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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 كنن حني من الدهر مل اإلنسانعلى  أتىل ه
من نطفة  اإلنسانخلقنا  إناشيئا مذكورا * 

 نبتليه فجعلناه مسيعا بصريا . أمشاج
 

 صدق اهلل العلي العظيم
 

 )  سورة اإلنسان(                                                                                              
 ( 2 -3اآلية )                                                                    
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 إقرار المشرفين
  

 نشهد إن إعداد هذه الرسالة الموسومة ...
 

ي لذوي االستيعاب مقابل االستقبال في االنسيابية واألداء تأثير منهج تعليم
 المهاري لناشئي كرة القدم

إشةةراانا اةةي  تسةةة االمقدمةةة مةةن طاةة  لالةةت المااسةة سر ا اصمةةد سةةتمان  ةةال     مةة  
ال راسة الرساضسة / اامعة دسالى وهي اةء  مةن م لتاةا  نسة  دراةة المااسة سر اةي 

 ال راسة الرساضسة . 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع :                                           التوقيع :        
 

 ا.د ناظم كاظم جواد                                  ا.د فرات جبار سعد هللا                            
   /  /1122                                             /  /1122 
 
 
 
 
 
 
 

 مات والتوصيات المتوفرة لدينا نرشح هذه الرسالة للمناقشة .بناءا على التعلي
 
 

 ا. د. عبد الرحمن ناصر راشد                                                  
 معاون العميد للشؤون العلمية                                                  

                                                        /   /1122 
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 إقرار المقوم اللغوي
 
 
 
 

 اشهد إن إعداد هذه الرسالة الموسومة ...
 

تأأأأثير مأأأنهج تعليمأأأي لأأأذوي االسأأأتيعاب مقابأأأل االسأأأتقبال فأأأي االنسأأأيابية واألداء 
 المهاري لناشئي كرة القدم

إشةةرااي اصسةةب ت ةةاص  اعسةةتوت عتمةةي سةةتس  ا مةة  مرااع هةةا مةةن الناصسةةة الت وسةةة  
 لي من األخلا  وال عاسرا  الت وسة غسر ال صسصة وألاته وطع  ... خا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   التوقيع :                                   
 : لؤي أل صيهود     المدرس                                   

 كلية التربية الرياضية                                      
 جامعة ديالى                                        

                                        /  /1122 
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5 

 جلنة املناقشة  إقرار

 نشهد حنن أعضاء جلنة املناقشة اطلعنا على الرسالة املوسومة ..

ية واألداء تأأأأثير مأأأنهج تعليمأأأي لأأأذوي االسأأأتيعاب مقابأأأل االسأأأتقبال فأأأي االنسأأأياب
 المهاري لناشئي كرة القدم 

ناطشةةنا اللالةةت ا اصمةةد سةةتمان  ةةال    اةةي مص وسا هةةا واسمةةا لةةه ع طةةة اهةةا   وتنهةةا 
 ادسرة لنس  دراة المااس سر اي ال راسة الرساضسة .

 

 

  اعضو                                                                           اعضو     

 غازي صاحل حممود                                             ا.م.د نصري صفاء حممد علىا..د 

 كلية الرتبية الرياضية / املستنصرية                                    كلية الرتبية الرياضية /دياىل

   /     /1122                                                                      /   /1122 

 

 رئيس اللجنة

 ا. د. عبد الرحمن ناصر راشد                          

 كلية الرتبية الرياضية /دياىل                                                

                                                   /    /1122 

 

 .دياىل –لرياضية صدقت الرسالة من قبل جملس كلية الرتبية ا

 جماهد محيد رشيدد. م.                                                                          

  /وكالةعميد كلية الرتبية الرياضية

 جامعة دياىل                                                                                       

                                                                /   /1122 
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 اإلهداء
 إىل مدينة العلم وباهبا ...

 ... والدي رمحه اهلل  . من متنيت وجودهإىل 

 إىل القلب النابض باحلنان .... الوالدة العزيزة  أدامها اهلل .

 ة حفظها اهلل .السراء والضراء... أم فاطم يف  إىل احلبيبة  اليت عاشت معي

 مثرة الفؤاد...فاطمة وحممد رعاهم اهلل  . هدية رب العباد و إىل

 إىل سند احلياة يف الشدة والرخاء ... إخوتي وأخيت أعزهم اهلل  .

 ... أساتذتي احملرتمون  وفقهم اهلل . كل من علمين حرفا إىل 

 إىل أصدقاء املاضي واحلاضر واحلياة األبدية .

 وتواض  ...اهدي هلم جهدي امل

 

 

 امحد    
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 ثناءشكر و
 

هةو  ال شةرسل لةه وال عةدس  وال ختةل لقولةه وال إال الصمد هلل والش ر هلل الذي ال الةه 
العالمسن الاشةسر  رت   ادس   وال  ة والس    عتى اشرل األناسا  والمرستسن صاست 
للةةةاهرسن و ةةةصاا ه النةةةذسر السةةةراي المنسةةةر ناسنةةةا مصمةةةد وعتةةةى    اس ةةةه اللساةةةسن ا

 المن ااسن ومن وااله اإصسان إلى سو  الدسن .
 الشةة ر هلل توال وتخةةرا الةةذي واقنةةي اةةي إ مةةا  هةةذه الرسةةالة اعل ةةه ومنةةه ورصم ةةه و
هداس ه   و س قد  الااصةب االشة ر واالم نةان إلةى  ة  مةن مةد سةد العةون وتسةد  خدمةة 

تعةانني اعمتةي المسةداني   إل ما  هةذه الدراسةة سةوا  ام ةدر تو طةد  لةي الن ةسصة تو
واع رااةةا اال ضةة  س قةةد  الااصةةب االشةة ر إلةةى األسةة اذسن الةةد  ور نةةا    ةةا   اةةواد 
والد  ور ارا  ااار المشراسن عتى الرسالة ل واسها ه  القسمةة وتراههة  السةدسدة امةا 

 سخد  الاصب ااء ه  هللا خسر الاءا  .
لانةة المناطشةة وال قةوس  وتعضةاهها  االش ر واالم نان إلى السسد رهةس  وس قد  الااصب

لما تادوه من م ص ا  و را  عتمسة سدسدة تغن  الاصب وءاد ه طوة ور انة عتمسة 
 . 

 ما س قد  الااصب االش ر وال قدسر إلةى عمةادة  تسةة ال راسةة الرساضةسة / دسةالى  وطسة  
ا  العتسةا الدراسا  العتسا لما تادوه من مساعدة اي  ذلس  ال ةعات ل ة  لتاةة الدراسة

 ومةةن دواعةةي العراةةان االامسةة  سقةةد  الااصةةب شةة ره إلةةى تسةةا ذة السةةنة ال صضةةسرسة 
األسة اذ الةد  ور  و واألس اذ الد  ور عاد الرصمن نا ةر الد  ور ارا  اااراألس اذ 

الةد  ور واألسة اذ المسةاعد الد  ور ن سر   ا   واألس اذ المساعد عاد الس ار ااس 
الةةد  ور واألسةة اذ المسةةاعد الةةد  ور اصمةةد رمضةان سةاعد واألسةة اذ المعاةا  ااضةة  

الد  ور رااد مهدي طدوري   مةا وس قةد  واألس اذ المساعد ماهر عاد التلسل عارل 
 المةةدر  الةةد  ور طةةس  اسةةاد والةةد  ور  امةة  عاةةود والمةةدر  الااصةةب اشةة ره إلةةى 

لةد  ورة االمةدر   الةد  ورة سةها عاةا  والمةدر   الد  ور لسب إاةراهس  والمدر  
 الةةةد  ورة مهةةةا  ةةةاري والمةةةدر   الةةةد  ورة اسةةةمة نعةةةس  والمةةةدر   تال  ءهسةةةر و

 الد  ور مااهد صمسد.المدر  
اةةردو  ماسةةد  األسةة اذ المسةةاعد الةةد  ورةو تمةةة شةة ر إلةةى ارسةةا العمةة  المسةةاعد 

والمةةدر  المسةةاعد تضةةوا  ورور والمةةدر  المسةةاعد  ةة ا  عاةةد الوهةةات ومةةدراي 
عمةةران عتةي وصسةةسن مصمةد ورسةةار عاةد الرضةةا والمةةدراسن األلعةات رااةةد صاسةت و

 لارا صمسد وتر ان وعسنة الاصب الل ءامه  ااءته  هللا تاض  الاءا  .
الةةد  ور األسةة اذ  والةد  ور  ةةرس  عاةةد ال ةةرس  األسةة اذ وتطةد  شةة ري الاءسةة  إلةةى ا

األس اذ  الد  ور طاس  لءا  واألس اذ  الد  ورة انان ستمان واألس اذ  وصسسن مردان 
 الد  ور غاءي  ال    عتى صسن  عاونه  مع الااصب ااءاه  هللا خسرا .

ا     واءس  الش ر واالم نان إلى مو  ي  تسة ال راسة الرساضسة اي الدراسةا  العتسةا
اآلنسةةةة هاةةةة صمسةةةد و لسةةةب لالةةةت و مصمةةةد  امةةة    ومةةةو  ي م  اةةةة  تسةةةة ال راسةةةة 

 اا    .الرساضسة /دسالى ا مصمد عاا  و رسالة ور
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 ما ت قد  االش ر إلى المدر  المساعد مصمد ولسد الذي ساعد الااصب  ثسرا اي إ ما  
هللا اةي  خص المناست اي الوطة  المناسةت واقةهالمعالاا  اإلص اهسة ا ان اصا الش

 دراس ه  .  إ ما 
صسةةسن وت قةةد  االشةة ر إلةةى ءمةة   الدراسةةة امصمةةود  رسار عاا  سةةعسد  واثةةا  

  ثاهر  عتي  اؤاد  تنس    الذسن  انوا خسر  صاة .  ار   اار مسثاا  ان 
  عتةى مسةاعد ه  ومصمةد منشةد والى األ دطا  األعءا  ا صسدر سعود ومهند  ةاا 

لتااصب و شاسعه  المس مر و واسر مس تءما  اللاع والقرلاسسة واقه  هللا ل   خسةر 
دي الخةةالص الرساضةةي .  مةةا ت قةةد  االشةة ر الاءسةة  إلةةى نةةادي دسةةالى الرساضةةي ونةةا

 ل عاونه  مع الااصب .
المدر  المساعد ط ي صا   والمةدر  المسةاعد عثمةان مصمةود  إلىالش ر الاءس  و

والمةةدر  المسةةاعد ضةةسا  صمةةود والمةةدر  المسةةاعد شةةهات اصمةةد  عتةةى مسةةاعدة 
 . الااصب اي عمته

وتخسةةرا ولةةس  تخةةرا سقةةل الااصةةب عةةااء التسةةان عةةن ال عاسةةر عةةن مشةةاعر الصةةت 
الصنان إلى من  انوا خسر اتس  و صمتوني لستة مدة الدراسة  ةارا امةس  عةاهت ي و
 سسةةعني تمةةامه  إال تن تطةةد  لهةة  مةةا واقنةةي هللا إلسةةه .... وص  هةة  هللا وتدامهةة  عةةءا   ال

 .وسندا  
وعةةذرا إلةةى  ةة  مةةن سةةاعدني واةةا ني ذ ةةر اسةةمه مةةع شةة ري و قةةدسري .والصمةةد هلل 

دعوانا تن الصمد هلل رت العالمسن و تى هللا عتى مصمد والش ر هلل توال وتخرا وتخر 
 وا  اس ه اللساسن و صاا ه المسامسن . 

 
      
 
 
 
 
 
 

                    
 

 الااصب
 
 
 
 
 

 
 قائمة المحتويات
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تأثير منهج تعليمي لذوي االستيعاب مقابل االستقبال في االنسيابية واألداء 
 المهاري لالعبين الناشئين بكرة القدم

 
 : ا.د. ناظم كاظم جواد  إشرافصالح                       الباحث :احمد سلمان

 ا.د. فرات جبار سعدا هلل                                                         
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرسالة على خمسة أبواب هي .. تشتمل
 التعريف بالبحث . -الباب األول :

والمكانتتة التتتي تمتتتاز بهتتا لعبتتة كتترة القتتدم فتتي العتتالم والتطتتورات  هميتتةباألالباحتتث  اهتتتم
التتتي  األختتر التتتي تحققتتت فتتي مجتتال التتتدريب لهتتذط اللعبتتة والطرائتتق الجديتتدة والعلتتوم 

المهتتتتاري وانستتتتيابيته قكمتتتتا تطتتتترق التتتتى  األداءارتبطتتتتت فتتتتي العمليتتتتة التدريبيتتتتة لتحستتتتن 
ين والفتروق الفرديتة فتي التتعلم والتتدريب المتغيرات داختل الملعتب وطريقتة تفكيتر الاعبت

 ونوعية االستجابة للمثيرات وكذلك المواصفات للمظاهر الحركية )االنسيابية ( .
البحتث تكمتن فتي الفتروق الفرديتة بتين الاعبتين مستتخدما منهجتا يحتاول فيته  أهمية إن

ن الاعبتتتتي أن الفرديتتتتة فتتتتي المهتتتتارات المختتتتتارة إذالباحتتتتث الكشتتتتف عتتتتن تلتتتتك الفتتتتروق 
م فتتتي طتتترق التفكيتتتر واستتتتقبال المعلومتتتات ومعالجتهتتتا قلتتتذا حتتتاول هيمتتتتازون عتتتن بعضتتت

 األستاليب متنالمعرفتي ) االستتيعاب مقابتل االستتقبال ( كونته  األستلوبالباحث دراستة 
 . األفرادالتي تدرس الفروق الفردية بين 

 مشكلة البحث : -

ية الحركة في إن هناك ضعف في األداء المهاري وعدم انسياب الحظ الباحث 
المهارات األساسية للعبة كرة القدم يعزوط الباحث إلى أن المناهج التعليمية والتدريبية 
التلبي الطموحات وال تصل إلى التطورات الحاصلة على المستو  اإلقليمي والدولي 

االعتبار الفروق الفردية لاعبين بنظر  هذا من جهة واستخدام المناهج دون األخذ
لذا ارتأ  الباحث دراسة عملية يتعرف من خالها على تأثير المنهج  من جهة أخر 
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االستقبال من  –التعليمي المعد على الاعبين من ذوي األسلوب المعرفي االستيعاب 
 اجل التعرف على انسب الطرق التعليمية لتعلم المهارات األساسية بكرة القدم .

 البحث : أهداف -

االستقبال في  –يمي لذوي االستيعاب التعرف على تأثير المنهج التعل  -
 االنسيابية .

االستقبال في األداء  –التعرف على تأثير المنهج التعليمي لذوي االستيعاب   -
 المهاري .

 التعرف على الفروق بين مجموعتي البحث في االختبارات البعدية . -

 البحث : ياتضفر 

ليمي لذوي االستيعاب توجد فروق بين االختبارات القبلية والبعدية للمنهج التع -1
 االستقبال في االنسيابية واألداء المهاري . –

 –توجد فروق بين االختبارات البعدية للمنهج التعليمي لذوي االستيعاب    -2
 في االنسيابية واألداء المهاري . االستقبال

 مجاالت البحث :

 2311: العبي نادي ديالى الرياضي بكرة القدم للناشئين للعام  المجال البشري
 العبا  . 19والبالغ عددهم 

 . 2311/  9/ 1ولغاية   2/2/2311من  للمدة المجال ألزماني : 

المجال المكاني : ملعب نادي ديالى الرياضي في بعقوبة ق ملعب نادي الخالص 
 الرياضي

 الدراسات النظرية والسابقة . -الباب الثاني :

الى مفهوم فيها الباحث  قى الدراسات النظرية التي تطر هذا الباب عل يشتمل
التعلم الحركي والمعرفة الرياضية واألساليب المعرفية والمهارات االساسية بكرة 
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القدم فضا عن متغيرات البحث االنسيابية واألداء المهاري ، كما وتطرق الى 
 بعض الدراسات السابقة المشابهة لموضوع دراسته .

 يدانية .منهج البحث واجراءاتة الم -الباب الثالث :
ل هذا الباب على منهج البحث اذ استخدم الباحث المنهج التجريبي وكيفية ويشتم

اختيار العينة فضا عن الوسائل واألجهزة واألدوات المستخدمة في البحث وكذلك 
 اجراءات البحث الميدانية والوسائل اإلحصائية المستخدمة في البحث.

 اقشتها .عرض وتحليل النتائج ومن  -الباب الرابع :
اشتمل هذا الباب على عرض وتحليل النتائج التي توصل إليها الباحث من خال 

 ومن ثم عمد الباحث الى مناقشتها . واألشكالالجداول 
 -الباب الخامس :

 تضمن هذا الباب االستنتاجات والتوصيات .
 االستنتاجات على :أهم اشتملت 

مهتتتارات لمتغيتتتري البحتتتث تتتتأثير علتتتى تطتتتوير بعتتتض ال التعليمتتتي كتتتان للمتتتنهج  -1
 . كلتاهما لعينتينولاالنسيابية و األداء المهاري بنسب مختلفة 

لتتتتتم يظهتتتتتر المتتتتتنهج فتتتتتروق دالتتتتتة إحصتتتتتائيا فتتتتتي االختبتتتتتارات البعديتتتتتة لعينتتتتتتي   -2
 االستيعاب واالستقبال في متغير االنسيابية .

فتتتتتي االختبتتتتتارات البعديتتتتتة لعينتتتتتتي  إحصتتتتتائيالتتتتتم يظهتتتتتر المتتتتتنهج فتتتتتروق دالتتتتتة   -3
 عاب واالستقبال في متغير  األداء المهاري في الدحرجة والمناولة  .االستي

بتتتتتين االختبتتتتتارات البعديتتتتتة لعينتتتتتتي االستتتتتتيعاب  إحصتتتتتائياوجتتتتتود فتتتتتروق دالتتتتتة   -4
التهتتتتتديف ولصتتتتتالح عينتتتتتة  واالستتتتتتقبال فتتتتتي متغيتتتتتر األداء المهتتتتتاري الختبتتتتتارات

 االستقبال .

ائج االختبتتتارات إن عينتتة االستتتتقبال كانتتت أفضتتتل متتتن عينتتة االستتتتيعاب فتتي نتتتت -5
 لهذط الدراسة .

إن الفتترق بتتين البعتتدين هتتو فتتي طريقتتة التفكيتتر حتتول نهايتتات الحركتتة أي فتتي   -6
اتخاذ القرار لذلك ظهر الفرق في مهارة التهديف  ألنها تحتاج إلتى اتختاذ قترار 
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قتتة واحتتدة فتتي كيفيتتة أداء يطر  للبعتتدين كاهمتتامناستتب أمتتا بتتاقي المهتتارات فتتان 
 المهارات .

 نهج التعليمي تأثير ايجابي على المسارات الحركية ولكا العينتين.كان للم -7
 : التوصياتوكانت أهم  - 

ضتتتترورة إدختتتتال بتتتترامج التحليتتتتل الحركتتتتي بالحاستتتتوب ضتتتتمن منتتتتاهج كليتتتتات  .1
 التربية الرياضة للدراسات األولية والعليا .

ضتتترورة تعريتتتف العبتتتي كتتترة القتتتدم علتتتى المستتتارات الحركيتتتة النموذجيتتتة متتتن  .2
 لمشاهدة ومقارنتها بمساراتهم .خال ا

دربين على القيام باختبارات خاصة للوقتوف علتى كتل متن مضرورة توجيه ال .3
 االنسيابية واألداء المهاري لاعبيهم وبشكل دوري.

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 الباب االول
 التعريف بالبحث  -1

 مقدمة البحث واهميته   1-1

 مشكلة البحث   1-2

 اهداف البحث   1-3

 البحث  ياتفرض  1-4

 مجاالت البحث   1-5

 المجال البشري        1-5-1    

  ألزمانيالمجال      1-5-2    
 المجال المكاني        1-5-3    

 

 تحديد المصطلحات          1-6     
 
 
  ٍ 
 
 
 



 انيــاب الثـــالب

 السابقةالدراسات النظرية و  -2
 الدراسات النظرية . -2-1
 .learningالتعلـــم .  2-1-1
 المعرفة الرياضية .  2-1-2
 األساليب المعرفية . 2-1-3
 .األساليب المعرفية تعريف في تختافاالعوامل  2-1-3-1
 . تطبيقيةالألساليب المعرفية فوائد  ا 2-1-3-2
 ص العامة لألساليب المعرفية .التخصائ 2-1-3-3
 أنواع األساليب المعرفية . 2-1-3-4
 ( .Perceptive VS. Receptiveاالستقبالي) –المعرفي االستيعابي األسلوب 2-1-3-5
 االنسيابية ) االنسياب الحركي ( . 2-1-4
 . األسس الهامة التي يعتمد عليها االنسياب الحركي -2-1-4-1
 . االنسياب الحركي مظاهر 2-1-4-2
 . قياس االنسياب الحركي  2-1-4-3
 المهاري بكرة القدم . األداء 2-1-5
 . المهارات األساسية بكرة القدم 2-1-6
 المهارات قيد البحث  . 2-1-7

 الدراسات السابقة  . 2 -2
 (. 2002دراسة أالء زهير مصطفى ) 2-2-1

 (. 2002دراسة بيداء صالح المتولي )  2-2-2

 .  (2010ة نعيم محسن )دراسة بسم 2-2-3

 . ( 2002 ) .ضياء حمود مولود حسندراسة  2-2-4

 ( .2002) دراسة ) كه زال كاكا حمه سعيد( 2-2-5
 



 الباب الثالث
جراءاته الميدانية-3   منهجية البحث وا 
 منهج البحث 3-1
 مجتمع البحث وعينته . -3-2
 وسائل جمع المعلومات  – 3-3
 تحديد متغيرات البحث . - 3-4
 تحديد المهارات األساسية بكرة القدم  . -3-4-1
 تحديد االتختبارات المستتخدمة في البحث . 3-4-2
 اتختبارات االنسيابية . -3-4-3
 اتختبارات األداء المهاري . 3-4-4

 .االستقبالي ( –مقياس األسلوب المعرفي )االستيعابي  -3-5
 .التجربة االستطاعية -3-6
 األولى التخاصة باالتختبارات المهارية . يةالتجربة االستطاع -3-6-1
 الثانية التخاصة بالمقياس . التجربة االستطاعية -3-6-2
 التخاصة باالتختبارات المهارية. ةالثالث التجربة االستطاعية -3-6-3
 عملية التصوير.  -3-6-3-1

 االستقبال (. –األسس العلمية للمقياس المعرفي )االستيعاب  -3-7

 صدق المقياس . -1 -3-7
  ثبات المقياس . -3-7-2
  موضوعية المقياس . -3-7-3
 األسس العلمية لاتختبارات . – 3-2
 صدق االتختبار  . -1 -3-2
  ثبات االتختبار . -3-2-2
  موضوعية االتختبار . -3-2-3
 االتختبارات القبلية . -3-9
 التجربة الرئيسية . -3-10
 : االتختبارات البعدية   -3-10

 االتختبارات البعدية. 3-11

 الوسائل اإلحصائية .  -3-12



 الباب الرابع

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج . -4
 بلية والبعدية  لعينة االستيعاب .عرض وتحليل ومناقشة نتائج االتختبارات الق 4-1
 ب .القبلي والبعدي لعينة االستيعاعرض وتحليل ومناقشة نتائج اتختبارات االنسيابية  4-1-1

 بلية والبعدية  لعينة االستقبال .عرض وتحليل ومناقشة نتائج االتختبارات الق 4-2
 لقبلي والبعدي لعينة االستقبال  .عرض وتحليل ومناقشة نتائج اتختبارات االنسيابية ا 4-2-1
 عرض وتحليل ومناقشة نتائج اتختبارات األداء المهاري القبلي والبعدي لعينة االستقبال -4-2-2
 ة  لعينتي االستقبال واالستيعاب .عرض وتحليل ومناقشة نتائج االتختبارات البعدي 4-3
  عرض وتحليل ومناقشة نتائج االتختبارات البعدية لعينتي االستقبال واالستيعاب في األداء المهاري 4-3-1
 تحليل ومناقشة المسارات الحركية .عرض و  – 4-4
 االستيعاب . مسارات الحركية لعينةعرض وتحليل ال -4-4-1
 مسارات التهديف . -4-4-1-1
 مسارات المناولة . -4-4-1-2
 مسارات الدحرجة . -4-4-1-3
 قبلية والبعدية لعينة االستقبال .ال تعرض وتحليل المسارات الحركية في االتختبارا 4-4-2
 عرض وتحليل مسارات التهديف . -4-4-2-1
 عرض وتحليل مسارات المناولة . -4-4-2-2
 عرض وتحليل مسارات الدحرجة . -4-4-2-3
 مناقشة نتائج المسارات الحركية . 4-4-3
عرض تحليل ومناقشة المسارات الموحدة البعدية لعينتي االستيعاب واالستقبال في المهارات المستتخدمة -4-4-4

 في البحث .
 

 



 الباب الخامس
 

 

 االستنتاجات والتوصيات    -5
 االستنتاجات   5-1
 التوصيات   5-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ادرــالمص
 العربية

 و
 االجنبية

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 قـالمالح
 



 ........................( . الباب األول )التعريف بالبحث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62 

 التعريف بالبحث : -1
 المقدمة وأهمية البحث :  1-1

بتطوير مختلف القدرات الرياضي  تهتم البحوث والدراسات في المجال        
والمهارات والمعارف الخاصة التي يحتاجها الرياضيين في نشاطاتهم المختلفة بهدف 

 تحقيق أعلى مستوى رياضي.

الدول المتقدمة رياضيا وأصبح لها طابع ولقد تطور مستوى األداء في كرة القدم ب   
متميز من النواحي العقلية والبدنية والمعرفية ,وتعدد طرق اللعب المختلفة وارتفاع 
مستوى األداء المهاري لالعب كرة القدم نتيجة اإللمام باألسس الفنية والمبادئ العلمية 

 التي تعمل على تطور هذه اللعبة .

وقدرة التحكم الجيد بجميع عدد المهارات وترابطها وتتميز لعبة كرة القدم بت   
المهارات الخاصة باللعبة فضال عن ما يحتاجه من قدرة التصرف السليم أثناء اللعب 
واشتراك الحالة العقلية والنفسية والحواس أثناء األداء وهذا يؤدي الى كسب أداء جيد 

لى البحث عن طرائق كل ذلك أدى ا ،خال من األخطاء والوصول الى مستوى متقدم 
وأساليب تدريبية جديدة تؤدي الى رفع المستويات في األداء وهذا ما حصل عندما 
ارتبطت هذه الطرق واألساليب مع بعضها وكذلك مع العلوم األخرى لتخرج لنا قائمة 

مشكلة  لكثير من المسائل التي كانت تعد  جديدة من األساليب التدريبية التي عالجت ا
والالعبين وبمختلف مراكز اللعب حتى ظهر الالعب في دول العالم  لدى المدربين

 متكامل الصفات البدنية والمهارية والعقلية والنفسية .

كبيلرة نظلرا للمتريلرات الكثيلرة التلي  أهميلةلطريقة تفكير الالعب داخلل الملعلب  إنكما 

يجلللب اللعلللب وملللا تحتاجللله اللعبلللة ملللن مهلللارات فنيلللة وخططيلللة وواجبلللات  أثنلللاءتحصلللل 

فلي لحظلة املتالك الكلرة أو  المطلوبلة األهلدافتنفيذها يتطلب سرعة تفكيلر فلي انجلاز 
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المثيللرات  أولطريقللة التللي يفكللر فيهللا الالعللب فللي معالجللة المعلومللات إضللافة ل بللدونها

(   الناشئينإن مرحلة )    صلحيحة. باستجابةلي اتخاذ القرار التي يحصل عليها وبالتا

ساس وتعلم المسائل الجديدة كالسييطرة لليا الكيرة مين هي مرحلة ضبط مسائل اإلح

الحركة. وفي تدريب يجيب تطيوير الناحيية الحركيية والتيي تعتميد  بيل كيل شيي لليا 

 االستمرار بالتدريب بشكل منتظم  .

يختلفون في معالجة المعلومات أي وجود فروق فال بد من وجود  األفراد إنوبما    
طالب ، مدربين ،بين األفراد )العبين الفردية االساليب التي تكشف هذه الفروق 

 ...الخ( .،

تحديد  نوالتدريب االساليب المعرفية إذ أ التي ارتبطت بالتعلم األساليبومن هذه    
لتي المدرب لطرق التعلم أو التدريب المناسبة تتطلب منه معرفة االساليب المعرفي ا

فراد في الفهم واإلدراك والتذكر الطريقة المميزة لأليمتلكها الالعبين والتي تعد "
 األساليبحيث تقوم 1 "واستخدامها لالنتفاع منها وتخزين المعلومات وترجمتها
ترتبط  أذانهابما فيها من مدركات ومثيرات  اإلنسانالمعرفية بدور المنظم لبيئة 

في عمليات التعلم  أهميةالمعرفية  لألساليببتناول المعلومات وتجهيزها ,لذلك فان 
الن الالعب يؤدي بشكل أفضل إذا كانت طرق التعلم والتدريب  التدريب الرياضيو 

 متناسبة مع إمكانيات الالعب المهارية والمعرفية .

المعرفية التي تسهم في الكشف  األساليباالستيعاب يعدان من  –االستقبال  إن   
يز على الترك ) يمثالن األسلوبينفان هذين  اإلفرادعن الفروق الفردية بين 

عالقتها مع بعضها البعض ومن ثم التفصيالت في المعلومة دون التعرف على 
 .2 تكوين أفكار خاصة محددة للموقف من اجل تجنب األفكار والمعلومات السابقة (

                                                           
 . 452ص ،  4002،دار المسيرة للطباعة والنشر ،عمان ، علم النفس المعرفيعدنان يوسف العتوم ؛  - 1
 ،االستقبالي ( وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار  –بيداء صالح المتولي ؛ األسلوب المعرفي )االستيعابي  - 2

 .  00ص ، 4002سنة ، جامعة برداد ، كلية اآلداب، رسالة ماجستير 
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كما ان انسيابية األداء في المهارات تستوجب طرق تعلم تساعد على استقبال 
 أودون تعقيد  األفضلنحو  األداءر المعلومات وفهمها واستيعابها من اجل تطوي

 رتابة الحركات . أوتقطيع 

التي  األلعابمن  أنهاالجماعية فضال عن  األلعابلعبة كرة القدم من  إنوبما    
التعلم لذا فان استخدام منهج تعليمي يمكن ان  أساليببالتطور الحاصل في  تأثرت

تقان المهارات األساسية .يكون له دور في تطوير   وا 

من خالل ما تقدم تكمن أهمية البحث في التعرف على تأثير المنهج التعليمي في   
المتعلمين من ذوي األسلوب المعرفي )االستقبال مقابل االستيعاب (في االنسيابية 

وتأثير ذلك على الفروق الفردية لإلسهام في نجاح العملية التعليمية  واألداء المهاري
تقان المهارات األساسية للع    بة كرة القدم .وا 

 مشكلة البحث :  6 -1

كرة القدم لعبة جماعية تتكون من مهارات أساسية متى ما أتقنها الالعب  إن        
أنها تحتاج التحرك بسرعة  أضف إلىاستطاع الوصول إلى مستوى جيد من األداء 

وكذلك يجب ان تكون الحركة الترلب على المنافس  إلمكانيةوالتفكير بهذه التحركات 
 . األداءتلكؤ الالعب في  إلىمما يؤدي  أجزائهابانسيابية وغير متقطعة في 

كالعب ومدرب الحظ إن هناك ضعف في األداء المهاري  ونظرا لمتابعة الباحث   
وعدم انسيابية الحركة في المهارات األساسية للعبة كرة القدم يعزوه الباحث إلى أن 

ليمية والتدريبية التلبي الطموحات وال تصل إلى التطورات الحاصلة على المناهج التع
 االعتبار بنظر المستوى اإلقليمي والدولي هذا من جهة واستخدام المناهج دون األخذ

لالعبين من جهة أخرى لذا ارتأى الباحث دراسة عملية يتعرف من  الفروق الفردية
لى الالعبين من ذوي األسلوب المعرفي خاللها على تأثير المنهج التعليمي المعد ع

االستقبال من اجل التعرف على انسب الطرق التعليمية لتعلم المهارات  –االستيعاب 
 األساسية بكرة القدم .
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 البحث : أهداف - 1-3

االستقبال في االنسيابية واألداء المهاري  –إعداد منهج تعليمي لذوي االستيعاب  -0
 . لناشئ كرة القدم

 أداء االستقبال في  –ى تأثير المنهج التعليمي لذوي االستيعاب التعرف عل  -4
 . بعض مهارات كرة القدم لمجموعتي البحث

نسيابية االستقبال في ا –التعرف على تأثير المنهج التعليمي لذوي االستيعاب  . -3
 . بعض مهارات كرة القدم لمجموعتي البحث

في  االستقبال( –ب ) االستيعا طبيعة الفروق بين مجموعتيعلى التعرف  -2
 في االختبارات البعدية . االنسيابية واألداء المهاري 

  البحث : ضياتفر  - 1-4

توجلللد فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية بلللين االختبلللارات القبليلللة والبعديلللة فلللي انسللليابية  -0
 . بعض مهارات كرة القدم لمجموعتي البحث

لبعديللة فللي أداء بعللض توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين االختبللارات القبليللة وا -4
 .مهارات كرة القدم لمجموعتي البحث

لكلال مجملوعتي البحلث بين االختبلارات البعديلة  ذات داللة إحصائية توجد فروق   -3
 في االنسيابية وأداء بعض مهارات كرة القدم .

 مجاالت البحث : -1-5

العبي نادي ديالى الرياضي بكرة القدم للناشئين  : المجال البشري - 0-5-0
 . العبا  01والبالغ عددهم  4000للعام 

 . 4000/   0/1ولراية   4/4/4000ة من مد: لل ألزمانيالمجال   -0-5-4
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: ملعب نادي ديالى الرياضي في بعقوبة , ملعب  المجال المكاني -0-5-3
 نادي الخالص الرياضي 

 : تحديد المصطلحات -1-2

 األساليب المعرفية : -1-2-1  

 أوالتفكير  أو اإلدراكمليات المعرفية مثل الع أداءفي كيفية  األفراد"الفروق بين     
 ".1ه العملياتمحتوى هذ أوحل المشكالت بصرف النظر عن موضوع 

 االستقبال : –االستيعاب  -1-2-6

األول استيعابي يركز على وحل المشكالت تتمثل في بعدين : "طريقة في التفكير    
باالعتماد على عمومية تكوين فكرة عامة وموسعة تعبر عن العالقة بين المثيرات 

 تلك المعلومات .

البعد الثاني :فهو استقبالي يركز على فكرة محددة تعبر عن العالقة بين المثيرات  أما
2باالعتماد على التفصيالت عن تلك المعلومة "

                                                           
1

  .052, ص 0121:القاهرة ,مكتبة االنكلومصرية , أسس علم النفسطلعت منصور )وآخرون (؛ -
2-McKenny,James L.,&Peter G.W.Keen,How Managers Mind s Work: Harvard 
Business,review,1974, P80. 
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 .  سابقةالدراسات النظرية والدراسات ال -3
 الدراسات النظرية . -3-1

 learningالتعلـــم .  3-1-1

التعلم مفهوم عام يتضمن انتقال المعلوماا  مان المعلام  لام الماتعلم ةواعا   ةعا     
اعاي  يام مالااا  العلاوم اس ار  العمليا  اللفظي  أو الحركي  ,وهو من المفااهيم اسع

نماااا هاااو عمليااا   ن الاااتع  ذ لم ا يقتصااار علااام ينااا  معينااا  أو عمااار معاااين أو مرحلااا  وا 
معااتمرب ةاعااتمرار الحيااااب ويمكاان ااعااات ال عليهااا مااان  اامل عااالو  الفاار  أو الماااتعلم 

  ليها الم تصين يم هذا المالال . للتعلم أشار ف.وهنا  ع ب تعاري

ممارعاا  وال ةاارب يقاا  عريااو ي واليااو محالااو  " ةمنااو  لمالموعاا  عمليااا  مرتة اا  ةال   
 .1 التم تؤ ي  لم تغييرا  ثاةت  نعةيا يم العلو  ال قيق ل

وعريااااوي يعاااار   يااااون " ةمنااااو ل محاولاااا  لمعرياااا  العواماااال النفعااااي  المرتة اااا  ةااااتعلم    
 . 2 المهارا  الحركي  واس اء الحركم ل

شاة  علام اناو ل عمليا  اكتعاا  ال راناق التام تالعلناا ن وعريوي عةا  القاا ر كراالاو "   
 .  3  وايعنا , أو نصل  لم تحقيق أه اينا ,وهذا يم ذا  انما أعلو  حل المشكم  ل 

 ل ةمنااو تغياار ثاةاا  نعااةيا ةالتصاارف  أمااا الااتعلم الحركاام يقاا  عريااوي واليااو محالااو  "   
 .4 وهو نتيال  للممارع  أو التالزن  وليس نتيال  لنضج أو عوامل  ت ري  ل،

                                                           
 2002، عمان  ار الفكر لل ةاع  والنشر والتوزي   ،1,   التعلم والتعليم والةرامج الحركي  واليو محالو  ؛ - 1
 . 00ص  ،
 .22ص  ، 2002 ،ةغ ا   ،مكتة  الص رب لل ةاع  ، التعلم الحركم ةين المة أ والت ةيقيعر   يون ؛  - 2
 .101ص  ،1991،اسر ن  ،توزي   ار الياوزي للنشر وال ،1 ، عايكلواليا التعلمعة  القا ر كراالو ؛  - 3
  . 21ص  ،2002،عمان  ، ار الفكر لل ةاع  والنشر والتوزي   ،1  ، يعيولواليا التعلمواليو محالو  ؛ - 4
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م الحركااام هاااو تغيااار نعاااةم ثاةااا  يااام الحصااايل  كماااا ويااار  ةع ويعااام ل  ن الاااتعل   
العاااالوكي  للفاااار  ,المةناااام علاااام ال ةاااارب والمااااران للوصااااول  لاااام المقاااا رب العملياااا  علاااام 

 .  1 الممارع  واس اء ل

علاام انااو لمالموعاا  ماان العمليااا  المرتة اا  ةااالتمرين وال ةاارب  (Schmidt)كمااا ياارا     
 .2اء الماهر ل التم تقو   لم تغيرا  ثاةت  نعةيا يم ق را  اس 

انو عملي  اكتعا  قاةليا  ومهاارا  حركيا  عان  رياق تنعايق  لوتعريو عها عةاس   
 .3 لالمالامي  العضلي  ييما ةينها 

ومااان  ااامل ماااا تقااا م يااار  الةاحااام  ن الاااتعلم هاااو كااال ماااا يعاااتقةلو الفااار  عااان  رياااق 
أو  ياااا    وياااؤثر ةاااالفر   علمالحاااواس مااان معلوماااا  أو حركاااا  ةالممحظااا  أو الممارعااا

 . عمليا  

 المعرفة الرياضية :  3-1-3

 ن المعرياا  ماان أهاام اسعااس التاام تعااهم ياام ارتقاااء الفاار  سعلاام المعااتويا  ياام      
مااان  ااامل المعريااا  ياااتم تنميااا  العملياااا   ومنهاااا الالوانااا  الرياضاااي   ذ كايااا  الالوانااا 

سمور الفنياااا  ي ن ااهتمااااام ةااااا ضاااااي  لامااااور الة نياااا  والفنياااا   ذالعقلياااا  للرياضاااام ةاإ
والة نيااا  أصاااةي ا يفااام ةاااالغر  لتحقياااق اسهااا اف حتااام وان ةلااا  معاااتو  عاااال مااان 

 ذ يةقاام عاااالزا عاان تحقيااق اسهاا اف  ون مزالااو ةالاناا  المعرياا   ،المناااهج الت ريةياا  
 .4 العلمي  "

                                                           
 .  11ص  ، 1991 ،القاهرب  ، ار الفكر العرةم  ،1  ، ونظريا  الحرك ةع ويعم احم  ؛ أعس  - 1

2- Schmidt .A. Richard ;Motor Learning and performance: Human kinetic Book ,III 
inions, 1991 ,P 155 .  

 ،عها عةاس ؛اثر التعلم ة ال  معتويا  التوتر النفعم علم ت وير ةع  المهارا  الهالومي  ةكرب العل   -3
 .  30ص  ، 2001 ، الامع  ةغ ا  ،كلي  الترةي  الرياضي  ، أ روح   كتورا  

الالان  المعريم لةع  مواقف حكام كرب الق م وعمقتو ةقوانين اللعة  , رعال   عمء عة  القا ر الغرةاوي ؛ -2
 .    29ص ، 2001،الامع   يالم  ،كلي  الترةي  الرياضي   ،ماالعتير 
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وعاان مفهااوم المعرياا  أشااار  يليلاام العااي  يرحااا  " لأنهااا تلاا  العمليااا  التاام تقااوم    
يمتاا  ماان ااعاات عاء    التااذكر ,وتالهزهااا ملكاا  الفكاار  ذأي ملكاا، لومااا  ةااا تزان المع

من المعلوما   لم العمليا  اإة اعي  التم تحتاج  لم تركيا  اسيكاار  ين لالز الةعي  
 .1والرة  ةينهما ل 

وقااال وصاافم عصاافور يأن يكااون الفاار  علاام  راياا  ةاانم  تفكياار  عناا  أ اء مهمااا     
 .2تل  ال راي  يم التحكم ةما يؤ يو "  تفكيري  ,ومن ثم اعتعمال

للمعريااا  يةمنهاااا امااتم  الفااار  المفكااار معريااا  يااام تفكيااار   ل  معناااا   "Kluweووضاا    
 .3وتفكير اسيرا   اآل رين " 

عليهااا المعرياا  التاام يحصاال  لقاعاام حعاان حعااينل  للمعرياا  ةمنهااا لأشااار  ياام حااين   
  لم تةاارا  الحعاي  لم وهام  اضاعالرياضم عن  ريق الحواس أوا ثم التحليل العق

 .  4 أو العملي  ل

ومااان  ااامل كااال ماااا ذكااار يتضاااي ةاااان المعريااا  تتكاااون مااان احتكاااا  الفااار  ةمحي اااو    
وحصااااولو علاااام مثياااارا  تعااااتقةلها الحااااواس وتنقااااال  لاااام الاااا ما  وت اااازن علاااام شاااااكل 

ف معلوما  م تلف  تؤ ي ةالتالم تكاوين اعاتالاة  عاريع  للفار  يام ات ااذ القارار لم تلا
الظروف التم تواالهو واعتع ا   وق رتو علم اس اء من  مل تفكير  وذكاناو . وعنا ما 
نقاااول محاااي  الفااار  ينقصااا  ةاااو المعلااام والمااا ر  وممحظااا  النااااس ومشااااه ب التلفزياااون 

 وقراءب المالم  وكل ما يثير الفر  ويتر  أثرا يم نفعو .

 

                                                           

 .     31ص  ، 2001،مركز الكتا  للنشر  ،, القاهرب 1 ،  القياس المعريم الرياضمليلم العي  يرحا  ؛ -1

تص ر مالل  نصف عنوي   التفكير :مالل  المعلم / ال ال  ، س الصريي لمهما وصفم عصفور ؛ الت ري -2 
 .     21ص ،  1999عه  الترةي  التاة  لمنر يونعكو، عمان م ، 3عن  انرب الترةي  والتعليم ، الع   

3- Kluwe, R.H :cognitive knowledge and executive control metacognintion (In 
.D.R.Griffin .ED. Animal mind- human mind .New York, sbringier-overflag,1982,P 202. 

 ار الفكر لل ةاع  والنشر  ،عمان، 1 ،  علم الت ري  الرياضم يم اسعمار الم تلف قاعم حعن حعين ؛  - 4 
 .    19ص  ، 1990، 
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 األساليب المعرفية :مفهوم  3-1-2

ياام علاام الاانفس المعرياام  لاام  ن اسياارا  ي تلفااون ياام ال اارق التاام تشااير ال راعااا     
يعاات  مونها ياام معالالاا  المعلومااا  التاام يحصاالون عليهااا ياام م تلااف المواقااف التاام 

ولل ريقاا  أو اسعاالو   ور وأهمياا  راقياال التاام يواالهونهااا ياام حياااتهم ، يعيشااونها والع
ز  غالةااا  لاام ال ريقاا  أو ياام مااا يااوير  الفاار  ماان  ةاارا  حياام  ن النالااا  والفشاال يعاا

 اسعلو  الذي يفضلو الفر  .

ويعاااات  م مصاااا لي أعاااالو ل لل الاااا  علاااام مالموعاااا  ماااان اسنشاااا   و ال صااااانص    
وما  زياا ب الفار  ووعياو ةمعالوةو  ،ب من الازمن م   والعلوكيا  التم تظهر ةشكل ثاة  ل

لاااو عنااا  يااان ذلااا  عااايؤ ي  لاام تحعاااين أ اء  وتكاااوين حااس ذاتااام ا يمكااان للفاار  تالاه
 .  "1يالتعامل م  مواقف الحياب الم تلف ل 

وماا  ت ااور ال راعااا  النفعااي  وظهااور علاام الاانفس المعرياام از ا  ااهتمااام ةااالفروق    
الفر يااا  يااام مالاااال اكتعاااا  المعلوماااا  ومعالالتهاااا مماااا أ    لااام ظهاااور مالاااال أ ااار 

هميتهااا ياام حياااب لاعااالي  المعريياا  أ  ذ أن الفر ياا  وهااو اسعااالي  المعريياا  ، للفااروق
 اسيرا   ذ تصف وتميز ال ريق  التم تتم ةها العمليا  العقلي .

وتعاا  اسعااالي  المعريياا  لماان أهاام ال رانااق ياام تفعااير النشااا  العقلاام حياام يشااير    
 ،اإ را   ،علماااء الاانفس المعرياام  لاام أهمياا   راعاا  العمليااا  العقلياا  مثاال ي التفكياار 

 .  "2يلم الفروق الفر ي  الثاةت  يم التنظيم والتوظيفل اانتةا  " وهم ةذل  يشيرون  

                                                           

1- www.faculty.ksu.edu.sa 

 قةال عمار لفت  ؛ اثر اسعلو  المعريم الشمولم مقاةل التحليلم يم التعلم وااحتفاظ ةةع  المهارا   -2
، كلي  الترةي  الرياضي  للةنا   ،الامع  ةغ ا  ،أ روح   كتورا   ،الوحي ب والثناني  والمركة  يم الالمناعت  الفنم 

 .33ص  ، 2009
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الفااار  المميااازب يااام   وتشاااير اسعاااالي  المعرييااا   لااام ل راناااق أو عاااةل أو عاااتراتياليا 
صا ارها ومان ثام ااعاتالاة  علام نحوهاا  اعتقةال المعلوما  والمعري  والتعامال معهاا وا 

 ."1يل

  اكتعااا  المعرياا  والمهااارا  ةااين ".لةمنهااا الفااروق الفر ياا  ياام عمليااWitkinوعريهااا ي
 .2 اسيرا  ل

وهاام ةااذل   ريقاا  ممياازب س اء الفاار  وتظهاار ةشااكل نماااذج عاالوكي  وا  راكياا  وعقلياا     
تعكااس يروقااا ياام نظااام الش صااي  وتشااير اسعااالي  المعريياا   لاام ل  ريقاا  الفاار  ياام 

 ن يار   لام أ ار.يهام ةاذل  أعاالي  م تلفا  ما3اعت  ام ق راتو تالا  المهام المعرييا  ل 
 ن لكل ير   ريقتاو يام اإ را  والت يال والتفكيارل وأنهاا ثاةتا  نعاةيا تكشاف الفاروق   ذ

صااا ار اسحكاااام وا اااتمف  الفر يااا  ةاااين ال ااام  يااام كيفيااا  التعامااال مااا  المعلوماااا  وا 
 ذن يهاام توضااي عملياا  التعاماال ماا  المعلومااا  التاام تعتماا   ل 4العاالو  ييمااا ةياانهم ل
مااا  وتركيةهااا وتحليلهااا و زنهااا واعاات عانها عناا  الضاارورب لااذل  علاام تصاانيف المعلو 

يااان هااذ  المالموعاا  ماان العمليااا  التاام يمارعااها الفاار  ماان  اامل مواقفااو التعليمياا  أو 

                                                           

: اثر أعلوةين اإ راكيين تفضيل النمذال  الحعي  وتفضيل العي رب الم ةن  يم  حازم ة ري احم  العةي ي -1
كلي  اآل ا   ،أ روح   كتورا  ،الذاكرب الحعي  للعاملين يم مالال القياس والعي رب النوعي  للمؤععا  اإنتاالي  

 .32ص  ، 2002 ،الامع  ةغ ا  ، 
2- Witkin , H. & et al. Field Dependent and field independent genitive styles and their 
Educational impactions , Review of Educational Research . 1977 , p.47 .     
3- Bernado, AB .& Zhang, L,F,&call ,C .M (2002) thinking styles and academic 
achievement among Filipino student "Tournal of Genetic Psychology Vol .P163. Lssue 
2.  

