تأثير استخدام أسلوب التنافس الجماعي في تحسين مستوى أداء بعض
المهارات األساسية والقدرات الحركية الخاصة بكرة القدم
م م  .عدنان فدعوس عمر
كلية التربية الرياضية  -جامعة االنبار
ملخص البحث
إن تعلمممل المهمممارات األساسمممية والقمممدرات الحركيمممة الخاصمممة وتحسمممينها يت لممم
استخدام أسالي تعليمية متنوعمة ولميس االعتمماد علمل أسملوب تعليممي واكمد و لم
لوجممود الوممروف الورديممة بممين المتعلمممين إضممافة إلممل إن تنمموط م األسممالي يع ممي
للمممتعلل الدافعيممة والميممم لممتعلل تلم المهممارات والقممدرات الحركيممة الخاصممة بممأ لعبممة
ولقد دفت الدراسة إلل التعرف علمل ممدى تمأثير اسمتخدام األسملوب االممر المتبم
وأسمملوب التنممافس الجممماعي فممي تحسممين مسممتوى أداء بعممض المهممارات األساسممية
والقدرات الحركية الخاصمة بكمرة القمدم أمما الهمدف الفماني فتاممن مقارنمة األسملوب
االمر المتب بأسلوب التنافس الجماعي في تحسمين مسمتوى أداء بعمض المهمارات
األساسية والقدرات الحركية الخاصة بكرة القدم  ،أما فرضيتا البحث فتاممنت أوال
وجممود فممروف ات داللممة إكبممانية بممين نتممانق اال تبممار القبلممي والبعممد لمجممموعتي
البحممث الامماب ة والتجريبيممة أممما الوممرت الفمماني فتامممن وجممود فممروف ات داللممة
إكبانية بين نتانق اال تبار البعد لمجموعتي البحمث الاماب ة والتجريبيمة  ،ولقمد
تممل اسممتخدام المممنهق التجريبممي فممي البحممث أممما عينممة البحممث فا ممتملت علممل لبممة
المركلممة األولممل كليممة التربيممة الرياضممية جامعممة االنبممار بوا م

 ) 42ال م يمفلممون

المجموعممة التجريبيممة و  ) 42الم يمفلممون المجموعممة الامماب ة وبنسممبة م ويممة
بلغت  ) %35من مجتم البحث وممن أ مل االسمتنتاجات التمي توصمم اليهما الباكمث
فاعلية األسلوب االمر في تحسين مهمارة الدكرجمة والر ما ة الخاصمة بكمرة القمدم
كقممدرة كركيممة ك م ل فاعليممة أسمملوب التنممافس الجممماعي فممي تحسممين مسممتوى أداء

 أمما أ مل التوصميات، مهارة المناولة الجدارية ود مة التهمديك كقمدرة كركيمة اصمة
التي يوصي بها الباكث و إمكانية الممج بمين األسملوب االممر وأسملوب التنمافس
الجممماعي فممي تحسممين مسممتوى أداء بعممض المهممارات األساسممية والقممدرات الحركيممة
. الخاصة بكرة القدم

EFFECT OF USING COLLECTIVE COMPETITION IN
IMPROVING PERFORMANCE OF SOME BASIC
SKILLS AND MOTIVE ABILITIES CONCERNING
FOOTBALL GAME .
Abstract
To learn the basic skills and motive abilities and
improving them requires various teaching techniques and
not rely on the one technique because there exists individual
differences among learners as well as the diversity of these
techniques gives the learner motivation and inclination to
learn those skills and motive abilities at any game . This
study aimed to identify the impact of using prescriptive
style and collective competition style to improve the
performance of some basic skills and motive abilities
concerning football game. The second aim included a
comparison between imperative style , which is followed
,and

the

collective

competition

style

in

improving

competence level of some basic skills and motive abilities of
football.

There were two hypotheses in the research , the first
concerned with statistical differences between the pre and
post test results for the control and experimental groups ,
while the second dealt with statistical differences between
the post test results for both groups (control and experiment
groups) the experimental method was used in the research.
The research sample included students of the first stage
College of Physical Education / University of Anbar (24)
students from the experimental group, (24) students from
the control group and the percentage was (53%) of the
research community and the main conclusions that the
researcher concluded :- effectiveness of imperative way in
improving the ball rolling skill , fitness as motive ability as
well as the effectiveness of collective competition way in
improving performance level of pass skill and accuracy of
goal scoring as special motive ability. The most important
recommendations concluded by the researcher are the
possibility of mixing between the imperative style and
collective competition style to improve the performance of
some basic skills and motive abilities of football.

 -1التعريك بالبحث
 1-1المقدمة وأ مية البحث
تعممد لعبممة كممرة القممدم مممن األلعمماب الور يممة األولممل فممي العممالل التممي تت ل م مممن
ممارسمميها أجممادة المهممارات األساسممية إضممافة إلممل امممتهكهل للقممدرات الحركيممة التممي
تسمماعد علممل نجمما األداء المهممار الخممال باللعبممة أن أجممادة المهممارات األساسممية
وتنمية القدرات الحركية الخاصة بأية لعبة إ تحتما إلمل األسملوب األمفمم لمتعلل تلم
المهممارات دون اال تبممار علممل أسمملوب تعليمممي واكممد رعممل تعممدد ا  ،إ ال يمكممن أن
يكممون أسمملوب تعليمممي واكممد يحق م جمي م األ ممداف و ل م لوجممود الوممروف الورديممة
والتباين في المستوى ومدى الوهل واالستيعاب بين المتعلمين
وبممما أن لعبممة كممرة القممدم لعبممة جماعيممة تحممو علممل الكفيممر مممن موا ممك اللع م
التنافسمممية فقمممد يكمممون األسممملوب التنافسمممي مممو األسممملوب األ مممرب لحممماالت اللعممم
والمنافسممة و ممو أسمملوب ممم ثر فممي تعلممل تلمم المهممارات ويمكممن مممن ممه اللعمم
والتمرير وما تحتويه من كركات مواج ة وتغيير سمرعة المركض واالتجما والمتحكل
والسي رة بمأججاء الجسمل وكم ل بماألداة

