
في تعوم مهايتي ( اتثابت واتمدغير)باتدمربن  يلسوب  اتدريب األأثر 

 اترحرجة واتدهربف بكرة اتقرم 

 ولسام تبفيق حمادي د.م

 كوية اتدربية األلسالسية -جامعة بابل    

 موخص ات حث

 :هدف البحث إلى

ء فري تعلرأ ا ا( الثابت ، المتغيرر ) التعرف علـى تأثير األسلوب التدريبي بالتمرين  -1

 . مهارتي الدحرجة والتهديف بكرة القدم 

التعرررف علررى افمررن تمرررين مألررتعمن باألسررلوب الترردريبي فرري تعلررأ ا اء مهررارتي  -2

 .الدحرجة والتهديف  بكرة القدم

اما مجتمع . استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة مشكلة البحث واهدافه

 –األولى بكلية التربية الرياضية البحث وعينته فقد اشتمن على طالب المرحلة 

طالباً، واختيرت ( 121)والبالغ عد هأ  2112 -2112جامعة بابن للعام الدراسي 

طالباً ( 11)طالب بمعدل ( 51)عينة البحث بالطريقة العشوائية المنتظمة إذ بلغت 

 .لكن مجموعة من المجاميع البحثية الثالثة

 :ى االستنتاجات التاليةوبعد معالجة البيانات توصن الباحث إل  

قرد حققرت واألسرلوب المتبرع ( الثابت، المتغير)ان األسلوب التدريبي بالتمرين   -1

فها في تعلأ األ اء الفنري لمهرارتي الدحرجرة والتهرديف بكررة القردم وبنألرب اهدا

 .متباينة

كررران افمرررن مرررن ( المتغيرررر، الثابرررت)اسرررتخدام األسرررلوب التررردريبي برررالتمرين -2

فرري تعلررأ األ اء الفنرري لمهررارتي مررن قبررن المرردر  لمتبررع ا تقليررد األسررلوب ال

 .الدحرجة والتهديف بكرة القدم 

إن األسلوب االعتيا   المتبع مرن قبرن المردر  قرد حقرم تعلمراً ملحوكراً ولكلترا  -2

 .المهارتين 



كرران افمرررن اسررلوب فررري تعلررأ مهرررارة ( الثابرررت)األسررلوب التررردريبي بررالتمرين -5

 .بكرة القدم الدحرجة 

كران األفمرن فري تعلرأ مهرارة التهرديف ( المتغيرر)تردريبي برالتمرين األسلوب ال -1

 .بكرة القدم 

The impact of exercise training method (fixed and variable) to 

learn my rolling skills and scoring football 

Dr. Wiesam Tawfik Hammadi 

Babylon University - College of Basic Education 

Research Summary 

Research aims to: 

1 - to identify the effect of exercise training method (fixed, variable) 

in the learning performance of my rolling skills and scoring football. 

2 - Get the best style user training exercise in learning my rolling 

skills and performance scoring football. 

The researcher used the experimental approach to suitability nature 

and objectives of the research problem. The research community and 

appointed has included students first phase Faculty of Physical 

Education - University of Babylon for the academic year 2012 - 

2013 and numbered (135) students, and selected sample search as 

systematic random reaching (45) student rate (15) students per group 

of aggregates research three. 

  After data processing researcher reached the following conclusions: 

1 - The exercise training method (fixed, variable), the manner has 

achieved its goals in learning the technical performance of my 

rolling skills and scoring football and in varying proportions. 



2 - use the exercise training method (fixed, variable) was better than 

the traditional method used by the teacher to learn the technical 

performance of my rolling skills and scoring football. 

2 - The usual method used by the teacher has achieved remarkable 

educated both two skills. 

5 - exercise training method (hard) was the best way to learn the skill 

of rolling football. 

1 - exercise training method (variable) was the best in learning the 

skill of scoring football. 

 ات ا  االول

- :اتدعربف بات حث  - 1

- : دهوأهميات حث مقرمة  1- 1

تطرروراً كبيررراً اسررهأ فرري إخرررام التعلرريأ مررن صرريغته التعليميررة شررهدت العمليررة 

التقليديررة الررى صرريغ اكثررر فاعليررة فرري تكرروين الفررر  وتنميررة امكاناترره وقدراترره فبررر ت 

لتربية الرياضية والتري اسرهمت اساليب التعلأ الحديثة في المجاالت كافة ومنها مجال ا

 فرريفرري تطررور العالقررة بررين المرردر  والمررتعلأ والواجبررات الترري يقومررون بهررا وتأثيرهررا 

تطررورو وحتررى يكتررب للعمليررة التعليميررة النجررا  فالبررد لمرردر  التربيررة الرياضررية مررن 

مرد   ترهاستخدام اسراليب تمكنره مرن التوصرن الرى األهرداف المررا  تحقيقهرا مرع مراعا

ذو األساليب ومن ثأ مرد  ارتباطهرا باألهرداف التري يألرعى إليهرا ومرن اجرن صالحية ه

د علرى اختيرار الفعاليرة يركينبغري التأاستثمار الوقت والجهد واقتصا اً بالتكاليف الما ية 

المناسبة لقابلية المتعلأ وعمرو فمالً عن الوسرائن المألرتخدمة فري بيارة الرتعلأ لتطروير 

دنية والمهارية والذهنية والتداخن في اسراليب التمرينرات األ اء من خالل التمرينات الب

وألجن  يا ة فاعلية التدريس يجب االهتمام بأساليب تنمي القردرة علرى الرتعلأ الرذاتي . 

، فلررأ يعررد المرردر  يمتلرر  الألررلطة المطلقررة الترري عليهررا ان تقرررر كررن شرريء ولررأ يعررد 

 .او تفكير ينحصر  ور الطالب في اتباع اوامر المدر  من  ون تفهأ 



ويعررد التمرررين وتنظيمرره مررن األمررور المهمررة فرري عمليررة الررتعلأ حيررث يألررهأ فرري 

تألررهين الررتعلأ مررن خررالل الترردرم وحألررب صررعوبة المهررارة المرررا  تعلمهررا ، كمررا إن 

اسرتعمال اسراليب تمرررين متنوعرة ومختلفررة يألراعد فري خلررم افكرار جديرردة لرد  المررتعلأ 

 .وبالتالي تحقيم افمن مألتو  من التعلأ 

مزايررا عديرردة جعلتهررا وكرررة القردم مررن شررعبية واسرعة لعبررة متررع بره تونظرراً لمررا ت

ى مختلرف ـرـتتربع على عرش األلعاب فمالً عن إمكانية مزاولتها من قبرن الجميرع عل

مألتوياتهأ االجتماعية وفااتهأ العمرية األمرر الرذ  جعرن المردر  بحاجرة الرى اختيرار 

اعها وتوقيتاتها وجدولتها لغرض التوصرن الرى وانو اتاألفمن من األساليب والتمرين

 .لمهارتها المتنوعة  األمثنالتعلأ 

وتداخلره بأسرلوبين  يتردريبالسلوب األفي استعمال ومن هنا تبر  اهمية البحث 

مختلفين من اساليب التمرين في تعلأ مهارتي الدحرجة والتهرديف بكررة القردم للتعررف 

وفير فرر  تعلرأ مالئمرة مرن خرالل االسرتثمار على افملها وانألبها لد  المتعلمين وتر

لتكون نقطة انطالق واسرا  األمثن للجهد والوقت لغرض التوصن إلى التعلأ المؤثر و

لعبرة كررة التري تلعرب  وراً كبيرراً فري ا اء  الجيردة يرةمهارب الصرفات الإلكألاب الطال

 .القدم

 مشكوة ات حث 1-2

ريس ومالحظترره لمجموعررة مررن ومررن خررالل خبرررة الباحررث المتواضررعة فرري التررد    

األساليب المتبعرة فري عمليرة الرتعلأ الحرب ان بعري اسراليب تنفيرذ الردر  تعتمرد علرى 

ممرا يجعلره متلقيراً  هوإمكانياتالمتعلأ تتالءم مع قدرات ال  قدخبرة المدر  األكا يمية و

ي المهرار  والبردن مألرتواووملبياً ألوامر المدر  وعدم إتاحة الفر  الكافيرة لتطروير 

وهررذو العوامررن تألررهأ فرري بررلء عمليررة الررتعلأ وإضرراعة الوقررت والجهررد المبررذول مررن 

