل ، االلعاب الصغرية:  كامل عبد املنعم ،وديع ياسني) ٤
  
  
  



  د قحطان جليل خليل العزاوي.م                                                            ٢٠٠٩االول جملة علوم الرياضة  العدد 
 

 
 

٣٧٠ 

ط بزمن معين أو مسـاحة  عد معترف بها وال ترتبال تتطلب عند ممارستها قوانين و قوا -١
  .محددة للعب

من السهولة تغيير قواعد اللعب و شروطه بما يتالءم و الظروف الطبيعية و االمكانات  -٢
  .المادية ،و بما يتناسب و تحقيق األهداف و األغراض التربوية و التعليمية المحددة 

  .لعبة  ال تتطلب مهارات حركية أو خططا ثابتة لكل -٣
ال تخضع للطرائق المتعارف عليها في تنظيم السباقات التي تستلزم األلعاب الرياضـية   -٤

  .األخرى 
  .تشغل مساحة صغيرة من األرض و تستخدم فيها األدوات الصغيرة  -٥
  .يستغرق أعدادها و أداؤها وقتا قصيرا  -٦
  .)٤(عبة يمكن أن تشترك فيها مجموعة صغيرة أو أفراد قليلون في الل -٧

  .و األلعاب الصغيرة تمارس بوصفها نشاطا للمستويات العمرية كافة ولها أغراض متعددة 
أن المعيـار  ارس في مجال التربية الرياضية ،ون جميع الفعاليات األخرى التي تمأنها شأش

  .الحقيقي للتعلم على االلتزام بهذه األغراض يرتبط بواقع أهداف كل لعبة من األلعاب الصغيرة 
   -:و أهم هذه األغراض هي 

  .النمو البدني -١
  .النمو الحركي -٢
  .النمو العقلي -٣
  .نمو العالقات اإلنسانية -٤
  .) ١(نمو الصحة الجسمية و النفسية و العقلية-٥

و تستخدم األلعاب الصغيرة في مجاالت متعددة منها فـي دروس التربيـة الرياضـية أثنـاء     
عن اإلحماء أو بديال عن التمارين البدنية الشكلية على أن تحقق الوحدات التعليمية بحيث تعوض 

نها مـن  األغراض واألهداف نفسها وتؤدي بصورة فردية أو مع زميل باستعمال األدوات أو بدو
حركيا، وفكريا ،واجتماعيا ،على ان العمل يكون بشـكل مخطـط لـه    اجل تطوير الفرد بدنيا ،و

ان تكون بمثابة العـاب تمهيديـة   ال يبعث على الملل و ومنسق وبكفاءة وعلمية مدروسة بحيث 
  .اللعاب الكبيرةل

  - :اهمية األلعاب الصغيرة ٣-١-٢

                                                        
  .١٧٢-١٦٣،ص١٩٦٤حسن سيد معوض ،و كمال صاحل عبدة ،مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة ، )ترمجة (، اسس التربية البدنية: تشارلز بيوكر ) ١
  .١٥٣،ص)ب ت(،مكتبة النهضة ، بغداد ، ضية احلديثةالتربية الريا: حممد مجيل عبد القادر ) ٢ 
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. لقد أصبحت األلعاب الصغيرة من المقومات التي يحتاج أليها أي برنامج للتـدريب الرياضـي  
هـا  لذلك وجب على المدرب أن يكون ملما إلماما تاما بالكثير منها مـن ناحيـة طرائـق تنظيم   

  )٢(.والفوائد التي تعود من ممارستها واألجهزة والتسهيالت الالزمة لها
   -:و يمكن تحديد فوائد األلعاب الصغيرة بالنواحي اآلتية 

  
  -:الناحية التربوية  وتتلخص بما يأتي - ١
  .التمسك بالنظام -أ

  .األمانة والصدق - ب
  .تنمية روح التعاون  -ـج
  .خرين بث سمة التواضع واحترام اال - د

  .تربية الفرد اجتماعيا -هـ
  
  -:إذ يحدد دورها كونها-:الناحية التعليمية - ٢
  
  .من حيث تكوينهم النفسي و العقلي و الثقافي  -:تعليميا و اكتشافا -أ

من خالل تخلص الالعبين من التوتر الذي قد يتولد لديه نتيجة القيود  - :أداة تعويضية  - ب
  .المختلفة

  .بحيث يطور القدرات الجسدية والبدنية والعقلية  -:أداة تعبير  -جـ
  
إذ أن ممارسة األلعاب الصغيرة - :تنمية المهارات الحركية والوظيفية ألجهزة الجسم -٣

  - :تحقق الفوائد التالية 
  .تساعد على نمو الجسم نموا طبيعيا وسليما  -أ

  .تعمل على تناسق الجسم واكتمال نموه واعتدال قامته - ب
  . )١(في تنمية التوافق الحركي تساهم  -جـ

  

                                                        
  
  .٤٠-٣٥، ص١٩٧٧، دار املعارف ، القاهرة ، موسوعة االلعاب الرياضية:حسن عالوي  حممد)  ١
  . ٣٦،ص١٩٨٧،دار االمل للنشر والتوزيع ،اربد ،١، ط مفهوم اللياقة البدنية وابعادها املختلفة: حسن احلياري واخرون ) ٢
  .٢١٢-٢١١،ص١٩٩٤،دار الفكر العريب ،القاهرة ،٢،ط املراهقة–الطفولة -النمو احلركي: ل راتب اسامة كام) ٣
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ومن خالل ما تقدم يمكن القول أن األلعاب الصغيرة تعد وسيلة فعالة و رئيسية في التطـور  
ومناسبة للمبتدئين والالعبين الكبار على أن يتم تنظيمها وبرمجتها وتهيئة سبل نجاحها كافة مـن  

ورية لـتعلم المهـارات الحركيـة    اجل التقدم وتحقيق افضل النتائج في عالم التدريب ،فهي ضر
وتنمية قدرات الالعبين االدراكية وتفسير المثير حتى يتمكن من التكييف مع البيئة وتجعله قادرا 
على الحكم على قيمة اللعبة ومدى تحقيقها للهدف الذي وضعت من اجله في التطـور وتنميـة   

وواجباتـه نحـو   ق الفـرد  الثقة بالنفس والتعاون و المحبة والتضحية وتساعد على فهـم حقـو  
  .اآلخرين

  
  -:القدرات البدنية والحركية  ٢-٢

تعد القدرات البدنية جزءا من اللياقة البدنية الشاملة التي تشتمل على جميع الجوانب النفسـية  
مفاهيم متعـددة  صحية ، ولها مدلوالت وتفسيرات وو البدنية و الحركية والعقلية واالجتماعية وال

د قدرات بدنية تختلف عن بقية األفراد ، كما إنها تعد من اكثر االصطالحات ، ومنها أن لكل فر
اذ  )٢(اختالف وجهات النظر والمدراس الفكرية المختلفة  ببسب التي دار حولها النقاش و الجدل

القوة العضلية ،والجلـد العضـلي ،والجلـد الـدوري     (يتضمن مصطلح اللياقة البدنية  مكونات 
للداللة على مدى كفاءة الفرد في أداء ا يستخدم مصطلح اللياقة الحركية بينم)التنفسي ،والمرونة 

المهارات الحركية االساسية ، والمهارات المرتبطة بنشاط رياضي معين وتتضمن مكوناته مـن  
  ) .ن از، والتوافق ،والرشاقة ، والتو القوة االنفجاريةوالسرعة ،والقوة العضلية ،(

خلة فيما بين قدرات اللياقة البدنية ،و قدرات اللياقة الحركية ،و قـدرات  متداوهناك عالقة وثيقة و
اكتساب المهارات الحركية ،بحيث أن أي تحسن أو ضعف في نوع معين من هذه القـدرات ، ،  

   )٣(سوف ينعكس تأثيره على القدرات األخرى 
يـات أو صـفات أو   ولهذا نقول انه مهما كانت التسميات فالغرض واحد أن كانت قدرات أو قابل

فضال عن وجود المؤشر الذي يربط بين هذه القدرات ،فإذا كان حجم القـوة  …مكونات أو لياقة 
المستخدم اكبر من السرعة فأن المؤشر يميل إلى جهة القوة ولذلك فانه يمكن أن نوضح الترابط 

