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ورية في اتقان بعض المهارات المغلقة تأثير تمرينات خاصة بداللة التغذية الراجعة الص
 لناشئي كرة القدم

 المستخلص
ن اسـتيعابه مـن قبـل  بـرامج الـتعلم وطرائقهـا ممـا يشهد العالم اليوم تطـورًا متواصـاًل ال يمكـ 

ُيحــتم  وجـــود بــرامج تُمكـــن الُمــتعلم مـــن إتقــان المهـــارات الحركيــة بهـــدف تنميــة إمكاناتـــه وقابلياتـــه 
فـي معرفـة تـأثير التمرينـات الخاصـة بداللـة التغذيـة استجابة لميوله ورغباته وتجلت أهميـة البحـث 

ـــم اســـتخدام المـــنهج رات المغلقـــة لناشـــئي كـــرة القـــدم، الراجعـــة الصـــورية فـــي اتقـــان بعـــض المهـــا وت
( العبــا مبتــدئا 08التجريبــي ذو تصــميم المجمــوعتين المتكــافئتين التجــريبيتين علــى عينــة قوامهــا )

( سـنة للموسـم الرياضـي 41اختيروا عشوائيًا من بين العبي المدرسة الكرويـة بكـرة القـدم بأعمـار )
حصائية تم التوصل إلـى إن للتمرينـات الخاصـة بداللـة  ، ومن خالل المعالجات اإل845:/842:

التغذيــة الراجعــة الصــورية أهميــة كبيــرة فــي اتقــان بعــض المهــارات المغلقــة لناشــئي كــرة القــدم، وقــد 
أوصى الباحثان إلى استخدام التمرينات الخاصة بداللة التغذية الراجعة الصورية فـي اتقـان بعـض 

 دم.المهارات المغلقة لناشئي كرة الق
Abstract 

The world witnesses nowadays great development that could not be contained 

by the learning systems and methods, thus  it is very necessary to have a strategy that 

enables the learner to learn and master the sport games skills . This is so, to grow the 

learners preparations, capacities and abilities according to his motifs and interests.  

The importance of the study is to know the effect of the exercises according to 

display feedback to learn some basic skills in football. 

The researchers used the experimental method with two equal-group- style on 

(30) beginner players as a randomly chosen sample from the players of Football 

School, they are (14) years old in 2016/2017 football season.  

 Through the statistical means , the researchers find that the exercises 

according to display feedback have great importance in acquiring some closed skills 

for the beginners in football. 

 The researchers recommended the use of the exercises according to display 

feedback in acquiring some closed skills for the beginners in football. 

 المقدمة : -1
لقــد اهــتم المختصــين فــي التربيــة والتعلــيم بكافــة االســاليب المســاعدة والســرعة والدقــة فــي  

عمليـة التعلـيم ، إذ يمكــن للمعلـم االسـتعانة بوســائل تعليميـة عديـدة منهــا القـراءات العميقـة للمراجــع 
لتحقيـق اهــداف العمليـة التعليميــة . اذ  العلميـة واألفـالم والوســائل السـمعية والبصــرية ومـا إلـى ذلــك
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يشهد العالم اليوم تطورًا ملحوظًا ال يمكن استيعابه من قبل برامج التعلم وطرائقها مما ُيحتم  وجـود 
برامج تُمكن الُمـتعلم مـن إتقـان المهـارات الحركيـة  بهـدف تنميـة إمكاناتـه وقابلياتـه اسـتجابة لميولـه 

أللعــاب الفرقيــة المشـوقة والُمحببــة للصــغار والكبـار لمــا تحملــه مــن وتُعــد ُكــرة القـدم مــن اورغباتـه ، 
أثارة وسرعة وتشويق نتيجة لتطـوير مسـتوى الالعبـين بـدنيًا ومهاريـًا وخططيـًا ممـا جعـل المعنيـون 

ولكـي ترتقـي الفـرق والمنتخبـات فـي مجـال كـرة القـدم كـان  يطلقـون عليهـا لعبـة المواهـب المتعـددة ،
ـــى  ـــى اهتمامهـــا منصـــبًا عل إعـــداد قاعـــدة واســـعة مـــن ممارســـي اللعبـــة وبأعمـــار صـــغيرة وصـــواًل إل

المستويات الُعليا، وبما أن االنسان يتفاعل مع البيئـة عـن طريـق الحـواس البصـرية والسـمعية عنـد 
انتباهه للمثيرات التي يتلقاها مما يجعله بحاجة للتفسير في الدماغ في ضوء خبراتـه السـابقة أثنـاء 