المرردر  والمررتعلأ فرري تحقيررم اهررداف محررد ة، ووجررد ان بعمررها قررد ال تحقررم الفائرردة 

الكبيرررة فرري تفعيررن عمليررة الررتعلأ لررد  المتعلمررين، لهررذا قررام الباحررث ب  خررال األسررلوب 

مهرررارتي الدحرجرررة عمليرررة تعلرررأ بعررري  فررري( الثابرررت والمتغيرررر)التررردريبي برررالتمرين 

، وان اختيررار الباحررث مهررارتي الدحرجررة والتهررديف تررأتي مررن والتهررديف بكرررة القرردم



إمكانية تطويرهما من خالل اإلتقان الجيد لمراحرن التكنير  لهمرا خرالل عمليرة الرتعلأ ، 

ا ، كمرالرتبراط احرداهما براألخر " إذ يعدان من المهارات المهمة في كررة القردم نتيجرة

 . إنهما اول ما يتعلمه الطالب ضمن منهام المرحلة األولى بكرة القدم

وهذا ال يعني ان نترر  اسراليب تعليميرة لمجرر  وصرفها بأنهرا تقليديرة او جررت 

العررا ة علررى تطبيقهررا بشرركن روتينرري بررن يجررب االعتمررا  علررى التجررارب العمليررة بأتبرراع 

لرى افمرن اسرلوب يمرمن تعلرأ األصول والممارسات التي تردعمها النترائج للوصرول إ

 .المهارة وإتقانها لتحقيم األهداف المرجوة من العملية التعليمية 

 ات حث اهرف 1-3

 :يهدف البحث إلى  

فري تعلرأ ا اء (  تغيرر، الم ثابتال) بالتمرين  بيب التدريوالتعرف علـى تأثير األسل -1

 .  قدمبكرة ال الدحرجة والتهديفمهارتي 

فرري تعلررأ ا اء مهررارتي  باألسررلوب الترردريبي مألررتعمن تمرررينن التعرررف علررى افمرر -2

 .قدمبكرة ال والتهديف  الدحرجة

 فروض ات حث 1-4

 :يفترض الباحث ما يأتي  

الدحرجررة تعلرأ مهرارتي  هنرا  فرروق ذات  اللرة إحصرائية باالختبررارات القبليرة فري -1

 .عديةللمجموعات البحثية ولصالح االختبارات الب  قدمبكرة ال والتهديف

هنا  فروق ذات  اللرة إحصرائية باالختبرارات البعديرة فري تعلرأ مهرارتي الدحرجرة  -2

  .والتهديف بكرة القدم بين المجموعات البحثية

هنررا  افمررلية لبسررلوب الترردريبي بررالتمرين الثابررت فرري تعلررأ مهررارتي الدحرجررة  -2

 .والتهديف بكرة القدم للمجموعات التجريبية

 مجاالت ات حث 1-5

فرـي كليرة التربيرة الرياضرية ـ  ولىطـالب الألنة الدراسية األ: المجال البشر   1-1-1

 . م  2112ـ  2112جامعة بابن للعام الدراسي 



 2112/  1/  29ولغايررررة  2112/  11/  21للمرررردة مررررن : المجررررال الزمرررراني  1-1-2

 ( .م  2112/  1/  22م ولغاية  2112/  12/  2) بممنها مدة التجربة من 

 . في كلية التربية الرياضية ـ جامعة بابن  ملعب كرة القدم: المجال المكاني  1-1-2

 

 ات ا  اتثاني

 :اتريالسات اتنظربة واتريالسات اتسابقة -2

 :اتريالسات اتنظربة 2-1

 :األلسوب  اتدريب ي 2-1-1

فرري هررذا األسررلوب يتغيررر محررور سلألررلة األحررداد وتنشررأ عالقررة جديرردة بررين 

يقرروم المرردر  ب عطرراء الثقررة للطالررب مررن خررالل تحويررن بعرري المرردر  والطالررب ، إذ 

صالحياته في بعي مواقف الردر  والسريما فري القألرأ الررئيس ومنحهرا إلرى الطالرب 

لكي يمهد له اكتألاب خبرات في االعتمرا  علرى نفألره والتعراون واإلبرداع والتري يمكرن 

مدر  له خرالل تنفيرذ التمرن عليها عن طريم التغذية الراجعة اإليجابية التي يقدمها ال

:ويكون هيكن اتخاذ القرارات في هذا األسلوب على الوجه اآلتي  …العمن 
(1)

 

 

 ( المدر  ) مرحلة ما قبن الدر                            

 (   الطالـب ) مرحلة الدر                                   

 (    مدر  ال) مرحلة ما بعد الدر                            

   

اما اهأ القرارات التي يمكن للطالب ممارستها خالل فترة الدر  فهي
(2)

 : 

 . الوقفــة -1

 . المكــان -2

                                           
البصرة ، مطبعة : )  كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربية الرياضيةعباس احمد السامرائي وعبد الكريم محمود السامرائي ؛  (1)

 . 22-22،ص( م 1991دار الحكمة ، 
الموصن ، مطبعة جامعة الموصن ( : ) وآخرون ) ، ترجمة جمال صالح  تدريس التربية الرياضية؛ موستن ، سارة آشوورت ؛  (2)

 .59 (.م 1991،



 . تأللألن المهارات  -2

 . وقت بدء كن واجب حركي او مهارة  -5

 . اإليقاع والو ن الحركي  -1

 . الز  والمظهر  -6

 . بدء األسالة لغرض التوضيح  -7

 : ت لبسلوب التدريبي وعيوب عدة وهي على ما يأتيوهنا  مميزا

 :من مميزاتـه 

 . يمكن استخدامه مع مجموعة كبيرة من الطالب  -1

 .يألاعد على إكهار المهارات الفر ية واإلبداع  -2

 . يعلأ الطالب كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة  -2

 . العمن بصورة استقاللية وفم منظور قواعد الدر   -5

 : عيوبــه  ومن  

 . ال يمكن لبعمار كافة العمن بهذا األسلوب  -1

 .من المـدر  " طويال" يأخذ وقتا -2

 .يحتام إلى ا وات واجهزة كثيرة  -2

 اتدمــربن  2-1-2

لتعرد  ارراضره ، فهرو مفهروم واسرع " تباينت اآلراء حول مفهوم التمرين نظرا

التخطريل الصرحيح والموجره  على خبرات عديردة ويردخن ضرمن اسراليب متعرد ة اتبراع

في استخدامات وتنظيأ وجدولة تمرينات التعلأ وكيفية ممارستها وعدم إضاعة الوقرت 

 . الكثير 

كرن تعلرأ منررتظأ يكرون هدفررـه  "ان التمررين هررـو ( عبرا  الألررامرائي ) ويرـر  

(  التكنير ) التقـدم الألريع لكـن مـن الناحية الجألمية والعقليرة و يرا ة التعلرـأ الحركري 

"لإلنألان 
(1)

. 

                                           
(1)

م 2111جامعررة الموصررن،  ار الكتررب للطباعررة والنشررر ، : )  2، ط طرررق الترردريس فرري التربيررة الرياضرريةعبررا  احمررد الألررامرائي ؛  

) 29 . 



التمررين يؤهرـن المرتعلأ  "فقرد عررف التمررين علرى انره ( وجيه محجروب ) اما 

فهرو يرؤ   إلرى تغيرر نألربي وفري بعري  …إلـى تعلـأ المهرارة وبدونره ال يحردد تعلرأ 

فهرو يرؤ   إلرى تطروير المهرارة والوصرول بهرا إلرى  …األحيان ثابرت فري تعلرأ األ اء 

األوتوماتيكيرة فري األ اء والقردرة علرى معرفرة الخطرأ التكني  الصرحيح والتوصرن إلرى 

"وكذل  توسيع قاعدة اإل را  الحس حركي للمتعلأ  …وتحديدو 
(2)

. 

