تأثير تمرينات خاصة بأسلوب اللعب في تنمية بعض الصفات الحركية
والمهارات األساسية بكرة القدم
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ملخص البحث
اشتمل البحث على خمسة ابواب وتضمن الباب األول الى اهمية األساليب العلميةة
والتربويةةة لةةتعلت ونتمةةائ لبةةاكر لعبةةة اةةرن المةةحر البحايةةة والحرايةةة والم ا يةةة و يرهةةا
وعليه تكمن أهمية البحث لن خةلل نعةحاك لوموعةة تمري ةاص خاأةة ب سةلوب اللعةب
تساعح وتطو الصفاص الحراية الخاأة والم ةا اص األساسةية بكةرن المةحر للطالبةاص,
الا الباب الثااي فتطرق الباحث الةى الةتعلت والةتعلت الحراةي والةى التمري ةاص الخاأةة
ب سةةلوب اللعةةب والةةى اهةةت الم ةةا اص الساسةةية المختةةا ن فةةي البحةةث  ,الةةا فةةي البةةاب
الثالث فمح اهتت الباحث باختيا لة

البحةث والةى الوسةالل والكواص المسةتخحلة فةي

البحث والى ايفية اختيا الصفاص الحراية والم ا اص الساسية واختبا ات ما الةا فةي
الباب الرابع فتت عرض ال تال وتحليل ا ول اقشت ا وال تال التةي توأةل الي ةا الباحةث
واسةةبة التطةةو  ,الةةا فةةي البةةاب الخةةالم فكااةةال لةةن اهةةت السةةت تاتاص ب ة ئ للتمري ةةاص
الخاأة ب سلوب للعب ت ثيراً ايوابيا ً في ااتساب بعة

المةح اص الحرايةة والم ةا اص

الساسية لطالباص المرحلة الرابعة – الية التربية الرياضية  /تالعة كيالى بكةرن المةحر
 ,ويوأي الباحةث تطبية هةه التمري ةاص ب سةلوب اللعةب المسةتخحلة فةي هةها البحةث
ضمن ل اج الياص التربية الرياضية للطالباص بخماسي ارن المحر .

Impact exercises special style to play in the development of some
kinetic qualities and basic football skills
Researcher: Adel Abbas Diab
Research Summary
A search on the five-door and ensure the door first to the
importance of scientific methods and educational to learn and master
the principles of the game of football physical and kinetic skill and
others it is the importance of research through the preparation of
group exercises special style play helps develop qualities kinetic
private and basic skills football for students, Part II Vttriq
Researcher to learning and motor learning and to exercise special
way to play and to the most important basic skills selected in the
search, either in Part III has cared researcher to choose the research
methodology and to the means and tools used in the search and to
how to choose the qualities kinetic and basic skills and
Achtbarathma either in Part IV Vtm Results and analysis and
discussed the findings researcher and rate of evolution, either in Part
V was the most important conclusions that the exercises own way to
play a positive effect on the acquisition of some motor skills and
basic skills for students fourth stage - Physical Education College /
University of Diyala football, and researcher recommends applying
this exercise style toys used in this research within the Platform for
colleges of physical education for students futsal.

الباب األول
 -1التعريف بالبحث:
 1-1المقدمة وأهمية البحث:
أئ التطةةو الرياضةةي الحاأةةل فةةي لختلةةم الموةةالص لةةا هةةو نل حصةةيلة أبحةةا
وك اساص وت وك علمية ساهمال في تمحر الاوةا الرياضةي تمةحلا واسةعا علةى تميةع
األأعحن الرياضية.
وارن المحر واححن لن األلعاب التةي اسةتخحلال لختلةم األسةاليب العلميةة والتربويةة
لةةتعلت ونتمةةائ لبةةاكر اللعبةةة البحايةةة والحرايةةة والم ا يةةة و يرهةةا  ,لةةهل يوةةب علةةى
المربين والمح بين اإللمار والمعرفة ب حح الطرق واألساليب التي تمكن لن استخحار
استراتيوياص لتعحكن فةي الةتعلت بمةا يحمة ال تمةات بمسةتوب اللعبةين احةو األفضةل ,
ولةةن هةةه األسةةاليب الححيثةةة هةةي التمري ةةاص ب سةةلوب تمةةا ين اللعةةب وهةةها لةةا أاحتةةه
( شروق0202ر) "الما اك اسةتخحار تمري ةاص لشةاب ة للعةب المةا حمة اتةال أفضةل
في تطوير الم ا اص األساسية"(. )0
وتعح الصفاص الحراية هي األساس لتعلت الم ا اص األساسية بكرن المحر لها وتب
الهتمار ب ا نذ نئ " ه اك بط قوي بين المح اص الحراية وبين لستوب األكات
الم ا ي فالرياضي ل يستطيع اتمائ الم ا اص األساسية ل وع ال شاط الرياضي الهي
يتخصص فيه في حالة افتما

