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 الممخص

مية المصغرة والبرنامج المعد من قبل المدرب في تطوير العاب التس استعمالىدفت الدراسة الى الكشف عن اثر 
البدنية والقدرات العقمية والمعرفة الخططية لدى العبي كرة القدم. اما اليدف الثاني فاشتمل عمى اجراء  القدراتبعض 

رات البدنية العاب التسمية المصغرة والبرنامج المعد من قبل المدرب في تطوير بعض المتغي استعمالالمقارنة بين اثر 
العقمية والمعرفة الخططية في كرة القدم في االختبار البعدي . وافترض الباحث وجود فروق معنوية  بين نتائج 

البدنية والقدرات العقمية والمعرفة الخططية في كرة القدم   القدراتاالختبارات القبمية والبعدية في تطوير بعض 
وتم تحديد مجتمع  ية بين مجموعتي البحث في االختبار البعدي.ولمجموعتي البحث . وكذلك وجود فروق معنو 

( العبًا تم اختيارىم 21والبالغ عددىم ) 5102-5105من العبي نادي قرقوش الرياضي بكرة القدم لمموسم البحث 
ن ( العبًا بعد أن تم استبعاد حراس المرمى وعدد من الالعبي52بصورة عمديو ، أما عينة البحث فقد تكونت من )

 لعدم تكافؤ مع بقية أفراد العينة ، قسموا إلى مجموعتين االولى تجريبية والثانية ضابطة عن طريق القرعة وبواقع
وقد استخدم الباحث مجموعو من االختبارات البدنية والعقمية واختبار المعرفة الخططية  العبًا لكل مجموعة (05)

الختبارات القبمية وبعدىا تم تطبيق التجربة الرئيسة والذي تمتو الخاصة بالعبي كرة القدم المقننة وقد تم اجراء ا
( وتم spssالحقيبة االحصائية ) استعمالاالختبارات البعدية لمحصول عمى بيانات البحث والتي تم تحميميا احصائيًا ب

ابطة في بعض تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضالتوصل الى مجموعة من االستنتاجات التي كان اىميا 
 البدنية والقدرات العقمية  والمعرفة الخططية في كرة القدم في االختبار البعدي . القدرات

 

 بكرة القدم،  القدرات البدنية،  العاب التسمية المصغرةالكممات المفتاحية : 
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Abstract 

The study aimed at detecting the effect of using mini-games and the program prepared 
by the trainer in developing some of the physical abilities, mental abilities and the 
schematic knowledge of football players. The second objective included a comparison 
between the use of mini-games and the program prepared by the trainer in the 
development of some physical and mental variables and schematic knowledge of football 
in the post-test. The researcher hypothesized that there were significant differences 
between the results of the pre and post tests in the development of some physical 
abilities and mental abilities and schematic knowledge of football and the two groups of 
research. There were also significant differences between the two research groups in the 
post-test. The search community was determined by the players of the Karkush sports 
club for the 2012-2013 season, totaling 30 players who were chosen in a vertical 
manner. The research sample consisted of (24) players after the goalkeepers were 
excluded and a number of players were not equal with the rest of the sample members. 
The sample was divided into two experimental  and control groups by  12 players per 
group. The researcher used a set of physical and mental tests and the special test the 
schematic  knowledge of the football players. The pre tests were carried out and the 
main experiment followed by the post- The results of the study were analyzed 
statistically using the statistical bag (spss). A number of conclusions were reached, the 
most important of which was that the experimental group surpassed the control group in 
some physical abilities, mental abilities and knowledge of football in the post-test. 
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 : لمقدمةا -0
ان حضارة اليوم ىي حصيمة جيود مجتمعات عاشت في حقب التاريخ المتعاقبة ومنيا التاريخ الحديث والمعاصر  
 ،وقد شمل تطور الحضارة االقتصاد واالجتماع والفكر والسياسة واالدارة وغير ذلك مما يتصل بنظام حياة االنسان 

لبدني والحركي عمى وجو الخصوص وقد تفاعمت المجتمعات في كما شمل االلعاب الرياضية التي تتصل بالنشاط ا
حياتيا وأخذ بعضيا عن بعضيا االخر وأثر بعضيا في بعضيا االخر . وكرة القدم واحدة من الفعاليات الرياضية 
البارزة التي حظيت باىتمام متزايد من مختمف البمدان وعمى صعيد المستويات كافة وأصبحت دون منازع المعبة 

بية األولى في العالم يمارسيا الجميع في أي وقت وأي مكان، وبسبب ىذه الشعبية الكبيرة ليا انصب اىتمام الشع
الباحثين إلى تطويرىا من خالل رفع مستويات الالعبين من الناحية البدنية والخططية والنفسية، فضاًل عن تطوير 

ىام من النشاط التعميمي والتدريبي حيث تمثل مكانة الجانب المياري لدييم، وتشكل العاب التسمية المصغرة  جزء 
تشكل حيزا ميما في التدريب عمى الميارات الحركية والبدنية والخططية بين مختمف األنشطة المتعددة ، و  مرموقة

تدريبية حيث يمكن وضع مناىج  –تي يحتاج إلييا أي برنامج تعميميأصبحت من المقومات الالوظيفية وغيرىا ، و و 
تحقيق مستوى أداء ول الى افضل النتائج في التطور و ة مناسبة مستندة عمى ىذه األلعاب  بشكل مبرمج لموصتدريبي
 ( 222ص،  5112)العزاوي ،                                                                                   متقدم

ى الالعب االنتباه الشديد ليتحرك وفق المتغير الجديد بانسياب حاالت المعب لتحتم عم العاب التسمية المصغرة تجمعو 
وبدون فقدان جيد كبير ليودي الميارة بشكل فعال .وتبرز اىمية البحث الحالي في امكانية تطوير الجوانب البدنية 

توظيف نتائج  والخططية والعقمية لالعب كرة القدم ضمن برامج  تدريبية تحتوي عمى العاب التسمية المصغرة وامكانية
ومن خالل متابعة الباحث وخبرتو المتواضعة كونو العبًا ومدربًا  البحث في خدمة العممية التدريبية بكرة القدم .

