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 البحث لخصم

ان التقدم العلمي الحاصل والذي يسود مختلف مجاالت الحياة و المجال الرياضي في         
اغلب دول العالم لم يكن ارتجااًل او وليد الصدفة بل انه جاء نتيجة استخدام االبحاث و الوسائل 
العلمية و التمرينات المتطورة و الخاصة في كل جانب من جوانب االعداد الرياضي المتكامل 

 . ب او الفريق لالع

اهم تطورات كرة القدم الحديثة حيث انها تعد  ىحدإولكون لعبة خماسي كرة القدم هي     
اسلوب لعب فيه الشيء الكثير من عناصر المتعة و االثارة و التشويق نظرًا لما تشكله بكونها 

ر و الالعبين نحو لعبة المواقف و االحوال المتغيرة مما له االثر الكبير و البالغ في شد الجماهي
 .ممارسة اللعبة

ونظرًا الهمية التمرينات في اي لعبة رياضية من خالل التدرج و التنوع و التكرار الصحيح     
كان البد للباحث ان يتطرق العداد تمرينات تعليمية . وبعدة مواقف فردية و جماعية باللعب 

رة القدم في وقت مبكر لتساهم خاصة تعمل على تحسين دقة االداء المهاري لالعبي خماسي ك
في اعدادهم بشكل تقني صحيح فيه من الدقة الشيء الكثير الستخدامها في مبارايات اللعبة و 

 . منافساتها 

ن تحدد مستقبل العب في مثل هكذا فئة أنه عندما تريد في أهمية البحث أحيث تكمن     
يحتاج لمميزات وقابليات مهارية عالية عمرية وفي لعبة مهارية كخماسي كرة القدم ولكون العبها 

جدا المكانية استخدامها في مساحات ضيقة وفي ملعب صغير المساحة وتحت ضغط المنافس 
كل ذلك البد ان ياتي من خالل استخدام تمرينات خاصة لتحسين دقة هذه المهارات التي تعتبر 

ت وبالتالي االرتقاء بمستوى الحل االمثل وبشكل علمي مدروس لمجابهة كافة الظروف و المتغيرا
 . الالعبين و الحصول على افضل الحلول وتحقيق افضل النتائج وبوقت مبكر 

تأثير استخدام تمرينات خاصة في تحسين دقة اداء مهارتي الدحرجة و المناولة  
 سنة(  31-31) لالعبي خماسي كرة القدم بأعمار 

 ليث اسماعيل ابراهيم الكروي      خليل ابراهيم سليمان الحديثي. د .أ
 جامعة االنبار-كلية التربية الرياضية 
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Abstract 

That scientific progress happening and that prevails in all walks of life 
and sports field in most of the world was not spur of the moment or a 
coincidence , but it came as a result of the use of research and scientific 
methods and exercises developed and own in every aspect of the 

preparations sports integrated player or team. 

    And the fact that game five football is one of the most important 
developments in modern football , where it is a style of play where a lot 
of the elements of fun and excitement and thrill because of the pose of 
being a game situations and changing conditions , which have maximum 

he players about playing the effect and deep in pulling the fans and t
game . 

    Due to the importance of exercise in any sports game through the 
gradient and diversity and redundancy correct positions in several 
individual and collective play . It was necessary for the researcher to 

ses to prepare special education working to improve the touch exerci
accuracy of performance skills of the five football players in the early to 
contribute to the technical groomed properly the thing a lot of precision 

to be used in the game and matches competitors . 

    Where lies the importance of research in that when you want to 
define the future of the player in such a age group in a game of skill 
Kkhmasa football and the fact that for jumping ship needs for features 

ossibility of use in tight and capabilities of skill is very high for the p
spaces and in the small playground area and under the pressure of the 
rival All this would have to come through the use of special exercises to 

uracy of these skills improve the acc . 

 



 (172)      13/31/1131 التاسعالعدد    –لد النان  اجمل  - جملة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

 

 مشكلة البحث  3-2

تكمن مشكلة البحث في ان اللعبة التزال تحتاج لخطوات اكثر جدية لالهتمام بالجانب المهاري 
لالعبيها وان هناك قلة في استخدام التمرينات المهارية الفعالة التي تساهم بشكل مبكر في 
ا تحسين دقة االداء المهاري لالعبين نظرًا لحداثة اللعبة وتباين المستويات الفنية وعدم وصوله

مما حدا بالباحث الى وضع تمرينات خاصة عليها تساهم في تحسين دقة اداء . لمستويات عالية 
بعض مهارات التحكم الداخلي و الخارجي في الظروف التي تجابه الالعب سواء كان التحكم 
تحت سيطرته او خاضعا للظروف الخارجية المحيطة به للوصول الى الدقة االفضل في االداء 