ويأخرذ مرداو فري تطروير األ اء المهرار  يجرب " وألجن ان يكون التمرين فعراال

مراعاة مبداين اساسيين لممارسة التمرين التعليمي وهما
(2)

: 

لأ المهارات الحركية وتطويرها يتأتى من خرالل الزيرا ة فري إن تع: مقدار التمرين  -1

 .عد  المرات التي يتكرر فيها التمرين 

وتعني هدف التمرين والكيفية التي سريؤ   بهرا والدافعيرة وتجنرب : نوعية التمرين  -2

 .األخطاء والتصور الشامن لبياة التمرين وحاالته 

 :اتدمربن اتثابت واتمدغير 2-1-2-1

 او مألاحة على المهارة فيه تتكرر واحد اسلوب على التدريب ويعني: الثابت التمرين 

 مألرتلزمات مرع ونجاًحرا مالءمرة اكثر يكون األسلوب هذا وان واحد اتجاو او واحد بعد

 نفألرها وبالشرروط ثابرت موقرع مرن ، مرا مهرارة علرى التردريب فهرو ، المهرارة تعلرأ

 حركري برنرامج بنراء او برنرامج علرى ريبالترد يعنري وهرذا للمهرارة الثابتة والمتطلبات

 اليه والرجوع الذاكرة في خزنه عملية تألهن والتي واشكاله ابعا و كن له ، ثابت

.هو كما الستخدامه مرة كن في
(5)

  

 انره يرر  المتعلأ فهو فيه يخمع اذ للتعلأ االولى المراحن في الثابت التمرين ويفمن

 يخمرع التي التمرين(Schmidt) اكدو ما وهذا . واحد ممارسات لمتغير من سلأللة“

                                           
(2)

 . 162،  ( م 2111بغدا  ، مكتب العا ل للنشر والتو يع ، ) ،  ريبالتعلأ وجدولة التدوجيه محجوب ؛  
(2)
 Singer, N, Robert, Motor Learning and Human Performance. Macmillan Publishing GOINC, 

Newyork, 1980, P. 382.                                                                                                                                                  
 .122، ص( 2111أربد، عامل الكتب  احلديث ، : ) حممود داود الربيعي؛ طرائق التدريس املعاصرة   (5)



 الممارسرة المتغيررات خرالل مرن مجموعرة مرن فقرل واحرد متغيرر الرى المرتعلأ فيهرا

الواحدة
(1)

  

 المتغيررات مرن كبيرر عرد  علرى التمررن فيره يرتأ اسرلوب وهرو:  المتغيرر التمررينامرا 

 او دةواحر مهرارة فري ترؤثر العناصرر من عد  على التمرن الى الحركة لصنف الممكنة

 كرروف تحرت ويألتوجب . المهارة لتأ ية واتجاهات و وايا ومألافات ابعا  عدة على

 المتغيرر االسرلوب ويفمرن مختلفرة واتجاهرات و وايرا امراكن من اال اء يتأ ان المباراة

 عرد  بتطبيم وذل  واحد آن في متغيرات لعدة المتعلأ فيه يخمع اذ الالحقة بالمراحن

. ةواحد مهارة في العناصر من
(1)

 الهدف تعليمي تكني  بانه االسلوب هذا ان نجد لهذا

 الممكنرة المتغيررات مرن كبيرر عرد  علرى فيه التمرن ويتأ بالنظام التغير او التنوع منه

 عدة على او واحدة مهارة في تؤثر العناصر من عد  على التمرن الى الحركة لصنف

 بانه ) محجوب وجيه (عرفه نحي المهارة في لتأ ية واتجاهات و وايا ومألافات ابعا 

 فري المتغيرات من عد  الى المتعلأ فيه يخمع التمرين ممارسات من متعاقبة سلأللة"

.الواحدة الممارسات  خالل واحد آن
(2)

 

 

 ات ا  اتثاتث

 :منهجية ات حث وإجراءاته اتميرانية -3

 :منهج ات حث 3-1

 .البحثاستخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته مشكلة واهداف 

 مجتمع البحث وعينته 2-2

جامعة  –البحث على طالب المرحلة األولى بكلية التربية الرياضية  مجتمع اشتمن

، واختيرت عينة طالباً ( 121)والبالغ عد هأ  2112 -2112بابن للعام الدراسي 

                                           
(1)

  Schmidt A. Richard and Graig Awrisberg. Motor learning and performance.Human Kentics (2000) . 

p. p. 274. 
 .122، ص2111حممود داود الربيعي؛ نفس املصدر السابق،   (1)
 .211، ص(2111عمان، دار وائل للنشر، : ) 1وجيه حمجوب؛ التعلم وجدولة التدريب ،ط  (2)



طالباً لكن ( 11)طالب بمعدل ( 51)البحث بالطريقة العشوائية المنتظمة إذ بلغت 

 يبين ذل ( 1)ن المجاميع البحثية الثالثة، والجدول مجموعة م

 (1)الجدول 

 ع البحث ونألبة العينةميبين حجأ مجت

 الشعبة اسأ المجموعة
عد  

 الطالب

الطالب 

 المألتبعدين

عد  افرا  

 العينة

النألبة 

 %الماوية 

المجموعة التجريبية األولى 

 (األسلوب التدريبي بالتمرين الثابت)
 % 11.11 11 12 22 ب

المجموعة التجريبية الثانية 

 (األسلوب التدريبي بالتمرن المتغير)
 % 11.11 11 19 25 م

 % 11.11 11 21 21   المجموعة المابطة

 %7.51 11 22 22 و العينة االستطالعية 

 % 51.75 11 21 121 ــ المجموع

 

 :ولسائل جمع اتمعوبمات واألجهزة واألدوات اتمسدخرمة بات حث 3-3

 .مراجع والمصا ر العربية األجنبية وشبكة االنترنيتال -1

 .االختبارات والقيا  -2

 .كرة( 11)كرة قدم عد   -2

 .ملعب كرة القدم -5

 .ساعة( 2)ساعة توقيت عد   -1

 .كيس بور  لتخطيل الملعب -6

 .متر( 21)شريل جلد  بطول  -7

 .ميزان طبي لقيا  كتلة الجألأ -2

 .األطوالمتر لقيا  (1)شريل بطول  -9

 .اشرطة ملونة 11

 .استمارة لتألجين نتائج االختبارات -11



 .اقالم جاف -12 

  .شاخص( 2)شواخص عد   -12

 .فانلية( 11)فانيلة تدريبية بدون ر ن  -15

- :إجراءات ات حث اتميرانية   4- 3

- :تجانس اتعينة  3-4-1

هرا عالقرة لغرض معرفة التجانس لد  عينة البحث في بعي المتغيرات التري ل

( ، العمرر كتلرة الجألرأالطول ، )بالبحث قام الباحث باستخرام معامن االلتواء لكن من 

 ( .2)وكما مبين في الجدول 

 (2)الجدول 

 (الطول ، الو ن ، العمر)يبين تجانس عينة البحث في متغيرات 

 المعالأ اإلحصائية           

 المتغيرات

وحدة 

 القيا 

الوسل 

 الحألابي

االنحراف 

 لمعيار ا
 المنوال

معامن 

 االلتواء

 1621 - 21611 2691 21616 سنة العمر

 1612 177611 1651 177671 سأ الطول

 1611 - 67651 2612 67، 27 كغأ كتلة الجألأ

 

األوسرررراط الحألررررابية واالنحرافررررات المعياريررررة والمنرررروال ( 2)يبررررين الجرررردول 

قررة بالبحررث ، ويظهررر فرري والترري لهررا عال( الطررول ، كتلررة الجألررأ، العمررر)لمتغيرررات 

وبهرذا تكرون العينرة متجانألرة فري ( 1)  الجدول ان قيأ معامن االلتواء هي اصرغر مرن 

 .المتغيرات المذكورة 

  -:تكافؤ مجاميع ات حث  3-4-2

كرري يألررتطيع الباحررث ارجرراع الفررروق الررى العامررن التجريبرري وجررب ان تكررون 

متغيررررات عررردا المتغيرررر مجموعرررات البحرررث متكافارررة تمامررراً فررري جميرررع الظرررروف وال

التجريبي الذ  يؤثر في مجراميع البحرث
(1)

ولغررض التحقرم مرن تكرافؤ عينرة البحرث .  