يولون اىتمامًا بتمك االلعاب في وحداتيم التدريبية والتي  المدربين البعض وتدريسيًا في مجال كرة القدم الحع أن 
العاب  استعمالالباحث الى  ارتأىو مواقف مشابية لحاالت المعب .لذا تجعل الالعب يعيش لحظات مشابية ا

التسمية المصغرة  التي تعد من االلعاب الجديدة التي لم يسبق الحد من الباحثين ان استخدميا حسب خبرة الباحث 
 طية في كرة القدم.البدنية والقدرات العقمية والمعرفة الخط القدراتتمك االلعاب في تطوير بعض  تأثيرولمعرفة مدى 

العاب التسمية المصغرة والبرنامج المعد من قبل المدرب في تطوير  استعمالالكشف عن اثر  وقد ىدفت الدراسة الى
في تطوير ىما المقارنة  بين أثر  عن  فضالً  البدنية والقدرات العقمية والمعرفة الخططية في كرة القدم. القدراتبعض 
واشتممت فرضيتا البحث  ت العقمية والمعرفة الخططية في كرة القدم في االختبار البعدي .البدنية والقدرا القدراتبعض 

والمعرفة  البدنية والقدرات العقمية القدراتوجود فروق معنوية  بين نتائج االختبارات القبمية والبعدية في تطوير بعض 
 ين مجموعتي البحث في االختبار البعدي.وكذلك وجود فروق معنوية ب ولمجموعتي البحث .الخططية في كرة القدم 
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 : إجراءات البحث -5

 .ستخدم الباحث المنيج التجريبي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث ا  :منيج البحث 5-0

  :مجتمع البحث وعينتو 5-5

بًا  ( الع21والبالغ عددىم ) 5102-5105وسم تّكون مجتمع البحث من العبي نادي قرقوش الرياضي بكرة القدم لمم
( العبًا بعد أن تم استبعاد حراس المرمى وعدد من 52تم اختيارىم بصورة عمديو ، أما عينة البحث فقد تكونت من )

الالعبين لعدم تكافؤ مع بقية أفراد العينة ، قسموا إلى مجموعتين االولى تجريبية والثانية ضابطة عن طريق القرعة 
 العبًا لكل مجموعة ( 05) وبواقع

  : التجريبي يمالتصم 5-2

 ذات االختيار العشوائية المتكافئة المجموعات تصميم) أسم عميو يطمق الذي التجريبي التصميم الباحث استخدم
  p407) ، 1984، دالين فان)                                                     (الضبط المحكمة والبعدية القبمية المالحظة

 : وسائل جمع البيانات 5-2
 (االختبار والقياس، المقابمة،االستبيان،  العممية صادرمال)استخدم الباحث الوسائل االتية 

 مقياس المعرفة الخططية : 5-2

( موقفىًا خططيىًا 20( والذي يحتوي عمىى مجموعىة مىن المواقىف الخططيىة وعىددىا )5112مقياس )طبيل ،  استعمالتم 
 مكىي محمىود. أ.د،  دمحم خضىر اسىمر. أ.د،  لىؤي الصىميدعي. .د)ألقدم تقيس مدى المعرفة الخططية لدى العبي كرة ا

 (م. جميل محمود،  ي الحسناو  نشأت. أ.م.د،  معن عبدالكريم. أ.م.د،  وليد خالد رجب. .م.دأ، 

 (5و 0وىذا المقياس مطبق عمى البيئة العراقية ) الممحق 

 العاب التسمية المصغرة : 5-2

مية المصىىغرة عمىىى عىىدد مىىن الخبىىراء والمختصىىين فىىي مجىىال كىىرة القىىدم والىىذين قىىاموا تىىم عىىرض مجموعىىة مىىن العىىاب التسىى
بترشىي  عىدد مىىن ىىذه االلعىاب التىىي تخىدم اىىىداف البحىث ، وتىم اعتمادىىىا فىي ىىىذه الدراسىة بنىاءًا عمىىى اراء ىىؤالء السىىادة 

 الخبراء والمختصين. 
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 مجموعتي البحث : وتجانس تكافؤ 5-2
  (0الجدول )

 وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة لعينة البحث في متغيرات النمويبين األ

 المتغيرات
 قيمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 ع±  -س ع±  -س المحسوبة

 0,202 2,225 22,022 2,122 22,222 الكتمة / كغم

 0,522 5,022 50,222 0,252 55,202 العمر / سنة

 0,022 2,222 022 2,222 022,52 الطول / سم
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  (5الجدول )

 يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة لعينة البحث في متغيرات البحث               

 المتغيرات
 قيمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 ع±  -س ع±  -س المحسوبة

