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 ممخص البحث

عندما نتحدث عف العوامؿ التي تحدد فاعميو الميارات الحركية ، فاف احد اىـ ىذه العوامؿ       
اذ اف دراسة ىذه العوامؿ ىي المتغير االقوى  حركي والتصور الذىني ، –ىي االدراؾ الحس 

حركي  -المسيطر عمى االداء وعمى التعمـ وانو لف يكوف ىنالؾ تحسف باألداء بدوف ادراؾ حس
 وتصور ذىني .

وتتجسد اىمية البحث في معرفة دور االدراؾ الحس حركي والتصور الذىني في تعمـ ميارتي     
افتقار المناىج التعميمية المعدة إلى ، والحظ الباحثاف تالدحرجة والتيديؼ بكرة القدـ لمصاال

كرة القدـ التركيز عمى تمرينات االدراكية والتصويرية عمى تعمـ ميارتي الدحرجة والتيديؼ ب
في تعمـ  ميارتي وتعرؼ تأثيرىا اعداد تمرينات ادراكية تصورية  وىدؼ البحث الى لمصاالت .

ىنالؾ فروؽ ذات داللو احصائية وافترضا . االت( لمطالباتالدحرجة والتيديؼ بكرة القدـ )الص
لتأثير تمرينات االدراكية والتصورية في تعمـ ميارتي الدحرجة والتيديؼ بكرة القدـ ) لمصاالت ( 

 لمطالبات .
Effect of magnification principle exercises in learning in two skills 

Dribbling and  Scoring in futsal 
The summary of research  

Dr.Leqaa ghalib deab -  Raad Ibrahim 
   That it is once important this environment kinetic sensory- moving 
and mind magnification , The study of this elements is the force 
changeable that control on performance learning and not be developing 
in introduce without perception and magnification. 
The important of research is known role the perception and 
magnification. In learning and developing skills Dribbling and Scoring in 
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Futsal .observe not found the preparatory to exercises perception and 
magnification when Learning basic skills Dribbling and  Scoring in 
Futsal. The Aims of research : 
   Prepare exercises the magnification Perception and Knowing to effect 
exercises magnification Perception in learning two skills Dribbling and  
Scoring in Futsal .  

 مقدمة:ال -ا
نسػجت  اذبمغت رياضة كرة القدـ مف الشيرة والمجد مرتبة لػـ تبمغيػا رياضػة اخػرى فػي العػالـ     

خيوطػػا شػػعبية داخػػؿ مختمػػؼ طبقػػات المجتمػػع وحظيػػت باىتمػػاـ مػػف لػػدف مجمػػوع الييئػػات العاممػػة 
واالجتماعية  في ميداف الرياضة ووسائؿ االعالـ والسمؾ السياسي والدبموماسي والجمعيات الثقافية

حتػػػى اثػػػارت حفيظػػػة العديػػػد مػػػف البػػػاحثيف فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة والرياضػػػة الػػػذيف تناولوىػػػا بالدراسػػػة 
وكرة القػدـ لمنسػاء  ،(9:  2000) بالف: والتحميؿ وحمموا المتفاعميف فييا والمساىميف في نجاحيا 

دـ ، ولقػد تمكػف العػالـ مػف ليا أصالة، يشيد ليا العالـ  تبيف قدرة الفتيات عمى مزاولة لعبة كرة الق
 تخطي  اإلطار التقميدي واستطاع إف يخمؽ فرقا نسوية تمتمؾ كافة الصػفات الخاصػة بيػذه المعبػة

سػػػتخداـ االسػػػاليب العمميػػػػة اذ يمكػػػف اف تكػػػوف القػػػدرات العقميػػػة  ذات قيمػػػة كبيػػػرة عػػػف طريػػػؽ ا، 
جسػمو سػواء فػي حالػة فػي معرفػة الالعػب لوضػعية  حركي دور ميػـ -ولإلدراؾ الحس   ،الحديثة

ف اإلدراؾ الحػػس  حركػػي " ىػػو الدعامػػة األولػػى لممعرفػػة  ويعطػػي معنػػى  –الحركػػة أو الثبػػات ، وا 
لممحسوسات أو الحوافز المختمفة ، وأف األجيزة المخصصة فػي ىػذه العمميػة ىػي الجيػاز الحسػي 

 (92: 1990)حسػيف :  والعصبي واف سالمة األجيزة ودرجة نضجيما تؤثر في عممية اإلدراؾ "

، و يعػػد التصػػور الػػذىني مػػف المتغيػػرات الميمػػة التػػي تػػؤثر فػػي االداء اذ اسػػتخدـ لغػػرض تجسػػيد 
االداء عػػف طريػػؽ مراجعػػة الميػػارة عقميػػا فضػػاًل عػػف ذلػػؾ التقميػػؿ مػػف االخطػػاء بتصػػور االسػػموب 

