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 امللخص

الستبع في تعمؼ بعض السيارات  ديالتجري األسمؾبو  مخاكد التعمؼستخاتيجية ااثخ  الكذف عؽ لىإ البحث ىجؼ
الستبع في االختبار البعجي لبعض  يالتجريد األسمؾبو  خاكد التعمؼمؽ بيؽ استخاتيجية و الفخ و  ،بكخة القجـ األساسية

الستبع  يالتجريد األسمؾبو  مخاكد التعمؼاستخاتيجية اثخ ىشاؾ اف  افوافتخض الباحث ,بكخة القجـ األساسيةالسيارات 
 سخاكد التعمؼالائية بيؽ استخاتيجية روجؾد فخوؽ ذات داللة احو  بكخة القجـ. األساسيةفي تعمؼ بعض السيارات 

تؼ استخجاـ السشيج و  ،بكخة القجـ األساسيةفي االختبار البعجي لبعض السيارات الستبع  يالتجريد األسمؾبو 
في معاىج التخبية الخياضية في مخكد محافغة اربيل  ىولضؼ مجتسع البحث طالب الدشة الجراسية األو  التجخيبي

 تؼ اختيارىا بالظخيقة العذؾائيةفعيشة البحث امأ ،طالبا  ( 011والبالغ عجدىؼ ) (9191-9102لمعاـ الجراسي )
( السجسؾعة التجخيبية )تظبيق إستخاتيجية أشعبة ) تؼ اختيار ظخيقة القخعةبو  الذعبتيؽيسثمؾف  ،( طالبا  91وعجدىؼ )

 وبعج اجخاءفي السعيج(.  الستبع يالتجريد األسمؾبشعبة )د( السجسؾعة الزابظة )تظبيق و  ،(مخاكد التعمؼ
عمى بكخة القجـ  األساسيةسيارات الببعض  صالخا يالبخنامج التعميس تظبيقتؼ  ,التجانذ والتكافؤ في الستغيخات

، وتكؾف 91/0/9191وانتيت في  10/01/9102 إذ بجأت التجخبة الخئيدة بتاريخ ،التعمؼمخاكد استخاتيجية  وفق
وتؼ . ( دؾيقة11وحجة )كل  زمؽو  ،ية لكل مجسؾعة( وحجة تعميس09وبؾاقع ) ا  بؾع( اس09) لتعميسي مؽالبخنامج 

ائيا  باستخجاـ الحقيبة روبعج معالجة البيانات اح، ختبار القبميلال نفديا غخوؼالاجخاء االختبار البعجي ب
ايجابي في خ اث لو السخاكد التعمؼالبخنامج التعميسي وفق استخاتيجية  اف ىلإ الباحثافل صتؾ , (SPSSائية )رحاال

 ،)الجحخجة يارتيمفي  الستبع يسمؾب التجريدلألايجابي  اثخو بكخة القجـ,  األساسية تالسيارا تعمؼ بعض
, قريخة)التسخيخة ال:افزمية السجسؾعة التجخيبية عشج مقارنتيا بالسجسؾعة الزابظة في ميارات وكحلػ ،واالخساد(

  .(التيجيفو , االخسادو تؾسظة, سالتسخيخة الو 
 (.يالبخنامج التعميسبكخة القجـ,  األساسيةسيارات الاتيجية مخاكد التعمؼ, استخ ): الكمسات السفتاحية

The Effect of Using Learning Centers Strategy on Learning Some  

of Soccer Basic Skills 

                 Lect. Amanj M. Mohammed                      amanj.mohammed@su.edu.krd                                                 

                 Prof. Dr.  Fedaa Akram Al-Khayat       fida.alkhait@gmail.com 
 

    

ABSTRACT 

   The research aimed to determine the effect of the learning centres strategy and 

common strategy in learning some of soccer basic skills and to identify the differences 
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between learning centres strategy and common strategy of the post-test in some of 

soccer basic skills. The researchers assumed that there is an effect of learning centres 

strategy and common strategy in learning some of soccer basic skills and statistically 

significant differences between learning centres strategy and common strategy. 

Research utilized experimental approach, the research population consist of (144)  first 

year students, in the Institutes of Physical Education in Erbil for the academic year 

(2019-2020) by intentional method, the research sample was selected randomly by 

lottery operator as (24) students divided into two divisions,  (A) experimental group 

(Implementation of learning centres strategy), (D) control group (Implementation of 

common strategy). After conducting homogeneity and equivalence, the education 

program was applied. However, the main experiment started on 31/10/2019 and end 

23/01/2020 (12) weeks with 12 educational units for each group, and the time for the 

unit was (40) minutes. The post-test performed under the same conditions of the pre-

test and processing the data statistically using the statistical bag (SPSS). The 

researchers concluded that the educational program, according to the learning centres 

strategy has a positive effect on learning soccer basic skills, and positive effect of 

common strategy in two skills (dribbling and controlling). Furthermore, superiority of 

learning centres strategy in compared to the common strategy in skills (short passed, 

middle passes, controls, shots). 

Keywords: (Learning Centres Strategy, Soccer Basic Skills, Educational Program).  

 البحثبالتعريف  -1
  السقدمة وأهسية البحث 1–1

 ،طخائق مختمفة تؾفيخعمى  يتزسؽو فمدفة لمتجريذ الفعاؿ الحي أ مجاؿىؾ  الستبايؽالتجريذ ف استخاتيجية إ    
، واالبتكار ,شع األفكارصفي اكتداب السحتؾى  وبشاء السعاني ، و  التخبية الخياضيةومتشؾعة لسداعجة طالب 

أف يتعمسؾا بذكل فعاؿ بغض  جسيعا   ق مشاسبة لمتقييؼ، حتى يتدشى لمظالبائد تعميسية وطخ وكحلػ تظؾيخ مؾا
 ،اديرالثقافة والؾضع االقت  الظالب في يتبايؽمؽ الظبيعي أف  إذالشغخ عؽ االختالفات في القجرة، 

وسخعة التعمؼ وخبخات  ،و العجدأ البجنية والسيارية والقجرة ،وذكاء ، والمغة، ونؾع الجشذ، والجافع،واالجتساعي
   .(8, 9101)شؾاىيؽ,  واكثخ مؽ ذلػ، الدابقة

ومشيا  ،مشاسبة لمتعمؼستخاتيجيات الولكي يتسكؽ السعمؼ مؽ تخجسة اليات تشفيح التجريذ الستبايؽ يجب استخجاـ ا
ق مع االىتساـ سسيا بذكل يتفرلسعمؼ عمى تؾفيخ مجسؾعة مؽ السخاكد التى ييعتسج حيث  مخاكد التعمؼاستخاتيجية 

تدسح لمظالب بتشسية قجراتيؼ  التي األدواتو  باألجيدة أوادر تعمؼ السشاسبة, رموتدويجىا ومدتؾى الظالب 
و مؽ السجرس يبتؾج أواحج ىحه السخاكد باختياره ,  إلىلظالب بتؾجيو ومؽ السسكؽ اف  ،وميارتيؼ وتحقيق اىجافيؼ

عسمية التحقيق اىجاؼ  لظالب زاده السخاكد متؾافقة مع اىتسامات اوكمسا كانت ىح ،تعميسية معيشة صعؾبةلسعالجة 
ومعمؾماتيؼ  (" احتياجات الستعمسيؽ السختمفة،14 ،9109 ، خ كؾجػ وآخخوف )في الحميدييويذالتعميسية. 

