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ام تمرينات مهارية وذهنية خاصة لتطوير مهارتي التهديف واالخماد تأثير استخد
 لالعبي كرة القدم للصاالت

 م. م مجيد حميد مجيد     أ. د سندس محمد سعيد        أ. د حامد سليمان حمد
 جامعة االنبار  –كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

 
 هديف، االخماد، قدم صاالت.الكلمات المفتاحية: تمرينات مهارية وذهنية، الت

 ملخص البحث
ان كرة القدم للصاالت من االلعاب الجماعية التي شهدت العديد من التغيرات  تكمن أهمية البحث 

في السنوات االخيرة وذلك نتيجة استخدام طرق عديدة في تدريب المهارات االساسية والتدريب 
د ضعف في بعض المهارات االساسية بسب اما مشكلة البحث فقد وجد الباحثون ان وجو  الذهني،

اعداد لى افقد هدف البحث اما هدفا البحث  التدريبية،عدم اعتماد التدريب الذهني في الوحدات 
ية لالعبي كرة القدم للصاالت. تمرينات مهارية وذهنية خاصة لتطوير بعض المهارات االساس

بي وير بعض المهارات االساسية لالعتعرف تأثير التمرينات المهارية والذهنية الخاصة في تطو 
توجد فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات فكرة القدم للصاالت. اما فرضيتا البحث 

المهارية القبلية والبعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة. وتوجد فروق ذات داللة احصائية 
خدم الباحثون تالبحث التجريبية والضابطة. واسبين نتائج االختبارات المهارية البعدية لمجموعتي 

االختبار القبلي والبعدي وتكونت عينة البحث من العبي كرة القدم للصاالت  االمنهج التجريبي ذ
لنادي بالدي الرياضي يمثل المجموعة التجريبية ونادي القوة الجوية الرياضي يمثل المجموعة 

من مجتمع البحث واستخدم الباحث الحقيبة  %75بة ( العبا  يمثلون نس30الضابطة وبلغ عددهم )
ون الذين يتدرب العبي كرة القدم للصاالتواستنتج الباحثون بأن تفوق  (SPSS)االحصائية 

بالتمرينات المهارية والذهنية سوية  لتطوير مهاراتي التهديف واإلخماد على الالعبين الذين يتدربوا 
االستعانة البد من االهتمام و ي هذا التفوق وأوصى على انه ببعض منها ، وللتمرينات الذهنية دور ف

بالخبرات األكاديمية في تدريب العبي كرة القدم الصاالت الختالفها عن لعبة القدم في الساحات 
 .المفتوحة لكرة القدم االعتيادية
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The effect of the use of special skill and mental exercises to develop the skills of 

scoring and quitting for the football players of the halls 
 

Research Summary 

 
 The introduction of the research and its importance that the football of the halls of 

the collective games، which have undergone many changes in recent years as a result 

of the use of many methods in the training of basic skills and mental training، the 

problem of research، researchers found that the weakness of some basic skills because 

of the lack of mental training In the training modules، either the goal of the search to 

prepare special exercises and mental to develop some of the basic skills of football 

players of the halls. And to identify the effect of special skill and mental exercises in 

the development of some basic skills of football players of the halls. As for the research 

hypotheses، there are statistically significant differences between the results of the 

tribal and remote technical tests of the experimental and control groups. There are 

statistically significant differences between the results of the remote technical tests of 

the experimental and control groups. The researchers used the experimental method 

with tribal and remote testing. The research sample consisted of the football players 

of the gymnasiums. The experimental group and the Air Force Sports Club represented 

the control group. They numbered 30 players representing 75% of the research 

community. The researcher used statistical bag (SPSS) The researchers that the 

superiority of the players of football halls who are trained in exercises، both skill and 

mental to develop the skills of scoring and put down on the players who are training 

some of them، and exercise mental role in this excellence and recommended that the 

attention and the use of news T Academy in training football players different from the 

halls of the football game in the open spaces of the usual football. 