لمميػػارات الحركيػػة يسػػاعد الالعػػب فػػي وضػػوح وفيػػـ  التصػػور الػػذىني الصػػحيح لػػألداء الفنػػي ، اف
طبيعػػػػة اداء الميػػػػارات ممػػػػا يجعمػػػػو اقػػػػرب لمتطمبػػػػات نجػػػػاح اداء الميػػػػارة الحركيػػػػة ، ومثػػػػاؿ ذلػػػػؾ 
استحضػػػار الالعػػػب الصػػػور الذىنيػػػة لموقػػػؼ المنافسػػػة . فػػػاف ذلػػػؾ يحقػػػؽ لػػػو فرصػػػة التفكيػػػر فػػػي 

) حمد : االسموب المالئـ لمفوز عمى منافسة واقتراح الخطط البديمة واتخاذ االستجابات الصحيحة 
2012 :395). 
افتقار المنػاىج التعميميػة المعػدة إلػى التركيػز  الباحثاف  مف خالؿ المالحظة والمتابعة الحظ      

عمى تمرينات االدراكية تصػورية عنػد تعمػـ ميػارتي الدحرجػة والتيػديؼ لمعبػة والػذي يعػد واحػد مػف 
ى لتمؾ المعبة والتػي العوامؿ الميمة في العممية التعميمية وىي التي تحدد سرعة ودقة االداء الميار 
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تػػػؤدي الػػػى تطػػػور فػػػي الميػػػارات االساسػػػية بكػػػرة القػػػدـ لمصػػػاالت لمطالبػػػات ، اذ يعػػػد االدراؾ احػػػد 
المفػػػاتيح الرئيسػػػة والوسػػػائؿ الفعالػػػة لنجػػػاح عمميػػػة الػػػتعمـ لمميػػػارات الحركيػػػة يسػػػاعد الالعػػػب فػػػي 

 . ميارة الحركيةوضوح وفيـ طبيعة اداء الميارات مما يجعمو اقرب لمتطمبات نجاح اداء ال
في تعمـ ميارتي الدحرجة  ىاالتعرؼ عمى تأثير و  تصوريةاعداد تمرينات االدراكية وىد البحث      

ىنالػؾ فػروؽ ذات داللػو احصػائية  الباحثػاف  . وافترضوالتيديؼ بكرة القدـ )الصاالت ( لمطالبات
ة فػػػي تعمػػػـ ميػػػارتي الدحرجػػػة لتػػػأثير التمرينػػػات االدراكيػػػة تصػػػورية بػػػيف االختبػػػارات القبميػػػة والبعديػػػ

ىنالػػػؾ فػػػروؽ معنويػػػة ذات داللػػػو احصػػػائية ، وايضػػػًا والتيػػػديؼ بكػػػرة القػػػدـ )لمصػػػاالت ( لمطالبػػػات
  تمرينات االدراكية تصورية لممجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبارات البعدية . لتأثير
 : اجراءات البحث-2
 . تجريبي لمالئمتو طبيعة البحثالمنيج ال افأستخدـ الباحث :منيج البحث  2-1
تـ اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية وىي طالبات المرحمة االولى  :عينة البحث  2-2

( 20(، أما عينة البحث فقد كاف عددىف )25في كمية التربية الرياضيةػ جامعة ديالى وعددىف)
 مجتمع األصؿ. %( مف75طالبة مف مجتمع البحث ،إذ بمغت النسبة المئوية لمعينة )

 األجيزة واالدوات المستخدمة في البحث  : الوسائل و 2-3
اسػػػتمارة تفريػػػغ ، أراء الخبػػػراء والمختصػػػيف  ، اسػػػتمارة اسػػػتبياف ، المصػػػادر والمراجػػػع العربيػػػة    

ممعػػػب مغمػػػؽ لكػػػرة القػػػدـ ) قاعػػػة كميػػػو التربيػػػة ، االختبػػػار والقيػػػاس، المقػػػابالت الشخصػػػية، النتػػػائج
حاسػػػبة  ، ( Sonyجيػػػاز كػػاميرا تصػػػوير فػػػديو نػػػوع )  ، hpز حاسػػػوب نوعيػػػة جيػػػا، الرياضػػية (
عصابة عيف مف القماش الناعـ داكنػة المػوف  ، ،  حباؿ( 10) شواخص عدد، ( deliيدوية نوع )