 . حسم نتائج المباريات و تفوق عالي في مثل هكذا لعبة مهارية  المهاري و

 البحث  هدف 3-1

 : يهدف البحث الى التعرف على 

و  ةفي تحسين دقة اداء مهارتي الدحرجتأثير استخدام التمرينات الخاصة و المتبعة  -1
 . سنة (  15 – 13) المناولة لالعبي خماسي كرة القدم بأعمار 

الخاصة ام المتبعة في تحسين دقة اداء مهارتي الدحرجة و المناولة  افضلية التمرينات  -2
 .سنة ( 15-13)لالعبي خماسي كرة القدم بأعمار 

 : فرضا البحث  3-1 

تاثير ايجابي في تحسين دقة اداء مهارتي الدحرجة و ( الخاصة و المتبعة ) للتمرينات  -1
 . سنة (  15 – 13) المناولة لالعبي خماسي كرة القدم باعمار 

التمرينات الخاصة افضل من التمرينات المتبعة في تحسين دقة اداء مهارتي الدحرجة و  -2
 . سنة ( 15-13)المناولة لالعبي خماسي كرة القدم  باعمار 

 مجاالت البحث  3-1

 . سنة ( 15-13)العبو نادي ديالى الرياضي باعمار / المجال البشري  1-5-1

مقابل ملعب نادي ديالى  –بعقوبة  –ساحة ديالى المغلقة  قاعة و/ المجال المكاني  1-5-2
 . الرياضي 

 ( . 2/2/2112)لغاية (  2112/  2/  11) المدة الزمنية من / المجال الزماني  5-3 -1
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 الدراسات النظرية و المشابهة  2-3

 الدراسات النظرية  2-3

 التمرينات الخاصة  2-3-3

هم انواع التمارين التي تعطى لالعب من اجل اختصار من أ ةاحدو التمرينات الخاصة  دتع    
وقت بلوغ المستوى االفضل لالنجاز او لتحقيق هدف ما او تطوير صفة او تحسين ناحية ما من 

 . النواحي الذهنية او البدنية او الفنية او الخططية لالعبي خماسي الكرة 

نات اهتمامًا كبيرًا في مفردات وحداته انه على المعلم او المدرب ايالء هذه التمري مهمفمن ال    
التعليمية او التدريبية لما لها من دور بارز و كبير في اختزال الوقت حيث ان لها دور رئيسي 
في تعلم المهارات الفنية لالعبين الصغار والذي يشكل االعداد الفني لديهم حجر االساس الذي 

 . تبنى عليه باقي المراحل االخرى 

انها تلك التمرينات التخصصية التي تهدف الى ( "  2111حارث غفوري ) ث يعرفها حي    
تطوير حالة معينة من العبي كرة القدم كأن تكون ناحية بدنية او مهارية او خططية وبالتالي 

و يرى الباحث أنها تعمل على تحسين القدرات . (91)" رفع مستوى االداء الفني لدى الالعب 
نية الالعب بجعله قادرا على اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للموقف الذي يصادفه الفنية وتطوير ذه

في المباريات وتعمل على تعزيز روأ الفريق الواحد وبالتالي تعمل على تحقيق النتيجة االفضل 
 .من خالل االستخدام االمثل لها بمواقف اللعب المتعددة 

 دقة االداء  2-3-2

الغة عند العبي خماسي الكرة حيث اليمكن لمثل هكذا لعبة مهارية ان لدقة االداء اهمية ب    
 . تكون الدقة ببعيدة عنها 

حيث انها تلعب دورا كبيرا في حسم العديد من نتائج المباريات من خالل استغالل االخطاء     
ح كفة الناتجة من المنافس في دقة التمرير او دقة التهديف وبالتالي بناء هجمة معاكسة قد ترج

 . فريق على اخر 

                                                           

 (91
تجديتتا الرة تت  البتتر  بقتتر  ال تتد  بعمتتر تتتيرير تمريجتتةت  ةيتت  فتت  تطتتوير  قتت  : حتتةرغ ودتتورس  ةستت  ( 

 .  33، ص 3008سج  ، رسةل  مة ساير ، ة ي  الاربي  الريةضي  ،  ةمع   يةلى ،  14
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بأنها قدرة الفرد على التحكم في حركاته االرادية ( " 2111مروان عبد المجيد ) حيث يعرفها     
 .(92)"نحو هدف معين 

اذ اليمكن تحقيق االهداف او الوصول اليها اال اذا توافرت الدقة لدى العبي خماسي الكرة     
وذلك بسبب طبيعة اللعبة من حيث السرعة وقرب المنافس من الالعب و الزميل كلها امور 

 . تفرض على ان يكون العب خماسي الكرة يتمتع بامكانية عالية في دقة االداء 

) بأنها صفة مركبة                        ( " 2111هاشم ياسر حسن ) وهي كما يراها     
تستخدم لتنفيذ واجب معين بحيث يكون فيه هدف وتعتمد الدقة على المكان ( بدنية  –مهارية 

الذي تنفذ فيه ومدة االداء و خاصة في االلعاب الجماعية التي تتطلب دقة في االداء المهاري 
 . الحركي 