ن اســتخدام التمرينـات الخاصــة للمهــارات المغلقــة بداللـة التغذيــة الراجعــة الصــورية  اتخـاذ القــرار، وا
تبعا للفروق الفردية للناشئين  ُيعد من النماذج التعليمية الجديدة والقليلـة االسـتعمال وللوصـول الـى 

 إتقان مهارات كرة القدم بأسرع وقت واقل زمن ممكن وبأقل جهد وبمدى واسع من المعرفة .
التعلم االتقاني يؤكد على انـه تحـت ظـروف تعلـم مناسـبة يسـتطيع كـل المتعلمـين تعلـم إن  

ما يعطى لهم على اتم وجه، وفي ظل الظروف المناسبة والمناخ المالئـم يـتمكن غالبيـة المتعلمـين 
من اسـتثمار أقصـى قـدراتهم فـي عمليـة الـتعلم إذا مـا أعطيـت التغذيـة الراجعـة عـن األداء المهـاري 

ـــرا "إذا مـــا كـــان هنالـــك معـــايير واضـــحة بشـــكل صـــح يح وفـــي الوقـــت المناســـب للمتعلمـــين، ، وأخي
لمكونـات اإلتقــان وبالتـالي فــأن ضـمانات الوصــول بالتالميـذ جمــيعهم إلـى أعلــى مرحلـة مــن الــتعلم 

 (. 30:  4300)رزق ،  تكون ضمانات عالية جدًا"
علـى إتقـان المهـارات االساسـية إن لعبة كرة القدم تعـد مـن األلعـاب التـي تعتمـد فـي أدائهـا  

وخاصــة المهــارات المغلقــة والتــي تتطلــب مســـتوى عــالي مــن األعــداد البــدني والمهــاري باســـتخدام 
 أفضل األساليب في التعلم للوصول إلى تحقيق االهداف بأسرع وقت واقل جهد.

ومــن هنـــا تـــأتي أهميـــة البحــث فـــي اســـتخدام التمرينـــات الخاصــة بداللـــة التغذيـــة الراجعـــة  
الصورية في الوحدات التعليمية سيؤدي إلـى ممارسـة الناشـئين للكثيـر مـن الحركـات المهاريـة وهـذا 

 بدوره يؤدي إلى إتقان المهارات المغلقة أثناء ألمنافسة.
 مشكلة البحث:

مــن خـــالل خبــرة الباحثـــان ومتابعتهمــا الميدانيـــة لفئـــة الناشــئين الحظـــوا عــدم معرفـــة نـــوع  
م فــي اســتقبال المعلومــات وخزنهــا فــي الــدماغ وقلــة اســتخدام التمرينــات التغذيــة الراجعــة المســتخد

المناسبة لعملية الخزن في الذاكرة وبالتالي وضع هذه التمرينات الخاصة وتحديدها الذي يعد مهما 
في إتقان  المهارات المغلقة بكرة القدم باالضافة الى ضعف اطالع المدربين للجوانب العقلية التـي 

العب وعدم ايالئهـا االهتمـام الكبيـر فـي أثنـاء الوحـدات التعليميـة والتـي تحتـاج إلـى  يمتاز بها كل
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إن تنميـة وتطـوير المهـارات المغلقـة فـي كـرة القـدم تبـدأ  وضع مناهج تعليمية مناسبة لهم مسـتقباًل،
ء ثنـاأمن الفئات العمرية الصغيرة لخصوصية هذه اللعبة وتميزهـا باالسـتجابات المختلفـة والمتغيـرة 

المبـــاراة، وكـــذلك مـــن خـــالل متابعـــة بعـــض فـــرق الناشـــئين وجـــد أن أغلـــب المـــدربين يركـــزون فـــي 
مفــردات منــاهجهم التدريبيــة علــى تطــوير الجانــب البــدني والجانــب المهــاري، وقلــة اهتمــام بعــض 
المدربين على تطبيق األساليب العلمية المتضمنة تقسيم الالعبين على ضوء نوع التغذيـة الراجعـة 

خدم في عملية فهـم واسـتيعاب المـادة التعليميـة  فقسـم مـن الالعبـين يسـتخدم التغذيـة الراجعـة المست
ـــة أثنـــاء اســـتخدام التمرينـــات  الســـمعية والقســـم اآلخـــر يســـتخدم البصـــرية  ضـــمن منـــاهجهم التدريبي

