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الكلمات المفتاحية :تمرينات حركية مهارية  ،القدرات الحركية الخاصة ،كرة القدم للصاالت .
مستخلص البحث
هدف البحث في التعرف على اهمية التمرينات المستخدمة على أرضيات مختلفة متمثلة بالصاالت
المغلقة والمالعب المصغرة ذات الثيل االصطناعي في عدد من المتغيرات الحركية والمهارية بلعبة كررة
اذ ترخ ا رتخدام المرنه
القدم للصاالت للمجموعة التجريبية األولرى والثاييرة بةررة القردم للصراالت.
التجريبي لمالئمته وطبيعة البحث ،اشتملت عينة البحث على ( )28العبا من العبوا ياديي النصرر وهيرت
الناشطين ضمن الدوري المؤهل للدرجة االولى بةرة القدم للصاالت فري محافةرة االيبرار وترخ ارتيرارهخ
بصورة عمدية ،قسّموا إلى مجموعتين تجريبيتين تضخ كل مجموعة ( )12العبا ً وتخ توزير المجمروعتين
بطريقة القرعة (الطريقة العشوائية غير المنتةمة) ،فا تخدمت األولى التمرينات المهارية المقترحة دارل
ارضية الصالة المغلقة والمجموعة الثايية ا تخدمت يفس التمرينات المقترحة التى اعدها الباحثون والتي
طبقررت مررن قبررل المجموعررة األولررى ولةررن علررى أرضررية المالعررب المصررغرة المفتوحررة ذات العشررب
االصررطناعي  .وتررخ ا ررتخدام الو ررائل ااحصررائية اوتيررةح المتو ررح الحسررابي وااليحررراف المعيرراري
وارتبار(ت) للعينات المرتبطة وارتبار(ت) للعينات الغير المرتبطرة والنسربة الميويرة ،وأ رتنت البراحثون
تطور في القدرات الحركية الخاصة قيد البحث وبعض مهارات كرة القدم للصاالت بين األرتبارين القبلي
والبعدي ولصالح االرتبار البعدي من رالل المنه التدريبي المقترح الذي يفذته المجمروعتين التجريبيرة،
المجموعة التجريبية التي تدربت بأرضيات الصاالت المغلقرة فري االرتبرار البعردي علرى
م تفوق
المجموعة التجريبية التي تدربت بأرضيات الصاالت المفتوحة في القدرات الحركية الخاصرة والمهرارات
األ ا ية قيد البحث ،وأوصوا حث مدربي كرة القدم للصاالت على تدريب الالعبرين وفرظ ورروف بيييرة
ومالعب وصاالت مختلفة  ،وضرورة تطبيظ التمرينات المهارية المعدة من قبل الباحثون المسرتخدمة فري
هذا البحث على فيات عمرية أررى كفية الناشيين والشباب لبيان أثرهرا فري إحردال التطرور لهرذئ الفيرات
والجنس ،م إجراء درا ات علمية مشابهة على فعاليات أو ألعاب رياضية أررى مثل كرة اليد والطرائرة
ألهميتها في إحدال التطور في القدرات الحركية الخاصة والمهارية التي تتطلبها هذئ األلعاب .

323

P- ISSN:2074 – 9465 )336( ) إلى323( الصفحات من ص
E-ISSN:2706-7718
)2022/6/30( مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الخامس – العدد الرابع والعشرين

The use of suggested motor skill exercises according to different playing
floors to develop some special motor abilities and skill in soccer for the halls
Dr. teacher. Karim Jassem Mohamed Sabbar Ass. Prof. Dr. Nassr Khalid
Abdul Razzaq
Student Activities Department
Prof. Adnan Fadous Omar
Faculty of Physical Education and Sports Sciences-UNIVERSITY OF ANBAR

