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Effect of using mental training accompanied with the random scheduling practice in 
developing some basic skills for goal keepers in football 

Prof.Dr.mohammed.k.Assmar  Asisst.Lectuer . Jameel.M. Hassan 

ABSTRACT 
The research has aimed at revealing the following . 

1-The effect of using mental training accompanied with the random scheduling practice In 
developing some basic skills for goal keepers in football. 
2- The effect of traditional style in sport clubs in developing some basic skills for goal 
keepers in football 
3- The differences of post-test between the two groups under discussion in some basic 
skills for goal keepers in football. 
- Experiential  method was used for its suitability to the nature of the study . sample of the 
study consisted of (16) goal keepers from Ninevah sport clubs for the year(2006–2007 
),which divided randomly by (Lot) into two equal groups in as much as (8) goal keepers for 
each group, one of which was empirical group and the other was control group . 
- Equivalence between the two groups was attained regarding the variables of the research 
such as (age, height, mass, intelligence, concentration, athletic, mental visualization, some 
physical of motor elements, some skills for goal keepers in football).the researchers has 
used(interviews, questionnaire, test and Measurement) For Collecting Data . The 
Researchers also Put Two Learning programs , one of them for the experimental group by 
mental training style and the other for the control group by traditional style in sport clubs , 
for a Period of(8) weeks in the amount of two learning units per a week for each group , 
each unit lasts for (90) minutes . 
- The researchers has used the following statistical means, arithmetic mean , standard 
deviation , and (T) test for paired and unpaired samples . 
- The researchers has attained the following conclusions:  
1- The mental training program accompanied with the random scheduling  practice and 
traditional style in sport clubs have shown a positive effective in developing some basic 
skills for goal keepers in football.  
2-Empirical group was superior the control group in all skill tests for goal keepers in 
football 

  :التعریف بالبحث -١
   : البحثوأهمیةالمقدمة ١-١

مـن الوســائل التعلیمیـة المهمـة التــي تـساعد علـى تعلــم  )المباشـر وغیــر المباشـر (بأسـلوبیهیعـد التـدریب الــذهني   
 الفعلــي لهــا ممــا األداء وتكرارهــا ذهنیــا دون  الحركــة كــامالً أداءالمهــارات األساســیة وتطویرهــا وذلــك مــن خــالل تــصور 

  . )٣٣-١٩٩٦،٢٩شمعون،( التحكم وتركیز االنتباه على تثبیتها عند المتعلم ، كما یساعد التدریب الذهني إلىیؤدي 
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لذا فان التدریب الذهني النشط ألداء مهارات معینة ینـتج عنـه نـشاط للعـضالت العاملـة فـي تلـك المهـارة وربمـا 
العـصبیة المرسـلة مـن الجهـاز العـصبي إلـى تلـك یكون محددًا ولكن فائدته تتـضح فـي تقویـة الممـرات الخاصـة باإلشـارة 

العضالت ، لـذلك فـان التـدریب الـذهني یـساعد الالعـب فـي تحقیـق المزیـد مـن المعرفـة والفهـم ألداء المهـارات األساسـیة 
هـــي بمثابـــة عملیـــة تنظـــیم التمـــرین فـــي ) الممارســـة(وٕان جدولـــة التمـــرین ). ١١٩، ٢٠٠٠راتـــب ، . (فـــي مواقـــف اللعـــب

التعلیمیــة علــى وفــق أســلوب علمــي مــدروس لغــرض تحقیــق أفــضل تعلــم وبــشكل یحفــز الالعبــین ویجعلهــم خــالل الوحــدة 
جدولــة وتعــد .أكثــر انــدفاعًا ورغبــة فــي أداء التمــارین مــن حیــث تسلــسل التمــارین وطرائــق تنفیــذها وتكراراتهــا وزمــن أدائهــا

 تـسهم بـشكل ایجـابي فـي ألنهـاعملیـة التعلیمیـة واحدة من الوسائل التي القـت االهتمـام مـن قبـل المختـصین بال الممارسة
 ومـن ضـمنها األداء عـن تـسهیل عملیـة الـتعلم وتحـسین ، فـضالً   تنفیـذهاوأسـالیبتحقیق التنوع في التمارین المـستخدمة 

 ویعـد. )٢، ٢٠٠٠الطـائي ،(.األسـالیبوالموزع والمكثف والثابـت والمتغیـر وغیرهـا مـن  ،  العشوائي والمتسلسلاألسلوب
وعلیـه  وبسبب دقته ومهارته ترتقـي القـدرة التنافـسیة للفریـق كلـه ،  في خط الدفاع ،العب مهم  بكرة القدم المرمىحارس

  وذهنیــاً  ونفــسیاً  وخططیـاً  ومهاریــاً یجعــل مـسألة أعــداده وتدریبــه بـدنیاً   نتیجــة المبــاراة ، وهـذااألحیـانتتقـرر فــي كثیـر مــن 
 إلیـه البحـث والحاجـة أهمیـةمـن هنـا تكمـن ،)٥٤٤، ١٩٩٩،  وآخـرانالخـشاب( .یختلف عن بقیـة الالعبـین  مستقالً حقالً 

 التــدریب الــذهني المــصحوب بجدولــة الممارســة العــشوائیة فــي بعــض المهــارات األساســیة لــدى اســتخدام فاعلیــة إلثبــات
 .حراس المرمى بكرة القدم 

   : مشكلة البحث٢-١
 بأهمیـة مـدربي حـراس المرمـى بكـرة القـدم أغلبیـة ماهتمـاقلـة اتـضح من خالل خبـرة ومتابعـة الباحثـان المیدانیـة   

 لــدى  المهــارياألداءانخفــاض مــستوى  ، كمـا أن  وشــروطه ومبادئــهبأســالیبه معــرفتهم قلـة عــن فــضالً  التـدریب الــذهني ،
فـي سـیما وال اإلعـداد في برامج  التدریب یمثل قصوراً أثناء المباریات مقارنة بمستواهم أثناءفي  حراس المرمى بكرة القدم

 التــدریب الــذهني  اســتخدام فــي مجــالأجریــتقلــة الدراســات والبحــوث العلمیــة التــي  ، فــضال عــن  الــذهنياإلعــدادمجــال 
 جدولة الممارسة العشوائیة لدى حراس المرمى بكرة القدم فـي الـوطن العربـي و  بین التدریب الذهني عن المزاوجةفضالً 

 التـدریب الـذهني المـصحوب بجدولـة  اسـتخدامبحـث لمحاولـة تجریـب اثـرمن هنا بـرزت مـشكلة ال. عامة والعراق خاصة
مـن اجـل توظیـف نتـائج البحـث فـي خدمـة  لدى حراس المرمى  بعض المهارات األساسیة تطویرالممارسة العشوائیة في

  . بكرة القدم العملیة التعلیمیة والتدریبیة 
 : البحثأهداف ٣-١

 بعـض المهـارات األساسـیة  تطویرصحوب بجدولة الممارسة العشوائیة فيالتدریب الذهني الم الكشف عن اثر ١-٣-١
  . لدى حراس المرمى بكرة القدم

 . الكشف عن اثر األسلوب التقلیدي في تطویر بعض المهارات األساسیة لدى حراس المرمى بكرة القدم ٢-٣-١

عــض المهــارات األساســیة لــدى الكــشف عــن الفــروق فــي االختبــار ألبعــدي بــین مجمــوعتي البحــث فــي تطــویر ب ٣-٣-١
  .حراس المرمى بكرة القدم 

 :فروض البحث ٤-١

التـــدریب الـــذهني المـــصحوب بجدولـــة ألثـــر  بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي معنویـــةوجـــود فـــروق ذات داللـــة  ١-٤-١
  .  بعض المهارات األساسیة لدى عینة البحث تطویرالممارسة العشوائیة في
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 بــین االختبــارین القبلــي والبعــدي ألثــر األســلوب التقلیــدي فــي تطــویر بعــض  معنویــةوجــود فــروق ذات داللــة ٢-٤-١
 . المهارات األساسیة لدى عینة البحث

 فـي االختبـار ألبعـدي بـین مجمـوعتي البحـث فـي تطـویر بعـض المهـارات  معنویـة وجود فروق ذات داللـة٣-٤-١
  .األساسیة لدى عینة البحث 

 :مجاالت البحث ٥ -١

  األندیة والمؤسسات الریاضیة بكرة القدم في محافظة نینوىحراس مرمى  :ل البشري المجا١-٥-١
  ٣٠/٧/٢٠٠٧ ولغایة ٩/٥/٢٠٠٧ابتدًا من : ألزماني المجال ٢-٥-١
 .  في محافظة نینوىملعب جامعة الموصل:  المجال المكاني٣-٥-١

 : تحدید المصطلحات٦-١

للحركة وكـذلك تثبیـت لهـا مـن خـالل عملیـة التـصور المركـز  تحسین وتطویر أوتعلم "  : التدریب الذهني١-٦-١
  . )١٨٨،١٩٨٧عثمان ،. (" الفعلي لهااألداءلخط سیر هذه الحركة دون 

 المهارات بشكل عشوائي ومختلط أداء الذي یتم فیه األسلوبهو " : العشوائیة) الممارسة( التمرین جدولة ٢-٦-١
نفــــسها فــــي محــــاولتین المهــــارة لمختلفــــة دون التمــــرن علــــى  یقــــوم المــــتعلم باالنتقــــال بــــین المهــــارات اإذ،

   .)٨٠،٢٠٠٢خیون ،( ")غیر قابلة للتكرار(متتالیتین،
 : اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢

   : اإلطار النظري١-٢
 :يـــأنواع التدریب الذهن١-١-٢ 

  :التدریب الذهني المباشر وینقسم-١
  التصور الذهني   - أ

 )باه، تركیز االنتباه، توزیع االنتباه، تحویل االنتباه انتقاء االنت( االنتباه   - ب

  :التدریب الذهني غیر المباش -٢
  قراءة الوصف الفني للمهارة  - أ

 .مشاهدة األفالم والصور  - ب

 .االستماع إلى الوصف الفني للمهارات   - ت

 .مشاهدة نماذج األداء  - ث

 .الحدیث عن المهارة من الالعب   - ج

 .كتابة التعلیمات  - ح

 .لسمعیة والبصریة الدمج بین الوسائل ا  - خ

  ). ٤٦، ١٩٩٦شمعون ، .(تركیبات أخرى   -  د
) الممارسـة(إلـى أسـالیب جدولـة التمـرین  )(Schmidt & Wrisberg, 2000 ىیر   :أسالیب جدولة الممارسة٢-١-٢