 الخاصة مما دعا إلى استخدام هذه التمرينات إسهاما في رفع مستوى اللعبة.
يمكـن التوصـل إلـى حـل لهـذه المشـكلة بـالتعرف علـى التغذيـة الراجعـة وبناًء على ما تقـدم  

 -الصورية المستخدمة لالعبين من خالل التساؤل التالي:
هــل أن للتمرينــات الخاصــة بداللــة التغذيــة الراجعــة الصــورية تــاثير فــي إتقــان بعــض المهــارات  -

 المغلقة لناشئي كرة القدم. 
 يهدف البحث إلى:

اصة بداللة التغذية الراجعة الصورية التقان بعض المهارات المغلقة لناشئي إعداد تمرينات خ  -
 .كرة القدم 

التعرف على تأثير التمرينات الخاصة بداللة التغذية الراجعة الصورية في اتقان المهارات  -
 المغلقة لناشئي كرة القدم. 

المهارات المغلقة  التعرف على افضلية المجموعتين التجريبية والضابطة في اتقان بعض -
     لناشئي كرة القدم . 

 :فرضيتا البحث
هناك تأثير إيجابي للتمرينات الخاصة بداللة التغذية الراجعة الصورية في اتقان المهارات  -

   .المغلقة لناشئي كرة القدم 
هناك افضلية للتمرينات الخاصة بداللة التغذية الراجعة الصورية في اتقان بعض المهارات  -
 لمغلقة لناشئي كرة القدم. ا
التمرينات الخاصة: "هي التمرينات التي تتكون ) تتركب ( من عدة فعاليات ومبادئ أساسية  

تبنى على تمارين أساسية سبق وأن أتقنها الالعبون وأنها مشابهة لواجب الالعب في اللعب 
 ( . :47:  848:الحقيقي" )ابو عبده ، 



 (بالرياضة ترتقي المجتمعات وبالسالم تزدهر األمماألول)المؤتمر   العلمي الدولي 

 8102نيسان     5 - 4ديالى   -العراق   

 

314 

االتقاني يعني الوصول بالمتعلم أو المجموعة المتعلمة إلى درجة "إن التعلم : التعلم االتقاني 
اإلتقان والتثبيت واآللية في التعلم واألداء قبل االنتقال إلى تعلم مهارة أخرى أكثر تعقيدا وصعوبة 

 ( . 400:  848:")فرات جبار ، 
ب اداؤه مما تغذية راجعة صورية : "تعمل على تزويد  الالعب بما هو مطلوب اداؤه وما ال يج

يؤدي الى رفع مستوى ادائه وتغير السلوك جراء مالحظته نتائج سلوكه من خالل مشاهدته 
 ( . 57::  4330) البغدادي رضا ، االداء ومقارنة االداء مع نماذج صورية سليمة" . 

جراءاته الميدانية -:  : منهج البحث وا 
 منهج البحث:  2-1

ي يتم في ضوئها تحديد المنهج المالئم، إذ أن أن مشكلة البحث هي الجوهر األساسي الت 
المنهج هو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة الكتشاف الحقيقة وعليه فأن طبيعة 

( ذو (Experimental Researchالمشكلة اقتضت من الباحثان استخدام المنهج التجريبي 
 بحث.المجموعتين المتكافئتين لحل المشكلة وتحقيق أهداف ال

 عينة البحث: 2-2
بكرة  لنادي ديالى العبا من ناشئي المدرسة الكروية( 08اشتملت عينة البحث على ) 

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من  845: – 842:( سنة للموسم الرياضي 41القدم بأعمار )
تين ( من مجتمع البحث، تم تقسيمهم إلى مجموع %27ناشئًا ، وبما يشكل نسبته )  12أصل 

( ناشئ والثانية ضابطة تستخدم 47األولى تجريبية تستخدم التغذية الراجعة الصورية وبعدد )
 مع استبعاد حراس المرمى من عينة البحث.     ،( ناشئ 47االسلوب المتبع وبعدد )

 األجهزة واألدوات المستخدمة ووسائل جمع المعلومات:  2-3
احــث جمــع البيانــات وحــل مشــكلته لتحقيــق وهــي " الوســيلة التــي يســتطيع مــن خاللهــا الب

 ( 81::  4330 أهداف البحث مهما كانت تلك األدوات من بيانات وعينات وأجهزة" )محجوب،
وسائل جمع المعلومات: 2-3-1  