على المدرب ان يركز في تدريباته على تمارين الدقة خصوصا في مرحلة اعداد لذا يجب     
الالعبين المبتدئين النه كلما زادت دقة االداء عند الالعبين استطاعوا من خاللها تحسين 

 . (93)" مستواهم الحركي و المهاري بسرعة 

عليمية او التدريسية ليتم حيث يجب مراعاة التكرار الصحيح للتمرينات الخاصة في العملية الت    
 .بالتالي تكيف الالعب على دقة االداء الحركي المهاري وصواًل لتحقيق الهدف 

 : المناولة  2-3-1 

مهارة المناولة من اكثر المهارات االساسية استخداما في لعبة خماسي كرة القدم وهي  دتع     
ب مقارنة بالمهارات االخرى وعلى دقتها قد االكثر تكرارًا طوال زمن المباراة او التعليم او التدري

فليس هناك من شيء يحطم الفريق اكثر من المناولة غير " تتوقف نتيجة المباريات وحسمها 
 .(94)"الدقيقة

حيث تعد هي لغة الحوار و االتصال بين العبي الفريق الواحد ومن خاللها يتم بناء خطط      
غير  موقع المنافس او الزميل بتطبيق اساليب و طرق الهجوم من حيث اخذ الفراغ المناسب او ت

                                                           

(
92
 3001، مؤسستتت  التتتراا ،  متتتةب ، االر ب ،  الموستتتو   الع ميتتت  ل قتتتر  الطتتتة ر : متتتر اب  بتتتد المجيتتتد ( 

 .  317، ص

(
93
،  1، ط اال ا  البرةتتت  الم تتتةرس لر بتتت  ةتتتر  ال تتتد  تمريجتتتةت  ةيتتت  لاطتتتوير  قتتت :  ةشتتت  يةستتتر حستتت  ( 

 .  12، ص 3011مقاب  المجامع العرب  ل جشر   الاوزيع ،  مةب ، االر ب ، 

(
94
موفتتتل المتتتولى ، مطتتتةبع الاع تتتي  العتتتةل  ( تر متتت  ) ،  ةتتتر  ال تتتد  الاطتتتر   الم تتتةرات:  تتتةرليي  يتتتوز ( 

 .  106، ص 1990، 
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اللعب المختلفة التي تساهم في نجاأ البرنامج الخططي من خالل دقة المناولة و االعتماد على 
 . البناء المهاري الدقيق لالعب الخماسي 

اهم الوسائل الهجومية المستخدمة في حاالت اللعب و  ىحدإو المناولة او التمرير هي      
تستخدم كذلك في تسجيل االهداف وهي كذلك واسطة لتعزيز الثقة بالنفس من خالل دقة التمرير 

 . و الحيازة على الكرة ألكثر وقت 

وان المناوالت في لعبة خماسي الكرة يجب ان يتوفر فيها عناصر الدقة العالية و التوقيت      
الجيد الذي يراعى فيه موقع الزميل و موقع الالعب المنافس بنفس الوقت كما انها يجب ان 
تمتاز بالسرعة و القوة الدقيقة من خالل االيقاع السريع للعب وضمان وصول الكرة للزميل بغية 

محمد عبد الحسين  ) تسجيل هدف او ضمان عدم فقدان فرصة التسجيل كما يؤكد ذلك 
 . (95)"أن المناولة الصحيحة هي التي تتوافر فيها شروط الدقة و القوة و التوقيت( " 1111

 : الدحرجة  2-3-1

ث تعد الدحرجة من االساسيات الفنية بخماسي كرة القدم والتي يمارسها الالعب بالكرة حي    
 . يراعى ضرورة تعلمها و اتقانها بدرجة عالية من الدقة لتزيده احساسا بالكرة 

أن مهارة الدحرجة تستخدم كوسيلة للوصول الى ( "  2111يوسف الزم و رخرون ) اذ يؤكد   
غاية معينة يبتغيها الالعب ويستخدمها عندما يكون الهدف المخطط له    هو التهديف على 

س او عندما يكون زمالئه من الالعبين مراقبين من قبل العبي الفريق االخر مرمى الفريق المناف
، فالدحرجة هي اساس المجهود الفردي لالعب في التقدم بالكرة و اختراق دفاع الفريق المنافس 

 .(96)"وخلق الفرص لزمالئه الالعبين 

استخدام مهارة كذلك فأن على العب خماسي الكرة معرفة الوقت المناسب الذي يتم فيها    
الدحرجة  في المساحة الخالية من ساحة اللعب وفي الظروف التي تخدم فيها هذه المهارة خطط 

 . الفريق الهجومية او الدفاعية حيث انها مهارة الغنى عنها لكافة الالعبين 

                                                           

(
95
رتتتر الاتتتدرين التتتا ج  فتتت  تع تتت  بعتتت  الم تتتةرات االسةستتتي  بقتتتر  ال تتتد  ، أ: مبمتتتد  بتتتد البستتتي  المتتتةلق  ( 

