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 امللخص
التعميسية  التي استخجمت في البخامج بعس اساليب ججولة السسارسة الكذف عن أثخىجف البحث الى 

لمسجسوعات التجخيبية الثالث والسجسوعة الزابصة التي استخجمت االسموب الستبع في السجرسة في االنجاز و 
بعس اساليب ججولة السسارسة  السقارنة في االختبار البعجي بين السجسوعات التجخيبية الثالث التي استخجمت

والسجسوعة الزابصة التي استخجمت االسموب الستبع في السجرسة في االنجاز ايزا لعجد من ميارات كخة القجم 
وألعاب القوى لصالب الرف االول الستوسط ، حيث استخجم الباحثان السشيج التجخيبي لسالئستو لصبيعة البحث، 

 شالبا( 232)ول الستوسط لستوسصة الذسوخ لمبشين البال  عجدى  وتكون مجتسع البحث من شالب الرف اال
شعب  أما عيشة البحث والتي ت  إختيارىا بالصخيقة العسجية فوزعت عمى ثالث مجسوعات  اربع عمى موزعين

( شالبًا ، اعتسج الباحثان 66( شالبا لكل مجسوعة اي )55تجخيبية وواحجة ضابصة وبرورة عذوائية ، بواقع )
ي  التجخيبي الحي يصمق عميو )ترسي  السجسوعات الستكافئة ذات االختبارين القبمي والبعجي السحك  الترس

، ة الثابتو ذات السالحظة البعجية(الزبط(. فزال عن الترسي  الحي يصمق  عميو )ترسي  السجسوعات الستكافئ
سالحظة العمسية ،واالختبارات كسا اشتسمت وسائل جسع البيانات عمى االستبيان ،والسقابمة الذخرية ،وال

والسقاييذ، وت  اجخاء التكافؤ بين مجسوعات البحث التجخيبية الثالث والسجسوعة الزابصة في عجد من الستغيخات 
وىي )العسخ بالذيخ ،والصول بالد  ، والكتمة بالكغ  ،وبعس القجرات العقمية )االنتباه ، الحكاء(، وعجد من 

خكية السؤثخة في االنجاز لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب القوى( ،  ت  تصبيق عشاصخ المياقة البجنية والح
البخنامج التعميسي الخاص بالسجرسة )االسموب الستبع في السجرسة( )دليل مجرس التخبية الخياضية لمسخحمة 

لسسارسة الستوسصة( عمى السجسوعة الزابصة كسا ت  تصبيق البخامج التعميسية الخاصة بأساليب ججولة ا
( وحجات تعميسية لكل مجسوعة 58( وحجة تعميسية بواقع )72لمسجسوعات التجخيبية، وتكونت البخامج التعميسية من)

 ( دقيقة.45وبسعجل وحجتين تعميسيتين في كل اسبوع إذ بم  زمن كل وحجة )
السكثفة والعذوائية( وتوصل الباحثان الى ان البخامج التعميسية الخاص بأساليب ججولة السسارسة )السوزعة و 

والبخنامج الخاص بالسجسوعة الزابصة )االسموب الستبع في السجرسة ( أثخت بذكل ايجابي في االنجاز لعجد من 
 ميارات كخة القجم وألعاب القوى.

السسارسة السكثفة، أسموب ججولة السسارسة  ، أسموب ججولة)أسموب ججولة السسارسة السوزعة الكمسات السفتاحية:
 (.، االنجازالعذوائية
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ABSTRACT 
The study aimed at expounding the impacts of a number of practice scheduling 

methods that were used in the educational programs of three experimental groups and 

the method used in the school by the control group on achievement of students of the 

first intermediate grade and comparing the results of the post-test of a number of 

practice scheduling methods that were used in the educational programs by the three 

experimental groups and the usual method used in the school by the control group on 

achievement of students of the first intermediate grade in a number of football and 

athletics skills  . 

The researchers used the experimental method for its suitability to the nature of the 

study, and the study sample consisted of (60) students out of the population of the 

study consisting of (232) students of the first intermediate grade in Al-Shumookh 

Intermediate School for Boys in Nineveh Governorate. The study sample was 

distributed among four Equal groups of (15) students for each group. 

The researchers adopted the equivalent experimental groups design with the pre-test 

and post-test and the equivalent experimental groups design with post-test observation 

The researcher adopted a questionnaire form, personal interviews, and scientific tests, 

measurements observation as means of collecting information. 

Parity between the four study groups was done for each of the variables (age, height, 

mass, some mental abilities, e.g. (attention and intelligence) and some physical and 

motor factors that affect achievement of a number of team and individual game).  

The school educational curriculum (the physical education teacher guide for 

intermediate grades) was implemented by the control   group while the Practice 

Scheduling Methods educational program was implemented by the experimental 

groups. The total educational programs implemented in the study were (72) 

educational units  , (18) educational units for each group  and were implemented by 

two educational units per week, and the duration of each educational unit was (45) 

minutes, 

 the researchers concluded that the educational programs of (distributed, intensive and 

random) practice scheduling methods and the control group program (the school 

method) positively impacted the  achievement of a number of football and athletics 

skills   among first-grade intermediate students. 

Keywords: (Distributed Practice Scheduling, Intensive Practice Scheduling, Random 

Practice Scheduling, Achievement). 
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التعريف بالبحث-4  
السقدمة اىسية البحث 4-4  

يددداعج فددي تصددور العسميددات التعميسيددة ويددت  ذلدد   ييعددج الددتعم  واحددج مددن القصاعددات السيسددة الددح         
التصور عن شخيق نتائج البحدوث والجراسدات التدي تسدت مدن قبدل البداحثين ،وحددب اختراصداتي  العمسيدة 

اصددة فددي السجددال الخياضددي مسددا أدى إلددى رفددع مدددتوى ااداء وتحقيددق االنجددازات وخ كافددة فددي السجدداالت
الخياضية العالية ، ان اليجف ااساسي والجوىخي من عسميدة الدتعم  السيداري ىدو أن الوصدول الدى ااداء 

و "الدتعم  الحخكدي يعشدي ان يدشظ  السدتعم  اسدتجابات ومدن ىشدا فدان  الفشدي الددمي  واالنجداز الخياضدي العدالي
الحخكية وفقا لستصمبات البيئة وال يت  ذل  اال مدن خدالل عسميدة اكتدداب معمومدات أوليدة عدن االداء يعسدل 
السدددتعم  بعدددجىا عمدددى تحددددين ىدددحا االداء وصدددوال الدددى تثبيدددت السعمومدددات الخاصدددة بيدددحا االداء والوصدددول 

ال بددج مددن اجددخاء  الددتعم مبددجأ  تحقيددق جددلأ ومددن،  (2602653،)الحددجيثي  بالحخكددة الددى االداء االفزددل".
أم  واحدددجة ميددارة كانددت سددواءً  الحخكيددة السيددارات السبتدددجئين تعمدد  خدداللوالتشددوع فددي اداء التسخيشددات  تشظددي 

وقددج قددام  ، لمتسددارين متشاسددق وتشظددي  الددتعم  عسميددة تدددييل جددلميددارات عددجة عمددى اخددتالف انواعيددا مددن ا
وث فدددي ىددحا السجددال وعمددى ضددوء التصدددور العجيددج مددن الستخررددين فددي الدددتعم  الحخكددي فددي اجددخاء البحدد

الحدجيث فدي تشظدي  اداء التسدخين ومددن ضدسشيا البحدوث التدي بحثدت باسدداليب ججولدة السسارسدة التدي تعتسددج 
تصدخ  العجيدج " عى التختيب والتشظدي  والتبويدب لمتسخيشدات وتكخاراتيدا وتقشدين فتدخات الخاحدة بصخائدق حجيثدة و

