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 تأثير استخداـ إستراتيجية التعمـ اإلتقاني في تعمـ بعض الميارات األساسية بكرة القدـ لمطبلب
 ـ. سناف عباس عمي           ـ. كساـ تكفيؽ حمادم

 كمية التربية الرياضية / جامعة ديالى  التربية األساسية  / كميةجامعة بابؿ
 . التعريؼ بالبحث 9

 المقدمة كأىمية البحث   9.9
إذ إف المتعمـ ىػك ، إف الفكرة الجكىرية في التعمـ تعتمد عمى القابمية كاالستعداد كمقدار الكقت الذم يحتاجو المتعمـ  

مكانيتو ىي الغاية األساس فػي ىػذه العمميػة كالتػي تتطمػب االىتمػاـ الشػامؿ ، محكر العممية التعميمية كتنمية قدراتو كقابمياتو كا 
ية متنكعة تخدـ عممية التعمـ كتكافر فرصػة تحقيػؽ األداء األمثػؿ لمميػارات الرياضػية المختمفػة كالدقيؽ في تكافر مكاقؼ تعميم

 .التي تعكس قدرة المتعمـ عمى فيـ أجزاء الميارة أك الحركة كمككناتيا
فييا إذ تباينت ، كىناؾ الكثير مف األساليب التعميمية التي استخدمت في تعمـ الميارات الرياضية كما زالت تستخدـ  

بما ، لذا سعى الخبراء كالباحثكف إلى إيجاد أساليب تخدـ األلعاب كالفعاليات الرياضية كافة، نسب النجاح في األداء الميارم
مكانياتيـ كنتيجة لمتطكر الحاصؿ في األداء الميارم في لعبة كرة القدـ سعى الخبراء  .يتبلءـ مع قابميات األفراد المتعمميف كا 

اد كسػائؿ كأسػاليب تعميميػة كتدريبيػة لتطػكير مياراتيػا األساسػية التػي تحتػاج إلػى دقػة كتكقيػت عػالييف عنػد كالمدربكف إلى إيجػ
كليػػذا فأنيػػا تحتػػاج إلػػى الكثيػػر مػػف التػػدريب المسػػتمر حتػػى يصػػؿ الطالػػب إلػػى المسػػتكل الجيػػد فػػي األداء مػػف حيػػث ، أداءىػػا

ياضػػية ذات الجماىيريػػة الكاسػػعة كمياراتيػػا عديػػدة كمتنكعػػة كىػػي السػػيطرة كاإلتقػػاف. إذ تعػػد لعبػػة كػػرة القػػدـ مػػف االلعػػاب الر 
تحتاج الى العديد مف المعمكمات الحديثة التي تسيـ في تطكير المستكل الميارم لمطبلب كزيادة خبراتيـ كسػرعة تعمميػـ ليػا 

يػػػد محػػػدد كمػػػا كعمػػى ىػػػذا األسػػػاس أصػػػبح الػػػتعمـ مطمكبػػػان فػػي كقتنػػػا الحاضػػػر لمػػػا يحققػػػو مػػػف اىػػداؼ كثيػػػرة ضػػػمف كقػػػت كج
كتػأتي أىميػة ىػذا .الحصكؿ عمى المعمكمات الحديثة التي تخص الفعاليات كااللعاب الرياضية المتعددة كمنيػا لعبػة كػرة القػدـ

البحث بككف إستراتيجية التعمـ اإلتقاني مف اإلستراتيجيات التعميمية الحديثة التي تسػاىـ بشػكؿ فاعػؿ فػي تفعيػؿ دكر الطالػب 
األساسية بكػرة القػدـ. إذ إف تنظػيـ عمميػة الػتعمـ كاسػتخداـ الطرائػؽ العمميػة السػتثمار ىػذه اإلسػتراتيحية  بتعمـ بعض الميارات

ىػػػي المػػػنيج العممػػػي الػػػذم يػػػراد منػػػو رفػػػع المسػػػتكل التعميمػػػي كتحقيػػػؽ أىػػػداؼ العمميػػػة التعميميػػػة بشػػػكؿ فعػػػاؿ بمػػػا يخػػػدـ ىػػػذه 
 الميارات كالتسريع تعمميا. 

  مشكمة البحث  0.9
ؿ متابعة الباحثاف لممفاىيـ التعميمية الحديثػة فػي كميػات التربيػة الرياضػية كأقسػاميا الحػظ قمػة االىتمػاـ بػتعمـ مف خبل  

فضػػبلن عػػف قمػػة اسػػتخداـ اإلسػػتراتيجيات العمميػػة الحديثػػة األمػػر الػػذم ، بعػػض الميػػارات األساسػػية بكػػرة القػػدـ كالتػػدريب عمييػػا
ت التعميمية كجدكلتيا بما يخدـ العممية التعميمية كالسيما أف أغمب طػبلب المرحمػة يدعكا إلى أىمية استخداـ تمؾ اإلستراتيجيا

  .األكلى اليستطيعكف أداء الميارات بشكؿ فني صحيح
لػػذا ارتػػأل الباحثػػاف القيػػاـ بدراسػػة عمميػػة جػػادة ليػػذه المشػػكمة مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ االتقػػاني ضػػمف   

ف قبؿ الكمية كبما يتناسب مع نكع الميارة مف ناحية كمسارىا الحركي كبناءىا الظاىرم يمكػف مػف المنيج التعميمي المعتمد م
 خبللو االرتقاء بمستكل أداء الميارات كتطكيرىا كالكصكؿ بالطبلب إلى مستكل أفضؿ. 

 أىدفا البحث   3.9
 ة بكرة القدـ. التعٌرؼ عمى تأثير أسمكب التعٌمـ االتقاني في تعمـ بعض الميارات األساسي -ُ
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التعػػٌرؼ عمػػى الفػػركؽ اإلحصػػائية بػػػيف المجمكعػػة التجريبيػػة كالضػػابطة فػػي تعمػػػـ بعػػض الميػػارات األساسػػية بكػػرة القػػػدـ  -ِ
  باالختبار البعدم.

 
 البحث  فرضا  9.9
ح البعػدم فػي ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختباريف القبمي كالبعدم لؤلسمكب االتقاني كاألسػمكب المتبػع كلصػال .ُ

 تعٌمـ بعض الميارات األساسية بكرة القدـ. 
ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالمجمكعػػػة الضػػػابطة باالختبػػػار البعػػػدم فػػػي تعمٌػػػـ بعػػػض  .ِ

 الميارات األساسية بكرة القدـ. 
 مجاالت البحث  9-9

  .َُِِ -َُُِجامعة بابؿ لمعاـ الدراسي  –ربية الرياضية المجاؿ البشرم: طبلب المرحمة األكلى في كمية الت ُ.ٓ.ُ
 .َُِِ/  ّ/  ٖكلغاية  َُِِ/  ُ/  ِٗالمجاؿ الزماني:المدة مف  ُ.ٓ.ِ

  .جامعة بابؿ -المجاؿ المكاني: الممعب الخاص بكرة القدـ في كمية التربية الرياضية  ُ.ٓ.ّ 
 الدراسات النظرية كالدراسات السابقة  -0
 ت النظريةالدراسا 0-9
 (بمػػـك)يعتمػػد ىػذا النػػكع مػػف الػتعٌمـ عمػػى نظريػات الػػتعٌمـ السػػمككية مػف جيػػة كعمػى فكػػرة : إسػتراتيجية الػػتعٌمـ االتقػاني ُ-ُ-ِ

المتمثمػػة فػػي أف الفػػركؽ الفرديػػة فػػي المحصػػمة النيائيػػة لمتػػدريس ىػػي نتيجػػة إف بعػػض التبلميػػذ يتعممػػكف بشػػكؿ أسػػرع مػػف 
كقت أطكؿ حتى تتـ عممية التعٌمـ فإذا سمحنا لمتبلميذ بأف يدرسكا بحسب ما يحتاجكنػو  كاف بعضيـ يحتاج إلى، اآلخريف
  .نجد أنيـ يصمكف إلى نفس المستكل مف إتقاف المعارؼ كالميارات المختمفة، مف كقت
مـ قػد كعدـ السماح ليـ بأف يأخذكا كقػتيـ الكػافي لمػتع، أف حاجة بعض التبلميذ إلى كقت أطكؿ لمتعمـ (بمـك)كيرل  

كعميو البد مف أف يككف مف أىػـ المبػادئ التدريسػية حصػكؿ التبلميػذ عمػى الكقػت ، يظيرىـ في نظر اآلخريف بأنيـ مختمفكف
أم أف أعطػػػاء الطمبػػػة المتػػػأخريف دراسػػػيان الكقػػػت الػػػذم يحتاجكنػػػو لػػػتعمميـ يسػػػاعدىـ عمػػػى تحقيػػػؽ األىػػػداؼ ، الكػػػافي لمػػػتعمـ