 .  32، ص1998رسةل  مة ساير ، ة ي  الاربي  الريةضي  ،  ةمع  بغدا  ،

(
96
 –تع تتتتي   –تتتتتدريي ) الاتتتتدريي   الاع تتتتي  الميتتتتداق  فتتتت  ةتتتتر  ال تتتتد  : يوستتتتم الز  ةمتتتتةن   ا تتتتر ب (

 .  146، ص 3009، مطبع  الجاي  ، العراا ،  1، ط(  تدرين
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حيث يرى الباحث ان مدى دقة استخدام مهارة الدحرجة في لعبة خماسي الكرة يعتمد بشكل    
على ما تم تعلمه سابقًا ومدى فائدة استخدام هذه المهارة في الوقت و الظرف المناسب وبما  كبير

 . يخدم تطلعات الفريق التنافسية 
هي عملية دمج بين قيادة الكرة و التحكم بها من خالل اكبر " مهارة الدحرجة  دكذلك تع     

 .(97)"عدد من اللمسات للكرة في اقل مسافة 

 لمشابهة الدراسات ا 2-2

 :  2032دراسة وميض شامل كامل  2-2-3

هدفت الدراسة الى اعداد تمرينات خاصة لتطوير بعض القدرات البدنية و المهارات االساسية     
ودقة التهديف بنوعيه من الثبات و الحركة ومعرفة تأثير هذه التمرينات الخاصة في تطوير 

 . بعض القدرات البدنية و المهارات االساسية بكرة القدم للصاالت 

يمثلون عينة من العبي المنتخب الوطني بخماسي ( العبا  21) وتكونت عينة البحث من     
التجريبية و ) تم استخدام التصميم التجريبي للمجموعات المتكافئة . كرة القدم لفئة المتقدمين 

ذات االختبارين القبلي و البعدي و اختصت الدراسة المشابهة بفعالية كرة القدم ( الضابطة 
 . للصاالت 

االختبارات البدنية استنتج الباحث في الدراسة المشابهة بان للتمرينات الخاصة و بعد اجراء     
فاعلية في تطوير القدرات البدنية و المهارات االساسية التي بحثت و اظهرت أثرًا ايجابيا و 
تحسنًا ملموسًا في االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية كما اظهرت بان للتمرينات الخاصة 

ولم يحصل تطور . تطوير دقة التهديف من الثبات و الحركة للمجموعة التجريبية  فاعلية في
بشكل مماثل لما حصل للمجموعة التجريبية في جميع القدرات البدنية و المهارات االساسية ودقة 

 . التهديف 

 منهجية البحث و اجراءاته الميدانية -1

 منهج البحث  1-3

تم استخدام المنهج التجريبي وحددت باسلوب التصميم التجريبي للمجموعات المتكافئة ذات     
عينة البحث بالعبي نادي ديالى لفئة االشبال لمن هم باعمار . االختبارين القبلي و البعدي 

                                                           

(
97
تتتتةرير تتتتدا   الامريجتتتةت المرةبتتت  فتتت  تطتتتوير بعتتت  الم تتتةرات االسةستتتي  بقتتتر  : ضتتتية  قتتتة    بتتتو  ( 

 .  38،ص3002ال د  ، رسةل  مة ساير ، ة ي  الاربي  الريةضي  ،  ةمع  بغدا  ،
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لكل من المجموعة الضابطة و التجريبية و حددت االدوات  اً العب(  12) سنة وبواقع ( 13-15)
االجهزة المستخدمة في البحث فضال عن تحديد بعض المهارات و اختباراتها و اجراء و 

التجربتين االستطالعيتين بغية التعرف على االجراءات التنظيمية و االدارية و اجراء االختبارات 
و اجراء االختبارات القبلية و البعدية لمعرفة مستوى افراد العينة وبعدها ثم تطبيق التمرينات 

وفي ( دقيقة11)خاصة على عينة البحث للمجموعة التجريبية في الوحدة التعليمية التي مدتها ال
دقيقة  للتمرينات الخاصة  21) القسم الرئيسي في جزئه التطبيقي حيث استخدم الباحث منه 

حيث استمرت تجربة البحث ( وبواقع ثالث تمرينات في الوحدة التعليمية الواحدة و التكرار عليها 
 (. خمس وحدات تعليمية في االسبوع الواحد 5)مدة ثمانية اسابيع بواقعل

النسبة المئوية و الوسط الحسابي و الوسيط و االنحراف ) مستخدما الوسائل االحصائية     
لتحليل نتائج البحث ( المعياري و اختبار ت للعينات غي المترابطة و نسبة مقدار التطوير 

 . ومعالجتها احصائيًا 

 رض النتائج و تحليلها و مناقشتها ع-1

 عرض النتائج و تحليلها  1-3

 . عرض نتائج االختبارات القبلية و البعدية للمجموعتين الضابطة و التجريبية    1-3-3

 (1)جدول 

االوساط الحسابية و االنحرافات المعيارية و الوسط الحسابي للفروق و االنحرافات المعيارية لها 
 و الداللة لالختبارات القبلية و البعدية للمجموعة الضابطة في متغيرات البحثوقيم ت المحسوبة 