فدي إثشداء أدائدو  يداججولدة توزيعدات حخكدة السدتعم  وتشظيسإلدى ة من الباحثين مدن خدالل اسدتخجامات مختمفد
 ابدج أن يعتسدج ال  ووتشظيسد س التخبية الخياضية ، لحا فان ججولة التسدخينو در  يلتسارين البجنية والسيارية فا

عمددددى متصمبدددددات السيدددددارة أو الفعاليدددددة السدددددخاد تعمسيدددددا ، وعمدددددى الوقدددددت السخردددددز  ومددددددتوى الستعمسدددددين 
وفتدخة الخاحدة بدين فخة في بيئة الستعم  ، وعجد السحاوالت التدي يكدخر فييدا السدتعم  التسدخين اواإلمكانات الستو 

ثددددان اسددددموب ججولددددة ، ومددددن ىددددحه االسدددداليب التددددي يتشاوليددددا الباح (Schmidt,1991,199)التكددددخارات ".
السسارسددة )السوزعددة التددي تكددون فييددا الخاحددة اكبدددخ مددن زمددن التسددخين بسددختين( واسددموب ججولددة السسارسدددة 
)السكثفة التي تكون فتخة الخاحة مشقوصة( واسموب ججولة السسارسة )العذوائية التي تكدون فتدخة الخاحدة فييدا 

ة والفخديدة عدجد مدن الفعاليدات والسيدارات والتدي ، كدحل  وتزدسشت االلعداب الفخقيداكبخ مدن التسدخين بقميدل( 
تصخقو الييا الباحثان وىي لعبدة ) كدخة القدجم( وعدجد مدن ميارتيدا بالشددبة لللعداب الفخقيدة و)العداب القدوى( 
وعجد مدن فعالياتيدا بالشددبة لاللعداب الفخديدة ، وتدأتي اىسيدة البحدث فدي معخفدة مدجى تداثيخ اسداليب ججولدة 

 ( سشة .53كسا ان ىحه الجراسة استثسخت البجء بتعمي  الصالب بعسخ ) السسارسة في االنجاز،
مذكمة البحث 4-0  

)ىل أن اساليب ججولة السسارسة التي استخجمت من  تكسن مذكمة البحث في التداؤلين االتيين      
قبل السجاميع التجخيبية واالسموب الستبع لمسجسوعة الزابصة تؤدي الى تحقيق االنجاز؟ وأي اسموب من 

اساليب ججولة السسارسة الثالث واالسموب الستبع في السجرسة يحقق االفزمية في االنجاز لعجد من 
ى؟(.ميارات كخة القجم وألعاب القو   
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اىداف البحث 4-3  
الكذف عن اثخ بعس اساليب ججولة السسارسة التي استخجمت في البخامج التعميسية  5-3-5

في التي اسخجمت االسموب الستبع في السجرسة   لمسجسوعات التجخيبية الثالث والسجسوعة الزابصة
ط.االنجاز لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب القوى لصالب الرف االول الستوس  

السقارنو في االختبار البعجي  لسجسوعات البحث الثالث التجخيبية التي استخجمت اساليب  5-3-2
ججولة السسارسة )السوزعة والسكثفة والعذوائية(  والسجسوعة الزابصة التي استخجمت )االسموب الستبع 

الول الستوسط.في السجرسة( في االنجاز لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب القوى لصالب الرف ا  
فروض البحث 4-1  
وجددود فددخو  معشويددة بددين االختبددارين القبمددي والبعددجي لددجى السجسوعددات التجخيبيددة الددثالث التددي   5-4-5

بعس اساليب ججولة السسارسة والسجسوعة الزابصة التي اسدتخجمت االسدموب الستبدع  استخجمت
وى لصدددالب الردددف االول فدددي االنجددداز لعدددجد مدددن ميدددارات كدددخة القدددجم وألعددداب القدددفدددي السجرسدددة 

 .الستوسط 
 وجددود فددخو  معشويددة فددي االختبددار ألبعددجي بددين السجسوعددات التجخيبيددة الددثالث التددي اسددتخجمت 5-4-2

التدددي اسدددتخجمت االسدددموب الستبدددع فدددي بعدددس اسددداليب ججولدددة السسارسدددة والسجسوعدددة الزدددابصة 
 .في االنجاز لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب القوى لصالب الرف االول الستوسط السجرسة 

 مجاالت البحث  4-5
 : شالب الرف االول الستوسط / متوسصة )الذسوخ لمبشين(  السجال البذري  4-5-4
  2626/  2659لمعام الجراسي االول  الفرل الجراسي:  السجال ألزماني 4-5-0
: السالعدددب الخاصدددة بستوسدددصة الذدددسوخ لمبشدددين فدددي حدددي الدىور/الدددداحل :  السجاااال السكااااني 4-5-3

 االيدخ/السوصل.
اجراءات البحث -0  
: استخجم الباحثان السشيج التجخيبي لسالئستو لصبيعة البحث.مشيج البحث  0-4  
مجتسع وعيشة البحث: 0-0  

وخ لمبشين( لمعام يتكون مجتسع البحث من شالب الرف ااول الستوسصة في مجرسة )الذس       
( شالبًا موزعين عمى 232بالصخيقة العسجية والبال  عجدى  )  ا، والحين اختيخو  2659/2626الجراسي 

( شعب 4)  
بالصخيقدددة العسجيدددة فوزعدددت عمدددى ثدددالث مجسوعدددات تجخيبيدددة وواحدددجة  أمدددا عيشدددة البحدددث والتدددي تددد  إختيارىدددا

 ( شالباً 66( شالبًا لكل مجسوعة اي )55ضابصة وبرورة عذوائية، بواقع )
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 الترسيم التجريبي : 0-3
اعتسج الباحثان الترسي  التجخيبي الحي يصمق عميو )ترسي  السجسوعات الستكافئدة ذات االختبدارين القبمدي 

( ،فزاًل عدن التردسي  الدحي يصمدق  عميدو )تردسي  السجسوعدات  398،  5984فانجالين ،  والبعجي (. )
 ( 5وكسا موضح في الذكل ) Jerry&Other.2005.332) الستكافئة الثابتو ذات السالحظة البعجية( )

 الترسيم التجريبي(  يهضح  4الذكل ) 
وسائل جسع السعمهمات 0-1  
: ) استبيان تحجيج بعس القجرات العقمية ، استبيان لتحجيج بعس عشاص المياقة البجنية االستبيان 0-1-4  

والحخكية السؤثخة ، استبيان لتحجيج االختبارت الخاصة باالنجاز لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب القوى، استبيان 
خامج التعميسية الخاصة بالسجسوعات التجخيبية الثالث والزابصة( .لرالحية الب  

: تست السقابمة مع ذوي االختراص من متخرري التخبية الخياضية في السقابمة الذخرية  0-1-0
 . اختراصات )التعم  الحخكي ،والكياس والتقوي  ،وكخة القجم ،والعاب القوى(

 االختبار والقياس : 0-1-3
العسخ الدمشي وقياس كل من )الصول، و الكتمة لعيشة البحث(. تدجيل 2-4-3-5  
(الحسخ ، باستخجام اختبار) اختبار االنتباه 2-4-3-2  
  ( أحمد زكي صالحباستخجام اختبار) الحكاء ، اختبار 2-4-3-3
اختبار بعس عشاصخ المياقة البجنية والحخكية السؤثخة في االنجاز لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب  2-4-3-4