 المقدمة:-ا
ان لعبة كرة القدم للصاالت هي اللعبة الشعبية األولى في العالم مع )كرة القدم األم( اي      

ة الجمهور على اثار وذلك لما تتمتع به من مهارات فنية وبدنية وخططيه تعمل  المفتوحة،الساحات 
مما زاد االقبال لمشاهدتها وممارستها وبالتالي أدى سرعة انتشارها. فعملية التدريب في لعبة كرة 
القدم للصاالت هي عملية مخطط لها منهجيا  لتكامل الرياضي وهدفها الوصول إلى االداء المثالي 

تطور في رة القدم للصاالت بالاخذت لعبة كاذ  االفضل.وتهيئة الالعب والفريق لتحقيق المستوى 
العديد من دول العالم وهذا يعود الى االعتماد على العديد من العلوم الرياضية المرتبطة بالمجال 
الرياضي والتي غايتها وصول الالعب الى مستوى عال  في جوانب التدريب كافة ومنها على وجه 

وحدات سق واالستخدام الجيد لمفردات الالخصوص الجانب المهاري والذهني فضال  عن التوافق والتنا
التدريبية للوصول إلى المستوى المطلوب البد من االختيار الجيد والمناسب لنوعية التمارين التي 
تحقق الهدف ، اذ ان اعداد تمرينات مهارية وذهنية خاصة تتداخل معها ، حيث تعمل هذه التمارين 

عن الواجبات الحركية والمتطلبات التي تفرضها على تطوير الجانب المهاري  والذهني ، فضال  
طبيعة هذه  التمارين وهي قريبة لما يحدث داخل المباراة ، كما تمتاز هذه التمارين بأنها بسيطة 
ومتنوعة ومشوقة عند ممارستها. وتكمن اهمية البحث في تحديد نوع التمرينات المهارية والذهنية 
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يحتاج لتلك التمرينات المهارية إلمكانية استخدامها في الخاصة لكون العب كرة القدم للصاالت 
مساحات ضيقة وفي ملعب صغير المسافة وتحت ضغط المنافس والجمهور والضغط النفسي 

تصور وتخيل تلك المهارات ذهنيا  وذلك إلجادة ادائها بصورة جيدة وبالتالي الحد من  فضال  عن
ل ذلك البد ان يأتي من خالل تمرينات مهارية االخطاء التي يقع فيها الالعب في المباريات ك

وذهنية خاصة لتطوير بعض المهارات االساسية وبشكل علمي مدروس لمجابهة الظروف 
وبالتالي االرتقاء بمستوى الالعبين والحصول على افضل الحلول وتحقيق النتائج كافة والمتغيرات 

قا  الوصول الى االهداف المرسومة مسباالفضل ألن التدريب المتكرر يساعد على تقليل االخطاء و 
لذلك فأن العاملين في هذا المجال يعتمدون على التدريب البدني في تطوير المهارات األساسية 
والقدرات البدنية للعبة كرة القدم للصاالت وهذه العملية وحدها ال تكفي وتتطلب جهدا  ووقتا  اضافيا 

تطوير  لتدريبية حيث يعمل على تقليل الجهد والوقت فيبينما يستخدم التدريب الذهني في العملية ا
المهارات االساسية حيث أن اغلب المدربين ال يعطون التدريب الذهني االهمية في تطوير المهارات 
االساسية بكرة القدم للصاالت. لما لهذه المهارات من دور فعال في تحقيق مستوى مهاري لألعب 

() 2007)وسن جاسم،وتذكر ( 4:84)  ني يقترن بالنشاط الحركيافي المباريات لكون ا النشاط الذه
( نقال  عن وجيه محجوب ان من االنقاط المهمة التي تزيد من فاعلية التدريب هو التدريب 5:34

الذهني الذي يعمل على تطوير المهارة إذ انه في هذا النوع من التدريب تذهب إشارات من الدماغ 
نظيم برامج حركية مرئية في الدماغ تتوافق مع السياالت العصبية إلى العضالت بدون حركة ، وت

 لتنفيذ الحركةا.  
ن لمباريات كرة القدم للصاالت فقد الحظوا ضعفا  على ضوء نتائج يومن خالل متابعة الباحث   

تلك المشاركات والمباريات وتحليلها في بعض المهارات االساسية لدى الالعبين االمر الذي أدى 
عدم اعتماد التدريب الذهني في  بالكرة بسببجود ضعف في دقة أداء الواجبات الخططية الى و 

ه وهذا يؤدي إلى عدم استثمار هذ مدربيهم،الوحدات التدريبية لفرق أندية دوري النخبة من قبل 
 التدريبات التي تساهم في تسجيل األهداف وتغيير نتائج المباريات.

هارية وذهنية خاصة لتطوير بعض المهارات االساسية لالعبي اعداد تمرينات م البحث هدفا   
تعرف تأثير التمرينات المهارية والذهنية الخاصة لتطوير بعض و  كرة القدم للصاالت للمتقدمين.