مية ثؼ االستجابة لحلػ في عس وأنساط تعمسيؼ السفزمة، وميؾليؼ، ومدتؾاىؼ المغؾي، الدابقة واستعجاداتيؼ لمتعمؼ،
 دراسي واحج". فرلإذف تشؾيع التجريذ ىؾ عسمية تعميؼ وتعمؼ طالب بيشيؼ اختالفات كثيخة في  التجريذ،
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ويشبغي  ،السشاسبة لمظالب استخاتيجية تعميسيةيبجأ مؽ خالؿ اختيار السعمؼ  األساسيةلمسيارات  التاـف االلساـ إو 
ومؽ خالؿ استثارة  ،التي يتبعيا خاتيجية التعميسيةاستعمى السعمؼ أف يجعل درسو مخغؾب عشج الظالب مؽ خالؿ 

 ، وبحيث ال يكؾنؾف ممبيؽ ويتمقؾف مشو السعمؾمات فقط.ونذاطيؼ ظالبالفاعمية 
والتي تذتسل عمى عجد مؽ  ،مادة كخة القجـ ىي واحجة مؽ السؾاد التي يتزسشيا مشياج التخبية الخياضيةاف و 

عشج  ب أف يتعمسيا ويتقشيا بذكل جيج لكي يدتظيع أف يقـؾ بتجريدياالتي يشبغي عمى الظال األساسيةالسيارات 
عمى تعمؼ السيارات  ةواف اختالؼ الظالب في القجر  وبحلػ يدتظيع مؽ رفع مدتؾى األداء الخياضي. ،تخخجو

 ألداءا مؽ خالليا يتؼ تظؾيخ يالت معاصخةاالستخاتيجيات ب اييتسؾ لتجريديؽ اف امؽ في كخة القجـ يتظمب  األساسية
 بكخة القجـ.  األساسيةلسيارات ا عمؼوت

   البحث الحالي:تتزح أهسية 
  .حجيثة تجريدية استخاتيجيات اختيار إلى تدعى التي معاصخة التخبؾية االتجاىات مع تساشىي البحث الحالي -
ق األىجاؼ حاجة السجرسيؽ في التخبية الخياضية إلى استخجاـ إستخاتيجيات حجيثة يسكؽ اف تديؼ في تحقي -

  .التعميسية السشذؾدة
حيث تخاعي وتذبع وتشسي ميؾؿ واتجاىات الظالب وتشسي االبتكار وتكذف  تقجيؼ محتؾى السشيج برؾرة متشؾعة -

 اإلبجاع.
 عمى تشسيةوبحلػ فيي تداعج في السيؾؿ وأنساط التعمؼ وتجاربيؼ ومعمؾماتيؼ الدابقة  ظالبلم التبايؽ خاعاتم -

 جراتو وإمكانياتو.مياراتو وفقا  لق
  مذكمة البحث 1-2 

 الستبعةالتجريذ أساليب اف  افي التجريذ ومجاؿ كخة القجـ الحغ ؼوعسمي ؽيلمباحثسيجانية السالحغة المؽ خالؿ 
لسؾجؾدة االفخوقات  ةخاعاالذخح مؽ جانب السعمؼ وعخض نسؾذج بجوف م ؾتعتسج عمى اسمؾب واحج في التعميؼ وى

عمى  . وىحا يؤثخ سمبيا  وخبخاتيؼ الثقاؼية مدتؾياتيؼ واختالؼ السشدلية بيئاتيؼ باختالؼ فيؽسختمالالستعمسيؽ  ىلج
 عسمية التعميؼ والتعمؼ.

وىحا حدب مدتؾيات واحتياجات ورغبات جرس الؾاحج الوعمى ذلػ يجب استخجاـ اكثخ مؽ طخيقة تجريذ في 
نذظة واالجرس واختالؼ في طخائق التجريذ والسؾارد,  ى محتؾ في  تجرجالتبديط و الوليحا يجب عمى السعمؼ  ،الستعمؼ
 ،التعمؼ لكل طالب صسؾعات لتحقيق اكبخ قجر مؽ فخ حتياجات الستشؾعة لمظالب فخدي ومجضؾء اال فيالتعمؼ 

بكخة القجـ  األساسيةيتؼ ؼيو التخكيد عمى السيارات  يالت, السخاكد التعمؼوىحا يتؼ مؽ خالؿ استخجاـ استخاتجية 
يسكؽ اف  ونفد الؾاحج مع انيؼ في العسخ الرفبيؽ الستعمسيؽ, فاف الظالب في  التبايؽ واالختالؼ ةومخاعا
كبيخ عمى  اثخوىحا االختالؼ يكؾف لو  ،لمتعمؼ ؼواستعجاداتيالدابقة, ربيؼ في مكانياتيؼ قجراتيؼ وتجا ايختمفؾ 

 .تعمسيؼ
 شأنيا مؽ متظؾرة معاصخة و تجريذ استخاتيجيات الستخجاـ ىشالػ ضخورة أف افالباحث يخى ومؽ ىحا السشظمق    
مخاكد ة استخجاـ استخاتيجي يكؾف  وقج بكخة القجـ، األساسيةتعمؼ السيارات  فيرفع مدتؾى الظالب  عمى تعسل اف

السياري  األداءبسدتؾى  واالرتقاء فاعمية اكثخ تجريذ تحقيق في قج تديؼ التي ،الؾسائل ىحه بيؽ مؽ التعمؼ
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 خرائص يتفق مع بسا استخجاـ استخاتيجية مؽ البج السشيج اىجاؼ تحقيق عمى الظالب نداعجولكي  ،مظالبل
 .الظالب ىؤالء مؽ السختمفة الفئات وسسات

 البحث  هدفا 3–1
في تعمؼ بعض السيارات  الستبع يالتجريد األسمؾبو  مخاكد التعمؼاستخاتيجية  استخجاـ اثخعؽ  الكذف -

 بكخة القجـ . األساسية
في تعمؼ  االختبار البعجي فيالستبع  يالتجريد األسمؾبو  مخاكد التعمؼاستخاتيجية ؽ بيؽ و عمى الفخ التعخؼ  -

  بكخة القجـ األساسيةبعض السيارات 
 البحـث  ايترضف 4–1

 األساسيةلسيارات بعض افي تعمؼ الستبع  يالتجريد األسمؾبو  مخاكد التعمؼالستخاتيجية  ايجابي اثخىشاؾ  -
  بكخة القجـ.

في االختبار الستبع  يالتجريد األسمؾبو  مخاكد التعمؼاستخاتيجية  ائية بيؽرد فخوؽ ذات داللة احوجؾ  -
 بكخة القجـ. األساسيةبعض السيارات في تعمؼ  البعجي

 مجاالت البحث  5–1 
 .اربيل ةالخياضيالتخبية لى في معيج و طالب الدشة الجراسية األ: السجال البذري  1–5–1
 .9191/  0/  11ولغاية  8/01/9102السجة الؾاقعة ما بيؽ ني: السجال الزما 2–5–1
 .اربيل ةالخياضيالتخبية  ممعب كخة القجـ في معيجالسجال السكاني:  3–5–1
 طمحات الهاردة في البحث رالس تعريف 6–1

ديؾلة. وال رعؾبةة متجرجة في مدتؾى الظنذؾعة ا"يتزسؽ مخاكد التعمؼ مجساواًل: استراتيجية مراكز التعمم: 
نسط التعمؼ. وانؾع الحكاء. اي بسعشى اف الستعمسيؽ يدتظيعؾف تحقيق اىجاؼ ا مؽ حيث ما تحتاجو مؽ ةومتشؾع

 (.099, 9118)كؾجػ،  اىجاؼ مختمفة السدتؾى في مؾضؾع واحج" يحققؾف  أوواحجة ولكؽ بظخؽ مختمفة 
 بكرة القدم  األساسيةسهارات ال: ثانياً 
 الحخكات ىحه كانت سؾاء القجـ كخة قانؾف  إطار في معيؽ التي تؤدى بغخض اليادفةو  الزخورية الحخكات كل "ىي

 (.90, 0221بجونيا")مختار,  أو بالكخة
 الدراسات الدابقة  -2
 (2214دراسة ليث دمحم داؤد البشا و دمحم عبد عمى الراوي ) 2-1

 في كرة اليد هميةالهج السهارات بعض إكداب في التعميم الستسايز إستراتيجية استخدام أثر
 اليج السيارات اليجؾمية كخة بعض إكداب في الستسايد استخاتيجية التعميؼ استخجاـ كاف اليجؼ مؽ الجراسة: أثخ -

 .نيشؾى  في السعمسيؽ معيج إعجاد في الخابعة الجراسية الدشة طالب لجى
أما عيشة  .فغة نيشؾى مخكدي محاالسعمسيؽ فؽ طالب معاىج إعجاد عسجية متؼ اختيار مجتسع البحث بؾرة  -

 الجراسينيشؾى لمبشيؽ لمعاـ  السعمسيؽف الخابع في معيج إعجاد رالبحث فقج تؼ اختيارىا عذؾائيا مؽ طالب ال
 .عؽ طخيق القخعة ( طالبا . وقج قاـ الباحثاف باختيار ثالث شعب 31دىؼ ) جوالبالغ ع( 9109-9101)
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السجسؾعات العذؾائية الستكافئة  ترسيؼالتجخيبي الحي يظمق عميو  الترسيؼوبشاء عمى ذلػ استخجـ الباحثاف  -
  .محكسة الزبط والبعجيةذات االختبارات القبمية 

باستخجاـ الؾسط  احرائيا  وبعج تظبيق التجخبة وإعجاد أدوات البحث وجسع البيانات وتفخيغيا ومعالجتيا  -
 تية:إلى االستشتاجات اآل التؾصللتبايؽ باتجاه واحج وتؼ ، واالنحخاؼ السعياري، ومعامل االرتباط وتحميل االحدابي

والسجاميع السخنة ( إكداب أفزل في بعض  التعمؼالستسايد باستخجاـ إستخاتيجيتي ) مخاكد  التعميؼحقق  -0
 السيارات اليجؾمية في كخة اليج مقارنة باألسمؾب االعتيادي .