 القوى 
اختبارات االنجاز لسيارات كخة القجم وألعاب القوى. 2-4-3-5  
 )السقترحة( اختبارت )كرة القدم(السرسسة 0-1-1

 الجحخجة بالجدء الجاخمي والخارجي من القجم . أ

 ريخة بباشن القجمالتسخيخة  الق . ب

 الجحخجة بالجدء الجاخمي والخارجي من القجم والتسخيخ بباشن القجم  . ج

 
                                                 

1- 


 أ.د دمحم خضر اسمر )التعلم الحركي / كرة القدم(، كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، جامعة الموصل  

 هاشم احمد سليمان )القياس والتقويم ، كرة السلة( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة الموصل  أ.د -2

 أ.د ثيالم يونس عالوي  )القياس والتقويم( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة الموصل -3
 لبدنية وعلوم الرياضة ، جامعة الموصلأ.د اياد دمحم عبدهللا )التريب الرياضي ، ألعاب القوى( كلية التربية ا -4

 أ.د مكي محمود حسين )القياس والتقويم ، كرة القدم( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة الموصل -5
 أ.د نوفل فاضل رشيد )التعلم الحركي ، كرة القدم( كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ، جامعة الموصل -6

 

 السقارنة االختبار ألبعدي الستغير السدتقل االختبار القبمي السجسهعة
  األولى

ميارات كرة االنجاز لعدد من 
 القدم وألعاب القهى 

  أسمهب جدولة السسارسة السهزعة
االنجاز لعدد من ميارات 

 كرة القدم وألعاب القهى 

 

 
 أسمهب جدولة السسارسة السكثفة الثانية
أسمهب جدولة السسارسة  الثالثة

 العذهائية
 االسمهب الستبع في السدرسة  الزابظة
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 (السقترحة) السرسسة ألختبارات )كرة قدم(السعامالت العمسية 0-1-1-4
 (السقترحة) صدق اختبارات )كرة القدم( السرسسة 0-1-1-4-4

وكخة  ،في )الكياس والتقوي   االختراصبعخض االختبارات السرسسة عمى الدادة ذوي  انلقج قام الباحث      
من اجل الوصول وتحقيق الرج  الظاىخي حيث موافقة الدادة من ذوي االختراص والتعم  الحخكي(  ، القجم

يعي من خالل اخح الجحر التخب فزال عن احتداب الرج  الحاتي  عمى االختبارات تحقق الرج  الظاىخي،
 لسعامل الثبات .

 (السقترحة) السرسسة الفرقية )كرة القدم( ثبات االختبارات 0-1-1-4-0
 -االختبار  – الحرول عمى ثبات االختبارات ت  حداب معامل ثبات االختبارات عن شخيق ومن أجل     

من مجتسع ( شالبا 77)البال  عجدى   من الصالب  عيشة عمى بأجخاء االختبارات انإذ قام الباحث،  إعادة االختبار
وت  اعادتيا  ت  اختيارى  بالصخيقة العذوائية وشبقت االختبارات0 و  البحث الحين ت  استبعادى  من العيشة الخئيدية

 (.5وكسا مبين في الججول )( ايام 7بعج مخور )
 (السقترحة) )كرة القدم( السرسسة اختباراتمهضهعية  0-1-1-4-3

وفي ان واحج من تدجيل الشتائج  )*(ومن اجل الحرول عمى درجة موضوعية عالية قام اثشين من السحكسين     
لالختبارت الفخقية السقتخحة  مع التاكيج عمى ان يكون كل محك  في مكان مختمفة عن االخخ في اثشاء ااختبار 

 (  الحي يبين قي  معامل السوضوعية.5،ومثل مامبين في الججول )

 السرسسة ألختبارات) كرة القدم (والسهضهعية  الذاتي يبين معامالت الثبات والردق( 4الجدول )
 
 ت

 
 اختبارات ميارات كرة القدم

معامل 
 الثبات

الردق 
 الذاتي

معامل 
 السهضهعية

 20964 20919 20920 الدحرجة بالهجو الداخمي والخارجي من القدم 5
 20981 20933 20874 التسريرة بباطن القدم 2
الدحرجة بالهجو الاداخمي والخاارجي مان القادم والتسريارة  3

 القريرة بباطن القدم
20899 20918 20916 

 تكافؤ مجسهعات البحث : 0-1-5
تكافؤ مجسهعات البحث الثالث التجريبية والسجسهعة الزابظة في متغيرات )العسر)بالذير( ،  0-1-5-4

العقميةوالظهل ، والكتمة ، وبعض القدرات   

 

 

 
                                                 

 ماجستير في قسم التربية الرياضية كلية التربية االساسية: نساُبي معاذ دمحم يو  -1 *
   بكالوريوس في التربية البدية وعلوم الرياضة: احمد قدوري جابر  -2  
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يبين األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية لمسجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة الزابظة  (0الجدول )
(والذكاء االنتباه،و والكتمة، والظهل، لمستغيرات:)العسر،  

 الستغيرات
 

السجسهعة التجريبية 
 األولى

السجسهعة التجريبية 
 الثانية

السجسهعة التجريبية 
 ةالثالث

 السجسهعة الزابظة

 ع± -س ع± -س ع± -س ع± -س
 40959 4540533 40698 4520822 00057 4540333 40794 4540933 العسخ)شيخ(

 00907 4560222 30148 4510122 10434 4560933 10585 4570822 الصول)س (

 00771 100533 50932 100822 50660 110266 50358 110222 الكتمة)كغ (

 30997 040533 00928 020822 30564 040122 30548 020333 االنتباه)درجة( 

 40949 390122 00349 10666 00381 120622 40911 120266 الحكاء)درجة(

 (3واجخاء التكافؤ في تم  الستغيخات  أجخى الباحث تحميل التباين باتجاه واحج كسا في الججول )

العسر، )التباين لمسجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة الزابظة في الستغيرات( يبين نتائج تحميل 3الجدول )
 (،والذكاء واالنتباه والظهل، والكتمة،

 مردر التباين الستغيرات
درجة 
 الحرية

( Fقيسة ) متهسط السربعات مجسهع السربعات
 السحدهبة

 العسخ)شيخ(
 30333 42 3 بين السجسوعات

20887 
 30757 0420122 56 داخل السجسوعات

 الصول)س (
 340752 950052 3 بين السجسوعات

00476 
 410588 8460933 56 داخل السجسوعات

 الكتمة)كغ (
 90508 080583 3 بين السجسوعات

20368 
 050940 41540267 56 داخل السجسوعات

 االنتباه)درجة(          
 10639 430947 3 بين السجسوعات

20375 
 400376 6930267 56 السجسوعاتداخل 

 الحكاء)درجة(
 50470 450547 3 بين السجسوعات

40446 
 10633 0590167 56 داخل السجسوعات

 (0076(=)056 3وأمام درجتي حرية )( 25,2) <عشد ندبة خظأ ( الجدولية Fقيسة )
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عشاصر المياقة البدنية  تكافؤ مجسهعات البحث الثالث التجريبية والسجهعة الزابظة في بعض 0-1-5-0
 والحركية السؤثرة في االنجاز لعدد من ميارات كرة القدم وألعاب القهى.

