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تأثري متريناخ أسلىب اللعة يف تطىير تعض القذراخ
احلركيح وادلهاريح لذي طالثاخ كليح الرتتيح الرياضيح
خباماس كرج القذم

قصً حاتم خلف الساعدي
طالب دكتوراه  /كلٌة التربٌة االساسٌة  /جامعة دٌالى
ملخص الثحث :
تطرررا الباح ر ررً الب ا ا ال إلررى التكرردم العلمررً الحاصررف ررً مجرراف الررتعلم
الحركً مع تعردد الطررا وااسرالٌب المتبعرة رً عملٌرة الرتعلم ط كمرا تطررا الباحر
إلى لعبة كرة الكدم والى الكدرات الحركٌة .أما مشكلة البح تكمن رً معر رة ترر ٌر
التمرٌنات المشابهة للعب ً اكتساب بعر الصرتات الحركٌرة والمهرارات ااساسرٌة
بخماسً كرة الكدم لطالبات المرحلة ال ال ة ً كلٌة التربٌة الرٌاضرٌة جامعرة دٌرالى
 ,امررا فرردف البحر هررو التعرررف علررى تررر ٌر التمرٌنررات المشررابهة للعررب ررً اكتسرراب
بع الصتات الحركٌة والمهارات ااساسٌة بخماسً كرة الكدم  .ومرن خر ف البا ا
الث نً تطرا الباح إلى أفمٌة التعلم الحركً ط ومراحف التعلم ط والكدرات الحركٌة
المهمرة الواجرب توا رفرا رً العرب كررة الكردم ,واحترو البا ا الث لا علرى منهجٌررة
البح ر وإجراتاتررم المٌدانٌررة إد اسررتخدم الباح ر المررنه التجرٌبررً وضررم فرردا البرراب
ااجه ر ة واادوات المسرراعدة ووسررا ف جمررع المعلومررات والتجررربتٌن االسررتط عٌتٌن
واالختبارات المستخدمة ً البح وااسس العلمٌة ل ختبارات واالختبرارات الكبلٌرة
والبعدٌررة والوسررا ف ائحصررا ٌة المسررتخدمة ررً معالجررة البٌانررات .وافررتم الباح ر ررً
الب ا الرابع بعر وتحلٌف ومناقشة النتا التً توصف إلٌها ً االختبارات الكبلٌرة
والبعدٌة وإٌجاد داللم التروا ط ودلل بعرضها على شكف جرداوف رم قرام بتحلٌرف تلرل
اسررتعر
الجررداوف ومناقشررتها معر ا دلررل بالمصررادر العلمٌررة ,و ررً البا ا الخا
الباح استنتاجاتم وتوصٌاتم ومن فده االستنتاجات :
أن لتمرٌنات اللعرب ترر ٌرا اٌجابٌرا رً تطروٌر بعر الكردرات الحركٌرة والمهرارات
ااساسٌة لطالبرات المرحلرة ال ال رة كلٌرة التربٌرة الرٌاضرٌة جامعرة دٌرالى بخماسرً
كرة الكدم .
ومررن توصررٌاتم  - :اختٌررار التمرٌنررات الم مررة للمرحلررة العمرٌررة والجررنس ئمكانٌررة
اادات بالشكف الصحٌح والدي ٌساعد ً عملٌة التعلم .
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Impact exercises style of play in the development of some
motor abilities and skills to the students of the Faculty of
football futsall Education sports
Qusay Hatem Behind the Saadi
PhD student / Basic Education College / University of Diyala
Summary:
Turning a researcher at the first door to the scientific progress
made in the field of motor learning with multiple methods and
techniques used in the learning process, the researcher also
touched on the game of football and motor skills. The research
problem lies in the knowledge of the impact of exercise similar
to play in the acquisition of some of the qualities kinetic and
basic skills futsall football for students third stage in the Faculty
of Physical Education, University of Diyala, while the objective
of this research is to identify the effect of exercise similar to
play in the acquisition of some of the qualities kinetic and basic
skillsfusall football foot. It is through the door the second
touched researcher to the importance of motor learning, and the
stages of learning, motor skills task that must be met in a
football player, and included Part III on research methodology
and procedures of the field as the researcher used the
experimental method and included this door hardware and
utilities and means of gathering information and experiences
Alasttalaitin and tests used in research and the scientific basis
for the tests and tests before and after and means statistic used in
data processing. and interested researcher in Part IV display,
analyze and discuss the findings of the tests before and after and
find significance differences, so viewing on a tabular form and
then analyzed those tables and discussed upping the sources of
scientific In Part V researcher reviewed the findings and
recommendations of these conclusions:
That exercises play a positive impact in the development of
some motor skills and basic skills for the students of the third
phase Faculty of Physical Education University Diyala futsall of
football.
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Recommendations include: - the choice of appropriate exercise
for age and sex stage for the possibility of functioning properly
and that helps in the learning process.
الثاب األول

