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 اثر التدریب الذھني باألسلوب المباشر وغیر المباشر في بعض
   )*(المھارات أألساسیة بكرة القدم

زھیر قاسم . د.أ
  الخشاب

محمد خضر اسمر  .د.أ
  الحیاني

م عبد الرحیم .م
  سالمي

  كلیة التربیة الریاضیة / الموصل جامعة 
  

  ١٠/١٠/٢٠٠٥: تاریخ قبول النشر  ؛ ٤/٩/٢٠٠٥: تاریخ تسلیم البحث 
  

  :ملخص البحث 
  :هدف البحث إلى 

الكشف عن اثر استخدام برنامجین تعلیمیین للتدریب الذهني باألسلوب المباشر وغیر المباشر  .١
  .المصاحب للتدریب المهاري في بعض المهارات األساسیة بكرة القدم 

ات األساسیة الكشف عن الفروق بین مجامیع البحث في االختبارات البعدیة في تعلم المهار  .٢
  . بكرة القدم

واستخدم الباحثون المنهج التدریبي لتحقیق أهداف البحث ، وتكون مجتمع البحث من 
 العبا ، أما عینة )١٠٢(سنة والبالغ عددهم ) ١٦( عمر العبي ناشئة محافظة نینوى تحت

عبا  ال)١٥( العبـا قسموا إلى ثالث مجموعات متساویة كل منها )٤٥(البحث فقد تكونت من 
وكانت إحداهما ضابطة واالخریتین تجریبیـه طبقت علیهم ثالث برامج تعلیمیة ، حیث كان 
البرنامج األول وفق أسلوب التدریب المهاري فقط ،والبرنامج الثاني وفق أسلوب التدریب الذهني 
المباشر المصاحب للتدریب المهـاري ، والبرنامج الثالث وفق أسلوب التدریب الذهني غیر 

وبواقع وحدتین وحدة تعلیمیـة ) ٢٤(باشر المصاحب للتدریب المهاري ، وتكون كل برنامج من الم
  :اآلتیةأسبوعیا ،وبعد أجراء االختبارات البعدیة توصل الباحثون إلى االستنتاجات 

البرامج التعلیمیة الثالثة ذات تأثیر إیجابي في تعلم المهارات األساسیة بكرة القدم ولكن بنسب  .١
  .مختلفة

التدریب الذهني باألسلوب المباشر المصاحب للتدریب المهاري ذو تأثیر واضح اكثر من  .٢
الدحرجة ، المناولة القصیرة ،التهدیف ، اإلخماد ، السیطرة (في تعلیم مهارات  بقیة البرامج

  ) .على الكرة ، ونطح الكرة
  :و أوصى الباحثون بما یأتي

 .سلوبیه المباشر وغیر المباشر في العملیة التعلیمیة التأكید على استخدام التدریب الذهني بأ .١
 .استخدام االختبارات المهاریة والبدنیة المستخدمة لقیاس مستوى الالعبین الناشئین بكرة القدم .٢

                                           
  بحث مستل من رسالة الماجستیر للطالب عبد الرحیم سالمي) *(
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٦٦  

استخدام أنواع أخرى من أجزاء أسالیب التدریب الذهني المباشر وغیر المباشر في تعلیم  .٣
  .المهارات األساسیة بكرة القدم

The effect of using direct and indirect methods of mental 
training on the basic Skills in football 

 
Prof. Dr :Zuhair K. Al-khashab  
Prof. Dr :Mohammed K. Assmar Al-Hayane  
Assist. Lecturer: Abdul R. Salami  

University of Mosul - College of Sport Education  
 
Abstract: 

The research aims are:  
1. Detecting the effect of using two direct and indirect learning programs 

of mental training accompanying the skill training of some Football 
basic skills.  

2. Detecting the differences among the research groups in the post- test in 
learning the football basic skills. The researchers used the experimental 
method to achieve the objectives of the study .  

The community of the study is made up of (102) Ninava 
governorate young football players under(16) years , whereas the Sample 
Of research is composed of (45) players ,subdivided into three equal 
groups , each of them is made up of (15) players, the first is a control 
group , whereas the other two are experimental , which three learning 
programmess have applied , the first programme applied according to the 
skill training only , the second was carried out in conformity with the 
direct mental training accompanying the skill training , whereas the third 
was performed according to the indirect mental training accompanying 
the skill training . Each programme is made up of (24) learning sessions 
with (2) sessions weekly .  

Having carried out the post-test ,the researchers made the following 
Conclusions :  
1. The three learning programmes have a positive effect on learning the 

football basic skills but in different ratios.  
2. The direct method of mental training with the skill training has a 

clearer effect than the others in learning the following skills : 
(dribbling , short passing , shooting , trapping , controlling the ball , 
and heading) .  

Finally , the researchers recommended that:  
1.The emphasis be put on both direct and indirect method of mental 

training with the learning process .  
2. The use be made of physical and skills tests to measure the young 

players level in football .  
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٦٧  

3. The use be made others types of mental training to learn the skills of 
football .  

  :التعریف بالبحث. ١
  :المقدمة واھمیة البحث ١-١

تعــد لعبــة كــرة القــدم مــن االلعــاب التــي تطــورت بــشكل ملحــوظ وهــذا التطــور لــم یكــن ولیــد 
جربوا فیهـا وسـائل الذین صین والمدربین الصدفة بل كان نتیجة جهود مضنیة من الباحثین والمخت

وطرق تدریبیة وتعلیمیة وحدثوا طرق القیاس التقویم والتحلیل مستند في ذلك علـى نتـائج ودراسـات 
فــي علــوم التربیــة الریاضــیة والعلــوم االخــرى ومــن هــذه الوســائل والطــرق الــتعلم الحركــي الــذي شــهد 

قف التعلیمیة بشكل یستثیر دوافع الالعب للوصول الى  فیما یتعلق بتهیئة المواوالسیماتطوًرا كبیرًا 
الهــدف مــن العملیــة التعلیمیــة اذ ان عملیــة التعلــیم ترتكــز علــى وســیلة مهمــة لنقــل المعلومــات مــن 
المدرب الى الالعب وهذه الوسیلة هي طریقة التعلـیم التـي كلمـا كانـت مناسـبة تمـت عملیـة التعلـیم 

وان من احد مبادئ التعلیم الحركي  . )١٩٣ ، ١٩٨٠ ، عثمان(بصورة افضل واسرع وبجهد اقل 
هو التأكید على التعلیم والتدریب المتوازن بین اسالیب التـدریب المختلفـة واسـالیب التـدریب الـذهني 

  . والترابط بینهما 
لقـــد اهـــتم العدیـــد مـــن البـــاحثین والمـــدربین بالتـــدریب الـــذهني النـــه یمثـــل احـــد الموضـــوعات 

 الى انه یمثل الجزء الرئیس من )١٩٩٦(م النفس الریاضي اذ یشیر شمعون الحیویة في مجال عل
اعــداد الالعــب الكتــساب المهــارات ،المواقــف واألهــداف وجمیــع أبعــاد المنافــسة مــن ملعــب وحكــام 
واجهــزة وأدوات ، وترجــع أهمیــة التــدریب الــذهني اال انــه ال یقتــصر اســتخدامه علــى االشــتراك فــي 

م فـي مجـال الحركـة بـشكل عـام وفـي مراحـل اكتـساب المهـارات الحركیـة المنافسات فقط بل یـستخد
 ، لقد أثبتـت العدیـد )٣١-٣٠ ، ١٩٩٦شمعون (بشكل خاص ویؤدي دورًا مهمًا في عملیة التعلم 

مــن الدراســات والبحــوث فــي مجــال التربیــة الریاضــیة الــى اهمیــة التــدریب الذهنیــة وفائدتــه ، وهنــاك 
ا التدریب الذهني باألسلوب المباشر حیث یتم فیه استخدام التصور نوعان من التدریب الذهني هم

الـــذهني للمهـــارات الحركیـــة واســـتخدام االنتبـــاه بانواعـــه ، واالســـلوب غیـــر المباشـــر حیـــث یـــتم فیـــه 
استخدام عدة وسائل سمعیة وبصریة وكذلك اشراك الالعب في شرح المهارات وغیرها ، اال انه لم 

 مــن االخــر فــي مجــال الــتعلم ، ومــن هنــا تبــرز اهمیــة البحــث لمعرفــة یثبــت فاعلیــة أي منهــا اكثــر
تـــأثیر وفاعلیـــة هـــذین األســـلوبین مـــن التـــدریب الـــذهني ومـــدى تـــأثیر كـــل منهـــا فـــي تعلـــم المهـــارات 

  .االساسیة لالعبین الناشئین بكرة القدم 
  
  :مشكلة البحث  ٢-١

ة المستخدمة في مجال التربیة یعد التدریب الذهني من الوسائل التعلیمیة والتدریبیة المهم
الریاضیة في الوقت الحاضر وذلك بعد ان استنفذ المدربون والالعبون غالبیة الوسائل التعلیمیة 
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والتدریبیة المتاحة ، واصبحت الضرورة ملحة في ایجاد وسائل للوصول إلى المستویات العلیا في 
 كثرة المنافسات وتزامنها مما ظرف قیاسي وذلك لما یفرضه الوضع الراهن على الالعبین من