التركيز  –لذوي المعي  والالماعمزهير مص فم الرةيعم . تمثير تمارين ةمعلوةم التنايس الذاتم  آاء  -4
الي  . أ روح   كتورا  ، كلي  الترةي  الرياضي  ، الامع   ةكرباإ راكم يم التعلم المعريم والمهاري وااحتفاظ 

 .11، ص 2000ةغ ا  ، 
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تفاعلااو اليااومم يعاااهم ةاا ور واضااي يااام النمااو العقلااام ماان الهاا  وتوعاااي  ماا ار  الفااار  
 1ومهاراتو المعريي  من اله  أ ر ل.

ريياا  لت تلااف ماان شاا ص  لاام أ اار وأنهااا تمتاااز ةالثةااا  النعااةم أن اسعااالي  المع و 
 . 2للش ص الواح ل 

:ليب المعرفية األسا تعريف في تختافعوامل اال 2-1-3-1
 3 

 تُا ر  مةاشارب، ةال يعات ل عليهاا ةاثارهاا  أن اسعاالي  المعرييا  تكويناا  يرضاي  ا
التفكيااار ومعالالااا  معرييااا ، كالتاااذكر و  ونتانالهاااا. تلااا  اآلثاااار والنتاااانج قااا  تكاااون

وال قاا  وتحمال الغمااو .  المعلوماا . وقا  تكااون وال انيا ، كمااا تظهار يام التااروي
واعاتالاةا  اسيارا   وقا  أ   هاذا  لام أن ُتعا  متغيارا  وعاي   تقاف ةاين المثيارا 

 .وتنظم م ركا  الفر 

   المعرييااا : هااال هااام قاصااارب علااام  تفااااو  النظااارب  لااام  رالااا  عموميااا  اسعاااالي
الالوانا  الوال انيا و وهال  ييا  يام الش صاي ، أم تشاتمل أيضاا  علامالالوانا  المعر 

 ذا كانا  القا را  ) هم ق را  عقلي  معرييا ، أم ضاواة  معرييا و أم ااثناان معاا و
علام صاورب هاذا  العقلي  تتناول محتو  النشا  العقلم ومعتوا ، يإن الضاواة  تا ل

  .للفر  و اس اء المميزالنشا  أو  ريق  أ انو، وهم نزع  عام  ل   الفر  تشة

  تصاااانيف اسعااااالي  المعريياااا ؛ يمنهااااا أعااااالي  معريياااا  ياااام الماااا   تنااااوس أعااااس
ةصاري ا تلفاظ"، وأعاالي  معرييا  يام تنظايم  المعلوماا  يةصاري ا لمعام، تصاور

   عمقم". المعلوما  يتعلعلم ا  المالم، تحليلم ا

                                                           

ري؛ اثر أعلوةم ااكتشاف لذوي المالال المعريم التمملم مقاةل اان ياعم يم تعلم يس الزهنالمء عةا -1
أ روح   كتورا  ,كلي  الترةي  الرياضي  للةنا  ,الامع  ةغ ا , ، واحتفاظ ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب 

 .20,ص 2001

، أ روح   كتورا  ، وعمقتو ةاسعالي  المعريي   ياضل زامل الالناةم ؛التفكير الناق  ل    لة  الامع  ةغ ا -2
 .10ص ، 1992، كلي  الترةي  ةن رش  ، الامع  ةغ ا  

www.faculty.ksu.edu.sa  -3   
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 مظاااهر للفااروق  والهااا  النظاار تالااا  اسعااالي  المعريياا . يقاا  ُينظاار  ليهااا تةاااين
عاا ا ها، أو  الفر يا  ياام اسةنياا  المعرييا ، أو  رقااا  إ را  المعلوماا  واعااتقةالها وا 

 .تنظيمي  تنفيذي ، أو  رقا  ير ي  يم حل المشكم  وظانف معريي 

    النفعاااي ، مثااال نظريااا  التحليااال النفعااام،  تعاا   التفعااايرا  الناةعااا  مااان النظرياااا
التفعايرا  أيضاا  التفعايرا  الفعايولوالي   ومان ، لي لنمو المعريم، والنظري  المالاوا

 .المخ القانم  علم عمل نصفم

  ةيعا  اسعاالي  المعرييا  ووظانفهاا، لاذل  رأ  ةعا  الةااحثين أنهاا  الت ا ل ةين 
يكااون عليهااا عاالو  الفاار ، أو أنهااا العمليااا  التاام يعاات  مها الفاار   الكيفياا  التاام

آ اارون أنهااا ال اارق التاام يرشااي ةهااا الفاار  كمااا رأ   ، الةينياا  لتصاانيف   راكاتااو
 .ولمعالال  معلوماتال ا لي ، التم يعت  مها الفر   معلوماتو، أو ال   

 علااام  نهاااا صاااف اسعاااالي  المعرييااا  الةاحااام  ومااان كااال ماااا تقااا م يمكااان أن يعااارف   
تعةاار عاان عاالو  الفاار  أو اعااتالاةتو نحااو المثياارا  الم تلفاا   وكيفياا  التعاماال  مكتعااة 
 تتغير.  نلفترب من الزمن ويمكن  نعةيا م ثاةت معها وه

يام  راعاا  علام الانفس المعريام  آراءأرةعا   الي  المعريي  الاذور تنحا ر مانولاع   
 .1  وهم

  را  المثياااارا    لااااممفهااااوم اإ را  حعاااا  نظرياااا  الالشااااتال  ،  ذ تنظاااار  ت ااااور .1
 كلي  غير قاةل  للتالزن  .  ة ريق 

الفاااار  ماااا  المثياااارا  الةينياااا  ةواعاااا   الضااااة   التاااام يتكيااااف ماااان  ملهااااا ال ريقاااا  .2
والعمليااا  المعريياا  ممااا يفاار  أعاالو  محاا   ياام التعاماال ماا  مثياارا   المعرياام
 .   الم تلف الةين  

 المعلوما العقلي  والذهني  المفضل  ل   اسيرا  يم أثناء عمليا  معالال   الصور .3
  . 

                                                           

ياا  مقاةاال الحااذر ياام تعلاام ةعاام  نعاايم؛ تاامثير الااتعلم ويااق عااتراتيالي  المعرياا  مااا وراء اإ راكياا  لااذوي المالاز  -1
كلياا  الترةياا  الرياضااي  ، الامعاا  ةغاا ا   ،واحتفاااظ ةعاا  المهااارا  اسعاعااي  ةااالكرب ال ااانرب, أ روحاا   كتااورا  

 .21ص ، 2010، للةنا 
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  مؤكا ب علاام التواليااو مكونااا  الش صاي  و رالاا  التااراة  ةاين هااذ  المكونااا  راعا  .2
تفاعااااال هاااااذ    نعملياااااا  الاااااتعلم مرتة ااااا  ةمكوناااااا  الش صاااااي  مماااااا يعنااااام  ةاااااان

 يح   أعلو  التعامل م  مواقف التعلم الال ي ب . المكونا 

يعتماا   ة راعاا  اسعااالي  المعريياا  ةوصاافها أعاعااا   ااهتمااامهااذا اسعاااس تزاياا   وعلاام
ويام أعالو  تعااملهم ما  مواقاف الحيااب ةاين اسيارا  ،  الفر يا عليو يام  راعا  الفاروق 
مان ال قا  ، يضام عان أنهاا تعا  مان أهام المفااهيم التام  معقولا للتنةؤ ةالعلو  ة رالا  

لمااا تقااوم ةااو ماان  ور مهاام ياام المواقااف التعليمياا   الم تلفاا اعاات  م  ياام ال راعااا  
علما  تؤثر يم أعلو  اعتيعا  الفر  للماا ب المت أن يمكنةوصفها  ح   العوامل التم 

يام  المعريام للفار   ورا   لاعالو " ان تضايف ي يا ما  يريا   . كما1لوحفظها وتذكرها
التام يعاتعملها اسيارا   الش صاي العملي  التعليميا  ا يمكان تالاهلاو يام كوناو ال ريقا  

  عااتراتيالي  مفضاال  لتالهيااز أونمااوذج ناشاا    لاامأثناااء عملياا  الااتعلم ، وماان ثاام يشااير 
 . "2يالمعلوما 

 2 "تطبيقية.الالمعرفية  باألسالي فوائد 3-1-2-3

 تاااتمءم:  ع ااااء المعلااام القااا رب علااام تقااا يم الماااا ب وا  ارب الصاااف ة راناااق  التعلااايم .1
 ال لة  المعريي  .  وأعالي 

: التعاارف علاام عااما  و صااانص اسياارا  و رانااق تعاااملهم ماا  مواقااف  الش صااي  .2
 .   الم تلف الحياب 

                                                           
أ روحااا   كتاااورا ، كليااا   ، عمقااا  ةعااا  اسعاااالي  المعرييااا  ةقااا را  التفكيااار التةاعااا يحعااان  زعااال .  عاااامي  -1

 1، ص 2002  ، اآل ا  ، الامع  ةغ ا

. أ روح   كتورا  ، كلي  الترةيا  ،  المعريي اان ياس وعمقتو ةةع  المتغيرا   –حلمم يري  . التممل  يا م  -2
 .  12، ص 1901الامع  الزقازيق ، 

،  ار المعااايرب للنشااار والتوزيااا ، عماااان ،  التظريااا  والت ةياااق –علااام الااانفس المعريااام عااا نان يوعاااف العتاااوم ؛  -3
 . 303, ص2002
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 المهان  معريا  اسعاالي  المعرييا  علام تح يا  المهنم اسكا يمم : تعاع اا تيار .3
التاااام يمتلكهااااا  المعريياااا ماااان اسعااااالي   أعاااالو  كاااال تناعاااا والت صصااااا  التاااام 

 اسيرا . 
النفعم : تعاع  معري  اسعاالي  المعرييا  المرشا  علام توالياو اسيارا   اإرشا  .2

 تحقق التكيف العليم علم ويق أعالي  تفكيرهم . ة ريق 

 
 العامة لألساليب المعرفية :التخصائص  3-1-2-2

يتفق عا   مان الةااحثين يام مالاال اسعاالي  المعرييا  علام والاو   صاانص عاما     
 تميزها ,منها :

تتعلاااق اسعاااالي  المعرييااا  ةشاااكل النشاااا  المعريااام الاااذي يمارعاااو الفااار  أكثااار مااان  .1
يعاات ي  اسعاالو  المعرياام أن يالياا  عاان الكيفياا  التاام يفكاار  أيمحتااو  النشااا  ,

 وليس عما يفكر ييو . –لفر  ةها ا

اسعاااااالي  المعرييااااا  مااااان اسةعاااااا  المعتعرضااااا  يااااام الش صاااااي  والتااااام لهاااااا صاااااف   .2
وهام تت  ام الحا و  الفاصال  التقلي يا  ةاين الالانا  المعريام والالانا  ، العمومي  

 الوال انم يم الش صي  .

ةلاا  ا غياار قايعناام أنهاا وا، تتصااف اسعااالي  المعريياا  ةالثةااا  النعااةم لاا   الفاار   .3
عااالي  ولكاان لاايس ةعااهول  أو ةعاارع   ، يقاا  تتغياار هااذ  اسللتعاا يل أو التغيياار ، 

 ويعنم هذا  مكان اعت  امها يم التنةؤ ةعلو  اسيرا  .

تعااا  اسعاااالي  المعرييااا  أةعاااا  ثنانيااا  الق ااا  , ويصااانف اسيااارا  وياااق ذلااا  علااام  .2
  علياو متصل ية أ ةق   وينتهم ةق ا  آ ار ويوالا  ةاين الق ةاين  ا  متصال يقا

 اسيرا  قرةا أو ةع ا من اح  الق ةين .

، اسعااالي  المعريياا  أةعااا  مكتعااة  ماان  اامل تفاااعم  الفاار  ماا  ةينتااو ال ارالياا   .1
 أكثر منها صفا  أو  صانص موروث  .

تت ا ل اسعالي  المعريي  وتتفاعل م  ةعضاها يام تمثيرهاا علام العالو  حتام اناو  .1
لمعريي  من  مل موقعو النعاةم علام امتا ا  يمكن ااعت ال علم أعالي  الفر  ا

 ويتضمن هذا اإشارب  لم  ن ل   الفر  أكثر من أعلو  معريم .  ،أعلو  ما 
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قاةليااا  اسعاااالي  المعرييااا  للتعااا يل أ    لااام   ضااااعها لةااارامج معينااا  تغيااار مااان  .1
 علو  أصحاةها .

 أنواع األساليب المعرفية : 3-1-2-3
م تح يااااا  عااااا   وأناااااواس اسعاااااالي  المعرييااااا  مااااان قةااااال ا تلفااااا  وتةاينااااا  اآلراء يااااا    

الم تصااااين ياااام مالااااال علاااام الاااانفس المعرياااام ونظاااارا لل راعااااا  المتواصاااال  ماااان قةاااال 
الةاااحثين والمصااا ر المتااويرب و  ااول هااذ  اسعاااالي  ياام أكثاار ماان مالااال ياام الحيااااب 

والاااا   ةمعاااا ا     والرياضاااا  والحاعااااو  ...الااااخ"  ذيكال اااا  والصااااناع  وااتصاااااا
   وتعميا  من الممكن أن تكون مترا ي  من مص ر  لم أ ر . م تلف
 1: والتم وال   يم أكثر من  راع  عر  لهذ  اسعالي  يمتم وييما

 .  (Rididity VS. Flexibilityالمرون  ي – التصل  .1
 .   (Field independencesااعتما  علم المالال  ي –عن المالال  ااعتقمل .2
 العيانياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  " – التكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااملم ي التالرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  التركيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .3

 .   "Integrative complexity \ Abstraction concretionي
 .   "Complexity VS. simplicityالةعا   المعريي  ي – التعقي  .2
 .   "Reflective VS. impulsiveياان ياعم  - التمملم .1
            التناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااير المعرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام                                –المعرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام  ااتعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق .1

 .  "Consonance VS. Cognitive Dissonanceي
 .  "Risk taking VS. Cautiousnessالحذر ي - المالازي  .1
 .   "Leveling VS. Sharpeningالصقل ي - الثةا  .0
 .   "Conceptualizationالم ركا  ي تكوين .9

 .   "Scanning VS. Focusingالت قيق ي - الفحص .10

                                                           

 –تكااوين الماا ركا  والفحااص  المعاارييينعةاا   ليفاا  عاالمان . تكااوين اان ةاعااا  وعمقتااو ةاسعاالوةين  ميعااون -1
 .  13-12، ص 2003ةغ ا  ،  الامع الت قيق . أ روح   كتورا  ، كلي  اآل ا  ، 
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                  قعيااااااااااااااااااا                المقاومااااااااااااااااااا  للغماااااااااااااااااااو  او لل ةااااااااااااااااااارا  غيااااااااااااااااااار الوا – التحمااااااااااااااااااال .11
 Tolerance for VS. resistance to ambiguous or unrealisticي

experiences " 
 .   "Inductiveness VS. Exclusivenessالمح و ي  ي - الشمولي  .12
 .   "Serialist VS. Holistي الكلم - التعلعلم .13
 .   "Divergence VS. Convergenceي التقارةم - التةاع ي .12
 .   "Verbal VS. Imaginalي التصوري - اللفظم .11
 .   "Constrast reactivityي المتقاةم م   التفاعلي  .11
 Strong VS. Weakالضاااااااعيف  ي -القويااااااا   التلقانيااااااا  اآلليااااااا  .11

Automatization  . " 
 .   "Physiognomic VS. Literalي الحريم - الفراعم .10
 .   "Compartmentalizationي التكامل -التالزيء  ةع  .19
 .  "Conceptual differentiationي اإ راكم التمايز .20
 .   "Constricted VS. Flexible controlي المرن -المقي   الضة  .21
 .   "Category widthالصنف ي عع  .22
 .   "Retention styleااعت عاء ي أعلو  .23
 .  "Sensory modality preferenceي الحعي النمذال   تفضيل .22
                     لعاااااااااااااااااااااااااااااايا ب اإ راكياااااااااااااااااااااااااااااا  الحركياااااااااااااااااااااااااااااا                   ا – التصااااااااااااااااااااااااااااااوري  العاااااااااااااااااااااااااااااايا ب .21
 .  "Conceptual VS. perceptual motor dominanceي
 .   "Visual VS. Auditoryالعمعم ي - المرنم .21
 .   "Perceptive VS. Receptiveي ااعتقةالم – ااعتيعاةم .21
 .  "Systematic VS. intuitiveالح عم ي المنظم .20
 .   "Conceptual Articulationي ألمفاهيمم التشكيل .29
 .   "Visual VS. Hapticي أللمعم - الةصري .30
                                                  تركيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  متااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازامن –تتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةعم تعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقةم  .31
 .   "Sequential successive VS. Simultaneous synthesisي
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 العي رب الم ي  .  تفضيل .32

 
 
 .Perceptive VS)االستقبالي –رفي االستيعابيالمع األسلوب 3-1-2-3

Receptive. ) 

 ن مميااازا  هاااذا العصااار يقااا  تةلاااور ماااال ن ااهتماااام ةالالانااا  المعريااام أصاااةي مااا    
أ لااق عليااو علاام الاانفس المعرياام أو الم رعاا  المعريياا  , ةوصاافو احاا  اتالاهااا  علاام 

لمعريا  النفعاي  مان النفس المعاصر الذي يمتل  مفاتيي المعاتقةل القريا  يام ميا ان ا
  مل تنامم هذا ااتالا  يم ال ول الغرةي  

 ل 1
أو المعرييا  التام تعا  ةمثاةا  أنشا    ل ن لكل ير  وان كان  لو منظوم  من العمليا 

ةها يق  علام  ا  متصال   اصا   معرييا   وظانف للمخ ,يان لكل عملي  معريي  أعلوةا  
شااا ص ياااام تناولاااو للعمليااااا  ةوصااافو أعااالو  ااعااااتالاة  الاااذي يصااااف ةاااو عاااالو  ال

 .  2 ل"المعريي 
للفاااروق  مهماااا   يكااون مصااا را   أنيمكااان  معريياااا   أعااالوةا  مااان ثمثااين  أكثااارلهنااا  
هماااا :  أعاعااايتينالااام مالماااوعتين  اسعاااالي ,وقااا  صااانف  هاااذ   اسيااارا الفر يااا  ةاااين 

 الت يلام " –ي اللفظام  اسعالو الكلم " ,ومالموعا   –ي التحليلم  اسعلو مالموع  

 اس ااار علااام التميياااز ةاااين مثيااارا  الموقاااف والمواقاااف  ياااالفر  عنااا ما يكاااون قاااا را  ل 3
 مثياارا  ال اصاا  ةتلاا  المواقااف ,يهااوعلاام تنظاايم وتركياا  تلاا  المعلومااا  وال اعتمااا ا  
تحليلام عنا ما  ا أعالو ذو  ةمناوذو أعلو  تحليلم ةينما يوصف الفار   ةمنويوصف 

                                                           

مشكم  ل    لة  كلي  اان ياعم " وعمقتو ةحل ال –ليلم عة  الرزاق نعمان ؛ اسعلو  المعريم ي التمملم  -1
، الامعااا  ةغااا ا  ، مركاااز الةحاااوم الترةويااا  والنفعاااي  ، الترةيااا  ي ةااان رشااا  "يااام الامعااا  ةغااا ا  ,ةحااام غيااار منشاااور 

 .1ص ، 1993

 .12ص، 1902،مكتة  ااناللومصري   ،القاهرب ،  راعا  وقراءا  نفعي  وترةوي   ؛ عزيز حنا  اوو   -2

3 – Sadler.E.S:The implications of cognitive style for management education 
&development . Plymouth. 2000 . p 1. 
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.  ولمااا كااان 4محاولاا  للتمييااز ةينهمااا ل أي الم تلفاا   ون المواقاافيتعاماال ماا  مثياارا  
يام مالاال الةاارزب  اسعاالي ااعتقةالم " يمثال احا   –المعريم يااعتيعاةم  اسعلو 

كاام ماان   نةيناا  ال راعااا  ياام مالااال علاام الاانفس المعرياام   راعاا  الفااروق الفر ياا   ذ
فياااا  ااعااااتقةالم يتمياااازان ة صااااانص وعااااما  منفاااار ب ياااام كي –الةعاااا ين ااعااااتيعاةم 

 .ل1التعامل م  المواقف الم تلف  
الفاااار  ااعااااتيعاةم يتالاهاااال وةصااااورب عااااهل  الاااا ا   نةعاااا  ال راعااااا   أشااااار وقاااا     

 2التفاصايل  لام اانتةاا الفر  ااعتقةالم يهاو شا ي   أماالتفاصيل المرتة   ةالموضوس ,
  لااام يفضااالون اللغااا  المن وقااا  ويميلاااون أاعاااتقةالمكماااا  ن اسيااارا  مااان ذوي الةعااا   ل

نهاامالمةرمالاا   اسعمااال  أماااويعتماا ون علاام المثياارا  ال ا لياا  ,  نوهااا نو  ان ااوانيين وا 
يفضااالون العاار  الةصاااري وهااام االتمااااعيون  يااامنهممااان ذوي الةعااا  ااعااتيعاةم  اسياارا 

, وهنااااااا  عمقاااااا  ةااااااين اسعاااااالو  المعرياااااام ي ل 3يعتماااااا ون علاااااام المثياااااارا  ال ارالياااااا 
رب الااا ما   ذ  ن كااال منهماااا يعاااالج المعلوماااا  ااعاااتقةالم " ونصااافم كااا –ااعاااتيعاةم 

كليهما غير متماثلين يم يهم الواق  والعاالم   نة ريق  م تلف  عن النصف اس ر,كما 
ااعااتقةاليين تتاللاام ةعااي رب   نصااف كاارب الاا ما   اسياارا  صااانص  أن  ذل 4المحااي  
 5اسيمان ااعتيعاةيين تتاللم يام نصاف كارب الا ما  اسيرا يم حين  صانص  اسيعر

 . ل
ااعاااتقةاليين وان كانااا  تتصاااف ةاانتةاااا  والتركياااز ويكاااون تفكيااارهم  اسيااارا  ةيعااا    ن

 ومنظماا  ويتحكمااون ةتفكياارهم الااذي يكااون متعلعاام  والهااو هم موالهااو  تعلعااليا   عمو يااا  

                                                           

4- Guilford .J,P, :Cognitive Styles : What are they ,EDUC .and Psych Measurement 
,1980, P727 

1 - .Alan ,M .H . :Visual Information – Processing Speed in Reflective and 
Impulsive(Child Development),1975,p 992.  
2-Mckenny &Keen :Management Science and Business Practice HBR , How 
Managers Mind s Work ,New York , 1973 ,p 81.  
3 – Bruner ,S.and George ;A . Austin A Study of Thinking , New York ,John Wily 
and Sons , 1956 , P 81.   
4 – Baker, H . and Arnold , The Effects of a Right Brain  Mathematic Curriculum 
Low –Achieving Forth –Grade Students doctoral Dissertation – University of 
south Florida, 1990 , P .5   .   

 . 130ص ،  2002،اسر ن ،  ار الفكر للنشر،  2  ،  تصميم الت ريسيوعف ي امم وآ رون ؛  -1
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يحللااااون   ذالعماااال ة ريقاااا  منظماااا  ويااااق   اااا  معيناااا    لااااميميلااااون  وأنهاااام  وشااااعوريا  
 . ل 1الحل  لممن الوصول  المشكل  ة ريق  تمكنهم

 أنهام أيا تراس حلاول للمشاكل  يام كال وقا  ,   لمااعتيعاةيين يميلون  اسيرا  أما   
يهاام ا يعااايرون وياااق  م تلفااا  وةموقاااا  اارق ال يااا ب وةصاااورب م تلفاا    يالاااا يحاااولون 

  لاااامينزعااااون  سنهاااام  ااااوا  محاااا  ب ومعروياااا  يااعااااتيعاةيين يقفاااازون علاااام المراحاااال 
ضااامنم صاااام  للمشاااكل  كلهاااا ثااام    را ا  كثيااارب تعتمااا  ظاهرهاااا علااام احتااواء محااااو 

م  نااااا ماااان  ون معرياااا  يهاااام العملياااا  التاااام  أوالحاااال قاااا  يكااااون صااااانةا   لااااميصاااالون 
 ل .2الم ذل  الحل أوصلتهم

ااعااتقةالم " ينمااو ويت ااور ياام مراحاال مةكاارب  –المعرياام ي ااعااتيعاةم  اسعاالو وان 
ر ياااام العاااالو  ااالتماااااعم وعملياااا  الااااتعلم وات اااااذ يااااؤث اسعاااالو وان هااااذا مااان الحياااااب 

  ل.3القرار
هاااااام  ريقاااااا   ااعااااااتقةالم " –المعرياااااام ي ااعااااااتيعاةم  اسعاااااالو   نوياااااار  الةاحاااااام 

تكااون ماان  أوتكااون محاا  ب ةالمعلوماا  ال اصاا  ةنااوس المثياار  يإماااااعاتالاة  للمثياارا  
 أ  ااءثير تت للهاا للمالفر  الذي يحاول من  ملها وض  ااعتالاة  الصحيح   أيكار

    تعمم الصانة  . أنويمكن 
 
 االنسيابية ) االنسياب الحركي ( : 3-1-3

ييعاااا  اانعاااايا  الحركاااام احاااا  العناصاااار ال اصاااا  ةتقااااويم الحركاااا  ياااام المالااااال      
 ذ يع  اسعااس للحركا  الاليا ب , وةاذل  ا يمكان يصال اانعايا  الحركام  ، الرياضم

واإيقاااااس   الوزن الحركاااام واانتقااااال الحركاااام عاااان ال صااااانص الحركياااا  اس اااار  . كاااا
الحركم والتوق  الحركم .. الاخ مان تلا  ال صاانص التقويميا  للحركا  .ياإذا ماا نظرناا 

ولكام  ، الم انتقال الحرك  عواء من الالذس  لم اإ راف أو من اس راف الام الالاذس
                                                           

 ،مكتة  الفم   ، 2 ، عيكولوالي  التعلم وأنما  التعلممم و  عة  المنعم الكتانم واحم  مةار  الكن ري ؛  -1
 .  211ص  ، 1990 ،اإمارا  العرةي  المتح ب 

 .  222ص  ، 2001، اسر ن  ، ار الفكر  ،  الح سو محم  اةوراعين ؛  محم  قاعم عة ا هلل -1
.1 2000, pSadler : – 2 
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تاااازر  يحااا م هاااذا النقااال الحركااام ةمرونااا  كةيااارب ياااان هاااذا يعنااام مااا   ااعاااتفا ب مااان
 ،وةاذل  تظهار الحركا   ون توقاف ياام اس اء  ،المالموعاا  العضالي  ةعضاها ةاةع  

وهذا ما نعميو اانعيا  الحركم .ياانعايا  الحركام يعنام حا وم حركا   ون توقاف 
ولكاام تحاا م الحركاا  ةاا ون زوايااا حااا ب يالاا  أن ،  ي  ون زوايااا حااا ب ياام معاااراتها 

، علااام هينااا  تموالاااا   لااام حااا  كةياااريكاااون معاااارها الحركااام علااام شاااكل أقاااواس  ي 
ويعاارف اانعاايا  الحركاام ةمنااو حاا وم الحركاا   ون توقااف ملمااوس ةااين أالزانهااا وهااذا 

عاااواء ،  يعنااام اانتقاااال والعاااريان الحركااام المااارن ةاااين أالااازاء ومراحااال اس اء الحركااام
 كانا  الحركاا  وحيا ب المراحال أو ثنانيا  المراحال أو الملا  حركيا  أو حركاا  مركةاا "

1. 
يعااارف ةع ويعااام احمااا  اانعااايا  الحركااام ي ةاااالتوايق اسمثااال ةاااين الميااا  أالااازاء و    

الالعم عنا  أ اناو للحركاا  الرياضاي  أو التوزيا  اسمثال للقاوب العضالي  المةذولا   امل 
 .2زمن الحرك  " 

يواانعيا  معنا  التكامل يم اس اء الحركم وأعلم معتو  يصل  لياو الرياضام وهام 
ذا نظرنا  ليو كعملي  التوايق يانو يا  ل ضامن عاير  ا  صف  تعكس صف  التواي ق ,وا 

الحرك  ومرتة  كذل  ةالنقل الحركم وهذا ما عتفهمو علم أعااس المهاارب التام تعكاس 
كيتهااا, ولهااذا تعاا  ناحياا  الالمااال و رالاا  الكمااال ياام عااير  اا  الحركاا  وزمانهااا و ينامي

هارب وهم صاف  حركيا  مرنيا  مالال الحرك  التم تعكس الفن الكامل للم اانعياةي  هم
ياانعااااياةي  هاااام تلاااا  الحركااااا  المرتة اااا  ماااال علاااام ترغياااا  الممحااااظ ةمشاااااه تها تع

تااؤ   ةشااكل  كاال الفتاارا  وكمنهااا ق عاا  واحاا ب  ذالمت رالاا  ياام أقعااامها وهاام اناا ماج 
المياااال ةاااا ون تاااامثيرا  المحااااي  . يموازناااا  القااااوب المصااااروي  وتنظاااايم أرعاااااا  الالهاااااز 

 .   3 " وليس متق عا   كم يع م معارا حركيا قوعيا  العصةم للعمل الحر 
                                                           

تمثير تمرينا  مركة  علم ويق الةرمال  اللغوي  العصةي  يم ت وير اانعياةي   ؛ كو زال كاكا حمو ععي  -1
الامع   ،كلي  الترةي  الرياضي ، أ روح   كتورا  ،والنقل الحركم س اء ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب 

 .21ص  ،2000،العليماني  
 .211ص ، 1991،القاهرب  ، ار الفكر العرةم  ، 1 ،  ا  الحرك ؛أعس ونظريةع ويعم احم   -2

 
 .193,ص  1909 ار الكت  لل ةاع  والنشر , الموصل ,علم الحرك  ي التعلم الحركم ",واليو محالو  ؛ -3
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يويعاا  اانعاايا  الحركااام شاار ا للحركاا  الاليااا ب ويعاارف ةمنااو تواياااق ايعااازا  القاااوب    
 .   1 العضلي  م  القو  ال ارالي  وتكامل أ اء التكني  واعتمراري  العير الحركم "

ايمكااان الفصااال ةيناااو ي ويعتةااار اانعااايا  الحركااام اسعااااس الاليااا  للحركااا  المثاليااا  , و 
اإيقااس الزمنام " يهاو يعنام ت ةياق الميا   –وةين ال صانص الزمني  ي التر   الزمنم 

ال صااااانص الزمنياااا  أثناااااء حاااا وم الحركاااا   ون توقااااف وةاااا ون انكعااااارا  حااااا ب ياااام 
 ل. 2 المعارا  الهن عي  لمراكز كتل أالزاء الالعم والالعم ذاتو "

 . 3أةعا   الثمث  وهم : لو راع  اانعيا  الحركم تت ل  معري   
 الةع  اسول :مالال الحرك  .
 الةع  الثانم : زمان الحرك  .

 الةع  الثالم :  يناميكي  الحرك  .
يمالال الحرك  يرتة  ةةاقم اسةعا  حيام يمثال اانتقاال مان مهاارب  لام أ ار  وانعاالام 

لاا  أو المراوغاا  أو اس ااوال الزمنياا  ماا  اس اء مثاال الالااري ةااالكرب ثاام التهاا يف أو المناو 
 ي  الكرب والرك  ثم الته يف أو المناولا  أو ي يقااف الكارب " حيام يت لا   تماام تلا  

أ اء مميااز لمعاا  وتظهاار اانعااياةي  ةشااكل مرناام  رالحركااا  وةاا ون توقااف ممااا يظهاا
,أماااا زماااان الحركااا  يمثااال التنعااايق اآللااام ةاااين اس اء وةاااين ماااا تحتااااج كااال حركااا  مااان 

ةها الالعم ككل أو اح  أالزانو من زمن  , أما  يناميكيا  الحركا  ي  الحركا  التم يقوم
 مكاني  توزي  القوب علم مراحل وأالازاء الحركا  ةماا يتناعا  ما   ور كال مرحلا  والازء 

 .4يم اس اء الحركم "ل 
 
    

                                                           

نةيل محمو  شاكر ؛ علم الحرك  الت ور والتعلم الحركم حقانق ومفاهيم ,الامع   يالم , كلي  الترةي   -1
 .121, ص 2001,اسعاعي  

 209,ص  2001, ت ةيقا  الةيوميكاني  يم الت ري  الرياضم واس اء الحركمصريي عة  الكريم يضلم :  -2
. 
 210.ص، 1991؛ةع ويعم احم   -3
 211.ص، المص ر نفعو ،1991؛ةع ويعم احم   -1
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 :1الهامة التي يعتمد عليها االنسياب الحركي  األسس 3-1-3-1

 
 معري  ال صانص الميكانيكي  للحرك  . -1

 ال صانص الفعيولوالي  للحرك  .معري   -2

 معري  ال صانص النفعي .  -3
 
 
 :2مظاهر االنسياب الحركي 3-1-3-3

 

 ع م توقف أالزاء الحرك  . -1

    عير الحرك  تموالم أو يم شكل أقواس . -2

 ع م والو  زوايا حا ب يم    عير الحرك  . -3

 ع م ةذل اله  زان  عن  أ اء الحرك  .  -2

 ك  .       يقاس موزون للحر  -1

ويــرا الباحــ  الن االنســيابية هــي األدال األمثــل للحركــات أو المهــارات مــن تخــال    
اســتتخدام القــوم المناســـبة وفــي أبمـــان مناســبة دون تعقيـــد أو الطالــة بالحركـــات أو 

 . المهارات

 

 قياس االنسياب الحركي : 3-1-3-3

عت  ام التقويم  مكاني  رؤيتها يمكن قياعها ةا أياانعياةي  هم ظاهرب حركي   أنةما 
النوعم يالكيفم " لا اء م  والو  ذوي ال ةرب واا تصاص يم الحركا  المرا  

ص ار أحكام علم اس اء مةاشرب .  قياعها وا 
                                                           

 .21ص  ،المص ر عاةق الذكر،2000كو زال كاكا حمو؛  -2
 .210صمص ر عاةق الذكر ، ، ال1991؛ةع ويعم احم   -3
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ل اصاااي  اانعااايا  الحركااام يمكااان قياعاااها مااان  ااامل  الةيوميكانيكااا يويااام القياعاااا  
ا  ااعااتنا  و قااانون الاا ي  وتغياار الااز م حياام يمكاان أن تقاايس تغياار الااز م ةااين لحظاا

حركاااا  ماااان الحركااااا  لالمياااا   أيالاااا ي  عااااواء أثناااااء   ااااوا  الاااارك  أو أثناااااء أ اء 
المهاااارا  , وعنااا ما تكاااون قيمااا  تغيااار الاااز م ةمقااال قيمااا  عاااالة  ياااان ذلااا  يشاااير  لااام 
انعااياةي  اس اء العااالم وةمقاال مااا يمكاان ماان يقاا ان للعاارع  أو قاا  يكااون ايالاةيااا وذلاا  

رع  ةعاااا  لحظاااا  التوقاااف اللحظااام ويمحاااظ  ن مؤشاااار يااا ل علااام ايالاةيااا  تزايااا  العااا
أن كاال ماان اللحظاا   أياانعااياةي  لااو عمقاا  ةكاال مكونااا  الاا ي  اللحظمي ياا  القااوب "

 ل.  1 الزمني  والتر   الزمنم واإيقاس الزمنم لهم عمق  ال لي  م  اانعياةي  "

 المهاري بكرم القدم: األدال 3-1-3

 ن  الذي يعاتق   الكثيار مان النااس  ذ  اء الفنم الالميلتمتاز لعة  كرب الق م ةاس    
هذ  المهارا  يؤ يها المع  لتحقيق اسها اف ةمعيا  الازممء ان كارب القا م هام لعةا  
مكانياااا  المعاااا  ياااام تنفيااااذ  الماعياااا  ييرقياااا  " ويكااااون اس اء محاااا  ا ةقااااانون اللعةاااا , وا 

ن يكاون  اء المهااري يالا  أ ياعي  لذا يااسالمهارا  تح   ت ةيق ال    الهالومي  وال
ويمكان لاا اء المهااري  ،منعالما م  نوس المهارب التم يؤ يها وماا تت لةاو تلا  المهاارب 

أن يت ور ويرتف  المعتو  الفنم من  مل الت ري  والم ر  يهو صاف  مكتعاة  يالا  
علاام الرياضاام  تقانهااا وي ت ااور اس اء المهاااري لمعاا  ا يمكاان أن يثةاا  يالمعاا  

ي ااور ويرياا  ماان معااتو  أ انااو المهاااري وذلاا  ياام التاا ري  علاام تكاماال اس اء   انمااا
المهاااري وهااو هاا ف  اناام ياام عملياا  التاا ري  ونالاا   ن عملياا  الااتعلم الحركاام  لااا اء 

ة نياا  , نفعااي  ,عقلياا  وتتاامثر ةعاااملم الوراثاا   ،حركياا  ، المهاااري هاام عملياا  تعليمياا  
يصاال ةااالمتعلم  لاام الهاا ف    العملياا  ةنالااا   ذإتمااام هااذ والةيناا  ويلعاا  الماا ر   ورا  

 ل .   2 المنشو  وينالي الم ر  يم تحقيق هذا اله ف"

                                                           

 . 209ص ،  2001صريي عة  الكريم يضلم :  -1
، 1990 ،  منشاب المعارف ،اإعكن ري   ،الكرب ال انرب ةناء المهارا  الفني  وال   ي زكم محم  حعن ؛  -1

 . .29ص 
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عاتمرار ويتكياف حعا  المواقاف الحركيا  يهاو يتالا   ةإ ي  ن اس اء الفنم ا يةقم ثاةتاا  
تقاا م علماام أو تقناام  أي, وهااو يصاااح  حركاا  التقاا م ياام الرياضاا  , وهااذا يعناام  ن 

لرياضاام يانااو عااي ي  ةالم تصااين  لاام ت ااوير وعااانلهم وأ واتهاام يحصاال ياام المالااال ا
 ل. 1 الفني  من االل ري  المعتو  المهاري والفنم لمعةين "

 المهارات األساسية بكرم القدم: 3-1-3

 ن لعةاا  كاارب القاا م تعاا  اللعةاا  الشااعةي  اسولاام ياام اغلاا   رالاااء العااالم وذلاا  لمااا     
ةااا اس ، وحركااا  الماعيااا  تتمياااز ةاااو مااان تعااا   المهاااارا  ، ولمااا ا تتضااامنو مااان  لاااق وا 

ي      متواصل  ويمارس الكثير من الناس هذ  اللعة  الالماهيري  يم كل أنحاء العاالم.
وعلياااو ياااان المهاااارا  اسعاعاااي  تعنااام لكااال الحركاااا  الضاااروري  الها يااا  التااام تاااؤ ي 

 2" ةا ونهاون كرب الق م عواء كان  هذ  الحركاا  ةاالكرب أو الغر  معين يم   ار قان
" أن المهاااارا  اسعاعاااي  ةكااارب القااا م مركةااا  مااان  Wade  ،1911وا   ي كماااا ياااذكر،ل

وأن  3اللعاا  ألفرقاام ، معرياا  القااانون ل العواماال اآلتياا  : ل التكيااف ، المهااارب الفر ياا  ، 
المهااارا  اسعاعااي  ةكاارب القاا م هاام ل تكتياا  اللعةاا  واس اء الااذي يقااوم ةااو المعاا  ماا  

أو الحركاا  التام تؤ يهاا يام المن قا  القريةا  مان الكارب حيام تحتاوي كارب الكرب مةاشرب 
القا م علاام المهااارا  الكثياارب والع يا ب يااؤ   الااةع  منهااا ةاالكرب والااةع  اآل اار ةاا ون 

 .4 كرب ، وعلم الم ر  الالم  ةينهما يكمهما يشكل أعاعا  لتحقيق التكتي  العالم "

                                                           

p   . Russian.  1982  , : Water Ball "physical Education pres Moscow Shteler P. R  – 2
15. 

 ،  1999، ت  لل ةاع  والنشر ،الامع  الموصلمح ث  ، ار الك ، 2  ، كرب الق م زهير ال شا  وآ رون ؛- 3
 . 122ص 

, A.S. Press and Co. Long, London, nToluiSoccer Coaching Wade and Younger,  -4

1976, P. 96 
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" المهااارا  اسعاعااي   لااام 1978الم ، واثااق ناااا و قعاام كاال ماان  يثاااامر محعاان و   
يالمهااارا  اسعاعااي  ةاا ون كاارب هاام  اسعاعااي  ةااالكرب وةاا ونها ،   نااوعين همااا المهااارا

1  : 

 الالري ةم تلف أنواعو . -1

 القفز ةمنواعو . -2

 ال  اس .  -3

 الوقف  ال ياعي .   -2

 -الما المهارات األساسية بالكرم فهي :

 م تلف أنواس ضر  الكرب ةالق م . -1

 ب ةالرأس .ضر  الكر  -2

 اعتقةال الكرب . -3

 ال  ع  م  الكرب . -2

 الرمي  الالانةي  . -1

 ف .المكات -1

 ال حرال  . -1

 تكني  حامم اله ف . -0

 
 
 
 قيد البح  :األساسية المهارات  3-1-3

 : مهارم التهديف2-1-3-1

                                                           

 1980" ، ةغ ا  ، م ةع  شفيق ،  كرب الق م  لاشةال يالمهارا  اسعاعي ثامر محعن ، واثق ناالم ؛  -1
 . 6،ص
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 ن    المهما  يام لعةا  كارب القا م ،  ذتع  مهارب الته يف مان المهاارا  اسعاعاي
هاو القارار  التها يفو حقياق الفاوز ومان  ونهاا ا يتحقاق النالاا  ، لها ل أهمي  كةيارب لت

اس ياار لحالاا  الفااوز ياام المياا  أنحاااء العااالم ويرقهااا المتق ماا  ، وهنااا  مشااكل  اعاامها 
الته يف علم الارغم مان الت اور الحاصال يام مالاال كارب القا م وةالاذا  يام اسعاالي  

 .  1العلمي  التم أنتال  يم هذا المالال ل 

ن المعا  الاذي ياليا   ن الت    ه يف هو العم  القوي ةي  الفريق لته يا  ال صام ، وا 
الته يف يكون مص ر   ر علم الفرق اس ر  ، وعمليا  التها يف لتعااليل اسها اف 
هاام الشاامء الااذي يثياار الالمهااور ويالعاال المةاااراب مثياارب ، وأصااةي التركيااز علاام مهااارب 

ريةياا  ،  ذ  ن المياا  التمرينااا  الفنياا  التهاا يف يم ااذ حياازا  مهمااا  ماان وقاا  الوحاا ب الت 
 .2وال   ي  تنتهم  انما  ةالته يف 

كما  ن التها يف هاو العمليا  التام يعاعم المعا  أو الفرياق للحصاول علام يرصا     
لتم يتو وذل  سهميتاو مان حيام اإثاارب ومان حيام أناو الها ف الارنيس الاذي يعاعم لاو 

ي ألاان مياار " أنااو ل ياام لعةاا  كاارب القاا م  .ويااذكر3اعةااو الفريااق لكعاا  نتيالاا  المةاااراب 
يوال  لحظا  قليل  أكثر  ثارب من مراقة  الكرب المارب للفارا  يام من قا  الالازاء ومان ثام 

وي تاارق الماا اي  ال صاام ويااتمكن ماان التعاااليل ،  اويعااي ر عليهاايلتقاام المهاااالم الكاارب 
   .2يم اللحظ  هذ  التم يواالو ييها المع  الفر  اا تةار النهانم ل 

علم المرمام المحصال  النهانيا  لكال الفعالياا  الهالوميا  ، وهاو مان  الته يفوُيع     
أهم أعاعايا  اللعةا  التام يالا  أن يتقنهاا المعةاون سن الها ف الارنيس يام لعةا  كارب 

  م هو  حراز  صاة  وتحقيق الفوز .الق

                                                           
 . 12، ص  1992، عمان ، م ةع  عةو  ،  كرب الق م للناشنينعة  القا ر زينل :  -1
 . 190ر  " ، ص حنفم محمو  م تار : ي مص ر عةق ذك -2
،  1990، ي ترالم  مويق " ، ةغ ا  ، م اة  التعليم العالم ،  كرب الق م ال    والمهارا الارلس هيوز :  -3

 . 220ص 
أينكل ، العن  غير ، م ةع   ن، ي ترالم  ممتاز يرنعيس يل و " ، ميشيغا  رق ت ري  كرب الق مألن مير :  -2

 . 1مذكورب ، ص 
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، سن  تها يفةالق م يع  أقاو  أناواس ال الته يف" ل أن  2000ويشير ي عمم الةار ،  
 .1الكرب تعير أ ول معاي  ممكن  يضم  عن وصولها يم أقل زمن ممكن ل 

كمااا يؤكاا  ي كااارل هياانس هياا روك  " أن ل الهاا ف النهااانم ياام لعةاا  كاارب القاا م هااو    
   ال الكرب يم ه ف الفريق ال صم ،  ن كل الفعاليا  التم يقوم ةها الفريق يالا  أن 

ن اإصااةا  علام الارغم مان المقاوما  المنتظما  التام هذا اله ف لتعاليل أكةر ع   م
. ويعاا  التهاا يف ماان أهاام أعاعاايا  لعةاا  كاارب القاا م التاام يالاا  أن 2يةاا يها ال صااوم ل 

يتقنهاااا المعةاااون ،  ذ  ن التهااا يف هاااو المحصااال  النهانيااا  لكااال الفعالياااا  الهالوميااا  ، 
 لفوز.    م هو  حراز  صاة  وتحقيق اسن اله ف الرنيس يم لعة  كرب الق

"  لاام أن التهاا يف ياام كاارب القاا م يعاا  أقااو   1901ويشااير ي ةهاااء الاا ين عاامم  ،    
وصااولها ياام أقاال  يضاام عاانأنااواس التهاا يف ، سن الكاارب تعااير أ ااول معاااي  ممكناا  

وياااتم التهااا يف يااام حالااا  كاااون الكااارب ثاةتااا  أو متحركااا  حعااا  مواقاااف اللعةااا   ،3زمااان 
اعةو  مهارب الته يف يفقا  الكثيار مان الفارص  امل الم تلف  ، والفريق الذي ا يالي  

 عير المةاراب .

