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فً مهارتً المناولة والدحرجة بكرة القدم لناشئً مراكز  ةالمؤثر الٌقظة الذهنٌةت مهارٌة مركبة بتأثٌر تمرٌنا
 الموهوبٌن فً الفرات االوسط  

 
                                                                                          مدٌرٌة تربٌة المثنى                                       دمحم قاسم فلغوص   م.م 

 كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة /جامعة القادسٌة                                   رأفت عبد الهادي كاظم أ.د  

________________________________________________________  
 المستخلص 

فً  تلعب الٌمظة الذهنٌة فً المجال الرٌاضً دورا مهما اذ ان فً ضوبها ٌستطٌع الالعب أن ٌكون أكثر تركٌزا وانتباها فً كل ما ٌحٌط به
الولت الحاضر وتجاوز العدٌد من الصعوبات التً ممكن أن تواجهه وان جمٌع األلعاب الرٌاضٌة تحتاج إلى ٌمظة ذهنٌة الن من خاللها 

 كان المنافس أم الكرة أم الحكم ...الخ  فعلى سبٌل المثال لد ٌكون حجم االنتباه بالنسبة لالعب فً ٌوجه الالعب االنتباه إلى مثٌر معٌن سواء
مشكلة البحث من خالل اطالع الباحث  , فمد تجلتكرة المدم ٌتضمن كل من الكرة و الالعبٌن المنافسٌن وبعض الالعبٌن الزمالء والحكم

على العدٌد من البرامج التدرٌبٌة المطروحة ومالحظته الشخصٌة وجد ان الٌمظة الذهنٌة بنوعٌها)مع االشارة _ بدون االشارة( لم تلمى 
من لبل المدربٌن بإعداد تمرٌنات خاصة لتطوٌرها واستثمارها فً تطبٌك التكنٌن والتكتٌن الخططً وخصوصا ان الالعبٌن فً  اهتمام كبٌر

ناول هذه المرحلة العمرٌة بحاجة الى تمرٌنات تساعدهم لتطوٌر لدراتهم العملٌة وبالتالً تإدي الى تطوٌر المهارات األساسٌة بكرة المدم, وت
ذه المشكلة من خالل اعداد تمرٌنات مهارٌة مركبة على وفك التكنولوجٌا الحدٌثة منظومة الرٌهاكوم وإجراء دراسة تجرٌبٌة الباحث دراسة ه

العملٌة لمعرفة مدى تؤثٌرها على الٌمظة الذهنٌة المإثرة فً مهارتً المناولة والدحرجة بكرة المدم لالعبٌن الناشبٌن بشكل ٌخدم المابمٌن على 
للتمرٌنات المهارٌة المركبة االثر االٌجابً الفعال ضمن فبة الناشبٌن وذلن من خالل تطورهم فً اختبار  ولد استنتج الباحث ان التدرٌبٌة ,

  .الٌمظة الذهنٌة والمهارات االساسٌة بكرة المدم 

 المناولة , الدحرجة" ,  ٌقظة الذهنٌةمات المفتاحٌة :"الالكل
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abstract 
Mental alertness plays an important role in the sports field, and through its light, the player can 
be more focused and attentive in everything that surrounds him at the present time and 
overcome many of the difficulties that he may face, and also all sports need mental alertness 
because through it the player draws attention to A specific stimulus, whether it is the opponent, 
the ball, or the referee, etc. For example, the amount of attention for a football player may 
include both the ball and the competing players and some fellow players and the referee. The 
research problem was revealed through the researcher’s review of many proposed training 
programs and his personal observation found that both types of mental alertness (with signal - 
without signal) did not receive much attention from the coaches by preparing special exercises 
to develop and invest them in the application of technique and tactical tactics, especially that 
players at this age need exercises that help them to develop their mental abilities and thus lead 
to the development of Basic skills in football, and the researcher studied this problem by 
preparing compound skill exercises according to modern technology, the Rehacom system, 
and conducting an experimental study The researcher concluded that the compound skill 
exercises have an effective positive impact within the junior category through their 

development in the mental alertness test and basic skills in football .  
Key words; ' mental alertness , handling , dribbling' 
 

 مقدمة البحث واهمٌته : .1
هتمام الكبٌر من مختلف االعمار رجال ونساء وتتم متابعتها بشكل ألٌت باتعد لعبة كرة المدم اللعبة الشعبٌة االولى بالعالم حٌث حظ

 والمختصون والمدربون بالعملونظرا لذلن االهتمام لام الباحثون ة , والمارٌ واسع وخاصة مبارٌات كؤس العالم واأللعاب االولمبٌة
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وإظهار  لغرض الوصول الى المستوى المرموقعلى تطوٌر اللعبة من مختلف الجوانب وإدخال الوسابل واألجهزة والتمنٌات الحدٌثة 
 .اللعبة بؤكمل وأفضل صورة وتطوٌر النواحً الفنٌة والمهارٌة والبدنٌة والذهنٌة على وفك المنهاج الحدٌثة 

تلعب حٌث  وتطبٌك الخطط ألهمٌتها فً عملٌة التعلم (الٌمظة الذهنٌةومنها) ضر بدأ االهتمام بموضوع المدرات العملٌةفً الولت الحاو
فً الولت الحاضر  الٌمظة الذهنٌة دورا مهمآ اذ ان فً ضوبها ٌستطٌع الالعب أن ٌكون أكثر تركٌزا وانتباها فً كل ما ٌحٌط به

وتجاوز العدٌد من الصعوبات التً ممكن أن تواجهه وان جمٌع األلعاب الرٌاضٌة تحتاج إلى ٌمظة ذهنٌة الن من خاللها ٌوجه الالعب 
كرة المدم  االنتباه إلى مثٌر معٌن سواء كان المنافس أم الكرة أم الحكم ...الخ, فعلى سبٌل المثال لد ٌكون حجم االنتباه بالنسبة لالعب فً