للصفاص الحراية "(.)0

وعليه تكمن أهمية البحث لن خلل نعحاك لوموعة تمري اص خاأة باسلوب اللعب
تساعح وت مي الصفاص الحراية الخاأة والم ا اص األساسية بكرن المحر.
 2-1مشكلة البحث:
بما نئ وقال تعلت الم ا اص الساسية باألسةلوب التمليةحي لةن حيةث ت ايةح المح سةين
في الح وس العملية وبشكل خاص المراحل األولى علةى التسلسةل الم طمةي للةتعلت لةن
( )0شروق ااظت ل حي ,حسار لحمح هيحائ ؛ تاثير استخحار تمري اص لشاب ة لحرااص اللعب في تطوير بع
اليح ,لولة علور الرياضة  ,العحك,0202 ,0ص .021
( )0ليث ابراهيت تاست  ,التح يب الرياضي اساسياص ل وية (:تالعة كيالى  ,الية التربية الرياضية ,المطبعة المرازية0202 ,ر),
ص.57

الم ا اص ال وولية بكرن

حيث البتحات لةن السة ل نلةى الصةعب لمةا يع ةي هةها األسةلوب ل يت اسةب لةع الوقةال
المخصةص لةتعلت الم ةةا اص ,وعليةه يعةح تمري ةةاص اللعةب األسةلوب األاثةةر فاعليةة فةةي
ااتساب ونتمائ الم ا اص الساسية لن خلل لوموعة لن تمري اص اللعب.
ولن خلل لتابعة الباحث وخبرته المتواضعة اواةه لعبةا وتح يسةيا ً فةي لوةال اةرن
المحر لحظ ب ئ األسلوب التمليحي ل ي مي الصفاص الحراية والم ا يةة بصةو ن ابيةرن
 ,لها أ ت ب الى اعحاك تمري اص خاأة ب سةلوب اللعةب التةي توعةل لةن الطالةب يعةي
لحظة لشاب ة أو لوقم لشابه لحالص اللعب وهها لةا ي مةي قح اتةه العمليةة والحرايةة
والم ا ية في لوال اللعبة .
 3-1أهداف البحث:
-

التعرف على لحب ت ثير التمري اص الخاأة ب سلوب اللعب في تعلت بع

الم ا اص األساسية بكرن المحر لطالباص المرحلة الرابعة في الية التربية الرياضية /
تالعة كيالى.
-

التعرف على لحب ت ثير تمري اص اللعب في تطوير بع

الصفاص الحراية

الخاأة بكرن المحر لطالباص المرحلة الرابعة في الية التربية الرياضية  /تالعة
كيالى.
 4-1فروض البحث:
 -للتمري اص الخاأة ب سلوب اللعب ت ثير ايوابي في تطوير بع

الصفاص

الحراية والم ا اص األساسية لحب طالباص المرحلة الرابعة في الية التربية الرياضية
بكرن المحر
 5-1مجاالت البحث:
 1-5-0المجال البشري :طالباص المرحلة الرابعة في الية التربية الرياضية  /تالعة
كيالى .
 2-5-1المجال الزماني :للفترن لن  0200/02 /3ولغاية.0200/ 00/03
 3-5-1المجال المكاني  :للعب الية التربية الرياضية  /تالعة كيالى.

6-1تحديد المصطلحات:


التمرينات :هي لوموعة لن األوضاع والحراةاص التةي ت ةحف لتشةكيل وب ةات

الوست وت مية قح اته الحراية المختلفة للوأول بالرياضي ألعلةى لسةتوب لمكةن لةن
األكات الرياضي والوظيفي وفي لوالص الحيان المختلفة لعتمحنً على األسةم التربويةة
والعلمية

(.)1

الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية والدراسات السابقة:
 2-2الدراسات النظرية:
 1-1-2التعلم والتعلم الحركي :
أئ اسةةاس العمليةةة التعليميةةة هةةو الةةتعلت ,ف ةةو لف ةةور شةةالل وواسةةع تةةحاً ,وقةةح ت ةةاول
الباحثوئ التعلت على وف التواهاص العملية والموال الهي يتعالةل لعةه الباحةث حيةث
ححكص لفاهيمه أست اكاً الى علت ال فم والتربية والةتعلت الحراةي ,فمةح أشةا