 المهارات االساسية لالعبي كرة القدم للصاالت للمتقدمين.
جراءاته الميدانية: منهجية2-  البحث وا 

                                                                   : منهج البحث 1-2
والتجريبية  ابطة)الضاختار الباحثون المنهج التجريبي وبأسلوب التصميم التجريبي للمجموعتين    

 البعدي(. -ذات االختبار القبلي 
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  -مجتمع البحث وعينته: 2-2
البالغ النخبة لكرة القدم للصاالت في العراق و تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من اندية    

( ناديا  وهم مجتمع االصل بالكامل والمشاركين بدوري النخبة لكرة القدم للصاالت 18عددهم )
 )( وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية ، حيث تم اختيار 2016 – 2015للموسم الكروي )

( العبا  اي كل نادي يضم 40اضي( والبالغ عددهم )نادي بالدي الرياضي، نادي القوة الجوية الري
( 15مجموعتين ضابطة وتجريبية وبطريقة القرعة  بواقع ) على( العبا  إذ تم تقسيمهم عشوائيا 20)

( العبين عشوائيا  كعينة للتجربة االستطالعية لالختبارات المهارية  5العبا  لكل مجموعة مع اختيار )
لتمرينات المهارية كأنموذج ألنهم يمثلون المنتخب الوطني العراقي وتم اختيارهم ايضا لتصوير ا

ير المواظبين غد الباحثون الالعبين المصابين و لكرة القدم للصاالت ومن ثم تم استبعادهم ، واستبع
 ( من مجتمع البحث االصلي.%75على التمرين ، وبلغت نسبة عينة البحث )

 -ة:الوسائل واالجهزة واألدوات المستعمل 2-3
البرمجيات والتطبيقات المستعملة في  االختبارات والقياس. المصادر العربية واألجنبية.    

 80( Foxصافرة ) (.3( صينية الصنع عدد)SEWANساعة توقيت الكترونية نوع ) الكمبيوتر.
( Hpال بتوب نوع ) (.1( يابانية الصنع عدد )Canonكامرة فديو نوع ) (.3كندية الصنع عدد )

 (.15(. كرات قدم خاصة لمالعب الصاالت عدد)1( عدد)LED+ تلفزيون عرض ) 1))عدد 
 شريط قياس معدني متري بطول (.20ملعب كرة القدم للصاالت شواخص مختلفة األطوال العدد )

 شريط الصق لتخطيط مناطق االختبارات وتحديدها. متر.25
 اجراءات البحث: 2-4
 -واختباراتها:تحديد بعض المهارات األساسية  2-4-1
قام الباحثون بمراجعة العديد من المراجع العلمية والمقابالت الشخصية مع السادة الخبراء    

 هي: والمتخصصين وكانت المهارات االساسية المختارة 
 . التهديف.1
 . االخماد.2

 فهي: ام اختباراتها المهارية 
 (:7:70)م(10)بعد  اختبار التهديف بعد ارتداد الكرة من مسطبة سويدية من1. 

 . م(10التهديف بعد ارتداد الكرة من مسطبة سويدية من بعد ) اسم االختبار:
 : قياس دقة التهديف.الهدف من االختبار
( 50( م وارتفاع )3: كرة خاصة بكرة القدم للصاالت ومسطبة سويدية بطول )االدوات المستعملة

 تسجيل.واستمارة ( أقسام وصافرة 5سم وهدف مقسم بواسطة حبال على )
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: يقف المختبر ومعه الكرة عند خط المنتصــــــــف ثم يقوم بتمرير الكرة الى المســــــــطبة طريقة االداء
( م عن 10التي تكون بشــــــكل جانبي يســــــمح بإرجاع الكرة وتهيئتها للمختبر عند شـــــــاخص يبعد )

 (.1المرمى بعدها يقوم بالتهديف على هدف مقسم بدرجات كما في الشكل )
 حسب الموقع.ب( محاوالت اذ يتم تسجيل النقاط 5عطى للمختبر )ت التسجيل:

 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 م(10يوضح اختبار التهديف بعد ارتداد الكرة من مسطبة سويدية من بعد ) (1شكل )
 
 : 57)-3:55ايقاف حركة الكرة )اإلخماد( ) اختبار -2

 (. )اإلخماد: ايقاف حركة الكرة اسم االختبار
: قياس دقة ايقاف الكرة واســـــتعادة التحكم فيها بالقدم أو الركبة أو الصـــــدر أو بارالهدف من االخت

ب(  –( كرات قدم للصـاالت ، شريط قياس ، صافرة ) خطان )أ 5) األدوات المسـتخدمة: الرأس.
( م واستمارة تسجيل كما 2×3( م ( ومنطقة االختبار مساحة مستطيلة )6( م وبعرض )3بطول )