  .(ُ)يف فعمى األقؿ لدل بعضيـإف لـ يكف لدل جميع المتعثر ، التربكية
كالتػدريس يسػتخدـ إليصػاؿ الطمبػة إلػى مسػتكل السػيطرة عمػى ، فيػك خيػار المػتعمـ، كلمتعٌمـ االتقاني تعريفػات عديػدة 

(ِ)الكحدات الرئيسة فػي التعمػيـ قبػؿ السػماح ليػـ باالنتقػاؿ إلػى الكحػدة التعميميػة البلحقػة
 (Matzier ُِٗٗ، مػاتزر)كعٌرفػو ، 

دمة منطقية ألف المتعمميف يجب أف يكتسبكا الميارة بزيادة في مقػدار تعمميػا كبتقػدـ متسمسػؿ أك متعاقػب كبشػرط أف بأنو " مق
  .(ّ)كقبؿ اإلقداـ عمى أداء الميارات الصعبة كالمركبة"، يككنكا قد تعممكا الميارة بإتقاف

إذ ، ة متسمسػػمة عمػػى نحػػك ىرمػػي كتعميميػػاإلػػى أنػػو " تقنيػػة تعميميػػة لتػػدريس مػػادة تعميميػػ (ُٖٗٗ، فريػػد كامػػؿ)كتطػػرؽ 
أك في عدة حصػص ، تعطى في حصة صفية كاحدة، تككف الميارة المراد تعمميا مجزأة إلى كحدات أك أقساـ مميزة ككاضحة

                                                           

 . َِّص (،َُٗٗ: )الككيت، مطابع الككيت تايمز، التعٌمـ في عمـ النفس التربكمبدر عمر العمر؛  (ُ)
(ِ)  Denese. D and Jackie S.: Mastery Learning in Public School: (Volda State University. 
December 1990. P. 1. http:// www).  
(ّ)  Matzier. M. W: Analysis of Mastery Learning System of Instruction for Teaching Tennis, 
Human Kinetics, Sport Pedagogy, 1992 , PP. 63 - 70.  
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 -%َٖ)فإذا لـ يصمكا إلى درجة اإلتقاف في ىذا االختبار ، كيعطى الطمبة اختبار في نياية كؿ جزء، خبلؿ األسبكع الكاحد
  .(ْ)"المعاد كتدريس إضافييف حتى يصبحكا قادريف عمى تحصيؿ درجة اإلتقاف في االختبار، فأنيـ يزكدكف بكقت (،%َٗ

التعٌمـ االتقاني عمى أنو " تحقيؽ المتعمـ مجمكعة محػددة مػف األىػداؼ األساسػية التػي تتنػاكؿ  (Block ُْٕٗ، بمكؾ)كيرل 
إذ يعطػػى الطمبػػة مػػدة زمنيػػة ، إلػػى أغػػراض دقيقػػة تقسػػـ إلػػى كحػػدات تعمٌػػـكالتػػي تتػػرجـ  (أىػػداؼ الػػدرس)محتػػكل مػػادة التعمػػيـ 

  .(ُ)كبعد ذلؾ يجرم التقييـ بكاسطة اختبارات التشخيص" ، إلكماليا
 (ِ) فرضيات لمتعمـ االتقاني ىي: -
  .إف ىناؾ فرقان بيف التبلميذ في مقدار الكقت كالتدريب البلزميف إلتقاف المادة التعميمية المعينة .ُ
عامػؿ مػع ىػذه الفػركؽ البػد مػف ترتيػب الشػركط التػػي يسػتطيع فييػا كػؿ تمميػذ أف يػتعمـ الكحػدات الدراسػية التاليػة خػػبلؿ لمت .ِ

  .الكقت الذم يناسبو ككمية التدريب التي يحتاجيا
أف تبلميػذ فػ، ككجػدت الشػركط التدريبيػة التػي تشػٌجع عمػى الػتعٌمـ الػذاتي، إذا تكافرت في المدرسة المكاد التعميمية المناسبة .ّ

  .المدرسة االبتدائية قادركف عمى التعٌمـ بأقؿ قدر ممكف مف تكجييات المدرس
يجب أف ال يسػمح لػو ، مف السيؿ إلى الصعب، كالتي رتبت بشكؿ متتاؿو ، التمميذ الذم يدرس الكحدات الدراسية لمادة ما .ْ

  .درجة مقبكلة باالنتقاؿ إلى الكحدة التالية قبؿ أف يككف قد أتقف الكحدة السابقة إلى
فػػإف مػػف المفيػػد لمتمميػػذ كالمػػدٌرس كجػػكد اختبػػارات تقكيميػػة لتقػػدـ ، إذا سػػمح لمتمميػػذ بالسػػير تبعػػان لمسػػرعة الفرديػػة لكػػؿ مػػنيـ .ٓ

  .تعطي كمييما فكرة عما كصؿ إليو التمميذ في تحصيمو الدراسي، التمميذ
كتشػػػخيص حاجػػػات ، التعمػػػيـ لمجماعػػػات الصػػغيرة منيجيػػان البػػػد أف ينشػػغؿ المػػػدرس بمتطمبػػػات التعمػػيـ الفػػػردم كمتطمبػػات .ٔ

  .كحفظ السجبلت كغيرىا، كتسجيؿ الدرجات، كتخطيط منياج تعميمية أكثر مف انشغاليـ بأعماؿ كتابية، التبلميذ
كتنفيػػذ مناىجػػو الدراسػػية أكثػػر ممػػا يتحممػػو التمميػػذ فػػي ، يفتػػرض فػػي كػػؿ تمميػػذ أف يكػػكف مػػتحمبلن لمسػػؤكليتو فػػي التخطػػيط .ٕ

  .دمالصؼ العا
 .يمكف لممتعمـ أف يتعمـ إذا ما أتيحت الفرصة لمتبلميذ كي يساعدكا بعضيـ بعضان بطريقة مف الطرائؽ .ٖ

  :(ُ)كتيدؼ إستراتيجية التعٌمـ االتقاني إلى
 مساعدة كؿ تمميذ عمى أف يعمؿ كينجز كفقان لسرعتو الخاصة بو عبر الكحدات الدراسية المتتالية.  
  إلى درجة مف اإلتقافتطكير قدرة كؿ تمميذ ليصؿ.  
 تطكير المبادرة الذاتية كالتكجيو الذاتي لدل التبلميذ.  
 رعاية نمك كتطكير قدرة كؿ تمميذ عمى حٌؿ المشاكؿ.  
 تشجيع التقييـ الذاتي كالدافعية لمتعٌمـ. 

 :(ِ)افرىا ليككف إتقاف التعمـ عاليان الظركؼ الكاجب تك 

                                                           

 . َُٕ(، صُٖٗٗ، )دبي، مكتبة الفبلح، التقكيـ في التربيةأساسيات القياس ك فريد كامؿ أبك زينة؛  (ْ)
(ُ)  Block J: An Exploration of Two Correction Procedure Used in Mastery Learning 
Approaches to Instruction; (Journal of Educational Psychology, No. 6. 1974).  
(ِ)  Bruce Jogce Marsha Weil, Models of Teaching, 3rd ed. Prentice Hall of India, New 
Delhi, 1990, PP. 318 - 320.  

 . ِّْ(، صُّٖٗ: )اإلسكندرية، مطابع الفف، المناىج المعاصرة( فكزم طو إبراىيـ، رجب الكزة ؛ ُ)
 . ُٗٗٗبغداد. جامعة –( صباح العجيمي؛ التعٌمـ مف أجؿ التمكف، محاضرة في مادة عمـ النفس، كمية التربية الرياضيةِ)
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فالطالب الذم لـ يتمكف مف تعٌمـ مكضكع معػيف ، اح الكصكؿ إلى اإلتقافإف الكقت مفت (كاركؿ)يرل  :الكقت المناسب .ُ
كتشير الدراسات إلى انو ليس مشكمة أف يضيؼ بعػض الطمبػة كفقػان لمػتعمـ أكثػر  .بشير كاحد قد يتعممو بشيريف أك ثبلثة

 .مف غيرىـ طالما انو يتضمف الكصكؿ إلى اإلتقاف
مػػادة التعميميػػة كتفسػػيرىا كترتيػػب عناصػػرىا مػػف الكضػػع األمثػػؿ لمػػدارس فكممػػا اقتػػرب أسػػمكب عػػرض ال :نكعيػػة التػػدريس .ِ

