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 المستخلص 

إن أهم ما ٌمٌز مستوى النجاح من الناحٌة التكتٌكٌة فً المستوٌات المتمدمة هو االرتفاع فً نمو عنصر االنتباه , وإن االنتباه طبٌعة 
و ٌموم بنفس الولت بعزل نفسه عن كل المؤثرات التً تحٌط به, ولد  إرادٌة أثناء المباراة , حٌث ٌركز الالعب على عملٌات اللعب ,

مشكلة البحث من خالل اطالع الباحث على العدٌد من البرامج التدرٌبٌة المطروحة ولكونه كان ٌعمل فً المراكز التخصصٌة  تجلت
_ البصري( لم ٌلمى اهتمام كبٌر من لبل  ومواكب للعملٌة التدرٌبٌة ومالحظته الشخصٌة وجد ان االنتباه المنمسم بنوعٌه)السمعً

المدربٌن بإعداد تمرٌنات خاصة لتطوٌره واستثماره فً تطبٌك التكنٌن والتكتٌن الخططً وخصوصا ان الالعبٌن فً هذه المرحلة 
المدم, وتناول الباحث العمرٌة بحاجة الى تمرٌنات تساعدهم لتطوٌر لدراتهم العملٌة وبالتالً تؤدي الى تطوٌر المهارات األساسٌة بكرة 

دراسة هذه المشكلة من خالل اعداد تمرٌنات مهارٌة مركبة على وفك التكنولوجٌا الحدٌثة منظومة الرٌهاكوم وإجراء دراسة تجرٌبٌة 
ائمٌن على لمعرفة مدى تأثٌرها على االنتباه المنمسم المؤثر فً مهارتً المناولة والدحرجة بكرة المدم لالعبٌن الناشئٌن بشكل ٌخدم الم

ان تحسن االنتباه المنمسم ادى الى تطوٌر المهارات االساسٌة بكرة المدم )المناولة , الدحرجة( لدى  العملٌة التدرٌبٌة, ولد استنتج الباحث
 افراد عٌنة البحث

 المناولة , الدحرجة" الكلمات المفتاحٌة :"االنتباه المنقسم , 
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abstract 
The most important characteristic of the level of tactical success in the advanced levels is the 
increase in the growth of the attention element , and that attention is a voluntary nature during 
the match, where the player focuses on the playing processes, and at the same time isolates 
himself from all the influences that surround him, and the research problem has manifested 
Through the researcher’s briefing on many training programs that has been offered, and 
because he was working in specialized centers and in procession of the training process and 
his personal observation, he found that the divided attention of its two types (audio-visual) did 
not receive much attention from the trainers in preparing special exercises for its development 
and investment in the application of tactical and tactical techniques, especially that Players at 
this age need exercises to help them develop their mental abilities and thus lead to the 
development of basic football skills. The researcher studied this problem by preparing 
compound skill exercises according to modern technology, the Rehacom system, and 
conducting an empirical study to find out the extent of its impact on divided attention affecting 
my skill. Handling and dribbling football for young players in a way that serves those in charge 
of the training process, and the researcher concluded that The improvement of divided 
attention led to the development of basic football skills (handling, dribbling) among the 
members of the research sample 
Key words; ' divided attention , handling , dribbling' 

 
 مقدمة البحث واهمٌته : .1

لمد وهب هللا سبحانه وتعالى االنسان لابلٌات ولدرات كبٌرة ومتعددة من اجل ان ٌتسٌد عالم ألموجودات وهذه المدرات اذا ما وظفت 
. السٌما اذا ألم المختص فً بشكل علمً صحٌح سٌكون لها اثر بالغا على نمط السلون االنسانً بشكل عام والرٌاضً ٌشكل خاص 

الحمل الرٌاضً بالعلوم الرٌاضٌة الحدٌثة ووظفها بشكل علمً الختصار الولت والجهد للوصول الى المستوٌات المطلوبة فً مختلف 
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االجهزة واألدوات والوسائل  ستخدامً الفعالٌات الرٌاضٌة المختلفة فأالفعالٌات الرٌاضٌة وتحمٌك االنجاز بمساعدة التطور التكنولوجً ف
التعلٌمٌة والتدرٌبٌة المساعده فً المٌادٌن الرٌاضٌة اصبح ضروري لتطوٌر الفعالٌات ورفع المدرات الرٌاضٌة اذ تكاد ال تخلو فعالٌة 

ستوٌات العلٌا رٌاضٌة من جهاز او اداة مساعدة تواكب العملٌة التعلٌمٌة والتدرٌبٌة . ان تحسٌن كفاءة الرٌاضً والوصول الى الم
ءة ٌمتضً استخدام التمارٌن الرٌاضٌه المتنوعة وإشران االجهزة واألدوات المناسبة لرفع المدرات العملٌة والحركٌة والبدنٌة لتحسٌن الكفا

واستخدام هذه االدوات بشكل علمً صحٌح ٌساعد كل من المدرب والرٌاضً والباحث على تجاوز مكامن الضعف وتحمٌك االنجاز 
 اب المهارات المطلوبة .  واكتس

ألهمٌتها فً عملٌة التعلم وتطبٌك الخطط وكٌف أن  ومنها)االنتباه المنمسم( و فً الولت الحاضر بدأ االهتمام بموضوع المدرات العملٌة
تعتبر جزءا هاما من العمل ٌلعب دورا هاما فً تطوٌر مستوى األداء المهاري وٌؤثر فً الطالة البدنٌة والنفسٌة باعتبار أن لٌالة الجسم 

الصحة العملٌة , ومن ناحٌة أخرى فان  علم النفس الرٌاضً له أهمٌة بالغة فً حاضرنا ومستمبلنا الن علومه وطرله تخصصت وتفننت 
 .     فً رفع لدرة االنجاز الرٌاضً وتحسٌن الصحة النفسٌة وتطوٌر المدرات العملٌة بما ٌضمن سٌر العملٌة التدرٌبٌة بالصورة الصحٌحة 

ولمد عمد علم النفس الرٌاضً على تطوٌر لعبة كرة المدم بشكل خاص بما تحظى اللعبة من شعبٌة عالمٌة على مستوى الفئات العمرٌة  
 العملٌة حٌث عمل على تمنٌن وتصحٌح المسارات التدرٌبٌة والتعلٌمٌة لكً تالئم مستوى وكفاءة الرٌاضً والعمل على رفع المدرات

 ( لتهٌئة الالعب ألداء التمرٌنات والمهارات بصورة صحٌحة . اه المنمسمخاصة )االنتبو
 ً المناولة والدحرجةمهارت على االنتباه المنمسم المؤثر فً ومن هنا تكمن اهمٌة البحث فً اعداد تمرٌنات مهارٌة مركبة لمعرفة تأثٌرها

رس التخصصٌة فً الفرات االوسط سعٌا إلٌجاد وسائل جدٌدة كرة المدم لناشئً المراكز الوطنٌة لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة للمداب
  ومتنوعة لتحمٌك اهداف اوسع فً العملٌة التدرٌبٌة وتطوٌر المهارات االساسٌة التً تخدم اللعبة .