فقط ( في  التعمؼخنة أفزل عشج مقارنتيا بإستخاتيجية ) مخاكد فاعمية إستخاتيجية مخاكد التعمؼ والسجاميع الس -9
 .إكداب بعض السيارات اليجؾمية في كخة اليج

 الباحثان بسا يأتي: ىصأو وفي ضهء نتائج البحث  -
)مخاكد التعمؼ والسجسؾعات السخنة ( في تعميؼ ميارات كخة  استخجاـ التعميؼ الستسايد عمى وفق إستخاتيجيتي -0 

 تعميؼ السيارات األخخى. اليج وفي
استخجاـ استخاتيجية مخاكد التعمؼ في حالة تعحر الجسع بيؽ استخاتيجية مخاكد التعمؼ والسجسؾعات السخنة في -9

 تعميؼ الستسايد.
 ( 2216دراسة أحسد دمحم فريد ) 2-2

في كرة الدمة  اسيةاألسلسعرفية ومدتهى األداء لبعض السهارات الحرائل إستخدام التعميم الستسايز عمى  اثر
 لتالميذ السرحمة اإلعدادية 

السعخؼية ومدتؾى األداء لبعض  الحرائلإستخجاـ التعميؼ الستسايد عمى  اثخلتعخؼ عمى ىجفت الجراسة ا -
  .في كخة الدمة لتالميح السخحمة اإلعجادية األساسيةالسيارات 

  .ف الثاني اإلعجادير( تمسيحا بال 31عجد ) أستخجـ الباحث السشيج التجخيبي ، وأشتسمت عيشة البحث عمى  -
 األساسيةالسعخؼية وإتقاف السيارات  الحرائلالتعميؼ الستسايد في تحديؽ  استخجاـفاعمية  ىلإل الباحث صوتؾ  -

 .في كخة الدمة مقارنة بالظخيقة التقميجية
  السيدانية: هإجراءاتمشهجية البحث و  -3
  مشهج البحث: 3-1
 إلػػىؾؿ ؾصػػج التجخيبػػي لسالءمتػػو لظبيعػػة البحػػث، إذ يعػػج ىػػحا السػػشيج افزػػل مػػا يسكػػؽ اتباعػػو لمتػػؼ اسػػتخجاـ السػػشي 

نتػػائج دؾيقػػة، "ويسثػػل ىػػػحا السػػشيج االقتػػخاب األكثػػػخ دقػػا لحػػل العجيػػػج مػػؽ السذػػكالت العمسيػػػة بػػؾرة عسميػػة ونغخيػػػة" 
 (. 904 ،0222وراتب  )عالوي 

 التجريبي الترسيم 3-2 
 يبيؽ ذلػ.( 0) الججوؿ ،االختبارات القبمية والبعجية سجسؾعات الستكافئة ذاتال ترسيؼالباحثاف استخجـ 
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 يبين الترسيم التجريبي بين مجسهعتي البحث( 0) الجدول
 اختبار البعدي االسترتيجية السدتخدم اختبار القبمى السجسهعات

 العيشة
 السجسؾعة التجخيبية

 بكخة القجـ األساسيةالسيارات 
 مخاكد التعمؼ

 بكخة القجـ األساسيةسيارات ال
 مجسؾعة الزابظة

 يالتجريد األسمؾب
 الستبع

 مجتسع البحث  3-3
)معيػػج  لػى فػػي معاىػػج التخبيػة الخياضػػية فػػي مخكػد محافغػػة اربيػػلو تزػسؽ مجتسػػع البحػػث طػالب الدػػشة الجراسػػية األ

( الخياضػػية االىميػػة( والبػػالغ عػػجدىؼ ثاٌتةةت ثالتخبيػػة الخياضػػية الحكؾميػػة, معيػػج سػػتاديـؾ الخياضػػية االىميػػة, معيػػج )
لػػى فػػي و ( طالبػػَا. وتػػؼ اختيػػار عيشػػة البحػػث بالظخيقػػة العذػػؾائية البدػػيظة والستسثمػػة بظػػالب الدػػشة الجراسػػية األ011)

  .(9191-9102) الجراسي لمعاـ ( طالباَ 53) معيج التخبية الخياضية الحكؾمي اربيل والبالغ عجدىا
 (.مخاكد التعمؼيبية )تظبيق إستخاتيجية ( السجسؾعة التجخ  أشعبة )  -0
 . (في السعيج الستبع يالتجريد األسمؾبشعبة )د( السجسؾعة الزابظة )تظبيق  -9

اجػخي عمػييؼ التجخبػة ي التػ ا  ( طالبػ09)و, ج( الحيؽ يسثمؾف شعبة )أ, ا  بالط (91) مشيا  ا  ( طالب10وقج تؼ استبعاد )
 االختبػػارات حزػػؾرىؼ لػيػػاب وعػػجـيؽ بدػػبب ا( طػػالب9)واريخ طبيػػة, لػػجييؼ تقػػ الػػحيؽ الب( طػػ1)واالسػػتظالةية, 

 ذلػ. بيؽ( ي9) الججوؿو  ( طالبا  91بحث)الصبح العجد الشيائي لعيشة أف
 جتسع البحث وعيشته والعدد الكميميبين   (2) الجدول

 العدد مجتمع البحث  

 42   التجربت عٌنت

 24 عٌنت التجربت االستطالعٌت

 3 هم تقارٌر طبٌت لدٌ الب الذٌنطال

 4 لم ٌكملوا اال تباراث  الذٌن لغٌاباطالب 

 42 ,ج(بطالب شعب )

 56 المجتمع الكلً

  :حديد متغيرات البحث وكيفية ضبطهات 3-4
 :لقج حجدت متغيخات البحث كسا يأتي

 الستغيرات السدتقمة: 3-4-1
 .مخاكد التعمؼاستخاتيجية  - تتسثل بػ:

 ة:الستغيرات التابع 3-4-2
 بكخة القجـ. األساسيةسيارات البعض  - تتسثل بػ:

 :ستغيرات غير التجريبية )الدخيمة(ال 3-4-3
عمى نتائج البحث وىحه الستغيخات يجب  الباحثافقج تؤثخ متغيخات التجخل في البحث وال تكؾف تحت سيظخة 

ؽ، أحجىسا يدالمة ليا جانبالاف  ثؼ الديظخة عمييا وذلػ لتحقيق سالمة البحث التجخيبي، ومؽ السعخوؼ ،تحجيجىا
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وؼيسا يأتي العؾامل الجاخمية التي تحجد الدالمة الجاخمية  (.23، 0280، ي واآلخخ خارجي )الدوبعي والغشاـداخم
 والخارجية لمبحث.

 أواًل: الدالمة الداخمية 
بحيث  ،ة عمييا في التجخبةتتحقق الدالمة الجاخمية عشجما يتأكج الباحثاف مؽ اف العؾامل الجخيمة قج أمكؽ الديظخ 

احبة والعسميات ريا وىي: عخوؼ التجخبة والعؾامل السظلؼ تحجث أثخا  في الستغيخ التابع وىحه العؾامل تؼ ضب
 أثشاء التجخبة. في ؽيوالتارك الستعمقة بالشزج واألجيدة واألدوات السدتخجمة في الؿياس وفخوؽ اختيار افخاد التجخبة

 ية ثانيًا: الدالمة الخارج
الستغير السدتقل مع تحيزات  اثربتفاعل تؼ مخاعاة العؾامل السؤثخة في الدالمة الخارجية لمبحث والستسثمة  

 السدة الزمشية،و مكان السحاضرة، و مدرس السادة، و  وأثر االجراءات التجريبية )السادة التعميسية، االختبار،
  ن(يالسحكسو 

 تجانس مجاميع البحث وتكافؤها:  3-5
عمى وفق الستغيخات التي تتعمق  مجسؾعتيؽ البحثء بتشفيح السشيج التعميسي, تؼ إجخاء التجانذ بيؽ قبل بج

وتؼ ايجاد  البجنية الجدؼ( والستغيخات السيارية والستغيخات الكتمةو الظؾؿ، و بالسؿياس السؾرفؾلؾجية وىي )العسخ، 
 .(1) لججوؿاالتجانذ باستخجاـ معامل االلتؾاء كسا مبيؽ في 