 0,202 2,225 22,022 2,122 22,222 الكتمة / كغم

 0,522 5,022 50,222 0,252 55,202 العمر / سنة

 0,022 2,222 022 2,222 022,52 الطول / سم

 0,525 05,222 010,222 02,522 012,2 حدة االنتباه/ درجة 
 1,022 5,220 2,252 5,222 2,522 تركيز االنتباه/ درجة

 1,222 2,021 2,222 5,122 2,220 باه / درجةتحويل االنت
 0,222 2,025 22,122 5,122 22,222 التصور العقمي/ درجة

 1,222 2,2525 22,511 2,222 22,222 القوة االنفجارية لمرجمين/ سم
 1,125 1,002 2,222 1,002 2,222 السرعة االنتقالية / ثانية

 1,202 1,025 2,102 1,052 2,225 الرشاقة / ثانية
 1,222 2,522 2,222 2,225 01,122 المرونة / سم

 1,220 1,221 50,210 1,252 50,221 الدحرجة/ ثانية 
 1,225 0,252 2,2 0,212 2 اإلخماد/ درجة

 0,222 2,522 52,222 2,022 52,222 التمريرة القصيرة/درجة
 1,222 5,222 02,222 5,202 51 التمريرة المتوسطة / درجة

 0,212 2,220 52,2 5,552 52,222 القريب/ درجةالتيديف 
 1,202 0,222 00,2 0,222 00,222 التيديف البعيد / درجة

 1,220 01,021 052,222 2,222 020,222 المعرفة الخططية / درجة

 5,12( =5-52( وأمام درجة حرية )1,12) ≥قيمة )ت( الجدولية عند نسبة خطأ              

( وجود فروق غير معنوية بين أفراد المجموعتين  فىي كىل المتغيىرات المعروضىة فىي الجىدول ، 5-0يتبين من الجدول )
 مجموعتي البحث في ىذه المتغيرات.وتجانس وىذا يشير إلى تكافؤ 
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وحىدة تعميميىة للسىموبين التعميميىين  (52) تضىمنت البرنىامجين التعميميىين :الخطة الزمنيىة لمبرنىامجين التعميميىين  5-2
وقد اسىتغرق تنفيىذ البرنىامج التعميمىي سىتة أسىابيع ، وزعىت ، ( وحدة تعميمية لكل مجموعة05) موعتي البحث وبواقعلمج

دقيقىة  (21)خالليا الوحدات التعميمية بواقع وحىدتين تعميميتىين فىي األسىبوع لكىل مجموعىة ، وكىان زمىن الوحىدة التعميميىة
  .ولمجموعتي البحث

 :بحث تنفيذ التجربة الرئيسة لم 5-2
بعد إجراء التجارب االستطالعية عمى عينات من مجتمع البحث وتالفي المعوقات والصعوبات التي واجيت الباحثان ، 

 وعمى مجموعتي البحث 02/2/5102ولغاية   5102/ 2/2تم إجراء التجربة الرئيسة والتي امتدت من 

 : والبعديةاالختبارات القبمية  5-01

راء االختبارات القبمية لمميارات األساسية والعناصر البدنية والحركية ومتغيرات النمو تم إج 52/5/5102-52بتاريخ 
االختبارات  تم اجراء 02/2/5102-02بتاريخ . و  والقدرات العقمية المختارة ومقياس المعرفة الخططية بكرة القدم 

 ارة ومقياس المعرفة الخططية بكرة القدموالمتضمنة بعض العناصر البدنية والحركية  والقدرات العقمية المخت البعدية

  الوسائل اإلحصائية : 5-00

 :  الوسائل االتية استعمال( لتحميل بيانات البحث وب(spssاستخدم الباحث الحقيبة االحصائية
 الوسط الحسابي  -
 االنحراف المعياري  -
 النسبة المئوية  -
 ( لمعينات المستقمة tاختبار ) -
 المترابطة ( لمعيناتtاختبار) -
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 : عرض ومناقشة النتائج -2 

 عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لبعض عناصر المياقة البدنية والحركية لمجموعتي البحث : 2-0
 (2الجدول )

   البحث مجموعتينللالختبارين القبمي والبعدي  لبعض عناصر المياقة البدنية والحركية المعالم االحصائية يبين 

 العناصر البدنية
وحدة 
 القياس

نوع 
 الختبار

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 

 ع + س  
ت 

 المحسوبة
 ع + س  

ت      
 المحسوبة

 سم ة لمرجمين القوة االنفجاري
  2,222 22,222 قبمي

2,21 
22,511 2,252  

2,252 
 2,502 22,522 2,222 20,122 بعدي 

 ثانية السرعة االنتقالية 
  1,002 2,222 قبمي

2,252 
2,222 1,002  

 1,202 2,252 1,001 2,222 بعدي 0,202

 ثانية الرشاقة 
  1,052 2,225 قبمي

2,225 
2,102 1,025 

1,222 
 1,002 2,112 1,002 2,222 بعدي

 سم المرونة 
  2,225 01,122 قبمي

2,222 
2,222 2,522 

0,252 
 2,220 01,222 5,222 02,222 بعدي

 (5,51( عمما أن قيمة ) ت( الجدولية = )0-05ة حرية )( وأمام درج1,12) ≥معنوي عند نسبة خطأ        
في جميع االختبارات البدنية الختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية بين اجميع الفروق ان يبين ( 2الجدول )
ة عند نسباالختبار البعدي الن قيم )ت( المحتسبة اكبر من قيمة )ت( الجدولية  ولصال  ىي فروق معنويةوالحركية 