شػػريط الصػػؽ ممػػوف، طباشػػير  ، ( 12كػػرات قػػدـ عػػدد )  ، سػػاعة توقيػػت الكترونيػػة ، (12عػػدد )
 جياز منبو صوتي .، )جياز عرض ، ارقاـ مطبوعة(، (Fox) ىدؼ صغير، صافرة نوع ، الواف
 اجراءات البحث : 2-4

 : التيةإلى إتباع الخطوات ا افلغرض تحقيؽ أىداؼ البحث عمد الباحث
تحديػػد متغيػػرات البحػػث وذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى بعػػض المصػػادر والمراجػػع العمميػػة، فضػػال عػػف  .1

فضػال عػف خبػرة الباحػث الشخصػية آراء بعػض المختصػيف فػي مجػاؿ االختبػارات والقيػاس  ، 
 في لعبة كرة القدـ لمصاالت ، اذ تـ تحديد ميارتي الدحرجة والتيديؼ بكرة القدـ لمصاالت .

تحديػػد أىػػـ االختبػػارات لقيػػاس ميػػارتي الدحرجػػة والتيػػديؼ لالعبػػي كػػرة القػػدـ لمصػػاالت وذلػػؾ  .2
مػػى السػػادة الخبػػراء باسػػتخداـ اسػػتمارة االسػػتبانة ، إذ تػػـ  وضػػع أكثػػر مػػف اختبػػار وعرضػػت ع

 والمختصيف ، الختيار أىـ اختبارات  لقياس متغيرات البحث .
 إدراج االختبارات التي تـ ترشيحيا مف قبؿ الخبراء والتحقؽ مف الشروط العممية ليا. .3
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 إجراء التجربة االستطالعية والتأكد مف كفاءة الفريؽ المساعد. .4
 إجراء االختبارات لمتغير البحث . .5
 ارات المستخدمة في البحث :: االختب 2-5
: 2011) سعد اهلل و خورشيد:  اختبار الجري المتعرج بالكرة )الدحرجة( -الدحرجة: -1

215). 
قياس مدى قدرة المختبر عمى التحكـ في الكرة في أثناء الجري بيا بيف  -الغرض من االختبار:

 الشواخص.
ممعب توضع ،  ، ساعة توقيت (10شواخص عدد )،  (1كرة قدـ )لمصاالت( عدد ) -األدوات:
ـ( والمسافة بيف خط البداية 1.5( شواخص في خط مستقيـ المسافة بيف شاخص وآخر )10فيو )

 ـ( 2وأوؿ شاخص )
يقؼ المختبر بالكرة عمى خط البداية، وعند إعطاء إشارة البدء يجري المختبر بيف  وصف األداء:

ر حولو ويعود إلى خط البداية بالطريقة الشواخص جريًا متعرجًا حتى يصؿ إلى آخر شاخص يدو 
 نفسيا، لالعب الحؽ في استخداـ كمتا القدميف .

 -شروط األداء:
 .يمكف لممختبر أف يبدأ باجتياز الشاخص األوؿ مف جية اليميف أو اليسار 
 .يجب عدـ توقؼ حركة الالعب في أثناء االختبار 
 . تعاد المحاولة في حاؿ سقوط الشاخص 

 -طريقة التسجيل:
  يحتسب لممختبر الزمف ألقرب ثانية مف لحظة إعطائو إشارة البدء حتى عودتو لخط البداية

 مرة أخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح اختبار الدحرجة  (1الشكل )

 م 165 م 2

 خط  البداية
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: 2007) كامل :  ( م10اختبار التيديف عمى اليدف المقسم بدرجات من بعد)التيديف: -2
83). 

 ـ. (10المقسـ بدرجات مف بعد ) اختبار التيديؼ عمى اليدؼاسم االختبار: 
 قياس دقة التيديؼ.اليدف من االختبار: 
( وىدؼ مقسـ بواسطة حبػاؿ عمػى 3كرة خاصة بكرة القدـ لمصاالت عدد )األدوات المستخدمة : 

 ( أقساـ وصافرة وشاخص واستمارة تسجيؿ.5)
 ـو بالتيديؼ.ـ(مف اليدؼ وعند إعطاء اإلشارة يق10يقؼ المختبر عمى بعد)طريقة األداء :
محػػػػػاوالت إذ يػػػػػتـ احتسػػػػػاب الػػػػػدرجات حسػػػػػب الموقػػػػػع كمػػػػػا فػػػػػي  (3تعطػػػػػى لممختبػػػػػر)التس     جيل :

 (.2الشكؿ)
                                                                                                          سم 60           
 

                      
 3        2           1             2          3        م   2 

 
  
 

                              م10
 م (10يوضح اختبار التيديف عمى اليدف المقسم بدرجات من بعد) (2شكل)

 التجربة االستطالعية: 2-6
ات األساسية عمى لالختبارات الموضوعة لمميار بأجراء التجربة االستطالعية  افقاـ الباحث     