 تجانس افراد عيشة البحث في الستغيرات الشسه والستغيرات السهارية والبدنيةيبين  ( 3دول )الج
 ث

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف  الوسٌط
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

2 
متغٌرات 

 النمو

 0.032 1.62 224 224.42 شهر العمر

 -0.206 5.06 256 252.35 سم الطول 4

 -0.260 6.65 50 62.24 كغم لت الجسمكت 3

2 

المتغٌرات 
 المهارٌة

 0.46 2.64 43.2 43.61 ثانٌت دحرجت

 -0.22 3.62 40.64 42.42 درجت التمرٌرة القصٌرة 6

 0.45 4.66 22 22.15 درجت التمرٌرة المتوسطت 5

 -0.64 0.13 6 2.54 درجت اال ماد 1

 2 0.23 5.6 5.53 درجت التهدٌف 6

2 

لمتغٌرات ا
 البدنٌة

 -0.05 0.33 2.64 2.60 سم قوة انفجارٌت لالطراف السفلىال

 -0.46 0.32 22.42 22.23 ثانٌت رشاقتال 20

 -0.06 0.26 2.62 2.63 ثانٌت سرعت االنتقالٌتال 22

 0.16 0.43 22 22.26 درجت مرونتال 24

لكػػل مػػؽ الستغيػػخات الشسػػؾ والستغيػػخات  عتى البحػػثلمسجسػػؾ بػػأف ؾيسػػة معامػػل االلتػػؾاء  بػػيؽ( يت1مػػؽ خػػالؿ الجػػجوؿ )
متجاندػػػؾف فػػػي ىػػػحه  السجسػػػؾعتيؽبسػػػا يذػػػيخ عمػػػى اف افػػػخاد  ،(0±السياريػػػة والستغيػػػخات البجنيػػػة كانػػػت اقػػػل مػػػؽ )

فػػي اختبػػارات بعػػض السيػػارات بكػػخة القػػجـ لمسجسػػؾعتيؽ ق مػػؽ التكػػافؤ بػػيؽ افػػخاد عيشػػة البحػػث التحقػػتػػؼ و، الستغيػػخات
 ذلػ . بيؽ( ي1والججوؿ )لمعيتيؽ غيخ متخابظيؽ  (tوذلػ بأستخجاـ اختبار ) ،والقجرات البجنية
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 بكرة القدم و بدنية( )مهارة في بعض االختبارات  عيشة البحثيبين التكافؤ بين افراد ( 4الجدول )

 المتغٌرات
وحدة 
 المٌاس

المجموعة 
 التجرٌبٌة

المجموعة 
 الضابطة

 tلٌمة 
 المحسوبة

 االحتمالٌة
(Sig) 

اللة د
 الفروق

 ع س   ع س  

 0.24 -0.02 4.24 43.34 2.66 43.41 ثانٌت الدحرجة
غٌر 
 معنوي

تمرٌرة 
 لصٌرة

 0.46 -2.26 2.26 42.25 5.02 42.66 درجت
غٌر 
 معنوي

تمرٌرة 
 متوسطة

 0.36 -0.22 3.65 26.63 2.62 22.46 درجت
غٌر 
 معنوي

 0.42 2.42 2.60 2.25 2.22 6.25 درجت االخماد
ٌر غ

 معنوي

 0.53 0.21 4.25 1.06 4.05 1.66 درجت التهدٌف
غٌر 
 معنوي

لوة 
انفجارٌة 
لالطراف 
 السفلى

 0.60 0.46 0.42 2.61 0.43 2.62 سم
غٌر 
 معنوي

 0.65 0.44 3.61 22.33 3.42 22.02 ثانٌت رشالة
غٌر 
 معنوي

سرعة 
 االنتمالٌة

 0.22 0.62 0.44 2.62 0.34 2.52 ثانٌت
غٌر 
 معنوي

 0.21 0.35 3.61 22.02 3.02 22.26 درجت ونةمر
غٌر 
 معنوي

  2.25 >عشد ندبة خطأ  معشهي 
اكبػػػخ مػػػؽ مدػػػتؾى الجاللػػػة  والقػػػجرات البجنيػػػة ،سيػػػارات الخسػػػذم( لSig) اف ؾػػػيؼ االحتساليػػػة (1مػػػؽ الجػػػجوؿ ) تبػػػيؽي
تكػػػافؤ  إلػػػىخ بسػػػا يذػػػي ،مجسػػػؾعتى البحػػػثوجػػػؾد فػػػخوؽ ذات داللػػػة معشؾيػػػة بػػػيؽ  عػػػجـ مسػػػا يػػػجؿ عمػػػى،  (1.13)

   قيج الجراسة الحالية.والقجرات البجنية   في االختبارات السيارية بكخة القجـ مجسؾعتيؽ
ة صؾؿ إلى البيانات الخاصباستخجاـ مجسؾعة مؽ الؾسائل البحثية لمؾ  الباحثافقاـ وسائل جسع البيانات:  3-6

 بالبحث وىي:
 .انتخنيت مرادرو  والسخاجع العخبية واالجشبية والبحؾث العمسية السرادر -0
 السالحغة العمسية التجخيبية. -9
 في مجاؿ طخائق التجريذ وكخة القجـ. صارمع ذوي الخبخة واالخت الذخريةالسقابالت  -1
  التجخبة االستظالةية -1
 اختبارات البجنية. -3
 .االختبارات السيارية -5
 استسارات لتدجيل وتفخيغ البيانات -4
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 األجهزة واألدوات السدتخدمة : 3-7
 جهزة السدتخدمةاال 3-7-1
 ميداف طبي لؿياس الؾزف.  -0
 .(حاسبة الكتخونيةكؾمبيؾتخ ) -9
 (.9) عجد ةساعة تؾقيت الكتخوني -1
  السدتخدمة:  األدوات 3-7-2

 ـ. ( 31)شخيط ؾياس طؾؿ  -0
 .ا  ر( شاخ11شؾاخ بالستيكية مختمفة االنؾاع عجد ) -9
 ممعب كخة قجـ.  -1
 (.91عجد) كخة قجـ قانؾنية -1
 (خسؼ االختباراتباغ لصامدحؾؽ لمتخظيط ) -3
 (. 1افخة عجد)ص -5
 ق كانت يدتخجـ لتحجيج السؾاقع والسدافات. صشخيط ابيض ال -4
 مدظبة. -8
 .فخيق العسل السداعج -2
 السهارات الحركية السختارة في كرة القدم وإختباراتها: 3-8

ولى معيج التخبية عمى وفق مفخدات كخة القجـ السشيجية لظالب الدشة الجراسية األ األساسيةالسيارات  الباحثافحجد 
التسخيخة و , قريخةالتسخيخة الو التي أشتسمت عمى )الجحخجة,  ،(9191 -9102اربيل لمعاـ الجراسي )–الخياضية 

التيجيف(. بعجىا تؼ تخشيح مجسؾعة مؽ اإلختبارات التي تؿيذ تمػ السيارات وذلػ عؽ و اإلخساد، و الستؾسظة، 
يؽ ررختؾرة استبياف عمى مجسؾعة مؽ السصالدابقة وعخضيا في  طخيق االستعانة بالسخاجع العمسية والجراسات

، وبعج جسع األستبيانات وتفخيغيا (9ممحق ) الحية االختبارات السيارية لعيشة البحثصمجى  والخبخاء لغخض
 % ( فأكثخ.83عمى ندبة اتفاؽ ) مت اإلختبارات رح
 ,0220)العداوي, ص ( شؾاخ01ج بالكخة بيؽ)الجخي بالكخة )الجحخجة( /تؼ ؾياسيا بإختبار الخكض الستعخ  -0

013 .) 
 .(12, 0229)ضخغاـ,  .(ـ01لسدافة ) قريخةال التسخيخات/ تؼ ؾياسيا بإختبار دقة  قريخةال التسخيخة -9
, 0222)الخذاب واخخوف,  ـ(91الستؾسظة لسدافة ) التسخيخاتالستؾسظة / تؼ ؾياسيا بإختبار دقة  التسخيخة-1

901). 
إيقاؼ الكخة )اإلخساد( / تؼ ؾياسيا بإختبار الجقة في إيقاؼ الكخة واستعادة التحكؼ فييا بالقجـ أو الفخح التحكؼ ب -1