  -:بين القدرات البدنية وأنواعها
األداء الحركي وهي تختلف من نشاط حركـي   وهي حجم استعمال القوة في  -:قوة الحركة -١

الى آخر وهي تكمن إلى حد ما في الوزن الحركي والنقل الحركي ولذلك فأن قوة العضلة هـي  
  .المقدرة على التغلب على مقاومة خارجية أو مواجتها 
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كما ترتبط بالمطاولة عنـد  . وترتبط القوة العضلية بالسرعة كما في الركض أو الوثب أو الرمي
  .رار األداء لفترات طويلة متتالية مثل فعاليات التجذيف ،السباحة ،ركوب الدراجات تك
  

  -:وللقوة العضلية اوجه عديدة هي 
  .القوة المطلقة أو القوة القصوى ،و للمرة واحدة - ١
  .هي كمية الوزن المرفوع نسبة إلى الوزن الجسم و القوة النسبية ،- ٢
  .هي القدرة على التغلب على مقاومة خارجية متحركة و )االيزوتونية (ة المتحركة القو- ٣
أقصى مقاومة يمكن التغلب عليها في اقصر زمن ممكن هي و -:القوة االنفجارية أو السريعة - ٤
.  
   )١(.هي القابلية الظهار مستوى عال من القوة لتكرارات عديدة و - :مطاولة القوة - ٥
  
أن أسـاس  ، و سرعة إعادة الحركة ،و الحركيو هي سرعة  التصرف  -:سرعة الحركة  -٢

ــــيقها ، أمـا   نجاح  سرعة الحركة هو ضبط الســرعة بما يخدم الواجب الحركـي وتنس 
  )٢( "عالية لسرعة الحركة االنتقالية يعني القابلية ال"اصــطالح السرعة 

  
  

  -:ويمكن تقسيم السرعة إلى األنواع الرئيسية آالتية 
  .من مكان إلى آخر بأقصى سرعة ممكنة سرعة االنتقال أو التحرك  -أ

و يقصد بها سرعة انقباض عضلة أو مجموعة عضالت ) سرعة األداء (السرعة الحركية  - ب
  .معينة عند أداء الحركات الثالثية مثل سرعة ركل الكرة بالقدم أو االستالم و المناولة 

ثير معين في اقصر زمن و يقصد بها القدرة على االستجابة الحركية لم:سرعة االستجابة  -ج
  )٣(.ممكن 

و يقصد بها قدرة الجسم على مقاومة التعب حـين التكـرار الحركـي و     -:مطاولة الحركة -٣
  .لفترة طويلة 

  -:و يمكن تقسيم المطاولة إلى قسمين رئيسيين هما 

                                                        
  ٥٢-٥١،ص١٩٨٦، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة املوصل ، املوصل ، االعداد البدين للنساء: وديع ياسني ، ياسني طه حممد )  ١ 

  

  .١٩٧،ص١٩٧٥بد علي نصيف ، مطبعة اوفسيت التحرير ، بغداد، ع) ترمجة(، اصول التدريب:هارة ،ديترش ) ٢
  

  .١٥٣-١٥١،ص١٩٧٩،دار املعارف ، القاهرة، ٦، ط علم التدريب الرياضي:حممد حسن عالوي )  ٣
  .٦٤-٦٣،ص١٩٨٦، مصدر سبق ذكره: وديع ياسني ، وياسني طه )  ٤
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  .مطاولة الجهازين الدوري و التنفسي  -أ
ية و تمتاز بالتقلصات العضلية السـريعة ،و  و تسمى بالمطاولة الالهوائ: المطاولة العضلية  -ب

مـا عنـد ربـط    أصل على مطاولة القوة العضلية ،عند ربط القوة بالمطاولة الالهوائية فأننا نح
  .السرعة بالمطاولة الالهوائية فأننا نحصل على مطاولة السرعة

القابليـة  و هي تتمثل بالرشاقة و الدقة الحركيـة ،و المرونـة ،و    -:القدرات الحركية  -٣-٢
دقة (الحركية ،و التوازن ،و المهارة و التكنيك ،حيث تعد الرشاقة تعبيرا جامعا للقدرات الحركية 

و عرفت بأنها قابلية الفرد على السيطرة على التوافق الحركي المعقد و بانسـجام مـع   )حركية 
عامة و خاصـة و   قابلية التعلم السريع للمهارات الحركية الرياضية ،و تقسم الرشاقة إلى نوعين

  .أن تطوير الرشاقة العامة تؤثر ايجابيا في الرشاقة الخاصة 
آما المرونــة فهي مدى اإلطالة و المدى الحركي و القدرة على الحركة ،و أن صفة المرونـة  

  .)٤(هي صفة فردية كما إنها نوعان هما المرونة السلبية و المرونة اإليجابية 
  دانيةمنهج البحث وإجراءاته المي -٣
  -:عينة البحث ١-٣

العبا من حراس المرمى االشـــبال في الـمركز التـدريبي  )   ٢٠( شملت عينة البحث 
بكرة القدم ، حيث تـم تقسـيم العينـة الـى     ) سنة  ١٤( التطــويري في بغداد بعمـر      

ي وهي الطريقة التي تعط ،مجموعتين وبشكل عشوائي وعن طريق القرعة تم تسمية المجوعتين
لكل شخص من المجتمع نفس الفرصة التي تعطى لغيره ، وبذلك فقد تكونت كل مجـموعة مـن   

العبين  اذ ان المجموعة االولى تمثل العينة التجريبية والثانية تمثل العينـة الضـابطة ،   )  ١٠( 
لمعرفـة مـدى تجـانس    ) Ttest(للعينـات المسـتقلة   ) التائي (  وقد تم اجراء االختبار       

  )١(جوعتين وكما موضح في الجدول رقم الم
الجدولية مما يدل على ان الفرق عشـوائي  ) ت(المحتسبة اصغر من قيمة )ت(و قد تبين بان قيم 

  .و هذا يؤكد على تجانس العينة 
  

  درجة  المجموعة التجريبية   المجموعة الضابطة  االختبار  ت
  )ت(

المحتس
  بة 

درجة 
الجدول)ت(

ية بمستوى 
و %٥داللة 
 بدرجة

حرية  
)٢-٢٠(  

معنوية 
  ع  س  ع  س  االختبار 
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    ١.٢٥  ١.٨٨  ٣.٧  ١.٢٧  ٤.٦  المرونة   - ١
  
  
٢.١  

  عشوائي 
  عشوائي  ١.٦٥  ١.٤٩  ٣٤.١  ٢.١  ٣٣.٢  القفز العمودي   - ٢
  عشوائي   ٠.٨  ٠.٨٩  ٦.٦  ٠.٨٨  ٦.٢٨  رمي الكرة الطبية   - ٣
  وائيعش  ٠.١٨  ٠.٨٩  ٩.١٤  ٠.٩١  ٩.٠٧  القوة المميزة بالسرعة   - ٤
  عشوائي  ١.٣٠  ٠.١٥  ٥.٧٧  ٠.١٦  ٥.٦٨  السرعة   - ٥
  عشوائي  ٠.٨٩  ٠.١٨  ١٣.١١  ٠.٥٢  ١٣.٢١  الرشاقة   - ٦

  )١(جدول رقم 
  

يبين االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية الختبارات التجانس للمجمـوعتين الضـابطة و   
  .و الجدولية )للعينات المستقلة (المحتسبة )ت(التجريبية و قيمة 

  
  -:تحديد اختبارات القدرات البدنية ٢-٣

استخلص الباحث عدد ا من االختبارات المالئمة لهـذه القـدرات البدنيـة الخاصـة بالعبـين      
من حراس المرمى بكـرة القـدم ،وقـد اخـذ بنظـر االعتبـار اراء       )االشبال (الفئات العمرية 

حيـث  ب ،يـة لالختبـار  شـروط العلم الضعت الـى  خفي تحديدها ،وقد  ∗الخبراء و المختصين 
  ) .١(عينة البحث كما موضح في ملحق رقمانها تصلح الختبار 

  
  
  
  
