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 التطور البدنً والحركً وأثره علً المستوي المهاري
 سنة 31لمبتدئً كرة القدم تحت 

 )*(أحمد محمد إبراهٌم الهنٌديد/
مستوي التطور البدني "الجسمي" والحركي والمستوي المهاري من سن التعرف عمى لى إيهدف البحث ملخص البحث:

ونساب الراروب باين الرئاات العمرياة  بتدئي مدرسة كرة القدم بناادي طنطاا الريا ايالحادية عشرة حتي الثالثة عشرة لم
المتتالياااة جاااي جميااا  متطيااارات التطاااور البااادني والحركاااي والمساااتوي المهااااري لمبتااادئي مدرساااة كااارة القااادم بناااادي طنطاااا 

وعماي عيناة الدراساة  اهالريا ي، وعالقة متطيرات التطور البدني والحركي بمستوي تطور المهارات األساسية جيما بين
ستخدم،و الكمية وأختيرت عيناة البحاث بالطريقاة الطبقياة ،الدراسات المسحية أسموب المنهج الوصري باستخدام الباحث ا 

العشاااااوائية مااااان مجتمااااا  البحاااااث مااااان مبتااااادئي وباااااراعم مدرساااااة الكااااارة والمقيااااادين بناااااادي طنطاااااا الريا اااااي لمموسااااام 
سااانة( باف ااااجة الاااي عيناااة  01 -00جاااي المراحاااي السااانية مااان  ( مبتااادئا  01م، وبماااج حجااام العيناااة  5102/5102

( 01( مبتااادئا  مااان مجتمااا  البحاااث ومااان خاااارج العيناااة افساساااية بواقااا   11الدراساااات افساااتطالعية والباااالج عااادد ا  
(  : 01.11" المختاارة كانات  معدالتت الممد أقاي نسابة جاروب جاي "أشاارت النتاائج الاي ، و مبتدئين من كي مرحمة سنيه

( جاي الطاوي الكماي لمجسام أي اا  باين  : 20.01سانة(، وكانات أعماي نسابة جاروب   01 -05العمر الزمناي باين  جي 
( جاي القادرة الع امية" الوثاب العاري   : 51.22" كانات  المتغيداات البالميد سنة(، وأقاي نسابة جاروب جاي " 01 -05 

" ثناي الجاذأ أماماا أساري مان الوقاوف" باين ( جي المروناة  : 22.55سنة(، وأعمي نسبة   05 -00من الثبات" بين  
( جاي التااوازن " الوقااوف بالقادم الطوليااة عمااي  : 05.21" كاناات  القددالاات الحاةيدد أقااي نسابة جااروب جااي "سانة(، و 01 -05 

سانة(، وأقاي  01 -05( جي التاوازن أي اا  باين   : 22.20سنة(، وكانت أعمي نسبة   05 -00سم" بين  01×01مكعب "
وكاناات ساانة(،  01 -05( جااي مهااارة  اارب الكاارة بااالرأس بااين   : 01.22" كاناات  المسددت يات المراايدد "نساابة جااروب جااي 

ساانة(، أرهاارت مصااروجة  05 -00( جااي مهااارة ركااي الكاارة بباااطن القاادم عمااي مرامااي صااطير  بااين   ٪ 32.01 أعمااي نساابة 
وي المهااااري لااادي عيناااة البحاااث أن  ناااا  معاااامالت افرتباطاااات لتطاااور معااادفت النماااو والقااادرات البدنياااة والحركياااة والمسااات

 جي جمي  متطيرات الدراسة. 1.12عالقات إرتباطية موجبة وسالبة دالة إحصائيا  عند مستوي المعنوية 

 .كرة القدم – التطور الحركً–التطور البدنً:الكلمات الدالة
 ومشكلة البحث: المقدمة

رارا  ألن التراوب الريا اي يعتماد أصبحت عممية إنتقاء ناشئي كارة القادم جاي ةاياة األ مياة ن
وفيمكن باادون إنتقاااء جيااد لمناشاائين ،عمااي ثالثااة عناصاار رئيسااية  ااي اتنتقاااء والتاادريب والمناجسااات

بصاارة عامااة وناشاائي كاارة القاادم عمااي وجااة الخصااوا تحقيااب نتااائج ريا ااية عاليااة، ولكاان إذا مااا 
ر تنريماي دقياب مبناي عماي أساس أعطيت عممية اتنتقاء القدر الكاجي مان العناياة وأجريات جاي إطاا

عممية جإن ذلا  يانعكس عماي عممياات التادريب والمناجساات وتازداد جاعميتهاا، وبالتاالي تحقياب أج اي 
 .(Wilson. 1995.p37)النتائج الريا ية جي أسرأ وقت وبأقي جهد ممكن

 نااوأ النشاااط الريا ااي الااذي يتناسااب ماا  اسااتعداداته ىلااإوماان المساامم بااه أن توجيااه الناشاا  
مكاناتااه يعتباار أساااس وصااولة الااي المسااتويات الريا ااية العاليااة وكااذل  يسااا م جااي نرااس افتجااا   ،وا 

مقدار المعرجة الدقيقة لمدي جاعمية تاأثير عممياات التادريب عماي نماو  اذ  افساتعدادات عماي أسااس 

                                                 
 طنطا. جامعة – رب بكمية التربية الريا ية الم تمدرس بقسم األلعاب وريا يا *(
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ي يمكان أن أن أبرز واجبات اتنتقاء  ي تحديد إمكانات الناش  التي تمكنا من التنبؤ بالمساتوي الاذ
 (.3، ا5115 البناي، يحققه جي ممارسة كرة القدم بمستوي عالي من الكراءة 

أن التأسااايس القاعااادي لالعباااي كااارة القااادم يعتبااار محاااورا  (01، ص0202شدددع)ن  ويؤكاااد 
جو ريااا لموصااوي بمسااتوي أداء الالعبااين إلااي اعمااي المسااتويات الريا ااية والتااي تمكاانهم ماان تحقيااب 

عمي المستوي المحمي ولكن عمي المستوي العرباي والادولي، األمار الاذي دجا  افنجازات، ليست جقط 
بالعمماااء إلااى دراسااة خصااائا النمااو لاادي المراحااي العمريااة لمبااراعم واألشااباي والناشاائين، سااعيا ماانهم 
لموقوف عمي العالقة بينهاا وباين عممياة التادريب لعناصار اتعاداد البادني والمهااريوالخططي، وأي اا 

األسااس والمبااادئ العمميااة لتنراايم تماا  العالقااة وبمااا يرتقااي ويطااور ماان أداء الالعبااين الوصااوي إلااى 
 الصطار. 

أن التخطااايط لتااادريب الباااراعم جاااي كااارة القااادم يهااادف إلاااى Wien (2005. p4)وي اايف 
إكساااابهم المهاااارات الحركياااة األساساااية، وكاااذل  تنمياااة وتطاااوير الصااارات البدنياااة والناااواحي الخططياااة 

أعمااي المسااتويات، وكااذل  حتااي يسااتطي  كااي  ىلااإجااي الوصااوي أة الخاصااة بهاام ماان والنرسااية والعقمياا
 بكراءة خالي المباراة.  هبرعم أداء الواجبات المطموبة من

وعمماااه مااا   ذات المراحاااي السااانية ومشااارجا  جاااي قطااااأ الناشااائين  الباحدددثومااان خاااالي خبااارة 
  الدراسااة جااي وجااود  ااعرا  مشااكمة  ااذ الباحددثوماادارس كاارة القاادم بنااادي طنطااا الريا ااي جقااد حاادد 

 01-00وجروقااا  وا ااحة  جااي مسااتوي أداء المهااارات افساسااية جااي كاارة القاادم لمبااراعم والناشاائين ماان  
نتقاااء المتقاادمين لماادارس كاارة القاادم وجقااا  لممتطمبااات  ساانه(، األماار الااذي قااد يرجاا  الااي سااوء إختياروا 

 الجسمية والحركية. 
ي الريا اااي ماااان إجاااراء العديااااد مااان الدراسااااات ون جاااي المجاااااالباااااحثحياااث توصااااي العممااااء و 

نتائج حددت األسس والمبادئ التي  ىوالبحوث جي عمميتي التعمم والتدريب عمي البراعم واألشباي، إل
يمكاان بموجبهااا التعامااي ماا  تماا  الرئااات العمريااة عنااد التخطاايط والبرمجااة لعمميتااي الااتعمم والتاادريب، 

أساس خصائا النمو، وما تحتويه من قدرات واساتعدادات وكذا نوعية التدريبات المالئمة لهم عمي 
جسمية وبدنياة ومهارياة وحركياة وعقمياة لتطاوير األداء بماا ي امن معاه التطاوير المساتقبمي لمساتوي 

الساباحين جريات عماي عيناة أالتاي (5115 عيسد أمثاي دراسة  وذ نيا   ووجدانيا   وبدنيا   الالعبين جنيا  
متعارف عماى ديناميكياة تطاور القادرات البدنياة ل سانة( 00،01،02،01المراحي السانية  جي  الناشئين

متعاارف عمااى شااكي التطياارات ل(0221 خليددلدراسااة ، و د البحااثيااالقاادرات الحركيااة لاانرس المتطياارات قو 
دراساة و ، سانة 05-2من  لألطرايتطرأ عمى تطور كي من القدرات البدنية، والحركية، والعقمية  التي

القااادرات  أداء بعااا تطاااوير  جاعمياااة اساااتخدام التااادريب الباليساااتيعميمتعااارف عماااى ل(0202  البمدددا 
 حمدداالةدراسااة و ساانة بدولااة الكوياات،  02تحاات  كاارة القاادم يااة لناشاائي حااراس مرماايالمهار و الحركيااة 
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يااااااة المهار و يااااااة بدنالمسااااااتوي بع ااااااالمتطيرات عمااااااى برنااااااامج تاااااادريبي تااااااأثير لمتعاااااارف عمااااااي (5102 
لمتعارف عماي تاأثير (م0201 عبدال المقود الدراساة  سنة،  01والرسيولوجية لناشئي كرة القدم تحت 