الكمرة ) بوجمود جمو المنافسمة المةمابهة

لجو المنافسمات الحقيقيمة كم ل ت موير القمدرات الحركيمة الخاصمة بمهمارات اللعبمة ،
فقممد يكممون أسمملوب التنممافس يحقم أ ممداف عمليممة الممتعلل بوصمما أن م ا األسمملوب
يستفير ما في نوس المتعلل ويحرك ما في دا له من درات كامنة اضافة إلمل زيمادة
تواعم المتعلل وما يايوه من فر وإثارة ومتعة .
ومما تقدم تظهر أ ميمة البحمث فمي تجريم أسملوب التنمافس الجمماعي والو موف
علل ايجابيات

ا األسلوب ومدى ما يمكن أن يحققه من تحسن فمي تلم المهمارات

إلل جان ما يرتبط بها من درات كركية اصة في اللعبة .
 4-1مةكلة البحث
من ه

برة الباكث في تدريس وممارسة لعبة كرة القدم واسمتخدام المهكظمة

للمباريات كوسيلة لجم المعلومات وك ل نتانق ال لبة فمي االمتحمان العملمي والتمي
كانت ال ترتقي إلل مستوى من ال مو ال

يمكن أن يكون عليه ال الم فمي األداء

المهار والبدني في اللعبمة وبعمد أن ا لم الباكمث علمل كفيمر ممن أسمالي التمدريس
و ك علل األسلوب التنافسي بوصا وان كرة القدم لعبة جماعيمة تنافسمية تت لم
من جهة نظر الباكث ك ا أسلوب لتحسين المهارات األساسية بكرة القدم إلل جان
انه يحق تحسنا في القدرات الحركية الخاصة باللعبة.
 5-1أ داف البحث
 .1التعرف علل مدى تأثير استخدام أالسملوب االممر المتبم وأسملوب التنمافس
الجمممماعي فمممي تحسممممين مسمممتوى اداء بعمممض القممممدرات الحركيمممة الخاصممممة
والمهارات األساسية في كرة القدم
 .4مقارنممة األسمملوب االمممر المتب م بمما سمملوب التنممافس الجممماعي فممي تحسممين
مسممتوى اداء بعممض القممدرات الحركيممة الخاصممة والمهممارات األساسممية بكممرة
القدم
 2-1فرضا البحث
 .1نممماك فمممروف ات داللمممة إكبمممانية بمممين نتمممانق اال تبمممار القبلمممي والبعمممد
لمجموعتي البحث الااب ة والتجريبية
 .4نمماك فممروف ات داللممة إكبممانية بممين نتممانق اال تبممار البعممد لمجممموعتي
البحث الااب ة والتجريبية
 3-1مجاالت البحث
 .1المجا البةر  /هب المركلة األولل كلية التربية الرياضية جامعة االنبار
 .4المجا الجماني  /المدة من  4212/11/4ولغاية 4211/1/5
 .5المجا المكاني  /ملع كرة القدم في كلية التربية الرياضية جامعة االنبار

 -4الدراسات النظرية والمةابهة
 1-4الدراسات النظرية
 1-1-4أسلوب التنافس الجماعي كداف للتعلل

"تعد المنافسة من الوسانم الناجحة الستفارة المتعلل وجعله يستخدم ا ته الكامنمة
ويب

جهود بكم جدية ونةا عند ا تراكه في عمليمة المتعلل وكم ل زيمادة تواعلمه

دا م الدرس

"1

كيث أ ا ما استخدم بةكم يحوج المتعلمين لمادة التعلل أصبح ممن األسمالي الناجحمة
في عمليمة المتعلل بوصما عنمد اسمتخدام المفيمرات اللوظيمة كالتةمجي والممد فلهما
األثممر الواعممم فممي مامماعوة الجهممود وزيممادة الفقممة بممالنوس كيممث ينقممم اكمممد محمممد
العقاد ) عن أبو جالسكي ) بأن أ كمانن كمي يمتعلل مي ا مما يفيمر انتبا مه سمواء
أراد آم لل يرد فإ ا انتبه الكانن الحي لةيء فأن كدا أدنل من التعلل سوف يحدث

))2

 4-1-4أ سام ومظا ر أسلوب التنافس الجماعي
تةير ايلين ودي فر ) إلل مظهران للتنافس ما

3

 .1المنافسمممة عيمممر مبا مممرة  :تحمممدث بمممين فمممردين أو أكفمممر ويوممموز الومممرد أو
المجموعة بانجاز المهمة بم األ ر .
 .4المنافسة المبا رة :

المنافسة تتل من ه منافسة الورد ل اته

 كممما توجممد عممدة تقسمميمات فممي المنافسممة كيممث يقسمممها كممما دروي م
وآ رون ) 4إلل
 .1التنافس الجماعي  :وفيه يتنافس فري ضد فري آ ر ويسمود جمو المنافسمة
التعاون واالنسجام بين أفراد الوري الواكد ال

يحق الووز مفم كمرة القمدم

كرة اليد كرة السلة
 .4التنممافس الوممرد  :ويتنممافس فيممه الوممرد م م فممرد آ ممر مفممم رياضممة المهكمممة
والمبارعة والمبارزة
 .5التنافس ال اتي الورد م نوسه ) كيث ينافس الورد دراته ال اتية للوصمو
إلل أفام انجاز مفم رياضة الركض والسباكة .
1مناف ماجد حس ن  :تأثير استخدام أسلوب التنافس الجماعي ومقارنته باألسلوب االمري في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة اليد ،
رسالة ماجستير  ،كلية التربية الرياضية – جامعة االنبار  ،9002 ،ص 92
 2احمد محمد العقاد  :تأثير أسلوب المنافسة الجماعية على تقدير الذات المهارية ومستوى األداء المهاري في كرة القدم للتالميذ الصم
والبكم  ،مجلة التربية الرياضية والبدنية  ،جامعة حلوان  ، 9222 ،ص9
 3أيلين وديع فرج  :خبرات في األلعاب الصغار والكبار  ،ط ، 9القاهرة  ،منشأة المعارف للطباعة والنشر  ، 9009 ،ص00
 4كمال درويش عبدا لرحمن وآخرون  :القياس والتقويم وتحليل المباريات في كرة اليد  ،ط ، 9القاهرة  ،مركز الكتاب للنشر ، 9009 ،
ص742