أن عملياا  التهاا يف ليعاا  ةالعملياا  العااهل  ، لمااا 1 " 1900وذكاار ي يوعااف ازم ،    
تت لةاااو مااان تح يااا  يااام  صوصاااي  المهاااارب وأن غايااا  التهااا يف هااام  حاااراز اسهااا اف 

يحارز أكةار عا   مان اسها اف  وتمتم أهميتو كونو يقرر نتيال  المةاراب ، والفريق الاذي
 . ل المةاراب يع  يانزا  ةالمةاراب م

                                                           
ةكرب الق م  الته يفأثر منهج ت ريةم مقتر  يم تنمي  القوب المميزب ةالعرع  وأ اء مهارب  عمم الةار صاح  :  -1

 . 2000، رعال  ماالعتير ، كلي  الترةي  الرياضي  ، الامع  ةاةل 
، الموصل ،  ار الكت  لل ةاع  والنشر ،  أصول الت ري  يم كرب الق مثامر محعن ، وعامم الصفار :  -2

 .  91، ص  1900
 .10، ص  1901لالامعم ، ، الرياضم ، مكتة  ال ال  ا اإع ا  المهاري يم كرب الق مةهاء ال ين عمم  :  -3
يوعف ازم كماش يترالم  عن الارلس هيوز" : ةرنامج مقتر  لت وير المعري  ال   ي  عن  اعةم كرب  - -1

 .29، ص  1900، رياضي  الق م ، رعال  ماالعتير غير منشورب ، الامع  الةصرب ، كلي  الترةي  ال
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 ل  ن الفريااااااق الااااااذي ا يالياااااا  اعةااااااو  التهاااااا يف علاااااام المرماااااام تكااااااون نتانالااااااو 
 .1علةي  ،  ذ يع  الته يف الوعيل  اسعاعي  لتقرير النتيال  ل صمين متكاينين ل 

          : الدحرجـــــــــة 3-1-3-3   

   -ال  من أعاعيا  كرب الق م ، والمقصو  ةها :تُع  ال حر      

 .2 يم الملع ل آ رلهم عملي  انتقال المع  م  الكرب من مكان الم مكان 

 -" علم أنها  :2001وق  عريهاي قاعم لزام 

ةااا يعها  فيفااا  ةقااا م المعااا  وتعااات  م ال حرالااا  مااان قةااال  اسماااام  لاااملالتحااار  ةاااالكرب 
 .3عين  يةتغيها ل المع  كوعيل  للوصول الم غاي  م

حااا  زممناااو لضاااغ  مناولااا  س  ع ااااءلوتعااات  م ال حرالااا  عنااا ما ا يعااات ي  المعااا  
  ع ااءال صم عليو لذا يحتاج المع  ال حرال  ة ول الملعا  وعرضاو، الغايا  منهاا 

مناول  للزميل ويال  علم المع  أن يقاوم ةال حرالا  ةمقصام عارع  ويراقا  تحركاا  
ةكثيار مان  أعارسلوقا  المناعا  والمعا  يتحار  ةا ون الكارب مناول  ةا إع اءزممنو 

يااام الحااااا  الضاااروري  والتااام ا يمتلااا    االكااارب لاااذل  والااا  عااا م القياااام ةال حرالااا  
 .1مناول  ويكون ااحتفاظ ةالكرب يؤ ي الم تم ير الهالومل   ع اء  مكاني المع  

"  لاام  ن هنالاا  & Welten   Joneskوقاا  ذكاار كاال ماان ي الونعاا  و ولااتن     
   -ال حرال  منها: أثناءُأععا  هام  يال  مراعاتها 

 أ: المحايظ  علم الكرب علم ةع  مناع  . 
                                                           

لةياتم وعلمان علم حعن " ، الموصل ،  ار الكت  لل ةاع  ا، ي ترالم  ماهر  كرب الق م ؛ألفري  كونز  -2
 . 120والنشر ، ص 

 .  451 – 411، ص المص ر العاةق  " ؛  وآ رونزهير قاعم ال شا  ي   -3

 – 551" ، ص 5005ي  ، ةيقاتااو ياام كاارب القاا م لتعلاايم وت الااتعلم وا أعااس "؛  وآ اارونقاعاام لاازام صااةر ي    -1
555  . 

: ) بغداد ، دار الحكمة للطباعة ،  والنشر ، كرة القدم للصفوف الثالثة (؛  وآخرونصباح رضا جبر )  -4

 . 120 – 121( ، ص  1991جامعة بغداد ،
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  : المحايظ  علم التوازن من االل التحر  ةكم ااتالاهين ةعهول .

لرؤي  ةقي  المعةاين  لاعلمج: ع م تركيز النظر علم الكرب ةل ا ة  من ري  الرأس 
 .  2 لواالزاء الملع 

 -هدف الدحرجة اللى :ت

 أ: االتياز ال صم والت لص منو .

  : ا تراق صفوف  ياس ال صم والقيام ةالمناول  أو الته يف .

 ج: عن ما ا يتوير مالال للمناول  يم الوق  المناع  .

ع ااء :  لعح  ال صم مان االال تنفياذ   ا  معينا   الزميال يرصا  التحار  ةحريا   وا 
 الضغ  عنو .  إزال 

 م ير اللع  وكع  الوق  عن ما يكون الفريق متق ما ةنتيال  المةاراب .ته: 

 و: تنظيم لع  الفريق . 

 .  1ز: ال حرال  ليع  غاي  ةل وعيل  للوصول الم الغاي  التم تليها

  -أنواع الدحرجة : -

 أ: ال حرال  ةالالزء ال ا لم للق م . 

  : ال حرال  ةالالزء ال ارالم للق م .

 لق م ج: ال حرال  ةوالو ا

 . 2 :  ال حرال  ةمق م  الق مل

                                                           
 .  555 – 551، ص المص ر العاةق  " ؛  وآ رونقاعم لزام صةر ي  -5

  
 .  411، ص  نفس المص ر  " ؛  وآ رونال شا  ي  زهير قاعم -4

 . 415، ص نفس المص ر  " ؛  وآ رونزهير قاعم ال شا  ي    -5
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 :  المنــاولة        3-1-3-2

ل وهاااام وعاااايل  التعاااااون ةااااين المعةااااين، وماااان  اااامل المناولاااا  يااااتم تنظاااايم الهالااااوم     
وااحتفاااظ ةااالكرب. ويااؤثر ياام المناولاا  المعااتو  المهاااري لمعاا  وتاامثير ذلاا  ياام  قاا  

المنااااوا  وا تياااار الوقااا  المناعااا   المنااااوا  وكاااذل  ناااوس المنااااوا  وأعااالو  تنفياااذ
 .3ل إرعال المناول  وهم الفعالي  اسكثر تكرارا  يم كرب الق م

لتُعا  المناولاا  ماان أكثار الوعااانل ال   ياا  أهميا   ياام كاارب القا م ويرالاا  ذلاا  لكونهااا    
يكاون  آ راعت  اما  ول زمن المةاراب وهم تح ي  انتقال الكرب من اع  الم  اسكثر

ةعا  ال راعاا  العلميا  علام  ن أكثار مان  أكا  وقا   أحعنوموق   أيضل يم وض 
% ماان الحاااا  التاام يحصاال ييهااا المعاا  علاام الكاارب يكااون التصاارف ييهااا عاان  00

% ، يالمناولاااا  هاااام  20 ريااااق المناولاااا  ياااام حااااين يكااااون التصاااارف ياااام الةاااااقم هااااو 
كمااا يمكاان عاان اسعاااس ياام ةناااء مراحاال الهالااوم والتقاا م نحااو مرماام الفريااق ال صاام ، 

 ريااق المناولااا  الااات لص عاان كثيااار مااان ماا ايعم ال صااام وكعااا  معاااح  واعاااع  مااان 
تقلل من الاله  المةذول من قةل المعا . ياالفريق الاذي   نهاار  الملع  يضم عن 

 1 كفاءب يم تنفيذ     اللع ل. أكثرتمتاز مناوا  اعةيو ةال ق  والعرع  يكون 

  -تها الى :"يمكن تصنيف المناوالت حسب نوعي

   -مناول  حع  الغاي  : .1

مناول  ةالق م ، مناولا  مان الحركا  ، مناولا  للفارا  ، مناولا   لاف الما ايعين ، مناولا  
 للته يف ، مناول  لحامم اله ف ، مناول  عرضي  . 

 مناول  حع  المعاي  . .2

 م " . 21م " ،  ويل  ي اكثر من  21 – 10م "  ، متوع   ي  10 – 1قصير ي 
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  -ل  حع  ااتالا  :مناو  .3

 ، ةالعر  ، ق ري   اسمام

 -مناول  حع  معار الكرب : .2

   قوعيووا ن  ، عالي  ،     

   -التنفيذ : أعلو مناول  حع   .1

 عهل  ، عاق   ، صعة      

  -مناول  حع  الوق  : .1

 2.  مناول  ةالوق  المناع  ، مةكرب ، متم ربل

 

 

 -بعض المواصفات المهمة :"الن تنفيذ المناولة بالشكل السليم يتطلب 

 المناول  . س اءالتوقي  العليم  .1
 القوب المناعة  لتنفيذ المناول  . .2

 1 التمويو الالي  يم تنفيذ المناول ل .3
   -"يقسم ركل الكرم بالقدم لغرض المناولة الى :

 ركل الكرب ةالالزء ال ا لم من الق م . .1
 ركل الكرب ةالالزء ال ارالم من الق م . .2

 الق م .ركل الكرب ةوالو  .3

                                                           
 .  451، ص لعاةق المص ر ا " ؛  وآ رونصةا  رضا الةر ي  -5
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 ركل الكرب ةمق م  الق م. .2

 2 ركل الكرب ةكع  الق مل. .1

 
 
 
 
 
 
 
 
 :  الدراسات السابقة 3 -3
 (. 3443)دراسة أالل بهير مصطفى  3-3-1

ــذوي المســ   ــذاتي والجمــاعي ل ــافس ال ــيثير أســلوبي التن ــي  –)ت ــب اردراكــي ف التركي
 .1 التعلم واالحتفاظ بكرم اليد (

 :ـالدراسة تمثلت ب أهداف
 اإ راكامالتركياز  –التنايس الذاتم والالماعم لذوي المعاي  ةمعلوةمتمارين   ا  ع -1

 -  UMالامعاا  مميااا  –كلياا  الترةياا  الرياضااي   –لااةع   اام  الصااف الثااانم 
 كواالمةور .

                                                           
 .  451 – 411، ص  المص ر العاةق  " ؛  وآ رونزهير قاعم ال شا  ي   -5
 
 ، مص ر عةق ذكر  . 5001أاء زهير مص فم ؛   -4
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لةع ياااا  للااااتعلم المعرياااام االتعاااارف علاااام الفااااروق الفر ياااا  ةااااين اا تةااااارا  القةلياااا  و  -2
التناايس الاذاتم  ةمعلوةمالتمارين   ةتمثيرلتالريةي  والمهاري يم كرب الي  للمالامي  ا

 . اإ راكمالتركيز  –والالماعم لذوي المعي 

ةاااين اا تةاااارا  القةليااا  التعااارف علااام الفاااروق ةاااين اا تةاااارا  الةع يااا  وااحتفااااظ  -3
التماارين   ةتامثيرلةع ي  للتعلم المعريم والمهاري يم كرب الي  للمالاامي  التالريةيا  او 

 . اإ راكمالتركيز  –نايس الذاتم والالماعم لذوي المعي الت ةمعلوةم

لةع ياااا  للااااتعلم المعريااااام االتعاااارف علاااام نعاااا  الت ااااور ةاااااين اا تةااااارا  القةلياااا  و  -2
التناايس الاذاتم  ةمعلوةمالتمارين   ةتمثيروالمهاري يم كرب الي  للمالامي  التالريةي  

 . اإ راكمالتركيز  –والالماعم لذوي المعي 

 

مميااا ياام كواالمةااور  الامعاا ناا  الةحاام ماان  اام  المرحلاا  الثانياا  ياام وتكوناا  عي   
يالمعاي  اإ راكام"  الةا تم تقعايمهم علام وياق المقيااس المعريام 11والةال  ع  هم ي

 التركيز " . –

 
 
 

 وكانت للدراسة الفروض التالية :
 يا  للاتعلم لةعاةاين اا تةاارا  القةليا  و توال  يروق ةين اا تةاارا  القةليا  والةع يا   -1

التمااااارين ةمعاااالوةم المعرياااام والمهاااااري ياااام كاااارب الياااا  للمالااااامي  التالريةياااا  ةتاااامثير  
 التركيز اإ راكم . –التنايس الذاتم والالماعم لذوي المعي 

ةاااين اا تةاااارا  القةليااا  توالااا  ياااروق ةاااين اا تةاااارا  القةليااا  والةع يااا  وااحتفااااظ  -2
التماارين لي  للمالاامي  التالريةيا  ةتامثير  والةع ي  للتعلم المعريم والمهاري يم كرب ا

 التركيز اإ راكم . –ةمعلوةم التنايس الذاتم والالماعم لذوي المعي 

ةااين اا تةااارا  القةلياا  والةع ياا  للااتعلم المعرياام هنااا  ا ااتمف ياام نعاا  الت ااور  -3
التماارين ةمعالوةم التناايس الاذاتم  والمهاري يم كرب الي  للمالاامي  التالريةيا  ةتامثير

 التركيز اإ راكم . –والالماعم لذوي المعي 
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واعاات  م  الةاحثاا  الماانهج التالريةاام لمالمااوعتين تالااريةيتين وا   ااال اسعاالو  الااذاتم 
 علم  ح   المالموعتين واسعلو  الالماعم علم اس ر .

 االستنتاجات : اهم وكانت
لاااام ياااااعلين ياااام تع أعاااالوةينالتنااااايس الالماااااعم "  –يالتنااااايس الااااذاتم  أعاااالوةم  ن -1

 المعلوما  المعريي  والتعلم المهاري للمهارا  قي  الةحم .

التنااااايس الالماااااعم " حققااااا ااحتفاااااظ المهااااااري  –يالتنااااايس الااااذاتم  أعاااالوةم  ن  -2
 للمهارا  قي  الةحم وااحتفاظ للمعلوما  المعريي  يم كرب الي  .

 
 
 
 
 
 
 
 (. 3443دراسة بيدال صال  المتولي )  3-3-3
وعاقتـ  بالقـدرم علـى اتتخـاذ القـرار  االستقبالي ( –يعابي المعرفي )االست األسلوب )
)  1. 

 الدراسة : فالهدا
ااعاتقةالم " لا   رؤعااء اسقعاام  –ةناء مقيااس لاعالو  المعريام ي ااعاتيعاةم  -1

 واإعممي  .  والفروس يم الامعا  ةغ ا  والمعتنصري  والتكنولوالي

لم " ل   رؤعاء اسقعام والفروس ااعتقةا –قياس اسعلو  المعريم ي ااعتيعاةم  -2
 واإعممي  .  يم الامعا  ةغ ا  والمعتنصري  والتكنولوالي

                                                           
 ، مص ر عةق ذكر  . 5001لم ؛ةي اء صالي المتو   -4
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ااعاااتقةالم " علاام وياااق متغيااار  –المقارناا  يااام اسعااالو  المعرياام ي ااعاااتيعاةم   -3
 الت صص.

ةناااء ا تةااار للقاا رب علاام ات اااذ القاارار لاا   رؤعاااء اسقعااام والفااروس ياام الامعااا   -2
 واإعممي  .  لتكنولواليةغ ا  والمعتنصري  وا

قياااس القاا رب علاام ات اااذ القاارار لاا   رؤعاااء اسقعااام والفااروس ياام الامعااا  ةغاا ا   -1
 واإعممي  .  والمعتنصري  والتكنولوالي

 المقارن  يم الق رب علم ات اذ القرار  علم ويق متغير الت صص. -1

و القااا رب   ااعااتقةالم "    – يالااا  العمقاا  ةاااين اسعاالو  المعرياام ي ااعاااتيعاةم  -1
علاام ات اااذ القاارار لاا   رؤعاااء اسقعااام والفااروس ياام الامعااا  ةغاا ا  والمعتنصااري  

 واإعممي  .  والتكنولوالي

 أعااام والفاااروس يااام الالامعاااا  الماااذكورب  اسقعاااامكانااا  عينااا  الةحااام هااام رؤعااااء   ذ
 واإنعاانم" رنيس قعام ويارس وحعا  الت صاص العلمام 192والةال  ع  هم النهانم ي

ااعااتقةالم "  –المعرياام ي ااعااتيعاةم  اسعاالو الةاحثاا  ةةناااء مقياااس لقياااس وقاماا  
 لقياس متغيري الةحموةناء ا تةار للق رب علم ات اذ القرار 

 

  .(3414دراسة بسمة نعيم محسن ) 3-3-2
ــة مقابــل  ــذوي المجابف ــة ل ــة مــا ورال اردراكي ــت ســتراتيجية المعرف ــيم وف ــيثير التعل )ت

 .1 ض المهارات األساسية بالكرم الطائرم (الحذر في تعلم واحتفاظ بع
 الدراسة : أهداف

 اسعاعاي الفنام يالتكنيا " لاةع  المهاارا   اس اءمهاري  لقياس  ا تةارا تصميم  .1
 ةالكرب ال انرب.

 ةالكرب ال انرب . اسعاعي تصميم تمارين مهاري  تعليمي  لتعلم ةع  المهارا   .2

 ةالكرب ال انرب . اسعاعي  معاع ب لتعلم ةع  المهارا  أ وا تصميم  .3

                                                           

 ، مص ر عةق ذكر  . 2010عن ؛ ةعم  نعيم مح -1
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التعااارف علااام تااامثير التعلااايم وياااق عاااتراتيالي  المعريااا  ماااا وراء اإ راكيااا  والمنهااااج  .2
المتةااا  لاااذوي المالازيااا  مقاةااال الحاااذر يااام تعلااام ةعااا  المهاااارا  اسعاعاااي  ةاااالكرب 

 ال انرب .

التعاارف علااام تااامثير التعلاايم وياااق عاااتراتيالي  المعرياا  ماااا وراء اإ راكيااا  والمنهااااج   .1
المتةاا  لااذوي المالازياا  مقاةاال الحااذر ياام احتفاااظ ةعاا  المهااارا  اسعاعااي  ةااالكرب 

 ال انرب .

واعااات  م  الةاحثااا  المااانهج التالريةااام ذي التصاااميم ألعااااملم الثناااانم وكانااا  عينااا     
الةحام تتمثاال ة اام  المرحلاا  الثانياا  ياام كليا  الترةياا  الرياضااي  / الامعاا  ةغاا ا  للعااام 

 الا  مقعامين  (58)قعم الصح  والترويي الةال  ع  هم  م (2010/2009)ال راعم 
وتااام تح يااا  العينااا  علااام وياااق اسعااالو  المعريااام    " –ج  –علااام ثااامم شاااع  ي   

 .    المالازي  مقاةل الحذر

 الدراسة:  ياتضفر 

هنا  يروق ذا   ال   حصاني  يم تمثير التعليم ويق عاتراتيالي  المعريا  ماا وراء  .1
المتةاا  لااذوي المالازياا  مقاةاال الحااذر ةااين اا تةااارا  القةلياا   والمنهاااج -اإ راكياا  

 والةع ي  يم تعلم ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب . 

هنا  يروق ذا   ال   حصاني  ةين تمثير التعليم ويق عتراتيالي  المعري  ماا وراء  .2
  الةع ياا  والمنهاااج المتةاا  لااذوي المالازياا  مقاةاال الحااذر ياام اا تةااارا -اإ راكياا  

 يم تعلم ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب .

هنا  يروق ذا   ال   حصاني  ةين تمثير التعليم ويق عتراتيالي  المعري  ماا وراء  .3
والمنهاااج المتةاا  لااذوي المالازياا  مقاةاال الحااذر ياام ا تةااارا  ااحتفاااظ  -اإ راكياا  

 لةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب . 

 
 االستنتاجات: أهم وكانت 

المناااهج التعليمياا  ي عااتراتيالي  المعرياا  مااا وراء اإ راكياا  والمنهاااج المتةاا  ياام  أن .1
 الكلي  " مناهج ياعل  يم تعلم المهارا  اسعاعي  قي  الةحم وةفروق م تلف  . 
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المنهاااج التعليماام المصاامم ويااق عااتراتيالي  المعرياا  مااا وراء اإ راكياا  ، أثةاا   أن .2
الفاعل لذوي المالازي  مقاةل الحذر يم تعلم واحتفاظ ةع  المهاارا   أهميتو وأثر 

   ضل من اسعلو  المتة  يم الكلي .اسعاعي  ةالكرب ال انرب وةشكل أي

ممنماااا  المنهاااااج التعليماااام المصاااامم ويااااق عااااتراتيالي  المعرياااا  مااااا وراء اإ راكياااا   .3
واحتفاااظ ةعاا   لل اام  المالااازيين والحااذرين ، يقاا  حقااق نتااانج ايالاةياا  ياام تعلاام

  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب . 

ال م  المالازيين يم المالموع  التالريةي  ل يهم القاةلي  علم ااحتفااظ ةشاكل   ن .2
 أيضل من ال م  الحذرين يم المالموع  ذاتها . 

ال م  الحاذرين يام المالموعا  الضااة   لا يهم القاةليا  علام ااحتفااظ ةشاكل   ن .1
 لمالازيين يم المالموع  ذاتها .أيضل من ال م  ا

 
 
 
 

 ( 3443 ) .ضيال حمود مولود حسندراسة 3-3-3

التمرينا  المركة  يم ت وير ةعا  العملياا  العقليا  واس اء المهااري لمعةاين  تمثير)
 1 ( الناشنين ةكرب الق م
 هدفت الدراسة :

ري لمعةااين أعاا ا  تمرينااا  مركةاا  لت ااوير ةعاا  العمليااا  العقلياا  واس اء المهااا -1
 الناشنين ةكرب الق م.

التعرف علم تمثير التمرينا  المركة  يم ت وير ةعا  العملياا  العقليا  لمعةاين  -2
 الناشنين ةكرب الق م.

                                                           
4

التمرينات المركبة في تطوير بعض العمليات العقلية واألداء المهاري لالعبين الناشئين  ضياء حمود مولود حسن؛ تأثير -

 .2001بكرة القدم,رسالة ماجستير ,كلية التربية الرياضية,جامعة ديالى,
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التعرف علم تمثير التمرينا  المركة  يام ت اوير اس اء المهااري لمعةاين الناشانين -3
 ةكرب الق م.

ناشااانين ةكااارب القاااا م يااام ناااا ي  يااااالم واالاااري الةحااام علاااام مالموعااا  مااان المعةااااين ال
 ا تارهم الةاحم ةال ريق  العم ي  . ا  اعة 11الرياضم والةال  ع  هم 

 التالية . وكانت للدراسة الفرضيات

والااااو  تاااامثير للتمرينااااا  المركةاااا  ياااام ت ااااوير ةعاااا  العمليااااا  العقلياااا  لمعةااااين  -1
 الناشنين ةكرب الق م.

ت ااوير اس اء المهاااري لمعةااين الناشاانين ةكاارب  والاو  تاامثير للتمرينااا  المركةاا  ياام -2
 الق م.

وقاااا  اعاااات  م الةاحاااام الماااانهج التالريةاااام للمالموعاااا  الواحاااا ب ذا  اا تةااااارين القةلاااام 
والةعا ي وحا   متغيارا  ةحثاو ةعا  اعاات مس آراء الم تصاين يام الاتعلم الحركام وعلاام 

م , تصاااااور العقلاااااالااااانفس الرياضااااام يكانااااا  متغيااااارا  العملياااااا  العقليااااا  ياانتةاااااا  ,ال
آراء الم تصااين ةكاارب القاا م وكاناا  متغياارا  اس اء  ااعااتالاة  الحركياا  ". واعاات مس

 المهاري ي ال حرال  , اإ ما  , المناول  و الته يف " وح   اا تةارا  لكل متغير .

 وبعد الجرالات البح  الميدانية استنتج :

يا  العقلي  ي ح ب اانتةاا ، للتمرينا  المركة  تمثير ايالاةم يم ت وير ةع  العمل -1
تركيااااز اانتةااااا ، التصااااور الةصااااري، التصااااور العاااامعم، تصااااور الحااااس حركاااام، 

 التصور اانفعالم، ااعتالاة  الحركي  " .
للتمرينا  المركة  تمثير ايالاةم يم ت وير ةعا  المهاارا  اسعاعاي  ي ال حرالا ،  -2

 المناول ، المراوغ ي ال  اس" ، الته يف ".

مركةااا  اسثااار اايالااااةم الكةيااار ضااامن الفنااا  العمريااا  ي الناشااانين" مااان للتمريناااا  ال -3
  مل تقةلهم وت ورهم يم ا تةارا  العمليا  العقلي  واس اء المهاري.
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اعت  ام التمرينا  المركة  ضمن المنهج الت ريةم يم مرحل  اسع ا  ال ااص، لاو  -2
  اسعاعاااي  لعينااا  اسثااار اايالااااةم الفعاااال يااام ت اااوير العملياااا  العقليااا  والمهاااارا

 الةحم.

 

 ( .3443) دراسة ) ك  بال كاكا حم  سعيد( 3-3-3
)تـيثير تمرينــات مركبــة علــى وفــت البرمجــة اللغويــة العصــبية فــي تطــوير االنســيابية 

 1 (والنقل الحركي ألدال بعض المهارات األساسية بالكرم الطائرم
 

 أه اف ال راع  :
ةرمالاااا  اللغوياااا  العصااااةي  للمالااااامي  وضاااا  تمرينااااا   اصاااا  علاااام ويااااق ةرنااااامج ال-1

الاااثمم يالعااامعي  ,الةصاااري  ,اللمعاااي  " لت اااوير اانعاااياةي  والنقااال الحركااام   التالريةيااا
 س اء ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب ل   ال م  .

الاثمم   التعرف علم الفاروق ةاين اا تةاارا  القةليا  والةع يا   للمالاامي  التالريةيا -2
لةصاااري  ,اللمعاااي  " والضااااة    لت اااوير اانعاااياةي  والنقااال الحركااام س اء يالعااامعي  ,ا

 ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب ل   ال م  .

الاااااثمم   التعااااارف علااااام الفاااااروق ةاااااين اا تةاااااارا  الةع يااااا   للمالاااااامي  التالريةيااااا -3
م س اء يالعااامعي  ,الةصاااري  ,اللمعاااي  " والضااااة    لت اااوير اانعاااياةي  والنقااال الحركااا

 ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب ل   ال م  . 

التعاارف علاام التةاااين ياام نعااة  الت ااور ةااين اا تةااارا  القةلياا  والةع ياا   للمالااامي  -2
الثمم يالعامعي  ,الةصاري  ,اللمعاي  " والضااة    لت اوير اانعاياةي  والنقال   التالريةي

 كرب ال انرب ل   ال م  .الحركم س اء ةع  المهارا  اسعاعي  ةال
 

 الدراسة :فرضيات 

                                                           
 .، مص ر عةق ذكر   2000؛ كو زال كاكا حمو ععي   -4
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الاثمم   يروق ذا   ال   حصاني  ةين اا تةارا  القةلي  والةع ي   للمالاامي  هنا-1
يالعمعي  ,الةصري  ,اللمعي  " والضاة    لت وير اانعاياةي  والنقال الحركام   التالريةي

 . س اء ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب ل   ال م 

  هناااا  ياااروق ذا   الااا   حصااااني  ةاااين اا تةاااارا  الةع يااا   للمالاااامي  التالريةيااا -2
الااثمم يالعاامعي  ,الةصااري  ,اللمعااي  " والضاااة    لت ااوير اانعااياةي  والنقاال الحركاام 

 س اء ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب ل   ال م  .

لقةليااااا  والةع يااااا   للمالاااااامي  هنااااا  ا اااااتمف يااااام نعاااااة  الت اااااور ةااااين اا تةاااااارا  ا-3
الثمم يالعامعي  ,الةصاري  ,اللمعاي  " والضااة    لت اوير اانعاياةي  والنقال   التالريةي

 الحركم س اء ةع  المهارا  اسعاعي  ةالكرب ال انرب ل   ال م  .

تااام   ذأالريااا  ال راعااا  علااام عينااا  مااان  لةااا  كليااا  الترةيااا  الرياضاااي  /العاااليماني       
 الااا   "20يغااا  العينااا  حيااام ةلنااا  علااام وياااق الةرمالااا  اللغويااا  العصاااةي  تقعااايم العي

والضاااة   " واعاات  م   يواللمعايالعامعي  والةصااري   اام  لكال مالموعاا   "10يةواقا  
وةاارامج  يالفياا يو حياام اعاات  م  الةاحثاا  التصااوير الماانهج التالريةاام ياام هااذ  ال راعاا  

 أراءالتم ح تها ةعا  اعات مس  للمتغيرا  يم اعت راج الةيانا  ر  يش"االحاعو  ي 
 .ال ةراء والم تصين

 االستنتاجات : أهموكانت 
نتيالااااا  اعااااات  ام  واس اءقااااال الحركااااام والنظهاااااور تااااامثير ايالااااااةم يااااام اانعاااااياةي   -1

 ويق الةرمال  اللغوي  العصةي  .التمرينا  المركة  

لي  الفاروق وان أيضاظهور ت ور ايالااةم ةاانعاياةي  ة الا  مؤشار العارع  الزاويا  -2
ياام مهااارا  اإرعااال وااعااتقةال واإعاا ا  ةااين الركةاا  والالااذس ا تلفاا  ةااين المالااامي  
يالعمعي  والةصري  واللمعي  والضاة   " وأيضا يم نفس المتغير ةين الكتف والمرياق 

 مقارن  ةالمالموع  الضاة   .

العارع  اانعياةي  ة الا  مؤشار  مالموع  يم ت ور أيضلالمالموع  العمعي  هم -3
الزاوي  التم ع ها الةاحم مؤشرا  لت اور الاتعلم مان  امل الةرمالا  اللغويا  العصاةي  

.   
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ظهور ت ور ايالاةم ةاانعاياةي  ة الا  مؤشار النقال الحركام يالفارق ةاين الز اوم " -2
وان أيضااالي  الفاااروق يااام مهاااارا  اإرعاااال وااعاااتقةال واإعااا ا  ةاااين الركةااا  والالاااذس 

   يالعااامعي  والةصاااري  واللمعاااي  والضااااة   " وأيضاااا يااام نفاااس ا تلفااا  ةاااين المالاااامي
 المتغير ةين الكتف والمريق مقارن  ةالمالموع  الضاة   .  

ظهر ا اتمف يام نعا  ت اور اانعاياةي  ة الا  مؤشار النقال الحركام يالفارق ةاين -1
 ةين المالامي  يالعمعي  والةصري  واللمعي  والضاة   " . الز وم " 

ةاين المالاامي   لمالموع  العمعي  هم أيضل مالموع  يام ت اور اس اءا أنيمحظ -1
 الثمم ةاعت  ام الةرمال  اللغوي  العصةي  .  

 
 مناقشة الدراسات السابقة :

ماان  اامل ا اامس الةاحاام علاام ةعاا  ال راعااا  التاام تتعلااق ةموضااوس ةحثااو نوعااا مااا 
يياا  ياام المالااال المعر  اسعااالي ا تااار الةاحاام  مااس  راعااا  تناولاا  ثاامم  راعااا  

  امعاااا المهاااااري ياااام  صوصااااي  اللعةاااا  وال اس اءوالراةعاااا  تناولاااا   وغياااار  الرياضاااام
 كان  مؤشرا  التشاةو واا تمف كما يلم :  ذ تناول  اانعياةي  .

 
 

 األهداف :
 ن أه اف  ال راعا  العاةق  لاعالي  المعريي  يم المالال الرياضم ي راعا  أاء -1

المنهج التعليمام علام العينا  المقعام  وياق  تمثيرالتعرف علم ,ةعم  " كان  تتضمن 
المتةا  يام ال راعاا  , وهاو يشااةو هاا ف الةاحام يام التعاارف المعرياام  اسعالو مقيااس 

 علم تمثير المنهج يم العين  ,كذل  التعرف علم الفروق الفر ي  ةين اا تةارا  .

المنهج التعليمام المعا   أو اسعلو وا تلف  اسه اف ةين ال راعا  أعم  يم نوس -2
 او المعت  م .

ال راعااا  هااام ةنااااء  أهااا افكانااا   عااان  راعااا  ةيااا اء المتاااولم  ذ اسهااا افوا تلفااا  -3
وقيااس هاذا المعريم ااعتيعاةم ااعتقةالم والق رب علام ات ااذ القارار  لاعلو مقياس 
 . اسعلو 
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لمهااري لمعةام كارب ا اس اءم   راع  يضياء حمو  "يم ت اوير  اسه افوتتشاةو -2
 المتعلق  ةالعمليا  العقلي  . اسه افالق م وت تلف يم ةاقم 

ياام  اسعاعااي  راعاا  يكااو زال " يكااان الهاا ف هااو ت ااوير اانعااياةي  للمهااارا   أمااا-1
 الةاحم . أه افال راع  وهو اح  

لكاااال ال راعااااا  ياااام المالااااال  الهاااا ف الاااارنيس  ننالاااا   أعاااام مااااا ذكاااار ماااان  اااامل 
وحعااا  اللعةااا  وهاااو ماااا يحااااول  اسعاعاااي ت اااوير الاااتعلم للمهاااارا  الرياضااام هاااو 

 الةاحم تحقيقو .
 المنهج المستتخدم :

, ةعم  ,ضاياء  أاءاعت  م الةاحم المنهج التالريةم يهو ةذل  يتوايق م   راع  ي
ج هي راعا  ةيا اء " يكاان المان أماا,كو زال " يم نوس المنهج وي تلف يم التصاميم ,

 .   الوصفم هو المعت  م
 
 
 
 

 العينة :
كان  عين  الةاحم من المعةين الناشانين ةكارب القا م وهاو ماا ي ااةق عينا  يضاياء -1

 حمو  " ويم نفس الت صص .

كاناا  عينااتهم ماان  اام    ذ,ةعاام , كااو زال "  أاءوا تلفاا  العيناا  عاان  راعاا  ي -2
يم ةعا   روسوالف اسقعامرؤعاء الترةي  الرياضي  و راع  يةي اء " التم كان  عينتها 

 حيم ا تلف  العين  يم الت صص وا تلف  كذل  يم العمر . الكليا  

 اشتمل  عين  المي  ال راعا  علم الذكور . -3

 
وياام اإالااراءا  الةحثياا  اعاات  م الةاحاام اا تةااارا  المهارياا  وهااو يوايااق  راعااا  

يتفاق   ذالتحليال الحركام وةارامج الحاعاو   أيضاا  عات  م وةعم  وضاياء " واُ  أاءي
 م   راع  يكو زال " يم حين كان   راع  ةي اء المتولم تعت  م الورق  والقلم .
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المهااري ما   راعا   اس اءكرب الق م ويتفق ةذل  مان ناحيا  ةالةاحم  راعتو  وأالر 
كارب ةاس ر  والتم تناولا  اسعاالي  المعرييا  يضياء حمو  " يم كان  ال راعا  

 رج المالال الرياضم .الي  وال انرب واس ر  كان   ا
والاو  ياروق ةاين اا تةاارا  القةليا  والةع يا     لامنتانج ال راعاا  يكانا  تشاير  أما

 للعين  الواح ب وكذل  ةين اا تةارا  الةع ي  للعينا  الم تلف .
 االستفادم من الدراسات السابقة :مدا 

تنظايم العينا  اعتفا  الةاحم من ال راعا  العاةق  يم تنظيم   وا  ال راعا  ويام 
وتقعيمها وتكايؤهاا وتالانعاها وكيفيا  تصاميم الالا اول اإحصااني  ووعاانلها وكاذل  
يم ت ةياق اا تةاارا  واعات  ام اسالهازب واس وا  المناعاة  اعايما يام ماا ي اص 
التصااااوير وأ واتااااو وةرامالااااو واعاااات  ام ال راعااااا  كمصاااا ر ماااان مصااااا ر ال راعاااا  

  الحالي  . 
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جراءاته الميدانية : -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث : 3-7

يعــــــــد امتيــــــــار المــــــــنهج الم وــــــــن مــــــــ   بيعــــــــة م ــــــــ  ة البحــــــــث و  دا ــــــــه مــــــــ       
ذلــــــظ التن ــــــين  مــــــنهج البحــــــث  ــــــو   ،المت  بــــــاو ال ــــــرورية  ــــــ  البحــــــث الع مــــــ  

الف ــــــرد المتــــــدام   ــــــ  الدرالــــــة الع ميــــــة  و  ــــــو الم ــــــواو الف ريــــــة التــــــ  يلــــــ  ها 
  1.لح  م   ة معينة   الباحث

لــــــتمدن الباحــــــث المــــــنهج التجريبــــــ  ذو مجمــــــو تي  تجريبيــــــة لم ومتــــــه ل بيعــــــة او    
ـــــــــ  تحـــــــــدد المـــــــــنهج الملـــــــــتمدن  ،الم ـــــــــ  ة المـــــــــراد ح هـــــــــا  ال  الم ـــــــــ  ة  ـــــــــ  الت

 ـــــــو مـــــــنهج    ـــــــالمنهج التجريبـــــــ   ،ل حصـــــــو    ـــــــل المع ومـــــــاو والنتـــــــاوج الد ي ـــــــة 
لح ي ــــــــ  لفــــــــرو  الع  ــــــــاو الماصــــــــة البحــــــــث الوحيــــــــد الــــــــذد يم نــــــــه االمتبــــــــار ا

لحـــــــ    مـــــــا ا   ـــــــذا المـــــــنهج يمثـــــــ  اال تـــــــراب ا  ثـــــــر صـــــــد ا   ،باللـــــــبب  و ا ثـــــــر 
  ــــــ   ــــــ  الــــــهاماته  ،العديــــــد مــــــ  الم ــــــ  و الع ميــــــة بصــــــور   م يــــــة ون ريــــــة 

 .2    ت دن البحث الع م     الع ون اإلنلانية واالجتما ية

ـــــــــ  الباحـــــــــث تصـــــــــمين المجمـــــــــو تي  ذاو اال    ـــــــــ  والبعـــــــــدد واتب ـــــــــاري  ال ب    دمتب
 . ياس المجمو تي   ب  وبعد التجربة 

 

 

 

                                                           
جامعة بغداد  ،؛ بغداد      بحاث التربية الريا ية دلي  البحاثنورد ابرا ين ال وظ ورا   صالح ال بيل ؛  - 1
 . 15ص ،  4002، 

ال ا ر   ،  البحث الع م     التربية الريا ية و  ن النفس الريا  محمد حل    ود و لامة  ام  راتب؛  - 2
 . 452ص ،  5111،  دار الف ر العرب   ، 
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 ( يو ح التصمين التجريب  ل بحث 5جدو  ) ال

 المجمو ة
 

 البعدد المتغير الملت   ال ب  

 ا داء المهارد االلتيعاب
 

 
 

 المنهج التع يم 

 ا داء المهارد
 

 االنليابية االنليابية
 ا داء المهارد ردا داء المها االلت بال 

 االنليابية االنليابية
 

 مجتمع البحث وعينته : -3-7

مــــــــ  ا مــــــــور الواجــــــــب مرا اتهــــــــا  ــــــــ  البحــــــــث الع مــــــــ  امتيــــــــار  ينــــــــة تمثــــــــ          
ــــة  ــــه العين ــــة ارتبا ــــا وثي ــــا ب بيعــــة المجتمــــ  المــــ موذ من المجتمــــ  ا صــــ  اذ تــــرتب  العين

الـــــذد يجــــرد الباحـــــث مجمـــــ  ومحـــــور  ونهــــا تمثـــــ  الجـــــجء الـــــذد يمثــــ  مجتمـــــ  ا صـــــ  
 .1   م ه   يه

ــــــار الباحــــــث مجتمــــــ    ــــــذا امت ــــــل البحــــــث   ل ــــــة الدرجــــــة ا ول ــــــ   ندي ــــــ  ال ب ــــــ  تمث  والت
( 51-51) ب  مـــــار 4050ب ـــــر  ال ـــــدن  ـــــ  محا  ـــــة ديـــــالل ل مولـــــن ال ـــــرود  ل نا ـــــوي 

نـــــــادد ل المبتـــــــدوي   بـــــــال  بي(   مـــــــا  ينـــــــة البحـــــــث  تمث ـــــــو 520والبـــــــال   ـــــــدد ن )  
وال بــــــ  نــــــادد  ( ال ــــــب42لل الريا ــــــ  ب ــــــر  ال ــــــدن ل نا ــــــوي  والبــــــال   ــــــدد ن )  ديــــــا

ـــــال   ـــــدد ن ) ـــــدن ل نا ـــــوي  والب (ال ـــــب و ـــــا  المجمـــــو  51المـــــالص الريا ـــــ  ب ـــــر  ال 
(ال ـــــــب مــــــــ  نـــــــادد المــــــــالص 51(ال ــــــــب عتـــــــن الــــــــتبعاد )24ال  ـــــــ  لعينــــــــة البحـــــــث )

(ال ـــــــب 42)لبحـــــــث صـــــــبح  ـــــــدد  ينـــــــة ا اذالريا ـــــــ  إلجـــــــراء التجربـــــــة االلـــــــت   ية 
  %.52وبنلبة 

                                                           
دم  الل منا ج البحث الع م     التربية والع ون م بد الرحم  ال ندرد ومحمد  بد الداين ؛   بد اهلل - 1

 . 502ص ،  5111، م بعة الف ح ل ن ر والتوجي   ،ال ويو  ، 4 ،  اإلنلانية 

 (.1* انظر الملحق رقم )
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ـــــل بعـــــدي                  ـــــذد يحتـــــود    ـــــل و ـــــى ا لـــــ وب المعر ـــــ  ال ول ـــــد تـــــن  ت لـــــين العينـــــة   
) االلــــــــتيعاب م ابــــــــ  االلــــــــت با  ( والــــــــذد صــــــــممته )بيــــــــداء المتــــــــول  (  بعــــــــد توجيــــــــ  
االلــــــــتمار  الماصــــــــة ل يــــــــاس  ــــــــذا ا لــــــــ وب المعر ــــــــ    ــــــــل ال  بــــــــي  وبعــــــــد ا  تــــــــن 

ـــــث تو ـــــيح   ـــــراو ـــــة   ـــــل االلـــــتمار  حي ـــــاس  والتع يمـــــاو الماصـــــة باإلجاب يوجـــــد  الم ي
  حد    ل ل م ياس وحد  دنل .

 (4جدو  ) ال

 يبي  نتاوج م ياس ا ل وب المعر   )  االلتيعاب م اب  االلت با  (

 المتغيراو        

 العينة       

 ــــــــــــــــــــــــــــدد 
 العينة

الولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 الحلاب 

االنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  
 المعيارد

 المدى

 511-501 40 521 42  النهاوية  ينة البحث

 ينـــــة البحـــــث  ـــــ  ا لـــــ وب  و  ـــــل درجـــــا تـــــن التعـــــر وبعــــد جمـــــ  النتـــــاوج وتفريغهـــــا   
ــــــظ لــــــو  نلــــــتمر  المتولــــــ او الحلــــــابية   ،المعر ــــــ   ــــــار بعــــــد ذل حلــــــب الجــــــدو   دن

واالنحرا ـــــــاو المعياريـــــــة والمـــــــدياو ل عينـــــــة وحلـــــــب البعـــــــدي   ـــــــ    ـــــــل حـــــــد  وحلـــــــب 
  (.1)الجدو  

 ( 3الجدول )

 يبي  المتول او الحلابية واالنحرا او المعيارية والمدياو ل عينة

حجن  المعالجاو       العينة
 العينة

االنحرا   الول  الحلاب 
 المعيارد

 المدى

 541-501 1404 552422 50 االلتيعاب

 511-511 1455 511441 1 االلت با 



جراءاته الميدانية )الباب الثالث   . ...............(........ منهج البحث وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

17 

عــــد الــــتبعاد الــــذي   انــــو   ــــل  لــــاس ذلــــظ تــــن ت لــــين العينــــة الــــل مجمــــو تي  تجريبيــــة ب
  = الـــــــتيعاب   -)س    اذ(وحلـــــــب تع يمـــــــاو الم يـــــــاس 512 -541درجـــــــاتهن بـــــــي  )

 ـــــــان الباحـــــــث بـــــــ جراء  ثـــــــن ( ال بـــــــي  .1( و )س+   = الـــــــت بال  ( والبـــــــال   ـــــــدد ن )
التجــــانس لعينــــة البحــــث  ــــ  المتغيــــراو التــــ   ــــد ي ــــو  لهــــا تــــ ثير   ــــل نتــــاوج البحــــث و 

  االلتـــــواء وحلــــــب العمـــــر ( و ــــــ   ريـــــى معامــــــ –الــــــوج   –المتغيـــــراو  ــــــ  ) ال ـــــو  
 (.2الجدو  )

 (2جدو  ) ال  

 يبي  تجانس العينة

 المعالجاو        

 المتغيراو

الولـــــــــــــــــــــ  
 الحلاب  

االنحـــــــــــــــــــــــــــــــرا  
 المعيارد 

  دد العينة معام  االلتواء الولي 

  5611 ال و  )لن(
06012 562 -0421          

     51      

 

 

 0611 1264 1612 11620 ال ت ة  ) غن(

 5654- 514 1624 511622 العمر) هر(

ـــــي  ) 1مـــــ  الجـــــدو  ) ـــــل   ( ممـــــا يـــــد1ع+1-( يتبـــــي  ا  معامـــــ  االلتـــــواء انحصـــــر ب   
 تجانس العينة .