 .التدريب التراعمي عمي بع  القدرات البدنية والمهارية لبراعم كرة القدم

ومن  نا جاءت أ مية  ذ  الدراسة لمتعرف عمي الخصائا العامة لنمو وتطور ناشا  كارة 
خصااائا ماان ساانة ساانة والمسااا مة جااي معرجااة ماادي نمااو وتطااور  ااذ  ال 01 -00القاادم ماان ساان 

آلخاااري ومااادي مطابقتهاااا لاااتعمم المهاااارات األساساااية لمبتااادئي مااادارس كااارة القااادم حياااث تكتساااب  اااذ  
الدراسة أ ميتها جي افسترادة من نتائجها التي تعد مؤشرا عمي حالة التطور البدني والحركي لمناش  

 لناشئين. كدليي يسترشد به المدربون عند اختيار المتقدمين لمدارس الكرة أو قطاأ ا

 أهداف البحث:

 :ىلإيهدف  ذا البحث 
التعرف عمي مستوي التطور البادني "الجسامي" والحركاي والمساتوي المهااري مان سان الحادياة  -0

 عشرة حتي الثالثة عشرة لمبتدئي مدرسة كرة القدم بنادي طنطا الريا ي

تطااور الباادني التعاارف عمااي نسااب الرااروب بااين الرئااات العمريااة المتتاليااة جااي جمياا  متطياارات ال -5
 والحركي والمستوي المهاريممبتدئي مدرسة كرة القدم بنادي طنطا الريا ي

التعرف عمي عالقة متطيرات التطور البدني والحركي بمستوي تطور المهارات األساساية جيماا  -1
 وعمي عينة الدراسة الكمية. ابينه
 :البحث تساؤالت

 : عمايمي الباحثيتساءي وء أ داف البحث  جي
تويات التطور البدني "الجسمي" والحركي والمستوي المهاري من سن الحادياة عشارة ما ي مس -0

 حتي الثالثة عشرة لمبتدئي مدرسة كرة القدم بنادي طنطا الريا ي؟

 ااي تتراااوت نسااب الرااروب بااين الرئااات العمريااة المتتاليااة جااي جمياا  متطياارات التطااور الباادني  -5
 القدم بنادي طنطا الريا ي؟والحركي والمستوي المهاريممبتدئي مدرسة كرة 

 ااي  نااا  عالقااة بااين متطياارات التطااور الباادني والحركااي ومسااتوي تطااور المهااارات األساسااية  -1
 ؟وعمي عينة الدراسة الكمية اجيما بينه
 :الدراسات السابقة

التعارف عماى التوصاي مان خاللهاا إلاى تم ، سباحا   (21 دراسة عمى عدد(0220 عيس أجري  -
د البحااث لاادم المراحااي الساانية يااالقاادرات الحركيااة لممتطياارات قو ت البدنيااة ديناميكيااة تطااور القاادرا

 سنة(. 01، 02، 01، 00 
 ااادجت الاااي التعااارف عماااي تاااأثير برناااامج بااادني باااالكرة عماااي القااادرات دراساااة بAlve(2003)قاااام -

البدنياة والرنيااة لالعبااي كارة القاادم وكاناات أ اام النتاائج أن البرنااامج التاادريبي قاد أثاار ايجابيااا عمااي 
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المراوةااة( وكااان  –التصااويب  –التمرياار  -ساارعة األداء -الجااري بااالكرة  –الساارعة  – الرشاااقة 
  نا  جرب بين القياسين البعديين بين التجريبية وال ابطة ولصالح التجريبية.

الطاااوي والاااوزن مااا  تزاياااد العمااار  جااايتزاياااد الراااروب توصاااي خاللهااااإلى دراساااة (0221 خليدددلأجاااري -
سنة لكي من القدرة البدنياة ما  تصااعد  05-2الرردية خالي المرحمة من  تتصاعد الرروبالزمني، و 
 0-2خاااالي المرحماااة مااان  آلخااارتااازداد سااارعة نماااو تحماااي القاااوة والمروناااة مااان عاااام الزمناااي، العمااار 
 منحنى خطى صاعد. جيجمي  مكونات القدرة الحركية تنمو و سنوات، 

لعااب الصاطيرة والترويحياة تاأثير برناامج باألدراساة  Morries&Ghonsson (2006)أجاري -
سنوات، وكانت  0عمي مستوي المياقة البدنية وبع  المهارات األساسية لبراعم كرة القدم تحت 

 أ م النتائج حدوث تحسن جي مستوي القدرات البدنية والمهارية.
سنة جي كارة القادم،  01دراسة تطوير الجانب البدني والمهاري لالعبي بLescott (2012)قام  -

 .ثر ايجابيا عمي الجانب البدني والمهاريأالبرنامج المقترح  ليأنوتوصي ا
لتاادريبات القاادرات التواجقيااة يجااابي اتتااأثير الإلااى  خاللهااادراسااة توصااي (0201  حمدداالةأجااري -

عمي مستوي اداء بع  المهارات افساسيةومستوي بع  المتطيرات البدنياة والرسايولوجية لادي 
 سنةعينة البحث. 01الناشئين تحت 

توصااي خاللهاااالي التااأثير اتيجابيممبرنااامج التاادريبي عمااي دراسااة (0201 عبددال المقودد الأجااري -
 .مستوي القدرات البدنية والقدرات المهارية

 البحث:إجراءات 
 البحـث:منهج 

 .الدراسات المسحية أسموب الوصري باستخدامالمنهج  الباحثستخدمإ 
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  مجتمعالبحث:

المبتادئين والباراعم المقباولين بمدرساة الكارة بناادي طنطاا  تم اختياار أجاراد مجتما  البحاث مان
 01 - 00( مبتدئا  جي المراحي السنية من  325م والبالج عدد م  5102/5102الريا ي لمموسم 

 .(0سنة( وموزعين عمي النحو المبين جي الجدوي رقم  
 البحث:ة ـعٌن

بحااث ماان مبتاادئي وبااراعم أختياارت عينااة البحااث بالطريقااة الطبقيااة العشااوائية ماان مجتماا  ال
( 01وبماااج حجااام العيناااة   ،م5102/5102مدرساااة الكااارة والمقيااادين بناااادي طنطاااا الريا اااي لمموسااام 

سانة( باف ااجة الاي عيناة الدراساات افساتطالعية والباالج  01 -00مبتدئا  جي المراحي السانية مان  
( مبتاادئين ماان كااي 01 ( مبتاادئا  ماان مجتماا  البحااث وماان خااارج العينااة افساسااية بواقاا  11عاادد ا  

( يو ااح تصاانيف مجتماا  وعينااة البحااث  األساسااية واتسااتطالعية( 0والجاادوي رقاام   ،مرحمااة ساانيه
 عمي الرئات العمرية قيد البحث.  

 (0جال ل  
 توميف أفااال مجتمع  عيم  البحث

 الرئة العمريه
 العينة األستطالعية العينة األساسية مجتم  البحث

 عدد افجراد
النسبه من 
 المجتم 

عدد 
 افجراد

النسبه من 
 العينة

النسبه من 
 المجتم 

عدد 
 افجراد

النسبه من 
 المجتم 

 ٪5.01 01 ٪2.30 ٪11.1 11 ٪15.00 023 ( سنة00 
 ٪5.01 01 ٪2.30 ٪11.1 11 ٪12.50 025 ( سنة05 
 ٪5.01 01 ٪2.30 ٪11.1 11 ٪10.00 032 ( سنة01 

 11 01 325 اتجمالي

بااإجراء  الباحددثالعينااة وأنهااا تقاا  تحاات المنحنااي افعتاادالي قااام اليااة توزياا  إعتدولمتأكااد ماان 
 (5التجانس لعينة البحث جي بع  متطيرات النمو المختار ، كما يو حه جدوي رقم  
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(0جال ل    
 المت سط الحساب   اتمحااف المعياا   ال سيط  معامل اتلت اء

 لعيم  البحث ف  بعض متغياات المم  المختااة 
  22 ن=

المتوسط  المرحمة السنية وحدة القياس المتطيرات م
 الحسابي

افنحراف 
معامي  الوسيط المعياري

 افلتواء

 سنة العمر الزمنى 0
 1.512 01.511 1.125 01.502 سنة 00
 1.221 00.211 1.130 00.211 سنة 05
 1.103 05.111 1.150 05.112 سنة 01

 كجم الوزن 5
 1.311 15.11 0.122 11.551 سنة 00
 1.505 31.11 5.113 31.102 سنة 05
 1.111 35.11 1.155 35.310 سنة 01

 سم الطوي الكمي لمجسم 1
 1.501 035.11 3.155 035.12 سنة 00
 1.351 031.11 3.523 031.12 سنة 05
 1.003 021.11 2.102 021.00 سنة 01

 درجة السعة الحيوية 3
 1.150- 15.11 1.001 10.125 سنة 00
 1.100 12.211 2.001 12.221 سنة 05
 1.100- 31.11 3.100 15.31 سنة 01

المختااارة لكااي جئااة  معاادفت النمااوبعاا  ( أن قاايم معااامالت افلتااواء جااي 5 رقاام جاادوي اليو ااح 
نحصارت (أي أنهاا إ1.003الاي  1.150-سانة(قد تراوحات ماابين   01 –00 مان  لعيناة البحاثعمرياة 

 ( األمر الذي يشير إلي إعتدالية توزي  العينة وتجانسها جي  ذ  المتطيرات.0 ±ا بين م
 :قياس المتغياات البالمي   -ب 