Abstract
The aim of the research is to identify the importance of the exercises
used on different floors, represented by indoor halls and mini-playgrounds
with artificial thread, in a number of kinetic and skill variables in futsal
football for the first and second experimental groups in futsal football. As
the experimental method was used for its suitability and the nature of the
research, the research sample included (28) players from the players of AlNasr and Hit clubs who are active within the qualifying league for the first
degree of futsal football in Anbar Governorate, and they were chosen
deliberately. They were divided into two experimental groups, each group
comprising (12) players. The two groups were distributed by lottery method
(randomized irregular method), the first used the suggested skill exercises
inside the indoor hall floor, and the second group used the same suggested
exercises prepared by the researchers, which were applied by the first
group, but on the floor of the open mini-playgrounds with artificial grass.
The following statistical methods were used: arithmetic mean, standard
deviation, t-test for related samples and t-test for unrelated samples and
percentage. The researchers concluded an evolution in the special motor
abilities under research and some football skills for the halls between the
pre and post tests and in favor of the post test through the curriculum. The
proposed training carried out by the two experimental groups, with the
superiority of the experimental group that trained in indoor halls in the
post test over the experimental group that trained in open halls in special
motor abilities and basic skills under research, and they recommended
urging futsal coaches to train players according to environmental
conditions, stadiums and halls different, and the necessity of applying the
skill exercises prepared by the researchers used in this research on other
age groups such as the youth and youth category to show their impact on
bringing about the development of these groups and gender, with
conducting similar scientific studies on other sports activities or games such
as handball and volleyball for their importance in bringing about
development in Special motor abilities and skill required by these games.
Keywords: motor skill exercises, special motor abilities, futsal football.
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الفصل االول
-1التعريف بالبحث :
1-1مقدمة البحث واهميته :
أن كرة قدم الصاالت تعتبر واحدة من األلعاب الرياضية التي القت شعبية وا عة في كل دول العالخ
وتةاد تضاهي لعبة كرة القدم ،لما لها من إثار ومتعة وهي تمارس من قبل العديد من األلعاب التي يحتاج
العبيها امتالك مستوى عالي من القدرات البديية والمهارات األ ا ية والنفسية ،اذ ان ممار ة لعبة كرة
الصاالت من قبل االيال عن طريظ ايدية رياضية تعنى في تطوير امةاييات الالعبات عن طريظ توفير
كل المستلزمات الضرورية لرف مستوياتهخ في جمي النواحي من اجل التنافس وتحقيظ النتائ االيجابية
في البطوالت التي يشاركون فيها ,.و أن لعبة كرة القدم الصاالت القت في السنوات االريرة اهتمام كبير
من االتحادات العالمية الدولية العاملة عليها وقد ايعةس هذا االهتمام بالتطور الملحوو في المباريات
العالمية من أداء مهاري وفني للعبة والتقدم في المستويات الةروية وكذلك النساء لها الحظ االوفر في هذئ
اللعبة ولخ تقف على مستوى واحد فقح بل أرذت تطور اكثر فاكثر وصوال إلى مزاولتها من قبل كل
الدول .وتعتبر لعبة رما ي كرة القدم منذ يشأتها وحتى االن تطورا ً ريعا ً وملحووا ً وقد تزايد عدد الدول
المنةمة لسباقات هذئ اللعبة ضمن االتحاد الدولي لةرة القدم وكذلك عدد الممار ين لهذئ اللعبة الجماعية
المصغرة ،وتعد لعبة كرة الصاالت إحدى األلعاب الجماعية التي أرذت مةان الصدارة من حيث ايتشارها
على الصعيد العالمي كبطوالت عالمية وأ يوية وعربية ومحلية وشعبية لةافة الفيات .
وأن العب كرة القدم للصاالت يحتاج إلى مستوى عال من اللياقة البديية الخاصة والقدرات
الحركية الخاصة وذلك من أجل تنفيذ المهارات األ ا ية ورطح اللعب الةثيرة وذلك لما تملةه هذئ اللعبة
من تحركات كثيرة وتغيير االتجاهات والركض ألرذ الفراغ دارل مساحة صغيرة فضال عن أن عدد
الالعبين القليل يجعل المباراة دائمة الحركة وذات مواقف لعب متغيرة ومتنوعة الن واجبات الالعبين
تةون هجومية ودفاعية في ذات الوقت وذلك من اجل الوصول إلى الفوز في المباراة وكذلك تحقيظ أفضل
االيجازات الرياضية بلعبة رما ي كرة القدم .إذ أن الصاالت هي مساحة من األرض المستوية الخالية
من العوائظ ذات أبعاد هند ية محددة تمارس عليه األيشطة الرياضية المختلفة وتقام عليها المباريات
والمنافسات .ولها مواصفات راصة واء عند إيشائها او تخطيطها او صيايتها .ومن رالل مالحةة
ومراقبة الباحثون مباريات كرة القدم للصاالت بصورة راصة وتحليلهخ للةثير من المباريات وجدو ان
هناك فرق باللعب على أرضية الصاالت العشبية المفتوحة وأرضية الصاالت الرياضية المغلقة .ومن هنا
تبلورت فةرة البحث في اعداد تمرينات مهارية مقترحة لالعبي كرة القدم للصاالت يمار ون تدريباتهخ
على أرضيات المالعب المصغرة ذات العشب األصطناعي ويفس التمرينات المقترحة لالعبي كرة القدم
للصاالت (المجموعة الثايية) على أرضيات الصاالت المغلقة من اجل الوقوف على الفرق بين تأثير
التمرينات المهارية المقترحة للمجموعتين التجريبيتين ومدى التطور الحاصل لديهخ
 2-1مشكلة البحث :
تعد القدرات الحركية إحدى المةويات األ ا ية للعبة كرة القدم للصاالت .فضال عن الجايب البديي
واالداء المهاري والتةتيك الخططي والجايب النفسي كلها قواعد وثوابت تعمل على تحسين وتطوير
مستوى األداء العام لالعبين وبالتالي تصب في مصلحة لعبة كرة القدم للصاالت  ،إذ ايه دون امتالك
الالعب للياقة البديية الجيدة ال يستطي أن ينفذ الخطح أو أن يقوم بالواجبات المةلف بها من قبل المدرب
على الوجه األكمل ،وبالتالي تؤثر على القدرات الحركية التي يمتلةها الالعب إذ تتطلب لعبة كرة القدم
للصاالت أن يمتلك الالعب مستوى عا ٍل جدا ً من القدرات الحركية الخاصة باللعبة ومن المهارات التي
تمةن الالعب من ا تخدامها في مختلف وروف المباراة ،لذا يتطلب ذلك من المدربين االهتمام با تخدام
تمرينات تةون اكثر رصوصية وفائدة  ،لةي يتمةن الالعب من روض المنافسات في الةروف المختلفة
وضمن بييات لعب مختلفة ومتنوعة من رالل تنفيذ االداء في الصاالت المغلقة ذات االرضية الصلبة
( التارتان) والمالعب المصغرة ( ذات العشب االصطناعي) من اجل الوقوف على مستوى القدرات
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الحركية الخاصة ومستوى اداء مهارات كرة القدم للصاالت لعينة البحث قيد الدرا ةً .ومن هنا برزت
مشةلة البحث في محاولة الوقوف لمعرفة تأثير ارتالف أرضية المالعب والصاالت بنوعيه العشبي
االصطناعي والمغلقة الصلبة (التارتان )على الالعبين في اثناء روضهخ للمباريات والمنافسات المختلفة .
 3-1هدف البحث ح
1-3-1التعرف على ترأثير التمرينرات المهاريرة المقترحرة فري ارضريات لعرب مختلفرة فري تطروير بعرض
القدرات الحركية الخاصة ومهارات لعبة كرة القدم للصاالت.
 4-1فرضيتا البحث :
-1للتمرينات المهارية المقترحة في الصاالت المغلقة والمالعب المصغرة المفتوحة تأثير ايجابي في بعض
المتغيرات الحركية الخاصة ومهارات لعبة كرة القدم للصاالت.
-2للتمرينات المهارية المقترحة التي ا تخدمت دارل الصاالت المغلقة األفضلية في عدد من المتغيرات
الحركية الخاصة والمهارية بةرة القدم للصاالت.
 5-1مجاالت البحث :
 1-5-1المجال البشري ح ياديي(الصوفية_ هيت) بةرة القدم للصاالت للمو خ ( )2021 -2020
 2-5-1المجال ألزماني ح .للمدة من  2021/ 7 / 3ولغاية 2021/ 9 / 13
 3-5-1المجال المكاني حالقاعة المغلقة لقسخ النشاطات الطالبية  /جامعة االيبار وملعب اكاديمية هيت
السباعي