يقف المــدرب ومعــه الكرة على الخط )أ( ويقف الالعــب خلف  يقــة االداء:طر (. 2في الشــــــــــــــكــل )
منطقة االختبار وبعد اعطاء اشـــارة البدء يرمي المدرب كرات متتالية وبشـــكل متنوع ) مرة لألعلى 
ومرة مرتدة من األرض ومرة مباشــــــرة لجســــــم الالعب ومرة أرضــــــية ( الالعب الذي يتقدم من خط 

الختبار محاوال  ايقاف الكرة بأي جزء من اجزاء الجســــــــــــــم عدا الذراعين البـدايـة إلى داخـل منطقـة ا
ومن ثم العودة الى خط البداية واالنطالق ثانية وهكذا يكرر الالعب المحاوالت الخمس المتتالية ، 

                                

 

 

 

 

                                                   

 شاخص                                                   

(م                           10مسافة )                                                                                     

 مسطبة

 

 شاخص         العب      

1 2 3 2 3 

 سم   60

 م  10
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وبـذلـك يجـب ان يتم ايقـاف الكرة خلف الخط وضــــــــــــــمن المنطقـة المحـددة لالختبار على أن تكون 
االختبـار ، كـذلـك اذا اخطـاء المدرب في رمي الكرة فتعاد المحاولة وال  احـدى قـدميـه داخـل منطقـة

 تحسب.
 ( درجات المجموع المحاوالت الخمسة. 10) محاولة، تحتسب( درجة لكل 2تعطى )التسجيل: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يوضح اختبار ايقاف حركة الكرة )االخماد( (2شكل )
 

 عية للتمرينات المهارية: التجربة االستطال 2-4-2
( وعلى 2/1/2016بأجراء التجربة االسـتطالعية للتمرينات المهارية يوم السبت ) ونقام الباحث   

( العبين من ضــــمن عينة 5على عينة اســــتطالع البالغة عددهم ) الرياضــــي،قاعة نادي الشــــباب 
االت اقي لكرة القدم للصــــــــــــــالبحـث وتم اختيـارهم بـالطريقـة العمـديـة كونهم من العبي المنتخب العر 

 ومن ثم تم استبعادهم من عينة البحث.
 التجربة االستطالعية الختبارات المهارات االساسية: 2-4-3
في  (2016/1/5)قام الباحثون بأجراء التجربة االســــــــــــتطالعية لالختبارات يوم الثالثاء الموافق   

( في الساعة 2016/1/12اء الموافق )( عصرا وتم اعادة االختبارات المهارية يوم الثالث3الساعة)
( عصـــــــرا وعلى قاعة نادي الشـــــــباب الرياضـــــــي ولنفس العبي التجربة االســـــــتطالعية للتمارين 3)

 المهارية.
 
 
 

 

 الالعب

 المدرب

 كرات   5

 ب أ

 م   6

 م  2

 م 3
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 -تنفيذ اجراء االختبارات القبلية: 4-4-2 
( عصرا للمجموعة 3( الساعة )2016/1/16تم اجراء االختبارات القبلية يوم السـبت الموافق )   
( عصــــرا 3الســــاعة ) 2016/1/17)وفي يوم االحد الموافق ) (،ريبية )نادي بالدي الرياضــــيالتج

 تم اجراء االختبارات القبلية للمجموعة الضابطة )نادي القوة الجوية الرياضي(.
 -التجربة الرئيسة: 2-5
 الــذهنيــة الخــاصــــــــــــــة المعــدة من قبــل البــاحثون التي تم –هي مجموعــة من التمرينــات المهـاريــة    

( تمرينا  17تقنينها بطريقة تناســب طبيعة اللعبة ومســتوى الالعبين وكان عدد التمرينات المهارية )
( ، وطبقت هذه التمرينات 3( تمرينا  ملحق )17، وعدد التمرينات الذهنية الخاصـــــــــة ) 2)ملحق )

( ، أي 1) قفي القسم الرئيسي من )المنهج التدريبي(، للمجموعة التجريبية للوحدات التدريبية ملح
( 10االعداد الخاص لمدة ) مدةاالعداد النفسي ضمن  –الخاص باألعداد المهاري  الجزء الرئيس

( وحدات تدريبية في االســــبوع ) الســــبت ، األحد ، الثالثاء ، االربعاء( ، ابتداء  4اســــابيع وبواقع )
وراعى البــاحثون  3/4/2016ولغــايــة يوم االحــد الموافق  26/1/2016من يوم الثالثــاء الموافق 

 : االتي
( دقيقة تقريبا  40( وحـدة تدريبية وبواقع )40بلغ عـدد الوحـدات التـدريبيـة للمجموعـة التجريبيـة )   