 -4-4الدراسات المتةابهة
 1-4-4دراسة فداء أكرم الخيا

) 1991

اثر استخدام أسلوبي التنافس ال اتي والمقمارن فمي تعلمل بعمض المهمارات الحركيمة
بكرة القدم

))

دفت الدراسة إلل :
 .1الكةك عن اثر استخدام أسالي

المتعلل التنمافس الم اتي والتنمافس المقمارن

والتقليد ) في تعلل بعض المهارات الحركية بكرة القدم
 .4المقارنة بين اثر استخدام أسلوبي التنمافس الم اتي والمقمارن فمي تعلمل بعمض
المهارات الحركية بكمرة القمدم  ،اسمتخدم الباكمث الممنهق التجريبمي فمي كمين
ا تملت عينة البحث علل  ) 21البا من السمنة الدراسمية األولمل فمي كليمة
التربيممة الرياضممي جامعممة الموصممم بعممد تقسمميمهل إلممل ثهثممة مجممامي اثنممان
تجريبيممة األولممل عممدد ل  ) 13ال م اسممتخدمت أسمملوب التنممافس ال م اتي
والفانيمممة عمممدد ل  ) 11الممم اسمممتخدمت أسممملوب التنمممافس المقمممارن أمممما
ألمجموعممة الفالفممة وعممدد ل  )11الم اسممتخدمت األسمملوب التقليممد و ممي
المجموعممة الامماب ة  ،ومممن أ ممل اسممتنتاجات الدراسممة أن أسممالي التممدريس
الفهثة كانت فعالة في التعلل وبنس متواوتة بين أسلوب وأ ر
 -4-4-4دراسة مناف ماجد كسن ) 4229
تممأثير اسممتخدام أسمملوب التنممافس الجممماعي ومقارنتممه باألس ملوب االمممر فممي تعلممل
بعض المهارات الهجومية بكرة اليد )
مدفت الدراسممة إلمل التعممرف علمل الوممروف بمين األسمملوب االممر وأسمملوب التنممافس
الجماعي فمي تعلمل بعمض المهمارات الهجوميمة بكمرة اليمد  ،و مد تمل اسمتخدام الممنهق
التجريبممي بأسمملوب المجممموعتين المتكمماف تين ات اال تبممار القبلممي والبعممد وكانممت
عينممة البحممث مممن ممهب المركلممة الفانيممة فممي كليممة التربيممة الرياضممية جامعممة االنبممار
والبالغ عدد ل  ) 51ال بوا

 ) 11ال من معبة ب) اسمتخدمت األسملوب

االمر و  )11ال من عبة أ ) استخدمت أسلوب التنمافس الجمماعي فمي تعلمل
مهارات المناولمة  ،ال ب بمة  ،التبموي ) بكمرة اليمد واسمتنتق الباكمث بعمد إجمراء

اال تبارات البعدية أن األسملوب االممر وأسملوب التنمافس الجمماعي لهمما تمأثير فمي
عملية التعلل وتووف أسلوب التنافس الجماعي فمي تعلمل بعمض المهمارات الهجوميمة
بكرة اليد

 -5منهق البحث وإجراءاته الميدانية
 -1-5منهق البحث
استخدم الباكث المنهق التجريبي لمهنمة و بيعة مةكلة البحث
 4-5عينة البحث
تل ا تيار مجتمم البحمث بال ريقمة العمديمة ممن مهب المركلمة األولمل كليمة التربيمة
الرياضية جامعة االنبار والبالغ عدد ل  )92ال إما عينة البحث فقد تل ا تيار ا
بال ريقة العمدية أياا والبالغ عدد ل  )42ال من معبة أ) يمفلمون المجموعمة
الااب ة و  )42ال من معبة ب) يمفلمون المجموعمة التجريبيمة وبنسمبة م ويمة
بلغت  ) %35من مجتم البحث األصلي بعد اسمتبعاد ال مهب الراسمبين والمعلممين
.
 – 5-5تكاف مجموعتي البحث
تمل أجممراء عمليممة التكمماف بعممد تقسمميل عينمة البحممث إلممل مجممموعتين ضمماب ة تمفممم
عبة أ) وعدد ل  )42ال

تستخدم األسلوب االمر وأ مرى تجريبيمة وعمدد ل

 )42ال تمفمم معبة ب) تسمتخدم أسملوب التنمافس الجمماعي بعمد تقسميمهل إلمل
 )2مجامي وبما أن العينة المختارة مختمارة ممن ف مة عمريمة متقاربمة وممن مركلمة
دراسية واكدة فالعينة متجانسة بعد استبعاد ال هب الراسبين والمعلمين
جدو

ت

 )1يوضح تكاف المجموعتين في متغيرات البحث
متغيرات

وكدة

المجموعة

المجموعة

البحث

القياس

الااب ة

التجريبية

يمة ت

يمة ت

المحسوبة الجدولية

الداللة

س
1
4
5
2

الدكرجة
دة
التهديك

ثا

المناولة
الجدارية

س

2453 3413 2413 3422

1.3

241

1.1

ثا

2412 1432 2435 1453

1.51

ثا

2423 5493 2453 2412

1.1

درجة

الر ا ة

ط

ط

5415 2414 5442

4

عير
دا

 -2-5أدوات البحث ووسانم جم المعلومات
 1-2-5أدوات البحث
 .1كرات دم عدد  -4 ) 1كبم يقسل المرمل  -5مرمل انوني مقسمل إلمل ثمهث
منا

محددة - 2

وا ص عدد  -3 )1ساعة تو يت  -1وانل عدد )3

 4-2-5وسانم جم المعلومات
 -1المبادر العربية
 -4الةبكة العالمية االنترنت )
 -5فري عمم مساعد

*

 -2اال تبار والقياس
 -3استمارات اصة بتسجيم النتانق
 3-5األسس العلمية له تبارات

جدو

)4

يوضح يل معامهت البدف والفبات والموضوعية له تبارات
* م.م نصر خالد

م.م أوراس قاسم

م.م مناف ماجد م.ب زياد مشعل

ت

اال تبار

البدف

الفبات

الموضوعية

.1

ياس د ة التهديك

2 4 13

2 4 94

2 4 11

.4

الدكرجة المتعرجة بالكرة

2 4 11

2 4 12

2 4 19

.5

الر ا ة

2 4 19

2 4 13

2 4 14

.2

المناولة الجدارية

2 4 11

2 4 11

2 4 15

 1-1-5اال تبارات المستخدمة في البحث
 1-1-5ا تبار ياس د ة التهديك بكرة القدم

)1

الهدف من اال تبار ياس د ة التهديك
األدوات المسممتخدمة سممب كممرات ممدم  ،مما ص  ،كبممم  ،مرمممل مقسممل إلممل ثممهث
منا

محددة.