الفصل الثاني
 -2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :
 1-2منهج البحث :
تخ ا تخدام المنه التجريبي لمالئمته وطبيعة مشةلة البحث.
 2-2مجتمع البحث وعينته :
تةون مجتم البحث من العبي ايدية ( الصوفية ) و ( هيت ) بلعبة كرة القدم للصاالت الناشرطين ضرمن
ّ
الدور التاهيلي للدرجة االولى بةرة القدم للصاالت في محافةة االيبار للمو خ الرياضي ( )2021 -2020
وتخ ارتيارهخ بصورة عمدية ،قسّموا إلى مجموعتين تجريبيتين تضخ كل مجموعة ( )12العباً ،وتخ توزي
المجموعتين بطريقة القرعة (الطريقة العشوائية غير المنتةمة) ،فا رتخدمت األولرى التمرينرات المهاريرة
المقترحة دارل الصاالت المغلقة على أرضية
صلبة ( تارتان ) والثايية التمرينات المهارية المقترحة ذاتها ولةن علرى ارضرية ذات عشرب اصرطناعي
للمالعب المصغرة .وتخ ا تبعاد ( )4العبين ممن قاموا بتجارب البحث اال تطالعية.
 3-2تكافؤ مجموعتي البحث :
اجري التةافؤ بين مجموعتي البحث التجريبية على وفظ مواصفات العينة من حيث
( العمر ،والطول ،والوزن) فضال عن التةافؤ في القدرات الحركية الخاصة ومهارات كرة القدم للصاالت
المختارة ،ويبين الجدول ( )1األو اط الحسابية وااليحرافات المعيارية لجمي المتغيرات المعتمدة في
التةافؤ لمجموعتي البحث ،وكذلك قيخ (ت) المحسوبة بين المجموعتين.
الجدول ()1
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمتغيرات المعتمدة في التكافؤ لمجموعتي البحث
وقيم (ت) المحسوبة بين المجموعتين

وحدة
القياس

المتغيرات
المتغيرات
الجسمية

العمر
الطول
الوزن

نة
متر
كغخ

التجريبية األولى
( القاعة المغلقة )
±ع
س
0,75
24,5
0,51
76,4
0,45
57
326

التجريبية الثايية (المالعب
المصغرة الخارجية )
±ع
س
0,95
24,3
0,41
75,3
0,50
58

قيمة(ت)
المحسوبة
1.2
1.6
1.5
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القدرات الحركية
الخاصة

التوافظ الخاص
الرشاقة الخاصة

ثايية
ثايية

8,9
9,2

0,40
0,13

8,5
9,5

0,41
0,15

0,75
0,60

المهارات

المناولة
التهديف

درجة
درجة

21,8
22,4

2,1
1,9

22,1
23,6

2,3
1,85

1,2
1

قيمة (ت) الجدولية تساوي () 2,07عند درجة حرية ( ) 22 =2-12+12وإمام مستوى داللة ()0.05
من رالل مالحةتنا للجدول ( )1يتبين إن قيخ (ت) المحسوبة كايت بين( -0,60 -0,57 -1,5 -1,6-1,2
 )1 -1,2لجمي المتغيرات المعتمدة في التةافؤ وهي اصغر من قيمة (ت) الجدولية البالغة ( )2,07عند
درجة حرية ( ) 22وإمام مستوى داللة ( ،)0.05مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة معنوية بين
مجموعتي البحث في جمي المتغيرات وهذا يعني إن المجموعتين متةافيتان.
 3-2األجهزة واألدوات المساعدة :
 جهاز الةترويي لقياس الطول  -جهاز الةترويي لقياس الوزن  -اعة إيقاف عدد ()3 شريح قياس  -شوارص عدد( - )10كرات قدم للصاالت عدد( - )15مربعات مر ومة مالعب كرة قدم بنوعيها المفتوحة و القاعة المغلقة. 4-2تحديد القدرات الحركية الخاصة ومهارات كرة القدم للصاالت واختباراتها :
 1-4-2تحديد القدرات الحركية الخاصة :
من اجل تحديد أهخ القدرات الحركية بالنسبة لالعبي كرة القدم للصاالت وبعد تحليل محتوى المصادر
العلمية ،تخ تصميخ ا تبيان وتخ توزيعه على مجموعة من المتخصصين في التدريب الرياضي وكرة القدم
والقياس والتقويخ واوهر اال تبيان حصول القدرات ( الرشاقة الخاصة – التوافظ الخاص ) على يسبة
اتفاق (  ، )%100ويبين الجدول ( )2يسبة االتفاق للقدرات الحركية وحسب تسلسل األهمية.
جدول ()2
يبين نسبة االتفاق للقدرات الحركية الخاصة