 فإننا نضمف تعٌممان أكثر كفاءة. 
كجػػػد أف المػػػذاكرة الجماعيػػػة التػػػي تػػػتـ بػػػيف مجمكعػػػات صػػػغيرة مػػػف الطمبػػػة يسػػػتطيعكف فيػػػـ بعػػػض  :المػػػذاكرة الجماعيػػػة .ّ

 المكضكعات مف عرض الدرس كمف قراءة الكتاب فقط. 
 م ينبغي قصر استخدامو عمى الحاالت التي ال تفيد معيا الطرائؽ السابقة. الذ :التدريس الخاص .ْ
  .إذ تتناسب مع مختمؼ القدرات كالخصائص عند الطمبة :تنكع الكتب المدرسية .ٓ
، كىػذه مرتبطػة بالرغبػة كالميػؿ نحػك المكضػكع المػتعمـ، ىي الكقت الذم يرغب الدارس فػي تمضػيتو فػي الػتعٌمـ :المثابرة .ٔ

  .ع كالتعزيز دكران ميمان في ىذا المجاؿيؤدم التشجي
االىتماـ بتطكير القدرة عمى فيـ الػدرس لػدل الطمبػة عػف طريػؽ تطػكير القػدرة المفظيػة ليػـ لمػا  :القدرة عمى فيـ الدرس .ٕ

  .ليا عبلقة بالقدرة عمى فيـ الكتاب المدرسي
  :الميارات األساسية بكرة القدـ 0-9-0
القػػدـ ىػػي عبػػارة عػػف كػػؿ الحركػػات الضػػركرية كاليادفػػة التػػي تػػؤدم لغػػرض معػػيف فػػي إطػػار إف الميػػارات األساسػػية بكػػرة     

قانكف المعبة سكاء كانت ىذه الحركات بالكرة أك بدكف الكرة كما اف الميارات األساسية ىي مركب مف عكامػؿ عػدة يسػتعمميا 
  (ُ)البلعب في المباراة كالميارات الفردية كالمعب الجماعي". 

  :(ِ)يارات االساسية بكرة القدـ الى كتنقسـ الم 
  .ميارات اساسية بدكف كرة - أ
   .الجرم كتغير االتجاه .ُ
  .الكثب .ِ
  .الخداع كالتمكيو بالجسـ .ّ
  .كقفة البلعب المدافع .ْ
  .(ّ)ميارات اساسية بالكرة  - ب
  .الدحرجة .ُ
  .المناكلة .ِ
  .التيديؼ .ّ
  .السيطرة .ْ
  .االخماد .ٓ
  .المراكغة كالخداع .ٔ
  .القطع كالشطح .ٕ

                                                           

 . ُٓ(، صُٗٗٗ: )عماف، دار الخميج، الميارات االساسية بكرة القدـ، تعميـ تدريبيكسؼ الـز كماش؛  (ُ)
 .ِٕٕ(، صُْٗٗ: )القاىرة، دار الفكر العربي، االسس العممية في تدريب كرة القدـحنفي محمكد مختار ؛  (ِ)
: )المكصؿ، دار ِ، طدـ لطبلب كميات كاقساـ التربية الرياضيةكرة القزىير الخشاب، كمحمد خضر اسمر الحياني؛  (ّ)

 . ُِْ(، صُٗٗٗالكتب لمطباعة كالنشر، 
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َُُ 

  .كرة بالرأسضرب ال .ٖ
  .الرمية الجانبية .ٗ

  .المكاتفة .َُ
   :ميارة الدحرجة 0-9-0-9
 ميارة الدحرجة  :اكالن 

الىميتيا في التقدـ بػالكرة باتجػاه ىػدؼ المنػافس كالػتحكـ بيػا اثنػاء  .كتعد الدحرجة بالكرة ضركرة اساسية بكرة القدـ 
اليدؼ مف الدحرجة ىك الكصكؿ الى اليدؼ المنػافس باسػرع كاحيانان يككف  .اك لمحاكلة فتح ثغرات بدفاع المنافس، الدحرجة

كالقياـ بعممية التيديؼ كعميو يجػب عمػى البلعػب اف يتمتػع بامكانيػة عاليػة لمدحرجػة بػالكرة كالسػيطرة عمييػا مػف  .كقت ممكف
مميػة انتقػاؿ ميػارة الدحرجػة ىػي "ع .اجؿ التخمص مف العبي الفريؽ المنافس عممان اف الدحرجة يجب اف تخدـ خطػط المعػب

 .(ُ)البلعب مع الكرة مف مكاف الى مكاف اخر في الممعب" 
  :(ِ)كلميارة الدحرجة انكاع عدة  
  .دحرجة بكجو القدـ الخارجي .ُ
  .دحرجة بكجو القدـ الداخمي .ِ
  .دحرجة بكجو القدـ االمامي .ّ

 : (ّ)كعند اداء ميارة الدحرجة البد مف اتباع النقاط الميمة كىي كاآلتي 
  .الكرة قريبة مف قدـ البلعب قدر االمكاف كال يدعيا تتدحرج بعيدان عنواف تككف  .ُ
 .اف يككف النظر الى االعمى اثناء الدحرجة لمبلحظة فراغات الخصـ .ِ
  .لكي يحافظ البلعب عمى سيطرتو عمى الكرة كمكازنة جسمو يجب اف يككف منحنيان قميبلن الى االماـ .ّ
  .يستطيع البلعب التحرؾ المحافظة عمى التكازف كعدـ التصمب لكي .ْ

  :ميارة المناكلة 0-9-0-0
فػاف الفريػؽ يتمتػع افػراده بارسػاؿ منػاكالت متقنػة ، تعد ميارة المناكلة مف اكثر الميارات استخدامان مػف قبػؿ البلعبػيف 

ؽ الػػذم ال يػػتمكف مػػف تنفيػػذ الكاجبػػات المكمػػؼ بيػػا سػػكاء فػػي الػػدفاع اك فػػي اليجػػـك كالعكػػس ىػػك الصػػحيح فاننػػا نػػرل اف الفريػػ
كتسمى كرة القدـ لعبة المناكالت عمى الرغـ مػف  .يتمتع افراده بارساؿ مناكالت متقنة فاف ذلؾ سكؼ يؤثر عمى نتيجة المباراة

 . (ُ)اختبلؼ المدارس الكركية في تسمية الخطط كالتشكيبلت
  :(ِ)كلميارة المناكلة انكاع عدة تقسـ الى ما يأتي  
 بطيئة(  –متكسطة  –كية مف ناحية قكة دفع الكرة: )ق .ُ
  .ارضية( –متكسطة  –)عالية :مف ناحية االرتفاع .ِ
 قريبة(  –متكسطة  –)بعيدة :مف ناحية المسافة .ّ
 قطرية(  –عريضة  –خمفية  –مف ناحية االتجاه:)امامية  .ْ

  :(ّ)كعند اداء ميارة المناكلة البد اتباع بعض النقاط الميمة كىي كاآلتي 

                                                           

 . ُْْ، صُٗٗٗ، مصدر سبؽ ذكرهزىير قاسـ الخشاب، كمحمد خضر اسمر الحياني ؛  (ُ)
 . ٖٗ، صُٗٗٗ، مصدر سبؽ ذكرهيكسؼ الـز كماش ؛  (ِ)
 . ْٓ(، صُُٖٗ، )ترجمة( سمطاف جرجيس حامد: )بغداد، مطبعة منير، ياكرة القدـ اصكليا... فنكنبكب كيمسكف؛  (ّ)
 . ٖٗ، صُٗٗٗ، مصدر سبؽ ذكرهيكسؼ الـز كماش؛  (ُ)
 . َٕ، صُْٗٗ، مصدر سبؽ ذكرهحنفي محمكد مختار ؛  (ِ)
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ُُُ 

  .البلعب قدر االمكافاف تككف الكرة قريبة مف  .ُ
  .اف يككف نظر البلعب الى االعمى اثناء المناكلة .ِ
  .اف يككف جسـ البلعب منحنيان قميبلن الى االماـ .ّ
  .المحافظة عمى التكازف كعدـ التصمب لكي يستطيع البلعب التحرؾ .ْ

  :ميارة االخماد ّ-ِ-ُ-ِ
يػػا تشػػمؿ جميػػع انحػػاء الجسػػـ ماعػػدا )اليػػديف( كاف تعػػد ميػػارة االخمػػاد ميػػارة كاسػػعة كمتعػػددة مػػف حيػػث التنفيػػذ الن 

البلعب الجيد كالماىر ىك الذم يستطيع اف يخمد الكرة القادمة باتجاه الجزء الذم يراه مناسبان باسرع كقت ممكػف كباقػؿ جيػد 
ارة اك ضػػياع فػػي االداء كاف أم خطػػأ فػػي االخمػػاد قػػد يػػؤدم الػػى خسػػ .كعميػػو فػػاف ىػػذه الميػػارة تتطمػػب تكقيتػػان سػػريعان كدقيقػػان 
 . (ْ)فرصة ال تعكض في تحقيؽ اليدؼ كمف ثـ الفكز