ٌة وبعد وبما ان الباحث كان ٌعمل فً المراكز التخصصٌة ومواكب للعملٌة التدرٌبٌة لكونه مدرس ومدرب لكرة المدم ومالحظته الشخص
اجراء الممابالت مع المدربٌن والمختصٌن واإلطالع على البرامج التدرٌبٌة المطروحة وجد ان االنتباه المنمسم لم ٌلمى اهتمام كبٌر من 
لبل المدربٌن بإعداد تمرٌنات خاصة لتطوٌره واستثماره فً تطبٌك التكنٌن والتكتٌن الخططً وخصوصا ان الالعبٌن فً هذه المرحلة 

ٌة ٌتمتعون بمدرات تساعدهم على التعلم والتطور بالمهارات .  كما الحظ ان هذه التمرٌنات تمدم لالعبٌن بنفس المنهجٌة ونفس العمر
االسلوب وفً اغلب االحٌان ٌتم تكرارها فً معظم الموالف التعلٌمٌة , وعدم مراعاة الفروق الفردٌة لالعبٌن فً لدراتهم العملٌة مما 

بة التطور والوصول الى المستوى المطلوب لتحمٌك األهداف, وٌتم حل هذه المشكلة حسب رأي الباحث اذ تم ٌخلك مشكلة فً صعو
ادراج التمرٌنات بالطرق العلمٌة الحدٌثة لذلن ارتأى الباحث ان ٌعد تمرٌنات مهارٌة مركبة على وفك التكنولوجٌا الحدٌثة منظومة 

تأثٌرها على االنتباه المنمسم المؤثر فً مهارتً المناولة والدحرجة بكرة المدم لالعبٌن  الرٌهاكوم وإجراء دراسة تجرٌبٌة لمعرفة مدى
 الناشئٌن بشكل ٌخدم المائمٌن على العملٌة التدرٌبٌة .

 الغرض من الدراسة :  .2
 لالعبٌن الناشئٌن . المدم اعداد تمرٌنات مهارٌة مركبة باالنتباه المنمسم لمعرفة مدى تأثٌرها على مهارتً المناولة والدحرجة بكرة

 جرائات وتشمل : ألالطرٌمة وا .3

 العٌنة :  3-1

( العب وتم تمسٌمهم الى مجموعتٌن 30ناشئٌن المركز الوطنً لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة فً محافظة المثنى والبالغ عددهم )

  ( العب لكل مجموعة15التجرٌبٌة( بوالع ) –)الضابطة 

 تصمٌم الدراسة :  3-2

هداف وفروض البحث أجرٌبٌة والضابطة ( من اجل تحمٌك الباحث المنهج التجرٌبً بأسلوب المجموعتٌن المتكافئتٌن ) الت استخدم

لمالئمة طبٌعة المشكلة, ثم تم تحدٌد مجتمع البحث والمتمثل بناشئٌن المراكز الوطنٌة لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة لكرة المدم للموسم 

  , ( العب150ظات الفرات االوسط)المثنى , المادسٌة , بابل , النجف , كربالء( والبالغ عددهم ) ( فً محافمم -م 2020الكروي)

 ( ٌبٌن طرٌمة تنفٌذ متغٌرات البحث 1جدول )  
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 االختبار البعدي

 

 الخطوة االخٌرة
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 المتغٌرات المدروسة :  3-3

 نتباه المنمسم و المناولة و الدحرجة األالتمرٌنات المهارٌة المركبة و

 االختبارات المستخدمة : 3-4

 ( 29:11):  نتباه المنمسمأختبار األ .1
بدرجة عالٌة من الصدق وفٌه ٌتوجب على المفحوص االستجابة لمنبهات سمعٌة ٌمثل هذا االختبار عملٌة االنتباه المنمسم بدلة حٌث تم تصمٌمه 

وبصرٌة بطرٌمة موازٌة متمثلة وٌبدأ الفحص بتمرٌن ومن اجل اجتٌازه بنجاح على المفحوص ان ٌتفاعل مع المنبهات السمعٌة والبصرٌة ذات 
المعروض على الشاشة والذي ٌتكون من خمس دوائر مع فتحات فً  الصلة , بعدها ٌبدأ االختبار الفعلً, كما على المفحوص مالحظة الشكل

الموالف المتغٌرة عندما تكون الدائرة مغلمة , والضغط على زر موافك بشكل متزامن وتعرض اإلشارات الصوتٌة عالٌة ومنخفضة بالتناوب 
( دلائك عدا مرحلة  3)موافك( وٌستغرق االختبار مدة )  وعندما تصدر نفس النغمة مرتٌن على توالً عندها فمط االستجابة برد فعل بالنمر على

  التمرٌن .

  
 اختبار االنتباه المنمسم  ( توضح1صورة رلم )

 ( 38: 7: ) ختبار مهارة المناولة بكرة المدمأ .2

 

 ( .م01( دوائر من بعد )3تسرير الكرة من الحركة نحه ىدف مرسهم عمى االرض مكهن من )     
 (787:  0) اختبار ميارة الدحرجة بكرة القدم : .3

  .  (ذىابا وإيابا) بين كل قائم م(7( السدافة البيشية )قهائم 01الجري الستعرج بالكرة بين )

   ٌسٌة :التجربة الرئ 3-5

 التجربتان االستطالعٌتان : 
عٌنة  ( العبٌن من خارج6التجربة االستطالعٌة االولى للمهارات االساسٌة بكرة المدم ) المناولة و الدحرجة( على ) عمل الباحث على اجراء

المركز التخصصً لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة لكرة المدم فً محافظة المثنى وذلن فً ٌوم االربعاء  البحث وتم اجراء التجربة على ملعب
ختبارات وتنفٌذها ومعرفة مدى مالئمة ألمعرفة الولت المستغرق ألجراء ا من اجل عصرا لساعة الثالثةم فً تمام ا26/1/2021المصادف 

البصري( على منظومة الرٌهاكوم المعرفٌة على  -لالنتباه المنمسم )السمعً االختبارات لعٌنة البحث, بٌنما كانت التجربة االستطالعٌة الثانٌة
م فً تمام الساعة العاشرة صباحا فً مختبر الوحدة البحثٌة لعلم النفس 27/1/2021العبٌن من خارج عٌنة البحث فً ٌوم الخمٌس بتارٌخ  (4)

  جامعة المادسٌة . –الرٌاضً فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

ة الريهاكوم م منظو وفق  ى  ة عم مركب ة  ري مها ت   : اعداد تمرينا
نتباه المنمسم واعتمادا على النظرٌات التً بنً علٌها التمرٌنات فً منظومة الرٌهاكوم كون ألنات مهارٌة مركبة باتصمٌم تمرٌ تم

لٌكون التمرٌن  والباحث ارتأى ان ٌجعل للتمرٌنات هدفٌن هما عملً ومهاري التمرٌنات فً المنظومة ذات هدف واحد وهو العملً
 مخصص فً مجال كرة المدم وٌكون له تأثٌر مزدوج , 

 ختبارات القبلٌة :األ 
وعمثل الباحثث علثى تثبٌثت الظثروف المتعلمثة  تم إجراء االختبارات وذلن بعد تهٌئة مستلزمات البحثث وأدواتثه وفرٌثك العمثل المسثاعد ,