           ( طالبة مف مجتمع البحث وخارج العينة وذلؾ في يوـ ) الخميس( الموافؽ5عينة مكونة مف )
 . ( صباحا عمى الممعب الخارجي لكرة القدـ الصاالت11( في تماـ الساعة ) 2014\ 2\13) 
 التجربة الرئيسة: 2-7
( 10تيف تجريبيػػة وضػػابطة فػػي كػػؿ مجموعػػة )مجمػػوع عمػػىبتقسػػيـ افػػراد العينػػة  افقػػاـ الباحثػػ    

طالبات، وتـ تطبيؽ المػنيج التعميمػي الموحػد لمتمرينػات االدراكيػة والتصػورية لممجموعػة التجريبيػة 
( 12( وحػػػدات فػػػي االسػػػبوع منيػػػا )3( وحػػػدة تعميميػػػة  بواقػػػع )24تضػػػمنت الوحػػػدات التعميميػػػة  )
عميميػة لميػارة الدحرجػة حيػث كػاف زمػف  الوحػدة ( وحػدات ت12و) وحدات تعميميػة لميػارة التيػديؼ

( دقيقة حيث استغمتيا المجموعة االدراكية في المعػب داخػؿ المعمػب ،امػا المجموعػة 90التعميمية )
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( دقيقػػة قبػػؿ الوحػػدة التعميميػػة ألجػػراء تمرينػػات التصػػور الػػذىني داخػػؿ 15التصػػورية فقػػد اسػػتغمت )
         فػػػي نفػػػس قاعػػػة الشػػػييد مصػػػطفى وتػػػـ خصػػػـ ىػػػذه قاعػػػة ومختبػػػرات الفسػػػمجة الرياضػػػية الموجػػػودة 

( دقيقة مف الزمف الكمي لموحػدة التدريبيػة لممجموعػة التجريبيػة   اي انيػا عممػت فػي الممعػب 15) 
مػػػع مراعػػػاة كػػػؿ الظػػػروؼ التػػػي تكػػػوف فػػػي التػػػدريب االسػػػبوعي وتػػػوفير كػػػؿ ( دقيقػػػة فقػػػط 75ب )

 المستمزمات واألجيزة واالدوات المطموبة لمدرس .
 االختبار القبمي :8 - 2

في تماـ  2014/  2/ 16بأجراء االختبار القبمي لعينة البحث يوـ ) االحد (   افقاـ  الباحث     
وعمى قاعة الشييد مصطفى بكميػة التربيػة الرياضػية ، وقػاـ الباحػث بتثبيػت ( صباحا 10الساعة )

سػاعد مػف اجػؿ تحقيػؽ الظػروؼ الظروؼ الخاصة باالختبػارات وطريقػة اجرائيػا  وفريػؽ العمػؿ الم
 نفسيا قدر االمكاف عند اجراء االختبارات البعدية .

 االختبار البعدي : 2-9
فػي  2014 /16/4الموافػؽ  يوـ االربعاء بأجراء االختبارات البعدية لعينة البحث افقاـ الباحث    

جػاميع التجريبيػة ( صباحا عمى قاعة الشييد مصػطفى بكميػة لمتربيػة الرياضػية لمم10تماـ الساعة)
الثالثة متبع كؿ الشروط واالجراءات الختبػارات القبميػة نفسػيا مػف حيػث الزمػاف والمكػاف واالدوات 

 المستخدمة وطريقة تنفيذ وفريؽ العمؿ المساعد .
 (.spssالحقيبة االحصائية ) افاستخدـ الباحث الوسائل االحصائية : 10 -2

( لمعينػػات tاختبػػار ) ، ( لمعينػػات المترابطػػةtاختبػػار ) ، االنحػػراؼ المعيػػاري، الوسػػط الحسػػابي    
 المستقمة .

 :عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا -3
عرض نت ائج االختب ارات القبمي ة والبعدي ة لمي ارة الدحرج ة والتي ديف وتحميمي ا 3-1

 .ومناقشتيا لممجموعة الضابطة
العينة لالختبارات الميارية  يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وحجم (1جدول )

 القبمية والبعدية لميارة الدحرجة لممجموعة الضابطة

 المعالجات
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 حجم
 العينة
 

 االختبار البعدي االختبار القبمي

 )+_ع ( ) س   ( )+_ع ( ) س  (

 1.50 28.64 4.22 36.51 10 ثْانية الدحرجة

 0.84 5.96 0.77 4.44  درجة التيديف
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( اف الوسط الحسابي لمدحرجة في االختبار القبمي كاف بقيمة   1يتبف مف الجدوؿ )     
( وفي االختبار البعدي كانت نتيجة 4.22( اما االنحراؼ المعياري فقد كاف قيمة )36.51)