ريقة األداء
توزط  )1كرات في من قة الججاء علل ط الججاء المواجهة للمرمل ويبدأ الهعم
بممالركض مممن لممك الةمما ص الموجممود وعلممل مموس من قممة الجممجاء باتجمما الكممرة
األولل فيهدف ويعود للدوران لك الةا ص ثل يتوجه إلل الكمرة الفانيمة و م ا مم
الكرات كلها  ،ويكون التهديك أعلل من مستوى االرت ولهع الحرية فمي ا تبمار
أ

دم علل أن يتل األداء من الركض .
ريقة تسجيم النقا  :تحتس الدرجة بمجموط الدرجات التي يحبم عليها الهع

من تهديك الكرات السبعة وعلل النحو التالي
 يممنح الهعم

 )5درجمات أ ا د لمت الكمرة فمي المن قتمين المحمددتين )4،1

في الجهة اليمنل واليسرى من الهدف
 يمممنح الهع م درجممة واكممد أ ا د لممت الكممرة فممي المن قممة المحممددة  )5فممي
منتبك الهدف
 4-1-5ا تبار الدكرجة الجر ) المتعر بالكرة

)1

( )9موفق اسعد محمود  :االختبارات والتكتيك بكرة القدم  ،ط ، 9دار دجلة للطباعة والنشر  ،عمان  ، 9002 ،ص40
( )9موفق اسعد محمود  :المصدر السابق نفسه  ،ص. 42

الهدف من اال تبار الجر السمري بمالكرة

يماس الر ما ة مم الكمر ) األدوات /

كرة دم انونية  ،ساعة تو يت  ،وانل عدد )3
اإلجراءات
 تخ ط من قة اال تبار من مسة وانل مفبتة بةكم رتم بمين كمم مانل وأ مر
مسافة  9دم ) وتبعد عن ط البداية مسافة  9دم ) أياا
 يقممك الهع م

لممك ممط البدايممة وعنممد أع مماء أ ممارة البدايممة يقمموم بممالجر

بالكرة بين القوانل

ابا وايابا علل كم ر ل & )

 يع ل كم الع محاولتين متتاليتين وتسجم له افالها
 يحس الجمن أل رب  12/1من الفانية
كساب الدرجة  /و ي الجمن ال
 5-1-5ا تبار الركض المتعر

يق عه الهع في أكسن أداء
بين القوانل )

)4

 الغرت من اال تبار ياس الر ا ة
 األدوات األزمة ساعة إيقاف  ،كواجج و وانل عدد  )3ومقاعد مناسبة
 تخ ط من قة اال تبار من مسة وانل مفبتة علل كم رتمم بمين مانل وأ مر
مسافة  9دم ) وتبعد عن ط البداية مسافة  9دم ) اياا
 يقممك الهع م
مابين القوانل

لممك ممط البدايممة وعنممد أع انممه أ ممارة البدايممة يقمموم بممالجر
ابا وايابا علل كم ر ل &)

 يع ل كم الع محاولتين متتاليتين وتسجم له أفالها
 يحس الجمن األ رب  12/1من الفانية .
 كساب الدرجات  :ي الجمن ال
 -2-1-5المناولة الجدارية

يق عه الهع في أكسن أداء

)1

الغرت من اال تبار  :ياس سرعة ود ة المناولة الجدارية لمدة  )4ثا
(9موفق اسعد محمود  :المصدر السابق نفسه  ،ص. 42
()9
حسام سعيد المؤمن  :منهج مقترح لتطوير بعض القدرات البدنية والمهارات األساسية لالعبي خماسي كرة القدم  ،رسالة ماجستير ،
جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية  ، 9009 ،ص29

األدوات  :جدار أملس مرسوم عليه مست يم وله 4 4 42م ) وعرضمه  1 4 3م)
يبعد عن ط البداية 3م) م كرات دم عدد )4
 وصممك األداء  :بعممد سممماط أ ممارة البممدء يقمموم الهعم الم

يقممك لممك ممط

البداية بركم الكرة علل الجدار ثل االستمرار بركلهما بعمد عودتهما ممن الجمدار
و ك ا لحين انتهاء مــمـدة  42ثما ) علمل أن ال يمتل ركمم الكمرة المرتمدة ممن
الجدار إال لك ط البداية أما إ ا رجت الكمرة مار سمي رة الهعم يقموم
بأ

اكد الكرتين األ ريين دون تو ك ويمكن ركلها بأ

 التسجيم  :عدد الكرات البحيحة نحو الجدار ه

دم .

 )42ثا

 1-5إجراءات البحث :
 1-1-5اال تبار القبلي :
تل إجراء اال تبار القبلي بتاريخ  4212/11/4و د كاو الباكث در اإلمكان تفبيت
الظروف الخاصة باال تبار من اجم تحققها في اال تبار البعد
 4-1-5التجربة الرنيسية  :أجريت بتاريخ  4212/11/5ولغاية  4211/1/5كيث تل
ت بي منهق تعليمي موكد علل المجموعتين م ا تهف أسلوب التعلل وأجريت
علل مدى  )4هر بوا

وكدتان تعليمية في األسبوط مدة كم وكد ) 92

د يقة و د تل تنوي األسلوبين علل التمرينات التعليمية في الججء الت بيقي من
الدرس
 5-1-5اال تبار البعد
تل إجراء اال تبار البعد بتاريخ  4211/1/5لظروف مةابهة أو ريبة من ظروف
اال تبار القبلي
 1-5الوسانم اإلكبانية المستخدمة
 .1الوسط الحسابي
 .4االنحراف المعيار
 .5ا تبار ت) للعينات المستقلة