ء االختبثارات البعدٌثة,اذ طبمثت باالختبارات من حٌث الزمان والمكان من أجل العمل لدر المستطاع على خلك ظروف مشابهة عند إجثرا
 ( العب وكانت كاالتً : 30ختبارات على )ألا

  فً مختبر الوحدة البحثٌة لعلم النفس الرٌاضً فً كلٌة التربٌة م 9/2/2021اختبار االنتباه المنمسم كان ٌوم الثالثاء المصادف
 جامعة المادسٌة .  –البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

  م فثثً ملعثثب المركثثز الثثوطنً 10/2/2021االختبثثارات المهارٌثثة بكثثرة المثثدم ) المناولثثة والدحرجثثة( ٌثثوم االربعثثاء المصثثادف
  لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة فً محافظة المثنى
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ة   ة المركب ري ت المها  : تطبيق التمرينا
م على المجموعة 20/4/2021م ولغاٌة ٌوم الثالثاء المصادف 20/2/2021تم تطبٌك التمرٌنات المهارٌة المركبة ٌوم السبت الموافك 

ردات التمرٌنات ولد عمد الباحث على تضمٌن مفالتجرٌبٌة اما المجموعة الضابطة فكانت تطبك التمرٌنات المعدة من لبل المدرب , 
 : المهارٌة المركبة كما ٌلً

 الباحث مبدأ التنوع فً التمرٌنات والتطابك مع الظروف المشابهه للمباراة . راعى 

 ( 16( وحثدة فثً االسثبوع اٌثام )السثبت,الثالثاء( لتبلثغ مجمثوع الوحثدات )2( اسابٌع بوالثع )8استغرق تطبٌك التمرٌنات )
 وحدة تدرٌبٌة

  . طبمت التمرٌنات فً فترة االعداد الخاص 

  .نفذت التمرٌنات المهارٌة المركبة فً الجزء الرئٌسً للوحدة التدرٌبٌة 

 (بٌنما 41 –د 30استغرق زمن تطبٌك التمرٌنات المهارٌة المركبة فً الجزء الرئٌسً للوحدة التدرٌبٌة مدة تتراوح بٌن )د

 د( لجمٌع الوحدات . 656 –د 480ح بٌن )كان الزمن الكلً لتطبٌك التمرٌنات تتراو

ة :     ت البعدي  االختبارا
بعثثد االنتهثثاء مثثن تطبٌثثك مفثثردات التمرٌنثثات الممترحثثة علثثى عٌنثثة البحث)المجموعثثة التجرٌبٌثثة( تثثم اجثثراء االختبثثارات البعدٌثثة 

مراعٌاً فً ذلن كل الظثروف التثً أجرٌثت فٌهثا االختبثارات المبلٌثة مثن حٌثث المكثان والزمثان  لمجموعتً البحث )الضابطة والتجرٌبٌة(
 وطرٌمة التنفٌذ واألدوات المستخدمة وتمت االختبارات البعدٌة كاألتً :

  م علثى ملعثب المركثز21/4/2021االختبارات المهثارات االساسثٌة بكثرة المدم)المناولثة والدحرجثة( ٌثوم االربعثاء المصثادف 

 الوطنً لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة فً محافظة المثنى .

  م فثً مختبثر الوحثدة البحثٌثة لعلثم الثنفس الرٌاضثً فثً كلٌثة 22/4/2021اختبار)االنتباه المنمسم( فً ٌوم الخمثٌس المصثادف

 جامعة المادسٌة . –التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 الوسائل االحصائٌة :
  (.spssائٌة المناسبة لطبٌعة بحثه واختباراته وذلن من خالل الحمٌبة االحصائٌة ) الباحث الوسائل االحص استخدم

 عرض النتائج وتحلٌلها ومناقشتها :  .4
ٌتناول هذا الفصل عرض نتائج البحث وتحلٌلها ومنالشتها , بعد ان استكمل الباحث جمع البٌانات الناتجة عن االختبارات المستخدمة التً 

لما تمثله من سهولة فً استخالص االدلة العلمٌة ؛ وألنها أداة توضٌحٌة مناسبة للبحث تمكن من تحمٌك فرضٌات البحث  وضعت بجداول ,
 وأهدافه فً ضوء اإلجراءات المٌدانٌة التً لام بها الباحث .

 عرض نتائج االنتباه المنقسم وتحلٌلها ومناقشتها :  4-1
 لها ومناقشتها للمجموعة الضابطة :عرض نتائج االنتباه المنقسم وتحلٌ 4-1-1

 ( 2جدول )

زابظة قيم نتائج االنتباه السشقدم يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في  لمسجسهعة ال

 الستغير ت
وحدة 
 القياس

ي االختبار القبمي  االختبار البعد
 ع ف َس ف

 tقيسة 
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س ع س الداللة

االنتباه المنمسم  0
 السمعي

 درجة
046.73 30673. 336.30 46333 -306340 30637 064.. 36330 

االنتباه المنمسم  7
 البصري

 درجة
726.04 36.04 3762.3 062.2 -36330 .6023 06303 3633. 

 
(الفروق فً لٌم نتائج االنتباه المنمسم)  السمعً , البصري( فً 2 فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدول )

ً االختبارٌن المبلً والبعدي وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة المجموعة الضابطة أظهرت فرولاً بٌن االختبارٌن المبل
 والبعدي  . 

( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسوبة  فً متغٌر)االنتباه المنمسم_ السمعً( وباستخدام اختبار ) ت
( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة الضابطة  ولصالح االختبار 14( ودرجة حرٌة )0.002( عند مستوى داللة )3.768)

 البعدي  .
المترابطة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها  أما فً متغٌر)االنتباه المنمسم _ البصري( وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات

( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة الضابطة  ولصالح 14( ودرجة حرٌة  )0.008( عند مستوى داللة )3.121المحسوبة )
 االختبار البعدي  .
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عنثد افثراد المجموعثة الضثابطة الثى ظهثور وٌعزو الباحث تطور االنتباه المنمسم )السمعً والبصري ( ولو بشثكل ملحثوظ  المناقشة :

دور المثدرب اثنثثاء اداء التمرٌنثات فهثثو ٌمثوم بتوجٌثثه الالعبثٌن وإرشثثادهم نحثو االٌعثثاز الصثحٌح فهثثو ٌمثوم بثثإطالق اصثوات او اشثثارات 
لوب , والحرص على الدلة مختلفة تجعل الالعبٌن اكثر تركٌزا وانتباها فً الموالف التعلٌمٌة مما ٌجعلهم "ٌمٌلون نحو تحمٌك االداء المط

 . (147: 13)فً اداء المهارة بصورة صحٌحة , فضال عن المٌل لالنتباه نحو التفاصٌل والجزئٌات الدلٌمة فً االداء
 : لٌلها ومناقشتها للمجموعة التجرٌبٌةعرض نتائج االنتباه المنقسم وتح 4-1-2

 ( 3جدول )

 لتجريبيةلمسجسهعة ا قيم نتائج االنتباه السشقدم في يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية

 الستغير ت
وحدة 
 القياس

ي االختبار القبمي  االختبار البعد
 ع ف َس ف

 tقيسة 
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س ع س الداللة

االنتباه المنمسم  0
 السمعي

 درجة
736034 3062.. 3364.4 06704 

-
3367.3 376703 76330 36333 

االنتباه االمنمسم  7
 البصري

 درجة
336220 367.0 3.6030 0673. -46003 .6.33 7630. 36333 

( الفثروق فثً لثٌم نتثائج االنتبثاه المنمسثم) السثمعً, البصثري( فثً 3فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنثة البحثث , ٌبثٌن الجثدول ) 
وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة المجموعة التجرٌبٌة أظهرت فرولاً بٌن االختبارٌن المبلثً  االختبارٌن المبلً والبعدي

 والبعدي .
فثثً متغٌر)االنتبثثاه المنمسثثم_ السثثمعً( وباسثثتخدام اختبثثار ) ت ( للعٌنثثات المترابطثثة السثثتخراج الفثثروق , إذ بلغثثت لٌمهثثا المحسثثوبة ف
( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة  ولصالح االختبثار  14( ودرجة حرٌة  ) 0.001عند مستوى داللة ) (4.152)

 البعدي  .
أمثا فثثً متغٌر)االنتبثثاه المنمسثثم_ البصثثري( وباسثثتخدام اختبثثار ) ت ( للعٌنثات المترابطثثة السثثتخراج الفثثروق , إذ بلغثثت لٌمهثثا المحسثثوبة 

( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة  ولصالح االختبثار  14( ودرجة حرٌة  ) 0.001ستوى داللة )( عند م4.136)
 البعدي .

ة: ش البصثري"(  -( للمجموعثة التجرٌبٌثة فثً لثٌم نتثائج )االنتبثاه المنمسثم "السثمعً 3من خالل النتائج التً عرضت فً الجدول) المناق

فروق معنوٌة بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة ولصالح االختبثار البعثدي, اذ ٌعثزو الباحثث  والتً تشٌر الى ان هنالن
مثن  التطور الحاصل فً لٌم نتائج اختبار االنتباه المنمسم للمجموعة التجرٌبٌة الى تأثٌر التمرٌنات المهارٌة المركبة المعدة والمخطثط لهثا

حث هذه التمرٌنات بأسس علمٌثة ذات اهثداف عملٌثة وعلثى وفثك منظومثة الرٌهثاكوم المعرفٌثة وادخثل علٌهثا لبل الباحث, حٌث صمم البا
الوسائل المساعدة لكً تناسب عمل كل لدرة عملٌة ومهارٌة وعلى طول مدة تنفٌذ هذه التمرٌنات داخل اطار الوحدة التدرٌبٌة مع التركٌز 

ك ٌتناسب مع لدرات الالعبٌن والتوجٌهات المستمرة خالل اداء التمرٌنات مثع العمثل علثى على التكرارات المبرمجة والمناسبة بشكل دلٌ
تصثثحٌح االخطثثاء عثثن طرٌثثك االعثثادة بثثالتكرارات الموضثثوعة اصثثال والتثثً اسثثهمت بالتثثأثٌر االٌجثثابً علثثى مسثثتوى الالعبثثٌن,اذ ٌعثثزو 

وتطثوره عنثد افثراد العٌنثة الثى التمرٌنثات الممترحثة التثً اشثتملت الباحث معنوٌة الفروق فً نتائج االنتباه المنمسم)السثمعً والبصثري(, 
على سرعة االداء واالستمرارٌة فً التكرارات والتحرن الصحٌح فً الساحة,اذ تعتمد تمرٌنثات االنتبثاه المنمسثم علثى اطثالق مثٌثرٌن او 

طلبه وبهثذه فهثو ٌمسثم عملٌثة االنتبثاه, حٌثث ٌحتثاج اكثر وعلى الالعب استالم المثٌرات ومعالجتها واالستجابة لكل مثٌر على حسب ما ٌت
االنتباه المنمسم الى النشاط الذهنً المتواصل حتى ال ٌشكل اي تأخر فثً رد الفعثل المطلثوب الثذي ٌحتاجثه الالعثب, وٌثنعكس ذلثن علثى 

موم بنفس الولت عزل كل المثٌثرات التثً االداء المهاري الن االنتباه طبٌعة ارادٌة اثناء المباراة ٌركز الالعب فٌه على عملٌات اللعب وٌ
( الى "االنتباه المنمسم مهم جدا اثنثاء التثدرٌب او المنافسثة حتثى ٌثتمكن الالعثب مثن 2003تحٌط به, وٌشٌران) وجدي الفاتح ودمحم السٌد 

ٌثتم ذلثن مثن خثالل التثدرٌب فثً االدران الحمٌمً والدلٌك للموالف بحٌث ٌستطٌع تادٌة العملٌة الذهنٌة السابمة بسرعة وبطرٌمة سثلٌمة, و
 (286: 12")الوحدة التدرٌبٌة

 : التجرٌبٌةلٌلها ومناقشتها للمجموعتٌن الضابطة وعرض نتائج االنتباه المنقسم وتح 4-1-3
 ( 4جدول )

زابظة و  قيم نتائج االنتباه السشقدم يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في  لتجريبيةالمسجسهعتين ال

 الستغيرات ت
زابظة   T السجسهعة التجريبية  السجسهعة ال

 السحدهبة
مدتهى 
 ع س ع س الداللة

 36300 .0673 06704 3364.4 46333 336.30 السمعي –االنتباه المنمسم  3

 .3633 06.34 .0673 3.6030 062.2 3762.3 البصري –االنتباه المنمسم  0
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( الفروق فً لٌم نتائج االنتباه المنمسم)السمعً ,االنتباه المنمسم فً 4فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدول )
االختبار البعدي وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة أظهرت فرولاً فً االختبار 

 البعدي.
( 2.418فً متغٌر)االنتباه المنمسم_ السمعً( وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المستملة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسثوبة )ف

   ٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة( , فً االختبار البعدي للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌب 28( ودرجة حرٌة ) 0.022عند مستوى داللة )
ر)االنتبثثاه المنمسثثم_ البصثثري( وباسثثتخدام اختبثثار ) ت ( للعٌنثثات المسثثتملة السثثتخراج الفثثروق , إذ بلغثثت لٌمهثثا المحسثثوبة أمثثا فثثً متغٌ

( , فثثً االختبثثار البعثثدي للمجمثثوعتٌن الضثثابطة والتجرٌبٌثثة ولصثثالح  28( ودرجثثة حرٌثثة  ) 0.008( عنثثد مسثثتوى داللثثة )2.857)
 المجموعة التجرٌبٌة .