 م يـــــــة الت ـــــــا   ل مهـــــــاراو  يـــــــد البحـــــــث ملـــــــتمدما الولـــــــاو   جـــــــراءاالباحـــــــث   مـــــــدو    
 (.1اإلحصاوية المنالبة ع وحلب الجدو  )
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 (1لجدو  )ا

 الدرالةت ا   العينة    المهاراو  يد 

 المعالجاو و

 

 المتغيراو

وحد  
 ال ياس 

 الداللة  t يمة  االلتيعاب  االلت بال 

 الجدولية ة المحلوب   س   س

  06111 5611 26100 4611 1622 درجة التهدي   5

 

 

4655 

   واو 

   واو  .0.27 04121 14200 04202 14000 درجة  المناولة  4

   واو  06115 5602 40611 56010 40642 ثانية الدحرجة   1

انليابية  2
 التهدي 

 غن 
 عنعثا

   واو  06414 22611 501621- 11611 551614-

   واو  5605 20651 1621- 11611 41641  انليابية المناولة  1

    واو 5614 50621 51622 12614 11621  انليابية دحرجة  1

 (0601( وبملتوى داللة )52تحو درجة حرية )

 .(  دن وجود  روى بي  المجمو تي     امتباراو المهاراو  يد البحث  1ويبي  الجدو  )

 : واألجهزة واألدوات وسائل جمع المعلومات – 3-3

 : الوسائل المستخدمة بالبحث 

 ادر والمراج  العربية وا جنبية .المص -

 الم اب و ال مصية . -

 لتبيا  .اال -

 االمتباراو . -

 والممتصي . آراء المبراء -
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 : األجهزة واألدوات المستخدمة بالبحث 

 م عب  ر   دن . -

 ( . 50 ر   دن  دد )  -

 .   ر ة م ونة لت لين المرمل -

 بورظ . -

 صا ر  .  -

 لا ة تو يو . -

 . p4جهاج  ومبيوتر -

 ( 4001برامج )دارو  ش ع وتو اد .ا ل   -

   . ( g 1+ ران )  DVD+   راص  وديي اليو   -

  وامص . -

 ميجا + ري   ياس. -

 (  او ة اللر ة.Sony اميرا نو  ) -

     تحديد متغيرات البحث : - 3-7

جـــــــــــراء الم ـــــــــــاب و ال مصـــــــــــية     بعـــــــــــد اال ـــــــــــ     ـــــــــــل المصـــــــــــادر الع ميـــــــــــة وا 
ــــــــدن   والــــــــت     راء الممتصــــــــي  ــــــــظ و ــــــــر  ال  ــــــــتع ن الحر ــــــــ  والبايومي اني ــــــــ  ال  

ــــــــــا ــــــــــل ام انيــــــــــة  ي ــــــــــد البحــــــــــث ) االنلــــــــــيابية وا داء ل تعــــــــــر     س المتغيــــــــــراو  ي
لـــــــــتمرا  الفـــــــــروى بـــــــــالجمن نلـــــــــيابية ب المهـــــــــارد ( . حـــــــــدد الباحـــــــــث  متغيـــــــــراو اال

الــــــــجمن  ــــــــو م  ــــــــر ل نلــــــــيابية  دالحر ــــــــ  لجلــــــــن ال  ــــــــب المــــــــ دد   ــــــــ  ويعــــــــ
 .بي  الجمن ا و  والثان  ىوذلظ     ريى الفر  .1 )صريح  بد ال رين (

                                                           

 (.2 ان ر الم حى ر ن )

، بغداد ، دار ال تب والوثاوى ،  ت بي او البايومي انيظ    التدريب الريا  صريح  بد ال رين الف    ؛  - 1
 . 255ص ، 4050

 (.5  ان ر الم حى ر ن )
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ـــــ    ـــــة  ـــــ   مـــــا الممتصـــــي   ـــــ  ال ـــــل ا  الملـــــاراو الحر ي تع ن الحر ـــــ     ـــــاروا ال
م  ــــر ل نلــــيابية وذلــــظ  ــــ   ريــــى تحديــــد ن  ــــة  ــــ  جلــــن ال  ــــب المــــ دد  ــــذر 
الن  ـــــة ترلـــــن مـــــ  متصـــــ  حتـــــل نهايـــــة الحر ـــــة  ـــــ   ريـــــى برنـــــامج )دارو  ـــــش( 
 ــــذا المـــــ  المتصــــ   مـــــا يرلــــن منحنيـــــاو بـــــدو  جوايــــا و ـــــذر تــــد    ـــــل االنلـــــيابية 

يــــاو تتم  هـــــا جوايــــا حـــــاد   تــــد    ـــــل انعــــدان االنلـــــيابية  ــــ  جـــــجء و مــــا يرلـــــن منحن
ـــــا وبمـــــا ا   ـــــد  الباحـــــث  ـــــو  ـــــه المـــــ  المتصـــــ  جواي ـــــذد رلـــــن  ي مـــــ  الحر ـــــة ال
ــــة امــــذ الباحــــث بالم  ــــري  جيــــاد   ــــ  د ــــة  انلــــيابية الحر ــــة مــــ  البدايــــة الــــل النهاي

 المع ياو .

الـــــــتمار  االلـــــــتبيا   مـــــــا متغيـــــــراو ا داء المهـــــــارد  عمـــــــد الباحـــــــث الـــــــل توجيـــــــ     
الماصـــــــــة بالمهـــــــــاراو ا لالـــــــــية ب ـــــــــر  ال ـــــــــدن وبعـــــــــد ذلـــــــــظ الـــــــــتمار  االمتبـــــــــاراو 

الممتــــــار  وحلــــــب  راء الممتصــــــي  وا تمــــــاد االمتبــــــاراو التــــــ  حصــــــ و  ول مهــــــارا
   ل ا بر نلبة .

 

 تحديد المهارات االساسية بكرة القدم :  -3-7-7

او ا لالـــــــــية التـــــــــ  مو ـــــــــحا  يهـــــــــا المهـــــــــار   ـــــــــان الباحـــــــــث بتصـــــــــمين الـــــــــتمار   
ـــــــل الممتصـــــــي  الـــــــتمر  الباحـــــــث  اجتمعـــــــو المصـــــــادر   يهـــــــا وبعـــــــد  ر ـــــــها   

%  مـــــا 10التـــــ  حصــــ و   ـــــل نلـــــبة  والنلــــب الموويـــــة ل مهـــــاراو وامتــــار المهـــــارا
 ـــــوى م ربـــــة الـــــل ا بـــــر  ـــــدد صـــــحيح ع و انـــــو المهـــــاراو  ـــــ  الدحرجـــــة والمناولـــــة 

 والتهدي  و ما مبي     الجدو   دنار . 

 

 

 

 ( 1) الجدو  
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 يبي  المهاراو ا لالية ب ر  ال دن والنلب المووية

 ت
 المهارات األساسية

عدد 
 اآلراء

 األهمية النسبية
المهارات 
 المختارة

  %21 1 المراوغة 1

 ے %12 2 الدحرجة 2

 ے %12 2 التهديف 3

 ے %500 1 المناولة 4

  %14 1 اإلخماد 5

  %10 2 ضربة الرأس 6

 

 بارات المستخدمة في البحث :تحديد االخت 3-7-7

بعــــد الــــتمرا  المهــــاراو  يــــد البحــــث صــــمن  الباحــــث الــــتمار  الــــتبيا  ل متبــــاراو 
ـــــة  ـــــن   المهاري ـــــد البحـــــث وت ـــــاراو ل ـــــ  مهـــــار  مـــــ  المهـــــاراو  ي ـــــ ث امتب وو ـــــ  ث

مـــــ  حيــــــث  نلــــــبة ر ـــــها   ـــــل الممتصــــــي  وامتـــــار الباحــــــث    ـــــل  االمتبـــــاراو 
 و ما مبي     الجدو   دنار .تر يح الممتصي  لهذر االمتباراو 

 ــــــــــــ
 (.7*انظر الملحق رقم )

 ( 1الجدول ) 

 يبين المهارات المختارة واالختبارات والنسب المئوية

 الختبارات األداء المهاري
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المهــــــــــــــــــــارة  ت
 المختارة 

 النسبة عدداالراء االختبارات 

 
 
7 
 

 
 

 التهديف 

امتبــــــار تهــــــدي  لــــــب   ــــــراو بعــــــد  -5
  امص .الرجو  الل ال

7 73% 

ــــــــــار التهــــــــــدي  نحــــــــــو  ــــــــــد   -4 امتب
 مرلون   ل الجدار .

0  

التهـــــدي  بعـــــدد مـــــ  ال ـــــراو نحــــــو  -1
  د  م لن الل مربعاو .

    7   
 

87 % 

 
 
 
7 
 

 
 
 

 الدحرجة

( 50دحرجـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــر  بـــــــــــــــــــي  ) -5
ـــــــا الملـــــــا ة   ـــــــوامص ذ ابـــــــا واياب

 ن. 561بي   امص و مر 

 
7 

 
87 % 

ـــــي  ) -4 (  ـــــوامص 1دحرجـــــة ال ـــــر  ب
 ا وايابا .ذ اب

7 73% 

الدحرجــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــال ر  والو ــــــــــــــــــو   -1
 المفاجئ.

0  

 
 
3 
 
 
 

 
 

 المناولة

مناولــــــة ال ــــــر  نحــــــو ثــــــ ث دواوـــــــر  -5
 مرلومة   ل ا ر  .

7 87 % 
 

ـــــــــة نحـــــــــو  -4 ـــــــــار التلـــــــــ ن والمناول امتب
 ممس   دا  صغير  .

0  

 %73 7 امتبار المناولة المرتد  . -1

    

ــــــــاراو اإلالــــــــتمار   مــــــــرى لتر ــــــــيح  مــــــــا صــــــــمن الباحــــــــث  نلــــــــيابية ل مهــــــــاراو امتب
تحصــــــ  امتبــــــاراو ل ــــــ  مهــــــار  وامتيــــــار االمتبــــــاراو التــــــ   ةالممتــــــار  وبوا ــــــ  ث ثــــــ

مـــــ  حيـــــث تر ـــــيح اللـــــاد  الممتصـــــي   ـــــ   ـــــذا المجـــــا  و مـــــا    ـــــل    ـــــل نلـــــبة
 مبي     الجدو   دنار .

 ( 1الجدو  ) 
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 يبي  المهاراو الممتار  واالمتباراو والنلب المووية

 ةاالنليابي المتباراو

عدد  االختبارات المهارة   ت
 االراء

 النسبة   

 
 
7 
 

 
 

 التهديف

ـــل ا مـــان ثـــن التهـــدي   -5 د ـــ  ال ـــر  ال
 الل المرمل .

 
7 

 

 
77% 

الدحرجـــــة بـــــال ر  ثـــــن التهـــــدي  الـــــل  -4
 المرمل .

7 7727% 

 %7727 7 التهدي  م  الثباو .  -1

7  
 الدحرجة

 ( ن .51الدحرجة لملا ة ) -5

 
 

1 
 
 87% 

 
 %73 7 ( ن . 40الدحرجة لملا ة ) -4

  0 الدحرجة بي  ال وامص  -1
 
3 
 
 
 
 

 
 

 المناولة

د ــــ  ال ــــر  الــــل اإلمــــان ثــــن المناولــــة  -5
 الل  د  صغير .

 
7 

 
  21 % 

ـــــن المناولـــــة الـــــل  -4 الدحرجـــــة بـــــال ر  ث
  د  صغير .

7 77% 

 المناولة م  الثباو. -1

 
 

       0 

 

 االنسيابية . قياس -3-7-3

 التهديف ..: أوال

 الن االمتبار : د   ال ر  ثن التهدي  . -
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 الهد  م  االمتبار :  ياس انليابية التهدي  .  -

الملـــــــــــــــتمدمة :  ـــــــــــــــر   ـــــــــــــــدن ع ـــــــــــــــري  ع يـــــــــــــــاس ع  ـــــــــــــــاميرا ع حامـــــــــــــــ   ا دواو -
  اميراعب ارياو   ن .

ـــــل بعـــــد  ـــــار :ي ـــــ  ال  ـــــب    ـــــة الجـــــجاء  1-1مواصـــــفاو االمتب ن  ـــــ  مـــــ  من  
امـــــــ   ـــــــوس الجــــــــجاء ويـــــــر   م ـــــــ  ال ـــــــر  ويـــــــ دد مهــــــــار  ويـــــــد   ال ـــــــر  الـــــــل د

 التهدي  لح ة وصوله ل  ر  .

 :طريقة القياس -

( يابانيــــــــــة الصــــــــــن  ذاو لــــــــــر ة  او ــــــــــة sonyنــــــــــو  ) تثبــــــــــو  ــــــــــاميرا ر ميــــــــــة      
ــــــــــل الجانــــــــــب 5621ن( وبارتفــــــــــا  )1411)ص/ثــــــــــا(  ل بعــــــــــد 450)  ا يمــــــــــ ن( و  

ــــــــ  اال ــــــــ  مرح ت ــــــــة حر ــــــــة ال  ــــــــب   ــــــــن ل  ــــــــب المــــــــ دد لتغ ي ــــــــد   ث لــــــــتناد وال
.وتح يـــــ  التصـــــوير الفـــــديود الملـــــج  بوالـــــ ة بـــــرامج حديثـــــة متمصصـــــة التهـــــدي  

)مونتـــــا  +تح ي (ل حصـــــو    ـــــل  ـــــين ر ميـــــة تمثـــــ   يمـــــة الجمـــــون بـــــي  المـــــرح تي  
و ـــــــذلظ  وبالتـــــــال  الـــــــتمرا  االنلـــــــيابية  ـــــــ   ريـــــــى الفـــــــروى بـــــــي  ت ـــــــظ الجمـــــــون .

   نلتمر  الملار الحر   ل   ال ب.

 بار المناولة .ثانيا :اخت

 الن االمتبار :د   ال ر  ثن المناولة .

 الغر  م  االمتبار :  ياس انليابية المناولة .

ــــــدن  ــــــورظ، ا دواو الملــــــتمدمة : ــــــر    ــــــاس ع ــــــاميرا عحامــــــ   صــــــنا   ب ع ــــــري   ي
  اميرا.

 يــــــد   (1ن-2 ) ــــــوس الجــــــجاء بملــــــا ة  مــــــانال  بــــــي    مواصــــــفاو االمتبــــــار :ي ــــــ
لجـــــجاء ثــــن يـــــر   لي حـــــى بهـــــا ثـــــن يـــــ دد  م يـــــة ا مـــــ   ـــــوسدا الـــــلال  ــــب ال ـــــر  

 المناولة الل االهد  .
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 طريقة القياس : -

( يابانيــــــــــة الصــــــــــن  ذاو لــــــــــر ة  او ــــــــــة sonyنــــــــــو  ) تثبــــــــــو  ــــــــــاميرا ر ميــــــــــة      
ــــــــــل الجانــــــــــب ا يمــــــــــ  5621ن( وبارتفــــــــــا  )1411ص/ثــــــــــا(  ل بعــــــــــد )450) ن( و  

تناد والــــــد   ثــــــن  داء ل  ــــــب المــــــ دد لتغ يــــــة حر ــــــة ال  ــــــب  ــــــ  مرح تــــــ  االلــــــ
ـــــة متمصصـــــة  ـــــرامج حديث ـــــديود الملـــــج  بوالـــــ ة ب ـــــ  التصـــــوير الف ـــــة .وتح ي المناول
)مونتـــــا  +تح ي (ل حصـــــو    ـــــل  ـــــين ر ميـــــة تمثـــــ   يمـــــة الجمـــــون بـــــي  المـــــرح تي  

و ـــــــذلظ وبالتـــــــال  الـــــــتمرا  االنلـــــــيابية  ـــــــ   ريـــــــى الفـــــــروى بـــــــي  ت ـــــــظ الجمـــــــون . 
 نلتمر  الملار الحر   ل   ال ب.

 اختبارات الدحرجة ...ثالثا:

 ن( .51لملا ة)لألمان الن االمتبار :الدحرجة بال ر   -

 الغر  م  االمتبار : ياس انليابية الدحرجة . -

 ، ــــــــــاميرا ،  ــــــــــوامص  ، لــــــــــا ة تو يــــــــــو  ،ا دواو الملــــــــــتمدمة : ــــــــــر   ــــــــــدن  -
 .حام   اميرا 

ــــــار : -  داء يبــــــد  ال  ــــــب بــــــ اذ ،ن ( بال ــــــوامص 51تحــــــدد   ) مواصــــــفاو االمتب
ــــــــــان   ــــــــــل ال ــــــــــامص الث ــــــــــون المصــــــــــور ، الدحرجــــــــــة مــــــــــ  ال ــــــــــامص ا و  ال وي 

المحـــــــدد  مـــــــ   بـــــــ  الباحـــــــث وت ـــــــ   ـــــــ  ولـــــــ  لـــــــاحة   متـــــــار سبتصـــــــوير الممـــــــ
 االمتبار .

( يابانيــــــة الصــــــن  ذاو sonyنــــــو  ) تثبــــــو  ــــــاميرا ر ميــــــة طريقــــــة القيــــــاس : -
ــــــــــــة ) ــــــــــــا(  ل بعــــــــــــد )450لــــــــــــر ة  او  ــــــــــــا  )1411ص/ث ــــــــــــل 5621ن( وبارتف ن( و  

انـــــب ا يمـــــ  ل  ـــــب المـــــ دد لتغ يـــــة مجـــــا  حر ـــــة ال  ـــــب اذ  مـــــد الباحـــــث الج
 ـــــ   ريـــــى بـــــرامج  الـــــل الـــــتهدا  الممـــــس  متـــــار الولـــــ ل مـــــ  الحر ـــــة لتح ي هـــــا

لجمـــــون مراحـــــ  االلـــــتناد اللـــــتمرا   ـــــين ر ميـــــة  الحالـــــوب الملـــــتمدمة  ـــــ  البحـــــث
ــــد    ــــ  الملــــا ة المحــــدد  والــــتمرا  الولــــ  الحلــــاب  لهــــاتي  المــــرح ت ي  وبعــــد وال
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ــــــ ــــــان  . ظذل ــــــي  الــــــجمن ا و  والث و ــــــذلظ نلــــــتمر   الــــــتمرا  االنلــــــيابية بــــــالفرى ب
    الملار الحر   ل   ال ب .

 اختبارات األداء المهاري : 3-7-7
 الدحرجة :

 (  وامص ذ ابا وايابا .50الن االمتبار : الدحرجة بي  )
 الهد  م  االمتبار :  ياس لر ة  داء الدحرجة . 

 ،لــــــــا ة تو يــــــــو  ، ــــــــر   ــــــــدن  ،(  ــــــــوامص 50) ،لــــــــتمدمة : بــــــــورظ ا دواو الم
 التمار  تلجي . ،صا ر  

 

(ن مــــــ  ال ــــــامص ا و  4مواصــــــفاو االمتبــــــار : يحــــــدد مــــــ  البدايــــــة   ــــــل بعــــــد )
ن ي ــــــ  ال  ــــــب   ــــــل مــــــ  البدايــــــة وبعــــــد  (561 )والملــــــا ة بــــــي   ــــــامص و مــــــر

ــــــ داء الدحرجــــــة بــــــي  ال ــــــوامص ب ري ــــــة الج  ــــــا  لــــــما  الصــــــا ر  ي ــــــون ب   ــــــجاظ  ذ اب
يابا    .   وا 

 ري ـــــة التلـــــجي  : بعـــــد لـــــما  الصـــــا ر  يبـــــد  التو يـــــو لحـــــي  انتهـــــاء ال  ـــــب مـــــ  
 يحتلب الجم  الملتغرى . اذالدحرجة ووصوله الل م  البداية 

 

                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                     
 

                                                                                                                     

                                                           

 (1) شكلال

        
  

 نهاية

 بداية

 العب × كرة
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 ( شواخص 11يوضح الدحرجة بالكرة بين ) 

 
 المناولة :

 امتبار المناولة نحو ث ث دواور مرلومة   ل ا ر  .  -الن االمتبار :

  ياس د ة المناولة  -الغر  م  االمتبار : 
  ــن صـغير يثبــو ،(  5بــورظ لتحديـد الــدواور  ـر   ــدن  ـدد )  -ا دواو الملـتمدمة :

  ري   ياس  ، ) المر ج ( ر   ول  الدواو

ن ( متحـــــــــــد   7ن ،  5ن ،  3تحـــــــــــدد ثـــــــــــ ث دواوـــــــــــر ب  ـــــــــــر )  -وصـــــــــــ  ا داء :
ن ( مـــــــ  مـــــــ  البدايـــــــة تو ـــــــ  ال ـــــــر  ويتمـــــــذ الممتبـــــــر  55المر ـــــــج   ـــــــل بعـــــــد ) 

 .و   االلتعداد ل رب ال ر   ند ا  اء ا ار  البدء 

نحــــــو يلــــــج  مجمــــــو  الن ــــــا  التــــــ  يحصــــــ    يهــــــا ال  ــــــب   ــــــل ال -التلــــــجي  :
   -: اآلت 

  (3  ( ن ا  ل داور  المر جية الت    ر ا )3  ) ن. 
  (2  ( ن  ة ل داور  الثانية الت    ر ا )5  ) ن. 
  (5  ( ن  ة ل داور  الثالثة الت    ر ا )7  ) ن. 

 

 

                                                                                        
 كرات

 

   

 ن 55

 م  البداية                                                                                   



جراءاته الميدانية )الباب الثالث   . ...............(........ منهج البحث وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 

 

 (  2)      ال

 يو ح المناولة نحو ث ث دواور   ل ا ر 

 

 التهديـــــف :

 5 التهدي  نحو مرمل م لن الل مربعاو:

 نحو المرمل التهدي  د  االمتبار:  ياس د ة  -

 دواو الملتعم ة:ا  -

 .  ري  لتعيي  من  ة التهدي  

 . د   ر   دن  انون  

 .م عب  ر   دن 

 (1 راو  دن  دد.) 

  ري ة ا داء: -

يـــــارد  ـــــ  مـــــ  المرمــــــل  51( ـــــراو   ـــــل مـــــ  الجـــــجاء الـــــذد يبعـــــد 1تو ـــــ  )   
ـــــارد عاذ5) و مـــــرىوالملـــــا ة بـــــي   ـــــر   ـــــ  المنـــــا ى   ي ـــــون ( ي ال  ـــــب بالتهـــــدي   

بــــــــار وحلــــــــب   ميتهــــــــا وصــــــــعوبتها وب ــــــــ   متل لــــــــ  ال ــــــــر  بعــــــــد الم  ــــــــر  باالمت
 ا مرى   ل    يتن االمتبار م  و   الر  .

  ري ة التلجي : -

                                                           
دار الف ر ، ال ا ر ، : الجديد    اإل داد البدن  والمهارد والم    ل  ب  ر  ال دن مفت  ابرا ين حماد؛ - 5

 . 410ص، 5112، العرب 
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    مــــــا تحتلــــــب  ــــــدد اإلصــــــاباو التــــــ  تــــــدم  ا  ــــــدا  المحــــــدد  مــــــ  الجــــــانبي 
 بحيث تحتلب درجاو     ر  م  ال راو المملة  اآلت : 

 (1) (1)درجاو الل المن  ة ر ن. 
  (2)  ( 2)درجاو الل المن  ة ر ن . 

 (1)  (1)درجاو الل المن  ة ر ن . 

  (4)درجتا  الل المن  ة ر ن . 

  (5)درجة واحد  الل المن  ة ر ن. 
  صفر مار  حدود المرمل.       

تحلــــــب  ــــــ   ــــــر  بالن ــــــا  المحــــــدد  ل من  ــــــة المحلــــــوبة مــــــ  مرا ــــــا   ــــــ  حــــــا     
وصـــــفر ، لمنـــــا ى المر مـــــة ا   ـــــل حلـــــب ا ةمـــــس ال ـــــر  ل  ـــــري  تحلـــــب ل من  ـــــ

  ند مروجها مار  حدود المرمل.

 

 
 ( 3    ) ال



جراءاته الميدانية )الباب الثالث   . ...............(........ منهج البحث وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

71 

 يبي  امتبار التهدي 

 .1االستقبالي ( –مقياس األسلوب المعرفي )االستيعابي  -3-7

تـــــــن امتيـــــــار  ( اذ2002 يـــــــاس الـــــــذد صـــــــممته )بيـــــــداء المتـــــــول  الـــــــتمدن الباحـــــــث الم      
لت ــــــ      ابــــــا ثناويــــــة البعــــــد مصــــــاوص مت ــــــاد   و مت اب ــــــة ذاو صــــــ ة بال ــــــا ر  

ـــــا   تمثـــــ  مو فـــــا   ول ـــــ  مو ـــــ  ماصـــــيتا  متعا لـــــتا  بينهمـــــا لـــــ ن متـــــدر   ـــــ   حياتي
احـــــد  ر يـــــه و ـــــعو ماصـــــية تـــــد    ـــــل حالـــــة االلـــــتيعاب  ال ـــــديد و ـــــ  ال ـــــر  
ا مـــــر و ـــــعو ماصـــــية تـــــد    ـــــل حالـــــة االلـــــت بال  ال ـــــديد وبمـــــدى يتـــــراوح مـــــ  

 .   ر  10والذد يت و  م   (2 -5)

ــــــر  ومــــــدا ا مــــــ  ) تلــــــج  ــــــل الف  ــــــدرجاو حلــــــب ت  ــــــير ال  ــــــب    ( بعــــــد 2-5ال
ذلـــــظ يـــــتن جمـــــ  الـــــدرجاو ل ـــــ  الف ـــــراو ومجمو هـــــا يمثـــــ  درجـــــة ال  ـــــب النهاويـــــة 

    الم ياس و   الت  تحدد  ينته .

وتـــــــن  ـــــــر  الم يـــــــاس   ـــــــل مجمو ـــــــة مـــــــ  اللـــــــاد  الممتصـــــــي  بع ـــــــن الـــــــنفس    
 ــــــو  البحــــــث و ينتــــــه و ــــــا  الريا ــــــ  ل تعــــــر    ــــــل صــــــ حية الم يــــــاس مــــــ  مو 

 ر د اللاد  الممتصي  ص حية الم ياس ل مو و  والعينة . 

 التجربة االستطالعية : 3-7

الخاصــــــــــة باالختبــــــــــارات  التجربـــــــــة االســــــــــتطالعية األولـــــــــ  -7 -3-7
 :المهارية

 1/1)لــــــــت   ية  ــــــــ  يــــــــون الث ثــــــــاء الموا ــــــــى  ــــــــان الباحــــــــث بــــــــ جراء تجربــــــــة ا   
  ـــــــل  ينـــــــة مـــــــ  ال بـــــــ  نـــــــادد  ماملـــــــة  صـــــــراو ـــــــ  تمـــــــان اللـــــــا ة ال(4055/

( ال بــــــــا و  ــــــــل 51المــــــــالص الريا ــــــــ  ل نا ــــــــوي  ب ــــــــر  ال ــــــــدن والبــــــــال   ــــــــدد ن )
ـــــاراو  م عـــــب نـــــادد المـــــالص الريا ـــــ   ـــــ  ديـــــالل ل تعـــــر    ـــــل صـــــ حية االمتب

                                                           
1
 . 21ص ، بيداء صالح داود ؛المصدر اللابى  
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م انيـــــة اجراوهـــــا والتعـــــر    ـــــل صـــــ حية  ريـــــى العمـــــ  الملـــــا د وتلـــــجي  ن ـــــا   وا 
ــــــــــتم ص منهــــــــــاال ــــــــــع  والعرا يــــــــــ  التــــــــــ  تواجــــــــــه  ومعالجتهــــــــــا  ــــــــــ   الباحــــــــــث ل 

تـــــــن ت لـــــــين  ريـــــــى العمـــــــ  الملـــــــا د والعينـــــــة   ـــــــل جهتـــــــ   اذة االمتبـــــــاراو الرويلـــــــ
الم عـــــــــب جهـــــــــة ل متبـــــــــاراو المهاريـــــــــة عوالجهـــــــــة االمـــــــــرى المتبـــــــــاراو االنلـــــــــيابية 

 ومو   ال اميرا م  حيث البعد واالرتفا  وم ا  االمتبار  . 

  : ة الخاصة بالمقياس التجربة االستطالعية الثاني -3-7-7

  ـــــ  يـــــون الممـــــيس الموا ـــــى   ـــــل  ينــــة البحـــــث الباحـــــث بتوجيـــــ  الم يـــــاس   مــــد   
ـــــــل مـــــــدرجاو   اللـــــــا ة الماملـــــــة والنصـــــــ   صـــــــرا 4055/   1/  50 ـــــــادد و   ن

ل تعــــــر    ــــــل ام انيــــــة اإلجابــــــة   ــــــل   ــــــراو الم يــــــاس والــــــجم    ديــــــالل الريا ــــــ 
ومتهــــــــا  ــــــــراو الم يــــــــاس وم الملــــــــتغرى ليجابــــــــة   يــــــــه والتعــــــــر    ــــــــل و ــــــــوح  

تــــــن  ـــــر  الم يــــــاس   ــــــل ال  بـــــي  و ــــــرح الف ـــــراو و يفيــــــة اإلجابــــــة  اذ ل عينـــــة ،
نمـــــــا  ـــــــيس معيـــــــارا لملـــــــتوياتهن وا    ـــــــل الف ـــــــراو وا  نـــــــا  ال  بـــــــي  بـــــــا  الم يـــــــاس ل

 ،بصــــــــــدى   اإلجابــــــــــةتصــــــــــنيفا ل مو ــــــــــو  المــــــــــراد بحثــــــــــه لــــــــــذا يجــــــــــب    ت ــــــــــو  
 .د ي ة  40  ل الف راو  اإلجابةوالتغر و 

 ـــــ   51/1/4055و  يـــــد ت بيـــــى الم يـــــاس   ـــــل العينـــــة  ـــــ  يـــــون الث ثـــــاء الموا ـــــى 
 اللا ة الماملة والنص   صرا و  ل مدرجاو النادد المذ ور.

 :   الخاصة باالختبارات المهارية التجربة االستطالعية الثالثة -3-7-3

 الموا ـــــــى  جــــــرى الباحـــــــث تجربــــــة الـــــــت   ية  مــــــرى ل متبـــــــاراو يــــــون الجمعـــــــة   
ــــــــة البحــــــــ2و ــــــــ  تمــــــــان اللــــــــا ة ) 55/1/4055 ــــــــل  ين ة الرويلــــــــ ث(  صــــــــرا  و  

ال بــــــا مــــــ  ال بــــــ  نــــــادد ديــــــالل ل نا ــــــوي  ب ــــــر  ال ــــــدن و  ــــــل  51البــــــال   ــــــدد ا 
وذلـــــظ ل تعـــــر    ـــــل م ومـــــة االمتبـــــاراو و همهـــــا ، م عـــــب نـــــادد ديـــــالل الريا ـــــ  

ــــ  ــــة وتجــــاوج العرا ي ــــ  العين ــــ  مــــ   ب ــــة وو ــــ  الم ــــواو الرويلــــية الت يعتمــــد ا   ا 
الباحــــــث  ــــــ  االمتبــــــاراو الرويلــــــية وتوجيــــــ  مهــــــان  ريــــــى العمــــــ  الملــــــا د وتحديــــــد 



جراءاته الميدانية )الباب الثالث   . ...............(........ منهج البحث وا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

77 

منـــــــــا ى االمتبـــــــــار ل ـــــــــ  متغيـــــــــر والـــــــــتماراو تنجيـــــــــ  البيانـــــــــاو وتـــــــــو ير ا جهـــــــــج  
 وا دواو الملتمدمة وص حيتها و م ية التصوير .

 :عملية التصوير -3-7-3-7

ـــــــــة  ـــــــــين بعـــــــــ  المتغيـــــــــراو البايومي اني يـــــــــة     المتمث ـــــــــة بـــــــــالجمن الحر ـــــــــ  لمعر 
 س( لمراحــــــــ  ا داء الفنــــــــ  ل مهــــــــاراو الممتــــــــار   ــــــــ   ــــــــر  ال ــــــــدن ومــــــــ  اجــــــــ ×)ظ

الـــــــتمدن الباحـــــــث التصـــــــوير الفـــــــديود  ونـــــــه  ري ـــــــة  و م يـــــــا   تح يـــــــى ذلـــــــظ   ميـــــــا  
ــــــ  تح يــــــ  المهــــــاراو الممتــــــار   ــــــس  اذلــــــريعة ود ي ــــــة   ــــــة  ــــــ  نف ــــــن اجــــــراء التجرب ت

(  صـــــــــرا و  ـــــــــل 2تمـــــــــان اللـــــــــا ة ) و ـــــــــ  52/1/4055 وا ـــــــــىاليـــــــــون االثنـــــــــي  الم
، وتـــــــــن الــــــــــتمدان  ــــــــــاميرا بعـــــــــد امــــــــــذ  يالــــــــــاو الـــــــــوج  وال ــــــــــو   هانفلــــــــــ العينـــــــــة
صـــــور  / ثانيـــــة و ـــــعو   ـــــل حامـــــ   450( ذاو لـــــر ة   (Nikon Hsنـــــو 

ث ثــــــ  مــــــ  الجهــــــة اليمنــــــل ل  ــــــب المــــــ دد وتــــــن تثبيتهــــــا و ــــــا  البعــــــد بــــــي  بــــــ ر  
( ن و انــــــــــــــو 5621ا) ( ن وارتفا هــــــــــــــ1411العدلــــــــــــــة ومنتصــــــــــــــ  من  ــــــــــــــة ا داء )

 .  ها مهاراو الممتار  لا بعاد منالبة 

 االستقبالي . –لمية للمقياس المعرفي االستيعابيالع األسس -3-1

 صدق المقياس : 3-1-7

التح ــــى مــــ  صــــدى الم يــــاس والــــذد ي صــــد بــــه )الدرجــــة التــــ   الــــل مــــد الباحــــث   
 ـــــراو الم يـــــاس عمـــــ  مـــــ    ـــــر   1 ي ـــــيس بهـــــا االمتبـــــار ال ـــــ ء المـــــراد  يالـــــه (

ــــــــنفس  ــــــــن ال ــــــــ  مجــــــــا     ــــــــل مجمو ــــــــة مــــــــ  الممتصــــــــي    ــــــــه    وتع يماتــــــــه وبداو 
ــــن)  لــــماوهنالريا ــــ  واالمتبــــاراو والمدرجــــة  ( ل ح ــــن   ــــل مــــدى 1 ــــ  الم حــــى ر 

ـــــاس صـــــ حية  االلـــــت با  لنا ـــــئ  –المعر ـــــ  االلـــــتيعاب  ا لـــــ وبالف ـــــراو  ـــــ   ي
يـــــاس الغـــــر  منـــــه ح ـــــى   ـــــل صـــــ حية الم يـــــاس ل  اآلراء ـــــر  ال ـــــدن وبعـــــد اتفـــــاى 
 الباحث صدى الم ياس .

                                                           

 .11ع 4001 الء ج ير مص فل ؛المصدر اللابى ع – 5 
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 المقياس : ثبات 3-1-7

ـــــاو   ـــــ  يـــــون الممـــــيس  لحلـــــاب معامـــــ  الثب ـــــة البحـــــث   ـــــى   ـــــل  ين ل م يـــــاس  ب
ـــــــاء  50/1/4055الموا ـــــــى  ـــــــل العينـــــــة  ـــــــ  يـــــــون الث ث و  يـــــــد ت بيـــــــى الم يـــــــاس   
وتحــــــــــو ال ــــــــــرو  نفلــــــــــها .وبــــــــــذلظ الــــــــــتمدن الباحــــــــــث  51/1/40555الموا ــــــــــى 

ــــــة ا ــــــاد  ــــــ  ري  ــــــار لتح ي ــــــ   ىاالمتب ــــــل درجــــــة   ــــــرد    ــــــاو عاذ يحصــــــ   ــــــ    الثب
اإلجـــــــــراء ا و  ودرجـــــــــة  ـــــــــ  اإلجـــــــــراء الثـــــــــان  ويحلـــــــــب معامـــــــــ  االرتبـــــــــا  بـــــــــي  

 ويعتبر معام  ثباو  ال  .( 06112الدرجتي .و ا  معام  الثباو )

 

 

 المقياس : موضوعية 3-1-3 

م يــــــاس  مــــــد الباحــــــث ل تح ــــــى مــــــ  مو ــــــو ية الم يــــــاس مــــــ  مــــــ    ــــــر  ال   
  ــــــل مجمو ــــــة مــــــ  الممتصــــــي   ــــــ    ــــــن الــــــنفس الريا ــــــ  لغــــــر  الت  ــــــد مــــــ  

اللـــــــاد   آراءاتف ـــــــو  اذو ري ـــــــة احتلـــــــاب الـــــــدرجاو . صـــــــ حية الم يـــــــاس ل درالـــــــة
 الممتصي    ل ص حية الم ياس .

 . المهارية بكرة القدم األسس العلمية لالختبارات -3-8

 ثبات االختبار . -3-8-1

نــ   اذا اجــرد امتبــار مــا   ــل  ينــة ثــن   يــد  ــذا االمتبــار   ــل ثبــاو االمتبــار يع   
النتــاوج التــ   هــرو  ــ  المــر  ا ولــل  ــ    العينــة نفلــها وتحــو ال ــرو  نفلــها  ــا

 .1النتاوج نفلها    المر  الثانية  

                                                           
، (المعايير،المو و ية ،الثباو ،الع مية بي  الن رية والت بيى)الصدى  والمعام ؛ مص فل حلي  با   - 1

 .1ص ، 5111، مر ج ال تاب ل ن ر، ال ا ر  
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المتبـــار ا و  يـــون الـــتمدن الباحـــث  ري ـــة االمتبـــار وا  ـــاد  االمتبـــارعوتن اجـــراء ا   
و  يد االمتبار نفله بفاص  جمن   ربعة  يـان  ـ  يـون  55/3/2055 الجمعة الموا ى

وبعــد معالجــة  ال بــا   (51)  ــل العينــة نفلــها والم ونــة مــ    55/3/2055الث ثــاء 
لتمدان معام  االرتبـا  البلـي  اذ تبـي     جميـ  المهـاراو تتمتـ  ب  البياناو احصاويا  

 (.1بي     الجدو  ر ن )( و ما م01133 -01152بدرجة ثباو  الية مابي  )

 صدق االختبار . -3-8-2

ي صـــد بصـــدى االمتبـــار     ي ـــيس االمتبـــار مـــا  ردنـــا    ي يلـــه ولـــيس  ـــيوا  مـــر    
و ـــد  ـــان الباحـــث ب يجـــاد معامـــ  الصـــدى  ـــ   ريـــى الـــتمدان  1غيـــرر  و الـــل جانبـــه  

لـــل معامـــ  الصـــدى الـــذات  الـــذد  ـــو  صـــدى الـــدرجاو التجريبيـــة ل متبـــار بالنلـــبة ا
 (.1و ما مبي     الجدو  ر ن )2الدرجاو الح ي ية الت  م صو م   م اء ال ياس  

 (9الجدول )

 يبين معامل الثبات ومعامل الصدق
 معامل الصدق معامل الثبات االختبارات

 11970 11912 التهديف نحو هدف مقسم إل  مربعات 

 119,1 11922 المناولة نحو ثالث دوائر مرسومة عل  األرض

يابا 11الدحرجة بين   119,7 11933 شواخص ذهابا وا 

 119,0 11931 دفع الكرة ثم التهديف 

 11971 11902 دفع الكرة ثم المناولة 

 11978 11918 م17الدحرجة لمسافة 

 

                                                           
 .12ص، 5111، م تبة الف ح، ال ويو، 5 ،   لالياو ال ياس والت وين    التربية ريد   ام  ابوجينة ؛ - 1

 .401ص، 5115، م بعة جامعة الموص  ، عالموص  االمتبار والتح ي  ب ر  ال دنو  ؛ثامر محل  وامج  - 2
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 موضوعية االختبار . -3-8-3

 ا  م    ن صفاو البحث الجيد    ي ـو  مو ـو يا  ـ   يـاس ال ـا ر  التـ  ا ـد    
 .1يالها وا  ي و   ناظ  هن  ام  م  جمي  الممتبري  يما لي دونه   ص  ل 

وي صــد بالمو ــو ية  التحــرر مــ  التعصــب والتحيــج و ــدن ادمــا  العوامــ  ال مصــية 
ل ممتبــر  اراوــه  و   واوــه الذاتيــة وميولــه ال مصــية وحتــل تحيــجر وتعصــبه  هــ  تعنــ  

 .2 و      تص  الفرد  ما  و موجود  ع  ال  ما نريدر    ي

وبمــا ا  االمتبــاراو الملــتمدمة  ــ  البحــث تعتمــد   ــل  دواو  يــاس وا ــحة  ــالجم  
والـــدرجاو التـــ  يحصـــ    يهـــا ال  ـــب  ـــ  اصـــابة الم ـــا  بـــال ر   و ال يالـــاو التـــ  

  االمتبـاراو الملـتمدمة تعـد مو ــو ية الحر ــ  ع ـ  ننحصـ    يهـا بالتصـوير  ـالجم
 لذلظ .

 :االختبارات القبلية   -3-7

الباحـــــــث بـــــــ جراء االمتبـــــــاراو ال ب يـــــــة لعينـــــــة البحـــــــث  ـــــــ  يـــــــون الث ثــــــــاء  مـــــــد    
 صــــــرا و  ــــــل م عــــــب نــــــادد   ــــــ  تمــــــان اللــــــا ة الرابعــــــة 51/1/4055المصــــــاد  

 مرا ــــــا ديــــــالل الريا ــــــ  بعــــــد تثبيــــــو ال ــــــرو  الماصــــــة باالمتبــــــاراو مــــــ  اجــــــ  
بــــــاراو ال ــــــرو  نفلــــــها  ــــــ  االمتبــــــاراو البعديــــــة عو مــــــد الباحــــــث الــــــل  ــــــرح االمت

وت بي هـــــا وا   ــــــاء  رصـــــة ل  بــــــي  لغـــــر  اإلحمــــــاء وت بيـــــى   ــــــراو االمتبــــــاراو 
عبعــــــد ذلــــــظ تــــــن امتبــــــار ال  بــــــي  وتلــــــجي  درجــــــاتهن  ب ــــــا ل  ــــــو  المحــــــدد  ل ــــــ  

  .و ما ا رنا لاب اامتبار 

                                                           

حم  ناصر را د ؛ت ثير منهج تدريب  بالتمدان ا  دا  الفترية  دا   لت وير بع  ال دراو ر  بد ال - 4 
، 4002، تربية الريا ية   ية ال، جامعة بغداد ،   روحة د تورار ، البدنية والمهارية ل  بي  النا وي  ب ر  ال دن 

 .11ص

، 5 ،  ا لس الع مية وال رى اإلحصاوية ل متباراو وال ياس    التربية الريا يةمروا   بد المجيد ؛ -4 
 .511ص، 5111، دار الف ر ل  با ة ،  ما  
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 ة .التجربة الرئيس -3-70

التمــــــاري  الماصــــــة بــــــالمنهج تــــــن  ر ــــــها   ــــــل اللــــــاد  الممتصــــــي   اتمــــــانبعــــــد    
 ا مـــــــذوم ترحـــــــاتهن ومـــــــدى م ومتهـــــــا مـــــــ  العينـــــــة مـــــــ    راوهـــــــن إلبـــــــداءلم ـــــــر ي  وا

الــــــتغر و التجربــــــة الرويلـــــــية و   ــــــل  ـــــــووها ، بالتوجيهــــــاو وتــــــن و ـــــــ  المفــــــردا
( 40/1/4055(  لـــــــــــابي  ابتـــــــــــداء بيـــــــــــون ا حـــــــــــد المصـــــــــــاد  )1لعينـــــــــــة البحـــــــــــث )

( وبوا ــــــ  ثــــــ ث وحــــــداو تدريبيــــــة 54/1/4055ولغايــــــة يــــــون الممــــــيس المصــــــاد  )
الممـــــــيس ( وب ـــــــ   ـــــــدد الوحـــــــداو  ،الث ثـــــــاء  ،با لـــــــبو  الواحـــــــد ولأليـــــــان )ا حـــــــد 

ــــة  ــــة  (10)وحــــد  جمــــ   ــــ  وحــــد   (42)التع يمي ــــل ث ث ــــة م لــــمة ال  ــــ     لــــاند ي 
: 

 د 41 ال لن التح يرد :  -

 د  10:     ال لن الرويس -

 د  1ال لن المتام    :   -

ـــــرويسوا    ـــــه  التع يميـــــة البـــــامـــــ  الوحـــــد  تصـــــر  مـــــ  الباحـــــث  ـــــ  الجـــــجء ال  ل  جمن
ــــــة  (10) ــــــى ملــــــتمدما  د ي  ــــــدريب  ل فري ــــــا   العمــــــ  ل  ــــــادر الت ــــــاو  وب بعــــــ  التمرين

وحلــــب مــــا مو ــــح  ــــ  الم حــــى  وا جنبيــــةالتــــ  الــــتمرجها مــــ  المصــــادر العربيــــة 
ــــــه  ا ) (   مــــــا  ــــــيس لدي ــــــى ل ــــــل ملــــــتوى المحا  ــــــة   دالفري ــــــل   ومنا لــــــاو      

   البحث .مد   ملتوى ال  ر 

  االختبارات البعدية :  -3-77

الباحــــــــث بــــــــ جراء االمتبــــــــاراو البعديــــــــة بعــــــــد ا مــــــــا  المــــــــنهج التع يمـــــــــ    مــــــــد   
ــــــــه البالغــــــــة ــــــــون ا حــــــــد الموا ــــــــى (42) ووحدات ــــــــ  ي ــــــــا  51/1/4055 وحــــــــد    مرا ي

جراءاو االمتباراو ال ب ية .  جمي  ال رو  وال رو  وا 
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 لوسائل اإلحصائية :ا -3-77

 (ملتمرجا . spssلح يبة اإلحصاوية )التمدن الباحث ا      

 الول  الحلاب  . -5

 الولي  . -4

 االنحرا  المعيارد . -1

 معام  االلتواء . -2

 معام  االرتبا  بيرلو . -1

 نلبة الت ور . -1

 ( ل عيناو المرتب ة .tامتبار ) -2

 . المتلاوية( ل عيناو الغير tامتبار ) -1

 
 



 ......................( . الباب الرابع)عرض وتحليل ومناقشة النتائج
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 الباب الرابع 

 : وتحليلها ومناقشتها عرض النتائج -4

قام الباحث بعرض النتائج التي توصل إليها وتحليلها ومناقشتها للتعرف على واقع الفروق الفردية    
في التعلم لألداء المهاري واالنسيابي  لذوي االستيعاب مقابل االستقبال ومدى تأثير المةنهج التعليمةي 

 لمختارة .  عليهم في المهارات ا

تم تحليل النتائج فةي وةوء القةوانيإل ااحصةائي  المسةتخدم  بالبحةث والمناسةب  لهةذا البيانةات ل ةي  إذ
الباحةةةةث  سةةةةتخدمهاراءات الميدانيةةةة  التيبيقيةةةة  التةةةةي ايةةةةتم تحقيةةةةق فروةةةةيات البحةةةةث فةةةةي وةةةةوء اا ةةةة

 للتوصل الى هذا البيانات ومإل ثم مناقشتها وفق المرا ع العلمي  .

 

   تحليل نتائج االختبارات القبلية والبعدية  لعينة االستيعاب :عرض و  4-1

 

 عرض وتحليل نتائج اختبارات االنسيابية القبلي والبعدي لعينة االستيعاب : 4-1-1

فةةي االختبةةاريإل القبلةةي والبعةةدي لعينةة   نسةةيابي لاللغةةرض معرفةة  الفةةروق بةةيإل احوسةةاي الحسةةابي     
ئي  المناسةةةب  الباحةةةث القةةةوانيإل ااحصةةةا سةةةتخدمأهةةةذا الصةةةف   االسةةةتيعاب ومعرفةةة  نسةةةب  التيةةةور فةةةي

 (.01ستخراج النسب الميلوب  وحسب ما مبيإل في ال دول رقم )لمعال   البيانات وا  
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 (11الجدول )

نسيابي  ونسب  المعياري  لالختباريإل القبلي والبعدي لإل نحرافاتواايبيإل قيم احوساي الحسابي  
 ابالتيور لعين  االستيع

 المعال ات ت

 المتغيرات

وحدة 
 القياس

 نسب  التيور البعدي القبلي

 ع س ع س

 -  غم,م,ثا تهديف 0
017,300 

33,,73 - 
70,013 

00,037 0,.16% 

 %71,37- 03,000 007,,0 31,003 7,377-  غم,م,ثا مناول  0

 %0,36, 07,117 336,,0 31,,01 06,330  غم,م,ثا دحر   7

 يبيإل  

نحرافةةات المعياريةة  ونسةةب  التيةةور فةةي االختبةةاريإل ( قةةيم احوسةةاي الحسةةابي  واا01 ةةدول رقةةم )لنةةا ال
 القبلي والبعدي لعين  االستيعاب في االنسيابي  للمهارات قيد البحث .