( يبين األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية لمسجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة الزابظة 1الجدول )
 لبعض عشاصر المياقة البدنية والحركية

 البدنية والحركية العشاصر
 

السجسهعة 
 التجريبية األولى

السجسهعة 
 التجريبية الثانية

السجسهعة 
 ةالثالثالتجريبية 

 السجسهعة الزابظة

 ع± -س ع± -س ع± -س ع± -س

 20388 30998 20381 10230 20055 30712 20359 30954 الدخعة االنتقالية 

القوة االنفجارية لعزالت 
 الخجمين

40573 20400 40566 20447 40633 20409 40582 20406 

القوة السسيدة بالدخعة 
الخجمين )الخجل لعزالت 

 اليسشى(

50273 20112 10903 20313 10936 20010 10936 20124 

القوة السسيدة بالدخعة 
لعزالت الخجمين )الخجل 

 اليدخى(

10690 20730 10372 20114 10076 20143 10316 20159 

 20502 70366 20621 70143 20111 70093 20580 70021 الخشاقة

 30531 10066 30016 50122 30343 10433 30520 10533 السخونة

والختبار ىحه الفخو  واجخاء التكافؤ في تم  الستغيخات  أجخى الباحث تحميل التباين باتجاه واحج كسا في الججول 
(5): 

والسجسهعة الزابظة في عشاصر المياقة ( يبين نتائج تحميل التباين لمسجسهعات التجريبية الثالث 5الجدول )
 البدنية والحركية

درجة  مردر التباين العشاصر
 الحرية

مجسهع 
 السربعات

 *(Fقيسة ) متهسط السربعات
 السحدهبة

 )ثا(الدخعة االنتقالية 
 20058 20773 3 بين السجسوعات

00059 
 20441 60392 56 داخل السجسوعات

القوة االنفجارية لعزالت 
 )م( الخجمين

 20241 20210 3 بين السجسوعات
20928 

 20245 20862 56 داخل السجسوعات
القوة السسيدة بالدخعة 

لعزالت الخجمين)الخجل 
 اليسين( )م(

السجسوعات بين  3 20006 20275 
20565 

السجسوعات داخل  56 70158 20433 
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درجة  مردر التباين العشاصر
 الحرية

مجسهع 
 السربعات

 *(Fقيسة ) متهسط السربعات
 السحدهبة

القوة السسيدة بالدخعة 
لعزالت الخجمين )الخجل 

 )م(اليدار( 

 20541 40514 3 بين السجسوعات
40816 

 20078 450587 56 داخل السجسوعات

 الخشاقة )ثا(
السجسوعات بين  3 20371 20405 

20105 
السجسوعات داخل  56 460103 20093 

 السخونة )س (
السجسوعات بين  3 410583 10864 

20102 
السجسوعات داخل  56 6180222 440574 

 (0076)= (5603) حرية تيوأمام درج( 25,2) <عشد ندبة خظأ ( الجدولية Fقيسة )
االنجاز لعادد مان مياارات كارة القادم في  السجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة الزابظةتكافؤ  0-1-5-3

 وألعاب القهى 
لمسجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة الزابظة  يبين األوساط الحدابية واالنحرافات السعيارية( 6الجدول )

 لعدد من ميارات كرة القدم وألعاب القهى   في االنجاز

 والفعاليات السيارات
 

السجسهعة التجريبية 
 األولى

السجسهعة التجريبية 
 الثانية

السجسهعة التجريبية 
 السجسهعة الزابظة ةالثالث

 ع± -س ع± -س ع± -س ع± -س

 الجحخجة
580397 50875 570699 20326 580524 20265 580362 20575 

 30536 530866 30558 540666 20595 530666 20663 530666 التسخيخة

 30286 760292 30368 690972 50698 760656 70238 690789 الجحخجة والتسخيخ

 )م26(الخكس سخيع 
30964 60353 30776 60246 40639 60386 40652 60325 

 الوثب الصويل
20536 60365 20636 60278 20686 60369 20653 60326 

 م( حواجد36ركس )
80566 60966 90354 50576 90626 60964 80825 60766 

والختبار ىحه الفخو  واجخاء التكافؤ في تم  الستغيخات  أجخى الباحث تحميل التباين باتجاه واحج كسا في الججول 
(7) 
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في االنجاز  لمسجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة الزابظة التباين األحادي ( يبين نتائج تحميل7الجدول )
 لعدد من ميارات كرة القدم وألعاب القهى 

 السيارات ت
 

وحدة 
 القياس

درجة  مردر التباين
 الحرية

مجسهع 
 السربعات

متهسط 
 السربعات

( Fقيسة )
 السحدهبة

 20325 40131 10320 3 بين السجسوعات ثا الدحرجة 4

داخل 
 السجسوعات

56 0600876 10691 

 20861 70470 040547 3 بين السجسوعات درجة التسربرة 0

داخل 
 السجسوعات

56 1610667 80098 

3 
 ثا الدحرجة والتسريرة

 20617 40910 3 بين السجسوعات
20201 

داخل 
 السجسوعات

56 41980475 060753 

 الفعاليات ت
 

وحدة 
 القياس

درجة  التباينمردر 
 الحرية

مجسهع 
 السربعات

متهسط 
 السربعات

( Fقيسة )
 السحدهبة

 00218 20000 20666 3 بين السجسوعات ثا م(02الركض الدريع ) 1

داخل 
 السجسوعات

56 60269 20428 

 20132 20212 20449 3 بين السجسوعات م الهثب الظهيل 5

داخل 
 السجسوعات

56 50463 20290 

6 
 40884 40680 50217 3 بين السجسوعات ثا م( حهاجز32)ركض 

داخل 
 السجسوعات

56 520279 20891 

 (0076(=  )056 3وأمام درجتي حرية )( 25,2) <عشد ندبة خظأ ( الجدولية Fقيسة )
 الستغيرات السدتقمة:  0-5-4

ججولة وأسموب  السسارسة السوزعة التي مثمت )السجسوعة التجخيبية االولى(ججولة أسموب  -
السسارسة العذوائية ججولة )السجسوعة التجخيبية الثانية(،وأسموب التي مثمت  السسارسة السكثفة

)البخنامج التعميسي واالسموب الستبع في السجرسة التي مثمت ) السجسوعة التجخيبية الثالثة(،
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وعة )السجس الحي مثلً دليل مجرس التخبية الخياضية لمسخحمة الستوسصة( ،الخاص بالسجرسة
 الزابصة (

    الستغيرات التابعة: 0-5-0

 القجم وتذسل ميارات )الجحخجة، التسخيخة، الجحخجة والتسخيخة(. ميارت كخة من لعجد االنجاز -4

الصويدددل،  بم(، والوثددد26االنجددداز لعدددجد مدددن العددداب القدددوى وتذدددسل فعاليدددات )الدددخكس الددددخيع ) -2
 م( حواجد(.36وركس )

 البرامج التعميسية : 0-6
 التعميسية الخاصة بالسجسهعة الزابظة: البرامج 4- 0-6

بعددج االشددالع عمددى السرددادر العمسيددة الخاصددة بسيددارات )كددخة القددجم( و )العدداب القددوى( والسرددادر       
الدددددابقة )والسشيدددداج التعميسددددي الخدددداص بالسجرسددددة ،دليددددل مددددجرس التخبيددددة الخياضددددية لمسخحمددددة الستوسددددصة( 

رات والفعاليدددات قدددام الباحثدددان بأعدددجاد البخندددامج الخددداص واالسدددتبيانات التدددي وزعدددت مدددن اجدددل تحجيدددج السيدددا
( وحدددجات 9( وحدددجة تعميسيدددة موزعدددة عمدددى االعددداب الفخقيدددة )58بالسجسوعدددة الزدددابصة الدددحي تكدددون مدددن )

( دقيقدة 45( وحجات تعميسية  وبوحجتين تعميسيتين في االسبوع الواحج وبواقع )9تعميسية واالعاب الفخدية )
تددوت كددل وحددجة تعميسيددة عمددى القددد  التحزدديخي والقددد  الددخئيذ والقددد  الختددامي لموحددجة الواحددجة ،حيددث اح