 -( للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً لٌم نتائج )االنتباه المنمسم " السمعً 4خالل النتائج التً عرضت فً الجدول)من  المناقشة: 

  البصري"( والتً تشٌر الى ان هنالن فروق معنوٌة ذات داللة احصائٌة فً االختبارات البعدٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .
رٌبٌثثثة علثثثى المجموعثثثة الضثثثابطة الثثثى التمرٌنثثثات المهارٌثثثة المركبثثثة المعطثثثاة للمجموعثثثة ٌعثثثزو الباحثثثث سثثثبب تطثثثور المجموعثثثة التج

التجرٌبٌة,حٌث عملت هذه التمرٌنات على وفك النظرٌات التً بنٌت علٌها منظومة الرٌهاكوم المعرفٌثة والتثً تهثدف الثى تطثوٌر االنتبثاه 
دة من السهل الثى الصثعب ومثن البسثٌط الثى المعمثد ممثا جعثل تنفٌثذها المنمسم ألفراد عٌنة البحث,اذ تدرجت هذه التمرٌنات من حٌث الش

 بطرٌمة مالئمة المكانٌات الالعبٌن الناشئٌن والتً ضمنت تطور ملحوظ الفراد المجموعة التجرٌبٌة . 
ٌثثة اي ان وان تفثثوق المجموعثثة التجرٌبٌثثة علثثى المجموعثثه الضثثابطة هثثو نتٌجثثة اسثثتخدام المثٌثثرات بشثثكل رئٌسثثً فثثً تمثثارٌن التجرٌب

د فثً التمرٌنات ال تؤدى اال بعد استمبال المثٌر وذلن ٌكون هدفها تنمٌة الجانب العملً اما الضابطة فمد اكتفت بالمثٌرات العادٌة التً توج
 التمرٌنات الٌومٌة.

اكثر من التمرٌنات االخرى  وتكمن فائدة هذه التمرٌنات فً كونها تمرٌنات موجهه اي لها لابلٌة على توزٌع المثٌرات السمعٌة والبصرٌة
لذى ٌجب اعتباراها وسٌلة فعاله ترتبط بالنواحً العملٌة والمهارٌة,حٌث اتسمت التمرٌنات بهدفٌن ,هدف عملً وهدف مهاري وصممت 

  بأسلوب علمً دلٌك ٌالئم مستوى الالعبٌن مع مراعاة الفروق فً انماطهم الذهنٌة . 
تباه المنمسم)السمعً _ البصري( وٌعزو الباحث سبب تفوله فً المجموعة التجرٌبٌة على اذ اظهرت النتائج تطور فً متغٌر االن

المجموعة الضابطة الى طبٌعة التمرٌنات المهارٌة المركبة التً نفذتها المجموعة التجرٌبٌة والتً كان لها مردود اٌجابً فً تطوٌره اذ 
معٌة وبصرٌة وفما لما موجود فً منظومة الرٌهاكوم المعرفٌة,اذ اعطت هذه تم استخدام تمرٌنات ذات اهداف عملٌة ومهارٌة بمثٌرات س

التمرٌنات فرصة جٌدة لعٌنة البحث لمالحظة االنتباه على لسمٌن السمعً والبصري واستمبال المثٌرات من المحٌط واالحساس بالمهارة 
الواردة من مراكز االعصاب والعضالت وبالتالً ادى الى ومحاولة اعادتها وتكرارها عملٌا مما ٌعزز دلة اشارة االنتباه الصادرة و

تطور المهارات,وهذا ما ٌشٌر الٌه )هاره("ان االنتباه ال ٌمكن االستغناء عنه فً التدرٌب اثناء المبارٌات حٌث تحدث موالف وحاالت 
المفاجئة والصعوبات الغٌر متولعه التً لعب تتطلب من الالعب المالحظة المستمرة وتركٌز دائم حتى ٌمكنه التغلب على هذه الموالف 

 .(296: 10غالبا ما تظهر فً موالف اللعب الحمٌمٌة")

 وتحلٌلها ومناقشتها :  عرض نتائج مهارتً المناولة والدحرجة بكرة القدم 4-2
 وتحلٌلها ومناقشتها للمجموعة الضابطة : عرض نتائج مهارتً المناولة والدحرجة بكرة القدم 4-2-1

 (5 الجدول)
زابظة ميارتي السشاولة والدحرجةيبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في   لمسجسهعة ال

 الستغير ت
وحدة 
 القياس

ي االختبار القبمي  االختبار البعد
 ع ف َس ف

 tقيسة 
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س ع س الداللة

0 
 36337 06420 363.3 36370 .3623 006233 36342 076320 الزمن الدحرجة

7 
 المناولة

 الدرجة
306733 36323 3460.4 06037 -06..4 06..2 36.33 36333 

( الفروق فً لٌم مهارتً الدحرجة والمناولة  فً االختبارٌن المبلً 5فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدول )
  وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة المجموعة الضابطة أظهرت فرولاً بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي والبعدي

( عند مستوى 2.793ففً متغٌر الدحرجة وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسوبة )
 ( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة الضابطة  ولصالح االختبار البعدي  .  14 ( ودرجة حرٌة )0.014داللة )

( عند مستوى 5.611أما فً متغٌر المناولة وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسوبة )
 مبلً والبعدي للمجموعة الضابطة  ولصالح االختبار البعدي  . ( , بٌن االختبارٌن ال 14( ودرجة حرٌة ) 0.000داللة )

( للمجموعة الضابطة لالختبارات المهارٌة )المناولة والدحرجة( والتً تشٌر 5من خالل النتائج التً عرضت فً الجدول) المناقشة:

 الى ان هنالن فروق معنوٌة بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة الضابطة .
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ٌعزو الباحث هذه الفروق الى المنهج المستخدم من لبل المدرب , حٌث ان التمدم الحاصل فً مهارة الدحرجة سببه تكرار تمرٌنات 
الجري بالكرة فً اغلب الموالف التدرٌبٌة فً االحماء ولبل ممارسة المهارات االخرى كالمناولة والتهدٌف والمناورة والخداع وغٌرها 

معنوٌتها وٌشٌر )مفتً ابراهٌم( " ان تكرار التمرٌنات فً الوحدات التدرٌبٌة ٌجعل من الالعبٌن الل خطأً فً فمدان وهذا مما ٌؤدي الى 
ً بها نتٌجة لزٌادة احساس الالعب بالكرة , مما ٌجعل الالعب ٌأخذ الوضع المالئم ألداء المهارة ومن ثم تجنب  الكرة وأكثر تحكما

  (22: 9.)تكسبه التوافك الجٌد ألداء المهارة" االخطاء التً ٌمع فٌها كما انها
وٌعزو الباحث سبب معنوٌة مهارة المناولة الى ان المجموعة الضابطة لد حصلت على كمٌة مناسبة من التكرارات وهذا ادى الى 

د تكرارات مالئمة تتٌح تطورها وبوجود التغذٌة الراجعة فً االسلوب المتبع من لبل المدرب اذ ان المهارة ٌكفً الحصول علٌها بوجو
( إلى "إن التكرار ٌمودنا إلى التعلم وفك 1983لكل فرد من افراد العٌنة التطور فٌها وهذا ما ٌشٌر الٌه )سٌد دمحم وممدوح عبد المنعم 

 ( 126: 3".)النظرٌة التً تمول إلى إن االستجابة الناجحة هً االستجابة األكثر تكرار وحداثة
 : لٌلها ومناقشتها للمجموعة التجرٌبٌةوتح ً المناولة والدحرجة بكرة القدمعرض نتائج مهارت 4-2-2

 (6الجدول)
 لمسجسهعة التجريبيةميارتي السشاولة والدحرجة يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في 

 الستغير ت
وحدة 
القيا
 س

ي االختبار القبمي  االختبار البعد
 ع ف َس ف

 tقيسة 
السحده 

 بة

مدتهى 
 ع س ع س الداللة

 36333 46303 36.04 063.3 ..360 036003 36220 0767.3  الدحرجة 0

 36333 306334 06333 46300- 060.2 4..036 36.34 306300  المناولة 7

الدحرجثة والمناولثة  فثً االختبثارٌن المبلثً  ( الفروق فً لٌم مهثارت6ًفً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدول)
 والبعدي وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة المجموعة التجرٌبٌة أظهرت فرولاً بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي  . 