اما بالنسبة الى المجموعة الضابطة فظيرت فرق معنوي  .(5,51)( والبالغة 00) ( وأمام درجة حرية1,12) ≥خطأ 
 في عنصر القوة االنفجارية لمرجمين فقط. 
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 مناقشة النتائج االختبارين القبمي والبعدي لبعض عناصر المياقة البدنية والحركية لمجموعتي البحث : 2-5
مجموعة من االلعىاب التسىمية  استعمالنتائج المجموعة التجريبية فيعزو الباحث سبب  الفروق المعنوية الى  فيما يخص

المصغرة والتي تشابو نوعًا ما طريقة المعب في المباراة ، اذ ان التمارين الميارية التي تم استخداميا عمى شكل االلعىاب 
ىذه التمارين عمى شكل  استعمالالعبي المجموعة التجريبية ، اذ تم  مسمية طورت عناصر المياقة البدنية والحركية لدى

مقىىىارب لممنافسىىىات والمبىىىاراة وتعىىىد ىىىىذه الطريقىىىة  وسىىىيمة مىىىؤثرة ومنيجىىىًا تعميميىىىًا وتىىىدريبيًا فىىىي مرحمىىىة التمىىىرين مىىىن خىىىالل 
ا جعىىل التىىدريب فعىىااًل مجموعىىة مىىن االلعىىاب التسىىمية المصىىغرة وتنظيميىىا وترتيبيىىا وبتنويعىىات مختمفىىة ، وىىىذا مىى اسىىتعمال

ومؤثرًا ، فضاًل عن المتعة والتغيير الذي حققو من خالليا ، كما أن ىذا االسموب  أدى إلى زيىادة الممارسىة القريبىة مىن 
البدنيىة  المنافسة  األمر الذي أدى إلى زيادة الحركة والنشاط فىي التىدريب  وبالتىالي إلىى تطىور أكثىر فىي عناصىر المياقىة

بىىىأن التمرينىىات التعميميىىىة أو التدريبيىىة يقىىىاس نجاحيىىا بمىىىدى التقىىدم الىىىذي يحققىىو المىىىتعمم او ( ” )القىىطير والحركيىىة ، ويشىىى
الرياضىىي فىىي نىىوع النشىىاط الممىىارس مىىن خىىالل المسىىتوى الميىىاري والبىىدني والفسىىيولوجي وىىىذا يعتمىىد عمىىى التكيىىف الىىذي 

 (  05ص ، 0222)القط ،                                                               “يحققو المتعمم مع البرنامج الذي يطبقو  
لذا فأن تنظيم العاب التسمية المصىغرة بصىورة صىحيحة وعمميىة كىان ليىا اثىر كبيىر فىي زيىادة قىدرة المتىدربين عمىى األداء 

ؤكد ) إسماعيل ( نقاًل عىن ن، ويوبالتالي أنعكس ذلك ايجابيًا عمى مستوى عناصر المياقة البدنية والحركية لدى المتعممي
بأن التدريب المنظم ينتج عنو زيادة في قابمية الفرد ، فنتيجىة ألداء التمىارين لعىدة أيىام أو أسىابيع ( ” ن وادجيرتون ادينكت)

  (22ص،  0222)إسماعيل ،        “أو اشير ، فأن ذلك يؤدي إلى تطبع أجيزة الجسم عمى األداء االمثل لتمك التمارين  
الىى ان طبيعىة  مىا يخىص المجموعىة الضىابطة فيعىزو الباحىث الفىرق المعنىوي فىي عنصىر القىوة االنفجاريىة لمىرجميناما في

لعبىىة كىىرة الىىرجمين فىىي جميىىع ميىىارات المعبىىة اذ تعىىد   اسىىتعماللعبىىة كىىرة القىىدم والىىذي يعتمىىد بشىىكل اساسىىي ورئيسىىي عمىىى 
ن فيىىو السىىرعة عاليىىة قإذ تنقىىبض العضىىمة أو المجموعىىة القىىدم  مىىن الفعاليىىات التىىي تتسىىم باالنقبىىاض العضىىمي الىىذي تكىىو 

العضمية بأقصى سرعة ليىا، ويكىون االنقبىاض العضىمي ناتجىًا عىن مشىاركة عىدد كبيىر جىدًا مىن األليىاف العضىمية والتىي 
قىة مجموعة من التمارين البدنية والميارية  كالتيىديف والمناولىة والتىي ليمىا عال استعمالتتطمب قدرة عالية . فمن خالل 

الكىىرة او بىىدونيا كىىل ذلىىك سىىاىم فىىي  اسىىتعمالمباشىىرة بعنصىىر القىىوة االنفجاريىىة  فىىي الوحىىدات التدريبىىة وبتكىىرارات معينىىة ب
التمىىارين المناسىىبة تعمىىل بشىىكل مباشىىر عمىىى تنميىىة  اسىىتعمالأن ويشىىير )عبىىد الحميىىد وحسىىانين( )تطىىور ذلىىك العنصىىر 

 (052ص،  0222عبد الحميد ، وحسانين ، )                                  نية في كل وقت من أوقات التدريب( القدرات البد
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 عرض نتائج االختبارين القبمي والبعدي لبعض القدرات العقمية ومقياس المعرفة الخططية: 2-2
 (2الجدول )

 لقبمي والبعدي لبعض القدرات العقمية ومقياس المعرفة الخططية لمجموعتين  المعالم االحصائية لالختبارين ايبين 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

