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The Effect Of Transfer Of Learning For All Types Of Pass Skill In The Near And Far 
Shooting In Football 

Lecturer.Dr. Nawfel. F. Rashid 

ABSTRACT 
-The aims of the study was the following  : 

1-To explore The effect of transfer of learning for all types of pass skill in the  
near and far shooting in football 
2-To explore differences in the subsequent test between two group for The effect of transfer of 
learning for all types of pass skill in the near and far shooting in football 
- The researcher hypothesizes the following  : 
1- There were no differences of significant nature between the results of the pre and subsequent 
tests for research two group   
2- There are no significant differences between the two practice and standard groups in the near 
and far shooting skill in the subsequent test. 
- The researcher has used the trail procedure due to its appropriateness and the nature of the 
research problem. Accordingly,  the first(that is trial) group learns the skill of the types of the pass, 
as the first task, over(6) training sessions, the near and far shooting skill, as second task, over 
another (6) training sessions. The standard group, on other hand, learns something which has no 
relationship with the near or far shooting skill, as the as the first task, over(6) training sessions, 
followed by learning the near and far shooting skill, as second task, over (6) training sessions also, 
and the test will be in the second task (near and far shooting skill). 
- The sample of the research is represented by the first-year students of the college of sport 
education /university of Mosul for the year 2008-2009 they are (42) students divided into two groups 
of (21) students each. The equality and homogeneity  processes have been carried out between the 
two groups in the following growth variables (weight, age and tallness) and some elements of 
physical and motor fitness of the football players, in addition to conducting the equality in some 
basic skill in football. 
- The following statistic means(arithmetical mean, standard deviation , and T-test) will be used, as 
well as using  equations of the learning effect including ( absolute transition degree, transition 
degree by means of regulation, transition degree by means of the maximum possibility, and 
transition degree by means of the balanced measurement). 
- The researcher concluded the following : 
1- There are significant differences between the two experimental and standard groups .The 
experimental group manifested better result in making use of the exercises of the first task to 
facilitate the second task.  
2- The experimental group achieved standard of transition than the standard groups concerning the 
degrees and percentages of transfer of  the effect of learning ( the absolute, commitment , ultimate 
probability and balanced analogy). 
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  :ریف بالبحث التع-١
  :المقدمة وأهمیة البحث١-١
    تـــأثر الـــتعلم الحركـــي فـــي الـــسنوات األخیـــرة بالتقـــدم العلمـــي والتقنـــي إلـــى حـــد كبیـــر ، إذ اتخـــذت العملیـــة      

التعلیمیة والتدریبیة شكًال وتنظیمًا یتفق مع التطور الجدید في األسالیب والوسائل المستخدمة في كلل مـن العملیتـین، إذ 
العدید من الوسائل الجدیدة والحدیثة التي یمكن من خاللها دفع العملیة التعلیمیة والتدریبیة التي یمثـل كـل منهـا أظهرت 

ــــرة والمتنوعــــة ــــتعلم الحركــــي الكثی ــــات ال ــــة مــــن نظری ــــًا لنظری ــــوًى تطبیقی ــــتعلم احــــد ،مــــضمونًا ومحت ــــر ال ــــال اث  ویعــــد انتق
مد مبادئ االنتقال مما كتـب فـي مجـال البحـوث التربویـة والنفـسیة، الموضوعات التي الزال البحث فیها مستمرًا ، إذ نست

ولتعــدد المهــارات والفعالیــات الریاضــیة وارتبــاط بعــض منهــا بــاألخر فــي مــسار الحركــة أو شــكلها أو جــزء مــن أقــسامها 
(  الــتعلم ومراحلهــا البــد للبحــث عــن البدایــة التــي تخــدم مــا یلیهــا مــن حركــات ومهــارات ، وهــذا مــا نــسمیه بانتقــال اثــر

، فانتقال اثر التعلم بالرغم من أنها نـشأت فـي البدایـة ضـمن سـیاق علـم الـنفس التربـوي إال أنهـا التـزال تحتـل ) التدریب 
مــــساحة جوهریــــة فــــي الدراســــة بالنــــسبة للعلمــــاء النفــــسانیین والمعــــالجین ومــــدربي اللیاقــــة البدنیــــة ، فقــــد ذكــــر كــــل مــــن 

)McGeoch & Irion  (  نقـًال عـن )بأنـه بعـد قـدر قلیـل مـن الـتعلم وبوقـت مبكـر مـن حیـاة الفـرد ، فـان ) " ي سـعود
ـــــال  ـــــأثر باالنتق ـــــتعلم یت ـــــذي تعلمـــــه ســـــابقًا مـــــن المـــــادة ، أي أن كـــــل ال ـــــاج النظـــــام ال ـــــتعلم هـــــي نت ـــــة مـــــن ال   " كـــــل حال

مــه فــي فمــن الــضروري أن یكــون لــدى المــتعلم خلفیــة تامــة عــن الــتعلم لكــي یــستفید ممــا تعل ). ٢ ، ١٩٩٦ســعودي ، ( 
إن .الحیــاة ولكــي یخــدم الــتعلم الجدیــد ، فــالمتعلم یحتــاج إلــى خبــرة مكتــسبة كلمــا ازدادت كانــت هادفــة ویــزداد اثــر الــتعلم 

الطریقة التي یتم بها تعلـم أمـر معـین تـسهم فـي سـهولة أو صـعوبة انتقـال اثـر الـتعلم ، وهـي إحـدى أكثـر الظـواهر التـي 
جوهرهـا امتـداد للقـدرات علـى تطبیـق المـواد والمهـارات التـي اكتـسبت واحـتفظ بهـا ینبغي االهتمام بها في الـتعلم الن فـي 

علــى مجــال غیــر الــذي اكتــسب فیــه ، وعلــى هــذا األســاس یهــتم المربــي أو المــدرس عنــد توجیهــه عملیــة الــتعلم بمــشاكل 
  ).٧٩، ١٩٧٢ریان ، (  االكتساب واالحتفاظ أو انتقال اثر التعلم والتدریب

م مــن األلعــاب التــي تمتــاز بكثــرة مهاراتهــا األساســیة وتنوعهــا ، فــضًال عــن ارتباطهــا بالجانــب وتعــد كــرة القــد   
العب كرة القـدم ، فقـد زاد االهتمـام فـي بالنسبة لالمعرفي والبدني والخططي والنفسي ، وبسبب األهمیة الكبیرة للمهارات 

فــع الكثیــر مــن البــاحثین للقیــام بــالبحوث والدراســات  هــذه المهــارات لغــرض اكتــسابها وٕاتقانهــا بدرجــة عالیــة ، ممــا دتعلــیم
ومــادة كــرة القــدم هــي واحــدة مــن المــواد  ، المــستویاتأفــضل وأنــسب الطرائــق للنهــوض بهــا والوصــول إلــى أفــضلإلیجــاد 

التــي یتــضمنها منهــاج كلیــات وأقــسام التربیــة الریاضــیة ، والتــي تــشتمل علــى عــدد مــن المهــارات األساســیة ینبغــي علــى 
أن یتعلمهــا ویتقنهــا بــشكل جیــد بغیــة رفــع المــستوى الریاضــي ، ولتحقیــق ذلــك األمــر البــد مــن االعتمــاد علــى الطالــب 

الخبـراء والمختــصین فـي وضــع البـرامج التعلیمیــة والتدریبیـة بــصورة مقنعـة معتمــدًة علـى األســلوب العلمـي فــي تخطیطهــا 
 وتعـد عملیـة انتقـال اثـر الـتعلم مـن العملیـات المهمـة ،وتنفیذها من اجل رفع المستوى وضمان تحقیق األهداف التعلیمیة

أو الریاضــیة ، ممــا یحــتم تنظــیم الفعالیــات والنــشاطات والمهــارات وذات فاعلیــة ســواء فــي العملیــة التربویــة أو التعلیمیــة 
  .لكي تستثمر انتقال اثر التعلم

 مهـارة التهـدیف القریـب والبعیـد فـي ومن هنا تكمن أهمیة البحث فـي دراسـة انتقـال اثـر تعلـم مهـارة التمریـرة فـي  
  .لعبة كرة القدم لدى طلبة المرحلة األولى في كلیة التربیة الریاضیة 
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  : مشكلة البحث٢-١
ف مــن العملیــة التعلیمیــة بأقـــل تتطلــب عملیــة الــتعلم الحركــي اســتخدام أســالیب تــضمن الوصــول إلــى الهــد        
لمهمـة فـي مجـال تعلـم المهـارات الحركیـة الریاضـیة فهـو مـن المواضـیع ، فانتقـال اثـر الـتعلم یعـد مـن الموضـوعات اجهد

التي تناولتها العدید من البحوث والدراسات إال أنها لم تغطي مساحة كافیـة مـن البحـث فـي الجوانـب الحركیـة واقتـصرت 
حـوث رغـم تعـدد على فعالیات ومهارات  محدودة في األلعاب الریاضیة فلعبـة كـرة القـدم لـم تحظـى بنـصیب وافـر مـن الب

  :وتبرز مشكلة البحث في اإلجابة على السؤال األتي . وتنوع مهاراتها 
  .   هل أن تعلم مهارة التمریرة بأنواعها بالقدم سیؤثر إیجابًا أم سلبًا في تعلم مهارة التهدیف القریب والبعید بالقدم

  : هدفا البحث٣-١
اعهــا بالقــدم علــى مهــارة التهــدیف القریــب والبعیــد فــي لعبــة كــرة الكــشف عــن انتقــال اثــر تعلــم مهــارة التمریــرة بأنو ١-٣-١

  .القدم
الكـــشف عـــن الفـــروق فـــي االختبـــار البعـــدي بـــین مجمـــوعتي البحـــث النتقـــال اثـــر تعلـــم مهـــارة التمریـــرة بأنواعهـــا   ٢-٣-١

  .       بالقدم على مهارة التهدیف القریب والبعید في لعبة كرة القدم
  : فرضا البحث٤-١
  .توجد فروق ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي لدى مجموعتي البحث ال  ١-٤-١
فـي  مهارة التهـدیف القریـب والبعیـد توجد فروق ذات داللة معنویة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة فيال  ٢-٤-١

  .االختبار البعدي 
  : مجاالت البحث٥-١
  .جامعة الموصل/ لى بكلیة التربیة الریاضیة طالب المرحلة األو :  المجال البشري١-٥-١
  ١٦/٤/٢٠٠٩ ولغایة ١٩/٢/٢٠٠٩:  المجال الزماني٢-٥-١
  .ملعب جامعة الموصل :  المجال المكاني٣-٥-١
  :السابقة اإلطار النظري والدراسات -٢
  : اإلطار النظري١-٢
  :التعلم انتقال اثر١-١-٢