يسبة االتفاق

ت
1
2
3

القدرات الحركية الخاصة
الرشاقة الخاصة
التوافظ الخاص
التوازن

%80

4

الدقة

%88.89

%100
%100

 3-4-2تحديد مهارات كرة القدم للصاالت :
من اجل تحديد أهخ المهارات لالعبي كرة القدم للصاالت بما يتفرظ وأهرداف البحرث ،وبعرد تحليرل محتروى
المصادر العلمية ،تخ تصميخ ا تبيان وتخ توزيعه على مجموعة من المتخصصين في كرة القدم للصاالت .
جدول ()3
يبين نسبة االتفاق لمهارات كرة القدم للصاالت وحسب تسلسل نسبها

ت
1
2
3
4

المهارات
التهديف
اارماد
المناولة
الدحرجة
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 4-4-2تحديد اختبارات مهارات كرة القدم للصاالت :
تخ ارتيار االرتبارات الالزمة لقيراس مهرارات كررة القردم للصراالت المخترارة بعرد تصرميخ ا رتبيان الرذي
يحتوي على مجموعة من االرتبارات التي تخ اعتمادها عن طريظ تحليل محتوى المصادر العلميرة ،وبعرد
عرضه على مجموعة من المتخصصين في القياس والتقويخ وكرة القدم لتحديد أهخ االرتبارات،
اسم االختبار ح التوافق الخاص بكرة القدم للصاالت
الغرض من االختبار ح لقياس التوافظ الخاص بين العين والرجل با تخدام كرات قدم صاالت
األدوات المستخدمة ح جدار صلب بطول ( )9متر وارتفاع ( )2متر  ,كرات قدم صاالت  ,شوارص
بال تيةية عدد (  )4اعة توقيت  ,صافرة .
اإلجراءات ح -تثبيت الشوارص أمام المناطظ المحددة لالرتبار على بعد (  )3متر  ,المسافة بين أول
شارص ويقطة البداية ( ) 3متر المسافة بين بقية الشوارص كما هو مثبت في الشةل .
طريقة األداء ح -يقف الالعب المختبر رلف رح البداية الذي يبعد عن أول شارص مسافة (  )3متر ومعه
الةرة وعند ماع إشارة البدء ينطلظ با تخدام مهارة الدحرجة بةرة القدم للصاالت وعند الوصول
للشارص الثايي يقوم بأداء مهارة المناولة على المنطقة المحددة على الجدار والتي تةون مقابله للشارص
الثايي وبعدها يتحرك الالعب ليستلخ الةرة المرتدة بعد الشارص الثايي من الجدار بنفس الرجل اليمنى
التي تخ أداء المناولة بها ثخ يجري عملية الدحرجة لمسافة قصيرة وعند الوصول إلى الشارص الثالث
يقوم بأداء المناولة إلى المنطقة المحددة الثايية لمهارة المناولة بالرجل اليمنى والتي تةون مقابله للشارص
الثالث ثخ يتحرك الالعب ليستلخ الةرة المرتدة من الجدار بالرجل اليمنى وهةذا يستمر التمرين لحين
الوصول إلى يهاية المسافة المحددة .
ومن يهاية المسافة المحددة يعود الالعب ليؤدي يفس طريقة االرتبار التي تمت بالرجل اليمنى ولةن هذئ
المرة بالرجل المعاكسة وهي الرجل اليسرى حيث يتخ لعب الةرة على المنطقة المحددة على الجدار
بالرجل اليسرى ويتحرك الالعب ليستلخ الةرة بالرجل اليسرى يتخ اال تمرار باألداء لحين الوصول إلى
يقطة البداية األولى لالرتبار وبهذا األداء ينتهي االرتبار بالةامل كمحاولة أولى .
التسجيل ح -يسجل األداء ألقرب (  10 / 1ثايية) الزمن المستغرق ألداء االرتبار .
 تضاف ثايية واحدة لةل كرة ال تسقح في المنطقة المحددة على الجدار لالرتبار . تعطى محاولتان للمختبر وتسجل األفضل . مالحةة ح في حالة فقدان الةرة او ابتعادها أثناء األداء يستأيف األداء من يفس المةان ويسجل عليةالزمن