نوع 
 الختبار

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ع + س  
ت 

 ع + س   المحسوبة
ت      
 المحسوبة

 دة االنتباهح
 درجة

 

 02,522 012,22 قبمي
        
5,222 

010,222 05,222  
0,222 
 52,252 22,522 02,502 055,222 بعدي 

 تركيز االنتباه
 درجة

 

  5,222 2,522 قبمي
1,221 

2,252 5,220  
 2,212 2,222 0,222 2,222 بعدي 0,222

 درجة تحويل االنتباه
        5,122 2,220 قبمي

5,221 
2,222 2,021 

1,221 
 2,120 2,222 5,222 2,215 بعدي

 التصور العقمي
 درجة

 

  5,122 22,222 قبمي
2,21 

22,122 2,025  
 5,251 21,222 2,121 22 بعدي 2,202

 المعرفة الخططية
 درجة

 

  2,2220 020,222 قبمي
00,222 

052,222 01,021  
 2,252 022,2 2,222 021,222 بعدي 2,222

 (5,51( عمما أن قيمة ) ت( الجدولية = ) 0-05( وأمام درجة حرية )1,12) ≥معنوي عند نسبة خطأ  
 عنويةىي فروق م معظم المتغيراتفي الفروق بين االختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  ان يبين (2الجدول )
( وأمام درجة 1,12) ≥عند نسبة خطأ االختبار البعدي الن قيم )ت( المحتسبة اكبر من قيمة )ت( الجدولية  ولصال 
 اما بالنسبة الى المجموعة الضابطة فظيرت فرق معنوي في .باستثناء تركيز االنتباه  (5,51)( والبالغة 00) حرية

  .متغير التصور العقمي والمعرفة الخططية  فقط 
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 مناقشة نتائج االختبارين القبمي والبعدي لبعض القدرات العقمية والمعرفة الخططية لمجموعتي البحث : 2-2
مجموعىة مىن االلعىاب التسىمية المصىغرة والتىي تىم ادخاليىا فىي ال الاسىتعم تىأثيرويعزو الباحث ىذه الفىروق المعنويىة الىى 

قميىىىة التىىي يحتاجيىىىا العىىىب كىىرة القىىىدم اثنىىىاء اداء الميىىارات الحركيىىىة وىىىىذا البرنىىامج التىىىدريبي لتطىىىوير بعىىض الميىىىارات الع
يتطمب اعمى درجة او مسىتوى مىن القىدرات العقميىة لغىرض فيىم الالعىب لكافىة اجىزاء الميىارات الحركيىة المطمىوب تعمميىا 

لمطمىوب والىذي يىنعكس والتدريب عمييا االمر الذي يؤدي الى اعطاء صورة متكاممة عن طبيعىة االداء الحركىي لمميىارة ا
اذ ان المعرفة الخططية تتطمب من الالعب  التدريب عمييا ،بصورة ايجابية عمى المعرفة الخططية او الخطة المطموب 

 أن يمتمك مستوى جيد من القدرات العقمية من اجل متابعة ومراقبة حركة الكرة  والزمالء والخصم ، ويشير )مختار( 
العب كرة القدم لكي يتمكن من اإلدراك الحقيقي والتدقيق لمموقف بحيىث يسىتطيع أن يىؤدي )إن العمميات العقمية ميمة ل

   (205ص، 0222)مختار،                                      (سرعة المطموبة وبالطريقة السميمةالعمميات الذىنية بال
عىدد مىىن المركبىات الخططيىىة ادى الىى تطىىور االلعىىاب التسىمية المصىىغرة والتىي تشىىتمل بحىد ذاتيىا عمىىى  اسىتعمالكمىا ان 

بعض القدرات العقمية  ، اذ ان المركبات الخططية أعطت لعينة البحث فرصة جديدة لمسيطرة والتحكم في االفكىار  ممىا 
زاد عمىىى قىىدرة التركيىىىز واالنتبىىاه والتصىىىور لىىدييم وذلىىىك بعىىزل العوامىىىل المشىىتتة لالنتبىىىاه ومحاولىىة التركيىىىز عمىىى الجوانىىىب 

لدى المجموعىة الضىابطة  مفروق المعنوية في متغيري التصور العقمي والمعرفة الخططيةلاما بالنسبة  . باألداءبطة المرت
اذ ان أي برنىىىامج التىىىدريبي مسىىىتخدم مىىىن قبىىىل  ،دم مىىىن قبىىىل المىىىدربالىىىى البرنىىىامج التىىىدريبي المسىىىتخ فيعىىىزو الباحىىىث ذلىىىك

لجمىل التكتيكيىة وان كانىت لىيس بالىىمستوى واالىتمىام المطمىوبين المدربين لفئة الشباب او المتقدمين ال يخمىو مىن بعىض ا
فان ذلك ادى الى تطور التصور العقمي والمعرفة الخططية، اذ ان البرنامج التدريبي المستخدم من قبل المدرب  أعطىت 

ممىا يعىزز دقىة المجموعة الضابطة لمالحظة االحساس الحركي لمميىارات ومحاولىة اعادتيىا وتكرارىىا عقميىا  ألفراد فرصة
االشىىارة الحسىىية الذاىبىىة واالتيىىة مىىن العضىىالت اذ ان االحساسىىات الحركيىىة تمعىىب دورًا ميمىىًا فىىي عمميىىة التوافىىق بالنشىىاط 

