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 التعميم االتقاني ،الميارات االساسية، كرة القدم: الكممات المفتاحية
 ممخص البحث

اف االىتماـ المتزايد الذي اولتو الدراسات واالبحاث في التربية البدنية والرياضية بأساليب     
الدرس بما يتبلئـ التعمـ بغية الوقوؼ عمى اىـ ىذه االساليب التي تعمؿ عمى تفاعؿ المتعمـ مع 

مع قدراتو البدنية وبالتالي تحقيؽ االىداؼ التعميمية ومف ثـ ارتقاء بمستوى التعمـ ، االمر الذي 
ادى الى استنتاج  اساليب حديثة في التعمـ والسعي الى تطبيؽ افضميا لمتعمـ والتي يستطيع 

ير اسموب ظري ،ولذلؾ فضؿ في االداء المياأليا الوصوؿ بالمتعمـ الى مستوى المدرس مف خبل
التعمـ االتقاني الذي يعتمد التكرار المستمر لمميارة مع مبلحظة الفروؽ الفردية في التعمـ ، اف 

لتنفيذ  هباسموب عممي منظـ يعمؿ عمى اشراؾ المتعمـ وابراز دور  ووطرائقاتباع اساليب تعمـ 
 فضبًل عفروط االساسية إلتقانيا متطمبات المعبة اذ يعد تعمـ الميارة والقدرة عمى ادائيا مف الش

استخداـ االسس الكينماتيكية التي توضح لنا الحاالت الحقيقية وتحديد االيجابية والسمبية التي 
اثناء اداء الركمة الحرة المباشرة ،اف لعبة كرة القدـ تعد مف االلعاب التي في يرتكبيا البلعبوف 

مف االداء البدني  اً يتطمب اتقانيا مستوى عالي اذتعتمد في ادائيا عمى اتقاف الميارات  الحركية 
والمياري باستخداـ افضؿ االساليب في التعمـ لموصوؿ الى اليدؼ باسرع وقت واقؿ جيد ، واف 

مف اداء البلعب لمحاالت الثابتة بشكؿ عاـ والركمة الحرة المباشرة بصوره خاصة يتطمب الكثير 
لى االداء الفني الصحيح لمركمة  ،اف الطريقة المتبعة البلعب ا ءاالمكانيات والقدرات التي تيي

في التعمـ تعطي نسبا متفاوتة في النجاح ، وىذا يرجع الى عدـ االىتماـ بمبدا الفروؽ الفردية في 
التعمـ مف خبلؿ االداء الفني والتي تظير عند تطبيؽ المنيج التعميمي وكذلؾ تفاوتيا في 

يخضع كؿ المتعمميف لموحدات التعميمية نفسيا مما يؤدي الى  االستعداد لتقبؿ مياره معينة ، اذ
 في قابمية التعمـ واالداء .  ؽظيور الفرو 
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Research Summary 

    The increasing attention given by studies and research in physical education and 
sports methods of learning in order to identify the most important of these 
techniques that work on the interaction of the learner with a lesson in conformity with 
the physical abilities and thus achieve their educational goals and then upgrade the 
learning level, which led to the conclusion modern methods of learning and seek to 
apply the best one to learn and that teacher can be accessed, the learner to 
optimize their performance skills, so Dahr style Alatghani learning, which depends on 
the constant repetition of the skill with a note of individual differences in learning, to 
follow the tactics and methods of learning scientific manner entrepreneur engages 
the learner and the highlight cycle to implement requirements for the game as it is a 
learned skill and ability on the performance of the key to mastering the conditions, in 
addition to the use of Elkinmetekih fundamentals that show us the real cases and 
identify positive and negative committed by players during the performance of direct 
free-kick, the football game is one of the games that depend on their performance 
on the mastering motor skills which requires mastery of a high level of skill physical 
performance using the best methods of learning to reach the goal as quickly and 
with less effort, and that the performance of the player fixed cases in general direct 
free-kick special manner requires a lot of possibilities and abilities that create the 
player to the right technical performance of kick , that the method used in the 
learning giving a ratio varying success, and this is due to the lack of attention to the 
principle of individual differences in learning through artistic performance that 
appears when the application of the curriculum, as well as differentiated in the 
willingness to accept a certain skill, as all educated subject units education itself 
which leads to furnaces displayed on the viability of learning and performance. 
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 :المقدمة-ا
اف االىتماـ المتزايد الذي اولتو الدراسات واالبحاث في التربية البدنية والرياضية بأساليب     