                                           
 . 251، ص 1921ية ، مكتبة االجنلو املصر : حممد نبيل وآخرون ، القاهرة ( : ترمجة)،  مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. فاندالني  (1)



قام الباحرث بر جراء وحردتين تعليميترين لكرن مهرارة ثرأ قرام بعردها باختبرار الطرالب فري 

 ( .2)الشعب الثالد وكانت النتائج للفروقات كما في جدول 

 (2)الجدول 

 اختبارات األ اء الفني للمهارات قيد البحث يبين تكافؤ المجاميع في

          

المعاليأ 

 اإلحصائية 

االختبارا

 ت

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

 رجة 

 الحرية

متوسل 

 المربعات

 Fقيمة 

 المحألوبة

 Fقيمة 

 الجدولية

مألتو  

 الداللة
 الداللة 

اختبرررررررررررار 

مهررررررررررررارة 

 الدحرجة

 1.129 2 1.172 بين المجموعات

1.155 

 رير ال 1.11 2.22

 2.111 52 25.511 خالل المجموعات

اختبرررررررررررار 

مهررررررررررررارة 

 التهديف

 2.216 2 6.711 بين المجموعات

1.952 
 2.162 52 159.611 خالل المجموعات

 

المحألرروبة الختبررارات اال اء الفنرري لمهررارتي ( F)ان قيمررة ( 2)يبررين الجرردول 

عنررد ( 2.22)الجدوليررة البالغررة ( F)الدحرجررة والمناولررة بكرررة القرردم اصررغر مررن قيمررة 

وبهرذا تكرون الفرروق عشروائية ( 52 - 2)وتحت  رجتي حريرة ( 1.11)مألتو   اللة 

 . بين مجموعات البحث الثالثة مما يحقم مبدا التكافؤ بينها في هذو االختبارات 

 :مباصفات االخد ايات 3-4-3

 :بياة العراقية وهياختار الباحث االختبارات التالية لكونها مقننة على ال  

اختبار مهارة الدحرجة 2-5-2-1
(1)

 

 .قيا  مهارة الدحرجة: الهدف من االختبار -

                                           
 .271، ص(2111أربيل، : ) 1، ط اإلحصاء واالختبار يف اجملال الرياضي؛ (آخرون) لؤي غامن الصميدعي، و  (1)



قدم عن خل ( 9)م ا  ( 2671)يوضع الشاخص األول على بعد : وصف األ اء -

 البداية

يقف الالعب ومعه الكرة خلف خل البداية وعندما تعطى إشارة البدء يقوم الالعب 

 .الشواخص ذهابا وإيابا بالجر  بالكرة بين

 .تعطى لكن العب محاولتين متتاليتين

 .من الثانية 1/11يحتألب الزمن 

 .  رجة الالعب هي متوسل الزمن الكلي الذ  يألتغرقه الالعب في ا اء المحاولتين

 

 

 

 

 

 

 شواخص( 1)يوضح اختبار الجر  المتعرم بالكرة بين ( 1)شكن 

اتدهربفدقة اخد اي مهاية  3-4-3-2
(2)

 

 .قيا   قة التهديف : الغرض من االختبار 

  خمس كرات قدم ، حرائل امامره ارض ممهردة ، يرسرأ علرى : األ وات الال مة

 .  الحائل ثالد مألتطيالت متداخلة ابعا ها 

  يقررف المختبررر خلررف الخررل ، ثررأ يقرروم بتصررويب الكرررات : مواصررفات األ اء

 . المألتطين الصغير  على المألتطيالت محاوالً إصابة( متتالية ) الخمألة 

  للمختبر الحم في استخدام ا  من القدمين كما في الشكن التالي: مالحظة : 

 

 

 

                                           
 .512، ص1927، دار الفكر العريب، جامعة حلوان، مصر 2، ط1البدنية، ج القياس و التقييم يف الرتبية: حممد صبحي حسانني(2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر 1

 متر 1المألافة من مكان التهديف 

 ( 2)شكـن 

 يوضح اختبار  قة التهديف بالقدم على المألتطيالت المتداخلة

 : تألجين الدرجة

 .داخلي رجات في المألتطين ال( 2)تعطى  -1

 . رجتين للمألتطين الثاني( 2)تعطى  -2

 .تعطى  رجة واحدة للمألتطين األخير -2

تحتألررب الدرجررة النهائيررة لمجمرروع الخمررس كرررات الترري يقرروم الطالررب بتصررويبها علررى 

 .المألتطيالت الثالثة

    :أجراءات ات حث اتميرانية 3-5

 الحائط الحائط

80 cm 

40 cm 

60 cm 

3 d 2 d 1 

d 

181 cm  االرتفاع عن
 الحائط



تردوين اسرمائهأ قبن البدء برأجراءات البحرث قرام الباحرث بتنظريأ عينرة البحرث و

وتهياة األ وات المألتعملة ضمن المنهج التعليمي المتبرع ، إذ ترأ شرر  وعررض كيفيرة 

 .اجراء األختبارات القبلية وعد  المحاوالت التي سيتأ تنفيذها خالل األختبار 

 األخد ايات اتق وية 3-5-1

هارة الدحرجة تأ اجراء األختبارات القبلية الخاصة بتقويأ األ اء الفني والدقة لم    

ملعب ان األختبارات اجريت في " م ، علما2112/  11/ 27-26والتهديف بتاريـخ  

جامعة بابن وبأشراف مباشر من  األساتذة / في كلية التربية الرياضية  كرة القدم

قدم مع الباحث في األيام المحد ة لدر  كرة ال قدمانفألهأ المعنيين بتدريس ما ة كرة ال

 . ثالثةاللمجموعات البحث 

 :تنظيم عمل اتمجمبعات 3-5-2

التجريبيرة قألمت عينة البحث إلى ثالد مجموعات رئيألة تدر  كن مجموعة 

األولى باألسلوب التردريبي برالتمرين الثابرت، والمجموعرة التجريبيرة الثانيرة باألسرلوب 

 التدريبي بالتمرين المتغير، والمجموعة  المابطة باألسرلوب المتبرع مرن قبرن المردر 

في كن مجموعة ، إذ تأ اتبراع خطروات المرنهج التعليمري المتبرع " طالبا(  11) وبواقع 

فرري الكليررة مررن حيررث عررد  الوحرردات التعليميررة ووقررت الرردرو  واأل وات المألررتعملة 

إن  مرن الوحردة التعليميرة هرو " وبواقع وحدتين تعليميتين فري األسربوع الواحرد ، علمرا

التعليميررة وحألررب مررا اشررارت اليرره بعرري المصررا ر  قيقررة ، اذ تررأ تقألرريأ الوحرردة ( 71)

العلمية في مجال طرائرم التردريس
(1)

 
(2)

القألرأ التحمرير  ، القألرأ ) الرى ثالثرة اقألرام 

األحمراء العرام والخرا  )، اذ يشمن القألأ التحمير  على ( الرئيس ، القألأ الختامي 

يمي ، القألرأ التطبيقري  الئن المهارة ، القألأ التعل) اما القألأ الرئيس فقد اشتمن على ( 

، ( تهدئة عامة ، تغذية راجعة ، األنصرراف ) فـي حيـن اشتمن القألأ الختامي علـى ( 

                                           
 .  129، ص( م 2111بغداد ، دار الكتب للطباعة والنشر ، : )  نظريات وطرائق التربية الرياضية؛  (وآخرون ) محمود داود  (1)
لموصاا، ، دار الكتااب للطباعااة : )  االتجاهااات الحدي ااة فااي طاارق تاادريس التربيااة الرياضاايةغسااان محمااد صااادق ، فاطمااة ال اشاامي ؛  (2)

 . 221، ص(م 1922والنشر ، 



اما الزمن الكلي للمنهج التعليمي وا منة كن قألرأ مرـن اقألرـام الوحردة التعليميرة فيبينهرا 

 ( .  5) الجدول 

 ( 5) الجدول 

 من اقألام الوحدة التعليمية يبين الزمن الكلي للمنهج التعليمي وا منة كن قألأ

اقألام الوحدة  المهارة

 التعليمية

محتو  نشاطات الوحدة 

 التعليمية

الزمن خالل 

 الوحدة بالدقيقة

الزمن الكلي 

 بالدقيقة

النألبة 

 %الماوية 

مهارة 

 الدحرجة

القألأ 

 التحمير 

 القألأ الرئيس

 

 

 القألأ الختامي

 

 احماء عام

 احماء خا 

  الئن المهارة

 تعليميالنشاط ال

 النشاط التطبيقي

 

 االنصراف+ تهدئة عامة 

1   

1   

1   

11   

51   

 

1   

51   

51   

51   

21   

261   

 

51   

6666 

6666 

 

6666 

12622 

61 

 

6666 

 

 % 111   611   71 المجموع 

مهارة 

 التهديف

القألأ 

 التحمير 

 

 القألأ الرئيس

 

 القألأ الختامي

 

 احماء عام

 احماء خا 

 

 ليميالنشاط التع

 النشاط التطبيقي

 