Gales

)  ) 1972الةةى أئ الةةتعلت ه ةو " تغيةةر فةةي الكات أو تعةةحيل فةةي السةةلوب عةةن طري ة
ال شةةاط وأئ هةةها التعةةحيل يحةةح فةةي أث ةةات نشةةباع الر بةةاص وبلةةو الهةةحاف " ( , ) 0
وأضاف ( أحمح  ) 0997أئ " التعلت بمف ول ِه الواسع يع ي ال لايسعى اليه الفرك لةن
ااتسةةاب لعلولةةاص وأفكةةا ولعةةا ف وقةةح اص وأتواهةةاص وعةةاكاص وليةةول لختلفةةة
ول ا اص بمختلم أاواع ا سوات أاااال عملية ار حراية ار وتحااية ار عاطفيةة وسةوات
تت هها الاتساب بطريمة هاكفة أو عفوية " (  . ) 0ألا ( يوسم  ) 0991فيعرفه عن (
ارواباخ ) ب اه " أي تغير كالت اسبيا ً في السةلوك اةات عةن اسةتثما

أو اتيوةة للخبةرن

"(  .) 3ويهار )  ( Schmidt 1999ب ئ " التعلت هةو حالةة حاسةمة لةن وتوكاةا وي ةت
عةةةن تفاعةةةل بةةةين الخبةةةرن والتمةةةرين وائ الطةةةرق التةةةي يةةةتعلت في ةةةا الشةةةخاص هةةةي
( )1ابيلة خليفة وآخروئ ؛ األسم العلمية والف ية للومبا والتمري اص  ( = .لصر  ,كا الفكر العربي  ,ص 310ب ص .
Gates , A . E , Educational psychology : ( New york , Macmillan co. 1972 ) P.5.
(  )0أحمح اي أالح ؛ علت ال فم التربوي  ,ط  ( : 0بيروص  ,عالت الكتب للطباعة وال شر  ) 0997 ,ص 010
(  ) 3يوسم قطالي ؛ سيكولوتية التعلت والتعلت الصفي  ( :ال كئ  ,كا الشروق لل شر والتو يع  ) 0991 ,ص 07

()0

أستطاعت ت وتمك ت لن أاتساب لعرفة تحيحن ول ا اص تحيةحن تموكاةا الةى حالةة قويةة
لمتعة في التعلت.)1 ( " .
 2-1-2التمرينات
"هي لوموعة لن األوضةاع والحراةاص التةي ت ةحف لتشةكيل وب ةات الوسةت وت ميةة
قح اتةةةه الحرايةةةة المختلفةةةة للوأةةةول بالرياضةةةي ألعلةةةى لسةةةتوب لمكةةةن لةةةن األكات
الرياضةةي والةةوظيفي وفةةي لوةةالص الحيةةان المختلفةةة لعتمةةحنً علةةى األسةةم التربويةةة
والعلمية .
ألا ( علي الحيري ) فيعةرف التمري ةاص ب ا ةا ( عبةا ن عةن بعة

الحراةاص البحايةة

التي توضع وف قواعح خاأة في ةا األسةم التربويةة والمبةاكر العلميةة والفسةيولوتية
والتشةةريحية والطبيعيةةة وتةةهكب هةةه الحراةةاص ألةةا لةةرن واحةةحن أو لةةراص لتتاليةةة فةةي
سلسة وس ولة وتمال وكقة بحيث تت اسب وطبيعة التكوين الوسمااي لإلاسائ"(. )0
 2ـ  1ـ  3الصفات الحركية :
نئ الصفاص الحراية أفاص " يكتسب ا اإلاسةائ لةن المحةيط أو تكةوئ لوتةوكن لثةل
الرشاقة والتوا ئ والتواف والحقة الحراية والاسيابية  ,أي المح ن على الحراةة تة تي
عن طري التمرين والمما سة.
 2ـ  1ـ  3ـ  1التوافق :
تتضح أهمية التواف في أكات الفرك الحرااص اليوليةة وتبةر هةه األهميةة خةلل لةا
يمحلةةه الفةةرك لةةن ل ةةا اص خاأةةة بحسةةب اةةل ل ةةة فعةةن طرية التواف ة يمكةةن للفةةرك
تفاكي الحواك  ,وه ةاك لع ةى عةار لتفة عليةه لتعريةم التوافة " وهةو لمةح ن الفةرك

()1

Schmidt , A. Richard , and Tiothy , D.Lee : Motorcontrol and learning : ( 3 rded , Human kinetics ,
1999 ) . P 264 .
( )0ابيلة خليفة وآخروئ؛ المصح الساب  ,ص.313