ه االساليب التي تعمؿ عمى تفاعؿ المتعمـ مع الدرس بما يتبلئـ التعمـ بغية الوقوؼ عمى اىـ ىذ
مع قدراتو البدنية وبالتالي تحقيؽ االىداؼ التعميمية ومف ثـ ارتقاء بمستوى التعمـ ، االمر الذي 
ادى الى استنتاج  اساليب حديثة في التعمـ والسعي الى تطبيؽ افضميا لمتعمـ والتي يستطيع 

ير اسموب ظوؿ بالمتعمـ الى مستوى افضؿ في االداء المياري ،ولذلؾ المدرس مف خبلليا الوص
التعمـ االتقاني الذي يعتمد عمى التكرار المستمر لمميارة مع مبلحظة الفروؽ الفردية في التعمـ ، 

لتنفيذ  هباسموب عممي منظـ يعمؿ عمى اشراؾ المتعمـ وابراز دور  ووطرائقاف اتباع اساليب تعمـ 
 فضبًل عفاذ يعد تعمـ الميارة والقدرة عمى ادائيا مف الشروط االساسية إلتقانيا ،  متطمبات المعبة

استخداـ االسس الكينماتيكية التي توضح لنا الحاالت الحقيقية وتحديد االيجابية والسمبية التي 
لتي اثناء اداء الركمة الحرة المباشرة ،اف لعبة كرة القدـ تعد مف االلعاب افي يرتكبيا البلعبوف 

مف االداء البدني  اً يتطمب اتقانيا مستوى عالي اذتعتمد في ادائيا عمى اتقاف الميارات  الحركية 
والمياري باستخداـ افضؿ االساليب في التعمـ لموصوؿ الى اليدؼ باسرع وقت واقؿ جيد ، واف 

مف الكثير اداء البلعب لمحاالت الثابتة بشكؿ عاـ والركمة الحرة المباشرة بصوره خاصة يتطمب 
البلعب الى االداء الفني الصحيح لمركمة  ،اف الطريقة المتبعة  ءاالمكانيات والقدرات التي تيي

في التعمـ تعطي نسبا متفاوتة في النجاح ، وىذا يرجع الى عدـ االىتماـ بمبدا الفروؽ الفردية في 
كذلؾ تفاوتيا في التعمـ مف خبلؿ االداء الفني والتي تظير عند تطبيؽ المنيج التعميمي و 

االستعداد لتقبؿ مياره معينة ، اذ يخضع كؿ المتعمميف لموحدات التعميمية نفسيا مما يؤدي الى 
 ظيور الفروف في قابمية التعمـ واالداء . 

اذا تـ تحديد ىذه المشكمة مف خبلؿ تطبيؽ اسموب التعمـ االتقاني في محاولة الكتساب بعض 
 بة كره القدـ .الميارات الحركية لمطبلب في لع

 :اجراءات البحث -2
 منيج البحث: 2-1

 استخداـ الباحثاف المنيج التجريبي لمبلئمتو مع طبيعة المشكمة وتحقيؽ اىداؼ البحث.
 عينة البحث: 2-2
اشتممت عينة البحث عمى شعبة واحدة مف طبلب المرحمة االولى ثـ اختبارىـ بالطريقة    

%( مف 9,8ارىـ كمجموعة تجريبية وبذلؾ تشكؿ نسبة )( طالب ثـ اختب25العشوائية بعدد )
 ( طالبا.245مجتمع الباحث البالغ )
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 ادوات البحث: 2-3
 .استمارة البياف، االختبارات والقياس، المقابمة الشخصية، المصادر العربية واالجنبية -

 تحديد اختبارات الميارات الحركية االساسية بكرة القدم: -2-4
  ختبار المقننة والتي استخدمت لقياس الميارات الحركية بكرة القدـ لمباحث تـ اعتماد بطارية اال

 ( 2001) فرات جبار العزاوي عاـ 
 (.1وكما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )

 يبين بطارية اختبار الناحية الميارية (1جدول رقم )
 وحدة القياس اليدف من االختبار اسم االختبار الصفة الميارية

جة بين خمسة شواخص ذىابا وايابا الدحر  الدحرجة
 ثانية قياس القدرة عمى دحرجة الكرة م(1)المسافة بين شاخص واخر 

 التكرار قياس عدد مرات االداء ثانية 30المناولة المرتدة عمى الجدار لمدة  المناولة

 
 التجربة االستطالعية: 2-5
تجاوزىا ولضماف الحصوؿ عمى تعرؼ الموقعات التي قد ترافؽ اجراء االختبارات لجؿ أمف    