لعملیــة ، ویعــد جــزءًا مهمــا مــن العملیــة التربویــة ، إذ انــه یظهــر إن نقــل اثــر الــتعلم منتــشر فــي حیاتنــا الیومیــة ا  
عندما یستخدم تعلم سابق أو معلومات سابقة في أداء واجبـات أو مهـارات جدیـدة كمـا یمكـن اسـتخدام مفهـوم اثـر الـتعلم 

یلــة مــن وانــه بعــد مرحلــة قل. فــي المجــال الریاضــي عنــدما یــستطیع العــب التــنس النــاجح أن یكــون العــب طاولــة نــاجح 
التعلم في بدایة حیاة الفرد فان كل تعلم جدید أو وظیفة جدیدة أو واجب جدید یكـون قـد بنـي علـى مفـاهیم معروفـة للفـرد 

   ) ١ ، ٢٠٠٦خیون ، وعلي ، ( حیث أن التعلم یتأثر بالنقل
معلومـات أو عـادات  اكتساب معلومات عدیدة أو عادات أو مهارات معینـة یـؤثر فـي اكتـساب “فاالنتقال اثر التعلم هو 

 عنــدما یــؤثر تعلــم فــي موقــف معــین “بأنــه ) االزیرجــاوي (  وعرفــه ،  )٢٨٤ ، ١٩٧٠راجــح ،  ( ”أو مهــارات أخــرى 
   ).١٤٢ ، ١٩٩١االزیرجاوي ،  ( ”على عمل أو أسلوب جدید 

   ”هارة السابقة استثمار تعلم سابق لمهارة معینة في تعلم مهارة جدیدة تكون مشابهة للم“ بأنه ) خیون ( وعرفه 
   ).١٠٨ ، ٢٠٠٢خیون ، ( 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ............انتقال اثر تعلم مهارة التمريرة بأنواعها يف التهديف القريب والبعيد يف لعبة كرة القدم
 

 ٥

  :أنواع نقل اثر التعلم ٢-١-٢
  :النقل حسب نتیجة التعلم١-٢-١-٢
هو النقل الـذي یحـدث عنـدما یـؤدي التـدریب أو الـتعلم لعمـل مـا إلـى تـسهیل أداء عمـل الحـق ، وهـو : النقل االیجابي-أ

ن أو تطــویر مهــارات أخــرى والعمـل علــى ســرعة وســهولة مـساهمة مهــارة معینــة ســبق وان تـم تعلمهــا واكتــسابها فــي تكـوی
  .تعلمها واالرتقاء بها ، أي أن التعلم السابق یسهل التعلم الجدید 

یعنـــي أن نقـــل اثـــر فعـــل مـــا یعطـــل فعـــل أخـــر ، إذ أن عملیـــة النقـــل تحـــدث كلمـــا أثـــرت قابلیـــات أو : النقـــل الـــسلبي-ب
 ، أو تغییــر قابلیــات الــشخص أو معلوماتــه ، وبهــذا فــان معلومــات الــشخص علــى عملیــة الحــصول علــى قابلیــات جدیــدة

  .علمیة النقل یمكن أن تكون سلبیة إذا عرقلت قابلیاتنا في لعبة معینة تعلم لعبة جدیدة
أو تــساوي ) الــتعلم الجدیــد ( علــى المهمــة الثانیــة )الــتعلم الــسابق ( وهــو عــدم تــأثیر المهمــة األولــى : النقــل الــصفري -ج

 رب والموجــب ، أو أن الــتعلم األول الیقــدم أي مــساعدة وال یعیــق فــي حــاالت الــتعلم الجدیــدة ، وال یــؤثأثــار النقــل الــسال
  . سلبًا أو إیجابًا ، وهو بهذا یعد انتقاًالً◌ محایدًا ، فمثًال تعلم مهارة ضرب الكرة بالرأس الیفید في تعلم السباحة

   ) ١ ، ٢٠٠٦خیون ، وعلي ، ( 
  :إلى ) سعودي(نقًال عن )  Gagne(قسمها : لتعلمالنقل حسب اتجاه ا٢-٢-١-٢
یحدث االنتقال األفقي للـتعلم عنـدما یـستخدم المـتعلم مهـارة تعلمهـا سـابقًا فـي موقـف جدیـد : النقل األفقي أو العرضي -أ

، فــي مــستوى الموقــف الــسابق نفــسه الــذي تــم فیــه الــتعلم ، ویتطلــب الموقــف الجدیــد اســتخدام المقــدرة المتعلمــة كمــا هــي 
ــتعلم بتعــدد وتنــوع المواقــف الجدیــدة التــي یــستطیع المــتعلم اســتخدام  وتقــاس قــوة وفعالیــة واتــساع االنتقــال األفقــي ألثــر ال
وتوظیــف مــا تعلــم فیهــا بطریقــة صــحیحة، وهــذا یعنــي انــه كلمــا زاد فــرص التــدریب علــى تطبیــق القــدرات المتعلمــة فــي 

  التعلم أفقیًا وعرضیاً مواقف متشابهة جدیدة ، أدى ذلك إلى اتساع قاعدة 
یحـدث االنتقـال الراسـي ألثـر الـتعلم عنـدما یـسیر الـتعلم الـسابق تعلمـًا جدیـدًا أرقـى منـه :  النقل الراسي أو العمـودي -ب

وأعلــى فــي النــسق الهرمــي للموضــوع المــتعلم ، وهــذا یعنــي أن االنتقــال هنــا یحــدث مــن تعلــم بــسیط إلــى تعلــم أخــر أكثــر 
أن االنتقـــال الراســـي یكـــون فقـــط عنـــدما تكـــون “ ) جانییـــه ( لبـــسیطة إلـــى األصـــعب منهـــا ویقـــول تعقیـــدًا أو مـــن المهـــام ا

   ).١٣ ، ١٩٩٦سعودي ،  ( ”)األعلى(جزءا من المهارة أو التعلم الجدید ) أدنى(المهارة المتعلمة السابقة 
ثـــر الـــتعلم أو العوامـــل  حـــول تقـــسیم أو تـــصنیف شـــروط االنتقـــال أاآلراءتعـــددت  : شـــروط انتقـــال اثـــر الـــتعلم٣-١-٢

   : هو كما یأتي  اآلراء اثر التعلم فبعض  في انتقالالخاصة التي تلعب دوراً 
  :الشروط الخاصة بالمتعلم وتشمل . ١

 .الذكاء  •

 .عوامل الدافعیة واالنفعالیة في التعلم  •

 : شروط خاصة بالعمل و تشمل  .٢
 ) .درجة التشابه بین المثیرات ( تعمیم المثیر  •

 ) .درجة التشابه بین االستجابات(ابة تعمیم االستج •

 .درجة التشابه في المكونات العامة  •

  :الشروط الخاصة بطریقة التعلم وتشمل  . ١

 .الفاصل الزمني بین العملین  •
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 .درجة إتقان التعلم األصلي  •

 . تنوع العمل األصلي  •

   )٤٣٩ ،١٩٨٧أبو حطب ، وصادق،.( درجة صعوبة العمل األصلي  •
  :ثرة في انتقال التعلم العوامل المؤ ٤-١-٢

 تزیــد مــن احتمــال انتقــال المعلومــات و المهــارات التــي یكتــسبها الفــرد مــن موقــف إلــى یتــأثر االنتقــال بعوامــل   
موقــف أخــر ، و فیمــا یــأتي بعــض المبــادئ التــي یمكــن أن تــساعد علــى التنبــؤ بمعرفــة متــى یحــدث االنتقــال الــتعلم ذو 

  .ثر من تعلم األصمالمعنى یزید من فرصة انتقال التعلم أك
 .اإلتقان یزید من احتمال انتقال التعلم إلى مواقف جدیدة  •

تشابه مـوقفین تـشابها كبیـرا یـسهل مـن عملیـة االنتقـال بینهمـا ، فمـا یتعلمـه الفـرد فـي أحـدهما یطبقـه بـسهولة فـي  •
 . الموقف األخر 

 .المبادئ األولیة  في االنتقال من الحقائق المنعزلة  •

 .         تقال إذا اتسعت الشقة الزمنیة بین العمل األصلي والعمل الذي ینقل إلیهیقل احتمال االن •

 )             ٢١٨ ، ٢٠٠٤أبو عالم ،( 
  : الدراسات السابقة٢-٢
 دراســـة انتقـــال اثـــر الـــتعلم فـــي بعـــض الحركـــات التمهیدیـــة علـــى أجهـــزة “): ١٩٩٦ ( ســـعودي دراســـة١-٢-٢

  ”الجمناستك
  . الحركات التمهیدیة على أجهزة الجمناستك  فة انتقال اثر التعلم في بعضهدفت الدراسة إلى معر  -
استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة مشكلة البحث ، أجریت الدراسـة علـى عینـة مـن طـالب الـسنة  -

ى مجمــوعتین طالبــُا قــسموا إلــ) ٣٠(الدراســیة الثانیــة فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة بجامعــة الموصــل والبــالغ عــددهم 
  .طالبًا لكل مجموعة) ١٥(وبواقع 

الوسـط الحـسابي واالنحـراف المعیـاري واالرتبـاط البـسیط واالرتبـاط المتعـدد ( عولجت البیانات إحصائیُا باستخدام  -
 ومعـادالت االنتقـال المطلـق واالنتقـال عـن طریـق الـضبط ودرجـة ةللعینات المرتبطة وغیـر المرتبطـ) ت(واختبار 

 .ریق االحتمالیة القصوى ودرجة االنتقال عن طریق القیاس المتوازناالنتقال عن ط

 :واستنتج الباحث مایاتي  -

 وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین المجمــوعتین األولــى والثانیــة ولــصالح المجموعــة التــي اســتخدمت فــي  •
 . الستةالمهمة األولى الحركات التي تخدم المهمة الثانیة في فن األداء على أجهزة الجمناستك

عدم وجود فروق ذات داللة معنویة بین المجموعتین األولى والثانیة فـي فـن األداء فـي الحركـات األرضـیة ،  •
 .إال أن الفرق بین المتوسطین كان لصالح المجموعة األولى

حققت المجموعة األولى نـسیب انتقـال ایجـابي اكبـر مـن المجموعـة الثانیـة عـن طریـق درجـات ونـسب انتقـال  •
 ).المطلق واالحتمالیة القصوى والقیاس المتوازن ( علم اثر الت