على كل حرااص لن أاواع لختلفة في نطا لححك  ,والما اك تعميح الم مة الحرايةة
ا كاكص الحاتة نلى لستوب أعلى لن التواف "(.)0
ويشير( ل سوئ ويوات ) "نئ التواف يعتمةح علةى سةللة وكقةة وظةالم العضةلص
واألعصاب وا تباط ما لعا في عمل واحح  ,حيث يتعين ن سال نشا اص عصةبية نلةى
أاثر لن تزت لن أتةزات الوسةت فةي وقةال واحةح  ,وقةح يسةتلزر أكات الحراةة أئ يكةوئ
تحري هه األتزات لن الوسةت فةي اتواهةاص لختلفةة فةي افةم اللحظةة الزل يةة وذلة
إلخراج الحراة بالصو ن الم اسبة  ,وعةلون علةى ذلة فةائ هةه اإلشةا اص العصةبية
يوب نئ تصل بسرعة نلى العضلص حتى تتت الحراة في الوقال الم اسب  ,اما يوةب
أئ تتست هه اإلشا اص بالحقةة الكافيةة لت فيةه الحراةة فةي التوةا المطلةوب  ,ألةا أاثةر
األخطات التي يمع في ا المبتحلوئ هو عحر المح ن على التواف ع ح أكات الحرااص وذلة
بإشراك عضلص ير لطلوبة ع ح الحرااص فيتسبب ذل في أححا اضةطراباص فةي
الحراة فتخرج بصو ن لرتبكة "(.)0
 4-1-2المهارات األساسية بكرة القدم(:)2
"الم ا اص األساسية بكرن المحر هةي اةل الحراةاص الضةرو ية ال اكفةة التةي تةهكي
لغرض لعين في اطا قااوئ ارن المحر سةوات اااةال هةه الحراةاص بةالكرن أو بةحوا ا,
اما يهاح على ضرو ن أئ يكوئ أكات اللعب للم ا اص سريعا ً وكقيما ً".
 1 – 4 – 1 – 2الدحرجة -:
تعُح الححرتة لن اساسياص ارن المحر  ,والممصوك ب ا -:
"هي عملية ااتمال اللعب لع الكرن لن لكائ الى لكائ اخر في الملعب"(.)0

( )0قاست لزار أبر ؛ المصح الساب  )0227( .ص. 99
( )0علي سلور تواك ؛ الختبا اص والمياس واإلحصات في الموال الرياضي  ( :تالعة الماكسية و  ) 0221ص. 019
( )0ح في لختا ؛ لح ب ارن المحر  ( :الماهرن  ,كا الفكر العربي  , ) 0912 ,ص . 93
( )0هير قاست الخشاب ( واخروئ ) ؛ المصح الساب  ,ص . 071 – 011
( )0هير قاست الخشاب ( واخروئ ) ؛ المصح الساب  ,ص . 011

وقح عرف ا( قاست لزار  )0227على أا ا:
"التحرك بالكرن الةى اللةار بةحفع ا خفيفةة بمةحر اللعةب وتسةتخحر الححرتةة لةن قبةل
اللعب اوسيلة للوأول الى اية لعي ة يبتغي ا "

.

"وتستخحر الححرتة ع ةحلا ل يسةتطيع اللعةب اعطةات ل اولةة لحةح لللةه لضةغط
الخصت عليه لها يحتاج اللعب الححرتة بطول الملعب وعرضةه ,الغايةة ل ةا اعطةات
ل اولةةةة للزليةةةل ويوةةةب علةةةى اللعةةةب أئ يمةةةور بالححرتةةةة ب قصةةةى سةةةرعة ويراقةةةب
تحرااص للله لعطات ل اولة بالوقال الم اسب واللعب يتحرك بحوئ الكةرن اسةرع
بكثير لن الكرن لهل وتب عحر الميار بالححرتة ال في الحةالص الضةرو ية والتةي ل
يمتلةة اللعةةب الكاايةةة اعطةةات ل اولةةة ويكةةةوئ الحتفةةاظ بةةالكرن يةةهكي الةةى تةةة خير
ال وور" .
 2-2الدراسات المشابهة:
 2ـ  2ـ  1دراسة ( ضياء منير فاضل ) 2006,
(تة ثير تمري ةةاص خططيةةة تعليميةةة ب سةةلوب اللعةةب فةةي الةةتعلت واحتفةةاظ وتمةةويت األكات
لبع

الم ا اص بكرن المحر للطلب).

هدفت الرسالة إلى :
 0ـ التعةةرف علةةى ت ة ثير التمري ةةاص الخططيةةة ب سةةلوب اللعةةب فةةي الةةتعلت والحتفةةاظ
وتمويت األكات لبع

الم ا اص بكرن المحر للطلب .

 0ـ التعرف على ت ثير أسلوبي تعليت الم ةا اص المتبةع والتعلةيت عةن طرية التمري ةاص
الخططية ب سلوب اللعب في التعلت والحتفاظ وتمويت األكات .
 3ـ ة التعةةرف علةةى أسةةلوب الةةتعلت بالتمري ةةاص الخططيةةة واألسةةلوب المعتمةةح فةةي تعلةةت
واحتفاظ وتمويت األكات لبع
عي ة البحث :

ل ا اص ارن المحر .