  : التي ظهرت بشكل كبیر في اآلونة األخیرة وهي 
 . أسلوب التمرین العشوائي والمتسلسل-
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  .موزع أسلوب التمرین المكثف وال-
  . أسلوب التمرین الكلي والجزئي-
  . أسلوب التمرین الثابت والمتغیر-
  .     )Schmidt & Wrisberg , 2000,232. (  أسلوب التمرین البدني والذهني-

   :اآلتیةتكون باإلشكال ) الممارسة( إن جدولة التمرین ) ٢٠٠١محجوب ،(في حین یرى  
 . التمرین الثابت والتمرین المتغیر -

  . التمرین العشوائي والتمرین المتسلسل -
 . التمرین المكثف والتمرین الموزع -

  . التمرین بواسطة الخط البیاني -
 أســـلوب جدولـــة التمـــرین ان وســـوف یتنـــاول الباحثـــ) .٢٠٠١،٢٠١محجـــوب ،.(  أداء التمـــرین فـــي الحركـــات البطیئـــة-
  - :يوه العالقة بموضوع الدراسة اتذ) العشوائیة ) ( الممارسة(

  : Random-Practiceأسلوب جدولة الممارسـة العشوائیـة ٣-١-٢ 
أن المهـــارة المـــراد تعلمهـــا تعـــرض بـــشكل عـــشوائي حیـــث ســـیكون التمـــرن بـــشكل "إلـــى ) ١٩٩٠لـــزام ،(یـــشیر      

ور مختلط فینتقل مـن مهـارة إلـى أخـرى وعلـى امتـداد الوحـدة التعلیمیـة ، أي خـالل فتـرة التمـرین یـستطیع المتـدرب أن یـد
  ) .٤٣،١٩٩٠لزام ،".( بین ثالث مهارات دون التمرن على المهارة ذاتها في محاولتین متتالیتین

 :المھارات األساسیة المستخدمة في البحث٤-١-٢
  الكرة المتدحرجة على األرض مناولتها) مسك(مهارة استالم  -
  ومناولتها من القفزالكرة العالیة) مسك ( مهارة استالم  -

    الكرة الجانبیة بدون قفزأو إبعاد) مسك(الممهارة است -
 ) الطیران (  الكرة الجانبیة مع القفز  أو إبعادمهارة استالم -

  :الكرة بقبضة الید الواحدة ) ضرب ( مهارة لكم  -
 : الكرة بكلتا الیدین ) ضرب ( مهارة لكم  -

  مهارة مناولة الكرة بالید الواحدة من مستوى الكتف -
 ) :الضربة الطیاریة(لكرة بالقدم بدون سقوطها على األرض مهارة ضرب ا -

-١٩٨١،٢٥٧الـصفار وآخـرون ،)(٢٠٥-٢٠٠٧،١٨٨اسـمر ومحمـد،(  مهارة ضـرب الكـرة بالقـدم وهـي ثابتـة علـى األرض -
٢٨١(   

  : إجراءات البحث-٣
 .البحث   مشكلةطبیعةل تهمءالمنهج التجریبي لمالاستخدم الباحثان : البحثمنهج  ١-٣

  :مجتمع البحث وعینته ٢-٣
 العمدیة من حراس مرمى األندیة والمؤسسات الریاضیة فـي محافظـة نینـوى  ةتم اختیار مجتمع البحث بالطریق   

، أمـا عینـة البحـث فقـد تكونـت مــن ) *(حـارس مرمـى) ٤٠(والبـالغ عـددهم ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(للموسـم الكـروي الریاضـي 
                                                           

     سنة ) ٢٥ -١٩( فئة الممارسین بأعمار (*) 
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حــراس ) ٨(إلــى مجمــوعتین متــساویة العــدد وبواقــع ) طریقــة القرعــة (حــارس مرمــى ، قــسموا بالطریقــة العــشوائیة) ١٦(
مرمى لكل مجموعة ، إحداها ضابطة واألخرى تجریبیة ، وقد تم استبعاد عـدد مـن حـراس المرمـى وذلـك لعـدم تجانـسهم 

  -:مع بقیة أفراد العینة وهم
 .حراس مرمى) ٦(حراس المرمى المصابون وعددهم  •

 .حراس مرمى ) ١٠(طالعیة وعددهم عینة الثبات والتجارب االست •

  .حراس مرمى) ٨(حراس المرمى الغائبون عن حضور االختبارات المهاریة وعددهم  •
تـصمیم المجموعـات المتكافئـة " استخدم الباحثـان التـصمیم التجریبـي الـذي یطلـق علیـه اسـم  : التصمیم التجریبي ٣-٣

  ).١١٢،١٩٨١الزوبعي والغنام ،" (كمة الضبط العشوائیة االختیار ذات االختبار القبلي والبعدي المح
  البحث تي تكافؤ مجموع٤-٣

  . التكافؤ بالعمر الزمني مقاسا بالسنة ١-٤-٣
 .التكافؤ بالطول مقاسا بالسنتمتر  ٢-٤-٣

  . التكافؤ بالكتلة مقاسا بالكیلوغرام٣-٤-٣
  .لذكاءافات المتتابعة لقیاس للمصفو ) رافن( اختبار اناستخدم الباحث : التكافؤ في مستوى الذكاء٤-٤-٣

                                                                                                ) Raven ,1986 , 6-66(  
  : التكافؤ في بعض القدرات العقلیة٥-٤-٣

درات العقلیة التي یتمیـز بهـا اإلنـسان قام الباحثان بإجراء عملیة التكافؤ في بعض القدرات العقلیة ، إذ تعد الق   
الـــضمد (مـــن أهـــم العوامـــل والمحـــددات فـــي عملیـــة تعلـــم المهـــارات األساســـیة والقـــدرات الخططیـــة والمهـــارات النفـــسیة 

،٢١،٢٠٠٠(  
  : التكافؤ في بعض مظاهر االنتباه١-٥-٤-٣ 

،إذ یعــد )١٩٧١عبــد الجــواد طــه،(لالنتبــاه المعــدل مــن قبــل )  أنفیمــوف–بــوردن( اختبــارمقــام الباحثــان باســتخدا   
الحـدة والتركیـز والثبـات والتوزیـع (هذا االختبار من االختبارات الخاصة بالریاضیین لقیاس مظاهر االنتباه المتكـون مـن 

 ) .٤٩٢،١٩٧٨خاطر، وألبیك ،(،)والتحویل

   : التصور العقلي الریاضي٢-٥-٤-٣
   )٢٠٠٠راتب ، (والمعرب من قبل ) ١٩٩٢رینر مارتنز ، (تم استخدام مقیاس التصور العقلي الریاضي المقنن لـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  :) حركي–الحس ( اإلدراك ٣-٥-٤-٣
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 ٣٦

 ) ١٣٨،١٩٩٨شحاتة وبریقع ،( یبین ذلك ) ١(تم استخدام اختبار اإلحساس الحركي بمسافة الوثب والجدول رقم 
الطول والكتلة والذكاء وبعض مظاهر االنتباه العمر و ( في متغیرات بین مجموعتي البحث) ت( نتائج اختبار )١(الجدول رقم 

      ) حركي-والتصور العقلي الریاضي واإلدراك الحس

 ٢.١٤ ) = ١٤( حریة ةوأمام درج) ٠.٠٥ ( <الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة * 

العمــر والطــول (وجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث فــي متغیــرات ) ١(الجــدول رقــم 
) ت(، إذ كانــت قیمــة ) حركــي - والتــصور العقلــي الریاضــي واإلدراك الحــس هوالكتلــة والــذكاء وبعــض مظــاهر االنتبــا

وهــذا  ) ٢.١٤( والبالغــة ) ١٤(وأمــام درجــة حریــة ) ٠،٠٥(الجدولیــة عنــد نـسبة خطــأ ) ت(المحـسوبة اصــغر مــن قیمــة 
  . المتغیرات المذكورةيیدل على تكافؤ مجموعتي البحث ف

 :لمرمى بكرة القدم التكافؤ في بعض الصفات البدنیة والحركیة المؤثرة في األداء المهاري لدى حراس ا٦-٤-٣

تم إجراء عملیة التكافؤ بین مجموعتي البحث في بعض الـصفات البدنیـة والحركیـة المـؤثرة فـي األداء المهـاري  
  : لدى حراس المرمى بكرة القدم ، والصفات التي ُرشحت واختباراتها كانت على النحو األتي 

 ) ١٩٩٥،٣٨١حسانین،(   ثانیة١/١٠٠ البدء العالي وألقرب متر من) ٣٠(تم قیاسها باختبار ركض :  السرعة االنتقالیة-١

   االنتقائیــــة–لــــسرعة االســــتجابة الحركیــــة ) نیلــــسون(تــــم قیاســــها باختبــــار :  االنتقائیــــة- ســــرعة االســــتجابة الحركیــــة-٢
  ) . ٩٩،١٩٨٩خریبط ،(  ثانیة١/١٠٠متر ، وألقرب ) ٤.٦٠ × ٢(

تم قیاسها باختبار الحجل ثالث خطوات ألكبر مـسافة لكـل رجـل : ى القوة الممیزة بالسرعة لعضالت األطراف السفل-٣
 ) .٣٤٦،١٩٨٧عبد الجبار،وبسطویسي، (على حده 

وحدة  المتغیرات ت المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة 
١س - القیاس ٢س - + ع١   + ع٢ 

) ت(قیمة 
 المحتسبة

 ٠.٢٤٣ ٢.٢٠٣ ٢١.٥٠ ١.٩٠٨ ٢١.٧٥ سنة العمر ١
 ١.١١٣ ٢.٦٥٩ ١٧٧.٧٥ ٣.١٥٩ ١٧٩.٣٧ سم الطول ٢
 ٠.٢٢٦ ٤.٣٤٢ ٧١ ٤.٥٠٤ ٧١.٥٠ كغم الكتلة ٣
 ٠.٦٤٦ ١.٧٢٦ ٣٣.١٢٥ ٢.١٢١ ٣٣.٧٥ درجة الذكاء ٤

 ٥ مظاهر االنتباه
 حدة االنتباه

 ١.٠١٨ ٧.٦٥٢ ٨٩.٢٥ ٦.٥٣٢ ٨٩.٣٢ درجة

 ٠.٧٨١ ٢٧٥.١٢ ٢٧٣٣.٥ ٢٣٨.٣ ٢٨٤١.٠١ درجة تركیز االنتباه ٦
قلي الریاضيالتصور الع  ٧ 

 التصور البصري
 ٠.٧٩٧ ٠.٩٦٨ ٩.٧٥ ١.٣٤٦ ١٠.٢٥ درجة

 ٠.٩٠٧ ٠.٩٣٥ ٩.٧٥ ١.١١٨ ١٠.٢٢ درجة التصور السمعي ٨
 ٠.٣٤٧ ١.١٧٢ ٨.٧٥ ١.٥٠١ ٩ درجة التصور الحركي ٩
 ١.٥٠٣ ١.٠٠٤ ٨ ٢.٤٤٩ ٩.٥٠ درجة التصور االنفعالي ١٠
) الحركي–الحس (اإلدراك ١١  ٠.٦٠٧ ٠.٨٨٦ ١١.٧٥٠ ٠.٧٥٥ ١٢ سم 
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 ٣٧