تاااام تحديااااد المتطياااارات البدنيااااة لمبتاااادئي ماااادارس كاااارة القاااادم عينااااة البحااااث والتااااي اشااااتممت عمااااي 
ت مجموعاة مان افختباارات المرونة(،وو اع –القاوة الع امية -السارعة –القاوة المميازة بالسارعة - التحمي

( 5( جاااي إسااتمارة اساااتطالأ رأي مرجاااب  0التااي تقااايس تمااا  المتطياارات وتااام عر اااها عمااي الخبراءمرجاااب  
 (1وأسررت عمي التوصي الي افختبارات التالية والمو حة بالجدوي رقم  

 ب لقياس التحمي بالعدد.0الجري جي المكان  -
 ية بالسنتيمتر.الوثب العري  من الثبات لقياس القدرة الع م -
 اختبار ثني الجذأ أماما أسري من الوقوف لقياس المرونة بالدرجة. -
 م من البدء العالي لقياس السرعة بالثانية.11العدو  -
 (3م ذ اب وعودة لقياس القوة الع مية بالثانية. مرجب  01الحجي عمى قدم واحدة لمساجة  -



 

00 

 

(2جال ل    
 خبااء ح ل تحاليال اتختبااات البالمي  الماشح التةاااات  المسب المئ ي  إلستط)ع اأى ال

افختبارات  الترتيب ٪ التكرار افختبارات المرشحة المتطيرات
 المستخمصة

نية
البد

 

 التحمي
 1 01 0 ث11الصعود والنزوي من عمى مقعد  -

الجري جي المكان 
 5 51 5 م22×2الجري المكوكي  - ب0

 0 11 1 ب0الجري جي المكان  -
القوة 

ميزة الم
 بالسرعة

الوثب العري   5 11 1 الوثب العمودي لسارجنت -
 1 01 0 رمي كرة بالذراأ ألقصي مساجة  - من الثبات

 0 21 2 الوثب العري  من الثبات -

 المرونة

 5 51 5 اختبار المرونة الديناميكية. -
ثني الجذأ أماما 
 أسري من الوقوف

اختبااااااار ثنااااااي الجااااااذأ أمامااااااا أسااااااري ماااااان  -
 0 51 5 الوقوف

 1 01 0 رج  الكترين من افنبطاح. -

 السرعة
م بدء 11العدو  5 01 0 ث01العدو  -

 0 51 5 م بدء عالي11العدو  - عالي
 1 01 0 ث02العدو جي المكان  -

القوة 
 الع مية

الحجي عمي قدم  0 51 5 الحجي عمى قدم واحدة -
 5 01 0 ثني الركبتين نصرا من الوقوف - واحدة

 1 01 0 التعمب م  ثني الذراعين -

( اتختبارات التي حصمت عميأعمي نسبة من أراء الخباراء والتاي أساررتعها 1يو ح جدوي  
المتطياارات العينااة تاام إجااراء التجااانس لعينااة البحااث جااي إعتداليااة توزياا  ولمتأكد ماان ،نتيجاة افسااتطالأ
 (3قيد البحث، كما  و مو ح جي جدوي  البدنية المختارة 
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(4جال ل    
 المت سط الحساب   اتمحااف المعياا   ال سيط  معامل اتلت اء

 لعيم  البحث ف  المتغياات البالمي  المختااة 
  22ن= 

 القياس -اتختبار 
 دف 
 القياس

المتوسط  المرحمة السنية وحدة القياس
 الحسابي

افنحراف 
معامي  الوسيط المعياري

 افلتواء

 عدد التحمي ب0الجرم جي المكان 
 1.052 15.51 1.522 15.50 سنة 00
 1.130 31.11 5.210 31.52 سنة 05
 1.551 32.11 1.532 32.10 سنة 01

 سم القدرة الوثب العري  من الثبات
 1.235 00.11 1.210 00.01 سنة 00
 1.510- 013.51 5.005 013.55 سنة 05
 1.105- 005.11 5.210 000.05 سنة 01

أ أماما أسري ثني الجذ
 من الوقوف

 درجه المرونة
 1.515- 1.11 5.10 1.05 سنة 00
 1.121 2.21 5.01 2.15 سنة 05
 1.501 2.11 1.15 2.20 سنة 01

 ثانية السرعة م من البدء العالي11العدو 
 1.103 1.21 0.501 1.52 سنة 00
 1.100- 1.11 0.051 1.03 سنة 05
 1.150 2.11 1.012 2.55 سنة 01

م 01الحجي عمي قدم واحدة 
 ذ اب وعودة

 ثانية القوة
 1.551 01.11 1.020 01.12 سنة 00
 1.100 05.31 1.051 05.23 سنة 05
 1.055 00.51 1.102 00.35 سنة 01

(أي 1.052الاي 1.515-قاد تراوحات ماابين  ( أن قايم معاامالت افلتاواء 3يو ح جادوي  
 متطياراتالاألمار الاذي يشاير إلاي إعتدالياة توزيا  العيناة وتجانساها جاي  (0 ±نحصارت ماا باين أنها إ
 .البدنية

 :متغياات القالاات الحاةي  -0
 (1إختبااات القالاات الحاةي . مافق   -

تااام تحدياااد القااادرات الحركياااة المرتبطاااة باااالتطور الحركاااي لعيناااة البحاااث والتاااي اشاااتممت عماااي 
عت مجموعااة ماان افختبااارات تقاايس تماا  القاادراتوتم حيااث و اا،التواجب( –الرشاااقة –التااوازن – الدقااة

 (.2( وأسررت نتيجة العر عمي افختبارات المو حة بالجدوي رقم  1عر ها عمي الخبراء مرجب  
 (1جال ل 

 أااء الخبااء ح ل تحاليال إختبااات القالاات الحاةي  الماشح 
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افختبارات  الترتيب ٪ التكرار افختبارات المرشحة القدرات
 صةالمستخم

 الدقة
التصويب بالقدم  1 01 0 التصويب بالطوب عمي الصولجانات.

عمي الدوائر 
 المتداخمة

 5 51 5 التصويب باليد عمي المرمي المقسم.
 0 11 1 اختبار التصويب بالقدم عمي الدوائر المتداخمة

 التوازن
الوقوف بالقدم  5 51 5 افنبطاح المائي والثبات عمي يد ورجي واحدة.

لطولية عمي مكعب ا
 سم".01×01"

 1 01 0 الوقوف عمي اليدين.
 0 11 1 سم01×01الوقوف بالقدم الطولية عمي مكعب 

 الرشاقة
 5 01 0 اختبار بارو لمرشاقة

المراوةة بالكرة بين 
 م52القوائم لمساجة 

 0 51 5 م52اختبار المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة 
 1 01 0 م01×3الجري المكوكي 

 التواجب
القدرة عمي الربط  0 51 5 اختبار القدرة عمي الربط الحركي  افداء المركب(

الحركي  افداء 
 المركب(

 5 01 0 القدرة اتيقاعية
 1 01 0 التوازن الحركي

( قبااوي اتختبااارات التااي حصاامت عمااي أعمااي نساابة ماان أراء الخبااراء بااين 2يو ااح جاادوي  
 :حة وقد أسررت نتيجة افستطالأ عن اتختبارات التاليةاتختبارات المرش

 .التصويب بالقدم عمي الدوائر المتداخمة -
 سم".01×01الوقوف بالقدم الطولية عمي مكعب " -
 .م52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة  -
 .داء المركب(القدرة عمي الربط الحركي  األ -

لتجاااانس لعيناااة البحاااث جاااي القااادرات الحركياااة العيناااة تااام إجاااراء اإعتدالياااة توزيااا  ولمتأكاااد مااان 
 .(2التواجب( كما يو حه جدوي   –الرشاقة –التوازن –المختارة  الدقة
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 (6جال ل  
 المت سط الحساب   اتمحااف المعياا   ال سيط  معامل اتلت اء

 لعيم  البحث ف  القالاات الحاةي  المختااة
 22ن= 

 اتختبار ات
 دف 
 القياس

وحدة 
 القياس

حمة المر 
 السنية

المتوسط 
 الحسابي

افنحراف 
معامي  الوسيط المعياري

 افلتواء

التصويب بالقدم عمي 
 الدوائر المتداخمة

 درجة الدقة
 1.300- 1.11 1.125 1.55 سنة 00
 1.000 3.11 1.555 3.01 سنة 05
 1.220 3.21 1.250 3.11 سنة 01

الوقوف بالقدم الطولية 
 سم".01×01عمي مكعب "

 ثانية لتوازنا
 1.155 05.12 1.255 05.01 سنة 00
 1.355- 51.01 1.552 51.01 سنة 05
 1.511 52.21 1.225 52.10 سنة 01

المراوةة بالكرة بين القوائم 
 م52لمساجة 

 ثانية الرشاقة
 1.213 35.11 1.230 35.13 سنة 00
 1.505- 10.31 1.213 10.20 سنة 05
 1.552 12.11 1.331 12.01 سنة 01

القدرة عمي الربط الحركي 
  افداء المركب(

 ثانية التواجب
 1.211 51.51 1.322 51.00 سنة 00
 1.125 52.21 1.110 52.11 سنة 05
 1.523 55.51 1.505 55.51 سنة 01

(أي 1.511لاايإ1.300-قااد تراوحاات مااابين  ( أن قاايم معااامالت افلتااواء 2يو ااح جاادوي  
 متطياراتال( األمار الاذي يشاير إلاي إعتدالياة توزيا  العيناة وتجانساها جاي 0 ±ماا باين  نحصارتأنها إ
 .البدنية

 6المرااات األساسي  قيال البحث: مافق -0
بطاريااااااااااااة  بطاريااااااااااااة افختبااااااااااااارات المهاريااااااااااااة لمبااااااااااااراعم والمبتاااااااااااادئين  الباحددددددددددددثإسااااااااااااتخدم