     ٌتضمن كل من الكرة و الالعبٌن المنافسٌن وبعض الالعبٌن الزمالء والحكم ,
ت وان زٌادة الٌمظة الذهنٌة تساعدنا بشكل افضل على فهم انفسنا ألنها تمثل حالة االنتباه للحظة االنٌة ٌعنً االنتباه للمناظر واألصوا 

 والمشاعر التً تحدث من لحظة الى اخرى . وكل ما ٌحٌط باإلنسان , باإلضافة الى االفكار
اضحة كما ٌمكن مالحظة الٌمظة الذهنٌة بالنسبة لالعب الناشا عندما  ٌموم بتعلم مهارة جدٌدة بالنسبة له , اذ أن شدة االنتباه لدٌه تكون و

حركٌة الجدٌدة وهذا ٌختلف عن الالعب نظرا لمحاولته بذل المزٌد من الجهد فً عملٌة االنتباه لمحاولة فهم واستٌعاب هذه المهارة ال
 ودالمتمدم إذ ٌموم الالعب المتمدم باختٌار المثٌر الهام الذي ٌنبغً التركٌز علٌه وإغفال المثٌرات األخرى غٌر الهامة بدون بذل أي مجه

 (5 :169) . 
 ً المناولة والدحرجةمهارت فً ةالمإثر الذهنٌةٌمظة على ال ومن هنا تكمن اهمٌة البحث فً اعداد تمرٌنات مهارٌة مركبة لمعرفة تؤثٌرها

كرة المدم لناشبً المراكز الوطنٌة لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة للمدارس التخصصٌة فً الفرات االوسط سعٌا إلٌجاد وسابل جدٌدة ب
  ومتنوعة لتحمٌك اهداف اوسع فً العملٌة التدرٌبٌة وتطوٌر المهارات االساسٌة التً تخدم اللعبة .

ان الباحث كان ٌعمل فً المراكز التخصصٌة ومواكب للعملٌة التدرٌبٌة لكونه مدرس ومدرب لكرة المدم ومالحظته الشخصٌة وبعد  وبما
لمى اهتمام كبٌر من تلم  ٌمظة الذهنٌةالمطروحة وجد ان الاجراء الممابالت مع المدربٌن والمختصٌن واإلطالع على البرامج التدرٌبٌة 

فً تطبٌك التكنٌن والتكتٌن الخططً وخصوصا ان الالعبٌن فً هذه  اواستثماره ابإعداد تمرٌنات خاصة لتطوٌرهلبل المدربٌن 
المرحلة العمرٌة ٌتمتعون بمدرات تساعدهم على التعلم والتطور بالمهارات .  كما الحظ ان هذه التمرٌنات تمدم لالعبٌن بنفس المنهجٌة 

تكرارها فً معظم الموالف التعلٌمٌة , وعدم مراعاة الفروق الفردٌة لالعبٌن فً لدراتهم العملٌة  ونفس االسلوب وفً اغلب االحٌان ٌتم
مما ٌخلك مشكلة فً صعوبة التطور والوصول الى المستوى المطلوب لتحمٌك األهداف, وٌتم حل هذه المشكلة حسب رأي الباحث اذ تم 

الباحث ان ٌعد تمرٌنات مهارٌة مركبة على وفك التكنولوجٌا الحدٌثة منظومة  ادراج التمرٌنات بالطرق العلمٌة الحدٌثة لذلن ارتؤى
فً مهارتً المناولة والدحرجة بكرة المدم لالعبٌن  ةالمإثر ٌمظة الذهنٌةمدى تؤثٌرها على الالرٌهاكوم وإجراء دراسة تجرٌبٌة لمعرفة 

 الناشبٌن بشكل ٌخدم المابمٌن على العملٌة التدرٌبٌة .

 الغرض من الدراسة :  .2
 لالعبٌن الناشبٌن . المدم لمعرفة مدى تؤثٌرها على مهارتً المناولة والدحرجة بكرة ت مهارٌة مركبة بالٌمظة الذهنٌةاعداد تمرٌنا

 جرابات وتشمل : الطرٌمة واأل .3

 العٌنة :  3-1

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

  ( العب لكل مجموعة15التجرٌبٌة( بوالع ) –)الضابطة 

 تصمٌم الدراسة :  3-2

استخدم الباحث المنهج التجرٌبً بؤسلوب المجموعتٌن المتكافبتٌن ) التجرٌبٌة والضابطة ( من اجل تحمٌك اهداف وفروض البحث 

حدٌد مجتمع البحث والمتمثل بناشبٌن المراكز الوطنٌة لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة لكرة المدم للموسم لمالبمة طبٌعة المشكلة, ثم تم ت

( 150م( فً محافظات الفرات االوسط)المثنى , المادسٌة , بابل , النجف , كربالء( والبالغ عددهم ) 2021 -م 2020الكروي)

  العب ,

 ( ٌبٌن طرٌمة تنفٌذ متغٌرات البحث 1جدول )  

 

 ت

 

 العٌنات

 

 االختبار المبلً

 

التجربة 

 الربٌسٌة

 

 االختبار البعدي

 

 الخطوة االخٌرة

والمناولة  ختبارات الٌمظة الذهنٌةأ التجرٌبٌة 1

 والدحرجة

التمرٌنات 

المهارٌة 

 المركبة

اختبارات الٌمظة 

والمناولة  الذهنٌة

 والدحرجة

التعرف على 

نتابج الفروق بٌن 

االختبارٌن المبلً 

والمناولة  ختبارات الٌمظة الذهنٌةأ الضابطة 2 والبعدي 

 والدحرجة

المنهج المتبع 

من لبل 

 المدرب

اختبارات الٌمظة 

والمناولة  الذهنٌة

 والدحرجة
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 المتغٌرات المدروسة :  3-3