حقــق الطــالب مــستوى أفــضل فــي انتقــال اثــر الــتعلم فــي جهــاز العقلــة یلیــه جهــاز الحــصان ذو المقــابض ثــم  •
 .جهاز المتوازي ثم جهاز الحلق ثم جهاز حصان القفز وأخیرًا في الحركات األرضیة
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  ): ١٩٧٦( صالح الدین دراسة٢-٢-٢
  ”یب الید غیر المدربة على كفاءة الید المدربة في مهارة التصویب في كرة السلة  اثر تدر “

هدفت الدراسة إلى التعرف على تأثیر تدریب الید غیر المدربة على رفع كفاءة الیـد المدربـة فـي مهـارة التـصویب  -
  .من الثبات لطالبات كلیة التربیة الریاضیة للبنات بالقاهرة 

 التجریبي لمالئمته وطبیعة مشكلة البحـث ، أجریـت الدراسـة علـى عینـة عـشوائیة قوامهـا استخدم الباحثون المنهج -
  .طالبة لكل مجموعة) ٢٦(طالبة قسمت إلى مجموعتین ضابطة وتجریبیة وبواقع  ) ٥٢( 

ومعــادالت االنتقــال ) ت(الوســط الحــسابي واالنحــراف المعیــاري واختبــار ( عولجــت البیانــات إحــصائیُا باســتخدام  -
لق واالنتقال عن طریق الـضبط ودرجـة االنتقـال عـن طریـق االحتمالیـة القـصوى ودرجـة االنتقـال عـن طریـق المط

 .القیاس المتوازن

 : واستنتج الباحثة مایاتي -

 .ارتفاع مستوى أداء المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عنه في االختبار القبلي  •

بیــة فــي االختبــار البعــدي عنــه فــي االختبــار القبلــي ، علــى ارتفــاع عــدد التــصویبات الناجحــة للمجموعــة التجری •
 .الرغم من أن التدریب كان مخصصًا للید الیسرى 

حدوث انتقال ألثر التعلم إلى الذراع المدربة من الذراع غیر المدربة التـي خـضعت للبرنـامج التـدریبي ممـا أدى  •
  .إلى ارتفاع في مستوى المجموعة التجریبیة عن المجموعة الضابطة

  : إجراءات البحث-٣
  .استخدم المنهج التجریبي لمالئمته ومشكلة البحث: منهج البحث١-٣
  : مجتمعه البحث وعینته٢-٣

تمثــل مجتمــع البحــث مــن طــالب الــسنة الدراســیة األولــى فــي كلیــة التربیــة الریاضــیة بجامعــة الموصــل للعــام    
 ) ٥١ (لبنــات ، وتكونـــت عینــة البحــث مـــن  والبــالغ عــددهم تـــسع شــعب مــن ضـــمنهم شــعبة ل٢٠٠٩-٢٠٠٨الدراســي 

بعـد اسـتبعاد الطلبـة المـؤجلین والراسـبین والتـاركین للدراسـة . تـم اختیـارهم عـشوائیًا ) د ، هــ (طالبًا یمثلون طالب شـعبتي
  .طالبًا لكل مجموعة ) ٢١(طالبًا، تم تقسیمهم إلى مجموعتین وبواقع ) ٤٢(أصبح عدد العینة األصلي 

  :جریبي التصمیم الت٣-٣
ثـم ) مهـارة التمریـرة ( وهـي ) أ ( تم استخدام التصمیم الذي یمثل مجموعتین ، المجموعة األولى تتعلم مهـارة           

، أمـا المجموعـة الثانیـة فـال تـتعلم شـیئًا لهـا عالقـة )  مهارة التهدیف القریب والبعیـد ( األصلیة وهي ) ب ( تتعلم مهارة 
) ب ( األصلیة ، وان اختبار النقـل للمجمـوعتین سـوف یكـون فـي مهـارة    ) ب ( ا مهارة  بالمهارة األصلیة قبل تعلمه

  .یوضح التصمیم المستخدم في البحث) ١(والشكل ).١١٠ ، ٢٠٠٢خیون ، .( األصلیة التي تعلمتها المجموعتان 
  المهمة األصلیة  المهمة المنقولة  المجموعة
  )ب ( ة تعلم المهم  )أ ( تعلم المهمة   التجریبیة
  )ب ( تعلم المهمة   ــــ  الضابطة

  یوضح التصمیم التجریبي المستخدم في البحث )١(الشكل 
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  )* االستبیان-االختبار والقیاس -المقابلة :(وسائل جمع البیانات ٤-٣

  : تحدید عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة والمهارات األساسیة في كرة القدم واختباراتها١-٤-٣

احـث أسـلوب تحلیـل محتـوى المـصادر المختلفــة فـي مجـال بحثـه ، وقـد اسـتخلص الباحـث مجموعــة اسـتخدم الب   
من عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة الخاصة بكرة القدم واالختبارات الخاصـة بقیـاس تلـك العناصـر ، فـضًال عـن ترشـیح 

القـــصیرة والمتوســـطة ( رة التمریـــرة ومهـــا) القریـــب والبعیـــد ( مجموعـــة مـــن االختبـــارات الخاصـــة بقیـــاس مهـــارة التهـــدیف 
وهذه االختبارات تتمتع بأسـس علمیة من صدق وثبات وموضوعیة  ،ثم تـم إعـداد اسـتمارة اسـتبیان الملحقـان ) والطویلة 

وعرضها على مجموعة من الخبراء والمختصین في مجال كـرة القـدم والـتعلم الحركـي وطرائـق التـدریس وعلـم  ) ٢ و ١(
یوضـــحان العناصـــر البدنیـــة  ) ٥و٤( ، والملحقـــان  ) ٣( القیـــاس والتقـــویم كمـــا مبـــین فـــي الملحـــق التـــدریب الریاضـــي و 

  وبعض المهارات األساسیة واالختبارات المستخدمة في البحث والتي حصلت على موافقة المختصین 

وهــي  ٢٠٠٩/ ٣/ ٣ولغایــة  ٢٠٠٩ / ١/٣ وقــد تــم إجــراء عملیــات التكــافؤ للمــدة مــن: تكــافؤ مجمــوعتي البحــث ٥-٣
  : ، وشملت عملیة التكافؤ المتغیرات اآلتیة  البحثيوعتتعد بمثابة قیاس قبلي لمجم

 التكـافؤ بـین أفـراد عینـة البحـث فـي متغیـرات ةإجـراء عملیـتـم  :) والعمـر والطـولكتلةال(التكافؤ في متغیرات   ١-٥-٣
  )٢(رقم   والعمر والطول ، وكما في الجدوللكتلةا

   )٢(الجدول 

  ) والعمر والطوللكتلةا(المحسوبة لعینة البحث في متغیرات ) ت( وقیمة ة المعیاریت الحسابیة واالنحرافااألوساط

  المتغیرات  المجموعة الضابطة   المجموعة التجریبیة
  ع±   -س  ع±   -س

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

  ١.٥٣٨  ٦.٣٦١  ٦٦.١٩٠  ٤.٥٢٣  ٦٨.٨٠٩  كغم/ الكتلة 

  ١.١٥٩  ١.٨١٤  ١٩.٩٠٥  ١.٩١٢  ٢٠.٥٧١  سنة/ العمر 

  ١.٩٥٣  ٥.٠١٠  ١٦٩.٠٩٥  ٣.٧٤٩  ١٦٦.٤٢٨  سم/ الطول 

 ٢.٠٢) =٢-٢١+٢١ (وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة  •

فـي كـل مـن أفراد المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة  معنویة بین ذات داللة غیرد فروق و وج) ٢ ( من الجدول  
   . البحث في تلك المتغیراتيهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعتوالطول ، و   والعمركتلةال

  

                                                 
•   
   تعلم حركي              -جامعة الموصل / د عامر محمد سعودي              كلیة التربیة الریاضیة .أ -
  تعلم حركي              -جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة .       د جاسم محمد نایف الرومي.أ -
  تعلم حركي              -جامعة الموصل / د محمد خضر اسمر               كلیة التربیة الریاضیة .أ -
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 ٩

تم إجراء عملیـة التكـافؤ  :  تكافؤ مجموعتي البحث في بعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة في كرة القدم ٢-٥-٣
  )٣ (بین أفراد عینة البحث في اختبارات بعض عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة ، وكما في الجدول

البدنیة  المحسوبة لعینة البحث في اختبارات العناصر) ت( وقیمة ة المعیاریتاألوساط الحسابیة واالنحرافا) ٣(  رقمالجدول
  والحركیة المختارة

  اإلحصائیةالمعالم   المجموعة الضابطة   المجموعة التجریبیة
  العناصر البدنیة

وحدة 
 القیاس

   ع±  -س   ع±  -س

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

 ٠.١٧٣  ٣.٦٨٧  ٥٦ ٣.٤٥٨  ٥٥.٨٠٩  سم  فجاریة للرجلیناالن القوة
  ٠.٥٨٣  ٠.١٣٤  ٥.٧٨١  ٠.١٤١  ٥.٧٥٦  م  ینلرجللالقوة الممیزة بالسرعة 

  ١.٣٤٨  ٠.٠٧٤  ٣.٨٦٨  ٠.١٤٠  ٣.٩١٤  ثانیة  السرعة االنتقالیة 
  ٠.٤١٣  ٠.٢١٣  ٩.٢٤٦٢  ٠.٣٢٨  ٩.٢١١  ثانیة  الرشاقة 
  ١.٥٥١  ٢.٧٧٣    ٣.٩٠٤  ٤.٢٣٨  ٢.١٩٠٥  سم  المرونة 

 ٢.٠٢) =٢-٢١+٢١ (وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة  •

اختبـارات   فـيوالـضابطة أفراد المجموعتین التجریبیـة معنویة بین ذات داللة غیرد فروق و وج )٣( من الجدول
   البحث في تلك العناصريعناصر اللیاقة البدنیة والحركیة ،وهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعت

 تـم إجـراء عملیـة التكـافؤ بـین أفـراد عینـة البحـث فـي :تكافؤ مجموعتي البحث في بعـض المهـارات األساسـیة ٣-٥-٣
   )٤ ( في الجدولبین بكرة القدم ، وكما م المختارةاختبارات بعض المهارات األساسیة

  ) ٤ ( رقمالجدول

  االختبارات المهاریة المختارةالبحث في المحسوبة لعینة ) ت( وقیمة ة المعیاریتاألوساط الحسابیة واالنحرافا

      المعالم اإلحصائیة             المجموعة الضابطة   المجموعة التجریبیة 
  وحدة القیــاس   المهارات الحركیة