 - 1التعريف تالثحث :
 1ـ  1ال قد ة أه ٌة البح :
أن التطور السرٌع رً مجراف التربٌرة الرٌاضرٌة ووسرا لها المتنوعرة قرد رتح أ اقرا
جدٌدة أمام الباح ٌن والدارسٌن ً مجاف كرة الكدم للتعرف على الجدٌرد رً عملٌرات
اكتساب المعلومات والكدرات والمهارات وتطوٌرفا ط" وللتوصرف إلرى تحكٌرف أ ضرف
النتا الجٌدة من خ ف إتبرا كرف مرا فرو جدٌرد وإبرداعً رً العلروم الرٌاضرٌة وفرً
ضرررورة البررد مررن أخرردفا بناررر االعتبررار عنررد التخطررٌط للعملٌررة التعلٌمٌررة والتدرٌبٌررة
ومنافجها"(قاسم ل ام صبر.)5 :2005,
ولعبة خماسً الكرة واحدة من تطورات كرة الكدم الحدٌ ة هً أسلوب لعب جدٌرد
وتملل عنصرر إ رارة وتشروٌف أك رر للجمهرور ط وتحارى فرده اللعبرة برعاٌرة وافتمرام
كبٌرٌن ً كف مكان لكونها من االعاب التً ا دفرت شعبٌتها بشكف كبٌر ً العرالم
وٌرغررب ررً ممارسررتها ومشررافدتها الكبررار والصررعار لمررا تتمتررع بررم فررده اللعبررة مررن
مهارات حركٌة وأحدا ومواقرف تعمرف علرى إ رارة وتشروٌف الجمٌرع نحرو الممارسرة
والمشافدة ط ولتشرابم مهاراتهرا ااساسرٌة مرع مهرارات كررة الكردم االعتٌادٌرة فردا ممرا
أد إلى ممارستها من قبف عدد كبٌر من ال عبٌن ط لردا ٌحتراال العرب الخماسرً إلرى
أدات حركً عاف وجٌد وٌتطلب استخدام أج ات جسمم بصورة كبٌرة مع تعٌر المكران
والمحا اة على اادات نتسم بدقة عالٌة وحسن اادات .
المهارات ااساسٌة فرً إحرد مكونرات لعبرة الخماسرً ضر عرن اللٌاقرة البدنٌرة
والصرتات الحركٌرة والنررواحً النتسرٌة والتربوٌررة والدفنٌرة والترً تعمررف علرى تحسررٌن
مسررتو اادات ط لرردا ٌتطلررب االفتمررام بائعررداد المهرراري مررن خرر ف اختبررار طرررا
وأسررالٌب تعلٌمٌررة وتدرٌبٌررة متنوعررة فررد ها اكتسرراب الصررتات الحركٌررة والمهررارات
ااساسٌة وتنمٌتها لتحسٌن مستو اادات المهاري بشكف أ ضف .
وترتً أفمٌة فدا البح من حٌ كونها تحراوف مرن خر ف فرده التمرٌنرات وب تبرا
ااسلوب العلمً الصحٌح والتدرال واالنتكاف بالتعلم مرن السرهف إلرى الصرعب وإدخراف
عامف التشوٌف وائ ارة من خ ف التمرٌنات المشابهة للعب والترً ت ٌرد مرن اكتسراب
الطالبات للكردرات الحركٌرة والمهرارات ااساسرٌة بشركف أ ضرف مرن الطررا التكلٌدٌرة
المتبعة .
 1ـ  2شكلة البح :
أستخدم الباح أسلوب تعلم المهارات بطرٌكة اللعب وفو أسلوب ٌعطً متعرة رً
تعلم اللعبة و همرا واسرتٌعابا اكبرر لكٌتٌرة اللعرب و رً الوقرت نتسرم لتطروٌر المهرارات
ااساسٌة والكدرات الحركٌرة ط ومرن اجرف دلرل اعرد الباحر مجموعرة مرن التمرٌنرات
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برسلوب اللعب أراد معر رة تر ٌرفرا رً تطروٌر بعر الكردرات الحركٌرة والمهرارات
ااساسٌة لطالبات المرحلة ال ال ة ً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة دٌالى .
 1ـ  3أهداف البح :
 - 1التعرف على تر ٌر تمرٌنات أسلوب اللعرب رً تطروٌر بعر الكردرات الحركٌرة
والمهارات ااساسٌة لد طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بخماسً كرة الكدم .
 1ـ  4فرضٌة البح :
ررر لتمرٌنرررات أسرررلوب اللعرررب ترررر ٌر اٌجرررابً رررً تطررروٌر بعررر الكررردرات الحركٌرررة
والمهارات ااساسٌة لد طالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بخماسً كرة الكدم .
 1ـ  5ج الت البح :
 1 5 1المجاف البشري  :طالبات المرحلة ال ال ة/كلٌة التربٌة الرٌاضرٌة/جامعة دٌرالى
.
 2 5 1المجاف ال مانً  :للمدة من  2012/10/3ولعاٌة . 2012/12/7
 3 5 1المجاف المكانً  :قاعة االعاب ً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة .
الثاب الثان

 -2الذراساخ النظريح والذراساخ ادلشاتهح:
 1-2الدراس ت النظرٌة:
 1-1-2ت رٌن ت أسل ا اللعا:
وتعرف فده التمرٌنات أٌضا برنها " ت بٌت أدات المهارات ااساسرٌة تحرت ارروف
تشبم ما ٌحد ً المبراراة حٌر ٌسرتخدم المردرب تمرٌنرات تخلرف ٌهرا مواقرف م رف
تلل التً تحد ً المباراة "( فٌر قاسم الخشاب.)189 :1999,
ولهررده التمرٌنررات أفمٌررة كبٌرررة ررً تنمٌررة الصررتات الحركٌررة والبدنٌررة كالرشرراقة
والتوا ف والمرونة والدقة الحركٌة والن فده التمرٌنات محببة إلى نتس ال عبٌن وقد
تعطررى ررً مرحلررة تعلررم المهررارات ااساسررٌة وفرردا مررا أكررده (حنتررً محمررود:1994,
 )135بكولم " ٌجب على المردرب أو المعلرم أن ٌكرون ملمرا بهرده التمرٌنرات والعناٌرة
التامة بها واالعتنات ب عداد اللعبة من حٌ الملعب واادوات ".
 2-1-2ت رٌن ت التعلم أسل ا تنظٌ ه :
إن الصتة التً تمٌ الوحدة التعلٌمٌة فً التمرٌن وعلٌم ٌبنى مكدار التعلم وتطرور
اادات ط ولكً ٌكون التمرٌن عاال ومؤ را البد أن ٌخضع لتصنٌف التمررٌن ومكرداره
والعوامف المؤ رة ٌم .
إن التمرٌن ٌشتمف على خبرات عدٌدة و رً مواقرع عدٌردة وبتوقٌترات مختلترة و رً
اررروف وحرراالت متنوعررة ط وٌرردخف ضررمن أسررالٌب متعررددة وتررر ( رراتن إسررماعٌف,
 )19 :2000برنررم " ٌجررب إتبررا التخطررٌط الصررحٌح والموجررم ررً اسررتخدام وتناررٌم
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بررد مررن عرردم