وحتاي  5نية مان و اي معاايرة وتصامح لمتطبياب عماي المراحاي السا (Vanderhoof Testجانادر وف
أنهااا مناساابة لمتطبيااب عمااي مبتاادئي ماادارس كاارة القاادم والتااي اشااتممت عمااي  الباحددثويااري  ،ساانه 02

 افختبارات التالية:
 .ركي الكرة بباطن القدم عمي مرامي صطيرةاختبار  -0

 .الجري بالكرة بين القوائم ثم العودةاختبار  -5
 .إيقاف الكرة بباطن القدم جي مساحة محددةاختبار  -1
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 .ر  رب الكرة بالرأس من الثبات نحو الدوائر المرسومة عمي األتبار اخ -3
 .م52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة اختبار  -2

 .دقة التصويب من الثباتاختبار  -2
 (7جال ل  

 المت سط الحساب   اتمحااف المعياا   ال سيط  معامل اتلت اءلعيم  البحث 
 ف  اتختبااات المرااي  قيال البحث 

  22= ن

 وحدة القياس اتختبار ات م
المرحمة 
 السنية

المتوسط 
 الحسابي

افنحراف 
معامي  الوسيط المعياري

 افلتواء

 ركي الكرة بباطن القدم عمي مرامي صطيرة 0
 ثانية

 1.50 01.21 1.115 01.20 سنة 00
 1.12 0.11 1.101 0.12 سنة 05
 1.511 5.31 1.223 5.21 سنة 01

 لكرة بين القوائم ثم العودةالجري با 5
 ثانية

 1.315 00.11 1.120 00.52 سنة 00
 1.155 01.21 1.222 01.25 سنة 05
 1.121 01.11 1.505 01.15 سنة 01

 إيقاف الكرة بباطن القدم جي مساحة محددة 1
 درجة

 1.531 2.12 0.100 2.50 سنة 00
 1.231 1.21 1.051 1.21 سنة 05
 1.205 01.21 1.103 01.11 سنة 01

 اااااارب الكاااااارة بااااااالرأس ماااااان الثبااااااات نحااااااو  3
 درجة الدوائر المرسومة عمي افر 

 1.221 3.11 1.152 3.00 سنة 00
 1.251 2.21 1.135 2.21 سنة 05
 1.000 2.11 1.210 2.55 سنة 01

 م52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة  2
 ثانية

 1.500 35.01 1.005 35.02 سنة 00
 1.501 31.11 1.530 10.05 سنة 05
 1.121 11.21 1.212 11.12 سنة 01

 دقة التصويب من الثبات 2
 درجة

 1.220 1.11 1.315 5.00 سنة 00
 1.135 3.11 1.555 3.13 سنة 05
 1.011 3.21 1.100 3.15 سنة 01

افختباارات المهارياة قياد حاث جاي ( أن قيم معامالت افلتواء لعينة الب1 رقم جدوي اليو ح  
( األمر الذي يشاير 0 ±نحصرت ما بين (أي أنها إ1.021ىلإ 1.211-البحث قد تراوحت مابين  

 .البدنية متطيراتالإلي إعتدالية توزي  العينة وتجانسها جي 
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:ل)ختباااتالمعام)ت العلمي     
 معامل الوالق:  -0

ين من أجراد عينة الدراسة افساتطالعية إحادا ما أسموب التمايز بين مجموعت الباحثإستخدم 
( مبتاادئين 01ساانه( وعاادد م   01واألخاارم ماان جئااة   ،( مبتاادئين01ساانه( وعاادد م   00ماان جئااة  

أي اااا ، وتمااات المقارناااة باااين نتاااائج المجماااوعتين باساااتخدام معاماااي ارتبااااط البسااايط لبيرساااون لحسااااب 
رات البدنيااة والحركيااة والمهاارات األساسااية جااي معاماي الصاادب لالختبااارات المساتخدمة جااي قياااس القاد

 ( يو ح ذل . 5كرة القدم، والجدوي رقم  
 (8جال ل  

 قيال البحث معامل الوالق إلختبااات القالاات البالمي   الحاةي   المرااي 
 02=  0= ن 0ن

 وحدة القياس افختبارات
 سنة 01 سنة 00

معامي 
متوسط  افرتباط

 حسابي
انحراف 
 معياري

 متوسط
 حسابي

انحراف 
 معياري

نية
البد
ت 
درا
الق

 

 1.021 1.532 32.10 1.522 15.50 عدد ب0الجرم جي المكان 
 1.125 5.210 000.05 1.210 00.01 سم الوثب العري  من الثبات

 1.511 1.15 2.20 5.10 1.05 درجه ثني الجذأ أماما أسري من الوقوف
 1.510 1.012 2.55 0.501 1.52 ثانية م من البدء العالي11العدو 

 1.152 1.102 00.35 1.020 01.12 ثانية م ذ اب وعودة01الحجي عمي قدم واحدة 

كية
حر
ت ال

درا
الق

 

 1.505 1.250 3.11 1.125 1.55 درجة التصويب بالقدم عمي الدوائر المتداخمة
 1.221 1.225 52.10 1.255 05.01 ثانية سم".01×01الوقوف بالقدم الطولية عمي مكعب "
 1.553 1.331 12.01 1.230 35.13 ثانية م52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة 

 1.550 1.505 55.51 1.322 51.00 ثانية القدرة عمي الربط الحركي  افداء المركب(

سية
ألسا

ت ا
هارا

الم
 

 1.120 1.223 5.21 1.115 01.20 ثانية ركي الكرة بباطن القدم عمي مرامي صطيرة
 1.105 1.505 01.15 1.120 00.52 ثانية جري بالكرة بين القوائم ثم العودةال

 1.115 1.103 01.11 0.100 2.50 درجه إيقاف الكرة بباطن القدم جي مساحة محددة
و الاااااادوائر  اااااارب الكاااااارة بااااااالرأس ماااااان الثبااااااات نحاااااا

 المرسومة عمي افر 
 1.121 1.210 2.55 1.152 3.00 درجه

 1.225 1.212 11.12 1.005 35.02 ثانية م52ين القوائم لمساجة المراوةة بالكرة ب
 1.252 1.100 3.15 1.315 5.00 درجه دقة التصويب من الثبات

بين درجاااااااات أجاااااااراد العيناااااااة حصاااااااائيا  إ( وجودعالقاااااااات ارتباطياااااااه دالاااااااة 5يو اااااااح جااااااادوي  
مهارية قيد البحث عند سنة" جي جمي  اتختبارات البدنية والحركية وال 01سنة" و" 00اتستطالعية "
 ، مما يؤكد أن افختبارات صادقة جي قياس ما و عت من آجمة.1.12مستوي معنوية 

 :معامل الثبات -0
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( 11إعاادة التطبياب عماي عادد   –أساموب التطبياب  الباحدث لحساب معامي الثباات إساتخدم
جااري التطبيااب األوي باارعم  اام قااوام العينااة افسااتطالعية برااارب زمنااي يومااان بااين التطبيقااين، حيااث أ

م، وتاااام حساااااب معامااااي افرتباااااط البساااايط 5/05/5102م، والتطبيااااب الثاااااني يااااوم0/05/5102يااااوم
 ( يو ح ذل . 0لبيرسون، والجدوي رقم  

 (9جال ل  
 قيال البحث معامل الثبات إلختبااات القالاات البالمي   الحاةي   المرااي 

 22ن = 

 وحدة القياس افختبارات
 بيب الثانيالتط التطبيب افوي

متوسط  قيمة  ت(
 حسابي

انحراف 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراف 
 معياري

نية
البد
ت 
درا
الق

 

 1.23 1.532 32.10 5.210 31.52 عدد ب0الجرم جي المكان 
 1.10 5.210 000.05 5.005 013.55 سم الوثب العري  من الثبات

 5.21 1.15 2.20 5.01 2.15 درجه ثني الجذأ أماما أسري من الوقوف
 5.11 1.012 2.55 0.051 1.03 ثانية م من البدء العالي11العدو 

 5.50 1.102 00.35 1.051 05.23 ثانية م ذ اب وعودة01الحجي عمي قدم واحدة 

كية
حر
ت ال

درا
الق

 

 5.15 1.250 3.11 1.555 3.01 درجة التصويب بالقدم عمي الدوائر المتداخمة
 3.12 1.225 52.10 1.552 51.01 ثانية سم01×01ي مكعب الوقوف بالقدم الطولية عم

 1.50 1.331 12.01 1.213 10.20 ثانية م52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة 
 1.55 1.505 55.51 1.110 52.11 ثانية القدرة عمي الربط الحركي  افداء المركب(

سية
ألسا

ت ا
هارا

الم
 

 5.01 1.223 5.21 1.101 0.12 ثانية يرةركي الكرة بباطن القدم عمي مرامي صط
 5.31 1.505 01.15 1.222 01.25 ثانية الجري بالكرة بين القوائم ثم العودة

 1.53 1.103 01.11 1.051 1.21 درجه إيقاف الكرة بباطن القدم جي مساحة محددة
 ااااااااااارب الكااااااااااارة باااااااااااالرأس مااااااااااان الثباااااااااااات نحاااااااااااو 

 الدوائرالمرسومة عمي افر 
 5.50 1.210 2.55 1.135 2.21 درجه

 5.12 1.212 11.12 1.530 10.05 ثانية م52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة 
 1.10 1.100 3.15 1.555 3.13 درجه دقة التصويب من الثبات

( وجااود جااروب معنويااة ذات دفلااة إحصااائية بااين التطبيااب األوي 0يت ااح ماان الجاادوي رقاام  
ساانه، ممااا ياادي عمااي ثبااات  01ولصااالح الرئااة العمريااه  1.12ويااة والتطبيااب الثاااني عنااد مسااتوي معن

 .تم  افختبارات عند إعادة تطبيقها تحت نرس الرروف
 قٌاسات البحث: -

م عماااي 02/0/5102م وحتاااي 02/05/5102تااام إجاااراء قياساااات البحاااث خاااالي الرتااارة مااان 
 عينة البحث األساسية جي المتطيرات المختارة بمالعب نادي طنطا الريا ي.