  ع±   -س  ع±   -س

  )ت(قیمة 
  المحسوبة

  ١.٢٠٠ ٣.٣١١ ٢٦.١٩٠  ٤.٣٣٤  ٢٤.٧٦٢  درجة  التمریرة القصیرة
  ٠.٧٣٤ ٢.٥٩٤ ١١.٦٦٧  ٢.٤٤٧  ١٢.٢٣٨  درجة  التمریرة المتوسطة

  ١.٢٦٠ ٧.٤٣٩ ٤٠.٣٨١  ٥.٦٧٠  ٤٢.٩٥٢  م  التمریرة الطویلة

  ١.٢٩٩ ٤.٣٧٧ ٢٥.٤٧٦  ٤.٦٤٩  ٢٧.٢٨٥  درجة  التهدیف القریب

  ١.٤٤٨ ١.٢٦١ ١١.٠٩٥  ١.٠٧٥  ١٠.٥٧١  درجة  التهدیف البعید

 ٢.٠٢) =٢-٢١+٢١ (وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیة عند نسبة خطأ ) ت(قیمة  •
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 ١٠

فـي والـضابطة  أفراد المجموعتین التجریبیـة معنویة بین ذات داللة غیرد فروق و وج) ٤ ( رقم من الجدولبینیت
  . البحث في تلك المهاراتياالختبارات المهاریة المختارة ،وهذا یشیر إلى تكافؤ مجموعت

  :الوحدات التعلیمیة  وٕاعدادتصمیم ٦-٣

ــــــى المــــــاإلطــــــالعمــــــن خــــــالل     ــــــة والدراســــــات الــــــسابقة عل ــــــاني ،  ( صادر العلمی ســــــعودي ،  )( ١٩٩٨الحی
وحـــدات التعلیمیـــة الخاصـــة بـــالمجموعتین عـــداد إقـــام الباحـــث ب) ١٩٨٧الـــصفار وآخـــرون ، )(١٩٧٨مختـــار ، )(١٩٩٦

وعرضــها علــى مجموعــة مــن المختــصین فــي مجــال الــتعلم الحركــي وطرائــق التــدریس والقیــاس والتقــویم وكــرة القــدم كمــا 
   ).٣( ح في الملحق موض

  : التعلیمیینن الخطة الزمنیة للبرنامجی٧-٣

  : التعلیمیین مایاتين      تضمنت البرنامجی

v )( وحـدات تعلیمیـة لتعلـیم مهـارة التمریـرة بأنواعهـا     و ) ٦( وحدة تعلیمیة لمجموعة التجریبیة وبواقع ) ١٢
 .وحدات تعلیمیة لتعلیم مهارة التهدیف القریب والبعید ) ٦

v )٦(  وشــرح قــوانین ومــواد كــرة القــدموحــدات تعلیمیــة ) ٦(وحــدة تعلیمیــة لمجموعــة الــضابطة وبواقــع ) ١٢ ( 
  .وحدات تعلیمیة لتعلیم مهارة التهدیف القریب والبعید

وحـدات تعلیمیتـین فـي األسـبوع ) ٢(وقد استغرق تنفیـذ البرنـامج سـتة أسـابیع ، وزعـت خاللهـا الوحـدات التعلیمیـة وبواقـع 
  یبین ذلك ) ٥(والجدول ٠دقیقة) ٩٠( مجموعة ، وكان زمن الوحدة التعلیمیة لكال األسلوبین لكل

  .توزیع الوحدات التعلیمیة على مجموعتي البحث  ) ٥ (  رقمالجدول

عدد الوحدات   المهمة األولى   المجموعة
  التعلیمیة

عدد الوحدات   المهمة الثانیة
  التعلیمیة

  ٦  تعلم مهارة التهدیف القریب والبعید  ٦  رة بأنواعهاتعلم مهارة التمری  التجریبیة
  ٦  تعلم مهارة التهدیف القریب والبعید  ٦  شرح قوانین ومواد كرة القدم  الضابطة

  یوضحان نماذج للوحدات التعلیمیة المقترحة ) ٧و٦(    والملحقان 
ســتخدام الحاســبة الیدویــة والتــي  فــضًال عــن اSPSSاســتخدم الباحــث البرنــامج اإلحــصائي  : الوســائل اإلحــصائیة٨-٣

) ت ( اختبـــار -للعینـــات المرتبطـــة) ت ( اختبـــار  -االنحـــراف المعیـــاري -الوســـط الحـــسابي :تـــضمنت الوســـائل اآلتیـــة
  ).        ٢٧٦-١٠١ ، ١٩٩٩التكریتي ، والعبیدي، .( للعینات الغیر المرتبطة

  - :ا یأتي  فضًال عن استخدام معادالت انتقال اثر التعلم والمتضمنة م
  . المطلقلدرجة االنتقا -
 .درجة االنتقال عن طریق الضبط -

 درجة االنتقال عن طریق االحتمالیة القصوى -

  ).James & Stewart . 1967 . 340-352 ( .درجة االنتقال عن طریق القیاس المتوازن -
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  : عرض النتائج ومناقشتها-٤

  :یف القریب والبعید لمجموعتي البحث لمهارة التهدنتائج االختبارین القبلي والبعدي عرض ١-٤

لمهارة  المحسوبة) ت(وقیمة  لالختبارین القبلي والبعدي األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة) ٦( رقمالجدول
  موعتین الضابطة والتجریبیةلمجل  القدمةالتهدیف القریب والبعید في كر 

    
 


 


 ¯   ¯   

     
 

  
   

 
  

 

     
 

  
   

 
  

 

وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین متوســطات درجــات االختبــارین القبلــي والبعــدي فــي ) ٦ ( رقــممــن الجــدول  
المحــسوبة لهـذه المهــارات وعلـى التــوالي ) ت (  إذ بلغــت قیمـة  التجریبی  ةمهـارة التهـدیف القریــب والبعیـد لــدى المجموعـة

 ) ١-٢١( وأمـام درجـة حریـة) ٠.٠٥ (≤الجدولیـة عنـد نـسبة خطـأ ) ت(اكبـر مـن قیمـة وهي ) ١٣.٧٨٤ ، ١١.٨٩٣(
  )٢.٠٩(والبالغة 

وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة بـــین متوســـطات درجـــات االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي فـــي مهـــارة التهـــدیف القریـــب  -١
ــــضابطة إذ بلغــــت قیمــــة  ــــدى المجموعــــة ال ــــد ل ــــوالي المحــــسوبة لهــــذه المهــــارات وع) ت ( والبعی ــــى الت  ، ٩.٢٩٥(ل

 والبالغــة ) ١-٢١ (وأمــام درجــة حریــة ) ٠.٠٥ (≤الجدولیــة عنــد نــسبة خطــأ ) ت(وهــي اكبــر مــن قیمــة ) ٨.٠٢٧
 .وهذا الیحقق صحة الفرض األول للبحث وعلیه ترفض الفرضیة الصفریة وتقبل الفرضیة البدیلة لها )٢.٠٩(

   :ي البحث لمهارة التهدیف القریب والبعیدلمجموعت ة البعدیات نتائج االختبار  ومناقشةعرض ٢-٤

المحسوبة لالختبارات البعدیة لمهارة التهدیف ) ت (  األوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة )٧( رقمالجدول 
  القریب والبعید في كرة القدم ولمجموعتي البحث 

    
 ¯ ± ¯ ± 


 

     • 
     • 

  ٢.٠٢=الجدولیة) ت ( قیمة أنعلما )  ٢-٢١+٢١ (وأمام درجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ   •      

وجود فروق ذات داللة معنویة في نتائج االختبار البعدي بین المجموعتین الـضابطة والتجریبیـة فـي  ) ٧( من الجدول   
 ٢.٦٣٣ ،٣.٨٤٥(المحـسوبة وعلـى التـوالي ) ت ( مهارتي التهدیف القریب والبعید  ولصالح المجموعة التجریبیـة إذ بلغـت قـیم 
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وهـذا ). ٢.٠٢( والبالغـة  )٢-٢١+٢١(وأمـام درجـة حریـة  ) ٠.٠٥ (≤الجدولیـة عنـد نـسبة خطـأ ) ت ( ن قیمـة وهي اكبر م) 
وللتأكـد مـن أن للمهمـة األولـى ،الیحقق صحة الفرض الثاني للبحـث وعلیـه تـرفض الفرضـیة الـصفریة وتقبـل الفرضـیة البدیلـة لهـا

  . المطلقل درجة االنتقا-١:ادالت انتقال اثر التعلم وكما یلي تأثیر على المهمة الثانیة فقد قام الباحث باستخدام مع

  المعالم اإلحصائیة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة لدرجة انتقال المطلق) ٨ ( رقمالجدول

 
 

 
¯ 

 
¯ 


 

 

     
     

  المجموعة الضابطة - المجموعة التجریبیة =   االنتقال المطلق•

 بــین المجمــوعتین الــضابطة إن درجــة االنتقــال المطلــق:دلــت نتــائج البحــث علــى مــا یــأتي  ) ٨( مــن الجــدول 
وهذا یدل علـى أن أداء المجموعـة ) ٠.٩٩٩ ، ٤.٧٦٢(والتجریبیة لمهارتي التهدیف القریب والبعید كانت على التوالي 

التجریبیــة كــان أفــضل مــن المجموعــة الــضابطة ، ولكــون الفــرق كــان لــصالح المجموعــة التجریبیــة التــي اســتخدمت فــي 
ل انتقال ایجابي ألثر الـتعلم لـدى هـذه المجموعـة أفـضل مـن االنتقـال الـذي حـصل لـدى المهمة األولى التمریرة لذا حص

  )  .قوانین ومواد كرة القدم ( المجموعة الضابطة التي استخدمت في المهمة األولى موضوعًا الیخدم المهمة الثانیة

 .درجة االنتقال عن طریق الضبط-١

  طة والتجریبیة لدرجة انتقال النسبي عن طریق الضبطالمعالم اإلحصائیة لمجموعتین الضاب )٩(الجدول 

        المعالم اإلحصائیة

  المهارة 

المجموعة 
  التجریبیة

  ¯س

المجموعة 
  الضابطة

  ¯س  

المعالجات اإلحصائیة لالنتقال 
  *النسبي  عن طریق الضبط

 عن لدرجة االنتقا
  طریق الضبط  

%  

  ٢٧.١٩٠  ٣١.٩٥٢  التهدیف القریب
  

        
١٧.٥١٣  

  ١٢.٢٨٦  ١٣.٢٨٥  التهدیف البعید
  

  

٨.١٣١  

  

  =  االنتقال عن طریق الضبط *  

  