المعالم 
االحصائ

 ية

 

وحدة 
 القياس

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 ع ف س ف

ت 
 المحسوبة

الداللة 
0.01 

 ع س   ع س   المتغيرات
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 1,100 درجة المناولة
3,81

8 
1,111 

3,18
8 

2,11
1 

3,88
1 

 دال 1,800

 ثانية الدحرجة
33,80

1 
0,11

1 
32,21

1 
0,12

1 
0,11

1 
0,11

3 
 دال 1,710

 ( 1=1-12)بدرجة حرية مقدارها ( 2,211)قيمة ت الجدولية *

الذي يعنى بعرض نتائج الفروق بين االختبارات القبلية و البعدية ( 1)يتضح من الجدول     
 2.111) المحسوبة كانت ( ت)للمجموعة الضابطة في متغيرات البحث التابعة وقد تبين ان قيم 

على التتالي ، وعند  مقارنة هذه القيم بالقيمة ( المناولة ، الدحرجة) للمتغيرات (   3.051، 
وجدت ان جميع ( 1.15)وبمستوى داللة ( 11=1-12)امام درجة حرية (  2.211)الجدولية 

هذه القيم كانت اكبر من القيمة الجدولية وبذا تكون الفروق دالة احصائيًا ولصالح االختبارات 
 .   البعدية  

 عرض نتائج االختبارات القبلية و البعدية للمجموعة التجريبية  1-3-2

 (2)جدول 
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و الوسط الحسابي للفروق و انحرافاتها  المعيارية وقيم 

 .ت المحسوبة و الداللة لالختبارات القبلية و البعدية للمجموعة التجريبية 

المعالم 
االحصائ

 ية

 

وحدة 
 القياس

 االختبار القبلي االختبار البعدي
 ع ف س  ف

ت 
المحسو 

 بة

الداللة 
10.0 

 ع َس  ع َس  المتغيرات

 1.133 درجة المناولة
1.15

3 
2.111 

1.51
1 

3.25
1 

1.31
1 

 دال 1.211
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 ثانية الدحرجة
11.25

2 
1.11

1 
12.22

2 
1.21

3 
1.10

1 
1.21

3 
 دال 1.151

 ( 1=1-12)بدرجة حرية مقدارها ( 2,211)قيمة ت الجدولية *

الخاص بعرض نتائج االختبارات القبلية و البعدية للمجموعة ( 2)يتضح من الجدول     
في (   1,151، 1,211)التجريبية في متغيرات البحث التابعة ان قيم ت المحسوبة قد بلغت 

(  2,211)على التتالي وعند مقارنة هذه القيم بالقيمة الجدولية ( المناولة و الدحرجة) متغيرات 
وجدت انها اكبر من القيمة الجدولية ، ( 1,15)وبمستوى داللة ( 11=1-12)جة حرية امام در 

لذا فالفروق دالة احصائيا بين االختبارت القبلية و البعدية لمتغيرات البحث في المجموعة 
 . التجريبية ولصالح االختبارات البعدية 

 ات البعديةعرض نتائج المجموعتين الضابطة و التجريبية في االختبار  1-3-1

 (1)جدول

وقيم ت المحسوبة و الداللة لمتغيرات البحث  معيارياالوساط الحسابية و االنحرافات ال
 .للمجموعتين الضابطة و التجريبية في االختبارات البعدية 

المعالم 
 االحصائية

 
وحدة 
 القياس

 التجريبية الضابطة

ت 
 المحسوبة

الداللة 
 ع س   ع س   0.01

 المتغيرات

 دال 2,211 1,121 5,511 1,153 1,111 درجة المناولة

 غير دال 1,251 1,255 11,115 1,111 11,252 ثانية الدحرجة

 ( .22=2-12+12)بدرجة حرية ( 2.102)قيمة ت الجدولية *
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الذي يعنى بدراسة الفروق بين المجموعتين الضابطة و التجريبية في ( 3)يتضح من الجدول     
(   1.251،  2.211) متغيرات البحث لالختبارات البعدية ان قيم ت المحسوبة كانت 

وعلى التتالي  وعند مقارنة قيم ت المحسوبة بالقيمة الجدولية ( المناولة ، الدحرجة ) للمتغيرات 
وجد ان القيم ( 1.15)و بمستوى داللة ( 22=2-12+12)امام درجة حرية ( 22.10)

) كانت دال احصائيا فيما كانت قيمة ت المحسوبة لمتغير ( المناولة) المحسوبة لمتغيرات 
 . غير دال احصائيا ( الدحرجة 

 مناقشة النتائج  1-2

وفي ضوء الفروق بين ( 2،  1)في ضوء النتائج التي توصل اليها الباحث في الجدولين     
نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينة البحث في االختبارات المهارية مهارتي الدحرجة و 