 : المعامالت اإلحصائٌة
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والااذي اشااتمي عمااي ( SPSS  برنااامج الحاازم اتحصااائية لمعمااوم افجتماعيااةالباحددثإسااتخدم
معاماااي  -معاااامالت افرتبااااط -ةنحراجاااات المعياريااااأل -ة المتوساااطات الحساااابي  المعالجاااات التالياااة:

 .(النسب المئوية -ت"إختبار " -افلتاواء
 عرض ومناقشة النتائج:

 ومناقشة نتائج التساؤل األول عرض :أوالا 

 (02جال ل  

 المت سط الحساب   اتمحااف المعياا  ف  معالتت المم   القالاات البالمي   الحاةي 

 لال  اتفااال عيم  البحث
 92ن= 

 وحدة القياس القياس -اتختبار 
 سنة 01 سنة 05 سنة 00

افنحراف  المتوسط الحسابي
ف افنحرا المتوسط الحسابي المعياري

افنحراف  المتوسط الحسابي المعياري
 المعياري

مو
 الن
فت

معد
 

 1.150 05.112 1.130 00.211 1.125 01.502 سنة العمر الزمنى

 1.155 35.310 5.113 31.102 0.122 11.551 كجم الوزن

 2.102 021.00 3.523 031.12 3.155 035.12 سم لمجسم يالطوي الكم

نية
البد
ت 
قدرا

ال
 

 1.532 32.10 5.210 31.52 1.522 15.50 عدد ب0مكان الجرم جي ال
 5.210 000.05 5.005 013.55 1.210 00.01 سم الوثب العري  من الثبات

 1.15 2.20 5.01 2.15 5.10 1.05 درجه ثني الجذأ أماما أسري من الوقوف

 1.012 2.55 0.051 1.03 0.501 1.52 ثانية م من البدء العالي11العدو 

 1.102 00.35 1.051 05.23 1.020 01.12 ثانية م 01عمي قدم واحدة  الحجي

كية
حر
ت ال

قدرا
ال

 

 1.250 3.11 1.555 3.01 1.125 1.55 درجة التصويب بالقدم عمي الدوائر المتداخمة
 1.225 52.10 1.552 51.01 1.255 05.01 ثانية الوقوف بالقدم الطولية عمي مكعب.

 1.331 12.01 1.213 10.20 1.230 35.13 ثانية م52ائم لمساجة المراوةة بالكرة بين القو 
 1.505 55.51 1.110 52.11 1.322 51.00 ثانية القدرة عمي الربط الحركي  افداء المركب(

 (00جال ل  
 المست   المراا ف  المت سط الحساب   اتمحااف المعياا  

 لال  اتفااال عيم  البحث                      
 92ن= 

 القياس -اتختبار  م
وحدة 
 القياس

 سنة 01 سنة 05 سنة 00
المتوسط 
 الحسابي

افنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

افنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

افنحراف 
 المعياري

 1.223 5.21 1.101 0.12 1.115 01.20 ثانية ركي الكرة بباطن القدم عمي مرامي صطيرة 0

 1.505 01.15 1.222 01.25 1.120 00.52 ثانية بين القوائم ثم العودة الجري بالكرة 5

 1.103 01.11 1.051 1.21 0.100 2.50 درجةإيقااااااف الكااااارة ببااااااطن القااااادم جاااااي مسااااااحة  1
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 محددة

3 
 رب الكرة بالرأس نحو الدوائر المرساومة 

 عمي افر 
 1.210 2.55 1.135 2.21 1.152 3.00 درجة

 1.212 11.12 1.530 10.05 1.005 35.02 ثانية م52ن القوائم لمساجة المراوةة بالكرة بي 2
 1.100 3.15 1.555 3.13 1.315 5.00 درجة دقة التصويب من الثبات 2

لكاااي جئاااة عمرياااة ( المتوساااط الحساااابي وافنحاااراف المعيااااري 00، 01 أرقاااام وي اجااادالو اااح ت
" معااادفت النماااو"جاااي متطيااارات لمتعرف عماااي مساااتوي التطاااور سااانة( 01 – 00 مااان  لعيناااة البحاااث

لمبتدئي مدرسة كارة  والمستويات المهارية قيد البحث ،والقدرات الحركية، البدنية متطيراتوال ،المختارة
 وذل  عمي النحو التالي:،القدم

 : تط ا معالتت المم   -أ 
 01سنه( وحتاي   00إت ح أن الناش  ينمو باستمرار جي كي من الطوي والوزن منذ سن    

سانة كماا  05اف أن نمو الطوي الكمي لمجسم لام يحااجر عماي معادفت النماو العالياة جاي سان سنه(، 
( 01كااان عميااه جااي المرحمااه الساانية األعمااي و ااذا مااا أكدتااة متوسااطات قياسااات الطااوي جااي الجاادوي  

كااذل  الحاااي بالنساابة لااوزن  (،ساام021.00 ،ساام031.12 ،ساام035.12 حيااث كاناات عمااي التااوالي 
سانة لام يكان بالشاكي الكبيار عماا كااان  05سانة عان سان  01ان التطاور جاي سان الجسام جقاد لاوحر 

( حيااث 00ساانة و ااذا مااا أكدتااة متوسااطات قياسااات الااوزن جااي الجاادوي   00عميااة الو اا  جااي ساان 
 (.35.310 ،31.102 ،11.551  سنة01 -05 -00لممراحي السنية كانت عمي التوالي 

 
تكاااويني جااي نماااو الرااارد جااي بعااا  الخصاااائا ن  اااذ  النتاااائج تمثااي المرهااار الأالباحدددثويااري 

الجسمية كالطوي والوزن، و ذا ما تؤكد  مرا ر النمو بأن  نا  تطيرات جسمية وبدنية جهي جوانب 
تمثااي المرهاار التكااويني جااي نمااو الراارد جااي طولااة ووزنااة وأن  نااا  مرهاارا لمنمااو أطمااب عميااه النمااو 

 (22 -23، ا ا0055ز ران ،  .الجسمي
 والتاي أجريات عماي(0221 خليدلئج ما  ماا أشاارت الياه نتاائج دراساة كاي مان وتترب  ذ  النتا

كاي مان طاوي الزمناي، الطوي والاوزن ما  تزاياد العمار  جيتزايد الرروب إلى سنة  05-2المرحمة من 
نراارا لمسااا مة كااي منهمااا بنساابة  طبيعاايالساانية قيااد  ااذا البحااث ينمااو بشااكي  لألعمااارالجساام ووزنااه 

 .خطىالمنحنى ال ٪جي50 أعمى
إن دراساااة مقااااييس الجسااام Wien(p217 .2005)وتتراااب  اااذ  النتاااائج أي اااا  مااا  ماااا ذكااار  

اتنساااني تعااد نوعااا ماان عماام وصااف اتنسااان الااذي يهااتم بالقياسااات الجساامية، وتماادنا  ااذ  القياسااات 
 بمعمومات مريدة عن النمو والتطور.
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أن خصاااائا النماااو  اااي خصاااائا Morehouse&Miller (p278 .2001)حياااث 
رجولوجياااة، وأكاااد عماااي أ ميتهاااا جاااي األداء الريا اااي حياااث أناااه جاااي حالاااة تسااااوي جميااا  العواماااي مو 

األخاااري جاااإن الالعاااب الالئاااب مااان الناحياااة المورجولوجياااة يتراااوب عماااي الالعاااب الاااذي يرتقااار لمناحياااة 
دي المورجولوجية، كما أن اتستمرار جي التدريب والمسابقات لتم  األنشطة يحدث تطيرا  مورجولوجيا  لا

 .الالعبين بنسب تختمف حسب نوأ وطبيعة  ذا النشاط
 :  تط ا معالتت القالاات البالمي  -ب 

إت حأن تطور متوسطات قياسات المستوي البدني كانت صاعدة حيث أن الزمن وحدة القياس   
المساااتخدمة وتتاااوالي مااان سااانة فخاااري، وجاااي عناصااار  السااارعة، والقاااوة الع ااامية( كانااات متوساااطات 

سانة، و اذا ماا أكدتاة  05وتتوالي من سنة فخري باستثناء عنصر السرعة جي سن القياسات  ابطة 
 -00( حياث كانات عماي التاوالي لممراحاي السانية 05متوسطات قياسات القدرات البدنية جاي جادوي  

 ،013.55 ،00.01ب،  0( تختباارالجرم جاي المكاان 32.10 ،31.52 ،15.50سانة  01 -05
( تختبار ثني الجذأ أماما 2.20 ،2.15 ،1.05  من الثبات،  ( تختبار الوثب العري000.05

، 01.12  ،م ماااان الباااادء العااااالي11( تختبااااار العاااادو2.55 ،1.03 ،1.52أسااااري ماااان الوقااااوف،  
 م ذ اب وعودة.01( تختبار الحجي عمي قدم واحدة 00.35 ،05.23

نهاا تتراب ما  أحاد مان ا (46، ص0980زهاان  أن  ذ  النتائج تترب م  ما أكاد   الباحثويري 
مبادئ وقوانين النمو المت من نواحي التطير الع وي الوريري، جتتحسن المرونة نتاج لوريرة الجهاز 
المرصمي عمي سبيي المثاي، ومان جاناب أخار جاإن عادم اساتمرار المنحنياات جاي صاعود ا أو  بوطهاا 

لرردياة وا احة جاي النماو سنة، جهذا ما اكدتة اي ا مباادئ النماو و او الراروب ا 01 -00بدء من سن 
؛منصااور وعبااد السااالم،  25،21، ا ا0055وكاي جاارد ينمااو بطريقاة وساامو  خاااا بااه.  ز اران، 