نتائج موضوعية ودقيقة كاف ال بد مف تنفيذ االختبارات عمى عينة عشوائية تمثؿ المجتمع 
 ( طبلب وكاف اليدؼ منيا ما يأتي:10بمغ عددىا ) اذاالصمي 

 معرفة مدى انسجاـ االختبارات مع مستوى وقدرات المختبريف -
 مراعاة الوقت عند تنفيذ االختبارات -
 الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو الباحثيفمعرفة  -
 التواصؿ الى افضؿ طريقة الجراء االختبارات -

 اجراءات البحث: 2-6
 االختبار القبمي: 2-6-1
بعد اف يتـ تييئة كؿ الظروؼ المبلئمة  15/10/2008تـ اجراء االختبار القبمي في يوـ    

 ألداء االختبارات قيد البحث.
 المنيج التعميمي: 2-6-2
يتـ اعتماد منيج التعمـ االتقاني لتعميـ الميارات الحركية االساسية بكرة القدـ مع اعتماد  اذ    

حسب نوع الخطأ المرتكب في االداء بعدة مجاميع مصغرة و  عمىمبدأ تقسيـ المجموعة التجريبية 
ء المياري وبالتاي اعداد منياج متكامؿ لتصحيح االخطاء، وعمى شكؿ مجاميع لموصوؿ باالدا

المياري الى مرحمة االتقاف وحصوؿ االكتساب لمميارات الحركية االساسية، اذ استغرؽ المنيج 
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( وحدات اسبوعية كؿ اسبوع يحتوي عمى وحدتيف تعميميتيف وبالتالي 8التعميمي شيريف وبواقع )
دة ( وحدة، وقت الوحدة التعميمية الواح16فاف مجموع الوحدات التعميمية في المنيج التعميمي )

 ( دقيقة.960( دقيقة وبذلؾ يكوف مجموع وقت المنيج التعميمي )60)
 االختبار البعدي: 2-6-3

وبنفس ظروؼ اداء االختبار القبمي  15/12/2008تـ اجراء االختبار البعدي في يوـ     
 لمعرفة مدى التطور الحاصؿ في اكتساب بعض الميارات الحركية االساسية بكرة القدـ.

 الحصائية:الوسائل ا 2-7

س فلمعينات المترابطة ت= Test –T-، االنحراؼ المعياري-، الوسط الحسابي-

√
ع ؼ
ف

 

 النسبة المئوية -
 عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا:-4
عرض نتائج االختبارات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية وباستخدام اسموب التعمم 4-1

 .تياومناقش ياوتحميم االتقاني
المحتسبة والجدولية  t( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة 2جدول رقم )    

لالختبار القبمي والبعدي لمميارات الحركية االساسية وباستخدام التعمم االتقاني )المجموعة 
 التجريبية(.        

 المتغيرات
 االختبار البعدي االختبار القبمي

ت  ع ف س ف
 المحتسبة

 *ت
 الجدولية

معنوية 
 ع س ع س الفروق

الدحرجة بين خمسة 
 معنوي 2,80 6,96 0,41 0,58 0,38 9,51 0,56 10,09 شواخص ذىاباوايابا

المناولة المرتدة عمى 
 معنوي 2,80 8,40 0,70 1,20 1,40 9,68 1,00 8,48 ثا30الجدار لمدة 

 (.24حرية ) ( وبدرجة0,05الجدولية تحت مستوى داللة ) T* قيمة 
 ة( نبلحظ اف قيمة الوسط الحسابي لمتغير الدحرجة بيف خمس2مف خبلؿ جدوؿ رقـ )   

( بينما كاف في 0,56( وبانحراؼ معياري )10,09شواخص ذىابا وايابا في االختبار القبمي كاف)
 ( وىي اكبر مف6,96( المحتسبة )t( وقيمة )0,38( وبانحراؼ معياري )9,51االختبار البعدي )

( مما يدؿ عمى 2,80( والبالغة )24( وبدحرجة )0,05( الجدولية تحت مستوى داللة )tقيمة )
وجود فروؽ داللة احصائية بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار البعدي في متغير 

قبمي ميارة الدحرجة بالكرة.ويعزى سبب ىذا التقديـ في مستوى االداء الى الفرؽ بيف االختباريف )ال
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والبعدي( فخبلؿ ىذه المدة الزمنية مارست المجموعة التجريبة المنيج التطبيقي باسموب التعمـ 
( " اف استخداـ متغيرات اسموب التعمـ االتقاني Smith and Berlantاالتقاني وىنا يؤكد )