معيةةاري  بةةحنحراف( و 017,300-القبلةةي ) ختبةةارالحسةةابي النسةةيابي  التهةةديف فةةي االإذ  ةةاإل الوسةةي 
إل  اإل الوسي الحسابي لفرق زخوم انسيابي  التهديف فةي االختبةار البعةدي ( في حي73,,33مقدارا )

%( 16,,0( وبلغةةت نسةةب  التيةةور النسةةيابي  التهةةديف )00,037معيةةاري ) بةةحنحرافو ( 70,013-)
 بةةةحنحراف( و 7,377-,و ةةةاإل الوسةةةي الحسةةةابي لفةةةرق زخةةةوم انسةةةيابي  المناولةةة  فةةةي االختبةةةار القبلةةةي )

بةةةةار البعةةةةدي  ةةةةاإل الوسةةةةي الحسةةةةابي لفةةةةرق زخةةةةوم انسةةةةيابي  المناولةةةة  ( وفةةةةي االخت31,003معيةةةةاري )
%(, وبلغةت قيمة  الوسةي 71,37-( وبلغت نسب  التيةور )03,000معياري ) بحنحرافو ( 007,,0)

معيةةةةةاري  بةةةةةحنحرافو ( 06,330نسةةةةةيابي  الدحر ةةةةة  فةةةةةي االختبةةةةةار القبلةةةةةي )إالحسةةةةةابي لفةةةةةرق زخةةةةةوم 
نسةةةةيابي  الدحر ةةةة  فةةةةي االختبةةةةار البعةةةةدي إخةةةةوم ( وبلغةةةةت قيمةةةة  الوسةةةةي الحسةةةةابي لفةةةةرق ز 31,,01)
 %( .0,36,( و انت نسب  التيور )07,117معياري ) بحنحراف( و 336,,0)
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نسةةةةةيابي  لعينةةةةة  ولغةةةةةرض معرفةةةةة  داللةةةةة  الفةةةةةروق بةةةةةيإل ااختبةةةةةاريإل القبلةةةةةي والبعةةةةةدي اختبةةةةةارات اا  
مناسةةةب  لمعال ةةة  االسةةةتيعاب فةةةي المهةةةارات قيةةةد البحةةةث ,اسةةةتخدم الباحةةةث المعال ةةةات ااحصةةةائي  ال

 ( .  00البيانات وحسب ما مبيإل في ال دول رقم )

 (00ال دول )

 (t)يبيإل قيم احوساي الحسابي  للفروق و انحرافات الفروق عإل وسيها الحسابي وقيم  
 المحسوب  وال دولي  ودالل  الفروق لالختباريإل القبلي والبعدي في االنسيابي  لعين  االستيعاب

 المعال ات ت

 يراتالمتغ

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 القياس

 

 س ف

 

 ع ف 

   tقيم  

 ال دولي  المحسوب  الدالل 

  7,173 37,307 30,063  غم,م,ثا تهديف 0

0,000 

 معنوي

 عشوائي 0,373 61,377 30,,00  غم,م,ثا مناول  0

 معنوي 0,703 00,161 03,0,3  غم,م,ثا دحر   7

 ( .1,16( وبمستوى خيا ),در   حري  )

نحرافةةةات الفةةةروق عةةةإل متوسةةةي تلةةة  ( قةةةيم احوسةةةاي الحسةةةابي  للفةةةروق وا  00 ةةةدول رقةةةم)يبةةةيإل ال
وب  وال دوليةةةةة  وداللةةةةة  الفةةةةةروق فةةةةةي إختبةةةةةارات اانسةةةةةيابي  لعينةةةةة  ( المحسةةةةةtالفةةةةةروق وقيمةةةةة  )

 ستيعاب في المهارات قيد الدراس  .اا

معيةةاري  بةةحنحراف( و 30,063ف )فقةةد بلغةةت قيمةة  الوسةةي الحسةةابي للفةةروق فةةي مهةةارة التهةةدي
( عنةد مسةتوى داللة  0,000( ال دولية  )t( وقيمة  )7,173( المحسةوب  )t( وقيم  )37,307)
( ال دوليةة  t بةةر مةةإل قيمةة  )أ( المحسةةوب  t( وبةةذل  ت ةةوإل قيمةة  ),( ودر ةة  حريةة  ) 1,16) 

,وهذا يعني و ود فروق معنوي  بيإل االختباريإل القبلةي والبعةدي ولصةالال االختبةار البعةدي فةي 
 ت انسيابي  التهديف .اختبارا



 ......................( . الباب الرابع)عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 

معيةةةاري  بةةةحنحرافو ( 30,,00أمةةةا فةةةي مهةةةارة المناولةةة   انةةةت قيمةةة  الوسةةةي الحسةةةابي للفةةةروق )
( عنةد مسةتوى 0,000( ال دولية  )t( وقيمة  )0,373( المحسوب  )t( و انت قيم  )61,377)

( t( المحسةةةوب  اصةةةغر مةةةإل قيمةةة  )t( وبةةةذل  ت ةةةوإل قيمةةة  ),( ودر ةةة  حريةةة  ) 1,16داللةةة  ) 
دوليةة  وهةةذا يعنةةي عةةدم و ةةود فةةروق معنويةة  بةةيإل االختبةةاريإل القبلةةي والبعةةدي فةةي اختبةةارات ال 

 انسيابي  المناول  .

معيةةةةاري  بةةةةحنحرافو ( 03,0,3و انةةةةت قيمةةةة  الوسةةةةي الحسةةةةابي للفةةةةروق فةةةةي مهةةةةارة الدحر ةةةة  )
( عنةد مسةتوى 0,000( ال دولية  )t( وقيمة  )0,703( المحسوب  )t( و انت قيم  )00,161)

( t( المحسةةةةوب  ا بةةةةر مةةةةإل قيمةةةة  )t( وبةةةةذل  ت ةةةةوإل قيمةةةة  ),( ودر ةةةة  حريةةةة  ) 1,16)  داللةةةة 
ال دوليةة  ,وهةةذا يعنةةي و ةةود فةةروق معنويةة  بةةيإل االختبةةاريإل القبلةةي والبعةةدي ولصةةالال االختبةةار 

 البعدي في اختبارات انسيابي  الدحر   .

 مناقشة نتائج اختبارات االنسيابية لعينة االستيعاب: 3-0-0

معنويةة  ذات داللةة   تةةائج وتحليلهةةا فةةي ال ةةداول السةةابق  بةةاإل هنةةا  فروقةةا  ظهةةر مةةإل عةةرض الن
 الدحر ةةة إحصةةائي  بةةةيإل االختبةةاريإل القبلةةةي والبعةةةدي لعينةة  االسةةةتيعاب فةةةي مهةةارتي التهةةةديف و 

 ختبار البعدي .ولصالال اا

وهةةةذا يظهةةةر مةةةدى تةةةأثير المةةةنهج التعليمةةةي الةةةذي ادخةةةل علةةةى العينةةة  مةةةإل الالعبةةةيإل الناشةةةئيإل 
ئيإل في تيوير انسيابي  التهديف والدحر   التي يحتا ها العةب  ةرة القةدم فةي  ثيةر مةإل المبتد

مواقف اللعب المختلف  ,فقد ووع الباحث تمرينات الستمراري  سير الحر   بأ زائهةا المتصةل  
زمنية  بةيإل أ ةزاء الحر ة  للوصةول الةى االنسةياب الحر ةي الةذي يعتبةر شةريا  مدةدوإل ظهور 

ال يةةدة وهةةذا مةةا أ ةةدا نبيةةل محمةةود  يعةةد االنسةةياب الحر ةةي شةةريا للحر ةة  مةةإل شةةروي الحر ةة  
ال يدة ويعرف بأنة  توافةق ايعةازات القةوة العوةلي  فيمةا بينهةا مةع القةوى الخار ية  وت امةل أداء 

للم ةةةاميع  وهةةةذا المهةةةارات تحتةةةاج الةةةى التوافةةةق الةةةدقيق1الت نيةةة  واسةةةتمراري  السةةةير الحر ةةةي  
عةةإل يريةةق التنسةةيق بةةيإل  مةةا يحتةةاج  الحر ةةي بسةةرع  وبأقةةل  هةةدان ةةاا الوا ةةب  العوةةلي  

                                                           
 لي  التربي  االساسي  ، امع  ديالى ،  حقائق و مفاهيم علم الحر   التيور والتعلم الحر ينبيل محمود شا ر ؛ - 1
 .003,ص 0116.
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القةةةةوة مةةةةع وةةةةماإل اقةةةةل تغيةةةةر فةةةةي مقةةةةادير الةةةةزخم والتةةةةي تعيةةةةي  عالالعةةةةب مةةةةإل مقةةةةادير لةةةةدف
عةةدم فقةةداإل السةةرع  الم تسةةب  الالزمةة   أياالسةتمراري  ال يةةدة مةةإل بدايةة  الحر ةة  وحتةةى نهايتهةةا 

إل التوافةةق وتناسةةق الحر ةة  بةةيإل مفاصةةل سةةتخدم الباحةةث التمةةاريإل التةةي تعمةةل علةةى تحسةةيفأ ,1 
 .ال سم العامل  لهذا المهارات 

الةذي يعةزوا الباحةث  احمةرفقد ظهرت الفةروق فةي مهةارة التهةديف لصةالال االختبةارات البعدية  
التماريإل المستخدم  في المنهج التعليمي والتةي  انةت مناسةب  مةع مسةتوى العينة  المعرفةي  إلى

 إلةىوالتةي تحتةاج يإل تناسةب االنسةياب الحر ةي لمهةارة التهةديف تمار  أنها فوال عإلوالمهاري 
 ثيةةةر مةةةإل التةةةدريب المسةةةتمر والمتواصةةةل الدئهةةةا بصةةةورة  يةةةدة وبانسةةةيابي   ونهةةةا المهةةةارة التةةةي 

 تنفذ بدق  . أإلتنتهي بها اله مات ب رة القدم لذا ي ب 

ي  بةيإل االختبةاريإل فقد ظهرت فروق معنو  أيوا   و اإل تأثير المنهج في مهارة الدحر   واوحا  
القبلي والبعدي لمتغير احنسابي  ولصةالال االختبةار البعةدي يعةزوا الباحةث إلةى تناسةب المةنهج 

الدحر ةة  فقةةد توةةمنت التمةةاريإل   نسةةيابيوتمارينةة  مةةع الهةةدف الةةذي ووةةعت مةةإل أ لةة  وهةةو إ
مهةارات المستخدم  في المنهج تماريإل سرع  وتماريإل مساف  وتغيير ات اا وتماريإل ربي بةيإل ال

 نسيابي  )زمإل الحر   وم ال الحر  (.وهذا ما تعتمد علي  اا ) التماريإل المر ب  (

فةةةي مهةةةارة المناولةةة  فلةةةم تظهةةةر فةةةروق معنويةةة  بةةةيإل االختبةةةاريإل القبلةةةي والبعةةةدي النسةةةيابي   أمةةةا
علةةى تيةةوير ال وانةةب   ةةدالمةةنهج التعليمةةي لةةم ي   إإل إلةةىالمناولةة  لهةةذا العينةة  يعةةزوا الباحةةث 

ر رة بصةةورة ريةةر مت املةة  ولةةم تحقةةق أو تيةةو لةةذل  ظهةةرت هةةذا المهةةا  افةة  لقةة  بالمهةةاراتالمتع
 احخيةاءاالسةتيعابييإل تمتةاز بالتسةرع و ثةرة اليريقة  التةي يف ةر بهةا  أإلانسيابي  المناولة  , مةا 

يحةاولوإل إي ةاد يرائةق  ديةدة  أيختراع حلةول للمشة ل  حفراد االستيعابييإل يميلوإل إلى إإل افح 
نمةةةا يقفةةةزوإل علةةةى وبصةةةور  ة مختلفةةة  وبأوقةةةات مختلفةةة  فهةةةم ال يسةةةيروإل وفةةةق خيةةةوات محةةةددة وا 

صةةةامت احتةةةواء محةةةاوالت  ثيةةةرة تعتمةةةد ظاهرهةةةا علةةةى إدرا  وةةةمني  إلةةةىالمراحةةةل وينزعةةةوإل 
 احفةةةةةرادلةةةةةذل  فةةةةاإل 2  أو خايئةةةةا   للمشةةةة ل  ثةةةةم يصةةةةةلوإل إلةةةةى حةةةةةل للمشةةةة ل  قةةةةةد ي ةةةةوإل صةةةةةائبا  

                                                           
 .,07,ص  0113صريال عبد ال ريم الفولي ؛, 1

 .033,ص  0116محمد قاسم عبد اهلل ومحمد أبو راسيإل ؛, -0
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الصةحيح  وتعميمهةا  الحةاالتت اوز احخيةاء واعتمةاد ة أيول لمد إلىستيعابييإل يحتا وإل اا
.    

 عرض وتحليل نتائج اختبارات األداء المهاري القبلي والبعدي لعينة االستيعاب : -3-0-7

لغرض معرف  الفروق بيإل احوساي الحسابي  لألداء المهاري في االختباريإل القبلي والبعدي لعينة     
هةةةذا الصةةةف  اسةةةتخدم الباحةةةث القةةةوانيإل ااحصةةةائي  المناسةةةب   االسةةةتيعاب ومعرفةةة  نسةةةب  التيةةةور فةةةي

 (.00لمعال   البيانات واستخراج النسب الميلوب  وحسب ما مبيإل في ال دول )

 (11الجدول )

نحرافات المعياري  لالختباريإل القبلي والبعدي لألداء المهاري ونسب  يبيإل قيم احوساي الحسابي  واا
 التيور لعين  االستيعاب

 المعال ات         ت

 المتغيرات

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 القياس

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب   البعدي القبلي
 ع س ع س التيور

 %60.17 0,700 3,711 0,070 3,711 در   تهديف 0

 %03,60 0,731 3,011 37,.1 6,311 در   مناول  0

 %0,33 0,110 331,,0 0,130 01,770 ثاني  دحر   7

ختبةةاريإل لمعياريةة  ونسةةب  التيةةور فةةي اانحرافةةات اي  واا( قةةيم احوسةةاي الحسةةاب00يبةةيإل لنةةا ال ةةدول )
 القبلي والبعدي لعين  االستيعاب في احداء المهاري للمهارات قيد البحث .

معيةةةاري بةةةحنحراف ( و 3,711إذ  ةةةاإل الوسةةةي الحسةةةابي لمهةةةارة التهةةةديف فةةةي االختبةةةار القبلةةةي)
ي االختبةةةةار البعةةةةدي ( فةةةةي حةةةةيإل  ةةةةاإل الوسةةةةي الحسةةةةابي لمهةةةةارة التهةةةةديف فةةةة0,070مقةةةةدارا )

( 60.17ختبةةةارات التهةةةديف )( وبلغةةةت نسةةةب  التيةةةور ا0,700معيةةةاري)بةةةحنحراف و ( 3,711)
معيةةةاري بةةةحنحراف و ( 6,311ختبةةةار القبلةةةي )ي الحسةةةابي لمهةةةارة المناولةةة  فةةةي اا,و ةةةاإل الوسةةة

بةةحنحراف ( و 3,011ختبةةار البعةةدي  ةةاإل الوسةةي الحسةةابي لمهةةارة المناولةة  )( وفةةي اا37,.1)
سةةةي الحسةةةابي لمهةةةارة %(, وبلغةةةت قيمةةة  الو 03,60( وبلغةةةت نسةةةب  التيةةةور )0.731ي )معيةةةار 
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وسةةي ( وبلغةةت قيمةة  ال0,130معيةةاري )بةةحنحراف و ( 01,770ختبةةار القبلةةي )الدحر ةة  فةةي اا
( 0,110معيةةةةةاري )بةةةةحنحراف و ( 331,,0ختبةةةةار البعةةةةةدي )الحسةةةةابي مهةةةةةارة الدحر ةةةة  فةةةةةي اا

 %( .0,33و انت نسب  التيور )

ختبةةةارات احداء المهةةةاري لعينةةة  بةةةيإل االختبةةةاريإل القبلةةةي والبعةةةدي امعرفةةة  داللةةة  الفةةةروق  ولغةةةرض  
سةةةتخدم الباحةةةث المعال ةةةات ااحصةةةائي  المناسةةةب  لمعال ةةة  سةةةتيعاب فةةةي المهةةةارات قيةةةد البحةةةث ,إاال

 (.07البيانات وحسب ما مبيإل في ال دول )

 (07ال دول )

 (t)ات الفروق عإل وسيها الحسابي وقيم  نحرافإيبيإل قيم احوساي الحسابي  للفروق و 
المحسوب  وال دولي  ودالل  الفروق لالختباريإل القبلي والبعدي لألداء المهاري لعين  

 االستيعاب

 المعال ات ت

 المتغيرات

وحةةةةةةةةةةةةةدة 
 القياس

 

 س ف

 

 ع ف 

  tقيم  

 ال دولي  المحسوب  الدالل 

  0,3,7 7,030 0,611 در   تهديف 0

0,000 

 يمعنو 

 عشوائي 0,010 0,111 0,311 در   مناول  0

 معنوي 7,611 ,0,03 0,300 ثاني  دحر   7

 ( .1,16) أ( وبمستوى خي,در   حري  )

نحرافات الفةروق عةإل متوسةي تلة  الفةروق ( قيم احوساي الحسابي  للفروق وا  07يبيإل ال دول )
احداء المهةاري لعينة  االسةتيعاب ( المحسةوب  وال دولية  وداللة  الفةروق فةي اختبةارات tوقيم  )

 في المهارات قيد الدراس  .

معيةةةاري بةةةحنحراف ( و 0,611روق فةةةي مهةةةارة التهةةةديف )فقةةةد بلغةةةت قيمةةة  الوسةةةي الحسةةةابي للفةةة
( عنةد مسةتوى داللة  ) 0,000( ال دولية  )t( وقيم  )0,3,7( المحسوب  )t( وقيم  )7,030)
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( ال دوليةةة  tلمحسةةةوب  ا بةةةر مةةةإل قيمةةة  )( اt( وبةةةذل  ت ةةةوإل قيمةةة  ),( ودر ةةة  حريةةة  ) 1,16
ختبةار البعةدي فةي القبلةي والبعةدي ولصةالال اا ختباريإلذا يعني و ود فروق معنوي  بيإل اا,وه

 اختبارات احداء المهاري لمهارة التهديف .

معيةةةاري بةةةحنحراف ( و 0,311أمةةةا فةةةي مهةةةارة المناولةةة   انةةةت قيمةةة  الوسةةةي الحسةةةابي للفةةةروق )
( عنةةد مسةةتوى 0,000( ال دوليةة  )t( وقيمةة  )0,010( المحسةةوب  )t( و انةةت قيمةة  )0,111)

( tصةةةغر مةةةإل قيمةةة  )( المحسةةةوب  أt( وبةةةذل  ت ةةةوإل قيمةةة  ),( ودر ةةة  حريةةة  ) 1,16داللةةة  ) 
ختبةةاريإل القبلةةي والبعةةدي فةةي اختبةةارات عنةةي عةةدم و ةةود فةةروق معنويةة  بةةيإل ااال دوليةة  وهةةذا ي

 احداء المهاري لمهارة المناول  .

معيةةةةاري بةةةةحنحراف ( و 0,300روق فةةةةي مهةةةةارة الدحر ةةةة  )مةةةة  الوسةةةةي الحسةةةةابي للفةةةةو انةةةةت قي
( عنةةد مسةةتوى 0,000( ال دوليةة  )t( وقيمةة  )7,611( المحسةةوب  )t( و انةةت قيمةة  ),0,03)

( t بةةةةر مةةةةإل قيمةةةة  )( المحسةةةةوب  أt( وبةةةةذل  ت ةةةةوإل قيمةةةة  ),( ودر ةةةة  حريةةةة  ) 1,16داللةةةة  ) 
يإل االختبةةاريإل القبلةةي والبعةةدي ولصةةالال االختبةةار ال دوليةة  ,وهةةذا يعنةةي و ةةود فةةروق معنويةة  بةة

 لدحر   .عدي في اختبارات احداء المهاري لالب

 اختبارات األداء المهاري لعينة االستيعاب:نتائج مناقشة  -4-1-4

معنويةة  ذات داللةة   إل هنةةا  فروقةةا  ج وتحليلهةةا فةةي ال ةةداول السةةابق  بةةأظهةةر مةةإل عةةرض النتةةائ
 والدحر ةةة  بلةةةي والبعةةةدي لعينةة  االسةةةتيعاب فةةةي مهةةارتي التهةةةديف إحصةةائي  بةةةيإل االختبةةاريإل الق
ولةةةم تظهةةةر فةةةروق فةةةي اختبةةةارات المناولةةة  يعةةةزوا الباحةةةث إلةةةى أإل ولصةةةالال االختبةةةار البعةةةدي .

لذا ظهرت مهارة المناولة  ناقصة  فةي عملية    اف  المنهج لم يقوي ال وانب المتعلق  بالمهارات
اإل اليةةابع المميةةز للفةةرد االسةةتيعابي هةةو ت اهةةل  الوصةةول إلةةى مرحلةة   يةةدة مةةإل التيةةور  مةةا

المناولة  مةإل المهةارات  داذا  اإل الموووع سةهال وتعة التفاصيل المرتبي  بالموووع خصوصا  
الفةةرد االسةةتيعابي يت اهةةل وبصةةورة  إإل الةةى 1 (0117تشةةير )بيةةداء المتةةولي  إذالسةةهل  الةةتعلم 

الةتعلم  قةل تر يةز    انةت المهةارة سةهل انة   لمةا أيسهل   دا التفاصيل المرتبي  بالمووةوع  
 الفرد االستيعابي عليها وهذا ما أدى إلى عدم ظهور فروق معنوي  .

                                                           

 .7بيداء المتولي ؛ المصدر السابق,ص  -0
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 إإلوق المعنوية  لالختبةارات البعدية  الةى في مهارتي التهديف والدحر   يعزو الباحةث الفةر  أما
  تةب ر ت مةإلالتماريإل المستخدم   انت متناسب  مع الفئ  العمري  للعين   وإل التماريإل استخ

لمةا لهةذا الفئة  مةإل أهمية  فةي  بالةذات الخبراء والمختصيإل ب رة القةدم ولهةذا الفئة  ) الناشةئيإل (
بنةةةةاء قاعةةةةدة قويةةةة  ل ةةةةرة القةةةةدم  و بنةةةةاء وصةةةةقل الالعبةةةةيإل للمسةةةةتقبل ورفةةةةد احنديةةةة  والمنتخبةةةةات

متسلسةةل إإل الةةتعلم ال  إذالتسلسةةل بالتمةةاريإل  والتةةدرج مةةإل السةةهل الةةى الصةةعب  إلةةى,بااوةةاف  
يتةةيال للمةةتعلم الحصةةول علةةى وقةةت للتر يةةز فةةي أداء المهةةارة والةةذي يعمةةل علةةى تثبيةةت وترسةةي  

 إإل مةةا 1وصةةقل المهةةارة مةةإل خةةالل عمليةة  تصةةحيال احخيةةاء قبةةل االنتقةةال إلةةى مهةةارة أخةةرى  
تعمةةل علةةى بنةةاء  الت ةةرارات أإل ب  إوةةاف  إلةةى التغذيةة  الرا عةة  إذ انةةت مناسةة ت ميةة  الت ةةرارا

الحر ي  للمهارات وبمختلف المواقف والتغذية  الرا عة  تصةحال احخيةاء للوصةول إلةى البرامج 
مهم فهةو  أمرللتعلم وتحديد عدد مرات الت رار ل ل حر    أساسامتيورا  اذ  يعد الت رار أداء 

يعتمد على فين  المدرس وخبرت  الى حد بعيد في تحديد عدد الت رارات المثلةى المالئمة  ل ةل 
 . 2 مرحل  سني  

العينةة   ةةل  أوالت ةةرار المناسةةب والتغذيةة  الرا عةة  المالئمةة  والتمةةاريإل المتناسةةب  مةةع الفئةة   إذإل
 عتبار يريقة  الفةرد فةي معال ة  المعلومةاتى تعلم أفول وأسرع .مع احخذ بااذل  سي دى إل

فةة  المختلالمهةةارات فةةي  ةةرة القةةدم تحتةةاج الةةى سةةرع  فةةي التف يةةر للمواقةةف  أإل إذ إليةة المقدمةة  
البةةرامج الحر يةة  والخبةةرات التةةي ا تسةةبها عةةإل يريةةق  سةةتدعاءوهةةذا يتيلةةب التر يةةز واحنتبةةاا وا  

 . الحر   في الوقت المناسب وهذا هو سرع  التف ير أداءالتخاذ القرار الصحيال في التعلم 

 

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية  لعينة االستقبال : 3-1   

 رض وتحليل نتائج اختبارات االنسيابية القبلي والبعدي لعينة االستقبال  :ع 4-1-1

                                                           

سلسل في ا تساب بعض المهارات االساسي  ب رة القدم يارق محمد نهاد ؛تاثير اسلوب اال تشاف المو   بالتعلم المت -0
 .77,ص 0113,رسال  ما ستير , لي  التربي  الرياوي  , امع  ديالى ,

 .060,ص7,,0اميإل انور و اسام   امل ؛التربي  الحر ي  , القاهرة ,دار الف ر العربي , -7
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لمعرفةة  الفةةروق بةةيإل احوسةةاي الحسةةابي  لالنسةةيابي  فةةي االختبةةاريإل القبلةةي والبعةةدي لعينةة      
االسةةةةتيعاب ومعرفةةةة  نسةةةةب  التيةةةةور فةةةةي هةةةةذا الصةةةةف  اسةةةةتخدم الباحةةةةث القةةةةوانيإل ااحصةةةةائي  

 .(03واستخراج النسب الميلوب  وحسب ما مبيإل في ال دول )المناسب  لمعال   البيانات 

 (03ال دول )

نحرافات المعياري  لالختباريإل القبلي والبعدي لالنسيابي  ونسب  يبيإل قيم احوساي الحسابي  واا
 التيور لعين  االستقبال

 المعال ات ت

 المتغيرات

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 القياس

 نسب  التيور البعدي القبلي

 ع س ع س

 %67,06 00,377 33,611- 00,670 007,607-  غم,م,ثا هديفت 0

 %3,60 30,,73 06,106 77,760 00,060  غم,م,ثا مناول  0

 %30,00 03,000 00,000 73,700 367,,7  غم,م,ثا دحر   7

نحرافةةات المعياريةة  ونسةةب  التيةةور فةةي االختبةةاريإل ( قةةيم احوسةةاي الحسةةابي  واا03يبةةيإل لنةةا ال ةةدول )
 والبعدي لعين  االستقبال في االنسيابي  للمهارات قيد البحث . القبلي

معيةةةاري بةةحنحراف ( و 007,607-ختبةةةار القبلةةي)إذ  ةةاإل الوسةةي الحسةةابي انسةةةيابي  التهةةديف فةةي اا
( فةةةةي حةةةةيإل  ةةةةاإل الوسةةةةي الحسةةةةابي لفةةةةرق زخةةةةوم انسةةةةيابي  التهةةةةديف فةةةةي االختبةةةةار 00,670مقةةةةدارا )
( وبلغةةةةةةت نسةةةةةةب  التيةةةةةةور النسةةةةةةيابي  التهةةةةةةديف 00,377)معيةةةةةةاري بةةةةةةحنحراف ( و 33,611-البعةةةةةةدي)

( 00,060رق زخةةوم انسةةيابي  المناولةة  فةةي ااختبةةار القبلةةي)%( ,و ةةاإل الوسةةي الحسةةابي لفةة67,06)
نسةةةيابي  إختبةةةار البعةةةدي  ةةةاإل الوسةةةي الحسةةةابي لفةةةرق زخةةةوم ( وفةةةي اا77,760معيةةةاري )بةةةحنحراف و 

%(, وبلغةةت قيمةة  3,60لغةةت نسةةب  التيةةور )( وب30,,73معيةةاري )بةةحنحراف ( و 06,106المناولةة  )
معيةةاري بةةحنحراف ( و 367,,7فةةي االختبةةار القبلةةي ) نسةةيابي  الدحر ةة إالوسةةي الحسةةابي لفةةرق زخةةوم 

فةةةةي االختبةةةةار البعةةةةدي  ( وبلغةةةةت قيمةةةة  الوسةةةةي الحسةةةةابي لفةةةةرق زخةةةةوم انسةةةةيابي  الدحر ةةةة 73,700)
 %( .,,,30( و انت نسب  التيور )03,000معياري ) فوبحنحرا( 00,000)
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سةتقبال نسةيابي  لعينة  احختبةارات ااولغرض معرف  دالل  الفروق بيإل االختباريإل القبلي والبعدي ح  
في المهارات قيد البحث ,استخدم الباحث المعال ةات ااحصةائي  المناسةب  لمعال ة  البيانةات وحسةب 

 ( .  06ما مبيإل في ال دول )

 (06ال دول )

 (t)فروق و انحرافات الفروق عإل وسيها الحسابي وقيم  يبيإل قيم احوساي الحسابي  لل
 المحسوب  وال دولي  ودالل  الفروق لالختباريإل القبلي والبعدي لالنسيابي  لعين  االستقبال

 المعال ات ت

 المتغيرات

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 القياس

 

 س ف

 

 ع ف 

   tقيم  

 ال دولي  المحسوب  الدالل 

  ,8,,0 07,010 00,100  غم,م,ثا تهديف 0

0,70 

 

 معنوي

 عشوائي 1,173 73,011 0,070  غم,م,ثا مناول  0

 عشوائي 0,067 03,670 00,770  غم,م,ثا دحر   7

 ( .1,16) أ( وبمستوى خي7در   حري  )

نحرافات الفةروق عةإل متوسةي تلة  الفةروق ( قيم احوساي الحسابي  للفروق وا  06يبيإل ال دول )
نسةةيابي  لعينةة  االسةةتقبال فةةي وداللةة  الفةةروق فةةي اختبةةارات اح ( المحسةةوب  وال دوليةة tوقيمةة  )

 المهارات قيد الدراس  .

معيةةاري بةةحنحراف ( و 00,100وق فةةي مهةةارة التهةةديف )فقةةد بلغةةت قيمةة  الوسةةي الحسةةابي للفةةر .
( عنةد مسةتوى داللة  ) 0,70( ال دولية  )t( وقيم  )0,767( المحسوب  )t( وقيم  )07,010)

( ال دوليةةة  t بةةةر مةةةإل قيمةةة  )( المحسةةةوب  أt( وبةةةذل  ت ةةةوإل قيمةةة  )7)( ودر ةةة  حريةةة   1,16
ختبةار البعةدي فةي تباريإل القبلةي والبعةدي ولصةالال احخذا يعني و ود فروق معنوي  بيإل اح,وه

 اختبارات انسيابي  التهديف .
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نحراف معيةةةاري ( وبةةةح0,070الوسةةةي الحسةةةابي للفةةةروق )إمةةةا فةةةي مهةةةارة المناولةةة   انةةةت قيمةةة  
( عنةةد مسةةتوى 0,70( ال دوليةة  )t( وقيمةة  )1,173( المحسةةوب  )tو انةةت قيمةة  ) (73,011)

( tصةةةغر مةةةإل قيمةةة  )( المحسةةةوب  أt( وبةةةذل  ت ةةةوإل قيمةةة  )7( ودر ةةة  حريةةة  ) 1,16داللةةة  ) 
ال دوليةة  وهةةذا يعنةةي عةةدم و ةةود فةةروق معنويةة  بةةيإل االختبةةاريإل القبلةةي والبعةةدي فةةي اختبةةارات 

 انسيابي  المناول  .

نحراف معيةةةةاري ( وبةةةةح00,770  )  الوسةةةةي الحسةةةةابي للفةةةةروق فةةةةي مهةةةةارة الدحر ةةةةو انةةةةت قيمةةةة
( عنةةد مسةةتوى 0,70( ال دوليةة  )t( وقيمةة  )0,067( المحسةةوب  )t( و انةةت قيمةة  )03,670)

( tصةةةغر مةةةإل قيمةةة  )( المحسةةةوب  أt( وبةةةذل  ت ةةةوإل قيمةةة  )7( ودر ةةة  حريةةة  ) 1,16داللةةة  ) 
تبةةارات خيةة  بةةيإل احختبةةاريإل القبلةةي والبعةةدي فةةي أعنةةي عةةدم و ةةود فةةروق معنو ال دوليةة  ,وهةةذا ي

 ستقبال .إنسيابي  الدحر   لعين  اح

 مناقشة نتائج اختبارات االنسيابية لعينة االستقبال: -4-1-1

معنويةة  ذات داللةة   إل هنةةا  فروقةةا  ج وتحليلهةةا فةةي ال ةةداول السةةابق  بةةأظهةةر مةةإل عةةرض النتةةائ
عينةةةة  االسةةةةتقبال فةةةةي مهةةةةارة التهةةةةديف ولصةةةةالال إحصةةةةائي  بةةةةيإل االختبةةةةاريإل القبلةةةةي والبعةةةةدي ل

 فةةي المةةنهج التعليمةةي أدخلةةتوهةةذا الفةةرق يعةةزوا الباحةةث إلةةى التمرينةةات التةةي  االختبةةار البعةةدي
إلةةى بعةةض حةةاالت  وصةةوال   بالتسلسةةل الصةةحيال والتةةي توةةمنت الةةربي بةةيإل المهةةارات احساسةةي 

أ يةد الباحةةث والمةدربيإل علةةى ت ةةوإل حر ة  الالعةةب مسةتمرة إلةةى نهاية  التمةريإل مةةع ت حذاللعةب بة
إل عدم التوقف أثنةاء احداء واالسةتفادة مةإل  مية  الحر ة  الم تسةب  عنةد أداء مهةارة التهةديف ح

نسةيابي  أو ب عاملي السرع  والقةوة إلىخير في حال  المبارت  التي تحتاج أهذا المهارة ت وإل 
فةةةي مراحةةةل الةةةتعلم  إليةةة وصةةةل   والةةةةةةذي يمثةةةل المعيةةةار لت امةةةل احداء الت تي ةةةي الةةةذي تعاليةةة 

 . 1الحر ي  

 وعمليةةة  الت ةةةرار لهةةةذا التمةةةاريإل المتنوعةةة  أثنةةةاء الوحةةةدات ونتي ةةة  ممارسةةة  التمةةةاريإل المهاريةةة  
هةةةةذا التمةةةةاريإل تعمةةةةل علةةةةى تيةةةةوير بعةةةةض  إإل مةةةةا  أدى إلةةةةى تيةةةةور هةةةةذا المهةةةةارة , التعليميةةة 

التمةةاريإل المر بةة  مةةإل  أإل إذر يةةز العمليةةات العقليةة  التةةي تحتا هةةا مهةةارة التهةةديف  االنتبةةاا والت
                                                           

 .003,ص0111ار ال تب لليباع  والنشر ,,الموصل ,د0,ي التعلم الحر ين اا مهدي شلش وا رم محمد صبحي ؛  -0
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  تحسةةةةيإل قابليةةةة  الالعةةةةب الذهنيةةةة  مةةةةإل خةةةةالل السةةةةييرة علةةةةى  تعمةةةةل علةةةةى أ ثةةةةر أومهةةةةارتيإل 
 1  احداءالل ةةةةالتوقيت وعمل العوالت في الوقت المناسب وبتسلسل صحيال خ

 مةإل المظةاهر الحر ية  المهمة  والةذي يعتمةد علةى دالوصول الى التوافق الحر ي الذي يع أي 
هةةو صةةف  اسةةتمراري  المسةةار الحر ةةي والمعبةةرة  االنسةةياب الحر ةةي أإل  إذ االنسةةياب الحر ةةي 

عةةإل التوافةةق الحر ةةي ,واالنسةةياب الحر ةةي يتوقةةف علةةى مةةدى تيةةابق دفعةةات القةةوى المختلفةة  
داء وخاصةة  القصةةور الةةذاتي لهةةذا و ةذل  القةةوى الخار يةة  التةةي تةة ثر علةةى الرياوةةي خةةالل اح

 .2  للتوافق الحر ي  حد المظاهر الهامي يمثل أفأإل احنسياب الحر 

أما مهارتي الدحر   والمناول  لم تظهر فروق معنوية  بةيإل االختبةارات القبلية  والبعدية  لمتغيةر 
عةةدم  فايةة  التمرينةةات فةةي المةةنهج المتبةةع احةةداث تغييةةر واوةةال  إلةةىاالنسةةيابي  يعةةزوا الباحةةث 

اإل عينة  االسةتقبال تحتةاج  أي انةت ريةر  افية   تأمةا إإل  مية  الت ةرارا ,في هةاتيإل المهةارتيإل
 ميةةةة  ا بةةةةر مةةةةإل الت ةةةةرارات لهةةةةذا المهةةةةارات ل ةةةةي تةةةةتالئم مةةةةع اليريقةةةة  التةةةةي تسةةةةتقبل بهةةةةا  إلةةةةى

ة الزمني  للمةنهج ريةر  افية  احةداث الفةرق بةيإل االختبةارات المد أإل أو, المعلومات واستيعابها
    التعليمي  وتزداد الخبرات الم تسب  .ل ي تزداد الوحدات  أيولة اإل المنهج يمتد لمد أي

عرض وتحليلل نتلائج اختبلارات األداء المهلاري القبللي والبعلدي لعينلة  -4-1-1
 االستقبال :

لمعرف  الفروق بيإل احوساي الحسابي  لةألداء المهةاري فةي االختبةاريإل القبلةي والبعةدي لعينة    
لباحةث القةوانيإل ااحصةائي  المناسةب  سةتخدم امعرف  نسب  التيور في هذا الصف  أاالستقبال و 

 (.00لمعال   البيانات واستخراج النسب الميلوب  وحسب ما مبيإل في ال دول )

 (11الجدول )

يبيإل قيم احوساي الحسابي  واالنحرافات المعياري  لالختباريإل القبلي والبعدي لألداء المهاري 
 ونسب  التيور لعين  االستقبال

                                                           

, محمد رضا واخرون ,الموصل, دار الحكمة للطباعة والنشر ترجمةروبرت نايدفر؛دليل الرياضيين للتدريب الذهني , -0

 .,3,ص 1,,0,
 .006,ص0111, ؛ المصدر السابقنجاح مهدي شلش واكرم محمد صبحي  -0
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 المعال ات ت

 المتغيرات

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 القياس

 نسب  التيور البعدي القبلي

 ع س ع س

 %71,,7 0,7,3 01,777 0,663 6,333 در   تهديف 0

 %77,77 0,003 7,111 1.313 0,111 در   مناول  0

 %,7,7 0,071 07,333 0,710 01,036 ثاني  دحر   7

نسةةةةب  التيةةةةور فةةةةي نحرافةةةةات المعياريةةةة  و ( قةةةةيم احوسةةةةاي الحسةةةةابي  واا00يبةةةةيإل لنةةةةا ال ةةةةدول )
 ستيعاب في احداء المهاري للمهارات قيد البحث .ختباريإل القبلي والبعدي لعين  اااال

معيةةةاري  ( وبةةةحنحراف6,333يف فةةةي االختبةةةار القبلةةةي)إذ  ةةةاإل الوسةةةي الحسةةةابي لمهةةةارة التهةةةد
فةةةةي االختبةةةةار البعةةةةدي  ( فةةةةي حةةةةيإل  ةةةةاإل الوسةةةةي الحسةةةةابي لمهةةةةارة التهةةةةديف0,663مقةةةةدارا )

ختبةةةةةةةةارات التهةةةةةةةةديف ( وبلغةةةةةةةةت نسةةةةةةةةب  التيةةةةةةةةور ح0,7,3معيةةةةةةةةاري ) وبةةةةةةةةحنحراف (01,777)
 بةحنحراف( و 0,111القبلةي ) احختبةار%( ,و اإل الوسي الحسابي لمهةارة المناولة  فةي 71,,7)

( 0,777البعةةةدي  ةةةةاإل الوسةةةي الحسةةةةابي لمهةةةارة المناولةةةة  ) احختبةةةةار( وفةةةي 1.611معيةةةاري )
%(, وبلغت قيمة  الوسةي الحسةابي 00,06تيور )( وبلغت نسب  ال1.611معياري ) بحنحرافو 

( وبلغةةةت قيمةةة  0,710معيةةةاري ) بةةةحنحراف( و 01,036القبلةةةي ) احختبةةةارلمهةةةارة الدحر ةةة  فةةةي 
معيةةةةةاري  بةةةةةحنحراف( و 07,333البعةةةةةدي ) احختبةةةةةارالوسةةةةةي الحسةةةةةابي لمهةةةةةارة الدحر ةةةةة  فةةةةةي 

 %(.,7,7( و انت نسب  التيور )0,071)

ختبةةةارات احداء المهةةةاري ااختبةةةاريإل القبلةةةي والبعةةةدي ح ولغةةةرض معرفةةة  داللةةة  الفةةةروق بةةةيإل  
سةةتخدم الباحةةث المعال ةةات ااحصةةائي  المناسةةب  المهةةارات قيةةد البحةةث ,ألعينةة  االسةةتقبال فةةي 

 (.03لمعال   البيانات وحسب ما مبيإل في ال دول رقم)

 (03ال دول )

 (t)لحسابي وقيم  يبيإل قيم احوساي الحسابي  للفروق و انحرافات الفروق عإل وسيها ا
 المحسوب  وال دولي  ودالل  الفروق لالختباريإل القبلي والبعدي لألداء المهاري لعين  االستقبال
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 المعال ات ت

 المتغيرات

وحةةةةةةةةةةةةةدة 
 القياس

 

 س ف

 

 ع ف 

   tقيم  

 ال دولي  المحسوب  الدالل 

  7,,,3 73,,0 3,777 در    تهديف 0

0,70 

 معنوي

 معنوي 0,111 0,111 1.311 در    مناول  0

 معنوي 0,030 1,717 0,710 ثاني   دحر   7

 ( .1,16) ( وبمستوى خيأ7در   حري  )

نحرافات الفةروق عةإل متوسةي تلة  الفةروق ( قيم احوساي الحسابي  للفروق وا  03يبيإل ال دول )
نة  االسةتيعاب ختبةارات احداء المهةاري لعيوب  وال دولية  وداللة  الفةروق فةي إ( المحسةtوقيم  )

 في المهارات قيد الدراس  .

معيةةةاري  بةةةحنحراف( و 3,777فقةةةد بلغةةةت قيمةةة  الوسةةةي الحسةةةابي للفةةةروق فةةةي مهةةةارة التهةةةديف )
( عنةةد مسةةتوى داللةة  ) 0,70( ال دوليةة  )t( وقيمةة  )7,,,3( المحسةةوب  )t( وقيمةة  )73,,0)

( ال دوليةةة  t  )( المحسةةةوب  ا بةةةر مةةةإل قيمةةةt( وبةةةذل  ت ةةةوإل قيمةةة  )7( ودر ةةة  حريةةة  ) 1,16
البعةدي فةي  احختبةارختباريإل القبلةي والبعةدي ولصةالال ذا يعني و ود فروق معنوي  بيإل اح,وه

 اختبارات احداء المهاري لمهارة التهديف . 

معيةةةاري  بةةةحنحراف( و 1.311أمةةةا فةةةي مهةةةارة المناولةةة   انةةةت قيمةةة  الوسةةةي الحسةةةابي للفةةةروق )
( عنةةةد مسةةةتوى 0,70( ال دوليةةة  )t( وقيمةةة  )0,111( المحسةةةوب  )t( و انةةةت قيمةةة  )0,111)

( tر مةةةةإل قيمةةةة  )المحسةةةةوب  ا بةةةة( t( وبةةةةذل  ت ةةةةوإل قيمةةةة  )7( ودر ةةةة  حريةةةة  ) 1,16داللةةةة  ) 
ختبةارات احداء إل االختبةاريإل القبلةي والبعةدي فةي إو ةود فةروق معنوية  بةي ال دولي  وهةذا يعنةي

 . البعدي احختبارولصالال  المهاري لمهارة المناول 

معيةةةةاري  بةةةةحنحراف( و 0,710مةةةة  الوسةةةةي الحسةةةةابي للفةةةةروق فةةةةي مهةةةةارة الدحر ةةةة  )و انةةةةت قي
( عنةةةد مسةةةتوى 0,70( ال دوليةةة  )t( وقيمةةة  )0,030( المحسةةةوب  )t( و انةةةت قيمةةة  )1,717)

( t بةةةةر مةةةةإل قيمةةةة  )( المحسةةةةوب  أt( وبةةةةذل  ت ةةةةوإل قيمةةةة  )7( ودر ةةةة  حريةةةة  ) 1,16داللةةةة  ) 
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 االختبةةارختبةةاريإل القبلةةي والبعةةدي ولصةةالال إل احذا يعنةةي و ةةود فةةروق معنويةة  بةةيال دوليةة  ,وهةة
 احداء المهاري الدحر   . ختباراتاالبعدي في 

 مناقشة نتائج اختبارات األداء المهاري لعينة االستقبال: -4-1-4

معنويةة  ذات داللةة   إل هنةةا  فروقةةا  ج وتحليلهةةا فةةي ال ةةداول السةةابق  بةةأظهةةر مةةإل عةةرض النتةةائ
في المهةارات المسةتخدم  فةي البحةث لي والبعدي لعين  االستقبال ختباريإل القبإحصائي  بيإل اح

احمر الذي يعزوا الباحةث إلةى أإل المةنهج المتبةع بالدراسة   ةاإل مالئمةا لمتغير احداء المهاري 
لعينةةةة  االسةةةةتقبال واإل التمةةةةاريإل المسةةةةتخدم   انةةةةت واوةةةةح  لةةةةدى هةةةةذا العينةةةة  ومتناسةةةةب  مةةةةع 

التنظةيم السةليم للمةنهج والتسلسةل الصةحيال للتمرينةةات  إليتهم المهارية  والمعرفةي فوةال عةإم ةان
التةةدريب  إلهةةارات حوعمليةة  الت ةةرار المناسةةب  ل ةةل تمةةريإل أدى إلةةى تيةةور العينةة  فةةي هةةذا الم

 فوةةةال عةةةإل رفةةةع قابليةةة  الالعةةةب المهاريةةة  إلةةةىالمسةةةتمر والمتواصةةةل وعمليةةة  الت ةةةرارات تةةة دي 
المبنةةي  يد الت ةةرارات والتنظةةيم والتخيةةيالتةةدرج بالتمةةاريإل مةةإل السةةهل إلةةى الصةةعب وزيةةادة عةةد
  يتميز التةدريب ب ةرة القةدم بةالتخييي  إذعلى أسس علمي   لها ت دي إلى تعلم أفول وأسرع 

االي ةةابي علةةى مسةةتوى الالعةةب  التةةأثيرعلميةة  لمةةا يوةةمإل  أسةةس ىوالتنظةةيم واالسةةتمرار وعلةة
 .1واستمرارا  

القةوة  إلةىتحتةاج  إنهةا مةا الدقة   إلةىياسةها مهارة التهديف مةإل المهةارات التةي تحتةاج فةي ق إإل
سةتخدام التمةاريإل ي  والعوةلي  لةذا حةرص الباحةث علةى إعمل اح هزة العصةب قوالسرع  وتواف

إل احهةداف تعمةل اد تحقيق  في هذا المهارة وهو اارتقاء بالمسةتوى حالمناسب  مع الهدف المر 
قيةةةق احهةةةداف المووةةةوع بمعيةةة  التغذيةةة  نةةةدفاع المةةةتعلم لتحعلةةةى زيةةةادة فاعليةةة  الةةةتعلم وزيةةةادة إ

ويشةةةير )فةةةرات الرا عةةة  لتصةةةحيال احخيةةةاء وت اوزهةةةا والةةةذي يةةة دي إلةةةى تعلةةةم أفوةةةل للمهةةةارة 
 عندما يتمرإل المتعلم وبدوإل و ود هةدف للةتعلم أو عنةدما الت ةوإل هنةا  تغذية  را عة   وهافال(

  .2مناسب  حول احداء فاإل التعلم اليتم على احرلب 

                                                           

 .03,ص,0,7  والتيبيق واالعداد البدني ,القاهرة ,دار الف ر العربي .ي  اسماعيل واخروإل ؛ رة القدم بيإل النظري -0

, دار د لةةةةةةةةة  ناشةةةةةةةةةروإل  التدريب المعرفةةةةةةةةةي والعقلةةةةةةةةةي لالعبةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةرة القدم,بغةةةةةةةةةدادفةةةةةةةةةرات  بةةةةةةةةةار وهافةةةةةةةةةال خورشةةةةةةةةةيد؛ -0
 .7,,ص0100وموزعوإل,
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اول  التقل أهمي  عإل المهارات احخرى وهي مإل أ ثر المهةارات اسةتخداما فةي  ةرة ومهارة المن
القةةدم واإل تيورهةةةا يحتةةاج إلةةةى  ميةة  مناسةةةب  مةةإل الت ةةةرارات تسةةاعد الفةةةرد علةةى تقويةةة  البةةةرامج 

والتةةةي تتعلةةةق بتبةةةادل العمةةةل بةةةيإل الحةةةواس واح هةةةزة العصةةةبي  والعوةةةلي  إوةةةاف  إلةةةى الحر يةةة  
تر يةةز الباحةةث علةةى تنظةةيم عمليةة  الت ةةرار بالقةةدر ال ةةافي لرفةةع مسةةتوى ف ةةاإل التغذيةة  الرا عةة  

توةمإل لالعةب ا تسةةاب أفوةل أداء مةإل خةةالل  حذاحداء إذ   ي ةب أإل تةنظم عمليةات الةةتعلم بة
التةةةدريبات التةةةي تةةةنظم ت ةةةرار المهةةةارات والحر ةةةات بصةةةورة محةةةددة لغةةةرض امةةةتال  المهةةةارات 

 . 1الشعور الحر ي   إلىالخاص  وتوصيلها 

ستقبال في متغير احداء المهاري سةاعد ر   أظهرت فروقا معنوي  لعين  اح ما إإل مهارة الدح
في ذل  اختيار التماريإل المناسةب  والمتنوعة  مةإل قبةل الباحةث  مةا إإل التمةاريإل  انةت متناسةب  
مةةع مسةةتوى تف يةةر الالعبةةيإل ممةةا أدى إلةةى التفاعةةل مةةع التمةةاريإل خةةالل الوحةةدات دوإل حةةدوث 

الحر ة   الف ري والذي ي دي إلى تيور ىتيور المستو عب أثناء احداء مما أدى إلى ت أوملل 
نتي ةةةة  تيةةةةور المسةةةةتوى الةةةةذهني   الحر ةةةة  تتيةةةةور بالتةةةةدريب الرياوةةةةي المنةةةةتظم  إإل إذبةةةةال رة 

زيادة مخةزوإل الت ةارب الحر ية  بالةدما   فوال عإلوالف ري وتيور الصفات البدني  والحر ي  
 2  . 