تمرٌنررات الررتعلم وكٌتٌررة ممارسررتها انررم ٌرررتبط ررً تررر ٌره ررً الررتعلم
إضاعة الوقت".
التمرٌن فو "أدات أو انجا عمف معٌن أو واجرب معرٌن بصرورة متكرررة لعرر
تعلم مهارة مكتسبة بصورة تامة" (ضٌ ء نٌر .)52 :2006,
ومن ااسس التعلٌمٌة المتبعرة رً تعلرم المهرارات الحركٌرة وإكمالهرا إتبرا الخطروات
اآلتٌة (:احمد دمحم الخاطر.)32 :1978,
 1تعرٌف المهارة .
 2الشرح والعر .
 3الممارسة على المهارة (التمرٌنات) .
وبما إن التعلم الحركً ٌعتمد على الخبررة والممارسرة وبردونها ال ٌمكرن أن ٌحرد
تطور ً التعلم ط التدرٌب والممارسة على مهارة معٌنة ضمن واجب حركً ٌرؤدي
إلى ٌادة الخبرة وإحدا تطور ً الكابلٌة العكلٌة والبدنٌة  ...لدا ان الممارسة تعرد
أفررم متعٌررر ررً عملٌررات الررتعلم ررً المهررارات المعكرردة والبسررٌطة بالجهررد والترردرٌب
المستمرٌن تكف ااخطات( اسامة كامف راتب .)72 :1997,
ومن فنا البد من ائشارة إلى تناٌم ممارسة التمررٌن ط حٌر إن مرن شرروط تعلرم
أي مهررارة وجررود وحرردات تعلٌمٌررة متخصصررة ومتسلسررلة خر ف الموسررم ط لرردلل دأب
المختصررون ررً التتكٌررر جرردٌا " بخلررف وسررا ف وأسررالٌب تناٌمٌررة وبطرا ررف مختلتررة
تخطط مسار العمف خطوة أ ر أخر أخدٌن بنار االعتبار التردرال الصرحٌح وت رً
العمف العشوا ً والهدر ً الوقت "( عباس احمد صالح .)5 :1991,
ومن اجف تحكٌف التعلم المؤ ر ٌنبعً إجرات تناٌم وجدولة للتمرٌنات خر ف موسرم
التدرٌبات وائعداد وتعلم المبتد ٌن المهرارات الحركٌرة سروات كانرت مهرارة واحردة أو
مهارتٌن من اجف تسهٌف عملٌة التعلم وتناٌم متناسف للتمرٌنات المتنوعرة ضر عرن
تطور آلٌة أدات المهارة وتجنب ااخطات .
ومررن ضررمن المتعٌرررات الر ٌسررة التررً ترردخف ررً مراحررف ممارسررة تمرٌنررات الررتعلم
وتررتبط معهرا متعٌررات مسرتكلة وبرنمراط مختلترة كمرا وضرعها ( Schmidt 1992:
 )52وفً:
 1طبٌعة التعلٌمات وائرشادات .
 2أنماط التعدٌة الراجعة .
 3جدولة التمرٌن وتناٌمم .
 4ر نررو اادات ررً محرراوالت التمرررٌن ولمسررتوٌات متعررددة والتررداخف ررً متعٌرررات
التمرٌن.
لكد وضع العلمات والباح ون عدة طرا ف متنوعة للتر ٌر ً تطور التعلم من خر ف
" استخدام جدولة لتناٌم ممارسة التمارٌن وتسهٌف التعلم واست مار الوقرت مرن خر ف
تداخف ممارسة مهارتٌن أو أك ر أو عدة أنوا من التمرٌن ل ٌادة الكدرة على التكٌف
وبمتطلبات مكاربة لحالة اللعب و ً مواقع جدٌدة " (ف تن اس عٌ .)22 :2000,
 3-1-2القدرات الحركٌة:
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ٌمكررن أن نوضررح الكرردرات الحركٌررة برنهررا " اسررتعداد طبٌعررً أو مكتسررب مررن دون
تعب ا د وفً تتضمن الكدرة على تحرٌل الجسم بكتاٌة وبكوة لمدة منٌرة مناسربة"
(دمحم صبحً حسانٌن.)136 :1985,
ولدا سنتطرا إلى أفم مكونات الكدرات الحركٌة وفً (التوا ف والرشاقة) .
 1-3-1-2الرش قة :
ٌك ر الجدف حوف متهوم الرشاقة و كا آلرات الخبرات والباح ٌن ط والسربب رً دلرل
ٌعود إلى الطبٌعة الحركٌة ,نارا الرتباطها بالكردرات الحركٌرة مرن ناحٌرة والمهارٌرة
لألدات الحركً من ناحٌة أخر .
وٌشٌر (دمحم حسن ع وي  )406 :1994,إلرى الرشراقة بكونهرا " تتضرمن صرتات
عدة م ف الكوة العضرلٌة وسررعة رد التعرف الحركرً والسررعة الحركٌرة ودقرة الرتحكم
والتوا ف ".
وتر (سوسن جدو  ً )22 :2001,فدا المكون " برنهرا قردرة الرٌاضرً علرى
التحكم برج ات جسمم بتاعلٌة وبسرعة ".
وقد قسم العلمات الرشاقة إلى :
 1رشاقة عامة  :إمكانٌة ال عب التوا ف واالنجا الجٌد للحركات .
 2رر رشرراقة خاصررة  :إمكانٌررة ال عررب أدات مهاراتررم التخصصررٌة برررعلى قرردرة مررن
التوا ف والتوا ن والدقة .
إما (قاسرم حسرن  )615 :1998,كرد عررف الرشراقة برنهرا " الكردرة علرى التوا رف
الجٌررد للحركررة التررً ٌكرروم بهررا الرٌاضررً سرروات بجمٌررع أجر ات جسررمم أو بجر ت معررٌن
منم".
وٌعرررف الباح (الرشرراقة) مررن خ ر ف التعرٌتررات السررابكة برنهررا مكرردرة الترررد علررى
االت ان بعد تعٌٌر وضع الجسم واتجافم سروات كران الجسرم كلرم أو جر ت منرم وسروات
كان على اار أو ً الهوات.
إن العرب خماسررً الكرررة ٌحتراال إلررى الرشرراقة والكردرة العالٌررة علررى أدات التعالٌررات
المتنوعة كا ة ً الملعب و ً اتجافات مختلترة بطرٌكرة سررٌعة ومتاج رة مرع الكردرة
علرررى تعٌٌرررر االتجررراه بسررررعة والوقررروف المتررراجو باسرررتخدام الكررررة أو بررردونها ط وان
الرشاقة تتم ف ً جمٌع حركات الخدا المرتبطة بمختلف المهارات كالخردا أو مرع
المحاورة أو مرع السرٌطرة علرى الكررة وتعتبرر الرشراقة مرن أفرم الصرتات الترً تعمرف
على سرعة تعلم المهارات الحركٌة .
إن خبرات كرة الكدم ٌؤكدون أن الرشاقة فً صتة ال عب الناجح وٌؤكرد العالمران
(ماتٌن وفارة) استخدام أسالٌب اادات العكسً للتمرٌن والتعٌٌرر رً توقٌرت وسررعة
الحركرررات والعمرررف علرررى تعٌٌرررر حررردود الملعرررب وتعٌٌرررر أسرررلوب أدات التمررررٌن وأدات
حركررات مركبررة وخلررف مواقررف متاج ررة بالنسرربة ادات التمرٌن(عمرراد بٌررر:2005,
.)67
 4-1-2ال ه رات الس سٌة لخ سً كرة القدم:
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تعد المهارات ااساسٌة إحد مكونات لعبة خماسً كرة الكردم وفرً العامرف المهرم
لتنتٌررد خطررط اللعررب وحسررم المبرراراة ط وٌرردكر (متتررً إبرررافٌم )38 :1994 ,برررن "
المهررارات ااساسررٌة بكرررة الكرردم فررً عمرراد اادات ٌهررا وبرردون إجادتررم بدرجررة عالٌررة
تصبح مهمة تنتٌد الخطط صعبة ط هً الوسٌلة الوحٌردة لتعامرف ال عرب مرع الكررة ط
إد فنررال ع قررة ارتباطٌررة اٌجابٌررة بررٌن إجررادة المهررارات ااساس رٌة وارتتررا مسررتو
اادات الخططً وان إتكان أدات المهارات ااساسٌة ٌجعرف ال عرب ٌصرف إلرى تنتٌردفا
بصورة آلٌة دون تتكٌر ً ج ٌات المهارة ".
وٌمكررن تعرٌررف المهررارة ررً أي لعبررة مررن االعرراب علررى إنهررا " تلررل الحركررات