   لممركبات التي تتطمب التميز من أجزائيا المختمفة 
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 تي البحث لمجموعلبعض عناصر المياقة البدنية والحركية عرض نتائج االختبارات البعدية  2-2
 (2الجدول )

 لبعض عناصر المياقة البدنية والحركية  في كرة القدم لمجموعتي البحث لالختبارات البعدية المعالم االحصائية يبين 

المعىىىىىىىىىالم اإلحصىىىىىىىىىائية       
 العناصر البدنية

 
وحدة 
 القياس

 قيمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
 المحسوبة

 ع±  -س ع±  -س

 جمينالقوة االنفجارية لمر 
 5,222 2,502 22,522 2,222 20,122 سم

 السرعة االنتقالية
 1,222 1,202 2,252 1,001 2,222 ثانية

 الرشاقة
 5,222 1,002 2,112 1,002 2,222 ثانية

 المرونة
 5,222 2,220 01,222 5,222 02,222 سم

 (5,12( الجدولية  )( عمما أن قيمة ) ت5-52( وأمام درجة حرية )1,12) ≥معنوي عند نسبة خطأ    
جميع العناصر البدنية المختارة وجود فروق معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في يبين ( 2الجدول )

الن قيم )ت( المحسوبة اكبر من قيمة )ت(  ولصال  المجموعة التجريبية ، باستثناء عنصر السرعة االنتقالية 
 ( 5,12البالغة )و  (55) رجة حرية( وأمام د1,12) ≥عند نسبة خطأ الجدولية 
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 مناقشة نتائج االختبارات البعدية لبعض عناصر المياقة البدنية والحركية : 2-2
تمرينات خاصة عمى شكل العاب التسمية المصغرة ساىمت استعمال يعزو الباحث تفوق المجموعة التجريبية الى ان 

المجموعة التجريبية اذ ان تمك االلعاب التسمية المصغرة تشتمل عمى العاب  البدنية والحركية لدى القدراتفي تطوير 
الكرة في تمك االلعاب اال انو ال يمكن استعمال البدنية الخاصة اذ انو بالرغم من القدرات ليا ارتباط وثيق بالعناصر و 

جاه او بالمناولة او التيديف والتي اداء أي لعبة من تمك االلعاب ما لم يقم الالعب بالركض او بالقفز او تغيير االت
الحركية القدرات (ق اذ ان ىنالك ربط قوي بين )جاسمعمى القوة االنفجارية والقوة المميزة بالسرعة ويؤكد  باألساسترتكز 

يستطيع اتقان الميارات االساسية لنوع النشاط الرياضي الذي يتخصص  ومستوى االداء المياري ، فالرياضي الذي ال
 ( 22ص ، 5101 ، )جاسم                                                البدنية والحركية ققدرات حالة افتقاره لمفيو في 

 لعاب التسمية المصغرة تمعب دورًا كبيرًا كوسيمة لتنمية المياقة البدنية ق اويشير)المولى والربيعي(ق ان 
 ( 2ص،  5100والربيعي ، )المولى                                                                                                    

استعمال العاب التسمية المصغرة  يعتمد عمى مبدأ  أسموب ويضيف الباحث ان طبيعة تنفيذ الواجبات الحركية في
ىذا المبدأ يعد ضروريًا و  دة التدريبيةمجموعة من العاب التسمية المصغرة والتحول بين ىذه االلعاب المختمفة خالل الوح

حركات ضرب الكرة بممسة واحدة لغرض التيديف أو المناولة ولمسافات  استعمالفي تطوير تمك العناصر، حيث أن 
مختمفة والتحرك السريع الستقبال الكرة والسيطرة عمييا وحركات القفز ودحرجة الكرة وحركات مرجحة الرجمين في عممية 

األطراف السفمى وىذا  استعماللمناولة وحركات تنطيط الكرة كل ىذه الحركات تعتمد بالدرجة األولى عمى التيديف أو ا
ىذه الحركات أو االلعاب خالل الوحدة التدريبية الواحدة  فضاًل  استعمالخصوصية يتميز بيا العب كرة القدم ، وأن 

تطوير ىذه العناصر ، كما أن اختالف االلعاب وتنوعيا  عن ذلك فأن وجود مبدأ  التنوع في االلعاب  كان ليا دور في
العوامل يبعد عامل الممل عند الالعبين ويزيد من حماسيم ودافعيتيم نحو أداء التمارين الميارية ، إذ يعد الدافعية من 

نحو الموضوع أن من الشروط األساسية لمتعمم ىو وجود دافع يدفع المتعمم ق ويشير)الحميري( الميمة في عممية التعمم
                  (الذي يتعممو فالرغبة ىي استثارة داخمية عضوية تجعل المتعمم مستعدًا لمقيام بالنشاط دون اإلحساس بالضيق أو التوتر

 (  02ص ،0222 ، لحميري )ا
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 :تي البحثلمجموع لبعض القدرات العقمية ومقياس المعرفة الخططية ةالبعديات عرض نتائج االختبار  2-2
 (2الجدول )

 لبعض القدرات العقمية والمعرفة الخططية لمجموعتي البحث  لالختبارات البعدية  المعالم االحصائيةيبين 