شكل ( )1
يوضح اختبار التوافق الخاص بكرة القدم للصاالت

اسم االختبار ح -الجري باتجاهات مختلفة حول الشوارص بالةرة أو بدويها .
الهدف من االختبار ح لقياس الرشاقة الخاصة بةرة قدم الصاالت
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األدوات المستخدمة ح -اعة توقيت  ,ملعب رما ي كرة قدم ,شريح قياس  ,شريح الصظ ملون ,
شوارص بال تيةية عدد ( )5بارتفاع (  ) 50خ  ,صافرة  ,مواي بال تيةية عدد ( , ) 4كرات قدم
صاالت عدد () 2
طريقة األداء ح ير خ مستطيل أبعادئ ( )x48متر على أرضية الملعب وتوض في أركان هذئ المساحة
(  ) 4شوارص ويوض الشارص الخامس في مركز المستطيل  ,اذ يقف الالعب عند رح البداية المحددة
بالشارص رقخ (  ) 1وعند ماع إشارة البدء يقوم الالعب بعمل رطوات جايبية ويةون مواجها للدارل
من رح البداية الى الشارص رقخ (  ) 2ليستدير من حوله ويقوم با تالم الةرة والدحرجة بها وعند
وصوله الى الماي يلعب الةرة لتمر من تحت الماي ثخ يقوم بالقفز من فوق الماي ويتاب الةرة ال تالمها
والدحرجة بها مرئ أررى وعند وصوله الى الشارص يقوم بعملية التمويه واجتيازئ وصوال إلى الشارص
رقخ (  ) 3والذي يعد مركز االرتبار ليترك الةرة عندئ ثخ يقوم بعملية الدوران حول الشارص رقخ ( )3
والرجوع الى الخلف وصوال الى الشارص رقخ (  ) 1ليستلخ بعدها الالعب الةرة المستقرة عند الشارص
ويقوم بعملية الدحرجة وعند وصوله الى الماي يقوم بتمرير الةرة من أ فل الماي ويقفز الالعب من فوق
الماي ويتاب الةرة ويقوم بعملية الدحرجة وصوال الى الماي اورر ليمرر الةرة من أ فل الماي ثخ القفز
من فوق الماي ومتابعة الةرة وا تالمها ودحرجتها وصوال الى الشارص رقخ (  ) 4ليترك الةرة عندئ
ثخ يقوم بالدوران حول الشارص والرجوع الى المركز إلى الشارص رقخ (  ) 3وبعدها يعمل الدوران
حوله يقوم با تالم الةرة المستقرة عند الشارص ليدحرج بها وعند الوصول الى الشارص يقوم بعمل
التمويه واجتيازئ ويستمر بأداء الدحرجة وصوال الى الشارص اورر ليقوم بنفس األداء إجراء عملية
التمويه واجتياز الشارص ويستمر بدحرجة الةرة لحين وصوله الى الشارص رقخ (  ) 5ليترك الةرئ عندئ
ويقوم بعملية الدوران حول الشارص رقخ (  ) 5والرجوع الى الخلف ليصل الى الشارص رقخ ( ) 2
والذي يعد يهاية االرتبار .
شروط األداء ح-
 يبدأ االرتبار من وض البدء العالي . يبدأ الالعب الجري عند ماع إشارة البدء . على الالعب أن يستدير حول الشارص . على الالعب إتباع التسلسل المطلوب منه في االرتبار .التسجيل ح يسجل الزمن المستغرق لقط المسافة المطلوبة لالعب من رح البداية الى رح النهاية وألقرب
(  )10/1ثايية
1
يعطى الالعب محاولتان وتحتسب المحاولة األفضل

 ) 1كريخ جا خ محمد ح تاثير تمرينات الرؤية االحاطية والتتب البصري في تطوير بعض القدرات الحركية الخاصة
ومستوى االداء المهاري بةرة القدم للصاالت  ,اطروحة دكتورائ  ,جامعة االيبار  ,كلية التربية البديية و علوم الرياضة ,
 , 2020ص53 -51
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االختبارات المهارية بكرة القدم للصاالت :
اختبار التمرير باتجاه هدف صغير من على بعد ( )10م:
اسم االختبارح التمرير باتجائ هدف صغير من على بعد ( )10م.
الهدف من االختبارح قياس دقة التمرير.
االدوات المستخدمةح شارص وكرات قدم راصة بالصاالت عدد ( )3وشريح قياس وا تمارة تسجيل
وصافرة وهدف صغير ابعادئ على النحو اوتيح العرض ( )1.20م والطول ( )68خ.
طريقة االداءح يقف المختبر ومعه الةرة على بعد ( )10م من الهدف وعند ماع ااشارة يقوم المختبر
بتمرير الةرة باتجائ الهدف  ,كما موضح في الشةل (.)11
التسجيلح تعطى لةل مختبر ( )3محاوالت إذ يتخ إعطاء درجتين للمحاولة الناجحة ودرجة واحدة للمحاولة
التي تلمس العارضة والقائمين وصفر للمحاولة الفاشلة.
1