 :دلت نتائج البحث على ما یأتي  ) ٩( رقمن الجدول م

إن درجة االنتقال النسبي عن طریق الـضبط  بـین المجمـوعتین الـضابطة والتجریبیـة لمهـارتي التهـدیف القریـب   
وهـذا یــدل علــى أن المجموعــة التجریبیـة أدت الواجــب الفعلــي بــصورة ) ١٧.٥١٣،٨.١٣١(والبعیـد كانــت علــى التــوالي 

  
   المجموعة الضابطة- المجموعة التجریبیة

                                                    ×        ١٠٠  
 المجموعة الضابطة

            ٢٧.١٩٠ - ٣١.٩٥٢  
            ×                                ١٠٠  

٢٧.١٩٠  
  

١٢.٢٨٦ -  ١٣.٢٨٥  
 ×                                           ١٠٠  

                       ١٢.٢٨٦                       
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 ١٣

أفــضل مــن المجموعــة الــضابطة ، أي أن هــذه النتیجــة تؤكــد ســابقتها فــي االنتقــال المطلــق وهــذا یعنــي حــدوث االنتقــال 
  .االیجابي ألثر التعلم لدى المجموعة التجریبیة أفضل من المجموعة الضابطة

   االحتمالیة القصوىدرجة االنتقال عن طریق -٢

  عن طریق االحتمالیة القصوى المعالم اإلحصائیة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة لدرجة انتقال النسبي) ١٠(الجدول 

المجموعة 
المجموعة   التجریبیة

  الضابطة
      المعالم 

  اإلحصائیة

  

  المهارة 
  س  س

المعالجات اإلحصائیة لالنتقال 
النسبي                         

  *عن طریق االحتمالیة القصوى

 عن لدرجة االنتقا
طریق االحتمالیة 

  القصوى

%  

  التهدیف القریب
٢٧.١٩٠  ٣١.٩٥٢  

  

        
٣٢.١٥٤  

  التهدیف البعید
١٢.٢٨٦  ١٣.٢٨٥  

  

  

١٢.٩٥٠  

  

   =●االنتقال عن طریق االحتمالیة القصوى* 

  

إن درجــة االنتقــال النــسبي عــن طریــق االحتمالیــة القــصوى بــین :لــى مــا یــأتي دلــت نتــائج البحــث ع) ١٠(مــن الجــدول   
وهذا ما یـدل ) . ١٢.٩٥٠ ،٣٢.١٥٤(المجموعتین الضابطة والتجریبیة لمهارتي التهدیف القریب والبعید كانت على التوالي 

ان االنتقـال ایجابیـًا لـصالح على أن المجموعة التجریبیـة أدت الواجـب الفعلـي بـصورة أفـضل مـن المجموعـة الـضابطة ، إذ كـ
  .المجموعة التجریبیة وهذه النتیجة تؤكد سابقتها

  

  

  

  . درجة االنتقال عن طریق القیاس المتوازن-٤

  المعالم اإلحصائیة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة لدرجة انتقال النسبي عن طریق القیاس المتوازن) ١١ ( رقمالجدول

                                                 
   عینة البحث  طبقاً لرأي الخبراء لدىختبار  التھدیف القریب من خالل اخذ أعلى درجة ال تم الحصول على الدرجة القصوى  ●
  .  سم محمد نایف الروميد جا.أ
                              د محمد خضر اسمر.أ

  

            ٢٧.١٩٠ - ٣١.٩٥٢  
 ×                                           ١٠٠  

٢٧.١٩٠- ٤٢ 

١٢.٢٨٦ -  ١٣.٢٨٥  
 ×                                           ١٠٠  

                ١٢.٢٨٦ -  ٢٠                     

  
   المجموعة الضابطة- بیةالمجموعة التجری

                             ×                             ١٠٠  
  المجموعة الضابطة-التسجیل المحتمل القصوى 
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 ١٤

        المعالم اإلحصائیة

  ة المهار 

المجموعة 
  التجریبیة

  س -

المجموعة 
  الضابطة

  س   -

المعالجات اإلحصائیة لالنتقال 
النسبي عن طریق القیاس 

  المتوازن

 عن لدرجة االنتقا
طریق القیاس 

  % المتوازن

  التهدیف القریب
٢٧.١٩٠  ٣١.٩٥٢  

  

        
٨.٠٥٢  

  التهدیف البعید
١٢.٢٨٦  ١٣.٢٨٥  

  

  

٣.٩٠٧  

 

  = ق القیاس المتوازن  االنتقال عن طری*

  
 -:دلت نتائج البحث على ما یأتي ) ١١(من الجدول 

إن درجة االنتقال النسبي عن طریق القیاس المتـوازن بـین المجمـوعتین الـضابطة والتجریبیـة لمهـارتي التهـدیف القریـب 
دت الواجــب الفعلــي وهــذا مــا یــدل علــى أن المجموعــة التجریبیــة أ) . ٣.٩٠٧  ، ٨.٠٥٢(والبعیــد كانــت علــى التــوالي 

بــصورة أفـــضل مــن المجموعـــة الــضابطة ، إذ كـــان االنتقـــال ایجابیــًا لـــصالح المجموعــة التجریبیـــة وهــذه النتیجـــة تؤكـــد 
  .سابقتها

  خالصة االنتقال المطلق والنسبي )١٢ ( رقمالجدول

 


 

 
 

 
¯ ¯ 


 

   
       

       

  -:ى مایاتيدلت نتائج البحث عل) ١٢ ( رقممن الجدول       
، فــي حــین كانــت درجــة االنتقــال المطلــق  ) ٤.٧٦٢(بلغــت درجــة االنتقــال المطلــق لمهــارة التهــدیف القریــب  -١

 ٠)٠.٩٩٩(لمهارة التهدیف البعید 

بینمـا بلغـت درجـة االنتقـال ) ١٧.٥١٣(بلغت درجة االنتقال النسبي عن طریق الضبط لمهارة التهدیف القریب      -٢
 ٠)٨.١٣١(ط لمهارة التهدیف البعید النسبي عن طریق الضب

بینمـا بلغــت ) ٣٢.١٥٤(بلغـت درجـة االنتقـال النـسبي عــن طریـق االحتمالیـة القـصوى لمهــارة التهـدیف القریـب  . ٢
 ٠)١٢.٩٥٠(درجة االنتقال النسبي عن طریق االحتمالیة القصوى لمهارة التهدیف البعید 

  
   المجموعة الضابطة- المجموعة التجریبیة

  ×                                                            ١٠٠  
 المجموعة الضابطة+ المجموعة التجریبیة 

            ٢٧.١٩٠ - ٣١.٩٥٢  
 ×                                           ١٠٠  

٢٧.١٩٠+٣١.٩٥٢ 

١٢.٢٨٦ -  ١٣.٢٨٥  
                   ×                         ١٠٠  

           ١٢.٢٨٦   +١٣.٢٨٥                    
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 ١٥

أمـا درجـة االنتقـال ) ٨.٠٥٢(لمهـارة التهـدیف القریـب بلغت درجة االنتقال النسبي عن طریق القیاس المتـوازن  . ٣
  ٠)٣.٩٠٧(النسبي عن طریق القیاس المتوازن لمهارة التهدیف البعید فبلغت 

  : مناقشة نتائج االختبارین القبلي والبعدي لمجموعتي البحث٣-٤
ین القبلـــي وجـــود فـــروق ذات داللـــة معنویـــة  بـــین متوســـطات درجـــات االختبـــار  ) ٦( إذ یتبـــین مـــن الجـــدول   

) ت( اكبــر مــن قــیم ةالمحــسوب) ت(فــي مهــارة التهــدیف القریــب والبعیــد لــدى مجمــوعتي البحــث ، إذ كانــت قــیم  والبعــدي
 أي أنهمـا أن المجموعتین استخدمتا نفـس التمـارین الخاصـة بمهـارة التهـدیفالجدولیة ، ویعزو الباحث هذه الفروق إلى 

المحــاوالت التكراریــة الكثیــرة فــي الوحــدة التعلیمیــة رة التهــدیف مــن حیــث تعرضــتا إلــى نفــس ظــروف الــتعلم بالنــسبة لمهــا
 إذ )القریـب والبعیـد ( واثقان مهارة التهدیف بنوعیهـا الواحدة وتوفر الدقة في أداءها والذي كان لها األثر الكبیر في تعلم

وتطـــویر المهــارات الحركیـــة ،  وســیلة تعلیمیـــة ذات اثــر فعــال وایجـــابي فــي حـــصول عملیــة تعلــم  والتمـــرینیعــد التكــرار
محجــوب ، )( أن مــن الـشروط الواجـب توافرهــا لحـصول عملیـة الــتعلم هـو التمـرین علــى المهـارة ) ( محجـوب ( ویـذكر 
تــساعد الالعــب علــى إتقــان الحركــات ) التمــرین(أن التكــرار المعــزز ) ( خــاطر ، وآخــرون ( ویؤكــد  ).١٨  ، ١٩٨٧

هـا فـي ءارة المطلـوب تعلمهـا ، ویحقـق التناسـق بـین هـذه الحركـات ممـا یجعـل أداالفرعیة التي تمثـل فـي مجموعهـا المهـ
   ).١٥ ، ١٩٨٧خاطر ، وآخرون ، ) ( تتابع صحیح وزمن مناسب 

  : مناقشة نتائج المقارنة بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي٤-٤
ولــصالح ) التجریبیــة والــضابطة ( بــین مجمــوعتي البحــث وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة  ) ٧( مــن الجــدول  

) ت ( وهــي اكبــر مــن قیمــة  ) ٢.٦٣٣ ،٣.٨٤٥( المحــسوبة علــى التــوالي ) ت(المجموعــة التجریبیــة ، إذ بلغــت قیمــة 
  ).٢.٠٢( والبالغة  )٢-٢١+٢١(وأمام درجة حریة  ) ٠.٠٥( ≤الجدولیة عند نسبة خطأ 

دى المجموعــة التجریبیــة التــي اســتخدمت الحركــات والتمرینــات التــي تخــدم وهــذا یعنــي أن انتقــال اثــر الــتعلم لــ  
مهمتهــا األولــى مهمتهــا الثانیــة كانــت أفــضل مــن المجموعــة الــضابطة التــي اســتخدمت فــي مهمتهــا األولــى شــیئًا التخــدم 

ــم مــواد وقــوانین لعبــة كــرة القــدم التخــدم مهــارة التهــدیف تفــوق المجموعــة ویعــزو الباحــث ،مهمتهــا الثانیــة حیــث كــان تعل
إلــى وجــود أوجــه تــشابه كبیــرة فــي البنــاء )  المهمــة الثانیــة ( التجریبیــة علــى المجموعــة الــضابطة فــي مهــارة التهــدیف 