( حيااث ان افنحاااراف يرهاار وا اااحا جااي نتاااائج افجااراد عيناااة الدراسااة، و اااذا مااا يبااادو 01، ا0051
 (.02وا حَا جي نتائج الدراسة من خالي الجدوي رقم  

سارعة نماو  من تزايد(0221 خليلشارت اليه نتائج دراسة كي من وتترب  ذ  النتائج م  ما أ 
سااانوات، بينماااا تااازداد سااارعة القاااوة  0-2خاااالي المرحماااة مااان  آلخااارتحماااي القاااوة والمروناااة مااان عاااام 

، كماااا توصااامت سااانة 05-0المرحماااة مااان  الااادوري التنرسااايريالتحماااي  جااايالع ااامية، وبنسااابة عالياااة 
د البحاث لادم ياة تطاور القادرات البدنياة لممتطيارات قالتعارف عماى ديناميكياإلاى (0220 عيسد دراسة

 ديناميكية تطور القدرات الحركية لنرس المتطيرات.، و سنة( 01، 02، 01، 00المراحي السنية  
 :  تط ا القالاات الحاةي  -ج 
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الدقة والتوازن( كانت  متوسطات قياسات المستوي الحركي كانت صاعدة و ابطة، جري عناصر 
عدة وتتاوالي مان سانة فخاري جيماا عادا عنصار التاوازن عماي الارةم مان أن متوسطات القياساات صاا

الاازمن وحاادة القياااس المسااتخدمة اف انااه كممااا زاد الاازمن زاد تطااور التااوازن، وجااي عناصاار  الرشاااقة 
والتواجاااب الحركاااي( كانااات متوساااطات القياساااات  ابطاااة وتتاااوالي مااان سااانة فخاااري، و اااذا ماااا أكدتاااة 

-05-00( حياث كانات عماي التاوالي لممراحاي  05لحركية جي جدوي  متوسطات قياسات القدرات ا
 ،51.01 ،05.01( تختباااار التصاااويب بالقااادم عماااي الااادوائر،  3.11 ،3.01 ،1.55( سااانة  01

( لممراوةااااة 12.01 ،10.20 ،35.13( تختبااااار الوقااااوف بالقاااادم الطوليااااة عمااااي مكعااااب،  52.10
 تبار القدرة عمي الربط الحركي.( تخ55.51، 51.00،52.11بالكرة بين القوائم،  

ن  نااا  تمييااز مااا بااين القاادرات البدنيااة أإلااى  يشااير الاابع  أن(92، ص0221 جبدداويؤكااد 
والقدرات الحركية من حيث مكوناتها وطبيعتها جيستخدم مصطمح القدرات البدنية لمدفلة عمى الحالاة 

مصاااطمح القااادرات الحركياااة بينماااا يساااتخدم  ،الصاااحية والساااعة الوريرياااة جاااي أداء نشااااط بااادني معاااين
 . لمدفلة عمى مدم كراءة األداء لممهارات الحركية األساسية والمهارات المرتبطة بالقدرات العقمية

مرهاااوم الرشااااقة مااان المراااا يم التاااي يكثااار حولهاااا الجااادي وافخاااتالف باااين  أن الباحدددثويؤكاااد 
الصااارة وارتباطهاااا بااابع  ين جاااي مجااااي التربية،وقاااد يعااازم ذلااا  إلاااى الطبيعاااة الحركياااة لهاااذ  البااااحث

، 0228  المددددالة  عبددددال  لعبيدددال اوتؤكاااد كااااي مااان  ،الصااارات البدنياااة والقااادرات المهاريااااه األخااارم
ويحادد مساتوم الرشااقة بقادرة  ،ن كي نوأ من انواأ الريا ة له شكي خاا من الرشااقةأ (024ص

 اتاأثير  لتواجقياة لهااتادريبات القادرات ان أ(0201  حماالة، ويؤكد الالعب عمى تقبمه لمحركة وتطبيقها
 .اعمي مستوي اداء بع  المهارات افساسيةايجابي

وياارتبط التواجااب بكثياار ماان الصاارات والقاادرات البدنيااة والحركيااة افخاارم مثااي الساارعة والرشاااقة 
رتباااط معنااوي بااين التواجااب الحركااي وكااي ماان التااوازن إوتشااير الدراسااات الااى وجااود  ،والتااوازن والدقااة

، 5112جبار،  .والتحمايرتبااط مانخر  ما  كاي مان القاوة الع امية إينماا يوجاد ب ،والسرعة والرشاقة
 (01ا

 :تط ا معالتت المست   المراا  -د 
متوسطات قياسات المستويات المهاريةكانت صاعدة و ابطة،جري مهاارات  السايطرة عماي الكارة   

سااانة و ااارب الكااارة باااالرأس والتصاااويب( كانااات متوساااطات قياساااات المساااتوي صااااعدة وتتاااوالي مااان 
فخااري، وجااي مهااارات  الركااي والجااري بااالكرة والمراوةااة( كاناات متوسااطات قياسااات المسااتوي  ابطااة 

( حياث كانات عماي 00وتتوالي من سنة فخري، و ذا ما أكدته قياساات المساتوي المهااريري جادوي  
ركااي الكاارة ببااااطن ( تختبار 5.21، 0.12، 01.20سااانة   01 -05 -00التااوالي لممراحااي الساانية 

( 01.11، 1.21، 2.50،  الجري باااالكرة باااين القاااوائم( تختباااار 01.15، 01.25، 00.52،  دمالقااا
يقاااف الكاارة بباااطن القاادم جااي مساااحة محااددةتختبار   اارب الكاارة ( تختبار 2.55، 2.21، 3.00،  ا 
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المراوةااة بااالكرة ( تختبار 11.12، 10.05، 35.02،  بااالرأس نحااو الاادوائر المرسااومة عمااي افر 
 .دقة التصويب من الثبات( تختبار 3.15، 3.13، 5.00،  م52م لمساجة بين القوائ

 ( ؛ 0228؛ م سدد)   Alves(2003)وتترااب نتااائج معراام الدراسااات السااابقة كدراسااة كااي ماان

Morries&Ghonsson (2006) ؛Kattes&Kellas (2009)   ؛Lescott 

البدنياااة والقااادرات عماااي أن تااادريب الصااارات (0201( ؛ عبدددال المقوددد ال  0202؛البمدددا   (2012)
الحركيااة تااؤثر تااأثيرا ايجابيااا  عمااي تطااور أداء المهااارات افساسااية جااي كاارة القاادم جااي جمياا  المراحااي 

 السنية لعينات الدراسات.
مددداه  وباااذل  تتحقاااب اتجاباااة عماااي التسااااؤي األوي مااان تسااااؤفت البحاااث والاااذي يااانا عماااى "

مردداا  مددن سددن الحااليدد  عشدداة حتدد  مسددت يات التطدد ا البددالم  يالجسددم ي  الحاةدد   المسددت   ال
 .الثالث  عشاة لبااعم مالاس  ةاة القالم بماال  طمطا الاياض .؟

 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثانً ثانٌاا: 

 
 (00جال ل  

 المسب المئ ي  للفا ق بين الفئات العماي  المتتالي  ف  معالتت المم  
  القالاات البالمي   الحاةي  لال  عيم  البحث 

 اتالمتطير 
 سنة 01 – 05 سنة05 - 00
  :  الرروب  :  الرروب

نمو
ت ال

دف
مع

 

 01.11 1.335 35.15 0.305 العمر الزمنى
 52.00 5.112 53.12 5.512 الوزن

 20.01 2.31 02.15 0.10 لمجسم يالطوي الكم
نية
البد
ت 
قدرا

ال
 

 55.01 1.12 10.11 3.33 ب 0الجرم جي المكان 
 52.51 1.0 51.22 2.25 ات الوثب العري  من الثب

 22.55 0.50- 50.10 1.32- ثني الجذأ أماما أسري من الوقوف 
 12.5 1.05- 55.3 1.10- م من البدء العالي 11العدو 

 31.53 0.05- 10.55 1.50- م ذ اب وعودة 01الحجي عمي قدم واحدة 

كية
حر
ت ال

قدرا
ال

 

 52.52 1.21 13.01 1.55 التصويب بالقدم عمي الدوائر المتداخمة 
 22.20 2.23 05.21 0.53 سم". 01×01الوقوف بالقدم الطولية عمي مكعب "
 51.01 1.13- 50.03 5.21- م 52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة 

 31.02 1.31- 02.15 0.30- القدرة عمي الربط الحركي  افداء المركب( 
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(02جال ل    
 لفئات العماي  المتتالي  ف  المست   المراا المسب المئ ي  للفا ق بين ا

 لال  اتفااال عيم  البحث

 افختبارات
 سنة 01 – 05 سنة05 - 00
  :  الرروب  :  الرروب

 02.11 1.21- 32.01 0.22- ركي الكرة بباطن القدم عمي مرامي صطيرة
 01.21 1.22- 31.21 0.21- الجري بالكرة بين القوائم ثم العودة

 15.11 1.01 05.11 0.13 كرة بباطن القدم جي مساحة محددةإيقاف ال
 01.22 1.22 11.51 0.22  رب الكرة بالرأس نحو الدوائر المرسومة عمي افر 

 05.15 5.55- 01.02 5.01- م52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة 
 50.05 1.25 32.11 0.12 دقة التصويب من الثبات

النساااب المئوياااة لمراااروب باااين الرئاااات العمرياااة المتتالياااة جاااي ( 01، 05 أرقاااام وي اجااادالو اااح ت
 معدفت النمو والقدرات البدنية والحركية المستوي المهاري والتي أشارت الي:

( جاي العمار الزمناي باين  : 01.11" المختاارة كانات  معالتت المم "جاي أقي نسبة جروب  -
(  : 20.01مااي نساابة جااروب  ساانة(، جااي حااين كاناات أع 01 -05الماارحمتين العمااريتين  