 .2ا تبار ت) للعينات المتراب ة
الباب الراب
 -2عرت النتانق وتحليلها ومنا ةتها
 1-2عرت نتانق اال تبار القبلي والبعد لمجموعة البحث الااب ة
)5

جدو

بين نتانق اال تبار القبلي والبعد لمجموعة البحث الااب ة
ت

متغيرات

وكدة

البحث

القياس

 1الدكرجة
4

دة
التهديك

 5الر ا ة
2

المناولة
الجدارية

ثا

المجموعة

المجموعة

الااب ة

التجريبية

ط

ط

س

2.49 4.11 2.13

2.12 2.53 2.32 1.42 2.32

1.13

ثا

2.13 1.12 1.25 3.41 2.13 1.93

3.5

ثا

2.45 2.12 2.13 3.52

1.3

1

2.92

1.1

غ

ف

ف

المحسوبة الجدولية
2.1

درجة

2.21 1.11

س

س

ط

يمة ت

يمة ت

الداللة
دا
عير

4.5

دا
دا
عير
دا

 قيمة ت الجدولية (  ) 9,7أمام درجة حرية (  )97-9-94وتحت مستوى داللة( )0 ,0 2

من الجدو

 )4تبين إن يمة ت) المحسوبة له تبار القبلمي والبعمد لمتغيمرات

الر ا ة  ،الدكرجة ) كانت  ) 345 ، 241علل التوالي وعند مقارنتها بقيممة ت)
الجدولية  ) 445أمام درجة كرية  )45وتحت مستوى داللمة  )24 23وجمد أنهما
اكبممر مممن القيمممة الجدوليممة مممما يممد علممل معنويممة الوممروف لبممالح اال تبممار البعممد
بالنسبة لمهارة الدكرجة والر ا ة .
ويعممجو الباكممث السممب فممي لم إلممل أن تمرينممات الدكرجممة ضمممن األسمملوب االمممر
كانت ضمن تو يت ومدة دوام محددة من بم مدرس المادة ال

يسي ر علمل جميم

القرارات بم وأثناء وبعمد المدرس مد وفمر الو مت الكمافي لمتعلل م المهمارات وان
التكرارات وتنماوب المتعلممين بوجمود التغ يمة الراجعمه البمحيحة سماعد علمل تهفمي

اء وتعلل مهاراة الدكرجة كيث أن السي رة علل المتعلمين إداريا وانابا ا

األ

وعمليا في

ا األسملوب يحقم أ مداف ال ريقمة االمريمة

)) )1

امما بالنسمبة للر ما ة

كبوة
كركية اصة بمهارات كرة كرة القمدم تت لم أسملوب تعليممي يموفر متغيمرات تكمون
مةممابهة لمتغيممرات اللعبممة الحقيقيممة وال يقتبممر علممل أداء تمرينممات تكممون كركاتممه
ومتغيراتممه مسممي ر عليهمما أو معروفممة وتكممرر فممي كممم مممرة  ،كيممث ي م كر عبمماس
السممامراني وعبممد الكممريل السممامراني ) إ ا يت ل م اكتسمماب الر مما ة للمممتعلل إن
تببح له القابلية في مواجهة الموا ك عير المتو عة فمي أثنماء الحركمة أو السمكون
)) )4ولهممم ا كمممان الومممرف لبمممالح اال تبمممار القبلمممي  .أمممما بالنسمممبة لقيـــــــمممـل ت )
المحسوبة له تبار القبلي و البعد لمتغيرات د ة التهمديك  ،المناولمة الجداريمة )
كـانت  ) 1 4 3 4 1 413علل التوالي وعند مقارنتها بقيمة ت ) الجدوليمة 4 4 5
) أمممام درجممة كريممة  )45وتحممت مسممتوى داللممة  ) 2 4 23وجممد أنهمما اصممغر مممن
القيمة الجدولية مما يد علل عمدم وجمود فمروف معنويمة ويعمجو الباكمث السمب فمي
ل .
إن التمرينات المع اة لعينة البحمث الاماب ة ضممن م ا األسملوب كانمت تمرينمات
كركية ما بين الدكرجة والمناولة ثل االستهم ثمل التبموي بوجمود ما ص و بمل
ممد تكممون أثممرت بةممكم سمملبي فممي النتيجممة التممي ظهممرت ويمكممن القممو أن تعلممل د ممة
التهديك و ت وير ا كبوة كركيمة يحتما إلمل تمرينمات عيمر مركبمة تسماعد الممتعلل
علل التركيمج واالنتبما علمل األداء المهمار دون التةمتت إلمل عير ما ممن المهمارات
األ ممرى و م ا األمممر أيامما ين بم علممل مهممارة المناولممة الجداريممة إ ان االسمملوب
االممر عالبمما ممما يسممتخدم فممي المهممارات التمي تتميممج بةمميء مممن البممعوبة للسممي رة
علل مسارات العمم

)) )1

( )9عباس احمد السامرائي وعبد الكريم محمود السامرائي  :كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية الرياضية  ،مطبعة دار الحكمة ،
جامع البصرة  ، 9229 ،ص22
( )9المصدر السابق نفسه  ،ص90
()9
مرفت علي  ،مصطفى السايح  :مدخل الى طرائق تدريس التربية الرياضية  ،ماهي للنشر والتوزيع  ،مصر  ، 9002 ،ص909

 4-2عممرت النتممانق اال تبممار البعممد وتحليلهمما ومنمما ةممتها لمجموعممة البحممث
التجريبية
جدو