 .(44, 0220) اسساعيل, ـ(5ـ ( ولسدافة )9×9جر أو الخأس داخل مخبع ) رأو ال
 (:951-932، 0221حساد, التيجيف: اختبار دقة التيجيف ) -1
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 دق االختبارات السهاريةص 3-8-1
في البحث عمى ندبة أتفاؽ  السدتخجمةؾؿ االختبارات السيارية رجؽ االختبار مؽ خالؿ حصالتحقيق مؽ تؼ 

جؽ الحاتي ليحه ر، فزال  عؽ ذلػ تؼ إيجاد اليؽ في كخة القجـررختخاء والسبمؽ آراء الخ %( فأكثخ43)
 (.3) وكسا مبيؽ في الججوؿ االختبارات عؽ طخيق حداب الجحر التخبيعي لسعامل ثبات اإلختبار،

 ثبات االختبارات السهارية 3-8-2
تؼ ايجاد معامل االرتباط بيؽ ، حيث وإعادة تظبيقوإستخجاـ طخيقة تظبيق اإلختبار  استخخاج ثبات مؽ خالؿ تؼ

لي ومؽ خالليا تؼ ايجاد معامل الثبات وحققت االختبارات معامل ثبات عا ،الثانيواختبار ؿ و األاالختبار درجات 
 .(3) الججوؿوكسا مبيؽ مؽ 

 دق لالختبارات السهارية الحركيةريبين معاممي الثبات وال (5الجدول )
 
 ت

 ائية    رالسعالم اإلح                                   
 االختبارات السهارية          

وحدة 
 القياس

معامل 
 الثبات

دق رال
 الذاتي

 1.29 1.85 ثانية هاباً ذ ص( شهاخ12الدحرجة بالكرة بين ) 0
 1.21 1.84 درجة ( متر12لسدافة ) قريرةدقة التسريرة ال 9
 1.20 1.81 درجة ( متر22دقة التسريرة الستهسطة لسدافة ) 1
 1.21 1.21 درجة )االخساد( الدقة في إيقاف الكرة واستعادة التحكم فيها 1
 1.21 1.84 درجة اختبار دقة التهديف 3
 ستطالعيةالتجربة اال 3-9
ولكشيػػا لػػؼ تػػجخل التجخبػػة  و،نفدػػ مػػؽ مجتسػػع البحػػث ظػػالباجػػخاء التجخبػػة االسػػتظالةية عمػػى مجسؾعػػة مػػؽ ال تػػؼ 

فػػي يػػـؾ  االسػػتخاتيجيةلػػى بسعيػػج التخبيػػة الخياضػػية وطبقػػت و مػػؽ السخحمػػة األ ا  ( طالبػػ 09وبمػػغ عػػجدىا )  ،األساسػػية
 .(90/01/9102) ؾافقاالثشيؽ الس

 ؾ:وكانت اىجؼ التجخبة ى
 .عمى طالب معيج التخبية الخياضية مخاكد التعمؼاستخاتيجية الحية استخجاـ صكج مؽ مجى أالت -0
 وضع حمؾؿ ليا. الؾحجات التعميسية أثشاء تشفيح في عؾبات الستؾقعة أف تحجث رالتعخؼ عمى السعؾقات وال -9
 بكخة القجـ. اسيةاألسفي تعمؼ السيارات  االستخاتيجيةكج عمى الدمؽ الحي تدتغخقو أالت -1
تشفيػػح التجخبػػة  فػػي التػػي سػػيتؼ اسػػتخجاميا لسػػشيج التعميسػػي الالزمػػة األدواتالحية السمعػػب واالجيػػدة و صػػاختبػػار  -4

 الخئيدة.
مخاكػػد السػػتخاتيجية ؾرة واضػحة لػػجى السػجرس عػػؽ طبيعػػة العسػل وكيؽيػػة التظبيػق الؾحػػجات التعميسيػة صػػتكػؾيؽ  -3

 وطخيقة التعامل مع الظالب. التعمؼ
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 التجربة الرئيدة لمبحث: 3-12
 القبمية: اتاالختبار  3-12-1
باحا  فػػي ممعػػب صػ 2:11الدػػاعة ـ  فػػي تسػاـ 9102/ 91/01تػؼ إجػػخاء االختبػارات القبميػػة يػـؾ الخسػػيذ السؾافػق  

نػػادي بخوسػػػ الخياضػػي، وتػػؼ الزػػساف تعػػخض أفػػخاد عيشػػة البحػػث كافػػة لمسػػجة الدمشيػػة نفدػػيا بػػيؽ اإلحسػػاء والبػػجء 
 تبارات السيارية.باالخ

 (1ممحق ) السشهج التعميسي السدتخدم 3-12-2
مػػػػا بػػػػيؽ  سػػػػجةلمبعػػػػج االنتيػػػػاء مػػػػؽ االختبػػػػارات القبميػػػػة تػػػػؼ البػػػػجء بتشفيػػػػح السػػػػشيج التعميسػػػػي السعتسػػػػجة فػػػػي البحػػػػث 

رات السيػػػاتعمػػػؼ فػػػي  مخاكػػػد الػػػتعمؼالسػػػتخاتيجية  يوتزػػػسؽ السػػػشيج التعميسػػػ 91/0/9191ولغايػػػة  10/01/9102
 :وىي كاآلتيبكخة القجـ  األساسية

 )السجسؾعة التجخيبية(.  مخاكد التعمؼ( وحجة تعميسية باستخجاـ استخاتيجية 09) 
 الستبع )السجسؾعة الزابظة(.  يالتجريد األسمؾب( وحجة تعميسية باستخجاـ 09) 
 (مراكز التعمماستراتيجية )السجسهعة التجريبية  

بكػػخة القػػجـ عمػػى وفػػق اسػػتخاتيجية مخاكػػد الػػتعمؼ وتتظمػػب السسارسػػة  اسػػيةاألسيسػػارس افػػخاد ىػػحه السجسؾعػػة السيػػارات 
 تية:لية اآلبيحه االستخاتيجية العسل باآل

, ةثالث مجاميع متداوية العجد ومتبايشة في السدػتؾى )ضػعيف إلىقبل شخح السيارة يقـؾ السجرس بتقديؼ الظالب  -
ثػؼ يقػـؾ السػجرس بذػخح السيػارة عمػى افػخاد العيشػة  ،ي لمسيػارة( وذلػ باالعتساد عمػى االختبػار القبمػيةعالو , ةمتؾسظو 

 مع اداء نسؾذج لمسيارة مؽ قبل السجرس ومؽ قبل بعض طالب. 
يػػتؼ تظبيػػق التسػػاريؽ مػػؽ قبػػل السجػػاميع الستبايشػػة فػػي السدػػتؾى واالنتقػػاؿ بػػيؽ مخاكػػد الػػتعمؼ الثالثػػة بذػػكل مؾحػػج  -

 معا .يؽ بحيث تشتيى السجاميع الثالث مؽ تظبيق التسار 
 :يتيتؼ تحجديج ثالث مخاكد لتظبيق التساريؽ وكاآل

 .يؿ: تظبيق التسخيؽ بذكل ذاتو السخكد األ 
 السخكد الثانى: تظبيق التسخيؽ مع الدميل. 

 مجسؾعات.  عمى وفقالسخكد الثالث: تظبيق التسخيؽ 
 االختبارات البعدية: 3-12-3

السؾافػػق   االحػػجيػػـؾ مجسػػؾعتى البحػػث خاء االختبػػارات البعجيػػة عمػػى التعميسػػي تػػؼ إجػػ البخنػػامجبعػػج االنتيػػاء مػػؽ تشفيػػح 
إجػػػخاء ىػػػحه االختبػػػارات تحػػػت الغػػػخوؼ التػػػي  الباحثػػػافباحا . وقػػػج راعػػػى صػػػ 2:11فػػػي تسػػػاـ سػػػاعة  95/0/9191

 أجخيت فييا االختبارات القبمية نفديا مؽ حيث السكاف والدماف واألدوات السدتخجمة في الؿياس وفخيق العسل.
 ائية السدتخدمة :رالهسائل االح 3-11
   .الشدبة السئؾية -0
 الؾسط الحدابي. -9
 .الؾسيط -1
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 االنحخاؼ السعياري. -1
  .معامل االلتؾاء -3
 معامل االرتباط البديط. -5
 . لمعيشات الستخابظة اختبار )ت( -4

انػات ومػؽ الجػجيخ بالػحكخ انػو تػؼ اعػادة معالجػة البي(SPSS, Excel) وقج تؼ معالجة البيانػات بأسػتخجاـ بخنػامجي 
  لي. و % لمتحميل األ011وجاءت الشتائج مظابقة  ،ائيرحة العسل االحصاكثخ مؽ مخة لمتأكج مؽ 