المعىىىىىىىالم اإلحصىىىىىىىائية       
 العناصر البدنية

 قيمة )ت( المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية 
 المحسوبة

 ع±  -س ع±  -س

 2,222 52,252 22,522 02,502 055,222 / درجة حدة االنتباه

 / درجة تركيز االنتباه
2,222 0,222 2,222 2,212 5,122 

 / درجة تحويل االنتباه
2,215 5,222 2,222 2,120 5,222 

 2,521 5,251 21,222 2,121 22 / درجة التصور العقمي

 5,252 2,252 022,2 2,222 021,222 / درجة المعرفة الخططية 

 (5,12( عمما أن قيمة ) ت( الجدولية = ) 5-52( وأمام درجة حرية )1,12) ≥ معنوي عند نسبة خطأ       
المجموعتين التجريبية والضابطة  في جميع اختبارات القدرات العقمية يبين وجود فروق معنوية بين ( 2الجدول )

( الجدولية البالغة )تمن قيمة كانت اكبر  ( المحسوبة )تالن قيم والمعرفة الخططية ولصال  المجموعة التجريبية 
 (.5-52( وأمام درجة حرية )1,12) ≥( عند نسبة خطأ 5,12)
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 : لبعض القدرات العقمية ومقياس المعرفة الخططية مناقشة النتائج البعدية 2-2
لعاب ىذه اال استعماليعزو الباحث تفوق المجموعة التجريبية الى فاعمية برنامج االلعاب التسمية المصغرة ، اذ ان 

أداء تمك االلعاب الخططية تفرض عمى الالعب جممة من لعبت دورًا ىامًا وكبيرًا في تطوير القدرات العقمية ، حيث ان 
الميارات العقمية تبدأ من االنتباه ثم التوكيد وثم تركيز االنتباه ثم التصور العقمي وصواًل الى االستجابة الحركية لغرض 

ة من الالعب أدائيا  عمى أساس أن المركبات الخططية ترفع مستوى اداء الالعبين حل الواجبات الحركية المطموب
أن المطموب من الالعب او المتعمم أن يقوم بتطبيق أشكال متنوعة ) (Arnold)تيجة لتأثير ىذه االلعاب ، ويشيرن

لحاالت المعب الحقيقية قدر لتنفيذ الميارة بأوضاع مختمفة وأن ينمون عمى اداء الميارة في مواقف مشابو أو مقارب 
  (Arnold. 1981.p78)                                                                                    ( االمكان

تعد لعبة كرة القدم من الفعاليات التي تحتاج الى الكثير من المتطمبات الخاصة بيا ومنيا الميارات العقمية التي تمعب و 
رئيسا في السموك الحركي وذلك من خالل اإلقالل من الحركات الزائدة واالقتصاد بالجيد المبذول ودقة في أتخاذ  دوراً 

القرار نتيجة معمومات دقيقة وبرامج حركية متنوعة مخزونة في الذاكرة مما يودي الى حصول االستجابة الحركية الدقيقة 
 اجو لعبة كرة القدموبالتالي الوصول الى الالعب المتكامل الذي تحت

وتعد العمميات العقمية من أىم العوامل والمحددات في عممية تعمم الميارات الحركية والقدرات الخططية وىناك مراحل 
من دخوليا الى الجياز العصبي المركزي ثم تحديدىا  ومن ثم البحث في الذاكرة عن  ابتداءتمر بيا العمميات العقمية 
القدرات الحركية  امتالكوتفاعل العمميات العقمية يودي الى  انسجاموكما ىو معروف أن  معمومات ليا عالقة بيا ،
 ( 21-22ص،  5112دمحم وغازي ،)                             ىذه العمميات بدرجة أو بأخرى ق الخاصة التي تتدخل فييا 

تطوير الجوانب الميارية لالعب كرة القدم كونيا وتعد العاب التسمية المصغرة  واحدة من أىم االساليب التي تعمل عمى 
مشابية لواجبات الالعب في ظروف المنافسات ، أذ تجمع أكثر من ميارة في التمرين الواحد فضال عن نوعيا مما 

تجمع حاالت المعب جميعيا لتحتم عمى  األلعابيودي الى زيادة عنصري الرغبة والتشويق عند ممارستيا . وأن ىذه 
 وبدون فقدان جيد كبير ليودي الميارة بشكل فعال. بانسيابنتباه الشديد ليتحرك وفق المتغير الجديد الالعب اال

ا ما ان العاب التسمية المصغرة تسرع من عممية تطوير عناصر التكنيك االساسية والتكتيك اذويشير)المولى والربيعي( )
تمرينات مشابية لمعب كمما حقق نتائج  استعمالكمما زاد  ( ق انوتم استخداميا بطريقة مالئمة(  ويضيف )ميدي وىيدان

   (012ص ، 5101ميدي ، وىيدان ،)                            ت العقمية والخططية في المعبة قافضل في تطوير الميارا
عينة البحث كما أن المركبات الخططية التي تحتوييا بعض االلعاب التسمية المصغرة أدت الى تطور التصور العقمي ل

اذ أن التفكير بالصورة يسبق التفكير بالكممات في اكثر االحيان فضاًل عن  ذلك فان الصور ىي الناطق الفعمية التي 
يكتسب االنسان خبرتو منيا ، أما الكممات فيي مجرد دالالت صوتية عمى تمك المناطق . فضاًل عن ان العاب التسمية 

د من االلعاب الخططية تودي الى عزل االفكار غير مطموب التركيز عمييا أذ المصغرة والتي تتضمن في محتواىا عد
يكون التركيز عمى  الميارات  والخطة المطموب تنفيذىا من قبل الالعب  أثناء التمرين الواحد . وىذا يودي بالتالي الى 

 .تحسن قدرة القدرات العقمية وبالتالي تطوير المعرفة الخططية لدى الالعب 
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 ستنتاجات والتوصيات :اال -2
 االستنتاجات : 2-0
 القدراتكان لبرنامج العاب التسمية المصغرة والبرنامج المتبع من قبل المدرب تأثير فعال وايجابي في تطوير بعض  -0

 .ةفاوتتوبدرجات مالبدنية والقدرات العقمية والمعرفة الخططية لدى العبي كرة القدم قيد الدراسة 
البدنية والقدرات العقمية  والمعرفة الخططية  القدراتية عمى المجموعة الضابطة في بعض تفوق المجموعة التجريب -5

 في كرة القدم في االختبار البعدي .
 