)2

يبين نتانق اال تبار القبلي والبعد لمجموعة البحث التجريبية
ت

متغيرات

وكدة

البحث

القياس

 1الدكرجة
4

دة
التهديك

 5الر ا ة
2

المناولة
الجدارية



ثا

القبلي
س

البعد
ط

س

ط

س

ط

ف

ف

1.12 2.12 1.42 1.42 1.42

يمة ت

يمة ت

المحسوبة الجدولية

الداللة

5.1

5.1

دا

3.13 4.49 2.13 9.19

3.13

دا

ثا

5.12 2.93 2.13 3.49 2.15 2.42

5.12

ثا

2.3

2.3

درجة 3.52

1.2

1.2

1.12 2.13 2.49 2.33

4.5

دا
دا

يمة ت الجدولية  )445أمام درجة كرية  )45-1-42وتحت مستوى داللة )2.23

تبمممين ممممن الجمممدو

 )5إن يممممة ت) المحسممموبة له تبمممار القبلمممي والبعمممد

لمتغيممممرات الر مممما ة  ،الدكرجممممة ) كانممممت  ) 5412 ، 541علممممل التمممموالي وعنممممد
مقارنتهممما بالقيممممة الجدوليمممة  ) 445أممممام درجمممة كريمممة  ) 45 = 1 – 42وتحمممت
مستوى داللة  )2 4 23وجد أنهما اكبمر ممن القيممة الجدوليمة ممما يمد علمل وجمود
فممروف معنويممة ولبممالح اال تبممار القبلممي ويعممجو الباكممث السممب فممي لمم إلممل أن
التمرينات المهارية والحركية المسمتخدمة لت موير الر ما ة ومهمارة الدكرجمة كانمت
علممل درجممة مممن البممعوبة بوجممود التنممافس الجممماعي والتممي ال تناسم عينممة البحممث
وتكمن إ كالية ل إلل أن التساب والتنافس علمل تأديمة المهمارات التعليميمة نوم ت
ببورة سريعة أثرت علل جو ر الر ا ة والدكرجة أدت إلمل ظهمور م النتيجمة ،
أممما بالنسممبة لد ممة التبمموي والمناولممة الجداريممة ) فكانممت يمممة ت) المحسمموبة
له تبممار القبلممي والبعممد علممل التمموالي  ) 243 ، 3413وعنممد مقارنتهمما بالقيمممة
الجدولية  ) 445أمام درجة كرية  ) 45وتحمت مسمتوى داللمة  )2.23وجمد إنهما

اكبممر مممن القيمممة الجدوليممة مممما يممد علممل وجممود فممروف معنويممة ولبممالح اال تبممار
البعمممد ويعمممجو الباكمممث السمممب فمممي لممم إلمممل كسمممن ا تيمممار التمرينمممات التعليميمممة
التنافسمية وكسممن تنظيمهما وتنويم ا بحيمث أثممرت ايجابيما فممي ت موير د ممة التبمموي
ومهارة المناولة الجدارية .
 2-5عرت نتانق اال تبار البعد لمجموعتي البحث الااب ة والتجريبية
جدو

)3

يبين نتانق اال تبار البعد لمجموعتي البحث الااب ة والتجريبية
ت

متغيرات

وكدة

البحث

القياس

س

ثا

1

 1الدكرجة
4

دة
التهديك

 5الر ا ة
2

بعد ضاب ة

المناولة
الجدارية

ط

بعد تجريبية
س

ط

يمة ت

يمة ت

المحسوبة الجدولية

الداللة

2.12 1.42 2.13

5.1

دا

2.13 9.19 2.32 1.42

1.4

دا

ثا

3.41

2.13 3.49

3.1

ثا

2.13 2.49 2.13 3.52

5.91

درجة

يمممة ت) الجدوليممة

1.5

4.1

دا
دا

 ) 445أمممام درجممة كريممة  ) 21 = 4 – 42 + 42وتحممت

مستوى داللة ) 242 3
تبين من الجدو

 ) 2أن يمة ت) المحسوبة لبوة الر ا ة ومهمارة الدكرجمة

كانت  ) 341 ، 541علل التوالي وبعد مقارنتهما مم القيممة الجدوليمة  ) 441أممام
درجمممة كريمممة  )21وتحمممت مسمممتوى داللمممة  ) 2 423وجمممد أنهممما اكبمممر ممممن القيممممة
الجدولية مما يد علل وجود فروف معنوية ما بين المجموعتين ولبالح المجموعة
الااب ة ويعجو الباكث ل إلل فاعلية األسلوب االممر فمي ت موير صموة الر ما ة
ومهارة الدكرجة إ أن األسلوب االمر عالبما يسمتخدم فمي المهمارات التمي تتميمج
بةمميء مممن البممعوبة و لمم للسممي رة علممل مسممار العمممم ))  )1لهمم ا فممان الر مما ة
( )9ميرفت علي  ،مصطفى السايح  :مصدر سبق ذكره  ،ص909

والدكرجممة تحتمما إلممل التركيممج علممل مسممار عمممم األداء م م السممي رة علممل الكممرة
بالنسبة للمبتدنين  ،فيما أظهرت نتانق البحث أن يمة ت) المحسوبة لد ة التهمديك
والمناولمممة الجداريمممة كانمممت  ) 5491 ، 144علمممل التممموالي و مممي اكبمممر ممممن القيممممة
الجدولية  ) 441أمام درجة كرية  ) 21وتحت مستوى داللة  ) 2 423ممما يمد
علل وجود فروف معنوية ولبمالح المجموعمة التجريبيمة ويعمجو الباكمث السمب فمي
لمم إلممل فاعليممة أسمملوب التنممافس الجممماعي فممي ت مموير د ممة التهممديك والمناولممة
الجدارية كيمث إن م ا األسملوب كمرك مما فمي المتعلممين ممن مدرات دا ليمة باتجما
تنوي التمرينات التعليمية التنافسية بكم جدية ونةا وكماس وينقـــــــمـم ضمرعام
جاسل ) عمن الجيرجماو ) بمأن المنافسمة تسمهل بنبمي وافمر فمي التمأثير علمل
تنمية وت وير مهارات و درات الورد

)) )4

الباب الخامس
 -3االستنتاجات والتوصيات
 1-3االستنتاجات
 فاعليممة األسمملوب االمممر فممي تحسممين مسممتوى أداء الر مما ة كقممدرة كركيممة
ومهارة الدكرجة بكرة القدم لعينة البحث و ا ما أظهرته نتانق البحث
 أظهرت نتانق البحث فاعليمة األسملوب التنمافس الجمماعي فمي تحسمين مسمتوى
أداء د ة التهديك كقدرة كركية ومهمارة المناولمة الجداريمة بكمرة القمدم لعينمة
البحث
 4-3التوصيات

ضرغام جاسم النعيمي  :دراسة مقارنة لسلوك التدريس وفق أساليب المنافسة بكرة القدم  ،مجلة التربية الرياضية  ،المجلد
(.9 )9
 ، 99العدد  9009 ، 9ص 22