وبالرغم من تعد اسالیب التدریب .یلقي عبئًا على الالعبین عند التدریب لخوض هذه المنافسات 
الذهني اال انه وحسب علم الباحثین فانه قد تم استخدام التدریب الذهني المباشر وذلك باستخدام 

راسات السابقة ونظرًا لقلة الدراسات التصور الحركي ولم یشر الى االسلوب غیر المباشر في الد
 في كرة القدم وتأثیر التدریب الذهني والسیماوالبحوث التي اجریت في مجال التدریب الذهني 

المصاحب للتدریب المهاري ، فقد برزت مشكلة البحث في محاولة تجریب اثر استخدام برنامجین 
لمهارات األساسیة بكرة القدم ولفئة تعلیمین للتدریب الذهني المباشر وغیر المباشر في بعض ا

  .الناشئین 
  
  :ھدفا البحث  ٣-١
الكشف عن اثر استخدام برنامجین تعلیمین للتدریب الذهني باالسلوب المباشر وغیر المباشر  .١

  .المصاحب للتدریب المهاري في بعض المهارات االساسیة بكرة القدم 
ارات البعدیه في تعلم المهارات االساسیة الكشف عن الفرق بین مجا میع البحث في االختب. ٢

  .بكرة القدم 
  
  :فرضا البحث  ٤-١
یؤثر البرنامجین التعلیمین للتدریب الذهني باالسلوب المباشر وغیر المباشر المصاحب  .١

  .للتدریب المهاري ایجابیًا في تعلم بعض المهارات االساسیة بكرة القدم 
میع البحث في االختبارات البعدیة في تعلم المهارات وجود فروق ذات داللة معنویة في مجا. ٢

  .االساسیة بكرة القدم ولصالح المجموعة التي تعمل في االسلوب المباشر
  
  : مجاالت البحث ٥-١
  )*( سنة١٦عمر  العبي ناشئة محافظة نینوى باعمار تحت: لمجال البشري  ا- 
  ٣٠/٦/٢٠٠٢- ٥/٣المدة الواقعة من : المجال الزماني  - 
  العراق /محافظة نینوى /ملعب مركز شباب الموصل : لمجال المكاني ا - 
  

                                           
  حسب تصنیف االتحاد الدولي بكرة القدم) *(
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٦٩  

  :االطار النظري والدراسات السابقة  -٢
  : االطار النظري ١-٢
  : مفھوم التدریب الذھني ١-١-٢

) ٦٤ ،١٩٩٣، الطالب ،والویس" (نشاط ذهني یقترن بالنشاط الحركي" التدریب الذهني
ابي والتصور الناجح والتدریب ذهنیًا على السلوك الحركي التفكیر اإلیج"ویذكر رو برت بأنه 

 )٤٥ ،١٩٩٠روبرت،"(مؤشر باالدراك ومن ثم التصورالمرئي مع تعدیل او تحویر السلوك ال
 ت الحركیة وتطویرها من خالل تصورومن هنا فان التدریب الذهني یساعد على تعلیم المهارا

داء الفعلي لها مما یؤدي الى تثبیتها عند المتعلم ، وكما اداء الحركة كامًال وتكرارها ذهنیًا دون اال
  .یساعد على التحكم وتركیز االنتباه 

  
  : خطوات التدریب الذھني ٢-١-٢

  : الكتساب مهارة التصور والتدریب الذهني یجب اتباع الخطوات آالتیة 
سترخاء هو محور إن التناوب بین االداء الحركي والقدرة السریعة على اال: تعلم االسترخاء . ١

التعلم ، اذ یالحظ ان كثیرًا من الریاضیین یفشلون في تحقیق افضل مستویاتهم اثناء السباق 
بسبب التوتر العصبي والقلق الذي یصاحب المنافسات المهمة والذي یؤدي الى تقلص 
عضالت الجسم كافه بدًال من ان یحدث التقلص في العضالت المشتركة في اداء المهارات 

  : ویوجد شكالن من االسترخاء هما فقط
وذلك بالتركیز على مجموعة عضلیة اذ یحاول الالعب تارة شدها وتارة : االسترخاء العضلي . أ

اخرى ارخاءها الى ابعد حد من ثم یحول العملیة نفسها الى مجموعة عضلیة اخرى وهكذا 
   . اكثر المناطق العضلیة التي تمكن من شدها ثم إرخاءها)یمشط(یمسح 

بعد التدریب على االسترخاء العضلي والعقلي یأتي التصور العقلي أو : التصور العقلي . ب
المراجعة العقلیة ، وهي محاولة استرجاع األحداث والخبرات السابقة او بناء صورة جدیدة 

   .)١٢٩- ١٢٨ ، ٢٠٠٢خیون ، (لحدث جدید 
  
  : أنواع التصور الذھني ٣-١-٢

  :هني هما یوجد نوعان من التصور الذ
الـــــــذي یتـــــــصور الالعـــــــب نفـــــــسه كمـــــــا لـــــــو كـــــــان یـــــــشاهد فلمـــــــًا " وهـــــــو: التـــــــصور الخـــــــارجي . ١

سینمائیاً والالعب الذي یستخدم التصور الخارجي یسترجع جمیع الجوانب المرتبطة باالداء في 
محاولة الیجاد العالقات لتوضیفها في طریقة االداء المناسبة والتعرف على االخطاء او وضع 

  " .للتنافس في المستقبلالخطط 
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الذي یتصور الالعب نفسه كما لو كان هناك اله تصویر مثبتة فـوق "وهو : التصور الداخلي . ٢
رأســـه تـــسجل صـــورًا لكـــل االشـــیاء التـــي یراهـــا اثنـــاء األداء ،والالعـــب الـــذي یـــستخدم التـــصور 

ت الـــــداخلي یـــــسترجع الـــــصور بهـــــدف ممارســـــة خبـــــرة الموقـــــف والتعـــــرف علـــــى جمیـــــع العملیـــــا
المــــصاحبة مــــن شــــعور واحــــساس وانفعــــاالت واجــــراء التقیــــیم حتــــى یمكــــن اتخــــاذ االســــتجابات 

  .)٢٠٣-٢٠٢ ، ٢٠٠٠الصمد ، (المناسبة في المستقبل 
  
  : الدراسات السابقة ٢-٢
  :)١٩٩٨المالكي ( دراسة ١-٢-٢

  "عض المهارات االساسیة بكرة القدماثر التدریب الذهني في تعلم ب"
  :التعرف على هدفت الدراسة إلى  
ـــم المهـــارات . ١ ـــة فـــي تعل ـــة والذهنیـــة البدنی ـــة الذهنی ـــة والبدنی ـــأثیر الوســـائل التعلیمیـــة البدنی مـــدى ت

  .االساسیة بكرة القدم واكتسابها 
افــضل تنظــیم لتوقیتــات اســتخدام هــذه الوســائل لغــرض تحدیــد الوســیلة االكثــر تــأثیرا فــي تعلــم . ٢

  .سابها بعض المهارات االساسیة بكرة القدم واكت
) ١٣(استخدام الباحث المنهج التجریبي على عینة من طـالب الـصف االول المتوسـط باعمـار. ٣

 ، حیــث توزعــت عینــة ١٩٩٧/١٩٩٨ طالبــا وللفــصل الدراســي الثــاني للعــام )٤٥(ســنة قوامهــا 
طالبـا لكـل مجموعـة وعلـى وفـق االسـالیب التعلیمیـة ) ١٥(البحث على ثالث مجموعـات بواقـع 

  : آالتیة 
  .المجموعة التجریبیة االولى استخدمت اسلوب التدریب الذهني البدني . ١
  .المجموعة التجریبیة الثانیة استخدمت اسلوب التدریب البدني الذهني . ٢
   .)اداء المهارة(المجموعة الضابطة استخدمت اسلوب التدریب البدني فقط . ٣

وحدتین تعلیمیتین باالسبوع ، زمن اسابیع وبواقع ) ٨(وبعد تطبیق البرنامج التعلیمي لمدة 
 دقیقــــة ، تــــم اجــــراء االختبــــارات البعدیــــة وبعــــد اســــتخدام التحالیــــل )٤٥(الوحــــدة التعلیمیــــة الواحــــدة 

  :االحصائیة ، توصل الباحث إلى ما یأتي 
ان وســائل الــتعلم الذهنیــة البدنیــة والبدنیـــة الذهنیــة والبدنیــة لهــا تـــأثیر معنــوي فــي تعلــم بعـــض . ١

  .الساسیة بكرة القدم المهارت ا
ظهرت ان نتائج المجموعة االولى المستخدمة وسیلة التدریب الذهني البدني هي افضل وسیلة . ٢