 االنصراف+ تهدئة عامة 

1   

1  

 

1   

11   

 

1   

51   

51   

 

51   

551   

 

51   

6666 

6666 

 

6666 

72622 

 

6666 

 % 111   611   71  المجموع 

وقررد اسررتفا  الباحررث مررن الموا نررة فرري الوقررت بررين الراحررة والممارسررة والترري 

إذ عمررن الباحررث  ، لدراسررات النظريررة والمشررار اليهررا فرري ا(  2111) اعتمرردها شررمت 

 ثابررتالتمرين الالترردريبي بررسررلوب األعلررى  يررا ة عررـد  تكرررار المحرراوالت بأسررتعمال 



ومحاولررة ايجررا  حالررـة توافقيررة قررـدر اإلمكرران بيررـن مقرردار ممارسررة التمرررين  تغيررروالم

فرري ( البألرراطة والتعقيررد ) لطبيعررة المهررارة مررـن حيررث " ومقررـدار الراحررة المعطرراة وفقررـا

 . 22/1/2112ولغاية  2/12/2112إذ بدا تنفيذ المنهج للمجموعات البحثية من  األ اء

 :األخد ايات ات عربة 3-5-3

وحررردات تعليميرررة لكرررن مهرررارة وهرررو المقررررر ضرررمن المرررنهج (  2) بعررد إكمرررال 

جامعرة بابرـن ، تررـأ اجرراء األختبرارات البعديررة / التعليمري فرـي كليرة التربيررة الرياضرية 

/  29و  22بتراريخ و التهرديف  تي الدحرجرةتقويـأ األ اء الفني والدقـة لمهارالخاصة ب

م ، وقد حر  الباحث ان تكون الظروف مشابهة من حيث المكان والوقرت 2112/ 1

وبمألاعدة المدرسين انفألهأ في األختبارات القبلية إذ تأ تنفيذ الخطوات نفألها التري ترأ 

 .تنفيذها خالل األختبارات القبلية 

 اتبلسائل اإلحصائية 3-6

(SPSS)اسررتخدم الباحررث الحقيبررة اإلحصررائية 
(1)

لمعالجررة البيانررات والحصررول علررى  

 .النتائج

 ات ا  اترابع

 :عرض اتندائج وتحويوها ومناقشدها -4

 :عرض ندائج االخد ايات اتق وية وات عربة تومجمبعات ات حثية وتحويوها 4-1

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1)جدول 

                                           
 .211-252، ص( 2119النجف األشرف، دار الضياء للطباعة والنشر، : )  1،ط SPSSدمة يف اإلحصاء وتطبيقاتمقعايد كرمي الكناين؛  (1)



المحألوبة لالختبار القبلي ( t)ة االنحرافات المعيارية وقيمة يبين األوساط الحألابي

 والبعد  للدحرجة للمجموعات البحثية 

 المتغيرات 

 المجاميع 

 االختبار القبلي

         ع      

 االختبار البعد 

           ع     

( t)قيمة 

 المحألوبة 

مألتو  الداللة 

(1.11) 

 معنوية 2.921 1.951 11.211 1.152 12.222 التجريبية األولى 

 معنوية  2.757 1.111 11.722 1.111 12.567 التجريبية الثانية

 معنوية  2.911 1.221 11.611 1.171 12.222 المابطة

 2.151( = 15) رجة حرية ( 1.11)الجدولية عند مألتو   اللة ( t)قيمة 

الحألرابية فري كرن الى وجو  اختالف وتباين في اقيرام االوسراط (  1) يشير الجدول     

لمهرارة الدحرجرة،  فمرثالً ( التكنير  ) لرال اء الفنري ( القبلري والبعرد ) من االختبارات 

في االختبرار القبلري امرا فري ( 12.222)حققت المجموعة االولى وسطاً حألابياً مقدارو 

 (. 11.211)االختبار البعد  فقد حققت المجموعة نفألها وسطاً حألابياً مقدارو 

ن حققررت المجموعررة الثانيررة فرري االختبررار القبلرري وسررطاً حألررابياً مقرردارو فرري حرري      

وفرري االختبررار البعررد  حققررت المجموعرررة نفألررها وسررطاً حألررابياً مقررردارو ( 12.567)

(11.722.) 

فرري االختبررار القبلرري وسررطاً حألررابياً مقرردارو  مررابطةفرري حررين حققررت المجموعررة ال     

موعرررة نفألررها وسررطاً حألررابياً مقررردارو وفرري االختبررار البعررد  حققررت المج( 12.222)

(11.611.) 

فمالً عن ان االختالف لأ يقتصرر علرى اقيرام االوسراط الحألرابية وانمرا شرمن اقيرام     

االنحرافات المعيارية فلو رجعنرا الرى مثالنرا الألرابم نجرد ان المجموعرة االولرى حققرت 

ومقا يرها علرى ( بعد القبلي و ال) انحرافات معيارية متباينة في  االختبارات جميعها 

ة فقد حققت انحرافات معيارية متباينرة ياما المجموعة الثان(. 1.951، 1.152)التوالي 

،  1.111)ومقا يرهرا علرى التروالي ( القبلري و البعرد ) ايماً في االختبارات جميعهرا 

ة فقررد حققررت انحرافررات معياريررة متباينررة ايمرراً فرري امررا المجموعررة ضررابط ( .1.111

 ( .1.221،  1.171)ومقا يرها على التوالي ( القبلي و البعد ) االختبارات جميعها 



لمعرفرة مرا ( T) لغرض إختبار الفرضية االولى للبحث استخدمت الباحثة اختبرار      

) الختبرار اال اء الفنري  اذا كانت الفروق معنوية بين نتائج االختبرارين القبلري والبعرد 

فري  مبرين لمهارة الدحرجة لكن مجموعة من مجموعات البحث الثمان وكما ( التكني  

 :كما يأتي( 1)الجدول 

وهري اكبرر مرن قيمرة (  2.921)المحتألبـرـة فهري (   T) واكهرت النتائج ان قيمرة     

(T  ) ( 1.11)ة وعنررد مألررتو   اللرر( 15)بدرجررة حريررة ( 2.151)الجدوليررـة البالغررة

 .وهذا يدل على وجو  فرق معنو  لصالح االختبار البعد  

وهري ( 2.757)المحتألبة فهي (   T) وفي المجموعة التجريبية الثانية كانت قيمة      

وعنررد مألررتو  ( 15)بدرجررة حريررة ( 2.151)الجدوليررة البالغررة (  T) اكبررر مررن قيمررة 

 .االختبار البعد  وهذا يدل على وجو  فرق معنو  لصالح( 1.11) اللة 

( 2.911)المحتألربة فهري (   T) وفي المجموعة التجريبية المرابطة فكانرت قيمرة      

وعنرررد ( 15)بدرجرررة حريرررة ( 2.151)الجدوليرررة البالغرررة (  T) وهررري اكبرررر مرررن قيمرررة 

 .وهذا يدل على وجو  فرق معنو  لصالح االختبار البعد ( 1.11)مألتو   اللة 

 ( 6)جدول 

المحألوبة لالختبار القبلي ( t)لحألابية االنحرافات المعيارية وقيمة يبين األوساط ا

 والبعد  للتهديف للمجموعات البحثية 

 المتغيرات 

 المجاميع 

 االختبار القبلي

         ع      

 االختبار البعد 

           ع     

( t)قيمة 

 المحألوبة 

مألتو  الداللة 

(1.11) 

 معنوية 5.292 2.696 12.922 2.696 9.122 التجريبية األولى 

 معنوية  9.229 1.715 12.167 1.576 9.722 التجريبية الثانية

 معنوية  7.119 1.162 12.267 1.111 11.167 المابطة

 2.151( = 15) رجة حرية ( 1.11)الجدولية عند مألتو   اللة ( t)قيمة 

وساط الحألرابية فري كرن الى وجو  اختالف وتباين في اقيام اال(  1) يشير الجدول      

لمهررارة التهرديف،  فمررثالً ( التكنير  ) لررال اء الفنري ( القبلرري والبعرد ) مرن االختبرارات 



فري االختبرار القبلري امرا فري ( 9.122)حققت المجموعة االولى وسرطاً حألرابياً مقردارو 

 (. 12.922)االختبار البعد  فقد حققت المجموعة نفألها وسطاً حألابياً مقدارو 

حرررين حققرررت المجموعرررة الثانيرررة فررري االختبرررار القبلررري وسرررطاً حألرررابياً مقررردارو فررري     

وفررري االختبرررار البعرررد  حققرررت المجموعرررة نفألرررها وسرررطاً حألرررابياً مقررردارو ( 9.722)

(12.922.) 