تت اختيا عي ةة البحةث والبةالد عةحكهت ( )77طالبةا لةن شةعبتين (هةـ  ,و) لةن طلبةة
المرحلة األولى في الية التربية الرياضية  /الح اسة الصةباحية ـ تالعةة بغةحاك والبةالد
عحكهت ( )090طالبا .
استنتج الباحث ما يلي :
0ـ نئ أسلوب تعلت الم ا اص المتبع والتعليت عةن طرية التمري ةاص الخططيةة ب سةلوب
اللعب قح حم ت ثيرا ايوابيا في الحتفاظ بتعلت بع

ل ا اص ارن المحر .

0ـ تفوق أسلوب التعليت عةن طرية التمري ةاص الخططيةة التعليميةة ب سةلوب اللعةب فةي
تطوير لستوب أكات اللعب وبشكل لتميز في الحالص المللمة .
3ـ ظ و تما ب في الت ثير بين حالص ت فيةه أكات الم ةا ن أث ةات اللعةب لئ األسةلوبين
ي حفائ نلى تعليت الم ا اص ولكن ب سلوب لختلم .

الباب الثالث
 -3منهج البحث وإجراءاته الميدانية:
1-3منهجية البحث:
واعتمح الباحث الم

التوريبي.

 2-3مجتمع البحث وعينته:
تكوئ لوتمع البحث لن طالباص المرحلةة الرابعةة  /اليةة التربيةة الرياضةية  /تالعةة
كيالى والبالد عحكها ( )02طالبة اختيرئ بالطريمة العمحية لن األ  72طالبة.
 3-3األدوات واألجهزة والوسائل المستخدمة في البحث:
 1-3-3وسائل جمع المعلومات:


المصاك والمراتع العربية



الممابلص الشخصية



استما ن تفريد البياااص



استما ن استبااه لتححيح أهت الم ا اص األساسية بكرن المحر .



المياساص والختبا اص .



فري العمل المساعح.

 2-3-3األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث:
 للعب ارن قحر.
 اراص قحر عحك(.)02
 شواخص عحك(.)02
 ساعة توقيال الكترواية .Sony
 أهحاف ارن قحر أغيرن.
 شريط قياس.
 ت ا قياس الطول والو ئ لعا.
 4-3تحديد الصفات الحركية والمهارات األساسية واختباراتهما:
تت تححيح الصفاص الحراية التي يكوئ للتمري اص الخاأة أاثر ت ثير لن يرها
لن خلل عرض ا على الخبرات المختصين وبعح تفريد الستما اص واستخراج
ال سبة المئوية تت ترشيح الصفاص الحراية والم ا اص األساسية واختبا ات ما التي
حصلال على اسبة( ) %52ف اثر.
 5-3مواصفات االختبارات
اوال :اختبارات الصفات الحركية :
التوافق الحركي :
است الختبا  :اختيا الحوالر المرقمة (. )0
ال حف لن الختبا  :قياس تواف الرتلين والعي ين .
الكواص المستخحلة :ساعة توقيال  ,ست على ال ض قطر ال كالرن( 92ست)
أافرن .
اترات الختيا :
يمم المختبر بحالرن قت (  ) 0وع ح سماع الشا ن يمور المختبر بالوثب بالمحلين
لعا ً الى الحالرن قت (  ) 0وبالتعاقب الى كالرن قت (  ) 1ويتت ذل باقصى سرعة.
()0

قيم ااتي بسطويسي أحمح  ,لصح سب ذار (  , ) 0911ص . 072/019

التسويل  :يسول للمختبر الزلن الهي يستغرقه في الاتمال خلل الحوالر الثمااية.

3

8

6
7

5
2

1
4

شكل ()1
يوضح اختبار الدوائر المرقمة
ثانيا :مواصفات اختبارات المهارات االساسية:
&الدحرجة:
اسم االختبار  :الدحرجة بين (  ) 5شواخص ذهابا وإيابا
الهدف من االختبار :قياس المح ن على سرعة الححرتة بتغيير التوا .
األدوات المستخدمة :يححك خط على بعح (  0ر ) لن الشاخص األول وأ بعة
شواخص لتتالية المسافة بين شاخص وآخر ( 0.7ر)  ,اراص قحر  ,ساعة توقيال ,
أافرن .
إجراء االختيار:
بعح سماع المختبر نشا ن البحت يمور المختبر بححرتة الكرن بسرعة واتتيا
الشواخص الخمسة والعوكن أيضا والوأول نلى خط البحاية وال اية ب سرع وقال .
التسويل :يحتسب الزلن ألقرب  022/0لن الثااية.