 . المناولة لخماسي كرة القدم و بنسب متباينة

الخاصة من قبل الباحث و كادر العمل  حيث يظهر ذلك  مدى تاثير استخدام التمرينات    
سنة و كذلك يظهر ( 15-13) المساعد و تطبيقها من قبل لالعبي العينة من الالعبين لالعمار 

تاثير التمرينات المتبعة من قبل مدرب الفريق في تحسن دقة االداء المهاري ومدى ايجابية 
علمية صحيحة هادفة  روعي  التاثير للتمرينات الخاصة التي استخدمت حيث بنيت على اسس

فيها المستوى الفني لالعبين و الفئة العمرية المختارة قيد البحث و الوقت الفعلي لهذه التمرينات 
حيث ان المدرب الناجح هو الذي يعلم االهداف التي يمكن تحقيقها من " المهارية الخاصة 

طى فيه التمرين في الوحدة اعطاء كل نوع من التمارين كما انه يعلم تمامًا الوقت الذي يع
 .(98)"التدريبية اليومية و الزمن الذي يستغرقة

اذ ان النتيجة النهائية المتحصلة من جراء مثل هكذا تمرينات و استخدامها في الوحدات     
التعليمية وفي وقت مبكر من مراحل االعداد و تنفيذها من خالل الممارسة و التكرار الصحيح و 

عند تنفيذ المناهج بشكل فعال فان االداء ) اذ انه . مستوى دقة االداء فيها اعادتها هو تحسين 
العام لالعب يتحسن كثيرا ومن ثم يمكن لالعبين ان يكتسبوا فائدة اضافية هي تحسين و تطوير 

  (99)( تعلم جديد عن كيفية تعلم المهارات 

                                                           

(
98
رتتت  مبد 3، ط 3، ةاتتتةن مج جتتت  لطتتترن الاربيتتت  الريةضتتتي  ،   ةتتتر  ال تتتد : ستتتةم  الرتتتدةر   ا تتتر ب ( 

 .  161، ص 1987، مديري   ار القان ل طبة     الجشر ، بغدا  ، 

 (
99
،  ار المستتتتتير  ل جشتتتتتر    1، ط قظريتتتتت    ممةرستتتتت  –الارتتتتتمي  الاع يمتتتتت  : مبمتتتتتد مبمتتتتتو  البي تتتتت  ( 

 .  61، ص 1999الاوزيع   الطبة   ،  مةب ، 
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استخدام التكرارات الصحيحة  كما يعزو الباحث اسباب تحسن مستوى دقة االداء المهاري الى    
للمهارات المختارة و التمرينات الخاصة و معالجة و تصحيح االخطاء وباسلوب علمي صحيح و 
تربوي و اتاحة الفرصة لالعبين باداء اكثر عدد من التكرارات الصحيحة و توجيههم نحو االداء 

لطيف العزاوي ) ما يؤكده و هذا . الدقيق مما لعب دورا بارزًا في ايصالهم للمستوى االفضل 
الى ان تطوير مستوى االداء الفني لالعبين من خالل اتاحة الفرصة لزيادة عدد ( ) 2115

التكرارات فضال عن اعطاء التغذية الراجعة لمعالجة االخطاء اثناء االداء و تعليم المهارات 
شكل الصحيح الحركية تؤدي الى تصحيح استجابات الالعب و توجيه سلوكه الحركي نحو ال

 .(100)(الذي يرفع من مستوى دقة اداء تعليم المهارة 

فضال عن ذلك اسلوب اداء التمرينات و تنوعها و تشابه قسم كبير منها لمواقف و حاالت      
اللعب مما ادى الى تحسن مستوى االداء الحركي المهاري و دقته المكانية استخدامها في 

الالعب في مثل لعبه مهارية كخماسي كرة القدم ومن ثم  ظروف اللعب المختلفة التي قد تجابه
فعند وضع تمارين تطوير مستوى الدقة ) اداء المهارات بدقة عالية و باقل عدد ممكن االخطاء 

يجب ان يراعي المدرب الحاالت التي تكون مشابهة لحاالت اللعب الحقيقي في خماسي كرة 
الية خصوصًا عندما يتعامل مع الكرة بوجود منافس القدم اذ ان الالعب يحتاج الى دقة مهارية ع

حيث يعتمد مستوى الدقة وفي جميع مراحل االعداد على نوعية التمارين . فعال قريب 
 . (101)(المستخدمة

كما كان لعدد الوحدات التعليمية الدور الكبير المساهم في تحسن دقة االداء الحركي المهاري     
جية و امكانية استخدام الخزين الفكري لالعبين من التغذية الراجعة وتقديم التغذية الراجعة الخار 

الداخلية وكذلك قلة عدد الالعبين و التركيز عليهم و تكرار اداء المهارات كل ذلك ساهم بشكل 
او بأخر في الوصول الى الهدف الرئيسي من اعطاء مثل هكذا تمرينات تناسب متطلبات اللعبة 