()2

ثانيا  /اختبار التهديف بعد ارتداد الكرة من مسطبة سويدية من بعد ( )10م:
اسم االختبار :التهديف بعد ارتداد الةرة من مسطبة ويدية من بعد ( )10م.
الهدف من االختبار :قياس دقة التهديف.
األدوات المستخدمة :كرة راصة بةرة القدم للصاالت ومسطبة ويدية بطرول ( )3م وارتفراع ( )50رخ
وهدف مقسخ بوا طة حبال على ( )5أقسام وصافرة وا تمارة تسجيل.
طريقة االداء :يقف المختبر ومعه الةرة عند رح المنتصف ثخ يقوم بتمرير الةرة الى المسطبة التي تةون
بشةل جايبي يسمح بإرجاع الةررة وتهييتهرا للمختبرر عنرد شرارص يبعرد ( )10م عرن الهردف بعردها يقروم
بالتهديف على هدف مقسخ بدرجات كما في الشةل (.)12
التسجيل :تعطى للمختبر ( )3محاوالت اذ يتخ تسجيل النقاط حسب الموقر امرا اذا لرخ تصرب احرد الواقر
المقسمة فيةون احتساب الدرجات كاالتيح
 . 1اذا كايت الةرة رارج تةون المحاولة (صفر).
 . 2اذا اصابت الةرة احد القواط ودرلت احد المواق فتحتسب النقطة للموق الذي درلت فيه.
 .3اذا درلت الةرة الموق ( )3يعطى ) (3درجات.
 . 4اذا درلت الةرة الموق ( )2يعطى ( )2درجات.
 . 5اذا درلت الةرة الموق ( )1يعطى ( )1درجة.
 ) 1رحيخ عطية جنابيح بناء بطارية ارتبار لقياس الصفات البديية والمهارات لالعبي كرة القدم للشباب  ,أطروحة دكتورائ ,
كلية التربية الرياضية  ,جامعة البصرة ,2002 ,ص.116
 ))2وميض شامل كاملح تأثير تمرينات راصة في تطوير بعض القدرات البديية والمهارات اال ا ية وعالقتها بدقة التهديف
من الثبات والحركة بةرة القدم للصاالت ،اطروحة دكتورائ ،كلية التربية الرياضية ،جامعة بغداد 2012 ،ص. 70
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 6-2اإلجراءات الميدانية :
 1-6-2التمرينات المقترحة :
تخ اعداد تمرينات مقترحة من قبل الباحثون والتي تبنى على ا راس حركري  -مهراري راصرة بلعبرة كررة
القدم للصاالت تخ ا تخدامها رالل البحث بعدما تخ عرضها على مجموعة من الخبراء والمتخصصين في
مجال علرخ التردريب الرياضري بةررة القردم وكررة القردم للصراالت لبيران رأيهرخ فري صرالحية التمرينرات
المقترحة من حيث يوع التمرين واال لوب الرذي ترؤدى فيره التمرينرات وفتررات الراحرة برين التةررارات
والمجامي وإجراء بعض التعديالت على التمرينات المقترحة ان وجدت او اضافة تمرينات اررى .
 2-6-2التجارب االستطالعية :
اجرى الباحثون م فريظ العمل المساعد تجربتين ا تطالعيتين على ( )4العبرين األولرى بتراري 7 /3
 2021/وكان هدفها لتعرف المجموعتان التجريبيتان على التمرينات المقترحة التي ا تخدمت في البحث ،
كما تخ في التجربة يفسها تحديد الفترة الزمنيرة التري يسرتغرقها كرل تمررين وترخ االعتمراد علرى يترائ هرذئ
التجربة عند اداء التمرينات في التجربة الرئيسة للقدرات الحركية والمهارية المقترحة.
أما التجربة اال تطالعية الثايية فقد أجريت على العينة يفسها بتاري  2021/ 7 / 4وهري تجربرة ترخ فيهرا
أداء جمي االرتبارات البديية والمهارية المعتمدة في البحث ،وكان هدف هرذئ التجربرة التعررف إلرى مردى
مالئمة االرتبارات لعينة البحث وكذلك التعرف إلى الوقت المستغرق ألداء االرتبارات ،فضالً عرن كفراءة
فريظ العمل ومدى تفهمه لةيفية تنفيذ االرتبارات وآلية ا تخدام التمرينرات المهاريرة المقترحرة للتأكرد مرن
الزمن المطلوب ألداء الوحدات التدريبية ،فضال عن التأكد من صالحية األدوات واألجهزة المستخدمة.
 3-6-2االختبارات القبلية ح
أجريت االرتبارات القبلية على عينة البحث وكالتي ح
2021 / 7/ 10أجريت االرتبارات الخاصة بالقدرات الحركية والتي تمثلت
اليوم األولح بتاري
بالرشاقة الخاصة والتوافظ الخاص
اليرروم الثرراييح بترراري  2021 / 7 / 11أجريررت االرتبررارات المهاريررة والخاصررة بمهررارتي ( المناولررة
والتهديف )

331

الصفحات من ص ( )323إلى (P- ISSN:2074 – 9465 )336
E-ISSN:2706-7718
مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية – المجلد الخامس – العدد الرابع والعشرين ()2022/6/30

 7-2تنفيذ التمرينات المهارية المقترحة :
بعد االيتهاء من تنفيذ االرتبارات الخاصة بالقردرات الحركيرة الخاصرة والمهاريرة القبليرة ترخ البردء بتنفيرذ
التمرينات المقترحة لمجموعتي البحث ،إذ تخ ا تخدام التمرينات المعدة مرن قبرل البراحثون فقرد ترخ األررذ
بالنقاط اوتيةح
 ابتداء الوحدة التدريبية بااحماء العام لتهيية كافة عضالت الجسخ ،يليه إحمراء رراص للعضرالت العاملرةفي التمارين المؤداة في الوحدة التدريبية.
 إيهاء الوحدة التدريبية بتمارين تهدئة وا ترراء للعضالت كافة. ت ّةون المنهاج التدريبي لمجموعتي البحث التجريبية من ( )8أ ابي وبواق ( )3وحردات تدريبيرة يوميرةفي األ بوع ،أي تنفذ كل مجموعة ( )24وحدة رالل المنهاج.
 تخ تحديد فترات الراحة برين التةررارات وبرين المجرامي بالنسربة للمجمروعتين التجريبيرة اعتمرادا ً علرىإجراء تجربة ا تطالعية راصة لذلك ،كما تخ في يفسها التجربة تحديد الفترة الزمنيرة التري يسرتغرقها كرل
تمرين.
 8-2االختبارات البعدية :
بعد االيتهاء من تنفيذ الوحدات التدريبية وا تخدام راللها التمرينات المهارية المعدة لمجموعتي البحث تخ
إجراء االرتبارات البعدية وفي رالل الفتررة مرن  2021/ 9 /12ولغايرة  2021/ 9 / 13وبرنفس الطريقرة
التي أجريت بها االرتبارات القبلية.
 9-2الوسائل اإلحصائية :
ا تخرجت يتائ البحث بو اطة الو ائل ااحصائية اوتيةح
 الو ح الحسابي .االيحراف المعياري.ارتبار (ت) للعينات المرتبطة .ارتبار (ت) للعينات غير المرتبطة

الفصل الثالث

 -3عرض ومناقشة النتائج:
 1-3عرض وتحليل ومناقشة نتائج المتغيرات البدنية :

جدول ( ) 4
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرات الحركية في االختبارات القبلية والبعدية وداللة الفروق بينهما
للمجموعة التي تدربت على الصاالت المفتوحة (العشب الصناعي)