فرري حررين حققررت المجموعررة المررابطة فرري االختبررار القبلرري وسررطاً حألررابياً مقرردارو     

موعرررة نفألررها وسررطاً حألررابياً مقررردارو وفرري االختبررار البعررد  حققررت المج( 11.167)

(12.267.) 

فمالً عن ان االختالف لأ يقتصرر علرى اقيرام االوسراط الحألرابية وانمرا شرمن اقيرام     

االنحرافات المعيارية فلو رجعنرا الرى مثالنرا الألرابم نجرد ان المجموعرة االولرى حققرت 

ومقا يرهرا علرى ( عرد القبلي و الب)انحرافات معيارية متباينة في  االختبارات جميعها 

اما المجموعة الثانية فقد حققت انحرافرات معياريرة متباينرة (. 2.696،2.696)التوالي 

،  1.576)ومقا يرهرا علرى التروالي ( القبلري و البعرد ) ايماً في االختبارات جميعهرا 

امررا المجموعررة ضررابطة فقررد حققررت انحرافررات معياريررة متباينررة ايمرراً فرري ( . 1.715

 .(1.162،  1.111)ومقا يرها على التوالي ( القبلي و البعد ) جميعها االختبارات 

لمعرفرة مرا ( T) لغرض إختبار الفرضية االولى للبحث استخدمت الباحثة اختبرار      

) اذا كانت الفروق معنوية بين نتائج االختبرارين القبلري والبعرد  الختبرار اال اء الفنري 

عة من مجموعات البحث الثمران وكمرا مبرين  فري لكن مجمو تهديفلمهارة ال( التكني  

 :كما يأتي( 6)الجدول 

وهرري اكبررر مررن قيمررة ( 5.292)المحتألبـررـة فهرري (   T) واكهرررت النتررائج ان قيمررة     

(T  ) ( 1.11)وعنررد مألررتو   اللررة ( 15)بدرجررة حريررة ( 2.151)الجدوليررـة البالغررة

 . وهذا يدل على وجو  فرق معنو  لصالح االختبار البعد 

وهري ( 9.229)المحتألربة فهري (   T) وفي المجموعة التجريبية الثانية كانت قيمة     

وعنررد مألررتو  ( 15)بدرجررة حريررة ( 2.151)الجدوليررة البالغررة (  T) اكبررر مررن قيمررة 

 .وهذا يدل على وجو  فرق معنو  لصالح االختبار البعد ( 1.11) اللة 



( 7.119)المحتألربة فهري (   T) قيمرة وفي المجموعرة التجريبيرة المرابطة فكانرت     

وعنرد مألرتو  ( 15)بدرجة حريرة ( 2.151)الجدولية البالغة ( T)وهي اكبر من قيمة 

 .وهذا يدل على وجو  فرق معنو  لصالح االختبار البعد ( 1.11) اللة 

 :االخد ايات اتق وية وات عربة تمهايتي اترحرجة واتدهربف مناقشة ندائج 4-2

وتحليلها نالحب إن جميع األسلوب (   6 ،1)  يننتائج الجدولمن خالل عرض    

وكذل  األسلوب المتبع من قبن المدر  ( الثابت والمتغير)التدريبية المتبعة بالتمرين 

فـي تعلأ األ اء الفنـي لمهارتي الدحرجة والتهديف بكـرة " ايجابيا" قد اثرت تأثيرا

ب في خلم حالة واألسل ان مد  فاعلية هذويعزو الباحث سبب هذا التأثير إلى ا. القدم

من التفاعن بين المدر  والطالب  ا ت من إندفاع الطالب في األشترا  بالدر  

بشكن إيجابي وتحري   وافع الطالب نحو التعلأ ، كما انها ا ت إلى  يا ة ممارسة 

. علأ الطالب لمفر ات المنهج المقرر من الكلية وهذا بدورو ا   إلى تحألين عملية الت

لغرض الحصول على التعلأ البد من ان تكون  "إلى إنه (  1922شمت ) إذ يشير 

هنا  محاوالت من ممارسة التمرين وإن اهأ متغير في التعلأ الحركي هي الممارسة 

"الحركية والتمرين نفأله 
(1)

. 

تررتلخص آليررة العمررن باألسررلوب الترردريبي بررأن يقرروم المرردر  باتخرراذ جميررع إذ 

القألررأ ) ي مررا قبررن الرردر  ومررا بعرردو وينقررن قرررارات مرحلررة الرردر  قرررارات مرحلترر

إلرى الطالرب ليتخرذها بنفألره ، امرا  ور الطالرب فهرو القيرام ( الجزء التطبيقي / الرئيس 

بالعمررن او ا اء المهررارة الترري سرربم للمرردر  ان عرضررها وشررر  تفاصررين ا ائهررا ليبرردا 

قالليته في ممارسة حقه الممنو  لره الطالب بتنفيذ القرارات الممنوحة له ليعبر عن است

وهذا يدعأ االعتما  على النفس والدور القيـا   للطالب فرـي تنفيرـذ مرا مرنح لره بصردق 

مرن المردر  والتري هري "المعردة سرلفا( ورقرة الواجرب ) برذل  علرى " وامانة ، مألرتندا

عبررارة عررن معلومررات خاصررة بالمهررارة المرررا  تعلمهررا مكتوبررة علررى الألرربورة تألررهن 

.الب عملية اتخاذ القرارات للط
(1)

 

                                           
(1) Schmidt.A.Richard;Motor Control and learning, Human Kincties Publishers, Champein, III, 1982, 

P.481.  
(1)

 . 25  ،1991صدر سبم ذكرو ،عبا  احمد الألامرائي وعبد الكريأ محمو  الألامرائي ؛ م 



وضررو  الهرردف العررام للمررنهج  إن إلررىمررا ذكررر البررد مررن اإلشررارة  إلررىإضررافة 

التعليمرري ومالءمترره لمألررتو  الطررالب وقررابليتهأ قررد اسررهأ وبشرركن واضررح فرري تحألررن 

( فؤا  سرليمان)وهذا ما اشار اليه . مألتو  األ اء الفني للمهارات األساسية بكرة القدم 

األهداف وتحديردها فري صرور سرلوكية او مألرتويات ا اء معينرة فأنهرا  وضو "من ان 

"تكون ذات مغز  وفعالية
(2)

  . 

ان هررذا العرررض جرراء منألررجماً مررع مررا توقعرره الباحررث فرري فرضرره األول والررذ  

يرررنص علرررى ان هنرررا  فروقررراً ذات  اللرررة معنويرررة برررين االختبرررارات القبليرررة والبعديرررة 

المألرتخدم ولكلترا المهرارتين ولصرالح ( ابرت والمتغيررالث)لالسلوب التدريبي وبالتمرين 

 .االختبارات البعدية 

اتمحسببة بين اتمجمبعات ات حثية في اخد ايات ( F)عرض ندائج قيمة  4-3

 ات عربة وتحويوها 

سرربم ان اشررار الباحررث الررى ان هنررا  فروقررات وتباينررات واضررحة فرري مؤشرررات      

التي تأ بحثها ، من حيث االختالف في اقيرام  ومعاليأ مهارة الدحرجة ومهارة التهديف

فري ( القبلري و البعرد ) االوساط الحألابية واالنحرافات المعيارية لكن من االختبارات 

وللتأكد من حقيقة هذو الفروقات استخدم الباحرث اختبرار ( التكني ) اختبار اال اء الفني 

وية برين مجموعرات البحرث وفي حالة وجو  فروق ذات  اللة معن(    F)تحلين التباين 

وهررو (  (L.S.Dسيألررتخدم الباحررث اختبررار (    F) الثالثررة فرري نتررائج هررذا االختبررار 

ألفمررن تررأثيراً فرري االتمرررين  اسرراليباختبررار ا ق فرررق معنررو ، لمعرفررة ا  نرروع مررن 

 :والجداول ا ناو تبين ذل . تحقيم النتائج

 

 

 ( 7)جدول رقأ 

 المجموعات البحثية في اختبارات مهارة الدحرجةالمحألوبة بين ( f)يبين نتائج قيمة 

                                           
 . 177، ص 1929دار املطبوعات اجلديدة ، : ، االسكندرية  االهداف الرتبوية وتدريس املناهج. فؤاد سليمان قالدة  (2)