 و المناولة و الدحرجة  التمرٌنات المهارٌة المركبة والٌمظة الذهنٌة

 االختبارات المستخدمة : 3-4

 ( 24:12 ):  ختبار الٌمظة الذهنٌةأ .1
ٌبدأ االختبار مع رسالة تظهر على الشاشة فً حالة ٌكون رد الفعل مبكر أي لبل ظهور الشكل ولبل تغٌٌره عشوابٌا , وال تنتهً    

وٌكون أداء االختبار على جزبٌٌن وٌطلك علٌه التصمٌم  مرحلة التمرٌن إال اذا كانت ردود االفعال صحٌحة كل محاوالت التمرٌن ,
 وكالتالً: ABBAالبسٌط 
 .محاولة بدون منبهات صوتٌة 
 .محاولة مع اشارة صوتٌة 
 .محاولة مع اشارة صوتٌة 
 .محاولة بدون منبهات صوتٌة 

فً المرحلة االولى من االختبار ٌتم لٌاس زمن االستجابة للمفحوص فً النمر مجرد ظهور مربع ممتلا على الشاشة. أما فً المرحلة 
الثانٌة , ٌتم لٌاس زمن االستجابة لنفس المنبه البصري اثناء سماع صوت االشارة لبل ظهور المربع , وعلى المفحوص النمر فمط عند 

 ا ,ظهور المربع الممتل
 واالنتظار حتى ٌظهر مربع على الشاشة للنمر , ولٌس علٌه المٌام بؤي رد فعل عند سماع االشارة الصوتٌة.

( 10وفً كل محاولة ٌتم عرض شكلٌن من المنبهات على الشاشة , وتكون ردود االفعال فً كل محاولة على المنبهات البالغ عددها )
( منبهات اي فً كل محاولة ٌكون عدد المنبهات 6_5االفعال غٌر صحٌحة سوف ٌضاف )عندما تظهر على الشاشة , فإذا كانت ردود 

( 5( وٌضاف اكثر من )4( منبهات فً كل محاولة من المحاوالت )ال10( )بإشارة صوتٌة( بوالع )20( )بدون اشارة صوتٌة( و)20)
  17=  (6_5+ ) 10+  2فً حالة رد الفعل الخطؤ وكما موضح فً المعادلة التالٌة : 

 ( الى عدد ردود االفعال الصحٌحة.17العدد) -
( 20( منبه بإشارات صوتٌة و)20( بوالع )4( الى عدد المنبهات فً كل مرحلة من المراحل البالغ عددها )10وٌشٌر العدد ) -

 بمنبهات غٌر صوتٌة.
 ( هو مضاعفة المنبهات الصوتٌة وغٌر الصوتٌة .2العدد ) -
 . الى المنبهات التً تزداد فً حال رد الفعل الخطؤ (6_5وٌشٌر العدد ) -

 ( دلابك بدون مرحلة التمرٌن6ٌستغرق االختبار مدة الصاها ) -

 ( 38: 9: ) ختبار مهارة المناولة بكرة المدمأ .2

 م( .01( دوائر من بعد )3تسرير الكرة من الحركة نحه ىدف مرسهم عمى االرض مكهن من )     
 (287:  2) ميارة الدحرجة بكرة القدم : ختبارأ .3

  .  م( ذىابا وإيابا2( السدافة البيشية )قهائم  01 الجري الستعرج بالكرة بين )

   ٌسٌة :ئالتجربة الر 3-5

 ستطالعٌتان : التجربتان األ
عٌنة  ( العبٌن من خارج6المناولة و الدحرجة( على ) التجربة االستطالعٌة االولى للمهارات االساسٌة بكرة المدم ) عمل الباحث على اجراء

 ثنٌنافظة المثنى وذلن فً ٌوم االالمركز التخصصً لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة لكرة المدم فً مح البحث وتم اجراء التجربة على ملعب
فً تمام الساعة الثالثة من اجل معرفة الولت المستغرق ألجراء االختبارات وتنفٌذها ومعرفة مدى مالبمة االختبارات  م24/1/2021المصادف 

من ( العبٌن 4البصري( على منظومة الرٌهاكوم المعرفٌة على ) -لالنتباه المنمسم )السمعً لعٌنة البحث, بٌنما كانت التجربة االستطالعٌة الثانٌة
م فً تمام الساعة العاشرة صباحا فً مختبر الوحدة البحثٌة لعلم النفس الرٌاضً فً 25/1/2021بتارٌخ  ثالثاءث فً ٌوم الخارج عٌنة البح

  جامعة المادسٌة . –كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

كومأ ة الريها م منظو وفق  ى  ة عم مركب ة  ري مها ت   : عداد تمرينا
واعتمادا على النظرٌات التً بنً علٌها التمرٌنات فً منظومة الرٌهاكوم كون  ٌمظة الذهنٌةت مهارٌة مركبة بالتم تصمٌم تمرٌنا

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

 القبلٌة : ختباراتاأل 
تم إجراء االختبارات وذلن بعد تهٌبة مستلزمات البحث وأدواته وفرٌك العمل المساعد , وعمل الباحث على تثبٌت الظروف المتعلمة 
باالختبارات من حٌث الزمان والمكان من أجل العمل لدر المستطاع على خلك ظروف مشابهة عند إجراء االختبارات البعدٌة,اذ طبمت 

 ( العب وكانت كاالتً : 30على ) االختبارات

 م فً مختبر الوحدة البحثٌة لعلم النفس الرٌاضً فً كلٌة 11/2/2021المصادف  خمٌسكان ٌوم ال ٌمظة الذهنٌةلاختبار ا
 جامعة المادسٌة .  –التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 
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  م فً ملعب المركز الوطنً لرعاٌة 12/2/2021المصادف  الجمعةاالختبارات المهارٌة بكرة المدم ) المناولة والدحرجة( ٌوم
  الموهبة الرٌاضٌة فً محافظة المثنى