  :(ٓ)كلميارة االخماد انكاع عدة ىي كاآلتي  
  .اخماد بالقدـ .ُ
  .االخماد بالفخذ .ِ
  .االخماد بالصدر .ّ

  :(ُ)كعند اداء ميارة االخماد البد مف اتباع بعض النقاط الميمة كىي كاآلتي 
  .كة السيطرة عمى الكرةتييئة الجسـ بصكرة عامة لمقياـ بحر  .ُ
الجزء الذم يستعمؿ لحركة االخماد يجب اف يسحب لمخمؼ قميبلن كالػى االسػفؿ كتأكيػد عمػى عػدـ ارتػداد الكػرة عنػد  .ِ

  .اخمادىا
  .تككف عيف البلعب عمى الكرة لحظة تسمميا .ّ
سػػيطرة ككػػذلؾ خفػػة حمايػػة الكػػرة اثنػػاء السػػيطرة عمييػػا عػػف طريػػؽ الجسػػد مػػع اىميػػة تػػكازف الجسػػـ اثنػػاء محاكلػػة ال .ْ

  .كمركنة االداء
 
 منيج البحث كاجراءاتو الميدانية  -3
  منيج البحث 3-9
 استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي لمبلئمتو مشكمة كأىداؼ البحث.  
 مجتمع البحث كعينتو  3-0

-َُُِالدراسػػي جامعػػة بابػػؿ لمعػػاـ  –اشػػتمؿ مجتمػػع البحػػث عمػػى طمبػػة المرحمػػة األكلػػى بكميػػة التربيػػة الرياضػػية  
( طالبػان مػكزعيف َْأختيػرت عينػة البحػث بالطريقػة العشػكائية المنتظمػة كالتػي بمغػت )، ( طالبػان َُِكالبالغ عددىـ )، َُِِ

 ( طالبان لكؿ مجمكعة.َِعمى المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة بالتساكم كبكاقع )
 الكسائؿ كاألدكات كاألجيزة المستخدمة  3-3
 جمع المعمكمات  كسائؿ 3-3-9

  :استعاف الباحث بالكسائؿ البحثية التالية

                                                                                                                                                                                     

 . ُْْ، صُٗٗٗ، مصدر سبؽ ذكرهزىير قاسـ الخشاب، كمحمد خضر اسمر الحياني ؛  (ّ)
 . ُٗٓ، صُٗٗٗ، مصدر سبؽ ذكرهمحمد خضر اسمر الحياني ؛  زىير قاسـ الخشاب، (ْ)
 . َٓ، صُُٖٗ، مصدر سبؽ ذكرهبكب كيمسكف؛  (ٓ)
 . ُٓ، صُُٖٗ، مصدر سبؽ ذكرهبكب كيمسكف؛  (ُ)
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  .المصادر كالمراجع العربية كاألجنبية -
  .استمارة اختيار الميارات قيد البحث -
  .استمارة اختبار االختبارات الميارية -
 استمارة اختيار تقكيـ األداء الفني لمميارات قيد البحث. -
 االختبارات كالقياس.    -

  :األدكات كاألجيزة المستعممة 3-3-0
  .استعمؿ الباحث األدكات كاألجيزة لتنفيذ إجراءات التجربة 
 ممعب كرة قدـ قانكني  -
 ( َُكرات قدـ قانكنية عدد ) -
 جياز طبي لقياس الطكؿ كالكزف  -
 شريط قياس معدني )سـ(  -
 ( ٓشكاخص عدد ) -

 إجراءات البحث الميدانية: 3-9
 لعينة كتكافؤ مجمكعتيف البحث تجانس ا 3-9-9
 تجانس العينة  ُ-ُ-ْ-ّ

لغرض تحقيؽ غرض التجانس الفراد عينة البحث قاـ الباحثاف باجراءات عدة لضبط المتغيرات عمى الرغـ مف اف  
حيػث العينة التي تـ اختيارىا ىي مف مرحمة عمرية متقاربة فضػبلن عػف منػع المػؤثرات التػي قػد تػؤثر عمػى نتػائج التجربػة مػف 

لذا استعمؿ الباحثػاف الكسػائؿ االحصػائية المتمثمػة بالكسػط الحسػابي كاالنحػراؼ المعيػارم  .الفركؽ الفردية الفراد عينة البحث
 (. ُكالمنكاؿ كمعامؿ االلتكاء لمقياسات المكرفكلكجية لمعرفة كاقع التجانس مف عدمو كما في الجدكؿ )

 (ُجدكؿ )
 الكزف(، الطكؿ، قياسات المكرفكلكجية )العمريبيف تجانس افراد عينة البحث في ال

 معامؿ االلتكاء المنكاؿ االنحراؼ المعيارم الكسط الحسابي المتغيرات
  ٕٗ.َ - ُٗ ٖٔ.َ َٓ.ُٗ العمر
  ٕٔ.َ  ُٕٓ  ٓٔ.َ ْْ.ُٕٓ الطكؿ
  ْٔ.َ -  ُّْ  ٕٗ.َ  ْٔ.ِْ الكزف

( كىػذا ُ )جيػة )العمػر كالطػكؿ كالػكزف( جػاءت اقػؿ مػف ( اف قيـ معامؿ االلتكاء لمقياسات المكرفكلك ُيبيف جدكؿ ) 
  .ما يدؿ عمى تجانس افراد عينة البحث في ىذه القياسات

 تكافؤ مجمكعتي البحث  ِ-ُ-ْ-ّ
مف االمػكر اليامػة التػي ينبغػي عمػى الباحػث اتباعيػا ىػي ارجػاع الفػركؽ الػى العامػؿ التجريبػي كعمػى ىػذا االسػاس  

الضػػابطة كالتجريبيػػة متكػػافئتيف فػػي متغيػػرات البحػػث قيػػد الدراسػػة كىػػي )الدحرجػػة كالمناكلػػة البػػد اف تكػػكف مجمكعتػػا البحػػث 
 كاالخماد( كقبؿ بدء الباحث بمنيجو التعميمي التجأ الباحثاف إلى تحقيؽ مبدأ التكافؤ بيف ىاتيف المجمكعتيف.

( لمعينػػات المسػػتقمة )بػػيف المجمػػكعتيف tكقػػد اسػػتعممت الكسػػائؿ االحصػػائية بالكسػػط الحسػػابي كاالنحػػراؼ المعيػػارم كاختيػػار )
 .(ِالضابطة كالتجريبية( ككما في جدكؿ )
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 (ِجدكؿ )
 تكافؤ عينة البحث لبلختبارات القبمية لمميارات قيد البحث

 الضابطة المتغيرات ت
 ع       س

 التجريبية
 ع     س

 Tقيمة 
 المحسكبة

 نكع الداللة

 عشكائي   َٓ.َ  ٕٔ.َ  َ.ّ  ِٗ.َ  َٗ.ِ االخماد  ُ
 عشكائي   ٔٓ.َ  ِْ.َ  ِْ.ّ  ّٗ.َ  ُٓ.ّ دحرجة  ِ
 عشكائي   ٗٔ.َ  ْٓ.َ  ِٓ.ّ  ّٓ.َ  ُْ.ّ المناكلة  ّ

 ( ّٖ( كتحت درجة حرية )َٓ.َعند مستكل داللة ) َٖ.ِالدرجة الجدكلية = 
حػػث اصػػغر مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة كالبالغػػة ( المحسػػكبة الختبػػارات االداء الفنػػي لمميػػارات قيػػد البt( اف قػػيـ )ِيبػػيف جػػدكؿ )  
( مما يدؿ عمى تحقيؽ مبػدأ التكػافؤ فػي اختبػارات الميػارة قيػد ّٖ( كتحت درجة حرية )َٓ.َ( عند مستكل داللة )َِْ.ِ)

  .البحث
 تحديد الميارات مكضكع البحث  3-9-0

المصػػػادر كالمراجػػػع العمميػػػة  مػػػف اجػػػؿ اختيػػػار بعػػػض الميػػػارات بكػػػرة القػػػدـ قػػػاـ الباحثػػػاف بعمميػػػة مسػػػح لمعديػػػد مػػػف 
ثػػـ قػػػاـ الباحثػػاف بكضػػػع ىػػذه الميػػػارات فػػي اسػػػتمارة اسػػتبياف ثػػػـ  .ميػػػارات( َُكحصػػرت الميػػارات االساسػػػية بكػػرة القػػػدـ )بػػػ