  -:السس العلمية لالختبار ا ٣-٣

العبين من حراس المرمى االشبال بكرة القدم الذين لم )  ٥(تم تطبيق االختبار على عينة من 
ة  و كما وضح في يكونوا ضمن عينتي  البحث اليجاد معامالت الصدق و الثبات و الموضوعي

  ).٢(الجدول رقم 
حيث تـم عـرض االختبـارات الخاصـة بالقـدرات البدنيـة        -:صدق االختبارات ١-٣-٣

خدام الصـدق الـذاتي و   على المتخصصين و اقروا صالحيتها لهذه الفئـة فضـال عـن اسـت    
                                                        

  *-: اخلرباء و املختصني - ∗
د غازي صاحل  ، .م.د فرات جبار  ، أ.م.د ماهر البيايت  ، أ.م.د صاحل راضي  ، أ.م.مد صاحل  ، أد حا.م.د صريح عبد الكرمي  ، أ.أ
  د ساطع امساعيل .م.أ
  حممد عبد احلسني .د شاكر الشيخلي  ، م.م.أ
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جات التجريبيـة لالختبـار بالنسـبة للـدرجات الحقيقيـة التـي خلصـت مـن         هو صدق الدر
  .  طاء القياس و يقاس بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار شوائبها اخ

هو ان يعطي االختبار نفـس النتـائج اذا مـا اعيـد تطبيقـه      و -:ثبات االختبارات  ٢-٣-٣
على العينة نفسـها فـي فتـرتين مختلفتـين و فـي ظـروف مشـابهة ،حيـث تـم اعـادة           

تع بـدرجات صـدق و ثبـات عاليـة عنـد      ايام و تبين ان االختبارات تتم) ٥(االختبارات بعد 
  . ٠.٠٥و بمستوى داللة ) ٤(عند درجة حرية  ٠.٨١مقارنتها بالقيمة الجدولية 

  -:ات موضوعية االختبار ٣-٣-٣
هو االختبار الـذي يبعـد الشـك عنـد تطبيقـه ،و االختبـارات المسـتخدمة بالبحـث ذات         و

لفهـم و التطبيـق و فـي طريقـة     موضوعية جيدة النها تتميز بالسهولة المالئمة و واضـحة ا 
القياس ،و غير قابلة للتأويل و بعيدة عن التقويم الذاتي و يـؤدي الغـرض الـذي مـن اجلـه      

التكـرار لـذلك تعـد االختبـارات موثـوق      تطبيقه باستخدام وحدات الزمن ، والمسـافة و تم 
و كمـا  بها ألنها تتمتع بالشروط العلمية لألختبار و هـي الثبـات و الصـدق و الموضـوعية     

  ).٢(موضح بالجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معامل الصدق   معامل الثبات   وحدة القياس      االختبارات  ت
  الذاتي 

ثني الجذع لالمام / المرونة   - ١
  من الوقوف 

  ٠.٩٦  ٠.٩٢  سم
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القوة   - ٢
االنفجار

  ةي

القفز العمودي من 
  الثبات

  ٠.٨٩  سم
٠.٩١  

٠.٩٤  
٠.٩٥  

  سم  رمي الكرة الطبية
  ٠.٩٤  ٠.٩٠  سم  قوة المميزة بالسرعة ال  - ٣
م من ٣٠ركض /السرعة   - ٤

  البداية العالية 
  ٠.٩٤  ٠.٨٨  ثا/الزمن

الجري بين / الرشاقة   - ٥
الشواخص و المرور بين 

الموانع و الدحرجة االمامية 
  من فوقها 

  ٠.٩٦  ٠.٩٣  ثا /الزمن 

  )٢(جدول رقم 
  
و بمستوى داللة ) ٤(عند درجة حرية ) ٠.٨١(تقارن كل قيمة من هذه القيم بالقيمة الجدولية *

٠.٠٥  
  
  -:منهج البحث  ٤-٣

هـو  "وهو االسلوب لحل المشكلة البحث ، وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج التجريبـي الـذي      
حيـث  ، حـد  محاولة للتحكم في جميع المتغيـرات والعوامـل االساسـية باسـتثناء متغيـر وا     

ـ يقوم الباحـث بتطويعـه او تغي   قيـاس تـأثيرة فـي العمليـة و تحقيـق      ره بهـدف تحديـد   ي
  .)١(اهدافه

  
قــد اعــد الباحــث المــنهج التــدريبي المقتــرح ل  -:المــنهج التــدريبي المقتــرح  ٥ -٣
منهـاج فـي   في مرحلة االعداد  الخـاص ، وقـد اسـتغرق تطبيـق ال    )للمجموعة التجريبية (

فـي االسـبوع    يـة وحـدات تدريب ) ٣(اسابيع و بمعـدل  ) ٨(اللعاب الصغيرة لمدة  ا  تمارين
القابليـة  و )االشـبال  (مراعيا في ذلـك المسـتوى التـدريبي و المرحلـة العمريـة      الواحد ،و

  :للوحدة التدريبية الواحدة و كما يلي ) دقيقة ٤٠-٣٠(البدنية  لعينة البحث ،و بواقع 
  )االسبوع االول و الثاني  (دقيقة  )٣٠( - ١

                                                        
  ٢٥٦، ص١٩٧٩، وكالة املطبوعات بالكويت ،سنة ٥، ط اصول البحث العلمي ومناهجه: امحد بدر )   ١
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  )االسبوع الثالث و الرابع  (دقيقة  )٣٥( - ٢
  )االسبوع الخامس و السادس  (يقة دق )٤٠( - ٣
  )االسبوع السابع و الثامن (دقيقة )٤٠(-٤

وحدة تدريبيـة وبلـغ الـزمن الكلـي للتـدريب      ) ٢٤(حيث بلغت عدد الوحدات التدريبية على 
دقيقة وتـم تطبيـق مفـردات التمـارين المقترحـة بعـد       ) ٨٤٠(على تطوير القدرات البدنية 

تطـوير بعـض القـدرات البدنيـة     التدريب الخـاص ب  هدفاالحماء مباشرة بحيث يتناسب مع 
االلعـاب ومتطلباتهـا مـن حيـث الشـروط       تمـارين  يتم شرح طريقة سير اداء اذ بكرة القدم

التدريبيـة  للوحـدات   وقـد راعـى الباحـث خـالل اعـداده     ،  وشدة الحمل واهداف التمرين 
بالوقـت المحـدد لكـل     مـع مراعـاة االلتـزام    ) بالتدرج والتطبع (قواعد التدريب الخاصة 

وحدة تدريبية  وحسب هدف التدريب لكل وحدة تدريبيـة حيـث كـان االهتمـام بالتمرينـات      
المستخدمة وعدد التكرارات وفترات الراحة بينها مع زيـادة صـعوبة التمـارين علـى شـكل      

  . المساعده قفزات باستخدام مجموعة من االدوات
  . برنامج المعد لها فقد خضعت الى ال) المجموعة الضابطة  (اما 
  -:عرض النتائج و مناقشتها  - ٤

لكي تتحقق اهداف البحث وفروضه فـي معرفـة تـاثير المـنهج التـدريبي المقتـرح علـى        
تطوير مستوى بعض القدرات البدنية الخاصة بكرة القـدم لـدى عينـة البحـث قـام الباحـث       

) ٣(ويبـين الجـدول رقـم     بعرض النتائج لالختبارات البدنيـة القبليـة والبعديـة ومناقشـتها    
نتائج عينة البحـث فـي االختبـارات البدنيـة القبليـة والبعديـة للمجمـوعتين الضـابطة و         

وقـد تبـين ان مجمـوع    لعينتـين غيـر مسـتقلتين    ) ت(التجريبية حيث تم استخدام اختبارات 
فـي  ) جموعـة الضـابطة  للم(متوسط الفـروق بـين نتـائج االختبـارين  القبلـي والبعـدي       

وباسـتخراج  ) ١٧٧(ومجمـوع مربعـات الفـروق بلـغ     ) ٤١-(قد بلـغ  ) المرونة( اختبارات
فقـد بلـغ مجمـوع الفـروق     ) م التجريبيـة  ( اما فـي  ) ١٢.٨(المحتسبة فقد بلغت ) ت(قيمة 