والتـي ) التهـدیف ( والمهمـة الثانیـة ) التمریـرة ( بـین المهمـة األولـى ) القسم التحضیري والرئیسي والنهـائي (الحركي في 
الفعلـــي للمهمـــة الثانیـــة وســـاعدت علـــى  الواجـــب ة ، إذ خـــدمت وســـهلت المهمـــة األولـــىاســـتخدمتها المجموعـــة التجریبیـــ

اإلسراع في تعلمها ، إذ أن تعلم مهارة التمریرة یجعل المتعلم یستفاد من تكرار تمریناته فـي تعلمـه لمهـارة التهـدیف وهـذا 
لــة مــن حیــث تكرارهــا یــؤدي إلــى فــي أن تعلــم الحركــات المتــشابهة والمتماث ) " Gage & Berliner( یتفــق مــع رأي 

   ) Gage & Berliner , 1981 , 352 (" انتقاًال ایجابیًا إلى أقصى درجة في تعلمها 
إلى أن انتقال التعلم یحدث عندما یكون الموقفان متشابهین فقط وبـشرط ان یـدرك الفـرد هـذا ) " عیسوي(ویشیر  

ور المتشابهة وفـي األمـور التـي توجـد بینهمـا عناصـر مـشتركة أي التشابه ومداه ، وانتقال اثر التعلم یحدث بالنسبة لألم
) " الطالـب(ویـضیف  ،)٢٠٦ ، ١٩٧٣،عیـسوي"(بین ما تعلمه الفـرد فـي الموقـف األول ومـا تعلمـه فـي الموقـف الثـاني 

   . )٣٤ ، ١٩٧٦الطالب ، ( " انه كلما كثرت أوجه التشابه بین عملین كلما كثرت عملیة النقل بین هذین العملین
  :االستنتاجات والتوصیات -٥
  : االستنتاجات١-٥
  :   من خالل النتائج التي توصل إلیها الباحث یمكن استخالص مایاتي     
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 ١٦

وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث التجریبیــة والــضابطة ولــصالح المجموعــة التجریبیــة التــي  -١
 .المهمة الثانیةاستخدمت في المهمة األولى تمرینات وحركات تخدم 

حققت المجموعة التجریبیة نسب انتقـال  ایجـابي اكبـر مـن المجموعـة الـضابطة عـن طریـق درجـات ونـسب انتقـال  -٢
 )اثر التعلم المطلق والنسبي والضبط واالحتمالیة القصوى والقیاس المتوازن 

  : التوصیات٢-٥
 اإلســراع مــن عملیــة الــتعلم ولفاعلیتهــا فــي انتقــال ضــرورة اســتخدام المهــارات الحركیــة المتــشابهة التــي تــساعد علــى -١

 .اثر التعلم االیجابي

 .ضرورة مراعاة مبادئ انتقال اثر التعلم عند تطبیق المنهج الدراسي لمادة كرة القدم وللمرحلة األولى -٢

  .إجراء بحوث ودراسات متشابهة على مهارات وفعالیات أخرى -٣
  :المصادر العربیة واألجنبیة

ــــوي “ ): ١٩٩١(وي ، فاضــــل محــــسناالزیرجــــا • ــــم الــــنفس الترب  دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر ، جامعــــة ”أســــس عل
 .الموصل، الموصل

 .، دار المعارف القاهرة ، مصر٥ ،ط” علم النفس التربوي “): ١٩٨٧(أبو حطب، فؤاد وصادق ، أمال •

 األردن ، عمان، ١نشر،ط ، دار المسیرة لل” التعلم أسسه وتطبیقاته “): ٢٠٠٤(أبو عالم، رجاء محمود  •

  . مطبعة جامعة الموصل “االختبار والتحلیل بكرة القدم “ ): ١٩٩١(إسماعیل ، ثامر محسن وآخران •
واسـتخدامات الحاسـوب التطبیقـات اإلحـصائیة  “: )١٩٩٩( التكریتي ، ودیع یاسین ، والعبیـدي ، حـسن محمـد عبـد •

 .نشر ، الموصل ، دار الكتب للطباعة وال”في بحوث التربیة الریاضیة 

 ، دار الفكــــر العربــــي ، ٢ ، ط١ ج“التقــــویم والقیــــاس فــــي التربیــــة البدنیــــة “ ): ١٩٨٧(حــــسانین ، محمــــد صــــبحي •
  .القاهرة

ــــة والریاضــــیة “ ):١٩٩٥(حــــسانین، محمــــد صــــبحي • ــــة البدنی ــــي التربی ــــاس والتقــــویم ف  ، دار الفكــــر ٣ ، ط١ ج“القی
 .، القاهرةالعربي

اثــر أســلوب المنافـسات والتغذیــة الراجعــة المقارنــة فــي الرضــا الحركــي “  ): ١٩٩٨( الحیـاني ، محمــد خــضر اســمر •
  أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل“والتحصیل بكرة القدم 

 دار المعــارف ، “دراســات فــي الــتعلم الحركــي فــي التربیــة الریاضــیة “  ): ١٩٨٧( خــاطر ، احمــد محمــد وآخــرون •
 . ، لبنان بیروت

اثــر اســتخدام بعــض األجهــزة واألدوات المــساعدة فــي تعلــیم بعــض المهــارات ): ١٩٩٧(خالــد ، عبــد المعــین صــبحي •
 .األساسیة بكرة القدم  رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 

ـــر قاســـم ، الخـــشاب • ـــدم ):١٩٩٩(وآخـــران ، زهی  ، جامعـــة الموصـــل ، باعـــة والنـــشردار الكتـــب للط ،٢ ط  كـــرة الق
 .الموصل

 كـرة القـدم ـ مهـارات ـ اختبـارات ـ قـانون    دار ابـن األثیـر ):٢٠٠٥ ( یـونسمعتـز ذنـون، و زهیـر قاسـم الخـشاب ، •
  .للطباعة والنشر ، الموصل

 التعلم الحركي بین المبدأ والتطبیق ، مكتب الصخرة للطباعة ، بغداد العراق ): ٢٠٠٢( خیون ، یعرب  •

 .org.iraqacad.wwwنقل اثر التعلم   ): ٢٠٠٦(یون ، یعرب ، وعلي ، عادل فاضل خ •
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 ١٧

 . ، المكتب المصري الحدیث للطباعة والنشر ، القاهرة ٨ ط”أصول علم النفس “ ): ١٩٧٠(راجح ، احمد عزت •

لمهـارات األساسـیة بكـرة القـدم لالعبـي شـباب محافظـة نیــنوى بنـاء بطــاریة اختبـار ل): ٢٠٠١(الراوي ، مكي محمـود •
 .أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 

 .المناهج الدراسیة  ، عالم الكتاب القاهرة  ):١٩٧٢(ریان ، فكري حسن •

دیــة علــى أجهــزة الجمناســتك دراســة انتقــال اثــر الــتعلم فــي بعــض الحركــات التمهی): ١٩٩٦(ســعودي ، عــامر محمــد •
 .أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 

، دار الكتــــب للطباعــــة والنــــشر ، جامعــــة الموصــــل، ٢ ، ط١كــــرة القــــدم  ج): ١٩٨٧(الــــصفار ، ســــامي وآخــــرون  •
 .الموصل

الید المدربـة فـي مهـارة التـصویب فـي  الید غیر المدربة على كفاءة باثر تدری) :١٩٧٦(صالح الدین ، وفاء محمد •
 .كرة السلة،رسالة ماجستیرغیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات اإلسكندریة ، مصر 

  .مبادئ علم النفس الریاضي ، مطبعة الشعب ، بغداد  ):١٩٧٦(الطالب ، نزار مجید  •
ت ومبــادئ اإلحــصاء فــي المجــال االختبــارا): ١٩٨٧(عبــد الجبــار ، قــیس نــاجي ، وبسطویــسي ، بسطویــسي احمــد •

 .الریاضي مطبعة التعلیم العالي ، بغداد 

ـــد الـــرحمن  • ـــة باإلســـكندریة ،  ): ١٩٧٣( عیـــسوي ، عب ـــة والتطبیـــق  ، دار الكتـــب الجامعی ـــنفس بـــین النظری ـــم ال عل
 .مصر

 . التطور الحركي مطبعة التعلیم العالي ، بغداد ، العراق ): ١٩٨٧(محجوب ، وجیه •

  دار الفكر العربي ، القاهرة األسس العلمیة في تدریب كرة القدم) : ١٩٧٨(حمود مختار ، حنفي م •
• James , deese & Stewart H . Hulse ( 1967 ) : " The psychology of learning " 3ed 

edition Meraw – Hill company. U.S.A . 
• Gage , M . L  & Berliner , D ( 1981 ) : " Education psychology " Rand McNally , 

college Pub . Co. Chicago. U.S.A . 
  
  
  
  
  
  
  
  

استبیان لجنة المختصین حول تحدید أهم عناصر اللیاقة البدنیة والحركیة المؤثرة  في تعلم المهارات   )١(رقم الملحق 
  األساسیة بكرة القدم واختباراتها

  .المحترم . ………………السید الخبیر 
 )  فـي لعبـة كـرة القـدمانتقال اثر تعلم مهارة التمریرة بأنواعها في التهدیف القریب والبعید(لموسـوم یروم الباحث إجراء البحث ا

  .السنة الدراسیة األولى /  جامعة الموصل –وعلى طالب كلیة التربیة الریاضیة . 
  -:ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودرایة في هذا المجال یرجى 
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 ١٨

  .دنیة من بین العناصر المطروحة اختیار أهم عناصر اللیاقة الب ) ١
في حالة اختیار العنصر یرجى اختیار االختبار األمثل لذلك العنصر مـن بـین مجموعـة االختبـارات البدنیـة المطروحـة  ) ٢

  ..لذلك العنصر 
 .إضافة أي عنصر لم یتم ذكره مع ذكر االختبار المناسب للعنصر المضاف  ) ٣

  -:العناصر البدنیة واالختبارات التي تقیسها 
   القوة القصوى-:اوال  

 .جهاز الدینامومیتر •

   القوة االنفجاریة للذراعین-:ثانیًا     
  .رمي كرة طبیة من وضع الجلوس على الكرسي من الثبات البعد مسافة •