( ، اما ميارة التيديؼ فكانت 1.50( وبانحراؼ معياري قيمة )28.64الوسط الحسابي قيمة )
( اما االنحراؼ المعياري  4.44بالنسبة لموسط الحسابي لالختبار القبمي فكانت قيمة ) النتائج

( اما قيـ االختبار البعدي فكانت بالنسبة  0.77لميارة التيديؼ لالختبار القبمي فكانت قيمة )
( 10( التي كاف حجـ العينة )0.84( وكاف االنحراؼ المعياري قيمة )5.96لموسط الحسابي ىي)

وألجؿ الوقوؼ عمى حقيقة الفروؽ بيف االختبارات القبمية والبعدية ، لممجموعة الضابطة طالبة
 ( يبيف ذلؾ:2( إليجاد ىذه الفروؽ والجدوؿ )tلممجموعة الضابطة استخدـ الباحث اختبار )

 يبين نتائج االختبارات الميارية القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة (2جدول )
 المعالجات

 المتغيرات
 وحدة
 الداللة نسبة الخطأ tقيمة  )ع ف( ) س  ف( القياس

 معنوي 0.019 3.78 4.66 7.87 ثْانية الدحرجة

 معنوي 0.000 12.23 0.27 1.51 درجة التيديف

( بأف نتائج اختبار ميارتي الدحرجة والتيديؼ لممجموعة 2يتبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )
( وىي نسبة اقؿ مف مستوى 0,019ة الخطأ )الضابطة جاءت بفروؽ معنوية ،اذ بمغت نسب

(مما يدؿ عمى فروقا معنوية بيف االختبارات القبمية والبعدية ، في حيف كانت نتائج 0,05الداللة )
        الفروؽ بيف االختبارات القبمية والبعدية لميارة التيديؼ فروقا معنوية اذ بمغت نسبة الخطأ

 (.0,05) ( وىي اصغر مف مستوى الداللة0,000) 
عرض نت ائج االختب ارات القبمي ة والبعدي ة لمي ارة الدحرج ة والتي ديف وتحميمي ا 3-2

 ومناقشتيا لممجموعة التجريبية .
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وحجم العينة لالختبارات الميارية  ( 3جدول ) 

 القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية

 المعالجات
 المتغيرات

 وحدة
 حجم العينة القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي

 )+_ع ( ) س  ( )+_ع ( ) س  (

 ثانية الدحرجة
 طالبة 10

31.93 3.65 27.34 2.33 

 1.02 6.78 1.79 4.62 درجة التيديف
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( اما 31.93( اف الوسط الحسابي لمدحرجة في االختبار القبمي كاف بقيمة )3يتبف مف الجدوؿ )
( وفي االختبار البعدي كانت نتيجة الوسط الحسابي 3.65النحراؼ المعياري فقد كاف بقيمة )ا

( ، اما ميارة التيديؼ فكانت النتائج بالنسبة 2.33( وبانحراؼ معياري بقيمة )27.34بقيمة )
( اما االنحراؼ المعياري لميارة التيديؼ  4.62لموسط الحسابي لالختبار القبمي فكانت بقيمة )

( اما قيـ االختبار البعدي فكانت بالنسبة لموسط الحسابي  1.79الختبار القبمي فكانت بقيمة )ل
( طالبة لممجموعة 10كاف حجـ العينة) اذ (1.02( وكاف االنحراؼ المعياري بقيمة ) 6.78ىي)

بطة وألجؿ الوقوؼ عمى حقيقة الفروؽ بيف االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضا، التجريبية
 ( يبيف ذلؾ:4( إليجاد ىذه الفروؽ والجدوؿ )tاستخدـ الباحث اختبار )

 يبين نتائج االختبارات الميارية القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية (4الجدول)
 المعالجات
 المتغيرات

 وحدة
 الداللة نسبة الخطأ tقيمة  )ع ف( ) س  ف( القياس

 نويمع 0.02 3.79 2.71 4.59 ثْانية الدحرجة
 معنوي 0.05 5.56 0.86 2.16 درجة التيديف

( باف نتائج اختبار التي استخدمت تمرينات االدراكية والتصورية 4يتبيف مف خالؿ الجدوؿ )
لميارتي الدحرجة والتيديؼ جاءت بفروؽ معنوية بيف االختبار القبمي واالختبار البعدي اذ بمغت 

فقد (، اما بالنسبة لميارة التيديؼ 0,05لة )وىي اصغر مف مستوى الدال (0,02نسبة الخطأ )
( ىي مساوية 0,05جاءت بفروؽ معنوية بيف االختبار القبمي البعدي اذ بمغت نسبة الخطأ )