المحتسـبة  ) ت (و كانـت   ) ٩٧و٢٩- (مجموع مربعاتهـا علـى التـوالي   ون ،بين االختباري
حريــة عنــد درجــة ) ٢.٢٦(وليــة و البالغــة ، و عنــد مقارنتهمــا بالقيمــة الجد) ٧.٦٣ (
تبـين علـى ان الفـرق معنـوي و لصـالح االختبـارات       ) ٠.٠٥(داللة و مستوى  )١-١٠(

  .و هذا سنقارنه مع االختبارات الالحقة.البعدية و للمجموعتين 
  

المجمو  االختبارات البدنية
  عة

مجموع الفروق 
بين 

االختبارالقبلي و 

مجموع 
مربعات 

  الفروق

  ت
  العينة

  )ت(
  المحتسبة

ت الجدولية 
مستوى داللة 

درجة ٠.٠٥

  معنوية االختبار
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  )١.١٠(الحرية   البعدي
الضابط  المرونة 

  ة
-١٢.٨  ١٠  ١٧٧  ٤١    

  
  
  
  

٢.٢٦  

معنوي ولصالح 
االختبارات 

التجريب  البعدية
  ية

-٧.٦٣  ١٠  ٩٧  ٢٩  

الضابط  القفز العمودي 
  ة

معنوي لصالح   ١.٧٥  ١٠  ١٩  ٧-
المجموعة 

التجريب  ةالتجربي
  ية

-٧.٥٦  ١٠  ١٣٤  ٣٤  

الضابط  رمي الكرة الطبية 
  ة

معنوي لصالح   ٥.٥٨  ١٠  ٦.٨١  ٧.٢٥
االختبارات 

التجريب  البعدية
  ية

١٠.٢٣  ١٠  ١٣.٨  ١١.٢٥  

القوة المميزة 
  بالسرعة 

الضابط
  ة

معنوي لصالح   ١.٩٢  ١٠  ٠.٦٨  ١.٤-
المجموعة 

التجريب  التجربيية
  ية

٦.٨٩  ١٠  ٢٢.٤٥  ١٣.٧  

الضابط  السرعة 
  ة

معنوي لصالح   ١.٦١  ١٠  ٢.١١  ٠.٥
المجموعة 

التجريب  التجربية
  ية

١٤.٤  ١٠  ٥.٤٤  ٧.٢  

الضابط  الرشاقة
  ة

معنوي لصالح   ٥,٥  ١٠  ٠.٧٠  ٢,٢
االختبارات 

التجريب  البعدية
  ية

٧.٩٦  ١٠  ١٠.٩٦  ٩.٨  

  )٣(جدول رقم 
الجدوليـة   المحتسـبة و ) ت (عـات الفـروق وقيمـة    بيبين مجوع الفـروق ومجمـوع مر  

ومعنوية االختبار لالختبارات البدنية القبليـة و البعديـة للمجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة      
  ) . ٣(وكما موضح في الجدول رقم 

  
فقد بلـغ مجمـوع متوسـط الفـروق بـين االختبـارين       ) القفز العمودي (اما في اختبار 

) ت(فيمــا بلغــت قيمــة ) ١٩(ومجمــوع مربعــات الفــروق ) ٧- (للمجموعــة الضــابطة 
فقــد بلغــت مجمــوع الفــروق ومجمــوع ) م التجريبيــة (، امــا فــي ) ١.٧٥(المحتســبة 
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وهـذا يـدل   ) ٧.٥٦(المحتسـبة بلغـت   ) ت(وقيمـة  ) ١٣٤و٣٤-(مربعاتها وعلى التـوالي  
على وجود فرق معنوي بين المجموعتين ولصـالح المجموعـة التجريبيـة امـا فـي اختبـار       

فقد بلغ مجموع متوسط الفـروق بـين االختبـارين مجمـوع مربعاتهـا      ) رمي الكرة الطبية (
المحتســبة بلغــت ) ت(وقيمــة )  ٧,٢٥و ٦,٨١(وعلــى التــوالي ) موعــة الضــابطةللمج(
وقـد  ) ١٣.٨ و ١١.٢٥(فقد بلغـت  قيمتهـا وعلـى التـوالي     ) م التجريبية(،اما في ) ٥.٥٨(

فــرق معنــوي ولصــالح وهــذا يــدل علــى ان ال) ١٠.٢٣(المحتســبة ) ت(بلغــت قيمــة 
فقـد بلغـت   ) القـوة المميـزة بالسـرعة    (اما في اختبـار  . االختبارات البعدية وللمجموعتين 

وعلـى التـوالي   ) م الضـابطة (ن مجموع متوسط الفروق ومجموع مربعاتها بـين االختبـاري  
فقـد بلغـت   ) م التجريبيـة (، امـا فـي   )١.٩٢(المحتسبة بلغت ) ت(وقيمة )  ٤,١و  ٠,٦٨-(

وهـذا يـدل   ) ٦.٨٩(المحتسـبة بلغـت   ) ت(وقيمـة  ) ٢٢,٤٥و  ١٣,٧(وعلى التوالي  قيمتها
فقـد  ) السـرعة ( امـا فـي اختبـار    ) م التجريبية(وجود فرق معنوي بين المجوعتين ولصالح 

) الضـابطة  للمجموعـة (بلغت مجموع متوسط الفروق ومجموع مربعاتهـا بـين االختبـارين    
فقـد  )م التجربيـة (، امـا فـي   ) ١.٦١(المحتسـبة   )ت(وقيمة ) ٠,٥و  ٠,١١(وعلى التوالي 

وهـذا  ) ١٤.٤(المحتسـبة بلغـت   ) ت(وقيمـة  ) ٥.٤٤ و ٧.٢(بلغت قيمتها وعلـى التـوالي   
امـا فـي   . يعني على وجود فرق معنوي بين المجموعتين ولصـالح المجموعـة التجريبيـة    

ـ االختفقد بلغ مجموع المتوسـط الفـروق ومجمـوع مربعاتهـا بـين      ) الرشاقة(اختبار  ن اريب
م (امـا فــي  ) ٥.٥(المحتسـبة  ) ت(وقيمــة ) ٠.٧٠و  ٢.٢(وعلـى التـوالي   ) م الضـابطة (

المحتسـبة بلغـت   ) ت(وقيمـة  ) ٩,٨و  ١٠,٩٦(قد بلغت قيمتها وعلـى التـوالي   ف) التجريبية
. وهذا يدل على ان الفـرق معنـوي ولصـالح االختبـارات البعيـدة وللمجمـوعتين       ) ٧.٩٦(

نالـك تطـورا ايجابيـا قـد ظهـر فـي الفـروق المعنويـة فـي نتـائج           مما تقدم يتبين ان ه
ولصـلح البعـدي فـي جميـع االختبـارات      ) للمجموعة التجريبية(االختبارين القبلي والبعدي 

المحموعـة  (البدنية موضوع البحث ، فيما ظهر التطـور االيجـابي فـي نتـائج االختبـارين      
  ) .مي الكرة الطبية ،الرشاقةالمرونة ،ر(ولصالح البعدي في اختبارات ) الضابطة

ان هذا التقدم الحاصل للمجموعة التجريبيـة يعـزي بـه الباحـث الـى فاعليـة وتـاثير        
االلعـاب الصـغيرة فـي تطـوير مسـتوى القـدرات       المنهج التدريبي المقترح في اسـتخدام  

البدنية لالعبين االشبال لدى حراس المرمـى بكـرة القـدم ،حيـث ان البرنـامج تـم تنفيـذه        
باسلوب جمع بين المنافسة في االداء والبهجة والسرور خاللـه مـع اعطـاء فتـرات الراحـة      

سـة والتشـويق ،   البينية بين تكرار بشكل علمـي مبـرمج الن الالعـب الشـبل يحـب المناف     
حيث انها مـن الوسـائل المهمـة لتطـوير قـدرات الالعـب البدنيـة الحركيـة والفكريـة          
واالجتماعية والنفسيه ، لـذا فـان تقنـين الحمـل فـي االلعـاب الصـغيره مـن الواجبـات          
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االساسية التي تقع علـى مسـؤولية المـدرب ، اذا ان اللعبـة الصـغيرة الواحـدة يمكـن ان        
ـ  درات بدنيـة بعـد تغييـروزن االداة او زيـادة ارتفاعهـا او اطالـة       تطور واحدة او عدة ق