مؤثرة في تعلم بعض المهارات االساسیة بكرة القـدم تلیهـا وسـیلة التـدریب البـدني الـذهني واخیـرًا 
  .وسیلة التدریب البدني 
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تصور نموذج االداء الصحیح باستخدام وسیلة التدریب ان عملیة االستهالل بالتعلم من خالل . ٣
یــساعد علــى تثبیــت األداء لــدى المــتعلم واســتیعابه ویزیــد مــن الــسیطرة والــتحكم بمحــیط  الــذهني

االداء واعطــاء فرصــة لتركیــز االنتبــاه حــول األمــاكن الــصعبة فــي االداء قبــل تنفیــذها وتكرارهــا 
  .بالوسائل البدنیة 

ـــامج التعلی. ٤ ـــم بعـــض المهـــارات االساســـیة بكـــرة القـــدم ان البرن ـــر كبیـــر فـــي تعل مـــي المـــستخدم اث
واكتسابها من خالل وجود التباین المعنوي بین المجامیع التعلیمیة الثالثة والتي اظهرتهـا نتـائج 

  )٦٦-٤ ، ١٩٩٨المالكي ،( ، )ف(اختبار تحلیل التباین 
  
  :إجراءات البحث  -٣
  : منھج البحث ١-٣

  المنهج التجریبي لمالءمته مع طبیعة البحث استخدام الباحثون 
  : مجتمع البحث وعینتھ ٢-٣

 ســـنة ١٦  عمـــرتكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن العبـــي ناشـــئة محافظـــة نینـــوى باعمـــار تحـــت
 العـب ، امـا عینـة البحـث فقـد تكونـت مـن )١٠٢( والبالغ عددهم ٢٠٠٢-٢٠٠١للموسم الكروي 

 لكـل مجموعـة احـداهما ا  العبـ) ١٥(لعدد بواقـع  العبًا قسموا الى ثالث مجموعات متساویة ا)٤٥(
مـــن % ٤٤و١٢ضـــابطة واالخـــرتین تجریبیـــة اولـــى وتجریبیـــة ثانیـــة ، وكانـــت نـــسبة عینـــة البحـــث 

مجتمع البحث االصلي ، بعد ان تم استبعاد عدد من الالعبین لعدم تجانسهم مع أفراد العینة وهـم 
:  
  . الالعبون الغائبون عن أداء االختبارات . ١
  .الالعبون عینة التجارب االستطالعیة . ٢
  .الالعبون المصابون والغائبون عن المناهج التعلیمیة . ٣
  
  : تجانس مجا میع البحث ٣-٣

  :اآلتیةتم إجراء التجانس بین مجا میع البحث الثالثة لغرض ضبط المتغیرات 
  الكیلو غرام، الطول مقاسًا بالسنتمتر ، الكتلة مقاسه ب العمر الزمني مقاسًا بالنسبة -
  القدرات العقلیة  -
   .)Raven ,1986 ,6 - 66( للمصفوفات المتتابعة )رافن(تم قیاسه باختبار : الذكاء . أ

  .لالنتباه المعدل ) بوردن انفیموف(ثم قیاسه باختیار: تركیز االنتباه. ب
   )٤٩٢ ،١٩٧٨خاطر والبیك ، (

ن تجانس المجامیع الثالثة والجدول واستخدم الباحثون تحلیل التباین باتجاه واحد للتأكد م
  ذلكیبین ) ١(
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  )١(الجدول 
  یبین تحلیل التباین بین مجموعات البحث الثالثة في كل من 

   )، تركیز االنتباهالعمر، الطول ، الكتلة ، الذكاء(

درجات   مصدر التباین  المتغیرات   ت
) ف(ق   متوسط المربعات  مجموع المربعات   الحریة 

  المحتسبة 
  ٠.٦٢٣  ١.٢٤٥  ٢  بین المجموعات

  سنة/ مر الع  ١
  ٠.٣٧٨  ١٥.٨٦٦  ٤٢  داخل المجموعات

١.٦٤٨  

  ٠.٠١٥  ٠.٠٢٩  ٢  بین المجموعات
  سم/ الطول   ٢

  ٠.٠١٠  ٠.٤٢٠  ٤٢  داخل المجموعات
١.٥  

  ٢٢.١٥٦  ٤٤.٣٢١  ٢  بین المجموعات
  كغم/ الكتلة   ٣

  ٩٩.٤٤٨  ٤١٧٦.٧٩٩  ٤٢  داخل المجموعات
٠.٢٢٣  

  ١١.٦٦٧  ٢٣.٣٣٤  ٢  بین المجموعات
  درجة/ ء الذكا  ٤

  ٣٤.٦٨٣  ١٤٥.٦٦٦  ٤٢  داخل المجموعات
٠.٣٣٦  

  ٢٨٢٤٨.٠٧٥  ٥٦٤٩٦.١٤٩  ٢  بین المجموعات
٥  

/ تركیز االنتباه 
  ٢٤٧٩٠٤٧.٢٣٩  ١٠٤١١٩٩٨٤.٠٣٩  ٤٢  داخل المجموعات  درجة

٠.٠١١  

   )٣.٢٢٤( الجدولیة تساوي )ف(قیمة ) ٤٢-٢(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥(≤معنوي عند نسبة خطأ * 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجامیع الثالثة في )١(یتبین من الجدول 

 وهذا یشیر إلى تجانس مجا میع )العمر ، الطول ، الكتلة ، الذكاء وتركیز االنتباه(كل من 
  .البحث في تلك المتغیرات 

  
بدنیة والحركیة والمھارات  تكافؤ مجا میع البحث في عناصر اللیاقة ال٤-٣

  :االساسیة 
تم استخدام أسلوب تحلیل المحتـوى للمـصادر العربیـة واالجنبیـة فـي مجـال لعبـة كـرة القـدم 
والتدریب الریاضي لتحدید عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة والمهارات االساسیة ، ثم قمنا بعـد ذلـك 

ة البدنیـــة والحركیـــة والمهـــارات االساســـیة بتوزیـــع اســـتمارات اســـتبیان ، تحتـــوي علـــى عناصـــر اللیاقـــ
 فــي لعبــة كــرة القــدم والتــدریب الریاضــي والــتعلم الحركــي )*(واختباراتهــا علــى عــدد فــي المختــصین

                                           
   جامعة بغداد –كلیة التربیة الریاضیة -د احمد سعید احمد  .أ -) *(

   جامعة الموصل–لتربیة الریاضیة كلیة ا-د عامر محمد سعودي  .أ -    
  جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة –د جاسم محمد نایف .م.أ -    
   جامعة بغداد – كلیة التربیة الریاضیة –د صالح راضي أمیش .م.أ -    
  جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة –د طالل نجم عبد اهللا .م.أ -    
  جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –ین د مكي محمود حس.م.أ -    
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بهدف تحدید وترتیب عناصـر اللیاقـة البدنیـة والحركیـة المـؤثرة فـي تعلـم واتقـان المهـارات االساسـیة 
اتهـــا وبعـــد جمـــع االســـتمارات وتفریغهـــا اتفـــق الخبـــراء ،واهـــم اختباراتهـــا والمهـــارات األساســـیة واختبار 

علـى عـدد مـن عناصـر اللیاقـة البدنیـة والحركیـة والمهـارات األساسـیة ،ثـم % ٧٥وبنسبة تزید على 
قـــام البـــاحثون بـــإجراء عملیـــة التكـــافؤ بـــین مجـــا میـــع البحـــث الثالثـــة فـــي تلـــك العناصـــر والمهـــارات 

  . ذلك تبین )٣( ، )٢(تجاه واحد والجداول المختارة وذلك باستخدام تحلیل التباین با
  )٢(الجدول 

  یبین تكافؤ مجامیع البحث في عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المختارة بكرة القدم

درجات   مصدر التباین  )*(االختبارات البدنیة
) ف(ق   متوسط المربعات  مجموع المربعات   الحریة 

  المحتسبة 
القوة االنفجاریة لالطراف   ٠.٢٩٢  ٠.٥٨٣  ٢  بین المجموعات

  ٠.٧١٠  ٢٩.٨٣٤  ٤٢  داخل المجموعات  متر/ ا العلی
٠.٤١١  

القوة االنفجاریة   ٣٦.٨٣٩  ٧٣.٦٧٨  ٢  بین المجموعات
  ٤١.٤١٨  ١٧٣٩.٥٦٦  ٤٢  داخل المجموعات  سم / لألطراف السفلى 

٠.٨٨٩  

مطاولة عضالت   ١.٨٦٧  ٣.٧٣٤  ٢  بین المجموعات
  ١١.٤١٦  ٤٧٩.٤٦٦  ٤٢   المجموعاتداخل  تكرار/ البطن 

٠.١٦٤  

/ السرعة االنتقالیة   ٠.١٣٤  ٠.٢٦٧  ٢  بین المجموعات
  ٠.١٤٩  ٦.٢٣٧  ٤٢  داخل المجموعات  ثانیة 