 ( .0,05لمستوى الداللة )
عرض نتائج االختبارات البعدية لميارتي الدحرجة والتيديف لممجموعتين  3-3

 -الضابطة والتجريبية وتحميميا :
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ودالالتيا االحصائية   (5جدول )

 لنتائج اختبار الدحرجة والتيديف لممجموعتين التجريبية والضابطة )اختبار بعدي(

 االختبار
فرق  الضابطة التجريبية

 االوساط
قيمة ت 
 المحسوبة

نسبة 
 الداللة الخطأ

+ س  
+ س   ع -

 ع -
 غير معنوي 0.306 1.41 1.3 1.50 28.64 2.33 27.34 الدحرجة

 معنوي 0,011 0.29 0.82 0.84 5.96 1.02 6.78 التيديف

 ( . 9( ودرجة حرية )  0.05عند مستوى داللة ) 
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فػػػي اختبػػػار الدحرجػػػة ظيػػػرت الفػػػروؽ غيػػػر معنويػػػة بػػػيف المجموعػػػة التجريبيػػػة والضػػػابطة فػػػي     
 فقػد( ، امػا ميػارة التيػديؼ  1.41)ت( المحسوبة  تسػاوي ) االختبارات البعدية حيث كانت قيمة 

ظيػػرت الفػػروؽ معنويػػة بػػيف المجموعػػة التجريبيػػة والضػػابطة فػػي االختبػػارات البعديػػة وكانػػت قيمػػة 
( لصػػػالح المجموعػػػة 9(  وأمػػػاـ درجػػػة حريػػػة )0.05( عنػػػد مسػػػتوى خطػػػا)0.29)ت( المحسػػػوبة )

 التجريبية .
والتيديف لممجموعتين الضابطة والتجريبية  مناقشة نتائج اختبار الدحرجة 3-4

 بعدي ( ، )اختبار بعدي( . –)اختبار قبمي 
مف خالؿ النتائج السابقة التي تـ عرضيا وتحميميا، ظير باف ىنالؾ فروقا معنوية بيف     

 افاالختبارات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة في ميارتي الدحرجة والتيديؼ ، ويعزو الباحث
تمرينات المعطاة مف قبؿ المدرب وكذلؾ التمرينات االدراكية والتصورية التي الذلؾ الى سبب 

في الجزء التطبيقي مف الوحدة التعميمية لممنياج  لمعينة في القسـ الرئيس افاعطاىا الباحث
بأف تعمـ الميارات عندما يكوف مقرونا بتنمية اإلحساس بالمكاف  افويرى الباحثالتعميمي، 

فة وبالزمف وبالكرة بالطبع سيكوف العبًا ذا مستوى عالي ولدييا ثقة عالية بنفسيا مما وبالمسا
يعزز مف أدائيا وبالتالي وصوليا الى االداء االفضؿ . ومف ىنا تبرز أىمية تمرينات االدراكية 

 ياوفيم" إف الالعب الذي ال يستطيع استيعاب ىذه المدركات  اذوالتصورية في لعبة كرة القدـ 
مف خالؿ التعمـ والتدريب فمف يستطيع أداء الواجبات المطموبة منو خالؿ وقت المباراة  ىاتفسير و 

                   ومما يؤدي إلى إفشاؿ خطة المدرب في تحقيؽ االنجاز األفضؿ في المباراة "
" عوامؿ اإلدراؾ الحسي وصنع القرار ىي جزء أساسي مف  دوتع ،( 17: 2004) محمود : 

  اء الحركي في كرة القدـ وال يمكف تجاىميا عندما نريد  تطوير الالعبيف في كرة القدـ "األد
(:2010 : 212  Tomi) . 

مناقشة نتائج اختبار الدحرجة والتيديف لممجموعتين الضابطة  3-4-1
 بعدي( . –والتجريبية )اختبار بعدي 

جموعة التجريبية ظير باف ال توجد مف خالؿ النتائج السابقة التي تـ عرضيا وتحميميا، لمم    
فروؽ معنوية لميارة الدحرجة بيف االختبارات القبمية والبعدية اما ميارة التيديؼ فكاف ىنالؾ 

لمتمرينات االدراكية  فروؽ معنوية بيف االختبارات القبمية والبعدية ، ويعزو الباحث ذلؾ الى 
التعميمي فقد ساىمت ايضا في التطور الذي والتصورية المقننة التي اعطيت لمعينة خالؿ المينج 

حصؿ لالختبارات البعدية بالنسبة لميارة التيديؼ حيث يتفؽ الباحث مع رأي) نبيؿ محمود 
( تزداد اىمية التصور الذىني في الميارات المغمقة عمى نحو اكثر مف الميارات 2007شاكر