   القوة االنفجاریة للرجلین -:ثالثًا 
 .الطفر العریض من الثبات •

  .القفر العمودي من الثبات •
  الیة السرعة االنتق-: رابعًا   

 .من البدء العالي) م ١٠٠( ركض  •

 ). ثوان ٦( السرعة االنتقالیة في زمن  •

 ).وضع طائر ( من بدایة متحركة )  م ٣٠( ركض  •

 ). یارد ٥٠( عدو  •

   القوة الممیزة بالسرعة -:خامسًا  
 ) . ثانیة ٢٠( ثني الركبتین ومدهما في  •

 .) ثوان ١٠( الحجل ألقصى مسافة في  •
 .ثبات من دون استخدام الذراعینالوثب العریض من ال •

 .ثالث حجالت ألكبر مسافة لكل رجل على حده •

   المرونـة-:سادسًا 
 .من وضع الجلوس ومد الركبتین ثني الجذع اماماً  •

 .من وضع االنبطاح مد الجذع خلفاً  •

 .وقوف فتحًا القدمان متباعدتان ألقصى مدى •

 .ثني الجذع إلى األمام واألسفل من الوقوف على الصندوق •

   الرشاقـة-:سابعًا 
 .الركض المتعرج بین الشواخص •

 ).م ٧( الركض بین الشواخص لمسافة  •

 .الجري المتعرج بین الموانع •

  .الجري المكوكي •
   التوافـق -:ثامنًا 

 .نط الحبل •

 .الجري •

  .الحبو •
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   الدقـة-:تاسعًا 
 .التصویب بالقدم على المستطیالت المتداخلة •

 .دقة التمریر •

  .ونه مناسبًا مع ذكر االختبار المالئم لذلك العنصرأي عنصر أخر تر *** 
  

  استبیان لجنة المختصین حول تحدید أهم االختبارات المهاریة في كرة القدم  )٢(  رقم الملحق
  .المحترم . ………………السید الخبیر 

)  فـي لعبـة كـرة القـدم ب والبعیدانتقال اثر تعلم مهارة التمریرة بأنواعها في التهدیف القری(یروم الباحث إجراء البحث الموسـوم 
السنة الدراسیة األولى ونظرًا لما تتمتعون به من خبرة ودرایـة فـي هـذا /  جامعة الموصل –وعلى طالب كلیة التربیة الریاضیة . 

  .ماً ئ مالأكثرالمجال ، یرجى تحدید أهم االختبارات المهاریة المناسبة للمهارات المذكورة ، وٕاضافة أي اختبار ترونه 
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 ٢٠

    


 
 

 

 
 
 
 
 

  
  

  اء والمختصیناسماء السادة الخبر )٣ (رقم الملحق

الوحدات   المهاري  البدني  أسماء الخبراء والمختصین  ت
  التعلیمیة

  الكلیة والجامعة  االختصاص

    جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   التعلم الحركي  ♠      د عامر محمد سعودي.أ  ١
   جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   التعلم الحركي  ♠  ♠  ♠  د محمد خضر اسمر.أ  ٢
     جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   التعلم الحركي  ♠      د جاسم نایف الرومي.  ٣
     جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   علم التدریب الریاضي    ♠  ♠  د زهیر قاسم الخشاب.أ  ٤
    جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   طرائق التدریس  ♠      د لیث محمد داؤد .م.أ  ٥
    جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   التعلم الحركي  ♠      الد عبد المجیدد خ.م.أ  ٦
     جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   القیاس والتقویم  ♠  ♠  ♠  د مكي محمود الراوي.م.أ  ٧
     جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   القیاس والتقویم    ♠  ♠  د أیثار عبد الكریم.م.أ  ٨
      جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   طرائق التدریس  ♠      د محمد شیتد أیا.م.أ  ٩

       جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   التعلم الحركي  ♠      د خالد محمد داؤد .م.أ  ١٠
      جامعة الموصل–كلیة التربیة الریاضیة   القیاس والتقویم    ♠  ♠  د سعد باسم جمیل.م  ١١
   جامعةالموصل–یریة الریاضة الجامعیة  مد  علم التدریب الریاضي    ♠  ♠  ریمد معن عبد الك.م  ١٢
   جامعة الموصل–مدیریة الریاضة الجامعیة   التعلم الحركي    ♠  ♠  م جمیل محمود.م  ١٣
   جامعة الموصل–مدیریة الریاضة الجامعیة   علم التدریب الریاضي    ♠  ♠  م هادي احمد.م  ١٤
   جامعة الموصل–مدیریة الریاضة الجامعیة   لتدریب الریاضيعلم ا    ♠  ♠  م ادهام صالح.م  ١٥

  
  
  
  
  
  

  مواصفات وٕاجراءات االختبارات البدنیة والحركیة  )٤ (  رقمملحقال
  االختبار األول

  .القفز العمودي من الثبات -:اسم االختبار 
  .قیاس القوة االنفجاریة لعضالت األطراف السفلى -:الهدف من االختبار 

  .جدار مدرج وبارتفاع مناسب ، مانیزیا  -:ستخدمة األدوات الم
  . یقف المختبر بحیث یواجه الجدار بأحد كتفیه ، بعد غمس یده في المانیزیا:إجراءات االختبار
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 ٢١

 یقوم المختبر برفع ذراعه على كامل امتدادها لعمل عالمة على الجـدار عنـد أقـصى نقطـة تـصل إلیهـا یـده ، ویجـب مالحظـة -
  .ن من على األرض ، ویسجل الرقم الذي تم وضع العالمة أمامه بعد ذلك یخفض یدهعدم رفع الكعبی

 من وضع الوقوف یمرجح المختبر الذراعین امامًا عالیًا ثم امامًا أسفل خلفًا مع ثني الـركبتین نـصفًا ثـم مرجحتهمـا امامـًا عالیـًا -
  .  یها لعمل عالمة أخرى بأصابع الیدمع فرد الركبتین للوثب العمودي إلى أقصى مسافة یستطیع الوصول إل

  -:طریقة التسجیل 
  . یعطى المختبر محاولتین تسجل له افضلهما-
 تقــاس المــسافة الواقعــة بــین العالمــة األولــى والعالمــة الثانیــة ، والتــي تعبــر عــن مقــدار القــوة العــضلیة التــي یتمتــع بهــا المختبــر -

  . )٣٧٨ ، ١٩٨٧حسانین ، .( مقاسًا بالسنتمتر
  ختبار الثاني اال

  .ثالث حجالت ألكبر مسافة ممكنة لكل رجل على حده -:اسم االختبار 
  .قیاس القوة الممیزة بالسرعة لعضالت الرجلین -:الهدف من االختبار 
  م٢٥ –م ٢٠ شریط قیاس ، ارض ملعب في حدود  -:األدوات المستخدمة 

  -:إجراءات االختبار 
ر مـسافة ممكنـة باسـتخدام الخطـوط المـستقیمة المرسـومة علـى األرض مـع االلتـزام بهـذه یؤدي المختبر ثالث حجالت بالقدم ألكبـ

  .الخطوط وعدم الخروج عنها في أثناء الحجل وعدم مالمسة أي جزء من الجسم بغیر قدم الحجل على األرض
  -:طریقة التسجیل 

                        افتین، والتسجیل بالمتر وأجزائه قیاس اكبر مسافة ممكنة للحجل بالقدم الیمنى ثم الیسرى ثم یؤخذ متوسط المس
   ).٣٤٦ ، ١٩٨٧عبد الجبار ، وبسطویسي ، ( 

  ثاالختبار الثال
  ) .وضع طائر ( م من بدایة متحركة ٣٠ركض : اسم االختبار 

  . قیاس السرعة االنتقالیة  -:الهدف من االختبار 
 ثالثة خطوط متوازیة مرسومة علـى األرض المـسافة بـین الخـط األول والثـاني  ساعة توقیت الكترونیة ، -:األدوات المستخدمة 

  )         م ٣٠( وبین الخط الثاني والثالث ) م ١٠( 
یقف المختبر خلف الخط األول عند سـماع إشـارة البـدء یقـوم بالعـدو إلـى أن یتخطـى الخـط الثالـث ویحـسب -:إجراءات االختبار 

  )م ٣٠( ي حتى وصوله إلى الخط الثالث الزمن ابتداءًا من الخط الثان
  -:طریقة التسجیل 

.( وألقرب جزء من الثانیة ) من الخط الثاني حتى الخط الثالث ) ( م ٣٠( یسجل للمختبر الزمن الذي استغرقه في قطع مسافة 
   )٣٨١ ، ١٩٩٥حسانین ، 

  
  االختبار الرابع

  .م ٧الركض بین الشواخص لمسافة  -:اسم االختبار 
  . قیاس الرشاقة  -: من االختبار الهدف

  .  ستة شواخص ، ساعة توقیت الكترونیة -:األدوات المستخدمة 
  -:إجراءات االختبار 

، ویبـــدأ ) م ١( عـــن خــط البدایــة ، وتوضــع خمــسة شـــواخص  أخــرى المــسافة بینهــا ) م ٢( یوضــع الــشاخص األول علــى بعــد 
   .الالعب بالركض السریع بین الشواخص ذهابًا وٕایاباً 
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 ٢٢

 عنــد إعطــاء اإلشــارة بالبــدء تبــدأ الــساعة بالتوقیــت مــن لحظــة االنطــالق حتــى الوصــول إلــى خــط النهایـــة -:طریقــة التــسجیل 
 )                                                                               ١٤٧ ، ١٩٩١إسماعیل ، وآخران ، .( ویحسب الزمن ألقرب جزء من الثانیة 

  االختبار الخامس
  .ثني الجذع إلى أمام واألسفل من الوقوف على الصندوق  -:اسم االختبار 

  .قیاس مرونة العمود الفقري وعضالت خلف الفخذ  -:الهدف من االختبار 
  . مسطرة مدرجة ، صندوق مثبت على األرض  -:األدوات المستخدمة 

مرتفع مع ضم القدمین ومد الـركبتین كـامًال ویثنـي الجـذع إلـى األمـام واألسـفل یقف المختبر على الصندوق -:إجراءات االختبار 
محـاوًال تمریــر أطــراف أصـابع الیــدین فــي مـستوى اقــل مــن سـطح الــصندوق والثبــات فـي هــذا الوضــع لحـساب القــراءة بالــسنتمتر ، 

  .  بالسالب أو بالموجب وذلك عن مستوى سطح الصندوق
  -:طریقة التسجیل 

  . أطراف األصابع مستوى سطح الصندوق كانت القراءة بالسالب وبالسنتمتر  إذا لم تصل-
  )١٩٨٧,٣٩٨،وبسطویسي،عبد الجبار ( إذا تخطت مستوى السطح إلى األسفل كانت القراءة بالموجب وبالسنتمتر -