٠.٨٩٩  

  ١٥٩٧.٠٨٩  ٣١٩٤.١٧٨  ٢  بین المجموعات
  دقیقة / مطاولة عامة 

  ٦٦٤.٣٦٨  ٢٧٩٠٣.٤٦٦  ٤٢  داخل المجموعات
٢.٤٠٤  

  ٧.٢٢٢  ١٤.٤٤٤  ٢  جموعاتبین الم
  ثانیة/ مطاولة السرعة 

  ٥٠.١٤٠  ٢١٠٥.٨٦٧  ٤٢  داخل المجموعات
٠.١٤٤  

  ٠.٠٠٥  ٠.٠١٠  ٢  بین المجموعات
  ثانیة/ الرشاقة 

  ٠.٤٥٩  ١٩.٢٥٩  ٤٢  داخل المجموعات
٠.٠١١  

  ٢.٢٩٠  ٤.٥٧٩  ٢  بین المجموعات
  سم/ المرونة 

  ٢٠  ٨٣٩.٩٩٩  ٤٢  داخل المجموعات
٠.١١٥  

   )٣.٢٢٤(=  الجدولیة )ف(قیمة ) ٤٢-٢(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ  *
 عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجامیع الثالثة في )٢(یتبین من الجدول 

عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المختارة وهذا یشیر الى ان المجامیع الثالثة متكافئة في العناصر 
  .البدنیة والحركیة 

                                                                                                                         
  جامعة الموصل– كلیة المعلمین –د معتز یونس ذنون .م.ا -    

 جمیع االختبارات مقننه وحسب المصادر العلمیة في التدریب الریاضي) *(
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  )٣(الجدول 
  یبین تكافؤ مجا میع البحث الثالثة في المهارات االساسیة المختارة بكرة القدم

درجات   مصدر التباین  )*(االختبارات المهاریة
) ف(ق   متوسط المربعات  مجموع المربعات   الحریة 

  المحتسبة 
  ثانیة/ اختبار الدحرجة   ١.٨١٥  ٣.٦٣  ٢  بین المجموعات
  ٢.٤٩٢  ١٠٤.٦٨  ٤٢  داخل المجموعات

٠.٧٢٨  

اختبار المناولة القصیرة   ١٠.٨٢٢  ٢١.٦٤٤  ٢  بین المجموعات
  ٣٥.٣٤٠  ١٤٨٤.٢٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  درجة/ 

٠.٣٠٦  

اختبار المناولة   ١٣.٠٦٧  ٢٦.١٣٣  ٢  بین المجموعات
  ٢٤.٨٢٥  ١٠٤٢.٦٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  درجة/ المتوسطة

٠.٥٢٦  

/ اختبار المناولة الطویلة   ٧.٠٧٢  ١٤.١٤٤  ٢  وعاتبین المجم
  ٣٦.٥٠٠  ١٥٣٣  ٤٢  داخل المجموعات  متر

٠.١٩٤  

  اختبار اإلخماد  ٠.٩٥٦  ١.٩١١  ٢  بین المجموعات
  ٢.٦٠٠  ١٠٩.٢٠٠  ٤٢  داخل المجموعات  درجة  / 

٠.٣٦٨  

  اختبار التهدیف  ٠.٢٦٧  ٠.٥٣٣  ٢  بین المجموعات
  ١.٤٣٥  ٦٠.٢٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  درجة / 

٠.٠١٨٦  

طیط الكرة في اختبار تن  ٢١٣.٠٨٩  ٤٢٦.١٧٨  ٢  بین المجموعات
  ٢٤٤.٩١٤  ١٠٢٨٦.٤٠٠  ٤٢  داخل المجموعات  تكرار/ الهواء

٠.٨٧٠  

/ اختبار نطح الكرة   ٠.١٥٦  ٠.٣١١  ٢  بین المجموعات
  ٢.٩٢٧  ١٢٢.٩٣٣  ٤٢  داخل المجموعات  درجة

٠.٠٥٣  

/ اختبار الرمیة الجانبیة   ٠.٠٧٢  ٠.١٤٤  ٢  بین المجموعات
  ١.٧١٧  ٧٢.١٠٠  ٤٢  داخل المجموعات  درجة

٠.٠٤٢  

   )٣.٢٢٤(=  الجدولیة )ف(قیمة ) ٤٢-٢(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ  *
 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احــصائیة بــین المجــامیع الثالثــة فــي )٣(یتبــین مــن الجــدول 

ثالثــة فــي المهــارات االساســیة بكــرة االختبــارات المهاریــة ، ممــا یــشیر الــى تكــافؤ مجــامیع البحــث ال
  .القدم 

  
  : التصمیم التجریبي ٥-٣

 ه اســــم تــــصمیم المجموعــــات المتكافئــــةثــــم اســــتخدام التــــصمیم التجریبــــي الــــذي یطلــــق علیــــ
  .العشوائیة االختیار ذات االختبار القبلي والبعدي المحكم الضبط 
  )١١٢ ، ١٩٨١الزوبعي والغنام ، (

                                           
 جمیع االختبارات مقننه وحسب المصادر العلمیة في كرة القدم) *(
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٧٥  

  : ضبط متغیرات البحث ٧-٣
  : المتغیر المستقل وتمثل في. ١
   التدریب الذهني باألسلوب المباشر .أ

   التدریب الذهني باألسلوب غیر المباشر.ب
   المتغیر التابع وتمثل في مستوى التحصیل المهاري .٢
   المتغیرات الخارجیة وثم ضبطها عن طریق التجانس والتكافؤ.٣
  داخلي والصدق الخارجي  المتغیرات األخرى ثم ضبطها عن طریق الصدق ال.٤
  
  : وسائل جمع البیانات ٨-٣
   استمارات استبیان .١
   المقابالت الشخصیة .٢
   االختبار والقیاس .٣
   المالحظة والتجریب .٤
  
  :  البرامج التعلیمیة ٩-٣

مـــن خــــالل الدراســـات النظریــــة والــــسابقة وتحلیـــل محتــــوى المراجــــع العلمیـــة وبــــالرجوع إلــــى 
كـرة القـدم والتـدریب الریاضـي والـتعلم الحركـي واسـتطالع آرائهـم فـي مـدى فـي مجـال  )*(المختصین

ـــة  ـــامج وزمـــن الوحـــدة التعلیمی ـــة المقترحـــة مـــن حیـــث المـــدة الزمنیـــة للبرن صـــالحیة البـــرامج التعلیمی
الواحــــدة واقــــسامها وكــــذلك عــــدد التكــــرارات المتعلقــــة بالتــــصور الــــذهني وكیفیــــة توزیــــع زمــــن االداء 

حــة بـین التمــارین تـم وضــع بـرامج تعلیمیـة وفــق ثـالث أســالیب تعلیمیـة مختلفــة والتكـرار وفتـرات الرا
للتعلم وٕاتقان المهارات األساسیة تنسجم مع الخصائص العمریة لالعبـین الناشـئین واهـداف البحـث 

الثـاني علـى وفـق  ، حیث كان البرنامج االول على وفق اسلوب التدریب المهاري فقـط ، والبرنـامج

                                           
   جامعة بغداد – التربیة الریاضیة كلیة-د احمد سعید احمد  .أ -) *(

   جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة -د عامر محمد سعودي  . أ-    
  جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة –د جاسم محمد نایف .م. أ-    
   جامعة بغداد – كلیة التربیة الریاضیة –د صالح راضي امیش .م. أ-    
  جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة –هللا د طالل نجم عبد ا.م. أ-    
  جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة –د مكي محمود حسین .م. أ-    
   جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة –د معتز یونس ذنون .م. أ-    
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة –د ضرغام جاسم محمد .م. أ-    
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والبرنـامج الثالـث علـى وفـق اسـلوب  المباشـر المـصاحب للتـدریب المهـاريلـذهني أسلوب التـدریب ا
  .التدریب الذهني غیر المباشر المصاحب للتدریب المهاري

  
  : الخطة الزمنیة للبرامج التعلیمیة ١٠-٣

وحــدة تعلیمیــة وبواقــع وحــدتین اســبوعیًا وزمــن ) ٢٤(یتكــون البرنــامج التعلیمــي الواحــد مــن 
   : یأتيدقیقة وكما ) ٩٠(ة الواحدة التعلیمی الوحدة

  استخدمت المجموعة التجریبیة االولى البرنامج التعلیمي للتدریب الذهني باالسلوب المباشر.أ
  )١الملحق (المصاحب للتدریب المهاري 

 استخدمت المجموعة التجریبیة الثانیة البرنامج التعلیمي للتدریب الذهني باالسلوب غیر .ب
  )٢الملحق (للتدریب المهاري المباشر المصاحب 

  )٣الملحق ( استخدمت المجموعة الضابطة البرنامج التعلیمي للتدریب المهاري فقط .ج
  
  : التجربة االستطالعیة للبرامج التعلیمیة ١١-٣

قام الباحثون باجراء تجربة استطالعیة لكل اسلوب مـن االسـالیب الثالثـة للبـرامج التعلیمیـة 
 اللـذین ا  العبـ) ١٥(لى عینة مـن مجتمـع البحـث االصـلي مكونـة مـن  ع٢/٤/٢٠٠٢-١للفترة من 