العاب كرة السمة او القدـ المفتوحة فيو يصمح في ميارات الجمناستؾ او الغطس اكثر مف 
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       باستثناء بعض الميارات المغمقة في االلعاب الجماعية كالتيديؼ او االرساؿ ضربة الجزاء
( الذي ينص عف اف 2010 ،مع رأي ) يعرب خيوف اف.ويتفؽ الباحث ( 98: 2007) شاكر: 

ا ويتضمف ذلؾ استخداـ التصور الذىني لغرض تحسيف االداء عف طريؽ مراجعة الميارة عقمي
 .(157:  2010) خيوف :  التخمص مف االخطاء بتصور االسموب الصحيح لالداء الفني

 الخاتمة: -4
تأثير اثرت في ضوء نتائج الدراسة توصؿ الباحثاف الى اف التمرينات المستخدمة في البحث    

في اختبارات يضًا ، واإيجابيا عمى تعمـ ميارتي الدحرجة والتيديؼ بكرة القدـ لمصاالت لمطالبات
الميارات المستخدمة في البحث ظيرت فروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في 

ظيرت فروؽ معنوية بيف االختباريف القبمي والبعدي لممجموعتيف ، وكذلؾ االختبارات البعدية فقط
ة واضحة التجريبية والضابطة لميارتي الدحرجة والتيديؼ لكرة القدـ الصاالت وىذا يدؿ دالل

لمتمرينات التي استخدمت قد اثرت تأثير إيجابيا عمى تعمـ ميارتي الدحرجة والتيديؼ لكرة القدـ 
حققت المجموعة التجريبية في ميارة التيديؼ فروؽ معنوية بيف االختبارات القبمية ، كما لمصاالت

 والبعدية ولصالح االختبار البعدي .
تمرينات االدراكية والتصورية لكؿ ميارة في تعمـ ال ضرورة استخداـلذى يوصي الباحثاف ب    

،               ميارتي الدحرجة والتيديؼ بكرة القدـ لمصاالت وخصوصا النساء لكونيا ميارات جديدة عمييف
ضرورة اجراء دراسات مشابية اخرى تضـ األلعاب الجماعية االخرى مف حيث استخداـ تمؾ و 

عمى مدرسي مادة ، و في تعمـ الميارات االساسية لكؿ لعبة جماعيةالتمرينات االدراكية والتصورية 
كرة القدـ استخداـ تمرينات االدراكية والتصورية في تعمـ ميارتي الدحرجة والتيديؼ بكرة القدـ 
لمصاالت خصوصا في مراحؿ التعمـ االولى ألنيا حققت نتائج ايجابية اكثر مف غيرىا مف 

 التمرينات .
 :والمراجعالمصادر 

 الدوحة ، دار الكتب  -،) قطر1، ط رؤية خاصة في التحكيـىاني طالب ؛  ،بالف
 القطرية ( .

 الموصؿ ، مطابع التعميـ العالي والبحث  عمـ النفس الرياضيقاسـ حسف :  ،حسيف ،
 . 1990العممي ، 

 العراؽ ، بغداد دار الكتب  1عمـ النفس الرياضي ، طحامد سميماف ؛  ،حمد  ( :
 ( .  2012 والوثائؽ  ،

 والوثائؽ الكتب دار:  بغداد ، 2ط، والتطبيؽ المبدأ بيف الحركي التعمـ ؛ خيوف، يعرب 
،2010. 
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 ،1التدريب المعرفي والعقمي لالعبي كرة القدـ طوىافاؿ خورشيد ؛  فرات جبار سعد اهلل 
 ( . 2011)عماف ، دار دجمة ، 

 ،(.2007، االولى الطبعة،) الحركة معالـ ؛ شاكر محمود نبيؿ ؛ محمود نبيؿ شاكر 
 وساـ شامؿ. اثر الجيد البدني عمى بعض القدرات البدنية الخاصة والمتغيرات  ،كامؿ

البايوكينماتيكية ومستوى اداء ميارة التيديؼ في خماسي كرة القدـ . رسالة ماجستير ، 
 .  2007كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد، 

 حركي بدقة أداء بعض الميارات  –راؾ الحس مصطفى عمراف : عالقة اإلد ،محمود
 .2004األساسية بكرة القدـ ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية جامعة بغداد ، 

 Tomi Vänttinen, Minna Blomqvist  Keijo Häkkinen . 
DEVELOPMENT OF BODY COMPOSITION, HORMONE 
PROFILE, PHYSICAL FITNESS, GENERAL PERCEPTUAL 
MOTOR SKILLS, SOCCER SKILLS AND ON-THE-BALL 
PERFORMANCE IN SOCCER-SPECIFIC LABORATORY TEST 
AMONG ADOLESCENT SOCCER PLAYERS, Research Institute 
for Olympic Sports , Finland , 2010  