الشكل ( ) 2
يوضح اختبار الدحرجة بين ( ) 5شواخص ذهابا ً وايابا
5-3التجربة االستطالعية :
وهي عبا ن عن توربة أغيرن أو عمل لصغر للح اسة العالة يمور ب ا الباحث
بغية الوقوف على السلبياص واليوابياص التي تراف

نترات التوربة الرليسية

()0

للبحث"

لها قار الباحث لع فري العمل ب ترات توربة استطلعية في يور الث ين المواف
 0200 / 02 / 7وذل في تمار الساعة( )9أباحا لن خا ج عي ة البحث وهت لن
لوتمع البحث وهت طالباص المرحلة الرابعة في الية التربية الرياضية  /تالعة كيالى
والمهلفة لن (  )9طالباص ,وذل للتعرف على :


لحب لللمة الختبا اص لمستوب العي ة.



لحب سللة األكواص المستعملة وألحيت ا.



لحب افاتن فري العمل المساعح.



لعرفة الوقال المستغرق.

 6-3االختبارات القبلية :
تت اترات الختبا اص المبلية على عي ة البحث لن خلل تطبي

الختبا اص

الحراية والم ا ية ,وذل للتعرف على اتال ال اختبا وتثبيت ا في استما ن تفريد
البياااص والتي ترص في يور المواف ,0200 / 02 / 9وذل على للعب الية التربية
الرياضية  /تالعة كيالى.
( )0او ي الشوك و افع الكبيسي؛ المصح الساب ,ص19

 7-3التجربة الرئيسة :
المخصص بحيث تت نترات

ائ ال حف لن التوربة الرليسة هو تطبي الم

التمري اص الخاأة في الوححن التعليمية ()9-7تمرين لن خلل الحخول على المست
الرليسي لن الوححن تت البحت بالتوربة الرليسة في يور  0200/ 02 / 1والات ات
في يور  0200/ 00 /00ولمحن ( 1اسابيع) بواقع وححتين تعليمية في السبوع.
8-3االختبارات البعدية :
ترص الختبا اص البعحية في يور الثلثات المواف  0200/00 / 03على عي ة
البحث ب فم ظروف الختبا اص المبلية.
 9-3الوسائل االحصائية :
استخحر الباحث الحميبة الحصالية  spssوذل لستخراج ال تال الحصالية .

الباب الرابع
 -4عرض وتحليل ومناقشة النتائج:
 1-4عرض وتحليل نتائج اختبارات القدرات الحركية في االختبارين القبلي والبعددي
لعينة البحث .
الجدول ()1
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي
وفرق األوساط الحسابية ونسبة التطور الختبارات الصفات الحركية
الختبا اص

الرشاقة

وححن

المبلي

الفرق

البعحي

المياس

س-

ع

س-

ع

لن ثا

5,66

4,8

4,60

3,2

بين
األوساط
1,06

اسبة
التطو
% 13,83

يتضةةح ل ةةا لةةن الوةةحول (  )0قةةيت األوسةةاط الحسةةابية والاحرافةةاص المعيا يةةة وفةةرق
األوساط الحسابية واسبة التطو في الختبا ين المبلي والبعحي للصةفاص الحرايةة قيةح
البحث .

نذ اةةائ الوسةةط الحسةةابي فةةي الختبةةا المبلةةي لصةةفة الرشةةاقة ( )5,66والاحةةراف
المعيةةةا ي ( , )4,8فةةةي حةةةين اةةةائ الوسةةةط الحسةةةابي فةةةي الختبةةةا البعةةةحي لصةةةفة
الرشاقة( )4,60والاحراف المعيا ي (.)3,2
واةةائ الفةةرق فةةي األوسةةاط الحسةةابية للختبةةا ين المبلةةي والبعةةحي لصةةفة الرشةةاقة
( )1,06واسبة التطو في هه الصفة اائ (.)% 13,83
ولغرض لعرفة كللة الفروق بين الختبا ين المبلي والبعحي فةي المةح اص الحرايةة
قيح البحث  ,استخحر الباحث الموااين اإلحصالية الم اسبة لمعالوة البيااةاص وحسةب لةا
لبين في الوحول ( . ) 0
الجدول ()2
يبين قيم األوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات انحرافات الفروق عن
متوسط تلك الفروق وقيمة ( )Tالمحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي الختبارات القدرات الحركية .
الختبا اص
الرشاقة

وححن
المياس
لن ثا

س -ف
0,6

ل ح0

))T

))T

كللة

ف

المحسوبة

الوحولية

الفروق

3,1

6,6

2,09

لع وي

قيمة ( )Tالوحولية ( )2,09ع ح لستوب كللة( )0,05وك تة حرية (. )09
يتضح ل ا لن الوحول ( )0والهي يبين ل ةا قةيت األوسةاط الحسةابية للفةروق ولومةوع
لربعاص ااحرافاص الفروق عن لتوسط تلة الفةروق وقيمةة ( )Tالمحسةوبة والوحوليةة
وكللةةة الفةةروق بةةين الختبةةا ين المبلةةي والبعةةحي لختبةةا اص الصةةفاص الحرايةةة قيةةح
البحث.
نئ قيمةةة الوسةةةط الحسةةةابي للفةةروق فةةةي أةةةفة الرشةةاقة ( )0,6ولومةةةوع لربعةةةاص
ااحرافاص الفروق عن لتوسط تل الفروق ( )3,1وقيمة ( )Tالمحسةوبة ( )6,6وقيمةة
( )Tالوحولية ع ةح لسةتوب كللةة ( )0,05وك تةة حريةة ( )09هةي ( , )2,09وبةهل
تكوئ قيمة ( )Tالمحسوبة اابر لن قيمة ( )Tالوحولية  ,وهها يع ي وتوك فةروق ذاص