 عرض وتحميل الشتائج ومشاقذتها–4
 تحميمها ومشاقذتهالى و الستعمقة بالفرضية األ  عرض الشتائج 4-1

 األساسػيةفي تعمؼ بعػض السيػارات الستبع  يالتجريد األسمؾبو  مخاكد التعمؼ ةالستخاتيجي اثخىشاؾ  لى:و الفخضية األ
 .بكخة القجـ

 (مراكز التعمم)السجسهعة التجريبية اواًل: 
بعض  لتعمم لى )استراتيجية مراكز التعمم(و سجسهعة التجريبية األ لم( يبين الفرق بين االختبار القبمي والبعدي 6الجدول )

 بكرة القدم األساسية تالسهارا

 المهارات
 دي عاختبار بع اختبار لبلً ع

  

 فرق

 ع 
 فرق

 داللة Sig (tلٌمة )

 
 ع

 
 ع

 دحرجة
 )ثانٌة(

 معنوي 000 0.22 0.36 0.06 0.26 42.44 0.66 43.41

 مصٌرةالتمرٌرة ال
 )درجة(

 معنوي 004 -3.22 1.12 -6.16 5.26 30.33 5.02 42.66

التمرٌرة 
 ةلمتوسط
 )درجة(

 معنوي 002 -2.26 2.24 -5.33 3.04 40.66 2.62 22.46

 االخماد
 )درجة(

 معنوي 002 -2.52 2.25 -4.55 2.33 1.63 2.22 6.25

 التهدٌف
 )درجة(

 معنوي 026 -4.12 3.22 -4.16 4.24 20.33 4.05 1.66

 (2.25.)*معشهي عشد ندبة خطأ
القبمػػة والبعجيػػة لػػجى افػػخاد السجسؾعػػة  اتالفػػخوؽ كانػػت معشؾيػػة بػػيؽ االختبػػار ( بػػأف 5يتزػػح مػػؽ الجػػجوؿ )

بكػخة القػجـ. اذا كانػت ؾػيؼ  األساسػيةاسػتخاتيجية مخاكػد الػتعمؼ فػي بعػض السيػارات  عمػى وفػقالتجخيبيػة التػي درسػت 
فػخوؽ ذات داللػة  جؿ عمػى وجػؾدتػالسحجدة, فػأف ىػحه الشتػائج  األساسية( لسيارات 1.13( اقل مؽ )Sigاالحتسالية )

االختبػػار  محةرػػسسػػاط الحدػػابية يتبػػيؽ اف الفػػخؽ كػػاف لو معشؾيػػة بػػيؽ اختبػػارات القبميػػة والبعجيػػة, ومػػؽ مخاجعػػة األ
 البجيمة. الشتيجة تقبل الفخضية البحث هوبيح ،البعجية
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 (الستبع يالتدريد األسمهب) الزابطةلسجسهعة ا :ثانياً 
بعض لتعمم ( الستبع يالتدريد األسمهب)سجسهعة الزابطة لمالقبمي والبعدي ( يبين الفرق بين االختبار 7الجدول )

 بكرة القدم األساسية تالسهارا

 المهارات
 اختبار بعدي ع اختبار لبلً ع

  
 فرق

 ع
 فرق 

T Sig داللة 

 
 ع

 
 ع

 معنوي 2.03 4.36 2.22 0.21 4.56 44.36 4.24 43.34 دحرجة

التمرٌرة 
 مصٌرةال

 غٌرمعنوي 0.41 -2.22 4.02 -0.55 3.16 42.63 2.26 42.25

التمرٌرة 
 المتوسطة

 غٌر 0.63 -0.53 0.36 -0.46 3.21 25.06 3.65 26.63
 معنوي

 معنوي 0.03 4.26 2.14 -2.44 2.55 6.36 2.60 2.25 االخماد

 غٌر 0.60 -0.52 4.60 -0.60 4.62 1.66 4.25 1.06 التهدٌف
 معنوي

 (2.25.)*معشهي عشد ندبة خطأ
, 031.) يجحخجة, االخساد( كانت وعمى التؾالال) لسيارتي (Sig)( اف ؾيؼ االحتسالية 4مؽ الججوؿ ) بيؽيت    
 القبمية والبعجيةوىحا يجؿ عمى وجؾد فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ اختبارات  ،(1.13) مؽ اصغخىي  (031.

 ةرمحسلساط الحدابية يتبيؽ اف الفخؽ كاف و , ومؽ خالؿ مقارنة األفي ىحه السيارتيؽ لمسجسؾعة الزابظة
التسخيخة الستؾسظة, و يخ, راما السيارات ) التسخيخة الق وبيح الشتيجة تقبل فخضية البحث البجيمة, االختبار البعجية.

وجؾد عجـ وىحا يجؿ عمى  (1.13) وىي اكبخ مؽ (504., 536., 276.)والتيجيف( كانت الشتائج وعمى التؾالي 
 .فخوؽ ذات داللة معشؾية بيؽ اختبارات القبمية والبعجية

 لىو مشاقذة الشتائج الستعمقة بالفرضية األ 
 جيةفي االختبارات البع (مخاكد التعمؼ)استخاتيجية التجخيبية  السجسؾعاتىحا التقجـ الحي طخأ عمى  الباحثاف ويعدو

وقجرات افخاد  ى مع مدتؾ  ةحيحة ومتشاسقصعمسية ب سالمة السشيج التعميسي واحتؾائو عمى تسخيشات مختارة إلى
بيؽ الظالب بعزيؼ  التبايؽ ةعمى السخاعاايزا  ساعج  ستخاتيجيات التعميؼ الستبايؽال التعميسي السشيجاف و  ،العيشة

قجه األساليب تفتوىحا ما  ،السياريةقجراتو مؽ  صلخاا ه مسا ساعج عمى تقجـ كل طالب طبقا لسدتؾا  ،بعضال
  .التجريدية األخخى 

(, اف تقديؼ الظالب في مجسؾعات عمى اساس ذكاءاتيؼ ورغبػاتيؼ وميػؾليؼ 990, 9103, الشبياف والكشعاف)يخى و 
ويسكػؽ مػؽ  ،خغبياالظخيقة التي ي عمى وفقكٌل  ونفد واستعجاداتيؼ يؾفخ ليؼ بيئة جيجة لمتعمؼ فيؼ يتعمسؾف السحتؾى 

 يل.رزيادة السعمؾمات والتح إلى الؾصؾؿخالليا 
 ىشػاؾقػج كػاف ف ،(4جػجوؿ )الستبػع  يالتجريدػ األسػمؾب عمػى وفػق تالسجسؾعػة الزػابظة التػي درسػ صوفي ما يخػ

 إلػى الباحثػاف وويعػد  .االخػخى  وكانت الشتائج غيػخ معشؾيػة لمسيػارات السيارتيؽ )الجحخجة واالخساد(. معشؾي في اثخ
عػػؽ تمقػػيؽ وتكميػػف  ةةبػػار الستبػػع  يالتجريدػػ األسػػمؾببكػػخة القػػجـ قيػػج البحػػث باسػػتخجاـ  األساسػػيةاف تعمػػيؼ السيػػارات 

التبػايؽ فػي مدػتؾى  ةجر واحج لمسعخفة وعجـ مخاعػاروالتخكيد عمى السعمؼ كس بجال  مؽ كؾنيا عسمية انظالؽ وتعبيخ,
  ابجاع واالبتكار. ىخة لمظالب التفظاء الاع إلىوانيا في اغمب االحياف تفتقج  ،اداء السيارة
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 تحميمها ومشاقذتهاتائج الستعمقة بالفرضية الثانية عرض الش 4-2
في الستبع  يالتجريد األسمؾبو  مخاكد التعمؼاستخاتيجية ائية بيؽ روجؾد فخوؽ ذات داللة احالفخضية الثانية: 

 بكخة القجـ. األساسيةلبعض السيارات  ياالختبار البعج
 األساسيةلسيارات بعض الفي اإلختبارات البعجية  السجسؾعتيؽ التجخيبة والزابظة الفخؽ بيؽ يبيؽ( 8) وؿالجج

 السختارة

 السهارات
 السجسهعة الزابطة السجسهعة التجريبية

T Sig داللة 
 ع  ع 

 غيخ معشؾي  1.125 -0.410 9.53 99.13 0.23 90.99 دحرجة
 معشؾي  1.103 9.598 1.48 91.81 5.08 11.11 قريرةتسريرة الال