عػػف طريػػؽ ، فػػي مجػػاؿ كػػرة القػػدـ الختيػػار ثػػبلث ميػػارات فقػػط، )*(عرضػػيا عمػػى مجمكعػػة مػػف السػػادة الخبػػراء كالمختصػػيف 
 ( ّككما في جدكؿ ) .يصان ليذا الغرض كقد قاـ الباحث باستخراج نسبة االتفاؽ ليذه المياراتاستمارة استبياف اعدت خص

 (ّجدكؿ )
 يبيف الميارات كعدد الخبراء كنسبة االتفاؽ

 نسبة االتفاؽ الخبراء كالمختصيف الميارات
 % ََُ  ٗ الدحرجة
 % ٖٗ ٖ المناكلة
 % ٖٕ ٕ االخماد
 %ْٓ ْ التيديؼ
 %ِِ ِ السيطرة
 %ُُ ُ المراكغة

  - - الرمية الجانبية
 - - المكاتفة

 - - القطع كالشطح
 - - ضرب الكرة بالرأس

  :كبعد فرز البيانات تـ اختيار الميارات اآلتية 
 %( ََُميارة الدحرجة كحققت نسبة اتفاؽ ) .ُ

                                                           

 (.ُممحؽ ) )*(
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 %( ٖٗميارة المناكلة كحققت نسبة اتفاؽ ) .ِ
 %( ٖٕاؽ )ميارة االخماد كحققت نسبة اتف .ّ
 
 اختبار االختبارات  3-9-3
 اختيار اختبارات تقكيـ االداء الفني لمميارات قيد البحث  ُ-ّ-ْ-ّ

اعتمػػد الباحثػػاف عمػػى اختبػػارات تقػػكيـ االداء الفنػػي لمميػػارات قيػػد البحػػث عمػػى الشػػكؿ الظػػاىرم لمميػػارة مػػف خػػبلؿ  
لمبلحظة اعتمػادان عمػى الدرجػة الكميػة لػبلداء الفنػي كالمككنػة مػف تقكيـ ثبلث مف السادة المقكمكف في لعبة كرة القدـ بطريقة ا

  :ككما مبيف ادناه، (ُ)عممان باف ىذه االختبارات ىي مقننة اذ استعممت مف باحثيف سابقيف  .( درجاتَُ)
 اختبار االداء الفني لميارة الدحرجة بكرة القدـ  . أ
 ـ َُالدحرجة بيف الشكاخص لمسافة  :اسـ االختبار -
 تقكيـ االداء الفني لميارة الدحرجة  :مف االختباراليدؼ  -
  .ٓشاخص عدد  –ساعة تكقيت الكتركنية  –صافرة  –كرة قدـ قانكنية  :االدكات المستعممة -
 درجات  َُ :الدحرجة التقكيمية -
 يقػػـك البلعػػب المختبػػر بػػاداء ثػػبلث محػػاكالت متتاليػػة الداء ميػػارة الدحرجػػة يقػػؼ البلعػػب كمعػػو كػػرة :كصػػؼ االداء -

 خمؼ خط البداية كعندما تعطى اشارة البدء يقـك البلعب بالجرم بالكرة بيف الشكاخص كما في الشكؿ 
تحتسػػب افضػػؿ محاكلػػة لبلعػػب المختبػػر مػػف المحػػاكالت الػػثبلث كلكػػؿ مقػػـك كمػػف ثػػـ تجمػػع المحػػاكالت  :التسػػجيؿ -

 .(*)الثبلث االفضؿ كيحسب الكسط الحسابي 
 لفني لميارة المناكلة بكرة القدـ اختبار االداء ا :االختبار الثاني . ب
  .ـ(َُالمناكلة لمسافة ) :اسـ االختبار -
  .تقكيـ االداء الفني لميارة المناكلة بكرة القدـ :اليدؼ مف االختبار -
  .ساعة تكقيت –صافرة  –كرات قانكنية  :االدكات المستعممة -
  .درجات َُ :الدرجة التقكيمية -
خػط منطقػة االختبػػار المحػددة كعنػػد اعطػاء اشػارة البػػدء يقػـك البلعػػب  يقػؼ البلعػػب المختبػر خمػػؼ :كصػؼ االداء -

ـ( مػػػع مراعػػػاة اداء الميػػػارة بالشػػػكؿ َُباعػػػداد ثػػػبلث محػػػاكالت متتاليػػػة لميػػػارة المناكلػػػة بكػػػرة القػػػدـ كلممسػػػافة المقػػػررة )
 .الصحيح

تجمػػع المحػػاكالت  تحتسػػب افضػػؿ محػػاكالت لبلعػػب المختبػػر مػػف المحػػاكالت الػػثبلث كلكػػؿ مقػػـك كمػػف ثػػـ :التسػػجيؿ -
  .الثبلث االفضؿ كيحتسب الكسط الحسابي ليا

 اختبار االداء الفني لميارة االخماد بكرة القدـ  :ج. االختبار الثالث
  .ايقاؼ حركة الكرة )اخماد الكرة( :اسـ االختبار -

                                                           

بكرة عادؿ عكدة كاطع لغزم ؛ تأثير استخداـ اساليب تدريسية في استنماء الكقت كتعمـ عدد مف الميارات االساسية  (ُ)
 . ْٕ، صََُِالقدـ، رسالة ماجستير غير منشكرة كمية التربية الرياضية. جامعة بابؿ، 

 )*( اقاـ بتقكيـ االداء الفني في الميارات قيد البحث السادة المدرجة اسماءىـ ادناه: 
 جامعة بابؿ.  -. أ.ـ.د احمد عبد االمير، كمية التربية الرياضية ُ
 جامعة بابؿ.  -ربية الرياضية . أ.ـ.دضياء جابر، كمية التِ
 جامعة بابؿ.  -. ـ.د رافد عبد االمير، كمية التربية الرياضية ّ
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  .قياس القدرة عمى االخماد بجميع انحاء الجسـ :اليدؼ مف االختبار -
  .صافرة –رات ك ٓ :االدكات المستخدمة -
ـ( كمعو خمسة كرات اما البلعب فيقؼ في )أ( التػي تبعػد بمسػافة ّكصؼ االداء يقؼ المدرب خمؼ خط بطكؿ ) -
ـ( ٖـ( كالتػػي تبعػػد عػػف المكػػاف الػػذم يقػػؼ بػػو المػػدرب )ِ×  ِـ( عػػف منطقػػة االختبػػار )ب( التػػي تكػػكف بمسػػاحة )ُ)

بلعػػب اف يقػػؼ فػػي منطقػة )أ( قبػػؿ الرمػػي كعنػػد الرمػػي يقفػػز يقػـك المػػدرب برمػػي الكػػرة عاليػػة الػى منطقػػة )ب( كعمػػى ال
البلعب الى منطقة )ب( ليستقبؿ الكرة كيخمدىا بأم جزء مف جسمو عػدا اليػديف ثػـ العػكدة الػى منطقػة )أ( كىػذا يكػرر 

  .االختبار ثبلث مرات
مػػع المحػػاكالت تحتسػػب افضػػؿ محاكلػػة لبلعػػب المختبػػر مػػف المحػػاكالت الػػثبلث كلكػػؿ مقػػـك كمػػف ثػػـ تج :التسػػجيؿ -

  .الثبلث االفضؿ كيحتسب الكسط الحسابي ليا
  :االختبارات القبمية 3-9-9

اذ تػػػـ شػػػرح االختبػػػارات المياريػػػة ، (َُِِ/  ُ/  ِٗتػػػـ اجػػػراء االختبػػػارات القبميػػػة الفػػػراد عينػػػة البحػػػث بتػػػاريخ ) 
الفني لمميارات قيد البحث مف قبؿ المقػكميف كمف ثـ قاـ افراد عينة البحث بتطبيؽ ىذه االختبارات لتقكيـ األداء ، كتكضيحيا

 الذيف سبؽ ذكر أسمائيـ أعبله. 
  :المنيج التعميمي 3-9-9

تػػـ تنفيػػذ المػػنيج التعميمػػي المتبػػع عمػػى مجمػػكعتي البحػػث إذ اسػػتخدمت إسػػتراتيجية الػػتعمـ االتقػػاني مػػع المجمكعػػة  
كانتيػى فػي  َُِِ/ِ/ٕإذ بػدأ تنفيػذ المػنيج لمفتػرة مػف ، التجريبية كالطريقة المتبعة مف قبؿ المدرس مع المجمكعة الضابطة

 جامعة بابؿ كبإشراؼ الباحثاف. –في ممعب كرة القدـ بكمية التربية الرياضية  َُِِ/ْ/ٓ
  :أما مفردات المنيج التعميمي