 المصادر والمراجع العربية واألجنبية. -4
 المقابالت الشخصية. -:
 استمارة االستبانة. -0
 االختبارات والمقاييس.  -1
 . المالحظة والتجريب -7
 استمارات لتسجيل نتائج االختبارات الخاصة بالالعبين. -2
 الوسائل اإلحصائية. -5
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 األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث: 2-3-2
 .C.D+ أقراص (P4)جهاز حاسوب  -
 .(Data Show)جهاز عرض  -
 .(Sony)كاميرا تصوير فديوية نوع  -
 .Sharp)حاسبة يدوية نوع ) -
 المنشأ. صينيجهاز قياس الوزن  -
 قياس الطول. شريط -
 حبال. -
 (.8:شواخص عدد ) -
 (.48اعالم عدد ) -
 صينية المنشأ. (T.F)(. نوع 7ساعة توقيت الكترونية عدد) -
 بورك لتخطيط مناطق االختبارات وتحديدها.  -
 (08كرات قدم عدد ) -
 شريط الصق لتقسيم الهدف. -
 (. 08أقالم رصاص عدد) -
 (.7كراسي عدد) -
 نوني.أهداف تدريب متحركة بقياس الهدف القا -
 ملعب كرة قدم.  -
 .(AGME)صافرة نوع  -
 تحديد متغيرات البحث: 2-4
 المهارات المغلقة بكرة القدم: 2-4-1

( المهارات المغلقة بكرة القدم التي تم اعتمادها في البحث، ويبين نفس 4يبين الجدول ) 
 الجدول اختبارات هذه المهارات التي تم تطبيقها على أفراد العينة.

 مهارات المغلقة واختباراتها المستخدمة في البحثال (1جدول)
 االختبار المختار المهارات المغلقة ت
 ( م ذهابًا وايابًا.2( شواخص المسافة بين شاخص وأخر ).1دحرجة الكرة بـ )  الدحرجة 1

( م متحدة 15(م لمسافة)7-5-3دوائر على األرض ) (  3مناولة الكرة نحو) المناولة 2
 المركز.

 التهديف بعدد من الكرات نحو هدف مقسم الى مربعات . هديفالت 3
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 تجانس العينة في مؤشرات النمو:  2-5
لمنــع تــأثير الفــروق الفرديــة فــي مؤشــرات نمــو الناشــئين علــى متغيــرات البحــث التــي تــؤثر 
على نتـائج التجربـة تطلـب تجـانس العينـة عـن طريـق منحنـى التوزيـع الطبيعـي. إذ اسـتخدم قـانون 

 االلتواء لمؤشرات النمو)الطول، الكتلة، العمر(.معامل 
 (يبين تجانس العينة في مؤشرات النمو )الطول ،الكتلة ،العمر (2جدول )

الوسط  وحدة القياس مؤشرات النمو ت
 الحسابي س  

 االنحراف المعياري 
ع 

 الوسيط
 و

 معامل االلتواء
 ل

 288.+ 154 4.56 157 سم الطول 1
 228.+ 48 4.18 48.15 كغم الكتلة 2
 241.+ 7..14 58.. 14.31 سنة العمر 3

( أن عينة البحث متجانسة في مؤشرات النمو )الطول، الكتلة، العمر( إذ :يبين الجدول )
( وهــي جميعهــا قــيم محصــورة 8,14، +0:.8،+8.30كانــت قــيم معامــل االلتــواء علــى التــوالي)+

( دل ذلــك علــى إن الــدرجات 0رة بــين )إذ انــه "كلمــا كانــت قــيم معامــل االلتــواء محصــو  0بــين 
 موزعة  توزيعًا اعتداليًا.

 التجارب االستطالعية: 2-6
بهدف معرفة أهم المعوقات التي قد تواجه الباحثان عند تنفيذ التجربة الرئيسة والتأكـد مـن 
صالحية االختبارات ووضـوح تعليمـات المقيـاس ووضـوح فقراتـه وبدائلـه وحسـاب الوقـت المسـتغرق 

جابـة علـى فقـرات المقيـاس ومـدى تفاعـل العينـة فـي تنفيـذها ولضـمان الحصـول علـى نتـائج في اإل
 موثوق بها، تم العمل بما يأتي:

 التجربة االستطالعية األولى:  2-6-1
وذلــك لمعرفــة  842: -44 – 1:أجــرى الباحثــان التجربــة االســتطالعية األولــى بتــاريخ      

 التهديف(  الفراد عينة البحث . -المناولة – مالئمة االختبارات المهارية )الدحرجة
 التجربة االستطالعية الثانية: 2-6-2
( 48علــى عينــة مــن ) 842: - :4 -:تــم أجــراء التجربــة االســتطالعية الثانيــة بتــاريخ     