الضرررورٌة الهامررة وال مررة النجررا أدات رٌاضررً "( فتااً ابااراهٌم .)99 :1991 ,والمهررارة
بنار( ررررات جبرررار " )30 :2008,ترتٌرررب وتنارررٌم المجرررامٌع العضرررلٌة بمرررا ٌنسرررجم
وفدف الحركة واالقتصاد بالجهد والسرهولة و رف الكرانون ".وتتطلرب لعبرة كررة الكردم
الخماسررً أن ٌمتلررل ال عررب مهررارات عالٌررة وبمسررتو راا جرردا إد ٌشررٌر (سررامً
الصررتار وآخرررون  )25 :1987إلررى إن " رقررً المهررارات ااساسررٌة عنررد ال عررب
تجعلم قادرا على الكٌام بها برقف جهد ممكن ".
 1-4-1-2ال ه رات الس سٌة ال خت رة بخ سً كرة القدم :
 1-1-4-1-2الدحرجة بتغٌٌر االتج ه :
( فٌرر قاسرم
فً "عملٌة انتكاف ال عب مع الكرة من مكان إلى مكان آخر ً الملعرب"
الخشاب .)45 :1999,وقد عر هرا (قاسرم لر ام )255 :2005 ,علرى أنهرا " التحررل برالكرة
إلى اامام ٌد عها بكدم ال عب وتستخدم كوسٌلة للوصوف إلى غاٌة معٌنة ٌبتعٌها ".
وتستخدم الدحرجة " عندما ال ٌستطٌع ال عب إعطات مناولة احد م رم لضرعط
الخصم علٌم ط لدا ٌحتاال ال عب الدحرجة بطوف الملعب وعرضم وبتعٌٌر االتجراه ط
والعاٌة منها إعطات مناولة لل مٌف أو رتح عررة رً صرتوف رٌرف الخصرم ط وٌجرب
علرى ال عرب أن ٌكروم بالدحرجرة برقصرى سررعة وٌراقرب تحركرات م رم ئعطرات
مناولة بالوقت المناسب وال عب ٌتحرل بدون الكرة أسر بك ٌر مرع تحركرم برالكرة
لدلل وجب عدم الكٌام بالدحرجة إال ً الحاالت الضررورٌة والترً ال ٌمتلرل ال عرب
إمكانٌرررة إعطرررات مناولرررة الن االحتتررراا برررالكرة ٌرررؤدي إلرررى تررررخٌر الهجوم"(صرررباح
رضا.)127 :1991,
وقد دكر كف من (جونسل وولتن) إلى إن " فنال أسسا فامة ٌجب مراعاتهرا أ نرات
الدحرجة منها "(قاسم ل ام صبر.)255 :2005,
المحا اة على الكرة على بعد مناسب .
المحا اة على التوا ن من اجف التحرل بك االتجافٌن بسهولة .
عدم تركٌ النار على الكرة .
حٌ تهدف الدحرجة إلى :
اجتٌا الخصم والتخلص منم .
اختراا صتوف د ا الخصم والكٌام بالمناولة أو التهدٌف .
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عندما الٌتو ر مجاف للمناولة ً الوقت المناسب .
لسحب الخصم من أجرف تنتٌرد خطرة معٌنرة وإعطرات ال مٌرف رصرة التحررل بحرٌرة
ئ الة الضعط عنم .
ترخٌر الوقت وكسب الوقت .
تناٌم لعب الترٌف .
الدحرجة لٌست غاٌة بف وسٌلة للوصوف إلى العاٌة التً تلٌها.
 2ـ  2الدراس ت ال ش بهة :
 2ـ  2ـ  1دراسة ( ضٌ ء نٌر ف ض ) 2006,
(تر ٌر تمرٌنات خططٌة تعلٌمٌرة برسرلوب اللعرب رً الرتعلم واحتتراا وتكروٌم اادات
لبع المهارات بكرة الكدم للط ب).
هدفت الرس لة إلى :
 1التعرررف علررى تررر ٌر التمرٌنررات الخططٌررة برسررلوب اللعررب ررً الررتعلم واالحتترراا
وتكوٌم اادات لبع المهارات بكرة الكدم للط ب .
 2التعرف على تر ٌر أسلوبً تعلٌم المهارات المتبع والتعلٌم عرن طرٌرف التمرٌنرات
الخططٌة برسلوب اللعب ً التعلم واالحتتاا وتكوٌم اادات .
 3التعرررف علررى أسررلوب الررتعلم بالتمرٌنررات الخططٌررة وااسررلوب المعتمررد ررً تعلررم
واحتتاا وتكوٌم اادات لبع مهارات كرة الكدم .
عٌنة البح :
تم اختٌار عٌنة البح والبالغ عددفم ( )55طالبرا مرن شرعبتٌن (فر ط و) مرن طلبرة
المرحلة ااولى ً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /الدراسة الصباحٌة جامعة بعداد والبرالغ
عددفم ( )192طالبا .
ٌلً :
استنتج الب ح
 1إن أسلوب تعلم المهارات المتبع والتعلٌم عن طرٌف التمرٌنات الخططٌرة برسرلوب
اللعب قد حكف تر ٌرا اٌجابٌا ً االحتتاا بتعلم بع مهارات كرة الكدم .
 2تتوا أسلوب التعلٌم عن طرٌف التمرٌنات الخططٌرة التعلٌمٌرة برسرلوب اللعرب رً
تطوٌر مستو أدات اللعب وبشكف متمٌ ً الحاالت الم مة .
 3اهور تكارب ً التر ٌر بٌن حاالت تنتٌد أدات المهارة أ نات اللعرب الن ااسرلوبٌن
ٌهد ان إلى تعلٌم المهارات ولكن برسلوب مختلف .
 3ـ نهج البح إجراءاته ل ٌدانٌة :
 3ـ  1نهج البح :
أستخدم الباح المنه التجرٌبً لم متم طبٌعة البح
 3ـ  2عٌنة البح :
تم اختبار عٌنة البح بالطرٌكة العمدٌة وفً مجموعة من طالبات المرحلة ال ال رة
ً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة جامعة دٌالى ط إد بلغ عددفن ( )20طالبة من برٌن ()51
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طالبة عن طرٌف ااعداد ال وجٌة ط وقد تم استبعاد ( )11طالبة لكٌرام الباحر علرٌهن
التجربررة االسررتط عٌة ط إد بلعررت النسرربة الم وٌررة للعٌنررة ( ) % 39.22مررن مجتمررع
ااصف.
 3 3ااجه ة واادوات المستخدمة ووسا ف جمع المعلومات :
 1 3 3وسا ف جمع المعلومات :
المصادر والمراجع العربٌة .
المكاب ت الشخصٌة .
استمارة استبٌان .
أرات الخبرات والمختصٌن .
االختبار والكٌاس .
 2 3 3ااجه ة واادوات المستخدمة ً البح :
جها حاسوب ( . ) P4
جها كامٌرا تصوٌر دٌو نو ( . ) Sony
حاسبة ٌدوٌة نو ( . ) Sharpe
شواخص عدد ( . ) 10
أقما عدد ( . ) 16
ساعة توقٌت الكترونٌة .
كرات قدم عدد ( . ) 20
شرٌط الصف .
كراسً عدد ( . ) 5
فدف صعٌر .
صا رة نو . Fox
طباشٌر .
 4 3تحدٌد الكدرات الحركٌة والمهارٌة بخماسً كرة الكدم :
تررم تحدٌررد أفررم الصررتات الحركٌررة بخماسررً كرررة الكرردم مررن خ ر ف (الملحررف  )3ررً
االسررتمارة وبعررد تترٌررغ االسررتمارات واسررتخراال النسرربة الم وٌررة تررم ترشررٌح الصررتات
الحركٌة وحسب اافمٌة النسبٌة وعلى النحو المبٌن ً الجدوف ( . ) 1
الجد ( ) 1
ٌ ضح القدرات الحركٌة التً أج ع الخبراء حسا الترتٌا
الترتٌب النها ً
اافمٌة النسبٌة
الكدرات الحركٌة
3ط% 93
1
 1الرشاقة
 3ـ  4ـ  1ـ  1تحدٌد اختب رات القدرات الحركٌة :
بعد تحدٌد أفم الكدرات الحركٌة المستخدمة ً البح ط ترم تحدٌرد أفرم اختبرارات
الكدرات الحركٌة وفً اختبارات مكننة والجدوف (ٌ )2بٌن دلل.
الجد ( ) 2
ٌ ضح اختب رات القدرات الحركٌة ال عت دة فً البح
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النسبة الم وٌة
% 93.3