  .( أسبكعان ٗاستغرقت مدة المنيج التعميمي الكمية ) -
  .( أسابيعّالبحث ) استغرقت مدة منيج تعمـ كؿ ميارة مف الميارات قيد -
  .عدد الكحدات التعميمية في األسبكع ىي كحدتاف -
  .( كحدةُٖعدد الكحدات الكمية لممنيج ىي ) -
  .( دقيقةَٗزمف الكحدة التعميمية الكاحدة ) -

 االختبارات البعدية  3-9-1
ة بعػد انتيػاء مػدة كػؿ ميػارة جرت االختبارات البعديػ، ( كحدة تعميميةُٖبعد انتياء فترة المنيج التعميمي الذم بمغ ) 

 مف الميارات قيد البحث كبنفس الظركؼ التي جرت بيا االختبارات القبمية ككما يأتي: 
  .َُِِ/ْ/ْاالختبارات البعدية لممجمكعة التجريبية جرت في يـك االثنيف  . أ
  .َُِِ/ْ/ٓاالختبارات البعدية لممجمكعة الضابطة جرت في يـك السبت  . ب

 ية المستخدمةالكسائؿ اإلحصائ 3-9
 في معالجة البيانات بعد جمعيا. SPSSاستعمؿ الباحثاف الحقيبة اإلحصائية 

 عرض النتائج كتحميميا كمناقشتيا -9
 عرض كتحميؿ نتائج اختبارات المجمكعة الضابطة 9-9
ة القػػدـ كلمجمكعػػة ( الختبػػار األداء الفنػػي لميػػارات الدحرجػػة كالمناكلػػة كاإلخمػػاد بكػػر t.testعػػرض نتػػائج اختبػػارات ) ُ-ُ-ْ

 البحث الضابطة.
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لمعرفة الفركؽ بيف األكساط الحسابية كاالنحرافات المعيارية لبلختباريف القبمػي كالبعػدم لمجمكعػة البحػث الضػابطة فػي 
لمعينػػات المتنػػاظرة ككمػػا فػػي  (t) اسػػتعمؿ الباحثػػاف، اختبػػار األداء الفنػػي لميػػارات الدحرجػػة كالمناكلػػة كاإلخمػػاد بكػػرة القػػدـ

 (. ْدكؿ )الج
 
 (4الجدكؿ )
( بػػػيف االختبػػػاريف القبمػػػي كالبعػػػدم الختبػػػار األداء الفنػػػي tيبػػػيف األكسػػػاط الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة كنتػػػائج اختبػػػار )

 لميارات الدحرجة كالمناكلة كاالخماد بكرة القدـ كلمجمكعة البحث الضابطة
( tقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) االختبار البعدم االختبار القبمي 

 المحسكبة 
 نكع الداللة

 ع-+ -س ع-+ -س 
 معنكم ُُ.ٔ ٕٔ.َ ِٖ.ٔ ّٗ.َ ُٓ.ّ الدحرجة 
 معنكم ِْ.ٕ ٖٕ.َ ِٕ.َ ّٓ.َ ُْ.ّ المناكلة 
 معنكم  ٔٓ.ْ ٖٓ.َ َُ.ٔ ِٗ.َ ٗ.ِ االخماد 
 ( ُٗ( كتحت درجة حرجة )َٓ.َ(عند مستكل داللة )َّٗ.ِ( الجدكلية = )tقيمة )

 
المحسػػػكبة بػػػيف االختبػػػاريف القبمػػػي كالبعػػػدم  (  tية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة كقيمػػػة )( االكسػػػاط الحسػػػابْيبػػػيف جػػػدكؿ )

 .    الختبار االداء الفني لميارات الدحرجة كالمناكلة كاالخماد بكرة القدـ كلمجمكعة البحث الضابطة
ؼ معيػػارم مقػػداره ( بػػانحرآُ.ّاذ ظيػػرت النتػػائج اف الكسػػط الحسػػابي لميػػارة الدحرجػػة فػػي االختبػػار القبمػػي ىػػك )  

( t( أمػػا قيمػػة )ٕٔ.َ( كانحػػراؼ معيػػارم مقػػداره )ِٖ.ٔ( كالكسػػط الحسػػابي فػػي االختبػػار البعػػدم لػػنفس الميػػارة ىػػك )ّٗ.َ)
( ك بدرجػػة حرجػػة َٓ.َ( تحػػت مسػػتكل داللػػة )َّٗ.ِ( الجدكليػػة البالغػػة )t( كىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة )ُُ.ٔالمحسػػكبة فيػػي )

  .بيف االختباريف كلصالح االختبار البعدم( ىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم ُٗ)
( بػانحراؼ معيػارم مقػداره ُْ.ّأما ميػارة المناكلػة فػاظيرت النتػائج اف الكسػط الحسػابي فػي االختبػار القبمػي ىػك ) 

( t( امػا قيمػة )ٖٕ.َ( كبػانحراؼ معيػارم مقػداره )ِٕ.ٓ( كالكسط الحسابي فػي االختبػار البعػدم لػنفس الميػارة ىػك )ّٓ.َ)
( كبدرجػػة حرجػػة َٓ.َ( تحػػت مسػػتكل داللػػة )َّٗ.ِ( الجدكليػػة البالغػػة )t( كىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة )ِْ.ٕبة فيػػي )المحسػػك 

  .( ىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم بيف االختباريف كلصالح االختبار البعدمُٗ)
كانحػراؼ معيػارم  (ٗ.ِاما بالنسبة لميارة االخماد فقد ظيرت النتائج اف الكسط الحسابي في االختبار القبمي ىػك ) 
( اما قيمة ٖٓ.َ( كبانحراؼ معيارم مقداره )َُ.ٔ( كالكسط الحسابي في االختبار البعدم لنفس الميارة ىك )ِٗ.َمقداره )

(t( المحسكبة فيي )ْ.ٓٔ( كىي اكبر مف قيمة )t( الجدكلية البالغػة )ِ.َّٗ( تحػت مسػتكل داللػة )َ.َٓ كبدرجػة حريػة )
  .معنكم بيف االختباريف كلصالح االختبار البعدم ( ىذا يدؿ عمى كجكد فرؽُٗ)
  .عرض كتحميؿ نتائج اختبارات المجمكعة التجريبية 9-0
( الختبػػار االداء الفنػػي لميػػارات الدحرجػػة كالمناكلػػة كاإلخمػػاد بكػػرة القػػدـ كلمجمكعػػة t.testعػػرض نتػػائج اختبػػارات ) ُ-ِ-ْ

 .  البحث التجريبية
سػابية كاالنحرافػات المعياريػة لبلختبػاريف القبمػي كالبعػدم لمجمكعػة البحػث التجريبيػة لمعرفػة الفػرؽ بػيف االكسػاط الح 

( لمعينػات المتنػاظرة ككمػا tاسػتخدـ الباحػث اختبػار )، في اختبار االداء الفني لميارات الدحرجة كالمناكلة كاإلخماد بكرة القػدـ
  .(ٓفي الجدكؿ )

 
 



  م1223/حزيران     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة    21العدد/

ُُٕ 

 
 
 
 

 (ٓالجدكؿ )
( بيف االختباريف القبمي كالبعدم الختبار االداء الفني tحرافات المعيارية كنتائج اختبار )يبيف االكساط الحسابية كاالن

 لميارات الدحرجة كالمناكلة كاالخماد بكرة القدـ كلمجمكعة البحث التجريبية 
 المعالماالحصائية 

 الميارات 
( tقيمة ) االختبار البعدم االختبار القبمي 

 المحسكبة 
 نكع الداللة 

-س  ع-+ -س ع-+ 
 معنكم ْْ.ٖ َٓ.َ َٕ.ٖ ِْ.َ ِْ.ّ الدحرجة 
 معنكم ّّ.ٗ ٖٔ.َ ّٕ.ٕ ْٓ.َ ِٓ.ّ المناكلة 
 معنكم ٖٕ.ٓ ْٕ.َ ُّ.ٕ ٕٔ.َ َ.ّ اإلخماد

 (ُٗ( كتحت درجة حرية )َٓ.َ( عند مستكل داللة )َّٗ.ِ( الجدكلية = )tقيمة )
 

( المحسػػػكبة بػػػيف االختبػػػاريف القبمػػػي كالبعػػػدم tمعياريػػػة كقيمػػػة )( االكسػػػاط الحسػػػابية كاالنحرافػػػات الٓيبػػػيف الجػػػدكؿ )
 .  الختبار االداء الفني لميارات الدحرجة كالمناكلة كاالخماد بكرة القدـ كلمجكعة البحث التجريبية
( بػػػانحراؼ معيػػػارم مقػػػداره ِْ.ّاذ ظيػػرت النتػػػائج اف الكسػػػط الحسػػػابي لميػػارة الدحرجػػػة فػػػي االختبػػػار القبمػػي ىػػػك )