           

رض وتحليلللل ومناقشلللة نتلللائج االختبلللارات البعديلللة  لعينتلللي االسلللتقبال عللل 4-1
 واالستيعاب :

قيةةد الدراسةة  بةةيإل م مةةوعتي البحةةث فةةي المتغيةةرات  الةةى التعةةرف علةةى الفةةروق يهةةدف البحةةث  
 سةتخدم الباحةث المعال ةات ااحصةائي  المناسةب  لتحقيةق ذلة  وحسةب مةاوللمهارات المختةارة أ

  ( .  ,0و) (07مبيإل في ال دول رقم )

                                                           

م,رسةال  ما سةةتير , ليةة  علةي مهةةدي حسةإل ؛ اثةةر اسةةتخدام تمرينةات خاصةة  فةةي تعلةم بعةةض المهةارات الحر يةة  ب ةةرة القد -7
 .07,ص0116التربي  االساسي  , امع  ديالى .

,وزارة التعليم العالي والبحةث العلمةي , امعة  بغةداد 0,ج التيور الحر ي مإل الوالدة حتى سإل الشيخوخ و ي  مح وب ؛ -0
 .000,ص0,73,
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عرض وتحليلل نتلائج االختبلارات البعديلة لعينتلي االسلتقبال واالسلتيعاب ءلي األداء 4-1-1
     .المهاري

 (07ال دول )
المحسوب  وال دولي  لالختبارات البعدي  لألداء ( t)نحرافات المعياري  وقيم  يإل قيم احوساي الحسابي  واايب

 المهاري لعينتي االستقبال واالستيعاب

معال اتال ت  

 المتغيرات

وحةةةةةةةةةةةةةةةدة 
 القياس

داللةةةةةةةةةةةةةةةةةة   tقيم   االستيعابي االستقبالي
المحسةةةةةةةو  ع س ع س الفروق

 ب 
ال ةةةةةدو 

 لي 
  0,71 0,70 3,711 ,0,7 01,77 در   تهديف 0

0,00 

 

 

 معنوي
 عشوائي 0,61 0,731 3,011 0,003 7,11 در   مناول  0
 ئيعشوا 0,76 0,11 33,,0 0,07 07,33 ثاني  دحر   7

 ( .1,16( وبمستوى خيا )03در   حري  )

المحسةوب  وال دولية  tنحرافةات المعيارية  وقيمة  ( قيم احوساي الحسةابي  واا07يبيإل ال دول )
 لالختبارات البعدي  لألداء المهاري لعينتي االستقبال واالستيعاب.

( 01,77البعةدي  ) احختبةارفقد بلغ الوسي الحسابي فةي مهةارة التهةديف لعينة  االسةتقبال فةي 
( بينمةةةةةةةا بلةةةةةةةغ الوسةةةةةةةي الحسةةةةةةةابي فةةةةةةةي مهةةةةةةةارة التهةةةةةةةديف لعينةةةةةةة  ,0,7معيةةةةةةةاري ) بةةةةةةةحنحرافو 

( وهةةي 0,71المحسةةوب ) (t) ( وبلغةةت قيمةة 0,70معيةةاري ) بةةحنحراف( و 3,711االسةةتيعاب)
(  1,16( ومسةتوى داللة  )03( عنةد در ة  حرية  )0,00ال دولية  البالغة  )(  t) بر مإل قيم  أ

 ود فروق معنوي  في هذا المهارة ولصالال عين  االستقبال .مما يدل على و 

( 7,11البعةةدي  ) احختبةةاروبلةغ الوسةةي الحسةةابي فةةي مهةةارة المناولةة  لعينةة  االسةةتقبال فةةي     
( بينمةةةةةةةا بلةةةةةةةغ الوسةةةةةةةي الحسةةةةةةةابي فةةةةةةةي مهةةةةةةةارة المناولةةةةةةة  لعينةةةةةةة  0,003معيةةةةةةةاري ) بةةةةةةةحنحرافو 
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( وهةي 0.61المحسةوب )  (t )قيمة  ( وبلغةت0,731معيةاري ) بةحنحراف( و 3,011االسةتيعاب)
(  1,16( ومسةتوى داللة  )03( عند در   حرية  )0,00ال دولي  البالغ  ) (t )صغر مإل قيم أ

 مما يدل على عدم و ود فروق معنوي  في هذا المهارة.

( 07,33البعةدي  ) احختبةارسةتقبال فةي حسابي في مهارة الدحر   لعينة  احوبلغ الوسي ال   
( بينمةةةةةةةا بلةةةةةةةغ الوسةةةةةةةي الحسةةةةةةةابي فةةةةةةةي مهةةةةةةةارة  الدحر ةةةةةةة  لعينةةةةةةة  0,07ري )معيةةةةةةةا بةةةةةةةحنحرافو 

( وهةةي 0,76سةةوب )المح (t )( وبلغةةت قيمةة 0,11معيةةاري ) بةةحنحراف( و 33,,0االسةةتيعاب)
( ومسةةةةتوى داللةةةة  03( عنةةةةد در ةةةة  حريةةةة  )0,00ال دوليةةةة  البالغةةةة  )(  t )صةةةةغر مةةةةإل قيمةةةة أ
 هارة .( مما يدل على عدم و ود فروق معنوي  في هذا الم1,16)

مناقشللة نتللائج االختبللارات البعديللة لعينتللي االسللتقبال واالسللتيعاب ءللي  4-1-1
  األداء المهاري. 

ظهةةر مةةإل عةةرض نتةةائج االختبةةارات البعديةة  لم مةةوعتي البحةةث فةةي احداء المهةةاري و ةةود     
فةةروق معنويةة  فةةي مهةةارة التهةةديف ولصةةالال م موعةة  االسةةتقبال والةةذي يعةةزوا الباحةةث إلةةى إإل 

ق  التي يف ر بها الفةرد االسةتقبالي للوصةول إلةى احهةداف هةي أفوةل مةإل اليريقة  التةي اليري
إل احفةةراد تحتةةاج إلةةى االنتبةةاا والتر يةةز  فةةح وبمةةا إإل مهةةارة التهةةديفيف ةةر بهةةا الفةةرد االسةةتيعابي 

االسةةةةتقبالييإل شةةةةديدي االنتبةةةةاا إلةةةةى التفاصةةةةيل علةةةةى ع ةةةةس الفةةةةرد االسةةةةتيعابي الةةةةذي يت اهةةةةل 
 .1رتبي  بالموووع  التفاصيل الم

 تسلسةةةليا   تف يةةةرهم عموديةةةا   إليبيعةةة  احفةةةراد االسةةةتقبالييإل تتصةةةف باالنتبةةةاا والتر يةةةز وي ةةةو  إإل 
نهةةمو هةةودهم مو هةة  ومنظمةة  ويتح مةةوإل بتف يةةرهم الةةذي ي ةةوإل منظمةةا متسلسةةال وشةةعوريا   وا 

تم ةنهم العمل بيريق  منظم  وعلى وفةق خية  معينة  اذ يحللةوإل المشة ل  بيريقة   إلىيميلوإل 
وال اختةةراع حلةةول  ديةةدة  إلةةىسةةتيعابي  يميةةل ,بينمةةا ن ةةد الفةةرد اا2الحةةل   إلةةىمةةإل الوصةةول 

يسير على وفق خيوات محددة معروف   التي يسير عليهةا احفةراد االسةتقبالييإل فاالسةتيعابييإل 

                                                           

1- Makenn&Keen 

االمةارات العربية  ،,م تبة  الفالا0ي، الةتعلم وانمةاي الةتعلم سةاي لو ي ممدوا عبد المةنعم ال نةاني واحمةد مبةار  ال نةدري ؛ -0
 .303ص، 7,,0،المتحدة 
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يقفزوإل على المراحل ويحرقونها حنهم ينزعوإل إلى احتواء محاوالت  ثيرة تعتمد ظاهرها علةى 
مةةةإل دوإل  أو خايئةةةا   إدرا  وةةةمني صةةةامت للمشةةة ل  ثةةةم يصةةةلوإل إلةةةى الحةةةل قةةةد ي ةةةوإل صةةةائبا  

 .1معرف  أو فهم العملي  التي أوصلتهم إلى ذل  الحل  

الةةةذي يعةةةزوا  احمةةةربةةةيإل الم مةةةوعتيإل  قفةةةي مهةةةارتي المناولةةة  والدحر ةةة  لةةةم تظهةةةر فةةةرو  أمةةةا
 إذرات  ةاإل بصةورة متعادلة  مةإل الم موعتيإل في هذا المهاالمنهج على  تأثير أإل إلىالباحث 

مةإل  موعتيإل للتمةاريإل نفسةها وبةال م نفسة إدرا  الم موعتيإل للتماريإل المستخدم  وتيبيق الم 
الت ةةرارات هةةذا مةةإل  هةة  ,مةةإل  هةة  أخةةرى إإل التمةةاريإل المسةةتخدم  فةةي المةةنهج لةةم تةة دي إلةةى 

 ورة  ةةةةاإل دوإل للمهةةةةارات المةةةةذ تة الزمنيةةةة  قصةةةةيرة أو أإل الت ةةةةرارالمةةةةدفةةةةروق أمةةةةا بسةةةةبب أإل ا
 المستوى .

ة  لمةةةا زادت مةةةد أيأيوةةةا  تةةةأثيرة الزمنيةةة  للمةةةد إإلذ يةةةرى الباحةةةث بعةةةد اسةةةتخراج النتةةةائج لةةة   
التعلم زادت الخبرات الم تسب  والمعلومات والبرامج الحر ي  وزيادة عمل العمليات العقلي  فةي 

ق بةيإل احفةراد فةي القةدرة التعامل مع المواقف المختلف  وباحوقات المناسةب  حينئةذ سةيظهر الفةر 
اإل الفةرق فةي سةرع  اتخةاذ القةرار و ةرة  أيعلى اسةتر اع الخةزيإل العلمةي والمعرفةي والحر ةي 

القدم تحتاج الى دق  وسرع  في اتخاذ القرارات لتوقف نتائج المباريات على القرارات الصائب  
. 

 

    

 ءي االنسيابية: نتائج االختبارات البعدية لعينتي االستقبال واالستيعابعرض وتحليل  -3-7-7

 (,0ال دول )

المحسوب  وال دولي  لالختبارات tيبيإل قيم احوساي الحسابي  واالنحرافات المعياري  وقيم  
 البعدي  لالنسيابي  لعينتي االستقبال واالستيعاب

                                                           

 .0,ص 0117بيداء صالال المتولي ؛  -0
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 المعال ات ت

 المتغيرات

وحةةةةةةةةةةةةدة 
 القياس

داللةةةةةةةةةةةةةةةةة   tقيم   االستيعابي االستقبالي
 ال دولي  المحسوب  ع س ع س الفروق

 غةةةةةم,م, تهديف 0
 ثا

33,61
1 

00,37 70,01
1 

00,03 0,06  

 

0,00 

 عشوائي

 غةةةةةم,م, مناول  0
 ثا

 عشوائي 1,301 03,00 00,,0 3,,73 06,10

 غةةةةةم,م, دحر   7
 ثا

 عشوائي 0,10 07,11 33,,0 03,00 00,00

 ( .1,16) مستوى خيأ( وب03در   حري  )

( المحسةةةةةوب   t )نحرافةةةةةات المعياريةةةةة  وقيمةةةةة ( قةةةةةيم احوسةةةةةاي الحسةةةةةابي  واا,0يبةةةةةيإل ال ةةةةةدول )
 .ستيعابواالوال دولي  لإلختبارات البعدي  لإلنسيابي  لعينتي احستقبال 

البعةةةةةدي   احختبةةةةةارسةةةةةتقبال فةةةةةي بي فةةةةةي انسةةةةةيابي  التهةةةةديف لعينةةةةة  احفقةةةةد بلةةةةةغ الوسةةةةةي الحسةةةةةا
( بينما بلغ الوسةي الحسةابي فةي مهةارة التهةديف لعينة  00,37معياري ) بحنحراف( و 33,611)

( وهةي 0,06المحسةوب ) t) )( وبلغةت قيمة 00,03معيةاري ) بةحنحراف( و 70,011االسةتيعاب)
(  1,16( ومسةتوى داللة  )03( عند در   حرية  )0,00ال دولي  البالغ  ) (t)اصغر مإل قيم  

 وي  في هذا المهارة .مما يدل على عدم و ود فروق معن

( 06,10البعةةدي  ) احختبةةاروبلةةغ الوسةةي الحسةةابي فةةي انسةةيابي  المناولةة  لعينةة  االسةةتقبال فةةي 
( بينمةةةةةةةا بلةةةةةةةغ الوسةةةةةةةي الحسةةةةةةةابي فةةةةةةةي انسةةةةةةةيابي  المناولةةةةةةة  لعينةةةةةةة  3,,73معيةةةةةةةاري ) بةةةةةةةحنحرافو 

( وهةةي 1,301المحسةةوب ) (t )( وبلغةةت قيمةة 03,00معيةةاري ) بةةحنحراف( و 00,,0االسةةتيعاب)
(  1,16( ومسةةتوى داللةة  )03( عنةةد در ةة  حريةة  )0,00ال دوليةة  البالغةة  ) (t)اصةةغر مةةإل قيمةة  

 مما يدل على عدم و ود فروق معنوي  في هذا المهارة.

البعةةةةدي   احختبةةةةارسةةةةتقبال فةةةي بي فةةةي انسةةةةيابي  الدحر ةةةة  لعينةةة  احبلةةةةغ الوسةةةي الحسةةةةا  مةةةا  
ي فةةةي انسةةةيابي   الدحر ةةة  ي الحسةةةاب( بينمةةةا بلةةةغ الوسةةة03,00معيةةةاري ) بةةةحنحراف( و 00,00)
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( 0,10المحسةةوب ) (t )( وبلغةةت قيمةة 07,11معيةةاري ) بةةحنحراف( و 33,,0سةةتيعاب)لعينةة  اح
( ومسةةةتوى داللةةة  03( عنةةةد در ةةة  حريةةة  )0,00ال دوليةةة  البالغةةة  ) tصةةةغر مةةةإل قيمةةة  وهةةةي أ

 ( مما يدل على عدم و ود فروق معنوي  في هذا المهارة .1,16)

 ءي االنسيابية: ائج االختبارات البعدية لعينتي االستقبال واالستيعابنت مناقشة -4-1-4

تبةةيإل عةةدم و ةةود فةةروق معنويةة    لتاهمةةا لم مةةوعتيإلل مةةإل عةةرض وتحليةةل نتةةائج االنسةةيابي  و
,يعةةزوا الباحةةث إلةةى إإل المةةنهج المسةةتخدم لةةم بةةيإل االختبةةارات البعديةة  فةةي المهةةارات المةةذ ورة 

الم مةةوعتيإل لألسةةباب التةةي ذ رناهةةا عةةإل وقةةت المةةنهج و ميةة  ححةةداث الفةةرق بةةيإل  ي ةةإل  افيةةا  
فةي تبةيإل   لتاهمةا لم مةوعتيإلامةع  بالت رار ل ل تمةريإل أو إإل التمةاريإل  ةاإل لهةا تةأثير متناسة

 يريق  استقبال المعلومات ومعال تها .

 إذرة فهةي احداء احمثةل للمهةا ة مةإل التعلةيم والتةدريب اتقانهةاي  تحتاج إلى مد ما إإل االنسياب
تصل إلى االنسةيابي  أو  أإل إلىالمهارات المراد تعلمها تمر بثالث مراحل  إإلتشير الدراسات 

اآلليةة  ففةةي المرحلةة  احولةةى والتةةي تسةةمى التوافةةق احولةةي الخةةام وفةةي هةةذا المرحلةة  يةةتعلم الفةةرد 
 إإلالحر ةةة    سةةةتيعابباالحر ةةة  فةةةي التةةةدريب يبةةةدأ ال سةةةم  الشةةة ل احول للحر ةةة  وعنةةةد ت ةةةرار

التوافةةق احولةةي للمهةةارة معنةةاا بدايةة  ترتيةةب الحر ةة  ولةةو أنهةةا تحتةةوي علةةى  ثيةةر مةةإل احخيةةاء 
احداء اسةةتعمال القةةوة أ ثةةر مةةإل الةةالزم ممةةا  ىواالسةةت اب  ت ةةوإل صةةعب  ومعقةةدة والظةةاهر علةة

 . 1 يظهر احداء متصلبا

والتةةةةأقلم الةةةةواقعي يةةةةتم بنةةةةاء القابليةةةة  احوليةةةة   إذوالمرحلةةةة  الثانيةةةة  هةةةةي مرحلةةةة  التوافةةةةق الةةةةدقيق 
للتصةةةةرف الحر ةةةةي  اذ تت ةةةةوإل فةةةةي هةةةةذا المرحلةةةة  قابليةةةة  احداء لمختلةةةةف المهةةةةارات احساسةةةةي  

فمةةإل الوا بةةات  وتتميةةز بةةرد حر ةةي شةةامل بةةأداء الحر ةةات بانقبةةاض عوةةلي زائةةد عةةإل الحا ةة 
 .   2الحر ات الغير مفيدة التعليمي  في هذا المرحل  هي وبي الت ني  احساسي وعزل

واليةة  احداء التةةي يةةتم إل مةةإل خاللهةةا الفةةرد أداء المهةةارات بثبةةات  دها مرحلةة  التوافةةقبعةة تةةأتي
الت ةةرار والتصةةحيال وصةةوال إلةةى اآلليةة   إذوتحةةت مواقةةف مختلفةة  نتي ةة  عمليةة  الةةتعلم المسةةتمرة 

                                                           

 .70,ص0111,المصدر السابقن اا مهدي شلش وأ رم محمد صبحي ؛ -0
 .,,0,ص0,77, ,ميبع  التعليم العالي ,بغدادمبادئ علم التدريب الرياوي عبد علي نصيف وقاسم حسإل حسيإل ؛  -0
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بعمليةةات عقليةة   موال يقةةو قةةدر مةةإل االنتبةةاا والتر يةةز  بأقةةلالمةةتعلم يةة دي المهةةارة  إإلوالتةةي تعنةةي  
 .1المستوى لغرض التنفيذ  ما في المرحلتيإل السابقتيإل  عالي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ها ومناقشتهاوتحليل عرض المسارات الحركية – 4-4

ستخراج مسارات الحر ي  عإل يريق تصوير احختبارات وأستخراج القام الباحث بح       
  لتيهما. لعينتيإللو ولالختباريإل القبلي والبعدي  المسار الحر ي بواسي  برنامج )احوتو اد(

 :هاوتحليلعرض المسارات الحركية لعينة االستيعاب  -4-4-1

 : وتحليلها مسارات التهديفعرض  -4-4-1-1

                                                           

 .011,ص 0101, الميبع  المر زي  , امع  ديالى ,0,ي ؛ التعلم الحر ي بيإل المبدأ والتيبيقيعرب خيوإل  -0
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اسةةةتخراج المسةةةارات بعةةةد تصةةةوير الالعبةةةيإل أثنةةةاء أداء مهةةةارة التهةةةديف عمةةةد الباحةةةث الةةةى    
 قعتبةةار الفةةرو باا (مةةع احخةةذاحوتو ةةاد  )برنةةامج وحسةةب االختبةةارات المتفةةق عليهةةا مسةةتخدما  

 حيوال الالعبيإل عند استخراج المسارات في نقي  شروع واحدة .

 و ما يلي :    

 : أوال : االختبار القبلي

 

 

 

 

 

 

 

 (3الش ل )

 يووال المسارات الحر ي  لعين  االستيعاب في االختبارات القبلي 

ختبةةةارات القبليةةة  ( والةةةذي يووةةةال المسةةةارات الحر يةةة  لعينةةة  االسةةةتيعاب فةةةي اال3مةةةإل الشةةة ل )
وانخفةةةاض فةةةي النقيةةة   ظهةةةر ارتفةةاع إذتظهةةر الفةةةروق بةةةيإل أفةةراد العينةةة  فةةةي المسةةار الحر ةةةي 

المحةةةددة أثنةةةاء السةةةير الحر ةةةي وخصوصةةةا فةةةي المرحلةةة  النهائيةةة  مةةةإل الحر ةةة  ممةةةا ي  ةةةد علةةةى 
تصةلب الحر ة  وعةدم انسةيابيتها بةالررم مةإل عةدم و ةود زوايةا قةد تعيةق الحر ة  إال إإل الباحةةث 

ى بةةةاإل االرتفةةةاع واالنخفةةةاض والةةةذي هةةةو فةةةي لحظةةةات االسةةةتناد والر ةةةل يةةة دي الةةةى صةةةرف يةةةر 
م هةةود عةةالي مةةإل قبةةل الالعةةب ل ةةي يةة دي هةةذا المهةةارة فوةةال عةةإل الفتةةرة الزمنيةة  المسةةتغرق  
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عتبةار يس م مةل الحر ة  أي أذا أخةذنا بااخصوصا واإل هذا المسار هو  زء مإل الحر ة  ولة
 نخفاض في المسار الحر ي .ثر في احرتفاع واح  ل سوف نرى تبايإل أ  الحر  

ال رة نحو الهدف للتغلب علةى رد فعةل حةارس  لتهديف إإل مهارة التهديف تحتاج إلى القوة       
المرمى وعلى هذا احسةاس ي ةب إإل ت ةوإل  مية  الحر ة  الم تسةب  مةإل الةر ض ومةإل مر حة  

الحر ةة  نةةرى ارتفةةاع المسةةار بدر ةة  الر ةةل الوةةارب  بات ةةاا ال ةةرة ,ومةةإل المالحظةة  الةةى نهايةة  
وللتووةةيال   شةة لها ال ميةةل ،  بيةةرة ممةةا يةة دي الةةى وةةعف فةةي قةةوة التهةةديف  مةةا تفقةةد الحر ةة

أ ثةةر اسةةتخدم الباحةةث الوسةةي الحسةةابي ل ةةل نقيةة  مةةإل نقةةاي المسةةار ول ةةل العينةة  واسةةتخراج 
 (.6لش ل )مسار واحد يمثل هذا العين  بعد استيالع أراء الخبراء والمختصيإل  ما في ا
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 هديف القبلي تيووال المسار الموحد لعين  االستيعاب في اختبارات ال

 دمةةإل المالحةةظ فةةي الشةة ل أعةةالا و ةةود االنحرافةةات فةةي ال ةةزء احخيةةر مةةإل الحر ةة  ممةةا ي  ةة
زيةةةةادة الوقةةةةت المسةةةةتغرق للحر ةةةة  واسةةةةتخدام قةةةةوى زائةةةةدة  فقةةةةداإل السةةةةير الحر ةةةةي فوةةةةال عةةةةإل

يقةةوم بعمليةةات عقليةة   إذة ي ةةوإل الالعةةب قليةةل الخبةةرة لةةى االتةةزاإل وفةةي هةةذا المةةدمحافظةة  علل
 المناسب  والتي ت وإل قليل  أيوا. ستدعاء البرامج الحر ي   بيرة ا

 ثانيا :االختبار البعدي :

 

 

 

 

 

 (0الش ل ) 

 البعدي  التهديف اختباراترات الحر ي  لعين  االستيعاب في يووال المسا

التهةةةديف اختبةةةارات ات الحر يةةة  لعينةةة  االسةةةتيعاب فةةةي والةةةذي يووةةةال المسةةةار  (0مةةةإل الشةةة ل )
ختبةار القبلةي ول ةإل بقيةت علية  فةي اح قةل ممةا هةواالرتفاع واالنخفاض  ةاإل أ أإلالبعدي  نرى 

إنهةةا  النهايةةات ذات مسةةار مرتفةةع بالمقارنةة  مةةع سةةير الحر ةة  والةةذي  مةةا يةةرى الباحةةث مسةةبقا  
 فوال عةإلانتقال  مي  الحر   الم تسب  لل سم   ل إلى ال رة  إذت ثر على قوة التهديف مإل 

مةإل خةالل مةا ،   لهةم لالعبةيإلتتشةاب  بداية  ونهاية  الحر ة   إذقل  التبايإل في المسار الحر ي 
تقةةدم فةةاإل المسةةار الحر ةةي  ةةاإل أفوةةل مةةإل المسةةار الحر ةةي فةةي االختبةةار القبلةةي وهةةذا يعةةزوا 

نوعيةة   إذالمةةنهج والتةةي  انةةت مناسةةب  للعينةة  مةةإل الباحةةث الةةى التمةةاريإل التةةي اسةةتخدمت فةةي 
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 التمةةاريإل ويريقةة  تنفيةةذها و ةةذل  سةةهول  اسةةتيعابها مةةإل قبةةل العينةة  مةةع تأ يةةد الباحةةث بتزويةةد
ار الموحةةةد للعينةةة   مةةةا وللتووةةةيال أ ثةةةر اسةةةتخرج الباحةةةث المسةةةالالعبةةةيإل بالمعلومةةةات المهم .

 (  3)يووح  الش ل
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 عين  االستيعاب في اختبارات التهديف البعدي المسار الموحد ل

البةدايات  إذيظهر مإل الش ل أعالا إإل مسار الحر    اإل أفول مإل المسار القبلي مةإل        
أنهةةةا تةة ثر علةةةى قةةةوة التهةةةديف التةةةي  ول ةةإل نهايةةة  الحر ةةة   انةةةت مرتفعةة  و مةةةا أووةةةحنا سةةةابقا  
تصةةبال أفوةةل  ت بالتحسةةإل, وتةةدري يا  يحتةةاج إليهةةا العةةب  ةةرة القةةدم وهةةذا يعنةةي إإل العينةة  بةةدأ

عةةةإل يريةةةق التمةةةريإل والممارسةةة  وخةةةزإل البةةةرامج الحر يةةة  الصةةةحيح  واالبتعةةةاد عةةةإل الحر ةةةات 
الباحةث السلبي  والزائدة وهذا ي وإل عإل يريق المدرب بحعياء التغذي  الرا ع  المناسب  ويرى 

سةةةةي  الحاسةةةةوب مصةةةةدر مهةةةةم للتغذيةةةة  الرا عةةةة  إذا عروةةةةت بوا إإل المسةةةةارات الحر يةةةة  ت ع ةةةةد
لالعبةةةةيإل مةةةةإل قبةةةةل المةةةةدربيإل لتصةةةةحيال أخيةةةةاء الالعبةةةةيإل وتو يةةةة  مسةةةةارهم الحر ةةةةي الو هةةةة  

عةةةب بتعةةةديل مسةةةارا بعةةةد يبةةةدأ الال إذالصةةةحيح   مةةةا أنهةةةا مصةةةدر مةةةإل مصةةةادر قيةةةاس الةةةتعلم 
اسةتخدام القةوى  إذااليالع على سلبيات مسارا السةابق مةدعما بالمعلومةات الالزمة  لةذل  مةإل 

 .ما ينتج عإل الزيادة والنقصاإل فيها بصورة صحيح  و 
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 : وتحليلها مسارات المناولة عرض -4-4-1-1

لقيةةةةاس االنسةةةةيابي  عةةةةإل يريةةةةق  المناولةةةة المتفةةةةق عليهةةةةا فةةةةي مهةةةةارة  تبعةةةةد إ ةةةةراء االختبةةةةارا 
المسارات الحر ي  إذ تت ةوإل مةإل ر وة  تقربية  وأداء المناولة   إلةى الهةدف بغةض النظةر عةإل 

فةةي تحديةةد نقيةة  الشةةروع  حاسةةوب المناسةةب  لةةذل  و مةةا اشةةرنا سةةابقا  بةةرامج ال الدقةة  مسةةتخدما  
 .فظهرت النتائج  ما في احش ال التالي      لها بالحر   نقي  واحدة وللعين 

 أوال : االختبار القبلي :

     

 

      

 

 

 

 (7الش ل )

 يووال المسار الحر ي الختبار المناول  القبلي ولعين  االستيعاب 

رتفةةاع وانخفةةةاض سةةم التحوةةةيري للحر ةة  والةةذي تووةةةح  أ( التبةةةايإل فةةي الق7يووةةال الشةة ل )
الالعبيإل يختلفةوإل فةي أداء المهةارة يبقةا  إإلالنقي  المحددة ل ل العب عإل نقي  الشروع أي 

للفةةروق الفرديةة  التةةي يتميةةز بهةةا  ةةل العةةب ,إال إإل النهايةةات )ال ةةزء الختةةامي (  انةةت قريبةة  
مةإل الحر ة  أي فةي  ها وي مإل الفارق في ال زء الةرئيسوازي  لالمستوى مإل نقي  الشروع أو م

إل ارتفةةع مسةةارهم الحر ةةي والةةبعض احخةةر انخفةةض لحظةة  وةةرب ال ةةرة إذ أإل بعةةض الالعبةةي  
مسةارهم الحر ةةي ول ةةإل الحر ةة   انةةت خاليةة  مةإل الصةةعوبات أو السةةلبيات وهةةذا يعةةزوا الباحةةث 

 يةةر واسةةع فةةي اسةةتخدام القةةوى وتحفيةةز إلةةى إإل المناولةة  مةةإل المهةةارات التةةي ال تحتةةاج إلةةى تف
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يةةرى الباحةةث إإل اسةةتخدام مقةةدار قليةةل مةةإل القةةوة  إذاح هةةزة العوةةلي  والعصةةبي  حداء الحر ةة  
إذا  ةةاإل الهةةدف واوةةال ممةةا ي  ةةد إإل التفةةاوت فةةي اسةةتخدام  ي فةةي لن ةةاا الحر ةة  وخصوصةةا  

 القوى هو الم ثر احول في المسارات الحر ي . 

نةةاتج المسةةارات للعينةة    ةةل اسةةتخرج الباحةةث المسةةار الموحةةد الةةذي ولغةةرض الوقةةوف علةةى    
يمثةةل العينةة  فةةي االختبةةارات القبليةة  عةةإل يريةةق الوسةةي الحسةةابي ل ةةل نقيةة  , وحسةةب الشةة ل 

(,.) 

 

        

 

 

 

 

 

 (,الش ل )

 يوضح المسار الموحد الختبارات المناولة القبلي ولعينة االستيعاب 

البداي  لل زء التحوةيري ونقية  النهاية  لل ةزء الختةامي تقةع ( يووال باإل نقي  ,مإل الش ل )
فةةي لحظةة  االسةةتناد ممةةا يةةدل  لةةرئيسعلةةى خةةي واحةةد و ةةاإل هنةةا  ارتفةةاع لنقةةاي ال ةةزء ا تقريبةةا  

ظ على استخدام القةوة الالزمة  لتنفيةذ الوا ةب الحر ةي وحسةب تقةدير الالعةب ,وبعةد ذلة  نالحة
الر ةةةةل والةةةةذي يةةةةرى الباحةةةةث بأنهةةةةا عمليةةةة  فةةةةي لحظةةةةات  انخفةةةةاض النقةةةةاي فةةةةي ال ةةةةزء الةةةةرئيس

امتصةةاص للقةةوى لتتناسةةب مةةع احداء الحر ةةي المةةراد تنفيةةذا وللحصةةول علةةى الوقةةت المناسةةب 
ع بسةةيي بالنسةةب  إلةةى ال ةةزء لر ةةل ال ةةرة وبالتةةالي نةةرى اإل ال ةةزء الختةةامي للحر ةة  سةة ل ارتفةةا
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متناسةةب مةةع مهةةارة  الر ةةل نعلةةل ذلةة  الةةى اسةةتخدام مقةةدار بسةةيي مةةإل القةةوة  فةةي لحظةة الةةرئيس
 المناول  .

 

 ثانيا االختبار البعدي :          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 (01الش ل )

 يووال المسار الحر ي الختبارات المناول  البعدي  لعين  االستيعاب

( والةةةذي يووةةةال المسةةةار الحر ةةةي لعينةةة  االسةةةتيعاب فةةةي اختبةةةارات المناولةةة  01مةةةإل الشةةة ل )
سة لت ارتفاعةات بسةيي   ةدا أي إإل  الةرئيسنقةاي ال ةزء البعدي  أإل نقاي ال زء التحوةيري و 

الالعبيإل في هذا االختبار استخدموا مقادير مإل القوى هي اقل مما  اإل في االختبةار البعةدي 
عمليةة  وبالتةةالي اقتصةةاد أ ثةةر بال هةةد لتنفيةةذ نفةةس الوا ةةب الحر ةةي السةةابق ممةةا يةةدل علةةى إإل 

علةى مبةدأ التوافةق فةي دفعةات القةوى التةي إل الالعبيإل حصلوا التعلم ت ري بصورة صحيح  وا  
تنت هةةا الم ةةاميع العوةةلي  المشةةار   فةةي احداء أو الوا ةةب الحر ةةي واإل  احةةد أهةةداف الةةتعلم 
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الحر ي للمهارة هةو أداء المهةارة بأقةل  هةد , نسةتنتج مةإل ذلة  إإل أداء المهةارة ب هةد اقةل مةإل 
 هو م شر على تيور التعلم .  هد أدائها سابقا  

وذلةةة  لزيةةةادة فةةةي  الةةةرئيسفةةةي ال ةةةزء الختةةةامي ارتفةةةاع للنقةةةاي عةةةإل مسةةةتوى ال ةةةزء ول ةةةإل نةةةرى 
اسةةةتخدام القةةةوى يعةةةزوا الباحةةةث الةةةى بعةةةض متيلبةةةات مهةةةارة المناولةةة  فةةةي توصةةةيل ال ةةةرة إلةةةى 

 مإل عملي  االمتصاص للتدرج باستعمال القوة .  الزميل بأسرع وقت مستفيدا  

                باحةةةةةةث المسةةةةةةار الموحةةةةةةد مسةةةةةةتخدما  سةةةةةةتخرج الللتعةةةةةةرف علةةةةةةى مسةةةةةةارات الم موعةةةةةة    ةةةةةةل إو 
 القبلي  .  تاالختبارافي  للعين  نفسهالمقارنت  مع المسار الموحد   ااحصائيات السابق

 

   

 

 

 

 

 (00الش ل )

 يووال المسار الموحد الختبارات المناول  البعدي لعين  االستيعاب

قةةوة اقةةل ممةةا  انةةت عليةة  فةةي العينةة    ةةل اسةةتخدمت مقةةادير مةةإل ال إإل( 00يووةةال الشةة ل )
الحر ةةي  ةةاإل إإل المسةةار  تتناسةةب مةةع احداء الميلةةوب , ونالحةةظ أيوةةا   ذإاالختبةةار البعةةدي 

االختبةةار  ة الزمنية  المسةةتغرق  لةألداء فةيمةدختبةار البعةةدي أي إإل الاقصةر مةإل المسةةار فةي اح
 ةةد علةةى تيةةور ة الزمنيةة  المسةةتغرق  فةةي االختبةةار القبلةةي ممةةا ي  البعةةدي  انةةت اقةةل مةةإل المةةد

 إذالمسةةةار الحر ةةةي لهةةةذا الم موعةةة  فةةةي اختبةةةارات المناولةةة  وتيةةةور احداء إال فةةةي النهايةةةات 



 ......................( . الباب الرابع)عرض وتحليل ومناقشة النتائج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

119 

ستخدام القوة, يعةود ذلة  إلةى إدرا  الالعةب وتف يةرا فةي أداء المهةارة  ومةا إحصلت زيادة في 
 تتيلب  تل  المهارة . 

 :  وتحليلها مسارات الدحرجةعرض  -4-4-1-1

 لي :االختبار القب أوال

 
 

 

 

 

  

 

 

 (00الش ل رقم )

 الختبارات الدحر   القبلي  لعين  االستيعاب ييووال المسار الحر 

تظهةةر و  ختبةةارات الدحر ةة  القبليةة  لعينةة  االسةةتيعابا ي(المسةةار الحر ةة00يووةةال الشةة ل )   
الفروق بيإل الالعبيإل في مسارهم الحر ي أثناء أداء مهارة الدحر   مةإل خةالل المنحنيةات  في 
لتةةةي ترسةةةمها النقيةةة  ,فقةةةد ظهةةةر ارتفةةةاع وانخفةةةاض للمنحنيةةةات بشةةة ل  بيةةةر احمةةةر الةةةذي يةةةراا ا

الباحةةةث بأنةةة  صةةةرف  بيةةةر للياقةةة  المبذولةةة  مةةةإل قبةةةل الالعةةةب ممةةةا يةةة ثر علةةةى احداء بشةةة ل 
  بير.

إإل مهةةارة الدحر ةة  تحتةةاج إلةةى التوافةةق بةةيإل تع يةةل الالعةةب والسةةييرة علةةى ال ةةرة مةةإل خةةالل 
ولةة  مةةإل قبةةل الالعةةب ,إذ أإل دفةةع ال ةةرة أثنةةاء الدحر ةة  بقةةوة أ ثةةر مةةإل الةةالزم تناسةةق القةةوة المبذ
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ست دي إلى زيادة السرع  بش ل  بير لمحاول  السييرة على ال رة أو أإل دفةع ال ةرة بقةوة قليلة  
سةةةت ثر علةةةةى سةةةةرع  الالعةةةةب وبالتةةةةالي تظهةةةةر الحر ةةة  وةةةةعيف  وريةةةةر متناسةةةةق  وتحتةةةةاج مةةةةإل 

سةتغرق  بالقيةاس مةع الحر ة  يالوقةت الوةائع الةذي  وةال عةإلفالالعب إلى بذل ال هد ال بير 
 ال يدة الخالي  مإل التعقيد .

وللتعةةرف علةةى المسةةار الحر ةةي الموحةةد للعينةة  فةةي اختبةةارات الدحر ةة  القبليةة  والةةذي اسةةتخرج 
 (.07حسب ما مبيإل في الش ل )مإل الوسي الحسابي لم موع مسارات العين  و 

 

 

 

 

 

 

 

 (07الش ل )

 الدحر   القبلي  لعين  االستيعاب تالموحد الختبارا يووال المسار

الدحر ةة  القبليةة  لعينةة   ت( والةةذي يبةةيإل المسةةار الموحةةد الختبةةارا07مةةإل مالحظةة  الشةة ل )    
مةا, ممةا يةدل علةى   بير نوعةا   ي, والذي س ل ارتفاع وانخفاض في المسار الحر  االستيعاب

الالعبةةةيإل فةةةي هةةةذا المرحلةةة  يمتةةةازوإل بقلةةة  إل ح ا  إإل مقةةةدار الياقةةة  المصةةةروف   ةةةاإل  بيةةةر  ةةةد
الخبرة ,اذ يحتةاج الالعبةيإل الةى بنةاء بةرامج حر ية  صةحيح  لتقةويم وتعةديل مسةاراتهم الحر ية  

 لمتيلبات  ل مهارة . يبقا  
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 ثانيا: االختبار البعدي.

 

   

 

 

 

 

 

 (03الش ل )

 تيعابيووال المسارات الحر ي  الختبارات الدحر   البعدي  لعين  االس

لعينةةةةة    ختبةةةةةارات الدحر ةةةة  والبعديةةةةةالمسةةةةةارات الحر يةةةة  ح( والةةةةذي يووةةةةةال 03مةةةةإل الشةةةةة ل )
قل ممةا ض في خيوي المسارات الحر ي   اإل امقدار االرتفاع واالنخفا أإلنالحظ  ستيعاباح
 بةالنزول ,نظةرا   ءختبارات القبلي  أي إإل مقدار الياق  المصروف  حداء االختبار بةدفي اح إل ا
 فوةال عةإلب الالعبيإل المعلومةات والخبةرات التةي تعمةل علةى تعةديل مسةارهم الحر ةي  تساح

 محاول  التوافق بيإل عمل اح هزة العصبي  والعولي  .

ولمقارنةة  االختبةةار ألبعةةدي باالختبةةار القبلةةي فةةي اختبةةارات الدحر ةة  لعينةة  االسةةتيعاب نالحةةظ 
 .  الموحد للعين   ي( والذي يووال المسار الحر 06الش ل )
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 (06الش ل )

 يووال المسار الموحد الختبارات الدحر   البعدي  لعين  االستيعاب

ختبةةةار ( إإل در ةةة  المنحنيةةةات  انةةةت أقةةةل وأ ثةةةر انسةةةيابي  مةةةإل اح06)نالحةةةظ مةةةإل الشةةة ل     
 ةةةاإل اقةةةل, ممةةةا يةةةدل علةةةى تةةةأثير  نفسةةة  القبلةةةي واإل مقةةةدار الياقةةة  المصةةةروف  حداء االختبةةةار

ع بالدراس  وما يحتوية  مةإل تمةاريإل أدت إلةى تعةديل المسةار الحر ةي لالعبةيإل فةي المنهج المتب
المعلومةةةات التةةةي زود بهةةةا الالعبةةةيإل عةةةإل يريقةةة  أداء  فوةةةال عةةةإلمهةةةارة الدحر ةةة   تاختبةةةارا

 تعامل الالعبيإل مع هذا المعلومات.          االختبار ويريق

 

 

 

 القبلية والبعدية لعينة االستقبال: تالمسارات الحركية ءي االختبارا وتحليل عرض 4-4-1

 :هاوتحليلعرض مسارات التهديف  -4-4-1-1

 أوال : االختبار القبلي .
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 (00الش ل )

 القبلي  ولعين  االستقبال ال المسارات الحر ي  الختبارات التهديفيوو

نة  ختبةارات التهةديف القبلية  لعيوالةذي يووةال المسةارات الحر ية  ح (00مإل مالحظ  الش ل )
تبةةةيإل إإل هنةةةا  اخةةةتالف  بيةةةر فةةةي أداء مهةةةارة التهةةةديف بةةةيإل أفةةةراد العينةةة  وحسةةةب  االسةةةتقبال

مسار  ل العب ,اذ اختلف المسار الحر ي للعين  فةي ال ةزء التحوةيري حداء المهةارة والتةي 
ية  الحر ةة  اتبينة  االرتفاعةات واالنخفاوةات لنقية  المسةار الحر ةي فةبعض الالعبةيإل  انةت بد

, ير ةع ذلة   الةرئيس  وبعض الالعبيإل  انت منخفو  و ذل  الحال في ال ةزء عندهم مرتفع
للفروق الفردي  لالعبيإل في  يفية  أداء مهةارة التهةديف وحسةب يريقة  تف يةرهم أي أإل الت نية  
يختلةةف بةةيإل العةةب وأخةةر فةةي تنفيةةذ المهةةارة والحر ةة  لعةةدم و ةةود خبةةرة سةةابق  عةةإل  يفيةة  أداء 

تةةةامي للمهةةةارة ف انةةةت المسةةةارات فةةةي منحنةةةى واحةةةد ررةةةم اخةةةتالف المهةةةارة, أمةةةا فةةةي ال ةةةزء الخ
, بمعنةةةى أخةةةر إإل ل ةةةل العةةةب فةةةي العينةةة  ت ني ةةة  الةةةرئيسالمسةةةارات فةةةي ال ةةةزء التحوةةةيري و 

ريةر ذلة  أو الخاص بة  والةذي يوصةل  إلةى نهاية  الحر ة  سةواء  انةت هةذا الحر ة  صةحيح  
دار االرتفةةاع واالنخفةةاض فةةي مةةإل قةةدرات حر يةة  ,ونالحةةظ مقةة ببنةةاءا علةةى مةةا يمتل ةة  الالعةة

 المسار الحر ي  بير و ثير لهذا العين .
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( والةةةذي يمثةةةل الوسةةةي 03ويم ةةةإل مالحظةةة  المسةةةار الموحةةةد للعينةةة  والةةةذي يووةةةح  الشةةة ل )
  .       أدنااالحسابي للعين  في اختبارات التهديف القبلي  في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (03ش ل )

 قبلي  لعين  االستقباليووال المسار الموحد الختبارات التهديف ال

 ( والةةذي يووةةال المسةةار الموحةةد الختبةةارات التهةةديف القبليةة  لعينةة  االسةةتقبال03مةةإل الشةة ل )
مإل الحر ة   مةا  الرئيسفي ال زء  نخفاض في المسار الحر ي  بير  دا  نالحظ إإل مقدار اح

لحر ة  ,إإل هةذا س ل بعد ذل  ارتفاع في ال زء الختامي لي وإل موازيا تقريبا للنقي  الشروع با
 رتفاع ال بير ي دي بالالعب إلى أداء الحر   ب هد عالي .     نخفاض واحاح

 ثانيا :االختبار البعدي .
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 (07الش ل )

 يووال المسارات الحر ي  الختبارات التهديف البعدي  ولعين  االستقبال

عديةةةةةة  ولعينةةةةةة  يووةةةةةةال المسةةةةةةارات الحر يةةةةةة  الختبةةةةةةارات التهةةةةةةديف الب(الةةةةةةذي 07الشةةةةةة ل ) إإل
,اذ شةةةهدت توحيةةةد مسةةةارات العينةةة  أي إإل االرتفةةةاع واالنخفةةةاض فةةةي نقةةةاي المسةةةار االسةةةتقبال

الحر ةةي لمهةةارة التهةةديف لةةم تسةة ل تبةةايإل بةةيإل أفةةراد العينةة   مةةا إإل االنحنةةاءات  انةةت بمقةةدار 
 نفسةةة  اقةةةل مةةةإل مقةةةادير االرتفةةةاع واالنخفةةةاض الةةةذي سةةة ل فةةةي االختبةةةار القبلةةةي فةةةي االختبةةةار

علةةى إإل العينةة  بةةدأت بتعةةديل مسةةارها الحر ةةي واسةةتخدام مقةةادير مةةإل  لممةةا يةةد نفسةةها  لعينةةل
 القوة متناسب  مع الهدف مإل الحر   .