 3ـ  4ـ  2تحدٌد ال ه رات الس سٌة بخ سً كرة القدم :
تم تحدٌد المهارات ااساسرٌة الترً ٌكرون لتمرٌنرات أسرلوب اللعرب أك رر ترر ٌر مرن
غٌرفا وعلى النحو المبٌن ً الجدوف ( . ) 3
الجد ( ) 3
ٌ ضح ال ه رات الس سٌة ال عت دة فً البح
اافمٌة النسبٌة الترتٌب النها ً
المهارات ااساسٌة
ت
% 93,3
1
الدحرجة بتعٌر االتجاه
1
 1 2 4 3تحدٌد اختبارات المهارات ااساسٌة بخماسً كرة الكدم :
بعد تحدٌد أفم المهارات ااساسٌة بخماسً كرة الكدم ط تم ترشٌح االختبارات التً
أعرردفا الباح ر لهررده المهررارات ااساسررٌة والتررً بلررغ عررددفا (  ) 3اختبرراراتط وتررم
اختٌار أنسبها والجدوف ( ٌ ) 4وضح دلل .

ت
1

الجد ( ) 4
ٌ ضح االختب رات ال ه رٌة ال عت دة فً البح
االختبارات
المهارات ااساسٌة
الدحرجة بتعٌر االتجاه

الدحرجة بٌن (  ) 5شواخص
دفابا وإٌابا

النسبة
الم وٌة
% 93,3

 5-3مواصتات االختبارات
 1-5-3اختبار الكدرات الحركٌة بخماسً كرة الكدم
 1-1-5-3الرشاقة -:
اسم االختبار  :الجري المتعرال بٌن المواقع(قٌس ناجً,بسطوٌسً احمد:1984,
.)323
الهدف من االختبار :قٌاس الرشاقة
االدوات المستخدمة :أربعة موانع أو كراس منختضة ط ساعة توقٌت ط شرٌط مكٌاس
شرٌط الصف ط صا رة.
إجرات االختٌار-:
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من الوقوف عند خط البداٌة بعر (  1م ) والدي ٌبعد عن أوف مانع ( 3
أمتار) وعند سما اشارة البداٌة ٌنطلف المختبر بٌن الموانع االربعة والتً مسا تها (
 1م ) بٌن مانع وآخر وحسب ما موضح ً الشكف (.)1
التسجٌفٌ -:تم حساب ال من لدورتٌن متواصلتٌن دلٌ لمؤشر الرشاقة .

شك ()1
ٌ ضح اختب ر الجري ال تعرج بٌن ال انع
 2-5-3اختبارات المهارات االساسٌة بخماسً كرة الكدم :
 1-2-5-3الدحرجة بتعٌٌر االتجاه:
اسم االختبار  :الدحرجة بٌن (  ) 5شواخص دفابا واٌابا .
الهدف من االختبار :قٌاس الكدرة على سرعة الدحرجة بتعٌٌر االتجاه.
اادوات المستخدمةٌ :حدد خط على بعد (  2م ) من الشاخص االوف واربعة
شواخص متتالٌة المسا ة بٌن شاخص وآخر ( 1.5م) ط كرات قدم ط ساعة توقٌت ط
صا رة .
إجرات االختٌار:
بعد سما المختبر إشارة البدت ٌكوم المختبر بدحرجة الكرة بسرعة واجتٌا
الشواخص الخمسة والعودة أٌضا والوصوف إلى خط البداٌة والنهاٌة برسر وقت .
التسجٌفٌ :حتسب ال من القرب  100/1من ال انٌة.

الشك ()2
ٌ ضح اختب ر الدحرجة بٌن ( ) 5ش اخص ذه ب ً اٌ ب ً
 6 3التجربة االستط عٌة
 1 6 3التجربة االستط عٌة ااولى :
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قرررام الباحررر بررررجرات فرررده التجربرررة ل ختبرررارات الموضررروعة للصرررتات الحركٌرررة
والمهارات ااساسٌة علرى عٌنرة مكونرة مرن (  ) 11طالبرة مرن مجتمرع البحر ودلرل
بتارٌخ .2012/10/8
ومن خ ف فده التجربة ٌتم التعرف والتوصف إلى ما ٌلً :
 1معر ة مد م مة االختبارات لمستو العٌنة .
 2معر ة الصعوبات والمشك ت التً قد تواجرم الباحر عنرد تنتٌرد االختبرارات قٌرد
البح .
 3التعرف على الوقت المستعرا ً تنتٌد االختبارات والكٌاس .
 7 3ااسس العلمٌة ل ختبارات المستخدمة ً البح :
سعى الباح إلى ااسس العلمٌة ً االختبارات لعر تحدٌد مد ص حٌة فرده
االختبارات المختارة أي مد صدقها و باتها وموضوعٌتها .
 1 7 3صد ا االختبار :
ٌكصررد بصرردا االختبررار " فررو أن ٌكررٌس االختبررار مررا موضررو لكٌاسررم بمعنررى أن
االختبار الصادا ٌكٌس الواٌتة التً ٌ عم أن ٌكٌسرها وال ٌكرٌس شرٌ ا أخرر بردال منهرا
أو بائضا ة ألٌها" (ن ري الش ك  ,رافع الكبٌسً.)99-19 :1999 ,
وقد قام الباح ب ٌجاد معامف صدا االختبارات عن طرٌف استخدام معامرف الصردا
الداتً.
 2 7 3بات االختبار :
بات االختبار ٌعنً " أدا أجر اختبار ما علرى عٌنرة رم أعٌرد فردا االختبرار علرى
العٌنة نتسها وتحت الاروف نتسها رن النترا الترً اهررت رً المررة ااولرى فرً
النتا نتسها ً المرة ال انٌة " ( صطفى حسٌن ب هً . )5 :1999,وقد استخدم الباح ئٌجاد
معامررف ال بررات بطرٌكررة االختبررار وأعادتررم انهررا مررن أنسررب الطرررا المتبعررة ررً بررات
االختبار.
الجد ( ) 5
ٌبٌن ع الثب ت ع الصدق الذاتً درجة الحرٌة لالختب رات ال ستخد ة
فً البح
معامف ال بات معامف الصدا
االختبارات
ت
الداتً
% 93
% 87
 1اختبار ( الجري المتعرال ) لكٌاس الرشاقة.
% 91
% 84
 4اختبرررار ( الدحرجرررة برررٌن  5شرررواخص دفابرررا
وإٌابررا ) لكٌرراس الكرردرة علررى الدحرجررة بتعٌٌررر
االتجاه.
الكٌمة الجدولٌة (  ) 0.43عند مستو داللة (  ) 0.05وبدرجة حرٌة ( . ) 19
 3ـ  9ـ  3ض عٌة االختب ر :
بما أن االختبارات التً تم استخدامها الباح ً البح بعٌدة عن التصمٌم الرداتً
واالنحٌا هً واضحة وسهلة التهم من قبف أ راد العٌنة وتعتمرد علرى أدوات وقٌراس
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واضررحة ودلررل ان نتررا االختبررارات ٌررتم تسررجٌلها بوحرردات ( مررن ط ررا درجررة /
وقت محدد ط درجة  /حساب مكان الكرة ) اامر الدي جعف الباح ٌعرد االختبرارات
المستخدمة ً البح دات موضوعٌة عالٌة .
 3ـ  1إجراءات البح :
 3ـ  1ـ  1االختب رات القبلٌة  :ـ
تم أجرات االختبارات الكبلٌة لعٌنة البح ً ٌروم اال نرٌن الموا رف 2012 / 10/9
وعلى ملعب كرة الكدم الخماسً ط وقد قرام الباحر بت بٌرت الارروف وطرٌكرة أجررات
االختبارات و رٌف العمف المساعد من أجف تحكٌف الاروف نتسرها قردر ائمكران عنرد
أجرات االختبارات البعدٌة .
 3ـ  1ـ  2التجربة الرئٌسة :
أشررتمف المررنه علررى (  ) 8وحرردات تعلٌمٌررة ولمرردة (  ) 8أسررابٌع وبواقررع وحرردة
تعلٌمٌة واحدة ً ااسبو وب من قردره (  ) 90دقٌكرة للوحردة التعلٌمٌرة الواحردة ط إد
تعمف المجموعة التجرٌبٌة مع مدرسً مرادة كررة الكردم رً الكلٌرةط وكمرا موضرح رً
الجدوف( .)6