( t( أمػػا قيمػػة )َٓ.َ( كانحػػراؼ معيػػارم مقػػداره )ّٕ.ٕكالكسػػط الحسػػابي فػػي االختبػػار البعػػدم لػػنفس الميػػارة ىػػك ) (ِْ.َ)
( ك بدرجػػة حرجػػة َٓ.َ( تحػػت مسػػتكل داللػػة )َّٗ.ِ( الجدكليػػة البالغػػة )t( كىػػي اكبػػر مػػف قيمػػة )ْْ.ٖالمحسػػكبة فيػػي )

  .االختبار البعدم( ىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم بيف االختباريف كلصالح ُٗ)
( بػانحراؼ معيػارم مقػداره ِٓ.ّأما ميػارة المناكلػة فػاظيرت النتػائج اف الكسػط الحسػابي فػي االختبػار القبمػي ىػك ) 

( t( امػا قيمػة )ٖٔ.َ( كبػانحراؼ معيػارم مقػداره )ّٕ.ٕ( كالكسط الحسابي فػي االختبػار البعػدم لػنفس الميػارة ىػك )ْٓ.َ)
( كبدرجػػة حرجػػة َٓ.َ( تحػػت مسػػتكل داللػػة )َّٗ.ِ( الجدكليػػة البالغػػة )tمػػف قيمػػة ) ( كىػػي اكبػػرّّ.ٗالمحسػػكبة فيػػي )

  .( ىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم بيف االختباريف كلصالح االختبار البعدمُٗ)
( كانحػراؼ معيػارم َ.ّاما بالنسبة لميارة اإلخمػاد فقػد ظيػرت النتػائج أف الكسػط الحسػابي فػي االختبػار القبمػي ىػك )

( أمػا قيمػة ْٕ.َكبػانحراؼ معيػارم مقػداره ) (ُّ.ٕ(كالكسط الحسابي في االختبار البعدم لنفس الميػرة ىػك )ٕٔ.َ)مقداره 
(t( المسػكبة فيػػي )ٓ.ٕٖ( كىػػي اكبػػر مػف قيمػػة )t( الجدكليػػة البالغػػة )ِ.َّٗ( تحػت مسػػتكل داللػػة )َ.َٓ كبدرجػػة حريػػة )
 لح االختبار البعدم.( ىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم بيف االختباريف كلصاُٗ)
عػػػرض نتػػػائج اختبػػػارات البعديػػػة لػػػؤلداء الفنػػػي لميػػػارات كالمناكلػػػة كاالخمػػػاد بكػػػرة القػػػدـ بػػػيف المجمػػػكعتيف الضػػػابطة ك  ّ-ْ

 . التجريبية
 (ٔالجدكؿ )

ف الضػابطة ( المحسكبة كالجدكلية بيف المجمػكعتيtكاالنحرافات المعيارية لبلختبارات البعدية كقيمتي ) يبيف االكساط الحسابية
 كالتجريبية لميارات الدحرجة كالمناكلة كاإلخماد بكرة القدـ 

 االحصائية   المعالـ
 الميارات 

( tقيمة ) التجريبية   الضابطة
 المحسكبة 

 نكع الداللة 
-س  ع-+ -س ع 

 معنكم َُ.ٕ َٓ.َ َٕ.ٖ ٕٔ.َ ِٖ.ٔ الدحرجة 
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 معنكم ِٓ.ٔ ٖٔ.َ ّٕ.ٕ ٖٕ.َ ِٕ.ٓ المناكلة 
 معنكم ُٖ.ْ ْٕ.َ ُّ.ٕ ٖٓ.َ َُ.ٔ داإلخما

 (ّٖ( كتحت درجة حرية )َٓ.َ( عند مستكل داللة )َِْ.ِ( الجدكلية = )tقيمة )
 

( المحسػػػػكبة بػػػػيف المجمػػػػكعتيف التجريبيػػػػة t( االكسػػػػاط الحسػػػػابية كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة كقيمػػػػة )ٔيبػػػػيف الجػػػػدكؿ ) 
اذ اظيػرت النتػائج اف المجمكعػة التجريبيػة  .لمناكلة كاالخماد بكرة القدـكالضابطة في االختبارات البعدية لميارات الدحرجة كا
( فػػي حػػيف حققػػت المجمكعػػة َٓ.َ( بػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره )َٕ.ٖقػػد حققػػت كسػػطان حسػػابيان فػػي اختبػػار الدحرجػػة مقػػداره )

( َُ.ٕ( المحسػكبة فيػي )t( امػا قيمػة )ٕٔ.َ( بػانحراؼ معيػارم )ِٖ.ٔالضابطة في نفس االختبار كسطان حسابيان مقداره )
( ممػا يػدؿ عمػى كجػكد ّٖ( كتحػت درجػة حريػة )َٓ.َ( عند مستكل داللػة )َِْ.ِكىي اكبر مف قيمتيا الجدكلية البالغة )

  .فرؽ معنكم بيف المجمكعتيف كلصالح المجمكعة التجريبية
( ّٕ.ٕحسػػػابيان مقػػػداره ) امػػػا فػػػي اختبػػػار المناكلػػػة فقػػػد اظيػػػرت النتػػػائج اف المجمكعػػػة التجريبيػػػة قػػػد حققػػػت كسػػػطان  

( ِٕ.ٓ( فػػي حػػيف حققػػت المجمكعػػة الضػػابطة فػػي نفػػس االختبػػار كسػػطان حسػػابيان مقػػداره )ٖٔ.َبػػانحراؼ معيػػارم مقػػداره )
( عنػػػد َِْ.ِ( كىػػػي اكبػػػر مػػػف قيمتيػػػا الجدكليػػػة البالغػػػة )ِٓ.ٔ( المحسػػػكبة فيػػػي )t( امػػػا قيمػػػة )ٖٕ.َبػػػانحراؼ معيػػػارم )

( ممػػا يػػدؿ عمػػى كجػػكد فػػػرؽ معنػػكم بػػيف المجمػػكعتيف كلصػػالح المجمكعػػػة ّٖة حريػػػة )( كتحػػت درجػػَٓ.َمسػػتكل داللػػة )
  .التجريبية
( بػػانحرتؼ ُّ.ٕكفػػي اختبػػار االخمػػاد ظيػػرت النتػػائج اف المجمكعػػة التجريبيػػة قػػد حققػػت كسػػطان حسػػابيان مقػػداره ) 

( بػػانحراؼ َُٖ.ٔبيان مقػػداره )( فػػي حػػيف حققػػت المجمكعػػة الضػػابطة فػػي نفػػس االختبػػار كسػػطان حسػػإْ.َمعيػػارم مقػػداره )
( عنػػد مسػػتكل داللػػة َٖ.ِ( كىػػي اكبػػر مػػف قيمتيػػا الجدكليػػة البالغػػة )ُٖ.ْ( المحسػػكبة فيػػي )t( امػػا قيمػػة )ٖٓ.َمعيػػارم )

  .( مما يدؿ عمى كجكد فرؽ معنكم بيف المجمكعتيف كلصالح المجمكعة التجريبيةّٖ( كتحت درجة حرية )َٓ.َ)
 مناقشة النتائج  9-9

( تبػػػيف اف مقػػػدار الػػػتعمـ كػػػاف كاضػػػحان كمممكسػػػان كلكمتػػػا ٔ، ٓ، ْبلؿ مػػػا عػػػرض مػػػف نتػػػائج فػػػي الجػػػداكؿ )مػػػف خػػػ 
المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة كخاصػػػة المجمكعػػػة التجريبيػػػة اذ تحققػػػت تطػػػكر معنكيػػػة كاضػػػحة فػػػي تعمميػػػا الداء الفنػػػي 

لمنيج تعميمي كاحد عدا استخداـ إستراتيجية الػتعمـ  كالمعرفي لمميارات قيد البحث عمى الرغـ مف اف المجمكعتيف قد خضعتا
 االتقاني مع المجمكعة التجريبية في عممية تعمـ الميارات المبحكثة مف حيث االداء الفني. 