العبين من غير عينة البحث ، وذلك للتعرف على صالحية التمرينات الخاصة المستخدمة للتعلم 
 ت المغلقة.االتقاني للمهارا

 األسس العلمية لالختبارات المستخدمة: 2-7
بغيــة التعــرف علــى األســس العلميــة لالختبــارات المســتخدمة وبعــد إطــالع الباحثــان علــى 
العديــد مــن المصــادر والدراســات الســابقة، أتضــح إنهــا مقننــة إذ تــم اســتخراج صــدقها وثباتهــا فــي 

 مماثلة. العديد من الدراسات فضال عن استخدامها على عينات
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 إجراءات البحث: 2-8
 االختبارات القبلية: 2-8-1

عـد االنتهـاء مـن جمـع وتجـانس العينـة. تـم أجـراء االختبـارات القبليـة لعينـة البحـث بتــاريخ  
وعلـى ملعـب المدرســة الكرويـة فــي محافظـة ديــالى بكـرة القــدم. إذ تـم تثبيــت  842: – :4 – 47

ا وفريق العمل من اجـل تحقيـق الظـروف نفسـها قـدر الظروف الخاصة باالختبارات وطريقة أجرائه
 اإلمكان عند أجراء االختبارات البعدية.

" لكي يستطيع الباحثان أن يرجعا الفرق إلى العامل التجريبي يجب أن تكون المجموعتين  
التجريبيتين متكافئة تمامًا في جميع ظروفها ما عدا المتغير التجريبـي الـذي يـؤثر علـى المجموعـة 

(، وبهــدف تحقيــق ذلــك قــام الباحثــان بــإجراء عمليــة التكــافؤ بــين  14:  4300ريبيــة" )مجيــد،التج
للعينـــات  (T)مجمــوعتي البحـــث التجريبيـــة ولكافـــة ااٍلختبـــارات المهاريـــة وقـــد تـــم اســـتخدام اختبـــار 

وأظهرت النتائج وجود فـروق غيـر معنويـة بـين المجمـوعتين ممـا يؤكـد التكـافؤ بينهمـا كمـا موضـح 
 (.0ل )بالجدو 

يوضح التكافؤ بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبارات المهارية  (3الجدول )
 .المحسوبة والجدولية وداللتهما اإلحصائية (T)القبلية وقيمة 

 (.0:( ودرجة حرية )8.87تحت مستوى داللة ) (*)
 التجربة الرئيسة: 2-8-2

تم إعداد تمرينات خاصة بداللة التغذية الراجعة الصورية لُيساهم في إتقان بعض  
المهارات المغلقة لناشئي كرة القدم اعتمادًا على المصادر العلمية مراعيًا األسس العلمية في 

تباع مبدأ التدرج من إعداد  هذه التمرينات وتطبيقها والتنوع في أداءها داخل الوحدة التعليمية وا 
( وحدة تعليمية 4:السهل إلى الصعب حتى ال يشعر الناشئ بالملل ، وتضمن المنهج التعليمي )

( ثالث وحدات 0وبواقع )  845:/:/2ولغاية  842:/:8/4:( أسابيع للفترة من 2ولمدة )
( 38-28( دقيقة من زمن الوحدة التعليمية الكلي البالغ )17األسبوع وبزمن قدره ) تعليمية في

 المعالجات  ت
 اإلحصائية

 
 

 االختبارات

 المجموعتان

 (T)قيمة 
 المحتسبة

قيمة 
(T) 

الجدولية 
(*) 

الداللة 
 اإلحصائية

 الضابطة التجريبية

 العدد
وحدة 
 العدد ع -س القياس

وحدة 
 ع -س القياس

 226. 262. 1.241 ثانية 15 278. 1.236 ثانية 15 الدحرجة 1
.5,2 

 

 غير معنوي
 غير معنوي 244. 271. 11265 درجة 15 1213 11276 درجة 15 التهديف 2
 غير معنوي 8,15 8,23 0,50 درجة 47 8,54 :0,0 درجة 47 المناولة 3
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دقيقة وتحديدًا )القسم الرئيسي / الجانب التطبيقي( مع مراعاة األمور العامة التي تخص الوحدة 
إذ إن عمل الباحثان مقتصر في الجزئين التعليمي التعليمية )القسم اإلعدادي والقسم الختامي( 