سةتخراج المسةار الحر ةي الموحةد للعينة  فةي اختبةارات التهةديف البعدية  لغةرض حوقام الباحث ب
 ( .,0ووال بالش ل )مقارنت  بالمسار الموحد للعين  في اختبارات التهديف القبلي  و ما م

 

 

 

 

 

 

 

 (,0الش ل )
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 يووال المسار الموحد الختبارات التهديف البعدي  لعين  االستقبال 

( والذي يووال المسار الموحد لعين  االستقبال فةي اختبةارات التهةديف ,0نالحظ مإل الش ل )
البعديةة  والةةذي سةة ل انخفةةاض بنقةةاي المسةةار تةةدري يا علةةى ع ةةس االنخفةةاض فةةي االختبةةار 

 وانخفاوةا   ختبةار ألبعةدي اقةل ارتفاعةا  انحدار حاد ,و انت المنحنيةات باحلقبلي الذي  اإل ذو ا
  اإل احداء أ ثر سهول  واقتصادي   .    إذمإل االختبار ألقبلي في اختبارات مهارة التهديف 
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 أوال : االختبار القبلي .
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 (01) الش ل

 يووال المسارات الحر ي  الختبارات المناول  القبلي  لعين  االستقبال

ختبةةارات يووةةال المسةارات الحر يةة  لعينة  احسةةتقبال فةي أ ( الةذي01مةإل مالحظة  الشةة ل )   
نخفةةاض مةةإل بدايةة  ات أفةةراد العينةة  قةةد تباينةةت فةةي احرتفةةاع واحالمناولةة  القبليةة  تبةةيإل إإل مسةةار 

 إذ ةةاإل ل ةةل العةةب مسةةارا الحر ةةي احولةةي الةةذي اعتمةةدا بةةأداء المهةةارة, ذإالحر ةة  إلةةى نهايتهةةا 
تووةةال الخيةةوي فةةي الشةة ل أعةةالا إإل بعةةض الالعبةةيإل  ةةاإل مسةةارهم إلةةى احعلةةى فةةي بدايةة  
الحر ة  والةبعض احخةر  ةةاإل مسةارهم إلةى احسةةفل بينمةا  ةاإل الةةبعض مةإل الالعبةيإل ذو مسةةار 

فرديةةة  بةةةيإل الم موعةةة  فةةةي  يفيةةة  أداء المناولةةة  معتةةةدل االرتفةةةاع واالنخفةةةاض ,وذلةةة  للفةةةروق ال
 .(00,ولمعرف  المسار الموحد للعين  والذي استخر   الباحث  ما مبيإل في الش ل )

 

 

 

  اإل ل ل العب مسارا الحر ي  إذ

 ,ولمعرف  المسار الموحد 

 

 

 

 (00الش ل )

 يووال المسار الموحد الختبارات المناول  القبلي  لعين  االستقبال
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ختبةةار المناولةة  أ( الةةذي يووةةال المسةةار الحر ةةي الموحةةد لعينةة  االسةةتقبال فةةي 00شةة ل )مةةإل ال
إل مهةارة المناولة  نخفاض خي المسار الحر ةي  ةاإل بمقةدار قليةل حأرتفاع و أالقبلي نالحظ إإل 

 إلى صرف م هود عالي . جمإل المهارات السهل  في احداء وال تحتا

 ثانيا :االختبار البعدي 

 

 

 

 

 

 

 

 (00)الش ل 

 يووال المسارات الحر ي  الختبارات المناول  البعدي  لعين  االستقبال

سةةةتقبال فةةةي اختبةةةارات ( الةةةذي يووةةةال المسةةةارات الحر يةةة  لعينةةة  اح00مةةةإل مالحظةةة  الشةةة ل )
. تبةةةيإل إإل المسةةةارات الحر يةةة   انةةةت متوازيةةة  وموحةةةدة ول ميةةةع أفةةةراد العينةةة    المناولةةة  البعديةةة

ختبار القبلةي وأصةبحت الحر ة  أ ثةر سةهول  وانسةيابي  عمةا ي احختفاء التبايإل الذي س ل فأو 
مةإل البداية  إلةى النهاية  ممةا  ا   اإل علي  فةي االختبةار القبلةي ,إذ  ةاإل ات ةاا سةير الحر ة  واحةد

 على إإل العين  ا تسبت المسار الصحيال لتنفيذ المهارة . ليد

 (.        07إل في الش ل )ستخرج الباحث المسار الموحد للعين  و ما مبيأ أ ثروللتعرف 
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 (07الش ل )

 يووال المسار الموحد الختبارات المناول  البعدي  لعين  االستقبال

المسار الموحد للعينة  فةي اختبةارات المناولة  البعةدي اختلةف عةإل  إإل( 07نالحظ مإل الش ل )
 ل ارتفاعةةةةةا  المسةةةةار الموحةةةةةد فةةةةي اختبةةةةةارات المناولةةةةة  القبلةةةةي . إذ أإل المنحنيةةةةةات أصةةةةبحت اقةةةةة

إإل المسةار الحر ةي لةم يبتعةد عةإل نقية  الشةروع بالحر ة   إذعما  انت علي  سابقا , وانخفاوا  
إإل نقيتةةي البدايةة  والنهايةة   انةةت علةةى مسةةتوى واحةةد ممةةا يةةدل علةةى إإل  ومةةإل المالحةةظ أيوةةا  

 مسار العين  أصبال أفول في االختبار البعدي.  

 .وتحليلها  عرض مسارات الدحرجة -4-4-1-1

 : االختبار القبلي . أوال
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 (03الش ل ) 

 يووال المسارات الحر ي  الختبارات الدحر   القبلي  لعين  االستقبال

ختبةةارات الدحر ةة  القبليةة  لعينةة  يووةةال المسةةارات الحر يةة  ح ( والةةذي03مةةإل خةةالل الشةة ل )
أثنةاء  ضنخفةاواح رتفةاع. تبيإل إإل منحنيةات المسةار لةم تسة ل مقةادير  بيةرة فةي اح االستقبال

إإل  ةةةل العةةةب أدى المهةةةارة بنسةةةب  إذسةةير الحر ةةة  , ول ةةةإل هنةةةا  تبةةةايإل فةةةي مسةةةارات العينةةة  
مختلفةة  فةةي اسةةتخدام القةةوى للمحافظةة  علةةى التع يةةل ومحاولةة  السةةييرة علةةى ال ةةرة أثنةةاء ذلةة  

مةع  أإل نقي  الشةروع  انةت متوازية  تقريبةا   بالش ل أعالا .ونالحظ أيوا   والذي يظهر واوحا  
 .لالعبيإل  لهمنقي  نهاي  الحر   

سةةةتخراج المسةةةار الموحةةةد للعينةةة  فةةةي اختبةةةارات الدحر ةةة  القبليةةة  للعينةةة  والةةةذي يتوةةةال أوبعةةةد 
 ( أدناا .  06بالش ل )

 

 

 

 

 

 

 (06الش ل )

 يووال المسار الحر ي الموحد لعين  االستقبال في اختبارات الدحر   القبلي 
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سةةةتقبال فةةةي يمثةةةل المسةةةار الحر ةةةي الموحةةةد لعينةةة  اح( أعةةةالا والةةةذي 06نالحةةةظ مةةةإل الشةةة ل)
 ةةةةاإل  إذنحنةةةةاءات مختلفةةةة  االرتفةةةةاع إاالختبةةةةارات القبليةةةة  لمهةةةةارة الدحر ةةةة  إإل المسةةةةار سةةةة ل 

االرتفاع في بداي  الحر   مقارب لنقي  الشروع وارتفع أ ثر في اللحظات احخيرة مإل الحر ة  
الحر ةة  يعةةود ذلةة  إلةةى عةةدم امةةتال   سةةتخدام مقةةادير مختلفةة  للقةةوى فةةي  ةةل  ةةزء مةةإلوذلةة  ح

ستخدام تل  القوى .الإل الالعب المبتدئ يفتقد إلى ال ثيةر أالالعب الخبرة ال افي  للتوفيق في 
 البرامج الحر ي  المناسب  حداء الحر ات الرياوي  .   إلم

 

 

  

 ثانيا :االختبار البعدي .  

 

 

 

 

 

 (00الش ل )

 لعين  االستقبال البعدي لدحر   يووال المسارات الحر ي  الختبارات ا

عةإل نقةاي  إإل المنحنيةات سة لت ارتفاعةات وانخفاوةات بسةيي   ةدا   (00نالحظ مإل الش ل )
ختفةةاء التبةةايإل فةةي مسةةارات إ فوةةال عةةإلوالنهايةة  و انةةت أفوةةل مةةإل االختبةةار القبلةةي   البدايةة
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هةا ول ميةع أفةراد  انت  ميع المسارات متوازي  الخيةوي مةإل بداية  الحر ة  إلةى نهايت إذالعين  
العينةةة  وهةةةذا يةةةدل علةةةى أإل العينةةة  قامةةةت بتعةةةديل المسةةةار الحر ةةةي بمةةةا يتناسةةةب وأداء الحر ةةة  
الميلوبةةة  وا تسةةةاب الحر ةةةات االنسةةةيابي . وفقةةةا لمةةةا تتيلبةةة  هةةةذا الحر ةةةات مةةةإل قةةةوة وسةةةرع  

 الم ال الذي تسير في  الحر   .فوال عإل والسييرة على ال رة 

 

 

 

 

سةةةار الموحةةةد للعينةةة  فةةةي اختبةةةارات الدحر ةةة  البعديةةة  والةةةذي يتوةةةال وللتعةةةرف علةةةى الم      
 (.03)  بالش ل 

 

 

 

 

 

 (03الش ل )

 يووال المسار الموحد لعين  االستقبال في اختبارات الدحر   البعدي 
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نخفةةةةاض رتفةةةةاع واحالتةةةةدرج باح إذ( انسةةةةيابي  المسةةةةار الحر ةةةةي مةةةةإل 03نالحةةةةظ مةةةةإل الشةةةة ل )
يةة  والنهايةة  إذ لةةم تسةة ل ارتفاعةةات  بيةةرة فةةي خةةي سةةير الحر ةة  وبمسةةتويات موازيةة  لنقةةاي البدا
فةي االختبةارات القبلية  .وبةدا واوةحا التعةديل الةذي  للعينة  نفسةهابالمقارن  مع المسةار الموحةد 

ظهةةر فةةةي مسةةةارات العينةةة  ممةةةا ي عةةةل المسةةةار فةةي االختبةةةار البعةةةدي أفوةةةل مةةةإل المسةةةار فةةةي 
 االختبار القبلي لمهارة الدحر  .

 

 

 

 

 مناقشة نتائج المسارات الحركية . 4-4-1

مإل خالل عةرض المسةارات الحر ية  لعينتةي االسةتيعاب واالسةتقبال وفةي االختبةارات القبلية    
والبعديةةة  للمهةةةارات قيةةةد البحةةةث تبةةةيإل إإل المسةةةارات الحر يةةة  للعينتةةةيإل فةةةي االختبةةةارات البعديةةة  

يةع المهةارات المسةتخدم  فةي ختبةارات القبلية  ول م انت أفول مةإل المسةارات الحر ية  فةي اح
 البحث .

وهذا احمر يعزوا الباحث إلى التمرينات التي أدخلت في المةنهج التعليمةي والتةي سةاهمت فةي 
ا تسةةةاب الالعبةةةيإل بةةةرامج حر يةةة   ديةةةدة  فوةةةال عةةةإلتعةةةديل المسةةةار الحر ةةةي لعينتةةةي البحةةةث 

 تلف  أثناء احداء.وخبرات تساعد في تسهيل احداء لمختلف المهارات وموا ه  المواقف المخ

سةةةاعدت التمةةةاريإل علةةةى زيةةةادة التوافةةةق بةةةيإل القةةةوى الداخليةةة  والخار يةةة  وانع اسةةةها علةةةى  إذ   
استمراري  احداء إذ أإل قل  التوافق في االيعازات العولي  تودي إلى حدوث زوايا فةي خيةوي 

 ةةة  بصةةةورة المسةةار الحر ةةةي ويةة دي إلةةةى فقةةداإل الحر ةةة  النسةةةيابيتها و ةةذل  تغييةةةر ات ةةاا الحر 
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يشير نبيةل محمةود إلةى  إإل اسةتمراري  السةير الحر ةي يع ةس التوافةق الحر ةي واإل  إذمفا ئ . 
انسةةةياب الحر ةةة  متعلةةةق بتوافةةةق االيعةةةازات القةةةوة فيمةةةا بينهةةةا مةةةع القةةةوة الخار يةةة  وخاصةةة  قةةةوى 

ر ةةع االسةةتمراري  , مةةا اإل تغييةةر االت ةةاا بشةة ل زوايةةا أو الزيةةادة المفا ئةة  للقةةوة أو نقصةةانها ي
,  مةةا أإل المشةةار   الفعالةة  فةةي أداء التمةةاريإل مةةإل 1إلةةى قلةة  التوافةةق فةةي االيعةةازات العوةةلي   

قبل العين  ساعدت في ا تساب التوافةق الحر ةي   إذ أإل التةأثير المباشةر فةي التوافةق الحر ةي 
ال يم إل أإل يحدث لنتي   هوم المعلومات فقي بل عةإل يريةق التةدريب والممارسة  االي ابية  

هةةارة الحر يةة  واإل االشةةترا  الفعلةةي لالعةةب فةةي محاولةة  أداء الحر ةة  ي سةةب  بعةةض الخبةةرة للم
 2للعمل الحر ي الحقيقي أي ااحساس بالعمل وااحساس بالسييرة على ال سةم عنةد احداء  

. 

 مةةا أإل التمةةاريإل المسةةتخدم  فةةي البحةةث سةةاعدت علةةى تيةةوير السةةرع  النهائيةة  للحر ةة  وذلةة  
مسةةارات وقلةة  ارتفةةاع وانخفةةاض المنحنيةةات ممةةا يةة دي إلةةى تقصةةير وقةةت مةةإل خةةالل تعةةديل ال

الحر   وبالتالي سرع  أداء الحر  , وعلى الع س مةإل ذلة   لمةا زادت مقةادير المنحنيةات زاد 
يول المسار الحر ي و الوقت المستغرق حداء الحر   الميلوب  مما ي ثر على سةرع  أدائهةا 

ف إلى تحقيق السرع  النهائي  العالية  ,في ةب اسةتغالل , إإل  ل حر   مإل حر ات ال سم تهد
انسةةب يةةول لمسةةار التع يةةل وذلةة  مةةإل ووةةع الشةةروي الخاصةة  ب ةةل لعبةة  ومراعةةاة مسةةتوى 

. ويةةةرى الباحةةةث إإل 3القةةةوة العوةةةلي  والقةةةدرة علةةةى التوافةةةق بةةةيإل لحظةةةات االمتصةةةاص والةةةدفع 
  قليلة   لمةا دل علةى انسةيابي المنحنيات التي يرسمها المسار الحر ي  لما  انت ذات مقةادير

احداء و لمةةا  انةةت المنحنيةةات ذات مقةةادير  بيةةرة أدت إلةةى زيةةادة فةةي يةةول المسةةار وبالتةةالي 
 زيادة في مقدار الياق  المصروف  للقوى العولي .

                                                           
 . 003,ص 0116نبيل محمود شاكر ؛ - 1
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إإل االنسةةيابي  تعتمةةد علةةى  مبةةدأيإل مهمةةيإل ,احول هةةو المبةةدأ الفسةةل ي الخةةاص بتبةةادل تنبيةة  
تعلةةق بالمبةةدأ البايومي ةةاني ي الخةةاص بقةةوة البدايةة  والمبةةدأيإل ي  ةةداإل علةةى العوةةالت ,والثةةاني ي

انةة  عنةةد تغييةةر االت ةةاا فةةي نهايةة  المرحلةة  التحوةةيري  ي ةةوإل مةةإل احمةةور الهادفةة  أإل يحةةدث 
انتقةةةال انسةةةيابي دوإل توقةةةف أو إيالةةة  أو قصةةةر ال ينسةةة م مةةةع عمليةةةات التنبيةةة  العوةةةلي بةةةل 

 .1نبي  العولي  ي ب أإل يتناسب مع مبدأ تبادل الت

وهذا ما حرص علي  الباحث في التماريإل التي استخدمها إذ ي ب أإل ت ةوإل مقةدار القةوة التةي 
يسةةةةتخدمها الالعةةةةب متناسةةةةب  مةةةةع العمةةةةل الحر ةةةةي الميلةةةةوب تنفيةةةةذا وعةةةةإل يريةةةةق االيعةةةةازات 
العصبي  التةي تحةوي معلومةات عةإل العمةل الحر ةي ومةا يحتةاج إلية  مةإل قةوة وهةذا المعلومةات 

 ها عإل يريق الت رار للتماريإل الحر ي   .ا تسب

 

 

تحليللللل ومناقشللللة المسللللارات الموحللللد  البعديللللة لعينتللللي االسللللتيعاب  و عللللرض-4-4-4
 واالستقبال ءي المهارات المستخدمة ءي البحث .

مإل خالل عرض أش ال المسارات الموحدة فةي اختبةار التهةديف لم مةوعتي البحةث و مةا     
   (.         07مبيإل في الش ل)

 

 

 

                                                           
 . 003,ص 0111ن اا مهدي شلش وأ رم محمود صبحي ؛ - 1
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 ( 07الش ل )  

 يووال المسارات الموحدة لعينتي البحث في اختبارات التهديف البعدي  

( عدم و ود فروق واوح  بةيإل م مةوعتي البحةث وأنهمةا أديةا الحر ة  07نالحظ مإل الش ل )
 نفسة  تقريبا مما يدل على إإل التماريإل المستخدم  في البحث  انةت لهةا التةأثير بالمسار نفس 

 . لتاهما م موعتيإلعلى ال

 ( .,0ولمعرف  مسارات الم موعتيإل في اختبارات المناول  البعدي  نالحظ الش ل )

 

     

 

 

 (,0الش ل )

 يووال المسارات الحر ي  الموحدة لعينتي البحث في اختبارات المناول  البعدي 

اختبةارات ( والذي يووال المسارات الحر ي  الموحدة لعينتي البحث في ,0مإل خالل الش ل )
تقريبةا  نفسة  المناول  البعدي  نالحظ عدم و ود فروق في المسارات واإل العينتيإل حققةا المسةار

 مما ي عل تأثير التمرينات متساوي في تعديل المسارات على العينتيإل.  

وللتعرف على مسارات الدحر   لعينتي البحث نالحظ المسارات الموحدة في االختبارات 
 (. 71في الش ل)الموحدة و ما مبيإل 
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 (71الش ل)

 الدحر   البعدي  تيووال المسارات الموحدة لعينتي البحث في اختبارا

واإل يريق  تنفيذ المهارة  ( تبيإل عدم و ود فروق بيإل احش ال71مإل مالحظ  الش ل )
 تقريبا أي أإل تأثير المنهج على الم موعتيإل  اإل بنسب متساوي . نفس  رسمت المسار

تقدم يرى الباحث إإل المسارات الحر ي  مةإل المم ةإل تعةديلها بالممارسة  والت ةرار  مإل خالل ما
أفةةةراد الم مةةةوعتيإل فةةةاإل  ىللحر ةةةات الميلوبةةة  وبةةةالررم مةةةإل االخةةةتالف فةةةي يةةةرق التف يةةةر لةةةد

أي أإل ل ةةل حر ة  مسةةار حر ةةي محةدد وهةةذا الةذي أ دتةة  احشةة ال  االمسةارات تتةةأثر بمتيلباتهة
في  يفي  أداء المهةارات إال  هماا لت لم موعتيإلل لفروق الفردي  إل ا( إذ بالررم م71,70,,0)

أنهةةةا حققةةةت بالنهايةةة  مسةةةار واحةةةد تقريبةةةا وبزيةةةادة الةةةتعلم يم ةةةإل مشةةةاهدة مسةةةار متشةةةاب  تمامةةةا 
 لعينتي البحث في هذا االختبارات .
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 االستنتاجات والتوصيات 5
 :الستنتاجات ا 5-9
 

   بعاااااه رجتلااااام را جتت  ااااا   رجب ااااا  كااااامن ج تاااااعلى تااااا       ااااا  ت ااااا    -1
 .ك تمهتمرالعس مب ة   رألدرء رجتلم   بعسب تخت فة  ج ع عت ن 

ختبااام را رجبعد اااة جع عتااال ةااال رأل إ صااما م  جااي  رلااا  رجتاااعلى ةااا    درجاااة   -2
  مب ة .رالست عمب  رالستقبمل ةل تت    رالعس

رجبعد اااة جع عتااال  ختبااام رارألةااال  إ صااما م  جااي  رلااا  رجتاااعلى ةااا    درجاااة   -3
رالست عمب  رالساتقبمل ةال تت  ا   رألدرء رجتلام   ةال رجد  لاة  رجتعم جاة  

. 

رجبعد ااة جع عتاال رالساات عمب  ختباام رارألباا ن  إ صااما م   لاا د ةاا    درجااة   -4
د ف  جصاامجع   عااة رجتلاام   الختباام را رجتلاا رألدرء رالسااتقبمل ةاال تت  اا  

 ستقبمل .رأل

تااااان   عاااااة رالسااااات عمب ةااااال عتاااااماى  أةضااااال  عاااااة رالساااااتقبمل كمعاااااا  إن  -5
 رالختبم را جلذه رجد رسة .

رج  كااة أ  رجفاا   باا ن رجبعااد ن هاا  ةاال    قااة رجتفك اا   اا ل علم ااما  إن -6
ةااال رتخااامذ رجقااا ر  جاااذجف رلااا  رجفااا   ةااال تلااام ى رجتلاااد ف  ألعلااام ت تااام  إجااا  

 ر ادى ةال  ج بعاد ن كههتام    قاةبمقل رجتلم را ةامن  أتم رتخمذ ق ر  تعمسب
 ك ف ة أدرء رجتلم را .

  ج ع عتااا ن كااامن ج تاااعلى رجتع  تااال تااا     ر لااامبل   ااا  رجتسااام را رج  ك اااة -7
 .ك تمهتم

جكال تلام ى   مضا ة تسام  خام  بلام  تكان رج صا ل  إنرستعتى رجبم    -8
 جلذر رجتسم   ن      رجتتم سة ج تلم ى .
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 :والمقترحاتالتوصيات  5-2
إدخمل ب رتى رجت   ل رج  كل بمج مس ب ضتن تعمهى ك  اما  ض   ى .1

 رجت ب ة رج  مضة ج د رسما رأل ج ة  رجع  م .

رساااتخدري رجتتااام  ن رجتساااتخدتة ةااال رجد رساااة ضاااتن رجتعااامهى رجتد  ب اااة  .2
  ب ن رجعمشا ن بك ى رجقدي ةل ةت ى رإل درد رجعمي .جها 

جفاااما رجعت  اة ضاتن د  را تع  ف اة  تع  ت ااة ضا   ى إدخامل تاد بل ر .3
  كما رج  مض ة رجخمصة بك ى رجقدي.ج   ةجألسس رجت كمع ك 

ضاا   ى تع  ااف ال باال كاا ى رجقاادي   اا  رجتساام را رج  ك ااة رجعت ذل ااة  .4
 تن خهل رجتشمهدى  تقم عتلم بتسم رتلي .

خمصااة ج  قاا ف   اا   ختباام رابمد ب ن   اا  رجق اامي تاا   ى ت ل ااا رجضاا .5
 رالعس مب ة  رألدرء رجتلم   جه ب لي  بشكل د   . كل تن
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 المصادر العربية ...
 . القران الكريم 

     إقباااعم ر اااعر لاثاااأل ل ا ااار اي ااامول ال ارلااات اللااا ولت  قعبااام الث ميمااات لااات
الاااثامم واف ثااااع  بااابات ال حاااعرال الو يااالم وال فع ياااأل وال ركباااأل لااات ال  فع اااث  

لكثاااااوراا ع  ع ااااااأل بةاااالال ع كمياااااأل الثربياااااأل الريع ااااايأل لمبفاااااعل  أطرو اااااألالافاااات . 
 .9002ع

 ياااااار  لاااااااطاأ الربيااااااات . ثاااااااس ير ث ااااااعرين بس اااااااموبت الثفااااااعل  الااااااا اثت زه آفء
الثركيااااز اكلراكاااات لاااات الااااثامم ال ارلاااات وال حااااعرم  –لاااا وم ال  اااا   وال  ااااعرت
الريع ايأل ،  ع ااأل بةالال  اليل . أطرو أل لكثوراا ، كمياأل الثربياأل بكرمواف ثاع  

 ،9002 . 

    عن رمااات   ااان   ، ، ) ثر  اااأل  اااعهر البياااعثت و ااام  كااارم القااالمألاريااال كاااوفز
 .ال ولم ، لار الكثل لمطبعرأل والفلر .

    ثر  أل   ثعز لرف اي  يمالو   ،  لايةعن  طرق ثلريل كرم القلمألن  ير ( ،
 ،  طباأل أيفكم ، ال فأل غير   كورم .

  ع لار الاكااار الاربااات ع القاااعهرم 1عط لأ ااا  وف رياااعل ال ركاااألب طوي ااات ا  ااال
 .1221ع

  ااااثراثي يأل ال ارلااااأل  ااااع وراء اكلراكيااااأل لاااا وم ب اااا أل فااااايمل ثااااس ير الااااثامم ولااااق 
ال  عزلاااأل  قعبااام ال ااا ر لااات ثامااام وا ثااااع  باااات ال حاااعرال اي ع ااايأل باااعلكرم 

الثربياااااأل الريع ااااايأل لمبفاااااعل الطاااااع رمع أطرو اااااأل لكثاااااوراا ع  ع ااااااأل بةااااالال عكمياااااأل 
 .9010ع

    الريع اااات ،  كثبااااأل  اكراااالال ال حااااعرم لاااات كاااارم القاااالمبحااااعء الاااالين  اااا  أل ،
 .1221ل ع ات ، الطعلل ا

    بةالال  كارم القالم  لبلابعم )ال حاعرال اي ع ايأل ع ر    ن ، وا ق فع ت،  
 . 1980، طباأل لايق ، 
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    ال ولاام ،  ألااوم الثاالريل لاات كاارم القاالم ااع ر    اان ، و ااع ت اللاااعر ،
 .   1222ر الكثل لمطبعرأل والفلر ، لا

    ولاااق   ، بةااالال ، ، ) ثر  اااأل   كااارم القااالم اللطاااط وال حاااعرال اااعرل  هياااوز
 . 1220 طعبع الثاميم الاعلت ، 

   عزم بالرم ا  ال الابيالم   ا ار أ اموبين اكلراكياين ثا ايم الف   األ ال  ايأل 
وثا اااايم ال اااايطرم ال لب ااااأل لاااات الاااا اكرم ال  اااايأل لماااااع مين لاااات   ااااعم القيااااع  

اآللال ع  وال ااااايطرم الفورياااااأل لم ا  اااااعل اكفثع ياااااأل عاطرو اااااأل لكثاااااوراا ع كمياااااأل
 . 9002ةلال ع  ع األ ب

   زكاااااات    اااااال   اااااان ل الكاااااارم الطااااااع رم بفااااااعء ال حااااااعرال الافيااااااأل واللططيااااااأل ع
 .  1222اك كفلريأل ع  فلعم ال اعرفع 

 ل ااااأل ،لار الكثاااال لمطبعرااااأل  ، 9ط ، كاااارم القاااالم زهياااار الللااااعل وآلاااارون ل  
 .   1222 فأل  والفلر ، ع األ ال ولم.

 لرال الثاكيااااار ر قاااااأل باااااات اف اااااعليل ال ارلياااااأل بقااااا  ااااان لزرااااام .   اااااع يأل
 .9009الثبعرلم. أطرو أل لكثوراا، كميأل اآللال ،  ع األ بةلال ، 

   اااا م  بااااعر لااااع ل   أ اااار  اااافحم ثاااالريبت  قثاااار  لاااات ثف يااااأل القااااوم ال  ياااازم 
بعل اااررأل وألاء  حاااعرم الثلاااويل بكااارم القااالم ، ر اااعلأل  ع  اااثير ، كمياااأل الثربياااأل 

 . 9000الريع يأل ،  ع األ بعبم 

  بلفلاااأل   اااثويعل الثاااوثر الفا ااات رماااأ ثطاااوير باااات  اااحع رباااع  لا ااار الاااثامم
الريع ااايأل ع ال حاااعرال الح و ياااأل بكااارم ال ااامأل ع أطرو اااأل لكثاااوراا عكمياااأل الثربياااأل 

 . 9001 ع األ بةلال ع 

   بةاالال ، لار كاارم القاالم لملاااوف ال عل ااأل لاابع  ر ااع  باار ) والاارون  ل (  
   .  1991ال ك أل لمطبعرأل ،  والفلر ،  ع األ بةلال ،

  ثطبيقاااعل البيو يكعفيااا  لااات الثااالريل الريع ااات   ربااال الكاااريم ل ااامت   لاااري
 . 9001ع وايلاء ال ركت
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     ثطبيقاااعل البيو يكعفيااا  لااات الثااالريل الريع ااات لاااري  ربااال الكاااريم ل ااامت
 . 9010ع وايلاء ال ركت

     ان    نيييحل ان   فيييط ييييع   يييو   ف ييي   ضييي حم د يييود  ونيييود د ييي    ييي
هييييح ع نن فيييي   اننحةييييد   ف يييي   ان د    ييييحنط ان  ل ييييحل ان  ل ييييط وا دام ان 

 9001 حج       ل ط ان  ف ط ان  حض ط جح  ط د حنى 

 1222اففكمو لريأل ع القعهرم ع كثبأل  أ   رمم الفا طمال  فلور )وآلرون  ل. 

    1222، ر عن ،  طباأل ربول ،  كرم القلم لمفعل ينربل القعلر زيفم 

  ع لار اليااااعوزم لمفلاااار والثوزيااااع ع 1عط م ااااعيكمو يع الااااثامرباااال القااااعلر كرا اااا  ل
 .1221ايرلن ع

   عر اعن علار  الث رياأل والثطبياق –رمام الافا  ال ارلات رلفعن يو ف الاثوم ل
 . 9002ال  يرم لمفلر والثوزيعع

  ع القااااااعهرم ع  كثباااااااأل   لرا اااااااعل وقااااااراءال فا اااااايأل وثربوياااااااأل رزيااااااز  فااااااع لاوول
 .1222افف مو لريأل ع

  وم ل ال عفال ال ارلات لابات  واقاف  كاعم كارم القالم ر ء ربل القعلر الةرباع
ااااأل ور قثااا  بقاااوافين الماباااأل ع ر اااعلأل  ع  اااثير ع كمياااأل الثربياااأل الريع ااايأل ع  ع 

 .  9001ليعلأ ع

   لع ااااام زا ااااام ال فاااااعبت لالثاكيااااار الفعقااااال لااااال  طمباااااأل  ع ااااااأل بةااااالال ور قثااااا
بااان رلااال  ل عكمياااأل الثربياااألبعف اااعليل ال ارلياااأل عاطرو اااأل لكثاااوراا ع ع ااااأل بةااالا

 . 1229ع

   ال ارلياألاففللعع ور قث  ببات ال ثةيرال  – م ت لريل . الثس م  لعط أل  .
 .1221أطرو أل لكثوراا ، كميأل الثربيأل ،  ع األ الزقعزيق ، 

 ع لار ل ماأل  الثلريل ال ارلت والاقمت ل ربات كارم القلمعبةالاللرال  بعر وهعلعم لورليلل
 .9011فعلرون و وزرونع

   1  ااااين ل رماااام الثاااالريل الريع اااات لاااات افر ااااعر ال لثماااااأل عطقع اااام   اااان 
 .    1222لاكر لمطبعرأل والفلر ععر عن ع لار ا
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  ا ا  الاثامم والثامايم وثطبيقعثا  لات كارم القالم    قع م لزام لبر ) والارون  ل 
 (5002    . 

  كاااا  زام كعكااااع   اااا   ااااايللثس ير ث ريفااااعل  ركبااااأل رمااااأ ولااااق البر  ااااأل المةويااااأل
طوير افف يعبيأل والفقم ال ركات يلاء باات ال حاعرال اي ع ايأل الالبيأل لت ث

باااعلكرم الطاااع رم عأطرو اااأل لكثاااوراا عكمياااأل الثربياااأل الريع ااايأل ع  ع ااااأل ال ااامي عفيأل 
 .9002ع

  ركباااأل رماااأ ولاااق البر  اااأل المةوياااأل  كااا  زام كعكاااع   ااا   اااايللثس ير ث ريفاااعل 
الالبيأل لت ثطوير افف يعبيأل والفقم ال ركات يلاء باات ال حاعرال اي ع ايأل 

يع ااايأل ع  ع ااااأل ال ااامي عفيأل باااعلكرم الطاااع رم عأطرو اااأل لكثاااوراا عكمياااأل الثربياااأل الر 
 .9002ع

    رم ع  ركاز الكثاعل ع القعه1عط القيع  ال ارلت الريع تليمأ ال يل لر عل ل
 . 9001ر ع لمفل

   اففاااااللعرت    –ليماااااأ ربااااال الااااارزاق فا اااااعن ل اي ااااامول ال ارلااااات ) الثاااااس مت
ور قثا  ب ام ال لاك ل لال  طمباأل كمياأل الثربياأل ) بان رلال  لات  ع ااأل بةالال 

 .1221عب ث غير  فلور ع  ركز الب وث الثربويأل والفا يأل ع ع األ بةلال ع

 لار الاكااااار ع ايرلن  ع  ال ااااال و    ااااال ابورا اااااين ل     ااااال قع ااااام ربااااالا ه
 9002ع

  اعيكولو يأل الاثامم واف اعط   لو  ربل ال افام الكثاعفت وا  ال  باعر  الكفالرم ل 
 . 1222ع  كثبأل الا   ع اف عرال الاربيأل ال ف لم ع  9عط الثامم

  ال اارليينربل لمياأل  م عن . ثكوين اففطبعرعل ور قث  بعي موبين   ي ون 
لثاااالقيق . أطرو ااااأل لكثااااوراا ، كمياااااأل اآللال ، ا –ثكااااوين ال اااالركعل والا اااا  

 .  9001بةلال ،   ع األ

   فبيااام    اااول لاااعكر ل رمااام ال ركاااأل الثطاااور والاااثامم ال ركااات  قاااع ق و ااااعهيم
 . 9002ع ع األ ليعلأ ع كميأل الثربيأل اي ع يأل ع
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   ف  ء ربع  الزهيرمل ا ر أ اموبت افكثلاعف لا وم ال  اعم ال ارلات الثاس مت
ت لاات ثاماام وا ثاااع  بااات ال حااعرال اي ع اايأل بااعلكرم الطااع رم  قعباام اففااللعر

 .9001ع يأل لمبفعل ع ع األ بةلالع عاطرو أل لكثوراا عكميأل الثربيأل الري

  ع لار الاكااار لمطبعراااأل 1ع ط الااثامم والثامااايم والبااارا م ال ركيااألو ياا     اااول ل
 . 9009والفلر والثوزيع ع ر عن ع

 لمطبعرااأل والفلاار ع لار الكثاال  ركاات  عرماام ال ركااأل ) الااثامم الو ياا     ااول ل
 . 1222ال ولم ع

 أل والفلار والثوزياع ع ع لار الاكار لمطبعرا1ع ط ل يولو يع الاثاممو ي     ول ل
 .ع9009ر عن ع

  ولات رلااور ل الثالري  اللاري  ل ح اعل الثاكيار    ماأل ال امام ب الطعلال
ع ر اااعن  1ع   ماااأل فلاااف  ااافويأل ثلااالر رااان لا ااارم الثربياااأل والثامااايم ع الاااالل 

   . 1222 احل الثربيأل الثعبع ل فر يوف كوع

  ع  كثباأل اللالرم لمطبعراأل ع  الثامم ال ركت باين ال بالأ والثطبياقيارل ليون ل
 .9009بةلال ع 

  علار الاكااار لمفلااار عايرلن  9عط  ثلااا يم الثااالري يو اااف لطاااع ت وآلااارون ل
 . 9009ع

  لثطااااوير  يو ااااف فزم ك ااااع  )ثر  ااااأل راااان  ااااعرل  هيااااوز    برفااااع م  قثاااار
ال ارلاااأل اللططياااأل رفااال فربااات كااارم القااالم ، ر اااعلأل  ع  اااثير غيااار  فلاااورم ، 

 . 1222 ع األ البلرم ، كميأل الثربيأل الريع يأل ، 

      ر ااعن ،  ثاالريل –ال حااعرال اي ع اايأل لاات كاارم القاالم يو ااف فزم ك ااع ،
 .1222لار اللميم ،   

 
 
 

 المصادر األجنبية... 
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 (0الملحق رقم )جامعة ديالى                      

 كلية التربية الرياضية 

 الماجستير –الدراسات العليا 

 استبيان ألراء الخبراء والمختصين

 حول اختيار األنواع المناسبة للمهارات األساسية بكرة القدم

 

 األستاذ الفاضل ............................ المحترم

 تحية طيبة ...

يقوووووبا ث بأجوووووح بووووون )ثأ بجوووووح بليوووووبث  السووووون ي)  وووووي   سل ي ووووو   ووووو ب  ث  وووووسيلأ        
 قأبوووووت ث  وووووسقبأت يووووو  ث ي ووووويأبيش بثكرثأ ث   وووووأ)   يأ ووووو    ووووو)  ث قووووورا   ب وووووب بجوووووح 
س )يبوووو  ا وووون ث نابووووي  ث يأ وووو ي  ب وووو)  ث قوووورا  يووووأر  ريووووأ ن ث )يأ وووو  يوووو   جأي ووووش 

أ  ووووووسي) يوووووو  ث س)بيووووووش ريووووووأ ن ب ووووووب  وووووووأ  وووووو   سم بووووووأ  ث ج ووووووبت ا وووووون ر) ووووووش ث  
 ث )يأ يش با يه يقر ) ح ث بأجح بلض ث   أ)ث  إل )ثأ ث ر)ث ش ا ي أ.

بي ووو)ثم   وووأ سس سلوووب  بوووه  وووو  ةبووو)  بر)ثيوووش ا  يوووش يووو    ووووأت  ووو)  ث قووورا    ووو ث ي) وووون 
 ث سف ت بإبرثأ أ)ث  ا جبت  أ ينس  :

 سجرير أ ا ث   أ)ث  ث    ب)  ب أ يسيأ   ب  سبى ث لييش . .1

أس ا ب قس)جوووووووووووأس ا جوووووووووووبت  وووووووووووأ س)بيوووووووووووه  يأ وووووووووووبأم ب ووووووووووور  س بيووووووووووو   نج ووووووووووو .2
 مع فائق االحترام والتقديرث ر)ث ش.

 الباحث

          احمد سلمان صالح
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 المهارات األساسية  

عدد 
 االراء

 األهمية النسبية

   السيطرة على الكرة  1

   الدحرجة 2

   التهديف 3

   المناولة 4

   اإلخماد  5

   ضربة الرأس 6

 

 حظات : المال

 

 

 

 

 االسم واللقب العلمي :                                          التوقيع  :

 االختصاص العام والدقيق :                                      التاريخ :

 مكان العمل :
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  2 أ لش ريأ ن                          ث   جق )قا ال

   يش ث س)بيش ث )يأ يش 

 

 تحديد صالحية االختبارات استمارة

 تحية طيبة...

يووووووو)با ث بأجوووووووح بوووووووإ )ثأ ر)ث وووووووش بليوووووووبث  السووووووون ي)  وووووووي   سل ي ووووووو   ووووووو ب  ث  وووووووسيلأ  
 قأبوووووت ث  وووووسقبأت يووووو  ث ي ووووويأبيش بثكرثأ ث   وووووأ)   يأ ووووو   ووووو)  ث قووووورا   بي ووووو)ث   وووووأ 
سس سلووووووب  بووووووه  وووووو  ةبوووووو)  ب  أيووووووش ا  يووووووش ب يرثييووووووش ي) وووووون سف وووووو  ا بإبوووووورثأ أ)ث  ووووووا 

 جبت  نجيش ث ةسبأ)ث      أ)ث  ث    ب)  . ب قس)جأس ا 

سجريوووووور  وووووونجيش ثةسبووووووأ)ث  ثكرثأ ث   ووووووأ)  بب وووووو  ان ووووووش ال ووووووح  أ أ ووووووه  -1
. 

 سجرير  نجيش ثةسبأ)ث  ث ي يأبيش  بب   ان ش ال ح  أ أ ه .  -2

ثةسبوووووووووووأ)ث  ث ي ووووووووووويأبيش سج وووووووووووت اووووووووووو  م)يوووووووووووق ث  س يووووووووووو)ث  ث بأيب ي أيي يوووووووووووش  -3
 بأ س بي) .

 
 

 التوقيـــــــــــع :
 االســــــــــــــم : 

 الدرجة العلمية :
 التاريــــــــــــخ : 

 
 الباحث                                                           

 احمد سلمان صالح                                                      
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 اختبارات األداء المهاري

ــــــــــــــــــــــــارة  ت المه
 المختارة 

 االشارة   االختبارات

 
 
0 
 

 
 

 التهديف 

اختبار تهديف سبع كرات بعد  -0
 الرجوع الى الشاخص .

 

اختبار التهديف نحو هدف مرسوم  -1
 على الجدار . 

 

التهديف بعدد من الكرات نحو  -1
 هدف مقسم الى مربعات .

 

 
 
 
1 
 

 
 
 

 الدحرجة

( شواخص 01دحرجة الكرة بين ) -0
ذهابا وايابا المسافة بين شاخص 

 م. ,05وأخر 

 

( شواخص 5دحرجة الكرة بين ) -1
 ذهابا وايابا .

 

  الدحرجة بالكرة والوقوف المفاجئ. -1
 
 
1 
 
 
 

 
 

 المناولة

مناولة الكرة نحو ثالث دوائر  -0
 مرسومة على األرض .

 

اختبار التسلم والمناولة نحو  -1
 خمس أهداف صغيرة . 

 

  اختبار المناولة المرتدة . -1

    
 
 

 ةسيابياختبارات االن



 061 المالحـــــــــــــق ......

 
 
0 
 

 
 

 التهديف 

دفــع الكــرة الــى األمــام ثــم التهــديف  -0
 الى المرمى .

 

الدحرجـــة بـــالكرة ثـــم التهـــديف الـــى  -1
 المرمى .

 

  التهديف من الثبات .  -1
  ( م .05الدحرجة لمسافة ) -0 الدحرجة  1

  ( م . 11الدحرجة لمسافة ) -1
 
1 

 
 
 
 

 
 المناولة     

لــة دفــع الكــرة الــى األمــام ثــم المناو  -0
 الى هدف صغير .

 

الدحرجـــة بـــالكرة ثـــم المناولـــة الـــى  -1
 هدف صغير .

 

 المناولة من الثبات. -1
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  3ث   جق )قاال

 أ  أأ ث  ةس ي  ي  س) يح ث   أ)ث  ثك أ يش ب )  ث قرا بثةسبأ)ثس أ .

 

   أ  ث ل ت ث ةس أص ث  فش بث  ا  

   يش ث س)بيش ث )يأ يش /ث   سي )يش    ث قراا ا ث يفس /  )  ث.ر غأو   أ ح  ج بر   1

   يش ث س)بيش ث )يأ يش   بيأ  /ب رثر سل ا ج)   /ث  )  ث مأ )  ث.ر  ين ابر ث  سأ)  أ ا  2

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن ثةسبأ)ث  بقيأس /  )  ث قرا ث.ر ابر ث )ج   يأ ) )ث ر 3

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن ث قرا ا ا ث يفس / )  ث.ا.ر ثج ر )  أ  ثج ر 4

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن سل ا ج)   / )  ث ير ث.ا.ر ي ي)  فأأ 5

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن سل ا ج)   /ث لأ    )  ث.ا.ر )ثير   ر  قرب)  6

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن سل ا ج)   / )    ش ث.ا.ر   أ ابأس اببر 7

   يش ث س)بيش ث )يأ يش /ث  بيش سر)ي  / )  ث قرا  يأ ) ج ا.ر  أ ا  8
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  4ث   جق )قا ال

 أ  أأ ث  أر  ث  ةس ي  ي  س) يح  س ي)ث  ث بجح

 

   أ  ث ل ت   ث ةس أص ث  ا  
   يش ث س)بيش ث )يأ يش /ب رثر بأيب ي أييك  ث.ر  )يح ابر ث  )يا أ ف     1

   يش ث س)بيش ث )يأ يش /ب رثر سل ا ج)     .ر  قأ ا  وثا  ب)أ 2

   يش ث س)بيش ث )يأ يش /ب رثر سل ا ج)    .ر   يأ     أ  أ 3

   يش ث س)بيش ث )يأ يش/ريأ ن بأيب ي أييك .ر  ابر ث  سأ)  أ ا أ 4

   يش ث س)بيش ث )يأ يش/ريأ ن سل ا ج)    ث.ا.ر ي ي)  فأأ  ج ر ا    5

 

 

 

 

 

 

 



 061 المالحـــــــــــــق ......

  5ث   جق )قا ال

 أ  أأ ث  أر  ث  ةس ي  جبت  نجيش ث  قيأس 

 

   أ  ث ل ت   ث ةس أص ث  ا  

  يش ث س)بيش ث )يأ يش /  ث.ر ا ا ث يفس /  )  قرا غأو   أ ح  ج بر 1
 ث   سي )يش

  يش ث س)بيش ث )يأ يش /  ث.ر ثةسبأ)ث  / )  ث قرا ابر ث )ج   يأ ) )ث ر 2
 ريأ ن

ا ا يفس /  )  ث.ا.ر  ثج ر )  أ  ثج ر 3
 ث قرا

  يش ث س)بيش ث )يأ يش / 
 ريأ ن

ث.ا.ر سل ا ,ا ا ث يفس    أ ابأس اببر 4
 , )  ث   ش

  يش ث س)بيش ث )يأ يش / 
 ريأ ن

ا.ر ا ا يفس / أجش   أ ت اببر ج ي  5
 ب يرث 

  يش ث س)بيش ث )يأ يش / 
 ريأ ن

ث )يأ يش /    يش ث س)بيش ا.ر ا ا يفس / )  ث ير أ أ و ي)   مفن 6
 ريأ ن

ا.ر سل ا ج)   , ث  )     أ ر ج ير ) ير 7
 ث مأ ) 

  يش ث س)بيش ث )يأ يش / 
 ريأ ن

 

 

 

 



 061 المالحـــــــــــــق ......

  6ث   جق )قا ال                   أ لش ريأ ن      

   يش ث س)بيش ث )يأ يش  

 

 االستقبالي ( –مقياس األسلوب المعرفي )االستيعابي 

 

 تحية طيبة ...

ا    باش    ث  بثق  ث س  سل س بلض ثآل)ثأ بثك أ ي  ث س  ي ر  ث بأجح ي   بي  أيري   
)تأثير منهج تعليمي لذي االستيعاب مقابل االستقبال    ةن  أ ث سةرث  أ ي  ث بجح ث  ب با 

بي )ث   أ يل ره يي ا     رق ب ب بايش   ث ين ت ث بأجح  في االنسيابية واألداء المهاري (
برثأ آ)ثأ ا ب قس)جأس ا جبت  نجيش ث  بثق     ث بجح .  سلأبي ا  له بث 

 

 مع التقديـــر...

 

 

 

 طالب الماجستير  

 احمد سلمان صالح 

 



 061 المالحـــــــــــــق ......