تتمرن المجموعة الضـــابطة بطريقة المدرب فقط  من القســـم الرئيســـي في الوحدة التدريبية الواحدة ،
( مرات اســبوعيا  4، تتدرب افراد العينة )( اســابيع 10، مدة المنهج التدريبي للمجموعة التجريبية )

ي تنفيذ ، لم يتدخل الباحثون فنيء ، االربعاء( وتحت اشراف الباحثأليام ) السبت ، االحد ، الثالثا
وكذلك الجزء الختامي  العداد  البدني  من القســــــــم الرئيسمدة االحماء من القســــــــم التحضــــــــيري وا

 التجريبية.  حيث يتولى مدرب الفريق تنفيذ ذلك للمجموعة
  -طريقة اجراء االختبارات البعدية: 2-6
بعد ان تم تطبيق مفردات المناهج التدريبية المتمثلة بالتمرينات المهارية والتمرينات الذهنية    

ية لعينة تم أجراء االختبارات البعد التجريبية،الخاصة على مجتمع عينة البحث المتمثلة بالمجموعة 
( تم اجراء االختبارات البعدية للمجموعة 2016/ 9/4وم السبت الموافق )البحث وكانت كاالتي: ي

تم اجراء االختبارات البعدية للمجموعة  2016)/ 10/4 الموافق(التجريبية )نادي بالدي(. يوم االحد 
ظل ظروف مشابهة لطريقة اجراء االختبارات القبلية من حيث  (. فيالضابطة )نادي القوة الجوية

 ار ومكان االختبار واألدوات المستخدمة في االختبار وفريق العمل المساعد.اجواء االختب
 (.SPSSتم استخدام نظام الحقيبة اإلحصائية ) الوسائل اإلحصائية: 7-2
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 :تهاومناقش هاوتحليل عرض نتائج البحث -3
القبليــة والبعــديــة لمجموعتي البحــث التجريبيــة  التهــديفعرض نتــائج اختبــارات مهــارة  :3-1

 والضابطة وتحليلها:
يـــة القبليـــة والبعـــديـــة لمجموعتي البحـــث التجريب التهـــديفيعرض البـــاحثون نتـــائج اختبـــارات مهـــارة 

 (: 1والضابطة وكما موضح وُمبين في الجدول )
 (Sig)ُيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجة  (1جدول )
 القبلية والبعدية لمجموعتي البحث التجريبية الضابطة التهديفالختبارات مهارة  والداللة

 القياس )الدرجة( ( وحدة0.05(    مستوى الداللة )1 –( في كل مجموعة      درجة الحرية )ن 15ن= )    
طها التهديف كان وسفي اختبار مهارة  ( يتبين أن المجموعة التجريبية1من مالحظة الجدول )   

( ، وبلغ 0.799 +،  7.93( وبعديا  )0.834 +،  5.13) المعياري قبليا  الحســــــــابي واالنحراف 
( بقيمــة )ت( المحســــــــــــــوبــة للعينــات 1.082،  2.8متوســــــــــــــط وانحراف الفروق بين االختبــارين )

( 14( ودرجة حرية )0.05( عند مســـــتوى داللة )0.05) <( Sig( ودرجة )10.019المترابطة )
 فمما يعني داللة الفرق اإلحصــــــــائي لصـــــــــالح االختبار البعدي. أموا الوســـــــــط الحســـــــــابي واالنحرا

( ، وبلغ متوســــط 1.056 +،  6.4( وبعديا  )0.845+،  5قبليا  ) الضــــابطةالمعياري للمجموعة 
( بقيمـــة )ت( المحســــــــــــــوبـــة للعينـــات المترابطـــة 1.298،  1.4وانحراف الفروق بين االختبـــارين )

( مما يعني 14( ودرجة حرية )0.05( عند مســـــــــتوى داللة )0.05) <( Sig( ودرجة )4.176)
 إلحصائي لصالح االختبار البعدي.داللة الفرق ا

القبلية والبعدية ، والبعدية بين مجموعتي البحث  التهديفمناقشة نتائج اختبارات مهارة  :3-2
 -التجريبية والضابطة:
مهارة  م( يتبين أن العبي المجموعتين التجريبية والضابطة قد تحسنت لديه1من مراجعة الجدول )

وعــة التجريبيــة على العبي المجموعــة الضـــــــــــــــابطــة في هــذا المجم والتهــديف ، حيــث تفوق العب
التحسن بهذِه المهارة ويعزو الباحثون هذِه النتائج إلى استخدامهم التمرينات المهارية والذهنية التي 
سـاعدتهم في زيادة السيطرة على توجيه الكرات بدقه بهذِه المهارة والتي تتطلب دقة وامكانية عالية 