د( للجزء  0د( وخصصت ) 17طبيقي فقط من القسم الرئيسي للوحدة التعليمية وبوقت )والت
د( للجزء التطبيقي، والعمل في سائر أقسام الوحدة التعليمية مع طاقم تدريب  :1التعليمي و)

 ( سنة في المدرسة الكروية بكرة القدم.41فريق ناشئة أعمار )
 االختبار البعدي: 2-8-3

تنفيــذ التمرينــات الخاصــة تــم إجــراء االختبــارات البعديــة للمتغيــرات قيــد  بعــد االنتهــاء مــن 
للمجموعتين التجريبية والضـابطة وبمسـاعدة فريـق العمـل المسـاعد  845:/:/:4الدراسة بتاريخ  

 وبإشراف الباحثان.
 الوسائل اإلحصائية: 2-8
 خراج النتائج.الوسائل االحصائية االتية لتحليل البيانات واست اناستخدم الباحث    
 الوسط الحسابي -
 االنحراف المعياري -
 معامل االلتواء -
-  T – test للعينات المتناظرة 
- T – test للعينات المستقلة 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها -3
عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في االختبارات   3-1

 المهارية ومناقشتها: 
المحسوبة والجدولية  (T)يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  (4جدول )ال

 المهارية القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  اإلحصائية لالختباراتوداللتهما 

 ت

 المعالجات اإلحصائية
 
 

 االختبارات

 بعدي قبلي
 (T)قيمة 

 المحتسبة

قيمة 
(T) 

الجدولية 
(*) 

الداللة 
 العدد حصائيةاإل

وحدة 
 القياس

 ع -س ع -س

 2285 286. 8254 .,78 .36,1 ثانية 15 الدحرجة 1
14,2 

 معنوي
 معنوي 12277 1214 17225 13,1 76,11 درجة 15 التهديف 2
 معنوي 3,20 8,50 7,37 54,8 0,:0 درجة 47 المناولة 3
 (.14( ودرجة حرية )5...تحت مستوى داللة ) (*)
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( المحتسبة لالختبارات المهارية القبلية والبعدية T( إن قيمة )1نتائج الجدول ) يتضح من
للمجموعة السمعية وفقًا لطريقة التسجيل الخاصة بكـل اختبـار مـن االختبـارات المهاريـة بلغـت فـي 

( أمـــا 55,:4(، أمــا بالنســـبة الختبــار مهــارة )التهــديف( بلغــت )37,:اختبــار مهــارة )الدحرجــة( )
( عنـد :,41(، وبعد مقارنة القيمة المحتسبة بالقيمة الجدولية البالغـة )3,20ناولة بلغت )مهارة الم

ـــة ) ( المحتســـبة اكبـــر مـــن قيمتهـــا T( يتضـــح لنـــا إن قيمـــة )41( ودرجـــة حريـــة )%7مســـتوى دالل
ـــة، إن معنويـــة الفـــروق أعـــاله بيـــان واضـــح ألثـــر التمرينـــات الخاصـــة فـــي مســـتوى األداء  الجدولي

ن والتــي أدت إلــى زيــادة قــدرة الالعــب علــى تنفيــذ مــا مطلــوب منــه خــالل التكــرار المهــاري لالعبــي
والتــدريب والممارســة للتمرينــات المتنوعــة أثنــاء الوحــدات التدريبيــة تحــت ظــروف مختلفــة أدى إلــى 

(  423:  4335إتقان مهارات الدحرجة والمناولة والتهديف وهذا ما أشار إلية )البساطي احمـد ، 
 لتمارين المتنوعة والهادفة لها تأثير ايجابي في تطوير المهارة" ."ان استخدام ا

عرض وتحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة في االختبارات   3-2
 المهارية ومناقشتها:

المحسوبة والجدولية  (T)يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  (5الجدول )
 ا اإلحصائية  لالختبارات المهارية القبلية والبعدية للمجموعة الضابطةوداللتهم

 ت

المعالجات 
 اإلحصائية
 
 

 االختبارات

 المجموعتان
 
 (T)قيمة 

 المحتسبة

 
 (T)قيمة 

الجدولية 
(*) 

 
الداللة 
 اإلحصائية

 بعدي قبلي

 العدد
وحدة 
 ع -س ع -س القياس

 ثانية 15 الدحرجة 1
41,
1. 