  مواصفات وٕاجراءات االختبارات المهاریة  )٥( رقمملحق ال
  االختبار األول

  . على المستطیالت المتداخلة التهدیف -:اسم االختبار 
  .  قیاس دقة التهدیف القریب -:الهدف من االختبار 
  . أقدام من منتصف خط البدایة ، ساعة إیقاف الكترونیة ) ٩( على بعد ) ٣(كرة قدم عدد  -:األدوات المستخدمة 

  -:إجراءات االختبار 
  :ادها كاألتي ترسم أربعة أهداف مستطیلة على حائط أملس عمودي على األرض أبع

   قدم٦×٢المستطیل األول     
   قدم١٢×٤المستطیل الثاني     
   قدم١٨×٦المستطیل الثالث    
   قدم٢٤×٨المستطیل الرابع    

قدمًا من الهدف ، یقف الالعب ومعه الكرة خلف خط البدایة وعنـدما یعطـى إشـارة البـدء ) ٢٠(یرسم خط مواٍز للحائط على بعد 
اكبر عدد من المرات خالل ) قدم٦×٢(لكرة بإحدى قدمیه نحو الحائط محاوًال تصویبها نحو الهدف الصغیر یقوم الالعب بركل ا

  ثانیة) ٣٠(الزمن المقرر لالختبار وهو 
  -:طریقة التسجیل 

   درجة ٤ المستطیل األول    
   درجة٣المستطیل الثاني     

  المستطیل الثالث     درجتان 
  دةالمستطیل الرابع   درجة واح

  . الكرة أي من المستطیالتسصفر عندما ال تلم
  -:التوجیهات 

  .یسمح بركل الكرة بأي من القدمین -
  . لالعب بركل الكرة نحو الهدف إال بعد رجوعها إلى خط البدایةحال یسم -
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 ............انتقال اثر تعلم مهارة التمريرة بأنواعها يف التهديف القريب والبعيد يف لعبة كرة القدم
 

 ٢٣

  
  
  

  
                         ٤          ٣         ٢        ١ درجة                                                             

  
     قدم٨      ٦         ٤       ٢                       

                                                       ٦  
    ١٢  
    ١٨    
    ٢٤  

  
       قدم

  
   قدم٢٠                          

  
      

  
  

                                                                                                              البدایة                               خط                                                                                        
                 
  كرات                    الالعب                                                     

   )٣٩- ٣٨ ، ١٩٩٧خالد ،  ( یوضح اختبار التهدیف على المستطیالت المتداخلة)٢( رقمالشكل
  
  
  
  
  
  

  الختبار الثانيا  
  ) م ٢٠( من مسافة   )  كرات ٥( دقة التهدیف البعید على هدف بداخله هدف كرة ید  -:اسم االختبار 

  . قیاس دقة التهدیف البعید  -:تبار الهدف من االخ
  ،هدف كرة قدم ، هدف كرة ید یوضع داخل هدف كرة القدم)٥(كرة قدم عدد :األدوات المستخدمة

مترًا عن المرمى ، یقـوم الالعـب بتـصویب الكـرة بقـوة  ) ٢٠( توضع الكرات عند نقطة التصویب على بعد -:إجراءات االختبار 
  .     عب الحریة في استخدام الرجل األفضل وبأي جزء من القدموغیر متدحرجة على األرض ولال

  : مجموع الدرجات لخمس كرات وتحسب الدرجات كاألتي -:طریقة التسجیل 
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 ............انتقال اثر تعلم مهارة التمريرة بأنواعها يف التهديف القريب والبعيد يف لعبة كرة القدم
 

 ٢٤

١ 

  . درجات  ) ٤( الجزء األیمن من المرمى  •
  .درجات  ) ٤( الجزء األیسر من المرمى  •
  .مرمى كرة الید درجتان •
  .رجةد ) ١( ارتطام الكرة بالعمود والعارضة  •
  .درجة  ) ٢٠( مجموع درجات االختبار  •

  .  تعطى لالعب محاولتان وتحسب المحاولة األفضل-:التوجیهات 
 

                                                 
          درجة ٤  ١   ٢   ١   ٤                                               

  
  

  
  
  
  
  

            
  
  
  الالعب              

   )٩٩ ، ٢٠٠١الراوي ، ( یوضح اختبار دقة التهدیف البعید على هدف بداخله هدف كرة ید  ) ٣( رقمالشكل 
  
  
  
  
  
  
  

  االختبار الثالث
  .ركل الكرة بالقدم ألطول مسافة ممكنة  :اسم االختبار

 إلى المسافة المحصورة ألطول مسافة التمریرة الطویلة ، وقیاس قوة ودقة ركل الكرة  دقة مهارةقیاس:  الهدف من االختبار
  .ممكنة

  .، شریط قیاس ، ملعب كرة قدم) ٢(كرات قدم عدد  : األدوات المستخدمة
 یبدأ الالعب برفس الكرة بالقدم بقوة بحیث تكون الكرة طائرة بعد الرفس وألبعد مسافة ، ویكون سقوطها داخل :  األداءطریقــة

  : المحاولة صحیحة في الحاالت اآلتیة بم عرضًا ، وال تحتس)٢٠(م طوال  و)٨٠(ین المجال المحدد بین الخطین المتوازی
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 ............انتقال اثر تعلم مهارة التمريرة بأنواعها يف التهديف القريب والبعيد يف لعبة كرة القدم
 

 ٢٥

 م٦ م٤ م٢

  .الفشل في ركل الكرة -١
 .الكرة الساقطة خارج المجال -٢

  . إذا تدحرجت الكرة على األرض منذ البدایة -٣
  :  طریقة التسجیل  

   لالرض الكرةمكان لمس  بالمتر وأجزائه من خط البدایة وحتىالمسافة لالعب سجل ی - ١
 . أفضل محاولةیسجل و تعطى لالعب محاولتین متتالیتین ،  - ٢

  
  
   م٨٠

  م  ٢٠  عرض المستطیل  
 م                                                                          ٤×٤                                                                                    

                   شریط قیاس         
  

  )٢١٦ ، ١٩٩٩الخشاب وآخران ، (یوضح اختبار التمریرة الطویلة )٤ ( رقمالشكل
  عاالختبار الراب

   المتوسطةةاختبار التمریر  : اسم االختبار
   .التمریرات المتوسطة قیاس دقة   :الهدف من االختبار    

  .، بورك ، ملعب كرة قدم) ٥(د شریط قیاس ، كرات قدم عد :    األدوات المستخدمة
حیث  )٢ ، ٤، ٦(وتعطى لها درجات على التوالي ، )  م٦م ، ٤ ، م٢(رسم ثالثة دوائر متحدة المركز أقطارها ی : األداء طریقــة 

  .) م ٢٠( یكون مركز الدوائر نقطة البعد بین خط البدایة والدوائر الثالث والتي تكون بمسافة 
    :طریقة التسجیل  
  .محاوالت متتالیة ) ٥(عطى للطالب  ت-
  .تحسب عدد الدرجات التي حصل علیها الطالب من الخمس محاوالت -
 درجة ) ١ ، ٣ ، ٥( في حالة وقوع الكرة على خطوط الدوائر تعطى الدرجات التالیة وحسب تسلسل الدوائر  -

  تعتبر المحاولة فاشلة في حالة سقوط الكرة خارج الدوائر -
                                                                              

  
  

     الالعب                           درجة                               ٦                                  
  م               الكرات ٢٠                                  درجة           ٤                                  

   درجة                   ٢                         
  )٢١٣ ، ١٩٩٩الخشاب وآخران ، (  ضح اختبار التمریرة المتوسطةو ی)٥ ( رقمالشكل  

  
  االختبار الخامس

  
  الالعب ×

 الكرة
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 ............انتقال اثر تعلم مهارة التمريرة بأنواعها يف التهديف القريب والبعيد يف لعبة كرة القدم
 

 ٢٦

  اختبار التمریرة القصیرة : اسم االختبار 
   .أمتار) ١٠(سافة التمریرة القصیرة لمقیاس دقة  : الهدف من االختبار   

  ، ) ٠.٥٠ × ٢.٥٠(كرات قدم  ، مسطبة مقسمة إلى خمسة أقسـام متساویة  :  األدوات المستخدمة  
) ١٠(أمتار ، وتوضع المسطبة على بعد ) ٣(أمتار ویكون طول كل خط ) ١٠(یرسم خطان متوازیان البعد بینهما  :   إجراءات االختبار

 . كرات خلف الخط اآلخرأمتار من خط البدایة ، وتوضع ال

عند سماع صافرة البدایة ینطلق المختبر باتجاه الكرات لیستلم كرة القدم ثم یدحرجها باتجاه المسطبة وقبل الوصول  : األداء   طریقــة 
ات على وثالث كر ) ٦(إلى خط البدایة تمرر الكرة باتجاه المسطبة ، بحیث توجه ثالث كرات باتجاه الوسط ، كما موضح في الشكل 
  .یمین المسطبة ، وثالث كرات على یسار المسطبة ، ویستمر األداء بهذه الطریقة لحین االنتهاء من الكرات التسعة

في حالة اجتیاز الكرة خط البدایة أو عدم إصابة الكرة للمسطبة تعد المحاولة فاشلة ، ویجب التأكید على عودة  :   توجیهات االختبار
لیة بعد أداء التمریرة ، وعند وقوع الكرة على الخطوط بین األقسام تحتسب الدرجة عند وقوع الجزء األكبر من الكرة المختبر إلى الكرة التا

  .في ذلك القسم
وفي حالة مناولة الكرة إلى یمین المسطبة ) أ( في حالة مناولة الكرة إلى وسط المسطبة یكون التقسیم كما في الشكل : طریقة التسجیل   

ویـتم جمـع الـدرجات التـي ) ج(وفي حالة مناولة الكرة إلى وسط المـسطبة یكـون التقـسیم كمـا فـي الـشكل ) ب(تقسیم كما في الشكل یكون ال
                                                                                                  . حصل علیها المختبر من المحاوالت التسع

                                                                                                             ٢   
                                                                                                        ٤  

                                                                                                        ٤  
                                                                                                        ٢    

                                                     
                                                                                                             ١  

  
  

                                                                                                            
    

              ٥    ٤   ٣    ٢    ١                                ١    ٢    ٣   ٤   ٥ 
 
  

١  

 

١٠ ١٠ 
٤  ١  ٣  ٢ ٥  ٢  ٥  ٣  ٤ ١  

 )ب(الشكل 

 

 )ج(الشكل 

٥  ٢  ١  

  

 

  

  م٧
  ) ٨٦-٨٥ ، ٢٠٠٥الخشاب وذنون ، ( یوضح اختبار التمریرة القصیرة) ٦(الشكل                   

١ 

٣  
٥  

١  

٣  
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