المسافة او تقليل او زيادة عدد الالعبـين ، او تقليـل فتـرات الراحـة بـين لعبـة صـغيرة        
  )١(. واخرى 

فـي  ) الضـابطة والتجريبيـة  (وللمقارنة والتمييز بين هـذين البرنـامجين للمجمـوعتين      
لـدى حـراس المرمـى بكـرة القـدم فـي موضـوع        تطوير مستوى بعض القدرات البدنية 

للمجموعـات المسـتقلة ،   )  TTEST(البحث فقد لجأ الباحث الى اسـتخدام االختبـار التـائي    
  . ولالختبارات البعدية 

الضـابطة  (حيث بلغـت االوسـاط الحسـابية للمجمـوعتين     )٤(الجدول رقم وكما موضح في 
نحراف معيـاري  وبـا )   ٦,١و  ٨,٦ (اختبـار المرونـة وعلـى التـوالي     فـي  ) والتجريبية

وهـذا  ) ٣.٣٧(المحتسـبة  ) ت(فـي حـين بلغـت قيمـة     )  ١,١٩و  ١,٢٥ (وعلى التـوالي  
) ت(يدل على وجود فـرق معنـوي لصـالح المجموعـة الضـابطة عنـد مقارنتهـا بقيمـة         

وهـذا سـنقارنه   ) ٢-٢٠(ودرجـة حريـة   ) ٠.٠٥(وبمستوى داللـة  ) ٢.١(الجدولية والبالغة 
   .ختبارات الالحقةمع بقية اال

  
  

ة الضـابط (فقـد بلغـت االوسـاط الحسـابية للمجمـوعتين      ) القفز العمـودي ( اما في اختبار 
 ١.٩٧(وبـانحراف معياريـة علـى التـوالي     ) ٣٨.١و  ٣٣.٩(وعلـى التـوالي   ) والتجريبية

وهذا يـدل علـى وجـود فـرق معنـوي      ) ٥.٢٥(المحتسبة ) ت(في حين بلغت قيمة ) ١.٦و 
  ة التجريبيةلصالح المجموع

  
االختبارات 

  البدنية
المجموعة 

  الضابطة
المجموعة 

  التجريبية
  )ت(

  المحتسبة
ت (درجة 

الجدولية بمستوى 
 ٠.٠٥داللة 

  )١٨(درجة حرية

  معنوية االختبار

  ع  س  ع  س

    ٣.٧٣  ١.١٩  ٦.١  ١.٢٥  ٨.٦  المرونة
  

معنوي لصالح المجموعة 
  الضابطة

                                                        
   ٣٠ص ١٩٨١،    مصدر سبق ذكرهودیع یاسین ، منعم ، كامل عبد ال)  ١
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٣٨٢ 

معنوي لصالح المجموعة   ٢.١  ٥.٢٥  ١,٦  ٣٨.١  ١.٩٧  ٣٣.٩  القفز العمودي
  التجريبية

رمي الكرة 
  الطبية

معنوي لصالح المجموعة   ٢.٨٦  ٠.٨  ٧.٧٣  ٠.٨٢  ٦.٩
  التجريبية

القوة المميزة 
  بالسرعة

١٠.٥  ٠.٨٧  ٩.٢١
١  

معنوي لصالح المجموعة   ٣.٧١  ٠.٦٦
  التجريبية

معنوي لصالح المجموعة   ٩.٥١  ٠.١٢  ٥.٠٥  ٠.١٥  ٥.٦٣  السرعة
  بيةالتجري

١٢.٩  الرشاقة
٩  

١٢.١  ٠.٥١
٣  

معنوي لصالح المجموعة   ٤.٧٨  ٠.٢٢
  التجريبية

  )٤(جدول رقم 
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية 

  والجدولية) للعينات المستقلة(المحتسبة ) ت(والضابطة وقيمة 
  

الضـابطة  (فقد بلغـت االوسـاط الحسـابية للمجمـوعتين     ) بيةرمي الكرة الط(اما في اختبار 
ــة ــى ال) والتجريبي ــوالي وعل ــاري ) ٧.٧٣و  ٦.٩(ت ــانحراف معي ــي ) ٠.٨و  ٠.٨٢(وب ف

م (وهذا يـدل علـى وجـود فـرق معنـوي لصـالح       ) ٢.٨٦(المحتسبة ) ت(حين بلغت قيمة 
  ) .التجريبية

( سـاط الحسـابية للمجمـوعتين    فقـد بلغـت االو  ) القوة المميـزة بالسـرعة  (اما في اختبار 
 ٠.٨٧( بـانحراف معيـاري   و)  ١٠.٥١و  ٩.٢١( وعلـى التـوالي   ) ريبيـة الضابطة والتج

وهـذا يـدل علـى وجـود فـرق      ). ٣.٧١(المحتسـبة  ) ت(في حين بلغت قيمـة  )  ٠.٦٦و 
  ).م التجريبية(معنوي لصالح 

) طة والتجريبيـة لضـاب ا( فقد بلغت االوسـاط الحسـابية للمجمـوعتين    ) السرعة (اما اختبار 
فـي حـين بلغـت    ) ٠.١٢و  ٠.١٥(وبـانحراف معيـاري   ) ٥.٠٥و  ٥.٦٣(وعلى التـوالي 

  ).م التجريبية(وهذا يدل على وجود فرق معنوي لصالح ) ٩.٥١(المحتسبة ) ت(قيمة 
الضــابطة ( فقــد بلغــت االوســاط الحســابية للمجمــوعتين ) الرشــاقة(امــا فــي اختبــار 

ــةو ــوالي) التجريبي ــى الت ــاري ) ١٢.١٣و  ١٢.٩٩(وعل ــانحراف معي ) ٠.٢٢و  ٠.٥١(وب
وهذا يـدل علـى وجـود فـرق معنـوي لصـالح       ) ٤.٧٨(المحتسبة) ت(في حين بلغت قيمة 

  ).م التجريبية(
ومما تقدم يتبين ان التقدم الحاصل يعزيـه الباحـث الـى تـاثير وفاعليـة المـنهج التـدريبي        

ية لـدى عينـة البحـث ، حيـث احتـوى      المقترح وبشكل ايجابي لتطوير بعض القدرات البدن
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اللعاب الصغيرة المتسلسـلة الواحـدة تلـو االخـرى التـي تتميـز       تمارين في االمنهاج على 
بخصوصيتها لنوع القدرات البدنية المراد تطويرهـا وبشـكل مركـز وباسـلوب علمـي فـي       

ل التنظيم والتشويق واالستمرار بالتدريب واعطائهـا الوقـت الكـافي للتـدريب عليهـا خـال      
الراحـة البينيـة بـين لعبـة     الوحدات التدريبية اليومية ، وباسلوب المنافسة والتكـرار وفتـرة   

ان االلعاب الصغيرة تساعد الالعب ان يـتعلم ويتطـور حسـب قدراتـه الخاصـة       ذواخرى ا
وامكاناته على وفق ميوله ورغباته الذاتية لذا فهي تثيـر الرغبـة والنشـاط لـدى الالعـب ،      

  .م والتطور و المنافسة المقيدةطرائق التعلفهي تعد احدى 
  
  
ـ ف لفئـات العمريـة تملـك اهميـة اوليـة     اذ ان االلعاب الصغيرة لالعبين من ا"  م ينـدفعون  ه

، وان تتضـمن  والتنـافس  نحوها بصورة تامة ، وان تكون هذه االلعـاب ذات طـابع اللعـب    
   )١(. "العابا متنوعة

ثير مفـردات المنهـاجين وبشـكل    الـى فاعليـة وتـأ   ففي نتائج اختبار المرونة يعزو الباحث 
حيـث ان التـدريب علـى المرونـة سـواء بالتمـارين البدنيـة او فـي         ) م الضابطة( صخا
ادائها وتطويرهـا لكـل فـرد مـن افـراد العينـة الن        لعاب الصغيرة اليختلف كثيرا في اال