،وبعج ذل  ت  اجخاء السقابمة مع الستخررين وتوزيع استبيانا لرالحية البخندامج عمدى ذوي االخترداص 
فددي مجددال )الددتعم  الحخكددي ، وكددخة القددجم ، والعدداب القددوى( وتدد  االتفددا  عمددى صددالحية ىددحا البخنددامج بعددج 

 عجد من التعجيالت  اجخاء
 البرامج الخاصة بالسجسهعات التجريبية الثالث : 0-6-0

مددن خددالل االشددالع عمددى السرددادر العمسيددة والجراسددات الدددابقة فددي مجددال الددتعم  الحخكددي برددورة        
عامة وفي ججولة السسارسة برورة خاصة ،فزاًل عن خبخة الباحثدان فدي مجدال كدخة القدجم ،والعداب القدوى 

باحثان بأعجاد البخامج التعميسية الخاصة بالسجسوعات التجخيبية الثالث التي تزسشت اسداليب ججولدة قام ال
( وحدددجة تعميسيدددة موزعدددة عمدددى 58السسارسدددة )السوزعدددة والسكثفدددة والعذدددوائية( ،وتكدددون كدددل بخندددامج  مدددن )

ين تعميسيتددين فددي ( وحددجات تعميسيددة ، وبوحددجت9( وحددجات تعميسيددة واالعدداب الفخديددة )9االعدداب الفخقيددة )
وقدددج احتددوت ىدددحه ( دقيقددة لموحدددجة الواحددجة حيدددث احتددوت كددل وحدددجة تعميسيددة ،45االسددبوع الواحددج وبواقدددع )

البددخامج عمددى نفددذ السفددخدات الخاصددة بالسشيدداج التعميسددي لمسجسوعددة الزددابصة مددع مخاعدداة االخددتالف فددي 
لبدخامج التعميسيدة الدثالث لمسجسوعدات شخيقة توزيع التسارين وفتخات الخاحة بيشيا، بعج ذل  تد  عدخض ىدحه ا

التجخيبيددة عمددى الستخررددين فددي مجددال )الددتعم  الحخكددي ،وكددخة القددجم ،وألعدداب القددوى( وتدد  االتفددا  عمددى 
 صالحية ىحه البخامج.

  التجارب االستظالعية: 0-7
 من أجلج من التجارب االستصالعية قام الباحثان بسدانجة فخيق العسل السداعج بالكيام بالعجي      

التسكن من ضبط عسمية الترويخ والعوامل السؤثخة فييا والخاصة بترويخ البشاء الحخكي لكخة القجم 
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وى  الحين أجخيت عميي  التجارب االستصالعية لمبخامج التعميسية بالشدبة  الب( ش56والعاب القوى عمى )
، 2659/  56/ 53افق البحث التجخيبية والزابصة وذل  في من صباح يوم االحج السو  اتلسجسوع

  2659/  56/  26  ولغاية يوم االحج السوافق
 االختبارات القبمية والتجربة الرئيدة واالختبارات البعدية: 2-8
 االختبارت القبمية : 3-8-4

لعجد من ميدارات كدخة القدجم وألعداب القدوى لمسجسوعدات التجخيبيدة  ت  إجخاء االختبار القبمي للنجاز       
حيددث أجخيددت ، 22/56/2659و25يددومي االثشددين والثالثدداء السددوافقين الددثالث والسجسوعددة الزددابصة فددي 

فددي يددوم  (االختبددارات لسيددارة )الجحخجددة بالوجددو الددجاخمي والخددارجي مددن القددجم(وميارة )التسخيددخة ببدداشن القددجم
( فدي يدوم  والتسخيدخة القرديخة ببداشن القدجم رة )الجحخجدة بالوجدو الدجاخمي والخدارجي مدن القدجمولسيدا،االثشين 
فدي يدومي االربعداء والخسديذ ، اما  )ألعاب قوى( أجخيت االختبارات )كخة القجم( لسياراتبألشدبة  ،الثالثاء

( وفعاليددددة م(26حيدددث أجخيدددت اختبدددارات فعاليدددة )الدددخكس الددددخيع )، 2659/ 56/  24و 23السدددوافقين 
 . م( حواجد( في يوم الخسيذ36)الوثب الصويل( في يوم االربعاء واختبار فعالية )ركس )

 التجربة الرئيدة:   3-9-0
يوم  لسجسوعة الزابصةة الثالث واالتجخيبي اتلسجسوعاالتعميسية عمى  بخامجت  البجء بتشفيح ال

، وت  توزيعيا  الواحج لكل مجسوعة في ااسبوع تينتعميسيحجتين وبواقع و  28/56/2659السوافق  االثشين
لسجسوعة ة الثالث واالتجخيبي اتمسجسوعلتوزيع حرز درس التخبية الخياضية عمى وفق ججول 

، وذل  من اجل معخفة تأثيخ ىحه االساليب في أساليب اربعة وت  تشفيح التجخبة التي شسمت ،  الزابصة
ة التجخيبي اتمسجسوعلج التعميسية بخاموت  االنتياء من تشفيح ال دية،االنجاز لعجد من االلمعاب الفخقية والفخ 

 .2659/  52/  29السوافق  حجفي يوم اا لسجسوعة الزابصةالثالث وا
 االختبارات البعدية : 3-9-3

لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب القوى  لسجسوعات  ت  إجخاء االختبارات البعجية للنجاز       
 2659/ 52/  35و36في يومي االثشين والثالثاء السوافقين التجخيبية الثالث والسجسوعة الزابصة 

حيث أجخيت االختبارات لسيارة )الجحخجة بالوجو الجاخمي والخارجي من القجم(وميارة )التسخيخة بباشن ،
والتسخيخة القريخة بباشن  سيارة )الجحخجة بالوجو الجاخمي والخارجي من القجمول،في يوم االثشين  (القجم
)كخة قجم( أما اختبارات )ألعاب قوى( ففج أجخيت في يومي االحج  لسياراتبألشدبة ،( في يوم الثالثاء القجم

فعالية م(( و 26حيث أجخيت اختبارات فعالية )الخكس الدخيع )،  2626/  5/ 7و 5والثالثاء السوافقين 
 .م( حواجد( في يوم الثالثاء36)الوثب الصويل( في يوم االحج واختبار فعالية )ركس )

عرض الشتائج 3-4  
الثالث  التجريبية لمسجسهعات والبعدي القبمي االختبارين بين الفروق  نتائج عرض 3-4-4

.والسجسهعة الزابظة في االنجاز لعدد من ميارات كرة القدم وألعاب القهى   
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( يبين نتائج الفروق بين االختبارين القبمي والبعدي لمسجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة 8) الجدول
(الزابظة في االنجاز لعدد من ميارات )كرة القدم  

السعالم          
        

 االحرائية 
السجسهعات 
 واالساليب  

 السيارات ت
وحدة 

 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
*(T) قيسة  

 السحدهبة
ع± س   ع± س     

4ت  

جدولة السسارسة 
 السهزعة

الداخمي والخارجي  هجوالدحرجة بال 4
*90540 40474 410043 40875 480397 ثا من القدم  

*430784 00535 010222 00263 430622 درجة التسريرة القريرة بباطن القدم 0  

 الداخمي والخارجي هجوالدحرجة بال 3
والتسريرة القريرة من القدم *420512 420964 150596 70038 690789 ثا   