( عنثد مسثتوى 7.525لمحسثوبة )ففً متغٌر الدحرجة وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة السثتخراج الفثروق , إذ بلغثت لٌمهثا ا
 ( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة ولصالح االختبار البعدي  .  14( ودرجة حرٌة ) 0.000داللة )

عند مستوى  (13.157أما فً متغٌر المناولة وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسوبة )
 ( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة ولصالح االختبار البعدي  . 14( ودرجة حرٌة ) 0.000داللة )

( لالختبارات المهارٌة )المناولة والدحرجة( والتً تشٌر الى ان هنالن فروق 6من خالل النتائج التً عرضت فً الجدول) المناقشة:

 رات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة .معنوٌة بٌن االختبا
ٌعزو الباحث سبب معنوٌة الفروق لصالح االختبار البعدي فً مهارتً ) المناولة والدحرجة( وتطورها الى التمرٌنات المهارٌة المركبة 

ء نتٌجة تطور المدرات التً تم تصمٌمها وفك منظومة الرٌهاكوم المعرفٌة,وان تطور هذه المهارات فً المجموعة التجرٌبٌة جا
الٌمظة _ مع االشارة ,الٌمظة الذهنٌة _ بدون اشارة ,االنتباه المنمسم _ السمعً, االنتباه المنمسم _البصري ,محٌط الرؤٌا _ العملٌة)

لابلٌة الالعبٌن  التً تطورت نتٌجة التمرٌنات المستخدمة وبالتالً ادت الى زٌادةمعدل العٌن الٌسار ,محٌط الرؤٌا _ معدل العٌن الٌمٌن(
على استمبال المثٌرات ومعالجتها بشكل سرٌع واعطاء النتائج المطلوبة بالولت المحدود وهذا ٌساعد الالعبٌن فً اداء المهارات بشكل 

 افضل.
اء ما وتم ادخال هذه التمرٌنات الى الوحدات التدرٌبٌة ونتٌجة التدرٌب المستمر والمتواصل ادت الى زٌادة لدرت الالعب على اد

مطلوب منه من مهارات خاصة او نواحً خططٌة, ومن خالل اسلوب الربط بٌن المهارتٌن )المناولة والدحرجة( ادى للوصول بالعب 
)عبد علً نصٌف ولاسم حسن ٌجٌد اداء اكثر من مهارة والربط بٌنهما وتأدٌة واجبات خططٌة لصالح الفرٌك, وهذا ما اكده 

ستخدمة إذا احتوت على عنصر من الفعالٌة أو اللعبة الرٌاضٌة تكون وسٌلة فعالة ومهمة تؤثر بشكل ( "إن التمرٌنات الم1980حسٌن,
 (87: 6فعال عند ارتباطها بتمرٌنات السباق".)

وعند منالشة كل مهارة, ٌعزو الباحث سبب تطور مهارة )الدحرجة( الى التمرٌنات المهارٌة المركبة فمد تم التركٌز على هذه المهارة 
وادراجها فً جمٌع التمرٌنات وذلن ألهمٌتها لالعب كرة المدم لٌتمكن االحتفاظ بالكرة ألطول فترة ممكنة وكذلن ٌتمكن من اداء 
الواجبات الخططٌة لصالح الفرٌك, اذ ٌشٌر )مختار احمد( بأن " الجري بالكرة من المهارات االساسٌة والمهمة لكل العب , والكرة 

 (128: 8ركة السرٌعة مع تغٌٌر االماكن والمراكز سواء أكان بالكرة ام بدونها")الحدٌثة تعتمد على الح
ل اما مهارة المناولة فٌعزو الباحث الفروق المعنوٌة الى فاعلٌة التمرٌنات المهارٌة المركبة وبالتشكٌالت والمساحات المختلفة وبالوسائ

المهارة اذ احتوت التمرٌنات الممترحة جمٌعها على مهارة المناولة نظرا  المساعدة المحفزة التً كان لها المردود االٌجابً فً تطوٌر
ألهمٌتها لالعب كرة المدم وألنها االكثر استخدامها للوصول الى هدف المنافس بألل ولت ممكن, وان الغرض من تكرار مهارة المناولة 

التً ٌستخدمها )لصٌرة , متوسطة,طوٌلة( والحرص على  فً التمرٌنات هو مساعدة الالعب على تمدٌر المسافة ومعرفة نوع التمرٌرة
( "من خالل المناولة ٌتم تنظٌم الهجوم واالحتفاظ بالكرة , وٌؤثر فً المناولة االداء 1991الدلة فً االداء, اذ ٌشٌر )صباح رضا جبر

واختٌار الولت المناسب إلرسال المناولة المهاري لالعبوتأثٌر ذلن فً دلة المناوالت وكذلن نوع المناوالت وأسلوب تنفٌذ المناوالت 
 (145-144: 4وهً الفعالٌة االكثر تكرارا فً كرة المدم")
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وٌرى الباحث فً ضوء النتائج التً تم التوصل إلٌها, وسبب معنوٌة وتطور المهارات االساسٌة بكرة المدم )المناولة والدحرجة( لم ٌأت 
ٌر التمرٌنات المهارٌة المركبة مما ادى بالمهارات المذكورة انفا الوصول الى هذا بالصدفة او بصورة عشوائٌة, بل جاء نتٌجة تأث

المستوى من التطور مما ٌؤكد الفاعلٌة العالٌة للتمرٌنات الممترحة فً تطوٌر مستوى االداء المهاري واالرتماء به إلفراد المجموعة 
  التجرٌبٌة .  

  : لٌلها ومناقشتها للمجموعتٌن الضابطة و التجرٌبٌةوتح كرة القدمعرض نتائج مهارتً المناولة والدحرجة ب 4-2-3

 ( 7الجدول) 
ي ل زابظة والتجريبية في االختبار البعد  سيارتي السشاولة والدحرجةيبين الفروق بين السجسهعتين ال

 الستغيرات ت
زابظة   T السجسهعة التجريبية  السجسهعة ال

 السحدهبة
مدتهى 
 ع س ع س الداللة

 36333 .06.3 ..360 036003 .3623 006233 الدحرجة 3

 36333 .7637 060.2 4..036 06037 3460.4 المناولة 0

الدحرجثة والمناولثة فثً االختبثار البعثدي  ( الفثروق فثً لثٌم مهثارت7ًفً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدول )
 وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة أظهرت فرولاً فً االختبار البعدي.   