ة  ة المركب ري ت المها  : تطبيق التمرينا
على المجموعة  م21/4/2021المصادف  ربعاءالم ولغاٌة ٌوم ا21/2/2021الموافك  حدرٌنات المهارٌة المركبة ٌوم االتم تطبٌك التم

ولد عمد الباحث على تضمٌن مفردات التمرٌنات التجرٌبٌة 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( لتبلغ مجموع الوحدات )ربعاء,االحد( وحدة فً االسبوع اٌام )اال2) ( اسابٌع بوالع8) استغرق تطبٌك التمرٌنات
 وحدة تدرٌبٌة

  . طبمت التمرٌنات فً فترة االعداد الخاص 

  .نفذت التمرٌنات المهارٌة المركبة فً الجزء الربٌسً للوحدة التدرٌبٌة 

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

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

ة :     ت البعدي  االختبارا
( تم اجراء االختبارات البعدٌة بعد االنتهاء من تطبٌك مفردات التمرٌنات الممترحة على عٌنة البحث)المجموعة التجرٌبٌة

ً فً ذلن كل الظروف التً أجرٌت فٌها االختبارات المبلٌة من حٌث المكان والزمان  لمجموعتً البحث )الضابطة والتجرٌبٌة( مراعٌا
 وطرٌمة التنفٌذ واألدوات المستخدمة وتمت االختبارات البعدٌة كاألتً :

 م على ملعب المركز 24/4/2021المصادف  سبت)المناولة والدحرجة( ٌوم الاالختبارات المهارات االساسٌة بكرة المدم

 الوطنً لرعاٌة الموهبة الرٌاضٌة فً محافظة المثنى .

 م فً مختبر الوحدة البحثٌة لعلم النفس الرٌاضً فً كلٌة التربٌة 25/4/2021المصادف  حد( فً ٌوم االٌمظة الذهنٌة)الاختبار

 عة المادسٌة .جام –البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 الوسائل االحصائٌة :
  (.spssالباحث الوسابل االحصابٌة المناسبة لطبٌعة بحثه واختباراته وذلن من خالل الحمٌبة االحصابٌة )  استخدم

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

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

 وتحلٌلها ومناقشتها :  ض نتائج الٌقظة الذهنٌةعر 4-1
 وتحلٌلها ومناقشتها للمجموعة الضابطة : عرض نتائج الٌقظة الذهنٌة 4-1-1

 ( 2جدول )

زابظة قيم نتائج اليقظة الذىشية 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

 الٌمظة الذهنٌة  0
 مع االشارة

 درجة
.74.54 441.. 704425 44..4 -54.44 .4447 44022 24220 

الٌمظة الذهنٌة  2
 بدون االشارة

 درجة
.04702 54404 744205 4474. -047.5 .4.05 0444. 24212 

 
( فً بدون االشارة,  مع االشارة)  ٌمظة الذهنٌةوق فً لٌم نتابج ال(الفر2فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدول ) 

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

ففً متغٌر )الٌمظة الذهنٌة_ مع االشارة( وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسوبة 
الضابطة  ولصالح االختبار ( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة 14( ودرجة حرٌة  )0.006( عند مستوى داللة )3.200)

 .  البعدي
 أما فً متغٌر )الٌمظة الذهنٌة_ بدون االشارة( وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسوبة

 . الضابطة  ولصالح االختبار البعدي( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة 14( ودرجة حرٌة  )0.010( عند مستوى داللة )2.994)
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بدون االشارة( والتً تشٌر الى ان هنالن  -( الٌمظة الذهنٌة )مع االشارة 2من خالل النتابج التً عرضت فً الجدول) مناقشة :ال

 فروق معنوٌة بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة الضابطة.
الشارة( ولو بشكل ملحوظ الى زٌادة التكرار فً وٌعزو الباحث معنوٌة الفروق فً االختبار البعدي للٌمظة الذهنٌة)مع االشارة وبدون ا

المهارات اثناء اعطاء التمارٌن من لبل المدرب لالعبٌن خالل الوحدة التدرٌبٌة اذ ان متغٌر الٌمظة الذهنٌة ٌتطور نسبٌا مع تطور 
( "عندما ٌكون المثٌر  brown 2003التمرٌن فالمثٌرات المختلفة تولد الخبرة الحركٌة الكافٌة لدى الالعب الٌمظ وهذا ما ٌشٌر الٌه )

 لوٌا بما فٌه الكفاٌة ٌستحوذ على االنتباه الذي ٌظهر بؤنه مالحظة اولٌة , فٌتحول الشعور نحو المثٌر, وعلى هذا األساس فإّن األحداث
 . (884-822 :13) الحسٌة المحجوزة فً بإرة االنتباه هً التً تساعد فً التٌمظ وبصورة مركزة

 : لٌلها ومناقشتها للمجموعة التجرٌبٌةوتح عرض نتائج الٌقظة الذهنٌة 4-1-2
 ( 3جدول )

 لتجريبيةلمسجسهعة ا قيم نتائج اليقظة الذىشية يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في

 الستغير ت
وحدة 
 القياس

ي االختبار القبمي  االختبار البعد
 ع ف َس ف

 tقيسة 
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س ع س الداللة

الٌمظة الذهنٌة  0
 مع االشارة

 درجة
724702 .4044 0242.2 54254 -44702 .4..5 .4100 24221 

الٌمظة الذهنٌة  2
 بدون االشارة

 درجة
.44474 74041 754002 444.2 -54425 .4754 44750 24224 

 
( بدون االشارة, مع االشارة) ٌمظة الذهنٌةوق فً لٌم نتابج ال( الفر3) فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدول 

ً بٌن االختبارٌن  فً االختبارٌن المبلً والبعدي وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة المجموعة التجرٌبٌة أظهرت فرولا
 المبلً والبعدي .

م اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسوبة ففً متغٌر)الٌمظة الذهنٌة _ مع االشارة( وباستخدا
( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة  ولصالح االختبار  14( ودرجة حرٌة  ) 0.001( عند مستوى داللة )4.166)

 البعدي  . 
وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسوبة  أما فً متغٌر)الٌمظة الذهنٌة_ بدون االشارة(

( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة  ولصالح االختبار  14( ودرجة حرٌة  ) 0.003( عند مستوى داللة )3.572)
 البعدي  .

ة: ش بدون  – مع االشارة" ٌمظة الذهنٌةة فً لٌم نتابج )ال( للمجموعة التجرٌب3ٌل)من خالل النتابج التً عرضت فً الجدو المناق

"( والتً تشٌر الى ان هنالن فروق معنوٌة بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة ولصالح االختبار البعدي, اذ االشارة
للمجموعة التجرٌبٌة الى تؤثٌر التمرٌنات المهارٌة المركبة المعدة  ٌمظة الذهنٌةٌم نتابج اختبار الٌعزو الباحث التطور الحاصل فً ل

والمخطط لها من لبل الباحث, حٌث صمم الباحث هذه التمرٌنات بؤسس علمٌة ذات اهداف عملٌة وعلى وفك منظومة الرٌهاكوم المعرفٌة 
وعلى طول مدة تنفٌذ هذه التمرٌنات  ٌة بكرة المدمات االساسمهارالو الٌمظة الذهنٌةاعدة لكً تناسب عمل وادخل علٌها الوسابل المس

داخل اطار الوحدة التدرٌبٌة مع التركٌز على التكرارات المبرمجة والمناسبة بشكل دلٌك ٌتناسب مع لدرات الالعبٌن والتوجٌهات 
اصال والتً اسهمت بالتؤثٌر المستمرة خالل اداء التمرٌنات مع العمل على تصحٌح االخطاء عن طرٌك االعادة بالتكرارات الموضوعة 

وعندما تم تدرٌب الالعبٌن لوحظ حدوث تطور مرغوب به ٌضمن الوصول الى تحمٌك االهداف  االٌجابً على مستوى الالعبٌن,
التدرٌبٌة المرجوة والتً ساعدت على تنمٌة وتطوٌر المدرات الٌمظة الذهنٌة والمهارات االساسٌة بكرة المدم وعملت على زٌادة عنصر 

فٌعزو الباحث سبب معنوٌة الفروق للٌمظة الذهنٌة)مع االشارة _  الثارة والتشوٌك عند الالعبٌن المنفذٌن لهذه التمرٌنات بصورة إٌجابٌةا
المركبة والتً احتوت فً تركٌبها على متغٌر  بدون االشارة( عند افراد المجموعة التجرٌبٌة فً االختبار البعدي الى التمرٌنات المهارٌة

الٌمظة الذهنٌة من خالل االٌعازات التً ٌموم الالعب بتنفٌذها اثناء اداء التمرٌنات اذ تتضمن تمرٌنات الٌمظة الذهنٌة على المثٌرات 
ٌرات وٌموم الالعب بؤختٌار المثٌر السمعٌة والبصرٌة ونتٌجة التكرار والمحاولة تتم عملٌة استمبال سرٌعة من لبل الالعب لهذه المث

المناسب وسرعة المعالجة والتصرف,حٌث تبلغ اهمٌة الٌمظة الذهنٌة عند العب كرة المم بما ٌتوجب علٌه ان ٌكون على اعلى درجة من 
عب المزٌد من الموة والثمة الٌمظة واالستعداد للمثٌرات اآلنٌة,اذ تمنح الٌمظة الذهنٌة المزٌد من التركٌز فعند تركٌز االنتباه ٌكتسب الال

( "من خالل الٌمظة الذهنٌة ٌمٌل الالعب الى التنفس واإلحساس البدنً  breslin 2000والسٌطرة على جمٌع جوانب المباراة , وٌشٌر)
  (210 :14")والذهنً وإظهار االتجاه الممبول ألي تشتت ٌمكن ان ٌحدث

 : التجرٌبٌةومناقشتها للمجموعتٌن الضابطة ولٌلها وتح عرض نتائج الٌقظة الذهنٌة 4-1-3
 ( 4جدول )

زابظة و  قيم نتائج اليقظة الذىشية يبين الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية في  لتجريبيةالمسجسهعتين ال
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 الستغيرات ت
زابظة   T السجسهعة التجريبية  السجسهعة ال

 السحدهبة
مدتهى 
 ع س ع س الداللة

 24221 .4470 54254 0242.2 4..44 704425 مع االشارة -الٌمظة الذهنٌة  1

 24227 ..442 444.2 754002 .4474 744205 بدون االشارة -الٌمظة الذهنٌة  0

 االشارة(بدون , مع االشارة)ٌمظة الذهنٌةوق فً لٌم نتابج ال( الفر4فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث , ٌبٌن الجدول )
فً االختبار البعدي وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة أظهرت فرولاً فً االختبار 

 البعدي.
بة ففييً متغٌر)الٌمظيية الذهنٌيية_ مييع االشييارة ( وباسييتخدام اختبييار) ت ( للعٌنييات المسييتملة السييتخراج الفييروق , إذ بلغييت لٌمهييا المحسييو

( , فييً االختبييار البعييدي للمجمييوعتٌن الضييابطة والتجرٌبٌيية ولصييالح  28( ودرجيية حرٌيية ) 0.001( عنييد مسييتوى دالليية )3.528)
 المجموعة التجرٌبٌة .