 ( يتضمن التمرينات االدراكية والتصورية(1)ممحق رقم )  
 -تمارين ادراكية:

 ـ( .8تمريف دحرجة الكرة لمسافة )  -1
ـ(عند سماع المثير السمعي  8ابمية الطالبة عمى  الدحرجة لمسافة) اليدؼ مف التمريف : قياس ق
 تمريف الدحرجة والتيديؼ:

 اليدؼ مف التمريف: قياس قابمية الطالبة عمى التيديؼ مف الدحرجة عند سماع المثير السمعي .
 ثا(.10تمريف التيديؼ مف الدحرجة خالؿ ) -2

 ديؼ مف الجوانب .اليدؼ مف التمريف: قياس قابمية الطالبة عمى التي
 ثا( مف مناولة .5تمريف التيديؼ خالؿ ) -3
 ثا( مف مناولة الزاوية5اليدؼ مف التمريف : قياس قابمية الطالبة عمى التيديؼ خالؿ ) 

 تمريف الدحرجة والتيديؼ بعد االدراؾ بالفراغ . -4
 ـ10ـ بيف الشواخص وبعدىا يقوـ بالتيديؼ مف مسافة 3يقـو الطالب بالدحرجة مسافة 

 تمريف التيديؼ عمى كرة معمقة . -5
 اليدؼ مف التمريف : قياس قابمية الطالبة عمى التيديؼ عمى كرة معمقة عمى المرمى  

 تمريف التيديؼ عمى المرمى بكرات مختمفة االوزاف. -6
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 اليدؼ مف التمريف : قياس الطالبة عمى التيديؼ بالكرات الى المرمى بأوزاف مختمفة . 
 ثا (حوؿ اعالـ .10ـ ( وبزمف قدرة) 15دحرجة الالعب مسافة)  -7

 اليدؼ مف التمريف : تطوير قابمية الطالبة عمى ميارة الدحرجة ادراؾ مكاني وزماني .
 -تمارين تصورية :

تقـو الطالبة بدحرجة الكرة بالساؽ المفضمة لدى الطالبة وعند سماع الصافرة تقوـ بتغير  -1
افرة االخرة تقوـ بتغير االتجاه لمجية الدحرجة مف اليميف الى اليسار وعند سماع الص

المعاكسة وعند سماع الصافرة الثالثة تقوـ الطالبة بتغير االتجاه لمخمؼ وسماع الصافرة 
 . الرابعة يتغير اتجاىيا الى الخمؼ

( ـ وتقـو 10تقـو الطالبة بمشاىد مقطع يظير فيو تقوـ االعبو بدحرجة الكرة لمسافة ) -2
 ( ـ وتقـو الطالبة بثالث محاوالت متتالية . 10بالتيديؼ عمى مرمى يبعد )

(ـ مع وجود عدد مف الطالبات 5تقوـ الطالبة بدحرجة الكرة داخؿ دائرة ويكوف محيط الدائرة ) -3
 دقائؽ وبعدىا يوضع شاخصيف لمصعوبة. 3مع الكرات مف اجؿ الدحرجة ولمدة 

مى المرمى والكرة مف ـ وبعدىا تقوـ بالتيديؼ ع6تقؼ الطالبة اماـ المرمى عمى مسافة  -4
 كرات بشكؿ متتالي . 3وضعيو الثبات وتقوـ بركؿ 

قياـ المياجـ بمراوغة المدافع وحارس المرمى المتواجديف اماـ المرمى بعد استالـ الكرة  -5
 مباشرتا مف المياجـ الزميؿ والتيديؼ المباشر عمى المرمى .

ى ويستمـ كرة مف الزميؿ مشاىد مقطع فيديو يظير فيو االعب المياجـ مع حارس المرم -6
   ويقوـ باستالـ الكرة والقياـ بسحب الكرة بالقدـ مع التيديؼ المباشر عمى مرمى كرة القدـ 

 ) لمصاالت ( .
قياـ الالعب بسحب الكرة بالقدـ اليميف واالخماد بالرجؿ اليسار ثـ سحب الكرة بالرجؿ اليسار  -7

 ثـ االخماد بالرجؿ اليميف بيف الشواخص وىكذا . 
ـ وعند االشارة تقوـ كؿ طالبة 3قياـ الطالبات بالدحرجة في الدائرة التي يكوف قطرىا  -8

 التي تردييا الطالبة . المالبسحسب ارقاـ ببالتيديؼ عمى المرمى المرقـ 
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