كلصػالح االختبػارات البعديػة إسػتراتيجية ، يتضح أيضان كجػكد فػركؽ ذات داللػة معنكيػة فػي نتػائج االختبػارات المياريػة
كيعػػزك الباحػػث أسػػباب ىػػذه الفػػركؽ لػػدل عينػػة البحػػث إلػػى تػػأثير المػػنيج ، الطريقػػة المتبعػػة مػػف قبػػؿ المػػدرسك  الػػتعمـ االتقػػاني

التعميمػي كفقػان لؤلسػمكبيف التعميميػػيف ، إذ أف المنػاىج التعميميػة التػي تسػػعى إلػى تحقيػؽ أىػدافيا مػػف خػبلؿ التكػرار كالممارسػػة 
ف أساس عممية التعمـ لمج، في تحسف مستكل األداء لكي ، كانب الميارية ىك اكتساب المتعمـ مجمكعة مف القدرات المياريةكا 

يػػػتمكف مػػػف الكصػػػكؿ إلػػػى مسػػػتكل جيػػػد ألداء الميػػػارة المػػػراد تعمميػػػا ، إذ إف " تحقيػػػؽ كاكتسػػػاب أقصػػػى درجػػػات الكفايػػػة فػػػي 
بحيػث ، سػاس خطػكات متدرجػةلككنػو يعػد طريقػة لتنظػيـ المػادة الدراسػية عمػى أ، المكاقؼ التعميمية يعكد إلى المنيج التعميمي

  .(ُ)يمكف لممتعمـ اكتسابيا بسيكلة " 
كتختمػؼ ىػذه األسػاليب ، إف لؤلساليب كطرائؽ التعميـ دكران فعاالن كمػؤثران فػي المسػيرة التعميميػة لممنػاىج المػراد تطبيقيػا

ف التكيػػؼ ، ع فػػي الػػتعمـإف " األسػػاليب تػػؤثر عمػػى سػػرعة الػػتعٌمـ كعمػػى درجػػة اإلشػػبا كالطرائػػؽ بػػاختبلؼ خصكصػػيتيا ، إذ كا 

                                                           

 . ْٔٔ(، صُِٕٗ: )اإلسكندرية: دار الكتب الجامعية، طرائؽ تدريس التربية الرياضية كالتعمـ الحركي؛ عبد الفتاح لطفي (ُ)
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الصحيح كالمناسب لمطريقة أك األسمكب تعتمد عمى الفيـ السميـ لمعكامؿ كالمبادئ التي ليا صمة بالمكضكع لكػي تثبػت أثرىػا 
 .(ِ)كقيمتيا في مكاقؼ تعميمية معينة " 

المجمكعػة ، مـ االتقػاني(كالذم يكضح الفرؽ بيف المجمػكعتيف التجريبيػة )إسػتراتيجية الػتع(، ٔ)كعند مبلحظة الجدكؿ 
، التػي مارسػت الػتعمـ االتقػاني، كلصػالح المجمكعػة التجريبيػة، إذ يشير إلػى أف الفػرؽ معنػكم، الضابطة في االختبار البعدم

 إلػػى تفػػٌكؽ إسػػتراتيجية الػػتعمـ، كىػػذا يػػدلؿ عمػػى أف الػػتعٌمـ كػػاف أفضػػؿ عنػػد ىػػذه المجمكعػػة ، كيرجػػع ذلػػؾ حسػػب رأم الباحػػث
إذ أنيػا تعتمػد عمػى اسػتخداـ مبػدأ الػتعمـ ، المسػتخدمة فػي تعمػـ نفػس الميػارة و األثر الفعاؿ نسبة إلػى الطريقػةاالتقاني الذم ل
إذ أف األفراد ، كالذم يعد خطة تعميمية تكفر لكؿ طالب ما يحتاجو مف الكقت لمكصكؿ إلى مستكل التمٌكػف، مف أجؿ التمٌكف

ىناؾ تعمـ مف دكف استخداـ التكرار الذم يؤدم إلى تغيير نسػبي كثابػت فػي إذ ال يمكف أف يككف ، (ّ)يتعممكف بنسب مختمفة
كىػذا يعنػي إعطػاء ، فالتكرار ىك الذم يؤدم إلى تطكير الميارة كالكصػكؿ بالتكنيػؾ الصػحيح، بعض األحياف في تعمـ األداء

" الميارة الحركية تتككف مف عدد  فضبلن عف استخداـ مبدأ التدرج، كؿ ميارة كما ينسجـ مع طبيعة، المتعمميف ضعفي األداء
كمػف ثػـ ربػط ، يمكف أف ييعىمـ كحمقة فػي سمسػمة األجػزاء البسػيطة، كلكؿ جزء مف ىذه األجزاء، مف األجزاء البسيطة المختمفة

 (ْ)".األجزاء ببعضيا
 كالتكصيات  االستنتاجات -9
 االستنتاجات  9-9

 :تكصؿ الباحثاف إلى االستنتاجات اآلتية
 تأثيران كبيران جدان كفعاالن في التعمـ لبعض الميارات األساسية بكرة القدـ.، داـ األسمكب االتقاني في التعٌمـإف الستخ -ُ
كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف االختبػػارات القبميػػة كالبعديػػة لممجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة لػػبعض الميػػارات  -ِ

  ية.األساسية بكرة القدـ كلصالح االختبارات البعد
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في تعمػـ بعػض الميػارات األساسػية بكػرة  -ّ

 القدـ.
   التكصيات 9-9

 يكصي الباحثاف بما يأتي:
 ضركرة استخداـ األسمكب االتقاني في تعٌمـ الميارات األخرل بكرة القدـ. -ُ
، المقارنػػػة بػػػيف األسػػػاليب التعميميػػػة األخػػػرل لػػػتعٌمـ الميػػػارات المختمفػػػة فػػػي لعبػػػة كػػػرة القػػػدـإجػػػراء دراسػػػات أخػػػرل تتنػػػاكؿ  -ِ

 كاأللعاب الرياضية األخرل.
كطػػبلب كميػػة التربيػػػة ، خصكصػػان عمػػى المبتػػدئيف، ضػػركرة تطبيػػؽ خطػػكات األسػػمكب التعميمػػي بالشػػكؿ الكامػػػؿ كالػػدقيؽ -ّ

  الرياضية مف المرحمة األكلى.
 كاألجنبيةالمصادر العربية 

  القاىرة :ترجمة مركز التنمية اإلقميمي .المدخؿ إلى نظريات التدريباالتحاد الدكلي أللعاب القكل لميكاة ؛( ،ُٗٔٗ.) 
  (.َُٗٗ، مطابع الككيت تايمز، الككيت) :التعٌمـ في عمـ النفس التربكمبدر عمر العمر ؛ 
  (. ُُٖٗ، مطبعة منير، بغداد) :جرجيس حامد)ترجمة( سمطاف ، .. فنكنيا.كرة القدـ اصكليابكب كيمسكف؛ 

                                                           

 .َْ(، صُٕٖٗ: )القاىرة: دار المعارؼ، ْ، ط سيككلكجية التدريب كالمنافسات( محمد حسف عبلكم ؛ ِ)
 .ُّٕ، ص ُٖٗٗ، مصدر سبؽ ذكرهفريد كامؿ أبك زينة ؛  (ّ)
(، ُٗٔٗ. ترجمة مركز التنمية اإلقميمي: )القاىرة، المدخؿ إلى نظريات التدريباالتحاد الدكلي أللعاب القكل لميكاة ؛  (ْ)

 .َُ – ٔص 
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َُِ 

  (ُْٗٗ، دار الفكر العربي، القاىرة) :االسس العممية في تدريب كرة القدـحنفي محمكد مختار ؛. 
 دار ، المكصؿ) :ِط، كرة القدـ لطبلب كميات كاقساـ التربية الرياضيةكمحمد خضر اسمر الحياني؛ ، زىير الخشاب

 . (ُٗٗٗ، الكتب لمطباعة كالنشر
 جامعة بغداد –كمية التربية الرياضية ، ، محاضرة في مادة عمـ النفس؛ التعٌمـ مف أجؿ التمكفصباح العجيمي. ُٗٗٗ.  
  عادؿ عكدة كاطع لغزم ؛ تأثير استخداـ اساليب تدريسية في استنماء الكقت كتعمـ عدد مف الميارات االساسية بكرة

 . ََُِ، جامعة بابؿ .ية الرياضيةرسالة ماجستير غير منشكرة كمية الترب، القدـ
  (ُِٕٗ، دار الكتب الجامعية، )اإلسكندرية :طرائؽ تدريس التربية الرياضية كالتعمـ الحركيعبد الفتاح لطفي ؛ . 
  (ُٖٗٗ ، مكتبة الفبلح، دبي) ،أساسيات القياس كالتقكيـ في التربيةفريد كامؿ أبك زينة؛ . 
 (ُّٖٗ، مطابع الفف، اإلسكندرية) :ج المعاصرةالمناىرجب الكزة ؛ ، فكزم طو إبراىيـ . 
  (.ُٕٖٗ، دار المعارؼ :القاىرة) :ْط ، سيككلكجية التدريب كالمنافساتمحمد حسف عبلكم ؛ 
  (ُٗٗٗ، دار الخميج، عماف) :تعميـ تدريب، الميارات االساسية بكرة القدـيكسؼ الـز كماش؛ . 
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