مجموع  مصدر التباين 

 المربعات 

 رجة 

 الحرية 

فرق 

 المربعات 

( F)قيمة 

 المحألوبة 

 (F)قيمة 

 الجدولية 

مألتو  

 الداللة 

من 

 المجموعات 

15.972 2 7.529  

 

2.179 

 

 

2.22 

 

 

 اخن  معنوية 

 المجموعات 

22.922 52 1.927 

 55 12.911 كلي ال المجموع

 

 ( 2)جدول رقأ 

 في اختيار مهارة الدحرجة ( L.S.D)يبين اقن فرق معنو  

 المجاميع 

 

 فرق األوساط 

 

 الخطأ 

 المعيار  

 

مألتو  

الداللة 

 المحألوبة 

مألتو  

 الداللة 

 

الداللة 

 اإلحصائية 

 

 1مجموعة ت

  2مجموعة ت

1.122 1.212 1.127  

 

1.11 

  الرير

 1مجموعة ت

 لمابطة ا

  ال  1.111 1.212 1.511

 2مجموعة ت

 المابطة 

  ال  1.112 1.212 1.267

المحألوبة بين المجموعات البحثية في االختبار (  F) قيمة ( 7)يبين الجدول 

الجدولية (  F) وهي اكبر من قيمة ( 2.179)البعد  لمهارة الدحرجة، إذ بلغت 

وهي ذات  اللة ( 52-2) رجة حرية و ( 1.11)بمألتو   اللة ( 2.22) البالغة 

ولمعرفة وجو  فروق معنوية بين مجموعات البحث الثالثة في تعلأ اال اء . معنوية

لمعرفة ا  ( L.S.D) لمهارة الدحرجة  استخدم الباحث اختبار ( التكني  ) الفني 

 ( .2)نوع من اساليب التمرين المألتخدمة افمن كما مبين في الجدول 



لمعرفة معنوية الفروق بين االوساط ( LS.D) نتائج اختبار ( 2)ل يبين الجدو     

في االختبار البعد  لمهارة ( التكني  )الحألابية الثالثة في اختبار اال اء الفني 

المجموعة األولى والمابطة  الدحرجة واكهرت النتائج وجو  فروق معنوية بين

نهما في االختبار البعد  هو ولصالح المجموعة األولى الن فرق االوساط الحألابية بي

وبمألتو   اللة ( 0.000)البالغة (  L.S.D)وهو اكبر من قيمة اختبار ( 1.511)

بين المجموعة الثانية والمجموعة المابطة ولصالح المجموعة الثانية الن و(. 1.11)

وهو اكبر من قيمة ( 1.267)فرق االوساط الحألابية بينهما في االختبار البعد  هو 

 (.1.11)وبمألتو   اللة ( 0.018)البالغة (  L.S.D)اختبار 

 ( 9)جدول رقأ 

 المحألوبة بين المجموعات البحثية في اختبارات مهارة التهديف( f)يبين نتائج قيمة 

مجموع  مصدر التباين 

 المربعات 

 رجة 

 الحرية 

فرق 

 المربعات 

( F)قيمة 

 المحألوبة 

 (F)قيمة 

 الجدولية 

مألتو  

 الداللة 

  2.716 2 1.111 موعات من المج

 

2.226 

 

 

2.22 

 

 

 معنوية 

  اخن

 لمجموعاتا

25.211 52 1.229 

 55 51.211 المجموع الكلي 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 11)جدول رقأ 

 في اختيار مهارة التهديف( L.S.D)يبين اقن فرق معنو  



 المجاميع

 

 فرق األوساط

 

 الخطأ

 المعيار 

 

مألتو  

الداللة 

 المحألوبة

مألتو  

اللةالد  

 

الداللة 

 اإلحصائية

 

 1مجموعة ت

 2مجموعة ت
1.122 1.222 1.691 

 

 

1.11 

  الرير

 1مجموعة ت

 المابطة
 رير  ال 1.111 1.222 1.667

 2مجموعة ت

 المابطة
  ال 1.121 1.222 1.211

 

المحألوبة برين المجموعرات البحثيرة فري االختبرار (  F) قيمة ( 9)يبين الجدول 

الجدولية البالغة (  F) وهي اكبر من قيمة ( 2.226)ديف، إذ بلغت البعد  لمهارة الته

. وهرري ذات  اللررة معنويررة( 52-2)و رجررة حريررة ( 1.11)بمألررتو   اللررة ( 2.22) 

) ولمعرفة وجرو  فرروق معنويرة برين مجموعرات البحرث الثالثرة فري تعلرأ اال اء الفنري 

لمعرفررة ا  نرروع مررن ( L.S.D) اسررتخدم الباحررث اختبررار   لتهررديفلمهررارة ا( التكنيرر  

 ( .11)اساليب التمرين المألتخدمة افمن كما مبين في الجدول 

لمعرفة معنوية الفروق بين االوساط ( LS.D) نتائج اختبار ( 11)يبين الجدول      

في االختبار البعد  لمهارة ( التكني  )الحألابية الثالثة في اختبار اال اء الفني 

فروق معنوية بين بين المجموعة الثانية والمجموعة  التهديف واكهرت النتائج وجو 

المابطة ولصالح المجموعة الثانية الن فرق االوساط الحألابية بينهما في االختبار 

( 0.021)البالغة (  L.S.D)وهو اكبر من قيمة اختبار ( 1.211)البعد  هو 

 (.1.11) وبمألتو   اللة

ت ات عربة تمهايتي اترحرجة مناقشة ندائج تحويل اتد ابن في االخد ايا 2-4

 :واتدهربف بكرة اتقرم تومجمبعات ات حثية اتثالثة

كهررر هنررا  تبرراين معنررو  فرري تعلررأ ( 7،9) ينمررن خررالل تحليررن نتررائج الجرردول

 يرةمجموعرات البحثلبرين االسراليب ول تهديفوتطور األ اء الفني لمهارتي الدحرجة وال



وبرالتمرين ( الثابرت) ريبي برالتمرينالترد ا خرال االسرلوبالثالد ويعو  سبب ذل  الرى 

بكررة القردم فمرالً عرن التو يرع  تهديففي عملية تعلأ مهارتي الدحرجة وال ( لمتغيرا)

 .بين تمرين واخر او بين مجموعة من التمارين واخر المناسب لفترات الراحة 

حصرول تعلرأ افمرن لهراتين ا  البد من ان يكرون هنرا  تنظريأ مبررمج يمرمن 

مرد   هرومقردار مرن الرتعلأ ولكلترا المجمروعتين  اكهررالرذ  العامرن ان  المهارتين كمرا

لمألتو  وقدرات المتعلمين هذا من جانب ومن جانرب اخرر البرد ب واالسل امالءمة هذ

من مراعاة مد  تناسب األ اء مع مألتو  الجهد المبذول والذ  يعد من النقاط المهمرة 

للمهرارة وبهرذا الخصرو  فقرد اشرار التي يجرب االشرارة اليهرا فري المراحرن التطبيقيرة 

 يررا ة التمرارين الرياضررية المبرمجرة لهرا اثررر كبيرر فري "علرى ان ( عبرد علري نصرريف)

".  مقدار التعلأ
(1)

  

في احتألاب اقن فررق معنرو  فري األوسراط ( 11،  2)اكهرت نتائج الجدولين 

الفنري الحألابية ولمجموعات البحث الثالد الى معرفة افمن اسلوب في تطرور األ اء 

- :لمهارتي الدحرجة والتهديف بكرة القدم وكما يأتي 

لمعرفة اقن الفروق المعنوية فري تقرويأ األ اء الفنري ( L. S. D)ان نتائج اختبار : اوالً 

الذ  اسرتخدم ( الثابت)لمهارة الدحرجة ، اكهرت ان االسلوب التدريبي بالتمرين

و المهررارة ، ويعررزو المجموعررة االولررى هررو افمررن اسررلوب للتمرررن فرري تعلررأ هررذ

الباحررث سرربب ذلرر  الررى ، ان مهررارة الدحرجررة هرري مهررارة فر يررة وخررالل تطبيررم 

مفررر ات المررنهج كرران المررتعلأ يتعرررض لمتغيررر واحررد فقررل مررن حيررث المألررافة 

واالتجررراو والرررزمن ا  ان التوقرررع وار  فررري هرررذو الحالرررة وال يحترررام المرررتعلأ إلرررى 