أما فً متغٌر)الٌمظة الذهنٌة_ بدون االشارة(  وباسيتخدام اختبيار) ت ( للعٌنيات المسيتملة السيتخراج الفيروق , إذ بلغيت لٌمهيا المحسيوبة 
( , فييً االختبييار البعييدي للمجمييوعتٌن الضييابطة والتجرٌبٌيية ولصييالح  28( ودرجيية حرٌيية ) 0.005( عنييد مسييتوى دالليية )3.044)

 المجموعة التجرٌبٌة .

 مع االشارة" ٌمظة الذهنٌةً لٌم نتابج )ال( للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ف4من خالل النتابج التً عرضت فً الجدول) المناقشة: 

  "( والتً تشٌر الى ان هنالن فروق معنوٌة ذات داللة احصابٌة فً االختبارات البعدٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .بدون االشارة –
ٌعيييزو الباحيييث سيييبب تطيييور المجموعييية التجرٌبٌييية عليييى المجموعييية الضيييابطة اليييى التمرٌنيييات المهارٌييية المركبييية المعطييياة للمجموعييية 

ٌمظية تهيدف اليى تطيوٌر ال رٌنات على وفك النظرٌات التً بنٌت علٌها منظومة الرٌهياكوم المعرفٌية والتيًالتجرٌبٌة,حٌث عملت هذه التم
ألفراد عٌنة البحث,اذ تدرجت هذه التمرٌنات من حٌث الشدة من السيهل اليى الصيعب ومين البسيٌط اليى المعميد مميا جعيل تنفٌيذها  الذهنٌة

 الالعبٌن الناشبٌن والتً ضمنت تطور ملحوظ الفراد المجموعة التجرٌبٌة .  بطرٌمة مالبمة المكانٌات
وان تفييوق المجموعيية التجرٌبٌيية علييى المجموعييه الضييابطة هييو نتٌجيية اسييتخدام المثٌييرات بشييكل ربٌسييً فييً تمييارٌن التجرٌبٌيية اي ان 

لً اما الضابطة فمد اكتفت بالمثٌرات العادٌة التً توجد فيً التمرٌنات ال تإدى اال بعد استمبال المثٌر وذلن ٌكون هدفها تنمٌة الجانب العم
 التمرٌنات الٌومٌة.

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

  بؤسلوب علمً دلٌك ٌالبم مستوى الالعبٌن مع مراعاة الفروق فً انماطهم الذهنٌة . 
ٌمظة وهذا ٌظهر مدى تؤثٌر التمرٌنات المهارٌة المركبة التً ادخلت فً الوحدات التدرٌبٌة على تطوٌر بعض المدرات العملٌة ومنها )ال

مع االشارة( اذ تعد الٌمظة الذهنٌة واحدة من اهم المدرات العملٌة العملٌة التً ٌحتاجها الالعب الناشا بدرجة  –الذهنٌة "بدون االشارة 
كبٌرة وعالٌة لتعلم المهارات االساسٌة بكرة المدم وخاصة اثناء الوحدة التدرٌبٌة , وهذا ما اكده)رٌاض الحار("مهما كان مستوى 

تعداد لدى العب كرة المدم مثالً فً جمٌع النواحً فؤنه الٌصل الى مرحلة اتخاذ المرار المناسب اال اذا كان ٌمتلن درجة عالٌة من االس
  . (95 :1")الٌمظة الذهنٌة

بدون االشارة( اذ تم  –اذ بٌنت النتابج تفوق المجموعة التجرٌبٌة فً الٌمظة الذهنٌة الى التمرٌنات التً استخدمت بمثٌرات)مع االشارة 
 . استخدام تمرٌنات معرفٌة ذات اهداف عملٌة بوسابل مساعده وفماْ النماط العبً المجموعه التجرٌبٌة فً المهارات االساسٌة بكرة المدم

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

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

 الستغير ت
ي االختبار القبمي  االختبار البعد

 tقيسة  ع ف َس ف
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س ع س الداللة

 .2421 04544 147.7 141.4 24420 004472 14154 0.4244 الدحرجة 0

 24222 74011 04004 44.05- .0441 154005 14747 144.22 المناولة 2

( 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
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( 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 )
 بلً والبعدي للمجموعة الضابطة  ولصالح االختبار البعدي  . ( , بٌن االختبارٌن الم 14( ودرجة حرٌة ) 0.000داللة )

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

 الى ان هنالن فروق معنوٌة بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة الضابطة .
ٌ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 خطؤً فً فمدان وهذا مما ٌإدي الى 
ً بها نتٌجة لزٌادة احساس الالعب بالكرة , مما ٌجعل الالعب ٌؤخذ الوضع المالبم ألداء المهارة ومن ثم تجنب  الكرة وأكثر تحكما

  (22: 11.)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 

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

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

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

 الستغير ت
ي االختبار القبمي  االختبار البعد

 tقيسة  ع ف َس ف
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س ع س الداللة

 24222 54707 14005 44101 ..144 014402 24440 1..0.4 الدحرجة 0

 24222 144175 04122 54144- 040.4 024005 14.25 144744 المناولة 2

الدحرجة والمناولة  فً االختبارٌن المبلً  ( الفروق فً لٌم مهارت6ًفً 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  . 