لمرونـة هـي   ن صـفة ا التدريب عليها قد تساوى تقريبا فـي نـوع االداء والتكـرار كمـا ا    
ان مرونة مفصل معـين او مجموعـة مفاصـل لفـرد مـا تختلـف عـن        صقة فردية حيث 

وفـي الوقـت نفسـه هـي القـدرات المكتسـبة       ،  )٢(اخر في الفعالية نفسها فرد درجة مرونة 
  . التي تتطور بالتدريب 

قـد  ف )رمـي الكـرة الطبيـة    القفـز العمـودي ،و  (ارية في اما في نتائج اختبارات القوة االنفج
العـاب  نتائج معنوية لدى عينة البحـث حيـث احتـوى المـنهج علـى      ) م التجريبية (حققت 

بشكل واضح فـي تقويـة العضـالت الخاصـة لالعـب كـرة القـدم و         دتا هصغيرة خاص
خاصة عضالت الساقين التـي تلعـب دورا رئيسـيا فـي عمليـة القفـز لالعلـى و مسـك         

قدم ،كمـا تـم اشـراك عضـالت الجـذع و      الكرات و ركل الكرة لدى حراس المرمى بكرة ال
الذراعين في التدريب على االلعاب الصغيرة كـون ان القـوة الناتجـة عـن التـدريب تكـون       

ـ  مف رفـع الثقـل او مقاومـة الكـرة او     (ه معينـة  مثـل   يدة ليس فقط في اعطاء تعجيـل لكتل
                                                        

  ،مطبعة السالم ١٩٧٦،بغداد، اعداد الالعب الناشئ بكرة القدمك لياسكونسكي، ترمجة امني عبد الوهاب ، ) ١
  

اضة اطروحة الدكتوراه ،جامعة املوصل ، ل الرياثر برناجمي االلعاب الصغرية و القصص احلركية يف بعض القدرات البدنية و احلركية الطفاجاسم حممد نايف ،)  ٢
   ٤٦م،ص١٩٩٩كلية التربية الرياضية ،

  . ٢٤٢- ٢٤١،ص ١٩٨٨،املوصل ،مديريه دار الكتب للطباعه والنشر، االعداد البدين بكره القدم: كاظم عبد الربيعي،موفق جميد املوىل )٣
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٣٨٤ 

ـ  لجسم الالعـب و تحركـه فـي اوضـاع مخت    بل تكون مفيدة في نقل ) ركلها  ه فـة و اعطائ
  .)٣(الخططيةوالمناسبة الداء المهارات الفنية القدرة على اتخاذ الوضعيات 

م التجريبيـة  (فقـد حققـت   ) السـرعة ،و القـوة المميـزة بالسـرعة     (اما في نتائج اختبارات 
ـ    يـه زنتائج معنوية في االختبارات البعديـة لـدى عينـة البحـث ،و يع    ) ثير أالباحـث الـى ت

ـ المنهج التدريبي في تطوير مست ث اسـتخدم الباحـث طريقـة االعـادة     وى القدرات البدنية حي
التكرار لتمارين السرعة ،و القوة المميزة بالسرعة و التمـارين المهاريـة بمـا يـتالئم مـع      و

المرحلة العمرية و التدريبية و القابليات البدنيـة كمـا تـم تعويـد الالعـب علـى التصـرف        
السـرعة باشـكال مختلفـة و ربطهـا     وضـعت   المناسب في الوقت المناسب ،حيـث   السريع

ان " و يكـون فـي بدايـة الوحـدة التدريبيـة كـون       . التسويق بمهارات المناولة والمناقشة و
ثـارة الجهـاز العصـبي المركـزي  هـذا يـتم       ريب السرعة هو الحالة المناسـبة أل اساس تد

فقـط مـع اعطـاء فتـرات     )٤(عن طريق راحة و فعالية الرياضي و الخاليـة مـن التعـب    
احة مناسبة العادة الجهاز العصبي الى حالتـه الطبيعيـة بعـد اداء الواجـب فضـال عـن       ر

  .استخدام االدوات المساعدة في التدريب و التدريب في الشدة و الصعوبة 
  
  
  
  
  
  
ــرة ا  - ــي ك ــرعة لالعب ــوة و الس ــير الق ــة تحض ــى ان عملي ــق االراء عل ــدم و تتف لق

   .ثالث مراحلمن تتكون 
ــير   -١ ــة التحض ــاميع     -:مرحل ــع المج ــة جمي ــى تنمي ــز عل ــتم التركي ــا ي و فيه

  .العضلية و تطوير االجهزة الوظيفية للجسم 
ــص -٢ ــير المتخص ــة التحض ــوير   -:مرحل ــة و تط ــى تنمي ــز عل ــا التركي ــتم فيه و ي

  .صفة العمل العضلي المشابه للفعاليات المستخدمة في وقت المباراة 
ــاص  -٣ ــير الخ ــة التحض ــز ع  -:مرحل ــا التركي ــتم فيه ــاميع  و ي ــوير المج ــى تط ل

  ). ١(العضلية 
                                                        

، ١٩٨٧،املوصل، دار الكتب للطباعة و النشر ،٢ة ،ط ،مرحلة الرابع علم التدريب الرياضي: قاسم حسن ،عبد علي نصيف ) ٤
  .٣١٦٥ص
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ــائج اختبــار ــا)م التجريبيــة (فقــد حققــت ) الرشــاقة (امــا فــي نت ئج معنويــة لــدى نت
المــنهج التــدريبي حيــث ســاهم فــي هــا الباحــث الــى فاعليــة عينــة البحــث و يعزي

ــتث ــة   اس ــاءهم  الثق ــة واعط ــة الحقيقي ــة و المنافس ــاط بجدي ــب و النش ــو اللع ارتهم نح
ــه ــم وبأنفس ــي اداءه ــق لف ــد التطبي ــتخدام الم عن ــع اس ــات م ــاب و الحرك االدوات  لع

ــين المســا ــر االتجــاه، و الســرعة و المــرور ب ــع و االشــخاص و عدة فــي تغيي الموان
ـ   ــن اعلـ ــز م ــي االداء    القف ــق ف ــتحكم و التواف ــة و ال ــواجز و الدق اذ ان " ى الح

العــادة االلعــاب المناســبة و تنويعهــا و الوقــت الكــافي للتــدريب عليهــا و التكــرار وا
مع اعطـاء فتـرات الراحـة الكافيـة فضـال عـن التوضـيح المسـتمر لـالداء الصـحيح           
ــا دون      ــا و دقيق ــا الي ــبح ادائه ــى ان يص ــؤدي ال ــة ي ــاء الفردي ــحيح االخط و تص
ــائص   ــن خص ــه ، وم ــحيح و تثبيت ــيخ االداء الص ــى ترس ــؤدي ال ــا ي ــر باجزائه التفكي

ــيم و الممار  ــه و التعل ــى التوجي ــاج ال ــا تحت ــاقة انه ــوح  الرش ــن وض ــال ع ــة فض س
   .) ٢(الهدف 

  
  
  
  

                                                                                                                             
  -:االستنتاجات و التوصيات  -٥
  
  - :االستنتاجات  ١-٥
التجريبيـة و  (هناك فروق غير معنوية لنتـائج االختبـارات القبليـة بـين المجمـوعتين       - ١

تقويمها ،و هـذا يـدل علـى تجـانس المسـتوى قبـل       في االختبارات التي تم )الضابطة 
 .منهج التدريبي المقترح لعينة البحث البدء في تنفيذ ال

حقق البرنامج التدريبي المقتـرح باسـتخدام االلعـاب الصـغيرة تطـورا ايجابيـا بـين         - ٢
القفـز  (فـي اختبـارات   )المجموعـة التجريبيـة   (و لصالح ) القبلي و البعدي (االختبارين 

  )العمودي ،و القوة المميزة بالسرعة ، و السرعة 

                                                        
  .  ٢٤٢،ص ١٩٨٨، مصدر سبق ذكره: كاظم عبد الربيعي ، موفق جميد املوىل )١
  .٦٥،ص مصدر  سبق ذكره: حسن احلياري و اخرون ) ٢
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٣٨٦ 

تطـورا ايجابيـا بـين االختبـارين     )الضـابطة و التجريبيـة   (يين حقق البرنامجيين التدريب - ٣
  ).الرشاقة الطبية ،و رمي الكرةوالمرونة ،( القبلي و البعدي في اختبارات 