السـابقة في هذِه الدراسة إال ان زيادة القوة البد ان يقترن بالدقة المطلوبة  بحسـب ما جاءت النتائج
لتجنب ضـــــــــياع الكرات وال ســـــــــيما ان التهديف ُيعد إتقانها بالشـــــــــكل األمثل هو تفوق للفريق على 

ال
وعة

جم
م

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف ف  

 )ت(
 المحسوبة

 درجة
(Sig) اللة

الد
 ع+ س   ع+ س   

 دال 0.000 10.019 1.082 2.8 0.799 7.93 0.834 5.13 تجريبية
 دال 0.001 4.176 1.298 1.4 1.056 6.4 0.845 5 ضابطة
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المنـافس في كرة القـدم للصــــــــــــــاالت وهـذا ما ســــــــــــــاعدت عليه فاعلية التمرينات المهارية وتكراراتها 
ا في ظروف مشــــابهه للعب من خالل المجموعات المدافعة والمهاجمة وعدم غلق وطريقة تشــــكيله

المهــارة بــالتهــديف على االهــداف الفــارغــة بال منــافس إذ ان الظروف المتغيرة تتطلــب من الالعــب 
رســــــــم أداءه بشـــــــــكل  يســـــــــمح له في تخطي المهمات المحددة له في التمرين وهذا ما ســـــــــاهمت به 

الحريـة لكـل العـب بـالتنفيذ ضــــــــــــــمن قابلياته أو ما يميزه عن أقرانه من التمرينـات الـذهنيـة لتعطي 
الالعبين في التحكم بـالقوة والـدقـة المناســــــــــــــبة لمهارة التهديف بوجود المنافس وحارس المرمى مما 
يساعد على تحقيق أكثر من هدف مهاري في عمل  واحد في توزيع وقت الوحدات التدريبية لتكون 

وا هــا وتحســــــــــــــنو مجموعــة التجريبيــة  فقــد تفوق العبهــداف ، أمــا العبي الذات أتجــاه متعــدد من األ
بمهـارة التهـديف لتلقيهم التمرينات المهارية التي كان العمل المهاري بها مشــــــــــــــابها  للعمل في أداء 
هذِه المهارة وذلك الســـــــــتخدامهم التمرينات المهارية فضـــــــــال  عن مردودات فائدة التمرينات الذهنية  

المجموعة الضــــــــــــابطة فأن تأثير التمرينات المهارية والذهنية برغم  وأما العبليها ، التي ُأشــــــــــــير أ
نتائج داللة فروقها لصـــــــالح االختبار البعدي إال أنها لم تراِع الفروق الفردية لالعبين في تحســـــــين 
مهارة التهديف ويعزو الباحث ذلك إلى عدم اســــــــتخدام التمرينات الذهنية التي تســـــــــمح لكل العب 

حســـــــــب طريقته الخاصــــــــــة في تنفيذه للواجب بكل تمرين وتقييده بهذا النوع من التمرينات بداء باأل
والتي في الوقت ذاته سـاعدت على تفوقهم على التحسـن الظاهر لدى العبي المجموعة الضابطة  

 لســـــيد،ا حســـــن)يؤكد التي تحســـــنت بفعل االســـــتمرار واالنضـــــباط بحضـــــور الوحدات التدريبة. إذ 
ا يجب االهتمام بتطوير التهديف لكونِه الوسيلة الفعالة التي يستخدمها الالعب  182):1)2001)

المهــاجم للتغلــب على التكتالت والكثرة العــدديــة لالعبي الفريق المنــافس في الــدفــاع داخــل منطقــة 
الجزاء وهو الســـــــــــالح القوي الذي يســـــــــــتخدم إلحراز األهداف في مرمى الفريق المنافس مســـــــــــتغال 

ـــ ـــه الب ـــات ـــابلي ـــةا.ق ـــانون اللعب ـــة ضــــــــــــــمن إطـــار ق ـــذهني ـــة وال ـــة والنفســــــــــــــي ـــذكر )كمـــال  دنيـــة والفني وي
اأن صــــــغر مســــــاحة ملعب كرة قدم الصــــــاالت يســــــاعد الالعبين على  77):2()20012ياســــــين،

ابعد عملية  131):8() 2002ويرى )يعرب خيون ، التهديف نتيجة قربهم من مرمى الخصـــــــــــما.
أتي التصور العقلي أو المراجعة العقلية  وهي محاولة التدريب على االسـترخاء العضلي والذهني ي