 فراد المجموعةالكييكمية عامة لمدرس سيؤدي الى تحسيف مستوى االداء وزيادة كمية التعمـ 
( وكذلؾ .Weiss.m.ecullagh,p .smith,A, 1988, 63(1) p.p 67-76)" كافة  المتعممة

فاف التكرارات الكثيرة وادخاؿ عممية التصحيح لبلداء )التغذية الراجعة( قد تجعؿ االخطاء تتبلشى 
بعد كؿ عممية تصحيح وتكرار عمى الخطأ "كمما كاف تصحيح الخطأ مبكرا كاف احتماؿ النجاح 

( نبلحظ اف قيمة 2(وكذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )239ص  1988محجوب ،وجيو ، ) كبيرا
( وبانحراؼ 8,48الوسط الحسابي لمتغير المناولة المرتدة الى الجدار في االختبار القبمي كاف )

( t( وقيمة )1,40( وبانحراؼ معياري )9,68( بينما كاف في االختبار البعدي )1,20معياري )
( وبدرجة حرية 0,05( الجدولية تحت مستوى داللة )tوىي اكبر مف قيمة )( 8,40المحتسبة )

( مما يدؿ عمى وجود فروؽ معينة ذات احصائية بيف االختباريف القبمي 2,80( والبالغة )24)
اذ حصمت زيادة معنوية في مقدار التعمـ في  ،والبعدي و لصالح البعدي في متغير المناولة

تخدمت اسموب التعمـ االتقاني لموصوؿ الى نتائج جيدة تصؿ الى حد المجموعة التجريبية التي اس
االتقاف لمميارة، اذ تـ استخداـ اكثر مف طريقة لتطوير مستوى االداء المياري والتأكيد عمى توزيع 
اوقات العمؿ و الراحة وعدد التكرارات و اعطاء التغذية الراجعة لتصحيح االخطاء. وىذا يتفؽ 

( التي اكدت انو في مراحؿ اكتساب الميارة االولية يجب christina 1997)مع ما توصمت اليو 
 p 25-52:Christina R.W.W.) اعطاء تغذية راجعة بعد كؿ محاولة لبلستمرار في التعزيز"

(واف ىذه النتائج التي حصمت عمييا المجموعة التجريبية التي استخدمت اسموب التعمـ االتقاني 
ظيرت تفوؽ مجموعة االتقاف مع أ(" اذ Clerk and Bennigeتتفؽ مع ما توصؿ اليو )

 المجموعة الضابطة وحققت مستويات عالية في االنجاز مع زيادة الحافز نحو التعمـ
 :الخاتمة -4

لقد اثبت اسموب التعمـ االتقاني فاعميتو في ، مف خبلؿ النتائج التي تـ التوصؿ الييا تستنج 
 -بكرة القدـ ) الدحرجةالميارات الحركية االساسية  التأثير عمى حدوث التعمـ في بعض

اف ، الميارات الحركية الصعبة والسيمةاف اسموب التعمـ االتقاني يصمح في تعمـ ، و المناولة(
 تكرار االداء والتغذية الراجعة ىو الوسيمة االفضؿ في تحسيف االداء المياري لعينة البحث.

قدـ في كميات التربية الرياضية باسموب التعمـ االتقاني ضرورة اىتماـ مدرسي مادة كرة الواوصى 
سموب التعمـ االتقاني أالتأكيد عمى استخداـ ، و رات الحركية االساسية بكرة القدـعند تعميـ الميا

ضرورة استخداـ و ، مع الميارات الحركية االساسية الصعبة والسيمة مف خبلؿ التدرج باألداء
 ء المياري بعرض الحركة اماـ الطمبة لخمؽ روح المنافسة.بعض الطمبة المتميزيف في االدا
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 :والمراجعالمصادر 
 فرات جبار ، تأثير استخداـ منوعة لمتدريب العقمي في النواحي المعرفية والميارية  ،العزاوي

 (.2001والخططية بكرة القدـ: )اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية التربية الريااضية، 
 ئؽ البحث العممي ومناىجو: )الموصؿ، مديرية دار الكتب لمطباعة وجيو ، طرا ،محجوب

 .( 1988والنشر،
 weiss.m.ecullagh,p.smith,A. and Berlarland A. Pervational Learning 

and the fearful chulde in flunce of peer models on swimming skill 
performance psychological responses, Reaserch Quarterly , for 
exercise and sport, 1988, 63(1) . 

 Christina, R.W.W:Haman performance determines in sport, Korean 
society of paychology, seoul korrea. 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