القدرات الحركية
التوافظ الخاص
الرشاقة الخاصة
•

وحدة
القياس

االرتبار القبلي

االرتبار البعدي

س

±ع

س

±ع

ثايية

9,5

0,75

8,8

0,25

0,7

ثايية

9,8

0,60

9

0,30

0,8

سف

قيمة (ت) الجدولية = (  ) 2,20عند درجة حرية ( )11وإمام مستوى داللة ()0.05
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عف

قيمة (ت)
المحسوبة

0,50

4,1

0,30

8
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جدول ( ) 5
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرات الحركية الخاصة االختبارات القبلية والبعدية وداللة الفروق بينهما
للمجموعة التجريبية التي تدربت على الصاالت المغطاة

القدرات الحركية
التوافظ الخاص
الرشاقة الخاصة
•

االرتبار القبلي

االرتبار البعدي

وحدة
القياس

س

±ع

س

±ع

سف عف

قيمرررررة (ت)
المحسوبة

ثايية

9,3

1,5

7,4

0,40

1,7

1,1

4,3

ثايية

9,5

0,85

8,5

0,25

1

0,50

5,8

قيمة (ت) الجدولية = ( )2.20عند درجة حرية ( )11ومستوى داللة ()0.05

جدول ( ) 6
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقدرات الحركية الخاصة في االختبار البعدي وداللة الفروق بين المجموعتين
للصاالت المفتوحة والمغطاة

القدرات الحركية الخاصة
التوافظ الخاص
الرشاقة الخاصة

وحدة
القياس

قيمة( ت)
المحسوبة

االرتبار البعدي
المالعب المفتوحة
±ع
س

االرتبار البعدي
الصاالت المغلقة
±ع
س

ثايية

8,8

0,25

7,4

40,0

3,60

ثايية

9

0,30

8,5

0,25

2,85

* قيمة (ت) الجدولية = ( )2,07عند درجة حرية (  ) 22 =2-12+12وإمام مستوى داللة ()0.05

يتبين من الجدولين ( )6 - 5وجود فروق ذات داللة معنوية بين االرتبارين القبلي والبعدي ولجمي
القدرات الحركية الخاصة ولةلتا المجموعتين التجريبية وءا ً التي تدربت على المالعب المفتوحة العشبية
أو الصاالت الرياضية المغلقة ولصالح االرتبارات البعدية ولةلتا المجموعتين التجريبية.
 2-4عرض وتحليل ومناقشة نتائج المتغيرات المهارية :
جدول ( ) 7
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات األساسية في االختبارات القبلية والبعدية وداللة الفروق بينهما
للمجموعة التجريبية التي تدربت على مالعب الصاالت المفتوحة (العشب الصناعي)

المتغيرات المهارية
المناولة
التهديف

وحدة
القياس

االرتبار القبلي

االرتبار البعدي

س

±ع

س

±ع

سف

قيمررررة (ت)
ع ف المحسوبة

درجة

17

2,6

21

1,2

3

1,6

5,2

درجة

22

2,2

23

1,7

1

0,5

5,8

قيمة (ت) الجدولية = ( )2,20عند درجة حرية (  ) 11وإمام مستوى داللة ()0.05
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جدول ( ) 8
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات األساسية في االختبارات القبلية والبعدية وداللة الفروق بينهما
للمجموعة التجريبية التي تدربت على مالعب الصاالت المغطاة (الصلبة)

المتغيرات المهارية
المناولة
التهديف

وحدة
القياس

االرتبار القبلي

االرتبار البعدي

س

±ع

س

±ع

سف

عف

قيمرررررررة (ت)
المحسوبة

درجة

23

1,3

25

2.1

2

1,2

4,7

درجة

23,5

1,8

25

1,1

1,5

0,7

6

* قيمة (ت) الجدولية = ( ) 2,20عند درجة حرية (  )11وإمام مستوى داللة ()0.05
جدول () 9
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للمهارات األساسية في االختبارات البعدية وداللة الفروق بينهما للمجموعتين
التجريبية التي تدربت على مالعب الصاالت المفتوحة والمغطاة