  :تم استبعادهم من التجربة الرئیسة وذلك بهدف 
  معرفة مدى صالحیة فقرات البرامج التعلیمیة . ١
  تالفي االخطاء اثناء تطبیق البرامج التعلیمیة. ٢
  الفقرات مدى مالئمة فقرات الجزء التعلیمي ومدى استجابة الالعبین لهذه . ٣
  على محتوى البرامج التعلیمیة السلوبي التدریب الذهني  )*(اطالع المدربین. ٤
  
  : تجربة البحث الرئیسیة ١٢-٣
  ٥،٦/٤/٢٠٠٢ثم اجراءها یومي : االختبارات القبلیة  -١
  ٢٨/٦/٢٠٠٢-٧/٤/٢٠٠٢ثم تطبیقها للفترة من : البرامج التعلیمیة  -٢
  ٣٠/٦/٢٠٠٢، ٢٩وثم اجرائها یومي :االختیارات البعدیة  -٣
  

                                           
    مدرب ناشئة محافظة نینوى-دیع محسن ب -) *(

 مدیریة النشاط الریاضي الكشفي في تربیة محافظة نینوى/  دبلوم تربیة ریاضیة –ناظم فتحي  -    
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  : الوسائل اإلحصائیة ١٣-٣
  الوسط الحسابي  -
  االنحراف المعیاري  -
  معامل االرتباط البسیط -
   للعینات المتناظرة )ت(اختبار  -
   للعینات المتكافئة واألوساط غیر المرتبطة )ت(اختبار  -
 اختبار تحلیل التباین للعینات المتكافئة واألوساط غیر المرتبطة  -

   )٣١٠-١٠٣ ،١٩٩٩التكریتي والعبیدي ، (، ) (L.S.D.اختبار اقل فرق معنوي -
  
  :عرض النتائج ومناقشتھا  -٤
  : عرض النتائج ١-٤
 لالختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة )ت( عرض نتائج اختبار ١-١-٤

  : التجریبیة االولى في المھارات األساسیة المختارة بكرة القدم 
  )٥(الجدول 

المهارات   لالختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة التجریبیة االولى في)ت(تائج اختبار یبین ن
  األساسیة المختارة بكرة القدم

  
  االختبارات المهاریة  االختبار البعدي  االختبار القبلي

  ع٢+  س  ٢  ع١+  س  ١
) ت(قیمة 

  المحتسبة
  *١٩.٩٨  ٠.٨٣  ١٠.٧٧  ٠.٦٦  ١٣.٨٣  ثانیة/ اختبار الدحرجة 

  *١١.٩٦٠  ٣.٧٨٨  ٣٣.٠٦٧  ٦.٧٠٧  ١٦.١٣٣  درجة/ ختبار المناولة القصیرة ا
  *٧.٠٦٣  ٢.٨٠٠  ٢٥.٨٦٧  ٤.٤٤٣  ١٩.٨٠٠  درجة/ اختبار المناولة المتوسطة 

  *١٩.٩٤٩  ٥.٣٠١  ٣١.١٦٧  ٥.٣٧٨  ٢٩.٤٦٧  متر/ اختبار المناولة الطویلة 
  *٨.٩٦٧  ١٠.٦٥٦  ٦٧.١٣٣  ٧.٥٦٤  ٣٨.٩٣٣  درجة/ اختبار التهدیف 

  *٧.٣١٦  ٠.٨٨٤  ٩.٠٦٧  ٢.٢٥١  ٤.٢٦٧  درجة/ بار االخماد اخت
  *١٤.٢٩٠  ١٣.٢٦٤  ٤٩.٩٣٣  ٧.٠٧٣  ٢٢.٢٠٠  تكرار/ اختبار السیطرة 

  *٧.٢٦٦  ٢.٤٦٣  ٦.٠٦٧  ١.٧٦٧  ٢.٥٣٣  درجة/ اختبار نطح الكرة بالرأس
  *٧.٢٩٦  ٠.٧٩٩  ٩.٠٦٧  ١.٢٤٦  ٥.٨٦٧  درجة/ اختبار الرمیة الجانبیة 

   )٢.١٤(الجدولیة تساوي " ت "  قیمة )١٤( وامام درجة حریة )٠.٠٥( ≤معنوي عند نسبة خطأ  *
  :  ما یاتي )٥(یتبین من الجدول 
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٧٨  

، ولــة القــصیرة ، المناولــة المتوســطة، المناالدحرجــة( المحتــسبة للمهــارات )ت(بلغــت قیمــة 
 علـــى )ةالمناولـــة الطویلـــة ، التهـــدیف ، االخمـــاد ، الـــسیطرة ، نطـــح الكـــرة بـــالرأس ، الرمیـــة الجانبیـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي   ١٤.٢٩٠ ، ٧.٣١٦ ، ٨.٩٦٧،  ١٩.٩٤٩ ، ٧.٠٦٣ ، ١١.٩٦٠ ،١٩.٩٨(الت
 )٠.٠٥( ≤ عنـــد نـــسبة خطـــأ )٢.١٤( الجدولیـــة )ت( فـــي حـــین بلغـــت قیمـــة )٧.٢٩٦، ٧.٢٦٦،

 الجدولیــة ، فهــذا )ت( المحتــسبة اكبــر مــن قیمــة )ت( ، ولمــا كانــت قیمــة )١٤(وامــام درجــة حریــة 
عنویة بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولمصلحة االختبارات البعدیـة یعني وجود فروق ذات داللة م

.  
  
 لالختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة )ت( عرض نتائج اختبار ٢-١-٤

  : التجریبیة الثانیة في المھارات األساسیة المختارة بكرة القدم 
  )٦(الجدول 

  لمجموعة التجریبیة الثانیة في لالختبارات القبلیة والبعدیة ل)ت(یبین نتائج اختبار 
   المهارات األساسیة المختارة بكرة القدم

  االختبارات المهاریة  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ع٢+  س  ٢  ع١+  س  ١

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  *١٥.٠٩  ٠.٦٨  ١١.٦٢  ٠.٥١  ١٣.٨٩  ثانیة/ اختبار الدحرجة 
  *٧.٣٢٠  ٧.٨٢٧  ٢٦.٦٠٠  ٤.٧٤٩  ١٥.٤٦٧  درجة/ اختبار المناولة القصیرة 

  *٥.٩٤٤  ١.٧٩٢  ٢٤.٠٦٧  ٤.٢١٧  ١٨.٠٦٧  درجة/ اختبار المناولة المتوسطة 
  *٥.٤٩١  ٤.٢٣٧  ٢٩.٩٥٠  ٤.٢٨٩  ٢٨.٥١٧  متر/ اختبار المناولة الطویلة 

  *٧.٩١٩  ٦.٩٢٧  ٥٧.٨٦٧  ٩.٧٣١  ٣٤.٤٠٠  درجة/ اختبار التهدیف
  *٤.٧٩٥  ١.٢٣٤  ٧.٩٣٣  ١.٩٩٥  ٤.٥٣٣  درجة/  اختبار االخماد
  *٨.٦٨٤  ١٢.٠٥٨  ٤٠.٤٠٠  ٦.٧٤٩  ١٨.٥٣٣  تكرار/  اختبار السیطرة

  *٥.٠٠١  ١.٥٣٤  ٤.٢٦٧  ١.٠٥٦  ٢.٦٠٠  درجة/ اختبار نطح الكرة بالرأس
  *٥.٣١٤  ١.٤٨٦  ٨.٢٦٧  ١.٢٨٠  ٥.٧٣٣  درجة/ اختبار الرمیة الجانبیة 

   )٢.١٤(تساوي الجدولیة " ت "  قیمة )١٤(وأمام درجة حرارة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ *
  

  :  ما یاتي )٦( من الجدول یتبین
الدحرجـة ، المناولـة القـصیرة ، المناولـة المتوسـطة ، ( المحتسبة للمهارات )ت(بلغت قیمة 

 علـــى )المناولـــة الطویلـــة ، التهـــدیف ، االخمـــاد ، الـــسیطرة ، نطـــح الكـــرة بـــالرأس ،الرمیـــة الجانبیـــة
 ، ٥.٠٠١ ، ٨.٦٨٤ ، ٤.٧٩٥ ، ٧.٩١٩  ،٥.٤٩١ ، ٥.٩٤٤ ، ٧.٣٢٠ ، ١٥.٠٩(التــــوالي 
 وامــام درجــة )٠.٠٥( ≤ عنــد نــسبة خطــأ )٢.١٤( الجدولیــة )ت(فــي حــین بلغــت قیمــة  )٥.٣١٤
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٧٩  

 الجدولیــة ، فهــذا یعنــي وجــود )ت( المحتــسبة اكبــر مــن قیمــة )ت( ، ولمــا كانــت قیمــة )١٤(حریــة 
  .الختبارات البعدیة فروق ذات داللة معنویة بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولمصلحة ا