 يوصي الباكمث بإمكانيمة الممج بمين األسملوب االممر وأسملوب التنمافس
الجماعي في تعلل المهارات األساسية والقدرات الحركية بكرة القدم
 أمكانية اسمتخدام األسملوب االممر والتنافسمي فمي تحسمين مسمتوى أداء
المهارات األساسية والقدرات الحركية بكرة القدم للمراكم المختلوة
 اسمتخدام أسمملوب التنممافس الجممماعي عممن ريم تمرينممات سممهلة ال تتميممج
بالبممعوبة وتكممون مركممجة علممل تعلممل مهممارة الدكرجممة وكمم ل الر مما ة
كقدرة كركية

المبادر
 اكمممد محمممد العقمماد  :تممأثير أسمملوب المنافسممة الجماعيممة علممل تقممدير ال م ات
المهاريممة ومسممتوى األداء المهممار فممي كممرة القممدم للتهمي م البممل والممبكل ،
مجلة التربية الرياضية والبدنية  ،جامعة كلوان 1999 ،
 كسمممام سمممعيد المممم من  :ممممنهق مقتمممر لت ممموير بعمممض القمممدرات البدنيمممة
والمهارات األساسية لهعبي ماسي كمرة القمدم  ،رسمالة ماجسمتير  ،جامعمة
بغداد  ،كلية التربية الرياضية 4224 ،
 ضممرعام جاسممل النعيمممي  :دراسممة مقارنممة لسمملوك التدريسمميين وف م أسممالي
المنافسة بكرة القدم  ،مجلة التربية الرياضية  ،المجلد  ، 11العدد4224 ، 4
 عباس اكممد السمامراني وعبمدا لكمريل محممود السمامراني  ،كوايمات تدريسمية
في ران تدريس التربية الرياضية  ،م بعة دار الحكمة  ،جامعمة الببمرة ،
1991
 فداء أكرم الخيا  :اثر اسمتخدام أسملوبي التنمافس الم اتي والمقمارن فمي تعلمل
بعمممض المهمممارات الحركيمممة بكمممرة القمممدم  ،رسمممالة ماجسمممتير  ،كليمممة التربيمممة
الرياضية جامعة الموصم 1991 ،
 كما دروي

عبدا لركمن وآ رون  :القياس والتقويل وتحليم المباريات في

كرة اليد  ،القا رة  ،مركج الكتاب للنةر 4224 ،

 منمماف ماجممد كسممن النبممر

 :تممأثير اسممتخدام أسمملوب التنممافس الجممماعي

ومقارنته باألسلوب االمر فمي تعلمل بعمض المهمارات الهجوميمة بكمرة اليمد ،
رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية  ،جامعة االنبار 4229 ،
 ميرفممت علممي ومبم ول السممايح  :المممد م إلممل رانم التممدريس فممي التربيممة
الرياضية  ،ما ي للنةر والتوزي  ، 1 ،مبر 4221 ،
 موفمم اسممعد محمممود  :اال تبممارات والتكتيمم بكممرة القممدم  ، 1 ،دار دجلممة
لل باعة والنةر  ،عمان 4223 ،
 ايلين ودي فر  :برات في العاب البغار والكبار  ، 1 ،القما رة  ،منةمأة
المعارف لل باعة والنةر 4222 ،

ملح
أنمو

وكدة تعليمية للمجموعة التجريبية

الهدف التعليمي  :تعلل مهارة الدكرجة بكر ة القدم
المركلة  :االولل

)1
الوكدة التعليمية  :الفانية

الةعبة  :ب
الجمن  92 :د يقة

الهدف التربو  :اكترام القوانين والعمم المنظل
التاريخ 4212\11\3 :
أ سام

المحتوى

الجمن

الةر

المهكظة

التنظيل

الوكدة
القسل

المقدمة

3د

و وف ال هب علل كم نس  4ا

الغياب

× × × × × ×

التحاير

 -التأكيمممد علمممل النظمممام

*
اإلكماء

3د

التهي ة العامة لعاهت الجسل

العام

وكسن السلوك.

× × × ×
×

 التمرينممممممات العامممممممة×

*
اإلكماء
الخال

13د

التهي ة الخاصة للعاهت المةاركة في أداء الحركة

الجسل المختلوة .

× × × ×
×

 التمرينممممات الخاصممممة×

*

عرضممها تهي ممة أجهممجة

عرضممها تهي ممة أجممجاء
الجسمممل المةمممتركة فمممي

أداء المهارة
القسل

الججء

الرنيسي

التعليمي

12د

تعريك ال هب بالهدف الرنيسي للوكدة التعليمية ثل ر
المهارة وكيوية ادانها ثل عرت النمو

من بم مدرس المادة

× × × ×
×

 يمممممتل التأكيمممممد علمممممل×

*

األداء البممممحيح أثنمممماء
ت بي ال هب للمهمارة
باسممممتخدام المعلومممممات
التبحيحية .

الججء
الت بيقي

32د

التمرين االو  :تعلم دحرجة الكرة لمسافة 70م
االدوات  :كرة قدم عدد ( )94مانع عدد ( )4شاخص عدد ()4
ريقة االداء :اربعة مجاميع كل مجموعة تتالف من ستة طالب
مع كل طالب كرة  ،تقف بشكل رتل وامام كل مجموعة مانع على
بعد 9م من خط البداية ارتفاع كل مانع 70سم وعلى بعد 70م من
خط البداية شاخص عدد ( ، )9يبدا التمرين بصافرة الحكم حيث
يقوم كل طالب من المجموعة استالم الكرة باليد ثم االنطال بها
والعبور من فو المانع ثم رمي الكرة على االرض ودحرجتها
بالقدمين الى الشاخص الذي امامه ثم عمل دوران حول الشاخص
والعودة الى خط البداية وهكذا يبدا الطالب الثاني الى ان ينتهي
جميع الطالب من المجاميع االربعة .
التمرين الفاني  :دحرجة الكرة بين الشواخص على مسافة 70م
االدوات  :كرة قدم عدد ( )94مانع عدد ( )90شاخص عدد ()4