نتـائج  فـي  حقق البرنامج التدريبي المقترح باستخدام االلعاب الصـغيرة تطـورا ايجابيـا     - ٤
ـ  (االختبارات البعدية بين المجمـوعتين   م التجريبيـة  (و لصـالح  )ة الضـابطة و التجريبي

تطـور مسـتوى   تأثير المـنهج التـدريبي فـي    فيما عدا اختبار المرونة و هذا يدل على )
 . حث بعض القدرات البدنية لدى عينة الب

  
  
  - :ي الباحث بما يلي صيو  - :التوصيات  ٢-٥
لمـا لـه مـن اثـر ايجـابي       يمنهج التـدريب الضرورة استخدام االلعاب الصغيرة ضمن  -١

  تطوير مستوى القدرات البدنية لدى حراس المرمى بكرة القدم  على
ضرورة اهتمام المدربين بـالربط بـين النـواحي البدنيـة و المهاريـة ضـمن مفـردات         -٢

  .المنهج التدريبي المقترح باستخدام االلعاب الصغيرة بكرة القدم 
ـ يبي مـن حيـث اخت  التأكيد على االسس العلمية عند وضـع المـنهج التـدر    -٣ ار اللعبـة  ي

ـ    و التكرار و الوقـت و الرا وتمارين االلعاب الصغيرة   احـة بينهـا و االدوات المسـتخدمة لم
  .البدني تطور المستوى في لها من تاثير 

 .اجراء بحوث مشابهة لفئات عمرية اخرى-٤

  
  
  

   -:المصادر
شر و ،دار الفرقان للن ١،ط  الميسر في سيكولوجية اللعب: احمد بلقيس ،توفيق مرعي  -

   ١٩٨٢.١ان ،التوزيع ،عم
  .١٩٧٩ة المطبوعات بالكويت ،سنة ، وكال٥، ط اصول البحث العلمي ومناهجه: احمد بدر -
لفكر العربي ،القاهرة ،دار ا٢،ط المراهقة–الطفولة -النمو الحركي: اسامة كامل راتب  -
،١٩٩٤.  

كمال صالح عبدة  حسن سيد معوض ،و)ترجمة (، اسس التربية البدنية: تشارلز بيوكر  -
  .١٩٦٤،مكتبة االنجلو المصرية ، القاهرة ، 
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اثر برنامجي االلعاب الصغيرة و القصص الحركية في بعض القدرات جاسم محمد نايف ، -
اطروحة الدكتوراه ،جامعة الموصل ، كلية التربية الرياضية  البدنية و الحركية الطفال الرياضة

  . م١٩٩٩،
  .١،١٩٩٨ التربية البدنية:ود محمد عيسى حامد محمود القنواتي ،محم-
،دار االمل للنشر ١، ط مفهوم اللياقة البدنية وابعادها المختلفة: حسن الحياري واخرون -

  ١٩٨٧والتوزيع ،اربد ،
االلعاب الصغيرة و العاب المضرب ،نظريات االلعاب ،تنس المضرب : روحية امن عبد اهللا -

  ١٩٨٥، القاهرة ،١،ط الخشبي
االتجاهات الحديثة في طرق تدريس التربية :حمد صادق ، فاطمة ياس الهاشمي غسان م-

  ١٩٨٨، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر ، جامعة الموصل ،الموصل ، الرياضية
،الموصل ،مديرية دار  االعداد البدني بكرة القدم:كاظم عبد الربيعي ،موفق مجيد المولى -

  ،١٩٨٨الكتب للطباعة و النشر ،
،مديرية الكتب للطباعة و النشر ،جامعة  االلعاب الصغيرة: امل عبد المنعم ،وديع ياسين ك-

  ١٩٨١الموصل،الموصل ،
،الموصل، دار ٢،مرحلة الرابعة ،ط  علم التدريب الرياضي: قاسم حسن ،عبد علي نصيف -

  ١٩٨٧الكتب للطباعة و النشر ،
  ١٩٧٧لمعارف ، القاهرة ،، دار ا موسوعة االلعاب الرياضية:محمد حسن عالوي -
  ١٩٧٩،دار المعارف ، القاهرة، ٦، ط علم التدريب الرياضي:محمد حسن عالوي -
  )ب ت(،مكتبة النهضة ، بغداد ، التربية الرياضية الحديثة: محمد جميل عبد القادر -
، ١،جامعة حلوان ،دار الفكر العربي ، ط طرق تدريس العاب الكرات:مفتي إبراهيم حماد  -

  م٢٠٠٠
، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،  االعداد البدني للنساء: وديع ياسين ، ياسين طه محمد -

  ١٩٨٦جامعة الموصل ، الموصل ،
دراسة تحليلية لطبيعة العالقة بين اللعب و تاثيره في شخصية اطفال :وليد احمد المصري -  

  .١٩٩٨و التعليم ،عمان ،التربية  ، دائرة٢الطالب ،العدد / ، مجلة المعلم  السادسة
،بغداد،مطبعة  اعداد الالعب الناشئ بكرة القدمك لياسكونسكي، ترجمة امين عبد الوهاب ،-

   . ١٩٧٦السالم ،
عبد علي نصيف ، مطبعة اوفسيت التحرير ، ) ترجمة(، اصول التدريب:هارة ،ديترش  -

  ١٩٧٥بغداد، 
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  )١(ملحق رقم 
   - : البدنية اتمفردات االختبار

  .قياس مرونة العمود الفقري –ثني الجذع لالمام و االسفل من الوقوف  -اختبار المرونة- ١
ضالت قياس القوة االنفجارية لع–اختبار القفز العمودي من الثبات –اختبار القوة االنفجارية - ٢

  االطراف السفلى 
قياس القوة االنفجارية لعضالت -كغم٢اختبار رمي الكرة الطبية - اختبار القوة االنفجارية - ٣

  االطراف العليا والجذع 
  قياس السرعة االنتقالية –متر من البداية العليا  ٣٠ركض -اختبار السرعة - ٤
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قياس القوة -ثا٣٠الطويل النهوض والقفز من الجلوس –اختبار القوة المميزة بالسرعة - ٥
  .المميزة بالسرعة لعضالت الرجلين 

–ع والدحرجة االمامية من فوقها ني بين الشواخص والمرور بين المواالجر- اختبار الرشاقة- ٦
  قياس القدرة على تغيير االتجاه 

  
  )٢(ملحق رقم 

  نموذج من تمارين االلعاب الصغيرة والوحدة التدريبية
  -:االلعاب الصغيرة االتية  من تمارينمنهاج بعض و قد تضمن ال

تطوير المرونة و / الهدف /سباق المرور من تحت و فوق العارضة من الدحرجة االمامية  -
  .الرشاقة 

  .تطوير المرونة /الهدف / سباق اختراق االطواق و الموانع  -
  . )م١٥-١٠( تطوير السرعة/ )بدون كرة  فاشلال( الفائز بالكرة  سباق  -
  . )م٢٠-١٥(تطوير السرعة / ثم االرتماء للجانبين حول العلم بالكرة  سباق الدوران -
  . ) م٢٥- ٢٠(تطوير السرعة / سباق التتابع باللمس  -
 .سباق اقتناص الشريط  -

 .سباق التتابع من اوضاع مختلفة باالنبطاح على االرض  -

  ). بالرأس او المسك باليدين(سباق النهوض والقفز لنطح الكرة المعلقة  -
تطوير الرشاقة و القوة و التحمل و سرعة / لمسك الزميل والحواجز جتياز العراقيل سباق ا -

  .االداء
  .تطوير قوة الذراعين /سباق التسلق على العقلة و المرجحة  -
  .تطوير قوة عضالت الساقين و الذراعين /سباق صراع الديكة  -
   . تطوير القوة االنفجارية للساقين/سباق الحجل بساق واحدة و بساقين  -
  .تطوير قوة الذراعين و التحمل /سباق العربة البشرية  -
تطوير الرشاقة /سباق الجري المتعرج بالكرة  -  .تطوير قوة الساقين / سباق الدفع بالكتف  -