 سنة(. 01 -05جي الطوي الكمي لمجسم أي ا  بين المرحمتين العمريتين  

( جااي القاادرة الع اامية" الوثااب  : 51.22كاناات   البالميدد  متغيددااتالجااي أقااي نساابة جااروب  -
سانة(، جاي حاين كانات أعماي  05 -00العري  من الثبات" بين المارحمتين العماريتين  

( جااااي المرونااااة " ثنااااي الجااااذأ أمامااااا أسااااري ماااان الوقااااوف" بااااين  : 22.55نساااابة جااااروب  
 سنة(.  01 -05المرحمتين العمريتين  

( جااي التااوازن "الوقااوف بالقاادم  : 05.21كاناات   القددالاات الحاةيدد جااي أقااي نساابة جااروب  -
ساانة(، جااي حااين 05 -00ساام بااين الماارحمتين العمااريتين  01×01الطوليااة عمااي مكعااب

-05( جي التوازن أي اا  باين المارحمتين العماريتين   : 22.20كانت أعمي نسبة جروب  
 سنة(. 01

( جاااي مهاااارة  : 01.22قياااد البحاااث كانااات   المسدددت يات المراايددد جاااي أقاااي نسااابة جاااروب  -
ساانة(، جااي حاين كاناات أعمااي  01 -05 ارب الكاارة باالرأس بااين الماارحمتين العماريتين  

 -00ي مرامااي صااطير   ( جااي مهااارة ركااي الكاارة بباااطن القاادم عماا : 32.01نساابة جااروب  
 سنة(.  05



 

33 

 

الطااوي والااوزن ماا   جاايتزايااد الرااروب ماان  (0221  خليددل وتترااب  ااذ  النتااائج ماا  نتااائج دراسااة
سااانة مااا   05-2المرحماااة مااان  جااايالبدنياااة  اتمقااادر لتتصااااعد الراااروب الرردياااة و  ،الزمنااايتزاياااد العمااار 

 0-2المرحماة مان  آلخرجاي تازداد سارعة نماو تحماي القاوة والمروناة مان عاامالزمني، و تصاعد العمر 
-0المرحمة مان  الدوري التنرسيريالتحمي  جيسنوات، بينما تزداد سرعة القوة الع مية بنسب عالية 

سنة م  تصاعد  05-2المرحمة من  جيمكونات القدرة الحركية لتتصاعد الرروب الرردية ، و سنة 05
 .جيما عدا التوازن حيث لم تنترم قيمه الزمنيالعمر 

ائج تترب م  أحد مبادئ النمو والذي يشير الي إختالف سرعة النمو جي مراحي النمو و ذ  النت
 (Morehouse & Miller. 2001.p50)ليست مطرد  وأنها ف تسير عمي وتير  واحد . 

هل تتفا ت وبذل  تتحقب اتجابة عمي التساؤي الثاني من تساؤفت البحث والذي ينا عماى "
اي  المتتالي  ف  جميع متغياات التط ا البدالم   الحاةد   المسدت   مسب الفا ق بين الفئات العم

 ..؟.......المراا  لبااعم مالاس  ةاة القالم بماال 
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 عرض ومناقشة نتائج التساؤل الثالث: -

 (04جال ل  
 موف ف  معام)ت اتاتباط للتط ا معالتت المم   القالاات البالمي   الحاةي 

 لال  اتفااال عيم  البحث 
 92ن= 

 05 00 01 0 5 1 2 2 3 1 5 0 الرقم المتطيرات

مو
 الن
فت

معد
 

 1.255 1.011 1.110 1.330 1.212 1.200 1.301- 1.110 1.150 1.200 1.520  0 العمر الزمنى

 1.300 1.351 1.212- 1.251 1.555- 1.302- 1.513- 1.255- 1.112- 1.151   5 الوزن
 1.351 1.223 1.221 1.235 1.331 1.205 1.202 1.225 1.220    1 لمجسم يالطوي الكم

نية
البد
ت 
درا
الق

 

 1.200 1.250 1.351 1.310 1.225 1.310 1.312 1.232     3 ب0الجرم جي المكان 

 1.155 1.105 1.220 1.215 1.350 1.201 1.301      2 الوثب العري  من الثبات
 1.203 1.211 1.300 1.251 1.211 1.501       2 ثني الجذأ أماما أسري من الوقوف

 1.510 1.255 1.200 1.335 1.555        1 م من البدء العالي11العدو 
 1.150 1.301 1.310 1.225         5 م ذ اب وعودة01الحجي عمي قدم واحدة 

كية
حر
ت ال

درا
الق

 

 1.205 1.310 1.222          0 التصويب بالقدم عمي الدوائر المتداخمة
 1.315 1.111           01 سم".01×01بالقدم الطولية عمي مكعب "الوقوف 

 1.111            00 م52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة 
             05 القدرة عمي الربط الحركي  افداء المركب(

1.555=  1.12معامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي افرتباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط عنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد مسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتوي معنويااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
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 (01جال ل  
 ط لتط ا المست   المراايلال  اتفااال عيم  البحث موف ف  معام)ت اتاتبا

 92ن=                    
 2 2 3 1 5 0 الرقم اتختبارات

 1.233 1.012 1.510 1.111 1.110  0 ركي الكرة بباطن القدم عمي مرامي صطيرة
 1.150 1.201 1.321 1.321   5 الجري بالكرة بين القوائم ثم العودة

 1.111 1.223 1.250    1 القدم جي مساحة محددةإيقاف الكرة بباطن 
 رب الكرة بالرأس نحو الادوائر المرساومة عماي 

 افر 
3     1.253 1.321 

 1.221      2 م52المراوةة بالكرة بين القوائم لمساجة 
       2 دقة التصويب من الثبات

 1.555=  1.12معامي افرتباط عند مستوي معنوية 
مصااروجة معااامالت افرتباااط لتطااور معاادفت النمااو والقاادرات ( 02، 03 قااام أر وي اجاادالو ااح ت

البدنية والحركية والمستوي المهاري لدي عينة البحاث والتاي أشاارت أن  ناا  عالقاات إرتباطياة موجباة 
 .جي جمي  متطيرات الدراسة 1.12وسالبة دالة إحصائيا  عند مستوي معنوية 
ة الدالااة إحصااائيا  بااين معامااي الااوزن وكااي ماان إختبااارات وكاناات العالقااات اترتباطيااة السااالب

ثناي الجاذأ أماماا أساري مان الوقاوف، العادو  ،الوثب العاري  مان الثباات ،ب0"الجرم جي المكان 
والوقاوف بالقادم الطولياة عماي  ،م ذ ااب وعاودة01الحجي عمي قدم واحادة  ،م من البدء العالي11

ر الزمناي ما  كاي مان إختباار" ثناي الجاذأ أماماا سم"، وكذل  معاماي ارتبااط العما01×01مكعب "
 .1.12أسري من الوقوف" جكانت دالة إحصائيا  عند مستوي المعنوية 

العالقااة باااين القاادرات البدنياااة ىلإالتااي توصااامت (0221  خليدددلويترااب  ااذا مااا  نتااائج دراساااة 
 جااينمااو جمياا  مكونااات القاادرة الحركيااة ت، وأن ساانة 05-2والقاادرات الحركيااة خااالي المرحمااة ماان 

ماان  أعمااىالساارعةوالتواجب و  نساابة مسااا مة كااي ماان القاادرة الع اامية أنمنحنااى خطااى صاااعد ةياار 
، و ذ  النتائج تترب م  أحد قوانين النماو و او النماو عممياة مساتمر  متدرجاة نسب الرشاقة والتوازن

 .تت من نواحي التقدير الكمي والكيري والع وي والوريري
هل هماك ن تساؤفت البحث والذي ينا عمى "اؤي الثالث موبذل  تتحقب اتجابة عمي التس

 اع)قدد  بددين متغيدداات التطدد ا البددالم   الحاةدد   مسددت   تطدد ا المرددااات األساسددي  فيمددا بيمردد
 ؟ عل  عيم  الالااس  الةلي 
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:االستخالصات والتوصٌات  
 االستخالصات:أوالا 

 ستخما ما يمي: جي حدود أ داف البحث وتساؤفتة وجي  وء النتائج المستخرجةإ
لمست يات التط ا البالم  يالجسم ي  الحاة   المست   المراا  من سدن الحااليد   بالمسب  -0

 حيث: عشاة حت  الثالث  عشاة لمبتالئ  مالاس  ةاة القالم بماال  طمطا الاياض 
:أن معدفتالتطورتصااعديه، أي أن الناشا  ينماو باساتمرار أظرات متائج تط ا معالتت الممد  -

الطوي والوزن منذ سن الحادية عشر وحتي سان الثالثاة عشار، اف أن نماو الطاوي  جي كي من
ساانة كمااا كااان عميهااا جااي  05الكمااي لمجساام لاام يحاااجر عمااي معاادفت النمااو العاليااة جااي ساان 

المراحااي الساانية األعمااي و ااذا مااا أكدتااة متوسااطات قياسااات الطااوي حيااث كاناات عمااي التااوالي 
كذل  الحاي بالنسبة لاوزن الجسام جقاد لاوحر ان  سم(،021.00سم، 031.12سم، 035.12 

سنة لم يكن بالشكي الكبير عما كان عمية الو ا  جاي  05سنة عن سن  01التطور جي سن 
سااانة و اااذا ماااا أكدتاااة متوساااطات قياساااات الاااوزن حياااث كانااات عماااي التاااوالي لممراحاااي  00سااان 

 (.35.310، 31.102، 11.551سنة  01 -05 -00السنية 
: أن معادفتها صااعدة و ابطاة وكال ماا مؤشارات لمتطااور القدالاات البالميد  أظردات متدائج تطد ا -

البدني، جري عناصر التحمي والقدرة والمرونة( كانت المعدفت صاعدة وتتوالي من سنة فخري، 
وجي عناصر السرعة، والقوة الع مية( كانت المعدفت  ابطة وتتوالي من سنة فخري باساتثناء 

 نة، و ذا ما أكدتة متوسطات القدرات البدنية.س 05عنصر السرعة جي سن 
: أن معادفتها صااعدة و ابطاة وكال ماا مؤشارات أظرات معالتت تط ا القالاات الحاةي  -

لتطااور القاادرات الحركيااة، جرااي عناصاار الدقة والتااوازن( كاناات المعاادفت صاااعدة وتتااوالي 
الاازمن اف انااه  مان ساانة فخااري جيمااا عادا عنصاار التااوازن عمااي الاارةم مان أن وحاادة قياسااه

كممااااا زاد الاااازمن زاد تطااااور التااااوازن، وجااااي عناصاااار  الرشاااااقة والتواجااااب الحركااااي( كاناااات 
 المعدفت  ابطة وتتوالي من سنة فخري.