المتغيرات المهارية

المناولة
التهديف

قيمررة( ت)
المحسوبة

وحدة
القياس

االرتبار البعدي –
المالعب المصغرة
±ع
س

االرتبار البعدي –
الصاالت المغلقة
±ع
س

درجة

21

1,2

25

2,1

4,8

درجة

23

2,2

25

1,1

3,2

* قيمة (ت) الجدولية = ( )2.07عند درجة حرية ( )22وإمام مستوى داللة ()0.05

في ضوء النتائ التي تخ الحصول عليها من رالل الجدولين ( )10.9يرى إن هناك تقدم حصل في
مهارات كرة القدم للصاالت لدى المجموعتين التجريبيتين عند المقارية بين االرتبارات القبلية والبعدية،
ولةن التقدم الذي ارتقى الى مستوى المعنوية في االرتبارات البعدية حصل في جمي المهارات قيد البحث
ماعدا مهارة الدحرجة .ويعزى الباحثان بب ذلك الى التمرينات المقترحة والتي تخ التركيز فيها على
مجموعة من التمارين التي تخدم األداء المهاري .إضافة إلى الضغح في تدريبات العبي كرة القدم
للصاالت بمواقف مشابهة لمواقف المنافسة األمر الذي أدى الى التطور الحاصل في المهارات قيد البحث.
كما ويعزو الباحثون أ باب تلك الفروق للمتغيرات المهارية قيد البحث إلى كون هدف األعداد
المهاري هو اكتساب وإتقان كافة المهارات األ ا ية للعبة إذ أن التطبيظ الجيد للمهارات يساعد على
األداء بجهد أقل وعدم تعرض الالعب لإلصابة وفي كرة القدم للصاالت ال يستطي الالعب تنفيذ األداء
المهاري بالشةل المطلوب أال من رالل إتقان النواحي المهارية والذي بدورئ يؤثر على قابلية الالعبين
الخططية والبديية لذلك يؤكد رالل التدريب على أداء المهارة أو إعطاء الوقت الةافي من أجل إتقايها
بشةل جيد .
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فيما أشار (أميش )1990 .إلرى أن الالعبري الفريرظ الرذين يجيردون المنراوالت بجمير أيواعهرا وبدقرة
1
يستطيعون تحقيظ يتائ جيدة تؤهلهخ الحتالل مراكز متقدمة في البطوالت المحلية والخارجية ال
( فالمهارات في كرة القدم ال تقل الواحدة عن األرررى فري أهميتهرا فالتهرديف هرو أحرد و رائل الهجروم
الفردي الذي يتسلح به الالعرب اصرابة هردف الفريرظ الخصرخ الألن الهردف النهرائي فري لعبرة كررة القردم
للصاالت هي إدرال الةرة في مرمى الخصخ والالعب الذي يجيد التهديف من مختلرف المواقر وفري كافرة
الحاالت يراقب من قبل الفريظ الخصرخ ،لرذا يجرب أن يةرون ذا مهرارة عاليرة وذكراء ميردايي وقردرة علرى
2
التركيز وثقة عالية و أرادئ قوية وتحمل للمسؤوليةال.
فةهرت فروق ذات داللة معنوية فري جمير المهرارات قيرد البحرث فري األرتبرارات البعديرة .ويعرزو
الباحثون بب حصول التطور في مهارة المناولة (التمرير) ،إلى أن هذئ المهارة هي من المهرارات التري
تحتاج إلى عنصري الدقة والقوة المنا بة بوقت واحد ،وهذا ما يحتاج إلى توافظ جيد فري األداء ،كمرا أيهرا
من المهارات الصعبة قيا ا ً بالمهارات األررى ،وأيهرا تحتراج إلرى أداء مهراري عرا ٍل فري كيفيرة ا رتخدام
الجزء المنا ب من القدم لضرب الةرة ،وهو رير دليل على وجود التوافظ وااليسجام وهرذا يتفرظ مر مرا
ذكرررئ ( محمررود وإبررراهيخ )1994 .مررن أن مواصررفات التمريررر الصررحيح هرري أن يةررون التمريررر لالعررب
3
المنا ب وتوقيت أداء التمرير وقوة التمرير والدقة في التمرير.

الفصل الرابع
 -4االستنتاجات والتوصيات :
 1-4االستنتاجات :
 -1تطور في القدرات الحركية الخاصة قيد البحث والمهارات األ ا ية قيد البحث بين االرتبرارين القبلري
والبعدي ولصالح االرتبار البعدي من رالل التمرينات المقترحة الذي يفذتها المجموعتين التجريبيتين .
 -2تفوق المجموعة التجريبية التي تردربت علرى أرضريات الصراالت المغلقرة فري االرتبرار البعردي علرى
المجموعررة التجريبيررة الترري ترردربت علررى أرضرريات المالعررب المصررغرة فرري القرردرات الحركيررة الخاصررة
والمهارات األ ا ية قيد البحث.
 2- 4التوصيات :
 -1حث مدربي كرة القدم للصاالت على تدريب الالعبين وفظ وروف بييية ومالعب وصاالت مختلفة
 -2ضرورة تطبيظ التمرينات المهارية المعدة من قبل الباحثون المستخدمة في هذا البحث على فيات
عمرية أررى كفية الناشيين والشباب لبيان أثرها في إحدال التطور لهذئ الفيات والجنس.
 -3إجراء درا ات علمية مشابهة على فعاليات أو ألعاب رياضية أررى مثل كرة اليد والطائرة ألهميتها
في إحدال التطور في القدرات الحركية الخاصة والمهارية التي تتطلبها هذئ األلعاب .
المصادر
-1كريخ جا خ محمد ح تاثير تمرينات الرؤية االحاطية والتتب البصري في تطوير بعض القدرات الحركية
الخاصة ومستوى االداء المهاري بةرة القدم للصاالت  ,اطروحة دكتورائ  ,جامعة االيبار  ,كلية التربية
البديية و علوم الرياضة 2020 ,
 ) 1صالح راضي اميشح تأثير أهخ عناصر اللياقة البديية والمهارات األ ا ية في مستوى االيجاز بةرئ القدم ،ر الة
ماجستير غير منشورئ ،جامعه بغداد،1990،ص74
 ) 2صالح راضي اميش ح مصدر بظ ذكرئ  ,ص 32
 ) 3محمود أبو العينين  ،مفتى حمادح تخطيح برام إعداد العبي كرة القدم ،دار الفةر العربي ،القاهرة , 1994 .ص 35
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-2رحيخ عطية جنابيح بناء بطارية ارتبار لقياس الصفات البديية والمهارات لالعبي كرة القدم للشباب ,
أطروحة دكتورائ  ,كلية التربية الرياضية  ,جامعة البصرة . 2002 ,
 -3وميض شامل كاملح تأثير تمرينات راصة في تطوير بعض القدرات البديية والمهارات اال ا ية
وعالقتها بدقة التهديف من الثبات والحركة بةرة القدم للصاالت ،اطروحة دكتورائ ،كلية التربية
الرياضية ،جامعة بغداد. 2012،
 -4صالح راضي اميشح تأثير أهخ عناصر اللياقة البديية والمهارات األ ا ية في مستوى االيجاز بةرئ
القدم ،ر الة ماجستير غير منشورئ ،جامعه بغداد،1990،
 -5محمود أبو العينين  ،مفتى حمادح تخطيح برام إعداد العبي كرة القدم ،دار الفةر العربي ،القاهرة.
1994
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