كللةةة لع ويةةة بةةين الختبةةا ين المبلةةي والبعةةحي ولصةةالح الختبةةا البعةةحي فةةي أةةفة
الرشاقة .
 2 – 4مناقشة نتائج الصفات الحركية :
ظ ر لن عرض وتحليل ال تال في الوةحاول السةابمة بة ئ ه ةاك فروقةا لع ويةة ذاص
كللة نحصةالية بةين الختبةا ين المبلةي والبعةحي لعي ةة البحةث فةي اختبةا اص الصةفاص
الحراية ولصالح الختبا ألبعحي .
وهةةها يظ ةةر لةةحب ت ة ثير التمري ةةاص والتةةي أكخلةةال فةةي الم ة

التعليمةةي لطالبةةاص

المرحلة الرابعة  /الية التربية الرياضية  /تالعة كيةالى  ,فةي تطةوير بعة

الصةفاص

الحرايةةة الم مةةة التةةي يحتات ةةا اللعةةب فةةي اةةرن المةةحر  ,ول ةةا أةةفة الرشةةاقة لكوا ةةا
أةةةةفة تالعةةةةةة لوميةةةةةع أو لعظةةةةةت الصةةةةةفاص األخةةةةةرب  ,وهةةةةةها لةةةةةا أاةةةةةح (ضةةةةةيات
ل يةةر )0(")0221نئ الحراةةاص التةةي يمةةور ب ةةا لعةةب اةةرن المةةحر تتطلةةب المةةون الكافيةةة
والمصةةحوبة بسةةرعة ل اسةةبة ولرواةةة تيةةحن  ....وبةةهل يكةةوئ األكات تمةةيل ولت اسةةما
والت اس هو أكق لف ور لرشاقة اللعب".
ويةةةرب الباحةةةث نئ التمري ةةةاص الخاأةةةة ب سةةةلوب للعةةةب سةةةاهمال فةةةي يةةةاكن قةةةح ن
الطالباص على األكات الم ا ي الصحيح اتيوة لتطو التواف الحراي  ,وهها يتف لةع
لا أشا نليه (ضيات ل ير " )0221نئ أاثر األخطات التي يمع في ا المبتةحلوئ هةو عةحر
المح ن على التواف ع ح أكات الحرااص وذل بإشراك عضلص ير لطلوبةة ع ةح أكات
الحراةاص فيتسةبب ذلة فةي أحةحا اضةةطراباص فةي الحراةة فتخةرج بصةو ن لرتبكةةة
"(.)0
 4ـ  3عددرض وتحليددل نتددائج اختبددارات المهددارات األساسددية فددي االختبددارين القبلددي
والبعدي لعينة البحث .
لغرض لعرفة الفةروق بةين األوسةاط الحسةابية فةي الختبةا ين المبلةي والبعةحي فةي
الم ا اص األساسية لعي ة البحث  ,ولعرفة اسبة التطةو فةي تلة الم ةا اص  ,اسةتخحر
( )0ضيات ل ير فاضل شواال ؛ المصح الساب .11,
( )0ضيات ل ير فاضل شواال؛ المصح افسه  ,ص .55

الباحةةث المةةوااين اإلحصةةالية الخاأةةة لمعالوةةة البيااةةاص واسةةتخراج ال سةةب المطلوبةةة
وحسب لا لبين في الوحول (. )3
الجدول ( ) 3
يبين قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي والبعدي
وفرق األوساط الحسابية ونسبة التطور الختبارات المهارات األساسية .
الختبا اص
الححرتة