( عنثد مسثتوى 3.808ففً متغٌر الدحرجة وباسثتخدام اختبثار ) ت ( للعٌنثات المسثتملة السثتخراج الفثروق , إذ بلغثت لٌمهثا المحسثوبة )
 ( , فً االختبار البعدي للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة . 28( ودرجة حرٌة ) 0.001داللة )

( عنثد مسثتوى 4.046أما فً متغٌر المناولة وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المسثتملة السثتخراج الفثروق , إذ بلغثت لٌمهثا المحسثوبة )
 ( , فً االختبار البعدي للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة . 28( ودرجة حرٌة ) 0.000داللة )

( للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة لالختبارات المهارٌة )المناولة والدحرجة( 7من خالل النتائج التً عرضت فً الجدول) المناقشة:

 بٌن المجموعتٌن ولصالح المجموعة التجرٌبٌة . والتً تشٌر الى ان هنالن فروق معنوٌة 
ٌعزو الباحث سبب معنوٌة هذه الفروق الى التمرٌنات المهارٌة المركبة التً خضع لها افراد المجموعة التجرٌبٌة, اذ احتوت هذه 

اختلف عما تدرب علٌه التمرٌنات على وسائل متنوعة اسهمت فً حصول هذه الفروق والتطور الملحوظ عند افراد المجموعة,وهذا لد 
 افراد المجموعة الضابطة والذي اتضح من خالل نتائج االختبارات البعدٌة .

اذ ان التمرٌنات هدفت الى زٌادة لدرة الالعب فً تنفٌذ االداء المهاري بانسٌابٌة وتوافك وسرعة حركٌة عالٌة وبالتالً ساهمت هذه 
خططٌة وتنمٌة المدرات العملٌة فً الولت نفسه,اذ كانت التمرٌنات تؤدي بوضعٌات الزٌادة فً تطور الالعب فً النواحً المهارٌة وال

مختلفة وبوسائل مساعدة متنوعة كالدحرجة مع اشارة المصابٌح الضوئٌة والتمرٌر من خالل اٌعاز النشرات الضوئٌة,فضال عن العمل 
( الى"ان استعمال االدوات المساعدة فً 2000م عمر على زٌادة صعوبة التمرٌنات بزٌادة حركات وأوضاع جدٌدة , اذ ٌشٌر )سال

 (73: 2")التدرٌب على المهارات الحركٌة كان لها االثر الفعال فً تطوٌر هذه المهارات لدى الالعبٌن
ٌة وٌعزو الباحث سبب معنوٌة الفروق بٌن المجموعة التجرٌبٌة والضابطة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة الى نوعٌة التمرٌنات المهار

المركبة بواسطة الوسائل واألدوات المستخدمة التً نفذها افراد المجموعة التجرٌبٌة والتً هدفت الى تطوٌر لدراتهم فً مهارة المناولة 
ومن اوضاع مختلفة بهدف زٌادة ٌمظة الالعب فً كٌفٌة ادائها واالنتباه فً عملٌة ارسالها ضمن المجال البصري السلٌم الى الالعب 

التكرار ٌساعد الالعب على زٌادة االحساس بالكرة وبالتالً تزداد خبرته فً كٌفٌة التعامل معها وإرسالها بمختلف المسافات الزمٌل وب
بصورة دلٌمة وعلى وفك ما ٌتطلب منه اثناء المباراة,اذ ان التمرٌنات تمٌزت بوالعٌة وبدرجة مشابهه ألجواء المباراة التً سوف 

,فضال عن تخفٌف العبء البدنً والنفسً عن الالعب من خالل تهٌئة الجو المناسب والتشوٌك اثناء تنفٌذ تصادف الالعب داخل الملعب
التمرٌنات,فضال عن رغبة الالعب فً التطور نحو االفضل فً لعبة كرة المدم "المناولة الصحٌحة تغرس عند الالعب الثمة والوعً 

 (11: 9".)واإلدران الستخدام المناولة افضل استخدام
اما مهارة الدحرجة فٌعزو الباحث سبب معنوٌة الفروق فً االختبارات البعدٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ولمصلحة 
المجموعة التجرٌبٌة الى نوعٌة وفاعلٌة التمرٌنات المهارٌة المركبة والوسائل التً استخدمت اثناء تأدٌة هذه التمرٌنات, اذ تمٌزت 

ختلفة كلٌا عما كانو ٌتدربون علٌها افراد عٌنة البحث ومنها المصابٌح والنشرات الضوئٌة واألهداف الصغٌرة التمرٌنات بوسائل م
 الملونة والتً ساهمت فً تغٌٌر شكل التمارٌن وطبٌعٌة المسافات ونوعٌة الدحرجة التً ٌؤدٌها الالعبٌن,

والتً ادت الى تطوٌر المابلٌة الذهنٌة ورفع لدرة الالعب على التحكم بالكرة اثناء عملٌة الجري,كما استخدم الباحث مبدأ التدرج 
بالصعوبة اثاء لٌام الالعب بالجري بالكرة من خالل اضافة حركات جدٌدة وأداء مهارة المناولة مع الدحرجة لغرض زٌادة الضغط على 

ته على اداء المهارات االخرى وعدم فمدان الكرة مع استعمال عنصر الزمن بوصفه عنصرا اضافٌا لزٌادة الشدة الالعب وتطوٌر لدر
على الالعب,ونتٌجة الممارسة وعملٌة التكرار من خالل التمارٌن المهارٌة المركبة المتنوعة اثناء الوحدات التدرٌبٌة وتحت ظروف 

( "ٌتمٌز التدرٌب فً كرة المدم بالتخطٌط 1989حرجة,اذ ٌذكر )طه اسماعٌل واخرون مشابهه للعب ادى ذلن الى تطور مهارة الد
والتنظٌم واالستمرار وعلى اسس علمٌة لما ٌضمن مدة التأثٌر االٌجابً على مستوى الالعب واستمراره كممدمة فً الجوانب المختلفة 

 (17: 5")ٌح فً تكرارهلكرة المدم كمبدأ فً التدرج فً ارتفاع مستوى الحمل والتولٌت الصح
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وسائل مساعدة لربما بعثت روح المنافسة واإلثارة والتشوٌك عند الالعب فضال عن تعرٌضه الى متطلبات صعبة اخرى كما هو الحال 
 عند تعرٌضه الى مثٌرات مختلفة ومركبة .