ريقة االداء :نفس التمرين السابق فقط هناك في منتصف مسافة
70م يوجد ( )4شواخص امام كل مجموعة  ،بين شاخص واخر
(9م) يعمل الطالب على االنطال بالكرة ثم عمل قفزة فو المانع
ثم رمي الكرة ودحرجتها بين الشواخص االربعة ثم االنطال
وعمل دوران خلف الشاخص الذي يبعد 70م من خط البداية
والرجوع الى المجموعة وهكذا مستمر العمل لحين االنتهاء من
طالب جميع المجاميع االربعة .
التمرين الفالث  :دحرجة الكرة بين الشواخص
االدوات  :شواخص عدد ( )90كرات قدم عدد ()94
ريقة االداء :اربعة مجاميع تقف كل واحدة منها على شكل
قاطرة امام كل مجموعة شواخص عدد( )90على بعد (9م) بين
كل شاخص واخر (9م) يعمل الطالب على دحرجة الكرة بين
الشواخص العشرة ذهابا وايابا ثم االنطال الى نهاية خط البداية
ثم يبدا الطالب الثاني وهكذا لجميع المجموعات بشكل تنافسي
التمرين الراب :دحرجة الكرة بين الشواخص مع تغيير االتجاه
االدوات  :شواخص عدد( )2كرة قدم عدد ( )94بين شاخص
واخر (7م) مانع عدد ()4
ريقة االداء :توضع الشواخص امام المجاميع االربعة وبشكل
متعرج يعمل الطالب على دحرجة الكرة بين الشواخص بشكل

متعرج وعند نهاية الشاخص الخامس يعمل دحرجة وانطال حيث
يوجد مانع قبل خط النهاية بمسافة (2م) يقوم الطالب بحمل الكرة
والقفز الزوجي فو المانع ثم االنطال وهو حامل الكرة الى خط
النهاية .
القسل
الختامي

3د

 تمارين تهدنة عامة دفها إرجاط الجسل لحالته ال بيعية . الو وف بنس منظل التجم الةكلي) ثل ترديد تحيمة الختمام ثملاالنبراف .

× × × × × × × × × ×

× × × × × ×

*

*

ملح
أنمو

وكدة تعليمية للمجموعة الااب ة

الهدف التعليمي  :تعلل مهارة الدكر جة بكرة القدم
المركلة  :االولل

)4
الوكدة التعليمية  :الفانية

الةعبة :أ
الجمن  92 :د يقة

الهدف التربو  :اكترام القوانين والعمم المنظل
التاريخ 4212\11\3 :
أ سام

المحتوى

الةر

الجمن

المهكظة

التنظيل

الوكدة
القسل

المقدمة

3د

و وف ال هب علل كم نس  4ا

الغياب

× × × × × ×

التحاير

 -التأكيممممد علممممل النظممممام

*
اإلكماء

3د

التهي ة العامة لعاهت الجسل

العام

وكسن السلوك.

× × × ×
×

 التمرينمممممممات العاممممممممة×

*
اإلكماء
الخال

13د

التهي ة الخاصة للعاهت المةاركة في أداء الحركة

الجسل المختلوة .

× × × ×
×

 التمرينمممممات الخاصمممممة×

*

عرضمممها تهي مممة أجهمممجة

عرضمممها تهي مممة أجمممجاء
الجسممممل المةممممتركة فممممي

أداء المهارة
القسل

الججء

الرنيسي

التعليمي

12د

تعريك ال هب بالهدف الرنيسي للوكدة التعليمية ثل ر المهارة
وكيوية ادانها ثل عرت النمو

من بم مدرس المادة

× × × ×
×

 يتل التأكيمد علمل األداء×

*

البمممحيح أثنممماء ت بيممم
ال مممممممممممهب للمهمممممممممممارة
باسمممممتخدام المعلوممممممات
التبحيحية .

الججء
الت بيقي

32د

التمرين االو  :تعلم دحرجة الكرة
االدوات  :كرة قدم عدد ()94
ريقة االداء :اربعة مجاميع كل مجموعة تتالف من ستة طالب مع
كل طالب كرة  ،تقف كل مجموعة على شكل دائرة مع اشارة البدء
يودي الطالب كال حسب مجموعته الدحرجة بالكرة في دائرة وعند
اشارة المعلم يترك الطالب الكرة لتغيير اتجاه الدحرجة ويلعب كل
العب الكرة التي تركها الالعب الذي خلفه

التمرين الفاني  :دحرجة الكرة على شكل رقم ()8

االدوات  :كرة قدم عدد ( )94شاخص عدد ()8
ريقة االداء :تقف كل مجموعة امام شاخصين ثم يودي الالعب االول
الدحرجة على شكل رقم ( )8ثم يدحرج الكرة بمناولتها لالعب الثاني
ليودي نفس التمرين وهكذا بالنسبة لجميع الطالب
التمرين الفالث  :دحرجة الكرة بين الشواخص
االدوات  :شواخص عدد ( )90كرات قدم عدد ()4
ريقة االداء :اربعة مجاميع لكل مجموعة ستة طالب ،تقسم كل
مجموعة الى قاطرتين الواحدة امام االخرى وما بينهما اربعة شواخص
مثبتة حسب الرسم
يودي الالعب االول من المجموعة االولى الدحرجة بالكرة بين
الشواخص ثم يسلمها لالعب االول من المجموعة الثانية ليودي نفس
التمرين وهكذا بالنسبة لبقية الالعبين
التمرين الراب :دحرجة الكرة بين الشواخص مع تغيير االتجاه
االدوات  :شواخص عدد( )94كرة قدم عدد ()4
ريقة االداء :اربعة مجاميع لكل مجموعة ستة طالب ،تقسم كل
مجموعة الى قاطرتين الواحدة امام االخرى وما بينهما ستة شواخص
مثبتة حسب الرسم
يودي الالعب االول من المجموعة االولى الدحرجة بالكرة بين
الشواخص مع التفافه حول كل شاخص  700درجة ثم يسلمها لالعب

االول من المجموعة الثانية ليودي نفس التمرين وهكذا بالنسبة لبقية
الالعبين
القسل
الختامي

3د

 تمارين تهدنة عامة دفها إرجاط الجسل لحالته ال بيعية . الو مموف بنسمم منظل التجممم الةممكلي) ثممل ترديممد تحيممة الختممام ثمملاالنبراف .

× × × × × × × × × ×

× × × × × ×

*

*