 معشؾي  1.119 1.339 1.04 05.18 1.19 91.38 التسريرة الستهسطة
 معشؾي  1.111 1.512 0.55 3.18 0.11 4.81 االخساد
 معشؾي  1.108 9.355 9.80 4.38 9.19 01.11 التهديف

 ( 2.25) ≥* معشهي عشد ندبة خطأ 
( التيجيفو , االخسادو التسخيخة الستؾسظة, و , قريخة( اف ؾيؼ االحتسالية لسيارات )التسخيخة ال8) مؽ الججوؿ بيؽيت

وىحه  ،(1.13مؽ ؾيسة االحتسالية ) اصغخ( وىي 1.108, 1.111, 1.119, 1.103) يكانت عمى التؾال
ساط و األ ةشج مخاجعحث وعالب تيبيؽ االختبارات البعجية لسجسؾع ائيةرالشتائج تجؿ عمى وجؾد فخوؽ ذات داللة اح

الشتيجة تقبل  هوبيح مخاكد التعمؼاستخاتيجية  تخجمالتي است محة السجسؾعة التجخيبيةرالحدابية تبيؽ وجؾد فخقا  لس
  البجيمة. فخضية البحث

 مشاقذة الشتائج الستعمقة بالفرضية الثانية
في العسمية التعميسية لمسشياج السخاد تظبيقو  ومؤثخا   اف لالستخاتيجية مخاكد التعمؼ دورا  فعاال   إلىوتعدى ىحه الشتيجة 

ؽ مدتؾى يتحقيق اىجافيا مؽ خالؿ التعمؼ والسسارسة تحد إلىالتعميسي يدعى السشياج اف  إذبشدٍب مختمفة، 
وكل  ،مجاميع متبايشة في السدتؾى  إلىواف فاعمية استخاتيجية مخاكد التعمؼ التي يتؼ فييا تقديؼ الظالب  ،األداء

حتؾي عمى تساريؽ متبايشة يسؾعة متجاندة في القجراتيؼ وامكانياتيؼ السيارية, وكاف كل مخكد مؽ ىحه السخاكد مج
بكخة القجـ. ويذخ )جابخ( اف  األساسيةويتؼ فييا االنتقاؿ بيؽ تمػ السخاكد كاف لو دور ايجابي في تعمؼ السيارات 

 األساسيةالسفاـيؼ  ا  جسيعتزسؽ اف يسارس الظالب ؾقت نفدو الوفي  ،مخاكد التعمؼ تسيد جدء مؽ السحتؾى 
والسيارات. وىي تفخؽ وتبيؽ ايزا  في العسمية حيؽ تظؾر االنذظة وتعجىا عشج مدتؾيات مختمفة مؽ التعقيج 

 (.031, 9115)جابخ, 
ع، وىحا الستب يالتجريد األسمؾب إلىمؽ أىؼ نقاط الزعف السؾجية  جاف عجـ مخاعاة التبايؽ في التجريذ تعفلحا 

استغالؿ امكانيات وقجرات  إلى استخاتيجياتال يسكؽ قبؾلو في ىحا الؾقت التي تدعى ؼيو كل  الستبع األسمؾب
اعتساد  إلىعمى السجسؾعة الزابظة ة يالتجخيب السجسؾعةكسا يخجع تقجـ  ,الظالب ومحاولة تظؾيخىا وتخقيتيا
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مؽ كافة خكد عمى السجرس الحي يقـؾ باتخاذ القخارات الستبع التي ت يالتجريد األسمؾبالسجسؾعة الزابظة عمى 
 ف يؤدي وأف يتابع ويظيع.أالتخظيط والتشفيح والتقؾيؼ ، ودور الستعمؼ 

 االستشتاجات 5-1

بكػخة  األساسػيةايجابيػا  فػي تعمػؼ بعػض السيػارات  تػأثيخا   اسػتخاتيجية مخاكػد الػتعمؼ عمػى وفػقكاف لمسػشيج التعميسػي  -
 .في معيج التخبية الخياضية في تعمؼ ميارتي )الجحخجة واالخساد( الستبع يسمؾب التجريدي لالالقجـ, وتأثيخ ايجاب

عشػج مقارنتيػا بالسجسؾعػة الزػابظة  مخاكػد الػتعمؼاسػتخاتيجية  عمػى وفػقافزمية السجسؾعة التجخيبية التػي درسػت  -
, االخسػػػادو تؾسػػػظة, سالتسخيػػػخة الو يخة, رػػػ)التسخيػػػخة الق فػػػي ميػػػارات سػػػمؾب التػػػجريذ الستبػػػعأ عمػػػى وفػػػقدرسػػػت  التػػػي

  (التيجيفو 

 والسقترحات التهصيات 5-2

-بكخة القجـ بسعيج التخبيػة الخياضػية األساسيةت اسيار الفي تعمؼ  مخاكد التعمؼاستخاتيجية ضخورة ادراج واستخجاـ  -
 اربيل.

كؾسػيمة فػي تعمػيؼ  كػد الػتعمؼمخااسػتخاتيجية اسػتخجاـ  إلػىسجاؿ الخياضػي التؾجيو اىتساـ السجرسيؽ والسعمسيؽ في  -
 السيارات الخياضية.

فػػػي   األساسػػػيةت اؼ السيػػػار يفػػػي تعمػػػ مخاكػػػد الػػػتعمؼاسػػػتخاتيجية اجػػػخاء السديػػػج مػػػؽ الجراسػػػات لمتعػػػخؼ عمػػػى فاعميػػػة -
   .ةسختمفال االلعاب

الجامعيػػػة ( و االعجاديػػػة ، و الؿيػػػاـ بجراسػػػة مساثمػػػة لمجراسػػػة الحاليػػػة عمػػػى السخاحػػػل الجراسػػػية االخػػػخى )االبتجائيػػػة،  -
 وتدتيجؼ كال الجشديؽ. 

 درراالس

 ل.صل، مظبعة جامعة السؾ ص(, اإلختباروالتحميل بكخة القجـ, السؾ 0220إسساعيل, ثامخ محديؽ واخخوف) -0
 إكداب في التعميؼ الستسايد إستخاتيجية استخجاـ (, أثخ9101البشا, ليث دمحم داؤد والخاوي, دمحم عبج عمي ) -9

(, مجمة الخافجيؽ لمعمـؾ الخياضية, جامعة 55(, عجد)91ي كخة اليج, مجمج)ف اليجؾمية السيارات بعض
 مؾصل, العخاؽ. 

 القاىخة.    ,0ط (, حجخة الجراسة الفارقة والبشائية, الذخكة الجولية لمظبع ,9115جابخ, عبجالحسيج جابخ) -1

يل الجراسي في ر(, أثخ استخجاـ استخاتيجية التعميؼ الستسايد عمى التح9109الحميدي، معيض حدؽ ) -1
ف الدادس االبتجائي، رسالة ماجدتيخ )غيخ مشذؾرة( جامعة أـ القخى. رمقخر المغة اإلنجميدية لتالميح ال

 .مكة السكخمة. كمية التخبية
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يؼ ) -3 (, الججيج في اإلعجاد البجني والسياري والخظظي لالعب كخة القجـ ، ب ط, 0221حساد, مفتي إبخـا
 .القاىخة ، دار الفكخ العخبي

، السؾصل، دار الكتب لمظباعة والشذخ،جامعة 0ط (, كخة القجـ ،0222الخذاب، زىيخ قاسؼ، وآخخاف ) -5
 العخاؽ.

يؼ والغشاـ، دمحم أحسج ) -4 ، مظبعة جامعة 0(, مشاىج البحث في التخبية، ط0280الدوبعي، عبج الجميل ابخـا
 بغجاد .

، عالؼ الكتب الحجيث لمشذخ 0اىج الجراسية. طالسش ترسيؼ(, التعميؼ الستسايد و 9101شؾاىيؽ، خيخ سميساف) -8
 والتؾزيع، األردف.

بكخة القجـ لظالب كمية التخبية  األساسية(, وضع درجات معيارية لبعض ميارات 0229ضخغاـ, جاسؼ دمحم ) -2
 ية. رسالة ماجدتيخ, كمية التخبية الخياضية/ جامعة مؾؿ.ضالخيا

لالعبي كخة القجـ  األساسيةايخ لبعض السيارات (, تحجيج مدتؾيات مع0220العداوي, قحظاف خميل) -01
 )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾر, كمية التخبية الخياضية, جامعة بغجاد(.