0ت  

جدولة السسارسة 
 السكثفة

الداخمي والخارجي  هجوالدحرجة بال 4
*10639 20889 450506 00306 470699 ثا من القدم  

*70522 30470 040266 00594 430222 درجة التسريرة القريرة بباطن القدم 0  

 الداخمي والخارجي هجوالدحرجة بال 3
والتسريرة القريرة من القدم  ثا 

720242 50698 530111 60616 440279*  

  3ت

جدولة السسارسة 
 العذهائية

الداخمي والخارجي  هجوالدحرجة بال 4
 ثا من القدم

480408 00064 410150 40170 80364* 

*60476 10558 040733 30548 410666 درجة التسريرة القريرة بباطن القدم 0  

 الداخمي والخارجي هجوالدحرجة بال 3
والتسريرة القريرة من القدم *420320 70622 190658 30368 690970 ثا   

 ض

االسمهب الستبع 
 في السدرسة

الداخمي والخارجي  هجوالدحرجة بال 4
*30748 00408 470150 00475 480320 ثا من القدم  

*10496 30641 450933 30436 430866 درجة التسريرة القريرة بباطن القدم 0  

 الداخمي والخارجي هجوالدحرجة بال 3
والتسريرة القريرة من القدم *60255 60801 600002 30086 720090 ثا   

 (0041الجدولية = ) T)( قيسة )41=4-45( ودرجة حرية )2025) ≥معشهي عشد ندبة خظا 
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القبمي والبعدي لمسجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة ( يبين نتائج الفروق بين االختبارين 9الجدول )
 الزابظة في االنجاز لعدد من )العاب القهى(

 السعالم          
االحرائية    

السجسهعات 
 واالساليب 

 الفعاليات ت
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي
*(T) قيسة  

ع± س   السحدهبة ع± س     

4ت  

 جدولة السسارسة
 السهزعة

الركض الدريع  4
م(02) *70037 20465 30300 20353 30961 ثا   

*80451 20085 00516 20325 00432 م الهثب الظهيل 0  

م( 32)ركض  3
 حهاجز

*60570 20504 70381 20922 80562 ثا  

0ت  

جدولة السسارسة 
 السكثفة

الركض الدريع  4
م(02) *10046 20033 30567 20012 30772 ثا   

*50837 20005 00116 20078 00236 م الهثب الظهيل 0  

م( 32)ركض  3
هاجزح  

*80208 20759 80406 40472 90351 ثا  

  3ت

جدولة السسارسة 
 العذهائية

الركض الدريع  4
م(02)  

*60560 20482 30153 20382 10239 ثا  

*80010 20470 00769 20329 00282 م الهثب الظهيل 0  

م( 32)ركض  3
 حهاجز

*50873 20744 70912 20921 90206 ثا  

 ض

االسمهب الستبع 
 في السدرسة

الركض الدريع  4
م(02)  

*30017 20004 30856 20305 10240 ثا  

*50427 20303 00016 20302 00243 م الهثب الظهيل 0  

م( 32)ركض  3
*30121 20746 80153 20762 80805 ثا حهاجز  

 (0041الجدولية = ) T)( قيسة )41=4-45( ودرجة حرية )2025) ≥معشهي عشد ندبة خظا 

السجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة  بين عرض نتائج الفروق في االختبار البعدي 3-4-0
لعدد من ميارات كرة القدم وألعاب القهى االنجاز في  الزابظة  
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السجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة  بين في االختبار البعدي نتائج تحميل التباينيبين  (42الجدول )
 االنجاز لعدد من ميارات كرة القدم وألعاب القهى في  الزابظة

 السيارات والفعاليات ت
 

وحدة 
 القياس

 مردر التباين
درجة 
 الحرية

مجسهع 
 السربعات

متهسط 
 السربعات

( Fقيسة )
 السحدهبة

الداخمي  هجوالدحرجة بال 4
 والخارجي من القدم

 300666 970997 3 السجسوعاتبين  ثا
410713* 

 00046 4060284 56 داخل السجسوعات
 التسريرة القريرة بباطن القدم 0

 درجة
 4710264 5000483 3 بين السجسوعات

430832* 
 400586 7210822 56 داخل السجسوعات

الدحرجة بالوجه الداخلي  3

 والخارجي والتمريرة القصيرة
 7510573 00630702 3 بين السجسوعات ثا

440031* 
 670469 37640178 56 داخل السجسوعات

 20778 00335 3 بين السجسوعات ثا م(02الركض الدريع ) 1
490224* 

 20214 00091 56 داخل السجسوعات

5 
 20729 00406 3 بين السجسوعات م الهثب الظهيل

420631* 
 20267 30730 56 داخل السجسوعات

 30226 90249 3 بين السجسوعات ثا م( حهاجز32ركض ) 6
60138* 

 20167 060454 56 داخل السجسوعات
 0076( الجدولية = F( )56، 3( وأمام درجتي حرية )2502) <* معشهي عشد ندبة خظأ 

التجريبية السجسهعات  بين مقارنة الفروق بين األوساط الحدابية في االختبار البعدييبين  (44الجدول )
 لعدد من ميارات كرة القدم وألعاب القهى  االنجاز في  الثالث والسجسهعة الزابظة

 -1ت ض 3ت 2ت 1ت المجموعات ت
 2ت

 -1ت
 3ت

 -1ت
 ض

 -2ت
 3ت

 -2ت
 ض

 -3ت
 ض

 
L,S,
D 

 -س -س -س -س المهارات والفعاليات

الدحرجة بالوجه  1
الداخلي والخارجي من 

 القدم

142213 152526 142452 152452 
12313* 

 *1ت
92230 

 
32230* 

 *1ت
12954 

 
12026* 

 *2ت
3* 
 *3ت

129,5 

التمريرة القصيرة  2
 بباطن القدم

242999 212966 212533 152033 
22034* 

 *1ت
22265 

 
,2965* 

 *1ت
92665 

 
52133* 

 *2ت
52,* 

 *3ت
22509 

الدحرجة بالوجه  3
الداخلي والخارجي من 

القدم والتمريرة 
 القصيرة

452506 532444 40265, 622229 
52,4,* 

 *1ت
42962 

 
162624* 

 *1ت
325,6 

 
,2556* 

 *2ت

122562
* 
 *3ت

520,5 

 م(29الركض السريع ) 4
32322 32565 32453 32,56 

 
92245* 

 *1ت

92131 
 

92534* 
 *1ت

92114 
 

922,0* 
 *2ت

92493* 
 *3ت

92145 

 22246 22560 22446 22546 الوثب الطويل 5
921 
 

92223* 
 *3ت

923* 
 *1ت

92323* 
 *3ت

922* 
 *2ت

92523* 
 *3ت

921,0 

 2453, 52049 2126, 523,4 م( حواجز39ركض ) 6
92542* 

 *1ت
92556* 

 *1ت
12960* 

 *1ت
921,6 

 
92325 

 
92513* 

 *3ت
92400 

 (ججولة السسارسة السوزعةلسرمحة السجسوعة التجخيبية ااولى )الفخ  السعشوي  *5ت
 (ججولة السسارسة السكثفةلسرمحة السجسوعة التجخيبية الثانية )الفخ  السعشوي  *2ت
 الثالثة )ججولة السسارسة العذوائية(  لسرمحة السجسوعة التجخيبية* الفخ  السعشوي 3ت
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مشاقذة الشتائج 3-0  
  لمسجسهعات التجريبية الثالث والبعدي القبمي االختبارين بين الفروق  نتائج مشاقذة 3-0-4  

 االنجاز  لعدد من ميارات كرة القدم وألعاب القهى  في والسجسهعة الزابظة
أن ىشاك فخوقًا معشوية بين االختبارين القبمي والبعجي لمسجسوعات التجخيبية  (9، 8) اوليتبين من الجج