الجد ( ) 6
ٌ ضح أقس م ال حدة التعلٌ ٌة ال احدة أ ق ته النسا ال ئ ٌة خال ال نهج
التعلٌ ً لل ج عة التجرٌبٌة
النسبة الم وٌة
الوقت خ ف
الوقت خ ف
ت أقسام الوحدة التعلٌمٌة
%
الوحدة التعلٌمٌة  /المنه التعلٌمً /
د
د
% 16.66
 120د
15د
الكسم التحضٌري
1
% 3.33
 24د
3د
الحضور
13ط% 32
 96د
 12د
ائحمات
% 4.44
 32د
4د
 1عا م
% 8.88
 64د
8د
 2خاص
2

الكسم الر ٌسً
الجانب التعلٌمً
الجانب التطبٌكً
لعب تعلٌمً

 70د
 20د
 40د
 10د

 560د
 160د
 320د
 80د

% 77.77
% 22.22
% 44.44
% 11.11

3

الكسم الختامً
لعبة صعٌرة

5د
4د

 40د
 32د

% 5.55
% 4.44
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1د

8د

% 1.11

 90د

 720د

% 100

 3ـ  1ـ  3االختب رات البعدٌة :
تررم إجرررات االختبررارات البعدٌررة لعٌنررة البح ر ررً ٌرروم اال نررٌن الموا ررف / 12 / 7
 2012ط وقد أتبع الباح شروط وإجراتات االختبارات الكبلٌة نتسها.
 3ـ  9ال س ئ اإلحص ئٌة :
أعتمد الباح الوسا ف ائحصا ٌة عن طرٌف الحكٌبة ااحصا ٌة (:)spss
الثاب الراتع
 1-4عااارت تحلٌااا نتااا ئج اختبااا رات القااادرات الحركٌاااة فاااً االختبااا رٌن القبلاااً
البعدي لعٌنة البح .
الجد ()9
ٌبٌن قٌم ال س ط الحس بٌة االنحراف ت ال عٌ رٌة لالختب رٌن القبلً البعدي
فرق ال س ط الحس بٌة نسبة التط ر الختب رات الصف ت الحركٌة
نسبة
الترا
البعدي
الكبلً
االختبارات وحدة
التطور
بٌن
س-
الكٌاس س-
ااوساط
13,83
من ا 1,06 4,2 6,60 3,8 7,66
الرشاقة
%
ٌتضح لنرا مرن الجردوف (  )7قرٌم ااوسراط الحسرابٌة واالنحرا رات المعٌارٌرة و ررا
ااوساط الحسابٌة ونسبة التطور ً االختبارٌن الكبلً والبعدي للصتات الحركٌة قٌد
البح .
إد كرران الوسررط الحسررابً ررً االختبررار الكبلررً لصررتة الرشرراقة ( )7,66واالنحررراف
المعٌررراري ( , )3,8رررً حرررٌن كررران الوسرررط الحسرررابً رررً االختبرررار البعررردي لصرررتة
الرشاقة( )6,60واالنحراف المعٌاري (.)4,2
وكرران الترررا ررً ااوسرراط الحسررابٌة ل ختبررارٌن الكبلررً والبعرردي لصررتة الرشرراقة
( )1,06ونسبة التطور ً فده الصتة كان (.)% 13,83
ولعر معر ة داللة التروا بٌن االختبارٌن الكبلً والبعدي ً الكدرات الحركٌة
قٌد البح ط استخدم الباح الكوانٌن ائحصا ٌة المناسبة لمعالجة البٌانات وحسب ما
مبٌن ً الجدوف ( . ) 8
الجد ()1
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ٌبٌن قٌم ال س ط الحس بٌة للفر ق ج ع ربع ت انحراف ت الفر ق عن
ت سط تلك الفر ق قٌ ة ( )Tال حس بة الجد لٌة داللة الفر ق بٌن
االختب رٌن القبلً البعدي الختب رات القدرات الحركٌة .
))T
))T
داللة
االختبارات وحدة س -ف م ح2
المحسوبة الجدولٌة التروا
ف
الكٌاس
2,09
6,6
3,1
من ا 0,6
معنوي
الرشاقة
قٌمة ( )Tالجدولٌة ( )2,09عند مستو داللة( )0,05ودرجة حرٌة (. )19
ٌتضح لنا من الجدوف ( )8والدي ٌبٌن لنا قٌم ااوساط الحسرابٌة للترروا ومجمرو
مربعات انحرا ات التروا عن متوسط تلل التروا وقٌمرة ( )Tالمحسروبة والجدولٌرة
وداللررة التررروا بررٌن االختبررارٌن الكبلررً والبعرردي الختبررارات الصررتات الحركٌررة قٌررد
البح .
إن قٌمررة الوسررط الحسررابً للتررروا ررً صررتة الرشرراقة ( )0,6ومجمررو مربعررات
انحرا ررات التررروا عررن متوسررط تلررل التررروا ( )3,1وقٌمررة ( )Tالمحسرروبة ()6,6
وقٌمة ( )Tالجدولٌة عند مسرتو داللرة ( )0,05ودرجرة حرٌرة ( )19فرً ( )2,09ط
وبدلل تكرون قٌمرة ( )Tالمحسروبة اكبرر مرن قٌمرة ( )Tالجدولٌرة ط وفردا ٌعنرً وجرود
روا دات داللة معنوٌة بٌن االختبارٌن الكبلً والبعدي ولصالح االختبار البعدي رً
صتة الرشاقة .
 2 – 4ن قشة نت ئج القدرات الحركٌة :
اهر من عر وتحلٌف النتا ً الجداوف السابكة برن فنرال روقرا معنوٌرة دات
داللة إحصا ٌة بٌن االختبرارٌن الكبلرً والبعردي لعٌنرة البحر رً اختبرارات الصرتات
الحركٌة ولصالح االختبار ألبعدي .
وفرردا ٌاهررر مررد تررر ٌر التمرٌنررات والتررً أدخلررت ررً المررنه التعلٌمررً لطالبررات
المرحلة ال ال ة  /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعرة دٌرالى ط رً تطروٌر بعر الكردرات
الحركٌة المهمة التً ٌحتاجها ال عب رً خماسرً كررة الكردم ط ومنهرا صرتة الرشراقة
لكونها صرتة جامعرة لجمٌرع أو معارم الصرتات ااخرر ط وفردا مرا أكرده (قاسرم لر ام
و رررات جبررار " )46 :2004, 2004إن الحركررات التررً ٌكرروم بهررا العررب كرررة الكرردم
تتطلررب الكرروة الكا ٌررة والمصررحوبة بسرررعة مناسرربة ومرونررة جٌرردة  ....وبرردلل ٌكررون
اادات جمٌ ومتناسكا والتناسف فو أدا متهوم لرشاقة ال عب ".
ولنجاح العب كرة الكدم ً إدماال عدة مهارات أساسرٌة رً إطرار واحرد والتعٌٌرر
مررن سرررعتم واتجافررم ط وفرردا مررا أش رار إلٌررم (حنتررً محمررودٌ " )60 :1994 ,حترراال
ال عب ً كررة الكردم إلرى اسرتخدام جسرمم بركملرم ادات الحركرة بمنتهرى ائتكران مرع
الكرردرة علررى تعٌٌررر اتجافررم وسرررعتم بطرٌكررة سررهلة وانسررٌابٌة ط وٌحترراال العررب كرررة
الكدم إلى صرتة الرشراقة لمحاولرة النجراح رً إدمراال عردة مهرارات أساسرٌة رً إطرار
واحد أو التعٌٌر من مهارة إلى أخر أو التعٌٌر من سرعتم واتجافم ".
وٌر الباح إن تمرٌنرات أسرلوب للعرب سرافمت رً ٌرادة قردرة الطالبرات علرى
اادات المهاري الصحٌح نتٌجة لتطور التوا ف الحركً ط وفدا ٌتتف مع مرا أشرار إلٌرم
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(علررً سررلوم  " )146 :2004,إن أك ررر ااخطررات الترً ٌكررع ٌهررا المبتررد ون فررو عرردم
الكدرة على التوا ف عند أدات الحركات ودلل ب شرال عض ت غٌر مطلوبة عند أدات
الحركات ٌتسبب دلل ً أحدا اضطرابات ً الحركة تخرال بصورة مرتبكة ".
اختبررارات المهررارات ااساسررٌة ررً االختبررارٌن الكبلررً