كغــم مــن وضــع الجلــوس ) ٣(تــم قیاســها باختبــار رمــي كــرة طبیــة زنــة :  القــوة االنفجاریــة لعــضالت األطــراف العلیــا-٤
  ).١٣٦،١٩٩٠عثمان ، (على الكرسي من الثبات ألبعد مسافة 

  ) (Wynn , 1984 ,4تم قیاسها باختبار الوثب الطویل من الثبات : القوة االنفجاریة لعضالت األطراف السفلى -٥
 . أسفل على المنصة بالسنتمتر –تم قیاسها باختبار ثني الجذع من الوقوف أمام :  المرونة -٦

 )١٩٨٧،٣٩٨عبد الجبار،وبسطویسي،(                                                                                 

                                                                 )٣٧٨، ١٩٨٧حسانین ، (.  ثانیة ١٠ -١متر وألقـرب ) ٤.٥ × ٣(تم قیاسهـا باختبار بارو :  الرشاقة-٧
وألطول زمن بالثانیة ) وقوف اللقلق(  طولیا على المنصة تم قیاسه باختبار الوقوف بالقدم الواحدة:  التوازن الثابت-٨

  ) ٣٦٥،١٩٨٢عالوي ، ورضوان ،(
) .  ٤٤،١٩٨٤الخــشاب ،.( ثانیــة١٠-١متــرًا مرتــدًا وألقــرب) ١٨٠(تــم قیاســها باختبــار الــركض :  مطاولــة الــسرعة-٩

 .ذلك) ٢(الجدول رقم 
ض اختبارات الصفات البدنیة والحركیة المختارة لدى حراس بین مجموعتي البحث في بع) ت(نتائج اختبار ) ٢(لجدول رقم ا 

  المرمى بكرة القدم 

  
 ٢.١٤ ) = ١٤( حریة ةوأمام درج) ٠.٠٥ ( <الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة * 

 فـي بعـض الـصفات البدنیـة مجمـوعتي البحـثوجود فروق ذات داللة غیر معنویـة بـین  )٢(رقم من الجدول 
   (< الجدولیـة عنـد نـسبة خطـأ ) ت(المحـسوبة اصـغر مـن قیمـة ) ت( والحركیة واختباراتهـا المختـارة ، إذ كانـت قیمـة 

  . في المتغیرات المذكورةمجموعتي البحثوهذا یشیر إلى تكافؤ ) ٢.١٤(والبالغة ) ١٤( حریة ةوأمام درج) ٠،٠٥
  : التكافؤ في بعض المهارات األساسیة لدى حراس المرمى بكرة القدم ٧-٤-٣

 بعــــــــــــد اطـــــــــــــالع الباحثــــــــــــان علـــــــــــــى المــــــــــــصادر والمراجـــــــــــــع التــــــــــــي تخـــــــــــــص مجــــــــــــال بحثهمـــــــــــــا وهـــــــــــــي   
،)Chyzowych,1978(،(Thomson,1980)،) ، ـــــــــــــــــــــصفار وآخـــــــــــــــــــــرون الربیعـــــــــــــــــــــي ، والمـــــــــــــــــــــولى (،)١٩٨٧ال
،تـــم تحدیـــد المهـــارات األساســـیة لحـــراس المرمـــى بكـــرة )٢٠٠٧اســـمر، ومحمـــد، (،)١٩٩٩الخـــشاب وآخـــران ،(،)١٩٨٨،

 مـن ، وتـم توزیعهـا علـى عـدد القدم ،ثم قام الباحثان بإعداد استمارة استبیان خاصة بهذه المهارات األساسـیة واختباراتهـا

وحدة  الصفات البدنیة والحركیة ت المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
١-س القیاس ٢-   س + ع١   + ع٢ 

) ت(قیمة 
*المحسوبة  

١-  ٠.٣٢٩ ٠.١٣٣ ٣.٧٣٣ ٠.١٠٨ ٣.٧٥٣ ثانیة السرعة االنتقالیة 
٢-  ١.٢٥٠ ١.٤٨٥ ٥.٠٧١ ١.٥١٦ ٤.٩٢٦ ثانیة  نتقائیةاال  االستجابة الحركیة سرعة 
٣-  ٠.٨٨٦ ٠.٤٣٧ ٦.٢٠١ ٠.٤٦٥ ٦.٣٥٥ متر طراف السفلىلألالقوة الممیزة بالسرعة  
٤-  ١.٨٨٠ ٠.٥٤١ ٥.٤١٠ ٠.٤١٠ ٥.٨٨٧ متر  یا العل لعضالت األطرافالقوة االنفجاریة 
٥-  ١.٠٠٧ ٠.١٦٢ ٢.٥١٨ ٠.١٥٥ ٢.٥٩٨ سم  سفلىألطراف الضالت اعلالقوة االنفجاریة  
٦-  ٠.٧١٤ ١.١١٦ ١٢.٩٣٧ ١.٩٢٧ ١٣.٥٠١ سم المرونة 
٧-  ٠.٦٦٢ ١.٨٦٩ ٢٦.٩٧٠ ١.٥٥٩ ٢٧.٥٤٠ ثانیة  الرشاقة 
٨-  ٠.١٩٣ ٠.٧٣٨ ٦.٨٧٥ ٠.٧٨٩ ٨.٩٤٨ ثانیة التوازن الثابت 
٩-  ٠.١٧١ ١.٨٨٨ ٢٦.٩١٢ ١.٥٠٥ ٢٧.٠٥٨ ثانیة  مطاولة السرعة 
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 ٣٨

الختیار وتحدید أهم المهارات األساسیة واختباراتها لدى حـراس المرمـى بكـرة القـدم ، وكانـت نـسبة ) *(السادة المختصین
    -:، والمهارات األساسیة واختباراتها التي تم ترشیحها على النحو األتي%) ٧٧.٧٧(أراء السادة المختصین أكثر من 

تــم قیاسهـــا باختبــار دقــة اســتالم  الكــرة  المتدحرجــة علــى : األرض ومناولتهــا  مهـارة اســتالم الكــرة المتدحرجــة علــى -١ 
 ) Chyzowych , 1978 , 89 .(یاردة) ٢٠× ١٠(األرض ومناولتها داخل مستطـیل 

  .تم قیاسها باختبار دقة استالم الكرة العالیة في منطقة الهدف ومناولتها : مهارة استالم الكرة العالیة ومناولتها-٢
)  Chyzowych , 1978 , 90.(  

تم قیاسها باختبار استالم أو إبعاد الكرة الجانبیة بدون قفز داخل منطقة :  مهارة استالم الكرة الجانبیة بدون قفز-٣
  . )Thomson , 1980 , 77( الهدف 

ك أو إبعاد الكرة تم قیاسها باختبار استالم الكرة الجانبیة مع القفز لمس:  مهارة استالم الكرة الجانبیة مع القفز-٤
                                                          ) .Chyzowych , 1978 , 92  . (داخل الهدف 

تــم قیاســها باختبــار لكـم الكــرة بقبــضة الیــد إلــى الجهــة المعاكــسة مــن الهــدف : الكــرة بقبــضة الیــد) ضــرب( مهـارة لكــم -٥
 ) .      ١٧٨-١٧٧، ١٩٩٦كامل ، والربیعي ،(ولمسافة معینة

 تـم قیاسـها باختبـار لكــم الكـرة بالیـدین إلـى الجهـة المعاكـسة مـن الهـدف ولمــسافة: الكـرة بالیـدین) ضـرب( مهـارة لكـم -٦
   .)Chyzowych , 1978, 91. (معینة

توى  مــن مــسةتــم قیاســها باختبــار مناولــة الكــرة بالیــد الواحــد: مهــارة مناولــة الكــرة بالیــد الواحــدة مــن مــستوى الكتــف -٧
                                                                   . متـــر مخطـــط إلـــى جهتـــي الیمـــین والیـــسار مـــن منتـــصف الملعـــب) ٥×٥(الكتـــف مـــن منطقـــة الهـــدف إلـــى مربـــع  

  ) ١٧٦-١٧٥ ، ١٩٩٦كامل ، والربیعي ، (
 تــم قیاســها باختبــار ضــرب الكــرة بالقــدم بــدون ســقوطها :  مهــارة ضــرب الكــرة بالقــدم  بــدون ســقوطها علــى األرض -٨

  ) . ١٧٦، ١٩٩٦كامل ، والربیعي ،.( وألبعد مسافة من منطقة الهدف) الضربة الطیاریة ( على األرض 
تـم قیاسـها باختبـار ضـرب الكـرة بالقـدم وهـي ثابتـة علـى األرض : مهارة ضرب الكرة بالقدم وهي ثابتة علـى األرض -٩

  .ذلك) ٣(، والجدول رقم )  ١٧٧-١٧٦، ١٩٩٦كامل ، والربیعي ،(بات المرمى إلى مسافة من ضر 
بین مجموعتي البحث في بعض اختبارات المهارات األساسیة المختارة لدى حراس ) ت(نتائج اختبار  )٣(رقم الجدول 

 المرمى بكرة القدم

 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة 
 ت

                   المعالم اإلحصائیة
 االختبارات  المهاریة

وحدة 
اسالقی ١س  ٢س + ع١   + ع٢ 

" ت"قیمة 
*المحسوبة  

 ٠.٥٥٢ ١.٥١١ ٤ ٢.٠٧٠ ٤.٥٠٠ درجة   ومناولتهاالكرة المتدحرجة على األرض استالم ١

                                                           

 . جامعة الموصل \ كلیة التربیة الریاضیة \د زهیر قاسم الخشاب .أ *

  .الموصل  جامعة \ كلیة التربیة الریاضیة \د مكي محمود حسین .م.  أ
  . جامعة الموصل \ كلیة التربیة الریاضیة \د ضرغام جاسم محمد .م.  أ
  . جامعة الموصل \ كلیة التربیة األساسیة \د معتز یونس ذنون .م.  أ
 . جامعة الموصل \ كلیة التربیة الریاضیة \د نوفل فاضل رشید .  م
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 ٠.٤٧٥ ١.٠٣٥ ٤.٧٥٠ ٢.٠٦٩ ٥ درجة  ومناولتهاالكرة العالیة استالم ٢