 .و المرونة 

  .تطوير التوافق / سباق التنافس على الدوائر المرقمة  -
الحجم   التمارين المستخدمة  اجزاء الوحدة

  التدريبي
  الشدة  الوقت  حة بينوقت الرا

  المجاميع  التكرار
الجزء 

  التحضيري
    د/  ٧        مع مرونةاحماء عام 

    د/  ٨        احماء خاص بالكرات 
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الجزء      
/ الرئيسي

  االول
الجانب 
البدني 
-٣٠الخاص

  د٤٠

تطوير السرعة / الهدف 
 -             الخاصة

  سباق الفائز بالكرة
   سباق التتابع باللمس -
اجتياز العراقيل سباق  -

  والحواجز
التتابع باالنبطاح سباق  -

  على االرض 

  
  ثا  ٢٠×  ٨
  ثا  ٢٠×  ٦
  ثا  ٢٠×  ٦
  ثا   ٢٠×  ٤

  
  ثا  ٤٠
  ثا ٤٠
  ثا  ٤٠
  ثا  ٤٠

  
  د/  ٣
  د/  ٣
  د/  ٣
  د/  ٣

  
  د /  ٩

  د/  ٨,٣٠
  د/  ٨,٣٠
     ٨  /

  د

  
  فوق المتوسط 

٨٥ – ٨٠ %  

الجزء 
الرئيسي 

- ٣٠الثاني 
  د٤٠

تمارين مهارية خاصة 
  لحراس المرمى 

          

الجزء 
  د٥الختامي 

            استرخاء وتهدئة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ملخص البحث
استخدام االلعاب الصغيرة في تطوير بعض القدرات البدنية لدى حراس المرمى بكرة القدم  أثر

  .سنة ) ١٤(بعمر 
  -:وتضمن البحث على خمسة ابواب 

  : الباب االول
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قدمة واهمية البحث والتي يتم التطرق من خاللها على اهمية تمارين االلعاب اشتمل على الم
الصغيرة في تطوير القدرات البدنية والحركية والمهارات الرياضية لحراس المرمى بكرة القدم ، 

اما . عند التخطيط في وضع المنهاج التدريبي لتحقيق مستوى افضل مع ضرورة ادراجها 
عدم استخدام مدربي حراس المرمى تمارين في االلعاب الصغيرة فتكمن في : مشكلة البحث

  .ضمن مناهجهم التدريبية لتطوير بعض القدرات البدنية لديهم 
وضع منهج تدريبي مقترح في استخدام االلعاب الصغيرة ، ومعرفة تأثيره -: اهداف البحث اما

بكرة ) سنة ١٤(عمر في تطوير مستوى بعض القدرات البدنية لدى حراس المرمى االشبال ب
  . القدم

عينة من العبي حراس المرمى االشبال  -: المجال البشري -:على  مجاالت البحثواشتملت 
المجال . العبا ) ٢٠(وبواقع سنة بكرة القدم من المركز التدريبي للفئات العمرية  ١٤بعمر 

ملعب / غداد ب- : المجال المكاني.  ٣٠/٩/٢٠٠٢ولغاية  ٣/٨/٢٠٠٢للفترة من  -: الزماني
   .المركز التدريبي في ملعب الشعب الدولي بكرة القدم 

اللعب ومفهوم  - ١ - :واشتمل على مواضيع -:الدراسات النظرية وتضمن - :الباب الثاني 
القدرات  -٣. مفهوم االلعاب الصغيرة واغراضها واهميتها  - ٢. اللعبة وتصنيف االلعاب 

  . البدنية والحركية وانواعها 
تم استخدام المنهج التجريبي لمالئمته  -:منهج البحث واجراءاته الميدانية  - : لثالثالباب ا

العبا من حراس المرمى بكرة القدم من المركز ) ٢٠(لطبيعة البحث وقد اشتملت العينة على 
ضابطة ، ( التدريبي للفئات العمرية في بغداد حيث تم تقسيمهم الى مجموعتين متجانستين 

وحدات تدريبية اسبوعيا ، ) ٣(اسابيع وبواقع ) ٨(قد استغرق تنفيذ المنهج ، و) وتجريبية 
واختبارات بعض القدرات البدنية ، واالسس ، وتضمن تحديد االدوات واالجهزة المستخدمة 

  .العلمية لالختبار ، والتجربة االستطالعية ، والوسائل االحصائية 
تائج من خالل معالجة البيانات بالطرق تم فيه عرض وتحليل ومناقشة الن -:الباب الرابع

  . االحصائية المالئمة 
  -:االستنتاجات والتوصيات : الباب الخامس 

  -:وتضمنت  -: االستنتاجات 
القبلي ( حقق المنهاج التدريبي باستخدام االلعاب الصغيرة تطورا ايجابيا بين االختبارين  - ١

القفز العمودي ، والقوة المميزة بالسرعة ( ات ولصالح المجموعة التجريبية في اختبار) والبعدي 
  ) .، والسرعة 
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تطورا ايجابيا بين ) الضابطة والتجريبية ( حقق المنهاجين التدريبين للمجموعتين  -٢ 
  ) .المرونة ، ورمي الكرة الطبية ، والرشاقة ( في اختبارات ) القبلي والبعدي ( االختبارين 

ام االلعاب الصغيرة تطورا ايجابيا في نتائج االختبارات حقق المنهاج التدريبي باستخد -٣ 
ولصالح المجموعة التجريبية فيما عدا اختبار ) الضابطة والتجريبية ( البعدية بين المجموعتين 

المرونة ، وهذا يدل على تأثير المنهج التدريبي في تطور مستوى بعض القدرات البدنية لدى 
  . عينة البحث 

  -:التوصيات
لربط بينهما وبين النواحي ارة استخدام االلعاب الصغيرة ضمن المنهاج التدريبي وضرو -١ 

  .البدنية والمهارية لما لها من اثر ايجابي على تطوير مستوى القدرات البدنية لدى عينة البحث 
  . اجراء بحوث مشابهة لفئات عمرية اخرى  -٢ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Abstract  
The Effect of Using Small Games On The Development of Some Physical Abilities In 
Soccer Goalkeepers Aged 14  

  The Research consisted five chapters  
:Chapter one( introduction)  

        It tackled the introduction and the importance of study .the importance lied in the role of 
small games on the development of some physical and motor abilities and skills of goalkeeper. 
these games should be included within the training program to achieve the best results. the 
problem of the study was in rarity of coaches using small games in their training programs to 
develop some physical abilities in goalkeepers.  

proposed training program that uses small games identifying a  of research is to design the aim 
their effects on the development of some physical abilities level in goalkeeper aged 14 .  
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ield of the research :The f 
.age 14 the ) soccer goalkeepers of20t:(Subjec 

.0220\9\2002 till 30\8\from 3 :Duration  
.l shaab stadium in BaghdadA :Place 

 
:iterature)two (Review of L Chapter  

    It include the theoretical studies that revolved around playing, games, the concept of games, 
their classification,  small games,  their purposes and importance and physical and motor 
abilities and their types . 

  
:rocedures)three (P Chapter  

     The researcher used the experimental method. The subject were (20) soccer goalkeeper. they 
were divided into two equal groups; controlling and experimental groups. The training program 
lasted for (8) weeks with (3) training sessions per week . the researcher conducted a pilot study 
as well as physical and motor abilities tests. 

  
:esults)Risplay of four (D pterCha  

In this chapter the  results are displayed ,discussed and analyzed using proper statistical 
methods.       

 :)secommendations and RonclusionChapter five (C  
The researcher conluded the following :         

1. The training program had appositive effect compared to the pre and post tests and in favor of 
the experimental group in vertical hump test, power defined by speed and speed .  
2. The training programs for the two groups showed appositive development between pre and 
post tests in flexibility , throwing the medicine ball and agility test .  
3.The training program using small games showed a great development in post test result of the 
two groups and in favor of the experimental group expect in flexibility test .this proves that the 
training program has a great effect on developing the level of some physical and motor abilities 
for soccer goalkeepers.  
Finally the researcher recommended the following:   
1. The necessity of including small games in their training program and combining them with 
the physical and skillful aspects of training due to their great effect in developing the level 
physical abilities.  
2. Making similar studies on other age groups  

   