62,. 8251 122. 5228 
 
14,2 

 معنوي

 درجة 15 التهديف 2
65,
11 

 معنوي 8215 1232 15286 .,71

 معنوي 0,00 3:,4 7,81 23,8 50,0 درجة 47 المناولة 3
 ( .14( ودرجة حرية )5...تحت مستوى داللة ) (*)

دية ( المحتسبة لالختبارات المهارية القبلية والبعT( إن قيمة )7يتضح من نتائج الجدول )
للمجموعة الضابطة وفقًا لطريقة التسجيل الخاصة بكل اختبار من االختبارات المهارية بلغـت فـي 

( أمـا مهـارة 3,47(، أما بالنسبة الختبار مهارة )التهديف( بلغـت )0:,7اختبار مهارة )الدحرجة( )
ـــة بلغـــت ) ـــة البالغـــة )0,00المناول ـــة القيمـــة المحتســـبة بالقيمـــة الجدولي ( عنـــد :,41(، وبعـــد مقارن
ـــة ) ( المحتســـبة اكبـــر مـــن قيمتهـــا T( يتضـــح لنـــا إن قيمـــة )41( ودرجـــة حريـــة )%7مســـتوى دالل
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تقــان المهــارات قيــد  الجدوليــة، إن معنويــة الفــروق أعــاله بيــان واضــح ألثــر المــنهج فــي تحســين وا 
ره الدراسة الذي انعكس ايجابيًا عليها لوجـود عالقـة طرديـة بـين مسـتوى الالعـب العقلـي وبـين تطـو 
 مهاريًا الذي ُيعد جزءًا ُمكماًل للتدريب الرياضي بغية الوصول إلى المستوى المهاري األفضل.

عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات   3-3
 المهارية ومناقشتها:

المحسوبة والجدولية  (T) يوضح األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (6الجدول )
 وداللتهما اإلحصائية  لالختبارات المهارية البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 

 ت

المعالجات 
 اإلحصائية
 
 

 االختبارات

 المجموعتان
قيمة 
(T) 
المحتس
 بة

قيمة 
(T) 

الجدولية 
(*) 

الداللة 
 اإلحصائية

 الضابطة التجريبية

العد
 د

وحدة 
 ياسالق

العد ع -س
 د

وحدة 
القيا
 س

 ع -س

  3268 1,.2 51,8 ثانية 15 .,86 54,8 ثانية 15 الدحرجة 1
.5,2 

 

 معنوي
 معنوي 42.8 32,1 86,15 درجة 15 14,1 25,17 درجة 15 التهديف 2
 معنوي 5:,0 3,4: 81,7 درجة 47 50,8 37,7 درجة 47 المناولة 3
 ( .28حرية ) ( ودرجة5...تحت مستوى داللة ) (*)

ـــــائج الجـــــدول )  ـــــة للمجمـــــوعتين 2يتضـــــح مـــــن نت ـــــارات المهاريـــــة البعدي ( الخـــــاص باالختب
( المحتسـبة فـي اختبـار مهـارة Tالتجريبيتين وجود فروق معنوية بين المجموعتين، إذ بلغـت قيمـة )

( وفــــي اختبــــار مهــــارة 1,83(  وفــــي اختبــــار مهــــارة )التهــــديف( بلغــــت قيمــــة )0,20)الدحرجـــة( )
( عنـد درجـة حريـة :,87( الجدوليـة البالغـة )T(، وجميعهـا اكبـر مـن قيمـة )5:,0ولة بلغـت )المنا
ــــين 8.87( واحتمــــال خطــــأ )0:) ــــة احصــــائية ب ( ممــــا يؤكــــد مــــدى علــــى وجــــود فــــروق ذات دالل

المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت التمرينات الخاصـة 
ـــة ال ـــة التغذي ـــى المجموعـــة بدالل ـــأثير التمرينـــات عل راجعـــة الصـــورية وهـــذه النتـــائج دليـــل واضـــح لت

التجريبيـــة  فـــي دقـــة خـــزن المعلومـــات وتحســـن القـــدرة علـــى معالجـــة المعلومـــات، " إذ كلمـــا كانـــت 
( ، ويؤكــد  )فــرات جبــار :40:  4333المعلومـات مخزونــة بدقــة كلمـا ســهل اســتدعائها ")جـروان،

إلــى "إن لعبــة كــرة القــدم تحتــاج إلــى متطلبــات عقليــة وبدنيــة  (08::  844:وهــه فــال خورشــيد،
عاليـة جــدًا لغــرض التهيــؤ العـام والصــحيح بالمســتوى المطلــوب مـن الجانــب الفنــي والســلوكي لــدى 
الالعب أثناء التدريب والمباراة لغرض تنفيذ واجبات سريعة ومفاجئة ومتكررة ومتعـددة فـي السـرعة 

عزو الباحثان سبب ذالك إلى إن التمرينات قد أعطت لعينة البحث الممكنة والتوقيت المناسب"، وي
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فرصة جيدة على إتقان المهارات لما لها من تأثير فاعل على المتغيرات المهارية والقـدرات العقليـة 
 للمجموعة التجريبية.