(, البحث العمسي في التخبية الخياضية وعمؼ الشفذ 0222راتب, اسامة كامل )و عالوي, دمحم حدؽ  -00
 ، دار الفكخ العخبي, القاىخة.9الخياضي ط

تأثيخ استخجاـ التعميؼ الستسايد عمى الحرائل السعخؼية ومدتؾى االداء لبعض (, 9105فخيج, احسج دمحم ) -09

في كخة الدمة لتالميح السخحمة االعجادي, رسالة ماجدتيخ, كمية التخبية الخياضية بشيؽ, جامعة  األساسيةالسيارات 

 الدقازيق.

 التعميؼ طخؽ  لتحديؽ السعمؼ ل ، دليلرالف في التجريذ (, تشؾيع 9118اخخوف ) ، كؾثخ حديؽ و كؾجػ -01
  العخبي، مكتب اليؾندكؾ االقميسي، مكتب التخبية في لجوؿ العخبية، بيخوت الؾطؽ مجارس والتعمؼ في

 خ.رالعخبي، القاىخة، م الفكخ القجـ، دار كخة تجريب في العمسية (, األسذ0221محسؾد) مختار, حشفي -01

(, فاعمية ستخاتيجيتي الجعائؼ التعميسية 9105)الشبياف, مدمؼ دمحم جاسؼ والكشعاني, عبج الؾاحج محسؾد دمحم -03
 طالبات لجى نحؾىا , واالتجاه0والتعميؼ الستسايد في تحيل طالب الف الثاني الستؾسط في مادة الفيدياء, ط

  بغدة. األساسي الثامؽ الف
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 (1ممحق )
 ة بالسجسهعة التجريبية )استراتيجية مراكز التعمم(صنسهذج لهحدة تعميسية الخا

 مؼ ميارة الجحخجةتع
 طالب 09لى بسعيج التخبية الخياضي/ اربيل                 عجد الستعمسيؽ:و اليجؼ التعميسي: اف يتعمؼ الظالب ميارة الجحخجة بكخة القجـ       السخحمة الجراسية: مخحمة األ

 لى                                                                                         و الؾحجة التعميسية : األ                  دؾيقة                         11ؾحجة: ساعة التؾقيت                       زمؽ الو افخة, صو , صاخؾ شو ,  ةكخ  09:  األدوات 
 تقهيم التشظيم محتهى الفعالية واسمهب تشفيذها الزمن اقدام الدرس ت

  8 االقدؼ االعجادي 0

 

 التاكيج عمى الحزؾر -
التاكيػػػػػػػج عمػػػػػػػى التشغػػػػػػػيؼ فػػػػػػػى  -

 االحساء.  
 الحزؾر والػياب والسدتمدمات+ األدواتتييئة  د0 السقجمة

 تساريؽ عامة لجسيع اعزاء الجدؼ د1 االحساء العاـ
 ة بالسيارة السعشية في الؾحجة التعميسيةصالتساريؽ الخا د1 صاالحساء الخا

  د11 قدؼ الخئيدى 9

 
 

تاكيػػػج عمػػػى الشذػػػاط الجسػػػاعى  -
 والتعانى بيؽ الستعمسيؽ.

التاكيج عمى اسػتيعاب التالميػح  -
 لذخح السيارة.

ثػػػػالث مجػػػػاميع  إلػػػػىقبػػػل شػػػػخح السيػػػػارة يقػػػـؾ السػػػػجرس بتقدػػػػيؼ الظػػػالب  د3 الشذاط التعميسي
متدػػػاوية العػػػجد ومتبايشػػػة فػػػي السدػػػتؾى وذلػػػػ باالعتسػػػاد عمػػػى االختبػػػار 

يػػارة ثػػؼ يقػػـؾ السػػجرس بذػػخح السيػػارة عمػػى افػػخاد العيشػػة مػػع اداء القبمػػي لمس
 نسؾذج لمسيارة مؽ قبل السجرس ومؽ قبل بعض طالب.

 د08 الشذاط التظبيقي
 
 
 

يػػتؼ تظبيػػق التسػػاريؽ مػػؽ قبػػل السجػػاميع الستبايشػػة فػػي السدػػتؾى واالنتقػػاؿ 
السجػاميع الػثالث مػؽ  يبيؽ مخاكد التعمؼ الثالثة بذكل مؾحج بحيػث تشتيػ

 معا . تظبيق التساريؽ
 :يتمخاكد لتظبيق التساريؽ وكاآل ةثالث تحجيجيتؼ 

 
 
 

 التاكيج عمى التكخارات والؾقت -
التاكيػػػػج عمػػػػى تظبيػػػػق السيػػػػارة  -

 بكل اجداء القجـ
التاكيػػػػػػػػػػػػػػػج عمػػػػػػػػػػػػػػػى تذػػػػػػػػػػػػػػػجيع  -
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 تقهيم التشظيم محتهى الفعالية واسمهب تشفيذها الزمن اقدام الدرس ت
 د3
 
 
 د5
 
 
 د4

 .يؿ : تظبيق التسخيؽ بذكل ذاتو السخكد األ 
ص      حيػػػث يكػػػؾف مدػػػافة مػػػا بػػػيؽ الذػػػؾاخ صالجحخجػػػة بػػػيؽ ثالثػػػة شػػػؾاخ

 متخ(.9) 
 : تظبيق التسخيؽ مع الدميل.يالسخكد الثان 

 متخ 0.3 صوالسدافة بيؽ الذؾاخشؾاخص  3تسخيؽ الجحخجة بيؽ 
مجسؾعػػات. تسػػخيؽ الجحخجػػة  عمػػى وفػػقالسخكػػد الثالػػث: تظبيػػق التسػػخيؽ 

 متخَا. 0.93بحيث يكؾف السدافة شؾاخص  01بيؽ 
 
 
 

 

 
 

 

 .الستعمسيؽ

العػجد. بحيػػث المعبػػة تخػػجـ  يؽَ مجسػػؾعتيؽ متدػػاويت إلػىيػتؼ تقدػػؼ الظػػالب  د4 غيخةرلعبة ال
 ميارة الجحخجة بكخة القجـ.

 
 

حؾب بتسػػػاريؽ رػػػخمػػػق جػػػؾ م -
 تذؾيؿية تخجـ السيارة.

ث روح السخح لػجى بازالة التعب و 
 الستعمسيؽ 

 خاؼرنثؼ اال تسخيشات تيجئو, 9 يقدؼ الختامال 1

 

مػػػػى التشغػػػػيؼ وانزػػػػباط التاكيػػػػج ع
 الستعمسيؽ.
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 (2ملحك )

 التً تم عرض البرنامج التعلٌمً واالختبارات المهارٌة والبدنٌة بكرة المدم علٌهمصٌن صختأسماء السادة الخبراء والم  

 لبدنٌةاختبارات ا األساسٌةالمهارات  وحدات التعلٌمٌة الكلٌة /الجامعة/ المؤسسة االختصاص االسم الخبراءو المختصٌن ت

   * اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن طرائق التدرٌس أ.د. حامد مصطفى حمد 2

   * اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن طرائق التدرٌس أ.د. حسٌن سعدي ابراهٌم 4

 * *  اربٌل-لتربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌنكلٌت ا علم التدرٌب أ.د. جمٌل  ضر علً  3

 * *  اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن فسلجت التدرٌب أ.د. سامان حمد سلٌمان 2

  *  اربٌل-دٌنكلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح ال تعلم الحركً أ.د. بحري حسن عبدهللا 6

   * اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن طرائق التدرٌس أ.م.د. فراس اكرم سلٌم 5

 * *  اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن علم النفس أ.م.د. االن قادر رسول 1

 * *  اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن نظٌمادارة والت أ.م.د. سرتٌب عمر عوال 6

 * * * اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن تعلم الحركً أ.م.د. ابراهٌم دمحم عزٌز 2

   * لرٌاضٌتشقالوة/ قسم التربٌت ا–كلٌت التربٌت  طرائق التدرٌس أ.م.د. فرهاد علً مصطفى 20

  *  اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن علم النفس أ.م.د. علً حسٌن علً 22

   * اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن طرائق التدرٌس أ.م.د. احمد دمحمعلى كامل 24

   * وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً رٌسطرائق التد أ.م.د.منٌب صبحى شهاب 23

 * *  اربٌل-كلٌت التربٌت البدنٌت والعلوم الرٌاضٌت/ جامعت صالح الدٌن القٌاس والتقوٌم أ.م.د. عمر مجٌد اغا 22

 * * * معهد ثاٌتت ث الرٌاضً/االهلً طرائق التدرٌس د. احمد عبدهللا عبدالقادر 26

 * *  عهد التربٌت الرٌاضٌت/ اربٌلم علم التدرٌب د.طه قادر  25

 