 . ت الالعبين المبتدئين و تناسب احتياجات و رغبا

 مناقشة تأثير التمرينات الخاصة في تحسين متغيرات البحث  1-2-2
ظهر هناك تطورا وتحسنا (  3) يتبين من النتائج التي حصل عليها الباحث في الجدول     

للمجموعة التجريبية نسبة اكثر ولصالح ( المناولة ) ملحوظا في دقة اداءلمتغير المهاري 
 .ت البعدية االختبارا

                                                           

(
100
تتتتتةرير استتتت ون الامتتتتري  الماجمتتتتع   الماتتتتوز  فتتتت  تع تتتت  بعتتتت  : لطيتتتتم حستتتتي   ة تتتت  العتتتت ا س ( 

الم تتتتةرات االسةستتتتي  فتتتت  الجمجةستتتتاا ، اطر حتتتت   ةاتتتتوراة ، ة يتتتت  الاربيتتتت  الريةضتتتتي  ،  ةمعتتتت  بغتتتتدا  ، 

 .   71، ص3004

(
101
 .  16-14، ص 3011مردر سبل ذةرة ، :  ةش  يةسر حس  ( 
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حيث يعزو الباحث سبب ذلك التحسن الى طريقة اعداد و استخدام التمرينات الخاصة     
المرتكزة على اسلوب علمي صحيح مدروس الجوانب ومدى مناسبتها مع مستوى افراد عينة 

 .البحث 

ه االثر اذ ان استخدام التمرينات الخاصة المهارية من قبل افراد المجموعة التجريبية كان ل    
الواضح و الفعال في تطوير المتغير المهاري انَف الذكر وهي طريقة تركز على دقة االداء 
المهاري و الحركي لالعبين وهذه الطريقة غير روتينية تبعد الملل و تساعد الالعبين على 

 .يناتاالندفاع الجدي نحو ادائها و بتفاعل كبير فيما بينهم اضافة الى المتعة في اداء هكذا تمر 

كذلك كان للتكرارات على التمرينات و تصحيح االخطاء وتقديم التغذية الراجعة لالعبين     
. الدور المؤثر في تعويدهم على تعلمها بشكل دقيق و االرتقاء بمستوى ادائهم الى الدقة االفضل 

اهم الجوانب المهمة في لعبة خماسي الكرة وهم  ىحدإاما فيما يخص مهارة المناولة التي تعد 
احد اهم الوسائل التعليمية اهمية لكونها اكثر المهارات الفنية استخدمًا فالمناولة هي االساس في 

ه اذ عملية بناء الهجمات على الفريق المنافس ومن خالل دقة ادائها يمكن الوصول الى مرما
صر تقني اساسي في لعب المجموعة وهو يتيح ان التمرين عن ( "جوزيف مارسيه ) يؤكد 

التغلغل الجماعي في الملعب ويوثق الصلة بين الالعبين والكرة ويسهلها و يحافظ عليها كما 
 .يمكن عن طريق المناولة التخلص من كثير من مدافعي الفريق المنافس 

الذي اذا امتازت  وللدقة اهمية كبيرة فيها حيث تعمل على جعل الكرة تحت سيطرة العبي الفريق
 .(102)"مناوالت العبيه بالدقة و السرعة يكون اكثر كفاءة في تنفيذ خطط اللعب

اذ ان حدوث التحسن في دقة اداء المناولة يعود الى كثرة استخدامها مع اداء المهارات     
 االخرى وكذلك في التمرينات المشابهة للعب اضافة الى تمرينات الربط المهارية بين مهارة و

 . اخرى ساهم بشكل او بأخر في حدوث ذلك التحسن في دقة االداء المهاري 

وفيما يخص مهارة الدحرجة  فقد حدث تحسن في دقة اداء مهارة الدحرجة لكن هذا التحسن     
لم يرتقي الى درجة كبيرة بسبب ان الباحث لم يطور لياقة العبيه البدنية وان مهارة الدحرجة و 

على مقدار ما يسجله الالعب من وقت وسرعة ودقة اداء فيها وان طبيعة اختباراتها تعتمد 
اضافة الى ضيق المساحات . االختبار الذي اختاره الباحث يركز فيه على اهمية الوقت فيه 

المسموأ لالعب بالدحرجة فيها في الملعب نتيجة لضغط المنافس وصغر مساحة اللعب وعدد 

                                                           

 (
102
 .  363، ص 3004،  ، بغدا  و ةت ف  الاع   البرة موض: قةس  ل ا  يبر ( 
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هم بصورة او باخرى بان تكون الفروق غير دالة احصائيًا الالعبين نسبة للمساحة كل هذا سا
 .بسبب عدم تمكن الالعب من اداء مهارة الدحرجة بصورة كاملة او بوقت افضل 