أنها صاعدة و ابطة وكال ما مؤشرات لمتطور  :معالتت تط ا المست   المراا أظرات  -
المهارات لاذل  أشاارت المهاري حيث أن الزمن وحدة القياس المستخدمة جي تطور بع  

المعاادفتأنها  ابطااه جااي بع ااها، وأن الدرجااة وحاادة القياااس المسااتخدمة جااي تطااور بعاا  
 المهارات لذل  أشارت المعدفت أي ا  أنها صاعد  جي بع ها.

أظرددات متددائج مقاام المسددب المئ يدد  للفددا ق بددين الفئددات العمايدد  المتتاليدد  فدد  متغيدداات -0
 :بين الفئ  العماي   الت  تليرا، حيث أشاات المتائج ال  أن الالااس  ال   ج ال تباين ف 

( جااي العماار الزمنااي بااين  : 01.11" المختااارة كاناات  معددالتت الممدد "جااي أقااي نساابة جااروب  -
( جااي الطاوي الكمااي لمجسام أي ااا   : 20.01سانة(، وكاناات أعماي نساابة جاروب   01 -05 

( جااي  : 51.22" كاناات  لبالميدد ا متغيددااتال"جااي ساانة(، وأقااي نساابة جااروب  01 -05بااين  
سااااانة(، وأعماااااي نسااااابة  05 -00القااااادرة الع ااااامية" الوثاااااب العاااااري  مااااان الثباااااات" باااااين  

 سنة(.  01 -05( جي المرونة " ثني الجذأ أماما أسري من الوقوف" بين   : 22.55 
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( جاي التاوازن " الوقاوف بالقادم الطولياة  : 05.21"كانات  القالاات الحاةيد "جي أقي نسبة جروب  -
( جاي التاوازن  : 22.20سنة(، وكانت أعمي نسبة   05 -00سم" بين  01×01عمي مكعب "
(  : 01.22" كانات  المسدت يات المراايد "جاي سنة(، وأقي نسابة جاروب  01 -05أي ا  بين  

( جااي  : 32.01وكاناات أعمااي نساابة  ساانة(،  01 -05جااي مهااارة  اارب الكاارة بااالرأس بااين  
 (.  سنة 05 -00بين   عمي مرامي صطير مهارة ركي الكرة بباطن القدم 

أظرددات موددف ف  معددام)ت اتاتباطددات لتطدد ا معددالتت الممدد   القددالاات البالميدد   الحاةيدد   -2
 المست   المراا  لال  عيم  البحث أن همداك ع)قدات إاتباطيد  م جبد   سدالب  الالد  إحودائيا  

 ف  جميع متغياات الالااس . 2.21عمال مست   المعم ي  
 لتوصٌات: اثانٌاا 

 بما يمي: الباحثجي  وء ما أسررت عنه نتائج البحث يوصي 
 01 -00ماان ساان لمبتاادئين  اارورة مراعاااة الرااروب الررديااة جااي التطااور الباادني والحركااي  -0

 .طنطا الريا يسنة عند تعميم المهارات األساسية بمدرسة كرة القدم بنادي 
بتطاور المتطيارات البدنياة   رورة مراعاة بع  خصائا النمو كالطوي والاوزن وعالقتهاا -5

 والحركية والمستوي المهاري.        

 اارورة اف تمااام بمتطمبااات النمااو الباادني والحركااي لكااي جئااة عمريااة مااا أمكاان ماان خااالي  -1
سانة بمدرساة  01 -00مان سان المبتادئين التطذية وبرامج التادريب البادني والحركاي عماي 

 طنطا الريا يكرة القدم بنادي 

البحااوث المماثمااة لمكشااف عاان تطااور الجوانااب المختمرااة التااي لاام تشااممها إجااراء مزياادا  ماان  -3
متطيرات الدراسة الحالية، وعمي عينات من مراحي سنية مشابهة لتما  المرحماة السانية قياد 

 البحث أو مراحي أخري. 

مراعاااة نتاااائج  ااذ  الدراساااة الحالياااة ومااا أشاااارت اليااة معااادفت التطاااور عنااد و ااا  بااارامج  -2
 .البدنية والحركيةلتطوير القدرات 

 رورة تدريب القائمين عمي تدريب المبتدئين جاي مادارس كارة القادم باألندياة عماي مراعااة  -2
عوامي التطور البادني والحركاي عناد تطاوير أداء المساتوي المهاريمممبتادئين والناشائين جاي 

 كرة القدم.  
 :المراجعقائمة 
 المراجع العربٌة: أوالا 

و ا  مساتويات معيارياة لمقادرات البدنياة والمهارياة  .(2000البناي، طاار  أحماد علاً .)  -0
والمعرجيااة فنتقاااء حااراس مرمااي كاارة القاادم بدولااة الكوياات. رسااالة ماجسااتير، 

 كمية التربية الريا ية لمبنين، جامعة الزقازيب.
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جاعميااة التاادريب الباليسااتي عمااي تطااوير أداء بعاا  (.2031)البناااي، طااار  أحمااد علااً.   -5
 .والمهاريااة لناشاائي حااراس مرمااي كاارة القاادم بدولااة الكوياات القاادرات الحركيااة

 رسالة دكتورا ، كمية التربية الريا ية لمبنين، جامعة الزقازيب.
دار . بطاداد: عمم التدريب الريا ي(. 2000.)فاطمة، عبد المالكًونوال مهدي  ،لعبٌديا  -1

 .األمم لمطباعة وافستنساخ
 ب.م.: بطداد .التعمم الحركيمو وعات جي  (.2002.)قاسم لزام، جبر  -3
تاأثير مساتوي بعا  القادرات التواجقياة عماي بعا  . ( 2032).رامز عباد الساتار  ،حماده  -2

رسااالة دكتااورا ،  .المتطياارات البدنيااة والمهاريااة والرساايولوجية لناشاائي كاارة القاادم
 كمية التربية الريا ية لمبنين، جامعة حموان.

وجيي تطور القدرات البدنية والحركية وعالقته بالعمر بر  .(2002) .إٌاد محمد السٌد ،خلٌل  -2
رساالة دكتااورا ، كميااة التربيااة الريا ااية  .ساانة 05 ىلااإ 2العقماي لمتالميااذ ماان 
 لمبنين. جامعة حموان.

(. القاا رة: 3عمم نرس النمو "الطرولة والمرا قة"  ط (.3802زهران، حامد عبد السالم. )  -1
 عالم الكتب.

مركاااز  . القاااا رة:سااانة(05-0كااارة القااادم لمباااراعم واألشاااباي   (.2030) .إباااراهٌم ،شاااعالن  -5
 .الكتاب لمنشر

تااأثير التاادريب التراااعمي عمااي تنميااة بعاا   .(2032مصااط ً عبااد   ) ،عبااد المقصااود  -0
رسااااالة دكتاااورا ، كميااااة التربيااااة  .القااادرات البدنيااااة والمهارياااة لبااااراعم كاااارة القااادم

 الريا ية لمبنين. جامعة بنها.      
ديناميكيااة تطااور القاادرات البدنيااة والحركيااة و الجوانااب  .(2002) .وائاال محمااود ،عٌسااً  -01

 .الحاااس حركياااة الخاصاااة وعالقتهاااا بإنجااااز الرقماااي لااادم الساااباحين الناشااائين
 رسالة ماجستير، كمية التربية الريا ية لمبنين بابي قير. جامعة اتسكندرية.
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الواجبات ات اجية وأثر ا جي تطاوير أ ام القادرات البدنياة  .(2000) .حٌدر جابر ،موسى  -05

المؤتمر العممي  .والحركية وتعمم بع  المهارات األساسيةبكرة القدم لمطالب
 الموصي، العراب.السنوي السادس لكمية التربية األساسية جي جامعة 

 



 

37 

 

 
 األجنبٌـةالمراجع  :ثانٌاا 

13-  Alves. L. (2003).The Effect of Physical Program With Ball on the 

Physical and Technical Abilities for Football Players.Journal 

of Sports Science and Medicine. 3. 
14-  Kattes. A..&Kellas. E. (2009). Effect of Small- Sided Games On  

Physical and Performance in Young soccer Players. Journal 

of Sports Science and Medicine. 1 

15-  Lescott. L. (2012). The Effect of a Proposed Training Program to 

Develop the Physical and Skillful Side for Football Juniors. 

The Australian  of Journal of Science and Medicine. 24. 
16-  Morehouse.L.w..& Miller. A.T. (2001). Physiology of 

exercise.saiet Louis 6th .Maosby Company. 

17-  Morries. K..&Ghonsson. N.. (2006). The Impact of Small and 

Recreational Games Program On The  Physical Fitness And 

Some Basic Skill for Football Juniors U 9 Years. of Sports 

Journal. 2. 
18-  Wien. H. (2005). Develop Game Intelligence in soccer. human 

kinetics. USA. 
19-  Wilson Rolayn .(1995).Haw to play soccer .leisure press 

champaionillimois. New York. 

 
 



 

30 

 

 