ولسرمحة االختبار  ،الثالث والسجسوعة الزابصة لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب القوى في االنجاز
سبب ذل  إلى خروصية البخامج  انويعدو الباحث ،لمبحثول البعجي وىحا يحقق صحة الفخض اال

السدتخجمة في ىحه السجسوعات التي تتصمب فتخات راحة بين التكخارات وبين التسارين خالل الوحجة 
قت االداء أو اكثخ من ذل  التعميسية الواحجة ، وىحه الخاحة تكون اقل من وقت ااداء أو أكثخ من و 

)السوزع  اوبييمما تتسيد بو ججولة السسارسة بأس اوحدب نوع وعجد السسارسات وفتخات الخاحة الواحجة وىح
والسكثف(، مسا أثخ بذكل ايجابي بجوره وبجاللة نتائج االختبار البعجي عمى تحدن االنجاز لعجد من 

ىحه ااساليب ساعجت الستعمسين عمى إدراك العالقات ميارات كخة القجم وألعاب القوى  "فزاًل عن أن 
أن تمقي الستعمسين السعمومات الالزمة عن السيارة عجة مخات ساعجتي  في تكوين و بين عشاصخ السيارة إذ 

الترور ااولي عن الحخكة ث  يبجأون في محاوالت ااداء ااولية ومع استسخار السحاوالت والتكخارات 
( حيث يعتسج الوصول الى االنجاز لمسيارات 566، 2665اإلتقان" .)رشيج،  يرل ااداء إلى مخحمة

فزاًل عن ذل  يحكخ)شمر ومحسود( " ان عسمية تعم  ميارة  ،الحخكية والفعاليات عمى السسارسة والتكخار
ما ال يسكن تحكيقيا بسجخد الجافع لتعمسيا فقط ، بل يجب مسارستيا وتكخارىا مخة تمو السخة لكي يديصخ 

(، فزاًل عن "أن 529،  2666الستعم  عمى حخكاتو ويؤدييا بذكل صحيح " .)شمر ، محسود ، 
التكخار السعدز )السسارسة( يداعج الالعب عمى إتقان الحخكات الفخعية التي تسثل في مجسوعيا السيارة 

مشاسب السصموب تعمسيا0 ويحقق التشاسق بين ىحه الحخكات مسا يجعل أداءىا في تتابع صحيح وزمن 
(، كسا ان التشوع والتغييخفي التسارين وبااخز في )اسموب ججولة 55، 5978".)خاشخ، وآخخون، 

ق اداءىا والتشوع في انواع الخاحة السوجودة ما بين التسارين وتكخاراتيا يديج من ائالسسارسة العذوائية( وشخ 
وىحا يشعكذ عمى ،ل من في  السيارة دافعية ورغبة الستعمسين في اداء التسارين والتذويق لمستعم   ويدي

تحدن الجانب البجني لمستعم  وارتفاع مدتوى المياقة البجنية والحخكية كسا "تكسن أىسية التسارين في 
لإلعجاد السياري والوصول إلى التوافق ]الجقيق[ حيث ان والحخكية اإلحساء وتشسية عشاصخ المياقة البجنية 
االداري والفكخي واكتداب ربط اجداء الحخكة ومجاليا" .)محجوب التسخين يؤىل الخياضي في الجانب 

 .( ، وىح يشعكذ الى الوصل بالستعم  الى تحقيق االنجاز الجيج واليجف السصموب67-68،  2665،
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السجسهعات التجريبية الثالث والسجسهعة  بين مشاقذة نتائج الفروق في االختبار البعدي 3-0-0
 من ميارات كرة القدم وألعاب القهى االنجاز لعدد  في الزابظة
وجود فخو  معشوية بين السجسوعات التجخيبية الثالث والسجسوعة ( 55يتبين من الججول )        

ولسرمحة السجسوعات التجخيبية الثالث وبيحا ميارت كخة القجم وألعاب القوى الزابصة في عجد من 
أن البخامج التعميسية التي نفحت أساليب ججولة  ذل  انويعدو الباحث ،لمبحثثاني يتحقق صحة الفخض ال

السسارسة )السوزعة والسكثفة والعذوائية( ت  في أثشاء التصبيق العسمي لمتسارين الخاصة باانجاز 
أثشاء التكخارات ، ففي )أسموب ججولة السسارسة السوزعة( كانت ىشاك في وااختالف في فتخات الخاحة 

لشذاط وأداء التكخارات التالية مسا أثخ ايجابيا في تحدين اانجاز ، في فتخات راجة مشاسبة استعادة ا
حين كانت فتخات الخاحة قميمة في )أسموب ججولة السسارسة السكثفة( بين التكخارات مسا يؤدي الى اداء 

ان وأدى ذل  الى تحدين االنجاز لجى أفخاد العيشة ، في حين ك،التكخار التالي مع بجاية أستعادة الشذاط 
التشوع واانتقال بين مختمف التسارين اداء التكخارات ىي فتخة الخاحة السشاسبة  في )أسموب ججولة 

وأدى ذل  الى تحدين االنجاز لجى أفخاد العيشة ، كل ذل  أدى الى التحدن في ،السسارسة العذوائية( 
ابصة )باالسموب الستبع في االنجاز لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب القوى مقارنة مع السجسوعة الز

السجرسة( التي كانت  فتخة الخاحة بين تكخارات التسخين شويمة نوعاً  ما مسا أدى الى السمل والفتور من 
 .قبل أفخاد العيشة عشج اداء التكخار التالي

كسا كانت الفخو  معشوية لسرمحة السجسوعة التجخيبة االولى التي نفحت البخنامج التعميسي       
اص )بأسموب ججولة السسارسة السوزعة( عشج مقارنتيا مع السجسوعة التجخيبية الثانية التي نفحت الخ

البخنامج التعميسي الخاص )بأسموب ججولة السسارسة السكثفة( في ميارة )الجحخجة بالوجو الجاخمي 
الجاخمي والخارجي  والخارجي من القجم( وميارة )التسخيخة القريخة بباشن القجم( وميارة )الجحخجة بالوجو

 .والتسخيخة القريخة بباشن القجم( في االنجاز لعجد من ميارات كخة القجم 
كسا كانت الفخو  معشوية ولسرمحة السجسوعة التجخيبية االولى التي نفحت البخنامج التعميسي         

انية التي نفحت الخاص )بأسموب ججولة السسارسة السوزعة( عشج مقارنتيا مع السجسوعة التجخيبية الث
م((  وكان 26البخنامج التعميسي الخاص )بأسموب ججولة السسارسة السكثفة( في فعالية )الخكس الدخيع )

الفخ  معشوي ولسرمحة السجسوعة التجخيبية الثالثة التي نفحت البخنامج التعميسي الخاص )بأسموب ججولة 
ة الثانية التي نفحت البخنامج التعميسي الخاص السسارسة العذوائية( عشج مقارنتيا مع السجسوعة التجخيبي

م( 36اما في ما يخز فعالية )ركس )،)بأسموب ججولة السسارسة السكثفة( في فعالية )الوثب الصويل( 
حواجد( كان الفخ  معشوي لسرمحة السجسوعة التجخيبية االولى التي نفحت البخنامج التعميسي الخاص 

عشج مقارنتيا مع السجسوعتين التجخيبيتين الثانية والثالثة التي نفحتا )بأسموب ججولة السسارسة السوزعة( 
البخنامجين التعميسيين الخاصين )بأسموبي ججولة السسارسة السكثفة والعذوائية( في االنجاز لعجد من 