 3 4عررر وتحلٌررف نتررا
والبعدي لعٌنة البح .
لعر معر ة التروا بٌن ااوساط الحسرابٌة رً االختبرارٌن الكبلرً والبعردي رً
المهارات ااساسٌة لعٌنة البح ط ومعر ة نسبة التطور ً تلل المهرارات ط اسرتخدم
الباحر الكرروانٌن ائحصررا ٌة الخاصررة لمعالجررة البٌانررات واسررتخراال النسررب المطلوبررة
وحسب ما مبٌن ً الجدوف ( . ) 9
الجد ( ) 9
ٌبٌن قٌم ال س ط الحس بٌة االنحراف ت ال عٌ رٌة لالختب رٌن القبلً البعدي
فرق ال س ط الحس بٌة نسبة التط ر الختب رات ال ه رات الس سٌة .
الترا نسبة التطور
البعدي
الكبلً
االختبارات وحدة
بٌن
س-
الكٌاس س-
ااوساط
% 8,3
من ا 1,37 1,73 16,40 1,35 17,77
الدحرجة
ٌتضح لنرا مرن الجردوف (  ) 9قرٌم ااوسراط الحسرابٌة واالنحرا رات المعٌارٌرة و ررا
ااوساط الحسابٌة ونسبة التطور ً االختبرارٌن الكبلرً والبعردي للمهرارات ااساسرٌة
قٌد البح ط إد كان الوسط الحسابً رً االختبرار الكبلرً لمهرارة الدحرجرة ()16,70
واالنحراف المعٌاري (.)1,35
ً حٌن كان الوسط الحسابً لمهرارة الدحرجرة رً االختبرارات البعدٌرة ()15,30
واالنحراف المعٌاري (.)1,73
إمررا ررروا ااوسرراط الحسررابٌة بررٌن االختبررارٌن الكبلررً والبعرردي ط كررد كرران لمهررارة
الدحرجة ( )1,37ولعر معر ة داللة التروا بٌن االختبرارٌن الكبلرً والبعردي رً
المهرررارات ااساسرررٌة قٌرررد البحررر ط اسرررتخدم الباحررر الكررروانٌن ائحصرررا ٌة المناسررربة
لمعالجة البٌانات وحسب ما مبٌن ً الجدوف ( . ) 10
الجد ( ) 10
ٌبٌن قٌم ال س ط الحس بٌة للفر ق ج ع ربع ت انحراف ت الفر ق عن
ت سط تلك الفر ق قٌ ة ( )Tال حس بة الجد لٌة داللة الفر ق بٌن
االختب رٌن القبلً البعدي الختب رات ال ه رات الس سٌة .
()T
()T
داللة
م ح2
ت االختبارات وحدة س-
المحسوبة الجدولٌة التروا
ف
الكٌاس ف
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من
 1الدحرجة
ا
قٌمة ( )Tالجدولٌة ( )2,09عند مستو داللة( )0,05ودرجة حرٌة (. )19
ٌتضررح لنررا مررن الجرردوف (  ) 10والرردي ٌبررٌن لنررا قررٌم ااوسرراط الحسررابٌة للتررروا
ومجمو مربعات انحرا ات التروا عن متوسرط تلرل الترروا وقٌمرة ( )Tالمحسروبة
والجدولٌررة وداللررة التررروا بررٌن االختبررارٌن الكبلررً والبعرردي الختبررارات المهررارات
ااساسٌة قٌد البح .
إن قٌمررة الوسررط الحسررابً للتررروا ررً اختبررار مهررارة الدحرجررة (ٌ )2,9مررا كانررت
قٌمررة ( )Tالمحسرروبة لمهررارة الدحرجررة ( )8,05وفررً اكبررر مررن قٌمررة ( )Tالجدولٌررة
والبالعة ( )2,09عنرد مسرتو داللرة ( )0,05ودرجرة حرٌرة ( )19ط وفردا ٌردف علرى
وجود روا معنوٌة بٌن االختبارات الكبلٌة والبعدٌة لمهارة الدحرجة.
 4- 4مناقشة نتا اختبارات المهارات ااساسٌة :
اهر من عر وتحلٌف النتا ً الجداوف السابكة برن فنرال روقرا معنوٌرة دات
داللررة إحصررا ٌة بررٌن االختبررارٌن الكبلررً والبعرردي لعٌنررة البح ر ررً جمٌررع المهررارات
ااساسٌة المختارة ولصالح االختبار ألبعدي .
وفدا ٌاهر مد تر ٌر تمرٌنات أسلوب اللعرب والترً أدخلرت رً المرنه التعلٌمرً
لطالبات المرحلة ال ال ة ً كلٌة التربٌة الرٌاضٌة  /جامعة دٌالى ط ً تطوٌر بعر
المهارات ااساسٌة المهمة ً لعبة خماسً كرة الكدم ومنها مهارة الدحرجرة ط ودلرل
الحتوات التمرٌنات على التناٌم الصحٌح بالتدرال من السهف إلرى الصرعب والتخطرٌط
العلمررًط إد ٌرردكر (طررم إسررماعٌف وآخرررون ٌ " )17 :1989,تمٌ ر الترردرٌب ررً كرررة
الكرردم بررالتخطٌط والتناررٌم واالسررتمرار ط وعلررى أسررس علمٌررة لمررا ٌضررمن مرردة التررر ٌر
االٌجابً على مستو ال عب واستمراره كمكدمرة رً الجوانرب المختلترة لكررة الكردم
كمبدأ التدرال ً ارتتا مستو الحمف والتوقٌت الصحٌح لتكراره ".
كما ٌع و الباح أسرباب تطرور مهرارة الدحرجرة إلرى اسرتخدام الوسرا ف المسراعدة
أ نات تردٌة التمرٌنات ومنها الشواخص ط إد ٌشٌر (فرغرود وٌبلرر )24 :1988 ,إلرى
إن " التدرٌب بالشواخص ٌعطً ال عب ائحساس بمواجهة المنرا س وبالترالً تكردٌر
المسا ة المتاحة من جانبً ال عب بسرعة ".
2,9