اســترجاع اإلحداث أو الخبرات الســابقة أو بناء صــورة ذهنية جديدة لحدث جديد ،  حيث يســـتخدم 
لغرض تحســــــــــــين األداء عن طريق مراجعة المهارة عقليا   ويتضــــــــــــمن ذلك التخلص من األخطاء 

 بتصور األسلوب الصحيح لألداء الفنيا.  
ــارات ع :3-3 ــائج اختب ــة لمجموعتي البحــث  مهــارة اإلخمــادرض نت ــدي ــة والبع ــةالقبلي  التجريبي

  -وتحليلها: والضابطة
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 القبليــة والبعــديــة لمجموعتي البحــث التجريبيــة مهــارة اإلخمــادنتــائج اختبــارات  نو يعرض البــاحث 
 (:2وُمبين في الجدول ) والضابطة وكما موضح

 (Sig)االنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة ودرجة ُيبين األوساط الحسابية و  (2جدول )
 القبلية والبعدية لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة مهارة اإلخمادالختبارات  والداللة

  القياس )الدرجة( ( وحدة0.05( مستوى الداللة )1 –( في كل مجموعة درجة الحرية )ن 15ن= )   
طها الحسابي مهارة اإلخماد كان وسـفي اختبار  ( أن المجموعة التجريبية2يتبين من الجدول )   

( ، وبلغ متوســــــــــــط 0.516 +،  8.47( وبعديا  )0.704 +،  5.07) المعياري قبليا  واالنحراف 
( بقيمـــة )ت( المحســــــــــــــوبـــة للعينـــات المترابطـــة 0.986،  3.4وانحراف الفروق بين االختبـــارين )

( مما يعني 14( ودرجة حرية )0.05( عند مســـــــــتوى داللة )0.05) <( Sig( ودرجة )13.36)
الفرق اإلحصـــــــــائي لصـــــــــالح االختبار البعدي. أموا الوســـــــــط الحســـــــــابي واالنحراف المعياري  داللة

( ، وبلغ متوســــــــط 0.915 +،  6.13( وبعديا  )0.834 +،  4.87قبليا  ) الضــــــــابطةللمجموعة 
( بقيمة )ت( المحســــــــــــــوبة للعينات المترابطة 0.594،  1.267وانحراف الفروق بين االختبارين )

( مما يعني 14( ودرجة حرية )0.05( عند مســـــــــتوى داللة )0.05) <( Sig( ودرجة )8.264)
 داللة الفرق اإلحصائي لصالح االختبار البعدي.

القبلية والبعدية ، والبعدية بين مجموعتي البحث  مهارة اإلخمادمناقشـــة نتائج اختبارات  :3-4
 التجريبية والضابطة:

المجموعة التجريبية والضــــــــابطة قد تحســــــــنت ( يتبين أن كل من العبي 2من مراجعة الجدول )  
، يتبين تفوق العبي المجموعة التجريبية على العبي المجموعة الضـــــــــــــابطة  مهارة اإلخمادلديهم 

في هذا التحســــــــــــن ويعزو الباحث هذِه النتائج إلى تطبيقهم للتمرينات المهارية والذهنية الُمعدة لهم 
في هذا التحســــن  ا  من هذِه الدراســــة دور واضــــح والتي جاء دور التطور في المهارات االســــاســــية 

إلى أن العامل الذهني يخدم العامل المهاري بحســــــــب  عزووالتي تمت االشــــــــارة إليه في أكثر من 
العالقة التبادلية لهذا التأثير والذي ســـاعدت عليه تحســـن الســـرعة الحركية إلخماد الكرة  والســـرعة 

ى الكرة والتي عمد الباحثون إلى أن تكون التمرينات التي تتطلبها مهارة اإلخماد في الســـــــــــيطرة عل
المهارية ضــــــمن تشــــــكيل المجموعات بصــــــورة ُتمكن الالعبين من زيادة إتقانها من خالل التطبيق 

ال
وعة

جم
م

 

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 ع ف ف  

 )ت(
المحسو
 بة

 درجة
(Sig) اللة

الد
 ع+ س   ع+ س   

 دال 0.000 13.36 0.986 3.4 0.516 8.47 0.704 5.07 تجريبية

 0.915 6.13 0.834 4.87 ضابطة
1.2
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 دال 0.000 8.264 0.594
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بتكرارات منـاســــــــــــــبـة وعلى التخطيط المنـاســــــــــــــب الذي تم مراعاة األســــــــــــــس والمبادئ التدريبية في 
موج في صـــــــــعوبة هذِه التمرينات فضـــــــــال  عن الخصـــــــــوصـــــــــية ومراعاة الفروق الفردية والتدرج والت