ويعزو الباحثان هذا التطور الحاصل في مهارتي الدحرجة والمناولة إلى التمرينات  
ي أدخلت في المنهج التدريبي والتي تتكون من أكثر من مهارة أساسية ومن خالل الخاصة الت

عملية التدريب المستمر والمتواصل أدت إلى زيادة قدرة الالعب على أداء ما مطلوب منه من 
 مهارات خاصة أو نواحي خططية والتي هي ثمرة خبرة الالعب في تنفيذ هذه المتطلبات.

لتدريب المهاري وعملية التكرار الحاصلة من خالل التمرينات الخاصة ونتيجة إلى ممارسة ا     
المتنوعة أثناء الوحدات التدريبية وتحت ظروف مختلفة أدى ذلك إلى تطور مهارتي الدحرجة 

 والمناولة.
وكـذلك دلـت النتـائج أيضـا علـى أن التمرينـات الخاصـة التـي أدخلـت فـي المـنهج التـدريبي  

لتهـــديف بشــــكل كبيـــر إذ أن هــــذه المهـــارة تحتـــاج إلــــى تـــدريب مســــتمر تـــؤدي إلـــى اتقــــان مهـــارة ا
العتمادهــا بشــكل مباشــر علــى عنصــر الدقــة الــذي يتطــور مــن خــالل مواصــلة التــدرب المســتمر 

 والناجح.
وان مهــارة التهــديف تحتــاج إلــى انتبــاه وتركيـــز عــاليين وقــد دلــت نتــائج البحــث علـــى أن        

هــذه المهــارات العقليــة ومــع زيــادة الممارســة علــى التــدريب  التمرينــات الخاصــة تــؤدي إلــى تطــوير
تتحسن قابلية الالعب الذهنية على اكتشاف المكان الصحيح للتهديف ومتى يتم والـى أيـن، إذ أن 
ـــه وخاصـــة فـــي حـــاالت  "القابليـــة الذهنيـــة للناشـــئ تســـاعد كثيـــرًا علـــى اســـتغالل الفـــرص المتاحـــة ل

 (. 14: 4331التهديف" )زينل، 
 اتمةالخ - 4

 في ضوء عرض وتحليل النتائج ومناقشتها توصل الباحثان الى االتي :
للتمرينـات الخاصـة بداللــة التغذيـة الراجعــة الصـورية تـأثير ايجــابي فـي إتقــان بعـض المهــارات  -

 المغلقة لناشئي كرة القدم .
اســتخدام التمرينــات الخاصـــة ضــمن المـــنهج التــدريبي فــي مرحلـــة األعــداد الخـــاص لــه األثـــر  -

 يجابي الفعال في اتقان بعض المهارات المغلقة لناشئي كرة القدم .اال
هنالـــك أفضـــلية للمجموعـــة التجريبيـــة فـــي اتقـــان بعـــض المهـــارات المغلقـــة فـــي كـــرة القـــدم مـــن  -

 المجموعة الضابطة.
معظــم أفــراد العينــة يميلــون الســتخدام التمرينــات وفقــا للتغذيــة الراجعــة الصــورية  األمــر الــذي  -

وجــود تــدريبات كافيــة لــدى األفــراد فــي االعتمــاد علــى هــذا النــوع مــن التغذيــة  يشــير إلــى عــدم
 الراجعة .
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 -في ضوء النتائج التي توصل أليها الباحثان نوصي بما يأتي:
 سنة.  41اعتماد التمرينات الخاصة ضمن المناهج التدريبية للناشئين بكرة القدم لألعمار  -
علـى اتقـان بعـض المهـارات المغلقـة للناشـئين بكـرة  االهتمام بالتمرينـات الخاصـة ألنهـا تسـاعد -

 سنة. 41القدم لألعمار 
ضرورة وجود متخصصين في علم النفس الرياضي مع المنتخبات الوطنية لإلسهام في بنائها  -

 النفسي والمعرفي والعقلي.
 إجراء دراسات تجريبية تتناول أنواع اخرى من التغذية الراجعة التي تناولها البحث . -
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