كما ان مهارة الدحرجة ليست مهارة منفردة بل انها مهارة تجتمع فيها عدة امور كالسرعة و     
حيث ( " 1111رون كرينود ) هذا ما يؤكده  الرشاقة و المراوغة الجيدة و السيطرة على الكرة و

يقول انها مزيج من حركات قيادة الكرة و التوقف مع الكرة ثم معاودة االنطالق بالكرة و االستدارة 
 .(103)"بالكرة و تغير االتجاه و القيام بمحاوالت و حركات التمويه 

المهارية البعدية في هذه  كل هذه االمور ساهمت في ان تكون الفروق الناتجة من االختبارات    
المهارة غير دالة الن االختبارات المختارة كانت تؤكد على الوقت االقل االفضل لالعبين وهذا ما 

 . يتعارض مع دقة االداء المهاري لمهارة الدحرجة

 االستنتاجات و التوصيات -1

 االستنتاجات  1-3

 : ت توصل الباحث الى االستنتاجات االتية استنادًا الى نتائج البحث و الوسائل االحصائية للبيانا

للتمرينات المتبعة و الخاصة تأثير ايجابي في تحسين دقة االداء المهاري الخاص  -1
 . بمهارتي الدحرجة و المناولة  المختارة في البحث 

للتمرينات المهارية الخاصة اثر كبير في تحسين دقة االداء المهاري الحركي في مهارة  -2
 . المناولة  

 .للتمرينات الخاصة تأثير لم يرتقي الى مستوى الداللة في مهارة الدحرجة  -3

 التوصيات 1-2

استخدام التمرينات الخاصة المهارية و تحسينها بما ينسجم مع امكانيات و مستويات  -1
 .الالعبين وبوقت مبكر في مراحل االعداد االولى 

ن خالل التاكيد على اهمية االهتمام بمراحل االعداد و خاصة مرحلة االعداد الخاص م -2
 . الجانب المهاري ودقة االداء فيه 

االهتمام بتنوع التمرينات الخاصة التي تتناسب مع طبيعة اداء لعبة خماسي كرة القدم و  -3
 . اداء هذه التمرينات بظروف مختلفة 

                                                           

(
103
، تر متتت   ليتتتد طبتتتر  ،  الطري تتت  اال ربيتتت  البديتتتت  فتتت  تتتتدرين ةتتتر  ال تتتد : ر ب ةريجتتتو    ا تتتر ب ( 

 .  98، ص 1989مطبع  س مى الدجي  البديت  ، بغدا  
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ضرورة العمل على ايجاد اختبارات مهارية تناسب مهارة الدحرجة و تالئم طبيعة اداء  -2
 . خماسي الكرة من اجل الوصول الى نتائج اكثر دقة  لعبة

 المصادر

موفق المولى ، مطابع ( ترجمة ) ،  كرة القدم الخطط و المهارات: جارليس هيوز  .1
 . 1111التعليم العالي ، 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير دقة تنفيذ الركلة الحرة بكرة القدم : حارث غفوري جاسم  .2
 . 2111جستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة ديالى ، سنة ، رسالة ما 15بعمر 

، ترجمة وليد طبرة  الطريقة االوربية الحديثة في تدريب كرة القدم: رون كرينود و اخرون  .3
  1111، مطبعة سلمى الفنية الحديثة ، بغداد 

،  2، كتاب منهجي لطالب التربية الرياضية ، ج كرة القدم: سامي الصفار و اخرون  .2
 .  1110محدثة ، مديرية دار الكتب للطباعة و النشر ، بغداد ،  2ط

تاثير تداخل التمرينات المركبة في تطوير بعض المهارات االساسية : ضياء ناجي عبود  .5
 . 2113بكرة القدم ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،

 . 2115، بغداد ،  موضوعات في التعلم الحركي: قاسم لزام صبر  .1
تاثير اسلوب التمرين المتجمع و المتوزع في تعلم بعض : لطيف حسين عاجل العزاوي  .0

المهارات االساسية في الجمناستك ، اطروحة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ، جامعة 
 .  2115بغداد ، 

الساسية أثر التدريب الذهني في تعلم بعض المهارات ا: محمد عبد الحسين المالكي  .1
 . 1111بكرة القدم ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،

، دار المسيرة للنشر  1، ط نظرية و ممارسة –التصميم التعليمي : محمد محمود الحيلة  .1
 . 1111و التوزيع و الطباعة ، عمان ، 

راق ، عمان ، االردن ، ، مؤسسة ال الموسوعة العلمية للكرة الطائرة: مروان عبد المجيد  .11
2111   . 

تمرينات خاصة لتطوير دقة االداء الحركي المهاري لالعبي كرة : هاشم ياسر حسن  .11
 .   2111، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزيع ، عمان ، االردن ،  1، ط القدم

 –تدريس ) التدريس و التعليم الميداني في كرة القدم : يوسف الزم كماش و اخرون  .12
 .   2111، مطبعة النخيل ، العراق ،  1، ط(  تدريب –تعليم 

 
 