 التوصيات :  2-5
 العاب التسمية المصغرة في الوحدات التدريبية المخصصة لالعبي كرة القدم . استعمالضرورة  -0
 ه االلعاب عمى بعض الميارات الحركية .ىذ تأثيرلمعرفة اجراء بحوث مشابية  -5
 يمكن استعمال بعض ىذه االلعاب لدى فئة الشباب والناشئين -2
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 المصادر
تأثير أساليب تىدريبية لتنمية القىوة االنفجارية لمرجمين والذراعين في دقة التصويب (ق 0222سعد محسن ) إسماعيل، -

 ، جامعة بغدادكمية التربية الرياضية أطروحة دكتوراه غير منشورة، قدعاليًا في كرة الي البعيد بالقفز
لتربية الرياضية ، ( ق التدريب الرياضي اساسيات منيجية ق المطبعة المركزية ، كمية ا5101)ابراىيمليث  جاسم، -

 جامعة ديالى 
أسموبي التمرين المكىثف  الاستعمتعميمي ب -تأثير برنامج تمييدي( ” 0222الحميري ، ميسر مصطفى إسماعيل ) -

رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية  “والموزع فىي اكتساب بعىض ميارات التنس المنفصمة واالحتفاظ بيا 
 الرياضية ، جامعة بغداد .

 ( ق بناء اختبار التفكير الخططي في الثمث اليجومي وعالقتىو بالىذكاء لالعبىي5112) دمحم احمد  عمي حسين طبيل، -
 ية الرياضية ،جامعة الموصلكمية الترب الدرجة الممتازة بكرة القدم قرسالة ماجستير غير منشورة،

أسىىس التىىدريب الرياضىي لتنميىة المياقىة البدنىىية فىىي ( : ”  0222عبىد الحمىىيد ، كمىال ، وحسىانين ، محمىىد صىبحي )  -
 بي ، القاىرة .دار الفكر العر  “  دروس التربية البدنية بمدارس البنين والبنات

لىدى  البدنيىةبعىض القىدرات  تطىويرفىي  الصىغيرةاأللعىاب  اسىتعمال( ق اثىر 5112)  خميىل جميىل ، قحطىانالعىزاوي  -
 االول. جامعة ديالى . ، العدد الرياضة عموم مجمةحراس المرمى بكرة القدم  ق

، ترجمة دمحم نبيل نوفل وآخرون، مكتبة 3ط، مناىج البحث في التربية وعمم النفس العام  "(0222) فان دالين، ديوبولد 
 .المصرية، القاىرة األنجمو

 . ،القاىرة ، دار الفكر العربي0ط “ مدخل تطبيقي -وظائف أعضاء التدريب ( :” 0222القط ، دمحم عمي ) -
ر تمرينىىات مشىىابية لحركىىات المعىىب فىىي تطىىوي اسىىتعمال تىىأثير(:ق 5101ميىىدي، شىىروق كىىاظم، وىيىىدان ،حسىىام دمحم ) -

 بعض الميارات اليجومية في كرة اليد ق مجمة عموم الرياضة ، العدد االول
، دار الكتىىب  0ق ط العىىاب التسىىمية المصىىغرة بكىىرة القىىدم( ق  5100المىىولى، موفىىق مجيىىد ، والربيعىىي ، كىىاظم عبىىد )  -

        بغداد .والوثائق، 
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 ( 5الممحق )
 مفتاح التصحي  الختبار التفكير الخططي اليجومي )المواقف الخططية اليجومية(

 د ج ب أ رقم الموقف د ج ب أ رقم الموقف
0 0 5 2 2 55 5 0 2 2 
5 5 0 2 2 52 0 2 2 5 
2 2 2 5 0 52 2 5 2 0 
2 0 2 2 5 52 0 2 2 5 
2 2 5 2 0 52 5 2 0 2 
2 2 2 5 0 52 5 0 2 2 
2 0 5 2 2 52 0 5 2 2 
2 2 5 2 0 52 2 0 5 2 
2 2 0 2 5 21 0 2 5 2 
01 2 5 2 0 20 2 2 0 5 
00 0 2 2 5 25 2 5 2 0 
05 2 5 2 0 22 2 2 5 0 
02 2 5 0 2 22 2 2 0 5 
02 2 5 0 2 22 2 2 0 5 
02 5 2 2 0 22 2 5 2 0 
02 0 5 2 2 22 2 0 5 2 
02 2 2 5 0 22 2 2 0 5 
02 0 2 5 2 22 2 2 0 5 
02 2 2 0 5 21 5 2 2 0 
51 2 5 0 2 20 2 2 0 5 
50 5 2 2 0      

 
 