  
 لالختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة )ت( عرض نتائج اختبار ٣-١-٤

  : الضابطة في المھارات األساسیة المختارة بكرة القدم 
  )٧(الجدول 

   لالختبارات القبلیة والبعدیة للمجموعة الضابطة في )ت(یبین نتائج اختبار 
   المهارات األساسیة المختارة بكرة القدم

  االختبارات المهاریة  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ع٢+  س  ٢  ع١+  س  ١

) ت(قیمة 
  المحتسبة

  *١١.٢٢  ٠.٧١  ١١.٩٩  ٠.٦٥  ١٣.٥٤  ثانیة/ اختبار الدحرجة 
  *٣.٥٦٨  ٤.٩٨١  ٢٢.٣٣٣  ٤.٤٨٣  ١٧.٦٦٧  درجة/ اختبار المناولة القصیرة 

  *٣.٢٠٧  ٤.٢٣٤  ٢٠.٧٣٣  ٦.٠٧٩  ١٨.٣٣٣  درجة/اختبار المناولة المتوسطة 
  *٦.٩٥٩  ٤.٤١٩  ٢٩.٢٣٣  ٤.٥٥٤  ٢٨.١٦٧  متر/ اختبار المناولة الطویلة 

  *٣.٧١٩  ١٢.٢٩٨  ٤٩.٦٦٧  ١٠.٧١٦  ٣٧.٤٠٠  درجة/ اختبار التهدیف 
  *٥.٨٥٧  ١.٧١٨  ٦.٦٦٧  ١.٥٤٣  ٤.٣٣٣  درجة/ اختبار االخماد 
  ٧.٤٩٠  ٧.٠٨٦  ٣٢.٠٦٧  ٦.٨٢١  ١٩.٦٦٧  تكرار/ اختبار السیطرة 

  *٤.٧٧٣  ١.١٨٣  ٣.٤٠٠  ١.٢٩١  ٢.٦٦٧  درجة/ر نطح الكرة بالرأساختبا
  *٤.٠١٢  ١.١٠٠  ٧.٠٦٧  ١.١٤٦  ٥.٨٠٠  درجة/ اختبار الرمیة الجانبیة 

   )٢.١٤(الجدولیة تساوي " ت "  قیمة )١٤( وامام درجة حرارة )٠.٠٥( ≤معنوي عند نسبة خطأ  *
  :  ما یاتي )٧(یتبین من الجدول 

، ولـــة القـــصیرة، المناولـــة المتوســـطة، المناحرجـــةالد(ة للمهـــارات  المحتـــسب)ت(بلغــت قیمـــة 
 علـــى )المناولـــة الطویلـــة ، التهـــدیف ، االخمـــاد ، الـــسیطرة ، نطـــح الكـــرة بـــالرأس ، الرمیـــة الجانبیـــة

 ، ٤.٧٧٣ ، ٧.٤٩٠ ، ٥.٨٥٧ ، ٣.٧١٩ ، ٦.٩٥٩ ، ٣.٢٠٧ ، ٣.٥٦٨ ، ١١.٢٢(التــــوالي 
 وامــام درجــة )٠.٠٥( ≤ عنــد نــسبة خطــأ )٢.١٤(  الجدولیــة)ت( فــي حــین بلغــت قیمــة )٤.٠١٢
 الجدولیــة ، فهــذا یعنــي وجــود )ت( المحتــسبة اكبــر مــن قیمــة )ت( ، ولمــا كانــت قیمــة )١٤(حریــة 

  .فروق ذات داللة معنویة بین االختبارات القبلیة والبعدیة ولمصلحة االختبارات البعدیة 
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٨٠  

ثالثة في  عرض نتائج تحلیل التباین لمجموعات البحث ال٤-١-٤
  :االختبارات المھاریة البعدیة بكرة القدم 

  )٨(الجدول 
  یبین نتائج تحلیل التباین لمجموعات البحث الثالثة في االختبارات المهاریة البعدیة بكرة القدم

درجات   مصدر التباین  االختبارات المهاریة
متوسط   مجموع المربعات   الحریة 

  المربعات
) ف(ق 

  المحتسبة 
  ٥.٩٠  ١١.٧٩  ٢  بین المجموعات

  ثانیة/ حرجة اختبار الد
  ٠.٥٥  ٢٣.٢٢  ٤٢  داخل المجموعات

١٠.٧٣*  

اختبار المناولة   ٤٣٨.٠٦٧  ٨٧٦.١٣٣  ٢  بین المجموعات
  ٣٣.٤٧٣  ١٤٠٥.٨٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  درجة/ القصیرة 

١٣.٠٨٧*   

اختبار المناولة   ١٠١.٧٥٦  ٢٠٣.٥١١  ٢  بین المجموعات
  ٩.٦٥٧  ٤٠٥.٦٠٠  ٤٢  داخل المجموعات  درجة/ المتوسطة 

١٠.٥٣٧*   

اختبار المناولة الطویلة   ١٤.٣٧٢  ٢٨.٧٤٤  ٢  بین المجموعات
  ٢٢.٢١٨  ٩٣٣.١٣٨  ٤٢  داخل المجموعات  متر/ 

٠.٦٤٧   

  ٢١.٦٢٢  ٤٣.٢٤٤  ٢  بین المجموعات
  درجة / اختبار االخماد 

  ٢.٠٢٦  ٨٥.٢٠٠  ٤٢  داخل المجموعات
١٠.٦٥٦*   

/ یف اختبار التهد  ١١٤٥.٤٨٩  ٢٢٩٠.٩٧٨  ٢  بین المجموعات
  ١٠٤.٢٥٧  ٤٣٧٨.٨٠٠  ٤٢  داخل المجموعات  درجة

١٠.٩٨٧*  

اختبار تنطیط الكرة في   ١١٩٨.٨٦٧  ٢٣٩٧.٧٣٣  ٢  بین المجموعات
  ١٢٣.٨٤٤  ٥٢٠١.٤٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  تكرار/ الهواء

٩.٦٨٠*   

/ اختبار نطح الكرة   ٢٧.٧٥٦  ٥٥.٥١١  ٢  بین المجموعات
  ٣.٢٧٣  ١٣٧.٤٦٧  ٤٢  داخل المجموعات  درجة

٨.٤٨٠*   

اختبار الرمیة الجانبیة   ١٥.٢٠٠  ٣٠.٤٠٠  ٢  بین المجموعات
  ٥٦.٨٠٠  ٥٦.٨٠٠  ٤٢  داخل المجموعات  درجة/ 

١١.٢٤٣*   

   )٣.٢٢٤(الجدولیة تساوي " ف "قیمة ) ٤٢-٢(وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ  *
 ١٣.٠٨٧ ، ١٠.٧٣( المحتسبة بلغت على التـوالي )ف(ان قیمة  )٨(ل یتبین من الجدو 

ــــــر مــــــن قیمــــــة )١١.٢٤٣ ، ٨.٤٨٠ ، ٩.٦٨٠ ، ١٠.٩٨٧ ، ٠.٦٤٧ ، ١٠.٥٣٧،   وهــــــي اكب
 ، ) ٤٢ – ٢( وامـــام درجـــة حریـــة )٠.٠٥( ≤ عنـــد نـــسبة خطـــأ )٣.٢٢٤( الجدولیــــة البالغـــة )ف(

ت البحـث الثالثـة فـي االختبـارات المهاریـة وهذا یعني وجود فروق ذات داللة معنویـة بـین مجموعـا
  .البعدیة 
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٨١  

 )L.S.D( عرض نتائج مقارنة فروق االوساط الحسابیة بقیمة ٥-١-٤
  : لمجموعات البحث الثالثة في المھارات األساسیة المختارة بكرة القدم 

  )٩(الجدول 
ة في المهارات  لمجموعات البحث الثالث)L.S.D(یبین مقارنة فروق االوساط الحسابیة بقیمة 

  االساسیة المختارة بكرة القدم 
  L.S.D  ض .م  ٢.ت.م  ١.ت.م  س    المجامیع   االختبارات المهاریة 