لتدرٌبً الذي ٌستخدمه مع المجموعة وان التطور الذي حدث من خالل نتائج االختبار البعدي ٌرجع الى دور المدرب و المنهج ا 
اما المجموعة الضابطة فأن حدوث تطور بسٌط فً المٌاس البعدي للمهارات االساسٌة بكرة المدم ٌرجع الضابطة مما اثر بشكل اٌجابً 

المهارٌة المستخدمة  الى للة استعمال االدوات والوسائل المبتكرة او للة التنوع فً التمرٌنات فضال عن عدم التكرار المنظم للتمارٌن
   ملحوظ على المستوى المهاري والذهنً لالعبٌن .خالل الوحدات التدرٌبٌة , ولو تم استخدام 

ت :5 صيا والتو ت   .االستنتاجا

 االستنتاجات : 5-1
 استنادا الى النتائج التً توصل الٌها الباحث فمد خرج باالستنتاجات االتٌة : 

 البصري( .  –اظهرت النتائج أن استخدام التمرٌنات المهارٌة المركبة ساهمت فً تطور االنتباه المنمسم) السمعً  .1

 ان تحسن االنتباه المنمسم ادى الى تطوٌر المهارات االساسٌة بكرة المدم )المناولة , الدحرجة( .  .2

اشئٌن وذلن من خالل تطورهم فً االنتباه المنمسم والمهارات للتمرٌنات المهارٌة المركبة االثر االٌجابً الفعال ضمن فئة الن .3
 االساسٌة بكرة المدم 

البصري( و المهارات االساسٌة بكرة  –حممت المجموعة المجموعه التجرٌبٌة االفضلٌة فً تطوٌر االنتباه المنمسم) السمعً   .4
  على المجموعة الضابطة التً اتبعت المنهج المعد من لبل المدرب  . المدم )المناولة , الدحرجة(

 التوصٌات :  5-2  
 فً ضوء االستنتاجات التً توصل الٌها الباحث ٌوصً بما ٌأتً : 

 اعتماد التمرٌنات المهارٌة المركبة ضمن المناهج التدرٌبٌة المخصصة لفئة الناشئٌن بكرة المدم .  .0

 هارٌة المركبة ألنها تساعد على تطوٌر المدرات العملٌة المؤثرة فً بعض مهارات كرة المدم للناشئٌن .االهتمام بالتمرٌنات الم .7

 البصري( عن طرٌك تطبٌك برامج عملٌة تدرٌبٌة.   –االهتمام بتطوٌر االنتباه المنمسم ) السمعً  .3

 ضرورة تعدد المثٌرات المركبة فً التمرٌنات لغرض تحسن االستجابات العملٌة لدى الالعبٌن .   .4

اجراء بحوث ودراسات مشابهه لفئات عمرٌة اخرى لمعرفة نسبة مساهمة االنتباه المنمسم فً كل مهارة من المهارات  .5
 االساسٌة بكرة المدم

 

 ادر :ــــالمص                                                    
 .  878، ص 1989 ، مظابع التعميم العالي، بغداد،1ختبارات و القياس في التربية البدنية، جمهسهعة اإل : ريدان خريبط .1

رفات البدنية والسيارية الحركية لدى العبي كرة القدم: .8 ض ال ب الدائري في بع دمحم؛ اثر استخدام اسمهب التدري )رسالة  سالم عسر 
       73(ص2000ماجدتير،غير مشذهرة،كمية التربية الرياضية،جامعة السهصل،

هللا ومسدوح عبد السشعم؛ سيكهلهجيا التعمم بين الشظرية والتظبيق .3 دمحم خير  زة العربية لمظباعة والشذر ،بيروت،، سيد    .186ص ،1983دار الشي
رفهف الثالثة  صباح رضا جبر ) واخرون (؛ .4 -144ص ، 1991،  والشذر ، جامعة بغداد ،بغداد ، دار الحكسة لمظباعة ،كرة القدم لم

145 
 17،ص1989طو اسساعيل واخرون،كرة القدم بين الشظرية والتظبيق واإلعداد البدني،القاىرة،دار الفكر العربي، .5
ب، بغداد: مظبعة ا .6 ئ عمم التدري ف وقاسم حدن حدين؛ مباد ري  .87، ص1981لتعميم العالي،عبد عمي ن
رية النتقاء الشاشئين بكرة القدم ،اطروحة دكتهرا غير  .7 ر ض السحددات التخ محجهب ابراهيم ياسين السذيداني : تحديد العالقة بين بع

 8119(، 38مشذهرة ،كمية التربية الرياضية ،جامعة بغداد ، عدد )
ت،مظابع صهت الخميج،: 1مختار احسد أبشهيمي؛السيارات االساسية بكرة القدم،ط .8  188( ص1989)الكهي
ب كرة القدم،القاىرة،دار الفكر العربي ، .9 ي؛الجديد في االعداد السياري والخظظي لالع  .22،ص 1994مفتي ابراهيم حساد

ف،مظبعة جامعة السهصل، .11 ب الرياضي،ترجسة عبد عمي لظي  896،ص1999ىاره،عمم التدري
 . 89،ص8118رفية،االردن،دار صفاء، ىدى جسيل عبد الغشي،مشظهمة الريياكهم السع  .11
ى لمشذر والتهزيع،  .18 ب والسدرب،دار اليد ب الرياضي لالع س العمسية لمتدري دمحم لظفي الديد،االس رظفى الفاتح و   886،ص8113وجدي م

13. kahenman,d:attention and effort ,new jersey,1973,p147 
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 (1ملحق)
 وحدة التدرٌبٌة نموذج ال
 المهارٌة المركبةللتمرٌنات 

 هدف الوحدة : تطوٌر االنتباه المنمسم والمناولة والدحرجة                        االسبوع : االول                                                      
 % 80الشدة :                         الوحدة : االولى                                                       

 دلٌمة  3422الزمن :                        م                                      20/2/2021التارٌخ : السبت 

  

 القدم
 الذدة التسريشات السدتخدمة

 
زمن 

 التسرين 

الراحة  التكرار
بين 

 التكرار

الراحة  السجاميع
بين 

 السجاميع

زمن 
االداء 
 الفعمي

 
 
 
 
 

 الرئيدي

ب بدحرجة الكرة بين ) ص 5يقهم الالع ( شهاخ
ص  مهضهعة بسدافات متداوية بين كل شاخ

ب يسكشو من استخدام 2وأخر ) ( متر، والالع
الرجل اليسشى أو اليدرى أو كمتييسا حتى 
ص، وبعدىا يقهم بسشاولة  رل إلى أخر شاخ ي
ب  الكرة إلى احد الالعبين الهاقفين عمى الجان

رباح  ممتر وأما (5بسدافة ) ب م كل الع
رباح  . وعشد اشتعالو يتم التسرير باتجاه الس

 

81% 

 
 
 
 
 ثا 7

 
 
 
 
8 

 

 
 
 
 
 ثا 41

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 ثا 181

 
 
 
 
 د 1114

ب في وسط دائرة من الالعبين ف الالع  يق
ب  رابيح ويقهم الالع وتحيط بيم دائرة من الس
السركز بالسشاولة إلى العبي السحيط بالتشاوب 

رابيح يقهم وعشد  رباح من الس أشتعال م
رباح السذتعل  ب بالدحرجة باتجاه الس الالع

رابيح أمام الالعبين(.  )يتم وضع الس

81%  

 
 
 
 ثا 6

 
 
 
8 

 
 
 
 ثا 41

 
 
 
3 

 
 
 
 ثا 181

 
 
 
 د 11

ب  تم تذكيل دائرتين من الالعبين واحد بجش
ف  رابيح ويق األخرى تحيظيم مجسهعة من الس
ى الدائرتين ويقهم بالسشاولة  ب وسط أحد الع
إلى العبي الدائرة بالتشاوب وعشد اشتعال أحد 
ب بدحرجة الكرة إلى  رابيح يقهم الالع الس
س التسرين.  الدائرة الثانية ويقهم بالسشاولة بيا نف

81 % 

 
 
 ثا 8

 
 
 

 
 
8 

 
 
 ثا 41

 
 
3 

 
 
 ثا 91

 
 
 د 1118

 