( عند مستوى 7.525إذ بلغت لٌمها المحسوبة ) ففً متغٌر الدحرجة وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المترابطة الستخراج الفروق ,
 ( , بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة ولصالح االختبار البعدي  .  14( ودرجة حرٌة ) 0.000داللة )

( عند مستوى 13.157)أما 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 )

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

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

ة,وان تطور هذه المهارات فً المجموعة التجرٌبٌة جاء نتٌجة تطور المدرات التً تم تصمٌمها وفك منظومة الرٌهاكوم المعرفٌ
الٌمظة _ مع االشارة ,الٌمظة الذهنٌة _ بدون اشارة ,االنتباه المنمسم _ السمعً, االنتباه المنمسم _البصري ,محٌط الرإٌا _ العملٌة)

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

 افضل.
مستمر والمتواصل ادت الى زٌادة لدرت الالعب على اداء ما مطلوب منه وتم ادخال هذه التمرٌنات الى الوحدات التدرٌبٌة ونتٌجة التدرٌب ال

من مهارات خاصة او نواحً خططٌة, ومن خالل اسلوب الربط بٌن المهارتٌن )المناولة والدحرجة( ادى للوصول بالعب ٌجٌد اداء اكثر من 
( "إن التمرٌنات 1980علً نصٌف ولاسم حسن حسٌن, )عبدمهارة والربط بٌنهما وتؤدٌة واجبات خططٌة لصالح الفرٌك, وهذا ما اكده 

المستخدمة إذا احتوت على عنصر من الفعالٌة أو اللعبة الرٌاضٌة تكون وسٌلة فعالة ومهمة تإثر بشكل فعال عند ارتباطها بتمرٌنات 
 (87: 8السباق".)

مهارٌة المركبة فمد تم التركٌز على هذه المهارة وادراجها وعند منالشة كل مهارة, ٌعزو الباحث سبب تطور مهارة )الدحرجة( الى التمرٌنات ال
فً جمٌع التمرٌنات وذلن ألهمٌتها لالعب كرة المدم لٌتمكن االحتفاظ بالكرة ألطول فترة ممكنة وكذلن ٌتمكن من اداء الواجبات الخططٌة 

المهمة لكل العب , والكرة الحدٌثة تعتمد على الحركة لصالح الفرٌك, اذ ٌشٌر )مختار احمد( بؤن " الجري بالكرة من المهارات االساسٌة و
 (128: 10السرٌعة مع تغٌٌر االماكن والمراكز سواء أكان بالكرة ام بدونها")

المركبة وبالتشكٌالت والمساحات المختلفة وبالوسابل المساعدة  اما مهارة المناولة فٌعزو الباحث الفروق المعنوٌة الى فاعلٌة التمرٌنات المهارٌة
عب كرة المحفزة التً كان لها المردود االٌجابً فً تطوٌر المهارة اذ احتوت التمرٌنات الممترحة جمٌعها على مهارة المناولة نظرا ألهمٌتها لال

كن, وان الغرض من تكرار مهارة المناولة فً التمرٌنات هو مساعدة المدم وألنها االكثر استخدامها للوصول الى هدف المنافس بؤلل ولت مم
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الالعب على تمدٌر المسافة ومعرفة نوع التمرٌرة التً ٌستخدمها )لصٌرة , متوسطة,طوٌلة( والحرص على الدلة فً االداء, اذ ٌشٌر )صباح 
ر فً المناولة االداء المهاري لالعبوتؤثٌر ذلن فً دلة ( "من خالل المناولة ٌتم تنظٌم الهجوم واالحتفاظ بالكرة , وٌإث1991رضا جبر

المناوالت وكذلن نوع المناوالت وأسلوب تنفٌذ المناوالت واختٌار الولت المناسب إلرسال المناولة وهً الفعالٌة االكثر تكرارا فً كرة 
 (145-144: 6المدم")

وتطور المهارات االساسٌة بكرة المدم )المناولة والدحرجة( لم ٌؤت  وٌرى الباحث فً ضوء النتابج التً تم التوصل إلٌها, وسبب معنوٌة
ى من بالصدفة او بصورة عشوابٌة, بل جاء نتٌجة تؤثٌر التمرٌنات المهارٌة المركبة مما ادى بالمهارات المذكورة انفا الوصول الى هذا المستو

  توى االداء المهاري واالرتماء به إلفراد المجموعة التجرٌبٌة .  التطور مما ٌإكد الفاعلٌة العالٌة للتمرٌنات الممترحة فً تطوٌر مس
  : لٌلها ومناقشتها للمجموعتٌن الضابطة و التجرٌبٌةوتح عرض نتائج مهارتً المناولة والدحرجة بكرة القدم 4-2-3

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

 الستغيرات ت
زابظة   T السجسهعة التجريبية  السجسهعة ال

 السحدهبة
مدتهى 
 ع س ع س الداللة

 24221 .44.2 ..144 014402 24420 004472 الدحرجة 1

 24222 42.0. 040.4 024005 .0441 154005 المناولة 0

( الفروق فً لٌم مهارتً الدحرجة والمناولة فً االختبار البعدي 7ٌبٌن الجدول ) فً ضوء البٌانات المستخرجة ألفراد عٌنة البحث ,
 وكما مبٌن فً الجدول أعاله فإن طبٌعة أفراد العٌنة المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة أظهرت فرولاً فً االختبار البعدي.   

( عند مستوى 3.808الفروق , إذ بلغت لٌمها المحسوبة ) ففً متغٌر الدحرجة وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المستملة الستخراج
 ( , فً االختبار البعدي للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة . 28( ودرجة حرٌة ) 0.001داللة )

( عند مستوى 4.046المحسوبة )أما فً متغٌر المناولة وباستخدام اختبار ) ت ( للعٌنات المستملة الستخراج الفروق , إذ بلغت لٌمها 
 ( , فً االختبار البعدي للمجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة . 28( ودرجة حرٌة ) 0.000داللة )

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

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

ر الملحوظ عند افراد المجموعة,وهذا لد اختلف عما تدرب علٌه التمرٌنات على وسابل متنوعة اسهمت فً حصول هذه الفروق والتطو
 افراد المجموعة الضابطة والذي اتضح من خالل نتابج االختبارات البعدٌة .