  *١.٢٢_   *٠.٨٥_  ـ  ١٠.٧٧  ١.ت.م
  *٠.٣٧_  ـ  ـ  ١١.٦٢  ٢.ت.م

/ اختبار الدحرجة 
  ثانیة

  ـ  ـ  ـ  ١١.٩٩  ض.م
٠.٥٥  

  *١٠.٧٣٤  *٦.٤٦٧  ـ  ٣٣.٠٦٧  ١.ت.م
  *٤.٢٦٧  ـ  ـ  ٢٦.٦٠٠  ٢.ت.م

اختبار المناولة 
  درجة/ القصیرة 

  ـ  ـ  ـ  ٢٢.٣٣٣  ض.م
٤.٢٦٥  

  *٥.١٣٤  ١.٨٠٠  ـ  ٢٥.٨٦٧  ١.ت.م
  *٣.٣٣٤  ـ  ـ  ٢٤.٠٦٧  ٢.ت.م

اختبار المناولة 
  درجة/ المتوسطة 

  ـ  ـ  ـ  ٢٠.٧٣٣  ض.م
٢.٢٩١  

  *١٧.٤٦٦  *٩.٢٦٦  ـ  ٦٧.١٣٣  ١.ت.م
  *٨.٢٠٠  ـ  ـ  ٥٧.٨٦٧  ٢.ت.م

/ اختبار التهدیف 
  درجة

  ـ  ـ  ـ  ٤٩.٦٦٧  ض.م
٧.٥٢٨  

  *٢.٤٠٠  *١.١٣٤  ـ  ٩.٠٦٧  ١.ت.م
  *١.٢٦٦  ـ  ـ  ٧.٩٣٣  ٢.ت.م

/ اختبار االخماد 
  درجة 

  ـ  ـ  ـ  ٦.٦٦٧  ض.م
١.٠٥٠  

  *١٧.٨٦٦  *٩.٥٣٣  ـ  ٤٩.٩٣٣  ١.ت.م
  *٨.٣٣٣  ـ  ـ  ٤٠.٤٠٠  ٢.ت.م

/ اختبار السیطرة 
  درجة

  ـ  ـ  ـ  ٣٢.٠٦٧  ض.م
٨.٢٠٤  

  *٢.٦٦٧  *١.٨٠٠  ـ  ٦.٠٦٧  ١.ت.م
  *٠.٨٦٧  ـ  ـ  ٤.٢٦٧  ٢.ت.م

 /اختبار نطح الكرة 
  درجة

  ـ  ـ  ـ  ٣.٤٠٠  ض.م
١.٣٣٤  

  *٢  ٠.٨٠٠  ـ  ٩.٠٦٧  ١.ت.م
  *١.٢٠٠  ـ  ـ  ٨.٢٦٧  ٢.ت.م

اختبار الرمیة 
  درجة/ الجانبیة 

  ـ  ـ  ـ  ٧.٠٦٧  ض.م
٠.٨٥٧  

  )٠.٠٥( ≤معنوي عند نسبة خطأ  *
ــــــة  = ٢.ت. م/المجموعــــــة التجریبیــــــة االولــــــى  = ١.ت.م = ض .م/ المجموعــــــة التجریبیــــــة الثانی

  .المجموعة الضابطة 
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٨٢  

ان الفـــرق بـــین المجموعــة التجریبیـــة االولــى والمجموعـــة التجریبیـــة ) ٩( مـــن الجــدول تبــین
الدحرجة ، المناولـة ، التهـدیف ،االخمـاد ، الـسیطرة نطـح ( :اآلتیةالثانیة كان معنویا في المهارات 

 التجریبیة االولى التي استخدمت التدریب الذهني المباشـر والمـصاحب  ولمصلحة المجموعة)الكرة
  .لألداء المهاري 

امــا الفــرق بــین المجموعــة التجریبیــة االولــى والمجموعــة الــضابطة فكــان معنویــًا ایــضًا فــي 
الـسیطرة  الدحرجة المناولة القصیرة ، المناولة المتوسـطة ، التهـدیف ، االخمـاد ،( :اآلتیةالمهارات 

 ، ولمــــصلحة المجموعــــة التجریبیــــة االولــــى التــــي اســــتخدمت التــــدریب )نطح ، الرمیــــة الجانبیــــة،الــــ
المباشـــر المـــصاحب لــــالداء المهـــاري وكـــان الفــــرق بـــین المجموعـــة التجریبیــــة الثانیـــة والمجموعــــة 

التهــــدیف ،  المناولــــة القــــصیرة ، المناولــــة المتوســــطة ،(: الــــضابطة معنویــــًا فــــي المهــــارات آالتیــــة 
 ولمــــصلحة المجموعــــة التجریبیــــة الثانیــــة التــــي اســــتخدمت )د ،الــــسیطرة ، الرمیــــة الجانبیــــةاالخمــــا

  .التدریب الذهني غیر المباشر والمصاحب لالداء المهاري 
  
  : مناقشة النتائج ٢-٤

تبین ان هناك ) ت(باستخدام اختیار )٥،٦،٧(في ضوء النتائج الموضحة في الجداول 
رات المهاریة ولمصلحة االختبارات البعدیة ویعزر الباحثون هذا فروقًا معنویة في جمیع االختیا

إلى فاعلیة البرامج التعلیمیة المستخدمة ومالها من تأثیر واضح في اكتساب المهارات االساسیة 
بكرة القدم وتطویرها من خالل االستفادة من الوسائل التعلیمیة في اعطاء الالعبین فكرة كاملة 

وساعدتهم على فهم طبیعتها وما مطلوب منهم عند ادائها ویشیر عن المهارات االساسیة 
 والسیما بان المتعلم البد أن تكون لدیه فكرة واضحة عن المهارات التي یرید ان یتعلمها )نصیف(

النقاط المهمة للسیر الحركي وبعدها محاولة المتعلمون تصور الحركة ، فالنقاط الثالثة المهمة 
نصیف (التصور تكون عنده النظرة الصحیحة والواقعیة للحركة هذه العرض او الشرح او 

،١٩٨٧،١٦٢. (  
كما أن الجانب التطبیقي قد افاد الالعبین بدرجة كبیرة اذ تم اعطاء تمارین منوعة 
ومتدرجة ، كما ان الممارسة ،التكرار أدت بالالعبین إلى تعلم المهارات واتقانها اذ ان الممارسة 

والتكرارات المستمرة ضروریة في عملیة التعلم ، والتدریب عامل مساعد وبذل الجهد بالتدریب 
وضروري في عملیة التفاعل الفردي مع المهارة والسیطرة على حركته وتحقیق التناسق بین 

 )١٢٩ ، ٢٠٠٠شلش ومحمود ، (الحركات المكونة للمهارة في اداء متتابع سلیم وزمن مناسب 
 كانت كفیلة باعطاء صورة واضحة عن المهارة مما ساهم في كما ان اسالیب التعلم المستخدمة

ان لطرق واسالیب التدریس اهمیة " إعطاء تصور كامل لها وعن مسارها وزیادة خبرة الالعبین 
 ١٩٧٦الطالب ، ("بالغة في العملیة التعلیمیة وان هذه الطرق واالسالیب تؤثر على سرعة التعلم 
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٨٣  

ومدى نجاحه یعتمد الى حد كبیر على مدى درجة اتقان وان تقدم مستوي أي العب  . )٤١، 
طرائق المهارات الحركیة ویمكن ان یتحقق ذلك من خالل اتباع االسلوب العلمي الصحیح في 

   )٤٥ ،١٩٩١شوكت واخرون،( واسالیب التعلم والتدریب
عن وجود فروق معنویـة فـي مجـامیع البحـث الـثالث فـي ) ٨(واسفرت النتائج في الجدول 

 االختبارات المهاریة البعدیة ماعدا مهارة المناولة الطویلة ویعزوا الباحثون ذلك إلى اختالف جمیع
األسالیب التعلیمیة المقترحة في الجـزء التعلیمـي وان هـذا االخـتالف ادى طبعـًا الـى تطـور مـستوى 

 ولغــرض. والالعبــین فــي مجــامیع البحــث الثالثــة ولكــن بمــستوى متفــاوت فــي التحــصیل المهــاري 
 )L.S.D( معرفـــة لمـــن كانـــت األفـــضلیة فـــي الـــتعلم اســـتخدم البـــاحثون اختیـــار اقـــل فـــرق معنـــوي

ان الفروق كانت لمصلحة المجموعة التجریبیة االولى التي اسـتخدمت ) ٩جدول (واسفرت النتائج 
التدریب الذهني المباشر المصاحب لالداء المهاري والذي اثر تأثیرا إیجابیا في رفع مستوى االداء 

 )الدحرجـة ، المناولـة القـصیرة ، التهـدیف ، االخمـاد ، الـسیطرة ، نطـح الكـرة(المهاري في مهـارات 
وعلیــه فــان التــدریب الــذهني باالســلوب المباشــر قــد ســاهم فــي تنمیــة هــذه العناصــر وتعلمهــا اذ انــه 

شمیت (یه ساعد الالعبین على فهم النواحي الفنیة للمهارات وطبیعتها ومتطلباتها وهذا ما یشیر إل
تأثیر الممارسة الذهنیة یمكن ان تنظم جوانـب متعلقـة بالمهـارة وهـو الجانـب "  بقوله ان )١٩٩١، 

المعرفــي كمــا انهــا تــساعد المــتعلم علــى التــدریب الفعــال واســتراتیجیات مختلفــة تــساهم فــي تقــدیر 
ــائج المحتملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحقیقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيال   نتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)Schmidt, 1991, 86( . الذهني للمهارات الحركیة یساعد الالعـب فـي  فضال عن أن التصور

وتتفق هذه النتائج مع دراسة ) ٣١٧، ٢٠٠٠راتب ، (تحقیق المزید من فهم لطبیعة أداء المهارات 
التــي تــشیر الــى ان للتــدریب الــذهني باالســلوب المباشــر تــأثیرا فــي تحــسین القــدرة ) ١٩٩٨لطفــي (