 ٠.٥٢٤ ٠.٩٩١ ١٣.١٢ ٠.٩١٦ ١٣.٣٧ درجة  استالم الكرة الجانبیة بدون قفز ٣

 ٠.٣٠٦ ٠.٩١٦ ٤.٦٢٥ ٠.٧٠٧ ٢ درجة استالم الكرة الجانبیة مع القفز ٤

 ٠.٤٢٤ ٠.٦٤٠ ١.٨٧٥ ٠.٥٣٤ ٣.٧٥٠ درجة  الكرة بید واحدة)ضرب(لكم  ٥

 ٠.٣٧٠ ١.٤١٤ ٣.٥٠٠ ١.٢٨١ ٢.٧٥٠ درجة الكرة بالیدین)ضرب(لكم  ٦

 ٠.٧٢٠ ٠.٦٤٥ ٢.١٢٥ ٠.٧٤٤ ٣.٣٧٥ درجة  وى الكتفمناولة الكرة بید واحدة من مست ٧

 ١.١١١ ٠.٦٤٢ ١.٨٧٥ ٠.٧٠٨ ٢.٢٥٠ درجة ضرب الكرة بالقدم بدون سقوطها على األرض  ٨

 ٠.٨٥٨ ٠.٦٤٠ ٢.١٢٥ ٠.٥١٧ ٢.٣٧٥ درجة  ضرب الكرة بالقدم وهي ثابتة على األرض ٩

 ٢.١٤ ) = ١٤ ( حریةةوأمام درج) ٠.٠٥ ( <الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة * 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة غیـــر معنویـــة بـــین مجمـــوعتي البحـــث  فـــي بعـــض المهـــارات ) ٣( مـــن الجـــدول رقـــم
 <عنــــد نــــسبة خطــــأ الجدولیــــة ) ت(المحــــسوبة اصــــغر مــــن قیمــــة ) ت(األساســــیة واختباراتهــــا المختــــارة،إذ كانــــت قیمــــة 

كــافؤ مجمـــوعتي البحـــث فــي تلـــك االختبـــارات ، وهـــذا یــشیر إلـــى ت) ٢.١٤(والبالغـــة ) ١٤( حریــة ةوأمــام درجـــ) ٠،٠٥(
  .المهاریة

 : وسائل جمع المعلومات٥-٣

   مع ذوي الخبرة واالختصاص السابق ذكرهم الشخصیةبالتالمقا١-٥-٣
 استمارات االستبیان ٢-٥-٣

  .استمارة االستبیان الخاصة بتحدید بعض القدرات العقلیة ١-٢-٥-٣
 بعض الصفات البدنیة والحركیة المؤثرة علـى األداء المهـاري لـدى حـراس استمارة االستبیان الخاصة بتحدید٢-٢-٥-٣

 .المرمى بكرة القدم 

اسـتمارة االسـتبیان الخاصـة بتحدیـد اختبـارات بعــض الـصفات البدنیـة والحركیـة المـؤثرة علـى األداء المهــاري ٣-٢-٥-٣
  .لدى حراس المرمى بكرة القدم

 .موقع وفترة التدریب الذهني في  أثناء الوحدة التعلیمیة  استمارة االستبیان الخاصة بتحدید ٤-٢-٥-٣

  . لدى حراس المرمى بكرة القدم  واختباراتهااستمارة االستبیان الخاصة بتحدید أهم المهارات األساسیة٥-٢-٥-٣
 ).١(،الملحق رقم  استمارة االستبیان الخاصة بتحدید مدى صالحیة البرامج التعلیمیة المقترحة٦ -٢-٥-٣

   :االختبارات والمقاییس ٣-٥-٣
  . قیاس كل من الطول والكتلة-١

  .  للذكاء)RAVENرافن (  اختبار -٢
  ). تركیز االنتباه(و) حدة االنتباه(  اختبار بعض مظاهر االنتباه -٣
  .  مقیاس التصور العقلي الریاضي -٤
 ) . حركي–الحس ( اختبار اإلدراك -٥

  . ركیة المؤثرة في األداء المهاري لدى حارس المرمى بكرة القدم  اختبارات بعض الصفات البدنیة والح-٦
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 .  اختبارات بعض المهارات األساسیة لدى حارس المرمى بكرة القدم -٧

  :البرنامجین التعلیمیین المقترحین ٦-٣
 فــي مجــال التــدریب الــذهني وجدولــة  علــى المــصادر العلمیــة والدراســات الــسابقةان الباحثــمــن خــالل اطــالع   

، تـــم ) ٢٠٠٧اســـمر ومحمـــد ،(،)٢٠٠٢خیـــون،(،)١٩٩٩الخـــشاب وآخـــران،(، )١٩٩٦شـــمعون ،(لممارســـة وكـــرة القـــدم،ا
 التـدریب الـذهني المـصحوب باسـتخدام  المختارة ، إذ تم وضع برنـامج لبعض المهارات األساسیةةتعلیمیالبرامج الوضع 

 برنامجــًا خاصــًا بالتــدریب المهــاري التقلیــدي لحــراس و  ینفــذ مــن قبــل المجموعــة التجریبیــة ،بجدولــة الممارســة العــشوائیة
المرمى بكرة القدم ینفذ من قبل المجموعة الـضابطة علـى وفـق األسـلوب المتبـع فـي األندیـة والمؤسـسات الریاضـیة التـي 

لبیـان رأیهـم فـي مـدى صـالحیة ) *(علـى عـدد مـن المختـصین) ١(ینتمون إلیها،وتم عرضهما في اسـتبیان ،الملحـق رقـم 
، %)٨٥(رنامجین التعلیمیین المقترحین وتعدیل أو إضافة ما یرونه مناسبًا ، وكانـت نـسبة أراء المختـصین أكثـر مـن الب

) ٨ (البرنـــامجین التعلیمیـــین المقتـــرحین تنفیـــذ بعـــد أن تـــم األخـــذ بكافـــة المالحظـــات العلمیـــة التـــي أبـــدوها ، وقـــد اســـتغرق
زمــن كــل منهــا  ،  الواحــداألســبوع لكــل مجموعــة فــي نتعلیمیتــین ، وبواقــع وحــدتیوحــدة تعلیمیــة ) ١٦(تــضمنت  أســابیع

  بنوعیــه العــاماإلحمــاء والتنظیمــي ،اإلداريتتــضمن النــشاط  للمجموعــة التجریبیــة  الوحــدة التعلیمیــةإنعلما ،دقیقــة) ٩٠(
الممارسـة  مـع جدولـة )مباشر وغیر مباشر(هني ذبعدها تدریب  ، )شرح وعرض المهارة(، ثم النشاط التعلیمي والخاص

ـــامي  وأخیـــراً تطبیقـــي ،النـــشاط الیلیهـــا العـــشوائیة   ـــة  النـــشاط الخت ـــضابطة فتـــضمنت الوحـــدة التعلیمی ، أمـــا المجموعـــة ال
) شـرح وعـرض المهـارة (الخاصة بها النشاط اإلداري والتنظیمي ، اإلحماء بنوعیه العـام والخـاص، ثـم النـشاط التعلیمـي 

  .النشاط الختامي ، بعدها تدریب مهاري تقلیدي فقط ، ثم 
  :البعدیة ت والتجربة الرئیسة واالختبارا االختبارات القبلیةإجراء ٧-٣
تم إجراء االختبارات القبلیة لمجموعتي البحـث للمهـارات الحركیـة لـدى حـراس المرمـى بكـرة  :االختبارات القبلیة١-٧-٣

  قبـل البـدء باالختبـارات ةاسـیة المختـار إذ تم شـرح وعـرض كـل مهـارة مـن المهـارات األس٢٨/٥/٢٠٠٧-٢٧القدم بتاریخ 
 .المهاریة القبلیة من اجل تكوین صورة واضحة لكل اختبار أمام عینة البحث 

 ٣/٦/٢٠٠٧تــم تنفیــذ البرنــامجین التعلیمیــین المقتــرحین علــى مجمــوعتي البحــث للمــدة مــن : التجربــة الرئیــسة ٢-٧-٣
واحـد ، ونفـذت المجمـوعتین وحـدات البرنـامجین التعلیمـین وعلـى  وبواقع ثالثة أیـام فـي األسـبوع ال٢٦/٧/٢٠٠٧ولغایة  

    :النحو األتي
  : المجموعة التجریبیة١-٢-٧-٣ 

وحــدة تعلیمیــة ، حیــث ) ١٦(نفــذت أســلوب التــدریب الــذهني  المــصحوب بجدولــة الممارســة العــشوائیة وبواقــع    
، ویــتم بعــدها ) مباشــر وغیــر المباشــر(لــذهني  یــتم شــرح المهــارة باألســلوب اللفظــي ثــم عرضــها بنمــوذج ، ثــم التــدریب ا

التطبیـق العملـي للمهـارة مـن ِقبـل حـراس المرمـى ، وذلــك بـأداء المهـارة المطلـوب تعلمهـا أثنـاء الوحـدة التعلیمیـة بأســلوب 

                                                           

  .صلجامعة المو \كلیة التربیة الریاضیة \د عامر محمد سعودي .أ*
 .جامعة الموصل\ كلیة التربیة الریاضیة \د جاسم محمد نایف . أ

  .جامعة الموصل\ كلیة التربیة الریاضیة \د ولید وعداهللا علي.م. أ
  .جامعة الموصل\ كلیة التربیة الریاضیة \د مكي محمود حسین.م. أ
  .جامعة الموصل\ كلیة التربیة الریاضیة \د ضرغام جاسم محمد.م. أ
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ین عشوائي یتم فیه االنتقال بین المهارات األساسیة بشكل مختلط  دون التمرن على المهارة نفـسها فـي محـاولتین متتـالیت
 ).الكلیة والجزئیة(، بالطریقتین التعلیمیتین ) غیر قابل للتكرار(

  :المجموعة الضابطة٢-٢-٧-٣
وحــدة تعلیمیــة ،إذ تــم شــرح المهــارة باألســلوب اللفظــي ثــم ) ١٦(نفــذت التــدریب المهــاري التقلیــدي فقــط وبواقــع    

ى ، إذ تكون ممارسة وتطبیـق المهـارة عملیـًا عرضها بنموذج ، ویتم بعدها التطبیق العملي للمهارة من قبل حراس المرم
ضمن القسم الرئیس من البرنامج التعلیمي الذي تم إعـداده بطریقـة تـشابه إلـى حـد كبیـر األسـلوب المتبـع لتـدریب حـراس 

 ).الكلیة والجزئیة(المرمى في األندیة والمؤسسات الریاضیة التي ینتمون إلیها ، بالطریقتین التعلیمیتین 