 ومن خالل ىحه الشتائج التي توصمشا الييا  احظشا ان السجسوعة التجخيبية االولى،فعاليات العاب القوى 
)بأسموب ججولة السسارسة السوزعة( ىي االفزل وتمييا السجسوعة التجخيبية الثالثة )بأسموب ججولة 
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وبحل   ،ومن ث  السجسوعة الثانية )بأسموب ججولة السسارسة السكثفة( باافزمية،السسارسة العذوائية( 
تفو  السجسوعة التجخيبية االولى التي استخجمت )اسموب ججولة السسارسة السوزعة( في  انيعدو الباحث

، التسخيخة القريخة بباشن من القجم كل من ميارات كخة القجم الثالث )الجحخجة بالوجو الجاخمي والخارجي
جد( ومع م( حوا36م( وركس )26القجم، الجحخجة والتسخيخة( وفعاليات ألعاب القوى )الخكس الدخيع )

ال أن فتخات الخاحة إصعوبة السيارات والفعاليات التي ُأديت  والتي ل  يتعخض الصالب لقد  مشيا سابقًا 
الكافية بين التكخارات ساعجت عمى عسمية استخجاع السعمومات وتثبيتيا والتييئة الحىشية السشاسبة بين 

و الصبيعي بعج أستخجامو لسجاميع تكخار وَاخخ كحل  أعصت الوقت الكافي بعودة الستعم  الى وضع
عزمية كبيخة في اداء التسخين ث  استخجاع نذاشو وشاقاتو من أجل الكيام بااداء الرحيح والدمي  
بتوافق عالي في التكخار التالي بعيجًا عن الذعور بالتعب والسمل والتخكيد عمى كيفية أداء كل ميارة من 

ب القوى، وىح ما يؤكجه )العيدوي( " بأن فتخات الخاحة السوجودة ميارات كخة القجم الثالث أوفعاليات ألعا
في التسخين السوزع تبعج السمل والتعب والشديان عن الستعم  وأنيا تثبت ما يتعمسو الفخد ىحا إلى جانب 

(  36،  2663تججد نذاط الستعم  بعج فتخات االنقصاع وإقبالو عمى التعم  باىتسام أكبخ " .)العيدوي ، 
ي ما يخز تفو  السجسوعة التجخيبية الثالثة التي استخجمت )اسموب ججولة السسارسة العذوائية( اما ف

سبب ذل  الى أن عذوائية التسارين وأداء التكخارات بذكل  انفي فعالية  )الوثب الصويل(  فيعدو الباحث
النجاز لفعالية متشوع واستجعاء بخامج حخكية ججيج وفي كل تسخين وتكخار ساعجت في تحدين مدتوى ا

يد بين السيسات )التسارين السختمفة يكحل  ىحا التشوع يعصي القجرة لمستعم  عمى التس،)الوثب الصويل( 
لمسيارة الواحجة( واعصاء معشى لكل ميسة في الحاكخة من أجل اعصاء الحمول السشاسبة التي تخجم الواجب 

سا أن فتخات الخاحة التي تتخمل تكخارات خروصًا إذ كانت الفعالية ججيجة عمى الستعم  ك ،الحخكي
التسارين كان أكبخ من زمن التكخار الواحج وىحا ما يعصي الوقت الكافي لمستعم  عمى االستعجاد الجيج 

فزاًل عن  ،والقجرة عمى استجعاء البخامج الحخكية الستشوعة لمتعخف والتسييد بين السيسات السختمفة 
جود عشج التغييخ بين التكخارات حيث يؤدي الستعم  السيسة االولى تمييا وجود عشرخ التذويق وااثارة السو 

ما ُيذيخاليو  االسيسة الثالثة ث  العودة الى السيسة الثانية أو االولى خالل الوحجة التعميسية الواحجة ، وىح
سى بل التكخار )العيدوي( أن " الستعم  يحتاج إلى تكخار ااداء و أن ىحا التكخار ليذ التكخار اآللي ااع

السوجو ان التكخار ااص  اآللي ال فائجة فيو و أن التكخار الدمي  ىو القائ  عمى أساس تخكيد االنتباه 
( اما ما يخز السجسوعة التجخيبية الثانية التي  34،  2663)العيدوي ،  ،والسالحظة الجقيقة 

ى االفزمية بين السجسوعات أستخجمت )أسموب ججولة السسارسة السكثفة( فكانت االقل في مدتو 
ذل  الى "أن  انالتجخيبية الثالث في االنجاز لعجد من ميارات كخة القجم وألعاب القوى ويعدو الباحث

التسخين السكثف يولج تعبًا بجنيًا لجى الحين يؤدون التسخين ، وىشاك افتخاض ثانًي بأن التسخين السكثف 
داء والستعمقة اعزاء الجد  مع حجوث تأثيخ قميل يفزي إلى حرول نوع من التأثيخات السعيقة لل

عمى التعم  ، ويفتخض حرول تشاقس في تأثيخات إعاقة عسل أعزاء الجد  خالل فتخات الخاحة" 
(  حيث إن قرخ فتخات الخاحة بين التكخارات يولج عامل التعب لجى 257-256، 2666.)محجوب، 
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لسبتجئين ويفزل استخجامو مع أصحاب السدتوى العالي الستعم  ، كسا أن ىحا االسموب ال يتالئ  مع ا
بدب كثافة التسارين التي ُتعصى وبخاحة قميمة ال تدج الشقز الحاصل في مرادر الصاقة التي تتشاقز 

 .تجريجيًا لمكيام بالسيسة أو التسخين
 االستشتاجات 1-4
فة والعذوائية( والبخنامج الخاص . اثخت البخامج التعميسية الخاصة بأساليب الججولة )السوزعة والسكث 5

ايجابيا في االنجاز  لعجد من ميارات كخة القجم  بالسجسوعة الزابصة )االسموب الستبع في السجرسة(
 وألعاب القوى لجى شالب الرف االول الستوسط .

. تفوقت السجسوعة التجخيبية االولى التي استخجمت اسموب ججولة السسارسة )السوزعة( في االنجاز  2
 في كل من 

م ( عمى السجسوعة التجخيبية الثانية 26)الجحخجة بالكخة والتسخيخة القريخة والجحخجة والتسخيخة وركس -أ
بصة التي استخجمت االسموب الستبع التي استخجمت اسموب ججولة السسارسة )السكثفة( والسجسوعة الزا

 في السجرسة
 م( حواجد( عمى السجسوعتين التجخيبيتين الثانية والثالثة والسجسوعة الزابصة.36)ركس ) -ب
. تفوقت السجسوعة التجخيبية الثالثة التي استخجمت اسموب ججولة السسارسة )العذوائية( في االنجاز  3

 ع الثالث .في  )الوثب الصويل( عمى باقي السجامي
التهصيات 1-0  
. العسل عمى توجيو مجرسي التخبية الخياضية عمى امكانية استخجام اساليب ججولة السسارسة الثالث  5

)السوزعة والسكثفة والعذوائية( والتي نفحت ضسن البخامج التعميسية في االنجازلعجد من االلعاب الفخدية 
 والفخقية لصالب الرف االولى الستوسط .

لتاكيج عمى استخجام اسموب ججولة السسارسة السوزعة في االنجاز لاللعاب الفخقية في ميارات .  ا 2
)الجحخجة بالجدء الجاخمي والخارجي، والتسخيخة القريخة( )والجحخجة والتسخيخة( ولاللعاب الفخدية في 

 م( حواجد( 36م، وركس )26فعاليات) ركس 
 رسة العذوائية في االنجاز )الوثب الصويل(. . التاكيج عمى استخجام اسموب ججولة السسا3
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