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

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

 (73: 3")التدرٌب على المهارات الحركٌة كان لها االثر الفعال فً تطوٌر هذه المهارات لدى الالعبٌن
بب معنوٌة الفروق بٌن المجموعة التجرٌبٌة والضابطة ولصالح المجموعة التجرٌبٌة الى نوعٌة التمرٌنات المهارٌة وٌعزو الباحث س

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

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

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

 (11: 11".)واإلدران الستخدام المناولة افضل استخدام
اما مهارة الدحرجة فٌعزو الباحث سبب معنوٌة الفروق فً االختبارات البعدٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ولمصلحة 

لتمرٌنات المهارٌة المركبة والوسابل التً استخدمت اثناء تؤدٌة هذه التمرٌنات, اذ تمٌزت المجموعة التجرٌبٌة الى نوعٌة وفاعلٌة ا
التمرٌنات بوسابل مختلفة كلٌا عما كانو ٌتدربون علٌها افراد عٌنة البحث ومنها المصابٌح والنشرات الضوبٌة واألهداف الصغٌرة 

 افات ونوعٌة الدحرجة التً ٌإدٌها الالعبٌن,الملونة والتً ساهمت فً تغٌٌر شكل التمارٌن وطبٌعٌة المس
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 



- 9 - 

( "ٌ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 التؤثٌر االٌجابً على مستوى الالعب واستمراره كممدمة فً الجوانب المختلفة 

 (17: 7")ٌح فً تكرارهلكرة المدم كمبدأ فً التدرج فً ارتفاع مستوى الحمل والتولٌت الصح
اما المجموعة الضابطة فؤن حدوث تطور بسٌط فً المٌاس البعدي للمهارات االساسٌة بكرة المدم ٌرجع الى للة استعمال االدوات 

ٌة , والوسابل المبتكرة او للة التنوع فً التمرٌنات فضال عن عدم التكرار المنظم للتمارٌن المهارٌة المستخدمة خالل الوحدات التدرٌب
ولو تم استخدام وسابل 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 .
تدرٌبً الذي ٌستخدمه مع المجموعة وان التطور الذي حدث من خالل نتابج االختبار البعدي ٌرجع الى دور المدرب و المنهج ال 

   الضابطة مما اثر بشكل اٌجابً ملحوظ على المستوى المهاري والذهنً لالعبٌن .
ت :5 صيا والتو ت   .االستنتاجا

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

 ( . بدون االشارة – مع االشارة) ٌمظة الذهنٌةة ساهمت فً تطور الاظهرت النتابج أن استخدام التمرٌنات المهارٌة المركب .1

 ادى الى تطوٌر المهارات االساسٌة بكرة المدم )المناولة , الدحرجة( .  ٌمظة الذهنٌةان تحسن ال .2

بة الناشبٌن وذلن من خالل تطورهم فً االنتباه المنمسم والمهارات للتمرٌنات المهارٌة المركبة االثر االٌجابً الفعال ضمن ف .3

 االساسٌة بكرة المدم 

( و المهارات االساسٌة بدون االشارة – مع االشارة) ٌمظة الذهنٌةفضلٌة فً تطوٌر الحممت المجموعة المجموعه التجرٌبٌة اال  .4

  اتبعت المنهج المعد من لبل المدرب  .بكرة المدم )المناولة , الدحرجة( على المجموعة الضابطة التً 
 التوصٌات :  5-2  

 فً ضوء االستنتاجات التً توصل الٌها الباحث ٌوصً بما ٌؤتً : 

ض ميارات كرة القدم لمشاشئين .1   االىتسام بالتسريشات السيارية السركبة ألنيا تداعد عمى تظهير القدرات العقمية السؤثرة في بع

ى الالعبين .ضرورة تعدد السثيرات  .2  السركبة في التسريشات لغرض تحدن االستجابات العقمية لد

فً كل مهارة من المهارات االساسٌة  ٌمظة الذهنٌةرفة نسبة مساهمة الاجراء بحوث ودراسات مشابهه لفبات عمرٌة اخرى لمع .3
 بكرة المدم
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 (1ملحق)
 وحدة التدرٌبٌة نموذج ال

 للتمرٌنات المهارٌة المركبة
 والمناولة والدحرجة الوحدة : تطوٌر الٌمظة الذهنٌة هدف                        االسبوع : االول                                                      
 % 70الشدة :                         الوحدة : االولى                                                       

 دلٌمة  33.5الزمن :                        م                                      21/2/2021 التارٌخ : االحد

  

 القدم
 الذدة التسريشات السدتخدمة
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 الرئيدي

ب  ب بدحرجة الكرة وعمى الجان يقهم الالع
رابيح وعشد اشتعال أحد  مجسهعة من الس

ب بسشاولة الكرة وأثشاء  رابيح يقهم الالع الس
رافرة  ردر السدرب اصهات بال الحركة ي

ب  ب أن ال يدتجي كسثير سسعي وعمى الالع
رري فقط  لمسثير الدسعي واالستجابة لمسثير الب
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( متر وأما 3ترسم ثالث دوائر ممهنة بأقظار )
ص 5( متر تهجد )10الدوائر بسدافة ) ( شهاخ

ص  ب أن يدحرج الكرة بين الذهاخ وعمى الالع
ب بتسرير  ومن خالل ايعاز السدرب يقهم الالع

 الكرة إلى المهن الذي يحدده السدرب.
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ف العبان حامالن   عمسين بمهنين مختمفينيق
أحدىسا )أحسر( والثاني )أسهد( وعمى مدافة 

ص )10) ( بين كل 5( متر تهجد شهاخ
ص وأخر ) ب بدحرجة  ( متر,2شاخ يقهم الالع

ص األخير  الكرة بيشيا وحتى أن يجتاز الذخ
ب  ب تسرير الكرة إلى الالع ب من الالع يظم

ب ي يرفعو الالع  الذي يحسل غير المهن الذ
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