وححن
المياس
لن ثا

المبلي
س-

البعحي
ع

س-

الفرق بين
ع

1,40 01712 1,33 07755

األوساط
0735

اسبة التطو
% 8,3

يتضةةح ل ةةا لةةن الوةةحول ( )3قةةيت األوسةةاط الحسةةابية والاحرافةةاص المعيا يةةة وفةةرق
األوساط الحسابية واسبة التطةو فةي الختبةا ين المبلةي والبعةحي للم ةا اص األساسةية
قيح البحث  ,نذ اةائ الوسةط الحسةابي فةي الختبةا المبلةي لم ةا ن الححرتةة ()15,70
والاحراف المعيا ي (.)1,33
في حين اةائ الوسةط الحسةابي لم ةا ن الححرتةة فةي الختبةا اص البعحيةة ()01712
والاحراف المعيا ي (.)1,40
نلةةا فةةروق األوسةةاط الحسةةابية بةةين الختبةةا ين المبلةةي والبعةةحي  ,فمةةح اةةائ لم ةةا ن
الححرتة ( )0735ولغرض لعرفة كللةة الفةروق بةين الختبةا ين المبلةي والبعةحي فةي
الم ا اص األساسية قيح البحث  ,استخحر الباحث الموااين اإلحصالية الم اسةبة لمعالوةة
البياااص وحسب لا لبين في الوحول (. )1

الجدول ( ) 4
يبين قيم األوساط الحسابية للفروق ومجموع مربعات انحرافات الفروق عن
متوسط تلك الفروق وقيمة ( )Tالمحسوبة والجدولية وداللة الفروق بين
االختبارين القبلي والبعدي الختبارات المهارات األساسية .
ص الختبا اص
0

الححرتة

وححن
المياس
لن ثا

س -ف

ل ح 0ف

2,9

50,6

()T

()T

المحسوبة

الوحولية

8,05

2,09

كللة الفروق
لع وي

قيمة ( )Tالوحولية ( )2,09ع ح لستوب كللة( )0,05وك تة حرية (. )09
يتضح ل ا لةن الوةحول ( )1والةهي يبةين ل ةا قةيت األوسةاط الحسةابية للفةروق ولومةوع
لربعاص ااحرافاص الفروق عن لتوسط تلة الفةروق وقيمةة ( )Tالمحسةوبة والوحوليةة
وكللةةة الفةةروق بةةين الختبةةا ين المبلةةي والبعةةحي لختبةةا اص الم ةةا اص األساسةةية قيةةح
البحث .
نئ قيمة الوسط الحسابي للفروق في اختبا ل ا ن الححرتة ( )2,9فيمةا اااةال قيمةة
( )Tالمحسوبة لم ا ن الححرتةة ( )8,05وهةي اابةر لةن قيمةة ( )Tالوحوليةة والبالغةة
( )2,09ع ةةح لسةةتوب كللةةة ( )0,05وك تةةة حريةةة ( , )09وهةةها يةةحل علةةى وتةةوك
فروق لع وية بين الختبا اص المبلية والبعحية لم ا ن الححرتة.
 4- 4مناقشة نتائج اختبارات المهارات األساسية :
ظ ر لن عرض وتحليل ال تال في الوةحاول السةابمة بة ئ ه ةاك فروقةا لع ويةة ذاص
كللةةة نحصةةالية بةةين الختبةةا ين المبلةةي والبعةةحي لعي ةةة البحةةث فةةي تميةةع الم ةةا اص
األساسية المختا ن ولصالح الختبا البعحي .
امةا يعةةزو الباحةةث أسةباب تطةةو ل ةةا ن الححرتةةة نلةى اسةةتخحار الوسةةالل المسةةاعحن
أث ات ت كية التمري اص ول ا الشواخص  ,نلى نئ التح يب بالشواخص يعطةي اللعةب
اإلحسةةاس بموات ةةةة الم ةةةافم وبالتةةالي تمةةةحير المسةةةافة المتاحةةة لةةةن تةةةاابي اللعةةةب
بسرعة.

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات:
 : 1-5االستنتاجات
في ضوت ال تال التي توأل الي ا الباحث فمح است ت لا يلي :
 -0ائ للتمري اص الخاأة ب سلوب للعةب تة ثيرا ايوابيةا فةي ااتسةاب بعة

الصةفاص

الحرايةةة والم ةةا اص الساسةةية لطالبةةاص المرحلةةة الرابعةةة – اليةةة التربيةةة الرياضةةية /
تالعة كيالى بكرن المحر .
 -0ائ للوسالل التعليمية المستخحلة في اث ات ت كية التمري اص الثةر اليوةابي الكبيةر
في ااتساب بع

الصفاص والم ا اص الساسية للطالباص بكرن المحر.

 -3ائ تكرا بع

التمري اص اكب الى تطوير بعة

الصةفاص الحرايةة والم ةا اص

الساسية وبالتالي تثبيت ا وتطويرها .
 : 2-5التوصيات :
في ضوت الست تاتاص التي توأل الي ا الباحث يوأي بما يلي :
 -0تطبي تمري ةاص أسةلوب اللعةب المسةتخحلة فةي هةها البحةث ضةمن ل ةاج اليةاص
التربية الرياضية للطالباص بخماسي ارن المحر .
 -0تطبي ة تمري ةةاص أسةةلوب اللعةةب فةةي العةةاب اخةةرب للطالبةةاص والطةةلب لمختلةةم
المراحل .
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