اختالف مســـــــــافات التهيؤ لإلخماد والتي ســـــــــاعدت على إدراكها التمرينات الذهنية الُمعدة من لدن 
الباحثون في زيادة تفعيل أمكانيات الالعب في اختيارِه لالستجابة المناسبة إلتمام الواجب الحركي 

في إراحة العضـــــالت من جهة التي ســــــتؤدي هذِه في هذِه المهارة إذ ســـــاهم االســـــترخاء العضــــــلي 
االســــتجابات بدقة واســــترجاع المعلومات الخاصــــة بهذِه المهارة وانتقاء المناســــب للمثير المعروض 
عليــه بــالتمرينــات المهــاريــة ومن جهــة أخرى فــان هــذِه النتــائج تؤكــد أن تكــامــل العــامــل  المهــاري 

ة تحقيق أفضــــــــل ما ُيمكن من اســــــــتجابات بمهار  والنفســــــــي المتمثل بالتدريب العقلي أو الذهني في
الســــــــــــــتخــدامهم التمرينــات المهــاريــة مع    وترتبهــا االخمــاد ، وجــاء تفوق نتــائج المجموعــة التجريبيــة

التمرينـات الـذهنيـة والتي أثبتـت فـاعليتهـا مع هـذِه المجموعـة لكون التمرينات الذهنية كانت موجهه 
لتطويريــة للتمرينــات المهــاريــة وهـذا مـا ســــــــــــــاعـد على نحو متطلبـات االداء المهــاري مع األهــداف ا

تفوقهم على العبي المجموعة الضــــــــــابطة التي جاءت ثانيا  في نتائج هذِه المهارة لكون الشــــــــــعور 
بالمهارة ورســـــم الواجب الحركي لها يجنب الالعبين الكثير من االخطاء المصـــــاحبة لذلك األداء ، 

التخصــصــية لالعبي كرة القدم للصــاالت وآلية تطبيقها من إال ان نوع التمرينات المهارية والذهنية 
قبل الالعبين ســــــــــــــاعدت على تفوقهم على العبي المجموعة الضــــــــــــــابطة الذين أكتفوا بالتمرينات 

 ليس بالمســـــــــتوى الذيالُمتبعة من قبل المدرب والتي ســـــــــاعدت على تحســـــــــين االخماد لديهم لكن 
 عم مشـــــكلة البحث في هذِه الدراســـــة والتي ينبغيالمجموعة التجريبية  والتي تد ووصـــــل إليه العب

العمل على إعداد تمرينات تخصـــــــــــصـــــــــــية لالعبي كرة القدم الصـــــــــــاالت الختالفها عن التمرينات 
 المستخدمة مع العبي كرة القدم في الساحات الكبيرة والتي تتطلب قدرات مختلفة.

ارة في كرة الصــــــــاالت اأال انه من المعروف أن المه 40):(7( 2012اذ يرى )وميض شــــــــامل،  
هي جوهر اللعبة والالعب  ذو المهارة الضــعيفة ال يســتطيع الوصــول إلى المســـتويات العالية كما 
أن المهارات األســــاســــية تعد طريقة لحســــم المواقف والحاالت المتعددة في الملعب بجرأة عالية من 

 ال،فويرى )هه ها. لدن الالعب واتخاذ القرار والتصـــــــــرف بالكرة بطريقة ســـــــــريعة أســـــــــرع من غير 
 بان اتكرار أي نوع من المهارة ينمي لدى الالعب حالة اإلحساس مع الكرةا. (6:92)   2004)

 الخاتمة:-7
الذين  تالعبي كرة القدم للصاالتفوق تمن خالل النتائج التي تمت معالجتها أستنتج الباحثون   

العبين رات التهديف واإلخماد على اليتدربون بالتمرينات المهارية والذهنية سوية  في تحسين مها
يم التمرينات كان ألعداد وتنظو  الذين يتدربوا ببعض منها ، وللتمرينات الذهنية دور في هذا التفوق.

 .  تهمورغب في فاعلية الالعبين هساهممالمهارية والذهنية تأثير نفسي على العينة و 
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اضية الضروري أن تهتم األندية الري ناوصوا مفي ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحثون 
من  البدو بتطوير خبرات المدربين في انتقاء التمرينات وتطبيقها باالستناد إلى نتائج هذِه الدراسة.

االهتمام واالستعانة بالخبرات األكاديمية في تدريب العبي كرة القدم الصاالت الختالفها عن لعبة 
نية ئم الوسائل التدريبية طبيعة التمرينات المهارية والذهأن تال ضرورةو  القدم في الساحات الكبرى.

 المستخدمة في لعبة كرة القدم للصاالت.
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