) اختبـار المهـارات األساسـیة لـدى حـراس المرمـى بكـرة القـدم(تـم إجـراء االختبـارات البعدیـة  :ارات البعدیةاالختب٣-٧-٣
  . ، باألسلوب نفسه الذي تم فیه إجراء االختبارات القبلیة ٣٠/٧/٢٠٠٧-٢٩في یومي األحد واالثنین الموافقین 

 :اإلحصائیة الوسائل ٨-٣

  . الوسط الحسابي - ١
 .عیاري  االنحراف الم- ٢

  . النسبة المئویة - ٣
  .لوسطین حسابیین مرتبطین متساویین بالعدد ) ت(اختبار - ٤

  )٢٨٥-١٠١ ،١٩٩٩التكریتي والعبیدي ،.(لوسطین حسابیین غیر مرتبطین متساویین بالعدد ) ت(اختبار  -٥
  
  
  
  
  
  
 : عرض النتائج١-٤

لالختبـارات القبلیــة والبعدیـة للمجموعـة التجریبیــة فـي المهــارات األساسـیة لــدى " ت " عـرض نتـائج اختبــار١ -١-٤
  :حراس المرمى بكرة القدم

  

 لالختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة في المهارات األساسیة المختارة لدى )ت( نتائج اختبار  )٤(الجدول رقم
  القدمحراس المرمى بكرة

 االختبار ألبعدي االختبار القبلي
 ت

اإلحصائیة  المعالم             
  

   المهاریة االختبارات

وحدة 
 القیاس

١س ٢س + ع١   + ع٢ 

 "ت"قیمة 
*المحسوبة  

 الكرة المتدحرجة على األرض استالم ١
 ومناولتها

*٩.٠٠٣ ١.٢٨١ ١٢.٢٥ ٢.٠٧٠ ٤.٥٠٠ درجة  

لتها ومناو الكرة العالیة استالم ٢ *٨.٠٠٤ ١.٠٦٩ ٩ ٢.٠٦٩ ٥ درجة   

- - 
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 )٢.٣٦= (  الجدولیة) ت(قیمة ) ٧(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ    * 

ـــة والبعدیـــة للمجموعـــة ) ٤(یتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم                ـــین االختبـــارات القبلی ـــة معنویـــة ب وجـــود فـــروق ذات دالل
المحـسوبة اكبـر مـن قیمـة ) ت( قیمـة أنكون التجریبیة في المهارات األساسیة المختارة ولمصلحة االختبارت البعدیة ، ل

  .)٢.٣٦ ( والبالغة) ٧(درجة حریة و ) ٠.٠٥ (< الجدولیة عند نسبة خطأ) ت(
  
  
  
  
  
  
  
لالختبــارات القبلیــة والبعدیــة للمجموعــة الــضابطة فــي المهــارات األساســیة لــدى حــراس " ت "  عــرض نتــائج اختبــار٢-١-٤

  : المرمى بكرة القدم
 

لالختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة الضابطة في المهارات األساسیة المختارة لدى ) ت (ائج اختبار نت)٥(الجدول رقم 
 حراس المرمى بكرة القدم

 ت االختبار ألبعدي االختبار القبلي
     المعالم اإلحصائیة   
  االختبارات المهاریة

وحدة 
١س القیاس ٢س + ع١   + ع٢ 

" ت"قیمة
*المحسوبة  

ــــى األرضاســــتالم  ١  الكــــرة المتدحرجــــة عل
*٦.٧٧٨ ١.٦٦٩ ٧.٧٥ ١.٥١١ ٤ درجة  ومناولتها  

 ١.٠٣٥ ٤.٧٥٠ درجة   ومناولتهااستالم الكرة العالیة ٢
٧.٦٢

٩.٤٨٧ ٠.٧٤٤ ٥*  

*١٠.١٩٣ ٢٠.٦١.٦٨٥ ٠.٩٩١ ١٣.١٢ درجة استالم الكرة الجانبیة بدون قفز ٣  

*٨.٠٧٠ ٢.٧٤٨ ٢٢.٨٧ ٠.٩١٦ ١٣.٣٧ درجة استالم الكرة الجانبیة بدون قفز ٣  

*٥.٦١٧ ٠.٧٥٥ ٨ ٠.٧٠٧ ٢ درجة استالم الكرة الجانبیة مع القفز ٤  

*٧.٤٨٣ ٠.٥٣٤ ٣.٥ ٠.٥٣٤ ٣.٧٥٠ درجة لكم الكرة بید واحدة ٥  

*٨.٨٧٦ ١.٤٨٨ ٨.٧٥ ١.٢٨١ ٢.٧٥٠ درجة لكم الكرة بالیدین ٦  

مناولة الكرة بید واحدة من مستوى  ٧
*٦.٢٤٢ ٠.٦٤٠ ٤.١٢٥ ٠.٧٤٤ ٣.٣٧٥ درجة الكتف  

ضرب الكرة بالقدم بدون سقوطها على  ٨
*٦.٤٨١ ٠.٤٦٢ ٣.٧٥ ٠.٧٠٨ ٢.٢٥٠ درجة األرض   

ضرب الكرة بالقدم وهي ثابتة على  ٩
*٦.٠٠٩ ٠.٧٠٧ ٤.٢٥٠ ٠.٥١٧ ٢.٣٧٥ درجة األرض  
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 ٤٣

٢ 
 ٠.٩١٦ ٤.٦٢٥ درجة  استالم الكرة الجانبیة مع القفز ٤

٦.٧٥
٦.٦٧٧ ٠.٧٠٧ ٠*  

 ٠.٦٤٠ ١.٨٧٥ درجة لكم الكرة بید واحدة ٥
٢.٨٧

٤.٠٢٥ ٠.٦٤٠ ٥*  

*٦.٥٦١ ١.٤٨٨ ٧.٢٥ ١.٤١٤ ٣.٥٠٠ درجة  لكم الكرة بالیدین ٦  
مناولــــة الكــــرة بیــــد واحــــدة مــــن مــــستوى  ٧

 ٠.٦٤٥ ٢.١٢٥ درجة  الكتف
٢.٧٠

٣.٩٨٩ ٠.٧٠٧ ٠*  

ضــرب الكــرة بالقــدم بــدون ســقوطها علــى  ٨
 ٠.٦٤٢ ١.٨٧٥ درجة  األرض

٢.٧٥
٣.١٣٠ ٠.٤٦٢ ٠*  

ــــى  ٩ ضــــرب الكــــرة بالقــــدم وهــــي ثابتــــة عل
 ٠.٦٤٠ ٢.١٢٥ درجة  األرض

٣.١٢
٣.٢١١ ٠.٦٤٠ ٥*  

  )٢.٣٦= ( الجدولیة ) ت ( قیمة ) ٧(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ *   
بـین االختبـارات القبلیـة والبعدیـة للمجموعـة الـضابطة فـي وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة ) ٥(یتبین من الجدول رقـم          

الجدولیـة عنـد ) ت(المحسوبة اكبر من قیمـة ) ت(المهارات األساسیة المختارة ولمصلحة االختبارت البعدیة ، لكون ان قیمة 
  .)٢.٣٦ ( والبالغة) ٧(درجة حریة و ) ٠.٠٥ (< نسبة خطأ

  
  
  
  
  
  
 ألبعــدي بــین مجمــوعتي البحــث فــي المهــارات األساســیة لــدى حــراس  عــرض نتــائج المقارنــة فــي االختبــار٣-١-٤

  :  المرمى بكرة القدم
 في االختبارات البعدیة بین مجموعتي البحث في المهارات األساسیة المختارة لدى )ت( نتائج اختبار)٦(الجدول رقم 

 حراس المرمى بكرة القدم

 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 ت

  المعالم اإلحصائیة
 

 االختبارات المھاریة
وحدة 

یاسالق  
١س ٢س + ع١   + ع٢ 

" ت"قیمة
*المحسوبة  

اس    تالم الك    رة المتدحرج    ة عل    ى  ١
*٦.٠٤٨ ١.٦٦٩ ٧.٧٥٠ ١.٢٨١ ١٢.٢٥٠ درجة   ومناولتھااألرض  

*٢.٩٨٦ ٠.٧٤٤ ٧.٦٢٥ ١.٠٦٩ ٩ درجة   ومناولتھااستالم الكرة العالیة ٢  
٢٠.٦٢ ٢.٧٤٨ ٢٢.٨٧٥ درجة ون قفزاستالم الكرة الجانبیة بد ٣

٢.١٧٤ ١.٦٨٥ ٥*  
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 ٤٤

*٣.٤١٦ ٠.٧٠٧ ٦.٧٥٠ ٠.٧٥٥ ٨ درجة  استالم الكرة الجانبیة مع القفز ٤  
*٢.١٨٨ ٠.٦٤٠ ٢.٨٧٥ ٠.٥٣٤ ٣.٥٠٠ درجة لكم الكرة بید واحدة ٥  
*٢.٧٠١ ١.٠٦٩ ٧ ١.٤٨٨ ٨.٧٥٠ درجة  لكم الكرة بالیدین ٦  
مناول    ة الك    رة بی    د واح    دة م    ن  ٧

*٤.٠٧٥ ٠.٧٠٧ ٢.٧٥٠ ٠.٦٤٠ ٤.١٢٥ درجة  ى الكتفمستو  
ضرب الكرة بالقدم ب دون س قوطھا  ٨

*٤.٣٢٠ ٠.٤٦٢ ٢.٧٥٠ ٠.٤٦٢ ٣.٧٥٠ درجة  على األرض  
ض   رب الك   رة بالق   دم وھ   ي ثابت   ة  ٩

*٣.٣٣٤ ٠.٦٤٠ ٣.١٢٥ ٠.٧٠٧ ٤.٢٥٠ درجة  على األرض  

  )٢.١٤= ( الجدولیة ) ت ( یمة ق) ١٤(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (<معنوي عند نسبة خطأ *      
وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة فـــي االختبـــارات البعدیـــة بـــین مجمـــوعتي البحـــث ) ٦(یتبـــین مـــن الجـــدول رقـــم           

 < الجدولیـــة عنـــد نـــسبة خطـــأ) ت(المحـــسوبة اكبـــر مـــن قیمـــة ) ت( قیمـــة أنولمـــصلحة المجموعـــة التجریبیـــة ، لكـــون 
  .)٢.١٤ ( غةوالبال) ١٤(درجة حریة و ) ٠.٠٥(
  : مناقـشـة النتائــــــج٢ -٤
 البحـث  فـي بعـض المهـارات األساسـیة تيمناقشة نتائج المقارنـة بـین االختبـارین القبلـي والبعـدي لمجمـوع١-٢-٤