  .تأثیر في تطویر المهارة وتحسینها على تركیز االنتباه والقدرة على االسترخاء وله 
  )٣٠١ ، ١٩٩٨لطفي ، (
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٨٤  

  : االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات ١-٥
البرامج التعلیمیة الثالثة ذو تأثیر إیجابي فـي تعلـم المهـارات االساسـیة بكـرة القـدم ولكـن بنـسب . ١

  . مختلفة ومتفاوتة 
الداء المهـاري ذو تـأثیر واضـح اكثـر مـن بقیـة التدریب الذهني باالسلوب المباشر المصاحب لـ. ٢

الدحرجـة ، المناولـة القـصیرة ،التهـدیف ، االخمـاد ، الـسیطرة ، نطـح (البرامج فـي تعلـم مهـارات 
   .)الكرة

  
  : التوصیات ٢-٥
التأكیــد علــى اســتخدام التــدریب الــذهني باســلوبیه المباشــر وغیــر المباشــر فــي العملیــة التعلیمیــة . ١

  .شئین بكرة القدم والتدریبیة للنا
  .االهتمام بالجانب النفسي والوجداني لالعبین الناشئین عند وضع البرامج التدریبیة بكرة القدم . ٢
استخدام االختبارات المهاریة والبدنیة المستخدمة في البحـث لقیـاس مـستوى الالعبـین الناشـئین . ٣

  . مهاریًا وبدنیًا بكرة القدم 
جـــزاء أســـالیب التـــدریب الـــذهني المباشـــر وغیـــر المباشـــر فـــي تعلـــم اســـتخدام انـــواع اخـــرى مـــن أ. ٤

  .بعض المهارات االساسیة بكرة القدم 
  

  :المصادر 
التطبیقات االحصائیة ) : ١٩٩٩(التكریتي ، ودیع یاسین والعبیدي ، حسن محمد  .١

واستخدامات الحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة 
  .لموصل ا

 ، ١دنیة والریاضة ، طالقیاس والتقویم في التربیة الب) : ١٩٩٥( حسانین ، محمد صبحي .٢
  .دار الفكر العربي ، القاهرة  ، ٣جزء 

التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق ، مكتب صخر للطباعة ، بغداد : )٢٠٠٠(خیون ، یعرب . ٣
  .الفكر العربي ، القاهرة 

 ، دار الفكر ٣علم نفس الریاضة ، المفاهیم ، التطبیقات ، ط) :٢٠٠٠ ( راتب ، أسامة كامل.٤
  .العربي ، القاهرة 

 دلیل الریاضي للتدریب الذهني ، ترجمة محمد رضا واخرون ،) : ١٩٩٠(رو برت ، نایدفر . ٥
  .دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل 
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٨٥  

 ،مطبعة١ناهج البحث في التربیة ،جم: )١٩٨١(الزوبعي ، عبد الجلیل والغنام ، محمد احمد . ٦
  .التعلیم العالي ، جامعة بغداد 

  ،٢التعلم الحركي ، ط : )٢٠٠٠(شلش ، نجاح مهدي ومحمود ، اكرم محمد صبحي . ٧
  .دارالكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

كر  ن دار الف١التدریب الفعلي في المجال الریاضي ، ط : )١٩٩٦(شمعون ، محمد العربي . ٨
  .العربي ، القاهرة 

الكتب   االعداد النفسي والخططي بالتنس ، دار)١٩٩١(شوكت ، هالل عبد الرزاق واخرون . ٩
  .للطباعة والنشر ، جامعة الموصل 

 ، ١فسیولوجیا العملیات الفعلیة في الریاضة ، ط : )٢٠٠٠(الصمد ، عبد الستار جابر . ١٠
  .ردن دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، اال

  .مبادئ علم النفس ، مطبعة الشعب ، بغداد  : )١٩٧٦(الطالب ، نزار . ١١
علم النفس الریاضي ، دار الحكمة للطباعة والنشر  : )١٩٩٣(الطالب،نزار ولویس ،كامل . ١٢

  ،بغداد 
اثر كل من الطریقتین الكلیة والجزئیة في تعلم  : )١٩٨٠(عثمان ، إسماعیل حامد . ١٣

  .تدئین ، مجلة دراسات وبحوث ، المجلد الثالث ، جامعة حلوان ، القاهرة المالكمة للمب
تأثیر برنامج مقترح للتدریب الفعلي على تحسین مستوى ) : ١٩٩٨(لطفي ، رابحة محمد . ١٤

  )٣١(اداء الرمیة الحرة لكرة السلة ، بحیث منشور في مجلة نظریات وتطبیقات ، العدد 
عض المهارات اثر التدریب الذهني في تعلم ب : )١٩٩٨(ن المالكي ، محمد عبد الحسی. ١٥

  . التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیةاالساسیة بكرة القدم
،  ، دار الكتب للطباعة والنشر٢طالتدریب في المصارعة ، : )١٩٨٧(، عبد علي نصیف. ١٦

  .جامعة الموصل 
17. Maccario .B.(1989).;Theorp et pratgue de l ‘evaluation dans la 

pedagogie Des A.P.S . edition, vigot, Paris .  
18. Raven, J.C,(1986) : standard progressive matrices  
19. Schmidt .A.Richard : Motor learning and performance , human 

kinetic book , Champaigr . Illinois .  
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٨٦  

  )١(الملحق 
  یبین أقسام الوحدة التعلیمیة للمجموعة التجریبیة األولى

  الزمن  التمارین  النشاط  القسم

  التحضیري
  )اإلحماء(

   المقدمة
  اإلحماء العام

  اإلحماء الخاص

  تسجیل الحضور-
  تمارین إحماء،مرونة،تمطیة-
  تمارین بد نیة خاصة-

   د٣ 
   د٩ 
   د٤ 

   د٥   موذج لها من المدرب شرح المهارة وعرض ن-  النشاط التعلیمي
یجلس الالعب ثم یرقد على األرض والذراعان بجانب -

  الجسم،یغلق العینین ثم یبدأ بالتنفس مرتین
  البدء بعملیة االسترخاء-

   د١ 

   ثا١٠  یتصور الالعب صورة الملعب الذي یتدرب علیة-
   ثا١٠  یتصور الالعب أن الملعب خال وانه موجود بمفرده-
   ثا١٠  یتصور الالعب المهارة بشكل مجزأ-

  تصور المهارة بشكل كامل-
  ثا/  ٣٠مرات،مع اخذ راحة )٥(تكرار التصور للمهارة -

  
   د٧

  النهوض من وضع االسترخاء -    النشاط الذهني
   تنفس عمیق-  
   تحریك القدمین-  
   ثني ومد الذراعین مرتین-  
  تحریك الرأس قلیال -  
  الجسم الشعور باستیقاظ -  
   تنفس عمیق مرة ثانیة-  
   فتح العینین-  
  الشعور الكامل باالستیقاظ ثم النهوض -  

  
  
  
  

   ثا٣٠

  

   د٥٧   تمارین تطبیقیة-    النشاط التطبیقي
   الختامي

  )التهدئة(
   د٥  تمارین تهدئة -  الهدوء الرجوع إلى

   د٩٠  الزمن الكلي     
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٨٧  

  )٢(الملحق 
  جموعة التجریبیة الثانیةیبین أقسام الوحدة التعلیمیة للم

  الزمن  التمارین  النشاط  القسم

  التحضیري
  )اإلحماء(

  المقدمة 
  اإلحماء العام 
  اإلحماء الخاص 

  تسجیل الحضور، تهیئة األدوات_ 
  تمارین إحماء، مرونة ، تمطیة_ 
  تمارین بدنیة خاصة_ 

   د٢ 
   د٩ 
   د٤ 

   د١٣   یة للمهارةمشاهدة أفالم وصور توضیح_   النشاط التعلیمي
  الرئیسي

   د٥٧   تمارین تطبیقیة-  النشاط التطبیقي
   د٥    تمارین تهدئة-   الرجوع إلى الهدوء  الختامي

   د٩٠    الزمن الكلــــــــــــي    
  
  

  )٣( الملحق
  یبین أقسام الوحدة التعلیمیة للمجموعة الضابطة

  الزمن  التمارین  النشاط  القسم
   التحضیري

  )اإلحماء( 
   المقدمة 
  اإلحماء العام 
  اإلحماء الخاص 

  تسجیل الحضور ، تهیئة األدوات -
  تمارین إحماء ، مرونة ، تمطیة -
  تمارین بدنیة خاصة -

  د ٢ 
   د٩ 
   د٤ 

   النشاط التعلیمي  الرئیسي 
   النشاط التطبیقي

  شرح المهارة وعرض نموذج لها -
  تمارین تطبیقیة  -

   د١٣ 
   د٥٧ 

   د٥   تمارین تهدئة -  لهدوء الرجوع إلى ا  الختامي  
   د٩٠   الزمن الكلــــــــــــي     

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