 االستقبالي الذي صممته بيداء المتولي  –المقياس األسلوب المعرفي االستيعابي 

 راتــــــــــقالف ت

 ييه ا ن ث  ل ب أ  ب  ت: أ) واير أ ثق)أ  سأبأ يأي   0

 اأا                                   سف ي  

1 2 3 4 5 6 7 
 

 اير أ أبث ه  بثق  ث جيأ  ث  لبش يأي  ث سمي  سب ي   ل ب أس  ا  س ك ث  بثق  ب  ت : 1

  لي                                     يو

1 2 3 4 5 6 7 
 

 اير أ أسل)ض   بثق  غأ  ش يأي  : 1

   أسج   أ                                    أسج   أ

1 2 3 4 5 6 7 
 

 يس ا أرث        أ  بوو : 1

 ا ن يف   رث اس أر ا ن ثآلة)ي      ث اس أ

1 2 3 4 5 6 7 
 

 وو :اير أ أبث ه   بمأ يف يش ,يأي  أسلأ ت  ل أ ب  5

 م)يقش بثجر                  م)ث ق  سيباش

1 2 3 4 5 6 7 
 

 أي ت أ  س )  جيأس  ا ن : 6



 011 المالحـــــــــــــق ......

 بسي)  بثجر                    بسأ )  سيباش

1 2 3 4 5 6 7 
 

 ث يت ث ن ث  ةص ث    يس   بوو : 1

 ث س                            ث  )بيش

1 2 3 4 5 6 7 
 

 أل يأأ    جب   بوو :يس يو ثيسبأ     1

 ث  ل                            ث قب 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 اير أ ثق)ث  سأبأ ي  سة    يأ  ث   ي)    ث ق)ثأ  :  1

 ثي أه                             ثس  )ه

1 2 3 4 5 6 7 
 

 يس ا م بج   ي أوثس  ي  ث جيأ  ب  سبى :  01

 اأت                يةفض                    

1 2 3 4 5 6 7 
 

 إ ث اأ    أ )ث  أ سجسأج سف ينسه إ ن إر)ثك يأي  أ ر : 00

  لببش ي  إر)ث  أ             أ ر  لببش ي    ك

1 2 3 4 5 6 7 
 

 اير أ أجأبت ث ب بت إ ن أ رثي  يأي  : 01

 ثيري   سجقيق أ                    أس)يح ي  سجقيق أ

1 2 3 4 5 6 7 
 



 010 المالحـــــــــــــق ......

 إ ث راي  إ ن  يأق ش ا  يش سسم    ي  أي أ)  رير  يأي  س أ  أ يأي  : 01

 ث)يض ث  س)ثك يي أ                ثقبت ث  س)ثك يي أ

1 2 3 4 5 6 7 
 

 ث ل) أ   ر  ث قر)  ا ن ث سن ي) ي  و ن   بقيأرس ا ب ب)  : 01

 بر  جربر                                  غي)  جر

1 2 3 4 5 6 7 
 

 سؤ ) ثك يأأ ث   ي ش ي    أا)  بر) ش : 05

  ليفش                                        قبيش

1 2 3 4 5 6 7 
 

 ث ث وثب   ا ن ثاسر  ا يه ثي  ث ر    : 06

    ث  لببش س) ه                        ث   ب ش س) ه

1 2 3 4 5 6 7 
 

 ر ث  ةص ي  سجرير   سقب ه ث   ي  ا ن :أي ت أ  يلس  01

 ثآلة)ي                                         يف ه

1 2 3 4 5 6 7 
 

 ثاسقر إ  ث   أاش ث س  س  ح بأةسنيأ  ي  ث )أ  بي  أا أ  أ : 01

  سل ) مبين                           سل ) مبين

1 2 3 4 5 6 7 
 



 011 المالحـــــــــــــق ......

   إ رث) ثكج أا ا ن ث يأس :ثاسقر ث  بأإل  أ 01

 قبت     ث  ل ب أ  اي ا        بلر     ث  ل ب أ  اي ا

1 2 3 4 5 6 7 
 

 اير أ ثي ) ث ن  بجش يييش   ي ش يأي  : 11

   ت ث  بجش ب   بي أ نث   ت ث ةأ)        أ) و ا  نأ) و ا 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 يس   سلأ          يجيمب  ب  بوو: 10

 ث  ريش                                     ث  وت  

1 2 3 4 5 6 7 

 
 ثاس ر ي  ث سيسأ       أ )  ا ن: 11

 ث جرس بث سة ي                     ث بجح ا  أ بأب أ

1 2 3 4 5 6 7 
 

 ثي    ث ن   أ) ش ث ي أمأ  ث س  سسم   :  11

  يأق شث فيب  بث )يأ ش                      ث ق)ثأ  بث 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 أ يأأ ث   ث )  أي ت : 11

   أع ث  ب يقن                           ث  ربأ ث سأا

1 2 3 4 5 6 7 
 

 أي ت أ  س ب  إيأ)  غ)يس  : 15



 011 المالحـــــــــــــق ......

 ق ي ش ث  بأ                                       أملش

1 2 3 4 5 6 7 
 

 : إ ث يق   إ ن   أ  ا ت  رير ينيي  16

 أقيا انقأ   رثقش       أقيا انقأ  ج ي ش    بل  ا بلر

    ثكغ بيش                     ث سل)  ا ي ا

1 2 3 4 5 6 7 
 

 ي  يي  ي ا ث    ن  ث س  سبث  ي     ةنت : 11

 )بم ث     ش ب أ ث س  ه                  ي ا ث  ل ب ش ب ب) 

   سق ش                ل ب أ                      

1 2 3 4 5 6 7 
 

 إ ث م    ي  ثإل أبش ا ن  ؤثت ي    أت سة    يأي  : 11

 أ) و ا ن ث  ل ب ش ث    ش            ث سا ب ت ث سفأ يت ث  سل قش

 ب  ك ث  ؤثت    ك ث  ؤثت 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 ثسة  ق)ث)ثس  اأر  بلر     ث  ل ب أ  :  11

 ث سف ي يش ا     ب                   ث    ش ا     ب  

 ث ق)ث)                                      ث ق)ث)

1 2 3 4 5 6 7 
 

 يلس ر ي أج  ي  ثغ   ث    أ  ث س  أقبا ب أ ا ن س بي  : 11



 011 المالحـــــــــــــق ......

 أي أ) اأ ش ا                      أي أ) ةأ ش ب  سق ش ا 

   س ك ث  ل ب أ  ت  وأ                    س ك ث    أ     

1 2 3 4 5 6 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7ث   جق )قاال

 ث   أار ي)يق ث ل تأ  أأ  

   أ  ث ل ت   ث ةس أص ث  ا   

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن  سر)ي يش ر. ي)ربس   ير أ ي  1



 015 المالحـــــــــــــق ......

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن سر)ي يش ا.ا . ث بثأ ب)ب)يل ش 2

 ب أ  ا.ا.  فأأ ابر ث 3
 إ  أايت

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن سر)ي  

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن  ر)  ث لأ  )ثير جبي  قرب)  4

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن  ر)  ث لأ  ا )ث  ا ن ابأس 5

   يش ث س)بيش ث )يأ يش / ريأ ن  ر)  ث لأ    ير  بأح ا   6

 يأر  ريأ ن ث )يأ      ر)  يأر  )يأ مأ)ق ج ير   7

 يأر  ريأ ن ث )يأ    ر)  يأر  )يأ   أ) أ   أ ح  8

 

 

 

 

 

  8ث   جق )قاال                                 

 

 ث س أ)ي  ث   سةر ش ي  ث بجح    
 



 016 المالحـــــــــــــق ......

 ث ) بو

 ث نا  برب   ) ةم  ي)  -

 ث  ) ةم  ي)  -

 ث  أةص -

 

 ث نا  بأ  ) ةم  ي)  -

 

 

 ث نابي  -
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591 

591 

أجزاء         ت

 الوحدة

 المالحظات األدوات المستخدمة اإلجراءات الزمن  الزمن

 

5 

 

 الجزء التحضيري 

 

 د02

 _ سجل وقلم للتسجيل  التجمع وإلقاء التحية وتسجيل الحضور  - د 5 المقدمة

 _ صافرة 

المدرب هو الذي يقوم بتمارين  -

 اإلحماء  
 اإلحماء

العام 

 والخاص

 

 د 15

 ولة حول الملعب وأداء تمارين اإلحماء السير والهر -

 تمارين سويدية وتمارين تمطيه     -

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الرئيسي 

 

 

 

 د02

القسم 

 التعليمي 

 

 د12

والتمارين المستخدمة في  واإلخمادشرح مهارتي المناولة  -

 .  أدائهاالوحدة التعليمية وكيفية 

 العب نموذجي -

 كرة قدم -

ة ديقووووووووم المووووووودرب بمسووووووواع -

أمووام التمووارين  بوواداءموووذ  الن

 الالعبين. 

القسم 

 التطبيقي

 

 

 د55

 . األخر أمامبين العبين احدهما  وإخمادتمارين مناولة  -

بين مجموعتين متقابلتين مع تبادل  وإخمادتمارين مناولة  -

 المكان .

تمارين مناولة واستالم بين العبين اثنين احدهما يمسك  -

 اإلخماد باداءحيث يقوم  راألخالكرة باليد ويرميها لالعب 

 . األدواروالمناولة لعشر مرات وبعد ذلك يتبادال 

تمارين مناولة وإخماد بين ثالث العبين على خط واحد  -

 تكرارات. 12مع تبادل األدوار بعد احدهما في الوسط 

تمارين مناولة وإخماد من الهرولة على مدار الملعب  بين  -

 العبين اثنين احدهما بجانب األخر وأداء المناولة لألمام .

 كرة قدم  -

 صافرة  -

 ساعة توقيت  -

دقائق مع  12زمن كل تمرين  -

 راحة لمدة دقيقة .

إعطاء المعلومات التصحيحية  -

 أثناء األداء. 

 مشاركة الجميع  -  - ارين استرخاء .تم - د5 التهدئة  د5 الجزء الختامي  3
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691 

691 

 المالحظات األدوات المستخدمة اإلجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة ت

 

6 

 

 الجزء التحضيري 

 

 د02

 _ سجل وقلم للتسجيل  التجمع وإلقاء التحية وتسجيل الحضور  - د 5 المقدمة

 _ صافرة 

المدرب هو الذي يقوم  -

 .بتمارين اإلحماء 

 .مشاركة الجميع  -
اإلحماء العام 

 والخاص

 

 د 25

 سير والهرولة حول الملعب وأداء تمارين اإلحماء ال -

     اإلحساس بالكرةتمارين  -

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الرئيسي 

 

 

 

 د55

 

 القسم التعليمي 

 

 د22

العب  - والتمارين المستخدمة في الوحدة التعليمية وكيفية أدائها . مهارة الدحرجة شرح  -

 نموذجي

 كرة قدم -

يقوووم الموودرب بمسوواعدة  -

داء التموارين النموذج بو 

 أمام الالعبين. 

 

 

القسم 

 التطبيقي

 

 

 د52

خط الهدف وبحوزة كل العب كرة يقوم  أماميقف الالعبين على خط منطقة الجزاء  -

 .قليلة مهارة الدحرجة من خط الجزاء الى خط المرمى وبسرعة  ب داءالالعبين 

مهارة الدحرجة حتى  يقف الالعبين في مجموعتين متقابلتين يقوم احد الالعبين ب داء -

يصل إلى المجموعة األخرى ويسلم الكرة الى الالعب األول فيها ويقف في أخر 

 المجموعة ذاتها وهكذا الالعب األخر . 

والمسافة بين مجموعة  يقف الالعبين بمجموعات ثالث على شكل مثلث محدد بشواخص  -

لكرة حتى يصل الى م يقوم الالعب في المجموعة األولى ب داء الدحرجة با21وأخرى 

يقوم الالعب في المجموعة الثانية ب داء الدحرجة الى  كالمجموعة الثانية بعد ذل

 المجموعة الثالثة وهكذا الالعب األخر .

يقف الالعبين في خطين متقابلين إحدى الخطوط بحوزته كرات يقوم الالعب ب داء  -

القدمين حتى يصل الى الالعب في الخط الثاني ويتبادل معه األدوار  الدحرجة المتعرجة يكال

 كرة قدم  -

 صافرة  -

 ساعة توقيت -

  شواخص  -

 22زمن كل تمرين  -

مع راحة لمدة  دقيقة

 دقيقة .

 تإعطاء المعلوما -

 التصحيحية أثناء األداء. 
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 المالحظات األدوات المستخدمة اإلجراءات الزمن  الزمن أجزاء الوحدة        ت

 

7 

 

 الجزء التحضيري 

 

 د02

 _ سجل وقلم للتسجيل  التجمع وإلقاء التحية وتسجيل الحضور  - د 5 المقدمة

 _ صافرة 

   المشاركة الجماعية . -

اإلحماء العام 

 والخاص

 

 د 25

 أداء تمارين اإلحماء السير والهرولة حول الملعب و -

     تمارين مختلفة بالكرات . -

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الرئيسي 

 

 

 

 د55

 

 القسم التعليمي 

 

 د21

والتمارين المستخدمة في الوحدة التعليمية وكيفية  مهارة التهديفشرح  -

 أدائها . 

 العب  -

 كرة قدم -

يقوووم الموودرب بمسوواعدة النمووو    -

 بأداء التمارين أمام الالعبين. 

 

 

 القسم التطبيقي

 

 

 د55

شرح تطبيقي عن أداء مهارة التهديف بباطن القدم يقوم به الالعبين على  -

 الجدار من مسافة قريبة .

شرح تطبيقي عن أداء مهارة التهديف بخار  القدم يقوم به الالعبين على  -

 الجدار من مسافة قريبة .

ة يحاول التهديف يقف الالعبين على طول منطقة الجزاء وكل العب معه كر -

 إلى المرمى الخالي وبمختلف أجزاء القدم .

يقف المدرب أو النمو   على خط منطقة الجزاء ومعه الكرات ويقوم بإعداد  -

م عن خط منطقة الجزاء 21الكرات للتهديف لالعبين المتواجدين على مسافة 

 أمام الهدف .

 إلىالمناولة  بأداءمحاولة الربط بين المناولة والتهديف حيث يقوم الالعبين  -

الكرة للتهديف من قبل الالعب  بإعدادمنطقة الجزاء وال ي يقوم  أمامالمدرب 

 ال ي قام بأداء المناولة .

 كرة قدم  -

 صافرة  -

 ساعة توقيت  -

دقائق مع  21زمن كل تمرين  -

 راحة لمدة دقيقة .

إعطاء المعلومات التصحيحية  -

 أثناء األداء. 

المحاوالت الناجحة تبقى والفاشلة  - مرمى و حارس - . لعبة ضربات الجزاء - د5  التهدئة د5 الجزء الختامي  3

  تخر 
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لة
او

من
 ال

ن
ري

ما
ت

 

 

 (1التمرين رقم)
 

 يقف كل العب أمام العب آخر  وبينهما مسافة

م (, يتبادل الالّعبين فيما بينهم الكرة ولهم الحرية في 5) 

استخدام الطريقة التي يؤدون فيها المهارة , مع إعطاء 

 التصحيحات من قبل المدربين . 

لة
او
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 ال
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ري

ما
ت

 

 (.2التمرين رقم )

(م 5عب امام اخر والمسافة بينهم )يقف كل ال

المحددة بالشواخص,يبدأ الالعبين بتبادل الكرة 

وبعد كل مناولة يرجع الالعب الى الشاخص 

(م عن الشاخص 2الخلفي والذي يبعد مسافة )

االمامي ,وتكون الحركة لالمام والخلف دون 

 التفاف .

ن 
ري

ما
ت

لة
او

من
ال

 

 (3التمرين رقم)
 في الشكل  يقف اربعة العبين كما

 يتبادل الالعبون الكرة بشكل
 مستقيم وبشكل قطري وباتجاه 
  واحد , ومن ثم تغيير االتجاه. 
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 (.4التمرين رقم)

يقف الالعبين في ثالث مجموعات غلى شكل مثلث يبدا 

التمرين باداء مناولة من اول المجموعة الى االول من 

مناولة يتبادل المواقع مع المجموعة الثانية وبعد اداء ال

الالعب الزميل في نفس المجموعة ,ويكون اتجاه الكرة 

 واحد بعد ذلك يتغير االتجاه .
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 (.5التمرين رقم )

يقف الالعبين في ثالث مجموعات غلى شكل مثلث يبدا 

التمرين باداء مناولة من اول المجموعة الى االول من 

يركض ليقف مع اداء المناولة المجموعة الثانية وبعد 

المجموعة الثانية المستلمة للكرة أي ان تبادل المواقع يكون 

 باتجاه الكرة . 
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 (.6التمرين )

 

يقف الالعبين في ثالث مجموعات غلى شكل مثلث يبدا 

التمرين باداء مناولة من اول المجموعة الى االول من 

المناولة يركض ليقف مع  المجموعة الثانية وبعد اداء

 المجموعة االخرى عكس اتجاه الكرة وهكذا بقية الالعبين .
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 (7التمرين )

يقف ثالث العبين على خط واحد يلعب االول الكرة الى العب الوسط الذي يستدير ويلعبها الى الالعب االخر 

,الالعب الخر يعيد 

الكرة الى العب الوسط 

يلعب الذي يستدير و

الكرة الى الالعب االول 

وهكذا , مع تبادل 

 االدوار .
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 (.8التمرين)

يقف الالعبين في مجموعتين متقابلتين ومعهم كرة واحدة يبدا التمرين من الالعب االول في المجموعة االولى 

عة الثانية يقف في الترتيب الذي يلعب الكرة الى الالعب االول في المجموعة الثانية ويركض باتجاه المجمو

االخير ,وهكذا بقية 

 الالعبين .

لة
او

من
 ال

ن
ري

ما
ت

 

 (.9التمرين )

 يقف الالعبين في مجموعتين متقابلين ويقف العب واحد في المنتصف بين المجموعتين يبدأ التمرين

 لمنتصف بمناولة من الالعب األول إلى العب المنتصف ثم يركض إلى الجانب ويستلم الكرة من العب ا

مع العب  األدوارفي المجموعة الثانية الذي يقوم بنفس الدور .مع تبادل  األولالالعب  إلىثم يلعب الكرة 

المنتصف.  
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 (.01التمرين )

 كل العبين معهم كرة يؤدون مهارة المناولة 

)الدبل باص ( على طول حدود الملعب 

ة قليلة وباتجاه عقرب الساعة ,وبعد بسرع

اإلشارة من المدرب يغير الالعبين اتجاههم 

إلى الجهة األخرى ,لغرض أداء المناولة 

 بكلتا القدمين. 

    

جة
ر
ح

لد
ن ا

ري
ما

ت
 

 (.00التمرين )

الدحرجة  يقف الالعبين على شكل رتل وبحوزة كل العب كرة ,يبدأ التمرين من نقطة البداية المحددة بأداء مهارة 

( م عن نقطة البداية ويدور بالكرة حول 01من الهرولة الخفيفة حتى وصول الالعب الى الشاخص الذي يبعد )

الشاخص ويعود 

بنفس الطريقة إلى 

 نقطة البداية . 
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 (.01التمرين )

يوضع شاخصين 

على خط مستقيم 

واحد ,يبعد احدهما 

 م(.01على االخر )

عب باداء يقوم الال

الدحرجة بالكرة 

ذهابا وايابا بين 

 ( وكما في الشكل .8الشاخصين ويكون المسار على شكل رقم )
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 (.01التمرين )

( شواخص بشكل متعرج كما في الشكل أدناه يبدأ الالعب بأداء الدحرجة من خط البداية المحدد والمرور 4توضع )

 اجتياز أخر شاخص يعود سريعا وبخط مستقيم إلى نقطة البداية .    بين الشواخص األربعة وبعد 

 

جة
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 (.04التمرين )

م(,يقوم الالعب باالداء من خط 1( شواخص على خط مستقيم واحد والمسافة بين شاخص واخر )4توضع )

 .ودحرجة الكرة بين الشواخص ذهابا وايابا البداية 

جة
ر
ح

لد
ن ا

ري
ما

ت
 

 

 (.05التمرين )

( شواخص على ابعاد مختلفة عن 4توضع )

م 1نقطة البداية اذ تكون االبعاد كاالتي )

م للثالث 6م للثاني ( )4للشاخص االول( )

م للرابع (,يقوم الالعب بالدحرجة من 8()

  . خط البداية الى الشواخص وبالتسلسل

 

 

 

 

 

 

  

  

 

    

 

 البداية

 النهاية
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 (.06التمرين).

وبين كل ( شواخص على خط مستقيم واحد 1توضع )

م( .يقف الالعبين في مجموعتين يبدأ التمرين 5شاخص وأخر)

بأداء الالعب األول من كل مجموعة دحرجة الكرة بالوقت نفسه 

إلى المجموعة الثانية مرورا بجانب الشاخص الوسطي ومن ثم 

 تسليم الكرة إلى الالعب التالي في المجموعة األخرى.
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 (.01التمرين )

(شواخص شكل مربع ويوضع شاخص خامس في 4تحدد )

المنتصف داخل المربع .يقف الالعبين باربع مجموعات 

على كل شاخص ومع كل مجموعة كرة , يبدأ التمرين باداء 

الالعب االول من كل مجموعة بدحرجة الكرة منتبها الى 

بين المدحرجين للكرة وصوال الى الشاخص والى بقية الالع

المجموعة الثانية اذ يقوم بتسليم الكرة الى الالعب التالي في 

 المجموعة وهكذا بقية الالعبين .
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 (.08التمرين )

( وفي داخل المربع يقف 01X01تشكل اربع شواخص مربع )

العب كرة يؤدون مهارة الدحرجة مجموعة من الالعبين ومع كل 

 بالكرة بحرية )بالسرعة واالتجاه والطريقة ( مع عدم التصادم مع 

 بقية الالعبين في المنطقة او مع كراتهم 
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 (.09التمرين )

(م بواسطة شواخص يقف الالعبين على 01X05تحدد منطقة )  

لالعبين داخل المنطقة  الخط الجانبي ومع كل العب كرة ويقف احد ا

,يبدا التمرين باداء الدحرجة من قبل الالعبين على الخط الجانبي 

للوصول الى الجهة االخرى من المنطقة ويحاول العب المنتصف 

قطع الكرة من الالعبين والذي يفقد الكرة يعود الى خط البداية منتظرا 

 بقية الالعبين .
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 (.11التمرين )

(م بواسطة شواخص يقف الالعبين 01X05تحدد منطقة )  

على الخط الجانبي ومع كل العب كرة ويقف ثالث العبين 

داخل المنطقة  ,يبدا التمرين باداء الدحرجة من قبل الالعبين 

على الخط الجانبي للوصول الى الجهة االخرى من المنطقة 

يفقد  ويحاول العبي المنتصف قطع الكرة من الالعبين والذي

 الكرة يعود الى خط البداية منتظرا بقية الالعبين
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 (.10التمرين )

م(تقريبا ومع كل العب كرة يقوم الالعبين بركل الكرة الى الجدار وبالطريقة 01يقف الالعبين امام الجدار على بعد )

 وعمل اكبر عدد من التكرارات . التي يفضلونها وبمقدار قليل من قوة الركل لضمان ارتدادها بشكل صحيح
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 (.11التمرين )

ومعه عدد من  يقف احد الالعبين بجانب قائم المرمى األيمن

الكرات ,ويقف بقية الالعبين خارج منطقة الجزاء , ويوضع 

في داخل قوس الجزاء شاخصين بشكل متوازي والمسافة 

.يبدأ التمرين بمناولة من الالعب الموجود قرب م( 1بينهم )

القائم األيمن للمرمى إلى المنطقة المحددة بالشاخصين 

ليستقبلها احد الالعبين الموجودين خارج منطقة الجزاء 

وحسب أدوارهم اذ يركض باتجاه الشواخص ويسدد الكرة 

  نحو المرمى.  
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 (.11التمرين )

 مع كلمن الالعبين على خط منطقة الجزاء امام المرمى  موعتينمجيقف 

 م( امام منتصف المرمى1العب كرة بين المجموعتين مسافة فراغ ) 

 ويقف العب واحد امام المجموعتين يقوم الالعبين باعداد الكرة الى الالعب 

 لمرمى.المنفذ واحدا تلو االخر ويقوم الالعب بتسديد الكرة من بين الالعبين نحو ا
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 (.14التمرين )

 يقف مجموعة من الالعبين على خط منطقة الجزاء امام

 القائم االيسر للمرمى وللحد الذي يوازي عالمة الجزاء 

 ومع كل العب كرة .ويقف العب خارج منطقة الجزاء 

 امام الالعبين .يبدا التمرين بمناولة من الالعبين الى 

 الذي يسدد الكرة الى الزاوية المفتوحة من الالعب المنفذ

 المرمى بقدم اليسار ,ثم يتبادل االدوار مع احد الالعبين  

 وبع تنفيذ التمرين من قبل جميع الالعبين يتم تبديل المواقع

 الى الجانب االيمن من المرمى والتنفيذ بالقدم اليمنى . 
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 (.15التمرين )

قوس دائرة المنتصف ويقف  يقف الالعبون في

العب واحد امام قوس الجزاء امام نقطة تالقي 

قوس الجزاء مع خط منطقة الجزاء .يبدا التمرين 

بمناولة من احد الالعبين في قوس الدائرة الى 

الالعب المعد امام  ليعيد الكرة امام منطقة الجزاء 

الى الالعب المنطلق بعد المناولة لمحاولة التهديف 

 مرمى . الى ال

ف
دي
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 ال
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ما
ت

 

 

 (.16التمرين )

يقف الالعبين امام قوس الدائرة ,ويقف احد الالعبين امام 

قوس الجزاء ويوضع خلفه شاخص .يبدا التمرين بمناولة 

من احد الالعبين في المنتصف الى الالعب المعد وبعد 

المناولة يركض الالعب باتجاه الشاخص ويدور حوله 

المتدحرجة من الالعب المعد ليسددها  ويكمل باتجاه الكرة

الى المرمى .وبعد ذلك يبدل الالعب المعد مكانه الى الجهة 

 االخرى مع الشاخص .
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 (.11التمرين )

( كرات على خط منطقة الجزاء  وكرة 4توضع )

خامسة على قوس الجزاء ,ويرسم خط على بعد 

ى ويقف م( من قوس الجزاء موازي لخط المرم1)

الالعبين أمام الكرة األولى وبعد اإلشارة يبدأ أول 

العب بتسديد الكرة األولى والركض إلى الخط 

الخلفي ويسدد الكرة الثانية وهكذا بقية الكرات على 

أن تكون الكرة الثالثة بالتسلسل هي الكرة الموجودة 

على القوس,بعد اداء جميع الالعبين يتم تغيير جهة 

 البداية .  
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 (.18التمرين )

م( مقسمة 11x11تحدد مساحة )

الى ثالث مناطق متساوية وتقسم 

المنطقة الوسطى الى منطقتين 

مربعتين.يقف كل العبين في مربع 

ع اهداف متحركة على وتوض

الخطوط الجانبية للمستطيل ويقف 

في كل هدف العب .يبدا التمرين 

احد من حامي الهدف بمناولة الى 

المربعين والذي يوجد فيه العبين 

   يحاوالن اللحاق بالكرة داخل المربع وتسديدها الى المرمى االخر .ويتبادل الالعبين مع حماة االهداف .
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 (.19التمرين )

توضع ثالث شواخص امام منطقة الجزاء ,اثنان داخل 

م( واالخر خارج منطقة 1قوس الجزاء بينهم مسافة )

م( من خط الجزاء ويقف الالعبين 01الجزاء على بعد )

الى جانب الشاخص االخير .يبدا التمرين بمناولة من 

الالعب المعد الى داخل قوس الجزاء بين الشاخصين 

الكرة وتسديدها في داخل قوس يركض احد الالعبين نحو 

وفي احدى زاويتي المرمى ,وبعد اداء الالعبين الجزاء 

يتم تغيير مكانهم الى الجهة الخرى من الشواخص واداء 

   نفس التمرين .
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 (.11التمرين )

يقف الالعبين خارج منطقة الجزاء ويقف المدرب 

ات ,يرمي بالقرب من القائم االيمن للمرمى ومعه الكر

المدرب الكرة الى االعلى بيده على خط منطقة الجزاء 

االمامي فيركض الالعب نحو الكرة ويسديدها الى 

 المرمى قبل مالمستها االرض.
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 (.10التمرين)

يقف الالعبين في دائرة المنتصف ومع كل 

العب كرة ,يقوم الالعبين بدحرجة الكرة من 

ة قريبة من منطقة الجزاء قوس الدائرة الى مساف

يحددها الالعب نفسه وعند وصوله الى هذه 

المنطقة يسدد الكرة نحو المرمى ويركض 

باتجاه الكرة وياخذ الكرة ويعود الى دائرة 

 المنتصف لتكرار التمرين .
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ت
 

 

 (.11التمرين )

 يوضع شاخصين على استقامة واحدة مع نقطة

 رة بين قوس الجزاء الجزاء ونقطة مركز الدائ 

 والقوس الداخلي للدائرة وبين شاخص واخر

 م( .يقف الالعبين في الدائرة وبعد االشارة1)

 يدحرج الالعبين الكرة إلى األمام ومن بين  

 الشواخص  ومن ثم تسديد الكرة نحو المرمى 

 ويستمر بمتابعة الكرة والعودة الى الدائرة 

 لتكرار التمرين .  
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 (.11التمرين)

يقف الالعبين في مجموعتين على قوس 

الدائرة مواجهة مع المرمى  ومع العبي 

المجموعة االولى كرات .يبدا التمرين 

بمناولة من الالعب االول في المجموعة 

االولى الى الالعب االول في المجموعة 

الى الثانية الذي يعيد الكرة بلمسة واحدة 

الالعب المنطلق بعد اداء المناولة ليدحرج 

الكرة لمسافة ومن ثم يناول الكرة بصورة 

عرضية الى العب المجموعة الثانية 

المنطلق ايضا ليسدد الكرة الى الهدف , 

 وبعده يتبادالن المواقع .
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 (.14التمرين )

يقف الالعبين في مجموعتين على شكل رتل 

مام المرمى المجموعة االولى داخل الدائرة ا

تمتلك الكرات والثانية بدون كرات .يبدا 

التمرين بمناولة من الالعب االول في 

المجموعة االولى الى الالعب االولى في 

المجموعة الثانية ثم يتقاطعان بالركض 

وبالدحرجة الى ان يصال الى مقربة من 

منطقة الجزاء اذ يناول الالعب الذي بحوزته 

لى الالعب االخر مناولة عرضية الكرة ا

ليسددها االخر الى المرمى ثم يتبادال ادوارهم 

 داخل المجموعات .
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 (.15التمرين ) 

 يقف الالعبين في مجموعتين على جانبي قوس الدائرة 

 يتبادل الالعبين احدى المجموعتين بحوزة العبيها كرات 

 ال الى منطقةالمناوالت )دبل باص ( فيما بينهم وصو

 الجزاء حيث يمرر احد الالعبين كرة بينية داخل منطقة 

 الجزاء يركض اليها الالعب الثاني ويسددها الى المرمى 

 بلمسة واحدة والحدى زوايا المرمى. 

 لالعب حق اختيار اتجاه المناولة البينية وعلى الالعب

 يتبادل الالعبين المواقع بعداالخراالستعداد لها .   

  اء .االد

بة
رك

 م
ن

ري
ما

ت
 

 (.16التمرين )

يقف الالعبين في مجموعتين على جانبي منتصف 

الملعب بالقرب من الخطوط الجانبية للملعب ,المجموعة 

االولى تمتلك الكرات .يبدا التمرين من الالعب االول في 

المجموعة االولى الذي يقوم بدحرجة الكرة لمسافة معينة 

القادم من الخلف  في الجانب ثم يمرر الكرة الى الالعب 

 االخر ليسددها الى المرمى ويتبادل الالعبين االدوار .

 

 

 

1 

2 



بة
رك

 م
ن

ري
ما

ت
 

 (.11التمرين )

( مجموعات ,مجموعتان على 4يقف الالعبين في )

جانبي منطقة الجزاء ,ومجموعتان امام جانبي قوس 

الجزاء )كما في الشكل (. يؤدي الالعبون دحرجة 

وال الى منتصف منطقة الجزاء الكرة بالتعاقب وص

وبعدها يتم تسديد الكرة الى المرمى وفي الزاوية 

البعيدة لجهة الدحرجة .يتم تبادل الالعبين للمجموعات 

باتجاه عقرب الساعة )أي للمجموعة التي على يسار 

الالعب( .ويمكن تغيير الزاوية من البعيدة الى الزاوية 

 القريبة .

بة
رك

 م
ن

ري
ما

ت
 

 ( .18التمرين )

يقف الالعبين في مجموعتين امام قوس الدائرة وبحوزة 

احدى المجموعتين كرات يبدا بالتمرين العب من كل 

مجموعة سوية اذ يقوم الالعب الذي بحوزته الكرة 

بالدحرجة قطريا متقاطعا مع الالعب من المجموعة 

الثانية والذي يركض بدون كرة ,وبعد وصول الالعب 

وعة او موازيا لها يناول الكرة الى الى نقطة امام المجم

الالعب االخر الذي اصبح موازيا للمجموعة االولى 

ويتقاطع الالعبان مرة اخرى بالدحرجة والركض 

وصوال الى منطقة الجزاء فيلعب الذي معه الكرة مناولة 

عرضية الى الالعب االخر ليسددها الى المرمى يقوم 

ن المواقع في الالعب الثاني بمتابعة الكرة ويتبادال

 المجموعات .

بة
رك

 م
ن

ري
ما

ت
 

 (.19التمرين )

يقف الالعبين في مجموعتين على جانبي منتصف 

الملعب وتوضع شواخص لكلتا المجموعتين )كما في 

الشكل (.يبدا التمرين بدحرجة الكرة بين الشواخص حتى 

الشاخص االخير حيث يهيئ الالعب الكرة جانبا للتسديد 

قف فيها المجموعة )الجهة اليمنى وحسب الجهة التي ت

تعكس الكرة الى اليمين ومن ثم التسديد وبالعكس لجهة 

 اليسار (.



بة
رك

 م
ن

ري
ما

ت
 

 (.41التمرين )

توضع ثالث اهداف في احدى نصفي الملعب اثنان على 

جانبي الملعب واالخر هو المرمى االصلي للملعب 

تمارين . يتكون التمرين من عدة الهداف ايحرسها حماة 

.االول دحرجة الكرة بعد استالمها من حامي الهدف 

وتسديدها الى المرمى .الثاني الدحرجة بين الشواخص 

ومن ثم التهديف .اما الثالث الدحرجة بالكرة بعد 

استالمها بوجود خصم ومن ثم تسديدها الى المرمى . 

 لعب .يجري التمرين نفسه في النصف االخر من الم

بة
رك

 م
ن

ري
ما

ت
 

 (.40التمرين )

يقف الالعبين في مجموعتين كل مجموعة 

في جانب ويقف احد الالعبين في قوس 

الجزاء مع وجود مدافعين وحارس مرمى 

.يبدا التمرين بدحرجة الكرة من قبل 

الالعب االول في المجموعة االولى الى ان 

يصل الى منطقة الجزاء مواجها للمدافع 

دحرجة باتجاه الالعب الحر فيستمر بال

فيمرر اليه الكرة ويستدير بسرعة عكس 

حركته الستقبال الكرة من الالعب الحر 

الذي يعيدها اليه بلمسة واحدة ليسددها الى 

 المرمى  وهكذا الجانب االخر.   

بة
رك

 م
ن

ري
ما

ت
 

 .(42التمرين )
( شواخص 9يقسم الالعبين الى مجموعتين وتوضع )

( على استقامة واحدة وتكون 4ء )امام منطقة الجزا
في الجانب االخر من الملعب ( 3للمجموعة االولى ,و)

وتشكل مثلث وتكون للمجموعة الثانية .يبدا التمرين 
بدحرجة الكرة بين الشواخص ومن ثم التهديف الى 

المرمى ولكلتا المجموعتين وبعد عدة تكرارات يتم التبادل 
  بين المجموعتين . 
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 م
ن

ري
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ت
 

 (.43التمرين )
(العبين باداء سلسلة حركية في نصف 7يقوم )

(ثالث 3الملعب اذ يقوم الالعب بدحرجة الكرة بين )
شواخص على شكل مثلث ثم التهديف الى المرمى 
ثم ياخذ كرة ويدحرج من جانب منطقة الجزاء الى 

عالمة الجزاء ثم يسدد الكرة ثم ياخذ كرة اخرى 
ة ثم يهدف الى المرمى ويدحرج بين الشواخص االربع

ثم يدحرج الكرة الى نقطة البداية باسرع ما يمكن 
.الفريق الذي يسجل ابر عدد من الدورات يعتبر فائز 

 وبقية العبي الفريق يؤمنون الكرات 

ب
لع

ن 
ري

ما
ت

 

 (.44التمرين )
(م فيها فريقين كل 01x01يحدد مساحة لعب )

فريق يتكون من ثالث العبين يحاول كل فريق 
تسجيل اكبر عدد من التمريرات ويحاول الفريق 

االخر قطع الكرة واالستحواذ عليها ويكون 
 االداء مع الحركة المستمرة .

ب
لع

ن 
ري

ما
ت

 

 (.45التمرين )
م( وفيها 21x21تحدد مساحة ملعب )

مرمى واحد على احد االضالع 
يشترك في التمرين فريقان كل فريق 
يتالف من ثالث العبين يتنافسون 

لى احراز االهداف داخل مساحة ع
المربع مستخدمين المهارات )الدحرجة 
والمناولة والتهديف ( .عند خروج الكرة 

من الجانب تحتسب رمية جانبية 
للفريق االخر اما اذا خرجت الكرة من 

 خط المرمى فيلعبها الحارس الى الساحة .



ب
لع

ن 
ري

ما
ت

 

 (.46التمرين )
( 4ا )م( وفيه21x21تحدد مساحة ملعب )

( اهداف متحركة بةاقع هدف على كل 4)
ضاع من االضالع ويتبارى فريقين كل 

العبين يدافعون  6 -4فريق يتكون من 
عن اثنين من االهداف ويهجامون 

 االهداف االخرى .

ب
لع

ن 
ري

ما
ت

 

 (. 47التمرين )
يلعب فريقين في نصف ساحة الملعب )مدافعين 

عبين ومن ومهاجمين ( كل فريق يتكون من خمسة ال
الممكن زيادة العدد .لالعب الحرية في استخدام 

 المهارات . والفريق الذي يفقد الكرة يصبح مدافعا 
ويمكن استغالل النصف الثاني من الملعب للتمرين نفسه 

 مع بقية الالعبين . 

ب
لع

ن 
ري

ما
ت

 

 (.48التمرين )
 اثنين يقسم الملعب الى نصفين كل نصف ملعب فيه

 من االهداف يلعب في كل نصف فريقين كل فريق  
 ( العبين يتبارون في تسجيل االهداف5يتكون من )

 ويبقى فريق اخر خارج الملعب يدخل بدل الفريق  
 الذي يخسر في أي جهة . 



 

 

ب
لع

ن 
ري

ما
ت

 

 (.49التمرين )
 ن على ويلعب الفريقييقسم الالعبين الى فريقين نظاميين 

 طول الملعب بالكامل مع تحديد نوع اللعب المسموح به 
 من قبل المدرب فتكون البداية لعب الكرة بين اعضاء 

 الفريق بمسة واحدة مع التهديف ويتدرج الى مسة و
 مناولة ثم اضافة الدحرجة اخيرا . 

ب
لع

ن 
ري

ما
ت

 

 (.51التمرين )
 ن نظاميين ويلعب الفريقين على يقسم الالعبين الى فريقي

 طول الملعب بالكامل مع اعطاء الحرية الكاملة لالعب 
 في االداء .
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 المنهج التعليمي 

 نهج التعليمي باستخدام التمريناتتوزيع وحدات الم

 تمارين الجزء الرئيس التاريخ األسبوع رقم الوحدة
زمن الجزء 

 الرئيس
 الراحة زمن التمرين

 د0 د9 د 61 (6, 5, 4, 3، 0،  0تمرين . )  01/3 األول األولى

 00/3 األول الثانية
, 04, 03, 00, 00تمرين . ) 

05 ,06 ) 
 د0 د9 د 61

 04/3 األول الثالثة
, 05, 04, 03, 00, 00تمرين  ) 

06 ) 
 د0 د9 د 61

 02/3 الثاني الرابعة
, 02, 01, ,9, 8, 2تمرين  ) 

08) 
 د0 د9 د 61

 09/3 الثاني الخامسة
 08, 02, 01, 09تمرين . ) 
,09 ,31 ) 

 د0 د9 د 61

 30/3 الثاني السادسة
, 00, 00, 3, 0, 0تمرين . ) 

03 ,00 ,00 ,03 ,30 ) 
 د 0 د 5 د 61

 3/4 الثالث السابعة
, 05, 04,  6, 5, 4تمرين . )

06 ,04 ,05 ,06 ,30) 
 د 0 د 5 د 61

 5/4 الثالث الثامنة
, 08, 02, 01, 9, 8, 2تمرين . )
09 ,01 ,31 ,30) 

 د 0 د 5 د 61

 2/4 الثالث التاسعة

, 02, 09,01, 01, 9تمرين . )
08 ,09 ,31 ,30 ,30) 

 

 د 0 د 5 د 6.
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 د 0 د00 د 6. ( 31, 09, 08, 01, 09تمرين  ) 01/4 الرابع العاشرة

الحادية 
 عشر

 د0 د00 د 6. (32, 02,08, 08, 02تمرين ) 00/4 الرابع

 د0 د00 د 6. ( 30,30, 31, 01, 01تمرين . ) 04/4 الرابع الثانية عشر

 02/4 الخامس الثالثة عشر
 32, 36, 35, 34, 33تمرين . ) 

 ) 
 د0 د00 د 61

 09/4 الخامس الرابع عشر
 39, 38, 33, 03, 30تمرين . ) 

,32 ) 
 د0 د9 د 61

الخامس 
 عشر

 00/4 الخامس
, 41,40, 39, 32, 35تمرين . ) 

40  ) 
 د0 د9 د 61

السادس 
 عشر

 04/4 السادس
 40,40, 41, 30,38, 08تمرين )

 ) 
 د0 د9 د 61

عة الساب
 عشر

 06/4 السادس
 40, 40, 41, 01, 09تمرين . ) 

 ) 
 د0 د00 د 61

الثامنة 
 عشر

 د0 د00 د 61 ( 44, 38,39,43, 32تمرين . ) 08/4 السادس

التاسعة 
 عشر

 د0 د08 د 61 ( 40, 40, 41تمرين . )  0/5 السابع

 د0 د08 د 61 ( 43, 40, 40تمرين . )  3/5 السابع العشرون

الحادية 
 رونوالعش

 د0 د08 د 61 (  44, 43, 40تمرين . )  5/5 السابع

الثانية 
 والعشرون

 د0 د08 د 61 ( 46, 45, 44تمرين . )  8/5 الثامن 
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الثالثة 
 والعشرون

 د0 د08 د 61 ( 48, 42, 46تمرين . )  01/5 الثامن

الرابع 
 والعشرون 

 د6 د02 د 61 ( 51, 49تمرين . )  00/5 الثامن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 491 (9الملحق )

نماذج 

للوحدات 

 التعليمية
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The impact of curriculum for absorption 
compared with the reception in the cruise 
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The Research included on the five-door is .. 
Part I: - Introduction of the research. 
 
Researcher dealt with the importance and prestige, which 
is characterized by the game of football in the world and 
the developments achieved in the field of training for the 
game and new modalities and other sciences that have 
been associated in the training process to improve 
performance skills and Ansiabath, also touched on the 
variables inside the stadium and the mindset of the 
players and individual differences in learning, training and 
quality of the response of stimuli as well as specifications 
for the motor manifestations (cruise). 
The importance of the research lies in the individual 
differences between players using the approach tries to 
researcher disclose that individual differences in skills, 
selected as the players are better than, some of them in 
the ways of thinking and receiving and processing 
information, so try a researcher studying the cognitive 
(absorption versus reception) being one of the approaches 
that considering individual differences among individuals. 
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- Research problem: 
 
 Note that there is weakness in the performance skills and 
lack of traffic flow in the basic skills of football attributes 
the researcher that the training and educational curricula 
do not meet the ambitions do not reach to the 
developments on the regional and international level the 
one hand and use the curriculum without taking into 
account individual differences of the players on the other 
hand, so the view researcher studying the process 
through which recognizes the impact of the curriculum 
prepared for the players with knowledge absorption 
method - the reception of the world to identify the most 
suitable teaching methods to learn the basic skills of 
football. 
 
- Research objectives: 
 
- Understand the impact of the curriculum for those with 
absorption - the reception in the cruise. 
- Understand the impact of the curriculum for those with 
absorption - the reception in the performance skills. 
- Identify the differences between the two groups in the 
research tests a posteriori. 
Hypotheses: 
1 - there are differences between the tests before and 
after the curriculum for those with absorption - the 
reception in the cruise and performance skills. 
2 - There are differences between a posteriori tests of the 
curriculum for those with absorption - the reception in the 
cruise and performance skills. 
Areas of research: 
The human sphere: the players club Diyala sports junior 
football for the year 2011 and the 19-man squad. 
Temporal domain: for the period from 2/2/2011 until / / 
2011. 
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Spatial domain: Stadium Club Sports in Baquba, Diyala, 
pure Stadium Club Sports. 
 
Part II – 
 
 theory and previous studies. 
Included this section on theoretical studies, which dealt 
with the researcher to the concept of motor learning and 
mathematical knowledge and methods of knowledge and 
skills fundamental to football as well as research variables 
flow and performance skills, also referred to some 
previous studies similar to the subject studied. 
 
Part III: - 
 
 research methodology and procedures in the field. 
This included a section on research methodology as the 
researcher used the experimental method and how to 
choose the sample as well as tools and hardware and 
tools used in the research, as well as field research 
procedures and statistical methods used in the research. 
 
Part IV: - 
 
 View and analyze the results and discussion. 
Included this section to view and analyze the results 
reached by the researcher through the tables and forms 
and then deliberately researcher to discuss. 
 
Part V: - 
Included this section the conclusions and 
recommendations. 
Conclusions included that: 
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Conclusions: 
 
1 - The approach of the impact on the development of 
some of the skills of the variables of research cruise and 
performance skills at different rates and for both samples. 
2 - did not show statistically significant differences 
between the approach in a posteriori tests for my sample 
absorption and reception in a variable flow. 
3 - the approach does not appear statistically significant 
differences in a posteriori tests for my sample absorption 
and reception in a variable performance skills in the rolling 
and handling. 
4 - and there are significant differences between the a 
posteriori tests for my sample absorption and reception in 
a variable performance skills for scoring tests and for 
sample reception. 
5 - the highest proportion of skill development in the 
scoring of the variable flow of the sample absorption. 
6 - the highest proportion of skill development in the 
scoring of the variable performance skills of a sample 
receiver. 
7 - the highest proportion of skill development in the 
handling of variable cruise was to sample the reception. 
8 - the highest rate of evolution in the skill of handling 
variable was the performance skills of a sample receiver. 
9 - the highest rate of evolution in the skill of rolling to the 
variable flow of the sample absorption. 
10 - the highest rate of evolution in the skill of handling 
variable was the performance skills of a sample receiver. 
11 - The reception was the best sample of absorption in 
the sample test results for this study. 
12 - The difference between the two dimensions is in the 
way of thinking about the end of any movement in the 
decision to back the difference in the skill of scoring as 
they need to take an appropriate decision the rest of the 
skills, both dimensions of his ways, and one in how to 



Abstract…………………………….. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
E 

perform skills. 
13 - the curriculum was a positive effect on the kinetic 
paths and for both samples. 
 
The recommendations were: 

 

1. Need to enter the dynamic analysis computer programs 
in the curricula of colleges of education sport studies of 
primary and higher education. 
2. The use of exercises used in the study within the 
training curriculum for youth soccer players in the run of 
the year. 
3. Coaches need to enter the age groups within the 
Induction and educational foundations of the mechanical 
movements of the sport of football. 
4. Need a definition of the football players on the kinetic 
model tracks through the viewing and comparing 
Bmsarathm. 
5. Alderban should be directed to carry out special tests to 
determine both the flow and performance skills of the 
players and periodically. 