  :لدى حراس المرمى بكرة القدم 
یـــة فـــي االختبـــارات القبل" ت"باســـتخدام اختبـــار ) ٥ ،٤(فـــي ضـــوء النتـــائج الموضـــحة فـــي الجـــداول المرقمـــة 

والبعدیة لمجموعتي البحث تبین أن هناك فروقـا ذات داللـة معنویـة فـي جمیـع االختبـارات المهاریـة لـدى حـراس المرمـى 
ویعـــزي الباحثـــان ســـبب ذلـــك إلـــى فاعلیـــة البرنـــامجین التعلیمیـــین المقتـــرحین .بكـــرة القـــدم ولمـــصلحة االختبـــارات البعدیـــة

فــي اكتــساب المهــارات األساســیة لــدى حــراس المرمــى بكــرة القــدم والمــستخدمین فــي البحــث ولمــا لهمــا مــن تــأثیر واضــح 
وتطویرها ، وذلك من خالل استفادتهم من الجزء التعلیمي سواء كـان بالـشرح والعـرض الكامـل للمهـارات الحركیـة ألكثـر 

لیمـات من مرة من قبل المدرب أو من قبل حارس مرمى متمیز في أداء المهارة الحركیـة ، وكـذلك إعطـاء إرشـادات وتع
مفصلة عن خط سیر الحركة من بدایتها مرورًا بالنقـاط الرئیـسة لهـا وحتـى نهایتهـا ، وقـد أسـهم الجـزء التعلیمـي بإعطـاء 

  ٥(فالمجموعة التجریبیة طبقـت التـدریب الـذهني بفتـرة .فكرة كاملة عن المهارات األساسیة لدى حراس المرمى بكرة القدم
عــشوائیة لــبعض المهــارات األساســیة لــدى حــراس المرمــى بكــرة القــدم ، إذ یعقــب والمــصحوب بجدولــة الممارســة ال) دقــائق

، قیـام حـراس المرمـى بـأداء المهـارة المطلـوب ) المباشر وغیر المباشـر(الشرح النظري وعرض المهارة والتدریب الذهني 
 بـشكل مخـتلط دون التمـرن علـى تعلمها أثناء الوحدة التعلیمیة بأسلوب عشوائي یتم فیه االنتقال بـین المهـارات األساسـیة

، إذ تكون ممارسـة وتطبیـق المهـارة عملیـًا علـى وفـق تكـرارات ) غیر قابل للتكرار(المهارة نفسها في محاولتین متتالیتین 
وأزمنة محددة ضمن القسم الرئیس من البرنـامج التعلیمـي ولكـل مهـارة مـن المهـارات األساسـیة المـستخدمة فـي البحـث ، 

، فـضًال عـن خبـرات حـراس المرمـى ) التغذیـة الراجعـة التعزیزیـة والتقویمیـة(مـدرب بتـصحیح األخطـاء فـضال عـن قیـام ال
ــًا جیــدًا ، وان الجانبــان  الــسابقة للمهــارة الحركیــة المطلــوب أداؤهــا، أدى ذلــك إلــى تعلــم المهــارات األساســیة وٕاتقانهــا اتقان

تهم وزیــادة التناســق الحركــي عنــد أداء المهــارة ، إذ التطبیقــي والنظــري ســاعدا حــراس المرمــى علــى الــسیطرة علــى حركــا
إن تقدم مستوى أي العـب ومـدى نجاحـه یعتمـد إلـى حـد كبیـر علـى مـدى درجـة إتقـان ) " ١٩٩١شوكت وآخران،(یشیر 

المهــارات األساســیة ، ویمكــن أن یتحقــق ذلــك مــن خــالل إتبــاع األســلوب العلمــي الــصحیح فــي طرائــق وأســالیب التعلــیم 
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 ٤٥

بــین  التــدریب ) الــدمج(، إذ اســتخدم  الباحثــان األســلوب العلمــي فــي المزاوجــة ) ٤٥،١٩٩١وكت وآخــران،شــ" (والتــدریب
رشــید، (الــذهني والتــدریب المهــاري ممــا أدى إلــى تنمیــة وتطــویر المهــارات األساســیة فــي االختبــارات البعدیــة ، إذ یــشیر 

رة علــى التمییــز بــین المهــارات مــن حیــث التــشابه إلــى أن التــداخل الحاصــل بــین المهــارات یعطــي المــتعلم القــد) " ٢٠٠٥
رشـید " ( واالختالف ویجعل لكل منها معنى في ذاكرته والسـیما إذا كانـت هـذه المهـارات مختلفـة بـشكل كبیـر فیمـا بینهـا

أمـــا المجموعــة الــضابطة فقـــد طبقــت أســلوب التـــدریب .، وهــو مــا یحقــق صـــحة الفــرض األول للبحــث ) ١٧٦،٢٠٠٥،
، ثــم عرضــها مــن قبــل المــدرب أو حــارس مرمــى متمیــز م شــرح المهــارة الحركیــة بــشكل مفــصلي ، إذ یــتالمهــاري التقلیــد

علـى المهـارة الحركیـة وفـق مـا هـو مطلـوب ) األسلوب المهـاري التقلیـدي(أمام عینة البحـث ، بعدها یتم التطبیق العملي 
قــسم الــرئیس مــن البرنــامج التعلیمــي الــذي تــم فــي الوحــدة التعلیمیــة ، إذ تكــون ممارســة وتطبیــق المهــارة عملیــًا ضــمن ال

إعــداده بطریقــة تــشابه إلــى حــد كبیــر األســلوب المتبــع لتــدریب حــراس المرمــى فــي األندیــة والمؤســسات الریاضــیة التــي 
ینتمون إلیها ، ولكل المهـارات األساسـیة المـستخدمة فـي البحـث ، فـضال عـن قیـام المـدرب بتـصحیح األخطـاء ، فـضال 

المرمــى الــسابقة للمهـارة الحركیــة ، ممـا أدى إلــى تعلــم المهـارات األساســیة وتطـویر المــستوى بــصورة عـن خبــرات حـراس 
بـأن التـدریب المـنظم ) "١٩٩٦إسـماعیل،(جیدة وتحقیـق نتـائج أفـضل فـي االختبـارات البعدیـة لهـذه المجموعـة ، إذ یؤكـد 

یــام أو أســابیع أو أشــهر ، فــأن ذلــك یــؤدي إلــى تطبــع ینــتج عنــه زیــادة فــي قابلیــة المــتعلم ، فنتیجــة ألداء التمــارین لعــدة أ
  . ،وهو ما یحقق صحة الفرض الثاني للبحث)٩٨،١٩٩٦إسماعیل،" (أجهزة الجسم على األداء األمثل لتلك التمارین

 البحــث  فــي بعــض المهــارات األساســیة لــدى تيمجمــوعبــین  ألبعــدي االختبــار فــيمناقــشة نتــائج المقارنــة ٢-٢-٤
  : القدمحراس المرمى بكرة

هنـاك فـروق ذات داللـة معنویـة فـي االختبـار ألبعـدي بـین المجمـوعتین فـي تطـویر ) ٦(یتبین من الجدول رقم
بعض المهارات األساسیة لدى حراس المرمى بكرة القدم وهذا یحقق صحة الفرض الثالث للبحـث،ویرجع الباحثـان سـبب 

مهـــارات األساســیة لـــدى حـــراس المرمــى بكـــرة القـــدم تفــوق المجموعـــة التجریبیـــة علــى المجموعـــة الـــضابطة فــي بعـــض ال
وبنــسب متفاوتــة فــي النتــائج ، إلــى تعرضــها إلــى ظــروف الــتعلم نفــسها مــن حیــث أســلوب التــدریب الــذهني المتبــع  وعــدد 
التكـرارات وزمــن األداء ، فــضال عـن أن أســلوب الجدولــة المـستخدم كــان جدیــد علـى حــراس المرمــى ممـا أدى إلــى إبعــاد 

عــنهم وزیــادة الدافعیــة والحمــاس واإلقبــال والــشعور بالمتعــة فــي التــدریب بحیــث انعكــس ذلــك ایجابیــًا علــى عامــل الملــل 
إلى أن كـل فـرد منـا یـشعر بالـسعادة نتیجـة ) " ١٩٧٩السید ، (تطویر المهارات األساسیة بشكل كبیر وفعال ، إذ یشیر 

فــضًال عـــن أن هـــذا ) .  ٧،١٩٧٩الـــسید،" (داء لتحــسین مـــستوى أدائــه لنـــوع معــین مـــن األنـــشطة وتنمیــة مهـــارة فــي األ
األســلوب ســاعد حــراس المرمــى علــى إدراك العالقــات بــین أجــزاء المهــارة ، إذ أن تلقــیهم المعلومــات الدقیقــة عــن المهــارة 
مــرات عــدة ســاهم فــي تكــوین التــصور األولــي عــن الحركــة ثــم مــع االســتمرار فــي المحــاوالت والتكــرارات أثنــاء التطبیــق 

صل األداء تــدریجیًا إلــى مراحــل متقدمــة مــن التطــور واإلتقــان ، مــع التنویــع بالتمــارین ونــوع المهــارة  والوقــت العملــي یــ
انـه  ) "Schmidt,1991(المخصص للممارسة ، كان له األثر الكبیر في عملیة تطـویر المهـارات األساسـیة، إذ یـشیر 

لـم المبتـدئین للمهـارات الحركیـة سـواًء كانـت مهـارة واحـدة ینبغي إجراء تنظیم وجدولة للتمـرین خـالل موسـم التـدریبات وتع
" أو مهــارتین ألجــل تــسهیل عملیــة الــتعلم وتنظــیم متناســق للتمــرین ، فــضًال عــن تطــویر آلیــة المهــارة وتجنــب األخطــاء

)Schmidt,1991,199(  ویضیف ، )، إلى أن تغییر شكل المهارات األساسیة بإعطـاء أكثـر مـن ) "٢٠٠٦البریفكاني
رة أثناء الوحدة التعلیمیة یتسبب في تحسین النقل بالتعلم نتیجـة التغیـرات فـي مـدخالت أشـكال التمـرین وتهیئـة بـرامج مها

 ).١١٠،٢٠٠٦البریفكاني،" (حركیة مناسبة 
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     : االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
ي المــصحوب بجدولــة الممارســة العــشوائیة  أن البرنــامج التعلیمــي المقتــرح الــذي طبــق علــى وفــق التــدریب الــذهن١-١-٥

فضًال عن األسلوب التقلیدي ذو تأثیر ایجـابي فـي تطـویر بعـض المهـارات األساسـیة لـدى حـراس المرمـى 
  . بكرة القدم 

فــي جمیــع اختبــارات المهــارات ) التقلیدیــة(علــى المجموعــة الــضابطة  ) العــشوائیة( تفوقــت المجموعــة التجریبیــة ٢-١-٥
  . لدراسة لدى حراس المرمى بكرة القدماألساسیة قید ا