50,6

الثاب اخلامس

8,05

2,09

معنوي

 : 1-5االستنتاجاخ
ً ضوت النتا التً توصف الٌها الباح كد استنت ما ٌلً :
 -1ان لتمرٌنات أسلوب للعب تر ٌرا اٌجابٌا ً اكتساب بعر الكردرات الحركٌرة
والمهررارات االساسررٌة لطالبررات المرحلررة ال ال ررة – كلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة /
جامعة دٌالى بخماسً كرة الكدم .
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 -2ان للوسررا ف التعلٌمٌررة المسررتخدمة ررً ا نررات تردٌررة التمرٌنررات اال ررر االٌجررابً
الكبٌررر ررً اكتسرراب بعر الكرردرات والمهررارات االساسررٌة للطالبررات بخماسررً
الكرة .
 -3ان تكرررررار بعرررر التمرٌنررررات اد الررررى تطرررروٌر بعرررر الكرررردرات الحركٌررررة
والمهارات االساسٌة وبالتالً ت بٌتها وتطوٌرفا .
 : 2-5التىصياخ :
ً ضوت االستنتاجات التً توصف الٌها الباح ٌوصً بما ٌلً :
 -1تطبٌف تمرٌنات أسلوب اللعب المستخدمة ً فدا البح ضمن منهراال كلٌرات
التربٌة الرٌاضٌة للطالبات بخماسً كرة الكدم .
 -2تطبٌف تمرٌنات أسلوب اللعرب رً العراب اخرر للطابرات والطر ب لمختلرف
المراحف .
ادلصادر:
 احمد دمحم خاطر وآخرون دراسات ً التعلم الحركً ً التربٌة الرٌاضٌة
( :الكافرة ط دار المعارف ط . )1978
 أسامة كامف راتب ائعداد النتسً لتدرٌب الناش ٌن ط ط( : 1الكافرة ط دار
التكر العربً ط . )1997
 حنتً محمود مختار ااسس العلمٌة ً تدرٌب كرة الكدم ( :الكافرة ط دار
التكر العربً ط . )1994
 فٌر قاسم الخشاب وآخرون  .التدرٌب ً كرة الكدم ط ط ( : 2الموصف ط
جامعة الموصف ط . ) 1999
 صباح رضا جبر وآخرون كرة الكدم للصتوف ال ال ة  ( :بعداد ط دار
الحكمة للطباعة ط .)1991
 ضٌات منٌر اضف تر ٌر تمرٌنات خططٌة تعلٌمٌة برسلوب اللعب ً تعلم
المهارات بكرة الكدم للط ب  ( :أطروحة
واحتتاا وتكوٌم اادات لبع
دكتوراه غٌر منشورة ط كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ط جامعة بعداد ط .)2006
 طم إسماعٌف وآخرون كرة الكدم بٌن النارٌة والتطبٌف وائعداد البدنً ( :
الكافرة ط دار التكر العربً ط .)1989
 عباس احمد صالح وعبد الكرٌم محمود كتاٌات تدرٌسٌة ً طرا ف تدرٌس
التربٌة الرٌاضٌة ( :جامعة البصرة ط مطبعة دار الحكمة ط  )1991ص. 5
 اتن إسماعٌف الع اوي ا ر تداخف أسالٌب التمرٌنات ً التعلم ونكف أ ره
المهارات ااساسٌة بالكرة الطا رة (رسالة ماجستٌر ط كلٌة
إلى بع
التربٌة الرٌاضٌة ط جامعة بعداد ط .) 2000
 قٌس ناجً ط بسطوٌسً أحمد ط االختبارات ومباد ت االحصات ً المجاف
الرٌاضً  ( :جامعة بعداد ط مطبع ة الجامعة ط .) 1984
 قاسم ل ام صبر أسس التعلم والتعلٌم وتطبٌكاتم ً كرة الكدم  ( :بعداد ط
دار الحرٌة للطباعة والنشر ط .) 2005
-212-

العذد الثالث والخمسون  .مجلة الفتح  .نيسان لسنة 3102







قصي حاتم خلف

مجمع اللعة  :مجمع علم النتس والتربٌة طال  1ط الكافرة ط الهٌ ة العامة
لشؤون المطابع اامٌرٌة ط . 1984
دمحم حسن ع وي اختبارات اادات الحركً ط ط( : 1الكافرة ط دار التكر
العربً ط . )1994
دمحم صبحً حسنٌن نمودال الكتاتة البدنٌة ط ط( : 1الكافرة ط دار التكر
العربً ط . )1985
مصطتى حسٌن بافً المعام ت العلمٌة بٌن النارٌة والتطبٌف ( ال بات ط
الصدا ط الموضوعٌة ط المعاٌٌر )  (:الكافرة ط مرك الكتاب للنشر ط
.) 1999
فرغود وٌبلر كرة الكدم ط ترجمة ٌورغن ش ٌف  ( :ألمانٌا ط الٌب ال ط
المعهد العالً للتربٌة الرٌاضٌة ط .)1988

الملحف()1
استمارة تسجٌف البٌانات االختبارٌة
 -1اختبار الكدرات الحركٌة
ال من المستعرا
اختبار الرشاقة
الجري المتعرال بٌن الموانع
-2اختبار المهارات االساسٌة بخماسً كرة الكدم
ال من
من
من
المحاولة ( )1المحاولة ( )2اال ضف

اختبار الدحرجة بتعٌٌر االتجاه
الدحرجة بٌن ( )5شاخص دفابا واٌابا
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