بهذا ال يحتام إلى اوقات راحة اكثرر متطلبات عقلية كبيرة بحيث تؤثر في ا ائه و

خررالل مررن الررال م وهررذا برردورو انعكررس علررى الزيررا ة فرري المحرراوالت التكراريررة 

وبالنتيجة  يا ة التعلأ وتعزيزو وإتقانه وهرذا مرا اكردو الوحدات التعليمية المتعاقبة 

                                           
(1)

 . 261،   1987، للطباعة والنشر الكتب  ار : الموصن ، نصيف علي عبد )ترجمة( ، 2 ط ، الحركي التعلأ . ماينن كورت



(Schmidt ) المفررروض علررى المدرسررين او المرردربين تشررجيع المتعلمررين "برران

" .بر عد  ممكن من محاوالت التمرين قدر المألتطاععلى ا اء اك
(2)

 

في تقويأ األ اء الفني فري مهرارة التهرديف فقرد تبرين ( L. S. D)اما نتائج اختبار : ثانياً 

كانت افمن ( المتغير)األسلوب التدريبي بالتمرينان المجموعة التجريبية الثانية 

 . من حيث تطور األ اء الفني لها  ينالمجموعت

الرى ان المرتعلأ  (المتغيرر)التدريبي بالتمرين الباحث سبب تفوق األسلوب  ويعزو

فرري هررذا االسررلوب يتعرررض الررى عرردة متغيرررات فرري آن واحررد ا  تنظرريأ التكرررارات 

وتنوعهررا فرري كررن محاولررة واعطرراء المررتعلأ خبرررات متعررد ة وابعررا  مختلفررة كالزاويررة 

ام الرى التنروع فري التمرينرات تحتر تهرديفوالألرعة والمألافة ، اضافة الى ان مهارة ال

كونهررا تتطلررب مررن المررتعلأ ان يحألررن التصرررف فرري األ اء التقانهررا وان يكررون متهيررأ 

السرررتقبال الظرررروف المتغيررررة لكونهرررا مهرررارة مفتوحرررة ، كمرررا ان االجهرررزة واال وات 

والوسررائن التعليميررة قررد عملررت علررى اثررارة المررتعلأ وتشررويقه وخاصررة كونهررا مشررابهة 

د منهرا يايجرا  بررامج حركيرة يألرتف" ت وهذا ما تأ التاكيد عليه في ان لظروف المباريا

" . وبالشركن االفمرن والمناسرب تعمن على مألاعدته في ا اء المهارات والتي المتعلأ 

(1)
 

وكما يعزو الباحث الألبب في ذل  إلى إن االسلوب التدريبي هو من األساليب التي     

فيهرا علرى كيفيرة ا اء الطالرب للمهرارة بشركلها تألتعمن لغرض التعلريأ ويكرون التركيرز 

 .الصحيح وبمـا يتناسب وإمكانيات الطالب  ون التركيز على الدقة 

إذ إن الدقة تحتام إلـى الوصول بالتعلأ إلـى مرحلة التوافم الدقيم وهذا ال يمـكن      

 –الخام  –ة إن التعلأ أل  مهارة ال يتعد  المرحـلة األولي "تحقيقه خـالل الدر  ، إذ 

"من األ اء الحركي خالل  رو  التربية الرياضية 
(2)

، وبهذا نر  إن اسلوب 

قد اثرت في تطوير الدقة لمهارتي الدحرجة ( الثابت والمتغير) التدريبي بالتمرين 

                                           
(2) Schmidt and wrisberg, (2000), op. cit . p.206. 

(1)
 اطروحة ، الألاحم المرب والألاحق اإلرسال مهارتي ا اء مألتو  تعلأ على التمرين اساليب في التداخن تأثير .  يد عبد ناهدة

 . 22،   2002 ، الرياضية التربية كلية ، بغدا  جامعة ،  كتوراو
الموص، ، مطبعة جامعة الموص، ، : )  طرق التدريس في مجا، التربية الرياضية بسطويسي احمد وعباس احمد السامرائي ؛ (2)

 . 165، ص( م 1925



والتهديف بكرة القدم لكن هذا التطوير كان بشكن متقارب ، إذ ال يوجد اسلوب بحد 

ولكـن لكن اسلوب مجموعة معينة من األهداف تميزو  ذاته هو األفمن او األحألن

 .عن األسلوب اآلخر 

 ات ا  اتخامس

- :االلسدنداجات واتدبصيات  5

- :االلسدنداجات  1- 5

- : ةيالتال اتستنتاجاال توصن الباحث إلى

قرد حققرت  واألسرلوب المتبرع( الثابرت، المتغيرر) تدريبي بالتمرينب الوان األسل -1

 .بكرة القدم وبنألب متباينة تهديفاء الفني لمهارتي الدحرجة والفها في تعلأ األ اهدا

مرررن  افمرررنكررران ( المتغيرررر، الثابرررت)برررالتمرين التررردريبي اسرررتخدام األسرررلوب -2

الفنرري لمهررارتي الدحرجررة  األ اءفرري تعلررأ مررن قبررن المرردر  المتبررع  تقليررد ال األسررلوب

 .بكرة القدم  تهديفوال

لمردر  قرد حقرم تعلمراً ملحوكراً ولكلترا االعتيا   المتبع مرن قبرن ا األسلوب إن -2

 .المهارتين 

فررري تعلررأ مهرررارة  اسررلوب افمرررنكرران ( الثابرررت)التررردريبي بررالتمرينسررلوب األ -5

 .بكرة القدم الدحرجة 

تهرديف فري تعلرأ مهرارة ال األفمرنكران ( المتغيرر) األسلوب التردريبي برالتمرين -1

 .بكرة القدم 

 :اتدبصيات  2- 5

فري تعلرأ  (الثابرت)التردريبي برالتمرين  سرلوبألاضرورة التأكيد علرى اسرتخدام  .1

فرري تعلررأ  (المتغيررر)الترردريبي بررالتمرين سررلوب ألواسررتخدام االدحرجررة  ةمهررار

تنألررجأ مررع الترري مناسرربة السرراليب ألامررن ا مرربكرررة القرردم لكونه تهررديفال ةمهررار

 .طبيعة هاتين المهارتين 

لمعرفررة اجررراء  راسررات اخررر  علررى فاررات عمريررة متنوعررة وبألعرراب مختلفررة  .2

 .األساسيةمد  تأثير هذو األساليب في تطور مألتو  األ اء الفني للمهارات 



تعمرن علرى اسرتثارة الطلبرة و يرا ة متنوعرة استعمال اساليب وطرائرم تردريس  .2

 .تفاعلهأ مع ما ة الدر  والمدر  

يرة لجعرن عمليرة تعلرأ المهرارات عليمضرورة التغيير والتنويع فري األسراليب الت .5

 . اكثر تشويقاً 

اإلكثار من األ وات المألتخدمة في الدر  ليتمكن الطالب مرن ا اء المهرارات  .1

 .او التمرين بشكن مألتمر وبدون توقف 

ترريب الطالب فري المشراركة بالردر  ب  خرال عامرن المنافألرة بيرنهأ واشرباع  .6

ميررولهأ للحركررة واثررارتهأ وتوجيرره الشررعور لررديهأ باهميررة التعرراون والتنررافس 

 .والمثابرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اتمصادي 
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لموصن ،  ار الكتب للطباعة والنشر ، : )  تدريس التربية الرياضية
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   بغدا  : )  نظريات وطرائم التربية الرياضية؛ ( وآخرون ) محمو   او

 (.م 2111،  ار الكتب للطباعة والنشر ، 

  اربد، عالأ الكتب  : ) محمو   او  الربيعي؛ طرائم التدريس المعاصرة
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  ترجمة جمال  تدريس التربية الرياضيةموستن ، سارة آشوورت ؛ ؛ ،
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 (.م 2111والتو يع ، 

 عمان،  ار وائن للنشر، : ) 1وجيه محجوب؛ التعلأ وجدولة التدريب ،ط

2111.) 

 Schmidt.A.Richard;Motor Control and learning, Human 

Kincties Publishers, Champein, III, 1982,  

 Schmidt A. Richard and Graig Awrisberg. Motor learning 

and performance.Human Kentics (2000) .  

 Singer, N, Robert, Motor Learning and Human 

Performance. Macmillan Publishing GOINC, Newyork, 1980.                                                                                            

 

 