  : التوصیات٢ - ٥
المـــصحوب )  دقـــائق ٥(  التأكیــد علـــى اســـتخدام البرنـــامج التعلیمـــي المقتـــرح والخــاص بالتـــدریب الـــذهني بفتـــرة ١-٢-٥

بجدولـــة الممارســـة العـــشوائیة فـــضال عـــن األســـلوب التقلیـــدي فـــي العملیـــة التعلیمیـــة والتدریبیـــة فـــي بعـــض 
  .اسیة لدى حراس المرمى بكرة القدم المهارات األس

 .  التأكید على الجانب الذهني عند وضع البرامج التعلیمیة والتدریبیة لحراس المرمى بكرة القدم٢-٢-٥

 :واألجنبیة المصادر العربیة

تأثیر أسالیب تدریبیة لتنمیة القوة االنفجاریة للرجلین والذراعین في دقة ): ١٩٩٦(إسماعیل،سعد محسن •
ب البعید والقفز عالیًا في كرة الید ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة جامعة التصوی
  .بغداد

 تدریب ، المكتبة الوطنیة للطباعة –كرة القدم تعلیم ) : ٢٠٠٧( اسمر،محمد خضر،ومحمد،محمد جاسم •
 .والنشر والتوزیع ، عمان ، أألردن 

 اثر استخدام األسلوب التدریبي المصحوب بجدولـة الممارسـة المتسلـسلة ):٢٠٠٦(البریفكاني،مؤید كمال الدین •
والعشوائیة في اسـتثمار وقـت الـتعلم األكـادیمي وتعلـم بعـض المهـارات األساسـیة بكـرة القـدم ، أطروحـة دكتـوراه 

  .غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل
التطبیقــــات اإلحــــصائیة واســــتخدامات الحاســــوب فــــي ): ١٩٩٩( التكریتي،ودیــــع یاســــین،والعبیدي،محمد حــــسن •

 .بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

  .، دار الفكر العربي،القاهرة ٢ ،ط١القیاس والتقویم في التربیة البدنیة ،ج):١٩٨٧( حسانین،محمد صبحي •
،دار الفكـر العربـي ، ٣، ط١دنیـة والریاضـیة،جالقیاس والتقویم في التربیة الب):١٩٩٥(-------------- •

  . القاهرة
  .القیاس في المجال الریاضي ، دار المعارف ،  القاهرة ): ١٩٧٨( خاطر،احمد محمد،وألبیك،علي فهمي •
 ، ١موســوعة القیاســات واالختبــارات فــي التربیــة البدنیــة والریاضــیة ، ج ) : ١٩٨٩( خــریبط ، ریــسان مجیــد  •

 . ، جامعة البصرة مطابع التعلیم العالي

خـــصائص االختبـــارات المیدانیـــة لحالـــة التـــدریب الخاصـــة لالعبـــي كـــرة القـــدم  ):١٩٨٤( الخـــشاب،زهیر قاســـم •
  . الشباب ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، موسكو 

 . ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ٢كرة القدم، ط): ١٩٩٩( نالخشاب،زهیر قاسم،وآخرا •

  .التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق ، مكتب الصخرة  للطباعة ، بغداد ، العراق ):٢٠٠٢(خیون یعرب •
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 ، دار الفكــر ١تــدریب المهــارات النفــسیةـ تطبیقــات فــي المجــال الریاضــي ، ط) : ٢٠٠٠(راتب،أســامة كامــل  •
 . العربي ، القاهرة ، مصر 

ین في المستوى البدني والمهاري تأثیر استخدام بعض أسالیب جدولة التمر ): ٢٠٠٥(رشید،نوفل فاضل  •
  .والتحصیل المعرفي بكرة القدم،أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل

،مطبعة التعلیم العالي ، ١مناهج البحث في التربیة، ط ): ١٩٨١(الزوبعي،عبد الجلیل،والغنام،محمد احمد •
 .جامعة بغداد 

  .أسس الترویح والتربیة الترویحیة، دار المعارف ، اإلسكندریة ):١٩٧٩( مدالسید،تهاني عبد السالم مح •
دلیــل القیاســات الجــسمیة واختبــارات األداء الحركي،منــشأة ): ١٩٩٨(شــحاتة،محمد إبراهیم،وبریقع،محمــد جــابر •

 .المعارف ،اإلسكندریة ،مصر

  . العربي،القاهرة ، مصر التدریب العقلي في المجال الریاضي،دار الفكر):١٩٩٦(شمعون،محمد العربي •
اإلعداد الفني والخططي بالتنس ، دار الكتب للطباعـة والنـشر ، ): ١٩٩١( شوكت،هالل عبد الرزاق، وآخران •

 .جامعة الموصل 

  .كرة القدم ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ) : ١٩٨١( الصفار، سامي، وآخرون  •
 ، دار الفكــر للطباعــة ١جیا العملیــات العقلیــة فــي الریاضــة ، طفــسیولو ) : ٢٠٠٠( الــضمد،عبد الــستار جبــار •

 .والنشر والتوزیع ، عمان ، األردن 

اثـــر اســـتخدام أســـلوب الـــتعلم المكثـــف والمـــوزع علـــى مـــستوى األداء  ) : ٢٠٠٠( الطـــائي، نغـــم حـــاتم حمیـــد  •
لیــة التربیــة الریاضــیة ، والتطــور فــي فعالیــة الوثــب الطویــل واالحتفــاظ بهــا ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، ك

  .جامعة بغداد 
االختبـــارات ومبـــادئ اإلحـــصاء فـــي المجـــال ): ١٩٨٧(عبـــد الجبـــار،قیس ناجي،وبسطویسي،بسطویـــسي احمـــد  •

 .الریاضي ،مطبعة التعلیم العالي ،جامعة بغداد

  .التعلم الحركي والتدریب الریاضي ، مطابع دار العلم ، الكویت ):١٩٨٧(عثمان ، محمد عبد الغني  •
ـــم، )تكنیـــك ، تـــدریب ، تعلـــم ، تحكـــیم ( موســـوعة العـــاب القـــوى ):١٩٩٠  (-------------- • ،دار العل

ـــدین ـــارات األداء الحركـــي ، دار الفكـــر  ):١٩٨٢( الكویـــت عالوي،محمـــد حـــسن،ورضوان،محمد نـــصر ال اختب
  .العربي ، القاهرة ، مصر 

لقـدم ، االتحـاد العراقـي لكـرة القـدم ، مؤسـسة المرتكـزات الحدیثـة بكـرة ا):١٩٩٦( كامل، شـامل،والربیعي، كـاظم •
 .الممتاز للطباعة والتجلید ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة 

اثر بعض طرائق التدریس في الوقت المستثمر لدرس التربیة الریاضـیة ، بحـث منـشور فـي ):١٩٩٠(لزام،قاسم •
  .، بغداد  ) ٢( مجلة كلیة التربیة الریاضیة ، العدد 

 .التعلم وجدولة التدریب الریاضي، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن ): ٢٠٠١(جیهمحجوب،و  •
• Chyzowych, Walter (1978): The official soccer book ,Rand Mc Nally And 

Company , U.S.A   
• Raven J. C. (1986) : Standard  Progressive  Matrices .   
• Schmidt, A, Richard(1991): Motor Learning and  performance. Human  kentics 

publisher, U.S.A.  
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• Schmidt, A, Richard and Wrisberg graiga., (2000) : Motor Learning and  
performance. Human  kentics, U.S.A. 

• Thomson, William (1980): Teaching  Soccer, Burgess publishing Company, 
U.S.A. 

• Wynn, F. Updyke (1984): Amateur Athletic Union, Physical Fitness Program, 
Indiana University, U.S.A .   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دقائق )٥(نموذج الوحدة التعلیمیة والخاص بالتدریب الذهني بفترة  )١(رقمالملحق 
 المالحظات الفعالیات الزمن النشاط القسم

  تهیئة كافة األدوات وتسجیل الحضور  د٢ المقدمة

  د٨  إحماء عام

   السیر العادي ثم الهرولة الخفیفة إلحماء الذراعین والرجلین- 
  الهرولة وتمارین مرونة المفاصل وتمطیه العضالت- 

   إجراء لعبة التمریرات العشرة بالیدین داخل مربع- 
 م) ١٠×١٠   (

 التدرج بتمارین المرونة - 
  ولكافة مفاصل الجسموالتمطیة 

القسم 
  اإلعدادي

  د٥ إحماء خاص
  م) ٢٠(م وهرولة ) ١٠(  ركض مسافات قصیرة -
  تمارین مسك وٕاحساس بالكرة بین حراس المرمى-

 كل حارس مرمى یقابل - 
الحارس األخر والمسافة بینهما 

  م)٣(

النشاط 
 التعلیمي

  د١٠
 

وٕاعطاء نموذج مـن قبـل المـدرب أو حـارس شرح وعرض مهارة استالم الكرة الجانبیة مع القفز 
 مرمى متمیز

القسم  
 الرئیس

التدریب 
 الذهني

  د٥

  : البدء بتمارین االسترخاء الذهني -١
 )ت٣×ثا٥.(مرتین) ءالشهیق والزفیر البطي( البدء بعملیة التنفس-أ

  ) ثا٦٠( البدء بعملیة االسترخاء -ب
 : ممارسة التصور الذهني -٢

  )ثا ٦٠(ة بالمهارة  مشاهدة األفالم والصور الخاص-أ 
  یتصور حارس المرمى صورة الملعب الذي یتدرب علیه -ب

  ) ثا٥(
   التركیــــــــــــــــــز والتفكیـــــــــــــــــــر بوضــــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــــسم عنــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــتالم الكـــــــــــــــــــرة -ج

  )* ت٤× ثا ٥(
 ) .ت٤×ثا٥( تركیز االنتباه إلى مسار واتجاه الكرة وموقعه داخل منطقة الهدف -د

 
 

 یتم االسترخاء تحت إشراف - 
  المدرب
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 ٤٩

  ) .ت٤×ثا٥(رة وضمها إلى الصدر  لمرحلة االرتماء ومسك الكي التصور الذهن-هـ
 )ثا٤٥( النهوض من االسترخاء -٣

  ) ثا٧( تنفس عمیق -أ
  ) ثا٧( تحریك الذراعین -ب
  ) ثا٧( تحریك القدمین-ج
 ) ثا٧( تحریك الرأس قلیال-د

  ) ثا٧( تنفس عمیق مرة ثانیة-هـ
 ) ثا٣( فتح العینین-و

  ) ثا٧( الشعور الكامل باستیقاظ الجسم ثم النهوض-ي
النشاط 

 التطبیقي
  د٥٥
 

تطبیــق مهــارة  اســتالم الكــرة الجانبیــة مــع القفــز مــع التأكیــد علــى التنفیــذ الــصحیح وتــصحیح 
 األخطاء

 

القسم 
 الختامي

  د٥ 
 

   تمارین تهدئة وتنفس-
  االنصراف -

 

  .ثانیة لالنتقال من تمرین إلى أخر ) ٥(خر وأعطیت فترة زمنیة مقدارها ثانیة بین كل تكرار وأ) ٢- ١( هناك فترة زمنیة تمتد من *  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نموذج الوحدة التعلیمیة  لجدولة الممارسة العشوائیة لتعلیم مهارة استالم الكرة الجانبیة مع القفز ) أ -١ (الملحق رقم
  )الجزء التطبیقي فقط  (-دقیقة)٥٥(الزمن- الرابعة  الوحدة التعلیمیة-  ٨ عدد حراس المرمى-  المجموعة التجریبیة األولى- 

 عدد التكرارات التمرینات المهاریة المهارة

زمن 
التكرار 
الواحد 

)ث(  

الزمن الكلي 
 للتكرارات

)ث(  

الراحة بین 
 التكرارات

)ث(  

زمن 
الراحة 
 الكلیة

)ث(  

الراحة بین 
 التمارین

)ث(  

الزمن 
الكلي 

 للتمرین
)ث(  

م داخــل منطقــة الجــزاء كــرة جانبیــة ) ١٥(یــسدد المــدرب مــن مــسافة : )*(١ت
م عـن )١(الواقـف علـى بعـد ) یمـین ویـسار حـارس المرمـى(بارتفاعات مختلفة 

ــالقفز واســتالم الكــرة الجانبیــة ) االرتمــاء(خــط الهــدف  فیقــوم حــارس المرمــى ب
 عـالي ، متوسـط ثـم واطئ ، متوسـط ، عـالي ثـم واطـئ ،: من ارتفاع: وكاالتي

عالي ، واطئ ، متوسط ثم عالي ، متوسط ، واطئ ثم عالي ، واطئ ، متوسط 
 ثم واطئ ، متوسط ، عالي 

٦١٢ ١٨٠ ٣٢٤ ١٨ ١٠٨ ٦ ١٨ 

 ٦١٢ ١٨٠ ٣٢٤ ١٨ ١٠٨ ٦ ١٨  م ) ١٠( ولكن المدرب یسدد الكرة من مسافة نفسه التمرین األول  : ٢ت 

بیة
جان

  ال
كرة

م ال
ستال

ا
قفز

ع ال
 م

 

م عــن خــط ) ٢(لهــدف وعلــى بعــد یقــف حــارس المرمــى فــي منتــصف ا : ٣ت
م كــرة جانبیــة  فیقــوم حــارس ) ٢٠(المرمــى ، یــسدد المــدرب الواقــف علــى بعــد 

القفـز : واستالم الكرة بعد أن یؤدي  األوضـاع اآلتیـة ) االرتماء(المرمى بالقفز 
، االستلقاء على الظهر ، الجلوس الطویل ثم القفز ) ثالث مرات(بكلتا الرجلین 

ــل  ــم ، ، الجلــوس الطوی ــز ث ــل ، االســتلقاء ، القف ــم الجلــوس الطوی االســتلقاء ث
الجلوس الطویل ، القفز ، االستلقاء ثم القفز، االستلقاء ، الجلوس الطویل ثـم 
االستلقاء ، الجلوس الطویل ، القفز  ثم القفـز ، الجلـوس الطویـل ، االسـتلقاء 

فــــز ، ثــــم الجلــــوس الطویــــل ، االســــتلقاء ، القفــــز ثــــم الجلــــوس الطویــــل ، الق

٦١٢ ١٨٠ ٣٢٤ ١٨ ١٠٨ ٦ ١٨ 
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 ٥٠

االســتلقاء ثــم القفــز، االســتلقاء ، الجلــوس الطویــل ثــم االســتلقاء ، الجلــوس 
 الطویل ، القفز ثم الجلوس الطویل ، القفز ، االستلقاء

 ٤٠٨ ١٢٠ ٢١٦ ١٨ ٧٢ ٦ ١٢  م) ١٥(ولكن المدرب یسدد الكرة من مسافة نفسه التمرین الثالث  : ٤ت 

 ٤٠٨ ١٢٠ ٢١٦ ١٨ ٧٢ ٦ ١٢  م) ١٠(ولكن المدرب یسدد الكرة من مسافة نفسه لثالث التمرین ا : ٥ت 

م مــن خــط الهــدف ومواجهــا لــشبكة )١(یقــف حــارس المرمــى علــى بعــد : ٦ت
م كــرة جانبیــة فیحــاول حــارس )١٥(المرمــى ، یــسدد المــدرب الواقــف علــى بعــد 

بالــدوران مــن  : واســتالم الكــرة بعــد أن یقــوم) االرتمــاء(المرمــى القفــز الجــانبي 
، الدوران من جهة الیسار ثم الدوران من )**(جهة الیمین ، الدحرجة األمامیة

جهـة الیمــین ، الــدوران مــن جهــة الیـسار ، الدحرجــة األمامیــة ثــم الــدوران مــن 
جهة الیسار ، الدحرجة األمامیة، الدوران من جهة الیمین ثم الدوران من جهة 

 الدحرجــة األمامیــة ثــم الــدوران مــن جهــة الیــسار، الــدوران مــن جهــة الیمــین ،
الیمـین ، الــدوران مــن جهــة الیــسار ، الدحرجـة األمامیــة ثــم الــدوران مــن جهــة 
الیــسار، الدحرجـــة األمامیة،الـــدوران مـــن جهـــة الیمـــین ثـــم الـــدوران مـــن جهـــة 
الیــسار،الدحرجة األمامیـــة، الـــدوران مـــن جهـــة الیمـــین ثـــم الـــدوران مـــن جهـــة 

  الیمین،الدحرجة األمامیة الیسار،الدوران من جهة 

٦٩٦ ١٢٠ ٤٣٢ ١٨ ١٤٤ ٦ ٢٤ 

 .حراس مرمى التمرین على ھدفین  تحت إشراف اثنین من المدربین ) ٤(یؤدي كل  )* (
  .یقوم حارس المرمى بالدوران حول المحور الطولي للجسم ویواجه المدرب قبل أداء كل دحرجة أمامیة )**(

  
  
  
  
  
  
  
  

الخاص باألسلوب المهاري التقلیدي لتعلیم مهارة استالم الكرة الجانبیة مع حدة التعلیمیة و النموذج ) ب -١ (رقمالملحق 
  القفز 

     دقیقة) 90(   الزمن -   الوحدة التعلیمیة الرابعة-   )٨(  عدد حراس المرمى - المجموعة الضابطة      -

 املالحظات الفعاليات الزمن  النشاط القسم

د ٢ المقدمة    تسجیل الحضورتھیئة كافة األدوات و 

  د٨ إحماء عام

 السیر العادي ثم الھرولة الخفیفة إلحماء الذراعین -
  والرجلین

   الھرولة وتمارین مرونة المفاصل وتمطیھ العضالت-
 (   إجراء لعبة التمریرات العشرة بالیدین داخل مربع-

  م) ١٠×١٠

 الت     درج بتم     ارین المرون     ة -
  صل الجسم كافةوالتمطیة لمفا

 اإلعداديالقسم 

  د٥ إحماء خاص
  م) ٢٠(م وھرولة )١٠( ركض مسافات قصیرة -
  تمارین مسك وإحساس بالكرة بین حراس المرمى-

 ك     ل ح     ارس مرم     ى یقاب     ل -
الح       ارس األخ       ر والم       سافة 

  م)٣(بینھما

 النشاط
 استالم الكرة الجانبیة مع القفزشرح وعرض مھارة   د١٥ التعلیمي

  وذج من قبل المدرب أو حارس مرمى متمیزوإعطاء نم
 القسم الرئیس

لنشاطا  
  د٥٥ التطبیقي

 قب  ل ناس  تالم الك  رة الجانبی  ة م  ع القف  ز م  تطبی  ق مھ  ارة 
حراس المرمى مع التأكی د عل ى التطبی ق ال صحیح للمھ ارة 

  وتصحیح األخطاء
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 ٥١

 القسم الختامي

 

 تمارین تھدئة وتنفس -   د ٥
   االنصراف-
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 ٥٢

  الخاص باألسلوب المهاري التقلیدي لتعلیم مهارة استالم الكرة وحدة التعلیمیة النموذج ) ج-١ (الملحق رقم
  الجانبیة مع القفز                 

  )الجزء التطبیقي فقط  ( -دقیقة ) ٥٥(   الزمن - الوحدة التعلیمیة الرابعة- )٨(  عدد حراس المرمى - المجموعة الضابطة  -              

 زمن الراحة  زمن التمرین  التمرینات المهاریة                        المهارة     

م داخــل منطقــة الجــزاء كــرة جانبیــة ) ١٥(یــسدد المــدرب مــن مــسافة   : ١ت 
 خــط  الهــدف  الواقــف علــى) یمــین ویــسار حــارس المرمــى(بارتفاعــات مختلفــة 

  واستالم الكرة الجانبیة) االرتماء(فیقوم حارس المرمى بالقفز
  د١  د٧

  د١  د٨  .م)١٠(التمرین األول نفسه ولكن المدرب یسدد الكرة من مسافة  : ٢ت

م عــن خــط ) ٢(یقــف حــارس المرمــى فــي منتــصف الهــدف وعلــى بعــد  : ٣ت 
م كــرة جانبیــة  فیقــوم حــارس ) ٢٠(المرمــى ، یــسدد المــدرب الواقــف علــى بعــد 

   واستالم الكرة)االرتماء(المرمى بالقفز 

  د ٢  د٩

  د٢  د٧  م) ١٥( ولكن المدرب یسدد الكرة من مسافة نفسه التمرین الثالث  : ٤ت 

قفز  د٢  د٧  م) ١٠( ولكن المدرب یسدد الكرة من مسافة نفسه التمرین الثالث  : ٥ت 
ع ال

ة م
انبی

الج
رة 

 الك
الم

ست
 ا

م مـن خـط الهـدف ومواجهـا لـشبكة ) ١(یقف حارس المرمى على بعـد  : ٦ت 
م كـرة جانبیـة فیحـاول حـارس ) ١٥( مدرب الواقف على بعـد المرمى ، یسدد ال

 بعـد أن یقـوم حـارس المرمـى واستالم الكرة)  االرتماء ( المرمى القفز الجانبي 
  بالدوران حول المحور الطولي للجسم ویواجه المدرب قبل أداء كل محاولة 

  د١  د٨
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